
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 האם מותר לטלטל מיחם חשמלי בשבת
 . מוקצה אהטעם דשלהבת חשיב ד. .טלטול נר בשבת ג.. ורר וכדו')ו(מא לוהטמכשירי חשמל ללא חוט  ב.. סוגי מוקצה א.

 .כשיש מאכל בתוך או על המכשיר ז.. החוט מתאדםשכשאינו נראה  ו.. לוהטמכשיר שיש בו חוט  ה.
כגון פלטה של שבת,  לוהטחוט  עם מכשיריםכן ו וכדו', יםרכגון מאוור לוהטחוט  מצויים בזמנינו מכשירים חשמליים ללא

 ויש לדון האם מותר לטלטלם בשבת. .ו'דוכ מיחם חשמלי
 סוגי מוקצהא. 

אם רק רוב  'ואפי .בשבת ומיוחד לדבר שאסור לעשותשכלי  כלומר .כלי שמלאכתו לאיסור א' מוקצה:כמה סוגי  מצינו
תורת  עליודבר שאין ( מוקצה מחמת גופו ב'. בלבד לטלטלו לצורך גופו ומקומו ומותר. מלאכתו לאיסור הוא ג"כ בכלל זה

יפגמו  עליהם שלא מוקצה מחמת חיסרון כיס, דהיינו חפצים שבנ"א מקפידיםג' כגון אבן, דאסור בטלטול לגמרי.  )כלי
  .בטלטול לגמריאסור דכגון סכין של שחיטה,  ,ומחמת הקפדת הבעלים אינן עומדים לשימוש בשבת כלל

ישאר שם בכניסת ישבערב שבת על מנת שהונח עליו  מצינו דבר הנאסר בטלטול מחמת שהוא בסיס לדבר איסורוכמו"כ 
שאינם נוגעים לנ"ד,  מוקצה אלא ויש עוד סוגי .בזה התנאים ס"ק יח) (שם במ"בועיי"ש  בסימן ש"ט. בטשו"עכמבואר , שבת

 ואכמ"ל.
 )וכדו'מאוורר ( לוהטחוט  ללאחשמל  מכשירי. ב

בזמן ב'  .פועליםבזמן שא'  :י אופניםשנהם בביש לדון  ,לוהטואין להם חוט  י כח החשמל"מכשירים הפועלים עוהנה 
 שמחברים אותםע"י אלא לאיסור כיון שאינם פועלים  ושמלאכתהאם דינם ככלי יש לעיין באופן הראשון  .פועלים נםשאי

היתר של שימוש הוא  ם אלוכלישימוש של האו דלמא אינם בכלל מוקצה כיון שעיקר בשבת, דבר האסור א לחשמל שהו
אין להם שימוש ש משום בטלטול אסוריםהאם יש לדון  ובאופן השני. אלא שמופעלים ע"י החשמל אינו מוקצה כללו

  .בשבת
מקרי כלי  בו אש שלא הדליקוכאף  )מדליקים בו פתילהנותנים בו שמן וכלי ש(נר ד )לו. ד"ה הא ר"י( בשבתתוס' ה כתבו

לא כהרשב"א החולק וס"ל דבכה"ג לא חשיב מוקצה וכתב דזה ד( (סי' רעט על המ"א ס"ק ט) הרע"א ם. והביאשמלאכתו לאיסור
 מלאכה אע"פ שלא עושים אותה על ידו, בו שעושיםומבואר שכלי  .)אות טזשם ס"ק יט ושעה"צ ( המ"בפסק  וכהרע"א .)כלל

(ע"י לחשמל כיון שנעשה איסור על ידו  ושמחברים אות וא"כ י"ל דה"ה לענין כלי חשמלי ,לאיסור חשיב כלי שמלאכתו
 חשיב כלי שמלאכתו לאיסור. ל) משחיבורם לח

מכשיר חשמלי שתכלית חיבורו משא"כ  ,ע"מ להאירבעיקר בא לשמש לעשיית מלאכת הבערה נר שדשאני  אולם יש לחלק
 לא מצינוד ,בטלטול ואין זה סיבה לאסור הכלי ,להשתמש בואלא הכשר ר ואין החיבלחשמל הוא ע"מ להפכו לכלי פועל ו

 פנים מאירותהוזה דומה להא דכתב  ועיין. .או להפעילו ע"מ לייצרוצריכים לעשות מלאכה ש מחמתב מוקצה וחשכלי 
, תנועת האדם שפועלים ע"י מיירי במורי שעות"א דאסור לטלטל מורי שעות נ 'שו"ע סי' ש"ח סעה ה שפסקדמ )גח"ב סי' קכ(

 .)סי' שח ס"ק עח( המ"בוהביאו  אלו מותרים, ע"כ.אשר קודם שבת נערך והולך מעצמו כ"ד שעות  מורי שעותמשא"כ בשאר 
י "הגם שפועלים ע ,לוהטחוט שאין להם  ליים משח םכליש )נ –ועי' עוד בחאו"ח ח"ג סי' מט , (או"ח ח"ה סי' כג אג"מה דעתוכן 

אין להחשיבם ד ,, אא"כ הם כלים שעושים בהם מלאכהאינם מוקצים בשבת, ומותר לטלטלם, החשמל ומחוברים לחשמל
חשמל, דדבר שמלאכתו לאיסור פירושו דבר שעושים  כמלאכתו לאיסור מחמת שמקבלים כוחם על ידי דבר האסור כמו

 פנים מאירותע"פ ה )דאף י' ט ד"ה נראהח"א ס "שמנח( הגרשז"א זצ"ל צידדוכן . , ע"כבו איסור, ולא דבר שנעשה ע"י איסור
וכיון שלפני  ,מפני שהוא עומד שהאדם יפעיל אותו ע"י החשמלאפשר דחשיב כלי שמלאכתו לאיסור שכתב דאלא , הנ"ל

(ומ"מ אם הכלי פועל ע"י בטריה חשמלית חשיב ודאי כלי שם זה  ההפעלתו חשיב כלי שמלאכתו לאיסור תו לא פקע מיני
 .שמלאכתו להיתר, עיי"ש הטעם)

(ח"ח סי' קסז אות ה)  שבט הלויוה( .כלי שמלאכתו לאיסורשדינם כ קמד)ו קב יותאות(אשרי האיש ח"ב פי"ז  הגריש"א זצ"ל עתוד

וע"כ מי שמטלטלו עכ"פ ברגל אין מזניחים אותו,  ,עכ"פ ככלי שמלאכתו לאיסור פועל יש צדדים להתיראם הוא ש כתב
יש לחוש שלא ד קעח)ו חוט שני ח"ג עמ' סא( הגרנ"ק שליט"אוכן דעת  ., ע"כדטלטול ע"י רגל קיל יותר כהסכמת המשנה ברורה

 .)נראה דמותר לטלטלו בשבתמופעל ע"י בטריה שבתוכו, ה. אבל כלי כלללטלטל כלי חשמל 
(או"ח ח"ה סי' כב אות  אג"מה דעת ,בזמן שאינם פועלים שאין להם שימוש עתה ללא חיבור לחשמל וכ"ז בזמן שפועלים, אבל

 דעתו .(ח"ח סי' קסז אות ה) שבט הלויהו )א סי' טח""ש מנח( הגרשז"א זצ"ל וכן נקטו דינם ככלי שמלאכתם לאיסור.ש )לו
שיהיה קבוע במקום מסויים מחמת  המכשיר(ואם מקפידים על  .כלי וי כשברהוי מוקצה מחמת דהד )שם( הגריש"א זצ"ל

שעה"צ סי' סי' שח ס"ק ח וס"ק קס"ח ו( במ"בוכמו שמצינו  ,י"ל דחשיב מוקצה מחמת חיסרון כיס ,א לטלטלושמקפיד עליו של

דעת כן וחשיב מוקצה מחמת חיסרון כיס.  ,אבל קובעים לו מקום ,אין ערכו רב אם נ"ל אפילוה. ולדעת החזו"א )טיאות  יש
 .)(דולה ומשקה עמ' קסב) הגרח"ק שליט"א

 . טלטול נר בשבתג
כדין נר שאסור בטלטול.  י"ל שדינם ,לוהט, אבל אלו שיש להם חוט לוהטם חשמליים שאין להם חוט וכ"ז לענין כלי

 . בסיס לדבר האסור יםנעש פתילההשמן והנר דה ,דף מ"ז ע"א דנר אסור בטלטול בשבת בשבתבואר מד
 ע"כ. , שמא יכבה הנר,בטלטול נר הדולק בשבת בעוד שהוא דולק אסורשפירש שם ד"ה חוץ) (ד ע"א ד"מדף ב ברש"ייעויין ו

 .(סי' שי אות ג) בדרישהוכן הוא  .)ו ד"ה חוץ"ג מ"(פ רע"בהו )(ח"א סי' קלזתשב"ץ ה ,)פיה"מ שם(הרמב"ם וכ"כ 
משום דהוה הנר  בטלטול דאסורהיא  דמסקנת הש"ס בדף מ"ז שהעיר על דברי רש"י) (מד. ד"ה בפרש"י מהרש"אב עי'דאלא 

נקט  (סי' רעט) הב"י הביאו(סי' צג)  ריב"שה כן. ו)(סי' רעו ס"ק יא מ"אה וכן הקשה ע"כ. והשמן והפתילה בסיס לדבר האיסור,
יעויין ו .(שם ס"ק ב)בט"ז . וכן הוא אלא מפני שנעשה בסיס לדבר האסורשאין טלטול הנר אסור אפילו בעוד שהוא דולק 

(שם  המחצה"שו (שם)הלבו"ש  ופירששהוא נעשה בסיס לשהלבת. וכן  'שכת(שבת שם)  בריטב"או (מלחמות ביצה יט:) ברמב"ן

  .שיטת רש"י מש"כ ליישב מו:)ו, וד"ה ומעתה נלע"ד (מד. ד"ה ובזה צל"חבו מז.)שבת (י פנ"ב . ועי'(ס"ק א) המ"ב. וכן פסק סס"ק יא)
 מ"בב לכולי יומא כמבואר איתקצאילביהש"מ  מגו דאיתקצאידאמרינן  משום ,הנר לטלטל אסורה תכבלהבת השכ[ואף 

 ].)ח"א סי' יד( ובמנח"ש (סי' מא ס"ק טז)בחזו"א  ,בסימן שי"ח ס"ק ח' במ"ב עוד. ועי' 'ט ס"ק א"סי' רעב
 

       
 

     
 
 

 
 

 

יד האם יכול האומר סליחות ביח
 ארמיתלומר הקטעים שבלשון 

בתוך ביאור ענין התשובה)  -(סי' ע"ב  בתניא רבתיאיתא 
ואומרין מכניסי רחמים מכניסי  -סדר הסליחות 

דמעה וכו' כסדר הכתוב בסידורים. ומצאתי בשם  
ה"ר אביגדור כהן צדק ז"ל שאין בזה משום משתף 
שם שמים ודבר אחר וכו'. ויש מקשין לפי שאומרים 
אותן הבקשות בלשון ארמית כמו במטותא מניכון 

ון ספרא רבא, מלאכי מרומא, במטותא מינך מיטטר
ואמרינן השואל צרכיו בלשון ארמית אין נזקקין לו. 
הא לא קשיא מידי, דביחיד לא ישאל צרכיו בלשון 
ארמית אבל בציבור מותר. ומסתברא היכא דליכא 
מניין עשרה שאין לומר אלו הבקשות שהן בלשון 
ארמית, לפי שיש מן המלאכים שאינן מכירין בלשון 

הרי המלאכים המצווין עליו ארמית ואין נזקקין לו, ש
לשומרו אינן מבינין אלא לשונו, אבל המלאכים 
המסורים לצבור הם מבינים בכל לשון, לפיכך אומרין 

 . (סי' רפ"ב) בשיבולי הלקטאותן בציבור. ע"כ. וכן הוא 
ובפשטות נראה דכל דבריו לא קאי אלא לענין 

(שבת  הגמ'הבקשות הנאמרות אל המלאכים. וכלשון 

"כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין וטה לג.) יב: וס
מלאכי השרת נזקקין לו". אבל שאר תפילות שנתקנו 
 שאינן למלאכי השרת שפיר מצי לאומרם אפי' ביחיד.

וכתב בספר התניא סי'  -(סי' תקפ"א ס"ק ט')  הא"רוז"ל 
ע"ב דאם אין מניין אין לומר הבקשות בסליחות 

לאכים מכירין בלשון ארמי כמו במטו מינך, שאין מ
 בלשון ארמית, אם לא המסורין לציבור.

וכן אותן  -כתב (סי' תקפ"א ס"ק ד')  המשנ"באולם 
הבקשות שהן בלשון תרגום, כגון מחי ומסי וכו' ומרן 

 די בשמיא וכו' לא יאמר כשאין שם עשרה [א"ר]. 
ודבריו צ"ב, דאמאי לא מצי להגיד שאר הבקשות 

י השרת מבינים שבלשון ארמית, דנהי דאין מלאכ
הלשון, הרי אינו פונה בבקשתו למלאכים, אלא נושא 

 תפילתו לאביו שבשמים. 
סי' תקפ"א ס"ק  -(לגר"ח סופר זצ"ל  הכף החייםוכן הקשה 

מיהו לא ידענא מה הוי אם לא יבינו המלאכים,  -כ"ו) 
וכי מי שלשונו לשון ארמית ושואל צרכיו מאתו 

ב מי כה' אלהינו יתברך אין נשמעין דבריו, והא כתי
בכל קוראנו אליו, ובזה נשתבחו ישראל ששואלים 
צרכיהם בלי שום אמצעי. וכן משמע מסתימות דברי 
הפוסקים שכתבנו לעיל סי' תקס"ה ס"ה דכל 
הסליחות יחיד יכול לאומרם חוץ מי"ג מידות דצריך 

 לאומרם בנגינתם ובטעמם כקורא בתורה. 
על דברי הא"ר אלא דהוא הקשה כן על הא"ר, ולכאו' 

ל"ק, די"ל דכוונתו דוקא לאותן בקשות שבהם פונים 
למלאכי השרת. אולם בדברי המשנ"ב מבואר דלמד 

 בדברי הא"ר דעל כל הבקשות שבלשון ארמית קאי.
ואף דהמעיין בדברי הגמ' יראה לכאו' דאף בקשה 
שאינו פונה בה למלאכי השרת אין לאומרה בלשון 

אמר רבה בר בר חנה  -ב:) (שבת יארמית, דז"ל הגמ' שם 
כי הוה אזלינן בתריה דרבי אלעזר לשילוי בתפיחה 
זימנין אמר המקום יפקדך לשלום, וזימנין אמר 

היכי עביד הכי  -רחמנא ידכרינך לשלם. ומקשינן 
והאמר רב יהודה לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון 
ארמי, ואמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו בלשון ארמי 

השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת  אין מלאכי
שאני חולה דשכינה  -מכירין בלשון ארמי. ופרקינן 

עמו. ע"כ. ומבואר דאף היכא דמברך חברו לא ישאל 
 בלשון ארמית, כיון דאין מלאכי השרת נזקקין לו.

דהא דקתני  שכתב(ברכות ז.)  רי"ףב מצינו וכיוצ"ב
תפלה בכל לשון ה"מ בצבור אבל ביחיד לא כאמר רב 
יהודה אמר רב לעולם אל ישאל וכו'. ויעויין בזה עוד 

 סי' ק"א. בטור ובשו"ע
שכתב בשם (הל' ק"ש וברכותיה)  בכל בו[ויעויין עוד 

דהא דקרא ק"ש בכל לשון יצא היינו דוקא   הריא"ף
ישאל אדם בצבור, אבל ביחיד לא כדאמר ר' יוחנן אל 

דהשיג (סי' ס"ב)  הב"יואף  צרכיו בלשון ארמי וכו'.

 
 בס"ד    

  



 

 מוקצה אבת חשיבההטעם דשל. ד 
היא ששכתב  )ד"ה ומעתה (מד. בצל"ח ועי'. לאסור הנר משום בסיס מוקצה אשלהבת חשיבההטעם שמבואר אינו והנה 

 (ח"ג סי' נ ד"ה אבל לדינא).  אג"ממה מוקצה משום שאינה כלי. וכן משמע

ולא גרע מאבן או שאר דברים שאינן כלי שאם מייחדם לשימוש  ,שהרי משמשת להאיר ,מוקצהבכלל  היאצ"ע אמאי ד אלא
בשבת דלמא הנר לטלטל  דלעולם אין דרךויישב  ,)וסי' מג ס"ק יז (סי' מא ס"ק טז חזו"אה וכן הקשה. מער"ש מותרים בטלטול

מסקנת שהרי זה נגד  ,מפני חשש איסור של מכבה בשבת החזו"א שאין כוונת ח"א סי' יד ד"ה כעבור)( המנח"שוביאר  כבה.י
[ומ"מ מותר ו כוונתו דמקפידין לא לטלטל נר הדולק בשבת מפני שאם יכבה לא יוכל שוב לחזור ולהדליק אלא, הנ"ל הגמ'

דבכה"ג כ"ש דיש לחוש לשמא יכבה, כיון דנקטינן שגם  ע"גא ,יר לטלטל נר הדולק בגופו או מן הצד לצורך דבר המותרשפ
 .אליבא דהחזו"א )(ח"ג סי' מג אות ב "ימנחבוכ"כ  ע"כ. מוקצה מחמת חסרון כיס שרי בכה"ג],

, תא מתחדשיכלומר שה ,"תוספתא"מוקצה משום  אאפשר לפרש דשלהבת חשיבד שכת' )ד"ה ואפשרשם ( חזו"אבועי' עוד 
  והאי תוספתא חשיב נולד.

דכיון שהשלהבת הולך ומתחלף כל בדוחק  וכתב לפרש ,החזו"א דברירבה לתמוה על ה )ד"ה ואמרתי (שם המנח"שאולם 
וכיון דמ"מ אין בו הזמן מעמוד ראשון לשני ומשני לשלישי והוא גם עיקר וחשוב מאד לכן רואין אותו כדבר נפרד מכולם, 

 . ממש ולאו בר טלטול הוא ככלים ואוכלים ושאר הדברים הניטלים בשבת לכן יש עליו שם מוקצה
 לוהטחוט מכשיר שיש בו . ה

אותן מנורות חשמל שאפשר להעלותן י"ל ד ,לפי טעמים הנ"ל לאסור בשלהבתד )וד"ה עתה ד"ה ואמרתי שם("ש במנח וכתב
למקום, או פנס חשמלי שהשאיר אותו דלוק מערב שבת והוא עומד לטלטל ממקום למקום,  ולהורידן ולהזיז אותן ממקום

שבתוך הנורות שמלבין ומפיץ אור אין בו שום שלהבת, והוא גם קבוע  לוהטיתכן שמותר לטלטל גם בשבת כיון שהחוט ה
כן הוא גם להחזו"א ו. ת העינייםתמיד ואינו מתחלף כלל, ולכן אפשר דיש לנו לראותו ככלי חשוב שראוי לטלטול ומאיר א

 םשבמנורה ה לוהטכיון דלית בהו חשש כבוי וגם אין להם קביעת מקום וגם החוטים האדומים שבתוך התנור או החוט ה
יתכן שלדעת החזו"א ה"ז  ,מנורות שהודלקו בשבת ויו"ט ע"י השעוןד כת'(ועיי"ש ש .קבוע כל הזמן בלי שום תוספת מרגע לרגע

 במנח"י. ועי' עוד (פי"ג הגה ט) בשש"כ. ועי' בזה י שנהפך באמצע השבת מחוט צונן לאש, משא"כ לדידן אפשר דאין זה נולדחשיב נולד מפנ
ועיי"ש  וזה דוחק. שבאמת י"ל גם בכה"ג שייך החשש של כיבוי דע"י הטלטול עלול להתנתק ממקום המחובר להזרם ויתכבה.(ח"ג סי' מג) 

 ).כה"גדנולד אף בשלדעתו שייך טעמא (אות ג) 
גופא שכתב דאע"פ שמעיקר  המנח"ששהביא מכתב של בעל ) מ' קמ ד"ה וכתבתי  ח"ד עו ח"א עמ' תצא( אור השבתבספר מאלא דעי' 

או"ח ח"ה סי' בחלק  אג"מהוכן דעת  יש מהרואים שיטעו דחשמל זה לא אש.כי  לעשות כן "לא כדאי", מ"מ מותרהדין 
מעיקר הדין אע"פ שדשכתב  )אות לו(ב "סי' כאלא דעיי"ש  נר חשמל לצורך גופו ומקומו. לטלטלשמעיקר הדין מותר ג "כ

סי' כ"ג נכתבה ד' שנים אחר תשובה בתשובה (ה , ע"כלא הו"ל מוקצה, אמנם אין להתיר בטלטול, כיון דדומה לנר של אש
בעצמו היה מטלטל נר חשמלי  בעל האג"מש ,טלטולי שבת ספר בעלהובא בשם  (סי' נד) הלכה שלימה פרבסש והעירוניכ"ב. 

 .)נתו שאין להורות כן להמון העם דאתי לאחלופי בנר רגילובשבת, וכל כו
אסור החוט , בגחלת של מתכת באופן שהחוט נתחמם עד מדרגת גחלתש סי' קיט אות ג)ו(או"ח סי' קיז  לקת יעקבהחאולם דעת 

סי' קלח אות ו (ח"ג סי' מג אות ג המנח"יוכן דעת  נעשה בסיס לדבר איסור. המכשירמשום מוקצה כמו נר הדולק, וא"כ ממילא 

 ודעת .ו עמ' מז אות ה)ח"(קובץ מבית לוי שבט הלוי ובעל ה חוט שני ח"ג עמ' ס)( הגרנ"ק שליט"אוכן פסקו  .(ח"ו סי' ו אות ד) והצי"א ב)
לכן כל מכשיר חשמלי שיש דמאחר שלא נתבאר די טעם איסור טלטול שלהבת,  (שבות יצחק ח"א עמ' קעד אות ד) הגריש"א זצ"ל

מנורת חשמל או תנור חימום או פלטה חשמלית, וכן קומקום חשמלי, י"ל דהם בכלל מוקצה דשלהבת  כגון לוהטבו חוט 
  ., ע"כפם ומקומם[בשעה שהם דולקים או בשדלקו בין השמשות] ואסורים בטלטול אפי' לצורך גו

 החוט מתאדםששאינו נראה כ .ו
מחדר לחדר, כשרוצים ) רדיאטור(תנור חימום  לטלטל להתיר הגרשז"א זצ"לדדעת  )לד גה(סי' שח ה שולחן שלמהב ויעויין

ימים, לחמם את החדר השני, ואין נפק"מ אם יש בתוך הרדיאטור מים או שמן, מיהו תנור חימום שיש בתוכו חוטים שמאד
 לוהט) יש בו חוט רדיאטור(תנור חימום והנה ע"פ מומחים  .(פי"ג אות מ)בשש"כ וכן הוא . להזיזו איןוע"כ חשיב כאש 

לחלק בין מכשירים שיש להם גוף  ודדעתהלוהט בפנים, וא"כ צ"ע אמאי התיר הגרשז"א זצ"ל לטלטלו. ולכאורה צ"ל 
לא כי ימום נסתר שמותרים בטלטול לגמרי חימום מגולה שכדאי להחמיר שלא לטלטלם לבין מכשירים שיש להם גוף ח

 . )(ס' שט ס"ק י אות ב) בשלחן שלמהועי' ( חיי' שיבואו לטעות.
חימום שלהם אינו ה גוףטלטול כי בדרך כלל ם בי"ל שמיחם מים ופלטה חשמלית וכדו' אינם אסוריואם כנים הדברים 

מ"מ בתוך גוף החימום יש חוט המתאדם כאש, והחלק הנראה כלפי חוץ אין החוט מתאדם ש ואע"פ( ., אלא הוא מכוסהמתאדם בעין
ע"פ מומחים. ואף כשהוא במצב מילואים אות ז) ורמו  הגהקפג  אות(פי"ט  ארחות שבתב וכ"כ .לעין הוא רק צינור המכסה את החוט המתאדם

בחלקת שבת שמענו ממומחים שהגוף לוהט ומתאדם, והדבר תלוי בעובי חוטי החימום. אולם באופן שאין החוט מתאדם אין חשש כמ"ש 
 רחוק הדבר מגדר גחלת). וכיו"ב מעלות צלזיוס ס'ערך שב, ועיי"ש (או"ח סי' קיז אות ב)יעקב 
 כשיש מאכל בתוך או על המכשירז. 

ובכה"ג חשיב בסיס לאיסור והיתר  ,בלבד אלא אף להיתר אשבסיס לאין הכלי יש מים בתוכו דכיון ש לענין מיחם,ועוד י"ל 
גם ככרות ושאר  עליו הנרות יםשמונחעל השלחן ניח בער"ש אם השכתב ש )"ק יחס זרע 'סי( מ"בבכמבואר . דמותר בטלטול

הוא בסיס וונעשה בסיס לגבייהו  ,פשיטא דהם חשובים יותר מן הנר דהיינו מן שלהבת הנר הדולקת ,דברים שצריך לשבת
ולפי"ז ה"ה לענין פלטה חשמלית  תבשיל שהוא לצורך שבת.השחשוב יותר המים או  בנ"דוכן הוא  ., ע"כלהיתר ולאיסור

 .מערב שבת שמונחים עליה מאכלי שבת
שהרי הגוף חימום בא לשמש  בסיסליכא משום דכשלהבת, מ"מ אכתי י"ל  דינו לוהט דחוטאף לדעת הסוברים ובר מן דין 

יב בסיס דכל שבא לשמש את ההיתר חשועוד פוסקים,  )שיאסי' ( בפמ"גהכלי וא"כ אין הכלי בסיס לשלהבת. וכן מבואר  את
 . חשמלית מותרת בטלטול) הפלטאף זו י"ל ד (ולפי סברהאבל בלא"ה לא חשיב בסיס 

אפילו , וע"כ ולא חשיב בסיס לדבר איסור אלא דיש לדחות דמפני שהכלי מיוצר באופן זה חשיב ככלי אחד וכולו מוקצה
 לוהטאלא דלפי סברא זו י"ל לאידך גיסא דחוט ה .)"ק כוסי' שח ס( מ"בבכמבואר טלטולו לר אין היתיש על גביו דבר היתר 

 וכן מבואר חשיב כחלק מהכלי וכיון שיש בו שימושי היתר חשיב עכ"פ כלי שמלאכתו לאיסור שמותר בטלטול לצורך גו"מ.
ם בעל כתב בש בשבות יצחק ח"א פי"ד עמ' קעג)דבריו (הובא  בספר טלטולי שבתוכן  .)וח"ה סי' כא אות ד או"ח ח"ג סי' נ( באג"מ סברא זו

 לוהטשיש לה גוף [ומה"ט נמי יש להתיר בטלטול כלים שיש בהם מנורת בקרה  להתיר לטלטל קומקום חשמלי. האג"מ
 ].)שם( בארחות שבתו) שם(באג"מ (אולם מנורת לד בלא"ה שרי), וכ"כ 

 כסברת) כוכ ושח ס"ק  (סי' מ"בהפסק  שהרי ,)שלא לצורך גופו ומקומואף (לכל צורך שרי  המיחם וגדולה מזו י"ל דאף לטלטל
או  ,כמו שום במדוכה ששוחקין בה ו,המיוחד ל היתר דבר תוך כלי מוקצהבאם מונח ש )ד"ה הא דתנן קכג.שבת ( רשב"אה

לפי שהמדוכה טעם היתר זה  כב) אות( גר"זהוביאר  .לכו"ע מותר לטלטל הכלי אגב המאכל ,שמונח בקדירה קצת מהתבשיל
שמותר  ,לבדוהשום והרי זה כאלו מטלטל  ,תבשיל שבתוכהכמו שהקדרה טפלה ל ,שום שבתוכההיא טפלה ובטלה ל

ולפי"ז יש מקום לומר שהמיחם  .)וס"ק ד 'בהי שח מ"ז אות "(רס פמ"גברשב"א וב עיי"ש, ע"כ. ולטלטלו אף שלא לצורך כלל
(שבות יצחק  הגריש"א זצ"לד אולם מטו בשמיה זמנינו.וכן שמענו בשם חשובי פוסקי  ומותר בטלטול. בטל למים שבתוכו

המצוי בזמנינו  זה לענין מיחםכל [ויש נפ"מ ב .(ומ"מ אף לדעתו מותר לפתוח ברז המיחם) להחמיר בזה ח"א עמ' קעד אות ד)
השומר על  לצורך שימושו בשבת מבריגים את הבסיס לקומקום ולוחצים על כפתור של מצב שבתשהוא קומקום נשלף ו

   .]חום המים והקומקום הופך למיחם שבת
 

רק מותר לטלטלם  ,פועלים נםאיבזמן שבין  פועליםש בזמן בין ,הטום שאין להם חוט ליכלים חשמלי א., העולה לדינא
בידיו אלא  אין לטלטלם ,)כגון פלטה של שבת וכדו'( לוהטאם יש להם חוט  'ב. , ועדיף לטלטלם בגופולצורך גופם ומקומם

 לוהטחוט  שיש בואע"פ שבת ם מיח ג' .לטלטלם אפשר להקל לוהטואם יש להם רק נורת בקרה שיש לה גוף . בלבד בגופו
ומ"מ פתיחת ברז (אג"מ ושאר פוסקים הנ"ל).  יש לו על מי לסמוך ולטלטלבמקום צורך מים המיקל  ותוכשיש בכיון 

 .המיחם מותרת לכתחלה
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 )יא( קדששבת ב התורה לימוד
 - איכות לימוד התורה של שבת יותר ימות השבוע

... והנה כל איכות המציאות של "ישראל" הוא רק "
כפי שיעור העבדות שלו לקב"ה... ואם יש באדם גרעון 
ח"ו בדרגת עבדותו להקב"ה, הרי חסר בעצם שיעור 
מציאות ה"ישראל" שבו, וממילא חסר גם בזכייתו 
בתורה, שהרי כאמור "ישראל" ואורייתא חד הם, 
וכפי שיעור ה"ישראל" שבו כך שיעור "התורה" 

 שבו...
והנה עיקר העבודה בזמנינו הוא עסק התפילה... 
ונמצא דכפי שיעור דרגתו של האדם בעבודת 

ובשבת קדש התפילה, כך דרגתו האמיתית בתורה. 
שהתפילה היא באיכות עצומה של "נשמת חיים"... 
ממילא גם איכות התורה היא במדרגת נשמה, שזהו 
 סוג אחר של ד"ת, טעם אחר של מתיקות התורה,

ניגון שמימי מתנגן בד"ת של שבת, ברוממות נשגבה 
הג"ר ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל, רזא (". וניתוק מן העולם

 דשבת עמ' צז)
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת

 

עליו, לא השיג אלא דאינו יודע מה שאלת צרכים יש 
בק"ש, וע"כ הסיק דאין לחלק בין יחיד לצבור. אבל 
מצד עצם דבריו משמע דלא ק"ל, אע"ג דודאי בק"ש 

 .אינו פונה בבקשה למלאכי השרת]
ומר הסליחות אכתי ליכא מיניה ראיה דביחיד אין ל

שבלשון ארמית, די"ל דכוונת הגמ' להקשות אמאי 
שאל לכתחילה בלשון ארמית, והא לכתחילה אין 
שואלין בלשון ארמית כיון דאין מלאכי השרת 
מבינים אותה הלשון ולא יזדקקו לתפילתו, וה"ל 
לשאול בלשון הקודש. והיינו נמי ביאור דברי הרי"ף 

לשון שירצה כיון דלכתחילה אין להתפלל ביחיד בכל 
 שאין מלאכי השרת מבינים תפלתו ולא יזדקקו לו. 

[וכן יש לבאר בדברי הריא"ף, דכיון דלכתחילה אין 
להתפלל בלשון ארמי, אם קרא ק"ש בלשון ארמי לא 

 יצא יד"ח, וצריך לחזור ולקרוא].
אבל היכא דא"א לומר בלשון הקודש כגון באותן 

לא יאמרם  הסליחות שנתקנו בלשון ארמית, אמאי
היחיד, והא אפי' אי לא יזדקקו לא מלאכי השרת, 
מ"מ מי גרע אי יאמרם, ושמא תשמע תפילתו אפי' 

 ללא סיוע מלאכי השרת.
[ואין להקשות דה"נ אפשר לו לאמר אותן הסליחות 
בלשון הקודש, דהא אף מדברי המשנ"ב חזינן דכיון 
דנתקנו בלשון ארמית לא יאמרם כלל, ולא קאמר 

 בלשון הקודש].דיאמרם 
 תורה לשמהאכן מצינו ביאור לדברי המשנ"ב בשו"ת 

הטעם שאין היחיד שואל צרכיו  -שכתב (סי' מ"ט) 
בלשון תרגום, כי היחיד צריך לסיוע של מלאכי 
השרת. וא"ת אם יאמר מה בכך, זה אינו, כי בזה 
מתקנאים בו המלאכים למעלה, כי יאמרו זה יחיד 

לא בלשון הקודש, משמע ושואל צרכיו בלשון תרגום ו
שסומך על עצמו שהוא צדיק גמור ותפילתו חשובה 
כתפלת צבור שאין צריכים לסיוע, נראה מה מעשיו, 
ובזה נזכרים עונותיו, על דרך שאמרו רבותינו ז"ל 

שלשה מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי (ברכות נה.) 
 ועיון תפלה וכו'. 

מיהו אם אומר  -אלא דהוא גופא כתב לענין סליחות 
סליחות ביחיד אינו צריך לדלג נוסח רחמנא, מפני 
שכל הסליחות הם בלשון הקודש, וקודם זה ואחר זה 
הוא אומר בלשון הקודש הרבה בקשות, על כן לא 
אכפת בזה ולא יקנאו בו. ורק אותם הבקשות שהם 

 בסוף הסליחות ידלגם. ע"כ.
איברא דהבקשות שבסוף הסליחות הן מרנא 

ובקשת מחי ומסיי, וא"כ אף לשיטתו לא דבשמיא 
יאמרם. וצ"ל דאע"ג דיש אחריהם מעט בקשות 
בלשון הקודש, מ"מ כיון דמקומם בסוף הסליחות 

 ס"ל דיש להמנע מלאומרם.
בסי' ק"א ס"ק י"ט דאם מתפלל בביתו  במשנ"בוע"ע 

אינו יכול לומר יקום פורקן. והיינו לשיטתו דאין 
[ומה שציין דכן  לומר שום תפלה בלשון ארמית.

משמע באו"ז, יל"ע מה כוונתו, דלכאו' יש לבאר 
כוונת האו"ז דלכתחילה אין לתקן תפלה בלשון 
ארמית אלא בציבור, אבל לא דביחיד איכא איסור 

 לומר תפלה בלשון ארמית].  
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