
 

 

 
 
 
 
 

 

. המלאכה אינה נעשית תיכף ה. .נותן האוכל במכונה בשבת (בעודה מכובה) ד. .על ידי מכשיר אוטומטי ג. .דעת הפוסקים להלכה ב.. ה בשבתתפת שנאפ א. 

 .מניח מערב שבת ט.. ח. שהייה וחזרה. חיוב באחד נותן הקדירה ואחד נותן האור ז. .גרמא במלאכת בישול ו.
 

רצויה, וכמו כן יש בשעה שידלקו באופן אוטומטי  נםאשר ניתן לכוו, קפהשתייה חמה כגון בימינו מכונות להכנת  ותמצוי
 נם מער"ש ע"מ שיפעלו בשבת באופן אוטומטי.וולחם טרי בשעה הרצויה וכדו'. ושאל השואל האם מותר לכ ותשאופ

 בשבת התאפנפת ש א.
  .(ח"א סי' תשט ותתח) הרשב"א בתשובהוכן דעת  .ה בשבתתפת של גוי שנאפ אסר ת"רש(לאוין סה יט ע"ד)  בסמ"גכתוב 
היו  'לחם שנאפה בשבת שמא אין הקמח ראוי לאכול ואפי כיטעמו של ר"ת שאפשר ש ח)-רמז 'סי( בספר התרומה וביאר

כרבי שמעון דשרי  (קנז.)שבת ב אע"פ דקיי"לו, שהוא פתבשבת הלא לא היו ראויים כמו לאחר שנאפה  ותמוכנהחיטים 
ש כיון שנטחן ונאפה "דדחייה בידים, שמא הכא מודה ר גרוגרות וצמוקים או באותה שבת ונר שהדליקו בל פרטמוקצה 

רבי  'רש"י דאפיופ ,נו במחובר אסור בכדי שיעשוגוי שהביא דורון לישראל אם יש במי (כד:) שבתונרקד בשבת כדאמרינן ב
 . , ע"כשמעון מודה בהא דהוי כגרוגרות וצמוקים

דהתם  ,לואכרשאי לבשוגג ש די"א דמי למבשל בשבת לאד ,משום קנס אוסרים,עוד טעם ל כתבש בספר התרומה' עוד ועי
לאפות  לומר לגויפעם אחרת יקל לענין פת עכו"ם יש לחוש שאבל  ,ליכא למיגזר שמא יהיה הישראל רשע לבשל במזיד

 .קנסמשום או  מוקצה משוםומבואר דס"ל לאסור לחם שנאפה בשבת או  , ע"כ.עבורו
 ועיי"ש בשבת. 'כתבו שיש מתירין אפיסו: ד"ה אמר) ע"ז ( 'התוסו ,מתירין בשעת הדחקשיש  'כת )סי' יזביצה פ"ג ( הרא"שאולם 

גוי שהביא דורון לישראל שאע"פ ש) (סי' שכה י"בה ביאר. והוי גמרו בידי אדםכי  שאין לאסור משום מוקצה 'שכת ברא"ש
דשאני התם דאפשר ליגמר שלא  "לי, אסור "הי אדם נלקטים ואפי"מדבר שיש במינו במחובר הוי גמרו בידי אדם שהרי ע

 . , ע"כי אדםע"א ליעשות אלא  "בטחינה שא שא"כמ ,י אדם כגון שיפלו מאליהן הלכך כי ליקטם אדם נמי אסורין"ע
מכירו ויודע שצריך לו שיש לחוש שמא ירבה  "כאא ,שפת שאפה גוי בשביל עצמו מותר לישראל כתב ה"ג)(פ"ו והמגיד משנה 

ודברים התלושים שאפאן  ,רין משום מוקצהופירות שתלשן לצורך עצמו אסד 'כתשבת קכב. ד"ה מתני') ( הרמב"ןו .בשבילו
לאסור אף שיש והוסיף  (חי' שם ד"ה גמ') הרשב"א כ"וכ ,ובשלן מותרין והוא שראויים מתחלתן לכוס הא לאו הכי מוקצין הן

 ., ע"כסחיטת גויי "הנולד כגון משקין הבאים ע
"ה דה 'ונר, ורך סעודה וברית מילהגדולים התירו לצ ,ה בשבת בשביל הגויתפת שנאפדכת'  רפב הגהות הר"ף אות ד) (סי' סמ"קהו

  .ר יחיאל לא היה מודה"ומו ,חשיב ליה לטחינה נולד דכה"גג "ואף אם נטחן בשבת עצמו אע ,ציאלצורך ברכת המו
 ב. דעת הפוסקים להלכה

ובשעת הדחק או לצורך מצוה, כגון  ,לעצמו בשבת, יש אוסרים ויש מתירים עכו"םפת שאפה ד )סע' ד(שם  שו"עההכרעת ו
אסור ליתן לו מעות  דמ"מ הרמ"אוהוסיף . , ע"כסעודת ברית מילה או לצורך ברכת המוציא, יש לסמוך על המתירים

 ש, ושיתן לו הפת בשבת, דאז אדעתא דישראל קא עביד."מער
לאסור משום מוקצה מחמת שלא היה ראוי ואף אם היה ראוי לכוס מ"מ איכא  לאוסריםשכת' דס"ל יז) -(ס"ק טז במ"בועי' 

שהדליק נר לעצמו לא גזרינן כמ"ש סימן  שעכו"ם "גואע ,לבשל עכו"םויש שאוסרין מטעם אחר שמא יאמר ל ,משום נולד
המחבר שם משמע דס"ל כטעם מדברי ש ס"ק ב' בסימן תקי"ז המ"אוכתב  ,רע"ו במידי דאכילה דלהוט ביותר גזרינן טפי

לא מחלקי בין מידי דבר אכילה ללאו בר אכילה כיון שמ"מ עשהו בשביל עצמו ולענין מוקצה ס"ל כי  ,. וטעם המתיריןהזה
 אליבא דהאוסרים נקטי) -(או"ח סי' מד ס"ק ט החזו"א אולם , ע"כ.כיון שהיה יכולת ביד הא"י לגמרו אין ע"ז שם מוקצה ונולד

היה אפשר לכסוס החיטים ששאף  ,הוי כגרורות וצמוקים שהיה ביד עכו"ם בביה"ש אלא מחמת ,משום נולדשאין האיסור 
 .])י אותס"ק יג, עי' שעה"צ  י(סי' ש מ"בבו (סי' שי סע' ב) רמ"אב ועי'[ .רת פת, ע"כויות לאכילה מבעו"י בתומ"מ לא היו רא

 מכשיר אוטומטי על ידיג. 
נולד מחמת שנעשה ראוי אחר מלאכה דאו'. דדהוי כגרורות וצמוקים או מוקצה  מוקצה משוםא' נמצאו ב' טעמים לאסור 

 ו'ולכא. במידי דאכילה גזרי' טפי, ג דעכו"ם שהדליק נר לעצמו לא גזרינן"שמא יאמר לעכו"ם לבשל אעמשום קנס,  ב'
 .)כז( ביצהבהנה ד ,בכה"ג דחייה בידים בנ"ד כי לא שייך לא שייך הראשון טעםד ,טעמים הנ"ל אין מקום לאסור ע"פבנ"ד 

. דהוי מוקצה (כגון גרורות וצימוקים) גמרו בידי שמיםחילקו בין דבר שגמרו בידי אדם דלא חשיב מוקצה לבין דבר ש
 אלא וי בשבת,יכול להיות ראאו בידי שמים הדבר אם ביד אדם בלוי דוקא ת זהאין ש )ד ק"ט"ז סעל סי' שי ( ש"הלבו וביאר

או שאין הדבר ברור כ"כ אם  ,)הכנתו תבוא בידי שמיםאם גם ( דבכה"ג אינו מוקצהאם ברור שיהיה ראוי בשבת בה תלוי
המנח"ש וכן פסק  .כ, ע"דבכה"ג הוי מוקצה 'בחום השמש וכדו התלויהבשלתם צמוקים שרורות וגכמו  יהיה ראוי בשבת

 . טעם הנ"ללאסור משום לא שייך בנ"ד שודאי הדבר יהיה ראוי בשבת  ולפי"ז .)יסי'  ח"א(
דלא  לומריש , לפני הכנת המשקה טוחנת הפולי קפהמכונת קפה שאף אף במכונה שאופה לחם או  ומשום טעם דנולד

. ועוד דגוונא שאינו עושה בידים לא חשיב נולד כמבואר כן מער"שוכי השעון כבר מ ,חסר מעשה דאו'כי אינו  נולד חשיב
  .בגליון רס"ט בזה, ועי' (ח"ז סי' מ) שבט הלויוב (ס"ק קו) מ"בב ,ס"ק מב)סי' רנג ( מ"אב

 בעצמוהוא בשבת לא חיי' שמא יעשה שי"ח ד 'סיריש קיי"ל בבנ"ד כי  רנמי לא שייך לאסו ,קנסהשני דהיינו  טעםשום הומ
  ., וכן הוא בספר התרומה הנ"לאיסור

מטעם  לאסורכת'  )פי"ב אות לז(בשש"כ  וכן, )מח ק"ס( ובמ"ב )סע' הסי' רנב ( בשו"עכמו שמצינו  מילתא אשווולאסור משום א
 ות.ט, הכא לא שייך זה כי הם מכונות שקכשהמדיח מרעיש בזמן פעולתו ע"י שעון שבת מדיח כליםלהפעיל  זה,
 (בעודה מכובה) נותן האוכל במכונה בשבת .ד

) כשהמכשיר , כגון דחזי לאכילהמוקצה באופן שאינואוכל שאינו מוכן (במכונות אלו האם מותר לתת בשבת  ויש לדון
 וכדו'. שבת עתיד להדלק באופן אוטומטי ע"י שעון

דנתינת חטים לתוך (ד"ה ולימא)  ע"א חשבת י" 'מתוסיצא להוכיח  (סי' רנב ס"ק כ) מ"אההנה ולכאורה דבר זה בכלל גרמא. ד
י"ז  שם תוס'כלא כתב דזה דו ,ן נקט שם להלכהכו אתי.ריחים של מים בשבת ליכא חיוב חטאת דהטחינה אח"כ ממילא 

קתני ופעמים אתי לידי חיוב חטאת כגון שבשעת פריסתו ילכוד כי  בשבתאין פורסין מצודות שכתבו דהטעם ד (ד"ה אין) ע"ב
דרכו שחייב משום דביק פת בתנור מהשדנקטו  (ד"ה ומעשה) ע"ב ו"נבמנחות  תוס'כוכמו כן זה דלא  .שבכה"ג חייבבתוספתא 

 .אע"פ שהוא ממילא נאפה ,לאפות כולו
וכן יש לדחות הא דאפיית  ,הוי כצד אותם בידיםדהכי הוי צורת הצידה דשאני התם  מצידהולכאורה יש לדחות הראיה 

ובדרך זה  .א, אבל לעולם הא דרחיים י"ל דחשיב גרמהפת שכן צורת מלאכת בישול והתורה חידשה שאינה בכלל גרמא
פרטי כל מלאכה שלפי"ז  נמצאד(או"ח סי' קמח)  בהר צבי 'וכת ועיי"ש שהסכים לדינא עם המ"א. .(שם) נתיב חייםה כתב
לא היה באופן אחר אלא שנתבשלו הסממנין ממילא כי אפייה, וע"כ אין ללמוד ממלאכת  ,באופני עשייתה במקדש יםתלוי

לפי"ז וע"י האש, אבל טחינה מה שהיה אותה אב מלאכה אצל משכן, כתישת הסממנין במכתשת, לא היתה אלא בידים. 
 ע"כ. בחדא מחתא מחתינהו לכל המלאכות,כי לא מזורה לחייב בנגמר ממילא  שלמד בסמוךש העוזר האבן יש לדחות דעת

 לענין נזיקיןגדר גרמא חילוק בין  ישש, ועיי"ש שביאר סורה מה"תאכהא דהמ"א  דטחינה 'כת (סי' שכח) העוזרהאבן  אולם
ע"כ  ,דמלאכת מחשבת אסרה תורהשבת הכל תלוי במלאכה בהכל תלוי אי ברי הזיקא אי לא, אבל  נזיקיןבדלענין שבת, 

מחשבתו אף שהרוח מסייעתו חייב דהא נעשית המלאכה בזורה ורוח מסייעתו דמחשבתו לברר מתוכו הפסולת ונעשית 
, אבל המעמיד בהמתו ע"ג מחובר דאין כוונתו על שום מלאכה רק שבהמתו תאכל לכן פטור כיון דהוא אין עושה כלום "יע

וה"ה  דאף אם בא ממילא חייב,התוס' דף י"ז ע"ב דהעיקר כ 'כת (אות יח) הא"רו. , ע"כוגם מחשבתו לא היה על המלאכה
  .ו) ק"(טוחן אות ה ס אגלי טלוה )ט(אות  הערוה"ש, (שם) הגהות רע"א, מד משההח ,הדגמ"ר כן נקטוו. בעניננו

 'רשנ כתבס"ק יב ד"ה ומיהו דוקא) (ב"ק סי' יד  חזו"אה. וכן דלא כהמ"אנקט להחמיר  (סי רנב ד"ה השמעת) יאור הלכהבב ולמעשה
  דרך טחינה בכך.ש, כיון 'יש כאן חיוב דאוד

       
 

     
 
 

 
 
 

הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו (ברכות טו.)  תנן -א 
 יצא, ר' יוסי אומר לא יצא.

אמר רב יוסף מחלוקת בקריאת (שם ע"ב)  בגמ'ואמרינן 
שמע אבל בשאר מצוות דברי הכל לא יצא דכתיב 
הסכת ושמע ישראל. מיתיבי לא יברך אדם ברכת 

אי איתמר הכי  המזון בלבו ואם בירך יצא. אלא
איתמר אמר רב יוסף מחלוקת בק"ש דכתיב שמע 

 ישראל, אבל בשאר מצוות דברי הכל יצא.
שלא השמיע לאוזנו. בשאר  -בלבו (שם ע"א)  ופרש"י
 בכל הברכות. - (שם ע"ב)מצוות 

דהאי דאמרינן בלבו לא (ח:, יב.)  וכתב הר' יונה
במחשבה לבד קאמר, דבהרהור ודאי לא יצא, דהא 

דהרהור לאו כדיבור דמי, אלא ר"ל אע"פ (כ:) קימ"ל 
 שלא השמיע לאוזנו כיון שחתך בשפתיו יצא.

דלרב חסדא דס"ל (פ"ג סי' י"ד)  ברא"שוכן מבואר 
הרהור לאו כדיבור, אפי' לר"מ דאמר אחר כוונת הלב 

"מ צריך שיוציא בשפתיו, ובלא הן הן הדברים, מ
השמעת אוזן קרי ליה כוונת הלב, וכן הא דתניא לעיל 
לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם ברך יצא, היינו 

 במוציא בשפתיו בלא השמעת האוזן.
דהלכתא כרב חסדא,  דר"חוכתב  עוד שם משמיה 

ואיו יוצא יד"ח בק"ש בהרהור עד שיוציא בשפתיו, 
להשמיע לאזנו, כדפסק רב חסדא אע"פ שאינו צריך 

 .(טו:)גופיה לעיל 
כל הברכות  -כתב (פ"א מהל' ברכות ה"ז)  הרמב"םאבל 

כולן צריך שישמיע לאזנו מה שהוא אומר, ואם לא 
השמיע יצא בין שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו. 

 .(עשין כ"ז) הסמ"גע"כ. וכ"כ 
ת גבי ברכ(סי' קפ"ה ס"ב)  הטור והשו"עולדינא פסקו 

המזון דצריך שישמיע לאזניו מה שמוציא בשפתיו, 
 ואם לא השמיע לאזניו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו.

ולמאי דקימ"ל  - (ברכות טו:) הראשון לציוןוכתב   -ב 
ספק ברכות להקל, בהיכא דבירך בלבו ולא הוציא 
בשפתיו, אי מחייבינן ליה לחזור ולברך או אמרינן 

תא דבברכות ספק ברכות להקל, ומכרעא מיל
דאורייתא כגון ברכת המזון, שאם אנו מקילין בברכה 
נמצא שהוא מבטל מצוה דאורייתא, לזה צריך לחזור 
ולברך, ובשאר הברכות שהם מדרבנן, אם בירך בלבו 
הגם שלא הוציא בשפתיו אין לו לחזור ולברך, ועיקר. 

פסק בברכת המזון שצריך לחזור (סי' קפ"ה ס"ב) ומרן 
 ללמוד מיניה לשאר ברכות שהם מדרבנן. ולברך, ואין 

או"ח אות  -(לגר"א אלקלעי זצ"ל  הזכור לאברהםוהביאהו 
הל' ברכות  -(לגר"א מני זצ"ל  והזכרונות אליהו, ב' סי' קפ"ה)

. והחזיק אחריהם מערכת מ' על השו"ע ונ"כ אות כ"ב)
 סי' קפ"ה ס"ק ו'). -(לגר"ח סופר זצ"ל הכה"ח 

בסי' ר"ו לענין ברכות הטור ודבריו צ"ב טובא, דהא 
כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין  -הנהנין כתב 

ברכה לאכילה, וצריך להשמיע לאזניו, ואם לא 
וכתב שם השמיע לאזניו יצא ובלבד שיוציא בשפתיו. 

 שו"עבלדינא  והובא דכתב נתבאר בסי' קפ"ה. הב"י
והיינו ממש כלשונו בסי' קפ"ה גבי ברכת (ס"ג).  שם

. ואיך כתב הראשון לציון דמרן פסק כן בברכת המזון
המזון ואין ללמוד מיניה לשאר ברכות. וה"נ צ"ב 
 טובא איך לא הרגישו בזה האחרונים שהביאו דבריו.

כתב (ס"ק כ"ד) ובפרט יש לתמוה על הכה"ח דבסי' ר"ו 
ואין חילוק בין קריאת שמע לברכת המזון ושאר כל  -

במחשב בלבו לא  הברכות צריך שיוציא בשפתיו אבל
יצא, דלא כרמב"ם והסמ"ג דמחלקים בין קריאת 

וכ"כ לעיל סי'  ב"ח עטרת זקנים.שמע לשאר ברכות. 
עכ"ל. ודבריו אלו הם הפך דבריו  ."שקפ"ה אות ה' יעו

בסי' קפ"ה סק"ו ו' דהביא שם דברי הראשון לציון 
 והזכור לאברהם בסתמא. 

 בחיי אדם יעוייןשל הראשון לציון אולם בעיקר דינו 
צריך להוציא   -דכתב (ח"א הל' ברכות ותפלות כלל ה' סט"ז) 

הברכה מפיו ולהשמיע לאזניו, ובדיעבד אפי' לא 
השמיע רק שהוציא מפיו יצא. ואם לא הוציא כלל 
מפיו רק הרהר בלבו, צריך עיון. עכ"ל. ולכאו' כיון 
דהניח הדבר בצ"ע, אם הרהר ברכה בלבו י"ל דלא 

 יחזור ויברך דספק ברכות להקל.

 
 בס"ד    

 



 

 נעשית תיכף ההמלאכה אינה.  
גרמא  דלא חשיבשבת אסור מה"ת  שעוןדלק אש באופן אוטומוטי ע"י עתיד להמקום שבאם מניח מאכל ולפי"ז י"ל ד

בזרע אמת  יעוייןד ,ניח המאכליאחר ש ידיימק באופן לאלא די"ל דהיינו דוקא כשעתיד להד פעולה נעשה ממילא.השאע"פ 
שכל שהמלאכה נעשית אחר זמן פעולתו הו"ל גרמא בעלמא, ולא דמי לזורה ורוח מסייעתו  )ד"ה אכן פשר (ח"א או"ח סי' מד

מתחיל תיכף דמיירי ש שכתב על האי דינא דהמ"א )שם( יאור הלכהמהבוכן משמע שהרוח מסייעתו בשעת הזרייה ממש. 
ועי' כיון שאינו כח ראשון. חשיב גרמא  דהפעלה ע"י שעון שבת )וסס"ק ה ג(סי' לח ס"ק  בחזו"א הואוכן  .אחר נתינתו להטחן

  בשמעתא עמיקתא גליון רנ"ד.
 גרמא במלאכת בישולו. 

אין זה דרך בישול,  בעולםכא דכח האש אינה השאני כי  גרמא (אף ללא הטעם שאינו מיד)ועוד י"ל דבנ"ד לכו"ע חשיב 
ח סי' "או( המהר"ם שיקשכ"כ  ושו"ר .כי כן צורת המלאכה ו האש דולק די"ל דחשיב דרך בישולדעובמשא"כ היכן שמניח 

הפעולה מיד, אבל אם  השהתחיל, האחר שעה, אפי"ה חשוב מעשה דידי תנגמר שהמלאכהפ "האופה והמבשל, אעש, )קנז
 ד"ה סוף חמה) .(סנהדרין עזתוס' ב ויעוייןפטור מה"ת, י"ל ד שם דבר העושה הפעולה האסורה, אלא שסופו לבוא, לכ"ע הלא הי

, ותירצו דשאני התם שהארס עדיין אינו דפטור מקרב הדבר אצל האש חייב, מהא דהשיך את הנחשל הקשו על דין שש
  ע"כ. בעולם, ההשלהבת עדיין אינשבמקום וה"ה  ,בעולם
אע"פ  והיינו טעמא כי ,המכילתא דבמלאכת אפייה ובישול חייב גם בגרמא כתב ע"פח"א או"ח סי' טו) ( בזקן אהרןאולם 

דבשבת חייב על זורה ורוח ) .(סב"ק כן מוכח מהא דו, מש"ה חייב גם בגרמא. התורה חייבה עלייה נגמרים מאליהןש
 'ולכאוכ. "ע ,מלאכה זו עיקר עשייתה ע"י רוח חייב גם בגרמאוע"כ הכוונה כי מסייעתו, דמלאכת מחשבת אסרה תורה. 

גרמא י"ל ע"י אם עושה הבישול גופא  אבל ,אין דבריו מוכרחים כי התורה חייבה על גרמא שהיא גופא צורת המלאכה
 .אין האש בעולםש בנ"ד ן הואוכשאין זו דרך המלאכה, דפטור 

סנהדרין  תוס' פ"ע ,איסור תורה ישמעמיד קדרה בשבת במקום שסוף אש לבוא הש הוכיח (או"ח סי' קלו ד"ה וכ"ז) בהר צביו
לענין היזק פטור, לענין שבת הוי כעושה מלאכה, א"כ ק"ו במקרב גרמא מה שמבואר כדברי האבן העוזר דשד"ה סוף חמה)  .(עז

, ). ד"ה אילימאנווב"ק ד"ה סוף חמה  .עזסנהדרין (פ תוס' "ויש לעיין בזה ע. האש דלענין מזיק חייב כ"ש לענין שבתהדבר אצל 
לענין אלא ש שהאש עדיין אינה בעולם,כ פטור המניח על התנורש עדיין אינו בעולם. ולפי"ז י"לש נחש ארס דשאני שחילקו

 ., ע"כבעולם וע"י השעון האוטומטי סופו להגיע מאליו אל התנורתנור חשמלי, אפשר לומר שזרם החשמל כבר ישנו 
אלא כתב דאין  )גס"ק  שם( בחזו"א וכן .בעולם ההמאכל אינאת  בשלתהחשמל בעולם האש המשיש לדחות דאע"פ  אולם

נקרא וזה (קכ:) גרמא לא אסרה תורה בכל מלאכות כדאמר שבת ומשום גרם בשול בהעמדה בתנור צונן שסוף חום לבוא, 
 .אלא במקום הפסד מאדלא התירו גר (סי' שלד סע' כב) הרמ"אי מה שפסק ר דרבנן ליכא, מיהו לפוונראה דגם איס ,גרמא

 . (ח"ד סי' כו) במנח"יו (פרומר סי' קיב)בארץ צבי הכי נמי בכל מלאכות אסור גרמא בלא הפסד, ע"כ. ועי' בזה 
 אחד נותן הקדירה ואחד נותן האורחיוב בז. 

 וכן .הראשון פטור אבל אסורדהשני חייב ו נותן האור 'נותן הקדירה וא 'א (לד.) בביצה עוד לדון בזה ע"פ הא דאיתאויש 
מים לתוך הקדרה  עכו"םשאם נתן האע"פ ד )ושעה"צ אות קח ס"ק ק(מ"ב ה 'כתו ע"פ ש"ס הנ"ל. .)סע' הסי' רנג ( ברמ"א הוא

מ"מ לומר  ,לכתחלה מותר לצוות לו בזה 'בתנור ונתחממו שמותר הישראל להנות מהם להדיח בהם כלים ואפי ההקבוע
 ., ע"כלאסור אחר שהסיקו 'נר עכו"םל

כי הרי דאסור לסגור דלת מדיח כלים בשבת אשר עתיד להדלק ע"י שעון שבת  'שעפ"ז כת (פי"ב אות לז והגה ק) שש"כב ועי'
ולפי  .כנ"ל, ע"כ נותן הקדירה וכו' ', ויש בזה משום אהמכונה תפעלעם סגירת דלת המדיח הוא עושה מעשה שבעקבותיו 

דיש לחלק  'נראולם  .)שם( צבי בהרוכן מבואר  בשל.תמחמת הנחת האוכל הוא עתיד להיש לאסור בנ"ד כי  'דבריו לכאו
שאין  תיאוטומטלפעולה  המקושרבין מעשה ישראל ל ,למעשה עכו"ם דיש כאן מעשה אדם המקושרבין מעשה ישראל 

וכן  שלא חשש לזה. )שם( החזו"אמוכן מוכח  וסקים דלהלן שלא אסרו מטעם זה.פוכן משמע מה כאן מעשה אדם כלל.
 .)ובהגה שם יח אותל "(ח"ב פ לציון אורבו )ו ח"ב סי'(בצי"א ועי' . )מאור השבת ח"א סי' יז הגה לטו מאורי האש(הגרשז"א זצ"ל פסק 
  וחזרה שהייהח. 
 )חולי וא(הפסד לעשות כן, דגרמא לא הותרה אלא במקום משום גרמא וע"כ אסור מדרבנן  אלא דאין בזה יוצא "זולפ
דאסרוה שהייה מתחלה משום סור ילדון אם אין בזה א אכתי ישבאמת . אלא ד(ועי' בזה בגליון רנ"ד) (שם) חזו"אה "כוכ

 ה האשי אופנים, כשמניח האוכל מער"ש ועתידנויש לדון בזה בש .(לו:) בשבתחז"ל משום שמא יחתה בגחלים כדאיתא 
 .מחזי כמבשלעוד משום דבזה יש לדון לאסור  ,כשיר אינו פועלמוכשמניח המאכל בשבת עצמו בזמן שה ,בשבת להדלק

עד  מופלגי תורה שעמדו ללמוד תורה בליל שבתו היש החת"ס כת' בשםה ד"ה וכן) "א ה"(ירושלמי שבת פ מתא דירושליםב והנה
פרית וחוט גלבשבת ע יגקטנים דלוקים שגרמו שהחום י "ש עציםרעב ע"כ הכינווחם  קפהורצו לשתות  שעות מאוחרות

ומבואר דס"ל שלא חיי'  "י.ומבע כשהניחםודאי שרי כי  ,שמא יחתהגזרה  משום לא חשוו ,הקר הקפהאש מתחת ק ידלשי
[עי' מש"כ בזה  ולא חיי' שמא יבוא לטעות לעשות כן בשבת. שריומשמע דאף אם לא היה מבושל  ,לחיתוי במניח מער"ש

 ].יםתה, קפה וכדו' לשאר תבשיל שיצא לחלק בין מיםמה . ועיי"ש יח) סי' -סי' טז  ז(ח" בצי"א
דם ותנור קה, אסור להעמיד קדירה ע"ג שבת שהוכן מער"ששעון  ע"י שתנור הנדלקכת' ס"ק ב ד"ה כשיש)  שם( חזו"אוה

"ש, ואין צורך לחיתוי, רבמניח מע, ואין כאן היתר של קדירה חייתא דזה לא הותר אלא יהשנפתח החשמל, משום דין שהי
קדיר' מע"ש ואף אם נתבשל האבל כשהכירה צוננת ומתחממת בשבת הוא לעולם בגזירת חיתוי. והלכך אף אם העמיד 

כמב"ד מע"ש נראה דאסור להחזיר דחום החשמל חשיב כאינה גרופה, ואף אם התנור סגור אין כאן היתר טח בטיט 
"ש מותר ליתן בתנור סגור כמו שמותר ליתן לאינו גרוף בהיתר רבנותן מע"ש, ומיהו בעהמבואר ברמ"א סי' רנ"ד ס"א, רק 

 בחזו"א "שעייו[ .)שם( לציון אורהוכן פסק אין איסור.  קשל מער"ש על גו"ו"ל שאם האוכל מבסבואר דמו ., ע"כשל שריק
  ].)ח"ד סי' יד הגה טזמאור השבת (הגריש"א זצ"ל חום החשמל חשיב אינו גו"ק. וכן פסק ש )והלכךד"ה (

הוא דבר בכגון דא כי ועכ"פ אין להתיר  ,אמירה לעכו"ם כדין יש לאסרו שבתבשעון ששימוש כת' (או"ח ח"ד סי' ס)  אג"מוה
  .ח"ח סי' כט אות א)ו(ח"ד סי' כו, סי' כז  "ימנחהוכן פסק  שראוי לאסרו, ע"כ.

 מניח מערב שבתט. 
מער"ש על המכשיר שידלק בשבת  המאכלאף כשמניח אסרו ש (או"ח סי' פ) יעקב חלקתבו טז) -ו (ח"א סי' ט אהרןן זקב ויעויין

ואף שנתפשט ההיתר לענין  ,יעשה כן גם בשבת כמו בהאי דסי' רס"ה דאסור ליתן מים בנר אף מער"ששמא יש לחוש כי 
 .אור, אבל לבישול ח"ו להתירהדלקת ה

משום גזירה שמא  אסור לבשל באופן זה מתחילהאבל  ,"שרכשהמאכל מבושל מעלהקל כת' נח)  '(ח"ג סי מלמד להועילהו
כירת חשמל לא היה כי אטו שבת,  "שלאסור ערכתב דלא שייך  (ט"ל הרים מבשל סי' ג) הר צביוב יעמיד הקדרה שם בשבת.

והוא מבושל והאש כתב דאם הניחו בער"ש (ח"ט סי' נא אות ב)  שבט הלויוה אין בידינו לגזור מעצמינו.וולא אסרוהו  בימיהם
לא שייך זה כשאינו עושה שום מעשה כי מיחזי כמבשל ולא שמא יחתה, חשש  לא משום ,ר כללולא שייך שום איס קו"ג

אם  ב)אות ל "א(פ כ"ששהו )שם( לציון אורה, חי"ב סי' צא)ו ז –ח"ב סי' ו שם ו( בצי"א כן פסקוו והקדרה עומדת מע"ש על הכירה.
 כתב להתיר אם היא גו"ק אף שאין התבשיל מבושלסי' יב אות א)  'תנ( "שמנחבאבל  .והמאכל מבושל כל צרכו גו"קהכירה 

  .)שם( במנח"יועי' . גו"ק סגי)הכירה שאם מבואר סי' רנ"ג ב(כי 
מחמירים יותר משאר מלאכות שלענין שהייה סי' רנג סע' א) ( בשו"ע עי' ,וכדו' וטומטי כי שכחו לנתק[ואם נדלק באופן או

כמבואר  אונס בכללשכיחה  פעמיםל אלא שבאמתדאף לאחרים אסור.  )מדא ו(ס"ק ל "בהמ. וכת' אף בשוגג המאכל נאסרו
סי' שיח ריש (בכנה"ג . ועי' בסי' שכ"ח ס"ק ג' דחשיב שוגג, עיי"ש דהיינו ששכח שהדבר אסור)מש"כ (ו (סי' תקכז ס"ק ו) מ"אב

(סי' קכד ס"ק  השולחן קצותהוכן פסקו  ,אות ה)( א"רה שמבואר שאנוס קיל משוגג. והביאו (סי' קל) בנימין המשאתע"פ  )הגה"ט
 .]שהבין דברי הכנה"ג לאידך גיסא דחמיר משוגג, ובמשאת בנימין מבואר דלא כדבריו )שם( כהפמ"גדלא  )כ אות( ח"כהוה )ג
 

כשעתידים להדלק  בשבת אףמאכל או משקה בהם הכין אסור ל ,וכדומהאופה אוטומטי  ,מכונת קפהא'  העולה לדינא,
מערב שבת ע"י שעון שבת, אסור ליתן עליהם קדירה בשבת  יםפלטה חשמלית המכוונכירה או  'ב. על ידי שעון שבת שבתב

 "שמער לויש אוסרים ליתנו אפי ,שיש בו איסור בישול מאכל 'ג .צרכו שבה מבושל כלגם כשהתבשיל  ,אפילו קודם שיופעלו
 .והמאכל מבושל כל צרכו מותר ופעל בשבת על ידי שעון שבת. ואם הוא בגדר גרופה וקטומהתעל גבי פלטה חשמלית ש

 
 

 
 
 
 

 

 )ג(סעודת מלוה מלכה 
 

"וטעם סעודה זו כתב  - טעם סעודה רביעית ומעלתה
הרמב"ם בפ"ל [הל' ה'] כדי לכבד השבת בכניסתו 

לוה את המלך בכבוד וביציאתו כלומר שזהו כמ
סעודה ולכן נקראת סעודה זו מלוה מלכה ולכן נהגו 
לומר פיוטי וזמירות ללוות השבת כדרך שמלוין את 
המלך בכניסתו וביציאתו [ב"י]. ולכן נכון לומר 

 (ערוך השלחן סי' ש ס"ב)הזמירות אחר הבדלה [ט"ז]". 

"לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת וכו'. מאד  -
הר בזה ולמי שאי אפשר לו לאכול פת לפחות צריך ליז

יאכל פת הבאה בכיסנין ויכוין ללוות השבת ולהשאיר 
ברכה בסעודות החול ויאיר להם מקדושת שבת". 

 (מחזיק ברכה סי' ש)

"כתבו גורי האר"י זצ"ל וז"ל הנפש יתירה אינה  -
הולכת לגמרי עד סעודת מוצאי שבת לכן אין ראוי 

וכל נפש או בתורה עד להתעסק במלאכה שאינה א
אחר שסועד סעודת מוצאי שבת עכ"ל ספר הכונות 

 (מחזיק ברכה שם)ישן". 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
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ם הרהר כתב דא(ס"ק י"ג) בסי' ר"ו והמשנ"ב  -ד 
הברכה בלבו לא יצא, וציין לדבריו בסי' קפ"ה ס"ב 

 במשנ"ב, ובסי' ס"ב בבה"ל סוף ד"ה יצא.
ובאמת בעיקר אי הרהור כדיבור  -ובבה"ל שם כתב 

דמי או לא אין ראוי להסתפק בזה, אחרי דדעת רב 
הראשונים וכמעט כולם נוטים דלאו כדיבור דמי וכו', 

הפוסקים שראה  כתב דכל (ס"ק ג')וכן האליה רבה 
כולם סוברים דהרהור לאו כדיבור דמי, לבד 
מהרמב"ם והסמ"ג שסוברים דברכות אפי' ברכת 
המזון שהוא דאורייתא הרהור כדיבור דמי בדיעבד, 

מפריז על המידה דאפי' בק"ש (של"ג ח: אות ג') וריא"ז 
הרהור כדיבור דמי. וכיון דכל הראשונים חולקים 

שו"ע דלא כוותיהו, וכ"כ עליהם, להכי סתמו הטור וה
והוא פשוט. ובחיי אדם ראיתי (שם) והא"ר (ס"ד) הב"ח 

שכתב דמי שהרהר הברכה בלבו צ"ע, ולענ"ד בברכת 
המזון ודאי יחזור ויברך, ואפי' בשארי ברכות הסומך 

 על כל הראשונים לא הפסיד. 
והיכא דהוא אנוס ואינו יכול להוציא הברכה  -ה 

 דהאורחות חייםמשמיה ס"ב) (סי'  הב"יבשפתיו, כתב 
נראה שאם (ברכות פ"א הל' ה')  הירושלמידלפי דעת 

מחמת חולי או אונס אחר קרא ק"ש בלבו יצא 
 בשו"עשנאמר אמרו בלבבכם. ע"כ. וכן פסק לדינא 

 (סי' ס"ב ס"ד).
לענין ברכת המזון דאם (סי' קפ"ה ס"ק א')  המג"אוכ"כ 

 מחמת חולי או אונס אחר קרא בלבו יצא.
דמסתברא דכשיסתלק (סי' ס"ב ס"ק ד')  הפר"חכתב ו

האונס אם לא עבר עדיין זמן ק"ש, חייב לחזור 
 בבגדי ישעולקרותה, דהרהור לאו כדיבור דמי. וכ"כ 

  (ס"ד).
דה"ה (סי' קפ"ה על המג"א שם)  המחה"שולפי דבריו כתב 

לענין ברכת המזון דאם עבר האונס ועדיין לא נתעכל 
הבגדי וכ"כ  שוב לחזור ולברך. המזון שבמעיו דצריך

 שם. ישע
פי' (סי' קפ"ה א"א א', וראש יוסף ברכות ט"ו:)  הפמ"גאולם 

מרו דמדאורייתא הרהור כדיבור יצא אלא שחז"ל א
כתב ס"ק א') (משב"ז  שלא באונס לא יצא. ובסי' ס"ב

דכשיעובר האונס אין צריך לחזור ולקרות ולהתפלל, 
ל החמירו בלא אונס דמן התורה הרהור כדיבור, וחז"

לא יצא, ובאונס העמידו על דין תורה. והביא דברי 
הפר"ח וכתב דלשון השו"ע נראה כמ"ש דיצא וא"צ 

  מה שהעיר עליו בבה"ל סי' ס"ב ס"ד ד"ה יצא]. עי'[ולחזור. 
אחר שהביא דברי הפר"ח (סי' פ' ס"ק ב')  החיד"אואף 

 חלק עליו, ודעתו נוטה(סי' ס"ב)  דהיד אהרוןכתב 
(סי' ס"ב ס"ק א' וסי'  פתח הדבירוכדבריהם נקט  לדבריו.

 -(לגר"ח סופר זצ"ל  בכה"ח. וכן העלה לדינא קפ"ה ס"ק א')
 סי' קפ"ה ס"ק ז').

כתב לדינא דכשיסתלק (סי' ס"ב ס"ק ז')  המשנ"באולם 
האונס אם עדיין לא עבר זמן ק"ש מחוייב לחזור 

כתב  ס"ק ב')(סי' קפ"ה ולקרותה. וכן לענין ברכת המזון 
דכשנסתלק האונס אם עדיין לא נתעכל המזון יברך 

 ברכת המזון.
ולדבריו נראה דה"ה היכא שהיה אנוס וברך ברכת 
הנהנין בהרהור, אם נסתלק האונס ורוצה להמשיך 

לחזור ולברך ברכה ראשונה. [מיהו  ולאכול מחוייב
שמא לענין ברכה ראשונה יש לצרף דעת הפוסקים 

 ].אפי' אם אינו אנוס ח בהרהוריצא יד"בדיעבד ד
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