
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  .כיבוי ע"מ שישאר גז לבשל עוד ביו"ט .ה . רבנןאיסור תורה או ד ד. .כיבוי שלא יקדיח תבשילוג. . כיבוי שריפה ב. .כיבוי ביו"ט לצורך או"נא. 
 .ע"י גרמא .ח. בידו להדליק אש אחרת .ז .להנמיך האש .ו

 נ"אוא. כיבוי ביו"ט לצורך 
 .לתו מותר מפני שהוא לצורך או"ניאע"פ שמכבה הגחלים בתח ,שמותר להניח בשר על הגחלים ביו"ט (כג.) בביצה מבואר

 . בשעת תיקון האוכל הוא הכיבוישרי בכה"ג כי ד )סי' תקב ס"ק י( במ"ב ביארו .)סי' תקז סע' ד( "עושטהוכ"כ 
א "פ שהוא מכבה, א"א לאפות בהם בלא גריפה, מותר לגרפו מהאפר והגחלים, ואע"תנורים שלנו כיון שאד שו"עב י"שיעו

מבואר דכיבוי לצורך או"נ שרי דוקא כשהכיבוי  ., ע"כזה כמניח בשר על הגחלים, וכן נהגוכי  )כי המאכל ישרף( בלא כן
   הוא בשעת תיקון המאכל או כשא"א בלאו הכי מחמת שהמאכל ישרף.

במסננת שלו ואין ממתקין אותו בגחלת וכו', והתניא ממתקין אותו  ט"אין מסננין את החרדל ביוד( .)קלדבשבת  ואיתא
בגחלת של עץ אסור דשייך ביה כיבוי לפי שעושה ופרש"י בגחלת, לא קשיא כאן בגחלת של מתכת. כאן בגחלת של עץ. 

 סי' תקז ס"ק כה() המ"בוביאר  ,)סי' תקי סע' ג( השו"עוכן פסק  פחם. גחלת של מתכת לא שייך ביה כיבוי דאינו נעשה פחם.
מפני שהחרדל ראוי לאכול בלי כיבוי גחלת בו אלא מפונקים מכבים גחלת בתוכו בכלל או"נ אין זה דאסור בגחלת של עץ כי 

בגחלת של ברזל לית דס"ק טו( סי' תקי )המ"ב  כתבו , ע"כ.ועוד שאפשר זה ע"י כיבוי גחלת של מתכת והוא ראוי ומצוי יותר
ובדרך זה מצינו  .ט"ג דיש בו איסור כיבוי מדרבנן התירו משום שמחת יו"ואע 'וליכא כיבוי מדאואיננו בוער לן בה כי 

 .נ( י'ס)או"ח  תורת חסדב מש"כ בזה 'יוע .)אות כח( בשעה"צו (סע' ד תקיא י'ס) "עובש
 שריפהב. כיבוי 

שאין  י"ופרש. מותר הקדירה או הבית יתעשן שלא בשביל ואם עליה לחוס כדי הבקעת את מכבין אין.( כב) בביצהאיתא ו
"ל סאליבא דר"י ד ל זהכד בגמ'ועיי"ש  ט שיהנה היום שרי."לצורך יואבל שלא יתעשן הבית כו' שרי דט, "כבוי זה צורך יו

מבואר דכיבוי דליקה  ן דאסרי אסור לכבות הבקעת שלא יתעשן הבית או הקדרה.אבל לרבנ ,"נ שרו ביו"טדמכשירי או
:( יא) ף"ריב ועי'אסורים ביו"ט, ה"ה לכבות דליקה אסור.  רבנן דר"י דסברי דמכשירי או"נוע"כ ל נ,"בכלל מכשירי או

  .()שם ד"ה וכן המאירינינהו וע"כ אסור לכבות. וכן נקט  מכשירי או"נבכה"ג בכלל דשפסקו כרבנן  (ט, ח, ו"פ"ד ה) רמב"םבו
 לאד ט"יו צורך כאן ואין ממונו הפסד מפני היינו הבית יתעשן שלא דבשביל פירשו שאחרים כתב'( גמ ה"ד: יא) ן"הר אולם

ובדרך  כ."ע לזה, הוכחה בגמרא ויש שרי לרבנן ואפי' מזה גדול או"נ לך אין יושב שהוא הבית יתעשן שלא מפני דאי ,י"רשכ
ומשמע . הוא נ"אונמצא לפי דבריהם דכיבוי לצורך שלא ישב ללא בית, צורך . אלחנן רבינו בשם (תרפא' סי) המרדכי 'זה כת

 שהוא בבית שנפלה דליקהד 'התוס כתב בשם (נה אות ט"יו' הל) חיים הארחותו יו"ט.ב מחמת שיפסיד סעודתודאין ההיתר 
 ומשמע דוקא כדי שלא יפסיד סעודתו מותר לכבות. .מותר לכו"ע סעודתו יפסיד יכבנה לא ואם בו דר

 ', אפיחשש פקו"נ(משום  )במקום שאין "טואסור לכבות דליקה ביד ם"והרמב ף"שפסק כהרי סע' א( סי' תקיד) שו"עב ועי'
 )ס"ק ב( המ"ב. וביאר כדי שלא יתעשן הבית 'ואין מכבין הבקעת, ואפי (חשש פקו"נ משום אם אין) אם רואה ביתו נשרף

 )שם(הרמ"א , ע"כ. אולם נ"או צורך זה חשיב לא מ"דמ זו לדעה אסור יו"ט משמחת וימנע שם לדור אחר בית לו אין אפי'ד
 אחר בית לו יש אם אבל, לכבות מותר סעודתו ויפסיד שם לאכול מקום לו יהיה לא הבית ישרף פסק כהארחות חיים שאם

שהרמ"א לא פסק כהמרדכי כי ס"ל להרמ"א  )שם ד"ה אבל( בביאור הלכהממונו. וביאר  הפסד משום לכבות אסור, שם לאכול
 אכילה כלי ואם ישרפו לכבות אסור ם"העכו בבית' אפי לאכול יוכל דאם ד( ק"ס )שם במ"א]ועי'  נ."דזהו רחוק מעניני או

 ע"כ[., לכבות מותר אחרים כלים לו ואין
 ג. כיבוי שלא יקדיח תבשילו

 ש"הרא אולם .(ט, ח, ו"פ"ד ה) ברמב"םוכן פסק  .הקדירה תעשןת אסור אפילו ע"מ שלא הבקעתכיבוי גם הנ"ל דמבואר מו
 כגון כיבוי בלא מעישון להצילה באפשר היינו הקדירה תתעשן שלא כדי לכבות דאסור דהאילחלק יצא ( יט' סיביצה פ"ב )

 מותר הקדירה תתעשן יכבה לא ואם זה באש קדירתו לבשל וצריך אש לו אין ואם תאחר אש על לבשלה וז מאש שיסירנה
  .)סי' תקיד( הטור. וכן פסק (ח' סי ח"ש מועד בית ק"עבה) א"הרשב דעת וכן כ."ע ולאפות, לבשל שמותר כמו נ"או לצורך לכבות
 או"נ זה כיבוי חשיב ע"פ הרא"ה דלא )ס"ק ד( מ"בה וביאר. בכל גוונא אסור לכבותהרמב"ם דכפסק  )שם סע' א( השו"עאולם 

באופן שבלא הכיבוי ש אפשרכיבויה, ע"כ. ולפי טעם זה  י"ע ההיזק שמונע אלא נ"אול כלום מסייע הבקעת כיבוי שאין מפני
 גריפת התנור שהתירמהשו"ע הנ"ל באות א'  לכאו' ]וכן מוכח .נ"אוצורך הוי שרי ד ,ישרף התבשיל ממש ולא יתבשל

 לאכילה טוב יהיה לא מעושן שהמאכל דכיון השו"עהקשה על ד סי' קג()ח"ד באג"מ  מבוארוכעין זה  [.במקום שישרף המאכל
והוסיף . ע"וצ מעושן תבשיל אכלו שלא מפונקים רק היו בזמנם אולייישב דו, שמותר יותר להטעים שהוא מתבלין גרע ט"מ
 ממש.  בשול צורך הוא להתבשל יספיק שלא עד ישרף האש ריבוי מפני אם אבל ,לעישון רק הוא לדידהו אף פ"עכד

 הקדירה לבשל או להציל א"א אם אבל, כיבוי בלא הקדירה להציל אפשר אם פסק כהרא"ש דדוקא )שם( הרמ"אאולם 
 וצריך תבשילל הומקדיח הגדול האש שפסק ע"פ הט"ז דאם )ס"ק ז( במ"בלכבות, ע"כ. ועי'  מותר, שיכבה רק אחר בענין

אסור לכבות אם יתקלקל קצת מ"מ ש )סי' תקז ס"ק כג( במ"ב ומבואר שרי. האש יכבה בודאי ז"שעי אף ,קצת משם להסיר
 ה"ד זתק 'סי) ח"בב 'ועי] .)שש"כ פי"ג הגה נב(הגרשז"א זצ"ל וכן דעת  .כח מהנ"ל דשריומאולם אם יתקלקל הרבה  .המאכל

 .[שמ"בי לא אמרינן מתוך במלאכת כיבוי. ועי' בזה בשמעתא עמקתא גליון אמא שהקשה (בתנורים ודוקא ש"ומ
 ד. איסור תורה או דרבנן

שמתיר מכשירי או"נ, וא"כ אמאי הכא  י"כר דהלכה על הא דאסרינן כיבוי בכה"ג דהרי קיי"ל (ברי"ף .יא) ה"הרז והקשה
 דשרי. קיי"ל מדינא ומיהו כן מורין שאין משום היינו דאסור הכא דמסקינן הא פסקו כרבנן. ותירץ דלעולם

 מדבריהם מיהו ,מה"ת מותרים שהם לומר היינו במכשירין יהודה כרבי דקיי"ל דנהי כתב( אמר ה"ד שם מלחמות) ן"והרמב
 לא דאי נ"לאו מיוחד שהוא מפני לגמרי התירו :(לב ביצה) התנור דגריפת ,לאו"נ קרובים שהם מה כפי אלא להתירם רצו לא

 להתיר רצו לא או"נ צורך שהוא אע"פ הבית יתעשן שלא כדי בקעת כיבוי אבל יו"ט, משמחת לאימנועי אתי ליה שרית
והביאו  ל."עכ שהם, מה לפי בהם חילקו שחכמים אלא שרו מדאו' דמכשירין יהודה כרבי קיי"ל דבר של כללו מכשיריו,

 . .(לב ב"ח ד )נתיב ברי"ו ועי' .)ביצה שם ד"ה ההיא( התוס' . וכדברי שניהם כת'(כי ה"ד שם) ן"הר
ואף הרמ"א דמתיר )בתנאי שא"א באופן אחר(  ,כת' אף בדעת השו"ע הנ"ל דס"ל כהרז"ה ב(-)שם ס"ק א הט"זולמעשה 

 )ס"ק ב(ע"כ. ועיי"ש  טפי, החמירו( ממש) או"נ דלאו במידי נ"א כן מורין הלכה היא ואין כמבואר להלן היינו כי אף לר"י
חכמים. ופירש  התירו או"נ מכשירי כל כתב דהטעם דאסרינן כרבנן כי לא )ס"ק א( והמ"א שנקט בעיקר כתירוץ הראשון.

 מ"דלהי משמע' כו להציל א"א אם מתירים דיש שכתב א"והרמ דכוונת המ"א דהשו"ע פסק כהרמב"ן, )שם( המחצה"ש
בדעת השו"ע.  )ס"ק ד(המ"ב וכן נקט . לרבנן, ע"כ אפי' ומותר או"נ עצמו הוי דזה ל"דס ט"ה כן ומורין גמור היתר הוא

 פסק כהט"ז.  אות כה()סי' תצה  והערוה"ש
 לבשל עוד ביו"ט שישאר גזכיבוי ע"מ . ה

ון לצורך סעודה אחרת של יו"ט דכי את הבקעת אפילו דעתו להצניעש (אין מכבין את הבקעת)שם ד"ה  בשיטה מקובצתועי' 
ולפי"ז אף אם רצונו לכבות את  .)סי' תקיד ס"ק ג( מ"בה וכן פסק ., ע"כדלמא לא יהנה בה 'דהשתא מיהא דעתו לכבוי חיי

  אסור. יו"טלצורך הגז ע"מ שישאר 
 . להנמיך האשו
ד"ה והמסתפק( שם ) בתוס' פירשוו .הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר והמסתפק ממנו חייב משום מכבה )כב.( בביצהעוד איתא ו

אלא , שרי "טדלא הוי אלא גרם כיבוי וגרם כיבוי ביו ,מפני שממהר הכיבוי ן הכוונהחייב משום מכבה אידהא דאמרו ד
באותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו דלא יכול לאנהורי כולי האי כי איכא שמן מועט בנר כי היינו 

בשעה שחותך שגדולה של שעוה למטה ממנה כיון  לחתוך )ע"י אש ולא בסכין( נראה ככיבוי. ומכאן יש להתיר  ולכך נר
מבואר דגרמא מותרת, והטעם שאסור להסתפק  כ."יה שרי, עושהוא גורם כב ע"פתה אינו מכחיש מאור שלה כלל אאו

 מהנר אינו אלא משום דמחזי כמכבה. 
דכשממעט השמן ממש, משום מכבה חייב  הנרהמסתפק מיצא לחלוק על התוס' וכת' ש)ביצה פ"ב סי' יז(  הרא"שאולם 

אינו נוגע בדבר הדולק ום דקועד כאן לא הותר גרמא אלא במ ,ומרחיקו מפי הנר כהה אור הנר ואין דולק יפה כבתחלה
 'רמים הדליקה והממעט מא פתילה שניהם גו אבל השמן וה ,אלא עושה חוצה לו דבר הגורם הכיבוי כשתגיע שמה הדליקה

, )שבת כט: ד"ה במשנה( פנ"יהשנקט שהוא מדאו' לדעת הרא"ש. וכ"כ  )ביצה פ"ב סי' כח( ביש"שועי'  .ע"כ, מהם ממהר את הכיבוי
)סי' לח ס"ק והחזו"א  רא"ש שם אות ו(על ה) תפארת שמואלה. אולם )ח"ג סי' ס ד"ה אולם( והאחיעזר ()ביצה כב. ד"ה בא"ד שפת אמתה

מסתפק חייב משום מכבה שבשם רבינו יצחק בר' אשר ה' יום טוב סי' שמ"ח ) אור זרועבועי' נקטו שהוא מדרבנן. ו ד"ה רא"ש( 
ת הרא"ש שהאיסור  דס"ל בהבנ )ס"ק י( בט"זועי' עוד  .ממש מפני שבכל שעה היה מסייע אותו שמן שנטל להדלקת פתילה

אינו מחמת שנחשב מכבה כלפי הפתילה שהיה בכחה לדלוק יותר זמן אלא משום שנחשב מכבה כלפי השמן שהיה אמור 
 שהאיסור הוא לגרום שהפתילה תתכבה מהר יותר.  )אות ט(הא"ר לדלוק. אולם דעת 
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תפילת השחר עד חצות ר' יהודה )ברכות כו.(  תנן -א 
 אומר עד ד' שעות.

תפלת השחר )פ"ג מהל' תפילה ה"א(  הרמב"םוכתב 
מצותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה, וזמנה עד  
סוף שעה רביעית שהוא שליש היום. ואם עבר או טעה  

א ידי חובת  והתפלל אחר ארבע עד חצות היום יצ
 תפלה אבל לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה.  

דאם עבר והתפלל אחר ד' )סי' ע"א(  הטורוכיוצ"ב כתב 
שעות עד חצות אע"פ שאין לו שכר תפלה בזמנה שכר 

 תפלה מיהא יש לו.
ובביאור דבריהם )שכתבו דאף אם הזיד ועבר והתפלל  
אחר ד' שעות יצא ידי חובת תפלה, אלא דלא יצא ידי  

דנראה דס"ל דכי  )שם( הב"י ת תפלה בזמנה( כתב חוב
היכי דלא נשוי כ"כ פלוגתא בין ר' יהודה ורבנן, דלר' 
יהודה אם התפלל אחר ד' שעות לא יהבינן ליה שכר 
תפילה כלל, ולרבנן מתפלל והולך עד חצות ויהבי ליה  
שכר תפלה בזמנה. הילכך ממעטינן בפלוגתייהו  

פלה יהבי ליה בין  דלכו"ע מד' שעות עד חצות שכר ת
שכח בין הזיד, אלא דלר' יהודה לא יהבי ליה שכר 
תפלה בזמנה, ולרבנן יהבי ליה שכר תפלה בזמנה. 
ולפי"ז בדוקא כתבו הפוסקים עד חצות דמחצות 
ולמעלה עד זמן המנחה כיון דלאו זמן תפילה הוא כלל 
אינו מתפלל בשום ענין, ואם התפלל אפשר דברכה 

 לבטלה הוי.    
דברי הרמב"ם )בסי' פ"ט ס"א(  בשו"ענא העתיק ולדי

ונמשך זמנה עד סוף ארבע שעות שהוא שליש   -וכתב 
היום. ואם טעה או עבר והתפלל אחר ארבע שעות עד  
חצות אע"פ שאין לו שכר כתפלה בזמנה שכר תפלה 

ואחר חצות אסור   - הרמ"אמיהא איכא. וכתב 
 להתפלל תפלת שחרית.

מי שמת לו מת   - המחברכתב  )ס"א(והנה בסי' ע"א  -ב 
שהוא חייב להתאבל עליו אפי' אינו מוטל עליו  

 לקוברו פטור מק"ש ומתפלה.
מי שמת לו מת בשבת   -כתב )ס"ב( וביו"ד סי' שמ"א 

יאכל במוצאי שבת בלא הבדלה ולא יתפלל, ולא  
בבוקר קודם קבורה. ולאחר הקבורה יתפלל תפלת  

ב לא יתפלל שחרית אם לא עבר זמנה. אבל תפלת הער
שכבר עבר זמנה, ולא דמי לשכח ולא התפלל ערבית 
שמתפלל שחרית שתים, כיון שבלילה לא היה חיייב  

 להתפלל.
ויל"ע במ"ש "אם לא עבר זמנה", אם כוונתו לעד ד'  
שעות דהוא זמן תפלה, דהא המתפלל אחר ד' שעות  
אין לו שכר תפלה בזמנה. או דכוונתו עד חצות, דהא  

תפלל עד חצות ]משא"כ אחר חצות בדיעבד מצי לה
 דאף בדיעבד אינו יכול להתפלל[.

ונ"ל דקודם   -שכתב )או"ח סי' ע"א ס"ק א'(  במג"אומצינו 
חצות יתפלל שחרית כמ"ש סי' פ"ט, אבל ברכות  
השחר נ"ל דלא יאמר כיון דבשעת חובתו היה פטור 

  כמ"ש ביו"ד סי' שמ"א ס"ב לענין הבדלה.
שהמתפלל אחר ד' שעות אין  ומבואר דס"ל דאע"פ 

נותנים לו שכר תפלה בזמנה, מ"מ כיון דעדיין זמנה  
הוא לתת לו שכר תפלה, חשיב שלא עבר זמנה וחייב  

 עדיין להתפלל שחרית.
לא   -כתב לתמוה על דבריו )א"א שם(  בפמ"גואכן 

הבינותי זה, דבסי' פ"ט עד ד' שעות ולאח"כ שכר  
לא עבר זמנה,  תפלה שלא בזמנה, וחשיב ליה עדיין 

וט"ו ברכות בשחרית דאומרים על סדר ומנהגו של  
 עולם למה לא יאמר אח"כ.  

 
 בס"ד    
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 )שם( צ"ובשעה .תוס' של םטעההביא  )ס"ק יד( ובמ"ב .דלהסתפק מהנר אסור משום כיבויפסק  )סי' תקיד סע' ב( שו"עה הנהו 
)שם( הרמ"א והכרעת . הדבר אסורה ףכהרא"ש דגרמא בגו סע' ג( שם) השו"עא הכרעת לענין גרמו הרא"ש. ציין לדברי

 דעכ"פ לבני אשכנז העיקר להלכה הוא כתוס'.  נמצא ., ע"כהשו"עדנכון להחמיר כ כג(  )ס"ק המ"בכהתוס'. וכתב 
ביו"ט ואין משום  אגודה של עצים שהודלקה במדורה, כל עץ שלא אחזה בו האש מותר לשמטוד )כב.( בביצהמבואר  מאידך

 .)סי' תקב סע' ב( השו"עכן פסק ו. דלא תימא דהוי כמסתפק משמן שבנר דאסור דקמ"ל )יו"ט פ"ד ה"ג( הרמב"ם. וכת' כיבוי
לא דמי אגודה של עצים לדין שמן שבנר שאסור להסתפק ממנו משום מכבה, מפני דהשמן כולו ד (ח )אות ה"שערובוביאר 

 .)ס"ק יט( במ"בועיי"ש  , ע"כ.מזה חיבור, אבל העצים מפורדים זה
הרחוקות מן  תבנר מותר ליקח א' מן החתיכו ותדחתיכות חלב המונח (שם) המהרש"לבשם  'שכת)סי' תקיד ס"ק ה(  במ"אעי' ו

אינו מותר כי להרא"ש  'דאפי (שם) המחצה"ש רק מלשרוף שרי. וביאר המונעש כי במקום אפילו לדעת הרא"ש, הפתילות
  .)ס"ק טו( המ"ב הדולק דהא אין להחתיכות חיבור זה לזה. וכן פסק נוטל מגוף דבר

דלמא אינו דומה לשםכי או  ,הנר דהרי גורם הורדת כניסת הגזשלהבת הגז האם דמי לנוטל שמן מ  יש לדון לענין הנמכתו
מכבה ממש משא"כ  נמצאכל שלוקח מאיזה מקום שהוא על כן ו והפתילה שואבת מכל השמן המחובר אליה הוא לחשמן ה

ולהא  דומה קצת לנוטל עץ מהמדורהו ,שהשלהבת שואבת מהגז שיוצא בכל רגע ורגע ולא מכל הגז הנמצא במיכל בגז
וא"כ אפשר  גז להגיע לשלהבתהלא חשיב נוגע ממש בדבר הדולק כי הוא רק מונע הנמכת הגז די"ל ועוד  .דחתיכות חלב

אע"פ שהאש נמוך יותר באופן מידי י"ל דאין זה כיבוי כי אינו מכבה את ) דלא חשיב אלא גרמא אף לדעת הרא"ש הנ"ל
 ת יצחקביב שו"ר וצ"ע.. )אות כב( בשעה"צהמובא  ה(מ"ז ס"ק ו ד"ה והנסי' תקיד ) פמ"גבועי'  .האש אלא מונע שריפת גז, ועיין(

בת ושתב )או"ח סי' שלד( מהישועות יעקב ושהביא (סי' מא)או"ח  במחזה אברהםו (אות ד קכ 'סיח"א יו"ד , ועי' באות ח סי' לאסיו"ד ח"ב )
במנח"י  ,)או"ח ח"א ססי' קטו, ועיי"ש בסי' צג ד"ה ובדבר(באג"מ  כןודפשיט לה לאיסור. במחז"א נכדו שמסתפק בכעין זה. ועיי"ש 

  להחמיר בזה. ונקט )פי"ג אות יב( ובשש"כ ט( - ו סי' ח"ח)בצי"א  ,()ח"א סי' נו
כי הוי כגחלת של מתכת דמבואר לעיל שאינה אסורה מה"ת וביו"ט התירוה  ,י בקעת של עץומכיבקיל  דנ"ד י"ל ומ"מ אכתי

 ,ז כיון דאין לו פתילה ואין נעשה פחם אינו חייב משום מכבהמסתפק לומר דכיבוי אור ג ת יצחקביבו. במקום שמחת יו"ט
נקט שהוא מדרבנן והביא סמוכים  (סי' ס) מלמד להועילבו. מפני שאינו עושה פחם 'כמו גחלת של מתכת דלית בי' כיבוי דאו

)לקט הלכות יו"ט  הגריש"א זצ"ל הכרעתנקט דהוי ספק. ו )או"ח ססי' פג אות ט( ובחלקת יעקב. (דסי' קצ)בשמים ראש מהלדבריו 

 כי בכלל מכשירים הוא כנ"ל[.]ולפי"ז הוי תרי דרבנן כי איסור כיבוי אף בבקעת של עץ אינו אלא מדרבנן  מדרבנן. שהוא עמ' עח(
 ידו להדליק אש אחרתב. ז
 כגון ,כיבוי בלא מעישון להצילה באפשר היינו הקדירה תתעשן שלא כדי לכבות דאסור דהאי כתב( יט' סישם ) ש"הרא הנהו

 מותר הקדירה תתעשן יכבה לא ואם זה באש קדירתו לבשל וצריך אש לו אין ואם ,אחר אש על לבשלה זה מאש שיסירנה
 .(ח' סי ח"ש מועד בית ק"עבה) א"הרשב דעת וכן כ."ע ולאפות, לבשל שמותר כמו נ"או לצורך לכבות

שפירש שכל שאפשר שלא להזדקק  )סי' תצה קו"א ס"ק ד( בגר"זאלא דצ"ע אמאי היכן דאפשר ע"י אש אחר אסור לכבות. ועי' 
ממש. אולם עיי"ש שהביא בשם הרא"ה המובא בשיטה  נ"אולמלאכה חשיב מכשירים, אבל כשא"א באופן אחר חשיב צורך 

ממש כגון שלא תתעשן הקדרה אסור לרבנן.  נ"אוואף ב ומקובצת דהכא חשיב מכשירין כיון שאינו נהנה מהכיבוי עצמ
ז( ס"ק )סי' תקיד במ"ב אולם  .הוי מכשירין ובכה"ג סמכינן אר"י ועיי"ש שמסיק דלעולם מותר לכבות כשא"א באופן אחר כי

שהביא סברת הרא"ה אליבא דהשו"ע  (ס"ק ד) במ"ב ]ועיי"ש אלא בכה"ג צורך או"נ ממש חשיב. הגר"זסברת פסק דלא כ
 .  ממש נ"אוחשיב צורך  ולא אליבא דהרמ"א[, והיינו דבכה"ג שאין דרך אחרת

 כגון, כיבוי בלא הקדרה להציל אפשר אם דוקא כיבוי אסורד א"הרמ פסק הא על ס"ק ב( תקיד )סי' א"מה גדולה מזו כתבו
 . )ס"ק ו( המ"בוכ"כ  .עדיף להדליק אש נוסף מאשר לכבות אש קיימתש מפורש הרי, אחר במקום ש א לעשות שיכול

מהרא"ש )שהרי הרא"ש כתב כשיש לו אש  לדבריו שליכא מקורהמ"א  עתלדחות ד יצא ח"ד סי' קג(ח"א סי' קטו ו)או"ח  באג"מו
המ"א שלהקטין דס"ל לכתב דיש ליישב ו. היא מלאכה שא"צ לגופה כיבוי מהבערה שכיבויעדיף יותר אדרבה ומוכנה( 

ג"כ צריך לכבות בהרבה מקומות  'כשסגי בכיבוי בקעת א 'בעצים ברוב הפעמים צריך לכבות הרבה ואפי תהאש שבוער
ועיי"ש  .שנעשה בפעם אחתהוא חמירא מהבערה וריבוי פעמים דעושה בכיבוי  'והבערה נעשה ברוב פעמים בפעם א ,ממנו

 אם הוא אש של גז דאיכא מיעוט באיסורים. עדיף לכו"ע לכבותלעולם דמה"ט נקט ש
אולם יש לדחות דס"ל להמ"א כמ"ש הגר"ז דכל שאפשר להגיע לתועלת התבשיל שלא ע"י כיבוי הכיבוי נחשב כמכשירים 

באופן אחר תו לא הותר לכבות כמבואר ברמ"א.  אליבא דהרא"ש, וע"כ ס"ל להמ"א דצריך להדליק אש אחרת כיון דאפשר
 )שש"כ פי"ג הגה נב( הגרשז"א זצ"לביאר  . וכןכנ"ל אין הנאה ישירה ממנה דשאני כיבוי דמלאכה גרועה יותר כי ועוד י"ל

)אולם למד זכות  (פגסי'  ו"ח)א החלקת יעקבוכן פסקו דעדיף טפי להדליק מלכבות, משום דכיבוי דומה יותר למכשירין, ע"כ. 
 .)פי"ג אות י( והשש"כ י' נו(ס)ח"א ס המנח"י ,למקילין(

שאין כאן כיבוי דאו' כלל משום שאין  ,שבכיריים של גז יכול להקטין האש שמתחת הסיר (שם)הגריש"א זצ"ל אולם דעת 
 פחם[.רי בכיבוי עצים שיש בהם יכאן פחם ואילו הדלקת אש היא מלאכה דאו' ]והמ"א מי

 אע"י גרמ. ח
. דינו כשבת דשריא רק במקום הפסד( ס"ק ה וס"ק י) המ"אלהקל לגמרי בגרמא, ולדעת  )סי' תקיד( הרמ"אלענין יו"ט דעת והנה 

ולדעת המתירים  כת' דביו"ט גרמא שריא אף ללא הפסד. והמטה יהודה ר"הא, )ס"ק י(ר "מאמהבשם  (לא אות שם) שעה"צוב
ח"א  ש")מנח הגרשז"א זצ"לבגחחלת של מתכת וכמ"ש , שמא יודו ובאמת אף למחמירים ,ע"י גרמא אש לכבות רי"ל דמות

חמורה יותר,  שאצ"למהיינו כי  ל"צשגרם כבוי אסור אע"פ שהיא משא ואע"פ מותרת בדרבנןדגרמא  (סי' י אות ו ד"ה ומעתה
  , ע"כ.וחושבני שגרם כבוי גחלת של מתכת מותר גם שלא במקום הפסד

 )עכ"פ חלק מהמים יהיה לצורך זה עי'לחמם לצורך אכילה או שתיה ות מים בסיר ואלמלמותר  בשעת הצורךש לפי"ז י"לו
)לקט הל' יו"ט  בעל השבט הלויוכן פסק ויכבו האש. מאילהם בזמן הרתיחה באופן שיגלשו המים ססי' תק"ג( ב הפרטים בזה

התיר לעשות כן  )מנח"ש ח"ב סי' כב ושש"כ פי"ג הגה סג( והגרשז"א זצ"ל(. שחם במקום)כגון מחמת  גדול במקום צורך (עמ' פא
]וכמו כן אם  .)לקט הל' יו"ט שם( הגרנ"ק שליט"אוכן דעת  ,לא הותר גרמא אלא בכה"ג(לדעתו באקראי אך לא בקביעות )כי 

ביו"ט דאין זה בכלל גרמא  ולכוונרשאי די"ל  בשעת הצורך ,את האש כוון הזמן לכבותשכח לרק יו"ט ומעחיבר שעון לגז 
ומ"מ לכתחלה יש לעשות  בגוף הדבר כי פועל בשעון והוא מנתק הגז ולא דמי למקצר הנר דעושה ממש מעשה בגוף הדבר.

אולם . )פכ"ט הגה נו( ובארחות שבת )פי"ג אות טז( שש"כבוכן הוא  .(ה' )לחוש לדעת השו"ע הנ"ל באות כן לפני הדלקת האש
השעון ביו"ט גופא כי הצינור הגז מחובר לרשת הגז כל ימות השנה ויהיה בזה משום סותר ובונה אם מפרידו אין לחבר 

המותח אם צריך להפעיל השעון ע"י כפתור ו .)פי"ג אות יז( השש"כו )ח"ג פ"כ אות יא(האור לציון וכמ"ש  ושוב מחברו ביו"ט.
קום לאסור בזה משום מכה בפטיש, מלדעת החזו"א יש  דשרי. אולם (ופט"ז הגה מג ופכ"ח הגה עב )פי"ג הגה ע השש"כקפיץ, דעת 

  .(קתא גליון רנ"דיועי' באורך לענין גרמא בשבת וביו"ט בשמעתא עמ) ., ואכמ"ל(והגה קל )פ"ח אות צג שבתבארחות עי' 
המפריד בין האש לחיישן של מערכת נעילת הגז ע"מ וכמו כן ע"מ לכבות האש ע"י גרמא בשעת צורך גדול ניתן לתת כלי 

)וי"ל דאף לסוברים דגרמא בגוף הדבר אסורה הכי עדיף טפי כיון  שהחיישן יתקרר ואחרי כמה שניות ממילא האש נכבה
ויש להעיר דבכיריים שמותקן בהם מערכת נעילת גז מחמת כיבוי האש יש . ]שאינו עושה מעשה בגוף חומר הדולק, ועיין(

 .[, ואכמ"לביו"ט שלא להשתמש בה מירושהח

 
כשיש לו אש אחרת  ל זה. ודעת הרמ"א שכע"מ שלא ישרף המאכל ביו"ט לכבות או להנמיך האשאסור א' העולה לדינא, 

אף )האש ע"מ שלא ישרף המאכל  ךלכבות או להנמי ליה, אבל אם אין לו אש אחרת יכולבידו להניח התבשיל עשנמוכה 
 יספיק שלא המאכל עד ישרף האש ריבוי ומ"מ אם מפניודעת השו"ע שאסור אף אם אין לו אש אחרת,  .אופן חלקי(ב

אם בידו להדליק  דולקת אם אין לו אש נמוכה)לדעת הרמ"א הנ"ל( שיש אומרים  ב' .להנמיכה או לכבותהמותר  להתבשל
 .אלא יכבה או ינמיך האש הגדולה וי"א שאינו צריך להדליק אש אחרת ,(אש הגדולה וזה עדיף מלכבות) יעשה כןאחרת אש 

הנגרם  רב מחמת חוםשאין לו מספיק גז לבישול או )כגון  גדול בשעת צורך 'גקל על מי לסמוך. ימלובכיריים של גז יש 
( מותר באופן אקראי לכבות להבת הגז ע"י מילוי סיר במים שיגלשו מאליהם בשעת הרתיחה ויכבו המחמת האש הדלוק

בשעת צורך גדול ניתן לתת כלי המפריד כמו כן  .האש, והיתר זה הוא דוקא כשיש לו צורך בבישול המים לשתיה או אכילה
גז אשר הותקן -שעון 'ד בין האש לחיישן של מערכת נעילת הגז ע"מ שהחיישן יתקרר ואחרי כמה שניות ממילא האש נכבה.

עליו לכוונו לפני הפעלתו ורק לאחר מכן לכתחלה ו ,מערב יו"ט כדי לכבות להבות הכיריים ביו"ט מותר להשתמש בו
י טפועל ע"י מתיחת קפיץ ביו"ט )ולא באופן אוטומשעון שויש מתירים זאת אף בש עליו. א"י העברת להדליק את הגז ע

  .ויש אוסרים בזה( וכדו' ע"י חשמל

 

 
 
 

 

 ()ב מצות הבדלה
 גרסינן" - הסוברים שמצות הבדלה מן התורה

  שבתות במוצאי היין על המבדיל כל:[ ח"י] בשבועות
  הקדש בין ולהבדיל דכתיב זכרים בנים ליה הוויין

 הפרשה ובסוף הטהור ובין הטמא ובין החול ובין
  אשה ליה וסמיך הטהור ובין הטמא בין להבדיל כתיב

  להוראה הראויים בנים לו ויהיו זכר, וילדה תזריע כי
 והנה י"בנ את ולהורות' וגו הקדש בין ולהבדיל דכתיב

  דעיקר לאו אי מ"מ אסמכתות הם אלו דדרשות הגם
 ל"לחז ל"הו לא התורה מן היתה לא הבדלה מצות

   היין. על להבדיל אקראי לאסמכינהו
  שכתב משבת ט"פכ בריש ם"הרמב דעת זהו ובאמת

 בדברים השבת יום את לקדש התורה מן עשה מצות
  וביציאתו בכניסתו לזכרהו וצריך' וכו זכור שנאמר

  ומן ל"בהבדלה עכ וביציאתו היום בקידוש בכניסתו
  יין של הכוס על רבנן ותקנו בתפלה די התורה

 השולחן )ערוך שם". בשבועות אקראי רבנן ואסמכינהו

 ב(-רצו סעיף א סי'
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
 

 

כתב להשיג על דברי  )או"ח סי' י"א(  בזרע אמתוכן 
המג"א, דמפשט דברי השו"ע שכתב "אם לא עבר 
זמנה" נראה דהיינו אחר ד' שעות, דכ"כ באו"ח סי'  
פ"ט דנמשך זמנה עד ד' שעות. ואף שיש לדחוק  
בדבריו ולפרשו כדברי המג"א, שינויי דחיקי לא  
משנינן. והאריך בדבר והעלה דלמעשה אם נקבר המת  

ל, וכן המנהג במקומו  אחר שליש היום אין להתפל
 והוא מנהג וותיקין ומיניה לא תזוע. ע"כ. 

דאם חוזר  )סי' ע"א  ס"א(  בחסד לאלפיםוכן כתב לדינא 
מבית האבל אחר שליש היום לא יאמר תפלת שמונה  
עשרה, רק יקרא ק"ש לבד בלא ברכות לקבל עול  

   מלכות שמים.
דכתב  )סי' ע"א(  במור וקציעהודרך אמצעית מצינו  -ג 

נמי להשיג על דברי המג"א, דכי היכי דפטור  
מתשלומי תפלה שכבר עבר זמנה בפטור ה"נ מתפלה  
נמי ליפטר כשעבר זמנה שהוא ד' שעות, שאע"פ  
שיכול להתפלל אח"כ מ"מ כיון דלא יהבינן ליה שכר 
תפלה בזמנה א"כ היא הוראה שעבר זמנה, ולא יהבי  

ואי  ליה שכר תפלה אלא משום דהוי חזי מעיקרא והל
יתפלל אדם כל היום כולו, אע"פ שבאמת כבר עבר 
חלף זמנה, וא"כ הכא דלא היה ראוי בזמנה ובשעת  

 חובתה פטור היה לא לחייב אחר ד' שעות.
אך מ"מ סיים וכתב דאע"פ שבאמת אינו חייב מן  
הדין, מהיות טוב כיון דמצי צלי השתא נמי, הכי  
מיבעי ליה למיעבד ולא לאמנועי ממצוה כל מה  

 אפשר, אבל לא בתורת חיוב.ד
וחזינן דס"ל דאע"פ דעד ד' שעות היה פטור מתפלה,  
מצי להחמיר על עצמו ולהתפלל אחר ד' שעות. ודלא  
כמשמע מהאחרונים הנ"ל דכיון דעד ד' שעות היה 
 פטור לא מצי להחמיר על עצמו ולהתפלל עד חצות.   

אולם אחרונים רבים כתבו לדינא כדעת המג"א.   -ד 
דמיד שמתחילין   )סי' ע"א ס"א( שו"ע הרבבדכ"כ 

להשליך עפר על המת חייב בק"ש אם לא עבר זמנה,  
ותפילת י"ח בלבדה יכול להתפלל אפי' אחר זמנה  
שהוא שליש היום אם לא עבר עדיין חצות היום. וכן  

הקיצור  וכ"כ  .)דיני אונן ס"ב( דרך החייםמבואר בדברי 
אומר עד שליש   דק"ש וברכותיה -)סי' קצ"ו ס"ז(  שו"ע

היום, ותפילת י"ח מותר להתפלל עד חצות. וכן פסקו  
)סי'   וערוך השולחן)הל' אבילות כלל קנ"ג ס"ז(  החכמת אדם

  המשנ"ב. וכן כתב לדינא ע"א ס"ב ויו"ד סי' שמ"א סכ"ד(
דמצי להתפלל תפילת י"ח עד חצות  )סי' ע"א ס"ק ד'(

 היום.  
ום, וקבר  מי שהיה אונן מתחילת הי -העולה לדינא 

את מתו אחר ד' שעות קודם חצות היום, נח'  
האחרונים אם חייב בתפילת שחרית. ואם רוצה 
להוציא עצמו מכל ספק יתנה קודם תפלתו דאם אינו  
חייב בתפלה זו תהא תפלתו נדבה ]ויחדש בה איזה  

 דבר[.   
 


