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ם יש שם ג יבערו עד לאחר זמן ושלאם לסדרם ינין התנורים שיכולעמה דהות קמן ב

.ט" אם מותר לעשות זה ביו,כפתורים להעמיד החום על איזה דרגא  

 

י יוסי ברונן  מחלוקת רבא"עכ "ל כתבי דף קכשנו חכמים בלשון המשנה בשבת פרק 

ד "של' י סח" אוע"ובש . ה בפני הדליקה בכלי חרס חדשים מלאים מיםצאם עושין מחי

עו כשיגיע להם קב יתאיפ שוד"והוסיף המחבר שאע, ב פסק כחכמים דמותר"כ' סעי

  דמשמע,י יתבקעוה שודא"וכתב הביאור הלכה שם ד  .גרם כיבוי מותר ד,הדליקה

.גרמאוא הוין לזה מותר כיון שדאפילו אם מכב "ז ע" שם דף מ'גממה  

 

טת רבינו יואל המובא י כשא במקום פסידף דגרם כבוי מותר רק שם הוסיא"הרמ 

.  רמא מותר רק במקום היזק אבל בסתם אסורגט ד"צש' יבמרדכי פרק כל כתבי ס

 י עשייתו אין כאן כבובשעתפ דמכוין לכבות כיון ש" מזה דלשיטת המחבר אעשמעומ

רק מדרבנן  וא ה,סר גרמאוולרבי יוסי דא.   מקרי גרמא ומותרכ נעשה הכבוי"ורק אח

כל לא תעשה "ב דכתיב "כ ע"שבת ק' תא בגמע כדאי"התורה גרמא מותר לכודמן 

. יוסייסר רבוא גרמא שרי ורק משום גזירה א דאסור הואעשיה ה" מלאכה  

 

  מדרבנן וא גם כן במקום פסידא אסור לכבות הא דשלא"היוצא מזה דלשיטת הרמ

ה בכל " כבוי דהכתב דלאו דוקא ,גרם כבוי מותרה ד"ד שם ד"לש' סיובביאור הלכה 

 של לא תעשה כל אנו לומדים מהפסוק תו דכל המלאכ,המלאכות גרם מותר להמחבר

גרמא בכל המלאכות מותרת במקום פסידא א "הרמומינה דל.  מלאכה דגרמא שרי

   .דוקא 
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ה "ב ד"ז ע"בשבת מ' סו דהתג"י מים בלי כלים אע"יסוד זה אמת גם כשרוצים לכבות ע

י "י כלים אבל ע"ף גרם כבוי מותר רק ע"ריח וה"ת הר"ת ר דלפי גירסו כתב,מפני

ז דהיינו מדרבנן "ק מ"יון סצה בשער ב וכת, או קרח אסורשלגי "ן עגוצה של מים כחימ

וזהו הדעה הראשונה בסעיף ' מק "ך השולחן שם סוכיון שהוא גרמא וכן משמע בער

אם נותן מים על פ הכרעת המחבר והאחרונים דגם "מ הלכה כדעה שניה שם ע"ד מ"כ

.שם מותרלכבה כשיגיע י שהבה הטלית שהדליקה צק  

 

ה "ב ד"ב ע"ב דף כ"בב' ד דכמו גבי נזיקין יש גרמא ויש גרמי וכתבו התוס" לענראהי

ין גרמא ובין גרמי פטורים אלא ב בתירוץ בתרא דבאמת מן התורה ,זאת אומרת

א האסורה מת ויש גרכאן גבי שבת יש גרמא המותרה "שחכמים קנסו במקום גרמי ה

. להמחברכה כולם מותריםהללף כירה אבל וס' סכ התו"שממדרבנן כ  

 

שמותר ' ד סעיף ג"תקי' יט ס"א בהלכת יו"רמא בהלכות שבת כתב ה"רי הרמבנגד ד

יד שם אם כבר הרוח להעמיד נר במקום שהרוח שולט כדי שיכבה אבל אסור להעמ

דאסור בשבת גרם כבוי כזה ובשער ' ף בז סעי"ער' ימס' יק "א שם ס"מנשב והקשה המג

סר וא א"מ הרמ"גרמא מהוא ס " דסוג"א ביאר הקושיא דאע"ק ל"ד ס"תקי' ייון סצה

ט גם "שביו' י ק" מרדכי בסאמרהמ' יון תיצ והביא השער הגרמא במקום שאין פסידא

 בביצה 'משמעות התוסהוא א במקום פסידא ושכן ל מודה דגרמא מותר אף שא"הרמ

 והסכים ,ט שרי"מ ביו"ג דגרם כיבוי אסור בשבת מ" דאע,תפקה והמס"א ד"דף כב ע

ו דכתב דלא מצינו חבר לרבנו יואל "ד סוסק"ז תקי"יון לזה בצירוף דברי הטצהשער ה

.דגרמא מותר רק במקום פסידא  
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 איסור וי דלא אמרינן גזירה אט"א מרשי שהבא"סעיף יד "תקי' סיעיין בערוך השולחן 

ז גרמא אסור "וזרים ולפאין ג לאו באיסור כרת אבל משום איסור רייתא אלאודא

 י וכן בספר מבקש.  גרמא מותר,עשהו וט שהוא לא"בשבת שלא במקום פסידא אבל ביו

ל דלפי הטעם " הביא תשובה של הרב שלמה זלמן זצ,ז"יה וע"ד' א'  תורה סי

שממעט כשום דא חייב משום מכבה הוא מ"ב ע"ביצה דף כ' שהמסתפק משמן הנר במס

נר בכ "ה או מתמעט אהלהבת הדולק ומיד השלהבת כשאת השמן הוא מרחיקו מפי ה

.ט"ב רק גרם כבוי דשרי ביוו מהשלהבת חשושל שמן עם פתיל הצף דאין מרחיק  

 

ט וכמדומה " גרם כיבוי אסור ביו'פה כתב דא"ח סעיף כ"צ' ע סי"ומיהו בספר קיצור ש

א "גא המוזכר לעיל ומסיק המ"תירת דברי הרמא בס"גשמקורו הוא משום קושית המ

רונים המקובלים ד דבתר דעת רוב הפוסקים האח"ט גרמא אסור אבל לפענ"שגם ביו

. ובפרט בגרמא דהוא מלתא דרבנן, והערוך השולחןב"דהיינו המאזלינן אצלינו   

 

 על ץח בין הזמן שלו, כדי דיבורך יותר מתו,אשר על כן בנידן דידן כיון שיש הפסק זמן

ט "ביו איסור הדלקה או כבוי םהכפתורים ובין הזמן שהאור נדלק או נכבה אין כאן שו

.י גרמא של איחור זמן"כיון שהוא ע  

 

ל חום  דהא כשלוחץ על הכפתורים להעמיד התנור ע,ד שיש לדון מצד אחר"נראה לענ

.הדרוש בודאי נעשה איזה רושם בהמחשב שיש בהתנור שיש לחוש בו לאיסור  

 

 דלא נתנה ,לעשותואיסורי תורה הם רק מה שבידינו להכיר  לכ זהו דבר ידוע דמיהו

 מותר לאכול גבינה כן ול,ה בא בטרוניא עם בריותיו"תורה למלאכי השרת ואין הקב

י "י חידקים שאין בהם שום סימני כשרות משום שאינם נראים ע"ג שנעשה ע"אע
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 זכוכית המגדלת ואנו יודעים י"פ שיכולים לראותם ע"ה אע"העינים שנתן לנו הקב

פ "משמע שהגאון רמ' ב' ד סי"ד ח"ומשה ית וובאגר.   לא נאסרומ" מ,םשם הבודאי ש

ותה אבל אין ניכר מחמת קטנותה עם יכולים לרא' נה אפטנוטה שאם יש תולעת ק

. והוא מהאי טעמא,ש"דבריו ע' ל פי" כנ,ה אין להחמיר בכ"א תולעת גשהי  

 

י זכוכית המגדלת נראה "י ראות עינינו אבל ע"ת ע"וקים בס דבראיםבאם אותיות נ

י זכוכית "ה אם נראים מופרדים וע"ת פסולה וה"מ הס"שיש הפסק דק ביניהם מ

 עיניו של אדם ביניני ראותזיל בתר את כשרה דהכל "סההמגדלת נראים דבוקים 

ד המתחיל ודע " בסו,ה אות אחת"ה ד"כ' ב סעי"ל' וגדולה מזה פסק הביאור הלכה בסי

שמש כשר ואין צריך שום תיקון הראה רק נגד נ דאם ההפסק דק מאוד עד שאין ,עוד

.ש"יעי  

 

 ואין שום ,לוחצים על הכפתורים אין שום דבר נראה בשעת מעשהשכ בנידן דידן כ"א

א לידע כלל ששום דבר נשתנה שאין " וזולתי בכלים מיוחדים א,דבר מורגש או נשמע

י חושים "כ יכולים להרגיש הדבר ע"אא או קול ואינו נקרא מלאכה ץצוכאן שום ני

.אן השתנותכה שיש "שנתן לנו הקב  

 

 ויי לחיצת הכפתורים הכין תנור שיכולים לאפות בו כרא"לכאורה עדיין יש לפקפק שע

זמן כשיתחיל התנור לאפות כראוי מ לאחר " דעכשיו אין התנור פועל עדיין מג"ואע

י חושים שלנו שהכינו " שתיקנו לבישול ואולי זה מקרי ניכר עלאי מלתא למפרעאג

.קון מנא או בניןי על תרועוב  

 



5 

ה "ט ד"סק' נ' יא הלכות שבת ס"ועקטרי איתא בחזת נר האלטעם נוסף לאיסור הדלק

 שמלבד איסור מבעיר ואיסור מבשל ,ה ובפתיחת חשמל"ה עוד יש בזה וד"מן האמור וד

ל דמה "שלמה זלמן זצ' ש והקשה לו הגאון ר"יון מנא עיכ מטעם בונה או תיק"גאסור 

ב שאין בהם משום תיקון כלי "ק י"ג ס"שכ' יא ס"ג ובין כסוי כלים המוזכר במהבין ז

תמש בהם ש רק להוי חשמל נעש"ה דברים הנפעלים ע"ך והבכוסותר כלי כיון כדרכו 

 שייך בזה כיון ה או תיקון מנאונזרם ואיזה בכ מפסיקים ה"ואח םמושיכשרוצים בש

וגם אין בו משום  וים אותרלת בכותל אין בו משום בנין כשסוגד ט"השדרכו בכך ומ

ו "תרכ' יא בס"כ הרמ"וכ' גג סעיף "שי' יח ס"כ באו"משכ ותואסתירה כשפותחים 

.י צירים"לענין גג הנפתח ע' גסעיף   

 

ום שמו א דמי לדלת של בית שאין בפתיחתא דל"ישוב לקושיא זאת השיב לו החזו

 פתוח לכנס בהפתח ואסותר ובסגירתו משום בונה דכיון שמשתמשים בו כשה

כניסה כשאין הכניסה לרצון או למנוע היציאה וגם הומשתמשין בו כשהוא סגור למנוע 

למנוע הקור והחום מלכנס וכדומה לכך מקרי רק השתמשות של הדלת אבל חפץ הפועל 

 וכאשר גמר האלעקטרי ם כחאשר זורכי אין ההשתמשות אלא רי האלעקט"ע

 לא משום שמשתמשים בו ,האלעקטריג שמכבים "ואעמלהשתמש בו אין בו השתמשות 

ולכך  , שבא בדמיםהאלעקטרי צורך וחס על איבוד ומשום שאין ב אלא ,האלעקטריבלי 

.לא מקרי השתמשות אלא בונה  

 

ירות  של קרגובהז בתרמוסטט במקרר שדרוש קור של איזה "משום זה כתב הגרש

כ נפסק כח הקרירות עד שנתחמם "וא קר ואחהריק עד שטי האלעק"שהמקרר פועל ע

יהא  שיהא קר וההפסק משתמשים בו שלא ומעט וחוזר ומקרר שהקרירות משמשין ב

כ מפסיק "אחוה בתנור שצריך חום הדרוש ועושה חום " ולכאורה ה.  מותר,קר ביותר
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 שהחום צריך לו , החום וחוזר חלילאכ חוזר"י התרמוסטט שלא יהא חם ביותר ואח"ע

.א שאין בו משום תיקון מנא או בונה"וגם ההפסקה צריך לו מודה החזו  

 

 יב מספר קובץ מאמרים בענינ"פסוף ' אלו הדברים הובאו בספר החשמל בהלכה חלק ב

 והגם שהרבה אחרונים ,ח"ז פרק י"י' ב ס"ת מעשה חושב ח" וגם בקיצור בשו,חשמל

מ יכולים ללמוד מזה שאין חשש "א בענין בונה לגבי חשמל מ"וטת החזהו שיללא נראה 

יכת תרמוסטט שהוא כמו מטה או כסא המתקפלת שמותר רתיקון מנא או בונה בע

.תחה ולקפלה בשבתולפ  

 

ים עוצעצד ש"ז סעיף י"תה פרק טכספר שמירת שבת כהלב זו גם סברהעין ראיתי כ

הות הביא ט בהג" ובאות ל,חקים בהם בילדים המשי קפיץ אין למחות"ם עניענהמ

שם עיקר דדמי לשעון שאסור להכינו משום תיקון מנא דלא ל "ז זצ"ששמע זאת מהגרש

תפקידו להיותו תמיד נכון להראות את השעה לכן כשנפסק הילוכו מקרי כלי שבור וכל 

לילך כך צריכים ריכים צוע כמו שצעצבכ "פעם שמכונן אותו מקרי תיקון מנא משא

 הוא כמו משתמש בכלי וליסק הילוכו וכשמפעוק הילוכו לכך לא מקרי שבור כשפשיפסי

.ל"ש והוא כמו סברה הנ"עי  

 

א שגרמא מותר רק במקום פסידא אסור "הרמכ שבשבת שנוהגים ,רוחלקי מכל האמ

שלא ' ט שגרמא מותרת אפ"לכונן התרמוסטט משום שגורם הבערה וכבוי אבל ביו

אלו ונשאר רק מה שהוא מכונן את המחשב שמוליד אש ת ובמקום פסידא אין בו חשש

ל דאין ניכר שום דבר בשעת מעשה " יז"ע , התנור או יכבה התנור לאחר זמןאתלהדליק 

מ כיון "נן את התנור למלאכה מככ ניכר למפרע ש"ג שאח"ואע  .ואין בו שום איסור
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ן מנא ולא בונה קו לא מקרי תי, ונעשה לכך לכוננו תמיד, לכונן התרמוסטטהואשהדרך 

.תקפלמהל כמו כסא "דהו  

 

ט מאיזה יהודי " ויבתזממתי שמשום זה אינו דומה לאחד שרוצה לעשות מקלטת בש

 מקרי ת כשפועלפצאט כיון שניכר הח"ש ויו"י שיכין הכל מע"עט "בשבת וביוהמדבר 

 שיכולים ג" אע. שאין מקלטת עומדת למחוק ולהשמיע בו דברים אחרים,תיקון מנא

הרבה פעמים משאירים הדברים שרוצים בהם לזכרון ולכך  אבל אינו עומד קומחול

ה יתרמוסטט בתנור עומד לכך להעריכו בכל פעם שחום הבישול או האפכ "משא ,לעולם

.צריך לשינוי חום  

 

ט לכתוב במחשב בלי לגלות האותיות על " גם אם רוצים ביו,קשור בזה ההסבר

ם דבר בשעת ו הא אין ניכר ש, אמאי אסור,המוניטור רק שיהא שמור בתוך המחשב

ס ממנו מקרי תיקון מנא שאין מה יל גם כן כיון שיש חפצא שיכול להדפ" י.מעשה

 אמרתי  לכן, כמו שהוא וברוב פעמים נשאר במחשבקשטמון במחשב עומד למחו

יצרן להשתמש בהם בשבת מותר להפעיל התרמוסטט שהתנורים שהם מוכנים מצד ה

. קט בלי פקפו"ביו  

 

 

 

 


