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  י שעו� שבת"מלאכה הנעשית בשבת ע
  

י מורה שעות הנעשה לכ� שיעמידנו "אפשר שע) עני� העלעקטרי(י חשמל "הנה בדבר שע

אשר אחי� נכדי , ש באופ� שיתחיל לבשל למחר ביו� השבת כשעה לפני זמ� האכילה"בע

  .א שואל"היקר אהר� ברו� שליט
  

ות כזה יכולי� לעשות כל המלאכות בשבת י מורה שע"ד פשוט שאסור להתיר זה דהרי ע"הנה לענ

וברור שא� היה זה בזמ� התנאי� , ואי� ל� זלזול גדול לשבת מזה) פעקטעריס(ובכל בתי החרושת 

וג� אולי הוא ממילא בכלל איסור , � מטע� זה"כמו שאסרו אמירה לעכו, ראי� היו אוסרי� זהווהאמ

ש מצד "יל ישראל מצד אמירת הישראל וכדאסרו כל מלאכה הנעשית בשב, �"זה דאסרו אמירה לעכו

  .מעשה הישראל
  

ג האש אפילו רגע אחת קוד� השבת שיתבשל בשבת ולא אסרו "ד למה שמותר להעמיד קדרה ע"ול

דהוא משו� דכל מלאכה דעושה האד� במלאכת בשול , ב"ח ע"רבנ� כשליכא חשש חתוי בשבת ד# י

ג האש "ולכ� בהעמדתו הקדרה ע, האד�ג האש דבעצ� הבשול אינו עושה "הוא העמדת הקדרה ע

אבל , ש הוא כגמר האד� כל מעשיו במלאכה זו דבשול ולא שיי� לאסור על מה שעושה שוב האש"בע

ש את המורה שעות שיותחל "היכא שעדיי� לא שיי� להחשיב כנעשה המלאכה כהא דהעמיד בע

שאי� להתיר מצד , ש"מבע המלאכה דוקא בשעה פלונית בשבת זה הרי לא נעשה בהמלאכה עדיי� כלו�

  ...זה
  

ט הא אסרו בכמה דברי� "אבל יש טע� גדול לאסור מטע� אחר דהא זילותא דשבת וא# זילותא דיו

וכיו� שברור שאיכא זילותא דשבת הוא בכלל איסור זה ממילא א# שלא אסרו זה ביחוד דכל עני� 

דעושה דבר שהוא זילותא לשבת הוא עובר בידי� על חיוב  ד"וג� פשוט לע. זילותא הוא האיסור

כ עובר על מצוה זו דכבוד שבת "וממילא מוב� דהדברי� שעשיית� הוא זילותא לשבת הוא ג... הכבוד 

  ...ועוד גרוע דהרי עובר זה במעשה
  

י מורה שעות לכבות הנרות דעלעקטרי שהודלקו וג� שיחזרו "פ מה שכבר נהגו להעמיד ע"אבל עכ

ז לאמפ� "אי� לאסור מאחר דלכבוי הנרות של המנורות הגדולות שנקראו בלע, כ בסו# היו�"הדלק אחל

� והיו ג� מקומות שהיו נוהגי� לחזור ולהדליק� "י עכו"שהיו דאש ממש נהגו בכל המקומות לכבות� ע

י י נכר"ה מקומות שג� בשבת לעת ערב הדליקו עזבאי כ ונמש� מזה"ד לתפלת נעילה ביו"בביהמ

, ג אבל נת� טע� להמתירי�"ח סימ� ל"ק חאו"לאמירת המזמורי� א# שכבר צוחו הרבה עיי� בנוב

� להדליק לצור� סעודה בפרט סעודת "שנהגו רבי� להקל לצוות לעכו' ב' ו סעי"א בסימ� רע"והרמ

חתונה או מילה ומשמע שבמקו� צור� גדול מתיר שלכ� א# שמ� הראוי להחמיר ובגבולנו ביוראפ 

אי� לאסור מה שכבר נהגו להקל , מ כיו� שיש רבוותא שהתירו ונהגו כ� בהרבה מקומות"מ, ירוהחמ

וג� ממילא , י מורה שעות שיכבה וג� שידליק בשבת להזמ� שהעמידו"ש ע"בהעמדת העלעקטרי בע

ליכא זילותא לשבת בזה וליכא טע� האחרו� לאסור כיו� שהיו מקומות שנהגו בזה אדרבה למצות כבוד 

אבל הבו דלא לוסי# עלה להתיר ג� , כ לסמו� להתיר"ונשאר רק טע� הראשו� שיש ג, דת שבתסעו

  .לבשול ומלאכות אחרות ויש לאסור
 ]סימ� ס ,ד"ח ח"או ,אגרות משה[


