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איסור מלאכה בשבת
ית כָלְ -מלַּאכְ תֶׁ ָך .וְ יוֹם ,הַּ ְשבִ יעִ יַּ --שבָ ת ,לה׳ אֱ ֹלהֶׁ יָךֹ :לאַּ -תעֲ ֶׁשה כָלְ -מלָאכָה
״שֵׁ ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ בֹד ,וְ עָ ִש ָ
אַּ ָתה ּובִ נְָך ּובִ תֶׁ ָך ,עַּ בְ ְדָך ַּואֲ מָ ְתָך ּובְ הֶׁ ְמתֶׁ ָך ,וְ ג ְֵׁרָך ,אֲ ֶׁשר בִ ְשעָ ֶׁריָך (שמות ,כ ,ח-ט).
איסורים בשבת דאורייתא
״ֹלא ְתבַּ עֲ רּו אֵׁ ש בְ כֹל ֹמ ְשבֹתֵׁ יכֶׁם בְ יוֹם הַּ ַּשבָ ת״ (שמות ,לה ,ג).
״לב ַּוי ְִהיּו בְ נֵׁי -י ְִש ָראֵׁ ל ,בַּ ִמ ְדבָ ר; ַּוי ְִמצְ אּוִ ,איש ְמ ֹקשֵׁ ש עֵׁ צִ ים--בְ יוֹם הַּ ַּשבָ ת .לג ַּוי ְַּק ִריבּו אֹתוֹ ,הַּ מ ְֹצ ִאים
אֹת ֹו ְמ ֹקשֵׁ ש עֵׁ צִ ים--אֶׁ לֹ -מ ֶׁשה ,וְ אֶׁ לַ-אהֲ רֹן ,וְ אֶׁ ל ,כָל-הָ עֵׁ דָ ה .לד ַּו ַּי ִניחּו אֹתוֹ ,בַּ ִמ ְשמָ ר :כִ י ֹלא פֹ ַּרש ,מַּ ה-
ֵׁיעָ ֶׁשה לוֹ .לה ַּויֹאמֶׁ ר ה׳ אֶׁ לֹ -מ ֶׁשה ,מוֹת יּומַּ ת הָ ִאיש; ָרגוֹם אֹת ֹו בָ אֲ בָ ִנים כָל-הָ עֵׁ ָדהִ ,מחּוץ
לַּמַּ חֲ נֶׁה .לו ַּויֹצִ יאּו אֹת ֹו כָל-הָ עֵׁ דָ ה ,אֶׁ לִ -מחּוץ לַּמַּ חֲ נֶׁהַּ ,וי ְִר ְגמּו אֹת ֹו בָ אֲ בָ ִניםַּ ,ו ָימֹת :כַּאֲ ֶׁשר ִצּוָה ה׳ אֶׁ ת-
ֹמ ֶׁשה״ (במדבר ט״ו).
״ שֵׁ ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ בֹדּ ,ובַּ יוֹם הַּ ְשבִ יעִ י ִת ְשבֹת; בֶׁ חָ ִריש ּובַּ ָקצִ ירִ ,ת ְשבֹת״ (שמות ,לד ,כא)
״ ְראּו כִ י ה׳ נ ַָּתן ָלכֶׁם הַּ ַּשבָ ת עַּ ל כֵׁן הּוא נֹ תֵׁ ן ָלכֶׁם בַּ יוֹם הַּ ִש ִשי לֶׁחֶׁ ם יוֹמָ יִם ְשבּו ִאיש ַּת ְח ָתיו ַאל יֵׁצֵׁ א
ִאיש ִמ ְמ ֹקמ ֹו בַּ יוֹם הַּ ְשבִ יעִ י״ (שמות טז ,כט).
היסוד למלאכות האסורות
״ ַּוי ְַּקהֵׁ ל ֹמ ֶׁשה אֶׁ ת כָל עֲ דַּ ת בְ נֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל ַּויֹאמֶׁ ר אֲ לֵׁהֶׁ ם אֵׁ לֶׁה הַּ ְדבָ ִרים אֲ ֶׁשר ִצּוָה ה' לַּעֲ שֹת א ָֹתםֵׁ :ש ֶׁשת
י ִָמים תֵׁ עָ ֶׁשה ְמלָאכָה ּובַּ יוֹם הַּ ְשבִ יעִ י י ְִהיֶׁה ָלכֶׁם קֹדֶׁ ש ַּשבַּ ת ַּשבָ תוֹן לַּה' כָל הָ ע ֶֹׁשה ב ֹו ְמלָאכָה יּומָ ת:
ֹלא ְתבַּ עֲ רּו אֵׁ ש בְ כֹל ֹמ ְשבֹתֵׁ יכֶׁם בְ יוֹם הַּ ַּשבָ ת :פ ַּויֹאמֶׁ ר ֹמ ֶׁשה אֶׁ ל כָל עֲ ַּדת בְ נֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל לֵׁאמֹר זֶׁה הַּ ָדבָ ר
אֲ ֶׁשר צִ ּוָה ה' לֵׁאמֹרְ :קחּו מֵׁ ִא ְתכֶׁם ְתרּומָ ה לַּה' כֹל נ ְִדיב לִ ב ֹו יְבִ יאֶׁ הָ אֵׁ ת ְתרּומַּ ת ה' ...וְ כָל חֲ כַּם לֵׁב בָ כֶׁם
ָי ֹבאּו וְ יַּעֲ שּו אֵׁ ת כָל אֲ ֶׁשר צִ ּוָה ה׳״ (שמות לה ,א-ה ,י)
ְהּודהָ .ואֲ מַּ לֵׁא אֹת ֹו רּוחַּ
אּורי בֶׁ ן-חּור לְ מַּ טֵׁ ה י ָ
אתי בְ שֵׁ ם בְ צַּ לְ אֵׁ ל בֶׁ ןִ -
״ ַּויְדַּ בֵׁ ר ה' אֶׁ ל -מ ֶֹׁשה לֵׁאמֹרְ .ראֵׁ ה ָק ָר ִ
ֹלהים בְ חָ כְ מָ ה ּובִ ְתבּונָה ּובְ דַּ עַּ ת ּובְ כָלְ -מלָאכָה ַּ .ל ְחשֹב מַּ חֲ ָשבֹת לַּעֲ שוֹת בַּ זָהָ ב ּובַּ כֶׁסֶׁ ף ּובַּ ְנח ֶֹׁשת.
אֱ ִ
ּובַּ חֲ ר ֶֹׁשת אֶׁ בֶׁ ן לְ מַּ ֹּלאת ּובַּ חֲ ר ֶֹׁשת עֵׁ ץ לַּעֲ שוֹת בְ כָלְ -מלָאכָה ַּ ....ויֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ לֹ -מ ֶׁשה לֵׁאמֹר .וְ אַּ ָתה ַּדבֵׁ ר
אֶׁ ל-בְ נֵׁי י ְִש ָראֵׁ ל לֵׁאמֹר אַּ ְך אֶׁ תַּ -שבְ ת ַֹּתי ִת ְשמֹ רּו כִ י אוֹת ִהוא בֵׁ י ִני ּובֵׁ ינֵׁיכֶׁם לְ ֹדר ֵֹׁתיכֶׁם ל ַָּדעַּ ת כִ י אֲ נִ י ה'
ּושמַּ ְרתֶׁ ם אֶׁ ת-הַּ ַּשבָ ת כִ י קֹדֶׁ ש ִהוא ָלכֶׁם ְמחַּ לְ לֶׁיהָ מוֹת יּומָ ת כִ י כָל-הָ ֹע ֶׁשה בָ ּה
ְמ ַּק ִד ְשכֶׁםְ .
יעי ַּשבַּ ת ַּשבָ תוֹן
ְמלָאכָה וְ נִכְ ְר ָתה הַּ נֶׁפֶׁ ש הַּ ִהוא ִמקֶׁ ֶׁרב עַּ מֶׁ יהָ ֵׁ .ש ֶׁשת י ִָמים יֵׁעָ ֶׁשה ְמלָאכָה ּובַּ יוֹם הַּ ְשבִ ִ
קֹדֶׁ ש ַּל-ה 'כָל-הָ ֹע ֶׁשה ְמלָאכָה בְ יוֹם הַּ ַּשבָ ת מוֹת יּומָ ת.״ (שמות לא ,א-טו)
ל״ט מלאכות אסורות
ַארבָ עִ ים חָ סֵׁ ר ַאחַּ ת( .א) הַּ זו ֵֹׁרעַּ ( .ב) וְ הַּ חו ֵֹׁרש( .ג) וְ הַּ קוֹצֵׁ ר( .ד) וְ הַּ ְמעַּ מֵׁ ר( .ה) הַּ ָדש( .ו)
״אֲ בוֹת ְמלָאכוֹת ְ
וְ הַּ זו ֶֹׁרה( .ז) הַּ בו ֵֹׁרר( .ח) הַּ טוֹחֵׁ ן( .ט) וְ הַּ ְמ ַּרקֵׁ ד( .י) וְ הַּ לָש( .יא) וְ הָ אוֹפֶׁ ה( .יב) הַּ ג ֹוזֵׁז אֶׁ ת הַּ צֶׁ מֶׁ ר( .יג)
הַּ ְמלַּבְ נ ֹו( .יד) וְ הַּ ְמנַּפְ צ ֹו( .טו) וְ הַּ צוֹבְ ע ֹו( .טז) וְ הַּ ט ֹווֶׁה( .יז) וְ הַּ מֵׁ סֵׁ ְך( .יח) וְ הָ עו ֶֹׁשה ְשנֵׁי בָ ֵׁתי ִנ ִירין( .יט)
חּוטין( .כא) הַּ קוֹשֵׁ ר( .כב) וְ הַּ מַּ ִתיר( .כג) וְ הַּ תוֹפֵׁ ר ְש ֵׁתי ְתפִ ירוֹת .
חּוטין( .כ) וְ הַּ פוֹצֵׁ עַּ ְשנֵׁי ִ
וְ הָ או ֵֹׁרג ְשנֵׁי ִ
(כד) הַּ קו ֵֹׁרעַּ עַּ ל ְמנָת לִ ְתפֹ ר ְשתֵׁ י ְתפִ ירוֹת( .כה) הַּ צָ ד צְ בִ י( .כו) הַּ שוֹחֲ ט ֹו( .כז) וְ הַּ מַּ פְ ִשיט ֹו( .כח)
הַּ מוֹלְ ח ֹו( .כט) וְ הַּ ְמעַּ בֵׁ ד אֶׁ ת עוֹר ֹו( .ל) וְ הַּ מוֹחֲ ק ֹו( .לא) וְ הַּ ְמחַּ ְתכ ֹו( .לב) הַּ כו ֵֹׁתב ְש ֵׁתי או ִֹתיוֹת( .לג)
וְ הַּ מוֹחֵׁ ק עַּ ל ְמנָת לִ כְ תֹב ְשתֵׁ י או ִֹתיוֹת( .לד) הַּ ב ֹונֶׁה( .לה) וְ הַּ ּסו ֵֹׁתר( .לו) הַּ ְמכַּבֶׁ ה( .לז) וְ הַּ מַּ בְ ִעיר( .לח)
ַארבָ ִעים חָ סֵׁ ר אֶׁ חָ ת .״ (משנה,
הַּ מַּ כֶׁה בְ פַּ ִטיש( .לט) הַּ מוֹצִ יא מֵׁ ְרשּות לִ ְרשּות .הֲ ֵׁרי אֵׁ לּו אֲ בוֹת ְמלָאכוֹת ְ
שבת ,ז ,ב)
אבות מלאכה ותולדות מלאכה
״כולהו אבות מלאכות ממשכן גמרינן להו במסכת שבת״ (רש״י על בבלא ,בבא קמא ,ב ,א)
"התולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות .כיצד? המחתך את הירק מעט לבשלו הרי זה
חייב ,שזו המלאכה תולדת טחינה .שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה ,וכל העושה דבר
הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן"( .רמב״ם ,משנה תורה ,הלכות שבת ,ז ,ה)

מהלך הדיון (לפי פסיקת הרב יוסף סוראני)
א .איסור בישול בשבת הוא רק באש
״מבואר בגמ' בפסחים ( מא ).שאין בישול בשבת אלא באש .שם מבואר שהמבשל בחמי טבריה
בשבת פטור -משום שהבישול לא נעשה בתולדות האור״.
״כך גם עולה מהגמ' בשבת (לח ):שמהתורה לא נאסר בישול אלא באור ובתולדותיו ,ואין איסור
אף מדרבנן לבשל בחמה״
ב .תולדות האש (=תולדות האור) גם כן אסורות לבישול – אין מחלוקת
ג .האם מותר לבשל ב״תולדות החמה״? למה?
״כשם שאסור לבשל באור כך אסור לבשל בתולדת האור ,כגון ליתן ביצה בצד קדרה או לשברה
על סודר שהוחם באור כדי שתצלה; ואפילו בתולדת חמה ,כגון בסודר שהוחם בחמה ,אסור גזירה
אטו תולדת האור ,וכן אסור להטמינה בחול או באבק דרכים שהוחמו מכח חמה אבל בחמה
עצמה כגון ליתן ביצה בחמה או ליתן מים בחמה כדי שיוחמו ,מותר״ (שוליחן ערוך ,שי״ח ,ג)
״ המבשל מאכל במים שרתחו ע"י אש עובר איסור דאורייתא זהה למניח תבשיל על גבי האש
עצמה ,מפני ש"תולדות האור (=האש)" דינם כ"אור עצמו" .לא כן הדבר לגבי בישול בחמה .מותר
לכתחילה להניח תבשיל בחמה כדי לבשלו ,אך מאידך מים (או חול) שרתחו בחמה אסור מדרבנן
לבשל באמצעותם תבשיל אחר (ובלשון חז"ל " -תולדות חמה" אינם כ"חמה עצמה") .הסיבה
שחז"ל אסרו לבשל ב"תולדות חמה" היא גזירה שמא אנשים יטעו ויחליפו בינם ובין "תולדות
האור" (שבישול בהם הוא איסור דאוריתא!) (לקסיקטן צומת)
ד .דיון משנה – שימוש במים חמים מדוד שמש לבישול בשבת
״ האם דינם של המים המתחממים בקולטים כ'בישול בחמה' ומותרים לשימוש בשבת?
פוסקי דורנו נחלקו בעניין זה והעלו בעיות שונות :יש שקבעו שמכיון שהמים מתחממים בעזרת
קולטי שמש ולא בחימום ישיר ,דינם כ"תולדות חמה"  -שנאסרו מדרבנן .חשש נוסף קיים בגלל
חזרת המים החמים מהקולטים אל הדוד ,שם הם עלולים להתערב עם מים קרים ולבשלם (והרי
המים שהתחממו בקולטים ודאי דינם כתולדות חמה האסורים מדרבנן) .ויש שטענו שבדודי
השמש שבימינו ,שבכולם מותקנת גם
אופציית חימום חשמלית (גוף חימום) ,קיים
חשש שמא אנשים יטעו ויבואו להתיר גם
חימום חשמלי (כשם שחז"ל אסרו תולדות
חמה שמא יחליפו בינם ובין תולדות האור״.
(לקסיקון צומת)
ה .האם תנור שמש הוא בחזקת ״חמה״ או
״תולדות החמה״?
״(המקלים בעניין דוד שמש) טענתם
היא -שפשוט שקרני השמש שמוקרנים דרך
הקולטים נחשבים כחמה ולא כתולדות
החמה ,וכפי שהעלה בספר שביתת השבת
(מלאכת מבשל הערה מד) שבישול דרך קרני
שמש שעוברים דרך זכוכית מגדלת נחשבים
כחמה ולא כתולדות חמה ,בניגוד לדברי
הלק"ט שהביא שם שהחמיר אף בזה ...על
הטענה הראשונה בעניין קרני השמש ,אין
להשיב אלא מסברא ,שמסתבר מאוד לומר
שכל שהחום נוצר מחמת קרני השמש ,זה
נחשב כחמה ,על אף שהזכוכית מרכזת את
חום השמש.״
״עוד יש להעיר שיש מקום לחלק בין בישול
בגג חמה ,שכולם מבינים שהחום הוא מן
החמה ,משום שהאדם מחמם לחום החמה,

 ואילו בנדון של דוד, האדם מבין שהבישול הוא מן החמה,ועל אף שבפועל החום הוא גם בגג
 אלא שמקור, הבישול נעשה ממש כבישול בדוד חשמל ותנור חשמל, ותנור סולארי,שמש
 שעלולים להתחלף בינם לבין, שזה דומה לבישול בתולדות חמה, והיה מקום לומר,האנרגיה שונה
 אולי בכל, כיוון שמחמת הקולטים ניכר שמדובר בתנור שמבשל מכוח החמה, מאידך.תולדות אור
״.זאת זה דומה לבישול בגג לשיטת המהרש"ל
? האם זה בכלל בחזקת ״בישול״.ו
 מפשט.רש"י (שבת לט) ביאר שהסיבה שלא נאסר בישול בחמה הוא משום שאין דרך בישולו בכך
 היה מקום. היא מפני שלא כך הדרך לבשל,לשון רש"י נראה שהסיבה שאין איסור לבשל בחמה
 אין בזה איסור,להבין שכוונתו של רש"י היא שהיות והדבר נעשה בשינוי

יכול יהא מותר תלמוד לומר כי אם צלי אש היכי דמי נא אמר רב כדאמרי פרסאי אברנים
I might have thought that it is permitted to eat it raw ab initio. Therefore, the verse
states: “But roasted with fire”(Exodus 12:9). This teaches that the mitzva is to roast
the Paschal lamb with fire, ab initio. The Gemara asks: What are the
circumstances of cooking that are defined as na, partially roasted? Rav said: As the
Persians say: Avarnim, half roasted.
אמר רב חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור פסח שבשלו בחמי טבריא חייב
Rav Ḥisda said: One who cooks food in the hot springs of Tiberias on Shabbat is
exempt. One violates the Shabbat prohibition of cooking only if he uses a fire. In the
case of a Paschal lamb that was cooked, i.e., boiled, in the hot springs of
Tiberias, one is liable for boiling the offering.
מאי שנא בשבת דלא דתולדות אש בעינן וליכא פסח נמי לאו תולדות אש הוא
The Gemara asks: What is different with regard to Shabbat, that one
is not punished for cooking in this manner? The reason is that a fire, or a fire
derivative, is required for an act to be defined as cooking on Shabbat, but there is
no fire here, as the hot springs are not generated by fire. If so, with regard
to the Paschal lamb as well, it is not a fire derivative, and it should not be
considered boiling with regard to this prohibition either.
אמר רבא מאי חייב דקתני דקא עבר משום צלי אש
Rava said: What is the meaning of the word liable that Rav Ḥisda taught? It
means that in doing so one violated the positive mitzva, due to that which is
written: “Roasted with fire.” In other words, one who boils the Paschal lamb in the
hot springs of Tiberias did not in fact violate the prohibition of boiling the Paschal
lamb, but he has also not fulfilled the positive mitzva to roast the offering.
רב חייא בריה דרב נתן מתני לה להא דרב חסדא בהדיא אמר רב חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור
ופסח שבשלו בחמי טבריא חייב שעבר משום צלי אש
Rav Ḥiyya, son of Rav Natan, teaches this interpretation of Rav
Ḥisda’s statement explicitly, i.e., that Rav Ḥisdahimself said: One who cooks in the
hot springs of Tiberias on Shabbat is exempt, and with regard to a

Paschal lamb that was cooked in the hot springs of Tiberias, one is liable to
receive punishment for this act. In doing so, he violateda positive mitzva, due to that
which is written: “Roasted with fire.”
אמר רבא אכלו נא
Rava said: One who ate the Paschal lamb partially roasted.
) ע״א, מ, פסחים,(בבלי
For further study please see the file Shiur12and13CookingOnShabbat

