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תנועה  אוהליכה בשבת במקום שבו גלאי נפח 

  ופתיחת דלת כשהדבר מפעיל מערכת חשמלית

 הרב נחום אליעזר רבינוביץ

 שאלה

צב . גם כאשר המערכת אינה במגלאי נפח בבית הורי הותקנה מערכת אזעקה עם מספר א.

אף שניתן . ם ובלוח הפיקוד נדלקותבגלאיש (LED) לדת עדיין הגלאים פועלים ונורו הפעלה מלא

, האם יש מדובר בטרחה רבההגיבוי סוללת את לטפס בערב שבת לקופסה ולנתק את החשמל ו

 באופן מוחלט לפני שבת? הכרח לנטרל את המערכת

 )עין אלקטרונית(, תנועהחיישני ת הנפתחת באופן אוטומטי ע"י כנס בדליהאם מותר להכמו כן, 

 ?בפתח עוברהנדלקות כאשר  לדויש בצד צג ובו נורות 

 האם מותר להיכנס ולצאת בשבת מחדר במלון שבו יש מערכות חשמליות הנדלקות עם פתיחת ב.

 כאשר האדם נכנס אל החדר או יוצא ממנו?הדלת 

  מה דין פתיחה וסגירה של דלת מקרר שיש בו נורה דולקת בשבת? ג.

 מה דינם של מפסקים מגנטיים מסוג "מפסק דלת"? .ד

 תשובה

 א. הליכה במקום שיש בו גלאים

)וכן , ושם נתבאר סב(-)סי' נובשאלת החשמל בשבת כבר דנתי באריכות בשו"ת מלומדי מלחמה 

שנפסקה ההלכה, שאין בסגירת זרם חשמלי איסור תורה, אלא  (זצ"ל נקיןעמשם הגרי"א ההבאתי 

. בנורות שיש בהן חוט להט יש נעשית בו אחת מל"ט מלאכות שבתמכשיר ש הדבר מפעילאם כן 

וכדאי  .1)ראה שם סי' נז אות ב( האיסור הוא משום עובדין דחול (LED) לדות נורבמלאכת הבערה, אבל 

נקין זצ"ל שכתב לי בשנת תשי"ט: "בענין חמום הברזל על ידי עלהביא כאן מדברי הגרי"א ה

לולא דברי הרמב"ם היינו אומרים על פי הגמרא שלנו שאין מבעיר הנה  – )חשמל(עלעקטרי 

במתכת וכיוצא בזה, כמו שאין מכבה )כשבת מא ע"ב(, וצרוף אין שייך להבערה כלל, וידוע שאין 

לנו להלכה אלא ש"ס בבלי ורק במקום שהבבלי אינו חולק אזלינן בתר ירושלמי. והלשון 'לא תבערו 

                                                 

ך: ראה דברי הגר"א נבנצל שליט"א: "שמעתי מהגרש"ז אוירבך זצ"ל לגבי הדלקת וכיבוי כלי עורההערת  .1

חשמלי ללא חוט להט, שמעיקר הדין לא סבר כבית יצחק שיש בזה איסור מוליד, ולא כחזו"א שיש בזה איסור 

 –בשבת" בונה וסותר. אמנם למעשה ודאי לא התיר הגרש"ז אוירבך זצ"ל הדלקת וכיבוי מכשירים כאלה 

 הובא בספר קדושת השבת לרב משה הררי )ירושלים תשס"א, ח"א עמ' רפח(.

http://www.ybm.org.il/
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יכר על אתר, וזהו רק בעצים ודומיהם כמו 'מדוע לא יבער הסנה', אש', משמעותו דבר שביעורו נ

ומובא זה כמדומה במהרש"ם. ואמנם גם אם נימא שגם במתכת שייך הבערה הוא כשהאש ניכר 

בו כשהוא מתלבן, אבל לא כשהוא מתחמם, והרי כל חומר מתחמם על ידי שפשוף, וכי תעלה על 

רוף דסובר שמשום הבערה נגעו בו, ומפורש בגמרא דעתך שזוהי הבערה, וחילו דרמב"ם מדין צי

היא כשהאש שולטת בה עד שנתקלקלה  –שזהו כשהגיע לצירוף. וגחלת של מתכת כפירש"י 

לגמרי, וידוע זה אצל חרשי ברזל והוא יותר מנתאדם, ואמנם כן הוא הטבע של דבר המתלבן 

ל כל פנים אפילו נימא שאחר שנעשה אדום כאש, כשהוא מתקרר מעט נעשית מראיתו כהה. וע

שהאור דינו כאש וחייב בעלעקטרי המאיר, אבל אין זה ענין לכח העלעקטרי העושה שאר פעולות, 

ורק משום לבון החוט אתינן עלה. פשוט הוא בעיני שרק אם אדום הוא יש לקרותו בשם מבעיר, 

 ."ענינים לאו דווקא באיסור והיתרביארתי שהוא כלל בכמה  –ובתר שמא אזלינן 

 גםשהנכנס יודע שהגלאי פועל, ובכניסתו במקרה באשר לשאלה הראשונה, יש לדון תחילה 

 .לד תודלק נורת

 :)עם פירוש רש"י בסוגריים(ראה שבת קכא, ב 

)שאין מתכוין למרח ולאשווי גומות, דאף על גב דממילא ממרח הוא, כי לא "דאמר רב יהודה, רוק דורסו לפי תומו 

. ואמר רב ששת, נחש דורסו לפי תומו. ואמר רב קטינא, עקרב דורסו לפי תא(מכוין שרי משום מאיסו

אין צריך לישמט ממנו, אלא דורכו  –)לא שיעמוד עליו ויהרגנו להדיא, אלא כשהוא הולך לתומו ונחש או עקרב בפניו תומו 

. אבא הוא, ולענין מזיקין לא גזור( והולך. ואם מת בדריכתו ימות, הואיל ולא נתכוין, דדבר שאין מתכוין לר' יהודה מדרבנן

בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי, אייתיוהו קא מצערא ליה. הוה 

, אמר להו ריש גלותא, אייתו מאנא סחיפו עלויה. אמר )היה רוק מוטל לפניהם ושבת היתה(שדי רוקא 

 י תומו".להו, לא צריכתו; הכי אמר ר' יהודה, דוק דורסו לפ

 רש"י פירש שהנדון בסוגיה הוא מקרים של "אינו מתכוין" שהוא אסור מדרבנן לרבי יהודה, אולם

 :ב מדפי הרי"ף( )מה, חולק על פירוש רש"י במלחמותהרמב"ן 

שאין  ,אף במלאכה שאינה צריכה לגופה כדברי רבי שמעון התברר לן שהלכה ...שמזו השמועה"

כר' שמעון אתיא, דאילו לר' יהודה  ,ואפילו צרעה ,קרב לפי תומוספק שמה שהתירו לדרוס נחש וע

ולא הותרה אב מלאכה  ,ודאי אסור אפילו לפי תומו וחייבין עליו מיתה במזיד ובשוגג חייב חטאת

 ,והזריז הרי זה משובח. ואל ישיאך לבך לומר ,וברצין אחריו משום פקוח נפש מותר .לפי תומו

טעות גדולה: חדא, דדורסו  )ו(שזהותכוין להריגה וכר' שמעון, דורסו לפי תומו הוא כשאינו מ

דורסו כדרכו ואם נהרג נהרג קאמר, אכתי קשיא  ,ובמתכוין לכתחלה הוא, ואם תאמר ,קאמר

דמשמע במתכוין היה הורגן  –ני הורג, נחשים ועקרבים לא כל שכן דקאמר רבי ינאי: צרעה א

בעו מיניה. ועוד, דאם כן מאי גבורתא דאבא בר מרתא ולקולא פשט להו, ואינהו היתרא לר' שמעון 

והא צריכין היו  ,ומאי תקנתיה דאמר להו לא צריכיתו ,דאמר ליה לריש גלותא רוקא דורסו לפי תומו

לסחופי עליה מנא עד שידרס מאליו בלא מתכוין. ועוד, למה היינו צריכין לדברי רב קטינא ורב 

בר שאינו מתכוין הלכה כר' שמעון. ועוד, אינהו מאי ששת בהך, אטו עד השתא לא שמעינן דבד

טעמא אמרוה במזיקין, הא ודאי כר' שמעון קימא לן בכל שאינו מתכוין, אלא שמע מינה אפילו 

 ."כרבי שמעון במתכוין, נמצאת שמועתנו

כמו הרשב"א בחידושיו על אתר: "קימא לן כרבי שמעון  ,אלא שמוסיפים ,כך מפרשים עוד ראשונים

ואפילו הכי בשאר מזיקין כשאין רצין אחריו משני בהריגתן כל מה  כה שאינה צריכה לגופה...במלא
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 ,ואי לא אפשר ליה בהכין דורסן לפי תומו... הכי פירושה: דורסו אפילו במתכוין שאפשר לשנויי...

 שמראה עצמו כאילו אינו מתכוין, דכל כמה דאפשר לשנויי משנינן". ,אלא שהוא עושה לפי תומו

כותב בדעת הטור: "ורבינו פוסק כרבי שמעון וכדעת הרמב"ן",  ד"ה המכבה(סי' רעח )או"ח בבית יוסף 

שהוא  )או"ח סי' שטז, ח(. וכן מוכח בשלחן ערוך ד"ה נחש(בסי' שטז )וכן הביא את דברי הרשב"א הנ"ל 

את דעתו כך דעת הרמב"ם, וביארתי  פוסק כרבי שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה. אולם אין

 כאן אציין רק מה ששייך לענייננו., ויד פשוטהפירושי באורך ב

 :(ז-)א, הכתב הרמב"ם בהלכות שבת 

ואפשר שלא  "דברים המותרין לעשותן בשבת, ובשעת עשייתן אפשר שתיעשה בגללן מלאכה

 אם לא נתכוון לאותה מלאכה הרי זה מותר... – תיעשה

 – עשה בשביל אותו מעשה, אע"פ שלא נתכוון להעשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תי

לראש עוף לקטן  שצריךחייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תיעשה אותה מלאכה. כיצד? הרי 

חייב, שהדבר ידוע שאי  – סוף מגמתו להריגת העוף בלבדוחתך ראשו בשבת, אע"פ שאין 

 חתך ראש החי אלא והמות בא בשבילו; וכן כל כיוצא בזה.י  אפשר ש

 חייב עליה". – ל העושה מלאכה בשבת, אע"פ שאינו צריך לגוף המלאכהכ

שייך רק במקרה שמגמת המלאכה מוגדרת כאסורה אלא  "פסיק רישיה"הרמב"ם מדגיש שדין 

לתוצאה אחרת, ולא למטרה המאפיינת את המעשה שהוא עושה בלבד. בנוסף  שהעושה מתכוון

יום טוב  אור שמח הל'ראה גם )ומרכבת המשנה  ברתפשוטה שם הבאתי לפרש בדעת רבינו מעין סביד 

בתירוץ דברי  ,א מדפי הרי"ף אות ג)לח, הדורך בעקבי השלטי גיבורים  ה( שופר וסוכה ולולב ח, הל'ד ו א,

שחייבים עליו שייך רק במקרה שאי אפשר להשיג את המטרה  "פסיק רישיה"שהמושג  ,הרשב"א(

בדרכים  ה; אבל אם המטרה הרצויה ניתנת להשגהרצויה כי אם בעשיית מעשה שהוא מלאכה

יתכן שאין שם י, כי "פסיק רישיה"בהכרח  אחרות, אפילו עשה מעשה שנעשתה בו מלאכה, אין זה

 מלאכה נקרא על מעשה זה.

אין על מעשה זה שם מלאכה כלל. לפיכך, "מותר לדרוס הרוק  – ברור הוא שהמהלך לפי תומו

אפילו  "פסיק רישיה"לאסור משום  , ולא שייך כאןב( שבת כא, )הל'שעל גבי קרקע והולך לפי תומו" 

"הרי  אם יושוו גומות בקרקע, הואיל ואינו מתכוון לכך ואין שם מלאכה נקרא על הליכה לתומו.

 להריגת העוף בלבד שצריך לראש עוף לשחק בו לקטן וחתך ראשו בשבת, אע"פ שאין סוף מגמתו

לעשות צעצוע לתינוק כדי כהריגה, ואמנם גם  מעשה המזוהה חייב"; הואיל וחתיכת הראש הוא –

לפיכך  – א הריגה, לא ניתן לעשותו צעצועוצריך לחתוך את הראש, ובלי מעשה חתיכת הראש שה

 שהרי נתכוון לחתוך את הראש. ,חייב

אינו אסור אלא  רישיה"ונראה לי דדעת הרשב"א ז"ל דפסיק  :כב( )סי'שו"ת עונג יום טוב ם וראה ג

 ,להעשות בלי מלאכה שאסרה תורה לעשות בשבת פשראי משום דהמעשה שהוא עושה עכשיו א

או הגורר מטה כסא  ,לפסוק ראש בלי מלאכת נטילת נשמה פשראי כמו הפוסק ראש העוף א

 .לעשות חריץ שהיא מלאכה אסורה באפשרולעשות גרירה בלתי אם יהא  פשראי וספסל גדול א

רק מחמת  ,נעילת בית שהוא עושה אין בה סרך מלאכה ,י בתוכואבל הכא גבי נעילת בית וצב

לא איכפת  ,להכי כיון שהוא מכוין לנעילה לצורכו .שנכנס הצבי בתוכו נעשה בנעילה מלאכת צידה

מלאכה והוא מכוין לנעילה לא איכפת לן בכוונתו  בודכיון דנעילה אין  ,לן במה שמכוין גם לצוד
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דמעשה נעילתו שהוא עושה רמינן ליה אנעילת בית ולא  ,שה צידהדהוי כוונה לצוד בלי מע ,לצוד

חילוק ונראה שיש  ...ןכם ולהכי שרי אף במתכוין לצוד אם מתכוין לנעול ביתו ג ,על צידת הצבי

להכי אם אין  – דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה ,2מלאכת שבת לשארי איסורין איסור

שנזדמן לו שנעשה מלאכה עם המעשה שהוא  רק ,במעשיו סרך מלאכה והיתר גמור קא עביד

להכי  ,מעשיו דייל אף לכוין להמלאכה שנעשה ע ,רשאי לעשות מה שצריך לעשות ,צריך לעשות

משום דבנעילת דלת ליכא סרך מלאכה. אבל בשארי  ,רשאי לנעול ביתו אף שניצוד הצבי בתוכו

 ,ת נעשה ביחד עם מעשיו איסורההזדמנו דייל אף שרוצה לעשות דבר שאין בו איסור וע ,איסורין

. וכעין זה "אסור לכוין לקצוץ דעל מעשה האיסור קפיד רחמנא ,כמו המל וממילא נקצץ הבהרת

, )סי' שטז אות ה(ר יעקב משולם אורנשטיין ג"בביאור דעת הרשב"א כבר כתב בספר ישועות יעקב ל

 עיי"ש.

על מקרים  כןו שאין בה חוט להט, העל הדלקת נור אלא ,על מלאכהאין מדובר בנדון שלנו  ,ברם

לכל היותר יש  אלא ום מלאכה,ש ; ובאלו הרי איןשהדלת נפתחתכ שאין בהם מלאכה, כגון דומים

ודאי מותר לצורך,  בכגון זה – כיון שמשתמש בזרם חשמל ,בכך איסור דרבנן של עובדין דחול

פשוט הוא שאינו צריך  תהנדלק הפה. בנוראינה צריכה לגו – שהרי אפילו אם היתה כאן מלאכה

אבל ודאי אינו  ,בפתיחת הדלת הוא אינו צריך אלא להסרת המניעה שיפתחנה בעצמו לה, וגם

הואיל והוא מהלך לתומו  ,במערכת המנעול והמנוע להניע את הדלת. ובכל מקרה צריך לשינוי

 ., כגון בדורס על הרוק"פסיק רישיה"ואינו מתכוון אין זה נידון כ

משום אלא אינו חשמל שאין בו חוט להט אמר שיש כאן "פסיק רישיה", הרי שימוש בלו תוהנה אפי

 בשעת הצורך, מכל מקום ניתן לסמוך "פסיק רישיה"אף לדעת הסוברים שיש כאן ועובדין דחול, 

כן  –" באיסור דרבנן מותר פסיק רישיה"על חבל ראשונים הסוברים שבדבר שאינו מתכוין והוא 

)ספר שלישי, דרך רביעי, גירונדי בשם הרא"ש מלוניל לר' שמואל ב"ר משולם  הביא בספר אהל מועד

: "וזה הפסק להרב ר' אשר מלוניל... ויש פסיק רישיה שאין המלאכה נתיב ד, ירושלים תרס"ד, מא ע"ב(

וכיוצא בו והיכא דלא מכוין שרי ר' שמעון אפילו לכתחילה... כגון צירוף אסורה אלא מדרבנן כצירוף 

גבי כלי נחושת אם נתן לתוכו מים צוננים והא קא מצרף ומלאכה זו אינה אסורה אלא  כדאמר

)וראה גם בעל ההשלמה שבת עה, א; וכן ספר והיכא דלא מכוין שרי, ור' שמעון שרי אפילו לכתחילה" מדרבנן, 

כעין זה דעת המאירי ו, המאורות שבת מא, א משמו, ובסוכה לג, ב, כתב שכן גם דעת רבינו משה בר' יהודה מבדריש(

חלק  )סי' שיד ס"ק ה(, ואף שהמגן אברהם )סי' סד, סו(, וכן כתב תרומת הדשן )שבת כט, ב; מא, ב; קג, א(

 .ומכל שכן שיש כאן חבל ראשונים ,, מכל מקום בנידון דידן ניתן לצרפו כסניף3שןדעל תרומת ה

                                                 

 בחילוק שהולך ומפרט להלן יש לדון, ואכמ"ל. . 2

ראה שו"ת באר יצחק לג"ר יצחק אלחנן מקובנא )סי' טו( שדן בכך באריכות וסיים: "שדברי תרומת הדשן  .3

ק רישא דניחא ליה, וכל שכן היכא דלא ניחא ליה, ובמקום ברורים ונכונים ודאי. ולכן יש להקל בדרבנן בפסי

דלא אפשר". אמנם בהשמטות ותיקונים שבסוף הספר )לדף לז( כתב: "ולכן נלע"ד להכריע כעת בפסיק רישא 

דניחא ליה אין להקל אף בדרבנן, אלא בפסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנן דלא אפשר דעתי מסכמת להקל". 

ומה שאין במשמע שחזר בו לגמרי מעצם הסברא. עוד ראה בשו"ת חת"ם סופר )יו"ד אמנם אף מלשון זו כמד

סי' קמ( שהשיב לגרע"א בעניין זה ומשמע שהגרע"א עצמו למעשה צידד להקל )ואע"פ שבהגהותיו על השו"ע 

סי' שיד למג"א ס"ק ה משמע שמצדד בדעת המג"א(, וראה גם בשו"ת שרידי אש ח"א סי' ל שסמך על סברא 

 להקל, וכן בשו"ת הר צבי או"ח א סי' קפח כסניף, הרי שכסניף ודאי יש לסמוך על שיטה זו.זו 
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שלא ו ,או לפתיחת הדלת הקת הנורבאמת אין כאן שום פעולה ישירה להדלהאחרון הכביד, ו

אין  – שהוא עושה מעשה ברגלו על הקרקע והרוק, מה שאין כן בנידון שאלתנו ,כדורס על הרוק

ידי חיתוך קרני אור, או ולא בדלת, אלא הכל נעשה על  ההאדם עושה שום פעולה ישירה לא בנור

מצינו שבכגון אלה יש  . והיכןאדום פסיבי(-)כגון במקרה של גלאי אינפרא על ידי פליטת חום הגוף

 .לקמן עוד נרחיב בנושא זהכל שהוא, ואין צריך לומר מלאכה? ו מעשה בהם משום

בהנחה שמדובר רק ואע"פ שהגלאי מופעל,  ,ההראשונ ההשאלחלקי י נבאשר לש :לסיכום

שאין כאן מלאכה דאורייתא, הואיל והתנועה  ,4בלבד( LED) לד תבנורובסגירת מעגלים חשמליים ו

והרי האדם נכנס ויוצא מן החדר לצרכיו, והוא הדין  ,דם הינה בעצמותה פעולת היתר גמורשל הא

כנס ולצאת, ולפענ"ד אין חובה לנתק את המערכת מערב י, מותר לההלכל תנועה שהיא לתומ

, אלא הוא הי שפותח את הדלת שבכך נדלקת נורשבת. ואין צריך לומר במקום שאין היכר למ

 ., שמותר לו להיכנס ולצאתכנס או לצאת מן החדר לצרכיוילתומו כדי להפותח את הדלת לגמרי 

 ב. כניסה ויציאה בשבת מחדר בבית מלון שיש בו גלאי נפח

 ,לפתיחת דלתות ולהפעלת מיזוג אוויר ותאורה חשמליתבזמן האחרון פותחו שיטות חדשות 

י שהוא משמש במקום לאורח כרטיס מגנטנותנים שהמיושמות בעיקר במלונות בחוצה לארץ. יש 

ובו בזמן הוא גורם להדלקת האור בחדר ולהפעלת המיזוג. ויש  ,מפתח לפתוח את הדלת

. ברוב המערכות המצויות כיום הכנסת הכרטיס פותחת בלבדלפתיחת הדלת שהכרטיס משמש 

כאשר פותחים את  א.רק את מנעול הדלת. ואילו מערכות החשמל נדלקות באחד משני מנגנונים: 

במלונות היא ע"י הילחצות של כיום המערכת הנפוצה  – ע"י "מפסק דלת" שבמשקוףהדלת 

מערכת מכנית הסוגרת מעגל חשמלי, השולח אות למערכת פיקוד ממוחשבת האחראית על 

מפסק  -אחר )מסוג  "מפסק דלת"במיעוט של המלונות נעשה שימוש ב .הפעלת מערכות החשמל

י נפח )אינפרא אדום פאסיבי( המזהים את כניסת ע"י גלא   .ב או; (גלהלן סעיף , ראה Reed מגנטי

 .5האדם לחדר

 ואמנם לכתחילה מן הראוי שאדם הנמצא במלון כזה יתנה מראש לנטרל מערכות אלו בשבת

את להם מנטרלים ש, (.V.I.P) נכבדיםלצורך אורחים לציין שיש מהמלונות שיש בהם שירות  כדאי)

ית של מערכות החשמל כדי לא להטריח את האורח, וכדאי לנסות לבקש ההפעלה האוטומט

השבת )בדרך כלל או יכבה את המתגים קודם  ,שבת(ה מבעוד יום הפעלת שירות כזה ליום

אבל  והדבר גם ניתן לבדיקה קודם השבת(.מערכת התאורה בשירותים מנותקת ממערכות אלו, 

 זה בשבת?אם לא ניתן לעשות כך, מה יעשה אורח במלון כ

המבואר לעיל בעניין הגלאים, הרי שלפי  גלאי נפח,אם מדובר ב .יש להבחין בין שני המנגנונים

ושהמיזוג יפעל, הואיל  נגיד שהאורח רוצה שהאורות יידלקוכי אפילו אם , בשעת הדחק ניתן להקל

כוחו. כל  והרי אין בכך לא מעשה שלו ולא כוחו ואף לא כוח ,שום פעולה ישירה והוא אינו עושה

לא ניתן ה שכל דבר שאינו ניכר לעין האדם הפעילות אינה ניכרת לעין בשר, וכבר נקבעה הלכ

                                                 

דהיינו ה"מוח" והגלאים ללא  –עורך: בדרך כלל במערכות האזעקה עצמן )הנפוצות בבתים ובחנויות( ההערת  .4

קדושת השבת לרב  כן ציין בשם אנשי מקצוע בספר -תוספות מיוחדות כזרקור וכדומה, אין חוטי להט כלל )

 (.2משה הררי, ח"א, עמ' לא, ענף 

 לר' צבי מרקוס, מהנדס במכון מדעי טכנולוגי להלכה, על הסבריו אודות אופן פעולת מערכות אלו. התוד .5
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כעין מפסק  אולם אם מדובר ב"מפסק הדלת" הרי זה .6)ראה להלן סי' מה( עליו שום איסור ליישם

 אותכאן הפתיחה עצמה רק סוגרת מעגל חשמלי השולח  ואמנם, )ראה להלן סעיף ג( האור שבמקרר

 .בפתיחת הדלת יש כאן "פסיק רישיה" מכל מקום, אך למערכת ממוחשבת

מוטל עליו לברר ומן  יןא והנה הואיל ובסתם האדם הנכנס אינו יודע איזו מערכת יש במלון )ואף

פסיק "כננו(, הרי יש כאן ספק יהסתם גם דבר זה אינו ידוע לאנשי המלון, אלא רק למומחים שת

 תבו הפוסקים להקל, וכדאי להעתיק כאן את דברי שו"ת מלמד להועיל,בלשעבר, וכבר כ "רישיה

' קב; וכן כתב גם בחלק סי מ"וחו ע"אהג מהדורת צילום ניו יורק תשי"ד, ח")מעין שאלה זו  שנשאל הגרד"צ הופמן

 :או"ח סי' נ(

 ?מותר או אסור רישיה פסיק ספק אי: שאלה"

 שטז' בסי ז"הט כתב וכן ,רישיה פסיק הוי לא ספק דהוי דכיון לומר נראה היה לכאורה: תשובה

, רישיה פסיק ספק דהוי משום רישיה פסיק כאן אין כאילו הוי בתיבה זבובים יש אי דבספק ג ק"ס

 דאם, טוב ביום ממעטין אין ה"ד ב"ע לג דף לסוכה לנר ערוך בעל בפשיטות שכתב ראיתי וכן

 ד"נלע ז"הט דעת ולפי... רישיה פסיק איסור בזה שייך לא ,יודע אינו איסור ודאי לידי שבא בשעה

 נדלקת הדלת פותחין דאם העיר באותה בתים איזה שיש אף בפתח שבת בליל ליכנס דמותר

 אינו והוא זו הכנה שם יש אם דמסופק כיון כל מקוםמ ,)= נורת חשמל( לאמפע עלעקטרישע מאליה

 ".הפתח לפתוח מותר להדליק מתכוין

 ולכן יש ליזהר.הלכה סי' שטז, ג ד"ה וכן הסכים לט"ז בביאור 

 יתכןיאולם באשר למערכת שבה הכנסת הכרטיס עצמה היא הגורמת להדלקת מערכות החשמל 

ק את כל הנורות שלא כובו במקומן במתגים שלהן, לכאורה מיועד להדלי אם הכרטיס .שיש בעיה

שה זה נחשב מה זה שונה ממתג שלוחצים עליו להדליק נורה? וכבר נתקבלה ההלכה שמע

שסברו שגם לחיצת כפתור וכיו"ב אינה אלא גרמא, אבל דעה זו קשה  כפעולה ישירה. אמנם היו

לדעת רבינו חננאל והגאונים, כל ו רך עשיית מלאכה זו של הדלקת האור;ד יהולהולמה, כיון שז

אה )ראין מקום לחלק בין פעולה ישירה לבין גרמא  – שעושה את המלאכה בדרך המקובלת בעולם

 .(וחז ד"ה ליבה וליבתו הר נזקי ממון יד, הל' ו;-ד יז; יב, שבת ה, יד פשוטה הל'

היא דלת במנעול הת הסימון שנור) מוגבל לפתיחת המנעולאם השימוש בכרטיס המגנטי  לפיכך:

עובדין  כאן תוצאה של מלאכה אסורה אלא כיון שאין, בשינוי כי אז יש מקום להתיר ,(נורת לד

, אפילו שיש את הדלתו לויפתח  אם אינו מוצא אינו יהודי שיכניס בעבורו את הכרטיס. ודחול בלבד

לפתוח  כל השבת יש להתירודאי במקום צער גדול שלא יוכל להיכנס לחדרו וב בכך איסור דרבנן

לצאת  , שהרי לכל היותר יש כאן ספק "פסיק רישיה" בלשעבר. והוא הדיןאת הדלת ולהיכנס

שכן זהו כיבוי גחלת של יסור תורה, י כשיוצא אין כאן אלא כיבוי שאין בו אשהר ,לצורך הארוחות

. אבל אם לפני שבת מן הראוי שישתדל לנטרל את הנורות . אף על פי כן,מתכת שאין בה פחם

הכנסת  מדליקים את האור על ידי, והדבר ידוע ומתוכנן שהכרטיס עשוי להדליק גם את התאורה

                                                 

ובוודאי אם מדובר באופן שאדם הולך לפי תומו )כמבואר לעיל סעיף א( ורק מחמת שעובר באותו מקום  .6

אכפת לו כלל  יש בה חוט להט(, וכגון שהולך ברחוב או אפילו בחדר מדרגות, ולאגם כזו ש -נדלקת נורה )

 מותר לו להלך שם. –בהידלקות נורה זו 
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על ידי המתגים שלהם, כך שהם לא בחדר ש הנורות תה האורח אכבהכרטיס, כי אז לפני השבת י

 יידלקו בכניסתו.

 ג. פתיחה וסגירה של דלת מקרר בשבת כשיש בו נורת להט

וכאשר  להט, נורת בתוכו דן בשאלת מקרר שיש (או"ח סי' נ)להגרד"צ הופמן  מלמד להועיל שו"תב

הדלת נפתחת משתחרר המתג המכבה את האור, וכאשר  הדלת סגורה היא לוחצת על מתג

להדליק את  גם בשאלה זו יש לדון בכך שהפותח את הדלת אינו מתכוון אמנםוהאור נדלק. 

כאן יש מקום לחוש שמא יש בפתיחת הדלת משום כוחו או כוח כוחו. ברם  הנורה, אולם בכל זאת

כך יש לפי – סברא שכיון שהאור נדלק ומעשה פתיחת הדלת עושה רושם הגרד"צ הופמן מביא

 .שמא בכל זאת נחשב בכך "פסיק רישיה" לחוש

 :)שבת קכ, ב(לכאורה יש לדמות דבר זה לנר שאחורי הדלת 

כבתה. לייט עלה רב. אמר ליה רבינא  – פותח ונועל כדרכו. ואם כבתה – תנא: נר שאחורי הדלת"

ב? לרב אחא בריה דרבא, ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מאי טעמא לייט עלה ר

משום דרב סבר לה כרבי  – אילימא משום דרב סבר לה כרבי יהודה ותנא קתני לה כרבי שמעון

אפילו רבי שמעון מודה, דהא אביי  – אמר ליה: בהא ?יהודה, כל דתני כרבי שמעון מילט לייט ליה

 ורבא דאמרי תרוייהו: מודה רבי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות. 

כנגד מדורה בשבת. לייט עלה אביי. במאי עסקינן? אילימא ברוח אמר רב יהודה: פותח אדם דלת 

מאי טעמא דמאן דשרי? לעולם ברוח  – מאי טעמיה דמאן דאסר? אי ברוח שאינה מצויה – מצויה

 ".לא גזרינן גזרינן, ומר סבר מצויה, מר סבר

נר שאחורי : "()הל' שבת ה, יזוהנה הרמב"ם פסק דינו של רב וסידר אותו בין איסורים דרבנן וכתב 

אלא יזהר בשעה שפותח ובשעה  ,מפני שהוא מכבהו ,לפתוח הדלת ולנעול כדרכואסור הדלת 

ואע"פ שאין  ,שנועל, ואסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה בשבת כדי שתהא הרוח מנשבת בה

 ". הרי שאין כאן אלא חששא דרבנן.שם אלא רוח מצויה

פירש את הגמרא הנ"ל: "בנר שאחורי הדלת  "א סי' כט()חבספר אמרי בינה לג"ר מאיר אויערבאך ו

דלייט רב אם פותח ונועל כדרכו משום דהוי פסיק רישיה, יש לומר דרק מדרבנן אסור ולא 

מדאורייתא משום דאינו מתכוין לכבות רק לפתוח ולנעול וזה מלאכת ההיתר, ואינו דומה לפסיק 

נשמה וכמו שכתב הפרי חדש, וכשאינו מכוין  רישיה דנטילת נשמה דשם על כל פנים מכוין לנטילת

 ליכא אלא איסורא דרבנן דלא הוי מלאכת מחשבת". –כלל רק דממילא איתעבד 

ולענין נר שאחורי : ")ברכת אברהם סי' יט(אולם רבינו אברהם בן הרמב"ם פירש באופן אחר בתשובה 

עון משום דמודה ר' שמעון הדלת יראה שאפילו רב דלייט ואוקימנה בטעמיה דידיה דאפילו כר' שמ

לא פסק רב שודאי תכבה הנר אלא מקרב כבויה וברוב תכבה ודמי לפסיק  ,בפסיק רישיה ולא ימות

תדע דכמה פעמים יפתח אדם הדלת וינעול ותנשב  ,ומפני זה הוציאו בלשון לייט עלה ,רישיה

 ".הרוח בנר ולא יכבה

שמא תאמר על רב שהוא בעל שמועה זו וביתר ביאור כתב המאירי בפירושו לגמרא על אתר: "ו

אינו כן,  –שהוא סובר כר' יהודה שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה ויש כאן איסור תורה 



  הרב רבינוביץ -'שו"ת שיח נחום' 

 

          8                   מעלה אדומים  -מכון 'מעליות'כל הזכויות שמורות ל 

 

שאם כדבריך אף הוא אומר לו: ומשום דסבירא ליה כר' יהודה, מאן דתני כר' שמעון מילט לייט 

ללה ר"ל לייט עלה פלוני, אינה ליה... ולי נראה, שמן הדין מותר לפתוח, וכל שמצאנוה בלשון ק

במקום איסור פשוט, שכל שיש בו איסור פשוט אין בו מקום לקללת חכם וקם ליה בדרבה מיניה, 

אלא אין קללה אלא במקום שאין איסורו מבורר וההתר בו מצוי, ומקללין אותו מצד פרצה ועוז 

שאף לדעת ר' שמעון  מצח. ושאלו לו מהיכן הוא מקלל אחר שלר' שמעון מותר לגמרי, ותירץ

ראוי לקללו, שמאחר שהוא אוסר בכל שאינו מתכוין כל שהוא פסיק רישיה, אף כל שהוא בקרוב 

 נקרא העושה פורץ גדר וראוי לקללה". –לפסיק רישיה ושהדבר מצוי 

 )סעיף א(ואפילו לפי פירושנו הנ"ל  ,מעתה, אין לדמות נר שמאחורי הדלת לפתיחת דלת של המקרר

יק רישיה", הואיל והדבר ידוע שכך הוא מבנהו של המקרר שפתיחת הדלת היא במושג "פס

 .ממש המדליקה את הנורה, יש כאן "פסיק רישיה"

אשר על כן, מציע הגרד"צ הופמן לכסות את הנורה מערב שבת כך שלא יוכר האור, ואפילו 

הפסד שדולק בחינם.  ב"פסיק רישיה" הרי ודאי לא ניחא לו, כיון שאינו נהנה מן האור וגם יש לו

 ועוד צירף לכך שיפתח את הדלת בשינוי, כגון במרפקו וכיוצא בזה.

יש לנטרל את הנורה ברור שמעתה במקרה כזה שמדובר על נורת להט, כיון שכבר הורה זקן, 

ורק אם אי אפשר לנטרלה, ובמקום צורך גדול, הרי יש לכסות את הנורה מערב שבת מערב שבת, 

 שינוי.ולפתוח את הדלת ב

ושוב נשאלת השאלה האם מותר לסגור את הדלת  ,אולם, אם הנורה גלויה ונפתחה הדלת בטעות

בכך נלפע"ד שיש להקל  – ו המאכלים הנמצאים שםלובכך יכבה האור, שאם לא תיסגר יתקלק

 כיון שכבר נתבאר שאין מלאכת כיבוי מדאורייתא, ורצוי פחות מגיל חינוך ,קטן, על ידי בצורך גדול

ואם אפשר, ינטרל הקטן  נורה חשמלית, ואין בכך אלא משום שנהגו לאסור משום עובדין דחול.ב

 את מערכת הדלקת האור ע"י הלחצן בכפתור המיועד לכך.

ברם, אם עושים על ידי קטן, אף שבאיסור דרבנן אין בית דין מצווין להפריש את הקטן, וכן אם 

, וכל שכן אם אמר לו מי שאינו אביו ואין הקטן יב, ז( )רמב"ם הל' שבתהניחו אביו אין ממחין בידו 

עושה לדעת אביו מותר, מכל מקום לכתחילה יש להיזהר שיזמנו קטן לכך בלא ידיעת אבי הקטן 

שלצורך כך מזמנים אותו )ואפילו בקטן פחות מגיל חנוך(, הואיל והאב חייב לשמור ילדיו שלא 

 .בת יב, ז()כפי שביארתי ביד פשוטה הל' שיחללו השבת 

ומרוב  בשבת ופתח את הדלת ,והנה נשאלה שאלה באחד ששכח לנטרל את הנורה לפני השבת

נורה שתידלק, מה יעשה אחרי  שיודע שיש שםכעכשיו את הדלת.  מיד סגר התרגשות בלא כוונה

 ג השבת אם לא יוכלו להוציאם משם?אצורים בתוך המקרר, ויתבטל עונ שהמאכלים לשבת

 לעיל שנתבאר באופן פחות מגיל חינוך קטןעל ידי לפתוח צורך גדול יש להתיר  נלפע"ד שבמקום

ואחר  פתוח את הדלת ע"י הקטן להוציא כל מה שצריך,ל ואחר כך ינטרל את האור, או לכל הפחות

 כך מותר גם לסגור את הדלת כנ"ל.

 ד. מפסקים מגנטיים
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בהקשר ן על שני סוגי מפסקים, ". להלן נדוםימפסקים מגנטיבזמן האחרון נתפשט השימוש ב"

 .לאחד השימושים הרווחים בהם כ"מפסקי דלת"

תחילה יש להקדים: תכונתו המיוחדת של המגנט שהוא מושך ברזל. תופעה זו היתה ידועה 

כבר בימי קדם, הואיל וישנן אבנים הנמצאות בטבע שיש להן כוח משיכה מגנטי. חז"ל קראו 

ושוב  )קז, ב("אבן שואבת", והיא המוזכרת בסנהדרין לאבן בעלת כוח משיכה לברזל בשם: 

)אוצר הגאונים חגיגה סי' . וראה בשם תשובת רב שרירא גאון )מד, א(, וכן בעבודה זרה )מז, א(בסוטה 

הנקראת מגניטס". ואמנם בתקופה מאוחרת  אבן שואבת: "שמעמידין את הברזל ב(33כב, עמ' 

אם נמצאת חתיכת ברזל בסביבות המגנט, היא  המציאו דרך ליצור מברזל מגנט חזק יותר.

נמשכת אליו, ואם מדובר בחתיכה שאינה כבדה מן הכוח המושך של המגנט, היא תנוע לקראתו 

עד שתדבק בו אם אין מחיצה מפסיקה, ואם יש מחיצה מפסיקה תדבק במחיצה. הסביבה בה 

ונחלש ככל  מורגש כוח המשיכה של המגנט נקראת: "שדה מגנטי", וכוח השדה הולך

 שמתרחקים מן המגנט.

 נסביר תחילה את אופן פעולת המפסקים:

 Reedא. מפסק דלת 

 -אזעקה ובחלק מהמלונות בחו"ל ) מערכות( מצוי בReed Switch Detector) Reedמסוג  מגנטימפסק 

אותו קובעים  פשוטשתי יחידות. יחידה אחת היא מגנט מ מפסק זה מורכב אך אינו נפוץ במלונות(.

לפתיחת או היחידה השניה קבועה במשקוף. קירוב המגנט או הרחקתו גורמים  ואילודלת, ב

מעגל חשמלי שנמצא ביחידה השניה )ניתן לתכנן כך שקירוב המגנט יסגור את המעגל או  סגירת

תהליך זה של סגירת ופתיחת המעגל לא ניכר לחוש כלל )בשונה יפתח אותו לפי הנדרש(. 

הפתיחה והסגירה היא ברווח של מיקרונים שניכר רק במיקרוסקופ ול ם( הואייממפסקים מכני

בסגירת המעגל נשלח אות למערכת הפיקוד המפעילה מערכות חשמליות שונות, כגון  .בלבד

 תאורה, מיזוג, אזעקה וכדומה.

 (Hall Effectב. מפסק דלת הפועל על פי אפקט הול )

. מפסק זה מצוי בחלק ממערכות האזעקה, Hall Effectמבוסס על  טיהסוג השני של מפסק מגנ

גילה שיש לשדה מגנטי תכונה ( Edwin Hallובשימושים תעשייתים שונים. פיזיקאי בשם אדווין הול )

נוספת מלבד משיכת ברזל, גם אם מדובר במגנט ובחתיכת ברזל קבועה במקומה שלא ניתן 

 למשכה.

על כוח מגנטי על המטענים הנעים הוא גילה שכאשר זורם זרם חשמלי בקרבת שדה מגנטי, פו

 שדה חשמליהפרדת מטענים זו תגרום ליצירת  –ד אחד תנטה מעט ותתרכז בצ החשמלוזרימת 

מתקבל מתח )הפרש פוטנציאלים( בניצב לכיוון ה מכך לכיוון זרימת הזרם במוליך. כתוצא בניצב

עם הפסקת הפעלת  . מתח זה מכונה מתח הול.)אולם הזרם החשמלי אינו משתנה( זרימת הזרם

 הרחקת המגנט( המתח נעלם. – אהשדה המגנטי )לדוגמ

 בדרך כלל מדובר בכעין לוחית או -במערכות המדוברות ישנו מנגנון אלקטרוני המחובר ליחידה )

מדובר בשינוי מתח קטן שאינו מורגש אלא ע"י שבה זורם הזרם, המבחין בשינוי המתח ) משטח(

, ושולח אות למערכת הפיקוד המפעילה מערכות חשמליות שונות כגון (האלקטרוני המנגנון

 תאורה, אזעקה וכיוצא באלו.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%94_%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99
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קוף, ואילו משב העובר הזרם החשמלי קבוע היחידה שבהש ,כךבנויה דלת השל מפסקי  תהמערכ

גורם  ההקבוע ירוב המגנט או הרחקתו מהיחידהק היחידה השניה שהיא המגנט נתונה על הדלת.

 .הפסקתולליצירת המתח החשמלי או 

מעתה עולה השאלה במנגנונים מסוג זה, מהו דינו של אדם המעמיד מגנט במקום שהוא יגרום 

דו במקום קרוב, מכל מקום כיון אף שהאדם מזיז את המגנט ממקום רחוק ומעמילתוצאות כאלה. 

שאין המגנט מזיז באופן ניכר שום דבר במנגנון, ואינו צריך אפילו לנגוע בו, האם אפשר לייחס 

 לאדם את הפעולה המתרחשת בתוך המנגנון, וכל שכן כאשר אדם מרחיק את המגנט?

כוח המגנט יש לעמוד על כך שפעולת האדם היא רק לקירוב המגנט, וסגירת המעגל נעשית ע"י 

בלבד. בנוסף, אין להחשיב את המגנט הקבוע בדלת כמערכת אחת עם היחידה הקבועה 

 במשקוף.

 עתה נבוא לדון מה הדין במקרה זה.

)אור חדש לג"ר אפרים אמנם כבר דנו כמה מחברים אם הוצאת שביבי ברזל ע"י מגנט נקראת מלאכה 

שם מדובר במשיכת שבבים אולם  ,עקב או"ח סי' קסט(דף כא; שו"ת חלקת י ,זלמן הלוי סלוצקי, וילנא תרס"ה

ין כאן על כל פנים אשאלתנו היא אחרת. כאן אין מדובר במשיכה על ידי מגנט, והניכרת לחוש. 

 פעולה הניכרת לחוש כלל שנעשית על ידי המגנט.

יש כאן שני צדדים הטעונים ביאור. הצד הראשון הוא שהכוח להביא את התוצאה שהיא מלאכה 

ע מעצם אחר ולא מן האדם. כלומר, הכוח הפועל הוא זה של המגנט ואין לאדם בזה שום חלק, נוב

ואינו אלא מעמיד את המגנט במקום שהמגנט עצמו פועל את פעולתו מכוחו הוא. שאלה זו אינה 

חדשה. יש מקרים שהאדם חייב אע"פ שהבהמה מספקת את הכוח, כגון החורש בבהמה וכן 

וכיו"ב. אבל יש מקרים שאין האדם חייב אם אין הוא מספק את הכוח, כגון הזורה ורוח מסייעתו 

בעניין ריחיים של מים: "אפילו נותן הישראל להריחיים בשבת  )סי' רנב ס"ק כ(המבואר במגן אברהם 

 ליכא חיוב חטאת עד שיטחון בריחיים של יד... וכן כתבו הסמ"ק וסמ"ק בהדיא".

 :ח()סי' שכבן העוזר אמנם יש שחלקו עליו, כגון ספר א

"...בשבת הכל תלוי במלאכת מחשבת, על כן בזורה ורוח מסייעתו דמחשבתו לברר מתוכו 

הפסולת ונעשית מחשבתו אף שהרוח מסייעתו חייב דהא נעשית המלאכה על ידו, אבל בהעמיד 

בהמתו על גבי מחובר דאין כוונתו ומחשבתו על שום מלאכה רק שבהמתו תאכל ותמלא כריסה 

ין מחשבתו על מלאכה כלל, לכן פטור כיון דהוא אין עושה כלום וגם מחשבתו לא היה על וא

המלאכה כלל... ולפי זה נתברר בעלוקה... דעיקר מחשבתו שהעמידה כדי שתעשה חבורה באדם 

ושתמצוץ דמו דמלאכה גמורה היא כדאיתא פרק ר"א דמילה, שפיר נלמד בק"ו מזורה ורוח 

, אפילו הכי חייב בשבת קל וחומר לעלוקה דבכהאי גוונא ודאי חייב מסייעתו דפטורה בנזקין

בניזקין כמו מעמיד בהמה על גבי קמת חבירו דהוי כמזיק בידים כמו שנתבאר, מכל שכן דהוי 

מלאכה בשבת... תו ראיה מדין צידה דסימן שיז דפסק הרמב"ם אם הבהיל האדם את הצבי ועמד 

הוה צידה וחייב עכ"ל, הרי אף דלא צודהו האדם רק הכלב בפניו עד שהגיעו הכלב ותפסו הכלב 

חייב, ועל כרחך משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה כדפירשתי. ומזה ראיה דלטחון חטים 

ברחיים של מים בשבת אף שהמים טוחנין אע"פ כן אסור ליתן חטים לתוך הרחיים מן התורה, 

ם וניזק חייב דהוי כזורק לתוך האש, וקל דהא אפילו בנזקין כי האי גוונא בזורק של חבירו לרחיי
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וחומר בשבת, וזה לא כמגן אברהם סי' רנב שכתב שם דלא אסר רק מדרבנן ועיין שם, זה אינו, 

דלכולי עלמא חייב מדאורייתא כטוחן ממש מידי דהוי אזורה ורוח מסייעתו דמלאכת מחשבת 

רשתי... העולה מזה, להעמיד אסרה תורה, קל וחומר בנותן לרחיים דאפילו בנזקין חייב כדפי

עלוקה בשבת אסור מן התורה, וכן לטחון ברחיים של מים גם כן מן התורה הוא אסור, והן אבות 

 מלאכות".

בהגהה מציין לחבל נביאים כולם מתנבאים בסגנון אחד לדחות את  )סי' רנב, ט(ובערוך השלחן 

ע"י כוח המים,  נעשיתאכה חידושו של המגן אברהם, ובראש הסימן הציע לפרש שאע"פ שהמל

מכל מקום כיון שהאדם נותן את החטים לתוך הרחיים, הרי בכך התחיל את המלאכה, ולפיכך גם 

הסוף נקרא על שמו וחייב, והרי הוא כמו הזורע וההשרשה נעשית מאליה אחר שלשה ימים, או 

 הנותן עיסה לתנור בוער והיא נאפית מאליה.

נאמר שהאדם הוא שהתחיל את הפעולה, מה בכך שאחר כך  מעתה לפי זה גם בנידון שלנו אם

 הכל נעשה מאליו? אין זאת אלא גמר שהולך אחר ההתחלה.

"והנה לענין הפלוגתא  כתב: ג, אה"ע וחו"מ, סי' נח(ח")מלמד להועיל להגרד"צ הופמן  שו"תאמנם ב

וזר, מכל עהרוב אחרונים מסכימים לבעל אבן אף ש וזרעבן הלבעל א ברהםאן הנ"ל שבין המג

 מאקקרבן נתנאל פרק בטוב טעם, גם ב וזרעבן ההא תראיתי שבמחצית השקל מישב קושי קוםמ

על השו"ע סי' )הגהות נתיב חיים וכן הכריע בספרו נתיב חיים  ברהםאגן הכריע כמ )אותיות ר, ת(דשבת 

י שיצוד, וכן החזיק בסברא דבפריסת מצודה אפילו יודע ודא או"ח סי' כ, ובשו"ת בית אפרים ב(רנ

לענין נתינת חיטים לרחים של מים אין כאן חיוב חטאת, ואין לדמות למדביק פת בתנור ונאפה, 

דממלאכת המשכן ילפינן והתם מלאכת המשכן כך היה, דהעמיד הקדרה עם הסממנין אצל האש 

מיקרי מלאכה. אבל גבי מצודה או רחיים אפשר לומר  וונאגאי ונתבשלו, הלכך כל בשול כה

משכן לא נחשב למלאכה רק בלוכד בשעת פרישתו או בתופס בידו, וכן ברחיים היתה הטחינה דב

". וכמו מאליה אפשר דליכא טחינה ךככשנותן לתוך הרחיים והוא טוחן אחר ברחיים של יד, אבל 

על המגן אברהם הנ"ל )וכן ראה גם בספר  ע(")על גליון השוגם בהגהות חת"ם סופר כתב  הנתיב חיים

 בינה לג"ר מאיר אויערבאך ח"א סי' כז(.אמרי 

, בכך הגענו לצד השני הטעון ביאור. כאשר אדם נותן חטים לתוך גם אם נסבור כאבן העוזראולם 

הרחיים הרי הוא עושה פעולה בתוך המנגנון, אלא שצריך כוח מתמשך להניע את הגלגל, והמים 

חיים המסתובבים אין כאן שום הם המספקים כוח זה. אבל ברור שבלי הטלת החטים לתוך הרי

 התחלת מלאכה, והוא הדין באופה וזורע וכו'.

. אף שהאדם מזיז את המגנט ממקום רחוק ומעמידו במקום אולם שונה לגמרי הוא הנדון שלנו

קרוב, מכל מקום כיון שאין המגנט מזיז )ואפילו אם מקרבו בידו( באופן הניכר לחוש שום דבר 

האם אפשר לייחס לאדם את הפעולה המתרחשת בתוך ו לנגוע בו, במנגנון, ואינו צריך אפיל

 המנגנון, וכל שכן כאשר אדם מרחיק את המגנט?

ניכרים לשאר  ינםאשמלית שבלוחית אינם נראים לעין והשינויים המתרחשים בתוך המערכת הח

, ואפילו החושים, אשר על כן לא ניתן לייחס אותם כנפעלים על ידי כוחו של האדם, לא באופן ישיר

 .)סנהדרין עז, ב(לא באופן עקיף, כגון בהסרת מונע בבידקא דמיא 
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במקרה שלנו, שתי היחידות נפרדות ואין שום דבר הניכר לחוש המצרפן, ובוודאי שאין להחשיב 

. אף השדה המגנטי כשלעצמו אין להחשיבו כמצרפן לכלל מערכת אחת את הדלת כמצרפת אותן

אין . כאשר מעמידים את המגנט בִקרבת הלוחית חושים של האדםהואיל ואין בו ממש מבחינת ה

בלוחית, ורק השדה המגנטי מתפשט לשם, והרי שדה מגנטי הניכרת לחוש כל שהיא  שום תזוזה

אין בו ממש מבחינת החושים של האדם. איך אפשר לייחס את פעולת השדה המגנטי לאדם שלא 

זה קיים סביב המגנט בכל מקום שהוא, הוא לא יצר את השדה המגנטי שהרי  –עשה כלום 

ואפילו אם נניח שהגדרת והאדם לא עשה שום מעשה הניכר לחוש בלוחית הקבועה בצד השני. 

מכל מקום איך אפשר לומר שיש כאן מעשה שנעשה מלאכה אינה דווקא כפי שנעשתה במשכן, 

 ?בידיו של אדם

: ה סי' קפה("ת הרשב"א ח")הובאה בשו ואם אין ראיה לדבר זכר לדבר בתשובת רב שרירא גאון הנ"ל

"יכול להעמיד מגדל של עץ שמחפה את עציו בברזל ותולה כנגדו אבנים שואבות ונמצא עומד 

באויר... וכן דרך לשון חכמים על דבר שהוא עומד באויר שלא על עמוד ולא תלוי בחוט ולא על 

. וכן הוא זה המגדל פורח שלשלת, אומרים: "פורח באויר" כדרך שהעוף פורח ועומד באויר..

 באויר". הרי מבואר שהשדה המגנטי חשוב כמי שאינו, הואיל ואינו מוחשי.

אולם שמא יש לדון בשאלה זו מצד אחר. המקרה המתואר אינו אלא אחד הפשוטים ביותר. כיום 

ישנן תוכנות מחשב שניתן להפעילן לא רק על ידי העמדת מגנט במקום קרוב, אלא אפילו על ידי 

רחוק לצורך הדלקת מכשירים -, וכן מצוי השימוש בשלט)כעין מה שהוזכר לעיל סעיף א(יישנים שונים ח

שהרי האדם מחזיק בידו את השלט במרחק חשמליים. לכאורה פעולת השלט דומה לאפקט הול, 

ופעולתו היא מרחוק ואינה ניכרת לחושים. אע"פ שהאדם לוחץ על  די גדול מהמכשיר החשמלי

ט מכל מקום אין הוא נוגע כלל במכשיר הנפעל והכל נעשה כאילו מאליו. כמו כן, כבר כפתור בשל

כיום ישנן תוכנות כאלה שניתן להפעיל אותן בדיבור. המפעיל אומר מילים מסוימות ועל ידי כך 

סובכים ניתן ומהתוכנה שכבר קיימת במחשב מופעלת, ואפילו תהליכים תעשייתיים מאוד גדולים 

תאוצה, כי כבר  . מסתבר שבהמשך הזמן דרך זו להפעלת רובוטים שונים תתפושזולהפעיל בדרך 

היום בתעשיות גדולות, כגון ייצור חשמל, הכל נעשה באוטומציה על ידי תוכנות מחשבים. ישנם 

וכיו"ב. המוח  ובלי חיישני חוםכבר ניסויים רציניים להפעיל מחשבים על ידי מחשבה, גם בלי דיבור 

שמליים כל הזמן, והללו ניתנים למדידה על ידי חיישנים שמלבישים על הראש. מייצר גלים ח

, והחיישנים שעל הראש מתרגמים אותם להוראות אופיינייםהתרגשות מסוימת גורמת לגלי מוח 

 למחשב החולש על הפעלת התוכנה.

ת אותה והנה כבר ציינתי לדעת הר"ח והגאונים שהגדרת מלאכה לעניין חיוב שבת היא כדרך עשיי

המלאכה, והיינו טעם החיוב בזורה והרוח מסייעתו, הואיל וכך דרך עשיית מלאכה זו. אמנם יש 

סוברים שהמושג "כדרך עשיית אותה מלאכה" מתייחס דווקא לדרך עשייתה במשכן. אולם כבר 

ה במשכן, והרי בגלל כך כל המלאכות רווחא שמעתא להרחיב את ההגדרה מעבר לדרך עשיית

כאשר דרך עשיית המלאכה היא על ידי הפעלת תוכנת  מצעות חשמל אסורות. מעתה,הנעשות בא

מחשב, אפילו באופן שאין האדם עושה מעשה כלשהו על הנפעל, אלא הכל מופעל על ידי חיישנים 

הרי מלאכה יש כאן ולכאורה האדם חייב. כמובן שאם אין האדם יודע  –חשמליים או מגנטים כנ"ל 

פעולות נעשות בגין תוכנת המחשב יש לדון כאן האם יש כאן מלאכת  אילו או לא אכפת לו

מחשבת, וכן באילו נסיבות שייך הגדר של אינו מתכוון או של פסיק רישיה, וכיו"ב שאלות כלליות. 
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, או במקרר וכיו"באבל ייתכן שעל דבר שהאדם יודע ואף רוצה שיקרה, כגון הדלקת הנורות בבית 

 כה ולמה לא יתחייב?הרי זוהי דרך עשיית המלא

אמנם אם נקבל סברא זו לכאורה שוברה בצידה. איך ניתן להעלות על הדעת שהמושג "דרך 

עשייתה של המלאכה" יורחב עד כדי כך שאפילו החושב מחשבה יתחייב כעושה מעשה בידיים? 

ה. אף ברור הוא שצריך להיות גבול עד היכן ניתן לייחס לאדם פעולות הנעשות לגמרי ע"י אוטומצי

מן המערכת עליה הוא פועל )כלומר  נפרדהאדם הפועל הוא בעצמו שברור שהגבול מוגדר בכך 

 –אין להחשיב את האדם עצמו כחלק של המערכת(, והפעולה שהוא עושה תהיה ניכרת לחושים 

אם פעולת האדם על המערכת  אבלכלומר, האדם עושה פעולה על הנפעל שהיא ניכרת לחוש. 

כי אז אי אפשר לייחס לאדם מעשה שבת. אם כנים  –בלתי נראה ובלתי מוחש  אינה אלא באופן

או  אחר במקוםעשיית מלאכה, כגון הדלקת נורות  שתיגרםדברינו, נמצא שהמקרב מגנט למקום 

 אין בכך מעשה לעניין חיוב שבת. –מלאכות שונות אחרות 

בנויים יחד באופן הניכר לחוש אמנם לכאורה אם מדובר באופן שהמגנט והיחידה הנוספת נתונים ו

שהם מערכת אחת, וכגון שהם בנויים כיחידה אחת בתוך קופסה המצרפתן יחד והאדם לוחץ 

מבחוץ על איזה מתג וכדו', אף כאשר בפנים הדבר נעשה ע"י המגנט ייתכן שיש לראות הקופסה 

. גם כמצרפת את היחידות לכלל מערכת אחת, ושמא יש להחשיב זה כדרך עשיית המלאכה

בהפעלת מערכות על ידי דיבור נראה שיש מקום לאסור על כל פנים מדרבנן משום 'ודבר דבר' 

 ואינןשאינם דומין למלאכה אע"פ  ,יש דברים שהן אסורין בשבת: "א( )הל' שבת כד,כמבואר ברמב"ם 

 ך עשות חפציך ביוםיאם תשיב משבת רגל: 'משום שנאמר ?ומפני מה נאסרו .מביאין לידי מלאכה

לפיכך אסור לאדם  .)ישעיה נח, יג(' וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר'ונאמר  'קדשי

או  ,כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר או מה יקנה ,ואפילו לדבר בהן ,להלך בחפציו בשבת

' רודבר דב' :כל זה וכיוצא בו אסור שנאמר – סחורה ילך למקום פלוני זוובאי  ,היאך יבנה בית זה

מעתה דיבור המורה למכשיר לפעול לא יהא פחות מדיבור של חפצי . "הרהור מותרו ,דבור אסור –

חול. אמנם אפילו איסור דרבנן זה לכאורה לא ניתן להרחיב להפעלה על ידי מחשבה, שהרי 

 "הרהור מותר".

במקום  שאין בהם שום דבר הניכר לחושים(, -במפסקים מגנטיים שנידונו לעיל )מסקנה העולה: 

שתיגרם עשיית מלאכה כגון הדלקת נורות במקום אחר או מלאכות שונות אחרות, נראה שאין 

צורך גדול. אמנם הואיל ואין הכל בראוי לעשות כך לכתחילה אלא לצורך מצוה בשעת הדחק או 

יודעים איך נעשה הדבר ויש כאן מקום לחשד שמא עשה מעשה בידיו, לכתחילה ודאי שאין להתיר 

יש כאן עובדין דחול וִפרצה גדולה בחומת השבת. ועוד, שמא יש ליישם פה את דברי שהרי 

 ,ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים: "יג( שבת כד, )הל'הרמב"ם על שביתה הניכרת 

 ".נמצא שלא שבת שביתה הניכרת

 


