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 סימן א

 במזגן ובמקרר בשבת  אלקטרוני   /כרטיס דיגיטלי 

 תוכן התשובה בקצרה 
חלים שינויים   ד טלי מייבעת כניסה לחדר שפועל בו מזגן המופעל ע"י כרטיס דיג א.

  סגירת אולם שינויים אלו אינם  ועל כן יש שאסרו את השימוש בו,    ,חשמליים בכרטיס
מל. הערה  ויש בהם תוספת צריכת חשכל הזמן זורם בהם חשמל  אלא    ,מעגלים חדשים

  . ב. , הטרנזיסטורים המרכיבים אותוא. תיאור טכני מפורט של הכרטיס הדיגיטלי
טעם איסורו הוא  והיות ומשום מוליד, הוא הפעלת חשמל לדעת רבים איסור מוליד: 

אלא תוספת  ,משום שנראה כבורא, ובתוספת צריכת חשמל אינה כיצירה חדשה
וליכא משום מוליד. ג. כאן בטרנזיסטורים    ,שוב לא דמי לבוראן  כ  על ביצירה הקיימת,  

  , לא שייך לאוסרו משום מוליד ,שא"א לחוש בחושי האדם את החשמל העובר בהם
והוא לא נראה כלל, ולכן כל כה"ג פשוט   ,א"מטעם ש"נראה כבורכאמור שאיסורו 

שי האדם, ולכן אין  ועוד איסורי התורה הם דוקא הניכרים בחו   דליכא משום מוליד. ד.
לא כאן שהמעגלים אינם  יוממ ,ניכרת רק בזכוכית מגדלתאיסור לאכול תולעת ה

ם  אין בסגירתם שום איסור. רק אם נדון על תוצאות המעגלים, כשהם מפעילי , ניכרים
פעל יש לדון האם מותר הוא או אסור, ברם עיסוקנו עתה הוא  יאיזה דבר, אכן בדבר ש

שמותר    )סי' שכ ס"ט( שרי בנעשה מאליו וכדפסק מרן    הן מוליד ה. ועוד  בעצם הכרטיס.  
לשים קרח בשמש או בסמוך למדורה, ואין בזה משום מוליד מפני שהוא נימוח  

ליכא משום    ,המוליד בכרטיס נעשה מאליוממילא אף כאן שהוא נכנס לחדר ו  מאליו.
עימיה דס"ל  יש לצרף את התרומת הדשן וד ,מוליד. ו. ועוד כיון שנעשה בדרך פס"ר

,  פס"ר דלנח"ל בדרבנן א . וי"א דחשיב הכב הערהבדרבנן שרי.  דפס"ר דניחא ליה 
השימוש בחשמל משום  שאסר את חזו"א ועתה נפן ל בונה:. ח-. זוהרי פשוט היתרו

להתיר   יודה חז"אגם ההנה ו הערה ג. ביאור תוכן דברי החזו"א מתוך מכתביו. .בונה
הם בניה בקרקע, וגם יחד עם זרימת הזרם  המעגל    שסגירת  מו,מפני שביאר בטע  ,כאן

זאת    , בניןואף שמותר לסגור דלת    . בונהחייב משום  על כן  ו  , חדש בעולם  "כלי "   ירתיצ
ראוי  היות וחיבור החשמל שאסור משונה ב ולא בניה, מפני שסגירתה היא שימוש

ה  על כן הוי בני ,אלא שמפני החסכון בחשמל מכבים אותו ,להשאר מחובר לעולם
  , להשאר פעילים יםאינם יכול המשולבים ולפי"ז בנידו"ד שהמעגלים  ולא שימוש.

  שימוש ואין בו משום בונה   , חשיבכדי שהמכשיר יפעל  ,אלא חייבים להפתח ולהסגר
בכך שיסגור את   ומשום שהתנה את איסור ,ט. עוד טעם להקל אף לחזו"א. לחזו"א

יטלי שהשינויים החשמליים  המעגל החשמלי באופן פיזי. וממילא בכרטיס דיג
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אינם ע"י סגירת מעגל כלל, לפי שהמעגל החשמלי כל הזמן מחובר, אלא    ,הנעשים בו
שהחומר של הטרנזיסטור הוא מבודד ואינו מוליך חשמל, וכשמפעילים עליו כח,  

גם  החומר נהפך למוליך, ושוב החשמל עובר בו, ממילא אין בנידו"ד משום בונה. י. 
מוליך את החשמל  חומר חוט החשמל ל אסור בבונה מטעם שדעת החזו"א שהחשמ

בטבעו. לא כן הכא במעגלים משולבים שמהות החומר שלהם אינה מוליכה חשמל,  
החומר מבודד, ורק ע"י הפעלת "כח" מסויים על החומר, הופכים את   ,אלא להיפך

ר  ו טסהחשמל בטרנזי ,החומר ממבודד למוליך, ליכא בהו משום בונה. יא. זאת ועוד
פעיל יש בו תוספת צריכת  הבמצב ו , ד או לאובין במצב שהוא עוב , תמידבו עובר 
משום  בהא חזו"א להקל. יב. גם ליכא ה יודהוכל כה"ג  , [ולא יצירת חשמל]  חשמל

ועוצמתו אינה   ,זערי בתכליתישזרם החשמל העובר בטרנזיסטור הוא מ שוםבונה מ
איסוריה חלים בדברים שאינם   ניכרת לאדם בשום צורה, וכשם שבכל התורה אין

שרבו    יוןכ  ,חזו"אית הילכתא כבחושי האדם, כן הוא אף כאן. יג. גם אעיקרא לניכרים  
. יד. גם רבו  , וגם הוא אמר את דבריו מכח ספק, ראה בפניםהקושיות על דרכו
טו. ובבא כל הני טעמי יחדיו, שיש בכל אחד מהם די כדי להשיב   החולקים על דרכו.

. יז. דעות  כרטיס דיגיטליב המקליםטז.  .הוא דבר תמה זהבונה, המחמיר בעל איסור 
יח. ומשום שהכרטיס משנה את צריכת החשמל של מנוע האינוורטר, פשוט    האוסרים.

היתרו, כיון שהמנוע פועל כל הזמן, והשינוי הוא בכמות צריכת החשמל, והוי תוספת 
.  יא(לעיל אות ד)כוהן משום בונה  ב()כדלעיל אות צריכת חשמל שמותרת הן משום מוליד 

 . טרמוסטט בדרבנן כפי שהתירו הפוסקים , ואף אם במנוע רגיל עסקינן שרי
 

האם מותר להכנס בשבת לחדר   שאלה: 
  אלקטרוני/  הפועל על כרטיס ממוזג במזגן

]היום כל המזגנים פועלים על   דיגיטלי
, או שאסור הדבר משום השינויים  כרטיס זה[

ף ומיד בכרטיס  ו תיכשיעש החשמליים 
של האדם לחדר, או יציאתו  מחמת כניסתו 

, ק"ו  ואף מחמת שהייתו בחדר ממנו,
מיד חלים שינויים   בפותחו חלון וכדומה

 .בכרטיס

 מכון משמרת השבת 

א. הכרטיס הדיגיטלי מורכב   תשובה: 
ומכון   ,מקרריםהמזגנים וכל הכיום ב 

משמרת השבת מרעישים את העולם השכם  

השינויים החשמליים הנעשים    והערב אודות 
בעת שנכנס אדם לחדר  אלו, ש בכרטיסים

שפועל בו מזגן עם כרטיס דיגיטלי, או בעת  
שאדם פותח את דלת המקרר, מיד  
"נרשמים" השינויים בכרטיס הדיגיטלי,  
והוא מחלל שבת, "והכריעו רבותינו שיש  

ם לאיסור דאורייתא". ושאף  לחוש בה
אינם   ,ההתקנים שיצרו מכונים אחרים

  , כשרים לדעת "גדולי הפוסקים בדורנו"
ושגם אם יבטלו את המפסק המפעיל את 
הנורה שבמקרר בעת פתיחת וסגירת הדלת,  
משום השינויים בכרטים "כל גדולי ישראל"  
אסרו זאת באיסור גמור, ועוד כהנה, וצירפו  

ומים רבים מגדולי  לכך גם מכתבים חת
 . )אות יז(ויובאו להלן  ישראל
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 הדיגיטלי   הכרטיס פעולת  
בקונטרס מקררים ומקפיאים בשבת בהוצאת 

ביארו את   )עמ' ג( מכון משמרת השבת 
כרטיס הדיגיטלי,  הבעיות ההלכתיות שב

שעל הכרטיס ממוקם שבב שמכיל בתוכו  
מיליוני תאים אלקטרוניים הנקראים  
טרנזיסטורים, שהם מפסקי חשמל מזעריים,  
הכרטיס מחובר לרגש המודד את המעלות  

בחדר או שבמקרר, והוא רגיש עד מאוד  ש
ומתוכנן באופן  אף לחלקי המעלה, 

שהכרטיס מקבל את המידע מהרגשים, 
על  תא לתא,  הזרם בשבב מ  תנהובהתאם מש

מוליכי חשמל, וחלק  נעשים  ידי שחלק מהם  
ר. רגשים  ורי ערכות הקמועי"ז מופעלות  לא,  

כל  ש אלו רגישים מאד לכל שינוי קור וחום 
זרים חשמל  ממפרטורה שינוי קטן בט

לתאים שונים שבשבב. לדוגמה,  
כשהטמפרטורה עולה בעשירית מעלה,  
הרגש מבחין בכך והטמפרטורה המעודכנת  

ועל כן  שבב ע"י השנוי בשבב. נרשמת ב
הנכנס לחדר ועימו חום גופו, מיד מרגיש  
בכך הכרטיס, וחלים בו המון שינויים  
חשמליים, וכל שינוי כזה הינו סגירת מעגל  

 

 פעולת הכרטיסים הדיגיטליים  א

פעולת הכרטיס הדיגיטלי,  תחילה נבאר את 
למעשה הכרטיס הינו מחשב זעיר, הפועל  
על טכניקה שעליה פועל כל מחשב, והיא 
הולכת חשמל במליוני הטרנזיסטורים  
הנמצאים בו. טרנזיסטור הינו מפסק חשמלי  
זעיר ]כל אחד יודע שכל מפסק חשמלי יש  

מצבים האחד שהינו מוליך חשמל,   בו שני 
ל, כשלוחצים על  והשני שאינו מוליך חשמ 

שכן הם   ,חשמלי האסור בשבת לכל הדעות
סגירת מעגלים האסורה משום מוליד ומשום  

זו  חשמלית א תמיד לפעילות . אומנם לבונה
כרות לעין באופן מיידי, וכגון  י ות ניהיו תוצא

כאשר רמת הקור שנמדדה ונרשמה אינה  
אך מכל   .דורשת עדיין את הפעלת המנוע

מקום עצם השינויים החשמליים הנעשים 
נמצא שע"י פתיחה    .כרטיס הם איסור גמורב

המקרר או סגירתה, החדר או קלה של דלת 
גורם האדם מיד   ,או בעצם ההליכה בחדר

בתאים נוספים שהיו עד אז   להזרמת חשמל
כך שחלקם נעשים מוליכי  ללא חשמל, 

 . חשמל וחלקם להיפך
אולם מה הם השינויים החשמליים הנעשים, 

ת לא הסבירו  מה הם הרישומים הנעשים, זא
ואחר הבירור והמחקר, מתברר   ולא ביארו.

חינה  מדוייקים מבדבריהם אינם חלק מש
בכל הטרנזיסטורים שבכרטיס   כי טכנית, 

דיגיטלי יש כל הזמן הולכת חשמל,  ה
  והשינויים החשמליים הנעשים בהם, הם 

, ולא  בהולכת יותר חשמל או פחות חשמל
, וראה ביאור טכני  הולכות חשמל חדשותב
]נדגיש שדברינו   .אבהערה חב יותר כאן ר

המפסק, הוא מוליך חשמל, ואז המכשיר  
שאליו מחובר המפסק מתחיל לעבוד, כגון  
נדלקת הנורה, התנור מתחיל לעבוד  
וכדומה, ולהיפך להיפך.[ נתאר לעצמנו  
אולם גדול שיש בו אלפי מפסקי חשמל  

ומחוברים האחד   המונחים על גבי הרצפה,
אל השני בחוטי חשמל. ונחליט ליצור  

ה", כגון נסכים שכאשר רק מפסק אחד  "שפ
לחוץ והחשמל עובר רק בו, מורה הדבר על  
האות א', וכששנים עובדים על האות ב', 
שלוש האות ג' וכשדילגנו על המפסק השני, 
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דהיינו שהראשון והשלישי לבדם עובדים  

אלפי אלפים של  אות ד' וכו', וכך נסכים על 
  צירופים שונים של מפסקים פועלים ושאינם 
פועלים, שכל צירוף מסמן אות, או הוראה  
כזו ואחרת, כל דבר שיעלה על הדעת. על  
עקרון זה פועל המחשב, בתוכו יש מליוני  
מפסקים הנקראים טרנזיסטורים, רק  
שבמקום חדר גדול כולם נמצאים תוך שבב  

ליוני  יקטן שבסמ' מרובע שלו ישנם מ
סטורים.  ימפסקים כאלה הנקראים טרנז

המוליכים למחצה   -סטורים]כיום הטרנזי
הינם מקרוסקופיים והצליחו לייצרם כיום  

 המ"מ( 1,000,000חלקי  1)ננו הוא ננו  45עד גודל 
וכל הזמן מתאמצים להקטין את גודלם יותר  
ויותר, שאז מהירות המחשב ויכולת הקיבול  

ר אחד מוליך  טו סשלו גדלים.[ כשטרנזי
חשמל הרי זה מורה על כך וכך, וכששנים כך  
וכך וכו'. בשפת המחשבים טרנזיסטור  

ושאינו מוליך מכונה   1מוליך חשמל מכונה 
, שפת מחשבים זו נקראת שפה בינארית.  0

"הקורא" את "שפת" המחשב ומפענח את  
כל הסימנים, הם טרנזיסטורים אחרים  

ת שעליהם צרובה תוכנה, או שבעת הפעל
המחשב מופעלת תוכנה שמפענחת את 

של המחשב, השפה. וזה הוא ליבו 
טרנזיסטורים שעליהם רשומים ההוראות או  
שרושמים את ההוראות והם קוראים את  

 ההוראות ומבצעים אותם.  

 מוליך למחצה 
בשונה ממפסקים רגילים שאנו מכירים,  
שיש להם מצב של מוליך חשמל ושל אינו  

ר הינו "מוליך  מוליך חשמל, הטרנזיסטו
למחצה". דהיינו מפסק חשמלי רגיל בנוי  

מעגל חשמלי שאינו מחובר, כיון שמופסק מ
החוט שמוליך את החשמל, ולכן החשמל  
אינו עובר בו, וכשלוחצים על המפסק  
מחברים את החוט באופן פיזי ונסגר המעגל  
החשמלי ואז הוא מוליך את החשמל. שונה  

כל הזמן  ממנו המוליך למחצה שבו "החוט"  
מחובר, אלא שהוא בנוי מחומר שאינו  

]מבודד[, ולכן החשמל אינו   מוליך חשמל
עובר בו, אך כשמפעילים עליו כח מסויים  
במקום מסויים ]בדר"כ כשנוגעים בו באיזה 
מקום על ידי מתח חשמלי, או על ידי  
שמאירים אותו בפולס אור, קור חום  
וכדומה, כל מוליך למחצה לפי מה שבנו 

[ "החוט" עצמו נהפך למוליך חשמל,  אותו
וכך עובדים  ואז החשמל עובר בו. 

הטרנזיסטורים במחשב, שעל כל אחד  
מופעל או לא מופעל מתח חשמלי ]או "כח"  
אחר לפי סוג הטרנזיסטור[ וכל אחד מהם  
מוליך או אינו מוליך חשמל, ועל ידי  
מליונים של מוליכים למחצה שמוליכים או  

שב, שכאמור בה  לא, נוצרת "שפת" המח
המחשב מבין את ההוראות, ועל פיהם נותן  
הוראות ועושה את כל מה שהמחשב הנמצא  

 לפנינו עושה.
 

 מוליכים למחצה כל הזמן מוליכים 

עוד שונה הטרנזיסטור ממפסק חשמלי, בכך  
שתמיד הוא מוליך חשמל, אלא שההפרש 
בין אם הוא נקרא מוליך או לא ]בין אם הוא  

[ הוא בכמות הולכת  1או במצב  0במצב 
"  החשמל, במצב שהוא נקרא "אינו מוליך

גם עובר בו זרם חשמלי מועט יותר הנקרא  
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זרם זליגה, ובשעה שמפעילים עליו את הכח  
הנזכר ]מתח חשמלי וכדו'[ הוא נהפך  
למוליך טוב, ועובר בו יותר חשמל. ולהלן  

 נראה את המקורות המדעיים לכך.
 
 

 ר כרטיס דיגיטלי במזגן או מקר 

גיטלי במזגן או במקרר  יפעולת הכרטיס הד
מתח החשמל שנכנס אל המקרר, או  היא כזו,  

אל המזגן, עובד דרך רגש שנמצא בתוך חלל  
בעית של רגש  יהמקרר או במזגן, תכונתו הט

זה היא, שככל שהוא מתקרר או מתחמם,  
הוא מוליך את המתח בצורה פחות טובה או  

ות  מעלות משתנהיותר טובה. ולכן ככל ש
במקרר או בחדר, הוא מוליך את המתח 

או יותר טוב, ולכן המתח  החשמלי פחות 
החשמלי העובר בו משתנה בכל עת לפי  
שינויי המעלות. אל המתח היוצא מן הרגש 
הנ"ל מחובר הכרטיס הדיגיטלי שבו צרובה 
תוכנה שבהתאם לגובה המתח שמגיע אליה,  
היא משנה את הטרנזיסטורים שיהיו במצב  

אחד הנ"ל. וישנו מעבד שהוא בנוי   אפס או
שהוא קורא את מצב גם מטרנזיסטורים 

הטרנזיסטורים, ובהתאם למצב שהם 
נמצאים בו, הוא מפעיל את המנוע או  
מכבהו, הכל לפי ההוראות שנקבעו בו 
בתחילה. עוצמת החשמל הנכנסת לכרטיס  

וולט, ועל כן   1היא נמוכה מאוד עד 
טורים הם  השינויים שהחלים בתוך הטרנזיס

כאמור  שכמובן עוד הרבה פחות עוצמתיים, 
דלם של הטרנזיסטורים הם גו

 מיקרוסקופיים. 

כמובן במחשב יש עוד הרבה פעולות  
הנעשות, וגם התיאור הנ"ל אינו מדוייק  
]אולם הוכרחנו לכך כדי להפשיט את 
הדברים[, ומכל מקום זהו ליבו של המחשב,  

ים,  יהנוגע אלינו בשבת בכרטיסים הדיגיטל
שבטרנזיסטורים נעשים השינוים  

 ך קם עיקר הרעש.החשמליים, ועל כ 
 

 תמצית 

ובקיצור ]לא מדוייק מבחינה טכנית, אך  
מדוייק מבחינה הלכתית[ רכיבים מוליכים  
למחצה מוליכים חשמל כל הזמן,  
וכשמתגבר הקור או החום, ישנם מוליכים  
למחצה שמוליכים את חשמל בצורה יותר  

ובה, וכשמושלמים מספר טובה או פחות ט
מופעל או   המוליכים שנקבעו מראש, המנוע

 מתכבה.  
 

 מקורות לתיאור המדעי 

להרחבה ניתן לראות במקורות שמשם 
שאבנו את התיאור המדעי הנ"ל, בספר  

)זאב, עמ' ג, ובפרק ח עמ' רעז, בהוצאת מערכי לב 

כולו עסוק בביאור טכני של   מוסד הרב קוק(
)ובפעולת קיו פעולת המחשב על כל חל

בחוברת   .טרנזיסטורים, אך לא בכרטיס דיגיטלי(
מהוצאת מכון מדעי    (12)עמ'  על משמר השבת  

טכנולוגי, תיאור מדעי של הטרנזיסטורים  
)ח"ג הנקרא קרני  והכרטיס. בספר מאורי אש 

  )ח"ג עמ' תתקס( להרה"ג זלמן מנחם קורן    אורה(
ישנו תיאור מדעי של הטרנזיסטורים ופעולת  
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)חלק לו עמ' שב בהרחבה. בקובץ ישורון המח

את הרב אליעזר לבינשטיין  מ תרכ והלאה(
תיאור נוסף של המוליכים למחצה.  
ובקונטרס מקררים ומקפיאים בשבת 

 בהוצאת מכון משמרת השבת. ועוד להלן. 
 

מוליכים למחצה האם הם כל הזמן  
 מוליכים 

ועתה נחזור אל האמור לעיל, ששונה  
מלי, בכך שתמיד  הטרנזיסטור ממפסק חש

  הוא מוליך חשמל, אלא שההפרש בין אם 
הוא נקרא מוליך או לא, הוא בכמות הולכת  
החשמל. נקודה זו היא יסודית, וטעות רבים,  
מפני הקושי בהשגת אינפורמציה מדוייקת.  
כל האוסרים לא ידעו מכך וסברו שהמוליך  
למחצה בשעה שאינו מוליך, אינו מוליך  

כן, עדיין יש כאן כר    כלל. ]אולם אף אם היה
ירים שבאו  נרחב להקל וכדלהלן.[ ויש המת 

משום היתר זה שמדובר בתוספת צריכת 
חשמל ולא בהולכת חשמל וכדלהלן. כמובן  
בידע טכנולוגי בפרט השנוי במחלוקת בין  
חכמי בית המדרש, יש להזדקק לידיעתם של  

 המומחים בתחום.  
)מהאתר הביאו לי מאמרים מדעיים 

שם   די וויקפדיה ערך זרם זליגה( האנציקלופ
יגה הנמצאים בתקלות  מבארים את זרמי הזל

של מעגלים חשמליים, ותחילה עסקו  
)הקבועים בקירות הבית,  במעגלי חשמל רגילים 

וז"ל, למעשה בכל    ומפעילים מכשירי חשמל וכדו'( 
מעגל חשמלי קיים זרם דלף כל הזמן ]דהיינו  

לם  אף שהמעגל פתוח, יש דליפת זרם[, או 
במעגלים תקינים, עוצמתו של זרם זה זניחה  

ן. עכ"ל. והיינו מפני עוצמתו  לחלוטי
הנמוכה, אולם לגבי מוליכים למחצה כתבו  
בזה"ל, קיימים סוגי זליגה ייחודיים  
לרכיבים מוליכים למחצה. בשל תופעת  
המנהור, צמתים ]צומת של מעבר חשמלי,  

אינם מבודדים  דהיינו מוליך למחצה[ 
ניתן לצמצם את הזליגה ע"י   .לחלוטין 

תר, ובידוד בעל  שימוש במזהמים חזקים יו
אך לא למנוע אותה  מקדם דיאלקטרי גבוה. 

הזליגה מהווה מכשול עיקרי   לחלוטין.
בהמשך המיזעור והגדלת מהירות השעון  

 של רכיבים. עכ"ל.  
כך גם הם כתבו בערך טרנזיסטור, לגבי  

  וז"ל, תת הולכה   MOSטרנזיסטור המכונה 
]דהיינו שהחשמל אינו עובר בטרנזיסטור[  
כאשר המתח על השער נמוך ממתח הסף, 
אין כמעט שכבת אינוורסיה, ולכן לא יכול  
לזרום זרם מהמקור לשפך. במצב זה 

על   )זרמי זליגה(הטרנזיסטור מעביר זרם חלק 
. VGS, VDSידי דיפוזיה כתלות במתחים 

למחצה אינו  עכ"ל. דהיינו גם כשהמוליך 
ך, כשלא הופעל עליו "כח", מ"מ הוא  מולי 

מוליך חשמל, אך מוליך חשמל פחות טוב,  
  BJTהנקרא זרם זליגה. ק"ו טרנזיסטור 

השני שמתואר שם, שמעיקרו הוא בנוי  
לווסת את גובה זרימת החשמל, והוא מוליך  
במהותו כל הזמן. וראה שם ששניהם הם 

ים  הבסיס של שאר הטרנזיסטורים המתואר
 שם. 

תי זאת עם קרובתי גברת מאיה לוי  גם בירר
בעלת   יחזקאל שהינה נחשבת בתחומה,

תואר ראשון בהנדסת מחשבים ותואר שני  
, ואחר בדיקת הנושא  במדעי המחשב

השיבה לי כאמור, שיש הולכת חשמל  
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במוליכים למחצה כל הזמן. גם הביאה לי  
גרף מדעי על סוג טרנזיסטור, שמראה שיש  

ה שמפעילים ל כל הזמן, ובשעהולכת חשמ
על הטרנזיסטור מתח חשמלי, לפי גובה  
המתח גוברת עוצמת הזרם העוברת 

זוהי רק  בטרנזיסטור. וכה כתבה על גרף זה, 
זרם עבור סוג מסוים של  -דוגמא לגרף מתח

טרנזיסטור, הגרפים משתנים כתלות בגודל  
המשותף  הטרנזיסטור ובתכונות הרצויות. 

רם קטן גם במצב  לכולם הוא שקיים ז 
עכ"ל. דהיינו אף שהטרנזיסטור   .ה״כבוי״ 

מבחינת שפת המחשבים נקרא "כבוי",  
 בפועל הינו מוליך חשמל. 

לרוב חשיבות הנושא גם יצרה קשר עם  
מומחה בתחום המוליכים למחצה בטכניון,  
וערך בהם מחקרים, וגם הוא ענה כאמור,  
שהם מולכים כל הזמן. עוד הוסיף שמלבד  

ן, מפני שביצירת  יגה נמצא כל הזמשהזרם זל
המולכים למחצה יש זרם זליגה כל הזמן  
מצד גוף החומר, גם כשהמחשב אינו מחובר  
לחשמל, יש זרם זליגה הזורם כל הזמן  
במוליכים למחצה. עוד אמר שעוצמת זרם  
הזליגה משתנה בין סוגי המוליכים למחצה.  
וכשבונים רכיבי מחשב, מתחילה מחשבים  

חצה, גם גה שבמוליכים למאת הזרם זלי
לשם תפעול המכשיר, שיוכל להבחין בין  
מצב של מוליך ללא מוליך ]או כפי שהוא  

שהיא שפת המחשב   0או  1נקרא מצב 
הנזכרת הנקראת שפה בינרית.[ אך גם משום  
שאם יפחיתו מהזרם זליגה, אומנם תהיה  
בכך תועלת לרכיב האלקטרוני מצד אחד,  

רוני מצד אחר.  אך הוא יפגע ברכיב האלקט
מו כן שניהם קראו את הניסוח הנ"ל בשמם  כ

 . הוואישרו

)עמ' וכ"כ בחוברת הנקראת על משמר השבת  

בהוצאת מכון מדעי טכנולוגי ]ועוד ראה   (12
לראש מכונם להרה"ג לוי יצחק הלפרין  

.[ )סו"ס ו עמ' קכה(בספרו החשמל בשבת 
הוי תוספת צריכת  שבמעגלים החשמליים 

באמונת   הרב ישראל רוזן חשמל, וכ"כ גם
ונדפס גם בחצוצרות בית ה'  92עמ'  102)חלק עתיך 

. והכי כתב הרה"ג  ועע"ש לעיל אות יג( 158עמ'  
אליעזר לבינשטיין שליט"א בקובץ ישורון  

 (14)חלק לו עמ' תרכ והלאה ובעמ' תרכג ובהערה 
כמה פעמים, שיש הולכת זרם כל הזמן  

ר הזרם  במפסקי מוליכי למחצה, ורק מתגב
)מכון  וכ"כ גם בירחון תל תלפיות  או פוחת.

הרה"ג   הוראה ומשפט חלק סח עמ' רנה והלאה(
שמשון פרנקל שליט"א, רכיב המוליך  

 למחצה מוליך חשמל כל הזמן.  
 

 הסוברים יצירת חשמל 
איברא דהרה"ג פרופ' זאב לב זצ"ל בספרו  

בבארו את פעולת  )עמ' ג(מערכי לב 
ים למחצה  הטרנזיסטור כתב, מוליכ 

ם את ויסות הזרם, הגדלתו או  מאפשרי
הקטנתו והפסקתו או הפעלתו, בלי סגירה או  
פתיחה של מעגל ע"י גורם חיצוני מכני.  
עכ"ל. אולם לא ביאר איזה טרנזיסטורים  
נמצאים במחשב או בסוגי המחשבים  
למיניהם ולסוגיהם, דלא נחית כולי האי שם  
במאמרו, רק לרמה הכללית של נושא  

ספרו מתייחס   שבים. ברם לאורך המח
הלכתית למוליכים למחצה שיש להם מצב 

)ראה עמ' יג, סוף  מוליך ומצב שאינו מוליך כלל  

. ]והדבר לכאורה מתמיה.  ד(-עמ' רפה, רצ, רצג
ולאור האמור, אין זאת אלא מפני שבתחום  
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כאן הם כלפי השינויים המיידים הנגרמים  
מחמת שנכנס האדם לחדר או   ,בכרטיס

שפתח את המקרר, ברם ישנם עוד נושאים  
הלכתיים במזגנים ומקררים, אלא שהם  
מוכרים ופשוטים יותר, ונידונו בהרחבה 
בספרי הפוסקים, כגון הטרמוסטט שמקדים  

הדאמפר, הפעלת   ,ל המדחסאת ההפעלות ש
המאוורר, ספירת פתיחת דלתות וכדו',  

רת קרח ועוד,  הפעלת גופי החימום להפש
וכאן אנו עסוקים בשינויים בכרטיס  
הדיגיטלי, שעליהם בעיקר הם מרעישים את  

)אות  העולם. אם כי לענין המזגן נבא להלן 

 [. יח(
 

 תוספת מוליד ,  מוליד 
 

המחשבים ההתייחסות למוליכים למחצה  
)מצד הזרם  היא האם הוא "מוליך" או "לא" 

האם הוא במצב    מצד זרם זליגה(  שמעבירים בו ולא
, מפני שלפעולת המחשב זהו  1או במצב  0

הדבר החשוב והמשנה, ועל כן בכל החומר  
הכתוב במחשבים לגבי מוליכים למחצה,  
מתייחסים למוליך שהוא במצב מוליך או  
לא, וכמעט ולא מדברים לגבי זרם הזליגה  

ב,  שאינו משנה דבר לגבי עצם פעולת המחש
קים בייצור רכיבים אלו, ועל  רק כאשר מתעס

כן לא השית ליבו לכך, בפרט שספרו נדפס  
בשנת תשנ"ו, אז עדיין המחשבים היו 
בחיתולים, ושמא לא הגיע אליו עדיין מידע  
זה בפרט זה.[ וכן הרה"ג שלמה זלמן קורן  

)שהוא ח"ג של הספר מאורי שליט"א בקרני אורה  

א, ת ה, ובעמ' תתקסאש, עמ' תתעט פ"ו ענף א או

סובר שטרנזיסטור עובד   תתקפט והלאה(
בצורה מוליך או לא מוליך, ולא שהוא  
מוסיף בצריכה. וכן בספר קדושת השבת 

  שינויים הנעשים הלאור האמור שב. 
  , תוספת צריכת חשמלהם בטרנזיסטורים 

כפי שהתירו דין זה   ,הדבר פשוט להתיר
ח"ב  )  ת לוינחלשו"ת  ראה ב  , שלמיםרבים וגם  

שעצם סגירת מעגל חשמלי   סימן ב אות ג( 
 הפוסקים משוםוהפעלה חשמלית אסרום 

)שבת נא  רש"י שהנה  ,מולידאיסור דרבנן ד

  גבי איסור לרסק קרח בשבת כדי שיזובו   ע"ב(
  ביאר את  משום מוליד,שאסור , מימיו

  , ה שבורא מים הללוכודמי למלא  ,םטעה
)ראה  וכ"כ עוד ראשונים רבים וגם אחרונים 

ומינה ילפי   , ט(-אותיות ח ח"ב סימן בנח"ל שו"ת ב
יש בה   ה"ה אף ביצירת חשמלהפוסקים ד

הפעלת   שקודםאיסור משום מוליד, לפי 
  , לא היה בעולם המכשיר החשמלי החשמל

והוא בהשען על  והלאה( 362)הררי, ח"ב עמ' 
המערכי לב הנ"ל. וכ"כ בקונטרס מקררים  
ומקפיאים בשבת בהוצאת משמרת השבת  

  )עמ' ג( יהו שכותבה הינו הרה"ג ברוורמן אל
י פתיחה קלה של דלת המקרר או  שע"

סגירתה, גורם האדם מיד להזרמת חשמל  
בתאים נוספים שהיו עד אז ללא חשמל וכו'.  

. וכן כתב גם  )בהע' ג'(ע"כ. ושב וכ"כ בהמשך  
. ע"כ. וכן הוא להם בקובץ בית )בהערה א(

וניכר שמאמר   )חלק נ עמ' רז כסלו תשע"ה(הלל 
הנ"ל מקררים  זה מושתת על הקונ' 

פיאים בשבת, שמתוכו לקוחים  ומק
משפטים וקטעים שלמים. וכיון שנתברר  
שרבני המכון סבורים שיש בכרטיס  
הדיגיטלי הולכה או אי הולכה של חשמל,  
וכיון שזה מה שהם סברו, ברור שכך הם  
אמרו לגדולי הדור שהחתימו על מכתבם,  
אולם במכתביהם אסרו אף תוספת צריכת  

 . )אות יז(לן יובאו דבריהם לה חשמל וכאשר 
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]לפי שהחשמל אינו   עתה נוצר חשמלרק ו
צה אגור בחברת חשמל אלא מיוצר בעת לחי

ומגיע כהרף עין קרוב   ,על המתג בבית
מעת יצורה בחברת החשמל   למהירות האור

שנראה  דומה הדבר לבורא    .[ על כןאל הבית
בשו"ת בית יצחק   ולכן אסרו  ,כיצירה חדשה

  ורבים  )שמעלקיס, יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא(
 אחריו.   נמשכו

 
ך  א ,יצירת החשמלעת אולם כל זה יכון ב

ורק מוסיף   וזורם,  קייםכבר החשמל כש
שוב אינו   תוספת צריכת חשמל שתזרום, 

כיון שה"בריאה" כבר חיה   , דומה לבורא
וכל כה"ג אינו באיסור דרבנן זה,   ,וקיימת

אף ש  אות ד(  שם)נקבצו  מבואר בראשונים  כן  שו
התירו   ,מוליד שלהוליד ריח אסרו משום

ליקוט דברי   ה(-)אותיות ב"ש עעו ,תוספת ריח
נים, ושרבו המתירים, והוי מח'  האחרו

  במילתא דרבנן שדינו להקל, ועוד דיש שם 
  . )אות יז(כמה וכמה ספיקות קחנו משם 

)ח"א  בשו"ת מנחת שלמה    להקל  כ"כבנוסף  ו

וכ"כ בחזו"ע   סי' ט ד"ה ועכ"פ לדעת הבית יצחק(
שימוש במכשיר   להתיר  מד()שבת ח"ה עמ' ר

מפי  כיון שהיא תוספת צריכת חשמל  שמיעה  
וכ"כ בהליכות   ספרים וסופרים קחנו משם. 

, וכ"כ בספר  ובעוד דוכתי )ח"ד עמ' ע(עולם 
ובמכתב מכונו מכון   )פרק יג(מעליות בשבת 

מדעי טכנולוגי הנדפס בספר על פלגי מים  
"ד  מה לנידו בדו   וכ"כע"ש,    (65)רוטר, סי' יג עמ'  

ר מיוסף תוספת צריכת חשמל בספ להתיר
וכ"כ   .)רביוב, ח"א סי' רעז ס"ב עמ' שכב(עד יוסף 

הרה"ג חיים רוטר שליט"א בספרו על פלגי  
 . )סימן יב אותיות ה, ז(מים 

 

 מוליד דוקא בניכר  
אף לו השינויים בטרנזיסטורים    ,זאת ועודג.  

היו מעבר ממצב אי הולכת חשמל להולכה,  
יד, כי מוליד הוא "דמי  שרי משום מול

ת  הבי ו, וחידש)וכנ"ל מהראשונים( לבורא"
שיצירת חשמל היא דמי   יצחק ודעימיה

ודבריהם הם כלפי עצם   ,לבורא את החשמל
אולם לגבי התולדות שמוליד   ,החשמליצור 

מאוורר, מצד זה  הוא מפעיל  כגון ש  ,החשמל
אינו מוליד, כשם שמותר לסובב את כנפי  

קפיץ שיסובב  לסובב, או המאוורר ביד
כי    ,שום מולידפעולות אלו מואין ב  , מאוורר

אלא    ,סיבוב כנפי מאוורר אינם דומים לבורא
למעביר אותם מקום ]אולם אם החשמל  

אז באמת  ,מחובר למכשיר המייצר הבערה 
או אם הוא מפעיל נורת  ר, משום מבעינדון 

עוד  בהמכשיר עצם הפעלת משום לד, נדון 
יסור מוליד הוא  ון שא[ וכי.ולידאיסור מ 

אסר משום בעצם החשמל, ממילא כדי לה
שיהיה ניתן  צריך  משום דדמי לבורא,    ,מוליד

לראות את החשמל או לחוש את החשמל  
בחושי האדם, כגון שאם יניח את ידו עליו  

אם אינו ניכר אינו  ש יחוש בזרם החשמל,
וממילא כאן במעברי החשמל  . דומה לבורא

רים שא"א כלל  הנעשים בתוך הטרנזיסטו 
להכיר בהם ולחוש בהם, לפי שעוצמת  

זערית עד  יהחשמל העוברת בהם היא מ
מאוד, שוב לא שייך לאסורו משום מוליד,  

משום ש"נראה  שכאמור טעם איסורו 
ינו  , ובוודאי שאכבורא" והוא לא נראה כלל

, ולכן כל כה"ג פשוט דליכא  נראה כבורא
בזה בשו"ת נחלת  עוד ראה ו ,משום מוליד

 . )ח"ב סי' ב אות טז(וי  ל
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ניכרים  הם דוקא ה איסורי התורה  
 בחושי האדם 

ינו  שגם אם הי ,עוד יש לבא מצד אחרד. 
  , מולידמשום יכרת פעולה שאינה נ אוסרים

חושי  כל זה יכון במוליד שניתן לחוש אותו ב
כיון   שעתה אינו נראה טכנית  אף  ,אדםה

אך   שהוא מכוסה בקיר או בצינור וכדומה. 
 ,מיקרוסקופיובר במוליד כאן שמד

עוצמת שבמפסקים של מוליכים למחצה 
החשמל שבטרנזיסטורים היא מזערית  

  טורי עד יוגודלם הוא בגודל מיניבתכלית, 
!!![ מליונית המלימטר 45]  נינו 45 גודל

שאפילו   ,פשוט שאין בהם משום מוליד
בחושי   במה שניכר רק מהאיסורי התורה ה

אכול תולעים  ומטעם זה אין איסור ל האדם,
דיבוק או  ו ,ק בזכוכית מגדלתהניכרים ר

אין   אנוש,  בעין  פירוד בסת"ם שאינו ניכר 
, כניסה לבית הכסא להם משמעות הלכתית

קדושה הכתובים בכתב  עם דברי 
ונתבאר    וכנודע  מותרים   מיקרופילים וכדומה 

ואם    ע"ש.  )שם אותיות ו, י,טז(בשו"ת נחלת לוי  
דו"ד דעסקינן  באיסור תורה אמרו, ק"ו בני 

כיון שכאן  נן, על כן באיסור מוליד דרב
המעגלים שנסגרים בטרנזיסטורים אינם  

פשוט דליכא בהו   , ניכרים בחושי האדם
וראה בזה עוד בהרחבה להלן   .מולידמשום 
כל איסורי  אף  דהיינו טענה זו היא ש]  .)אות יב(

נם חלים רק על דברים שניכרים  יהתורה א
א  ה הקודמת היואילו הטענ .בחושי האדם

מ"מ    ,שאף לו היו אלו אסורים באיסור תורה
איסור מוליד לא יאסר באינו ניכר, כיון  

וכל   ,כבורא " שנראה"מוליד נאסר משום ש
אינו נראה כבורא,  פשוט ש יכר,ו נשאינ

אמר לי   בנוסף. שהרי לא רואים שברא דבר

מהדס מחשבים, שגם ללא פתיחת דלת  
המזגן  המקרר או כניסת אדם לחדר שבו 

ים  יפועל, ישנם שינויים חשמל
שבכל רגע רבים  ,בטרנזיסטורים שבכרטיס

מהם נפתחים או נסגרים, אלא שבעת פתיחת 
רים שיפתחו או  הדלת גורם לעוד טרנזיסטו

יסגרו, והדבר ממחיש יותר עד כמה לא ניכר  
הדבר, איזה טרנזיסטור נפתח ואיזה נסגר,  

"כ  כו   מחמתי ואיזה לא.[   נפתח או נסגר  איזה
גבי  )ויס, ח"ב סי' לג אות ב( בשו"ת מנחת אשר 

צגי מדידה דיגיטלים כגון צג דיגיטלי של  
גרף נשימה שנושאו חולה, צג של גובה 
הקליטה בפלאפון שנושאו רופא וכדומה,  

 ,בגלל מעברו ממקום למקום משתנה הגרףש
מכיון דליכא מוליד רק   ,שאין בהם איסור

שלג בפעולות הניכרות לעין, כריסוק 
וכ"כ בקובץ שואל ומשיב  וכדומה. ועע"ש. 

הרה"ג אביאל ישעיה שליט"א,   ח"ט סי' לט()
דכאן לכו"ע ליכא משום מוליד בהפעלת  
מעגלים חשמליים, היות ואינם נראים לעין  

ויובאו   ,ליכא מוליד. ומעוד טעמי תרצי
 . )אות ו( להלן   ודברי

 

 בעושהו בידים 

 
עושהו  הוא רק ב מוליד  איסור  , זאת ועודה. 
ו  נידוננכבשהוא קורה מאליו ולא כ ,יםביד

  והכרטיס מזהה את חומו  ,שהוא נכנס לבית
פסק שהנה  ,ומשנה פרטים בכרטיס ,מאליו

בשמש  שמותר לשים קרח  )סי' שכ ס"ט(מרן 
ואין בזה משום מוליד   , וך למדורהמאו בס

)סי' שיח  ועוד פסק  .מפני שהוא נימוח מאליו

 ,האש יגבל ש ע"פנדדשרי לתת  סט"ז(
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ולא   , מאליומוליד שהוא  , אמורהמהטעם 
רמ"א  ה. ואף בידיםמיס את השומן שמ

  יודה כאן בנידו"ד  ,שהחמיר בסי' שיח
  ' שכ ס"ט( י)סשהרי הוא הסכים עם מרן    להקל,

דשרי לתת קרח בכוס מים, וכפי כתב המ"ב 
מטעם שהוא גם נימוח מאליו   )סי' שכ ס"ק לה(

מוח בתוך  כשהוא ני  וגם אינו ניכר לעין 
בכרטיס   , והרי כן הוא אף הכאהמים

וגם אינו ניכר לעין    ,גם פועל מאליו  ,דיגיטלי
ואינם   ,כיון שהם פעולות שבתוך הכרטיס

ם בחושי  יק"ו שאינם ניכר ,אדםלניכרים 
אפילו בכלי מדידה כמעט ולא ניתן  האדם ו

 וכמבואר.  להשיגם,

 
 פס"ר דלנח"ל בדרבנן  ב

ועוד יש שכתבו להתיר כאן מטעם דהוי  
ט להיתר  ופס"ר דלנ"ח בדרבנן ]שדינו פש

בהיתר הבנוי לתלפיות, כמבואר בשו"ת  
)ח"ד סי' לג אותיות טז,יט,לב, ובח"א סי' כא, יבי"א 

ובשו"ת יחו"ד ח"ו סי' כא, הליכות עולם ח"ד עמ' 

ורסם בספריו.[ ובעוד דוכתי כמפ ט,נו,סא( 
)ח"א או"ח סי' כא אותיות  שהנה בשו"ת יבי"א 

כתב לצדד דהוי לא ניח"ל   א,ו,ז,כג,כד הראשון(
דכתב   )באות ה(ויתר על כן  שיכנס אויר חם, 

שגם החולקים על   )שבת קג ע"א(המאירי 
הערוך מודים היכא דהוא מצטער במלאכה  

אן שהוא מפסיד  והיא קשה לו דשרי, וא"כ כ
המקרר הוצאות החשמל, הדבר  ע"י פתיחת 

קשה לו ויש להתיר אף לחולקים על הערוך.  
)טנא,  ושכ"כ בספר ברכת שלמה  )אות ז(שם ו

הגאון ר'  ן דעתשכדהוי קשה ליה ו סי' ב(
 )בפרדס סיון תרצ"ד(שמחה זליג אב"ד בריסק 

המשפטי  שכ"כ   )אות כג(דהוי לא ניח"ל, ושם  
  . עע"שו דהוי לא ניח"ל סי' טו( )או"חעוזיאל 

 פס"ר 

, שהאדם נכנס  ן בפס"רנק"ו כאן דעסקיו. 
לצורך  מזגן אלא לא בשביל הפעלת ה לבית

יש   ,בנוסף לכל האמורוא"כ  הגעתו לביתו,
ודעימיה   )סי' סד(תרומת הדשן לצרף את 

לב  -)ח"ד סי' לד אותיות אנקבצו בשו"ת יבי"א ]

  )ח"ו סי' כא( ובשו"ת יחו"ד  וסיכום באות לב(
פס"ר דנח"ל בדרבנן.  שרי ד [ובעוד דוכתי

,  כו אות ג סי' )ח"אוראה עוד בשו"ת נחלת לוי 

  עוד צירופים משום פס"ר,  אות י( ח"ב סי' לב 
שיש  בוע"ע כאן בהערה .ודון מינה להכא

א  הכא פס"ר דל יתירה מכך דהוישכתבו 

 )שם אות כד(אלא שאל מול סוף שם ביבי"א 
פקפק בכך דלכאורה אין זה לנ"ח אלא  
ניח"ל, כי חפץ בהפעלת החשמל, אלא שדן  
דהוי תחילתו באונס וסופו ברצון, שאין זה  

  )נא ע"ב( נחשב רצון כדאיתא בכתובות 
, ע"ש, וסוף דבר לא  )אישות כד, יט(וברמב"ם 

הקל מכח  לגמרי, ולכן סיים שא"א ל הכריע
זה בלבד במילתא דאורייתא. והנה הכי נמי  

  )ח"א סי' י אות ד( הסתפק בשו"ת מנחת שלמה 
ואף מצדד יותר שפתיחת דלת המקרר הוי  
לא ניח"ל בכניסת החום למקרר, אף שניח"ל  
בהפעלת המנוע, כיון שכניסת החום היא נגד  

, ומה  רצונו, אין כניסת החום מתייחסת אליו
המנוע נחשב רק שרוצה אח"כ בהפעלת 

כמחשבה גרידא בלי מעשה ע"ש, אלא  
שלבסוף נשאר בספק אם הוי ניח"ל או לא  

כתב   )ריש אות י(ניח"ל. אולם בהמשך 
שנתברר למעלה דמסתבר דהוי פס"ר  
דלנח"ל, כיון שהכנסת החום לתוך המקרר  
הוא נגד רצונו. וא"כ כן דעתו, אף שסיים 

 לעיל בצ"ע.  



 ומקררים          סימן א          מזגנים   
 

 יב 
 

 
הרה"ג    ט סי' לט()ח"כ"כ בקובץ שואל ומשיב  ו

אביאל ישעיה שליט"א ר"מ בישיבת ברכת 
ה', משיב על חוברת מוצרי חשמל בשבת  
בעידן הדיגיטלי, דליכא משום מוליד  
בכרטיס הדיגיטלי, כיון שבפתיחת דלת  
המקרר או בכניסה לחדר שבו המזגן פועל,  
הוי פס"ר דלנ"ח בדרבנן, שאין כוונתו  

ת  מעגל החשמלי, רק להוציא אלהפעלת ה
האוכל או להיכנס לחדר. ואף אם הוי ניח"ל,  
הוי דרבנן, ושמא הלכה כתרומת הדשן  
ודעימיה דשרי בפס"ר דניח"ל בדרבנן. וכפי  

  )הנ"ל ח"א או"ח סי' כא( שהסתפק בשו"ת יבי"א  
האם פתיחת דלת המקרר הוי לא ניח"ל בכך,  
  וסוף דבר כתב, כיון שאין לנו ראיה ברורה 

אין להקל מטעם    ע"ז והוא ספיקא דאורייתא 
זה בלבד. ע"כ. וממילא בדרבנן דנידו"ד  
באיסור מוליד, יש להחשיב דהוי לא ניח"ל,  
ויש להקל. ועוד צירף שם צירופים נוספים 
ע"ש. ע"כ. וכ"כ כיוצ"ב בשו"ת חמדה גנוזה  

שהפעלת המנוע מכח   )ח"ב סי' מב אות מב(
א ליה כי  פתיחת דלת המקרר נחשבת לא ניח

כסף. וכ"כ גם בספר   צריכת החשמל שוה 
 )רביוב, ח"א סי' רעז ס"ב עמ' שכב(מיוסף עד יוסף  

להקל בנידו"ד, משום דהוי פס"ר דלנח"ל  
)שבת ח"ה בדרבנן. וכיוצ"ב כתב בספר ילקו"י  

להתיר   ענייני חשמל שבסוף הספר סעיף יט עמ' רא(
את פתיחת דלת המקרר אף שמקדים את  

מטעם דהוצאת האויר הקר  פעולת המנוע 
וץ הוי פס"ר דלנ"ח, כיון שבכך הוא  לח

 נושא בהוצאות החשמל. 
ומצד אחר כתב הרה"ג יעקב מור שליט"א  

דהוי לא   )חכ"א עמ' תקד(בקובץ ויען שמואל 
ניחא ליה, שאינוורטר ]עיסוקו שם באיסור  
הפעלת המנוע, ולא בשינויים שבכרטיס  

הוי  הדיגיטלי[ שרי במזגן ומקרר מטעם ד
רבנן, כיון שלא  פס"ר דלנח"ל בגרמא בד 

משנה לאדם אם יהיה שינוי בטמפרטורה  
בעשירית המעלה, כגון שתהיה הטמפ'  

בגלל החום   22.3במקום  22.1במקרר 
שנכנס למקרר, לשום אדם לא איכפת ליה  
בכך, לכן שינוי זה הוי פס"ר דלנ"ח, וכיון  
שזה גרמא בדרבנן, שהרי אין השינויי מיידי,  

ש יותר  לאחר חמש עשרה שניות, וי אלא
]כוונתו ולכן זה גרמא. ואומרו בדרבנן, כיון  
שאין כאן גופי חימום, ודלא כחזו"א דס"ל  
דאורייתא.[ א"כ אין שום בעיה בפרט זה, 
כלל ועיקר. עכ"ל. וכוונתו לפי היתרו של  
היבי"א הנ"ל דפס"ר דלנ"ח בדרבנן שרי.  

דהוי   ולשיטתו יאמר כן אף גבי כרטיס דידן,
 פס"ר דלנ"ח בדרבנן. 

ונרחיב לנידו"ד, שיש לומר דהוי לא ניחא  
ליה באלפי השינויים הנעשים בכרטיס,  
ואינם פועלים במקרר, כי השינויים  
הנרשמים בכרטיס שעליהם מרעישים את  
העולם משום שהם נעשים מיד בעת כניסה  
לחדר, או מיד בפתיחת המקרר, הם שינויים  
שלאדם לא איכפת מהם, כי הם לא מורים  

ה להתחיל לפעול, רק מלמנוע וכדו
כשהמעלות מגיעות לשלב הקבוע מראש,  
רק אז תינתן ההוראה להפעילם ]ולכן רק  
שינוי זה בכרטיס הוא ניח"ל, לא השינויים  

 המיידים החלים בכרטיס.[   
 

ברם זה אינו, היות ובלי השינוי הראשון  
בכרטיס לא יהיה השני, כי המחשב לא יקרא  

ת כל  אאת התוצאות נכון, רק כשיראה 
השינויים בכרטיס, אז המחשב קורא את  
שפת המחשב ומורה למנוע לפעול, ואם  



ומקררים          סימן א          מזגנים     

  

 יג
 

יכונו דבריהם הרי  ואם  ,ח"ל בדרבנןינ
שהיתרו פשוט ומפורסם, ושפיר דמי לצרף  

 את דבריהם לספק.
 

 חבילי קושיות על מוליד 

 
חבילי קושיות יש על  ואעיקרא דדינא, כמה 

איסור מוליד בחשמל, ראה בשו"ת נחלת לוי  
  , באורך  יט, ובפרט באות יז( - )ח"ב סימן ב אותיות ב

)וכדלעיל אות יון שתוספת מוליד שרי מהם כו

ולא  חשמל  כל החשמל הביתי הוא תוספת    ב(
יצירה חדשה, כיון שחברת החשמל מספקת  

מתג חשמלי  ל והמפעי ,חשמל לכל הארץ
ע"ש. וגם וע ,ך אליו עוד חשמלושמ בביתו

מוליד הוא דוקא בנראה ולא במכוסה  
וממילא החשמל שמכוסה   )וכדלעיל אות ד(

סיעת הסוברים בקירות ליכא איסורא, וגם 
שאיסור מוליד אומרים רק   יד(-)שם אותיות יג

וסיעת החולקים    .במה שאסרו חז"ל בפירוש
)שם  בחשמל  על הבית יצחק דליכא מוליד

ובפרט שכל מוליד הוא איסור דרבנן,    , אות יז(
ועוד הוא איסור דרבנן קל כמש"כ בשו"ת  

על כן  ועע"ש, ו ,)ח"ד או"ח סי' לב אות א(יבי"א 
מה שנהגו לאסור את החשמל משום  בדיינו 

  מוליד, לא כן לאסור מן החדש כנידו"ד, 
ועוד מצטרפים לכך ההיתרים האמורים  

כל    כדי להתיר לכתחילה,לעיל, שיש די בהם  
 כה"ג פשוט היתרו. 

 
נדלג על שלב מסויים, התוצאה תהיה 
שהמחשב לא יתן את ההוראה להפעיל את  
המנוע, ועל כן שפיר חשיב ניח"ל גם  
השינויים הראשונים, כיון שהוא זקוק להם  

משום   כרטיס הדיגיטליוכ"כ להקל דליכא ב 
  )ח"ט סי' לט( מוליד בקובץ שואל ומשיב 

הרה"ג אביאל ישעיה שליט"א, ובחלק  
ווננו לדבר אחד וזת"ד, כיון  ימהדברים כ

שבפתיחת דלת המקרר או בכניסת החדר  
בדרבנן,  שבו המזגן פועל הוי פס"ר דלנ"ח 

ל החשמלי, אלא  שאין כוונתו להפעלת המעג
ל או להכנס לחדר. ואף  רק להוציא את האוכ 

באיסור מוליד   ן ניאם הוי נח"ל, כיון דעסק
שהוא איסור דרבנן, שמא הלכה כסוברים  
דפס"ר דלנ"ח בדרבנן שרי, ראה בחזו"ע  

שבמקום צורך מיקל כמותם.   תט(-)ח"ה עמ' תו 
א כבית יצחק ושמא הולדת זרם מותרת, דל

, ושמא כמנחת שלמה  מג()ח"ה עמ' רע' חזו"ע 
שאיסור מוליד נאמר רק בניכר   )ח"א סי' ט(

וכאן שאין הזרם ניכר אין איסור מוליד    ,לעין
כלל, והוי תלת ספיקות. ושבשו"ת בית נאמן  

קל  ימ אות ג(או"ח סימן לב )גבי מכונת שמיעה 
להפעיל מכונת שמיעה אם אין בה הבערה, 

נחת שלמה שדחה את איסור מוליד  ע"פ המ
  שמל. הרי שסובר שאין איסור מוליד בח

בחשמל. ואף האוסרים משום מוליד, יודו  
כאן בהפעלת מעגלים חשמליים, היות ואינם  

ליכא מוליד. ועוד שאין דרך   , נראים לעין
לקיים את המעגלים החשמליים, ומוליד  

הרי זה מותר גמור,   , בדבר שאינו מתקיים
)ח"א עמ' ספר מנוחת אהבה כמו שכתב ב

ובפתיחת דלת המקרר עוד יש לצרף  . תקסד(
שפתיחה היא הסרת המונע, ובאיסור דרבנן  

)ח"ב דיינינן ליה כגרמא, ראה במנוחת אהבה  

להפעלת המזגן והמקרר. ברם פרטים אלו  
רור מדוייק במציאות, מה שלא יצריכים לי ב

עשיתי כאן בנושא זה. ומ"מ כל האמור הוי  
 ספק ומצטרף לנידו"ד כדי להקל. 
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שאפשר לסמוך על הסוברים כן   (51עמ' נח הע' 
במקום הצורך, וא"כ הוי הכא פס"ר בגרמא  

במנוחת אהבה   שכתב  דמותר לכתחילה, כמו
, ק"ו כאן דעסקינן באיסור דרבנן  )שם(

י פ"ר  דמוליד והוי פ"ר בתרי דרבנן, דהו
 בגרמא ובאיסור מוליד, דיש להקל. ועע"ש.

 

 בונה 

וסי'  , )או"ח סי' נ אות טחזו"א נודעים דברי הז. 

ומכתביו שנדפסו בסוף או"ח סי' קנו   לח אות ב, 

בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' יא  ו  בהשמטות לסימן שיג 

פרק בונה    , ובספר בנין שבת ח"אובמהדו' תנינא סי' כה

  י איסורשני שסגירת מעגל חשמלי יש בה  (ז
בונה כלי, שבכך   הראשון של בונה, תורה

שסוגר מעגל חשמלי והזרם עובר בתוכו,  
דש בעולם, כלי המוליך  נבנה לפנינו כלי ח 

 
כיון שהמשא ומתן שבין החזו"א   ג

לגרשז"א, קשה להבינו, על כן ראינו תחילה  
ובדרך   בביאורנו, להגיש את תורף דבריהם

של קיבוץ השאלות והתשובות על כל נושא  
תבים, ואח"כ להביא  יחדיו, ולא כדרך המכ

את ציטוט דברי החזו"א. ]כמו כן טרחו  
)זאב,  לבאר את המכתבים בספרים מערכי לב  

 .[ )ח"א בונה פ"ז עמ' סז(ובנין שבת  פ"ג עמ' נג( 
 

 יצירת כלי חדש 

בסגירת מעגל חשמלי יש  חידש החזו"א ש
רי תורה, הראשון בנין בכלים,  שני איסו

ים,  והשני בונה במחובר. הראשון בנין בכל
לפי שבסגירת המעגל יצר כלי, הוא החוט  

א תיקון החוט  ישסגירת המעגל החשמל. 
  קם לתחיה  שהחוט ,ות לחייםועצמו ממ

שני  והאיסור ה על תכונתו. מזרים חשמלו
בלחיצה על  שונה במחובר, מפני משום ב

את החוט של  בפועל מחבר  , מתג החשמל
אין  ו ,ואף שהוא חיבור רפוי ע.המתג בקרק

רק  ם שהטע. בונה מן התורה רק בתוקע
בונה, מפני שרק כשתוקע נוצרת    ישתקיעה  ב

  , כאן בחיבור החשמל. אולם דברהשלימות 
בחיבור  הושגה השלימות בזרימת החשמל  ש

, די בזרימת החשמל  גם ללא תקיעהרפוי 
להשלים את החיבור, ולהחשיב את הרפוי  

וכיון שדבריו הורחבו   .כמו תקיעה בקרקע
והתבארו במכתביו במשא ומתן שהיה בינו  
להגאון רבנו שלמה זלמן אויירבך, והם  
יסודיים להבנת דבריו, לכך הבאנו את תורף  

, גכאן בהערה  בניינו של החזו"א בקצרה
 . לשונותקנו את כל ובסופה הע

המזרים חשמל, ומעמיד את החשמל על  
מתכונתו. ואע"פ שהמתג חיבורו רפוי,  
ולבונה בעינן תקיעה. הנה החילוק בין רפוי  

לפי  לתוקע הוא בשלימות יצירת הכלי, 
וי, אף אם אפשר כלי שמחובר רפש

להשתמש בו, עדיין אינו כלי גמור ]היות ואי  
השתמש בו כיאות, או שתיכף  אפשר ל

יתפרק.[ וכיון שהסברא של תקיעה היא 
יצירת "כלי גמור", ממילא החשמל אף  
שהתחבר ע"י חיבור רפוי, כיון שבזרימתו  

חיבורו נחשב  יצר כלי גמור ומושלם, לכן 
משום בונה    בכךעוברים  כתקיעה בכלי אחר ו

כלי. ואף לסוברים שהתוקע קנה של סיידים  
"כ לשיטתם נאמר שק"ו  עבר אדרבנן, וא

שהחשמל שאינו תוקע בפועל את המתג, אין  
יש לחלק בין קנה   . בו משום בונה ד"ת
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 טו
 

 
הסיידים שכשתקעו בו קנה להאריכו, אין  
בכך גמר הכלי, שהרי באותה שעה יודע  
  שעוד מעט יצטרך לפרקו כשיזדקק לקנה 
קצר להשתמש לצביעה בגובה נמוך, א"כ  

למת הכלי  תקיעת הקנה לא היתה לצורך הש
סופית. משא"כ כאן, חיבור החשמל הוא  

 חיבור שיצר כלי מושלם וחדש בעולם.  
ואם תשיב שחיבור החשמל אינו בנין של  
קיימא הן עשוי הוא לשעות, שמכבים את  
החשמל? כיבוי החשמל נעשה מסיבה 

לכלי, כי הכלי יכול   צדדית שאינה קשורה
לשמש כך לעולם, רק משום חסכון בחשמל  

, )ומרחיב לבאר במכתב א(מכבים אותו. וכדומה 
דומה הדבר לתופר בגד כדי לקורעו, ולחזור  
ולתופרו, שהתפירה היא תפירה של קיימא,  
וכפי שאסור לתקוע כלי של פרקים ומטה  
של טרסיים, אף שמעיקרא הכוונה לפרקם  

 אח"כ. 
 

 וט בקרקע מחבר ח 

משום בונה  סגירת מעגל החשמל  ועוד אסור  
בר את החוט של מתג  מחשבמחובר, מפני 

החשמל בפועל בקרקע. ומדוע אין זה חיבור  
רפוי בקרקע? מפני שזרימת החשמל  
משלימה את החיבור, ומחשיבה אותו כמו  
תקיעה בקרקע, מפני שהטעם שתקיעה היא 
בונה מן התורה, מפני שיוצרת שלימות  

הנתקע, וכך גם כאן בחיבור החשמל   בדבר
 הושגה השלימות ללא הצורך בתקיעה
פיזית. ולכן זרימת החשמל עם שילוב סגירת  
המעגל הפיזי בקרקע, היא בונה בקרקע. ]וזו  
כוונתו במכתבו השני, שגם כאן באיסור של  

ר הוא נזקק לסברת הולכת  בבונה במחו
החשמל בחוט כדי להחשב תקיעה, אך  

נו זקוק לסברת תחיה "ממוות  מאידך כאן אי
רק באיסור משום   שלה הוא נזקקלחיים" 

החוט  שהרי ונה בכלים. ולכך גם מובן ב
במתג החשמל בקצהו האחד כבר מחובר  

כשהאדם לוחץ על מתג החשמל  לקרקע, ו
רק מניעו ומחברו עם החוט השני, וא"כ אינו  
מחברו לקרקע, אלא הוא מחובר ועומד?  

הילוך החשמל   כיון שהחזו"א מחשיב את
כתקיעה, הרי זה כמו קרש המחובר במסמר  

נדנד, וע"י פטיש תוקע את אחד בקיר, ומת 
צידו השני לתוך חריץ בקיר, דהוי בונה.[  
וכאמור גם כאן אין להקשות משום שמכבים  
את החשמל, ואינו של קיימא, מפני שהכיבוי  

 נעשה מסיבה צדדית. 
 

 למה לא הוי שימוש 

 )במכתב א(הגרשז"א    על שני האיסורים הקשה
שמותרת פתיחת וסגירת מכסה כלי, וכן  

או חלון ואף נעילתם בבריח   סגירת דלת
מותרים, שאינם בונה, אלא שימוש בכלי או  
בדלת. ואם כן אף סגירת המעגל אינה בונה  
אלא שימוש? ועוד מחדד קושיא זו לגבי  
האיסור של עשיית כלי, דמאי שנא מחימום  

דרכם ביו"ט לחמם    ברזל לשימוש כפי שהיה 
  , את מתכת הפירמוס, כדי שהלהבה תתפס בו

שב בונה, הרי בשניהם מכניס רוח  שאינו נח
חיים בברזל? ועוד הקשה על סברת תיקון  
צורה לגשם ומכניס רוח חיים, שא"כ יאסר  
לפתוח דלת שדרכה בלבד נכנס אור ואויר  

 לחדר? 
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  )במכתב הראשון( על שלושתם משיבו החזו"א 

חשב שימוש, כיון שהכיבוי של  שכאן אינו נ
החשמל אינו נצרך לעצם שימוש "כלי"  

  , הוא מפעילשהמכשיר  לצורך  או  שמל,הח
  צדדית, לצורך לסיבה כיבויו נעשה אלא 

. משא"כ פתיחת  וכדומהחסכון בחשמל 
בלעדיהם א"א   הכלי, וסגירת מכסה
  דבר אם הכנסת אליו , שלהשתמש בכלי

עצם   ממנו בטל ,ואינך יכול להוציאו
ק"ו אם אינך יכול להכניס אליו   ,תשמישו

ירת דלת.  , וכן הוא בפתיחת וסג אוכל
משא"כ בחשמל שתכליתה הפעולה וזרימת  
החשמל, והכיבוי נעשה רק מסיבה צדדית  
מטעמי חסכון. וההבדל בין שימוש בחוט  
הברזל בחשמל לחימום ברזל, שהחשמל  
הוא שינוי במהות הכלי, רוח חיים חדשה  

, משא"כ חימום הברזל, מטבעו  קמה בברזל
 מבריח את החום.  

 
הן גם   כתב ב()במעל כך הקשה הגרשז"א 

החשמל מטבעו לברוח מהברזל, וקיומו הוא  
רק בגלל הטורבינה אשר פועלת בכל עת  
לתת לו חיים, בידיוק כמו שבגלל החימום  
החום נשמר בברזל, ובלעדיו החום בורח  

שונה   )מכתבו השני( מהברזל. והשיבו החזו"א 
החשמל שבטבעו עובר וזורם רק בברזל, וגם  

הזרם, יחד עם  החוט עצמו שותף ביצירת 
הטורבינה המסתובבת, לכן יש בכך משום  
יצירת כלי, כיון שנעשה ע"י בני אדם  
בחכמה וכשרון. משא"כ חום, כיון שכל  
הדברים בטבע מקבלים חום וקור, חימום  
הברזל אינו נחשב יצירת כלי, אלא טבע  

בברזל שישנו בכל הדברים הגשמיים   פשוט
 שהם מתחממים ומתקררים. 

ף מכתב ב ]קושיא על שתי עוד הקשה בסו
האיסורים[ איך שייך כאן בונה, בזמן שצריך  
כל הזמן להחיות את "הבנין" ע"י  
הטורבינה, והרי כל מהות מלאכת בונה היא  
בניה שאחריה הדבר שנבנה עומד מאליו.  

בונה בסגירת  וגם הרב החזו"א יודה שאין
מעגל, אילו אדם היה צריך לסובב פיזית את  

"היוצר" כאן את הכלי,   הטורבינה, שהרי
הוא האדם המסובב, ולא נוצר כלל "כלי  
חדש". ומה ההבדל אם אדם מסובב את 
הטורבינה, שאין בונה בסגירת המעגל, או  
אם הטורבינה מסתובבת מכח הדלק שיש  

)סוף  בונה בסגירת המעגל. על כך משיבו 

, שיש לחלק אם נעשה הדבר ע"י  מכתב ב(
חילוקו ]כן   רוהטבע לבין בעל בחירה. וביא
)ח"א בונה פרק ז  ביאר לנכון בספר בנין שבת 

, שכשבעל בחירה מסובב את [(37עמ' עד הע' 
הטורבינה אינו נחשב "חיבור" קבוע שהרי 
תלוי ברצונו. משא"כ כשמסתובבת 

וע, ועל  הטורבינה ע"י הטבע, היא חיבור קב
כן חיבור זה יש בו משום בונה. עוד הקשה 

עצם החידוש דהוי  על  )מכתב א(הגרשז"א 
בונה, שהיות ואין צריך בחשמל לגבורה  

 ואומנות בשונה מתוקע מנין דחשיב תוקע.
 

 לשון החזו"א 
)או"ח סי' נ אות  את לשון החזו"א   עתיקועתה נ

גבי החשמל וז"ל, עוד יש בזה משום   ט(
יון שמעמידו על תכונתו לזרום  תיקון מנא, כ

את זרם החשמל בתמידות. וקרוב הדבר דזה  
ונה מהתורה כעושה כלי. וכל שכן כאן  ב

שכל החוטים מחוברין לבית והו"ל בונה  
במחובר, ואין כאן משום אין בנין בכלים,  
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אלא דינו כמחובר דיש בו משום בנין  
וסתירה. אבל הכא אין נפקותא בזה, דאפילו  

חשיב בונה. ]דהיינו כאן אינו  בכלים כה"ג 
ם,  רק בונה בכלי, שעליו אמרו אין בנין בכלי

אלא בונה במחובר, ובונה במחובר גם  
תוספת טיח בקיר שהיא תוספת בבנין ולא  
יצירת בניה שלימה בפני עצמה, אסורה מן  
התורה באיסור בונה. אלא שאין נ"מ בזה,  
שאף לו היינו מחשיבים את החשמל רק  

כלים, בנין בכלים שיוצר כלי  משום בנין ב
גמור הוא איסור גמור דבר תורה, ומה  

אין בנין בכלים, הוא בתוספת בכלי,   שאמרו
ולא ביצירת כלי כפי שחילקו הראשונים  
)המאירי הרמב"ן הרשב"א הריטב"א והר"ן בשבת דף 

. וזו גם כוונת דבריו בתחילה, דהוי  קב ע"ב(
באר  "כעושה כלי. וכל שכן" וכו'. ושוב בא ל

מדוע אין זה נחשב רפוי...[ וכו'. ובפתיחת 
וטים חשיב החשמל שמכניסים הזרם בח

לעולם כתקע, דאף את"ל דקנה של סיידין  
אף בתקע אינו אלא מדרבנן, היינו דוקא  
בהרכבה של ב' גשמים שאפשר לחשבן  
כשנים משתתפין בפעולה אחת, אין התקיעה 
מכרען לגשם אחד, כל שפירוקן נחוץ לטיח  

הנמוך. אבל תיקון צורה להגשם ונעשה  של 
עתה  ע"י זה שימוש, ודאי חשיב בונה. ]ו

מבאר מדוע נחשבת מלאכת קיימא[ ואף אם  
השימוש הוא לשעות מיוחדות ואח"כ  
פוסקו, דהפסיקה היא מכאן ולהבא, והצורה 
הראשונה אינה בת פירוד מן הגשם ]ויבאר  
זאת יותר במכתבו דלהלן.[ ואחרי  

ין, הכיבוי הוא סותר.  שההדלקה הוא בנ
 עכ"ל.  

מכתב א,  ונעתיק גם את מכתבי החזו"א 
שה עלינו להעתיק את מכתבי  הוק]

בשו"ת מנחת שלמה  הגרשז"א, הרוצה יראם  
  . )ח"א בונה פ"ז(ובספר בנין שבת   )תניינא סי' כה(

מדוע לדבריו  וכוונת החזו"א כאן להשיב, 
אין בחימום ברזל משום בונה, והרי הוא  

רה לגשם" של הברזל?[ חימום  "תיקון צו
ברזל אינו מחדש טבע חדש בברזל, אלא  

וכן לפי שעה בתוך הברזל והברזל  החום ש
מתמיד לגרשו. אבל חיבור חוט החשמל  
מעורר את כח החשמלי המוטבע בחוט  
עצמו, והוא מההרכבה המזגית שבשורש  
יצירתן. ושימוש זה תדירי, וההעמדה על  

ט המופסק מכונתה ע"י החיבור שנעשה החו 
גוף אחד עם מכונת החשמל, חוששים בו  

הפרקים זה עם   משום בונה, א, משום הרכב
זה. ולא מהני כאן היתר רפוי, כיון דזרם  
החשמלי מחברם שהוא בבחינת תקע. ב, 
דתיקון החוט עצמו ממות לחיים הוי בונה.  
]ועתה מבאר מדוע חיבור החשמל אינו  
מלאכת עראי שאינו עשוי לקיום, והרי  
מכבים את החשמל, וגם תוספת ביאור מדוע  

ראי אינו  אין זה נחשב שימוש.[ היתר של ע
במלאכה, כמו שהתופר ע"מ לקרוע חוטי  
התפירה, ולחזור ולתפור ולחזור ולקרוע, לא  
מקרי שימוש אלא עושה מלאכה, ולכן קנה  
של סיידין ומטה של טרסיים אסור לתקוע,  

מה  דכיון דתקיעה צורתה מלאכה, לא מהני 
שאינה לזמן מרובה. ולא דמי לדלת וכיסוי  

סתימה  כלים שכל עיקרן להתחלפות מ
לפתיחה ומפתיחה לסתימה. אבל שימוש  
החשמל הוא בחיבור, וההפסק הוא משום  
חשבון תשלומין וכיוצ"ב דבר צדדי. התחלת  
חימום ברזל ודאי אסור, אבל קדירה מלאה  
שאין האור שולטת בה להתיכה, אין שום  

 לה. עכ"ל.  מלאכה ע 



 ומקררים          סימן א          מזגנים   
 

 יח 
 

לאור זאת בנידו"ד גבי כרטיס דיגיטלי שאין  
ר החוט למקום  בו חיבור פיזי ולא מתחב

ממילא אין   )הערה א(אחר, וכמבואר לעיל 
מקום לדון בו לחזו"א משום איסור בונה  
בקרקע, שהרי אין כאן חיבור של החוט כלל,  
אלא כל הדיון לחזו"א כאן הוא רק משום  

נה כלי. ובכל זאת דננו  האיסור של של בו
להלן משום שני האיסורים, כדי לעמוד על  

בחשמל  שורשי הדברים של בונה 
 שמרעישים את העולם. 

 
חיבור החוטים ע"י כפתור, הוא   מכתב ב,

היה הפסק באחד שילוב פרקים, ואילו 
החוטים, ולקח פתיל ברזל וחיברן בשבת 
חייב חטאת. וכל הנידון משום שהכפתור  
רפוי ועומד לפתוח ולנעול, ובזה יש מקום  
לומר שאם עושה כן בשעה שהחשמל  
בשימושו ובחיבורו כבר נעשה קבלת הזרם,  

בנין חשוב, והוי כתוקע את הפרקים,  זה
צ  וכמו שכתוב במכתבי הקדום. ולזה א"

להכנס בצורת החשמל בחוט, ואפשר דאין  
בונה אלא בהרכבת גשמים של ממש, והלכך  
אין בחימום ברזל ולא בהכנסת זרם משום  
בונה, וכאן בסיבוב הכפתור יש בו משום  
העמדת מנורה בתקע. ואמנם יש עוד מקום  

חוט החשמל שנעשה ע"י כח   לומר, דגם
הקבלה שלו, שבגמי אין בו כח זה, והברזל  

ו כח הקבלה, וכל זמן שאינו מחובר,  יש ב
אין לאדם חפץ והנאה בכח האצור בו, 
וכשמחברו נעשה בידו של אדם כלי שימוש.  
ואין נפקותא אם הברזל פועל או קרקע 
עולם, שענין המלאכות הוא נידון לפי  

שן. והרי בחיבור  טבעות בני אדם בשימו
החוט בכשרון הטבעי, הועמד לשרותו של  

ון מנא, וכח הקבלה הוא  האדם, וחשיב תיק

 גם החזו"א יודה להקל כאן 

 בנין או שימוש 

שגם החזו"א יודה להתיר לכתחילה    נראה ח.  
בשינויים החשמליים הנעשים בנידו"ד 

כאמור  שלפי  בכרטיס מכמה טעמים. תחילה  
ל החזו"א לאסור את החשמל  שסברתו 

שבסגירת המעגל החשמלי   ,משום בונה כלי
בעולם, כלי המוליך   נבנה לפנינו כלי חדש

טבוע ותמידי, הוא עצם מעצמו ושמח בו  
ואינו מגרשו לעולם. ולא עוד אלא שהחוט  
נותן חלקו בזרם, ואפשר שכח הקבלה הוא 

זרם שלו המשותף. ודוקא בחוט    ל ידידוקא ע
ם ראויים לכך,  החשמלי, שאין כל הגשמי

אבל קבלת חום, כל הגשמים שבעולם  
ין כשהן בקדירה.  מקבלים חום, ואף הנשרפ

ובכלל דעת בני האדם מכרעת במלאכה,  
ושימוש פשוט לאו מנא הוא. ודוקא אם  
מכונת החשמל מסתובבת עכשיו בלי בעל  
בחירה, והוי סיבוב החשמל כטבע העולם  
כרוח מצויה. אבל אם האדם מסבב, אין כאן  
בונה מצד החיבור, דמעשה בעל בחירה  

כלום.   חשיב נולד, ועדיין אין החיבור פועל
להמסבב דין בונה על החיבור,   אין  וכן 

. ושוב הוסיף  ד כאן לשונושהרי לא חיבר. ע
, וכל הגשמים,  ה לשונומעבר לדף וז

הקרירות והחום הם עצם התיאור שלהם,  
דאם הם באויר הקר, הם מוסיפים להתקרר,  

הם תחת השמש יתחממו, ומהם  ואם 
  ל ידי שנעשים יד סולדת. אבל דבר הנעשה ע

בת בני אדם בחכמה ובכשרון, זהו ענין  הרכ
ד כאן  בנין שהיה במשכן, וחשיבא מלאכה. ע

 . לשונו
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או משום בונה במחובר בלחיצה על   חשמל.
המתג ובחיבור בקרקע של שני חוטי  

)כאשר הובאו וביאר החזו"א . החשמל זה בזה

אף שאין בונה בשימוש, ש (ג דבריו לעיל בהערה
וכן    מכסה של כלי,  ולפתוח  לסגור  ולכן מותר

  ם ההיינו כיון ש לסגור ולנעול דלת וחלון,
ובלא כן  על ידי פתיחה וסגירה,  יםמשמש

. משא"כ חיבור  כל יעודם הםבטל מ
כיבוי  החשמל, בחיבורו הוא כלי גמור, ו 

.  החשמל נעשה רק משום חסכון בחשמל
בכרטיס  ולפי"ז פשוט שאין בונה ע"כ. 

מלים  עגלים החשבסגירת המטלי יהדיג
בהם סגירה ופתיחה  לו היתה  אף] ופתיחתם

  כזו  חשמליה מעגל הסגירת , כיון ש[גמורה
שעל ידי  , אף לחזו"א ימושא שהי

שהטרנזיסטור נעשה מוליך ניתנת הוראה  
וכשהוא נעשה אינו מוליך ניתנת   ,אחת

שנה  ישהטרנזיסטור בלעדי הוראה אחרת, ו
אין שום   , מצב ממוליך לאינו מוליךמ
  יעודו ובטל ממנו  ותמש בפשרות להשא
שבו,  סגירת המעגל כמה רחוקה כמובן ו]

   [חסכון בצריכת חשמל.מטעם 
)ח"א סי' י  מנחת שלמה בוהכי כתב הגרשז"א 

  , אין איסור לפתוח מקרר  שאף לחזו"א  אות ו(
אלא אף כשאינו   ,לא מבעי כשהמנוע עובד

כל  ד, שרי עובד ומקדים להפעיל את המנוע
  להשאר   ת כלי שאמורביצירא  והשאמר בונה  

  ו, ורק מטעם חסכון מפסיקים אות  ,לעולם  כך
בפעולה הזקוקה להפעלה וכיבוי  כן לא 

ק החזו"א בין  ווכחיל ,לצורך השימוש
  , פתיחת מכסה כלים לקנה של סיידים

וממילא כאן שהשינויים ב"בניה" המה  
לצורך הפעילות   ,נצרכים להפעלה וכיבוי

בונה  משום בהם אין  ,של המקרר או המזגן
וכ"כ בשו"ת  אלא שימוש. שום סותר ולא מ

דאף לחזו"א    )ח"ב סימן מב סעיף ב(אור לציון 
אין בונה וסותר בפתיחת דלת המקרר דהוי  
שימוש ושאני החשמל שסגירתו מטעמי  

)שבת ח"ה עמ' רב וכ"כ בילקו"י חסכון. ע"ש. 

וכדברי הגרש"א   בהפעלת מקרר סעיף יט(
  )עמ' רצג( י לב מערכ בספר כ"כ ו הנזכרים. 

סיים  אלא ש]לאור האמור בדעת החזו"א 
והכי כתב הרה"ג לוי   .[צ"עללא סיבה ב

  )סי' ו אות ז( יצחק הלפרין בהחשמל בשבת 
שדברי החזו"א יכונו במתקנים חשמליים  
שמעצם פעולתם עומדים לפעול ללא  

לא כן במתקנים חשמליים   ,הפסקה
שהשימוש בהם הוא בשני מצבים  

וכמו שחילק החזו"א גופיה   ,לפיםמתח
וכ"כ עוד בספרו שו"ת מעשה חושב    ועע"ש.

גבי שמירת זכרון במחשב, שאין   )ח"ג עמ' רד(
בכך מתקן מנא ובונה, כי בונה הוא יצירת  

וכ"כ   כלי ולא כשהכלי גמור ויש בו שימוש.
הרה"ג חיים רוטר שליט"א בספרו על פלגי  

השבת להשיב על מכון משמרת    )סימן יב(מים  
את השימוש במזגן אינוורטר, משום   שאסרו

השינויים החשמליים שבכרטיס, שאף 
לחזו"א ליכא בהא משום בונה, כיון שכאן  
  , סגירת המעגלים היא שימוש ולא בונה

שבלא כן לא יפעל המכשיר, בשונה מסגירת  
מעגל חשמלי שביאר החזו"א דהוי בונה ולא  

ועוד הביא   ,וכמו שביאר במכתביו שימוש,
שהכין החזו"א למכתבו   טיוטאכן מה

בחזו"א או"ח סי' קנו   נדפסה)למנחת שלמה 

כל כלי  כתב ש ולכן .ע"ש לסימן שיג(  בהשמטות
שפעולתו היא ע"י התחלפות מתמדת בזרם,  
כגון פעמון או טרמוסטט, אין בזה משום  

וכ"כ במכתב מכון  בונה וסותר, ועע"ש. 
מדעי טכנולוגי הנדפס בספר על פלגי מים  

כך גם ידידי הרה"ג  ו ע"ש,  ( 66עמ' סי' יג )רוטר, 
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אברהם מיימון שליט"א כתב בספרו דרך  
  מ אות ד עמ' תלה( חדשה סימן  ה)מהדורהאתרים 

שאין בהם איסור בונה   גבי שינויים דיגטליים
וכן   ,שימוש ולא תיקון הםלחזו"א, כיון ש
וכ"כ  . ע"ש. )סימן מה אות ד(כתב עוד שם 

גבי תוספת   יא(   ות)אסברא זו הפוסקים דלהלן  
צריכת חשמל שהיא מותרת לפי החזו"א  

   מפני שהיא שימוש, ולא בנין, קחנו משם.
 

 עם זרם   בפועלסגירת מעגל  

תנאי מותנה להחשב בונה  ט. זאת ועוד, 
החשמלי   שיסגור את המעגל ,החזו"אלדעת 

לא מבעי   ,ובלא כן אינו בונה  באופן פיזי,
 לטעם האיסור משום בונה בקרקע שפשוט
שבלא הסגירה לא חיבר דבר, אלא אף לטעם  

רת כלי חדש, וכאשר ביאר שהיצירה היא יצי
וט והעמדתו לחיים ובזה  מחמת חיבור הח

יצר האדם כלי חדש בעולם חוט שקיים  
)והובא   וכמו שסיים את מכתבו השנילתחיה, 

שהמסובב   , יתירה מכךב (ג לשונו לעיל בהערה
, כיון  את הטורבינה במעגל סגור ונוצר הזרם

הנה  , בונהלא עבר ב שלא סגר את המעגל
שאף שהוא "מחיה" את החוט מ"מות  

אין   "מזרים בו חשמל" וק"ו שהוא  לחיים" 
ועוד  כיון שלא "בנה" את הכלי.    , בכך איסור

יתירה מכך המשיך, שבאופן זה שאדם  
מסובב פיזית את הטורבינה, גם מי שיחבר  
את המעגל, לא יעבור על בונה, המחבר לא  

בר, כיון שאין חיבורו פועל כלום. "וכן אין  ע
להמסבב דין בונה על החיבור, שהרי לא  

נאי לבונה הוא חיבור פרקי  חיבר". הנה שת 
וכן עולה גם  המעגל החשמלי בפועל. 

לשונו לעיל   ה)הובא מדבריו במכתבו הראשון 

שהשילוב בין סגירת המעגל פיזית   ,(ג בהערה
  ילא וממ .בונהמחייבת בוהעמדתו לחיים 

החשמליים  שהשינויים  ,טלייס דיגיבכרט
  לפי , בו אינם ע"י סגירת מעגל כללהנעשים 

, אלא  שהמעגל החשמלי כל הזמן מחובר
הוא מבודד ואינו  של הטרנזיסטור שהחומר 

  , וכשמפעילים עליו כח ,מוליך חשמל
החשמל עובר  שוב ו ,החומר נהפך למוליך

, א(  הערה)  וכאשר נתבאר לעיל בריש אמיר  ,בו
היה  לו  אף  ומשום בונה.    "ד ו נידמילא אין במ

  על המעגל  מתח החשמל מפעיל את ההאדם 
גורם לחשמל  היה ו די לחיצה פיזיתעל י

גירת מעגל ליכא  סכיון שאין כאן  ,לעבור בו
ק"ו כאן שהאדם כלל לא פועל   , איסור בונה
אלא רק נכנס לחדר או פותח את   , על המוצר
  בשו"ת  "אזכך ביאר הגרש כיוצא בהמקרר. ו

צד  את ה  (באורך  אות אסי' יא  )ח"א  מנחת שלמה  
, שלדעת החזו"א סגירת מעגל אסורה  ההפוך

ואם סוגר   , בפועלשעובר רק כשיש חשמל 
כמו    ,ר מתח חשמליימעגל בלא חשמל ]מעב

שאינו מחובר  כ ,לתקע מאריך חיבור קבל 
, או הוצאת התקע מהשקע למכשיר חשמלי

ב  ככתוו , [ מותר.קרר אינו פועלמכשה
"ל, יש מקום  הזב של החזו"א  מכתבו השני ב

לומר שאם עושה כן בשעה שהחשמל  
בשימושו, ובחיבור כבר נעשה קבלת הזרם  
זה בנין חשוב והוי כתוקע את הפרקים. 

  ם החזו"א מהשמועה בשעכ"ל. ולאפוקי בא  
חידושים וביאורים גריינמן  כלא דלאסור. ו 

שלא היו לפניו   )סי' יח ס"ק יד(למסכת שבת 
ת החזו"א  בים אלו, וכתב בהבנמכת

זאת מלבד  בחידושים, לאסור בזה האיסר, ו 
הוא סיים בצ"ע, ק"ו בהתגלות המכתבים  ש

)ח"ה סי' ח  כ"כ בשו"ת ציץ אליעזר  ו  הנזכרים. 

  )ח"ו סימן ה אות ג( והרחיב שיחתו  אות ד(



ומקררים          סימן א          מזגנים     

  

 כא
 

גאון רפאל הכהן קוק רב העיר  הלהשיב ל
דזה  שאין בכך איסור לחזו"א,  שסבר  טבריה,  

לת פתיחת  דניזיל בתר טעמו, שכשפעו ינו א
החשמל או סגירתו היא בשעה שזרם 
החשמל מופסק, אזי הפעולה היא בגוף מת 

ושאין להאמין   .אשר לא מעלה ולא מוריד
גם למי שיאמר בשמו של החזו"א זצ"ל  

ובודאי טעה השומע   ,ששמע כך ממנו בע"פ
)ח"ז  וכ"כ בשו"ת יבי"א  או לא הבין. ע"כ.

ובח"ט או"ח   , כת"י הגליוןמ 5ו אות ג הע' או"ח סי' ל

שכשאין זרם גם החזו"א   (סי' קח הע' קפה/ב
וכ"כ  מודה שאין בזה משום בונה וסותר. 

,  חזו"אבדעת ה (עמ' נט)מערכי לב ספר ב
שהרי סברת החזו"א המחודשת התנה אותה  
בהקמת החוט ממות לחיים שזו יצירה  
חדשה, ולכן הוי כלי חדש, ואם אין "חיים"  

שלא נאמר כל עצם יל חיים, הרי ירק פוטנצ
וכ"כ בספר  .חידושו דהוי בונה ועע"ש

וכמבואר   (9)ח"א פרק כד הע' מנוחת אהבה 
  )בונה עמ' עו( וכ"כ בספר בנין שבת  במכתביו.

הלכה   )פי"ג סכ"ח(ושכ"כ עוד בשש"כ 
  . (23)עמ' וכ"כ בחצוצרות בית ה'  למעשה.
יל  בנוסף לחידושים וביאורים דלעואולם 

, כ"כ (סיים בצ"עכאמור  )אך דאף בכך יש בונה
בדעת   )ח"ב פרק מא סעיפים א,ב(האור לציון 

ס"ל לצרף את   )שם סוף ס"ב(אולם  ,החזו"א
בחוט שני בקונטרס  גם    .החולקים כדי להקל

לגבי הכרטיסים   )עמ' שעח(החשמל 
חיבור  "הדיגיטלים כתב, שאע"פ שאין בהם 

ת כח  והפעלה חדשה, אלא הגבר "פרקים
ור בשבת ויום טוב  בלבד, מ"מ הדבר אס

וכו'. עכ"ל. הרי שעל אף האמור אוסר, והכי  
במכון משמרת השבת בקונטרס מקררים  

שכותבה הינו   (3)הערה ומקפיאים בשבת 
הרה"ג ברוורמן אליהו, כתב שטרנזיסטור  

המעגל מחובר תמיד, אך במצב מסויים הוא  
ר אינו, וזה נעשה ע"י מעביר זרם, ובאח

יו. ולעניין שבת שפעה חיצונית על תכונותה
אין חילוק בין המפסקים השונים, וגם סגירת  

בלי ")מעגל חשמלי ע"י הפיכת החוט למוליך  

אסורה מדאורייתא,   ("חיבור של פרקים נפרדים
כיון שעצם השינוי בחוט "ממוות לחיים"  
והפיכתו מחוט "מת" לחוט בעל זרם חשמל,  

רים בת כמלאכה וכתיקון האסונחש
)ח"ג  וע"ע בארחות שבת  רייתא. עכ"ל.ומדא

ואחר המחילה זה אינו,  , פכ"ו הע' א עמ' נט(
)ח"ב סימן ב וכמבואר. וע"ע בשו"ת נחלת לוי 

 . אות ככ בשני חצאי לבנה(
 

ליך חשמל  וצריך שהחומר י 
 במהותו בשביל בונה 

לדעת   ,י. מה גם דבשביל להאסר בבונה
 ,עובטליך חשמל בוהחומר י ש  צריךהחזו"א  

לא   כפי שחוט חשמלי מוליך חשמל בטבעו,
מהות החומר  שכן הכא במעגלים משולבים 

אלא   ,חשמל ךמולי  ו אינשלהם ]סיליקון[ 
החומר מבודד לחלוטין, ורק ע"י להיפך 

הפעלת "כח" על החומר, הופכים את  
החומר ממבודד למוליך, וכאשר ביאר  

שהחילוק בין   ,מכתבו הראשוןחזו"א בה
,  שאסורה משום בונהחוטים  הזרמת חשמל ב
שאין בכך בונה אף שהמתכת  לחימום מתכת  

כיון שאין תכונת  מקבלת חיות מהחום, היא 
אלא להיפך להבריח   , המתכת להוליך חום

את החום. משא"כ בהזרמת החשמל החוט  
והחשמל נעשים יחידה אחת כפי טבעם, 

ע"ג חוט. ושב וכ"כ   בשילוב של הולכת זרם 
ם החשמל בחוט  זרש ,לאורך מכתבו השני
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הוא עצם בו,  הוא כח הקבלה הטבוע ותמידי  
על  ו ,ואינו מגרשו לעולם ,מעצמו ושמח בו

ע"ש.   ,חוט משתתף ביצירת הזרם וכו'כן ה
  בנידו"ד דחזו"א היוצא לוממילא 

החומר שלו ]סילקון שעירבו  בטרנזיסטור ש
אינו מוליך  [ מטבעו נוספים בו חומרים

מסויים   לים עליו כחירק כשמפעוחשמל, 
כל טרנזיסטור לפי תכונתו, כגון כמעבירים  ]

בצד מסויים של  או כח אחר מתח חשמלי 
עצמו  , אז החומר [הטרנזיסטור הנקרא שער

והחשמל עובר בו, וליך חשמל, נהפך למ 
א"כ להחזו"א ליכא בהא משום בונה, כיון  

אלא להיפך   ,וטבעותכונת החומר  ושאין ז
רשו  ו"אינו שמח" בו ו"מג הוא מנגדו

ואף אם בפועל היה על האדם   .לעולם"
ללחוץ על כפתור שישלח מתח חשמלי  
  , לשער, ואז הטרנזיסטור היה מוליך חשמל

לא היה בזה בונה, כי כאמור טבעו אינו  
מוליך חשמל, והוי כמחמם מתכת דליכא  

 כמו שביאר החזו"א.ומשום בונה  
 

 צריכת חשמל   תוספת 

 
וף היות והטרנזיסטורים שבג ,בנוסף. אי

הזמן מוליכים חשמל,  הכרטיס הדיגיטלי כל  
והשינוי הנעשה בהם הוא בתוספת צריכת  

,  )הערה א(החשמל, וכאשר נתבאר לעיל 
שאין בהם איסור  ודה יאף החזו"א ממילא 

בונה בתוספת צריכת  בונה, לפי שאין 
שהבונה   בטעמו  חשמל, וכמו שביאר 

סגירת המעגל עם זרימת   חשמל הוא ב
העמדת  עה, או עםהחשמל שנחשבת תקי

  שנחשבת יצירת כלי,  החוט ממות לחיים, 

ממילא לא שייך בונה כשהחוט כבר חי  
ורק מוסיף בחיותו  והזרם זורם בו    ,וקיים הוא

הרי לא העמידו ממוות  ש , עוד זרם חשמלי
גם ובנוסף  .  ולא הזרים זרמים בתחילה  לחיים

מעגל חשמלי וגם פרט זה הוא  בו לא סגר 
ואתי  , )אות ט( לעיל לעיכובא לשיטתו וכד 

בק"ו מדבריו בסוף מכתבו השני לגרשז"א  
]ואף אם אדם אחר סגר  שאם המעגל סגור 

מסובב את ה האדם עכשיו את המעגל[ 
הטורבינה של חברת חשמל, ומייצר חשמל,  

את  הוא משום בונה, כיון שחסר  אינו עובר 
רק שילוב סגירת  נה שה ,סגירת המעגל

ור  ס"ל דאסהזרמת החשמל מעגל עם ה
  בונה. ואם התיר יצירת חשמל ראשוני   משום

, ק"ו  אף שיש בה הקמת החוט ממוות לחיים
שמתיר את תוספת צריכת החשמל, ועל כן  

ליכא  וממילא ליכא בונה בטרנזיסטור. 
שבהם  ,במוליכים למחצה משום בונה

מל  ולא בחש בתוספת צריכת חשמל מדובר
  כאשר נתבאר כל זה לעיל באורך ו  ,חדש

כאשר סוברים כל האוסרים   לאו הערה א()
ממילא אף  ו  ,שהיא הולכת חשמל חדשה

ואין להשיב  ]לחזו"א ליכא בה משום בונה. 
שהיות והחשמל הזורם בכל עת בתוך 
הטרנזיסטור כשהוא סגור אינו פועל שום  

ולכן   ,אין לו שום משמעות לכן ,פעולה
ויותר חשמל מוסיף   ,המעגל "כשנסגר"

תוספת צריכת כ נחשבת רק אינה ,לעבור בו
אלא כמו תחילת מעבר חשמלי   ,חשמל

כל  שהרי והעמדת החוט ממוות לחיים. 
טענת בונה היא היצירה החדשה בעולם של  

וכסברת   ,מוליך את הכוח הטמון בוה חוט ה
או סגירת   העמדת החוט ממוות לחיים,

שמל  המעגל עם זרימה חדשה של ח
ולא כלפי תוצאות   שנחשבת תקיעה,
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שבהם באמת יש לדון    ,ההפעלה של החשמל
וממילא כשמדובר  אם הם אסורים או לאו, 

 , אין כאן אלא תוספת ,חשמלתוספת  על
ובר מין דין   .נהוופשוט דליכא משום ב 

כי מצב של אי הולכת    ,אעיקרא דדינא פירכא
הוא מצב פעיל בכל   0חשמל דהיינו מצב 

פעיל או מבטל מערכות חשמליות  ומ ,מובן
שפת  היות וזו  ,למפעי 1מצב שבידיוק כשם 

כשעובר רק זרם    0להשתמש במצב    המחשב
שעובר הזרם, וכגון הוראה   1זליגה, ובמצב 

והוראה אחרת   100010מסויימת נקראת 
זה הדרך באין סוף   על , וכן011101נקראת 

לא   0אפשרויות, וממילא בלעדי ההוראה 
והכי כתב   הוראות המחשב.[  כלל יווצרו

מל בשבת הרה"ג לוי יצחק הלפרין בהחש
גבי מדחסי אינוורטר במזגנים    )סו"ס ו עמ' קכה(

או במקררים, שהשינוי החשמלי הנעשה  
בהם אינו בסגירת ופתיחת מעגלים אלא  
בתוספת צריכת חשמל, שאף לפי החזו"א  
אין בונה בשימוש במכשיר שעצם שימושו  

וכ"ש במכשיר שלעולם  במעגל סגור ופתוח,  
תו, הזרם עובר בו, והשימוש הוא בהגבר

שאין בזה בונה. כי הפתיחה והסגירה בו הם  
לא בונה. ע"ש. ולכן כתב שבמדחסי  שימוש ו

 
הגרשז"א הסתפק בדעת החזו"א, האם יש   ד

בונה בתוספת צריכת חשמל, שהנה בשו"ת  
כתב בדרך האמורה    )ח"א ס"ס יב(מנחת שלמה  

שאין בזה איסור לדעת החזו"א אך כ"כ  
בת  בדרך "אפשר". ולהיפך בספר שמירת ש

לגבי  )לפל"ח הע' לא(כהלכתה בכרך התיקונים 
הגברת זרם בכרית חשמלית, כתב בשם 

א, שלדעת החזו"א "יתכן" שאסור  הגרשז"
שעל ידי הגברה והחלשה משתנה גם חלק  
מהחוט שבתוך הסליל ממות לחיים.  

אינוורטר במזגנים או במקררים שהזרימה  
החשמלית בהם משתנית ]כוונתו שאין  
סגירה ופתיחת מעגלים רק הגברת הזרם[  

ית, דבודאי יש  בהתאם לטמפרטורה הסביבת
מקום לדון בסברא זו. עכ"ל. ]ואף ששם 

אלא  ,וונתו אינה למוליכים למחצהכ
לצריכת החשמל של המנוע עצמו שהיא  

ותוספת   ,משתנה לפי הוראות המחשב
צריכה אינה איסור אף לחזו"א כמו שהאריך  

והכי כתבו    שם. ומ"מ לעצם הדין הוא אחד.[ 
ר מכון מדעי טכנולוגי במכתבם הנדפס בספ

וכ"כ בספר   .(67)רוטר, סי' יג עמ' על פלגי מים 
סי'  )עוד בפלגי מים ו )בונה עמ' עח(ן שבת בני

בדעת  שליט"א  כ"כ הגאון רבי מ"מ קארפ   יד(
וראיתי   החזו"א כמבואר בכתביו ע"ש.

ספרו הלכות שבת אל גם  בזה שציינו אליו
והכי כתב   ,(ואת"י 37ח"ג פרק ס הע' )בשבתו 

הרה"ג   )ח"ט סי' לט(בקובץ שואל ומשיב 
אין   שאף לחזו"א , אביאל ישעיה שליט"א

דהחזו"א   , נה לפי המנחת שלמהכאן בו
מיירי בפתיחת וסגירת מעגלים ולא בתוספת 

בשו"ת נחלת לוי   עוד ראהוצריכת חשמל. 
ודעת הגרשז"א בהבנת    )ח"ב סימן ב סוף אות כב(

 .דהחזו"א ראה כאן בהערה 

וכיוצ"ב הוא במכתבו הנדפס בקובץ עטרת  
. והרי דלא ברירא ליה  )ח"י עמ' יז(שלמה 

בכל פעם צידד להיפך. מאידך  מילתא ו
,  )הנ"ל שבכרך התיקונים(ביארו את דבריו 

י טכנולוגי הנדפס  במכתב מאת מכון מדע
שהמה   (67)רוטר, סי' יג עמ' בספר על פלגי מים 

נסובו על מכשירים ישנים שהגברת החום או  
האור היתה נעשית ע"י שינוי בין אם יפעל  
  סליל ארוך או קצר, כאשר היה בזמנו כלים 

אלו, ולכן אסרם משום שיש בהם תוספת 
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אומנם נמצאו הסוברים דלחזו"א גם תוספת  
"כ בספר  וכ ,צריכת חשמל אסורה בבונה

  בקונטרס החשמל עמ' שעח( הלכות מזוזה ) חוט שני 
לגבי הכרטיסים הדיגיטלים, שאע"פ שאין  
בהם חיבור פרקים והפעלה חדשה, אלא  
הגברת כח בלבד, מ"מ הדבר אסור בשבת 
ויום טוב וכו'. וכן יש השפעה על 

ט הדיגיטלי שעושה רישומים  הטרמוסט
ופקודות אף שהמנוע כבר עובד. עכ"ל. הרי  

שהיא תוספת צריכת  שמתייחס לכך אף 
שהוא   אשרוכ ,  שםחשמל לאסור, וזו שיטתו  

המודפסים שם בהמשך,  חתום על המכתבים  
חתמו  . שהנה )אות יז( להלן וגם יובאו חלקם 

נדפסו בקונ' על  ש מכתבים  בעל    םכמה גדולי
מכתב   (עמ' יד)כגון שם משמרת השבת 

שחתומים עליו הגר"נ קרליץ הגריא"ל  
גר"ח קניבסקי שטיינמן הגרי"ש אלישיב ה

בדבר    וז"ל,  הגר"ש ואזנר והגר"ש אוריערבך
המכשירים עם מנגנונים חשמליים שיש  

הגברת עוצמת  "בשימוש בהם הפעלה או 
או רישומים דיגיטליים וכדומה, שהם   " זרם

ועע"ש במכתבים  עכ"ל.. אסורים בשבת
. ברם אחר  )אות יז(ויובאו להלן  הנוספים

 
צריכת חשמל בסליל אחר, משא"כ הגברת  

יל ממש היא היתר גמור אף  הזרם באותו סל
לחזו"א. והכי כתב הרה"ג שמחה בונם  

דפשיטא   )חכ"ט עמ' תרכז(לייזרזון בישורון 
דשם אין מדובר בהגברת זרם גרידא וכו'  
אלא בסליל העשוי מחלקים שבכל הגברה  

ק נוסף וכו' ועע"ש. והרי שדעתו  נדלק חל
 לצדד דליכא בונה לחזו"א בכה"ג.

 
כפי שכתב  ברם דעתו למעשה להקל, 

גבי שינוי    )פל"ד סכ"ח(בשמירת שבת כהלכתה  

את אלא  הדברים המפורשים בחזו"א, אין ז
  שכ"כ כדי לחזק את חומת השבת, ואין 
כוונתם כן בחזו"א באמת. וראה לגאון רבי  

  ( 71)סי' טו עמ'  יוסף אפרתי בקונ' על פלגי מים  
תמליל דבריו, שאין דעת הגרי"ש אלישיב 

מדרבנן דהיינו משום מוליד ולא    כן, אלא רק
וכ"כ הרה"ג שמחה בונם לייזרזון  בונה. 

בדעת הגריש"א   ט()חכ"ט עמ' תרכבישורון 
ואף אם כוונתם דברים כפשוטם, הרי  ע"ש. 

שתורה היא וללמוד אנו צריכים, וכאשר  
 נתבאר לעיל. 

 

 בונה שאינו ניכר 

היות והשינויים החשמליים  יב. זאת ועוד, 
אינם   רטיס הדיגיטליהנעשים בתוך הכ

ניכרים לאדם, שכאמור הם בגודל  
חידושו הגדול  מיקרוסקופי כפשוטו, הרי ש

מעגל יש בה משום  החזו"א שסגירת  של
בונה, לא אמרו בכנידו"ד שאינו ניכר, הן  
החזו"א דיבר על חשמל ביתי העובר בקירות  
הבית וניכר בחושי האדם, שאם אדם יכניס  

)פל"ח הע' לא עוצמת מכשיר שמיעה ושם 

  במהדו' חדשה הע' לג ובחלק תיקונים ומילואים שם( 
גבי הגברת זרם, שכתב בשמו להתיר  

א לו עוד במכתבו שבשו"ת  למעשה. וכן הו
)ח"ג סי' רסב, הובא בהליכות עולם רבבות אפרים 

בקומות הגבוהות לפתוח את    דשרי  ח"ד עמ' ע(
ברז המים, אף שהמים מגיעים ע"י משאבה  
חשמלית, שאף אם יש בכך השפעה על 
החשמל, דוקא אם היה גורם להתחיל את  
הפעלת החשמל יש לאסור, משא"כ בהגברת  

 רואה שום איסור וכו'. הכח, אין אני 
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רה יחוש בו.  ידו לתוך המעגל החשמלי במה
ועל כך חידש בונה משום שחוט זה שקם  
ממוות לחיים נעשה כלי חדש בעולם, לא כן  

גיית חשמל אלקטרוני, שאינו ניכר  בסו
בחושי האדם כלל, בזה עוד רחוק לדמותו  

ומה שייך   ,יםלמלאכת בונה עשרת מונ
שהוא בונה כלי ואני לא רואה ולא מכיר כלי,  

ת הכלי  שהרי א"א לחוש בו. ]ועל תוצאו
איננו דנים, שכאמור טענת החזו"א דהוי  
בונה היא בעצם החשמל, ולא בהפעלת 

שהוא נידון לעצמו.[ וכ"כ   המוצר החשמלי 
 )ויס, ח"א סי' לב(כסיפא בשו"ת מנחת אשר 

לגבי   )סי' לג אות ב(והרחיב שיחתו בח"ב 
המערכת הפנימית של המחשב, שיש בו  
פעילות אלקטרונית רציפה שמפעילה את 

מכשיר וסוגרת מעגלים בלב המחשב, בזה  ה
כו"ע מודים שאין איסור כלל, וכבר התירו  

השימוש במכשירי שמיעה  גדולי הדור את 
בשבתאף שבכל מכשיר מודרני יש מערכת  

כת  אלקטרונית המסננת רעשי רקע, והמער
מתאימה עצמה לפי כמות ועוצמת רעשי  
הרקע. דשינויים פנימיים אלה שאין האדם  

ואין בהם כל היכר, אין בהם מודע להם 
חשש מלאכה כלל. ע"כ. ויתירה מכך כתב  

בצגי מדידה   להתיר אף את שינויים הנעשים
דיגיטלים, כגון צג דיגיטלי של גרף נשימה  
המחובר לחולה, צג של גובה הקליטה  

פון שמשתמש רופא וכדומה, שביאר בפלא
שדברי החזו"א בבונה נאמרו   )בח"א ר"ס לב(

יש בו תועלת ותוצאה  במעגל חשמלי ש
גלויה הנראית לעיניים, או לשאר חושי  

אכה.  האדם וכו', אבל בכל אלו אין סרך מל
הוסיף שדברי החזו"א   )ד"ה וכיוצא(ועוד שם 

שסגירת מעגל חשמלי שבו תוקעים ברזל  
בברזל, והחשמל מתחיל לזרום ביניהם, 

שהגדיר החזו"א שנותן צורה לחומר יש בו  
לים זעירים  מלאכת בונה. אבל מעג

המחברים ומתפרקים בחלקיקי שניות, ואין  
בהם כל נפק"מ ותוצאה חשובה וניכרת, אין  

 ה דומה לבנין כלל. עכ"ל. ועע"ש.ז
 

 בונה שניכר רק ע"י מיקרוסקופ 

הן כלל פשוט הוא שאין איסורי   יתירה מכך, 
ראה   ,קרוסקופייבגודל מ יםהתורה נאמר

שתולעים   )ח"א ס"ס יח( בשו"ת יחו"ד 
הניכרים רק בזכוכית מגדלת מותרים  

  )ח"ו סימן מז( באכילה, ובארוכה בשו"ת יחו"ד  
)ח"ד בשו"ת יבי"א פ. וכך בתולעי מיקרוסקו

גבי הקלטת דברי תורה על גבי   יו"ד סי' כ( 
קלטת, כיון שאינם ניכרים בעין אנוש אין  

פירוד ודיבוק בסת"ם ושבהם קדושה. 
שו"ת ראה במיקרוסקופיים אינם נחשבים 

)ח"ו  ובשו"ת יחו"ד  )ח"ז או"ח ס"ס ב(יבי"א 

ריבוע תפילין שבכלי מדידה נמצא  ו. ס"ס מז(
)ח"ט  שו"ת יבי"א ביק, אינו פוסל לא מדוי

)ח"ב יו"ד  ושכ"כ האג"מ  או"ח סי' ו סוף אות ה(

קשקשים הנראים רק  ו. סי' קמו ד"ה ואגב(
במיקרוסקופ אינם נחשבים להתיר דגים  

)ח"ד יו"ד סי' כז אות א, וח"ט או"ח בשו"ת יבי"א 

מפי ספרים, והפנה לעיין עוד   סי' צא אות יב(
ובשו"ת יחו"ד   רלז( )ח"ו עמ' והליכות עולם 

ועוד כיוצ"ב בספרות השו"ת   .)ח"ו סימן מז(
שאין    )ח"ב סימן ב אות ו( ראה בשו"ת נחלת לוי  

   .איסורי התורה רק בניכרים בחושי האדם
ם שאינם ניכרים  ומעתה ניצוצות חשמליי

בעין, רק בכלי מדידה, פשוט שאין ביצירתם  
איסור, אף שניתן לראותם על ידי זכוכית  

ו במיקרוסקופ. ואף אם יקח שני  מגדלת א
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כלים וישפשפם זה בזה ויווצרו ניצוצות אש 
"ו אם הם  הניכרים רק ע"י זכוכית מגדלת וק

רק מיקרוסקופיים, אין בהם שום איסור.  
זה יפעיל מערכת חשמלית,  ]אולם אם ניצוץ 

נדון בתוצאה של ההפעלה, האם היא אסורה  

 
ע"י כלי  בשבת  כיוצ"ב אם יכתוב אדם  עוד    ה

י הבטה  וע"בדיו ע"ג דף, מיוחד 
במיקרוסקופ מאמר בגודל מיקרוסקופי, אף 
שניתן לראות את הנכתב ע"י המיקרוסקופ, 
כיון שאינו ניכר בעין אנוש, אין בכך משום  

)יט  וכאמור. ואף ששנינו בגיטין    ,חילול שבת

בגט במי מילין מגורשת, כיון  דהכותב  ע"ב(
שבודקין את הגט במים, אע"פ שעתה אינו  

כי שם תוצאת  נראה. חילוקו מבואר,
הבדיקה היא שרואים בעין אנוש אותיות,  
משא"כ בנידו"ד שהמיקרוסקופ מגדיל את  

ואולם הם   ,ורק אז יכול לקרוא ,האותיות
  כמות שהם לעולם אינם נראים בעין אנוש. 

ח"ה עמ' קעג הלכות כותב אות )וכיוצ"ב בחזו"ע 

)ח"ב סי'  "א במנחת שלמה  זדחה את הגרש  יד(

כתיבה על סרט הקלטה הוי  דס"ל ד  כא אות א(
כותב, כיון שיש מכשיר מיוחד המפענח את  
הרשמים שנעשו שם. והשיבו דלא דמי כי  
עוכלא לדנא, שמכיון שאין הרשמים  
הנקלטים בסרט נקראים לעין הרואה, אין זו  

)ח"ג  כ"כ בשו"ת רבבות אפרים כתיבה, וש

דשאני הכותב במי מילין    ר"ס רמז ד"ה ושאלתי(
ע"פ שהכתב נבלע ולא  בשבת שחייב, א

ניכר, משום שלרגע קט הוא ניכר לעין,  
משא"כ בנידו"ד שמעולם לא ניכר, ועע"ש  
ומפי ספרים. ואף שאם יש מכשיר דיגיטלי  
מקולקל, משום שנפרדה בו הלחמה  

ו ומלחימו, אף  מיקרוסקופית, המתקנ
שההלחמה אינה ניכרת בעין אנוש, עבר על 

  או מותרת, וכגון אם הפעיל גוף חימום הוי 
הבערה האסורה וכדו', ברם עצם יצירת 

ועוד עיין בזה   הניצוץ, אין בה שום איסור.[
ומעתה בעיסוקנו בסגירת   .הכאן בהערה 

פית שמודדים את  ומעגל חשמלית מיקרוסק

ו כאמור  איסור תורה משום תיקון כלי. היינ
מפני התוצאה בכלי הניכר בעין אנוש,  

היות  ,הכלי עובד, משא"כ הכתיבהשעתה 
מותרת אף שניתן   ,ואינה ניכרת בעין אנוש
   לראותה ע"י מיקרוסקופ.

וני  יש שהשיבורעי, כך עם ידידי על ובדברי 
  אכילת לבין  ,שבכתיבה "פעולה "לחלק בין 

כיון   זכוכית מגדלת אף שנראית בשתולעת 
מותרת,  ה לא אסרה תולעת זו, שהתור

אסרה תורה,   "פעולת המלאכה"משא"כ 
מלבד שפשוט  ברם ולכן כתיבה זו אסורה. 

שעשיה בלא תוצאה אין בה מלאכה, וכל  
שיש תוצאה  משום מגיע רק הדיון כאן 

  הגדלתו, הכתב נראה בה, שלעשיית הכתיב
  , וכיון שאין ראיה זו נחשבת ראיה אנושית

תוצאה האסורה, וממילא   ממילא אין כאן
  , עשיה האסורה. גם ראיה לדרכנו אין כאן

יצא לפי"ז שיש   ,שאם עשיה זו אסורה
  קדושה לכתב, ואסור להכנס עמו לשירותים, 

משם   אות ב( )ח"ד יו"ד סי' כשו"ת יבי"א ראה ב
וכן דעת   ו()ח"ב סי' לג אות יקרה  בשו"ת אבן

היבי"א, שמותר להכנס עם תנ"ך לבית  
  . הכסא שניתן לקרותו רק ע"י זכוכית מגדלת

אף אנו מודים בתיקון  הרי ויש שהשיבוני ש
  מחמתו  קרוסקופי שיש לו תוצאה שהכליימ

שאסור משום תיקון כלי, מפני שכלי   ,עובד
. ממילא  הפועל ניכר בעין אנוש וכדלעיל

הרי זו   ,הכא שיש תוצאה של כתב ה"ה
מכשיר  , כשם שובזה נחשב ניכר ,תוצאה
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במניינים של ננו   נזיסטוריםשל הטר  גודלם
ליונית  יממשל אחד  קים]דהיינו בחלקי

כיון   ,המ"מ[, אין בסגירתם משום בונה
.  יה שבהשגת חושי האדםה נאסר בבנשבונ

שאומנם החשמל   ,ואל יטעה הטועה בטענה
העובר בטרנזיסטור אינו ניכר, אך תוצאתו  
ניכרת, כגון שהוא הפעיל מנוע. שאין זה  

, שבו אנו עסוקים איסור בונה של החזו"א
זרימת  שהוא מדבר על עצם סגירת המעגל, ו

הפיכת החוט ממוות לחיים,  החשמל או 
על  אילו ו ,ו יש בו משום בונהשבזה עצמ

הדעות יש לדון    התוצאות של פעולה זו, לכל 
בהם בפני עצמם, האם הם אסורות או  
מותרות, כגון אם הפעלת הטרנזיסטור  
תדליק גוף חימום, גם אם הפעלת  

 
מאמר  שיש  כן הכא  ,עובד זו התוצאהש
וממילא גם   ,זו תוצאה ,נקרא ומובןש

ואולם גם   קרוסקופית אסורה. יהכתיבה המ
אסור לבלוע  ם יצא שכי לדרכ ,זה אינו

  , אנטיביוטיקה שהיא הפריה של חיידקים
האדם מתרפא  ש ,היות והתוצאה ניכרת

יהיה אסור לאכול תולעים  ן ולכ ,מהמחלה
הרי   ,אלו, וכיון שכל העולם נוהג בכך היתר

גם דבריהם נסתרים מהגאון רבי   .םזו סתירת
אשר וויס דלעיל, בענין מפסקי גרמא. 
ובדומה לדרכנו ראיתי להגאון רבי אשר וויס  

)ח"א  שליט"א בהערותיו לספר אשמרה שבת  

גבי מפסקי גרמא   שדן נדפסו בסוף הספר(
הפועלים ע"י הסרת המונע או על ידי המשך  
מצב קיים, שאינם נחשבים גרמא מפני  
שחיובי התורה הם רק בדברים שחושי  
האדם משיגים אותם, ולכן בפסק גרמא 
שפעולת הגרמא נעשית בדרך שאין חושי  
האדם מסוגלים להכירם, אינם גרמא, ואין  

הטרנזיסטור מותרת, הדלקת גוף החימום  
מתייחסת לאדם שהפעיל את הטרנזיסטור,  

וכן כל כיוצא  ובזה עבר על איסור הבערה. 
  בזה, ועל כן אין זהו הדיון שלנו כלל, אלא 
עסוקים אנו בעצם סגירת המעגל  

   בטרנזיסטור. 
 

 קושיות על החזו"א 

שיש   וכל זה כתבנו למטוניה דהחזו"איג. 
לית  ברם אעיקרא דדינא  , בונה בחשמל

עצם חידושיו העצומים  ש ,כוותיה הלכתא
של החזו"א שיש בסגירת מעגל משום בונה,  

מה שייכת  ו  מאוד, עד קשים דברים םה

ף  ]וא לנו להתייחס אלא לתוצאה. עכ"ד. 
שמעתה הדנים במכשירי גרמא למיניהם, לא  
מבעי למתירים לכתחילה, אלא אף לאוסרים  
וסוברים שהוא מעשה גמור ולא גרמא כלל,  
היות ולא העלו על דל שפתיהם טענה זו, הוי  
אומר דס"ל שיש איסור אף במה שאין חושי  

)אומנם המחשיבים זאת לגרמא האדם משיגים. 

הוי גרמא אף  שפירמפני שהות הזמן, לכאורה 

שהשינויים החשמליים אינם ניכרים בחושים, כי  

כאמור אנו דנים על התוצאה שיש שהיית זמן, והוי  

ברם זה אינו, די"ל דדין גרמא להו,   גרמא.(
מפני שסברו שפעולת הגרמא ניכרת בעין,  
וכפי שבאמת איני יודע אם היא ניכרת או  
  לא, והדבר צריך בירור מציאותי, ועל כן לא 

תו ליבם לטענה זו, וכפי שאירע עימדי  השי
מידי עוסקי במפסקי גרמא, ראה בשו"ת  

ורק שם   )ח"ב סימן ג באורך וברוחב(נחלת לוי 
ראינו את דברי הגר"א וויס   )אות ה( 

 האמורים.[ 
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היא  בסגירת מעגל חשמלי ומלאכת בונה 
וחיבור בקרקע או בכלים.    תקיעה אינה בניה

שדבריו מושתתים    )הערה ג(נתבאר לעיל  ]וגם  
על עוד יסודות מוכרחים להעמדת דבריו,  

שסגירת מעגל  וגם הם מחודשים, שחידש
היא בניה ולא שימוש בבונה המותר כנעילת  

)ועוד המשך חילוקיו שנזקק מכח זה לחלק בין דלת 

וגם חידושו דחשיב   ,ימום ברזל לזרם בברזל(ח
אף שמכבים את החשמל   , קיימאשל בנין 

תיכף ומיד. וגם חידושו שסגירת המעגל  
נחשבת בונה אע"פ שאין לחשמל קיום  

כי צריך להחיותו על ידי סיבוב   ,עצמי
הטורבינה. וגם חידושו דאע"פ שבונה  

הוא דוקא בתקיעה של מלאכת אומן,    בכלים
כמו תקיעת   יא תקיעה גמורהכאן הזרם ה

לא    ,אילולי דגברא רבא אמר מילתאו  .[אומן
היו מעלים על דעתם הפוסקים להתייחס  

 (ח"א ר"ס יא) בשו"ת מנחת שלמה ראה  , לכך
הם  ]של החזו"א[ שפתח שידוע שדבריו 

וכל אלה שנשאו   , דוש גדול עד מאודיח
ש  ני חשמל לא הזכירו כלל לחשוונתנו בעניי

והכי הקשה  בזה למלאכות של בונה וסותר. 
)הובא לעיל הערה  הגרשז"א במכתבו הראשון 

, שהיות ואין צריך בחשמל לגבורה  (ג
ואומנות בשונה מתוקע מנין דחשיב תוקע. 

במהדו' קמא ) שם  במנחת שלמה עודוראה ]

חיבר   בתחילהש ,םהמהדירי כתבוש (1הערה 
  פרק  שמאורי א ושלמה בספרבעל המנחת 

  , והיה זה אין בחשמל משום בונה  מדוע
וכיון   ,דברי החזו"אשנתפרסמו קודם 

שגדולי ת"ח שעיינו בכתב היד ראו בזה דבר  
גנז פרק  ,תמוה לדון באפשרות משום בונה

)ח"ז או"ח סי' לו  [ וכך כתב בשו"ת יבי"א .זה

דלא אשתמיט לשום פוסק מן  אות ג(
דוש גדול כזה שיש בו  האחרונים לחדש חי

והכי הקשה בספר  משום בנין וסתירה.
היכן מצאנו   (9)ח"א פרק כד הע' מנוחת אהבה 

ת המשכן בנין כזה שאינו נראה לעין  כבמלא
ועוד  והכי תמהו עוד אחרונים. זאת ועע"ש. 

איך שייך בונה    )בסוף מכתב ב(הקשה הגרשז"א  
מל בזמן שכל מהות מלאכת בונה היא  בחש

, ואילו כאן  יה הדבר עומד מאליו בניה שאחר
בחשמל צריכים כל הזמן להחיות את  

  ועל כך השיבו . "הבנין" ע"י הטורבינה
חידוש סברתי  בעוד  )במכתבו השני(  החזו"א 

נחשב כמו בונה  החשמל ש , מול והשקשה ל
כיון שהטורבינה מסתובבת  ,העומד מאליו

בניינו של החזו"א   עצם םג. בכח הטבע
דקות הקשות   בסברותתלוי  ,בבונה בחשמל

אשר יראה העומד על דבריו  כ ,להבנה
דין  ו,  (ג)והובאו לעיל הערה    שצריכים נגר ובר נגר

הבאים אחריו   החזו"א  גרמא לתלמידי
לחלוק מהי דעתו בדברים אחרים בחשמל,  
כגון העברת מתח, תוספת צריכת חשמל,  
  הולכת חשמל ללא סגירת מעגל וכדומה 

, מפני  לאוהאם גם בכה"ג הוי בונה או 
ולכן   ,דעתו וטעמו עד תומםהקושי בהבנת 

   .כ"כ הרבה שיטות בהבנת דבריו ויצא
ישנם  קושיות רבות  ,והוא עיקרבר מין דין ו

)במכתבו השני   חילק החזו"אעל דרכו, שהנה 

, בין פתיחת וסגירת דלת  דלעיל הערה ג(
וקופסאות שמותרים ואין בהם משום בונה, 

בנית הדבר,   מפני שהם שימוש בדבר ולא 
לבין פתיחת וסגירת החשמל, מפני שדלת  
ומכסה אי אפשר להשתמש בהם בלא 

והסגירה, וכל כה"ג חשיב שימוש הפתיחה 
ניתן להשתמש בו  שהחשמל  ולכן    . בונהולא  

מכבים  הסיבה שמופעל לעולם, וכשהוא 
מסיבות צדדיות, כגון מפני חסכון   היא  אותו

ויוצא   , הוא בונה ולא שימוש.החשמל
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רכו דהיינו טעמא דחיבור מטה של  דל
טרסיים ]וגם קנה של סיידים, בין אם הוא  
מדרבנן או מד"ת[ אסורים ואינם נחשבים  

אחרונים  מבואר בוהנה  ע"כ.שימוש. 
  וסגירת  פתיחתהיתר ב למדו אחרת ש

מפני שהוא שימוש שאינו מלאכת    ,קופסאות
טת טרסיים וקנה של  יאומן, משא"כ מ

 או בחשש תקיעה העשמדובר בתקי ,סיידים
דרכם יוצא  ול   .אסוריםולכן    של מלאכת אומן

  , החשמל תקיעהנחשיב את זרם אף אם ש
ולא חשש   , תקיעה של אומן הכיון שאינ

תקיעה של מלאכת אומן, שוב ליכא בהא  
)ח"ג  בשו"ת יבי"א . שהנה בונה ד"ת משום

אמר  על פי המ  השיב על החזו"א   סי' כא אות ז(
יר לחבר כוס של  תהש )סי' שיג ס"א(מרדכי 

ולמד כן   ,בחוזקפרקים שמתברגת אף 
המאירי הרמב"ן  )שבת קב ע"במדברי הראשונים 

שתקיעה שאינה  (הרשב"א הריטב"א והר"ן ועוד 
ביבי"א גם הובאו ]ו מלאכת אומן מותרת 

)ח"ב סי' כח  ובשו"ת נחלת לוי    )ח"א או"ח ר"ס כ(

ולכן    [ .עוד ראשונים שכ"כ  הובאו   ה(-אותיות ג 
נקל לפרקו אפילו  שחריצים שוי בכל שע

  , ואפילו יתקע לא יוסיף כלום  ,שלא ע"י אומן
  ע"כ.  יש להתיר אפילו דרכו להיות מהודק.

יבאר את דין קנה של    ואועל הקושיא כיצד ה
סיידים ומטה של פרקים שאסור לתוקעם אף 
שעשויים לפירוק, יישבם ביבי"א הנ"ל  

פ הראשונים הנ"ל, מפני שמדובר  ע" ו לדרכ
לתקוע  תקיעה של אומן הוא הסייד היודע ב

את הקנה. או דשאני קנה של סיידין שאפשר  
לתוקעו בחוזק וגזרינן שמא יתקע. ע"ש. 

)ח"ג  וכיוצא בזה חילק בספר מנוחת אהבה 

דשאני קנה של סיידים שגזרו אטו   עמ' ריט(
קנה של סיידים שאינו עשוי פרקים פרקים  

ול  מחברו בחיבור גמור ועע"ש. ובנפ אלא

חשמלי   היסוד נפל הבנין, וממילא מתג
ששימושו לפתיחה וסגירה תדיר ואין בו  
תקיעה, או חשש תקיעה, משרא שרי משום  

)ח"ב סימן  והכי ראה בשו"ת נחלת לוי בונה. 

אחרונים  ללמוד כן ב חרכשבה אות ט(  חכ
למדו בהיתר פתיחת קופסאות מפני שהוא  ש

,  ולא לקיום ותחם ולסוגרם תמידלפ שימוש
ועוד רבים ע"ש,    )סי' שיד ס"ק יב(ן המ"א  לשו כ

בלא  ולא מפני שא"א להשתמש בהם
 .  הפתיחה והסגירה

חזו"א שאף שלא  עוד נתבאר לעיל שביאר ה
  כדי  אלא ,מפעילים את החשמל לקיום

  אלא  ,, אינו מלאכת עראילכבותו בכל יום
וכדין   ,גמורהלאכה מ הוי לכן ו ,קבע נחשב

דהוי   ,להר חליוחוז   והתופר בגד ע"מ לקורע
והחזו"א לשיטתו שכ"כ עוד  מלאכה גמורה.  

בחזון   דחאו הנה. )סי' סא אות א(באו"ח 
סי' ריא  )שו"ת אבני נזר מ )ח"ו עמ' קו( עובדיה 

שפירש  (ביצה לב ע"ב)הוכיח מרש"י ש (אות ט
ורצונו   .שבנין עראי היינו שאינו להתקיים

אלא   ,אין דעתו וכוונתו שיתקייםש , לומר
שאין לפרש שעומד להסתר   . תרודעתו לסו

  , שא"כ היה לו לומר שאינו מתקיים ,מעצמו
כדי לסותרו    לזמן מעשה  הרי שהעושה    .ע"ש

מלאכת   אחר כך, אפילו שהמעשה הוא
איסור תורה    אין בו  ,שעושה כלי חדש ,אומן

]שעשוי   בנין בכלים. ק"ו בחשמל דידן של
כלל אינו  ש  , ו לכבות את החשמל[כדי לסותר

אלא ככל הדיוט מדליק ומכבה    ןמלאכת אומ 
והכי   בונה. משום שאין בו את החשמל,

)ח"א השיב על החזו"א בשו"ת מנחת שלמה 

וכמפורש   סי' יא אות ד עמ' צט ד"ה גם נראה( 
שבנה כלי   )סי' שיג סכ"א(בשו"ע הרב 

הרי   ,באומנות אם אינוי עשוי לקיום הרבה
ועע"ש   ,זה בנין עראי ואסור מדברי סופרים
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ושב והניף ידו כן  רים וסופרים. מפי ספ
  )תניינא סי' יט אות ב( בשו"ת מנחת שלמה 

  גם  והנה הכי היא ע"ש. לדחות את החזו"א.
שבנין של קיימא   (סי' שיז ס"ק א)דעת הט"ז 

ו לזמן הוי אינו של  שדרכו לקיימו ועשה
כ"כ  ו  )א"א ס"ק ו(הפמ"ג קיימא, וכן דעת 

  שהביא  (ר"ס שיז) ירפתח הדבספר באורך ב
ח' וחיזק את דעת הט"ז דתלוי בדעת  בכך מ
)ר"ס שיז אמצע ד"ה ואף הביה"ל . הקושר

שתמה העל הט"ז הנ"ל, ס"ל שהוא   הקושר(
תלוי בדרכו של העולם לעשותו בקביעות  

ע"ש בהוכחותיו  יחד עם דעת הקושר, 
בנידו"ד    םלדעתגם  ושכ"כ הבית מאיר, א"כ  

שדרך העולם לפתוח ולסגור את החשמל,  
כן הוי מלאכת   ,ו של האדם העושהוכך דעת

מפי   )ח"ח עמ' לד(וכ"כ בקצות השלחן  עראי.
בספר ראשונים ואחרונים ע"ש, וכן הוא ה

 )ח"ב פ"א י"ט, וח"ג פי"ד ס"ח(מנוחת אהבה 
מדברי    )סי' רי(אבני נזר    ושהוכיח הכי בשו"ת

שהגמ' הקשתה על   )שבת צד ע"ב ד"ה וכי(התוס'  
אורג, וכי   שהגודלת שערותיה חייבת משום

)דף סד  דרך אריגה בכך. והקשו תוס' דלעיל

שנינו שהקולע נימין חשיבא אריגה  ע"א(
וא"כ שפיר הוי דרך? ומשני, ועוד דהכא אין  
סופה להתקיים שעומדת לסתירה. עכ"ל.  

ושאר אחרונים   )סי' שג ס"ק כ(ופסקוהו המ"א 
שם, הנה שאף שהמלאכה ראויה להתקיים  

, כיון שאין  מחמת עצמה כקליעת השער
  עוד הו"ל אינה של קיימא. ו , מקיימים אותה

)מכת"י  מהריטב"א    הכי המנוחת אהבה  יח הוכ

על דברי הגמ' שהתופר שתי   שבת דף עד ע"ב(
תפירות חייב והוא שקשרן, שלכאורה צריך  
להתחייב שתים משום תופר ומשום קושר.  
ומשני, ויש עוד לומר, כגון שקשרן ע"מ  

ירה ליכא, אבל  להתיר אח"כ, דמשום קש

משום תפירה איכא, כיון שהיא מתקיימת  
. ע"כ. הנה שכיון שכוונתו להתירו  עכשיו

קצות עושהו אינו של קיימא. ועע"ש ב
זאת    יםתול  םשגם ה  השלחן ובמנוחת אהבה

של העולם, ועל כן אף שבמנחת   כםגם בדר
מבואר   )אותיות ב, טו(חינוך במוסך השבת 

רך העולם  שתלוי גם בד  הו ביארו ,כחזו"א
ושוב הראוני שעוד עמד על פתגמא  .ע"ש

מפי   )ח"ז או"ח ס"ס נה(יבי"א דנא בשו"ת 
והכי השיב על החזו"א   ספרים קחנו משם. 

 (9)ח"א פרק כד הע' בספר מנוחת אהבה 
לאור כל זאת  דהחשמל הוי אינו של קיימא. 

, לא מבעי  החשמל הוי אינו של קיימאחיבור  
א לקיום,  לט"ז ודעימיה משום שעשהו של

הוי אינו של   עלייהו,  אלא אף לחולקים 
י שכן דרך העולם שלא לקיימו,  מפנ ,קיימא

, אף שהחשמל יכול  ווכן דעת האדם שחיבר 
 . לעמוד לקיום לעולם

שהקשה הגרשז"א   (גהערה )עוד הובא לעיל 
במכתבו השני לגבי שני איסורי הבונה,  
שהרי כל מהות מלאכת בונה היא בניה  

בנה עומד מאליו, וכיון  שאחריה הדבר שנ
שכן איך שייך בחשמל בונה, בזמן שצריך  
כל הזמן להחיות את "הבנין" ע"י  

 )בסוף מכתב ב(. והשיבו החזו"א הטורבינה
 כיון שהטורבינה פועלת ע"י הטבע, היא
נחשבת חיבור קבוע ועומד מאליו. ואכן  
אילו אדם היה מסובב את הטורבינה באופן  

ל לא יעבור על  ידני, מי שיסגור את המעג
מלאכת בונה, כיון שחיבור החשמל אינו  
קבוע, כי האדם שבעל בחירה הינו, יכול בכל  

מלבד קושי  יק את הזרם. ע"כ. ו עת להפס
נפל פיתא בבירא, אחרי שגם  חילוקו, 

רבינה זקוקה להפעלת בעל הבחירה  הטו
בטעינת חומר הבעירה לסוגיו המפעילים את  
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ל,  ירת המעגבונה בסגממילא אין    ,הטורבינה
כיון שאין החשמל עומד מאליו, אלא רק ע"י  

   . בעל בחירה
גם לדברי החזו"א הנ"ל שסגירת מעגל בקיר 
היא חיבור בקרקע, ואף שהוא חיבור רפוי,  

תוקע. והוי בונה  מעבר זרם החשמל מחשיבו  
ולא שימוש, מפני ששימוש הוא רק אם  
בלעדיו אי אפשר להשתמש בדבר, כפתיחת  

בשונה מסגירת החשמל   וסגירת מכסה,
שאפשר להשתמש בו דולק לעולם, והסיבה 
שסוגרים אותו, היא מסיבות צדדיות כגון  

 פתיחת ,י חסכון. ע"כ. לפי כל זהמטעמ
מחובר   ברזכיון שה ,ברז מים וסגירת

לקרקע, אסורה משום בונה, משום השינוי  
דהיינו  הברז בעת סיבובו,  תוךשנעשה ב

ת סגירת הברז  חלק המתכת הפנימי בברז, בע
נור, ומונע את כניסת  נצמד לצד אחד של הצי

המים, או להיפך בפתיחה, וא"כ "חיבור"  
הלשונית הפנימית שבתוך הצינור, הוא  

וזרימת המים בו מחשיבה זאת בונה, 
שימוש, כי ניתן   אין היתר שלו .כתקיעה

ורק מטעמי   ,להשתמש במים זורמים לעולם
דברי  , בידיוק כ חסכון סוגרים את הברז

 . א בסוף מכתבו השני בחשמלהחזו"
  )שכתב החזו"א במכתב השני( ועוד לגבי חילוקו 

בין חימום המתכת שאינו נחשב העמדת  
הכלי על תכונתו, מפני שחום המתכת אינו  

מבריחו, לבין זרם החשמל  טבעי בו, אלא 
שהוא טבעי בתוך המתכת. קשה מדוע  
לזרימת החשמל קורא טבע, ואילו לחימומו  

ע, ושניהם הוא טבע המתכת  לא טב
שכש"מחממים" אותה ]ע"י הטורבינה  
לייצור החשמל, וע"י האש לחימומה[  

טבעה ]החשמל או החום עובר   פועלת לפי 
במתכת[, וכשמפסיקים ל"חממם", משניהם  

ח הדבר בשוה. וכן הקשה המנחת שלמה  בור
 .  )ח"א סי' יא אות ב(

]זאת ועוד דבריו שכתב שהחשמל נחשב  
)במכתבו  סגירת מכסה כלי, וביאר    שימוש כמו 

ששימוש החשמל הוא בחיבורו, ומה    הראשון(
שמכבים אותו, הוא משום חסכון כספי,  
וכיוצא בזה דברים צדדיים. ע"כ. לא יכונו  
כמעט בשום צורה חשמלית, ומי רוצה  
שהאור ידלק כל הזמן ולא יוכל לישון  
בלילה, ושהמאוורר יעבוד כל הזמן וכו'  

ב הגרשז"א בשו"ת מנחת  וכו'. וכך כת
שדברי   ימן יא ענף ג אות ג( )מהדו' קמא סשלמה 

החזו"א יכונו רק בשעון המחובר לחשמל  
וכדומה, לא כן במאוורר ששימושו הוא  
הפעלה והפסקה, יהיה מותר לחזו"א. וזו  
אינה קושיה על החזו"א, אלא על ההולכים  
בדרכו, ותפסו את דבריו לאסור משום בונה  

חשמל, ואין לזה מקום,  בכל מכשירי ה 
 .[ )אות ח(יל וכאשר גם נתבאר לע

ח"א סי'  )מנחת שלמה שו"ת ועוד ראה שם ב

בספר גם ושהרבה להשיב על דבריו,  (יא
,  ע"ש השיבו (9)ח"א פרק כד הע' מנוחת אהבה 

 )פרק ג ובנספחי הפרק(וראה גם בספר מערכי לב  
- )ח"ב סימן ב אותיות כבשו"ת נחלת לוי ע"ע ו

מוך להדפסה אינה ה' לידי ספר  ה סועת. כב(
והשיב   )דאהן, שבת ח"ג פ"א סעיף כט(קב  מנחת יע

על דברי החזו"א באורך וברוחב מפי  
הראשונים והאחרונים. ובא לו בשניות  

)שבת ח"ד בקונ'  מדברי סופרים במנחת יעקב 

מאורות נתן שבסוף הספר ריש פ"ב עמ' שעג, ובפ"ד עמ' 

 .תה(

 החזו"א כ"כ בתורת ספק 
כל דברי החזו"א כתבם בתורת  ,תירה מכךיו

)שם הובא לשונו לעיל שהנה ז"ל בחידושיו    ,ספק
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דזה בונה מהתורה   "וקרוב הדבר" (גבהערה 
)הובא  ראה במכתבו הראשון    כעושה כלי. וגם 

שכתב על שני האיסורים, הן של   (גלעיל הערה 
בונה בקרקע והן בכלים בזה"ל, "חוששים"  

שחשש הוא "ל. הנה  בו משום בונה וכו'. עכ
יש לבעל דין   ולא בתורת וודאי. אם כי

חוששים בתורת וודאי,  להשיב שכוונתו 
ואומרו "קרוב לדבר" היינו רק כלפי איסור  

 .בונה כלי, ולא כלפי איסור בונה בקרקע
 וראה בסמוך. 

בזה בוודאי  ,  ל בונה כליש ר ומ"מ לגבי איסו
וכאשר  בתורת ספק,  דברי החזו"א כתבםש

להדיא שאפשר  ישי השלכתבו פירש במ
ובלשונו, "ואפשר דין בונה   שאין בזה בונה, 

והלכך אין   ,אלא בהרכבת גשמים של ממש
ת זרם משום  סנכ ולא בה ,בחימום ברזל

"יש עוד מקום   ועוד בהמשך כתב  , בונה"
וגם כבר הובא לעיל שכ"כ בספרו   לומר".

בזה"ל, "וקרוב הדבר" שזה בונה מן   )שם(
כל הפחות אמורים  יו אלו ל התורה וכו'. ודבר 

לגבי בנית כלי. ומעתה בנידו"ד בכרטיס  
אין  דיגיטלי שאין בו חיבור פיזי, וממילא 

משום איסור בונה   דון בו לחזו"אמקום ל
של  בקרקע, שהרי כאמור אין כאן חיבור 

כל הדיון לחזו"א כאן הוא  חוט כלל, אלא ה
משום האיסור של בונה כלי, נמצא שכל  רק 

רו רק בתורת ספק ולא  כאן נאמ  דברי החזו"א 
 בתורת וודאי. 

 

 החולקים על החזו"א 

רוב חכמי ישראל שעסקו   ,זאת ועודיד. 
הרי    ,בחשמל ולא העלו על דל שפתיהם בונה

  ]וכמו שכתב הוכחה זו  דלא ס"ל כוותיה

שידוע   )ח"א ר"ס יא( בשו"ת מנחת שלמה 
שדברי החזו"א הם חידוש גדול עד מאד,  

ו בעניני חשמל, לא  וכל אלה שנשאו ונתנ
הזכירו כלל חשש זה למלאכות של בונה  

כתב,   )ענף ג אות ח("כ. עוד בהמשך וסותר. ע
שכל הגדולים שנשאו ונתנו בענין עריכת  

וכ"כ   שעון לא הזכירו בונה לא ס"ל כוותיה.
, ועוד אחרים  ח()סוף עמ' נגם בספר מערכי לב 

אחרי החזו"א  בדורות שגם ו [דלהלן.
"א בשו"ת  ז תחילה הגרש ,השיבוהו רבים
בחליפת  ושם (סי' יא)ח"א מנחת שלמה 

ובהמשך הערותיו באורך וברוחב   מכתביו
וכן דחה לחזו"א בעל   ולא הניח פינה וזוית,

)בח"ו  ובחזון עובדיה    (ח"ג סי' כא אות ז)היבי"א  

ושכן מבואר מכל הפוסקים שעסקו  עמ' קו(
)ח"א או"ח י'  בחשמל שהובאו בשו"ת יבי"א 

הרואה דבריהם ישר יחזו   תיות יא, יד( יט או
פנימו שכולם סוברים בודאי שאין בהדלקת  
החשמל משום איסור בונה, ושכן השיבו  

בטוב טעם ודעת לדחות    )הנ"ל(המנחת שלמה  
דברי החזו"א בזה בדברים המצודקים  

)מהדו'  , ושכ"כ בשו"ת משנה הלכות ונכונים

דמה שכתב החזו"א שיש   תניינא ח"א סי' ערב(
ו עליו האחרונים.  זה איסור בונה, כבר חלקב

)ח"ז סי' לו אות ג וח"ט  והפנה עוד לעיין ביבי"א  

שב והניף ידו הכי  ו . ע"כ.סי' קח אות קפה(
ושכן הוא   ( ח"ז סימן לו אות ג)יבי"א בשו"ת 

עע"ש, ו ,רא עטייהשמע מהגאון רבי עז
וסיים הילכך אין לחוש לזה כלל. ושב והניף  

או"ח סי' קח אות  ח"ט )ו"א ידו לדחות את החז

ע"ש, ושבימי חורפו דן על סברת   (קפה/ב
החזו"א עם כמה מגדולי הדור, ולא סבירא  

ח"ה )בחזון עובדיה  עוד לו הכי  ו  להו חידושו.

ד"ה ח"י סי' כו )וכ"כ בשו"ת מנח"י  .(עמ' קעז

ושכן נראה מהפוסקים האחרים דלא   (ובזה
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  בשו"ת מאזני  ן דחו את החזו"אוכ, כחזו"א
)ח"ו  ובשו"ת באר משה  (ח"ב סי' טו אות י )צדק 

ובשו"ת שמן   קונ' האלקטריק סי' ד אות ה(
ושכן דעת כל    (ה   ,ח"א סי' ח אותיות ד)ן  ואפרסמ

והגאון הנאמ"ן בשו"ת בית נאמן   ,הפוסקים
שהחזו"א הוא דעה   ת א()או"ח סי' לב או

יחידאה, ובשם הגאון ר' עזרא עטייה ראה 
שייך מלאכת בונה   שתמה על זה טובא, מה

להדלקת חשמל, ואולי גם החזו"א זצ"ל  
'. ושכן השיבו  למיגדר מילתא אמרה וכו
על   וכ"כ להשיבהמנוח"א שבסמוך. ע"כ. 

 (9ח"א פרק כד הע' )במנוחת אהבה  החזו"א
  "ב סי' כ עמ' ר והלאה( )חובשו"ת תפילה למשה 

וכ"כ בשו"ת   )שבת ח"ה עמ' קפז(בספר ילקו"י ו
כ"כ בשו"ת  ו  סי' מב אות יג( "ב)חחמדה גנוזה 
שרוב חכמי   ח"ב סימן נח(  ,)חנניהשערי יושר 

וכ"כ בספר מנחת יעקב  מוהו,  יהדור לא הסכ 
, ובשבת ח"ד בקונ' )דאהן, שבת ח"ג פ"א סעיף כט

ריש פ"ב עמ' שעג, ובפ"ד עמ' מאורות נתן שבסוף הספר  

וכן הוא בקובץ באורך וברוחב, עיין שם.    (תה
מאמרו של   עמ' תקד("א )חכויען שמואל 

וכן בקובץ שואל    ,הרה"ג יעקב מור שליט"א
 ,הרה"ג אביאל ישעיה )ח"ט סי' לט(ומשיב 

דבלאו הכי דעת החזו"א כדעת יחיד כידוע.  
,  שכבר חלקו עליו כל בני דורו (1הערה )שם ו

)מהדו' תשע"ח סימן מ  וכ"כ בדרך האתרים    ע"כ.

י  בשו"ת נחלת לו עוד  ראה ו , אות ג עמ' תלד(
יובאו   )אות יז( , ולהלן (ח"ב סי' ב אותיות כא, כב)

חלק מהאוסרים כחזו"א והחוששים  
 לשיטתו. 

 סיכום בונה 

סוף דבר ברור שאין איסור משום בונה  טו. 
שכדי   ,בהולכת חשמל שבטרנזיסטורים

את נידו"ד צריך לטעון שמעבר   לאסור
החשמל בטרנזיסטור הוא בנין ולא שימוש,  

שרי  . ועוד אות ח()מה שאינו וכדלעיל 
מפני שבכרטיס דיגיטלי אין סגירת  להחזו"א  

מותר   ועוד ,)וכדלעיל אות ט(מעגל בפועל 
שחומר הטרנזיסטור מטבעו  להחזו"א מפני 

אינו מוליך חשמל אלא להיפך הוא מבודד,  
. )וכדלעיל אות י(שוב ליכא בהא משום בונה ו

בתוספת צריכת חשמל ולא   הכאגם עסקינן 
ליכא איסורא  ובכה"ג  ביצירת חשמל,

גם עסקינן בחשמל   .)וכדלעיל אות יא(לחזו"א 
שאינו ניכר בחושי האדם, וליכא בהא 

כדי להחמיר  . וגם )אות יב(כדלעיל ו  אאיסור
  , כחולקים עליו כחזו"א, ולא נקוט צריך ל 

ש בכל אחד  וכיון שי  .)אותיות יג, יד(וכדלעיל 
השיב על  לכדי מאלו הטעמים בפני עצמו 

ועוד   ,ק"ו בבא כולם יחדיו ונה,איסור ב
דעסקינן הכא בפס"ר, וי"א דהוי לא ניח"ל,  

  זה חמיר במה , )אות ו(וכאשר נתבאר לעיל 
 אינו אלא מן המתמיהים. 

 

 - אחרונים מוליכים למחצה 
 ים המתיר 

טז. ועתה נלקט את דברי האחרונים שעמדו  
בקובץ שואל ומשיב  , שהנה על פתגמא דנא

 ל ישעיה שאףהרה"ג אביא )ח"ט סי' לט(
לחזו"א אין כאן בונה, לפי המנחת שלמה  

דהחזו"א מיירי בפתיחת   )ח"א סי' יא אות ו( 
וסגירת מעגלים ולא בתוספת צריכת חשמל,  

"א  שבו אין בונה. ובלאו הכי דעת החזו
כדעת יחיד כידוע. וגם משום מוליד ליכא,  
כיון דבפתיחת דלת המקרר או בכניסת החדר  

ס"ר דלנ"ח בדרבנן,  שבו המזגן פועל הוי פ
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שאין כוונתו להפעלת המעגל החשמלי, אלא  
רק להוציא את האוכל או להכנס לחדר. ואף  

נח"ל הוי דרבנן, ושמא הלכה   אם הוי
ראה   כסוברים דפס"ר דלנ"ח בדרבנן שרי,

שבמקום צורך מיקל   תט( -)ח"ה עמ' תובחזו"ע 
כמותם. ושמא הולדת זרם מותרת, דלא  

, ושמא  עמ' רמג( "ה)חכבית יצחק ע' חזו"ע 
שאיסור מוליד   )ח"א סי' ט( כמנחת שלמה 

  , וכאן שאין הזרם ניכר ,נאמר רק בניכר לעין
אין איסור מוליד כלל, והוי תלת ספיקות. 

או"ח  )ושבשו"ת בית נאמן גבי מכונת שמיעה  

קל להפעיל מכונת שמיעה אם  ימ  אות ג( סי' לב  
אין בה הבערה, ע"פ המנחת שלמה שדחה  

מוליד בחשמל. ואף האוסרים  את איסור 
יודו כאן בהפעלת מעגלים   ,משום מוליד

ן  היות ואינם נראים לעי ם להקל,חשמליי
ליכא מוליד. ועוד שאין דרך לקיים את  

ומוליד בדבר שאינו   ,המעגלים החשמליים
כמו שכתב   ,הרי זה מותר גמור ,מתקיים

. ובפתיחת )ח"א עמ' תקסד(בספר מנוחת אהבה  
פתיחה היא  ה יש לצרף שדלת המקרר עוד 

דיינינן  י"א ד ובאיסור דרבנן ,הסרת המונע
נח   )ח"ב עמ'ראה במנוחת אהבה  ,ליה כגרמא

  , שאפשר לסמוך עליהם במקום הצורך  (51הע'  
וא"כ הוי הכא פס"ר בגרמא דמותר  

כמש"כ במנוחת אהבה שם, ק"ו   ,לכתחילה
הוי   ,כאן דעסקינן באיסור דרבנן דמוליד

דהוי פ"ר בגרמא  , "ר בתרי דרבנןספ
וד אתי עלה משום  ובאיסור מוליד. וע

הפעלה מגיעה מכח כחו, שהוא פתח את הש
והוא   ,והאויר נכנס המקרר, החדר או דלת

והחיישן מפעיל את   , מקרר את החיישן
 .כרטיס הפיקוד, ועע"ש

כתב   (חכ"א עמ' תקד)ויען שמואל ובקובץ 
  , שליט"א להקל מור יעקב ה"גהר

דהוי  גן ומקרר מטעם שאינוורטר שרי במז
כיון שלא   , פס"ר דלנח"ל בגרמא בדרבנן

משנה לאדם אם יהיה שינוי בטמפרטורה  
כלומר שיהיה   ,בעשירית המעלה וכדומה

בגלל   22.3במקום  22.1הטמפ' במקרר 
החום שנכנס למקרר. ]לכן טוען דהוי פס"ר  

שהרי אין   ,דלנ"ח[ וכיון שזה גרמא בדרבנן 
חמש עשרה אלא לאחר  ,שינויי מיידיה
א. ויש יותר ]כוונתו ולכן זה גרמ ,ניותש

  , כיון שאין כאן גופי חימום ,ואומרו בדרבנן
[ א"כ אין  . ודלא כחזו"א דס"ל דאורייתא

כלל ועיקר. עכ"ל.   ,שום בעיה בפרט זה
וכוונתו לדעת היבי"א דפס"ר דלנ"ח בדרבנן  

)חי"ט  והנה הרחיב שיחתו בויען שמואל  שרי.  

יצאו  שבויען שמואל חכ"א וחי"ט  עמ' תקד והוא פלאי 

ולא השית ליבו לבעיה   ר עמ'(שניהם באותו מספ
רק על  ,נויים המיידים בכרטיסישל הש

  , השינויים בפעולת המנוע שאינה מיידית 
מש"כ  ו]. כתב דהוי גרמא וכאמור ל כןוע

רישום הדיגיטלי שאין בו  גבי הבעמ' תקג 
עמ'  )על משמר השבת קונ' איסור, ומצטט מ

וסבר שבזה נפטרה    , שאין כאן רישום  ("להנ  12
זה אינו,   ,הבעיה של הפעולות החשמליות

מכון מדעי טכנולוגי הנ"ל בקונ'  כיון שה
כותבים שהם פטרו   (13עמ' )משמר השבת 

בכך שהם   , בעיה זו בהתקן למקרר שהם בנו
ואף שחלים    ,נטרלו את התוצאה של הכרטיס

ים בכרטיס בעת פתיחת ישינויים חשמל
תולדה   אולם כיון שאין שום ,הדלת

כשם שלא   אינם אסורים  ,משינויים אלו
או   ,מתייחסים ליצירת חשמל סטטי באויר

שינויים פיזיקליים אחרים המתרחשים על  ב
כיון שאין בהם שום תכלית   ,ידינו ללא הרף

אין בהם כלום. ע"כ. וא"כ אף שהם  ,ומטרה
דאז הוי פס"ר   ,פטרו את הבעיה ע"י ההתקן
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ם מתירים  ברם אין ה ,ל בדרבנןדלא ניח" 
  , וכמו שביארו לעיל שם ,שינויים בכרטיס

  להם  רק שברור ,אך גם לא אמרו איסור
ולכן יצרו את   ,שרצוי לעקוף את הבעיה

התקנם בדרך שהכרטיס אינו מפעיל שום  
וכן כתב להקל   [פעולה חשמלית במקרר.

ח"א סי' רעז ס"ב   ,)רביובבספר מיוסף עד יוסף 

כיון ששימוש   ת ת זרם מותרוספשת עמ' שכב(
בחשמל הוא מדרבנן ותוספת היא פס"ר  
דלנח"ל בדרבנן וכמו שהתיר בחזו"ע שבת  

ועפ"ז מותר   .מכשיר שמיעה (ח"ה עמ' רמד)
  . שהיא תוספת צריכת חשמל  ,ן אינוורטרגמז

לבד שלא נחת לבעית השינויים  אולם מע"כ.  
היתר  והיות  ,דבריו שלא בצדק ,בכרטיס

ו מוליד ואינו  ושתת על שאין בתוספת זרם מ 
 ר לפס"ר דלנח"ל.וקש

ס"ל   (ח"א סי' לב)ויס, בשו"ת מנחת אשר וכן 
תחילה כי אין זה בכלל מלאכה   ,להקל
אם משום דאין בזה גדר מלאכה   ,בשבת

ואם משום דלא הוי מלאכת מחשבת.  ,כלל
הרחיבם  , ולכן שב וודבריו חסרים ביאור

  מדידה  יי צגלגב כוונתוש (באות לג )סי' בח"ב 
  , נשימהצג דיגיטלי של גרף  כגון ,טליםידיג

  , וכדומה בפלאפון קליטההגובה צג של 
ולא זקוק   ,שבדר"כ האדם לא משתמש בהם 

וכתב   ,נים כל הזמןתוהם פועלים ומש ,להם
בזה"ל, דשינויים פנימיים אלה שאין האדם  
מודע להם, ואין בהם כל היכר, אין בהם  

ן דליכא  כיו ,זאת ועוד. חשש מלאכה כלל
כריסוק   ,מוליד רק בפעולות הניכרות לעין

.  אין מוליד בחשמלאו דס"ל ד]  .שלג וכדומה
כיון  כוונתו שבחוטי החשמל בבית או ש

, אמרו  ניתן לחוש את החשמל בנגיעהש
  משא"כ במעברים אלקטרוניים.  מוליד

וביאר  [ .)אות ד(וכאשר נתבאר כל זה לעיל 

נאמרו  בונה שדברי החזו"א ב )בח"א ר"ס לב(
במעגל חשמלי שיש בו תועלת ותוצאה  

הנראית לעיניים, או לשאר חושי  ה גלוי
האדם וכו', אבל בכל אלו אין סרך מלאכה.  

הוסיף שדברי החזו"א   )ד"ה וכיוצא(ועוד שם 
שסגירת מעגל חשמלי שבו תוקעים ברזל  
בברזל, והחשמל מתחיל לזרום ביניהם, 

ש בו  שהגדיר החזו"א שנותן צורה לחומר י
מלאכת בונה. אבל מעגלים זעירים  
המחברים ומתפרקים בחלקיקי שניות, ואין  
בהם כל נפק"מ ותוצאה חשובה וניכרת, אין  

כ"ז נראה ברור   ,וסיים נין כלל.זה דומה לב
  , אך אינני אומר קבלו דעתי ,לדעתי העניה

והדבר מסור להכרעתם של גדולי ההוראה  
 עכת"ד.  עיני העדה.

 

 האוסרים 

מכתב  מובא    (שעטעמ'  מזוזה  )חוט שני    פרבס  יז.
ם קרליץ יסשחתומים עליו הגאון רבי ני 

 ,והגר"ח קנייבסקי ,הגאון א"ל שטיינמןו
חדר שפועל  לשון "יש להמנע" וז"ל, ב

שע"י פתיחת דלת   ,במזגן הנקרא אינוורטר
  , או חלון וכיוצ"ב מושפע המנוע מיידית

ומשנה את עוצמת זרם החשמל, יש להמנע  
)וכן הנקלע למקום ש בזה בשבת. מלהשתמ

  . שמותקן בו מזגן זה, יש להמנע מפתיחת דלת או חלון( 
  )ח"ג עמ' סא הע' ה( בספר ארחות שבת  עכ"ל.

ם אלקטרונים, שכל רישום  כתבו על כרטיסי
אלקטרוני "לכאורה" אסורה, ולא פירשו  
למה, וניכר שלא נחתו שם לפעולת מקרר זה  

מהי   ק"ו לא לפעולת המוליכים למחצה
קונטרס מקררים  ובכאשר יראה הרואה. 

 ,משמרת השבת בהוצאתומקפיאים בשבת 
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)עמ' ג'  ברוורמן אליהו  ה"גשכותבה הינו הר

משענתו היא  ו ,נידו"דכולו לאסור את  (1הע' 
על החזו"א כלשונו "ידועים דברי רבותינו  
שבסגירת מעגל חשמלי יש לחוש בזה משום  

. ולכן  איסור דאורייתא וכהכרעת החזו"א"
כתב שדין מוליכים למחצה כדין מפסק רגיל 
ששניהם אסורים מדאורייתא "כיון שעצם  

והפיכתו מחוט   ,השינוי בחוט ממוות לחיים
נחשבת כמלאכה    ,ם חשמלמת לחוט בעל זר

ותיקון האסורים מדאורייתא". עכ"ל. וכך  
כותב שאסור, כי באופן מיידי   )אות ו( להלן 

שמנוע   ת ט(או )בנעשה רישום בכרטיס. ושוב 
אינוורטר יש להמנע כמו שכתבו הרבנים  

לתוכן טכני והלכתי   הוהפנומביא מכתבם. 
, ואל (חי"ב דלהלן)אל הספרים שבות יצחק 

מכשירים אלקטרוניים בשבת לרה"ג ישראל  
 את"י.ומאיר מורגנשטרן שליט"א 

  את המכתבים בנידו"ד, ושם  )בפרק ב(וקיבצו 
שחתומים עליו    תבמכ  )בריש הקונ' ושוב בעמ' יד(

הגרי"ש   ,הגריא"ל שטיינמן ,הגר"נ קרליץ
  , הגר"ש ואזנר ,הגר"ח קניבסקי ,אלישיב

ים עם  בדבר המכשיר , והגר"ש אוריערבך
שיש בשימוש בהם  ,מנגנונים חשמליים

או רישומים    ,או הגברת עוצמת זרם  ,הפעלה
 .דיגיטליים וכדומה, שהם אסורים בשבת

ת של  וך על המצאוסמוצריך להזהר מל
ים על ספק פסיק רישיה או  סהמבוס היתרים

גרמא וכדומה בדימויים מפוקפקים עד 
מכתב מתאריך כ"ה    (עמ' י )מאוד. עכ"ל. ושם  

  , תשע"א שחתומים עליו הגר"נ קרליץ אב
  , הגרא"ל שטיינמן והגר"ח קניבסקי בזה"ל

חדר שפועל במזגן הנקרא אינוורטר שע"י  
מנוע פתיחת דלת או חלון וכיוצ"ב מושפע ה

ומשנה את עוצמת זרם החשמל, יש   ,מיידית
להמנע מלהשתמש בזה בשבת ]וכן הנקלע  

יש להמנע   ,למקום שמותקן בו מזגן זה
  ( עמ' יח)ושם [ עכ"ל. .דלת או חלוןמפתיחת 

מכתב שחתומים עליו הגאונים הגרא"ל  
  , הגר"נ קרליץ ,והגר"ח קניבסקי ,שטיינמן

הגרי"ש אלישיב והגר"ש אויערבאך  
היות ולאחרונה   ,כסלו תשע"בבך כו מתארי

עם התקדמות הטכנולוגיה נוצרו שאלות  
חמורות בהלכות שבת בהגברת זרם או  

מים דיגיטליים, שנאסרו ע"י גדולי  וריש
  ( עמ' כב). ושם ישראל במכשירי חשמל וכו'

מחורף תשע"ד בחתימת הגר"נ   מכתב
הג"ר דוב לנדו   ,הגר"ח קניבסקי ,קרליץ

לות  וז"ל, כל מיני פעווהג"ר יהודה בויאר 
חשמליות ומהם שיש בה הגברת זרם ורישום  

כגון שעוני מים והמקררים   ,דיגיטלי
החדשים שיש בהם משום לתא דאיסורי  

  ( עמ' טו)ושם מלאכה דאורייתא ממש וכו'. 
ג  רשריאל רוזנב ןמכתב בחתימת הגאו

והגאון שבח צבי רוזנבלט והגאון מנחם  
ופשיץ מנדל לובין והגאון נתן הכהן ק

קהת הכהן גרוס אודות   והגאון שמאי
שע"י כל פתיחת דלת   ,המקררים החדשים

וכניסת אויר חם מתבצעת במישרין פעולה  
של רישום דיגיטלי, וכמו שהורו מרנן גדולי  
הדור לאסור כל פעולה שנעשית ע"י רישום  

יש חשש איסור דאורייתא.   ,דיגיטלי וכו'
קליין  מכתב מהגאון משה שאול    (עמ' יח)ושם  

בכסלו תשע"ג שבהתפתחות מתאריך י"ח 
המכשירים הדיגיטליים אצל המקררים  
והמזגנים ]כגון אינוורטר[, אשר ע"י  
החיישנים המורכבים במכשירים הרי זה  
גורם שבכל פתיחת דלת נעשים שינויים  

ם,  יהן ע"י תוספת זרמים חשמלי ם,חשמליי
והן ע"י רישומים דיגיטליים ועוד פעולות  

מכתב מהגאון רבי   (עמ' כא)ושם  ו'.שונות וכ 
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וברוב    ,מקרריםה דוד אריה מורגנשטרן לגבי  
הדגמים שנבדקו קיימת השפעה ישירה של  

דבר הכרוך   ,המשתמש על פעילות המקרר
  בשאלות חמורות של חילול שבת רח"ל וכו'. 

 (חלק נ עמ' רז כסלו תשע"ה)בקובץ בית הלל גם 
מאמר בשם "רבני משמרת השבת", כולו  

צוף אזהרות שכל הורו כל גדולי הדור  ר
רק בסופו צירפו   ,כמעט ללא ראיות כדומהו

מכתבים מגדולי הדור שחובה לעשות את  
 ההתקן שלהם ושכל ההתקנים אסורים ע"ש.  

פשוט  (חי"ב ושם פרק טדרזי, )בשבות יצחק גם 
ופשוט לו   , בונהיש בכך משום לו ש
  , ולא ביאר למה , יים בכרטיס אסוריםששינו

  . עמד על כך ולא מצאתי לעיל בספרו מא וש
  ( 34סי' סח עמ'  157חלק )יתד המאירי קובץ בו

גם על  , יחזקאל רוזנטל ה"גמאמרו של הר
שינויים  הדרך האמורה לאסור כיון שיש 

רמוסטט  טחשמליים ורישומים דיגיטליים ב
טיס הפיקוד שמתבטאים בשינוי  רובכ

מסיבה זו כתבו  שו ,צמת פעילות המזגןוע
ומביא   ,שםו ימ ישראל שיש להמנע מש  גדולי

בספר  ו הרי שלא ביאר שום איסור. .מכתבם
עמד  והלאה( 362ח"ב עמ'  ,הררי)קדושת השבת 

וידיעתו הטכנית   ,אודות המוליכים למחצה
סובר שאין  ה   ,מערכי לב בקיצורת על הננשע

ם שלא  אך יש הזרמת זר,  סגירת מעגליםבהם  
י ממות  דן לפי החזו"א דהו  לכןו  ,היתה קודם

  גרי"ש שאל את הש (403עמ' )ושם  ,לחיים
והציג בפניו את הציור ממערכי לב   ,אלישיב

וענהו    ,"להנואת ההסבר    ,של מוליך למחצה
וגם לבי"צ מוליד.   , שזה בונה מדאורייתא

שבכל שינויים   ,ועפ"ז דן לכל אורך ספרו
בטרנזיסטורים ובזכרונות יש איסור בונה  

מהמערכי לב  ע"ש. וכיון שמקורו ומוליד 
, ונתבאר  שסבר שיש בהם הולכה חדשה

יש לו לדון   בריש אמיר שאינו נכון, שוב
הרה"ג שלמה זלמן קורן  וכן  בהכל מחדש.

)שם עמ' תתקס, שהוא ח"ג  קרני אורה  ובספר

ישנו   רבך(ייז אולהגרש" השלם מאורי אשמספר 
ואת דעתו   , תיאור מדעי של הטרנזיסטורים

מוליכים  הש (תקעבעמ' ת)הרב קורן שם  מביע
"א לפי החזו"א יש בזה  זלמחצה לדעת הגרש 

וכפי שנתבאר לעיל עמ'   ,בעיה של בונה
)עמ' תתעט עמ' תתעט[ ושם  ט"ס וצ"לתתעו ]

טרנזיסטורים,  העמד לגבי  פ"ו ענף א אות ה(
א  ולמוליך  ים ממצב שלסבר שהם עוברו

,  ת החשמלולא שהוא מוסיף בצריכ  ,מוליך
חיבור לא פיזי  אם לדרכם עסקו בשאלה הו

כי   ,יש בו משום בונה לדעת החזו"א
בטרנזיסטור המעגל כל הזמן סגור ואין  

שלדעת  ו. חיבור פיזי של החיובי והשלילי
  , בכך בונה אין (עמ' עב והלאה)המערכי לב 

השיבו  "א ז הגרשבשיחתו עם שאולם ו
  שלדעת החזו"א כן אסור משום בונה. 

הם   ,כאמור ( ות ט)א]ומלבד האמור לעיל 
וזו   ,שיש כאן הפעלה ממוות לחייםו סבר

בהמשך   שיטתםאת טעות.[ וכך הם כפלו 
שאסור משום בונה לחזו"א שזו   (עמ' תתקסא)

כפי שנתבאר לעיל עמ'   ,הולכה ולא הולכה
עמ'  ) עוד שםתתעד ]ט"ס וצ"ל תתעט[ ו

כתבו כן, אלא ששבו וערערו   (תתקפט והלאה
ו  מכעל כך שיתכן לומר להיפך שאין בונה. 

כן רבים חששו לדעת החזו"א כגון בשו"ת  
שכתב שיש חשש   )ח"ב פרק מא ס"ב(אור לציון  

חש   )ח"י סי' כו(וכן בשו"ת מנחת יצחק בונה. 
)ח"ג סימן טז פרק  לו, וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר  

)או"ח ח"ג סי' מב, וח"ד סי' פד  "מ , ובשו"ת אגח(

)ח"א או"ח סי' בשו"ת שבט הלוי וכן , אות ב(

כתב שחידוש החזו"א צ"ע,   ות א(קכא א
  . כתב, אנחנו מחמירים בזה )סימן מז( ובח"ח 
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)ח"ג בפתיחה וראה עוד בספר ארחות שבת 

 .לפרק כו(
 

 מזגן אינוורטר 

יח. וכדי שהיריעה תהיה שלימה, נבא 
הבעיה ההלכתית הנוספת שיש בקצרה על 

  , יבמזגן, והיא תוצאות הכרטיס הדיגיטל
הוא   ,והושבהגיע למדת המעלות שקבע

מורה למנוע לפעול, ונמצא שהאדם שנכנס  
כיום   לחדר הקדים את הפעלת המנוע. והנה

]כיום    וורטרנישנם שני סוגי מזגנים רגיל ואי
בכל המזגנים קיים כרטיס דיגיטלי, שיש בו  

מליים בכל עת, ונתבאר דינו  שנויים חש
לעיל. בעבר היה במזגנים טרמוסטט שאינו  

זה היתה סוגיית  דיגיטלי, והרי שבמזגן 
אינוורטר תכונתו  מזגן  ,טרמוסטט רגיל[

רמוסטט  טהינה שכל הזמן המנוע עובד, וה
משנה את עוצמת הפעולה, ולא שמפעילו או  
מכבהו. וכיון שכן פשוט היתרו, כי שינוי  

כת חשמל מותר גמור, הן משום  בעוצמת צרי
)וכדלעיל והן משום בונה  )כדלעיל אות ב(מוליד 

כתבם  מן מדעי טכנולוגי במכו  וכ"כ. אות יא(
שהרי   רוטר, סימן יא(  ,)הנדפס בספר על פלגי מים

הדבר ברור לכל בר דעת כי ההשפעה על 
מזגני אינוורטר היא עקיפה ואינה מידית.  

  י' יב אות ו( )שם סועע"ש. וגם המחבר גופיה 
שעדיף  ,במכתבו למכון משמרת השבת

ושהשפעת הכרטיס   , אינוורטר על מזגן רגיל
דית, ולא כאשר הם  המנוע בו אינה מיי על

לוי יצחק  מפרסמים. ועע"ש. וכ"כ הגאון 
)פ"ו אות ז עמ'  הלפרין בספרו החשמל בשבת 

י אינוורטר  סשיש עדיפות למדח קכה(
מהטעם האמור. וכן התירו מנוע זה הרה"ג  

)ח"ט סימן  אביאל ישעיה בקובץ שואל ומשיב  

והרה"ג יעקב מור בקובץ ויען שמואל   לט(
ובספר מיוסף עד יוסף  חכ"א סי' סה אות ו()

וכ"כ רבני הישר והטוב   )רביוב, על סי' רעז הע' י(
ולמעשה אף   )בקובץ הישר והטור חכ"א עמ' שלג(

ע"כ.   .גני אינוורטר אנו מורים להקלבמז
וכ"כ הרה"ג מרדכי רוטנברג בקובץ אליבא  

לפי שאין בו   נז עמ' קח טור ג(חלק )דהלכתא 
א רק שינוי עוצמת הזרם  סגירת מעגל אל

המעגל, ושהמתפרסם לאחרונה   בתוך
בעיתונות כאילו דעת כל רבותינו לחשוש  
בזה לאיסור מלאכה. טעו והטעו בזה, שאף  

  חזו"א מסתבר דלא היתה דעתו כן. בדעת ה
ועתה אינה ה' לידי קובץ תל תלפיות  

)חלק סח תשרי בהוצאת מכון הוראה ומשפט 

אמר זה  כולו לחזק מ , וגיליון סטתשע"ג עמ' רסג

קונ' משמר  שהוציאו ולהשיב על מכון משמרת השבת 

מאמרו של הרה"ג שמשון   (לסותרו ההלכה
לוגי הנקרא  )איהו עומד בראש מכונם הטכנופרנקל 

דרשת וחקרת שתחת הגאון רבי מרדכי גרוס והם  

שמזגן אינוורטר   פיתחו שעון מים כשר לשבת(
ור עם  עדיף על מזגן רגיל, בפרט שאחר הביר

חברות המייצרות מזגנים ולפי בדיקות 
זמן התגובה של מזגן  כיום  תברר ששנעשו, מ

רגיל ]שכיום כולם פועלים ע"י טרמוסטט  
התכבה, וזמן תגובת מזגן  דיגיטלי[ לפעול ול

להגביר או להפחית את עוצמת  ,אינוורטר
המנוע כמעט שווה, שגם מזגן רגיל מגיב  

הגברת  תוך דקה. וחמורה הפעלה וכיבוי מ
 זרם. ועע"ש. 

הדיגיטלי  יל שהטרמוסטט במזגן רגוגם 
מורה לו לעבוד או להפסיק, מותר הדבר,  
כיון שמפתיחת הדלת עד שהכרטיס מורה  

וד יותר או פחות, אינו שינוי  למנוע לעב
הנעשה מיד ]בשונה מהשינויים החשמליים  
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  א הרי שזו הסוגי ,הנעשים בעצם הכרטיס[
עיל את הפל  שגורם הנודעת של טרמוסטט

המדחס או להיפך שהתירו בשו"ת יבי"א  
  )ח"א סי' י( והמנחת שלמה  )ח"א או"ח סי' כא(

, ויתבאר ועוד רבים ושלמים וכמפורסם
ועל כן   ברצות השם בהרחבה בסימן הבא.

הוראתם של מכון משמרת השבת, שמזגן  
אינוורטר אסור ומזגן רגיל מותר, היא  

ונים  הוראה זרה ומוזרה, וכמו שגם הני אחר
דלעיל בסמוך העירו עליהם, שאדרבה  
האינוורטר קיל טפי, היות ושינויי המנוע  

 בתוספת צריכת חשמל, וכל  שבו נעשים
 

)וכדלעיל כה"ג רבים הם המתירים אף לחזו"א  

, ובין כה השינויים הנעשים במנוע  אות יא(
המזגן בשני המזגנים אינם מיידים, ואם  

הרי   משום השינויים החשמליים שבכרטיס,
 בשניהם נעשים שינויים מידיים.

 
מותר להכנס לצאת ולהשתמש   סוף דבר, 

במזגן הפועל על כרטיס    ,בשבת בחדר ממוזג
כרטיס הדיגטלי  דיגיטלי, אף שנעשים ב 

בכניסתו לחדר    שינויים חשמליים תיכף ומיד
, ואין  מחמת שהייתו של האדם בחדר וכן 

 בזה בית מיחוש כלל. 
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 ודכן לשנת תש"פ[ אים בשבת ]מעמקררים ומקפי 

 בקצרה תוכן התשובה  
א. חובה לבטל את הלחצנים שבדלתות המקרר, לפי שהם מפעילים מלבד את הנורה,  
גם מאוורר ונספרים פתיחת הדלתות. דרך ביטולם: בלחצן פיזי, ע"י תפיסתו לחוץ.  

הו  ובמגנטי, מציאתו ע"י מעבר עם מגנט חזק במשקופי הדלתות, וכשנכבה האור ז
וי. ב. גוף החימום, בפתיחת דלת המקרר  מקום הלחצן, ושימת מגנט עליו לשומרו כב

ד. והוא מטעם  -גורם להקדמת הפעלת הגוף חימום, ותמצית ההיתר שיבא להלן. ג
דהוי פס"ר שיכנס אויר חם, וגרמא שהוא יהפך לקרח, וגרמא נוספת שהטרמוסטט  

רמא, ובפס"ר שרי, ק"ו בתרי גרמי  מפעיל את הגוף חימום, והיות ורבים המתירים ג
ה. ועוד יש לצרף את הסוברים דהוי לא ניח"ל שיכנס אויר חם, ולשיטתם  דנידו"ד. 

הוי פס"ר דלנח"ל בדרבנן דמשרא שרי. ו. יש לצרף גם את הסוברים שהבערת גחלת 
של מתכת אסורה מדרבנן. ואף לסוברים שאיסורו מן התורה, יש לצרף את סיעת  

ת המשכן, ולא  דוקא כשמלבן את המתכת לצורך צירוף, כמלאכ הסוברים שנאסר 
כנידו"ד. ז. ואומנם רבים סבורים שגחלת של מתכת אסורה רק במתאדם ושורף, ברם  
בגוף החימום דידן הוא מתאדם ושורף, וא"כ משום הא אין מקום להתיר. עוד יש  

ה, ובשעת לצרף את דעת תרומת הדשן ודעימיה דפס"ר דניח"ל בדרבנן שרי לכתחיל
נים. ח. כרטיס דיגטילי שבמקרר, מכתבי  הצורך ניתן לסמוך עליהם. וע"ע בפ

האוסרים. אולם בסימן קודם נתבאר שאין בו שום איסור, אף לחוששים משום בונה.  
ט. דאמפר מכני, מותר לכל הדעות, כיון שפועל ללא חשמל. דאמפר דיגיטלי,  

כיון שהקדמת הפעלתו היא   שבפתיחת הדלת גורם להקדמת הפעלתו, ג"כ מותר
פס"ר של כניסת האוויר החם מכח פתיחת דלת המקרר, והאויר   בפס"ר בתרי גרמי,

גורם להפעיל את הטרמוסטט, והטרמוסטט גורם להפעיל את הדאמפר, ועסקינן  
באיסור דרבנן לפי שפעולת המנוע שפותחת את החלון שבין המקפיא למקרר, היא  

רי, כיון שהפעלת המנוע וכיבויי הם לשימוש  מדרבנן, ואף לחוששים לבונה ש
המערכת, ולא מטעמי חסכון בחשמל, וע"ע בפנים. י. הקדמת הפעלת המנוע הנגרמת  
מחמת פתיחת דלת המקרר. במנוע אינוורטר, כיון שהוא פועל כל הזמן, והשינויים בו  
הם בתוספת צריכת החשמל, שרי לכו"ע. ובמנוע רגיל, אף שגורם להפעלתו ע"י  

פי שהפעלת החשמל איסורה  יחת הדלת, הוי פס"ר בגרמא באיסור דרבנן, לפת
מדרבנן, ואף לסוברים משום בונה, הפעלת המנוע וכיבוייו נעשית לצורך שימוש  
פעולת המקרר, ולא מטעמי חסכון, לכך אין בהם משום בונה וסותר. יא. בישול הגז.  

ותר, שאינו תולדות האש  מותר משום שמופעל ע"י פס"ר בגרמא. וגם הוא בישול המ
אף אם ניתן עליו שם בישול בתולדות חמה, איסורו מדרבנן. וגם  והוי כמבשל בחמה, ו
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יש לצרף דהוי בישול אחר בישול. וגם בישול הגז הוא מלאכה שא"צ לגופה. יב.  
בישול הקרח ]הנמס על גופי החימום[, מותר מהטעמים דלעיל, וגם הוא פחות  

אלא  ל במלאכה שא"צ לגופה, שאינו צריך לבישולם מכשיעור, וגם דהוי בישו 
להעלמתם. יג. צג דיגיטלי של המקרר, מותר דהוי פס"ר בגרמא בדרבנן, ועדיף שיכסה  
אותו, דאז הוי לא ניח"ל, ובזה פשוט היתרו. שימוש במקפיא המייצר קוביות קרח,  

תמש בהם.  ובמקרר שיש לו קיוסק למים קרים. לא נודע לי דרך פעולתם, ולכן לא יש
ם, שדינם כדין מקרר ישן. ושאינם מייצרים קרח,  יד. מקפיאים. המייצרים קרח מותרי

יש להם דין מקרר דיגיטלי על כל הפרטים דלעיל. טו. התקני שבת כיצד הם פועלים.  
התקן של מכון מדעי טכנולוגי והערות עליו. טז. התקן של מכון משמרת השבת.  

 . סיכום הלכתי .חי .תמוצ ן ו כמ  ירושיא והעדה החרדית. יז. 
 
כיום בשנת תש"פ, מה התחדש   לה:שא

בשימוש במקררים בשבת מבחינה  
טכנולוגית, אילו בעיות הלכתיות חדשות  
התעוררו בגלל התקדמות הטכנולוגיה,  
והאם הם אוסרים את השימוש במקרר  

 ובמקפיא בשבת.
 
 

א. הבעיה הראשונה בשימוש   : תשובה
במקרר בשבת, שכל אחד מודע לה היא,  

והמקפיא נדלקת  המקרר שבפתיחת דלתות 
נורה, ובסגירתם נכבית. במקררים הישנים  
ובחלק מן החדשים, פעולה זו נעשית ע"י  
מתג פיזי הנמצא מול דלת המקרר, שבסגירת 
דלת הנקרר נלחץ המתג ומכבה את הנורה,  
ובפתיחת הדלת, המתג משתחרר ע"י קפיץ, 
ונדלקת הנורה. במקררים החדשים חלקם  

ם המתג ובחלק פועלים בשיטה הישנה, 
פועל ע"י מגנט הקבוע בדלת המקרר,  
ובשעת סגירת הדלת, המגנט מכבה את  
המתג, ובפתיחתה להיפך, לפיכך המתג אינו  
נראה לעין. בעיה זו של הנורה היא המוכרת  
ביותר, ופתירתה ע"י הוצאת הנורה, או  

 בביטול המתגים, כדלהלן.  

 ביטול המתגים 

ות  ד פעולאולם כיום מתגים אלו מפעילים עו
חשמליות רבות וכדלהלן, ולכך הוצאת  
הנורה אינה פותרת את האיסורים האחרים,  
ולכך חובה לנטרל את פעולת המפסקים. 
כאמור ישנם שני סוגי מתגים בדלתות  
המקרר, מתג פיזי או מגנטי, ונבאר את דרך  

 ביטולם.  
, יש לתפוס את המתג לחוץ כל  במתג פיזי 

ם רבים  במקרריהזמן, ולכך יש דרכים רבות,  
מותקן תפסן למתג, וגם אפשר להתקין כזה,  
יש השמים שני מגנטים משני צידי המתג,  
ומניחים עליהם פס ברזל שלוחץ על המתג,  
ויש השמים דבק חזק של ספרים וכדו' על  

 גבי המתג לתופסו לחוץ.  
, לוקחים מגנט ומעבירים אותו  במתג מגנטי 

לאורכם ולרוחבם של משקופי המקרר ]אל  
ום סגירת דלת המקרר והמקפיא[ עד  מול מק

שהמגנט מכבה את הנורה, ואז גילינו את  
מקום המתג המגנטי, ולפני שבת מניחים שם  
מגנט, וכך הוא נשאר כבוי כל הזמן, ושוב  

 אינו מושפע מפתיחת וסגירת הדלת.  
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כמובן יש לעשות כן גם למקרר וגם למקפיא,  
ובמקרר עם דלת כפולה, יש לכל דלת מתג  

 צמו, וכמובן חובה לבטל את כולם.בפני ע
 

כיום הלחצנים מפעילים ]מלבד  
 הנורה[ 

, ברוב המקררים כיום בפתיחת מאוורר 
הדלת, מתכבה מאוורר, ובסגירתו מתחיל  
לפעול, מטרתו לפזר את האויר בשוה  
במקרר, והוא פועל בשעה שדלת המקרר  
סגורה ]בדר"כ בשעה שהמדחס פועל. ניתן  

חת דלת המקפיא או  "י פתיגם להבחין בכך ע
המקרר ולחיצה על הלחצן, או אם הוא  
מגנטי שימת מגנט עליו, ולשמוע את  
המאוורר מתחיל לפעול, ובהסרתו לשמוע  
אותו מפסיק[, אך מתכבה בפתיחת הדלת,  
מטעמי חסכון שלא לפזר את הקור אל מחוץ  
למקרר. המאוורר מותקן בתא ההקפאה ויש 

. בעיה הקירורמקררים שהוא מותקן גם בתא  
זו נפתרת ע"י ביטול הלחצן, בין אם הוא  
פיזי או מגנטי ]כן אמר לי טכנאי מקררים  
יר"ש, וכ"כ שביטול המפסק מבטל את  

)עמ' איסור המאוורר בקונ' על משמר השבת 

שבהוצאת מכון מדעי טכנולוגי, ובקובץ  (6
, וכ"כ הרה"ג  )חכ"א עמ' תקה(ויען שמאל 

לפיות  ץ תל תשמשון פרנקל שליט"א בקוב

 
יש מקררים שביטול המתג לא מבטל את   א

ההתראות, והנה יש התראה שפועלת מיד  
רי  ק אחויש שאחר זמן. אם הם מופעלים ר

מספר שניות, הנה דרך פעולתם היא ]כן  
ביאר הרה"ג יעקב מור בקובץ ויען שמואל  

, וכן ביאר לגבי (4)חכ"א סי' סה עמ' תקט הערה 

, וע"ע  (1)חלק סח מכון הוראה ומשפט עמ' רנה הע' 
 . )עמ' ו(בקונ' מקררים ומקפיאים בשבת 

 
[ יש  )אות ט(, ]פעולתו תתבאר להלן דאמפר

מקררים שפעולתו קשורה לספירת מספר  
פתיחת הדלתות. ]וביטול המתג מבטל בעיה  
זו כאמור לעיל, וכן אמר לי טכנאי מקררים  

 יר"ש.[ 
במקררים החדישים יותר, יש   , מום החי גוף 

מקררים שקשרו את הפעלת גוף החימום  
בספירת מספר פתיחות הדלת ]ונעילת המתג 
מבטלת בעיה זו, כן אמר לי טכנאי יר"ש,  

, וכן  (7)עמ' וכ"כ בקונ' על משמר השבת 
)עמ' מבואר בקונ' מקררים ומקפיאים בשבת 

שספירת פתיחת הדלתות   כד, ועע"ש עמ' ט, יט( 
הפעלת גוף החימום נעשית ע"י  דמתלהק

המפסק שפועל בעת פתיחת הדלת וסגירתה, 
שניתן לבטלו ע"י הנחת מגנט    )בהערה ה(ושם  

)חלק נ עמ' רז  עליו. וע"ע בקובץ בית הלל 

 .[והלאה(
יש מקררים שבעת זימזום ונורת אזהרה 

פתיחת הדלת מופעל ציפצוף או נדלקת נורת  
ה  שארת נהתראה, המזהירים על כך שהדל

פתוחה. יש שהם מופעלים מיד, ויש לאחר  
מספר שניות. גם בעיה זו נפתרת ברוב  
המקררים ע"י ביטול הלחצן. וראה כאן  

במקרר שהמתג אינו מבטל את   אבהערה
 ההתראה מה דינו.  

)מונסי,  כרטיס דיגיטלי בקובץ אור ישראל 

.[ או ע"י טרמוסטט מכאני,  (20חס"ט עמ' פז הע'  
או דיגיטלי, שכשהוא חש שהחום במקרר  

או הנורה. אלא  צוף עלה, מפעיל את הצפ
שהטרמוסטט הדיגיטלי שפועל ע"י כרטיס  
דיגיטלי, חש מיד בשינוי החום, אלא  
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שמתכנתים בו הוראה להפעיל את ההתראה  
אחר הזמן שקבעו במחשב, כגון אחר דקה, 
משא"כ הטרמוסטט המכני, חש בכך רק  
אחר שעובר זמן מפתיחת הדלת, כשהחום  
  במקרר גובר, ואז הטרמוסטט סוגר מתג 

 לי, ומפעיל את ההתראה. ע"כ.  חשמ
ונראה ששניהם מותרים, היות והשינוי  
בטרמוסטט אין בו שום איסור, שאם הוא  
טרמוסטט מכני, לכל הדעות אין איסור, ואם  
הוא דיגיטלי, גם הוא מותר כאשר נתבאר  

שעצם השינויים שבכרטיס    )בסימן קודם(עיל  ל
אין בהם איסור. ולגבי ההפעלה שמפעיל  

את הזימזום, או את נורת  סטט הטרמו
ההתראה שהיא נורת לד, היות והפעלה זו  
היא איסור דרבנן, וכיון שהפעיל אותם ע"י 
פס"ר בגרמא, ]ובטרמוסטט מכני, עוד הוי  
תרי גרמי, כניסת האויר החם שמפעיל את  
הטרמוסטט, והטרמוסטט עצמו שמפעיל  
את ההתראה בגרמא[, לכך משרא שרי. ק"ו  

ויקפיד לסגור אותו  קרר אם יפתח את המ
קודם שתפעל ההתראה, ורק קרה מקרה  
שהתמהמה וההתראה פעלה, דלא עביד  
איסורא, ומשרא שרי. וכמובן טוב יותר  
להקפיד לסגור את המקרר עוד קודם  
שתופעל ההתראה, ובכה"ג ליכא איסורא, 

 .(11)עמ' וכ"כ כסיפא בקונ' על משמר השבת 
ובמקררים שההתראות מופעלות מיד  

מור עסקינן הכא כשביטול המתג לא  ]וכא
מבטל את ההתראות[, הרי דהוי פס"ר  

,  לכתחילה שקשה להתיר בזה לבדו בדרבנן, 
אלא אם כן נתקעו בשבת עם מקרר כזה, אז  

כאשר יתבאר   אף בהא, יהיה אפשר להקל
, שבמקום הצורך אפשר להקל  )אות ח(להלן 

בפס"ר בדרבנן, ע"ש. אומנם הרה"ג יעקב 

)חכ"א הנדפסת בויען שמואל בתו מור בתשו

פשיט"ל להתיר גם   סימן סה אות ג' עמ' תקד(
בזה מטעם דהוי לא ניח"ל, לפי שאין צורך  
בהתראה זו, כיון שגם ללא ההתראה, האדם  
יראה שהמקרר פתוח תוך זמן קצר ויסגור 
אותו. וגם אם לא ישים לב, עדיין המוצרים  
לא יתקלקלו, ועל כן הוי פ"ר דלא איכפת  

בדרבנן, וכ"ש שזה נעשה בגרמא, שאין  ליה  
ההתראה פועלת מיד אלא לאחר דקה, על כן  

תיר גם אם ה שוב ו כתב דיש להקל בשופי.
זמן  את מיד בפתיחת הדלת המקרר סופר 

,  גרמא , והרי שבזה אין את היתר שלפתיחה
כיון דהוי פס"ר דלנח"ל בדרבנן.  מ"מ מותר 

ל,  ואחר המחילה, בוודאי דהוי ניח" ע"כ. 
לשם כך משקיעים כסף וטכנולוגיה, ונוח  ו

לאדם לדעת מיד, ולא רק אחר רבע שעה, 
ק"ו אחר יותר זמן. וגם אם יש מי שלא  
איכפת לו, בוודאי שא"א להתיר היתר גורף  
לכל העולם מטעם לא איכפת ליה, כשברור  

)עמ' תקט ד"ה שרבים נוח להם בזה. עוד להלן  

זה   כתב על נידון המקפיאים המכאניים(
במקפיאים, בזה"ל, וגם אם מופעל  
]ההתראה[ ע"י טיימר מכאני, מ"מ כיון  
שאין בזה יותר מאשר פתיחה וסגירה של  
מעגלים חשמליים, לדידן הספרדים אין בכך  
בעיה. עכ"ל. ומה זרים הדברים, שלמעשה  
כאן הוא מתיר כל הפעלה חשמלית ללא גופי  
חימום. וכנראה יש שם טעות, והרי גם לעיל  

ביאר להתיר מטעם לא ניח"ל. איך   אמור כ
שלא יהיה כדי לצאת מכל חשש, בכה"ג  
הפתרון הוא להפעיל את המקרר ע"י שעון  
שבת, ולכוון את הזמנים שמשתמשים  
במקרר שהמקרר יהיה כבוי. או כמובן  
 להתקין למקרר התקן שבת הפותר בעיה זו.  
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ולכן חובה לבטל את המפסקים, ובלא כן  
פשוט שעובר על איסור בעת פתיחת וסגירת  

ה מתג  ומכבעיל דלת המקרר, לפי שהוא מפ
חשמלי רגיל. ובביטול המתג כל הבעיות  
הנזכרות מתבטלות בעת ביטול המפסקים 
]כן אמר לי טכנאי מקררים יר"ש, וכ"כ גם  

 .[ (6,7)עמ' בקונטרס על משמר השבת 

 הקדמת הפעלת גוף החימום 

ב. ועתה נבא לבעיות האחרות שיש כיום  
במקררים, שאינם תלויים במתגים שבדלתות  

דון בבעיה הקשה ביותר  דם נוקו המקרר,
שישנה במקררים, שהיא הקדמת הפעלת  
הגוף חימום, ואח"כ בלנ"ד נדון בבעיות  
הנוספות. ולמען הבהירות תחילה נציג את  
הבעיה ונכתוב בתמצית את טעם ההיתר, 

 ואח"כ נבא לבארו בהרחבה, ברצות השם.
כיום לכל המקפיאים שבמקררים מותקן גוף  

הקרח שנוצר   ר אתהפשיחימום, שתפקידו ל
במקפיא, היות ובפתיחת דלת המקפיא נכנס  
אויר לתא ההקפאה והאויר נהפך לקרח,  
וקרח זה מפריע לתפקוד המקפיא. גוף 

 
ממכון    (8)עמ'  אומנם בקונ' על משמר השבת    ב

, ס"ל דשרי לפתוח את דלת  לוגימדעי טכנו
המקרר בשעה שהמנוע פועל, אף שגורם  
למנוע לעבוד יותר זמן, ובזה להקדים את  
הפעלת הגוף חימום, והבאנו את דבריהם  

ע"ש. גם בקובץ אור ישראל   (ו)הערה להלן 
להתיר זאת,   כתב (11)מונסי, חס"ט עמ' פד הע' 

כיון שהמנוע היה פועל בלעדיו, והוא רק  
סקת המנוע, שע"י כניסת האויר  מנע את הפ

החם המנוע ממשיך לפעול. והרי זה דומה  
לשעון שבת שמכוון להפעיל תנור בעוד  

החימום מתחיל לפעול אחרי מספר שעות 
של פעולת המנוע ]בין שש שעות, לשתים  
עשרה שעות של פעולת המדחס, תלוי בסוג  

. שעה כחציהמקרר, ואז פועל הגוף חימום 
בנוסף, יש מקררים שהפעלת הגוף חימום  
קשורה גם למספר פתיחת הדלתות, ובבעיה 
זו עסקנו לעיל, שפתרונה רק בביטול מתג  
הדלת.[ ופעולת גוף החימום היא רק  
כשהמנוע של המקרר כבוי. ]כך שלא תועיל  
העצה לפתוח את דלת המקרר רק  
כששומעים את המנוע עובד, שגם אז אף  

חימום אינו פועל, אך   הגוףאי ששהוא ווד
בפתיחת הדלת הוא גורם להקדמת הפעלת  

 .[בהגוף חימום באותה מידה 
ברם נראה שגרם הקדמת הפעלת גוף 
החימום מותרת, מטעם דהוי פס"ר בגרמא  
דשרי מעיקר הדין. וכאן דהוי גרמא דגרמא,  
קיל טפי, לפי שברוב המקררים ]חוץ ממקרר  

דלת  יחת האל ג'י, וכדלהלן[ גורמת פת
הפעלת המנוע, ופעולת המנוע גורמת  ל

להפעלת הגוף חימום, וא"כ הוי תרי גרמא,  
וכל כה"ג משרא שרי בפס"ר. עוד יש לצרף  
את הסוברים שגחלת של מתכת אין  

שעה, וגוי רוצה לנתק את השעון, ואז התנור  
לא ידלק, שמותר ליהודי למנוע מהגוי לנתק  
את השעון, שאינו עושה בכך מלאכה, רק  

א  מונע ממנו מלבטל את פעולת השעון, שהי
מוכנה זה מכבר. אף כאן  ערוכה ו

הטרמוסטט מקביל לשעון, והאויר הקר  
שבמקרר מקביל לגוי, כיון שהאויר הקר  
גורם לכיבוי המנוע, והאדם מסלק את האויר  

.  עכ"ד  הקר, ומונע ממנו מלכבות את המנוע.
אולם אין דבריהם נראים, ועיין להלן )הערה  

 ו(. 



ומקררים          סימן ב          מזגנים     

  

 מה
 

בהבערתה איסור תורה, וחזרנו לכך שעצם  
האיסור הוא איסור דרבנן, וא"כ נידו"ד הוא  

ם כדין פתיחת דלת מקרר, שהתירו הפוסקי
וכן יש לצרף את הסוברים דהוי לא  הלן.  כדל

ניח"ל, ולכל הפחות הוי ספק לנח"ל. ]בנוסף  
כשמוציא מוצר מהמקפיא ]ולא כשמכניס  
מוצר[, כלל לא הוי פס"ר, ועל כן בכה"ג שרי  
לגמרי. וזה מטעם שכל מוצר שנמצא  
במקפיא, מצריך את המקפיא שימשיך  
לקררו ]כי כמובן קור המקרר אינו נשמר,  

הוא מתחמם, וככל שיש יותר   הזמן לא עםא
מוצרים במקרר, כן יש צורך בפעולת קירור  
ארוכה יותר כדי לקררם[, וכשמוציאים מוצר  
מהמקרר, ישנם פחות מוצרים במקרר ולכן  
המקרר צריך לעבוד פחות בשביל לשמור על  
הקור, אומנם מנגד, בשעת פתיחת הדלת,  
  נכנס למקרר אויר חם, וזה מצריך פעולת 

כה יותר, מ"מ פעמים רבות  ר ארוקירו
שהוצאת המוצר, היא יותר בעלת משקל  
מהכנסת האויר החם, כך שאינו פס"ר  
שיפעל המנוע מוקדם יותר בגלל פתיחת  
דלת המקרר להוציא מוצר. ובוודאי שזה  
יכון אם הוציא מוצר שעדיין לא התקרר דיו,  
או אם הוא מוצר שעדיין לא הספיק לקפוא. 

, או קר בקור  קפוא ר כבר ואף כשהמוצ
המקפיא, הרי שהוא בעצמו משפיע קור,  
והמקפיא צריך רק לשמור על הקפאתו, 
ונמצא שמנגד יש את האויר שנכנס בנוסף  
להוצאת "המקפיא הקטן", ויתכן שבסך הכל  
הוי פס"ר שיפעל המנוע יותר זמן, ברם אין  
בכך וודאות, וא"כ אינו פס"ר שיפעל יותר  

 המנוע.[ 
 

 

 יא שבמקפ ימום  גופי ח 

ג. ועתה נבא בהרחבה: לכאורה יש לאסור  
את פתיחת דלת המקרר או המקפיא, משום  
שלמקפיא יש גופי חימום הנמצאים בדפנות  
המקפיא ]בדרך כלל מתחת לתא ההקפאה[, 
ותפקידם להפשיר את הקרח שנוצר  
במקפיא. והנה בכל המקררים הגוף חימום  
מתחיל לפעול אחרי מספר שעות ]בין שש  

[ של פעולת מנוע המקרר.  עשרה לשתים
נמצא שכשהאדם פותח את המקפיא, בזה 
הוא גורם להקדמת הפעלת המנוע, והמנוע  
גורם להקדמת הפעלת גופי החימום.  
ובמקררי אל ג'י יש רגש מיוחד למקפיא,  
שבהצטבר גלידי קרח הוא מפעיל את גוף  
החימום, וא"כ בפתיחת דלת המקפיא גורם  

ווסף לגלידי  א ומת כ נקפלכניסת אויר שאח" 
הקרח, ובזה מקדים את פעולת גוף החימום.  
נמצא שע"י גרמא הוא מקדים את הפעלת  

 הגוף חימום.  
 

ואחר הבירור אצל טכנאי מקררים ת"ח  
יר"ש, ברור שגוף החימום לוהט ומאדים  
כאשר הוא נראה בעינים, וכ"כ גם בקובץ 

וגם   (6)מונסי, סט עמ' פג ובהערה אור ישראל 
ובקונ' מקררים    (8)עמ'  ר השבת  ל משמונ' עבק

. ויש לדון גם מצד  )עמ' ט(ומקפיאים בשבת 
בישול המים של הקרח שמפשיר וחלקו נופל  

 על גופי החימום ונשרף.
 

 פס"ר בגרמא ]וכאן הוי תרי גרמי[ 
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ד. הנה פתיחת הדלת שמקדימה את הפעלת 
בגרמא דשרי אף   גגופי החימום, הוי פס"ר 

מתירים  שרבו הנודע  בשל תורה, שהרי 
)ראה בשו"ת נחלת לוי ח"ב סימן  גרמא לכתחילה 

, ובפס"ר בגרמא קיל טפי, וכאשר ביאר  ד(
  )ח"א או"ח סי' כא סוף אות יד( בשו"ת יבי"א 

דשרי לנער את הטבלה    )שבת קכ ע"ב(מהמאירי  
והנר נופל, מפני שהוא גרמא ע"י פסיק 

שכן הורה להקל    )בסוף הסימן( רשיה. ועוד שם  

 
  ,רפס"יש מקום להשיב דלא עסקינן הכא ב ג

עושה הפס"ר הוא  , שהרי  עשה גמורמבאלא  
את עושה האך  ,פעולה אחת ויוצאת אחרת

אלא   ,בוודאי אינו פס"ר ,הפעולה עצמה
, ממילא כאן בפתיחת דלת  עצם המלאכה

כמה  , היות ופתיחתו בנויה לעשות מקררה
הדלת נפתחת להוצאת  , פעולות יחדיו

,  וכו'אוורר כבה המ , האור נדלק , האוכל
  , רק דלת נפתחת ההמקרר אינממילא דלת 

  הפעלה  כמה מערכותהיא כוללת אלא 
וא"כ   , שהותקנו לעבוד בשעת פתיחת הדלת

בעת  פס"רמערכות אלו אינם נחשבים 
  אלא מעשה גמור.  פתיחת דלת המקרר,

אולם זה אינו, כי יצדקו דברינו בנורה  
החשמלית וכן למקפיא שמופעל מאוורר  

יסוקנו  מידית בעת פתיחת הדלת, ברם כאן ע
א בכך שפתיחת דלת המקרר גורמת  הו

להקדמת הפעלת המנוע, וזה שהמנוע פועל  
אינו קורה בעת פתיחת הדלת עצמה, אלא 
שכיון שנכנס משב רוח מבחוץ מעלה את  
הטמפרטורה, ולצורך "תקלה" זו בנו  
טרמוסטט שיפעיל את המנוע, הרי שאין  
פתיחת הדלת בנויה להפעלת המנוע אלא  

 מבחוץ. ס אויר חםהוי פס"ר שיכנ

)חאו"ח סי' קנא אות ג, ובתשובתו שנדפסה    הר צביה

דגרמא אינה נחשבת   בירחון קול תורה אב תשכ"ג( 
כמעשה לאסור בפס"ר. ע"כ. וכ"כ עוד  

)ח"ד או"ח ר"ס לה, וסי' לו סוף אות  בשו"ת יבי"א  

 )ח"א סי' קצד אות ב(משו"ת אבני נזר  ה(
ושו"ת   )סי' שכח(מהרשב"א, ומאבן העוזר 

. ע"כ. וכ"כ  ובמה( יא ד"הח סי' )או"חלקת יואב 
מפי   )ח"ב פ"א סעיף טז( בספר מנוחת אהבה 

  )יו"ט אות צט( , שכן הוא במנהיג דהראשונים 

)ח"א גופיה בספרו ואף שהמנוחת אהבה  ד

,  לפתוח מקרר עם גוף חימוםאסר    פכ"ד סכ"א(
משנתו שהתיר בח"ב   את לכאורה סותר  וזה

אין זאת אלא  . בגרמא סיק רישיה הנ"ל פ
משום שאף פתיחת המקרר בלא גוף חימום  

וזו כשיטתו   ,התיר רק מדוחק לעיל מינה
וחת  לאורך ספרו, כמו שכתב בהקדמת מנ 

שגם במקום שנראה   )בד"ה והנה האמת(אהבה 
להקל מעיקר הדין, אבל הדבר נראה כפרצה 
בחומת השבת, או במנהג שבכר נהגו  
להחמיר, החמרתי למעשה, כדי שלא יבואו  
להקל יותר, כגון בעניינים הקשורים  
לטלטול מכשירי חשמל שונים ועוד וכו'.  
ואין שום מצוה לפרסם היתרים בדברים  

שיטת רבו  יוצא ב כו ו', עיין שם. כאלו וכ 
)בהקדמתו למשנה ברורה ח"ג  הגאון הנאמ"ן 

 . שבההדרת ישיבת כסא רחמים(
 

שוב ראיתי שעמד על כך תלמידו הרה"ג  
)חכ"א  בקובץ ויען שמואל  שליט"א  יעקב מור  

על פי מה שאמר   וביארו סימן סה אות ח( 
ון משה לוי זצ"ל שאין לסמוך  בשיעור הגא

קים  סע על מה שכתבו הפולהקל באופן קבו
 שרק במקום הצורך יש להקל. 
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דאע"ג שכיבוי אסור ביו"ט, מותר להדליק  
כמה פתילות שירצה, אע"פ שימהר ויכלה  
השמן במהרה, אין זה גורם כיבוי אע"ג  
דפס"ר הוא, דאין מתכוין לאותו הגורם,  

)שבת ו יותר. ושכן מבואר בר"ח  אלא להאיר ל

גבי הפותח דלת כנגד נר, שאם נכבה   ק ע"ב(
שכן  ע"י הרוח מותר, שאין זה אלא גרמא. ו

ושכ"כ   )שבת מז ע"ב סוד"ה מפני(מבואר בתוס' 
  )סי' רסה ס"ד( הראשונים ונפסק בשו"ע 

)ח"ב  ועע"ש. וכן הוא לו בשו"ת תפלה למשה  

שבת   . גם ראה בזה בארחותסי' כד עמ' רכה(
ובקובץ מוריה    )ח"ג עמ' סג וציינו לפרק כט הע' מא(

מאמר ארוך בדעת הגרשז"א   )תל עמ' עדר(
ם ע"ש. ואף בשבות יצחק להקל מפי ספרי

 

 ספק פס"ר לשעבר    ה

ועדיין יש לחשוש שמא בפתיחת דלת  
המקרר, בידיוק באותה שניה, כשיכנס עוד  
מעט אויר חם, יפעל המנוע, ובידיוק יושלמו  

דהוי  שש שעות ויפעל הגוף חימום, ונימא 
להפעיל את המקרר ולא גרמא. ברם  פס"ר

  ]דהיינו אינו פס"ר[  י ספק פס"רכל כה"ג הו
]שוב אחר הבירור עולה,  שהוא היתר גמור. 

שאין האמור נכון, היות וגוף החימום פועל  
רק בזמן שהמנוע מפסיק לעבוד, וא"כ אף  
פעם אין קשר ישיר בין פתיחת דלת המקרר  
  לפעולת הגוף חימום, שגם אם נכנס אויר 
חם, ולכן הוקדמה פעולת המנוע, או  

עולת המנוע, הדבר אינו גורם  הוארכה פ
להפעלת הגוף חימום מידית, לפי שתחילה  
צריך המנוע להתכבות, ורק אח"כ יופעל  
הגוף חימום. אך מ"מ השארנו את הדברים,  

  )אות יא( גם משום שאנו נזקקים להם להלן 

כתב בשם הגרי"ש להקל   )חי"ב פ"ח ס"ד(
לכתחילה בזה. ואעיקרא דעסקינן הכא  
בגרמא דגרמא, גרם הפעלת המנוע, שגורם  

שיטא להפעלת גוף החימום, כל כה"ג פ
דמשרא שרי בפס"ר דגרמא דגרמא. ואף  
במקפיא של אל,ג'י שכאמור להם רגש  

יל  במקפיא שבהצטבר גלידי קרח הוא מפע
את הגוף חימום, יש תרי גרמי, מפני  
שפתיחת דלת המקרר או המקפיא הוא פס"ר  
שיכנס אויר, וכניסת האויר היא גרמא  
שיהפך לקרח, והרגש הוא גרמא נוסף, 

רח שקבע היצרן, מפעיל  שבהגיע לכמות הק
את המנוע, וא"כ הוי תרי גרמי בפס"ר 

 .הדמשרא שרי וכאמור. וע"ע כאן בהערה

וגם אי תימא  ולכך הורדנו זאת להערה.[ 
מה שאינו נלע"ד,  פק פס"ר לשעבר ]דהוי ס

ספק אם עכשיו יש בפועל איסור,  שגדרו הוא  
ורק איני יודע זאת, ולא שיש ספק האם 
האיסור יגיע אח"כ, שזהו ספק פס"ר רגיל  
דשרי לכתחילה. כגון לסגור תיבה שיש ספק 
האם יש בה זבוב, הספק הוא האם עכשיו  
כבר יש איסור או לאו, בשונה מגורר מטה  

ק הוא האם ע"י הגרירה יעשה איסור,  שהספ
הספק האם ע"י הפתיחה יווצר  ואף כאן 

האיסור, ולא שהאיסור כבר קיים. אע"פ 
שאם כבר עבד המנוע כמעט שש שעות, מיד  
בפתיחת הדלת יושלמו השעות ויפעל הגוף 
חימום, הרי גם בגרירת מטה, הספק האם 
יעשה חריץ, תלוי במציאות הקרקע, האם 

יא יותר רכה, או לאו, והאם  באיזה מקום ה
ק או בפחות וכדו', ואע"פ  יגרור ביותר חוז

כן כל כה"ג הוי ספק פס"ר, מפני שהוא על  
העתיד, וה"ה הכא. שוב ראיתי שכ"כ  

שכיון   )ח"א או"ח סי' כא אות יג(בשו"ת יבי"א 
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 לא ניח"ל 
עוד יש מקום בראש לומר, דהוי לא ניחא   ה.

ליה שיכנס האויר החם ויפעיל את המנוע  
]ואם הוי לא ניח"ל, כל כה"ג פשוט דמשרא  

 
שאין הדבר מצוי כל כך שיתחיל לפעול מיד,  

ולא פ"ר הוא  הוי בגדר דבר שאינו מתכוין 
כו'.[ הנה כל כה"ג דספק פס"ר לשעבר, ו

מד על כך ביבי"א  להקל, וכאשר עהעיקר 
והביא את דעות   )ח"ז יו"ד סימן ה אות ב(

)שבת מא והמאירי הפוסקים, וכיון שהרמב"ן 

)סי' שטז  הביה"ל ם , וכפי שהביאיםמקל ע"ב(

באופן   יש להקל אף ס"ג סוד"ה ולכן יש להזהר(
שהוא פס"ר לשעבר בדרבנן ]גם אם ניח"ל  

הניף שזהו כל הדיון כאן[. ושב ו ,כמובן
)ח"ה סימן  קסתו בדרך הנזכרת בשו"ת יחו"ד 

דבספק פס"ר רבו  ועוד לו  ,כט ד"ה ומצאתי(
)ח"ג סי' כ אות י וח"ו  יבי"א שו"ת בהמתירים 

  )שבת ח"ו עמ' קיד(  ן עובדיה ובחזו יו"ד ס"ס כז( 
ובמשנה ברורה מהדו'  ם. מפי הראשוני

הראו דהכי הוא לו עוד    (14)סי' שטז הע'  תפארת  
 )ח"א עמ' עד(ובטהרת הבית  )סי' מא(בלוית חן 
גם עמד על כך  . )שבת ח"א עמ' קלה(ובחזו"ע 

  )ח"א עמ' צד סעיף יט( בספר נחל פז גיסי יקירי 
)ח"א  מנחת שלמה שו"ת וכן התיר ב. דשרי

ע"ש מפי  , אף בדאורייתא סימן י אות ט(
מפי   הנ"ל דברי הביה"למהאחרונים ו 

לו יצוייר   כתב דאף הראשונים. ולכן
יתחיל תיכף לפעול   ,כשיפתח את המקררש

גם שוהמנוע, שרי, כיון דהוי ספק פס"ר. 
אמרו כן במה  שי"ל פס"ר לשעבר אוסרים ה

)השלם . ]וכ"כ בספר מאורי אש  שאפשר לברר

  במכתב מהגרשז"א אל מחבר  ח"ב עמ' תרלג(
  )ונדפס בספרו ח"ד עמ' תח( ספר מאור השבת 

ל  להתיר פתיחת דלת הבית כשיש תנור הפוע

שרי לכתחילה, כיון דעסקינן באיסור דרבנן  
, וגם הוי דרבנן נוסף לסוברים דגחלת  בגרמא

)אותיות  של מתכת הוי דרבנן ויבואר להלן 

דרבנן היתרו  . והיתר פס"ר דלא ניח"ל ב ז,ח(

ע"י טרמוסטט, ואף לפתוח ברז מיחם  
הפועל ע"י טרמוסטט, והוי ממש כנידו"ד  
בפתיחת מקרר, מטעם דהוי ספק פס"ר אם  
עכשיו יופעל, וגם הוי גרמא, דהיינו ספק 
פס"ר בגרמא, ובודאי מותר. ובעל מאור  

הקשה לו על תשובתו   )שם עמ' תט(ת השב
הנ"ל, שהיא סותרת את משנתו במנחת  

שאסר לפתוח מקרר   ( 2סי' י הע' )קמא, שלמה 
עם גוף חימום. והשיבו, שמכתבו זה הוא  
הנכון, ומה שאסר שם את המקרר, היינו  
מפני שחלק מהטעם שבמנחת שלמה שם הם 
רק במקרר רגיל. וכך גם בעל הקרני אורה  

מוסיף שהוא כתב לגרשז"א   ה()הנ"ל בהער
להתיר את המקרר עם גוף החימום, שכיון  

ינו משמיע רעש, וקשה שגוף החימום א
לדעת מתי הוא פועל, ממילא הוי ספק פסיק 

  )סי' שטז ס"ג ד"ה ולכן( רישא שהתיר הביה"ל 
אפילו בשל תורה, והשיבו הגרשז"א זצ"ל  

)חי"ב פ"ח  שהדין עימו. ]ואומנם בשבות יצחק  

)סי'  כתב דהוי מח', שבביה"ל  וף אות א(ס"ה ס

  ק טז( )ס"הביא מח', ושבמ"ב    שטז ס"ג ד"ה ולכן(
הביא את הט"ז וא"כ הקל בדרבנן, ובשל  
תורה לא דן למעשה. ע"כ. אולם זה אינו,  
היות והביה"ל הביא בסיפא את המקלים,  
הרי שכן דעתו, ובעיקר כיון שהביא  
שהראשונים מקלים, והחולקים שהביא המה  
אחרונים, על כן בוודאי שנוקט כראשונים,  
בפרט שהאחרונים שהביא תחילה לא ראו  

פי שלמדו בדעת המ"ב דס"ל  ם. וכאות
 להקל, הני אשלי דלעיל.[ 
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)ח"ד בנוי לתלפיות, כמבואר בשו"ת יבי"א 

סי' לג אותיות טז,יט,לב, ובח"א סי' כא, ובשו"ת יחו"ד 

ובעוד   ח"ו סי' כא, הליכות עולם ח"ד עמ' ט,נו,סא(
.[ שהנה בשו"ת  כמפורסם בספריודוכתי, 
)ח"א או"ח סי' כא אותיות א,ו,ז,כג,כד  יבי"א 

המקרר,  כתב לצדד גבי פתיחת דלת  הראשון(
דהוי לא ניח"ל שיכנס אויר חם. ויתר על כן  

 )שבת קג ע"א(הוסיף דכתב המאירי  )באות ה(
שגם החולקים על הערוך, מודים היכא דהוא  

י, וא"כ  מצטער במלאכה, והיא קשה לו, דשר
כאן שהוא מפסיד ע"י פתיחת המקרר את  

ויש להתיר    הוצאות החשמל, הדבר קשה לו,
הוסיף   )אות ז( שם אף לחולקים על הערוך. ו

דהוי   )טנא, סי' ב(שכ"כ בספר ברכת שלמה 
קשה ליה, ושכן דעת הגאון ר' שמחה זליג  

דהוי לא   )בפרדס סיון תרצ"ד(אב"ד בריסק 
י עוזיאל  המשפטשכ"כ  )אות כג(ניח"ל, ושם 
דהוי לא ניח"ל, ועע"ש. אלא   )או"ח סי' טו( 

שב ופקפק   )אות כד(שאל מול סוף שם ביבי"א  
כאורה אין זה לנ"ח אלא ניח"ל, כי  בכך, דל

חפץ בהפעלת החשמל. אלא שדן דהוי  
תחילתו באונס וסופו ברצון, שאין זה נחשב  

וברמב"ם   )נא ע"ב( רצון כדאיתא בכתובות 
ע"ש, וסוף דבר לא הכריע  , )אישות כד, יט(

לגמרי, ולכן סיים שא"א להקל מכח זה  
בלבד במילתא דאורייתא. וכ"כ בקובץ 

ע"פ היבי"א הנ"ל,   )ח"ט סי' לט(שואל ומשיב 
דהוי ספק אם הוי ניח"ל או לניח"ל, ועע"ש  
בטעמיו דהוי כמה גרמות, וגם הוי ספק  

 פס"ר דשרי. 
והנה הכי נמי הסתפק בשו"ת מנחת שלמה  

ומצדד יותר שפתיחת דלת   אות ד( סי' י)ח"א 
המקרר הוי לא ניח"ל בכניסת החום למקרר,  

שכניסת   אף דניח"ל בהפעלת המנוע, כיון
החום היא נגד רצונו, אין כניסת החום  

מתייחסת אליו, ומה שרוצה אח"כ בהפעלת 
המנוע, נחשב רק כמחשבה גרידא בלי  
מעשה, ע"ש, ולבסוף נשאר בספק אם הוי  

)ריש אות  לא ניח"ל. אלא שבהמשך ניח"ל או 

כתב שנתברר למעלה דמסתבר דהוי פס"ר    י(
ר  דלנח"ל, כיון שהכנסת החום לתוך המקר 

הוא נגד רצונו. וא"כ כן דעתו, אף שסיים 
לעיל בצ"ע. וכ"כ כיוצ"ב בשו"ת חמדה  

שהפעלת המנוע   )ח"ב סי' מב אות מב(גנוזה 
מכח פתיחת דלת המקרר נחשבת לא ניחא  

צריכת החשמל שוה כסף. וכיוצ"ב  ליה, כי 
)שבת ח"ה ענייני חשמל שבסוף כתב בספר ילקו"י 

פתיחת דלת   להתיר את הספר סעיף יט עמ' רא(
המקרר, אף שמקדים את פעולת המנוע,  
מטעם דהוצאת האויר הקר לחוץ הוי פס"ר 
דלנ"ח, כיון שבכך הוא נושא בהוצאות 
החשמל. וכ"כ גם בספר מיוסף עד יוסף 

להקל בנידו"ד,    ' רעז ס"ב עמ' שכב(ח"א סי  )רביוב,
 משום דהוי פס"ר דלנח"ל בדרבנן.

 
עוד מצד אחר כתב הרה"ג יעקב מור  

 )חכ"א עמ' תקד( שליט"א בקובץ ויען שמואל 
להחשיב כיוצ"ב דהוי לא ניח"ל, דשם עסוק 
לגבי מזגן אינוורטר, שבעת כניסת האדם  
לחדר נעשים שינויים בצריכת המנוע, וכתב  

י לא ניחא ליה, כיון שלא משנה לאדם  דהו
אם יהיה שינוי בטמפרטורה בעשירית 

  22.1, כגון שתהיה הטמפ' בחדר המעלה
בגלל החום שנכנס וכו' ע"ש.   22.3במקום 

וה"ה י"ל הכא, דלא איכפת ליה על שניהן,  
בין אם תוקדם פעולת גוף החימום  
שבמקפיא, כגון במקום שבעוד שעה יפעל 

ן אם כשפתח את דלת  בעוד חצי שעה. וכ
המקרר בידיוק יפעל גוף החימום, גם מכך  

הגוף החימום יפעל עתה    לא איכפת לו, האם 
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ממש, או שבלעדי פתיחת המקרר, הוא יפעל  
 בעוד דקה.  

)ח"ד או"ח סי' לו  וכיוצ"ב כתב בשו"ת יבי"א 

גבי רדיאטור, שפתיחת הברז שלו   סוף אות ה(
מכניסה אליו מים חמים, וגורמת למים  
הקרים שבו לצאת ולהכנס אל הדוד  
ולהתבשל. דבישול המים הוי לא איכפת  

ון שלצורך חימום דירתו די לו במים  ליה, כי
החמים הנמצאים כעת בפועל ברדיאטור.  
ומעט המים הקרים שנכנסים עכשיו לדוד,  
לא איכפת לו אם יתבשלו או לאו, דדי לו  
במים החמים שיש כעת בדוד וברדיאטור.  

ממות המים שנכנסים עתה  ואף אם התח 
לדוד, מועילה לחימום שאר הדירות  

בארעא דחבריה, דלא   שבבנין, הוי כדעביד
איכפת ליה. ע"כ. ודון מינה ואוקי באתרין, 
דההפשרה אם תעשה עכשיו או בעוד חצי  
שעה, אין לו נ"מ בכך, כי המקרר יתן בידיוק  
את אותה תוצאה כלפי המוצרים והתקינות  

 א.של המקרר והמקפי
 

 גחלת של מתכת  

ו. זאת ועוד יש לצרף את הסוברים שגוף 
החימום שמתחמם, אין בו איסור תורה, רק  

  )שבת פי"ב ה"א( איסור דרבנן, כדעת הראב"ד 
שהבערת גחלת של   )שם( דפליג ארמב"ם 

מתכת אין בה משום הבערה, אלא משום  
בישול, שאין מתכת שבוערת נחשבת אש. 

.  עמ' קמג(א סי' רעד )השלם וילנוכן דעת היראים 
ואף שהעיקר כרוב הראשונים להחמיר  
בגחלת של מתכת שיש בה משום הבערה, 

 )שבת פי"ב ה"א(שמלבד שכן דעת הרמב"ם 
)שם  דהוי הבערה, עוד הביאו  )שם(והמ"מ 

שבספר החשמל לאור   באנציקלופדיה תלמודית(
הראה שכן מבואר ברש"י   )עמ' מא(ההלכה 

ושכן דעת   שם( )ובמאירי  )שבת קלד ע"א(
, רה"ג, ר"ח, רמב"ן, מרדכי ועוד,  הבה"ג

)כלל ובחיי אדם   )או"ח סי' תנא(ושכ"כ בשע"ת 

. מ"מ שפיר דמי לצירופי את סיעת מה סי' ב(
המקלים, כדי להקל הכא בנידו"ד בצירוף כל  

  ( 18)עמ' האמור. גם בספר חצוצרות בית ה' 
 )סי' שלד ס"ק לה(הביא שהוכיחו מהמ"א 

גחלת   בכיבוי שהטעם שאין להקל, שכתב
של מתכת איסור תורה, משום "דאינו  
שורף". דהיינו מפני שיש בגחלת שינוי  
מהותי מאש מפני שאינו כלה. וממילא יוצא  
לטעמו ודרכו של המ"א, שגם אין בגחלת  

 משום מבעיר ד"ת. ויש לצרפו להכא.  
)שבת פי"ב זאת ועוד, דעת מרכבת המשנה 

בושי  והל  אות יב(י' רכט  )או"ח סוהאבני נזר    ה"א(
, שאף לסוברים  )ח"א או"ח סי' מז(מרדכי 

שגחלת של מתכת יש בה איסור תורה משום  
מבעיר, היינו דוקא כשמלבן את המתכת  
לצורך צירוף, כמלאכת המשכן. ולדרכם לא  
שייך איסור הבערה בגופי החימום, שאין  
ליבונם נעשה לצורך צירופם. והכי האריך  

ח"ד  )דאהן, שבת ת יעקב למעניתו בספר מנח

דליכא    בסוף הספר קונ' מאורות נתן פ"א ופ"ב אות ב( 
משום מבעיר בגופי חימום העשויים מתכת  
אף להרמב"ם, ושהרמב"ם שיטה יחידאה,  
ע"ש באורך וברוחב. והכי בשו"ת חמדה  

ס"ל שנורת   )שלוש, ח"ב סי' מב אות מג(גנוזה 
להט אף לרמב"ם ודעימיה הסוברים  

ינו  ת אסורה מהתורה, הישהבערת גחל
כשהוא לצרף, ולכן כאן שאינה לצירוף,  
לכו"ע הוי מדרבנן, ועע"ש. וזהו כנראה  

  )או"ח סי' נ ס"ק ט ד"ה ולענין( ספקו של החזו"א 
האם נורת ליבון יש בה הבערה, שגחלת  
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מתכת כשכוונתו לצרפה יש בה משום 
, וכשכוונתו לרככה  )רמב"ם פי"ב ה"א(מבעיר 

ב"ם פ"ט )רמבה משום בישול  כדי לרקעה, יש

ובנורת חשמל כתב, "אפשר" דיש בו   ה"ו,(
משום מבעיר לדעת הר"מ. ע"כ הנה  
דמספקא ליה בהא, וכנראה הוא הספק 

)חי"א או"ח סי' כה הנ"ל. גם ראה בשו"ת יבי"א  

גבי אמירה לגוי להדליק אור   סוף אות ג(
בהיותו בקהיר, כתב, אולם מה שיש לצדד  

החשמל, שראיתי כמה  בזה"ז להקל מצד 
מרבני דורינו שמצדדים לומר שאיסורו  
מדרבנן, נ"ל שלא להזכירו לרבים, פן ח"ו  
יקילו בזה. עכ"ל. ]ואף שכוונתו לעצם 
החשמל, שסבר אז שעובר בו אש, וכמו  

וניכר    )ח"א או"ח סימנים יט, כ(שהאריך ביבי"א  
שאמר לו   )של סי' כ( שם שסוף התשובה 

אש, היא תוספת הגרשז"א שהחשמל אינו 
)שוב  רת, ולכן גם יש כפילות באותיות מאוח

ראיתי שכ"כ בקובץ שואל ומשיב )ח"ט סי' לט סוף עמ'  

הרה"ג אביאל ישעיה ע"ש בראייתו(,   רנט(
אך היות ועסוק הוא בהדלקת נורה שיש בה 
חוט להט, כאשר היה בזמנם, הרי שכוונתו  

 גם לסוגיא דידן.[  
 

 מתאדם ושורף 

פרין,  )הלה פר החשמל בהלכז. עוד ראה בס

שעמד באורך בפתגמא דנא, והוכיח   פ"ד(
מלשון המ"מ הנ"ל, שהשיב על הראב"ד  
דשפיר יש בגחלת הבערה משום ש"נעשה  
אור ושורף", הנה שהצריך תרווייהו לאיסור,  
גם שיאיר וגם שישרוף. ושכן מבואר  

)יומא לד ע"ב ד"ה הנ"מ, שנדפסו בתוספות ישנים 

הביאו את  , ועע"ש. וכן שם בדף לו ע"א בסו"ד(

הסוברים שרק כשהמתכת מתאדמת יש בה  
והחשמל   )אות קפא(מבעיר, שכ"כ ההגה"מ 

והחזו"א   )עמ' סב(וע"ע  )עמ' סז(לאור ההלכה 
.  )ח"א עמ' קו,קז(הנ"ל, ושכ"כ במנחת שלמה 

 סכ"ח()פל"ד  והכי הוא בשמירת שבת כהלכתה  
)פל"ח גבי שינוי עוצמת מכשיר שמיעה ושם 

הע' לג ובחלק תיקונים  הע' לא במהדו' חדשה 

גבי הגברת זרם. ולגבי גובה  ומילואים שם(
שיעור הליבון, ציינו לעיין במש"כ ר"י לוי  

. ושמאידך הוכיח החשמל  (171)עמ'  ביד רא"ם  
 )שבת מב ע"א(בדעת הר"ח    )עמ' נז(לאור ההלכה  

אדומה, כיון שעושה אפיה  שאף שאינה 
בישול ושריפה, יש בגחלת משום מבעיר.  

כל זאת יש לבדוק במציאות, האם גופי לאור  
חימום אלו מתאדמים ושורפים, ושמא רק  
יש ביכולתם להפשיר את הקרח. שוב  
דיברתי אם טכנאי חשמל יר"ש, ואמר לי  
שראה כמה פעמים גופי חימום אלו שהם  

ח הנפשר  מאדימים ומתלהטים, וכשהקר 
מטפטף עליהם, שומעים אותו תיכף נשרף  

סייג שלא בדק את   על גוף החימום. אם כי
כל סוגי גופי החימום, וכן כתוב בקונ' 

כתבו   )עמ' ט(מקררים ומקפיאים בשבת 
שההפשרה נעשית באמצעות "חוט להט".  

)מונסי, סט עמ' פג  וכ"כ גם בקובץ אור ישראל 

  ( 8)עמ' וגם בקונ' על משמר השבת  (6הערה 
 שגוף החימום לוהט. 

עוד ראה גבי גחלת של מתכת בשו"ת מנחת  
באורך בזה,   )ח"א סי' יב(שלמה 

)ערך חשמל אות ג עמ'  ובאינציקלופיה תלמודית 

קעד, ובסוף הנספח לערך חשמל עמ' תשסט ערך גחלת 

 )הלפרין, פ"ב(, ובספר החשמל בשבת  של מתכת(
חת  ובספר מנ  )ח"ב סי' ג(ובשו"ת מעשה חושב  

. ולגבי  קונ' מאורות נתן(  )דאהן, ח"ד עמ' שנאיעקב  
)מב ע"א, כיבוי גחלת של מתכת ראה בשבת 
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ששם מפורש שהוא מדרבנן,   וקלד ע"א(
מפני שאינה לעשות גחלים,    )שם קלד(וברש"י  

וע"ש   )סי' שלד סעיף כז( והכי הוא בשו"ע 
באנציקלופדיה תלמודית הנ"ל, ובהחשמל  

משו"ת מעשה חושב ומקורו  )עמ' ריד(בשבת 
שדעת  (29)נז עמ' ובאסיא  ט()ח"א סי' כ

הגרשז"א להתיר כיבוי, כי כאן אינו מכניס  
למים, אלא מפסיק את החשמל, ודומה  
 להוצאת גחלת מתכת מן האש, ולא כיבוייה. 

 

 גרמא 

עוד יש לצרף את סיעת הסוברים שכל  
פעולה חשמלית אף שנעשית מיד יש עליה  

באנציקלופדיה  דין גרמא, ראה בארוכה 
ובספר דרך האתרים    ערך חשמל()ריש  תלמודית  

 . )מהדו' חדשה סימן מד אות יא(
 

 ניח"ל בדרבנן 
עוד יש לצרף את דעת תרומת הדשן ודעימיה  
דפס"ר דניח"ל בדרבנן שרי לכתחילה, ראה  

  לב( -)ח"ד או"ח סי' לד אותיות אבשו"ת יבי"א 
ושכן הלכה להקל בשעת הצורך, ע"ש, וע"ע 

. והכי  ג()ח"א סימן כו אות נחלת לוי בשו"ת 
  )ח"ט סי' לט עמ' רנז( כתב בקובץ שואל ומשיב 

הרה"ג אביאל ישעיה, שאמנם דעת היבי"א  
)ח"ו או"ח סי' לה היתה להחמיר בזה ביבי"א 

, ברם חזר בו להתיר בחזון עובדיה  אות ח(
בפס"ר בדרבנן דניח"ל   תט(-)ח"ד עמ' תו

)סי'  הב"י  במקום הצורך, ושכן מבוארת דעת  

ים ונכבדים מן האחרונים  ושכן דעת רב שטז(
להקל לכתחילה ע"ש, וכיון דכולה מילתא  
דרבנן היא, במקום הצורך ודאי שיש מקום 
רב לסמוך עליהם. ע"כ. וא"כ אף אם ננקוט  

כאן דהוי ניח"ל, כיון שנתבאר לעיל מכמה  
טעמי תרצי דהוי הכא איסור דרבנן, דעת  

צירוף חשוב   התרומת הדשן ודעימיה הם
 להקל. 

 

 יגיטלי כרטיס ד 

 מכתבי האוסרים 

ח. ועתה נעבור לבעיה אחרת שיש במקררים  
בני זמננו, והיא שכל המקררים היום פועלים  
על ידי כרטיס דיגיטלי, והרבה הרעישו את  
העולם על כך, שבפתיחת דלת המקרר  
נרשמים בו שינויים מידיים, ולכך רבים  

)ח"נ עמ' ריד,  אסרוהו, שהנה בקובץ בית הלל 

תבים דלהלן בקונט' מקררים בשבת גם צולמו המכ

הובא מכתב   בהוצאת מכון משמרת השבת(
שחתומים עליו הרבנים הגאונים, הגאון א"ל  
שטיינמן, הגאון שמואל הלוי ואזנר, הגאון  
רבי נסים קרליץ, הגאון ר"ח קנייבסקי, 
והגאון שמעון בעדני, לגבי השינויים  

רטיס הדיגיטאלי,  החשמליים הנעשים בכ
דלת נעשים שינויים   שבכל פתיחת

חשמליים, הן ע"י תוספת זרמים חשמליים,  
והן ע"י רישומים דיגיטליים, ועוד פעולות  
שונות אשר כבר פרסמו גדולי הדור  
במכתבם ש"הם אסורים בשבת". ע"כ. ושם  
במכתב השני שחתומים עליו הרבנים  
הגאונים הגאון שריאל רוזנברג, הגאון  

ו, ע"י כל  י קהת גרוס ועוד רבנים, כתבשמא
פתיחה דלת וכניסת אויר חם, מתבצעת 
במישרין פעולה של רישום דיגיטלי, וכמו  
שהורו מרנן גדולי הדור לאסור כל פעולה  
שנעשית על ידה רישום דיגיטלי וכו'. ע"כ.  
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)שם והגאון משה שאול קליין במכתב נוסף 

כתב שמשמרת השבת כוונתם לשם   עמ' רטו(
בים הנ"ל,  מים וז"ל, כבוד הרבנים החשו ש

מארגון משמרת השבת, עושים מעשיהם 
לש"ש, ובמכשירים שיכולים להתקין אצל  
היצרן ]את ההתקן שלהם[ אינם גובים שום 
תשלום עבור הכשרות, על כן שכרם הרבה  

שחתומים   )עמ' רטז( מאד וכו'. מכתב נוסף 
עליו הגר"נ קרליץ, והגר"ח קנייבסקי, 

ה  דו, והגר"י בויאר בזה"ל, הנהגר"ד לנ 
בדורנו נתחדשו מכשולים וכו', ומהם שיש  
בהם הגברת זרם ורישום דיגיטלי, כגון  
שעוני מים והמקררים החדשים שיש בהם 

 משום לאו דאיסורי דאורייתא ממש.
  )סימן קודם( אולם עמדנו על כך באורך לעיל 

לגבי מזגן אינוורטר, ושם נתברר שאין בכך  
חמירים משום בונה ]מלבד  איסור, אף למ

ולות הנעשים בו ע"י מתג חשמלי  הפע
הקבוע בדלת, וזה נתבאר לעיל שפתרונם רק  
ע"י ביטול מתג זה.[ וכ"כ להתיר בקובץ 

הרה"ג אביאל   )ח"ט סי' לט(שואל ומשיב 
ישעיה, ושכן התיר גם בספר המציאות  

ושבהסכמת הספר הגאון  )מור, סי' י(בהלכה 
ט"א חתנא דבי  רבי אהרן בוטבול שלי

שרי מעיקר הדין, כיון  נשיאה, כתב, ד
שבכרטיס נעשה הגברת זרם ולא יצירת זרם,  
וליכא מוליד, שאין בריאה חדשה, אלא רק  
רישום כלשהו בזיכרון של המחשב, ובודאי  
שאין כאן כותב וכו', ולכן אפשר לומר  
שבכל המקררים החשמליים שעובדים  

ר.  בשיטת טרמוסטט דיגיטלי, אפשר להתי
 ע"כ.

 דאמפר 
טכניקה אחרת של פעולת   ט. דאמפר הוא

קירור המקרר, בו מערכת הקירור נעשית רק 

בתא ההקפאה, ויש חלון בין תא ההקפאה 
לתא הקירור, שדרכו הקור עובר מהמקפיא 
למקרר. לחלון זה יש תריס שנפתח ונסגר  
בהתאם לרמת הקור הנצרכת במקרר. בדרך  

, החלון  כלל בתחילת פעולת מנוע הקירור
תחיל להסגר באיטיות  פתוח לגמרי, והוא מ

בהתאם לרמת הקירור הנקבעת במקרר, עד  
סגירתו לחלוטין. ]לא בכל המקררים יש  
דאמפר, ויש מקררים אף דיגיטליים שאין  

 בהם דאמפר.[ 
 

 מכני 

דאמפר מכני, פירושו שתנועת התריס 
הנפתח ונסגר בהתאם לרמת הקור הנצרכת  

שמלית, אלא פועלת  במקרר, תנועתו אינה ח
ע"י קפיץ וטרמוסטט מכני, היינו שהחומר  
של הטרמוסטט מתרחב ומתכווץ מחמת  
שינויי הקור והחום במקרר, ולפיכך הוא  
גורם לפתח להתרחב ולהצטמצם ע"י קפיץ, 

ום איסור בפעילותו. ואף  וממילא אין ש
ראשי המחמירים במקררים בקונ' מקררים  

כתבו   מ' י()סימן א אות ח עומקפיאים בשבת 
שבמקרר מכאני הטרמוסטט מבצע פעולה זו  
ע"י קפיץ מכני, ולפיכך אין בכך משום  

 חילול שבת.
 

 דיגיטלי 

דאמפר דיגיטלי, היינו שהדאמפר פועל על  
ע חשמלי  ידי טרמוסטט דיגטילי המפעיל מנו

שפותח וסוגר את התריס, שכשהקור יורד,  
הטרמוסטט מפעיל מנוע חשמלי המצמצם 
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ין המקפיא למקרר, ונמצא  את הפתח שב
שכשאדם פותח את דלת המקרר, נכנס אויר  
חם למקרר, והדבר גורם להקדים את פתיחת 
 התריס לצורך הכנסת קור מהמקפיא למקרר. 
ונראה שאף בזה יש להקל, היות והקדמת  

פעלתו היא ע"י פס"ר של פתיחת דלת  ה
המקרר, דפס"ר שיכנס אויר, והוא פועל  

נס גורם להפעיל את  בגרמא שע"י שהאויר נכ
הטרמוסטט, וגרמא נוסף הוא הטרמוסטט  
שמפעיל בגרמא את החלון, ועסקינן באיסור  
דרבנן, שפעולת המנוע היא איסור דרבנן,  
שאין בה גוף חימום. ואף לחזו"א שאוסר  

ונה שרי, כיון שכיבוי והפעלת  משום ב
המנוע היא לצורך שימוש המערכת, שאם  

יהפך   המנוע יפעל כל הזמן, המקרר
למקפיא, ואם לא יפעל כל הזמן יהפך לארון,  
וכל שהפעלת וכיבוי המכשיר מוכרחת  
לתקינות פעולתו, ולא מטעמי חסכון  
בחשמל, הוי שימוש ולא בונה אף לחזו"א,  

תב הגרש"ז  כמבואר במכתביו, כמו שכ
  )ח"א סי' י( אורייבך בשו"ת מנחת שלמה 

  [, דמשרא שרי )סימן קודם אות ח(ונתבאר לעיל  
וכדלעיל. וכ"כ להקל בהא מהאי טעמא  
הרה"ג יעקב מור שליט"א בקובץ ויען  

, ובנוסף יש לצרף דהוי  )חכ"א עמ' תקד(שמואל  
לא ניח"ל שיכנס אויר חם ]ואז יפעל המנוע  
ויצרוך חשמל[ ולכל הפחות הוי ספק לנח"ל  

 . )אות ו(וכמו שנתבאר לעיל 
ועוד יש לצרף את סיעת המתירים גרמא  

אף לאוסרים, כאן דהוי גרמא  לכתחילה, ו
בדרבנן ישנה סיעת פוסקים שמתירים, ראה  

ויש   סי' ד באורך( )ח"ב בזה בשו"ת נחלת לוי 
)ח"א לצרפם ]וזו משענת שו"ת מנחת שלמה  

להתיר לפתוח מקרר, משום דהוי   סי' י אות ג(
גרמא ושרי. אומנם מטעם זה לבדו א"א  

 )ח"ב סימן ד(להתיר, ראה בשו"ת נחלת לוי 
אסור הדבר, ורק גרמא בדרבנן במקום  ש

הפסד יש להקל. ומ"מ בוודאי שיש לצרף  
א לכתחילה, שהם  את סיעת המתירים גרמ

רבים ושלמים.[ ועוד יש לצרף את המבואר  
וגם בתשובת  )ח"ב סימן ב(בשו"ת נחלת לוי 

, שהאיסור  )דלעיל סימן קודם אות ג והלאה(מזגן 
 בחשמל יש בו עיקולי ופשורי ע"ש.

ום השינויים החשמליים הנעשים  ומש
בכרטיס הדיגיטלי מיד בפתיחת דלת המקרר  

גם בהם ליכא  מחמת כניסת האויר החם, 
איסורא, כיון שהשנויים הם תוספת צריכת  
חשמל, ומעוד טעמי תריצי כאשר נתבאר  

 לעיל בסימן קודם באורך קחנו משם.
עוד יש סוג דאמפר, הפועל במקררים  

ה גם למספר  דיגטליים, שפעולתו קשור
)חלק נ  פתיחת דלת המקרר, ראה בבית הלל 

ובקונ' מקררים ומקפיאים   עמ' רז והלאה(
, שבעת פתיחת הדלת נספרת  )עמ' י(בת בש

הפתיחה במחשב ואח"כ מופעל הדאמפר,  
דהיינו שכל פתיחת דלת המקרר נרשמת  
במחשב בסגירת המעגל החשמלי ע"י המתג 

,  אות א()הקבוע בדלת, וכבר דיברנו בזה לעיל  
שאין עצה לזה אלא לבטל את המתג הקבוע 
בדלת המקרר, בין אם הוא מתג פיזי ובין  

ומשום השינויים החשמליים   מגנטי,
הנעשים בכרטיס הדיגיטלי אין איסור כאשר  

 . )סימן קודם(נתבאר לעיל 
 

 מדחס מנוע/

י. תחילה נבאר את דרך פעולת מערכת  
הקירור: מערכת הקירור במקרר פועלת על  

י גז, תכונתו של גז זה שכשהוא נדחס  יד
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ומתכווץ, הוא נעשה חם, וכשהוא מתפשט  
המקרר הוא מדחס  הוא נעשה קר. מנוע 

הדוחס את הגז והופך אותו מגז לנוזל,  
ולפיכך הגז מתחמם מאוד, אח"כ הגז זורם  
בצינור מפותל הנמצא בגב המקרר, והוא  
מתקרר מהאוויר, ולפיכך הגז מתפשט, מה 

תקרר ולקרר את המקרר.  שגורם לו לה
כשבמשך הזמן החום במקרר גובר,  
הטרמוסטט מורה למנוע לעבוד בשנית,  

דוחס את הגז שהתפשט בשנית, ושוב   והוא
 הגז עובר בצינורות וחוזר חלילה.

נמצא שכשפותחים את דלת המקרר, נכנס  
אויר חם למקרר ובזה גורמים להקדמת  
הפעלת המדחס. והנה יש כיום שני סוגי  

ים למקררים, מנוע רגיל ומנוע  מנוע
אינוורטר, האינוורטר פועל כל הזמן, ורק  

לפי רמת   משנה את עוצמת פעולתו,
הטמפרטורה הנצרכת במקרר, ובזה אין  
איסור לכל הדעות, אף לחוששים לבונה,  

.  )אות יח(וכאשר נתבאר לעיל סימן קודם 
ולגבי מנוע רגיל, זו סוגיית המקרר הישנה,  

ר הדין, היות והוי פס"ר  והיא מותרת מעיק
בגרמא באיסור דרבנן, היות ופעולת החשמל  

בשו"ת נחלת    היא איסור דרבנן כפי שנתבאר 
. )סימן קודם אות ב(וגם לעיל  )ח"ב סימן ד( לוי 

וכן יש לצרף דהוי לא ניח"ל שיכנס אויר חם  
]ואז יפעל המנוע ויצרוך חשמל[ ולכל  

עוד  . ו)וכדלעיל אות ו(הפחות הוי ספק לנח"ל 
שאר צירופים דלעיל. ואף לשיטת החזו"א  
דחיבור החשמל יש בו איסור תורה משום  

ן איסור כלל, כיון שפעולת  בונה, כאן אי 
המנוע היא שימוש, וכאשר נתבאר לעיל  

, ע"ש. וכ"כ הכא לגבי  )סימן קודם אות ח(
פתיחת דלת המקרר בשו"ת מנחת שלמה  

דהוי שימוש ואין בונה   )ח"א סי' י אות ו(

שימוש אף לחזו"א. וכ"כ להקל בשו"ת  ב
, ובספר מנוחת  )ח"א או"ח סימן כא(יבי"א 
, וכ"כ בקובץ  סעיף יט( )ח"א פרק כדאהבה 

)ח"ט סי' לט עמ' רנו והלאה, בהוצאת שואל ומשיב  

הרה"ג אביאל ישעיה  ישיבת כסא רחמים(
שליט"א, ועע"ש. וכ"כ הרה"ג יעקב מור 

 ' תקד( )חכ"א עמשליט"א בקובץ ויען שמואל 
להקל בהא. ואומנם ביבי"א שם סיים, שראוי  
לפתוח את המקרר רק בשעה שהוא עובד,  

היותר גורם למנוע להמשיך   שאז לכל
לפעול, ואינו גורם להפעילו, ובזה פשוט  
היתרו, וכן יש פוסקים אחרים דס"ל שהיתר  
פתיחת המקרר הוא רק בשעת פעולתו, כגון  

ו"ת הר  ובש )או"ח ח"ב סי' סח(בשו"ת אג"מ 
)ח"ג סי'  ובשו"ת חלקת יעקב    )ח"א סי' קנא( צבי  

"ג סי'  )ח"ב סי' טז וחובשו"ת מנחת יצחק  קעט(

)ח"ו  וע"ע בשו"ת באר משה  קלז וח"ד סי' סד(

, וראה ליקוט העוסקים בפתגמא בקונ' סי' ד(
 (204)ח"ב עמ' דנא בספר החשמל בהלכה 

, מ"מ עתה  (313)זכאי, עמ' ובשבת והלכותיה 
וקים בעיקר הדין, ומשום הא משרא  אנו עס

 שרי וכאמור. 
 

 בישול הגז 

,  יא. שאלה הלכתית נוספת שיש במקררים
ולא ראיתי מי שעמד עליה, היא, שהגז של  
המקרר בשעה שהמנוע דוחס אותו לנוזל,  
מתחמם עד מאוד, יותר מחום שהיד סולדת  
בו, וא"כ נמצא שגורם לבישול הגז ע"י  

בד שיש את פתיחת דלת המקרר. אולם מל
כל ההתרים האמורים לעיל, דהוי פס"ר  
בגרמא, ולגבי החשש שיקרה מיד, הוי אינו  

וגם א"כ הוי ספק פס"ר דלשעבר  פס"ר,
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.  )על סוף אות ד(שנתבאר היתרו לעיל בהערה 
ואעיקרא יש לומר שאין בכך בישול כלל, כי  
אינו נעשה ע"י אש, והוי כמו בישול בחמה  

לדות חמה, מ"מ  דשרי, ואם את"ל דהוי כתו 
איסורו מדרבנן, וזו הסוגיא של מיקרוגל  

ובחזון   )זאב, פי"א(]ראה בספר מערכי לב 
מפי ספרים,  )שבת ח"ד עמ' תב(עובדיה 

)שבת ח"ג סימן שיח על סעיף ג בישול  ובילקוט יוסף  

וכן עסקו   סעיף יט ועל ס"א הנאה מחשמל סעיף לג(
הפוסקים בשאלה זו לגבי פחית כימית, גם  

ושם  73)עמ' בספר בחצוצרות בית השם  ראה

שמשתמשים בבישול זה של חום הגז   (76עמ' 
מחד לקרר את החלב, ומאידך  ברפתות, 

לחימום מים לשטיפה ע"ש.[ ואף לאוסרים  
בישול במיקרוגל אסרוהו מדרבנן, שלמדו  

לגבי בישול   )שבת לט ע"א(כן מדברי רש"י 
בחמה שמותר לבשל בה, שביאר, מפני שאין  

בישול בכך. ומינה ילפי שכל שדרך   דרך
)או"ח  בישול בכך אסור, ראה בשו"ת אג"מ 

  )ח"א סי' לד( ובשו"ת אז נדברו  ח"ג סי' נב(
, )פ"א הע' קכז(ובשמירת שבת כהלכתה 

וממילא כאן שאין דרך בישול בגז שמאחורי  
המקרר, ולא משתמשים בו לבישול, לכו"ע  
הוי כחמה ושרי, ואף עדיף מחמה שמבשלת  

ר שרוצה לבשלו, וכאן אינו רוצה לבשל  דב
את הגז או דבר אחר כלל. ואף אם הוי  

ישול הגז אינו בישול ראשון,  בישול, הרי ב
אלא בישול אחר בישול, והרי שיש לצרף את  
הרמב"ם ודעימיה, דס"ל שאין איסור בישול  
אחר בישול, והוא מותר לכתחילה. אלא דיש  

ד )ח"לפקפק בכך משום דברי שו"ת יבי"א 

שבמים לכו"ע יש בישול   או"ח סימן לו אות ו(
אחר בישול, כיון שאין הבישול הראשון  

)סי'  ר במים כלל, ודלא כשו"ת מי יהודה ניכ

ע"כ. ודון מינה ואוקי באתרין, ומ"מ   לו(

לצירוף שפיר דמי. זאת ועוד יש לצרף כאן  
שבישול הגז הוי מלאכה שא"צ לגופה, כי  

רק לקירור  אינו זקוק לבישול הגז כלל, 
המקרר, אלא שכדי שהגז יקרר יש צורך  
  לדוחסו ואז הוא נהפך לחם. ועוד יש לצרף 

)ח"א סימן כו אות  את המובא בשו"ת נחלת לוי 

 ע"ש. ט(
 

 בישול הקרח 

יב. בעיה נוספת הקיימת במקררים, וגם  
אודותיה לא ראיתי כמעט מי שעמד, היא  
בישול הקרח שנמס כשהוא נופל על גופי  

שעת פעולתם ]ברוב המקפיאים החימום ב
הגוף חימום פרוס בתחתית תא ההקפאה, כך  

יו. ברם יש דגמי  שהקרח שנמס נופל על
מקררים שבהם הגוף חימום מונח ניצב 
בדופנו הפנימי, ובזה אין שאלה זו.[ ובנפול  
טיפות הקרח הנמסות על גבי גוף החימום הן  
מתבשלות, ואף שומעים את הטיפות  

חימום כשהם נשרפות.  הנופלות על הגוף 
אולם אף בכך יש להקל מטעמים רבים, 

יש לצרף    תחילה רבים מהטעמים הנ"ל, ועוד
שהמתבשל הוא פחות מכשיעור, דעסקינן  
בשריפה של טיפה בפני עצמה, ועוד טעמי  

)ח"א סימן  תריצי שנתקבצו בשו"ת נחלת לוי 

ע"ש. זאת ועוד הוי מלאכה שא"צ לגופה,    כו(
בישול הקרח כלל, רק  כיון שאינו צריך ל

שיכחד ונעשה הדבר ע"י בישולו, ודמי  
פני שאינו  למרתיח מים בסיר כדי לאדותם מ

חפץ בהם, שאין זו מלאכת בישול, אלא  
מלאכה שא"צ לגופה, וכ"כ באור ישראל  

דבישול הקרח הנ"ל   (6)מונסי, סט עמ' פג הערה 
הוא מלאכה שא"צ לגופה, וכיון שנעשה  
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י, ק"ו מדשרי  בגרמא ובפס"ר משאר שר
גרמא בפס"ר. ע"כ. יש לציין שאף התקני  
  שבת לא פתרו בעיה זו כך ]מתוך שלא 
התייחסו לכך בכתביהם, הוי אומר שלא  

)ולומר שהם סוברים שמותר הדבר עמדו על כך. 

 .[מהטעמים האמורים, אינו מסתבר לרוב חסידותם(
  

 צג דיגיטלי 

יג. יש מקררים שיש להם צג דיגיטלי,  
את גובה המעלות שבמקרר,   שכתוב בו 

וכשהמעלות במקרר יורדים או עולים,  
בפתיחת דלת    הכיתוב משתנה בהתאם. וא"כ 

המקרר גורם לכיתוב להשתנות. ברם גם זה 
מותר, כיון שהוא גרמא לשינוי מספרי  
המעלות שבצג, שהם איסור דרבנן של  
מוליד ]ולא של כותב, משום שאין כאן כתב,  

שי, ודמי למאיר  אלא תאורה של חומר גבי
בפנס דרך דף שצורת אותיות חתוכות בו,  

האותיות,  ומאיר הפנס על גבי קיר את צורת 
שאין בכך משום כותב על הקיר, כיון שאלו  
רק אורות ולא חומר על גבי חומר, וראה  

לגבי   )ח"א סימן כט אות ט(בשו"ת נחלת לוי 
משקפי פוטוגור, וגם הוי אינו של קיימא, וזו  

כותב במחשב בשבת ובחול  הסוגיא של 
המועד, ואכ"מ.[ וגם הוא מוליד שאינו של  

בגרמא בתרי דרבנן,  קיימא, הרי דהוי פס"ר 
דפשוט היתרו. ]וגם מצד הרכיב הגורם  
לשינוי הכיתוב, שאומנם לא נודע לי כיצד  
הוא פועל, אך לכל צד הוא מותר, שמסתבר  
שהוא פועל ע"י הכרטיס הדיגיטלי, והוא  

ותר, וגם אם יש לו טכניקה  כאמור לעיל מ
אחרת, היא לכל היותר אסורה מדרבנן, כיון  

ום וחוטי להט, ושבנו  שאין בהם גופי חימ

לכך דהוי פס"ר בגרמא באיסור דרבנן. ואף  
לו יצוייר שהוא קשור למתג המופעל  
בסגירת ופתיחת דלת המקרר, הלא כבר  
מילתנו לעיל שחובה לבטלם, וא"כ לכל צד  

ות טוב עדיף לשים מדבקה  הוא מותר.[ ומהי 
על גבי הכיתוב, כך שא"א להנות ממנו, ואז  

ר דלא איכפת ליה  נחתנו דרגא דהוי פס"
בדרבנן, שפשוט היתרו, בפרט עם כל  

 האמור לעיל. 
 

 קוביות קרח וקיוסק 

יצירת קוביות קרח וגם קיוסק למים קרים,  
לא השגתי אינפורמציה כיצד הם עובדים.  

כתבו לגבי   (13מ' )עובקונ' על משמר השבת 
קוביות קרח, שאסור לקחת קוביות קרח  

לייצור  מהמקפיא בשבת, כיון שהדבר גורם 
קוביות חדשות, אא"כ יש למקרר זה  
אפשרות לנעול את פעולת יצור הקרח, או  
אם יש התקן שבת המבטלו, שאז מותר  

 ליטול קוביות קרח. 
 

]לבד, לא מקפיא שבמקרר, שבו  מקפיא  
 עסקנו לעיל.[ 

במקפיאים ישנם שני סוגים, מקפיא יד. 
פורסט. ומקפיא  -המייצר קרח, המכונה דה
פורסט. בקונטרס  -שאין בו קרח, המכונה נוי

כתבו על מקפיא עם    (17)עמ'  על משמר השבת  
קרח, שאין בהם שום איסור, שהם פועלים  
כמו המקררים הישנים, דהיינו ישנה רק 
הבעיה של הקדמת הפעלת המדחס, ע"י  

ת המקרר שמכניסה אויר חם,  ת דלפתיח
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ולכך הטרמוסטט מקדים את פעולת  
המדחס. ואולם ציינו שיש מקפיאים אף 
מסוג זה שיש להם התראה על דלת פתוחה,  
ע"י הפעלת זמזום או נורית, וכמובן  
שבמקרה כזה יש לבטלם כדין המקרר, וכמו  
שנתבאר לעיל. וכ"כ הרה"ג יעקב מור בויען  

אלו המקפיאים שב ()חכ"א עמ' תקטשמואל 
פורסט, אין גוף  -שיש קרח הנקראים דה

חימום, ואין מאוורר, ולא נורה ופועלים ע"י  
 טרמוסטט מכני ולכן הם מותרים.

מקפיאים ללא קרח, כתבו בעל משמר השבת 
שיש בו את כל הבעיות של המקרר,   )שם(

ושאין שום התקן עם הכשר עליהם כיום,  
ת בוריושמא בעתיד כשתתגבר הדרישה הצי

ייוצרו. וכעת הדרך להפעילם ע"י שעון שבת 
ולפתוח את המקפיא רק בשעה שהזרם  
מנותק. ושחיבור שעון שבת למקפיא אינו  
מקלקל כ"כ את המקפיא, כיון שבדר"כ  
המקפיא מלא ושומר על קורו, מה גם שלא  
פותחים אותו הרבה פעמים. ע"כ. ולאור  
האמור, ניתן להשתמש בו ע"י ביטול  

, וכאמור במקרר. וכ"כ  בדלתהמתגים ש
גם במקפיא ללא   )שם(להקל בויען שמואל 

קרח, שהם מותרים לספרדים ]אולם סבר  
שיש במקפיא רק רישום דיגיטלי ומנגנון  
התראה, ולא ידע שהם פועלים כמו מקרר  
לכל דבריו, כרטיס דיגיטלי וגוף חימום  
להפשרה, כמו שכתוב בקונ' על משמר  

ל מינה התם  לעי  השבת הנ"ל, ואיהו גופיה
 במאמרו אסר בזה במקרר.[  

אתה הראת לדעת, שהרעש שמרעישים את  
העולם במכון משמרת השבת על שימוש  
במקררים כיום ללא התקנם, הוא באיסור  
תורה ]ואף כותבים כן על התקנים אחרים  

, ואף לגבי מזגנים הם  )אות טו(וכדלהלן 

.[ אף שבוודאי  )סימן קודם(כותבים כן כדלעיל  
לשמים, דינם אינו נכון, שאף מקרר   ונתם כו

דיגיטיל מותר בשבת, ע"י ביטול המתגים  
שבדלתות המקרר וכדלעיל. וכך גם כתב  

  )ח"ט סי' לט סוף עמ' רסא( בקובץ שואל ומשיב 
הרה"ג אביאל ישעיה והביא מספר המציאות  

שהרה"ג יעקב כהן  )מור, סי' י(בהלכה 
  שליט"א, דיבר עם חתנו של הגר"נ קרליץ 

רוזנברג שהוא אחד מרבני משמרת   הרב
השבת, על שום מה הם אוסרים לספרדים  
מזגן אינוורטר, והרי הוי פס"ר דלא איכפת  
ליה בדרבנן וגרמא, וענהו שהצדק עמו. ועוד  

שבשנת תשע"ו   )עמ' רא(שם בסוף דבריו 
הגיעו אל ישיבת כסא רחמים ממכון משמרת  
השבת, יחד עם המהנדס שלהם, לדון  

וברת, ואחרי דין ודברים עם  ם בחבדבריה
רבני מכון הרב מצליח, הסכימו שמהדין  
הכל מותר, דהוי ספק פ"ר דלא ניח"ל  
בדרבנן ובגרמא, ושכל איסורם הוא מצד  
זילותא דשבת, ושזה נגד מה שהם מפרסמים  
בחוברות שלהם. ע"כ. ושהסכים על דבריו  
בריש ספרו הגאון רבי אהרן בוטבול  

וחתים עלה   יאה,שליט"א חתנא דבי נש
דמעיקר הדין שרי בביטול הכפתור שעל  
הדלת, והמחמיר תע"ב. וכיוצ"ב כתב  
הרה"ג יעקב מור בתשובתו הנדפסת בויען 

שמכון משמרת    )חכ"א סימן סה הערה א(שמואל  
השבת לא התייחסו לדעתו של מרן מלכא  
זצ"ל, וכתבו את דבריהם לפי הפוסקים  

י  ספרדהמחמירים, ללא התייחסות לציבור ה
 וכו'. 

 

התקני שבת המצויים בשוק דרך  
 פעולתם ועדיפותם:  
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טו. כל ההתקנים דלהלן ]של מכון מדעי  
טכנולוגי, משמרת השבת, והעדה החרדית[  
מבטלים את המפסק שבדלת, בין אם הוא  
פיזי או מגנטי. בכל ההתקנים פעולת המנוע  
עובדת בזמן קבוע מראש ללא קשר  

 לטרמוסטט.  
י, אחרי שתי דקות  ולוגבהתקן מדעי טכנ

פעולת מנוע, הטרמוסטט נכנס לפעולה, ואם  
המנוע צריך לפי הטרמוסטט להמשיך  
לפעול, לא ניתנת שום הוראה למקרר  
והמנוע ממשיך לפעול, ואם אין צורך  
בהמשך פעולתו הטרמוסטט מכבה את  
המנוע. פעולת הגוף חימום היא רגילה כבכל  

  לפי  מקרר, אלא שכיון שפעולת המנוע היא
זמנים קבועים, סבורים הם שגם פעולת הגוף  
חימום מותרת, וכדלהלן. הכרטיס הדיגיטילי  
מקבל שינויים כדרכו, אלא שאין להם שום  
יישום על המקרר, רק אחר שתי דקות משעת  

 פעולת המנוע וכדלעיל. 
בהתקנים של משמרת השבת ובד"ץ העדה  
החרדית, גם הגוף חימום פועל לפי זמנים  

טיס הדיגיטלי מבוטל  קבועים. והכר
]ובמשמרת השבת הכרטיס מקבל הדמיה  
של נתוני קור וחום[, כך שאין שום השפעה 
עליו בפתיחת דלת המקרר וסגירתו. ועתה  

 נבא בהרחבה לגבי ההתקנים. 
 

 התקן מכון מדעי טכנולוגי 

קונ' על משמר השבת בהוצאת מכון מדעי  
רים,  טכנולוגי, כולו לבאר את הבעיות במקר

התקן שהמציאו במכונם פוטר  וכיצד ה
בעיות אלו, וכפי שנביאם בסמוך ]אולם אין  

 שם פירוט ממשי של ההתקן.[ 

כתבו לגבי   (7)שם עמ' לגבי הפעלת המנוע 
התקנם, שהמנוע מופעל בזמנים קבועים 
ללא קשר לטרמוסטט, ואחרי פעולה של  
שתי דקות, הטרמוסטט נכנס לפעולה, והיה  

וע ממשיך  לקירור, המנ  אם המקרר זקוק 
לפעול, ואין בכך שום איסור, שזהו המשך  

, ואם המקרר  )וראה בסמוך בהערה(מצב קיים 
כבר קר, ניתנת הוראה לכבות את פעולת 
המקרר. ע"כ. אולם לא ביארו מדוע מותר  
הדבר לגרום לכיבוי המנוע, שהרי נמצא  
שכשסוגר את המקרר, פעמים הוא גורם  

של   יכנס להיתריםלכיבוי המנוע ]אא"כ נ
גרמא ופס"ר, והרי כל רצונם שלא להכנס  
לכך, ושמא דעתם להקל בכיבוי חשמליי לפי  
שהוא קל יותר משום איסור מוליד,  
שהאיסור הוא להוליד ואין איסור לבטל את  
ההולדה, לכך בכיבוי התירו. שוב ראיתי  
שכך העירו עליהם בקונ' מקררים ומקפיאים  

ון משמרת  בהוצאת מכ )עמ' יא( בשבת 
 ת[.השב

כתבו שההתקן   ( 8)שם עמ' לגבי גוף החימום 
שלהם מבטל את ספירת פתיחות הדלת.  
ופעולת הגוף חימום דינה כפתיחת דלת  
במקררים רגילים בשעה שהמדחס פועל,  
וממילא אין שום בעיה בהשפעה העקיפה 
כביכול על הקדמת פעולת ההפשרה, שאינה  

יחתם  מתייחסת כלל לפותח הדלת. וביארו ש
אף לגבי גוף חימום במקרר רגיל,  שלדעתם 

מותר לפתוח את המקרר בשעה שהמדחס  
פועל, אע"פ שהדבר גורם להקדים את 
פעולת הגוף חימום ]כי הגוף חימום מופעל  
אחרי מספר שעות של פעולת המדחס[, שאף  
שבפתיחת הדלת בשעת פעולת המנוע, גורם  
הדבר להאריך את זמן פעולת המנוע, מחמת  

, אך מותר הדבר כיון  סת האויר החםכני
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שהדבר גורם רק האריך את זמן פעולת  
המנוע, וכיון שמותר לכתחילה להאריך את  
זמן המנוע עצמו, לפיכך גם ההשלכה  
הנוספת שבאה מאריכות פעולת המנוע,  
שפעולת גוף החימום מקדימה, גם היא  

. וכיון שנתבאר לעיל שהמנוע שלהם  ומותרת 
יבים כל  ם, לכן הם מחשפועל בזמנים קבועי

פתיחת דלת במקררם, כפתיחת דלת בשעה  
שהמנוע פועל, לפיכך גם הקדמת פעולת  

 הגוף חימום מותרת. 
אתה הראת לדעת שהיתרם בנוי על שני  
חידושים, הראשון שפתיחת הדלת גם בשעה  

 
)שם  יסוד דבריהם מושתת על חידושם  ו

  מן הדין   שגם המשך מצב קיים אסור  (1בהערה  
אם הוא מכוחו של האדם, כגון גוי לוחץ אל  
מתג שמפעיל מטחנה, ובא יהודי וממשיך  

גם  אם  כגיון ש,  על המתג והגוי עוזבו  ללחוץ 
המטחנה תפסיק  ,המתגיעזוב את היהודי 

אף   ,לפעול, בזה פשיטא להו שאסור הדבר
כיון שפעולת   , שהוא המשך מצד קיים

שהוא   ,המטחנה היא מכוחו של האדם
  , מחזיק בפועל את המתג, ואילולי הוא

לפום ריהטא גם  המטחנה תפסיק לפעול ]ו
  )סי' שטז ס"ה( בזה מותר כמבואר בשו"ע 

  וישב  ובא רעו ,יושב על פתח בית וצד צביה
שבפועל מותר אף  ראשון,קם הלצידו, ו

השני עכשיו צד את הצבי, שאם יקום הצבי 
משוחרר.[ ולפיכך הם לומדים שהיתר  
המשך מצב נאמר על כגון להאריך זמן של  
שעון שבת, או בנידו"ד לגרום להארכת  
פעולת מנוע המקרר, היות והמנוע מצד  
עצמו ימשיך לפעול לעולם, אלא שיש לו  

אותו ]או בשעון שבת   שמכבהטרמוסטט 
שמכבה אור, האור מצד עצמו אמור  

שהמנוע לא פועל, נחשבת כפתיחת דלת  
בשעה שהמנוע פועל, כיון שהמנוע  

לם כבר  ים קבועים. אושבהכשרם פועל בזמנ
מילתנו לעיל, שכיון שאחרי שהמנוע פועל  
הטרמוסטט נכנס לפעולה, ויתכן שיכבה את  
המנוע, אסור הדבר מצד הכיבוי. ועוד  
מושתתים דבריהם על חידוש נוסף, שכיון  
שמותר להאריך את זמן פעולת המנוע, מותר  
גם להקדים את פעולת הגוף חימום הבאה  

המנוע    י הארכת פעולתמכוחו. וזה חידוש, כ
היא המשך מצב קיים, אולם הקדמת פעולת  
הגוף חימום היא יצירה חדשה, ואיך זה יהיה  

להמשיך לפעול, אלא שיש לו מונע, הוא  
השעון שבת שעתיד לכבותו.[ והאדם  
בפתיחת הדלת גרם לסלק את הטרמוסטט  
]או בהזזת כפתורי השעון שבת, דהיינו  
האדם פעל מניעת המניעה[, לפיכך המשך  

הרי  פעולת המנוע אינה מתייחסת לאדם, ש
מנוע מצד עצמו אמור להמשיך לפעול,  ה

ודוקא בכה"ג נאמר היתר של המשך מצב 
קיים. וכיון שחידשו חומרא זו, הוציאו מכך  
קולא לכאן, שאחרי שפעולת המנוע לא  
מתייחסת לאדם, ממילא גם הפעולות  
היוצאות מהמשך פעולת המנוע, שהוקדמה  
הפעלת הגוף חימום, אינה מתייחסת לאדם,  

עולת המנוע אינה מתייחסת כל פ כי כאמור
אליו. וזה חידוש גדול, כי הארכת פעולת  
המנוע היא המשך מצב קיים, אולם הקדמת  
פעולת הגוף חימום היא יצירה חדשה. והרי  
שיש כאן חידושים עצומים וגם אינם נראים,  
ומ"מ צריך לבססם ולהוכיחם, וקשה לסמוך  
על היתר זה ללא הוכחות ברורות. ושמא הם  

חידושם זה במקום אחר, אולם לא   דו על עמ
 ציינו.
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מותר, ועיין לעיל בהערה. אא"כ נשתמש  
בהיתרים של גרמא, ולזה א"צ את ההתקן  

 שלהם.
לגבי הדאמפר ]כשהוא דיגיטלי, שהמכני  

, ביארו שדרך פעולת  (10)שם עמ' מותר גמור[ 
ע מתחיל  יא בשעה שהמנו הדאמפר ה

לפעול, נפתח התריס לגמרי, ועם הזמן  
הטרמוסטט אט אט סוגר את החלון, עד  
שנסגר לגמרי. וכיון שבהתקן שלהם פתיחת 
הדלת אינה משפיעה על הפעלת המנוע ]כיון  
שהמנוע שבהתקנם עובד בזמנים קבועים[, 
אלא רק יכול לגרום להארכת זמן פעולתו,  

 הלכתית בפתיחתוכדלעיל, א"כ השאלה ה
דלת המקרר והכנסת האויר חם היא, שהדבר  
יגרום לתריס להפתח ]שאין בעיה אם התריס  
יסגר לאט יותר, או לא יסגר, מחמת סגירת  
דלת המקרר, לפי שזהו המשך מצב קיים[. 
אולם היות ועל פי בדיקות שהם ערכו,  
המציאות היא שבשעה שהמנוע פועל,  

על   פתיחת דלת המקרר, אינה משפיעה
תח, רק לעכב את סגירתו ]כיון  הדמפר להפ

שכשהדאמפר סגור, רמת הקור במקרר היא  
קרובה לרמה הרצויה. וגם כשהדאמפר  
סגור, עדייין ישנה זרימת קור חלקית  

 
תחילה תוספת צריכת חשמל אין בה איסור,    ז

)סימן קודם אות ג והלאה ואות ט  ראה לעיל 

בשבת,  ולגבי יצירת חשמל סטטי .והלאה(
ח"ל  ני פס"ר דל דהוי  משום מותר הדבר 

גם כמה מפוסקי דורנו חילקו בין   .בדרבנן
,  ברחובים הנעשים מאליהם כהליכה ישינו

אף אם ההליכה יוצרת דבר ]כגון נורה עם  
כשאדם עובר ברחוב[ בלא   תחיישן שנדלק

נעשה מחמת  הדבר מותר כיון שש , כוונה
ולא מחמת    , הולך לתומו, הפעולת חיי האדם

מהמקפיא למקרר. חוץ ממקרים קיצוניים  
במיוחד של שינויי מעלות שלא יתכנו  
בשבת, כגון בהכנסת סיר רותח למקרר[ לכן  

רים ומקפיאים  ר. ]בקונ' מקרמותר הדב
העירו על כך, שעדיין יש   )עמ' יא( בשבת 

מצבים שהתריס של הדאמפר יפתח מחמת  
כניסת אויר חם. ושמא כוונתם לציור הנזכר  

 של הכנסת סיר רותח למקרר.[ 
הם ביטלו    (13)שם עמ'  לגבי הכרטיס הדיגיטלי  

את השפעת הכרטיס על המערכות ]רק אחרי  
ס  מנוע, הוא נכנ שתי דקות מפעולת ה

לפעולה[, אף שנעשים בו שנויים חשמליים  
מידיים בעת פתיחת דלת המקרר, אך כיון  
שאין בהם שימוש, פשוט להם שאין ב הם  
איסור, כשם שהעובר ליד מאוורר, גורם  
לתוספת צריכת חשמל, ואף הפותח מקרר  
בשעה שהמדחס פועל, גורם לתוספת צריכת  

ליצירת  חשמל, וכשם שלא מתייחסים כלל 
טטי באויר, וכיוצ"ב, מפני  חשמל ס

ששינויים שאין בהם שום תכלית ומטרה,  
אין בהם כלום, אף הכא כן הוא. ע"כ. ברם  
זהו חידוש גדול, ולענ"ד טעמי היתר  
בדוגמאות שהם כתבו המה מטעמים  

 . זאחרים, ראה כאן בהערה 

פעולת מלאכה, לבין פתיחת דלת המקרר  
שהאדם פועל מלאכה פתיחת דלת ומכוון  

ולדרכם מטעם זה   ,לפתוח את המקרר
חידש  יצירת חשמל סטטי. ]שכן מותרת 

, ושמא זו  )ח"ט סי' סט( בשו"ת שבט הלוי 
)ויס, ח"א כוונת היתרו של שו"ת מנחת אשר 

ומין  תחבוראה עוד בזה  ,סי' לב וח"ב סימן לג(
ובספר מערכי לב   (277, ובחכ"ג עמ' 58)כרך ה עמ' 

ובספר בחצוצרות  , ובעמ' שעט(8)עמ' רצז הע' 
להרה"ג ישראל רוזן  וראה  (155)עמ' בית ה' 
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  )עמ' יא( וכן בקונ' מקררים ומקפיאים בשבת 
הוסף" זה, שהכרטיס "  כתבו להעיר על התקן

נתונים בלא שימוש, אך אחר שתי דקות  
פעילות מדחס, בודקים כאמור את ההוראות  
בטרמוסטט, דהיינו את הכרטיס הדיגיטילי,  
ונמצא שמשתמשים בכל ההוראות שנאספו  
בכרטיס. ואם נכונים דבריהם, הרי שהיה  
שימוש לאורך כל הזמן בכרטיס, ומה 

ו להתיר  הועילו חכמים בתקנתם, שכתב
אין שום השלכה לשינויים  מטעם ש

החשמליים בכרטיס, ולהאמור יש השלכה  
לכל איסוף הנתונים, וממילא לדרכם אסור  
לפתוח את המקרר גם כשהוא עובד, כיון  
שהדבר נרשם בכרטיס, ועל פיו יפעיל את  
המנוע יותר זמן, ויקדים את פעולת הגוף 
חימום. ורישום זה הוא פעולה חשמלית.  

אף זה מותר   סימן קודם(  )לעילי לדעתנו ]אם כ
גמור, אולם לא על כך משענתם כפי שהם 

ד"ה   12)עמ'  כתבו בקונטרסם על משמר השבת  

 
דס"ל   (88עמ'  102)גליון באמונת עתך במאמרו 

  ה"ג הר והשיבבסוף מאמרו שם ו לאסור,
, והרב רוזן אחריו משיבו. ובאמונת  רבינוביץ

  ס"ל להתיר,  והלאה( 54עמ'  104ליון )געתך 
השיבם הרה"ג איתם הנקין באמונת עתך  ו

והוא   ,הם השיבוהו ובסופו (81עמ'  105)גליון 
  110)גליון אמונת עתך בם אחרי פטירתו בהשי

. כיוצ"ב ראיתי שציינו לספר ארחות  (7עמ' 
)ח"ד ולספר מאור השבת    )ח"ג פכ"ו הע' כב( שבת  

יש"א זצ"ל, שמותרים  בשם הגר סי' יד הע' נו( 
שימוש במזגן ובתנור חימום על אף שיש  
להם טרמוסטט, ובכניסה לחדר מקדים את  

ולתה היא  פעולתם, משום שההשפעה על פע
שלא כדרך, שאינו עושה פעולה בגוף הדבר,  
בשונה מפתיחת מקרר שפותח את דלתו של  

שיש לדון בהם הלכתית, ושלכן   כמובן(
במקרר דיגיטילי שאין בו התקן שבת ברור  
שהדרך הרצויה היא לחברו לשעון שבת, 
ע"ש, ועל כן לדרכם קשה מה הועילו חכמים  

 קנתם, וכאמור.[ בת
 

  )עמ' יא( בקונ' מקררים ומקפיאים בשבת 
בהוצאת מכון משמרת השבת, פירטו את  
תגובותיהם על התקן של מדעי טכנולוגי  

כתבו על התקנים אחרים,   )עמ' ב(ע"ש ]ושם 
שהקונים סבורים שאין בהם חשש, ומן  
החובה להבהיר כי יש מההתקנים הללו  

ם רק  שמבוססים על קולות והיתרים אשר ה
דעתם של רבני המכונים, אבל   כפי הכרעת

גדולי הפוסקים בדורנו לא הסכימו עם אותם  
היתרים, ולדעתם השימוש במקררים אלו  
אסור, ויש לחוש בו לאיסור גמור  

כתבו, שגם   )עמ' כה(מדאורייתא. ועוד שם 
במקרר שיש בו התקן שבת, חובה לברר  

המקרר, ואילו כאן פותח את דלת החדר,  
ספים להפעלה  וישנם גורמים סביבתיים נו

לכן שרי, ע"ש. וע"ע בדברי ידידי וחביבי  
דרך האתרים  הרה"ג אברהם מיימון בספרו 
עם דעת  מט )מהדו' חדשה סימן מה אות ב(

שכל שעושה מלאכת   )שבת קז ע"ב(הרשב"א 
גם לדרכם  [ . היתר אף שנוצר איסור שרי

ש  י , שאין בו תכלית מותרחשמלי ששינוי 
שאין בו  וון ולא מכ לחלק בין שינוי מיקרי 

כיצירת חשמל סטטי, לבין מכשיר   ,שימוש
שבנוי ליצור שינויים מחמת פתיחת הדלת,  

ורק  ע, ומשתמשים בשינויים אלו בכל השבו
. וכדי  עתה ביטלנו את השפעתם על המקרר

איסור,   אין בהם בשינויים אלוגם לטעון ש
 צריך ראיה.  
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האם ההתקן אכן מבטל את כל ההשפעות 
 הדלת.[   של פתיחת

בד"ץ העדה החרדית בהסבר על התקן    כך גם
)נדפס בקונ' מקררים ומקפיאים בשבת עמ' יט שלהם  

כתבו להעיר על התקן   ד"ה טרמוסטט דיגיטלי(
מכון מדעי טכנולוגי, שיש מקררים אשר  
התקן השבת גורם להם רק "להרדים" את  
הכרטיס הממוחשב, כך שלא יוכל לקבל  

 "ל. ולשלוח הוראות הפעלה. עכ 
  )חכ"א סי' סה עמ' תקו( ויען שמואל  ע"ע בקובץ  

בתשובת הרה"ג יעקב מור שמביא מספר 
שהעירו על   ואת"י(  391)עמ' מטבח כהלכה 

ההתקנים של מכון מדעי טכנולוגי ומכון  
  ן להל  האר  ,ת מוצ  ןוכמ   לש  ןקתה  יבגלצומת ]

[, א, הכרטיס הדיגיטלי מבצע (זי תוא)
רישומים גם בזמן שהמדחס מושבת. ב, אין  

של הדאמפר. ג, גוף החימום תלוי  ביטול 
בטרמוסטט. ושלכן יש להעדיף התקנים של  

 בד"ץ העדה. אולם איהו  משמרת השבת ו

 
מי הם הרבנים של משמרת השבת, בקונ'  ח

שבהוצאת   )עמ' כז( מקררים ומקפיאים בשבת 
מכון משמרת השבת, כתבו שהרבנים  
העומדים בראשם הם, הגאון רבי משה  

רוזנברג   שאול קליין והגאון רבי שריאל
והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט והגאון יצחק 
דרזי. במכתב שהתפרסם בעיתון השבוע 

גבי כשרותם על פחי הזבל  ל )חנוכה תש"פ(
שבירושלים שיש להם חיישן לריקון חתום  

)חכ"ו הרב אליהו בייפוס. בקובץ אור השבת 

ישנו מאמר מהרב יצחק דרזי   עמ' סח תשע"ה(
השבת.  וחתים עלה ראש מכון משמרת

  )ח"ט סי' לט סוף עמ' רסא( ובקובץ שואל ומשיב  

השיבם ע"פ קונ' על משמר השבת הנ"ל,  
שהכרטיס הדיגיטלי במקרר מנוטרל  
מהפעלת מערכות המקרר, ועל כן רישומים  
אלו הם בגדר פס"ר דלנח"ל בדרבנן. וכן  

הדאמפר, שאין בו   הביא את דבריהם לגבי
שינויים בהתקנם. ולגבי הגוף חימום העתיק  

לבעיות שיש  את דבריהם. ולא השית ליבו
בדבריהם וכנזכ"ל. עוד לגבי התקן מכון  
מדעי טכנולוגי ראה להרה"ג שמשון פרנקל  

)חלק סח מכון שליט"א בקובץ תל תלפיות 

שדן משום בונה   הוראה ומשפט סוף עמ' רנו( 
התיר, וכנגד מאמרו יצאו  להחזו"א, ומצדד ל

מרבני הליטאים, והשיבום בקובץ תל 
 . )חלק סט(תלפיות 

 חשל משמרת השבת התקן  

טז. פירוט ההתקן מופיע בקובץ אור ישראל  
  על פי ביאור ר'  (30)מונסי, חלק סט עמ' פט הע' 

הרה"ג אביאל ישעיה כתב שחתנו של הגר"נ  
ב רוזנברג הוא אחד מרבני משמרת  קרליץ הר

משה שאול קליין   רה"גההשבת. אגב 
  ( עמ' רטו )ח"נ    הנדפס בקובץ בית הלל  ובמכתב

  , כבוד הרבנים החשובים הנ"ל ,וז"ל כתב
ם מעשיהם עושי  ,מארגון משמרת השבת

ובמכשירים שיכולים להתקין אצל   ,לש"ש
היצרן ]את ההתקן שלהם[ אינם גובים שום 

שכרם הרבה   ל כןע ,רותתשלום עבור הכש
. עכ"ל. וע"ע בקובץ תל תלפיות  מאד וכו'

בהוצאת אגודת חניכי הישיבות בני ברק 
)חלק סח עמ' רנג  בראשות הרה"ג מרדכי גרוס 

 .והלאה וחלק סט(
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שמואל הורביץ שהיה שליח ממכון משמרת  
השבת לרבנים בארה"ב לצורך הסבר  

מקררים ומקפיאים בשבת והבהרה. ]בקונ' 
בהוצאת מכון משמרת השבת, לא כתבו  
כיצד ההתקן שברשותם עובד.[ ההתקן  
מספק לכרטיס הפיקוד הממוחשב נתונים  
מלאכותיים ]של המעלות[, במקום הנתונים  

נים הללו שמספק  שמספק הטרמוסטט. הנתו 
ההתקן, מדווחים למחשב על המצב כביכול  
  של המעלות בחלל המקרר, אלא שהם 
קבועים מראש לפי הצורך המשוער, ולא לפי  
המעלות שבחלל המקרר. בשיטת פעולה זו  
לא נפגע תפקוד המקרר וחלקיו השונים, ורק  
נוצרת פעילות מבוקרת של הקירור, שאינה  

סגירה של משתנה כלל על ידי הפתיחה וה
המשתמש. כמו כן משגר ההתקן אות פתיחת  
דלת מזויף למעגל הבקרה, בלי שום קשר  

 לפתיחות המתבצעות על ידי המשתמש. 
]אומנם לא ראינו שהם התייחסו לבעיות  
נוספות שיש במקררים, והם בישול הגז  

.  )אותיות יב, יג(ובישול הקרח הנמס, וכדלעיל 
ף אך היות ובהתקן שלהם, המדחס והגו

חימום מופעלים בזמנים קבועים, ללא קשר  
לזמן פתיחת המקרר והמקפיא, ממילא לגבי  

ל הגז אין בכך שום איסור, כיון  בישו
שבישולו נקבע מערב שבת. אולם לגבי הגוף 
חימום יש בכך בעיה, היות ופתיחת המקפיא  
גורמת לכניסת אויר, והוא נהפך לקרח,  

ח  ואילו לא יפתח את המקפיא, לא יהיה קר 
והגוף חימום כשיפעל בזמנו הקבוע מראש,  
לא ישרוף את המים, וא"כ בפתיחת  

ם גורם לשריפת הקרח. ואף  המקפיא, האד
שמותר הדבר מכמה   )אות יג(שכתבנו לעיל 

טעמי תריצי, אולם הם סבורים שאין לסמוך  
על היתרי פס"ר גרמא ומלאכה שא"צ  

לגופה, וא"כ על מה משענתם. גם לפי 
, שהשינויים החשמליים  השגותיהם הנ"ל

בכרטיס הדיגיטלי אסורים באיסור גמור,  
גילים בעלי מנוע  מדוע הם מתירים מזגנים ר

רגיל ]כי מנוע אינוורטר הם אוסרים, אף 
שהוא קל ממנו עשרת מונים, וכאשר נתבאר  
כל זה לעיל בסימן קודם[, אף שכיום לכל  
המזגנים יש כרטיס דיגיטילי, והכרטיס  

כלשונם[ מיד בכניסת  רושם רישומים ] 
האדם לחדר, ובתנועתו בו, ובפתיחת חלון  

ואלו השינויים  או דלת וסגירתם, וכדומה, 
החשמליים שבכרטיס שבמזגן, יפעילו או  
יכבו את המזגן בפועל, וחמור מפעולות  
הכרטיס הדיגיטלי שבמקרר שבהתקן מכון  
מדעי טכנולוגי עשרת מונים, ועליו הם כתבו  

דעת גדולי הדור. גם  שהוא איסור תורה ל 
כתבו להשיבם בקונ' על משמר השבת  

פר על בהוצאת מכון מדעי טכנולוגי, ובס
במכתבים של   )רוטר, סימנים יב, יח(פלגי מים 

המחבר אליהם, ובדברי הרה"ג יעקב מור  
 .[)חכ"א סימן סה הנ"ל(בויען שמואל 

, ההתקן זה יוצר  העדה החרדית התקן של 
אך כיום אין   בשנת תשע"א למקררי אמקור,

להם התקן פעיל. בקונ' מקררים ומקפיאים  
מבטלים  מבואר שבהתקן זה  )עמ' יב(בשבת 

את המעקב אחר פתיחת דלתות ורישום  
ממוחשב, והמדחס וההפשרה פועלים ע"י  
זמנים קבועים מראש, ולכן אין לאדם  
הפותח את המקרר שום השפעה על פעולת  

עדה  הוראות הבד"ץ ה )עמ' יט(המנגנון. ושם 
להתקני מקררים, שפעולת הטרמוסטט  
בטלה, והמערכות פועלות ע"פ זמנים  

את הבד"ץ שלא רק הכרטיס  קצובים. ושהור
ינותק, אלא כל מערכת הטרמוסטט תנותק  
גם הגברת הזרם, וגם סגירת המעגל  
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 סה
 

מנותקים לגמרי מהפעלה, הטמפרטורה  
במקרר נקבעת מראש לפי שעות קצובות, 

לת או רמת  ללא שום קשר לפתיחת הד
הטמפרטורה במקרר. עכ"ל. ]אולם לא  
ביארו הרי הכרטיס הדיגיטלי ממשיך  

רק לא משפיע על המקרר, ומה עם  לפעול,
השינויים החשמליים הנעשים בו, כפי שהם 

 הזהירו עליו.[ 
, פירוטו  Star-Kהתקן בארה"ב הנקרא 
)מונסי, חלק סט סוף  מובא בקובץ אור ישראל 

לנו כאן בארץ ישראל,  , ואין זה נוגע עמ' פט(
 ועל כן לא התייחסנו אליו.

כנראה ישנו התקן ממכון ודרשת וחקרת  
בראשות הרה"ג מרדכי גרוס, ראה בתל  ש

)חלק סח עמ' תלפיות ממכון הוראה ומשפט 

מאמרו של הרה"ג שמשון פרנקל מו"ץ   רנו(
 במכונם, אך אין לי מידע עליו. 

 

 ת מ ו צ   ן וכ מ   ןק ת ה 

א מצאתי חומר על התקן של ל טעמכ .זי
ת בית ה'  ורבספרם בחצוצ ףאו ,מכון צומת
בויען  ש מלבד , התקן למקרר ל עלא מופיע 

  ר מאמביא מ )חכ"א סי' סה עמ' תקז(שמואל 
ת  הודיעוני שיש למכון צומשוב ו .םמה רצק

  , רבים םיאיפקמושור לשבת למקררים אי
מה מבואר שם שו ,באתרםופירוטם נמצא 

ם במקררים ומקפיאים שבאישורשהם עשו 
  , תותלדבש םיגתעולת המפהוא רק ביטול 

דחס  ם שהקדמת הפעלת המ סובריהם כיון ש
יס  טבכרשהשינויים המיידים הגוף חימום ו

  ם הש יפכו . ההדיגיטלי מותרים לכתחיל
  ר ימחהל הביס ןיאש ,אידה ל םש כותבים

  ר ודה מ םירר קמהמ ר תוי ם ישידח  םיררקמב

  , רו דיה םוש וב ן יא הז ןקתה כ" או .םדוקה
  , ןאכ ונכ רדל  אצמנ .םיגתמה לו טיב קר אלא
  ת א  ןידה  רקיעמ  ריתהל  ידכ  וב  יד  הז  רושיאש
 םלוא ,תבשב שומישב איפקמהו ררקמה
 .הכר ב וי לע אבת רימחמה

 סיכום 

 מקרר  
ים בדלתות  מתגים הקבוע. כיון שכיום החי

המקרר והמקפיא מפעילים פעולות  
חשמליות רבות ]מלבד הפעלת הנורה, גם  
הפעלת מאוורר, ותלוי בסוג המקרר שיש  
שבפתיחת הדלתות נספרים מספר הפתיחות,  
לצורך הדאמפר ולגוף החימום, גם יש  
שמופעלת התראה על דלת פתוחה, וכדלעיל  

פותרת את  .[ לכך הוצאת הנורה אינה )אות א(
יסורים האחרים, וחובה לנטרל את  הא

 פעולת מתגים אלו.  
ולכך נבאר את דרך ביטול המתגים  
שבדלתות: יש שני סוגי מתגים בדלתות  
המקרר והמקפיא, מתג פיזי ומתג מגנטי.  

הוא לחצן שדלת המקרר והמקפיא    מתג פיזי,
נסגרות עליו, ואז לוחצות עליו, וכשהדלת  

ש  פיץ. ולכך ינפתחת, הוא נפתח ע"י ק
לתופסו לחוץ כל הזמן ובזה לבטלו, ולכך  
יש כמה דרכים, במקררים רבים מותקן תפסן  
למתג, וגם אפשר להתקין כזה, ויש השמים  
שני מגנטים משני צידי המתג, ומניחים  
עליהם פס ברזל שלוחץ על המתג, יש 
השמים דבק חזק של ספרים וכדו' לתפוס את  

אינו נראה  , הוא מתג מגנטיהמתג לחוץ. 
עינים, לפי שהוא מורכב בתוך דלת  ל

המקרר, וכשדלת המקרר נסגרת, המגנט  
פועל על המתג הפנימי המקבילו, ומפעילו.  
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לכך הדרך לזהותו הוא על ידי לקיחת מגנט  
והעברתו לאורכם ולרוחבם של משקופי  
המקרר ]אל מול מקום סגירת דלת המקרר  
והמקפיא[ עד שהמגנט מכבה את הנורה, אז  

קום המתג המגנטי. באותו מקום  גילינו את מ
לפני שבת מניחים מגנט, באופן שהוא מכבה  
את הנורה, וכך הוא נשאר כבוי כל הזמן,  
ושוב אין המקרר מושפע מפתיחת וסגירת  

 הדלת.  
כמובן יש לעשות כן גם למתג דלת המקרר  
וגם לדלת מקפיא, ובמקרר עם דלת כפולה,  

כמובן חובה  יש לכל דלת מתג בפני עצמו, ו
לבטל את כולם, בין אם הוא מתג פיזי ובין  

 אם הוא מתג מגנטי. 
יש מקררים שמותקנת בהם התראה,  
שכשדלת המקרר נשארת פתוחה, נדלקת  
נורה, או שמופעל זימזום. ברוב המקררים  
מסוג זה, ביטול המתג הנ"ל, מבטל גם את  
ההתראה. אולם יש מקררים שביטול המתג  

ראה והנה יש הת לא מבטל את ההתראה,
שפועלת מיד, ויש שאחר זמן, אם ההתראה  
מופעלת רק אחרי מספר שניות, מותר הדבר,  
אולם עדיף שיקפיד לסגור את המקרר קודם  
שתפעל ההתראה ]ואם בטעות פעלה בשבת, 

[. ואם  )ראה לעיל הערה א(לא עשה איסור 
ההתראה מופעלת מיד, קשה להתיר בזה  

בשבת עם לכתחילה, אלא אם כן נתקעו 
ר כזה, כגון שהתארחו וכדו', אז יהיה  מקר

אפשר להקל אף בזה, כיון שבמקום הצורך  
)ראה לעיל הערה אפשר להקל בפס"ר בדרבנן 

, וכמובן טוב יותר להפעיל את המקרר ע"י  א(
שעון שבת, ולפתוח את המקרר בשעה  
שאינו מחובר לחשמל. ]ובכדי שלא להרבות  

רם לקיצור  בפעולות כבוי והפעלה, דבר הגו 
מי חיי המקרר, יכוונו את שעות אי פעולת  י

המקרר, לזמנים שהם נוהגים להשתמש  
במקרר, כגון קודם שעת הסעודות ינתקוהו  

 למשך שעה וכדו'.[ 
אין להשתמש בקוביות הקרח ולא במים  

 [.  )אות יד(הקרים של המקרר ]ראה לעיל 

 חומרא 

כל זה מעיקר הדין, והמחמיר לפתוח את  
ששומעים את המנוע  שעה המקרר רק ב

עובד. ואם יש לו צג דיגיטלי לשים עליו  
בדבקה כדי שלא יהנה משינוי הצג  

 הדיגיטלי, תע"ב. 
ועדיף מכך להחמיר להפעיל את המקרר ע"י  
שעון שבת, ולפתוח את המקרר רק בזמן  
שאינו עובד, או לקנות מקרר עם התקן שבת, 
או להתקין לו התקן שבת, והעושה כן תבא  

 כת טוב.  ו ברעלי
  , תמוצ ן וכמ לש  רושיא  סוגי התקני שבת:

  ת ותלדבש םיגתמה תא לטבמ קר אוה
  א וה ןידה ר קיעמ כ"או ,איפקמהו ררקמה
  ת א וב ו לטיבש איפקמו  ר רקמ ו מכ רתומ
לא כל  ש  ןוי כו ] .רוד יה ו ב ןי א ךא ,םיגתמה

  ך כב שי ,ם יגתמה תא ל טבל אחד יודע
 [ .הלעמ

  ר ד והמהתקן של מכון מדעי טכנולוגי, הינו 
. ]אך גם הוא מסתמך על היתרי פס"ר  רתוי

וגרמא, ומכל מקום היתר השימוש בו,  
 י"ע מרווח יותר משימוש במקרר ללא התקן

התקן זה מבטל את  . גם םיגתמה לוטיב
המתגים שבדלתות, ולא כל אחד יודע עשות  

 זאת.[
של  התקן של מכון משמרת השבת, וכן 

עדה החרדית ]העדה החרדית התקינו על  ה
מקררי אמקור בשנת תשע"א, אולם כיום אין  
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להם התקן בפועל בשוק.[ הוא התקן מהודר  
 יותר. 

 
 מקפיא ]לבדו לא תא הקפאה שבמקרר[ 

פרוסט, מותר  -מקפיא עם קרח, המכונה דה
 בשימוש בשבת. 

פרוסט, פועל  -מקפיא ללא קרח, הנקרא נוי
האמור לעיל במקרר,  וכל כמקרר דיגיטילי, 

יש ליישמו כאן, לבטל את המתגים שבדלת  
המקרר, ואז מותר להשתמש בו, לפי כל  
 הפרטים דלעיל במקרר דיגיטלי. 

 
כל האמור היא לפי המציאות כיום בשנת  
תש"פ, אך כמובן הטכנולוגיה משתנה, 
וצריך לעקוב אחר השינויים, ואם הם משנים  

 את ההלכה. 
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