
 
 

 

 

 החשמל הכשר החדש סוויטש

 לבו משאלות לו נותנים השבת את המענג כל רב אמר יהודה רב אמר, עונג לשבת וקראת
 וקראת אומר כשהוא מהו יודע איני זה עונג, לבך משאלות לך ויתן' ה על והתענג שנאמר
דאגה תמידית היא לעם מקדשי שביעי (. ב"ח ע"שבת קי), שבת עונג זה אומר הוי עונג לשבת

שלא לבוא לידי חילול שבת  שתהיה השבת מעונגת כדבעי וגם לדאוג עוד לפני שבת קודש
 . 'ראה מקורות אות א קודש בכל אופן שהוא

דליקים מ כוונה בלאמאז המצאת החשמל אחד המכשולים השכיחים ביותר בבית היהודי הוא ש
 . 'ראה מקורות אות באו מכבים את אור החשמל 

כגון מתוך הרגל או בעת , ישנם אופנים שפעולות אלו נעשות בשוגג ויש שבמתעסק ויש שבאונס
שית עבירה מבלי הצד השווה שבהם שבכולם שנע, הקימה מן השינה שאין החושים נעורים דים

מה גם . הלא יש לעשות על כך תשובה וכפרהבאופן שאין זה נקרא עבירה ממש וגם , משים
כמו , זקנים וחולים במחלות נפשיות כאלו או אחרות אשר קשה עליהם להיות אחראים למעשיהם

 . 'ראה מקורות אות גובודאי שמוטל על המתעסקים בהם לעזרם להמנע מחילול שבת . גם קטנים

התוצאה רצויה לעושיה אין הלא , או כיבוי האור בטעותשלאחר מעשה הדלקת  מצוי מאד עוד
ושוב בא לידי , לכבותו או להדליקו כמקודםונוצר הצורך , שהלא בטעות נעשה המעשה כיון

 .אין רוח חכמים נוחה מהםש, ב"כיוצי גוי או קטן ו"הוראות היתר ע

ישנה אפשרות באופן ידני לשנות את הסוויטש , ו"וזאת למודעי שלמקרה חירום וצורך ח
 .ולהדליקו גם בשבת

נתפשט בכל בית ישראל להשתמש בשעון שבת להדלקת וכיבוי ש דיון נוסף הוא בנוגע למה
ומציאות הדברים , וגם בזה רבו האוסרים והמתירים בעריכתו ושינויו במשך השבת, האור בשבת

הינם בשעונים המכניים ששייך בהם עשיית שינוי בשבת עצמה באופן , הם שהאפשרויות לשינוי
 .'ראה מקורות אות דמהן נכונות ומהן שאינן נכונות , לידי הוראות היתר ושוב באנו, ידני

אופן הרצוי ט להכין את המאור ב"גם רבה השכחה בטרדות הברוכות של ערב שבת ויו
ומפריע לשמחת , הכנת וסידור סדר השעון שבת נשכח לפעמיםולעיתים , במקומות המבוקשים
 .  עוהדבר מצוי מאד כידו, השבת ועונג יום טוב



 
 

 

הנקרא חשמל כשר חדש  סוויטשופיתחו  U.E.S חברת בעלי ועל כן דבר טוב חישבו אנשי אמת
ZMAN TECHNOLOGIES אשר יתן מענה לכתחילה לכל חששות אלו. 

שנעשית תחת השגחתינו  ,בדוקה בידי יודעי דברומוסמכת התכנית מחשב מיוחדת : וזה מעשהו
ויש בה אפשרות למשתמש להכניס את , סוויטשו סוויטשבנויה בתוך כל והיא , ד"ההדוקה בס

ואזי מחשבת [ ב"דהיינו מדינתו עירו ושכונתו בכל רחבי ארה, לפרטי פרטים], מקום המצאו
ומאז ואילך כל יום שבת קודש ויום טוב , התכנית מעצמה את זמני היום והלילה שבאותו מקום

 . דליקו ולכבותו כללמעצמו ואין אפשרות לה סוויטשננעל ה

י ככל ר באופן אוטומאטמלבד זאת מורכבת בתכנית זו אפשרות לכוון הדלקת וכיבוי האו
עובדת מעצמה בכל שלפנינו שהיא זו אלא שמעלת , הדרוש וככל שעון שבת אלקטרוני אחר

גם יש בה אפשרות לכיוון השעון לפי זמני כניסת , ללא צורך לערכה בכל ערב שבתושבת ושבת 
  .בת ויציאתההש

ממכשול בטעות של הדלקת או כיבוי האור והוראות : 'אובזה הצלנו את אחינו בית ישראל 
ממכשול מהתעסקות בהוראת : 'בו. זה אין זה באפשר כלל סוויטששב, כ"ההיתר הבאות לאחמ
, ככל שעוני השבת האלקטרוניים המצויים, משום שבשעון אלקטרוני זה, היתר בשעון השבת

ושנית אין שום , בשונה משעון מכני, כל הזמנים העולים על הדעתאת ראשית יש אפשרות לסדר 
 .כיון שהמערכת כולה אלקטרונית, אפשרות של הוראת היתר לשנות זאת בשבת כלל

, מכסה את המערכת החשמלית והאלקטרונית שמתחתיו סוויטשה: סוויטשה סידרו הטכני של הז
ט "ובשבת ויו. ראה בתמונותושם מתחתיו ישנו כפתור שלחיצה עליו מדליקה או מכבה את המאור 

וממילא אין אפשרות להדליק , וחיבור החשמל שלו משוך לקרקע, כפתור זה אינו פועל כלל וכלל
 . האור כלל וכללאו לכבות את 

ואז יוכל ללחוץ  באופן , במקרה חירום וצורך להדלקת המאור יסיר המסיר את הכיסוי החיצוני
בעת , ראה תמונה מפורטתידני על כפתור נוסף מעל הכפתור הרגיל ולהדליק או לכבות את האור 

דהיינו הכיסוי החיצוני אין שום אפשרות שימוש בכפתור העליון  סוויטשלחיצה רגילה על ה
 .שמיועד אך ורק למקרה חירום וצורך

כמו כן בקלות ניתן לסדר את מערכות המאור לפי זמני השבת וכל הימים טובים באופן שידלקו 
 . ובלחצנים שתוכננו לשימוש באופן הקל ביותר, במסך המצוי מתחת לכיסוי, מעצמם

ואלמלי שמרו  .ל מדרך עמיויסיר מכשו, לא ספק ירבה בשמירת שבת ויום טובהידור זה ל
 (ב"ח ע"שבת קי)ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד היו נגאלין 



 
 

 

 

 מקורות

 דין הכנה למניעה מחילול שבת לפני שבת .א
והדבר מפורש , ו לידי חילול שבת"כל איש ישראל לדאוג לפני שבת להסיר כל חשש שלא יגיע ח מחוייב

 אם ישנה, נפש בזה פיקוחומבואר בפוסקים שאף במקום שיותר חילול שבת משום . 2ובפוסקים 1ס"בש
ראוי להשתדל למנוע , ואף אם אין זה אלא ספק בלבד. 3אפשרות למנוע זאת לפני שבת יש לעשות כן

 . 4את מבעוד יוםז

                                                           
1
מתוך שריחו נודף גזירה שמא , אמר רבא, מאי טעמא. אין מדליקין בצרי: תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר'. שבת כו  

חדא מפני שהוא עף ועוד מתוך שריחו נודף , חדא ועוד קאמר ליה, אמר ליה אביי לימא מר מפני שהוא עף, יסתפק ממנו
טעמא דמשום שהוא עף ונדבק לכותלי הבית ויהיה בהול על ממונו שם ד' י ותוס"וביארו ברש. 'גזירה שמא יסתפק ממנו

שמא יסתפק ממנו ונמצא מתחייב משום 'ד העתיק את איסורו של הצרי "ד ס"רס' ח סי"המחבר או. ויבוא לכבות בשבת
 בצרי מפני שהוא נדבק בכותלי הבית ומבעיר את הבית' ובתוס' ועוד יש טעם אחר בגמ'ט "א סק"והוסיף המג' מכבה

ומכאן יש ללמוד שלא לסתום התנור בעץ מטעם זה וכמה פעמים ראיתי שבאו , כ"וחיישינן שיהא בהול על ממונו ויכבה ע
 . ל"עכ' לידי חילול שבת

2
ש "בידו יזהר לסלקו בער[ כלי עם מכשירי הכתיבה]ה שהלומד בימי השבוע והקלמרין "רע' י בסי"ראה מקור חיים להחו   

וכתב . כ את כוס השתיה שליד מטתו"וילך שירחיק ביוה' ובבן איש חי פר. ודו ישכח ששבת היוםשמא תוך כדי עיון בלימ
אם שאין בכוחינו לגזור גזירות '[ ד"ד הערה י"ד סי"במכתב לענין גזירת שמא יטה במאור השבת ח]ז אויערבאך "הגרש

לבוא בשבת לאיסור עקב הרגלו מימות מכל מקום ודאי חייב כל אדם לעשות משמרת לעצמו וליזהר לבל יכשל , מעצמינו
 .ל"י פישר זצ"ש אליישיב והגרי"הגריט בשם "ב סקל"וכן האריך בענין זה בשלמי יהודה פ. ל"עכ' החול

3
וכתבו '. ה ביום שמיני ליציאתו"ד א"ב סקי"ובמשנ ב בדין ההולך במדבר בשבת"א וס"מ ס"ח סימן שד"אוע "שו  

. 'אסור לעשות מלאכה כל השבוע, האחרונים דאם יכול לעשות מלאכה באותו יום שיספיק לו להתפרנס מזה כל השבוע
ומזה נוכל ללמוד בזמנינו דאם נתנה הממשלה הרוממה מלאכה לאיש הצבא שתהיה עשויה ומתוקנת 'ט שם "צ סק"ובשעה

דהרי הממשלה לא צותה שיעשה , להכין המלאכה מקודם כדי שלא יצטרך לחלל השבת מחוייב, ליום שבת בצהריים
[ וכל התורה]ואין הדבר תלוי כלל בפלוגתא הידועה אי שבת  .ה מצומצמת"ל ד"ש עוד בביאוה"ועיי. 'דווקא ביום השבת

ה "ח ד"של' ד סי"ופר יות חתם ס"זאת כמבואר בשו, [ט"א סק"ח ובמג"שכ' ח סי"ראה או]נ או דחויה "הותרה אצל פיקו
ד זאלקווא בשאלתו המובאת בהרחבה בספרו דרכי "ץ חיות אב"השואל הגאון מהר]' ולו יהיבנא ליה טעותי'ש עוד "גם מ

נ ויש "היינו אי עוד לפנינו פקו, [נ"ל דדעת רוב הפוסקים דשבת וכל התורה כולה הותרה אצל פיקו"דס', וג' ב' א' הוראה סי
אבל שיהיה כהן מכין לעצמו לוותר , נאמר כל הזריז הרי זה משובח ולא נדקדק בין כהן לישראל, לפנינו כהן וישראל

וכי אין אנו מצווים להכין בערב שבת כל ההכנות , נ יהיה הוא המתעסק ולא אחר"קדושת כהונתו שאם יזדמן לפניו פקו
אז הזריז הרי זה , ש ואירע בשבת"אלא אם לא הביא מע, ליולדת ולחולה ולצרכי מילה כדי שלא נצטרך לחלל שבת

 .'משובח

, אחד שהבוילער שלו אינו כתקנו עד שיש צורך למלאותו מידי כמה שעות כיון שהבית נעשה קר מאדחכם למשל שאלני 
ו או משום שיש שם קטנים שדינם "ס רע"ם בזה אי משום דהכל חולים אצל צינה כמבואר בסו"ובשבת שרי אמירה לעכו

פ בימות השבוע לקנות חדש או "אך נשאלה השאלה אם מחוייב הוא עכ, ז "ח סי"שכ' א סי"מס כמבואר בר"כחשאב
 .יצילנו משגיאות' וה, ס לעיל"ת חת"ודימיתי זאת למבואר בשו, לתקנו למרות העלות

 דתניא חסידים הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי בשבת שלא יבואו נשותיהן '. נדה לח  4
לה [ 'ה]בת ברביעי ותו לא אימא מרביעי ואילך אמר מר זוטרא מאי טעמייהו דחסידים הראשונים דכתיב ויתן לידי חלול ש

מי שאשתו מעוברת והגיע חודש התשיעי יתפלל 'ג "ובספר חסידים תשצ. 'הריון הריון בגימטריא מאתן ושבעים וחד הוו וכו
ד היה מתפלל בתפלת מנחה בערב שבת שלא תפול דליקה וכן על בנו וכלתו ואח, שלא תלד אשתו בשבת שלא יחללו שבת

 . 'בשבת ושלא תלדנה הנשים בשבת
וראה ' ש שלא יחללו שבת"יזמין הכל מע' ולכן כשתגיע לחדש ט'ל "ש' א ריש סי"ד במג"ה הוב"עוד בספר חסידים תתנ

ולפי המבואר לעיל נוכרח לומר דמשום ', ולכן מן הראוי'א "ב סק"ובמשנ' וטוב ליזהר'ג שהביא זאת בלשון "ר ס"בשועה
לחלק בין [ ו"ק' ב סוף הע"החדש פל]כ "כ בשש"וכ, ך לחלל השבתכך אין זה חובה אלא זהירות כיון שאין זה ודאי שיצטר

 . נתבאר מכך שגם בספק חילול שבת יש להשתדל להכין מלפני שבת שלא יבוא לידי חילול שבת, ד דלעיל"שמ' דין זה לסי



 
 

 

 .החשמל סוויטשדין כיסוי  .ב
ובפרט באור , ה שייך באור החשמל בימינו"רע' דנו הפוסקים אם חשש שמא יטה הנר המבואר בסי

ובודאי שלכתחילה יש להיזהר ולכסות . 5עשוי כגלגל שאפשר להגדילו ולהקטינו סוויטשחשמל שה
 .ים בערב שבתסוויטשה

 ט"בשבת ויודין מזיד ושוגג מתעסק ואנוס  .ג
אבל גם השוגגים , 7ו במזיד שעליו נאמר הלעיטיהו לרשע וימות"את העובר ח 6לגבי מלאכות שבת מצינו

העושים מלאכה [. 10ואין הדבר ברור אם תועיל תשובה זו גם לעושה במזיד] 9או כפרה, 8חייבים חטאת

                                                                                                                                                                             
נו הלא יש לחלק ולדברי, שהינו ודאי חילול שבת, לנידונו, שהינו ספק חילול שבת, ס לעיל ראיה מדין זה"ומה שהביא החת]

כ באופן של ודאי "א, דממה דמצינו שבספק יש דין זהירות לכתחילה בזה, ל שכוונתו היתה בתורת כל שכן"צ, בין הנידונים
 .ק"ודו, חילול שבת יהיה איסור מדינא

5
ל זו "ט שאין לנו לדמות גזירות חז"כ' א סי"ח ג"ת מהרש"ב ושו"נ' ב סי"ת לבושי מרדכי ח"ראה ביאור הלכה שם ובשו  

אבל מאידך ראה באורחות רבינו . ל להטות הפתילה והשמן ואין זה שייך בחשמל כלל"ואין לנו אלא מה שאסרו חז, לזו
כ "וכ, א החמיר על עצמו"ב שהחזו"ט אות י"א פ"ז שהסטייפלר החמיר על עצמו וכן בדינים והנהגות לחזו"א קט"ח

 . ו שהאהבת ישראל מוויזניץ היה מחמיר בזה"ק' ח סי"המאיר חת שרגא "בשו
ג לקולא בזה אבל "צ' א סי"מ ח"ראה באג, למאור שיכול לשנות את דרגת האור לחזק יותר או חלש יותר סוויטשולענין ה

 .'ד א"ד פפ"כ בחוט השני ח"וכ, ש אליישיב לחומרא"בשם הגרי' ב ב"שבות יצחק שהיה וחזרה פכ' בס
6
וכמה , ומתעסק בשבת, שוגג, בדפים הראשונים בהגדרת הדינים דמזיד' שבת ריש פרק כלל גדול אריכות דברי הגמראה   

 . מהנוגעים לענינינו ידונו בדברינו להלן
7
 .ז"ט ה"מעשר שני פ' וכן פסק ביד החזקה הל, .ט"ק ס"ב' פ הגמ"ם שם ע"ובפירוש הרמב' ה משנה א"משנה מעשר שני פ  

ד "ל' א סי"ת ציץ אליעזר חי"שו' עיי, ר שם דליכא איסור לפני עיוור לעובר במזיד"א ודגמו"קנ' ד סי"יוך "וראה אף בש
עוד  .ך"י וועלץ לסמוך על דעת זה הש"ש בלא הבדלה והביא משמיה דהגר"שנשאל לענין נסיעה במונית עם נהג יהודי במוצ

ס "ד אין לו פטור דאונס ואפילו לא פטור דחולה שיבה וירא שחידש דהרגיל במזי"ת פרשת שמות ד"ראה בבית הלוי עה
מ שטרנבוך שיש להסתפק אם "ח בשם הגר"ג סק"בספר תורת היולדת פי' ועיי, ב כיון שרגיל הוא לחלל שבת במזיד"וכיוצ

  .שמג' א עמ"מאור השבת ח' ועיי, אמר זאת הבית הלוי כאגדתא או למעשה
8
קרא ובקש להטות אמר כמה גדולים דברי ' אני אקרא ולא אטה פעם אישמעאל בן אלישע ' אמר ר ': ראה שבת יב  

נתן אומר קרא והטה וכתב על פנקסו אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר ' חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר ר
א בשם "ש וואזנער שליט"ועיין בספר מלכים אומנייך בהקדמה בשם הגר. 'ק אביא חטאת שמנה"בשבת לכשיבנה בהמ

חלק השמינה שבו הינו משום שעבר גם על האיסור דרבנן דשמא , נ אדלר דמה שכתב חטאת שמינה"ס בשם הגר"החת
 .זאת מלבד עצם איסור ההטיה, יטה

9
ואם עבר וחילל צריך להתענות ארבעים יום שני וחמישי ולא ישתה יין ולא יאכל בשר 'ו "ד סוסכ"ח של"ע או"ראה שו  

פסקי )ח פשיטים לצדקה ואם ירצה לפדות התענית יתן בעד כל יום שנים עשר פשיטים לצדקה "יויתן במקום חטאת 
וטעם לשיעור זה שכתבו הפוסקים הוא מפני 'פ "ב סק"ובמשנ. 'ה"ד מהלכות נדה סימן קפ"ועיין בטור י(. 'י סימן ט"מהרא

שהרי כשהיה בית המקדש , זה לצדקה ולכך היה צריך לתת שיעור, שזה היה פחות שבכבשים או שבעיזים שבאותה העת
ויזהר שלא יאמר שנותן זה . ולא יהא חוטא נשכר, קיים היה חייב להביא חטאת מאלו המינים אם עשה מלאכה דאורייתא

שמהנכון שיאמר פרשת חטאת ויבין אופן , וכתבו הספרים, [א"ח]רק שיאמר שבמקום חטאת נותן זה לצדקה , עבור חטאת
ל "ז אוייערבך זצ"וראה בשולחן שלמה להגרש. 'ל כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת"זוכבר אמרו ח, הקרבתה

ד דמסתבר שתעניתים וסיגופים אינם קבועים כלל לכל אדם וגם לא "אולם בנוגע לבעלי תשובה שהם גם בעלי דעת נלע'
ם הרעה שהם חייבים להאמין וחושבני שבזמנינו צריכים לומר לכל השבים באמת מדרכ, בכל הדורות ובכל הזמנים

וגם יחד עם צערם על העבר הם צריכים גם להודות ולהלל , ה מוחל וסולח לכל השבים אליו באמת"באמונה שלימה שהקב
 . 'אבל יש להם להמנע מלתת הבטחות, שנתן להם לב מבין לשוב אליו באמת' לה

ר שהקיל קצת לגבי טלטול "לטעות בדברי הדגמו ואין, ר דזה גם בעובר על איסור דרבנן"ח בשם הא"ב סקע"וראה במשנ
אבל בשאר איסור דרבנן באופן שאין , דכמבואר בדבריו היינו רק משום שיש מקילים לטלטל מעות בפני הדליקה, מוקצה

' מ סי"וזה דלא כדעת הנתיבות המשפט בחו. ל גם הוא שאין לחלק בין איסור דרבנן לאיסור דאורייתא"מקום להקל ס
וכבר האריך הדברי חיים בהלכות , פ"ק' ס סי"ת חת"ה בשו"צריך לעשות תשובה על איסור דרבנן בשוגג וכד שאין "רל

 . לדחות את דבריהם' ס א"מ סו"נזק
10

כי הוא חייב , א דכל זה לעובר בשוגג אבל המזיד בשאט נפש צריך כפרה יותר ויותר"ב בשם החיי"עוד כתב שם המשנ  
כ הרוקח "דמש, ז"ל' ת שלו סי"א גופיה בשו"חן שלמה שם שתמה ממה שכתב הרמוראה בשול, פ כרת"סקילה או עכ

ואולי יש ', לא כיון רק אל המורדים והפושעים אשר עוזבים דרכם לשוב אבל לא אל השוגגים והאנוסים'בסדרי התשובה 
 .  ד"לחלק ודו



 
 

 

גם מלאכה . 11המ יתכן שיצטרכו לכפר"במתעסק חלקו הפוסקים ואפשר למרות שפטורים מקרבן מ
 . 12הנעשית באונס דנו הפוסקים אם יש להצריך כפרה

מ עדיין יש במעשיהם משום מעשה "פ מבואר באחרונים שאף אם אין הדבר נחשב כמעשה עבירה מ"ועכ
 .13שבת ואין להנות מכך

ואולי , 14נודע שדעת הפוסקים שאילו העושים פעולה מתוך הרגל אינם בגדר מתעסקים אלא שוגגים הםו
 . ווודאי שצריכים כפרה, 15ם אף קרובים למזידים ממשהינ

גם מבואר פ "עכו. 16ונתחבטו בזה אחרוני זמנינו, ע"דינו של קטן לגבי דינים אלו אינו מפורש בשוגם 
 . 17בפוסקים שאף קטן העובר בלי דעת כלל יש לו להדר לכפר על עצמו כשיגדיל
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קנת דבריו חילק בין כל איסורי תורה ובמס, שחקר אם העובר עבירה במתעסק חייב בתשובה' א סי ח"ת הגרע"שו' עיי  
דמלאכת , מ לגבי שבת אין בזה שם מלאכה כלל"מ, שאם שבשאר איסורים המתעסק חייב קרבן ותשובה, לאיסור שבת

א "מ דהגרע"ז מה שפקפק בהנ"ל' ב סי"וראה בספר אפיקי ים ח. ב"ס' ת סי"וכן צידד בארץ צבי שו. מחשבת בעינן וליכא
ל דגם העובר בשבת במתעסק חייב "א וס"שחלק על הגרע' ז' ת חלקת יואב סי"בשועוד ' ועיי, יהלגבי קם לי בדרבה מינ

הינו  ,דפטור משום מלאכת מחשבת ו שיצא לחדש דכל"דף משבת ' למס' י בחי"כבר קדמם הגאון בעל פנו, בכפרה ותשובה
וליכא  ,אז עדיין לא נצטוו על המשכןמשום דשבת במרה נצטוו ו ,יש בו איסור דאורייתאעדיין  אבל, פטור רק מקרבן

. אלא שדחה לעצמו חידושו ,לסמיכותא דלא תעשה כל מלאכה למלאכת המשכן שמשם ילפינן דבעינן מלאכת מחשבת
 .ש"עיי כתב דדחוי שלו מעיקרא ליתא וחוזר ונראה' א' ד סי"ת משנה הלכות ח"בספר שוו

12
ומקורו פתוח מדברי , רה באונס אין לו חיוב תשובה וכפרהה שהעובר עבי"ס קפ"ד סו"א ביו"בפשטות הלא פסק הרמ 

 יש אך. כיון שאנוסה היא' ולנערה לא תעשה דבר' צעקה הנערה ואין מושיע לה וכו'ו "ב כ"הראשונים שם מהא דדברים כ
 ראה, האונסים על מכפר לעזאזל דשעיר כ"בת' דאי מהא וראייתא כפרה צריך באונס עבירה על שעבר מי דגם הסוברים

ת "וראה בשו .שם א"הגר בסידור ראה, וברצון באונס לפניך שחטאנו חטא על אומרים שאנו ממה וכן. כד כלל האוצר בית
ל שאם אכן "ז י"ועפי, מ נעשה כאן מעשה עבירה"ח כתב שאין המעשה מתייחס לעושיהו באונס אבל מ"חמדת שלמה ל
ראה אריכות , מ יש ענין בכפרה בזה"מ, ד שם"א ביו"וכפסק הרמואף שאין לחייבו בכך . מ כפרה בעי"מ, עונש אין לחייב

מפי ספרים ' ד' אותיות ג' ו' א סי"ת ויברך דוד ח"וראה גם בשו. א"א ה"נפלאה בזה בספר לתשובת השנה הלכות תשובה פ
  .וסופרים שאם היה יכול להמנע מלהגיע לידי מצב של אונס בודאי שיש לו להביא קרבן וחייב בתשובה וכפרה

13
ולענין אונס ראה באליה רבה שם . ב שם"משנ' ולענין איסור דרבנן בזה עיי, א דיני מזיד ושוגג"ח ס"שי' ע סי"ראה שו  

, ג הבין לחומרא"א סק"ג א"הפרמ, ונחלקו האחרונים בהבנת דבריו, ת בנימין זאב שאין לדמותו לשוגג"ה בשם שו"סק
כ בכף "וכ, ס בדבריו"כ יש ט"ג כתב דע"ש סק"ד בדה"קכ' ש סי"ובקצוהג "ג תמה על הפרמ"ה ובפרמ"ת שם ד"ובדע

' כ' ט  סי"ת עונג יו"ולענין מתעסק ראה בשו. ל"ק' ת בנימין זאב שלפנינו בסי"וכן מבואר בשו. ר לקולא"החיים דכוונת הא
שצידד דאף מלאכות ' ט' וראה גם במנחת ברוך סי, ל דדינו כשוגג ואסור בדיעבד"האריך בדינא דמעשה שבת במתעסק וס
שכשם שגזרו שוגג אטו מזיד כך יש לגזור עליהם , מ יש לגזור עליהם מעשה שבת"הנעשות באופן דליכא מלאכת מחשבת מ

ויתכן שאף . 342' ח הע"א פ"ש אלישיב בהלכות שבת בשבת ח"וכן דעת הגרי. ובכלל דבריו לכאורה מתעסק נמי, אטו מזיד
כ "וכ, עדיין יאסר משום מעשה שבת וכן מסתבר' חפצא'מ יתכן שה"מ, מקרבן וכפרה לפוטרו' גברא'המקילים לענין ה

ב להדיא להקל לענין מעשה שבת "ז סק"ח במשב"שי' ג ריש סי"מאידך דעת הפרמ. ו"ע' ו סי"ת משנה הלכות ח"בשו
ובאז נדברו [ ן מאדודבריו שם צריכים עיו, מז' החדש פרק י סוף הע]כ "ז בשש"וראה מה שצידד למעשה הגרש, במתעסק

 . ז פשיטא להקל בזה"י' ו סי"ח
14

א "ח אות מ"י' מאור השבת סיבאבל , א בזה"נ קרליץ שליט"נסתפק הגר' ו אות ג"מ' א עמ"ב סק"ב פכ"בחוט שני ח  
 .ל"ש אלישיב זצ"ד שם כתב כן בשם הגרי"ובהערה ק

15
 ,ל"עוד להנ ,מתוך הרגל אי הוי שוגג או מתעסקהמדליק חשמל ' חלק שישי סימן עזת משנה הלכות "כ בשו"ראה מש  

א שזה להם הרגל ועושים "ומה דמספקא ליה במי שנכנס לחדר והדליק את החשמל אי זה נקרא שוגג כיון דיש הרבה בנ
א "ג מקרי שוגג ולא מתעסק דכן דרך בנ"כמעט בלי כוונה וכל זמן שנכנסים לחדר מדליקים את החשמל הנה פשוט דכה

ל כעין מה שאמרו מילתא דלא "פ דעתו אמלאכה זו אלא הו"ם הרבה שעושים מלאכה מהתרגלותם אבל עכשאינם חושבי
ואדרבה אולי שוגג קרוב למזיד הוא כיון שנתרגל בכך צריך זהירות יתירה שלא יכשל ' רמיא עליה דאינשי לאו אדעתי

ל לא יקרא לאור הנר שמא יטה "ת חזק שלא יבא לידי כך וקצת דמיון גזיר"בשבת או שיכסה הכפתור של החשמל עש
  .ל"עכ' נ יעשה לעצמו גדר וסיג"והכ

כבר כתבנו שאף באונס יש , ברם. ז דמקרי קרוב לאונס"ו סי"ל באז נדברו ח"ובאופן שנשען על סוויטש החשמל בטעות ס
 .   זהוראה להלן לענין דין מעשה שבת ב, ובפרט כשיש לו אפשרות למנוע עצמו לפני כן, המצריכים כפרה



 
 

 

ל לברר את הגדרתם של אנשים המזדקנים ובפרט אילו החולים "כ בירור גדול צריכים אנו לאור הנ"כמו
בכל אופן , במחלת האלצהיימר שכידוע יש שלבים במחלה שהגדרתם כשוגג ויש שכמתעסק ויש שכאונס

 .וכמובן שמוטל על המתעסקים בהם למנוע מהם עון זה, שהוא ישנו צד שהינם צריכים כפרה

 השעון שבת דין .ד
בתחילה היה זה שעון מעורר מכני רגיל שעל ידי סיבוב , תפתח השימוש בשעון שבתבדורות האחרונים ה

, ואז חזר הקפיץ והשתחרר ולחץ על כפתור המילוי, כפתור המילוי נמתח קפיץ עד השעה היעודה לצלצול
ואף  18לענין עריכתו בשבתבין . ורבו האחרונים שדנו בזה לכאן ולכאן, ומשם לשעון המקובל בדורינו

זה , ט גם האריכו האחרונים למעניתם"ובדין עשיית שינויים בשעון בשבת ויו, 19לענין עריכתו בערב שבת
ויש הדן את עצם ההתעסקות בשינוים , 20מצב חדש ליצירתמתיר וזה אוסר וזה מחלק בין המשכת מצב 

 . 22ויש הדנים את טלטולו משום מוקצה, 21אלו כבונה
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עיין אך , ח"ד סקכ"וראה גם בתהל, ג שם שכתב כן להדיא"ג לקולא בזה וראה בפרמ"ה סקכ"שכ' א בסי"משמעות המג  
א "א כיון דדלמא הוצאה שאני כמבואר בחיי"שערער על ראיה זו מהמג, ה יש לעיין"ו ד"של' א עמ"השבת ח ספר מאורב

אבל דבריו . והביא שם מדברי האחרונים לכאן ולכאן, ח כיון שלא נעשה שינוי בגוף הדבר"שי' ריש סי ל"ד בביאוה"הוב
ד שלו כתב דיועיל רק שלא לאסרו עולמית "וגם בס, ד ולא למעשה"א לא אמר זאת אלא בדרך ס"אף החייד ע חדא"צ

ד "ג והתהל"פ בדברי הפרמ"ועכ. ו ביוםא לב"כ שפיר יש להוכיח מהא דהתיר המג"פ לבו ביום אסור וא"במזיד אבל עכ
 .פ הכרעת ההלכה נוטה לקולא בזה"עכ, ע"וצ, ונעלמו דבריהם מהם, נתבאר להדיא לקולא בכל מלאכת שבת

17
 כשהגדיל תשובה צ"שא פ"אע בקטנותו עבירות שאר עבר או לאביו שהכה וקטן' ג"שמ ס"סו ח"באו א"הרמ כתב כן  

 מכמה דבריו ומקור ל"עכ' עונשין בר שנעשה קודם שעבר פ"אע ולכפרה לתשובה דבר איזה עצמו על שיקבל לו טוב מ"מ
 כמבואר הבנה לכלל שהגיע בקטן א"הרמ דברי וכל .שלמה ובחכמת א"הגר וביאור א"מג ז"בט שם עיין' בגמ סוגיות
   .ש"עיי שם א"במג המצוין ג"תקמ' וסי ב"תרצ' סי בספר חסידים חסידים להדיא

18
ז "קנ' ח סי"ם שיק או"ת מהר"ואילו בשו. כתבו שיש בזה חיוב חטאת' ל' א ובמעשה חושב סי"קנ' יהודא סית בן "בשו  

ט לדעת המקילים בגרמא "מ ביו"ונ. ל דאינו אלא גרמא"ס' ס' ד סי"ח ח"ט ואגרות משה או"מ' א סי"חלקת יעקב ח
ט שני החמיר "ואף ביו, חלקת יעקב שם ט תבוא עליו ברכה ראה"אבל אף המקילים כתבו שיש שהמחמיר ביו, ט"ביו

 . ז"פ' א סי"ת דובב מישרים ח"בשו
19

 יינשטיין הלאפמ "ואף הגר, ואילך 561' מאורי אש עמומאידך ראה חלקת יעקב שם ו', ס' ד סי"ראה אגרות משה ח  
 .כותב שם שמנהג העולם להקל בזה

20
 . ד וכבר האריכו בזה כל אחרוני זמנינו"סכג "כ פי"יג ושש' מנחת שלמה סי, ב"ע' ת ארץ צבי סי"ראה שו  
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 .ב"ח ס"ל' א סי"חזו  

22
 .'וח' ט אות ז"פ' כ' א סי"י וציץ אליעזר ח"ק' ב סי"ח מנחת יצחק ח"נ' א סי"חלקת יעקב ח  


