גנתרון לאתזוסקופ בשבת
הרב ישראל ריזן

בעיות סודרניווז
שאלות רפואה בשבת עומדות במרכז טיפולה של ההלכה בנושא ״ פי קו ח נפ ש"  .מרבית
הדוגמאות בהלכה לנושא זה לקוחות מעולם הרפואה והצלח חיי הי היר .הלבות פיקוה-נפ ש
רפואי בשבת מפורטות בעשרות סעיפים ב שו״ ע ,ובמאות דוגמאות בנו שאי כ ליו ובספרות
ה שו״ ת.
אעפי״ב ,שאלות חדשות בתחום זה צפות ו עו לו ת מדי דו ר ,בתוצאה מ שינויי אורח החיים
והצטברות הידע הרפואי .דומה בי לעולם לא יחדל זרם זה של בעיות חדישות בנושא הרפואה
בשבת.
חלק גדול מן השאלות העולות ב דורנו על שלחן מלבי התורה ק שורות בעידן ה טכנולוגי;
במיבשור החדיש ובארגון בתי חולים מו ד רניי ם .קשה למצוא בהלכה דוגמאות הדומות לתחומים
אלו; מערך הרפואה הציבורי ת ו מו ע ר ך הטכנולוגי-מדעי  .חלק גדול מן השאלות נובע מכך
שרואים אנו את הבעיה הנדונה לא בשאלה פרטית הנוגעת לחולה פ לוני ,אלא כחלק משגרת
רפואית ,כפרס ממכלול נוהגים שנקבעו לצרכי הרפואה ההמונית.
בשאלות כגון אלו עזה אמונתנו  -הנובעת מתחושה עמוקה כי תור תנו ״תורת חיי ם" היא  -בי
העידן ו מו ד רני שיצר את הבעיות ,הו א -הוא שיפ תור אותן בכ ליו המודרניי ם  .ע לינו רק להשקיע
מחשבה ,ר צון ,מאמצים והרבה . . .אמצעים - ,ונו כ ל בע״ה למצוא פתרונות מו ד רניי ם לבעיות
מו ד רניו ת ,הן בתחום הטכנולוגי ו הן בתחום ה ארגוני.
דוגמא קלטית לבעיה כזו ,ופתרונה בצידה ,מוצגת במאמר ז ה.

פנס רפואי
לדעתי השימוש באוטוסקופ )באופטלמוסקופ ,בפנס עפרון לבדיקת ג רון ו עיני ם ו ב ד' ( פרובלמטי
למדי בשבת .מחד ,בל הפעלה י ש בה פעולה המוגדרת בדר״ב באיסור ד אוריי ת א .מ אידך,
הבדיקות הללו די חי תיו ת לקביעת הדיאגנוזה ולמניעת התפתחויות ש לי ליו ת .והיבט נוסף;
דומה כי הפעלת הפנס מבוצעת בצורה רו טיני ת .היי נו ,מעין שגרה הנובעת מחתירה לסדר
בדיקות קבוע וא חיד .ו ב בן ,האם י ש להגדיר כל הפעלה כזו בקשורה ל פי קו״ג ,או אפילו לספק
פי קו״ג? ו ביו ת ר ,ו מ ם כי בוי ו מ כ שי ר ,כדי למנוע רי קון הסוללה ולאפשר בדיקה נוספת אם
תזו מן  -האם גם ה כי בוי בכלל פי קו״ג? )אם כי ה כי בוי קל מהדלקה ,ב היו תו מוגדר בדר״ב
כ״מלאכה שאתה צריכה לגופה״(.
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קשה לתת תשובה חד-משמעית לשאלות א לו ,לא לכאן ולא לכאן .מו צי או ת מובידזוז שאין
גישה אחידה בין הרופאים הד תיי ם .דו מני כי מעמים תז ה הרופאים ,שאינם מפעילים פנסים
אלו בשבת כבחול ,תו מנין ל תז ?
למקרים אלו  -ודו מי הם  -מוצע פתרון ע קרוני בצורת מנגנון מיו ח ד המאפשר להשתמש במכשיר
בדרך כשרה בשבת ,בסמימום סרבול .פתרון ז ה מבוסס על עקרון ״התמדת תז צ ב״ ,שיו סבר
להלן .המנגנון נבדק בכמה וכמה סוני מכ שירי ם ונמצא ר אוי מבחינה מעשית והלכתית.

עקרון ״התמדת המזנב״
עקרון ״התמדת המצב״ פי רו שו ,שאין האדם יו צ ר מצב מ סויי ם ,אף לא משנה מצב ,לא י שי רו ת
ולא בנרמא ,אלא רק חורם  -בעקיפין  -כי מצב מסוים הקיים בלאו הכי י ש מר ,לא יתבסל.
ברור לכל ,כי אם אדם סוגר חלון בפני נר דולק ע״מ שלא יכב ה ,וממילא הגר נשאר דלו ק- ,
ברור שאין כל מקום לומר שהאדם הדליק .ז ו דוגמא ל״התמדת מצב״ .
דוגמא ו מו כ ר ת לכל :במקרר בי תי י ש המחמירים בשבת שלא לפתחו אלא כאשר ו מנו ע פו על.
שכן פתיחה מ מן שהמנוע כ בוי עלולה להקדים את הפעלתו)ב של שי נויי הסמפרטורה( .ו ה רי
גם פתיחה כשחמנוע עובד נורמת להמשכת הפעולה ,כי דו ע ,וז מ נו ע יפעל זמן ממושך יו ת ר.
ב ב״ז ברור שהאדם איננו מפעיל מאומה ,אף לא בדרכי גו מ א.
כיו״ ב י ש שהתירו ל הזיז מ חוגי ש עון־ ש בוז כך שז מצ ב הנוכחי ימשך זמן רב יו ת ר ,כגון שאם
כרגע דלוק  -ה כי בוי יתאחר ,ואם כרגע כ בוי  -ההדלקה תתאחר) .ראה בשמירת שבת כהלכתה,
פי״ ב סי״ ד בשם שו״ ת י בי ע אומר לסרן הגר״ע יו סף ובשם הנ ר ש״ז אויר בך שלי ס״ א(.
הנר ש״ז אויר בך אף התיר ) קו בץ מזכרת לזכר הגרי״ א הרצוג ז צ ״ ל ,מאמר בענין פתיחת מקרר
חשמלי בשבת  ,אות ג( לשנות את וסת הטמפרטורה במקרר  ,כך שיקרר יו ת ר ״ ע מו ק״  ,למרוח
ש עי״ ב ו מנו ע יפעל ז מן רב יו ת ר ,ו כן מספר רב יו ת ר של הפעלות במשך השבת .ונ מו קו עמו:
״בשעה שהוא עושה את מעשהו אינו גורם שום מלאכה זול ת המשכת העבודה - ,לא איכפת לנו
במה שגורם להקדים אח״ כ את הפעלת המנוע לאחר שי שבו ת .״
הפתרון ו מו צ ע לאוטוסקום דימה לפתיחת המקרר כשחמנוע עובד ,ו קי ל מ שינוי וסת הטמפרטורה
הנ״ ל.

מג פון מיו ח ד
לפתרון השימוש כאוסוסקופ  -ו ב מי כ שור דומה  -פותח מנגנת אלקטרוני מתוחכם לפי עקרת
"התמדת ו מ צ ב"  .המנמון ה מו בעל ממדים קטנים ביו תר )כשתי קופסאות גפרורים( ו בו מעגל
אלקטרוני ז עי ר ,אשר פועל כדלהלן :באשר מחברים את ו מ נ פו ן למכשיר מבעוד יו ם ,נורת
האוטוסקופ תדלק מ די  90שניו ת למשך כ 2 -שניו ת ,וכך במשך היום כו לו .ז הו מצב ״ נ צ נו ץ״ ,
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מו ג ד ר במצב ״

ff

 o״  .כאשר קיי ם צ 1רך חיוני

להפעיל ,הרופא מזיז מתג הקבוע כמנגנון למצב
״המשכה״ מו ג ד ר כמצב ״

n

 o״  .כשעת ההזזה

אין במתג ז ר ם ,ברם כאשר יני ע מועד ההדלקה
)״ נ צנו ץ״( הקרוב ,ו הנור ה תדלק בין כה ו כ ה- ,
שוב לא תכבה כעבור  2שניו ת אלא כעבור
 7 0 -6 0שניו ת .ז הו פרק זמן מ ס פי ק לבדיקה
רגילה .לאחר ה כי בוי האוטומטי ני תן להחזיר
את המתג למצב ״נצנרץ״  ,שהרי שו ב המתג ללא
זר ם ,ו אזי ההדלקה הקרובה במועדה ה מ קורי,
היינו בעוד כ 3 0 -2 0 -שניו ת  -תימשך רק 2
שניו ת ,כבמקודם .אם המתג לא יוחדר  -אזי
ההדלקה הקרובה תימשך שו ב  60שגיו ת ,ותאפשר
המשך הבדיקה ,אם אמנם קיים צו ר ך בכך.
בשיטה כזו י כו ל הרופא ל הזיז מ ת ג בכל ז מן
שהוא .בשום מקרה הוא לא יגרו ם להפעלה
כלשהי אלא רק ל״החמדת מצב״  .אפילו אם יפגע
ברגע ה ק רי טי) סי כוי רחוק ביו תר( של הזזת מ ת ג
במועד ״נ צנ ד׳ ך - ,גם במקרה ז ה איננו מדלי ק,
שהרי ההדלקה מתרחשת במועדה ללא כל תלות
במתג.
חשוב ל ציין כי מ נ ג נו ן מ תו א ר עוקף את כפתור ההפעלה הרגיל של חו ל .במקרה ר ציני
ש איננו מאפשר שהייה כל ש הי) חירו ם( ניתן מ י ד להפעיל הפנס במתג הרגיל.
להלן תרשים סכימטי של פונקציות מ ע ר כו ת הפנימיות:

דסקים
מחזוריים

1 I

נצנוץ
OFF

המשכה
ON

שניות
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270

180

90

0

להבהרת הפעולה נבאר את חוזהליר ה פני מי .למעשה מכיל מ נ ג נו ן שתי מערכות אלקטרוניות
נפרדות ; מערבת א' מדליקה את תנורה מ די  90שניו ת ,ומערכת ב׳ תפקידה לבבות .מערבת
ב׳ ללא זרם )"מתה" מבחינה חשמלית( כל העת ,אלא רק כאשר גורת הפנס דלוקה )בתום
 90ה שניות( מערבת ב׳ " חי ה״ .מערבת ב' סונה מספר שניו ת ומכבה .וכמה מניינ ה?  -ת לוי
במזנב המתג .אנו הוא מנותק  -ה כי בוי יתרחש בעבור  2שניו ת ,ואם הוא מחובר  -ה״ ש עון
ה א ליו רו ני " של מערבת ב' ימנה  60שניו ת ור ק לאחריהן יבבה .בו-ז מני ת מערבת א  ,ממשיבה
בשלה ,ב מ חזוריו ת של  90ה שניו ת ,שאיננה מושפעת בלל ממה שמתרחש נמערכת ב'  .ד מוע,
הקשור למערכת ב'  ,נו ע ד איפוא להחזיק את המעב ו ל מ שי כו.
מ כיון שהאוסוסקופ ני זו ן מסוללה ״קצרת חיי ם״ בת  3וול ס בלבד ,המנגנון האלקטרוני הנוסף
איננו י כו ל ל״ חיו ת״ עליה .לפיכך הקופסא הקמנה המתוארת מכילה נם סוללה קטנה בת 9
וו ל ט ) מ צוי ה ב ר דיו -ט רנזי ס טו ר( .צריכת החשמל של המנגנון עצמו הינה אפסית שבן הוא
בנוי ב טכנולוגיי ת מעגלים מ שולבים מסוג  . C M O Sהסוללה הקטנה הזו יכולה להפעילו משך
חדשים ר בי ם .יו ת ר משמעותית היא צריבת הזרם מהבטריה של האוטוסקופ ע טזו בתוצאה
מ״נ צנו צי ם״ מ די  90שגיו ת .ב מנ עוני ם מ שופרים קוצר הזמן ל שניה אחת .כ מו״ב ני תן לרוו ח
את הזמן בין הנצנוצי ם ולהגדיל את מ חזו ר ם 90 -שניו ת ל 3 -דקות למשל .מ ק ר ה זה קיים
סי כוי שיצ טרכו ל מ תין זמן רב יו ת ר עד לג צנוץ הקרוב ,שהוא ״י ת מי ד״ ויאפ שר שי מו ש.
הנ סיון בשטח הוא שילמד מהם מ שבי הזמן האופטימליים.

רקע חלבתי
מלבד הציטוט דלעיל בראש ד ב רינו ,מדברי הגר ש״ז אויר בך שלי ט״א )בענין מ ק ר ר(  -נראה
לבסס עקרון ז ה של ״התמדת המצב״ על י סו ד הלכות שבת נו ספות.

התמדת בנין
שנינו במשנה שבת קנ״א :״ קו שרין את הלחי)לסת( לא שיעלה אלא שלא יו סי ף  .ו בן קורה
שנשברה סומכין אותה בספסל או בארובות המטה  ,לא שתעלה אלא שלא תוסיף״  .משמע
שהחמרת מ צ ב ו שי מו רו אינם בלום .ו ה רי אלמלא מזי כ ח הספסל היתה הקורה ממשיבה
לנטות ,ובהעלאתה נעשית מעין פעולת בנין - ,אעפי״ב שי מו ר מ צ ב סותר.
בתפארת י שראל במקום ציי ן ,בי מ ציגו ל שון ז ו גם בשביעית פ״ ד מ״ו :״ אי לן שגפשח קו שרין
או תו ב שביעית .לא שיעלה אלא שלא יו סי ף״  .והנה משמע במפרשים שם )ראה מקדש דו ד(,
שאין ההיתר משום גדרי פסידא ,שאף אם ימסד אסור להעלותו .מאידך ,ברור כי הקשירה
בדי ש״לא יו סי ף״ מחיה את האילן וגורמת ל מ ש ך גדי ל תו .נמצאנו לטדים בי התמדת מצב
איננה בחינת מעשה ולפיכך מותרת.
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אמנם הכלג״א באד״ח שי״ג סקי״ד דיי ק בלשון השד״ע ,שם ס״ז ,שמותר לסמוך הקדרה רק
בארוכות המטה ״שהן כליי , ,וחידש ״ראם א עו כלי רק עץ בעל^לא אעפ״י שהובן לטלטול,
מ ”מ אסור לסמכד תחת הקדרה רחמי לבונה״  .אך כבר נחלקו ע ליו הא״ר וה תו״ ש ו הו כי חו
מרש״ י במשנה שם ,שכתב ״ שהרי תורת כלי ע ליו״  ,והיעד כל דבר שטלטולו הותר .ו כן
הוכיח הא״ר מתדס׳ דף מ״ג ע״א ד״ה דשני ,דעי״ש בפרמ״ג.
דנ״ל ,שגם למג״א אין בדתתד ״רחמי לבונה״ מבחעת הקדרה המחוזקת ,דגלצידה אין נפ״מ
אם חזקוה בכלי או בעץ .אלא הכלי לבונה מצד קיבוע העץ התומך ,שהוא תוספת חדשה ל בנין,
ולכן סבור המג״א שבעץ בעלמא ,אף שהוכן לטלטול ,גראה בקובעו עתה ב בנין .דגם זה רק
בגדר ״חמי לבונה״  .אך ביחס לקדרה הרפויה ,פשוט שהחזקתה □כלקחבלה אענה בנין.
ומצאתי מפורש בערוך השלחן ,שי״ג אות ל״ ה ,שכתב כי גם לפי המגייא ”אם סמכו בי  4בעץ
ולא בכלי( מבעוד יו ם תפל ג״ל המותר ל ה חזי רו״ .ע״ב משום שבבה״ג אין בהנחת העץ כל
צד־ בנין .דלעג״ד פשוט ,שהדין יהיה שוה גם אם בעת שנפל העץ התומך מבעוד עם  -נשמטה
הקורה מעט יו ת ר ,וממכה שוב באותו עץ במקופלה החדש - ,שאין זה בנין לא מצד הקדרה
הנתמכת ולא מצד העץ התומך.

התמדת צידה
סיוע חזק לעקרון ״התמדת הכלצב״ למדנו ממשנה מפורשת בשבת ק ״ו ,לענין צידה" :י ש ב
הראשון על הפתח ובלילאו ,ובא השני וי ש ב ל צי דו ,אעפ״י שעמד הראשון והלך לו - ,הראשון
חייב וה שני פטור .הא למה זה דומה? לנועל את בי תו לשמרו וממצא צבי שגלור ב תו כו".
ובגבל׳ ק״ז ע״א אמרו במפורש ,שהשני פטור ומותר לכתחילה.
הרי לפנינו היתר לשני ל״החמיד את מצב הצידה״  ,וזאת לענ״ד אפל׳ אם ידע שהראשון ע שוי
להסתלק והוא ימ שיך את הצידה .דז״ל הרפלב״ן שם )דביו״ב בראשתים נוספים( :״ א ע פ״י
שהשני מוסיף שבלירה על שמיר תו ,שאם ענלד הראשון והלך לו בבלצא שנלור מ כו חו" .
לא מצאתי בראשתים או באחרונים  ,ש הזכירו מ פו ר ש מה י הי ה הדין אס תכננו כך ביניהם
מראש ,שאחר שהראשון צד באיסור ,יתחלפו ה שומרים ,זה קם תה יו ש ב; שני ,שלי שי
ור בי עי וכד׳  .ותמיד הבא אחריו יכנס לשבת בעוד קדתלד  7ךי ם .לענ״ד גורם הכוונה א עו
משפיע כאן ,ורק הראשון צד .די מוי הפלשנה ״הא למה זה דתלה? לנועל ביתו לשמרו תמצא
צבי שמור בתוכו״ מוכי ח ,כי עיקר הטעם שאין השני עושה מאומה ,וכולם רק מחזיקים מצב
קיים) .וראה עוד בתוספתא שבת פי״ג ד׳ :״י ש ב אחד על הפתח  4בשוגג( תמצא צבי ב תו כו,
אעפ״י שמתכון לישב עד שתחשך פ טור ,שקדמה צידה למחשבה״(.
יתר על בן ,משמע באחרונים שאפילו אם השבי בא כשכבר קם הראשון ללכת ,ו א פי לו בהפרש
זמן קצר ,מותר .עגין זה גזבר בקשר להערת ה תויו״ ט על אתר ,שצ״ל שהראשון קם תכנס

פנימה לבית .שאם לא בן ,הרי תור בדי י צי א תו שחרר את הסתה ובטלה ציד תו וה שני צד
מחדש .הסגייא ב סי׳ ש ט״ז סקי״א חולק :״דאסו מי שי ש לו תרגגלת בתוך ביתו תפתח הפתח
יהא אסור לסתמו? אלא ע״ב כיון שהוא ני צו ד בבר ש רי"  .ובמחצית השקל שם ,כתב שבן
הפירו ש נם במשנה שאפילו "אם השני לא י שב עד שאמר הראשון והלר לו . . .וד אי מותר״ .
מ ציגו ,אי פו א ,משמעות ברורה שאפילו התמדת מצב בדרך של ״קום ועשה"  ,וביאה מחודשת
של ה שני עם הסתלקות הרא שון ,אינה כלום ,דסוף סוף מבחינת התוצאה בל פעולתו רק משמרת
מצב קיי ם.
המצאתי באבני נז ר ) או״ ח ק צ"נ( ,שדן ב״חקירה" עקרתית" :אם היתר שי שב השני לאחר שז סד
הראשון משום ש אינו עושה מעשה כלום רק יו ש ב במקומו .או משום דלא הוי צידה שבבר
ני צו ד ,ו פועל בי שיבתו רק שלא יצא מציד תו"  ,היי נו ,האם הי תרו לשבת רק מצד "שב ואל
תעשה" )כשהראשון עמד( ,או שמא אפילו בדרך של עשיה חיו בי ת ב״קום ועשה״  ,ו כגון
שהשני בא בדיו ק עם הסתלקות הרא שון ,אעפי״ב מקיים צידה ו מו מי ד ה אינו כלום ,כלומר:
עקרון ״התמדת המצב״ .
האבנ״ז רצה  -באופן מפתיע לבודי  -לקשור זאת במחלוקת רב ו שמואל ,בב״מ צ״ ג ,האם
"משמר כעושה מעשה" לענין אכילת פועל בכרם בשעת עבוד תו .לרב הסבור שמשמר כ ש שה- ,
ע״ב צ״ ל של שני הותר להמשיך לשבת מפני שמקיים ומתמיד אינו כלום .אך לשמואל שמשמר
אינו כעושה מעשה - ,י ש מקום לו מר ,שהשני מותר בצידה רק בדרך של ״שב ואל תעשה״.
ושם להלן דחה זאת ו הו כי ח בי נם לשמואל אפילו ב״קדם וע שה״ מו תר ,ומסקנתו כי לבו״ ע
״ מקיים צידה לא חשיב כצד״ .
ו עו ד די מוי מפתיע של האבנ״ז שם לפשוט ספיקו; ציי ן ,שזו סוגיה ערוכה בשבת מ״ח ע״ א,
שתתירו להעמיד מיחם חם ע״ג מיחם אחר ,ולא קר ,ומאי שנא? ״החם אוקזמי קא מו קי ם,
הבא או לו די קא מו לי ד״  .וסיכם מכאן האבנ״ז " :ה רי ו מ קיי ם החימום לא הוי במחמם״  .האבנ״ז
דומה ,אי פו א ,מלאכות שונו ת בנדון זה :צ ד ,מחמם ושמירת פירו ת.

התמדת רפואה
מעין ראיה נוספת לעקרון ניתן ללמוד גם מהלכה נוספת .שנינו ב שו״ ע או״ ח שב״ח סב״ד:
״נו תנים עלה ע״ג סבה בשבת שאמו אלא במשמרת  ,חוץ מעלי גפנים שהם לרפואה״  .המקור
להלכה מ צוי בירו ש ל מי ,שבת פ״ו ה״ ב ,לענין הנחת רטיה ע״ג מכה שנתרפאו! ד שרי ,״ ש איני
אלא כמשמרה״.
ו ב שו״ ת הרד ב״ז מ ב ת״י) שי צ א לאור בתשל״ה בבני ברק ע ״י הרב יצחק סופר( ב סי' מ״ א,
השיב להדיא דלאו דוקא ״מכה שנתרפאו!״ ,אלא אפילו מכה שעדין זקוקה לרפואה ,אעפי״ב
מותר אם הרסיה רק משמרתה.
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מ עינו ,איסוא ,אסמכתא נוספת  -מעין ״ ר מז לדבר״  -שהתמדת מעב איננה כלום .שכן
לכאורה גם ״ טיפול מונ ע״ והנחת רסיה על פצע לשמרו נקראים בשפת בגי אדם מעשי רפואה
)ו ל שון ״ר טי ה״ תוכיח קצת( .ו א״ ב אבואי לא נאסור ככל עניני רפואה משום שחיקת סממנים?
ולכאורה הרי גס בפעולה ל שימור הפצע ולמניעת זי הו מו קיים חשש של שחיקה כזו ? דו מני ,
שעיקר הטעם הוא כסי שמנוסח בירו שלמי ״ ש אינו אלא במשמרה״  ,הוי אומר :גז רו על פעולת
רפואה  ,ו שי מו ר מצב אינו מוגדר כפעולה חיובי ת מבחינת ההגדרה ההלכתית למעשה רפואה ,
למרות שהאדם מניח רטיה בפועל.

התמדת בעירה
כבר הזכרנו בראש ד ב רינו ,כי פשוט שמי שסוגר חלון בפני נר שלא יבבה ,או שבעירתו תמשך
יו תר ז מן - ,איננו כמדליק וסותר .כאן המקום להעיר כי מ ציגו בעגין הבערה אופנים בהם
אסור לגרום המשכת הדליקה.
שנ עו בביצה ב״ב ע״א :״הנותן שמן בנר חיי ב משום מב עיר ,המסתפק סמנו חיי ב משום מכבה״ .
הראשונים נחלקו בטעם הדבר ,ו דנו בעיקר בקשר ל״מסתפק״ .בסברא י ש מקום לחלק ביני ה ם,
שכן המסתפק מקדים ה כי בוי ומשגה את המצב לפני ז מנו ,ו אי לו המוסיף מאחר את ה כי בוי
הממשיך זמן הבעירה.
התוס׳ במקום כתבו ,שמסתפק מכהה או רו מיד ״ונראה ב כי בוי״ .הרא״ש הקשה ע״ז ממשנת
שבת כ״ט ע״ ב ,שאסרו ליתן שפורפרת נקובה עם שמן מעל לנר כדי שתיטוף ,שמא יסתפק
:לן השנון .ו הרי כאן השמן נפרד לגמרי ו אינו מכהה או רו מי ד ? לכן פירש ״ומסתפק מן הגר
ממהר כי בויו ״ ואסור כאשר ״נוגע בגוף הדבר הדול ק״ .בהגהת א ש ר״י שם ,כתב שבחתיכות
חלב נפרדות ,ולא בשמן נוז לי ,אם הוציא אחדות מתוך הנר ״ אין נראה שיהיה חיי ב״ .ב ט״ז
ז קי״ ד סק״ו ובמחצה״ש שם סק״ה כתבו ,דנפ״מ בין התוס׳ והרא״ ש האם נתיר לחתוך גר
שעוה בעודו דולק; לתום'  -אינו מכהה או רו מיד ו מו תר ,ולר א״ ש סו״ס מסיר חלק מ״גו ף
תדבר הדולק״ .
זר א״ ש שם כתב טעמו לא רק לעניו מסתפק אלא גם ביחס למוסיף שמן :״ו היי נו טעמא ,דגותן
שמן לגר משום ו מ אריך בהבערתו  tדאילו לא נתן היה כבה כשיכלה השמן שבנר ,ומה שהוא
רולק מכאן ואילך הרי הוא כאילו הוא הדלי קו .ו כן ל עי ן ה כי בוי ממהר ה כי בוי ע ״י שנסתפק
זן הנר ,הוי כאילו כיבה הוא״ .
זו בן הדברים ו ל שון הרא״ש מוכי חי ם ,שטעם הדין כמוסיף ובמסתפק שו ה .וכל ד ב ריו אמורים
מך ורק ב״גוף הדבר הדולק״  ,שמוסיף חוסר דלק שיבער בעצמו .וכל זאת לדעת הרא״ש
*לא לתוס׳  .וגם בדבריו כתבו רבים ,שאין ז ו הבערה אלא רק איסור מדרבנן) .ראה קרבן
:תנאל ביצה שם ,תש״ש שבת ב״ס ע״ א ,שפת אמת לביצה כ״ ב ,פנ״י ביצה שם ,חזון איש
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שבת לח ו עו ד( .כאשר החסרת המצב נגרמת ע ״י סיבה חי צוני ת לג מ רי) כ מו סגירת החלון(
אין בל סרך מי חו ש לראות את האדם במדליק.
במנגנון שמותח למי עקרון ״התמדת המצב״ אין בלל שאלה של נגיעה בגוף הדבר הדולק,
מזו שמן .המדובר בכך ,שהאדם מ כון את הגורם המכבה)מערכת ב  , ( ,שכאשר יגי ע זמנה
לכבות ,לא תכבה ,וממילא י שאר דלוק באמצעות מערבת א׳  ,הבלתי ת לוי ה .י ש עוד ל ציין,
כי המתג א עו נמצא כלל ב״ קו הזרם״ לגורה ,ו הו א משולב רק בגורם ה מי קוד ,המכבה מ א ליו,
והמתג רק "או מר לו״ האם לכבות כעבור  2שניו ת אם ל או ,ו תו לא.
יתר על כן ,בגרוננו הרוטא עושה את סעולתו במתג עוד למני שהנורה דולקת כלל .כל הבנתו
לקראת ״התמדת המצב" נעשית לסני בוא "המצב״  .שמא בבגון דא אמילו אם יו סי ף בגוף
הדבר הדולק אין ל חיי בו .בנון ,אם יו ד ע שנ כרי עתיד להדליק גר בעוד זמן מה ,וקיד ם לכן
הוא מוסיף ש מן .שמא אמילו לרא״ ש אין לאסור משום הארכת הבעירה שנעשתה למגי הבעירה
בכלל ,ו צ ״ ב .לענ״ד אין זה אסילו בגדר גרם הבערה ,ור אי ה לדבר מ עניין כי בוי ,בקשר
למחלוקת התו ס' ו הר א״ ש הנ״ ל ,שכתב ה ט״ז ח קי״ ד ס ק״ו בשם ה ב״ ח ,שאם חותן־ את הנר
למני הדלקתו  4ביו״ ט( ״ א מי לו אין באן נרם כי בוי ״  .לעג״ד ה״ה חוסמת שמן בטרם בעירה.
ק ״ו בן בנו של ק״ו במנגנון המוצע ,בו מעולת המיתוג נעשית למגי ההדלקה ,ו אין בכל ענינה
שמץ ד מיון לזזוסמת שמן ,אלא ״סמיכת קור ה״ בלבד ,שתחזיק את ה״ ש עון המכבה״ לבל
יכב ה ,וממילא הבעירה במקומה עומדת.

חוזמדת זריעה
שנ עו בירו ש ל מי שבת ס״ז ה״ב :״כל דבר שהוא מבחיל את המירות חיי ב משום זו ר ע .הנו טע,
המבריך ,המרכיב . . . ,המזהם ,המסרק ,המאבק ,המעשן ,ו מ ת לי ע ,הקוטע ,הסך והמשקה. . .
וכל דבר שהוא מבחיל את ה סירי חיי ב משום זו ר ע" .
מבאן חידש בעל שביתת השבח ,מלאכת זו ר ע אות י ׳  ,וז ״ ל :״ א ע ט״י שלהרבה ד עי תורה
מבריח א רי ,שהוא סילוק ה היז ק ,לא ח שיב מעשה ,אך לענין שבת ו ש בי עי ת מצ אנו ,שגם
מבריח ארי חשוב כעושה גוף המעולה"  .ראי תו מדברי הירו של מי הללו שמלאכות כמו מזהם,
מאבק ,מתליע ,סך ו עו ד "הם רק לסלק ההיזק באילנות ז מ״ מ חיי ב משום זו ר ע ".
בעל חלקת יו א ב ) או״ ח סי' י ( הביא הירו של מי הנ״ל וכתב! ״ו נ ״ ל רזה רק מדרבנן ,כי מה״ת
לא חשיב מלאכת שבת רק אם ע ״י המלאכה נעשה תיק־ן יו ת ר .אבל אם התיקון הוא שלא
יתקלקל יו ת ר לא חשיב מלאכה כלל ,כמבואר בש״ס ע ״ז נ׳ ע״ב :אוקמא אילנא בשביעית
ש רי .ו עיין רי ש במה טו מנין דקאסר; התם אוקו סי קא מוקדם ,הכא או לו די קא מו לי ד .ולא
עו ד ,אלא דלמעג״ד א מילו אם עשה מלאכה גמורה בשבת למנוע הקלקול ,מי קרי מ שאצל״ג,
ביון ד אינו מתקן רק מונע שלא יתקלקל״ .
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לכאורה מ צ עו ,איפוא ,דיון באחרונים ע פ״י הי רו ש אזי הנ״ל האם שי מור מזנב קיים ופניעת
בישולו חשובים כמעשה.
ו ב שי פולי גלימתם י ש לי להעיר ,ולא ז כי תי להבין ביצר אפשר לפרש בירו שלמי ,שהפעולות
הנזכרות הן רק למנוע קלקול ,ו הרי הירו שלמי מסיים במפורש וקובע כלל; ״כל דבר שהוא
להבהיל את הפרי חייב משום זו ר ע״ .״להבחיל״  -משמע להבשיל ,להשביח ,לאברמי .מש
הרבה להאריך בחילוקים דקים בין סוגי מניעת נז ק; אם הוא חי צוני) ב גון בנין גדר( או קשור
לעצם הצומח ו כיו ״ ב ,ואב״מ.
מכל מקום ,אפילו אם נקבל את חידו שו הגדול של בעל שביתת השבת ,שמצעו בירו שלמי
בי מניעת נזק חשובה כמלאכה - ,וכבר הראעו שלא הכל הסכימו להבנה כזו ,וי ש לערער
עליה סובא - ,מ״ם ת מני ש היינו דוקא בזריעה ,ולא מ צ עו כזאת במלאכות אחרות .וטעם
נ ת ל בדבר; שבן לעולם העוחים נדלים ,כביכול מאליהם ,ועיקר מלאכת זריעה הוא לי צו ר
תנאי סביבה נאותים שהעזה יו כ ל לגתל ״ממילא״  .לעולם אין האדם מצמיח !מפריח בידים
את השוחים .בודאי כך הוא במשקה ,מנכש ו כיו ״ ב .א״ב דוקא במלאכה ז ו  ,שכל כולה .
יציר ת תנאי סביבה נאותים  -תקא באן י ש מקום לחייב )או רק מדרבנן ו בנ״ ל( גם בפעולות
מניעה מובהקות במו הברחת תולעים או ריסוס.
בענין זריעה מצ עו דונמה נוספת ,בכלאים .וי ש ל עיין בדברים מנקודת מבטנו .במו״ק ב' ע״ב
הובאה תוספתא :״חנזגבש והמחפה לכלאים לוקה .ר״ ע אומר אך המקיים״  .בביאור המושג
"מקיים״ כתב ר ש״י שם :״שרואה ו א עו מב טלו״ ,ד היינו אי-ע שי ה לחלוטין .ברם ב ע״ז ס״ד
ע״א פיר ש״י :״שעשה להם סייג ו ג ת כדי לקיימן״  ,היינו מעשה בפועל של מניעת נז ק ו שי מו ר
מוצב לבל יו ר ע.
א״כ מ צ עו ,לכאורה ,איסור בזריעת כלאים  -לר״ע  -גם בדרך ״ קיו מי ת״ .וכבר חילקנו
לעיל ,שמלאכת זור ע שאני ,והדברים אמורים נם לאיסור כלאים.
אך הנה □מקיים כלאים הוצרך ר״ע ללמוד ד עו מפסוק מיו ח ד ,במו״ק שם :״מקיים מנין ?
ת״ל :כלאים שדך ל א" .הוי אומר ,אלמלא הפסוק אין מקום לחייב את המקיים כזו ר ע .ובאמת
רבנן נחלקו ע ליו .ו עיין במו״ ק שם ,ומשמע שנם מנכש )ומחפה( נאסר רק בתורת מקיים
)לדעת רבה שם( ,למרות שבודאי משביח  1wהצמח ופועל ע ליו בדרך חיו בי ת .ו ל תי רוץ זה
בגבל' יצ א ,שאלמלא הפסוק לא הי עו מחייבים אפילו מנכש .שמענו שוב את הנקודה העקרונית,
שהמשכיות המצב אינה חשובה במעשה עצמו.
ו עין בר״ח מו״ ק שם ,דפירש שנם לד״ ע האוסר מקיים מפסוק ,היינו בגון ״שמצא שדה
זרועה כלאים ועבדה הוא וצמחה ,נתקיים הכלאים בעבודתו שגורם לו הצמחה והפרחת פי רי״ .
כלומר .דוקא אם עבודתו מועילה להגברת הצמיחה בפועל ,ולא רק לשימור בעלמא כפשט
זזמושג " מ קיי ם״) .וכבר כתבנו ,שבצמחים כל שימור בעצם ענ עו גי דו ל .ואם זו כוונ ת הר״ח
א״כ מצ עו מקור נאמן לסברתנו(.

20

)וראה באריכות בענין מקיים בכלאים בארץ  m mלגר״ ש י ש ר א לי ,ספר ב׳ מדור ה'  ,שדן
באריכות בכל השיטות ובבל או פני ה קיו ם ,ובפסיקת הלכה למעשה בג ד״ז(.

בונה בחשמל לשיטת זז חזו״ א
כל ה דיון ההלכתי הנ״ ל נסב על התוצאה  ,שהיא הדלקת הגור ה .ה עלינו בי אם התוצאה
מתרחשת מאליה והאדם רק מונע במזולה ומתמיד מצבה - ,לא עשה בלו ם .אך קיים היבט
נוסף בדבר; עצם הפעלת דמתג נם בלא ז ר ם .שבן כאשר תגיע ההדלקה הקרובה ,מערכת ב׳
 והמתג שבה — י קו מו "לתחיה״ מבחינה חשמלית ,וז ה יקבע את מועד ה כי בוי .אמנם זדםו מנו ר ה ,שהוא הזרם הראשי בתוצאה איננו זו ר ם במתג ,ו אין לו בל ד מיון לשמן שבנר וכ מ ש״ל
 מ״מ יז רו ם בו זרם מועט המשמש כזרם פי קו ד אנעגל מ שולב ט רנזי ס סו רי.כאן המקום להתיחס בקצרה ל חי דו שו של ה חזו״ א ,שי ש בסגירת מעגל חשמלי משום ״ ב ת ה״.
כך כתב ב או״ ח סי' נ״ ט :״ עו ד י ש בזה מ שום חי ק ץ מנא ,שמעמידו על תכונתו לזרו ם את זרם
החשמל בתמידות ,ו ק רו ב הדבר דזה בונה מ ה״ ת ,כעושה כ לי,

 . . .ובפתיחת החשמל

בשמבניסין אח הזרם בחוטין ח שיב לעולם בתקע . . . ,אבל תי קון צור ה להגשם ונעשה
עי ״ז שי מו ש ו ד אי חשיב בונ ה . .״ .
ב ציץ אלי עזר ח ״ז סי' פ״ח אות ה' הביא את מכתבו של מרן הוזזו״ א ז צ״ ל ליבלח״ס הנר ש״ז
אויר בך שלי ט״ א להסביר הבנין שבדבר מ שני טעמים :״א( משום הרבב הפרקים זה עם ז ה,
ולא מהני כאן היתר ר פוי ,כיו ן דורם החשמל מחברם ו הו א בחינת תקע .ב( ד תיקין החוט
עצמו ממות לחיים הוי בונ ה .״
הדוזו״א חי ד ש ,שהכנסת הזרם לחוטים חשובה כ בנין ,ש ע״י כך נו תן ״ צו ר ה לגשם״ ו מו צי א
המכשיר "ממות ל חיי ם״ .וכבר דנו רבים ב חידו שו ו א כ מ״ ל.
ו הנ ה ,י ש ש דנו האם חי דו שו של הוזזו" א אמור גם במעגל שכעת אין בו ז ר ם ,ו כ גון לחבר מתג
חשמלי בשעה ש שעון השבת ביבה את בל הבית ו ע תיד להתחדש כעבור ז מן .האם חי בור ומ תג
עצמו יי ח ש ב כבונ ה ,ב היו תו הכנה א ר ם ע תי די?
ב ציץ אלי עזר ח ״ו סי' ה' אות נ' דן בדבר וכתב :״מ שא״ב כשפתיתתו או סגירתו  4של מ תג(
הוא בשעה שזרם החשמל מופסק ,ד אזי פעולת הפתיחה או הסבירה כעת הם בנוף מת ,אשר לא
מעלה ולא מו רי ד ,ד אזי לא שיי ך כלל לבוא עליה מ דין בונה או סותר .ו ה רי זה לבל היותר
כפתיחת או סגירת חלון או דלת בשבח .ו ל בן אין להאמין גם למי שיאמר בשמו של ה חזו״ א
ז צ ״ ל ,ששמע כך ממנו בע»פ ,ו בוו ד אי טעה השומע או לא ה בין .״
בנדון הפתרון שהוצע ל עיל ,נ ל ענ״ד ש אין בלל מקום לדון מצד בונ ה ,ו א פי לו לא גו ם בונה.
הנורה תדלק מאליה מ די  90שניו ת ,בכל מקרה ,ללא תלות מ ת ג .א״ב מ כ שי ר יו צ א ״ממות
ל חיי ם״ ומקבל ״ צו ר ה לגשם״ באופן אוטומטי לחלו טין .האדם אינו פועל מאומה ,על הזרם
בחוטי מ נו ר ה .מ ת ג רק משמש כגורם לכך ,שמצב שיתרחש לא יפ סיק.
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אנלוגיה לפעולת המתג נובל למצוא בדוגמא הבאה! מים עתידים לזרום מי נו ר הנמצא במקום
ו או ב לתוך בלי .באשר הבלי יעבור על גדו תיו  -תיעשה עי״ ב פעולה חשמלית .האדם מניח
חבית גדולה בבל קום הבלי ,עוד לגמי שמים זור מי ם כלל ב צינו ר .עי״ ב השיג את מטרתו שו מי ם
יעברו על גדותיהם וי פ ע לו רק לאחר זמן רב יו ת ר .ה ר״ז דומה ביותר לסומך בלי תחת קורה
שנשנלטה שלא תוסיף לי פו ל .ולענ״ד ה״ה  meאדם היה מועל להתמדת חמצב תוך בדי דליקת
ו מנור ה; ו כנון שאור דולק והמתג עתיד ע ״י קפיץ מסוים להפתח כעבור זמן מה .אם יבו א
אדם ויני ח אבן על המתג הסגור בדי שלא יפתח ,או יני ח ניצרה כקפיץ וממילא ישאר דלוק- ,
האם הוא בתה? ק״ו כשעושה זאת לפני ההדלקה האוטונלטית.
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