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שאלה

אם מותר להאיר ביום מוב *ארנ מאור החשמל הנקרא
אלעקטרין ע'" דחיקת או בלילת הכפתור אשר בכותל .או
אמור מטעם מוליד אור .וכן אם מותר ביון,מ לכבותו באופן
זה .הן ראיתי כי ההמון מקיל לעצמו בענין זה .ויש מז
הלומדים שמתיריםויש אומרים .ולא 9עם נולד מחלומתביניהם
בשביל זה .המטמים הנשמעים משני הצדדים איו להט שורש
ומפור .ויש לומדים משמאילים אשר שמר בימינם ומתלחשים
להקל נם בשבת ללן אמרתי אשנם כגבר מתני לצלול במ'ים
אדירים לברר הלכהזועלפי מקורים אמיתים מן הש"ם ו9ומקים
בעזרעליון..
בממכת ביצה (לג ).תנן איזמיציאי! את האור (כלומר אע"פי
שאינו אש פשוט) לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מז
המים .וקאמר עלה בגמרא מאי טעמא .כהטום דקא מוליד ביום טוב.
והרמב"ם "דק ד' הלכא א' מהלכות יו"ט כתב וז"ל אי! מוציאי! את
האש לא מן העצים וכו' .כל זה וכיוצא בו אמו'רביי"ט .שלא הותר
ביו"ט אלא להבעיר מאש מצויה אבל להמציא אש אמור .שהרי אפשר

להמציא אותה מבערב.
רהראב"ד בהשגות כתב וז"ל יאמר מ9ני שהוא מולידואין כאז
הכנה .להוא הטעם שמפורש בגטרא עכ"ל ...מיטמע כוונתו לדמותדיו
זה לביצה שנולרה ביו"ם שאמורה מטעם נולד או לעצים
שנשרו מ! הרקל וקורה וכלים שנשברו ביו"ט שאמור להמיק בהז
מטעם נולר ומוקצה.
ובמגיר משנה הולס על הראב"ד וכתב שאיז לרמות דין זה
5ביצה שנולדה ביו"ט שאפורה .לפי שאין זה דבר הכאיי בעצמו אלא
לבשל או לאפות בו' .ולכד כתב ונראה שאם ה'וציא שמותר להשתמש
בו .ולא אמרוהו אלא מפני שלא הי' לו להוליר כיון שאפשר לו
להמציא אותה מבערב ע"כל .משמע מ'רבריו דלשיטת הראב"ד ראמוד
טטעם נולר ומוקצה י'ט לאפור אף בדיעבר להשתמש בו כמו ביצה
יטנולרה ביו"ט ו'אידד .אב 5לפי שיטת הטגיר מיטנה אין לאטור
בריעבר.
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ויש להקשות על המגיר משנה .רהרי טפילו לפי רב'ריו מאי
שנא כאן מכל שאר הלכות שכתב הרמב"ם בפ"א מהלכות יו"מ
הלכה ה'ו' ז' ח' שכתב בהם טעם האיסור מש'ום הגזרה שאסחו חכמים
כל מלאכה שאפשר להעשות מערב יו"ט .ואף בדיעבד אסורין.1 .עור
קשה להבין החילוק שמחלק המ"מ .רמאי שנא זה מעצים שנשרו
מן הדקל ביו"ט או קורה וכלים שנשברו ביו"ט דכתב הרמב"ם לעיל
בפ"ב מהלכות יו"ט ראסיר להסיקן מפני .שהן נולד .והלא כל אלו
אינם ג"כ דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו.

וראיתי בלהם משנה שמקשה קושיא השניה .ומתרץ דשאני
שברי כלים שנהנה מהם בעצמם לענין הבישול או אפיה ,טהרי
מתמעטים והולכים בשעת הבישול והאפיה .אבל האש הנולד אינו
מצריך אותו האש בעצמו לאפיה ולבישול .אלא שמצריכו להרליק
ממנו עצים להסקה לצורך אפיה ובישול .והאיט הנולד נשאר עומר
בעצמו כמו שנולר .ומפני כן אין ראוי לאםור .ונריאה שזהו כוונת
המגיד משנה 'באמרו שאין לרמות דיז זה ל'ביצה שנולדה ביו"ט
שאסורה לפי שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו.
פי' אלא להרליק ממנו עצים להסקה לצורך אפיה ובישול .ומקור
סברא זו הוא מהר"ז בפרק המביא בענין ביקוע עצים יעו"ש.
והנה מעתה י"ל רעל פי אותה סברא שכתב הלחם משנה
לתרץ קושיא שני' יתוריו ג"כ קושיא הראשונה .דיש להלק אותו
החילוק ג"כ בין אש הנולר ביו"ט לכל שאר הלכות שכתב הרמב"ם
לעיל בפרק א' .רשאני התם שבכלם רוצה ליהנות מנוף הדבר בעצמו.
ואסור אף בריעבד ממעם שהי' אפשר לעשותם מערב יו"ט .משא"כ
כאן באש הנולר שאינו נהנה מן האש הנולד בעצמו לאפות
או לבשל בו .אלא שמרליק ממנו עצים להמיק .מש"ה מקיל בזה
המ"מ דבדיעבר מותר להשתמש בו.
היוצא לנו מזה לשיטת המגיד משנה .רהך רינא דמוליד אש
ביו"מ אין אסור מטעם מלד המחוסר הכנה דלהוי מוקצה .אלא
שאסור מטעם שהי' אפ'טר לו לעשות מבערב יו"ט .והיינו רק ממעם
גזרה שמא יניח אדם מלאכות שאפשר לע'2ותן מערב יו"מ קיו"ט
וכו' .כמו שכתב הרמב"ם בפ"א הלכה ה; מהלכות יו"ם .ועור וה
קיל משאר הדברים יטמחיטב שם הרמב"ם דכאן רק לכתתלה אמור

אבל בריעבר מוהר להשתמש בו .וכן דעה הב"ח ועיד פומקים
אחרימ' .וי"ל רגם קושית הט"ז על המ"מ סימן הק"ב אות א'
מתורצת שפיר על פי סברת הלחם משנה .ובחנם הלק עליו
יעו"ש .ודוק.

עוד נדאה לי דאפילו לשיטת הראב"ד דטעמא דאיסורא
כחטום נולד-ומוקצה .ג"כ י"ל דמותד בדעבד ליהנות מאור הנולד
ביו"ט .ככוו שכתב המג"א בהלכות שבת פי' שכ"ה מעיף ד'
ובהלכות יו"ט מי' תק"ז אות ג' דמוקצה אינו א'מור בהנאה.

עתה נשובה ונדאה בנהדן דידן הארת האלעקטרין ביו"ט.
הנה אף אם נרצה להחמיד ולתפום שהארת ה'אלעקטדין ע"י דהיקת
הכפתור דומה לכל הנך שמהשב הדמב"ם ב"9ד מהלכות י'ו"מ
הלכה א' מן .המשנה דמסכת ביצה ולג ).דהיינו כמו שחוככין עצים
ואבנים ומיני מתכות זו בזו עד שתצא האש .או כמו המקבץ זיסי
נוגה השבוש ע"י כום מים שיפלו על נקודה אהת ומניה שם פשתן
שידלק .מ"מ יש להלק שפיר ביניהם .דהנה זה דבר המובן שדהיקת
הכפתור הוא דק גרם הבערה .כיון שאין -הפעולה נעשית במקום
המאיר אלא רחוק משם במקום שהכפ'תור נמצא רבוק להכותל.
והאיסור של מלליד ביו"מ בודאי ובודאי קיל הרבה מאיסור מכבה.
דבמלאכת מכבה יש דיע'ות שאכורה מדאורייתא .ואם היתר גרם
כיבוי במקום פמידא כמבואר בש"ע .מכל שכן שיש להתיר איסור
של מוליד אור ביו'ימ ע"י גרם הבערה אפילו שלא במקום פפידא.
ובפרמ שיש לצרף לזה גם כוניעת שמחת יו"ק.

אמנם מלבר כל זה יוכל כל בר דעת להבין היטב שפעילת
דהיקת הכפתור להאיד האלעקטרין אין דומה כלל לכל הנך שמהשב
המשנה והרמב"ם .אמנם בשביל זה נצרך להקדים מלאכת אוד
האלעקמרין בקיצור מה שנוגע להלכה זו .דהנה בכית הרשת מלאכת
או'ר האלעקמרין עוברים אנשים בידים או ע"י מכונות לחכך מיני
מתכות זו בזו או לחכךמיני מתכות בלוחוה זכוכית .ועי"ז נולד
זרם האלעקמרין בשני מיני הבלים אשר יזרמו וירוצו דרך ב' הוטי
ברזל במהירת נפלא .ואותן ב' מיני הבלים הם הבל אחד של כח
דוהה והבל ב' כח מויטר .או שנקרא אותם בשם חיוב ושולל.
וכל זמן שלא יופניטו ויתחברו ויתאחדו אותן ב' מיני הבלים במקום
של חום ברזל אהד לא יאירו כלל ולא יפעלו שום פעולה .אבל שם

כתוך זכוכות המאיר נפנשים הזרמים של ב' מיני ההבלים על חוט
ברזל הנמצא שם (מתאחרים ויהי אור כרנע .וכאשר נרצה לכבות
אור האלעקמרין נצרך להפכיק באיזה מקום חומ ברזל א'חר ולהפריד
ב' קצות חומ הברזל זה מזה .אז נפכק זרם אלעקמרין אחד מן ב'מיני
ההבלים .ועי"ז נכבה תיכף האור שבתוך זכוכית המאור .כיון
שנחכר שם זרם אלעקמרין של מין הבל אחר מן ב' ההבלים .והיינו
פעולת רחיקת הכפתור שבכ'ותל לנרום שם עי"ז נניעת והתחברות
ב' קצות חומ הברזל ז'ה בזה .כי שם הוא המקום שנפכק חומ
הברזל .וכן יש שם פעולת דחיקת הכפתוד להפרי'ד ב' קצות
חומ הברזל זה מזה .ע"י התחברותם יהי אור .וע"י הפדדם יכבה

האור.
עתה מובן בנקל החילוק בין כל הנך הנזכרים במשנה
וברמב"ם ובין דחיקת הכפתור ל'האיר האלעקמרין .שהרי בכל הני
הנזכרים ב,משנה ומבוארים ברמב"ם כנון המחכך בעצים או המכה
אבן במתכות או ש'מקבץ נונה השמש ע"י כום מים שיפלו על הפשתן.
בכל אלה .עושה האדם כל המלאכה והוא עוכק בידיו ממש במקום
הולדת האש .ואי אפשר לומר שזאת הפעולה הוא רק נרם הבערה.
משא"כ במאור האלעקמרין שעיקר המלא,כה של הולדת הבלים
המאירים נעשה בבית החרשת ע"י אנשים אחדים במכונות .שע"י
הבלים של האלעקמדין .ובכח המכונות
החיכוך מולי'רים שם ב' מיני
שיתפשמו ויזרמו כ' מיני היכלים על ב'
אשר שם
הכפתור פועלת רק נ'גיעת וחיבור ב'
"פעלירדחיקת
חוטי הברזל.
קצות חומ הברזל הנפכק במקום ההות כר שיהי' חומ הברזל
יקמריז שלא תפכק
כעיז גשר או טילון עבור זרם הבל האלע
מריצתו כמקים פפיקת חומ הברזל ויוכל לזרום בתוך זכו'כית המאור
שם עם הבל אלעקמריז השני .ולפי זה מובן הימב ש'דחיקת
להתאחר
הכפתור שבכותל הוא רק נרם הבערה .ואין זה דומה לכל הנך הנזכרים
במשנה וברמב"ם.
ומלבר כברה זו יש עור להביא ראי' מן הש"ם דאיתא
יכול וזה יכול ר"כו כוחייב ור' יהורה ור'
שבת (צב ):זה
ור.
במככתפומרים .זה אינו יכול וזה אינו יכול ר"י ור"מ מחייבים
שמעוז
ן פומר .זה יכול וזה אינו יכול רברי הכל חייב וכו' .הי מינייהו
שמעו
חכרא זה 'טיכול .דאי זה שאינו יכול מאי סא עביר.
מחייב א"ר
הטנונא הא קא טכייע בהריה .א"ל מכייע אין בו
א"ל רב
ממש .ע"כ.
'

מכאן יש ראי' לחלק בין שבת ליו"מ .כיוו שבשבת יש

אימור הבערה וביו"מ ליכא איפור הבערה אלא חשש האיפור של
אור .ול'פי הנ"ל יובן היטב החילוק .ההנה זה העושה
ילה של רחיקת הכפ'תור הוא בוראי אינו יכול להוליד ע"י אותה
יו
לע
ו'
מפ
ה
הפעולה ב' ההבלים של זרם הא,לעקמריז .אלא ש'הול'רת הבלי
האלעקטרין נעשה בבית החךטת ע"י אנשים פועלים .וכיון שכן
נמצא שלעניז איסור מלאכת הבערה בשבת שייך כאן לומר הרין
של זה אינו יכול ווה אינו יכול .דהלכה כר"י ור"מ שמחייבים.
שהרי כל זמו ששני קצות חומ הברזל נפררים בכותל הבית אין יכול
הפועל אשר בבית החרשת להבעיר ולהאיר באותו הבית מאוד
האלעקמרין בלי פעולת דחיקת הכפתור .וכמו כן זה העושה בבית
דחיקת הכפתור אינו יכול להבעיר ולהאיר בביתו האלעקמרין .אם
תפסק כרגע המלאכה בבית החרשת להוליר ב' מיני ההבלים של
זרם ה'אלעקמרין .ולכך בשבת אסור .אבל ביו"מ שאין בו איסוד
מלאכת הבערה אלא שאנו דנים על השש האיסור של מוליד אור.
ולענין הולדת שני הבלי האלעקמרין להאיר .היי זה דו'מה בודאי
לזה יכוליזה א'ינו יכול .כי רק הפועלים של בית התרשת יכולים
ע"י המכונות להוליר אותן ב' הבלי האלעסמרין .אבל זה שבבית
אף אם ירחוק כל ימיו את הכפתור בלבר אל יוליר בדחיקתו שום
הבל אלעקמ'רין להאיר .ואין זה הדוחק את הכפתור א'לא מסייע
שיוכלו ב' הבלי האלעקמרין לזרום אל תוך זכוכית המאור להתאחד
שם ולהאיר .ואמרו שם בנמרא כמה אמוראי דממייע אין בו ממש.
וזו פברא אמיתית ומוחכמת בעזרת הש"ית.

היוצא לנד מכל זה שדהימה הכפתור אשר בכותל להאיר
האלעקטרין ביו"ט מותר לכתהלה .ואם ישראל אינם נביאים
בני נביאים הם .אבל למשורנ כז בשבת אמור .והיוהרים
המתירים בשבת משמרים בירושה הנביאה .אי? להם בתורה
ידימה .ומחללים את השבת בכניפה וביציאה.
מתה נדבר בדבר אימרר כיבןי .במפכת ביצה (כב).
איהא עולא איקלע לבי רב יהודה קם ':מעיה זקף לה ליטרגא.
היר2,י 1,שהי' רוצה שימתלק היטמן לאהוריו ולא ימשך אהר הפהילה
והכבה .איתיביה רב יהודה לעולא הנוהן 2,מן .בנר חייב מיטום

מבעיר והממתפק ממנו חייב משום מכבה .א"ל לאו ארעתאי.
ובתום' שם ר"ה והממתפס כתב .אינו ר"ל מפני שממהר כבוי דלא
אלא נרם כבוי .ונרם כבוי ביו"ט שרי אע"פ שממהר כבויה
הוי
אינו חייב .אלא היינו טעמא הואיל דבא'ותה שעה
ת
ב
~
ע
רב
נכוי
ממתפס ממנה מכבה קצת ומכהה או'רו וכו' .וכת'ב שם
שהוא
הרא"ש דהא דפשיטא ליה לתום' רנרם כיבוי שרי הוא ממה שנחלקו
וחכמים בשבת (קכ ).גבי עושיז בוחיצה בכל הכלים וכו'.
ר'
ור'יומי אומר וכו' .וקי"ל כרבנן דגרם כיבוי מותר .והקשה שם
יו
מי על התום' מההיא דשופופרת ע"פ הנר .שבת (כט):
הרא"ש
לאימתפו'סי מניה .הלא שם אינו מכחיש
ראמור כהטום דלמא אתי
מאור הנר וכו' .הלכך נ'ל טעמא דממתפק מן הנר משום שממהר
מורו בהאי נרם כיבוי 'דחייב .דע"ב
כיבוי .ואף רבנן דר' יומי
התם 'אלא משום ראינו נוגע בדבר הרולק .אלא עושה
לא פליגי
כשתניע שמה הרליקה .אבל הכא
רבר חיצה לו הנורם את הכיבוי
השמן והפתילה שתיהן נורמין את הרליס'ה .והממעט מאחד מה!
וממהר את הכיבוי חייב וכו' יעו"ש.
שיטו'ת האלה הובאו רבריהם באו"ח תסי"ד בט"ז מק"ו
שתי
מק"ז ובמחצית השסל שם סק"ה ומק"ז .ותמצית רבריהם
ובמנ"א
התום' היא להקל דאין חילוס אם נרם הביבוי נע'טה ע"י רבר
רשיטת
המעטת שמן או הפחילה .ואף לכבות הרולק כבר
ההוצה לו או

ע"י
מותר ע"י נרם כיבוי .ויש חימרא בשימה זו ראין מותר גרם כיבוי

שיש היזס ממון .ויטיטת .הרא"' 2היא לההמיר דאין
אלא במקום
אלא ע"י פעולה שמהו"ן למסום האש.
שייך היתר של נרם כיבוי
שלא ישרף ויתפשט הא' 2יותר .אבל לעשות איזו פעולה
למנוע
בעצמים ה'רולסים כבר כנון ב'טמו או בפהילק למעט אחד מהם כדי
הכי'בוי .זה אמור .ויש קולא אחת בשימה זו דהיכא שהותר
למהר
מותר נם ברליכא היזס ממון .ויעוין מזה בקרבן נתנאל
נרם
כיבוירביצה אות מ' ובמנ"א תסי"ר מס"ז ובמחצית השקל שם.
פוף פ"ב

איברא רהמנ"א שם מק"י בהקשותו על הרמ"א מדוע התיר
במקום שהריח שולט כדי שיכבה אח"כ כשינשב הרוה
להעמיר נר
בזה משום נ~ים כיבוי .רה'א לא שרי אלא
כתב וז"ל .לליכא לכו
שריאבל לנרום לכבות הדלוס כבר אמור .והניה
למנוע שלא י'טרף יותר
בצ"ע .אבל הפרמ"נ שם באשל אברהם סק"י מביא
דברי הרמ"א

-
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שהנית בצ"ע פמק הרמ"א וכהב שם וז"ל .משום רנרם
דברי המנ"א
אמו'ר שלא במקום פפידא עכ"ל .משמע רעת הפרמ"נ
כיבוי כזה
כזה לכבות הרולק
ם
ר
נ
כ
ו
ל
י
פ
א
רבמקום פפירא אין להחמיר
כיבוי
כבר וכן מובא בט"ז שם מוף מק"ו בשם הרש"ל וז"ל .אף שהמררכי
רבינו יואל דנרם כיבוי לא שרינן אלא בכוקום היזק.
כתב בשם
ממש שמכבה איט הרולק כבר דומיא
לא נהירא ררוסא בגרם כיביי
זובנן בפרק כל כתבי .אבל מה שאינו מכבה ממע
דפלונתת ר
"ייע לשםאיז לו עוד יותר נמה לייטרף וכלה מאליו .שרי
אלא כשמנ
אפילו לכבות הדולק
לכתחלה .משמע מזה דשייך היתר של גרםכיבוי
כבר במקום שיש היזק ממון.

להבין יותר חילוקים בין ב' שיטות האלה אביא כאן
וכ'די
.דאיתא במי' תקי"ד מעיף נ' .שרעת המחבר להחמיר בגרם
מאי
והרמ"א כתב שם דעת היש מתיריז בשני רברים של גרם
.
י
ו
כי
בוי .דהיינו שמותר לחתוך נר של שעוה באור .ושמותר להעמיד
כיב
שיכבה אח"כ כאשר ינשב הרוח .אבל
שולט
שהרוח
במקום
נר
שם אםכרכיבר הרוח גונשב .והקשה שם המנ"א ב'
אכוי להעמירו
קושיות על הרמ"א על אותן ב' הפמקים .קושיא א' במק"י מדוע
הרמ"א להעמיד נר במקום שהרוח שולט כדי שיכבה .דהלא
התיר
משום נרם כיבוי .דהא לא שרי אלא למנוע שלא ישרף
ליכא למשר
אבלילנרום לכבות הדולק כבר אמור .ועמר בצ"ע .קושי' ב
יותר.במג"א מ"ק י"ט שם .מרוע התיר הרמ"א לחתוך נר של שעוה
היא
שיטת הרא"ש אם נוטל מגוף רבר הדולק חייב משום
כאור .רלפי
לחתוך נר הדולק .ומיים בזה המנ"א רבתום'
מכבה .הה"ר ראמור
לחלק בין שבת ליו"ט .וכתב שם במחצית השקל דהיינ:
משמע ריש
התומפת דממכת ביצה (כב) .דה"מ והמםתפק הנזכר לעיל .ומשמע
התום' שכתבו ראין לומר טעם האמור מפני שממהר
הכי בודברי
אלא נרם כיבוי וגרם כיבוי ביו"ט שרי אע"פ
הכיבוי .רלא הוי
אינו חייב וכו' עכ"ל .משמע מזה דגרם
שממהר כבויה .ובשבת נמי
כיבוי ביו"ט שרי לכתחלה ובשבת אמור .וכזה מתריו המג"א רברי
דבםי' רם"ה החמיר הרמ"א לאמור נרם כיבוי בשפופרה
הרמ"א
כז-עה הרא"ש .וכאן במעיף ג'
סשום רשם מיירי בשכת .והחמיר
ביו"ט הקיל כדעה התום' .עכ"ך מחציה השקל.
דמיירי

-
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-

ונלפענ"ר רבזה התירוץ עצמו יש לתרץ ג"כ קוטית המג"א
*מק"ה כיח יטכל רברי הרמ"א באותן ב' הרינים מרמבים על פי
שימת התום' רעכ"פ ביו"מ יש להקל כשימת התום /והגם יסאומר
בעת וסהרוח נתמטב אע"פ שגם זה הוא רק
הרמ"א להעמיר יסם הנר
לפי עף(שת התום /י)"מ כיט 'סאין וסייך בזה היזק ממח
גרם כיבוי
'סם הנר בעת "סאין הרוח מנשב ברי שיכבה
אםר .אבל
אח"כ כאיטר ילמהסעבמיהי
רוח.איז זה אלא גרמא רגרם כיבוה ומותר ביו"(ט
אף היזק ממוז .וכך המברה נותנת ר"ס לחלקבין גרםכיבוי לגרמא
ב
םליכיבוה כמו "סיס חילוק בריני במ)ונות ביז רינא רגרמי לגר מא
רגר

בניזקיה

והנה בן כתב שם המ"ז במק"ו ררברי המחבר הם אליבא
הרמ"א ריש מתירט הם אליבא שימת התומפת
שימת הרא"ש ורברי
מן רם"ה בטפופרת ובמף
יעו"ש .ועפי"ז עבן מה שהחמיר יט"ע במי
הרלת אמור לפתוח הרלת וסמא יכבני הרוח.
רע"ז רנר יסמונח אחורי
הסאםור לפתוח הרלת כנגר המרורה .כיה דוסם מיירי לענק וסבת
החמיר כשימת הרא"ש .ראיז שייך ההיתר וסל גרם כיבף
"
ו
ב
כ
ל
הרולק כבר .וגם ראין שייך ההיתר וסל גרם כיבוי ע"י איזו פעולה
בגוף רבר הרולס .ועור י"ל רגם לפי י"2מת התום' אמור וסם
בוספופרת .או כרמתרץ המ"ז במי' תקי"ר מק"ה או רהן
בוספופרת והן בגרם הכיבוי יטע"י הרוח במי' רע"ז שלמור מיסום רלית
בהו היזק ממוה
עתה נשובה ונראה בנירן רירן אם יס היתר לכבות אור
האלעקמריז ע"י רחיקת כפתור המכבה .ונמקומו רחוק מזכוכית
שימת הרא"יס בור*ף אמו .כיוז וס"ט בזה ב'
המאור .הן
הריעותות כנזלכפרילעיל .וסהאלעסמריז מאיר ע"י ב' מיני הבלים חיוב
ףטולל המתפוסמים על ב' חומי הברזל וחרמים לתוך זכוכית המאוה
הסם נפגשים ומתאחרים זה בזה ויהי אור .לכן נוכל לומר עףסניהם
הם כרמיון ינמן ופתילה .וכיח יסברחיקת הכפתור המכבה עושה
וסם במקום הכפתור הפמק ע"י 'סממלק ומפרהר ב' קצות חומ הברזל
זה מזה .ועי"ז נגרע הבל אחר י2איז עור ביכולתו לזרום לתוף
זכוכית המאיר .וזה רומה לממעמ היסמן או הפתילה רלפי שימת
הרא"וס אמלר .ועור יס ריעותא ב' 2,ע"י רחיקת הכפתור מכבה
מה 'טרולק כבר .רלפי '2ימת הרא"ט גם זה אמור כנזכר לעיל
 -רהיינו הך רממכת ביצה .קם 'סמליה זקיף לה לשרבא.

ובכן נחקור ונררויט למי שיטת התופפת רשתי ריעותות הללו
אין מקלקלים לההיתר של גרם כיבוי .אלא שלפי שיטת התום' נצרך
להיות גרם כיבוי עם היזק ממון .וגם שבשעת הפעולה בל יראה שום
כיבוי והמעטת האור .ובנידון ד"דן הגם שיש היזק ממון שיצטרד
לשלם בעד מאור האלעקטרין אשר יאיר ללא צורך .אבל הלא ליכא
כאן כלל גרם כיבוי כיון שבשעת רחיקת כפתור המכבה נכבה תיכף
האור בזכוכית המאור .ובתוספת איתא בפידוש דהמסתפק ממנו
חייב הואיל רבאותה שעה שהוא מסתפק ממנו מכבה קצת ומכהה
אורו .ואין זה גרם כיב1י אלא כיב1י מכהט.

אמנם אחרי העיון יש למצוא היתר .דלא דמי כלל רחיקת
הכפהור לה'א דהממתפק ממנו .כיון דשם בהממתפק ממנו הוא מכהה
האור בלי שום גרמא .אבל כאן הרי הכפתור מונח בכותל רחוק
מזכוכית המאור ולפעמים הוא בעבר השני שבכותל .ומש"ה שפיר
 1ב' ראיות
יש כאן גרמא אע"פי שנכבה תיכף .ומצאתי לסברא ,
חזסות מן הש"ם.
 .ראי' א' .ראיתא בסנהררין ועז ):ובחוליז לטז ):א"ר פפא
מאןחיידבכ.פ.תיה לחבריה ואשקיל עגיה בידקא רמיא .גירי ריריה
האי ומי
הני מילי בכח ראש'ון אבל בכח שני גרמא בעלמא
הוא
הוא .פירש"י בכח ראשון .שקשרו ממוך לשפת המים וכיון שנקב
נקב בשפת המים מיד באו המים לפיו .אבל בכח שני .היינו שהניחו
רחוק קצת אע"פ שהוא נקב הנקב והפכו לשם פטור רגרמא בעלמא
הוא .עכ"ל .הרי מכאן ראי' ברורה דבאם עיקר המעשה נעשה רחוק
קצת ממקום הפעולה של ידי הארם .אע"מ שנעשה תיכף .מ"מ א-
זה אלא גרמא בעלמא .וכן כאן כביית האור בזכוכית המאור .כיוו
שנעשה רחוק ממקום 9עולת ירי האדם 'טל דחי'קת הכפתו'ר אין זה
אלא גרמא בעלמא.

קמא פוף פיק

ב;

ראי' ב' .ראיתא בבבא
טראש הגג והיו תחתיו כרים או כפתות .בא אחר ומלקן או קרם
ומלקן פטור וכו' .ופירי"2י 'טם דנטילת הכרים גרמא בניזקיז הוי.
וכן איתא שם בתומפת ד"ה קדם .וכן כתב הנימוקי יומף שם
דהמפלק לא קעביד מעשה בידים אלא גרמא הוא ופטור .ע"כל.
והנה כן גם בנירון רירן שברחיקת כפתור המכבה הוא רק מפלק

אמר רבה זרק כלי
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הבלים של ה'אלעקמריז .איז זה אלא גרמא
הבל אחר מז ב' מיני
בעלמא .ואין זה רומה להממתפק ממנו שג"כ הוא רק ממלק השמן
התם שהוא ביריו ממלק עצם השמן הרולק
מן הפתילה .דשאני
ומרחיקו מן הפתילה במקום שהפתילה רולקת ומכהה בזה את האור.
הוא אינו מסלק עצם אחר אלא שממלק אותו עצם הרולק .לכז
הר
י לדמות זה לסילוק הכרים וכסתות שהם לנמרי גוף עצם אח.
אין
מן עצם מקרקע שנפל עלי' הכלי ונשבר .ושפיר הוא בהמסתפק ממנו
שאיז זה נרם כיבוי אלא כיבוי מכמם .אבל בניוון רי'דן הרי חוט
רגרזל וזרם הבל האלעקטויז הם ב' עצמים שונים .כמו שכרים
ב' עצמים שונים .כיון שחוט הברזל הוא רק
וכמתות עם הקרקע הם
כמו גשר או מילון שיריץעליו או שיריץ בתוכו הבל זרם האלעקמרין.
יחיקת הכפתור ב' קצות חו'מ הברזל זה מזה הוא רק
וכשממלק ע"י
הגשר או כעין הרחקת המילון .שעי"ז נפמק זרם הבק
כעין הגבהת
חאלעקטריז .ועי"ז נעשה ממילא הכיבוי בזכוכית המאור .לכן
נירון דירז דומה ממש למילוק הכרים וכמתות .שעי"ז נשבר ממילא
בנפילתו על הקרקע .ושפיר י"ל נם כאן דהממלק לא קעביד
הכלי
מל~ה בידים בעצם נוף המאיר אלא נרמא בעלמא הוא.

והנה מעתה כיון שבאנו לזה שדחיקת כפתור המכבה
הוא רק 3רםכיבוי .ונםיש כאן היזקממוז שיצפרךישלם בעד
הארת האלעקפרין ללא צורך ונם יש צעך הנוף אם יאיר אור
האגעקפרין ב,ימים וב,יילות של יו"מ בלי הרף .לכןשפירעל
שימת התומפת מותר לדהומ ביו"פ כפתור המכבה שממומו
פ
יכותל רחומ מזכוכית המאור .אבל בשבת ודאי אמור גרם
ב
כזה .כפמק הש"ע שמחלק בין שבת ליון'ט .דבשבת
כיבו
מייר כשיטת הרא"ש .וביו"פ ממיל כשיפת התומפת.והיינו
מח
דאיתא במנ"אמי ,קי"ד מ"קי"פ כנזכרלעיל .ואם ישראל אינם
כ
נביאים הם .וליהודים היתה אורה ושמהה.
נביאים בני
יודל ראזענבמרג ,חרפ"ק מאנמריאל
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לאפרושימאיסור

חיכוי

שבת

אוי לעינים שכך רואות ה"לול שבת בפרהמיא שיהודים
אופים לחם בשבתעבורהקוניםשיהם התאבים לאכול פת חמה.
וגם הלומדים הקייםעלפני מים נכשלים בזה במעות בראותם
באו"המי' שי"ח דהמבשל בשבתבמזיד מותר לאחרים במוצ"ש
מיד .לכן אמרתי אשיחה מעמ להציל את נפשי ע"י אזהרה זו.
ואולי השומע יהדל.
איתא בחולין למו ).תניא המבשל בשבת פליגי ר"מ וד' יהודה
ור' יוחנן .ואיפכק הלכתא כר' יהודה דבשוגג יאכל גם המבשל
במוצ"ש ולא בו ביום דקנכינן שוגג אטו מזיד .ובמזי'ד לא יאכל
המבשל עולמות .אבל לאחרים מותר במוצ"ש .ו'מליגי בזה ר,ם"י
ותוכמות .שיטת 'רש"י דבין בשוגג ובין במזיד דמותר במוצ"ש צריר
להמתיו 3כדי שיעשו כדי שלא יתהני מעבירה .ושיטת התוכ' שם
בחולין דבהר דינא דמבשל לא שייר למיגזר לאכור במוצ"ש בכדי
שיע,טו .משום .רזהו מלתא דלא שכיחא ובמלתא דלא שכיחא לא
גזרו בי' רבנן .וברא"ש שם מבואר יותר דדוקא בנכרי שעשה מלאכה
י
בשביל ישראל צריר להמתיז בכש"י .דחיישינן שמא יאמר לו לעשוו
כן פעם אחרת .משום דקל בעיניו איכור אמירה לנכרי .אבל בדבר
ישראל לא שייך לכוגזור .ומותר למוצ"ש מיד.
הנעשה בשבת ע"י
' שי"ח כק"א .והמג"א שם מק"ב כתב דבי,טראן
וכן כתב הט"ז כי
אין לחוש שיאמר לו לעשות .דישראל בודאי לא ישמע לו .וגם
דטעמא דאיכורא שלא יהנ.ה ממלאכת שבת.
אליב)א שיטת רש"י
דבמלו)יא דלא שכיחא לא גזרו .עוד כתב שם המג"א דנראה
הכא שרי
שנתבשל בשבילו הוה ג"כ דינו כמו המבשל עצמו .כמ"ש
לו דלמי
ביור"ד כי' צ"ט לענין עבר וביטל איסור דאפור לו ולכוי שנתבמל
בשבילו .והדר מסיק דאפישר לומר דדוקא התם חיישינן שיאמר
לאינו ישראל לבטלו .אבל הכא אין לחויט לזה .דאם יאמר לא"י
לבשל בשבילו לא ירויח כלל .דיצמרר בלא"ה להמתין במוצ"ש
בכש"י .ולישראל לא חיישינן '2יאמר לו לבשל בשבילו דאין אדפ
חומא ולא לו .עכ"ל.

-
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והנה מכל הני טעמי שכתבו הפומקים להקל במבשל .הוא
לטעם רישראל לא ישמע לו .מ'שום דיאיסור שבת חמורא לאינשי
והן לטעם ראין א'רם חוטא ולא לא .והן לטעם דמלתא דלא שביחא
לא גזרי ביה רבנן .מכל זה נראה ברור רהך ברייתא דהמבשל בשבה
מיירי דוקא רק באם נעשה זה האימור באקראי פעם אחת .כמו
במתניתן רחולין שם בהשוחט בשבת .רבגמרא מרמינין להו אהדרי.
וכל עיקר הימוד שהקילו במבשל הוא כהשום חומר אימור דשבת.
וכראיתא בשבת ללח ).רב נחמן בר' יצחק .אמר לאימורא .מבשק
הוא דלא אתי לאיערומי .בשגג יאכל כו' .ופירש"י רלא אתי
לאיערומי לעש'ות מזיד ולומי שוגג הייתי רלא נחשרו ישראל על
השבתות .אבל בעושה ממחר להרויח ממלאכת בישול או אפיה
דשבת בטלין ומבוטלין כל הני טעמי שכתבו להקל רא"צ להמתין
במוצ"ש בבש"י.

ועוד ממתבר לומר דבמזיד כוה חמיר יזתר ריש לאמור
לאחרים לעולם מתרי טעמי .חרא רכיון רר' יהורה קנם במבשל
באקראי במזיד .וקנם שונג אטו מזיר .מכל שכן דבמזיר של תמירית
וראי נצרך למקנמיה עור יותר דגם אחרים לא יאכלו עולמות .שהרי
בעל כרחךצריכין אגו לחלקביז מזיד דבאקראי לבין מזיד דבתמידית
למכור להרויח .דזה חמיר יותר .ואם נתיר לאחרים לקנות הרי
אין אצלו שום קנם דהא בשביל זה בישל .וא"כ יהי' מזיר קיל
משוננ .ועוד דבאופן זה בוראי שייך מברת המנ"א דלמי שנתבשל
בשבילו יהי' אמור לעולם כמו להמבשל עצמו .כמו ברין המבואר
ביור"ר מי' צ"ט הנ"ל .דזה רבר המובז שבפושעי ישראל כזה אין
שייך מה שמחלק המנ"א להקל רלישראל לא חיישינן מ,טום דאין
ארם חוטא ולא לו .דאררבא הרי הוא עושה האימור להרויח.
ומש"ה כל הקונים מיר במוצ"ש הפת שנאפה בשבת יש להם הדין
של נתבשל בשבילו שאמור להם לעולם כמו להמבשל עצמו .ועוד
דאם בחמצו של ישראל שע'בר עליו הפפח אמור גם בהנאה מטעם
קנם .כל שכן האופה בשבת בתמירית למכור להרויח שעובר בפרהמיא
על הרבה אבות מלאכות ויש חילול השם גרול .בודאי ראסור נם
בהנאה מטעם קנם .וראיתי להנאון בעל תפארת ישראל בכלכלת
שבת חלק מלאכת שבת שחקר בזה מפני מה לא קנמו כאן כמו בחמץ
שעבר עליו הפפח ועוד כמה איפורין כאלה שאפורין בהנאה ממעס
קנס .ומחלק ג"כ כנ"ל רהקילו במבשל בשבת משום רשבה חמורה

להו לאינשי ולא אהי לזלזולי בה והוא מלתא דלא שביחא ולא גזרי
בי' .בנן כולי האי .עכ"ל .ובכן מובן מעצמו כיון שבזמננו נהפך
הוא יש לאמור גם בהנאה.

היוצאלנו מכלזה דבאופה בשבתבתמידיתלהרויח עבור
הקונים שלו התאבים לאכול פת המה .אין שום ספקעלפידינא
דגמרא דהפדמקים דבאופן זה  03התוספות מודה לרש"י דאסור
במוצ"ש בלי המתנת בכדי שיטשו .ולדטת המג"א עלפי דינא
דיור"ד צ"ם הנ"ל אסור לעולם להמינים שאופה בשבילם כמו
להארפה עצמו ולדעת הגאון בעל תפארת ישראל יש לאסור
גמ בהנאה .דלאמיל מהמץ שטברטליו הפמה .ולמזהיר
ולנזה~
)~לומים ינתן כמי נהר.

יודל ראזטנבערג ,חופ"ק מ"נטריאל
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אזהרהלשוחפיעופות

הן ראיתי צרה גדולה ששוחמי העופות הנהיגו למרוט בעצמם
הנוצות תיכף ומיד אחר השתימה בשביל מובת הנאתם .ותיכף אהר
השחיטה משליכים המכיז ותופמים בירם השמ'אלית עור של מקום
השחימה בחוזקי שלא יצא הרם ללכלך את ידו ואת הנוצות .וביר
הימנית ממרמ הנוצות כשהעוף מפרכם .וכז עושים ב' המלאכות
במהירות .שוחמ וממרט .ממרט ושותט- .ידעו השות'מים שיש בזה
ג' אימורי דאורייתא :איםורא' .תשש מאכיל נבלות.כי זה רבר המובז
ונראה לעינים שידי השותמ נעשין כברות ,ועושה דרמה .וגם אובד
ההרגשה לברוק הםכין ושותמ במכיז פגום :אימור ב' הוא צער בעל
חיים .שכל זמן שהעוף מפרכם יש רין בעל תי .כראיתא בממכת
חולין (קכא ).איתמר שחמ בה שנים או רוב שניםועדייז היא מפרכפת.
תזסי' אמר אינה לאברים .מתה היא .ר' יותנן אמר ישנה לאברים.
לאו מתה היא וכו' .א"ר אלעזר נקומ להא דר' יותנן בידך וכו' .וכן
מובא בפירוש בדעת טרושים מי' כ"ג אות ת' .וז"ל וכעת הזהרתי
להשוהט דפה שלא ימרומ הנוצות בעוד הבע"ת ממרכם .כנהוג כדי
לקנח ידיו ומכינו .רק ימרוט אתר הפרכום .וכז גם ברעת קיושים
מי' כ"ה אות א' ממיק שם ראמור לעשות צער בחנם אפילו לנבלה
מחיים .וכז גם אתר שתימה כשרה .וכאן יש להחמיר גם ממפק כיון
רצעב"ה דאורייתא .עכ"ל :אימור ג' .הוא אםור דם שעי"ז מבליע
דם באברים .כדאיתא תולין (ק"י ).אמר שמואל משום ר' חייא
השובר מפרקהה של בהמה קורם שתצא נפשה הרי זה מכביד וכו'.
ומבליע דם באברים .אבעיא להו היכי קאמר וכו' .או דילמא לדידיה
אפור .ועמד בתיקו .וכל תיקו לחומרא .וכן פמק הרמב"ם
נמי
ויור"ר .ופירע":י שם שמרוב צער איז בכחה להוציא הדב .לכן גם
בעוף המפרכם מרוב צער של הרגשת המריטה אין בכחה להוציא הדם
ונבלע באברים .ואין מועיל לה מליתה בלי תיתוך כל נתח על תתיכות
הרבה .כראיתא בחולין (צה ).אומצא דאסמיק.
חתכהבה.ומלחוכהאןאפיגלרי
;
לקדרה שפיר דמי .ופירן"2י שם תתכה לתתיכות הר
יותר כי מלבר הצער מעמיר השוחמ בירים את הדם מלצאת ע"י
דהיקת אצבעוה,ו בעור מקום השהימה .ואין דרך לההוך העוף קודם
המליחה על חתיכות .לכן שוחטי עופות .רחמו על ניסטותיכם .ולא
יע'טה כזאת בישראל.
יודל ראזסנבערג ,חופ"ק -מאנטריאל

לי

