
  

  

  
  
  

  

  
    .במקום איסור דרבן או אמירה לכרי ד. .פקו" מחמת להכיס עצמו במצב של היתר   ג. .לפי עור כשעושה איסור באוס ב. .צדדים לאסור א.

    .הבדיקה מתבצעת על ידי מצלמה תרמיתח. .  על ידי עכו"םהבדיקה מתבצעת  ז.  . המעשה איו מחייב חילול שבת ו. . החילוק בין ערב שבת לשבת עצמ ה.
לפי כיסה למקומות  )באמצעי שאיו פולשי(הגוף  חום למדודחובה  חלה אר"יבהתפשטות גיף הקורוה  על מת למוע

מקומות ויש  .םאדו-איפרהחשמלי  באמצעות מד חוםהמודד  שומרבודקים ע"י מקומות שיש  .חולים תי בכמו  םציבוריי
בש .באמצעות חיישן באופן אוטומטי ת חום הגוףושמלבד לצלם מודד מצלמות תרמיות ותשמותק  י אמצעים אלו המדידה

  מקומות אלו בשבת.ב כסשאלו אם מותר לה. והדבקותחשש עשית ללא מגע עם אשים דבר המוע 
  אסור צדדים ל א.
ע"י  מתבצעת כשהמדידה א'  .בזה אם לא במקום שהביקור הוא משום פקו" כתב לאסור שליט"א חכם אחדש העירוי ההו

שאין   הבדק יודעבין אם  כן  , והדין  שומראת ה  ילמכשהמבקר  מצא  וע"כ  מכשיר חשמלי אסור בשבת  ב  שימושכי    ,אסור  ישראל
) למקום  כס חולה קורוהיצריך למדוד ע"מ למוע סכה (שלא    שומרהמחמת ששואין לומר    ,אם הוא מסופק בדבר  ביןו  לו חום

מותר לאדם שביתו חשוך בשבת לצעוק שיש בביתו חולה הצריך  יהיה    , דהגע עצמך האםכשולואין כאן מ  עסוק במצוההרי הוא  
בכלל   הוא  אע"כ.  במצוה כיון שחשב שעסוק בהצלת פשות  אור, ומצא שהשכן זכההוידליק את    יבואששכו    לאור החשמל כדי

לדמות זאת   יש  "כוכמ  .לפ"עמשום    כשהכשל אוס ישאף  ש  )יו"ד ח"א סי' ג(  אג"מב  ויעוי'  ,באוס  איסורעשיית  מכשיל את חברו ב 
לל יצטרך לחאותו  שאם ימול לא מלים אותוהמים חמים לצורך התיוק בשבת  כואם שפשהמובא להלן  הרז"השפסק  למה

וה"ה הכא י"ל שמצא מביא   ,כיס עצמו במצב של פקו"מחמת סכ", ומבואר שאסור להמם מים עבור התיוק שבת כדי לח
מעשה הכרי מתייחס כי יש לאסור . ואף ע"י עכו"ם לא יצטרך לבודקו סמלהיככי אם ימע  "של פקו רהיתל שומראת ה

או שלא באופן  שציוותה עליו לבדוק את כל הכסים, ומצא שמי שכס שלא לצורך(שהם יהודים) החולים  לההלת בית
 מולהים כשעוברכי לאסור  ישע"י מצלמה תרמית דיקה בהמתבצעת  כשהמדידה' ב .המותר, מכשיל את ההלת בית החולים

ולא דמי למצלמות   ,כגדה  כך חשבת עשייה של האדם המהלך או עומד  וכל מלאכה שוצרת בעקבות  דיגיטליים,  וצרים שיויים
  . בס"ד לא מוכרחים וכמו שבאר  שדבריואולם לע"ד  .לכתוב על המסך, עכת"ד כי שם איו מכוון הבטחה שהתירו הפוסקים

 אונסכשעושה איסור בלפני עור ב. 
איברא שכדעת  ,באג"מלאסור כי מצא מכשיל את הישראל באיסור באוס ויש בזה משום לפ"ע כמבואר  יצאשמה ראשית 

(יו"ד סי'   בבית יהודהמהר"י עייאש ה כי מאידך מציו ל טאימ"מ אין זה מילתא דפש ,(סי' שמג מ"ז סס"ק א) פמ"גההאג"מ כבר כת' 

  גליון ס"ז. עמיקתא שמעתאב בזה והארכו בס"ד ,ע"זחולקים ש (סי' א ד"ה ואין להקשות)החלקת יואב ו יז ד"ה ומעתה)
לבדוק כל או"א לצורך  שומרה כי חיוב רמיא עלכלל מעשה עבירה  כאן יןאבאמת כי  ,איו וגע לזה ראה ש"דובר מן דין 

 ,כס שום חולהילהבטיח שלא  כדי    ולא להאמיש  שומרה  עלכי    ,מגלה שאין לו חוםאף  ובאמת הכס יודע  כש  'אפי  ,הסכמיעת  
 דאם אמדוהו   (סי' שכח סע' טו)  שו"עב  מציו  וגדולה מזו  .זה חולהאף שכלפי שמיא גליא שבאמת אין אדם    עוסק במצוה הואע"כ  ו

  ' הבריא בראשוה. יכולם פטורים ויש להם שכר טוב מאת ה' אפ  ,הרופאים שצריך גרוגרת א' ורצו עשרה והביאו לו כל א' גרוגרת
אסור   החולה יצא מסכה, םוביתיי, לאשי הצלהשצלצלו עבורו ב"ס י חולה שש )סי' שלחר  מ"אש( הגרשז"א זצ"ל ומה"ט פסק

יש להודיע שאם אין משום עשיית מלאכה  'רמ"מ [ו .בהיתרעושים שכדי למוע חילול שבת לשוא, מכיון אליהם לצלצל 
  ].)(קוד"ס סי' ב  "שקובב  , וכעין זה מציובשבת  ממלאכה  אדם ישבותלמצילים, ואע"פ שאין כאן מעשה עבירה מ"מ רצון התורה ש

הקריאה אבל אם  ,מצב של פקו" אלא שחלףמחמת ת אשי ההצלה היתה אישכל זה כשקרגליון ה'  עמיקתא בשמעתאעי' ו
ומ"מ .  איסור באוסעושים מעשה    האשי הצלהשחשב    שאין זה אלא טעותי"א שבכה"ג כיון שכלפי שמיא גליא    ,טעותבה  תהי

  הקיים בעולם. מחמת חשש פקו"  המבקריםל כ תלבדוק א שומרעל האין הדבר בכלל זה כי הכא 
פקו" במקום שיתן של  במצבשהרי אף  ,במקום שיכול לעשות הבדיקה באופן שאין צורך במלאכה צריך לעשות כןאלא ש

  . רל"ז  ןבגליווהארכו   ,(סי' רעח ד"ה מותר) ה"לבוב (סי' שכח סע' טז) שו"עב כמבואר  ,לעשות כןצריך  לכו"ע ללא שיהוי לעשות בהיתר 
כיון שעושה   ,עשיית איסור שאין בו צורך ב  באחדאע"פ שבידו להשתמש    ,משתמש באמצעי אלקטרויואיו שתו"מ    שומראם הו

  .כ"זגליון  בשמעתא עמיקתא ועי' בזה ,(ק' סי' ז עף ד אות ג) במח"ש בוארכמ ע"ד עצמו אין כאן משום לפ"ע
 וח נפשפק  מחמתבמצב של היתר  ה להכניס עצמג. 

א לבקר לבית חולים לא באילו לא היה כי  ,פקו"עשיית מלאכה מחמת ר תבמצב של הי שומראת השגורם להכיס ואם משום 
  .וכמו שבאר בעז"ה הדבר פשוט לאסור אין שראה  היה צריך למדוד לו חום,

ץ את התיוק כשאין לו מים חמים לרחואסור למול ועל כן  ,אים דוחים את השבתשמכשירי מילה  (שבת ג. ברי"ף) הרז"ה 'כת
דוחה את השבת מ"מ אסור למולו בה משום פקו" שגם  אחר המילה יש  רחיצת התיוק  ואע"פ שמילה דוחה שבת ו  לאחר המילה

 הרשב"אוכן דעת . , ע"כ(סח.) רוביןיבעוראיה לדבר מההוא יוקא דאישתפוך חמימיה כדאיתא  ,יתאין השבת דחבכה"ג כי 
  ן. כבא לאחר מתמילה מפי דחיית שבת שהאין לדחות כי ו התיר למול )אבל(שבת קלד: ד"ה   רמב"ןהאולם  .ביצה ח: ד"ה אלא) מ"(שט
  הב"י בשבת. ודייקו  שאם מלו הקטן בשבת ואח"כ תפזרו הסממים או שפכו החמין עושין הכל 'שכת(יו"ד סי' רסו)  בטור 'ועי

 שכן דעתו( הרז"הת רסב כמילה אסור והרו לפי זרו אחר המילה הדין כן אבל אם תפזשדוקא אם תפ(אות ח)  והב"ח (שם)
מחמיר   (סי' שלא ס"ק כד) מ"בוה .(אות י) בביאור הגר"או (ס"ק ו) ש"ךב י"שועי ,(סע' ג) השו"ע 'כת הטורוכלשון  ).הרמב"ם והרי"ף

   .מאתמול כיןכיון שהיה אפשר לה מוטב תדחה המילה ולא יביא עצמו לידי חלול שבתדוביאר  בזה
י"ל דדוקא דומיא דהתם שמצוה  שמתירלדעת הרמב"ן  ףלדעת הרז"ה יש לאסור להכס במצב של פקו" ואלכאורה דמצא 

  עליה, משא"כ ב"ד שביקור חולים איו דוחה שבת. ארמי(הדוחה את השבת) 
 או אמירה לנכרי במקום איסור דרבנן. ד

ימא שמדידת חום בכה"ג אי ן הואף אםסע' ג יו"ד סי' רסו ( בשו"ע דיעויין. לכאורה יש לאסוראכתי  מ"מ אסורה אלא מדרב (  
הטעם ש) יו"ד סי' רסו על הש"ך ס"ק ו( בהגהות רע"א  'עי. ו בשייובשבת , לועס עבור התיוק אם לא שחק כמון מערב שבתש שהביא

כתב   )שם(  הרשב"אאבל    ,אחר המילהשודע לו    דמיירי  הר"ן  'כתאם לא שחק כמון מע"ש    (אף לדעת המחמירים לעיל)  שמתירין
אם במקום מבואר שחלקו הפוסקים    ., ע"כשבות דלית ביה מעשה מלאכה גמורה לא דחין המילה מחמת שבות דלאחר המילהד

   אסור. מלאכה גמורה מעשה  הולכו"ע שבות דאית בי .פקו"של דרבן התירו להכיס עצמו להיתר  בשוא"ת איסור שבות
 (המלים אותו בשבת)  ההוא יוקאדאמרו  (סח.)    בעירוביןאסור כמבואר   םלהכס במצב של פקו" שיצטרך מלאכה ע"י עכו"  ואף

שיש לחמם  ופרש"יחים ליה כרי אגב אימיה.  , אמר להו רבא ישיילה לאימיה אי צריכא(לפי המילה) דאישתפוך חמימיה
(וזו הראייה של הרז"ה שיעשה ע"י עכו"ם אף  למול ע"ד    אסורשומבואר    , ע"כ.ע"י גוי  אמועבור   םמישמחממים  תוך הכלי  מים  
אלא  .)אבל אם אין עכו"ם מלים אותו ולאחר מכן יחמם מים ,לכתחלה דיןצ"ל שאין זו אלא , ולהרמב"ן "לור למולו כסלא

 אבל במקום שיצטרך לעשות מלאכה ,דבכה"ג לא התירו אמירה לכריע"י עכו"ם דאו'  מלאכה לעשות יצטרךכ"ז כשששי"ל 
מכשיר ע"י  ת חום מדידאמר שאם ו. סע' ה)שם (בשו"ע כי שרי אמירה לכרי בכה"ג כמבואר  מותרי"ל שדרבן ע"י עכו"ם 

  להכיס עצמו בהיתר זה. י"ל דשריאיסור דרבן הוא אלקטרוי 

  
  
  

  

  

  

אמרי בי רב חייא מי שלא (קו.)  בפסחיםאיתא  א.
הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך בכל השבת כולו, ועד  
כמה, א"ר זירא עד רביעי בשבת. כי הא דיתיב רבי 

קמיה דר' זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי 
גיטין חדא בשבתא תרי  יוחן ויתיב וקאמר לעין

משא ומעלי יומא קמי ותלת בתר שבתא, ארבע וח
  ב בר אידי אבל לא על האור.שבתא. א"ר יעק
אמר רבא הלכתא טעם מקדש (קז.) עוד איתא שם 

והולך כל  וטעם מבדיל, ומי שלא קידש בע"ש מקדש
מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל  , היום כולו עד מוצ"ש

לעיל עד כד  -כל השבת     "יופרשוהולך כל השבת כולו (
דרבא בהאי    אם רביעי). אמימר פתח לה להא שמעתיו

טעם מקדש טעם מבדיל, מי   לישא אמר רבא הילכתא
שלא קידש בע"ש מקדש והולך כל היום כולו, מי שלא 

  הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל היום כולו.
דבסוף מילתא גרסי' כל היום  (ד"ה אמימר) התוס'  'וכת

כולו, דאי לאו הכי הייו לישא קמא, והלכא כלישא 
פסק וכן  רב חייא לעיל.בשבת כ 'ד קמא דמבדיל עד 

דהלכתא דמי שלא הבדיל במוצ"ש (סי' י"ג)  הרא"ש
  בשבת. ד' הולך ומבדיל כל השבת כולה והייו עד 

ומסקא אמר רבא הלכתא  -(כא:)  'ף כתהרי"אולם 
טעם מקדש טעם מבדיל ומי שלא קידש בע"ש מקדש 
והולך כל היום כולו, ומי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל  

ומהא שמעין ל האור. והולך כל היום כולו, אבל לא ע
דאי לא אבדיל אכסא בלילא אע"ג דטעם מצי 

  לאבדולי למחר, כדאמרין טעם מקדש טעם מבדיל.
שכח ולא הבדיל במוצ"ש כתבו (סי' רצ"ט)  הטורוכתב 

הגאוים שאיו יכול להבדיל אלא כל יום ראשון ולא 
כתבו   והתוספות.  (ח"א עמ' י"ח)הרי"ץ גיאת  יותר, וכ"כ  

(בסדורו   רב עמרםשמבדיל עד סוף יום השלישי וכ"כ 

. ודוקא בפה"ג והמבדיל בין קודש לחול, ח"ב סי' מ"א)
"ש. אבל על הבשמים והאש איו מברך אלא במוצ

הי מילי דמבדיל ביום  (הל' קידוש י"ג ע"ג) בה"ג כתב 
ראשון דלא טעים מידי אבל טעים מידי לא, ואע"ג 
דקימ"ל טעם מבדיל, ה"מ היכא דאבדיל לאורתא  

  אבל אי מבדיל למחר אי טעים מידי איו מבדיל.
שכח ולא הבדיל במוצ"ש   -  שם ס"ו) (  המחבר   'ולדיא כת

מבדיל עד סוף יום שלישי, וי"א שאיו מבדיל אלא כל 
יום ראשון ולא יותר. ודוקא בורא פרי הגפן והמבדיל 
בין קודש לחול, אבל על הר ובשמים איו מברך אלא 

י שאומר דהא דקימ"ל טעם במוצאי שבת. ויש מ
היכא דהבדיל בליל מוצ"ש אבל אם  מבדיל הי מילי

  יל בלילה כיון שטעם איו מבדיל.לא הבד
(ס"ק ט')    בא"רוביאר  .  א'העיקר כסברא  ד  הרמ"א  'וכת

. (ס"ק י"ט) במש"בדקאי על שי הי"א. והובאו דבריו 
  .ג'רמ"א מצי בכל גווי להבדיל עד סוף יום לולפי"ז 

בכל דוכתי כדעת המחבר,   "ג דהגו עאאולם בי ספרד  
אפי' גד דעת  לחשוש הגו כא ספק ברכותי אהיכא ד

ול להבדיל אלא ביום  כו י המחבר, וא"כ למהגם אי
  בכה"ח . וכן כתב לדיא יכא דלא טעם מידיהראשון 

    .  סיק רצ"ט ס"ק כ"ו) –(לגר"ח סופר זצ"ל  
ראה דבכל גווי לא  )ויצא אות כ"גש"ש ( הבן איש חי[ומלשון 

וצ"ע דהא   שבת.  מוצ"ששם ומלכות אלא בליל  מצי להבדיל ב
  ביום ראשון מצי להבדיל לכו"ע כל היכא דלא טעם  מידי].

י יו"ט אם שכח ולא הבדיל עד מתי  במוצאיל"ע ו ב.
דג' ימים ראשוים גררים אחר   האד יכול להבדיל,

ולם הא דמצי להבדיל כל א  ,יו"טהשבת שעברה ל"ש ב
להבדיל בכל היום   לוכאפשר דה"ה ביו"ט די א'יום 

  שאחר יו"ט. 
והשיב   ,דשאל בזה )ח"ג סי' "א(זרע אמת ב ומציו 

דליו"ט אין תשלומין כלל אחר שעבר הלילה, ואיו  
עין להבדלה של שבת, דלא מבעיא לרוב הפוסקים 

להבדיל עד יום ד' משום דג' ימים  דס"ל דיכול
ראשוים בתר שבת אזלי דל"ש זה ביו"ט, אלא אף 

בלבד, עכ"ז אין  א'הרי"ף דאיו מבדיל אלא ביום ל
ללמוד משבת ליו"ט, כיון דלא מציו דתקו כן אלא 

ואין לו לדמות מילתא כו'  בשבת דחמירא קדושתה
  לא קימ"ל כוותיה דהרי"ף. דובפרט  כו'למילתא 
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  ה שבת עצמחילוק בין ערב שבת לה.   
שמותר להפליג בספיה ער"ש לצורך מצוה ומיום רביעי אם  (שבת ז. ברי"ף) הוא עצמו ז"ל כתב שהרי הרז"ה על דבריצ"ע שאלא 

ומבואר שמותר להכס בהיתר   .שס"ט  גליון  א עמיקתאתבשמעועי' באורך    ,אם ודאי יכס בהיתר דפקו"  'הוא לדבר הרשות אפי
"יס עצמו  ,דפקובשו"ת מצפה אריהשו"ר . במצב של חילולוצ"ל דכיון שכבר חל חובת איסור שבת מוזהר מעתה שלא להכ  

אלא מדרבן כמו בהפלגת ספיה דאל"כ דבריו סותרין  שאין זה שצ"ל  'כת סי' כג)ר ( בקובץ הערותו שכתב כדבריו.  )(ח"א סי' לא
   .ד"לקו  קל"ב  ותגליו  בשמעתא עמיקתא  ועי'גורם בידים שהתיוק יהיה חולה.  משום ש  אסור  בכה"גש  'כת  )שם(  ש"מחוה  .זא"ז

  ) לוקים ועוד חי(  המעשה אינו מחייב חילול שבתו. 
א אסר הרז"ה כי י"ל שעד כאן ל ,י"ל דאין לאסור מטעם הרז"ה מלאכה מ"מיעשה  שומרהאע"פ שמחמתו  שב"ד ראה אלא ד

משא"כ מעשה שאיו  ,כמתה לחלל את השבת חשיב המחייב לחלל עליו את השבת וע"כ "קואלא מעשה היוצר מצב של פ
לא יעשה כן מחמת הוראות השלטוות ע"מ   שומרות יתן למדוד חום באופן המותר בשבת אלא שהאכי במצי  מחייב חילול שבת
שדן בעין לאכול פרי חדש (או"ח סי' תכח אות ט)  באב"ז. ובדרך זה מצאתי י"ל דלא חשיב כמתה לחלל את השבת למוע הדבקות

דבשלמא במילה ושוב דחה  ע"פ הרז"ה,ורצה לפשוט לאסור  ברכת שהחייו,ה עליו לברך בט' הימים משום עוג שבת ושוב יהי 
 וכל עצמו של מילתו משום שיוכל להחם ,אסור לו למולו לסכן התיוק האפשר לו להשיג חמין על לאחר המילה הי האם לא הי

לאחר המילה והוא כמתה לעבור על איסור שבת, אבל בידון דידן הלא אף אם לא יברך זמן כלל מותר לאכול. ואין אכילתו על 
   ., ע"כסמך שיברך וע"כ אף שאחר כך ידחה ויברך לית לן בה

, וע"כ כשירי מילהעיקרא ממקום לומר דס"ל להרז"ה שהתורה לא התירה מעשה המילה בכה"ג כי התורה לא התירה מ  ישועוד  
כיון מדברי המ"ב ה"ל שכת' דס"ל לרז"ה שאסור למול בכה"ג  קצת רא'. וכן כלול בזה שלא למולו ע"ד לעשותם אחר המילה

משמע שזה סברא דוקא במכשירי מילה שלא דוחים את השבת, אבל להכס במצב של היתר של  ,מאתמול כין שהיה אפשר לה
"ו כ פקוו בכלל זה אלא דיו בכלל מכשירין איה מע"ש שמותר במקום מצוה.שאימפליג בספי  

מצב שמחמת לוהשאלה האם מותר להכס  )התפשטות הגיף( בעולם מצאת כבר סכהסיבת השאי שהכא ובר מין דין י"ל ד
דרכו אלא ל הולךו מעשה היתרשעושה  ב"דבפרט ו. בזה לא מיירי הרז"הו מלאכהמחמתו יצטרכו לעשות  הקיימת הסכה

מש מ  ע"ישואיו דומה למילה  להיתר דפקו"  אין זה בכלל "מכיס עצמו"  ש  י"לובכה"ג    ה צורך בחילול שבתיהי   זהכתוצאה מש
אע"פ  תשה"מהתיר לקיים ש (אה"ע סי' מב אות לו) בתורת חסדמציו  זה ןעיוכ .בעולם עתה שאיופקו" מצב של מכיס עצמו ל

  )ד"ה אבל "ל סי' ואב"ע ( שורק טעהובדרך זה כת' . מחמת סכהלא להתעבר שע"מ  ז"ללהוציא במוך שאח"כ תהיה מוכרחת ש
ס"ל השמיט דברי הרז"ה משמע דשכת' כן בפשיטות וזה ואע"פ שכת' כן ע"פ הרמב"ן מ[ )סי' כג עמ' קה ה"ע (א  ה"פבאוצהובא 

  גליון י"ט. מיקתאע מעתאשב עודועי' . ומשמע שלא כדברי(יו"ד ססי' שלח ד"ה בודאי)  בחת"סו .]יגפליא לשבכה"ג 
היתר של פקו" במקום מצוה דומיא דמפליג בספיה מער"ש. ואע"פ ל עצמו סיכהאיסור לי"ל דאין בכה"ג  דבריוכים אם ו

 שיתן לעשות בהיתר האיסור לא הותר , שאי התם דכלב'יל אות עכמ"ש ל שמציו שבמצב של פקו" יש למעט בחילול שבת
ומה"ט י"ל דלא חלה חובה על בית  ."וקפל שמשא"כ הכא שמכיס עצמו במקום של היתר  )ססי' שכח( הישועות יעקב וכמ"ש

ל את לצטרכו לחיאע"פ שמחמת כיסתם  )פקו" אף שאין בזה( לבה"ח הכרחילאותם שבאים לצורך  הכיסההחולים לאסור 
"השבת מחמת חשש פקו.  

רבים דעת סמוך ע"ז כי לאין בו סכה יש לחולה שטיפול בצורך יסתו שיש בכמ"מ ראה שעכ"פ במקום  ה"ל ריםבד ולולי
  (ס"ק קב) מ"בב , )זע' יס ח שכ (סי'  שו"עב עי' ו איסור דרבןובמקום חולי התירן ביו אסור אלא מדריר ה"ל אשימוש במכש

וכ"כ    .ד"ה וגם)  (ח"א דיי אוס עף ג  בחלקת יואב  וכן מבואר  ,"לאיסור דרבן כ  הואהא דהרז"ה  ואף    ,פ"גגליון רשמעתא עמיקתא  בו
  . )(או"ח סי' ד ד"ה ותורף העטרת חכמיםושכ"כ   )(סי' ז עף ב אות ו ד"ה הן ש"במח

  עכו"ם  ל ידיע הבדיקה מתבצעתז. 
החולים שציוותה עליו לבדוק את   מעשה הכרי מתייחס לההלת ביתע"י עכו"ם כי  שיש לאסור אף אותו חכם שליט"א מש"כו

דאף לסוברים   לע"ד .מכשיל את ההלת בית החולים או שלא באופן המותר לצורךכל הכסים, ומצא שמי שכס שלא 
כל שהציווי הוא בהיתר אין כאן משום איסור אמירה  מ"מ  ,)שבת קג. ד"ה מאי( רש"יכמ"ש  דאמירה לכרי היא משום שליחות

שאין ודעימייהו דס"ל ח: ד"ה אע"ג)  גיטין( תוס'מ וכן יוצא ,שהוא משום מדבר דבר, ואכמ"ל) (טו. ד"ה כיון)ע"ז  רש"י(ועי'  לכרי
עושה עבור הישראל כיון שאין עיקר  אע"פ שהעכו"םש מצא ,)גליון רל"זבזה ב עוד עי'ו(איסור אמירה לכרי לריבוי בשיעורים 

דס"ל  יז.)(ביצה  הרשב"א ל אףו .היתרבה"ה הכא מחמת שעיקר הציווי הישראל הוא לעשות  ,שריהמעשה מחמת ציווי הישראל 
איו  הוא על היתר ושהציווי כמשא"כ  לעשותו על הריבוי שיש איסור לישראל את העכו"םהייו כי מצווה  בכה"ג איסורשיש 

  .שאף לרש"י אין זה משום שליחות ממש אלא דמי לשליחות )סי' שז על המ"א ס"ק כט( הרע"אלפי מש"כ  וק"ו .לעשות איסור דשרי
 ה"כהקוכמו שפסק  אין בו ממשומסייע  ,מסייעאין זה אלא ד ,מעמיד עצמו עבור הבדיקההישראל מחמת ש בזה ואין לאסור 

דבכה"ג איו בכלל י"ל  יש בו ממש, מסייעדס"ל ש )שם(יו"ד  "זטה דעתלואף  ,)(סי' שמ סס"ק ג המ"בו ) כא "קיו"ד סי' קצח על הט"ז ס(
  חזו"אבו   ס"ק א)סי' שכח  (או"ח  גופא ב  ט"זב  כה"ג מבוארובולא עושה מעשה להזמין עצמו למלאכה,    עומד בלבדמסייע כלל כי רק  

  .דאין משום מסייע וכתב מזה בגליון פ"ט ליקוטים על מכות כ:) (חו"מ 
ין בביצוע אשכאף כשאין משום מצות ביקור חולים. אולם  לבה"חמותר להכס  מחמת חשש פקו" בודק שהשומרמעתה כיון 

"ס ילהלו מותר שבאופן זה  בעלי המקום הם עכו"ם אא"כ אסור, הבדיקה משום חשש פקוכי המעשה  בכךאם יש צורך כ
  ., עיי"ש(ח"ב סי' קפט) תשובות וההגותוב )ח"ו סי' סה(בבצל החכמה  הואוכן  .והם עכו"ם עשה ע"ד המצווה בלבד

 הבדיקה מתבצעת על ידי מצלמה תרמית ח. 
דהרי כבר התירו הפוסקים לעבור דרך מצלמות   .במקום צורךמעיקר הדין אין לאסור  ן שעוברים דרך מצלמה  אף באופראה שו

 וכן ,טעמים להתירא ועוד , הוי כתיבה שאיה מתקיימתאיו יחא ליהו  עושה דרך הילוכוכי רק  ו מתכוון להופיע במסךכשאי
    .אותיות לח ומא) (ארחות שבת פכ"ו הגה מד ואשרי האיש ח"ב פי"ט הגריש"א זצ"לוכן דעת  ,(ח"ג סי' פג)  בחשב האפוד הוא
א ליה בה. איו יחשה קיהבדא מחמת אין זה אלמ"מ  ללא בדיקת חום מקוםלהכס ללו אע"פ שלא יתו וי"ל ב"ד  מי יוהכ

מחמת ציווי  בודקים אותו בע"כ  כיפס"ר דלא יחא ליה דחשיב אכתי י"ל  ,לו להכס שיתו  ואף אם ימא דחשיב יחא ליה
בזה ע"מ לא  יחא ליהחשיב ד י"ל ק אם יש לו חום גבוה(ואם מסתפ חשש סכה אבל הוא עצמו א"צ לזה מועלע"מ הרשויות 

  מהרי"ק למציו  ין זהעוכ. שקט דפס"ר ד"לא יחא" וד"לא איכפת ליה" דים שווה )(סי' שכ ד"ה דלא בבה"לועי'  .)לסכן אחרים

  , ד) ק"ס "זשכח מ '(סי הפמ"ג"כ וכ .צ לגופא"מלאכה שא יהרגו אותו חשיב לאו ואם שבתלבשל בשמי שכפו אותו שכת'  (שורש קלז)
, הוי זה דמחשבתו היא להצל מהפחשדכיון קכא)  '(או"ח ח"א סי  באג"מוביאר  .כז) 'ח"ב סי  ' ת'(מהדו  "משוהוכו)  ' (יו"ד סי המהרי"א

כמבשל שלא לצורך כלל אלא לזרוק לים, שיש להחשיב זה לאין צריכה לגופה, דלדידיה איו כלום צורך האחר, כשאיו רוצה  
 וק"ו, הלא חשיב שצריך למלאכה עצממ"מ כיון שע"כ הוא  ,ע"מ להצלמבואר שאע"פ שרוצה לעשות המלאכה  ., ע"כבצרכו

(סי'   ט"זבועי'  לא יחא ליה.הוי פס"ר דלהכס י"ל דלו יך לעשות כן ע"מ שיתו ע"כ צר אלא הכא כיון שאין רצוו למדוד חום

   שמבואר שהשווה אלו להדדי. (או"ח סי' רי אות ח) באב"זו  שמ ס"ק ב)
אע"פ שע"י כך יצוד הצבי ממילא מותר ולעול לכתחלה ביתו לשמור ביתו וצבי שבתוכו, דס"ל שמותר קז.) שבת ( רשב"א בועי' 

י"ל דפס"ר אסור, הייו דוקא שבאותו  ידאע"ג דק (שם לח. ברי"ף אות ג) "גהשלטוביאר  .ובלבד שלא יתכוין לשמור את הצבי בלבד
ושה ג"כ דבר היתר עמו ויתכוין  ע שעושה מעשה דעביד הפס"ר איו מתכוין ואיו עושה דבר היתר עמו, אבל אם באותו הפס"ר

ובשמעתא עמיקתא , עיי"ש הרשב"א דעתצירף  )שם(  בחשב האפודוע"כ. , אז אפי' עביד פס"ר ומכוין גם לו שרי ,גם לדבר היתר
). וע"כ הגריש"א זצ"לבשם  174פל"ו הגה  מחת איש. וכן קטו הפוסקים בעין לעבור דרך גלאי מתכות בשבת (עי' ר"וגליון 

  ראה שיש להקל בזה במקום מצות ביקור חולים או שעת הדחק וכדו'.
י"ל לפי"ז  ו  .הלא יחא לי  חשיב"ר ס, לעין פומקצת לא יחא ליה  שאם מקצת יחא ליהשכת'    )קמה.שבת  (  חת"סהמ  העירוישוב  

  .לי שיתו לו להכס מ"מ כיון שא"צ לה ולא אכפת ליה חשיב לא יחא ליה כמו שכתבו דאף דיחא "דדה"ה ב

  
ע"מ למוע התפשטות  כגון בית חולים וכדו' ע"י מכשיר אלקטרוילמבקרים בדיקת חום בו למקום שמבצעים בשבת  כיסה

ת הביקור  סיב א"כא ה"חהכס לבל אין ,ע"י ישראלחשמלי  מד חום עם אם הבדיקה מתבצעת א' :כדלהלן ה דיגיף הקורוה, 
הלצורך טיפול בחולה שאין    ההיס  ומ"מ אף באופן זה לכתחלה    .בו סכיסה שיש בה שומר עכו"םדרך  יש להעדיף להכואם   ,כ
מותר  אם הבדיקה מתבצעת ע"י עכו"ם 'ב מצלמה תרמי כמבואר בסמוך. ש בהכיסה שידרך להכס  ףעדי עכו"םשומר  אין

 .צורך גדול כשיש לאא ה"חהכס לבל איןמתבצעת ע"י מצלמה תרמית ה  בדיקה אם 'ג .במקום צורךלהכס 

  
  

  )גבימי השבוע ( זכירת השבת
  

"מבואר    -  ע"י שזוכר את השבת מראה שחביבה עליו
צריכה הכה,   בספרי יראים דכל מצוה קודם עשותה

להכין עצמו לעשותה בקדושה ובטהרה, ולהכי אמרין  
לשם יחוד קודשא כו' קודם עשיית המצוה שהוא 

  הכה למצוה.
והיוצא מזה, מחמת שמכין עצמו מגלה דעתו 
שחביבה מצוה בעייו ומצפה ומשמח לעשותה,  
ואח"כ בעשותה יעשה בלב שלם שלא יחללה 
ויפגמה בעשותה שהרי שרש בלבו אהבה של 

  המצוה ההיא. 
ומעתה יצא לו בטוב טעם ודעת להבין דעת הרמב"ן  
ז"ל דכתב דמצוה להזכיר בכל ימי השבוע את יום 

ת, ביום א' יאמר היום יום א' בשבת וכן בכל ימי  השב
  השבוע...

זוכר שבת בכל יום, א"כ מצפה דהפעולה היא ע"י ש
בכל יום ליום השבת לעשותו, אז בהגיע השבת  
ישמרו כדת שלא לחלל ח"ו כיון שחביבה עליו שהיה 

  (קדושת לוי, בשלח)  .מצפה עליה"

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

דכתב  (סי' רצ"ט)  הרעק"אוכיוצ"ב מציו בהגהות 
דבמוצאי יו"ט אין לו   לשון חכמיםה דספר משמי

  תשלומין ומעיד שכן הסכימו כל רבי חכמי פראג. 
אולם הרעק"א גופא צדד דעדיין י"ל דיש לו תשלומין 
ביום ראשון שאחר יו"ט, דהא לדעת הי"א דאיו 
מבדיל אלא כל יום ראשון הטעם משום דהיום הולך 

ואף   הלילה, ממילא ה"ה ביו"ט הכי הוא. אחר
דקימ"ל דמבדיל עד סוף יום ג' מטעמא דהוי בתר  
שבת, מ"מ ס"ל ג"כ היסוד דלעין יום ראשון א"צ  

 . אלא והוכיח סברא זלדטעם דבתר שבת. והאריך 
דהעומד לגדו קצת ממ"ש הבה"ג דהא דסיים דבריו 

דטעם מבדיל ה"מ דמבדיל בליל מוצ"ש, אבל אם לא 
ל, וזהו שכתב  הבדיל בלילה כיון שטעם שוב איו מבדי

יקר זמן המחבר ויש מי שאומר וכו', מזה שמע דע
דאי ימא דיום א' עם ליל  ,ש"הבדלה רק בליל מוצ

  מהיכי תיתי לחלק לעין טעם. ,מוצ"ש הכל אחד
דהביא דברי הלשון  ט"ז) (סי' רצ"ט ס"ק  במש"ב 'ויעוי

אך ראה   ,, ולא חתך בסכיא חריפאהגרע"אוחכמים 
  דוטה יותר דיכול להבדיל בכל היום שאחר יו"ט.

, דאע"ג דבדיי  הכל בומהגרעק"א לראיה  ומציו
פסק דאם לא הבדיל בלילה (סי' מ"א) הבדלה של שבת 

  דאם  'כת(סי' "ח)   מבדיל עד יום ד', מ"מ בדיי יו"ט
  הבדיל בלילה, מקדש ומבדיל למחר כל היום.לא 

דהתפלא על כל (ח"א סי' כ"ג)    בצל החכמהויעויין בשו"ת  
המחברים הדים בדין תשלומין להבדלת יו"ט שלא 

  הזכירו דברי הכל בו. והעלה שם כדבריו ע"ש.
  ראה דאכתי לא פשט ספיקא דידן אך למעשה 

המוזכר בשו"ע פליג על הכל  , דהא י"ל דהבה"גלגמרי
ו חדא יהו, ומש"ה ס"ל בו וס"ל דהלילה והיום לא

[ואכן הכל בו דאם אכל שוב לא יבדיל ביום שלמחרתו 
סתם וכתב דלעולם מבדיל עד יום ד', ולא חילק אם אכל או 
לא, ובהמשך דבריו שם סתם וכתב דאם שכח ואכל או שתה 

  קודם שיבדיל, מבדיל אחר שאכל].
לא חשש שוהגים כהרמ"א י"ל דמאחר אלא דל

  הכי קטין.  ,הרעק"א מציו בכל בוכמאידך בה"ג, ול
ח"ב סי' כ"ח)   -לגר"י עייאש זצ"ל (בית יהודה  ובשו"ת - ג

שאל מי היכא ששכח להבדיל במוצאי יו"ט 
תעה תעית חלום אם יוכל להבדיל לילה  ולמחרתו
להוכיח מדברי הש"ך יצא לידון בדבר חדש שאחריו. ו

שייכי לרגל,  ךשדט"ו יום אחר הרגל מי (חו"מ סי' מ"ג) 
אלא דמסתברא דלעין הבדלה אין לאחר כ"כ כיון  

וכיון שבא זמן הבדלה של מוצאי  הדהשבת מפסיק
פ"ק שבת לא שאר שייכות של מוצאי יו"ט, אך 

ח ולא הבדיל יהיה  כשדהיכא דחל יו"ט ביום שי ו
זמו משך עד יום שישי. וחזר לחזק דבריו בספרו  

  (סי' רצ"ט ס"ק א').  מטה יהודה
  ) (סי' תצ"אברכ"י ה  'ודבריו מחודשים מאד, וכבר כת

זמן   דאחר 'כת) שם( "במחזובדאין ראייתו מכרעת. 
מגדולי דורו שאין דעתו וחה מזה ולא שמיע   'שמע מא

  ליה הוראת הבית יהודה ואין לסמוך עליו למעשה.
ו"ט, אם שכח ולא הבדיל במוצאי י -העולה לדיא 

 יש לו על מה שיסמוך,  רוצה להבדיל ביום שלמחרת
לחשוש ן לא יבדיל. ובי ספרד שהגו אולם לאחר מכ

דלא יבדילו אף ביום לספק ברכות ראה יותר 
 ובפרט היכא דטעם מידי קודם הבדלה. שלמחרת.
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