א .צדדים לאסור .ב .לפני עור כשעושה איסור באונס .ג .להכניס עצמו במצב של היתר מחמת פקו"נ .ד .במקום איסור דרבנן או אמירה לנכרי.
ה .חילוק בין ערב שבת לשבת עצמה .ו .המעשה אינו מחייב חילול שבת .ז .הבדיקה מתבצעת על ידי עכו"ם .ח .הבדיקה מתבצעת על ידי מצלמה תרמית.

על מנת למנוע התפשטות נגיף הקורונה באר"י חלה חובה למדוד חום הגוף )באמצעי שאינו פולשני( לפני כניסה למקומות
ציבוריים כמו בתי חולים .יש מקומות שבודקים ע"י שומר המודד באמצעות מד חום חשמלי אינפרה-אדום .ויש מקומות
שמותקנות מצלמות תרמיות שמלבד לצלם מודדות חום הגוף באופן אוטומטי באמצעות חיישן .בשני אמצעים אלו המדידה
נעשית ללא מגע עם אנשים דבר המונע חשש הדבקות .ונשאלנו אם מותר להכנס במקומות אלו בשבת.
א .צדדים לאסור
והנה העירוני שחכם אחד שליט"א כתב לאסור בזה אם לא במקום שהביקור הוא משום פקו"נ .א' כשהמדידה מתבצעת ע"י
ישראל אסור ,כי שימוש במכשיר חשמלי אסור בשבת וע"כ נמצא המבקר מכשיל את השומר ,והדין כן בין אם הנבדק יודע שאין
לו חום ובין אם הוא מסופק בדבר ,ואין לומר שמחמת שהשומר צריך למדוד ע"מ למנוע סכנה )שלא יכנס חולה קורונה למקום(
הרי הוא עסוק במצוה ואין כאן מכשול ,דהגע עצמך האם יהיה מותר לאדם שביתו חשוך בשבת לצעוק שיש בביתו חולה הצריך
לאור החשמל כדי ששכנו יבוא וידליק את האור ,ונמצא שהשכן זכה במצוה כיון שחשב שעסוק בהצלת נפשות .אע"כ הוא בכלל
מכשיל את חברו בעשיית איסור באונס ,ויעוי' באג"מ )יו"ד ח"א סי' ג( שאף כשהנכשל אנוס יש משום לפנ"ע .וכמ"כ יש לדמות זאת
למה שפסק הרז"ה המובא להלן שאם נשפכו בשבת המים חמים לצורך התינוק לא מלים אותו שאם ימול אותו יצטרך לחלל
שבת כדי לחמם מים עבור התינוק מחמת סכ"נ ,ומבואר שאסור להכניס עצמו במצב של פקו"נ ,וה"ה הכא י"ל שנמצא מביא
את השומר להיתר של פקו"נ כי אם ימנע מלהיכנס לא יצטרך לבודקו .ואף ע"י עכו"ם יש לאסור כי מעשה הנכרי מתייחס
להנהלת בית החולים )שהם יהודים( שציוותה עליו לבדוק את כל הנכנסים ,ונמצא שמי שנכנס שלא לצורך או שלא באופן
המותר ,מכשיל את הנהלת בית החולים .ב' כשהמדידה מתבצעת ע"י מצלמה תרמית יש לאסור כי כשעוברים מולה נוצרים
שינויים דיגיטליים ,וכל מלאכה שנוצרת בעקבות כך נחשבת עשייה של האדם המהלך או עומד כנגדה ,ולא דמי למצלמות
אבטחה שהתירו הפוסקים כי שם אינו מכוון לכתוב על המסך ,עכת"ד .אולם נלע"ד שדבריו לא מוכרחים וכמו שנבאר בס"ד.
ב .לפני עור כשעושה איסור באונס
ראשית מה שיצא לאסור כי נמצא מכשיל את הישראל באיסור באונס ויש בזה משום לפנ"ע כמבואר באג"מ ,איברא שכדעת
האג"מ כבר כת' הפמ"ג )סי' שמג מ"ז סס"ק א( ,מ"מ אין זה מילתא דפשיטא כי מאידך מצינו להמהר"י עייאש בבית יהודה )יו"ד סי'
יז ד"ה ומעתה( והחלקת יואב )סי' א ד"ה ואין להקשות( שחולקים ע"ז ,והארכנו בס"ד בזה בשמעתא עמיקתא גליון ס"ז.
ובר מן דין נראה שנ"ד אינו נוגע לזה ,כי באמת אין כאן מעשה עבירה כלל כי חיוב רמיא על השומר לבדוק כל או"א לצורך
מניעת סכנה ,אפי' כשבאמת הנכנס יודע ואף מגלה שאין לו חום ,כי על השומר שלא להאמינו כדי להבטיח שלא יכנס שום חולה,
וע"כ עוסק במצוה הוא אף שכלפי שמיא גליא שבאמת אין אדם זה חולה .וגדולה מזו מצינו בשו"ע )סי' שכח סע' טו( דאם אמדוהו
הרופאים שצריך גרוגרת א' ורצו עשרה והביאו לו כל א' גרוגרת ,כולם פטורים ויש להם שכר טוב מאת ה' אפי' הבריא בראשונה.
ומה"ט פסק הגרשז"א זצ"ל )נשמ"א רסי' שלח( שחולה שיב"ס שצלצלו עבורו לאנשי הצלה ,ובינתיים החולה יצא מסכנה ,אסור
לצלצל אליהם כדי למנוע חילול שבת לשוא ,מכיון שעושים בהיתר] .ומ"מ נר' שאם אין משום עשיית מלאכה יש להודיע
למצילים ,ואע"פ שאין כאן מעשה עבירה מ"מ רצון התורה שאדם ישבות ממלאכה בשבת ,וכעין זה מצינו בקוב"ש )קוד"ס סי' ב([.
ועי' בשמעתא עמיקתא גליון ה' שכל זה כשקריאת אנשי ההצלה היתה מחמת מצב של פקו"נ אלא שחלף ,אבל אם הקריאה
היתה בטעות ,י"א שבכה"ג כיון שכלפי שמיא גליא שאין זה אלא טעות נחשב שאנשי ההצלה עושים מעשה איסור באונס .ומ"מ
הכא אין הדבר בכלל זה כי על השומר לבדוק את כל המבקרים מחמת חשש פקו"נ הקיים בעולם.
אלא שבמקום שיכול לעשות הבדיקה באופן שאין צורך במלאכה צריך לעשות כן ,שהרי אף במצב של פקו"נ במקום שניתן
לעשות בהיתר ללא שיהוי לכו"ע צריך לעשות כן ,כמבואר בשו"ע )סי' שכח סע' טז( ובבה"ל )סי' רעח ד"ה מותר( ,והארכנו בגליון רל"ז.
ואם השומר אינו שתו"מ ומשתמש באמצעי אלקטרוני ,אע"פ שבידו להשתמש באחד שאין בו צורך בעשיית איסור ,כיון שעושה
ע"ד עצמו אין כאן משום לפנ"ע כמבואר במנח"ש )ק' סי' ז ענף ד אות ג( ,ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון כ"ז.
ג .להכניס עצמה במצב של היתר מחמת פקוח נפש
ואם משום שגורם להכניס את השומר במצב של היתר עשיית מלאכה מחמת פקו"נ ,כי אילו לא היה בא לבקר לבית חולים לא
היה צריך למדוד לו חום ,נראה שאין הדבר פשוט לאסור וכמו שנבאר בעז"ה.
כת' הרז"ה )שבת נג .ברי"ף( שמכשירי מילה אינם דוחים את השבת ,ועל כן אסור למול כשאין לו מים חמים לרחוץ את התינוק
לאחר המילה ואע"פ שמילה דוחה שבת ורחיצת התינוק אחר המילה יש בה משום פקו"נ שגם דוחה את השבת מ"מ אסור למולו
כי בכה"ג אין השבת נדחית ,וראיה לדבר מההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה כדאיתא בעירובין )סח ,(.ע"כ .וכן דעת הרשב"א
)שט"מ ביצה ח :ד"ה אלא( .אולם הרמב"ן )שבת קלד :ד"ה אבל( התיר למולו כי אין לדחות המילה מפני דחיית שבת שתבא לאחר מכן.
ועי' בטור )יו"ד סי' רסו( שכת' שאם מלו הקטן בשבת ואח"כ נתפזרו הסממנים או נשפכו החמין עושין הכל בשבת .ודייקו הב"י
)שם( והב"ח )אות ח( שדוקא אם נתפזרו אחר המילה הדין כן אבל אם נתפזרו לפני המילה אסור וכסברת הרז"ה )ושכן דעת
הרמב"ם והרי"ף( .וכלשון הטור כת' השו"ע )סע' ג( ,ועיי"ש בש"ך )ס"ק ו( ובביאור הגר"א )אות י( .והמ"ב )סי' שלא ס"ק כד( מחמיר
בזה וביאר דמוטב תדחה המילה ולא יביא עצמו לידי חלול שבת כיון שהיה אפשר להכין מאתמול.
נמצא לכאורה דלדעת הרז"ה יש לאסור להכנס במצב של פקו"נ ואף לדעת הרמב"ן שמתיר י"ל דדוקא דומיא דהתם שמצוה
)הדוחה את השבת( רמיא עליה ,משא"כ בנ"ד שביקור חולים אינו דוחה שבת.
ד .במקום איסור דרבנן או אמירה לנכרי
ואף אם נימא שמדידת חום בכה"ג אינה אסורה אלא מדרבנן מ"מ אכתי לכאורה יש לאסור .דיעויין בשו"ע )יו"ד סי' רסו סע' ג(
שהביא שאם לא שחק כמון מערב שבת עבור התינוק ,לועס בשבת בשיניו .ועי' בהגהות רע"א )שם על הש"ך ס"ק ו( שהטעם שמתירין
)אף לדעת המחמירים לעיל( אם לא שחק כמון מע"ש כת' הר"ן דמיירי שנודע לו אחר המילה ,אבל הרשב"א )שם( כתב דשבות
דלית ביה מעשה מלאכה גמורה לא דחינן המילה מחמת שבות דלאחר המילה ,ע"כ .מבואר שנחלקו הפוסקים אם במקום איסור
שבות בשוא"ת דרבנן התירו להכניס עצמו להיתר של פקו"נ .ולכו"ע שבות דאית ביה מעשה אסור.
ואף להכנס במצב של פקו"נ שיצטרך מלאכה ע"י עכו"ם אסור כמבואר בעירובין )סח (.דאמרו ההוא ינוקא )תינוק שמילתו בשבת(
דאישתפוך חמימיה )לפני המילה( ,אמר להו רבא נישיילה לאימיה אי צריכא נחים ליה נכרי אגב אימיה .ופרש"י שיש לחמם
מים תוך הכלי שמחממים מים עבור אמו ע"י גוי ,ע"כ .ומבואר שאסור למול אף ע"ד שיעשה ע"י עכו"ם )וזו הראייה של הרז"ה
לאסור למולו כנ"ל ,ולהרמב"ן צ"ל שאין זה אלא דין לכתחלה ,אבל אם אין עכו"ם מלים אותו ולאחר מכן יחמם מים( .אלא
שי"ל שכ"ז כשיצטרך לעשות מלאכה דאו' ע"י עכו"ם דבכה"ג לא התירו אמירה לנכרי ,אבל במקום שיצטרך לעשות מלאכה
דרבנן ע"י עכו"ם י"ל שמותר כי שרי אמירה לנכרי בכה"ג כמבואר בשו"ע )שם סע' ה( .ואם נאמר שמדידת חום ע"י מכשיר
אלקטרוני הוא איסור דרבנן י"ל דשרי להכניס עצמו בהיתר זה.

א .איתא בפסחים )קו (.אמרי בני רב חייא מי שלא
הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך בכל השבת כולו ,ועד
כמה ,א"ר זירא עד רביעי בשבת .כי הא דיתיב רבי
זירא קמיה דרב אסי ואמרי לה רב אסי קמיה דר'
יוחנן ויתיב וקאמר לענין גיטין חדא בשבתא תרי
ותלת בתר שבתא ,ארבע וחמשא ומעלי יומא קמי
שבתא .א"ר יעקב בר אידי אבל לא על האור.
עוד איתא שם )קז (.אמר רבא הלכתא טעם מקדש
וטעם מבדיל ,ומי שלא קידש בע"ש מקדש והולך כל
היום כולו עד מוצ"ש ,מי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל
והולך כל השבת כולו )ופרש"י כל השבת  -כדלעיל עד
יום רביעי( .אמימר פתח לה להא שמעתא דרבא בהאי
לישנא אמר רבא הילכתא טעם מקדש טעם מבדיל ,מי
שלא קידש בע"ש מקדש והולך כל היום כולו ,מי שלא
הבדיל במוצ"ש מבדיל והולך כל היום כולו.
וכת' התוס' )ד"ה אמימר( דבסוף מילתא גרסי' כל היום
כולו ,דאי לאו הכי היינו לישנא קמא ,והלכא כלישנא
קמא דמבדיל עד ד' בשבת כרב חייא לעיל .וכן פסק
הרא"ש )סי' י"ג( דהלכתא דמי שלא הבדיל במוצ"ש
הולך ומבדיל כל השבת כולה והיינו עד ד' בשבת.
אולם הרי"ף כת' )כא - (:ומסקנא אמר רבא הלכתא
טעם מקדש טעם מבדיל ומי שלא קידש בע"ש מקדש
והולך כל היום כולו ,ומי שלא הבדיל במוצ"ש מבדיל
והולך כל היום כולו ,אבל לא על האור .ומהא שמעינן
דאי לא אבדיל אכסא בלילא אע"ג דטעם מצי
לאבדולי למחר ,כדאמרינן טעם מקדש טעם מבדיל.
וכתב הטור )סי' רצ"ט( שכח ולא הבדיל במוצ"ש כתבו
הגאונים שאינו יכול להבדיל אלא כל יום ראשון ולא
יותר ,וכ"כ הרי"ץ גיאת )ח"א עמ' י"ח( .והתוספות כתבו
שמבדיל עד סוף יום השלישי וכ"כ רב עמרם )בסדורו
ח"ב סי' מ"א( .ודוקא בפה"ג והמבדיל בין קודש לחול,
אבל על הבשמים והאש אינו מברך אלא במוצ"ש.
כתב בה"ג )הל' קידוש י"ג ע"ג( הני מילי דמבדיל ביום
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 אינו מבדיל.
ולדינא כת' המחבר )שם ס"ו(  -שכח ולא הבדיל במוצ"ש
מבדיל עד סוף יום שלישי ,וי"א שאינו מבדיל אלא כל
יום ראשון ולא יותר .ודוקא בורא פרי הגפן והמבדיל
בין קודש לחול ,אבל על הנר ובשמים אינו מברך אלא
במוצאי שבת .ויש מי שאומר דהא דקימ"ל טעם
מבדיל הני מילי היכא דהבדיל בליל מוצ"ש אבל אם
לא הבדיל בלילה כיון שטעם אינו מבדיל.
וכת' הרמ"א דהעיקר כסברא א' .וביאר בא"ר )ס"ק ט'(
דקאי על שני הי"א .והובאו דבריו במשנ"ב )ס"ק י"ט(.
ולפי"ז לרמ"א מצי בכל גווני להבדיל עד סוף יום ג'.
אולם בני ספרד אע"ג דנהגו בכל דוכתי כדעת המחבר,
היכא דאיכא ספק ברכות נהגו לחשוש אפי' נגד דעת
המחבר ,וא"כ למנהגם אינו יכול להבדיל אלא ביום
ראשון היכא דלא טעם מידי .וכן כתב לדינא בכה"ח
)לגר"ח סופר זצ"ל – סיק רצ"ט ס"ק כ"ו(.
]ומלשון הבן איש חי )ש"ש ויצא אות כ"ג( נראה דבכל גווני לא
מצי להבדיל בשם ומלכות אלא בליל מוצ"ש שבת .וצ"ע דהא
ביום ראשון מצי להבדיל לכו"ע כל היכא דלא טעם מידי[.

ב .ויל"ע במוצאי יו"ט אם שכח ולא הבדיל עד מתי
יכול להבדיל ,דהא דג' ימים ראשונים נגררים אחר
השבת שעברה ל"ש ביו"ט ,אולם הא דמצי להבדיל כל
יום א' אפשר דה"ה ביו"ט דיכול להבדיל בכל היום
שאחר יו"ט.
ומצינו בזרע אמת )ח"ג סי' נ"א( דנשאל בזה ,והשיב
דליו"ט אין תשלומין כלל אחר שעבר הלילה ,ואינו
ענין להבדלה של שבת ,דלא מבעיא לרוב הפוסקים
דס"ל דיכול להבדיל עד יום ד' משום דג' ימים
ראשונים בתר שבת אזלי דל"ש זה ביו"ט ,אלא אף
להרי"ף דאינו מבדיל אלא ביום א' בלבד ,עכ"ז אין
ללמוד משבת ליו"ט ,כיון דלא מצינו דתקנו כן אלא
בשבת דחמירא קדושתה כו' ואין לנו לדמות מילתא
למילתא כו' ובפרט דלא קימ"ל כוותיה דהרי"ף.

ה .חילוק בין ערב שבת לשבת עצמה
אלא שצ"ע על דברי הרז"ה שהרי הוא עצמו ז"ל כתב )שבת ז .ברי"ף( שמותר להפליג בספינה ער"ש לצורך מצוה ומיום רביעי אם
הוא לדבר הרשות אפי' אם ודאי יכנס בהיתר דפקו"נ ,ועי' באורך בשמעתא עמיקתא גליון שס"ט .ומבואר שמותר להכנס בהיתר
דפקו"נ ,וצ"ל דכיון שכבר חל חובת איסור שבת מוזהר מעתה שלא להכניס עצמו במצב של חילול .שו"ר בשו"ת מצפה אריה
)ח"א סי' לא( שכתב כדברינו .ובקובץ הערות )רסי' כג( כת' שצ"ל שאין זה אלא מדרבנן כמו בהפלגת ספינה דאל"כ דבריו סותרין
זא"ז .והמנח"ש )שם( כת' שבכה"ג אסור משום שגורם בידים שהתינוק יהיה חולה .ועי' בשמעתא עמיקתא גליונות קל"ב וקל"ד.
ו .המעשה אינו מחייב חילול שבת )ועוד חילוקים(
אלא דנראה שבנ"ד אע"פ שמחמתו השומר יעשה מלאכה מ"מ י"ל דאין לאסור מטעם הרז"ה ,כי י"ל שעד כאן לא אסר הרז"ה
אלא מעשה היוצר מצב של פקו"נ המחייב לחלל עליו את השבת וע"כ חשיב כמתנה לחלל את השבת ,משא"כ מעשה שאינו
מחייב חילול שבת כי במציאות ניתן למדוד חום באופן המותר בשבת אלא שהשומר לא יעשה כן מחמת הוראות השלטונות ע"מ
למנוע הדבקות י"ל דלא חשיב כמתנה לחלל את השבת .ובדרך זה מצאתי באבנ"ז )או"ח סי' תכח אות ט( שדן בענין לאכול פרי חדש
בשבת שבתוך ט' הימים משום עונג שבת ושוב יהיה עליו לברך ברכת שהחיינו ,ורצה לפשוט לאסור ע"פ הרז"ה ,ושוב דחה
דבשלמא במילה אם לא היה אפשר לו להשיג חמין על לאחר המילה היה אסור לו למולו לסכן התינוק ,וכל עצמו של מילתו
משום שיוכל להחם לאחר המילה והוא כמתנה לעבור על איסור שבת ,אבל בנידון דידן הלא אף אם לא יברך זמן כלל מותר
לאכול .ואין אכילתו על סמך שיברך וע"כ אף שאחר כך ידחה ויברך לית לן בה ,ע"כ.
ועוד היה מקום לומר דס"ל להרז"ה שמחמת שהתורה חידשה שמכשירי מילה אינם דוחים את השבת כי אפשר לעשותם מבעוד
יום ,בכלל זה שלא למולו ע"ד לעשותם אחר המילה .וכן נרא' מדברי המ"ב הנ"ל שכת' דס"ל לרז"ה שאסור למול בכה"ג כיון
שהיה אפשר להכין מאתמול ,משמע שזה סברא דוקא במכשירי מילה וכדו' ,אבל להכנס במצב של היתר של פקו"נ שאינו בכלל
זה דינו כמפליג בספינה מער"ש שמותר במקום מצוה.
ובר מין דין י"ל דהכא שאני שסיבת הסכנה כבר נמצאת בעולם )התפשטות הנגיף( והשאלה האם מותר להכנס למצב שמחמת
הסכנה הקיימת יצטרכו לעשות מחמתו מלאכה ובזה לא מיירי הרז"ה .ובפרט בנ"ד שעושה מעשה היתר והולך לדרכו אלא
שכתוצאה מזה יהיה צורך בחילול שבת ובכה"ג י"ל שאין זה בכלל "מכניס עצמו" להיתר דפקו"נ ואינו דומה למילה שע"י ממש
מכניס עצמו למצב של פקו"נ שאינו עתה בעולם .וכעין זה מצינו בתורת חסד )אה"ע סי' מב אות לו( שהתיר לקיים תשה"מ אע"פ
שאח"כ תהיה מוכרחת להוציא במוך שז"ל ע"מ שלא להתעבר מחמת סכנה .ובדרך זה כת' הנטע שורק )אה"ע סי' ו ד"ה אבל נ"ל(
הובא באוצה"פ )אה"ע סי' כג עמ' קה( ]ואע"פ שכת' כן ע"פ הרמב"ן מזה שכת' כן בפשיטות והשמיט דברי הרז"ה משמע דס"ל
שבכה"ג לא פליגי[ .ובחת"ס )יו"ד ססי' שלח ד"ה בודאי( משמע שלא כדברינו .ועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליון י"ט.
ואם כנים דברינו י"ל דאין בכה"ג איסור להכניס עצמו להיתר של פקו"נ במקום מצוה דומיא דמפליג בספינה מער"ש .ואע"פ
שמצינו שבמצב של פקו"נ יש למעט בחילול שבת כמ"ש לעיל אות ב' ,שאני התם דכל שניתן לעשות בהיתר האיסור לא הותר
וכמ"ש הישועות יעקב )ססי' שכח( משא"כ הכא שמכניס עצמו במקום של היתר של פקו"נ .ומה"ט י"ל דלא חלה חובה על בית
החולים לאסור הכניסה לאותם שבאים לצורך הכרחי לבה"ח )אף שאין בזה פקו"נ( אע"פ שמחמת כניסתם יצטרכו לחלל את
השבת מחמת חשש פקו"נ.
ולולי דברים הנ"ל מ"מ נראה שעכ"פ במקום שיש בכניסתו צורך בטיפול חולה שאין בו סכנה יש לסמוך ע"ז כי לדעת רבים
שימוש במכשיר הנ"ל אינו אסור אלא מדרבנן ובמקום חולי התירו איסור דרבנן עי' בשו"ע )סי' שכח סע' יז( ,במ"ב )ס"ק קב(
ובשמעתא עמיקתא גליון רפ"ג ,ואף הא דהרז"ה הוא איסור דרבנן כנ"ל ,וכן מבואר בחלקת יואב )ח"א דיני אונס ענף ג ד"ה וגם( .וכ"כ
במנח"ש )סי' ז ענף ב אות ו ד"ה הן( ושכ"כ העטרת חכמים )או"ח סי' ד ד"ה ותורף(.
ז .הבדיקה מתבצעת על ידי עכו"ם
ומש"כ אותו חכם שליט"א שיש לאסור אף ע"י עכו"ם כי מעשה הנכרי מתייחס להנהלת בית החולים שציוותה עליו לבדוק את
כל הנכנסים ,ונמצא שמי שנכנס שלא לצורך או שלא באופן המותר מכשיל את הנהלת בית החולים .נלע"ד דאף לסוברים
דאמירה לנכרי היא משום שליחות כמ"ש רש"י )שבת קנג .ד"ה מאי( ,מ"מ כל שהציווי הוא בהיתר אין כאן משום איסור אמירה
לנכרי )ועי' רש"י ע"ז )טו .ד"ה כיון( שהוא משום מדבר דבר ,ואכמ"ל( ,וכן יוצא מתוס' )גיטין ח :ד"ה אע"ג( ודעימייהו דס"ל שאין
איסור אמירה לנכרי לריבוי בשיעורים )ועי' עוד בזה בגליון רל"ז( ,נמצא שאע"פ שהעכו"ם עושה עבור הישראל כיון שאין עיקר
המעשה מחמת ציווי הישראל שרי ,ה"ה הכא מחמת שעיקר הציווי הישראל הוא לעשות בהיתר .ואף להרשב"א )ביצה יז (.דס"ל
שיש איסור בכה"ג היינו כי מצווה את העכו"ם על הריבוי שיש איסור לישראל לעשותו משא"כ כשהציווי הוא על היתר ואינו
לעשות איסור דשרי .וק"ו לפי מש"כ הרע"א )סי' שז על המ"א ס"ק כט( שאף לרש"י אין זה משום שליחות ממש אלא דמי לשליחות.
ואין לאסור בזה מחמת שהישראל מעמיד עצמו עבור הבדיקה ,דאין זה אלא מסייע ,ומסייע אין בו ממש וכמו שפסק הנקה"כ
)יו"ד סי' קצח על הט"ז ס"ק כא( והמ"ב )סי' שמ סס"ק ג( ,ואף לדעת הט"ז )יו"ד שם( דס"ל שמסייע יש בו ממש ,י"ל דבכה"ג אינו בכלל
מסייע כלל כי רק עומד בלבד ולא עושה מעשה להזמין עצמו למלאכה ,ובכה"ג מבואר בט"ז גופא באו"ח )סי' שכח ס"ק א( ובחזו"א
)חו"מ ליקוטים על מכות כ (:דאין משום מסייע .וכתבנו עוד בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון פ"ט.
מעתה כיון שהשומר העכו"ם בודק מחמת חשש פקו"נ מותר להכנס לבה"ח אף כשאין משום מצות ביקור חולים .אולם כשאין
בביצוע הבדיקה משום חשש פקו"נ אסור ,אא"כ בעלי המקום הם עכו"ם שבאופן זה מותר לו להיכנס אם יש צורך בכך כי
המעשה נעשה ע"ד המצווה בלבד והם עכו"ם .וכן הוא בבצל החכמה )ח"ו סי' סה( ובתשובות והנהגות )ח"ב סי' קפט( ,עיי"ש.
ח .הבדיקה מתבצעת על ידי מצלמה תרמית
ונראה שאף באופן שעוברים דרך מצלמה מעיקר הדין אין לאסור במקום צורך .דהרי כבר התירו הפוסקים לעבור דרך מצלמות
כשאינו מתכוון להופיע במסך כי רק עושה דרך הילוכו ואינו ניחא ליה ,הוי כתיבה שאינה מתקיימת ועוד טעמים להתירא ,וכן
הוא בחשב האפוד )ח"ג סי' פג( ,וכן דעת הגריש"א זצ"ל )ארחות שבת פכ"ו הגה מד ואשרי האיש ח"ב פי"ט אותיות לח ומא(.
והכי נמי י"ל בנ"ד ואע"פ שלא יתנו לו להכנס למקום ללא בדיקת חום מ"מ אין זה אלא מחמת הבדיקה שאינו ניחא ליה בה.
ואף אם נימא דחשיב ניחא ליה כי לא יתנו לו להכנס בלא"ה ,אכתי י"ל דחשיב פס"ר דלא ניחא ליה כי בע"כ בודקים אותו
מחמת ציווי הרשויות ע"מ למנוע חשש סכנה אבל הוא עצמו א"צ לזה )ואם מסתפק אם יש לו חום גבוה י"ל דחשיב ניחא ליה
בזה ע"מ לא לסכן אחרים( .ועי' בבה"ל )סי' שכ ד"ה דלא( שנקט דפס"ר ד"לא ניחא" וד"לא איכפת ליה" דינם שווה.
וכעין זה מצינו למהרי"ק )שורש קלז( שכת' שמי שכפו אותו לבשל בשבת ואם לאו יהרגו אותו חשיב מלאכה שא"צ לגופא .וכ"כ
הפמ"ג )סי' שכח מ"ז ס"ק ד( ,המהרי"א )יו"ד סי' כו( והשו"מ )מהדו' תנ' ח"ב סי' כז( .וביאר באג"מ )או"ח ח"א סי' קכא( דכיון שמחשבתו היא
להנצל מהפחד ,הוי זה כמבשל שלא לצורך כלל אלא לזרוק לים ,שיש להחשיב זה לאין צריכה לגופה ,דלדידיה אינו כלום צורך
האחר ,כשאינו רוצה בצרכו ,ע"כ .מבואר שאע"פ שרוצה לעשות המלאכה ע"מ להנצל ,מ"מ כיון שע"כ הוא לא חשיב שצריך
למלאכה עצמה ,וק"ו הכא כיון שאין רצונו למדוד חום אלא ע"כ צריך לעשות כן ע"מ שיתנו לו להכנס י"ל דהוי פס"ר דלא ניחא
ליה .ועי' בט"ז )סי' שמ ס"ק ב( ובאבנ"ז )או"ח סי' רי אות ח( שמבואר שהשווה אלו להדדי.
ועי' ברשב"א )שבת קז (.דס"ל שמותר לנעול לכתחלה ביתו לשמור ביתו וצבי שבתוכו ,ואע"פ שע"י כך ניצוד הצבי ממילא מותר
ובלבד שלא יתכוין לשמור את הצבי בלבד .וביאר השלט"ג )שם לח .ברי"ף אות ג( דאע"ג דקיי"ל דפס"ר אסור ,היינו דוקא שבאותו
מעשה דעביד הפס"ר אינו מתכוין ואינו עושה דבר היתר עמו ,אבל אם באותו הפס"ר שעושה עושה ג"כ דבר היתר עמו ויתכוין
גם לדבר היתר ,אז אפי' עביד פס"ר ומכוין גם לו שרי ,ע"כ .ובחשב האפוד )שם( צירף דעת הרשב"א ,עיי"ש ובשמעתא עמיקתא
גליון רנ"ו .וכן נקטו הפוסקים בענין לעבור דרך גלאי מתכות בשבת )עי' מנחת איש פל"ו הגה  174בשם הגריש"א זצ"ל( .וע"כ
נראה שיש להקל בזה במקום מצות ביקור חולים או שעת הדחק וכדו'.
שוב העירוני מהחת"ס )שבת קמה (.שכת' שאם מקצת ניחא ליה ומקצת לא ניחא ליה ,לענין פס"ר חשיב לא ניחא ליה .ולפי"ז י"ל
דה"ה בנ"ד כמו שכתבנו דאף דניחא לי שיתנו לו להכנס מ"מ כיון שא"צ לה ולא אכפת ליה חשיב לא ניחא ליה.

כניסה בשבת למקום שמבצעים בו בדיקת חום למבקרים ע"י מכשיר אלקטרוני כגון בית חולים וכדו' ע"מ למנוע התפשטות
נגיף הקורונה ,דינה כדלהלן :א' אם הבדיקה מתבצעת עם מד חום חשמלי ע"י ישראל ,אין להכנס לבה"ח אא"כ סיבת הביקור
הינה לצורך טיפול בחולה שאין בו סכנה .ומ"מ אף באופן זה לכתחלה יש להעדיף להכנס דרך כניסה שיש בה שומר עכו"ם ,ואם
אין שומר עכו"ם עדיף להכנס דרך כניסה שיש בה מצלמה תרמי כמבואר בסמוך .ב' אם הבדיקה מתבצעת ע"י עכו"ם מותר
להכנס במקום צורך .ג' אם הבדיקה מתבצעת ע"י מצלמה תרמית אין להכנס לבה"ח אלא כשיש צורך גדול.

וכיוצ"ב מצינו בהגהות הרעק"א )סי' רצ"ט( דכתב
משמיה דספר לשון חכמים דבמוצאי יו"ט אין לו
תשלומין ומעיד שכן הסכימו כל רבני חכמי פראג.
אולם הרעק"א גופא צדד דעדיין י"ל דיש לו תשלומין
ביום ראשון שאחר יו"ט ,דהא לדעת הי"א דאינו
מבדיל אלא כל יום ראשון הטעם משום דהיום הולך
אחר הלילה ,ממילא ה"ה ביו"ט הכי הוא .ואף
דקימ"ל דמבדיל עד סוף יום ג' מטעמא דהוי בתר
שבת ,מ"מ ס"ל ג"כ היסוד דלענין יום ראשון א"צ
דטעם דבתר שבת .והאריך להוכיח סברא זו .אלא
דסיים דבריו דהעומד לנגדו קצת ממ"ש הבה"ג דהא
דטעם מבדיל ה"מ דמבדיל בליל מוצ"ש ,אבל אם לא
הבדיל בלילה כיון שטעם שוב אינו מבדיל ,וזהו שכתב
המחבר ויש מי שאומר וכו' ,מזה נשמע דעיקר זמן
הבדלה רק בליל מוצ"ש ,דאי נימא דיום א' עם ליל
מוצ"ש הכל אחד ,מהיכי תיתי לחלק לענין טעם.
ויעוי' במשנ"ב )סי' רצ"ט ס"ק ט"ז( דהביא דברי הלשון
חכמים והגרע"א ,ולא חתך בסכינא חריפא ,אך נראה
דנוטה יותר דיכול להבדיל בכל היום שאחר יו"ט.
ומצינו ראיה להגרעק"א מהכל בו ,דאע"ג דבדיני
הבדלה של שבת )סי' מ"א( פסק דאם לא הבדיל בלילה
מבדיל עד יום ד' ,מ"מ בדיני יו"ט )סי' נ"ח( כת' דאם
לא הבדיל בלילה ,מקדש ומבדיל למחר כל היום.
ויעויין בשו"ת בצל החכמה )ח"א סי' כ"ג( דהתפלא על כל
המחברים הדנים בדין תשלומין להבדלת יו"ט שלא
הזכירו דברי הכל בו .והעלה שם כדבריו ע"ש.
אך למעשה נראה דאכתי לא נפשט ספיקא דידן
לגמרי ,דהא י"ל דהבה"ג המוזכר בשו"ע פליג על הכל
בו וס"ל דהלילה והיום לאו חדא נינהו ,ומש"ה ס"ל
דאם אכל שוב לא יבדיל ביום שלמחרתו ]ואכן הכל בו
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[.

אלא דלנוהגים כהרמ"א י"ל דמאחר שלא חשש
לבה"ג ,ומאידך כהרעק"א מצינו בכל בו ,הכי נקטינן.
ג  -ובשו"ת בית יהודה )לגר"י עייאש זצ"ל  -ח"ב סי' כ"ח(
נשאל נמי היכא ששכח להבדיל במוצאי יו"ט
ולמחרתו נתענה תענית חלום אם יוכל להבדיל לילה
שאחריו .ויצא לידון בדבר חדש להוכיח מדברי הש"ך
)חו"מ סי' מ"ג( דט"ו יום אחר הרגל מישך שייכי לרגל,
אלא דמסתברא דלענין הבדלה אין לאחר כ"כ כיון
דהשבת מפסיקה וכיון שבא זמן הבדלה של מוצאי
שבת לא נשאר שייכות של מוצאי יו"ט ,אך נפ"ק
דהיכא דחל יו"ט ביום שני ושכח ולא הבדיל יהיה
זמנו נמשך עד יום שישי .וחזר לחזק דבריו בספרו
מטה יהודה )סי' רצ"ט ס"ק א'(.
ודבריו מחודשים מאד ,וכבר כת' הברכ"י )סי' תצ"א(
דאין ראייתו מכרעת .ובמחז"ב )שם( כת' דאחר זמן
שמע מא' מגדולי דורו שאין דעתו נוחה מזה ולא שמיע
ליה הוראת הבית יהודה ואין לסמוך עליו למעשה.
העולה לדינא  -שכח ולא הבדיל במוצאי יו"ט ,אם
רוצה להבדיל ביום שלמחרת יש לו על מה שיסמוך,
אולם לאחר מכן לא יבדיל .ובני ספרד שנהגו לחשוש
יותר לספק ברכות נראה דלא יבדילו אף ביום
שלמחרת .ובפרט היכא דטעם מידי קודם הבדלה.

זכירת השבת בימי השבוע )ג(
ע"י שזוכר את השבת מראה שחביבה עליו " -מבואר
בספרי יראים דכל מצוה קודם עשותה צריכה הכנה,
להכין עצמו לעשותה בקדושה ובטהרה ,ולהכי אמרינן
לשם יחוד קודשא כו' קודם עשיית המצוה שהוא
הכנה למצוה.
והיוצא מזה ,מחמת שמכין עצמו מגלה דעתו
שחביבה מצוה בעיניו ומצפה ומשמח לעשותה,
ואח"כ בעשותה יעשנה בלב שלם שלא יחללנה
ויפגמנה בעשותה שהרי נשרש בלבו אהבה של
המצוה ההיא.
ומעתה יצא לנו בטוב טעם ודעת להבין דעת הרמב"ן
ז"ל דכתב דמצוה להזכיר בכל ימי השבוע את יום
השבת ,ביום א' יאמר היום יום א' בשבת וכן בכל ימי
השבוע...
דהפעולה היא ע"י שזוכר שבת בכל יום ,א"כ מצפה
בכל יום ליום השבת לעשותו ,אז בהגיע השבת
ישמרנו כדת שלא לחלל ח"ו כיון שחביבה עליו שהיה
מצפה עליה") .קדושת לוי ,בשלח(
נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים"
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