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הלכות שבת - TECHNOLOGY  ]ו[פסקי הלכה

 מה יעשה אדם הנמצא בשבת בהאטע''ל, 

שבכניסת וביציאת האדם לחדר נכבה או נדלק הליי''ט ודומיו 

גוף השאלה

בהאטע''ל,  בשבת  הנמצא 
היא,  שם  החדרים  של  והמציאות 
בחדר  אנשים  נמצאים  שלא  שבעת 
הרי נכבה הליי''ט או הערקאנדישא"ן 
פעם  בכל  וממילא  אוטמאטי''ש, 
או   הליי''ט  נדלק  לחדר  האדם  שנכנס 
הערקאנדישאן וביציאתו הרי זה נכבה, 
ברצותם  ההאטע''ל  בעלי  עשו  וכך 

שלא לבזבז עלקטרי''ק מיותר.

אם כן מה יעשה האדם שנמצא שם 
על שבת.

ביש לו אפשרות לבטל 
העלקטרי''ק ודאי טוב

אפשרות  לו  יש  אם  בודאי  והנה 
והממונים  ההאטע''ל  מבעלי  לבקש 
לבטל את הפעולה האוטאמאט"י הלזה 
יעשה  מה  אך  זאת,  שיעשה  וודאי 

באופן שאינו יכול לבטלן.

ההתר בזה דאינו עושה פעולת איסור 
ואין כוונתו ורצונו משום הליי''ט 

ודומיו

באופן  ביארנו,  הקודם  ובשיעור 
שהאדם בעצם אינו עושה שום פעולת 
מאומה  וכוונתו  ברצונו  ואין  איסור, 
שיעשה האיסור הרי זה מותר. וכך גם 
הכא, דהאדם אינו עושה שום פעולת 
מהחדר  ויוצא  נכנס  הוא  אלא  איסור 
להצטרכויותיו הרגילות, ומאליו קורה 
שנדלק או נכבה הליי'ט, ואין ברצונו 
משום  וביציאתו  בכניסתו  ובכוונתו 
הערקאנדישא"ן   או  הליי''ט  הדלקת 
אלא משום הכניסה לחדר גרידא, הרי 

זה מותר.

וכמו דהרשב''א התיר לסגור בשבת 
דלת הבית שיש בו צבי, מכיוון שהאדם 
היה סוגר דלת הבית בלאו הכי )ואפילו 
שנהנה מצידת הצבי גם כן מתיר הרשב''א(, 

כי כך דרכו תמיד שסוגר הדלת בעת 
שיוצא או נכנס לביתו הרי זה מותר.

והנה שם חולק הר"ן היות וסגירת 
את  צדין  האיך  הדרך  גם  הוא  הדלת 
כעין  הוא  זו  בגוונא  כאן  אבל  הצבי, 
עי"ז  לייט"ס  ונדלק  ברחוב  הליכה 
לשם  נכנס  ועי"ז  הפרז'ידע"ר  שפותח  )או 

עליה  שדיברנו  המנוע(  ודולק  חם  אויר 

בגוונא  וגם  מותר,  שהוא  ג'  בשיעור 
בפתיחת  כלום  פועל  הוא  אין  דידן 
הדלת, רק שע"י שהוא בהחדר מרגישו 
הערקאנדישא"ן  ומדליק  הסענסא"ר 
וכדומה וממילא היות והוא אינו עושה 
פעולה להדליקה רק הוא הולך כדרכו 
וזה נדלק ממילא גם הר''ן החולק על 
כאן  יודה  צבי  בצידת  שם  הרשב''א 

דמותר.

להלכה למעשה

שכזה,  בהאטע''ל  בנמצא  ולהלכה, 
מהחדר  ויוצא  שנכנס  באופן  הרי 
לחדר  נכנס  ואינו  הפרטי,  לצרכו 
בעבור הדלקת הליי''ט ודומיו וכן אינו 
הליי''ט,  כיבוי  בעבור  מהחדר  יוצא 
הרי זה מותר דאינו עושה שום פעולת 
איסור, והדלקת או כיבוי הליי''ט אינו 

מתייחס להאדם.

ביה''כ שיש כל מיני פעולות הנדלקות 
אוטומאטי''ש בכניסת האדם לשם

אחד  שאל  הללו  וכדברים 
מהתלמידים החשובים הי''ו, במי שיש 

לו בביתו בחדר בית הכיסא וכדומה, כל 
אוטאמאטי''ש  הנדלקים  דברים  מיני 
סטי''ם  כגון  כניסת האדם לשם,  בעת 
וכן  לפלא''ר שיתחמם בימות החורף, 
מוזי''ק  לנגן  שמתחיל  כאלו  ישנם 
וכל מיני מנגינות נעימות, או שנשטף 
הכלי במים אוטאמאט''ש בעת יציאת 

האדם משם וכדומה.

ששכח  באופן  האדם  יעשה  ומה 
מערב  הללו  הדברים  כל  את  לכבות 
שבת, ונכנס בטעות שמה לחדר ומיד 
נדלקו כל הדברים הנ''ל, ויודע האדם 
כל  יכבו  מיד  מהביה''כ  שבצאתו 
במים  הכלי  ישטף  וכן  הללו  הדברים 
זו,  בגוונא  יעשה  מה  אוטאמאטי''ש. 
עד  שמה  להישאר  צריך  הוא  האם 
ביציאתו  כי  לצאת  ולא  השבת  צאת 
או  להיכבות  כל פעולות הללו  ישתנו 

להדלק?!

ההיתר בזה כסברא הנ''ל

ואמינא שכן הוא הדברים כדאמרנו 
האדם  מחויב  לכתחילה  דודאי  לעיל, 
לכבותו מערב שבת וצריך להקפיד על 
לו כלל  ואין  זה, אמנם באופן ששכח 
להיכנס  יכול  בנמצא,  אחר  ביה''כ 
יכול  לשם  נכנס  כבר  אם  וכן  לשם, 

לצאת.

וכסברא הנ''ל שביארנו, דכל היכא 
הרגיל,  באופן  היתר  פעולת  שעושה 
וכל כוונתו משום פעולת ההיתר ואין 
רצונו בכל פעולות האיסור שנפעלות 
וקורות בכניסתו וביצאתו משם, יכול 
לשם  ולהיכנס  זה  על  ולסמוך  להקל 
באין לו אחר, וכן בנכנס בטעות יכול 

לצאת.


