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הלכות שבת - TECHNOLOGY  ]ט[פסקי הלכה

מי שיש לו בביתו אינטערקום - Intercom המשמיע כל העת את 
קול התינוק שבחדר וכן קול הילדים המשחקים בחצר, מה יעשה 

בשבת. וכן חרש או כבד שמיעה שיש לו - Hearing machine, אם 
מותר לדבר אליו בשבת

יעו''ש. לו מכונת שמיעה,  או הכבד שמיעה שיש  לדבר בשבת, לאדם החרש  בזה העניין אם מותר  פ''ה(, מה שדן  סימן  ח''ד  )או''ח  עוד בתשובת אגרות משה  ויעויין   1

אינטערקום - Intercom בבית 
לתינוקות

 Intercom לו  שיש  במי  לדון  יש 
שבעת  היא,  שפעולתו  בביתו,  הפועל 
וההורים  אחד,  בחדר  התינוק  שיושן 
המה  ורוצים  אחר,  במקום  נמצאים 
לדעת מה המצב עם התינוק אם הוא 
משמיע  הרי  וכדומה,  בוכה  או  יושן 
ורעש  קול  כל  ה'אינטערקום'  להם 
שיש בחדר, ועל ידי זה יוכלו לשמוע 
ולדעת מה המצב של התינוק הנמצא 

בחדר אחר.

הדבר  מותר  האם  היא  והשאלה 
בשבת, או שצריך לכבותו מערב שבת 

כי יש איסור בדבר.

אינטערקום - Intercom לילדים 
המשחקים בחצר

שהילדים  באופן  לברר,  צריך  וכן 
וההורים  הבית,  בחצר  משחקים 
המה  ורוצים  הבית,  בתוך  נמצאים 
לדעת כל העת מה המצב עם הילדים 
להם  ויש  וכדומה,  להם  השלום 
כל  להם  שמשמיע  'אינטערקום' 
ומצהלותם,  הילדים  קול  את  העת 
בכדי שידעו ההורים כל הזמן מה עם 
הילדים. והשאלה היא גם בזאת, האם 

צריכים לכבותו מערב שבת או לא.

מותר הדבר כי המה עושים פעולה 
רגילה של דיבור ואין כוונתם 

למכונת ה'אינטערקום'

הדבר,  שמותר  לזה  והתשובה 
בשיעורים  שביארנו  בזה  הכלל  וכפי 

פעולה  הקודמים, דכל שעושה האדם 
אין  וגם  איסור,  רגילה שאין במעשיו 
אלא  האיסור,  הפעלת  משום  בכוונתו 
שקורה  הוא  מהדבר  היוצא  שהפועל 
ובאופנים   - הדבר  מותר  הרי  איסור, 
לגבי  שאמרנו  וכמו  בזה.  שביארנו 
הליכה רגילה של האדם ברחוב העיר, 
ונדלק הקעמערא''ס בהליכתו, שמותר 
הדבר, מכיוון שאינו עושה בזה פעולת 
שביארנו  )ובאופנים  בהליכתו  איסור 
בשיעורים הקודמים, שאינו בכוונתו שידלקו 

הקעמערא''ס עיי''ש( 

וגם  התינוק  בין  הרי  כאן,  גם  וכך 
את  המשמיעים  המשחקים  הילדים 
בעצם  איסור  עושים  אינם  הקול, 
כלל  כוונתם  אין  וגם  בהשמעת קולם, 
הקול  להשמיע  בכדי  הקול  בהשמעת 
אלא  ה'אינטערקום',  מכונת  לתוך 
כוונתם משום השמעת הקול שרגילים 
המה  שעושים  והיינו    – תמיד  בזה 
שיש  יעשו  מה  אלא  רגילה,  פעולה 
'אינטערקום'  מכונת  של  יוצא  פועל 
שלוקח את הקול שלהם ומשמיע זאת 
מותר  הרי  שכן,  וכיון  אחר,  במקום 
הדבר, ואין צריך לכבותו מערב שבת.

חרש או כבד שמיעה שיש 
 Hearing - לו מכונת שמיעה

machine, האם מותר לדבר אליו 

בשבת

בכבד  או  בחרש  הדבר  הוא  וכן 
 - שמיעה  מכונת  לו  שיש  שמיעה 
יוכל  זה  ידי  שעל   Hearing machine

האנשים  קולות  את  היטב  לשמוע 
מותר  האם  היא,  והשאלה  הדוברים, 
לדבר אליו בשבת, או שיש איסור בזה. 

מכונת  שהרי  היא,  השאלה  ותורף 
'מייקראפאן',  ידי  על  פועל  שמיעה 
קול  את  קולטת  השמיעה  שמכונת 
ומגביהה  המדבר,  האדם  של  ההברה 
שמיעה  הכבד  האדם  באוזני  זאת 
המדברים,  קולות  את  לשמוע  שיוכל 
וצריך לדון אם אין שונה זאת מדיבור 

אל 'מייקראפאן' שאסורה וכדלהלן.

ההתר בזה כנ''ל

ולדרכינו נראה לומר גם בזה שמותר 
הדבר, דהרי כל שעושה פעולה רגילה 
שאין בו איסור בעשיית הפעולה, וגם 
אין כוונתו משום הפעלת האיסור, אלא 
איסור,  שקורה  היא  היוצא  שהפועל 

הרי מותר הדבר.

'מייקראפאן',  לתוך  לדבר  ולכך, 
הרי פעולתו הוא לדבר בדייקא לתוך 
וכוונתו  וברצונו  ה'מייקראפאן', 
שיקלוט המייקראפאן את קולו המדבר 
עושה  הרי  גבוה,  ביותר  זאת  וישמיע 
שאסור  וודאי  ממש,  איסור  פעולת 

הדבר בשבת. 

מי  הרי  שמיעה,  במכונת  אמנם 
מכונת  לו  שיש  האדם  אל  שמדבר 
פעולה  עושה  הוא  הרי  השמיעה, 
רגילה של דיבור פשוט, וכן הוא מדבר 
דיבורים באופן הרגיל, וכלל אין כוונתו 
משום מכונת השמיעה, והרי היה מדבר 
לאדם  שיש  בין  כרגיל  דיבוריו  את 
מכונת שמיעה ובין שאין לו, ולכן הרי 
זה מותר, כי אינו עושה המדבר פעולת 
איסור, אלא פעולה רגילה של דיבור, 

.
וזו גם כל כוונתו1


