פסקי הלכה

הלכות שבת [ TECHNOLOGY -טז]

האדם שיודע בנפשו שבאופנים שונים יקשה עליו לשמור את
השבת כראוי ,מוטלת עליו חובה לעשות פעולות להתרחק מן
האיסור
הניסיונות בשמירת שבת בימים
ההם על אדמת אמעריק''א
מודעת ומפורסמת הדבר העגום
אשר ארע בשנים הראשונות ליישוב
היהודי כאן על אדמת אמעריק"א
(לערך לפני כמאה שנים ויותר) ,אשר היה
ניסיונות רבות ועצומות בשמירת שבת
כראוי ,עד כדי כך אשר כמעט ולא היה
באפשרי לעבוד בעבודה רק ששה ימים
בשבוע ולשבות ביום השבת.
ורבים היו שאבדו את מקור
פרנסתם והגיעו לחרפת רעב כפשוטו
ממש ,כשסלקו אותם ממקום עבודתם
בהתעקשותם על שמירת שבת
כהלכתו.
ולדאבון לב עקב ניסיון קשה שכזה,
היו רבים וטובים בעת ההיא בחששם
על פרנסתם ובני ביתם וטפם התלויים
בהם ,נפלו ונכשלו במצות שמירת
שבת ,אך לעומת זה זהר באור יקרות
אותם יראים ושלמים אשר מסרו את
נפשם ועמדו בעוז ובגבורה בניסיון
כביר זה ,ולא חששו ממאומה ושמרו
את השבת כדבעי למיהוי ,ורבות
מסופר בכתבי קורות העתים אודות
יקרת נפשם של הני גיבורי כח אלו.

נסיון חדש בזמינו בשמירת שבת
עקב ההשתמשות התמידית בפאו''ן
()phone

תהלה לק-ל אשר בזמנינו אנו אין
ניסיון שכזה ,ולא שייך הדבר אשר
דורשים מאדם במקום עבודתו לחלל
את השבת ח''ו ,ועל זה בעי להודות
להשי''ת בכל פה ולשון ,אכן לעומתו
נתחדש בשנים האחרונות ניסיון חדש
בשמירת השבת.
דהנה ישנם רבים אשר בימות החול
עסוקים המה רבות להשתמש בהפאו''ן
בכל העת  24/6מחמת ביזנע''ס או סתם
רגילות רע ,ובכל עת אשר יש להם זמן

פנוי הם משתמשים בכלי ההיא ,ויוצא
שמחמת רגילתם התמידי בכל העת,
יש להם בשבת נסיון והתעוררות רצון
להשתמש בכלי ההיא.
[ובמאמר המוסגר ,רבות יש לעורר
על עניין זה שנפוץ לאחרונה ,אשר
ישנם אלו שעסוקים יומם ולילה עם
הפאו''ן ,וכל גופם ונפשם ואף נשמתם
טמון עמוק עמוק בתוך הכלי ההיא,
והרי זה דבר מגונה מכמה וכמה בחינות
בין ברוחניות ובין בגשמיות והרי הם
דברים ידועים וברורים.
ואשרי לו להאדם שיקח לו שעה
קבועה בכל יום אשר אינו נוגע בפאו''ן
בשום פנים ואופן יהיה אשר יהיה,
ומובטחני שזה יהיה לו שעה יקרה
וחשובה עד למאד ויהיה לו לקורת
רוח רב ,ובכך יראה שיכול עוד ועוד
להתנתק מהכלי ההיא לעוד שעה ועוד
שעה ,וירווח לו רבות בהנה בזה ובבא].

חובה מוטלת על האדם לעשות
פעולות להתרחק מן האיסור
והנה ,משום נסיון רב שכזה ,איכא
למיחש שמא חס וחלילה לא יעמוד
בניסיון וישתמש בו בשבת ,אי משום
מעשה מזיד רחמנא ליצלן שיתקפנו
יצרו בחזקה ויכשילנו ,אי בשוגג אשר
מחמת רגילתו התמידי יטעה וישתמש
בהו מבלי משים וכנכתב לעיל.
ובאמת ,רבות חזינן בחז''ל שחובה
מוטלת על האדם להתרחק מן האיסור
לבל יכשל בו ,וכמאמרם ז''ל (פסחים
מ' ):לך לך אמרינן נזירא סחור סחור
לכרמא לא תקרב' ,ומחיוב לעשות
פעולות להתרחק מן הדבר האסור.
ולעצה טובה אמינא ,שישים את
הפאו''ן במקום שיקשה עליו לגשת
אליו ,וכגון בקא''ר או בעליית הגג
במקום שאינו נמצא שם באופן הרגיל,
וזהו עצה שהוא גם כעין חובה שמוטלת
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על האדם לעשות השתדלותו שלא
יכשל ח''ו בעוון חילול שבת ,ורבות
האריכו חז''ל הקדושים בגודל יקרת
ומעלת שמירת שבת כהלכה ,וכדאי
להשתדל ולהתעסק בזה גם כשעולה
לו בקושי למען מצוה יקרה זו.
וכן הוא הדבר ,למי שיש לו
קאמפיוטע''ר בביתו ומשתמש בה
תדיר ,וגם בזה נחשוש שמא מחמת
רגילתו יגש לקאמפיוטע''ר בשבת
מבלי משים וישתמש בה ,ואומר גם
בזה לעצה טובה ,שירחיק ויקשה עליו
ההשתמשות בהו ,ואם אכן קשה להרימו
ממקומו ולהניחו בקא''ר וכדומה ,יוכל
להוציא את החיבור העלעקטר''י מה-
 ,electrical outletובכך יתרחק האדם
מן העבירה.

אדם מקדש עצמו מעט מקדשין
אותו הרבה
ובאמת ,בל יאמר האדם ,מה בכך
שאני משים את הפאו''ן במקום מרוחק
או שאני מוציא את החיבור העלקטר''י
של הקאמפיוטע''ר ,כי עדיין יכול
להתגבר עלי יצרי ואכשל ואשתמש
בהם ,אלא כי באמת עניין סגולי עמוק
יש בדבר ,וכמאמרם ז''ל (יומא לט).
'תנו רבנן (ויקרא יא ,מד) 'והתקדשתם
והייתם קדושים' ,אדם מקדש עצמו
מעט מקדשין אותו הרבה ,מלמטה
מקדשין אותו מלמעלה ,בעולם הזה
מקדשין אותו לעולם הבא' .וברש''י
והתקדשתם .מעט ,והייתם קדושים
הרבה ,הבא ליטהר מסייעין אותו.
וכל כמה שיעשה וישתדל האדם
לעשות גדר וסייג בנפשו להתרחק
ושלא יכשל באיסור ,הרי שישמרו
אותו מלעילא וימשיכו עליו רוח טהרה
ושמירה מעולה לשמרו ולנטרו שיוכל
לשמור את השבת כראוי וכיאות ולא
יכשל בה.

