בע"ה פרשת בהר תשע"א

אליעזר יסלזון

דבר הלכה לביהכנ"ס אוהל נחמה
אינטרנט וזילותא דשבת
פרשת השבוע שקראנו היום פותחת בשבת ומסיימת בשבת .הפרשה פותחת בשבת הארץ
ומסיימת בשבת בראשית .בתחילה,
ָ
ש ֶדָך וְשֵׁ ש ָ
שנִים ִת ְז ַרע ָ
(ג) שֵׁ ש ָ
בּוָאתּה:
שנִים תִ ְזמֹר כ ְַר ֶמָך וְָאסַ ְפ ָת ֶאת ְת
שבִ יעִ ת שַ בַ ת שַ ָבתֹון י ְִהיֶה ָל ֶ
שנָה הַ ְ
ָארץ שַ ָבת לַ ה'ָ ,
(ד) ּובַ ָ
ש ְדָך ֹלא תִ ְז ָרע וְכ ְַר ְמָך ֹלא תִ ְזמֹר:
ובסיום,
(ב) ֶאת שַ ְבת ֹתַ י תִ ְ
שמֹרּו ּומִ ְק ָדשִ י תִ ָ
יראּו ֲאנִי ה':
הקשר בין שביעית לשבת בולט לכל מעין.
שניהם באים במחזור של שבע,
שניהם קרויים שבת לה',
בשניהם חייב האדם לחדול מחלק מעיסוקיו.
אך חכמים הדגישו עוד נושא ,גם בשביעית וגם בשבת .מעבר לדינים הפרטניים הקשורים
לשבת בראשית ולשבת הארץ ,נקרא האדם להתנהג בהתאם לאווירת היום או לאווירת
השנה ,ואין לו לאדם לזלזל באווירה זו.
ולכן למדו חז"ל על הפסוק בפרשתנו,
שנַת שַ ָבתֹון י ְִהיֶה ָל ֶ
ִירָך ֹלא תִ ְבצֹר ְ
ִירָך ֹלא תִ ְקצֹור וְ ֶאת עִ נְבֵׁ י נְז ֶ
(ה) אֵׁ ת ְספִ יחַ ְקצ ְ
ָארץ:
(ה) לא תקצור וגו' לא תבצור  -מהו לא תקצור ולא תבצור ,לא תקצור כדרך הקוצרים ולא
תבצור כדרך הבוצרים ,אלא אתה קוצר ובוצר בשנוי [ירושלמי שביעית פ"ח ה"ו]:
ובמקביל למדו כך גם בענין השבת מהפסוק בישעיהו נח,
ש ָבת ַרגְ ֶלָך ֲעׂשֹות ֲ
ח ָפ ֶציָך ְביֹום ָק ְד ִ
מ ַ
שיב ִ
ת ִ
אם ָ
(יג) ִ
שי וְ ָק ָר ָ
את לַ שַ ָבת עֹנֶג לִ ְקדֹוש ה' ְמ ֺכ ָבד
ת ְ
ה ְר ַכ ְב ִ
ת ַענַג ַעל ה' ו ְ ִ
וְכִבַ ְדתֹו מֵׁ ֲעשֹות ְד ָר ֶכיָך מִ ְמצֹוא ֶח ְפ ְצָך וְ ַדבֵׁ ר ָד ָבר( :יד) ָאז ִ
תיָך ַעל במותי
תיָך נ ַ ֲ
ה ֲ
ָב ֳ
א ַכ ְל ִ
תי ָא ֶרץ ו ְ ַ
מ ֵ
ח ַלת י ַ ֲעק ֹב ָא ִביָך כִי ִפי ה' ִד ֵבר :ס
שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושך של חול ,שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של
חול ,שלא יהא דיבורך של שבת כדיבורך של חול.
קיימת א"כ מצווה לענג את השבת ,וקיים איסור של זילותא דשבת-אסור לזלזל באווירת
השבת.
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מסתבר שההקפדה על אוורית השבת מהווה עקרון בסיסי בפסיקה העכשווית בנושאי
שבת .עקרון בסיסי ,אך מאוד פרובלמטי כפי שננסה להראות מתוך פסיקה ספציפית.
ונביא דוגמא לכך דווקא משטח התקשורת והאינטרנט.
לפני כעשור התחילו להגיע למורי ההוראה של דורנו הרבה שאלות הקשורות לאינטרנט .רובן
עסקו בשאלות של אינטרנט בשבת .אין כל ספק שחל איסור מוחלט על הגלישה באינטרנט
בשבת ,שהרי אנו מנועים מלהפעיל את המחשבים בשבת .השאלות לעומת זאת באו
ממפעילי האתרים .גופים רבים ,כמו למשל בית הכנסת שלנו ,מפעילים אתר אינטרנט .אני
לא מורה הוראה ,אך לא נראה לי שמנהל האתר שלנו מישל לוי ,טורח לנתק את האתר בכל
יום ששי .מורי ההוראה נשאלו אם מותר להמשיך ולהפעיל אתר אינטרנטי בשבת.
למעשה עסקו מורי ההוראה בשלושה נושאים הקשורים להפעלת אתר אינטרנט בשבת.
 .1הנושא הראשון הוא הכשלה אפשרית של המשתמשים או סיוע אפשרי לעוברי
עבירה.
 .2הנושא השני הוא ההנאה מחילול שבת והאיסור של קיום מסחר בשבת.
לא נעסוק בשני נושאים אלה ,אך ניתן כנראה להציע דרכי הפעלה מתאימים הפוטרים את
הבעיות העולות.
 .3לעומת זאת קיים נושא שלישי ,אולי הנושא היותר מרתק מבין הנושאים
שהוזכרו  ,וכוונתנו לשמירה על אווירת השבת ,או בלשון ההלכה ,ההימנעות
מזילותא דשבת-מהזלזול בשבת .האם הפעלת האתר בשבת ,אינה גורמת
לזילותא דשבת.
הרב שלמה דיכובסקי שהיה חבר בבית הדין הגדול של הרבנות ,כתב מאמר מסכם על
הנושא לפני כמה שנים .כשהגיע לעסוק בנושא שלנו ,הזלזול האפשרי באווירת השבת,
הסתמך על שלושה מפוסקי דורנו .הם אומנם כתבו את פסיקתם לפני עידן האינטרנט ,אך
ניתן היה ללמוד מהם גם על האינטרנט.
הרב משה פיינשטיין ( )7711נשאל על האפשרות להפעיל באמצעות שעון שבת תנור בישול
כדי לבשל אוכל בשבת (יש להדגיש-בישול ,לא רק חימום).
מחד גיסא יודע הרב פיינשטיין שבכל העולם היהודי נהגו להתיר להשתמש בשעון שבת
לצורך הדלקה וכיבוי של מאור ,ומאידך הוא חושש שהרחבת ההיתר גם לבישול ולעבודות
נוספות ,תביא לזלזול גדול באווירת השבת .וכך הוא כותב,
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הנה בדבר שע"י חשמל (ענין העלעקטרי) אפשר ע"י מורה שעות הנעשה לכך שיעמידנו
בע"ש =בערב שבת= באופן שיתחיל לבשל למחר ביום השבת כשעה לפני זמן האכילה ,אשר
אחיך נכדי היקר אהרן ברוך שליט"א שואל ,הנה לענ"ד פשוט שאסור להתיר זה דהרי ע"י
מורה שעות כזה יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת (פעקטעריס)
ואין לך זלזול גדול לשבת מזה ,וברור שאם היה זה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרין
זה ,כמו שאסרו אמירה לעכו"ם מטעם זה,
הגרש"ז אויערבך התבטא על האג"מ באומרו שהר"מ פינשטיין פוסק על סמך הגמרא .הוא
כל כך בקיא שאין הוא נזקק לנתח את הפסקים של קודמיו .ר"מ פיינשטיין מביא את האיסור
לאמירה לנכרי כתקנה המייצגת את השמירה על זילות השבת ,ומנסה ללמוד ממנה .הרי
מעיקר הדין אין כל איסור ליהנות ממלאכת הגוי .אך חז"ל חששו מזילות השבת ולכן אמירה
לנכרי אסורה .באותה מידה קיים החשש לגבי שעון השבת ,ולכן יש לאסור השימוש בו.
אך האג"מ חייב כאמור להתמודד עם השאלה שהוזכרה לעיל ,בדבר ההיתר להשתמש
בשעון שבת לענין מאור .האג"מ נאמן לדרכו ממשיך להשוות את שעון השבת לאמירה לנכרי.
מסקנתו היא שכשם שהתירו בהרבה מקומות להורות לגוי לכבות ולהדליק את האור לדבר
מצווה ,כך גם התירו להשתמש בשעון השבת .ובלשונו,
מ"מ כיון שיש רבוותא שהתירו ונהגו כן בהרבה מקומות ,אין לאסור מה שכבר נהגו
להקל בהעמדת העלעקטרי בע"ש ע"י מורה שעות שיכבה וגם שידליק בשבת להזמן
שהעמידו ,וגם ממילא ליכא זילותא לשבת בזה.
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הרב דיכובסקי מצטט גם את הרב ברייש מציריך ( ,)7797שנשאל על הפעלת מזכירה
אוטומטית בבית העסק בשבת ,שניתן יהיה להשאיר בה הזמנות.
הרב ברייש בתשובתו מתאר מציאות הפסולה לדעתו ,בה האדם יושב ושר זמירות עם
משפחתו ליד שולחן השבת ,ובאותה שעה עסקיו עובדים מאליהם .לטענתו אין כאן קיום
ל'זכור את יום השבת לקדשו' ,ואין כאן הקפדה על החיוב 'שלא יהיו מעשיך בשבת כמו
מעשיך בחול'.
1

למעשה צריך האג"מ גם להתמודד עם ההיתר הג ורף להשאיר קדירה על האש בע"ש ,כדי שתתבשל בשבת .ולכן הוא

מנסח את ההבדל בין מלאכה זו לבישול על ידי שעון .בע"ש הוא רק מעמיד על האש ואח"כ בודל לחלוטין ,ואילו בשעון
השבת ,המלאכה מתחילה ממש ביום השבת .ואלה דבריו,
ול"ד למה שמותר להעמיד קדרה ע"ג האש אפילו רגע אחת קודם השבת שיתבשל בשבת ולא אסרו רבנן כשליכא
חשש חתוי בשבת דף י"ח ע"ב ,דהוא משום דכל מלאכה דעושה האדם במלאכת בשול הוא העמדת הקדרה ע"ג האש
דבעצם הבשול אינו עושה האדם ,ולכן בהעמדתו הקדרה ע"ג האש בע"ש הוא כגמר האדם כל מעשיו במלאכה זו
דבשול ולא שייך לאסור על מה שעושה שוב האש ,אבל היכא שעדיין לא שייך להחשיב כנעשה המלאכה כהא דהעמיד
בע"ש את המורה שעות שיותחל המלאכה דוקא בשעה פלונית בשבת זה הרי לא נעשה בהמלאכה עדיין כלום מבע"ש,
שאין להתיר מצד זה.
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וכך הוא כותב,
וחוץ לזה ע"ז נאמר "חכמים הזהרו בדבריכם" ,בזמן שהטעכניק צועד כך צעדים קדימה,
ויוכל היות בימים קרובים ,לסדר חנות גדולה ע"י אוטומט וטאנבאנד שהחנות תפתח
מאלי' לשעה הנדרש והקונים יבואו לשם אף כשאין שום איש בשם ,רק ע"י סיועי
הטעכניק של אוטומט ושארי אמצעים כדומה וכדומה יסתדר הכל בשם ,תתחלק הסחורה
להקונים תמורת המעות שהם נותנים בשם ,ואם נזלזל בקדושת שבת בההיתרים של
הטעכניק משום שהכל נעשה מעצמו ,יוצמח מזה חילול שבת גדול ...,ועבורו ,זה כבר
אינו שבתון .ובכל אופן מעובדין דחול או מראית עין בפני ע"ה שלא ידעו דיני התורה לא
יצאנו ,וגם זכור את יום השבת לקדשו שלא יהא מעשיך בשבת כבחול ג"כ לא נתקיים
בעובדות כאלו,
כמו הרב פיינשטיין גם הרב ברייש נאלץ להתמודד עם מציאות שכבר התקבלה בתקופתו.
הוא מתייחס להיתר שניתן כנראה ליהודי בשוויץ להעמיד מכונה אוטומטית לממכר סיגריות
לצורך הציבור הרחב .וכך הוא כותב,
ול"ד לההיתר דאוטומט העומד בקרית חצות בלי שם ובלי בעלות שלא נודע למי הוא
שייך ,אחרת היא ,כשאדם עושה דברים כאלו בביתו וברשותו .ועוד ואפשר זה העיקר,
דבאוטומט אינו מכוין מלאכתו ליום השבת ,אדרבה ניחא לי' שכל הסחורה המונחת
באוטומט יזדבן קודם השבת ,אבל בני"ד מכוין ביחוד מלאכתו על יום השבת,
לעומת דעתם הנחרצת של שני הפוסקים האלה ,מביא הרב דיכובסקי את בן תקופתם ,הרב
משה שטערן פוסק חשוב בארה"ב .הרב שטרן אינו מסכים להרחיב את הגבולות של זילותא
דשבת כל כך .וכך הוא כותב בתגובה לתשובתו של הרב ברייש .שו"ת באר-משה (חלק ו,
קונטרס אלקטריק סימן נ):
ראיתי בתשובות חלקת-יעקב ,שמתחילה כתב דעל פי ההלכה אין מקום לאסור .אולם אחר
כך עשה עצמו לדיני גזירה ,וגוזר גזירה חדשה ,שבודאי אין ביד שום רב ,יהיה מי שיהיה,
לגזור מעצמו גזירות חדשות .ובודאי אם גדולי הרבנים דזמנינו יגזרו גזירה ובהסכמה
יעלו לגזור ,בודאי נכוף ראשינו לקבל גזירתם ; אבל רב יחידי בודאי אין בידו לגזור ,וגם
בודאי לא נקבל גזירתו".
הרי ,שגדולי זמנינו התחבטו מאוד בנושא זה .הם מנסים למצוא אבחנה נכונה בין פעילויות
שהותרו והתקבלו בציבור ,לבין הפעלת שעון שבת לצורך בישול או מזכירה אוטומטית לצורך
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מסחר .הם לא יכולים לאסור בגלל הלכות שבת עצמן ,והם מנסים להחיל על הנושאים
הנשאלים את האווירה או את הזלזול האפשרי ,כלומר את הצד המטה-הלכתי.
אך לעומתם קם הרב שטרן ,הרואה בפסקיהם גזירה חדשה שלא נכללה בגזירות חז"ל,
ומקובלנו שאין אדם גוזר גזירה מעצמו.
על בסיס כל אלה מסכם הרב דיכובסקי את מאמרו בכותבו,
סוף דבר ,לא ניתן לאסור השארת אתר אינטרנט פתוח בשבת ,אולם יש בכך בוודאי טעם
לפגם .
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