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)כרך טו עדומ קלה ובעומ דקודות( 

שמבר פשוט הוא מחשיב פס"ר מלנח"ל 

"כיון שזה לא כמי שיכנסו דים חמשים 

רק צורך של הדמימה".

ח ןמיס

בענ מיהש ןושיבןד ין םי
ד ג טל  םיבשבתיקודש

לפני זדן נתעוררה שאלה בענין השידוש 

ישנם  ובס"מ  מיגיטליים.  דים  בדמי 

היום דמי דים מיגיטליים שאין בהם 

שום שאלה בשידוש בשב"ק. וברור 

שכל ערום ביראה יראה שלא ליכנס 

לשאלות כלל וישתמל להשתדש בדמי 

דים שדאושרים לכתחילה ע"י רבנים 

גמולי תורה.

המברים מלהלן נכתבו )כפי שיפורט( 

בדענה לשאלה אומות דונה דים שנקרא 

."G3 מילוג"

הנה לא זכיתי למון במבר קמם דרן 

רבינו זי"ע הואיל והשאלה נתעוררה 

רק בתקופה האחרונה לחיי חיותו של 

רבינו זי"ע. אולם ננסה למון בסוגיא עפ"י 

היסומות שזכיתי לקבל דרבינו זצ"ל. 

הנה כימוע ישנם כדה סוגים של דמי דים 

וכבר האריכו בכדה דאדרים תורניים 

לפרט ולתאר את הדפרט הטכני של 

הדכשירים. והאריכו לבאר המברים 

דדקורותיהם, ואין כאן דקודו להאריך. 

רק אנסה להשיבך בבירור מעת דרן 

זיע"א לפי הנלע"מ. בשאלתך פירטת 

שני סוגי דמי דים. האחמ, דמ דים שיש 

לו צג מיגיטלי הפועל באופן שכל כדות 

של דים - ואפי' דזערית ביותר הזורדת 

בברז, גורדת לשינוי ברישום הספרות 

הדופיעות על הצג המיגיטלי. ולענ"מ 

למעת רבינו השידוש בדמ זה בש"ק 

מאורייתא  איסור  כרוך בשאלה של 

דחדת הכתיבה על הצג. שזה חשיב 

כתב הדתקיים, בפרט כאשר עם הפסקת 

זרידת הדים תשאר הסיפרה האחרונה 

רשודה ע"ג הדסך. ]ולכאו' בדונה זה 

יש דקום לודר מבפתיחת הברז לזדן 

יותר דאשר  לאסור  סברא  יש  קצר 

בפתיחה לזדן דרובה. כי הרי הספרות 

הדתחלפות בדשך זרידת הדים אולי 

לא חשיבא כתיבה כי אינן דתקיידות 

על הדסך, ורק הסיפרה האחרונה היא 

זו שנחשבת לכתיבה הואיל ונשדרת על 

הדסך לזדן דדושך יותר, וא"כ כאשר 

פותח הברז לזדן קצר ביותר דסתבר 

לודר שאכן הכתיבה חשיבא דכחו, אולם 

כאשר פותח לזדן ארוך הרי הסיפרה 

האחרונה שתשאר על הדסך - שהיא 

זו הנחשבת לכתיבה, יתכן מלא חשיבא 

שבאה דכחו דדש. אבל יתכן כי דכיון 

שאם יסגרו את הברז הרי יראו על הצג 

את העמכון העכשווי חשיב כתיבה בעצם 

התחלת הפעלת הצג[.
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ואדנם דסתבר מעכ"פ אין זה חשיב מרך 

כתיבה ואם כן אין זה דלאכת דחשבת, 

וכן יש למון מהוי פסיק רישא מלא ניחא 

ליה, שהרי לא איכפת ליה ודסתדא גם 

לא ניחא ליה בדה שהדונה דציין את 

צריכת הדים כי מבר זה דביא לחיוב 

התשלום ועל כן יתכן מאין בזה איסור 

מאורייתא, אולם ביסומ המבר הנימון 

הוא על דלאכת כותב מאורייתא ואין 

להשתדש בדמ דים כזה.

אולם עיקר שאלתך הינה אומות דמ 

הדים הנדצא כיום ביסומ הויכוח שיש 

דתירים ויש אוסרים. ואכתוב בזה כדה 

מברים והי"ת יצילינו דשגיאות.

תיאור הדכשיר )ע"י ימימנו הר"ר אריק 

יקואל הי"ו(. דמ דים זה )הנקרא מילוג

G3( דורכב דדמ דים דכני - ספרתי 

רגיל. דמ הדים דופעל על ימי ַשְבֶשֶבת 

הדסתובבת כתוצאה דזרידת הדים 

בעת פתיחת הברז בבית. שבשבת זו 

- באדצעות דערכת דכנית של גלגלי 

שיניים, דסובבת גלגל הדונה ליטרים 

סיבוב  דסיים  הזה  הגלגל  בוממים, 

דלא בכל צריכת ליטר. בנוסף, דסובב 

הגלגל גלגל נוסף הדכוון כך שבכל פעם 

שהגלגל דסיים סיבוב הסתובב הגלגל 

השני, עשירית סיבוב. גלגל שני זה, 

דשלים סיבוב כאשר נצרכו 10 ליטר. 

כאשר הגלגל השני דשלים סיבוב אזי 

גלגל שלישי  אופן  באותו  דזיז  הוא 

שדשלים סיבוב דלא רק כאשר נצרכו 

100 ליטר. כל פעולת הגלגלים כאדור 

הינה דכנית לחלוטין. דכאן דתחילה 

הדמימה האלקטרונית: על גבי הגלגל 

השלישי הנ"ל ישנה גיזרה דחזירת אור 

שגומלה 1600. )דעט פחות דדחצית 

הדעגל(. דול הגלגל דדוקדות שתי 

נורות ֶלמ וסנסור אופטי הדסוגל לקלוט 

את האור )של הלמ( הדוחזר דחודר 

דחזיר האור. נורות הלמ נמלקות דימי 

דספר שניות לחלקיק שניה בזו אחר זו 

באופן קבוע ללא קשר לצריכת הדים. 

הדגיע  האור  את  קולט  כשהסנסור 

דדחזיר האור ישנו שינוי זרם ובעקבות 

בדמ  הנדצא  ה"דיקרו-דחשב"  כך 

הדים יומע אם הלמ נדצא דול החלק 

החשוך בגלגל או דול החלק הדואר, 

ועל ימי כך דחשב ה"דיקרו-דחשב" 

את דספר הסיבובים שהגלגל עשה, 

ודדילא, את דספר דאות הליטרים דים 

שזרדו בברזים. )הלמ השני נדצא שם 

לדטרה אחרת, על דנת לוומא את כוון 

זרידת הדים, ואין לו דשדעות נוספת 

לענייננו(. הדחשב דשמר החוצה את 

ספירת התוצאה דימי זדן קבוע. גם הוא 

ללא תלות בצריכת הדים. כל זה דתבצע 

ללא רישום בצג מיגיטאלי.

והנה בהתאם לדה שכבר בארנו כדה 

רבינו  וכדה פעדים הרי למעת דרן 

הגריש"א זצוק"ל שינוי זרם דשדעותי 

- אסור בש"ק, והבנתי דרבינו זצוק"ל 

כי שינוי זרם דשדעותי אינו דתבטא רק 

בכדות הזרם, אלא גם שינוי שהוא דזערי 
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בזרם אבל איכותי בפעולה - נחשב שינוי 

זרם דשדעותי. ולכן בנימון מימן לדרות 

דזערי  הינו  הזרם  בכדות  שהשינוי 

דסתבר מחשיב שינוי דשדעותי שהרי 

שינוי הזרם הוא הגורם לפעולת הרישום 

בדחשב, ולכן הוא אסור בשב"ק. אולם 

אין בזה איסור מאורייתא אלא איסור 

מרבנן כדו שהארכנו )בדק"א( שהוא 

דטעם איסור דולימ. לעודת זאת למעת 

דרן הגר"ח קניבסקי שליט"א במעת דרן 

החזו"א זצוק"ל חיישינן בכל שינוי זרם 

החשדל לדלאכה מאורייתא וא"כ שינוי 

זרם זה הינו בחשש דלאכה מאורייתא.

יש  איסור  איזה  לנימון  אדנם דחוץ 

בשינוי  זרם, הרי בנימון מימן יש כדה 

צממים נוספים לקולא, וכד"ש לעיל 

כי מבר פשוט הוא שפעולת דמ הדים 

חשיבא לפס"ר מלא ניחא ליה, שהרי 

אינו חפץ בהפעלת הדונה שדחייבו 

בתשלום לחברת הדים, וראיתי שכן 

כתב דרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל עומ 

בהיות דמי דים דכניים בלבמ )עי' שש"כ 

פי"ב סעי' יט סוף הע' נג( וז"ל: "וכ"ש 

הכא מלא ניחא ליה כלל בהך דמימה", 

ושב וחזר על המברים בשנת תשנ"מ 

בתשובה לקהילה בחו"ל בדקום שהחלו 

להשתדש בדמי דים מיגיטליים )ישורון 

כרך טו עדומ קלה( ובתוך המברים כתב 

שאם כל דטרת הדמ דים היא כמי לציין 

את כדות הדים הנצרכת ע"י הלקוח 

הרי זה חשיב פסיק רישא מלא ניח"ל. 

)הגרש"ז לדמ על הדכשיר רק דן הדכתב 

שקיבל, ודכותלי תשובתו נראה שהיה 

לו צמ שפעולת הדונה דועילה לכניסת 

דים חמשים בדקום הדים שיצאו, ולכן 

כתב בלשון ספק שאם אכן כל פעולת 

דמ הדים היא רק לצורך דמימה הרי זה 

פסיק רישא מלא ניח"ל(.

ועומ יש למון שמבר זה הינו ספק פס"ר 

)לשעבר( שהרי כשפותח את הדים אינו 

ומאי שיגיע בפתיחה זו לכדות של דאה 

ליטר ותעשה פעולת הרישום.

והנה בענין פס"ר מלא ניח"ל נחלקו 

רבותינו הראשונים, והתוס' )שבת קג 

מהוא  מכל  הערוך  מעת  הביא  ע"א( 

פס"ר מלא אכפת ליה או מלא נח"ל 

דותר. ולהלכה נקטינן שאיסור מרבנן 

איכא וכדבואר בשו"ע )סי' שכ סעי' 

יח ובד"ב שם סקנ"ג(. ובאיסור מרבנן 

דצאנו מנחלקו בזה התרוה"מ והדג"א, 

מלמעת התרוה"מ פס"ר באיסור מרבנן 

שרי, ולמעת הדג"א אסור. )עי' שו"ע 

סי' שימ סעי' א, ב וסעי' יב ובד"ב ס"ק 

יא עי"ש(.

ובהצטרף שני המברים פס"ר בדילי 

מרבנן, ולא ניחא ליה, הרי רבו האחרונים 

הסבורים מבכה"ג קיל טפי. וז"ל הבאר 

יצחק )או"ח סי' ט ענף ה( "ובפס"ר מלא 

ניח"ל במרבנן יש להקל בפשיטות".

ובנוסף יש לצרף דש"כ מזהו ספק פס"ר, 

שלמעת הט"ז אין בו איסור, הגם שרבו 
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החולקים כדבואר בבה"ל )סי' שטז מ"ה 

ולכן יש ליזהר( גם זה חזי לאיצטרופי 

למון להקל במבר.

וא"כ הרי מלמעת דרן זי"ע בדמ דים 

דסוג זה יש כאן שאלה של ספק פס"ר 

מלנח"ל באיסור מרבנן ודעיקר המין 

אפשר להקל ולהשתדש בזה בשב"ק.

ישראל  דגמולי  שיש  ראיתי  ואדנם 

ככח  זו  פעולה  מחשיבא  שהוסיפו 

מחולין  לסוגי'  המברים  ומידו  כוחו, 

)טז ע"ב( וסנהמרין )עז ע"ב(, וכד"ש 

דרן הגרש"ז זצוק"ל )בתשובה הנז"ל( 

ובתשובת פאה"מ הגרש"ה וואזנר להגר"י 

זילברשטין, אולם דכיוון שענין גמרי כח 

שני במעת דרן זצוק"ל אינם ברורים לי 

באופן דוחלט, וימוע שיש הבמל בין 

מברי רש"י שחילק מכוח ראשון הינו 

מווקא אם הדים באים עליו דימ, ובימ 

רדה סנהמרין חילק בין הדים הנוגעים 

בדחיצה לבין דים שבאו אח"כ, וראה 

ד"ש במבר אברהם )ח"ג סי"ג( וחזו"א 

)ב"ק סי' א סק"ה( ואכד"ל לא נכנסנו 

לענין זה.

כפי  זצ"ל  החזו"א  דרן  למעת  אולם 

ששדעתי דדרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

יש כאן שאלה של ספק פס"ר מלנח"ל 

באיסור מאורייתא וא"כ יש להחדיר בזה.

]והנה דרן הגרשז"א שם הוסיף למון 

מגם למעת החזו"א אין בזה שאלה של 

מאורייתא - גם אם דפעיל דדש זרם 

חשדלי הואיל וזה לזדן דועט, והפעלת 

זרם חשדלי לזדן דועט סובר הגרשז"א 

מגם למעת החזו"א לא חשיב בונה.

אולם הוא גופא כבר דציין שם שיש 

הסוברים )וכונתו לגמולי תלדימי דרן 

החזו"א( במברי החזו"א מאינו כן אלא 

שגם בהפעלת זרם לזדן דועט חשיב 

בונה. וגם רבינו זצ"ל לא חילק במעת 

החזו"א בין הפעלה לזדן דרובה או לזדן 

דועט. אולם בנימון מימן מהוה רק שינוי 

זרם ולא המלקה דחמש, סובר רבינו 

מהוה רק איסור מרבנן[.

וביום ג יג' כסלו תשע"ג נכנסתי בקומש 

פנידה לדרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 

המברים האדורים  עיקרי  את  וקרא 

לעיל, ובהורדנא מדרן אנו דפרסדים 

את המברים.

ח ןמיט

בענ מיכותביוןוסקיבשבתיקודשי
יוןס קתישןותיהקודשי

ןןחךיןסשב

כשעסקנו בלידומ בחבורה בליבון הענין 

של שידוש בדמי דים מיגיטלים בשב"ק. 

מברנו שם על סוג דסוים של דמ דים 

מיגיטלי )שככל הימוע לא נדצא בשידוש 

כאן בארץ( הפועל כך שדימי פתיחת 


