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 but are normally associated with weekday pursuits can detract from the ,מלאכות

Biblically mandated Shabbos rest "שבתון" . 

Some פוסקים raise other issues such as זילותא דשבת ,עובדין דחול ,מראית עין and that once it has 

been accepted by כלל ישראל now it is binding upon everyone. 

Sources  

 [10] See סי' צז( שו"ת חתם סופר )ח"ו  who raises the issues of תחומין and detracting 

from the “rest” of Shabbos based on the רמב"ן. 

[11] See שו"ת יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא( בית יצחק(  who raises the issue of causing 

more electricity to be generated besides for עובדין דחול. 

[12] See ת משה )יו"ד א, מד(אגרו  that traveling on a bus or train is מראית עין and 

  .דרך חול

[13] See )שו"ת פאת שדך )ח"ב סי' פא that it is a mistake to allow riding a train 

within the city and that is preferable to Daven alone. 

[14] See )שו"ת ציץ אליעזר )ח"א סי' כא who concludes that there are three reasons 

for the 1 :איסור) A גזירה perhaps he will go beyond the עובדין דחול (2 ,תחום and 

based on the 3 ,רמב"ן) he might come to fix a part that will break. 

[15] See )שו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' קו who discusses the איסור of being on a plane 

on שבת.  

There are some Rabbonim who had a more lenient attitude, at least for the weak and 

sick. 

Sources  

[16] See  כח( סי')שו"ת ים הגדול  

[17] See )שו"ת משפטי עוזיאל )ח"א סי' ט 
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ת סימן י״א שלמה ה נ  קד מ

 המזגית שבשורש יצירתן, ושימוש זה תדירי,
 וההעמדה על מתכונתה ע״י החיבור, שנעשה
 ההוט המופסק גוף אתד עם מכונת ההשמל
 תוששים בו משום בונה. א. משום הרכב הפרקים
 זה עם זה, ולא מהני כאן היתר רפוי, כיון דזרם
 התשמלי מהברם שהוא בבחינת תקע. ב. דתיקון

 התוט עצמו ממות לחיים הוי בונה.

 היתד של עראי, אינו במלאכה, כמו שהתופר על
 מנת לקרוע חוטי התפירה, ולחזור ולתפור,
 ולתזור ולקרוע, לא מקרי שימוש אלא עושה
 מלאכה, ולכן קנה של סיידין ומטה של טרםיים
 אסור לתקוע, דכיון דתקיעה צורתה מלאכה לא
 מהני מה שאינה לזמן מרובה. ולא דמי לדלת
 וכיסוי כלים שכל עיקרן להתתלפות מסתימה
 לפתיהה ומפתיחה לסתימה, אבל שימוש החשמל
 הוא בחיבור, וההפסק הוא משום חשבון תשלומין

 וכיו״ב דבר צדדי.

4 חימום ברזל ודאי אסור אבל קדירה ת ל ח ת  ה
 מלאה שאין האור שולטת בה להתיכה

 אין שם מלאכה עלה.

 ואכפול שלו׳ דו״ש וש״ת

 אי״ש״

 ואלה הם דבריו במכתבו השני:

 ״רב שלומים.

 אהדשה״ט וש״ת באהבה רבה, דבריכם
 היקרים הגיעני, לשמחת לב, כד״ת שנאמר בהם

 משמחי לב.

 ואמנם הנידון שדנו עליו אינו לענין עצם הדין,
 שחיבור החוטים על ידי כפתור, הוא
 שילוב פרקים, ואילו היה הפסק באחד החוטים,
 ולקח פתיל ברזל וחיברן בשבת חייב חטאח, וכל
 הנידון משום שהכפתור רפוי, ועומד לפתוח
 ולנעול, ובזה יש מקום לומר שאם עושה כן

 ותמיהני טובא דכיון שעשוי תמיד לפתוח ולסגור איך אפשר
 לחושבו כבונה בשעה שאין זרם בחוטים ולא נעשה כלל שום דבר,
 הא לא גרע מכיסוי בור ודות שיש להם בית אחיזה, וגם הוא עצמו
 נו״נ בארוכה (חלק א׳ םי׳ מ״ז) בעיקר הדלקה וכיבוי של חשמל והפריז
 על המידה לומר דאיםורו רק מדרבנן, עיי״ש. ואיך לא כתב דמ״מ
 אסור משום בונה וסותר, וקל וחומר הוא מהתם דהכא הרי מעשהו

 הוא בשעה שאין זרם ולא נעשה כלל שום דבר.
 3. א״ה, מכתבי רבינו זצ״ל במלואם נדפסו במנחת שלמה תנינא

 סי׳ כ״ה.
 4. א״ה, דברי החזו״א בפיסקא זו, אינם עוסקים בחשמל, והם
 תשובה לדברים שכתב לו רבינו זצ״ל במכתבו, אגב הדיון בנושא

 חשמל, וראה על כך בחרחבה להלן בענף ד׳.

 בשעה שאין זרם וגם המעגל עדיין פתוה נראה דכיון
 שההכשרה לכך היא על ידי מעשה כזה שרגילין תדיר

.  לעשותו אין זה אלא גרמא ולא ממש בונה)2

 ג.
 הנקודות שחעלח רבינו זצ״ל במכתביו למון חחזו״א

 הואיל שזה היה תמוה בעיני פניתי אליו במכתב אשר בו
 העירותי בקצרה שלענ״ד אין בהפעלת זרם משום
 בונה, והוא קרוב יותר לתיבור פתילה עם שמן שבנר כדי
 להאיר, או כמשתמש בזרם של מים ורוח כדי לסובב
 ולגרום תגועה, מבלי שתיעשה שום מלאכה, וגם כיון
 שהלתיצה בכפתור לפתוה או לסגור מעגל הוא דבר קל
 שעושים אותו תדיר, לכן אפילו במחובר הרי זה קרוי רק
 בשם ״השתמשות״ ולא כעושה כלי מחדש דחשיב כבונה.
 ולאתר שקבלתי ממנו תשובה קצרה, כתבתי לו עוד מכתב
 והשיב לי גם עליו, אך מפני הכבוד והיראה שוב לא
. והנני מעתיק בזה את שני המכתבים של  כתבתי כלום3

 בעל החזון איש זצ״ל כלשונם.

 ומוצא אני לנכון להקדים שאין אני מתכוין כלל להתווכח
 ולהשיב עליהם כי צדיקים במיתתם קרויים תיים
 ועוד גדולים הם במיתתם יותר מבהייהם, ואם בחייו יראתי
 מלהתווכת כ״ש עכשיו, רק אמרתי לבאר בארוכה אותם
 הדברים שכבר העירותי בקצרה כדי שהמעיינים יתגו אל
 לבם לעיין בזה, ואפשר שע״י משא ומתן כדרכה של תורה

 יתבררו ויתלבנו הדברים יותר.

 ד.
 מכתבי מרן החזון איש לרבינו זצ״ל

 וזה לשונו כמכתב הראשון:

 ״אהדשה״ט וש״ת באהבה.

 יקרתם הגיעני.
 הענין תלוי בשיקול הדעת, תימום ברזל, אינו
 מהדש טבע הדש בברזל, אלא התום
 שוכן לפי שעה בתוך הברזל והברזל מתמיד
 לגרשו, אבל תיבור תוט התשמל מעורר את כת
 החשמלי המוטבע בהוט עצמו והוא מההרכבה

 2. בשו״ת לבושי מרדכי (להגאוץ רמ״ל ווינקלער ז״ל, מהדו״ג סי׳
 כ״ה) נשאל במקום שהחשמל מתכבה מאליו בשעה י״א בלילה, אך

 חוזר ונדלק אח״כ בשעה שלוש, אם מותר ללחוץ בשבת באותן
 השעות כדי שלא ידלק בשעה ג׳, והשיב רחוץ מאיסור מוקצח יש גם
 לחשוש לבונה וסותר, וז״ל: ״ועוד י״ל בר״פ הבונה (שבת ק״ב ע״ב)
 כמה כלים שחייב משום בונה או מכה בפטיש כגון לעייל שופתא
 בקופינא דמרא, והוא פלוגתא דרב ושמואל אי משום בונה או מכה
 בפטיש, ובתוס׳ שם (ד״ה האי) משמע דכן לענין סתירה - וכן בנידון
 זה מי יודע אם אינו כסותר או כבונה, ועיין בר״פ כל הכלים דאפי׳
 כיסוי של שידה תיבה ומגדל אסור להתזיר גזירה שמא יתקע, ובלול
 של תרנגולים לכו״ע אסור משום דמחברי בארעא, עיי״ש. על כן

 לענ״ד אין היתר בנידון זה כמ״ש״, עכ״ל.

[1]Electric circuit as Boneh.pdf
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