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  20.9.11, א"א באלול תשע"כ, ה"ב  לרב דוד מישלוב 

  ,תמיד' ברכת ה
  ?מתג כשר לשבת: הנדון

, )Kosher Switch(' כושר סוויטש'בשם  גהריני מתייחס למתג החשמלי המוצ, לפנייתך
צרף שורה ארוכה ואף מ, ולאתר האינטרנט שהפנית אותי אליו המסביר את הרקע ההלכתי

  : להלן עמדתי.מיכהשל רבנים שהביעו ברכה או ת

האמת ניתנת להיאמר כי נדהמתי עד כמה קל לקבל מכתבי רבנים אשר ניכר כי האחד   .א
איני יודע מה  .ובנפול היסוד נפל הבית כולו, ללא נטילת אחריות אישית, נשען על רעהו

 אין כל דרך להתיר  כי סבירמכל מקום ברור לכל איש הלכה', חתמו'הסבירו לרבנים ש
  .באקרובטיקה הלכתית ואגם לא בתחבולות , ת דאורייתא או דרבנןאיסורי שב

 רב בקונצנזוס לא התיר לכתחילה םר שושא' גרמא' נשען על היתר המוצעכל הסיפור ה  .ב
ובוצעו הותרו , או דרכים הלכתיות דומות', גרמא'הסידורי כל .  ביתיים ואישייםלצרכים

  .'אך ורק לצרכי רפואה ובטחון וכדוהמכון הטכנולוגי בירושלים ' צומת'י מכון "ע

 ואפילו אקראיות שאחד מני אלף ,ים נוספיםסיבוכ' גרמא'גם אם הוסיפו למכשיר ה
שמידי ) ל"ש ישראלי זצ"ז אוירבך והגר"הגרש(מרבותיי   מקובלני,הפעולה לא תתרחש

  . מלאכותיים נוספיםסידוריםכמו גרמא דגרמא ו, גרמא לא יצאנו בשום דרך שהיא

ז "ז הגרש"כתב ע', מונעהסרת 'דהיינו ,  מצד האדםם שיטת הפעולה היא שליליתגם א  .ג
הפעולה אם לאיסורא כמעשה ידים ממש ) ראו נספח מצורף(ואחרים ל "אוירבך זצ

י גורם "כ ע"רק אחבאה  ואם התוצאה .תוך כדי מעשה האדםמיד  האו מתחיל תמתרחש
  .ולא היתר לכתחילה,  גרמא פשוטהונוסף ז

 ושאלתיו האם התיר א"י נויבירט שליט"ר הגר"מואל נכנסתי אתמול :  עיקר דברייוכאן  .ד
הוא ממש נזדעזע ואמר . 'להפעיל חשמל בשבת למטרות של עונג שבת וכדזה מתג 

רק לרפואה : "כשהראיתי לו את הסכמתו הוא הוסיף בכתב ידו. שמעולם לא התיר כזאת
  ).ראו צילום להלן" (ובטחון

אמר לי אתמול כי לא זכור לו , החתום על מכתב דומה, א"נצל שליטהרב אבגדר נבגם 
  .מקום לכך והוא תמה על כל העניןשום אין דעתו שהביע ו, שאי פעם חתם על משהו כזה

מעין המצאה להם ' מכר'אני משער כי מי שהצליח להוציא מרבנים חשובים חתימות 
   .תותנאי זה בחתימ על דלגהצליח לו, ' וכדבטחוןאו רפואה צורך לגרמא מסובכת 

למעט את האיסור מתג גרמא זה כאילו יש להתיר הנלווה כ בקונטרס ההלכתי "גם מש  .ה
בטוחני כי . לא שמענו מימינו רבנים שהתירו כגון זההנה , למחללי שבת בזדון

  .וישתקע הדבר ולא ייאמר, לא ראו נימוק זה' מסכימים'ה

  ית ישראלט לכל ב"ח לכבוד התורה ובתפילה לכוח"הכו
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