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  :'הסרת מונע'מלאכה בשבת בדרך של ' היתר'הערות בקשר ל

גרם מלאכה בשבת באמצעות אור '(של המכון הטכנולוגי בירושלים ) בסטנסיל(בקונטרס   .א
 ):סח' בעמ(הובא '  ורוח

א אמר לנו שאם המעגל נסגר " שליטז אוירבך"הגרשכאשר הרצינו הדברים לפני "
כי , יש לאסור] דהיינו מניעת המונע, י חציצת קרן האור"ע[=מיד עם הפסקת האור 

י "וכל המלאכות המבוצעות ע, ה דמי לבידקא דמיא בכח ראשוןלדעתו גם באופן ז
 "סגירת המעגל מתייחסות אליו כעושה מעשה המלאכות בידים

 ):70' עמ(נאמר , בהוצאת המכון הטכנולוגי בירושלים' חשמל ושבת'גם בספר   .ב

שיש ,  יש לחלק בין אם הדבר נעשה מידא"רשזי הפסקת קרינה לדעת "הפעלה ע"
לבין אם הפעולה נעשית לאחר זמן שאז אינה ,  נחשבת מעשהוההפעלה, לאסור

 ".חשובה מעשה

זה נקרא , י האדם"בשעת חציצת הקרן ע, אם התהליך הפנימי מתחיל מייד: הערה
. הכל מתגלגל בתהליך שרשרתשהרי , שהמלאכה נעשית מיד למרות שהתוצאה מושהית

  . 'דידיהגירי 'הרי זה כיריית חץ הפוגע רק לאחר זמן והוא נחשב ו

 :פרשת ויקהל' מנחת אשר'בספרו ) מחשובי הפוסקים בירושלים(א " שליטהרב אשר וייס  .ג

גדר כללי דמותר להסיר או למנוע מונע ] מדין נר מאחורי הדלת[=אין להוכיח מזה "
והאדם נועל , אלא שהרוח מלבה אותו, כאשר אש הולך וכבה מעצמו. לעשיית מלאכה

גם הכיבוי אינו תוצאה הכרחית . ני המתחדש בכל רגעדלת כנגד הרוח הוא גורם חיצו
 כ במתקן אשר מסיר"משא. ולכן אין נעילת הדלת מלאכת כיבוי כלל, ולא מיידית

ג חוששני לחיוב "בכה, מונע באופן שתוצאת המלאכה הכרחית מיידית ומתוכננת
  ". חטאת

וחלק מדבריו , 'מניעת המניעה'לב באריכות נגד שיטת - כתב בספרו מערכיזאב לב' פרופ  .ד
של השבת את טלפון שם  הוא מעדיף .בקשר לטלפון שבת', מופיעים גם בתחומין כרך ב

 .'מניעת המונע' מאשר של המכון הטכנולוגי המבוסס על ',גרמא'המבוסס על ' צומת'

      


