
  

  מדוע ליכא בל תוסיף 
בהוספת תקיעות על 

  הדאורייתא
  

וקעין ומריעין כשהן יושבין למה ת(ט"ז:) איתא בר"ה 
  ותוקעין ומריעין כשהן עומדין, כדי לערבב השטן.

ויש לעיין אמאי ליכא איסורא דבל תוסיף במה 
  שהוסיפו רבנן על מנין התקיעות שחייבים מהתורה.

-שכתב (פ"ב מהל' ממרים ה"ט) והנה מצינו לרמב"ם 
הואיל ויש לבי"ד לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד 

לדורות, וכן יש להן להתיר איסורי תורה לפי איסורו 
שעה, מה הוא זה שהזהירה תורה לא תוסף עליו ולא 
תגרע ממנו. שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע 
מהן ולקבוע ולקבוע הדבר לעולם שהוא מן התורה 
בין בתורה שבכתב בין בתורה שבע"פ. כיצד הרי 
כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו, ומפי 

מועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר הש
בחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה, אבל בשר עוף 
מותר בחלב מן התורה, אם יבא בי"ד ויתיר בשר 
חיה בחלב הרי זה גורע, ואם יאסור בשר העוף 
ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי 
זה מוסיף. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה 

אנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזירה וכו', אין ו
  זה מוסיף אלא עושה סייג לתורה. וכן כל כיוצ"ב.

-כתב עוד (שבריש ההלכות) ובסוף מנין המצוות הקצר 
אלו הם שש מאות ושלש עשרה מצוות שנאמרו לו 
למשה בסיני הן וכללותיהן ופרוטותיהן ודקדוקיהן, 

וקין והביאורין וכל אותן הכללות והפרטות והדקד
של כל מצוה ומצוה היא תורה שבעל פה שקבלו 
בית דין מפי בית דין. ויש מצוות אחרות שנתחדשו 
אחר מתן תורה וקבעו אותן נביאים וחכמים ופשטו 
בכל ישראל, כגון מקרא מגילה ונר חנוכה ותענית 
ותשעה באב וידים וערובין. ויש לכל מצווה מאלו 

ל אלו המצוות שנתחדשו פירושין ודקדוקין וכו', כ
חייבין אנו לקבלם ולשמרם שנ' לא תסור מכל הדבר 
וכו', ואינם תוספת על מצוות התורה. ועל מה 
הזהירה התורה לא תוסף ולא תגרע, שלא יהיה נביא 
רשאי לחדש דבר ולומר שהקב"ה צווהו במצווה זו 
להוסיפה למצווה התורה, או לחסר אחת מאלו השש 

ות. אבל אם הוסיפו בי"ד מאות ושלש עשרה מצו
עם נביא שיהיה באותו הזמן מצוה דרך תקנה או 
דרך הוראה או דרך גזרה, אין זו תוספת, שהרי לא 
אמרו שהקב"ה ציווה לעשות ערוב או לקרוא 
המגלה בעונתה, ואילו אמרו כן היו מוסיפין על 

  התורה.  
ולדבריו קושיא מעיקרא ליתא, שהרי לא אמרו 

וה לתקוע עוד תקיעות, אלא חכמים שהקב"ה ציו
  הוסיפו דרך תקנה תקיעות נוספות.

כן הקשו ההיא קושיא וז"ל: (ר"ה טז:) אולם התוס' 
תימה הא קעבר  -ותוקעין ומריעין כשהן עומדין 

משום בל תוסיף. וכי תימא כיון שכבר יצא הוה ליה 
שלא בזמנו דלא עבר, הא אמרינן בסוף פרק ראוהו 

הנים דאין מוסיף ברכה אחת גבי ברכת כ(כח:) בי"ד 
משלו משום דלא עבר עליה זמניה כיון דאילו 
מתרמי ליה צבורא אחרינא הדר מברך להו, ה"נ אי 

  מתרמי ליה ציבורא הדר תקע להו.
דאין שייך בל תוסיף בעשיית מצוה אחת  -ויישבו 

ב' פעמים, כגון כהן אם מברך וחוזר ומברך אותו 
ר ונוטל, וכן תוקע ציבור עצמו, או נוטל לולב וחוז

וחוזר ותוקע. וגבי מתנות בכור נמי אם נותן בקרן 
  אחד ב' פעמים אין זה בל תוסיף.

ומבואר דס"ל דאיכא בל תוסיף אף בכה"ג שהוסיפו 
חז"ל איזו מצווה וביארו שהיא מדרבנן. ולשיטתם 
יל"ע אמאי ליכא בל תוסיף בכל שאר המצוות 

  שהוסיפו רבנן על מצוות התורה.
הביא דברי התוס' וכתב על (ר"ה טז:) א והרשב"

והם ז"ל טרחו להעמיד שיטה זו ולא  -דבריהם 
עלתה יפה בידם. ומסתברא דלא קשה כלל, דלא 
אמרו התם דאיכא משום בל תוסיף אלא במה שהוא 
מוסיף מדעת עצמו, כגון כהן שהוסיף ברכה משלו, 
ואי נמי ישן בשמיני בסוכה במתכוין למצווה, א"נ 

ע שנתערב מהן אחת במתן ארבע במה שאיר
כיוצ"ב. אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך אין 
כאן בל תוסיף, דכבר אמרה תורה ע"פ התורה אשר 
יורך. ותדע לך, דהא שמיני בסוכה בזמן הזה מצוה 
של דבריהם, וישנין ואוכלין בה למצווה, ואע"ג 
דבקיאינן השתא בקביעותא דירחא וכו'. אלמא כל 

ן ומוסיפין והרשות בידן. וה"ה בבל לצורך גוזרי

  בס"ד

  מיקתאע אמעתש

  טלפוןה על ידיהאם מועיל שמירה מאיסור יחוד 
  .חשש שמא יסלק מיעת היחודג.  .חשש שמא יגרום מצב של יחוד בידיםב.  .שמיעהע"י  מאיסור יחוד שמירהא. 

  

ועיל האם מהשאלה  הת אצלו שאלות של איסור יחוד. ושאלועובדא הוה במי שעקב צורך עבודתו פעמים רבות מתעורר

שיחה טלפוית עם מי שמועיל כשומר כגון אשתו או איש אחר וכדו', דדלמא אין זה שמירה מעליא  ע"י יחודלמוע איסור 

דרך אחרת להיצל מהאיסור שאין  באופןהיתה  והשאלהבדברים אחרים. ( היתוק בפרט שבידו לתק השיחה ולתלותו

  .ד מרובה)היה כרוך בהפסיוהדבר  מע מההליכה למקוםיאם לא ש

   שמיעהע"י  מאיסור יחוד שמירהא. 
לבי רב יוסף אמר להו  (הגיע) רב ביבי איקלע .אמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד(פא.)  קידושין בש"ס איתא

בעלה בעיר אין והא אמר רבה  (תסלקו הסולם שלא יוכל לרדת מהעלייה ולא יבא לידי יחוד), שקולי דרגא מתותי ביבי

אשה ד )סע' ח סי' כבאה"ע ( שו"עהטוכן פסקו  שאי רב ביבי דשושביתיה הואי וגייסא ביה, ע"כ. משום יחוד חוששין

ע"פ , לא יתייחד עמה א, כגון שגדלה עמו או שהיא קרובתושבעלה בעיר אין חוששין להתייחד עמה. ואם היה זה גס בה

  .]בזה בגליון קפ"ההפרטים ועי' [ .שבעלה בעיר

דהרי רב יוסף סגיהור היה. וכן הוכיח  כשבעלה סומאאף בעלה בעיר הוא דתר דהי ש ללמודי מש"ס ה"לוהה לכאורה 

סגי הור לאחר ל פךהדאפשר דרב יוסף בזה  שמסתפק )קדושין שם( ב"ץביע. אלא שראיתי (אס"ב פכ"ב הי"ב) שמח האור

מרגיש מה כי  דמועיל שמירתוכתב  ד"ה שאני)שם ( רד"להאולם  פסק דלא מהי.) ח ק"אה"ע סי' כב ס( אפי זוטריוה מכן.

מפי יושבת על המשבר שמחללין שבת להדליק הר לייתובי דעתה הסומא  :)קכח(מציו בשבת וכעין זה שעשה בבית 

ג ד"ה  "פי מ 'סי (ח"ו צי"אה. וכן דעת )שער יוסף סי' ג( החיד"אוכן פסק  ., ע"כשמרגשת במעשה חברותיה בבית

 בקירוב מקום דס"ל דבעלה בעיר מועיל אפילו כשאין בעלה הלכה סי' ז אות ב) דבר( החזו"אאמם לדעת . [)ולההוכחה

מש"כ  יש להקל, ועיין אף בסומא ודאי .דכך טבעה שאם בעלה בעיר איה מורדת בו משוםד ויכול להגיעה למקום היחש

  .]יון קפ"הלבוגע לשיטת החזו"א בג

 ויש לחלק קצת. .הור שמרגיש ע"י חוש השמיעהי עה מרגיש מה שעשה שם דומיא דסגדע"י השמידה"ה ב"ד  "לולפי"ז י

מ"מ לעין שאר איסורים יש לו  וא"כ טביעות קלא גם לית ליה, ,עין כמבואר לעין אבדה[ואע"פ שבעם הארץ אין טבעות 

בי אדם מותרין בשותיהן כן תו וסומא מותר באשד שאמרו(צו.)  חוליןמ (פ"ז סי' כו) ביש"שוכמו שהוכיח  ,עין תטביעו

(ח"א סי' נג ד"ה ומ"ש  במהרש"םו )ס"ק אמ"ז יו"ד סי' סג ( פמ"גב ,)יו"ד רסי' סג( קה"כב ועי'. טביעות עיא דקלאמשום בלילה 

  ].שהקונים)

     יגרום מצב של יחוד בידים חשש שמאב. 
שמא יגבר עליו ל חיי'יש לדון האם  מ"מ אכתי .מצד עצמה שמירהחשיב  דשמיעה אפילו ע"י טלפוןאם ימא  ףאאולם 

   .כית וכדו')ט בבעיה(כגון  בדבר אחרהיתוק יצרו ויכבה את המכשיר וכדו' ויתלה 

 שלשה בעיןדאע"פ שבשתי אשים ואישה אחת ליכא יחוד מ"מ בדרך  (פא.) יןשבקדו לזה דהרי שיו לחושיש ולכאורה 

וכן פסק  (ובעי להתרחק לציעות, רש"י) ומצא אחד מתייחד עם הערוה, ע"כ. לבית הכסאשמא יצטרך אחד מהם  אשים,

  ומבואר דחיי' שא' מהם ישאר עמה בזדון. .)אה"ע סי' כב סע' ה( רמ"אה

שים שלשה ע"מ שדוקא שהולכים עמה לשמרה אז צריכין דהרמ"ה  בשםשכתב  (נתיב כ"ג ח"א קצב.) ברי"ועיין אלא ד

ומבואר דס"ל מאי יחוש לה כשיצטרך א' מהן להשתין ילך חבירו עמו וייחה לבדה, עכ"ל. דאי לאו הכי ל ,ישארו עמה

 (סע' ה) הרמ"אאולם . (סי' כב אות א) הדרכי משהוהביא דבריו . [כשרים לא חיי' שישאר במצב של יחודאשים  שבמקום

(עוד יוסף חי פ' שופטים  בבן איש חי. ועיין ט)(ס"ק  הב"ש. וכ"כ . ומשמע דס"ל דאין לסמוך עליו להלכהא הזכיר דברי הרי"ול

(כלל קכו  "אבחככהרי"ו. וכן פסק (ק' רסי' סט)  ב"יוהאולם  .לא וקטים כדעת הרי"וד (אפ' לדעת הרמ"א)שכת'  אות ז)

כתב שבשעת הדחק יש לסמוך על הרי"ו דכן משמע דסובר  (ח"ג סי' סה אות ג) ובאג"מהביא דברי הרי"ו להלכה.  אות ה)

  בגליון קצ"א].בס"ד בזה מש"כ  'ועי .(פכ"ד אות ה) דחי ישראלה וכן ראה דעת ., ע"כ(סס"ק יב)הפרישה 

דאשה מתייחדת עם  בעלמא יש אומרים דכי אמריןכתב בשם ש בעלי הנפש שער הפרישה צה ע"ג)( ראב"דב ויעויין עוד

שיהיו שם ג' אשים מפי שהוא דומה צריכים  וןבלילה בזמן שהדרך ללכת לישאבל  ,שי אשים כשרים הי מילי ביום

 ,לדרך דאמרין לא שו אלא בעיר אבל בדרך עד שיהיו שלשה שמא יצטרך אחד מהם לקביו ומצא זה מתייחד עם הערוה

חוששין שיעבור על ומבואר ש כ."ע ,והכי מי חיישין דילמא אדיים חד מיייהו אזיל חד ועביד איסורא ומסתברא כוותיה

  .את חברו סור יחוד אע"פ שבידו להקיץאי

כי אע"פ הא דהראב"ד חמיר טפי ו דלעולם לא חיי' שאדם יגרום לעצמו מצב של יחוד לחלק (ס"ק ט) ב"שהאמם כבר יצא 

האיסור יחוד כבר קיים משא"כ בהא דהרי"ו שאין ו דאם חבירו רדם הוא יכול להקיצו, מ"מ כבר ביו לביו מתיחד עמה

 ,עבירההשהשי ישן כדי לעשות  במזיד דחיישין שא' ימתין שוב דקדק מלשון הראב"דעיי"ש שד א. אליחוד עדיין מצב של

ומש"כ דיש ליישב קצת, י"ל דכיון  ., ע"כוע"ז תמה דאמאי חיישן להכי והרי בכשר עסקין וסיים דיש ליישב קצת

יחוד איו ע"י שיעשה מעשה בזדון לגרום מצב של  שבלילה עסקין והדבר מצוי שא' ירדם, ע"כ חיישין טפי היכן שהחשש

  .(מחמת שחברו ירדם לאוסו ולא ישמרו) הוא בשוא"תיחוד אלא 

וכמו כן אף לפי החולקים על הרי"ו ד בידים. ואף לפי וועכ"פ מבואר מדברי הרי"ו דלא חיי' שא' יגרום מצב של יח

עשה שא' יגרום לעצמו מצב של יחוד לא מציו. תדע דאל"ה אלא בשב ואל תעשה, אבל וקום ו יישיןי"ל שלא ח הראב"ד,

שלא חיישין שילכו למקום  (סס"ק ט) הט"זוכ"כ לא שייך ההיתר של פתח פתוח לרה"ר דהרי יש לחוש שמא יעול הדלת. 

  ה ב"ד דלא חיי' לשמא יתק וכדו'."ולפי"ז י"ל לכאורה דה שבסמוך. החזו"אוכ"כ  יחד.יצוע להת

  סלק מיעת היחודיחשש שמא ג. 
) חוששין משום שים מבפים ושים מבחוץ (בבית החיצוןא (פא.) בקדושיןמהא דאיתא  יש להקשות על יסוד ה"ל,אלא ד

אחד מהם ויתייחד  הפימים יש להם דרך לחוץ הילכך אשים בפים ושים בחוץ חוששין שמא יצא (שם) ופרש"יכו'.  יחוד

 הרמב"םאולם [ מבואר דאיכא חשש שאחד יגרום איסור יחוד לעצמו. (לג. ברי"ף). "ןהר, ע"כ. וכדבריו פירש עם השים

מבואר ואו איש לבין השים אסורין משום ייחוד, ע"כ.  םאשה אחת לבין האשי פירשה אםכתב דדוקא  (אס"ב פכ"ב ה"ח)

  . ]דס"ל דדוקא כשאחד פרש איכא יחוד

 שיםדרך חדר של השים אלא אב דהתם חמיר כיון שאין דרך פתח השעמד בזה וכת סי' לד ס"ק א) ע(אה" חזו"אבמ "שו

בגליון מש"כ בזה עי' עוד ו ,חיו"ד ח"ב סי' פב)ו ח"ד סי' סה אות ג ע(אה" באג"מו (שם) במקהועיין  .תקיף יצרו וחשיב כחדר אחד

. ולא דמי לבעלה בעיר מורחוששים שמא יעשה תחבולות ויבא לידי יחוד ג ,במקום שיש בו משום יחוד ממשיוצא ש .קפ"ט

ואין הדבר תלוי בה אלא בו אם יבוא או לא יבוא. [ואף כלל  דכיון דמרתתי אין כאן איסור יחוד ,דמהי אף בסומא

  דשאי התם דסוף סוף מצאים בחדרים פרדים משא"כ ב"ד]. להחמירב"ד יודה הרמב"ם המיקל בזה, 

  -מסקא דדיא-

 לא ,ע"י מצלמות ,מעגל סגורבתיו שאף שמירה ו(וכבר הורו רב וי למוע איסור יחודהעולה לדיא דלא מהי קשר טלפ

  .), ואכמ"למהי

  ''הגליון רל"א  | פר' כי תצא  | ה'תשע
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב



  

תגרע לצורך, כגון יו"ט של ר"ה שחל להיות 
בשבת, אע"ג דאמרה התורה תקעו עמדו וגזרו שלא 
לתקוע, וכל זה לצורך, וה"נ לצורך ראו לתקוע 
ולחזור ולתקוע, ומצוה לשמוע לדברי חכמים מלא 

  תסור.
ולכאו' התוס' שלא יישבו כדבריו פליגי עליה, וא"כ 

י תקשי לשיטתם איך תקנו חז"ל לישון בסוכה אכת
בזה"ז דידיעינן בקביעותא דירחא ולכיון לשם 
מצוה, וכן שאר גזירות דרבנן שהוסיפו על דברי 

  תורה.  
ולתוס'  -וז"ל (שבת כה:) וכבר עמד בזה בראש יוסף 

משמע אפי' אומרים שהוא מדרבנן יש בל תוסיף, 
פי' בי"ד מדהקשו איך תוקעין פעם שנית, וסובר א

אסור להוסיף, א"כ איך יתורצו קושיות הרמב"ם 
ז"ל בהל' ממרים איך מוסיפים בשר עוף וכדו' 
הרבה סייגים. וי"ל כי סוברים ודאי לעשות סייג 
לקיים דבר תורה אין זה בל תוסיף כי מחזקים דברי 
תורה בזה שלא יבואו לגרוע בשר בהמה, וה"ה 

א לחזק גורעין שופר בר"ה בשבת שלא לגרוע אל
שלא יבואו לחלל שבת שהוא ככופר בכל התורה. 
משא"כ לתקוע מעומד ומיושב שהוא לערבב את 
השטן לא לחזק בזה ד"ת ולא לשום סייג רק כדי 
להוציא לאור דיננו, שפיר הוקשה להם הא קא עברי 
על בל תוסיף. ואפי' יהיה מצוה דרבנן שייך בל 
תוסיף דלא כתי' הרמב"ם ז"ל. ותירצו התוס'
דבעשיית המצוה ב' פעמים ליכא בל תוסיף. ונר 
חנוכה ומקרא מגילה אע"ג דלאו סייג מ"מ לא שייך 
בל תוסיף הואיל וליכא מצווה בדאורייתא כה"ג 
כלל וכו'. ומיהו שמיני בסוכה דיתבינן ולתוס' איכא 
בל תוסיף אף במצוה דרבנן ועתה בקיאין בקביעא 

ן עושין דירחא כמו שהקשה בחידושי הרשב"א, ואי
מספק אלא מודאי דרבנן, י"ל משום סייג שלא 
יבואו לזלזל ביום ראשון גם כן. עכ"ל. והביא דברו 

  .  (סוף החלק הראשון)אלו אף בפתיחה הכוללת 
יצא להקשות על (דרוש וחידוש ר"ה כ"ח:) אלא דהרעק"א 

דקאמרי  (שם ד"ה דלמא קסבר)דברי הפמ"ג מדברי התוס' 
ות עובר עליהן שלא בזמנן דאי קסבר ר' יהושע מצו

הישן בשמיני בסוכה ילקה, ובשביעי ספק שמיני לא 
יתיב. ולדברי הפמ"ג אף לר' יהושע י"ל דיתבי 
בסוכה בשמיני, דשאני התם דנעשה משום סייג 

  לתורה וליכא בכה"ג משום בל תוסיף. ויל"ע.
  

 [כתב ע"י הרב ש. פ. שליט"א]
  

  פיי מוסר 
  חודש אלול

אפילו במעשים ריבוי - האלול עבודת
השפלות נגד להציב נוכל מה" - חיצוניים
  ? החטא במדרון והירידה
בעשיית האדם שירבה היא היעוצה העצה
רגע לנסיון יבוא בטרם עוד טובים מעשים
השינוי וךמת טובים מעשים ובהרבות ...הבחירה

,הרגל לו שנעשים עד, התלהבות מתוך, הזה
,שישמע מוסר דברי יועילו, אז רק ואז, כחוק

כל  .פנימית להכרה החיצוני ההרגל את ויהפוך
במעשי ולהרבות להתלהב היא אלול עבודת
הקצה אל מקודם בו שהיינו הרפיון מקצה, חיזוק
  .ההתחזקות של השני
הרבותל יש שבעשי"ת בשו"ע איתא והנה

נזהר שאינו באלה אף, מצוות בדקדוקי בזהירות
פת לקנות שלא כגון, השנה ימות בשאר בהן

,בזה העניין מה עיון צריך ולכאורה', וכדו פלטר
  ? יזהר לא כ"שאח יודע אם בזה התועלת ומה
דרך את ל"ז חכמינו הורונו שבזה הוא הענין אלא

להתחזק צריך גדולה שבהתלהבות, התשובה
אף, מצוות ובדקדוקי טובים במעשים תולהרבו

דרכינו שינוי כי, מדרגתנו לפי אינן שעדיין פי על
לפנינו ויפתח, לבבנו את יכשיר הקצה אל מהקצה

ב"ח מאליהו מכתב(...". הנכונה התשובה אפשרות את
  )56' עמ

  נערך ע"י מחבר קונטרס 
  "עבודת חודש אלול וימי הסליחות"

  מסדרת עבודת המועדים

  מקרר, האם רשאי לפתחו בשבתהאור באת אם יתק  מסתפק
  .יחא ליה בהדלקת האור כשלאג.  ספק פסיק רישא לשעבר.ב.  הדלקת הורה ע"י פתיחת דלת המקרר.א. 

  סירכא קט ואזיל.ו.  יש חזקה המתגדת לספק.כשה.  כשפותח בשיוי.ד. 
בער"ש האם רשאי לבקש מגדול שאיו יודע שעתיד האור  במקרר"ז הארכו בס"ד לעין מי ששכח לתק האור יבגליון ר
, וכן דו בגווא שעושה כן ע"י קטן. ועתה דון בס"ד במי הדלקת הורהכלפי  "מתעסק"חשיב ש לפותחו, מאחרלהדלק 

  . האם רשאי לפתוח המקרר בעצמו האור,את אכן יתק  שמסופק אם
  א. הדלקת הורה ע"י פתיחת דלת המקרר 

מלאכה בידים או פסיק רישא. דעת  פתיחת מקרר כשעל ידי כך דלקת ורה חשבתחלקו גדולי פוסקי זמיו האם 
ח"א  "ש(מנח הגרשז"א זצ"לשיב פסיק רישא. אולם כה"ג חבד ג ד"ה ובמקום) גה(ח"ב פמ"א ה ור לציוןוהא (או"ח ח"ב סי' סח) מאג"ה

 הגרח"ק שליט"אדעת ו .קלו) גהפכ"ג ה "ש(ארח זצ"להגריש"א וכן וטה דעת  .מצדד דחשיב מעשה מלאכה ממש אות ט) אצסי' 
   .א) אות(פל"א  כ"ששהוכן פסק  .להחשיבו כפס"רהמהג ש(נזר החיים עמ' קפד אות עב) 

  ב. ספק פסיק רישא לשעבר
ה לדעת המחמיריםוה ד  ,פס"ר ה בכללדפתיחת המקרר אי"מצא עושה  דאיכא בזה כיוןיש לאסור ב ספק דאו' שמא

הסובר דספק פס"ר שרי דהוה דבר  (סי' שטז ס"ק ג וס"ק ד) הט"זע"פ דברי  מקילין יש לדון להתירמלאכה בידים. אולם לדעת ה
  שלא במתכוין ומותר, ע"כ. 

(יט: ד"ה מפני הו"ד בב"י (סי'  ר"ןהו (שבת מלחמת יט: ברי"ף) רמב"ןמהשהביא ראיה לדברי הט"ז  א ס"ק א)(סי' רעז קו" בגר"זועי' 

סי' פז יו"ד ( בחי' רע"א. אלא דיעויין (מא. ד"ה המיחם) במאיריושכן הוא  ,(סי' שטז על סע' ג ד"ה ולכן) בביאור הלכה. וכן הביא שיח)

  פקפק בדברי הט"ז.ש על סע' ו ד"ה י"א)

(שנה שניה  הבן איש חי(מלאכת חורש ס"ק כב אות כא),  האגלי טל, )ט וססי' שיט 'סעעל (סי' שב  מבוטשאטש הא"אוהכרעת 
 חלקת יואבהדעת  . אולםכהט"ז גה מה)ה(שש"כ פ"י  והגרשז"א זצ"ל (כללי דשא"מ אות ז) שביתת השבתה פר' וארא אות ו),

משמע דלא סמך לכתחלה על דברי הט"ז אלא במקום איסור דרבן. וכן ק טז) (סי' שטז ס" מ"בבולהחמרי בזה.  (ח"א סי' ח)
  ד"ה והגרי"ש).  ל הגהמאור השבת ח"ד סי' יד ( הגריש"א זצ"לפסק 

  ג. לא יחא ליה בהדלקת האור
חשיב איסור מי שמא ב"ד  ,דדוקא במקום איסור דרבן מתירין ספק פס"ר לשעברלעיל אף לדעת המחמירים אלא ד
יחא ליה וכמו כן  אם יש אור חשמל בבית בלא"ה לא איכפת ליה בהדלקת האור,הרי ד ,ןדרב ורהלאו  בהדלקת הדאי
כמבואר וא"כ י"ל דהו"ל פס"ר דלא יחא ליה שאיו אסור אלא מדרבן  שהרי אין רצוו לעבור איסור, שידלק האורחפץ 

  ועי' בזה בגליון ר"א.). ג ד"ה ומצטער’ שכח סעסי' וד"ה דלא  שם( ובביאור הלכה (סי' שכ סע' יח) שו"עב
לראות  לו אפשרע"י כך  שהרי ,דכיון שבכל ימי השבוע אפילו כשיש לו אור בבית יחא ליה בהדלקת האור אלא דיש לדחות

דאף שהאיש הזה דרכו וביאר  (מנח"ש ח"א סי' צא אות ט) הגרשז"א זצ"ל שכ"כגם בשבת חשיב יחא ליה. שו"ר  ,יותר טוב
עשה על ידו שת "צבכל ערב שבת להוציא הורה, וגם עכשיו טרח הרבה למצוא כרי כדי לפתוח הדלת והוא מצטער מאד וא

ואסור לכו"ע לפתוח הדלת גם לדעת המתירים בפס"ר דלא יחא  ,חשיב פס"ר דיחא ליהה בשבת, אפ"ה ברור הדבר דמלאכ
ורה ה אף אם עוצם עייו או מכסה תיכףאור שעשה בהיתר (וליה, משום דאם אמר שמותר הרי שוב יחא לו להות מה

 דאע"פ דלא(ח"א ססי' לד וח"ג סי' כח ד"ה ומה)  באז דברוהות מההדלקה, אסור). [ועי' במכסה באופן שלא יוכל כלל ל
יחא לאדם כת' דבמקרה שבימות החול  (פ"ל הגה יא ד"ה עוד) ובארחות שבת. חשיב יחא ליה בעשיית המלאכה ,יחא ליה

במלאכה ורק מחמת איסור שבת לא יחא ליה אין זה בגדר פ"ר דלא יח"ל, שהרי אם יהא מותר לעשות את המלאכה שוב 
   יהא יחא לו במלאכה. עיין אגלי טל מלאכת אופה בהגהה לאות מ"ה, ע"כ].

(בפס"ר  מקילין לעילפי הלקיים ט"ז ה"ל ואע"פ דמבואר דחשב "יחא ליה" כשידוע שהאור ידלק, מ"מ אכתי התירו של ה
  אלא ספק ובשעת פתיחת המקרר, איו מתכוין למלאכת העברה. הב"ד אי ) כיאפי' דאו'

  . כשפותח בשיויד
בכלל איסור תורה  ורהדהרי הדלקת  ,תלוי בפלוגתא ורהמצא לפי"ז שהיתר פתיחת המקרר באופן שמסופק אם כיבה ה

אא"כ יש עוד  אין לה גוף לוהט להרבה פוסקים הדין כ"ל ויש סוברים שאסורה מדרבן היא (עכ"פ כשיש לה גוף לוהט, ואם
אלא די"ל דאף הם יודו אם פותח המקרר  .הט"זדהיתר ן על ) וא"כ לדבריהם לא סמכידברים הפעלים ע"י פתיחת המקרר

  דבכה"ג ליכא אלא איסור דרבן ובמקום ספק פס"ר לשעבר קטין להקל בכה"ג כ"ל.  בשיוי כגון ע"י המרפק או ברגלו,
  . כשיש חזקה המתגדת לספקה

וא"כ אף להט"ז יש לאסור.  ,האם ימא ב"ד שמעמידין הורה על חזקתה הראשוה ששארה במקומה דיש להסתפקאלא 
') עדיין יש להתיר ותחזק (עיין בזה לקמן אות אדרבן גד ור בזה מ"מ לדעת הסוברים דאמרין ספק סאף אם יש לאאולם 

  כשפותח בשיוי. 
 אן מיד כשתעורר הספק מעמידיןגם מסתפק בזה דאולי איו דומה לשם, דכ (שש"כ פ"י הגה מה) שהגרשז"א זצ"לשו"מ 

שהרי מבואר מיר הורה על חזקתה הראשוה ששארה במקומה, ע"כ. וצ"ע. והעירוי די"ל דהכא לא מהי חזקה להח
למלאכה, וב"ד כיון דספק הוא אצלו י"ל דאכתי כמתכוון דפס"ר אסור כי חשיב (מכשירין פ"ד מ"א)  וברא"ש (יומא לד:) בתוס'

  הוי כאיו מכוון. 
  . סירכא קט ואזילו

ע"פ  ,ה דרבן)מלאכספק איסור כשפותח עכ"פ בשיוי (דאיכא רק משום להתיר ומ"מ אף ללא היתר של הט"ז ה"ל יש לדון 
בעין אשה אחת שבשלה בשר ושכחה אם מלחה אותו תחילה אם לאו, דהבשר מותר  (יו"ד סי' סט ס"ק כד) בט"זהא דמציו 

באכילה כי לא הוי אלא ספיקא דרבן לקולא, ועוד די"ל דבודאי עשתה האשה כדרכה ומלחה תחלה כעין ההיא דאמרין גבי 
  . (ס"ק א) באו"ח בסי' תכ"ב בט"זרבו" א"צ לחזור דסירכא קיט ואתי, ע"כ. וכן קט ק"ש טעה ב"וכתבתם" והתחיל "למען י

א ן לקולא, א" שמצד אחר בא לו שהופליג על הט"ז דכל היכא דאיתחזק איסורא לא אמרין ספק דרב(שם)  הקה"כ אולם
מלחה דהרי עין המליחה עסק  , ואין להתיר מטעם דסירכא קט, דאדרבה הכא מסתברא דלא(דהוי דם שבישלו)מדרבן 

 המחת יעקבוכן (גדול הוא והיאך אפשר ששכחה עסק כזה גם מ"ש דיש כאן רוב גד חזקה ליתא דלא שייך כאן רוב, ע"כ. 
שדוקא היכן דאתחזק איסורא איו מודה לו,   (ח"ב סי' עח) שבות יעקבחולק על הט"ז, אלא דעיין בספרו  (כלל א אות טו)

  . )צירף להתירא סברת הט"ז ה"ל ואעפ"כ למעשה רק
קט כסברת הט"ז בעין אשה שמסופקת אם סרקה שערה לפי טבילת מצוה, דהוי ספק דרבן  (יו"ד ק' סי' נג) הוב"י מיהו

[דרק העיון הוא מה"ת, אבל החפיפה איו אלא מתקת עזרא], וכיון דמסתמא קודם הטבילה הגה כמו שרגילה תמיד 
דסירכא קיט ואתי ועשה כדרכו  , ע"כ. ולפ"ז לכאורה ה"ה ב"ד י"ל(שם)קטה ואתי כמבואר בט"ז  לרחוץ ולחפוף סירכא

שכתב שדוקא היכן ש"התחילה" להתעסק אמרין סירכא קיט (וכגון  (סי' קצט ס"ק ב)הפת"ש ואף לדעת  .ורהלתק ה
בגליון "ו], י"ל דאם התחיל להכין ההכות  [ועי' בזה (ח"א ססי' קו) הקה בשםשיודעת עכ"פ שמלחה צד אחד). וכן פסק 

והרי שהספק הוא בגוף החפיפה א דיש לחלק דשאי התם שגם את זה הכין כדרכו. אל בערב שבת גם לדידיה אמרין ב"ד
וחילוק זה שייך אף בדעת הט"ז  .משא"כ ב"ד שלא התחיל להתעסק בגוף ההכת כיבוי המקרר ,התחילהזוכרת שעכ"פ 
שגם רצו לדמות להא דיא דהט"ז,  (פכ"ו הגה יט) בארחות שבת וכן מצאתי[ .וצ"ע סוף סוף בישל והתעסק בגוף הבשר),(דשאי התם ש

וכתבו לחלק דהתם יודעת שעסקה בבשר, שהרי בישלתו, ובזה אמרין דמן הסתם מלחה אותו קודם הבישול, אבל ב"ד אפשר שלא 
  התעסק כלל עם המקרר]. 

  . הכרעת הפוסקיםז
שלא ידוע לו האם  פתחים[ושם מיירי לעין  בכה"ג שקט להתיר(ח"א ססי' נ וח"ג סי' קב)  להועיל מלמדשו"ת במציו  אולדי

ובמחת אשר  (פ"י אות טו) בשש"כ ,ס"ק ב) (סי' פ בשערים המצוייים בהלכה וכן הוא .דלק אור]עלול לה א' מהםבפתיחת 
  .ח"ד סי' יד אות סג)(במאור השבת ועי'  כתבו להחמיר בזה. ב)(פכ"ו אות ישבת  בארחות אולם. (שבת ססי' מ)

וכמו כן דברי הט"ז  ,(עי' לעיל באות א') ולמעשה כיון דהדלקת הורה ע"י פתיחת המקרר אם חשיבא פס"ר תלויה במח'
(של  לצורכו דברלהוציא על מת שיעשה כן  שיפתחה או יבקש מקטןאין להקל בדבר, אלא יבקש מכרי דאין לכו"ע, ראה 

  י. שבת או אורחים, ויעשה כן ע"י שיולצורך עצמו  אף ע"י ובדליכא עכו"ם או קטן יש מקום להקל ,הקטן)
  -מסקא דדיא  -

ע"י , או , יפתחה ע"י כרימער"ש של המקרר תאלקטרויהמערכת ההורה או אם יתק  בשבת המסתפקהעולה לדיא, 
 הרגל עשה כן בשיוי (כגון ע"י המרפק אווי ,עצמואף ע"י  לצורך שבת וכדו' קום להקלואם אין קטן יש מ(לצורך עצמו) קטן 
  .עי' בגליון ר"א שכתבו איך להוג בסגירת המקרר בכה"ג ,). ואם אחר שפתחה אכן הורה דלקהוכדו'
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