
  

היח בטעות תפילין של ראש 
  תחילה כיצד יהג

אמר רבא ש"מ מדריש[לג:] אמרין ביומא 
לקיש עבורי דרעא אטוטפתא אסור, היכי

  עביד מדרעא לטוטפתא.
יריןדאמר אין מעב -ופרש"י מדריש לקיש 

ֵחראַ ל -על המצוות. עבורי דרעא אטוטפתא 
בשביל תפילין שבראש אסור,ע תפילין שבזרו

דהא בזרוע פגע תחילה. הכי עביד מדרעא
מן הזרוע יבא על ראש, ייח -לטוטפתא 

(פי'שבזרוע תחילה ואח"כ ייח של ראש. 
דאסור להיח תפילין של ראש קודם שייח תפילין

מצוות תפילין של יד, דהאשל יד, דקא מעביר על 
  .קודם שיגיע לראש) פגע ברישא בזרוע
על פירושו דאי[שם ד"ה עבורי] והקשו התוס' 

הכי מאי אריא מדריש לקיש, תיפוק ליה
כשהוא מיח מיח של[לו.] מדאמר במחות 

יד ואח"כ של ראש, דכתיב וקשרתם לאות
על ידך והדר והיו לטוטפות בין עייך. ומפרש

רב האי גאון זצ"ל דאיירי בשעה ר"ת בשם
לא יעבירש ילין ומיחן בתיק,שחולץ התפ

אותן של יד ויתם בתיק תחילה, ואח"כ של
ראש למעלה, דא"כ כשיבא להיחן יפגע בשל
ראש תחילה, ויצטרך להעביר על המצוות,

  משום דיש להיח תחילה של יד.
דלפי"ז אם ארע שפגע[סי' כ"ח] וכתב הב"י 

ילה צריך להעביר על אותהבשל ראש תח
[כלל "שד תחילה. וכ"כ הראמצוה וייח של י

[פ"ד מהל'. וכך הם דברי הרמב"ם ג' סי' א']
'שכ[הל' תפילין ח:] . ודלא כמוק"י תפילין ה"ח]
  תחילה, ולא יעביר על המצווה. "רדייח ש

אם פגע -[סי' כ"ה ס"ו] וכן פסק לדיא בשו"ע 
צריך להעביר על אותה בשל ראש תחילה
   . חילה ואח"כ של ראשמצוה וייח של יד ת

כתב[סדר הל' המוציא ופירושה] והה באבודרהם 
משמיה דר' גרשון ב"ר שלמה, דמעשה
שאירע בר"ח טבת שמוציאין ב' ס"ת, א' של
ר"ח וא' של חוכה, וטעה ש"צ ופתח אותו
של חוכה ובירך הקורא עליו, והזכירו

עה ובר"ח שהוא תדיר יש לוהציבור כי ט
דע והפסיק וגלל הס"ת לקרות בראשוה,

שהגיע לפרשת ר"ח. ואמר (הר' גרשון) שיש
סיוע לדעתו שציוויו לגלול ולהפסיק,
דקתי כל המצוות מעכבות, בעי ר' ירמיה
אפי' הקדים תפילה של ראש לשל יד, א"ל
אף אא סבר כן. ומדקתי מעכבות משמע

א יצא, וצריך להיחןשאם היחן כן ל
  כמצוותן. ע"כ. 

דבריו לדיאס"ג] ד [סי' תרפ"א הרמ"א והבי
ואם טעה והתחיל בשל חוכה, צריך -וכתב 

  להפסיק לקרות בשל ר"ח.
אע"ג דאין מעבירין[ס"ק ה'] וכתב שם המג"א 

על המצוות, הכא מעכבות, דדמי להקדים
  תפילין של ראש לשל יד.

א דאם היח תפילין שלומשמע דס"ל לדי
יח ברישאראש תחילה, צריך להסירם ולה

 יד, והדר לחזור ולהיחם כסדרם. שלתפילין 
אולם הט"ז הקשה על דברי האבודרהם
דהאי גמ' שהביא לעין תפילין ליתא בשום
דוכתא בתלמוד. ואיפכא דמדברי הב"י בסי'
כ"ח, משמע דלכו"ע אם היח של ראש

להסיר תחילה ואח"כ של יד דודאי א"צ
בזה שוםאותם ולחזור ולהיחן כסדרן, ואין 

סברא לעשות כן. ואף השו"עם דעה או שו
לא אמר רבותא טפי דאפי' היח של [סי' כ"ה]

ראש תחילה ואח"כ של יד צריך להסירם.
אלא כיון שהם כבר על ראשו וידו, בדיעבד
קיים עכ"פ מצוות תפילין. דהא הטעם בגמ'

ן עייך, כ"ז שביןדכתיב והיו לטוטפות בי
ון שיש בראשו וידו עייך יהיו שיים, וכי

יים די בכך. דהא אע"ג דבשעת התחלה לאש
  עביד שפיר, מ"מ בהוויתן עליו יש כאן בדין.
אלא דהמעיין בלשון הט"ז יראה דכל דבריו
בעין תפילין, איירי בכה"ג דהיח כבר
תפילין של ראש ושל יד, אלא דהיחן שלא

שתא עכ"פ איכא לטוטפות ביןכסדרן, דה
ש ועדייןראא איירי בהיח של עייך. אולם ל

  לא היח של יד. 
עי' ט"ז, -  'כת[א"א שם ס"ק ד'] ואכן בפמ"ג 

ור"ד אבודרהם בהל' ברכות הובא בב"י סי'
ק"מ, יע"ש. ועי' מג"א אות ה' דדמי להקדים

. ולכאו' הייו היח שתיהן,י"ר לש"תפילה ש
לבד, צריך לחלוץ מיד ולהיח "רש הא היח
יך שתים. ועיין א"רעי, שיהא בין י"ש קודם

כל שהיח של ראש תו א"צ ליטלו[ס"ק ח'] 
  משם ומיח של יד. וכן משמע בסי' כ"ה.

דוקא פגע, -כתב [סי' כ"ה ס"ו] "א קאולם ברע
אבל היח הראש תחילה א"צ להסירו, ט"ז

סתימות דבריו. ומכ"סי' תרפ"ד ס"ק ד'. ע
דאין פ"ק משמע דס"ל לדיא בדעת הט"ז,

וכבר היח שתיהן, "ים של ראש לשדיבין הק
  לבין היח של ראש ועוד לא היח של יד.      

דאף -א  -וחזין לפיו ג' סברות בהאי דיא 
א"צ "יאם הקדים של ראש ועוד לא היח ש

, אלא ייח כעת תפילין"רלהסיר תפילין ש
יחדאם היח של ראש ועוד לא ה -של יד.  ב 

ר תפילין של ראש ולהיחסישל יד, צריך לה
התפילין כסדרם. אולם אם היח של ראש
ולאחריה של יד תו א"צ להסירם ולהיחם

דאף אם היח כבר שתיהם -שית כסדרם. ג 
  צריך להסירם ולחזור ולהיחם כסדרם.

  בס"ד

  מיקתאע תאמעש

  חדר מוגן  ל כס קים תפילת י"ח כדי להימחללין שבת ומפס   האם
לסמוך במקום סכה על הרוב או על שלוחי מצוה   ה.פקו" דוחה שבת אף במקום ספק סכה.  ד.מקומות שהותר להסתכן.  ג.הסכה רחוקה.  ב.חובה להצל מסכה.   א.

  הוראה כללית שלא לחלל עלולה לגרום פק".   ז.קה ליכא סכה).  סטטיסטי פק" (כשעל פי ה ם קוגדר מיעוט דחיי' במ ו.אין יזוקין. 
  . הוראת גדולי הדורות ט.האם היתר לחלל מפי הסכה תלוי בחיוב להתרחק ממה.  ח.

 י"ח תפלתהאם המצא באמצע  בייהםו ,עוררות שאלות הלכתיותתמ ,זעקותאהריבוי ועקב המצב הקשה בארץ הקודש (ר"ל) 
מוגן (וכגון להדליק ע"מ להגיע למקום  להגיע לחדר מוגן, וכמו כן האם חייבים לחלל שבת בעת הצורך חייב להפסיק תפלתו כדי

אולם  ,במקום שהדבר כרוך בסכה של ממש אין ספק דחייב להציל עצמובאמת ו להגיע לשם). ע"מהמדרגות בלילה בחדר אור 
הסיכון הוא  וסטטיסטיאבל כשדין ביחס לכל או"א באופן פרטי  ,לרבים כא סכהי איכלל במקומות שאע"פ שבאופן הוא הספק

   .קטן מאוד
  צל מסכה ה להחובא. 
"כל מכשול שיש בו סכת פשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממו וליזהר בדבר יפה יפה  (רוצח פי"א ה"ד)  הרמב"ם כבר פסקהה ו

ומשמע מדבריהם דאיכא  .(חו"מ סי' תכז סע' ח) השו"ע מ"ע וכו'" וכדבריו פסק יטל יר ב ואם לא הס ,שא' השמר לך ושמור פשך
  . ועוד (דברים פ"ד פס' טו) העמק דבר ,(ח"א סי' כ אות ה)  המרחשתוכן קטו  איסור תורה בזה.

  הסכה רחוקהב. 
אלו הן: לא ישתה , וכת פשותהם סיש במפי ש אסרו חכמיםהרבה דברים כתב דגופא ו) - ה"א ה "י פרוצח ( רמב"םהצ"ע שהרי לא דא

  לבושב וכן הביא משמע שדברים שיש בהם משום סכה אין בהם אלא איסור דרבן. .וכו', ע"כמים מגולים שמא שתה מהן חש 
   .א) אות (יו"ד סי' קטז  

היכן דאיכא רק  אבל ו', לחלק בין סוגי הסכות ולומר דאין כל המידות שוות, והיכן שהסכה ממשית איכא איסור דא רחךכל וע
סותרים, שהרי לעיל כת' שהוא איסור מדרבן, ומאידך  לבושהדברי  מצאו לומר כן דאל"כ ועל כרחךוי מדרבן. החשש סכה 

כת' לחלק שהעשה והלאו שהביא הרמב"ם ה"ל הם מן  (חו"מ ח"ב סי' עו) האג"מ וכן .שהוא איסור תורהכתב  )יא(אות  ו"תכ 'סי מ"ובח
בכל  בס"ד . וכבר הארכוואתחן סי' ז אות א)פר' ( במחת אשר שכ"כ מי ושו"מ. סכה אסור מדרבן חששכא רק כשאי אבל התורה, 

  זה בגליון ק"י.
עובר על איסור י"ל דומע ללכת למקום מוגן  סכהמשום יכא היכן דא וא"כ .כיס עצמו בסכהלהמה"ת ומעתה מבואר דאסור 

   ועי' לקמן. .ו אלא מדרבןאי חשש אולם היכן דאיכא רק .תורה
  מקומות שהותר להסתכן ג. 

 שרי לסכן עצמו כי התורה התירה זאת, וכמ"ש פרסהלצורך מציו דמ"מ  מבואר לעיל,כ הכס במקום סכהאלא דאע"פ דאסור ל
(מו"ק יד. ד"ה   הקרן אורהוכ"כ  .א)ות י(או"ח ססי' תכח א  האב"זוהביאו  דאפי' סכה גדולה.שם ומשמע מדבריו  ,(יו"ד ת' ססי' י) בוב"י

להסתכן  דאסורבגליון פ"ח בסמוך וועי'  כשאיכא חשש סכה באופן רחוק.רק  בכה"גשמותר כתב  (חו"מ ח"א סי' קד) ובאג"מ. שוב)
  ובגליון ק"י לעין טיול במקום שיש חשש סכה.  לצורך מצוה.

  אף במקום ספק סכה  פקו" דוחה שבת ד. 
  עבור זה  מחללין שבת 'ואפי ן הסכהאיכא להציל עצמו ואחרים מ מצוהלהסתכן, אלא אף איסור  איכארק דאמם בלא"ה לא 
ולא רק סכה ודאית דוחה את השבת אלא  .סי' שכח ס"ק ד וס"ק ו)( המ"ב "שוכמ ,"לא תעמוד על דם רעך"כתיב דכתיב "וחי בהם" ו

  ערוה"ש ה, (ח"א סי' יג) שבות יעקבהואפי' בכמה ספיקות הדין כן, כמ"ש  .ג)סע' (שם סע' ה, וסי' שכט  השו"עאף ספק סכה דוחה, וכמ"ש 
   .ק"יו ות ס"גועי' בגליו .(פל"ב הגה ב) שש"כהו(סי' של אות ה)  

  קין וזיאין מצוה על שלוחי או על הרוב  במקום סכה לסמוךה. 
   .(סי' שכט סע' ב) השו"ע פסקוכן . אזלין בתר הרוב  לאדבמקום פקוח פש  (פד:) ביומאכבר מבואר ו

דברי ר"מ וחכ"א אחת זו כו' תי רב ביבי קמיה דרב חמן שלש שים משמשות במוך קטה מעוברת ומיקה  (יב:) יבמותבאלא דעי' 
ועי'  . (שם ד"ה שלש) בתוס'עיי"ש ו .ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו משום שאמר שומר פתאים ה', ע"כ

איך לדעת חכמים תשמש כדרכה ותכיס א"ע לסכ", ואין סומכין על הס. ולכן העלה דע"פ רוב מעוברת,  ח) סי'  (ח"א במהרש"ם
. ואף , ורק חשש מיעוטא איכא, ור"מ לשיטתו דחייש למיעוטא, ורבן סמכי ארובא, ואמרי מן השמים ירחמווקטה איה מתעברת

. משא"כ ברוב גמור (ו')ק ספק, כמ"ש הרא"ש ואס"ז ב"מ דפריש וכו' דהוי ר , הייו ברובא, דכלדא"ה בפ" אחה"ר כדאי' ביומא
משום דאתחזיק ישראל באותה חצר והקביעות שאר במקומו, לכן א"ה בפ"  )שם(שבטבע, גם בפ" סמכין ארובא. ועוד דביומא 

 אחה"ר, אבל היכא דהספק בגוף  סכה ודאית, והספק אם הוא ישראל וחייבים להצילו לכן א"ה בפ" אחה"ר. ועוד דהתם הי'
אבל ב"ד שיש סכ" עפ"ד הרופאים, ורוב  ,תם שע"פ רוב אין חשש סכ", לכן לשי' רש"י אסורהסכה סמכי' ארובא, א"כ דוקא ה

ר פתאים השם כת' שהא דסמכין הכא על שומ (כתובות אות קלו) ובקובץ שעוריםשים מתעברות, לכ"ע יש להקל בזמן עוה, ע"כ. 
ייב להמע ממהג דרך ארץ, וממילא הוי כאילו אין בידו לשמור את עצמו ואז שמר מן השמים, אבל היכא ו כי אין אדם חהיי

  שבידו להזהר איו בכלל פתאים, ואם לא ישמור את עצמו הוא מתחייב בפשו ולא יהא משומר מן השמים, ע"כ.
 .)אבל יכול לילך למקום אחר כדי שיפול החש מרגלו( תפלתו (בדבור) פסיקחש כרוך על עקבו לא י 'אפידתן ד :)ל( ברכותביעויין ו

אבל  קפוס איו פעמים איו ושךשרוב  דדוקא חש (שם) והרע"ב שם)פירוש המשיות (הרמב"ם  ו, ופירש(סי' קד סע' ג) שו"עבפסק וכן 
   .כמבואר לעיל הרי לא אזלין בפק" בתר הרובוצ"ע ד  .עקרב פוסק

דוקא ביש ודאי  הייו אין הולכין בפ" אחר הרוב קיי"ל דהא דד הגמ' בברכות שםשהוכיח מ (סי' קלז ד"ה והה כל) וןן ציבבי שו"מ
אבל בשעתה אין כאן פקוח פש רק שיש לחוש לסכה  ,עוטאכגון בפל עליו הגל דאז חוששין אפילו למיעוטא דמי ,סכת פש לפיו

ן בתר רובא כמו לעאמר הכי .ין איסוראהבאה בזה אזלי איך מותר לירד לים ולצאת למדבר שהם  ועיי"ש שכתב דאם לא
  כיוןמהדברים שצריכין להודות על שצולו ואיך מותר לכתחלה לכוס לסכה ולעבור על ושמרתם מאוד לפשותיכם אע"כ 

  ., ע"כותה שעה שהולך עדיין ליכא סכה הולכין אחר הרובדבא
התורה  זה לצורך ולצורך פרסה  הוא כימשום סכה וכו' אע"פ שיש בזה שכתב דמותר לירד לים ' ססי' י) ד ת (יו" בוב"י אולם יעויין 

, "עצמו למיתה לא על שכרו כו'מסר לן ו אליו הוא ושא את פשו מפי מה זה עלה בכבש ותלה באיהתירה כמבואר בש"ס דאמרו "
והביאו  ., ע"כהולך אל מקום סכה הרי זה עובר על ושמרתם מאוד כו'אבל מי שאין עיקר כוותו למחייתו ומתאות לבו הוא 

ת  דרג בין אלא דשמא יש לחלק .בין ציוןהדלא ס"ל כ ומבואר  .(מו"ק יד. ד"ה שוב) הקרן אורהוכ"כ  .(או"ח ססי' תכח אות יא) האב"ז
די"ל  , משא"כ בסכה רחוקה יותרוש להיש לח בסכה גדולה וע"כ אפילו איה לפיומיירי הסכות, דהרי משמע מהוב"י ד
עין לעשות ל י(ושם מייר  דעל סכה שאיה לפיו לא חיי'כתב (יו"ד ת' ססי' רי)  הוב"יכן דהרי  "לדבכה"ג מודה להבין ציון. וע"כ צ

  ועי' בזה לקמן באות ו'. .)ע"מ לברר התרופה למקרים שעתידים להיותחלה ר ממיתוח מת הפט
מהא עקרב  יישבשבאמת  (פסחים אות לב) בץ שיעוריםוקב ויעוייןרב כאן י"ל דחשיב כסכה לפיו. "ל דכיון שהעקאלא דלכאורה י

הגרשז"א יזוקין, ע"כ. וכדבריו קט ן ה איקא וממילא יש לסמוך אהא דשלוחי מצון אין ממיתין הוי כלא שכיח היזדכיון דרוב 
(אה"ע   ארזים בעצין מבואר כושוב עירוי ש .מצוה אין יזוקין קא רשאי לסמוך דשלוחידהיכן דאין שכיח הזי (שש"כ פל"ט הגה ד) זצ"ל

ועי'  . וסי' תריח סע' ג) ט סע' ב (סי' שכ בשו"עתירץ דאין זה כלל גמור כמבואר  )שם( רש"שוב[ .(פ"ח הגה ה) "שבהליכ ועי'  .סי' יז ס"ק קכב)
  .]ד"ה ובאמת)יט  סי'   (יו"ד ח"ב במחזה אברהם

דהרי עליו לסמוך  ,בדבוראיו רשאי להפסיק תפלתו  ,ק במצוההמצא באמצע תפלה או עוס לומר דב"ד  היה מקום 'לכאו ולפי"ז
  .(שם)במ"ב כמבואר ומ"מ בהליכה שרי אם איו יכול לכוון בלא"ה על הא דשלוחי מצוה אין זוקין. 
 ויעוין. ח:)-ח.( בפסחיםכמבואר  קיןוזן שלוחי מצוה אין כיחא הזיקא לא אמרין דשהיכ , אבלאולם כ"ז היכן דלא שכיחא הזיקא

סי'  אה"ע ( שו"ע ה להלכה והביאו היכא דשכיח היזיקא.פסק דאסור להסתכן עבור קיום מצוה ש (רסי' א ד"ה הצעיר וד"ה ואם רז"ל) רשב"שב
סמכין אשלוחי  ת"ת דכל זה בשאר מצות אבל ב (כתובות אות רעז) םעוריץ שיבקוב עוד [ועי' (שם). בקובץ שיעוריםוכ"כ שם  .סע' ה)ה ע

  אין לסמוך ע"ז]. שאין הכווה טהורה כ"כדלדידן  ) 16(הליכ"ש פ"ח הגה   הגרשז"א זצ"לזקא. אולם דעת ימצוה אף היכן דשכיח ה
  )סכה איןקה סטטיסטיכשעל פי ה(  פק" גדר מיעוט דחיי' במקוםו. 
ועי'  . גדר ספק סכהאיו ב  ,סכה המקרים איכא משום הסתעפותועל צד הריחוק ש לכד ד"ה ולע"ד) ס 'סי ק' ( "אהרעכבר כתב מ"מ ו

  .כלל ספק פק"ב  ואיבהווה,  םקיי ודספק שאי (אהלות סי' כב ס"ק לב) בחזו"או יו"ד ת' ססי' רי)( בוב"י
דכל שדרך רוב בי  סברא מ עמד בזה והכריע אות ב ד"ה ולעין) ' לז' סי(ת במחת שלמהובאמת גדר מיעוט דחיי' עליו. בדון יש ל ואכתי

בתשובות   ועי' .וקרין ביה בכה"ג וחי בהם ולא שימות בהםחשיב כספק פקוח פש  הזי ראדם לברוח מזה כבורח מפי הסכה ה
   וכבר הארכו בזה בס"ד בגליון ק"י. .)תיד"ה ולדע (ח"ה סי' שצט וההגות

ולהכס במקום  מוכיון שלמעשה דרכם של אשים לברוח מ ,זק ראה רחוקהש ב"ד דאף במקומות י"ל ח"שולאור דברי המ
 שמדמה בעצמו אדם שכתב ש סי' לט)ח"א ( שו"ת צפת פעחה העירוי מדבריעתה ו(דמחללין עליו את השבת.  הוא בכלל ספק פק"מוגן כדי להצל, 

אבל   ,שמתיירא הוא מהסכה אעבור על איסורי שבת ולברוח אע"פ שאין בזה סכה ממש אלל ו מותר ליהיה לו סכה  ז" שעי כרים ולסטיםבעת המהומה מפי גייס של 
אולם ב"ד גם   .(ח"א סי' קכז ד"ה ומש"כ המג"א) מג"באובדרך זה מציו . על דהא אמרו דאסור לישון יחידי(שבת קא)  במאירילאחרים אסור לחלל שבת עבורו. ועי' 

  .)וכ"לחלל  רי לים שלאחר 
דהיכן דאיכא רובא סמכין על שלוחי מצוה  םירבשם הקובץ שיעו ואע"פ שכתבו לעילפסיקים תפלת י"ח בכה"ג. י"ל דמ וכמו כן

עצמו הוא ודאי אלא שלא ידעין  דהזק מצד  משא"כ ב"ד ,התם דהזק מצד עצמו איו ודאישאי יש לחלק דמ"מ  ,קיןודאין יז 
, אבל בכה"ג דאיו בגדר שכיח כיח הזיקא אסור וכ"להמשיך להתפלל במקום דשואף אם רצוו להחמיר ל, הזיקאת מי עתיד ל

 .אר לקמן)(ואע"פ דמחללין ע"ז את השבת מ"מ י"ל דרשאי להחמיר ע"ע כמבו הגרשז"א זצ"להזיקא אפשר דרשאי להחמיר כמבואר לעל בשם 
  ואר בסמוך.כמב לסכהיש לחוש טפי  םלרביראה  בהוד ,להפסיק "להורות לרבים"דיש  י"לובלא"ה 

  הוראה כללית שלא לחלל עלולה לגרום פק"ז. 
י"ל דמורין   ,גרם סכהה להיעלול שבת, שלא לחלל תראה כלליוהשע"י ובלא"ה אף במקום שלכל יחיד כשלעצמו אין סכה אלא 

ישראל שהיה קרוב דא ה"ג)  ע"ז פי"( הרמב"םדפסק  האמ א זו סברהוכיח  (ח"א סי' כז) ובשו"ת מחת אשרכך). צריכה לכשהשעה ( לחלל
הרי זה מותר ללבוש במלבושם ולגלח כגד פיו כדרך שהן   ,למלכות וצריך לישב לפי מלכיהם והיה לו גאי לפי שלא ידמה להם

היאך היה כח ביד   שות כןלער ואס 'כיון דמדאוד (ססי' קעח) הב"יוהקשה  ."תלכו חוקותיהם לאב"ולא חיי' משום איסור ד ,עושין
דמשום הצלת ישראל יש כח בידם להתיר דכשיש ישראלים קרובים למלכות  תירץו ,המלכות להתיר איסור תורה לקרוביחכמים 

 תורה כדיר לעבור איסולקרובי המלכות ומבואר שהתירו  .ו', ע"כוכ (יז.)מעילה ' וכדאשכחן במס. עומדים בפרץ לבטל הגזירות
  (שם).   "מכסהופסח פ"ג ה"א) רבן  (ק מהרמב"ם עוד כן הוכיחו. ישיר אלא עקיף פןאואיה בסכה דהאע"פ  חשל להתרלמוע פק" העלו

 שבת שרי לחללבאופן כללי דיש להורות  ,שמיעת היתר לחלל שבת ללכת לחדר מוגן עלולה לגרום פקו" איכא חששאם ולפי"ז 
. לחלל רשאייו בפ"ע ליכא חשש כ"כ, ס אלשביחיחיד הף וא כה. כא סואי גע' מהרבים יפדאל"ה יש לחוש דא (אם יש צורך בכך),

  במ"ב  וכתב .וקטים עכו"םכשמחללין שבת על חולה שיש בו סכה, משתדלין שלא לעשות ע"י ד סע' יב)שכח  (סי' בשו"ע מציוש כמוו
. הרי להדיא  כך יבוא לידי סכהומתוך רייהו משום דזימין דליתייהו ואתי ג"כ לאהדורי בתעמא ו טדהייהרא"ש  ע"פ )ס"ק לג(

 "מ"מ כיוןע"י עכו"ם בעשיית המלאכה דאע"פ דאין עתה משום פקו  "מחללים ות פעמים אחרבדאפשר שיסובב ע"י זה חשש פקו
ום אף למ"ד שבת הותרה מפי פק" איכא מש שר לעשות בהיתרשמבואר דכל שאפ (סי' רעח ד"ה מותר) בביאור הלכההשבת. ועי' 

[ואע"פ שמבואר לעיל באות ו' שסכה שאיה לפיו לא מחללין עליה השבת,  .ועי' בזה בגליון קפ"ב .בעשיית המלאכה הור תוראיס
  ].. והכל לפי העיןיש לחלק י"ל דשאי הצלת פשות בשבת שמצויה ביותר חשיבא כעומדת לפיו

 השדה בשביעיתלחרוש ולזרוע לעבוד  רדהתי  ע"פ הירושלמישרבו) ד"ה מ דרין כו. ה (ס מתוס' סברא זוהוכיח (שם)  מחת אשר ו"תובש 
מס לתת את ה מהם שאל המלךדאם י ,התירו "פק מ"מ משום ,'דאו דהויא איסורואע"פ  ,שיהיה להם לשלם הארוה למלך ע"מ
כדי  לתת, ש להם אלו שיאף לו בשביעית שדהבהתירו לכולם לעבוד ד. ומבואר המלךבתפיסת  ימותו פרועלמה מלהם  לא יהיהו

  "ד| ה'תשע   גליון קצ"א  | פר' מטות
 'הישיבות'', רמות בקהילת ''חיכי 



  

ב לתמוה עלדכת [בסי' תרפ"ד] ועיין ביד אפרים 
האבודרהם הואהט"ז, דעלם ממו דהך מילתא ד

[פ"ה ה"ה]ערוך בירושלמי מעשר שי ד תלמו
אמתי' דקתי אע"פ שאין מעכבין הווידוי ע"ש.

  ורביו גרשון הוכיח מזה דאף בדיעבד לא יצא.
דכתב דיל"ע בהא[סי' כ"ו א"א ס"ק א'] וע"ע בפמ"ג 

של יד דאם היח תפילה של ראש תחילה ואח"כ
מילתאאמר רבא כל [ד:] יצא, דהא בתמורה 

תעביד אי עביד לא מהי, אפי' לאדאמר רחמא 
במ"ע. ולכאו' הל' כרבא. וא"כ כשיש לו שתיהן
והיח של ראש תחילה אימא דצריך להסיר

(ועי' מ"ש לתרץ בזה בהגהותולהיחם כסדר. ע"כ. 
  .[סי' כ"ו])מהרש"ק 

שאל מי במידי' כ"ה] [למהר"ש קלוגר סובספר החיים 
אי ד,תחילה ואח"כ של י ששכח והיח של ראש

צריך לחזור וליטול של ראש מראשו ולחזור
ולהיחו. ודן שם אי שייך לפסול בזה משום תעשה
ולא מן העשוי, כיון דהתורה הקפידה דבשעת
החת של ראש יהיו לטוטפות בין עייך, דהייו

יון דאפשר לתקןשיהיו עליו ב' תפילין. והעלה דכ
ור ויסיר של ראש ויחזזה, מי שארע לו כן, יחוש 

וייחו שית בלא ברכה, לחוש לדעת האבודרהם
   והגהות סמ"ק.     
וסי' כ"ו -[סי' כ"ה המאיר לארץ ס"ק מ"ג  ובארצות החיים 

העלה לדיא דהעיקרארץ יהודה ס"ק א'] 
כהאבודרהם דאם הקדים תפש"ר לשל יד, יסירם

רישא תפילין של יד, ואף אם כבר היח שלוייח ב
    וייחם. ורד יסיר תפש"ר ויחזי

שאל במי[ח"א סי' "ג] וע"ע בשו"ת הלכות קטות 
ששכח ולבש תפילין של ראש קודם לשל יד אי
עדיף טפי להחזירם, ולחזור וללובשם כדרכם, או

דשמע שהגו בצפת ת"ו -ילבש של יד. והשיב 
היה לובשו ומברך עליוכשפגע בשל ראש תחילה 

בעיי. טב לובשן כדרכן, ויי וחוזר ופושטו ואח"כ
וה" אם ארע לו כך, יסיר של ראש וחוזר

  למצוותו.
הה מהג אשי צפת הוא דלא כמ"ש לדיא

דאם פגע בשל ראש תחילה[סי' כ"ה ס"ו] בשו"ע 
ייחו וייח של יד תחילה. אולם מ"מ חזין דס"ל

תחילה יסירו ויחזור דאם היח כבר של ראש
  .להיח תפילין כסדרם

כתב דמדברי הב"יכ"ו ס"ק א'] ' [סי אולם בברכ"י 
אם לא היח אלא אחת מהם אע"פ -שכתב 

ששתיהן בידו ולא היה לו שום אוס יצא ידי
אותה מצוה שקיים, אבל ודאי שאסור להיח
תפש"ר קודם לשל יד, וכ"ש לבטל שום א' מהן

עכ"ל. הוכיח הרב המובהק אם לא מפי האוס.
איישקב מולכו מרבן קשהחסיד כמהר"ר יע

בדורות שלפיו אשר בעיר הקודש ירושלים ת"ו,
דמי ששכח ולבש תפילה של ראש קודם שלבש של
יד א"צ להסירה, כיון דיצא ידי מצוותה, כ"כ

  בתשובותיו כ"י סי' פ"ה.
[סי' קכ"ה]הביא מהשאילת יעב"ץ [ס"ק ג'] ובשוי"ב 

מי שלבש תפש"ר קודם א"צ לסלקם אלא ילבשד
  .ל יד, ודלא כהלק"טש

[סי' כ"ה ס"ק כ"ב, ובבה"ל ד"ה פגע וכו']ויעויין במש"ב 
דהעלה למעשה דאם היח של ראש תחילה, אפי'
אכתי לא היח של יד, לא יסירם, אלא ימהר

  להיח של יד על מקומם. 
ב'. בן איש חי[או"ח ח"א סי' ד'. וח"ג סי' וע"ע ברב פעלים 

תוי האר"י בשער הכוודכתב דבדבר פרשת וירא ס"כ] 
מבואר דאיכא טעמא רבא להקדים תפילין של יד
לשל ראש, ועל כן יש להורות דאם היח של ראש
תחילה והדר הביאו לו של יד, יסיר התפילין של

  ראש מעליו וייחם כסדרם. 
אולם יש להעיר דהברכ"י מי גריר בכל דבריו

האר"י ז"ל, ואעפ"כ לא חית למימר דמחמתאחר 
התפש"ר מעליו, וע"כר ברי האר"י יש להסיד

דס"ל דכל דבריו הייו לכתחילה אבל בכה"ג
  שכבר היחם שאי.

דהעלה לדיא דיש לחוש[ח"ג סי' ז'] (וע"ע בשבט הלוי 
לשיטת האבודרהם לסלק של ראש ולחזור ולהיחם

מן המובחר, אלא אחר של יד, כיון דאיו רק למצווה
יעשהש ורצון ותן התורה חלק מחלקי עשיית המצווה,

כסדר ה"ל. והי דאם לא עשה כסדר קיים מצוות
תפילין באותו יום, מ"מ רצון ה' שיעשה בכל יום קשירת

  של ראש אחר של יד). 

  פיי מוסר
י(ט)  בתסדר ליל ש -י שבת קדש ע  

 על ישורר אחד וכל" - אמירת זמירות שבת ומעלתם 
 מה בעתו דבר, דיומא מעיי אים שירים שולחו
 מרום מלאכי שכל, מאד חשובה השם עבודת וזה, טוב
 וכל. ..עבודתם וזוהי בה משתמשים המרום צבא וכל

  ,שירה בפרק שכתוב וכמו שירה אומרים עולם יצורי
 שירות תקו דורו דור בכל הדורות חכמי וכבר

  ) שיר, יועץ פלא(...". הקודש בלשון ובקשות ותשבחות

 להאמר ההוגות הפלאות הזמירות אותן ואף"... -
 ידידות מה" כמו, השבת בסעודות ישראל בבתי

 חביבות, געו רגשות מלאות כולן אשר" מוחתך
, לאומרם המהג שלבד הרי, השבת לכבוד ורוממות

 כל את בלב ליטע סריתמו מצוה משום בהם יש דעו
  שיחות  לקט(". ויראה אהבה של פלאים רגשות אותן

  ) תטז'  עמ  א"ח, שער איזיק  ר"להג   מוסר
  

  ערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

    02  571-3932הערות ותרומות בטל'    ©
  19:45  -   20:15ות  בין השע 

א בהם אשים בגזירה כללית, שיתכן שימצוכת' דמיירי  ,(קו"א סי' ס) מהרי"ל דסקיןב הביאוכן  " למי שאין לו.ובב פקשלא יס
אע"פ שמורים היתר לרבים   ,כ"כ ברורה האידהיכן דהסכה  מןדלק החזו"אומ"מ מבואר בדברי  .ממש" שימותו, והוי חשש סכ
   .יר ע"עי להחממ"מ היחיד רשא
מוגן  יש לחוש שהוראה כללית שלא לחלל שבת להגיע לחדר  (דהייו במקום שלכל יחיד כשלעצמו אין סכה כ"ל) ב"ד אלא דצ"ע האם

' ודאי דשרי דהרי (אולם להפעיל האזעקה וכדובחילול שבת.  ךהיה כרו ילחדר מוגן  שלהגיעכיון שאין כ"כ מצוי  לגרום סכה  עלולה
  יש לחוש.שלא להפסיק באמצע תפלה מסתברא דראה אולם לעין הו .רבים)מהסכה  הדבר מוע

     האם היתר לחלל מפי הסכה תלוי בחיוב להתרחק ממהח. 
   .לק מהסכהמוגן כדי להסתלברוח למקום  ב"א רובדרכם של ש כיון (כשיש צורך בכך) מחללין שבתב"ד דמבואר ועכ"פ 
כל או"א סיכון בכה"ג של "ושמרתם"ס לחדר מוגן מדין הכל 'חיוב'ליכא מ"מ  בכה"ג,ל שבת די"ל דעל אף שהותר לחל אלא

אף  חה גדול מדלא מציו שב"א מחויב ללכת להתרפאות ממו תדע. אין חשש שאחרים ילמדו ממו להקל בדבר)ו( הפגיעה הוא רחוק 
דמותר לחלל עבור  )ב"קפ (עי' בזה בגלין סקים אר בפולעין שבת מבו ךומאיד המוכן לרפואתו, רופא אחרלו  ישכשכשאפשר לו, 

מפי פק" דכתיב "וחי בהם" הותר לחלל עבור החולה כל מה  דחיתוהייו טעמא דכיון שהשבת  רופא מומחה יותר. הבאת
ים שרגיל דכל (סי' שכח סע' ד) שו"עב הובא )שבת פ"ב הי"ד( משהבמגיד  גדולה מזו כתבו  רחוק, להצילו אפי' בצד דצריך ליה

וכעין חילוק  ., ע"ככיון שהחולי יש בו סכה עבדיןסכה במיעת הדבר משום ע"פ שאין א בחול החולה שיש בו סכשות ללע
   . , עיי"ש(מד. ד"ה איהו) דה בתוס' מבואר זה

  ט. הוראת גדולי הדורות  
שכתב  העולם השיהבזמן מלחמת י' מח) תבים סבות וכ(הובא בס להתוסס להגר"י זילברשטיין סי' י ובתשו "אמהחזוושוב ראיתי מכתב 

עבור תושבי העיר בי ברק, דיש להחשיב צורך הפעלת האזעקה בשבת לסכת פשות, אך יש להיזהר ממלאכה דאו' בכל מאי  
דין  ן הולכין אחר הרוב בפ", מ"מ בדברים רחוקים הרבה איןדאפשר כיון שסוף סוף אין כאן שאלת פשות לפיו, ואף שאי

אין להחמיר כלל, אלא דלעין הוראה לרבים יש להורות בזה כדין פ", ן, ובמלאכות דרבן תלוי כפי מדת הבטחוכפ" ו
ו"א  והמחמיר במלאכות דאו' איו רשאי להחמיר ולמוע מלהודיע לאחרים האזעקה, ע"כ. אלא דשו"ר שבעובדא דהחז

שורו רקטות ידיעה ברורה קה היא מחמת האזעד לם ב"יז. אוכששמעו קול רעש בשמים חשו שמא זהו מטוס הבא להפג
דמותר לטלפן בשבת בשעת אזעקה עכ"פ בשיוי כדי   (ס להתוסס שם)שליט"א  הגר"י זילברשטייןוע"פ מכתב זה הורה . וכדו'

 "לז"א זצ הגרשהובא בשם  (פ"ח הגה ה) ובהליכות שלמהמת המפרץ). לעורר אדם זקן כבד שמיעה (הוראה זו היתה במלח
לילך באמצע תפלה למקום מוגן היכן דבלא"ה יהיה טרוד ולא יוכל לכוין, ע"כ. אולם התם מיירי  ) במלחמת המפרץדהורה (

לו שבידם לכוון, אמם בהוראה לרבים אפשר דיודה דיש להורות להפסיק אף שיש כא ).16(עיי"ש בהגה בהוראה שהיה ליחיד 
  .  )מות ה' עמ' ה אות הקובץ צח קוטרס מלח( וריהקובץ מב בעל השש"כ  בדבריוכמ"ש לעיל. ועי' 

  -מסקא דדיא-
ורשאי להפסיק אף בדבור לצורך זה. וכמו כן  ,ללכת למקום מוגןועליו להפסיק  ,מצא באמצע תפלת י"חו ,אזעקה אם שמעת

 השבת למוע סכלחלל  מותר ,בשיוילמקום מוגן הדבר כרוך בחילול שבת וא"א לעשותו  ההגעהבשבת קודש אם לצורך 
   המקום והזמן. ומ"מ הכל לפי .)חשיב כספק פקוח פש וע"כלברוח מזה כבורח מפי הסכה   "ארוב בשל דרך (דהרי 

  

  משום איסור יחוד בסיעה במכוית בלילה יש האם
  

    . חת עם איש א' כשר וא' פרוץה אאש  ד.. אשה עם שתי אשים ג. .ןשתי שים ואיש אחד האם אסור מה"ת או מדרב ב.. מדרבןאיסור יחוד מה"ת או  א.
  . בדרך שמצויים עוברים ושבים ט..  לא הולכים דרך התקרבות ח.  .לא הולכים לשמור על האשה  ז. .אחד מהם איו כשר ו. .בדרך ה.

  איסור יחוד מה"ת או מדרבן א. 
שן משום ר' ישמעאל (פ:)  בקידושין וייןהתורה וד מן ליח רמזא"ר יוחאמר כי יסי ,מך וכי בן אם מסית תך אחיך בן אמש

  אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות, ע"כ. ,בן אב איו מסית
 )ד"ה ומה שדקדק( בהשגותיו שם רמב"ןב ויעויין .רמז איו אלא מדרבןדמה שלמדו חז"ל ממשמע (שרש ג)  בשרשים ברמב"םוהה 

  .  תוקפם מה"ת ובייהם איסור יחודאעפ"כ דבהרבה מקומות למדו חז"ל איסורים מרמז ו "םמבהר לשתמה ע
בקאת  כתבו .שהרמב"ם מודה שגם רמז הרבה פעמים הוא איסור תורה 'שכת )שם( שמח לבוב )שם( אסתר במגילתאמם עיין 
, ואפשר מי דיש לחלק בין ההקבלי רה מפ"ת הייו משום דעיקמקומות שא' רמז בדברים שהם מהצת במק ד  (שם) סופרים

על הא דאמרו רמז מה"ת  דרים לט:)- (מכות ב: במהרצ"ח 'ועי[ לבין רמז מה"ת מין דהייו רמז גמור. ,לשון היכן רמיזא דהוי מדרבן
    .](שם) במרגיתא טבאן תורה הוא מטעם הלכה למשה מסיי. ועיין כתב שאף לדעת הרמב"ם מה שסמכו בלשון זה דיש ,מין

(שבת יג. ד"ה מה אשת   תוס', (שבת יג. ד"ה מה אשת רעהו) רש"י הלא המה ,וכבר רבו הראשוים הסוברים דאיסור יחוד הוא מה"ת
  . ועוד  (סי' רמב) תרומת הדשן, (ח"א סי' תקפז ובאלף קח) רשב"א, (מצוה קפח) חיוך ,רעהו)

בדעת  )שם(התרוה"ד . וכ"כ להדיא שאין איסור זה אלא מדרבן )כו(ל"ת ק סמ"גהמ שמעמ  ,(אס"ב פכ"ב ה"ב) הרמב"ם ולעין דעת
  עת הרמב"ם. דב )שם( ביאור הגר"אבוכ"כ . ס"ק א) שם( ב"שהומ (שם) הב"חמ ,סי' כב)ר  ע(אה" ב"ימה משמע הרמב"ם. וכן

 פסק וכן הוא מדרבן.ש ומשמע דס"ל .יט זההשמ(שם סע' א)  השו"עאמם א איסור תורה. שהו ריש סי' כב) ה"ע(א הטורוכבר פסק 
  (ברכות לא: ד"ה אם ראה תראה) הפ"י , (סי' עג) החו"ימיהו  .(ר א כלל ב ח"ג סי' כ אות ג) במורת המאורוכ"כ . (כלל קמב אות א) בקשו"ע

  (אות ב) ערוה"שה ורוב הפוסקים הוא איסור תורה. וכן פסק דלפיכתב  (כלל קכו אות א) והחכמת אדם. קטו שהוא מה"ת
  ].(ח"א סי' ז) בלהורות תןו .יד)- (ח"ג סי' קג אות יג מחת שלמהב '[ועי .(ח"ה סי' רא) שבט הלויריו אחול

  אסור מה"ת או מדרבןהאם שתי שים ואיש אחד ב. 
  דבכה"ג איכא איסור (קידושין פ: ד"ה אמר המאירי) מאיריב שמעמדאף עם שתי שים איכא איסור יחוד. ו (פ:) בקידושיןן יי וויע
הוכיח שאיסור יחוד של  (ח"א סי' תקפז)בתשובת הרשב"א שואל ה אולם. (קדושין פ"ד פתיחה לסי' כ) ביש"ש. וכן משמע חוד מה"תי

סי'   ע(אה"  הערך שי שכ"כ  ועיין ברשב"א שם דשתיק ליה בזה לשואל ומשמע שמודה ליה. שו"ר .ב' שים ואיש א' הוא מדרבן
(סי' א אות ח ועי'  בדבר הלכה וכן פסק . (סי' עג ד"ה ועוד, הובאו דבריו בפת"ש אה"ע סי' כב) בחו"ין קט וכ . )וכן לא תתייחד כב על סע' ה ד"ה

על הפוסקים ה"ל וקט  שתמה (ח"ג סי' קג ד"ה והה לע"ד) במהרש"ם עוד ועי'. (סי' כב אות ג) הב"חועיין בלשון [ בהוספות סי' י).
   .](ח"ו סי' מ פ"ב) "אבצי ועיין . ר מה"תושגם בכה"ג הוי אס

  אשה עם שתי אשיםג. 
אמר רב  . ואמרו שם שהאחד בוש מחבירושם מפי  ופרש"י. אשה אחת מתייחדת עם שי אשיםאלא דשיו שם דמ"מ 

  .בל בפרוצים אפילו בי עשרה מי לאא ,יהודה אמר רב לא שו (שמתיחדת אשה עם שתי אשים) אלא בכשרים
(אס"ב   רמב"םהאולם  .)סע' ה (סי' כב הרמ"אין הייו סתם ב"א שלא הוחזקו בפריצות. וכן פסק שרשכתב שכ (שם)בר"ן ועיין 

  . )שם( בשו"עוכן פסק  .לעין זה כשרים אין אשיםכי היתר זה  דהיום ליכא כתב  פכ"ב ה"ח)
  בבן איש חי . ועיין (שם) יםרזהעצי א "כומרא. וכאלא ח ן זהלדעת הרמב"ם איאף ש כתב סי' ד)סי' ב ו שער יוסף(שהחיד"א  לאא

בעין עיר בגדאד שבדרך עם  )חאות (שהביא בסתם כדעת המחבר ובשם הי"א דעת הרמ"א. ושוב כתב  פ' שופטים אות ז)עוד יוסף חי (
 ב"ןרמב עי'יסור יחוד. ווהה יש לדון מה חשב פרוץ בעין א[מ"א. וראה מוכח מדבריו דסבירא להו כדברי הר ,ג' אשים ליכא יחוד

כל מי שאיו והג ע"פ דרכי ש ומשמע , ע"כ. ץפרוסתם דמי ש"עסקו עם השים" חשוד על עריות וגריע מ 'שכת(קידושין פב. ד"ה כל שעסקו) 
ו זהר שאיו עוסק עם השים אע"פ שאי אבל מי ,יםשהמשום שעוסק עם  פשר לומר שבאופן ה"ל חשב לפרוץהציעות חשב לפרוץ. וא

  שקט דבכה"ג בכלל פרוץ הוא]. (ח"ה סי' רב) בשבט הלויעיין אולם  איו מוגדר כפרוץ. ,מירת עיים וכדו'משבשאט פש 
  עם איש א' כשר וא' פרוץ   אחת אשהד. 

אם ד חד כשר וחד פרוץ מתייחדים עם אשה א',ד ב) (קידושין סי' כ יש"שה מ"מ כתב ,ואע"פ שב' פרוצים איכא משום יחוד לכו"ע
סגי ן שלש אשים מ"מ דמבואר להלן דבעיומש"ה בדרך  ,ץ איו עושה שום דבר בפי הכשרוץ וכן הפרוהפר מןש הכשר יימתב

ך לומר שהכשר דהרי אכתי שיי ,ליכא משום יחוד מי ' אם האשה פרוצהיולפי סברתו י"ל אפ[ ץ.והשלישי מי פר  אם בשים כשרים ואף 
וטה  (ח"ה סי' רב ד"ה אם ב' כשרים) בשבט הלויוהסתפק בזה.  (סי' לה)חזו"א וה. )שם( ערך שיה שה עבירה. וכן פסקוע"כ הפרוץ לא יע ,לא יעבור
  .]סי' ט אות ה)( בדבר הלכהעוד  'להקל. ועי

  בדרך  ה.
רחק (ובעי להת לבית הכסאשמא יצטרך אחד מהם  ,אשים שלשה דבעין(פא.)  יןשבקדו וכל זה בעיר, אמם בדרך כבר אמרו 

  .(שם) רמ"אהוכן פסק  ומצא אחד מתייחד עם הערוה, ע"כ.) לציעות, רש"י
  . אחד מהם איו כשר ו
אבל אם א' מהם גוי אסור.  ,שבדרך בעין ג' כשרים (ק' סי' סט)ב"י ווה  (סי' יט) השב יעקבשכתב בשם  (ס"ק ד) בפת"שעיין ו

אולם לעיל הבאו דדעת הפוסקים  חוד.יאחד פרוץ אסורים ב דאשה עם אחד כשר ו 'דלשטתו אזיל שם ס"ק בולכאורה ראה 
   וטה להקל בזה, וא"כ ה"ה ב"ד.

  לא הולכים לשמור על האשה . ז
לאו דאי  ,דוקא שהולכים עמה לשמרה אז צריכין שים שישארו עמהדכ"ז הרמ"ה  בשםשכתב  (תיב כ"ג ח"א קצב.) ברי"וועיין 

. (סי' כב אות א) הדרכי משהוייחה לבדה, עכ"ל. והביא דבריו ו שתין ילך חבירו עמהכי למאי יחוש לה כשיצטרך א' מהן לה
וכ"כ  ומשמע דס"ל דאין לסמוך עליו להלכה.א הזכיר דברי הרי"ו. ולהביא הדין ה"ל של יחוד בדרך  (סע' ה) הרמ"אאולם 
  . טים כדעת הרי"ווקלא ד לדעת הרמ"א)(אפ' שכת'  פ' שופטים אות ז)עוד יוסף חי  ( בבן איש חי. ועיין (ס"ק ט) הב"ש
כתב  (ח"ג סי' סה אות ג) ובאג"מהביא דברי הרי"ו להלכה.  (כלל קכו אות ה) "אבחככהרי"ו. וכן פסק (ק' רסי' סט)  ב"יוהאולם 

ועיין  .(פכ"ד אות ה) דחי ישראלה וכן ראה דעת ., ע"כ(סס"ק יב)שבשעת הדחק יש לסמוך על הרי"ו דכן משמע דסובר הפרישה 
  .סי' ט אות יג)( בדבר הלכה

  לא הולכים דרך התקרבות . ח
דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר  (סוכה ב.)החליל  רקהקשה מהאי עובדא דפ סי' יט ד"ה ואשר) "ע(אה השואל בשב יעקבוהה 

 לכאורה צ"ע איך ד .אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא ,הו מאיסוראאמר איזיל אפרשי ,לההיא אתתא קדים ויזיל באורחא
מוכח התם ד  בתירוץ השי יישבהשב יעקב ו והא בכה"ג (ב' אשים ואשה אחת) איכא איסור יחוד בדרך. ,לך אביי עמהםה

גריש"א  ה קט וכן. , ע"כדאביי הלך רק בדרך למרחוק מהם כמלא עיו כדמשמע התם שלא ידעו כלל דאביי הלך אחריהם
  קרבות אסור.התא אם הולכים בדרך דדוק (ספר הערות על סוכה שם) זצ"ל

  בדרך שמצויים עוברים ושבים ט. 
שהוא לשון  "שדה"א לשון והבי "דרך"שמדקדק מהרמ"א ששיה לשון הש"ס דקט ב ד"ה אשתעשע)סי' יט  "עאה( בשב יעקבויעוין 

יו  בר הולך וזה בא. ומד אשר זה תמיד דומיא דשדה שאיו מעבר לרבים הייו לפרש ד"דרך" דהש"ס מיירי בו  תודכווהטור, 
(אבל אם לפעמים עוברים דין שדה להם). וא"כ ה"ה בכבישים שהוא דרך הרבים לעבור שם תמיד ליכא יחוד  דבכה"גמבואר 

פעם בי' (בממוצע) ית כל שעובר מכו ד )פ"ד הגה ט תורת היחוד(הגריש"א זצ"ל  דאיכא עוברים ושבים דליכא משום יחוד. ודעת
עובר שם אדם לא הוי מקום  שלפעמיםדכל  אות טו בהגה ד"ה והא) ט (סי'בדבר הלכה  חכישבתוך העיר כבר הו. ובדרכים סגיות דק

  יחוד (ואפשר דזה סגי אף בלילה).
  -מסקא דדיא-

  די ד ובדיעב ,ו כולם כשריםישיה צריךלה יולכתח יחוד, איסורוע מאשים ע"מ ל שלששיהיו לדרך צריך  עם אשה היוצאא' 
בכבישים שלא עוברים  כל זהג'  .בלבד אשים שיב דיבשעת הדחק אם לא באים לשמור על האשה ב' . יםשרמהם כ שיםכש

על  כמו כןמשום איסור יחוד. ו אם עוברים באופן תמידי אין , אבלותעשר דקפעם בוהייו בערך  ,וכדו' באופן תמידימכויות 
  לית לן בה.לפעמים ק ת רו עוברים מכוי מחוץ לעיר אבל בתוך העיר אפילו אם זה


