
 

 

  

 
 
 
 

 להרפות האם רשאי ,על הפעמון בשבתטעה ולחץ 
פס"ר דלא ניחא ליה ד.  .איסור בהמשך הלחיצה )ודין מצמצם(ג.  .נשען ללא כונה או לחץ בכפתור מחמת הרגלב. . איסור סגירת מעגל חשמלי בשבתא. 

חטא באיסור ח.  .חטא באיסור תורה ע"מ שתזכה בריבוי איסורים דרבנןז.  .חטא בשביל שתזכהו. . מלאכה דרבנן במקום כבוד הבריותה.  .במקום צער

 .כשנדלק נורה כשמרפהי. . איסור מלאכה ע"י הפסק הלחיצה ט. .דרבנן קל ע"מ שתזכה באיסור תורה או באיסור דרבנן
 

 .מה עליו לעשות ,הפעמוןהאור או פה יתכבה ואם יר ,פעמון וכדו'אור או כפתור המפעיל ון במי שבטעות לחץ על יש לד
גמור  סוריאאין דלמא  ונצל מריבוי איסורים, איעדיף שירפה ע"מ לה"כ עו אם נימא דהמשך הלחיצה בכלל איסורה

 .כיבויאיסור בהמשך הלחיצה וע"כ אפשר דעדיף שלא ירפה ע"מ להימנע מ
 א. איסור סגירת מעגל חשמלי בשבת

כשיש בהדלקתם  א'יש לחלק בזה בג' אופנים: "י כח החשמל במכשירים הפועלים עשימוש בשבת  הנה לענין איסור
 כשגורמים בכך להגברת זרם. ג'כשגורמים בכך לסגירת מעגל חשמלי.  ב'הפעלת נורה שיש בה גוף לוהט. 

. )ח"א סי' יב( במנח"שכשיש בהדלקתם הפעלת נורה שיש בה גוף לוהט, איכא משום איסור הבערה מדאו', כמבואר 
כיון שהיא כגחלת של מתכת שאין בכיבויה  ,מה"תאמנם בכיבויה אין איסור )ובמנורת לד לדעה זו ליכא איסור תורה(. 

והגרשז"א  )מאור השבת ח"ד עמ' רס ד"ה והשיב(הגריש"א זצ"ל . וכן דעת )סי' שלד סע' כז( בשו"עאלא איסור דרבנן כמבואר 
 . ועי' בסמוך בשם החזו"א.אות ג( מנח"ש ח"א סי' יב)זצ"ל 

 ()יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא בית יצחקלמכשיר שאין בו גוף לוהט אולם יש בהדלקתו משום סגירת מעגל חשמלי, מצינו 
)או"ח החזו"א משום מוליד. ולדבריהם אין בזה אלא איסור דרבנן. אולם דעת אסור  דס"ל דבכה"ג (ו סי'ח"ד ) אחיעזרולה

שכתב  )סי' נ ס"ק ט(, ובכיבויו איכא משום סותר. ועיי"ש בונהדהוי  בהדלקתואיסור תורה דיש  שיג( 'סיעל סי' קנו ב וסי' לח ס"ק 
, כעושה כלי תהדבר דזה בונה מה" תיקון מנא כיון שמעמידו על תכונתו לזרום בתמידות וקרובמשום  עוד דיש בזה

 שהאריך לחלוק על החזו"א[. )ח"א סי' יא( במנח"שר. ]ועי' הכבוי הוא סותו
דיש בו חשש איסור תורה. ( ח"ג סי' מבופה ו )או"ח ח"ד סי' פד אג"מהמכשיר שע"י שימושו יש בו רק משום הגברת זרם, דעת 

 .בגליון רנ"וו ש בו. ועי' מש"כ בס"ד בגליון ר"אדשרי להשתמ)ח"א סי' ט(  המנח"שאולם דעת 
 מחמת הרגלבכפתור  או לחץ נשען ללא כונה. ב

יש לחלק בזה בשני אלא שמעתה הלוחץ בטעות כפתור המפעיל חשמל נמצא עובר איסור תורה או עכ"פ איסור דרבנן. 
שדרכו לפני  ,מחמת הרגלשלחץ כב' להישען על הקיר וכדומה וללא כוונה נשען על הכפתור.  כשכוונתו היתהא'  אופנים:

 ר להדליק האור או להפעיל הצלצול.ץ על הכפתווחלשנכנס למקום ל
איסור דרבנן  והפוסקים אם יש ב וואפילו אינו בכלל מתעסק שנח' ב ,אין משום מעשה מלאכה כללנראה ש הא'באופן ו

 מצינודמתעסק  .בזה(הארכנו בס"ד ש רי"ז, עי' בגליון דליכא איסור)ודעת רוב הפוסקים או אין בו איסור כלל  בשבת
 ,הוא תלוש והיה מחוברששהיה סבור , נתכוין לחתוך תלוש ]א'[ בב' אופנים:שהוא  (ןיד"ה נתכו)בתוס' ו)עב:(  בשבת

 .לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר נתכוין ]ב'[ .מקרי נעשה מחשבתו אלא דפטורד
, אלא שלא התכוון לעשות מלאכה או שלא התכוון לאותה (לחתוך כגון) תכוון לעשות מעשהנמצא דמתעסק היינו כשמ

 .ואין משום מלאכה מתעסקבכלל תור כלל אינו פכעל החתיכה, אבל בנ"ד שלא התכוון לעשות מעשה לחיצה 
ומסתבר דחשיב  .התכוון לפעולה סוף שהרי סוף ,ק אם חשיב שוגג או מתעסקפיש להסת שעשה מחמת הרגל  הב' ןובאופ

)ועיי"ש בשם  )ח"ו סי' עז( משנה הלכותה וכן נקט. ד(ק הגההשבת ח"א סי' יח )מאור  זצ"להגריש"א  וכן דעת .זהרידהו"ל לה שוגג
  .דס"ל דהוי כמתעסק(( )קאזיגלאו סי' סב ארץ צבי תשובת

 (מצמצםר בהמשך הלחיצה )ודין איסו. ג
איסור כיון שאינו בא מחמת ליכא בהמשך הלחיצה גם לחיצה אין בה מעשה מלאכה, אפשר דבשהנה באופן הראשון ו

בסמוך ליכא איסור המובא שמא י"ל דבכה"ג לא גרע ממצמצם דלפי ההר צבי בסמוך  מה שיתבארוכמו כן לפי  .מלאכה
שא"צ  י"ל ולפי"ז לכאו'בד זה בכה"ג הוי מלאכה בשינוי(. מלמלאכה )ודהרי התחלת הלחיצה אינו בכלל מעשה  ,בשבת

 אסור.מכח מעשה קאתי אע"פ שאינו מעשה מלאכה סוף כיון דסוף אלא דיש לדחות ד להרפות שהרי אין כאן איסור.
 בסנהדרין גם המשך הלחיצה בכלל מעשה מלאכה. ואע"פ שמבואר ,מעשה מלאכה כנ"ל בכללשלחיצתו  השני באופןו

 שאינו הוא הדוחף בתחילה.ע"פ ומת חייב אחברו ולא נתן שיעלה מהמים בש וכדה)רוצח פ"ג ה"ט(  הרמב"םוכן פסק )עו:( 
אין הוא דוחף שהתם שאני מ"מ יש לחלק ד ,חידוש הואו רק ברציחה גלי קרא דחייבד )יו"ד סי' קצז( יבצבהר  והוכיח

זצ"ל  "אהגריש דעתחשיב מעשה דיליה. וכן דכ"ז שממשיך לחיצתו י"ל הוא עצמו לחץ על הכפתור ובתחלה, אבל הכא 
ולפי"ז יש  .בכל רגע ורגעעובר נמצא מחדשת את זרימת החשמל וא"כ שעמידתו במקומו  (ה קנוגח"ד סי' יד המאור השבת )

 עדיף להרפות ע"מ למעט באיסורים.ד לומרמקום 
 דלא ניחא ליה במקום צער פס"ר. ד

 .הרפותלרשאי ל ד"ימ"מ  ,דליכא איסור בהמשך הלחיצה אפשרבאופן הראשון דאפילו  ש עוד לדון בכל זה דהריי מיהו
פס"ר דלא אכפת ב מלאכה יש משוםמרפה ש בשעהו ,(בסמוךו שיתבאר ליכא אלא איסור דרבנן )כמ שבנ"ד בכיבוי נהדה

וסי'  סי' שטז ס"ק ה) מ"בב כמבואר שריפס"ר בכה"ג או מצוה  צערמקום בו ,האור או ידלק יכבהאין לו ענין שהרי ד ,ליה

 .מוצ"ש עמוד שם זמן רב עדשלא יצטרך ל איכא משום צער דהריה"ה בנ"ד , וא"כ תרמו ס"ק ח(
אף במקום דליכא דפס"ר דלא איכפת ליה שרי  סי' שכא ס"ק נז(שעה"צ אות יח ועי' סי' שכ )במ"ב מבואר  תרי דרבנןאם איכא ו

שכיבויה  גחלת של מתכתהוה ד מה"תאינו  למקילין לעיל כיבוי זהד ,יותר מתרי דרבנןיש נ"ד ב. ובלבד צורךצער אלא 
)מאור השבת סי' יד ק שליט"א "הגרנוכ"כ  ,בכה"גואף להחזו"א הוי דרבנן ) אהוה מלאכה שא"צ לגופ, וגם מדרבנן סורהא

 ויעויין הוי מלאכה שלא כדרכה. ,החשמל נכבה אתויציע"י ונשען על הכפתור וכדומה ש ןוכיוכמו כן  .(הגה קנז ד"ה הגרנ"ק(
כל הזמן  כיון שצריכין אף להחזו"א בנ"ד ליכא אלא איסור דרבנןבלא"ה ד הגרשז"א זצ"לדדעת  פ"מ הגה סו() שש"כב עוד

ח"ד סי' ) במאור השבתועי' בזה  .(שם) הגריש"א זצ"לוכן נקט בלחיצה שלו אין כאן בנין. כל רגע ורגע שתלוי  וכיון .ללחוץ

  .(יד הגה קנא
 יפסיק לצלצלשנוח לו ד כגון שלחץ על הפעמון ,ניחא ליהאם  אבל בכיבוי, לא ניחא ליה או לא איכפת ליה אםכ"ז אלא ד

 .אסור ,ויש לו כוונה לזה
אות  אצח"א סי'  "ש)מנח הגרשז"א זצ"ללמצינו וכעין זה  ,אלא מעשה בידים בכה"ג לא חשיב פס"ריש לדון דבאמת דרט פוב

כיון שבאופן קבוע ומתוכנן נדלקת דדאפשר , בהדלקת המנורהמסופק לענין פתיחת מקרר בשבת האם חשיב פס"ר ש (ט
וכן  ., ע"כחשיב ממש כעושה בידים לים תמיד להדליק ולכבות,סגירה, ורק בדרך זו רגיהת ע"י יפתיחה ונכבההנורה ע"י 
ולפי"ז בנ"ד י"ל דחשיב מעשה בידים, )אלא דאף לדעתם עכ"פ אין כאן  .קלו( גהפכ"ג ה "ש)ארח זצ"להגריש"א נוטה דעת 

 מדרבנן(.  ותהאסורומלאכה שלא כדרכה מלאכה דאו' אלא מלאכה שא"צ לגופא משום 
. אלא "רכה"ג חשיב פסבד א( אות)פל"א  כ"ששהו (ג ד"ה ובמקום גה)ח"ב פמ"א ה ור לציוןהא ,)או"ח ח"ב סי' סח( אג"מהמיהו דעת 

י"ל דכמו שמצינו לענין גרמא דאף אכתי  מאידך .וחשיב מעשה בידים דאף לדבריהם י"ל דכפתור המיועד לזה גרע טפי
ה"ה בנ"ד. א"כ , ד"ה וגדול(ס  'ג סי"ח) אחיעזרב בוארכמשהדרך לעשות כן אכתי חשיב גרמא אא"כ כך דרך עיקר המלאכה כ

 (.שם) הגריש"א זצ"לדעת נראה וכן  דבכה"ג הוי פס"ר. 'נר פכ"ג אות נו() ובשש"כ

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
 

 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
 

 

 
 

 

הפטור מדבר אם רשאי להחמיר  
 )ב(ולעשותו על עצמו 

כל מי  )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ט, ופ"ק דשבת ה"ב(  תני חזקיה
 שהוא פטור מדבר ועושהו נקרא הדיוט.

דברי הש"ס שם דלא  )לב:(  במנחותובזה תירצו התוס' 
מוקים דשרטט הס"ת והתפילין, דהוא מפני דאין  

בירושלמי כל הפטור   רגילות לשרטטם כאמרינן
 מהדבר ועושהו נקרא הדיוט.

  'דכת ,)סי' ז'(בהל' ס"ת  ברא"שינא דלוכן משמע 
  דדוקא היכא דמשרטט התפילין משום דאינו בקי

 משום הפטור מדבר ועושהו וכו'.  לכווין השורות אין 
דכתב דאין   ,)י' ל"ב ס"ו( בשו"עמבואר לדינא  וכן

ורק אם אינו   ונה,לשרטט תפילין כי אם שיטה עלי
טט כל  יודע ליישר השטה בלא שרטוט שרי לשר

 מ"ש בזה[. ,בב"י, ברמ"א ובב"חבטור,  ועיי"ש]השיטות. 
ההגהות  הביא דברי )סי' תרל"ט( בהל' סוכה  הד"מ ואף

דכל המצטער בסוכה ואינו יוצא  )פ"ו ה"ב אות ב'(  מימון
הפטור   ממנה אינו מקבל עליה שכר והדיוט הוא דכל

 .)ס"ז( בהגהותיומהדבר ועושהו נקרא הדיוט. וכ"כ 
דאמר ר' יוסף מריש  )לא.(  בקידושיןויל"ע מדברי הגמ' 

ה"א מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י דאמר סומא פטור  
מכל המצות עבדינא יומא טבא לרבנן, השתא  
דשמעיתא לי להא דא"ר חנינא גדול המצוה ועושה 

אדרבה מאן דאמר לי דאין  ממי שאינו מצוה ועושה 
   הלכה כר' יהודה עבדינא יומא טבא לרבנן.

דמשמע דאי לאו דברי ר' חנינא הוה עביד יומא טבא  
לרבנן משום דברי ר' יהודה. ולכאו' הא אי הלכה כר' 

אי עביד מצות הוי בכלל כל הפטור מן הדבר  ,יהודה
 ועושהו נקרא הדיוט.

דמכאן דקדק ר"ת   כתבו)ד"ה דלא מפקידנא(  שם ובתוס'
דנשים מצו לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא, דאי  

   לאו הכי היכי שמח ר' יוסף.
לא פליגי אלא   ,ראשונים דפליגי על ר"תה ואף שאר

לענין הברכה, אבל לענין עצם המצוה לא מצינו מאן  
 דס"ל דאסורות לקיים מצוה עשה שהזמן גרמן.

ושה ממי  דאמר גדול המצוה ועגופא דברי ר' חנינא וב
וה מצוה  דאף האינו מצ מבואר שאינו מצוה ועושה,

 קעביד.
ואי קשיא   -וז"ל )קידושין לא.(  הרמב"ןוכבר עמד בזה 

שה דבר שאינו מצוה בו  ירושלמי כל העובוהא אמרינן 
התם שעושה דבר שאינו מצוה מן   נקרא הדיוט.

התורה כלל שהוא כמוסיף על התורה, אבל מי שעושה  
מצוה התורה כתקנן, אע"פ שלא נצטוה הוא בהן כגון  

יים מקבלין עליהם שכר, שכל דרכיה דרכי  ונשים וג
נועם וכל נתיבותיה שלום, וה"נ מסתברא מדאמרינן  

"פ  ואעאין מעכבין את הנשים מלתקוע ביו"ט )ר"ה לג.( 
ות, ש"מ צורך  שיש בתקיעה שלא לצורך איסור שב

  )קידושין שם( הריטב"אכתב  מצוה היא. ע"כ. וכיוצ"ב
 .)ר"ה לג.( המאיריוכ"כ  משמיה דרבנו הגדול ז"ל.

)ברכות פ"ב ה"ט,  גופא  הירושלמי מדבריאיברא דיל"ע 
חתן אם רצה  )ברכות פ"ב מ"ח(גבי הא דתנן ופ"ק דשבת ה"ב( 

)שבת פ"א לקרות ק"ש לילה ראשון קורא, והא דתנן 
פני הספר סמוך למנחה עד ללא ישב אדם מ"ב( 

שיתפלל וכו' ולא לאכול וכו' ואם התחילו אין  
ר' יסא ור' שמואל בר   -מפסיקין. וז"ל הירושלמי שם 

רב יצחק הוו יתבין אכלין בחדא מן אילין כנישתא  
וקם ר' שמואל בר רב   עלייתה, אתת עונתה דצלותא

יצחק מצלויא, א"ל רב משייא לא כן אלפן ר' אם  
התחילו אין מפסיקין )פי' דאם התחיל סעודתו  
בהיתר, א"צ להפסיקה בהגיע זמן התפילה ולהתפלל  
כל שיש שהות ביום להתפלל אחר סעודתו(, ותני  
חזקיה כל הפטור מהדבר ועושהו נקרא הדיוט. א"ל  

דאע"פ ר"ל אם רוצה ) חתן פטור חתןוהא תנינן 
דאם רוצה  שנינו ששנינו דחתן פטור מק"ש מ"מ 

א"ל יכיל אנא  ]א"ל ולא דר"ג היא[  לקרות קורא(,
פטר כר"ג דר"ג אמר איני שומע לכם לבטל ממני  

בתרתי, או דר"ל  דברי הירושלמי )ויש לפרש  מלכות שמים
דר"ג היא ורבנן פליגי, או דר"ל דשאני ק"ש דאית ביה קבלת  

 מלכות שמים(.עול 
משמע דאף במצוה שכל שאר האנשים חייבים בה  ו

  .והוא פטור, אם רוצה להחמיר ולקיימה נקרא הדיוט
דברי   הביא לדינא )סי' רל"ב ס"ק ט'( במג"אואכן 

ישב להסתפר או התחיל סעודתו  דאם  הירושלמי
נקרא  קודם המנחה, וכעת מפסיק ע"מ להתפלל 

 .)כל שיש שהות ביום להתפלל אחר שיגמור( הדיוט
וצ"ל דאף הרמב"ן לא קאמר דבריו אלא בכה"ג 
דעושה מצות התורה כתקנה אלא שהוא פטור בה,  
כגון נשים וגויים במצוות שפטורים בהם. משא"כ  
אדם הנמצא באופן שפטור מהמצוה, כגון שהתחיל  
סעודתו דפטור מלהפסיקה, אי מחמיר על עצמו 

נקרא הדיוט, דאף כל העולם פטורים   לקיים המצוה
 .)סי' של"ג ס"ק א'( בברכ"יוכ"כ  בכה"ג.
דאוכלין )סוכה פ"ב ה"ד(  דתנןמהא יל"ע אכתי אלא ד

מעשה )מ"ה(  תנן התםושותין עראי חוץ לסוכה. ואפ"ה 

 
 בס"ד    

  



 

 

 
 כבוד הבריות  . מלאכה דרבנן במקוםה

 בברכות , וכבר אמרובנ"ד אלא איסור דרבנןדהרי מבואר לעיל דאין  ,כבוד הבריות משוםלהרפות  לדון להתירועוד יש 

בקום ועשה אף שדוחה איסור דרבנן אפי'  ה"בכלומר גדול כב, ד"גדול כבוד הבריות שדוחה את ל"ת שבתורה" יט:()
סימן שכ"ב  במ"בועי'  .ס"ק טו() ג"סי' יב במ"ב , כמבוארבמקום בזיון גדול בשוא"תבמקום בזיון קטן. ואיסור תורה 

 .עי' מש"כ בזה בגליון רכ"א ,ה לנכריוכן הדין לענין אמיר .משום כה"ב שהתיר מלאכה כלאח"י (שעה"צ אות יב)
 מדרבנןרק  דאסורה ,אלא מלאכה שא"צ לגופא הכא אינו מ"מ ,משום איסור תורה בכיבוי חשמללדעת החזו"א דיש  ואף

דחמירא טפי משאר מלאכות  מלאכה שא"צ לגופא במקום כו' "בהבכדגדול מצינו מח' הפוסקים אם אמרינן . אלא דכנ"ל
יל בשם הגרשז"א זצ"ל עלולפי מש"כ  להחמיר.ס"ק י( ) המ"בלהקל, מ"מ הכרעת )סי' שיא סע' ב( ע "השו, ואע"פ שדעת דרבנן

   .כו"על דכה"בי"ל היתר אכתי הוי דרבנן אף לדעת החזו"א  כל הזמן ללחוץ שצריכיןשבמקום 
וע"כ אין בזה בושה מפני  משום איסור שבת אושהטעם שאינו מרפה הכיון  בכלל כבה"ב הדבראין בנ"ד אפשר ד מיהו

כגון שרואים אותו  להם טעמו של דבר,ולם במקום שאין בידו לומר א .למה אינו מרפה הםאם עכ"פ אומר ל הרואים
וכחילוק  לא ידעו לתלות שעושה כן משום איסור שבת,ל כבה"ב כי הם לנראה דהוא בכאו שרבים עוברים שם, מרחוק 

 .ד הבריותככבובנ"ד שיב זאת חהגם ש (כג תופ"מ או פל"ב הגה קכוהגה קסא, )פכ"ג  בשש"כשו"מ . ו)סי' צה ד"ה ואי( בחו"י זה תמצא
 חטא בשביל שתזכה. ו
 ,מחמת שנמצא עובר איסור כל רגע ורגע יש לדון להתירבלא"ה  ,שיש משום מלאכה בהמשך לחיצת הכפתורבאופן השני ו

בין בשוגג בשבת,  ן לחם בתנורנתמי ש לעניו )ד.( בשבתן מצינו עבור על ריבוי איסורים. וכמלעבור על איסור קל שי ועדיף
דאמרינן  כדי שלא יבא לידי איסור סקילהאע"פ שיש בזה מום איסור דרבנן, מותר לו לרדות קודם שיאפה דבמזיד,  בין

)ס"ק ובמ"ב  )סי' שכח סע' יד( בשו"ע. וכבר מבואר ולפי"ז ק"ו בנ"ד. )סע' ו(בסי' רנ"ד  שו"עבחטא בשביל שתזכה. וכן פסק 

 ועי' בסמוך.ריבוי באיסור קל גרע מאיסור חמור פעם א'. ד )ביצה ח: ויומא ד: ברי"ף( הר"ןע"פ  לט(
 איסורים דרבנן בריבוי שתזכה ע"מאיסור תורה חטא ב. ז

עדיף  ובשבת לצורך רפואת דחולה שיב"ס שצריך שיבשלו לו יין )שם ס"ק ו( ט"זבו)סי' שכח אות ז(  "חבבוגדולה מזו מצינו 
. איסור על כל טיפה וטיפה ששותההיין ויעבור החולה יתנסך  העכו"ם יחמם כי אם היין ולא עכו"ם, יחמם יותר שישראל

  מבואר דריבוי באיסורים דרבנן חמירא מאיסור תורה פעם א'.ו
שיש בה  ת בקרהנורכגון שע"י נדלקת  ,הוי איסור תורה יהסור דרבנן והרפהלחיצה הינה איאף באופן שהמשך לפי"ז ו

, ומשמע אין למחות בידוכתב שהסומך על דעה זו  (ס"ק לט) שהמ"בואע"פ  .עדיף שירפהאפילו ניחא ליה בזה  ,גוף לוהט
 עוד להלן. ויעויין בנ"ד דיש סוברים שעובר על איסור תורה י"ל דעדיף להרפות.דלכתחלה עדיף להמנע, 

 דרבנןבאיסור באיסור תורה או  שתזכה ע"מקל  איסור דרבנןחטא ב. ח
עדיף  ,בשל בשבתתהמים לה יםבאופן שלחץ בטעות על כפתור של קומקום חשמלי ומחמת זה עתידשנראה  הנ"ל ולפי

 י זה מאיסור תורה. "נצל מאיסור של בישול. שהרי ע"י הכיבוי עובר על איסור דרבנן וניצל עישיכבה מיד המכשיר ע"מ לה
ל לעשות כן מותר לכבות רק בשינוי ואם לא יכו שבכה"ג ח"ד סי' יד(מאור השבת ) בעל השבט הלוי זצ"לדעת שו"מ אלא ד

ה משום איסור אע"פ שיש בת הפת רדישהתירו  ומצינודרבנן, מסור אדכיבוי גחלת של מתכת  אסור לו לכבות, ואע"פ
 .אין להקל ללא שינוי ולא מחמת גזירה ומקורה היא מדאו' בעצם אסורה זהי ומוקצה, מ"מ כיון שכיב טלטולרדייה ו

וא"כ ק"ו מאיסור דרבנן  ,דאמרינן חטא באיסור תורה קל ע"מ להמנע מאיסור תורה חמורשהרי מצינו ולכאורה צ"ע 
ויעבור על איסור עריות מי שיצרו מתגבר עליו וירא פן יחטא ד )סי' קעו( הס"ח . דהרי כת'חמור ע"מ להנצל מאיסור תורה

רבינו ל ,)מצוה רצב( סמ"קל נויומצ. ע"כ ,אבל צריך כפרה ,בשביל להציל את עצמו "העון החמור" מוטב שיעבור על איסור
נמצא דאמרינן הוא מה"ת.  זה איסורנקטו ששועוד מגדולי הפוסקים  סי' ג א"א ד"ה מביא(או"ח ) פמ"גל ,שער ג אות קיב(שע"ת )יונה 

  .ות ב(א)כלל ג  בנשמ"א וכן הוא .()מח במנחותהגמ'  ע"פ (מד-)ח"ב סי' מג משיב דברהדעת וכן "חטא כו'" אף באיסור תורה. 
נצל מחיוב סקילה, יהתירו חז"ל כדי לה רק לענין רדיית פת שהוא שבותד כת'ש )סי' כג על סע' ב( עזר מקודשכהדלא כ"ז ו

כי משום שהוא  אלא הס"חעפ"ז שעד כאן לא התיר  'ועיי"ש שכתכרת לא מצינו. כדי להנצל מ "תלעשות איסור ל אבל
אין נחשב  דבכה"גמשום  התירהס"ח ש 'כת ()ח"ב ססי' רמג ד"ה והנה לא "גמהרשוה] ., ע"כדרבנן אינו אלא איסוראותו 

 . [עצמו להצילבטלה מיקרי ומ"מ שרי כדי בכה"ג לדמבואר להדיא ע סי' כג ס"ק א( ה")א בב"ש. אולם בטלהל
 שנקט בתחלה להתיר( מאור השבת סי' יד הגה קנז ד"ה והגרנ"ק) הגרנ"ק שליט"איש להקשות מכאן על דברי  לכאורה וכמו"כ

כי לא מצינו שהתירו איסור דרבנן גמור להנצל מאיסור ושאני  ,ושוב פסק נמי דדוקא אם יכול לעשות בשינוי יכבה ,בזה
)דיני כתובות ססי' א ד"ה ועוד יש שו"ת בית יוסף מחמת דברי  חזר בושם  נההומלאכה.  אולרדיית הפת שאינה אלא חכמה 

ת חברו" ע"מ להצילה מהאיסור, "מינקשל ולעבור על תקנת חז"ל  שאין להתיר לה להנשאנקת מזנה ימשנקט לענין  לחלק(
 על איסור תורה 'אפילעבור מצינו שהתירו ולכאורה צ"ע ד .כ", עכי עד כן לא התירו אלא ברדיית הפת דהוי איסור קל

ה חמורה נתקד התםדשאני  (שם)ר השבת ואר במכמו שהעישיא קא לי"ל ד. ומהא דשו"ת ב"י מנומאיסור חמור מ להנצל
 .ת ביה סכנת נפש דולדהיא כמ"ש שם דאי

מצינו שהתירו לעבור על איסור דרבנן גמור להנצל מאיסור תורה או איסור דרבנן חמור. דמהא  זהיש להקשות על  ועוד
שמת המוטל במקום שירא עליו מפני הדליקה היכן שלא יכול  שכתבו שם ס"ק ג' ובמ"ב א"סי' שיריש  שו"עב יעויין

לטלטלו ע"י ככר ותינוק או ע"י טלטול מן הצד, התירו לו לטלטלו טילטול להדיא, מטעם דאדם בהול על מתו ואי לא 
איתא ו "רס י"סבר וכן ., עיי"ששם ס"ק ל"ב במ"בו סי' רמ"ד סע' ו' שו"עבובדרך זה גם מצינו שרית ליה אתי לכבויי. 

משום בדרך וקדש עליו היום והיה עמו מעות נותן כיסו לא"י, אף שהא"י שלוחו לישא בשבת מ"מ הקילו שמי שהיה 
. נמצא שה"ה בכרמלית ס"ק ב() מ"בה 'וכת .ה"רבר טלטוללידי דקים להו שאדם בהול על ממונו ואי לא שרית ליה אתי 

  .)או"ח סי' קכז ד"ה ועתה( במהר"ם שיק 'ועי .דרבנן 'יאפ איסור חמור ממנו ידבא לישלא ידהתירו איסור דרבנן 
על איסור בור עבוא למשא"כ בדינים הנ"ל דחיי' שי ,שכבר עשה המעשה איסור הא דרדיית הפתאלא דיש לדחות דשאני 

ע"פ  א( )סי' תרנה ס"ק מ"בבהנ"ל משמע שאין לחלק בזה. ויעויין מהעזר מקדש והשו"ת ב"י שמאלא הקילו,  כ"דע בידים
 מאיסור מצוה דקילא לצורך ומבואר דאפי' .על איסור דאמירה לנכרי ע"מ למנוע שיתבטל ממצוהשהתיר לעבור המ"א 
 חטא בשביל שתזכה. אמרינן

להתבשל בשבת עדיף שיכבה שבו ולפי"ז יוצא דמי שלחץ בטעות על כפתור של קומקום חשמלי ומחמת זה עתידים המים 
, וכן כל כיוצא בזה. כ המים התבשלו מער"ש דבכה"ג נראה שלא יכבנו()אא" בישולמיד המכשיר ע"מ להינצל מאיסור 

 .)סי' רנד ס"ק כא( המ"בומ"מ אם יכול לעשות בשינוי חייב לעשות כן כמ"ש 
 ,שיעשה הקל שביניהם עדיףכ פשיטא ד"א ,על איסור עתה דממה נפשך עובר ,שעדיף להרפותבנ"ד  וודי"ל דכו"ע י ועכ"פ

 אחר. איסורלעשות איסור ע"מ למנוע כבר עשה המעשה ובידו כשמשא"כ 
 הפסק הלחיצהאיסור מלאכה ע"י . ט

אם נאמר  ,אם שגג והתחיל בשבת ללחוץ והפעמון כבר התחיל לקשקשדשכתב  )או"ח ח"א סי' קנא אות ב( הר צביב שו"ר
מה שמרפה ידו מללחוץ כי  צידד להתירדעיי"ש ש, אלא כבוי א"כ יהא אסור לסלק ידו עד מוצש"ק שסילוק היד חשיב

אין זה כבוי אלא שהוא מונע עצמו מהמשך מעשה ההדלקה ומניעת מעשה הדלקה לא חשיב כבוי כי הוא רק בגדר שב 
 .צ"ענשאר בו .ואל תעשה שהוא לא ממשיך את מעשה ההבערה

מחויב להרפות, כיון שעמידתו במקומו מחדשת את  דבכה"ג (קנוות קמח והגה דד סי' י"השבת ח מאור) גריש"א זצ"להודעת 
וכאשר הוא הולך הוא מפסיק ללחוץ וממילא מתנתק המעגל  ,עצם עמידתו היא מעשה בכל רגע ורגעוזרימת החשמל 

)אה"ע סי' קיט אות  אבנ"זבועי'  .שם() שליט"א הגרנ"קכן דעת ו .החשמלי ואין זה נידון כמנתק את המעגל החשמלי בידים

 מסלק כחו אינו חשיב מעשה, ושכן י"ל בנ"ד.שכל שדן האם  (או"ח סי' עדפב ו
 כשנדלק נורה כשמרפה. י

)שיש בה גוף אם בשעת הסרת האצבע מן הכפתור, נדלקת או נכבית נורה בקרה ש כת' (והגה קסא )פכ"ג אות נו בשש"כוהנה 
 שפסק כןועיי"ש  .כדת מה לעשות, ע"כ ויש לשאול שאלת חכם ,אסור להרפות ,שהפעמון פועללוהט( העשויה לוודא 

לכאורה יש לדחות דלא ו. , ע"כצלצלממשום דנוגע לפס"ר דאו' דהיינו הדלקת הנורה דניח"ל לדעת אם אמנם הפעמון 
ועוד דלפי המבואר לעיל  .בזהכפת ליה ובודאי לא א ,דהרי אין לו עתה בשבת צורך בזה ,ס"ר דניחא ליהחשיב בכה"ג פ

 .שעליו להרפות (שם)"א זצ"ל הגריש דעת וכןאף בכה"ג עדיף לעבור על איסור א' מלעבור בכמה איסורים. 

 
שעל ידי  אע"פ ידו עליו להרפות ,וכדומה הפעמוןאו על  מדליק אורכפתור המי שבטעות לחץ בשבת על דלדינא, העולה 

 .הבקר תנדלקת או נכבת נור הע"י ההרפיוהדין כן אף אם  .למנוע ריבוי חילול שבתע"מ  ,זה יכבה האור או הפעמון

שהביאו לריב"ז לטעום את התבשיל, ולר"ג שתי  
 כותבות ודלי של מים, ואמרו, העלום לסוכה.

מעשה לסתור, ופרקינן חסורי   כו:() בגמ'ומקשינן 
מחסרא, והכי קתני אם בא להחמיר על עצמו מחמיר  

 ולית לן בה משום יהורא.
ר בדבר אף היכא דפטור מעיקר  הרי דשרי להחמי

כתב דאתא הגמ' לאשמועינן  )כה:( שם  בריטב"אואכן ] הדין
דאם רצה להחמיר על עצמו רשאי ולא חשיב כמי שאינו  

 .[הר"ןועושאו שנקרא הדיוט וכ"כ שם מצווה בדבר 
מותר לאכול   -לדינא )סי' תרל"ט ס"ב(  השו"ע וכ"כ

אכילת עראי חוץ לסוכה וכו' ומותר לשתות מים ויין  
וכו', ומי שמחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה 

   .אפי' מים הרי זה משובח
גבי מתני'  )פ"ב ה"ה( בסוכה  הירושלמייל"ע מדברי  וכן

רב   -מצוה פטורים מן הסוכה. דאמרינן התם  דשולחי
חונא אזל לעייני טב למימנה, מי אתי צחא גו איסרטא  
ולא קביל עלוי מיטעום כלום עד דעל ליה 

 לממטללתיה דר' יוחנן ספרא דגופתא.
דאזיל לקידוש החודש וקמ"ל דאע"פ  הפני משה)ופי' 

דהיה שליח מצוה אפ"ה היה מחמיר על עצמו שלא  
 לסוכה(.  לשתות חוץ 

  ,והרי התם קאי באופן דאף כו"ע פטורים בו בכה"ג
שולחי מצוה פטורים מן הסוכה, ואפ"ה החמיר  דהא 

 על עצמו שלא לשתות חוץ לסוכה.  
]ויעויין בב"י סי' תר"מ דביאר דלדעת הרמב"ם דחתן 
ושושביניו וכל בני החופה פטורים מהסוכה, הא  

אכל בסוכה, איכא   דר' זירא)סוכה כה:( דאמרינן בגמ' 
 למימר דמידת חסידות היתה[.

כתב )ס"ק ו( ובסי' תע"ב )ס"ק ח'( בסי' ל"ב  המג"אואכן 
דצריך להתיישב בדין הירושלמי, דמצינו כמה  
חומרות שמחמירין על עצמו ולא אמרינן דנקרא  

 עמד בזה.שו"ת סי' כ"א( ) בבאר שבעהדיוט. וציין דגם 
בכמה  -כתב בהאי ענינא "ג( )ברכות פ"א מ ובשנות אליהו

מקומות אמרינן כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא  
הדיוט, ובכמה מקומות מצינו שאע"פ שפטור מן  
הדבר אם עושה הוא מצוה מן המובחר. ונראה כל  
שהוא מצוה בעצם אלא שלא הצריכוהו חכמים, אם  
עושהו נותנין לו שכר שעשה מצוה מן המובחר. וכמו 

כב"ש ואשכח ארנקא דדהבא,   שאמרו ההוא דעבד
דלא חשיב  וע"ש בתוס' בד"ה בכולא פירקין כו' י"ל

לה וכו' אלא שלא הטריחוהו. וכן בעשרה דברים 
שצריך הכוס, וכמ"ש תוס' דף נ"א א' בד"ה אין לנו  
אלא וכו' שהיו מחמירין על עצמן וכו'. וכן אמרו  
בסוכה שהיו מחמירין על עצמן לשתות מים בסוכה,  

יה בדרך ולא רצה לשתות עד שבא לסוכה.  ובמי שה
וכן אין צריך להפסיק לתפלה בתוך הסעודה ואם  

 הפסיק תבא עליו ברכה.
דמפ'  המפסיק סעודתו  ולענין דברי הירושלמי גבי

וט,  ידה אם מחמיר להפסיק סעודתו נקראהתם ד
לכאו' אינו אלא משום שלא הטריחוהו אע"פ ד
ף פרק היה והא דקתני בירושלמי סו -כתב  חכמים.

אתא עונתא   ,כו'הוו אכלין קורא במעשה דר"י ור"ש 
א"ל ר"י לא כן אולפן כל   ,דצלותא וקם ר"ש ומצלי

הדיוט, א"ל והא תנינן   הפטור מן הדבר ועושהו נקרא
כו', ותנן חתן אם רוצה לקרות כו', א"ל  חתן פטור 

יכול אנא פטר לה כר"ג, משמע דלדידן אין רשאי  
ר וכו', אינו ראיה, משום  לעשות משום דכל הפטו

דא"ל יכול אנת פטר לה כו' ודחויי בעלמא הוא אבל  
וכן הוא בירושלמי הסוגיא בכמה מקומות  לא באמת. 

 כמ"ש הרי"ף.
מ"ש  ו .בבה"ל סי' רל"ב ד"ה ואם התחילמ"ש ]ויעויין 

וכל הפטור וד"ה  בסי' תרל"ט ס"ז בבה"ל ד"ה בסתמא 
 [.. וצ"עהדיוטות

 
 
 
 

 

 (ח) קדששבת ב התורה לימוד
  - לימוד התורה הוא ה"נשמה לנשמה" של שבת

ישנם ג' חלקים: החלק במועדים וזמני הקודש, "
מעשי מצוות המועד, כנטילת לולב,   אלו -החיצוני 

ישיבת סוכה, אכילת מצה, קריאת המגילה וכו'.  
מה שניתן להוציא מזמני המועדים. וישנו   -ה'נשמה' 

 חלק נוסף עמוק יותר: נשמה לנשמה.
ה"נשמה" של המועד טמונה בתפילה, וה"נשמה 

זה באופן כללי, לנשמה" נמצאת בלימוד התורה ביום 
ובעיקר לימוד המסכת המיוחדת העוסקת בעניני  
המועד, כמו שאמרו חז"ל "משה תיקן להם לישראל  
שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח  

 בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג...
ל פנימיות  נשמת השבת מושגת אך ורק ע"י תפילה... כ

לות, דרכן זוכים לנשמת  יפיום השבת מגיעה דרך הת
 השבת...

ואת ה"נשמה לנשמה" של השבת ניתן להשיג דרך  
לימוד התורה, ובעיקר הלכות שבת ומסכת שבת.  
ישנה, אפוא, חשיבות מיוחדת בלימוד התורה בשבת  

הגר"ש פינקוס זצ"ל, נפש ) ".בכלל, ובמסכת שבת בפרט

 שמשון שבת עמ' פ(
 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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