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פרשת לך לך
תשפ"א

מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר
זכר שלא אמר טל ומטר בתוכ"ד לסיום אמירת יהיו לרצון
ת אי בה חת עירוב למי שחושש שיצטרך לצאת חוץ לתחום  הרב אברהם ז גר
 הרב שמואל דרזי

וז"ל ועוד יותר ראה וכו' כל ש זכר תוך שיעור כדי הילוך ד' אמות לא

הרב שמואל דרזי

זכר שלא אמר טל ומטר בתוך כדי
דיבור לסיום אמירת יהיו לרצון
כתב השו"ע או"ח סי' קי"ז ס"ה אם לא שאל מטר וכו' ולא זכר
עד אחר שומע תפלה ,אם לא עקר רגליו חוזר לברכת הש ים ואם
עקר רגליו חוזר לראש התפלה ,ואם השלים תפילתו אע"פ שעדיין
לא עקר רגליו כעקורים דמי .ויש להסתפק בכל די י הזכרות שהם
לעיכובא בתפילת שמו"ע דקי"ל דאם עקר רגליו או אמר יהיו
לרצון צריך לחזור לראש התפילה ,היאך הדין ב זכר תוכ"ד
לאמירת יהיו לרצון האם מה י שיחזור לרצה או לברך עלי ו ,או
דכיון דחשיב עקירה וסיום התפילה לא שייך בזה דין תוכ"ד.
וביאור צדדי הספק ,דמחד גיסא מצי ו במי שטעה בעשי"ת וסיים
הקל הקדוש ,אם זכר בתוכ"ד יכול לתקן ולומר המלך הקדוש
וא"צ לחזור לראש התפילה ,וחזי ן דבזמן של תוכ"ד לא חשיב
עדיין כהשלמה וסיום הברכה ,וא"כ י"ל דה" כיון ש זכר תוכ"ד
יכול לתקן התפילה לאלתר ולהתחיל ברצה או בברך עלי ו ,אולם
מאידך יש לחלק דשא י הכא דסיים תפילתו ולא מה י להשלים
ולתקן מה שהחסיר בתפילה שכבר גמרה ,ודמי למי שעקר רגליו
ממש ו זכר בתוכ"ד ד ראה דבזה פשיטא דלא מה י משום דסיים
התפילה וכבר אי ו עומד לפ י המלך ,משא"כ לע ין המלך הקדוש
כיון דעדיין עומד בתפילה מצי לתקן הברכה בתוכ"ד.
עוד שמעתי לחלק באופ"א דשא י הקל הקדוש שהוא קלקול
במטבע הברכה ולפיכך בתוכ"ד חשיב דעדיין לא סיים והשלים
הברכה ,משא"כ ב ידו"ד דהתפילה היא כהוגן ורק דחיסר הזכרה
דכל זמן שעומד בתוך התפילה יש לו תק ה להוסיף ההזכרה בתוך
התפילה ,אבל כשסיים התפילה ואין חיסרון כלל בסיום התפילה
בזה לא מה י תוכ"ד ,ו פק"מ במי שטעה בסיום ברכת המברך את
עמו ישראל בשלום וסיים במטבע אחר ואי ו רגיל בתח ו ים דבזה
שפיר ראה דמה י תוכ"ד לתקן סיום הברכה וא"צ לחזור על
הברכה או לראש התפילה.
ושמעתי ד חלקו בזה גדולי דורי ו שליט"א ,מרן הגר"ח ק יבסקי
שליט"א קט בפשיטות דלא שייך בזה דין תוכ"ד כיון דכבר עקר
וסיים התפילה ,אולם מרן הגראי"ל שטיי מן זצ"ל השיב דאי ו
רואה טעם דלא יועיל בזה תוכ"ד ,ולגודל החידוש חזרו ושאלוהו
במשך כמה ימים וכך השיב בכל פעם ]מהג"ר גדליה הו יגסברג
שליט"א[ .וכן מצי ו בספר גליו י הש"ס למהר"י ע גיל ברכות כט:
וז"ל; "ב פשוט דאם זכר תכ"ד של סיום שים שלום לא חשיב
סיים עדיין וחוזר רק לעבודה ,דבכל התורה תכ"ד כדיבור דמי וכו'
ע"כ] .עוד הביא שם מדברי הריטב"א דרים פו :דהטעם דתוכ"ד כדיבור
משום דבשיעור זמן זה שפתיו עדיין מרחשין את הדיבור הראשון ולפי"ז
הוסיף גליו י הש"ס לחדש דלע ין תפילה השיעור כדי הילוך ד' אמות,

חשיב סיים עדיין ואין לו לחזור רק לעבודה עכ"ד[ .אולם יש להעיר
דלא מצי ו חידוש זה לאחד מן הפוסקים ,ומסתימת הדברים
ראה דלא מה י תוכ"ד ,וטעם הדבר יבואר להלן.

ראיות מסוגיית הגמ' ודברי הפוסקים
וה ה בגמ' ברכות כט :חלקו ב' הלשו ות בגמ' במי ששכח להזכיר
יעלה ויבוא וסיים תפילתו אבל עדיין לא עקר רגליו דלל"ק חוזר
לעבודה ,ולל"ב חוזר לראש ,עוד פליגי במי שעקר רגליו ורגיל
לומר תח ו ים אחר עקירת רגליו דלל"ק חוזר לעבודה ולל"ב חוזר
לראש התפילה] ,יעוי' בתוס' ר"י החסיד שם[ ,ולהלכה קטו הרי"ף
והרמב"ם כליש א בתרא ,כלומר דבעי ן ב' דברים בכדי שלא יחזור
לראש התפילה ,האחד שלא יעקור רגליו ,והש י שיהא רגיל
בתח ו ים .ולפי"ז יש לדון ולומר דכיון דמצי ו בחד ליש א בגמ'
דאפי' אחר עקירת רגליו יכול לתקן ולהשלים התפילה ,א"כ י"ל
דגם ליש א בתרא דפליג וס"ל דסיום התפילה חשיב כעקר רגליו
מ"מ מודה דאם לא עקר רגליו והוא בזמן של תוכ"ד שפיר יכול
לתקן תפילתו.
וה ה מצי ו במג"א סי' תכ"ב דכתב להסתפק כעין סברא זו במי
שרגיל בתח ו ים וסיים התח ו ים אלא שעדיין לא עקר רגליו,
וכתב המג"א דלכאו' ראה דיכול לתקן ואי"צ לחזור לראש כיון
דיכול להימלך ולהוסיף תח ו ים ,וא"כ לפי"ז מצא דלדידן
ד והגים לומר תפילת צור לשו י מרע בעי ן עקירת רגליים
דווקא ,וכן דעת הח"א לדי א ,אולם המג"א וכל האחרו ים הביאו
דברי הירושלמי בברכות דכל שהסיח דעתו מלהתפלל הוי כאילו
עקר רגליו .וכ"כ המש "ב בסי' קי"ז ס"ה דכתב השו"ע דאם
השלים תפילתו אע"פ שעדיין לא עקר רגליו חוזר לראש ,וכתב
המ"ב וה"ה אם רגיל לומר תח ו ים וסיים תח ו יו ואמר אחריהם
הפסוק יהיו לרצון ,שבאמירת פסוק זה עשה הסח הדעת מלומר
עוד תח ו ים ו שלמה תפלתו אע"פ שלא התחיל עדיין עושה
שלום ,ויעוי' בבה"ל דכן כתבו המג"א וכל האחרו ים ,ודלא כהחיי
אדם שכתב דבעי ן עקירת רגליו ממש ,וכן מצי ו בדברי הרא"ה
בברכות שם.

הטעם דלא יועיל תוכ"ד משום היסח הדעת
ומעתה ראה לאידך גיסא דכיון דבסיים תפילתו או התח ו ים יש
כאן היסח הדעת א"כ ראה דלא יועיל דין תוכ"ד ,דדמי למי
שהסיח דעתו בסעודה מלאכול או לשתות ואמר הב לן ו בריך
ו מלך תוכ"ד ורוצה לאכול או לשתות דודאי צריך לחזור ולברך
על אכילתו כיון דהיה כאן היסח הדעת ,וא"כ גם ב ידו"ד ראה
דכיון דסיים תפילתו והסיח דעתו מלהתפלל אע"פ ש זכר בתוכ"ד
צריך לחזור לראש התפילה וצ"ע.

זכר באמצע אמירת יהיו לרצון
אלא דלפ"ז יש לדון דמי שסיים התח ו ים והתחיל באמירת
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הפסוק יהיו לרצון ו זכר קודם שסיים הפסוק האם יועיל לחזור
ולתקן ,או דכיון דהסיח דעתו מתפילה הוי כעקר רגליו ,אולם
מצי ו במג"א שם דכתב דדווקא כשאמר יהיו לרצון הוי גמר
התפילה ,וכ"כ האליה רבא והשעה"צ בסי' תכ"ב סק"ח דאם דרכו
לומר אחר התח ו ים עוד פעם יהיו לרצון ,כל שלא סיים יהיו
לרצון ש י הוי כלא סיים ,והטעם כתב השעה"צ כיון דהוא ג"כ
מכלל התח ו ים יעו"ש.

הרב אברהם ז גר

ת אי בה חת עירוב למי שעתיד
לצאת מחוץ לתחום ללוות יולדת
וחפץ לשוב לביתו בשבת
ה חת עירוב תחומין למי שעתיד לצאת
מחוץ לתחום לצורך לידה
יש ם שכו ות בירושלים אשר לכמה דעות חשבות כעיירות בפ י
עצמן לע ין איסור תחומין בשבת ,ואסור ללכת משכו ות אלו
לשכו ות הסמוכות באופן שמתרחק יותר מאלפיים אמה
מהשכו ה ששהה בה בכ יסת שבת ,אא"כ ה יח עירוב תחומין
בשכו ה הסמוכה והמרחק בין השכו ות הוא פחות מאלפיים אמה.
וה ה מבואר במש "ב סי' ש"ל סק"א בשם ספר חסידים דאשה
שהגיעה לחודש התשיעי לעיבורה מן הראוי לסדר בערב שבת כל
הדברים שיש בהם כדי למעט בחילול שבת אם יארע שתלד
בשבת .ומשום כך אשה שהגיעה לחודש התשיעי ו מצאת בשבת
בשכו ה ה חשבת כעיר בפ י עצמה ובית החולים מצא בשכו ה
אחרת באופן שתצטרך לצאת מחוץ לתחום כדי להגיע בשבת
לבית החולים ,ראוי שת יח עירוב תחומין בכל ערב שבת עד
הלידה כדי להימ ע מאיסור יציאה מחוץ לתחום בשבת.

אם העירוב עלול לאסור עליו לחזור לביתו בשבת
וה ה ברוב המקרים הבעל או האם מלווים את היולדת לבית
החולים ,וא"כ ראוי שיעשו גם הם עירוב תחומין .אולם פעמים
שהבעל או האם צרכים לחזור לביתם בשבת כדי לשהות עם
הילדים שבבית ,ויש לדון אם ראוי להם לעשות עירוב תחומין
במקרה כזה או לא.
שורש הספק הוא ,דה ה פעמים רבות ביתו מצא מחוץ לתחום
של השכו ה הסמוכה ,ו מצא שאם י יח עירוב תחומין בשכו ה
הסמוכה לא יוכל לחזור לביתו בשבת ,ואילו אם לא י יח עירוב
תחומין יוכל לחזור לביתו ,דהואיל ויצא ברשות לצורך פקו"
תק ו חכמים שדי ו כאילו שבת בעיר הש יה ויש לו אלפיים אמה
לכל רוח ,ואם התחום של עיר זו פגש עם התחום של העיר
ששבת בה הרי הוא יכול להכ ס לתחום עירו וחוזר וזוכה בתחומו
ויכול להגיע עד ביתו כמבואר בשו"ע סי' ת"ז ,אולם אם י יח
עירוב תחומין בעיר הסמוכה מצא ששבת במקום עירובו ואין לו
היתר לחזור לעירו בשבת שלא לצורך פקו"  .ובמקרה כזה מסתבר
שיכול להימ ע לכתחילה מלעשות עירוב תחומין בערב שבת
ולסמוך על היתר פקו" בשבת לצאת מחוץ לתחום כדי שלא
יפסיד את האפשרות לחזור לביתו בשבת לשהות עם ב י ביתו.

לה יח עירוב על ת אי
וה ה פעמים שאי ו צריך לחזור לביתו ,כגון אם יגיע לבית
החולים סמוך ליציאת השבת ,ובאופן זה אי ו מפסיד כלום ע"י
העירוב תחומין ,ופעמים שיכול לחזור לביתו בהיתר לפ"ד הרמ"א
סי' ת"ח ס"א מדין עיר שלן בה ע"ש )ויש בזה כמה פרטי די ים
ואכ"מ( ,ועל כן ראה להציע שי יח העירוב על ת אי ,וירויח בזה

שבאופן שלא יחזור לביתו לא יצטרך לצאת מחוץ לתחום ע"י
היתר של פקו"  .אולם יש לברר אופן הת אי ,וכדלהלן;

ת אי בדרך ברירה אם ירצה בעירוב בשבת
א[ ית ה שאם יחליט בשבת שאי ו חוזר לביתו ועל כן הוא חפץ
בעירוב יחול העירוב למפרע ,ומה י ת אי כה"ג כמבואר בשו"ע סי'
תי"ג ומש "ב ס"ק ז-ח ושעה"צ סק"ב] ,ומבואר במש "ב דאף שיש
בזה דין ברירה מה י משום דקיי"ל דבדרב ן יש ברירה[.
אולם ראה דת אי זה אין בו כל תועלת ,דכל שבידו להחליט
בשבת אם יחול העירוב למפרע או לא ,ראה דמחויב מדי א
להחליט בשבת שיחול למפרע ,דכיון שבידו עתה ללכת בהיתר ע"י
החלטה זו ולא לעבור על איסור תחומין אין הפקו" מתיר לו
ללכת באיסור ,והרי זה כמי שיכול ללכת ברגל לבית החולים דאין
הפקו" מתיר לו ל סוע ברכב ,ורק בערב שבת שאין הפקו"
לפ י ו אי ו מחויב מדי א לה יח עירוב תחומין כדי למ וע את
מצב האיסור שיתחדש בשבת ויחול עליו ההיתר של פקו"  ,אבל
אם בשעת מעשה בשבת יכול ללכת בהיתר פשיטא שחייב לעשות
כן ואין לו היתר ללכת באופן האסור.

להת ות שאם יחזור לביתו בשבת יתבטל העירוב
ב[ ו ראה להציע שיעשה הת אי באופן אחר ,שי יח העירוב
בת אי שלא יעבור על איסור תחומין מחמת העירוב ,ו מצא דאם
לבסוף יחזור לביתו בשבת באופן האסור יתבטל העירוב למפרע,
וממילא מצא שהלך בהיתר משום הבלעת תחומין ולא עבר על
איסור תחומין כלל] .ובאופן זה הואיל ולא תלה העירוב בהחלטתו
אי ו מחויב בשבת להחליט שיהא עירוב כי אי"ז תלוי בדעתו כלל[.

לגרום לעצמו איסור למפרע במקום פקו"
אולם יש לדון דגם ת אי זה אין בו תועלת ויהא אסור לו לחזור
לביתו ,כי בהליכה זו הרי הוא גורם לביטול העירוב למפרע,
ו מצא שגורם לעצמו למפרע שעבר על איסור תחומין בהליכתו
לבית החולים ,ואף שהלך לצורך פקו" מ"מ י"ל דהפקו" לא התיר
זאת כיון שלא היה לו צורך ללכת באיסור .ודמי למי ש דר על
הכיכר שלא יאכל ו בת אי שיאכל כיכר אחר )שבועות כח (:ואכל
את הכיכר הראשון לצורך פקו"  ,דמסתבר דאסור לו לאכול את
הש י ,כיון שמצד הפקו" לא היה צורך להתיר לו לעבור על ה דר.

עבר על דר לצורך פקוח פש
האם מחויב להשאל עליו
וביותר שמעתי ממו"ר הגר"א ג חובסקי זצ"ל ,דה ה קטו
האחרו ים בכמה דוכתי דמי שעבר עבירה ובידו עתה לעקור
העבירה למפרע מחויב לעשות כן ,כגון מי שעבר על דר ובידו
לעשות התרת דרים מחויב לעשות כן ]ולא סגי שעשה תשובה
על העבירה עם כל גדרי התשובה ,דכיון דבידו לעקור גוף מעשה
העבירה מחויב בכך[ ,כ"כ האב "ז יו"ד סי' ש"ח ,וכן מבואר בדברי
הגרע"א קידושין מו :דהמפריש מן הרע על היפה חייב להשאל על
ההפרשה כדי לתקן הלאו ,וביאר עפ"ז כוו ת התוס' שם שכתבו
דהמפריש מן הרע על היפה חוטא ב' חטאות ,אחת בגוף המעשה
והש ית במה שאי ו שאל על התרומה .וכ"כ במ "ח מצוה ע"ב
וחזו"א דמאי סי' ד' סקכ"א לע ין מי שהקדים המאוחר למוקדם
בהפרשת תרו"מ ,והאריך בזה הגר"ד ל דו שליט"א בספרו זכר דבר
סי' ג' וזכר טוב סי' ט' אות י"ג.
וחקר מו"ר זצ"ל איך הדין כשעבר על ה דר משום פקו"  ,האם
מחויב להשאל ע"ז או לא ,ושורש ה ידון הוא אם החיוב להשאל
הוא חיוב כללי מסברא דמוטל על האדם להשתדל שלא יהיו לו
עבירות ]ואולי הוא בכלל המ"ע דתשובה ,או מכלל מצות יראת
ה'[ ,או דהוי זה מכלל כל איסור ואיסור ,דכשאסרה תורה על
האדם לעבור על דר כלל בזה דמוטל עליו שלא יהא לו עוון של
חילול דר ,וקודם המעשה הלאו אוסרו על המעשה ולאחר
המעשה הלאו מחייבו לעקור המעשה ,וכן משמע מדברי הגרע"א
ה "ל ,דהחובה להשאל על התרומה הוא בכלל 'ולא ישאו עליו

חטא' האמור בפרשת תרומה ע"ש] .והארכ ו טובא בחקירה זו
בקו טרס בע ין חיוב תיקון איסור למפרע[.

והוסיף מו"ר דאף אם ימא דאין חיוב להשאל על דר שעבר עליו
משום פקו"  ,מ"מ לפי המבואר בש"ך יו"ד סי' רל"ח סק"ה דמי
שצריך לעבור על דר במקום פקו" עליו להשאל על ה דר תחלה,
א"כ מסתבר דאף אם אי ו יכול להשאל על ה דר קודם האכילה
עליו לאכול ע"ד להשאל ע"ז ,כיון שלד' הרמב"ן והרשב"א שהביא
השעה"מ פ"ו משבועות הי"ח אין איסור לעבור על דר כשבדעתו
להשאל עליו ,ואם עשה כן הרי ודאי מחויב מדי א להשאל ,וספק
האב "ז הוא רק כשלא אכל ע"ד להשאל ,ע"כ שמעתי ממו"ר זצ"ל.
וכוו תו ראה דאם אכל ע"ד להשאל ,אם ימלך ולא ישאל על
ה דר עבר למפרע על האיסור כיון שלא היה לו היתר של פקו"
הואיל ואכל בדרך היתר ולא היה צורך מצד הפקו" להתיר לו
לעבור על ה דר.
ולכאו' ראה דגם אם לא אכל ע"ד להשאל הדין כן ,דכל שידע
שיכול להשאל היה עליו לאכול ע"ד להשאל ואין הפקו" מתיר לו
לאכול באיסור שלא ע"ד להשאל ,ו מצא שאם אכל שלא ע"ד
להשאל עבר על איסור דר שלא במקום פקו" וחייב להשאל כדי
לעקור העבירה ,וספק האב "ז ה "ל משכח"ל רק כשלא ידע שיכול
להשאל על ה דר .דוגמא לדבר ,כגון אם היה צורך משום פקו"
לה יח קדרה שיש בה בשר חי על האש לרגע אחד בלבד ויכול
לסלקו לאלתר קודם שיתבשל ,ה ה פשוט דחייב לסלקו לאלתר
ואם לא סילקו עד ש תבשל עבר על איסור בישול שלא במקום
פקו"  ,והגם דמעשה ה חת הקדרה על האש היה בהיתר מ"מ לא
הותר לו הבישול אלא רק ה חת הקדרה לרגע אחד ע"מ לסלקו
לאלתר.
וא"כ ה"ה ב יד"ד ,לפי ספק האב "ז יהא אסור לו לחזור כדי לתקן
את הליכתו מחוץ לתחום שתהא הליכת היתר )ולא הליכת איסור
שהותרה לצורך פקו" ( ,ואף לולי ספיקו עליו להחליט מעיקרא
בשעת הפקו" שהולך מחוץ לתחום ע"ד שלא לחזור כדי שתהא
הליכתו בהיתר ,וכיון שכן יהא אסור לו לחזור כמו ש תבאר.

הטעם דהדליק ר בשבת לצורך פקו"
אי ו חייב לכבותו ע"י כרי
וה ה מו"ר זצ"ל אמר ספק זה בשם האב "ז )אם חייב להשאל על
דר שעבר עליו משום פקו" ( ,וכמה פעמים חיפשתי היכן דברי
האב "ז המחודשים הללו ולא מצאתי ,עד שראיתי בספר ב י ראם
סי' פ"ח שדן מו"ר זצ"ל בספק זה ,והביא ראיה דחייב להשאל
מדברי האב "ז והחלקת יואב ש חלקו אם המ יח קדרה על האש
בשבת ו תבשלה במוצ"ש חייב עליה ,והאב "ז )או"ח סי' מ"ח סקי"ט
וכן באגלי טל זורע סק"ח בהג"ה( כתב להוכיח כדבריו דפטור מהא
דלא מצי ו דמי שהדליק ר בשבת לחולה שיש בו סכ ה חייב
לכבותו במוצ"ש ,אע"פ שיש איסור ריבוי בשיעורים במה שמוסיף
לדלוק ,ומשמע מדבריו דאילו היה מותר לכבות בשבת היה חייב
לכבות] ,ו קט האב "ז דאיסור מבעיר הוא על מה שדולק והולך
ולא על יצירת האש גרידא ,ולכן קט שם דיש איסור ריבוי
בשיעורים על הדלקת ר גדול במקום קטן[ .ובחלקת יואב )סי' י'
ד"ה וחוץ( דחה ראייתו דאכתי יקשה מ"ט לא מצי ו דמי שהדליק
ר בשבת לחולה שיש בו סכ ה חייב לכבותו בשבת ע"י כרי אחר
ש עשו צרכי החולה ,ובע"כ דאיסור מבעיר הוא יצירת האש
גרידא ואין ריבוי בשיעורים בהדלקת ר גדול במקום קטן ,ולכן
אין חובה לכבות ה ר לא בשבת ולא במוצ"ש .והאב "ז חזר ודחה
השגתו דכיבוי ע"י כרי בשבת הוא שבות ואין היתר לעבור על
שבות בכה"ג ,וכיון שאסור לו לכבות ע"י כרי מצא שלא עבר
שום איסור כיון שבשעתו הדליק לצורך פקו" ע"ש.

ומדברי ש יהם מבואר ש קטו בפשיטות דאע"פ שמעשה ההדלקה
עשה בהיתר לצורך פקו"  ,מ"מ אם יכול אח"כ למעט באיסור ע"י
כיבוי ה ר מחויב בכך ואם לא יעשה כן יעבור על איסור מבעיר.
ומזה יש ללמוד דה"ה מי שעבר על דר במקום פקו" מחויב
להשאל עליו אח"כ ,ואם לא עשה כן עבר על איסור דר ,לפי
שהאיסור שבתורה אי ו מחייב את האדם רק שלא לעשותו כי אם

גם לעקור למפרע לאחר המעשה ,ולכן אם בידו לעקור האיסור
למפרע ולא עשה כן עבר על האיסור אף אם עשאו בשעתו משום
פקו"  ,עכת"ד .ומסתבר דלדברי האב "ז הללו תכוין מו"ר בדבריו
האמורים לעיל.

תי וק כהן ש ולד בביה"ח שיש בו טומאת מת
האם חייבת האם להוציאו בהקדם האפשרי
ובע ין זה שמעתי מגיסי הג"ר חום דסלר שליט"א ששמע פעמים
רבות ממרן הגר"ד ל דו שליט"א ש וקט בפשיטות דתי וק כהן
ש ולד בביה"ח שיש בו טומאת מת חייבת האם להוציאו בהקדם
האפשרי )כל שאין חשש פקו" ( ואם לאו הרי היא עוברת למפרע
באיסור דאו' גמור של ספיה על מה שהכ יסתו לשם קודם הלידה,
וע"פ המש "ב סי' שמ"ג סוסק"ג ע"ש) ,ורוב פוסקי זמ י ו מורים
לא כן ,דאף שרצוי להוציאו משם בהקדם ,מ"מ אין בזה איסור
ספיה כלל ,אלא הוי כקטן אוכל בלות דאין בי"ד מצווים
להפרישו( .וחידושו מיוסד על היסוד ה "ל שהעלה מו"ר זצ"ל
מדברי האב "ז והחלקת יואב ,אלא שיש בדבריו תוספת חידוש,
דיש מקום לומר דלע ין איסור ספיה כל היכא דבשעתו היה הדבר
מותר משום פקו" אין כאן ספיית איסור כלל ולא הוי בגדר
מעשה איסור שהותר משום פקו" כי אם היתר גמור ,ו פ"מ כגון
קטן הזקוק לאכול בלה משום פקו"  ,האם ימא דאם יכול לאכול
בעצמו אין לגדול להאכילו כדי להימ ע מאיסור ספיה מדין הקל
הקל תחלה ,או דכה"ג אין כאן כלל ספיית איסור אלא ספיית
היתר ,הואיל והדבר מותר משום פקו"  ,והארכ ו טובא בע ין זה
במק"א.

חילוק בין אם בידו למ וע האיסור קודם ש עשה
לבין אם בידו רק לעקור את האיסור למפרע
ומ"מ מסברא יש מקום לחלק דכ"ז הוא רק באופן שתוצאת
האיסור טרם עשתה כמו בגוו א דהאב "ז ובאופן ה "ל ,שבידו
עתה למ וע את הבערת האש או את הטומאה דלהבא ,בזה הוא
מחויב עתה למ וע זאת בחיוב גמור כמו קודם מעשה האיסור,
ודעת הגרד"ל שליט"א שבכה"ג אם לא ימ ע את האיסור בשבת
יתחייב סקילה במזיד וחטאת בשוגג ,אבל אם כבר עשה האיסור
אלא שבידו לעוקרו למפרע כמו להשאל על ה דר שכבר עבר עליו,
או באופן שהאיסור מות ה ועומד במה שיעשה אח"כ כמו ב יד"ד
לגבי תחומין ,כל כה"ג אי"ז חיוב גמור לעקור האיסור למפרע ,ואין
ראיה מד' האב "ז בהדלקת ר ל ידון של מי שעבר על ה דר
במקום פקו"  .והארכ ו עוד בע ין זה בקו טרס בע ין חיוב תיקון
איסור למפרע.
שוב הציע גיסי ה "ל את דברי ו )לע ין ת אי בתחומין( קמי מרן
הגרד"ל שליט"א והשיב שלדעתו אין חילוק ובכל האופ ים ה "ל
עובר למפרע ,ויש לו כמה ראיות ליסוד זה דאדם הוא מתלי תלי
וקאי כל חייו )וציין לתוס' כתובות כז .ע"ש היטב( ,ולכן אף אם
בשעת מעשה היה לו היתר גמור על המעשה כל שבידו אח"כ
לעקור למפרע את המעשה הרי הוא מחויב בכך ,ואם לא יעשה כן
אזי יעבור למפרע על המעשה איסור שעשה בתחלה אע"פ
שבשעת מעשה היה זה בהיתר גמור ולא היתה לו שום אפשרות
אחרת ,כי כך היא המידה ,דאדם אחראי על מעשיו בהווה ובעבר
כל עוד שמת רוח חיים באפיו) ,ואמ ם פשוט שאם לא יעשה כן
הרי המרידה והמזידות היא עתה ולא למפרע ,אבל מ"מ מעשה
האיסור עצמו הוא המעשה הראשון למפרע ומתחייב ע"ז סקילה
ומלקות( .ואמ ם יש מקום לחלק בין האופ ים ה "ל לע ין חומר
האיסור ש עשה למפרע ,ואם יתחייב ע"ז מלקות ומיתה ,אך מ"מ
יסוד החיוב בכולם שווה ,שאם לא יעקור האיסור למפרע הרי
הוא עובר למפרע במעשה הראשון שעשה ,עכת"ד.

אם לגרום לעצמו איסור למפרע במקום פקו"
הוא בכלל איסור מכ יס עצמו לפקו"
עוד י"ל ב יד"ד דאסור לו לחזור לביתו מדין מכ יס עצמו לפקו" ,
דכשם שאסרו להפליג בע"ש בספי ה במקום שעלול להגיע לידי

חילול שבת לצורך פקו" כמבואר בשו"ע סי' רמ"ח ס"ד ,ה" י"ל
דגם למפרע אסור לו לגרום ש עשה על ידו חילול שבת לצורך
פקו"  .אך מצד זה יש להתיר לפי המבואר בשו"ע שם דבמקום
מצוה מותר להפליג בע"ש )ואף דההיתר שם הוא רק כשאי ו ברור
שיצטרך לחלל שבת ,עי' ביה"ל ד"ה ופוסק בסוף דבריו דלע ין
איסור תחומין דרב ן יש מקום להקל בכל גוו י(.

אם תק ו תחום חדש בשבת ליוצא להציל
כשבידו לגרום שיציאתו תהיה בהיתר
עוד יש לעורר בזה ,דה ה מבואר בשו"ע סי' רמ"ח ס"ד דמי שיצא
בשיירה בתוך ג' ימים סמוך לשבת שלא בהיתר ואח"כ אירע לו
פקו" בשבת והוצרך לצאת מחוץ לתחום אין לו הקולא שתק ו
חז"ל ליוצאים להציל דיש להם תחום אלפיים ממקום שהגיעו
לשם בשבת אחר יצאו מחוץ לתחום ,וביאר המש "ב דכיון שעבר
מתחלה ע"ד חכמים לא תק ו לו ד' אמות .וע"ש במש "ב בשם
הפמ"ג דאף לד' הרמ"א שם דהיוצא לסחורה חשוב דבר מצוה
ומותר לו לצאת בשיירה בע"ש עבור זה ,מ"מ לע ין ללכת אלפיים
אמה ממקום שהגיע לשם בשבת ע"י פקו" אין לסמוך ע"ז כיון
שהרבה פוסקים חולקים על הרמ"א .וא"כ יש לדון דה" ב יד"ד
אם ימא דמדי א אסור לו לחזור ולגרום עי"ז לבטל העירוב
למפרע ,אזי אם יעשה כן יש לחוש שלא תק ו לו כלל תחום
אלפיים מדין יוצאים להציל ואין לו הבלעת תחומין ו מצא שהוא
חוזר באיסור בכל גוו י ,ועי'.
]גאון א' שליט"א העיר על דברי ו וז"ל; "ב לכאורה כיון שצריך
לחזור לצורך מצוה לא גרע ממפליג בע"ש לצורך מצוה ,ואף דהכא
בשבת קיימי ן מ"מ ת אי מילתא אחריתי היא ומתברר למפרע
שלא היה לו עירוב ,ושפיר יקבל את תחום ש ת ו לבא להציל,
ועי' סי' תקכ"ו ס"ו ביה"ל ד"ה וחוזרין ,דאף הלויית המת מקבל
דין הבלעת תחומין עי"ש .ואפשר דה" מה"ט א"צ לבטל את
יציאת האיסור מכל ה ימוקים שביאר הכותב ,ע"כ[.
העולה מן האמור דיש לדון דיהא אסור לו לחזור משום ד'
טעמים; חדא משום איסור מכ יס עצמו לפקו"  ,ועוד משום
סברת האב "ז והחלקת יואב דאדם מחויב לעקור למפרע עבירה
ש עשתה בהיתר משום פקו"  ,ועוד משום סברת מו"ר זצ"ל
דמעיקרא לא היה לו היתר מכח הפקו" לצאת מהתחום בלא
עירוב הואיל ויכול לצאת ע"י עירוב ,ועוד יש לדון דשמא בכה"ג
לא תק ו לו תחום חדש ואין לו היתר לחזור מדין הבלעת תחומין
כיון שיצא מהתחום באופן האסור.

להת ות את ההחלטה באחר
ג[ הג"ר מ חם מושקוביץ שליט"א )בעמח"ס עירובי חצירות ומפתח
עירובין( הציע להת ות את ההחלטה באחר )כגון באשתו( ,ואז י"ל

דהאחר אי ו מחויב שלא לבטל את העירוב של חבירו ,וצ"ע.

להת ות באופן שלא יהא תלוי במעשיו בשבת
ד[ ו ראה להציע שית ה באופן זה ,דאם לפי הע ין ראה שלולי
העירוב היה הולך בשבת הליכה שיש בה משום איסור תחומין
מחמת העירוב אי ו מ יח העירוב ,בין אם ילך לבסוף הליכה זו
ובין אם לא ילך .ו מצא שחלות העירוב אי ה תלויה כלל
בהחלטתו או במעשיו במשך השבת ,וירויח בזה שאם ילך סמוך
לצאת השבת או באופן אחר שאי ו צריך לחזור לביתו יחול
העירוב למפרע והרי הוא הולך מחוץ לתחום מכח העירוב בלי
להסתמך על היתר פקו" .
]גאון א' שליט"א העיר וז"ל; "ב הת אה זו טובה לת"ח היודע
לחשב דרכיו ,אבל לצורך הציבור לכאורה א"א ,דאף אם יהא
ראה דא"צ לחזור ,מי יודע איזה רוח י יד ו ממקומו ו מצא
שחוזר באיסור ,ע"כ[.

להת ות באופן שיהא מותר לו ע"פ דין לחזור
ה[ עוד יש להציע להת ות שאם יהא מותר לו ע"פ דין לחזור

לביתו לאחר ה חת העירוב הרי הוא מ יח את העירוב ואם לאו
אי ו מ יח את העירוב ,ובת אי זה הריוח הוא רק באופן שעירו
מצא בתוך תחום העירוב של בית החולים ואז יתכן שיהא לו
היתר לחזור לביתו מדין עיר שלן בה ,ובאופן זה יחול העירוב
ו מצא שיצא מהתחום בהיתר גמור.


.ב .לאחרו ה תייסד ארגון 'ערבתם' ע"י ת"ח המומחים בהל'
תחומין למעשה ומשתדלים בה חת עירוב תחומין במקומות רבים
בכל רחבי הארץ )כמאה וחמישים מקומות( וכן במע ה הלכתי
לשאלות בהל' תחומין ,ומי שמתקשר בע"ש מזכים עבורו את
העירוב שה יחו במקום ה צרך לו ,והם מת ים כמה ת אים
בה חת העירוב ,ואחד מהת אים הוא שאם בעקבות העירוב יכשל
ח"ו מי שעירבו עבורו באיסור תחומין )כגון שיצא חוץ לעירו לצד
הש י( הרי העירוב בטל למפרע ,ות אי זה מועיל מדין ברירה .וה ה
רב י הארגון מורים ע"פ גדולי ההוראה שליט"א שאשה ה מצאת
בחודש התשיעי לעיבורה וביה"ח מצא מחוץ לתחום ראוי לה יח
עירוב תחומין בכל ע"ש כמו ש תבאר לעיל .וכן מורים שאם יש לו
הבלעת תחומין יכול לחזור לביתו בשבת ,ואף שיתכן שע"י העירוב
לא יוכל לחזור לביתו כמו שהארכ ו לבאר לעיל ,מ"מ מסתמכים
על הת אי ה "ל שאם כלפי שמיא גליא דמחמת העירוב עבר על
איסור תחומין הרי העירוב בטל למפרע .אולם לפי דברי ו ה "ל
לא יצא ו מידי חשש איסור ,כי בעצם חזרתו לביתו בשבת הרי
הוא גורם לביטול העירוב למפרע ו מצא שעבר על איסור תחומין
בהליכתו אשר לא היה לזה היתר מדין פקו" כפי שהארכ ו לבאר.
אמ ם יש עוד לדון הרבה בע ין זה בהל' תחומין ,כי יתכן שממ "פ
אין חשש בדבר ,משום דקיי"ל דאין עירוב תחומין חל אלא באופן
שיכול האדם ללכת אל עירובו בכ יסת שבת )שו"ע סוס"י ת"ח
ומש "ב סק"ל וסי' ת"ט ס"ה ומש "ב סקכ"ב( ,ובאופן ה "ל
שמקום ביתו הוא מחוץ לתחום עירובו בשכו ה הסמוכה ,מצא
שהאדם עומד מחוץ לתחום ואי ו יכול להכ ס לתחומו ,וא"כ לא
חל העירוב.
אולם ד' הרמ"א סי' ת"ח ס"א שאם לן בעירו חשבת לו כל העיר
כד' אמות ואזי אם חלק מהעיר מצא בתוך תחום עירובו ידון כל
העיר כאילו הוא בתוך התחום ,ו מצא שיכול ללכת אל עירובו
בכ יסת שבת וחל העירוב) ,ובשעה"צ סקי"א הסתפק אם הכוו ה דלן
בביתו בלילה או סגי שהיה בה בכ יסת שבת והכריע להחמיר דצריך
שיהיה בביתו בכ יסת שבת וגם ילון שם בלילה( .ולפ"ז מצא דממ "פ

יכול לחזור לביתו ,דהלא כל הצד דחל העירוב הוא רק אם כל
העיר ידו ית לו כד' אמות הואיל ולן בה ,ואזי יכול לחזור לביתו
מטעם זה ,ואם לא חל העירוב יכול לחזור לביתו מדין הבלעת
תחומין כמו ש תבאר לעיל.
אך אין הדברים מוכרעים ,דה ה במש "ב סק"ג ובביה"ל )ד"ה
רחוק( הביא דעת המג"א ש קט דאף לדעת השו"ע דלא ס"ל
לחידוש הרמ"א ה "ל דעיר שלן בה ידו ית כד' אמות ,מ"מ ס"ל
דאם העירוב מצא בתוך תחום עירו חל העירוב אף אם הוא מצא
בכ יסת שבת מחוץ לתחום עירובו ,ומותר לו ללכת אל עירובו,
אבל אסור לו לחזור לביתו כיון שהוא מחוץ לתחום עירובו ,וטעם
הדבר יעו"ש ובשעה"צ סק"ה .ולכאו' ראה דלדעת הביה"ל דין זה
כון גם לפ"ד הרמ"א באופן שאין את ההיתר של עיר שלן בה,
)כגון שלא לן שם בלילה( ,דיכול ללכת אל עירובו אבל אסור לו
לחזור לביתו ,דהכי משמע במג"א שדין זה פשוט מסברא.
אלא שדברי המג"א והביה"ל הם חידוש גדול ,והחזו"א סי' ק"ט
סקט"ז תמה ע"ז ממש ה ערוכה עירובין ס ,.ובשו"ת הרשב"א
החדשות סי' ל"ב מבואר להדיא שלא כדבריו ,ולכן פשטה
ההוראה דאין לסמוך ע"ז לקולא ,אבל מ"מ לחומרא ראה דיש
לחוש לשיטת המג"א והביה"ל ,ולפ"ז יש מקום לכל דברי ו ה "ל,
ויש להאריך בע ין זה אך אכ"מ.

