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' איתא בגמ.  הערה באיסור יחוד( :קכז)

נכנס לביתה של המטרוניתא יהושע ד' בעובדה דר

ץ "ובהגהות היעב".  ונעל הדלת בפניהן"דכנס 

.  בזה משום איסור יחוד לא היההעיר דמשמע ד

עובדי המטרוניתא  בפניםוכתב דאין לומר דהיו 

ג לא "אלא כתב דבכה.  דאין הלשון משמע כן

זו יש ' ואולי מגמ.  ולא ביאר כוונת דבריו.  גזרו

( 'ה אות ד"ס' ד סי"ח ע"אה)מ "לדברי האג' ראי

רים בדלת נעול היכא דיש עוב' שחידש דאפי

, אין איסור יחוד ושבים שיכולים לדפוק על הדלת

ע דכששומעין מי שנוקף "כיון שדרך כו", דכתב

על הדלת או שמצלצל על הפעמון שנעשה לכך בא 

מי שבפנים ושואל מי הוא וכששומע שהוא 

כשמבין  מהמכירים ואפילו אינו מכירו ממש פותח

שהוא סתם איש מרובא דרובא אינשי ליכא איסור 

יחוד כשהוא בזמן שבאין סתם אינשי לבית אף 

כשלא הודיעו קודם דמרתתי שמא ינקוף מי שהוא 

 ".  על הדלת ויהיה מוכרח לפתוח תיכף

ובספר דברי סופרים על הלכות יחוד 

ולא אאמין שהדברים יצאו "כתב ( ב"ק תרל"ס)

אך בספר אהלי ישורון להרב   ".ל"משה ז' מפי ר

הנה ", כתב( ב"ל' הע)א "אהרן פעלדר שליט

שבשעת הדחק [ ל"זצ]א "שמעתי ממרן שליט

מותר להתיחד שם גם כשאין מפתח לבני הבית 

הנמצאים כעת בחוץ היות כשמישהו ירצה ליכנס 

ובענין איסור יחוד ]  ".מוכרחים לפתוח עבורו

אך  בפתח פתוח לרשות הרבים כשהדלת סגורה

מחלוקת הפוסקים בזה בפתחי ' לא נעולה עי

ח ובאוצר הפוסקים שם "ב סק"כ' ע סי"תשובה אה

  (.'ה אות ב"ק ל"ס

 

דמאי הא לא ' איתא בגמ. הפקר בשבת 

חזי ליה כיון דאי בעי מפקר ליה לנכסיה והוה עני 

וכתב המאירי   .כ"ע, וחזיא ליה השתא נמי חזי ליה

מותר להפקיר שמוכח מכאן ד( ה ממה שאמרו"ד)

ואינו דומה להקדש דאין מקדישין בשבת , בשבת

' הפקר אין כאן שינוי רשות ואפי" כי, :(ביצה לו)

וזה דלא כדברי ".  זכה בו אחר מאליו הוא זוכה

שהניח דפשוט ( ה ועוד"ד: ד)ן בפסחים "הרמב

דאין מפקירין מהא דאין מקדישין בשבת ומכח זה 

   .מץ מדין הפקרהוכיח דאין ביטול ח( ועוד ראיות)

דאסור ", (ה ואומרים"ד: קכ)א "וכן נקט הריטב

להפקיר ממון בשבת שנראה כמקנה קנין בשבת 

והא דהתירו בדליקה לומר ".  ואיכא שבות דרבנן

לאחרים בואו והצילו לכם היינו משום דבין כה 

א "רע' בחי' ועי.  הולך לאיבוד לא מיחזי כקנין

שציין למחלוקת  (א"ג על דברי המג"י' ח סוסי"או)

ל "ט ס"פכ)כ "בשש' ועי.  הראשונים בזה

 (.שם' ובהע' ב במהדורא ג"וסל' במהדורא ב

( ב"ח לולב ה"פ)בשער המלך ' ועי 

א שאסר להפקיר בשבת רק "הציע דאף הריטבש

ו בו אחרים התכוין לאסור היכא דכוונתו שיזכ

ג "דבכה, דליקהוכההיא דפרק כל כתבי לענין 

היכא דאין כוונתו שיזכו בו  אבל, מיחזי כקנין

לאפשר לו לאכול כגון אחרים אלא כוונתו רק 

ובזה מיושב סוגיין אף לפי .  י שפיר דמיאדמ

ג "ח)אמנם ראיתי בספר שלמי יוסף .  א"הריטב

שהעיר דמדברי ( ז מהרב נח איזנשטיין"תקי' עמ

ן דן "דהרי הרמב, ן מוכח דלא כשער המלך"הרמב

ן כוונתו שיזכו בו לענין הפקר חמץ היכא דאי

ס "החת' והעיר מדברי חי.  מ אסור"אחרים ומ

שהביא שיטת המרדכי בביצה ( ה כיון"ד)בסוגיין 

שקנין קל כגון משיכה שרי בשבת לעונג שבת 

' ועי  .ה הפקר לצורך עונג שבת"ולכאורה ה

ט שציינו "פ' סי)ק "ת ובחרת בחיים להמהרש"בשו

אבל  א רק אסר הפקר עולמית"דהריטב( כ"בשש

הפקר לשעה רק ליום השבת מותר כיון שאינו 

ן "ש שיטת הרמב"ולכאורה לדבריו א.  קנין ממש

דאסור להפקיר חמץ כי בזה כוונתו להפקר 

   .עולמית

 

ולחולה  חילול שבת ליולדת:( קכח)   

ומילדין את האשה בשבת תנן .  שיש בו סכנה

וקורין לה חכמה ממקום למקום ומחללין עליה את 

' ואיתא בגמ.  כ"ע, השבת וקושרין את הטיבור

חבירתה  אם היתה צריכה לנר ר"לאתויי הא דת

מדלקת לה את הנר ואם היתה צריכה לשמן 

חבירתה מביאה לה שמן ביד ואם אינו ספק ביד 

אה לה אינו ספק בשערה מבי ואם מביאה בשערה

רב אשי אמר אפילו תימא יש סחיטה  ...  בכלי

מביאה לה בכלי דרך שערה דכמה דאפשר  בשיער

 .כ"ע, משנינןלשנויי 



ונחלקו הראשונים אם היתר חילול שבת  

' דעי.  ליולדת שונה משאר חולה שיש בו סכנה

היולדת ", שכתב( א"ב שבת הי"פ)ם "ברמב

לין כשכורעת לילד הרי היא בסכנת נפשות ומחל

וכל שאפשר לשנות משנין  ...עליה את השבת 

בשעת הבאה כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי 

ואילו   ."בשערה ואם אי אפשר מביאה כדרכה

, (ב"ריש פ)לגבי חולה שיש בו סכנה בכלל כתב 

בת אצל סכנת נפשות כשאר כל דחויה היא ש"

לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל  המצות

 ... פי רופא אומן של אותו מקוםצרכיו בשבת על 

כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי 

הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להן  

י "כשעושים דברים האלו אין עושין אותן לא ע

י נשים "י עבדים ולא ע"י קטנים ולא ע"גוים ולא ע

כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם אלא על ידי 

ור להתמהמה בחילול גדולי ישראל וחכמיהם ואס

הרי לא הזכיר ".  שבת לחולה שיש בו סכנה

  .י שינוי"שצריך לעשות ע

ל "ומלשון רבינו ז", מ"והעיר מזה המ

נראה שאין חולה שיש בו סכנה בכלל השנוי אלא 

החיה וזהו שכתב הרי היא בסכנת נפשות ולא 

הזכיר השינוי בחולי שיש בו סכנה וכתב למעלה 

י חולה שיש בו סכנה הרי כללו של דבר שבת לגב

והטעם בזה נראה . 'הוא כחול לכל הדברים וכו

מפני שכאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה 

ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה ולפיכך החמירו 

וכן   ."לשנות במקום שאפשר ולא החמירו בחולה

פ שבשאר חולים "ואע", (ה יולדת"ד)כתב המאירי 

שרובן אין בהן כל כך אין צריך שנוי יולדת שאני 

תורת האדם שער )ן "ואילו הרמב ".סכנה

פסק על פי סוגיין דבכל חולה שיש בו ( המיחוש

   .י שינוי"סכנה עדיף לחלל שבת ע

ח "קי' ח סי"או)ת אבני נזר "בשו' ועי 

ל דשבת הותרה אצל "מ ס"שהסביר דהמ( 'ד' אות

צ להדר לחלל שבת "חולה שיש בו סכנה ולכן א

ם כתב לשון דחויה "ואף דהרמב]  .י שינוי"ע

ש "וכן לשון הרא.[  ל דזה לאו דוקא"ב צ"בריש פ

שהתירה  כיון" ,(ד"י' ח סי"יומא פ)ם "בשם המהר

כה שעושה בשבת אלתורה פיקוח נפש הוי כל מ

  ".בשביל חולה שיש בו סכנה כאילו עשאה בחול

ל דשבת דחויה אצל חולה שיש בו "ן ס"והרמב

א "ת הרשב"בשו' ועי.  נויסכנה ולכן צריך לשי

דשבת שנטה לומר להלכה ( ט"תרפ' א סי"ח)

דחויה ולכן יש להעדיף להאכיל בשר נבלה לחולה 

, שיש בו סכנה בשבת מלשחוט עבורו בשר כשרה

בדפי : ביצה ט)ן "וכן כתב הר  .ם"ודלא כמהר

דשבת דחויה היא אצל חולה ( ה ומיהא"ף ד"הרי

  .ות בשיעוריןשיש בו סכנה ולכן יש איסור להרב

( ב"ח סי"שכ' סי)א "ולהלכה נחלקו המחבר והרמ

ג "בפמ' ועי .י שינוי"עאי יש להדר לחלל שבת 

 (.ט"ח סק"שכ' א סי"א)

 

 

 א דמילה"ופרק ר פרק מפנין פרק' עיקר תוס

 ג"אע.( קכז)

 כיון:( קכז)

 מטלטלין, דחזי, ונתן, אבל.( קכח)

 ל"קמ, בשר:( קכח)

 רבא.( קכט)

 מאה, דליכא ,מי:( קכט)

 א"ר.( קל)

 ניתקו, ומי, שלא:( קל)

 ושוין, מי.( קלא)

 ואי, שכן, א"סד:( קלא)

 ושוין, תאמר, לא, אפשר.( קלב)

 האי עשה, הדר:( קלב)

 ותנן.( קלג)

 לועס:( קלג)

 הכא.( קלד)

 מי גרע:( קלד)

 מפני, בן שמנה, לא נחלקו, ולא ספק.( קלה)

 כל ששהא, כגון קמא:( קלה)

 הלמימ.( קלו)

 ואם:( קלו)

 ידיד, אביי, מל:( קלז)

 

 

 

 

 

 


