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ב"ה

פתח דבר

בשבח והודיה לה' יתברך אנו מוצאים לאור את החלק העשירי בסידרת "שו"ת 

דעת" - שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג, ובו מבחר שאלות ותשובות בנושאים 

שונים ומגוונים.

זה שנים רבות, שמכון דעת נותן שרות של יעוץ הלכתי, השקפתי ומשפחתי, 

על פי התורה והחסידות, לרבני ודייני קהילות ולאנשים פרטיים בארץ ובתפוצות.

בשפה  דעת,  מרכז  של  המשיבים  וצוות  המכון  רבני  ידי  על  נענות  התשובות 

כמו אנגלית, צרפתית, ספרדית   - לפי שפת השואל  וכן בשפות שונות  העברית, 

ורוסית.

בכתובת  המכון  של  האינטרנט  באתר  קבוע  באופן  מתפרסמות  התשובות 

הם  שבכרך  והתשובות  השאלות  ותשובות.  שאלות  במדור   ,http://daat.org.il

מבחר שאלות שנענו בשנה האחרונה על ידי רבני המכון לשאלות שנשאלו מחו"ל, 

ממדינות שונות ומגוונות.

בהזדמנות זו ברצוננו להודות לצוות הרבנים והאברכים על עבודתם והשקעתם 

הרבה, במענה השאלות, בריכוז המקורות ההלכתיים, בעריכתם והכנתם לדפוס.

ויהי רצון כי הפצת "דבר ה' - זו הלכה" תמהר ותחיש את הגאולה האמיתית 

והשלימה תיכף ומיד ממש.

מערכת ההוצאה לאור של מכון דעת

חודש כסלו תשפ"ב
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שבת

פתיחת אריזות בשבת
שאלה: האם יש בעיה הלכתית לפתוח אריזות מזון במקום בו מדובקות בלחץ 

חום )כמו גביעי חלב וחטיפים(? 

יד  סעיף  שמ  סימן  שבת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  מבואר  תשובה: 

שהמדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים וכיוצא בו הרי זה תולדת תופר וחייב; 

זה  הרי  בלבד  לקלקל  התכוין  ולא  דבוקים  עורות  או  דבוקים  ניירות  המפרק  וכן 

תולדת קורע וחייב.

וכתב במגן אברהם שנראה לומר שאם נדבקו הדפין אחד לשני על ידי שעוה או 

בשעת הקשירה מותר לפתחן כי לא נעשה לקיום וכל שכן הכא שנעשה ממילא. 

לקיום אבל  נעשה  בזה שהדיבוק  דוקא  הוא  ברורה שכל החיוב  וכן כתב במשנה 

היכן שנדבקו הדפין להדדי על ידי שעוה או בשעת הקשירה מותר לפתחן כיון שלא 

נעשה לקיום כל שכן כאן שנעשה ממילא בלא מתכוין לפיכך אינו דומה כלל לתופר 

ואין בו משום קורע.

אמנם המשיך בדבריו שאם נדבקו במקום האותיות אסור לפרקן. אולם לקרוע 

מחדש דפים של הספרים שלא נחתכו מבעוד יום יש בהן חיוב ואפילו על ידי אינו 

יהודי אסור. ומי שנסתבכו בגדיו בקוצים מפרישן בצנעה ובנחת שלא יקרע ואם 

נקרע נקרע וכן מותר ללבוש בגדים חדשים ואם נקרע נקרע שאינו מתכוין לקריעה. 

ופוצעים אגוזים במטלית היינו שמכה על המטלית כדי לשברם ואינו חושש שמא 

תקרע.

כי תופר ענינו הוא  זה נחשב תולדת תופר  ובביאור הלכה ביאר הטעם מדוע 

שלוקח שני דברים אחדים ומחבר אותם לאחד וכן הוא על ידי דיבוק. וכמו כן נראה 

לומר שהוא הדין כשמדבק עץ לעץ על ידי דבק כנהוג גם כן שם תופר עליו כי מצינו 

בגמרא דף עד שבעצים שייך גם כן תפירה שאמר שם מי שעשה כוורת של קנים 

אם תפר את פיו חייב.

שבת
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שהמנסר  הרמב"ם  דעת  טחינה  שלענין  אף  שהנה  כתב  הדבר  שיעור  ולעניין 

כגרוגרת  ובטוחן שעורו  טוחן  בנסורת שלהן אף שהוא תולדה של  ליהנות  עצים 

שעור  לעניין  לתולדה  מהאב  הכרח  שאין  הרי  שהוא  בכל  חיובו  בזה  מקום  מכל 

וכמו השף מתכת שחשיבות  בכל שהוא  שם שונה הדבר שחשוב שעור הנסורת 

כן לענין דיבוק עור שהוא כתפירה לא מצינו  המתכת הוא בכל שהוא. מה שאין 

חילוק בתפירה בין בגד עור לבגד אחר ובכולם צריך שיעור לענין חיוב והוא הדין 

לענין דיבוק. ולענין נייר משמע לכאורה גם כן מלשון השולחן ערוך שדין אחד להן.

אמנם ממשיך לגבי זה שיש לעיין לעניין מפרק שחיובו הוא משום קורע ואף 

שלא היה על מנת לתפור משום שכיון שדעתו לאיזה דבר צורך ולא לקלקל חשוב 

כעל מנת לתפור או בקורע בחמתו לדעת הרמב"ם שמחייב בו אם שייך בזה גם 

כן השיעור כדי לתפור ב’ תפירות או שמא מתי אנו אומרים בקורע שעור זה זהו 

דווקא היכן שחיובו הוא משום שכונתו היה כדי לתפור על כן אנו אומרים שבפחות 

משיעור זה לא נחשב.

מה שאין כן היכן שחיובו הוא משום שכונתו הוא בשביל איזה תיקון אחר כגון 

בענייננו שצריך שיהיה הנייר והעור חלוק או בקורע בחמתו שהוא כדי ליישב את 

בו  שיש  כל  לתקן  מנת  על  שהוא  קורע  בכל  או  שם  הרמב"ם  שכתב  וכמו  דעתו 

התיקון שהוא מכווין בו חייב ולא תלוי בשיעור זה.

פי  על  שאף  יז  סעיף  שם  ערוך  בשולחן  שכתב  מה  נביא  הדברים  ובסיכום 

שחתיכת תלוש מותרת לכתחילה כשאינו מקפיד לחתכו במידה מכל מקום אם על 

ידי זה מתקנו להשתמש בו איזה תשמיש חייב משום תיקון כלי - אם מחתכו בסכין 

כמבואר לגבי קטימת קיסם ושלא בסכין פטור אבל אסור. לפיכך אין שוברים את 

החרס ואין קורעים את הנייר המותרים בטלטול כדי להשתמש בהם איזה תשמיש 

מפני שהוא כמתקן כלי.

אבל משום קורע אין איסור אלא כשקורע ומפריד גופים רבים שנתחברו כגון 

קורע בגד הארוג מחוטים הרבה אבל הנייר שהוא גוף אחד אין בפסיקתו וחיתוכו 

משום קורע ומטעם זה מותר לקרוע עור שעל פי חבית של יין מפני שהעור הוא 

גוף אחד ולא שייך בו איסור קריעה אלא איסור החיתוך אם מקפיד לחתכו במידה.
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עורות  או  ניירות  והמדבק  קורע  תולדת  זה  הרי  דבוקים  ניירות  המפרק  אבל 

אמורים  דברים  במה  וחייב  תופר  תולדות  זה  הרי  בו  וכיוצא  סופרים  של  בקולן 

כשדיבוק זה נעשה לקיום אבל דפי ספרים שנדבקו זה לזה על ידי שעווה או בשעת 

הקשירה מותרים לפתחן בשבת שכיון שלא נעשה לקיום ועוד שנעשה מאליו בלא 

מתכווין לפיכך אינו דומה כלל לתופר ואין בו משום קורע.

וודאי שיש להם להקל  העולה מן האמור: שההולכים בשיטת המשנה ברורה 

בפתיחתם מאחר ונחשב כקורע עור על מנת להוציא תכולתו שמותר. וההולכים 

לשיטת שולחן ערוך אדה"ז לכאורה יש להחמיר מצד קורע אך יש להקל מצד אחר 

בגדר של  אינה  בכוונה במפעל מכל מקום  זו למרות שנעשית  וכל סגירה  מאחר 

‘נעשית לקיום’ וממילא יש מקום להקל ולהתיר את פתיחתם בשבת."

עיסוי בשבת
שאלה: האם מותר לעשות עיסוי בגב בשבת לא על ידי מטפל מוסמך אלא סתם 

על ידי חבר או בן משפחה?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה  תשובה: 

או  רפואה  לצורך  עושה  אם  בין  בזה  הבדל  יש  האם  ב(  בשבת?  עיסוי  לעשות 

לתענוג? ג( האם יש הבדל האם עושה זאת בכח ויגיעה או בנחת?

כמבואר  מותר  יהיה  אזי  חול  כדרך  בנחת שלא  עושה  לציין שאם  יש  ראשית 

בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכז סעיף ב שמותר לסוך על הגוף 

ולמשמש להנאתו על ידי שינוי כלומר שסך וממשמש ביחד אמנם לא ימשמש בכח 

אלא ברפיון ידים בלבד בנחת.

ומה שכתב המחבר שגדר השינוי הוא דהיינו שסך וממשמש ביחד. בא להוציא 

יסוך תחלה ואחר כך ימשמש או להיפך שזהו כבר כדרך חול )עטרת צבי(.  שלא 

ובעולת שבת שם מביא את פירוש רש"י שסכין הכוונה היא לשמן וממשמשים הוא 

ביד על כל הגוף להנאתו.

אך לעשות בכח אסור מטעם דהוא עובדין דחול כמו כן לדעת הרמב"ם מותר 

כל שאינו מכוין להביא את עצמו על ידי זה לידי זיעה. וכן נפסק בשולחן ערוך סימן 
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שכח סעיף מב שאין מתעמלים בשבת והיינו שדורס על הגוף בכח כדי שייגע ויזיע. 

וכן אסור לדחוק בטנו של תינוק בכדי להוציא הרעי שלו.

מזיע  אינו  אם  אפילו  ומשמע  בכח  שמשפשף  דהיינו  פירש  שם  רש"י  אמנם 

והעתיקו את דבריו הטור והשולחן ערוך לעיל בסימן שכז סעיף ב’. ודברי השולחן 

ערוך קשה לפי זה ולמעשה כתב באליה רבה שיש לפסוק בזה כמו הרמב"ם. ובאמת 

בפרי חדש שלפנינו גם כן נמצא כהרמב"ם. )ביאור הלכה(.

אמנם מי שעושה כן לצורך רפואה אסור בכל עניין כמבואר בטורי זהב שם סימן 

קטן כח שהביא דברי הטור שאסור לחולה ליגע עצמו בשבת כדי שיזיע מפני שהיא 

רפואה.

והקשה על כך שכיון שאין כאן שייכות שחיקת סמנים היה לנו להתיר לחולה 

שאין בו סכנה ומה שונה מהמובא בסעיף שאחריו שמותרים מטעם זה?

על  כן  גם  החולה  על  הזיעה  מביאים  שלפעמים  שכיון  לומר  שנראה  ומתרץ 

ידי סמנים חוששים שיעשה רפואה האחרת. מה שאין כן בסעיף שאחר זה שאין 

שייכות רפואה לאותם הדברים על ידי שחיקת סמנים כלל לא גוזרים.

ומקפלים  שפושטים  היא  שהכוונה  ברורה  במשנה  כתב  בכח  להתעמל  וגדר 

את זרועותיהן לפניהם ולאחריהם ומתחממים בכדי שייגע ויזיע וזהו בכלל רפואה 

האסורה בשבת שמא ישחוק סממנים. ואין להקשות כיון שאין כאן שייכות שחיקת 

סממנים היה לנו להתיר כמו בסעיף שאחר זה וכפי שהקשה בטורי זהב כי יש לומר 

שכיון שלפעמים מביאים הזיעה על החולה גם כן על ידי ובאמצעות סממנים על 

יבוא לעשות רפואה האחרת. מה שאין  לו את הדבר  כן חוששים שמא אם נתיר 

כן בסעיף שאחריו שמדובר שאין שייכות רפואה לאותם הדברים ע ל ידי שחיקת 

סממנים כלל ולכן לא גוזרים.

עושים  אין  ישראל  ידי  שעל  יז  בסעיף  לעיל  שפסקנו  מה  שלפי  מביא  כן  כמו 

שבות דרבנן לחולה שאין בו סכנה כי אם על ידי שינוי ככה גם כן נצטרך בנידון 

ידי  על  אם  כי  זה  דבר  עושים  אין  סכנה  בו  שאין  חולה  לכלל  הגיע  שאפילו  דידן 

שינוי וכל שכן אם הוא רק בריא שחושש. והשפשוף שעושים ליגיעי כח כדי להשיב 

כחן ולבטל מהם את העייפות מסתפק בשלטי הגיבורים אם דבר זה דומה לרפואה 
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ואסור או לא אך לפי מה שכתב המגן אברהם שאפילו בריא גמור אם עושה את 

הדבר לצורך רפואה בכדי לחזק את מזג גופו - אסור אם כן גם בזה אין להקל.

לו  שנתפס  )כגון  רפואה  לצורך  השפשוף  את  עושה  שאם  האמור  מן  העולה 

השרירים או שזזו לו חוליות בגב וכיוצא בזה( או שעושה זאת בכד לחזק את מזג 

)ובכלל זה להסיר עייפות הרובצת עליו( - אזי אסור לעשות כן לדברי הכל  גופו 

משום איסור רפואה האסורה שמא יבוא לשחוק סממנים.

אך אם עושה זאת לצורך תענוג בלבד מותר לדברי הכל - כאשר עושה זאת 

בנחת. אולם אם עושה זאת בכח אף שזהו לצורך תענוג לכתחילה אסור הדבר על 

עוד אינם מכוונים  כל  בזה  יכולים להקל  ]וההולכים בשיטת המשנה ברורה  פי שולחן ערוך אדה"ז. 

שיבואו מכך לידי זיעה.[" 

חיתוך בשבת בכלי המיוחד
שאלה: האם מותר לחתוך בשבת תפוח על ידי כלי מיוחד אם ברזל עגול ובתוכו 

וכן להשתמש  לגרעינים שלו.  - מסביב  לפלחים  בבת אחת  אותו  סכינים החותך 

בכלי מיוחד לחיתוך ביצה לפרוסות?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו הגדר של  תשובה: 

גם  טוחן  איסור  יש  האם  ב(  טוחן?  משום  האמור  בחיתוך  יש  והאם  טוחן  איסור 

בדברים שאינם גידולי קרקע כמו ביצה או רק בגידולי קרקע? ג( האם יש בכלים 

אלו משום כלי המיוחד לטחינה? ג( האם יש בכלים אלו משום איסור ‘עובדין דחול’ 

כלומר שימוש בדבר שפעולה עמו נראית כמעשה חול?

שכל  י’  סעיף  שכא  סימן  אדה"ז  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

בסכין  קטנות  לחתיכות  אותם  לחתוך  שרוצה  ופירות  ירקות  כמו  הקרקע  גידולי 

בכדי לאכול מהם לאחר זמן ולא לצורך אכילה מידית אסור לו לחתוך אותם מפני 

שזה נכלל בכלל איסור טוחן האסור בשבת כי אף חתיכת גוש גדול לחתיכות קטנות 

הוא בכלל מלאכת טוחן שזוהי הגדרתו ולא דוקא טחינה דבר לפירורים באמצעות 

ריחים או מכתשת.

מקום  שמכל  סוברים  יש  אזי  מיד  והירקות  מהפירות  לאכול  רוצה  אם  אמנם 

יש בזה איסור טוחן למרות שזהו לצורך אכילה מידית ונכון לחשוש לדבריהם ועל 
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כן מי שחותך סלט בשבת אפילו שזהו לצורך הסעודה של עכשיו מכל מקום נכון 

לחתוך זאת לחתיכות גדולות קצת בכדי שלא להיכנס לחשש מלאכת טוחן.

ואלו שנוהגים להקל לחתוך לחתיכות קטנות מאוד סמוך לסעודה יש להם על 

מה לסמוך ואין צריך למחות בהם. מאחר ויש אומרים שכל שהוא סמוך לסעודה 

אין בזה בכלל מלאכת טוחן אף בגידולי קרקע מאחר והוא צורך ודרך אכילה.

וגבינות קשות  ודגים  וביצה  וכל דברי מאכל שאינם מגידולי קרקע כמו בשר 

אין בהם כלל משום מלאכת טוחן ומותר לחתוך אותם לחתיכות קטנות באמצעות 

סכין או מזלג מפני שאין דרך לטחון דברי מאכל שאינם מגידולי קרקע כמבואר 

שם בשולחן ערוך.

גידולי קרקע מכל מקום למרות שאין בהם משום  אמנם אף בדברים שאינם 

טוחן זהו רק אם משתמש לצורך טחינתם בכלי שאינו מיוחד לטחינה כמו סכין או 

מזלג אבל בכלי המיוחד לטחינה אסור מטעם אחר שהרי זה נראה כמעשה חול ויש 

בזה משום ‘עובדין דחול’. כמבואר שם בסעיף ט’.

או  פומפיה  במגרדת  הביצה  או  הבשר  או  הגבינה  את  לגרר  אסור  יהיה  ולכן 

המיועדים  כלים  סוגי  שאר  בכל  וכן  לקציצה  המיועד  ‘סלייסר’  במכשיר  לקצצם 

לקציצה אף שכמובן אינם עובדים על חשמל.

ובנוגע לכלים המיוחדים לחיתוך ולא לקציצה כמו פורס ביצים או חותך תפוח 

לפלחים הנה ראשית יש לציין שיש טוחן גם בחותך דבר לרצועות דקות כמבואר 

בספר צמח צדק על מסכת שבת סוף פרק ז’ שאם חותך אדם ירק דק דק בעוביו הנה 

אף על פי שבאורכו ישאר כמו שיהיה מכל מקום יש לומר שחייב משום טוחן. אבל 

זהו דוקא לרצועות דקות אבל לפרוסות דקות אין זה בכלל טוחן אפילו ברצועות 

דקות מאוד כפי שהאריך בזה בספר שבת כהלכה )פרק כא אות כט(.

לסמוך  מי  על  לו  יש  לסעודה  בסמוך  להקל  הנוהג  דקות  לרצועות  ]ואפילו 

כמבואר לעיל.[

גידולי  אין כלל מלאכת טוחן אף כאשר חותך בהם  זה בכלים האמורים  ולפי 

בפרוסות  שמדובר  ובפרט  לרצועות  ולא  לפרוסות  אותם  וחותך  מאחר  קרקע 

שאינם דקות.



17שבת      

רק שיש לדון אם יש בזה משום כלי המיוחד לקציצה והנה בכלי המיועד לחיתוך 

תפוח לפלחים אין בזה קציצה כלל שהרי הפלחים הם עבים ואין זה מיועד ליותר 

מכך.

לחיתוך  מיועד  שהרי  כן  גם  להתיר  יש  בפשטות  ביצים  לפורס  בנוגע  ואף 

לפרוסות ובפרט שאינן דקות כך שאין זה אלא כלי לחיתוך ולא לקציצה רק שהוא 

כלי עזר לעשות החיתוך במהירות ובקלות לנוחות בלבד.

גם  ככלי המיוחד לקציצה  יש להחשיבו  ביצים שמא  יש מחמירים בפורס  אך 

כן מאחר ופעמים משתמשים בו גם לחתוך הביצים לאורך ורוחב שמעבירים את 

הביצים שוב בצורה שונה ועל ידי כן נחתכות לרצועות דקות )באר משה חלק א’ 

סימן לח( שכאמור יש בזה משום טוחן לפי הצמח צדק.

קצת  רק  המיוחד  בכלי  שאף  מידי(  המתחיל  דיבור  )שם  הלכה  הביאור  וכתב 

לטחינה אסרו אותו חכמים ואם כן מהיות טוב להחמיר ולא להשתמש בו בשבת.

העולה מן האמור: שבחותך תפוחים יש להתיר את השימוש בו בשבת ובפורס 

ביצים מעיקר הדין יש להתיר זאת אך ראוי להחמיר בזה מאחר וההיתר בזה אינו 

ברור.

אכילה ושתיה לפני הבדלה
שבת;  במוצאי  החמה  ושתיה משקיעת  אכילה  לגבי  הדינים  פרטי  מה  שאלה: 

מתי מותר לאכול ולשתות ומתי אסור?

האיסור  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

לאכול ולשתות במוצאי שבת? ב( האם ישנו הבדל בזה בין אכילה לשתיה או על 

כל פנים לשתיית מים בלבד? ג( האם ישנו הבדל אם כבר החל לאכול ולשתות לפני 

השקיעה ומעוניין להמשיך לאחר השקיעה? ד( אם כן האם ישנו הפרש בשיעור 

להמשיך  הוא  יכול  זה  שמשיעור  שנאמר  בכדי  השקיעה  לפני  והשתיה  האכילה 

לאכול ולשתות לאחר מכן?

ראשית נביא המובא בשולחן ערוך הלכות שבת סימן רצט סעיף א’. כתב מרן 

המחבר אסור לאכול או אפילו לשתות יין או שאר משקים - חוץ ממים משתחשך 

עד שיבדיל )ובספר המנהגים חב"ד מובא שאין שותים אפילו מים קודם הבדלה(.
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‘בין  את  אף  כלומר  חשיכה’  ‘ספק  את  אף  כולל  שהאיסור  האחרונים  וכתבו 

החמה  משקיעת  הוא  האיסור  כן  ואם  ולשתות.  לאכול  אסור  בו  שאף  השמשות’ 

ואילך )מגן אברהם ועוד(.

ויש  חשיכה  בספק  הרא"ש  כדעת  להקל  ששכתב  זהב  הטורי  כדעת  לא  וזאת 

אומרים שאף דעת הרא"ש להחמיר בזה ואם כן לא נשאר המיקל בזה אלא דעת 

הרז"ה שהוא דעת יחיד ולכן מעיקר הדין אין להקל בספק חשיכה )ביאור הלכה 

שם(.

נישואין שנוהגים להקל  גדולות של  אמנם הביא לאחר מכן שמצוי בסעודות 

ולשבת לאכול כבר בספק חשיכה והבית חדש תמה על מנהג קולא זו והאליה רבה 

כתב שנראה שבמקום הדחק סומכים על דעת הרז"ה שמתיר לאכול בספק חשיכה 

ואין למחות בידם.

איסור  וכל  מאחר  להקל  המנהג  את  נוסף  באופן  ליישב  שנראה  שם  ומסיים 

אכילה זו הוא רק מצד חשש דרבנן והוא במקום מצוה אזי נקטו לקולא כרבי יוסי 

במסכת שבת דף לה שזמן בין השמשות מאוחר יותר מבין השמשות של רבי יהודה.

ובשולחן ערוך אדה"ז שם סעיף ב’ הביא גם כן ב’ הדעות וכתב שכדעת הטורי 

זהב שמתיר - כן נתפשט המנהג להקל בסעודות גדולות שמתחילים בבין השמשות 

ואין למחות בידם כיון שיש להם על מה לסמוך אמנם העיקר כמו הסברא הראשונה.

וטעם האיסור כתב שם בסימן רעא סעיף ט’ שלמרות שכל המצוות שקבוע להם 

זמן לא אסרו לקבוע סעודה כאשר הגיע זמנם משום גזירה שמא ימשך בסעודה 

ויעבור הזמן אבל טעימה בעלמא מותרת כי אין לחוש שמא ימשך על ידי כך מכל 

מקום בקידוש והבדלה החמירו יותר כי עיקר מצוותם הוא בתחילת זמנם שהוא 

סמוך לכניסת השבת וסמוך ליציאתו.

ידי  על  ולשתות  לאכול  להתיר  מועיל  לא  שלכן  האחרונים  כתבו  זו  ומסיבה 

‘שומר’ כי אין זה רק חשש שמא ישכח מלהבדיל אלא יש בזה גם איסור עצמי משום 

‘יקרא דשבתא’ )הגהות רבי עקיבא איגר בסימן רעא שם(.

שלישית  סעודה  אכל  שלא  שמי  לומר  שנראה  שם  ברורה  המשנה  כתב  עוד 

והגיע זמן בין השמשות הנה כיון שהוא דבר מצוה אזי בוודאי צריך לאכול אפילו 
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אחר השקיעה ויסמוך על שיטת הרז"ה והרא"ש וגם מטעם שאפשר שספק מצוות 

עשה דרבנן דוחה ספק איסור שרבנן וגם שהעולם נוהגים להקל בזה.

השמשות  בין  זמן  והגיע  שלישית  סעודה  אכל  אם  שאפילו  כתב  מזו  ויתירה 

ותאב לאכול יכול לאכול כל עוד מדובר לפני חצי שעה שקודם צאת הכוכבים ויכול 

לסמוך בזה על דעת השולחן ערוך בסימן רסא שעדיין לא התחיל זמן בין השמשות.

)אמנם אין זה שייך לאופק ארץ ישראל רק לאופק מדינות הצפוניות שם שייך 

שיהיה יותר מחצי שעה בין השקיעה לצאת הכוכבים(.

והנה כל האמור הוא כאשר רוצה להתחיל לאכול בזמנים אלו אך כאשר התחיל 

בבין השמשות  אזי  ומעוניין להמשיך את אכילתו  לפני השקיעה  ולשתות  לאכול 

האם  מחלוקת  שם  המחבר  מרן  מביא  חשיכה  ובוודאי  להמשיך  יכול  הכל  לדברי 

ימשיך סעודתו או יעצור ויבדיל )על ידי ‘פורס מפה’( וכתב הרמ"א שהמנהג פשוט 

כמו הסברא הראשונה להתיר להמשיך אכילתו אפילו בוודאי חשיכה.

וכתבו האחרונים שגדר התחלה כאן אין צריך אכילת כזית אלא אפילו התחלה 

בעלמא מועילה והיינו שאפילו אם בירך ברכת המוציא מבעוד יום ונשתהה לאכול 

עד שחשיכה יכול להמשיך אכילתו )משנה ברורה(.

להפסיק  חייב  מפת(  )חוץ  דברים  שארי  לומר  צריך  ואין  מזונות  מיני  והאוכל 

ידי  בזה  ויש מקילים במזונות כשאוכל לצאת  ג(.  )קצות השולחן סימן צד הערה 

חובת סעודה שלישית ואפילו בפירות אם מתכוין לצאת בזה ידי חובת הדעות שאף 

בזה יוצא ידי חובת סעודה שלישית )שו"ת שרגא המאיר חלק ב’ סימן עב(.

העולה מן האמור: שמעיקר הדין אין לאכול ולשתות לאחר שקיעת החמה עד 

לאחר הבדלה ורק מים מותר ולמנהג חב"ד אף מים אין לשתות )ואם תאב לאכול 

בבין השמשות ונמצא במדינה שלפי האופק שלה יש יותר מחצי שעה מהשקיעה 

עד צאת הכוכבים יכול להקל לאכול עד החצי שעה האמורה(.

לו  ‘המוציא’ אזי מותר  ואם התחיל לאכול לפני השקיעה אפילו אם רק בירך 

שארי  לאכול  החל  ואם  המזון.  בברכת  שנפטר  מה  כל  ולשתות  לאכול  להמשיך 

דברים חוץ מפת לפני השקיעה צריך להפסיק.
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ואם כוונתו באכילה זו לקיום ‘סעודה שלישית’ יש מתירין לאכול אחר השקיעה 

בבין השמשות וכן המנהג להקל בזה למי שלא הספיק

פתיחת המקרר כשנדלקת נורה
שאלה: אם שכחו לכבות את נורת החשמל של המקרר האם מותר לומר לילד 

קטן שאינו בר הבנה כלל באיסור שבת לפתוח את המקרר?

תשובה: בשאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו חיובו של ילד לגבי איסורי 

שבת? ב( האם ישנו הפרש באיזה גיל הילד? ג( האם ישנו הפרש אם רק שמים 

אותו ליד המקרר או שגם מורים לו או מרמזים לו לפתוח? ד( האם ישנו הפרש 

האם מראים לילד )בהבעת הפנים( שזה טוב ורצוי ונוח לנו שיפתח או שאין מראים 

לו כל הבעת פנים רק שוהים עמו באופן סתמי ליד המקרר עד שפותח אותו לפי 

תומו ורצונו.

שבת  בהלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  הדין  את  להביא  יש  ראשית 

סימן שמג לגבי חיוב קטן באיסורים. כותב מרן המחבר קטן שאוכל נבלות להנאתו 

אין מצווים בני אדם להפריש אותו מכך אך אביו מחויב לגעור בו ולהפריש אותו 

מהאיסור.

והטעם מפני שאפילו במצוות עשה מצווה האב לחנך את בנו כמו שכתוב ‘חנוך 

לנער על פי דרכו’ ואם כן כל שכן שמחויב להפרישו מאיסורים )משנה ברורה(.

והוסיף הרמ"א שחיוב האב להפרישו מאיסור הוא רק באיסורי תורה. וכתבו על 

כך הפוסקים שבאמת אביו מחויב להפרישו גם מאיסורי דרבנן שהרי כאמור כשם 

שמחוייב לחנכו במצוות שזה כולל גם מצוות דרבנן כמו כן יתחייב משום זה גם 

לחנכו באיסורי דרבנן ובמכל שכן )מגן אברהם(.

אלא כוונת הרמ"א היא שבאיסור דרבנן אין זה החלטי שצריך להפרישו כמו 

למשל אם צריך הקטן לכך כגון לרחוץ אותו או לסוך אותו ביום הכיפורים )הגר"א(.

אך בשולחן ערוך אדה"ז בסעיף ו’ הביא שיטה שאף אם הגדול צריך לכך באיסור 

מדברי סופרים מותר לתת לקטן שיעשה לו את זה לצורך מצווה )או במקום צער( 

כי איסור זה הוא כמו איסור אמירה לנוכרי. אולם לא יאמר לו כן בקביעות אלא 
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באקראי בלבד שלא יסרך אחר זה אף כאשר יגדיל. וכתב שיש לסמוך על דבריהם 

להקל בדברי סופרים כשצריך.

וגדר חינוך קטן באיסורים בין של תורה בין של דברי סופרים כתבו הפוסקים 

שהוא בכל תינוק שהוא ‘בר הבנה’ כלומר שמבין כאשר אומרים לו שדבר זה אסור 

לעשות או לאכול. וכוונת הדברים שאינו מונע את עצמו רק כי מיראים אותו ואינו 

מבין למה אלא מפני שגם מבין בהבנתו שדבר זה הוא אסור.

אך תינוק שאינו ‘בר הבנה’ כלל אביו אינו מצווה כלל להפריש אותו מאיסור 

בעל כורחו או מלחלל שבת אפילו באיסורי תורה כיון שאינו מבין כלל מה שמונע 

ומפריש אותו.

וב’איסור והיתר’ משמע שבתינוק זה מותר אפילו לתת לו בידיים איסור מותר. 

איסור  לתינוק  לתת  שאין  מפורש  בגמרא  מבואר  שהרי  האחרונים  עליו  והקשו 

שבזה  משמע  מדובר  תינוק  באיזה  חילקו  ולא  איסור  שיעבור  לצוותו  או  בידיים 

ערוך  בשולחן  פסק  וכן  אדם.  )חיי  כלל  הבנה  בר  לא  הוא  אם  אפילו  אסור  תמיד 

אדה"ז(.

ולפי זה אסור לתת לתינוק בידיים איזה דבר מאכל של איסור אפילו אם כוונת 

הנותן בכדי שישחק עמו בלבד שמא יאכל אותו ונחשב הדבר כאילו מאכילו בידיים 

כיון שהוא נתן לו את האיסור )מגן אברהם(.

וכתב בשולחן ערוך אדה"ז בסעיף י’ שכל זה הוא באיסורי מאכלות אבל מותר 

יודע  ואפילו אם  לתת לתינוק בשבת חפצים שיוכל לעשות בהם מלאכה לעצמו 

יתן  כיון שהתינוק מתכוין להנאת עצמו רק שלא  בוודאות מלאכה  שיעשה בהם 

הגדול לתוך פיו של תינוק.

כמו כן מבואר שם בסעיף ו’ שמותר לומר לקטן לעשות איסור מדברי סופרים 

לצורך מצוה כאשר זהו באקראי בעלמא אף שעושה כן לצורך הגדול. וראה בסימן 

שלד סעיף כו שיש למחות בקטן שבא לכבות מאחר ודעתו על דעת אביו. ולפי זה 

אם אומרים לו לעשות דבר המותר כמו שיפתח מקרר ויוציא משם דבר לעצמו אף 

שבפסיק רישא נדלק נורה אפילו עם חוט להט מאחר ואינו מתוכין ואין דעתו על 

הדלקת הנורה ובפרט שמכוין רק לטובת עצמו והאיסור נעשה בפסיק רישא בדרך 
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ממילא וכמו ההיתר באמירה לנוכרי בזה. כמבואר בסימן רנג לעניין הוצאת קדירה 

שסביבה גחלים בוערות.

העולה מן האמור: אם מדובר בתינוק שאינו בר הבנה כלל בענייני איסור )בדרך 

כלל פחות מגיל שלוש( מותר להעמידו ליד המקרר ולומר לו שיפתח ויקח איזה 

משהו שאוהב. מאחר ואינו אומר לו לעשות איסור רק שזהו בדרך ממילא בפסיק 

רישא ועושה כן לטובת עצמו. ובפרט אם מדובר באיסור מדברי סופרים )כמו אם 

נורת החשמל היא מסוג ‘לד’ - שאין בה חוט להט(.

אך לא יעשה כן בקביעות אלא באקראי בלבד ובאופן האמור בלבד כאשר יש 

צורך מצוה לשבת בכך כגון להוצאת אוכל לסעודה.

הקלת כאב שיניים בשבת
שאלה: ילד קטן המתלונן על כאבי שיניים עד כדי בכי האם מותר בשבת להניח 

לו במקום השן הכואבת צמר גפן טבול במשקה כוהלי בכדי להפחית את הכאב?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה גדר של ילד 

לגבי מלאכות שבת לצורך רפואה בשבילו או לשאר צרכיו? ב( האם יש הבדל האם 

מניח שם אלכוהול רפואי או משקה כוהלי הראוי לשתיה? ג( האם יש הבדל האם 

מניח את האלכוהול בעצמו או שמניח אותו באמצעות צמר גפן הטבול בו?

יז שם כתב הרמ"א  ראשית יש להביא המובא בשולחן ערוך סימן שכח סעיף 

שמותר לומר לגוי לעשות מלאכות גמורות של תורה לצורך קטן כמו למשל ילד 

קטן שאין לו מה לאכול כלל ניתן לומר לגוי לבשל לצורכו אוכל. מאחר וסתם צורכי 

הקטן דינו כאילו עושים זאת לחולה שאין בו סכנה כלומר חולה שנפל למשכב או 

שכל גופו כואב מחמת החולי הפרטי. ודין חולה שאין בו סכנה לגבי מלאכות שבת 

הוא שניתן לעשות לו מלאכות אפילו של תורה על ידי גוי.

וגדר תינוק לעניין תרופות ושיקויים כאשר צריך לכך נחלקו בזה הפוסקים: יש 

אומרים שהוא עד גיל חינוך - בגיל שש או שבע שנים. כמבואר בארוכה בשאלות 

ותשובות ציץ אליעזר חלק ח’ סימן טו. ויש אומרים שהוא אפילו עד גיל תשע שנים 

יצחק  מנחת  ותשובות  בשאלות  כמבואר  הכיפורים  יום  תענית  לגבי  שהוא  כפי 
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חלק א’ סימן עח. אמנם כלל בזה גם מעבר לגיל זה ואפילו מבוגרים כאשר מדובר 

בגופים חלושים וחולניים כמו עוברות מניקות קשישים חולים כרוניים שהמערכת 

החיסונית שלהם חלשה שכל אלו בכלל ההיתר האמור ודינם כדין חולה שאין בו 

סכנה כמבואר בשאלות ותשובות אור שמח חלק ב’ סימן כא.

והנה מבואר באופן כללי לגבי גרגור לצורך הרגעת כאב שיניים בשולחן ערוך 

שם בסעיף לב שמי שיש לו כאב בשיניים לא יגרגר חומץ ולאחר מכן יפלוט אותו 

כי בזה ניכר שעושה זאת לרפואה והרי זה אסור. אלא יגמע חומץ ויבלע או יטבל 

באיזה מאכל כך שלא יהיה ניכר שעושה כן לרפואה.

ועל פי זה כתבו הפוסקים שמותר לשתות מעט משקה אלכוהולי לצורך הרגעת 

השן  במקום  המשקה  את  יגרגר  לא  אבל  מאכל  באיזה  לטבל  או  השיניים  כאב 

כן שאר תרופות להרגעת הכאב  וכמו  כן לרפואה.  ניכר שעושה  בזה  כי  הכואבת 

אסורים אלא אם כן נפל למשכב או שכל גופו כואב מחמת כן והיינו שאינו יכול 

להתרכז לתורה ותפילה או לאכול ולשתות או לישון מחמת הכאבים אזי יהי מותר 

כן  שעושה  שניכר  אף  האלכוהול  משקה  את  לגרגר  וכן  כרגיל  תרופות  לקחת  לו 

לרפואה מחמת שפולט אותו לאחר מכן.

ולעניין טיבול צמר גפן או שאר בד במשקה והנחתו כך על השן הנה אף שאינו 

מכוין לסחוט הרי זה פסיק רישא ואף שאינו צריך למשקה הנסחט ואף לא נוח לו 

בכך הרי מכל מקום הוא אסור מדברי סופרים והעיקר לאסור זאת ויש מקילים ויש 

להם על מה לסמוך אך לא לכתחילה. אמנם כאשר מדובר בנידון דידן יש להתיר 

לכתחילה לעשות זאת על ידי ישראל בשינוי מדרך החול מאחר וכאשר אינו מכוין 

איסור  רק  האוסרת  לדעה  גם  פנים  כל  על  זה  הרי  ליה  דניחא  רישא  פסיק  ואינו 

מדברי סופרים שמותרת לצורך חולה שאין בו סכנה בשינוי מדרך החול. וכמו אם 

יקחו עם קיסם מעט צמר גפן ויניחו במקום השן בתפיסה בין אצבעות היד בשינוי 

יש להתיר. כמו כן יש להקל להתיר לקרוע מגוש הצמר גפן חתיכה קטנה למרות 

שבסתם יש להימנע מכמה חששות שישנם בזה אמנם יקרע בשינוי או אם יכול 

להשתמש בדבר אחר כגון גזה או בד חתוך או טישו או מפית - עדיף.
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ועל ידי ישראל אסור לעשות לחולה שאין בו סכנה אפילו של איבר אלא שחלה 

כל גופו או נפל למשכב ובכללם קטנים כל מלאכה מהתורה ואפילו מדברי סופרים 

- אלא בשינוי מדרך החול. כמבואר בשולחן ערוך הרב שם סעיף יט.

העולה מן האמור: שקטן דינו כדין חולה שאין בו סכנה שמותר לו ליטול תרופות 

ולעשות שאר פעולות - אף שניכר שהן לרפואה. כמו כן מותר ליהודי לעשות לו 

מלאכות על ידי שינוי מדרך החול.

לטבול  בשביל  כבר  חתוך  רך  נייר  או  בד  חתיכת  לכתחילה  לקחת  עדיף  ולכן 

יכולים גם לתלוש חתיכת צמר גפן בשינוי  באלכוהול אך אם מעדיפים צמר גפן 

בלא הקפדה על המידה ולטבול זאת במשקה אלכוהולי ולהניח זאת בשינוי מדרך 

החול על השן הכואבת )כגון בשינוי האחיזה בין אצבעותיו או שיקח זאת על ידי 

קיסם(.

והמיקל לקחת בידים ממש ולהניח על השן יש לו על מי לסמוך מאחר ואינו 

מכוין לסחוט וכן זהו ‘פסיק רישא דלא ניחא ליה’ - שיש מתירים זאת לגמרי. כמו 

כן ניתן לומר לקטן - שיניח זאת בעצמו על השן.

קימה מאבלות בשבת
לגבי  הדינים  מהם  קודש,  שבת  ביום  נגמרת  אביו  על  שאבלותו  אדם  שאלה: 

הקימה החלפת בגדים רחיצה וכיוצא בזה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם צריך להיות 

היא  מאבלות  שהקימה  זה  במקרה  האם  ב(  לגמרי?  שלמים  אבלות  ימי  שבעה 

לא  ג( אם  לפני השבת?  בגדים  ולהחליף  לרחוץ  להקל  יש מקום  בכניסת השבת 

האם ניתן לרחוץ באיזה אופן בשבת עצמה? ד( איך הוא אופן הקימה במקרה זה 

האם אומרים להם ביום השבת לקום מהאבלות כרגיל או לפני כניסת השבת?

שהאבלות  א’  סעיף  שעה  סימן  ערוך  בשולחן  המבואר  להביא  יש  ראשית 

מתחילה מיד בגמר הקבורה לאחר שנגמרה צורת הקבר בעשיית תלולית העפר על 

גביו. ויש אומרים שאפילו אם נסתם הגולל מעל הארון עם מעט עפר בלא שיהיה 
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דבריך  נתת  כן  לא  כי אם  ומתחילה האבלות.  הגולל  זהו סתימת  וחור  איזה פתח 

לשיעורים - כמה עפר יהיה על הקבר.

ואין צריך שבעת ימים שלמים רק מקצת היום ככולו וכל שהיה גמר הקבורה 

לפני השקיעה אזי נחשב הוא ליום אחד מימי האבלות.

יתירה מזו הביא בשדי חמד מערכת אבלות אות טו שאפילו אם נגמרה הקבורה 

בבין השמשות עולה להם יום העבר כיום ראשון של שבעת ימי האבלות.

]ודנו הפוסקים אם חלק מבני הבית נוהגים כשקיעת רבינו תם וחלק לא האם 

נלך כמו הנוהגים כרבינו תם להקל ולומר שגמר הקבורה היתה ביום העבר. וכתב 

בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ו’ סימן קפד שמסתבר ללכת בזה על פי גדול 

הבית. אמנם למעשה יש לנהוג להקל בדיני אבלות.[

וכמו כן הוא לעניין יום השביעי שאף בזה אומרים מקצת היום ככולו ומיד ביום 

השביעי בבוקר לאחר התפילה - כאשר התפללו לאחר הנץ החמה ישבו האבלים 

איזה זמן מועט בכדי לצאת ידי חובת ישיבה ביום השביעי ומנחמים אותם ואומרים 

להם ‘קומו’ והם קמים מהאבלות )כמבואר בשיבולי הלקט הלכות אבלות(.

לפסוק  יכול  מנחמים  לו  יש  אם  אף  אלא  במנחמים  כלל  תלוי  זה  אין  אמנם 

מאבלותו מיד לאחר גמר התפילה באותו המקום בו גר והיה אפשר לנחמו אילו היו 

מתפללים עמו ואם אין שם זמן תפילה יכול לעמוד מיד לאחר גמר תפילתו כמבואר 

בשולחן ערוך סימן שצה סעיף א’.

ורבים נוהגים ללכת ביום השביעי על הקבר ללוות את הנשמה ואומרים עבורה 

אזכרה ותפילה ופסוקי תהילים ממזמור קיט אותיות נשמה כמבואר בגשר החיים. 

יב כתב שלא ידענו ממנהג זה ורק עושים  אמנם בערוך השולחן סימן שדמ אות 

אזכרה בבית הכנסת אחר קריאת התורה.

ואם חל יום השביעי להיות בשבת אזי הולכים הנוהגים במנהג זה ללכת ביום 

ראשון שלאחר השבת כמבואר במגן אברהם סימן תרצו סימן קטן ה’.

כמו כן אם חל יום השביעי של האבלות ביום השבת מעיקר הדין עליו להפסיק 

את דיני האבלות מיד לאחר נץ החמה אלא שמאחר ובדרך כלל בימי החול נוהגים 

להפסיק את האבלות לאחר התפילה ולא מיד לאחר נץ החמה לכן יש לנהוג גם 
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בשבת להפסיק את האבלות מיד לאחר התפילה כמבואר בטורי זהב ושפתי כהן 

בסימן תב סימן קטן ד’ וכן הוא בקיצור שולחן ערוך סימן רטז.

אמנם יש שכתבו שיכול להחליף את בגדיו מיד בבוקר לבגדים מכובסים מאחר 

וכבר בטל ממנו מעיקר הדין גזירת שבעה. וצריך עיון שהרי בשבת דברי פרהסיה 

מכל מקום אינם נוהגים שאין לו ללבוש בגד קרוע ולחלוץ נעליו ולשבת על גבי 

קרקע והוא זלזול בשבת קודש כמבואר בשולחן ערוך סימן ת’ סעיף א’. אלא אם כן 

נאמר שגם שאסור בבגד קרוע מכל מקום אין לו ללבוש מכובס רק שאחר ילבשנו 

תחילה ואם הוא יום השביעי יכול ללבוש ללא צורך זה.

כמו כן אסור לעלות לתורה כשחל יום השביעי בשבת כמבואר בטורי זהב שם. 

ובילקוט יוסף מביא שבמנחה מותר. וכמו כן אם הגבאי העמיד את האבל לפני ברוך 

שאמר יכול להעלותו אף לשחרית כמבואר בילקוט יוסף הלכות אבלות.

ולעניין רחיצה ביום השביעי מנהג הספרדים שמיד לאחר שקמו מחליפים את 

ואף  טז.  אות  אברהם  ויקרא  ותשובות  בשאלות  כמבואר  בצונן  ורוחצים  הבגדים 

בשבת המצטער )כפי שהוא בדרך כלל( מאוד יכול להקל ברחיצה במים קרים.

העולה מן האמור: שאבל שיום השביעי שלו חל בשבת אזי מעיקר הדין מיד 

בבוקר של שבת יכול להחליף כל הבגדים לבגדים מכובסים )גם לאלו שבדרך כלל 

שתחת  הלבנים  כגון  בגדיהם  כל  להחליף  נוהגים  לא  האבלות  שבאמצע  בשבת 

הבגדים העליונים(.

אך המנהג שרק לאחר התפילה יאמרו לו לקום מהאבלות. ולא ירחץ גופו עד 

למוצאי שבת אפילו במים קרים. ולמנהג הספרדים יש להקל לרחוץ במים קרים 

בשבת לאחר הקימה.

של  בקריאה  לעלות  יכול  הספרדים  ולמנהג  לתורה.  האבל  את  לעלות  ואסור 

מנחה )ויש נוהגים שהגבאי אומר לאבל לפני ‘ברוך שאמר’ מספר פסוקים והשכבה 

ובזה יוצא הוא מגזירת שבעה ואזי יהיה מותר לעלות אותו לתורה אף בשחרית(. 

אמנם לדברי הכל יכול לעשות הגבהה וגלילה ופתיחת הארון.

ולעניין ‘תשמיש המיטה’ יש אוסרים כל השבת ויש מתירים מיד לאחר שהעמידו 

אותו מהאבלות.
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קיפול מפיות בשבת
שאלה: האם מותר בשבת לקפל ‘מפיונים’ ‘ניירות’ וכיוצא בזה בצורה מיוחדת 

לנוי וקישוט השולחן או לצורך משחק?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בקיפול 

נייר בצורה מיוחדת משום מלאכת בונה כלי )על כל פנים מדברי סופרים( או מתקן 

כלי שהוא תולדת מלאכת ‘מכה בפטיש’? ב( האם יש הפרש אם מדובר בקיפול נייר 

שעומד לקיימו למשך זמן ארוך או שאינו עומד לקיום כלל? ג( האם יש הפרש אם 

מדובר בנייר קשיח שמעצמו היה עומד לקיום ריבוי זמן לבין נייר רך או בד שאין 

צורת הקיפול משתמרת מעצמה למשך זמן? ד( האם יש הפרש בין ילד המשחק 

בכך או לאדם בוגר?

דין מלאכת  א’ שאין  סימן שיד סעיף  ערוך הלכות שבת  הנה מבואר בשולחן 

גרועים  כלים  למשל  כמו  וסתירתו  גמור  בניין  זה  אין  כאשר  בכלים  וסותר  בונה 

)כחבית שנשברה ודיבק את השברים בזפת וכדומה( - שאין הם מכילים ארבעים 

סאה שמותר לשבור אותם בכדי לקחת מה שבתוכם ואין בזה חיוב מצד מלאכת 

סותר מאחר שאינו בניין גמור.

אבל אם מדובר בכלי שלם אזי אסור לשבור אותו בכדי לקחת מה שבתוכו מפני 

שסתירת בניין גמור אסורה אף בכלים.

והנה גם במקרה שאין בכלי משום בונה וסותר מאחר והוא כלי גרוע מכל מקום 

עדיין שייך שתהיה בו מלאכת מתקן כלי שהוא תולדה של מלאכת ‘מכה בפטיש’ 

כמו למשל בכלי גרוע כמו חבית שנשברה ודיבק שבריה יחד הנה אם יתכוין לנקב 

אותה בנקב יפה בכדי שיהיה לה פתח נאה הרי הוא מתקן כלי ויתחייב משום מכה 

בפטיש )שולחן ערוך אדה"ז שם(.

אמנם לכתחילה לא חששו שמא יעשה לה פתח נאה מאחר ומדובר בכלי גרוע 

ואינו חושש עליה )שם(

עוד מבואר שם בסעיף יא שהקוטם עלה מן הענף התלוש ונותנו בנקב שבחבית 

בכדי שלא יהיה היין שותת ויורד על דופני החבית הרי זה אסור משום תיקון כלי 
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כי כל דבר שמתקנו בשבת שיהיה ראוי להשתמש בו איזה תשמיש יש בו משום 

תיקון כלי.

ויש לדון כעת בנוגע לקיפול נייר או בד בצורה מיוחדת לצורך נוי וקישוט האם 

מהמבואר  האמור  דין  ללמוד  האחרונים  הפוסקים  וכתבו  האמור.  גדר  בכלל  הם 

בסימן שב סעיף ג’ )ובשולחן ערוך אדה"ז סעיף ח-ט( בנוגע לקיפול בגדים בשבת 

שם מבואר שמותר לקפל בגדים בשבת כאשר מדובר לצורך השבת ובאדם אחד 

ובבגדים חדשים ולבנים אך בלא זה הרי קיפולם מתקנם יותר “ונראים כמתקנים 

כלים בשבת".

כלומר אין זה שייך למלאכת בונה כי הכלי כבר קיים כמו כן אין זה ממש תיקון 

כלי מאחר והכלי ראוי לשימוש גם בלא זה אך כיון שהוא מהודר על ידי זה ומתתקן 

באופנים מסויימים ביותר הרי הוא נראה כמתקן כלי ואסור מדברי סופרים.

לקפל  לו  היתרו  שאז  להחליף  מקופל  אחר  בגד  לו  אין  אם  דוקא  זהו  כן  כמו 

באופנים מסויימים האמורים משום כבוד השבת )שלכן לא גזרו חכמים שלא לקפל 

אחר  בגד  להחליף  לו  יש  אם  אולם  ביותר(  מתקן  נראה  זה  כאשר  רק  אופן  בכל 

מקופל אסור לו לקפלו משום שעל כל פנים “נראה קצת כמתקן כלי בשבת" )שם(.

ועל פי זה כתבו הפוסקים האחרונים שכמו כן לעשות באמצעות קיפולי נייר 

ונראה  מאחר  השבת  לצורך  אף  להמנע  יש  ומשחק  קישוט  לנוי  מיוחדות  צורות 

כמתקן כלי אך אם עשאם מערב שבת מותר לפרקם ואין בזה איסור מצד סותר 

כמו שמותר להשתמש בבגד מקופל מערב שבת )שבט הלוי חלק ה לה ועוד(.

אמנם כתבו שיש להימנע מאחר ואין זה איסור ברור מאחר ומדובר בניירות חד 

פעמיים שאין עומדים לקיום כלל אלא לזריקה מיידית לאחר השימוש.

כמו כן יש שכתבו שיש להימנע רק בנייר קשה העומד לקיום מצד עצמו ולא 

בנייר רך כמו מפיונים וכיוצא בזה )באר משה חלק ח קלד(.

כמו כן מבואר בשולחן ערוך אדה"ז שם שיש מי שאומר שאם מקפל לא כסדר 

קיפולו הראשון מותר בכל עניין מאחר ואין לקיפול זה שום קיום ואין כאן תיקון 

כלי כלל ומסיים על כך “ונראין דבריו".
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העולה מן האמור: שיש להימנע מלקפל ניירות או מפיות נייר קשיחות בצורה 

שיש  משום  ומשחק  נוי  לצורך  מיוחדות  בצורות  עבים  ניירות  שאר  או  מיוחדת 

לחשוש שנכלל באיסור חכמים שנראה כמתקן כלי. ובפרט כאשר נעשים באופן 

היכול לעמוד כך לקיום ומכל שכן אם זו כוונתו.

אמנם המקפל מפיות בד רכות בצורות מיוחדות או המקפל שאר מפיות נייר 

בצורות סתמיות )כמו למשל להעמידם בתוך כוס או לקפלם לחצי וכיוצא בזה וכפי 

ונוי ארעי  הרגילות המצויה בבתי ישראל בכך( - ואין עומד לקיום כלל רק ליופי 

לצורך הסעודה יש להתיר.

חילול שבת בשגגה
אדם שהשתכר באירוע משפחתי בשבת ומתוך שכרותו כיבה והדליק  שאלה: 

את האור מה עליו לעשות כתשובה על מעשה זה? 

תשובה: בכדי לענות על כך יש לדון בכמה פרטים: א( מה דינו של אדם שעשה 

דינו של אדם  ג( מה  איסור בשוגג?  דינו של אדם שעשה  ב( מה  במזיד?  איסור 

שעשה איסור באונס? ד( מה גדרו של שיכור לגבי האמור לעיל האם גדרו כשוגג 

או אונס?. ה( האם ישנו הפרש בכל האמור האם מדובר על איסור תורה או דרבנן? 

ו( האם הדלקת אור הוא איסור תורה או דרבנן?

ראשית נביא את חומר עשיית איסור שבת במזיד כמובא בהקדמה לספר משנה 

ברורה להלכות שבת שעוון חילול שבת חמור ביותר שהרי ידוע שישנם כמה חלקי 

עונשים על העוונות; יש עניינים שכאשר אדם עובר עליהם הוא רק איסור עשה 

שיש  העוונות  מזה  חמור  לאו  איסור  עליהם  שיש  העוונות  הם  מכך  חמור  בלבד 

עליהם מיתה בידי שמים חמור מכך העוונות שיש עליהם עונש כרת.

חמור מכך העוונות שיש עליהם מיתה בידי אדם שסתמה מיתת חנק ובזה עצמו 

יש מיתת בידי אדם שחמורה יותר - מיתת הרג בסיף חמור מכך איסורים שחייבים 

החמורה  שהיא  בסקילה  שמיתתן  עוונות  מכולם  ולמעלה  שריפה.  מיתת  עליהם 

שבמיתות ועל עוון חילול שבת במזיד מיתתו היא בסקילה.



30                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

יותר משארי עוונות: שבשארי עוונות  ישנה חומרה בעוון חילול שבת  בנוסף 

)חוץ מאיסור עבודה זרה( אם האדם הוא ‘מומר’ חס ושלום לאחד מהם אינו נעשה 

בזה מותר לכל התורה כולה מה שאין כן באיסור שבת הנה אם הוא מופקר לחלל 

השבת בפרהסיה ובמזיד כמה פעמים הרי הוא נעשה בזה מומר לכל התורה כולה 

ודינו כעובד עבודה זרה )כמבואר בסימן שפה סעיף ג(.

וכן  זרה לגבי שחיטה  ומביא שם כמה דוגמאות לכך שדינו כדין עובד עבודה 

לגבי עירובי חצרות ועוד כיוצא בזה.

והטעם בזה משום שהמחלל את השבת הרי היא כאילו כופר במעשה בראשית 

כמו העובד עבודה זרה שלכן דינם שווה לעניין עונש שמיתתם בסקילה.

ואם לא התרו בו כאשר עשה את האיסור אינו במיתת בידי אדם אלא בכרת.

ואם עשה האיסור בשוגג הרי הוא חייב קרבן חטאת כדין כל איסור שבמזיד 

שחייבים עליו כרת.

ואמנם בזמן הזה אין מיתת בידי אדם וכמו כן אין אפשרות להביא קרבן חטאת 

א’ סעיף ט’ שאם  אולם מובא בשולחן ערוך אדה"ז הלכות השכמת הבוקר סימן 

אדם יודע שנתחייב באיזה קרבן כגון עולה על ביטול מצוות עשה או על איסור לא 

תעשה שחייבים עליו כרת במזיד ועשה אותו בשוגג יאמר פרשת הקרבן כמובא 

בתורה מיד באותו היום שנתחייב בו.

וזאת על פי מאמר רז"ל כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה וכן כיוצא 

בזה.

באונס  עליהם  שהעובר  תורה  דיני  ככל  הוא  הרי  באונס  שבת  איסור  והעובר 

פטור וכפי הכלל ש’אונס רחמנא פטריה’.

וכל זה הוא לגבי איסורי תורה אך איסורי דרבנן אינם בדינים אלו )וזאת למרות 

מאמר רז"ל ‘חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה’(.

ויש לדון מה גדרו של שיכור בשעת שכרותו לגבי האמור: והנה יש להביא ראיה 

מהמובא בשולחן ערוך אדה"ז הלכות תפילה סימן קח סעיף יב לעניין הדין המבטל 

זמן תפילה במזיד שאין לו תשלומין. שמי שהיה שיכור ולא היה יודע הזמן מחמת 

שכרותו הרי הוא חשוב אונס.



31שבת      

וזאת למרות שהתחיל לשתות אחר שהגיע זמן תפילה מפני שהיה סבור שיהיה 

מיושבת  בדעה  לשתות  שהחל  המועט  היין  את  שיפיג  לאחר  להתפלל  שהות  לו 

ואחר כך נמשך לבו אחר המשתה ושכח על התפילה ונשתכר כל כך עד שלא נשאר 

שהות להסיר יינו מעליו טרם שיעבור זמן התפילה.

ומדקדוק הדברים נראה כמו כן כאן שמאחר ולא השתכר בכוונה תחילה ולזלזל 

באיסורים אלא נמשך ליבו בסעודה מתוך השמחה עד שנשתכר ועבר על איסור 

מחוסר ידיעה מיושבת - מתוך שכרותו הרי דינו כאונס ופטור )ורק אם מדובר על 

אדם שיודע שרגיל להשתכר באופן כזה וכבר קרה כמה פעמים שמתוך השכרות 

וסופו  במזיד  כתחילתו  שחשוב  ואפשר  יותר  חמור  דינו  מצוות  בכמה  וזלזל  עבר 

באונס - שחייב. וכפי שכתבו הפוסקים לגבי חיוב השתיה בפורים שאדם היודע 

שעלול הוא לבוא לזלזול באיזה מצוה אפילו קלה כאשר שותה יתר על המידה עליו 

ליזהר מלשתות באופן שיכול להביאו לשכרות(.

ולגבי איסור הדלקת אור בשבת מובן מדברי האחרונים שאם מדובר בנורה אם 

‘לדים’ או  נורות כמו  ואם הם שארי  זהו איסור תורה ממלאכת מבעיר  חוט להט 

‘פלורוסנט’ לרוב הפוסקים דינם קל יותר ואינם באיסור תורה.

העולה מן האמור: שאם מתוך שמחת ליבו בסעודה נמשך ביין והשתכר חזק 

עד שמתוך כך עשה מעשה איסור ללא ידיעה והבחנה כלל הרי הוא נחשב כאנוס.

וישוב  האיסור  בחומר  שיתבונן  שבת  איסור  חומר  מצד  ראוי  מקום  ומכל 

כן  כמו  בפועל.  השבת  שמירת  בקיום  וכן  שבת  הלכות  בלימוד  ויתחזק  בתשובה 

מאחר ונעשה האיסור בפרהסיה טוב ונכון אם יש ביכולתו להשפיע אף על אחרים 

בחיזוק שמירת השבת.

בסיס לדבר האסור
שאלה: מגירה במטבח שיש שם מוצרי חשמל )כמו ‘טוסטר’ ‘קומקום חשמלי’ 

וכיוצא בזה( וכן כלים המותרים בשימוש בשבת האם מותר לפתוח מגירה זו בשבת 

על מנת להוציאם או שהמגירה נעשית בסיס לאיסור? 
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תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפשטים הבאים: א( מה הדין בנוגע 

לבסיס לדבר האסור? ב( מה הדין בנוגע לבסיס לאיסור ולהיתר יחד? ג( מה דינם 

של כלים חשמליים בדיני מוקצה; האם נחשבים כמוקצה קל או כמוקצה חמור?

ראשית נביא המובא בשולחן ערוך הלכות שבת סימן שט סעיף ב’ לגבי איסור 

בסיס לדבר האסור. כלכלה שהיה בה נקב והאדם סתם את הנקב באמצעות אבן 

לטלטל את  מותר  ובזה  יפה  אותה  שקשר  או  לכלכלה  ומדובר שהידק את האבן 

הכלכלה בשבת למרות שיש בה אבן מאחר ונעשית האבן כחלק מדופן הכלכלה 

ומותרת בטלטול.

כמו כן קליפת הדלעת שהיתה משמשת לדליית מים מהבאר ומאחר והיא קלה 

וצפה על פני המים היו תולים בה אבן בכדי להכבידה שתרד יפה לבור שאם האבן 

הדלעת  באמצעות  למלאות  מותר  ממנה  נופל  שאינו  באופן  לדלעת  היטב  קשור 

ממנה  וכחלק  הדלעת  כדופן  נעשית  והאבן  מאחר  שבתוכה  האבן  למרות  בשבת 

ומותרת בטלטול.

אמנם באופן שהאבן אינה מהודקת וקשורה יפה בכלכלה או בדלעת אזי לא 

וכן את  בתוכה  ואסור לטלטל את הכלכלה כאשר האבן  היא חלק ממנה  נעשית 

הדלעת מאחר והם נעשים בסיס לדבר האסור.

נמצא שכל דבר האסור בטלטול שמונח על דבר המותר והניחו עליו מבעוד יום 

על דעת שישאר מונח שם גם במשך השבת הרי הוא נעשה בסיס לדבר האסור 

ונאסר בטלטול ממש כמוהו.

ולפי זה פסק בשולחן ערוך שם סימן שי סעיף ז’ שמיטה שיש עליה מעות או 

אפילו אין עליה עתה מעות אך היו עליה מעות בין השמשות אסור לטלטלה מאחר 

ומתוך שהוקצתה המיטה לבין השמשות הוקצתה לכל השבת כולה ואסור לטלטלה.

וכמובן מדובר שהניח עליה את המעות על דעת שישארו שם בשבת אך אם 

ומותרת  )המעות(  נעשית בסיס לדבר האסור  אין המיטה  שכחם שם על המיטה 

בטלטול כפי שהיה קודם לכן )משנה ברורה(.

ודין חומר המוקצה של הבסיס הוא לפי המוקצה המונח עליו שנעשה בדיוק 

כמוהו )לבושי שרד(.
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ולכן מובן שאם מדובר שמונח על דבר היתר כלי שמלאכתו לאיסור אין בזה כל 

כך בעיה מאחר ויהיה מותר לטלטל את הבסיס כמו האיסור כי נעשה כמוהו וכשם 

יהיה מותר  כן  גופו או מקומו כמו  שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך 

לטלטל את הבסיס לצורך גופו או מקומו אך עדיין לא לצורך הכלי עצמו שלא ישבר 

או יגנב כמבואר בתחילת סימן שח.

אך אם מדובר שמונח על בסיס המותר מוקצה חמור כמו למשל כלי שמקפיד 

עליו שמא יפסד הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס או כל שאר דברים שאין עליהם 

תורת כלי כלל כמו למשל מעות או אבנים וכיוצא בהן אזי כשם שאסור לטלטלם 

אף לצורך גופם או מקומם כמו כן יהיה אותו הדין לגבי הבסיס עליו מונחים שיהיה 

אסור לטלטלו באותו האופן בדיוק - אף לצורך גופו או מקומו )כמבואר בתחילת 

סימן שח כל פרטי דינים אלו(.

והנה אם על הבסיס מונח גם דבר איסור וגם דבר היתר יחד אזי מותר לטלטל 

את הבסיס כמבואר בשולחן ערוך סימן שי סעיף ח’.

אמנם זהו דוקא כאשר הדבר המותר יותר חשוב מאשר הדבר האסור אבל אם 

הדבר האסור יותר חשוב מהדבר המותר הרי ההיתר בטל אצלו ואסור לטלטלו.

ואם שניהם שווים בחשיבותם אזי אסור גם כן )לבושי שרד(. והולכים בזה אחר 

האדם עצמו ולא אחר חשיבות העולם )מגן אברהם(.

וגדר דבר החשוב הוא מה נחשב לעיקר אצל הבעלים כפי שמובא בשולחן ערוך 

שם סעיף ט’ שתיבה שמונחים בה דברים המותרים ומעות הנה אם המעות אינם 

עיקר אצלו מותר לטלטלה.

דוגמה נוספת המובאת בשולחן ערוך אדה"ז רעז סעיף ו’ שיש על שולחן שלהבת 

נר דולקת ויש גם לחם או שאר דברים החשובים יותר מן השלהבת )ואמנם כתב 

את הדוגמה של לחם בחצאי עיגול(.

העולה מן האמור: שמגירה במטבח המיועדת להנחת כלים מסוגים שונים - בין 

שיהיה  שבכדי  בזה  שהדין  ולאיסור’  להיתר  ‘בסיס  היא  הרי  מותרים  בין  אסורים 

מותר לטלטלה ולהוזיזה צריך שההיתר יהיה חשוב יותר מן האיסור.
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הכלים  כמו   - לגביו  חשובים  אינם  שם  המונחים  המותרים  הכלים  אם  ולכן 

כמו  המגירה  את  לטלטל  אסור  בחשיבותם  שווים  הם  אם  אפילו  או  האסורים 

שמלאכתם  ככלים  דינם  חשמליים  כלים  כלל  בדרך  ולכן  בו.  שישנו  המוקצה  דין 

לאיסור שמותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם ולפי זה אף במקרה שהם חשובים 

מהכלים המותרים והמגירה נעשית מוקצה כמותם מכל מקום יהיה מותר לטלטל 

את המגירה לצורך שימוש גופו או מקומו.

]אמנם אם מדובר שיש שם כלים חשמליים יקרים וחשובים )כמו ‘בלנדר’ או 

ונזהר שלא להשתמש בהם לשימושים אחרים  עליהם  יקרים( שמקפיד  ‘מיקסר’ 

והם חשובים יותר מהכלים המותרים שבמגירה אזי נעשית המגירה מוקצה חמור 

כמותם שאסור לטלטלה אף לצורך גופה ומקומה.

ולכן במקרה כזה יוציא מהמגירה בערב שבת את הכלים הצריכים לו לשימושו 

בשבת

מילוי תרמוס בשבת
האם מותר בשבת למלאות ‘תרמוס’ במים חמים ממיחם או שיש בזה  שאלה: 

איסור משום ‘הטמנה’?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מהו איסור הטמנה 

הטמנה  לבין  )חום(  הבל  המוסיף  בדבר  הטמנה  בין  הבדל  ישנו  האם  ב(  בשבת? 

בדבר שאינו מוסיף הבל בשבת? ג( האם ישנו הבדל בין הטמנה של הדבר באותו 

כלי עצמו בו נתבשל לבין הטמנה בכלי אחר?

תחילה נביא את המובא בשולחן ערוך בהלכות שבת לגבי איסור הטמנה בסימן 

רנז סעיף א’ שבשבת עצמה אסור לטמון אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל. כלומר 

כמו  חומו  את  שישמור  בדבר  להטמינו  האדם  רוצה  נתבשל  שהתבשיל  שלאחר 

למשל בכרים וכסתות וכיוצא בזה.

וכל זה דוקא בשבת עצמה אך בבין השמשות שהוא ספק חשיכה מותר לטמון 

עדיין בכל דבר שאינו מוסיף הבל.
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וטעם החילוק הוא מפני שכל הטעם שאסור לטמון בשבת אפילו בדבר שאינו 

מוסיף הבל הוא מפני שמא ימצא האדם את קדירתו צוננת ויבוא להרתיחה בשבת 

לפני ההטמנה ויעבור על איסור בישול ולכן גזרו חכמים על הטמנה זו.

]ואפילו לפי הדעה הסוברת שלאחר שבישלו את התבשיל פעם אחת שוב אין 

בו איסור תורה של בישול אם יבשלו שוב מכל מקום עדיין ישנו חשש שירתיח את 

הקדרה על גבי אש עם גחלים ויבוא לחתות בגחלים ויעבור על איסור מבעיר )מגן 

אברהם(.

ולפי זה אין הבדל בין אם מדובר בדבר לח שיש בו משום בישול אחר בישול 

לרוב הדעות לבין דבר יבש שאין בו משום בישול אחר בישול מאחר וכאמור החשש 

שייך לא רק מצד איסור בישול אלא גם מצד איסור מבעיר.[

רותחות  הינן  זה  בזמן  ורוב קדרות  בבין השמשות מאחר  שייך  אינו  זה  וטעם 

וממילא אין חשש שמא ימצא קדירתו צוננת ולא גזרו בזה חכמים. ומכל שכן לפני 

בין השמשות שמותר.

אמנם כל זה בדבר שאינו מוסיף הבל אך בדבר המוסיף הבל אסור לטמון אפילו 

בערב שבת מבעוד יום והטעם הוא שמא יטמין את הקדירה ברמץ - שהוא אפר 

המעורב בגחלים ויבוא לחתות בהם בשבת ויעבור על איסור מבעיר.

וכתב הפרי מגדים שהטמנה זו האסורה בערב שבת מבעוד יום הוא אפילו אם 

הטמין בבוקר - קודם חצות מכל מקום עושה הוא איסור במה שמשהה הטמנה זו 

לשבת ואינו מסלקה קודם השבת -

מאחר והחשש בזה הוא חמור יותר משהיית קדירה על גבי כירה שלכן אסור 

בזה גם אם מדובר בתבשיל שבשל כל צורכו ומצטמק ורע לו )משנה ברורה שם 

‘שער הציון’ סימן קטן ה’(.

מצב  מה  תלוי  שזה  שם  המחבר  כתב  הבל  המוסיף  בדבר  והטמין  עבר  ואם 

התבשיל אם מדובר בתבשיל צונן שיתחמם או אפילו בתבשיל חם שהוא מצטמק 

ידי  שעל  בתבשיל  מדובר  אם  אבל  בדיעבד.  אפילו  אסור  התבשיל  אזי  לו  ויפה 

ההטמנה רק עמד בחמימותו כפי שהיה בתחילת השהייה אזי מותר לאוכלו.
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זה  ולפי  כלל.  הועיל במעשיו  לא  זו  והטעם כתבו האחרונים מפני שבהטמנה 

כתב המגן אברהם שאף המטמין בשבת עצמה בדבר שאינו מוסיף הבל שלמרות 

רק  והוא  מאחר  לאוכלו  מותר  והטמין  עבר  בדיעבד  אם  הדבר  אסור  שלכתחילה 

מעמיד החום ולא הועילו מעשיו מעבר לכך.

עצמה  בשבת  שאם  דבריו  משמעות  לפי  הקשה  איגר  עקיבא  רבי  ]ובחידושי 

הטמין בדבר המוסיף הבל אזי אסור בדיעבד גם במקרה שהתבשיל עומד בחמימותו 

בלבד והשאיר בצריך עיון.[

והנה בסעיף ה’ ממשיך המחבר ואומר כלל בדיני הטמנה שאם פינה את התבשיל 

בשבת מקדירה בה התבשלה לקדירה אחרת מותר להטמינה בשבת בדבר שאינו 

מוסיף הבל. מאחר וכל הגזירה שמא ימצא קדירתו צוננת וירתיחנה היא רק כאשר 

מדובר בקדרה בה נתבשל התבשיל אך לא בקדירה אחרת.

והיתר זה הוא גם כאשר התבשיל שמערב לקדירה האחרת חם עדיין עד שהיד 

סולדת בו. ויתירה מזו אף אם לאחר מכן יערה שוב את התבשיל לקדירה הראשונה 

בה נתבשלה מכל מקום כיון שכבר פינה ממנה פעם אחת לקדירה אחרת שוב אין 

בזה הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל )משנה ברורה(.

העולה מן האמור: שמאחר והמיחם הוא הכלי הראשון בו נתבשלו המים וכעת 

בדבר  )הטמנה  בלבד  חומם  נשמר  בו  )‘תרמוס’(  אחר  כלי  לתוך  המים  את  מפנה 

שאינו מוסיף הבל( הרי זה מותר כאמור וכן נקטו רוב הפוסקים.

ולא  כוס  באמצעות  התרמוס  את  למלאות  לעצמו  יחמיר  להחמיר  ]והרוצה 

ישירות מהמיחם או שלא ימלא אותו עד למעלה ממש.[

ויטמנים להקלה על הצום - בשבת
מיוחדים  ויטמינים  של  כדורים  באב  תשעה  בערב  לקחת  מותר  האם  שאלה: 

הגורמים להקלה בצום בקביעות זו של השנה )תשפ"א( וכיוצא בה שערב תשעה 

באב חל בשבת?

בכלל  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לעיין  יש  זו  תשובה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

גם  תרופות  לקיחת  באיסור  נכלל  האם  ב(  בשבת?  תרופות  לקיחת  של  האיסור 
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לקיחת ויטמינים? ג( האם ישנו הפרש בין סוגי הויטמינים בין כאלו שהם לצורך 

חוסר הקיים בגוף )כמו חוסר ברזל וסידן( או שהם רק לחיזוק יתר של הגוף בלבד?

כל  לז  סעיף  שכח  סימן  שבת  בהלכות  ערוך  בשולחן  המבואר  נביא  ראשית 

אוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים מותר לאכול ולשתות אותם אפילו אם כוונתו 

לשם רפואה וזאת למרות שהם קשים למקצת בריאים ועל ידי כך מוכח שעושה 

זאת לרפואה.

וכתבו הפוסקים שכוונת המחבר היא שזהו מזיק למקצת דברים כלומר שהדבר 

מזיק לשאר דברים שבגוף כמו למשל אכילת טחול שיפה מצד אחד לשיניים ומצד 

שני קשה לבני מעיים וכל כיוצא בזה ואם כן מוכח בזה שאוכל זאת לשם רפואת 

השיניים כי לולא זאת לא היה אוכל זאת מפני שקשה לבני מעיים מכל מקום מותר 

הדבר מפני שהוא אוכל )משנה ברורה על פי הגמרא(.

אמנם אכילת דברים שאינם מאכלים ומשקים של בריאים אזי אסור לאוכלם 

בזה  וכיוצא  לענה  כמו  המשלשל  משקה  לשתות  אסור  ולכן  לרפואה.  ולשתותם 

)רמב"ם(. אלא אם כן הוא מצטער וחלה כל גופו על ידי חולי זה או שנפל למשכב 

אפילו אם מדובר בחולי שאין בו סכנה כמבואר ברמ"א בהמשך הסעיף.

והוא  שהוא  כל  מיחוש  איזה  לו  שיש  במי  רק  הוא  זה  שכל  המחבר  כתב  עוד 

מתחזק והולך כבריא שאזי אפילו אם הוא אוכל ושותה לצורך רעבון וצימאון אסור 

והטעם מפני שמאחר והוא חולה יאמרו שעושה זאת לצורך רפואה )משנה ברורה 

בשם האליהו רבה(.

רעבונו  לצורך  זאת  ושותה  שאוכל  והיינו  מותר.  מיחוש  שום  לו  אין  אם  אבל 

וצימאונו )מגן אברהם(. אמנם אם אוכל זאת לא לצורך רעבון וצימאון אלא לצורך 

חיזוק מזגו בזה אפילו בבריא גמור אסור הדבר )שם(.

ולפי זה כתבו חלק מהפוסקים שבכלל ההיתר של המחבר באדם בריא הוא גם 

בלקיחת כדורים לצורך איזה חיסרון אשר אינו כרוך במיחושים וכאבים כלל והוא 

אדם בריא לגמרי ואינו מרגיש בעצמו כלל חולי או חולשה בגוף וכיוצא בזה. שכיון 

הוא  כן  כמו  אלו  ומשקים  אוכלין  לקחת  שמותר  המחבר  כתב  מיחוש  כל  שללא 
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בהם שיהיה מותר לקחתן כאשר לפני לקיחתם אינו מרגיש שום חולי או חולשה 

)שאלות ותשובות ציץ אליעזר חלק יא סימן לז(.

ולכן יהיה מותר לקחת בשבת כדורים לצורך פוריות או מניעת הריון וכן כדורים 

למי שיש לו בעיות בשינה או לצורך דיאטה וכדומה.

להתיר  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  בשם  שלמה  שולחן  בספר  הובא  וכן 

לקיחת כדורים להקלה בצום מאחר ולולא כן יהיה קשה לו לצום ויהיה בגדר נפל 

למשכב. ובשאלות ותשובות מגדנות אליהו חלק ב סימן קלג כתב להתיר מסיבה 

פעולת  וכל  לו  קשה  שהצום  רק  בריא  אדם  עצמו  מצד  שהוא  מפני  וזאת  שונה 

הכדור היא לאצור ולהגביר האנרגיה בגוף שלא תתפוגג מהר ואין זה בגדר רפואה 

של מחלה.

ואין לאסור זאת מצד הכנה משבת לחול שהרי הצום הוא ביום חול ומכין על 

ידי לקיחת הכדור לצורך הצום שבחול מפני שרוצה כעת את פעולת הגלולה ואינו 

יכול לעשות זאת במוצאי שבת מפני שאז מתחיל כבר הצום ואין זה בכלל הכנה 

משבת לחול שזהו רק בדבר שיכול לעשותו בחול ומכל מקום רוצה כעת כבר להכין 

זאת בשבת.

אמנם יש סוברים להחמיר גם בזה מאחר ומה שהותר לבריא לאכול הוא רק 

בדברים  אבל  וצימאונו  רעבונו  השבעת  לצורך  שעשויים  ממש  ומשקים  אוכלים 

שאין שייך לומר בהם שנוטלם לצורך רעבון וצימאון אזי אסור לקחתם בשבת אף 

אדם בריא לחלוטין שאין כוונתו לשם רפואה )קצות השולחן סימן קלד אות טז 

ועוד מגדולי האחרונים(.

העולה מן האמור; שלכתחילה יש להחמיר אף לבריא גמור לקחת כדורים אלו 

מאחר ואין הם עשויים לאכילה מחמת רעבון וצימאון. אמנם המיקל בכך יש לו על 

מי לסמוך )ובזה עדיף אם אפשר שיקח אותם בצורת טיפות בתוך מאכל ומשקה 

שאוכל לצורך רעבון וצימאון. או שיפרר מערב שבת את הכדור בתוך איזה משקה 

וישתה אותו בשבת(.
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הדלקת אור על ידי קטן
כאשר שכחו לכבות את האור באחד החדרים מערב שבת האם מותר  שאלה: 

לתת לילד קטן לשחק עם ‘מתג החשמל’ בכדי שיכבה האור?

תשובה: בשאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו חיובו של ילד לגבי איסורי 

שבת? ב( האם ישנו הפרש באיזה גיל הילד? ג( האם ישנו הפרש אם רק שמים 

אותו ליד המתג או שגם מורים לו או מרמזים לו לשחק עם המתג? ד( האם ישנו 

הפרש האם מראים לילד )בהבעת הפנים( שזה טוב ורצוי ונוח לנו שיכבה את האור 

עד  המתג  ליד  סתמי  באופן  עמו  שוהים  רק  פנים  הבעת  כל  לו  מראים  שאין  או 

שמשחק עמו לפי תומו ורצונו?

שבת  בהלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  הדין  את  להביא  יש  ראשית 

סימן שמג לגבי חיוב קטן באיסורים. כותב מרן המחבר קטן שאוכל נבלות להנאתו 

אין מצווים בני אדם להפריש אותו מכך אך אביו מחויב לגעור בו ולהפריש אותו 

מהאיסור.

והטעם מפני שאפילו במצוות עשה מצווה האב לחנך את בנו כמו שכתוב ‘חנוך 

לנער על פי דרכו’ ואם כן מכל שכן שמחויב להפרישו מאיסורים )משנה ברורה(.

והוסיף הרמ"א שחיוב האב להפרישו מאיסור הוא רק באיסורי תורה. וכתבו על 

כך הפוסקים שבאמת אביו מחויב להפרישו גם מאיסורי דרבנן שהרי כאמור כשם 

שמחוייב לחנכו במצוות שזה כולל גם מצוות דרבנן כמו כן יתחייב משום זה גם 

לחנכו באיסורי דרבנן ובמכל שכן )מגן אברהם(.

אלא כוונת הרמ"א היא שבאיסור דרבנן אין זה החלטי שצריך להפרישו כמו 

למשל אם צריך הקטן לכך כגון לרחוץ אותו או לסוך אותו ביום הכיפורים )הגר"א(.

אך בשולחן ערוך אדה"ז בסעיף ו’ הביא שיטה שאף אם הגדול צריך לכך באיסור 

מדברי סופרים מותר לתת לקטן שיעשה לו את זה לצורך מצווה )או במקום צער( 

כי איסור זה הוא כמו איסור אמירה לנוכרי. אולם לא יאמר לו כן בקביעות אלא 

באקראי בלבד שלא יסרך אחר זה אף כאשר יגדיל. וכתב שיש לסמוך על דבריהם 

להקל בדברי סופרים כשצריך.
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וגדר חינוך קטן באיסורים בין של תורה בין של דברי סופרים כתבו הפוסקים 

שהוא בכל תינוק שהוא ‘בר הבנה’ כלומר שמבין כאשר אומרים לו שדבר זה אסור 

לעשות או לאכול. וכוונת הדברים שאינו מונע את עצמו רק כי מיראים אותו ואינו 

מבין למה אלא מפני שגם מבין בהבנתו שדבר זה הוא אסור.

אך תינוק שאינו ‘בר הבנה’ כלל אביו אינו מצווה כלל להפריש אותו מאיסור 

בעל כורחו או מלחלל שבת אפילו באיסורי תורה כיון שאינו מבין כלל מה שמונע 

ומפריש אותו.

וב’איסור והיתר’ משמע שבתינוק זה מותר אפילו לתת לו בידיים איסור מותר. 

איסור  לתינוק  לתת  שאין  מפורש  בגמרא  מבואר  שהרי  האחרונים  עליו  והקשו 

שבזה  משמע  מדובר  תינוק  באיזה  חילקו  ולא  איסור  שיעבור  לצוותו  או  בידיים 

ערוך  בשולחן  פסק  וכן  אדם.  )חיי  כלל  הבנה  בר  לא  הוא  אם  אפילו  אסור  תמיד 

אדה"ז(.

ולפי זה אסור לתת לתינוק בידיים איזה דבר מאכל של איסור אפילו אם כוונת 

הנותן בכדי שישחק עמו בלבד שמא יאכל אותו ונחשב הדבר כאילו מאכילו בידיים 

כיון שהוא נתן לו את האיסור )מגן אברהם(.

וכתב בשולחן ערוך אדה"ז בסעיף י’ שכל זה הוא באיסורי מאכלות אבל מותר 

יודע  ואפילו אם  לתת לתינוק בשבת חפצים שיוכל לעשות בהם מלאכה לעצמו 

יתן  כיון שהתינוק מתכוין להנאת עצמו רק שלא  בוודאות מלאכה  שיעשה בהם 

הגדול לתוך פיו של תינוק.

העולה מן האמור )בצירוף עוד כמה פרטים הנוספים באחרונים(: א( אם מדובר 

בתינוק שאינו בר הבנה כלל בענייני איסור )בדרך כלל פחות מגיל שלוש( מותר 

להעמידו ליד המתג מבלי לומר לו דבר או אפילו לרמז לו שיעשה כן אלא שרק 

וכדרך התינוקות שאוהבים לשחק  ורצונו  תומו  לפי  כן  יעשה  והתינוק  יניחו שם 

עם מתג החשמל. ב( רצוי שלא יעשה כן ליד ילדים גדולים יותר שלא יהווה זלזול 

יניחנו  אלא  בידיו  אותו  ירים  שלא  עדיף  אפשרי  באם  ג(  כלפיהם.  שבת  לאיסורי 

יש  ישנם הסוברים שיש לחשוש שבהרמתו  כי  גבי כסא שיעמוד שם מעצמו  על 

ד’(. ד( אם מדובר באביו אזי  )וגם מפני המבואר להלן באות  ‘סיוע’ במעשה  בזה 

לא יראה לו כל הבעת פנים שזה נוח ורצוי לו שלא יהיה חשש שעושה כן על דעת 
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אביו )שבזה אסור גם בתינוק קטן(. ומטעם זה יש סוברים שעדיף שיהיה תינוק קטן 

ממש כמו גיל שנה כי בגיל גדול יותר יש לחשוש שמבין שזה רצוי לאביו ועושה כן 

על דעתו. ה( לא יעשה כן בקביעות אלא באקראי בלבד ובאופן האמור כאשר יש 

צורך שבת בכך. ה( אם מדובר באיסור מדברי סופרים )כמו אם נורת החשמל היא 

מסוג ‘לד’ שאין בה חוט להט( אזי יש מקום להקל יותר במקרה כמו האמור )שישנו 

צער לישון בחדר שדולק בו אור( שיהיה מותר לכתחילה אף להרימו על ידיו ולומר 

לו שיכבה את המתג.

בריכה בשבת
שאלה: האם מותר לתת לילדים לשחק בשבת בבריכת מים מתנפחת של ילדים 

הנמצאת בחצר כאשר כבר היא מנופחת ונתמלאה מים מלפני השבת? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם קיים בכלל 

איסור לשחות במים בשבת? ב( האם ישנו הבדל בין ים נהר או בריכה? ג( האם 

ישנו הפרש בבריכה האם היא קבועה בקרקע או בריכה מתנפחת? ד( האם ישנו 

הפרש בין בריכה למבוגרים או בריכת ילדים קטנה?

ראשית יש להביא המובא בשולחן ערוך הלכות שבת סימן שלט בנוגע לשחייה 

בשבת. כתב מרן המחבר בסעיף ב’ שאין לשוט על פני המים אפילו בבריכה שבתוך 

החצר מפני שכאשר המים נעקרים ויוצאים מחוץ לבריכה הרי זה דומה לנהר.

או  כביסה  לצורך  המיועד  מים  כינוס  של  מקום  הוא  כאן  המדוברת  ובריכה 

בידיו  שט  כאשר  הוא  ‘שיטה’  וגדר  בימיהם.  הרגילות  שהיה  כפי  פשתן  שריית 

וברגליו כלומר שגם את רגליו עוקר מקרקעית המים כאשר הוא שט )רש"י שבת 

דף מ’ עמוד ב’(.

וטעם האיסור הוא שישנו חשש באם ישוט שמא יעשה ‘חבית של שיטין’ והוא 

כלי העשוי מ’גומא’ ואורגים אותו ועושים אותו כמין חבית ארוכה בכדי ללמוד בה 

כיצד לשוט על פני המים )רש"י שם(.
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את  ועוקר  דוחה  כאן שכאשר  ביאר  ולכן  בנהר  בשט  נאמרה  זו  גזירה  ואמנם 

המים בידיו ורגליו בשיטתו ויוצאים מן הבריכה ונמשכים בחצר מכוחו אזי זה דומה 

לנהר וממילא נכלל בגזירה שמא יעשה חבית של שיטין.

כן  גם  רגליו  את  עוקר  אינו  שאם  א’  אות  הציון  בשער  ברורה  במשנה  וכתב 

מקרקעית המים אזי אין איסור בשהייתו בבריכה אף שעושה תנועות בידיו.

זו אף  בגזירה  נוסף שישנו  איסור  כתב  ט’  ערוך אדה"ז בסעיף  אמנם בשולחן 

כאשר אינו עוקר את רגליו מקרקעית המים והוא שאסור לאדם להושיט דבר בנהר 

להוליכו מאצלו או להביאו אצלו מכיון שזהו גם כן חלק מהגזירה שגזרו חכמים 

המים  פני  שעל  והלכלוכים  הקיסמים  בידיו  להזיז  אסור  ולכן  בנהר  לשוט  שלא 

לצדדים בכדי לנקותם שיהיו יפים. ובסימן שכו סעיף ו’ כתב שהרוחץ בנהר צריך 

ליזהר שלא לשוט גופו בנהר וגם שלא להשיט שום דבר כגון הקיסמין שעל פני 

המים שאסור להזיזן לצדדים בכדי לנקות המים היכן ששוהה בהם.

אך סיים שם שאין גזירה זו אמורה אלא בנהר אבל ברוחץ בכלי או בבריכה שיש 

לה שפה סביב לא גזרו כלל בזה.

דברי המחבר שם שכל האיסור  פי המבואר בהמשך  על  הוא  וביאור הדברים 

בבריכה הוא רק בבריכה שאין לה שפה מסביב לה אבל אם יש לבריכה שפה מסביב 

כלומר כתלים גבוהים מכל צדדיה אזי מותר לשוט בה בשבת אף שעוקר את רגליו 

מקרקעית המים מאחר שמצב זה אף אם יעקרו מים על ידי תנועותיו השפה מחזרת 

גוזרים בזה שמא יתקן חבית של  ולא  זה נחשב ככלי  אותם למקומם בחזרה הרי 

שיטין.

וכל זה דוקא אם הבריכה עומדת בחצר אבל אם היא ברשות הרבים בכל מצב 

אסור מפני שישנו חשש אחר שמא ינתזו מים באמצעות תנועותיו חוץ לד’ אמות 

הלכה  בביאור  שם  ועיין  ד’.  אות  ברורה  )משנה  בשבת  הוצאה  איסור  על  ויעבור 

דיבור המתחיל ‘ואם יש לה שפה’(.

ולפי זה בבריכה העומדת בחצר מותר לרחוץ ולשוט מפני שאינה נכללת בגזירה 

זה מעיקר הדין אך  האמורה כלל. אולם גדולי האחרונים הביאו שמכל מקום כל 

המנהג בפועל שלא לרחוץ את כל גופו בשבת אפילו במים צוננים - רחיצה לתענוג 
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)קצות השולחן סימן קמו אות לד הערה 16. על פי שולחן ערוך אדה"ז סימן שכו 

סעיף ו’(.

קדושה  תוספת  ולשם  טהרה  לשם  במקווה  טבילה  לצורך  שרק  שם  וממשיך 

בשבת בשחרית. אולם אם כבר ירד לצורך טבילה במקווה - בבריכה שיש לה שפה 

סביב וכבר הוא רוחץ אפשר שיהיה מותר לו אף לשוט בבריכה זו. אך מסיים שמכל 

לצורך  לשם  ירד  שלא  יאמר  שט  אותו  והרואה  מאחר  בזה  אף  להתיר  אין  מקום 

טבילה אלא לצורך שיטה וזהו נגד המנהג.

העולה מן האמור: שמעיקר הדין בבריכה העומדת בחצר שיש לה שפה סביב 

ובפרט שאינה בקרקע אלא בתוך כלי וכיוצא בזה )ועל גבי מקום מרוצף שאין חשש 

שישקה קרקע( אין איסור לשוט ולרחוץ. ומכל מקום המנהג שלא לרחוץ אפילו 

בבריכה במים צוננים לתענוג מכמה חששות שישנם. ואפילו במקום שאין חששות 

ועובדין  שבת  ‘זלזול  משום  בזה  לחשוש  יש  מקום  מכל  שכו(  בסימן  )המבוארות 

דחול’ כאשר לא נהגו במקומם לעשות כן ומנהג ישראל תורה הוא ואם כן יש לחנך 

בכך גם את הילדים.

הזזה על גבי הפלטה בשבת
גבי  על  הנמצאת  קדירה  ישיבת  מקום  את  לשנות  בשבת  מותר  האם  שאלה: 

פלטה חשמלית )של שבת( - מצדי הפלטה לאמצע הפלטה בכדי שיקבל חום חזק 

יותר?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה דין פלטה  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

בהיותו  התבשיל  האם  הבדל  ישנו  האם  ב(  בשבת?  בישול  איסור  לגבי  חשמלית 

בצד הפלטה היתה יד סולדת בו או לא? ג( האם ישנו הבדל האם מדובר בתבשיל 

יעלה התבשיל  זו  הזזה  ישנו הבדל האם באמצעות  ד( האם  צורכו?  כל  המבושל 

רתיחה מצד איסור מגיס?

ראשית יש לציין שפלטה חשמלית שאין בה כמה מצבים להגדלת האש נחשבת 

ובשבת  עליה תבשילים מערב שבת.  וקטומה שמותר להשהות  גרופה  כירה  כמו 
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ניתן להחזיר עליה את הקדרות באם נתקיימו תנאי החזרה כמבואר בשולחן ערוך 

סימן רנג.

גבי הפלטה הנה אם מדובר בקדירת  ולעניין הזזת קדירה ממקום למקום על 

על  להזיזה ממקום למקום  וודאי שאסור  אזי  צורכה  כל  תבשיל שאינה מבושלת 

גבי הפלטה ממקום פחות חם למקום יותר חם )כמו מצד הפלטה לאמצע הפלטה( 

וזאת מפני שבפעולה זו הרי הוא מקרב את בישול הקדירה וכל קירוב בישול בשבת 

אסור מהתורה מצד איסור מלאכת מבשל בשבת.

שהתבשיל  עופות  בשר  בו  שיש  בתבשיל  מדובר  שאם  להעיר  יש  עצמו  ובזה 

עצמו נתבשל כל צורכו אך העצמות של העוף לא נתבשלו כל צורכן )שהן עדיין 

קשות( הנה אם מדובר בעיר שרגילות הרבה מהאנשים שבה ללעוס העצמות כשהן 

מתרככות בשביל ה’מח’ הנמצא בהן או אם דרכו של אדם זה לעשות כן )אף אם רוב 

אנשי העיר לא עושים כן( אזי יש להקפיד שאף העצמות יהיו מבושלות כל צורכן.

ולכן באם מדובר בתבשיל שיש בו עוף עם עצמות ודרכו ללועסן כשהן מתרככות 

ולא הגיעו העצמות לבישול האמור אזי אף אם התבשיל בכללותו כבר מבושל כל 

צורכו מכל מקום כיון שהעצמות עדיין לא נתרככו יהיה אסור עליו להזיז הקדירה 

ממקום פחות חם למקום יותר חם משום איסור בישול )שבת כהלכה פרק חמישי 

אות יט(.

המדובר  התבשיל  באם  רק  הוא  להיתר  זו  בשאלה  לדון  שיש  מה  כל  זה  ולפי 

נתבשל כל צורכו מכל מה שדרכו של אדם זה לאכול.

רוטב  למשל  בה  ויש  צורכה  כל  המבושלת  תבשיל  בקדירת  מדובר  אם  אך 

ומעוניין שתצטמק יותר ויתמעט הרוטב או שלא יהיה רוטב כלל והקדירה מונחת 

בריחוק ממרכז החום ומעוניין להקרבה בכדי שתחמם יותר מותר לקרבה.

אמנם בזה עצמו נחלקו הפוסקים בהיתר הדבר: יש סוברים שההיתר הוא דוקא 

אם מערב שבת נטל קדירה מעל האש והניחה מיד מבלי שיסיר אותה מידו על גבי 

הפלטה )או ‘בלעך’( במקום שאין התבשיל יכול להגיע בו ליד סולדת בו )כגון שאין 

לו מספיק מקום בפלטה והניח קדירה אחת בקצה ממש ומקצתה חוץ לפלטה אמנם 

המקום בו מונחת הקדירה חומה רב שהיד סולדת בו. וכמו כן ההיתר הוא דוקא אם 
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מקצת  שיטול  שלאחר  למשל  )כמו  יותר  חם  למקום  יזיזנה  שבשבת  בדעתו  היה 

הקדרות בלילה לצורך הסעודה יזיז הקדרות שלצורך מחר לסעודת היום לאמצע 

הפלטה( אזי מותר אם הוא מבושל כל צורכו. ואם הסיר מידו את הקדירה או לא 

היה בדעתו כן אסור )שבת כהלכה פרק י’ אות יז על פי פסק הגרש"ז אויערבך(.

ויש מתירים בכל אופן אם הקדירה מבושלת כל צורכה אף ללא תנאי חזרה כל 

עוד מונח על גבי מקום שהיד סולדת בו אף שהקדירה אין היד סולדת בה )אגרות 

שכל  מפני  הטעם  כתב  כט  סימן  השבת  נשמת  ובספר  סא(.  סימן  ד’  חלק  משה 

הפלטה נחשבת כמקום אחד ואין בהזזה עליו ממקום למקום הגדרת חשש ‘נראה 

כמבשל’ ולכן אין צורך בתנאי חזרה.

ולמעשה כתב שם שיש להתיר אם בדעתו היה להזיזה בשבת ממקום למקום 

כאשר מקום הקדירה עליו יושבת בפלטה - היד סולדת בה ואם ישבה במקום שאין 

היד סולדת בה אסור להזיזה מכל מקום - למקום שהיד סולדת בה.

העולה מכל האמור: שהזזת תבשיל ממקום למקום על גבי פלטה תהיה מותרת 

בתנאים הבאים: א( שהתבשיל יהיה מבושל כל צורכו )וזה כולל כל מה שרגילותו 

היא  הקדירה  מונחת  היתה  בו  שהמקום  ב(  עצמות(.  אפילו   - מהתבשיל  לאכול 

להזיזה למקום  היה בדעתו מערב שבת  ג( כאשר  בו’.  סולדת  חום ש’היד  בדרגת 

החם יותר בהמשך השבת

ניפוח בלון בשבת
שאלה: האם מותר לנפח בשבת בלון ללא קשירה העומד לימים הרבה כבלונים 

העומדים בצורות מספרים וצורות שמצוי לנפח בימי הולדת וכיוצא בזה? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

בעצם ניפוח הבלון גם ללא קשירה? ב( האם כל קשר בבלון אסור או שיש קשרים 

שמותר? ג( האם יש הבדל האם קושר לימים מרובים או בלון העומד בדרך כלל 

למעט זמן?

ראשית נביא המבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמ סעיף ח 

לגבי מילוי כרית בנוצות שמוכין שנפלו מן הכסת מותר להחזירם אבל אסור לתת 

אותם מלכתחילה בכרית.
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ולפי זה למד בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טו אות פט ועוד לאסור לנפח 

בלון אפילו ללא קשירה מצד שזה דומה למכין כלי ועל דרך הממלא כסת בנוצות 

שאסור לתנו לכתחילה בתוכו בשבת.

כפי שהביא  ללא קשירה  בדבר  להתיר הדבר כאשר מדובר  יש שכתבו  אולם 

בשאלות ותשובות בצל החכמה חלק ד סימן צב בנוגע לכרית גומי המיוצר במיוחד 

לצורך ישיבה עבור חולים מסוימים המתקשים לשבת על גבי כסא אפילו כשהוא 

מרופד. שמנפחין את הכר העשוי בצורת טבעת דרך נקב קטן עד שהוא מתמלא 

רוח. וכאשר הוא כבר ממולא אויר די הצורך סותמים את הנקב בפקק או בבורג. 

כאשר דרך תשמישו של הכר הוא מתרכך קצת עד שכבר קשה לשבת עליו מסירים 

את הפקק או את הבורג וחוזרים ומנפחים אותו. ובזה יש לדון אם מותר לנפח כר 

גומי כזה ביום השבת או אסור משום תיקון כלי או עשית כלי.

כמו כן יש לדון האם יש חילוק בזה בין אם כבר השתמש בו לפני השבת אלא 

שלא  חדשה  כרית  לבין  השבת  ביום  באויר  אותו  למלאות  לחזור  ורוצה  שנתרכך 

הראשונה  בפעם  אותו  לנפח  הוא  רוצה  השבת  וביום  מעולם  עדיין  בו  נשתמש 

לשבת עליו שאולי זה נחשב תיקון כלי יותר ואסור.

ורוצה לומר על פי דקדוק דברי המהרי"ל בתשובות אשכנזית שדקדק לכתוב 

ולהוציא  דרכו להכניס  וכסת  בכר  גם  לפי שבאמת  ולהוציא תדיר  ועשוי להכניס 

צריכים  אלו  הרי  עור  של  והכסת  שהכר  במשנה  כמבואר  שבתוכם  המוכים  את 

שיבואו בהם המים. ופירש הר"ש שם שדרך כר וכסת של עור להכניס ולהוציא מה 

שבתוכן. אלא לפי שמכל מקום אין דרכו להוציא מה שבתוכם רק אחר זמן מרובה 

כשיתלכלכו או יקרעו לכן בהכנסת המוכין לתוכם נחשב כעושה כלי.

היינו  תדיר  ולתוכם  המכנסים  מן  ולהוציא  להכניס  דרכו  חגורה  כן  שאין  מה 

בערוך  כך  על  שמבואר  וכפי  מותר.  יהי  ולכן  מרובה  לזמן  בתוכם  משאירו  שאינו 

השלחן סימן שיז סעיף יד שאבנט מותר להכניס במכנסיים במקום שדרך לעשות 

כן משום שאינו מבטלו שם ויוציאו בחזרה ואין כאן תיקון כלי. הרי שהוא השמיט 

את תיבת ‘תדיר’ משום שעיקר ההיתר הוא משום שאינו מבטלו שם. ובוודאי גם 

במשאיר האבנט במכנסים ליום או יומיים מותר להכניסו בשבת כיון שאינו מבטלו 

שם.
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ולמרות שאינו  מאחר  גומי  כרית  לנפח  גם  להתיר  שיש  כן  כמו  מובן  זה  ולפי 

מוציא את האויר ממנו בכל פעם בגמר תשמישו מותר לנפחו בשבת כיון שאינו 

מבטל את האויר שם לזמן מרובה.

ומסיים שם למעשה שעל פי האמור מי שמתיר נפיחת הכר משום עונג שבת 

ונוחות בלבד אפילו שלא במקום צער אין מזניחים אותו כי יש לו על מי לסמוך אבל 

במקום צער וחולי פשוט שמותר ולכן מותר לנפח כרית גומי בשבת כשאין בו חשש 

שמא יקשור ואפילו אם הוא כרית חדשה.

אמנם ישנם פוסקים הכותבים להימנע מכך אפילו בניפוח בלי קשר וכל שכן 

עם קשר כמבואר בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ט סימן עח בעניין האם בלון 

הוא מוקצה והאם מותר לנפח בהם בשבת כי אפשר שהוא מתקן כלי. וכתב על 

כך שלטלטל בלון לכאורה מותר שהרי זה כעין כדור שהתיר הרמ"א בטלטול אבל 

בו  שנהגו  נראה   - בקשירה  צורך  אין  אם  אפילו  מלכתחילה  ולתקנו  אותו  לנפח 

איסור.

בין דבר שמנפחים אותו לימים רבים  יש לחלק  העולה מן האמור: שלמעשה 

שבזה יש להימנע אפילו ללא קשירה כי יש לחשוש בזה לתיקון כלי. לבין צעצועי 

ילדים שממלאים ומוציאים בהם את האויר בתדירות שבזה יש להתיר מאחר ואין 

משום  לאסור  יש  מקום  מכל  קשירה  ידי  על  שעשוי  דבר  )אמנם  כלי  תיקון  בזה 

מלאכת קושר(.

טלטול כלב ברצועה
שאלה: האם מותר לטייל עם כלב ברשות הרבים במקום שאין ערוב כאשר אוחז 

ברצועה הקשורה לכלב בצווארו? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בעלי חיים 

הם מוקצה? ב( האם יש איסור טלטול בבעלי חיים כאשר רק אוחז בחבל? ג( האם 

יש הבדל אם אוחז בחבל או שהוא כרוך סביב צווארו של הכלב?

ראשית נביא את מה שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שה 

כמין  להם  שיש  קטנות  וחיות  ציידים  של  כלבים  כגון  השיר  בעלי  שכל  ה  סעיף 
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אצעדה סביב צווארם וטבעת קבועה בה ומכניסים בה רצועה ומושכים אותם בה 

הנה מותר שיצאו באותו החבל הכרוך על צוארם ויכולים הבעלים למשוך אותם 

בהם.

והנה מה שכתב המחבר שיכולים למשוך אותם בהם הכוונה היא שאם רוצה 

יוכל למשוך אותה על ידי הרצועה התלויה. כמו כן ההיתר הוא אפילו החבל כרוך 

סביב צווארם שיוכל לתפוס אותם על ידי החבל אם הם יברחו )משנה ברורה(.

לשמירתו  שאינם  מיותרים  חפצים  כל  ללא  הם  כאשר  הוא  ההיתר  כל  אמנם 

כמבואר בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק ד סימן מא שדן במי שיש לו כלב 

לשמירת הבית האם מותר להוציאו בשבת ורצועה קשורה בידו כדי שלא יזיק בני 

אדם בדרך.

בשיר  יוצאים  שיר  בעלי  שכל  מבואר  נא  בדף  שבת  במסכת  במשנה  הנה 

ונמשכים בשיר ופירש רש"י בעלי שיר כגון כלבים של ציידי חיות קטנות שנותנים 

שיר לצווארם לנוי וכן פסק הטור והמחבר בסימן שה. שכל בעלי השיר כגון כלבים 

של ציידים וחיות קטנות שיש להם כמין אצעדה סביב צווארם וטבעת קבועה בה 

צווארם  על  הכרוך  בשיר  שיצאו  מותר  בה  אותה  ומושכים  רצועה  בה  ומכניסים 

ויכולים למשוך בהם.

ועל פי זה מבואר בנידון דידן שכלב יוצא ברצועה שבצווארו ובטבעת קבועה 

בה ומבואר גם כן שמותר לצאת בו כן ברצועה כרוך על צווארו ויכולים למשוך בה 

שהרי סוגר לכלב מותר אם כן פשוט שמותר לצאת בזה.

אלא שצריך ליזהר שלא יצא בדבר שיש בו שמירה יתירה שהרי קיימא לן הלכה 

כשיטת רב לגבי שמואל שכל שמירה יתירה נחשבת משוי. והכל תלוי בראות העין 

כמובן.

כמו כן צריך להזהיר היוצאים בכלבים בשבת שלא יצא ראש החבל מתחת ידו 

של המושך טפח למטה כלומר מחוץ לידו לצד השני משום שדמי כמי שנושאה בידו 

וגם לא יניח הרבה מן החבל בין ידו לבהמה כדי שלא יכביד החבל עד שלא יגיע 

בטפח הסמוך לארץ. ואם החבל ארוך יותר מדי ורוצה לכרוך אותו סביב הצוואר 

הכלב מותר רק באופן שיכול להכניס ידו בין החבל לצוואר הכלב וימשוך בו.
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ובגדר משוי מיותר ביאר בערוך השולחן שם שזהו אף ללא דיסקית המורה שיש 

לה בעלים ושולם מס ואינו כלב משוטט. וזה לשונו: אם קשר חבל בפי הסוס אינו 

משתמר בו שנשמט מפיו ולא דמי לאפסר שקשור בראשו ואינו נשמט וכיון שאינו 

משתמר בו הוי משוי ולהיפך סתם חמור אסור לצאת ברסן של ברזל כי נחשב לגביו 

יותר שמירה מותר  וצריך  יתירה. אמנם חמור שעסקיו רעים שהוא פרא  שמירה 

לצאת בה וכן כל בהמה שעסקיה רעים אף על פי שכל בנות מינה אין צריך לשימור 

חזק מכל מקום כיון שהיא צריכה מותרת לצאת בה.

אבל הכלב שאינו של ציידין אסור לצאת בטבעת שעל צווארו. ויש להסתפק 

במקום שעושים את זה לסימן שהכלב יש לו בעלים שאם אין לו טבעת בצווארו 

סימן הוא שאין לו בעלים והורגים אותו האם מותר לצאת בו ונראה שאסור וראיה 

ממה שיתבאר שאין תרנגולים יוצאים בחוטים העשויים לסימן שלא יחליפו אותם 

ומשמע שכל דבר שעושים לסימן נחשב כמשא.

התווית  באם  להתיר  יש  מקום  שמכל  כתב  כז  פרק  כהלכתה  שבת  ובשמירת 

והסימן קבוע באוזנו של הכלב שבזה בטל הוא לגופו.

להם  מותר  בכללם(  )וכלב  הרגילה לצאת בחבל  חיה  מן האמור: שכל  העולה 

לצאת בחבל הכרוך סביב צווארם וכן מותר לבעלים להחזיק ולמשוך בהם.

אמנם ‘תוויות’ ושאר סימנים התלויים עליו יש להוריד מהם ביציאתם לרשות 

הרבים בשבת אלא אם כן קבועים בגופם כמו התלויים בחור שבאוזנם וכיוצא בזה.

סגירת ה’מלונה’ בשבת
שאלה: אדם שרוצה להכניס את כלבו בחצר עצמה לתוך ה’מלונה’ שלו ולסגור 

אחריו את הדלת בכדי שלא יצא מהחצר האם מותר הדבר? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בעלי חיים 

הינם מוקצה? ב( האם כלב ביתי נחשב כמו בעל חי שניצוד ועומד ולא שייך בו 

צידה או שלא? ג( האם יש הפרש בין הכנסה לחצר לבין הכנסה למלונה?

ראשית יש לציין כי כל בעלי החיים הינם מוקצה כמבואר בשולחן ערוך אורח 

חיים הלכות שבת סימן שח סעיף לט שאסור לטלטל בהמה חיה ועוף ואף על פי כן 



50                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו בו אך בעודם עליו אסור 

לטלטלו.

ואבנים שהרי  כי הם בכלל מוקצה כעצים  וטעם הדבר שאסור לטלטלם הוא 

לא ראויים הם לכלום. ואפילו אם יכול להגיע להפסד על ידם כגון שהעוף פורח 

על גבי הכלים ויכול לשברם אפילו כך אסור לתפסם בידים ממש ואפילו אם הוא 

מורגל בבית מכבר ששוב אין בו משום חשש צידה אפילו כך ליטול אותם בידיים 

אסור משום מוקצה אלא יפריח אותם מעליהם שאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו 

במקום הפסד )משנה ברורה(.

אמנם לדחות אותם מאחוריהם מותר כמבואר בשולחן ערוך שם. וכמו כן מותר 

לעמוד בפני חיה שתחזור לחצר גדולה שאין בה צידה וכפי שנפסק בשולחן ערוך 

שם שחיה ועוף שברשותו מותר לצוד אותם והוא שלא ימרדו. אבל אם הם מורדים 

אסור לתפסם אפילו בחצר אם החצר גדול שאם לא גדלו בין בני אדם היו צריכים 

מצודה.

וברמ"א הביא את שיטת החולקים שיש אומרים אסור לצוד חיה ועוף שברשותו 

ואם צדן פטור. אבל פרה וסוס וכל שכן שאר חיה ועוף שמרדו אם צדן חייב חטאת 

וכן עיקר. וחתול דינה כשאר חיה ואסור לתפוש אותה בשבת.

וסייג הדבר במשנה ברורה שכל ההיתר הוא לצוד אותם אך בלבד שלא יטול 

אותם בידו שכל בעלי חיים הם מוקצים אלא רודף אותם עד שיכנסו למקום צר 

ונועל בפניהם.

אולם אם הם מחוסרי צידה אזי אסור מדרבנן למרות שלא נוגע בה כלל ואין 

הגדילים  ועוף  שחיה  שם  אדה"ז  ערוך  בשולחן  המבואר  וכפי  מוקצה  איסור  כאן 

ותרנגולים  אווזים  או  או בחצירו  בביתו  צביים  מי שמגדל  כגון  ברשותו של אדם 

ויונים מי שצד אותם בשבת פטור שהרי ניצודים ועומדים.

אבל הצד יוני שובך ויוני עלייה חייב שמחוסרים צידה הן שכשאדם בא ליטול 

בבית  הגדילים  עופות  כן  ולברוח מקיניהם. מה שאין  אותם הם עשויים להשמט 

שכשהם באים לכלובן בערב נוח לתפוס אותם שם מפני שאז אינם עשויים להשמט 

ולברוח ולפיכך אף כשהם חוץ לכלוב אינם נקראים מחוסרים צידה כיון שלערב 
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יבואו לכלוב מאליהם. ומכל מקום מדברי סופרים אסור לצוד אותם דהיינו לרדוף 

אחריהם עד שיכנסו למקום שנוח לתפוס אותם שם אבל לטלטלם ביד אסור בלא 

איסור צידה משום מוקצה.

אמנם זהו דוקא כאשר הם בחצר או בית גדול כל כך שאם לא גדלו בין בני אדם 

היו צריכים מצודה ולבקש תחבולות לתפסם שם והיו נקראים מחוסרים צידה כמו 

אם הוא בית גדול כל כך שאינו יכול לתפסו שם במרוצה אחת ורודף שם אחריהם 

עד שיכנסו לחדר שאינו גדול כל כך ונועל הדלת בפניהם אבל אם הם בבית שאינו 

גדול כל כך הם ניצודים ועומדים או אפילו הם בבית גדול כל כך ואפילו הם ברשות 

הרבים ודוחה אותם עד שיכנסו לבית אחר גדול כל כך אין כאן צידה כלל ומותר.

העולה מן האמור: שלטלטל את הכלב בפני עצמו ממש בידיו - אסור מאחר וכל 

בעלי חיים הינם מוקצה כולל הנמצאים וגדלים ברשותו. ולעניין להכניסו למלונה 

הנה מאחר ומדובר ב’חיה’ אזי אפילו אם הם נמצאים בתוך חצירו שייך בהם ‘צידה’ 

מדרבנן - באם מדובר בחצר גדולה שעשויים להישמט ממנו וצריך לבקש תחבולות 

כיצד לתפוס אותו.

צורך  ללא  הוא תופס אותו  אך אם מדובר בחצר קטנה שבריצה אחת אחריו 

‘ניצוד ועומד’ אפילו  בתחבולות כי אין הכלב יכול להישמט ממנו אזי הוא נחשב 

מדרבנן ומותר לעמוד בפניו עד שיכנס ל’מלונה’ ולסגור אותה.

הוצאה מהסיר על גבי הפלטה
האם מותר להוציא בשבת בבוקר אוכל לילדים הקטנים בעוד שהסיר  שאלה: 

עומד על גבי הפלטה או שיש צורך להוריד אותו מהפלטה ורק אז להוציא ולאחר 

מכן להחזיר?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנה בעיה 

בין אם הסיר  יש הבדל בזה  של מגיס בהוצאת מאכל מתוך סיר רותח? ב( האם 

עומד על מקור חום או שהורד מהמקור חום? ג( האם יש הבדל האם מוציא לצורך 

ילדים קטנים או לא?

ראשית יש לציין את מה שמבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן 

שיח סעיף יח שאלפס וקדירה שהעביר אותם כאשר הם רותחים מעל גבי האש אזי 
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אם לא נתבשל המאכל כל צורכו אין מוציאים בכף מהם שנמצא מגיס על ידי זה 

ויש בזה משום מבשל ואם נתבשל כל צרכו מותר אבל צמר ליורה אף על פי שקלט 

העין אסור להגיס בו פירוש לנענע אותו בכף. וברמ"א הוסיף שלכתחלה יש ליזהר 

אף בקדירה בכל ענין.

ועל דברי הרמ"א ציין במגן אברהם שהעולם נהגו היתר במיני קטניות שמוציאים 

אותם בכף כיון שאי אפשר בעניין אחר ויש להם על מי שיסמכו.

וכללי האיסור וההיתר בזה הם כך: אם המאכל לא נתבשל כל צרכו רק כמאכל 

בן דרוסאי שיש בישול מן התורה אזי אסור להוציא אף באמצעות מזלג מהקדירה 

שהרי הוא מגיס בכלי ראשון שהוסר מאש ומקרב הבישול. מה שאין כן אם נתבשל 

כל צרכו אזי להוציא מותר אבל להגיס ולהפך בו אסור מדרבנן ועל האש יש אומרים 

שחייב מן התורה אף אם נתבשל כל צרכו )פרי מגדים(.

בזה  שאפילו  לחדש  הוא  ‘שהעבירן’  שכתב  במה  המחבר  של  לשונו  ודקדוק 

אסור כאשר לא נתבשל כל צרכו ואם נתבשל כל צרכו אפילו עומד על גבי האש 

יהיה מותר להוציא בכף כן משמע בבית יוסף אבל באליה רבה מסיק שיש לאסור 

בזה. וכן מה שכתב שנמצא מגיס הנה מכל שכן שלהגיס ממש יהיה אסור ויש חיוב 

חטאת בזה לפי מה שפסק השולחן ערוך לעיל בסעיף ד שבזה מסייע ומקרב את 

הבישול ונחשב כמבשל. אך בכל צרכו מותר אפילו להגיס בו כי אין בישול אחר 

בישול )משנה ברורה(.

ומה שאסור להגיס ביורה הוא משום צובע שכן הוא מלאכת הצביעה להגיס 

יותר.  בצמר  הצבע  נקלט  הגסה  ידי  שעל  בנוסף  וישרף.  יחרך  שלא  בכדי  תמיד 

והעצה להוצאת אוכל מהקדירה הוא שיהפוך הקדירה לקערה ולא יוציא בכף. ועיין 

באחרונים שלא נוהגים להחמיר בזה שבאמת העיקר הוא שמבושל כל צרכו אפילו 

להגיס מותר והרוצה להחמיר יחמיר בהגסה ממש אבל להוציא בכף אין להחמיר 

כלל כאשר נתבשלה כל צרכה ואינה על האש )שם(.

והנה מבואר בדברי האשל אברהם שבדיעבד אם עשה הגסה בלא נתבשל כל 

צורכו אסור התבשיל כדין המבשל בשבת. ואין זה מובן שמאחר ודעת הראשונים 

שמאחר ונתבשל כמאכל בן דורסאי שוב אין בו משום בשול וממילא כל שכן שאין 

בו משום הגסה אפילו לכתחלה. ואמנם אנו נוקטים להלכה כדעת הרמב"ם שבלא 
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נתבשל כל צורכו יש בו משום בשול מכל מקום לענין לאסור בדיעבד יש לסמוך על 

דעת הראשונים שלא לאסור )ביאור הלכה(.

שהעבירם  וקדרה  שאלפס  ל  סעיף  שם  אדה"ז  ערוך  בשולחן  כתב  ולמעשה 

מרותחים מעל גבי האור אם אינן מבושלים כל צרכן לא יוציא מהם בכף שנמצא 

מגיס ויש בזה משום בישול. אבל אם נתבשלו כל צרכם מותר להגיס בהן לאחר 

שהעבירם מעל גבי האור. אבל צמר שביורה אף על פי שקלט העין אסור להגיס בו 

משום צובע שכן דרך הצבעים להגיס בו תמיד בכדי שלא יחרך.

ויש מחמירים גם בקדרה בכל ענין והעיקר כסברה הראשונה. והרוצה להחמיר 

יחמיר בהגסה ממש אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל כאשר נתבשלה כל צרכה 

ואינה על האש.

העולה מכל האמור: שאסור להוציא בכף מהסיר כאשר הוא על גבי הפלטה - 

משום חשש מגיס ולכן יוריד את הסיר מהפלטה ורק אז יוציא ממנו מה שצריך. 

אמנם בדיעבד אם כבר הוציא את האוכל מהסיר והמאכל בשל כל צורכו אין לאסור 

זאת.

טלטול בעל חי בשבת
שאלה: בעל חיים המיוחד לשעשוע האם מותר לטלטלו בשבת? 

תשובה: הנה מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף לט 

שאסור לטלטל בהמה חיה ועוף ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים 

כדי שיעלו וירדו בו ובעודם עליו אסור לטלטלו.

והמקור כתב בטורי זהב סימן קטן כב מהבית יוסף שזהו מתלמוד ערוך. והוסיף 

אחריהם  לצוד  בשבת  מותר  שבביתו  שהתרנגולים  כתב  בתשובה  שהמהרשל 

וליטלם ומביא שם מהגמרא שמי שצד אותם פטור. ותמהתי על מה סמך להתיר 

טלטול המוקצה אף על פי שמותר לדעתו הצידה היינו למקום שמשתמרים שם 

ירדוף אותם לשם אבל הטלטול בידים בדבר המוקצה אין היתר ואילולי נאמר שזהו 

טעות סופרים הוא מה שכתב וליטלם לא ידעתי לישבו ועל כן אין לסמוך בהיתר 

טלטול בזה.
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כעצים  מוקצה  בכלל  שהם  קמו  קטן  סימן  ברורה  במשנה  הביא  הדבר  וטעם 

כגון שהעוף  ידם  על  יכול להגיע להפסד  ואפילו אם  אינם ראויים.  ואבנים שהרי 

פורח על גבי הכלים ויכול לשברם אף על פי כן אסור לתפוס אותם בידים ואפילו 

אם הוא מורגל בבית מכבר ששוב אין בו משום חשש צידה אף על פי כן ליטלם 

במגן  שלד  בסימן  וכמבואר  מעליהם  יפריחנה  אלא  מוקצה  משום  אסור  בידים 

אברהם סימן קטן ג’ שאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו במקום הפסד.

ומה שמותר לכפות כלי אין בו משום חשש ביטול כלי מהיכנו על אותו זמן שהם 

עליו שהרי יכול להפריחם בכל שעה. אמנם אם היו עליו בין השמשות אסור אף על 

פי שירדו כי מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא.

והנה בשולחן ערוך אדה"ז שם סעיף עח שאסור לטלטל בהמה או חיה או עוף 

בו  עוף שראוי לצחק  הוסיף שאפילו  חיים אך  ראויים בשבת כשהם  מפני שאינן 

תינוק כשבוכה אסור לטלטלו ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים 

פי  על  ואף  בשבת  ניטל  שאינו  דבר  לצורך  אף  ניטל  שהכלי  בו  וירדו  שיעלו  כדי 

שבעוד שהאפרוחים על הסל אסור לטלטל את הסל מפני האפרוחים שעליו אף על 

פי כן אין כאן ביטול כלי מהיכנו אפילו לפי שעה הואיל ובידו להפריח האפרוחים 

שירדו  ולאחר  רגע  אפילו  עליו  יעמדו  שלא  או  עליו  שירדו  או  שעלו  מיד  מהסל 

בין השמשות אסור  כל משך  על הסל  היו האפרוחים  ואם  מעליו מותר לטלטלו. 

לטלטלו כל היום כולו אף לאחר שירדו שמתוך שהוקצה ונעשה בסיס לאיסור בבין 

השמשות הוקצה לכל היום כולו.

ד למד מדברי השולחן ערוך אדה"ז שמותר  ובספר קצות השולחן סימן קכא 

לטלטל בעלי חיים המיוחדים לשחוק ולא אסר את טלטול הבעל חיים לשחק בו 

תינוק אלא דוקא בבעל חי שאינו מיוחד לכך אך אם מיועד לכך מותר.

‘יחוד’  וסוברים שאין מועיל  אמנם בפסקי תשובות שם מביא שיש החולקים 

לבעלי חיים כיון שיש להם חיים ונשמה וחשובים בפני עצמם ולכן חמורים יותר 

הרי  כי  וגם  היתר  ליחדם למלאכת  ועפר שאפשר  ואבנים  ועצים  וחפצים  מכלים 

אסרו חכמים ההשתמשות בבעלי חיים ולא חילקו חכמים בין בעלי החיים השונים.

ומציינים לתוספות מסכת שבת דף מה עמוד ב הכא במאי עסקינן דאית ביה 

אפרוח מת - פירש הרב רבי יוסף דלא נקט אפרוח חי משום דחי חזי לשתק בו תינוק 



55שבת      

כשבוכה ואין נראה שהרי בדין שכופים את הסל לפני האפרוחים משמע שאסור 

לטלטל ועוד אם מחיים מותר מדוע אמרנו בסמוך שמודה רבי שמעון בבעלי חיים 

ומקצה  וצימוקים  כגרוגרות  הם  מוקצים  חיים  בעלי  ודאי  אלא  שאסורים  שמתו 

לרבי שמעון ממה שהקשנו  דומים לבשר תפל שמותר  ואינם  גם מכלבים  אותם 

בפרק מפנין על רב הונא שמתיר שהרי הוא תלמיד של רב ורב סובר הרי כר’ יהודה 

אבל לר’ שמעון משמע שמותר משום שאינו מקצה אותם מכלבים כמו בעלי חיים.

וכן כתב בהגהות רבי עקיבא איגר כאן סימן קטן יז שנשמט לבעל הלכות קטנות 

דברי התוספות שמסיק לאסור. אם כי כאמור יתכן להבדיל בין בעלי חיים שיחדו 

אותם במפורש לכך וכן באור זרוע בהמשך דבריו בסימן פב מביא בשם רבינו אשר 

לאסור ושם מדובר במפורש אפילו בעופות המצפצפים המיוחדים לכך.

העולה מן האמור שלשיטת הספרדים יש להחמיר בזה גם כאשר מדובר בבעלי 

פי  על  בזה  להקל  מקום  יש  האשכנזים  לשיטת  אמנם  לשעשוע.  המיוחדים  חיים 

משמעות דברי השולחן ערוך אדה"ז והמחמיר יחמיר לעצמו.

הוצאת חוט כשהחשמל אינו עובד 
שאלה: האם מותר לנתק ‘תקע’ של מאוורר כאשר השעון שבת של כל החשמל 

במצב כבוי וזאת במטרה לגרום על ידי כך שכאשר יחזור ויפעל החשמל לא ידלק 

המאוורר?

זרם  יש  א( האם  לדון בפרטים הבאים:  יש  זו  לענות על שאלה  בכדי  תשובה: 

כאשר החשמל כבוי? ב( האם יש איסור לנתק זרם חשמל שאינו במצב פעיל? ג( 

האם מותר לגרום זאת בגרמא בלבד? ד( האם יש בזה איסור טלטול מוקצה?

ראשית יש לציין מה שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעז 

סעיף ב שאסור לפתוח הדלת כנגד המדורה שהיא קרובה קצת אל הדלת ואפילו 

אם אין שם אלא רוח מצויה אבל אם היה פתח פתוח כנגדה מותר לסגור את הדלת 

ואין בזה משום מכבה.

והנה יש פסוקים שדנו בזה האם בזמן שהאור האלקטרי כבוי על ידי שעון הנהוג 

בהרבה בתים של חרדים האם באותו הזמן יהיה מותר להזיז את הכפתור בכדי שלא 

ידלק בעת שיגיע הזמן להדליק מעצמו.
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בדבר  נענוע  שגם  מוקצה  טלטול  מטעם  אסור  פנים  כל  שעל  כך  על  וכתבו 

המוקצה אסור אף שאינו מטלטל כולו ממקום למקום כמבואר בפרי מגדים שאותם 

כלי זכוכית שנותנים נר בתוכו אזי אין צריך לומר שאם הוא תלוש שאסור לטלטל 

על העמוד  אותו במסמרים  ואפילו אם קבע  לאיסור  כלי שמלאכתו  זהו  כי  אותו 

שמלאכתו  כלי  הוא  מקום  מכל  כי  שבו  הקטנה  הדלת  את  לסגור  שאסור  נראה 

לאיסור כמו כן בנידון דידן להזיז את הכפתור הוא כמו סגירת דלת קטן. ואין עליו 

תורת כלי אף שיש לדון בזה שכיון שנעשה לשימוש יש עליו תורת כלי מכל מקום 

ומקומו  גופו  לצורך  אף  היום  לכל  מוקצה  נעשה  השמשות  בין  דולק  שהיה  כיון 

)שאלות ותשובות מנחת יצחק(.

יש לומר שאין  ויש מי שהקשה על דבריו שאם נאמר שמותר להזיז הכפתור 

זה נקרא מלאכתו לאיסור כיון שעומד להיתר כמו לאיסור ועוד שאפילו אם נאמר 

שמלאכתו לאיסור מכל מקום מותר לצורך גופו ומקומו.

ולכבות  להדליק  לאיסור  מלאכתו  עיקר  שהכפתור  שפשוט  כך  על  ותירץ 

והולכים בזה לאחר רוב תשמישים וכמו שביאר בפרי מגדים עיין שם. ומה שכתב 

מטעם שמותר לצורך גופו ומקומו הנה במקרה זה שאין עליו עליו תורת כלי כלל 

אסור גם לצורך גופו ומקומו כמבואר בפרי מגדים שם.

ואף שיש לדון שיש עליו תורת כלי כיון שנעשה לשימוש מכל מקום אסור גם 

לצורך גופו ומקומו מטעם שהוקצה בין השמשות גם לצורך גופו ומקומו כיון שהיה 

דולק בבין השמשות כמבואר בשולחן ערוך.

רק  שנעשה  שכיון  טוב  ביום  השבת  שעון  הארכת  בעניין  הפוסקים  דנו  עוד 

לתכלית כיבוי והדלקת האלקטרי בשבת ויום טוב אז לא רק שאסור להאריכו בכדי 

לגרום כיבוי והדלקה כמבואר בפוסקים שאף גרמא כזו אסור בשבת ויום טוב אלא 

אף אם יגרום רק שלא יכבה או שלא ידליק יש בזה משום מוקצה.

גדול  מרב  נתן  מאורות  בספר  המבואר  פי  על  עצה  לתת  שיש  שם  וממשיך 

ירושלמי שכתב לצדד לעשות כן כלאחר יד כגון ללחוץ על הכפתור כלאחר יד או 

בגופו ובאחורי ידיו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה שזהו בכלל טלטול בגופו כמבואר 

בשולחן ערוך אדה"ז סימן רעו סעיף י אכן כשהרצה הדברים לפני הגאון החזון איש 

אמר שלדעתו יש בלחיצת הכפתור שמחבר החוט ומפסיקו אף כשאין בזה הדלקה 
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וכבר כתבתי מזה  וסותר ושכן כתב בחיבורו על הלכות שבת.  וכיבוי משום בונה 

במקום אחר אבל יש להתיר לעשות כן ביום טוב על ידי נוכרי.

שהזרם  בעוד   - מהשקע  תקע  ניתוק  של   - זה  שבמעשה  האמור:  מן  העולה 

החשמלי כבוי בכדי שלא ידלק לאחר מכן על ידי שעון שבת ישנם כמה חששות 

ולכן יש להימנע מלעשות זאת.

אמנם המיקל במקום הצורך יש לו על מי לסמוך. ועל כל פנים ניתן לעשות זאת 

על ידי נוכרי.

אמירה בשבת למיקל
שאלה: האם מותר לאדם לומר לחבירו בשבת לעשות בשבילו מלאכה כאשר 

זהו דבר האסור בשבילו אך לחבירו העושה הוא דבר המותר  לפי שיטת האומר 

)כגון שהולך לפי שיטת המתירים דבר זה(? 

תשובה: בכדי לענות שעל שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

לעשות  איסור  יש  האם  ב(  אסור?  זה  אין  הנאמר  לגבי  כאשר  האסור  דבר  לומר 

מעצמו דבר שאסור בשביל חברו? ג( האם יש הבדל בזה האם זהו לצורך מצוה או 

לא?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אדה"ז שם סעיף כה שמי שקדם 

להתפלל ערבית של שבת קודם שהתפללו הקהל אף על פי שכבר חל עליו קבלת 

שבת יכול לומר אפילו לישראל חבירו שלא קבל עדיין השבת שיעשה לו מלאכה 

ומותר לו ליהנות מהמלאכה בשבת שכיון שלחבירו מותר הוא אין באמירתו אליו 

אלא  השבת  על  מצווה  שאינו  פי  על  אף  לנכרי  האמירה  אסרו  ולא  כלל.  איסור 

כשאומר לו בשעה האסורה לכל ישראל.

וכמו כן מי שמאחר להתפלל ערבית במוצאי שבת או שממשיך סעודתו בלילה 

מותר לו לומר אפילו לישראל שכבר התפלל והבדיל בתפלה שיעשה לו מלאכה 

שבת  של  עדיין  יזכיר  כך  שאחר  פי  על  אף  ממלאכתו  ולאכול  ליהנות  לו  ומותר 

בברכת המזון.
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וביאר ביתר פירוט שם בקונטרס אחרון אות ח שגם לפי מה שכתבו רבינו ניסים 

והבית יוסף צריך לומר כן שהרי אין צד היתר מתיר האמירה לעשות בשבת אלא 

ליה שכך עדיף מלומר  ניסים סבירא  ודאי שגם לרבינו  לעשות אחר השבת אלא 

למקום מסויים אני הולך שאינו מותר אלא מחמת שלמחר הוא יום המותר אבל כאן 

כיון שלחבירו מותר הוא אף היום דינו כאומר לעשות ביום מותר ומותר כאשר שיש 

צד היתר ולתוספות אף בלא צד היתר.

ולכאורה הדבר צריך עיון שהרי אבל אסור לומר לחבירו לעשות לו מלאכה אף 

על פי שלחבירו מותר ואין לומר ששאני הכא שחבירו גם כן בר שביתה ואף על פי 

כן אינו שובת שהרי בתחומין לית לן הכי. ובנוסף הרי כל נכרי אינו מצווה כלל על 

השבת ואפילו הכי אסור לומר לו. ואין לומר ששאני הכא שאף לישראל אחר מותר 

שמכל מקום טעם זה שכתבו התוספות כיון שלחבירו מותר הוא אין באמירתו כלום 

מופרך הוא.

יתירה מזו כיצד מותר לומר לחברו הרי ידוע הכלל ששלוחו של אדם כמותו וידו 

כידו והרי זה כעושה בעצמו.

ואין זה דומה לשמירת פירות שהרי אין חברו עושה שום מלאכה כלל שהולך 

בתוך תחומו ואף שהולך על ידי אמירתו של זה הרי זה כאלו זה הוליך אותו שם 

אבל עכשיו שהוא עצמו אינו מהלך שם רק שחברו מהלך שם על ידי אמירה שלו 

לא נעשה שום מלאכה בשליחותו. אבל כאן מה שחברו מבעיר בשליחותו הרי זה 

כאילו אוחז ידו של חברו ומבעיר בה שנעשית כיד ארוכה שלו.

והנה בספר מנחת יצחק חלק ז סימן לד כתב שנשאל בעניין זה הרבה פעמים 

ששכיח שבני חוץ לארץ שעולים לארץ ישראל ודעתם לחזור ועושים יום טוב ב’ 

ימים כבני חוץ לארץ אם מותרים לומר לבן ארץ ישראל ביום טוב שני של גליות 

לעשות מלאכה בשבילם.

ג’ שאם יש לישראל מארץ  ובהמשך דיונו הביא מתשובות בצל החכמה חלק 

ישראל עסק באמריקה שבעת שמתקדש ליל שבת עדיין כמה שעות חול בארצות 

והמנהלים  העוסקים  לישראלים  או  לנוכרי  להרשות  לבעלים  אסור  יהיה  הברית 

כתב  מד  סימן  צבי  ארץ  ובתשובות  שעות  באותן  בו  שיתעסקו  באמריקה  עסקו 

שכמדומה לו העולם נוהגין היתר.
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של  חול  ביום  היה  שהציווי  מחמת  שמותר  נאמר  אם  שבזה  לחלק  יש  אמנם 

המשלח ליום חול של השליח ומותר בין לישראל ובין לנכרי וגם לא שייך שליחות 

כיון שהשליח נקרא מחוייב מטעם שאחר כך יהיה מחוייב ושייך אין שליח לדבר 

עבירה ובצירוף הפוסקים הסוברים להתיר אף ביום טוב ב’ שהציווי היה ביום טוב 

עצמו של המשלח יש לומר שמותר לדברי הכל.

הסוברים  יש  אמנם  בזה.  להקל  מקום  יש  הדין  שמעיקר  האמור:  מן  העולה 

נראה   - פוסקים(  )ועוד  אחרון  בקונטרס  אדה"ז  ערוך  שולחן  דברי  שממשמעות 

להחמיר בזה ולכן אם אין צורך מיוחד עדיף להימנע מכך.

שתיית יין הקידוש
שאלה: האם דוקא מי שמקדש צריך לשתות את היין או שאם אינו רוצה לשתות 

מכל סיבה שהיא יכול לתת לאדם אחר שישתה במקומו?

תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא סעיף סעיף יד 

שאם לא טעם המקדש וטעם אחד מהמסובים כמלא לוגמיו כלומר - מלא פיו יצא. 

ואין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמיו. ומכל מקום מצוה מן המובחר שיטעמו 

כולם.

שתיית  כי  יצאו  לוגמיו  כמלא  טעמו  כולם  שבין  שכיון  אומרים  שיש  וממשיך 

יצא  לא  המקדש  טעם  לא  שאם  סוברים  והגאונים  שיעור.  לכדי  מצטרפת  כולם 

כוס  הטעונים  דברים  בשאר  אבל  בקידוש  דוקא  זה  וכל  לדבריהם.  לחוש  וראוי 

מודים הגאונים שמספיק טעימת אחר.

ומה שכתב המחבר שמצווה מן המובחר שיטעמו כולם אין הכוונה שכל אחד 

ישתה כמלא לוגמיו אלא כמבואר בלבושי שרד שרצונו לומר שאחד ישתה מלא 

לוגמיו וכולם יטעמו על כל פנים. ועל זה כתב המגן אברהם שאם אין היין בריווח 

הכוונה  אין  פנים  כל  על  אך  כלום.  יטעמו  לא  והשאר  לוגמיו  מלא  אחד  ישתה 

שיטעמו כולם עד שבין כולם יהיה מלא לוגמיו כי על זה כתב שזהו דוקא בדיעבד 

וכאן מדובר מצד של לכתחילה ומצוה מן המובחר.
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וכן כתב רבי עקיבא איגר על דברי המגן אברהם שמה שיטעום המקדש כשיעור 

הנה כיון שטעימת אחד כשיעור בוודאי מועילה כי טעימת אחרים הוא רק מצוה 

א"כ בוודאי עדיף יותר לעשות כן ממה שיטעמו כולם להצטרף למלא לוגמיו שבזה 

ישנם ב’ דיעות אם מועיל.

יוסף שהביא דעה שיטעמו כולם  זהב ציין לבית  אמנם בפרי מגדים משבצות 

מלא לוגמיו ועיין אליה רבה אות כט.

ואין  היינו טעימה בעלמא  כולם  ברורה שמה שיטעמו  ולהלכה הביא המשנה 

צריך מלא לוגמיו רק לאחד. וכן הביא מה שכתב המגן אברהם שמי שיש לו יין מעט 

מוטב שיטעום אחד כשיעור והמסובים לא יטעמו כלל כדי שישאר הנותר למחר 

לקידוש או להבדלה.

ועל מה שכתב הלבוש בסעיף יג שאם לא טעם מלא לוגמיו נחשב ברכה לבטלה 

הקשה שודאי אסור להנות מעולם הזה בלא ברכה כמבואר במסכת ברכות לה א 

אפילו כל שהוא אלא שחז"ל תקנו שיהא כוס ברכה הנאה מרובה כמלא לוגמיו.

שמכיון  שתייתו  מועלת  מהמסובים  שאחד  הטעם  ביאר  ברורה  ובמשנה 

טעימתן  מהני  להוציאן  עליהם  כוון  והוא  הברכה  את  מתחלה  שמעו  שהמסובים 

לכולם. אבל אם שתה אחר שלא כוון עליו בברכה ואותו האחר בירך מחדש משמע 

שאין יוצאים בטעימתו ודינו כאלו נשפך הכוס המבואר להלן.

והטעם שאין שתיית שני אנשים מצטרפת הוא מפני שצריך שיטעום בעצמו או 

אחד מהמסובים שיעור הנאה שתתיישב דעתו עליו. אך מסיים שאמנם כל זה הוא 

בדיעבד אבל לכתחלה לדברי הכל צריך שיטעום המקדש כשיעור.

אמנם יש לחוש לדברי הגאונים שישתה דוקא המקדש וביאר המשנה ברורה 

כל  בדיעבד הסכימו הרבה אחרונים שאפילו שתיית  אך  ליזהר לכתחילה  שהיינו 

המסובים מצטרפים למלא לוגמיו אך שלא ישהה על ידי שתיית כולם יותר מכדי 

אכילת פרס.

תורה  דברי  שהוא  מפני  הוא  ליזהר  לכתחילה  יש  בקידוש  שדוקא  והטעם 

והסמיכו זאת על הפסוק לקדש על היין.
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זו  ובביאור הלכה הביא את דברי האליה רבה שמצדד להכריע להלכה כדעה 

ששתיית כמה מצטרפת. משום שסברא ראשונה היא רק סברת הרא"ש מעצמו. 

בשם  כתבו  פ’  דף  ביומא  התוספות  שהרי  ברור  זה  אין  שלכאורה  כך  על  והקשה 

רבינו תם הטעם של מלא לוגמיו לגבי קידוש משום יתובי דעתא ומשום זה הסכימו 

נשתנה  גדול  שלאדם  טעם  אם  המתחיל  דיבור  בתוספות  קז  בפסחים  וכן  שם 

השיעור משום שכל אחד ואחד מיתבא דעתיה במלא לוגמיו שלו וכמו לענין יום 

הכיפורים. ואם כן ממילא לפי טעם זה ודאי שהוא סובר גם כן כשיטת כהרא"ש. 

וכן לדעת הגאונים המובא בטור שהוא סובר שדוקא המקדש בעצמו צריך לשתות 

מלא לוגמיו בודאי מכל שכן שלא סובר שמועיל צירוף מכל המסובים.

עיקר  שכן  שסובר  ומשמע  בסתמא  הראשונה  הדעה  סתם  המחבר  גם  בנוסף 

מכל  לסמוך  מה  על  להם  יש  כי  המקילים  ביד  למחות  שאין  אף  כן  ועל  להלכה. 

מקום לכתחלה נכון ליזהר בזה מאד ובפרט שהמגן אברהם כתב שגם היש אומרים 

שסוברים שמועיל צירוף הוא רק לענין דיעבד. ודע שבדרך החיים כתב שבדיעבד 

מועיל צירוף כל המסובים אפילו לא טעם המקדש כלל.

ובעניין שאם לא טעם המקדש הגאונים סוברים שלא יצא כתב לבאר שהיינו 

שסוברים שצריך שיטעום המקדש בעצמו כמלא לוגמיו. והנה המחבר כתב שראוי 

לחוש לדבריהם וכן העתיקו הרבה אחרונים להלכה שלכתחילה יש ליזהר בזה אך 

באליה רבה מפקפק בזה מצד שהרבה ראשונים חולקים עליהם וגם שיש אומרים 

שהגאונים לא סוברים כך ומכל מקום אין לזוז מדברי המחבר.

העולה מן האמור: שלכתחילה יש לחוש וליזהר שהמקדש עצמו ישתה לפחות 

כשיעור שהוא מעיקר הדין - ‘כמלא לוגמיו’. אמנם כשיש צורך יכול להקל שגם 

אחר ששמע ממנו הקידוש ישתה במקומו ‘כמלא לוגמיו’. ובדיעבד מועיל אף צירוף 

של כמה שומעים - אם כולם יחד ישתו ויצטרפו לשיעור בתוך ‘כדי אכילת פרס’ 

)כחמש שש דקות(.

שתיה מכוס הקידוש
שאלה: כמה צריך לשתות מכוס יין של קידוש בכדי לצאת ידי חובה? 
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תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא סעיף יג שצריך 

לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה 

מלא לוגמיו והוא רובו של רביעית.

וזה  לשואל  השיב  שפה  סימן  רשב"ש  שבתשובת  הביא  אברהם  אשל  ובספר 

לשונו אבל אתה שהיין מר בפיך אתה יכול להטעימו לאחר מה שאין כן הדין לענין 

ארבע כוסות. ועיין בספר אליה רבה סימן קטן כח שהוכיח שגם הגאונים מודים 

שאם שתה אחד מהשומעים כמלא לוגמיו יצא. וכן נראה מספר זכרון להגאון רבי 

ישמעאל הכהן פרק ערבי פסחים עמוד קטז.

ובפרי מגדים משבצות זהב אות טז על מה שכתב המחבר שצריך לשתות מלא 

לוגמיו ציין לעיין בסימן קצ אות ג שם נאמר שכוס של ברכה צריך רביעית משום 

ספק ברכה אחרונה מה שאין כן כוס קידוש שברכת המזון פוטרת אותה כמבואר 

בסימן ערב סעיף י וסימן קעד סעיף ו. ואם כן די ברוב רביעית. ומשמע אפילו מקדש 

במקום  אלא  קידוש  אין  כי  קידוש  כוס  על  אחרונה  ברכה  צריך  אין  נטילה  קודם 

סעודה ונחשב מצרכי סעודה.

ועל מה שכתב שאין צריך יותר מרביעית. מבואר במחצית השקל שכתב הטעם 

שחכמים לא חלקו בין גדול ובין בינוני כי אם לעניין שתיית מלא לוגמיו אבל לעניין 

שיעור כוס קידוש שנתנו חכמים שיעור רביעית לא מצינו שחלקו וגם לעוג מלך 

הבשן מספיק בכוס רביעית.

ומה שצריך לשתות כמלא לוגמיו הנה אם לא שתה כן אזי לא יצא ידי חובה כלל. 

כמבואר במשנה ברורה.

שצריך  מפני  הוא  דוקא  לוגמיו  כמלא  של  שיעור  שצריך  שהטעם  כתב  עוד 

שיעור חשוב שתתיישב דעתו על ידי זה. אמנם אין צריך שיהא מלא פיו ממש משני 

זה מספיק אפילו אם שותה  ושיעור  יהיה מלא.  הצדדים אלא מספיק שצד אחד 

מכוס גדול שמחזיק כמה רביעיות.

ושיעור רובו של רביעית מבואר שם שזהו דוקא באדם בינוני אבל באדם גדול 

ביותר משערים כמלא לוגמיו לפי גדלו ומכל מקום לא צריך לשתות יותר מרביעית. 

ודע ששיעור רביעית הוא כמעט מלא שתי קליפות מביצה בינונית של תרנגולת 
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לוג הוא ששה ביצים כמבואר בגמרא  כי  והוא שיעור ביצה ומחצה עם הקליפה. 

וממילא רביעית הלוג הוא ביצה וחצי.

וממשיך שאמנם יש מחמירים מאד בענין השיעורים והוכיחו שהביצים נתקטנו 

בזמנינו למחצית ממה שהיה בימי הגמרא ועל כן שיעור רביעית הוא בכפלים וכן 

לדבריהם  לחוש  ונכון  ביצה  כחצי  שהוא  מצה  כזית  לעניין  מזה  מינא  נפקא  ישנו 

לעניין קידוש של לילה ועל כל פנים יראה לכתחילה שיחזיק הכוס כשתי ביצים 

והשתיה אף שהכוס גדול די שישתה כמלא לוגמיו שלו. ודע עוד שהשיעור של מלא 

לוגמיו צריך לשתות בלי הפסק הרבה בינתיים דהיינו שלא ישהה מתחילת שתיה 

ראשונה עד סוף שתיה אחרונה יותר מכדי שתיית רביעית ועל כל פנים לא יפסיק 

זמן רב כדי אכילת פרס ואם הפסיק בכדי אכילת פרס אף בדיעבד לא יצא וצריך 

ליזהר בזה כשמקדש בשחרית על שיכר שאז מצוי להיכשל בזה.

בדיעבד  אפילו  הוא  לוגמיו  כמלא  לשתות  שצריך  שמה  מביא  הלכה  ובביאור 

והוא לעכובא כמבואר בגמרא. ומה שכתב לשון של לכתחילה נראה שבא להשמיע 

לנו שאפילו לכתחילה די בזה ולא צריך שישתה כל הכוס כמו שיתבאר לענין ד’ 

כוסות באחרונים שם בשם התוספות. והטעם כמו שכתב הבית חדש שם. וכן מוכח 

בפסחים קז עמוד א בברייתא שם מטעמת יין כל שהוא ר’ יוסי בר רבי יהודא אמר 

מלא לוגמיו משמע שהכל הולך על לכתחילה.

העולה מן האמור: שאין צריך לשתות מעיקר הדין את כל הכוס של הקידוש 

ואפילו אין צריך רוב כוס רק השיעור הוא ‘כמלא לוגמיו’ וזהו כל אחד לפי גודל פיו 

והיינו כל שיסלק היין לצד אחד של פיו. ובאדם בינוני זהו ‘רוב רביעית’ והמחמיר 

וזה מעכב  יחמיר לעצמו. אך אם לא שתה ‘כמלא לוגמיו’ לא יצא אפילו בדיעבד 

מעיקר הדין.

אמנם הכוס עצמו של הקידוש צריך שתכיל מכל מקום ‘רביעית’ שלימה.

הפרשת חלה בשבת וחג
האם  הפרישו  שלא  בשבת  ונזכרו  מהעיסה  חלה  להפריש  שכחו  באם  שאלה: 

ניתן לתקן זאת בשבת?
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ג  סעיף  תקו  סימן  טוב  יום  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  נפסק  תשובה: 

מותר  והדבר  לכהן  ולהוליכה  חלה  ממנה  להפריש  יכול  טוב  ביום  עיסה  שהלש 

אפילו הפרישה מאתמול. אבל עיסה שנלושה בערב יום טוב אסור להפריש ממנה 

חלה ביום טוב.

והעצה לכך כתב הרמ"א שיכול לאכול ולשייר קצת ולאחר יום טוב מפריש מן 

המשוייר חלה. ומותר לאפות הפת על ידי שיאכל ממנו ויפריש אחר כך חלה. ואם 

רוצה יוכל ללוש עוד עיסה אחת ביום טוב ויצרפם יחד ויפריש מאותה עיסה גם על 

מה שלש מערב יום טוב.

שבת  עולת  בספר  הגדיר  מקצת  לשייר  שאפשר  הרמ"א  שכתב  מה  ובעניין 

אחר  ניכרים  שיריים  שיהיו  כדי  חלה  שיעור  מכדי  יותר  לשייר  שצריך  שהכוונה 

לגבי מה שכתב הטעם שמותר להפריש ממנה  וכן כתבו התוספות שם  הפרשה. 

חלה משום שללא הפרשה יכול לאכול ממנה על ידי שיור ועל כרחך שם מדובר 

בשלא אפאה מערב יום טוב וכפי שאמרנו שם מפורש גלגל עיסה מערב יום טוב 

וכו’ ואם אנו סוברים שאסורה הרי אינה ראויה לאכילה בלא הפרשה שהרי אינו 

יכול לאפותה אלא ודאי שמותרת באפייה.

ובנוגע למה שכתב שמותר לאפות על ידי שיאכל ממנו ויפריש אחר כך חלה 

הביא את דברי המרדכי בסימן תרנד שכתב שאסור באפייה ביום טוב משום חלק 

חלה שבו שאינו ראוי לו לאכילה ומה שאמרנו חלת חוץ לארץ אוכל והולך מדובר 

כשאפאה מערב יום טוב ולא הפריש חלה שאז מותר באכילה על ידי שיור ולמעשה 

צריך עיון. והבית חדש באות ד’ פסק להחמיר כדברי המרדכי.

וכן כתב המגן אברהם אות ט’ שמפריש מן המשוייר חלה. אבל אסור לשייר רק 

כדי חלה לחוד.

שכתב  כמו  אסור  בחול  גם   - שיור  בלא  שלהפריש  השקל’  ב’מחצית  והוסיף 

הרא"ש והטעם כי לגבי חלה כתיב ראשית לכן צריך שיהיו שיריה ניכרים דהיינו 

מן  מפריש  שכתב  רמ"א  לשון  מדוייק  וכן  שירים.  ישארו  חלה  שהפריש  לאחר 

המשויר. משמע קצת מן המשויר ולא כולו.
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וממשיך שהבית יוסף הקשה על הטור שהביא תחלה את הדעה שבחלת חוץ 

לארץ אפילו לש מערב יום טוב מותר להפריש חלה ביום טוב כיון שאוכל והולך 

ואחר כך מפריש אין ההפרשה מיקרי תיקון. אבל הרי"ף ורש"י אוסרים. וכתב עוד 

שרבינו חננאל כתב בשם רש"י שאפילו מה שאוכל ומשייר החלה נחשב בכלל אין 

מגביהים תרומות ומעשרות. וכיון שישנו מחלוקת רבותינו בדבר טוב שלא להפריש 

אלא אוכל ומשייר. וכתב הבית יוסף שאף על פי שלרבינו חננאל בשם רש"י לאכול 

ולשייר גם כן אסור לא חשש רבינו לאותו סברה כי חומרה גדולה היא.

עוד כתב שאפשר שתיקון זה שכתב רבינו מועיל גם לפי מה שכתב רבינו חננאל 

בשם רש"י שמה שאוכל ומשייר שכתב רבינו חננאל היינו שאוכל כל הפת ומשייר 

כדי חלה לבד או מעט יותר שאזי נחשב כמפריש ממש. ואוכל ומשייר שכתב רבינו 

היינו שמשייר הרבה יותר מכדי חלה ששוב לא נחשב כמפריש חלה ביום טוב שהרי 

במוצאי יום טוב מפריש חלה מתוך פת מרובה.

ומסיים שנראה שהתירוץ השני נראה עיקר בעיני הבית יוסף ולפי זה מי שרוצה 

לצאת גם ידי שיטת רבינו חננאל בשם רש"י צריך להניח הרבה יותר משיעור חלה. 

אבל הבית חדש חולק על הבית יוסף ומפרש דברי הרבינו חננאל בשם רש"י שאוסר 

אלא לפי שיטת רש"י הסובר שבחול מספיק אם מניח רק כדי חלה מצומצם. כי 

סובר שבמקרה כזה לא צריך שיהיו שיריה ניכרים. ועל זה כתב שביום טוב אסור 

במקרה כזה כי זה הוי כהפרשה. אבל לדידן שאנו סוברים כמו הרא"ש שגם בחול 

צריך להניח מעט יותר משיעור חלה בזה מודה רבינו חננאל בשם רש"י שגם ביום 

טוב מותר כי לא נראה כמפריש. ואם כן מובנים דברי הטור שאם מניח מעט יותר 

משיעור חלה יוצא לדברי הכל ואין צריך להניח הרבה יותר משיעור חלה.

וכן פסק להלכה במשנה ברורה אות כב שמה שמשייר מקצת היינו יותר מכדי 

שיריה  שיהיה  צריך  כי  השיור  מאותו  חלה  שיפריש  כדי  להפריש  שרוצה  שיעור 

ניכר. ועוד שאם לא יניח רק שיעור חלה דומה הדבר כמי שמפריש ביום טוב.

ובאות כא סייג והביא שכל תקנת הרמ"א לשייר מקצת ולהפריש לאחר יום טוב 

זהו דוקא בחוץ לארץ שחיובה של חלה אינה מן התורה. אך בחלת ארץ ישראל אין 

תקנה אלא אם כן ילוש עוד עיסה.
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העולה מן האמור: שמי ששכח להפריש חלה בחוץ לארץ יכול לאכול מה שאפה 

רק שישייר מעט יותר מכדי שיעור חלה מדברי המאפה )מעט יותר מכזית( ויפריש 

ממנו לאחר השבת או היום טוב )אם מדובר שאפה מערב יום טוב ושכח להפריש. 

כי אם לש ביום טוב עצמו אזי מותר להפריש מכל מקום( אך בארץ ישראל לא.

שירות לקוחות בשבת ע"י גוי
ומפעיל  האינטרנט  רשת  דרך  מוצרים  המוכרת  חברה  לו  שיש  אדם  שאלה: 

במשך ימי החול שירות לקוחות העונה לאנשים באופן מיידי לטלפונים והודעות 

של שאלות והתעניינות בנוגע למוצרים שמוכר. האם מותר לו לשכור חברה של 

יום השבת כאשר התשלום נעשה  גויים לצורך  ידי  שירות לקוחות המופעלת על 

לפי ימי עבודה ושעות?

תשובה: ראשית יש להביא את דברי השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן 

יכול  ביום השבת; שאדם  יהודי  ידי אינו  בנוגע לעשיית מלאכה על  רמד סעיף א 

להתנות עם האינו יהודי על המלאכה וקוצץ דמים והאינו יהודי עושה לעצמו ואף 

על פי שהוא עושה בשבת מותר.

זהו דוקא אם מדובר בדבר של צנעה שאין מכירים הכל שזו המלאכה  אמנם 

הנעשית בשבת של ישראל היא אבל אם היתה ידועה ומפורסמת אסור שהרואה 

יהודי לעשות  ואומר שפלוני שכר האינו  יודע שקצץ  יהודי עוסק אינו  את האינו 

מלאכה בשבת.

ומביא דוגמא לדבר: אדם שפסק עם אינו יהודי לבנות לו חצירו או כותלו או 

להניחה  לו  אסור  התחום  בתוך  או  במדינה  המלאכה  היתה  אם  שדהו  לו  לקצור 

לעשות לו מלאכה בשבת מפני הרואים שאינם יודעים שפסק.

לאורחים  לחוש  יש  כוכבים  העובדי  בין  גר  הוא  אם  שאפילו  הרמ"א  ומוסיף 

הבאים שם או לבני ביתו שיחשדו אותו. ואם היתה המלאכה חוץ לתחום וגם אין 

עיר אחרת בתוך תחומו של מקום שעושים בו מלאכה מותר.

והטעם שאסור בתוך התחום כתב בעטרת צבי אות ג הוא מכיון שמותר לילך 

בתוך התחום יש לחוש שמא ילכו שם בשבת ויאמרו שפלוני קצץ לעשות מלאכתו 

בשבת אבל חוץ לתחום אין לחוש לכך.
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ובפירוט יותר מבואר בדברי המגן אברהם אות ח’ שחוץ לתחום אין לחוש אף 

שיקלעו אורחים לשם כי מסתמא אין דרך ישראל לשבות אלא אצל יהודים.

ומביא התייחסות שהיתה נהוגה בעירו שנהגו היתר לשכור נוכרים בקבלנות 

פי  על  ואף  בשבת.  המלאכה  את  עושים  והנוכרים  הרחוב  מן  הזבל  את  ליקח 

שהמלאכה דאורייתא כמבואר בגמרא שאם היתה לו גבשושית ונטלה חייב משום 

בונה כי הוא מתקן את הרחוב. וצריך לומר שגדול אחד הורה להם כך משום שבשל 

רבים אין לחוש למראית עין. אבל בשכיר יום פשיטא שאסור. ואם כן שאין לחוש 

למראית עין בשל רבים היה נראה להתיר לבנות בית הכנסת בשבת בקבלנות ומכל 

מקום ראיתי שהגדולים לא רצו להתירו כי בזמן הזה אין הנוכרים מניחים לשום 

אדם לעשות מלאכת פרהסיא ביום חגם ואם נניח אנחנו לעשות איכא חילול השם 

אבל תיקון הרחוב אין נקרא על שם הישראל כל כך. ומכל מקום במקום שאין נוהגין 

היתר ברחוב אין להקל.

ובמחצית השקל אות ח’ הביא טעם ההיתר שכתב המגן אברהם בחוץ לתחום 

שהקשה  מה  כך  על  והביא  חיישינן’.  לא  שכיח  דלא  ש’למלתא  הוא  בזה  שהכלל 

בספר תוספת שבת שעדיין היה מקום לאסור עוד חוץ לתחום - כמלא עיניו פן 

יעמוד אדם סוף התחום ויראה שעושים מלאכה חוץ לתחום?

וכתב לתרץ שלכאורה בלאו הכי יש לחשוש שמא יש מי שהניח עירוב ורשאי 

לילך בשבת  בני אדם  דרך  כיון שאין  כרחך  על  אלפים אמות. אלא  לילך ארבעת 

לדרך רחוק כי אם לטייל ואין דרך לטייל עד סוף אלפים אלא שאין דרך טיול שוה 

בבני אדם על כל פנים עד סוף אלפים אין דרך לטייל אלא שהשוו חכמים מדותיהם 

שלא לחלק ונתנו שיעור תחום שהוא סוף גבול שסתם בני אדם רשאים לילך. ואם 

יקרה שאחד ילך עד סוף התחום או יניח עירוב כיון שלא שכיח לא חששו.

וגדר מלאכת פרהסיה כתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמד 

מלאכת  כמו  דינה  לישראל  הידועה  ספינה  כגון  במטלטלין  אפילו  שזהו  ד  סעיף 

מחובר.

וכל זה הוא משום מראית עין אמנם לעצם גוף מלאכה על ידי נוכרי באופן של 

שכיר יום אסור מעיקר הדין כמבואר בשולחן ערוך אדה"ז אורח חיים סימן רמד 

סעיף א שאסור להניח לנכרי שיעשה מלאכה לישראל בשבת אף על פי שעושה 
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בשכר - אם הוא עושה בתורת שכיר יום כגון ששכרו הישראל קודם השבת ואמר 

לו בעד כל יום ויום שתעבוד לי אתן לך כך וכך אף על פי שלא אמר לו שיעבוד גם 

בשבת אלא מעצמו הוא עובד צריך הוא למחות בידו.

ובטעם הדבר כתב שהשכיר יום אין המלאכה שלו כלל ואין לו עסק בה שהרי 

ואין  לגמור  עליו המלאכה  לא  שהרי  להשלים המלאכה  כדי  בעבודתו  כוונתו  אין 

לו תועלת כלל בגמר המלאכה אלא כוונתו לעבוד את הישראל כל היום כדי שיתן 

לו שכרו לפיכך הרי זה כעושה שליחות הישראל אבל הקבלן המלאכה היא שלו 

של  כשלוחו  ואינו  שכרו  ליטול  כדי  המלאכה  להשלים  היא  בעבודתו  שכוונתו 

ישראל.

העולה מן האמור: שמאחר ומדובר בשכירי יום ובפרט שאומרים להם שצריכים 

את עבודתם ביום השבת אסור לשכור אותם כי נחשבים כשלוחים של הישראל 

לעבוד בשבת. ולכן לא יפעיל שירות לקוחות ביום השבת אלא יפעיל את השירות 

בערב שבת ובמוצאי שבת וביום השבת יפעל רק מה שמופעל אוטומט וידוע לכל 

שנעשה כן בצורה אוטומטית שאזי יש להקל ולהתיר.

הנחת קליפות גרעינים בערימה- בשבת
שאלה: האם מותר בשבת לפצח גרעינים ולהניח את הקליפות בערימה אף על 

פי שלבסוף יצטרך לפנותם מהמקום כי יהיה מאוס לפניו?

תשובה: נקדים תחילה לבאר פרטי הדין של ‘גרף של רעי’ הנה מבואר בשולחן 

ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח סעיף לד שכל דבר מטונף כמו רעי וקיא 

וצואה בין של אדם בין של תרנגולים וכיוצא בהם אם היו בחצר שיושבים בה מותר 

להוציאם לאשפה או לבית הכסא ואפילו בלא כלי. ואם היו בחצר שאינו דר שם 

אסור להוציאם. ואם ירא מפני התינוק שלא יתלכלך בה מותר לכפות עליה כלי.

ביאר בעולת שבת שזהו משום  כלי  וטעם הדבר שמותר לקחתם אפילו בלא 

שזהו כמו שצריך למקומן. והטעם שאם אינו דר שם אסור להוציאם הוא משום 

שדבר המטונף הוא כמו אבן שאסור בטלטול כי אם לצורך מקומו אבל אין לומר 

שנחשב מוקצה מחמת מיאוס שהרי אנו פוסקים כר’ שמעון במוקצה מחמת מיאוס 

שהוא מתיר.



69שבת      

והגדר של ‘יושבים בה’ פירש במגן אברהם שהכוונה שדרים בה כמו בימיהם 

באשפה  מונח  אם  אבל  הרגל  דריסת  במקום  והיה  הבתים  לפני  החצירות  שהיו 

שבחצר אסור לפנותם. וכמו כן בחצר שמאחורי הבתים אם אינו יושב שם אסור. 

וכמו כן נראה לומר שאם מונח במבוי במקום דריסת הרגל מותר לסלקו לצדדים.

עוד כתב שאם מדובר שהכלי מלא ואי אפשר לפנות עליו אזי מותר להוציאו 

ולהחזירו משום כבוד הבריות וזאת אף על פי שהוא במקום שלא מסתובבים שם.

וכן מבואר בשולחן ערוך אדה"ז אורח חיים סימן שח סעיף עב שכל דבר מטונף 

בחצר  היו  אם  בהם  וכיוצא  תרנגולים  של  בין  אדם  של  בין  וצואה  וקיא  רעי  כגון 

שהוא דר בה דהיינו חצר לפני הבית או שאצל הבית שהוא יוצא ונכנס לתוכה תדיר 

שזהו מקום שמקפידים עליו שלא יהא בו טינוף מותר להוציאם לאשפה או לבית 

הכסא אפילו בידיו ממש בלא כלי וזה הוא הנקרא בכל מקום גרף של רעי וכן אם 

הם במבוי במקום דריסת הרגל מותר לסלקם לצדדים.

שאחורי  בחצר  הם  אם  וכן  שם  דר  שאינו  אחרת  בחצר  מונחים  הם  אם  אבל 

יושבים שם  כן  הבית שזהו מקום שאין מקפידים עליו אם יש בו טינוף אלא אם 

אבל כשאין יושבים שם אין מקפידים אף שנכנסים ויוצאים שם הואיל ואין נכנסים 

ירא  ואם  שם  יושב  כן  אם  אלא  משם  להוציאם  אסור  לפיכך  תדיר  שם  ויוצאים 

מפני התינוק שלא ילך שמה ויתלכלך בהם מותר לכפות עליהם כלי שהכלי ניטל 

אף בשביל דבר שאינו ניטל בשבת. ואף אם הם בחצר שדר בה אלא שהם בחלק 

המוקצה מהחצר לאשפה או לתרנגולים אסור להוציאם משם.

ואם גרף של רעי עומד במקום שאין מקפידים עליו כשהוא עומד כך אלא שהוא 

משום  שיתבאר  בדרך  ולהחזירו  להוציאו  מותר  שם  עליו  לפנות  אפשר  ואי  מלא 

כבוד הבריות.

ומבואר באחרונים שעל פי המבואר בגמרא וראשונים ופוסקים רשאי האדם 

החול  בימות  כדרכו  וגופו  ביתו  ובנקיון  צרכיו  ושאר  ושתייתו  באכילתו  להתנהג 

רעי  של  גרף  עושים  “אין  בכלל  זה  ואין  רעי"  של  “גרף  כך  עקב  שנעשה  למרות 

לכתחילה" הגם שעל ידי מאמץ וטירחא היה יכול למנוע שלא ישאר אחריו גרף של 

רעי מכל מקום לא הזקיקו את האדם לטרוח בשבת לשנות אורחות חייו הרגילים 

בכדי למנוע מעשיית גרף של רעי.
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אבל אם בקל וללא טירחא יתירה יכול לימנע מעשיית גרף של רעי ישתדל ליזהר 

בכך וכפי שמשמע בגמרא ובפוסקים בכמה מקומות )פסקי תשובות שם אות נח(.

ומקור גדר זה ראה בשיטה מקובצת במסכת ביצה דף כא שכתב שם וכי עושין 

גרף של רעי לכתחילה פירוש שלא לצורך אבל לצורך - כגון זריקת קליפין ועצמות 

לפנינו בשעה שאנו אוכלים מותר ואפילו לכתחילה. וכן הוא בשפת אמת שם שכי 

נאמר שבאמת מי שרוצה לפנות בביתו בגרף יהא אסור מאחר ויכול לעשות צרכיו 

לו  זה לעשות אפילו לכתחילה כמובא להלן בדף  וגם מצינו שמותר באופן  בחוץ 

להלכה  מוכח  וכן  גרף.  לעשות  לכתחילה  התיר  שרבה  דאביי’  רייחיא  ‘בי  בעניין 

במשנ"ב בסימן קטן טו שאוכל אדם כדרכו הגם שעושה לפניו גרף של רעי.

ושאר  ושתיה  באכילה  דרך התנהגות האדם  העולה מכל האמור: שכל שהוא 

צרכיו באופן הרגיל ושימושו התדיר בימי החול מותר להתנהג כן בשבת ואין צריך 

רעי’  של  ‘גרף  של  למצב  לבוא  לא  בכדי  התנהגותו  ולשנות  ולהתאמץ  להתייגע 

והמבואר בהלכה הוא באופן שמשנה מהדרך או שאין זה דרך השימוש וההתנהגות 

הרגילה.

מצא כסף בכיס בשבת ברשות היחיד
שאלה: מה הדין באם אדם שם לב בשבת שהוא שכח כסף בכיס בשבת כאשר 

הוא בתוך רשות היחיד )אך בכללות העיר אין עירוב( האם הוא צריך להשליך את זה 

מיד במקום בו הוא נמצא או שיכול להלך עמו ולהשליכו במקום מוצנע?

תחילה נקדים כמה פרטים בעניין בסיס לדבר האיסור ונדון האם יש  תשובה: 

ערוך  לדבר האסור: הנה מבואר בשולחן  דין בסיס  נמצא הכסף  בו  בלבוש  בכלל 

אורח חיים הלכות שבת סימן שי סעיף ז מטה שיש עליה מעות או אפילו אין עליה 

עתה והיה עליה בין השמשות אסור לטלטלה מאחר ומגו דאתקצאי לבין השמשות 

אתקצאי לכולי יומא. ומוסיף הרמ"א שזהו אפילו לצורך גופו או לצורך מקומו. וכמו 

כן כל דבר היתר שמונח עליו איסור.

אבל אם אין עליה עתה מעות וגם לא היה עליה ביו השמשות מותר לטלטלה 

אפילו יחדה למעות והניחם עליה מבעוד יום כיון שסילק אותם קודם בין השמשות. 
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וברמ"א מביא שיש אוסרים בייחד לכך והניח בהם אף על פי שסילקן מבעוד יום 

ולכן אסור לטלטל כיס של מעות אף על פי שהוציא המעות ממנו מבעוד יום אלא 

אם כן עשה בו מעשה שפתחו מלמטה וסלקו מן היחוד וכן נוהגים. מיהו לצורך גופו 

או לצורך מקומו מותר.

וממשיך שם שכמו כן הוא בכיס התפור בבגד שהואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש 

אם הוציא המעות משם מותר ללבוש הבגד כי הכיס בטל אצלו אבל אם שכח בו 

מעות מותר לטלטל הבגד כי לא אומרים שכל הבגד נעשה בסיס למעות הואיל ואין 

המעות על עיקר הבגד. אבל אין ללובשו בשבת כי חוששים שמא יצא בו לרשות 

הרבים.

ובמגן אברהם בסימן קטן ו’ מקשה על מה שכתב המחבר שההיתר לטלטל את 

הבגד הוא מפני שהכיס בטל אצלו. שלכאורה גם בלא זה יהיה מותר ללובשו מאחר 

ומותר לטלטל מוקצה לצורך גופו?

הכיס  כי  הרבים  ברשות  אפילו  ללבושו  שמותר  היא  הדברים  שכוונת  ומתרץ 

בטל אצלו ואם כן על כל פנים יהיה מותר להניח דבר בתוכו וליטול ממנו כי לצורך 

מקומו מותר.

וטעם הדבר שאין הבגד נעשה בסיס מבאר שם בהמשך שהוא מפני שהכיס 

הוא  ומשמע שאם  כולו תלוי.  והוא  פיו לבד תפור  אינו תפור לאורכו בבגד אלא 

תפור כולו בבגד אמרינן שכל הבגד נעשה בסיס.

וגם על כך מקשה שלכאורה הרי מדובר כאן בשכח ואם כן אפילו אם הוא על 

עיקר הבגד לא נעשה בסיס? ומבאר שמכל מקום היה צריך לנער המעות אבל כיון 

שאינו מונח על עיקר הבגד אין צריך לנער.

יש  יד שאפילו אם  סימן שי סעיף  חיים  אורח  ערוך אדה"ז  וכן הביא בשולחן 

בו  ויצא  ישכח  שמא  גזרה  הבגד  את  ללבוש  אלא  איסור  אין  הכיס  בתוך  מעות 

בכיס  המעות  את  הניח  אם  ואפילו  הבגד.  את  לטלטל  מותר  אבל  הרבים  לרשות 

על דעת שישארו שם גם בשבת שנעשה הכיס בסיס להם אף על פי כן הבגד לא 

נעשה בסיס להם הואיל ואין המעות על עיקר הבגד ודבר המותר הוא שמטלטל 

בידיו והאיסור מיטלטל עמו מאליו בטלטול מן הצד שאין בו איסור כשאינו מטלטל 
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בשביל האיסור אלא בשביל דבר המותר. אבל אסור להכניס ידו בכיס אם הניח בו 

המעות על דעת שישארו בו גם בשבת שנעשה הכיס בסיס להם.

וכל זה בכיס שפיו בלבד תפור בחור שבבגד והוא כולו תלוי אבל אם כולו תלוי 

לאורכו בבגד נעשה כל הבגד בסיס למעות שבכיס כמו הכיס עצמו שהכול אחד 

ואפילו אם הניח המעות בכיס על דעת ליטול אותן ממנו קודם השבת ושכח ליטול 

אותם מבעוד יום שלא נעשה בסיס להם אפילו הכיס עצמו אעפ"כ אם אפשר לנער 

המעות מהכיס צריך לנער מתחלה ואחר כך יטלטל הבגד לכל מקום שירצה כמו 

שאם היו המעות על עיקר הבגד שהיה צריך לנער מתחלה.

בתוך  כשהוא  בשבת  ונזכר  עליו  כיסו  ששכח  שמי  כתב  יט  סעיף  רסו  ובסימן 

הבית או בתוך החצר או אפילו בתוך עיר המעורבת יכול לילך עמו עד לתוך חדר 

מוצנע ושם יתיר חגורו והכיס נופל ואין בזה איסור טלטול מוקצה שכיון שהמוקצה 

ישנו עליו כבר הרי הוא יכול לנושאו עליו לכל מקום שירצה ועוד שזהו טלטול על 

ידי גופו ולא בידיו ואין בו איסור כלל.

העולה מן האמור: שאם נזכר שיש לו בכיסו כסף ששכחו מערב שבת אזי יכול 

להמשיך לטלטלו בתוך הבית לתוך חדר פנימי למקום המוצנע ושם ינער אותו מן 

הכיס. אך כמובן לא ימשיך לטלטלו סתם בעודו בתוך הכיס מאחר ומדובר במקום 

בלא עירוב ויש חשש שמא יוציאו לרשות הרבים.

הנחת התמצית על המיחם
גבי  על  מיוחד ממתכת  בכלי  ‘תמצית תה’ המונחת  להניח  מותר  האם  שאלה: 

מיחם בשבת?

תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנח סעיף א שמותר 

להניח מבעוד יום כלי שיש בו דבר קר על גבי קדירה חמה שאין זה כטומן בדבר 

המוסיף הבל.

והטעם  הבל.  המוסיף  בדבר  כטומן  זה  שאין  ביאר  א’  קטן  סימן  זהב  ובטורי 

מתמעט  חומה  אדרבה  הבל  מוספת  חמה  הקדירה  אין  שהרי  יוסף  בבית  מפורש 

והולך.
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זה אלא מה שרוצה להטמין לשעות  ונראה לומר שאין בכלל  וכתב על דבריו 

הרבה שאפשר שתתקרר הקדירה קודם כלות הזמן ההוא אבל אם רוצה להטמין 

לשעה מועטת וליקחו משם בעוד הקדירה חמה אסור דהוי דבר המוסיף הבל על 

כל פנים. ועל כן לא יפה עושים שבימות החורף לוקחים כלי בתוכו משקה ותוחבים 

את  שותים  כך  ואחר  בתוכו  צינתו  שיפיג  חם  מים  מלא  כלי  לתוך  בשבת  אותו 

והטמנה אסורה אפילו  כיון שכולו טמון בתוכו  המשקה שזהו דרך הטמנה ממש 

לזמן מועט ועיקר טעם ההיתר כאן כיון שאינו טמון בתוכו ממש רק מונח עליו ועל 

זה כתב הטור ושולחן ערוך שאין זה כטומן כלומר מאחר ואין כאן דרך הטמנה.

וכן הביא בעטרת צבי שם שמה שאין זה דרך הטמנה הוא מפני שאדרבא - חומו 

מתמעט והולך.

אמנם המגן אברהם כתב שכל האמור הוא דוקא אם מניחו על גבי קדירה חמה 

שאינה על גבי האש אך אם הקדירה התחתונה עומדת על גבי האש אזי יש לה דין 

שהיה המבואר בסימן רנג.

ובאליה רבה סייג את ההיתר בשם הטורי זהב ודקדק בטעם ההיתר שהוא רק 

שתקרר  שאפשר  הרבה  לשעות  כשטומן  דוקא  זהו  ולכן  מתמעט  שחומה  משום 

קודם כלות הזמן ההוא אבל אם מניחו לשעה מועטת וליקח משם בעוד הקדרה 

חמה אסור כי על כל פנים מוסיף הבל.

ופוסקים שאין חילוק שאין  אמנם כתב על דבריו שאינו כן שמשמעות הטור 

הבל זה נקרא הוספת הבל בדבר קר ועוד שהוא בעצמו כתב בסוף סימן זה שעיקר 

ההיתר כאן כיון שאינו טומן בתוכו ממש רק מונח עליו אינו הטמנה ואם כן מה לי 

בשעה מועטת או הרבה.

ועוד הביא מה שכתב הטורי זהב בעניין מה שלא יפה עושים שבימות החורף 

לוקחים כלי ובתוכו משקה ותוחבים אותו בשבת לתוך כלי מים חם שיפוג צינתן 

ואחר כך שותים המשקה שזו דרך הטמנה ממש כיון שכל הכלי בתוך המים והטמנה 

אסורה אפילו לזמן מועט אלא צריך להיות מגולה למעלה וכן כתב בסימן שיח בימן 

קטן יט.
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וגם על דבריו אלו חלק באליה רבה וכתב שלעניות דעתו יפה עושים שהרי הם 

בכלי שני כמו שכתב הוא עצמו שם ואם כן נחשב אינו מוסיף הבל כפי שמשמע 

בסימן רנז סעיף ה. ובסעיף ו שם מבואר שמותר להטמין בשבת בדבר שאינו מוסיף 

הבל כדי שתפוג צינתו.

והנה בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ו פסק שכלי שיש בו 

דבר חם שהיד סולדת בו מותר להניחו בשבת על גבי קדירה הטמונה כדי שישמור 

ויכול לטוח פיו בבצק אם יש לו בצק שנלוש מאתמול. אבל אין  חומו ולא יצטנן 

מניחים כלי שיש בו דבר שאינו חם כל כך על גבי קדירה שהיא חמה כל כך שהעליון 

יכול להתחמם מחומה עד שתהא היד סולדת בו.

וביאר במשנה ברורה שמה שהתיר דוקא בדבר חם שהיד סולדת בו הוא מפני 

שהמחבר הולך לשיטתו בסעיף ד שאם נצטנן קצת עד שאין היד סולדת בו יש בו 

עוד משום בישול אבל לפי מה שכתב הרמ"א בסעיף טו שנוהגים להתיר אם לא 

נצטנן לגמרי אם כן לא צריך שיהיה יד סולדת בו.

כל  נתבשל  לא  אפילו  הוא  בו  סולדת  ביד  הוא  שההיתר  זהב  מהטורי  והביא 

צרכו כי לא יבוא על ידי זה לידי בישול גמור רק שישתמר חומו בתוכו. אבל הרבה 

אחרונים חולקים עליו וסוברים שאינו מותר רק בנתבשל כל צרכו שיש לחוש שמא 

יתוסף מעט בישול על ידי החום וכתב בספר מאמר מרדכי שבכל צרכו אפילו יהיה 

מצטמק ויפה לו על ידי העמדה זו גם כן מותר.

ובעניין ההיתר להניחו בקדירה הטמונה בבגדים מבעוד יום וכתב שם שחידש 

בזה שמותר להניח הכלי תחת הבגדים שכיסו בהן הקדרה. ואף שאין טומנים בשבת 

אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל מכל מקום כאן כיון שעיקר הטמנה היה מבעוד יום 

לצורך הקדרה שזה מותר ולכן אם נתגלתה הקדרה שמותר לכסותה מותר לכסות 

דרך אגב גם הכלי שיש בו הדבר חם.

העולה מן האמור שאם מדובר שהניח את הכלי עם התמצית מערב שבת על 

גבי המיחם ומשתמש ומחזיר ותמיד נשאר באותו דרגת חום מותר גם לספרדים. 

אך אם זה מתקרר בשימושו ואחר כך מחזירו באופן שירתיח שם עד שתהא היד 

סולדת בו לספרדים יהיה אסור ולאשכנזים כל עוד הכלי עם התמצית היתה חמה 

מעט מותר.
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גדר ‘דבר יבש’
לענין  יבש  דבר  של  הגדר  מהו  ובכלל  יבש"  “דבר  נחשב  ‘קוגל’  האם  שאלה: 

ההגדרה ש"אין בישול אחר בישול"?

תשובה: בעניין תבשיל שכבר נתבשל ומעוניינים לחממו מבואר בשולחן ערוך 

אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף ד שתבשיל שנתבשל כל צרכו יש בו משום 

בישול אם נצטנן.

וכתב על כך הרמ"א שיש אומרים שזהו דוקא אם מצטמק ויפה לו. אך אם לא 

בו בישול אפילו בעודו  בן דרוסאי שייך  ואפילו נתבשל כמאכל  נתבשל כל צרכו 

רותח.

מרק  בו  שיש  בתבשיל  רק  הוא  בישול  אחר  בישול  בו  שיש  האמור  כל  אמנם 

אבל דבר שנתבשל כבר והוא יבש מותר לשרותו בחמין בשבת. ואם הוא דבר יבש 

שלא נתבשל מלפני השבת אין שורין אותו בחמין בשבת אבל מדיחים אותו בחמין 

בשבת חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא קולייס האספנין שאינם צריכים בישול 

אלא מעט והדחתן היא גמר מלאכתן. וכמו כן כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל 

בלא שרייה שאסור לשרותו בשבת דהוי גמר מלאכה.

ומקור הדברים הביא בטורי זהב סימן קטן ג’ שזהו דעת רש"י שפירש בעניין 

יח  דף  שבת  מסכת  של  ראשון  בפרק  מבואר  אחד  מצד  בגמרא  שישנה  הסתירה 

שנותנין צמר ליורה סמוך לשבת והקשתה הגמרא שנחשוש שמא מגיס בה כלומר 

שמא יהפך ביורה וזה נחשב לבישול ומשמע מכך שיש בישול אחר בישול. ובהמשך 

המסכת בדף קמה שנינו במשנה כל שבא בחמין כלומר שנתבשל בערב שבת שורין 

אותו בשבת כלומר בחמין כדי שיהא נימוח. ומשמע שאין בישול אחר בישול?

בתרנגולת  שם  שאמרו  כפי  יבש  בדבר  מדובר  קמה  שבדף  לחלק  שיש  אלא 

של ר’ אבא שהיה מבשלה ושורה אותה ימים רבים בחמין למחות מאליה ואוכלה 

לרפואה אבל בתבשיל שיש בו מרק יש בישול אחר בישול.

ובהמשך דבריו הביא את דברי הרא"ש שהקשה מהמשנה בפרק המביא: אחד 

שנתן  שאותו  פי  על  אף  חייבים  כולם   - העצים  את  מביא  ואחד  האור  את  מביא 
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לתוכה מים נתחייב משום מבשל והמגיס בה גם חייב משום מבשל משמע שיש 

בישול אחר בישול אף על פי שלא נצטננו?

כל  אזי  דורסאי  בן  כמאכל  נתבשל  שלא  שעד  לומר  שיש  דבריו  את  ודוחה 

המקרב בישולו חייב. ואחר שנתבשל כמאכל בן דורסאי אפשר שאין בישול אחר 

בישול. ומסתבר שעד שלא הגיע למאכל בן דורסאי כל המקרב בישולו חייב ואחר 

בפרק  רש"י  שפירש  כפי  חייב  והרתיחו  נצטנן  אם  דורסאי  בן  כמאכל  שנתבשל 

כשירצה  שנצטננה  קדירה  ירתיח  ששמא  ירתיח  שמא  לגבי  שבת  של  ראשון 

להטמינה וירתיחנה באור ונמצא מבשל.

וגדר דבר שנצטנן כתב במשנה ברורה סימן קטן כד שזהו כאשר אין היד סולדת 

בו אף שהוא קצת חם עדיין אבל אם היד סולדת בו אף שנצטנן מרתיחתו לא שייך 

בו בישול עוד אלא בכלל רותח הוא ואין בישול אחר בישול.

זמן  שכל  כתב  טו  בסעיף  לקמן  הרמ"א  אבל  המחבר  דעת  הוא  זה  כל  אמנם 

שלא נצטנן לגמרי נהגו להקל שאין בו משום בישול. אמנם בדבר לח כיון שהלכה 

חמימותו ונצטנן אזי בטל ממנו שם בישולו הראשון ואסור לדברי הכל.

יז שכלי ראשון אפילו לאחר  והנה כתב בשולחן ערוך אדה"ז סימן שיח סעיף 

ולפיכך אסור ליתן לתוכו  בו  זמן שהיד סולדת  שהעבירוהו מעל האור מבשל כל 

תבלין וטוב למנוע מלתת תבלין בכלי ראשון אפילו אין היד סולדת בו כדי לעשות 

הרחקה וסייג לדבר אבל מלח מותר ליתן בתוכו כיון שהעבירו מעל האש שהמלח 

צריך בישול רב כמו בשר שור ואינו מתבשל אלא על האש ומכל מקום בשר שור 

אסור ליתן בכלי ראשון שאף שהבשר אינו מתבשל מכל מקום הלחלוחית שעליו 

מתבשל אלא אם כן שהוא יבש שאין עליו לחלוחית כלל. ויש אומרים שהמלח אינו 

צריך בישול אלא מעט ואסור ליתנו אף בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו והמחמיר 

תבוא עליו ברכה.

ומדיוק דבריו נראה שכל הגדר של יבש ולח הוא לא בלחות הנמצאת בתוכו 

אלא רק במה שישנו בתוכו או נמחה מעל גביו )כמו שומן קרוש הנמחה הימנו( 

ולכן גם לפי החומרא שכתב בסידור אדה"ז לאסור לבשל דבר יבש אפילו שכבר 

נתבשל כל צורכו אם נמחית ממנו לחות מכל מקום כל זה הוא רק בלחות שעל 

גביו ולא במה שבתוכו. וכמו כן גדר לחות מובא בכמה מקומות בשולחן ערוך שזהו 
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‘טופח על מנת להטפיח’ ולכן יש להתייחס לכל מאכל לפי הנראה על גביו מבחוץ 

האם הוא יבש או שישנה עליו לחות האמורה ולפי זה לדונו לעניין האמור.

העולה מכל האמור: שאף לשיטת השולחן ערוך אדה"ז המחמיר בלחות מועטת 

לגופו  בכל תבשיל  יש לבדוק במציאות  היבש מכל מקום  גבי דבר  הנמחית מעל 

ובענייננו שאם הקוגל המדובר הוא יבש מלמעלה )ולא מתייחסים ללחות השמן 

כלל  בדרך  שזה  כפי  לגמרי  לתבנית  דבוק  והוא  מאחר  לתבנית  בינו  וכן  שבתוכו 

אזי נחשב זה לתוך המאכל וכבר נתבאר שמתייחסים רק ללחות הקיימת על גבי 

התבשיל מבחוץ( אזי יהיה מותר להניחו על מקור חום )בהפסק ע"י תבנית הפוכה 

וכדומה( כי הוא בגדר יבש. ואם יש על גביו לחות שמן אזי יש לבדוק האם הלחות 

ביד  ונוגעים  עליה  האצבע  את  מניחים  )שכאשר  להטפיח’  מנת  על  ‘טופח  היא 

השניה - הלחות עוברת ליד השניה( שאם כן אזי יהיה אסור ואם לאו - מותר.

להפעיל פלטה עם ‘שעון שבת’
בכדי  שבת’  ‘שעון  עם  פלטה  על  אוכל  שבת  מערב  להניח  ניתן  האם  שאלה: 

שידלק בשעה מסויימת ויחמם האוכל?

תשובה: נקדים בתחילה מה שמבואר בעניין השהייה על גבי פלטה בערב שבת. 

הנה מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנג סעיף ה שמותר לתת 

על פי קדירת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צרכו לחממו לפי שאין 

דרך בישול בכך.

כי מאחר  יום  בו מבעוד  ליתן לתוך תנור שאפו  והוסיף הרמ"א שיש מתירים 

שלא הטמינו בו אלא רק אפו בו מבעוד יום אזי לא נשאר בו רק הבל מועט ואין 

לחוש לבישול ובלבד שלא נצטנן לגמרי ויש מחמירין בזה. ואם החום כל כך בתנור 

עד שהיד סולדת בו אסור.

וכל הדברים שאסור לעשות מדברים אלו אסור גם לומר לאינו יהודי לעשותם 

יהודי לחמם את הקדירה אם נצטננה ואם עשה כן אסור  ולכן אסור לומר לאינו 

לאוכלו אפילו צונן. אמנם אם לא נצטנן כל כך שעדיין ראויים לאכול אם חממו 

אותו האינם יהודים מותרין לאכול.
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ומסיים שלכן נוהגין שהאינם יהודים מוציאים הקדירות מן התנורים שמטמינים 

בהן ומושיבים אותן אצל תנור בית החורף או עליו ומבערת השפחה אחר כך התנור 

ההוא ועל ידי זה הקדירות חוזרים ונרתחים. אבל על ידי ישראל אסור במקרה כזה.

מאחר  החורף  בית  תנור  אצל  להעמידן  מותר  חמין  עדיין  הקדירות  אם  אבל 

שנתבאר שתנורים שלנו יש להם דין כירה וסמיכה בכירה שאינה גרופה וקטומה 

הרי היא כדין גרופה וקטומה לענין נתינה עליה. וכבר נתבאר שנהגו להקל בחזרה 

בשבת אפי’ הניחה על גבי קרקע והוא הדין לסמוך לתנור שאינו גרוף וקטום הואיל 

והקדירה עדיין חם ומבושל כל צרכו וכן המנהג פשוט להתיר.

לאינו  לומר  שאסור  שכיון  הרמ"א  שהביא  המנהג  את  פירש  ברורה  ובמשנה 

התנור  על  לגמרי  שנתקרר  התבשיל  את  נותן  שהנוכרי  נוהגים  לכך  להחם  יהודי 

ומה שמסיק אחר  כיון שאין שום אש בתנור  אין שום איסור  קודם שהוסק שאז 

כך את התנור עיקר כונתו אינו אלא לחמם בית החורף שמותר כי הכל חולים הם 

‘פסיק רישא’ לגבי התבשיל  ואף שזהו בגדר  ולא לחמם את התבשיל.  אצל צינה 

- שנתחמם ממילא מכל מקום באמירה לנוכרי שהוא שבות שאין בו מעשה לא 

מחמירים כל כך ומתירים אף בפסיק רישא.

זה אמור רק  וכותב שכל מנהג  אמנם בהמשך דבריו מסייג את מנהג הרמ"א 

בהנחה על גבי תנור בית החורף שלנו שאין דרך לבשל בחול על גביו מלמעלה לכך 

ולא לבשל הקדרות  הנוכרי בהיסק רק לחמם הבית  כונת  לומר שאין עיקר  נוכל 

שעומדות מלמעלה על גבי התנור אבל התנורים שדרך הכל לבשל בחול על גביהן 

קודם  אפילו  נוכרי  ידי  על  לחמם  המאכל  להעמיד  בזה  יש  גמור  איסור  מלמעלה 

הסקה כי ודאי כונת הנוכרי בהיסק אחר כך גם בשביל בישול הקדרות.

וכן החמיר על כך מאוד בשאלות ותשובות שואל ומשיב חלק ג סימן ג; שלא 

שייך בנידון זה המנהג ואדרבא יש להוסיף איסור שהמבשלת היא לא תרגיש שום 

הבדל בזה שזה דרכה בחול להוסיף מטעמים או איזה ירק בקדירה וכאן הרי היא 

והיא לא תבין שזה מקרי מבשל  זה  וכרת בענין  ויש חיוב חטאת  מבשלת בשבת 

שההמון לא ידעו זאת וגם בני הבית הדיוטים לא יבינו זאת על כן יראה להזהיר את 

העם לבל יעשו כזאת וישראל קדושים הם וישמעו לקול התורה.
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ובשאלות ותשובות אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ס כתב לגבי הנחת 

קדירה על ידי שעון שבת באופן שיתחיל לבשל למחר ביום השבת כשעה לפני זמן 

האכילה שפשוט שאסור להתיר זה שהרי על ידי מורה שעות כזה יכולים לעשות 

כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת ואין לך זלזול גדול לשבת מזה וברור שאם 

היה זה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרין זה כמו שאסרו אמירה לגוי מטעם זה.

ואין זה דומה למה שמותר להעמיד קדרה על גבי האש אפילו רגע אחת קודם 

שעושה  מלאכה  שכל  משום  זהו  כי  חיתוי  חשש  כשאין  בשבת  שיתבשל  השבת 

האדם במלאכת בשול הוא העמדת הקדרה על גבי האש שבעצם הבשול אינו עושה 

האדם ולכן בהעמדתו הקדרה על גבי האש בערב שבת הוא כגמר האדם כל מעשיו 

במלאכה זו של בשול ולא שייך לאסור על מה שעושה שוב האש אבל כאן שעדיין 

לא שייך להחשיב כנעשה המלאכה כהא שהעמיד בערב שבת את המורה שעות 

שיותחל המלאכה דוקא בשעה פלונית בשבת זה הרי לא נעשה בהמלאכה עדיין 

כלום מערב שבת שאין להתיר מצד זה.

אמנם בפסקי תשובות הערות סימן רנג הערה 289 כתב שדבר שאין בו משום 

בישול )כמו דבר יבש לגמרי( מסתבר שמותר להניחו על גבי קדירה הפוכה ואולי 

גם לכתחילה רשאי לכוין הפלטה שתידלק בשבת כשמניח עליה באופן כזה.

וכמו כן ציין שהחזון איש מתיר בהעמדת קדירה עם שעון שבת כשמניח דבר 

שאין בו משום בישול מערב שבת אפילו לכתחילה וכדבריו פסקו חלק מהפוסקים 

וכן בספר שמירת שבת  ויח  ז’ סימן טז  כמו בשאלות ותשובות ציץ אליעזר חלק 

כהלכתה פרק א סעיף כו. אך כמובן כל זה בתבשיל שנתבשל כל צורכו אך בתבשיל 

שלא נתבשל כל צרכו לדברי הכל אסור משום זלזול שבת.

שבת  שעון  באמצעות  שבת  מערב  קדירה  להניח  שאין  האמור:  מן  העולה 

שתדלק בשבת ויבשל הקדירה. ואם מניח תבשיל שאין בו משום בישול )כמו דבר 

יבש לגמרי המבושל כל צורכו( ורק רוצה שיתחמם בשעה מסויימת בשבת מעיקר 

להימנע מכך משום שאפשר שיגרם מכך  מן הראוי לכתחילה  הדין מותר. אמנם 

מכשולות שונים לאנשים שאינם בקיאים אך בעת הצורך יש להקל.



80                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

מגבונים בשבת
שאלה: האם מותר להשתמש ב’מגבונים לחים’ בשבת?

תשובה: מבואר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב סעיף ט שמותר 

זה  על  זה  צדו  שמשפשף  דהיינו  לכבסו  אבל  לשכשכו  מנעל  גבי  על  מים  לתת 

אסור. אבל בגד שיש עליו לכלוך אסור אפילו לשכשכו כי זהו כיבוסו אלא מקנחו 

בסמרטוט לא בחוזק ולא בדוחק שמא יסחוט.

ולא  מועטים  מים  עליו  לתת  מותר  לכלוך  עליו  שאין  שבגד  הרמ"א  והוסיף 

מרובים שמא יסחוט. ויש אוסרים בכל ענין.

ובדברי האחרונים מצינו כמה וכמה שדנו בעניין המגבונים לחים לעניין שימושם 

בשבת כמו בספר שאלות ותשובות מנחת יצחק חלק י סימן כה שכתב בנדון ניירות 

רטובים הנעשה לנגב הקטנים המטנפים בעת עשיית צרכם האם מותר לנגב בהם 

ונראה  הנוטים להחמיר  ויש  וכתב שיש הנוטים להתיר  ויום טוב  הקטנים בשבת 

להחמיר כי הצדק עמהם.

והטעם כי עיקר היסוד להיתר בנוי על דברי בעל מנחת שבת שכתב על דבר 

מה שנוהגים המוהלים לעשות רפואה לתינוק אחר המילה שנותנים ספוג או מוך 

השרויים במים קרים או של סמי רפואה שמה שמוהלים בזמנינו רבים מהם מקילים 

לעשות בעצמם רפואות האמורים לתינוק בשבת לאחר המילה ואין מוחה בידם יש 

ללמד זכות עליהם ואפילו אם יתעקש המתעקש שאין זה דומה למשמרת וספוג 

יש  זה רק איסור דרבנן שבחשש סחיטה  אין בכל  כל פנים  כיון שעל  מכל מקום 

להקל ובחשש מלבן שיש בזה יש להקל גם כן כיון שאין כוונתו לכבסם הוי מלאכה 

שאינו צריך לגופה ואם כן כיון שבשני החששות משום מלבן ומשום סחיטה זהו רק 

איסור דרבנן לכן מועיל להצטרף להיתר כיון שתינוק לא גרע מחולה שאין בו סכנה 

עד כאן תוכן דברי המנחת שבת שם.

וכתב על כך שקודם כל הנה כמובן שהדברים נאמרו בנוגע לתינוק אחר המילה 

ואם כן אין ללמוד מזה אף בסתם תינוק כמבואר בדבריו.

בנוסף בכלל הנוגע לענין תינוק עד כמה נחשב קטן שיהיה בכלל חולה שאין 

בו סכנה כבר ביארתי בענין ליתן בגד על המכה של תינוק שהרי אסור בבגד ישן 
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כמבואר בשולחן ערוך סימן שכח סעיף פג וכל זה הוא דוקא אם מתכוון לרפואה 

אבל המתכוון לשומרה שלא תשרט שכמה פוסקים מתירים בלאו הכי יש להקל 

בחולה שאין בו סכנה וממילא יש להקל במקרה זה גם בתינוק כיון שסתם צרכי 

קטן כחולה שאין בו סכנה.

וכל  עצמו  מצד  מלאכה  שאינו  דבר  שכל  באחרונים  גדר  שמבואר  הביא  עוד 

האיסור הוא רק משום שמרפא וגזירת שחיקת סממנים בחולה גמור לא גזרו ומותר 

לעשות על ידי ישראל בעצמו בלא שינוי וכן מוכח מדברי הרמ"א שם.

אמנם יש שהקשו על דברים אלו שמותר ליתן בגד ישן על מכה של תינוק כי 

התינוק דינו כחולה שאין בו סכנה ממה שמבואר בספר תהלה לדוד שהוכיח שמה 

מהדין  לזה  מוכרחת  ראיה  והביא  אכילה  לצרכי  רק  הוא  כחולה  דינו  קטן  שצרכי 

שאין לדחוק כריסו של תינוק להוציא רעי. ועיין בדברי המנחת יצחק מה שכתב 

על כך.

ומסיים שם שמכל מקום צדקו דבריהם של המחמירים שאין להקל בזה ובפרט 

שכל ההשתמשות במגבונים לחים הוא רק בכדי להקל את הטירחא שהרי אפשר 

לרחצו במים ולנגבו אחר כך שבזה בודאי אין להקל וכמבואר במפורש גם במנחת 

שבת בשיורי מנחה שם שאף בנוגע לאחר המילה שאם אפשר ברפואות אחרות 

כגון בעץ נרקב וגם אפשר על ידי נוכרי אזי יש חיוב לעשות הקל הקל תחילה כיון 

ששבת דחויה ולא הותרה.

ועם כל זה כיון שלדעת הטורי זהב אין נכון לעשות על ידי נוכרי בחשש סכנה 

וגם לפי דברי הרופאים שבזמננו הרפואות מהספוגים פועלים יותר מהעץ הנרקב 

ואדרבה יש מהם אומרים שמהעץ הנרקב נצמח לפעמים חשש חולי לתינוק לכן 

מכל טעמים אלו אולי המקיל בזה לעשות בעצמו הרפואות האמורים אין גוערים 

בו אך למעשה אין לסמוך על זה להורות לכל הבא לשאול אם לא יסכים על זה אחד 

מהרבנים המפורסמים והמובהקים.

וכל זה כתב אף בנוגע לתינוק לאחר המילה על אחת כמה וכמה בתינוק בריא 

שאפשר לעשות באופן המותר בלא שאלה כלל אין להקל לעשות בדרך שאלה.
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אמנם יש מתירים אם אין לחות של ‘טופח על מנת להטפיח’ במגבון על פי מה 

שכתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תריג סעיף טז שמן הדין מותר לשרות 

מפה במים בערב יום הכיפורים ומוציאה מן המים קודם יום הכיפורים ומתנגבת 

והולכת עד שלא יהא בה טופח על מנת להטפיח ואז מקנח בה פניו ידיו ורגליו כדי 

להצטנן.

ואף על פי שאינו עושה להעביר הליכלוך אלא כדי להתענג אף על פי כן מותר 

מן הדין כיון שהיא נגובה מן המים כמו שנתבאר בסימן תקנד לענין תשעה באב. 

ומכל מקום ביום הכיפורים יש להחמיר לפי שאם היה מקנח במפה שאינה נגובה 

מן המים יש בכאן איסור מן התורה משום סחיטה לפיכך יש להחמיר אף בנגובה 

יום גזירה שמא לא תתנגב יפה ויקנח בה ויבא לידי  מן המים שהיו עליה מבעוד 

סחיטה.

ומשמע שלא ביום הכיפורים מותר ואפילו אם כוונתו להתענג ואין הוא צריך 

לחשוש שמא יזדמן לו מגבון שיש בו טופח על מנת להטפיח. אמנם מצוי שבמגבונים 

היותר תחתונים שבחבילה יש יותר לחות ורטיבות בחלק מסוגי המגבונים מחמת 

שהרטיבות יורדת למטה ועל כן יש ליזהר במקרה זה.

העולה מן האמור: שיש להימנע משימוש במגבונים בשבת אפילו לצורך תינוק 

אם יש בהם רטיבות ולחות של ‘טופח על מנת להטפיח’ ואם מיקל לשימוש לתינוק 

עדיף שישתמש בשינוי מדרכו בחול. אולם אם אין בהם רטיבות האמורה )או שסחט 

כמות של מגבונים מערב שבת עד שאין בהם לחות האמורה( ניתן להשתמש בהם 

בשבת אף לגדולים.
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הלכות יום טוב

ברכת הדלקת נרות יום טוב
שאלה: אשה שטעתה בברכת ההדלקה של יום טוב ובמקום לברך להדליק נר 

של יום טוב בירכה בטעות להדליק נר של שבת ונזכרה לאחר סיום ההדלקה האם 

תברך שוב?

ברכות  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

מעכבות את המצוה? ב( האם אשה שברכה בטעות על נר של יום טוב כמו ברכת 

נר של שבת יצאה ידי חובה? ג( באם לא האם יש עניין שתדליק שוב על ידי נוכרי 

על מה  לברך  יכולה  פנים  כל  על  ד( האם  כך?  על  ותברך  בין השמשות  סיום  עד 

שהדליקה לאחר סיום ההדלקה- שוב את הברכה הנכונה?

בשולחן  טוב  יום  של  בנר  הברכות  בעניין  בפוסקים  המובא  לציין  יש  ראשית 

ערוך סימן רסג סעיף ה’ שביום טוב יש לברך על הדלקת הנרות ‘להדליק נר של 

יום טוב’.

להדליק  ובירכה בטעות במקום  טוב  יום  הנרות של  ואשה שטעתה בהדלקת 

יום טוב  ידי חובת הברכה מפני שגם  יום טוב להדליק נר של שבת יצאה  נר של 

א’ סימן  ותשובות התעוררות תשובה חלק  נקרא בכתוב שבת כמבואר בשאלות 

קיד. ]ולפי זה הוא הדין בכל יום טוב שיש נוהגים לברך ברכה מיוחדת לאותו היום 

טוב כמו בראש השנה “להדליק נר של יום הזיכרון" או ביום הכיפורים להדליק נר 

של יום הכיפורים שאם טעתה ובירכה להדליק נר של יום טוב יצאה ידי חובה.[

אמנם אם בירכה בהדלקת נרות של שבת ‘להדליק נר של יום טוב’ לא יצאה ידי 

חובת הברכה מפני ששבת לא נקראת בשם יום טוב.

ואם הוא שבת וחג יחד והזכירה רק של שבת יצאה ידי חובה כי כאמור יום טוב 

נקרא שבת ויוצא שבאמירתה שבת נכלל גם היום טוב. אמנם אם אמרה רק של 

יום טוב ולא הזכירה של שבת ואף לא זכרה כלל ששבת היום אזי אם הוא לפני 

השקיעה תדליק שוב נר אחד על כל פנים או שני נרות ותברך גם על השבת כי ביום 

הלכות יום טוב
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טוב ניתן להדליק ושבת לא קיבלה עליה עדיין בהדלקה שהרי לא הזכירה השבת 

בברכה ואף לא זכרה את השבת.

לפני  הוא  אם  אזי  טוב  היום  על  זכרה  ולא  שבת  של  רק  הזכירה  אם  כן  וכמו 

השקיעה תבקש ממישהו שידליק בשבילה נר מאחר והיא כבר אינה יכולה להדליק 

מאחר וכבר קיבלה את השבת בהדלקה. ותברך על הנר שאותו אחד הדליק גם על 

היום טוב )שם(.

ויש שתמהו על דבריו מפני שלכאורה הברכה כלל לא מעכבת את המצוה של 

נרות  שוב  להדליק  צריך  מדוע  דולקים  והנרות  הדליקה  והיא  ומאחר  ההדלקה 

ואין זה דומה לתפילת יום טוב שאם לא הזכיר את השבת או להפך הרי זה מעכב 

מאחר ושם באמת נוסח התפילה מעכב מה שאין בהמצות הדלקה כפי הכלל הידוע 

שברכות אינן מעכבות את המצות? )שמירת שבת כהלכתה מד הערה כב(.

ויש מתרצים ומבארים דבריו שמאחר ולא היה בדעתה כלל על השבת רק חשבה 

שהיום יום טוב אם כן הרי זה לגבי השבת כאילו לא הדליקה הנרות כלל אלא כמי 

שהדליקה לצורך חול ועל כן צריכה היא להדליק שוב ולברך לצורך ההדלקה של 

השבת )פסקי תשובות שם אות יז(.

ולפי זה הוא הדין בבין השמשות במקרה כזה שתצוה לגוי להדליק והיא תברך 

ולפי פסק המגן  כן  נרות שעושה  על הדלקתה כמו אשה ששכחה להדליק בכלל 

אברהם יכולה היא לברך על הדלקת הנוכרי בבין השמשות וכן פסק בשולחן ערוך 

אדה"ז שם סעיף יא. ובמשנה ברורה פקפק על היתר זה ולמעשה כתב שלא תברך 

על הדלקת נוכרי בבין השמשות.

ואם זכרה על השבת רק שטעתה בלשונה והזכירה רק של יום טוב אזי יכולה 

היא לברך עד השקיעה על הנרות הדולקים כבר שהרי הדליקה אותם גם לכבוד 

שבת בסתמא. אמנם יש מחמירים בזה שמאחר ומסתמא היתה ההדלקה גם על 

השבת אם כן הרי קיבלה את השבת בהדלקה ואינה יכולה לברך מעתה על הנרות 

הדולקים - להדליק נר של שבת )ביאור הלכה שם דיבור המתחיל לברך(. אמנם 

למעשה מקילים בזה.
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העולה מן האמור: שאשה שברכה על נר של יום טוב - ‘להדליק נר של שבת’ 

יצאה ידי חובה מאחר ואף יום טוב נקרא בשם ‘שבת’ והרי שהברכה מועילה ועלתה 

אף לגבי יום טוב.

קציצה ביום טוב
 - לצדדים  והולכת  ומתקצרת  באמצעה  רחבה  בעיגול  העשויה  סכין  שאלה: 

ולכאן  לכאן  בידיות  הסכין  ובנענוע  לאחיזה  ידיות  צדדיה  ובשני  מתעגלת  כאשר 

‘האק  בלע"ז  )הנקרא  במהרה  קטנות  לחתיכות  נקצץ  הוא  מאכל  גבי  על  בעגולה 

מעסער’( האם מותר לקצוץ עמה דברי מאכל לבישול ביום טוב?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם מותר לטחון 

ביום טוב? ב( האם זה משנה אם מדובר לצורך אוכל נפש? ג( האם יש הבדל אם 

היה באפשרותו לטחון אותם מערב יום טוב או לא? ד( האם יש איסור בזה משום 

דרך ומעשה חול גם בדברים שאין בהם משום טוחן?

המבואר  לקציצה  המיוחד  בכלי  בכלל  מדובר  האם  בעניין  להביא  יש  ראשית 

בספר ערוך השולחן בסימן שכא אות ט’ שדחה שם את כל הפוסקים המפקפקים 

לאסור סכין זו מאחר ואין זה אלא כמו לחתוך בסכין בעלמא ואין לאסור זאת כלל 

אפילו בשבת כאשר קוצץ עמהם דברי מאכל שאין בהם משום טוחן כמו בשר ביצה 

וכיוצא בדברים אלו שאינם גידולי קרקע.

ואף בשאלות ותשובות אגרות משה )ד עד( קיבל דבריו מעיקר הדין רק שכותב 

שראוי להחמיר לכתחילה אם לא לצורך גדול.

זו בנויה  אמנם הקשה על דבריו בספר שבת כהלכה פרק כא שלכאורה סכין 

בצורה כזו מלכתחילה בכדי לקצוץ היטב דברי מאכל ושוב שימושה ועניינה הוא 

כלי המיוחד לקציצה ויש בה משום מעשה חול.

את  ולכתוש  לטחון  ניתן  טוב  שביום  א’  סעיף  תקד  סימן  ערוך  בשולחן  והנה 

התבלין כפי שהוא הדרך ביום חול מאחר ואם יטחן אותם מערב יום טוב הרי הם 

מפיגים את טעמם.
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לטחינה  המיועד  כזה  בכלי  מדובר  כאשר  רק  הוא  ההיתר  גם  מקום  מכל  אך 

ומיעוך לאותו היום בלבד ולא לימים הרבה. וכמו למשל ריחיים גדולות של תעשייה 

כפי שטוחנים כיום את רוב סוגי התבלינים שבהם טוחנים כמויות גדולות מאוד 

בדברים  שמדובר  למרות  טוב  ביום  בהם  לטחון  שאסור  ימים  להרבה  המיועדים 

אלא  טוב  יום  לצורך  שלא  הדבר  את  כטוחן  ונראה  מאחר  טעמם  את  שמפיגים 

לצורך ימי החול. אף שבאמת כוונתו לטחון זאת לצורך יום טוב עצמו.

בדברים  ואפילו  קרקע  גידולי  שאינם  בדברים  מדובר  אם  אפילו  מזו  יתירה 

שכבר נטחנו בעבר ואפילו אם רוצה לטחון אותם בכלי זה באמצעות שינוי מכל 

מקום אסור הדבר משום שהדרך לטחון בו לימים הרבה והרי שכלי זה הוא מוקצה 

ביום טוב כמבואר כל זה בשולחן ערוך שם סעיף ב’.

ואם ערב וטחן בכלי זה הרי כל מה שנטחן בזה אפילו עשה זאת בשוגג בלבד 

הרי הוא אסור עד מוצאי יום טוב. ואם מדובר בדבר שאינו מפיג את טעמו לדעות 

הסוברות שאיסורו מן התורה הרי שאם עשה כן במזיד נאסר המאכל לעולם למי 

שטחן ולבני ביתו ואם עשה בשוגג מותר לו במוצאי יום טוב )משנה ברורה שם יד(.

וכל זה הוא בכלי העשוי לטחון בו לימים הרבה אבל כלי שאינו עשוי לכך כמו 

למשל מטחנה ביתית המיועדת לטחינה מועטת כדי צורך אכילה וכיוצא בזה לבו 

ביום ובכלל זה מגרדת פומפיה וכיוצא בהם וכן מועך תפוחי אדמה שעל פי רוב 

לטחינה  משמשים  מועטים  במקרים  )ורק  היום  לאותו  מועטת  לטחינה  מיועדים 

ומיעוך לכמה ימים( אזי תלוי באיזה סוג מאכל מדובר.

מאכלים שאינם מפיגים את טעמם אם יכין אותם מערב היום טוב אזי אפילו 

בכלים אלו אסור להכין אותם ביום טוב כמבואר בשולחן ערוך שם סעיף א’. ורק 

אם שכח או שלא היה לו פנאי או מפני שאר אונס לא הכין מותר לו להכין זאת ביום 

טוב באמצעות כלים אלו על ידי שינוי.

ואם מדובר במאכלים שמפיגים מקצת מטעמם באם יכין אותם מערב יום טוב 

אזי לפי שיטת המחבר מותר לטחון אותם כרגיל אפילו אם היה באפשרותו להכין 

זאת מערב יום טוב ואין צריך לעשות זאת בשינוי. אך כמובן יקפיד לעשות רק כפי 

הנצרך לו לבו ביום.
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ולמרות שלא  ולשיטת הרמ"א עליו לעשות מעט שינוי בטחינתם בכלים אלו 

היה לו פנאי ולמרות שמעט מפיגים את טעמם מכל מקום אף שאין כאן איסור מן 

הדין יש לעשות שינוי בכדי שעל ידי כך יזכור שאסור לטחון אלא רק כמה שצריך 

לבו ביום בלבד )משנה ברורה שם יא(.

אמנם בשער הציון שם סימן קטן יח כתב שכל זה הוא דוקא אם מפיגים את 

טעמם מעט אך דברים שמפיגים את טעמם לגמרי לא צריכים שינוי כלל כמו למשל 

שום ושאר ירקות שטעמם נפגם לגמרי אם חותכים אותם מערב יום טוב לסלט 

ולכן מותר לכתוש אותם באמצעות כותשים ומועכים ומגרדות כמו  וכיוצא בזה. 

קוצץ ‘סלייסר’ לעשות סלט כדרך הרגיל ללא שינוי ביום טוב עצמו.

העולה מן האמור: שתלוי איזה סוג מאכל מעוניין לקצוץ בסכין זו: אם הוא סוג 

מאכל שמפיג את טעמו לגמרי אם קוצצים אותו מערב יום טוב יהיה מותר לקצוץ 

אותו ביום טוב כרגיל - אף בכלי המיוחד לקציצה ללא צורך בעשיית שום שינוי. 

והוא הדין בסכין זו אף לדברי המחמירים להחשיבה ככלי המיוחד לקציצה.

שינוי.  ללא  כרגיל  מותר  לספרדים  לגמרי:  ולא  מטעמם  מעט  רק  מפיגים  אם 

ולאשכנזים מותר רק בשינוי מדרך הרגיל כמו על גבי שיש וכדומה.

יכין אותם מערב היום טוב אזי  ומאכלים שאינם מפיגים את טעמם כלל אם 

יש להחמיר מלקצוץ אותם בסכין זו ורק אם שכח או שלא היה לו פנאי או מפני 

שאר אונס לא הכין מותר לו להכין זאת ביום טוב באמצעות כלים אלו על ידי שינוי 

)והמיקל מכל מקום יש לו על מי לסמוך(.

מסננת ומקלף ביום טוב
שאלה: האם מותר ביום טוב להוציא דגים מרוטב - בכף מחוררת וכן האם מותר 

להשתמש במקלף ירקות?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

בכלים  משתמש  כאשר  גם  זהו  האם  בורר  איסור  אין  אם  ב(  טוב?  ביום  בורר 

המיוחדים לברירה? ג( מהו הגדר של כלים המיוחדים לברירה?
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ראשית יש להביא את הנפסק בשולחן ערוך סימן תקי סעיף ב’ שהבורר קטניות 

ביום טוב יכול לברור כדרכו בכדי לאכול את הקטניות בו ביום והקילו לברור אפילו 

בקנון ותמחוי שהדרך לברור על ידם בחול אמנם בטבלה או נפה וכברה לא יברור 

ביום טוב מפני שהדרך לברור בכלים אלו לימים רבים ונראה כאילו בורר לימים 

רבים.

והעניין שבורר כדרכו עניינו שיכול לברור גם את הפסולת מתוך האוכל ולא רק 

את האוכל מתוך הפסולת אך זהו דוקא כאשר האוכל יותר מרובה מהפסולת שאז 

בהוצאת הפסולת יש פחות טרחא אבל אם הפסולת מרובה על האוכל כך שישנה 

טרחא יתירה בהוצאתו אזי עליו לברור את האוכל ולהניח את הפסולת.

ואם היה אחד מהן דק ביותר שקשה לברור אותו מן האוכל אזי למרות שהשני 

יברור את המועט הדק מאחר ומחמת דקותו קשה מאוד לבררו  יותר לא  מרובה 

אלא יברור את המרובה הגס שקל יותר לברור אותו.

זה  ואין  טוב למעט בטרחה כמה שיותר  ביום  הוא שעדיף  בזה  נמצא שהכלל 

משנה אם מדובר על כמות או על איכות.

עוד  כל  טוב מותרת  ביום  ובביאור הלכה מביא שמה שכתב הרמ"א שברירה 

הוא  כן  ממש  לאכילה  בסמוך  לאלתר  להיות  צריך  אין  אך  ביום  בו  לאוכלו  רוצה 

והיא  לגמרי  מותרת  טוב  ביום  שברירה  הרשב"א  דעת  פי  על  אברהם  המגן  דעת 

מהמלאכות שהותרו כמו אופה ומבשל וממילא מותרת גם שלא לאלתר אלא גם 

כאשר מניח לבו ביום.

אך ממשיך להעיר מדוע אין אוסרים בורר כאשר היה ביכולתו לברור מבעוד 

יום שהרי אם זהו כאופה ומבשל הדין בהם הוא גם כן כך שכל שהיה באפשרותו 

לעשות מבעוד יום אסור לעשותו ביום טוב אלא אם כן משנה מדרך החול ואם כן 

הוא הדין בבורר. וכן כתב החמד משה.

המחבר  מסתימת  מקום  מכל  בסברה  כן  שנראה  שלמרות  שם  הביא  אמנם 

והרמ"א שלא רמזו זאת אפילו באיסור בורר נראה שהקילו בכל אופן - גם כאשר 

היה ביכולתו לברור מבעוד יום.
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ומבאר הטעם בזה שכיון שלא התירו לברור כדרכו בכלים המיוחדים לברירה 

לכמות מרובה כמו נפה וכברה אלא רק בקנון ותמחוי וכל שכן בידו הרי זה נחשב 

כשינוי מספיק להתיר את הברירה בכל אופן - גם כאשר היה באפשרותו לברור 

מבעוד יום.

אוכל  - פסולת מתוך  לברור את הקטניות  להקל  הנוהג  למעשה שכל  ומסיק 

למרות שהיה באפשרותו לעשות זאת מבעוד יום יש לו על מי לסמוך ואף אם אין 

זה נעשה לצורך אכילה לאלתר אלא להמשך היום על כל פנים.

ומסיים שמכל מקום לכתחילה נכון לעשות בכל מצב בו היה באפשרותו לברור 

מערב יום טוב שיברור רק באופן המותר - אוכל מתוך פסולת )ואזי יהיה מותר גם 

שלא לאלתר כי וודאי נחשב שינוי( וכמדומה שכן נוהגים העולם.

אך איך שלא יהיה, כל האמור הוא רק כאשר היה באפשרותו לברור מבעוד יום 

אך בכל מצב שלא היה באפשרותו לברור מערב יום טוב כגון מאכלים שהכינם רק 

ביום טוב עצמו מחמת שאם היה מכינם מערב יום טוב היה משתנה אפילו במעט 

מראיתם או טעמם מותר לברור אותם ביום טוב כרגיל ואפילו בכלי המיוחד רק 

שלא היה כלי המיועד להכנה לכמות מרובה )כמו נפה(.

וכמו כן אם רוצה להוציא באמצעות כלי מנוקב כמו כף מחוררת דגים וכיוצא 

בזה מהרוטב סמוך לסעודה או מסננת קטנה שאין הדרך לברור בהם כמות מרובה 

לימים הרבה כלל להוציא גושים וכיוצא בזה מאוכל או להשתמש במקלף ירקות 

לקילוף הירקות לסלט וכן להוציא בשעת האכילה עצמות קטנות מהדג וכיוצא בזה.

העולה מן האמור: שמותר לברור ביום טוב אפילו בכלי המיוחד לברירה מועטת 

)כמו כף מחוררת מקלף מסננת קטנה( - ואפילו אם אין זה לצורך מידי אלא להמשך 

היום.

נפה  כמו  הרבה  ימים  לצורך   - מרובה  לכמות  המיועד  בכלי  יברור  לא  אמנם 

וכברה או קערת מסננת גדולה וכיוצא בזה.

בהיתר  אלא  יברור  שלא  נכון  יום  מבעוד  לברור  באפשרותו  שהיה  דבר  ]וכל 

והנוהג להקל בזה יש לו על מי לסמוך.[
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כתישה ביום טוב
שאלה: האם מותר ביום טוב לכתוש שום באמצעות כלי המיוחד לכך - ‘כותש 

שום’ לצורך הכנת דבר מאכל?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

לטחון ביום טוב לצורך אוכל נפש? ב( אם אין איסור האם הוא גם באמצעות כלי 

המיוחד לכך? ג( האם יש הבדל האם היה באפשרותו לטחון זאת מערב יום טוב 

או לא?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תקד סעיף א’ שביום טוב ניתן 

לטחון ולכתוש את התבלין כפי שהוא הדרך ביום חול מאחר ואם יטחן אותם מערב 

יום טוב הרי הם מפיגים את טעמם.

לטחינה  המיועד  כזה  בכלי  מדובר  כאשר  רק  הוא  ההיתר  גם  מקום  מכל  אך 

ומיעוך לאותו היום בלבד ולא לימים הרבה. וכמו למשל ריחיים גדולות של תעשייה 

כפי שטוחנים כיום את רוב סוגי התבלינים שבהם טוחנים כמויות גדולות מאוד 

בדברים  שמדובר  למרות  טוב  ביום  בהם  לטחון  שאסור  ימים  להרבה  המיועדים 

אלא  טוב  יום  לצורך  שלא  הדבר  את  כטוחן  ונראה  מאחר  טעמם  את  שמפיגים 

לצורך ימי החול. אף שבאמת כוונתו לטחון זאת לצורך יום טוב עצמו.

בדברים  ואפילו  קרקע  גידולי  שאינם  בדברים  מדובר  אם  אפילו  מזו  יתירה 

שכבר נטחנו בעבר ואפילו אם רוצה לטחון אותם בכלי זה באמצעות שינוי מכל 

מקום אסור הדבר משום שהדרך לטחון בו לימים הרבה והרי שכלי זה הוא מוקצה 

ביום טוב כמבואר כל זה בשולחן ערוך שם סעיף ב’.

ואם עבר וטחן בכלי זה הרי כל מה שנטחן בזה אפילו עשה זאת בשוגג בלבד 

הרי הוא אסור עד מוצאי יום טוב. ואם מדובר בדבר שאינו מפיג את טעמו לדעות 

הסוברות שאיסורו מן התורה הרי שאם עשה כן במזיד נאסר המאכל לעולם למי 

שטחן ולבני ביתו ואם עשה בשוגג מותר לו במוצאי יום טוב )משנה ברורה שם יד(.

וכל זה הוא בכלי העשוי לטחון בו לימים הרבה אבל כלי שאינו עשוי לכך כמו 

למשל מטחנה ביתית המיועדת לטחינה מועטת כדי צורך אכילה וכיוצא בזה לבו 

ביום ובכלל זה מגרדת פומפיה וכיוצא בהם וכן מועך תפוחי אדמה שעל פי רוב 
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לטחינה  משמשים  מועטים  במקרים  )ורק  היום  לאותו  מועטת  לטחינה  מיועדים 

ומיעוך לכמה ימים( אזי תלוי באיזה סוג מאכל מדובר.

מאכלים שאינם מפיגים את טעמם אם יכין אותם מערב היום טוב אזי אפילו 

בכלים אלו אסור להכין אותם ביום טוב כמבואר בשולחן ערוך שם סעיף א’. ורק 

אם שכח או שלא היה לו פנאי או מפני שאר אונס לא הכין מותר לו להכין זאת ביום 

טוב באמצעות כלים אלו על ידי שינוי.

ואם מדובר מאכלים שמפיגים מקצת מטעמם באם יכין אותם מערב יום טוב 

אזי לפי שיטת המחבר מותר לטחון אותם כרגיל אפילו אם היה באפשרותו להכין 

זאת מערב יום טוב ואין צריך לעשות זאת בשינוי. אך כמובן יקפיד לעשות רק כפי 

הנצרך לו לבו ביום.

ולמרות שלא  ולשיטת הרמ"א עליו לעשות מעט שינוי בטחינתם בכלים אלו 

היה לו פנאי ולמרות שמעט מפיגים את טעמם מכל מקום אף שאין כאן איסור מן 

הדין יש לעשות שינוי בכדי שעל ידי כך יזכור שאסור לטחון אלא רק כמה שצריך 

לבו ביום בלבד )משנה ברורה שם יא(.

אמנם בשער הציון שם סימן קטן יח כתב שכל זה הוא דוקא אם מפיגים את 

טעמם מעט אך דברים שמפיגים את טעמם לגמרי לא צריכים שינוי כלל כמו למשל 

שום ושאר ירקות שטעמם נפגם לגמרי אם חותכים אותם מערב יום טוב לסלט 

ולכן מותר לכתוש אותם באמצעות כותשים ומועכים ומגרדות כמו  וכיוצא בזה. 

קוצץ ‘סלייסר’ לעשות סלט כדרך הרגיל ללא שינוי ביום טוב עצמו.

אין  בהם שלעולם  וכיוצא  וסכין  מזלג  ידי  על  כמו  וריסוק  מיעוך  אופני  ושאר 

הדרך לחתוך ולרסק בהם אלא לאותו היום מותר לרסק ולחתוך בהם את כל סוגי 

המאכלים כרגיל אף אם אינם מפיגים את טעמם כלל וללא שום שינוי.

העולה מן האמור: שלכתוש שום ביום טוב מאחר והוא סוג מאכל שמפיג את 

טעמו לגמרי אם כותשים אותו מערב יום טוב על כן מותר לכתוש אותו ביום טוב 

בכלי המיוחד לו )‘כותש שום’( כרגיל ללא צורך בעשיית שום שינוי.
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הדלקת ‘נר נשמה’ ביום טוב
האם מותר להדליק ביום טוב ‘נר נשמה’ לעילוי נשמת הוריו שנפטרו  שאלה: 

כאשר שכח להדליק מערב החג?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה גדר ההיתר של 

הדלקת אש ביום טוב האם זה רק לצורך אוכל נפש או אף לשאר דברים הנצרכים 

ואם כן מהו הגדר של ‘צורך’? ב( האם ישנו הבדל האם מעוניין להדליק נר נשמה כי 

כך נוהג בסתם בכל חג או שבת או אם מדובר שחל בחג יום של ‘יארצייט’ על אחד 

מהוריו? ג( האם יש הפרש בזה בין יום הראשון של יום טוב ליום השני? ד( באם 

אסור להדליק האם ניתן להדליק את הנר על ידי גוי?

יום טוב שחל בחול שמותר להבעיר אש  ראשית יש לציין את הכלל בהלכות 

לצורך אוכל נפש ולא זו בלבד אלא מתוך שהותרה הבערה לצורך אוכל נפש הותרה 

גם כן שלא לצורך אוכל נפש אך בלבד שיהיה בהבערה זו צורך קצת ליום טוב.

ולפי זה נפסק בשולחן ערוך סימן תקיד סעיף ה’ שנר של בטלה כלומר נר שאינו 

צריך לאורו אסור להדליק אותו ביום טוב. והיינו לא רק שאם אין לו צורך בהבערת 

אותו הנר כלל שאסור ויתירה מזו שלכמה פוסקים יש בזה אף חיוב מלקות אלא 

עושרו  כבוד  את  להראות  שרוצה  למשל  כמו  צורך  לאיזה  זאת  עושה  אם  אפילו 

ופזרנותו כל שאין כוונתו בהבערה והדלקה זו לצורך כבוד יום טוב עצמו או לצורך 

גופו כלל אסור להדליק נר זה )משנה ברורה(.

זו  וודאי שמותר ואף יש בהדלקה  יום טוב  אמנם אם עושה זאת לצורך כבוד 

מצוה. ולמרות שכבר הדליק נרות בברכה לצורך היום טוב מכל מקום אם מוסיף 

]כמובן כאשר מדליק  היום  זה מרבה בשמחת  היום מותר שהרי  בכבוד  נרות להרבות 

בלילה ולא ביום שאזי אין זה מוסיף אורה - וממילא אין זה מוסיף שמחה[ )שולחן ערוך אדה"ז(. ומכל 

מקום כיום אין זה נוגע למעשה מפני שישנו אור החשמל וברוב הפעמים אין זה 

מוסיף אורה.

מאחר  להדליק  מותר  הכנסת  בית  של  שנרות  שם  ערוך  בשולחן  וממשיך 

כראוי  להתפלל  ניתן  לא  נרות  שבלא  בלילה  רק  ולא  המצוה  מכבוד  ונחשבים 
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ואנשים לא יבואו אלא אפילו אם מדליק ביום גם כן מותר כי זה מכבוד בית הכנסת 

כמו שנאמר באורים כבדו ה’ )שבולי הלקט(.

וכמו כן נרות שמדליקים בעת מצוות ברית מילה הרי הם כמו נרות בית הכנסת 

שזהו חלק מכבוד וחיבוב המצוה )המהרש"ל(.

ובביאור הלכה )דיבור המתחיל נר( כתב שנר של יארצייט שמדליק האדם ביום 

פטירת הוריו אם לא הדליק אותו מערב יום טוב אזי ידליק אותו על כל פנים בחד 

בו אוכל בכדי שיתווסף באמצעות זה אור לצורך יום טוב. ויותר נכון אם ידליק את 

הנר בבית הכנסת שאזי יצא לגמרי מחשש נר של בטלה.

וניתן  אמנם כותב שם שבשעת הדחק יכול לסמוך ולהדליק בכל אופן מאחר 

להחשיבו גם כן כעין נר של מצוה שהרי הוא לכבוד אבותיו )אך כמובן האמור הוא 

דוקא כאשר מדובר על הוריו שיש בהם משום מצוות כיבוד - אף לאחרי מותם 

ובזה ניתן להחשיב הנר כצורך מצוה. אך על שאר קרובים לא(. וכן הביא המשנה 

ברורה גם כן בסימן רסא טז. שהדלקת נר של יארצייט נחשב כצורך גדול כי העולם 

נזהרים בו.

אך בקיצור שולחן ערוך סימן צח סעיף א’ וכן בפרי מגדים במשבצות זהב קלב 

ב כתבו לאסור להדליק נר של יארצייט - אפילו בבית הכנסת אלא ידליק אותו על 

ידי נכרי.

ובכל האמור אין הבדל בין יום טוב ראשון ליום טוב שני.

אחד  על  בחול(  )שחל  טוב  ביום  יארצייט  לאדם  חל  שאם  האמור:  מן  העולה 

הנר  את  להדליק  הוא  הדעות  כל  ידי  לצאת  בכדי  מובחר  הכי  האופן  אזי  מהוריו 

מערב יום טוב. ואם לא הדליק אזי האופן הכי מובחר לאחר מכן הוא להדליק את 

בבית הכנסת  ידליק את הנר  אזי  כן  אין באפשרותו לעשות  ואם  גוי.  ידי  על  הנר 

שבזה נחשב הוא בוודאי לצורך מצווה. ואם גם זה אין באפשרותו ומאוד נוגע לו 

הדבר המיקל ומדליק את הנר מכל מקום יש לו על מי לסמוך - שנחשב כנר של 

מצוה.
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מקלחת ביום טוב
שאלה: האם מותר לעשות מקלחת לילדים ביום טוב במים קרים או חמים? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

להתקלח ביום טוב? ב( האם יש הבדל בזה בין מים חמים לקרים? ג( האם יש הבדל 

האם התחממו מערב יום טוב או ביום טוב עצמו? ד( האם יש הבדל בזה בין אנשים 

מבוגרים לילדים קטנים?

ראשית יש לציין את המובא בשולחן ערוך סימן תקיא סעיף ב’ שמותר לחמם 

מים ביום טוב בכדי לרחוץ בהם את הידים אבל לא את כל הגוף - ואפילו אם אינו 

רוחץ את כל הגוף בבת אחת אלא רק אבר אבר בפני עצמו אף על פי כן אסור כדין 

מים שהתחממו ביום טוב שאסורים ברחיצת הגוף בכל אופן.

שלפי  מדרבנן.  או  מהתורה  הוא  זה  איסור  האם  הראשונים  נחלקו  אמנם 

התוספות איסור זה הוא מהתורה ולדעת הרמב"ם והגאונים איסור זה הוא מדרבנן 

לצורך  מים  לחמם  מותר  יהיה  האם  היא  אלו  שיטות  ב’  בין  מינה  ונפקא  בלבד 

חולה שאין בו סכנה שמותר ליהודי לעשות בשבילו מלאכות מדרבנן בלבד שלפי 

התוספות יהיה אסור ולפי הרמב"ם יהיה מותר. ולפי הדעה השלישית שהיא העיקר 

יהיה מותר על ידי שינוי )שער הציון אות ט(.

וחימום מים מותר לצורך ידיו ואף פניו ורגליו כל עוד אינו רוחץ בהם כל גופו 

ואפילו מים שראויים רק לרחיצה ולא לשתיה. והטעם שאסור כל גופו הוא מפני 

שאין זה שווה לכל נפש רק למפונקים שהתרגלו לזה )משנה ברורה(.

וכתב הרמ"א שכל האמור הוא דוקא לרחיצת גדולים אבל רחיצת קטנים מותרת 

במים שחיממם יהודי ביום טוב. והדיוק בזה אם עבר וחיממם בדיעבד או שנשאר לו 

ממה שחימם לצורך שתיה וכדומה. שבזה לגדולים אסור מכל מקום )אפילו לאלו 

באופן  לקטנים  אבל  טוב(.  יום  מערב  שהוחמו  במים  לגדולים  רחיצה  שמתירים 

האמור מותר מאחר וזהו דרך גידולם ודוקא כאשר אמנם רגילים לרחוץ בכל יום 

אז אומרים שזהו דרכם אבל תינוקות שאין דרך לרחוץ אותם אלא פעם בשניים או 

שלשה ימים אין זה נחשב דרך גידולם ואסור כמו בגדולים )משנה ברורה(.
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ויש שכתבו לעיין אם מותר לרחוץ את רגליו כיום שאין הרגילות כיום לרחוץ 

בכל יום את הרגלים מפני שזה היה הרגילות דוקא בימיהם מפני שהיו הולכים יחף 

ללא נעלים ואם כן כיום נחשב רחיצת רגליו כמו שאר אברי הגוף שאסור וכאמור 

שאמנם רחיצת פניו וידיו מותרים אך שאר אברי הגוף שאינם בכלל ההיתר אסורים 

ברחיצה ואפילו איבר איבר ואפילו איבר אחד בלבד חוץ מאלו. אמנם בחמד משה 

מתיר לרחוץ כל עוד אינו רוחץ רוב גופו. ולמעשה יש להחמיר בזה והמיקל יש לו 

על מי לסמוך )ביאור הלכה דיבור המתחיל ידיו ואבל(.

אחת  בבת  אפילו  גופו  כל  לרחוץ  מותר  טוב  יום  מערב  שהוחמו  במים  אמנם 

אבר  אבר  אפילו  שבת  מערב  שהוחמו  חמים  במים  לרחוץ  אסור  שבשבת  אפילו 

אמנם דוקא שלא בבית המרחץ אבל בבית המרחץ אסור כמבואר בהמשך הסעיף 

בשולחן ערוך שם והרמ"א כותב על כך שיש אוסרים גם במים חמים שהוחמו מערב 

יום טוב וכן המנהג בפועל.

וטעם האוסרים הוא מפני שסוברים שאין חילוק בין שבת ליום טוב בזה ואמנם 

גם לשיטתם מותרת הרחיצה במים חמים שהוחמו מערב יום טוב אם רוחץ אבר 

אבר בפני עצמו שזה מותר לדברי הכל.

כבר  במים שהוחמו  מותרת הרחיצה אפילו  ברחיצה  לתינוק שרגיל  כאמור  אך 

בדיעבד ביום טוב. ולתינוק שאינו רגיל בכך יש להחמיר גם במים שהוחמו מערב יום 

טוב ולעת הצורך יש להקל על כל פנים במים שהוחמו מערב יום טוב )משנה ברורה(.

זה  ואסור לפי  ביום טוב הוא כמו בשבת  כלל דבר שלגדולים איסור הרחיצה 

מאוד  המצטער  אמנם  יח.  שכו  סימן  ברורה  במשנה  כמבואר  קרים  במים  אפילו 

מזיעת יתר וריח רע ומצוי בשני ימים רצופים של חג יש לו על מי לסמוך להתקלח 

במים קרים ואפילו במים חמים שהוחמו מערב יום טוב יש להקל.

מאוכל  ונתלכלכו  יום  בכל  אותם  לקלח  שרגילים  שקטנים  האמור  מן  העולה 

וכיוצא בזה במשך החג )ובפרט כאשר מדובר ביומיים חג( ניתן לרחוץ אותם במים 

קרים. ואפילו במים חמים - אם הוחמו מערב יום טוב. ואפילו במים חמים שכבר 

עבר וחימם אותם ביום טוב או שחימם לצורך שתיה או לצורך רחיצת פניו מותר 

לרחוץ בהם הקטנים. ]ובמקום הצורך יש להקל גם לקטנים שאין רגילים לקלח אותם בכל יום אפילו 

במים חמים שהוחמו מערב יום טוב אך לא במים חמים שהוחמו ביום טוב עצמו.[
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חול המועד

שיפוץ בחול המועד
סוכות  המועד  בחול  יהודי  ילדים  גן  לצורך  מבנה  לשפץ  מותר  האם  שאלה: 

כאשר מדובר שהוכרחו לעבור ממבנה קודם ללא התראה מספקת ויש חשש שאם 

מן  חלק  יעבירו  ילדים  לגן  ותואם  כראוי  החג  לאחר  מיד  ומוכן  משופץ  יהיה  לא 

ההורים את ילדיהם מחמת חוסר הסדר - לגנים אחרים של אינם יהודים )וכבר היה 

כן בעבר במקרים דומים לזה(?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם אמירה לגוי 

לעשות מלאכה נאסרה בחול המועד? ב( האם גוי שקיבל בקבלנות לעשות מלאכה 

מסויימת נאסרה בחול המועד? ג( אם זה מותר האם יש הבדל באם ממריצים אותו 

לסיים בחול המועד? ד( האם יש היתר מחמת שישנו חשש שאילו הגן לא יהיה 

מוכן בזמן כראוי חלק מן ההורים יעבירו את ילדיהם לחינוך שאינו יהודי?

ראשית יש לציין את המובא בשולחן ערוך סימן תקמג סעיף א’ שאסרו בחול 

לנוכרי  אמירה  שאיסור  אף  ישראל  בשביל  מלאכה  לעשות  לנוכרי  לומר  המועד 

לו  לומר  אסור  החג  לפני  ואפילו  דבר".  “ודבר  מהפסוק  קבלה  מדברי  רק  מקורו 

לעשות לו מלאכה בתוך ימי חול המועד.

והנה בהמשך הסימן בסעיף ב’ מביא המחבר שגוי שקיבל מערב יום טוב מיהודי 

לבנות לו את הבית בקבלנות כלומר שיגמור זאת עד זמן מסויים בסכום כסף קצוב 

ואינו מקבל לפי ימים ושעות. מכל מקום אסור לישראל להניח לגוי לבנות לו את 

הבית בחול המועד ואפילו אם הבית של הישראל עומד מחוץ לתחום.

והטעם מפני שחכמים עשו את חול המועד לעניין זה כמו יום טוב ושבת. ולכן 

אפילו אם משער בדעתו שאם לא ישכור את הגוי במועד יצרך לאחר המועד לשלם 

ביוקר על בניה זו מכל מקום אסור הדבר כיון שאין כרגע בפועל היזק והפסד ממשי 

ומה שאינו בידו לא נחשב בגדר היזק )משנה ברורה(.

ולכן למרות שמדובר בקבלנות ולא בשכיר יום והיהודי אינו מצווה לו לעשות 

בחול המועד ובנוסף לכך הגוי מתכוין בעשייתו בחול המועד לטובת עצמו בלבד 
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חול המועד

בכדי להשלים את מלאכתו שקיבל על עצמו והרי שהוא עושה כן על דעת עצמו 

יאמרו  שמא  חשש  משום  אסור  הדבר  מקום  מכל  הישראל  לצורך  ולא  בלבד 

האנשים שהוא שכיר יום אצל הישראל שמקבל לפי שעות וימים ונחשב כשלוחו 

של הישראל והרי זה כאילו הישראל בעצמו עובד ועושה המלאכה ביום טוב. ורק 

זאת  עשו  פנים  כל  ועל  מאחר  זה  בבית  לגור  מותר  יהיה  כבר  בנו  אם  שבדיעבד 

בקבלנות ולא בשכיר יום )שם(.

זו לעשותה בקבלנות וממילא אין חשש  אמנם אם כל העיר רגילים במלאכה 

בביאור  הרבה  בזה  האריך  וכשלוחו  הישראל  אצל  יום  שכיר  הוא  שמא  שיאמרו 

הלכה בסימן רמד ומביא פוסקים לכאן ולכאן שיש אוסרים אפילו בזה שמא יאמרו 

בסוף  זאת  ומשאיר  מהאזור  שאינם  אורחים  כמו  הישראל  אצל  יום  שכיר  שהוא 

בצריך עיון.

עובדים  בעולם  המקומות  שברוב  היום  שבזמנינו  ההוראה  גדולי  כתבו  אמנם 

שהוא  יאמרו  שמא  לחשוש  אין  ממילא  בלבד  בקבלנות  בניין  של  אלו  במלאכות 

קבלן של הישראל ולכן אם הקבלן הוא גוי מותר לו לבנות בחול המועד אפילו אם 

יש לו פועלים שכירי יום כי הם אינם מועסקים אצל היהודי רק אצל הקבלן הנוכרי 

והוא הרי עושה על דעת עצמו )אגרות משה חלק ג’ סימן לה(.

אמנם כאמור אין היתר רק אם הנוכרי עושה זאת על דעת עצמו וכאן בשאלה 

הרי מדובר שאומר לו מפורש שחייב לסיים זאת בחול המועד ואם כן נראה לכאורה 

שאסור.

אמנם יש להתיר מצד אחר מאחר ומבואר בשולחן ערוך סימן שו סעיף יד שמי 

ששלחו לו שהוציאו את בתו בשבת מהבית שלו בכדי להוציאה מכלל ישראל לשמד 

מצוה לנסוע אחריה ולהשתדל להצילה מכך אפילו אם יצטרך לעשות בשביל כך 

מלאכות גמורות של תורה. ואין זה דוקא בתו אלא אפילו בן או בת של איש ישראל 

אחר )שולחן ערוך אדה"ז שם(.

ולרבים מהפוסקים דין זה אמור אפילו לצורך הצלת תינוקות שעדיין לא הגיעו 

לחינוך שאם לקחו אותם למקום ששם יתחנכו בכפירה ושארי דברים מעין אלו של 

העברה על התורה חייבים להצילם בכל אפשרות שישנה אפילו בעשיית מלאכות 

מהתורה על ידי יהודי )שולחן ערוך אדה"ז שם(.
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התורה  בדרכי  ישראל  ילדי  חינוך  לצורך  ומדובר  שמאחר  האמור:  מן  העולה 

וישנו חשש שאילו המבנה לא יהיה מוכן כראוי יעבירו חלק מן ההורים את ילדיהם 

דומים( מותר שימשיך  כן בעבר במקרים  היה  )בפרט שכבר  יהודי  לחינוך שאינו 

הקבלן הגוי במלאכתו בחול המועד אף שהיהודי ממריצו שיגמור ויסיים עד סוף 

החג את שיפוץ המבנה.

גזיזה בחול המועד
שאלה: האם מותר לגזוז ציפורניים ב’חול המועד’? 

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה  תשובה: 

לגזוז ציפורניים בחול המועד? ב( אם כן האם יש הבדל האם שכח שגג או נאנס 

יש  ד( האם  לבדיעבד?  בין לכתחילה  יש הפרש  ג( האם  לפני החג?  גזז  לא  ולכן 

הפרש האם הציפורניים גדולות ומפריע לו הדבר?

פסק  שם  א’  סעיף  תקלב  סימן  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

המחבר שמותר ליטול את הציפורניים בין של הידים ובין של הרגליים בחול המועד 

ואפילו בכלי המיוחד כמו במספרים )או בקוצץ ציפורניים בימינו( ומכל שכן שיהיה 

מותר בידיו או בפיו.

ומביא על כך הרמ"א שיש מחמירים בנטילת ציפורניים בחול המועד ואוסרים 

ליטול אותם מטעם שהם סוברים שאף זה נכלל במבואר במשנה בעניין תספורת 

שלא יכנס לרגל כאשר הוא מנוול ולכן אסור להסתפר בחול המועד בכדי שיקדים 

זאת לפני החג והוא הדין לעניין ציפורניים שבזה יצטרך לעשות זאת בערב החג 

)לבוש(. והביא שכן הוא המנהג להחמיר.

לכל האנשים המבוארים בסימן תקלא  זה כתבו הפוסקים שיהיה מותר  ולפי 

שמותר להם להסתפר כמו מי שנמצא בבית האסורים וכיוצא בזה יהיה מותר גם 

ליטול את ציפורניו )המגן אברהם(.

והקשה על כך הבאר היטב שלכאורה היה צריך לאסור ליטול את ציפורניו ואין 

זה דומה לעניין התספורת המבוארת בסימן תקלא מאחר ואלו האנשים לא היה 

ביכולתם להסתפר בהיותם שם אך לעניין ציפורנים לכאורה היה ביכולתם לקוצצם 

בהיותם שם ואם כן אין להתיר זאת כמו בשאר אנשים?
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ולא  הציון שאין טעם ההיתר בתספורת מאחר  ברורה בשער  ומתרץ המשנה 

היה ביכולתם לעשות זאת בהיותם שם אלא אף אם היה ביכולתם כמו למשל אם 

היו ביד ישראל שיוכלו לגלח לכבוד המועד מכל מקום הקלו להם משום שמחמת 

צערם אינם בדעת ורצון לגלח במעמד ומצב זה ועל כן הוא הדין גם לעניין ציפורניים 

שלמרות שהיה ביכולתם מכל מקום הקלו להם.

וחומרת המנהג הוא גם אם עושה זאת על ידי שאר כלים שאינם מיוחדים לכך 

אך מותר ליטול אותם בידו או בשיניו.

בימי  כדרכה  הציפורניים  את  ליטול  לה  מותר  מצוה  טבילת  לצורך  הוא  ואם 

החול ואינה צריכה להחמיר בזה לעשות זאת על ידי נוכרית כמו שהוא הדין בעניין 

אשה אבלה מאחר וכאן יש מתירים מכל מקום על כן על כל פנים לעניין טבילת 

מצוה יש להתיר בכל אופן.

וכמו כן אם אדם נטל ציפורניו מערב החג ומעוניין להוסיף לקוצצן מכל סיבה 

שהיא יהיה מותר לו לעשות זאת מאחר וכל טעם האיסור הוא רק מפני שלא עשה 

שבסימן  ואף  להוסיף.  שמעוניין  רק  החג  מערב  עשה  הרי  כאן  אך  החג  מערב  כן 

תקלא לעניין תספורת לא מקילים כדעה זו ואוסרים להסתפר בחג אף למי שכבר 

הסתפר מערב החג מכל מקום כאמור כיון שלעניין נטילת ציפורניים יש מתירים 

בכל אופן בתוך החג אם כן יש להתיר זאת על כל פנים באופן זה )משנה ברורה(.

שאם  לומר  שנראה  אברהם  המגן  בשם  היטב  הבאר  מביא  להתיר  נוסף  אופן 

אדם נזהר ליטול את ציפורניו בכל ערב שבת יהיה מותר לו ליטול בערב שבת בחול 

המועד. אמנם יש החולקים על כך ואוסרים ליטול אף בערב שבת כמבואר בשערי 

דעת  את  הביא  לא  ברורה  שהמשנה  מכך  נראה  וכן  יעקב  השבות  בשם  תשובה 

המתירים בזה ובעלי ההוראה כתבו שכן נהגו להחמיר בזה )קובץ מבית לוי מדברי 

הגר"ש וואזנר(.

ובערוך השולחן מביא בעניין זה עוד שתי קולות: א( מי שלא הספיק בערב החג 

עקב טרדה מרובה. ב( מי שלא היה צריך ליטול בערב החג מחמת שהיו קטנות כי 

נטל מספר ימים לפני כן ושוב גדלו באמצע החג ומפריע לו שהרי זה דומה למי 

שנטל בערב החג ומעוניין להוסיף לקצוץ בחג מאחר ולא פשע.
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המועד.  בחול  ציפורניים  לקצוץ  מותר  הספרדים  שלמנהג  האמור:  מן  העולה 

ולמנהג האשכנזים אסור חוץ ממקרים אלו: א( לצורך מצוה כמו טבילה. ב( אם קצץ 

מערב החג ומעוניין להוסיף ולקצוץ. ג( אם עושה כן בידיו או בשיניו. ד( יש מתירים 

בערב שבת למי שנזהר בכך בכל ערב שבת.
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אלול - תשרי

המנהג החשוב באלול
שאלה: ישנם הרבה מנהגים בחודש אלול ושאלתי היא האם ישנו מנהג מסויים 

שתהיה(  סיבה  )מאיזה  אפשרות  למישהו  יש  אם  הדגש.  את  לשים  כדאי  שעליו 

לעורר יהודי אחר על מנהג אחד אזי על מה צריכים לשים את הדגש יותר משאר 

המנהגים )אם בכלל יש כזה מנהג(?

תשובה: כפי שהזכרתם בשאלה בחודש אלול ישנם מנהגים רבים כאלו ידועים 

שבראש  מצד  הוא  אלו  ימים  של  למיוחדות  והסיבה  פחות.  ידועים  וכאלו  יותר 

חודש אלול משה רבינו עלה להר סיני בפעם השלישית )כידוע שעלה משה כמה 

פעמים( וזה היה כדי לקבל את הלוחות האחרונים - הלוחות השניים שהיו בהם 

כמה שינויים על הלוחות הראשונות.

יום   - בתשרי  י’  ביום  סיני  להר  רבינו  משה  שעלה  מאז  יום  ארבעים  לאחרי 

הכיפורים ירד משה רבינו עם הלוחות השניים עם הלוחות בידיים שלו והודיע לכל 

עם ישראל שהתרצו והתקבלו לפני הקב"ה. וקבעו את היום הזה - יום הכיפורים - 

כיום סליחה ומחילה מידי שנה בשנה.

סגולה  כימי  מציינים  הכיפורים  יום  עם  אלול  מר"ח  יום  הארבעים  אותם  את 

ורצון ימי מחילה וכפרה. ולכן ישנם ריבוי מנהגים - לעורר ולהתחבר עם הסליחה 

והמחילה.

את  נציין  הדגש  את  לשים  צריכים  שעליו  אחד  מנהג  להגדיר  שננסה  ולפני 

המנהג הידוע לתקוע בשופר בכל יום בחודש אלול )מלבד א’ דר"ח - שבו תוקעין 

להתלמד( והסמך לזה הוא ממה שנאמר “תקעו בחודש שופר" - שמשמע “בחודש" 

כולו ולא רק בראש השנה.

וכן המנהג הידוע לומר את ה"סליחות" )כל קהילה וקהילה לפי מנהגה במספר 

הימים אם מתחילים מר"ח או מזמן אחר וכו’(.

מנהג נוסף הוא לומר את המזמור לדוד ה’ אורי בשחרית ובמנחה.

אלול תשרי
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מנהג נוסף שהוא מסורת מהבעש"ט לומר בכל יום - מב’ דר"ח אלול שלושה 

פרקי תהילים וביום הכיפורים שלושים וששה פרקים - וכך לסיים את כל התהילים 

בימים אלו.

זו הוא המנהג להרבות בצדקה בחודש  מנהג נוסף - שעליו נתמקד בתשובה 

שכתב  ממה  הוא  זה  מנהג  על  מיוחד  דגש  לשים  שצריכים  לזה  והמקור  אלול. 

הרמב"ם בהל’ תשובה על עשרת ימי תשובה - וזה לשונו:

עורו  כלומר  בו  יש  רמז  הכתוב  גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת  “אע"פ 

ישינים כו’ והטיבו דרכיכם כו’ צריך כל אדם שיראה עצמו כו’ חציו זכאי כו’ עשה 

ולהם  לו  וגרם  זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  הכריע  הרי  אחת  מצוה 

תשועה והצלה כו’ ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים 

טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה ונהגו כולם 

לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין 

עד שיאור היום".

בדברי הרמב"ם שמים לב לעניין מיוחד הרמב"ם הוציא את המנהג של “להרבות 

ולא רק שהוא הוציא אותו מן  ולעסוק במצות"  בצדקה" מהכלל “מעשים טובים 

תשובה  ימי  שבעשרת  מובן  ומזה  הענינים.  שאר  מכל  הקדימו  הוא  אלא  הכלל 

למרות שצריכה להיות התחזקות בכל הענינים של תורה ומצוות הנה לכל לראש 

צריכים להרבות במצוות הצדקה.

צריכים  שכן  אלול"   - ל"’ראה  שיחה  חל"ד  שיחות  בליקוטי  הרבי  לומד  ומזה 

להרבות במיוחד בחודש אלול וזה לשונו של הרבי:

“ומזה יש ללמוד מעין זה בענין חודש אלול כיון שהוא מעין עשרת ימי תשובה 

בכמה ענינים:

)א( אלול הוא חודש התשובה בדוגמת עשרת ימי תשובה

)כמבואר  הכפורים  דיום  לה"חתימה"  הכנה  הם  אלו  ימים  שעשרה  כמו  )ב( 

במפרשים שזהו הטעם שמרבים בצדקה וכו’ בימים אלו כי “הבינוני תולין אותו עד 

יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים"( - כמו כן כל חודש אלול הוא הכנה 

לה"כתיבה" )תחילת הדין( דראש השנה.
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)ג( ויתירה מזו: כל מ’ יום מר"ח אלול עד אחרי יום הכפורים הם המשך וחפצא 

וס"ת  ר"ת אלול  לי  ודודי  לדודי  אני  “מקרא  בב"ח  ימי תשובה כמבואר  אחת של 

עולה מ’ כנגד מ’ יום מר"ח אלול ועד יום הכפורים כי באלו מ’ ימי ]יום[ התשובה 

מקובלת כו’ דודו קרוב לקבל תשובה מאהבה"

דמזה מובן שע"ד שבעשי"ת ישנו ענין מיוחד “להרבות בצדקה" כך גם בחודש 

אלול שראשית ההתחזקות בעניני תומ"צ שבחודש זה צ"ל בענין הצדקה “להרבות 

יוצא  הוי’ שמאיר בחודש אלול  ג"כ בזה שהצירוף דשם  נרמז  וי"ל שזה  בצדקה". 

מס"ת של “וצדקה תהי’ לנו כי".".

במיוחד  להרבות  צריכים  באמת  מדוע  ומפלפל  הרבי  מבאר  השיחה  בהמשך 

את  לראות  וכדי  אלול  חודש  של  העניין  במיוחד  מתבטא  ושבזה  הצדקה  בענין 

הדברים בשלימותם יש לעיין במקורה של השיחה.

אבל הנוגע לשאלתך לכאורה יש לומר שמשיחה זו מובן שראשית ההתחזקות 

בעניני התורה והמצוות בחודש זה צריכה להיות בעניין הצדקה.

דברי  שיותר  כמה  ולקיים  המנהגים  כל  על  לעורר  שכדאי  פשוט  וגם  כמובן 

חכמים אבל אם מחפשים משהו שבו צריכה להיות ראשית ההתחזקות הנה מזה 

נראה שהוא - ענין הצדקה.

תקיעה בר"ח אלול
תוקעים  היום  שבמשך  מובא  אלול  ר"ח  של  א’  של  יום"  “היום  בספר  שאלה: 

בשופר כדי להתלמד ומתחילים לתקוע בפועל אחרי התפילה רק ביום השני של 

ר"ח. השאלה שלי - מי שיודע לתקוע טוב הוא בעל תוקע רגיל ומלומד האם יש 

עניין שגם הוא יתקע ביום זה - כדי להתלמד או שבגלל שהנקודה היא “להתלמד" 

והוא כבר מלומד כמו שצריך אין צורך שהוא יתקע תקיעה זו “להתלמד"?

תשובה: כדי לענות על שאלה זו יש לנו לעיין ולהעמיק במהותה של הוראה זו 

של הרבי הריי"צ כפי שהדפיסה לאור הרבי מה"מ בספרו - מה נקודתה הרוחנית 

גם ההוראה למעשה בפועל  לנו  יצא  ולפי התוכן הפנימי של הדברים  והפנימית. 
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- בנוגע לאדם שכבר מלומד ויודע האם יש צורך שהוא יתקע בא’ דר"ח אלול או 

שאין בזה צורך וכפי שיתבאר בע"ה לקמן.

ובמהותה של הוראה זו ישנה שיחה שלימה של הרבי שנדפסה בליקוטי שיחות 

חל"ד שיחה לחודש אלול שם דן הרבי באריכות על מהותה של ההוראה.

בתחילת השיחה לאחרי שמביא הרבי את ההוראה “שבמשך היום )א’ דר"ח( 

הרבי  שואל  דר"ח"  ב’  מיום  התפלה  אחר  לתקוע  ומתחילים  להתלמד  תוקעים 

שאלה פשוטה:

במשך  להתלמד"  ש"תוקעים  בזה  בכלל  הנקודה  כל  מה  ביאור  צריך  לכאורה 

היום הראשון של ר"ח כי בכל אופן שיהיה לא מובנת ההוראה:

אם מדובר באדם שהוא לא יודע לתקוע וחסר לו בידיעת התקיעות ברור שהוא 

כמו  לתקוע  יודע  שהוא  באדם  מדובר  ואם  זה;  בכל  החידוש  ומה  להתלמד  צריך 

שצריך הרי אין שום סיבה מדוע יתקע להתלמד והרי אין בזה שום צורך?!

שתי  בין  להכריע  היא  הריי"צ  הרבי  שכוונת  הדברים  בפשטות  הרבי  ומבאר 

שמתחילים  דעות  שישנם  אלול  חודש  של  התקיעות  את  מתחילים  מתי  הדיעות 

אותם בל’ אב - היום הראשון של ר"ח אלול וישנם דעות שמתחילים בא’ אלול - 

היום השני של ר"ח.

כדי  אבל  השני  מהיום  רק  מתחיל  לתקוע  שהחיוב  הריי"צ  הרבי  הכריע  ובזה 

לצאת ידי חובת אלו האומרים שצריכים להתחיל כבר ביום הראשון של ר"ח אזי 

תוקעין גם ביום זה אבל רק “להתלמד".

בפנימיות  זו  תקיעה  של  מהותה  את  הרבי  ומרחיב  מפרט  הדברים  בהמשך 

תוקעים  מדוע  הזקן  האדמו"ר  של  ביאורו  את  הרבי  מביא  להבין  וכדי  העניינים. 

ביום הכיפורים אחרי נעילה תקיעה אחת פשוטה - כי תקיעה זו היא ע"ד התקיעה 

שתהיה ב"שופר גדול" לעתיד לבוא.

התקיעות שתוקעים בראש השנה מאה קולות ובכמה מיני קולות הם “שופר" 

היא תקיעה אחת  הנוראים  הימים  בסיום  סתם אבל התקיעה הגדולה שתוקעים 

פשוטה מעין דלעת"ל.
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והנקודה בזה היא שמבואר בחסידות שמהותה של תקיעת השופר היא - קלא 

פנימאה )קול פנימי( של הנשמה שהיא צעקה פנימית פשוטה מעומק הנשמה.

תקיעה  שהיא  נעילה  תפילת  לאחרי  שתוקעים  אחת"  ה"תקיעה  ענין  וזהו 

כי ענינה הצעקה הפנימית מעצם הנשמה שהיא למעלה מכל ענין  אחת פשוטה 

הם  שגם  תשר"ת  השנה  ראש  של  בתקיעות  שישנו  מה"ציור"  אפילו  “ציור",  של 

נחשיבם במובן מסויים קול פשוט לעומת קולות של כלי נגינה.

ולאחרי ביאור נקודת התקיעה שבסוף הימים הנוראים הנה כשם שישנו “כלל 

ופרט וכלל" - ישנו כלל שבא לאחרי הפרטים וגם ישנו כלל שבא לפני הפרטים 

וכהקדמה לפרטים כך הוא גם כאן שכמו שלאחרי פרטי המאה קולות של ר"ה באים 

לה"כלל" והתוכן של שופר פשוט התקיעה אחת פשוטה בסיום יום הכיפורים, עד"ז 

הוא בתחילת הארבעים ימים הללו שקודם העבודה בפרטי ענין תקיעת שופר )גם 

דחודש אלול שתוקעים י’ קולות( - צ"ל נקודת ההתחלה ה"כלל" שלפני הפרטים 

שבו מודגש תוכנם הכללי של הפרטים הבאים אח"כ.

אחת  התקיעה  וע"ד  בדוגמת  שזהו   - להתלמד"  ש"תוקעין  שזהו  לומר  דיש 

שתוקעים בסיום הארבעים יום וכפי שרואים בפשטות דכאשר מתחילים לתקוע 

כדי להתלמד הרי התחלת ההתלמדות היא שיוצא קול פשוט )ואח"כ לומדים פרטי 

הקולות דתקיעה שברים תרועה( - כי היא נקודת ענין של “כל הקולות" דשופר 

הקול פשוט שלמעלה מהמאה קולות דר"ה.

ולפי כל זה נמצא שהתקיעה הזאת “להתלמד" אינה רק להתלמד כיד לתקוע 

כפשוטו שאת זה יכול הוא לעשות גם לפני א’ דר"ח אלול אלא יש בזה התחלה של 

העניין של צעקת הנשמה הנה מובן שאי אפשר לוותר על עניין זה.

הפשוטה  ההתלמדות  את  צריך  הוא  ואין  שצריך  כמו  לתקוע  שיודע  מי  וגם 

לדעת כיצד לתקוע יש לו לתקוע את תקיעת ההתלמדות הזאת כדי שיהיה לו גם 

חלק מאותו תוכן פנימי ועמוק שבתקיעה זו - הצעקה הפנימית של הנשמה שהיא 

קודמת לכל הפרטים.

)או  הזאת  ההתלמדות  תקיעת  את  לתקוע  צריך  אחד  שכל  עפ"ז  מובן  ולכן 

לשמוע אותה ממישהו אחר( כדי שיהיה לו חלק מהעניין הזה.
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לתקוע  חיוב  אין  בפועל  כי  התפילה  אחרי  שתוקעים  נהוג  לא  בפועל  אמנם 

ביום זה אבל כל אחד צריך למצוא לעצמו את ההזדמנות במהלך היום להיות חלק 

מאותה תקיעת ההתלמדות - צעקה פנימית מעומק הנשמה.

מנהגים באמירת סליחות
הסליחות  אמירת  בעת  לדעת  שצריכים  מיוחדים  מנהגים  ישנם  האם  שאלה: 

בימים שלפני ר"ה?

שאנחנו  המיוחדות  התפילות  את  מבטא  בכלל  “סליחות"  המושג  תשובה: 

מבקשים מהקב"ה שיסלח לנו על כל עוונתינו ויחזירנו בתשובה שלימה לפניו.

כי  אבינו  לנו  “סלח  ביום  פעמים  שלוש  אנו  אומרים  ויום  יום  שבכל  למרות 

הנה  אנחנו מבקשים את סליחתו של הקב"ה  ביום  נוספות  וכן בפעמים  חטאנו" 

ישנם זמנים מיוחדים שהם מוקדשים במיוחד לבקשת סליחה מהקב"ה.

]כדברי  הקב"ה  אל  לתשובה  להתעורר  הציבור  צריכים  שבהן  ציבור  בתעניות 

הרמב"ם שהמטרה של התענית היא התשובה[ נוהגים גם כן באמירת סליחות.

ובמיוחד בימים שלפני ראש השנה שבהם אומרים את הסליחות כדי לשוב אל 

הקב"ה לפני ימי הדין ימי הכפרה והסליחה.

מנהג  ואילו  אלול  חודש  כל  במשך  הסליחות  את  לומר  נוהגים  הספרדים 

האשכנזים הוא להתחיל לומר אותם בשבוע שחל בו ר"ה אלא אם כן ר"ה בתחילת 

השבוע שאז מתחילים לומר את הסליחות משבוע שקודם לכן.

וי"ג מדות  אומרים סליחות  “ולכן  מובא הלשון  א  יד  דברים   - בליקוטי תורה 

מראש חודש אלול ואילך". אך בליקוטי שיחות הביא הרבי שמנהגנו לומר בשבוע 

של ר"ה או בשבוע לפניו ולא כמו שמובא הלשון שם.

ישנם כמה כתבי יד של המאמר הזה בליקוטי תורה ששם גורסים הלשון –"ולכן 

יש נוהגים לומר סליחות מראש חודש" ששינוי הלשון “יש נוהגים" מביא להבין את 

המשמעות.

וכן הוא המנהג פשוט אצל חסידי חב"ד לומר את הסליחות בשבוע שחל בו ר"ה 

או בשבוע שלפניו ]כקביעות שנה זו[.
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שאומרים  בזמן  שישנה  המיוחדת  המעלה  את  הרבי  ביאר  מקומות  בכמה 

“שמונה ימי סליחות" שבזה נוגעים בנקודה שלמעלה מהעולם. מה שנקרא “שומר 

ההיקף" שלמעלה משבעת ימי ההיקף.

סדר הסליחות בנוסח חב"ד מודפס בחוברת מיוחדת שמרכזת את סדר הסליחות 

לכל יום ויום מימי הסליחות כך שכל אחד יכול לומר את הסליחות מתוכו.

וכמה מהמנהגים המובאים הם שאת הפיוט “הנשמה לך" מתחיל השליח ציבור 

בקול רם. את הפסוקים של “שמע קולנו" אומר החזן בקול רם והציבור חוזר אחריו.

ובנוסף לזה מובא שלא אומרים בסליחות וידוי יותר מפעם אחת וגם אין נופלים 

אופן  בכל  תתקבל"  “קדיש  אומרים  הסליחות  לאחרי  הסליחות.  בעת  פניהם  על 

אפילו אם מתפללים שחרית מיד אחרי.

יש לשים לב שחלק עיקרי מהסליחות הוא אמירת י"ג מידות הרחמים וגם מי 

שלא אוחז יחד עם הקהל צריך לשים לב לומר את י"ג מידות הרחמים ביחד עם 

הקהל כי הוא חלק חשוב בסליחות.

וכן ראינו את הרבי  נוהגים לשיר את הניגון “רחמנא דעני"  ובסיום הסליחות 

מעודד כמה פעמים את הניגון אחרי הסליחות.

ביום הראשון של הסליחות - מוצאי שבת המנהג הוא שאומרים את הסליחות 

בשעה אחת אחרי חצות כפי שהזכיר הרבי כמה פעמים. ואילו בשאר הימים אומרים 

את הסליחות באשמורת הבוקר. בבית המדרש של הרבי אומרים בשנים האחרונות 

את הסליחות בשעה שבע בבוקר.

הימים של ימי הסליחות הם ימים מיוחדים וימי עת רצון והם מהזמנים הקבועים 

שלא  כידוע  בבות.  ארבע   - הזקן  אדמו"ר  של  המיוחד  הניגון  את  בהם  שמנגנים 

בכל עת מנגנים ניגון זה ואילו בימים קדושים ונעלים אלו נוהגים לנגן את הניגון 

ולהתעורר בתשובה.

המגן אברהם מביא “נראה דמיום ראשון של סליחות ואילך מיקרי ימים נוראים 

לכל כהאי גוונא". ומובן מזה גודל המעלה של ימים אלו.
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מסופר על אחד החסידים שהיה בוכה הרבה בעת אמירת הסליחות. וכששאלו 

אותו למה הוא בוכה הוא ענה בחזרה שהוא לא בוכה אלא הוא שוטף את הבוץ 

שהצטבר במשך השנה.

אמירת הסליחות המקובלת בחב"ד היא רק בימים שלפני ר"ה ואילו בעשרת 

ימי תשובה לא נוהגים לומר סליחות. והסביר את זה אדמו"ר הצמח צדק שעד ר"ה 

היא מצות אמירה “ומכאן ואילך מצות עשיה".

ישיבה  להנהלת  הרבי  שכתב  ממכתב  ללמוד  ניתן  הסליחות  ימי  חשיבות  את 

להם  כותב  וכך  הסליחות  ימי  בעת  לביתם  שלהם  הבחורים  את  לשלוח  שרצתה 

הרבי: “..כותב הנני... אליו אשר זה שהתלמידים נוסעים לביתם על כל משך חדש 

תשרי הנה הנהגה זו היפך השכל והיפך הכוונה בהדרכה ביראת שמים כי אם נחוצה 

ימים  כבימי הסליחות  זה  על  רצון  ועת  לך שעת הכושר  אין  הרי  בכל השנה  היא 

זו צריך עכ"פ לזיינם )-לצייד ולחמש אותם(  וכו’ ואם אין לשנות הנהגה  נוראים 

בצידה רוחנית הן בשביל עצמם והן בשביל המקומות לשם נוסעים ואם יש לעכב 

עכ"פ הגדולים שבהם בהישיבה עכ"פ לר"ה עשי"ת ויום הקדוש יש לנצל זמן זה 

כדי לקרבם למנהגי החסידים והדרכותי’ ואף שאין לנגוע במנהגיהם הם הטובים 

שקבלו מדור דור בכל זאת יש מנהגי חב"ד שצריכים להודיעם על מנת שינהגו כן 

מבלי לנגוע במנהג הספרדים".

סליחתנו  את  הקב"ה  וישמע  שצריך  כמו  הסליחות  ימי  את  שננצל  רצון  ויהי 

וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימנו ממש.

התרת נדרים
שאלה: האם התרת נדרים מועילה באמת לכל הנדרים שהאדם עושה במשך כל 

השנה או לא?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מהי בכלל התרת 

נדרים בערב ראש השנה ומקורה? ב( האם זה מועיל לכל סוגי הנדרים והקבלות? 

ג( האם זה מועיל בכל אופן שהוא - לכל נדר או קבלה שהאדם ידור או יקבל על 

עצמו במשך השנה הבאה - שלא יחול מלכתחילה בתוקף של נדר?
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שערי  בספר  מובא  נדרים  התרת  לעשיית  המנהג  מקור  את  לציין  יש  ראשית 

תשובה סימן תקפא סימן קטן ג’ שמציין בענין התרת נדרים שנוהגים לעשות בערב 

את  מביא  שם  יומא  מסכת  בתחילת  הברית  לוחות  שני  בספר  לעיין  השנה  ראש 

הגמרא במסכת נדרים דף כג שאומרת - הרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה 

יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדרים שאני עתיד לדור בשנה זו יהיו בטלים.

ומכך נתפשט המנהג לומר ‘כל נדרי’ בערב יום הכיפורים כפי שמובא בשולחן 

ועושים  למצוות  מקדימים  זריזים  מקום  שמכל  שם  ומסיים  תריט.  בסימן  ערוך 

התרת נדרים על לשעבר ועל להבא מיד בערב ראש השנה.

אין  למה  טעמים  עוד  כתב  ס’  סימן  ט’  חלק  יצחק  מנחת  ותשובות  ובשאלות 

מסתפקים בעשיית כל נדרי בליל יום הכיפורים מאחר וחוששים שמא לא ישמיע 

לאוזניו מה שמוציא בפיו וממילא נחשב הדבר כדברים שבלב ואינו מועיל כמבואר 

בשולחן ערוך סימן ריא.

ובסידור אדה"ז כתב בעניין מנהג התרת נדרים שאין ההתרה מועלת לכל נדר 

והתרה  שאלה  שייך  שאין  ופוסקים  בגמרא  שמבואר  וכפי  האדם  שעשה  וקבלה 

והפרה אלא רק לנדרים ושבועות שאדם נודר או נשבע במה שנוגע לעצמו בלבד 

כמו למשל אם אומר אני נודר שאוכל או שלא אוכל אני נודר שאישן או שלא אישן 

וכיוצא בזה.

אבל במה שנודר האדם או נשבע לחברו או לאיזה אדם אחר שמשביעו ואין זה 

משנה מאיזה עם או עדה או דת הוא אותו האדם )אפילו גוי עובד עבודה זרה( הנה 

על זה אין מועיל התרה והפרה ושאלה כלל וכלל בכל אופן שהוא.

ובסידור דרך החיים כתב שכמו כן אין מועילה ההתרה לנדרים אפילו של עצמו 

אם זוכר הוא את הנדר אלא רק לנדרים שנשכחו ממנו בעת ההתרה. ונדרים שזוכר 

עליו לפרטם על כל פנים לאחד מן המתירים במפורש בכדי שהוא יותר ויפרט לו 

את פתח החרטה כדין ורק בזה יותר הדבר.

אמנם בנוסח ההתרה בסידור אדה"ז כן מפורט אף נדרים שזוכר ובלשון הנוסח 

מעיקרא  בהון  אתחרטנא  בכולהון  ממני  נשכחו  שכבר  או  לי  הידועים  אותן  “הן 

ושואל ומבקש אני התרה עליהם".
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וכן בסיום ההתרה אומר מפורש: והנה מצד הדין המתחרט ומבקש התרה צריך 

נא  יהיו  ולכן  לפורטם  ואי אפשר  רבים הם  כי  רבותי  דעו  הנדר אמנם  לפרט את 

בעיניכם כאילו הייתי פורטם. )וזאת למרות שמבאר לפני כן שאין אני מבקש התרה 

על אותם נדרים שאין להתיר אותם(. ומשמע מכך שאין זה מעכב מה שאינו מפרט 

הנדרים שזוכר ומובן גם מכך שלא כתב זאת אדה"ז בהקדמה להתרת נדרים כחלק 

מהנדרים שאין מועיל להם התרה.

יורה  ערוך  בשולחן  מבואר  המודעה  מסירת  לאחר  להבא  שיהיו  נדרים  ולגבי 

דעה סימן ריא סעיף ב’ מי שהתנה שיהיו כל נדריו בטלים בתוך זמן ידוע אם הוא 

מכל  התנאי  את  שזוכר  ולמרות  מאחר  קיים  הנדר  הנדר  בשעת  התנאי  את  זוכר 

מקום הוא נודר ואם אינו זוכר את התנאי - הנדר בטל.

ומביא לאחר מכן יש אומרים שלשיטתם התנאי מבטל את הנדר רק אם בשעת 

הנדר לא זכר את התנאי אך מיד לאחר הנדר - תוך כדי דיבור - נזכר בתנאי ואומר 

שהוא סומך על התנאי. ומסיים שיש לחוש לדבריהם.

ולפי זה כמעט ואין נדר שמתבטל מחמת התנאי.

הוא כתנאי  נדרי  כל  א’ שלמרות שאמירת  כן מבואר ברמ"א שם בסעיף  כמו 

מפורש מכל מקום אין סומכים על זה להתיר בלי שאלה לחכם אלא לצורך גדול.

העולה מן האמור: שתנאי מסירת המודעה ב’התרת נדרים’ מועיל מעיקר הדין 

לנדרים וקבלות שיקבל האדם על עצמו או שינהג שלש פעמים במשך השנה הבאה 

כאשר שכח את התנאי בשעת הנדר או הקבלה )וכלשון המפורש בנוסח ההתרה: 

“ובאם שאשכח תנאי מודעה זו ואדור מהיום עוד מעתה אני מתחרט עליהם"(.

]אמנם למעשה ישנו את מה שכתב המחבר שיש לחוש לדעה שבכדי שהנדר 

לא יחול עליו לזכור תוך כדי דיבור את התנאי - לאחר שנדר. כמו כן כתב הרמ"א 

שאין סומכים על תנאי זה אלא לצורך גדול אך בסתם צריך האדם להתיר נדרו אצל 

חכם כדין - על ידי ‘שאלה’ ו’פתח חרטה’[.



111אלול תשלי      

התרת נדרים בלילה או ביחד
שאלה: האם ניתן לעשות התרת נדרים בלילה כאשר ביום יהיה במקום בו לא 

ניתן לעשות. כמו כן האם ניתן לעשות כמה אנשים ביחד מאחר ולאנשים אין זמן 

בהלכות  שבקיאים  אנשים  צריך  האם  כן  כמו  בנפרד.  יעשה  אחד  שכל  להמתין 

נדרים או שמספיק מה שמבינים את העניין הנעשה באופן כללי?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם התרת נדרים 

דינה כעשיית דין ממש שחל בזה הכלל ש"אין דנים בלילה"? ב( האם התרת נדרים 

להתיר  שמבקש  כללי  באופן  היא  הפעמים  שרוב  למרות  השנה  בראש  הנעשית 

נדריו מכל מקום צריכה להעשות לכל יחיד בפני עצמו או שמספיק התרה כללית 

אפילו לכמה בני אדם יחד? ג( האם צריכים אנשים שבקיאים בהלכות נדרים בכדי 

שיתירו הנדרים או שמספיק הבנה כללית בעניין הנעשה?

שערי  בספר  מובא  נדרים  התרת  לעשיית  המנהג  מקור  את  לציין  יש  ראשית 

תשובה סימן תקפא סימן קטן ג’ שמציין בענין התרת נדרים שנוהגים לעשות בערב 

את  מביא  שם  יומא  מסכת  בתחילת  הברית  לוחות  שני  בספר  לעיין  השנה  ראש 

הגמרא במסכת נדרים דף כג שאומרת - הרוצה שלא יתקיימו נדריו של כל השנה 

יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדרים שאני עתיד לדור בשנה זו יהיו בטלים.

ומכך נתפשט המנהג לומר ‘כל נדרי’ בערב יום הכיפורים כפי שמובא בשולחן 

ועושים  למצוות  מקדימים  זריזים  מקום  שמכל  שם  ומסיים  תריט.  בסימן  ערוך 

התרת נדרים על לשעבר ועל להבא מיד בערב ראש השנה.

אין  למה  טעמים  עוד  כתב  ס’  סימן  ט’  חלק  יצחק  מנחת  ותשובות  ובשאלות 

מסתפקים בעשיית כל נדרי בליל יום הכיפורים מאחר וחוששים שמא לא ישמיע 

לאוזניו מה שמוציא בפיו וממילא נחשב הדבר כדברים שבלב ואינו מועיל. כמו כן 

אפשר ששני קולות לא נשמעים ואינו שומע היטב מה שמוציא בפיו ולא מועיל 

התרתו כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן ריא. ולכן ליתר זהירות וזריזות עושים 

זאת באופן פרטני בערב ראש השנה.

והמתירים את הנדרים צריכים להיות על כל פנים שלשה אנשים כעין בית דין 

של שלשה אמנם אינם צריכים להיות בעלי תורה בקיאים בהלכות נדרים אלא כל 
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בני אדם כשרים לכך ובלבד שידעו את כללות עניינם של נדרים שאדם אוסר על 

עצמו ועניינו של ‘פתח חרטה’ שאדם מתחרט עליהם ומבקש להתירם מפני סיבות 

תחינה  איזה  שזהו  חושבים  אם  אך  לקיימם.  להמשיך  לו  מניחים  שאינם  שונות 

ובקשה בעלמא אזי אין התרתם מועלת וכן מבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן 

רכח סעיף א’.

יחיד  כל  הנדרים  התרת  את  לעשות  יש  שלכתחילה  מובן  האמור  לפי  ואמנם 

אינם  קולות  שני  יצחק  במנחת  וכאמור  מאחר  יחד  כמה  שיעשו  ולא  עצמו  בפני 

נשמעים ואפשר שאין ההתרה נעשית כראוי באופן ששומעים את עצמם וזולתם. 

אמנם אם השעה דחוקה והאנשים ממהרים כתב בספר מטה אפרים שם סעיף מח 

שיש להתיר לעשות כן והעיקר שיודעים המתירים שכללות אלו מבקשים באופן 

הדין  מו שמעיקר  סעיף  רכח  סימן  ערוך  בשולחן  מובא  וכן  נדריהם.  להתיר  כללי 

מתירין לכמה אנשים נדריהם בבת אחת.

כמו כן מובא בפוסקים שמי שאינו יכול לעשות ביום ניתן לעשות התרת נדרים 

זו גם בלילה כמבואר בשולחן ערוך שם סעיף ג’ שמתירים את הנדרים גם בלילה. 

ומשמע שאין זה דין ממש. וכן מובן מכך שאפשר שהמתירים יהיו גם כן קרובים זה 

לזה כמבואר שם בשולחן ערוך.

 - המנהג  כפי  הנדרים  התרת  את  לעשות  יש  שלכתחילה  האמור:  מן  העולה 

בערב ראש השנה ביום וכל יחיד יעשה זאת באופן פרטני בפני עצמו - בפני שלשה 

אנשים לפחות.

אמנם בשעת הדחק שאין באפשרותו לעשות ביום יכול לעשות זאת גם בלילה 

בפני שלשה וכמו כן באם האנשים ממהרים ואין זמן שכל אחד יעשה את ההתרה 

בפני עצמו יכולים כמה אנשים יחד לומר את נוסח ההתרה והמתירים יתירו לכולם 

יחד בלשון רבים - “הכל מותרים לכם" וכו’.

בנוסף אין צריך שהמתירים יהיו תלמידי חכמים בני תורה הבקיאים בהלכות 

נדרי  שישנם  כעת  הנעשה  העניין  כללות  את  שמבינים  מה  מספיק  אלא  נדרים 

איסור שאנשים נדרו או קיבלו על עצמם וכעת מבקשים פתח חרטה עליהם. אך 

אם הם אינם מבינים כלל מהנעשה כעת וחושבים שזהו כעין תחינה ובקשה לפני 

ראש השנה אין התרה זו מועלת.
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מנהגי ערב ראש השנה
שאלה: מהם המנהגים המיוחדים שצריכים לנהוג בהם בערב ראש השנה? 

קהילות  ישנם  סליחות.  באמירת  ישראל  נוהגים  ר"ה  שלפני  בימים  תשובה: 

שנוהגים לומר את הסליחות במשך כל ימי החודש ואילו ישנם קהילות אחרות וכן 

הוא מנהג חב"ד - לומר את הסליחות בימים הסמוכים לר"ה - בשבוע שחל בו. ואם 

חל ר"ה מוקדם בשבוע מקדימים את אמירת הסליחות לשבוע קודם לכן כך שיוצא 

שאומרים שמונה ימים סליחות.

בסליחות של ערב ראש השנה ישנו דבר מיוחד - שמרבים באמירת הסליחות 

ולצורך זה משכימים לקום לבית הכנסת.

חודש אלול בכלל והימים שלפני ר"ה הם ימים מיוחדים בהם צריכים להוסיף 

כך  יותר.  גדול  בריבוי  לתת  צריכים  ר"ה  בערב  הנה  זו  ובנתינה  הצדקה.  בנתינת 

שאוספים כמה שיותר זכויות בערב יום הדין.

מעמד  עושים  השנה  ראש  שבערב  הוא  ישראל  בקהילות  הנהוג  נוסף  מנהג 

‘התרת נדרים’. מטרת התרה זו הוא להתיר כל הנדרים שלא זכור לנו עליהם בשנה 

שעברה ומבטלים מראש את כל אותם הנדרים שננדור )חוץ מנדרי תענית בשעת 

מנחה( בשנה הבאה.

מעמד זה צריכים לעשות בפני שלושה מישראל וישנה עדיפות לעשרה. נוסח 

ההתרה מודפס במחזורים ובסידורים.

מנהג נוסף שנוהגים בו בערב ר"ה הוא שמשתטחים על קברי צדיקים לבקש 

ולהתחנן אליהם שיעוררו עלינו רחמים לפני כסא הכבוד ובכך נכתב ונחתם לחיים 

טובים ארוכים ולשלום.

מנהג נוסף הנהוג במיוחד בערב ר"ה הוא לכתוב פ"נ אל הרבי. מנהג זה מקובל 

 - נכנס באופן רשמי לספר המנהגים חב"ד  ואף  דורות  בחצרות החסידים מדורי 

ששם נכתב - בערב ראש השנה מוסר כל אחד פ"נ בעבורו ועבור בני-ביתו - ליד 

כ"ק האדמו"ר המברך את כל אחד ואחד בכתיבה וחתימה טובה )אלו שהם בריחוק 

מקום - משתדלים לשלוח הפ"נ באופן שיתקבל לכ"ק האדמו"ר קודם ראש השנה(.
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גם כיום שהחושך יכסה ארץ ואין אנו רואים את הרבי בעיני בשר נוהגים כל 

טובה  לשנה  עלינו  שיעתיר  ממנו  ולבקש  נפשם  בכל  הרבי  אל  להתקשר  ישראל 

ומתוקה.

עיקרון זה עומד על בסיס מה שאמר משה רבינו “אנוכי עומד בין ה’ וביניכם" 

- וכפי שמוסבר בספרים שמשה רבינו הוא זה שמקשר ומחבר את עם ישראל עם 

הקב"ה.

ובעת כתיבת הפ"נ מתמסרים בכל כוחות הנפש אל הצדיק - ומבקשים ממנו 

שיעורר עלינו רחמים לשנה טובה ומתוקה.

לכתיבת הפ"נ צריכים לגשת בצורה רצינית ומכובדת. ראוי לטבול במקווה לפני 

הכתיבה לחגור גארטל )לנשואים( לומר פרקי תהילים לקבל החלטות טובות שיהוו 

כלי אל הברכה ולכתוב בראשית הדף )ללא הקדמות או ב"ה ואפי’ ללא תאריך( - 

“פ"נ" ואת הבקשה לעורר רחמים רבים על נפש רוח נשמה חי’ יחידה של פלוני בן 

פלונית או פלונית בת פלונית.

השנה שבאים אנו אליה מתייחדת בכך שהיא שנת השמיטה.

אחד מהדינים של השמיטה היא המצווה של התורה להשמיט את הכספים - 

ויתבטלו בשנת השביעית. שלווה  יישמטו  לו לאדם  היינו שכל החובות שחייבים 

השביעית  השנה  סוף  עליו  ועברה  השביעית  שנת  סוף  עד  שלו  מהחבר  שלווה 

מחוייב המלווה להשמיט את חובו ולא לגבות אותו.

הרבי הורה שיש לעשות פרוזבול גם בסוף שנת השמיטה וגם בתחילתה.

“וזמן   - בשולחנו  הזקן  אדמו"ר  שכתב  כמו  הוא  השמיטה  שנת  לפני  הסיבה 

הפרוזבול הוא לכתחילה בסוף השישית לפני ראש השנה של שביעית... מיד שקרא 

שמיטה לה’ לא יגוש".

ולמרות שכתוב שם בהמשך - שעכשיו לא נהגו בפרוזבול במדינות אלו הנה 

ממה שכתוב בהמשך שם - שזמן הפרוזבול לכתחילה בסוף השישית משמע שזה 

לא רק עניין של ירא שמיים אלא יש לנהוג כן לכתחילה.

וכדי שלא ישכח לעשות את הפרוזבול נוהגים לעשות אותו מיד אחרי התרת 

נדרים –
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שלושה  בפני  אותו  לעשות  שצריכים  הוא  הפרוזבול  של  מהתנאים  אחד  כי 

אנשים ובעת התרת הנדרים נמצאים כבר ליד האדם שלושה אנשים )ויותר( בלאו 

 - הוא  הפרוזבול  נוסח  הפרוזבול.  לעשיית  זו  הזדמנות  את  לנצל  כדאי  ולכן  הכי 

“הריני מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה".

את  לסיים  אמיתית  תשובה  לעשות  ר"ה  ערב  של  הזמן  את  שננצל  רצון  ויהי 

השנה  במשך  פעלנו  מה  לראות  אלול  בחודש  לערוך  שצריכים  נפש  החשבון 

האחרונה. מה היה טוב יותר ומה דרוש תיקון. והעיקר - הוא לקבל החלטות טובות 

לשנה  ביותר  הטובה  הפתיחה  את  שיהוו  והמצוות  התורה  בקיום  נוספת  זהירות 

הקרוב.

ושנזכה שבעזרת השם עוד קודם ראש השנה נראה את משיח צדקנו גואל את 

עם ישראל כולו - תיכף ומייד ממש.

‘פרוזבול’ לנשים
שאלה: האם גם נשים צריכות לעשות פרוזבול או שהוא חיוב רק על הגברים 

)לנוהגים כמו הפוסקים שיש לעשות לכתחילה פרוזבול בסוף השנה השישית(?  

תקנת  מהי  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

פרוזבול. ה( האם הגבילו זאת רק על גברים. ג( באם היא חייבת האם בעלה יכול 

להיות שליח במקומה לעשיית הפרוזבול.

ישנה מצוות עשה מהתורה שהמלווה לחברו כסף במשך שש השנים שעד שנת 

השמיטה ישמיט בשנת השמיטה את כל הלוואותיו שחייבים לו כפי שנאמר בפסוק 

בספר דברים )טו ב( “שמוט כל בעל משה ידו".

וגדר מהות המצוה היא שהמלווה יעזוב את החובות ולא יתבע אותן מן המלווה. 

ולכן אם בא הלווה להחזיר לו את החוב צריך המלווה לומר לו “משמיט אני את 

החוב וכבר נפטרת ממני" )רמב"ם הלכות שמיטה ט כח(.

ומצווה זו חלה בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ כיון שמצוות שמיטת כספים 

שנים  שבע  “מקץ  שם(  )דברים  בפסוק  וכמודגש  לקרקע  ולא  לאדם  מתייחסת 

ישה ברעהו לא  ידו אשר  כל בעל משה  וזה דבר השמיטה שמוט  תעשה שמיטה 
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יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה’". וכל מצוה שהיא חובת הגוף חלה גם 

בחוץ לארץ וזאת בשונה ממצות שמיטת הקרקעות בשמיטה שמתייחסת לקרקע 

ועל כן היא בארץ ישראל בלבד ככל מצוה שהיא חובת קרקע.

ובזמן הזה שמצוות יובל אינה נוהגת אזי מצוות שמיטת קרקעות אינה מהתורה 

אלא מדרבנן בלבד )שולחן ערוך אדה"ז הלכות הלוואה סעיף לד(. אמנם רבותינו 

ז"ל תקנו שתחול אף בזמן הזה בכדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל 

)רמב"ם שם ט ג(.

בעניין תקנת הפרוזבול מובא במשנה שכאשר ראה הלל הזקן שאנשים נמנעים 

מלהלוות זה לזה עקב שמיטת החובות בשביעית ועוברים על ציווי התורה )דברים 

באחיך  עיניך  וראה  השמיטה  שנת  השבע  שנת  קרבה  לאמר  לך..  “השמר  ט(  טו 

האביון ולא תתן לו.. והיה בך חטא" עמד הלל ותיקן פרוזבול כדי שהשמיטה לא 

תשמט את החוב כך שאנשים ימשיכו להלוות זה לזה ללא חשש שהחוב יאבד.

יגבו  שהם   - דין  לבית  החוב  את  מוסר  שהמלווה  הוא  הפרוזבול  של  עניינו 

את החוב עבורו. במצב כזה השביעית אינה משמטת את החוב שנאמר “לא יגוש 

דין  זו אינו צריך לתבוע את חובו מפני שהבית  ידי תקנה  וממילא על  את רעהו" 

נוגשים את החוב בשבילו שנמסר להם לפני השמיטה. ועל כן הפרוזבול מועיל רק 

להלוואות שניתנו לפני עשיית הפרוזבול.

כלומר  עשירים.   - ‘בול’  תקנה.   - ‘פרוז’  מילים:  משתי  מורכב  פרוזבול  השם 

התקנה של פרוזבול היא לטובת העשירים שלא יפסידו את הכסף שהלוו לאחרים 

כאשר לא יוכלו לגבותו עקב מצוות שמיטת כספים.

לא  מצוות  גם  זו  במצווה  יש  שהרי  כספים  להשמיט  מצוות  נשים  גם  ואמנם 

זה אשה שיש לה חשבון בנק  ולפי  ונשים חייבות בכל מצוות לא תעשה.  תעשה 

הכסף  על  שליטה  לבעל  ואין  כרצונה  בעלה(  )בהסכמת  בו  ועושה  מבעלה  נפרד 

הנמצא בחשבונה )ויש סוברים שאפילו אם הוא חשבון משותף אך יכולה לעשות 

לעשות  צריכה  שהיא  הרי  לאחרים  אלו  מכספים  והלוותה   - כרצונה(  שם  בכסף 

פרוזבול בכדי שתוכל לגבות את חובותיה.
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פנים  כל  על  או  הפרוזבול  את  עבורה  לעשות  שליח  להיות  הבעל  וביכולת 

לעושים זאת בעת התרת נדרים ואומרים בדיבורם שמוסרים את חובותיהם לבית 

דין יכולים באותה עת לומר גם כן בשביל האשה - שגם אשתו מוסרת לבית הדין 

את חובותיה )וזאת אפילו שלא בידיעתה מחמת הכלל “זכין לאדם שלא בפניו"(.

)הלכות  זה מעיקר הדין אך למעשה לפי דברי שולחן ערוך אדה"ז  כל  ואמנם 

ואינו  שמים  ירא  של  חומרא  היא  הפרוזבול  עשיית  שבימינו  לה(  סעיף  הלוואה 

מעכב את תביעת החובות הרי שנראה שלא הטריחו את הנשים לעשות זאת ואף 

לא הטריחו את הבעל לעשות זאת בשבילה.

של  תעשה’  ‘לא  במצוות  הדין  מעיקר  מחוייבת  שאשה  האמור:  מן  העולה 

‘שמיטת כספים’ ולכן אם יש לה חשבון נפרד או אפילו משותף עם בעלה אך יש לה 

גם שליטה על הכסף והלוותה לאחרים אזי מעיקר הדין עליה לעשות פרוזבול או 

שעל כל פנים בעלה יעשה עבורה )וכמובן כאשר אין לה שליטה בכספי הבית ורק 

בעלה מתעסק בזה הרי שאין צורך שתעשה זאת(.

אולם למעשה מאחר וכיום עשיית פרוזבול לשיטת ‘שולחן ערוך אדה"ז’ היא 

חומרא בלבד לא הטריחו את הנשים בכך והרוצה לטרוח ולעשות - תעשה.

זמן עריכת ה’פרוזבול’
שאלה: האם יש לעשות ‘פרוזבול’ בסוף השנה שישית לפני שנת השמיטה או 

בסוף השנה השביעית בסיום שנת השמיטה?" 

דין  בכלל  מהו  א(  פרטים:  בכמה  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

ד(  לארץ?  בחוץ  גם  חל  זה  האם  ג(  הפרוזבול?  תקנת  מהי  ב(  כספים?  שמיטת 

אימתי שנת השביעית משמטת את ההלוואות?

ישנה מצוות עשה מהתורה שהמלווה לחברו כסף במשך שש השנים שעד שנת 

השמיטה ישמיט בשנת השמיטה את כל הלוואותיו שחייבים לו כפי שנאמר בפסוק 

בספר דברים )טו ב( “שמוט כל בעל משה ידו".

וגדר מהות המצוה היא שהמלווה יעזוב את החובות ולא יתבע אותם מן המלווה. 

ולכן אם בא הלווה להחזיר לו את החוב צריך המלווה לומר לו “משמיט אני את 

החוב וכבר נפטרת ממני" )רמב"ם הלכות שמיטה ט כח(.
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ומצווה זו חלה בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ כיון שמצוות שמיטת כספים 

שנים  שבע  “מקץ  שם(  )דברים  בפסוק  וכמודגש  לקרקע  ולא  לאדם  מתייחסת 

ישה ברעהו לא  ידו אשר  כל בעל משה  וזה דבר השמיטה שמוט  תעשה שמיטה 

יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה’". וכל מצוה שהיא חובת הגוף חלה גם 

בחוץ לארץ וזאת בשונה ממצות שמיטת הקרקעות בשמיטה שמתייחסת לקרקע 

ועל כן היא בארץ ישראל בלבד ככל מצוה שהיא חובת קרקע.

ובזמן הזה שמצוות יובל אינה נוהגת אזי מצוות שמיטת קרקעות אינה מהתורה 

אלא מדרבנן בלבד )שולחן ערוך אדה"ז הלכות הלוואה סעיף לד(. אמנם רבותינו 

ז"ל תקנו שתחול אף בזמן הזה בכדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים מישראל 

)רמב"ם שם ט ג(.

בעניין תקנת הפרוזבול מובא במשנה שכאשר ראה הלל הזקן שאנשים נמנעים 

מלהלוות זה לזה עקב שמיטת החובות בשביעית ועוברים על ציווי התורה )דברים 

באחיך  עיניך  וראה  השמיטה  שנת  השבע  שנת  קרבה  לאמר  לך..  “השמר  ט(  טו 

האביון ולא תתן לו.. והיה בך חטא" עמד הלל ותיקן פרוזבול כדי שהשמיטה לא 

תשמט את החוב כך שאנשים ימשיכו להלוות זה לזה ללא חשש שהחוב יאבד.

יגבו  שהם   - דין  לבית  החוב  את  מוסר  שהמלווה  הוא  הפרוזבול  של  עניינו 

את החוב עבורו. במצב כזה השביעית אינה משמטת את החוב שנאמר “לא יגוש 

דין  זו אינו צריך לתבוע את חובו מפני שהבית  ידי תקנה  וממילא על  את רעהו" 

נוגשים את החוב בשבילו שנמסר להם לפני השמיטה. ועל כן הפרוזבול מועיל רק 

להלוואות שניתנו לפני עשיית הפרוזבול.

כלומר  עשירים.   - ‘בול’  תקנה.   - ‘פרוז’  מילים:  משתי  מורכב  פרוזבול  השם 

התקנה של פרוזבול היא לטובת העשירים שלא יפסידו את הכסף שהלוו לאחרים 

כאשר לא יוכלו לגבותו עקב מצוות שמיטת כספים.

לדעת שולחן ערוך אדה"ז )שם סעיף לו( זמן עשיית הפרוזבול לכתחילה הוא 

בסוף השנה השישית - לפני ראש השנה של שביעית ולא כמנהג העולם לעשות 

ששמיטת  הסובר  הרא"ש  לדעת  שחושש  מפני  השביעית  השנה  בסוף  פרוזבול 

שאסור  זה  לעניין  פנים  כל  על  השביעית  השנה  בתחילת  כבר  נעשית  הכספים 
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למלווה לתבוע את חובו וממילא הוא עלול להימנע מלהלוות. ובאמצעות הפרוזבול 

בסוף שישית יוכל לתבוע את חובו.

אמנם מנהג חב"ד למעשה לעשות פעמיים: אחת בסוף שישית לחשוש לדעת 

הרא"ש כמובא בשולחן ערוך אדה"ז ובנוסף גם כמנהג העולם בסוף שביעית בכדי 

שלא ישמטו ההלוואות שניתנו במהלך שנת השמיטה עצמה ומועד פירעונן הוא 

במהלך שנת השמיטה )או שנתן בסתם שאזי מועד הפרעון הוא לאחר שלושים יום 

כי סתם הלוואה לשלושים יום( ואזי שביעית משמטת חובות אלו. וממילא ימנעו 

אנשים מלהלוות במהלך שנת השמיטה עצמה.

ועל ידי כך שעושים פרוזבול גם בסוף השנה השביעית לא יתבטלו חובות הללו 

גם כן )שולחן מנחם חושן משפט עמוד מז. וראה גם בשולחן ערוך אדה"ז שם בסוף 

סעיף לו - שאם לא עשה פרוזבול בסוף השנה השישית יעשנה בשביעית ורק אחר 

כך יגבה את חובו(.

העולה מן האמור: שמנהג העולם לעשות פרוזבול בסוף השנה השביעית בלבד 

בכדי שלא ישמטו חובותיהם שחייבים להם. וההולכים כשיטת ‘שולחן ערוך אדה"ז’ 

גם  כאמור  לחשוש  )בכדי  השישית  השנה  בסוף  הפרוזבול  את  לכתחילה  עושים 

לדעת הרא"ש(. וההולכים לפי מנהג חב"ד יעשו בפועל פעמיים - אחד בסוף השנה 

השישית ואחד בסוף השנה השביעית.

פדיון נפש בערב ראש השנה
שאלה: כיצד צריכים לנהוג בעת כתיבת הפדיון נפש בערב ראש השנה? זכור לי 

שיש בזה הרבה מנהגים ואינני זוכר את כולם ואשמח לעזרתכם בעניין. 

הרבי  אל  המכתב  כתיבת  מהות  על  כללית  בהקדמה  נקדים  ראשית  תשובה: 

ומתוכה נגיע גם להוראות המעשיות שניתנו מהרבי בנוגע לכתיבת הפ"נ.

בכלל מאז ומעולם הכתיבה אל הרבי היא אחד הדרכים הכי מרכזיות שמתקשרים 

דרכם אל הרבי. וכתיבה זו בעצם קיימת במשך כל השנה כולה.

מנהג נפוץ בין החסידים שבסיום תקופה - חודש שבוע או כל זמן אחר כותבים 

לרבי מכתב קבוע בשם “דו"ח" - דין וחשבון מהנעשה איתם בפעילות שלהם ועוד. 
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וכן בכל זמן שיש לחסיד עניין לכתוב אל הרבי עושה הוא את כל ההכנות ויושב 

וכותב את המכתב אל הרבי.

בזמנים  גם  אלא  צרה  שיש  בעת  רק  לא  מכתבים  אליו  שיכתבו  מעוניין  הרבי 

שיש בשורות טובות ומשמחות ענינים שהצליחו לפעול וכל דבר טוב - רוצה הרבי 

שיכתבו אליו.

שהחושך  זו  בתקופה  גם   - שאת  וביתר   - קיים  הוא  הרבי  אל  לכתוב  המנהג 

יכסה ארץ ואין אנו רואים את הרבי בעיני בשר. והסיבה לזה כי לא עזב ולא יעזוב 

הרועה את צאן מרעיתו וברור ומובן כשמש שהרבי ממשיך להנהיג את עם ישראל 

בכל התוקף והכוח וגם כיום - ועוד יותר מפעם - ניתן )וכדאי( להתקשר אל נשיא 

הדור - הרבי.

זמן  ישנו  עת  ובכל  זמן  בכל  הרבי  אל  הגדולות של הכתיבה  כל המעלות  ועם 

מיוחד של כתיבת פדיון נפש. בחסידות מוסבר שכתיבת הפ"נ היא התמסרות של 

כל דרגות הנשמה של החסיד - נפש רוח נשמה חי’ ויחידה אל רבו.

כן הוא בקשה מהרבי שיפדה את נפשו של החסיד תמורת  פדיון נפש כשמו 

דמי הפ"נ שאותם מצרפים אל המכתב ולהצלחה בכל העניינים בגשמיות ובפרט 

ברוחניות.

הזמן הכי בולט לכתיבת ‘פדיון נפש’ הוא בערב ראש השנה. בזמן הזה כל יהודי 

מבקש ומתחנן אל בורא עולם שיכתוב ויחתום אותו לחיים טובים ארוכים ולשלום 

וזה הזמן המתאים ביותר לכתוב פדיון נפש - אל הרבי שיבקש עבור החסיד בתוך 

כלל ישראל.

מנהג זה מופיע מפורשות בספר המנהגים - חב"ד שם נכתב: בערב ראש השנה 

מוסר כל אחד פ"נ בעבורו ועבור בני-ביתו - ליד כ"ק האדמו"ר המברך את כל אחד 

ואחד בכתיבה וחתימה טובה. )אלו שהם בריחוק מקום - משתדלים לשלוח הפ"נ 

באופן שיתקבל לכ"ק האדמו"ר קודם ראש השנה(.

בנוסף לכך ישנו פ"נ כללי אותם מוסרים כלל ישראל בכל מקום שהם וגם מנהג 

זה הובא בספר המנהגים שהחסידים מוסרים פ"נ עבור כ"ק אדמו"ר שליט"א ובני-

ביתו ועבור כלל ישראל הנקרא בשם “פ"נ הכללי". בעת קבלת הפ"נ הכללי נוהג 
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כ"ק האדמו"ר לברך את כל בני-ישראל בכל מקום שהם בברכת כתיבה וחתימה 

טובה לשנה טובה ומתוקה.

פעם  )ואף  במקווה  לטבול  נוהגים  הכתיבה  לפני  הנה  עצמה  לכתיבה  ובנוגע 

אחת התייחס הרבי בחיוב לחסיד שלא כתב כי לא טבל במקווה(.

בנוסף לכך יש לקבל החלטות טובות לפני הכתיבה שהם יהוו בעצם כלי לקבלת 

הברכה. וגם את אותם הדברים שרוצים לתקן צריכים לכתוב בלשון חיובית.

בצורה טכנית הרבי ביקש שיכתבו את המכתבים בכתב ברור וקריא ולא לצופף 

ומצד  בדיו  לכתוב  נמסר  הרבי  ממזכירות  ומעליהם.  ביניהם  וכתיבה  המילים  את 

אחד בלבד של הנייר.

נוספת הוא הוראתו של הרבי שלא לכתוב “אנא לעורר רחמים רבים  הוראה 

אין  כי  ז"ל"  כמבואר בתשובת מהרי"ב  דרך מכניסי רחמים  על  ממקור הרחמים.. 

לתת לרבי כתובת מהיכן לעורר רחמים.

בכתיבת פ"נ לא כותבים את זמן הכתיבה ואפילו לא כותבים ב"ה בראש הדף 

אלא מייד כותבים “פ"נ" - ומבקשים את השמות המלאים עם שם האם.

בידי  שהכל  למרות  ברוחניות  והן  בגשמיות  הן  הנצרך  כל  את  מבקשים  בפ"נ 

שמיים חוץ מיראת שמים כי מדובר בחסיד שמבקש מרבו והחסיד הרבי והקב"ה 

הם דבר אחד.

לפני הכתיבה מתלבשים כמו בעת התפילה נוטלים ידיים לפני נותנים מטבע 

לצדקה. כותבים את המכתב על דף חלק ללא שורות ואם נשאר חלק בדף שלא 

התמלא מורידים את אותו החלק.

לרבי  שניתנות  המעות  והוא   - פ"נ  דמי  מצרפים  לפ"נ  בנוסף  לעיל  כמוזכר 

עבור אותם השמות שכותבים שיתפלל עליהם לשנה טובה ומתוקה. אמנם עיקר 

ההדגשה היא על ההתמסרות אל הרבי עם כל הכוחות אבל כדי לפעול פדיון נפש 

מוכרחים לתת מעות צדקה שתמורתם ייפדה האדם לשנה טובה ומתוקה.

בכיסו  דוחק  לו  מי שיש  ואפי’  נשואים  בחורים  ילדים  גם  נותנים  את המעות 

משתדל לתת מעות צדקה. את המעות ניתן להעביר לאחד המוסדות של הרבי או 

לקופת רבינו.
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ארוכים  טובים  לחיים  כולנו  ונכתב  ישראל  כל  תפילת  שתתקיים  רצון  ויהי 

ולשלום עוד היום ממש.

חובת ‘המוציא’ בסעודות ראש השנה
באכילת  להסתפק  שניתן  או  פת  לאכול  השנה  בראש  חובה  יש  האם  שאלה: 

שאר דברים ללא פת?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו חיוב 

לאכול פת ביום טוב? ב( האם ראש השנה שונה בזה מכל שאר ימים טובים? ג( אם 

כן האם יש הבדל בזה בין ליל ראש השנה ליומו?

כתב מרן המחבר בשולחן ערוך אורח חיים סימן תקכט סעיף א’ שחייב אדם 

ביום טוב לבצוע על שני ככרות ולקבוע כל סעודה על היין.

וחיוב זה הוא שיעשה האדם לפחות ב’ סעודות אחת בלילה ואחת ביום בבוקר 

)מגן אברהם(. אך ביום טוב שלא חל בשבת אין זקוקים לעשות סעודה שלישית 

)טור בשם אביו(.

שאכילת  מפני  שזהו  ג’(  בסעיף  )שם  אדה"ז  ערוך  בשולחן  הביא  הדבר  וטעם 

פת נכללת בחיוב עונג ושמחת יום טוב שאמרו חכמים. וכמבואר בסימן רמב סעיף 

א’ שהעונג והשמחה ביום טוב במאכל ומשתה - הוא מן התורה. וביאר בקונטרס 

אחרון שם )סימן קטן ב’( שמה שנכלל בעונג והשמחה מהתורה ביום טוב הוא רק 

עונג שיש בו שמחה - כמו בשר ויין כפי שאמרו חכמים שאין שמחה אלא בבשר 

ואין שמחה אלא ביין. אבל העונג בשאר דברים - כמו אכילת פת אינו אלא מדברי 

סופרים כמו שהוא בחיוב שבת. ולכן כתב כאן בסימן תקכט לגבי חיוב אכילת פת 

שנכלל בעונג יום טוב - “איזהו עונג שאמרו חכמים".

כלומר כאשר חכמים למדו שבמצות עונג נכלל עשיית “סעודה" בלילה ובבוקר 

ולא מספיקה רק אכילת בשר ושתיית יין הנה נוצר מכך חיוב מדברי סופרים לאכול 

לחם מאחר ועיקר ה"סעודה" הוא הלחם שהאדם אוכל.

ולכן צריך האדם ליזהר לאכול בכל סעודת יום טוב פת בשיעור כביצה ומעט 

יותר )מגן אברהם( מאחר ועד שיעור כביצה נחשבת האכילה כאכילת ארעי ומעט 

מעבר לכך נחשבת אכילת קבע ועל כן ישנו שיעור האמור.
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כל האמור הוא לגבי כל יום טוב. ולגבי ראש השנה מביא הרמ"א בסימן תקצז 

ימי  ‘עשרת  בשאר  כמו  השנה  בראש  להתענות  שמצוה  אומרים  שיש  א’  סעיף 

תשובה’ שיש מתענים בכל ימים אלו.

- כמו שאסור  אין הלכה כדבריהם אלא אסור להתענות בראש השנה  אמנם 

ולשמוח  ולשתות  לאכול  מצוה  ואדרבה  טובים.  וימים  שבתות  בשארי  להתענות 

בראש השנה. וכמבואר בסימן תקפג שנוהגים לאכול בשר שמן ולשתות דבש ומיני 

מתיקה כדי שתהא השנה הזאת מתוקה ושמינה. וכן כתוב בעזרא “אכלו משמנים 

ושתו ממתקים". רק שלא יאכלו כל שבעם בכדי שלא יקלו ראש ותהיה יראת ה’ על 

פניהם )שולחן ערוך אדה"ז שם(.

*

ועל פי האמור יצא לנו נפקא מינה לגבי השוכח לומר יעלה ויבוא בברכת המזון 

בראש השנה בין אם שכח בלילה לבין אם שכח ביום: וכמבואר בשולחן ערוך אדה"ז 

סימן קפח סעיף י’ שבחול המועד וראש חודש אם שכח לומר יעלה ויבוא בברכת 

המזון אינו חוזר שוב מפני שברכת המזון בימים אלו היא רשות בלבד שאם רוצה 

האדם יכול לאכול מיני פרות וכיוצא בהם בלא סעודת פת העיקר שאינו מתענה 

בהם. ועל כן אינו חוזר שוב את ברכת המזון.

וכמו כן בראש השנה שאינו חוזר שוב על יעלה ויבוא עם שכח למרות שהעיקר 

כיון  מקום  מכל  טובים  ימים  בשאר  כמו  פת  השנה  בראש  לאכול  שחייב  כהדעה 

הלכה  שאין  למרות  כן  על  מצוה  שזו  אומרים  ואף  להתענות  מתירים  שישנם 

לעניין  פנים  כל  על  לדבריהם  לחוש  יש  עיקר מכל מקום  דבריהם  ואין  כדבריהם 

כניסה לספק ברכה לבטלה שלא לחזור שוב על ברכת המזון.

אמנם מובא בסידור אדה"ז שכל דין זה הוא דוקא באכילת הסעודה של היום 

דוקא אך באכילת הסעודה של הלילה חייב לחזור שוב ברכת המזון אם שכח יעלה 

ויבוא.

וטעם החילוק הביא ב’שער הכולל’ מהמגן אברהם שמאחר וכל הסיבה שלא 

חוזרים היא מפני חשש ברכה לבטלה על פי הדעה שלא חייבים לאכול ואדרבה 

מצוה להתענות הנה כל זה הוא דוקא ביום שהרי גם לפי דעה זו אין מתענים בלילה 
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רק ביום. ונמצא שבסעודת הלילה לדברי הכל חובה מדברי סופרים לאכול פת מעט 

יותר מכביצה וממילא אם שכח יעלה ויבוא חוזר.

העולה מן האמור: שהעיקר להלכה שחובה מדברי סופרים לאכול אף בראש 

השנה סעודת פת - לפחות מעט יותר מכביצה )שזו אכילת קבע( - הן בלילה והן 

ביום - כמו בשאר ימים טובים. ]אמנם לעניין מי ששכח ‘יעלה ויבוא’ בברכת המזון בסעודת הלילה 

חייב לחזור שוב על ברכת המזון ובסעודת היום לא יחזור.[

עמידה בעת פתיחת ארון הקודש
שאלה: האם בכל פעם בה פותחים את ‘ארון הקודש’ בתפילות ראש השנה ויום 

הכיפורים בשביל אמירת פיוטים יש צורך לעמוד למרות שאין מוציאים את ספרי 

התורה מהארון?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש חיוב  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

בכלל לעמוד בפני ספר תורה? ב( אם ישנו אזי האם החיוב הוא בעצם הראייה של 

ספר התורה אף אם הוא מונח במקומו בארון או דוקא כאשר הוא מהלך כנגדו?

מרן  כותב  שם  ד’  סעיף  קמו  סימן  ערוך  בשולחן  המובא  להביא  יש  ראשית 

וכתב הרמ"א  צריך לעמוד מעומד בשעה שקוראים בספר התורה.  המחבר שאין 

שמכל מקום יש מחמירים ועומדים בעת הקריאה וכן נהג המהר"ם.

זה רק השומעים שלמטה מהבימה  אין  ומה שאין צריך לעמוד בעת הקריאה 

אלא אף מי שנמצא על בימת הקריאה עצמה מאחר ואין צריך לעמוד בפני ספר 

מונח  הוא  כאשר  אבל  והליכתה  נשיאתה  בעת   - נושאו  אדם  כאשר  אלא  תורה 

במקומו אין צריך לעמוד.

אך זהו דוקא הנמצאים על הבימה בכדי לשמוע הקריאה וכיוצא בזה אך העולים 

לתורה מחויבים לעמוד בעת עלייתם לתורה כמבואר בשולחן ערוך סימן קמא וכן 

הקורא בתורה מחוייב לעמוד בעת קריאתו.

יושב  שאדם  הקריאה  לאחר  כגון  יושב  והוא  בידו  תופסו  אדם  כאשר  כן  כמו 

אלו  ואפילו  בפניו  לעמוד  צריך  אין  ההפטרה  קריאת  בעת  תורה  הספר  ומחזיק 
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יושב  שתופסו  ומי  מאחר  תורה  הספר  של  אמות  ד’  בתוך  הבימה  על  העומדים 

במקומו )משנה ברורה שם יז(.

על  תורה  הספר  עם  עומד  שאחד  בעת  שאפילו  מגדים  בפרי  כתב  מזו  יתירה 

הבימה ללא הילוך כגון בעת שהשליח ציבור מזכיר נשמות גם כן לא חייבים לעמוד 

מפני הספר תורה מאחר והשליח ציבור עומד עמו במקום אחד ואינו נושא ומוליך 

אותו.

אך מנהג העולם גם במקרה כזה שהספר תורה עומד במקום אחד לעשות הידור 

לתורה ולעמוד )שער הציון שם יח(.

ובעת הגבהת התורה מבואר באליה רבה שהכל מחויבים לעמוד - אף שהיא 

ברשות אחרת ועומדת במקומה וטעם הדבר מפני שמגביהים אותה בכדי להראות 

אותה לעם וממילא מחויבים לכבדה.

הכל  חייבים  למקומה  עד  אותה  ומוליכים  התורה  את  שנושאים  בעת  אמנם 

לעמוד מפניה ואפילו להיסמך על איזה דבר אסור מאחר שסמיכה כישיבה.

עד  פנים  כל  על  או  המיוחד  למקומו  תורה  הספר  שיגיע  עד  היא  והעמידה 

שיתכסה מעיניו )שערי אפרים(.

זהב שמכל  ומה שכתב המחבר שאין צריך לעמוד בעת הקריאה הביא בטורי 

ועד  לעולם  המבורך  ה’  ברוך  ועניית  ‘ברכו’  אמירת  בעת  לעמוד  חובה  יש  מקום 

מאחר ונחשבים כדבר שבקדושה. והוא לדברי הכל.

ולמרות מה שכתב הרמ"א שיש מחמירים ועומדים בעת הקריאה בתורה כתבו 

הפרי חדש והגר"א שהעיקר הוא כסברא הראשונה של המחבר שאין צריך לעמוד 

וכן מנהג העולם.

והוסיפו מה שכתב הבית חדש שאף המהר"ם שנהג לעמוד בעת קריאת התורה 

מודה שמעיקר הדין אין צריך לעמוד אלא שסבר שראוי להדר ולעמוד והטעם מפני 

שהשומע צריך לעלות בדעתו בעת הקריאה כאילו שומע אותה כעת מפי הגבורה 

בסיני כמאמר רז"ל בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום ניתנה. ובעת מעמד הר סיני 

כולם עמדו.
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ואדם שהוא חלש או מפני גילו או מפני טבעו וקשה לו לעמוד ואם יעמוד לא 

תהיה דעתו מיושבת עליו לכוין היטב לקריאת התורה מוטב שישב ויכוין כראוי ולא 

יהדר בזה )משנה ברורה(.

ואף למי שמהדר זהו רק בעת קריאת התורה ממש אך בין ‘גברא לגברא’ אין 

צריך לעמוד לדברי הכל )בית חדש(.

העולה מן האמור: שמעיקר הדין אין צריך לעמוד בעת פתיחת ארון הקודש כל 

עוד ספרי התורה מונחים במקומם אף שרואה אותם. ואף אם ספרי התורה אינם 

במקומם בארון קודש אך הם מונחים במקום הקריאה על גבי הבימה או על גבי 

אדם שמחזיק אותם - אין צריך לעמוד.

ורק בעת שמוליכים את ספר התורה ממקומו המיוחד לבימת הקריאה וכדומה 

אזי חובה לעמוד עד שיתכסה מעיניו או עד שיגיע ספר התורה למקומו.

ממש  התורה  קריאת  בעת  לעמוד  יהדרו  ‘המהדרים’  האשכנזים  מנהג  ]ולפי 

אמנם רק אם יש להם כח לעמוד ולכוין לקריאת התורה כראוי.[

שמיעת ברכות התקיעה
ואינם  מקום  מחוסר  התקיעות  בעת  הכנסת  לבית  מחוץ  העומדים  שאלה: 

שומעים את הברכות שלפני התקיעות מפי הבעל תוקע - מחמת ריחוקו )אך את 

התקיעות הם כן שומעים( האם יוצאים הם ידי חובה? 

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם הברכות  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

מעכבות את האדם מלצאת ידי חובת המצוה? ב( האם יכולים לברך לעצמם לפני 

‘סדר’  בין  לברך  יכולים  האם  לפני  לברך  הספיקו  לא  אם  ג(  התקיעות?  שמיעת 

ל’סדר’ של התקיעות? ד( אם לא הספיקו גם אז האם יכולים לברך לפני התקיעות 

של מוסף?

ראשית יש לציין את הכלל הידוע במצוות שברכות המצוות אינן מעכבות את 

האדם בדיעבד מלצאת ידי חובת המצוות כלומר שגם אם אדם לא בירך כלל לפני 

קיום מצוה אם עשה את המצווה יצא ידי חובת המצווה גם ללא הברכה.
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ולעניין  אך כמובן שלכתחילה יש לברך לפני עשיית כל מצוה כתיקון חכמים 

המצווה  חובת  ידי  הרבים  את  ומוציא  מברך  תוקע  הבעל  שופר  תקיעת  מצוות 

וברכותיה ולכן על בעל התוקע לכוין להוציא את הרבים ידי חובת המצווה והברכות 

תוקע  הבעל  באמצעות  המצווה  חובה  ידי  לצאת  יכוונו  והקהל  בברכות(  רק  )לא 

ויכוונו לברכותיו ויענו אמן ולא יאמרו ברוך הוא וברוך שמו על הברכה משום הפסק 

)אך בדיעבד גם אם אמרו ברוך הוא וברוך שמו או אם לא ענו אמן כל שכיוונו לצאת 

יצאו ידי חובה(. )ראה משנה ברורה קכד כא(.

ולכן מי שיודע שלא יוכל לשמוע את הברכות כראוי מכל סיבה שהיא או מפני 

ואינו  עליו  כבדה  ששמיעתו  אדם  שהוא  מפני  או  תוקע  מהבעל  בריחוק  שעומד 

שומע כראוי יכול הוא לברך בעצמו את הברכות לפני שמיעתו מהבעל תוקע ויכוין 

לצאת בשמיעת התקיעות בלבד מהבעל תוקע )בן איש חי נצבים אות טו(. ואם בכל 

זאת שמע את סיום ברכת הבעל תוקע גם כן אם סיים לברך בעצמו יענה אמן על 

ברכתו של הבעל תוקע.

הבעל  שמתחיל  לפני  הברכות  את  לסיים  בעצמו  שמברך  כזה  במקרה  ויזהר 

תוקע להשמיע את התקיעות שהרי צריך לשמוע כל תקיעה ותקיעה מתחילה ועד 

סופה ממש ואפילו אם מדובר בתקיעה ארוכה כמבואר בסימן תקצב. ואמנם אם 

הבעל תוקע החל כבר לתקוע והוא עדיין אוחז באמצע הברכה מכל מקום ימשיך 

לברך את הברכות ולאחר התפילה ישלים את הסדר שלא שמע כראוי מפני אמירת 

הברכות.

והנה בסימן תקפה בסעיף ג’ מובא שאם בעל תוקע אינו יכול לתקוע מפני כל 

סיבה שהיא וכבר אמר את הברכות יכול אחר לתקוע במקומו או להשלים מה שלא 

תקע ואינו צריך לברך שוב כי יצא כבר במה שבירך הראשון.

את  בירך  שהראשון  בעת  היה  שהמחליף  כמובן  שזהו  ברורה  במשנה  וכתב 

הברכות כי אם לא היה שם אזי צריך לברך בלחש לעצמו על כל פנים לפני שיתחיל 

לתקוע )בית יוסף( והקהל כבר יצאו בברכת הראשון. ואמנם אם כבר יצא ידי חובה 

לפני כן ורק תוקע בשביל להוציא את הקהל אינןו צריך לברך אפילו לעצמו.

ומכך מובן שאדם שמסתפק האם ישמע את התקיעות כראוי או שבא באיחור 

כל  ועל  הברכות  את  בעצמו  לברך  יזדרז  הברכות  את  החלו  וכבר  לתקיעות  קצת 
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פנים יברך לפחות את הברכה הראשונה של לשמוע קול שופר ואת ברכת שהחיינו 

יברך לאחר מכן בין ‘סדר’ ל’סדר’ של התקיעות. ואם לא הספיק לברך לפני כן כלל 

אזי יברך בין סדר לסדר.

ולעניין אדם שלא בירך כלל בתקיעות דמיושב האם יוכל לברך לפני תקיעות 

דמעומד של מוסף נחלקו בזה הפוסקים יש אומרים שכיון שכבר יצא ידי חובתו 

ויש אומרים שיכול לברך עליהם מפני שהם עדיין  יכול לברך  מהתורה שוב אינו 

חלק מהכשר המצוה על דרך מי שלא בירך על הלולב שיכול לברך לפני הנענוע 

למרות שכבר יצא ידי חובתו מהתורה מפני שהם חלק מהכשר המצוה והוא הדין 

ט’(. ומאחר שספק ברכות להקל אזי לא  כאן )שאלות ותשובות פרי הארץ סימן 

יברך.

שיברך  טוב  הכי  מאוחר  ובא  כלל  התקיעות  את  עדיין  שמע  שלא  מי  אמנם 

על התקיעות שלאחר התפילה שהוא מנהג על פי קבלה ובזה יאמר לבעל תוקע 

שיתקע כראוי ויכוין להוציא את כל מי שלא שמע או לא שמע כראוי ויברך לפני כן 

ויצא ידי חובת המצוה.

את  לעצמו  יברך  הברכות  ישמע  שמא  ספק  לו  שיש  שמי  האמור:  מן  העולה 

הברכות ויזהר לסיים לפני הבעל תוקע. ואם לא הספיק לסיים מכל מקום יסיים את 

הברכה וישלים את הסדר שלא שמע לאחר מכן.

ואם רואה שאין לו זמן כל כך לברך לפני התקיעות יכול לברך רק את הברכה 

הראשונה ואת ברכת שהחיינו יברך בין סדר לסדר של התקיעות ובמקרה הצורך 

יכול לברך אף את שתי הברכות בין סדר לסדר.

בירך בעצמו  ואף לא  ולא שמע את הברכות  אך אם כבר שמע את התקיעות 

ישנה מחלוקת אם יכול לברך על תקיעות של מוסף ו’ספק ברכות להקל’.

“לבלבל את השטן"
שאלה: ראיתי באתרכם מאמר על כך שישנם מנהגים מסוימים שעושים אותם 

בחודש תשרי כדי לבלבל את השטן. אמנם יש שם כמה מקורות אבל אני לא מבינה 

איך זה הולך בדיוק מה זה אומר איך אפשר לבלבל אותו? הייתי שמחה שתבארו 

את העניין יותר. 
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תשובה: אכן מצינו בספרות ההלכתית כמה וכמה מנהגים שעושים בימי הדין 

של ראש השנה ויום הכיפורים והסיבה שלהם היא אכן - לבלבל את השטן.

וכדי להבין את המשמעות שלהם נפרט בתחילה חלק מהם ולאחר מכן ננסה 

להסביר את הדברים כפי יכולתנו.

בכל חודש וחודש חלק בלתי נפרד מהתפילה )ועד שאם לא הזכירו חוזר לראש( 

הוא הזכרת ר"ח. ומובא על זה בשולחן ערוך אדה"ז או"ח סתקצ"א ס"ו. ]והוא מלבוש 

)סתפק"א ס"א. וראה גם סתקפ"ב ס"ו( ועוד[ - “אין מזכירין ענין ראש חודש בתפילות ראש 

השנה “לערבב השטן שלא ידע שהיום הוא ראש חודש תשרי )ולא יבוא לקטרג(".

ובפשטות הדברים אכן משמע שאם לא יזכירו את ענינו של ר"ח הרי לא ידע 

השטן שהוא יום ר"ה ולא יבוא לקטרג.

מנהג נוסף שטעמו הוא גם כן כדי להטעות את השטן הוא מה שבשבת מברכים 

חודש תשרי - לא מברכים את החודש כמו שעושים בשאר החדשים.

ועל זה מובא בפוסקים “כדי לערבב את השטן שלא ידע ראש השנה" ובלבוש 

)רסתקפ"א שם( מוסיף “כיון שלא קדשהו".

מנהג נוסף שמובא שמה שלא מסיימים ומתחילים את התורה בר"ה - הוא כדי 

לבלבל את השטן.

בהסתכלות ראשונית אכן נראה שבכך שלא קידשו את החודש ולא הזכירו את 

ענינו של ר"ח הרי בכך הוא לא ידע שהיום הוא ר"ה ולא יבוא לקטרג.

על מנהגים אלו מובאת שאלה קשה:

הרי ה"שטן" הוא מלאך והוא מופיע בבית דין של מעלה וכו’ כנאמר בתחילת 

האלקים  בני  בתוך  השנה  בראש  הדין  ביום  בא  שהשטן  ואילך(  ו  )א  איוב  ספר 

“להתייצב על ה’" - וא"כ כיצד ניתן להטעות אותו בדברים כ"כ פשוטים עד שהם 

כתובים בלוחות השנה ומפורסמים בכל העולם.

והתשובה על כך היא:

ההתעוררות  וממילא  ההזכרה  לישראל  חסרה  ר"ה  שביום  השטן  כשרואה 

נחלש  הוא  הרי  והתחלתה  תורה  של  גמרה  של  המעלה  וכן  ר"ח  של  הרוחנית 
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בקטרוגו בסוברו שעבודתם הרוחנית של ישראל פגומה ואין הוא צריך להתאמץ 

למצוא בהם חסרונות נוספים.

ומבהיר הרבי באחת השיחות - למרות שהשטן יודע שנוהגים כך במטרה לבלבל 

אותו בכל זאת הרי למעשה חסרה התעוררות וזכות זו עם כל התוצאות הכרוכות 

בכך - שאין לישראל התעוררות זו

וזה שמונעים את ישראל מפעולות אלו אף שהוא פועל חסרון - כי עצם העובדה 

שנמנעים מפעולות אלו כדי לערבב השטן צריכה ומביאה לידי התעוררות תשובה 

עמוקה יותר מאשר זו שחסרה בגלל אי ביצוע מנהגים אלו. הוא חש במצבו שיש 

לשטן כוח חזק כ"כ עד שנוטלים ממנו ענינים אלו.

כאן  יותר אלא שלא חסרה  רק שנגרמה התעוררות עמוקה  לא  עומק:  וביתר 

המעלה של מעשה בפועל. כי ההמנעות מהמנהגים היא מנהג ישראל אשר - “תורה 

היא" - זהו קיום התורה למעשה שנעשה מתוך שמחה רבה. בחישובו של השטן על 

פי טעם ודעת יש להבחין ולומר שאי אפשר שתהיה חיות בהמנעות כמו במעשה 

חיובי אך לאמיתו של דבר מצד רצון המלך אין הבדל בין עבודה אחת לאחרת. עצם 

ההימנעות “תורה היא"

ודברים דומים נאמרו בפוסקים בנוגע לטעם התקיעות בחודש אלול וההפסקה 

בערב ר"ה - כדי לערבב את השטן שמובא ]רא"ש )ראש השנה בסופה( ראבי"ה )שם סתקמ"ב( 

כטעם  כו’"([  יבין  “שלא  היינו  השטן  שערבוב  ההסברה  בלי  אבל   - ועוד  פרד"א  בשם  )רסתקפ"א(  וטור 

למנהג תקיעת השופר במשך חודש אלול - שעל ידי כן מבלבלים את השטן “שלא 

יבין מתי יהיה ראש השנה". וכן “אין תוקעין בערב ראש השנה כי אז יהיה סבור 

השטן שעבר יום הדין".

והביאור בזה שהתקיעות בחודש אלול הם “כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה" 

ועי"כ שישראל תוקעים בשופר ומתעוררים לחזור בתשובה מתבלבל השטן ו"לא 

יבין מתי יהיה ראש השנה" ואין הכוונה שאין השטן יודע את המפורסם בלוח השנה 

מתי חל היום של ר"ה אלא הכוונה היא שאין הוא יודע מתי חלה המהות והייחודיות 

של ראש השנה - הדין והמשפט שהוא הזמן המתאים לקטרוגו.
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כי כאשר היהודי חוזר בתשובה כראוי כבר לפני ר"ה הרי הוא כבר בטוח שיכתב 

ויחתם בספר של צדיקים הרי “דינו" נפסק לטובה כבר בחודש אלול. ועקב התקיעות 

זכו  כבר  אלול  בחודש  ההתעוררות  שעקב  וחושב  מתבלבל  הוא  אלול  חודש  של 

מתוך  רק  לפחות  הוא  שלו  הקטרוג  שבר"ה  כך  ישפיע  לא  וקטרוגו  בדין  ישראל 

לו לחשוב שזכו  ולגרום  יותר  ולבלבלו  וכו’.  נעשה בכל התוקף  אינו  ובודאי  ספק 

הנובעת  להתעוררות  צורך  אין  שכבר  בער"ה  התקיעה  את  מבטלים  בדין  ישראל 

מהתקיעות. אמנם השטן יודע שאי התקיעה הוא מנהג קבוע וטעמו לבלבל אותו 

זכו היתה הזכיה המוחלטת  הרי זהו מנהג ישראל שתורה הוא תורת אמת. ואילו 

בדין אכן כך שכבר עשו את העבודה הרוחנית של ר"ה ו"עבר יום הדין" ולכן קטרוגו 

הוא מתוך ספק.

ובע"ה שלא נצטרך לכל ענינים אלו כי תיכף ומייד משיח יבוא ויהיה יום הדין 

הגדול בגאולה האמיתית והשלימה.

טעות בתקיעות
‘בעל תוקע’ שטועה בתקיעות של ‘מעומד’ )הנערכות בתפילת מוסף(  שאלה: 

האם עליו לחזור ולתקן התקיעות או שמאחר וכבר יצאו הקהל ידי חובתם מהתורה 

להקפיד  צורך  אין  שוב  התורה(  קריאת  לאחר  )הנערכות  ‘מיושב’  של  בתקיעות 

בטעויות?

הצורך  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

מנהג  או  חכמים  תקנת  או  תורה  חיוב  זהו  האם  ב(  מוסף?  בתפילת  שוב  לתקוע 

בלבד? ג( האם על תקנה מדברי סופרים גם צריך להקפיד בטעויות?

נביא את המובא בשולחן ערוך אדה"ז סימן תקצב סעיף א’ שלמרות  ראשית 

שיצאו הציבור כבר ידי חובת מצוות שופר בתקיעות של מעומד שלאחר קריאת 

התורה מכל מקום כאשר מתפללים תפילת מוסף עם הציבור תקנו חכמים לתקוע 

שוב ‘תקיעה תרועה ותקיעה’ לברכות ‘מלכויות זכרונות ושופרות’ של מוסף.

שאז  לחש  בתפילת  ולא  התפילה  את  ציבור  השליח  בחזרת  רק  הן  התקיעות 

לא ניתן שיכוונו הקהל כולם את תפילתם יחד אמנם יש מקומות שנהגו לתקוע 
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כן  וגם בתפילת לחש ומסיים שם שאין לנהוג  בשניהם גם בחזרת השליח ציבור 

לכתחילה במקום שלא נהגו כן מתחילה )אך בסידור אדה"ז כתב כמו המנהג לתקוע 

בשניהם(.

תקיעות אלו נקראות ‘מעומד’ מפני שכולם חייבים לעמוד בשעת תקיעות אלו 

בשונה מתקיעות הראשונות שמעיקר הדין מחוייב לעמוד רק הבעל תוקע בלבד.

כמו כן תקיעות אלו נתקנו רק בציבור בלבד ולא ביחיד ולכן יחיד המתפלל אינו 

מפסיק בכדי לתקוע תקיעות אלו ואפילו יש לו מי שיתקע בשבילו מכל מקום לא 

יפסיק לשמוע.

אמנם למרות שתקיעות השניות במוסף הן מצוה מדברי סופרים מכל מקום אין 

צורך לברך עליהן כמו על כל המצוות מדברי סופרים מאחר והן נפטרות בברכות 

שברכו כבר על תקיעות הראשונות.

ומאחר והן נפטרות בתקיעות אלו לכן צריך האדם ליזהר שלא להפסיק בדיבור 

שלא מענייני התפילה משמיעת תקיעות של מיושב עד לאחר סיום שמיעת תקיעות 

דמעומד ולא רק הבעל תוקע אלא גם הציבור ששמעו את הברכות מהבעל תוקע 

כיון שהם יצאו ממנו ידי חובה בזה אין להם לדבר.

וממשיך לבאר שם שמכל מקום אם עבר ודיבר אינו צריך לחזור ולברך למרות 

הכלל שהפוטר שתי מצוות בברכה אחת ודיבר ביניהן עליו לחזור ולברך על המצוה 

השניה. מאחר ושני תקיעות אלו הן בעצם כעין מצוה אחת כי התורה חייבה את 

על סדר  אותן  וחכמים תיקנו לשמוע  האדם לשמוע תשע תקיעות בראש השנה 

הברכות - מלכויות זכרונות ושופרות שבתפילת מוסף רק שבכדי לערבב את השטן 

לפני התפילה ולא יקטרג בתפילה לכן נהגו ישראל לחלק את התקיעות מהתורה 

ומדברי סופרים לשתי פעמים: א( תקיעות דמיושב בכדי לקיים המצוה מהתורה 

ועליה מברכים. ב( גומרים את המצוה מדברי סופרים בתקיעות מעומד שעל סדר 

הברכות כתקנת חכמים.

ולכן מאחר ומדובר בשתי מצוות הנראות כמצוה אחת על כן אין לדבר ביניהן 

באמת  הן  כי  והתקיעות  התפילה  מענייני  בהן  להשיח  מותר  אבל  בטלים  דברים 

מצוה אחת. וכמו כן אם דיבר האדם אפילו דברים בטלים אינו צריך לחזור ולברך 
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מפני שלא שייך הפסק באמצע מצוה אחת כמו שאדם היושב בסוכה או שמניח 

תפילין מותר לו לדבר למרות שבכל רגע ורגע הוא מקיים מצוה.

ולפי כל האמור מובן מה שנפסק בשולחן ערוך אדה"ז סימן תקצ סעיף יט שבכל 

מקום שנתבאר שאם טעה צריך לחזור ולתקוע מתחילת הסדר של אותה תקיעה 

ידי חובתו מהתורה  יוצא  בה טעה הנה אין הפרש בזה בין תקיעות מיושב שבהן 

לבין תקיעות דמעומד שבהן יוצא ידי חובתו מדברי סופרים אלא בכל אחת מהן 

צריך לחזור.

קולות  השלושים  כל  את  מעומד  בתקיעות  לתקוע  שנוהגים  במקום  ואפילו 

מכל מקום אין לומר שאין צריך לחזור בתקיעות מיושב כי ביכולתו להשלים זאת 

בתקיעות מעומד כי מאחר ובירך על תקיעות מיושב עליו לעשותן כראוי בכדי שלא 

תהיה ברכתו לבטלה.

העולה מן האמור: שתקיעות מיושב הנערכות לאחר קריאת התורה בהן יוצאים 

ידי חובה מהתורה ובתקיעות מעומד הנערכות בתפילת מוסף בהן יוצאים ידי חובת 

מצות תקיעת שופר מדברי סופרים - שתיקנו לעשותם על סדר הברכות )מלכויות 

זכרונות ושופרות( ולכן בשני סדרי התקיעות - הן של מיושב והן של מעומד ישנה 

חובה לעשותם כראוי ואם טעה בהם עליו לחזור ולתקוע כפי דיני טעויות בתקיעות 

שופר שנתבארו בסימן תקצ.

הפסק בתקיעות
באמצע  אחד  ‘שבר’  מתכוין  בלא  לו  שיצא  השנה  בראש  תוקע  בעל  שאלה: 

תרועה האם זהו הפסק ועליו לחזור שוב?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

בכלל להפסיק בסוג תקיעה אחר ממה שאמור על הסדר? ב( האם יש הבדל בין אם 

תקע שבר אחד או כמה שברים בכדי להוות הפסק? ג( האם יש הבדל בין אם תקע 

לאחר שהפסיק מהתרועה שבר נוסף לא כפי הסדר האמור )כגון בתר"ת( או שהוא 

כאמור  שבר  כעין  ארוך  קול  מתכוין  בלא  עצמה  התרועה  בתוך  לו  יצא  אם  הדין 

בשאלה? ד( האם יש הבדל בכל זה לכתחילה או בדיעבד?
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ראשית יש להביא את הטעם של סדרי התקיעות האמורים בראש השנה כמובא 

בשולחן ערוך סימן תקצב. שמאחר והיה ספק מהי התרועה האמורה בתורה האם 

היא הגניחה כעין שברים או שהיא התרועה כעין יללה או שהיא שניהם יחד תיקנו 

חכמים לצאת ידי כל הספקות בכדי לצאת ידי חובת דין תורה ולתקוע בכל האופנים 

האמורים בשלשה סדרים - תשר"ת תש"ת תר"ת.

והטעם שלא מספיר לתקוע שלוש פעמים תקיעה שברים- תרועה ושוב תקיעה 

ממדרש  חכמים  שלמדו  מפני  נפשך  ממה  ויוצא  האופנים  כל  את  בזה  יש  והרי 

קול   - הפסק  בלא  מיד  התרועה  ולאחר  התרועה  לפני  להיות  שצריך  הכתובים 

פשוט של תקיעה ועל כן אם נאמר שיתקע כאמור יצא שישנו הפסק בין התקיעה 

הראשונה לתרועה שלאחריה לפי האופן שהתרועה האמורה בתורה היא היללות 

בלבד ונמצא שהשברים היו הפסק בין התקיעה לתרועה )מגן אברהם ולבוש(.

בלבד  )השברים(  הגניחה  היא  בתורה  האמורה  שהתרועה  נאמר  אם  כן  כמו 

יצא שהתקיעה הפשוטה שאמורה להיות מיד לאחר התרועה לא היתה סמוכה לה 

ממש בלא הפסק מאחר והיה את ההפסק של היללות )מה שאנו קוראים תרועה( 

- ביניהן. ולכן צריך לעשות שלשה סדרים שונים לפי כל האופנים האמורים סדר 

נוסף של תקיעה שברים תקיעה.  ותקיעה. סדר  אחד של תקיעה שברים-תרועה 

וסדר נוסף של תקיעה תרועה ותקיעה. ובכל סדר יש לעשותו שלשה פעמים כדין 

תורה שלמדו חכמים ממדרש הפסוקים )שם(.

וכל זה הוא כאשר התחיל לעשות באותו הסדר סוג קול שאינו מעין הסדר והקול 

שעומד בו כלל אך אם הוא מאותו הסוג בו אוחז אין צריך לחזור לראש השורה 

באותו הסדר ומספיק לחזור רק אותה התקיעה בה אוחז שיעשנה שוב כראוי. כגון 

שהוא בתשר"ת והחל לאחר שני שברים בלבד להריע והרי צריך לעשות על פי דין 

שלשה שברים שבמקרה כזה אינו צריך לחזור ממש לראש השורה ולתקוע מחדש 

אלא מספיק מה שיחל שוב את השברים-תרועה. מפני שהקול שעשה הוא מאותו 

הסוג בו אוחז כעת רק שלא עשאו כראוי והרי זה דומה לאדם שלא הצליח לתקוע 

את הקול בו אוחז כראוי שאינו צריך לחזור שוב מחדש ומספיק מה שחוזר לתקן 

שוב שיצא לו שוב הקול כראוי )רא"ש וטור שם(.



135אלול תשלי      

להריע  השברים  לאחר  והחל  למשל  תש"ת  בסדר  אוחז  הוא  אם  זאת  לעומת 

במקרה כזה יצטרך לחזור מהתחלה מפני שהתרועה בסדר זה היא לא מעין הקול 

כלל שצריך לעשות כמו כן אם יחל לעשות שברים לאחר התרועה בתר"ת שיצטרך 

אינה מעין הסדר שצריך לעשות כעת  לחזור לראש הסדר מפני שהתרועה כעת 

כלל )שם(.

ובמקרה שטועה אין זה משנה האם תקע במזיד או בשוגג או אפילו באונס כגון 

ויש כלל האומר שלמרות  לו באמצע התרועה קול ארוך כעין שבר מאחר  שיצא 

שהאדם אנוס אין זה אומר שנחשב כאילו עשה את המצוה אלא שרק פוטרים אותו 

על כך שלא קיים את המצוה כי היה אנוס אך אין לו שכר כאילו עשה ולא נחשב 

שקיים ולפי זה אפילו אם נאמר כאן שיהיה פטור במקרה כזה מכל מקום לא נחשב 

כאילו קיים מצוות שופר ועליו לחזור ולתקן. כמו כן אין זה שיצא בדיעבד אלא לא 

יצא כלל מאחר ושינה מהסדר האמור בתורה כפי שדרשו חכמים שלא יהיה הפסק 

כלל.

ובכל זה גם אין הבדל אם תקע שלשה שברים או אפילו רק שבר אחד גם כן 

צריך לחזור כאשר אין זה באותו הסדר שצריך להיות )שולחן ערוך אדה"ז שם סעיף 

יז(.

העולה מן האמור: שבכל מקום שעל בעל התוקע לחזור מחמת השברים שעשה 

בסדר זה )כגון שהוא בסדר תר"ת ותקע שברים( אין זה משנה האם לאחר התרועה 

החל לעשות שברים או אם יצא לו בלא מתכוין באמצע התרועה קול מעין שבר 

ואפילו רק שבר אחד בלבד עליו לתקן ולחזור מעיקר הדין לתחילת הסדר ולתקוע 

שוב כראוי.

לצאת ידי חובה ב’תקיעות דמעומד’
‘בעל תוקע’ שטועה בתקיעות של ‘מעומד’ )הנערכות בתפילת מוסף(  שאלה: 

האם עליו לחזור ולתקן התקיעות או שמאחר וכבר יצאו הקהל ידי חובתם מהתורה 

להקפיד  צורך  אין  שוב  התורה(  קריאת  לאחר  )הנערכות  ‘מיושב’  של  בתקיעות 

בטעויות?
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הצורך  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

מנהג  או  חכמים  תקנת  או  תורה  חיוב  זהו  האם  ב(  מוסף?  בתפילת  שוב  לתקוע 

בלבד? ג( האם על תקנה מדברי סופרים גם צריך להקפיד בטעויות?

נביא את המובא בשולחן ערוך אדה"ז סימן תקצב סעיף א’ שלמרות  ראשית 

שיצאו הציבור כבר ידי חובת מצוות שופר בתקיעות של מעומד שלאחר קריאת 

התורה מכל מקום כאשר מתפללים תפילת מוסף עם הציבור תקנו חכמים לתקוע 

שוב ‘תקיעה תרועה ותקיעה’ לברכות ‘מלכויות זכרונות ושופרות’ של מוסף.

שאז  לחש  בתפילת  ולא  התפילה  את  ציבור  השליח  בחזרת  רק  הן  התקיעות 

לא ניתן שיכוונו הקהל כולם את תפילתם יחד אמנם יש מקומות שנהגו לתקוע 

וגם בתפילת לחש ומסיים שם שאין לנהוג כן  בשניהם גם בחזרת השליח ציבור 

לכתחילה במקום שלא נהגו כן מתחילה )אך בסידור אדה"ז כתב כמו המנהג לתקוע 

בשניהם(.

תקיעות אלו נקראות ‘מעומד’ מפני שכולם חייבים לעמוד בשעת תקיעות אלו 

בשונה מתקיעות הראשונות שמעיקר הדין מחוייב לעמוד רק הבעל תוקע בלבד.

כמו כן תקיעות אלו נתקנו רק בציבור בלבד ולא ביחיד ולכן יחיד המתפלל אינו 

מפסיק בכדי לתקוע תקיעות אלו ואפילו יש לו מי שיתקע בשבילו מכל מקום לא 

יפסיק לשמוע.

אמנם למרות שתקיעות השניות במוסף הן מצוה מדברי סופרים מכל מקום אין 

צורך לברך עליהן כמו על כל המצוות מדברי סופרים מאחר והן נפטרות בברכות 

שברכו כבר על תקיעות הראשונות.

ומאחר והן נפטרות בתקיעות אלו לכן צריך האדם ליזהר שלא להפסיק בדיבור 

שלא מענייני התפילה משמיעת תקיעות של מיושב עד לאחר סיום שמיעת תקיעות 

דמעומד ולא רק הבעל תוקע אלא גם הציבור ששמעו את הברכות מהבעל תוקע 

כיון שהם יצאו ממנו ידי חובה בזה אין להם לדבר.

וממשיך לבאר שם שמכל מקום אם עבר ודיבר אינו צריך לחזור ולברך למרות 

הכלל שהפוטר שתי מצוות בברכה אחת ודיבר ביניהן עליו לחזור ולברך על המצוה 

השניה. מאחר ושני תקיעות אלו הן בעצם כעין מצוה אחת כי התורה חייבה את 
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על סדר  אותן  וחכמים תיקנו לשמוע  האדם לשמוע תשע תקיעות בראש השנה 

הברכות - מלכויות זכרונות ושופרות שבתפילת מוסף רק שבכדי לערבב את השטן 

לפני התפילה ולא יקטרג בתפילה לכן נהגו ישראל לחלק את התקיעות מהתורה 

ומדברי סופרים לשתי פעמים: א( תקיעות דמיושב בכדי לקיים המצוה מהתורה 

ועליה מברכים. ב( גומרים את המצוה מדברי סופרים בתקיעות מעומד שעל סדר 

הברכות כתקנת חכמים.

ולכן מאחר ומדובר בשתי מצוות הנראות כמצוה אחת על כן אין לדבר ביניהן 

באמת  הן  כי  והתקיעות  התפילה  מענייני  בהן  להשיח  מותר  אבל  בטלים  דברים 

מצוה אחת. וכמו כן אם דיבר האדם אפילו דברים בטלים אינו צריך לחזור ולברך 

מפני שלא שייך הפסק באמצע מצוה אחת כמו שאדם היושב בסוכה או שמניח 

תפילין מותר לו לדבר למרות שבכל רגע ורגע הוא מקיים מצוה.

ולפי כל האמור מובן מה שנפסק בשולחן ערוך אדה"ז סימן תקצ סעיף יט שבכל 

מקום שנתבאר שאם טעה צריך לחזור ולתקוע מתחילת הסדר של אותה תקיעה 

ידי חובתו מהתורה  יוצא  בה טעה הנה אין הפרש בזה בין תקיעות מיושב שבהן 

לבין תקיעות דמעומד שבהן יוצא ידי חובתו מדברי סופרים אלא בכל אחת מהן 

צריך לחזור.

קולות  השלושים  כל  את  מעומד  בתקיעות  לתקוע  שנוהגים  במקום  ואפילו 

מכל מקום אין לומר שאין צריך לחזור בתקיעות מיושב כי ביכולתו להשלים זאת 

בתקיעות מעומד כי מאחר ובירך על תקיעות מיושב עליו לעשותן כראוי בכדי שלא 

תהיה ברכתו לבטלה.

העולה מן האמור: שתקיעות מיושב הנערכות לאחר קריאת התורה בהן יוצאים 

ידי חובה מהתורה ובתקיעות מעומד הנערכות בתפילת מוסף בהן יוצאים ידי חובת 

מצות תקיעת שופר מדברי סופרים - שתיקנו לעשותם על סדר הברכות )מלכויות 

זכרונות ושופרות( ולכן בשני סדרי התקיעות - הן של מיושב והן של מעומד ישנה 

חובה לעשותם כראוי ואם טעה בהם עליו לחזור ולתקוע כפי דיני טעויות בתקיעות 

שופר שנתבארו בסימן תקצ.
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שמיעת קול השופר מרחוק
מחוסר   - השופר  תקיעת  בעת  הכנסת  לבית  מחוץ  שעומדים  אנשים  שאלה: 

מקום בתוך בית הכנסת ושמעו קול התקיעה דרך חלונות אך בקול נמוך וחלש האם 

יצאו ידי חובת תקיעת שופר?

חובה  יש  האם  א(  פרטים:  בכמה  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

איזה  הבדל  יש  האם  ב(  התוקע?  בעל  את  פנים  כל  על  לראות  או  יד  אל  לעמוד 

סוג קול שומעים בתקיעה - גבוה או נמוך? ג( האם יש הבדל האם שמע את קול 

התקיעה עצמה או רק את ההד שלו בלבד?

ראשית יש לציין שאין צורך לראות את בעל התוקע אלא המצוה היא כמובן 

לשמוע את קול התקיעה הבוקע משופר כשר. רק שבעל התוקע עליו לכוין להוציא 

אותו ידי חובה מאחר וכל המצוות אין אדם יוצא בהן ידי חובתו אלא אם כן נתכוין 

בעשייתן שהוא עושה דבר זה לשם מצוה ולכן יש צורך שיתכוונו הן השומעים והן 

אדה"ז  ערוך  )שולחן  שופר  תקיעת  מצות  חובת  ידי  ולהוציא  לצאת  תוקע  הבעל 

סעיף ה(.

ומבואר על כך בשולחן ערוך אדה"ז שם בסעיף ז’ שבעל תוקע שתקע בשופר 

וכוונתו היתה להוציא את כל מי שישמע את תקיעתו זו והשומע נתכוין לצאת ידי 

חובה אזי כל מי שכוין יצא ידי חובה למרות שהבעל תוקע לא כיון אליו במפורש 

והבעל  ידי חובה מאחר  יצא  ואינו מכירו כלל מכל מקום  יודע ממנו  ואפילו אינו 

תוקע נתכוין להוציא את כל מי שישמע ממנו התקיעות.

או  בשופר  שתוקעים  בשעה  הכנסת  בית  יד  על  מהלך  שהיה  מי  אפילו  ולכן 

אפילו יושב בתוך ביתו ושמע את קול השופר יצא ידי חובה - אם נתכוין לצאת בזה 

ידי חובה מפני שהשליח ציבור - הבעל תוקע הרי הוא מכוין להוציא ידי חובה את 

כל מי שישמע תקיעתו - יהיה מי שיהיה.

יתירה מזו הביא שם בסעיף ט’ שאדם שבא לבית הכנסת בכדי לשמוע התקיעות 

מהבעל תוקע ולצאת ידי חובה יחד עם ציבור המתפללים אזי אפילו אם לא היתה 

לו כוונה מפורשת בעת התקיעות שיוצא בזה ידי חובה אלא שמע בסתם יצא ידי 

לבית  ביאתו  בעת  לו  שהיתה  הראשונה  המחשבה  אחר  נגרר  והוא  מאחר  חובה. 

הכנסת על מנת לשמוע קול שופר יחד עם הציבור.
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בנוסף לעניין סוג קול התקיעות אם הוא גבוה או נמוך עבה או דק אין הפרש 

בזה בכדי לצאת ידי חובת תקיעת שופר וכפי שמבואר בשולחן ערוך בסימן תקפו 

סעיף ו’ שאם היה קול השופר עב מאוד או דק מאוד מכל מקום כשר מפני שכל 

הקולות היוצאים מן השופר כשרים למצוה.

אולם כל זה כאשר מדובר בקולות של השופר עצמו - ללא ערבוב של קול אחר 

כלל אבל אם שמע את קול השופר בערבוב לא יצא ידי חובה ולכן מי שתוקע בתוך 

מקום שישנו הד כמו בתוך חבית או בניין שבתוך הקרקע כמו מרתף או מערה ויש 

חלק מן השומעים העומדים בחוץ אזי רק אם ברור להם שהם שמעו קול שופר - 

יצאו ידי חובה אך אם לא ברור להם הדבר לא יצאו ידי חובה מספק מפני שהקול 

ויכול להיות שהם לא  יוצא החוצה  של השופר מתבלבל בהבל הבור לפני שהוא 

שמעו את קול השופר אלא את קול ההברה )שולחן ערוך אדה"ז תקפז סעיף א(.

יתירה מזו כתב שם שאפילו אם ברור לו שהוא שמע קול שופר לא יסמוך על 

בקיאותו בדבר ויחזור וישמע שוב את התקיעות - שלא מבעל התוקע בתוך הבור 

אך לא יברך שוב מספק אלא אם כן ברור לו ששמע לא את קול השופר אלא את 

קול ההברה.

ובסעיף ה’ הביא ממש מקרה האמור בנידון השאלה שהתוקע בתוך בית הכנסת 

ויש אנשים שעומדים בחוץ בריחוק קצת אזי אם לא ברור להם ששמעו קול שופר 

קול הברה. אבל אם  כי אפשר ששמעו  צריכים לשמוע שוב את התקיעות  ממש 

נראה להם ברור שקול שופר שמעו אינם צריכים להחמיר על עצמם ולשמוע שוב 

את התקיעות.

העולה מן האמור: שאם התקיעות נעשו במקום שטבעו ליצור ‘הד’ כמו בתוך 

מערה או מרתף עמוק אזי אם העומדים בחוץ טוענים ששמעו בברור קול שופר 

אינם צריכים לחזור ולשמוע ואם מסתפקים יחזרו וישמעו שוב.

]ומכל מקום עדיף תמיד במקרה כזה שיחזרו וישמעו שוב את התקיעות ולא 

יסמכו על מה שנראה להם. רק שאם אמנם חושבים ששמעו קול שופר לא יברכו 

שוב בפעם השניה.[

ואם התקיעות נעשו בתוך מקום שאין טבעו ליצור ‘הד’ כמו בתוך מבנה בית 

הכנסת רגיל אזי העומדים בחוץ יכולים לסמוך על מה שנראה להם לכתחילה שאם 



140                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

נראה להם בברור ששמעו קול שופר יצאו ידי חובה ולא צריכים להחמיר ולשמוע 

שוב )בפרט אם עמדו בקרוב לבית הכנסת על יד חלונות פתוחים(.

ברכת תקיעת שופר לנשים
כאשר תוקעים תקיעת שופר מיוחדת לנשים והבעל תוקע כבר שמע  שאלה: 

או  בעצמם  יברכו  שהן  או  לנשים  לברך  יכול  האם  חובה  ידי  ויצא  התקיעות  את 

שאחת מהן תברך בשביל כולם?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם נשים חייבות 

מהתורה לשמוע תקיעת שופר? ב( האם איש שכבר יצא ידי חובה יכול לברך לצורך 

נשים? ג( באם אשה פטורה מן הדין האם היא יכולה לברך מכל מקום על מצוות 

שמקיימת למרות שפטורה מהן? ד( אם נאמר שנשים פטורות מן הדין האם ישנה 

אפשרות שאשה אחת תברך לחברותיה?

מצוות  והיא  מאחר  שופר  תקיעת  ממצוות  פטורות  שנשים  לציין  יש  ראשית 

וכל מצוות מהסוג הזה נשים פטורות מהן מהתורה.  גורם לה לבוא  עשה שהזמן 

וכמבואר בשולחן ערוך סימן תקפט סעיף ג’.

ומכל מקום למרות שהן פטורות מעיקר הדין מכל מקום אם רצו לתקוע בעצמן 

הן רשאיות לתקוע כמבואר שם בסעיף ו’.

יתירה מזו כתב בשאלות ותשובות ר’ עקיבא איגר סימן א’ בהשמטות שכיום 

רוב הנשים קיבלו עליהן להחמיר לשמוע תקיעת שופר.

אמנם לעניין ברכה מבואר שיטת מרן המחבר בשולחן ערוך שם שאינן מברכות 

ואף לא יברכו להן.

וטעם הדבר הוא מפני שלא שייך לומר “אשר קידשנו במצוותיו וציוונו" על דבר 

שאינן מחוייבים בו לא מהתורה ולא מדברי סופרים אלא פטורות לגמרי שהרי זה 

מצוות עשה שהזמן גרמא.

אך הרמ"א חולק על כך וכותב שהמנהג בפועל שנשים מברכות על מצוות עשה 

שהזמן גרמא ולכן גם כאן יברכו לעצמן על התקיעות.
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פי המנהג  שעל  מובן  גרמא  מצוות שהזמן  בשאר  שמילא  להבין  יש  ולכאורה 

יברכו לעצמן אך לעניין תקיעות הנעשות ביום טוב של ראש השנה הרי זהו איסור 

מדברי סופרים מפני שכל תקיעה הנעשית בחינם ואינה לצורך מצוה )כמו בעניין 

התקיעות לנשים( - אסורה ביום טוב.

ומבארים הפוסקים שמכל מקום התירו לנשים את התקיעות ביום טוב בכדי 

לעשות נחת רוח לנשים אזי התירו להן איסור קל כזה שאין בו אפילו משום שבות 

גמור אלא משום עובדין דחול בלבד )שולחן ערוך אדה"ז שם סעיף ב(.

יתירה מזו לא רק שלנשים עצמן מותר לתקוע אלא אף לאדם אחר שכבר יצא 

ידי חובה מותר לתקוע להן ואף מותר לטלטל את השופר ברשות הרבים )כשחל 

בחול( בכדי לתקוע לנשים. ולא אומרים שכיון שהוא כבר יצא ידי חובה ואינו צריך 

לתקוע עכשיו בשבילו אם כן יש כאן כבר איסור שבות כאשר תוקע בשביל הנשים 

כי מכל מקום מקצת מצוה יש גם לנשים במה ששומעות תקיעת שופר.

ומה  לעצמו  חובה  ידי  יצא  כבר  אם  להן  יברך  לא  להן  תוקע  אדם  אם  אולם 

שתוקע כעת הוא רק בשביל הנשים.

והנה הלבוש דקדק מדברי הרמ"א שכתב שאחרים לא יברכו להן “אם כבר יצאו 

יתקע  להן  להוציא את הנשים" שלכן אם אדם תוקע  רק  ואין תוקעים  חובה  ידי 

קודם שישמע את התקיעות בבית הכנסת ויצא ידי חובה וכך יוכל גם לברך בשבילן.

שעות  שלוש  של  בזמן  יתקע  שלא  המהרי"ל  בשם  כתב  אברהם  המגן  אמנם 

הראשונות מהיום מפני שאז הוא זמן שאינו ראוי לתקיעת שופר מפני ש"מפקד 

דינא" כלומר שהדין באותו זמן קשה ומתגבר ולכן לא כדאי לתקוע ביחידות אלא 

יחד עם הציבור שיש בזה זכות הרבים. ולכן יתקע להן לאחר שישמע את התקיעות 

בבית הכנסת והן יברכו את הברכות לעצמם.

אך  הכנסת  בבית  התקיעות  את  שישמע  הוא  אברהם  המגן  מביא  נוסף  אופן 

יכוין שלא לצאת בתקיעות בית הכנסת ידי חובה ואזי יוכל לאחר מכן כאשר תוקע 

לנשים לברך בשבילן כי גם הוא יוצא בזה כעת ידי חובת המצוה.

לעצמה  תברך  אחת  כל  לעצמן  מברכות  הנשים  שכאשר  אפרים  במטה  וכתב 

בדוקא ולא שאחת תוציא את האחרות )אף כאשר ישנם עשרה נשים ומעלה( מפני 

ש"זילא מילתא" לעשות כן. אלא אם כן ישנן נשים שאינם יודעות לברך.
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רוצות  אם  אמנם  שופר  תקיעת  לשמוע  פטורות  שנשים  האמור:  מן  העולה 

יכולות לשמוע תקיעת שופר )ויש אומרים שכיום קיבלו הנשים על עצמן להחמיר 

ולשמוע תקיעת שופר(.

ולעניין הברכה; לפי הספרדים אין מברכות בכל אופן )אלא אם כן תוקע להן 

איש שלא יצא עדיין בעצמו ידי חובה(. ולפי האשכנזים אם תוקעות לעצמן או אם 

תוקע להן איש שכבר יצא ידי חובה - תברך כל אחת לעצמה. ואם תוקע להן איש 

שלא יצא עדיין ידי חובה יברך ויוציא אותן ידי חובה.

תקיעת שופר לנשים
הסמוך  בחדר  לנשים  נוספת  תקיעה  השנה  בראש  לעשות  ניתן  האם  שאלה: 

לבית הכנסת )מחמת חוסר המקום בבית הכנסת( - באותו הזמן בדיוק בו תוקעים 

בבית הכנסת עצמו למרות שנשמעות התקיעות באופן מסוים זה לזה )כלומר שמי 

שנמצא בבית הכנסת שומע )חלש אמנם( את התקיעות הנעשים בחדר הסמוך ומי 

שנמצא בחדר הסמוך שומע אף את התקיעות הנעשות בבית הכנסת(?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנה בעיה 

לשמוע מספר תקיעות בבת אחת? ב( אם כן האם ישנה בעיה כאשר שומע בעל 

תוקע אחד ומכוין אליו אך כאמור בשאלה - ישנו תקיעות נוספות באזור ששומע 

אותם אך אינו מכוין לצאת בהם ואינו מתכוין ומשים ליבו אליהם האם זה עוזר או 

שנאמר בזה ששני קולות אינם נשמעים? ג( באם אפשרי הדבר האם ניתן לעשות 

כן לכתחילה או רק בשעת הדחק?

ג’ שאם אדם שמע  ראשית יש לציין המובא בשולחן ערוך סימן תקפח סעיף 

התקיעות  את  אחת  בבת  תקעו  התשעה  כשכל  אדם  בני  מתשעה  תקיעות  תשע 

לא יצא ידי חובתו מפני שכל תרועה צריך להיות תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה 

פשוטה לאחריה וכאשר הם תקעו בבת אחת אין כאן לפניה ולאחריה.

מאחר והכוונה שכולם תקעו כאחד היא שלא שכולם תקעו תקיעה ואחר כך 

וכן הלאה אלא שכל אחד עשה תקיעה שונה שאחד עשה תקיעה והשני  תרועה 

שתהיה  צריך  כי  חובה  ידי  יוצא  אינו  ובזה  הלאה  וכן  תקיעה  והשלישי  תרועה 
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התרועה באמצע ותקיעה פשוטה תעשה לפניה ולאחריה. ולכן עליו לתקוע מחדש 

)משנה ברורה(.

וכאשר תוקע שוב אינו צריך לברך שוב את הברכות מאחר ולא הפסיק עדיין 

בדבר אחר כמו בכל מקום שאדם טועה בתקיעותיו שאם לא עשה הפסק אינו צריך 

לברך שוב )שער הציון שם(.

בזה  אחת  תקיעה  חובת  ידי  יצא  פנים  כל  על  האם  הפוסקים  נחלקו  אמנם 

שיש אומרים שיצא ידי חובת תקיעה אחת )כאשר לא האריך בעל התרועה יותר 

מהתקיעה כי אזי יהיה פסול התקיעה מחמת שמפסיק קול פסול בינו לבין שאר 

התקיעות( וצריך לחזור ולשמוע מתקיעה ואילך עוד שמונה קולות בלבד )ריטב"א(. 

ויש אומרים שאינו יוצא אף לא ידי אחת וצריך לחזור ולשמוע הכל מחדש מפני 

ששמע ששה קולות בבת אחת ולא תקיעה אחת לפני התרועה כפי שצריך ובפרט 

פי  על  )רמב"ם  יחד  כולם  את  לשמוע  שכיון  ועוד  תרועה  עם  מעורבבת  שהיתה 

ביאור שער הציון שם יט(.

והנה הרמ"א מוסיף שם על דברי המחבר וכותב שאם שניים תקעו ביחד ממש 

לפי סדר הצריך בתקיעות הנה בזה אפילו אם אחד תקע בחצוצרות מכל מקום יצא 

השומע ידי חובה מאחר ונותן דעתו על השופר דוקא.

כלל  ישנו  וכן  משופר  משונים  שקולותיה  בחצוצרה  שמדובר  למרות  כלומר 

בשארי מקומות ששני קולות לא נשמעים יחד מכל מקום כאן מאחר ומדבר במצוה 

חביבה הבאה מזמן לזמן נותן האדם את דעתו לשמוע כראוי )משנה ברורה(.

עוד הביא שם מה שכתב הריטב"א בשם רב האי גאון שאם שלשה בני אדם 

תקעו יחד ממש תקיעה ואחר כך תרועה ואחר תקיעה שבזה ישנו תקיעה לפניה 

ולאחריה והתרועה באמצע והרי בשופר שני קולות נשמעים אם מכוין לצאת בהם 

ידי חובת תשעה קולות שמחוייב מהתורה יצא ידי חובה.

אמנם הריטב"א מביא שיש אומרים שאין שני קולות נשמעים במקרה שרוצה 

תקיעה  יחד  אדם  בני  מג’  ששומע  האמור  במקרה  כמו  חובה  ידי  בשניהם  לצאת 

תרועה תקיעה ורק אם ישנם ב’ שתוקעים הכל ואחד הוא קול פסול כמו חצוצרה 

ומכוין לצאת באחד מהם הכשר יצא ידי חובה כי מתרכז לצאת בכשר ובאחד בלבד. 

וכתב המשנה ברורה שיש להחמיר כדעה זו.
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הבאה  חביבה  מצוה  והיא  מאחר  שופר  לתקיעת  שבנוגע  האמור:  מן  העולה 

מזמן לזמן אפשר שיהיו באותו הזמן שני מקומות בהם תוקעים אף על פי שאין הם 

מכוונים תקיעותיהם שיהיו באותו הקצב מכל מקום כיון שהקהל מכוין לצאת ידי 

חובת התקיעות במקום בו הוא נמצא ומחמת חיבוב המצוה מתרכז הוא בשמיעת 

ידי  יוצאים הם  כן  ואינו מכוין דעתו למקום אחר על  התקיעות הנעשות במקומו 

חובה כל אחד במקומו הוא וניתן לעשות כן לכתחילה.

תקיעת שופר על ידי ילד בראש השנה
שאלה: ילדים שרוצים בראש השנה לאחר התפילה )כאשר ראש השנה חל ביום 

חול( לנסות לתקוע בשופר האם ניתן לתת להם או שיש בזה חילול החג או זלזול 

במצוות השופר? 

איסור  יש  א( האם  לדון בכמה פרטים:  יש  זו  על שאלה  לענות  בכדי  תשובה: 

לתקוע בשופר סתם ביום טוב של ראש השנה? ב( אם כן האם ההיתר לתקוע הוא 

רק לצורך מצוה למחוייב בה מעיקר הדין או שהותר לצורך דברים נוספים? ג( אם 

כן מהו הגדר של ‘צורך’ לו הותר?

ראשית יש להביא המובא בשולחן ערוך סימן תקפט סעיף ג’ שלמרות שנשים 

פטורות מחיוב מצוות תקיעת שופר מכל מקום אם רצו לתקוע הרשות בידם.

ובטור מביא שזהו למרות שיש בתקיעה בחינם ביום טוב משום שבות האסור 

תקיעת  במצוות  מהתורה  מחויבים  אינם  והנשים  מאחר  כן  ואם  סופרים  מדברי 

שופר נמצא שהן תוקעות בחינם וכאמור הרי זה אסור ביום טוב?

מכל מקום בכדי לעשות נחת רוח לנשים התירו איסור קל כזה שאין בו משום 

זה רק  דומה לאיסור תורה שהרי  או שזהו  יבוא לאיסור תורה  גמור שמא  שבות 

זאת  אסרו  חול  כמעשה  נראה  שזהו  מפני  רק  אלא  מלאכה  בגדר  ואינה  חכמה 

חכמים ועל כן לצורך כזה התירו לתקוע ביום טוב למרות שאין חיוב )שולחן ערוך 

אדה"ז סעיף ב’(.
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יתירה מזו מובא בפוסקים שמאחר והתירו לתקוע להן התירו גם לאדם אחר 

שכבר יצא ידי חובה לתקוע להן ולא רק שהן יתקעו לעצמן ואף להוציא את השופר 

מרשות היחיד לרשות הרבים בכדי לתקוע להן )בית יוסף שם(.

המובא  בשבת  שחל  השנה  ראש  של  טוב  ליום  בנוגע  השאלה  מובנת  מכך 

בשולחן ערוך סימן תקפח סעיף ה’ שלכאורה תקיעת שופר ביום טוב ושבת היא 

רק שבות קל מדברי סופרים שאין זה מלאכה רק נראה כמעשה חול ואם כן למה 

לא דוחים איסור קל כזה מפני מצוות עשה של תורה לשמוע תקיעת שופר )וכמו 

שדוחים בכל יום טוב כאשר חל בחול שלמרות שיש שבות תוקעים לקיים המצוות 

עשה של תורה(?

והטעם מובא בגמרא שכיום שהכל חייבים בתקיעת שופר אך לא כולם בקיאים 

באופן התקיעות וישנו חשש שמא ילך לבקיא בתקיעות בכדי ללמוד ממנו כיצד 

תורה  באיסור  ויתחייב  הרבים  ברשות  אמות  ארבע  השופר  את  ויעביר  תוקעים 

)מסכת ראש השנה כח א(.

אך גם ביום טוב לאחר שגמרו כבר את כל התקיעות כפי הסדר שקבעו חכמים 

והמובא בהלכה הרי שמכאן ואילך אין לאדם לתקוע עוד שוב בחינם שהרי כאמור 

התקיעה מצד עצמה ביום טוב אסורה מדברי סופרים ולא התירו זאת אלא על כל 

פנים לצורך כמו לתקוע לנשים בכדי לעשות להם נחת רוח וכמו כן אלו הנוהגים 

קולות  שלושים  שוב   - חובה  ידי  יצאו  שכבר  ולאחר  התפילה  לאחר  גם  לתקוע 

והם צריכים לתקיעות אלו מחמת המנהג והטעם שבו  מטעם הידוע להם מאחר 

הרי שאין זה תקיעה בחינם רק לצורך והתירו זאת חכמים )מגן אברהם(.

אך לתקוע סתם בחינם ביום טוב הוא זלזול ביום טוב ואסור.

ללמוד  טוב  יום  של  השני  ביום  התוקע   - תוקע  לבעל  שאסור  מובא  כן  כמו 

ולהתאמן בתקיעות ביום טוב הראשון מפני שאנו יודעים ובקיאים בקביעות החודש 

וידועים אנו שיום טוב הראשון הוא קודש והיום השני הוא חול ונמצא שתוקע ביום 

טוב הראשון תקיעות שאינן צריכות לו ביום טוב אלא לצורך חול )שם(.

וכמו כן אם במקום עירוב וכבר תקע תקיעות הצריכות לו אסור לו להוציא את 

השופר ולטלטלו מרשות היחיד לרשות הרבים בכדי להחזירו לביתו וכיוצא בהם 
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אלא אם כן נצרך לו בכדי לתקוע לאחרים תקיעות הצריכות להם ואפילו לתקוע 

לנשים וכאמור לעיל. אך להוציא סתם כך אסור.

אמנם מותר לקטן לתקוע בכדי לנסות ולהתאמן לתקוע ואף מותר לכתחילה 

אין  ולעניין מצוות שופר  כיצד תוקעים בשופר  לומר לקטן שיתקע בכדי שילמד 

לפני התפילה  זהו  זה משנה אם  אין  וכן  לא  או  לחינוך  הגיע  זה משנה אם הקטן 

או לאחר התפילה אלא כל היום גם לאחר ששמע התקיעות בבית הכנסת מאחר 

ומצוה על הגדולים ללמד את הקטנים )אפילו אם אינם בניו שלו( ולחנכם במצוות 

)שולחן ערוך אדה"ז תקצו סעיף ב’(.

העולה מן האמור: שאסור ביום טוב לתקוע בחינם )כמו לאחר שכבר יצאו ידי 

לתקוע  כגון:  מותר  מסויים  לצורך  הוא  אם  אך  חכמים(.  כתיקון  התקיעות  חובת 

המנהג  )כמו  שצריך  למה  מעבר  קולות  עוד  לתקוע  נוהגים  ישנם  אם  וכן  לנשים 

לתקוע שלושים קולות לאחר התפילה( וכן בכדי לחנך את הקטנים מותר ליתן להם 

לתקוע ומותר ליתן להם כל היום ובכל גיל ולכל אחד )גם אין זה בנו(.

מעלת עשרת ימי תשובה
שאלה: האם ראש השנה ויום הכיפורים נחשבים כחלק מעשרת ימי תשובה או 

שימי התשובה הם רק הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים? 

תשובה: הגמרא מביאה על מה שכתוב “דרשו ה’ בהמצאו קראהו בהיותו קרוב" 

ימים  ב"עשרה  קרוב  הוא  ליחיד  ואילו  לציבור  ונענה  הקב"ה  קרוב  השנה  שבכל 

שבין ראש השנה ליום הכיפורים" שבימים אלו התשובה והצעקה יפה ביותר ונענה 

הקב"ה גם ליחיד.

בלשון זו - “עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפורים" - ישנה סתירה מיניה וביה:

מצד אחד הלשון היא שישנם “עשרה" ימים ובחישוב פשוט כדי להגיע לעשרה 

ימים מוכרחים להכניס בתוך הספירה גם את ראש השנה ויום הכיפורים עצמם;

אך מהלשון “שבין ראש השנה ליום הכיפורים" - משמע שהספירה של הימים 

היא רק בימי הביניים - שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ובחישוב פשוט שר"ה 

הוא יומיים ויום כיפור הוא יום אחד נותרו רק שבעה ימים בין ר"ה ליום הכיפורים.
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כפי  מהם  אחת  נביא  ולהלן  תשובות  וכמה  כמה  ישנם  זו  ותמיהה  שאלה  על 

שהיא מבוארת בשיחתו של הרבי בליקוטי שיחות חכ"ט. שיחה ליום הכיפורים.

בשיחה מסביר הרבי שבר"ה ויום הכיפורים ישנם שני עניינים:

א( המהות העיקרית שלהם שאיננה התשובה: הענין העיקרי של ראש השנה 

הוא קבלת המלכות של הקב"ה תמליכוני עליכם על ידי השופר. והעניין המהותי 

והעיקרי של יום הכיפורים הוא מה ש"עצמו של יום מכפר" כפרה מצד עצם היום 

שנעלית מכפרה שעל ידי התשובה.

ומצד ענינים אלו ראש השנה ויום הכיפורים נעלים מהימים שבין ראש השנה 

ליום הכפורים שענינם העיקרי של ימים אלו היא התשובה.

ב( בנוסף למהותם העיקרית של ימים אלו קיים בראש השנה וביום הכיפורים 

את ענין התשובה שמשום כך הם נחשבים כחלק מעשרת ימי תשובה.

אך באמת התשובה שישנה בראש השנה וביום הכיפורים היא אינה התשובה 

שקיימת בעשרת ימי התשובה. כי תשובה זו היא באופן נעלה הרבה יותר תשובה 

שהיא מתוך שמחה.

ולמרות שהתשובה בכלל כל השנה היא צריכה להעשות מתוך שמחה ושמחה 

אמיתית הנה עם כל זאת בימים אלו ענין השמחה הוא בהדגשה יתירה.

הדבר בולט במיוחד בנוגע לראש השנה שאסור לומר בו וידוים - כפי שנפסק 

בשולחן ערוך אדה"ז או"ח סתקפ"ד ס"ח. ואפי’ בנוגע ליום הכיפורים שישנה חובה 

צריך  תשובה  מחמת  שק  “הלובש   - זה  יום  לגבי  בנוגע  פוסק  אדה"ז  להתוודות 

לפושטו ביום הכיפורים מפני שהוא יום טוב וצריך לכבדו בכסות נקיה".

כלומר החזרה בתשובה ביום הכיפורים אסור שתסתור את ה"יום טוב" שביום 

זה ומשום כך אסור ללבוש שק מחמת תשובה. התשובה ביום זה היא נעלית הרבה 

יותר מהתשובה בשאר השנה.

ולמרות שהחיוב לחזור בתשובה ביום הכיפורים הוא חיוב שמן התורה ואילו 

דברי  אמורים  היו  ולכאורה  קבלה  מדברי  רק  הוא  נקיה  בכסות  להתלבש  החיוב 

התורה - “שק מחמת תשובה" - צריכים לדחות את החיוב שמדברי קבלה שתהיה 

כסות נקי’?!
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אלא שמכיון שענינו העיקרי של יום הכיפורים הוא מה שעצמו של יום מכפר 

לכן התשובה של יום הכיפורים צריכה להיות מתוך שמחה ולא מתוך שק.

ובמילים אחרות אם ילבש היהודי שק של תשובה ביום הכיפורים הנה במעשה 

זה הוא מהווה סתירה לכל המהות של היום הכיפורים שהיא צריכה להיות תשובה 

מתוך שמחה.

צריך לקרוע הלב  “ביוה"כ..   - נכתבו בספר חסידים סתרט"ז  נפלאים  ודברים 

ולא הבגדים". כי ביום כיפור הכל צריך להיות מתוך שמחה ומתוך ידיעה שיום זה 

הוא יום טוב.

ועם כל זאת ביום הכיפורים עצמו ישנה חובה מיוחדת המוטלת על האדם )שלא 

בקשר לעשרת ימי תשובה( - לשוב בתשובה כפשוטה. וחובה זו היא חובה מיוחדת 

יותר משאר ימות השנה.

ונקודת הדברים בזה היא - שבכל השנה החובה לחזור בתשובה היא מצד האדם 

עצמו ובלשון התורנית - מצד הגברא.

ואילו ביום הכיפורים הגורם לחובת התשובה הוא מצד הזמן. ה"זמן" הוא זמן 

של תשובה לכל לכל אדם שיהיה באשר הוא. ואפי’ אם האדם כבר שב וחזר מעוונו 

של  למקום  להתעלות  הוא  וצריך  לתשובה  גורם  הוא  הזמן  הכיפורים  ביום  הנה 

תשובה עליונה יותר.

כידוע שלגבי דרגה אחת ייתכן שהאדם מירק את עוונו אבל לגבי דרגה נעלית 

יותר נחשב כביכול שישנו עדיין איזה פגם וחסרון ובזה המקום צריך הוא להתעלות 

ולראות אותם כפי שהם כתובים במקור  ויש להאריך בביאור הדברים  יותר.  עוד 

וכאן לא הובאו אלא נקודות מן הנאמר שם.

ויהי רצון שנשוב כולנו בתשובה אמיתית לפני בורא עולם ויכתבנו לחיים טובים 

ארוכים ולשלום לשנת הגאולה האמיתית והשלימה שנה שתהי’ שנת פלאות בכל. 

תיכף ומייד.
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עשרת ימי תשובה - עבודת התשובה
שאלה: במשך כל החודש יש את האירועים והתזכירים שמזכירים לנו לעשות 

תשובה. אם זה בחודש אלול אם זה בערב ר"ה או בימים האלו שאנחנו נמצאים - 

עשרת ימי תשובה. אבל למרות הרצון הגדול והטוב לעשות תשובה אמיתית קשה 

לאדם )לא רוצה להכליל אבל לי ולמי שדיברתי איתו על כך גם כן( לתקן באמת 

את המעשים שהוא עשה. שאני עושה חשבון נפש על המצב הרוחני שלי בשנה 

האחרונה אני מוצא כמה וכמה דברים שדרושים תיקון רב אבל תוך כדי החשבון 

או זמן מועט אחרי זה אני מוצא את עצמי חוזר השם ישמור לאותם הדברים. איך 

שעשינו  מה  את  באמת  לכפר  אמיתית  תשובה  של  למקום  להגיע  יכולים  באמת 

ולתקן את כל הפגמים החסרונות החורים והבעיות שיצרנו לעצמנו מרוב חטאינו. 

יישר כח גדול. גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

תשובה: ראשית צריכים אנו להקדים בקצרה את מהות הרעיון של תשובה.

הנקודה המרכזית של התשובה היא שהאדם יכול לצעוד קדימה מהרגע הזה 

ואילך אבל לא רק שהוא צועד קדימה אלא הוא גם משלים את אשר חסר. סוגר 

את הפצע.

כמו  האדם.  של  האחרון  ביומו  אפילו  להיות  יכולים  והחסרון  הפצע  סגירת 

שאנחנו אומרים בתפילות ימים אלו עד יום מותו תחכה לו פן ישוב מיד תקבלו. 

הקב"ה מחכה לנו עד לרגע האחרון.

אבל לא צריכים לחכות לרגע האחרון אלא עוד הרבה קודם ניתן לאדם הכוח 

והאפשרות לתקן את המעשים שהוא עשה בעבר.

בתשובה ישנם בעצם שני חלקים. יש את החלק שמוטל על היהודי לעשות ויש 

את החלק שהקב"ה משלים ועושה.

עושה  שהאדם  אחרי  עמנו.  הקב"ה  שעשה  גדול  חסד  באמת  היא  התשובה 

את החלק שלו בתהליך - את החרטה - כלומר הוא קולט את ההבנה שהבריחה 

מעצמו היא בעייתית מאוד ומגלה את הרצון לשוב אל ‘עצמו’ האמיתי אל התכלית 

הקיומית שלו לגלות את הנשמה האלוקית שלו בחייו - גם הקב"ה עושה את החלק 

שלו כביכול.
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לחכמה  “שאלו  לברכה  זכרונם  רבותינו  ירושלמי מביאים מאמר של  בתלמוד 

מהו  חוטא  לנבואה  שאלו  רעה’.  תרדוף  ‘חטאים  להם  אמרה  עונשו?  מהו  חוטא 

עונשו? אמרה להן ‘הנפש החוטאת היא תמות’. שאלו לתורה - חוטא מהו עונשו? 

אמרה: ‘יביא קרבן ויתכפר’. שאלו לקודשא בריך הוא חוטא מהו עונשו? אמר להן 

‘יעשה תשובה ויתכפר לו’".

לתקן  כדי  אחרים  דרכים  ישנם  התורה  הנבואה  החכמה  של  השונות  בדרגות 

את המעוות )או שאי אפשר..( אבל שהולכים אל הגילוי העצמי של הקב"ה שאלו 

לקב"ה אזי ישנה התשובה.

התשובה היא אם כן הדבר הנעלה ביותר שמגיע מהקב"ה בעצמו. מבואר על 

כך בחסידות ש"החרטה" של האדם פועלת את גילוי “פנימיות עתיק" או “פנימיות 

שהתענוג  ברגע  שלו.  האמיתי  הפנימי  התענוג  ואת  מהותו  עצמיות  את  הכתר" 

הפנימי מתגלה - כל הפצעים נרפאים כל הפגמים מּוסרים.

עומק  של האדם אבל האדם מצד  בצדדים החיצוניים  רק  שייכים  הקלקולים 

נפשו ושורש נפשו באלוקים חיים הוא טוב בעצם ואי אפשר לקלקל אותו. אלא 

מאי? כשבורחים מזה וכשמאפשרים לצדדים המעלימים להעלים - אזי באמת יש 

וזוהי גלות. אכן כאשר חוזרים הביתה לאותה נקודה עצמית טהורה “הוא  העלם 

אהוב ונחמד קרוב וידיד" כי זאת מהותו האמיתית והוא פשוט הגיע אליה ונתן לה 

ביטוי במבואות נפשו כולם. זאת המשמעות הגדולה של ה"חרטה" - להתחרט הוא 

להעמיק את האמונה בשלמות שלך! אתה מתחרט על מה שעשית שסותר באמת 

את המציאות שלך והחרטה הזאת מחזקת את האמונה שהקב"ה ברא אותך שלם 

וכשאתה מתחבר לעצמיות שלך - אתה מגיע לתיקון המלא למימוש המלא שלך.

בחסידות  מדומה.  מציאות  היא  הרע  מציאות  החטא  שמציאות  להבין  צריך 

מבואר על כך שהרע הוא מציאות של ‘העדר’ לא מציאות אמיתית - כי המציאות 

הוא מצד האמת  קיומו של הרע  וכל  היא המציאות האלוקית  היחידה  האמיתית 

העצמית דמיון בלבד.

הנה בצד של הקליפה הסדר הוא הפוך מצד הקדושה דהיינו שככל שיורדים 

כך מגיעים לנקודה עמוקה של הקליפה עד שבעולם העשייה מציאות  בעולמות 

הקליפה הנוכחת היא “פנימיות עתיק" של הקליפה.
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רטו:  פרק  תער"ב  בהמשך  הרש"ב  אדמו"ר  מבאר  דקליפה  עתיק  עניין  את 

“דעתיק דקליפה הוא הטוב טעם )דער גישמאק( בעניני העולם שזה מקור כל תוקף 

גשמים";  והתענוגים  החומרים  בעניינים  בעצם  טעם  טוב  לו  שיש  מפני  התאוות 

וכפי שהרבי מסביר )במאמר “להבין עניין נרות חנוכה" שיצא לאור באופן מוגה 

בשנת תשנ"ב( שהנקודה ש"פנימיות עתיק" עניינה הוא “תענוג". ואכן בעולם הזה 

- פנימיות העתיק של הקליפה - התענוג של הקליפה הוא בגילוי עצום.

אבל כאמור הקליפה היא מציאות של העדר לא מציאות אמיתית. החטא הגלות 

הפנימית הפרטית נובע אפוא מתוך הדמיון והאשליה שהקליפה שותלת בנו כאילו 

התענוג של החטא הוא הוא אשר “יציל" אותנו הוא הוא אשר ימלא את הכימהון 

שלנו יביא אותנו להגשמה.

העתיק  פנימיות  אל  האמיתי  התענוג  אל  חזרה  היא  זאת  לעומת  התשובה 

חייו  מציאות  כל   - עצמו  אל  מתחבר  אלא  מעצמו  בורח  לא  כשאדם  שבקדושה. 

נראית אחרת. התענוג שלו והשמחה שלו הם אמיתיים. זה לא שאין קשיים אבל 

מתוך שהוא פוגש את עצמו באמת ופועל להגשים את עצמיותו - יש בו את היכולת 

להתחבר לעצמו לזולתו ומשכך לקיים זוגיות ומשפחתיות אמיתית מתוך נוכחות 

שלמה להיות בגידול וחינוך הילדים אדם יכול לקבל ולאהוב את עצמו ולקבל את 

שהיא  שבו  האלוקי  לחלק  מתחבר  הוא  כי   - לגמרי  אחרת  בצורה  החיים  אתגרי 

המציאות האמיתית שלו ושם הכול שלם. כשהוא מאיר את הנקודה הזאת בחייו 

הוא מכניס גאולה לחיים.

צריכים להאיר את החיים שלנו באור של התשובה לגלות את התענוג האמיתי 

והפנימי ובכך נביא את עצמנו למקום הרבה יותר טוב.

מהגאולה הפרטית שלנו בע"ה נגיע לגאולה הכללית של כלל ישראל בהגלות 

נגלות מלך המשיח מנחם שמו תיכף ומייד ממש.

מחילה
שאלה: אדם שחברו פגע בו והוא יודע מכך שפגע בו כי נעשה במכוון ולא בא 

עד עתה לבקש ממנו מחילה האם יש חיוב למחול לאותו אדם בערב יום הכיפורים 
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למרות שבלב אינו מסוגל למחול מאחר והוא פגוע ואינו מעוניין למחול עד שאותו 

אדם יתחרט על מעשיו ויבקש ממנו מחילה? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( באיזה מקרים יש 

לבקש מחילה? ב( האם הצורך הוא דוקא בערב יום הכיפורים? ג( האם יש חיוב 

לאדם למחול כאשר באים לבקש ממנו מחילה על פגיעה שנעשתה לו? ד( האם 

חיוב למחול גם כאשר הפוגע לא בא לבקש ממנו מחילה?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תרו סעיף א’ שישנו הבדל בין 

עברות שאדם עבר כלפי המקום לבין עברות שאדם עבר בינו לבין חבירו - שבין 

אדם למקום יום הכיפורים מכפר אך עבירות שבין אדם לחבירו יום הכיפורים אינו 

מכפר אלא אם כן פייס וריצה את חבירו.

יתירה מזו אפילו אם האדם לא פגע פיזית בחבירו אלא רק פגע בו מילולית 

בדברים קשים וכיוצא בזה והעליבו או הציק לו בדברים עליו לפייס ולרצות את 

בזה  ישנו  מקום  ומכל  מאחר  כך  על  מחילה  לו  בכדי שתהיה  זו  פגיעה  על  חבירו 

איסור הונאת דברים.

אינה  מילולית  או  פיזית  פגיעה  על  חבירו  את  ולרצות  לפייס  הצורך  ואמנם 

בדוקא בערב יום הכיפורים אלא בכל השנה ישנו חיוב זה מכל מקום יש הבדל בין 

שאר ימות השנה לערב יום הכיפורים שבכל ימות השנה למרות שחייב לפייס מכל 

מקום אם אין לו זמן יכול לדחות זאת ליום אחר עד שיסתדרו הדברים אבל בערב 

יום הכיפורים ישנו על האדם חיוב לתקן את נפשו מכל וכל בכדי שתהיה לו טהרה 

על כל עוונותיו וכפי שמובא בפסוק ‘כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני 

ה’ תטהרו’ )משנה ברורה(.

וכתבו הפוסקים שנכון הדבר שילך בעצמו אל חבירו בכדי לפייסו ולא ישלח 

שליח שיתווך ביניהם ורק אם קשה לו ללכת בעצמו או אם יודע שחבירו יתרצה 

יותר באמצעות שליח מסויים היודע לעשות את הריצוי והפיוס כראוי ישלח אותו 

)בית חדש(.

ובהמשך הסעיף כותב המחבר שם שאם חבירו אינו מתפייס בפעם הראשונה 

יחזור שוב וילך פעם שניה לפייסו וכמו כן ילך בפעם השלישית ובכל פעם יקח עמו 
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שלשה אנשים ובכל פעם ינסה לרצות אותו באופן של ריצוי ופיוס אחרים ואם בכל 

ואמנם אם  זקוק לפייסו מן הדין  זאת לא נתפייס לאחר שלוש פעמים שוב אינו 

רוצה יכול לנסות כמה פעמים שרוצה כל עוד אין בזה ביזיון לתורה.

כמו כן אם מדובר ברבו צריך הוא ללכת אף יותר משלוש פעמים עד שיתפייס. 

הרמ"א  כתב  מחוייב  שאינו  למרות  פעמים  שלוש  לאחר  הנה  בחבירו  גם  ואמנם 

שמכל מקום יודע את הדבר בפני עשרה שידעו שביקש ולא רצה למחול לו.

וכל זה הוא מצד המבקש מחילה אמנם אף מצד המוחל מבואר ברמ"א שם שלא 

יהיה אכזרי מלמחול ולכן כאשר מבקשים ממנו מחילה ימחול מיד וכידוע מאמר 

רבותינו זכרונם לברכה שכל אדם שמעביר על מדותיו ומחול ואינו כועס וכיוצא 

בזה מעבירים לו על כל פשעיו כך שהיא טובה עצומה גם לנפגע אם מוחל. ואם 

אינו רוצה למחול גורם שגם משמים ידקדקו עמו על כל פשעים שעושה ולא ירצו 

למחול לו )משנה ברורה(.

אלא אם כן אינו רוצה למחול לטובת הפוגע מאחר ורואה שאינו חוזר באמת 

צריך  מליבו  אמנם  לו.  מוחל  שאינו  כן  ידי  על  לעוררו  רוצה  ולכן  בליבו  ומצטער 

להסיר כבר מהפעם הראשונה שמבקש את שנאת הלב שהיתה בליבו כלפיו.

ואדם שהוציא שם רע על חבירו מבואר ברמ"א שם שאינו מחוייב למחול לו 

מאחר וישנם אנשים ששמעו את הפגיעה ולא שמעו את הסליחה ונשאר לגביהם 

השם הרע שהוציא עליו. אמנם מידת ענווה למחול אף בזה.

העולה מן האמור: שעל פי המבואר מעיקר הדין בשולחן ערוך אין חיוב למחול 

כאשר הפוגע לא בא לפייס ולרצות ולבקש ממנו מחילה אפילו פעם אחת. ואמנם 

תמיד קיים העברה על המידות ואפשרות למחול מצד מידת ענווה וחסידות וכפי 

מי  לכל  מוחל  “הריני  המיטה  שעל  שמע  בקריאת  הנוסחאות  מן  בחלק  שאמרים 

שהכעיס וחטא כנגדי"... אמנם אין זה חיוב מעיקר הדין.

כפרות לאשה מעוברת
‘אולטרה  בדיקת  באמצעות  העובר  מין  את  שיודעת  מעוברת  אשה  שאלה: 

סאונד’ האם צריכה היא מכל מקום לעשות כפרות על שלשה תרנגולים או שמאחר 
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ויודעת תעשה רק כפי מין העובר בלבד. כמו כן איזה נוסח צריכה לומר בכפרות ‘זה 

חליפתך’ או ‘זה חליפתי’?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהי בכלל עשיית 

כפרות? ב( כמה צריכה אשה מעוברת לקחת לצורך כפרות ומאיזה מין? ד( האם 

עשיית יתר הכפרות למעוברת הוא בשביל כפרה עליה או בשביל כפרת העובר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תרה סעיף א’ שם מביא המחבר 

שמה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום הכיפורים לשחוט תרנגול לבן ולומר עליו 

פסוקים יש למנוע את המנהג וטעם הדבר משום חשש דרכי האמורי )בית יוסף(.

אמנם הרמ"א כתב שיש מהגאונים שכתבו את המנהג של כפרות וכמו כן הרבה 

מהאחרונים הביאו אותו וכן נוהגים בכל מדינות אלו ואין לשנות את המנהג מאחר 

והוא מנהג ותיקים.

ובבאר היטב הביא שכן הוא על פי האריז"ל בספר הכוונות על פי קבלה וכן הוא 

בספר שני לוחות הברית.

וממשיך הרמ"א שהמנהג לקחת תרנגול זכר - לזכר ותרנגולת נקבה - לנקבה. 

ולמעוברת לוקחים שני תרנגולים - אחד נקבה ואחד זכר כי אולי תלד זכר. ועל 

הצד שאולי תלד נקבה מספיק התרנגולת הנקבה לה ולעוברה הנקבה שיתכפרו 

בני אדם להתכפר בכפרה אחת  יכולים שני  כי מעיקר הדין  שתיהן בכפרה אחת 

כאשר אין ידם משגת לקחת לכל אחד בנפרד )מגן אברהם(.

שיהיה  בכדי  זכר  ואחד  נקבות  תרנגולים  שני  למעוברת  שלוקחים  יש  אמנם 

כפרה נפרדת לכל אחד בפני עצמו )משנה ברורה שם ג(. וכן הביא בסידור אדה"ז 

שהמנהג בכל אנשים לקחת כפרה נפרדת לכל אחד בפני עצמו ולא שיצאו כמה 

אנשים בכפרה אחת ואם כן הוא הדין למעוברת שתקח כפרה נפרדת לה ולעוברה 

גם היא נקבה. והוא על פי שער הכוונות שהאריז"ל היה מקפיד לקחת כפרה נפרדת 

לכל אחד בפני עצמו.

ונוסח האמירה כאשר מסבב הכפרה על ראשו הוא ‘זה חליפתי זה תמורתי זה 

כפרתי’ שהם ראשי תבות ‘חתך’ שהוא שם מלאך הממונה על החיים )מגן אברהם 

שם(.
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ובכף החיים סימן קטן ח’ הביא שכן נתפשט מנהג הכפרות גם אצל בני עדות 

המזרח למרות מה שכתב המחבר.

ומעוברת שיודעת שיש לה תאומים אך לא יודעת את מינם יש אומרים שתקח 

לקחת  שיש  קבלה  פי  על  וכאמור  זכרים  ושני  נקבות  שלוש  תרנגולים  חמשה 

לכתחילה כפרה נפרדת לכל אחד )שאלות ותשובות ‘קנה בושם’ חלק ב’ סימן כ’(.

אך יש אומרים שבזה מאחר והוא דבר שאינו מצוי ושכיח ומאחר ועל פי הלכה 

כמו שאר  בזה שתקח  כן מספיק  על  ניתן לפטור כמה בכפרה אחת  הדין  מעיקר 

מעוברות שלשה שתי נקבות ואחד זכר גם לנוהגים על פי האריז"ל )שערי הלכה 

ומנהג חלק ב’ סימן רנ(.

אומרים  יש  אולטרה סאונד  מין העובר במכשור  ואשה מעוברת שיודעת את 

שתקח רק שניים לה ולמין העובר כפי שנתברר כי שוב אין כאן ספק )קנה בושם 

שם(. ויש אומרים שתקח מכל מקום שלשה כי על פי דעת רופאים אין לסמוך על 

כך בוודאות )עיין שם(.

וגדר מעוברת הוא רק באם עברו לפחות ארבעים יום מתחילת הריונה שלפני 

כן אין זה חשוב לעובר.

גם  ויש  מאחר  חליפתנו’  ‘אלו  שתאמר  אומרים  יש  למעוברת  הנוסח  ובעניין 

בגלגול  חטא  מחמת  אפשר  כי  חטא  לא  עדיין  שלכאורה  אף  עצמו  לעובר  כפרה 

קודם או מחמת עוון ההורים והרי בנים מתים בעוון הוריהם ולכן זקוק הוא לכפרה. 

אך בלקוטי שיחות חלק כב מובא שהכפרה אינה בשביל העובר אלא בשביל האם 

שמאחר והיא מעוברת הרי היא צריכה לכפרה נוספת וגדולה יותר ולפי זה צריכה 

היא לומר ‘אלו חליפתי’ כי כולם בשביל כפרתה.

העולה מן האמור: שמעוברת שיודעת מין העובר בוודאות כגון שעשתה בדיקה 

לאחר שניכר בוודאות מין העובר אינה זקוקה לעשות על שלשה תרנגולים אלא 

מספיק שניים אחד בשבילה ועוד אחד כפי מין העובר. ואם אין זה בוודאות ממש 

למרות שעשתה בדיקה תקח שלשה כפי מנהג האריז"ל )ורק אם אין ידה משגת 

לשלשה תקח שניים(.
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ותעשה עם כולם יחד בתוך קרטון וכדומה. ונוסח הכפרות בשבילה הוא ‘אלו 

יש  אמנם  לכפרה(.  זקוק  אינו  העובר  )כי  בשבילה  כפרה  והכל  מאחר  חליפתי’ 

אומרים שתאמר מכל מקום כפי המובא בסידורים ‘אלו חליפתנו’ מאחר וגם העובר 

זקוק לכפרה.

בקשת ‘לעקאח’
ניסתי להנהיג שנה שעברה בבית הכנסת שלנו את המנהג של בקשת  שאלה: 

ה’לעקאח’ )-בקשת עוגת דבש מהגבאי בערב יום כיפור( אבל כמה וכמה אנשים 

מה  הבינו  ולא  גדולות  עיניים  עליי  פתחו  זה(  במנהג  לנהוג  אצלם  מקובל  )שלא 

העניין לבקש עוגה מבשר ודם. מהו ביאור העניין? 

תשובה: לפני שנכנס להסביר את טעם המנהג ומה הסיבה שנהגו כן בפועל לפי 

המובא בכתובים יש לשים לב בראשית הדברים על דבר חובת הקיום והשמירה של 

מנהגי ישראל שנהוגים בקהילות ישראל מדורי דורות.

וכמאמר שאפילו מנהגם של נשים זקנות צריך הוא לימוד והוראה כי בתורה 

בכלל ישנו מקום מאוד נרחב ונכבד למנהגי ישראל.

וכפי שרואים בכמה וכמה מקומות בהלכה שישנם דיונים שלמים לא על פירוש 

שהנהיגו  והנהגה  מסויים  במקום  שנהגו  מנהג  ביאור  על  אלא  הכתובים  וביאור 

בקהילה מסויימת ע"פ דרך התורה.

]אין צורך לכתוב את הדברים אבל מוכרח הדבר כדי שלא יפרשו אותם בצורה 

עקומה וכו’ שאין מדברים כלל על מנהגים שנהגו בהם מחוסר ידיעה או מפסיקה 

לא נכונה בהלכה אלא על ענינים אמיתיים שהונהגו בקהילות ישראל מדורי דורות 

עד המנהגים שהונהגו בדורות האחרונים על ידי מנהיגי ישראל רבני ישראל ומי 

שקובע את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.

ההם"  בימים  יהיה  אשר  “השופט  על  חז"ל  שהביאו  מה  דבר  על  להעיר  ויש 

ודור צריכים לשמוע אל השופט של אותו הדור אין לך אלא שופט  - שבכל דור 

שבימיך[.
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וכן הם הדברים גם בנוגע למנהג שעוסקים אנו בו כעת בקשת העוגה - הלעקח 

- בערב יום הכיפור. שכך נוהגים בריבוי קהילות ישראל ויש בזה כמה וכמה טעמים.

בהנהגתם של רבותינו נשיאנו גם ראינו שחילקו את העוגת לעקח ובהנהגתו 

של הרבי מה"מ עצמו ראינו במשך כל השנים שחילק עוגת דבש לכל אחד ואחת 

מהאנשים הנשים והטף ואף הקפיד שכל אחד ואחד יקבל.

ובמשך השנים חילקו את החלוקה לכמה וכמה ימים כדי לאפשר לכולם ממש 

להגיע. ובכמה מקומות זכינו שהרבי בעצמו ביאר את מנהג חלוקת העוגה. וחלק 

מן הדברים יובאו להלן.

וכך מובא  זה  בשנת תש"נ שבת פרשת האזינו דיבר הרבי באריכות על מנהג 

שם:

ומהטעמים  הכיפורים  יום  בערב  “לעקאח"  ולחלק  לבקש  ישראל  מנהג  “ידוע 

ראש  של  הדין  )ביום  מישהו  על  נגזר  באם  לעשירות:  סגולה  שזוהי   - זה  למנהג 

ע"י  חובה  ידי  יוצאים  אז  הבאה  השנה  במשך  ודם  בשר  למתנת  שיצטרך  השנה( 

קבלת “לעקאח" שנותנים לו בסבר פנים יפות בערב יום הכיפורים".

אומרים  אנו  אחד  מצד   - זה  מנהג  על  שאלה  מעין  עולה  הדברים  הסבר  תוך 

שחפצים אנו ומבקשים שלא נצטרך לידי מתנת בשר ודם וכפי שמבקשים בברכת 

המזון “שלא נצטרך למתנת בשר ודם" ובקשה זו מבקשים כל אחד ואחד מישראל 

ומצד שני הרי שמנהג חלוקת הלעקח היא לא רק מידי בשר ודם אלא שהמנהג הוא 

דווקא לבקש את ה"לעקאח" מידי בשר ודם?!

ותוכן הביאור בזה הוא שהמקבל אינו מרגיש בזה קבלת מתנה מבשר ודם כי 

מכיון  ורק  בעצמו  מהקב"ה  היא  הכיפורים  יום  בערב  הלעקאח  קבלת  גם  בעצם 

שצריכים למסור לו בפועל ע"י יד גשמית - הרי זה עובר ע"י האדם הנותן אבל הוא 

שלוחו של הקב"ה לקיים את המנהג ישראל הזה וידוע הכלל ש"שלוחו של אדם 

כמותו".

ולכן אומר שם הרבי הרי לא משנה מי הוא הנותן - ואם הוא ראוי לזה או לא כי 

בעצם הוא עומד כאן בשליחותו של הקב"ה לתת את העוגה ובעצם הוא רק בדרך 

מעבר.
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בתכלית  הוא  כשהנותן  -ובמיוחד  נפלאים  דברים  הרבי  מבאר  שם  ובהמשך 

אינו מציאות לעצמו אלא  הוא  הרי   - ימי תשובה  ובפרט בעשרת  ה’  הביטול אל 

ממוצע המחבר ומאחד בין הקב"ה והמקבל ולכן לא נרגש שיש כאן נותן ומקבל. 

יודע ומרגיש שיותר ממה שהוא עושה להמקבל המקבל עושה  ואדרבה - הנותן 

עמו.

וכך מבאר שם הרבי באותיות נפלאות שכן הוא במשך כל השנה כולו שהיהודי 

נעשה  זה  הרי  ודם  בשר  מידי  זה  עובר  שלפעמים  ומה  בעצמו  מהקב"ה  מקבל 

בשליחותו של הקב"ה.

יום הכיפורים - שבכל השנה הרי  לבין ערב  בין כל השנה  אלא שישנו הבדל 

חלוקת  וע"י  לעצמו  מציאות  הוא  שהנותן  זה  שנרגש  ומה  זה  את  מרגישים  לא 

הלעקח בערב יום הכיפורים שוללים סברא זו כי אז נרגש ביותר הביטול של האדם 

ושהנתינה היא בשליחותו של הקב"ה.

ידוע פתגמו של הרבי הריי"צ לרובם ככולם של אלו שקיבלו ממנו לעקח - וחזר 

על זה הרבי כמה פעמים - שאני נותן לך לעקאח מתוק - ושהקב"ה יתן לך שנה 

טובה ומתוקה.

וכמו שרואים בהרבה ענינים שעל ידי הסברת הדברים בצורה הנכונה מצליחים 

וגמר  חתימה  רבה.  בהצלחה  בעבר.  זה  מנהג  על  ידעו  שלא  לכאלו  גם  להסביר 

חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

סכך קבוע
סוכתו  גבי  על   - שעברה(  שנה  הסוכות  )מחג  הסכך  את  שהניח  אדם  שאלה: 

במשך כל השנה כמו כן הניח על גבי הסכך במשך השנה מוטות ברזל בכדי להחזיק 

עליו  זו בחג המתקרב כעת מה  ורוצה לשבת בסוכה  ברוח.  יעוף  את הסכך שלא 

הסכך  את  שהניח  שיחשב  בכדי  הברזל  מוטות  את  להוריד  מספיק  האם  לעשות 

לשם מצוה או שעליו לנענע את כל הסכך לשם מצוה?

ישנו  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

בכלל פסול לשבת בסוכה שהסכך נשאר בה מהחג בשנה שעברה? ב( אם כן מהי 
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התקנה לסכך שכזה? ג( האם הורדת מוטות הברזל המחזיקים את הסכך - מספקת 

להכשיר את הסכך?

ראשית יש להביא את דברי מרן המחבר בשולחן ערוך הלכות סוכה סימן תרלו 

סעיף א שסוכה ישנה שהיא סוכה שעשאה האדם קודם שלושים יום שלפני החג - 

כשרה אמנם על האדם לחדש בה איזה דבר לשם מצוות סוכה.

ושיעור החידוש הוא אפילו ‘טפח על טפח’ בלבד במקום אחד או אפילו בשיעור 

‘כל דהוא’ אך הוא נמשך לאורך כל הסוכה - מספיק כבר בכדי להכשיר את הסוכה.

וכל המהות של סוכה ישנה שייך רק לגבי הסכך בלבד כי לגבי הדפנות אין שום 

דין של ישנות שאפילו קירות הבית יכולים לשמש כדפנות.

שתיקן  הדין  מפני  הוא  החג  שלפני  יום  בשלושים  הוא  הישנות  ששיעור  ומה 

כן  ועל  החג  והלכות  דיני  אודות  מדברים  החג  שלפני  יום  ששלושים  רבינו  משה 

סוכה הנעשית בזמן זה בסתם נעשית היא לשם מצוות החג )רש"י סוכה דף ט(.

ולמרות שמעיקר הדין סוכה כשרה היא מכל מקום עליו לחדש בה איזה דבר 

האדם  שעשאה  סוכה  אפילו  להתיר  יבואו  שלא  בכדי  בעלמא  למצוה  לכתחילה 

מתחילה לשם דירה בלבד שאזי פסולה היא מהתורה )מגן אברהם(. אמנם לשיטת 

הבית יוסף צורך החידוש הוא לעיכובא ולא רק למצוה.

וחידוש האמור עליו לעשות קודם יום טוב שזהו דקדוק לשון המחבר “שיחדש 

בה דבר עתה בגופה" וכאמור הכוונה דוקא לסכך והחידוש הוא למשל שיניח עוד 

סכך חדש בשיעור טפח על טפח מרובע )מגן אברהם(. ויש אומרים שאפילו אם 

בכללות שטחו יש טפח על טפח ואין צריך שיהיה מרובע דוקא )אליה רבה(. אך 

חידוש בדפנות כמו למשל שיניח עוד דופן רביעית מעבר לשלוש שכבר היו - אינו 

מועיל )שולחן ערוך אדה"ז(.

ובעניין סוכה העומדת משנה לשנה הנה במחבר מובא שכל דין האמור למעלה 

סוכה מסויימת  אך אם האדם אמר מפורש שעושה  בסוכה שעשאה בסתם  הוא 

אזי אפילו אם עשאה מתחילת השנה כשרה שהרי אפילו אם  ולשם החג  לכבוד 

עשאה לשם צל בלבד כבר מעיקר הדין כשרה היא כמבואר בסימן תרלה.
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והביא המשנה ברורה בשם החיי אדם שלמרות שעשייתה מתחילה היתה לשם 

חג מכל מקום כיון שעבר עליה החג ממילא בטלה העשייה. כלומר למרות שהיא 

כשרה מאחר ונעשית לשם צל מכל מקום העשייה לשם החג נתבטלה ומחמת כן 

עליו לחדש בה על כל פנים איזה דבר.

מועיל  מצוה  סוכת  לשם  נעשה  שלא  בסכך  שאף  ב’  בסעיף  כן  כמו  והביא 

והנחתו לשם סוכה שהרי אפילו תקרת  והחזרתו  ידי הגבהת הסכך  להכשירו על 

הבית מוכשרת על ידי מעשה כזה )מגן אברהם(.

שללא  הסוכה  בדופן  חידוש  שאפילו  לומר  מחדש  ז’  קטן  סימן  הציון  ובשער 

חידוש זה היתה הסוכה פסולה גם היא מכשרת את הסכך כמו למשל שלא היה לה 

דופן שלישית וכעת עשה לה דופן שלישית שבזה נעשית היא כשרה מאחר וללא 

חידוש זה היתה הסוכה פסולה )כלומר הסכך היה פסול( ועל ידי דופן זו שהוסיף 

הסכך נעשה כשר. ואם כן נמצא שכל חידוש הגורם לסכך להיתכשר מועיל כחידוש 

בסוכה מעין זו.

ואם כן הוא הדין בנידון דידן שמאחר ועל הסכך שם במשך השנה מוטות ברזל 

בכדי להחזיק את הסכך היטב וכאשר מונחים מוטות אלו הסכך פסול לכתחילה כי 

נמצא עומד באמצעות דבר הפסול לסיכוך הרי שבהורדתם נחשב חידוש בסכך. 

או שנאמר מצד שני שכיון שבדיעבד אם העמיד הסכך בדבר הפסול - כשר אם 

כן לא נחשב חידוש. אך זה אינו כי כל חידוש בסכך אפילו שאין הסכך מתכשר על 

ידו - גורם לסכך להיתכשר וכמו המניח עוד טפח על טפח סכך חדש למרות שגם 

בלעדיו הסכך היתה צילתו מרובה. ומה שכתב המשנה ברורה הוא לגבי דופן דוקא 

שבעיקרון אין מועיל חידוש בדופן אך חידוש גדול שבלעדיו הסכך לא היה כשר 

כמו דופן שלישית מועיל גם בדפנות.

העולה מן האמור: שסכך זה פסול לכתחילה מאחר ולאחר החג בטלה עשייתו 

לשם חג ובנוסף העמידו במשך השנה בדבר הפסול לסכך. ועל כן בכדי להכשירו 

ומועילה הסרת מוטות הברזל שהיו על הסכך כל  לכתחילה עליו לחדש בה דבר 

השנה בכדי להכשירה )אמנם בדיעבד גם אם לא הסיר את המוטות ולא חידש בה 

דבר - יצא ידי חובה מאחר ועשאה מתחילה עכ"פ לשם צל וכן אף שהסכך עמד 

בדבר הפסול לסיכוך יצא בדיעבד(.
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סוכה מקורה
שאלה: אדם שגר בבניין מגורים בקומה הכי גבוהה ומעליו אין מרפסת נוספת 

ברזל  עמודי  על  מיוחדת העומדת  זכוכית  ישנו תקרת  שלו  מעל המרפסת  אמנם 

והיא קבועה במקומה ללא יכולת הזזה האם ניתן לבנות תחתיה סוכה? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו בעיה 

או  השמים  את  רואה  שהסכך  העיקר  האם  כן  אם  ב(  תקרה?  תחת  סוכה  לבנות 

שיש צורך שיהיה ממש תחת כפית השמים? ג( האם זכוכית נחשבת לדבר המקבל 

טומאה שפסול לסיכוך מעיקר הדין?

ראשית יש להביא את המבואר בשולחן ערוך סימן תרכו סעיף א’ שאין לעשות 

סוכה תחת בית או אילן וצריך שתהיה הסוכה דוקא תחת אויר השמים ומי שעשה 

את סוכתו תחת בית או אילן יש אומרים שלמרות שהסוכה מצד עצמה יש בה ריבוי 

סכך עד שצילתו מרובה מחמתו מכל מקום היא פסולה לסוכה מאחר והאילן צילתו 

מרובה מחמתו אזי היא פסולה כי אין הסכך מועיל מאומה לסיכוך וצל

והטעם שמלכתחילה צריך להיות הסכך תחת אויר שהמים הוא מפני שכתוב 

בפסוק בסוכות תשבו שבעת ימים והתיבה בסוכות כתובה בכתיב חסר ללא האות 

וא"ו ומכך לומדים שהסוכה צריכה להיות מסוככת בסיכוך אחד ולא בשני סיכוכים 

כלומר לא בסוכה שתחת סוכה או בית או אילן שהרי כמו שבביתו אם ירצה אדם 

לישב בו בתוך בחג לשם מצות סוכה אינו יוצא בה ידי חובת המצוה מאחר וסוכה 

אמרה התורה ולא ביתו בו מתגורר על השנה )משנה ברורה(.

והנה לגבי במה מותר לסכך ובמה לא מבואר בשולחן ערוך סימן תרכט סעיף א’ 

שדבר שמסככים בו את הסוכה צריך להיות מדבר שאינו מקבל טומאה והוא צומח 

מהארץ והוא תלוש דוקא אבל דבר שאינו צומח מהארץ למרות שאינו מקבל עדיין 

טומאה כמו למשל עורות של בהמה שלא נעבדו עדיין ואינם מקבלים טומאה מכל 

מקום לא ניתן לסכך בהם וכן אי אפשר לסכך בדבר שגודל מן הארץ אבל עדיין 

מחובר אליו כמו אילן המחובר לקרקע.

והטעם לזה משום שכתוב בנוגע לסוכות וחג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך 

ומיקבך ולמדו מכך חכמים שצריך לעשות את הסוכה מדבר שאוסף מפסולת הגורן 

והיקב כמו למשל הקשים והשיבולים הריקים.
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ובהמשך דברי המחבר מביא הרמ"א שכמו כן אין מסככים בעפר למרות שהוא 

מן  הצומח  מדבר  להיות  הסכך  שצריך  מפני  טומאה  מקבל  ואינו  ותלוש  קרקע 

ויקבך  ולא הקרקע עצמה מאותו הסיבה שנתבארה לעיל שכתוב מגרנך  הקרקע 

שהוא דבר הצומח מן הארץ ולא הארץ עצמה.

ומכך כתב הפרי מגדים במשבצות זהב סימן קטן א’ שניתן לומר שבשעת הדחק 

ניתן לסכך בזכוכית מאחר ושמעתי שנעשה מאפר ואף אם יש תערובת - הולכים 

הרי בכל מקום לאחר הרוב. וכוונת דבריו לאפר הנעשה משריפת עצים שהוא דבר 

שאינו מקבל טומאה.

ואמנם למרות שכן הוא מיקל בכך רק בשעת הדחק מאחר והעץ נשתנה מכפי 

שהוא ואינו במראית העין כפי שהיה קודם לכן שאין צורת העץ עומדת עליו והרי 

זה כמבואר בשולחן ערוך להלן בסעיף ד’ שאינו דומה בזה לגידולי קרקע.

והעירו הפוסקים על דבריו אלו שזכוכית של ימינו שברייתם מהחול אינם בכלל 

זה רק בכלל קרקע שאין מסככים בו וכאמור ברמ"א )שבט הלוי חלק ד’ סימן נז(.

אמנם יש כותבים לומר צד אחר שהרי גדר סכך הוא דבר שעשוי לצל ומאחר 

והזכוכית היא שקופה ואינה מגנה כלל מן הצל שוב יש לומר שאינה בכלל סכך 

כלל ולא שהיא סכך פסול וממילא יש להתיר במקרה שמעל הסכך או תחתיו ישנו 

שכבת זכוכית שאין זה פוסל את הסוכה מאחר ואינו בגדר סכך וכאמור.

אמנם עדיין יש לפסול את הסוכה מדרבנן מאחר והגשם אינו עובר דרך הסכך 

הכשר שתחתיו וכל שהגשם אינו עובר פסול מדרבנן ואפילו אם הוא רק בגודל של 

ד’ על ד’ טפחים הרי הוא פוסל את הסוכה )משנה ברורה תרלא ה(. ויש מכשירים 

את הסוכה אם יש בה שיעור ז’ על ז’ טפחים כשיעור סוכה - שהגשם יכול לרדת 

יש  ולכתחילה  סז(  סימן  רננה  )כנף  ארעי  דירת  ונחשבת  כשרה  הסוכה  כל  שאזי 

להחמיר בזה.

וראה בשולחן ערוך אדה"ז תרכו סוף סעיף י’ שבשעת הדחק יש להתיר בעושה 

סוכתו תחת האילן אך לא יברך עליה.

תקרת  תחת  הסוכה  את  לעשות  שאין  ודאי  שלכתחילה  האמור:  מן  העולה 

זכוכית מפני כמה חששות שיש בזה. אמנם בשעת הדחק שאין לו אפשרות אחרת 
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יכול לעשות הסוכה שם בתנאי שישנו לפחות 57 ס"מ על 57 ס"מ מהסוכה שאינה 

תחת התקרת זכוכית ויכול אף לברך עליה.

אמנם אם כל המרפסת כולה מחופה בתקרת הזכוכית היא פסולה מדרבנן על 

כל פנים מפני שאין הגשמים יורדים לתוכה. ואם יוכל לעשות את החג במקום אחר 

עדיף ואם אין לו אפשרות אחרת כלל עדיף שישב בסוכה זו מאשר שיתבטל ממצות 

סוכה כי יש דעה שאינה להלכה המתירה זאת אך לא יברך עליה.

בניית סוכה בחול המועד
לביתו  לחזור  ומעוניין  הסוכות  חג  בתחילת  מביתו  היוצא  אדם  האם  שאלה: 

באמצע חג הסוכות יכול שלא לבנות סוכה לפני שיוצא מביתו אלא לאחר שיחזור 

- באמצע חול המועד של חג הסוכות?

מלאכות  איזה  א(  פרטים:  בכמה  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

נאסרו בחול המועד? ב( האם נאסרה מלאכה גם לצורך מצוה? ג( האם סוכה היא 

בגדר צורך מכשירי אוכל נפש? ד( האם סוכה במשך ימי החג נחשבת למצוה שהיא 

חובה והיא מצוה עוברת?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תקל סעיף א’ שחול המועד 

אסור במקצת מלאכות ומותר במקצת מלאכות וההיתר הוא לפי צורך העניין שהיה 

נראה לחכמים להתיר אותן.

ומלאכות המותרות נחלקות באופן כללי כך: א( כל מלאכה שהיא דבר האבד 

כל  ב(  בזה.  וכיוצא  וממונו  בחפציו  נזק  היה  המלאכה  את  עושה  היה  לא  שאילו 

גמורות  במלאכות  אפילו   - נפש  אוכל  לצורך  כמו  המועד  לצורך  שהיא  מלאכה 

ג(  הדיוט.  מעשה  של  באופן  הנעשים  המועד  צורכי  שאר  וכן  אומן.  מעשה  שהם 

פועל שאין לו מה לאכול וזקוק לעבוד לשם כך. ד( כל מלאכה שהיא לצורך הרבים 

)משנה ברורה(.

והנה גם לצורך מצוה לא התירו לעשות מלאכה במועד אלא אם כן הוא מעשה 

הדיוט כמבואר בשולחן ערוך סימן תקמד סעיף א’. אמנם אם היא מצוה עוברת 

שהיא חובה על האדם מותר לעשות מלאכה לצורך עשייתה אפילו אם היא מעשה 

אומן כמבואר בשולחן ערוך סימן תקמה סעיף ג’.
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זו לעצמו שלא למטרת רווח מותר אפילו בשביל  יתירה מזו אם עושה מצוה 

שיהיה מוכן לו לאחר המועד אמנם בזה יהיה מותר רק במלאכת הדיוט כמו למשל 

עשיית תפילין מזוזות וציצית )משנה ברורה שם(.

ואין צריך  ויודע לעשותה  יכול  וגדר מעשה הדיוט הוא כל מלאכה שכל אחד 

לשם עשייתה אומן העוסק בכך. וכמוכן מדובר במלאכה שאינה דורשת תשומת 

לב מיוחדת ואימון הידיים כראוי ובריכוז בכדי לעשותה כראוי וגם שאין צריך איזה 

ידע מקצועי מסויים בכדי לעשות את אותה מלאכה.

את  טוב  יום  מערב  כיון  לא  כן  אם  אלא  דבר האבד  התירו מלאכת  לא  אמנם 

מלאכתו שיעשנה בחול המועד אבל אם כיוון את מלאכתו בדוקא לחול המועד כי 

אז יהיה לו יותר זמן פנוי וכיוצא בזה אזי אסור לו לעשותה במועד כמבואר בשולחן 

ערוך סימן תקלח סעיף ו’.

יוצא מן הכלל הזה הוא מלאכת אוכל נפש כמבואר בשולחן ערוך סימן תקלג 

סעיף א’ שמותר לטחון קמח )וכמו כן כל שאר מלאכות אוכל נפש( - אפילו אם 

כיוון את מלאכתו לעשותה בחול המועד. כלומר שאפילו אם היה יכול להכין את 

הקמח מערב יום טוב אך בדעתו כיוון במפורש לעשות זאת בדוקא בחול המועד 

מכל סיבה שהיא כיון שמדובר בצורכי אוכל נפש לא החמירו בזה.

הכלים  לצורך  מלאכות  שאר  ולעשות  לתקן  כלומר  נפש  אוכל  במכשירי  אך 

שבהם משתמשים לצורך הכנת המאכלים מבואר בשער הציון סימן תקלג אות ג’ 

שגם כן התירו לעשותם ביום טוב אפילו אם כיון מלאכתו ליום טוב.

ויש מקשים על כך ממה שכתב בסימן תקמ אות כז שעשיית מכשירי אוכל נפש 

)פרק  כהלכתה  שבת  בשמירת  ותירץ  המועד  לחול  מלאכתו  את  כיון  אם  אסורה 

סו הערה פא( שיש לומר ולחלק בין המבואר בשער הציון להיתר שהוא במלאכת 

מעשה הדיוט לבין המבואר בסימן תקמ לאיסור שהוא במלאכת מעשה אומן.

בנוסף יש לציין שכל צורכי מצוה מותרת עשייתם אפילו באופן של מעשה אומן 

על ידי נוכרי כמבואר בשולחן ערוך סימן תקמג במשנה ברורה סימן קטן א’.

ובנוגע לעשיית סוכה מפורש הדבר בשולחן ערוך סימן תרלו סעיף א’ שמי שלא 

בנה סוכה בין בשוגג בין במזיד עושה סוכה בחולו של מועד. ובביאור הלכה שם 
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מסיק שמאחר ומדובר במצוה השייכת לחול המועד יש היתר אפילו במעשה אומן 

ומכל מקום לכתחילה כתבו הפוסקים שיעשנה מעשה הדיוט אם יש ביכולתו )כף 

החיים סימן קטן ד’(.

העולה מן האמור: שלכתחילה אם יש ביכולתו ראוי ונכון שיעשה את הסוכה 

הדברים  בסידור  טרוד  והוא  כך  כל  ופנאי  שהות  לו  אין  באם  אמנם  החג.  לפני 

ואין  יודעים להכינה  ליציאתו מהעיר. אזי אם מדובר בסוכה קלה להכנה שכולם 

צריך לכך ידע מקצועי וריכוז מיוחדים יהיה מותר להכינה ביום טוב מאחר ומדובר 

לצורך מצוה ואפילו במקרה זה שכיון מלאכתו לחול המועד יש לומר שהוא בכלל 

כשמדובר  פנים  כל  )על  מלאכתו  בכיוון  אפילו  שהותר  נפש  אוכל  מכשירי  צורך 

במלאכת הדיוט(.

ואם מדובר בדפנות שמכין בצורה מקצועית ולא כולם ידועים כיצד לעשותה 

‘נגר’ או פועל מקצועי עדיף שיעשה זאת על ידי פועל נוכרי )ורק את  אלא צריך 

לסמוך  מה  על  לו  יש  בעצמו  לעשותה  המיקל  מקום  ומכל  בעצמו(.  יניח  הסכך 

)ואפילו אם לא בנה מערב החג במזיד(.

סכך בשיפוע
 - גג משופע  בצורה של  גבי קרשים  על  להניח סכך  בעיה  ישנה  האם  שאלה: 

העולה עד שנעשה צר מאוד בראשו? 

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה  תשובה: 

או  אחד  מצד  שיפוע  בין  הבדל  יש  האם  ב(  בשיפוע?  מונח  שהסכך  זה  בעצם 

שמשופע משני צדדים? ג( האם יש הבדל האם נשאר בראשו רוחב טפח ישר או 

שלא נשאר?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תרלא סעיף י’ שסוכה צריך 

שתהיה לה גג ואם לסוכה לא היה גג כמו למשל שהיו ראשי הדפנות דבוקות זה לזה 

כמו צריף שהיו עושים פעם באופן זה שראשי הדפנות מחוברים למעלה יחד ואין 

לה גג. או למשל אם סמך דופן לכותל באופן כזה שאין לה גג רוחב טפח בראשה 

הרי הסוכה פסולה.
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ואין זה משנה מאיזה חומר היו עשויות הדפנות כי גם אם נאמר שעשה הדפנות 

מחומר הראוי לסכך מכל מקום הסוכה היא פסולה מאחר וסוף כל סוף אין כאן גג 

וסוכה צריכה להיות עם גג. והטעם מפני שגדר הסוכה היא ביתו הארעי של האדם 

למשך כל ימי החג ולכן צריך להיות בגדרי בית שהוא עם גג.

וגדרו של גג הוא אפילו ברוחב טפח בלבד ולכן אם הניח שם איזה רוחב טפח 

הרי זה נחשב לגג. וכן אם הגביה את הדופן הסמוכה לכותל טפח מהקרקע אזי שוב 

דפנות  יש שלוש  וכמובן כאשר  ישר.  כגג  נחשב  והסכך שעליו  כדופן  נחשב  הוא 

עשרה טפחים בשאר הצדדים מאחר וללא זה תהיה זו דירה סרוחה ופסולה לסוכה. 

וטפח זה לא חייב להיות סתום רק יכול להיות אויר כגון שהוא העמיד את השיפוע 

על גבי אבנים או עמודים טפח.

יתירה מזו כתבו הפוסקים שאם בשיפוע הצריף כלפי מעלה הניח רוחב טפח 

על טפח של אויר ללא סכך כלל הרי זה נחשב לגג מאחר והדין הוא שכל לבוד הרי 

הוא כסתום ושוב יש כאן סכך. וכן אם הרחיק את הדופן שסמך לכותל ברוחב טפח 

מן הכותל הרי אותו אויר נחשב כסתום ושוב יש כאן סכך לסוכה זו מחמת הלבוד 

)משנה ברורה(.

ויש כתבו גם כן שאפילו בסוכה שהסכך משפע ונעשה צר למעלה מכל מקום 

אם בפחות מגובה שלשה טפחים סמוך למקום סיום השיפוע ישנו ברוחב פחות 

משלשה טפחים הרי זה נחשב לבוד וכסתום וממילא נחשב למקום ישר ונחשב כגג. 

וזאת למרות שבפועל השיפוע משפע ועולה עד שנעשה צר ממש )מגן אברהם(.

ובהמשך הסעיף מובאים דברי הרמ"א שמביא יש אומרים שהטפח האמור לא 

יהיה אויר מאחר ואין מחשיבים אויר כגג אפילו על ידי לבוד בכדי להקל מאחר ואף 

שאומרים לבוד להקל מכל מקום כיון שעל כל פנים אין כאן בפועל גג רחב טפח רק 

אויר בלבד. ולכן צריך שיהיה הטפח מהדופן עצמה או מהסכך.

ובגובה  כמו כן כמובן צריך שיהיה שיעור סוכה של שבעה על שבעה טפחים 

עשרה גם ללא המקום הצר שמשפע ויורד בפחות מכך. וכן אם רוצים לישב תחת 

מקום השיפוע לאחר שעולה בגובה עשרה טפחים מדבר שמסככים בו כי אם לא כן 

לא יוכלו לשבת תחתיו. ואם באמת הדפנות הן מדבר שמסככים בו אזי יהיה מותר 

לישון אפילו תחת הדפנות.
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דיבור  הלכה  בביאור  כמובא  ולעשות  לחוש  ראוי  כן   - אלו  אומרים  יש  וכמו 

כסכך  האויר  את  להחשיב  בכדי  להקל  הלבוד  את  להחשיב  שאין  ויש.  המתחיל 

מאחר ואף שעל פי דין לבוד נחשב כסתום מכל מקום אין זה עדיין בגדר סכך כשר 

רק בגדר מקום סתום שאינו אויר. והמכשירים סוברים שהסתימה שעל ידי לבוד 

ממשכת את סוג החומר ממנה היא נמשכת שאם היא מחומר המותר לסיכוך הרי 

הוא נמשך בסתימה על פי תורה ושוב יש כאן סכך.

העולה מן האמור: שאין בעיה כלל בשיפוע של סכך אפילו הוא מרובה כל עוד 

ישנו שיעור סוכה שבעה על שבעה טפחים בגובה עשרה טפחים ואף אם השיפוע 

הוא משני צדדים למעלה מן הדפנות נחשב הוא לגג.

ורק אם הסוכה עולה ומתקצרת יחד עם הדפנות עד פחות מטפח בראשה - 

לפי  ס"מ  )שמונה  טפח  בשיעור  בראשה  ישר  סכך  בה  להשאיר  ויש  פסולה.  היא 

‘לבוד’  דין  מצד  טפח  ברוחב  באויר  אפילו  להקל  ניתן  ולספרדים  נאה(.  הגר"ח 

הנחשב כסתום.

דופן מזכוכית
שאלה: האם מותר להשתמש בדפנות מרפסת העשויים מזכוכית אף שעל ידי 

כן ישנם זמנים במשך היום בהם הסוכה “חמתה מרובה מצילתה"?

הפסול  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

של חמתה מרובה מצילתה? ב( האם מספיק מה שבדרך כלל צילתה מרובה אף 

מרובה  ‘חמתה  של  זה  דין  האם  ג(  מצילתה?  מרובה  חמתה  מועטים  שפעמים 

מצילתה’ הוא דין רק בסכך או גם אם הוא מחמת הדפנות?

שם  ואילך  א’  סימן  תרלא  סימן  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

מבוארים כל דיני סכך שחמתו מרובה מצילתו ובכל פרטי הדינים אין מוזכר כלל דין 

חמתה מרובה מצילתה מחמת הדפנות שבצד ורק מחמת הסכך בלבד ולמשל סוכה 

שחמתה וצילתה שווים מלמעלה אזי סוכה זו היא פסולה מאחר ודרך טבע החמה 

שככל שהיא מתפשטת יותר למטה היא מתרחבת בהתפשטות אורה וממילא אם 

למטה  אם  אבל  מצילתה  מרובה  חמתה  הסוכה  תהיה  למטה  שווים  הם  למעלה 

החמה והצל שווים הרי זה מורה שלמעלה בסכך צילתה מרובה מחמתה.
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בו  ויש  מאוד  דק  כיסוי  שהיה  שסכך  ד’  בסעיף  הסעיפים  בהמשך  כמובא  או 

אין במקום אחד שלשה טפחים אם בסך הכל סכך הסוכה  אווירים אמנם  הרבה 

צילתה מרובה מחמתה הרי היא כשרה.

ומובן זה מפני שטעם וגדר סכך הסוכה שהוא עיקר הסוכה הרי הוא שעומד לצל 

כמובא בשולחן ערוך סימן תרכה שמצות סוכה היא מהפסוק בסוכות תשבו שבעת 

ימים.. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והם היו ענני הכבוד שהקיף הקדוש ברוך 

הוא בהם את בני ישראל בשביל שלא יכה אותם שרב ושמש. הרי שעיקרה הוא 

הגנה מהשרב והשמש והוא בעיקרו נעשה על ידי הגג והסכך שתוקף החום הוא 

כאשר החמה מכה מלמעלה מה שאין כן כאשר יורדת באופק למטה נחלש כוחה.

לעומת זאת בדפנות מצינו בדיוק להיפך שאין צריך בדוקא דפנות שלימות אלא 

מספיק מעיקר הדין שתי דפנות זו אצל זו ועושה בנוסף עוד דופן שיש ברוחב שלה 

מהדפנות  לאחת  בסמוך  טפחים  משלשה  פחות  אותו  ומעמיד  מטפח  מעט  יותר 

האמורות ובנוסף יעמיד קנה מעל אותו פרצה ויעשה אותה צורת הפתח כמבואר 

כל זה בשולחן ערוך סימן תרל סעיף ב’ הרי שאין צריך שיהיה כיסוי מהשמש מחמת 

הדפנות שהרי בשאר צדדי הסוכה הפתוחים בזמנים שהשמש כנגדם תהיה הסוכה 

חמתה מרובה מחמתם.

מרובה  חמתה  הסוכה  אם  שאפילו  א’  סעיף  שם  ערוך  בשולחן  מפורש  וכן 

בדפנות  כלומר שלמרות שיש  היא כשרה  כן  פי  על  אף  מצילתה מחמת הדפנות 

ידי זה חמתה מרובה מצילתה מכל מקום היא כשרה כי לא  פרצות גדולות שעל 

נאמר דין זה של צילתה מרובה מחמתה אלא רק בסכך ולא בדפנות.

הדין  עיקר  מחמת  המוכרחות  המחיצות  שאף  מזו  יתירה  שם  מבואר  כן  כמו 

הנה אין צריך שיגיעו עד הסכך ממש אלא מספיק שיהיו בגובה של עשרה טפחים 

והשאר אף שהוא פתוח הרבה עד מקום הסכך מכל מקום כל שהסכך הוא כנגד 

ט’ שיכול  בסעיף  שם  ערוך  זה בשולחן  כל  כמבואר  כשרה.  סוכה  זו  הרי  הדפנות 

לקרקע  סמוך  משלשה  בפחות  ולהעמידן  ומשהו  טפחים  שבעה  מחיצות  לעשות 

ונחשב לבוד ולמעלה אפילו הסכך גבוה מהן הרבה כל שמכוון כנגד הדפנות הרי 

זו סוכה כשרה.
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כל  ממש  דפנות  בלא  שאפילו  י’  בסעיף  שם  ערוך  בשולחן  מבואר  מזו  יתירה 

שאורג קנים במשך עשרה טפחים כאשר אין בין קנה לחבירו שלשה טפחים של 

אויר הסוכה כשרה מאחר ובכל מקום לבוד נחשב כסתום והרי שיש כאן מחיצת 

עשרה ואם כן במקרה כזה וודאי שאין הגנה מהשמש מחמת הדפנות ומכל מקום 

מפורש שהסוכה כשרה ואין מחשיבים אותה כחמתה מרובה מצילתה.

ד’  סעיף  תרמ  סימן  ערוך  בשולחן  מבואר  שהרי  אחר  מצד  לעיין  יש  אמנם 

ובאופן שיגרום  ואם עשה הסוכה מלכתחילה במקום  מן הסוכה  שמצטער פטור 

לו להצטער אזי אף שהסוכה מצד עצמה כשרה מן הדין מכל מקום פסולה מחמת 

זה ולפי זה במקומות החמים שבלא מחיצה המגנה מן השמש יצטער האדם ויבואו 

גם זבובים יתירים וגרם על ידי כן שימעט בישיבתו בסוכה - אפשר שיש מצד זה 

לעשות מחיצות המגינים מן השמש.

העולה מן האמור: שדין צילתה מרובה מחמתה אינו אמור לגבי הדפנות אלא 

רק לגבי הסכך ולכן אם הסכך צילתו מרובה אף שהדפנות עשויות מזכוכית וכיוצא 

בזה שאינן מגנות מהשמש הסוכה כשרה למהדרין.

]אמנם יש לראות שבמדינות החמות לא יווצר מצב שיצטער לשבת בסוכה זו 

מחמת הבל החום הרב והזבובים הבאים למקום החמה כאשר אין מחיצות המגנות 

מהשמש וימעט מלשבת בסוכה.[

דופן הסוכה
אם יש באחד מצדדי הסוכה כמין ‘אצטבה’ )בניין( מאבן לאורך חומת  שאלה: 

החצר ומשתמשים בחומות החצר כדופנות לסוכה האם אצטבה זו - כאשר היא 

יותר מעשרה טפחים - עושה את הסוכה כשתי סוכות ויש לחשב דפנות כדין לכל 

אחת בפני עצמה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש הפרש 

וגובה עשרה  מהו גודל האצטבה אם יש בה כשיעור סוכה כשרה )57 ס"מ רבוע 

טפחים - 81 ס"מ( או לא? ב( האם יש הפרש מהו גובה האצטבה בשיעור עשרה 

כל  לאורך  הוא  האם  האצטבה  אורך  מהו  הפרש  יש  האם  ג(  פחות?  או  טפחים 

הסוכה או רק על מקצתו?



170                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תרלג סעיף סעיף ה’ שסוכה 

שהיא גבוהה מעשרים אמות כך שהיא פסולה ובנה בה אצטבה שהוא בניין מאבן 

או של עץ וכאשר מודדים מאותה אצטבה עד הסכך ישנו רווח של פחות מעשרים 

אמות ואצטבה זו היא כנגד כל הדופן האמצעית ונוגעת בשתי הדפנות שמהצדדים 

)כי סתם סוכה היא של שלושה דפנות והצד הרביעי פתוח והדופן שכנגד הפתח 

היא האמצעית( ויש בה כשיעור של סוכה כשרה אזי כל הסוכה הסוכה כשרה.

שמהאצטבה  הסוכה  חלק  גם  אלא  האצטבה  של  הסוכה  חלק  רק  לא  כלומר 

הסוכה  בהמשך  שמדובר  למרות  שם  ולישון  לאכול  ואפשר  לסוכה  כשר  והלאה 

שישנו גובה של יותר מעשרים אמות מהרצפה עד הגג.

אותו  הוא  עיקר הסוכה  כאילו  רואים  ואנו  והטעם שכל הסוכה כשרה מאחר 

הסוכה  והמשך  הדין  מן  כשרה  סוכה  זה  הרי  ושם  האמצעי  הכותל  שכנגד  הצד 

שמעבר לאצטבה הרי הוא כמו דין של ‘פסל’ היוצא מן הסוכה שנחשב כמו הסוכה 

)באר היטב(.

ואנו  כשרה  סוכה  מקום  שהוא  האצטבה  הוא  הסוכה  מקום  עיקר  כלומר 

וכמבואר בשולחן ערוך  מחשיבים כאילו האצטבה מתפשטת בכל המשך הסוכה 

שהם  מהדפנות  הפרוץ  לצד  מהסוכה  היוצאים  קנים  לענין  ז’  סעיף  תרלא  בסימן 

כהמשך הסוכה ומתכשרים עמו יחד.

הוא  האצטבה  ומקום  בלבד  דפנות  שלוש  בעלת  בסוכה  כאן  ומדובר  ומאחר 

הסוכה  מן  היוצא  כפסל  הסוכה  שאר  מצטרף  מקום  ומכל  סוכה  כשיעור  מקום 

להתכשר עמו ואין אומרים ששאר מקום הסוכה יש בו ב’ דפנות בלבד אלא דופן 

השלישית של מקום האצטבה מצטרפת עמו. ואם כן הוא הדין בנידון השאלה.

הסוכה  שטח  שיעור  ישנו  האצטבה  שבמקום  מדובר  ששם  לחלק  יש  אמנם 

יש לומר  כן  כי אם  אך אינו חולק רשות בפני עצמו שאינו בגובה עשרה טפחים 

שחולק רשות בפני עצמו ואין דופן השלישית של מקום האצטבה מצטרף להחשב 

הסוכה  ומחלק  הרשות  אותה  ואינו  מאחר  ממנו  היוצא  הסוכה  שאר  לגבי  כדופן 

לשניים וצריך בכל מקום שלושה דפנות בפני עצמם. ועל דרך הדין בדבר המחלק 

את הסוכה לשניים כמו אויר בשיעור מסויים או סכך פסול בשיעור מסויים לאורך 
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ג’ דפנות ושיעור סוכה בפני עצמו בכדי שיכשר  כל הסוכה שצריך בכל צד מהם 

לשבת בה.

אולם גם אם נאמר כן מכל מקום ניתן לומר שגובה בניין האצטבה עצמה נחשב 

מקום  על  גם   - הלאה  שממשיך  מעליו  סכך  ישנו  והרי  הסוכה  שאר  לגבי  כדופן 

האצטבה ואם כן הוא כשתי סוכות נפרדות שלכל אחד ג’ דפנות בפני עצמו והסכך 

חופה את מקום שתי הסוכות גם יחד ושוב הסוכה כשרה למהדרין בכל חלק בפני 

עצמו. וכמו כן גם אם יש כמה אצטבאות זה על גבי זה אם בכל אחת ישנו עשרה 

טפחים ושיעור סוכה הרי הן כמו כמה סוכות זה לצד זה וכל סוכה שתחתונה יותר 

טפחים  עשרה  דופן  לתחתונה  מהווה  גבהותה  שבניין  העליונה  בדופן  מתכשרת 

וסכך אחד לכולם

ובמקרה שישנה אצטבה פחותה מעשרה טפחים בין אם היא לאורך כל הסוכה 

בה  אין  אם  בין  סוכה  כשיעור  בה  יש  אם  בין  הסוכה  מקצת  לאורך  היא  אם  ובין 

כשיעור סוכה הרי היא נחשבת כחלק מן הסוכה כמו ספסל הקבוע בה וכיוצא בזה 

ואין בזה שום פסול מאחר ואינו חולק רשות לעצמו והדפנות מצטרפות זו לזו וזהו 

סכך אחד על גבי סוכה אחת.

העולה מן האמור: שאם ישנו בניין אבן קבוע )כמין חומה נמוכה( - בצד אחת 

הדפנות אזי אין זה משנה אם היא גבוהה עשרה טפחים או פחות או אם היא לאורך 

כל הדופן או פחות או אם יש בה כשיעור שטח סוכה כשרה או לא בכל אופן שהוא 

- כל שטח הסוכה שחוץ לאותה אצטבה - כשר.

)81 ס"מ( שאזי  ]אמנם מקום האצטבה עצמה אם הוא בגובה עשרה טפחים 

הוא חולק רשות לעצמו ואין בו כשיעור שטח סוכה יש לומר שאין לעשות במקום 

האצטבה כל דבר שחובה לעשותו בסוכה כי אינו נחשב כמקום סוכה כשרה. אך אם 

הוא פחות מעשרה טפחים הרי הוא נחשב כחלק מן הסוכה בכל אופן.[

כיסוי הסכך
שאלה: האם יש עניין לשים כיסוי ניילון מעל הסכך בשעת ירידת גשמים - בכדי 

להמשיך לשבת בסוכה והאם יהיה מותר לעשות זאת גם בשבת ויום טוב?
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כאשר  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

יורדים גשמים יש חיוב לשבת בסוכה? ב( האם גם בהנחת כיסוי ניילון נחשב הדבר 

עדיין לישיבה בסוכה? ג( האם מותר להניח כיסוי ניילון מעל הסכך בשבת או ביום 

טוב או להוריד כיסוי זה ממנו?

ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך סימן תרלט סעיף ה’ שאם יורדים 

גשמים אינו חייב לשבת בסוכה ויכנס לתוך הבית ויאכל שם וגדר גשמים שבירידתם 

אפשר לצאת מן הסוכה הוא בשיעור כזה שאם יפלו לתוך התבשיל הוא יתקלקל 

וכיוצא  פול  של  דייסה  מיני  כמו  להתקלקל  שממהר  בתבשיל  מדובר  אם  ואפילו 

בזה. וזאת גם אם אין לו כרגע את התבשיל בפועל כל שמשער בדעתו שאם היה 

התבשיל הוא היה מתקלקל מותר לו לצאת.

ואם הוא לא יודע לשער זאת יוכל לצאת כל שמשער בדעתו שאילו היה שיעור 

גשמים באופן זה בתוך ביתו היה יוצא מביתו - אזי יצא גם מסוכתו שהיא לו בחג 

הסוכות במקום ביתו כי אין חיוב לשבת בסוכה אלא כעין מה שהיה משתמש בביתו.

בסוכה אפילו  הוא לשבת  צריך  בלילה הראשון  לילות אבל  דוקא בשאר  וזהו 

מגזירת  והיא  לפחות מאחר  כזית פת  כשיעור  עד שיאכל  ירידת הגשמים  בשעת 

הכתוב ובזה אף המצטער חייב.

ובהמשך הסעיפים כתב הרמ"א בסעיף ז’ שכל מי שפטור מהסוכה ומכל מקום 

והוסיף  מההדיוטות  נחשב  שהוא  ועוד  כך  על  שכר  מקבל  אינו  ממנה  יוצא  אינו 

בטורי זהב שאם מברך לישב בסוכה הרי זו ברכה לבטלה מאחר והוא פטור כעת 

מישיבת הסוכה.

גבי  על  סדין  פריסת  בעניין  מובא שיש מחלוקת  יט  בסימן תרכט סעיף  והנה 

סכך האם הוא פוסל רק כאשר בלעדי הסדין היתה הסוכה חמתה מרובה אבל אם 

הוא רק לנאות את הסוכה או להגן מפני החמה או העלים כיון שגם מבלעדי הסדין 

הסוכה היתה צילתה מרובה והוא רק מוסיף מעבר לכך אין זה פוסל כאשר מניחו 

בתוך ארבעה טפחים לסכך )32 ס"מ(. ויש סוברים שאף בזה פסול ורק אם מניח את 

הסדין לנוי ויופי אזי היא כשרה.
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וכתב המחבר על כך שלכתחילה לא יעשה כדעה המקלה אלא אם כן ניכר לכל 

הדברים  את  וביאר  מהגשמים.  הסדין  את  לייבש  או  מהחמה  להגן  בכדי  שמכוין 

במשנה ברורה שאין הכוונה שפסק כן להקל אלא כוונתו שאף לדעה המקלה אין 

להקל אלא באופן שניכר אך כמובן שלדעה הראשונה אסור וכך יש לנהוג למעשה 

להחמיר כדעה זו וכן כתבו האחרונים.

לתך  הנושרים  העלים  מחמת  בסוכה  לאכול  יכול  שאינו  הדחק  בשעת  אבל 

מוטב  הנרות  את  המכבה  רוח  שישנה  או  נוטפים  גשמים  שישנם  או  המאכלים 

לסוכה  חוץ  לצאת  מאשר  הסכך  גבי  על  סדין  ולפרוס  המקילה  הדעה  על  לסמוך 

ולאכול אבל שהסדין יהיה בתוך ארבעה טפחים לסכך ולא יברך לישב בסוכה.

ואמנם זה מדובר שעדיין גשמים יכולים לרדת שהרי מדובר בסדין ולא מניחו 

אלא מפני נטיפות הגשמים שזהו מעבר ליכולת הסיבולת אבל מפת ניילון וכיוצא 

שאין  סכך  כל  כמו  מדרבנן  פסול  זה  הרי  כלל  דרכו  יורדים  הגשמים  שאין  בזה 

הגשמים עוברים דרכו.

זו עם  אך רבים מגדולי האחרונים כתבו שמכל מקום עדיף לשבת גם בסוכה 

לרדת  מהגשם  המונע  גגון  ישנם  בהן  לסוכות  או  דרכו  עובר  הגשם  שאין  כיסוי 

לסוכה לגמרי. מאחר ולהרבה מהפוסקים יוצאים בסוכה גם כאשר אין הגשם יכול 

מאחר  מקום  מכל  פסולה  שהיא  להלכה  נוקטים  שאנו  למרות  ולכן  דרכה  לרדת 

ומהתורה היא כשרה לכן נכון לשבת בסוכה זו למרות שישנו מגן מהגשמים מלירד 

לגמרי )פרי מגדים ט(.

 24( ג’ טפחים  ויום טוב צריך הכיסוי להיות תחת הסכך בתוך שיעור  ובשבת 

זו  בעיה  אין  בפחות מכך  אך  אוהל  איסור  בעיה משום  יהיה  מכך  ביותר  כי  ס"מ( 

מאחר וישנו כאן כבר אוהל מחמת הסכך והרי זה בטל אליו מצד לבוד. ואם מניחו 

למעלה מהסכך צריך שלא יגבה ממנו טפח מחמת אוהל )שער הציון פד. שולחן 

ערוך אדה"ז י(.

העולה מן האמור: שמותר ואף נכון למי שיש ביכולתו לפרוס סדין בד ואפילו 

ירידת  את  מונעים  הם  אם  אף  גשמים  ירידת  בשעת   - בזה  וכיוצא  ניילון  כיסוי 

טפחים  ארבעה  בתוך  להיות  צריך  לסכך  זאת מתחת  פורס  ואם  לגמרי.  הגשמים 

לסכך )32 ס"מ(.



174                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

ובשבת ויום טוב אם פורס מתחת לסכך צריך להיות בתוך שלשה טפחים )24 

ס"מ(. ואם פורס מעל הסכך צריך שלא יהיה גבוה ‘טפח’ מעל הסכך )ואם מדובר 

בגגון מיוחד לסוכה שבדרך כלל יש מרווח של טפח בינו לסכך מכל מקום אם יש 

טפח בגגון פתוח מערב יום טוב - כפי שהוא בדרך כלל בגגונים אלו מותר לפותחו 

בשבת ויום טוב(.

אך בין בחול בין בשבת לא יברך על ישיבה זו.

]ויש לציין שמנהג חב"ד )על פי מנהג תלמידי הבעל שם טוב( - יושבים בסוכה 

)שבח  זו  ישיבה  ואף מברכים על  כיסוי כלל  ירידת גשמים ללא הנחת  גם בשעת 

המועדים יד ח(.[

סידור הסכך בשבת
אדם שיש לו על סוכתו ‘סכך לנצח’ העשוי מקנים המחוברים זה לזה  שאלה: 

ובשבת ויום טוב נתקפל חלק מן הסכך על צדו מחמת הרוח האם מותר להחזיר 

ולסדר את הסכך למקומו? 

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בעיה  תשובה: 

להניח סכך על סוכה בשבת או ביום טוב מחמת איסור עשיית אוהל? ב( האם יש 

הפרש האם הסכך התקפל באופן הפוסל את הסוכה או לא? ג( האם יש הפרש בין 

אם רוצה לסדר את הסכך בחזרה במקומו לבין לקפל מלכתחילה מקצתו אם חושש 

שמא הרוח תקפל מקצתו?

ראשית יש להביא את המובא בפוסקים שאין לסתור סוכה בתוך החג אלא אם 

כן רוצה להקים את הסוכה במקום אחר אבל לסתור את הסוכה ללא צורך יש בזה 

ביזוי מצוה כמבואר בפתחי תשובה סימן תרלח. אמנם כאן מדובר  איסור משום 

כאמור שזהו לצורך שלא תעיף הרוח את הסוכה ועל כן מקפל מקצת הסכך ומוריד 

מקצת מבדי הדפנות שלא יהיו כמפרשים לרוח.

סימן  ערוך  בשולחן  מבואר  הנה  כי  אוהל  סתירת  מטעם  לאסור  יש  עדיין  אך 

שטו סעיף ב’ שעצים שאין ביניהם אויר שלשה טפחים הרי הם נחשבים כמו אוהל 

ומותר לפרוס עליהם בשבת מחצלת כי נחשב הדבר כמו שמוסיף על אוהל ארעי 

ודבר זה מותר בשבת.
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כמו כן מטעם זה מותר לאדם להוסיף על מחצלת שכבר פרוסה מערב שבת כדי 

טפח על כל פנים לפרוס שאר המחצלת כי כאמור נכלל זה בדין מוסיף על אוהל 

ארעי המותר בשבת.

וישנם כמה הגבלות בזה: א( יש לראות שהטפח יהיה פרוס מבעוד יום אבל אם 

נעשה הטפח בשבת אין זה מועיל אפילו שנעשה בהיתר גמור )שולחן ערוך אדה"ז 

סעיף ח’(.

ב( פריסת הטפח צריכה להיות למטרת סיכוך ולכן אם מדובר בכריכת עיגול 

של המחצלת אין זה מועיל אף שיש ברחבה טפח ויותר מאחר וכריכתה לא נעשית 

לצורך סיכוך )משנה ברורה(.

אמנם ידוע בעניין דיני אוהל שמותר לעשות מחיצה בשבת לצורך צל או הגנה 

אסורה  למצוה  המכשרת  המתרת  מחיצה  עשיית  אבל  בזה  וכיוצא  עין  ממראית 

בשבת ויום טוב.

ולפי זה כתבו כמה מהפוסקים שאסור להוסיף גם בעניין אוהל ארעי אף שהוא 

זו הוא  ידי פריסה  על  - להמשיך לפרוס אותו בשבת אם  יום  פרוס טפח מבעוד 

מאחר  קצר  ולזמן  ארעי  זהו  אם  ואפילו  שהיא  מצוה  לאיזה  האוהל  את  מכשיר 

והכשר מצוה מחשיב את הוספה זו כעשיית אוהל קבע )שאלות ותשובות שואל 

ומשיב חלק ג’ כה(.

בזה  וכיוצא  רוח  נשמט חלק מסכך הסוכה ממקומו מחמת  בחג  ולדעתם אם 

יהיה אסור להחזיר סכך הסוכה למקומו מאחר ועל ידי חזרה זו למרות שהוא מוסיף 

על אוהל ארעי מכל מקום הרי זה מכשיר את מצות הסוכה אך כמובן רק כאשר 

נעשה חלל של שלושה טפחים לפחות וכן פסק במשנה ברורה סימן תרלז סימן 

קטן א’ שהביא את דברי השואל ומשיב האמורים.

וכל שכן שיש לאסור את הדבר אם מדובר ביום טוב הראשון של החג שהרי 

בחזרה זו הרי הוא פורס אוהל לצורך שבעה ימים ובזה וודאי יש לחשוש שזהו אוהל 

קבע כמבואר בפרי מגדים אשל אברהם א’. ובזה אפילו על ידי גוי יהיה אסור.

ידי  ימי החג הוא דוקא אם היהודי בעצמו רוצה להחזיר אך על  אמנם בשאר 

גוי יש להקל להתיר להחזיר את הסכך משום שמחת ומצות יום טוב שלא יתבטל 
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ממנה והמיקל כך יש לו על מי לסמוך כמבואר במשנה ברורה סימן תרכו סימן קטן 

כ’ כי יש סוברים שמכל מקום סוכה נחשבת בעצמותה אוהל ארעי ואינה נחשבת 

כלל אוהל קבע הן מצד הימים שזהו רק לשבעה ולא לשלושים והן מצד עצמות 

האוהל.

העולה מן האמור: א( לסתור את הסוכה בשבת ביום טוב מעצמו וודאי שאסור. 

ב( אם נתקפל או זז חלק מן הסכך ונוצר רווח אויר פחות משלשה טפחים או אפילו 

זו ישנם שלשה דפנות(  יותר אך אין זה פוסל את הסוכה )כגון שגם בלעדי דופן 

ובמקרה זה לא יגע בסכך ואין צריך לעשות כלום. וישב במקום הכשר שבסוכה. ג( 

אם נתקפל הסכך באופן הפוסל את הסוכה אסור לו בעצמו להחזיר את חלק זה של 

הסכך למקומו אך על ידי גוי מותר להחזיר )וביום טוב ראשון של החג יש מחמירים 

אפילו על ידי גוי והמיקל בזה - בכדי שלא יתבטל משמחת יום טוב - יש לו על מי 

לסמוך(.

מכה באתרוג
שאלה: אתרוג שנפל וקיבל מכה ומחמת כן נעשה שקע קטן על יד החוטם )בלא 

שנחסר מגוף האתרוג( וכמו כן מחמת המכה נעשה ירוק כהה במקום המכה מחמת 

הלחות שיצאה האם זה כשר ביום הראשון? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם נקב שקע 

)שאין בו חסרון מגוף האתרוג - פוסל? ב( אם כן האם זה תלוי באיזה גודל הנקב? 

ג( האם יש הבדל אם מדובר ביום הראשון או בשאר ימים? ד( האם יש הבדל האם 

שנעשה  המכה  מקום  האם  ה(  באתרוג?  מקומות  בשאר  או  החוטם  במקום  הוא 

ירוק כהה במקצת משאר האתרוג מהלחות שיצאה מחמת המכה פוסלת?

כתב  שם  ב’  סעיף  תרמח  סימן  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

המחבר שאתרוג שניקב נקב מפולש כלומר נקב שחדר באתרוג מעבר לעבר עד 

קצהו השני ויש אומרים עד חדרי הזרע שבתוך גוף האתרוג גם נקרא מפולש )ועיין 

ואפילו אם לא חסר מגוף  ‘כל שהוא’  ב’( פסול אפילו אם הנקב הוא  בזה בסעיף 

ניקב באמצעות מחט דקה מעבר לעבר מכל מקום  כמו למשל אם  כלל  האתרוג 

האתרוג פסול.
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אך אם הנקב אינו מפולש מעבר לעבר אזי אם יש בו רוחב כגודל מטבע של 

‘איסר’ שהוא כשיעור 19 מ"מ ומעלה - לפי הגאון ר’ חיים נאה אזי הוא פסול וזאת 

למרות שלא היה בו חסרון מגוף האתרוג כלל כמו למשל אם תחבו באתרוג יתד 

עבה והבשר האתרוג נתחב לתוכו שאם הוא בגודל איסר ומעלה - פסול אך פחות 

מרוחב האמור כשר.

ואין הבדל אם הנקב עגול או מרובע או ארוך וצר בכל אלו רואים את הנקב אם 

בצירוף כל שטחו היה מגיע לגודל האמור כשיעור איסר פ- פסול ואם פחות מכך 

- כשר )מגן אברהם(.

וכל האמור הוא כאשר אין חסר מגוף האתרוג כלל רק שניקב באופן שלא חסר 

מגוף  חסר  אם  אך  לעיל  וכמפורט  לצדדיו  או  לתוכו  בשרו  נדחק  רק  כלל  מגופו 

האתרוג ממש אזי אפילו בחיסרון כל שהוא נפסל.

לאחר מכן מביא המחבר את דעת הראב"ד שמקל יותר וסובר שבכדי לפסול 

מעבר  מפולש  שהוא  בנקב  מדובר  כאשר  שגם  חסרונות:  שני  צריך  האתרוג  את 

האתרוג  מגוף  נחסר  גם  לכך  בנוסף  כן  אם  אלא  כשר  האתרוג  מקום  מכל  לעבר 

משהו. ואתרוג שלא ניקב מעבר לעבר אזי אינו פסול כלל כאשר לא נחסר מגוף 

האתרוג ורק כאשר נחסר מגוף האתרוג בגודל של איסר אזי הוא נפסל.

וכתב הרמ"א שלמעשה יש להחמיר כמו הדעה הראשונה ורק בשעת הדחק יש 

להקל כמו הסברא האחרונה להכשיר נקב שנחסר מגוף האתרוג ממש כל עוד אינו 

בגודל של איסר או שאינו מעבר לעבר.

וכמו כן יש להקל בשעת הדחק להקל כסברא האחרונה אפילו לכתחילה ואפילו 

לברך עליו גם כאשר הוא נקב מעבר לעבר ללא חסרון. או בנקב בגודל איסר ללא 

חסרון )שער הציון - שכן מובן מסתימת הטורי זהב וכן מוכח מדברי השולחן ערוך 

אדה"ז שלא כדברי הפרי מגדים שמחמיר בזה ואומר שלא היקל הרמ"א רק בחסרון 

שאינו כאיסר ואינו מפולש(.

ולעניין פסול חסרון הנה כל זה אמור רק ביום הראשון אך מכאן ואילך אין פסול 

חסרון כמבואר בסימן תרמט בארוכה. ולעניין יום טוב שני מבואר שם בסעיף ה’ 

שכל הפסול ביום טוב הראשון בלבד ניתן ליטלו ביום טוב שני כשאר ימי החג - אך 

לא מברכים.
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ולעניין שינוי מראה הנה נפסק בסימן תקמח סעיף יב שמחוטמו של האתרוג 

וכן כל שינוי  ואילך כלומר מהמקום שבו מתחיל לשפע עד הפטמה נפסל חזזית 

מראה אפילו בכל שהוא אבל דוקא במראה שחור או לבן שאינו ממראה אתרוג 

כלל אך כל שהוא ממראה אתרוג כגון באמור בשאלה שנדחק מחמת מכה ומחמת 

הלחות שיצאה מדחק המכה נעשה ירוק כהה יותר אין זה בכלל שינוי מראה ואינו 

פוסל אפילו במקום החוטם.

העולה מן האמור: שנקב שנעשה מחמת מכה ולא נחסר מגופו רק נדחק מבשר 

האתרוג כלפי פנים ונוצר כעין שקע קטן אם שטחו פחות מקוטר 19 מ"מ - הרי 

הוא כשר גם ביום הראשון.

ואם שטחו בקוטר של יותר מ19 מ"מ אזי האתרוג פסול. אך פסול זה הוא רק 

ביום הראשון ובשאר הימים כשר הוא לכתחילה ומברך עליו )חוץ מיום שני של 

גלויות שיכול לטול אותו אך לא יברך עליו(.

]בשעת הדחק כשאין אתרוג אחר ניתן להכשיר את האתרוג בכל אופן אפילו 

לכתחילה ואפילו לברך עליו אלא אם כן גם נחסר מגוף האתרוג וגם הוא מפולש 

או שהוא בגודל איסר.[

ולעניין שמחמת המכה יצא לחות ונעשה מקום המכה ירוק כהה יותר אין זה 

פוסל משום שינוי מראה מאחר והוא ממראית האתרוג

משחק בסוכה
שאלה: אדם שבנה את סוכתו על גבי כל שטח חצרו ובחלק מן החצר ישנו מתקן 

שעשועים לילדים )כעין בית משחק גדול עם מגלשה( האם מתאים שזה יהיה בתוך 

במשך  לכסותו  עכ"פ  או  להוציאו  שיש  או  החג  בתוך  בזה  ישחקו  וילדים  הסוכה 

החג?

יש לדון בפרטים הבאים: א( מה הגדר של  זו  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

ישיבה בסוכה “תשבו כעין תדורו? ב( האם ניתן לעשות כל דבר בסוכה או שיש 

בזויים  כן מה הגדר של דברים  ג( אם  בזויים?  דברים  לכבד את הסוכה מעשיית 

האסורים?
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שמצוות  א’  סעיף  תרלט  סימן  ערוך  בשולחן  שנפסק  מה  להביא  יש  ראשית 

כל  בסוכה  ומתגורר  ומטייל  וישן  ושותה  אוכל  אדם  שיהיה  היא  בסוכה  הישיבה 

שבעת הימים כדרך שהוא גר בביתו כל השנה ובכל שבעת הימים עושה אדם את 

ביתו ארעי וסוכתו קבע.

זה שקדושת הסוכה גדולה מאוד  אמנם דירתו בסוכה אינה כדירת בית לגבי 

וכל שכן  ותורה  כי אם קדושה  ולדבר בה  ולכן ראוי למעט שם מאוד בדברי חול 

שיהיה זהיר מלדבר שם לשון הרע ורכילות )משנה ברורה(. וזאת למרות מה שפסק 

כי סוכתו צריכה להיות  ידבר עמו בסוכה   - ירצה לדבר עם חבירו  כן שאם  לפני 

כביתו בכל השנה.

וכפי שממשיך המחבר ומונה דברים שאין לעשותם בסוכה מפני ביזוי המצוה 

זו דירת מצוה( שכלים נאים ומצעות נאות יעלם לסוכה. אך כלי האכילה  )שהרי 

לאחר האכילה כמו קדרות וקערות יניחם חוץ לסוכה. וכן כלים שמשהים בהם קמח 

בבית  רק  בדירתו  להחזיקם  דרך  וכלים של בשמים שאין  בהם  והערבות שלשים 

החיצוני הכל נכלל בכלל כלי אכילה. וכמו כן כד או דלי ששואבים בו מים מהנהר 

הכול יניח חוץ לסוכה )משנה ברורה(.

ומסיים שם שכלל הדבר הוא שכל דבר שאין דרכו להיות בתוך דירתו בו מתגורר 

אין לאדם להחזיקו בתוך הסוכה.

שקדרות אסורות  שכתב  במה  הרמ"א  בלשון  אברהם  המגן  מדייק  נוסף  דיוק 

“לאחר האכילה" שמלשון זה משמע שבשעת האכילה עצמה מותר להכניס לסוכה 

גם קדרות ולערות מתוכן לתוך קערות האכילה או לתוך קערה מרכזית.

קודם  אף  לסוכה  עצמה  הקדרה  את  מלהכניס  נזהרים  העולם  מקום  ומכל 

האכילה ונראה שחששו לדעת המחמירים שאין להכניס קדרה בכל אופן שהוא גם 

שלא בשעת אכילה והם דעת רבינו תם ובעל הלכות גדולות שהזכירו שאין להכניס 

שהזכירו  ובפרט  אכילה  ללאחר  אכילה  שעת  בין  חילוק  כלל  הזכירו  ולא  קדרות 

שטעם האיסור הוא מפני שאין להכניס כל דבר שאין רגיל להחזיק בחדר העיקרי 

בו מתגורר רק בחדר שמבשלים שם. ואף שרש"י שפירש שמדובר בקערות אפשר 

לסוכה.  חוץ  לקערות  מהקדרות  לערות  שאפשר  מפני  שאסור  בקדרות  שמודה 
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ואפילו שיטת המחבר ניתן להסביר כך שמה שכתב לאחר אכילה היינו מפני שאז 

שניהם אסורים - גם קערות )שער הציון שם י- יא(.

עוד מובא במגן אברהם שהמנהג שלא להכניס נר של חרס לסוכה ואפילו אם 

זכוכית  כלי  כדין  להקל  יש  בזכוכית  מצופה  אם  ורק  רצוי  כך  כל  לא  חדשה  היא 

)משנה ברורה(.

ובהמשך הסעיף מביא המחבר שכמו כן אין לעשות תשמיש בזוי בסוכה כמו 

למשל לשטוף את הקערות או להשתין בסוכה אפילו בתוך כלי אף שעושה כן גם 

בביתו וכל זה בכדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו.

וכל זה הוא לכתחילה אך בדיעבד אם הכניס אדם לסוכה דבר שאינו מתאים 

וכיבוד הסוכה כגון כלי מאכל או שעשה בה תשמיש בזוי הסוכה אינה  לקדושת 

נפסלת בכך.

הדברים  באותם  אלא  בסוכה  להשתמש  אין  שלכתחילה  האמור:  מן  העולה 

הפרטי  בשימושו  מתגורר  בו   - הפנימי  ביתו  בתוך  האדם  שעושה  והשימושים 

ואפילו אם יש לו בית בו מבשל ושם משתמש בכלים שונים לבישול יש מקפידים 

ומחמירים שלא להביאם לסוכה אף אם הם מלאים באוכל ומכל שכן שארי דברים 

שאינם רגילים להיות בתוך ביתו כמו להכניס ‘אופניים’ לתוך הסוכה.

לאותו  מחוץ  הסוכה  את  לבנות  יש  שלכתחילה  דידן  לנידון  בנוגע  מובן  ומכך 

מתקן שעשועים לילדים המונח בחצירו או באם אפשרי להוזיזו במשך החג חוץ 

לסוכה. מאחר ואין דרך שדבר כזה יהיה בתוך ביתו הפנימי.

אמנם אם כבר בנה את הסוכה שם וטירחה גדולה להוציאו מאחר והוא קבוע 

שם או מחובר לארץ. אין זה פוסל את הסוכה בדיעבד. ועל כל פנים עליו לכסותו 

באיזה כיסוי למשך ימי החג.
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חנוכה

הדלקת נרות חנוכה על ידי גוי
שאלה: אדם שמוגבל פיזית, ואינו יכול להדליק נרות חנוכה ללא עזרה מאחר, 

יכול לבקש מהעוזר שלו הגוי המסייע לו, להדליק עבורו את הנרות, והוא יברך על 

כך?

תשובה: בכדי לענות על כך יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בכלל ניתן לשלוח 

שליח לקיום מצוות הדלקת נרות חנוכה, - אפילו באמצעות יהודי? ב( האם לגוי יש 

שליחות? ג( האם החיוב הוא גוף ההדלקה עצמה, או שיהיו נרות דלוקים. במילים 

אחרות: האם ישנו מצב של ברכה על נרות ללא הדלקה? ד( האם ישנו הפרש בין 

מצב רגיל, למצב כמו בנידון השאלה - שאין ביכולת האדם להדליק?

ראשית יש להביא את המובא במגן אברהם על השולחן ערוך בסימן רסג סימן 

קטן יא, שם כתב בשם מהר"ם, שאשה ששכחה להדליק נרות שבת, וכבר הגיע בין 

השמשות, אזי תאמר לגוי להדליק את הנרות שבת, והיא תברך עליהם את הברכה. 

כי לא גזרו על שבות של אמירה לנוכרי, בבין השמשות לצורך מצוה.

א(  הרי:  הנרות,  על  לברך  האשה  יכולה  כיצד  שלכאורה  דבריו,  על  והקשה 

“וציוונו  לומר  יכולה  וכיצד  ליהודי,  זמן האסור בהדלקה  הוא  בבין השמשות  הרי 

וכיצד  מדליקה,  שהיא  נחשב  זה  אין  כן  ואם  לגוי,  שליחות  אין  הרי  ב(  להדליק". 

תברך?

יתירה מזו, אפילו אם יהודי מצוה לחבירו להדליק, שבזה ישנו דין שליחות, מכל 

מקום דעת כמה מהפוסקים שלא יברך המצווה אלא מי שמדליק בפועל את הנרות. 

ואם כן מכל שכן שהאשה לא תברך במקרה זה על הדלקת הגוי?

ועל כן במשנה ברורה הביא, שלא לסמוך על כך למעשה. ולא תברך על הדלקה 

זו בכל אופן.

אמנם בשולחן ערוך אדה"ז שם בסעיף יא כתב, שרק לכתחילה לא תסמוך על 

לגוי  לומר  לה  יש להתיר  כן,  לפני  זה. אך בדיעבד אם כבר שכחה להדליק  היתר 

להדליק ושהיא תברך על כך.

חנוכה
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והטעם: מאחר ועיקר גדר מצווה הדלקת נר שבת אינו עצם גוף ההדלקה, אלא 

מהותה ההנאה והתשמיש לאורה. רק שההדלקה היא התחלת והכנת עיקר המצוה 

לעיקרה  המביא  המצוה  עשיית  בתחילת  מברכים  כלל  בדרך  ולכן  ההנאה.  שהוא 

- שהיא ההדלקה, אך במקרה ששכחה יכולה לברך על ההנאה מאור הנר שהוא 

עיקר המצוה )למרות שאת גוף ההדלקה עשה גוי(, כמובן קודם שתהנה מכך. וכפי 

שמאריך בהרחבה לבאר טעם זה, בקונטרס אחרון שם אות ג’.

ולפי גדר זה יוצא, שבמצוות נרות חנוכה לא יהיה היתר האמור לשיטת שולחן 

ערוך אדה"ז בנרות שבת - שגוי ידליק והוא יברך, מאחר וגדר נרות חנוכה אינו כפי 

שביאר בנרות שבת שעיקר מצוותם היא ההנאה שלאחר ההדלקה, אלא עיקר גדר 

המצווה הוא עצם ההדלקה זכר לנס, ואדרבה אסור להשתמש ולהנות לאור הנרות. 

יכול לברך על הדלקת הגוי  כן גם בדיעבד כמו במקרה האמור בשאלה, אין  ואם 

)ודוחק לומר שזהו כמו נרות שבת שעיקר המצוה היא ההמשכיות של ההדלקה 

גוף  בעצם  עיקרה  אך  פרסום,  ישנו  שדולק  ככל  אמנם  כי  הנס,  מתפרסם  שבזה 

ההדלקה(.

והנה בשולחן ערוך סימן תרעו סעיף ב’, נפסק, שמי שלא הדליק נרות חנוכה, 

וגם לא מדליקים עליו בתוך ביתו, אזי כאשר רואה הוא נר חנוכה - יברך ב’ ברכות: 

שעשה ניסים ושהחיינו )בלילה הראשון(. ללא ברכת “להדליק". מאחר וברכות אלו 

שייכות גם בראייה ואינם קשורות לגוף ההדלקה בלבד.

על  לברך  היהודי  יוכל  לא  כאמור  שאמנם  הגוי,  בהדלקת  לדון  יש  זה  ולפי 

הניסים  על  ברכות  את  זה,  בדין  האמור  פי  על  שיברך  אפשר  אולם  ההדלקה, 

ושהחיינו. אמנם בפשטות הכוונה היא בדין זה שאם רואה היהודי נרות שהם בגדר 

ומהות נרות חנוכה אזי יכול לברך עליהם, ולא על סתם נרות. ומאחר וכפי האמור 

גדר נרות חנוכה הוא ההדלקה לזכר ופרסום הנס ולא ההנאה מהם, ובזה לא שייך 

שהגוי יעשה זאת במקומו כי אין שליחות לגוי, שוב הרי הם כסתם נרות שהודלקו, 

שאינם בגדר נרות חנוכה ולא ניתן לומר בהם דין האמור.

יקרב הנרות בסמוך לישראל,  ישנו עצה באם הדבר מתאפשר, שהגוי  ואמנם 

אחרון  בקונטרס  כמבואר  לברך  להקל  יש  ובכך  להדלקה,  מעט  יסייע  והישראל 

לטלטל  אין  שלכתחילה  ואף  במקומם.  הגוי  יניחם  כך  ואחר  ג’.  אות  רסג  בסימן 
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הנרות ויש להדליק במקום ההדלקה מכל מקום בדיעבד לצורך טלטול מועט ניתן 

להתיר )וכמובא גם בספר המנהגים - חב"ד(. ועוד יש לפלפל בעניין זה באם ישנו 

שם יהודי, האם יכול למנותו שליח שידליק עבורו, והוא יברך על הדלקת השליח. 

שהמובא בהלכה בסימן תרעה ועוד, שיכול למנות שליח, היינו שיוציאו ידי חובה, 

על  מברך  והמשלח  לאחר,  מדליק  והוא  יצא,  כבר  שהשליח  במקרה  לדון  יש  אך 

ההדלקה. שכאמור במשנה ברורה רסג שם כותב שאפילו בנרות שבת כמה פוסקים 

מפקפקים בכך, ואין כאן מקומו.

ואמנם אם זה מסובך לקרב כל הנרות )כגון ששוכב במיטה, או שהוא מוגבל 

מאוד וקשה לו לסייע בכמה נרות, וכיוצא בזה(, על כל פנים יוכל לקרב לו נר אחד 

בכל יום, שהוא עיקר חיוב ההדלקה בכל יום - מעיקר הדין, ויסייע לו כאמור ויברך.

העולה מן האמור: שלא ניתן למנות גוי כשליח להדליק נרות חנוכה עבור יהודי, 

ושהיהודי יברך על הדלקה זו - )אפילו לא את ברכות ‘על הניסים’ ו’שהחיינו’ ביום 

הראשון - על עצם ראיית הנרות(.

כל  על  נר אחד  )ולפחות  הנרות  הגוי לקרב  יוכל  ואמנם אם מתאפשר הדבר, 

פנים, שהוא עיקר החיוב בכל יום( - אל היהודי, והיהודי יסייע )אפילו מעט( - בגוף 

ההדלקה, ובזה ניתן להתיר שיברך על ההדלקה. ולאחר מכן יניח הגוי את הנרות 

במקומם.
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פסח וספירת העומר

ברכת קטן שהגדיל באמצע הספירה
שאלה: קטן שעשה בר מצוה באמצע ימי הספירה האם יספור בברכה?

תשובה: מצינו התייחסות לשאלה זו בשערי תשובה סימן תפט בשם פרי הארץ 

שקטן שהגדיל בתוך ימי העומר וכן גר שנתגייר בתוך ימי העומר מונים שאר הימים 

בלא ברכה ואם נתגייר ביום ראשון לעומר מונה בו ביום בלא ברכה ואחר כך בברכה.

והעיר על דבריו שמה שכתב בקטן אין זה לשיטתנו שהקטנים שהגיעו לחינוך 

סופרים גם כן ומכל שכן בנער שהוא מופלא סמוך לאיש ואם לא ספר עד שהגדיל 

וכבר עברו מימי העומר פשוט שאינו מברך.

והביא עוד בשם זרע אמת שמי ששכח לספור בליל ערב שבת קודש והתפללו 

ערבית של שבת מבעוד יום גדול ואז נזכר שלא ספר בלילה מכל מקום כיון שעדיין 

יום הוא יספור בלא ברכה ושאר הימים בברכה וכמו כן מי ששכח ולא ספר בלילה 

אחד ובלילה שאחריה היה שליח ציבור והוציא בברכתו לאחרים והעלה שאפילו 

ויצאו על ידי השליח ציבור הזה גם בספירה מכל  אם האחרים לא ספרו לעצמם 

מקום יכולים למנות שאר הימים בברכה.

וכן הוא הסכמת הפוסקים שאם לא פספס יום אחד מלספור בברכה הרי הוא 

ממשיך לספור אף לאחר שהגדיל בברכה וכמבואר בערוך השולחן שם סעיף טו 

שאם שכח ולא בירך בלילה יספור ביום בלא ברכה כמו שכתוב תמימות תהיינה 

ויום בלא לילה לאו תמימות. כתב בעל הלכות גדולות שאם שכח יום אחד מלמנות 

לגמרי בין יום הראשון או אחד משארי ימים יספור כל הימים שאחריו בלא ברכה 

משום שאין זה תמימות. ותמהו הקדמונים על דין זה אך כיון שדבריו דברי קבלה 

הלכה ומורים כן ואם ספר ביום כמו שנתבאר יספור כל הימים בברכה וכן אם יש 

לו ספק אם דילג יום אחד אם לאו יספור בברכה מכאן ולהלן שכיון שדין זה חידוש 

הוא אין להוסיף חידוש על חידוש זה.

ימי הספירה כיון שספר גם קודם  ומסיים שם שקטן שנעשה בר מצוה בתוך 

מטעם חינוך פשוט הוא שיברך מכאן ולהבא אמנם אם לא בירך מקודם לא יספור 
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פסח וספירת העומר

גר  וכן  בברכה  יספור  לא  ונתרפא  ספר  ולא  חולה  שהיה  מי  וכן  בברכה.  כך  אחר 

שנתגייר תוך ימי הספירה לא יברך.

נזר  זה שבאבני  ג סימן ס כתב בעניין  ותשובות מנחת אלעזר חלק  ובשאלות 

אם  הספירה  ימי  בתוך  שהגדיל  קטן  בדין  נסתפק  מסאכאטשוב  הצדיק  להגאון 

שהורה  אחד  גדול  בשם  ששמע  וכתב  ברכה  בלא  או  בברכה  והלאה  מאז  יספור 

לספור בלא ברכה בהגיע לשנת שלוש עשרה תוך ימי הספירה.

והעיר על דבריו שכבר קדמו בספק זה בשאלות ותשובות כתב סופר סימן צט. 

ויש להעיר על דבריהם על דבריהם מה שהביאו מהגמרא במסכת ראש השנה דף 

לאכול  לחלמותו מחוייב  חוזר  דכפאו שד משמע שכאשר  ואכל מצה  כח מכפאו 

מצה עוד הפעם ומה שעשה מקודם לא נחשב למצוה כלל. ואם כן נחשב הוא כאילו 

לא ספר כלל קודם שנעשה בן שלוש עשרה שנה ולדעת בעל הלכות גדולות לא 

יוכל לברך כשחיסר מלספור מאחר שאין זה תמימות.

ובאבני נזר כתב עוד על פי דברי הטורי אבן שככתב שהגמרא שכפאו שד נחשב 

שהוא  ידע  שלא  קדשים  ששחט  בקטן  בחולין  כמבואר  כמתעסק  שוטה  מעשה 

קודש וכמו כן כאן כאלו לא ידע שזהו מצה והיום יום טוב ופלפל שם והעלה שלא 

מועיל שיוכל לברך אחר כך בעת גדלותו.

והקשה שם על מסקנתו שהלא הברכה בעצמותה היא מדרבנן הן קודם י"ג שנה 

והן לאחר י"ג שנה הברכה גם כן רק מדרבנן ומה שבירך קודם י"ג שנה הוא גם כן 

מדרבנן מטעם חינוך ובזמן הזה ספירת העומר בעצמותה אנו פוסקים שהיא מדרבנן 

לומר שקנסוהו  וכי שייך  י"ג שיפסוק מלברך.  בן  זה חסרון כשנעשה  כן מה  ואם 

בן  כשנעשה  כן  על  חינוך  מטעם  י"ג  קודם  ובירך  דבריהם  שקיים  בשביל  חכמים 

י"ג הברכה רק מדבריהם. הם אמרו והם  י"ג יפסק מלברך. ומדוע הלא גם לאחר 

זה  ומה  וכל הברכות מדבריהם  כך  והן לאחר  י"ג  הן מקודם שנעשה  אמרו לברך 

דמיון לחיסר ושכח מלספור באמצע לדברי בעל הלכות גדולות. והרי כאן לא חיסר 

מאומה ואדרבא קיים דבריהם בלי הרף ומאיזה טעם וריח תהיה הוראה תמוה כזו.

העולה מכל האמור שקטן שנעשה בר מצוה בתוך ימי הספירה הנה אם עד היום 

יכול להמשיך  יום אחד  ולא פספס אפילו  יום בברכה  גדול - ספר בכל  בו נעשה 

ולספור בברכה.
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אמר את יום הספירה לפני הברכה
שאלה: אם לפני שאדם ספר ספירת העומר אמר לאדם אחר את הספירה של 

אותו יום אמנם לא אמר את התיבה “היום" האם יכול לברך לאחר מכן עם הציבור 

את ספירת העומר בברכה?

ד מי  חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף  מבואר בשולחן ערוך אורח  תשובה: 

ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה ימי הספירה בזה הלילה יאמר לו - אתמול 

היה כך וכך שאם יאמר לו - היום כך וכך אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. אבל קודם 

בין השמשות כיון שאין זמן ספירה אין בכך כלום. והוסיף הרמ"א וכשהגיע הזמן 

אסורין לאכול עד שיספור. ואפילו התחיל לאכול פוסק וסופר; מיהו אם התחיל 

לאכול קודם שהגיע הזמן אינו צריך להפסיק אלא גומר אכילתו וסופר אחר כך.

והנה בטורי זהב סימן קטן ז’ כתב על כך שאם שואלו חבירו כמה ימים בספירה 

כי  יצא  ודאי לא  ‘היום כך’  ולא מזכיר בתשובתו את התיבה  ימים  והוא משיב כך 

עיקר המצוה הוא שיאמר היום כך ואם כן צריך לומר שמדובר כאן דוקא באומר 

היום כך וכפי שבאמת ציין המחבר - היום כך.

זה אלא תשובה למי  וכך’ שהרי אין  ‘היום כך  ישיב  ומקשה למה באמת שלא 

ששואל אותו?

הרמב"ם  בשם  יוסף  הבית  כך  על  שכתב  סתם  שמונה  כמו  שהוא  לתרץ  ואין 

ידי חובה מאחר והדין הוא שמצות אין צריכים כונה אלא דוקא אם דעתו  שיצא 

בפירוש שלא לצאת וכמו שכתב הרמ"א בסמוך. זה אינו שהרי מצינו בסימן תפד 

מלה  אותם  מקרא  הבית  בעל  לברך  יודעים  אין  שאם  הרא"ש  בשם  הטור  שכתב 

במלה ומוכח שם שלא יצא הוא בזה שהרי כתב הרי"ף שם שאם רצה עושה כל 

הסדר תחלה בבית אחרים ואחר כך הולך לביתו ואוכל ועל זה הולך שם הרא"ש.

ומביא עוד ראיה מסימן תרנח סעיף ז’ שכתוב שם שלא יתן ביום ראשון לולב 

הוא  והרי שם כשנותן לקטן  בו משמע שבימים אחרים מותר  לקטן קודם שיצא 

מקרא לו תחלה הברכה מלה במלה ואף על פי כן הוא יוצא בו אחר כך.

אלא ודאי שזה דומה למתכוין שלא לצאת ואם כן כמו כן כאן במשיב לשואל 

נאמר כן?
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מה  מזה  שירחיק  לכתחלה  אלא  מזהיר  שלא  מדובר  שכאן  לתרץ  נראה  לכן 

לחזור  וצריך  יצא  לא  ודאי  זה  יום  לו תשובה של  אירע שאמר  שאפשר אבל אם 

ולמנות בברכה. ובזה נוח מה שקשה למה לא יודיעו מנין יום זה אלא שלא יאמר 

היום כי כתב אופנים טובים יותר כמו שיאמר לו ‘אתמול היה כך’.

אמנם בביאור הלכה סימן תפט סעיף ד’ כתב על דבריו שאת כל ראיותיו דחו 

ומכל מקום בעיקר  ונהר שלום  ובמאמר מרדכי  האחרונים כמבואר באליהו רבה 

הדין יש לעיין הרבה כי דעת הגר"א שסעיף זה הולך רק לשיטה שמצות אין צריכות 

כונה וכן הוא גם כן דעת הפרי חדש שלשיטתנו שאנו פוסקים שמצות צריכות כונה 

צריך לחזור ולברך.

ומסיים שם שנראה לומר שאם היה זה בין השמשות והאיש הזה המשיב רגיל 

תמיד לברך דוקא בצאת הכוכבים מסתבר שבאופן זה נחשב כמכוין במפורש שלא 

לצאת ומותר לו לחזור אחר כך ולמנות בברכה. ולמעשה צריך עיון.

ובמשנה ברורה סימן קטן כ’ כתב שאפילו אם אמר לו כן בלשון לע"ז גם כן אינו 

יכול לספור לאחר מכן בברכה. אך אם לא אמר היום לית לן בה משום שעיקר מצות 

ספירה הוא שיאמר היום כך וכך. אך אם אמר היום כך וכך ולא בעומר יצא בדיעבד 

ולכן אינו יכול לספור שוב בברכה.

ובטעם הדבר כתב מפני שכבר יצא בזה ידי ספירה לשיטה שמצות אינם צריכים 

כונה ואף שאנו פוסקים שמצוות צריכות כונה וזה הלא לא כוון לצאת בזה ידי מצוה 

מכל מקום לענין ברכה צריך להחמיר ולחוש לדעה ולכן לא יברך על הספירה שימנה 

אחר כך. והוסיף שישנה עוד עצה שיכוין בפירוש שלא לצאת בזה ידי ספירה.

עוד העיר שכתבו האחרונים שמדובר ששאל אתו קודם שהגיע לשבועות אבל 

אם שאל לו בשעה שהגיע לשבועות אזי אפילו אמר לו ‘היום כך וכך’ לאו כלום הוא 

כי כל שלא הזכיר שבועות צריך לחזור ולספור בברכה.

ולמנות  יכול לחזור  אינו  זה שאמנם  בדין  לציין מה שדייק בביאור הלכה  ויש 

בברכה אבל בלא ברכה בודאי צריך לחזור ולמנות וכן מוכח מהמגן אברהם בסעיף 

ח’ ומסתבר כן שהרי מכל מקום ישנו מחלוקת במצות צריכות כונה ומה גם בבין 

השמשות שדעת האליהו רבה שאפילו בעלמא שסופר כדרך ספירה יש לו לחזור 

אחר כך ולמנות בלי ברכה וכל שכן כאן.



188                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

העולה מן האמור שאם לא אמר לו “היום כך וכך" חוזר וספור לדברי הכל בברכה. 

אמנם אם אמר לא “היום כך וכך" אפילו בבין השמשות ולא כיוון מפורש שלא לצאת 

בזה אזי יאמר עם הציבור את ספירת העומר של אותו יום אך ללא ברכה.

אי אמירת תחנון מר"ח סיון
חג  עד  חודש  מראש  תחנון  אומרים  שלא  הסיבה  מהי  לברר  רציתי  שאלה: 

השבועות בעוד שבדרך כלל לא אומרים תחנון רק בערב החג ממש?

תשובה:  אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך כותב בסוף הלכות פסח בדיני 

חג השבועות כך:

“ונוהגין במדינות אלו שלא להתענות ושלא לומר תחנון מראש חודש עד ח’ 

בו ועד בכלל דהיינו עד אחר מוצאי יום טוב הנקרא אסרו חג לפי שמיד אחר ראש 

ר"ח  הי’  חודש התחיל משה להתעסק עמהם בענין קבלת התורה שבשני בשבת 

וברביעי אמר להם  וגו’  ובשלישי בשבת אמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים 

מצות הגבלה השמרו לכם עלות בהר וגו’ ובחמישי אמר להם מצות פרישה שיפרשו 

מנשותיהן היום ומחר ויהיו נכונים ליום השלישי שהוא שבת שבו נתנה התורה".

הנה  בסיוון  ח’  עד  רק  תחנון  אומרים  שלא  מביא  ערוך  שבשולחן  פי  על  ואף 

בסידורו של אדמו"ר הזקן הביא את “מנהג ספרד" דאין אומרים תחנון “עד י"ב בו 

ועד בכלל.. כי החג יש לו תשלומין כל שבעה". וכן הוא מנהגנו בפועל ממש.

ובביאור הדברים ישנה שיחה שלימה ומיוחדת בליקוטי שיחות מודפסת בחלק 

ל"ח - שיחה לב’ סיוון ששם מבאר הרבי את פרטי הדברים באריכות ובבהירות ויש 

לעיין בפנים השיחה כדי לראות

את הדברים בשלימותם.

אך מידי דברנו בזה נביא בקצרה את תוכן דברי הרבי מה"מ בשיחה זו:

על  להסתכל  כיצד  ועיקרי  כללי  חילוק  ישנו  הזקן  ואדמו"ר  אברהם  המגן  בין 

הימים האלו שלפני מתן תורה. לפי המגן אברהם )שכתב “דמיד בב’ סיון אמר לו 

משה לקדשם לתורה"( הנה הקדושה שבימים אלו היא בגלל הסמיכות שלהם ליום 

של מתן תורה. וכמו שכל ערב שבת וערב חג יש בו מעין הקדושה של אותו החג.
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רק שבכל ערב שבת ההשפעה היא רק על היום שלפני החג ואילו בחג השבועות 

ההשפעה היא כל כך חזקה עד שזה נוגע עד ראש חודש - שכל ימים אלו מהווים 

מעין הכנה וערב ליום מתן תורה. במילים אחרות: כל מהותם של ימים אלו היא מה 

שהם ערב “מתן תורה".

קבלת  בענין  עמהם  להתעסק  משה  “התחיל  )שכתב  הזקן  אדמו"ר  לפי  ואילו 

התורה"( המשמעות של ימים אלו היא שיש בהם מצד עצמם תוכן וגדר מיוחד של 

“ימי קבלת התורה" ולכן הם מובדלים ומיוחדים בפני עצמם )שאין מתענין בהם 

ואין אומרים בהם תחנון(.

בסגנון אחר קצת: במתן תורה יש שני ענינים: מתן תורה מצד הקב"ה וקבלת 

התורה מצד בני ישראל. ואף שקבלת התורה היא תוצאה ממתן תורה וזמנה לאחרי 

הנתינה הרי בעומק יותר יש לומר שקבלת התורה התחילה לפני מתן תורה והוא 

ענין בפני עצמו. וזהו ענינם המיוחד של ימים אלה - ימי קבלת התורה.

ובזה מבאר הרבי את החילוק בין אדמו"ר הזקן למגן אברהם. שבמג"א כותב 

“אמר לו משה לקדשם לתורה" והיינו מה שמיום ב’ סיון ואילך התחיל משה להכין 

את בני ישראל לתורה שיתן להם הקב"ה; ואילו אדה"ז כותב “התחיל משה להתעסק 

עמהם בענין קבלת התורה" היינו שבימים אלו התחיל הענין דקבלת התורה.

ולכן נקט המגן אברהם רק זה שימים אלה הם ימי הגבלה ולא פירש מה נעשה 

בכל יום כי זה לחוד כבר מדגיש שימים אלה הם המשך אחד של ימי הכנה למתן 

תורה משא"כ אדה"ז דס"ל ש)מיד אחר ר"ח( הם ימי קבלת התורה הרי כל יום ויום 

הוא יום שבו נפעל ענין אחר בקבלת התורה שביום השלישי היתה קבלת התורה 

היתה  הרביעי  וביום  וגו’"  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  “ואתם  להם  שנאמר  זה  בענין 

פרישה  מצות  ע"י  הקבלה  היתה  החמישי  וביום  הגבלה  מצות  ע"י  התורה  קבלת 

כלומר - שבכל יום היתה “קבלה חדשה" ממשה וכן מצד משה רבינו - שבכל יום 

היתה התעסקות אחרת של משה “בענין קבלת התורה".

ומסביר שם הרבי באריכות מהו תוכנו הפרטי של כל יום ויום ויש לראות שם 

את ביאור הדברים.

גם  מובן  ומזה  ונעשים  נזכרים  האלה  הימים  “והנה  הרבי:  שם  מסיים  ובסיום 

בנוגע לזמן מתן תורתנו שבכל שנה ושנה שבכל שנה ישנה נתינת התורה מחדש 
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ובאופן נעלה יותר שבכדי לקבל התורה בחג השבועות צריכים להיות ההכנות הנ"ל 

מר"ח סיון מעין שהי’ בזמן מ"ת בפעם הראשונה... ועי"ז הרי כל בנ"י יחד “כאיש 

אחד בלב אחד" יקבלו את התורה ביום מ"ת בשמחה ובפנימיות."
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ימי בין המצרים ותשעה באב

סעודת מצוה בשלושת השבועות
האם מותר לנגן בכלי זמר בסעודת בר מצוה ולעשות ריקודים כשחל  שאלה: 

לפני ראש חודש אב )אחר שבעה עשר בתמוז(?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם האיסור הוא 

רק לעשות ריקודים ומחולות או גם בעצם שמיעת כלי זמר? ב( האם האיסור הוא 

רק לשמוע לשם תענוג סתמי או גם לצורך מצוה? ג( האם יש הפרש בין כלי נגינה 

עשר  שבעה  לאחר  שמיעה  בין  הפרש  יש  האם  ד(  מהקלטה?  שמיעה  לבין  חיים 

בתמוז לבין אחר ראש חודש מנחם אב?

ראשית יש להביא את מה שנפסק בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב 

סימן תקנא סעיף ב שמראש חודש עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של 

שמחה כמו כן אין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסין ואפילו בתשעה באב 

עצמו מותר ליארס שלא יקדמנו אחר. וכתב הרמ"א שנוהגין להחמיר שאין נושאים 

משבעה עשר בתמוז ואילך עד אחר תשעה באב.

והטעם שאירוסין מותרים הוא מפני שאירוסין בלא סעודה אין שמחה כל כך 

וכל שכן שמותר להתקשר בכתיבת תנאים. ומכל מקום סעודה אסור לעשות אף 

באופן זה ואפילו בלא ריקודים ומחולות ואפילו בשבת אסור לעשות סעודה בשביל 

מיקרי  לא  התנאים  כתיבת  בשעת  מרקחת  מיני  לאכול  שנוהגים  מה  אמנם  זה. 

סעודה. ואסור לעשות ריקודים ומחולות משבעה עשר בתמוז ואילך אפילו בלא 

אירוסין )משנה ברורה(.

והנה דנו הפוסקים בעניין עשיית ריקודים ומחולות בימי השבע ברכות החלים 

ו’ שנראה שזהו היתר  וכתב בספר משנה הלכות חלק  לאחר שבעה עשר בתמוז 

גמור בלי שום פקפוק ממה שמובא במסכת סוכה דף כה שאמר רבי אבא בר זבדא 

והטעם  כל שבעה  מן הסוכה  בני החופה פטורים  וכל  והשושבינים  רב חתן  אמר 

משום שצריכים להתייחד ולאכול יחד בסוכה ולמרות שאפשר להתייחד גם בסוכה 

מכל מקום אין שמחה אלא בחופה.

ימי בין המצרים ותשעה באב
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והנה בחתן קיימא לן שאפילו אם תקפה לו אבלות ממש מכל מקום כל שנכנס 

קודם ובעל אזי לדברי הכול משלים שבעת ימי הרגל שלו ואפילו מת לו מת קודם 

החופה במקום שהדין שמכניס קיימא לן שנוהג אבלות לאחר שבעת ימי המשתה.

ולפי זה כיון שהרמב"ם סובר שהשושבינים וכל בני החופה יש להם דין אחד 

עם החתן ושוים לו בענין שמחת חתן וכלה - שפטורים מסוכה וכל המצות שהוא 

סובר שזוהי מצוה גדולה לשמח חתן וכלה אם כן כיון שקיימא לן שלצורך מצוה 

הכל מותר אם כן אין לך מצוה גדולה מזו והכל מותר - בין ריקודין ובין מחולות 

- כל שהוא לשמח חתן וכלה אף שלענין אבלות לא היו מתירים לשושבינים מה 

שמתירים לחתן ממש כמובן.

ועל פי האמור מביא שם למעשה שהוא מתנה בתנאי כפול ומכופל שלא כתב 

היתר זה אלא להלכה - במקום שאין שם מורה הוראה אבל אם פסקו שם להיפך 

יעשו כפי שהורו מורי הוראה של המקום שם ואם ירצה יכול להראות להרב שם 

מה שכתבתי ואם גם הוא יסכים למה שכתבתי טוב ואם יתפוס צדיק דרכו להתיר 

ריקודים ולא מחולות וכמו שכתבתי בפתיחת המכתב אז יעשו כהוראתו וגם ידי 

תכון עמו.

והמנהג בפועל בבר מצוה וכיוצא בזה משמחות של מצוה ששרים בעת ישיבתם 

ללא ריקודים ומחולות - שירי תשבחות בלא שמחה יתירה. אמנם אלו המקילים 

לנגן בכלי זמר וריקודים עד ראש חודש מנחם אב יש להם על מי לסמוך ואין למחות 

בידם.

זמר  בכלי  נגינה  זה  ובכלל  ומחולות  לריקודים  שבנוגע  האמור:  מכל  העולה 

כמה  בזה  וישנם  האחרונים  הפוסקים  מחלוקת  הוא  מצוה  בסעודות  בזה  וכיוצא 

שיטות ולכן יש לנהוג בכל מקום לפי הנהוג והמקובל בקהילה וכיוצא בזה שאם 

בשמחה  להפחית  פנים  כל  על  או  ומחולות  ריקודים  לעשות  ולא  להחמיר  נהגו 

כגון שלא להביא בעלי מנגנים אלא רק השמעה מוקלטת או שנוהגים לא לעשות 

כלל ריקודים ומחולות רק לשבת במקום ולשיר בפה שירות ותשבחות - יעשו כן. 

ובמקום או קהילה שנהגו להקל בכל זה יש להם מה לסמוך.
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שיפוץ בתשעת הימים
שאלה: מי שמשפץ את דירתו שיהיה לו בית מרווח יותר והחל בשיפוץ זמן ניכר 

לפני ‘בין המצרים’ האם צריך לעצור בימים אלו כאשר בכך יהיה לו הפסד כספי 

גדול כי הפועלים עובדים בקבלנות לזמן מסוים שנקבע מראש?

בין  הבדל  ישנו  האם  א(  פרטים:  בכמה  לדון  יש  כך  על  לענות  בכדי  תשובה: 

ימים אלו? ב( האם  זמן מה לפני  התחלת בנייה לאמצע בניה שהתחלתה הייתה 

ישנו הבדל באיזה סוג בנייה מדובר לצורך הרווחה ותענוג בלבד או מחמת שחסר 

לו מקום בדירתו לצורך מגורים? ג( האם ישנו הפרש באם ישנו הפסד כספי מחמת 

כך או לא?

ראשית יש לציין שכל איסור של בנייה מתחיל לכל השיטות רק מראש חודש 

אב כמבואר בשולחן ערוך תקנא סעיף ב שזהו מראש חודש עד התענית בתשעה 

באב. בנוסף יש לעיין בלשון הכתוב שלא שישנו איסור לעשות כלל אלא לשון של 

‘ממעטים’.

כמו  שמחה  הוא  שגדרו  בניין  א(  אסור:  בניין  איזה  פרטים  כמה  שם  ומבואר 

לנוי  בניין  כן  כמו  ב(  חופתו.  בו  ולעשות  בנו  את  שם  לחתן  המיועד  בית  למשל 

ויופי כמו בניין שמציור ומפותח בפיתוחי נוי או סיוד הבית שיהיה נראה טוב יותר 

שייעודו לצורך שמחה ותענוג. ג( המשנה ברורה מוסיף שנכלל בזה כל בניין שאינו 

לצורך דירה רק לצורך הרווחת יתר בלבד.

ובגדרי בניין המותר מבואר שם גם כן כמה פרטים:

א( אם מדובר בבניין שנוטה ליפול ויש סכנה להשאירו כך מבלי לחזקו מותר 

לבנות ולחזקו בימים אלו מפני הסכנה כי אין גדר בניין זה לצורך שמחה ותענוג 

אלא לצורך בסיסי. וזאת אפילו אם מדובר בבניין שגדרו הוא שמחה מאחר וכאמור 

בנייה ספציפית זו שעושה כעת עניינה וגדרה אינה לשמחה אלא מחמת הסכנה.

אמנם משמעות האחרונים בעניין זה שאם יכול לגרום שלא יהיה חשש סכנה 

בדבר וכגון שהכותל עומד במקום כזה שניתן לסגור אותו לימים אלו ושלא יכנס 

לשם אף אדם וממלא אין חשש שינזקו בזה עדיף שיעשה כן.
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אלא אם כן יש חשש אחר שאמנם לא יהיה סכנה אך כעת במצבו העכשווי צריך 

רק מעט לחזקו ויעמוד על מכונו כמו שצריך אך אם לא יעשה כן ויפול אזי אף אם 

לא יוזק אדם מכך מכל מקום יווצר לו על ידי כך הפסד ממון גדול שהרי כעת צריך 

לבנותו כולו מחדש. ובזה יהיה מותר מאחר ואין גדר בנייה וחיזוק זה של שמחה 

אלא לצורך שלא יהיה הפסד ממון.

ולכאורה חולק הוא על מה שכתב  ב( כתב הרמ"א שלצורך מצוה הכל מותר 

דבריו  ומסתימת  בנו  נישואי  לצורך  חתנות  בית  לבנות  שאסור  כן  לפני  המחבר 

משמע שאסור מכל מקום גם אם אין לו אשה ובנים וזהו לצורך מצוה. אמנם מדברי 

הרמ"א משמע שלצורך מצוה מותר.

ולפי זה יש לחלק בין הנושא אשה כאשר כבר יש לו אשה ובנים וקיים מצוות 

לצורך  זה  הנישואין מחמת שאין  לצורך  בית חתנות  לבנות  לו  ורביה שאין  פריה 

מצוה לבין מי שאין לו אשה ובנים ולא קיים עדיין מצוות פריה ורביה שמותר לו 

לדברי הרמ"א לבנות בין חתנות לצורך הנישואין ואף על פי שהנישואין עצמם יהיו 

רק לאחר תשעה באב מכל מקום מעיקר הדין מותר ורק מצד שאין זה סימן טוב 

נמנעים מלהתחתן בימים אלו ולכן בנייה האמורה לצורך מצוה מותרת אף שתעשה 

רק לאחר תשעה באב )משנה ברורה(.

כמו כן לבנות בית הכנסת מותר גם בימים אלו כי זהו לצורך מצוה של רבים.

ובנוגע לפרט האמור לעיל האם ישנו הפרש בין הפסד ממון או לאו ואם ישנו 

הפרש אם שכר פועלים קודם ראש חודש מבואר באחרונים שאם שכר פועלים 

נכרים קודם ראש חודש בקבלנות לזמן קצוב במחיר מסויים אזי מותר בכל עניין 

ואפילו בתשעה באב עצמו.

והטעם בזה מאחר והנוכרי עושה במצב זה על דעת עצמו בלבד. ולכן יהיה מותר 

במצב זה גם אם קצץ עם הנכרי בקבלנות לצייר ביתו לצורך יופי ונוי לשמחה מאחר 

והנוכרי עושה על דעת עצמו )משנה ברורה(.

אמנם מסיים שם שמכל מקום אם יכול לפייס את הנוכרי בדבר מועט שימתין 

עד אחר תשעה באב תבוא עליו ברכה.
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א(  פרטים:  כמה  של  צירוף  יש  השאלה  ובנידון  שמאחר  האמור:  מכל  העולה 

מדובר שהחל לפני ראש חודש. ב( מדובר בפועלים נוכרים. ג( מדובר שהם עושים 

בקבלנות במחיר קצוב לזמן מסויים. ד( מדובר שאם יפסיקו יווצר הפסד גדול - אזי 

יש להתיר המשך השיפוץ באופנים האמורים אף בתשעה באב עצמו אף שמדובר 

בשיפוץ להרווחה יתירה.

גיהוץ בגד ל’שבת חזון’
שאלה: האם מותר לגהץ בגד בערב ‘שבת חזון’ לצורך השבת?

תשובה: בשאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה בכלל האיסור של גיהוץ בגד 

בימים אלו? ב( האם ישנו חילוק בין עד ראש חודש אב לבין תשעת הימים לבין 

שבוע שחל בו תשעה באב? ג( האם ישנו חילוק בין גיהוץ לצורך חול לבין גיהוץ 

לצורך השבת? ד( האם ישנו הפרש באיסור זה בקביעות כמו של השנה )תשפ"א( 

בו חל תשעה באב ביום ראשון?

תשובה: ראשית נביא את דין השולחן ערוך בנוגע לאיסור כיבוס וגיהוץ בימים 

אלו בכלל כמובא בסימן תקנא סעיף ג’. כתב מרן המחבר שבשבוע שחל בו תשעה 

מן  דעתו  מסיח  כאילו  שנראה  מפני  הוא  האיסור  וטעם  בגדים  לכבס  אסור  באב 

האבלות הקיימת בימים אלו.

וממשיך בכמה פרטים חמורים יותר בדין זה:

א( האיסור הוא גם באם אינו רוצה ללבוש את הבגדים עתה בימים אלו אלא רק 

לכבס ולהניח מללבוש עד לאחר תשעה באב והטעם כאמור מפני שיסוד האיסור 

הוא שנראה כמסיח דעתו מהאבלות ולא רק עצם הלבישה ואם כן אין הבדל בין אם 

מכבס לצורך לבישה עכשווית לצורך לבישה לאחר מכן.

ב( אפילו אם אין לו אלא חלוק אחד גם כן אסור לכבס.

ג( גם בגדים שהתכבסו קודם ימים אלו אסור כעת ללובשם.

רק שמציין הבדל בין כיבוס של בני ארץ ישראל שבהם קיים דין האמור מחמת 

שכיבוסם היה יפה ומתוקן היטב מה שאין כן של בני חוץ לארץ שכיבוסם לא היה 

יפה וכראוי מותר להם לכבס.
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ומבואר בבית יוסף כוונתו בשולחן ערוך שאין כוונתו בזה שיהיה מותר לבני חוץ 

לארץ לכבס וללבוש בימים אלו שאסור הרי ללבוש בגדים מכובסים גם אם באם 

נתכבסו מקודם ימים אלו אלא כוונתו שיהיה מותר לכבס בגדים ולהניח מללבוש 

אותם עד לאחר תשעה באב.

גיהוץ אפילו של בני חוץ לארץ  זה הוא דוקא בכיבוס אבל  וממשיך שם שכל 

אסור.

וכל זה מעיקר הדין אבל המנהג כתב המחבר שהוא להחמיר ולאסור גם כיבוס 

שלנו )של בני חוץ לארץ( וכיון שנהגו בכך אין להקל בדבר.

ויתירה מזו שאפשר שמעיקר הדין גם כן אסור כיבוס של חוץ לארץ כיון שלגבי 

כיבוס של בני בבל שמימיהם עכורים נחשב הוא גיהוץ ואסור מעיקר הדין. בנוסף 

יש מי שפירש שכיבוס הוא במים בלבד וגיהוץ הכוונה לכבס עם חומרי ניקיון )כמו 

נתר ובורית( וכיון שהיום אין מכבסים אפילו בחוץ לארץ במים בלבד נמצא שנחשב 

הדבר כגיהוץ האסור בכל מקום מעיקר הדין.

נוהגים להחמיר בזה  וגיהוץ בני אשכנז  והוסיף הרמ"א שאיסור זה של כיבוס 

מתחילת ראש חודש עד אחר תענית תשעה באב אלא אם כן מדובר לצורך מצוה 

כמו אשה הלובשת לבנים לצורך ספירת נקיים וטבילה.

בדברי  האחרונים  ודייקו  מכובסים.  בגדים  ללבוש  מותר  שבת  לצורך  כן  כמו 

חמישי  ביום  לכבס  מותר  שבת  לכבוד  שגם  משמע  “וכן"  שכתב  שמכך  הרמ"א 

ושישי כמו לצורך ספירת נקיים וטבילה. אמנם בדרכי משה משמע שבכיבוס ממש 

יהיה  בגד אחר  לו  אין  אם  ורק  ברורה(.  )משנה  השבת  לצורך  אפילו  להחמיר  יש 

מותר לו לכבס לצורך שבת )מגן אברהם(.

והנה בסעיף ד’ כתב מרן המחבר אם חל תשעה באב ביום ראשון יש אומרים 

השבוע  כל  לאסור  שנהגו  שאומר  מי  ויש  באב.  תשעה  בו  שחל  שבוע  דין  שאין 

שלפניו חוץ מיום חמישי ושישי.

ולעניין שבת חזון כתב הרמ"א בסעיף א’ שאין מחליפים גם לצורך שבת חזון 

בגדי שבת העליונים וזה קצת קשה לכאורה עם המבואר להלן שלצורך שבת ניתן 

ללבוש בגדי שבת מכובסים ואיך מסתדר עם האמור כאן?
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והביאור בזה פשוט מאחר ושם כתב מפורש שכל מה שמתיר הוא רק כלי פשתן 

שהם קלים יותר בחומרתם בעניין כיבוס לגבי שאר בגדים כמבואר לפני כן במחבר.

אמנם במשנה ברורה סימן קטן ו’ הביא את שיטת הגר"א שכתב שיש ללבוש גם 

בשבת חזון בגדי שבת ואין זה משנה איזה סוג בגד )כלומר לא רק כלי פשתן( וכן 

כתב הרב יעקב עמדין בשם אביו שיש ללבוש בגדי שבת בשבת חזון ואפילו בשבת 

וכן הוא מנהג רובן של קהילות ישראל  ונדחה ליום ראשון.  שחל בו תשעה באב 

כיום שלובשים בגדי שבת כרגיל בשבת חזון.

וכתבו האחרונים שעל פי זה מי שאין לו רק בגד אחד שאינו מגוהץ מותר לגהצו 

לכבוד שבת בקביעות שנה זו כיון שזה דומה למי שאין לו אלא בגד אחד שמותר 

)נטעי  נשים  ובפרט  בשבילו  בזיון  זה  הרי  מגוהץ  רק  ללבוש  שדרכו  כיון  לכבסו 

גבריאל פרק מה אות ז(.

ואף  בזה  להקל  יש  זו  שנה  בקביעות  הספרדים  שלשיטת  האמור:  מן  העולה 

לשיטת האשכנזים אם מדובר באחד שמקפיד ללבוש רק בגד מגוהץ ואין לו בגד 

כלל  שבדרך  באשה  מדובר  אם  ובפרט  זו  שנה  בקביעות  להקל  יש  מגוהץ  אחר 

הקפדתה ובזיונה בעניין זה גדול יותר. אך בקביעות שאר שנים יש להחמיר בזה.

כלים חדשים בתשעת הימים
ומעוניינים  לחנות  החלפה  שובר  עם  חדשים  כלים  מתנה  קיבלו  אם  שאלה: 

להחליפו והזמן להחלפה מוגבל האם ניתן להחליף את הכלים בבין המצרים לפני 

ראש חודש מנחם אב ומה הדין בתשעת הימים?

תשובה: הפרטים שיש לדון בכדי לענות על שאלה זו: א( האם בכלל ישנו איסור 

לקנות כלים חדשים עד ראש חודש מנחם אב? ב( האם ישנו איסור לקנות כלים 

חדשים לאחר ראש חודש מנחם אב? ג( האם ישנו חילוק בין קניה לצורך שימוש 

מיידי או רק לקנות לצורך שימוש לאחר תשעה באב? ד( האם ישנו הפרש בין קניה 

סתמית לבין קניה הכרחית? ה( האם ישנו הפרש בין קניה סתמית לבין קניה שהיא 

בגדר ‘דבר האבד’?
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ראשית נביא מה שמבואר בשולחן ערוך סימן תקנא סעיף ב’ שמראש חודש 

ואילך עד תענית תשעה באב ממעטים במשא ובמתן שזה כולל קניית כלים חדשים 

שיש להימנע מקנייתם מראש חודש ואילך.

ומשמע שלפני ראש חודש אין צורך אף למעט בכך ולפי זה מותר לקנות כלים 

חדשים גם לאחר שבעה עשר בתמוז עד ראש חודש מכל מקום.

אמנם להלן בהמשך הסימן בסעיף יז כתב המחבר שטוב להיזהר מלברך ברכת 

שהחיינו בבין המצרים כלומר משבעה עשר בתמוז ואילך וזה הן על פרי חדש והן 

כן מדובר על ברכה  כולל גם שאר כלים חדשים. אלא אם  על מלבוש חדש שזה 

לצורך מצוה כמו על ‘פדיון הבן’.

מקום  מכל  עצמה  הקנייה  מצד  חדשים  כלים  לקנות  שמותר  למרות  זה  ולפי 

תהיה מניעה מצד הזהירות של ברכת שהחיינו.

כיום ברכת שהחיינו מכל סיבה שהיא שוב  כל דבר שאין מברכים  על  כן  אם 

לא תהיה בעיה לקנותו עד ראש חודש מנחם אב מאחר וכאמור אין בעיה בעצם 

הקנייה רק מצד הברכה.

]ויש לציין שגם בדברים שדרך לברך עליהם ברכת שהחיינו יש דיון בפוסקים 

האם ניתן לברך בשבתות בין המצרים שלפי כתבי האריז"ל יש ליזהר אף בשבתות 

מלברך שהחיינו אך לרוב הפוסקים מותר לברך שהחיינו בשבת )ראה משנה ברורה 

סימן קטן צח(.[

וכן כתבו בעניין זה כתבו האחרונים )ראה משנה ברורה סימן קטן מה( שבגדים 

וכלים שאינם חשובים כל כך ואין צריך לברך עליהם שהחיינו כמו למשל נעליים 

וגרביים ולבנים חדשים וכיוצא בזה בוודאי יהיה מותר לקנות וללבוש משבעה עשר 

בתמוז עד ראש חודש מנחם אב.

אך עדיין יש לדון במציאות הנהוגה כיום שרבים אין מברכים שהחיינו כלל על 

כל מיני בגדים וכלים - גם החשובים והיקרים שלפי האמור יש לומר שכיון שנהגו 

שלא לברך עליהם שהחיינו מותר לקנותם מעיקר הדין עד ראש חודש מנחם אב.

על  בפועל  שהחיינו  מברכים  שאין  שלמרות  וסוברים  המחמירים  יש  אמנם 

בגדים החשובים מכל מקום מאחר והיה ראוי לברך עליהם לכן יש להימנע מלקנות 
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וכיוצא  וכובעים  מחויטות  חליפות  למשל  כמו  ואילך  בתמוז  עשר  משבעה  אותם 

בזה. וכן משמע בערוך השולחן שאנו מונעים את עצמינו מללבוש בגד חדש חשוב 

כבר משבעה עשר בתמוז ואילך.

ולעניין איזה כלים מדובר כתבו חלק מן הפוסקים שכל המיעוט במשא ומתן 

ונוי וכן שאר דברים  הוא רק במשא ומתן של שמחה כמו כלי כסף וכלי מותרות 

חדשה  מכונית  כמו  יותר  ונוח  טוב  משהו  רוצה  כאשר  בעלמא  להרווחה  היקרים 

או מקרר חדש וכיוצא בזה אבל סתם משא ומתן לצורך שימוש הצריך לו אין צריך 

למעט כלל )בית יוסף(.

ויש סוברים שצריך למעט בכל משא ומתן אלא כדי פרנסתו בלבד. והמנהג כיום 

להקל בכל משא ומתן מאחר ונחשב הכל בגדר ‘כדי פרנסתו’ )משנה ברורה סימן 

קטן יא(.

‘יריד’  יש  אם  למשל  כמו  האבד’  ‘דבר  בגדר  שהוא  דבר  בכל  היתר  יש  בנוסף 

מיוחד לקנות בזול ומבצעים סחורה מסוימת במחיר טוב שאחר כך לא ימצאו זאת 

במחיר זה שאזי מותר בכל עניין - אף בתשעת הימים.

אפילו  במתנה  שקיבל  הכלי  את  להחליף  להתיר  שיש  האמור  מכל  העולה 

בתשעת הימים מאחר ומדובר ב’דבר האבד’ שהרי אילו לא יחליף אותו כעת לא 

יוכל להחליפו לאחר מכן ויגרם לו הפסד כי אינו צריך לכלי זה כל כך שלכן מעוניין 

להחליפו. אמנם כמובן שלא ישתמש בכלי שמחליף רק לאחר תשעה באב שהרי 

אין זה דבר המוכרח לו כי קיבלו במתנה.

ואם מחליף לפני ראש חודש אזי יהיה מותר לו אף להשתמש בו; אין צריך לומר 

אם מדובר בכלי פשוט שאין מברכים עליו שהחיינו אלא אף בכלי חשוב יותר שהיה 

ראוי לברך עליו )כמו כלי כסף( מכל מקום כיון שהמנהג הרווח שאין מברכים כיום 

שהחיינו על כלים כלל אם כן אין מניעה מעיקר הדין להשתמש בהם.

רק שיש מחמירים ונמנעים שלא לקנות ולהשתמש בכלים חדשים חשובים - 

כבר משבעה עשר בתמוז וכן ראוי לכל ירא שמים לנהוג.
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סעודת מצוה בתשעת הימים
שאלה: סעודת מצוות ברית מילה הנערכת בתשעת הימים האם מותר ללבוש 

בגדי שבת והאם מותר לאכול בשר ולשתות יין?

תשובה:

בשאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם ישנו הפרש בין הזמן מראש חודש עד 

שבוע שחל בו תשעה באב ובין שבוע שחל בו תשעה באב? ב( האם יש הפרש בין 

בעלי הברית לבין אנשים אחרים מהמשפחה הקרובה לעניין החלפת בגדים ולעניין 

בגדי שבת? ג( האם יש קצבה לכמה ולמי מותר לאכול בשר בסעודות מצוה או 

שכל מי שמשתתף בסועדת המצווה יכול לאכול?

ראשית יש להביא האיסור המובא ברמ"א בשולחן ערוך סימן תקנא סעיף א’ 

שברית מילה הנערכת מראש חודש עד תשעה באב המנהג שרק המוהל והסנדק 

)היינו מי שתופס את התינוק על ברכיו בשעת הברית מילה עצמה( ואבי הבן )וכן 

אם הבן( לובשים בגדי שבת.

נוהגת  )‘קוואטער’(  התינוק  את  המכנסת  האשה  שגם  האחרונים  והוסיפו 

ללבוש בגדי שבת כי זהו עיקר מצוותה )משנה ברורה(. וכן הוסיפו את הסבים של 

התינוק וכן הסבתות ואף שארי קרובים נוהגים להקל בזה בתנאי שגם בשאר ימים 

היו מחליפים לצורך ההשתתפות בברית לבגדי שבת )שערי תשובה(. אמנם הוא 

עליהם  מהמשפחה המורחבת  קרובים  ששאר  נראה  ולכן  בזה  עיון  בצריך  מסיים 

הבגדים  שמחליפים  הקרובים  לשארי  כך  כל  רגילות  שאין  כיום  בפרט  להחמיר 

לצורך השתתפות בברית.

ולעניין איסור אכילת בשר מובא בשולחן ערוך שם סעיף ט’ שיש נוהגים שלא 

ויש מוסיפים מראש חודש  יין בשבוע שחל בו תשעה באב  לאכול בשר ולשתות 

עד תשעה באב ויש מוסיפים משבעה עשר בתמוז וכתב המשנה ברורה שהמנהג 

במדינות האשכנזים הוא מראש חודש עד התענית.

וכתב הרמ"א בסעיף י’ שבסעודת מצוה כמו ברית מילה הנערכת מראש חודש 

עד שבוע שחל בו תשעה באב אוכלים בשר ושותים יין כל מי ששייך לסעודה אבל 

יש לצמצם שלא להוסיף על כך.
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וביארו האחרונים הגדר ב’כל השייכים לסעודה’ שהכוונה היא לכל מי שהיה 

קרוב  שהוא  מחמת  הן  אלו  בימים  שלא  אחר  בזמן  גם  בסעודה  להשתתף  הולך 

משפחה או מחמת שהוא חבר וידיד של המשפחה. אך מי שלא בא מחמת שהוא 

קרוב או חברות אלא בא בשביל לאכול ולשתות עבירה היא בידו בימים אלו לאכול 

בשר ולשתות יין )משנה ברורה(.

ובשבוע שחל בו - כולל ערב תשעה באב עצמו כתב הרמ"א שם שאסור לאכול 

בשר ולשתות יין גם בברית מילה אלא מניין מצומצם בלבד.

ונחלקו האחרונים בפירוש הדברים: יש אומרים שהכוונה היא למניין מצומצם 

בלבד כולל הקרובים )מגן אברהם( ויש אומרים שהכוונה למניין מלבד הקרובים 

)טורי  והקוואטער  והמוהל  הסנדק  כמו  מצוה  הבעלי  מלבד  וכן  לעדות  הפסולים 

זהב(.

בנוסף יש מי שנחלק על דברי הרמ"א בכלל ולשיטתו אין הפרש בין שבוע שחל 

בו לראש חודש וכבר מראש חודש יש לאסור אכילת בשר ושתיית יין אלא למניין 

מצומצם בלבד )לבוש(. וכן הביא את דבריו ב’חיי אדם’.

שמותר  הרמ"א  כדברי  בו  שחל  שבוע  עד  להקל  משמע  החיים’  ב’דרך  אמנם 

לאכול בשר ולשתות יין כל השייכים לסעודה כדברי הרמ"א )משנה ברורה(.

העולה מן האמור: שלעניין לבישת בגדי שבת אזי וודאי שלבעלי המצוה כמו 

המוהל והסנדק ואבי הבן ואמו מותרים ללבוש בגדי שבת. ויש מקילים גם לשארי 

קרובים שרגילים תמיד להחליף בגדים להשתתפות בברית ובפרט אם מדובר בזקני 

התינוק.

ולעניין אכילת בשר ושתיית יין מראש חודש עד שבוע שחל בו הרמ"א מתיר 

לכל השייכים לסעודה מחמת קירבה או חבירות לאכול בשר ולשתות יין ואף אם 

מדובר בריבוי אנשים )ויש מחמירים בזה כמו בשבוע שחל בו כדלהלן(.

)ויש  יין  וישתו  בשר  יאכלו  מצומצם  מניין  רק  באב  תשעה  בו  שחל  ובשבוע 

להחמיר שמניין מצומצם זה יהיה כולל גם את בעלי המצווה והקרובים כדברי המגן 

אברהם( - והשאר יאכלו דגים וכיוצא בזה.
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אזי  בשבת  חל  באב  שתשעה  תשפ"א(  )שנת  השנה  כמו  שבקביעות  ]ולהעיר 

למנהג הרבה ספרדים ההולכים כשיטת מרן המחבר אין דיני שבוע שחל בו תשעה 

באב ולפי זה יהיה מותר להם לאכול בשר ולשתות יין בברית מילה ללא הגבלות 

האמורות בשבוע שחל בו.[

כביסה בתשעת הימים
שאלה: אם באים אורחים מהמשפחה המורחבת להתארח בתשעת הימים ולא 

נעים להשאיר המצעים שעל המיטות שהיו עד עתה האם ניתן להחליפם בימים 

אלו?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מה בכלל האיסור 

של פריטי לבוש לעניין לבישה בימים אלו? ב( האם ישנו הפרש בין בגדים חדשים 

לבין בגדים ישנים מכובסים? ג( האם ישנו הבדל בין בגדי לבוש שונים כמו ההבדל 

בין בגדים לבנים וגרביים לבין חולצות ומכנסיים מגבות ובגדי ילדים? ד( האם יש 

הבדל בין צורך לבישה עצמי לבין אורחים שבדרך כלל מקפידים יותר שיהיה נקי?

ראשית נביא בזה מה שמבואר בשולחן ערוך סימן תקנא סעיף ג’ לעניין לבישת 

בגדים שהאיסור הוא לא רק בלבישה של בגדים חדשים ממש אלא גם בלבישה של 

בגדים מכובסים ויתירה מזו אסור אף לכבס גם כאשר כוונתו אינה לצורך לבישה 

עתה בימים אלו אלא להניח הבגדים ללבישה לאחר תשעה באב גם כן אסור.

אמנם מרן המחבר כתב שכל האיסור של כיבוס הוא רק ב’שבוע שחל בו תשעה 

באב’ ולא מראש חודש. והרמ"א כתב שאנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחילת ראש 

חודש עד אחר תענית תשעה באב.

ואיסור זה הוא לא רק לבגדי לבוש אלא אף מצעים שמציעים בהם המיטה אסור 

וכן מגבות ידיים ומגבות אוכל וכיוצא בזה למרות שמתלכלכים הרבה מכל מקום 

אסור לכבסם.

טהרה  ימי  בשבעת  לבנים  הלובשת  אשה  כגון  מצווה  שלצורך  הרמ"א  וסיים 

ומציעים  לובשים  שבת  לכבוד  וכן  תחתיה.  ולהציע  לבנים  וללבוש  לכבס  מותרת 

לבנים כמו בשאר שבתות.
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וכתבו על כך האחרונים שדברי הרמ"א שמציעים לבנים לצורך שבת הוא רק 

על השולחנות אך לגבי סדינים של המיטות נהגו לאסור אפילו לצורך שבת )טורי 

זהב(. ולפי זה גם אם נניח שהכנסת אורחים נחשבת כמצוה לעניין זה מכל מקום 

יהיה אסור החלפת סדינים.

לצורך  היא  ההחלפה  כאשר  רק  הוא  זה  שכל  זה  איסור  האחרונים  סייגו  עוד 

- מותר  ריח רע  ונדבק בהם  לנוי אך כאשר התלכלכו בגדיו או שהזיע  תענוג או 

אנשים  החמות  מדינות  ושאר  ישראל  בארץ  זה  ולפי  תשובה(.  )פתחי  להחליף 

שסובלים מאוד מזיעה בפרט היום שאנשים מפונקים ומעונגים יותר וכל כעין זה 

בלבושים  לא  )אך  לבנים  וכן  חדשות  גרביים  בהחלפת  להקל  יש  צער  להם  גורם 

עליונים כמו מכנסיים וחולצות וכיוצא בהן(.

ולעניין אורחים יש דיון דומה באחרונים לעניין בתי מלון שרגילות היא להחליף 

יהיה  יום המצעים בכל החדרים ובפרט לצורך באי בתי מלון החדשים האם  בכל 

מותר להשתמש בתשעת הימים במצעים ומגבות חדשים אלו שהוחלפו או שעליו 

להודיע לבעלי המלון שלא יחליפו עבורו את המצעים והמגבות )שאלות ותשובות 

מנחת יצחק חלק י סימן מד(.

וכתב על כך על פי דין בדיני אבלות ש’אבל’ שבא בימי אבלותו לבית מלון )כגון 

בימי  זו בשהותו  בעיר  בבית מלון  ושוכר חדר  שמגיע לקבורת אביו מעיר אחרת 

העולם  דרך  ואין  הנקיים  המצעים  ומזומנים  מוכנים  כבר  בחדרו  שאם  השבעה( 

שישתמש במצעים של אחרים שזה בשבילו צער ולא תענוג יתר וכמו כן אין שם 

ממכיריו שיוכל להשתמש בהם קצת ושלא יקוץ להשתמש בהם לאחר שישתמשו 

בהם אז ודאי שמותר להשתמש במצעים המכובסים.

רק שלכתחילה יתנם על גבי קרקע למשך איזה זמן וכמו כן צריך לבקש מבעלי 

המלון שלא יחליפו המצעים בשאר הימים שישהה שם ואם החליפו שלא בידיעתו 

אין לאסור בדיעבד.

ולפי זה כתב כמו כן באורח שבא להתארח בבית חברו מראש חודש אב ואילך 

עד תשעה באב ומצטער הרבה אם לא יוכל לישן במצעים נקיים מותרים להשתמש 

במצעים מכובסים אך לא יחליפו עבורו בשאר הימים.
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ולכן נראה לפי כל זה שאם מדובר באורחים שידוע שיצטערו אם לא יחליפו 

להם המצעים שישנו בהם בני הבית לפני כן יש להתיר להחליף להם פעם אחת 

לפני בואם. אך אם מדובר באורחים שידוע שאין הם מקפידים על כך )בדרך כלל 

מהמשפחה הקרובה ממש כמו אחד הבנים הנשואים( ורק מנעימות ותענוג יתר 

רוצים להחליף אזי יש לאסור.

זה  איסור  כל  מהחבר  מרן  כשיטת  הנוהגים  שלספרדים  האמור:  מן  העולה 

הוא רק בשבוע שחל בו ולא לפני כן )או כקביעות השנה שתשעה באב חל בשבת 

שנוהגים הרבה שאין דיני שבוע שחל בו( מותר להם להחליף מצעים מכל מקום. 

לא  אם  שיצטערו  באורחים  מדובר  אם  אזי  הרמ"א  כשיטת  הנוהגים  ולאשכנזים 

נעימות  לצורך  זהו  רק  צער  מכך  יגרם  לא  ואם  להתיר  יש  המצעים  להם  יחליפו 

ותענוג יתר - יש לאסור.

תפירה בתשעת הימים
שאלה: האם ניתן לתופרת להכין שמלות חתונה לצורך הזמנה שצריכה להספיק 

עד לאחר תשעה באב ואם לא תעשה גם בתשעת הימים לא תספיק להכין? 

בגדים  תפירת  בין  הבדל  יש  האם  פרטים:  בכמה  לדון  יש  זה  בעניין  תשובה: 

חדשים לבין תפירת בגדים ישנים כתיקון קרעים וכיוצא בזה? כמו כן יש לדון האם 

יש הבדל בין תפירה לצורך מצוה )כמו למשל בנידון השאלה שזהו לצורך שמחת 

כגון שמלה בגזרה מיוחדת שתופרת  וכלה( לבין תפירה לצורך רשות בלבד  חתן 

תתפור לה במיוחד? כמו יש לדון האם ישנו הבדל בזה בין עשייה לצורך פרטי לבין 

מי שעבודתה בכך כגון תופרת?

שנוהגות  ח  סעיף  תקנא  סימן  ערוך  בשולחן  מבואר  הראשון  בעניין  והנה 

הנשים לא לערוך את החוטים של השתי כלומר החוטים ערוכים לאורך הבגד על 

גבי המתקן המיוחד לאריגה וכוונת העניין שנמנעות מלתקן ולהכין צורכי אריגת 

בגדים בתשעת הימים.

ונכלל במנהג זה לא רק עריכת החוטים של השתי אלא כאמור כל תיקוני בגדים 

וכן לסיים תיקון בגדים חדשים כמו לעשות  וכן לסרוג בגדים  כמו לתפור בגדים 

מכפלות למכנסיים וכיוצא בזה )משנה ברורה(.
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זה לגבי תיקון ועשיית בגדים חדשים אבל תיקון של בגדים ישנים  אמנם כל 

כמו למשל תפירת קרע שישנו בבגד או עשיית טלאי על גבי נקב או תפירת כפתור 

שנפל וכן תיקוני נעליים כמו הדבקת סוליה שנפתחה כגון וכיוצא בזה אינו בכלל 

בתשעת  ולעשותן  להתעסק  הנשים  מותרות  וממילא  לאיסור  הנשים  של  המנהג 

הימים )כף החיים סימן קטן קז(.

ולציין שמאחר ואין דברים אלו בכלל המנהג לאיסור ממילא אין הבדל בין אם 

עשייתן נעשית באופן ידני או שנעשית באמצעות מכונה באופן של ‘מעשה אומן’ 

מאחר וכאמור אין זה בכלל האיסור שנהגו הנשים.

ולגבי הפרט השני שצויין לעיל האם איסור מנהג זה רק לגבי דברי רשות או 

גם לגבי דברי מצוה יש להקדים מה שמבואר בשולחן ערוך שם סעיף ב שמראש 

חודש עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה כמו בית חתנות לבנו 

ובנטיעה של שמחה.

ועל כך כתב הרמ"א ‘ולצורך מצוה הכל מותר’ ולפי זה כתב המשנה ברורה על 

נישואין אף שיהיו אחר תשעה  לצורך  בגדים חדשים  דברים אלו שמותר לתפור 

דברי  של  עשייה  רק  היא  הרמ"א  דברי  פי  על  שנאסרה  העשייה  וכל  מאחר  באב 

הרשות אך לדברי מצוה מותר.

ומאחר והרמ"א לא חילק בזה וסתם את דבריו שלדבר מצוה מותר מכל מקום 

לפי זה אין הבדל בין שבוע שחל בו ללפני כן ואף בשבוע שחל בו תשעה באב יהיה 

מותר להתעסק בהאמור לצורך מצוה.

כמו כן הוסיפו האחרונים על פי זה שמכל שכן שיהיה מותר לקנות בחנות בגדים 

מוכנים לצורך נישואין שיתקיימו מיד לאחר תשעה באב ולולא קנייתם עכשיו לא 

יוכלו להתכונן כראוי )שאלות ותשובות בצל החכמה חלק ד סימן קנב(.

נוסף על כל האמור יש להוסיף לגבי הפרט השלישי שצויין לעיל שישנו הפרש 

בין מי שעושה לעצמו לבין מי שעבודתו בכך שיש להקל בו יותר ובהקדים המבואר 

בביאור הלכה שם )דיבור המתחיל ‘ממעטים’( שישראלים שפרנסתם לנגן בכלי זמן 

אצל נוכרים נראה שיהיה מותר להם לנגן עד ראש חודש אב בכדי פרנסתם.
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וכתבו על כך האחרונים שכמו כן אותם אנשים המתפרנסים מלימוד שיעורי 

‘דבר האבד’  זה  יהיה  וכיוצא בזה לתלמידים ואם יפסיקו בימים אלו ללמד  נגינה 

באב  תשעה  בו  שחל  שבוע  עד  וללמד  להקל  יכולים  ותשלומים  זמן  הפסד  מצד 

)שאלות ותשובות ציץ אליעזר חלק טז סימן יט(.

וכיוצא בזה שאם יש  וכן כתבו בנוגע לאלו המוסרים קורסים ללימוד תפירה 

הפסד ו’דבר האבד’ במניעת הלימוד בזמן זה מאחר וזהו לצורך מסחר ופרנסה יהיה 

ניתן להקל להם בכל תשעת הימים. וכן נוהגים להורות מורי ההוראה לפועל.

אמנם ישנם המחמירים גם בתפירה שאף אם זה לצורך פרנסה להימנע מלעשות 

בשבוע שחל בו תשעה באב כל עוד מדובר לדבר הרשות בלבד ולא לצורך מצוה. 

וזאת על פי דברי הביאור הלכה שם דיבור המתחיל ‘שנהגו’ לפי פסק הגר"א.

העולה מן האמור: שבצירוף כמה פרטים מהאמור א( שמדובר לצורך מצוה. ב( 

מדובר שללא כן לא תספיק להכין זאת במועד החתונה הנערכת מיד לאחר תשעה 

באב. ג( מדובר במי שעבודתה בכך - אזי יש להתיר זאת ואף בשבוע שחל בו תשעה 

באב

יין ההבדלה בתשעת הימים
בהבדלה של מוצאי שבת בקביעות כמו השנה )תשפ"א( - שחל ראש  שאלה: 

ברכת  לעניין  בנוגע  ומה  ההבדלה  יין  את  לשתות  אפשר  האם  בשבת  אב  חודש 

‘הגפן’?  

תשובה: בשאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו בכלל האיסור לשתות יין 

בימים אלו? ב( האם האיסור הוא גם על יין הבדלה שהוא כוס של ברכה ומצוה? ג( 

עד כמה החיוב של הבדלה לעשותה על כוס יין ושהמבדיל ישתה את הכוס בעצמו?

ראשית יש לציין המובא לעניין איסור אכילת בשר ושתיית יין הנה מובא בשולחן 

ערוך שם סעיף ט’ שיש נוהגים שלא לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל בו תשעה 

באב ויש מוסיפים מראש חודש עד תשעה באב ויש מוסיפים משבעה עשר בתמוז 

וכתב המשנה ברורה שהמנהג במדינות האשכנזים הוא מראש חודש עד התענית.
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וכתב הרמ"א בסעיף י’ שבסעודת מצוה כמו ברית מילה הנערכת מראש חודש 

עד שבוע שחל בו תשעה באב אוכלים בשר ושותים יין כל מי ששייך לסעודה אבל 

יש לצמצם שלא להוסיף על כך.

ובשבוע שחל בו - כולל ערב תשעה באב עצמו כתב הרמ"א שם שאסור לאכול 

בשר ולשתות יין גם בברית מילה אלא מניין מצומצם בלבד.

ולעניין כוס יין של הבדלה וכוס של ברכת המזון מובא שם לפני כן בדברי מרן 

כך הרמ"א  על  וכתב  וברכת המזון.  כוס הבדלה  היין של  המחבר שמותר לשתות 

שהמנהג להחמיר ולא לשתות יין של ברכת המזון ולא של הבדלה. ואמנם יבדיל על 

הכוס ויזמן על הכוס רק יתן בסוף את היין לקטן לשתות.

והטעם שלמרות שמדובר בכוסות של ברכה ומצוה מחמירים שגדול לא ישתה 

לכתחילה כתב הגר"א שהוא מפני שכוסות יין אלו של ברכה יכול גם תינוק לשתות 

אותם וכיון שאפשר בכך מחמירים שגדול לא ישתה לכתחילה רק יתנו לקטן. מה 

שאין כן בשאר סעודות מצוה.

והוסיף האליה זוטא שזהו דוקא בכוס של ברכת המזון של חול אך בברכת המזון 

של שבת פשוט שמותר לשתות ואפילו בסעודה שלישית שנמשכה ונתאחרה עד 

הלילה.

שהגיע  תינוק  דוקא  שזהו  בפסוקים  מבואר  לשתות  לו  שנותנים  תינוק  וגדר 

לחינוך ברכת הבדלה וברכת המזון וברכות הנהנין שבזה יוצא בברכת הגפן של בעל 

הבית בהבדלתו וישתה אחר כך הכוס ללא ברכת הגפן )ולכן יש לשים לב שמכוין 

לצאת ידי חובה בברכת הגפן( אך מכל מקום צריך להיות מדובר בתינוק שעדיין לא 

הגיע לחינוך להתאבל על ירושלים )לערך מגיל שש עד תשע( אך תינוק אחר לא.

]אך גם כאשר אינו יודע להתאבל על ירושלים יש שכתבו שאין זה שמותר לתת 

לו בשר ויין סתם אם הוא בריא אלא דוקא יין של מצוה בלבד )אליה רבה ועוד(. 

אמנם המגן אברהם חולק על כך.[

והקטן צריך לשתות דוקא רוב כוס ולא מספיק כמו בסתמא כפי שהוא מעיקר 

הדין לגדול שמספיק במלא לוגמיו בלבד ששיעורו הוא כל שיסלק את היין לצד פיו 

האחד באופן מלא )משנה ברורה(.
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ואם אין תינוק כלל או תינוק בגדר האמור כתב הרמ"א שבדיעבד ישתה את כוס 

היין בעצמו בכוס של הבדלה.

ודייקו האחרונים שנקט הרמ"א בדוקא כוס של הבדלה ולא של ברכת המזון כי 

בברכת המזון לפי חומרת הרמ"א הנה אם אין תינוק בגדר האמור יברך ברכת המזון 

בלא כוס של יין.

אינם  כאחד  שאכלו  שלשה  שאף  הסוברים  פוסקים  שיש  מפני  בזה  והטעם 

צריכים כוס ולכן למרות שלכתחילה אין סוברים כמותם מכל מקום על כל פנים 

במקרה זה יש לסמוך עליהם לברך בלא כוס )מגן אברהם(.

האמור  שבמקרה  שכתב  כו  סעיף  השולחן  ערוך  בעל  דברי  את  לציין  ומעניין 

שאין קטן בגדר האמור אזי גם בהבדלה יש תקנה שלא יצטרך המבדיל לברך על 

כוס של יין על ידי שיבדיל על כוס שיכר ויברך שהכל ולא יכנס לבעיה זו כלל.

אמנם שארי הפוסקים לא נקטו כן אלא כתבו בפשיטות שאם אין קטן יבדיל על 

היין וישתה הכוס בעצמו וכדברי הרמ"א המפורשים כאמור.

ויש הרבה מקהילות ישראל שנוהגים כדברי המחבר בזה ואפילו אם ישנו תינוק 

בגדר האמור מכל מקום שותה הגדול בעצמו את כוס היין של הבדלה )סידור יעב"ץ 

ועוד(.

העולה מן האמור: שהספרדים ההולכים כשיטת המחבר )וכן קהילות אשכנזים 

שנהגו בעניין זה כהמחבר( - יעשו הבדלה כרגיל וישתו הכוס בעצמם. והאשכנזים 

ההולכים כשיטת הרמ"א יתנו לכתחילה לתינוק שהגיע לגיל חינוך הבדלה וברכות 

אך לא לחינוך אבלות )לערך מגיל שש עד תשע( ויתנו לו לשתות רוב כוס. ואם אין 

תינוק בגדר האמור יבדילו וישתו בעצמם.

‘סיום מסכת’ בבין המצרים
שאלה: העושים סיום מסכת לפני ראש חודש מנחם אב ובדרך כלל נוהגים בכל 

אלו  בימים  כעת  ומעוניינים  ממש  תזמורת  ומביאים  גדולה  סעודה  לעשות  סיום 

להשמיע לפחות בהקלטה שירי שמחה בסעודה האם מותר הדבר?"
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נגינה  שמיעת  של  האיסור  מהו  א(  זו:  בשאלה  לדון  שיש  הפרטים  תשובה: 

וריקודים בימים אלו? ב( האם ישנו הפרש בין לפני ראש חודש מנחם אב או לאחר 

ראש חודש? ג( האם ישנו הפרש בין כלי נגינה ממש או רק שמיעה בהקלטה? ד( 

וניגוני  תשבחות  שירי  שמחה  שירי  שומעים  מוזיקה  סוג  איזה  הפרש  ישנו  האם 

דבקות?

וריקודים  זמר  בכלי  האיסור  מפורט  לא  עצמו  ערוך  שבשולחן  נציין  ראשית 

ומחולות רק באופן כללי מבואר בסימן תקנא סעיף א’ שמראש חודש מנחם אב 

וריקודים  זמר  בכלי  לנגן  כמו  האמור  גם  כולל  לכאורה  שזה  בשמחה  ממעטים 

ומחולות שעניינם העיקרי הוא שמחה.

שאסור  טז  קטן  בסימן  ברורה  המשנה  והביאם  הדבר  מפורש  אברהם  ובמגן 

לעשות ריקודים ומחולות ומתחיל האיסור כבר משבעה עשר בתמוז ואילך.

אולם גם בדברי המגן אברהם מפורש רק איסור על עשיית ‘ריקודים ומחולות’ 

מוכח  וכן  מוקלטת.  נגינה  לשמוע  וכן  זמר  בכלי  לנגן  איסור  בזה  נכלל  כמובן  אך 

בדברי המשנה ברורה להלן בביאור הלכה דיבור המתחיל ‘ממעטים’ שהביא מהפרי 

מגדים שישראל שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל נוכרים בבית המשתה שלהם נראה 

שמותר לו לנגן אצלם כדי פרנסתו )אמנם סיים שם שבדרך החיים מבואר שהיתר 

זה אינו אלא עד ראש חודש מנחם אב(.

באופן  ולאסור אף בשירה בפה שירי שמחה  פוסקים שכתבו להחמיר  וישנם 

דבקות  וניגוני  בפה  תשבחות  בשירת  מדובר  אם  ורק  מרעים  בסעודות  המשמח 

המעוררים ליראת שמים יש להתיר )מקור חיים לבעל חוות יאיר סעיף א(.

מצווה  בר  מילה  ברית  כמו  מצוה  סעודות  לעניין  האמור  בכל  לדון  שיש  אלא 

ריקודים  ולעשות  זמר  בכלי  לנגן  בזה מותר  וכדומה האם  סיום מסכת  הבן  פדיון 

ומחולות ונחלקו בזה הפסוקים האחרונים:

בסעודות  מדובר  כאשר  אך  הרשות  לדבר  רק  הוא  האיסור  שכל  אומרים  יש 

מצוה אין בעיה לנגן בכלי זמר )שיירי כנסת הגדולה סימן קטן לג(.

ויש אומרים שאין להתיר אף בסעודות מצוה )סידור יעב"ץ. ואליהו רבה סימן 

קטן כו(.
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ויש להביא סיוע לדברי המתירים כי הנה בתחילת הסימן בסעיף א’ וב’ על דברי 

המחבר שמראש חודש ממעטים בשמחה ומשא ומתן ובבניין ובנטיעה של שמחה 

וכיוצא בזה כתב הרמ"א שלדבר מצוה הכל מותר ומשמע שאין כל הגבלות אלו 

בסעודות מצוה. ושם עוד מדובר על הזמן החמור יותר מראש חודש אב עד תשעה 

באב.

כמו כן מבואר בהמשך הסימן בסעיף י’ על דברי המחבר שנוהגים שלא לאכול 

בשר ולשתות יין בימים אלו כתב הרמ"א שבסעודות מצוה אוכלים בשר ושותים יין 

ושוב נראה מכך שאין הגבלות מנהגי אבלות חלים בסעודות מצוה.

אמנם למעשה נוהגים מורי ההוראה להורות בפועל להימנע מלקחת כלי נגינה 

וזמר ולעשות ריקודים ומחולות אף בסעודות מצוה המתקיימות לאחר שבעה עשר 

בתמוז ואילך ואפילו שלא לשמוע שירי שמחה באמצעות הקלטה.

יותר סייגים בדבר זה  והטעם כתבו בפסוקים מפני פרצת הדור שיש לעשות 

שיהיה ניכר הגבלות ימים אלו. כמו למשל שהרבה מתירים לעצמם לשמוע שירים 

מוקלטים כאשר השירה היא בפה עם כל מיני אופנים וטכניקות שזה נשמע כמעט 

שכתבו  כמו  זאת  לאסור  יש  כן  ואם  בפועל  הלב  את  ומשמח  רגילה  מוזיקה  כמו 

הפוסקים ועל כן שלפחות במקומות של יראי השם יחמירו ויכבדו אבלות ירושלים.

ומה שכן מקילים ומתירים בסעודות מצוה הוא לנגן שירי תשבחות וכיוצא בזה 

בישיבה במקום בלבד. ומכל מקום כתבו הפסוקים שאלו המקלים בכך עד ראש 

חודש בסעודות מצוה ובפרט בשמיעת שירים בהקלטה יש לו על מי לסמוך וכאמור 

)כף החיים סימן קטן מ(.

העולה מן האמור: למעשה בסעודות מצוה כדאי ורצוי להימנע מלנגן בכלי זמר 

בימים אלו שמשבעה עשר בתמוז ואילך ואף בשמיעת שירי שמחה מוקלטים וכן 

ריקודים ומחולות. והמקלים בכך עד ראש חודש מנחם אב יש להם על מי לסמוך 

ולאחר מכן יש להחמיר בזה גם למקלים כי אין ההיתר ברור. אך אם רוצים יכולים 

לדברי הכל לשבת במקומם ולשיר בשעת סעודת המצוה.
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עבודה בתשעה באב
האם מותר לאשה העובדת בנתינת שירותי משרד )מענה טלפוני של  שאלה: 

דורשים  המעסיקים  כאשר  באב  בתשעה  גם  לעבוד  מהבית  לקוחות’(  ‘שירות 

שתעבוד גם ביום זה?

לעבוד  האיסור  בכלל  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  בשאלה  תשובה: 

ישנו  ג( האם  בין קודם חצות לאחר חצות?  ישנו הפרש  ב( האם  בתשעה באב? 

הפרש בין סוגי עבודות? ד( האם יש היתר כאשר מדובר בעבודה שללא זה יגרם 

לה הפסד או היזק?

ראשית יש להביא המובא בשולחן ערוך לגבי מלאכה בתשעה באב. הנה מבואר 

בסימן תקנד סעיף כב מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים ומקום 

שנהגו שלא לעשות אין עושים.

והטעם הוא מפני שעל ידי מניעת המלאכה לא יסיחו דעתם מן האבלות )משנה 

ברורה(.

שאף  בלילה  או  ביום  היא  המלאכה  עשיית  אם  הבדל  אין  זה  טעם  מפני  ולכן 

בלילה אין לעשות מלאכה מפני שבתענית תשעה באב האבלות חלה אף בלילה 

)מגן אברהם(.

וכל זה במלאכה הנעשית על ידי ישראל אבל מלאכה הנעשית על ידי נוכרים 

בזה  גם  אמנם  אלו  בימים  בבנייה  המותר  באופן  כמובן  מדובר  כאשר  להתיר  יש 

אם מדובר בדבר שישנו בזה פרסום ופרהסיה גדול כמו בניית בניין יש לאסור אף 

שהפועלים נוכרים כמובא בשערי תשובה.

וכתבו הפוסקים שגדר מלאכה שנאסרה הוא רק אם מדובר במלאכה שיש בה 

שיהוי ועיכוב אך מלאכה קלה שאין בה שיהוי ועיכוב מותרת מפני שכל טעם ויסוד 

האיסור במלאכה הוא מפני הסחת דעת מהאבלות וזה לא שייך במלאכה שאין בה 

שיהוי ועיכוב )מגן אברהם(.

וכן הביא הרמ"א בהמשך הסעיף שנהגו להחמיר עד חצות בכל מלאכה שיש בה 

שיהוי ועיכוב קצת אפילו אם זו מלאכת הדיוט אך דבר שאין בו שיהוי ועיכוב כמו 

הדלקת נרות או קשירה וכיוצא בזה מותרת.
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וכל שינוי המנהגים הוא בסתם בני אדם אך תלמידי חכמים ויראי שמים בטלים 

ממלאכה בכל מקום שהוא כפי שהביא שם המחבר ויתירה מזו כתב שכל אדם יש 

לו לעשות את עצמו כתלמיד חכם לעניין זה ולהחמיר להתבטל ממלאכה בתענית 

תשעה באב.

ואין להקשות על כך מהמובא בכמה מקומות הכלל שבכל מקום שהיחיד פורש 

מהרבים ומחמיר הרי זו גאווה אלא אם כן מוחזק בצדקותו בדרך כלל. כיון שכאן 

נזדמנה  שלא  מפני  היא  ממלאכה  שמניעתו  אומר  שהרואה  מפני  זה  חשש  אין 

יום בשוק  לו מלאכה לעשות ולא מפני שמחמיר על עצמו שהרי בטלים יש בכל 

)משנה ברורה(.

ומכל מקום אף במקום שנהגו לעשות מלאכה כאשר מדובר במסחר להרווחה 

עליו למעט בזה מאחר ואף משנכנס ראש חודש אב יש למעט בזה )מרן המחבר(.

וכתב הרמ"א שהמנהג לאסור עשיית מלאכה הוא רק עד חצות.

יהיה  עשייתה  שלולא  במלאכה  מדובר  שאם  כג  בסעיף  המחבר  כתב  כן  כמו 

איבוד ממון אזי מותרת עשייתה כפי שהוא הדין בחולו של מועד.

אך גם בזה הוא רק כאשר אי אפשר בעניין אחר אך אם אפשר להימנע מכך כמו 

למשל שיעשה זאת על ידי נוכרי אזי לא יעשה זאת בעצמו )משנה ברורה(.

אמנם כל זה מעיקר הדין אך למעשה כתב מרן המחבר בסעיף כד שכל העושה 

מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה.

וכתבו האחרונים שכוונת המחבר היא שאפילו במקום שנהגו לעשות מלאכה 

או במקום שנהגו שלא לעשות אך לאחר חצות שמותר מכל מקום אינו רואה סימן 

ברכה מהכסף שהרוויח )משנה ברורה(.

עוד הביאו שזהו דוקא אם קובע את עצמו למלאכה ומסיח את דעתו מהאבלות 

יותר מדאי  בזה  ימשוך  וליתן מכל מקום לא  ולכן אף שמותר לאחר חצות לישא 

בכדי שלא יסיח דעתו מהאבלות )שם(

העולה מן האמור: שתלוי הדבר האם יגרם לו באמצעות כך נזק ממוני לטווח 

מכל  שהרי  יעבוד  לא  אזי  היום  אותו  של  הכסף  את  יפסיד  רק  אם  כלומר  ארוך 

יום  ידי מניעתו מלעבוד באותו  מקום אין סימן ברכה במעות אלו. אמנם אם על 
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מעסיקיו יכולים לפטרו או להפחית את אמינותו בעבודה וכיוצא בזה )כמו למשל 

אם הם אינם יהודים ואינם מתחשבים ביום תענית( אזי סדר העדיפויות הוא כך: 

אם אפשרי הדבר למצוא מחליף נוכרי לאותו יום יעשה כך. ואם לאו אם אפשרי 

- יעשה את המלאכה אחר חצות. ואם גם זה לא אפשרי אפשר להקל בזה מאחר 

ומדובר במלאכה שהיא בגדר ‘דבר האבד’.

הבדלה בתשעה באב
שאלה: אשה שזקוקה לאכול על פי הוראת רופאים בתענית תשעה באב ועושה 

הבדלה בקביעות זו של השנה )שנת תשפ"א( - במוצאי שבת בכדי שתוכל לאכול 

האם בעלה שכן צם בתענית יכול לצאת עמה בהבדלה זו שעושה לצורך עצמה? 

תשובה: בשאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם ישנה חובת הבדלה על נשים? 

ב( מהי חובת הבדלה על גברים? ג( האם נשים יכולות להוציא גברים בהבדלה?

ח’  סעיף  רצו  בסימן  ערוך  בשולחן  המחבר  מרן  דברי  את  להביא  יש  ראשית 

שנשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש היום ויש מי שחולק על כך.

ולכאורה תמוהה השיטה הסוברת שנשים חייבות בהבדלה שהרי זוהי מצוות 

עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות ממצות אלו?

מכל מקום נשים שוות בדיני שבת לחיוב הגברים מחמת שהוקש ‘זכור’ ל’שמור’ 

)משנה  התורה  מן  היא  שהבדלה  הסוברת  השיטה  לפי  ‘זכור’  בכלל  היא  והבדלה 

ברורה(.

אמנם גם לפי השיטות שחיוב הבדלה אינו מצוות עשה מהתורה כמו קידוש 

מכל  שבת(  מהלכות  כט  בפרק  המגיד  הרב  )כשיטת  בלבד  סופרים  מדברי  אלא 

מקום חכמים תיקנו את ההבדלה בדומה לקידוש וכשם שבקידוש נשים חייבות 

כמו כן הוא בהבדלה שנשים חייבות בה )שם(.

וסוברים שנשים פטורות מחיוב הבדלה הוא מפני שסוברים  וטעם החולקים 

שאף אם נאמר שחיוב הבדלה הוא מן התורה מכל מקום מעשה ההבדלה אינו בתוך 

השבת רק בחול ואינה תלויה כלל בדיני שבת ואם כן הרי היא בכלל שאר מצוות 

עשה שהזמן גרמא שהכלל בזה הוא שנשים פטורות מהן )שם בשם הפרי מגדים(.
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שיש  מפני  לעצמן  יבדילו  לא  שהנשים  שם  הרמ"א  כתב  זו  מחלוקת  ומחמת 

סוברים שאין להן כלל חיוב להבדיל ואם כן יברכו ברכה לבטלה ומחמת ספק ברכה 

לבטלה לא יבדילו בעצמן אלא ישמעו ההבדלה מן האנשים.

אך הבית חדש סובר שאף נשים יכולות להבדיל בעצמן אפילו לשיטה הסוברת 

כמו  הבדלה  חיוב  עצמן  על  להמשיך  ויכולות  מאחר  הבדלה  מחיוב  פטורות  שהן 

הן  אם  משום  ומכל  גרמא  שהזמן  עשה  מצוות  כן  גם  שהן  ולולה  שופר  במצוות 

רוצות יכולות ליטול או לתקוע בברכה.

וכתב המגן אברהם שהעיקר להלכה כדברי הבית חדש ובשער הציון אות לד 

כתב שיכולים לסמוך על כך למעשה מפני שהבית חדש והרב יעב"ץ פסקו כדברי 

השיטה הראשונה שיש להן חיוב הבדלה.

לעיל  פסק  עצמו  אברהם  שהמגן  כתב  לה  קטן  בסימן  ברורה  במשנה  אמנם 

בסימן שמנהג הנשים לא לשתות מכוס הבדלה ואם כן כיצד תבדיל והרי לא תוכל 

לשתות מכוס ההבדלה. ומבאר שוודאי כוונת המשנה ברורה שבמקרה ולא תוכל 

לצאת ידי חובה מאנשים )כגון שבעלה אינו כאן וכיוצא בזה בשעת הדחק( יכולה 

להבדיל בעצמה בברכה והיא בעצמה תשתה במקרה זה את הכוס.

כמו כן הביאו הפוסקים שאם האנשים כבר הבדילו לעצמם לא יוכלו להבדיל 

שוב רק בשביל הנשים אם אין שם זכרים גדולים או קטנים שהגיעו לחינוך שיוצאים 

הימנו שהרי לפי השיטה הסוברת שהן פטורות לגמרי ממצוות הבדלה הרי זו ברכה 

לבטלה ממש. ואף שיש פוסקים המתירים זאת מכל מקום אין זה יוצא מכלל ספק 

להבדיל  יכולה  כזה  במקרה  שהרי  זה  לחשש  להיכנס  למה  כן  ואם  לבטלה  ברכה 

ולברך בעצמה וכפי שהובא לעיל ולכן במקרה זה תבדיל בעצמה )משנה ברורה(.

ובביאור הלכה דיבור המתחיל ‘לא יבדילו’ כתב שלכאורה פשוט הוא שיכולות 

לברך בעצמן ברכת הבשמים וכן הגפן על היין לדברי הכל שהרי זה מכלל ברכת 

הנהנין וכל הדיון הוא על ברכת ההבדלה עצמה.

הנר  בברכת  אף  שחייבות  אברהם  המגן  כתב  שלא  מה  שלכאורה  שם  והביא 

שהרי אין זה קשור למצוות הבדלה אלא הוא חיוב בפני עצמו מחמת שהאור נברא 

במוצאי שבת וכמוכן אין זה ברכת הנהנין ואם כן הרי הוא מכלל מצוות עשה שהזמן 
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גרמא שנשים פטורות מהן ואינם חייבות. ומסיים שם שאולי מפני שסדרו אותן 

יותר נכון לומר שאינה  יחד עם הבדלה יש להם דין אחד וגם כן חייבות בהן. אך 

חייבת בהן לדברי הכל )אך הרשות בידה אם רוצה כפי שהוא בכל מצוות עשה(.

העולה מן האמור: שמאחר וישנו מחלוקת האם נשים חייבות בכלל בהבדלה 

ערבית  הגברים  כבר התפללו  הגברים אפילו אם  להוציא את  יכולות  אינן  לא  או 

דעות  יש  הנשים  לעומתן  סופרים  מדברי  חייבים  ועדיין  מאחר  בתפילה  והבדילו 

בעלה  להוציא את  יכולה  אינה  ולכן  סופרים.  - אפילו מדברי  כלל  חייבות  שאינן 

בהבדלה ותבדיל לעצמה בלבד )ואינה חייבת בברכת האש אך הרשות בידה לברך(.
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ראש חודש

מלאכת נשים בראש חודש
שאלה: מה המנהג למעשה כיום בעניין עשיית מלאכה לנשים בראש חודש? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנה בעיה 

לעשות מלאכה בראש חודש? ב( אם כן איזה סוג מלאכה? ג( האם זהו רק לנשים 

או גם לגברים?

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הלכות ראש חודש סימן תיז סעיף 

א’ שראש חודש מותר בעשיית מלאכה בשונה מיום טוב שאסור בעשיית מלאכה 

חוץ מאוכל נפש.

חודש  לא לעשות מלאכה בראש  נהגו  דבריו שהנשים  וכתב המחבר בהמשך 

לצורך  נזמיהם  את  פרקו  לא  שהנשים  מפני  הוא  המנהג  וטעם  טוב.  מנהג  והוא 

בעשיית  שנאסר  טוב  יום  כמו  חודש  ראש  יום  את  להם  ניתן  לכן  העגל  עשיית 

מלאכה )באר היטב(.

אמנם זהו דוקא לנשים אבל אם גברים נהגו שלא לעשות מלאכה בראש חודש 

אין זה נחשב למנהג כלל כמבואר בפרי חדש. אך נשים עצמן אין חילוק בזה בין 

רווקות לנשואות ראה בילקוט יוסף הלכות ראש חודש ובמצויין שם.

שכתב  במה  המחבר  בכוונת  הסתפק  והנשים  המתחיל  דיבור  הלכה  ובביאור 

והנשים שנהגו האם הכוונה שהוא מנהג קדום של נשים ומחמת זה כל הנשים בכל 

הזמנים יש להן לנהוג במנהג זה. שכבר החזיקו בו.

או שהכוונה היא שהוא מנהג טוב לנשים שנוהגות כן מצד עצמן אך לא שכל 

אחת מחוייבת מצד עצמה לנהוג כן מחמת מנהג הקדמונים. אמנם אותה האשה 

שנהגה כן שלוש פעמים ודאי מחוייבת להמשיך במנהגה כמו כל מעשה טוב שנהגו 

בו שלש פעמים.

ומביא שמכמה דיוקים ומשמעות פוסקים האחרונים משמע שהוא מנהג שכל 

אחת יכולה להחליט בעצמה האם לנהוג במנהג זה או לא ולא שכולן מחוייבות בזה 

מחמת מנהג אמותיהן. כפי שמובן מדברי רבינו ירוחם והמגן אברהם.
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ראש חודש

אמנם לא מקבל זאת וכותב שאין להקל בזה מאחר ומרוב הפוסקים הראשונים 

משמע שהוא מנהג קדום וממילא כל הנשים מצוות ועומדות מחמת המנהג הקדום. 

ומקשה על דברי רבינו ירוחם וכן כותב שהדיוק מהמגן אברהם לא בהכרח וניתן 

הנשים  שכל  לכך  יסתור  שלא  באופן  לכאורה  מהמובן  שונה  בצורה  אותו  לפרש 

חוייבות בכך.

ומחלק בדבריו שישנו הפרש בין הימנעות מכל המלאכות לבין הימנעות מחלק 

מן המלאכות: שמה שכתב שזה תלוי במנהג הנשים כל אחת לפי החלטתה הוא 

בנוגע להימנעות מכל המלאכות ממש אבל בנוגע להימנעות מחלק המלאכות על 

כל פנים בזה כולן שוות וכולן חייבות להימנע על כל פנים מחלק מן המלאכות בכדי 

שיהיה הפרש בין ראש חודש לשאר ימי החול.

וכתב הרמ"א בהמשך הסעיף שאם מנהג הנשים לא לעשות חלק מן המלאכות 

אך לא לגמרי ממש וחלק כן עושות אזי הולכים בזה אחר המנהג כלומר שעל כל 

פנים יש לנהוג לפרוש ממקצת מלאכות רק איזה וכמה - זה תלוי במנהג המקום.

כך  מלכתחילה  מסתמא  מחלק  רק  לפרוש  שנהגו  ומקום  מאחר  הדבר  וטעם 

קיבלו עליהן לפרוש רק מחלק המלאכות מה שאין כן מקום שאין בו מנהג אזי יש 

להן לפרוש מלכתחילה מכל המלאכות.

ובנוגע לראש חודש שהוא שני ימים ולא רק יום אחד יש דעות שנאסרו שני 

הימים ויש דעות שזה תלוי במנהג המקום וכן מבואר בפרי מגדים ועל כל פנים גם 

במקום שנהגו בכך רק ביום אחד מראש חודש יש להן לנהוג כן ביום השני של ראש 

חודש כלומר בא’ של החודש הבא ולא ביום הראשון של ראש חודש שהוא יום ל’ 

- סוף החודש שעבר. מאחר והיום הראשון של חודש הבא הוא עיקר הראש חודש.

שאין  הנשים  על  להקל  בא  זה  שמנהג  בזה  חדשה  שיטה  הביא  חדש  ובבית 

במלאכות  אפילו  זה  ביום  מלאכה  לעשות  שלו  האשה  את  להכריח  רשאי  הבעל 

קלות שחייבת בדרך כלל לעשות לבעלה אך אם האשה רוצה בעצמה לעשות איזה 

מלאכה אפילו מלאכה כבדה רשאית היא לעשות זאת ואין זה בכלל המנהג האמור. 

והאחרונים אלא משמע שהוא  כן משאר הפוסקים הראשונים  לא משמע  אמנם 

מנהג לחומרת הנשים שאין להן לעשות מלאכה אפילו אם רוצות בכך.
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העולה מן האמור: שהמנהג הוא שנשים לא יעשו מלאכה בראש חודש. ואיזה 

כיום  נמנעות  לא  בפועל  ואמנם  המקום.  במנהג  תלוי  זה   - לא  או  כן  מלאכות 

ממלאכות קלות הנצרכות לתפקוד הבית: כמו ניקיון הפעלת מכונת כביסה הכנת 

אוכל וכיוצא בזה. אלא ממלאכות כבדות יותר שאינן נצרכות וסובלות דיחוי כמו 

תיקוני בגדים גיהוץ וכיוצא בהן.

וסומכות  מאחר  כלל  מלאכה  מעשיית  נמנעות  שאינן  נשים  הרבה  יש  ואמנם 

על הדעות שמנהג זה תלוי בהחלטת האשה אם לנהוג כן. ואין למחות בהן אך אין 

להתבטל  צריכה  אינה  הבית  לפרנסת  העובדת  אשה  פנים  כל  ועל  לכתחילה.  זה 

מעבודתה בראש חודש.



219שמדות )אבלותש      

שמחות )אבלות(

עליה לתורה באמצע שבעה
שאלה: האם ניתן להעלות אבל לתורה בתוך השבעה על אחד מהוריו?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש איסור 

לאבל לעלות לתורה? ב( האם יש הפרש האם יושב שבעה על הריו או על אחד 

לעלות  לו  קראו  כבר  אם  לבין  לכתחילה  בין  הבדל  יש  האם  ג(  קרוביו?  משאר 

לתורה? ד( האם יש הבדל בזה בין הוא ישראל לבין אם הוא כהן ובזה עצמו בין אם 

יש כהן נוסף או שלא?

ראשית יש להביא מה שנפסק בשולחן ערוך סימן שפד סעיף ב’ שאבל אסור 

לקרוא בתורה נביאים וכתובים וכן במשנה גמרא הלכות ואגדות. ואיסור זה הוא 

בכל שבעת הימים.

אמנם אם רבים צריכים לו כגון רב חשוב המלמד לתלמידים או שהוא רב העונה 

פסיקות הלכתיות לשואלים אזי מותר לו ללמוד. אך לא יעמיד מי שמשמיע דבריו 

לרבים כדרכו מאחר והוא דרך כבוד ושררה רק יאמר לאחר שיאמר למי שמשמיע 

דבריו לרבים. או שידרוש בעצמו ישירות לתלמידים. ויכול לפסוק הלכות מה אסור 

ומה מותר לשואלים אותו אך רק אם אין מישהו אחר וצריכים אותו לכך.

מקילים  שיש  למרות  לתלמידיו  הלכות  ללמד  לו  אסור  שאבל  הרמ"א  וכתב 

בדבר מכל מקום המנהג הוא שלא ללמד.

כתב  לתלמידים  ללמד  לאבל  צריכים  רבים  כאשר  שהתיר  המחבר  דברי  ועל 

בטורי זהב שנראה לומר שהוא הדין למלמד לתלמידים קטנים - לאחר שעברו כבר 

שלשה ימי הבכי משבעת ימי האבלות שמותר לאבל ללמדם אם הוא הרב שלהם 

מאחר ואף זה נכלל בכלל רבים צריכים לו מפני שתינוקות של בית רבן חשיבות 

לברכה  זכרונם  רבותינו  וכמו שאמרו  ביותר.  וגדולה  נעלית  לימוד התורה עמהם 

הבל  הוא שהוא  ברוך  לפני הקדוש  חביב  רבן  בית  תינוקות של  פיהם של  שהבל 

שאין בו חטא ועד שחביב יותר מלימוד הגדולים.

שמחות )אבלות(
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עוד הביא המחבר בסעיף ב’ שאפילו אם מדובר באבל שהוא כהן ואפילו אם 

אין כהן אחר בבית הכנסת או במקום בו מתפללים מכל מקום אסור להעלות את 

האבל לקרות בתורה.

והקשה על כך הבית חדש שלכאורה הדבר תמוה מאחר ולהלן בסימן ת’ סעיף 

א’ שגם בשבת אסור לאבל ללמוד תורה מאחר וזה נחשב מכלל דברים שבצנעה 

שאבלות נוהגת בהם אבל לחזור את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום מאחר וכל 

ומותר  זה נחשב כקורא בתורה  אחד מחוייב להשלים פרשיותיו עם הציבור הרי 

לאבל לקרוא הפרשה בשבת כמו שמותר לו לקרוא את שמע.

וממשיך שם שאם קראו לאבל לעלות לתורה צריך לעלות מאחר ואם היה נמנע 

מלעלות הרי זה כבר בגדר דבר אבלות בפרהסיה שאסורה בשבת.

אותו  להעלות  שבת  בכל  נוהגים  היו  תם  רבינו  שבימי  שם  הביא  מזו  ויתירה 

לעליית שלישי וכאשר היה בימי אבלותו לא קראו אותו לעלות והוא עלה מעצמו 

מכל מקום לעלייתו הרגילה לשלישי. והסביר טעמו של דבר שמאחר וכל העם יודע 

שזוהי עלייתו הקבועה אם כן ברגע שלא יעלה לתורה בעלייה זו יחשב כדבר של 

פרהסיה האסור בשבת.

וכתב על כך הרמ"א שכמו כן אם האבל הוא כהן ואין כהן אחר בבית הכנסת 

מותר לקרוא לו לעלות אבל בעניין אחר אסור.

על כל פנים רואים שבמקרה של הכרח מותר להעלות את האבל אם הוא כהן 

ומדוע כאן כאשר כותב המחבר שאפילו אם האבל הוא כהן ואין כהן אחר בבית 

הכנסת מכל מקום לא יקראו לו לעלות?

הרמ"א  כתב  ולכן  בשבת  באבלות  מדובר  ששם  בפשטות  בזה  החילוק  וביאר 

שאם אין כהן אחר בבית הכנסת יעלה כי אם ימנע במקרה כזה יחשב הדבר כאבלות 

של פרהסיה וכמו הסיפור של רבינו תם שהביא המחבר. מה שאין כן כאן מדובר 

ביום חול רגיל ובזה באמת לא יעלה אפילו במצב שאין כהן אחר ואפילו אם כבר 

קראו לו לעלות כמבואר בשערי אפרים שער ח’ אות ט’.

אמנם אין צריך לצאת מבית הכנסת בשעה שמעלים לראשון אפילו שהוא כהן 

ואין כהן אחר מאחר וכל התקנה שלא לקרוא לגדול מהכהן אלא מפני דרכי שלום 
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וכאשר הוא אבל זהו כבודו שיקרא אחר במקומו כמבואר במאירי מועד קטן דף טו. 

אך טוב שיצא כמבואר שם בשערי אפרים.

העולה מן האמור: שאסור לאבל על קרוביו )שמחויב להתאבל עליהם( לעלות 

לתורה בתוך שבעת ימי האבלות מאחר והוא אסור בקריאה בתורה. ואפילו אם הוא 

כהן - ואין שם כהן אחר ואפילו אם כבר קראו אותו לעלות לא יעלה.

אמנם גם כאשר הוא כהן ואין שם כהן אחר אינו מחויב לצאת מבית הכנסת אך 

ראוי שיצא במקרה כזה.

ואין  כהן  שהוא  או  לעלות  לו  קראו  כבר  כן  אם  אלא  יעלה  לא  כן  גם  ובשבת 

שם כהן אחר מאחר ואם לא יעלה במקרה כזה יחשב כאבלות בפרהסיה האסורה 

בשבת.

מתנה לאבל
שאלה: האם מותר לילדים נשואים לקנות לאמם מתנה לחג כאשר היא נמצאת 

מיועדת  כך שהמתנה  נפטר  )ומדובר שבעלה  לפטירת אמה  ימים  בתוך שלושים 

אליה(?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בכלל יש 

בעיה לאבל לקבל מתנה? ב( האם יש הבדל האם זה ניתן בתוך השבעה או בתוך 

השלושים או בתוך השנה? ג( האם זה תלוי באיזה סוג מתנה מדובר. כלומר אם 

מדובר במתנה אישית או מדובר מתנה שיכולה לשמש גם את שאר בני המשפחה?

ראשית יש לציין את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן שפה סעיף ג’ שם 

דברי  זה  אם  שבין  סוג  מכל  מתנות  כלומר  מנות  לשלוח  שאסור  ברמ"א  מבואר 

מאכל או שאר חפצים - לאבל על אביו או על אמו כל שנים עשר החודשים כלומר 

כל שנת האבלות על ההורים.

יתירה מזו אפילו אם רוצה לשלוח לו דברי מנות בשבת - לצורך השבת אף על 

פי כן אסור למרות שמדובר לכאורה לצורך מצוה ושמחת כבוד ועונג שבת. ואם כן 

לכאורה הוא הדין גם אם רוצים לשלוח מתנות לאבל על הוריו בחג - לצורך החג.
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ומקור הדברים הוא מתשובות מהרי"ל סימן לא ושם מגביל את האיסור לשלוח 

לצורך השבת שזהו רק במקום שהמנהג שלא לשאול בשלום האבל על הוריו גם 

בשבת ולכן גם לעניין נתינת מתנות בשבת לצורך השבת יש להימנע לפי מנהג זה.

אבל במקום שנוהגים שביום השבת כן נותנים שלום לאבל ושואלים בשלומו 

אם כן הוא הדין שיהיה מותר לפי זה לתת לו מתנות לצורך השבת כי זהו אותו יסוד 

ועל פי האמור הוא הדין לתת מתנות בחג.

אמנם איך שלא יהיה כל המדובר כאן - גם לדברי המתירים לתת מנות הוא רק 

אם נותן בשבת עצמה שהרי רק ביום השבת עצמו יש את המנהג לשאול בשלומו 

ומכך נובע ההיתר לתת את המתנות. וכמו כן בחג עצמו.

)שהרי  אך בערב שבת או בערב החג שאין עדיין את ההיתר לשאול בשלומו 

גם לדברי הנוהגים היתר בדבר הוא רק ביום השבת עצמו( אם כן הוא הדין שאין 

להתיר לתת לאבל מתנות בערב השבת או החג.

רק שבזה יש לעיין לפי דיוק זה שהרי אין לתת מתנה בשבת מפני שזה דומה 

לאיסור משא ומתן שאסרו זאת חכמים שמא יבואו לכתוב כמבואר בשולחן ערוך 

אורח חיים סימן שכג סעיף א’ ואם כן כיצד מתירים לתת מתנות לדברי המתירים 

בשבת?

והביאור בזה פשוט מאחר ומה שנאסר נתינת מתנות בשבת הוא דוקא בדברים 

שאין בהם צורך השבת אך כל דבר שיש בו צורך השבת כגון דברי מאכל או משקה 

“מנות"  כוונת הרמ"א במה שכתב לתת  וזוהי  נתינתם  ביום מותרת  לבו  הראויים 

כלומר מנות של דברי מאכל ומשקה הראויים לאכילה לצורך השבת.

בכלל  להוסיף  ויש  שלום.  נתינת  איסור  מצד  הוא  מתנה  איסור  שדין  נמצא 

את המבואר בשולחן ערוך סימן שצא סעיף א’ שאבל אסור בשמחה ובצחוק כל 

שלושים יום על שאר קרובים ועל אביו או אמו אסור כל שנים עשר חודש.

אמנם יש שכתבו להקל ולהתיר שבעל יתן לאשתו מתנה לצורך החג למרות 

שהיא אבלה על הוריה מטעם שמחת יום טוב וכן בשביל קרוב דעת וחיזוק השלום 

בית והרי זה בגדר פריעת חוב שמותר גם באבלות ובנוסף על פי המבואר במסכת 

פסחים דף קט שבעל מחוייב לשמח את אשתו בבגדים צבעונים וכדומה ואפשר 
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שהוא בגדר נתינת צרכיה שהרי הבעל מפרנס אותה ואין כאן איסור שאלת שלום 

שהרי תמיד שרויים יחד ובפרט שהוא לכבוד יום טוב על כן יש להקל )נטעי גבריאל 

- אבלות פרק יד אות יד(.

כמו כן הביא שם בפרק יא אות י’ לאחר שכתב את דברי השולחן ערוך ששאילת 

הביא  סימן שפה שם  ערוך  כמבואר בשולחן  במנהג המקום  שלום בשבת תלויה 

למעשה שבזמננו יש לנקוט כהמנהג לשאול בשלום אבלים בשבת כמבואר במקור 

חיים ממנהג וורמישא לשאול בשלום אבלים וכן בספר זכר שמחה שמנהגינו כיום 

להקל בשאילת שלום בשבת ובפרט לפי הנוהג בזמננו להקל בכל דברי אבלות על 

פי דברי האריז"ל אם כן יש לנקוט כמו המנהג לשאול בשלום אבלים. עוד הביא 

בהערה כא שכמדומה שכיום המנהג ששואלים בשלומו ואומרים לו שבת שלום 

בתוך שלושים וכנראה בחוש בין האנשים.

העולה מן האמור: שמאחר והיום המנהג לשאול בשלום אבלים בשבת וחג אין 

איסור לתת להם מתנות. אמנם זהו דוקא כשנותנים בתוך השבת והחג עצמם - 

מתנות שהם לצורך השבת או החג כדברי מאכל או משקה. אך מערב שבת וחג אי 

אפשר לתת מתנות לאבל על הוריו בתוך השנה.

בני  לכללות  מיועדת  אלא  לאבל  אישית  שאינה  מתנה  לתת  היא  בזה  והעצה 

המשפחה כולם שבזה מותר הדבר.
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שונות

שנת שמיטה לגרים בחו"ל
אנחנו נמצאים ממש בערב שנת השמיטה וברצוני לשאול האם מצוה  שאלה: 

זו שייכת גם עבור יהודים שלא זכו לגור בארץ ישראל ועדיין נמצאים הם בארצות 

הגולה ואינם צריכים לקיים דיני השמיטה?

במצוות שמיטה ישנם כמה מצוות. ישנה מצווה של שמיטת הקרקע  תשובה: 

שהיא אכן נוהגת רק בארץ ישראל. ואילו ישנה מצווה נוספת שהיא נוהגת בכל זמן 

ובכל מקום מאחר שהיא “חובת הגוף" - והיא שמיטת כספים.

ניתן ללמוד גם מהמצוה של שמיטת  אמנם במשמעות הרוחנית של הדברים 

זה  יתברך שהוא  בה’  מיוחדים המחזקים את הביטחון  נושאים  מיני  לכל  הקרקע 

שזן ומפרנס את האדם או המחזקים את החשיבות בלימוד התורה. אך בתשובה 

נוהגת  שהיא   - הכספים  שמיטת  של  הרוחנית  במשמעות  יותר  נתמקד  שלפנינו 

בפשטות הענינים גם בחוץ לארץ. ולכן נוהגים במנהג הפרוזבול - שתיקנו חכמים 

שימסור אדם את כל החובות שלו לבית דין וכך לא יושמטו החובות - גם בחו"ל. 

ולהלן יבוארו הדברים כפי שהתבארו באחת השיחות של הרבי )ש"פ ראה מבה"ח 

אלול תשי"ב(.

כל  את  משמטת  שהשמיטה  הדין  הוא  בכללות  הנה  כספים  שמיטת  בדיני 

החובות.

יש בדין זה - שתי נקודות עיקריות:

האחרון  ברגע  השנה  בסוף  היא  הכספים  ששמיטת   - השמיטה  של  הזמן  א( 

של השנה. ולכן היא משמטת את כל החובות גם את אותם החובות שלוו בשנת 

השמיטה.

ב( המוסר שטרותיו לבית-דין אין שמיטה חלה עליהם. וזהו יסוד תקנת פרוזבול: 

כשראו חכמים שבני אדם נמנעים מלהלוות איש לרעהו מיראת הפסד החוב בשנת 

השמיטה תקנו פרוזבול אשר אז לא חלה עליו שמיטה כיון שפרוזבול ענינו מסירת 

שטרותיו לבית-דין.
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שונות

 - ברוחניות  גם  התוכן  קייים  כן  הנה  הענינים  בגשמיות  הם  שהדברים  וכשם 

בעבודת ה’ של כל אחד ואחד.

חיי  לבני  ואפשריות  כחות  מישראל  ואחד  אחד  לכל  נותן  שמו  יתברך  הבורא 

ומזוני רויחי - הכל בתור הלואה “כל הרוצה ללוות יבוא וילוה". והשם יתברך גובה 

הלואה זו הוא כמו חנוני שנאמן על פנקסו ורושם את ההלוואות.

מידו הרחבה  רויחי  ומזוני  חיי  בני  לישראל  זאת אומרת אשר השי"ת משפיע 

והשפעה זו נקראת דווקא הלוואה: כי היא “מלוה להוצאה ניתנה" שצריכים להוציא 

את הענין בפועל. ומצוה צריך פרעון לא כמו מתנה. והסיבה שלא נתן הבורא את 

הכוחות בתור מתנה כי אין הוא רוצה שהכוחות יהיו בתור “נהמא דכיסופא" - לחם 

עוני לחם בושת הבא בחינם.

ענינה:  לפי  השפעה  כל  ההשפעה  וענין  כדוגמת  להיות  צריך  החוב  פרעון 

כשהשי"ת משפיע בנים - הפרעון הוא מה שמחנכם בדרך התורה והמצוות כרצון 

הבורא יתברך. וכן הוא בכל השפעה והשפעה.

אמנם הבורא יודע שלא תמיד יהיה ללווה להחזיר את הלוואתו.

ולכן נתן הקב"ה את שנת השמיטה - המשמטת כל החובות. שמשמעותה היא 

שהוא שובת ומפסיק מההתעסקות עם החומריות ונדבק בקב"ה.

כשיהודי עורך את החשבון נפש על המצב שלו והוא רואה שגם בשנת השמיטה 

הוא לווה ולא רק שהוא לא סילק את החובות של השנים הקודמות אלא הוא לווה 

גם בשנת השמיטה הוא יכול ליפול ברוחו ח"ו.

אומרת לו התורה שהשביעית משמטת רק בסופה - ברגע אחרון שלה. ויש לו 

עוד פנאי להשתדל לשמט חובותיו מהשנים הראשונות ומשנת השמיטה גופא.

להוציא את החובות מבית  צריכים  כדי שהשביעית תשמט את החובות  אלא 

דין של מעלה. כי מי שמוסר את החובות לבית דין אין השביעית משמטת אותם. 

ולכן הוא צריך שכל הענינים שלו יבואו לפני היחיד - יחידו של עולם בורא עולם 

ומנהיגו.

ואת זה הוא עושה על ידי שהוא לא מתנהג לפי ההגבלות של מידת הדין אלא 

הוא יוצא מהגבלותיו וממילא הדין ודברים שלו הם רק לפני הבורא יתברך.
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ומכיון שאין עליו עוד חובות - שוב נאמן הוא ונותנים לו מכאן ולהבא הלואה 

בכל המצטרך.

שפע  משפיע  הבורא  א(  נקודות:  ה’  לדעת  צריכים  וחידודו  העניין  ולסיכום 

ב(  בהשפעה.  נכון  שימוש  ע"י  להחזירו  שצריכים  הלוואה  בתורת  הוא  והשפע 

ג( כדי שתשמט  נותן לו הקב"ה את שנת השמיטה.  כל מי שלא שילם את החוב 

צריך להוציא את עניניו מבית דין של מעלה ולהתמסר ליחידו של עולם. ד( את זה 

הוא עושה על ידי שהוא מתנהג לפנים משורת הדין. ה( גם מי שלא עשה כך אין 

כי השביעית  ברגע האחרון של שנת השמיטה  נמצא  הוא  אפי’ אם  להתייאש  לו 

משמטת בסופה.

ויהי רצון שלא נצטרך להגיע לרגע האחרון של שנת השמיטה אלא כבר עוד 

לפני השביעית נשמיט את כל החובות כי נחזיר את ההלוואה כמו שצריך על ידי 

שנתנהג לפי רצונו של הקב"ה בשלימות.

מעבר זרים ברשות משותפת
אחד  כאשר  אחרים  של  בניין  דרך   - דרך’  ‘קיצור  לעשות  מותר  האם  שאלה: 

השכנים תלה מודעה מעצמו על כך שהוא מתנגד שאחרים )שאינם מדיירי הבניין( 

- יעברו ויקצרו דרכו את הילוכם? 

יש לדון בכמה פרטים: א( מהו דין המקום  זו  בכדי לענות על שאלה  תשובה: 

המשותף שבתוך הבניין? ב( האם אדם אחד פרטי מהבניין יכול לאסור על דעת 

גזל  דין  ג( האם שייך  עצמו דבר שכזה או שזהו רק אם כלל השכנים מתנגדים? 

בהילוכו דרך הבניין?. ד( האם שייך בזה מנהג כללי של בני כלל השכונה בהנהגתם 

הרגילה?

כמו למשל חדרי מדרגות  בבניין  כלל מקום משותף  לציין שבדרך  יש  תחילה 

מבואות וכיוצא בזה שייכים לכלל דיירי הבניין באופן שווה שלכל אחד יש לו חלק 

במקום וזכות שימוש וממילא כמו שאדם יכול לאסור את הילוכו של חבירו ברשותו 

כמו כן לכאורה יוכל לאסור את הילוכו של חבירו במקום המשותף.
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ועל דרך המובא במשנה במסכת נדרים פרק ה’ משנה ד’ שם דנה המשנה בנוגע 

לשני בני אדם שנדרו הנאה זה מזה מה דינם לגבי נכסים ציבוריים שהם מתחלקים 

לשני סוגים:

א( נכסים שהציבור שותפים בהם והם נכסי הציבור שבכל עיר כגון בית הכנסת 

בית מרחץ וכדומה שכל אחד אחד מבני אותה העיר נחשב כשותף בהם.

ב( נכסים שידם של כל ישראל שווה בהם והם אינם של בני המקום בלבד אלא 

של כל ישראל ואין דינו של כל יחיד ויחיד כשותף בהם אלא הם בגדר מופקרים 

ועומדים לרשות כלל ישראל לדורות עולם כגון הר הבית והמקדש וכן בורות מים 

שהתקינו עולי בבל לצורך עולי הרגלים מבבל לארץ ישראל.

ובנוגע לדינם בפועל כותבת המשנה שאם אדם אמר לחברו ‘הריני עליך חרם’ 

כלומר שהנאתי תהיה אסורה עליך בחרם שלא תוכל ליהנות ממני. וכמו כן אמר 

נכסים  לגבי  ליהנות ממני שדינם  ולא תוכל  עלי חרם  לגביו שהרי אתה  כן חברו 

פרטיים ברורה - שאסורים שניהם ליהנות זה מזה.

ובנוגע לנכסים ציבוריים הרי זה מתחלק בין נכסים שהם נחשבים בהם כשותפים 

כמו למשל דברים של בני אותה העיר כגון השווקים שבעיר והתיבה שבה מניחים 

את ספרי התורה ובית הכנסת ובית המרחץ וספרי התורה וכיוצא בהם. שבכל אלו 

הרי הם אסורים מאחר ויש להם חלק בדבר שגדרם בהם כשותפים ולמרות שאין 

הכוונה בזה שהם יכולים למכור ולעשות בחלקם מה שרוצים מכל מקום סוף כל 

סוף יש להם בהם חלק ממוני כשותפים וממילא נאסרים הם זה על זה.

לעומת זאת דברים השייכים לכל ישראל אין גדרם שלכל אחד יש לו בה זכות 

ממונית כשותפים אלא שהם מופקרים ועומדים לשימוש כולם יחד ולכל אחד זכות 

שימוש בלבד.

ואם כן לכאורה בנידון דידן לגבי מקומות המשותפים בבניין הרי שלכל אחד יש 

לו בהם זכות ממונית כשותף אם כן ביכולתו לאסור את השימוש במקום לאחרים. 

וכן נפסק בשולחן ערוך יורה דעה סימן רכד סעיף א’.

כמו כן נפסק בשולחן ערוך שם סימן רכו סעיף א’ ששנים שהם שותפים בחצר 

)כלומר שאם יחלקוה  זה מזה אם מדובר בחצר שיש בה דין חלוקה  ונדרו הנאה 
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ישנו ד’ אמות על ד’ אמות לכל אחד( אזי אסורים להיכנס לחצר עד שיחלקו ויכנס 

כל אחד לחלקו )כשיטת חכמים במשנה שם ריש הפרק ולא כדברי רבי אליעזר בן 

יעקב שאמר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו(.

ועל דרך זה אם אמר אחד מהם לאחד מן השוק שאוסר עליו ליהנות ממנו אזי 

אם יש דין חלוקה אסור לו להיכנס לחצר.

והנה יש שרצו לומר שאין בעיה לעבור בבניין של אחרים מאחר וזהו בגדר ‘זה 

נהנה וזה לא חסר’. אמנם לכאורה אין זה שייך לנידון דידן בו ישנו אחד מן השכנים 

שטוען שזה מפריע ומזיק לו או מחמת שגורם לרעש יתר בבניין וכן ללכלוך וכיוצא 

בזה )שהרבה פעמים משתמשים בחשמל של האור והמעליות ואם כן זהו בגדר זה 

נהנה וזה חסר וביכולתו לאסור זאת על אחרים וכמבואר בזה במסכת בבא בתרא 

פרק ראשון.

העולה מן האמור: שמעיקר הדין יש ביכולת אחד השכנים בבניין לאסור את 

מתגורר  בו  הבניין  דרך  הילוכם  את  לקצר  הבניין  מדיירי  שאינם  אחרים  הליכת 

כאשר טוען שזה מפריע ומזיק לו.

]אמנם יש לעיין במקומות שבנו את הבניינים באותו האזור מלכתחילה באופן 

שיהיה מתאים לקיצור ההליכה ממקום למקום לכלל האנשים שאפשר שיש בזה 

גדר של נוהג המקובל על פי ‘שבעה טובי העיר’ )עיין שו"ע או"ח קנג ז( - ואזי אין 

ביכולתו לאסור זאת וצ"ע.[

כהן לפדיון הבן
שאלה: האם לצורך ‘פדיון הבן’ צריך לחפש ‘כהן’ ממשפחות המוחזקות בישראל 

כמיוחסות בכהונה או שאין צריך לטרוח בשביל כך? 

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם פדיון הבן 

צריך להעשות על ידי כהן דוקא? ב( האם מספיק מה שידוע בין האנשים ונתפרסם 

שהוא ממשפחת כהנים או שצריך כהן מיוחס דוקא? ג( האם אדם יכול לומר על 

עצמו שהוא כהן? ד( האם יש ענין להפדות באמצעות כמה כהנים שמתוך כך יש 

יותר סיכוי שנפדה על ידי כהן מיוחס?
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ראשית יש לציין לגבי הדיון בייחוס כהנים בזמן הזה למה שכתב וציין בפתחי 

תשובה על ההלכה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכב סעיף ה שחלת 

אינה אסורה  חיובה מדבריהם  ועיקר  פי שהיא טמאה הואיל  חוצה לארץ אף על 

באכילה אלא על כהן שטומאה יוצאה עליו מגופו והם בעלי קרי וזבים וזבות ונדות 

ויולדות. אבל שאר הטמאים במגע הטומאות - אפילו טמאי מת מותרים לאכול 

אותה.

ומפני כן בין בסוריא בין בחוצה לארץ אם רצה להפריש חלה אחת מפריש אחד 

ונאכלת גם לקטן שעדיין לא ראה קרי או לקטנה שעדיין לא  מארבעים ושמונה 

ראתה נדה ואינו צריך להפריש שוב חלה נוספת.

וכתב על כך הרמ"א שיש אומרים כיון שאין חלה נאכלת בזמן הזה בארץ ישראל 

גם בשאר מקומות על כן אין צריכים להפריש רק חלה אחת ולשרפה. וכן המנהג 

פשוט בכל מדינות אלו שאין מפרישים רק חלה אחת בלא שיעור ושורפים אותה 

כמו שהיו עושים כאשר היו מפרישים שתי חלות שהחלה שהיתה נשרפת לא היה 

לה שיעור. ומכל מקום נוהגים ליטול כזית.

בקיאים  שאין  שכתב  היטב  בבאר  כתב  פשוט’  ‘המנהג  שכתב  מה  על  והנה 

ביחוסי כהונה. ופתחי תשובה ציין לדיון בזה בריבוי מקומות בפוסקים. ולמעשה 

נוטים לומר שמספיקה החזקה שהוא כהן לגבי פדיון הבן וכמובא בפוסקים לגבי 

שארי דינים כיוצא בזה.

וכפי שביאר בארוכה בשאלות ותשובות מהרי"ט חלק א סימן קמט ובתוך דבריו 

שהכהנים  נאום  וינאמו  הלכה  בדבר  עצמם  שתוקעים  הלב  זחוחי  שאותם  כתב 

והביאו הוכחה לכך ממה שכתב הריב"ש סימן צד הנה  שבזמנינו אין להם חזקה 

חלילה לרב שבא להפקיע חזקת כהונתם במה שהחזיקום עד עתה בחזקת כהנים 

שהרי אפילו במשפחות שבישראל מועיל בהם חזקה שהרי נפסקה ההלכה בעשרה 

מנהג  שנוהגים  כהנים  שכן  וכל  עומדות.  כשרות  בחזקת  המשפחות  שכל  יוחסין 

כהונה שמחזיקים אותם בחזקת כהנים כל עוד לא נוצר ערעור על כך.

ובהמשך דבריו מביא מה שכתב הטור באבן העזר סימן ב בשם הרמ"ה שהרי 

נתבאר במסכת קידושין שכל המשפחות בחזקת כשרות אך היינו רק מי שיש להם 
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חזקת כשרות שבהם אין צריך לבדוק אחריהם אבל מי שאין לו חזקת כשרות כגון 

שאין משפחתו ידוע צריך ראיה ליוחסין שמא עבד הוא.

ומסיים שם שאמנם אין המנהג כן אלא נוהגים למעשה שאפילו לעניין פדיון 

על  המחמירים  אדם  בני  יש  אמנם  כהונה.  חזקת  על  שמסתמכים  מהתורה  הבן 

)כמובן בלא ברכה בפעמים הבאות( שמתוך  כוהנים  ידי הרבה  עצמם לפדות על 

כך יותר מצוי שיזדמן לו כהן מיוחס. וכן מובא בשאילת יעב"ץ חלק א קנה. וכן היה 

נוהג הגר"א שהיה בכור כפי שמובא בספר עליות אליהו סימן ז.

נותן זאת רק משום  ובסידור יעבץ בהלכות פדיון הבן הוסיף שמאחר והאדם 

שמא אינו פדוי ואינו מעוניין באמת ליתן לכהן כסף נוסף על כן משום גזל כהן שלא 

יעבור על איסור גזל מן הראוי שלא יתן את הכסף במתנה לכהן אלא רק ‘במתנה 

ידי חובת פדיון הבן מעיקר הדין גם  ניתן לצאת  על מנת להחזיר’ שעל פי הלכה 

במתנה על מנת להחזיר. וכן הביא להחמיר בדרכי תשובה סימן סא סימן קטן קלג. 

נותן מלכתחילה רק על  ידי חובת פדיון באם  יוצא בזה  אולם הגר"א חשש שלא 

מנת להחזיר ולכן נהג החומרא הראשונה בלבד וכן הוא המנהג אצל ‘עמא דבר’. 

ואין חוששים לגזל הכהן מאחר והוא נותן זאת מדעתו על מנת להחמיר על עצמו 

לצאת ידי ספק.

העולה מן האמור שהמנהג בפועל להסתמך על ‘חזקת כהונה’ אפילו לגבי דינים 

מהתורה כמו ‘פדיון הבן’.

]אולם יש מחמירים על עצמם לפדות את עצמם בכל כהן שימצאו לנכון לפדות 

עמו )בלא ברכה כמובן בפעמים הבאות שלאחר הפדייה הראשונה( בכדי שמתוך 

ריבוי הפדיות יש יותר אפשרות שיזדמן להם כהן מיוחס.[

שילוח הקן
שאלה: האם מצוות ‘שילוח הקן’ הינה גם בחוץ לארץ והאם הוא גם כאשר מצא 

‘קן’ על אילן העומד בתוך חצירו?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהי תוכן מצוות 

שילוח הקן? ב( האם חיובה שייך בחוץ לארץ? ג( האם שילוח הקן חייב להיות בקן 

המזדמן דוקא מחוץ לרשותו הפרטית של האדם?
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ראשית נביא מה שכתב בספר החינוך בפרשת כי תצא )מצוה תקמה( שמצוה 

לשלח האם מן הקן קודם שיקח הבנים שנאמר בספר דברים פרק כב פסוק ז שלח 

בין  זמן  ובכל  מקום  בכל  נוהגת  זו  ומצווה  לך.  תקח  הבנים  ואת  האם  את  תשלח 

אנשים ובין נשים מחוייבים בכך.

ומובן מטעמי המצוה כפי שמאריך שם בהרחבה שמצוה זו שייכת בכל מקום 

ולא רק בארץ ישראל כמו מצוות התלויות בארץ שהרי משרשי המצוה היא לתת 

אל לבנו שהשגחת הא-ל ברוך הוא על בריותיו במין האדם בפרט כמו שכתוב כי 

עיניו על כל דרכי איש וגו’ ובשאר מיני בעלי חיים במינים בדרך כלל כלומר שחפצו 

ברוך הוא בקיום המין ועל כן לא יכלה לעולם מין מכל מיני הנבראים כי בהשגחת 

החי וקיים לעד ברוך הוא על הדבר ימצא בו הקיום ובהניח האדם דעתו על זה יבין 

דרכי ה’ ויראה כי המשכת קיום המינין בעולם שלא כלה ואבד אחד מכולם מביצי 

כנים ועד קרני ראם מיום שנבראו הכל במאמרו וחפצו על זה.

ובהמשך הדברים מביא שמפני שורש זה אמרו רבותינו זכרונם לברכה במסכת 

ברכות דף לג שהאומר בתפלתו רחמנו שאתה המרחם כי על קן צפור יגיעו רחמיך 

וכמובא  לזכותנו  כדי  רק  אלא  רחמים   - זו  במצוה  הענין  אין  כי  אותו  משתקים 

בגמרא - מפני שעושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות.

הרמב"ן כתב בטעם המצוה שלפי שיש לבהמות דאגה גדולה כאשר רואים הם 

את צער בניהם כמו לבני אדם כי אהבת האם לבן איננו דבר נמשך אחר השכל אבל 

הוא מפעולות כח המחשבה המצויה בבהמות כפי שהיא מצויה באדם.

נוהג אלא בעוף טהור אפילו אם האם טרפה. ואפילו  ומצוות שלוח הקן אינו 

אצלו  המזומן  קן  כן  כמו  לשלח.  חייב  אחת  ביצה  או  אחד  אפרוח  אלא  שם  אין 

ואווזים ותרנגולים  יונים שדרכם לגדול עם בני אדם בבתים  ברשותו כמו למשל 

שקננו בבית פטור. אבל יוני שובך ועליה וצפרים שקננו בטפיחים )פירוש כלי חרס 

הבנוי בכתלים אשר שם צפרים יקננו( ובבורות ואווזים ותרנגולים שקננו בפרדס 

חייב. והוא שלא הוגבהה האם מעל הביצים כלל משהטילם. אבל אם הוגבהה האם 

מעליהם אם המקומות הללו שלו זכתה לו חצירו ונחשב מזומן ופטור משילוח הקן. 

כמבואר בשולחן ערוך סימן רצב סעיפים א-ב.
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פרט  יקרא’  ‘כי   - בפסוק  שנאמר  כפי  פטור  המזומן  שקן  מאחר  הדבר  וטעם 

למזומן )טורי זהב(. טעם נוסף הוא מפני שהחיוב הוא רק באם לא הוגבהה האם כי 

רק בזה לא ניתן לומר שזכתה לו חצירו ונחשב מזומן מכיון שאסור לזכות בביצים 

כל זמן שהאם רובצת עליהם אם כן גם חצירו לא קנתה לו כי מאחר שהוא אינו יכול 

לזכות בו על כן גם חצרו לא זכתה לו )שפתי כהן שם(.

שלא  לאדם  קונה  אדם  של  חצרו  כי  חצירו  לו  זכתה  האם  הוגבהה  אם  אולם 

מדעתו.

וגדר הוגבהה האם נראה שמדובר שהוגבהה עד כדי שתצא מתחת ידו כמבואר 

בסעיף ד’ שאם לא כן כיון שהוא אינו יכול לזכות בה כיון שלא יצאה מתחת ידו 

ולא קיים מצות שלוח חצרו גם כן לא זוכה לו. או באופן נוסף שמדובר שהוגבהה 

מעצמה ולכן כל שאינה נוגעת על גבי הקן זה מספיק )שם(.

העולה מן האמור: שמצות שילוח הקן נוהגת גם בחוץ לארץ. אמנם יש לשים לב 

שאין מדובר בעוף טמא שבזה פטור מלשלח וכמו כן שלא מדובר בקן הנמצא בתוך 

רשותו שלו שאזי אפילו אם מדובר בעופות שאינם שייכים לו מכל מקום אם האם 

הוגבהה מהקן אפילו פעם אחת אזי זכתה לו חצירו ושוב אין זה בגדר “כי יקרא" 

אלא בגדר ‘מזומן’ ופטור ממצות שילוח.

טובה כנגד הלוואה
שאלה: אדם שהלווה לחברו כסף ומעוניין לבקש ממנו שיעשה לו טובה מסויימת 

האם מותר לו לבקש ממנו או שיש בכך משום איסור ריבית )מדובר במקרה שגם 

לולי ההלוואה מסתבר שהיה עושה לו את הטובה אך אפשרי שיעשה זאת בצורה 

טובה יותר מפני שמרגיש שחייב לו(? 

יורה דעה הלכות ריבית  יש להביא מה שפסק השולחן ערוך  ראשית  תשובה: 

זמן  כל  מדעתו  שלא  מהלוה  מליהנות  ליזהר  המלווה  שצריך  ז  סעיף  קס  סימן 

שמעותיו בידו אפילו בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלווהו. אבל אם נהנה ממנו 

מדעתו מותר בדבר שהיה עושה לו אף אם לא הלווהו. ובלבד שלא יהא דבר של 

פרהסיא כגון לדור בחצרו ולהשתמש בעבדיו.
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והטעם כתב בשפתי חכמים סימן קטן יא שכיון שנהנה ממנו בלא רשותו נראה 

שסומך עליו שבשביל מעותיו שבידו יסבול לו. וכן כתב בחוות דעת חלק החידושים 

אות ח שכיון שנהנה בלא רשותו נראה כסומך על ההלואה.

הגר"א  בביאור  ציין  רגיל  אינו  כאשר  טובה  עשיית  בעניין  הדברים  ומקור 

לתוספתא סוף פרק ו קשה ריבית שאף שאלת שלום נחשבת רבית והוא שלא שאל 

בשלומו מימיו עד שלוה ממנו והקדים לו שאלת שלום.

כמו כן מובא עוד בשולחן ערוך שם סעיף יב שלא יאמר המלווה ללווה הודיעני 

דברים  ריבית  שאר  כן  שכמו  הרמ"א  ומוסיף  פלוני.  ממקום  פלוני  איש  בא  אם 

בעלמא אסור. ואפילו לטובת הנאה בעלמא.

ובהסבר הדברים כתב הטורי זהב שם אות ה’ שבזה שמצוה עליו והוא נכנע לו 

הרי זה רבית דברים. וברמב"ם כתב דע אם בא איש פלוני כו’ כמו שהביא הבית 

יוסף ונדחק לפרש שלפי זה תרי מלין ישנם ומה שלא יאמר יהיה טעמו שזהו משום 

שנחשב ריבית ממון. ואף על פי שלא מהנה המלוה - מכיסו של לווה וגם לא התנה.

ברבית  רק  זה  דין  הביאו  לא  ברמב"ם  וגם  שם  במשנה  שהרי  כך  על  ומקשה 

דברים. ונראה לומר ולדקדק עוד למה נקט הרמב"ם שמכבדו ומאכילו ולא אמר 

שתתן לו איזה סך מעות וגם למה זכר איש ממקום פלוני כל זה הוא שלא לצורך. על 

כן נראה שהעיקר בזה שודאי דרך עולם לכבד אכסנאי באכילה כדי שאם יבוא הוא 

שם יחזור ויכבדו או שעושה כן מצד גמילות חסד וכאן שבא המלוה להזהיר הלוה 

שיעשה כן אף על פי שהוא היה עושה כן מעצמו ואין כאן רבית ממון מכל מקום 

מה לו לזה שיצווהו על זה אלא ודאי סומך על שהוא לוה שלו ונחשב רבית דברים 

שמצוה עליו דברים בשביל ההלואה.

וכן כתב בשולחן ערוך אדה"ז וכן המלוה מוזהר על ריבית דברים כגון שלא יאמר 

פי שאינו מטריחו אלא באמירה  על  פלוני אף  פלוני ממקום  יבא  הודיעני אם  לו 

לבדה אם לא היה רגיל עמו בזה קודם לכן ועתה סומך על הלואתו לצוות עליו מפני 

שהוא נכנע לו הרי זו רבית.

וממשיך שלא נאמר ‘עבד לוה לאיש מלוה’ אלא לענין שאם המלוה אומר נלך 

לבית דין הגדול לדון שם והלוה אומר לדון כאן כופין את הלוה לילך אחר המלוה 
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לילך לבית דין הגדול והלוה אינו יכול לכוף את המלוה לילך אחריו לבית דין הגדול 

משום שנאמר עבד לוה לאיש מלוה.

לקבל  אסור  חשוב  שאדם  שכתב  יעבץ  שאילת  מספר  הביא  תשובה  ובפתחי 

כזה  במקרה  באשה  הדין  לנו  שידוע  כיון  חובו  בעל  בעודו  שהלוהו  ממי  מתנה 

שמקודשת ומשמע דין ממון יש בו שהרי זה כמתן מעות כל שכן לענין רבית שלא 

צריך מעות שאפילו רבית דברים אסור.

ומה נקרא אדם חשוב לענין זה היינו כל שאינו מקבל מתנה משום אדם זולת זה 

אם נזהר במעות צריך להיות נזהר במעות ואם אינו מקבל כל דבר אפילו מנות של 

מאכל ומשקה צריך הוא ליזהר גם כאן בכל.

העולה מן האמור: שאסור למלווה לבקש טובה מהלווה באם אינו רגיל לבקש 

ממנו בקשות מסוג זה. ואם מדובר בבקשות שגם לולי ההלוואה היה מבקש ממנו 

והיה עושה לו יש להתיר. רק שיש לראות שלא יאמר לו זאת כציווי שחייב לעשות 

לו וגם לא יבקש שיעשה זאת בצורה יותר טובה וכיוצא בזה אלא כרגיל.

קנין ע"י ד’ אמות של אדם
לו  יקנו  האדם  של  אמות  שארבע  חכמים  של  התקנה  של  הסיבה  מה  שאלה: 

והאם יש סיבה שבחרו את הגבול של ארבע אמות - לא פחות ולא יותר? 

יו"ד עמוד א’ מובא שארבע אמות של אדם  במסכת בבא מציעא דף  תשובה: 

קונות לו ולגבי המקומות שבהם הן קונות ישנם כמה חילוקים.

מטרתה של תקנה זו היא בכדי “דלא אתי לאנצוי" - שלא יבואו לריב אחד עם 

השני תיקנו להם שברגע שהגיע החפץ כבר לארבע אמות של האדם קונות לו את 

החפץ וכדומה.

היא  שהתקנה  שלמרות  החסידות  תורת  של  ענינה  בקונטרס  הרבי  ומסביר 

בעצם על החפץ שמונח בד’ האמות של האדם שיוקנה לו מ"מ בשביל קנין החפץ 

הקנו לו חכמים את הד’ אמות עצמם ועשאום כמו חצירו.

]על הנחה זו - מציין הרבי בהערה שבאבני מילואים ס"ל סק"ה כתב שלדעת 

- את החפץ  )גיטין עח א( לא הקנו חכמים את מקום הד"א עצמם כ"א  הרמב"ן 

המונח בו. עיי"ש.
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אבל ראה באבני מילואים שם שלדעת הר"ן )גיטין שם( הקנו את הד"א עצמם 

)וכ"מ בריטב"א )גיטין שם - בתירוץ הב’(. שו"ת הר"י מיגש סק"ו(.[

שמצד  למרות  עצמן  אמות  הד’  את  שהקנו  שהסיבה  הרבי  עוד  שם  ומסביר 

הטעם שלא יבואו “לאנצויי" - נוגע רק שהחפץ עצמו יהיה קנוי ולא נוגע לכאורה 

החפץ  את  להקנות  רצו  שלא  מצד  הוא  לאדם  לו  קנויות  יהיו  עצמן  אמות  שהד’ 

באופן שיהי’ כ"הלכתא בלא טעמא" לגמרי]1[ ולכן הקנו את הד"א שעל ידן יקנה 

את החפץ. ואז נמצא שיש הלכה יחד עם הטעם והיא לא נשארת הלכה ללא טעם 

לגמרי.

ועל ידי תקנתם של חכמים שהד’ אמות של האדם קנויות לו עי"ז ובמילא קונות 

ד’  לו גם  לו חצר אין  )ולכן קטן שאין  לו את החפץ המונח בהן בתורת קנין חצר 

אמות(.

אלא שזה מה שהקנו חכמים להאדם את ד’ אמותיו - הוא רק לצורך קנין חפץ 

בגניבה למרות  קונות  אינן  דעות שד’ אמות  יש  ולכן  לענין אחר  ולא  בהן  המונח 

באופנים  החפץ  קנין  לצורך  אלא  דבר  לכל  כחצירו  אינן  כי  כחצירו  אותם  שעשו 

מסויימים.

ולמרות שמהות הקנין של ד’ האמות הוא מהטעם של קנין חצר ולכן קטן שאין 

לו חצר אין לו גם ד’ אמות עדיין ישנה עדיפות מסוימת בקנינן של הד’ אמות על 

קנין החצר.

יאמר  שהוא  עד  לאדם  לקנות  יכולה  לא  היא  משתמרת  שאינה  שחצר  והוא 

צורך  אין  משתמרות  שאינן  למרות  האדם  של  אמות  הד’  ואילו  שדי"  לי  “זכתה 

לאדם לומר “זכו לי ד’ אמות אלו" וכדומה אלא הן יכולות לקנות לאדם אפילו שלא 

מדעתו ורצונו כלל.

ועל זה מביא הרבי שאלה - “וצריך ביאור: מכיון שכל הקנין דד"א הוא מטעם 

קנין חצר )ובנוגע לד’ האמות עצמם - גרועים הם מחצר כנ"ל שאינן קנויות לו כ"א 

לצורך קנין החפץ( איך אפשר שהקנין דד"א יהי’ אלים )-חזק( מקנין חצר?"

אתי  “דלא  מהטעם  חכמים  כבר  שמאחר שתיקנו  מתרץ  יוסף  שהבית  למרות 

לאנצויי" - שיקנו הד’ אמות לא ראו לחלק בין אמר שיקנו לו או לא אמר שיקנו לו 

כי עדיין יכול להגיע מצב של “אנצויי".
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אך על זה עדיין קשה מכיון שסוף סוף מה שתיקנו שד’ אמות יהיו קונות הוא 

ע"י שעשאון כחצירו הרי א"א לכאורה שיהיו קונות באופן שחצר עצמו אינו קונה?

וכדי לענות על שאלה זו מבאר הרבי את מהותה של הלכה זו לפי איך שהיא 

תורת  כיצד  ולבאר  להסביר  זה  בקונטרס  קיימת  מיוחדת  ]ואריכות  החסידות  בתורת  מתבארת 

החסידות היא מבארת ומגלה את העומק הקיים בכל עניין ועניין בכל חלק מן הפרד"ס ע"ש באורך.[

וזהו תוכנה הכללי של התשובה: בד’ אמותיו של אדם מתפשטת בחי’ היחידה 

שבו. ולכן קונות לו לאדם שלא באמירתו ודעתו כי בבחי’ היחידה אינו נוגע ענין 

 - חפץ  קנין  בשביל  היא  אמותיו  בד’  היחידה  שהתפשטות  אלא  והשכל.  הדעת 

הקנאת דבר גשמי שמחוץ לאדם:

הכחות של האדם עצמו בכל ד’ הבחי’ נרנ"ח שבו - ארבע אמות אין ביכלתם 

להמשיך ולגלות את בחי’ היחידה.

חפץ  הקנאת   - להאדם  שמחוץ  גשמי  דבר  איזה  לברר  באים  כשהכחות  ורק 

לרשותו של האדם )בכדי לבררו ולזככו ע"י שישתמש בו לשם שמים( - אז דוקא 

מתגלית בהם בחי’ היחידה]2[.

ויהי רצון שנפעל בתוכנו לגלות את בחינת היחידה בגלוי שהיא תביא ותגלה 

בעולם את בחינת היחידה הכללית - מלך המשיח מהרה יגלה אמן כן יהי רצון.

1[ וראה הערה הבאה תוספת ביאור בעניין זה.

)לא רק בבירור הדבר גשמי שמחוץ  ואז היא מתגלית  ]2[ ומביא שם בהערה: 

להאדם אלא גם( בהבחינות של הנשמה עצמה ד’ הבחינות נרנ"ח ועל ידם דוקא 

היא נמשכת ופועלת בדבר הגשמי שמחוץ להאדם )אף שהתעוררות היחידה באה 

מצד בירור דבר הגשמי דוקא..

ועד"ז בעבודת האדם שעם היות שגילוי העצמות הוא בקיום המצות מעשיות 

פנימיים  הכחות  ע"י  הוא  המצות  במעשה  העצמות  המשכת  אופן  זה  בכל  דוקא 

בשם  אהוי"ר  נקראים  זה  שמטעם   956 ע’  ח"ג  לקו"ש  )ראה  דוקא  ומדות(  )שכל 

“דרכי הוי’". עיי"ש באריכות(
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שלכן )לצורך קנין החפץ( גם הד"א )נרנ"ח( קנויים להאדם ועי"ז דוקא הד"א 

קונות לו את החפץ כנ"ל בפנים.

ויש לומר שזהו גם הביאור בפנימיות הענינים מה שלא רצו להקנות את החפץ 

באופן שיהי’ כ"הלכתא בלא טעמא" לגמרי )ראה לעיל הערה 121( - כי גם בירור 

הגשמי כו’ צ"ל נמשך ע"י השכל )טעמא( דוקא.

שליח ציבור עם חולצה קצרה
שאלה: האם מותר לאדם עם חולצה קצרה לעמוד להתפלל כשליח ציבור?

מותר  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

להתפלל עם חולצה קצרה. ב( האם יש הפרש בין אדם שמתפלל כשליח ציבור לבין 

אם עומד להתפלל בפני עצמו. ג( האם ישנו הפרש עד איזה מקום מגעת שרוול 

החולצה – עד המרפק, או למעלה מכך.

ראשית יש להביא את המובא ברמב”ם בהלכות תפילה פרק ח הלכה יב, שאדם 

שכתפיו מגולות אינו יכול להיות שליח ציבור לתפלה - עד שיהיה עטוף. וכן נפסק 

כלומר, שבגדו קרוע  ‘פוחח’,  בגדר  יג, שאדם שהוא  נג סעיף  סימן  בשולחן ערוך 

וזרועותיו מגולים, לא ירד לפני התיבה לעמוד כשליח ציבור.

שגם  אלא  בדוקא,  זה  אין  מגולים,  שזרועותיו  שכתוב  שמה  הפוסקים  וכתבו 

כתפיו מגולים מחמת הקרע. כמו כן כתבו שאין רק לעמוד שליח ציבור אלא גם 

אינו קורא בתורה כי גנאי הוא לציבור.

אמנם בשאלות ותשובות יחוה דעת חלק ד סימן ח, דקדק בלשון מרן בשלחן 

ירד  לא  מגולות  וזרועותיו  קרועים  שבגדיו  מי  שהוא  הפוחח,  את  בהגדרתו  ערוך 

זרועותיו  רק  אפילו  אלא  מגולות,  שכתפיו  באופן  רק  שלא  ומוכח  התיבה.  לפני 

מגולות לא ישמש כשליח צבור.

אציל,  שנקרא  המרפק  עד  מגיעים  שהשרוולים  חולצה  לובש  שאם  נראה  אך 

אין זה בכלל מי שזרועותיו מגולות, כמו שמתבאר בתוספות במסכת מנחות דף לז 

דיבור המתחיל קיבורת. ואף על פי שמהמרפק ולמטה לצד כף היד, מגולה, אין בכך 
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כלום, שזה בכלל המקומות המגולים שבגופו לענין שהנוגע שם אינו צריך נטילת 

ידיים, ואינו נחשב כמקומות המכוסים שבגופו.

זה  הרי  לאו  ואם  מכוסה,  כולו  שיהיה  צריך  למרפק  הכתף  שבין  החלק  אבל 

בכלל מי שזרועותיו מגולות שלא יהיה שליח צבור. וראה בספר בן איש חי בפרשת 

תולדות שכתב, שהנוגע בזרוע שמאלו במקום הנחת תפילין אין צריך ליטול ידיו, 

כי זה נחשב כמקומות המגולים. אבל הנוגע בזרוע ימינו שאינו מקום הנחת תפילן 

צריך נטילת ידיים.

ולכן נראה שאם השרוולים קצרים מאוד, ומגיעים רק לחצי פרק הזרוע העליון, 

אינו יכול לשמש כשליח צבור, עד שילבש עליהם מעיל או יתעטף בציצית, לכבוד 

הצבור. אבל אם השרוולים מגיעים עד למרפק, ועד בכלל, יש להקל.

והנה הביא שם עוד בשם שאלות ותשובות ישכיל עבדי חלק ז’ דף שכט, שכתב, 

למי  אסור  המרפק,  עד  הזרוע  את  מכסה  שרוול  חצי  של  החולצה  אם  שאפילו 

שלובשה להיות שליח צבור, כי הקפידה איננה רק על הזרוע, אלא כל שאין כל גופו 

זה בכלל פוחח שאסור להיות שליח צבור,  בני אדם, הרי  כל  מכוסה כראוי כדרך 

שאין זה כבוד הצבור, שהרי אין דרך לעמוד בפני גדולים בחולצה של חצי שרוול, 

אלא לובשים עליה מעיל שלא יתראו ידיו מגולות.

פשוט  מקום  מכל  בכך,  זה  על  זה  מקפידים  אינם  שהחברים  במקום  ואפילו 

שאינם מעיזים להיכנס בחצי שרוול לבתי המשפט או לבתי הדין או לנשיא המדינה, 

וכל שכן שאין לעמוד כך לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואפילו אם 

הוא יחיד שבא להתפלל בחצי שרוול יש למחות בידו, וכל שכן שאינו יכול לשמש 

כשליח צבור, וכך אנו נוהגים למחות לא רק בשליח צבור הבא להתפלל בשרוולים 

קצרים, אלא אף ביחידים הבאים לבית הכנסת להתפלל כך.

אך דוחה דבריו, אני תמה שאפילו לדבריו מה ראה להקפיד על יחידים שבאים 

להתפלל בשרוולים קצרים, ולמחות בידם על כך, והרי משנה שלימה שנינו במגילה 

שרשאי  רש”י,  ופירש  התיבה,  לפני  עובר  אינו  אבל  שמע  על  פורס  שפוחח  כד, 

לומר קדיש וקדושה שמחוייב בהם. וכל שכן שרשאי פוחח להתפלל לעצמו. וכן 

המנהג פשוט, שבימי הקיץ הלוהטים, הרבה פועלים ופקידים שבשעת מלאכתם 
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אינם יכולים ללבוש חולצות עם שרוולים ארוכים עד לכף היד, הולכים בשרוולים 

קצרים לבית הכנסת להתפלל מנחה וערבית, ואין פוצה פה, ובודאי שיש להם על 

מה לסמוך.

את  המכסים  קצרים,  שרוולים  עם  חולצה  הלובש  שאדם  האמור:  מן  העולה 

הזרוע עד המרפק, מותר לו להיות שליח צבור בכדי להוציא את הצבור ידי חובתם, 

אבל אם השרוולים קצרים ביותר, עד שחלק מהזרוע העליון - שבין המרפק לכתף 

- מגולה, אינו רשאי לשמש שליח צבור, שאין זה כבוד הצבור. )אבל כאשר מתפלל 

לעצמו, מותר לו מעיקר הדין להתפלל בשרוולים קצרים אלו(.




