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בנושאים שונים ומגוונים.

זה שנים רבות, שמכון דעת נותן שרות של יעוץ הלכתי, השקפתי ומשפחתי, 
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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 חשון תשפ"ג
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תוכן ענינים

תוכן עניינים

שבת

לצורך . 	 לגבי טלטול  כן מהי חומרתם  ואם  האם תפילין בשבת הם מוקצה, 

שימוש במקומם?.................................................................................................. 	2

שהוא . 2 כפי  ששמע  למי  הבדלה  יין  של  מכוס  להטעים  עניין  יש  האם 

23 ................................................................................................................. בקידוש?

אם רוצים לקחת מהמקפיא בשבת איזה דבר מאכל אך הוא מונח על גבי . 3

מאכל מוקצה, האם ניתן לקחתו?..................................................................... 25

בשבת . 	 רפואה  לבית  ונסעה  מוקדמים,  צירים  לה  שהתחילו  בהריון  אשה 

ללא ליווי של אדם נוסף, בפועל לא היה לידה והרופאים אמרו לה שיכולה 

לחזור לבית. אמנם בבית הרפואה אין אוכל כשר וכדומה, האם יכולה לחזור 

לבית אם אמבולנס שהנהג גוי ומסכים להחזירה לביתה, לאחר שמסבירה לו 

27 ......................................................... שאינה יכולה להישאר כאן בשבת לבד?

הכרטיסים . 5 את  מיוחד  בלוח  הכנסת  בבית  בשבת  להחליף  אפשר  האם 

29 ...................... המיוחדים המורים מהי פרשת השבוע וכן תזכורות שונים?

האם משחק מונופול שיש בו דמוי כסף ועוסק במקח וממכר למשחק מותר . 	

לילדים בשבת או שיש למנוע אותם מכך?..................................................... 	3

מי שהעור שלו אדום ומגורה, האם מותר לו לטפטף עליו טיפות שמן זית . 7

להרגעה?................................................................................................................. 33
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מי שמשתמש בגליל שלם של מפה חד פעמית ובכל פעם שצריך חותך מכך . 	

לפי הצורך, האם מותר לו להשתמש בזה בשבת, או שצריך להכין מה שצריך 

מערב שבת?........................................................................................................... 35

האם יש בעיה ללבוש שעון דיגיטלי בשבת, כמובן ללא שילחץ על כפתורים . 9

שונים שישנם בו?................................................................................................. 37

כלי לשקיות חלב שיש בראשו כמין סכין לפתיחת השקית האם יש היתר . 		

39 ........................................................................................ להשתמש בזה בשבת?

מי שחתך בשבת מפת ניילון חד פעמית בשבת לפי מידה הצריכה לו, האם . 		

בדיעבד יכול להשתמש במה שחתך, או שכיון שעבר על מלאכת מחתך אין 

לו להשתמש בזה?................................................................................................ 		

כובע שהעיצוב שלו התעקם מחמת גשמים, האם יש בעיה לסדר אותו.... 3	. 2	

בסיר . 3	 הנמצא  מאכל  העוטף  העטיפה  נייר  את  בשבת  להוציא  אפשר  האם 

ויקבל טעם טוב  גלוי  חמין שעל האש, כדי שימשיך לשהות בתוך המאכל 

	5 ....................................................................................................................... יותר?

האם יש חשש איסור הטמנה בשבת במאכל העטוף בנייר כסף שמניחו בתוך . 		

תבשיל שבסיר?..................................................................................................... 7	

מחזיק מפתחות שתלויים בו גם מפתחות המשמשים לדברי איסור בשבת . 5	

כמו של הרכב וכדומה. וגם של היתר כמו של הבית, האם מותר לטלטל אותו 

	9 ................................................................................ בשבת לצורך דבר הרשות?

יהיה אפשר להחזיר אותה למקומה . 		 ידית של דלת שיצאה מקומה, האם 

52 ............................................................................................................. בשבת?

ידי . 7	 על  זאת  לו לעשות  מים קרים, האם מותר  מי שרוצה להפשיר בקבוק 

הנחתו על יד מקור חום באופן שלא יבוא אף פעם לרתיחה?.................... 	5

האם מותר לקשור ספר תורה בחגורה באמצעות קשר ועניבה על גביו, אם . 		

לא יקראו עוד בספר תורה באותה שבת?....................................................... 	5
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מי שיש לו פסנתר חשמלי בבית ומעניין לכסות אותו בשבת באיזה מפה . 9	

בכדי שהילדים לא ישחקו עם הפסתנר?.........................................................	5

לוח מודעות המכיל מודעות של ענייני היתר בשבת, וכן פרסומות שאסור . 	2

גם  יתקל  בוודאי  כאשר  בשבת  בו  להסתכל  מותר  האם  בשבת,  לקרותם 

בהם?........................................................................................................................... 		

איזה דבר מוקצה . 	2 בלי רשות מהמגירה של ההורים  ילד לקח בשבת  אם 

שמקפידים עליו כמו לאפון צרור מפתחות של הרכב וכדומה, האם מותר 

לקחת את הילד והמוקצה בידיו - עד למקום שמור שיניח את המוקצה 

שם בכדי שלא יפסד?..................................................................................... 2	

האם יש איסור לקלוע 'צמה' משיער של ילדה בשבת?................................ 		. 22

האם יש חשש איסור לתכנן בשבת נסיעה של קהילה לקברי צדיקים?... 		. 23

נשים . 	2 כניסת  לצורך  הכנסת  בית  של  במבואה  מחיצה  לתלות  מותר  האם 

לאירוע של בר מצווה הנערך בשבת?...............................................................		

דבר . 25 לעשות  לה  מותר  האם  בבית,  בשבת  גם  שנמצאת  גויה  בית  עוזרת 

המותר כמו לשטוף כלים אף שיודע שתעשה לצורך כך מלאכה אסורה כמו 

7	.......................................... שתדליק את האור או תדליק את המים החמים?

מים שנשפכו בשבת על שולחן וכיוצא בזה, האם ניתן לנגב אותם באמצעות . 	2

72.......................................................................................... מפיוני מנייר או מבד?

האם . 27 עצמו,  המגורים  מקום  בתוך  מים  ממנו  ונוטף  תקלה  בו  שיש  מזגן 

7	..... אפשר לתת תחתיו כלי כדי לקבל את המים שלא יטנפו את המקום?

תבנית ביצים לא מבושלות, האם הם מוקצה בשבת?.................................. 77. 	2

שער ארעי הסגור בשני נקבי השער בחוט ברזל המלופף עליו, האם מותר . 29

לפתוח ולסגור אותו בשבת?...............................................................................	7

עליו, . 	3 שהונח  האכול  א  להתכבות  השבת  לפלטת  שגרמה  חשמל  הפסקת 

ישנו  האם  חזרה,  נתחמם  והאוכל  התקלה  תוקנה  ושוב  נתקרר,  והאוכל 

בעיה לאכול מהאוכל?..........................................................................................		
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האם מותר לומר לגוי להדליק מזגן או אור שנכבו בשבת לצורך רבים בבית . 	3

	2................................................................................................................... הכנסת?

שעון המטעין את עצמו על ידי תנועות היד או חשיפה לשמש, האם מותר . 32

		.......................................................................................... להלביש אותו בשבת?

שעון שבעת לבישתו מודד בדרך ממילא ללא פעולה ישירה של האדם את . 33

דופק היד ואת לחץ הדם ועוד דברים כיוצא בזה )לחות האויר וקור וחום(, 

		.................................................................. האם יש בעיה ללבוש אותו בשבת?

נתייבשה . 	3 מכן  ולאחר  בכניסת השבת  רטובה מהחפיפה שלה  פאה שיתה 

האם יהיה ניתן ללבוש אותה לאחר הייבוש?..................................................		

מי שמרגיש באמצע השבת גירוד וכאב בעין ויש בה אדמימות לא רגילה, . 35

האם יכול להניח על העין תמצית תה רטובה כדי להרגיע את הכאב?......	9

אדם שמעוניין להכין סלט אבוקדו בשבת על ידי ריסוק הפרי, האם מותר לו . 	3

לעשות כן על ידי שיני מזלג?..............................................................................92

האם יש חובה או על כל פנים 'הידור' לנהוג בזמן של רבינו תם לעניין יציאת . 37

שבת ועוד?..............................................................................................................95

מקום . 	3 באיזה  כן  ואם  שבת,  נרות  להדליק  צריכים  האם  בישיבה  בחורים 

ידליקו אותם?.........................................................................................................97

זיזי . 39 אדם שהדליק מזגן או אור אם שעון שבת, האם מותר לו לשנות את 

			 ................................... הדעון להקדים או לאחר את ההפעלה כפי הצורך?

קטלוג ספרי קודש למכירה - עם ציון מחירים, האם ניתן להסתכל בזה . 		

בשבת?........................................................................................................... 2		

בכמה . 		 כנהוג  אביו  על  יארצייט  לקראת  מפטיר  לקריאת  שעולה  אדם 

קהילות, אך אינו יודע לקרוא היטב את ההפטרה ומעוניין שהוא רק יאמר 

את הברכות ואדם אחר יקרא את ההפטרה, האם יש בכך בעיה?........... 			

אדם שרגיל לבטול כל יום המקוה, ונמצא בשבת במקום שאין מקוה, האם . 2	

			 ................................................................. יכול למלאות אמבטיה ולטבול בה.



9תוכי ענינית      

האם מותר לטלטל שולחן שדלקו עליו נרות שבת - לאחר שכבו?........ 			. 3	

מקום שאין בו עירוב האם וכיצד ניתן לטלטל בו מגבת בשבת לצורך הליכה . 		

לטבילה במקוה טהרה?..................................................................................... 			

אדם שמעוניין בשבת לקחת באמצעות איזה כלי מים חמים שעומדים בכלי . 5	

על גבי פלטה, האם יש בכך חשש איסור, או שעליו להוריד את הכלי עם 

המים החמים מעל גבי הפלטה?...................................................................... 3		

הכנסת, . 		 בית  של  נשים  בעזרת  ברכות  שבע  סעודת  בשבת  ערכו  אם 

יום  של  התפילה  לצורך  הסעודה  לאחר  המקום  את  לשטוף  מותר  האם 

המחרת?......................................................................................................... 5		

האם אפשר לטלטל בשבת תיק של עגלת תינוק, כאשר מונח באחד מכיסיו . 7	

		7 ......................................................................... הצדדיים פלאפון יקר וארנק?

האם מותר להזיז את נרות השבת לאחר שכבו למקום אחר בשולחן בכדי . 		

להשתמש במקום בו עמדו בשעה שדלקו?.................................................. 9		

פת, . 9	 אכילת  ללא  ופירות  מזונות  מיני  מי שאוכל בסעודה שלישית בשבת 

האם צריך למחות בו שיפסיק לאכול מיד בהגעת השקיעה, או שאין צריך 

	2	 ............................................................................... ומותר לו להמשיך לאכול?

בשימוש . 	5 מעוניין  כי  למקום  ממקום  בשבת  לטלטלו  שמעוניין  פלאפון 

במקומו, האם הוא מוקצה, ואם כן איזה מוקצה הוא - חמור או קל?.... 	2	

אדם שיש לו כאבי ראש חזקים הנקרא 'סינוסיטיס' ומועיל לזה הנחת מלח . 	5

גס חם בתוך איזה בד על גבי במצח, האם מותר לחמם את המלח גס בשבת 

	2	 ................................................................................ על גבי הפלטה לצורך זה?

ללא . 52 בכוס  נשאר  )שהיין  יין שנשאר מקידוש  על  גילוי'  'איסור  ישנו  האם 

כיסוי מעליו( באם רוצה להשתמש בו לצורך עשיית הבדלה?................. 	2	

להשתמש . 53 ומעוניין  השיש  על  שעומדת  לחשמל  המחוברת  שבת  פלטת 

	3	 ............................ במקומה, האם ניתן לטלטל אותה למקום אחר בשיש?



10                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

האם אפשר לטלטל נרות שבת לאחר שכבו בכדי להשתמש במקום שעמדו . 	5

לאיזה צורך אחר?............................................................................................... 32	

מותר . 55 האם  התנור,  בתוך  דברים  עליה  להניח  רגיל  שאדם  שיש  מרצפת 

שימוש  לצורך  אחר  במקום  להניחה  כדי  מהשיש  בשבת  לטלטלה 

במקומה?.............................................................................................................. 	3	

בקבוק דייסא של תינוק קר, האם ניתן לחמם אותו בשבת בתוך כלי עם מים . 	5

רותחים?............................................................................................................... 	3	

מי שנוהג תמיד להוציא את השבת מאוחר יותר - לפי זמן רבינו תם, ואינו . 57

ערבית  להתפלל  הפעמים,  באחד  מעוניין  אמנם  כן.  לפני  מלאכה  עושה 

לעשות  יכול  האם  לאכול,  בכדי  תם  דרבינו  הזמן  לפני  הכוס  על  ולהבדיל 

כן?.......................................................................................................................... 	3	

מי שנמצא כעת בתקופה שעושה 'דיאטה' ונמנע מאכילת לחם, האם יש לו . 	5

			 ......... חיוב לאכול פת בשבת לצורך הסעודות, או שיכול להיפטר מכך?

רטוב . 59 עדיין  הוא  השבת  ובכניסת  בשבת  בגד  איזה  ללבוש  שמעוניין  מי 

מהכביסה, האם יכול להניחו בשבת על איזה דבר בכדי שיתייבש במטרה 

		2 ......................................................................................... ללבוש אותו אחר כך.

אדם שרוצה לסגור בשבת אריזות מזון וכיוצא בזה, באמצעות סוגר העשוי . 		

מחוט מתכת שצריך לכופף ולסובב אותו כמה פעמים, האם יש בזה בעיה 

הלכתית האסורה בשבת?................................................................................. 			

ברכות

פרוסות לחם קלויות כצנימים שקונים בחנות, האם מברכים עליהם המוציא . 	

		7 ........................................................................................................... או מזונות?

או . 2 בפני עצמו בתוך סעודת פת,  נפטר מברכה באכילתו  האם מעדן חלב 

שיש לברך עליו בפני עצמו?............................................................................ 9		



11תוכי ענינית      

כאשר כמה בני אדם אכלו יחד והתחייבו בזימון, האם חובה עליהם לעשות . 3

את הזימון על כוס יין?....................................................................................... 	5	

טבילת כלים

כיריים מזכוכית שהיה בבעלות ושימוש גוי, האם יהודי יכול להשתמש בהם . 	

	53 ............................................... לאחר הכשרה, ואם כן כיצד מכשירים זאת?

כלי זכוכית העומד לנוי וקשוט בווטרינה, ורוצה למלאות אותו בסוכריות . 2

לקחת  וכן  וקישוט  לנוי   - ועטיפה(  כיסוי  ללא  בתפזורת  )שנקנים  שונות 

ולאכול, האם עליו להטביל את הכלי כדי שיוכל למלאות  ממנו מדי פעם 

כלי  של  בהגדרה  אינו  וקישוט  לנוי  ועיקרו  שמאחר  או  הסוכריות,  את  בו 

המחוייב בטבילה?.............................................................................................. 55	

תרומות ומעשרות

חצירו . 	 בין  המפסקת  ומחיצה  כגדר  שיהיו  פרי  ועצי  אילנות  שנטע  אדם 

הפרטית לבין רשות הרבים, האם מותר לו לקחת ולאכול מהפירות גם בתוך 

שלוש שנים לנטיעתם או שיש בהם איסור ערלה?.................................... 	5	

אבילות

יארצייט שחל בשבת קודש, האם יש חיוב לעמוד שליח ציבור ביום השבת . 	

אומרים  ורק  בשבת  עומדים  שלא  האבלות  בשנת  כמו  שדינו  או  קודש, 

קדישים?............................................................................................................... 			

'אבל' שנמצא בקהילה שמפנים אליו שאלות בהלכה בכדי שיברר בשבילם . 2

בימי  גם  בשבילם  כן  לעשות  לו  מותר  האם  לעשות,  מה  הרבנים  אצל 

השבעה?............................................................................................................... 3		

אשה שנפטר אחד מקרוביה, האם היא מחוייבת לעשות קריעה בבגדיה או . 3

		5 ................................................................................ שאין דין זה חל על נשים?
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אשה שאמה נפטרה לא עלינו, האם מותר לבתה ללכת באותו היום לחתונה . 	

של חברה טובה שלה?....................................................................................... 7		

לבית . 5 בשבת  ובא  שבעה,  עליהם  יושב  והוא  נפטרו  מהוריו  שאחד  אדם 

יהיה מותר  פי ההלכה(. האם  על  לו  )כפי שמותר  לצורך התפילה  הכנסת 

לו להישאר גם לקידוש וסעודה הנערכת בבית הכנסת לאחר התפילה, או 

יצטרך לחזור  לו הוא רק לבוא לתפילה, אך מיד לאחר מכן  שמה שהותר 

		9 .................................................................................................................. לביתו?

מי שיושב שבעה על אחד מהוריו, ומשמש בקודש כרב בקהילה מרוחקת . 	

יעשה  ואם לא  וכדומה,  ונידחת שהוא היחיד שיכול למסור שיעורי תורה 

מי  יהיה  ולא  התורה  משיעורי  האנשים  יתבטלו  האבלות  ימי  בשבעת  כן 

שימסור להם, האם יכול למסור להם במקרה כזה שיעורי תורה גם בשבעת 

ימי האבלות?....................................................................................................... 	7	

אדם ששרוי באמצע ימי האבל, ורוצה ללמוד את השיעורים קבועים שרגיל . 7

בהם מידי יום, כי הוא לא מעוניין שיצטבר אצלו ריבוי שיעורים להשלים, 

כמו שיעור 'דף היומי' בגמרא, וכיוצא בזה, האם יכול ללמוד אותם בתוך ימי 

השבעה, או שלימוד תורה אסור מכל מקום?.............................................. 73	

גם לחבר אותו למחולל חמצן מפני . 	 וחולני )שפעמים צריכים  אדם חלוש 

חיוב  עליו  יש  האם  מהוריו,  אחד  על  באבל  כעת  ושרוי  הנשימה(,  כבדות 

לשבת על כסא נמוך בימי האבלות, או שמפני חלישותו יכול לשבת גם על 

כסא רגיל?............................................................................................................ 	7	

נכדיו . 9 ובאו  אדם הנמצא באבלות על אחד מהוריו בתוך השנה לפטירה, 

מותר  האם  קטנות,  מתנות  איזה  להם  לתת  ומעוניין  לבקרו  הקטנים 

	7	 ............................................................................................................ הדבר?

תפילה תפילין וציצית

האם אמירת השליח ציבור בתפילה לפני ברכת כהנים בקריאת שם 'כהנים' . 	

הוא גם כאשר ישנו כהן אחד העולה לדוכן או בכל אופן?........................ 			
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ונזכר שכבר התפלל לפני כן מנחה, האם . 2 מי שהתפלל מנחה עם הציבור, 

יכול לכוין שתפילה זו תעלה לו במקום תפילת ערבית?........................... 2		

אותם . 3 לקנות  יכול  האם  תם  רבינו  של  תפילין  להניח  להתחיל  שרוצה  מי 

מכספי מעשר?.................................................................................................... 			

צריך . 	 האם  הראוי  במקום  הפסוקים  את  מספיק  שלא  בתורה  קורא  בעל 

להעיר לו על כך ולהחזיר אותו שיקרא שוב?............................................... 			

האם חובה לעמוד בפני שמיעת קדושה כאשר האדם לא נוכח באותו החדר . 5

			 .................................................................................... ממש, אלא בחדר אחר?

האם ישנו איסור להתפלל עם מכנסיים קצרות?........................................ 	9	. 	

אדם שמתפלל שמונה עשרה וישנו מולו מראה, האם עליו להקפיד לשנות . 7

במראה  המשתקפת  דמותו  מול  יתפלל  שלא  כדי  עמידתו,  מקום  את 

כנגדו?................................................................................................................... 92	

תפילין של ראש שנפתח מעט בין הבתים, עד כמה יפתח ויצטרך להחליף . 	

את הבתים, או על כל פנים לתקן אותם?...................................................... 	9	

יהיו . 9 מי שהכין ציצית מבגד צבוע, האם יש צורך שגם הציציות של הבגד 

	97 ......................................................................... מאותו צבע של הבגד שהכין?

מי שלובש מעיל או לבוש שבתי ארוך שהוא פתוח מאחורה, ויש לו קצוות . 		

מרבועים, האם הוא חייב בציצית?................................................................. 99	

אדם שמניח תפילים של 'רבנו תם', האם יכול לומר בין הנחה של ראש לשל . 		

2		 ......................................................................................................... יד, תהילים?

מי שכותב ביד שמאל אך שאר דברים עושה בימין, האם יכול לכתוב תפילין . 2	

ומזוזות?................................................................................................................ 3	2

שגם . 3	 או  ממש,  הבתים  שקע  בתוך  להיות  חייבים  ראש  של  פרשיות  האם 

הבית  בעור  ונוגעים  מטה  כלפי  הבית  שקע  בתוך  יורדים  שהם  במקרה 

2	5 ....................................................................................... מלמטה זה לא מעכב?
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תפילת . 		 בתחילת  הודו  שלפני  דרבנן  הקדיש  את  שהתחיל  ציבור  שליח 

שחרית, וכמו כן החל עמו יחד אדם שהוא אבל על אחד מהוריו בתוך השנה, 

האם על השליח ציבור להפסיק מאמירת הקדיש, ושרק האבל ימשיך? 7	2

כשרות המאכלים

האם צריך להקפיד על המתנת שש שעות בין בשר לחלב, עם ילדים שלא . 	

2		 .......................................................................... באו עדיין לגיל חינוך מצוות?

2 .2	2 ... העשוי מפסטה חיטה מעורב בחתיכות קטנות של בשר, מה ברכתו?

האם יש חיוב להקפדה שיהיו שתי מפות בבית אחת למאכלי חלב ואחת . 3

למאכלי בשר?..................................................................................................... 3	2

אם חיממו בתוך תבנית אחת זה לצד זה - שניצל בשרי ושניצל דג על גבי . 	

פלטה עד שנעשו רותחים, האם מותר לאכול מהם?................................. 5	2

אם שכחו להפריש חלה וכבר עשו מהבצק לחמניות, כיצד יש להפריש את . 5

החלה כעת?......................................................................................................... 7	2

המאכל . 	 דין  מה  צהובה,  גבינה  עם  לחם   - בשרי  במיקרוגל  חיממו  אם 

2	9 ......................................................................................................... והמיקרוגל?

בישול ביצים האם צריך להיות בכלי המיוחד להם או שניתם לבשלם בכל . 7

סיר שהוא אפילו שמשמש למאכלים אחרים?............................................ 	22

שצרב בשר בתוך מחבת וניתז שמן מהצריבה על סיר חלבי שעמד בסמוך לו . 	

על הכיריים מה דינו?......................................................................................... 223

שבישל מרק עוף וכאשר הוא רתח גלש ממנו על גבי סיר פרווה רותח שהיה . 9

225 ....................................................................................... בסמוך אליו, מה דינו?

מי שחימם בתנור מאכל חלבי ונשפך לו נוזל חלבי רותח על אחת מחישוקי . 		

התנור  את  להכשיר  ניתן  האם  התנור,  לדפנות  מסביב  שישנם  הגומיות 



15תוכי ענינית      

כרגילותו )על ידי נקיונו וחימומו לזמן מסויים( בכדי להשתמש בו לחימום 

מאכלים פרווה?.................................................................................................. 227

האם ישנו חשש איסור לשתות קפה שחור או תה המוגשים בעת טיסה של . 		

229 .................................................................................. חברות נסיעה של גויים?

האם ניתן להכין בלילה קרה לבלינצע'ס עם מילוי חלבי במוט בלנדר . 2	

23	 .................................................................................................. בשרי?

אשה שהפרישה חלה ובירכה בנוסח 'להפריש חלה מן העיסה', כפי שקיבלה . 3	

בבית אביה. אך בעלה נוהג לברך בנוסח 'להפריש חלה', האם היא טועה בכך 

ויכול לומר לה שתברך בנוסח שהוא נוהג בכך. כמו כן האם יענה אמן מיד 

כשאומרת להפריש חלה, עוד לפני הסיום - 'מן העיסה', - כפי הנוסח שהוא 

233 ..................................................................................................................... נוהג?

לאחר . 		 הברכה  את  לומר  יכול  האם  בשגגה,  ברכה  בלי  חלה  שהפריש  מי 

ההפרשה?............................................................................................................ 235

גוי שחימם מים בקומקום חשמלי במטבח משרד שעובדים בו גם יהודים, . 5	

וכיוצא  קפה  כוס  להכנת  אלו  חמים  במים  להשתמש  ליהודי  מותר  האם 

בזה?....................................................................................................................... 	23

דין התנור . 		 נקי, מה  היה  נקניקיות בשר שחיממו אותם בתנור חלבי שלא 

239 .......................................................... לשימוש ומה דין הנקניקיות לאכילה?

טהרת המשפחה וצניעות

האם יש איסור לאשה ללבוש בגד שהוא בצבע אדום?............................. 2	2. 	

משום . 2 לבנים  בנות  בין  הפרדה  לעשות  יש  ספר  בבתי  כיתה  מאיזה 

צניעות?.......................................................................................................... 		2

אדם שהוא בעל עסקים ויש לו פגישה חשובה לצורך כך עם אשה, ונוהג . 3

2		 ................................... העולם ללחוץ ידיים מפני כבוד, האם מותר הדבר?
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בו . 	 שאין  משחק  לשחק  להם  מותר  זוג,  בני  בין  הרחקות  בזמן  האם 

בית  והשלום  הזוגי  הקשר  על  ושמירה  ריענון  לצורך  אלא  ראש,  קלות 

ביניהם?.....................................................................................................		2

להרגיש . 5 מתחילה  כאשר  שגם  או  בפועל,  בראיה  רק  מתחילה  נידה  האם 

כאבי וסת, על הזוג לנהוג בהרחקות מחשש שמא תראה?....................... 	25

האם מותר לאשה נשואה להתפלל בלי כיסוי הראש, במקרה שהיא לבד . 	

בבית?............................................................................................................. 252

דיני יחוד

לצורך שמירה מאיסור יחוד רוצים שהשומר יהיה ילד קטן, מאיזה גיל ניתן . 	

להחשיב את הילד כדי שיחשב כשומר לצורך כך?..................................... 255

ישנם . 2 כאשר  האשה(,  )אחות  גיסה  עם  יחוד  איסור  של  בעיה  ישנה  האם 

ילדים בבית שחלקם בגילאי חמש ושש שנים?........................................... 257

האם יש איסור יחוד ששני בחורים ישנו בפנימיה באותו חדר בלא עוד אחד . 3

עמם?..................................................................................................................... 259

חתונה ושבע ברכות

חתן וכלה שצריכים ליווי, האם אפשר לקחת לצורך זה גם ילד קטן?.... 2	2. 	

אם עשו סעודת שבע ברכות בשבת יום חורף קצר האם יש עניין לסיים לפני . 2

להמשיך  שאפשר  או  היום,  באותו  הברכות  שבע  את  לומר  כדי  השקיעה 

בסעודה כפי הצורך ולומר את שבע הברכות בלילה?................................ 		2

האם בשעת שמברכים את שבע הברכות יש עניין לדקדק שהחתן והכלה . 3

ישמעו את הברכות, או לפחות ברכת הגפן, וכמו למשל אם מברך במקום 

שהאולם גדול וצריך להרים קולו, או שמדובר בזקן שקולו חלש, עד כמה 

צריך לדקדק בזה?.............................................................................................. 5	2
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החופה . 	 ולפועל  השקיעה,  לפני  מסויים  ביום  תאריך  בה  שכתבו  כתובה 

נערכה לאחר השקיעה, האם שבעת ימי המשתה נמנים לפי תאריך הכתובה 

או עשיית החופה?.............................................................................................. 7	2

5 .2	9 ............ מה דין עשיית ימי משתה לגבי אדם גרוש שנשא אשה גרושה?

נזקי ממון ושכירות

ולאחר . 	 דבר,  איזה  לתיקון  מקצוע  בעל  איזה  אם  בלבד  בדיבור  שסיכם  מי 

יכול לבטל את  וזולה האם  יותר טובה  מכן קיבל מבעל מקצוע אחר הצעה 

הראשון?...................................................................................................................... 272

בעל . 2 שהביא  מהבוקסות  אחד  על  שלט  ותלה  לאירוע,  הגברה  הזמין  אדם 

ההגברה, רוח העיפה את השלט והבוקסה נפל ונפגם חיצונית אך עדיין עובד. 

ומעוניין  שבור,  בוקסה  לאירועים  להביא  יכול  שאינו  טוען  ההגברה  ובעל 

שישלם חדש, ובעל האירוע טוען שאינו צריך לשלם חדש ממש, כי הבוקסה 

עדיין עובדת?.............................................................................................................. 	27

צום עשרה בטבת

לצום . 	 עליו  האם  גופו,  מכאב  במיטה  שוכב  אך  סכנה  בו  שאין  שחולה  מי 

בצום עשרה בטבת?........................................................................................... 	27

אשה בתוך עשרים וארבע חודש מהלידה האם חייבת לצום בעשרה בטבת . 2

- אף אם אינה מניקה בפועל?......................................................................... 	27

בצום עשרה . 3 לצום  צריכה  להריון, האם  יום  בתוך ארבעים  אשה מעוברת 

בטבת או שנחשבת כמעוברת לגבי זה?........................................................ 		2

רירים . 	 בבוקר מפני  במים  ניתן לשטוף את הפה  בצום עשרה בטבת  האם 

וריח רע?............................................................................................................... 2	2

אדם המעוניין להתרחץ במים בצום עשרה בטבת האם הדבר מותר?... 		2. 5
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אדם שמעוניין לאכול לפני עלות השחר של צום עשרה בטבת, האם מותר . 	

לו?................................................................................................................... 		2

מי . 7 לתורה  לעלות  אפשר  האם  בטבת  עשרה  צום  של  התורה  בקריאת 

2		 .............................................................................. שכמעט בוודאות אינו צם?

אדם שבשגגה שתה קפה ואכל עוגה בבוקר של צום עשרה בטבת, האם יש . 	

29	 ......................................................................... עניין שיצום את המשך היום?

שונות

אדם שהכיר לא עלינו גויה ומעוניין להינשא לה, מה תגובת ההורים צריכה . 	

להיות בהקשר לזה, וכיצד לנהוג עימו בכל הקשור לנישואין אלו?........ 293
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שבת

האם תפילין בשבת הם מוקצה, ואם כן מהי חומרתם לגבי טלטול לצורך 
שימוש במקומם?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם דברים של קדושה 

יש בהם דין מוקצה. ואם כן מהי גדר מוקצה בהם. ב( האם יהיה הבדל בין אם רוצה 

לשמור עליהם או להשתמש במקומם לבין שלא יבואו לידי ביזיון.

סימן  שבת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שח סעיף ד, שכלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפילו אינו אלא לצורך הכלי 

ואולם  כלל, אסור לטלטלה.  לצורך  יגנב. אבל שלא  או  ישבר  כמו למשל שמא   -

כתבי הקודש ודברי מאכל, מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל. וכתב הרמ"א, 

שתפילין אין לטלטל אותם כי אם לצורך גופו או מקומו.

וגדר כתבי הקודש, הם כל הספרים שמותר לקרוא בהם בשבת. ובפרי מגדים 

מצדד כשיטת אליהו רבה, שמגילה היא גם כן בכלל זה. וכן כתב רבינו ניסים בפרק 

כל הכלים דף מח עמוד א', דיבור המתחיל ומיהו. והטעם מבואר שם, שהרי הספרים 

בפרק  גיטין  במסכת  שנאמר  ממה  עיון  צריך  אך  מוקצה.  בדין  מעולם  נאסרו  לא 

הניזקים דף ס' עמוד א', שספרי הפטרה אם לא היה מותר לקרוא בהם היה אסור 

לטלטל אותם, והרי כאן מבואר שהטעם הוא משום שספרים אל היו מלכתחילה 

בכלל האיסור. )עולת שבת(.

והנה בטורי זהב כתב שהבית יוסף הביא את דברי המהרי"ל חביב בזה, שמתיר 

כיון   - מוקצה  מטעם  הטלטול  שאוסר  אחד  כספר  שלא  בתפילין,  הטלטול  את 

שאסור בהנחת תפילין, שהרי כתבו התוספות שאין איסור בהנחתם בשבת מעיקר 

הדין. ולכאורה תמוה, שהרי מכיוון שהיתר הטלטול תלוי במה שאין איסור בהנחתן, 

הרי כבר פסק הבית יוסף והשולחן ערוך בסימן לא שיש איסור בהנחתן בשבת ויום 

טוב כדברי הזוהר, ואם כן ברור שאיסור הטלטול הוא מטעם מוקצה, ולמה הסכימו 

הבית יוסף והרמ"א כאן להתיר הטלטול, ומסיים בצריך עיון.

שבת
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כיון  מקום  מכל  כלי,  תורת  בהם  שאין  למרות  הוא  בתפילין  הטלטול  והיתר 

שאין איסור בשבת בהנחתם, אלא שאין צריכים בשבת הנחת תפילין מפני שהוא 

עצמו אות, לכן מותר לטלטלם. ואמנם ממשמעות לשון הגמרא משמע שיש איסור 

ונראה  השירים.  בשיר  חדש  הזוהר  מדברי  משמע  וכן  טוב.  ויום  בשבת  בהנחתם 

שאפילו משום שלא יגנבו מותר לטלטלם. וכן מוכח מדברי הגמרא במסכת ביצה 

דף טו, שמשלחים תפילין ביום טוב, ואם הוא אסור בטלטול איך מתירים בשילוחם.

וגדר צורך בהיתר טלטולם הוא כמו למשל בכדי שלא יגנבו או שלא יתקלקלו 

בשמש וכיוצא בזה. ואמנם הטורי זהב והמגן אברהם מחמירים וסוברים שתפילין 

אין לטלטלם  כן  ועל  להניחן בשבת  לאיסור שהרי אסור  כלי שמלאכתו  נחשבים 

לצורך  או  מהמזיקים,  אותו  שישמרו  בכדי  למשל  כמו  לגופן,  צריך  כאשר  אם  כי 

מקומם, ומכל מקום במקום הדחק יש להקל כדעה הראשונה )משנה ברורה(.

וכן פסק בשולחן ערוך הרב סעיף יט כתב, שהתפילין אין דינם כספרי הקודש 

ולא אפילו ככלי שמלאכתו להיתר, שהרי אסור לצאת בהן לרשות הרבים, וכל דבר 

שאסור לצאת בו אסור ללבשו כלל בשבת אפילו בתוך הבית - שמא ישכח ויצא. 

להיתר,  שמלאכתו  כלי  אין התפילין  מקום  מכל  בבית,  ללבוש  שם  למתירים  ואף 

לכן  מצוה.  לשם  ללבשן  אסור  ובשבת  מצוה,  לשם  ללבישה  מיוחדים  והם  הואיל 

אסור לטלטל אותם אפילו לצורך עצמם, כמו להצניעם שלא יגנבו, אם הוא מקום 

שרוב הגנבים המצויים שם הם ישראלים - שלא יבאו התפילין לידי בזיון בידם.

מקומם,  לצורך  או  מהמזיקים,  אותו  שישמרו  בשביל  כגון  גופם  לצורך  אבל 

מותר לטלטל אותם כדין כלי שמלאכתו לאיסור, שמכל מקום יש עליהן תורת כלי 

והן דרך מלבוש ותכשיט  ומלבוש, שהרי היוצא בהן לרשות הרבים פטור, הואיל 

כמבואר בסימן שא.

לצורך  אותם  לטלטל  שמותר  קל  מוקצה  נחשבים  תפילין  מהאמור:  העולה 

שימוש במקומם. אבל במקרה שיכולים לבוא לביזיון יכול לטלטל אותם מכל מקום. 

ידי שיצטרך את מקומם  'הערמה', על  ידי  יכול האדם לטלטל אותם על  כן,  )כמו 

לאיזה שימוש כל שהוא, ועל ידי כך יטלטל אותם למקום שחפץ(.
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האם יש עניין להטעים מכוס של יין הבדלה למי ששמע כפי שהוא בקידוש?
המקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

והטעם לטעם מכוס של ברכה בקידוש. ב( האם זה נאמר גם בהבדלה, ועל כל פנים 

להידור או שאין עניין כלל.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעא 

סעיף יד, שאם לא טעם המקדש על היין מהכוס עליו קידש, וטעם אחד מהמסובים 

כשיעור מלא לוגמיו - מלא פיו, יצא ידי חובה. ואמנם זהו דוקא אם שתה אחד את 

השיעור הצריך, אך אין שתיית שנים מצטרפת לשיעור מלא לוגמיו.

ברכת  את  ששמעו  המסובים  כל  שיטעמו  המובחר'  מן  'מצוה  מקום  ומכל 

הקידוש. ויש אומרים שמכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו, כי שתיית כולם 

מצטרפת לשיעור הנצרך. והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא, וראוי 

לחוש לדבריהם. אך דוקא ביין של קידוש, אבל בשאר דברים הטעונים כוס, מודים 

הגאונים שמספיק בטעימת אדם אחר.

יטעמו  שכולם  שצריך  הכוונה  אין  כולם,  שיטעמו  מהמובחר  שמצוה  ומה 

כשיעור מלא לוגמיו כפי השיעור שצריך המקדש לשתות, אלא מספיק שיטעמו 

וכתב  לוגמיו.  זהב שאין צריך להם כשיעור מלא  וכן כתב הטורי  טעימה בעלמא. 

והמסובים לא  יין, מוטב שיטעום אחד כשיעור,  לו מעט  המגן אברהם שמי שיש 

יטעמו כלל, בכדי שישאר יין נותר למחר לקידוש או להבדלה. )משנה ברורה(.

ובמגן אברהם סימן קטן ל' כתב, שלמרות שיש אומרים, ששתיית שתי אנשים 

מצטרפים, זהו רק בדיעבד אבל לכתחילה צריך שיטעם המקדש כשיעור.

והנה בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רצו סעיף ו כתב, שאין צריך להטעים 

רגיל  המבדיל  אלא  קידוש,  של  בכוס  שצריך  כמו  לשומעים,  הבדלה  של  מכוס 

לשתות את כל הכוס. וכן הוא במשנה ברורה, שנהגו הנשים שלא לשתות מכוס 

הבדלה. כוס של הבדלה רגיל המבדיל לשתותו כולו, ואינו משקה ממנו בני ביתו 

ומקורו מהמגן אברהם, שנהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה והטעם מבואר 

של  שכוס  כתב,  קידוש  בהלכות  הלקט  שיבולי  ובספר  הברית.  לוחות  שני  בספר 

הבדלה רגיל המבדיל לשתות כלו, ואין משקה ממנו בני הבית.
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בכדי  הוא  לוגמיו,  מלא  ממנו  לשתות  צריך  אינו  הבדלה  של  שבכוס  והטעם 

מלא  כשיעור  רק  ישתה  אם  כי  הכוס,  שתיית  לאחר  אחרונה  ברכה  לברך  שיוכל 

לוגמיו כפי שהוא בכוס של קידוש, אזי ישנו ספק ברכה אחרונה, וכמבואר לעיל 

בסימן רי. )משנה ברורה(. ונמצא, שלמרות שלענין קידוש כתב בסימן רעא סעיף 

יד שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם, מכל מקום לעניין ברכת הבדלה אין זה כך, 

אלא רק המבדיל יטעם.

של  מכוס  שותות  אינם  נשים  מדוע  הדבר  שטעם  ציין  אברהם  במגן  ואמנם 

ברכה, הוא מספר שני לוחות הברית, שם מבואר שמנהג הנשים בזה שונה משאר 

אנשים, מאחר ושם אין הטעם רק טכני שישאר כשיעור רביעית מכוס של ברכה 

למבדיל, ולא רק כמלוא לוגמיו, שבזה יש לומר שאם מעבר לרביעית נשאר עוד יין, 

אין בעיה בכך לתת לשאר השומעים לטעום, כי אין בזה חשש מצד עצמו רק טעם 

טכני בלבד.

אלא שבנשים ישנו טעם מהותי מצד עצמו, כי הנה מבואר בפרי מגדים באשל 

אברהם סימן קטן ה', שהטעם שנשים לא מביטים בציפורניים, הוא משום שטעם 

ההבטה הוא כי אדם הראשון לפני החטא היה לבושו כמו ציפורן וכאשר חטא ניטל 

ממנו לבוש ציפורן זה ונשאר רק בציפורניים, ומאחר והנשים גרמו לחטא זה, אין 

להם להביט בציפורניים.

ועל דרך זה כתב בספר שני לוחות הברית, שאין לנשים לשתות מיין של הבדלה, 

מאחר ועץ הדעת היה גפן, ומאחר וכוס של הבדלה ישנו בו כמה פרטים שקשורים 

וכן מובא בקצות  לעניין תיקון חטא עץ הדעת, לכן ביין זה נמנעים הם מלטעום, 

השולחן סימן צו, אות יב.

העולה מהאמור: מעיקר הדין אין עניין לטעום מכוס של הבדלה, אך מי שרוצה 

של  מיין  טועמות  שאינם  המנהג  נשים,  לגבי  אבל  איסור.  בכך  ואין  לטעום  יכול 

הבדלה גם אם רוצות בכך.
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אם רוצים לקחת מהמקפיא בשבת איזה דבר מאכל אך הוא מונח על גבי 
מאכל מוקצה, האם ניתן לקחתו?

בסיס  דין  יש  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

באוכלים. והאם יש הבדל אם הניח אותו בכוונה עליו או לא. ב( האם יש הבדל אם 

לא היה מקום במקפיא ולכן הניח עליו או לא.

שהגדרת  ז',  סעיף  שט  בסימן  ערוך  בשולחן  המבוא  את  להביא  יש  ראשית 

מבעוד  עליו  הניחו  אם  המותר,  דבר  על  שמונח  בטלטול  האסור  דבר  הוא,  בסיס 

יום מדעתו על דעת שישאר מונח שם גם בשבת, הרי נעשה ההיתר בסיס לאיסור, 

ונאסר בטלטול כמוהו ממש.

למשל: אם הוא בסיס למוקצה גמור, אסור - אפילו להטותו ולנערו, לפי שכיון 

שנעשה בסיס לאיסור, נעשו איסור כמוהו, ואסור לטלטלו כלל - אפילו בהטייה 

וניעור בלבד כמו האיסור עצמו.

והנה, דין בסיס הוא גם כאשר ההיתר הוא בסיס לבסיס של איסור, כמו מגרה 

שבתוך שולחן, וכפי שמבואר שם בסעיף טו, שאפילו בכיס שכולו תלוי לא התירו 

לטלטל הבגד אלא כשהוא תפור בבגד, שאז הוא בטל אצל הבגד ואין הבגד נאסר 

קשור בבגד כיון שהכיס הוא כלי בפני  בטלטול בשבילו. אבל אם כיס מלא מעות 

ולכך אסור לטלטל כל הבגד - אם הניח את המעות  עצמו אינו בטל אצל הבגד, 

בכיס על דעת שישארו שם גם בשבת, שנעשה הכיס בסיס להם - והבגד לכיס - 

הקשור ותלוי בו.

וכן אם יש מעות בתיבה שבתוך השולחן, אסור לטלטל את השולחן אלא בדרך 

שנתבאר, אלא אם כן יש על השולחן מבעוד יום דבר המותר בטלטול, שאז נעשה 

השולחן בבין השמשות בסיס לאיסור ולהיתר ומותר לטלטלו.

וכל זה אם הניח אותו שם בכוונה שדבר ההיתר יהווה כבסיס אליו, אבל אם לא 

היה בדעתו שישאר מונח שם בשבת, ושכח להסירו ממנו קודם כניסת השבת - לא 

נעשה בסיס אליו.
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אך אם נעשה בסיס לאיסור ולהיתר כגון שהניח עליו מבעוד יום גם דבר המותר 

בטלטול שחשוב יותר מדבר האסור, כיון שלא נעשה בסיס לאיסור לבדו, הרי הוא 

עומד עדיין בהתירו ומותר לטלטלו, אף שגם האיסור שעליו מיטלטל עמו מאיליו.

]אלא שאם אפשר לנער האיסור ממנו מיד, צריך לנערו מתחלה, ואחר כך יטלטל ההיתר בלבד למקום 

שצריך אליו.

ואם אי אפשר לנער או שיהיה איזה הפסד בדבר המותר - אם ינער את האיסור, 

או שלא יספיק לו הניעור להשלים בו הצורך שהוא צריך לטלטול זה, כגון שמטלטל 

ההיתר עם האיסור שעליו למקום אחר - מפני שצריך לפנות מקומם זה שהם עליו 

עכשיו - כדי להשתמש בו איזה תשמיש או צורך אחר, בענין שאם ינער כאן האיסור, 

לא יוכל להשלים צרכו במקום הזה, מותר לטלטל ההיתר עם האיסור שעליו[.

ולכן, מגרה שיש בה חפצי איסור וחפצי היתר, אין לפתוח אותה, אלא אם כן יש 

בה דבר היתר שיותר חשוב מן האיסור לצורך השבת.

בנוסף, בסיס נעשה רק כשהונח בכוונה "לאיזה צורך" אין ההיתר נעשה בסיס 

לאיסור, אלא אם כן הניחו עליו בכוונה לאיזה צורך, בין לצורך האיסור עצמו בשביל 

שיתיישב עליו בטוב, כמו למשל, מעות שעל הכר בין לצורך דבר אחר המותר, כמו 

אבן שעל פי החבית.

אבל אם הניחו עליו בדרך אקראי שלא בכוונה - לאיזה צורך שצריך לו שיהיה 

מונח עליו, אלא כמו שרגילים להשים בתיבה חפצים אלו על אלו, מפני שאין לו 

ריוח לפנות מקום לכל חפץ בשולי התיבה, לא נעשה זה בסיס לזה, ודינו כשוכח. 

לפי  עליה,  עומדת  שהמנורה  פי  על  אף  השולחן  שעל  המפה  לטלטל  מותר  ולכן 

ואינו מעמידה על  - אלא על השולחן,  לו שתהא המנורה על המפה  שאינו צריך 

או  עצמו,  השלחן  בגוף  להמנורה  מקום  לפנות  לו  אפשר  שאי  מפני  אלא  המפה, 

מפני שאינו חושש לפנות לה מקום, ולפיכך לא נעשית המפה בסיס למנורה ולא 

נאסרה בטלטול. כמבואר שם בסעיף ט'.

העולה מהאמור: אם הניח אותו עליו כדי שיחזיק אותו כראוי הרי הוא נעשה 

נעשה  לא  הוא  אחר,  מקום  מחסור  עליו  אותו  הניח  רק  אם  אבל  כמותו.  מוקצה 
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חשש  יש  ואם  במוקצה.  ישירות  לגעת  מבלי  אותו  לקחת  לו  ומותר  בזה,  מוקצה 

שיפול במוקצה בלקיחתו, יכול להזיז את המוקצה בשינוי.

בשבת  רפואה  לבית  ונסעה  מוקדמים,  צירים  לה  שהתחילו  בהריון  אשה 
ללא ליווי של אדם נוסף, בפועל לא היה לידה והרופאים אמרו לה שיכולה 
לחזור לבית. אמנם בבית הרפואה אין אוכל כשר וכדומה, האם יכולה לחזור 
לבית אם אמבולנס שהנהג גוי ומסכים להחזירה לביתה, לאחר שמסבירה לו 

שאינה יכולה להישאר כאן בשבת לבד?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מי שנסע לצורך פיקוח 

נפש האם יכול לחזור לאחר שפסק הפיקוח נפש, והאם יש הבדל על ידי מי חוזר - 

יהודי או גוי. ב( האם יש הבדל בין אם יהיה לו צער גדול להישאר באותו מקום ואף 

יכול לבוא לחולשה כמו שאין לו אוכל מספיק לשהות שם וכדומה.

סימן  שבת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שכט סעיף ט, שכל בני אדם שיוצאים להציל מצד פיקוח נפש, מותרים לחזור יחד 

עם הכלי זין שלהם בחזרה למקומם. והטעם כתב במשנה ברורה שם, שזהו בכדי 

שלא  נפש,  פיקוח  של  במצב  הבאות  בפעמים  לבוא  לעתיד  אותם  להכשיל  שלא 

ירצו להציל עוד, בכדי שלא יכנסו לאחר מכן למצב בלתי נעים שלא יוכלו לחזור 

למקומם.

הרמב"ם  שיטת  פי  על  מבואר  ג'  סעיף  תז  בסימן  ערוך  בשולחן  לקמן  והנה 

בהלכות שבת פרק כז הלכה יז, שלא התירו חכמים סופם משום תחילתם - אלא 

רק לענין שיש להם רשות ללכת אלפיים אמה לכל רוח, אבל שאר איסורים - אפילו 

איסורים מדרבנן לא נתבאר שם להתיר, וכל שכן שלא איסורים מהתורה.

ואדרבה מבואר שם, שמה שהתירו לקחת עמהם בחזרתם את הכלי זין אף על פי 

שמדובר שמותר ללכת עמהם גם ברשות הרבים מהתורה, אין זה משום ש'התירו 

סופן משום תחילתן', אלא משום שהוא מקום שיש סכנה אם ישאירו שם את הכלי 

זין, או שאם ישאירו שם עאת הכלי זין, יבואו הגויים לצור עליהם, ויהיו שוב במצב 

של סכנה, ולכן התירו זאת.
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אמנם כתב הרמב"ם בפרק ב' הלכה ג' להתיר לאנשי הצלה לחזור לביתם עם 

כלי הזין בכל אופן, ולא כתב שזהו דווקא במקום סכנה, וכן בטור ובשולחן ערוך כאן 

סתמו הדברים שמותר בכל אופן.

וכתבו הפוסקים ליישב זאת בכמה אופנים, ואמנם נחלקו בזה, האם גם איסורים 

מהתורה נכללים בכלל ההיתר ש'התירו סופן משום תחילתן' או לא. ולמעשה נוטים 

מורי ההוראה שהכל לפי הענין והמקום והזמן.

פיקוח  בשביל  הנוסעים  והרפואה  ההצלה  לאנשי  שיש  ודאי  לכתחילה  ולכן, 

גוי שיחזירם לביתם עם הציוד  נהג  נפש, לעשות השתדלות שיהיה מזומן אצלם 

לענין  שם  דן  וח'  ז'  סימן  א'  חלק  שלמה  מנחת  ותשובות  ובשאלות  שלוקחים. 

רופאים קלי הדעת שבודאי יבואו להתרשל ולא לנסוע לקריאת הצלה אם לא יהיה 

בידם היתר לחזור ברכבם לביתם. וכן בשאלות ותשובות אגרות משה חלק ד' סימן 

פ' מאריך הרבה בכוח של היתר, אך גם לדבריו דווקא כשאי אפשר לחזור בענין 

אחר על ידי גוי.

וכן כתב בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ו' סימן כו, שאם על ידי שלא נתיר 

זה  ספק  הרי  כשצריך,  להציל  יצא  שלא  יארע  הרבים,  ברשות  לטלטל  או  לחזור 

מחייב אותנו להתירו מן התורה גם בחזרה, ומכל מקום כיון שמצוי אצל חברי הצלה 

הרבה מקרים של פיקוח נפש, ראוי מאד להקפיד שמלאכת החזרה לביתם יעשה 

על ידי גוי.

לצאת  עד  להישאר  עליהם  ויקשה  גוי,  מצוי אצלם  אבל בשעת הדחק כשאין 

היום במקום שהגיעו, רשאים לנהוג בעצמם ברכבם ולחזור לביתם, כי אם לא נתיר 

נפשות.  להציל  מלצאת  להתחמק  שונות  סיבות  ולחפש  להתרשל  עלולים  להם, 

וכמבואר בספר קנין תורה חלק ד' סימן לט, שאין להחמיר על המתנדבים להצלת 

נפשות בחזרה כלל כאשר אין נכרי שיחזירם, אלא אם כן הוא בעצמו ירצה להישאר 

או שהוא קרוב למוצאי שבת.

ואדם פרטי שנסע ללוות חולה, בודאי יש לו להימנע מלחזור לביתו באיסורים 

גדול. כמבואר בתשובות  גוי ובשעת הדחק  ידי  לו אלא על  ואין להתיר  מהתורה, 

ג' סימן קה, שלא סמכו על המקלים אלא באנשי הצלה שמצב זה  והנהגות חלק 

מצוי אצלם, ושלא יתרשלו כשלא נתיר להם לחזור כשאין גוי, אבל איש פרטי יש 
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לחשוש למחמירים באיסורים מהתורה, ורק באיסורים דרבנן על ידי ובשעת הדחק, 

שהוא אדם חלוש ומפונק וקשה לו מאד לישאר חוץ לביתו זמן רב. או שהוא אדם 

חלוש וחולני, ואם יהיה בידו להיות בביתו כל השבת יגיע למצב של 'נחלש כל גופו 

או נפל למשכב', שאזי מותר לו לחזור לביתו על ידי נהג גוי אם הוא בתוך התחום.

ידי  על  בשבת  לביתה  לחזור  לאשה  מותר  האמור  שבמקרה  מהאמור:  העולה 

יתירה  חולשה  על  שמורים  מוקדמים,  צירים  לה  שהיו  ובפרט  גוי,  אמבולנס  נהג 

ושצריכה לשמור על עצמה, ונחשב כשעת הדחק וצורך גדול, ואף ניתן להחשיבה 

בגדר 'חולה שאין בו סכנה' אם חלושה בגופה, שמותר לעשות מלאכות אפילו של 

תורה על ידי גוי.

הכרטיסים  את  מיוחד  בלוח  הכנסת  בבית  בשבת  להחליף  אפשר  האם 
המיוחדים המורים מהי פרשת השבוע וכן תזכורות שונים?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש הבדל בין אם 

צריכים תזכורות אלו לשבת עצמה או רק לימי החול. ג( האם יש הפרש האם מדובר 

בדבר שיש בו טירחה, לדבר פשוט שאין בו טורח כלל.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רנד סעיף 

י, שאסור להוציא פת אפילו בשינוי - אם אין דעתו לאכול ממנה, כי אסור להכין 

כמו  בלבד,  טלטול  אלא   - מלאכה  סרך  שום  בו  שאין  בענין  אפילו  לחול  משבת 

למשל להביא יין מהמרתף לבית בשבת לצורך הבדלה במוצאי שבת, וכיוצא בזה.

וכן מובא בסימן שב סעיף ח, שמותר לקפל הבגדים קודם לבישתם כדי שיתפשטו 

מקמטיהם ויהיו מהודרים עליו כשילביש אותם, והוא שילבישם בו ביום, וכן אחר 

שלבש אותם ופשטם מעליו, יוכל לחזור ולקפלם אם דעתו לחזור וללבשם בו ביום, 

שנמצא קיפול זה הוא לצורך השבת. אבל אם אין דעתו לחזור וללבשו עד למוצאי 

שבת, אסור לקפלו בשבת מטעם שאסור להכין. ולכן אסור לקפל הטלית של מצוה 

שפושטים בשבת שחרית במקומות שאין חוזרים ומתעטפים בהם במנחה.

וכמו כן אין מציעים המטה משבת למוצאי שבת - אף על פי שיש שהות ביום 

שיוכל לישן עליה בשבת עצמו, מכל מקום כיון שאין דעתו לישן עליה עד למוצאי 
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ומכל מקום אם המטה  סופרים.  ואסור מדברי  לחול  מכין משבת  הוא  הרי  שבת, 

עומדת בחדר שדר שם ויש בזיון ודבר מגונה הוא אם תעמוד כך בלא הצעה מותר 

להציעה שזהו גם כן לצורך השבת ולכבודו.

ויותר,  מטות  עשר  אפילו  לשבת,  שבת  מליל  המיטות  את  להציע  מותר  אבל 

שבת.  מערב  להציעם  יותר  טוב  מקום  ומכל  יישן,  מהן  באחת  לישן  יצטרך  שאם 

וכן בסימן שכא סעיף ו, שאסור להדיח בשר שלא מלחו אותו, וחל יום שלישי שלו 

בשר  הוא  אם  בטלטול  אסור  שהוא  לפי  לבישול,  יאסר  שלא  בכדי  בשבת  להיות 

קשה שאינו ראוי לכוס אותו כמו שנתבאר בסימן שח.

היום  רוצה לאכלו  אין להקל, שכיון שאינו  רך שראוי לכסוס  ואפילו אם הוא 

יש איסור בהדחתו משום שטורח משבת לחול, ואינו דומה לירקות שראויים היום 

לאכילת כל אדם, ואינו ניכר כלל שטורח משבת לחול כי שמא יאכל אותו היום, מה 

שאין כן בשר חי שאינו ראוי לכוס אלא למי שדעתו יפה וגם אין דרכו כלל לכסוס 

אותו חי אלא לבשלו וניכר הדבר שטורח משבת לחול.

ואפילו על ידי נכרי אין להקל שאף שהתירו במקום הפסד מרובה לעשות על ידי 

נכרי כל דבר שאינו אלא משום שבות כמבואר בסימן שז, מכל מקום כאן אין הפסד 

כל כך אם לא ידיח אותו כי יכול לאכול אותו צלי.

וכן בסימן שכג סעיף ו, מבואר שמותר לשטוף כלים לצורך היום כגון שנשאר 

לו עדיין סעודה לאכול בהם מותר להדיחם אפילו מיד אחר סעודה שלפניה, אבל 

לאחר סעודה שלישית אסור להדיח כלי אכילה מפני שטורח ומכין משבת לחול, 

אבל כלי שתיה מותר להדיח כל היום מפני שאין קבע לשתיה, אבל אם יודע בבירור 

שלא יצטרך להם עוד אסור. אך מותר להדיח עשרה כוסות שאם יצטרך באחד מהם 

שותה. ובסימן שלא סעיף י, שאסור לרחוץ סכין של מילה, אפילו בעודו בידו, כי אין 

מדיחים כלים בשבת אלא לצורך היום.

העולה מהאמור: שהכנה משבת לחול אסורה בכל אופן גם אם מדובר בטורח 

מותר  עצמה,  לשבת  התזכורות  את  צריכים  אם  תלוי,  הדבר  ולכן  ביותר,  מועט 

להחליף, אך אם מדובר בתזכורות שנועדו למשך ימי החול, אסור להחליף בשבת 

עצמה משום מכין משבת לחול.
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האם משחק מונופול שיש בו דמוי כסף ועוסק במקח וממכר למשחק מותר 
לילדים בשבת או שיש למנוע אותם מכך?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים אלו: א( האם יש במחשק זה 

משום איסור מלאכת מקח וממכר מדרבנן, והאם יש בזה על כל פנים זלזול בכבוד 

השבת. ב( האם יש להתיר זאת על כל פנים לילדים, או למנוע מדרך מידת חסידות.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלח 

סעיף ה, שאסור לשחק בשבת באגוזים, ולא בתפוחים וכיוצא בה, שמגלגלים אותן 

ומכין זו את זו כדרך שמשחקים הנערות, משום חשש של השוואת גומות בשבת, כי 

שמא יכין דרך לגלגל האגוז, שיש בזה משום תולדה של חורש שמתקן את הקרקע 

בשבת לצורך.

וכתב הרמ"א, שכל האיסור לשחק בהם בשבת, הוא רק על גבי קרקע שיש בזה 

את החשש של השוואת גומות, אבל אם משחקים על גבי שולחן אין איסור כלל, 

מאחר ואין מקום לגזור שם משום השוואת גומות, וכמובא ברבינו ירוחם חלק ז'. 

כמו כן, מותר לשחק בעצמות שקוראים להם טשיך, אף על פי שמשמיעים קול, 

מחמת והמשחקים בהם לא מתכוונים לשירה כמבואר בהגהות אלפסי סוף עירובין.

ואמנם כל היתר האמור בדברים אלו, הוא רק כאשר משחקים בהם בדרך צחוק 

ומשחק בעלמא כמבואר בבית יוסף, אבל אם משחקים בהם כעין תחרות על מנת 

ובכדי להרוויח כסף, אסור, אפילו אם שוחק בתם ובחסר, מאחר וזהו כמקח וממכר 

שנאסר בשבת מחשש שמא יבוא לכתוב, כמבואר בספר האגור וברמב"ם בהלכות 

שבת פרק כג.

כלל,  וישנו  מאחר  בהם,  שמשחקים  וקטנים  בנשים  למחות  אין  מקום  ומכל 

גדול  מצוות  וספר  בתוספות  כמבואר  מזידים,  יהיו  ולא  שוגגים  שיהיו  שמוטב 

ובהגהות מימוני פרק כא.

כ', שמה שכתב המחבר שמותר לשחק  והוסיף במשנה ברורה שם סימן קטן 

על גבי שולחן, הוא הדין שמותר לשחק גם על גבי מחצלת או בגד או משטח, ולא 

גוזרים  ישנו כלל שאין  כי  גבי קרקע,  כך על  יבוא לשחק מתוך  בזה שמא  גוזרים 

בה  שייך  שלא   - מרוצפת  היא  אם  אפילו  אזי  קרקע,  גבי  על  אבל  לגזירה.  גזירה 
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בעיני  מתחלפת  בקרקע  וקרקע  מאחר  אסור,  כן  גם  מקום  מכל  גומות,  השוואת 

האנשים, וישנו חשש שמא יבוא האדם להתיר לשחק גם בקרקע שאינה מרוצפת.

וכמו כן בנוגע להיתר משחק בעצמות, המנהג להתיר זאת על ידי שעושים אותם 

מחומר של כסף שיהיו מיוחדים לשבת, כי אם לא כן יש לאסור זאת מצד שנראה 

הדבר כדרך חול. והרב רבינו אברהם ששון חולק על כך וסובר, שמאחר ואין תועלת 

בידיעת חכמת השחוק ההוא, הרי זה נחשב כמו כל מיני שחוק שאסור לשחק בו 

בשבת. ואף בחול יזהר לשחק בזה משום מושב לצים וכמבואר בסימן שז סעיף טז, 

ועיין בברכי יוסף שהביא עוד בשם כמה גדולים שהחמירו בזה.

והנה בנוגע למה שכתב המחבר שאם אדם משחק בדברים אלו בכדי להרוויח 

אסור משום שזה כמו מקח וממכר שנאסר בשבת מדברי סופרים, כתבו הפסוקים 

גזרו חכמים אלא  לא  כי  רווח ממוני ממש,  שזהו דוקא כאשר המטרה היא לשם 

במשחקים כשהמטרה היא לשם ריווח, אבל כשאין מטרת ריווח כלל - לא של כסף 

ולא של שווה כסף, אין איסור מעיקר הדין, ואפילו דומה מאד למקח וממכר.

ועל פי זה כתבו, שיש להתיר לשחק במשחקי ריכוז ומונופול, למרות שיש בהם 

כסף דמוי שטרות, ודרך המשחק שעושים כעין עסקאות בקניה ומכירה, מכל מקום 

אין בזה איסור מעיקר הדין לשחק בהם, ובפרט לילדים קטנים. וכמבואר בשאלות 

ותשובות באר משה חלק ו' סימן ק'. ובשמירת שבת כהלכתה בפרק טז סעיף לג 

הערה צא בשם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך.

ילדים שהגיעו לגיל חינוך מלשחק  ולמנוע  ונכון להימנע  אמנם למעשה ראוי 

בדברים מעין אלו שיש בהם דמוי כסף והמשחק עניינו כעין מקח וממכר, כי יש 

סכום  בהם  ומזכירים  הסוחרים,  כדיבור  מדברים  כי  שבת,  זלזול  משום  זה  בדבר 

מטבעות ושטרות אשר רגילים לסחור בהם בימות החול.

העולה מהאמור: שמעיקר הדין מותר לשחק במשחק 'מונופול' בשבת כי אין 

בזה רווח ממוני ממשי רק משחק בלבד. אולם ראוי ונכון למנוע ילדים שבאו לגיל 

חינוך מלשחק בזה, מפני שיש בזה חוסר כבוד שבת.
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מי שהעור שלו אדום ומגורה, האם מותר לו לטפטף עליו טיפות שמן זית 
להרגעה?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בזה חשש רפואה 

בשבת. ב( האם יש הבדל אם רק מרגיע או גם מרפא. ג( האם יש הבדל בין אם העור 

אדום מהגירוי וניכר חיצונית לבין שרק מגורה ומגרד ללא שניכר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שכז סעיף 

א, שאדם החושש במתניו לא יסוך שמן וחומץ מעורבים, והטעם מפני שאין דרך 

לסוך בהם אלא לרפואה, וכל דבר שניכר שכוונת האדם היא לרפואה, אסור מטעם 

לפי  ורד  בשמן  לא  אבל  לבדו,  בשמן  לסוך  הוא  יכול  אבל  שכח,  בסימן  שיתבאר 

שדמיו יקרים ואינו מצוי, ואין רגילים לסוך בו אלא לרפואה.

ואמנם אם הוא נמצא במקום שמצוי בו שמן ורד, ודרך בני אדם לסוך בו אפילו 

שלא לרפואה, אזי מותר לסוך בו אפילו לרפואה. ובמקומות אלו שאין נוהגים לסוך 

בשמן כי אם לרפואה, אסור לסוך בשום שמן לרפואה, מפני שהדבר ניכר שכוונתו 

בסיכה זו היא לרפואה, ולכן אסור לסוך הראש שיש בו פצעים.

וכל זה כאשר כוונתו היא לצורך רפואה, אבל מותר לסוך ולמשמש ביד על כל 

הגוף להנאה, ובלבד שישנה מדרך הרגילות בחול, כמו למשל שיסוך וימשמש ביחד, 

ולא ימשמש בכח, אלא ברפיון ידיים.

ועל פי זה כתבו הפוסקים, שכיום בזמן הזה, שהמנהג בזמנינו בכל המקומות 

נוהגים לסוך בשמן, על כן אסור לסוך את הידיים או את העור או  שאין בריאים 

וכן לא  שפתיים יבשות או סדוקות או עור אדום ומגורה, בשמן מכל סוג שהוא, 

לצורך הרגעת כאבי שרירים ופרקים ועצמות, ושרירים תפוסים וכדומה, וכל שכן 

שאין להשתמש לצורך כך בשמנים רפואיים, וכל סוגי הנוזלים הרפואיים. כמבואר 

בשאלות ותשובות אז נדברו חלק ד' סימן לד, ובקצות השולחן סימן קלו הערה כ'.

או  למשכב',  נפל  או  גופו  כל  'חלה  בגדר  שהוא  עד  חזקים,  הכאבים  אם  ורק 

לצורך תינוק שדינו כמו חולה שאין בו סכנה, או שעלול להתפתח דלקת מכאבים 

אלו, בזה יהי מותר לו לסוך שמנים מכל סוג שהוא, ושאר נוזלים רפואיים, אבל לא 

משחה שיש בה עובי, משום איסור 'ממרח'.
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והטעם שיהיה מותר באופן זה, הוא מחמת שלא אסרו לעשות רפואות שאיסורם 

משום שבות בכדי למנוע דלקת, כי אין זה גרוע יותר מאשר חולה שאין בו סכנה. 

וראה בקצות השולחן בסימן קלו שם, שמי שחיכך ונקלף עור מכפות רגליו, ואם לא 

יסוך שמן לרפואה וילבש הגרביים, ידבקו הגרביים לבשר ועלול להתפתח דלקת, 

יש להקל, אך מסיים שעדיף להניח מחוץ למכה ועל ידי כך ירד ממילא למכה.

וכל זה הוא לרפואה, אבל סיכת שמנים ושאר נוזלים אפילו רפואיים, שעושה 

זאת לתענוג בלבד ועל עור הבריא בכדי למנוע גירוי, או כדי לפשט את העור ולסלק 

קמטים, מותר לכתחילה, כמבואר בקצות השולחן שם. וההיתר הוא אפילו אם כבר 

מרגיש גירוי לחיכוך, מכל מקום רשאי לסוך שמן בכדי להרגיע את הגירוי, כל שאינו 

נראה שהעור יבש ואדום.

וכמו כן מותר לסוך שמן על עור במקום בריא שאין בו מכה ויובש כלל, ונותן לו 

לזוב ולהגיע לעור יבש וסדוק הסמוך אליו, כי מאחר שנותנו על העור הבריא, לא 

מוכח הדבר שעושה כן לרפואה. כמבואר בשולחן ערוך סימן שכח סעיף כ', שמותר 

להעביר גלדי המכה ולסוך אותה בשמן אבל לא בחלב, מפני שהוא נימוח. ואפילו 

בגמר מכה שאין אלא צער בלבד, מכל מקום מותר. אבל אין לתת עליה שמן ומים 

חמים מעורבים יחד, אבל נותן הוא מחוץ למכה, ושותת ויורד לתוכה.

ע', שבזמנם היה דרך הבריאים  וטעם הדבר מבואר במשנה ברורה סימן קטן 

הרמ"א  שכתב  למה  ומציין  לרפואה,  כן  שעושה  הדבר  מוכח  ולא  בשמן  בסיכה 

בסימן שכז סעיף א', שבמדינותינו לא רגילים בכך, ואמנם מסיים שמסתבר לומר 

שבגמר מכה גם במדינותינו מותר בשמן, כי זהו רק לתענוג.

שחיקת  משום  לגזור  אין  שמן  שבסיכת  משום  הטעם  ביאר  שבת  בעולת  וכן 

בזה  אין  מכה  גבי  על  אותו  סך  ואפילו  בשמן,  לסוך  דרכו  מקום  מכל  כי  סממנים 

איסור. וכן כתבו הפוסקים לגבי אכילת שום חי כמות שהוא שלם, שאם בריא הוא 

ממש  הדין  וכן  במחלוקת,  הדבר  תלוי  יחלה,  שלא  או  מזגו  לחזק  כדי  רק  ומכווין 

בו מעלות רפואיות שונות, אך אם מכווין רק לצורך לחזק  זית' שיש  'שמן  לענין 

ענין  בכל  מותר  כן  ועל  הרפואה,  פי  על  הסבר  לה  שאין  כסגולה  זה  הרי  הזיכרון, 

אפילו יאכל שמן זית נקי.
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 - ריח  הולדת  משום  בשמן,  ריח  יהיה  שלא  להיזהר  יש  הרב',  ערוך  'שולחן  בשיטת  ההולכים  ]ואמנם 

האסורה גם על גבי הגוף[.

אסור  זית  בשמן  הגוף  את  לסוך  רגילים  שלא  הזה  שבזמן  מהאמור:  העולה 

לעשות זאת על עור מגורה לצורך הרגעה מאחר ויש בזה משום רפואה, ורק עם כל 

גופו כואב או שנפל למשכב מחמת הכאב יהיה מותר. אבל אם העור בריא, ומעוניין 

לסוך אותו בשמן לתענוג, מותר הדבר.

חותך  שצריך  פעם  ובכל  פעמית  חד  מפה  של  שלם  בגליל  שמשתמש  מי 
מכך לפי הצורך, האם מותר לו להשתמש בזה בשבת, או שצריך להכין מה 

שצריך מערב שבת?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בחיתוך 

המפה משום איסור מלאכת מחתך או תיקון כלי. ב( האם ישנו חשש איסור בחיתוך 

המפה משום מלאכת קורע. ג( האם יש הבדל בין אם עושה כן בשינוי או לא.

ראשית יש להביא את דברי השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמ 

סעיף יג, שאסור בשבת לשבור את החרס וכן אסור לקרוע את הנייר, מפני שהוא 

כמתקן כלי שהיא תולדה של מכה בפטיש.

וכתב במשנה ברורה שם, שמדובר שאין האדם מקפיד על המידה, כי אם הוא 

מקפיד על המידה, אזי למה המחבר כתב שאסור רק משום מתקן כלי, הרי באם 

מקפיד יש בו גם משום מחתך. ואם קורע נייר לקרעים כדי לקנח את עצמו בהן או 

לשאר איזה תשמיש, חייב משום קורע, מאחר והוא קורע על מנת לתקן.

וכתב בביאור הלכה שם דיבור המתחיל אין שוברים, שמה שהמחבר לא הזכיר 

כאן הטעם משום קורע, הוא משום שאין מלאכת 'קורע' אלא כשקורע את הדבר 

איזה  קורע  אם  אבל  בהם,  להשתמש  החלקים  לכל  וצריך  יותר,  או  קרעים  לשני 

חתיכה להשתמש בה, בזמן שבחלק האחר אינו זקוק לו ואינו מתקנו כלל, אין זה 

בכלל קורע.
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ומפריד  כשקורע  אלא  קורע  איסור  שאין  כתב,  יז,  סעיף  הרב  ערוך  ובשולחן 

גופים רבים שהתחברו יחד, כמו למשל אם 'קורע' בגד הארוג מחוטים הרבה, אבל 

נייר ועור וכדומה שהוא גוף אחד אין בפסיקתו וחיתוכו משום קורע.

שהיה  בנייר  אלא  אמורים  הרב  ערוך  שולחן  דברי  שאין  שכתבו  יש  ואמנם 

בזמניהם, שהיה עשוי מכבישת עץ או עלים ועשבים, מה שאין כן נייר שלנו שעשוי 

משחיקת עצים ובתוספת דבק המחליק ומדבק אותו היטב, הרי זה כדבר הנעשה 

מגופים רבים וגם לשיטתו יש בו משום קורע, כמבואר בשאלות ותשובות אז נדברו 

חלק ב' סימן לא. אמנם בקצות השולחן בסימן קמה הערה ד' מוכח במפורש שלמד 

בדברי שולחת ערוך הרב שזה הולך גם על נייר שלנו, ופנים חדשות באו לכאן וגוף 

אחד הוא, וכפי שמצינו בפתחי תשובה ביורה דעה בסימן קצ בשם גדולי הפוסקים 

שאף נייר העשוי מבגדים אינו מקבל טומאה כי פנים חדשות באו לכאן.

זה לענין לחייבו מן התורה, אבל מדברי סופרים בכל ענין חייב כל  ואולם כל 

גוף  ואפילו קורע  ואפילו רק מחלק אחד שקרע  לו איזה תועלת מהקריעה,  שיש 

אחד. וכן אם על ידי הקריעה מתקנו תיקון גמור, הרי זה חייב גם משום 'תיקון כלי' 

או 'מכה בפטיש', ואם מתכוין לחתוך לפי מדה מסוימת ומקפיד על מדה זו דווקא, 

חייב גם משום 'מחתך'. כמבואר בביאור הלכה שם.

וגדר תיקון גמור הוא שמכינו כי שימושו הנכון של הדבר, כמו למשל בפותח 

בית הצוואר, ובביאור הלכה בסימן שמ דיבור המתחיל ולא נתכוין, שמשום 'קורע' 

אין בזה, משום שהתיקון בא עם הקריעה ממש, וקורע הוא רק כאשר הוא מקלקל 

על ידי הקריעה על מנת לתקן אותו אחר כך בתפירה וכדומה. ו'מכה בפטיש' היינו 

שעתה על ידי הקריעה נשלם מלאכת דבר זה, ובזה חייב מן התורה. ותיקון שאינו 

גמור הוא כמו למשל שתולש וקורע חתיכת נייר בכדי להשתמש בו, ובחלק השני 

שממנו נקרע הנייר לא נעשה אלא קלקול, ועל כל פנים לא תיקן בו כלום, ובזה 

חיובו מדרבנן.

ועל פי זה כתבו הפוסקים לאסור להפריד בשבת ויום טוב דפי ספר שלא נחתכו 

מזה  זה  נחתכו  לא  אשר  ניילון  שקיות  להפריד  שלא  וכן  הכורך,  אצל  בשלימות 

לגמרי, אפילו מחוברים מעט, וכן מצוי ניירות טישיו אשר לא נחתכו כראוי בעת 
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הייצור, ונשארו מחוברים זה לזה, והתולש אותם חייב מן התורה משום 'קורע' או 

'מכה בפטיש', ומוקצים הם.

וכמו כן כל סוגי גלילי נייר, וגלילי נייר כסף, וגלילי מפות ניילון וניילון נצמד, 

וכיוצא באלו, אסור בהחלט לחתוך ולתלוש ולקרוע מהם כלום, וגלילים אלו הם 

מוקצה בשבת. בין אם קורע במקום המיועד לכך ובין אם קורע אותם במקום אחר, 

ורק על ידי גוי יש להקל לצורך שבת או שאר צורך גדול יש לו על מי לסמוך.

כמו כן מפת ניילון שעל השולחן, שאין יכול לסלק אותו לאחר הסעודה מחמת 

הנרות אשר עליו, אלא אם כן יקרע אותו סמוך למקום הנרות, יש לאסור לעשות 

יכול הוא לתפוס עתה את המפה עם כל  זה  ידי  זו, כי על  כי נהנה מקריעה  זאת, 

הפסולת שבה ולזרוק אותו לאשפה, ורק על ידי גוי אפשר להקל.

]ואמנם איסור משום מלאכת 'קורע' אין בזה, מאחר ואין זה מחובר מגופים רבים, או מפני שאינו צריך 

להשתמש בחלק ממנו חתך את הדבר בו משתמש, )ומלאכת קורע הוא רק כאשר צריך לשני החתיכות([.

העולה מהאמור: שלחתוך מפה חד פעמית לפי מידה לאיזה צורך יש בזה איסור 

תורה משום 'תיקון כלי' ו'מחתך'. ואפילו אם יחתוך בשינוי, עדיין יהיה אסור מדברי 

סופרים.

האם יש בעיה ללבוש שעון דיגיטלי בשבת, כמובן ללא שילחץ על כפתורים 
שונים שישנם בו?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם שעון דיגיטלי הוא 

מוקצה. ב( האם יש בלבישת שעון משום דרך חול וזלזול שבת. או על כל נפין חשש 

שמא ילחץ על הכפתורים שישנו בהם מחוסר שימת לב ורגילות.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שח 

סעיף נא, ששעון המורה על השעות, בין שהוא של חול - שהוא כלי שממלאים בו 

חול, והחול יוצא דרך נקב מתחתיתו ועשויה כעין קוים - לשער בו את השעות, ובין 

שהוא של מין אחר, כמו שעון שמש, שהוא עשוי חוליות להכיר בו השעות כאשר 

הצל מגיע לאיזה חוליה, יש להסתפק אם מותר לטלטלו. וכבר פשט המנהג לאסור.
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וצד האיסור הוא מצד שזה דומה כאילו מודד האדם את הזמן או את הצל, והרי 

זה בכלל כלי שמלאכתו לאיסור, שהרי מדידה בשבת אסורה - כשאינה של מצוה, 

ואפילו אם הוא לומד על ידו, מכל מקום עיקר המדידה אינה של מצוה. ומכל מקום 

כאשר צריך לו לגופו או מקומו בוודאי מותר, שהרי הוא כלי. )משנה ברורה(.

אלו  כמו  שלהם  בשעונים  דוקא  הוא  לאסור  המנהג  שכל  שם,  הביא  בנוסף 

המובאים לעיל, אבל בשעונים שלנו יש להתיר כמבואר בפרי מגדים. אולם דוקא 

שעונים  אותם  ואפילו  אותם.  לטלטל  אסור  הגדולים  אבל  הקטנים,  השעונים 

מקומו,  לצורך  לא  אם   - בטלטולם  להחמיר  יש   - הקרקע  על  בתיבה  העומדים 

כמבואר בשערי תשובה.

וכתבו הפוסקים, שכמו כן יש להתיר בטלטול את כל שעוני השולחן והשעונים 

שבת  בשמירת  כמבואר  מוקצה.  דין  כלל  בהם  אין  שבזמנינו  למיניהם,  מעוררים 

כהלכתה פרק כח הערה מו בשם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, שאפילו שעונים 

זמנינו העובדים עם בטריות, מכל מקום דינם כמו כלי שמלאכתו להיתר, כי  של 

הבטריה משמשת לשעון ולא השעון משמש את הבטריה. אמנם אדם שרגיל בימות 

החול ללחוץ על לחצן האור או שאר הלחצנים, צריך לעשות היכר שלא יכשל בכך 

בשבת בכך, כמו למשל להחליף את השעון מיד אחת שרגיל להיות בה ליד האחרת, 

או יניח איזה כיסוי - מדבקה וכדומה על גבי הלחצנים.

ואמנם גם בשעוני זמנינו, אם השעון הפסיק לעבוד מכל סיבה שהיא, חל עליו 

מיד דין מוקצה, כי כעת אינו ראוי יותר לכלום, כפי שמבואר בקצות השולחן בסימן 

ציץ אליעזר  ותשובות  ואמנם בשאלות  גופו.  ונחשב מוקצה מחמת  ג'.  קח הערה 

חלק ט' סימן כ' מצדד להקל בזה יותר כאשר השעון הפסיק לעבוד - אם זה לא 

מחמת קלקול השעון, אלא מחמת שנגמר לו הבטריה, כי אין זה גרוע יותר מדין 

דין  עליהם  אין  ולחברם,  לחזור  ועתיד  הכלים שהתפרקו בשבת, שמאחר  דלתות 

מוקצה כפי שמבואר בסימן לפני כן.

אך אם השעון הפסיק לעבוד במקום שאינו פרטי, והוא מפחד עליו שלא יאבד 

או יגנב, אזי רשאי הוא להמשיך ללכת עמו עד מקום המשתמר, ולהניחו שם. ויש 

אומרים שמאחר והוא כבר על ידו, אזי למרות שהשעון הפסיק לעבוד, מכל מקום 
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עדיף להשאיר אותו על ידו בכדי שלא יטלטלו בידיו ממש - תוך כדי שמורידו. ורק 

אם יוכל לסלקו מידו באחורי אצבעותיו כלאחר יד, אזי יותר טוב שיסלק אותו.

כמו כן, אם מדובר בשעון יפה ומהודר, שמי שלובש אותו מתהדר בו כתכשיט, 

אין עליו דין מוקצה, ואפילו אם הפסיק לעבוד מחמת קלקול שאי אפשר לתקנו, 

כפי שמבואר בקצות השולחן שם.

]ומכל מקום, אם רגיל מידי יום ללחוץ על הכפתורים לאיזה צורך, כמו להאיר את השעון לראות בחשיכה, 

ראוי שיעשה איזה שינוי והיכר לשבת בכדי שלא יבוא ללחוץ מתוך הרגל, כמו למשל שיחליף את לבישתו ליד 

השניה. )ואמנם אם אין זה רגילות אצלו בתדירות יומית, מסתבר שאין צריך לעשות כל שינוי([.

העולה מהאמור: ששעון יד דיגיטלי נחשב ככלי שמלאכתו להיתר ומותר ללבוש 

אותו מעיקר הדין על היד בשבת, כמובן שיזהר שלא ללחוץ על כפתוריו לכוונו או 

לעשות אור. ואם חושש שרגיל ביותר ללחוץ אזי יזהר שלא ללבוש. )והחמיר בכל 

אופן יחמיר לעצמו(.

כלי לשקיות חלב שיש בראשו כמין סכין לפתיחת השקית האם יש היתר 
להשתמש בזה בשבת?

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

לחתוך שקית חלב באמצעות מספריים משום מלאכת מחתך. ב( האם יש בעשיית 

פתח בשקית החלב משום תיקון כלי.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד 

סעיף א, שאין בנין וסתירה בכלים. אולם דוקא כאשר אין זה בנין ממש כמו למשל 

הוא  שיכול  שבריה,  את  והדביק  שנשברה  סאה  ארבעים  מחזקת  שאינה  חבית, 

לשבור אותה, ולקחת את מה שבתוכה, אך בתנאי שלא יתכוין לנקב אותה בנקב 

יפה, שיהיה לה לפתח, כי אם כן נחשב הדבר כתיקון כלי.

אבל אם היא שלמה, אסור לשבור אותה אפילו באופן שאינו עושה כלי. ואפילו 

נקב קטן אסור לנקוב בה מחדש.

של  קטנות  חביות  אותם  לגבי  האחרונים  שכתבו  מה  ברורה  במשנה  והביא 

זה  ואין  מרקחת, שאסור להסיר החשוקים שלהם בכדי לקחת את מה שבתוכם, 
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דומה לחבית שמודבקת שבריה, כי חבית דרכה מתחלה לעשותה כן ונחשבת ככלי 

שלמה.

ולפי זה דנו הפוסקים לגבי קופסאות שימורים, שקיות חלב. שקיות מלח וסוכר. 

ושאר זוגי אריזות מזון, בכמות אשר רגילים להשאיר בהם תכולתן למשך זמן. אך 

מצד אחד אינם עומדים כלל עבור שימוש חוזר, אבל לא מוציאים את תוכנם מיד, 

זורקים את האריזה  נגמרת תכולתם  ורק כאשר  ולאט,  בו מעט  אלא משתמשים 

לאשפה, האם להגדיר אותם ככלי גרוע )ככלי המוסתקי המוזכר בהלכה(, כיון שאין 

משתמשים בהם לשימוש חוזר, או שיש לדון אותם ככלי שלם, כיון שהוא בפועל 

משמש ככלי - עד שיגמר כל תכולתו.

שלחלק מהפוסקים אינם בגדר 'כלי שלם' אלא אם רגילים בו לשימוש חוזר, 

ככלי  זה  הרי  שנגמרת  עד  תכולתו  בו  להחזיק  בכדי  רק  עומדים  הם  אם  אבל 

המוסתקי ואינו נחשב כלי, כמבואר בשאלות ותשובות ציץ אליעזר חלק יד סימן 

הדבר  מותר  הדין  מעיקר  שכותב  קכב,  סימן  א'  חלק  משה  באגרות  הוא  וכן  מה, 

וכאמור, אמנם מסיק שכיון שאלו שאינם בני תורה ילמדו להקל גם במקום שאסור 

והדור פרוץ, יש להימנע מכך, ויש להתיר רק לבן תורה ובמקום צורך גדול ובצנעה. 

אמנם בשמירת שבת כהלכתה פרק יד סעיף ג' וח' כתב להחמיר בזה.

אך להגדירו כמו הדין של 'חותלות של תמרים' לדברי הכל אי אפשר, כי חותלות 

זאת  שמדמים  וכפי  התמרים,  מהם  מוציאים  היו  סתירתם,  עם  מיד  תמרים  של 

בשולחן ערוך לשובר אגוזים ושקדים, שאינם עשויים כלל להשאיר שם את האוכל 

שישמש הקליפה ככלי. אמנם באגרות משה שם דימה זאת לחותלות של תמרים, 

וכנראה שלמדו שגם בחותלות היו משאירים שם התמרים למשך זמן, ואינו דומה 

ממש לקליפת שקדים ואגוזים.

והשחתה,  קלקול  בדרך  שלא   - כרגיל  אלו  אריזות  לפתוח  המקלים  זה,  ולפי 

יכוון  מי לסמוך. אך בתנאי שלא  על  יש להם  גמר תכולתם,  עד  ולהשתמש עמם 

והגדרות אריזות אלו  היטב, מאחר  כדי לתקנו  ונאה  יפה  לעשות בפתיחתו פתח 

לדעת כמה מהפוסקים המקלים אינו כ'חותלות של תמרים' )שהוא עשוי רק להביא 

עד  ככלי  האריזה  עם  שמשתמש  )מוסתקי  גרוע'  כ'כלי  אלא  תכולתו(,  את  אליו 

שיגמר כל מה שבתוכו(, ובכלי גרוע אסור לפתוח פתח נאה משום מתקן כלי )מכה 



41שבת      

בפטיש(, ואפילו לשיטת הפוסקים המשווים אריזה זו לחותלות של תמרים, מכל 

מקום אם יעשה פתח יפה ונאה מגלה דעתו שאינו בגדר חותלות, ועשה בכך כלי.

להשתמש  ודעתו  בכוונתו  שאין  כיון  לכן  האדם,  בכוונת  תלוי  שהדבר  וכיון 

בזה,  המתירים  לפי  מותר  כרגיל  אותם  פותח  אם  לכן  חוזר,  לשימוש  אלו  בכלים 

ואפילו על ידי טבעת וחיתוך במקום החריץ, או בסכין המיועד לחיתוך שבפתח כד 

החלב, כיון שאינו משקיע מאמץ מיוחד שיהיה פתח נאה ויפה שנראה כאילו מכין 

לשימושים חוזרים.

משונה  באופן  אותם  לפתוח  שיקפיד  טוב  הכי  ולכן  בזה,  להחמיר  נכון  אמנם 

מהרגיל, ואין צריך להשחית את כל האריזה. ועל ידי נכרי או קטן לדברי הכל מותר 

יזהר שלא  וכן  ו' סימן כז.  לפותחו. כמבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק 

לשבור ולקרוע אותיות וספרות, ולא ציור אשר יש לו משמעות, משום חשש איסור 

'מוחק'.

העולה מהאמור: שלמעשה נוטים הפושקים להתיר עשיית פתח לצורך הורקת 

תכולת משקה כאשר הפתח נעשה בדבר המחזיק את האוכל עד להורקתו, וכן מנהג 

העולם רווח. אמנם ראוי ונכון לעשות זאת בצורה שונה מהרגיל, כמו לעשות פתח 

גדול יותר, שיהיה ניכר שכל כוונתו רק להוציא את התכולה ולא לעשות פתח יפה.

מי שחתך בשבת מפת ניילון חד פעמית בשבת לפי מידה הצריכה לו, האם 
בדיעבד יכול להשתמש במה שחתך, או שכיון שעבר על מלאכת מחתך אין 

לו להשתמש בזה?
זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מותר להשתמש  בכדי לענות על שאלה 

בדבר שנעשה בו איסור מלאכה בשבת, והאם יש הבדל האם עשה את המלאכה 

במזיד או שוגג. ב( האם יש הבדל בין איסור תורה לדרבנן. ג( איזה איסור נעשה 

בחתיכת המפת ניילון לפי מידה באמצעות סכין.

ראשית יש להביא את דברי השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שמ 

סעיף יג, שאסור בשבת לשבור את החרס וכן אסור לקרוע את הנייר, מפני שהוא 

כמתקן כלי שהיא תולדה של מכה בפטיש.
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וכתב במשנה ברורה שם, שמדובר שאין האדם מקפיד על המידה, כי אם הוא 

מקפיד על המידה, אזי למה המחבר כתב שאסור רק משום מתקן כלי, הרי באם 

מקפיד יש בו גם משום מחתך.

זה לענין לחייבו מן התורה, אבל מדברי סופרים בכל ענין חייב כל  ואולם כל 

גוף  ואפילו קורע  ואפילו רק מחלק אחד שקרע  לו איזה תועלת מהקריעה,  שיש 

אחד. וכן אם על ידי הקריעה מתקנו תיקון גמור, הרי זה חייב גם משום 'תיקון כלי' 

או 'מכה בפטיש', ואם מתכוין לחתוך לפי מדה מסוימת ומקפיד על מדה זו דווקא, 

חייב גם משום 'מחתך'. כמבואר בביאור הלכה שם.

וגדר תיקון גמור הוא שמכינו כי שימושו הנכון של הדבר, כמו למשל בפותח 

בית הצוואר, ובביאור הלכה בסימן שמ דיבור המתחיל ולא נתכוין, שמשום 'קורע' 

אין בזה, משום שהתיקון בא עם הקריעה ממש, וקורע הוא רק כאשר הוא מקלקל 

על ידי הקריעה על מנת לתקן אותו אחר כך בתפירה וכדומה. ו'מכה בפטיש' היינו 

שעתה על ידי הקריעה נשלם מלאכת דבר זה, ובזה חייב מן התורה. ותיקון שאינו 

גמור הוא כמו למשל שתולש וקורע חתיכת נייר בכדי להשתמש בו, ובחלק השני 

שממנו נקרע הנייר לא נעשה אלא קלקול, ועל כל פנים לא תיקן בו כלום, ובזה 

חיובו מדרבנן.

וכמו כן כל סוגי גלילי נייר, וגלילי נייר כסף, וגלילי מפות ניילון וניילון נצמד, 

וכיוצא באלו, אסור בהחלט לחתוך ולתלוש ולקרוע מהם כלום, וגלילים אלו הם 

מוקצה בשבת. בין אם קורע במקום המיועד לכך ובין אם קורע אותם במקום אחר, 

ורק על ידי גוי יש להקל לצורך שבת או שאר צורך גדול יש לו על מי לסמוך.

והנה בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שיח סעיף א מבואר, שהמבשל בשבת 

או שעשה אחת משאר מלאכות במזיד, אסור לו לעולם ליהנות מאותה מלאכה, 

לו לעולם, מפני שהיא בלועה מדבר  וגם הקדרה שבישל בה אסורה  משום קנס, 

האסור לו, אבל לאחרים מותר אף התבשיל במוצאי שבת מיד, ואין צריכים להמתין 

בכדי שיעשו, אף אם בישל בשבילם, כי אין לחוש כלל שמא יאמר לישראל לעשות 

לו מלאכה בשבת בשביל ליהנות ממנה במוצאי שבת מיד, ועוד שהיהודי לא ישמע 

לו, כי אין אדם חוטא ולא לו.
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וכן אם עשה זאת בשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, שכיון שעשה איסור של 

תורה, החמירו לקנוס בו ביום כמו במזיד - שאסור גם לאחרים, גזרה שמא יבשל 

בכדי  להמתין  צריך  ואין  מיד,  לו  גם  מותר  לערב  אבל  הייתי,  שוגג  ויאמר  במזיד 

שיעשו. ואם עשה על פי הוראת חכם שטעה, נקרא שוגג, והוא הדין השוכח שהוא 

שבת או שהיא מלאכה.

ובמשנה ברורה הוסיף, שאם היא מלאכה דרבנן, לדברי הכל אם עשה אותה 

מקום  יש  במזיד  דרבנן  במלאכה  ואף  ממנה,  ליהנות  בדיעבד  לאסור  אין  בשוגג 

להקל להתיר לו ולאחרים במוצאי שבת מיד, כמבואר בשולחן הרב האמור, שלא 

קנסו אלא באיסור תורה, שכיון שעשה איסור של תורה החמירו לקנוס בו ביום. 

ז', ועוד אחרונים. ואמנם הפרי מגדים  וכן הוא מפורש בדבריו בסימן שלט סעיף 

משוה בין מלאכה דרבנן למלאכה מהתורה לעניין מעשה שבת, ולשיטתו גם בעשה 

מלאכה מדברי סופרים, אסור לו בשבת עצמה.

ובקצות השולחן בסימן קכח סימן קטן ה', מביא מעשה מעד ראיה אצל החפץ 

חיים, שהחמיר על עצמו כשיטת הפרי מגדים במעשה שהיה בפיזור מלח על כמה 

חתיכות צנון יחד כמבואר בסימן שכא, ומציין שהוא ממידת חסידות.

או  יד'  'כלאחר  כמו למשל שעשה אותו  כן, העושה איסור תורה בשינוי,  כמו 

שנים שעשו את המלאכה יחד, הרי זה גם כן בכלל גדר איסור דרבנן לענין הנאה 

ממעשה שבת.

העולה מהאמור: שגם אם הוא חתך בשוגג, כל עוד עשה זאת בכלי וללא שינוי, 

שינה  אם  אבל  זו.  במפה  בשבת  להשתמש  אסור  תורה  איסור  בזה  ועבר  מאחר 

בפעולת החיתוך הרי זה אסור רק מדרבנן ואפילו עשה במזיד מותר להשתמש בזה 

מעיקר הדין, ומידת חסידות להימנע.

כובע שהעיצוב שלו התעקם מחמת גשמים, האם יש בעיה לסדר אותו
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש בזה חשש איסור 

מצד תיקון כלי או בניית כלים. ב( האם יש הבדל בין תיקון הצריך מעשה אומן לבין 

משוה קטן שאינו מצריך סידור מיוחד.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שב סעיף ח, 

שמותר לקפל את הבגדים לפני לבישתם, בכדי שיתפשטו מהקמטים שלהם, ויהיו 

מהודרים עליו כשילביש אותם.

אמנם לא התירו לקפל אפילו לצורך השבת, אלא באדם אחד אבל שנים לא 

קמטיו  את  מפשיטים  הם  בגד,  מקפלים  שנים  שכאשר  מפני  אחד  בגד  יקפלו 

כן כאשר אחד  שאין  מה  כלים בשבת,  כאילו מתקנים  ונראים  בקיפולם,  בידיהם 

מקפל, מתפשטים הקמטים מאליהם.

בישנים,  לא  אבל  חדשים,  בבגדים  אלא  לקפל  התירו  לא  אחד  באדם  ואפילו 

ואינם  מאליהם  קשים  שהחדשים  מהחדשים,  יותר  מתקנם  קיפולם  שהישנים 

ממהרים להתקמט. ואפילו בחדשים לא התירו אלא בבגדים לבנים, אבל לא בבגדים 

צבועים, כי הצבועים קיפולם מתקנם יותר. ואפילו בבגדים לבנים לא התירו אלא 

כשאין לו בגד אחר מקופל להחליף היום, שאז התירו לו משום כבוד שבת שלא ילך 

בבגדים מקומטים, אבל אם יש לו בגד אחר מקופל, אסור לקפל את זה, משום שעל 

כל פנים נראה קצת כמתקן כלי בשבת.

ואולם יש מי שאומר שמותר בכל עניין לקפל בגד שלא כסדר קיפולו הראשון - 

אף לצורך מחר ובשני בני אדם, ואף שהוא בגד ישן וצבוע ויש לו להחליף, לפי שאין 

לקיפול זה שום קיום, ואין כאן שום תיקון כלי כלל, ונראים דבריו.

ואמנם כל ההיתר לקפל את הבגדים הוא אם ישנם כל תנאים האמורים לעיל, 

אבל אם חסר אחד מכל תנאים אלו, אסור לקפל. ואמנם כתבו הפוסקים, שלהעמיד 

בגד במצב הרגיל לשימושו, כשאין בזה שום טרחה, כי בקלות ניתן להעמידו על 

מכונו, אינו בכלל האיסור, כמבואר בשאלות ותשובות אז נדברו חלק ח' סימן כח, 

ובשמירת שבת כהלכתה פרק טו סעיף נ'.

ולכן מותר לסדר צווארון של בגד, או כפל של מכנסיים, וכן מותר לסדר את 

להכניס  מותר  וכן  בקולב,  אותו  לתלות  או  כתף,  אל  כתף   - המעיל  או  החליפה 

שטריימל לקופסה המיוחדת לו, ואף שעל ידי כך הוא מתייפה.

ולפי זה הוא הדין לגבי כובע שהתקמט, כמובא בשאלות ותשובות אבן ישראל 

חלק ט' סימן סג. ואולם בספר אורחות רבינו חלק א' עמוד קלט מביא בשם החזון 
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איש שהיה מחמיר שלא ליישר מגבעת שהתקמטה. ואמנם בעת הצורך יעשה על 

ידי שינוי כלאחר יד. ובדינים והנהגות פרק יג אות כד מביא בשם החזון איש, שאף 

החומרה שלו היא רק במגבעת קשה, אבל במגבעת רכה אין איסור ליישרה ולתקנה.

והנה במגן אברהם סימן שמ סימן קטן יא מביא, שמחט שהתעקמה אפילו מעט, 

אסור לפשוט אותה. ולפי זה כתבו הפוסקים שכמו כן הוא לגבי משקפיים על כל 

חלקיו, וכן סכין כף ומזלג, סיכה וסיכת בטחון, וכל כיוצא בזה, אשר התעקמו בשבת, 

למתכונתם  ולהחזירם  ליישרם  שלא  ליזהר  יש  לתפקידם,  ראויים  עדיין  אפילו 

הראויה והנכונה.

אמנם כאשר מצוי שמתעקמים ומיישרים אותם בקל ובלא טרחה כלל, ובכלל זה 

כוסות ובקבוקים מפלסטיק וכדומה שהתעקמו, אין שום חשש ליישרם ולהעמידם 

כפי שהיו, וכמו כן אין איסור ליישר מגבעת שהתקמטה, וכיוצא בזה. וכפי שמבואר 

באשל אברהם בסימן שיג סעיף ו' דיבור המתחיל עוד מצאתי, מאחר וכל האיסור 

נראה  וגם משום  כלל,  בזה טרחה  אין  לצורך, אך באמור  הוא משום טרחה שלא 

כבונה אין בזה, משום שכך הדרך והרגילות שמתעקמים ומיישרים אותם, וכאילו 

עשויים לכך.

העולה מהאמור: שעיצוב כובע שהתעקם מעט מחמת הגשם מותר לסדר אותו 

מעט. אך אם התעקם הרבה והסידור דורש אומנות ועיצוב מיוחד )בפרט אם עשוי 

מחומר קשיח(, אין לסדרו בשבת.

בסיר  הנמצא  נייר העטיפה העוטף מאכל  להוציא בשבת את  האם אפשר 
חמין שעל האש, כדי שימשיך לשהות בתוך המאכל גלוי ויקבל טעם טוב 

יותר?
בכדי לענות של שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( דבר שכבר נתבשל האם 

יש בו איסור בישול, והאם יש הבדל בין דבר קר לחם. ב( האם זה משנה מהי כוונת 

האדם, להוסיף חום או טעם.

בגדר  ז',  סעיף  שיח  בסימן  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

איסור מבשל, שהמבשל הוא מאבות מלאכות, שכן במשכן היו מבשלים סממנים 
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בכלל  הן  והצלייה  והאפייה  הטיגון  אף  אלא  בלבד  במים  בישול  ולא  בה,  לצבוע 

בישול, וכן כל מי שריפה גוף קשה באור, כגון המתיך אחד ממיני מתכות או המחמם 

וכן הממיס השעוה או החלב או הזפת והגופרית  את המתכת עד שנעשה גחלת, 

באור, או שהקשה גוף רך באור, כגון המניח כלי אדמה באור עד שנעשו כלי חרס 

חייב משום מבשל.

וכשם שאסור לבשל באור, כך אסור לבשל בתולדת האור, כגון לתת ביצה בצד 

בכדי שתצלה   - על הסודר שהתחמם באש  או לשברה  באור,  קדרה שהתחממה 

מעט, ואם נצלית שם כמאכל בן דרוסאי, חייב משום מבשל כמו בצולה על האור. 

תולדות  משום  גזרה  אסור,  בחמה  שהתחמם  בסודר  כגון  חמה,  בתולדת  ואפילו 

האש, שהרואה סבור שהתחמם הסודר באש.

והנה כל תבשיל או משקה שלא נתבשל כל צרכו, אפילו נתבשל כבר כמאכל בן 

דרוסאי, יש בו משום בישול אפילו כאשר הוא רותח, ואפילו יתבשל מאליו, אלא 

שעושה דבר שמקרב בישולו - כגון שמגיסו בכף. כמבואר שם בסעיף י'. ושיעור 

מאכל בן דרוסאי: יש אומרים שהוא כמו שליש בישול הראוי לכל אדם, ויש אומרים 

שהוא כמו חצי בישולו. ולעניין הלכה: אף על פי שבדברי סופרים הלך אחר המקל, 

מכל מקום משום חומר שבת צריך ליזהר לכתחילה כדעה המחמירה בכל מקום 

לגופו, אך בדיעבד יש להקל בזה כמו הדעה המקלה בזה, כמבואר בשולחן ערוך 

שם בסימן רנג, סעיף יג.

ולפי זה יש להיזהר, שלא לקרב סיר שלא נתבשל כל צורכו, מצד ה'פלטה' או 

ה'בלעך' למרכזה, בכדי שיקבל חום רב יותר.

וכל האמור הוא בדבר שעדיין לא נתבשל, אך בדבר שכבר נתבשל, ישנם כמה 

חילוקים: לגבי בישול 'דבר לח' שכבר נתבשל פעם אחת ונצטנן, מבואר שם בסעיף 

ט', שכל דבר לח יש בו 'בישול אחר בישול', דהיינו תבשיל לח שנתבשל כבר כל 

בשבת  וחממו  בו,  סולדת  היד  שאין  אלא  לגמרי,  נצטנן  לא  ואפילו  ונצטנן,  צרכו 

עד שהיד סולדת בו, חייב משום מבשל. ויש אומרים, שאפילו נצטנן לגמרי אין בו 

בישול אחר בישול, ומותר להרתיחו בשבת סמוך לאש במקום שאין לחוש לחיתוי.

ומסיים שם שנהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי, אלא ראוי עדיין לאכול מחמת 

חמימותו, ]וכן הוא בסעיף טו: אם נתבשל כבר כל צרכו אלא שנצטנן מעט, אף על פי שאינו חם כל כך שהיד 
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סולדת בו, כיון שהוא חם קצת עד שהוא ראוי לאכול מחמת חמימותו, כבר נתבאר שנוהגים להקל שאין בו 

משום בישול[.

אבל אם נצטנן לגמרי נוהגים כסברה הראשונה - אפילו לעניין דיעבד. ואפילו 

כדי שיתחמם כאשר  הנוכרי  אותו  לפני שמסיק  החורף  בית  תנור  על  אותו  לתת 

'יד סולדת בו'  ]ושיעור  יסיק אותו אסור, וכן בכל דבר שיתבאר שיש בו משום בישול. 

נחלקו הפוסקים, ולרוב השיטות הוא בין 		 מעלות ל5	 מעלות, ויש ללכת לחומרא בכל אופן משום חומר 

איסור שבת[.

ובנוגע לבישול דבר יבש )שאינו נמחה( - שכבר נתבשל פעם אחת, מבואר שם 

בסעיף יא, שתבשיל יבש שאין בו רוטב כלל אין בו בישול אחר בישול אם נתבשל 

כבר כל צרכו, ואפילו נצטנן לגמרי, ומותר אפילו לשרות אותו בכלי ראשון רותח. 

אין אפיה וצליה אחר אפיה וצליה, ודבר האפוי או צלוי מותר לתת אותו  כמו כן 

סמוך לאש - אפילו נצטנן כבר לגמרי, כמבואר שם בסעיף יג.

ובנוגע לאפיה לאחר בישול, או בישול לאחר אפיה, יש מי שאומר, שאף על פי 

שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום יש בישול אחר אפייה או צלייה, 

שהאפוי או הצלוי - אם נתנו אפילו בעודו רותח בתוך כלי ראשון שהיד סולדת בו, 

חייב. כמבואר שם בסעיף יב, ולפי סברה הראשונה שיש בישול אחר אפיה וצליה, 

יש גם כן אפיה וצליה אחר בישול, דהיינו שכל דבר המבושל אסור לתת אותו בלא 

רוטב סמוך לאש במקום שיכול להתחמם שם עד שתהא היד סולדת בו.

ואמנם אם מניח סמוך לאש בתוך כלי, ואינו נאפה ממש, רק שעל ידי חימומו 

מתייבש, יש להתיר. כמבואר בספר שבת כהלכה ג, כד, וביאורים יח.

העולה מהאמור: שאין כל חשש להוציא את הנייר העוטף את המאכל שבתוך 

החמין, כדי שהמאכל עצמו ישהה בתוך מי התבשיל ויקבל יותר טעם.

האם יש חשש איסור הטמנה בשבת במאכל העטוף בנייר כסף שמניחו בתוך 
תבשיל שבסיר?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה מקור איסור הטמנה 

ופרטיו וטעמו. והאם הוא אמור גם בהטמנת מאכל בתוך נייר כסף בתוך תבשיל 
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שעל האש. ב( האם יש הבדל בין אם יש בנייר כסף נקבים כדי שמי התבשיל יוכלו 

להיכנס לתוכו או לא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רנח 

סעיף א, שמותר להניח מבעוד יום בערב שבת, כלי שיש בו דבר קר, על גבי קדירה 

חמה, כי אין זה נחשב כטומן בדבר המוסיף הבל.

ובמשנה ברורה סימן קטן ב' הביא מה שכתבו האחרונים, שאסור לקחת כלי 

ובתוכו משקה צונן ולתחוב אותו בשבת לתוך כלי מלא מים חמין שיתחמם בתוכו, 

אפילו אם לא יוכל לבוא לידי יד סולדת בו, שזהו דרך הטמנה ממש - כיון שכולו 

אינה  אז אפילו  בו,  יד סולדת  לידי  לבוא  כך שיוכל  כל  טמון בתוכו. אבל אם חם 

להפיג את הצינה  רק  כוונתו  אין  וגם  כולה בתוכו, אלא שמגולה למעלה,  טמונה 

ויתחייב  בו  סולדת  היד  שיהיה  עד  ישכח  שמא  מחשש  אסור,  מקום  מכל  בלבד, 

משום מבשל.

וזאת למרות מה שחידש הטורי זהב, שלזמן מועט שלא מצוי שיתקרר המים 

חמים, נחשב זה דבר המוסיף הבל, ואם כן אסור אפילו בערב שבת, שאפילו מבעוד 

יום אסור במוסיף הבל, מכל מקום משום שבספר שולחן עצי שטים כתבו שאין 

חילוק בין זמן מועט לזמן מרובה, וכן בספר תוספות שבת כתב שאין דברי הטורי 

זהב מוכרחים בזה. ומכל מקום אם נותן בשבת ורוצה שיתחמם, אסור מטעם שלא 

הותר בצונן כי אם להפיג צינתו בלבד. )שער הציון שם אות ו'(.

ועל פי זה כתבו הפוסקים, לאסור לקחת בערב שבת כלי קטן ובתוכו תבשיל 

בתוך  על האש, כשכולו טמון  גדול שמונח  בתוך התבשיל שבכלי  אותו  ולהטמין 

התבשיל, כמבואר בערוך השולחן סעיף ג', וכן משמע בקונטרס אחרון לבעל שולחן 

ערוך הרב שם אות א'.

וכדומה,  ניילון  בשקית  או  כסף  בנייר  עטוף  תבשיל  אף  לאסור  מוסיפים  ויש 

כמבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ח' סימן יז, וכן בספר שמירת שבת 

כהלכתה פרק מב סעיף סג.

כיון שהמטרה אינה  ויש להם על מה לסמוך,  בזה,  אמנם מנהג העולם להקל 

הקדירה  שתחת  האש  ידי  על  חימום  לשם  אלא  התבשיל,  בתוך  הטמנה  לשם 
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הגדולה, ואלא בכדי שלא יתערבבו התבשילים זה בזה, עוטפו בנייר כסף ושקית 

ניילון וכדומה. כפי שמכריעים להקל בפשיטות הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך 

השבת  מאור  בספר  ובמכתבו  שם,  כהלכתה  שבת  לשמירת  ומילואים  בתיקונים 

חלק ב' מכתב כד, ובספר תשובות והנהגות חלק א' סימן ריג.

אך הרוצה לצאת גם דעת המחמירים, יקפיד שלא תהיה השקית או העטיפה 

טמונה כולה בתוך התבשיל שבקדירה, )ואף שהקדירה מכוסה בכסויה אין מקום 

להחמיר להחשיבה כטמון, כי יש הפסק אויר בין המאכל לכיסוי(, או יעשה בעטיפה 

כמה נקבים באופן שיהיה ניכר שאין זה כדרך הטמנה, או שיניח התבשיל בשקית 

בד, שרוטב התבשיל עובר דרכה. ראה בספר מאור השבת חלק א' מכתב כו.

והנה אותם מאכלים ממולאים, אשר הדרך לבשל אותם כאשר הם כבר עטופים 

ומשוקעים בתוך תבשיל אחר, )ולא שמבשל אותם בנפרד, ואז מניח אותם בתוך 

)ואפילו כבר  התבשיל האחר עטוף בשקית(, לדברי הכל אין בהם חשש הטמנה, 

בישלם קודם לכן, ועתה מניחם בתבשיל על מנת לחמם אותם(, וכפי שמצוי כהיום 

מאכל קישקע שעטוף בניילון דק או נייר כסף. כמבואר במנחת יצחק שם.

העולה מהאמור: שמעיקר הדין יש להתיר וכן המנהג הרווח. אך יש מחמירים 

לעשות נקבים או שיהיה מונח בשקית בד, או שלא יהיה כולו מונח בתוך התבשיל 

וזאת בכדי שלא יהיה איסור הטמנה. ]ואם מדובר בתבשיל שהרגילות היא שהוא מתבשל יחד 

עמו, ורק כדי שלא יתפזר, או כדי שיכולו לקחתו בנוחות לפני האכילה, מניחים אותו בתוך נייר כסף או שקית, 

לדברי הכל אין בזה חשש איסור[.

מחזיק מפתחות שתלויים בו גם מפתחות המשמשים לדברי איסור בשבת 
כמו של הרכב וכדומה. וגם של היתר כמו של הבית, האם מותר לטלטל אותו 

בשבת לצורך דבר הרשות?
מחזיק  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

כן האם הוא נחשב גם בסיס  ואם  מפתחות באופן האמור נחשב בסיס למוקצה, 

להיתר. ב( אם נאמר שהוא נחשב בסיס גם להיתר האם יש אפשרות לטלטל אותו 

מחמת כן.
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ראשית יש להביא את המובא בסימן שט סעיף ז' בהגדרת איסור טלטול בסיס 

דבר האסור בטלטול שמונח על דבר המותר, אם הניחו עליו  לדבר האסור, שכל 

מבעוד יום מדעתו על דעת שיהיה מונח שם גם בשבת, הרי נעשה ההיתר בסיס 

לאיסור, ונאסר בטלטול כמוהו ממש.

למשל: אם הוא בסיס למוקצה גמור, אסור - אפילו להטותו ולנערו, לפי שכיון 

שנעשה בסיס לאיסור, נעשו איסור כמוהו, ואסור לטלטלו כלל - אפילו להטות או 

לנער אותו בלבד כמו האיסור עצמו.

והנה דין בסיס הוא גם כאשר ההיתר הוא בסיס לבסיס של איסור, כמו מגרה 

לא  תלוי  שכולו  בכיס  שאפילו  טו,  סעיף  שי  בסימן  שם  כמבואר  שולחן,  שבתוך 

התירו לטלטל הבגד אלא כשהוא תפור בבגד, שאז הוא בטל אצל הבגד, ואין הבגד 

הוא  שהכיס  כיון  בבגד,  קשור  מעות  מלא  כיס  אם  אבל  בשבילו.  בטלטול  נאסר 

כלי בפני עצמו, אינו בטל אצל הבגד, ולכך אסור לטלטל כל הבגד - אם הניח את 

המעות בכיס על דעת שישאר שם גם בשבת, שנעשה הכיס בסיס להם - והבגד 

לכיס - הקשור ותלוי בו.

וכן אם יש מעות בתיבה שבתוך השולחן, אסור לטלטל את השולחן אלא בדרך 

שנתבאר, אלא אם כן יש על השולחן מבעוד יום דבר המותר בטלטול, שאז נעשה 

השולחן בבין השמשות בסיס לאיסור ולהיתר ומותר לטלטלו.

כמו למשל  יחד,  והיתר  לאיסור  לאיסור, אלא  רק  לא  הוא  ואמנם אם הבסיס 

שהניח עליו מבעוד יום גם דבר המותר בטלטול שחשוב יותר מדבר האסור, כיון 

שלא נעשה בסיס לאיסור לבדו, הרי הוא עומד עדיין בהתירו ומותר לטלטלו, אף 

שגם האיסור שעליו מיטלטל עמו מאיליו.

]אלא שאם אפשר לנער האיסור ממנו מיד, צריך לנערו מתחלה, ואחר כך יטלטל ההיתר בלבד למקום 

שצריך אליו.

ואם אי אפשר לנער או שיהיה איזה הפסד בדבר המותר - אם ינער את האיסור, 

או שלא יספיק לו הניעור להשלים בו הצורך שהוא צריך לטלטול זה, כגון שמטלטל 

שהם  זה  מקומם  לפנות  שצריך  מפני   - אחר  למקום  שעליו  האיסור  עם  ההיתר 

עליו עכשיו - כדי להשתמש בו איזה תשמיש או צורך אחר, בעניין שאם ינער כאן 
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האיסור, לא יוכל להשלים את צרכו במקום הזה, מותר לטלטל ההיתר עם האיסור 

שעליו[.

ולפי זה, מגרה שיש בה חפצי איסור וחפצי היתר, אין לפתוח אותה, אלא אם כן 

יש בה דבר היתר שיותר חשוב מן האיסור לצורך השבת.

וכאשר  שונים,  לדברים  משמש  הבסיס  כך:  הוא  הדבר  שגדר  להדגיש  ויש 

חשיבות השימוש של הבסיס להיתר הוא יותר מן האיסור, אזי הוא לא יהיה אסור. 

בשבת,  שימוש  להם  אין  אך  ביותר  יקרים  איסור  חפצי  בה  שיש  במגרה  כן  ואם 

לעומת זאת יש שם גם איזה חפץ לשבת פעוט שיש לו שימוש וצורך בו, הנה אין 

לומר שההיתר חשוב מן האיסור לצורך שימוש השבת וממילא יהיה מותר הבסיס. 

כי מסתכלים כלפי שימוש הבסיס לגבי הדברים - כלפי האדם.

גם בשבת, שאינם מפוזרים  כלומר, הדברים היקרים שמורים במגרה )בבסיס( 

בשבת,  מותרת  היא  זו  ושמירה  בשבת,  גם  בכך  מעוניין  והאדם  ואנה,  אנה  בבית 

וודאי  הבסיס  של  זה  בשימוש  כן  אם  הפעוט,  ההיתר  את  שומר  הבסיס  ובנוסף 

שהוא  למרות   - ההיתר  מן  יותר  האדם  לגבי  חשובים  היקרים  האיסור  שחפצי 

מותר בשימוש בשבת והם לא. )לעומת זאת שולחן המשמש כבסיס לחלות ונרות, 

שניהם שימושים לצורך השבת, השאלה מה האדם מעדיף על מה, ומאחר ומעדיף 

את החלות, אזי אף אם הם זולים לערך הפמוטות, נחשב השולחן כבסיס לאיסור 

והיתר, ומותר להזיזו(.

מה נחשב לדבר היתר החשוב מן האיסור מבואר שם בסימן רעז סעיף ו', ששלחן 

שנעשה בסיס לנר שהיה מונח עליו בכניסת השבת, מכל מקום אם היה מונח על 

השולחן בכניסת השבת - דהיינו בבין השמשות - גם לחם שלצורך השבת, הרי 

נעשה בסיס לאיסור ולהיתר בכניסת השבת, ואף לאחר שסלקו הלחם ממנו לא 

וכן אם היו  נעשה השולחן בסיס לנר לבדו, כיון שהוא כבר אחר כניסת השבת... 

מונחים עליו בין השמשות שאר דברים שאינם מוקצים והוא שיהיו הלחם או שאר 

יותר מן דליקת הנר - דהיינו מן השלהבת שהנר נעשה בסיס  - חשובים  הדברים 

אליה.

לצורך  מפתחות  המחזיק  את  לטלטל  להתיר  מקום  שיש  מהאמור:  העולה 

דבר הרשות כאשר המפתח של ההיתר חשוב לו שיהיה תלוי כעת במחזיק יותר 
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ממפתח האיסור, אך כמובן שלא יטלטל את המחזיק באמצעות החזקת המפתח 

של האיסור וגם שלא ילחץ בטעות על שלט הרכב וכדומה, וכן נראה קצת גם זלזול 

ביום השבת. ולכן ראוי להימנע מכך גם יש אפשרות אחרת. )כמו להוציא מערב 

שבת את המפתח של האיסור מהצרור ולא לסמוך על ההיתר(.

למקומה  אותה  להחזיר  אפשר  יהיה  האם  מקומה,  שיצאה  דלת  של  ידית 
בשבת?

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

נפלה  בין אם  יש הבדל  והאם  ידית למקומה,  כלי בהחזרת  תיקון  או  בונה  משום 

והחזירה גם לפני השבת. ב( האם יש הבדל בין אם צריך לתקועה אותה בחוזקה, או 

אם היא תלויה וקשורה על גבי הדלת.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן שיד סעיף ב', בגדר מלאכת 

בונה מהתורה, שהתוקע יתד בכותל לתלות בו כלים וכיוצא בזה, חייב משום בונה. 

ואפילו לא תקע היתד, אלא שקדח חור בכותל לתקוע בו יתד, חייב משום בונה על 

נקב זה, הואיל ונקב זה הוא מועיל לבניין, דהיינו לתקיעת היתד. וכן העושה נקב 

בקרקע הבית כדי שיצאו המים, חייב משום בונה.

ושיעור מלאכת בונה הוא אפילו אם בנה 'כל שהוא'. כמבואר ברמב"ם פרק י' 

הלכה יב.

ולפי זה אם רוצה להדביק 'מתלה' על קיר, באמצעות דבק, או באמצעות וואקום 

לחץ אוויר? בפשטות נכלל במלאכת בונה למרות שזהו חיבור חיצוני לגוף הקיר, 

בונה הוא כל  יסוד מלאכת  כי מכל מקום  וקידוח חור(,  )לא כמו בתקיעת מסמר 

חיבור לקיר באופן המועיל לשימושו )אף שאין זה מועיל לגוף הקיר(, כי מכל מקום 

לכאורה מקלקל  חור שאדרבה  )וכמו הקודח  לשימושו,  כאם משהו המועיל  בנה 

הקיר, אך בונה זאת לצורך שימושו, לתלות במסמר כלים(. רק כמובן צריך שיהיה 

בגדר 'התוקע' - בחוזק, ולא משהו רפוי, שאזי יהיה זה רק מדברי סופרים - שמע 

יתקע.
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בכלים  שאף  יז,  שיג,  )ראה  לקיר  וקבוע  המחובר  מודעות  בלוח  'נעץ'  ולנעוץ 

המחוברים לקרקע, יש בהם משום בונה(. והרי אפילו כל שהוא של בנייה אסורה. 

]ואמנם לחבר אחד מהאמורים ברפיון בלא חוזק? )דיוק - 'התוקע'(. אין בזה איסור תורה, אך אסור מדרבנן 

שמה יתקע[.

שתוחבו   - בו  נועל  להיות  שהתקינו  שקנה  ב',  סעיף  שיג  בסימן  מבואר  והנה 

קשור  היה  שלא  שאף  יום,  מבעוד  בדלת  שיקשרנו  צריך  אין  הדלת,  אצל  בכותל 

יום ותוחבו שם בשבת, אין בו משום בונה בשבת, הואיל ואינו  ותלוי שם מבעוד 

מבטלו שם, אלא עשוי להוציאו ולהכניסו תדיר.

ומכל מקום דומה הוא קצת לבניין יותר מפקק החלון והארובה, ולפיכך אף אם 

חשב עליו מבעוד יום לנעול בו בשבת, ואף אם ייחדו לכך לעולם, ואף אם כבר נעל 

בו פעמים רבות בחול, והוא מיוחד לכך, אסור לנעול בו בשבת. אלא אם כן תקנו 

ועשה בו מעשה והכינו לכך, בענין שתיקונו מוכיח עליו שהוא עומד לכך, שאז ניכר 

הדבר שאינו מבטלו שם, אלא עשוי להוציאו ולהכניסו תדיר, שכך מוכיח מעשה 

תיקונו, שעל ידי מעשה תיקון זה יש עליו תורת כלי, ואין דרך לשקע כלי בבניין לבטל 

אותו שם לעולם, ואז מותר לנעול בו, אף אם עדיין לא נעל בו מעולם מבעוד יום.

הואיל  הדלת,  לנעול  שבאסקופה  בחור  אותו  שתוחבים  יתד  שהוא  נגר  אולם 

ותוחבים אותו באסקופה למטה - דומה הוא לבניין יותר מקנה שתוחבים בכותל מן 

הצד - ואין נועלים בו. ואף שהנגר הוא מיוחד לכך, ואף אם תיקנו ועשה בו מעשה 

המוכיח עליו שהוא עומד לכך, אלא צריך שיהיה קשור שם מבעוד יום.. שהואיל 

והוא קשור ומחובר שם מבעוד יום, אינו נראה כבונה בשבת.

)ידית(,  'קלאמקא'  בדלת  שקורים  מה  המגביה  ברזל  אברהם:  באשל  ומבואר 

שהוא נופל לפעמים מהדלת ומחזירים אותו עומד זמן מה, כשנופל מהדלת בשבת 

קודש נראה שיש היתר להחזירה לדלת בשבת קודש. כמו סכין ששלפה ודצה מערב 

שבת קודש. ומכל מקום אולי יש לדמות זה קצת לדין של נגר. )אך לפי המבואר 

לעיל בדברי רבינו עכ"פ, מבואר כמעט מפורש לאיסור בזה כדין נגר.

שומר אותו בכותל )עד שיצטרך  נועל עמו, כלומר שכרגע רק  ]ומה שהותר הוא בקנה שהתקינו להיות 

לנעול עמו(, והרי זה כמו סכין )כלי( ששומרו בכותל, שאין זה דומה לבונה כי כולם ידועים שאין דרך לבנות 

עם כלים בכותל[.
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העולה מן האמור: החזרת ידית למקומה בדלת דומה לבונה, ולכן גם במקרה 

שהוא לא מרחיב את הנקב על ידי כך מכל מקום הרי זה דומה לבונה ואסור מדברי 

סופרים. )אבל אם הוא קשור על יד הדלת מבעוד יום, לצורך שימושו בצורה זו(.

מי שרוצה להפשיר בקבוק מים קרים, האם מותר לו לעשות זאת על ידי 
הנחתו על יד מקור חום באופן שלא יבוא אף פעם לרתיחה?

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

איסור בישול גם שלא על גבי האש ממש, והאם יש הבדל אם המים בושלו כבר 

בעבר. ב( אם ישנו איסור, האם האיסור יהיה גם במקרה שרוצה לקחת את המים 

לפני שיגיעו לרתיחה.

ראשית יש להביא את המובא בסימן שיח סעיף ז', בגדר איסור מבשל, שהמבשל 

הוא מאבות מלאכות שכן במשכן היו מבשלים סממנים לצבוע בה, ולא בישול במים 

בלבד אלא אף הטיגון והאפייה והצלייה הן בכלל בישול, וכן כל מי שריפה גוף קשה 

באור, כגון המתיך אחד ממיני מתכות או המחמם את המתכת עד שנעשה גחלת, 

וכן הממיס השעוה או החלב או הזפת והגופרית באור, או שהקשה גוף רך באור, 

כגון המניח כלי אדמה באור עד שנעשו כלי חרס חייב משום מבשל.

וכשם שאסור לבשל באור, כך אסור לבשל בתולדת האור, כגון לתת ביצה בצד 

קדרה שהתחממה באור, או לשברה על הסודר שהתחמם באור - כדי שתצלה מעט, 

ואם נצלית שם כמאכל בן דרוסאי חייב משום מבשל כמו בצולה על האור.

ואפילו בתולדת חמה, כגון בסודר שהתחמם בחמה אסור, גזרה משום תולדות 

האור, שהרואה סבור שהתחמם הסודר באור.

והנה כל תבשיל או משקה שלא נתבשל כל צרכו, אפילו נתבשל כבר כמאכל 

אלא  מאליו,  יתבשל  ואפילו  רותח,  בעודו  אפילו  בישול  משום  בו  יש  דרוסאי,  בן 

שעושה דבר שמקרב בישולו - כגון שמגיסו בכף.

ושיעור מאכל בן דרוסאי: מבואר בסימן רנג סעיף יג, שיש אומרים שהוא כמו 

שליש בישול הראוי לכל אדם, ויש אומרים שהוא כמו חצי בישולו. ולעניין הלכה: 

אף על פי שבדברי סופרים הלך אחר המקל, מכל מקום משום חומר שבת צריך 
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ליזהר לכתחילה שיתבשל חצי בישולו מבעוד יום, אם אין שם אחד מדרכי ההיתר, 

אבל בדיעבד יש להתיר התבשיל בכל ענין, אם נתבשל שליש בישולו מבעוד יום.

ובעניין בישול 'דבר לח' שכבר נתבשל פעם אחת ונצטנן מבואר שם, שכל דבר 

לח יש בו 'בישול אחר בישול', דהיינו תבשיל לח שנתבשל כבר כל צרכו ונצטנן, 

ואפילו לא נצטנן לגמרי, אלא שאין היד סולדת בו, וחממו בשבת עד שהיד סולדת 

בו, חייב משום מבשל.

ויש אומרים, שאפילו נצטנן לגמרי אין בו בישול אחר בישול, ומותר להרתיחו 

בשבת סמוך לאש במקום שאין לחוש לחיתוי.

ונהגו להקל אם לא נצטנן לגמרי, אלא ראוי עדיין לאכול מחמת חמימותו, ]וכן 

בסעיף טו: אם נתבשל כבר כל צרכו אלא שנצטנן מעט, אף על פי שאינו חם כל כך שהיד סולדת בו, כיון שהוא 

חם קצת עד שהוא ראוי לאכול מחמת חמימותו, כבר נתבאר שנוהגים להקל שאין בו משום בישול[.

דיעבד.  לעניין  אפילו  הראשונה  הסברה  כמו  נוהגים  לגמרי  נצטנן  אם  אבל 

ואפילו לתת אותו על תנור בית החורף קודם שמסיק אותו הנוכרי כדי שיתחמם 

כאשר יסיק אותו אסור, וכן בכל דבר שיתבאר שיש בו משום בישול.

ושיעור 'יד סולדת בו': בין 		 מעלות ל5	 מעלות לערך, ויש ללכת לחומרא בכל 

אופן.

אך בישול דבר לח שכבר נתבשל והיד סולדת בו מבואר שם, שאם ה'דבר לח' 

חם כל כך - עד שהיד סולדת בו, ומרתיח אותו יותר, אין בזה משום בישול, ומותר 

אפילו לכתחילה להרתיח אותו סמוך לאש במקום שאין לחשוש לחיתוי.

העולה מהאמור: שאם הם לא יכולים לבוא לרתיחה של יד סולדת, מותר. אך 

אם יכולים לבוא ליד סולדת אסור להניחם שם, גם אם רוצה לקחתם לפני שיבואו 

לרתיחה.
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האם מותר לקשור ספר תורה בחגורה באמצעות קשר ועניבה על גביו, אם 
לא יקראו עוד בספר תורה באותה שבת?

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

מעוניין  הבדל אם  יש  ב( האם  לגבי מלאכות שבת.  גביו  על  ועניבה  עשיית קשר 

להתיר את הקשר באותו יום וכן אם יש הבדל אם מדובר לצורך מצוה או לא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שיז, סעיף א', שהקושר 

ומתירים  קושרים  חלזון  ציידי  היו  במשכן  שכן  מלאכות,  מאבות  הם  והמתיר 

שצריך  ופעמים  קיימא,  קשרי  והם  קשרים,  עשויות  רשתות  שכל  ברשתותיהם, 

ליטול חוטים מרשת זו ולהוסיף על זו, ומתיר מכאן וקושר מכאן.

ואמנם מן התורה אינו חייב אלא על קשר של קיימא העומד להתקיים לעולם, 

דהיינו שקושרו על דעת שישאר כן כל זמן שאפשר לו להיות קיים, - וכל זמן שלא 

יצטרך לו להתירו. ואף על פי שאפשר שיצטרך לו להתירו בזמן קרוב ויתירנו, אף 

על פי כן, הואיל וכשקושרו אינו קוצב זמן בדעתו מתי יתירנו, ואפשר שישאר כן 

לעולם, הרי זה נקרא קשר של קיימא וחייבים על קשירתו ועל התרתו.

יתירנו בוודאי,  זה לאיסור תורה, אבל אם קוצב בדעתו איזה זמן שאז  אך כל 

אפילו הוא זמן ארוך מאד, אין זה של קיימא מן התורה ופטור בין על קשירתו בין 

על התרתו, אבל מדברי סופרים נקרא זה גם כן של קיימא, הואיל ועומד להתקיים 

איזה זמן. ואסור בין לקשרו בין להתירו.

וישנם קשרים שמותר לעשותם, כמבואר שם, שכל קשר שאינו עומד להתקיים 

כלל, אלא להתירו באותו היום ]בתוך 	2 שעות[, כגון קשרים שבמלבושים ומנעלים, 

ולהתיר  וכשפושטן ערבית מתירן, מותר לקשרם  שכאשר לובשן שחרית קושרן, 

אותם בשבת.

]יש אומרים שכל קשר שאינו עומד להתקיים שבעה ימים, אינו נקרא קשר של קיימא - אפילו מדברי 

סופרים, ומותר לקשרו ולהתירו בשבת. ואפילו אם רוב הפעמים דרכו לקיימן שבעה ימים, אלא שלפעמים 

גם כן מתיר אותו בתוך שבעה, אם קשרן בסתם, אינם נקראים קשר של קיימא. ולענין הלכה יש להחמיר[.

הקשר,  ואיכות  חוזק  מצד   - האסורים  קשרים  בגדר  הפוסקים  נחלקו  והנה 

לעולם,  להתקיים  העומד  קשר  על  אפילו  התורה  מן  חייבים  שאין  אומרים,  שיש 
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אלא אם כן הוא מעשה אומן, דהיינו שהוא קשר חזק ואמיץ כקשרים שהאומנים 

עושים בשעת מלאכתן. אבל הקושר קשר של קיימא - ואינו מעשה אומן, פטור. 

אבל קשר שהוא מעשה אומן, אפילו אינו עשוי להתקיים כלל אלא להתירו ביומו, 

אסור מדברי סופרים לקשרו ולהתירו בשבת, גזרה משום קשר מעשה אומן העשוי 

להתקיים לעולם, שחייבים עליו מן התורה.

ויש חולקים ואומרים שאין חילוק כלל בין מעשה אומן למעשה הדיוט, שאפילו 

קשר שהוא מעשה הדיוט, חייבים עליו מן התורה אם הוא של קיימא. ואם אינו 

עומד להתקיים כלל, בעניין שמותר במעשה הדיוט, מותר גם כן במעשה אומן.

ולמעשה יש להחמיר כסברא הראשונה. ולכן נהגו ליזהר שלא לקשור או להתיר 

שום קשר שהוא שתי קשרים זה על זה, אפילו הוא עומד להתירו ביומו, מפני שאין 

אינו  אפילו  ולהתירו  לקשרו  שאסור  אומן  מעשה  נקרא  קשר  איזה  בקיאים  אנו 

עומד להתקיים כלל, וכל קשר אמיץ שהוא קשור הדק היטב יש להסתפק בו שמא 

זהו מעשה אומן, וב' קשרים זה על גבי זה הוא גם כן קשר אמיץ.

אם  להתירו  ומותר  סופרים,  בדברי  להחמיר  אין  צער  במקום  מקום,  ומכל 

אינו עומד להתקיים כלל, בעניין שמותר בוודאי מעשה הדיוט, כיון שלפי סברא 

האחרונה מותר אפילו בוודאי מעשה אומן.

ואמנם העושה קשר אחד - ועניבה על גביו מותר כמבואר שם, שהקושר שתי 

דברים יחד - בקשר אחד ועניבה על גביו, אין להסתפק בו כלל בקשר מעשה אומן, 

ומותר לקשרו ולהתירו בכל ענין - אם אינו עומד להתקיים כלל, אלא מתירו באותו 

היום.

והנה לצורך מצוה, או צורך גדול, אזי כל קשר שאינו נקרא של קיימא מן התורה 

אלא מדברי סופרים, מותר לקשרו לצורך מצוה, כגון שקושר למדוד אחד משיעורי 

תורה. ואפילו קשר מעשה אומן מותר לקשור אם אי אפשר למדוד בעניין אחר. 

כמבואר שם בסעיף ד'.

העולה מן האמור: שמותר לקשור ספר תורה בקשר ועניבה גם אם לא יתירו 

זאת באותו יום. כאשר אופן קשירה זו חזק יותר מסתם כריכה ותחיבת החגורה זה 

על גבי זה.
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מי שיש לו פסנתר חשמלי בבית ומעניין לכסות אותו בשבת באיזה מפה 
בכדי שהילדים לא ישחקו עם הפסתנר?

נחשב  מוקצה  איזה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

פסנתר. ב( האם מותר לכסות עם דבר היתר - מוקצה, והאם יש הבדל אם בזמן 

שמכסה את האיסור הוא זז מעט על יד כך.

ראשית שי להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן שח סעיף א', שאסרו חכמים 

לטלטל מקצת דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. א( אם הזהירו נביאים וצוו 

שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול ולא שיחת השבת כשיחת החול, שנאמר 

ודבר דבר, קל וחומר שלא יהא הטלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהא כיום 

חול בעיניו. ב( מפני גדר הוצאה - שמא ישכח ויוציא הדבר שמטלטל בידו - לרשות 

הרבים. ג( מפני שמקצת העם אינם בעלי אומנות אלא בטלים כל ימיהם, כגון יושבי 

קרנות - שכל ימיהם הם שובתים ממלאכה, ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל 

כשאר הימים, נמצא שלא שבת שביתה הניכרת. )שח, א(.

]ולציין, שהטעם הראשון שייך בכל. השני רק במקום שאין ערוב. השלישי רק לאנשים מסוימים ממש[.

והנה גדר האיסור הוא דוקא טלטול בידיו ממש, אבל טלטול שלא בידיו ממש 

מותר, כמבואר שם בסעיף טו, שכל מוקצה אינו אסור אלא לטלטלו כדרכו בחול, 

דהיינו בידיו אבל מותר לטלטלו בגופו, וזהו נקרא טלטול כלאחר יד - שהוא בשינוי 

הילוכו  דרך  ולכאן  לכאן  לפנותו  ברגליו  מוקצה  לטלטל  מותר  ולכן  החול.  מדרך 

לצורך מקומו או אפילו לצורך המוקצה עצמו כדי להצניעו, ואין צריך לומר שמותר 

לטלטל מוקצה על ידי נפוח בפיו, שאין לך טלטול כלאחר יד גדול מזה.

וכן מבואר בסימן רעו סעיף ט', שבין נר של שעווה וחלב בין נר של שמן מותר 

בטלטול, לפי שטלטול הנר אינו אסור אלא מפני שהוא מוקצה, וכל מוקצה מותר 

כגון  הצד,  מן  בטלטול  בהיתר  לכאן  הנר  להביא  ויכול  הצד,  מן  בטלטול  לטלטלו 

באחורי ידיו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה.

ולפי זה, כל דבר שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא הנמצא במקרר או במקפיא 

הנמצא  דבר  לקחת  רוצה  אם  בזה,  וכיוצא  קפואים,  עופות  קטניות,  קמח,  כמו 
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אחריהם, אזי אין לטלטלם אלא בשינוי, ואם אי אפשר יצטרך לקרוא לנוכרי ולומר 

לו אם הוא לצורך מצוה וכדומה.

וכמו כן מותר לטלטל מוקצה בגופו, כמבואר שם בסעיף נב, שעצים וכן נדבך 

של אבנים, מותר בכל עניין לשבת עליהם כך בלי שיגע בהם לסדרם, אף על פי שלא 

ולא עשה בהם שום מעשה  ולא חשב עליהם שום מחשבה,  ישב עליהם מעולם, 

ואף אם הם מתנענעים  יום. שכל מוקצה אינו אסור אלא בטלטול בלבד,  מבעוד 

תחתיו בישיבתו, אין זה נקרא טלטול, שטלטול כלאחר יד הוא.

ולעניין נגיעה במוקצה ללא הוזזה מבואר שם בסעיף יד, שכל מוקצה אינו אסור 

אלא בטלטול, אבל מותר ליגע בו בידיו, ובלבד שלא ינענע אפילו מקצתו.

דוגמאות לדבר: מותר ליגע במנורה שהנרות דולקות עליה - אם אינה תלויה 

וכן מותר לקחת דבר היתר  דולקת בתוכו,  בית החורף שהאש  או בתנור  באוויר, 

המונח על דבר מוקצה, וכן להניחו על גביו, מפני שכל מוקצה אינו אסור בהנאה 

להשתמש בו בלא טלטול.

על  כלי  לכפות  שמותר  י',  סעיף  שי,  בסימן  מבואר  המוקצה  לצורך  הוא  ואם 

גבי מוקצה, שבזה אינו אוסר הכלי בטלטול, ובלבד שלא יגע הכלי במוקצה, שאף 

שמוקצה מותר בנגיעה בעלמא אפילו בידיו - כל שאינו מנענע, מכל מקום כאן 

שהנחת הכלי על המוקצה היא לצורך המוקצה, אסור אפילו נגיעה על ידי הכלי.

במוקצה,  הכלי  יגע  שלא  חכמים  הזהירו  שלא  ואומרים,  זה  על  חולקים  ויש 

אלא כאשר המוקצה הוא דבר המתנענע על ידי נגיעת הכלי, כגון ביצה וכיוצא בה, 

שנמצא שהוא מטלטלה על ידי הכלי, ולא התירו טלטול על ידי דבר אחר - אלא 

לצורך דבר המותר.

ואמנם בסימן תצה סעיף טו סתם לאיסור אם הוא לצורך המוקצה.

שכשאר  באופן  מוקצה  שהוא  מכשיר  על  לכסות  שמותר  האמור:  מן  העולה 

מכסה אותו לא נוגע בו, כמו למשל אם זורק עליו את הכיסוי מבלי לגעת בו.
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לוח מודעות המכיל מודעות של ענייני היתר בשבת, וכן פרסומות שאסור 
גם  יתקל  בוודאי  כאשר  בשבת  בו  להסתכל  מותר  האם  בשבת,  לקרותם 

בהם?
מקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

האיסור לקרוא בשבת בענייני מקח וממכר, והאם יש הבדל אם מעונין לקנות או 

סתם מסתכל בהם להנאתו. ג( האם יש היתר לקרוא בדברי מצוה למרות שכרוכים 

באיסור, וכן בדברים שהם מועילים לגופו וכדומה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן שז סעיף א', שעל הפסוק 

"וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר". "ממצוא חפצך", דרשו חכמים 

'חפציך' אסורים לבקשם בשבת.

וגדר האיסור - קידום עניינים האסורים, כמבואר שם, שאפילו דבר שאינו עושה 

בו שום מלאכה לא של תורה ולא שבות מדברי סופרים, אלא שעושה איזה מעשה 

המותר אפילו הליכה לבדה, ומעשה זה או הילוך זה הוא בשביל לעשות אחר השבת 

איזה דבר שאסור לעשותו בשבת - בין מן התורה בין מדברי סופרים, שנמצא מזמין 

את עצמו בשבת בפועל ממש - לא בהרהור לבד - לדבר האסור בשבת.

 - השבת  אחר  צריכה  היא  מה  לראות  בשדהו  המהלך  אדם  לדבר;  דוגמאות 

מעידור וניכוש וכיוצא בהם - מדברים האסורים בשבת. או שהולך לפתח המדינה 

זה  ויושב שם עד שתחשך, כדי למהר לצאת בלילה למרחץ שחוץ לעיר. שהילוך 

בשבת, הוא בשביל חפצים האסורים בשבת.

כמו כן, אדם האומר לחברו שיעשה לו דבר למחר, שאמירה זו לחברו מועלת 

לעשייה שלמחר, שעל ידי אמירה זו עושה חברו למחר, ונמצא שהוא מוצא חפציו 

בשבת ע"י אמירה זו שאומר לחברו, ואסור משום ממצוא חפצך.

ומשכנות  וממכר  ומקח  חובות  שטרי  דהיינו  הדיוטות",  "שטרי  קריאת  וכן 

וחשבונות וכל כיוצא בהם - מחפצים האסורים לעשות בשבת, אסור לקרוא אותם 

בשבת משום "ממצוא חפצך".

כא,  בסעיף  שם  כמבואר  אסור,  הרהור  אפילו  חפצך"  "ממצוא  באיסור  והנה 

ולא אמרו שדבור אסור  בפיו,  לעיין בשטרי הדיוטות בלא קריאה  שאסור אפילו 
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הרהור מותר אלא כשאין הדבר ניכר שמהרהר בחפצים האסורים, אבל כאן שניכר 

ממצוא  איסור  בכלל  זה  הרי  בשטר,  הכתובים  האסורים  בחפצים  שמהרהר  לכל 

חפצך, כמו שבכלל זה המטייל בשדהו לראות מה היא צריכה, שאף שהטיול בשדה 

דבר המותר הוא מצד עצמו, וגם ההרהור בצרכי שדהו דבר המותר הוא, אעפ"כ כיון 

שניכר לכל שמטייל שם בשביל כך, אסור משום ממצוא חפצך.

ולפי זה אסור לקרוא בכל סוגי מסמכי בנקים. סוגי הקבלות של קנייה ומכירה. 

קנייה  של  מחיר  הצעות  או  עסקיו,  לצורך  שקיבל  מחיר  הצעות  אשראי.  מסמכי 

הצעות  ואפילו  מייל,  או  מפקס  שהדפיס  בדפים  בין  בעיתון,  )בין  שונים  ומכירה 

ופרסומות  מודעות  נסיעות.  זמני  לוחות  ראווה(.  בחלון  ברחוב  המוצגים  מחיר 

בעיתונים, בלוחות מודעות, וכל כיוצא בזה, - על ענייני קניה ומכירה שונים. ספרי 

בישול שמובא שם גם את אופני הבישול ואפיה. דפי הגהה )ובזה גם ישנו חשש 

שמא יבוא למחוק ולכתוב(.

ויש לציין; שכל דברים האסורים בקריאה נחשבים 'מוקצה': או מוקצה מחמת 

חסרון כיס, או נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור. אא"כ יש בהם גם דברי תורה וכיוצא 

בזה, כמבואר שם בסעיף לז.

והנה כל דבר שאפשר שיש בו איזה צורך ותועלת הגוף יש מתירים זאת, וכמו 

למשל לקרות אגרת השלוחה לו - שאינו יודע מה כתוב בה, כי שמא יש בה דבר 

צורך  אלא  הגוף,  צורך  בהם  שאין  הדיוטות  לשטרי  דומה  ואינו  לגופו,  לו  שצריך 

בה  יקרא  לא  מקום  ומכל  סופרים.  בדברי  להקל  דבריהם  על  לסמוך  ויש  ממונו. 

בכתבים  אף   - קריאה  בלא  בעיון  שמקל  מי  יש  כי  קריאה,  בלא  יעיין  אלא  בפיו, 

ולפי זה יהיה מותר  האסורים לקרוא אותם לדברי הכול, כמבואר שם בסעיף כה. 

לקרוא מתכוני מאכל המותרים לעשותם בשבת. וכן רשימת הרכיבים שישנם על 

גבי מוצרים שונים כאשר נצרך לדעת זאת לצורך גופו.

היתר  של  פרסומות  יש  מודעות  שבלוח  אפשרות  יש  שאם  מהאמור:  העולה 

בעניינים המועילים לגופו, כמו שיעורי תורה וכדומה כפי שמצוי בלוחות מודעות 

שאסור  מודעות  גם  בהם  שיש  ידוע  אם  אף  בו  להסתכל  מותר  הכנסת,  שבבית 

לקרוא אותם בשבת. )אך כמובן שאם בתחילת קריאתו רואה שאין זה נצרך לגופו, 

יעצור מקריאתו(.



62                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

מוקצה  דבר  איזה  ההורים  של  מהמגירה  רשות  בלי  בשבת  לקח  ילד  אם 
שמקפידים עליו כמו לאפון צרור מפתחות של הרכב וכדומה, האם מותר 
לקחת את הילד והמוקצה בידיו - עד למקום שמור שיניח את המוקצה שם 

בכדי שלא יפסד?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם זה נקרא 

יש  ב( האם  יש הבדל באיזה מוקצה מדובר.  והאם  בידיו,  שמטלטל את המוקצה 

הבדל אם מדובר שללא זה יהיה הפסד מרובה או לא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב סימן שיא סעיף יד, בגדר היתר 

שהכלל בטלטול על ידי דבר אחר הוא, שכל שני דברים - אחד  'טלטול מן הצד', 

אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו, והם סמוכים זה לזה, או זה בזה, או זה על זה, 

והוא בעניין שלא נעשה ההיתר בסיס לאיסור, ובזמן שמטלטל אחד מהם מיטלטל 

עמו השני.

ואם מטלטל האיסור בידו וההיתר מיטלטל עמו, לא התירוהו בשום ענין. וזאת 

אפילו אם מטלטל ההיתר בידיו והאיסור מיטלטל עמו, אם הוא מתכוין בטלטול 

לשמרו  כדי  עצמו  האיסור  לצורך  מטלטל  אם  לומר  צריך  אין  האיסור,  לצורך  זה 

מאיזה קלקול והפסד או כדי להצניעו או איזה ענין אחר, אלא אפילו אם מטלטל 

מפני שצריך לו האיסור להשתמש בו איזה תשמיש המותר, כגון לשבת או לשכב 

עליו שזהו מותר, או כגון נר להשתמש לאורו במקום אחר וכל כיוצא בזה, הואיל 

ומיטלטל בשביל האיסור אסור.

אבל אם אינו צריך כלל לגוף האיסור ואינו מטלטלו על ידי ההיתר - אלא בשביל 

דבר המותר, כגון לפנות מקומו זהו טלטול מן הצד שהתירו חכמים, כמו באבן שעל 

פי החבית ומעות שעל הכר.

ואין צריך לומר אם אינו מתכוין כלל לטלטול האיסור שאינו צריך לו כלל, רק 

טלטול ההיתר בלבד, אלא שאי אפשר לו לטלטל ההיתר אלא אם כן יטלטל האיסור 

על ידו, כגון צנון תלוש הטמון בארץ ומקצת עליו מגולים, נוטל אותו בהם ומוציאו 

אף על פי שבנטילתו מזיז עפר ממקומו, והצנון לא נעשה בסיס לעפר שעליו - אף 
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אם היה בדעתו שישאר מונח שם כל השבת, מפני שלא היתה כוונתו שיהא הצנון 

משמש לעפר, אלא שיהא העפר משמש לצנון וכן בכל כיוצא בזה )שיא, יד(.

והנה בשולחן ערוך בסימן שח סעיף ס', מבואר שקליפות שאינם ראויות לבהמה, 

כגון קליפי אגוזים ושקדים וכיוצא בהן שהן אסורות בטלטול כעצים ואבנים, אסור 

להעבירן מעל השולחן בין בידיו בין בדבר אחר שבידיו, כגון לגררן בסכין וכיוצא בו.

על  מונח  הוא  כבר  דבר אחר, אלא כשדבר האסור  ידי  על  ולא התירו טלטול 

דבר המותר, והוא מטלטל בידיו הדבר המותר, והדבר האסור מיטלטל עמו מאליו, 

והן  כבר,  עליה  מונחות  או את המפה שהקליפות  בידיו את הטבלה  כגון שמנער 

מתנערות גם כן ונופלות מעליה מאליהן, שהטבלה לא נעשית בסיס לדבר האסור, 

הואיל ולא היו הקליפות מונחות עליו בבין השמשות - שהוא תחילת כניסת השבת.

מה שאין כן כשמגרר אותם בסכין, אינן מיטלטלין מאליהן, אלא הוא מטלטלן 

על ידי הסכין - שנעשה לו כיד ארוכה.

ובנוגע להרים תינוק כשיש בידו דבר מוקצה מבואר בסימן שט סעיף א', שנוטל 

אדם את בנו ברשות היחיד והאבן בידו, ואינו חשוב כמטלטל את האבן בידיו, והוא 

שאי אפשר בעניין אחר, כגון שיש לבנו געגועים עליו, שאם לא יקח אותו יחלה, 

ולא גזרו על טלטול שלא בידיים ממש במקום סכנת חולי, וגם אי אפשר להשליך 

האבן מיד התינוק מפני שיצעק ויבכה.

אבל אם אין לו געגועים עליו אסור ליטלו, ואינו דומה לשאר טלטול דבר האסור 

שמיטלטל מאיליו על ידי שמטלטל בידו את הדבר המותר שעמו, - שהתירו חכמים 

לדבר  כשצריך  אלא  כן  התירו  שלא  לפי  ההיתר,  מן  האיסור  לנער  אפשר  כשאי 

המותר, אבל כאן אין זה צורך כל כך ליטול את התינוק - כשאין לו געגועים עליו.

ואפילו כשיש לו געגועים עליו לא התירו אלא באבן, אבל אם דינר בידו אסור 

אפילו לאחוז בידו והוא מהלך ברגליו ברשות היחיד, גזרה שמא יפול הדינר מידו 

וישכח אביו ויגביה אותו, ונמצא מטלטל מוקצה טלטול גמור. ולטלטול גמור חששו 

וגזרו אפילו במקום סכנת חולי, כיון שאין שם סכנת נפש אם לא יקחנו.

העולה מהאמור: שאף במוקצה שלא מקפיד עליו אסור לקחת את הילד בידיו 

כדי שיניח אותו במקום אחר. כי נחשב כאילו מטלטל את המוקצה בידיו. ומכל שכן 
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אם הילד מחזיק מוקצה במקפיד עליו, שבזה יש חשש שהאב יטלטל את המוקצה 

בכדי  בו  להחזיק  אפילו  או  הילד  להרים  שאסור  שכן  כל  הילד,  ידי  על  יעזוב  עם 

שינער ויעזוב המוקצה באיזה מקום צדדי, ואפילו אם הילד בוכה מאוד. )אמנם יכול 

לתת לו איזה דבר במקום מה שמחזיק, ולומר לו שיניח המוקצה באיזה מקום אחר, 

או לקחת את זה ממנו באחורי ידיו(.

האם יש איסור לקלוע 'צמה' משיער של ילדה בשבת?
שייך  האם  א(  הבאים:  בפרטים  דלון  שי  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

בקליעת שיער חשש איסור של מלאכת בונה. ב( האם יהיה הבדל בין ילדה קטנה 

לבת שהגיע לגיל מצוות.

ראשית יש להביא את המבוא בשולחן ערוך שיג סעיף ט', בנוגע לאיסור 'מלאכת 

בונה' בכלים, שלא אמרו שאין בנין וסתירה בכלים אלא בבניין גרוע וסתירת בנין 

גרוע, כגון.. כל כלי שהוא של פרקים, אם אין פרקיו תקועים בחוזק, אין בפריקתן 

סתירה גמורה ולא בהחזרתן בנין גמור.

אבל אדם שעושה כלי מתחילתו, הרי זה בנין גמור וחייב משום בונה.. וכן התוקע 

העץ בתוך הקרדום להיות לו לבית יד חייב משום בונה, וכן כל התוקע עץ בעץ: בין 

שתקע במסמר, בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה וחייב.

'כלי של פרקים', אם תקע פרקיו, דהיינו שהידקם בחוזק - בעניין שצריך לזה 

גבורה ואומנות, הרי זה בנין גמור, וחייב משום בונה - אם עשוי להתקיים הרבה.

ולפי זה אסור לחבר חלקי כלים או רהיטים זה לזה בחוזק ובהידוק. - אפילו בלא 

מסמר או דבק.

וכמו כן אסור לתקוע חלקי כלים מעין אלו זה לזה - רק ברפיון ולא בתקיעה 

באופן  פרקיו  תקע  אם  פרקים  של  בכלי  שאפילו  כ',  בסעיף  שם  כמבואר  בכוח, 

שאינו עשוי להתקיים הרבה, הרי זה בנין עראי - ואסור מדברי סופרים, אלא אם כן 

אינו עשוי לקיום כלל כמו שיתבאר להלן.
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לפיכך כל כלי של פרקים שנתפרק, אסרו חכמים להחזירו בשבת - אפילו אינו 

מהדקו אלא מעט - בעניין שהוא רפוי ואינו רפוי, גזרה שמא יתקע בחוזק. אבל אם 

אינו מהדקו כלל, אלא מניחו רפוי לגמרי מותר.

להיות  דרכו  אם  אבל  לעולם,  רפוי  כך  להיות  כלי  של  דרכו  אם  דוקא  זהו  אך 

מהודק ותקוע בחוזק, אף שעכשיו מניחו רפוי, - אסור להחזירו גזרה שמא יתקע. 

כמו למשל כוסות העשויים בחריצים סביב ומהודקים בחוזק, שלדברי הכול אסור 

עוד  שם  ועיין  כא.  שיג,  בסימן  כמבואר  לגמרי.  רפויים  מניחם  אפילו   - להחזירם 

שאפילו בכלי שאין רגילים בדרך כלל להדקו בחוזק כל כך, מכל מקום יש להחמיר 

שלא להחזירו אלא ברפיון גמור.

ולכן יהיה אסור מדברי סופרים להחזיר מקל של מטאטא ברפיון. וכן להחזיר 

רגל שולחן, או חלקי מיטה או כסא - ברפיון. וכן בורג שנפל ממשקפיים ברפיון 

צעצועי  וכן  רב,  לזמן  העומדים  מדויקים  הרכבה  משחקי  לחבר  וכן  להדקו.  בלא 

קיפולי נייר קשיחים, העומדים לזמן רב. עטיפת ספרים או מתנות.

כמבואר  מותר,  בתדירות,  ולחברם  לפרקם  שהדרך  בכלים  מדובר  אם  אמנם 

כיסויי כלים העשויים בחריצים סביב, אף על פי שמהדקים  שם בסעיף כא, שכל 

אותם בחוזק מאד על פי הכלי, אין בהם שום איסור לא בנטילתן משום סתירה ולא 

בהחזרתן משום בנין, לפי שאינן עשויים לקיום כלל, רק לפותחן ולסוגרן תדיר - 

גם בשבת עצמה. ולא אסרו בנין עראי וסתירתו, אלא כשאינו עשוי על מנת לסתור 

אותו בשבת עצמה.

ולפי זה יהיה מותר, לפתוח ולסגור בקבוקים בפקק הברגה. וכן להגדיל שולחן 

וכן  לכך.  המיוחדים  השולחן  בנקי  והכנסתם  לכך  המיועדות  פלטות  באמצעות 

להגדיל או להקטין גובה הסטנדר על ידי הברגה. וכן משחקי הרכבה שונים, שהדרך 

שמפרקים אותם מיד לאחר המשחק.

והנה מלאכת בונה שייך גם בגוף האדם - בשיער האדם, כמבואר בשולחן ערוך 

סימן שג סעיף כו, שאסור לקלוע האישה שערה בשבת, ולא להתיר קליעתה, אבל 

יכולה לחלוק שערה. הגה: ויש אוסרים לחלוק שערה, דהיינו לעשות השייטיל. וכן 

נהגו - כדעה זו האוסרת - לאסור לעשות על ידי כלי, אבל באצבע בעלמא נהגו 

להקל.
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אמנם אם כבר היו מסודרות מערב שבת, ורק רוצה מעט לסדר או לתקן את 

המראה. כמו פאות מסולסלות מערב שבת, ורוצה מעט לסדרם. וכן פאה מסורקת 

ורוצה מעט לסדרה. וכן לסדר מעט בידיו את שערות ראשו או זקנו, כאשר חלק 

השולחן  קצות  )ראה  המקווה.  לאחר  זקן  לקפל  וכן  לצדדים.  קופצות  מהשערות 

יהיה  וכן  זה מכמה טעמים(.  בכל  על המקלים  זכות  כא. עמוד מא. שמלמד  קמו, 

מותר לילדות הרוצות לחלק את השערות לשני חלקים בידיים.

העולה מהאמור: שכל סוגי קליעות שיער ובנייתו בצורה מיוחדת על ידי סלסול 

מיוחד אסורות בשבת משום איסור מלאכת בונה.

האם יש חשש איסור לתכנן בשבת נסיעה של קהילה לקברי צדיקים?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש חשש 

לשון  מזכיר  בין אם  יש הבדל  ב( האם  ללא עשייתם.  על מלאכות  בדיבור  איסור 

ג( האם יש הבדל בין דברי רשות  נסיעה או שאומר רק בלשון מותרת, כמו נלך. 

לדברי מצוה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן שז סעיף א', בעניין מקור 

האיסור וגדרו, שעל הפסוק "ודבר דבר" דרשו חכמים 'שלא יהא דיבורך של שבת 

ואפילו דבר שאינו אסור  כדיבורך של חול', שלא יאמר דבר פלוני אעשה למחר. 

וכיוצא  וממכר  ומקח  שכירות  )כגון  סופרים,  מדברי  אלא  עצמה  בשבת  לעשותו 

בהם( מכל מקום אסור לדבר בו בשבת. ואף על פי שאין דיבור זה שבשבת מועיל 

לו כלום לעשייה שיעשה למחר.

וההבדל בין "ודבר דבר" לאיסור "ממצוא חפצך" הוא, שאדם המדבר על עצמו 

מה שיעשה למחר אינו דומה לאומר לחברו שיעשה לו דבר למחר, מפני שאמירה 

לחברו מועלת לעשייה שלמחר, שעל ידי אמירה זו עושה חברו למחר, ונמצא שהוא 

מוצא חפציו בשבת ע"י אמירה זו שאומר לחברו, ואסור משום ממצוא חפצך.

משום  לאסור  אין  למחר,  פלוני  דבר  שיעשה  עצמו  על  כשאומר  כן  שאין  מה 

ממצוא חפצך, שאינו מוצא חפציו ע"י אמירה זו, שאף אם לא היה אומר כן בשבת 

היה יכול לעשות כן למחר, ומכל מקום אסור הדבר משום ודבר דבר - שלא יהא 

דיבורו בשבת כדיבורו בחול.
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דוגמאות לדיבור המקדם את האיסור: אמירה לנהג הסעות על נסיעה שזקוק 

עניין  באיזה  לעזרתו  שזקוק  כך  על  לאדם  אמירה  ראשון.  ביום  או  שבת  במוצאי 

בעסקיו - הרי אלו דיבורים האסורים משום "ממצוא חפצך".

דוגמאות לדיבור שאינו מקדם את האיסור, אך הוא דיבור בענייני איסור: דיבור 

מאכל  דבר  אפיית  או  בישול  אופן  על  דיבור  השבוע.  לעשות  שהולך  נסיעה  על 

מסוים. דיבור על מה שהולך לקנות השבוע - הרי אלו אסורים משום "ודבר דבר".

כמו כן, עשיית רמז בלבד מותרת, כמו למשל, מותר לומר לפועל הנראה בעיניך 

לשוכרו  בערב  לו  שצריך  מבין  כך  שמתוך  פי  על  אף  לערב,  עמי  לעמוד  שתוכל 

"ודבר דבר" - דבור אסור,  למלאכה, לפי שלא נאסר אלא דבור מפורש, שנאמר 

הרהור )דהיינו מה שמבין מתוך דבריו( - הרי זה מותר. אבל לא יאמר היה נכון עמי 

לערב, שזהו כמדבר בפירוש שרוצה לשכרו. כמבואר שם בסעיף יד.

דוגמאות להיתר: אמירה לנהג הסעות - נראה לך שתהיה פנוי הערב בשבילי. 

או אמירה לסוחר או לפועל - נראה לך שיהיה לך כמה דקות בשבילי במוצאי שבת.

דוגמאות לאיסור: אמירה לנהג הסעות - אני צריך אותך להיום בערב, תבוא 

לביתי. אמירה לסוחר או לפועל - אני צריך אותך להיום בערב, תבוא אלי לבית.

והנה כל האמור הוא לצורך דברי הרשות, אבל דיבור לצורך מצוה מותרת כאשר 

זהו לצורך המצווה, וכלל הדבר בגדר בצורכי מצוה הוא כמשמעו, דיבור שהמצווה 

צריכה לו.

וכפי שמבואר שם, שאפילו לומר מצוה פלונית אעשה מחר אסור - אם הוא 

מצוה שאסור לעשותה בשבת, ולא אמרו שחפצי שמים מותר לדבר בהם בשבת, 

אלא כשיש צורך למצווה בדיבור זה, אבל כאן אין אמירתו מועלת כלום לעשייה 

שלמחר.

דוגמאות לדבר: מותר לשדך התינוק לצורך אירוסין, שדבור של מצוה הוא, וכן 

לדבר עם מלמד אם רוצה להישכר ללמד את בנו ספר או אפילו ללמדו אומנות, 

שזהו ג"כ מצוה, שאם לא תהא לו אומנות לפרנס עצמו ילסטם את הבריות. ]אבל 

לצורך  ולא התירוהו  גמור  שבות  זהו  כי  מעות אסור,  סכום  לו  להזכיר  ואפילו  המלמד בשבת,  לשכור  אסור 

מצוה[.
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וכן מותר לפסוק צדקה לעניים, שדבור של מצוה הוא כמבואר שם בסעיף יד. 

ובזה מותר לומר סכום כי אין זה מביא לאיסור, כי לא קונה מאומה ולא משכיר. 

ולא כמו בשדכן וכדומה שאסור לומר סכום מקח, מאחר ואסור להשכירו, ועל כן 

לעולה  אוסרים  רבינו שיש  טו מביא  ובאמת בסעיף  עמו סכום.  לפסוק  גם אסור 

לורה לומר סכום, מאחר ובזה נראה כקונה עלייתו בתשלום, והרי זה כאמירת סכום 

לשדכן, ומ"מ מביא שהמנהג להקל, כי נחשב כפוסק צדקה.

העולה מהאמור: שאם התכנון הוא לדבר מצוה כמו לתפילה והתחזקות ביראת 

בענייני  דיבור  נאסר  ולא  מאחר  בשבת  זאת  לתכנן  מותר  צדיקים,  בקברי  שמים 

בשלימות  הנסיעה  בתכנון  יחסר  בשבת  התכנון  ללא  אם  כמובן  זאת  אך  מצוה. 

הראויה לו.

נשים  כניסת  לצורך  הכנסת  בית  של  במבואה  מחיצה  לתלות  מותר  האם 
לאירוע של בר מצווה הנערך בשבת?

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

לאיסור עשיית אוהל בשבת והאם יש הבדל בין אוהל למחיצה. ב( האם יש הבדל 

בין עשייתו באופן קבוע לארעי. ג( האם יש הבדל לאיזה צורך נעשית המחיצה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן שטו סעיף א', אסור לעשות 

אהל דהיינו גג המאהיל עליו להגן מאיזה דבר כגון מן החמה או מן הגשמים או מאיזה 

דבר אחר, אפילו הוא עראי שאינו עשוי להתקיים, ואפילו אין מחיצות תחתיו, כגון 

שפורס מחצלת על גבי ארבע קונדסים, אעפ"כ כיון שעשוי כדי להאהיל ולהגן הרי 

זה אהל גמור, ואסרוהו חכמים אף על פי שהוא עראי, גזרה משום אהל קבע שהוא 

תולדת בונה.

ולפי זה אסור לפתוח מטריה בשבת )קצות השולחן קכ, ח(. וכן אסורה פתיחת 

שמשיה הקבועה בגינה )עיין סעיף יז(. וכמו כן פתיחת רשת או גגון על עגלת ילדים 

)קצות השולחן שם(.

אלא  אסרו  שלא  ב',  בסעיף  שם  כמובא  מותרת,  ארעי  אוהל  תוספת  ואמנם 

לעשותו בתחילה בשבת אבל אם היה אהל עראי עשוי מבעוד יום מותר להוסיף 
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שיעור  שזהו  טפח,  כדי  יום  מבעוד  פרוסה  המחצלת  היתה  אם  כגון  בשבת,  עליו 

להיות נקרא אהל, מותר לפרוס אותה כולה למחר ולהוסיף עוד עליה, שהכול אינו 

אלא תוספת לאהל טפח העשוי מאתמול, ואפילו לפרוס על מחיצות מותר בעניין 

זה.

אף שהיא  כולה  דהיינו שהמחצלת  הכריכה,  מן  חוץ  הוא  ואולם טפח שאמרו 

כרוכה ונתונה שם מבעוד יום, ויש בעובי עיגול כריכתה כדי טפח ויותר, אף על פי 

כן צריך שיהיה יוצא ממנה כדי טפח פרוס לאהל, מפני שסביב העיגול אינו נראה 

כאהל כלל.

ולפי זה מותרת פתיחת דברים האמורים כאשר הם פרוסים טפח )לפי הגאון 

רבי חיים נאה - 	 ס"מ( - מערב שבת. וכמו למשל הארכת שולחן על ידי פלטות.

קבועה  שמחיצה  ג',  בסעיף  שם  מבואר  קבועה  מחיצה  עשיית  לעניין  והנה 

אסורה בכל ענין, אפילו אינה נעשית אלא לצניעות בעלמא, ואפילו להוסיף עליה 

תוספת קבוע אסור בכל ענין, ומכל מקום מותר לתלות בשבת סדינים המצוירים 

לנוי, אף על פי שקבועים שם, כיון שאינן עשויים שם למחיצה.

כדי  אותה  עושה  ואפילו  בשבת,  לכתחילה  עראי  מחיצות  לעשות  מותר  אבל 

וכן אם עושה אותה בשביל  להגן מן החמה או מן הצינה אינה כאהל בשביל כך, 

ואין צריך לומר שמותר לעשות מחיצות לצניעות  יכבה אותן הרוח,  הנרות שלא 

הדרשה  בשעת  שעושים  מחיצה  כגון  או  מגולה,  במקום  יושב  יהא  שלא  בעלמא 

להפסיק בין אנשים לנשים, וכל כיוצא בזה.

ועל פי זה, תליית וילון וכיוצא בזה, על ידי הידוקה בנעצים, מסמרים וכדומה. 

וודאי אסור מכל מקום אפילו מוסרת מיד לאחר הדרשה כי זהו בונה כמו שלא נתיר 

עשיית שולחן עם מסמרים רק לצורך קריאת התורה ומיד לפרק.

אלא כוונת רבינו קבוע בזמן שאינו עומד לזמן ארעי. שאפילו לצניעות אסור 

כמו בעזרת נשים. מה שאין כן לזמן דרשה בלבד שזהו לזמן ארעי יהיה מותר. אך 

בכל זה רק תולה ולא קובע אותה בחיבור מסמרים ונעצים שאסור מכל מקום.

אך מחיצת ארעי המתירה אסורה, כמבואר שם, שלעולם אין מחיצת עראי אסורה 

אלא אם כן עושה כדי להתיר סוכה, או להתיר טלטול, או להתיר שאר איסור, כגון 
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שעושה מחיצה גבוה י' טפחים בפני הספרים בפריסת סדין או מחצלת כדי שיהא 

מותר לשמש מיטתו באותו חדר, או כדי לעשות שם צרכיו, אסור לעשותה בתחילה 

בשבת, לפי שבכל מקום שהמחיצה מתירה, היא חולקת שם רשות בפני עצמה, כגון 

כשמתירה איסור טלטול היא עושה אותו מקום רשות היחיד וחולקת אותו מרשות 

הרבים או כרמלית שאצלו, וכן בחדר שבו הספרים היא חולקת אותו לשתי רשויות: 

הספרים הם ברשות בפני עצמה והוא משמש ועושה צרכיו ברשות בפני עצמה, 

וכיון שהוא עושה אותה כדי שתחלוק רשות בפני עצמה, הרי זה כעושה אהל.

ואמנם אם מחיצה זו היתה כבר פרוסה מערב שבת טפח )	 ס"מ(, מותר להוסיף 

עליה גם כאשר היא מתירה.

העולה מהאמור: שמותר לעשות מחיצה לצורך הבדלה בין גברים לנשים משום 

צניעות כאשר המחיצה אינה קבועה, וכן לא תולה אותה באמצעות קשר לקיום או 

מסמרים ונעצים. שבזה יהיה אסור מכל מקום.

דבר  לעשות  לה  מותר  האם  בבית,  בשבת  גם  שנמצאת  גויה  בית  עוזרת 
המותר כמו לשטוף כלים אף שיודע שתעשה לצורך כך מלאכה אסורה כמו 

שתדליק את האור או תק]דליק את המים החמים?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מותר לומר 

לגוי לעשות מלאכה המותרת בשבת כאשר לא צריך לה בשבת. ב( האם מותר גם 

במקרה שיודע מלאכה אסורה לצורך עצמו בשביל כך. ג( אם מותר, האם מותר גם 

ליהודי ליהנות ממלאכה זו של הגוי בדרך אגב.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שז, סעיף ב', שאסרו 

פי  על  ואף  בשכר,  בין  בחנם  בין  לנו מלאכה בשבת  לעשות  לנוכרי  לומר  חכמים 

שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת, ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה 

עד לאחר השבת.

משום שכאשר הנוכרי עושה בשבת, הוא עושה בשליחות היהודי, ואף על פי 

שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל, אבל הנוכרי אינו 
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בתורת שליחות מן התורה, מכל מקום מדברי סופרים יש שליחות לנוכרי לחומרא. 

כמו כן, כל דבר שאסור לומר לנוכרי לעשותו בשבת, אסור אפילו לרמוז לו לעשותו.

יתירה מזו: אפילו אם גוי עשה מעצמו מלאכה מהתורה לצורך ישראל - אסור, 

רמיזת  בלא  שבנר  הפחם  להסיר  מעצמו  בא  הנוכרי  אם  שאפילו  שם,  וכמבואר 

היהודי - צריך למחות בידו - אם עושה בשביל היהודי, כיון שהנר הוא של היהודי.

שכר  לו  וקצץ  היהודי  ששכרו  כגון  עצמו,  לטובת  התכוין  הנוכרי  אם  ואפילו 

כך וכך בעד כל יום ויום שידליק לו נרות ויבעיר לו מדורה, או שקצץ לו בעד כל 

הדלקה והדלקה והבערה והבערה, ולא ציווה אותו להדליק ולהבעיר בשבת, אלא 

הוא עושה מעצמו כדי להרבות בשכרו, אף על פי כן אסור ליהנות ממלאכתו בשבת.

והטעם מבואר שם בסימן רעו סעיף א', שמאחר וגוף היהודי יהא נהנה בשבת 

מגוף המלאכה, הרי עיקר המלאכה נעשית בשבת בשבילו, שהרי הנוכרי אינו נהנה 

אלא משכרה, והוא מתכוין בעשיית גוף המלאכה בשבת בשביל  מגוף המלאכה - 

שיהנה היהודי ממנה בשבת, נמצא שעשיית מלאכת השבת היא בשבילו - כאשר 

יהנה ממנה בשבת, ויש לגזור גזרה שמא יאמר לו לעשותה בשבת בשביל הנאתו - 

אם יהיה מותר לו ליהנות ממנה, כשעיקר עשייתה בשביל הנאתו.

ועל כן: נוכרי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל אדם להשתמש לאורו 

ונעשית  בזה חכמים, הואיל  - אפילו למי שלא הודלק בשבילו, שהחמירו  בשבת 

מלאכה גמורה של תורה בשביל ישראל בשבת.

יתירה מזו: צריך להמתין לערב בכדי שיעשו - גזרה שמא יאמר לנוכרי לעשות 

בשבת כדי שיהא מוכן לו במוצאי שבת מיד, ואפילו אחרים שלא נעשית המלאכה 

בשבילם צריכים להמתין כן, שכל שנעשית מלאכת איסור של תורה בשביל ישראל, 

החמירו חכמים שלא לחלק בין מי שנעשה בשבילו לאחרים, כמבואר בסימן שכה.

ואם עשה מעצמו איסור מדרבנן לצורך ישראל, מותר לאחרים מיד. אך לאותו 

ישראל שנעשה בשבילו אסור, ואדרבה - עליו למחות בו על כך שלא יעשה זאת, 

כמבוא להלן בעניין פתיחת אגרת שכל ההיתר הוא מפני שהנוכרי עושה זאת בכדי 

להשלים שליחותו.
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בהכרח,  ממילא  נעשה  והאיסור  המותר,  דבר  עשיית  על  אמירה  לעניין  והנה 

מבואר בשולחן ערוך בסימן רנג, סעיף י', שמקרה ש גחלים בוערות מקיפות ודבוקות 

סביב דופני קדרה, אסור לישראל ליטול הקדרה משם בשבת, לפי שעל ידי נטילת 

ונופלות על התחתונות ומכבות אותן,  הקדרה הוא מחתה את הגחלים העליונות 

ואף שאינו מתכוין לחתות, מכל  זה.  ידי חיתוי  נבערות מאליהן על  הן  והעליונות 

מקום פסיק רישיה ולא ימות הוא, שאי אפשר ליטול הקדרה שלא יחתה הגחלים.

לעשותו  שאסור  דבר  שכל  ואף  אותה,  ליטול  לנוכרי  לומר  מותר  מקום  ומכל 

נעשה מאליו בלא  לנוכרי לעשותו, מכל מקום כאן שהאיסור  לומר  בשבת אסור 

מתכוין, והיהודי אינו אומר לו כלל לעשותו, אלא שולחו לעשות דבר המותר, אם 

כן, אף שמאליו נעשה האיסור, הרי לא נעשה בשליחות היהודי, שהיהודי לא צווה 

אותו על זאת, והנוכרי אינו מוזהר כלל על השבת, אלא שאסור לנו לשלחו לעשות 

איסור.

נורה  נדלקת  הפתיחה  ידי  ועל  מקרר,  לפתוח  לגוי  לומר  מותר  יהיה  זה,  ולפי 

חשמלית. ]וצריך עיון אם מותר ליהודי ליהנות מהאור שבמקרר, ובפשטות ברוב הפעמים אינו נהנה מכך, 

ואינו צריך לזה. ובאמת במקרה שנהנה יצטרך לומר לגוי לאחר הפתיחה שיקח איזה בקבוק שתיה וכדומה, 

ובכך יהנה בעצמו מהאור שבמקרר )נהנה מהמלאכה עצמה(, ושוב יהיה מותר ליהודי ליהנות מהאור[.

העולה מהאמור: מותר לומר לגוי לעשות דבר המותר בשבת כמו לשטוף כלים 

במקרה שזהו לצורך השבת כמו שהכלים הם לצורך הסעודה, אף שיודע בוודאות 

שלשם כך יעשה מלאכה אסורה ליהודי כמו שידליק את האור במטבח וכיוצא בזה. 

ומותר אחר כך גם ליהודי ליהנות מהאור, מאחר ו'נר לאחד נר למאה', והגוי הדליק 

זאת מתחילה לצורכו בלבד.

מים שנשפכו בשבת על שולחן וכיוצא בזה, האם ניתן לנגב אותם באמצעות 
מפיוני מנייר או מבד?

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

ישנו בניגוב מים מאיזה מקום באמצעות בד או נייר. ב( כמו כן יש לברר האם יהיה 

בין אם מנגב  ישנו הפרש  ג( האם  הבדל בכמות המים שנשפכה או היכן נשפכו. 

באמצעות ספוג שיש לו בית אחיזה או לא.
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ראשית יש להביא את המובא ב שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב 

סעיף יב, שאסור לנגב כוס שהיה בו מים או יין, באמצעות מפת בד, משום שישנו 

חשש שיבוא על ידי כך לידי סחיטה. מאחר והכוס היא צרה וצריך לדחוק את המפה 

בתוך הכוס.

נחשבת  במים  ששרייתו  במפה  אומרים  שלא  הפוסקים  לפי  אפילו  כלומר, 

ככיבוס, משום שהמפה היתה נקיה מתחלה, ולא היה בה לכלוך, וגם שקינוח זה 

נחשב דרך לכלוך ולא דרך כיבוס, מכל מקום אסור לעשות זאת משום שמא יבוא 

לידי סחיטה. )משנה ברורה(.

והנה מביא שם מה שכתב בתשובת הרדב"ז בסימן ריג לעניין ניגוב כוס וקערה, 

שהעולם אינם נזהרים בזה, וכן למעשה אין לחוש לכך, מאחר ובדרך כלל אין דבוק 

בדופני הכלי מים כל כך הרבה מים עד שנחשוש שיבוא לידי סחיטה. אלא אם כן 

בין כלי לכלי,  לידי סחיטה  זו הרבה כלים, שבזה קרוב הדבר שיבוא  מנגב במפה 

וראוי לגעור בו שלא יעשה כן.

וממשיך שם, שבסמרטוט המיוחד לכך - שאין מקפיד עליו לסחוט אותו, לדברי 

יהיה  באם  מותר  יהיה  כלים הרבה  בה  לנגב  לומר שאף  ונראה  מותר.  יהיה  הכול 

הסמרטוט לח מצד אחד על ידי הניגוב, וינגב בה מהצד השני.

לנגבו אפילו בסמרטוט המיוחד  ואמנם באופן שאסור כתבו האחרונים שאין 

לכך, כי למרות שאין בזה משום מלבן, מכל מקום אי אפשר שלא יבוא על ידי כך 

לידי סחיטה. אבל דבר רחב כגון שנשפך מים על שלחן וספסל לדברי הכול יהיה 

מותר לספוג את המים בדבר שאין מקפיד עליו.

ואף שלכאורה משמע מדברי הרדב"ז שאף במפה המיוחדת לניגוב אין להקל - 

מטעם שיסחט אותו בין כלי לכלי בכדי שיהיה ראוי לנגב בה עוד, יש לומר ששם 

מדובר על מפה קטנה, אך במפה גדולה אין לחוש לכך. )שער הציון שם(.

שאין  לניגוב  המיוחדים  ומטלית  בסמרטוט  מדובר  שאם  יוצא,  האמור  ולפי 

האדם מקפיד עליהם לסחוט אותם, שיהיה מותר לנגב בהם אפילו כמות גדולה 

של נוזלים, אך בתנאי שלא יתמלאו לגמרי בנוזלים עד שאי אפשר לספוג בהם עוד, 

ולכן אם נשפך כמות גדולה של נוזלים על השולחן או על הרצפה, יש להשתמש 
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בסמרטוט גדול ועבה, או בכמה סמרטוטים, )והכי נכון לשאוב את הנוזלים המרובים 

עם מגב גומי וכף וכדומה, ומה שנשאר לספוג בסמרטוט(.

שרוצה  שספוג  כתב,  כג  סעיף  שכ  סימן  חיים  אורח  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

לספוג בו בשבת נוזלים אזי, אם יש לו בית אחיזה של עור שיאחז אותו בו מקנחים 

בו, ואם לאו אין מקנחים בו מפני שכאשר אוחז אותו בידו, הוא נסחט בין אצבעותיו. 

ולמרות ואף שאינו מתכווין לכך, מכל מקום 'פסיק רישיה ולא ימות הוא'.

בלא  בספוג  לקנח  אפשר  אי  אחיזה,  בית  לו  יש  כאשר  שאף  שאומר,  מי  ויש 

ידי בית אחיזה, אינה  כי מכיוון שהסחיטה באה על  כן מותר,  ואף על פי  סחיטה, 

נקראת סחיטה, אלא הרי הוא כמריק מים מצלוחית שאין בו משום מפרק. אבל 

כשאין לו בית אחיזה שהוא נסחט במקום אחיזת ידו אסור.

ישנו  כאשר  זו  שיטה  על  לסמוך  שאין  הפוסקים,  מדברי  מובן  למעשה  אמנם 

היוצאים,  למים  צריך  שאינו  בצירוף  אלא  שבהם,  המים  לסחיטת  רישא'  'פסיק 

והולכים לאיבוד. ולכן אין להתיר לנקות שולחן וכדומה במברשת או ספוג ומטלית 

כשהם רטובים לגמרי, אפילו אם יש להם בית יד.

העולה מן האמור: אם מדובר שנשפך מעט מים ומנגב אותם באמצעות דבר 

המיועד לניגוב משקים כאלו, אין חשש איסור בדבר.

אבל אם נשפכו מים מרובים שאם יספוג אותם וודאי יסחטו מים, אסור לו לנגב 

את המים אלא אם כן רק מניח את המפיות בלא לקחת אותם לאחר מכן. או שלוקח 

מגבת גדולה שלא תספג כולה במים ועל ידי כך לא יהיה וודאות שיסחטו מים על 

ידי הניגוב. )או שיגרוף את המים קודם באמצעות מגב גומי, ואת המים המועטים 

שנשארו יספוג אפילו בנייר בד קטן, כי כבר אין וודאות שיסחטו מים(. או שיספוג 

באמצעות דבר שיש לו בית אחיזה.

מזגן שיש בו תקלה ונוטף ממנו מים בתוך מקום המגורים עצמו, האם אפשר 
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לתת תחתיו כלי כדי לקבל את המים שלא יטנפו את המקום?
בכי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מים אלו הם מוקצה, 

והאם יש הבדל אם הם ראויים לשתיה או לא. ג( האם יהיה הבדל איזה כלי מניח 

תחת המים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלח 

סעיף ח, שמותר לתת כלי תחת נזילת הדלף בשבת שדולף דרך התקרה וכיוצא בזה, 

ואם נתמלא הכלי, יכול לשפוך אותו ולהחזיר אותו למקומו. אך זהו רק אם הדלף 

ראוי לרחיצה, אבל אם אינו ראוי לרחיצה, אסור, משום שלא עושים גרף של רעי 

לכתחילה בשבת. כלומר, שאין עושים דבר שימאס על סמך שיהיה מותר אחר כך 

להוציאו כגרף של רעי, ואם אפילו יתרצה שישאר כך ולא יזיז אותו ממקומו, מכל 

מקום גם כן אסור כמו שכתבו הפוסקים.

אמנם זהו דוקא כאשר הגרף נתון במקום שישיבתו קבועה שם, שאזי זהו מאוס 

עליו, ונחשב כגרף של רעי שהתירו לטלטל אותו, להוציאו לאשפה מפני כבודו - 

אם הוא עומד במקום שישיבתו קבועה שם.

ואם נתן כלי תחת נזילת דלף של מים שאינם ראויים לרחיצה, מותר לטלטל 

את הכלי יחד עם המים המאוסים שבו. והטעם שמותר לתת כלי תחת נזילת הדלף 

שבא מימי הגשמים, הוא מפני שאין על מי המטר היורד שם מוקצה או נולד, ויכול 

לשתות אותו או לרחוץ ממנו, והוא הדין אם הוא ראוי רק לשתיית בהמה ולא לאדם.

והנה במשנה ברורה סימן שי סימן קטן לב, הביא מה שכתב החיי אדם, שנראה 

לומר, שמים הנוטפים מהאילנות בימי ניסן אסורים גם כן משום נולד, ואפילו יש 

כבר כלי עם מים מערב שבת, שנוטף לתוכו אף על פי כן אסור, ולא אומרים בזה 

שהוא בטל, מפני שטיפה הנוטפת היתה כבר ניכרת קודם שנתערבה במים, והכלל 

הוא שכל דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטל.

וכתבו הפוסקים שבכלל זה הם מים שנוטפים מהמזגן והמקרר וכדומה, שהם 

מוקצים ואסורים בטלטול, ורק אם טינפו את הבית מותר לנגבם בזהירות מאיסור 

סחיטה - מדין 'גרף של רעי' שמותר בטלטול על מנת לסלקו, אפילו הוא מוקצה, 

כמבואר בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק יא סימן רד.
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ואין זה דומה למי גשם שאינם מוקצה, מאחר והמים בעננים הם בגדר בלועים 

ואינם דבר חדש לגמרי, מה שאין כן כאן המים הם דבר חדש הוא לגמרי שלא היה 

בעולם.

ולהניח כלי בשבת תחת מקום דלף, יש לאסור משום 'ביטול כלי מהיכנו', וכמו 

כן תחת מי מזגן אלו, כיון שמים אלו מוקצים הם, ואפילו נזילה שאינה מהמזגן, אם 

הם מים סרוחים שאינם ראויים אפילו לרחיצה, הם מוקצה מחמת מיאוס, אלא אם 

כן הכלי מיועד למטרה זו תמיד, או יניח בתוך הכלי איזה מי משקה שאינו מוקצה, 

בשאלות  כמבואר  בטיל'.  קמא  'קמא  מדין  בטלים  בו  הנכנסים  הנוטפים  והמים 

ותשובות מגדנות אליהו חלק ג' סימן ח'.

ואם הכלי היה מונח שם תחת הדלף מערב שבת, ונתמלא על גדותיו, ואם לא 

ישפוך את המים יגלשו המים ויטנפו את המקום, רשאי לטלטל את הכלי ולשפוך 

את המים שבתוכו, ולהחזיר את הכלי למקומו כל זמן שעודנו בידו.

ניכרים  המזגן  שמי  כיון  בטיל',  קמא  'קמא  בזה  לומר  יועיל  לא  מים  סתם  אך 

בצינור, ואינם בטלים, כי דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל, ומי המזגן הם 

מים מזוקקים, ויש עליהם שם אחר.

]ואם מדובר בנזילה שהיא ממי גשמים, אזי תלוי הדבר האם מדובר במים סרוחים או במים ראויים )אפילו 

לרחיצה(: שאם הם סרוחים ואינם ראויים, נחשבים הם מוקצה, ואם הם ראויים - אינם מוקצה[.

מדובר  אם  )אפילו  'נולד'  משום  מוקצים  נחשבים  אלו  מים  מהאמור:  העולה 

הכלי  את  מבטל  כי  תחתיהם  כלי  להניח  אפילו  ואסור  סרוחים(,  שאינם  במים 

וזה מטנף את  נוזלים במקום שהולכים שם,  )ורק שאם מדובר שהמים  למוקצה. 

המקום, מותר לסלק ולגרוף אותם מדין 'גרף של רעי'(.

אך יהיה מותר להניח תחתיהם כלי רק באופנים הבאים: א( מדובר בכלי המיוחד 

למטרה זו - שעשוי לקבל מים, כמו למשל דלי שמיועד לשטיפת הרצפה. ב( אם 

כבר הניח את הכלי מערב שבת, רק שהתמלא ומעוניין לשפוך אותו ולרוקנו. ג( יש 

מתירים לקחת כלי רגיל שאינו מיועד לקבל מים, על ידי שיניח בתוכו איזה משקה 

שמותר לטלטלו )חוץ ממים(, והמים שיזלו לתוך הכלי - יתבטלו במים מותרים אלו.
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תבנית ביצים לא מבושלות, האם הם מוקצה בשבת?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה גדרו של מאכל שאינו 

ראוי לאכילה כמות שהוא בשבת. ב( אם הוא ראוי רק למקצת בני אדם או שהוא 

ראוי רק בשעת הדחק האם הוא נעשה מוקצה לכל.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שח סעיף סח, 

שבשר חי, אפילו אם תפל שאינו מלוח כלל, מכל מקום מותר לטלטל אותו בשבת, 

והטעם, מפני שהוא ראוי לאכילת אדם. ואף שסתם בני אדם לא אוכלים בשר חי, 

- כמובן  והם כוססים בשיניהם בשר חי  יפה  בני אדם שדעתם  ישנם  מכל מקום 

כשאין איסור באכילתו משום דם כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה בסימן סז.

אבל אם מדובר בבשר קשה מאוד, שאינו ראוי לכסוס אותו אפילו לבני אדם 

שדעתם יפה, אזי אסור לטלטל אותו בשבת משום איסור מוקצה. והוא הדין לגבי 

שאר דברים ומאכלים כיוצא בו, כמו למשל שומן חי צונן, שאף שראויים לכלבים, 

מכל מקום הרי אינם עומדים לכלבים - אלא לאכילת אדם למוצאי שבת, ובשבת 

אינם ראויים לו לכלום. אבל בשר תפוח ומסריח, מותר לטלטל אותו בשבת, מפני 

שראוי לכלבים - ועומד לכלבים.

ונמצא על פי זה, שכל דבר שראוי אדם אפילו אם אכילתו על ידי הדחק, מכל 

מקום נחשב הוא כאוכל לאדם ולא נכלל הוא באיסור מקוצה בשבת.

והנה מעין זה מבואר גם בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שיט סעיף ה, לגבי 

ההיתר לברור אוכל מאוכל כאשר מדובר שהכל מין אחד של אוכל, אבל אם היו 

לפניו שני מיני אוכלים מעורבים יחד, ורוצה לברור אחד מהם מהשני בשביל לאכול 

אותו מידית, ואת השני להניח לאכול אותו לאחר זמן, הרי שאת אותו המין שרוצה 

לאכול מידית - נקרא אוכל, והמין האוכל השני נחשב כפסולת, ולכן צריך לברור 

בידו את אותו המאכל שרוצה לאוכלו כעת מתוך השני, שזהו ברירת אוכל מתוך 

הפסולת, ולא להיפך, ואם האדם בורר ומניח אותו בכדי לאכול אותו לאחר זמן, אזי 

אפילו אם זה לבו ביום - חייב.

כמו כן מבואר בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שכח סעיף מג, שכל אוכלים 

פי  על  ואף  לרפואה,  אותם  ולשתות  לאכול  מותר  בריאים,  מאכל  שהם  ומשקים 
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שאוכל  מי  למשל  כמו  לרפואה.  שמתכוין  קצת  וניכר  דברים,  לקצת  קשים  שהם 

טחול שהוא מצד אחד קשה לבני מעיים, אלא שיפה ומועיל לשיניים, או כרשינים 

ודרך  מאחר  כן  פי  על  אף  המעיים,  בני  את  ומרפאים  יפים  אך  לשיניים,  שקשים 

הבריאים לאכול אותם לפעמים - גם שלא לרפואה, אזי יהיה מותר לאכול אותם 

גם לרפואה.

אבל כל מה שאינו מאכל ומשקה בריאים, אסור לאכול ולשתות אותו לרפואה, 

והולך  מתחזק  הוא  אך  בלבד,  מיחוש  לו  שיש  והוא  סמנים.  שחיקת  משום  גזרה 

כמו אדם בריא, אף על פי שכואב לו מאד, אבל אם חלה ממנו כל גופו, אף על פי 

שמתחזק והולך, ואין צריך לומר אם נפל למשכב, כבר נתבאר שיש מתירים.

לצורך  אלא  כלל,  לרפואה  זו  באכילה  מתכוין  ואינו  כלל,  מיחוש  לו  אין  ואם 

אחר, כגון האוכל שרפים מתוקים וגומע ביצה חיה בכדי להנעים הקול, מותר. אבל 

כשמתכוין לרפואה אסור, אף על פי שהוא בריא גמור ואין לו שום מיחוש.

לדיני  בנוגע  ז  סעיף  שפו  סימן  חיים  אורח  הרב  ערוך  בשולחן  הדבר  ומפורש 

עירובין, שניתן להשתתף לגבי עירובי חצרות בשני ביצים אפילו חיין.

ומבואר הטעם בשולחן ערוך הרב אורח חיים קונטרס אחרון סימן שה הערה ב, 

שמה שכתב המגן אברהם שמאחר ואינה ראויה לאכילה היא נחשבת מוקצה צריך 

עיון, כי מפורש מבואר בתחילת מסכת ביצה - שיש להתיר בשבת בעלמא אם לא 

משום גזירה, וכן כתב המגן אברהם עצמו בתחילת סימן שכב.

העולה מהאמור: ביצים חיות לא נחשבים מוקצה בשבת ודינם כמו כל מאכלי 

היתר שמותר לטלטלם לכל צורך שהוא.

שער ארעי הסגור בשני נקבי השער בחוט ברזל המלופף עליו, האם מותר 
לפתוח ולסגור אותו בשבת?

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

בליפוף זה משום מלאכת קושר ומתיר. ב( האם יש הבדל בין אם מסבב כמה פעמים 

לבין פעם אחת. וכמו כן האם יש הבדל בין אם רגילים לסגור ולפתוח את השער גם 

בחול בליפוף זה.
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סימן  ברורה  ערוך בסימן שיז במשנה  יש להביא מה שכתוב בשולחן  ראשית 

קטן לד, שכל קשר שלפעמים נמלך האדם ומבטל אותו שם לעולם, אזי אף על פי 

אותו שם, מכל מקום אסור מדרבנן.  להניח  על מנת  היתה  לא  שתחילת עשייתו 

ולכן אסור לקשור רצועות המכנסים שהרי לפעמים נמלך האדם ומבטל אותם שם 

לעולם - עד שיהיה בלוי. והפותל חבלים חייב משום קושר והמפריד את הפתילה 

שלהם ואינו מכוין לקלקל חייב משום מתיר, וכפי שמבואר ברמב"ם.

זה  דין  כן  גם  הביא  יא,  סעיף  שיז  סימן  חיים  אורח  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

וכתב, שהפותל חבלים מכל מין שיהיה - חייב משום קושר, ושיעורו להתחייב מן 

התורה הוא בכדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה בסופו, שנמצאת מלאכתו 

כן המפריד  וכמו  מתקיימת. אבל מדברי סופרים אסור אפילו בשיעור כל שהוא. 

זהו דוקא אם לא  את הפתיל חייב משום מתיר, ושיעורו כשיעור הפותל, ואמנם 

אסור  מקום  מכל  אבל  מהתורה,  פטורים  המקלקלים  וכל  מאחר  לקלקל,  מתכוין 

מדברי סופרים.

ועל פי זה כתבו הפוסקים לדמות דין זה שבשולחן ערוך לנידון השאלה, וכפי 

שכתב בזה בארוכה בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ח סימן נה, לאחר שהביא 

כמה סברות להקל בעניין האמור, הביא סברה שלישית להקל בזה, שכל הדמיון של 

הפוסקים שחששו לאיסור בזה מצד הדמיון לדין הרמב"ם אינו מוכרח כלל, מאחר 

בנין החבל  צורת  ולומר שמה שכתב הרמב"ם לאיסור הוא רק כאשר  ויש לחלק 

נעשה על ידי פתילת וחביקת שני חלקי החבל, שההתקשרות נותן לו איכות הדמיון 

לקושר וסתירתו למתיר.

מה שאין כן כאן שכל עיקר החבל נעשה לסבב את השער וכיוצא בזה, ורק בכדי 

שיחזיק מעמד מסבבים שני ראשי החבל על מנת לפתוח ולסגור, ואינו דרך קשירה 

כלל - רק דרך סיבוב בצורה שאפשר לפתחו בנקל, ומי יחדש שאף זה נכלל בגדר 

קושר ומתיר, ויותר נראה כמו סתם פותחת בעלמא שמותר לסגרו ולפתחו ללא 

כל חשש.

מהצדדים  אחד  כל  על  לסמוך  שאין  שלמרות  לומר  לו  נראה  שלכן  ומסיים 

המובאים להקל בפני עצמו, מכל מקום בצירוף כולם יש להקל ולהתיר, ואף שמי 
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שמחמיר בזה אינו מן התמוהים מכל מקום אין לפי עניות דעתי מקום להרעיש על 

המקלים בכך, ויש ללמד זכות על ישראל.

אמנם במקום אחר שפלפל בעניין זה - בספרו חלק י סימן סא, כתב להחמיר 

במקרה מסויים, שלאחר שכתב כמו בפעם הראשונה שעצם הדמיון לפותל חבלים 

לפי עניות דעתי - אינו דומה כלל, מאחר וכל עיקרו שנעשה לסבב, ורק כדי לסגור 

מסבבים פעם ושתים, ובזה לא נעשה כדמות חבל לעולם, מכל מקום מסיים שם 

שאולי אם מסבבים הרבה פעמים יתכן קצת דמיון לחבל, ובודאי יש מקום להחמיר 

בכדי שלא יבאו לעשות בדרך איסור על כל פנים דרבנן.

ואיך שלא יהיה הסכימו כל הפוסקים - גם אלו המחמירים בזה שהדבר דומה 

לפתילת חבלים, שמכל מקום אינו דומה ממש לפותל פתילים, ואי אפשר להחמיר 

בו יותר מדין קושר, שאם עושה ליומו - או בדיעבד לשבעה ימים, אפשר להקל 

ולהתיר.

כך  אותו  סגרו  וכעת  כך,  אותו  לסגור  רגילים  מן האמור: ששער שלא  העולה 

יש להתיר לסבב פעם אחת ולא מספר פעמים. )והמחמיר גם בפעם אחת יחמיר 

ביום  פעמים  כמה  אותו  ולפתוח  לסגור  השער  של  הרגילות  אם  אך  לעצמו(. 

באמצעות חוט זה, מותר בכל אופן.

עליו,  שהונח  האכול  א  להתכבות  השבת  לפלטת  שגרמה  חשמל  הפסקת 
והאוכל נתקרר, ושוב תוקנה התקלה והאוכל נתחמם חזרה, האם ישנו בעיה 

לאכול מהאוכל?
זו יש לדון בפרטים הבאים: א( הדלקת חמשל בשבת  בכדי לענות על שאלה 

איסורו מהתורה או מדרבנן. ג( האם מותר להנות ממלאכה שגוי עשה בשבת. ה( 

אם אסור מה יהיה הדין במקרה שהגוי עשה את המלאכה לצורך עצמו האם מותר 

ליהודי ליהנות מהמלאכה.

ראשית יש להביא את מחלוקת הפוסקים האחרונים בנוגע לחשמל בשבת, האם 

הוא אסור מהתורה או מדרבנן, ובשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ג סימן כג אות 

ד, כתב, שהולדת כח זרם החשמל בלא הבערה כלל, נראה שהוא רק איסור דרבנן, 
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הבערה  כאלו  ניצוצות  הוצאות  בכלל  אין  הנה  ניצוצות,  הולדת  חשש  משום  ואף 

גמורה, וכמו שכתב הפרי מגדים בסימן תקב, א, שהמכה בברזל על אבן ויוצאים 

ניצוצות של אש, אין זה הבערה והדלקה כלל. וכן מובא בספר חזון איש בסימן נ, 

אות ט, שאם אין הברזל נעשה גחלת, אזי אף שניצוצות האור ניתזים מהחוט - זה 

אחר זה בתמידות, אין זה מבעיר, אלא יש בו רק משום שבות דרבנן.

יהיה אסור לשיטה  יוצר חוטי להט  זרם חשמלי שאינו  זה כל חיבור של  ולפי 

כל  אך  ו'פלורוסנט'.  'לד'  נורות  בטריות.  מזגן,  מקרר,  למשל:  כמו  מדרבנן.  רק  זו 

חיבור חשמלי היוצר חוט להט מלובן יהיה אסור מהתורה, כמו למשל: נורות ליבון, 

מיחמים, פלטות, 'מיני בר', מפזרי חום וכיוצא בהם עם חוטי ליבון.

אמנם בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ט סימן קסג, כותב, שאין לעניות דעתי 

האריכות  למרות  וזאת  דשבות,  כשבות  חשמל  בהדלקת  לגוי  אמירה  לדון  להקל 

בספרי אחרונים בזה.

מבואר בשולחן ערוך בסימן  והנה בגוף פרטי האיסור של אמירה לגוי וטעמו, 

שז סעיף ב', שאסרו חכמים לומר לנוכרי לעשות לנו מלאכה בשבת בין בחנם בין 

בשכר, ואף על פי שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת, ואף על פי שאינו צריך 

לאותה מלאכה עד לאחר השבת.

וזאת משום שכאשר הנוכרי עושה בשבת, הוא עושה בשליחות היהודי, ואף על 

פי שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל, אבל הנוכרי אינו 

בתורת שליחות מן התורה, מכל מקום מדברי סופרים יש שליחות לנוכרי לחומרה.

לו  לרמוז  אפילו  אסור  בשבת,  לעשותו  לנוכרי  לומר  שאסור  דבר  כל  כן,  כמו 

לעשותו. כמבואר שם בסעיף ז'.

יתירה מזו: אפילו אם גוי עשה מעצמו מלאכה מהתורה לצורך ישראל - אסור, 

וכפי שמבואר שם, שאפילו אם הנוכרי בא מעצמו להסיר הפחם שבנר בלא רמיזת 

היהודי - צריך למחות בידו - אם עושה בשביל היהודי, כיון שהנר הוא של היהודי.

לו  וקצץ  היהודי  אותו  ששכר  כגון  עצמו,  לטובת  מתכוין  הנוכרי  אם  ואפילו 

שכר בעד כל יום ויום שידליק לו את החשמל, ואמנם כעת לא צווה אותו להדליק 
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ולהבעיר בשבת, אלא הוא עושה זאת מעצמו בכדי להרבות את שכרו, אף על פי כן 

אסור ליהנות ממלאכתו בשבת.

והטעם, שמאחר וגוף היהודי נהנה בשבת מגוף המלאכה, הרי עיקר המלאכה 

נעשית בשבת בשבילו, שהרי הנוכרי אינו נהנה מגוף המלאכה - אלא משכרה, והוא 

נמצא  בשבת,  ממנה  היהודי  שיהנה  בשביל  בשבת  המלאכה  גוף  בעשיית  מתכוין 

שעשיית מלאכת השבת היא בשבילו - כאשר יהנה ממנה בשבת, ויש לגזור גזרה 

שמא יאמר לו לעשותה בשבת בשביל הנאתו - אם יהיה מותר לו ליהנות ממנה, 

כשעיקר עשייתה בשביל הנאתו, כמבואר בסימן רעז.

ועל כן, נוכרי שהדליק את הנר בשביל ישראל, אסור לכל אדם להשתמש לאורו 

ונעשית  בזה חכמים, הואיל  - אפילו למי שלא הודלק בשבילו, שהחמירו  בשבת 

מלאכה גמורה של תורה בשביל ישראל בשבת. אך אם הנוכרי מתכוין לטובת עצמו 

בלבד, אזי מותר לכל ישראל ליהנות בשבת ממלאכה זו.

העולה מהאמור: אם מדובר במקום לא רק שגרים שם יהודים אזי הגויים תיקנו 

זאת לצורך עצמם, ומותר ליהודי להנות ממלאכה שנעשתה לצורך עצמם. ועל כן 

מותר לו לאכול מהאוכל החם שחומם לאחר תיקון התקלה.

בזה,  להקל  מקום  יש  מקום  מכל  בלבד,  יהודים  של  ברחוב  חשמל  בהפסקת  מדובר  אם  שאף  ]ולהעיר 

מחמת שישנו היתר לומר לגוי לתקן זאת בשביל חולים וזקנים וילדים קטנים, ואין דרך לברור אותם ולתקן רק 

בשבילם, אלא הכל נעשה בבת אחת, ואם כן שוב יש היתר להשתמש בחשמל, מאחר ותוקן בהיתר[.

האם מותר לומר לגוי להדליק מזגן או אור שנכבו בשבת לצורך רבים בבית 
הכנסת?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( הדלקת חמשל בשבת  בכדי לענות על שאלה 

איסורו מהתורה או מדרבנן. ג( האם מותר להנות ממלאכה שגוי עשה בשבת. ה( 

אם אסור מה יהיה הדין במקרה שהגוי עשה את המלאכה לצורך עצמו האם מותר 

ליהודי ליהנות מהמלאכה.

ראשית יש להביא את מחלוקת הפוסקים האחרונים בנוגע לחשמל בשבת, האם 

הוא אסור מהתורה או מדרבנן, ובשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ג סימן כג אות 
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ד, כתב, שהולדת כח זרם החשמל בלא הבערה כלל, נראה שהוא רק איסור דרבנן, 

הבערה  כאלו  ניצוצות  הוצאות  בכלל  אין  הנה  ניצוצות,  הולדת  חשש  משום  ואף 

גמורה, וכמו שכתב הפרי מגדים בסימן תקב, א, שהמכה בברזל על אבן ויוצאים 

ניצוצות של אש, אין זה הבערה והדלקה כלל. וכן מובא בספר חזון איש בסימן נ, 

אות ט, שאם אין הברזל נעשה גחלת, אזי אף שניצוצות האור ניתזים מהחוט - זה 

אחר זה בתמידות, אין זה מבעיר, אלא יש בו רק משום שבות דרבנן.

יהיה אסור לשיטה  יוצר חוטי להט  זרם חשמלי שאינו  זה כל חיבור של  ולפי 

כל  אך  ו'פלורוסנט'.  'לד'  נורות  בטריות.  מזגן,  מקרר,  למשל:  כמו  מדרבנן.  רק  זו 

חיבור חשמלי היוצר חוט להט מלובן יהיה אסור מהתורה, כמו למשל: נורות ליבון, 

מיחמים, וכיוצא בזה.

אמנם בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ט סימן קסג, כותב, שאין לעניות דעתי 

האריכות  למרות  וזאת  דשבות,  כשבות  חשמל  בהדלקת  לגוי  אמירה  לדון  להקל 

בספרי אחרונים בזה.

מבואר בשולחן ערוך בסימן  והנה בגוף פרטי האיסור של אמירה לגוי וטעמו, 

שז סעיף ב', שאסרו חכמים לומר לנוכרי לעשות לנו מלאכה בשבת בין בחנם בין 

בשכר, ואף על פי שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת, ואף על פי שאינו צריך 

לאותה מלאכה עד לאחר השבת.

וזאת משום שכאשר הנוכרי עושה בשבת, הוא עושה בשליחות היהודי, ואף על 

פי שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל, אבל הנוכרי אינו 

בתורת שליחות מן התורה, מכל מקום מדברי סופרים יש שליחות לנוכרי לחומרה.

לו  לרמוז  אפילו  אסור  בשבת,  לעשותו  לנוכרי  לומר  שאסור  דבר  כל  כן,  כמו 

לעשותו. כמבואר שם בסעיף ז'.

יתירה מזו: אפילו אם גוי עשה מעצמו מלאכה מהתורה לצורך ישראל - אסור, 

וכפי שמבואר שם, שאפילו אם הנוכרי בא מעצמו להסיר הפחם שבנר בלא רמיזת 

היהודי - צריך למחות בידו - אם עושה בשביל היהודי, כיון שהנר הוא של היהודי.

בשולחן  מובא  מצוה  לצורך  גוי  ידי  על  מהתורה  מלאכה  לעשיית  בנוגע  והנה 

ערוך הרב בסימן רעו סעיף ח', שבמקצת מקומות נהגו רבים להקל באמירה לנוכרי 
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להדליק נרות לצורך סעודה - כשנכבו הנרות, ואי אפשר לאכול בחשך, ויש שלמדו 

זכות על שלא מיחו בידם חכמים, לפי שסומכים על מי שאומר שלא גזרו על שבות 

של אמירה לנוכרי במקום מצוה - אפילו לומר לו לעשות מלאכה גמורה של תורה.

אבל כל אדם צריך להחמיר לעצמו שלא לומר לנוכרי להדליק נר - אף על פי 

התירו  שלא  האומרים  שרבו  לפי  שבת,  לאכול סעודת  יכול  ואינו  בחושך  שיושב 

שבות במקום מצוה אלא שבות דשבות, ודבריהם עיקר. לפיכך אין להקל כלל בזה 

אפילו לצורך גדול. אלא שאין למחות בהמקילים, שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו 

מזידים.

ובנוגע לאיסור מדרבנן לצורך מצוה מובא שם בסימן שז סעיף כד, שדבר שאינו 

מלאכה ואינו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות, מותר לישראל לומר לנוכרי 

דינם  נחשב  רבים  שצורכי  שם  ומובא  מצוה.  לצורך  שיהיה  והוא  בשבת  לעשותו 

כדבר מצוה, ובפרט עם מדובר בעת תפילה או לימוד בבית הכנסת וכיוצא בזה.

במפורש  לגוי  לומר  היתר  יש  רבים  לצורך  ומדובר  שמאחר  מהאמור:  העולה 

להדליק את האור או את המזגן.

]רק שיש לבדוק אם זהו באמת 'צורך', כי הרבה פעמים ניתן להסתדר בלא זה, ואין זה צורך רק נוחות 

יתירה. בפרט באם מדובר שישנו בבית הכנסת גם חשמל מאיסור תורה,

להט',  'חוטי  בהם  שיש  מים  ומיחמי  פלטות  ישנם  שאם  להדגיש,  יש  כן  כמו 

שאיסורם לרוב הפוסקים הוא מהתורה, שזה לא הותר אפילו לצורך מצוה[.

שעון המטעין את עצמו על ידי תנועות היד או חשיפה לשמש, האם מותר 
להלביש אותו בשבת?

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

איסור בלבישת שעון שמטעין את עצמו על ידי פעולה עקיפה של האדם, בגרמא 

מספיק  זו  הטענה  פעולת  ללא  גם  בשעון  היה  אם  בין  הבדל  יש  האם  ב(  בלבד. 

אנרגיה ליום השבת.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלח 

סעיף ג, שאם יש לאדם פעמון מיוחד המצלצל לפי השעות, שעשוי על ידי משקלות 
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בכדי  יום,  מבעוד  שבת  מערב  ולהכינו  אותו  לכוין  מותר  לכך,  הגורמות  מיוחדות 

פעולת  ללא  מאליו  הדבר  נעשה  ובשבת  מאחר  כולה,  השבת  בכל  ויצלצל  שילך 

האדם כלל, ואין בזה איסור.

אבל כל זה אם מכוון אותו מערב שבת, אבל בשבת עצמה, אזי לא רק שאם אם 

עמד והפסיק לעבוד שאסור להכינו שימשיך לעבוד, ואפילו רק בנענוע חוט הברזל 

שמתנענע גם כן אסור, ואדרבה יש בזה איסור תורה לכמה פוסקים, מאחר והוא 

כן הפרי מגדים  גם  וכן מצדד  חיי אדם,  כלי. כמבואר בספר  בכלל מלאכת מתקן 

בסימן שח אות עח, ועל כל פנים מדרבנן בוודאי אסור, עיין שם, ולא כשיטת הפנים 

מאירות שמקל בזה. )משנה ברורה(.

אלא אפילו בעוד השעון עובד, מכל מקום גם כן אסור למשוך את המשקלות, 

או את החוט המושך הגלגלים - שלא יפסוק את הילוכו, אם לא לצורך חולה הצריך 

לכך, שרק בזה יש להתיר לכוונו בעודו עובד, אם קשה למצוא אינו יהודי שיעשה 

יהודי לצורך חולה שאין  ידי אינו  זאת, שהרי אפילו מלאכה מהתורה מותרת על 

בו סכנה כמבואר בסימן שכח סעיף יז. ולענין שאר דבר מצוה, משמע מהחיי אדם 

שאפילו  כלומר,  מכוון,  כבר  שהוא  בשעה  אם  כי  גוי,  ידי  על  אפילו  להתיר  שאין 

יש  שבהם  ואפשר  השעות,  קול  שמשמיעים  משקלות  להם  שיש  שעונים  אותם 

להתיר למשוך החוט שלהם על ידי אינו יהודי כשהם מכוונים - אפילו שלא לשם 

מצוה, וצריך עיון למעשה. אך על ידי גוי יש להתיר לכווין אותו לצורך חולה אפילו 

כשנפסק הילוכו )שם(.

הוא  אזי  מהלוכו  ונפסק  כשעומד  לפעמים  שרגיל  שעונים  שאותן  עוד,  וכתב 

מנענעו במקצת וחוזר לעבוד, צריך ליזהר שלא לנענעו בשבת.

ומכאן למדו הפוסקים גם לגבי סוגי השעונים האלקטרוניים המצויים בזמן הזה, 

שישנם כאלו העשויים באופן שקולטים אנרגיה על ידי תנועות היד, או באמצעות 

)'בטריה'( -  יד כך מתמלאת הסוללה  ועל  ולשאר מקורות אור,  החשיפה לשמש 

באנרגיה אשר מפעילה את פעולת הגלגלים ואת האור )התאורה( שבשעון.

השעון  היה  אילו  גם  באופן  אנרגיה,  מספיק  בשעון  יש  כלל  ובדרך  שמאחר 

במשך יממה מעת לעת בלא תנועה ובמקום חשוך מכל מקום היה עדיין ממשיך 
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כן שוב אין איסור ללבוש אותו בשבת, כמבואר בהרחבה  את פעולתו היטב, אם 

בספר מאור השבת חלק ד' סימן יד, ואות קמח.

והטעם מאחר והוא אינו מתכוין כלל לכך, וכמו כן לא אכפת לו, ולא ניכר מצד 

לרוב הפוסקים  ואנרגיית סוללות  וחלקיו.  האדם שום פעולת מלאכה על השעון 

אין בו איסור מהתורה, רק מדרבנן בלבד, וכיון שבמוצאי שבת בתוך זמן קצר יכול 

להתמלאות ממקומות המוארים שנמצא השעון שם, לכן אין לו שום ענין וכוונה 

ותועלת במילוי האנגריה של שבת, ולכן אין בו איסור אפילו הוא באופן שזהו 'פסיק 

רישא', והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו.

אמנם לפי זה, הנה בשני ימים טובים של ראש השנה או של גלויות, או בשבת 

ויום טוב הסמוכים זה לזה, אם לא יהיה בו מספיק אנרגייה בכדי להחזיק מעמד 

במקום חשוך למשך יומיים, אזי שוב יהיה אסור ללובשו, כי מוח לו במה שמתמלא 

שאין  ידוע  אשר  שעונים  אותם  כן  וכמו  טוב.  ויום  בשבת  השעון  של  האנרגייה 

בהם מספיק כח אנרגיה להיות בפעולה משך זמן של יממה שלימה מעת לעת - 

ללא חשיפה לאור, גם כן יהיה אסור ללבוש אותם בשבת מחמת שנוח לו במילוי 

האנרגייה של השעון בשבת ויום טוב.

אולם יש שעונים אשר מנגנון זה קיים רק לענין האור )תאורה(, ובהם יהיה ניתן 

להתיר אפילו אם יכול לפעול משך לילה שלם ללא חשיפה לאור, מאחר ועל פי גדר 

האמור הנה ביום שוב אינו זקוק לאור שבשעון ולא אכפת לו מכך ואין זה נוח לו.

ישיר,  באופן  האדם  פעולת  ללא  עצמו  את  שמטעין  ששעון  מהאמור:  העולה 

ובנוסף אין לאדם כוונה בזה וזה לא נוח לו, כמו אם ישנו מספיק אנרגייה בשעון 

שגם ללא תנועות היד היה עובד במשך יום השבת מעת לעת, יש להתיר את לבישתו 

מעיקר הדין גם במקרה שהטענה היא וודאית )'פסיק רישא'(. כי זה איסור דרבנן 

שאינו נוח לו בזה. והמחמיר - יחמיר לעצמו. אבל אם ללא זה תחסר פעולתו בשבת 

עצמה, או במקרה שישנם שני ימים טובים רצופים, מאחר וההטענה היא וודאית 

וזה נוח לו, יש בעיה ללבוש אותו בשבת ויום טוב.

שעון שבעת לבישתו מודד בדרך ממילא ללא פעולה ישירה של האדם את 
דופק היד ואת לחץ הדם ועוד דברים כיוצא בזה )לחות האויר וקור וחום(, 
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האם יש בעיה ללבוש אותו בשבת?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש חשש 

איסור במדידת דברים אלו הנעשים בדרך ממילא. ב( האם יש הבדל בין אם השעון 

היה מודד ללא כל קשר לאדם את כל דברים אלו והאדם הוא רק משנה את מקומו 

וממילא זה מודד מקום אחר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלח 

סעיף ג, שאם יש לאדם פעמון מיוחד המצלצל לפי השעות, שעשוי על ידי משקלות 

בכדי  יום,  מבעוד  שבת  מערב  ולהכינו  אותו  לכוין  מותר  לכך,  הגורמות  מיוחדות 

פעולת  ללא  מאליו  הדבר  נעשה  ובשבת  מאחר  כולה,  השבת  בכל  ויצלצל  שילך 

האדם כלל, ואין בזה איסור.

אבל כל זה אם מכוון אותו מערב שבת, אבל בשבת עצמה, אזי לא רק שאם אם 

עמד והפסיק לעבוד שאסור להכינו שימשיך לעבוד, ואפילו רק בנענוע חוט הברזל 

שמתנענע גם כן אסור, ואדרבה יש בזה איסור תורה לכמה פוסקים, מאחר והוא 

כן הפרי מגדים  גם  וכן מצדד  חיי אדם,  כלי. כמבואר בספר  בכלל מלאכת מתקן 

בסימן שח אות עח, ועל כל פנים מדרבנן בוודאי אסור, עיין שם, ולא כשיטת הפנים 

מאירות שמקל בזה. )משנה ברורה(.

אלא אפילו בעוד השעון עובד, מכל מקום גם כן אסור למשוך את המשקלות, 

או את החוט המושך הגלגלים - שלא יפסוק את הילוכו, אם לא לצורך חולה הצריך 

לכך, שרק בזה יש להתיר לכוונו בעודו עובד, אם קשה למצוא אינו יהודי שיעשה 

יהודי לצורך חולה שאין  ידי אינו  זאת, שהרי אפילו מלאכה מהתורה מותרת על 

בו סכנה כמבואר בסימן שכח סעיף יז. ולענין שאר דבר מצוה, משמע מהחיי אדם 

שאפילו  כלומר,  מכוון,  כבר  שהוא  בשעה  אם  כי  גוי,  ידי  על  אפילו  להתיר  שאין 

יש  שבהם  ואפשר  השעות,  קול  שמשמיעים  משקלות  להם  שיש  שעונים  אותם 

להתיר למשוך החוט שלהם על ידי אינו יהודי כשהם מכוונים - אפילו שלא לשם 

מצוה, וצריך עיון למעשה. אך על ידי גוי יש להתיר לכווין אותו לצורך חולה אפילו 

כשנפסק הילוכו )שם(.
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הוא  אזי  מהלוכו  ונפסק  כשעומד  לפעמים  שרגיל  שעונים  שאותן  עוד,  וכתב 

מנענעו במקצת וחוזר לעבוד, צריך ליזהר שלא לנענעו בשבת.

ועל פי זה כתבו הפוסקים שאותם שעונים אשר יש בהם גם מדידת טמפרטורת 

האויר, או שעונים שמודדים את דופק הלב או לחץ הדם, וכל כיוצא בזה, אין ללבוש 

אותם בשבת, וזאת אפילו אם האדם אינו מתכוין כלל לזה, ואף אם לא אכפת לו 

עתה בכל זה, שמכל מקום אסור, מאחר והצג משתנה על ידי תנועות האדם, ורק 

אם על פי הוראת רופא חייב הוא לעקוב כל הזמן על פעולת הדופק לב או לחץ 

הדם, יהיה רשאי להקל בזה, כמו בכל שבות שהתירו לצורך חולה אפילו אם אין בו 

סכנה. כמבואר בהרחבה בספר מאור השבת חלק ד' אות קכז - קלה.

ושעון זה שונה משעון שמטעין את עצמו על תנועות היד, שבזה נקטו הפוסקים 

להקל באם יש מספיק אנרגייה בשעון, שאילו לא היה מטעין את עצמו בשבת מכל 

מקום היה עובד בכל היממה של השבת מעת לעת, מאחר ושם לא ניכר שום שינוי 

על השעון, מה שאין כאן, הרי שהצג של השעון משתנה בו בכל רגע נתון מצב שינוי 

גוף האדם או המקום בו נמצא.

וכמו כן כתבו הפוסקים, שאותם שעונים אשר המספרים שלהם עשויים מחומר 

כימי של 'זרחן', הקולט את קרני האור, ועל ידי כך הם מאירים גם במקום חושך, 

זה אלא שהשעון  כיון שאין  ללבוש אותם בשבת,  בו שום איסור  אין  לדברי הכל 

בשאלות  כמבואר  מגרמא  אף  קל  יותר  הרבה  וזהו  החושך,  של  המונע  את  מסיר 

ותשובות שבט הלוי חלק ז' סימן לא.

ניכר  הוא  לבישתו  ידי  על  בשעון  הנעשה  והשינוי  מאחר  מהאמור:  העולה 

במוחש בשינוי הצג בכל רגע נתון, הרי שיש להחמיר ולא ללבוש אותו בשבת. כי 

זהו סוג של פעולה ישירה באנרגיה של השעון הניכרת במוחש. ורק בשעת הדחק 

כמו במקרה שיש צורך על פי הוראת רופא למדוד דברים מסויימים בגוף למנוע 

מהאדם סכנה יש להקל בזה.

נתייבשה  מכן  ולאחר  השבת  בכניסת  שלה  מהחפיפה  רטובה  שיתה  פאה 
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האם יהיה ניתן ללבוש אותה לאחר הייבוש?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו חשש איסור 

ללבוש בגדר רטוב בשבת. והאם ישנו הפרש מהי כמות הרטיבות שהיתה עליו. ב( 

האם בגד רטוב הוא מוקצה, והאם הוא ממשיך להיות כן גם לאחר שנתייבש.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שא סעיף נט, 

שכל בגד השרוי במים, אסור לטלטלו לאחר שפשט אותו האדם מעליו, מחשש 

ויסחט אותו. אלא אם כן מדובר בבגד שאינו מקפיד על המים שבו,  שמא ישכח 

ואף ביום חול רגיל, לא היה סוחט אותו, או שאין בו אלא רטיבות מועטת שאין דרך 

להקפיד עליה לסחוט אותה.

יין אדום או שאר  זה באם נשרו הבגדים בתוך מים. אבל אם נשרו בתוך  וכל 

משקין שאינם מלבנים, מותר לטלטל את הבגד אף על פי שנרטבו הרבה במים, ואף 

לכתחילה מותר להשרות אותו בהם, כמו למשל בכדי לסנן אותם, כמבואר ההיתר 

לכך בסימן שיט.

וכן מובא בסימן שא סעיף מו שם כתב השולחן ערוך, שבגדים השרויים במים, 

אסור לנגב אותם בסמוך לאש. וכתב על כך הרמ"א, שאף אסור לטלטל אותם שמא 

יבא מכך לידי סחיטה. אך זהו אם מקפיד על מימיו שבתוכו. וכמו כן אסור לילך 

בשבת במקום שיוכל להחליק וליפול במים, שמא ירטבו בגדיו במים, ויבוא לידי 

סחיטה.

והנה בשולחן ערוך בסימן שח סעיף טז מבואר, שחלוק שכבסו אותו ותחבו בו 

קנה בכדי לייבש אותו, יכול לשמוט אותו מעל הקנה בשבת, אבל לקחת את הקנה 

מתוכו אסור, לפי שאינו כלי. אך אם תחבו בו כלי, מותר לקחת אותו מתוכו אפילו 

אם מלאכתו לאיסור.

וכתב במשנה ברורה, שתחיבת הקנה צריכה להיות מערב שבת, וגם שמדובר 

שהבגד נתייבש קצת מבעוד יום, כי אם היה הבגד 'טופח על מנת להטפיח' בבין 

השמשות, )כלומר שאם יגעו בבגד הרטוב, יהיה על היד הנוגעת רטיבות בשיעור 

שאם תיגע ביד השניה תעביר רטיבות גם עליה(, אזי אסור לטלטל את הבגד כל 
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בין  לזמן  האדם  מדעת  מסוים  דבר  שהוקצה  שמתוך  כלל,  וישנו  מאחר  השבת, 

השמשות, הוקצה על ידי כך לכל היום כולו.

ואמנם חלק מהפוסקים העירו על דברי המשנה ברורה אלו, ובפרט כאשר הניח 

מצויים  הגשמים  שאין  במקומות  הקיץ  בימות  או  הבית,  בתוך  לייבוש  הבגד  את 

מאחר  האדם  מדעת  מוקצה  אינו  וממילא  אדם',  בידי  'גמרו  בגדר  זה  הרי  שבזה 

בשאלות  כמבואר  ראוי.  ולהיות  האדם  מעשה  באמצעות  להיעשות  יכול  והדבר 

מותר  אנשים  עשרה  ידי  שעל  שמאחר  פא,  סימן  א'  חלק  יצחק  מנחת  ותשובות 

לטלטל בגד רטוב, ואף יש מתירים על ידי שניים, שוב לא שייך לומר בזה את הכלל 

והדין מתוך שהוקצה לבין השמשות,

ועוד כתבו, שבמגן אברהם בסימן שה סימן קטן יא, מפורש שאין דין מוקצה 

וביטול כלי מהיכנו על בגד רטוב, שהרי ראוי הוא ללבישה גם כאשר הוא רטוב, 

כמבואר בשולחן ערוך כאן בסעיף מה, אלא על כרחך האיסור משום גזירת סחיטה 

לבין  שהוקצה  מתוך  בזה  אומרים  ולא  כלל.  'מוקצה'  דיני  משום  בו  ואין  בלבד, 

השמשות הוקצה לכל השבת כולה.

בשולחן  שהתיר  שמה  בפשטות,  ליישב  ניתן  ברורה  המשנה  שיטת  את  והנה 

במשנה  כמבואר  הדחק,  בשעת  דווקא  זהו  רטוב,  בגד  לטלטל  מה  בסעיף  ערוך 

ברורה שם, וגם המגן אברהם בסימן שה כותב את דבריו רק לענין להציל מצער 

מה  וכן  מלבן,  איסור  מדין  בגד,  להרטיב  אסור  ודאי  לכתחילה  שהרי  חיים,  בעלי 

שמותר לטלטל בגד רטוב על ידי כמה אנשים, מכל מקום אינו כדרך טלטול באופן 

רגיל הנעשה על ידי אדם אחד, ולכן יש לומר שחל עליו דין מוקצה. ורק כשאין לו 

בגד אחר ודאי גם לשיטת המשנה ברורה אפשר להקל לכתחילה, כי הרי גם כשהוא 

רטוב התירו להשתמש בו.

אסור  להטפיח',  מנת  על  'טופח  שיעור  בו  שיש  רטוב  בגד  מהאמור:  העולה 

יש  ברורה  לפי המשנה  ולאחר שנתייבש:  אותו.  יבוא לסחוט  אותו שמא  לטלטל 

בבין  האדם  מדעת  שהוקצה  מחמת  השבת,  בכל  מקום  מכל  טלטלו  את  לאסור 

השמשות - ומתוך כך הוקצה לכל השבת כולה. אך להרבה פוסקים אחרים, אין 

איסור מוקצה בבגד רטוב - לאחר שנתייבש. ]אבל אם הבגד היה רטוב פחות משיעור האמור, 

אזי אין כל בעיה וחשש לטלטל אותו לדברי הכל - אף בעודו רטוב, ואף ללבוש אותו בעודו רטוב[.
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מי שמרגיש באמצע השבת גירוד וכאב בעין ויש בה אדמימות לא רגילה, 
האם יכול להניח על העין תמצית תה רטובה כדי להרגיע את הכאב?

האיסור  מקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

להתרפאות בשבת, והאם הוא בכל מקרה של חולי חוץ מסכנת נפשות, או שמותר 

להתרפאות גם בשאר חולי, ואם כן איזה דרגת חולי. ג( האם יש הבדל בין עשיית 

מלאכות מהתורה או רק מדברי סופרים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכח 

סעיף ט, שאדם החושש בעיניו או באחת מעיניו, ויש בו ציר, או שהיו שותתות ממנו 

דמעות מחמת הכאב, או שהיה שותת דם, או שהיה בו ריר ותחילת חולי, שהיא 

קודחת מחום, מחללים עליו את השבת אפילו במלאכות של תורה בכדי לרפאות 

את העין.

ולכאורה יש לתמוה, הרי ידוע הכלל בריפוי וחילול שבת על כך, שמשום סכנת 

אבר לא מחללים שבת על ידי איסור תורה לדברי הכל, כמבואר לקמן בסימן יז, ואם 

כן כיצד מתירים לרפאות את העין שהוא לכאורה רק סכנת איבר אפילו באיסור 

תורה?

האיברים,  משאר  שונה  העין  שאיבר  הגמרא,  דברי  פי  על  בפוסקים  ומבואר 

מאחר ואיבר העין עצביו ושריריו תלויים עם הלב כמבואר בגמרא במסכת עבודה 

זרה דף כח, ועל כן ישנו בסכנת איבר העין סכנה לכל הנפש כולה, ועל כן מחללים 

עליה את השבת כמו על דבר שהוא פיקוח נפש, ואפילו במלאכות של תורה.

ואמנם כל ההיתר הוא דוקא כאשר מדובר בתחילת החולי של העין, וכן באמצע 

המחלה. אבל בסוף החולי שכבר תשש כח מחלתו, שוב כבר אין סכנה בדבר, אף 

שישנם אחד מסימנים האמורים, וכל שכן באם רוצה לעשות רפואה כדי להגביר 

את מאור עיניו, שבוודאי אין מחללים את השבת משום זה. )משנה ברורה(.

בגמרא  חכמים  שאמרו  זה  דבר  ידוע  לא  בימינו  שלרופאים  הפוסקים,  וכתבו 

- שסכנת העין היא סכנה גם ללב, אמנם כתבו שמכל מקום לא מדברי הרופאים 

אנו חיים, וכיון שלא מצינו בפוסקים לומר שנישתנו בזה הטבעיים, בהכרח לומר 

שעדיין חסרה הידיעה לחכמי המדע בנושא זה.
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ולכן בכל מצב של דלקת חריפה בעין אשר יש בה סכנת עוורון אילו לא מטפלים 

בה, אזי מותר לחלל עליה את השבת, הגם שלדברי הרופאים אין זה אלא סכנת 

אבר. וכמו כן כאב בעין הדוקר כמו מחט או כשהעין אדומה ושורפת וקודחת מחום, 

מותר לחלל את השבת, וכן כשיש כאבים חזקים מאד בלתי מוסברים בחלל העין. 

כמבואר בשולחן ערוך הרב שם סעיף יט, וכן בשבט הלוי חלק ח' סימן עג.

ועוד יש לציין כי מאחר וכדברי חכמים - שרירי העין תלויים בלב, על כן ניתן 

 - בעין  בזה  וכיוצא  ולתת תחבושת עם משחות  בכל מקרה לקחת תרופה  להקל 

בזהירות מאיסור סחיטה, וכן שלא למרוח. אף אם מדובר בדלקת קלה וכאבים וצער 

בלבד, אפילו אם אינו במצב של 'נחלש כל גופו' או 'נפל למשכב' שזהו ההגדרה של 

חולה שאין בו סכנה שהתירו לו חכמים לקחת תרופות בשבת, אף שסתם כך גדרו 

שלא לקחת שמא ישחק סממנים. כמבואר באגלי טל סימן קלז.

אבל אם מדובר במיחוש וכאב קל בלבד, או אם עיניו דומעות מחמת 'אלרגיה', 

מיובש  הסובלים  וכן  גופו.  כל  נחלש  כן  אם  אלא  ברפואות,  להתעסק  אסור  אזי 

בעיניים, מפני חסימת עורקי הדמעות וכיוצא בזה, אם לא הגיע הסבל והצער למצב 

של נחלש כל גופו או נפל למשכב, אין להם לתת טיפות עיניים להרטיב את עיניו, 

כיון שאין כלל דלקת וחולי בעין עצמה.

ואדם שקם בבוקר ועיניו דבוקות מחמת ליחה יתירה היוצאת מן העין, מותר 

לו לשטוף את העין במי תה או בשאר רוק טפל וכדומה בכדי שיוכל לפתוח העין 

כראוי, כיון שאינו מתכוין לרפואה אלא להמיס את הליחה בלבד, כמבואר במשנה 

הגורם  בעין  מיחוש  איזה  לו  יש  כי  רפואה  לצורך  מכוין  אם  אבל  סז.  אות  ברורה 

לליחה מרובה בעין, אין להתיר אלא בשטיפה במים רגילים או חמים, אלא אם כן 

הוא בגדר של חלה כל גופו או נפל למשכב.

העולה מהאמור: שבכאב עיניים לא רגיל ומוסבר כמו דקירות וכאב חד ונראה 

שיש בה דלקת, לפי המובא בהלכה יש בזה חשש סכנה ומותר לו לעשות פעולות 

רפואה להרגיע את הכאב, ועליו להתייעץ עם המבין בדבר מה לעשות מעבר לכך.

אדם שמעוניין להכין סלט אבוקדו בשבת על ידי ריסוק הפרי, האם מותר לו 
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לעשות כן על ידי שיני מזלג?
בכדי לענות על כך יש לדון בפרטים הבאים: א( מה גדר של מלאכת טוחן, והאם 

יש הבדל בין אם מדובר בדברים שגדלים באדמה או לא. ב( מה ההגדרה של כלי 

המיוחד לריסוק וטחינה. ומה ההגדרה של טחינה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שכא סעיף 

ז, שאדם הצריך לטחון פלפלים וכיוצא בהם בכדי לתת לתוך המאכל בשבת, מותר 

לו לכתוש אותם בשינוי גדול מדרך החול, כמו למשל למעוך אותם ביד של הסכין 

וכיוצא בזה, ואפילו הרבה ביחד. אבל לא יטחן אותם בכלי מיוחד כמו 'מדוך' אפילו 

אינו של אבן כדרכו בחול, אלא של עץ וכיוצא בזה, מכל מקום אסור.

גם שישנה את  לשינוי המדוך,  בנוסף  אותו  כן שידוך  גם  אומרים שצריך  ויש 

ולא   - בזה  וכיוצא  קערה  בתוך  אותו  שידוך  למשל  כמו  אותו,  טוחן  בו  המקום 

מתירים  ויש  ב.  וכיוצא  סכין  של  ביד  שכותש  פי  על  אף  החול,  כדרך  במכתשת 

לכתוש במכתש, אך טוב להחמיר במקום שאפשר.

אבל אסור לחתוך את הפלפלים בסכין, ואפילו בכדי לאכול אותם מיד. והוא 

הדין לכל תבלין שאין דרך לאכול אותו אלא על ידי תערובת.

ואינו  תערובת,  ללא   - שהוא  כמות  לאכילה  הראוי  בדבר  מדובר  אם  ואמנם 

או  צלוי,  או בשר  כמו למשל בשר מבושל  כלל,  במינו טחינה  ואין  מגדולי קרקע 

גבינה וכיוצא בהם, מותר לחתוך אותם דק דק בסכין, אפילו שלא על מנת לאכול 

אותם מיד, מפני שאין טחינה באוכלים.

ואפילו אם מדובר בגבינה קשה מאד, מכל מקום מותר, שהרי אפשר ללעוס 

אותה בקושי, ולכן עדיין 'שם אוכל' עליה, ומותר לחתוך אותה - אפילו מי שאינו 

יכול ללעוס, בין בסכין ובין בכלים שמלאכתם לאיסור, שמותר לטלטל אותם לצורך 

גופם כמו שנתבאר בסימן שח.

אבל מכל מקום אסור לחתוך אותה דק דק בכלי המיוחד לזה שהוא כמו סכין 

בכדי  כוונתו  אם  אפילו  וזאת  )'פומפיה'(,  רבות  קטנות  פגימות  לה  שיש  גדולה 

לאכול אותו מיד, שמאחר והכלי מיוחד לכך, הרי זה דרך חול כמו שחיקת תבלין 

במדוך ובמכתשת, והוא הדין בכלי אחר המיוחד לכך.
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וכל זה בדבר שאינו גידולי קרקע אבל כל דבר שהוא מגידולי קרקע, אפילו אם 

- בתבואה  ויש במינו טחינה  - הואיל  בו משום איסור טוחן  יש  גמור,  הוא אוכל 

וקטניות. ולכן אסור לחתוך את הירקות דק דק בסכין בכדי לאוכלם, וכן אפילו מיני 

גידולי קרקע קשים כמו גרוגרות וחרובים לצורך אכילת זקנים. ואם חתך דק דק 

חייב משום טוחן.

נטחנה  וכבר  שמאחר  טוחן,  משום  בזה  ואין  דק  דק  לחם  לפרר  מותר  אבל 

התבואה שממנה נעשה הלחם, 'אין טחינה אחר טחינה'.

וכל זה אן האדם חותך ומניח זאת לזמן מאוחר יותר, ואינו אוכל מיד. אבל מותר 

לחתוך דק דק בכדי לאכול לאלתר או בשביל אחרים שיאכלו מידית, מפני שלא 

אסרו על האדם לאכול את מאכלו בחתיכות גדולות או קטנות - אם כן דרך אכילתו 

כך הוא - לאכול גם בחתיכות קטנות, וכל שהוא דרך אכילה אין בו משום מלאכה 

בו  מיד, שאין  לאכלו  בכדי  אוכל מתוך הפסולת  בורר  לענין  בסימן שיט  כמבואר 

משום מלאכה, מאחר ודרך אכילה כך הוא, ומותר אפילו לכתחילה.

ליזהר  לדבריהם  לחוש  נכון  כן  על  זה,  היתר  על  מפקפקים  ויש  מאחר  אולם 

לחתוך את הירק לחתיכות גדולות קצת, שאז אין בו משום טוחן לדברי הכל.

אבל במדינתנו נהגו לחתוך הצנון דק דק מאד, )שמאחר והוא חריף, קשה לאוכלו 

בחתיכות גדולות קצת כחומרה האמורה(, וכן בצלים, ויש להם על מי לסמוך, ועל 

כל פנים צריכים ליזהר שלא יתחילו לחתוך עד לאחר יציאה מבית הכנסת, כי צריך 

שיהא סמוך לסעודה ממש כמו שנתבאר בסימן שיט לענין בורר.

ואפילו  זה לחתוך דק דק בסכין, אבל לטחון במדוך אפילו של עץ אסור,  וכל 

בכדי לאכול מיד, ואפילו באוכל גמור כמו גרוגרות וחרובים לפני זקנים, וכן שום 

וכיוצא בו מאוכלים הנידוכים, אסור לדוך אותם אפילו בכדי לאכול מיד, אבל מותר 

לרסקן בשינוי גדול, כמו במזלג או ביד של סכין וכיוצא בו כמו שנתבאר בפלפלים.

ומותר  לטחינה,  מיוחד  כלי  נחשב  אינו  מזלג  הדין  שמעיקר  מהאמור:  העולה 

ישנם  שבכלל  ]ולהעיר  לעצמו.  יחמיר  והמחמיר  לסעודה.  סמוך  האבוקדו  את  לרסק 

הסוברים שמאחר ודרך פרי ה'אבוקדו' שכאשר הוא רך, הוא נשאר גוש אחד בטחינתו ואינו מתפרר, על כן 
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לא שייך בזה כלל איסור טוחן - שגדרו פירור המאכל. ואם כן יש להקל לרסק אותו בכל אופן. )ראה קצות 

השולחן קל, ט([.

האם יש חובה או על כל פנים 'הידור' לנהוג בזמן של רבינו תם לעניין יציאת 
שבת ועוד?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהם הדעות בנוגע לזמן 

השקיעה וצאת הכוכבים, וכפי איזה שיטה נפסקה ההלכה. ב( האם יש הידור לנהוג 

גם כמו שיטות שאינם להלכה להחמיר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים הלכות שבת סימן 

רסא סעיף ב, שבספק חשכה ספק אינה חשכה - הנקרא 'בין השמשות' בכל מקום, 

והוא כדי מהלך שלשת רבעי מיל - קודם צאת שלשה כוכבים בינונים, אסור לעשות 

בו מלאכה מהתורה, כיון שהוא ספק לילה. ואם עשה בו מלאכה, חייב אשם תלוי 

מספק. ואפילו דבר שאין איסורו בשבת אלא מדברי סופרים, אסור גם כן לעשותו 

בבין השמשות. ואפילו אם נסתפק לו אם הוא בין השמשות או יום אין זה כלום, 

שכל ספק הבא מחמת חסרון ידיעה אינו כלום, שאם הוא אינו יודע אחרים יודעים.

וזמן תוספת זה מלפניה הוא מתחילת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ, 

עד זמן בין השמשות והוא כדי שלשה מיל ורביע מיל, שמתחילת השקיעה עד צאת 

שלשה כוכבים הוא מהלך ארבע מיל, ובין השמשות הוא קודם צאת הכוכבים מהלך 

שלשה רביעי מיל, נשארו שלשה מיל ורביע מתחילת השקיעה עד בין השמשות.

והזמן הזה אם רצה לעשותו כולו תוספת עושה רצה לעשות ממנו מקצת עושה, 

ובלבד שיוסיף איזה זמן שהוא ודאי יום מחול על הקדש. אבל בין השמשות אינו 

נחשב לתוספת, שהרי הוא ספק לילה, ואסור בו במלאכה מן התורה בלא מצות 

תוספת.

כלומר,  ולמעלה,  עליו תוספת שבת מפלג המנחה  ולקבל  רוצה להקדים  ואם 

משעה ורביע זמניות קודם הלילה, הרשות בידו, ונאסר בעשיית מלאכה. אבל אם 

קיבל קודם פלג המנחה, אין קבלתו כלום, ומותר בעשיית מלאכה.

ומכל מקום לכתחילה יש להחמיר שלא לעשות מלאכה אם קיבל שעה ורביע 

זמניות קודם תחילת השקיעה, לפי שיש אומרים שמתחילת השקיעה ואילך הוא 
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לילה גמור מן התורה, שאז הוא זמן ראיית שלשה כוכבים בינונים לפי דבריהם, ובין 

השמשות שהוא כדי הילוך שלשת רבעי מיל קודם תחילת השקיעה ופלג המנחה, 

הוא שעה ורביע זמניות קודם תחילת השקיעה.

ויש אנשי מעשה שעושים לכתחילה כסברה זו, ופורשים ממלאכה שעה ורבע 

זמניות קודם תחילת השקיעה, אבל אין למהר להדליק הנר ולהתפלל ערבית של 

שבת עד שעה ורביע זמניות שקודם צאת הכוכבים, ולא שקודם תחילת השקיעה, 

ואפילו בדיעבד אם הדליק אז הנר צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו לצורך שבת, וכן 

אם התפלל אז צריך לחזור ולהתפלל אחר כך, לפי שהעיקר כסברה הראשונה.

ומבאר בביאור הלכה הטעם בכל זה, כי הנה בפסחים דף צד מבואר, שמשקיעת 

החמה עד צאת הכוכבים הוא שיעור ארבע מיל, ובשבת דף לד מבואר שמשקיעת 

החמה מתחיל בין השמשות, ואמר שם שמשך בין השמשות הוא שלשת רבעי מיל 

ואחר כך הוא לילה ואמרנו שם שג' כוכבים בינונים הוא לילה, ואם כן קשה סתירה 

בין המקומות, ועל כן תירץ רבינו תם וסיעתו לחלק בין שקיעת החמה של פסחים 

לשקיעת החמה של שבת:

בפסחים מדובר על התחלת השקיעה משקיעת גוף השמש כשנכסה מעינינו, 

ומאז עד צאת הכוכבים הוא ארבעה מיל, ומה שכתבו משקיעת החמה בשבת שם, 

הוא סוף השקיעה שהוא כשנשקע גם אור השמש מרוב הרקיע, לבד לצד המערבי, 

ומהתחלת  הכוכבים,  צאת  קודם  מיל  רבעי  ג'  שהיא  השמשות  בין  מתחיל  ומאז 

יום והוא משך שלשה  השקיעה שהוא שקיעת גוף השמש עד סוף השקיעה הוא 

מיל ורביע, ואז הוא זמן תוספת שבת.

אבל הגר"א ז"ל חולק על שיטה זו והאריך בכמה ראיות ששקיעת החמה שבשבת 

לענין בין השמשות הוא גם כן התחלת השקיעה כמו שקיעת החמה שבפסחים שם, 

ומיד אחר שקיעת גוף השמש מתחיל בין השמשות לשיטת רבי יהודה שפסק ר' 

יוחנן כמותו לחומרה בשבת.

ומסיים שם, שלמעשה בודאי צריך ליזהר כדעת הגר"א והרבה מן הראשונים 

והפוסקים, שמיד לאחר התחלת השקיעה - משעה שהחמה נתכסה מעינינו, הוא 

איסור גמור שלא לעשות מלאכה וחס ושלום להקל בזה, שהוא ספק איסור סקילה.
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להקל על פי מה  וכן הוא בסידור הרב ב'סדר הכנסת שבת', שאין לסמוך כלל 

שכתב בשולחן ערוך בשם יש אומרים שהיא דעת רבינו תם וסיעתו, שעד כדי הילוך 

שלשה מיל ורביע שהוא קרוב לשעה בינונית אחר השקיעה - הוא יום גמור, ואחר 

כך מתחיל בין השמשות של ר' יהודה, והוא כדי הילוך שלשה רבעי מיל - שאז הוא 

זמן צאת הכוכבים ולילה ודאי, כי רבינו תם וסיעתו הם יחידים נגד שיטת הגאונים 

זו הוא נגד החוש, ופליאה נשגבה, ועוד יש פליאות  והראשונים, ומה גם כי דעה 

לדעת  התלמוד  מסוגיות  ועצומות  רבות  ראיות  וגם  זו,  דעה  על  מהחוש  עצומות 

הגאונים, הגם שאין דבריהם צריכים חיזוק, כנודע שדבריהם דברי קבלה.

יותר בשבעים ושתיים  העולה מהאמור: לשיטת רבינו תם השקיעה מאוחרת 

דקות יותר מהדעות האחרות, ולא נפסק כמותו לקולא כמו בכניסת שבת. אמנם 

נתפשט בהרבה קהילות ישראל לנהוג כשיטתו במקום שזהו לחומרא, ולכן ממתינים 

לאחר שבת ויום טוב - עוד 72 דקות לאחר השקיעה, בין בארץ ישראל בין בחוץ 

לארץ, ולצורך תוספת שבת מוסיפים עוד כמה דקות לאחר מכן.

מקום  באיזה  כן  ואם  שבת,  נרות  להדליק  צריכים  האם  בישיבה  בחורים 
ידליקו אותם?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מצוות הדלקת נרות 

ב( האם החיוב רק בבית של  כן האם רק על נשואים.  ואם  לגברים  גם  חיוב  היא 

האדם הפרטי או בכל מקום שהוא, ואם רק בבית הפרטי מה ההגדרה של בחור 

או  השינה  במקום  ידליקו  היכן  חייבים,  כן  אם  ג(  ישיבה.  של  בפנימיה  המתגורר 

האכילה, והאם יברכו על ההדלקה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רסג סעיף ה, 

שאחד האנשים ואחד הנשים חייבים שיהיה בבתיהם נר דלוק בשבת, רק שהנשים 

מוזהרות בו יותר, מפני שהם מצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית, ועוד מפני שהיא 

כבתה נרו של עולם בחטא חוה, לכך נתנו לה מצות הדלקת נר שבת בכדי שתתקן 

את מה שקלקלה, ולפיכך אף אם ירצה הבעל להדליק בעצמו, האשה קודמת.

ידליק בשאר  וגם  והנרות,  יתעסק בתיקון הפתילות  ומכל מקום טוב שהבעל 

חדרים שאין האשה מדליקה שם, ונוהגים שכאשר האשה יולדת, אזי הבעל מדליק 
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ומברך בשבת הראשונה, אבל בשאר השבתות אף על פי שהיא נדה, וכן בכל פעם 

כשהיא נדה מברכת בעצמה.

והנה בהמשך הסימן כותב, שאדם המדליק נר של שבת ויום טוב, בין אם הוא 

איש, ובין אם הוא אשה חייבים לברך קודם ההדלקה ברכת הנרות - להדליק נר 

של שבת או של יום טוב, כדרך שמברכים על שאר כל מצות מדברי סופרים קודם 

לעשייתם.

ואמנם המנהג בפועל שמברכים לאחר ההדלקה, מאחר וסוברים שאם תברך 

ביום טוב מדליקים תחלה  ואף  ותהיה אסורה להדליק,  תחלה קיבלה את השבת 

בכדי שלא לחלק בברכה אחת - לברך אותה פעמים קודם הדלקה, ופעמים אחר 

כך. ובכדי שתהא הברכה עובר לעשייה אינה נהנית מן האור עד אחר הברכה, וזאת 

על ידי שמניחה את ידה לפני הנר מיד אחר ההדלקה - עד לאחר גמר הברכה, ואז 

מסירה ידה ונהנית מן האור, וזה נקרא קודם לעשייה.

ואף בחורים שהולכים ללמוד מחוץ לביתם, צריכים להדליק נר שבת בחדרם, 

ולברך עליו, אף על פי שאינם אוכלים שם, לפי שהדלקת נר בשבת חובה - אף בלא 

אכילה, בכדי שלא יכשל בעץ ואבן.

אבל מי שהוא בביתו הפרטי, ואשתו מדליקה, והוא מדליק בכל החדרים שהולך 

שם בשבת, אינו צריך לברך עליהם, לפי שאשתו מברכת בשבילו בבית אכילה, אבל 

כשאינו אצל אשתו אינו נפטר בברכת אשתו - כאשר יש לו חדר מיוחד שם במקום 

שמתארח.

ואם אין לו חדר מיוחד שם, ואפילו אם יש לו, אלא שבעל הבית משתמש שם גם 

כן וצריך הבעל הבית להדליק שם נר פרטי שלו, אין האורח צריך להדליק שם כלל, 

כיון שיש לו שלום בית במקום שהוא שם, וגם מצות הדלקת נר שבת הוא מקיים 

במה שמדליקים נר שבת בביתו משלו.

שאינם  אלא  שם,  מדליקים  אם  אפילו  או  בביתו,  שידליק  מי  לו  אין  אם  אבל 

מדליקים משלו, אינו נפטר בהדלקתם - אף אם הוא בעניין שכאשר היה אצלם 

נפטר הוא בהדלקתם, כמו למשל שהוא סמוך על שולחנם, שנעשה מכלל בני ביתם 

ונפטר בנר שלהם, מכל מקום עכשיו שאינו אצלם אינו נפטר בהדלקה שלהם, אלא 
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ידי שיתן פרוטה  נר שבת במקום שהוא שם, על  צריך הוא לקיים מצות הדלקת 

לבעל הבית להשתתף עמו בנר שלו, או שיקנה לו בעל הבית חלק בנר שלו במתנה.

העולה מהאמור: בחורים חייבים בהדלקה, וידליקו במקום האכילה, ואחד יכול 

להדליק לצורך כולם, ואפשר גם שיקבלו זאת מהישיבה מאחר והם משלמים כל 

חודש, הרי זה כמשתתפים בקניית הנרות גם כן. והמדליק יברך על ההדלקה, אך 

בסתם אינו מקבל שבת בהדלקה זו.
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אדם שהדליק מזגן או אור אם שעון שבת, האם מותר לו לשנות את זיזי 
הדעון להקדים או לאחר את ההפעלה כפי הצורך?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( יש לחקור איזה חשש  בכדי לענות על שאלה 

איסור ישנו בהוזזת הזיזים של השעון, האם מוקצה או אפילו גרם מבעיר או מכבה. 

ב( האם יש הבדל בין הקדמת פעולתו או לאחר אותו. ג( האם יש הבדל אם זהו 

לצורך אדם פרטי או לצורך מצוה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעז 

אל  קצת  קרובה  שהיא  המדורה  כנגד  הדלת  את  לפתוח  בשבת  שאסור  ב,  סעיף 

הדלת, והטעם, מפני שהרוח המנשב גורם להבעיר את המדורה יותר, ואף על פי 

שאינו מכוין לזה, מכל מקום זהו דבר ודאי ו'פסיק רישיה'.

ואפילו אם מנשבת שם רק רוח מצויה, שאין דרך המדורה להבעיר יותר, מכל 

מקום אסור כי אנו גוזרים משום רוח שאינה מצויה. ואם אין שם רוח כלל מותר 

כמבואר במגן אברהם בסימן תקיד סימן קטן ט'. ואם על ידי דפיקת הדלת נעשה 

רוח מצויה, משמע בחידושי הר"ן שאסור. )משנה ברורה(.

אבל אם היתה הדלת פתוחה כנגד המדורה, מותר לסגור את הדלת, ואין בזה 

משום מכבה. ואף על פי שהרוח היתה מבעירה אילו לא היה סוגר את הדלת, מכל 

מקום אין בזה משום מכבה, מפני שאינו עושה כלום, אלא רק עוצר את הרוח, ואם 

תכבה מאליה תכבה.

ויש מן הפוסקים שלמדו מדין זה, להתיר לשנות בשבת את זמני ה'שעון שבת' 

בכדי להאריך מצב קיים, כלומר, שבשעה שהזרם כבר מחובר, שיהיה מותר לדחות 

את זמן הכיבוי- לזמן מאוחר יותר, או לבטל את הכיבוי לגמרי, וכן בשעה שהזרם 

מופסק, שיהיה מותר לדחות את זמן חיבור הזרם, או לבטלו לגמרי, וכן ללחוץ על 

מתג החשמל בכדי שלא ידלק האור כאשר יתחבר זרם החשמל, או להוציא תקע 

משקע, וכל כיוצא בזה.

כי כל אופנים אלו דומים לאדם שסוגר את הדלת או החלון בפני הרוח העומדת 

לכבות את האש, המבואר כאן בשולחן ערוך, שאין בו שום איסור, וגם באופנים 

האמורים אין הפעולה של האדם בגוף הדבר הדולק, והרי זה דומה לאדם הרואה 
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איזה חפץ שעומד ליפול על גבי נר דולק, שכאשר יפול עליו יכבה את הנר, ומקדים 

ותשובות  בשאלות  כמבואר  הנר.  גבי  על  ליפול  לו  מניח  ואינו  ומסלק את החפץ 

מנחת יצחק שו"ת חלק ב' סימן קי.

והנה בשמירת שבת כהלכתה גם כן ציין היתר האמור, בפרק יג סעיף כה, ושם 

מציין שכמו כן התיר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך לעשות - כאשר הזרם מחובר, 

לכוון  וכן כשהזרם מופסק  ידלק מוקדם מכפי שתוכנן מתחילה,  שלאחר שיכבה 

אותן באופן שלאחר שידלק יכבה מוקדם יותר מהמתוכנן.

ואמנם שעוני שבת שכאשר מתעסק בזמני השעון הרי הוא מנטרל לגמרי את 

פעולת הכיבוי וההדלקה אין להתיר בה כל פעולה שהיא, וכדין גרמא בשבת, וכן 

שעוני שבת דיגיטליים אסור בהחלט לעשות בהם שום פעולה כלשהו, כי נעשה 

או  שידלק  אפשר  מצבם  את  משנים  שכאשר  שעונים  וכן  חשמלית.  פעולה  מיד 

יכבה נורה שישנה בהם.

מלעשות   - היותר  ככל  להימנע  מאד  ונכון  שראוי  הפוסקים,  כתבו  ולמעשה 

הפעולות האמורים בשבת, כי ישנם שחולקים על המתירים המדמים זאת למבואר 

כאם בשולחן ערוך, ולדעתם פעולה בשעון שבת הרי היא כפעולה בנר עצמו, והרי 

זה כאילו מוסיף או גורע בשמן שבנר, כמבואר בשאלות ותשובות אגרות משה חלק 

ד' סימן צא אות ה.

מכשירי  עם  להתעסק  דחול'  ו'עובדין  שבת  זלזול  משום  שחששו  יש  כן  כמו 

חשמל בשבת, ובנוסף בהרבה מכשירי החשמל נדמה שאינו בפעולה, מכל מקום 

יש בהם נורות בקרה וכדומה, וחיבורים שונים לזרם, אשר על ידי הוזזה של הזיזים 

בזה,  להחמיר  הנכון  מן  ולכן  חשמלי,  ניתוק  נעשה   - מהשקע  ניתוקם  או  שבו, 

כמבואר בתשובות והנהגות חלק א' סימן רכא.

ורק במקום צורך גדול ושעת הדחק או חולי, יש להתיר, וגם אז יש להשתדל 

לעשות זאת על ידי קטן ועדיף לפני גיל חינוך, וכן יש להשתדל מאד לעשות זאת 

כלאחר יד וכדומה, בכדי להינצל מחשש איסור טלטול מוקצה. למרות שהמתירים 

כתבו שאין לחשוש משום מוקצה בשעון שבת כי זה נחשב כמו טלטול לצורך גופו 

אף  שאסור  כיס,  חסרון  מחמת  כמוקצה  שהגדרתו  חוששים  והאוסרים  ומקומו, 

לצורך גופו, ומותר רק כלאחר יד ובגופו.
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אמנם יש לציין כי במכשירים חשמליים שאין בהם חוט להט, לדברי הכל אין 

איסור להאריך מצב קיים, ורק לשיטת החזון איש הסובר שיש משום בונה וסותר 

בחיבור וניתוק מתג, אפילו כשהזרם אינו מחובר, יהיה אסור כמבואר בספרו סימן 

לח סימן קטן ב'.

זמן  את  להקדים  למשל,  כמו  קיים,  מצב  להקדים  בכדי  שבת'  'שעון  ולשנות 

הכיבוי בשעה שהזרם מחובר, או להקדים את זמן הדלקה בשעה שהזרם מנותק, 

לדברי הכל יש בו איסור, כדין גרם הבערה וכיבוי, שלא התירו זאת אלא בהפסד 

שלרבים  להט,  בהם  שאין  חשמליים  במכשירים  ואפילו  חולי,  או  מצוה  או  גדול 

מהפוסקים איסורם מדרבנן, גם כן אסרו לכתחילה גרם הבערה וכיבוי, אלא שדינם 

קל יותר במקום צורך.

ועל ידי נכרי מותר לעשות כל פעולות אלו, כי התירו מלאכת נכרי על ידי 'גרמא', 

אפילו אינו צורך גדול. כמבואר בסימן רעו.

העולה מהאמור: למעשה נטיית רוב הפסוקים להימנע מכך מפני כמה חששות 

ותקלות איסור היכולים לנבוע מכך, ורק בצורך גדול לרבים הצריכים יכולים להקל 

חוט  )בפרט במכשירים שאין בפעולתם  כפי הצורך  ולהמשיך את פעולתו  לאחר 

להט(, ועדיף שיעשה בשינוי או על ידי נער שלא בא עדיין לגיל מצוות.

ואסור  בשבת,  שנאסר  וכיבוי  הבערה  גרם  בזה  יש  פעולתו  את  להקדים  אך 

בכל אופן גם לצורך רבים, אלא אם כן עושה זאת גוי. ומותר במקרה זה לומר לו 

מפורשות לעשות כן אם זהו לצורך רבים, כי שבות דשבות במקום מצוה לא נאסר.

בזה  להסתכל  ניתן  האם  מחירים,  ציון  עם   - למכירה  קודש  ספרי  קטלוג 
בשבת?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור לאיסור קריאת 

דברים מסוימים בשבת. ב( האם יש הבדל בין אם סתם מסתכל להנאתו ולא מתכנן 

לקנות את הספרים לבין עם מתכנן לקנות אותם.



103שבת      

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שז, סעיף א', שם מבואר 

מקור האיסור מהפסוק 'וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר'. "ממצוא 

חפצך", דרשו חכמים 'חפציך' אסורים לבקשם בשבת.

וגדר האיסור הוא כל קידום עניינים האסורים, ואפילו דבר שאינו עושה בו שום 

מלאכה לא של תורה ולא שבות מדברי סופרים, אלא שעושה איזה מעשה המותר 

אפילו הליכה לבדה, ומעשה זה או הילוך זה הוא בשביל לעשות אחר השבת איזה 

דבר שאסור לעשותו בשבת - בין מן התורה בין מדברי סופרים, שנמצא מזמין את 

עצמו בשבת בפועל ממש - לא בהרהור לבד - לדבר האסור בשבת.

ולדוגמה, אדם שמהלך בתוך שדה שלו לראות מה היא צריכה אחר השבת - 

מעידור וניכוש וכיוצא בהם - מדברים האסורים בשבת. או שהולך לפתח המדינה 

ויושב שם עד שתחשך, בכדי למהר לצאת בלילה למרחץ שחוץ לעיר. שהילוך זה 

בשבת, הוא בשביל חפצים האסורים בשבת.

זו לחברו  לו דבר למחר, שאמירה  או למשל, אם אדם האומר לחברו שיעשה 

מועלת לעשייה שלמחר, כי על ידי אמירה זו עושה חברו למחר, ונמצא שהוא מוצא 

חפציו בשבת על ידי אמירה זו שאומר לחברו, ואסור משום ממצוא חפצך.

ומקח  חובות  שטרי  כלומר,  הדיוטות",  "שטרי  קריאת  חכמים  אסרו  כן  כמו 

וממכר ומשכנות וחשבונות וכל כיוצא בהם - מחפצים האסורים לעשות בשבת, 

שאסור לקרוא אותם בשבת משום "ממצוא חפצך", כמבואר שם בסעיף כא.

והנה באיסור "ממצוא חפצך" אפילו הרהור אסור, שאסור אפילו לעיין בשטרי 

כשאין  אלא  מותר,  הרהור  אסור  שדבור  אמרו  ולא  בפיו,  קריאה  בלי  הדיוטות 

הדבר ניכר שמהרהר בחפצים האסורים, אבל כאן שניכר לכל שמהרהר בחפצים 

האסורים הכתובים בשטר, הרי זה בכלל איסור ממצוא חפצך, כמו שבכלל זה אדם 

המטייל בשדהו לראות מה היא צריכה, שאף שהטיול בשדה הוא דבר המותר הוא 

מצד עצמו, וגם ההרהור בצרכי שדהו דבר המותר הוא, אף על פי כן כיון שניכר לכל 

שמטייל שם בשביל כך, אסור משום ממצוא חפצך.

ולפי זה ישנה בעיה לקרוא בכל סוגי מסמכי בנקים, וסוגי הקבלות של קנייה 

ומכירה. מסמכי אשראי. הצעות מחיר שקיבל לצורך עסקיו, או הצעות מחיר של 

ואפילו  מייל,  או  מפקס  שהדפיס  בדפים  בין  בעיתון,  )בין  שונים  ומכירה  קנייה 
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הצעות מחיר המוצגים ברחוב בחלון ראווה(.לוחות זמני נסיעות. מודעות ופרסומות 

בעיתונים, בלוחות מודעות, וכל כיוצא בזה, - על ענייני קניה ומכירה שונים.

כמו כן יש לציין; שכל דברים האסורים בקריאה נחשבים 'מוקצה': או מוקצה 

מחמת חסרון כיס, או נחשבים כלי שמלאכתו לאיסור. אא"כ יש בהם גם דברי תורה 

וכיוצא בזה, כמבואר שם בסעיף לז.

וגזרו  בשבת,  הקריאה  באיסור  דברים  עוד  להכליל  צורך  ראו  חכמים  ואולם 

חכמים על כל כתב - אף על פי שאין בו מחפצים האסורים - שלא לקרות בו בשבת, 

ואפילו לעיין בלא קריאה אסור, גזרה שמא יקרא או יעיין בשטרי הדיוטות.

ואמנם לצורכי מצוה וצורכי רבים שדינם כצורכי מצוה הקריאה מותרת בשבת, 

וזהו מה שנהגו שהשמש קורא הסכמות מתוך הכתב, ואין לאסור זאת משום שמא 

יקרא בשטרי הדיוטות, מפני שהם צרכי רבים, וצרכי רבים דינם כדבר מצוה. וכן 

מה שנוהגים להזכיר נשמות מתוך הכתב, הוא כדבר מצוה, שנודרים לצדקה בעד 

הזכרת נשמתם, כמבואר שם בסעיף כד.

הקונים  רשימת  או  לתורה,  העולים  או  לברית,  כיבודים  רשימת  זה,  ובכלל 

מקומות בבית הכנסת - היכן יושב כל אחד מהם. וכן שאר רשימות של נדרי צדקה.

ספרים  של  בקטלוג  בשבת  לקרוא  סופרים  מדברי  אסור  מהאמור:  העולה 

העומדים למכירה.

בכמה  כנהוג  אביו  על  יארצייט  לקראת  מפטיר  לקריאת  שעולה  אדם 
קהילות, אך אינו יודע לקרוא היטב את ההפטרה ומעוניין שהוא רק יאמר 

את הברכות ואדם אחר יקרא את ההפטרה, האם יש בכך בעיה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור לעלות מפטיר 

ליארצייט. ב( האם יש הבדל בין אינו יודע לקרוא היטב לבין אינו יודע את הטעמים. 

את  לקרוא  אחר  לאדם  ונותן  הברכות  את  קורא  הוא  אם  בין  הפרש  יש  האם  ג( 

ההפטרה, או שנותן לאדם אחר לקורא גם את הברכות.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפד 

מי  למפטיר  קראו  שאם  הרמ"א  וכתב  למפטיר.  לעלות  יכול  קטן  שילד  ד,  סעיף 
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שאינו יודע לומר את ההפטרה, יכול אדם אחר לאומרה במקומו, אבל לכתחילה 

אסור לעשות כן.

וכמו למשל אם קרא מתחילה לילד קטן לעלות למפטיר, ואחר כך נמצא שאין 

יודע לומר ההפטרה, וכן אם קרא לאדם גדול ונמצא שאינו יודע לומר את ההפטרה, 

אזי יכול אדם אחר לומר ההפטרה וברכותיה, שאף שתקנו שהמפטיר יקרא בתורה 

תחלה מפני כבוד התורה, מכל מקום בדיעבד יש לומר שגם בזה ישנו כבוד לתורה, 

בקדיש  הפסיק  שהרי  מפטיר,  לשם  בתחילה  בתורה  שקראו  הדבר  וניכר  מאחר 

מקודם עליית המפטיר. )משנה ברורה(.

והביא בשם הפרי מגדים, שאם יכול על כל פנים לומר מלה במלה כשמקריאים 

לו את ההפטרה, אזי טוב יותר שהוא בעצמו שקרא בתורה לשם מפטיר - יאמר 

אחר כך ההפטרה יחד עם ברכותיה.

ואמנם לכתחילה אין לעלות למפטיר מי שלא ידע אחר כך לקרוא את ההפטרה 

גם כן. ובזמנינו שהמנהג בכמה מקומות לכתוב נביאים על קלף ובגלילה כמו ספר 

תורה, ואם כן הקורא בנביא הוא מוציא את כל הצבור כמו בקריאת ספר תורה, 

על כן אפילו לכתחילה מותר לקרות למפטיר אפילו מי שאינו יודע לקרות בנביא 

בעצמו, והוא יאמר את כל הברכות, והשליח ציבור יקרא את ההפטרה כמו שקורא 

את  וקרא  עלה  אחר  שאדם  למרות  חובה,  ידי  הרבים  את  ומוציא  תורה  בספר 

הברכות, וזאת מדין שומע כעונה, כמבואר בחיי אדם.

וכפי שכתבו בטור ובית יוסף בסימן קמא - לענין קריאת התורה, שבזמניהם 

ואין הציבור  ולפי שאין הכל בקיאים בטעמי הקריאה,  כל עולה קורא לבדו,  היה 

יוצאים בקריאתו, לכן תקנו שיקרא שליח ציבור קבוע שהוא בקי בקריאה.

וכתבו הפוסקים, שגם במקומות שלא קוראים מתוך נביא על קלף, אלא מספר 

מכל  בלחש,  ענו  ואומר  מקשיב  והקהל  בקול  אומר  שהעולה  מחומש,  או  מודפס 

מקום לא מקפידים שהעולה למפטיר בעצמו יקרא את ההפטרה בקול, אלא גם 

כאשר יכול לומר עם הבעל קורא בלחש מתוך הכתב, גם כן מספיק הדבר. כמבואר 

בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ט' סימן כב, מטעם שלא יבואו לידי ביוש או 

מחלוקת. ולכן יש להתיר אפילו אם קורא מתוך ספר מודפס בטעמי המקרא, כי לא 

כולם בקיאים בניגוני הטעמים.
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ואמנם בעת הצורך ומשום כבוד הבריות, גם אדם שאינו יודע לקרוא כלל, או 

סומא, יכול לעלות לתורה ולמפטיר, כל שיכול לומר אחרי הבעל קורא, שהרי היום 

הבעל קורא - קורא מתוך הכתב, ועל כן לא מקפידים על העולה, משום ששומע 

כעונה. אך צריך על כל פנים שידע לומר אחר הבעל קורא מילה במילה, ובזה יכול 

ומקשיב.  שותק  אלא  קורא  הבעל  אחר  אומר  אין  שלמעשה  אף  לתורה,  לעלות 

כמבואר במגן אברהם בסימן קלה סימן קטן ה'.

אלא שיש לימנע מכך במפטיר של ארבעת הפרשיות, ויש אומרים גם במפטיר 

בשערי  כמבואר  טובים,  וימים  חודש,  ראש  כמו  היום,  חובת  שהם  מוספים  של 

אפרים שער א' סעיף כח.

בעצמו  קורא  אינו  העולה  והאדם  קורא  בעל  שישנו  שכיום  מהאמור:  העולה 

ממש לבדו, ואת ההפטרה קוראים מתוך חומש, יש להקל בזה בשעת הצורך כמו 

במקרה השאלה. שהוא יאמר את הברכות ואדם אחר יקרא את ההפטרה. )אמנם 

מאחר שמברך, יקרא עמו בשקט את ההפטרה כמו בעלייה לתורה(.

אדם שרגיל לבטול כל יום המקוה, ונמצא בשבת במקום שאין מקוה, האם 
יכול למלאות אמבטיה ולטבול בה.

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור לאיסור רחיצה, 

והאם יש הבדל בין מקלחת לאמבטיה, ובין מים קרים לחמים. ב( האם יש הבדל בין 

רחיצה למקוה טהרה. ג( האם ישנו חשש איסור בסתימת נקב האמבטיה בשבת.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן סכו סעיף ז', שאדם הרוחץ 

בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מהנהר, מפני שלא ישארו המים עליו ויטלטל 

אותם ארבע אמות בכרמלית ויעבור בזה על איסור טלטול מדברי סופרים.

וכתב על כך במשנה ברורה בסימן קטן כב, שכוונת המחבר לומר, שמיד כאשר 

עולה בסמוך לנהר ינגב את עצמו, ולא ילך כלל עם המים שעליו, וזאת שמא ישכח 

על  גזרו  האם  שונות  דעות  אמנם  מצינו  בפוסקים  והנה  אמות.  ארבע  בהם  וילך 

הליכה עם איזה דבר על גופו, כאשר זה פחות מארבע אמות בכרמלית, והמשנה 
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ברורה סתם והכריע כאן להחמיר, וכנראה משום שהדבר מצוי מאוד שיכשל וילך 

יותר מארבע אמות בכדי להתנגב.

ואמנם למעשה אין בזה נפקא מינה למנהגינו שנוהגים שלא לרחוץ בשבת ויום 

טוב כלל, ואפילו בבית, אלא אם כן מדובר במקום צורך גדול, וכפי שמבואר כאן 

במשנה ברורה סימן קטן כא, בשם המגן אברהם. וכתב בערוך השולחן על כך באות 

ט', שמנהג זה נתקבל מאבותינו מכמה מאות שנים, והבא לפרוץ גדר של ראשונים 

לרחוץ  שלא   - חמור  כאיסור  זאת  קיבלו  כי  נחש',  ישכנו  גדר  'ופורץ  נאמר  עליו 

בנהרות ובמעיינות בשבת כלל.

ואמנם אם אין כוונתו לצורך רחיצה, אלא לצורך טבילת עזרא, או טבילה לצורך 

תוספת טהרה בשבת בבוקר - לאלו שמקפידים בכך תמיד, אין בעיה בכך ורשאים 

שבכתבי  שלמרות  כתב,  רס  בסימן  שבת  תוספת  שבספר  למרות  וזאת  לטבול. 

האריז"ל מובא שענינו גדול, בכל זאת יש למנוע זאת, ודי לנו במה שאנו מקילים 

היכן שהוא צריך טבילה לטומאתו. אך למעשה כבר כתבו רבים מגדולי הפוסקים 

ובין  קרי,  מטומאת  טבילה  לצורך  בין  לטבול,  לכתחילה  להתיר  שנתפשט המנהג 

לצורך תוספת קדושה, וכמבואר בכתבי האריז"ל בגודל עניינה של הטבילה בשבת 

בבוקר - יותר מטבילה בערב שבת.

וראה גם מה שהאריך בזה בספר קצות השולחן בסימן קלג אות ח', שמאחר 

וישנו מצוה לטבול קודם התפילה וגם בימות החול, וכל שכן בשבת, די לנו במה 

זאת  לאסור  אין  אך  ותענוג,  רחיצה  לצורך  לרחוץ  שלא  המנהג  מצד  שמחמירים 

פשוט  שהמנהג  וכיון  האריז"ל,  דברי  ונגד  מצוה  וצד  קדושה  תוספת  במקום 

בירושלים שרוב התלמידי חכמים מכל העדות - חסידים פרושים וספרדים טובלים 

לתוספת קדושה, שוב חוזר דין השולחן ערוך לקדמותו שמותר לטבול גם כאשר 

טובל מטומאתו כי אינו נראה כמתקן גם כשטובל לטומאתו.

בנוסף רוב הטעמים המובאים במגן אברהם לאיסור, שייכים רק באדם הרוחץ 

בנהר ומעיין וכדומה - במקום שאין עירוב, וכדומה. אבל החשש של סחיטת שיער 

מצויה בכל רחיצה, וטעם זה הוא העיקר, ולכן אסרו הראשונים גם הרחיצה בבית 

באמבטיה ובמקוה, הגם שהוא ברשות היחיד.
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אלא שעם כל זה עדיין דנו הפוסקים לענין עשיית מקלחת במים צוננים, כי יש 

צד לומר שכדי לאסור הרחיצה צריך לכל טעמי האיסור המבוארים על פי המגן 

ובריכת  ביתית  אמבטיה  זה  ובכלל  במקוה  זאת  שבכל  אלא  והראשונים,  אברהם 

שחיה - אסרו מפני שהוא כדרך המתרחצים בנהר ומעיין, שנכנסים לתוך המים, 

וגזרו שמא יבוא לרחוץ בנהר ומעיין )ואין זה גזירה לגזירה, כיון שהטעם של סחיטת 

שיער קיימת(, וראוי להצטרף שלא להתיר לכתחילה כל רחיצה מסוג כזה. כמבואר 

בקצות השולחן שם באריכות.

בהסרתן  שיש  ודות'  בור  'כיסוי  משום  האמבטיה  סתימת  את  לאסור  ואין 

הכיסוי  הרי  כי  י',  בסימן שח סעיף  וסותר כמבואר  בונה  איסור  ובהחזרתן משום 

בולט לחוץ וניכר שעשוי לפתוח ולסגור, וגם רגילים לעשות כן בתדירות, והרי הוא 

כבית אחיזה. ואמנם בשאלות ותשובות קנין תורה כתב שטוב שיהיה הפקק רפוי 

ולא יתקע אותו בחוזק.

במקרה  וגם  טהרה,  לצורך  בטבילה  להקל  נהגו  למעשה  מהאמור:  העולה 

השאלה מותר לטבול על ידי מילוי אמבטיה, וגם על ידי סתימת האמבטיה בפקק 

שלו )בפרט אם הוא תלוי בחוט, או או שהוא קבוע, כפי שמצוי בדרך כלל(.

האם מותר לטלטל שולחן שדלקו עליו נרות שבת - לאחר שכבו?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( שולחן שדלקו עליו נרות, 

האם נעשה מוקצה כמו הנרות ממש. ב( אם כן, במקרה שיש על השולחן גם דברי 

היתר, האם הדין משתנה.

ערוך  בשולחן  כמובא  האסור,  לדבר  בסיס  של  ההגדרה  את  לציין  יש  ראשית 

דבר האסור בטלטול שמונח על דבר המותר,  ז', שהוא כל  הרב בסימן שט סעיף 

אם הניחו עליו מבעוד יום מדעתו על דעת שישאר מונח שם גם בשבת, הרי נעשה 

ההיתר בסיס לאיסור, ונאסר בטלטול כמוהו ממש.

ולמשל, אם הוא בסיס למוקצה גמור, אזי אסור - אפילו להטות אותו ולנערו, 

לפי שכיון שנעשה בסיס לאיסור, נעשו איסור כמוהו, ואסור לטלטלו כלל - אפילו 

בהטיה וניעור בלבד כמו האיסור עצמו.
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כמו למשל אם הניח על הבסיס מבעוד  והנה אם הבסיס הוא לאיסור והיתר, 

בסיס  נעשה  שלא  כיון  האסור,  מדבר  יותר  שחשוב  בטלטול  המותר  דבר  גם  יום 

לאיסור לבדו, הרי הוא עומד עדיין בהתירו ומותר לטלטלו, אף שגם האיסור שעליו 

מיטלטל עמו מאיליו.

אלא שאם אפשר לנער האיסור ממנו מיד, צריך לנערו מתחלה, ואחר כך יטלטל 

ההיתר בלבד למקום שצריך אליו.

ואם אי אפשר לנער או שיהיה איזה הפסד בדבר המותר - אם ינער את האיסור, 

או שלא יספיק לו הניעור להשלים בו הצורך שהוא צריך לטלטול זה, כגון שמטלטל 

שהם  זה  מקומם  לפנות  שצריך  מפני   - אחר  למקום  שעליו  האיסור  עם  ההיתר 

עליו עכשיו - כדי להשתמש בו איזה תשמיש או צורך אחר, בעניין שאם ינער כאן 

עם  ההיתר  לטלטל  מותר  זה,  במקום  שלו  הצורך  את  להשלים  יוכל  לא  האיסור, 

האיסור שעליו.

ועל פי זה, מגרה שיש בה חפצי איסור וחפצי היתר, אין לפתוח אותה, אלא אם 

כן יש בה דבר היתר שיותר חשוב מן האיסור לצורך השבת.

וכאשר  שונים,  לדברים  משמש  הבסיס  כך:  הוא  הדבר  שגדר  להדגיש  ויש 

חשיבות השימוש של הבסיס להיתר הוא יותר מן האיסור, אזי הוא לא יהיה אסור. 

בשבת,  שימוש  להם  אין  אך  ביותר  יקרים  איסור  חפצי  בה  שיש  במגרה  כן  ואם 

לעומת זאת יש שם גם איזה חפץ לשבת פעוט שיש לו שימוש וצורך בו, הנה אין 

לומר שההיתר חשוב מן האיסור לצורך שימוש השבת וממילא יהיה מותר הבסיס. 

כי מסתכלים כלפי שימוש הבסיס לגבי הדברים - כלפי האדם.

גם בשבת, שאינם מפוזרים  כלומר, הדברים היקרים שמורים במגרה )בבסיס( 

בשבת,  מותרת  היא  זו  ושמירה  בשבת,  גם  בכך  מעוניין  והאדם  ואנה,  אנה  בבית 

וודאי  הבסיס  של  זה  בשימוש  כן  אם  הפעוט,  ההיתר  את  שומר  הבסיס  ובנוסף 

שחפצי האיסור היקרים חשובים לגבי האדם יותר מן ההיתר - למרות שהוא מותר 

בשימוש בשבת והם לא.
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לצורך  שימושים  שניהם  ונרות,  לחלות  כבסיס  המשמש  שולחן  זאת  לעומת 

השבת, השאלה מה האדם מעדיף על מה, ומאחר ומעדיף את החלות, אזי אף אם 

הם זולים לערך הפמוטות, נחשב השולחן כבסיס לאיסור והיתר, ומותר להזיזו.

ו',  ובגדר מה נחשב לדבר היתר החשוב מן האיסור, מבואר בסימן רעז סעיף 

ששלחן שנעשה בסיס לנר שהיה מונח עליו בכניסת השבת, מכל מקום אם היה 

מונח על השלחן בכניסת השבת - דהיינו בבין השמשות - גם לחם שלצורך השבת, 

הרי נעשה בסיס לאיסור ולהיתר בכניסת השבת, ואף לאחר שסלקו הלחם ממנו 

לא נעשה השולחן בסיס לנר לבדו, כיון שהוא כבר אחר כניסת השבת, וכן אם היו 

מונחים עליו בין השמשות שאר דברים שאינם מוקצים והוא שיהיו הלחם או שאר 

יותר מן דליקת הנר - דהיינו מן השלהבת שהנר נעשה בסיס  - חשובים  הדברים 

אליו.

ולכאורה כיום - שישנו אור החשמל, אם כן כל דבר שחשוב כלפי האדם יותר 

מהאור שמפיץ השלהבת, )ואין זה קשור לקדושת הדבר מצד עצמו, או מצד המצוה 

שבדבר(, ולפי זה למשל סלט שמתענג בו ביותר, ומעדיפו לעונג וכבוד השבת יותר 

מהאור של השלהבת )כי בזה יכול להסתדר עם אור החשמל(, הרי שאפשר שהוא 

היתר שעדיף על האיסור.

לעומת זאת סידור שאינו צריך לו לשבת במיוחד, כגון שיש לו עוד סידורים, או 

שאינו משתמש בזה, למרות קדושתו לא יחשב כחשוב מן האיסור לגביו.

העולה מהאמור: שהשולחן נעשה כמו המוקצה עצמו היינו הנרות שדלקו עליו 

ואסור להזיזו ממקומו כל השבת כמו את הנרות עצמם. אך במקרה שהיה מערב 

שבת גם דבר היתר שחשוב לו לצורך השבת יותר מהנחת הנרות על השולחן, כמו 

)ואם הם  יהיה מותר לטלטל את השולחן לצורך  למשל הלחם שלצורך הסעודה, 

עדיין שולקים יש לטלטלו בנחת ממש(.

מקום שאין בו עירוב האם וכיצד ניתן לטלטל בו מגבת בשבת לצורך הליכה 
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לטבילה במקוה טהרה?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו איסור 

בטלטול בגד המונח על גוף האדם לא באופן של לבישה. ב( כיצד מגדירים לבישה 

של בגד, האם זה נמדד לפי הצורך של האדם או לפי דרך הלבישה באותו מקום.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שא 

סעיף לד, שאדם יכול לצאת בשבת במקום שאין עירוב, בסודר המקופל על כתפיו, 

וזאת אף על פי שאין היא קשורה לו באמצעות איזה חוט וכיוצא בזה לאצבעו, ולא 

ויעבור  עירוב,  שאין  במקום  הסודר  את  לטלטל  ויבוא  ממנו  יפול  שמא  חוששים 

על מלאכת הוצאה בשבת. ואמנם אם הסודר אינו חופה את ראשו ורובו, אסור לו 

לצאת בו, אלא אם כן האדם קשר את שני ראשיו למטה מכתפיו - זה עם זה.

והנה היתר זה לצאת בסודר המקופל על כתפו, הוא למרות שבנוגע לטלית אסור 

לצאת בו בשבת במקום שאין עירוב כאשר הוא מקופל על כתפו כמבואר בסעיף 

כט, מכל מקום מותר בסודר, מאחר ודרך לבישתו הוא כך בימי החול - לקפל אותו 

על כתפיו, ואמנם כל זה מדובר במקומות שבאמת הדרך של איזה אנשים ללכת כך 

לפעמים. )משנה ברורה(.

וכרוך על  יוצא מהסודר  דוקא שיהיה חוט  ישנו שיטה בגמרא שצריך  ואמנם 

אצבעו להחזיק אותו שלא יפול מכתפיו, אבל לא סוברים כמותו להלכה.

ואם הסודר קצר ואין בו שיעור בכדי לחפות את ראשו ורובו, אזי צריך לקשור 

פי  על  אף  בו,  לצאת  שמותר  אבנט  כמו  יחשב  ובזה  מכתפיו,  למטה  ראשיו  שני 

שקצרה. אבל אם יש בסודר שיעור בכדי לחפות את ראשו ורובו, אזי אף אם מקפלו 

על כתפיו מותר כמבואר בתחילת הסעיף, וכמ"ש שזה נקרא מלבוש ודרך לבישתו 

כך.

וכבר הדגיש הפרי מגדים באשל אברהם אות מז, שהלכה זו הוא - "הכל לפי 

הזמן והמקום", ובזמניהם היו רגילים רוב העולם ללכת עם גלימה או סודר שחופה 

את ראשו ורובו של האדם, מה שאין כן צעיף בזמנינו למרות שאינו חופה את ראשו 

ורובו, מכל מקום אין שום חשש לצאת עמו לרשות הרבים - כפי הרגילות שהאדם 



112                                                                             שאלות אקטואליות בהלכה ומנהג

אינם  אם  ואפילו  המלבוש,  צדדי  בשני  תחובים  וראשיו  הצוואר,  סביב  בו  עטוף 

קשורים זה עם זה.

וכמו כן לענין צעיף גדול שהנשים עוטפות בו את חלק גופם העליון לצניעות או 

להתחמם, מותר לקפל ולכרוך אותו סביב הצוואר, וכשם שאין איסור ללבוש שני 

מלבושים אחד על השני כמבואר בסעיף לו. כמו כן גם זה נחשב כשני צעיפים, וכיון 

שדרך איזה אנשים ללכת כך לפעמים, אזי מותר הדבר לכולם בכל זמן, - ואם כן 

הוא הדין אפילו בימי הקיץ החמים, מאחר וסוף כל סוף הוא דרך לבוש, וכמו אדם 

שרצונו להלביש מעיל באחד מימות הקיץ, שיחשב הדבר כמלבוש.

ההולכים  אנשים  אצל  הנהוג  לענין  ללמוד  ניתן  זה  שלפי  הפוסקים,  וכתבו 

למקוה בשבת בבוקר, ומתעטפים במגבת כמו צעיף סביב הצוואר, וחוזרים עמו, 

שבין אם המגבת קטנה, אך על כל פנים הקצוות שלה מגיעים לפניו זה לזה, ובין 

אם היא גדולה ומקופלת סביב צווארו, יהיה מותר ללכת כן, וכפי שמובא בטור כאן, 

שדין סדינים שמתנגבים בהם שווה ודומה לדין סודר. וכן הוא מנהג חסידים ואנשי 

מעשה להתיר זאת, למרות שבימות החול אין מי שעושה כן, מכל מקום כיון שבימי 

הקור התעטפות זו מגינה מהקור והרוחות הרי זה נחשב בגדר מלבוש, ושוב רשאי 

לעשות כך גם בימות הקיץ, ואין דרך בני אדם להתבייש בזה. וכמבואר בשאלות 

ותשובות באר משה חלק ג' סימן סו'.

ואמנם יש הכותבים שמן הנכון שלא להתעטף גם עם צעיף, ובזה מגלה דעתו 

שהמגבת היא נחשבת לגביו כמו הצעיף שלו. ומו כן כתב בשאלות ותשובות אורח 

ישראל סימן לו, שמן הנכון להחמיר בזה בקיץ, כי אף אחד לא נוהג לכרוך עצמו 

בצעיף, וכל שכן במגבת.

אבל במגבת גדולה מאד שאין הדרך לקפל בגד בגודל כזה סביב הצוואר, אזי 

עם  לחזור  ולא  להחמיר  שיש  משה  בבאר  שם  מבואר  כן  וכמו  כן.  לעשות  אסור 

המגבת לאחר המקוה, כי אין הדרך ללכת עם בגד לח ומלוכלך סביב צווארו, וכותב 

ששמע שכן הורה להחמיר בעל מחבר ספר לבושי מרדכי, אמנם שאר הפוסקים לא 

חילקו בכך. ומסתבר לומר שמגבת נקיה שרק הוא עצמו התנגב בה פעם אחת אין 

חשש גם לא למחמירים כי אין דרך אדם להקפיד על לחות שנוצרה מגופו.
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בשאלות  כתב  חגורה,  או  בגד  כעין  מותניו  סביב  המגבת  את  לכרוך  ובענין 

שאם  זה,  באופן  מלובש  אותו  שרואה  אחר  באיש  תלוי  שזה  מהרש"ג,  ותשובות 

מחשיב אותו ללובש לבוש מותר, ואם מחשיב אותו לנו, אזור כנישאת משא. ועל 

יותר שישים את המגבת בדרך של צעיף סביב צווארו, כי בזמנינו אין מי  נכון  כן 

שילבש מגבת באופן זה של כריכה סביב המותניים.

העולה מהאמור: למרות שמעיקר הדין יש מקום לחשוש בזה להחמיר, בפועל 

נהגו אנשים להקל לטלטל מגבת על ידי כריכתה סביב הצוואר כמין 'צעיף', ואף 

לחזור אתה כך לאחר מכן בחזרה לביתו.

]ואמנם יש סוברים שבימי הקיץ החמים לא יכרוך אותה סביב הצוואר, כי אין דרך ללבוש צעיף בקיץ, 

אלא יכרוך אותה סביבו כמו חגורה. ואמנם יש כותבים שעדיף לכרוך סביב הצוואר גם בקיץ, וכדרך אנשים 

שהולכים לים או לבריכה בקיץ, שמסבבים את המגבת סביב הצוואר מפני נוחות הדבר, לעומת זאת כריכת 

מגבת סביב המותניים אינה מצויה כלל. ולמעשה איך שיעשה בקיץ יש לו על מי לסמוך[.

אדם שמעוניין בשבת לקחת באמצעות איזה כלי מים חמים שעומדים בכלי 
על גבי פלטה, האם יש בכך חשש איסור, או שעליו להוריד את הכלי עם 

המים החמים מעל גבי הפלטה?
תשובה בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו חשש 

או  בתבשיל  מדובר  אם  חילוק  ישנו  ואם  האש,  גבי  שעל  תבשיל  בעירוב  איסור 

במים, או אם הדבר נתבשל כל צורכו. ב( כמו כן יש לברר האם ישנו חילוק בין אם 

מערב את התבשיל, לבין אם רק מוציא אותו במצקת לצורך אכילה, ללא שמערבו 

על ידי כך.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח 

אזי  האש,  גבי  מעל  עדיין  רותחת  היא  כאשר  אותה  שהעביר  שקדירה  יח,  סעיף 

אם היא עדיין לא נתבשלה כל צורכה לא מוציאים ממנה בכף, כי על ידי זה נמצא 

שמגיס בתבשיל, ויש בזה משום מבשל. אבל אם התבשיל נתבשל כל צרכו מותר. 

אבל אם רוצה לערבב צמר שנמצא בתוך היורה, אזי אף על פי שקלט הצמר כבר 

את הצבע, מכל מקום אסור לערבב אותו ולנענע אותו בכף.
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והוסיף הרמ"א, שכל זה בדיעבד, אבל לכתחילה יש ליזהר אף בקדירה בכל ענין. 

שאפילו אם נתבשל כל צורכו מכל מקום לא ערבב את המאכל וכפי שהוא הדין 

בצמר.

לקדרה  בנוגע  כתב  ל  סעיף  שיח  סימן  חיים  אורח  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

שהעבירה מרותחת מעל גבי האש, שאם אינם מבושלים כל צרכם, לא רק שלא 

יערבב אותם, אלא אף לא יוציא מהם בכף כי נמצא שמגיס בהם על ידי זה, ויש בזה 

לאחר  כן, אם נתבשלו כל צרכם שמותר להגיס בהם, הוא רק  משום בישול. כמו 

אסור  הצבע  את  שקלט  פי  על  אף  שביורה  צמר  אבל  האור.  גבי  מעל  שהעבירם 

להגיס בו משום צובע, כי כן דרך הצבעים להגיס בו תמיד בכדי שלא ישרף.

והביא את דברי הרמ"א - שיש מחמירים גם בקדרה בכל ענין, וכתב שהעיקר 

יחמיר  אזי  ומי שרוצה להחמיר כמו השיטה השניה,  הוא כמו הסברא הראשונה, 

בהגסה ממש, אבל להוציא בכף אין להחמיר כלל אם נתבשלה כל צרכה - כאשר 

אינה על האש.

וטעם איסור 'הגסה', הוא מפני שעל ידי זה מקרב חלקי התבשיל שהיו רחוקים 

מן האש להיות קרובים לאש, ושרתיחת הנוזלים שבקדירה יבואו היטב בכל חלקי 

התבשיל, ואסרו אפילו בתבשיל אשר נתבשל כבר כל צרכו משום שנראה כמבשל, 

לא  עדיין  הוא  ובאמת  צרכו,  כל  התבשל  שהתבשיל  האדם  יחשוב  שמא  ובנוסף 

התבשל לגמרי, ויבוא לידי חיוב חטאת. כמבואר בשאלות ותשובות אגרות משה 

חלק ד' סימן עד אות ח'.

מצינו  לא  גדולה,  לאש  קטנה  מאש  להעביר  וכן  האש  על  חזרה  שלענין  ואף 

בעיני  כי  יותר,  חמורה  הגסה  מקום  מכל  מבושל,  שהתבשיל  ידמה  שמא  שיגזרו 

מאש  להעבירו  או  האש,  על  קדירה  להניח  כמו  כך  כל  חמור  נראה  אינו  הבריות 

קטנה לגדולה, ולכן חששו שמא לא יתבונן כל כך לפני ההגסה לראות אם התבשיל 

מבושל כל צרכו אם לא, כמבואר בשמירת שבת כהלכתה בפרק א' הערה צט בשם 

יוסף בשם כלבו ומובא בשער  הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך. והמבואר בבית 

גם במבושל כל צרכו,   - הציון סימן קטן קלו, שיש חיוב חטאת במגיס על האש 

תמהו על כך כל האחרונים וביניהם גם המשנה ברורה בשער הציון סימן קטן קמח.
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האש,  שעל  בלבד  במים  אמנם  האש,  שעל  תבשיל  לעניין  דוקא  הוא  זה  וכל 

אשר נתבשלו כל צרכם, )שהרי אם לא נתבשלו כל צרכם ודאי יש לחשוש שמקרב 

קצות  הוא סתימת  וכן  לאש,  סמוך  למטה  מלמעלה  המים  נענוע  ידי  על  בישולם 

השולחן סימן קכד אות י'(, נחלקו הפוסקים אם שייך בהם גזירת 'מגיס': בקצות 

באם  הגסה  איסור  טעם  בפוסקים  היטב  נתברר  ולא  שמאחר  מחמיר,  השולחן 

נתבשל כל צרכו, יש לאסור הגסה גם במים חמים בלבד, ובספר שבת כהלכה בפרק 

ה' ביאורים אות ה' כתב, שכן משמע בפרי מגדים בסימן שכג אות יד, שלא התיר 

לפרש  אחר  טעם  ואין  מהאש,  אותם  כשהעביר  אלא  רותחים,  במים  כלי  להגעיל 

דבריו זולת משום שחושש להגסה.

ומאידך באשל אברהם מצדד לומר שאין דין מגיס במים, וכן בשאלות ותשובות 

אבני נזר כתב שפשוט שאין מגיס במים, כי אין רגילים בכך, וכן הוא באגרות משה 

שם.

ואינו  סולדת,  ליד  באו  שכבר  רותחים  במים  מדובר  שאם  מהאמור:  העולה 

מערבם, אלא רק לוקח באמצעות כלי כמו מצקת או כוס - מותר הדבר לכתחילה, 

גם כאשר המים החימם נמצאים על גבי האש.

הכנסת, האם  בית  נשים של  בעזרת  ברכות  ערכו בשבת סעודת שבע  אם 
מותר לשטוף את המקום לאחר הסעודה לצורך התפילה של יום המחרת?

לאיסור  המקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

שטיפה בשבת, והאם ישנו חילוק בין מקום מרוצף ללא מרוצף. ב( כמו כן יש לברר 

האם יש הבדל אם מדובר שהמקום התלכלך באופן שלא נעים לשהות כך על ידו, 

ואם ישנו חילוק בין אם מדובר במקום של רבים למקום של יחיד.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שלז סעיף ד, 

שאסור לסוך את הקרקע, וכן אסור לשטוף את הקרקע, שמא יבא להשוות גומות. 

ואפילו בקרקע מרוצפת אסור, אף לדברי המתירים בכיבוד הקרקע, מאחר והדחה 

ושטיפה אין בהם צורך כל כך כמו בכיבוד, לפיכך לא רצו לחלק בהם בין מרוצף 

למקום שאינו מרוצף, ואסרו הכל.
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וכן הביא במשנה ברורה בסימן קטן יז, שמחמירים אפילו במרוצף, משום מקום 

שאינו מרוצף. ומה שהתיר בסעיף א' במקום מרוצף לענין כיבוד, ולא גזר כמו כן - 

מקום מרוצף מצד מקום שאינו מרוצף, משום שכיבוד הוא דבר יותר נחוץ מהדחה. 

לעשות  איסור  עוד  בזה  יש  כיום  שנוהגים  הקרשים  רצפת  שהדחת  כתב,  בנוסף 

ויש בזה  בשבת מלבד הדחה, שהרי צריך לזה שריית סמרטוט מבד במים כידוע, 

משום כיבוס.

והנה בביאור הלכה שם דיבור המתחיל ויש מחמירים כתב, שלפי טעם האמור 

במקום מרוצף שגוזרים שמא יבוא לשטוף במקום שאינו מרוצף, לפי זה אם כל בתי 

העיר או על כל פנים רובם מרוצפים באבנים או בלבנים, וכל שכן אם הם מכוסים 

בקרשים, אפשר שמותר לכבד, כי לא גזרו על רובה מפני מיעוטה, ולא על עיר זו 

מפני עיר אחרת וכמו שכתב בספר התרומה.

אולם מביא שיש עוד סברה אחרת בספר התרומה שם, שבין השורות שבין אבן 

לאבן, יש חשש של השוואת גומות אף במרוצפים, אך תמה על כך מדברי הגמרא 

ורק מצד  גומות,  בשבת דף קנא, שמוכח משם שבמרוצף לא שייך כלל השוואת 

חשש וגזירה מדבר אחר אוסרים זאת.

וכותב שאולי יש לבאר, ששם התקרה של המרחץ נעשתה מקרשים שמהודקים 

היטב זה לזה, מה שאין כן באבנים, אך מפירוש רש"י שם מוכח שגם באבנים במרוצף 

לא שייך השוואת גומות. ולפי זה כשבתי העיר כולם או רובם מרוצפים בקרשים, 

אין להחמיר במרוצפים. ובפרט אם נתכבד מערב שבת. ומסיים שם: שנמצא מכל 

זה, שאם כל בתי העיר או על כל פנים רובם מרוצפים בקרשים, ובפרט אם נתכבד 

הבית גם כן מערב שבת, ורוצה עתה לכבד הבית בענפי תמרה הרכים, בודאי אין 

להחמיר.

וכתבו הפוסקים, שמסתימת המשנה ברורה וכל האחרונים משמע, שגם בזמנינו 

שכל בתי העיר מרוצפים לא התירו הדחת ושטיפת הרצפה, למרות שלעניין 'כיבוד' 

התירו. והטעם כפי שנתבאר, שהכיבוד נחוץ יותר מהדחה, ולכן הקילו בו יותר.

וכן נוהגים בזמנינו בכל בתי ישראל, שאין שוטפים רצפות בשבת ויום טוב, לא 

בבתים ולא במקומות ציבוריים, כמבואר בקצות השולחן סימן קמו הערה נט. וזאת 

למרות שבמרצפות שבזמנינו אין חשש כלל להשוואת גומות, וגם לגזור שמא יבוא 
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לשטוף מקומות שאינם מרוצפים, כי אין הדרך כלל בזמנינו להדיח מקומות שאינם 

מרוצפים, ומכל מקום אין בידינו לשנות גזירות חכמים וגדולי הפוסקים.

אמנם במקום שהלכלוך רב או בלתי נסבל, וכמו שישנו על הרצפה לכלוך דביק, 

וכן כאשר ישנו מהלכלוך ריח רע, ומכל שכן כשיש לכלוך של צואה ומי רגליים, או 

כשיש סכנת החלקה - כמו שמן שנשפך, מותר לשפוך שם מים ושאר חומרי ניקוי 

נוזליים, ולנקות במקל גומי המיוחד לכך - לא מטלית משום איסור סחיטה, ולאסוף 

)במקום שאין  ניקוז, או מחוץ לבית  לגרור אותו לנקב  את המים בכף אשפה, או 

אדמה הראויה לזריעה וחרישה(.

מאחר וכל ההחמרה בהדחה יותר מכיבוד, הוא רק משום שאין ההדחה נחוצה 

כל כך כמו הכיבוד, ואם כן, כאשר הלכלוך רב, ההדחה נחוצה כמו כיבוד ועוד יותר 

מכך, ובשמירת שבת כהלכתה אף מתיר בכל לכלוך, ולאו דווקא לכלוך רב ובלתי 

נסבל.

ובפרט  העולה מהאמור: שבמקרה שהמקום התלכלך הרבה מחמת הסעודה, 

אם מדובר שנשפכו דברים דביקים ובעלי ריח שאינו נעים, מותר לכתחילה לשטוף 

את המקום מהלכלוך, רק שיזהר שלא לעשות כן עם סמרטוט בד מחשש איסור 

סחיטה, אלא יגרוף את המים באמצעות מקל גומי למקום מרוצף ללא אדמה.

האם אפשר לטלטל בשבת תיק של עגלת תינוק, כאשר מונח באחד מכיסיו 
הצדדיים פלאפון יקר וארנק?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( יש לחקור קודם האם  בכדי לענות על שאלה 

מוקצה שמונח בתיק, כולו נעשה בסיס לאיסור או רק הכיס לבדו. ב( האם יש הבדל 

החיצוני  בצידו  רק  שתפור  כיס  בין  הבדל  יש  האם  ג(  מדובר.  מוקצה  סוג  באיזה 

לתיק, לבין כיס שהוא בפני עצמו ורק פיו תפור לתיק. ד( כמו כן יש לברר האם ישנו 

חילוק בין אם שכח את המוקצה שם לבין אם הניחו בכוונה.

שכיס  יג,  סעיף  שי  בסימן  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

של מעות התפור בבגד, הואיל ועיקר הבגד עומד ללבוש, אם הוציא את המעות 

משם, יוכל ללבוש הבגד, מאחר והכיס בטל אצלו. ואפילו בכיס עצמו מותר להניח 
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עליו  מקפיד  שאדם  משום  אלא  הקצאתו  אין  שהרי  ממנו,  ליטול  או  בתוכו  דבר 

מלהשתמש בו תשמיש אחר, וכאן אנו רואים שאינו מקפיד עליו.

ואפילו אם יש מעות בתוכו, אין איסור אלא ללבוש את הבגד - גזרה שמא ישכח 

ויצא בו לרשות הרבים, אבל מותר לטלטל את הבגד. ואפילו אם הניח את המעות 

כן  בכיס על דעת שישארו שם גם בשבת - שנעשה הכיס בסיס להם, אף על פי 

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 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.

איסור,  של  לבסיס  בסיס  הוא  ההיתר  כאשר  גם  הוא  לאיסור,  בסיס  דין  והנה 

וכמו מגרה שבתוך שולחן, וכפי שמבואר שם בסעיף טו, שאפילו בכיס שכולו תלוי 

ואין  בבגד, שאז הוא בטל אצל הבגד  תפור  לא התירו לטלטל הבגד אלא כשהוא 

שהכיס  כיון  בבגד  קשור  מעות  מלא  כיס  אם  אבל  בשבילו.  בטלטול  נאסר  הבגד 

הוא כלי בפני עצמו אינו בטל אצל הבגד, ולכך אסור לטלטל כל הבגד - אם הניח 

את המעות בכיס על דעת שישארו שם גם בשבת, שנעשה הכיס בסיס להם - והבגד 

לכיס - הקשור ותלוי בו.

וכן אם יש מעות בתיבה שבתוך השולחן, אסור לטלטל את השולחן אלא בדרך 

שנתבאר, אלא אם כן יש על השולחן מבעוד יום דבר המותר בטלטול, שאז נעשה 

השולחן בבין השמשות בסיס לאיסור ולהיתר ומותר לטלטלו.

וכאשר  שונים,  לדברים  משמש  הבסיס  כך:  הוא  הדבר  שגדר  להדגיש  ויש 

חשיבות השימוש של הבסיס להיתר הוא יותר מן האיסור, אזי הוא לא יהיה אסור. 

בשבת,  שימוש  להם  אין  אך  ביותר  יקרים  איסור  חפצי  בה  שיש  במגרה  כן  ואם 

לעומת זאת יש שם גם איזה חפץ לשבת פעוט שיש לו שימוש וצורך בו, הנה אין 

לומר שההיתר חשוב מן האיסור לצורך שימוש השבת וממילא יהיה מותר הבסיס. 

כי מסתכלים כלפי שימוש הבסיס לגבי הדברים - כלפי האדם.
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גם בשבת, שאינם מפוזרים  כלומר, הדברים היקרים שמורים במגרה )בבסיס( 

בשבת,  מותרת  היא  זו  ושמירה  בשבת,  גם  בכך  מעוניין  והאדם  ואנה,  אנה  בבית 

וודאי  הבסיס  של  זה  בשימוש  כן  אם  הפעוט,  ההיתר  את  שומר  הבסיס  ובנוסף 

שהוא  למרות   - ההיתר  מן  יותר  האדם  לגבי  חשובים  היקרים  האיסור  שחפצי 

מותר בשימוש בשבת והם לא. )לעומת זאת שולחן המשמש כבסיס לחלות ונרות, 

שניהם שימושים לצורך השבת, השאלה מה האדם מעדיף על מה, ומאחר ומעדיף 

את החלות, אזי אף אם הם זולים לערך הפמוטות, נחשב השולחן כבסיס לאיסור 

והיתר, ומותר להזיזו(.

והוא כולו תלוי, אבל אם  זה בכיס שפיו בלבד תפור בחור שבבגד  ואמנם כל 

כולו תלוי לאורכו בבגד, נעשה כל הבגד בסיס למעות שבכיס - כמו הכיס עצמו, 

שהכל אחד. ואפילו אם הניח המעות בכיס על דעת ליטלם ממנו קודם השבת ושכח 

ליטלם מבעוד יום, שלא נעשה בסיס להם - אפילו הכיס עצמו, אף על פי כן 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.

העולה מהאמור: אם מודבר בכיס שרק פיו תפור לתיק, רק הוא נעשה בסיס 

ולא כל התיק.

ואם מדובר בכיס שצידו הפנימי הוא התיק עצמו, כל התיק נעשה בסיס אליו, 

ויהיה אסור לטלטל את כולו )אם הניח שם את הדברים מערב שבת בכוונה(, אלא 

אם כן ישנו בתיק מערב שבת דברי היתר שיותר חשובים לו כעת שיונחו שם - 

מדברי המוקצה.

האם מותר להזיז את נרות השבת לאחר שכבו למקום אחר בשולחן בכדי 
להשתמש במקום בו עמדו בשעה שדלקו?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( נרות שדלקו מערב שבת 

האם הם מוקצה בשבת גם לאחר שכבו, ואם כן איזה סוג מקוצה הם, חמור או קל. 

ב( גם אם נאמר שהם מוקצה חמור, האם יהיה ניתן לטלטל אותם על ידי שינוי. ד( 

ואם מותר על ידי שינוי מה נחשב בגדר שינוי.
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לגבי  א'  סעיף  שח  בסימן  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

עושה  שהוא  כדרך  בשבת  דברים  מקצת  לטלטל  חכמים  שאסרו  וטעמו,  האיסור 

בחול מכמה טעמים: א( אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך 

יהא  שלא  וחומר  קל  דבר,  ודבר  שנאמר  החול,  כשיחת  השבת  שיחת  ולא  בחול 

הטלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהא כיום חול בעיניו. ב( מפני גדר הוצאה 

- שמא ישכח ויוציא הדבר שמטלטל בידו - לרשות הרבים. ג( מפני שמקצת העם 

ימיהם הם  - שכל  יושבי קרנות  כגון  ימיהם,  כל  אינם בעלי אומנות אלא בטלים 

שובתים ממלאכה, ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים, נמצא שלא 

שבת שביתה הניכרת.

לאנשים  רק  השלישי  ערוב.  שאין  במקום  רק  השני  האנשים.  בכל  שייך  הראשון  שהטעם  לציין,  ]יש 

מסוימים ממש[.

בידיו  בידיו ממש, אבל אם מטלטל שלא  הוא רק בטלטול  גדר האיסור  והנה 

ממש מותר, כמבואר שם בסעיף טו, שכל מוקצה אינו אסור אלא לטלטלו כדרכו 

בחול, דהיינו בידיו אבל מותר לטלטלו בגופו, וזהו נקרא טלטול כלאחר יד - שהוא 

דרך  ולכאן  לכאן  לפנותו  ברגליו  מוקצה  לטלטל  מותר  ולכן  החול.  מדרך  בשינוי 

הילוכו לצורך מקומו, או אפילו לצורך המוקצה עצמו כדי להצניעו, ואין צריך לומר 

שמותר לטלטל מוקצה על ידי נפוח בפיו, שאין לך טלטול כלאחר יד גדול מזה.

וכן בסימן רעו סעיף ט', כתב, שבין נר של שעווה וחלב בין נר של שמן מותר 

בטלטול, לפי שטלטול הנר אינו אסור אלא מפני שהוא מוקצה, וכל מוקצה מותר 

כגון  הצד,  מן  בטלטול  בהיתר  לכאן  הנר  להביא  ויכול  הצד,  מן  בטלטול  לטלטלו 

באחורי ידיו או בין אצילי ידיו וכיוצא בזה.

ולפי זה, כל דבר שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא הנמצא במקרר או במקפיא 

הנמצא  דבר  לקחת  רוצה  אם  בזה,  וכיוצא  קפואים,  עופות  קטניות,  קמח,  כמו 

אחריהם, אזי אין לטלטלם אלא בשינוי, ואם אי אפשר יצטרך לקרוא לנוכרי ולומר 

לו אם הוא לצורך מצוה וכדומה.

וטלטול על ידי גופו אינו בכלל טלטול בידיו, ומותר אף במוקצה גמור, כמבואר 

שם בסימן שח סעיף נב, שעצים וכן נדבך של אבנים, מותר בכל עניין ליישב עליהם 

כך בלי שיגע בהם לסדרם, אף על פי שלא ישב עליהם מעולם, ולא חשב עליהם 
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אסור  אינו  מוקצה  שכל  יום.  מבעוד  מעשה  שום  בהם  עשה  ולא  מחשבה,  שום 

אלא בטלטול בלבד, ואף אם הם מתנענעים תחתיו בישיבתו, אין זה נקרא טלטול, 

שטלטול כלאחר יד הוא.

ולכן מותר להישען על רכב וכיוצא בזה - בגופו בלבד ללא טלטול בידיו.

אך אם מחזיק חפץ כל שהוא בידיו ועל ידו מטלטל את המוקצה, הרי זה נחשב 

שאינם  שקליפות  ס',  בסעיף  שם  שמבאר  וכפי  ואסור,  אריכתא'  'ידא  כמו  לגביו 

בטלטול  אסורות  שהן  בהן  וכיוצא  ושקדים  אגוזים  קליפי  כגון  לבהמה,  ראויות 

כעצים ואבנים, אסור להעבירן מעל השולחן בין בידיו בין בדבר אחר שבידיו, כגון 

לגררן בסכין וכיוצא בו. כי כאשר מגררם בסכין, אינם מיטלטלין מאליהם, אלא הוא 

מטלטלם על ידי הסכין - שנעשה לו כיד ארוכה.

אותם  לטלטל  ואסור  חמור,  מוקצה  הם  שכבו  שבת  שנרות  מהאמור:  העולה 

יהיה  אמנם  ארוכה.  ידו  כמו  נחשב  כי  שבידו,  אחר  דבר  באמצעות  ואפילו  בידיו, 

למשל  כמו  הרגיל,  הטלטול  באמצעות  שלא  גמור  בשינוי  אותם  לטלטל  מותר 

לטלטל אותם באחורי ידיו או בגופו.

ופירות ללא אכילת פת,  מיני מזונות  מי שאוכל בסעודה שלישית בשבת 
האם צריך למחות בו שיפסיק לאכול מיד בהגעת השקיעה, או שאין צריך 

ומותר לו להמשיך לאכול?
חשש  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

האיסור לאכול לאחר השקיעה במוצאי שבת. והאם יש הפרש בזה בין אם האדם 

החל לאכול פת לפני השקיעה או לא. ב( האם יש הבדל בין אם ימחה וישמעו לו, 

לבין אם גם אם ימחה בהם לא ישמעו לו.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצט 

סעיף א, שאסור לאדם לאכול שום דבר, או אפילו לשתות יין או שאר משקין חוץ 

ממים, מהשקיעה של מוצאי שבת - עד שיבדיל, ואפילו בספק חשיכה אסור. אבל 

אם היה יושב ואוכל סעודה עם פת מבעוד יום וחשכה לו, אינו צריך להפסיק אפילו 

משתייה. ואם היה יושב ושותה וחשכה לו, צריך להפסיק.
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בודאי חשיכה,  דוקא בספק חשיכה, אבל  ואומרים, שזהו  כך  על  ויש חולקים 

וכת  סעודתו.  ולגמור  ולהבדיל  מפה  לפרוס  הוא  צריך  ואוכל,  יושב  היה  אפילו 

הרמ"א, שהמנהג הפשוט הוא כמו הסברה הראשונה.

והנה לעיל בסימן רסא מבואר לעניין ספק חשיכה שהיא תיכף מששקעה החמה 

לענין הדלקת הנרות וכל מלאכה, ומכל מקום נראה לומר שלעניין אכילת סעודה 

שלישית אם לא אכל מקודם בוודאי צריך לאכול אפילו אחר שקיעה, ואפילו לשאר 

אכילה אם הוא תאב הוא לאכול ולשתות גם כן אין להחמיר עד חצי שעה שקודם 

צאת הכוכבים. )משנה ברורה(.

וכתב המגן אברהם, שמה שכתב המחבר משתחשך, מדובר כאשר לא התפלל 

המותר  באופן  יום  מבעוד  התפלל  אם  אפילו  ערבית,  התפלל  אם  אבל  ערבית, 

כמבואר בסימן רצג, חלה עליו חובת הבדלה, ואסור לאכול עד שיבדיל על הכוס.

ואמנם מה שכתב שההיתר אם הוא יושב ואוכל, הוא אפילו רק אם התחיל בלבד 

לאכול, כמו למשל שבירך ברכת המוציא מבעוד יום, והתעכב לאכול עד שחשכה. 

אך דוקא בזה שהתחיל לאכול בהיתר, אבל אם התחיל באיסור, פוסק ומבדיל. אך 

מכל מקום צריך לפסוק משום קריאת שמע של ערבית שהיא מהתורה אם התחיל 

לאכול בתוך חצי שעה שקודם צאת הכוכבים. )משנה ברורה שם(.

וכאשר אינו צריך להפסיק, אזי אפילו לק"ש ותפלה אינו צריך להפסיק באמצע 

ואין להחמיר בזה להפסיק, שאם היה  יום בהיתר,  כיון שהתחיל מבעוד  סעודתו, 

ושמור,  זכור  במכילתא,  דרשו  לזה  ודומה  המלך,  כמגרש  נראה  באמצע,  מפסיק 

שמרהו ביציאתו, כאדם שאינו רוצה שילך אוהבו מאצלו כל זמן שיכול. ואם הפסיק 

הבדלה,  חובת  עליו  שחלה  שאפשר  אברהם  המגן  כתב  והתפלל,  הסעודה  בתוך 

ואסור לאכול עד שיבדיל.

שפסקו  מה  הביא  שבת,  הכנסת  סדר  הסידור  פסקי  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

ערבית  של  שמע  וקריאת  שבת  ביציאת  כמו   - לחומרא  יוסי  כר'  הלכה  בגמרא 

ברקיע  גופם  בגודל  הבינונים  הכוכבים  צאת  עד  לילה  ודאי  שאינו  בהם,  וכיוצא 

ולפי שאין אנו בקיאים בהם, לכך צריך להחמיר בקיץ לענין  ובאור הבוקע מהם. 

ובמוצאי שבת להוסיף  קריאת שמע של ערבית עד שעה שלימה אחר השקיעה, 

אחר כך מעט מחול על הקדש.
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ובחורף שהימים קצרים, ורבים מהנשים נכשלים ביותר להדליק נר שבת אחר 

להודיעם  צריך  וקלי הדעת במלאכות אחרות,  וגם באנשים עמי הארץ  השקיעה, 

שהוא איסור גמור של תורה, ולהוכיח אותם בדברים רכים וקשים אולי ישמעו לו. 

אבל אם יודע שלא ישמעו לו לא יוכיח אותם ולא יודיעם כלל וכלל, כי מוטב שיהיו 

שוגגים ואל יהיו מזידים, כמבואר בגמרא לגבי תוספת יום הכיפורים.

כי אז  כך,  - עד סמוך לחצי שעה אחר  דווקא מיד לאחר השקיעה  זהו  אמנם 

בקרוב לחצי שעה אחר השקיעה בחורף, חובה של תורה למחות בידם - ביד חזקה 

אין אומרים מוטב  ישמעו, שבודאי איסור של תורה  לא  - אם  ונידויים  בעונשים 

שיהיו שוגגים. ובקיץ השיעור משתנה לפי החדשים מנטיית המדינה לצפון העולם, 

תוקף  בכל  ולמחות  להחמיר  צריך  ולכן  בזה,  ספק  נקרא  אינו  בזה  ידיעה  וחסרון 

במדינות אלו גם בקיץ, בשיעור חצי שעה אחר שקיעה האמתית על כל פנים.

ויש אומרים שספק של תורה דינו כמו בוודאי איסור של תורה לענין זה, ולכן 

בין בחורף תיכף אחר שקיעה האמתית, שהוא  בין בקיץ  צריך למחות בכל תוקף 

שיהיו שוגגים אלא  מוטב  בגמרא  ולא אמרו  יהודה,  ר'  בין השמשות של  תחילת 

לעניין תוספת מחול על הקדש, ולא לעניין עיצומו של יום אפילו לספקו, וכן עיקר 

להחמיר בשל תורה.

אבל לענין תפלת המנחה שהיא מדברי סופרים, אין למחות ביד המקלים בין 

שמצינו  וכמו  קצר.  שהיום  החורף  בימות  הדחק  בשעת  ובפרט  בשבת,  בין  בחול 

שהתירו חכמים איסור שבות מדברי סופרים בבין השמשות - בשעת הדחק ולצורך 

מצוה עוברת.

שבת  במוצאי  השקיעה  לאחר  לאכול  סופרים  מדברי  אסור  מהאמור:  העולה 

להמשיך  לו  מותר  שאזי  השקיעה  לפני  פת  כזית  אכל  כן  אם  אלא  הבדלה.  לפני 

בסעודתו שהחל בה בהיתר.

אמנם מי שאכל מיני מזונות ופירות אסור לו מעיקר הדין להמשיך לאכול לאחר 

השקיעה, אך המיקל להמשיך לאכול בבין השמשות אין למחות בו אפילו אם ישמע 

לנו, כי זה רק מדרבנן. )אך לאחר צאת הכוכבים יש למחות ולהעיר לכל מי שישמע 

לנו, אך מי שלא ישמע מוטב שיהיה שוגג ולא מזיד(.
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בשימוש  מעוניין  כי  למקום  ממקום  בשבת  לטלטלו  שמעוניין  פלאפון 
במקומו, האם הוא מוקצה, ואם כן איזה מוקצה הוא - חמור או קל?

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

הוא מוקצה חמור -מחמת חסרון כיס, או מוקצה קל. ב( האם יש בטלטול פלאפון 

חשש לעוד איסורים חוץ ממוקצה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שח סעיף יג, שכלים 

ששימושם לאיסור - מותרים רק לצורך גופו או מקומו, ובלשונו, כלי שמלאכתו 

אפילו  או  אגוזים,  בו  לפצוע  קורנס  כגון  גופו:  לצורך  בין  לטלטלו  מותר  לאיסור, 

לסמוך בו כלים וכיוצא בזה. בין לצורך מקומו. אבל לצורך הכלי עצמו, כגון שהכלי 

מונח במקום שירא שלא יגנב משם, או שלא יפול וישבר, או שמונח בחמה וירא 

שלא יתבקע שם, ורוצה לטלטלו משם למקום הצל וכל כיוצא בזה - אסור.

ולפי זה כל מכשירי החשמל שאין אדם מקפיד מלהשתמש בהם לצורך אחר 

משימושם, הרי הם בכלל כלי שמלאכתו לאיסור אף שאין בהם צורך שימוש מותר, 

מכל מקום הם בגדר כלי שמלאכתו לאיסור, כמו למשל פן לשיער שאין מקפידים 

הוא  לחשמל  בחיבורו  כי  כלי,  הוא  שמ"מ  להיתר,  שימוש  איזה  לו  אין  אך  עליו, 

משמש, רק שהוא לאיסור, והיה מותר לטלטלו עכ"פ לצורך מקומו.

אמנם ישנו מוקצה חמור )'חסרון כיס', 'מחמת גופו'( - אסור בכל אופן בטלטול, 

וכמבואר שם בסעיף ד', שכל הכלים שהם עומדים לסחורה, והוא מקפיד עליהם 

שלא להשתמש בהם שום תשמיש, אף על פי שאינם כלים היקרים ביותר.

אלא   - לסחורה  שאינן  פי  על  אף   - ביותר  היקרים  כלים  לומר  צריך  ואין 

יפחתו  ומקפיד עליהם מלהשתמש בהם תשמיש אחר שלא  שמלאכתם לאיסור, 

דמיהם, אסור לטלטלו בשבת אפילו לצורך מקומו, דהיינו שצריך להשתמש איזה 

תשמיש במקום שכלי זה מונח שם, או לצורך גופו דהיינו שנמלך להשתמש איזה 

תשמיש בגוף כלי זה... וזהו הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס.

דוגמאות לדבר: סכין של שחיטה ושל מילה, וסכין של סופרים שמתקנים בו 

בשבת,  המותר  אחר  תשמיש  בהם  להשתמש  שלא  שמקפידים  כיון  הקולמוסים, 

אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם. וכן קורנס שדכים בו בשמים במקומות 
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חלק  נייר  וכן  יתלכלך..  שלא  אחר  תשמיש  בו  להשתמש  שלא  עליו  שמקפידים 

העומד לכתיבה..שמקפיד עליו שלא להשתמש עליו שום תשמיש שלא יתלכלך.

לבעליהם  יקרים  שהם  אלקטרוניקה,  מכשירי  החשמל,  מכשירי  כל  זה,  ולפי 

ומקפיד עליהם משימוש אחר שלא לצורכו המיוחד לו. )כמו שאינו לוקחם לסמוך 

בהם איזה דבר(.

זאת  נותנים  שלא  מה   - כיס  בחסרון  ההגדרה  שאין  נפוצה,  מטעות  ולהעיר 

מחמת  אחר  לשימוש  בזה  להשתמש  שלא  מקפידים  שהבעלים  אלא  לילדים, 

עדינותו או יקרותו, וכמו למשל אם יש לאדם מברגה שלא יתן זאת לבנו הקטן אך 

אינו מקפיד עליו, זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. אך סכין של מילה יהיה חסרון 

כיס, כי אין זה רק שלא נותנו לבנו הקטן, אלא שהוא עצמו לא משתמש בו לדברים 

אחרים )כמו לחתוך בו ירקות( - מחמת עדינותו. )ראה שי, יב, בנוגע למיטה שיחדה 

למעות(.

וכמו כן כל דבר שאין תורת כלי עליו, ואינו מאכל אדם ולא מאכל בהמה.

דוגמאות לדבר: אבנים ומעות ועצים וקנים וקורות ועפר וחול וקמח ועיסה.. 

ראוי להשתמש  דבר שהוא  ואפילו  אלו.  בדברים  כיוצא  וכל   - חיים  ובעלי  והמת 

בו איזה תשמיש המותר בשבת, כגון אבנים שראויים לפצוע בהן אגוזים, וצרורות 

אסור  עליהם,  כלי  תורת  שאין  כיון  בהם,  כיוצא  וכל  כלים  בהן  לכסות  שראויות 

לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם, וזהו הנקרא מוקצה מחמת גופו.

זה כל מכשיר חשמלי או אלקטרוני -כמו פלאפון, שבעליו מקפיד עליו  ולפי 

מחמת עדינותו או מחמת שהוא יקר ערך, שלא להשתמש בו לשימושים אחרים, 

מלבד למה שהוא מיועד לו בלבד, מחמת חשש קלקול והפסד, הרי שדינו כמוקצה 

מחמת חסרון כיס, שהוא מוקצה חמור. ואמנם אם אינו מקפיד עליו לשימושים 

אחרים, שפעמים מחשק עמו ומגלגלו בכדי להשקיט עצביו או כאשר הוא טרוד, 

או שמניחו על גבי ניירות בכדי שלא יעופו, או שנותנו לילדו הקטן בכדי שלחק או 

לראות משהו, הרי זה ככלי שמלאכתו לאיסור. ובפרט כאשר רגיל להשתמש בו גם 

לצורך שעור מעורר וכדומה.
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עליו  מקפיד  שהוא  יקר  בפלאפון  מדובר  אם  שתלוי,  האמור:  מן  העולה 

מלהשתמש בו לדברים אחרים של היתר הוא נחשב מוקצה חמור, ואסור לטלטל 

כלי  נחשב  הוא  עליו  מקפיד  לא  הוא  ואם  מקומו.  או  גופו  לצורך  אפילו  אותו 

שאם  הפוסקים,  העירו  ]אך  מקומו.  או  גופו  לצורך  לטלטלו  שמותר  לאיסור  שמלאכתו 

האדם נמצא במקום שהקליטה לא מלאה, והוא באופן ש'פסיק רישא' שמשתנה 'צג הקליטה' בפלאפון על ידי 

שמטלטלו ממקומו, אזי יש להחמיר שלא לטלטלו אפילו אם אינו מקפיד עליו[.

אדם שיש לו כאבי ראש חזקים הנקרא 'סינוסיטיס' ומועיל לזה הנחת מלח 
גס חם בתוך איזה בד על גבי במצח, האם מותר לחמם את המלח גס בשבת 

על גבי הפלטה לצורך זה?
בישול  איסור  א( האם  לדון בפרטים הבאים:  יש  כך  על  לענות  בכדי  תשובה: 

קיים במלח, והאם זה משנה האם המלח עבר כבר בעבר תהליך בישול. ב( האם 

יש הבדל בין בישול לקלייה, והאם זה משנה לאיזה צורך עושה כן - לאכילה או 

לרפואה.

ראשית יש להביא את המבואר בשולחן ערוך הרב בסימן שיח סעיף יא, שתבשיל 

יבש שאין בו רוטב כלל אין בו בישול אחר בישול אם נתבשל כבר כל צרכו, ואפילו 

נצטנן לגמרי ומותר אפילו לשרותו בכלי ראשון רותח בכדי שיהא נימוח שם - ויהיה 

דבר לח.

'הלכתא רבתא לשבתא' כתב, שאף על פי שאין בישול אחר  ובפסקי הסידור 

בישול בדבר יבש, מכל מקום אם חוזר ונמחה ממנו קצת יש בו משום בישול אחר 

בישול בלחלוחית המחוי - אם היד סולדת בו. ולכן צריך ליזהר מאד שלא לחמם 

בשר או עופות צלויים או מבושלים, אם יתחמם המוהל הנמחה מהם - עד שהיד 

סולדת בו, משום איסור סקילה וכרת.

שבת  בספר  מבואר  בשבת.  בישול  לגבי  'לחלוחית'  של  ההגדרה  בעניין  והנה 

כהלכה פרק ג, ג, שמדיוק לשון רבינו "אין בו רוטב כלל" מובן, שכבר בלחות של 

שאפילו  השולחן  בקצות  שכתב  )ומה  לח  דבר  נחשב  להטפיח'  מנת  על  'טופח 

בפחות צריך עיון אם להחשיבו כלחות, נוטה להקל בזה, כי אם כן, אין לדבר סוף(. 
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אמנם בפסקי תשובות שם מביא שמנהג העולם להקל כל שלא ניכר הלחות, ומתיר 

בקוגלים וכדומה להחשיבם כדבר יבש - אף כאשר יש בהם טופח על מנת להטפיח. 

ובילקוט יוסף שם מביא שיש להקל כל עוד עיקר התבשיל הוא דבר יבש, וכמו דגים 

עם רוטב.

יותר, מאחר ובפשטות ה'מוהל' המדובר  ואמנם השיטה הרווחות בזה מובנת 

לח,  לגבי האדם כדבר  'טפלה'  ומשמעות  פנים בעל חשיבות  כל  צריך שיהיה על 

וכמו מוהל של בשר שהוא בעל משמעות, ואדם יכול לטבל בו את הפת, ולכן למרות 

שהוא מועט וטפל, על כל פנים הוא בעל משמעות וחשיבות )רק לא עיקרית(. אבל 

לחלוחית של טופח שאינה חשובה ובעל משמעות לגבי האדם אפילו כדבר טפל, 

)וכמו לחות השמן שמעל הקוגל וכדומה(, קשה לומר שישנו בזה גדר בישול.

והראיה לכך, היא שפוסקים האמורים בשיטת חב"ד שכבר מטופח ישנו בעיה, 

ממיחם,  בה  שעירו  כוס  בעניין  שמביאים  למה  בנוגע  עצמם  את  סותרים  כעין 

הם  אין  טיפות,  בה  שנשאר  ואף  לנערה,  מספיק  בה,  לערות  שוב  רוצים  שכאשר 

חשובים, שלכאורה מדוע לא הוזכר בזה על כל פנים ברמז - גם כן הכלל האמור, 

שאם ישנם בטיפות לחות של טופח על מנת להטפיח, אסור לערות עליהם מחשש 

נכנסים  כן  ואם  שנימוח(,  יבש  מדבר  שכן  )ומכל  שנצטנן  לח  זה  שהרי  האמור, 

גבי  כן הוא הדין בנידון דידן, בלחות שעל  להגדרה של טיפות ללא חשיבות, אם 

מאכל ללא חשיבות ומשמעות לגבי האדם, וצריך עיון.

)כמו  גביו  שעל  ממה  נמחה  אם  רק  הוא  ממנו  הנמחה  המוהל  האם  לדון  ויש 

מתוכו.  מוהל  יוצא  הבישול  בשעת  אם  אפילו  או  גביו(,  על  הקרוש  וציר  משומן 

שבת כהלכה שם הערה ח. מדייק ממה שכתב רבינו בסעיף יז "שאף שהבשר אינו 

מתבשל, מכל מקום הלחלוחית שעליו מתבשל". וכן כתב בקצות השולחן שם.

]כמו כן יש לעיין, האם גדר דבר הנימוח הוא רק דבר שבעיקרו נהפך לנוזל על ידי חימום, וכמו סוכר. או 

אפילו דבר שבחימומו בפני עצמו רק יתייבש יותר ויהפוך לגוש חרוך, אך לא יהפך לנוזל אלא אם כן יתערב 

במים, וכמו קפה. ובפשטות אף זה יחשב כדבר הנימוח, כי אין משנה מה גרם לו להיות נוזל. ולפי זה נצטרך 

לחלק בזה עצמו, שהרי לחם גם נימוח ברותחים ויכול להיות ממוסמס ממש. שזה עדיין לא בעצמותו ממש כמו 

בקפה נמס, אלא רק שמתפרר דק דק ביותר[.
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והנה בנוגע לבישול דבר יבש )שאינו נמחה( - שכבר נתבשל פעם אחת מבואר 

שם בסעיף יג, שתבשיל יבש שאין בו רוטב כלל אין בו בישול אחר בישול אם נתבשל 

כבר כל צרכו, ואפילו נצטנן לגמרי, ומותר אפילו לשרותו בכלי ראשון רותח.

ולעניין אפיה לאחר בישול, או בישול לאחר אפיה כתב שם, שיש מי שאומר, 

שאע"פ שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום יש בישול אחר אפייה או 

כלי ראשון שהיד  רותח בתוך  נתנו אפילו בעודו  - אם  או הצלוי  צלייה, שהאפוי 

סולדת בו, חייב. אך לדברי הכל אין אפיה וצליה אחר אפיה וצליה, ודבר האפוי או 

צלוי מותר ליתנו סמוך לאש - אפילו נצטנן כבר לגמרי.

והנה לפי הסברא שיש בישול אחר אפיה וצליה, אזי יש גם כן אפיה וצליה אחר 

בישול, דהיינו שכל דבר המבושל אסור ליתנו בלא רוטב סמוך לאש במקום שיכול 

להתחמם שם עד שתהא היד סולדת בו. ולפי סברא זו, יש להחמיר גם בכלי שני 

מדברי סופרים )כי נראה כמבשל(. ולפי זה צריך ליזהר שלא לתת פת אפויה אפילו 

בקערה שהיא כלי שני כל זמן שהיד סולדת בו.

אבל יש מתירים לגמרי בדבר אפוי וצלוי - אפילו צוננים, שמותר לתת אותם 

אפילו בתוך כלי ראשון רותח, מפני שאין בישול אפילו אחר אפייה וצלייה.

ונהגו ליזהר לכתחילה כמו הסברא הראשונה, שלא לתת פת אפילו בכלי שני כל 

זמן שהיד סולדת בו, אבל בדיעבד יש להתיר אפילו בכלי ראשון כסברא האחרונה.

כי  בשבת  מלח  לחמם  מותר  בישול  אחר  בישול  ואין  מאחר  מהאמור:  העולה 

הוא כבר עבר במפעל תהליך בישול. ואף שיש להחמיר בקלייה לאחר בישול, מכל 

מקום כאן יהיה מותר לצורך חולה שאין בו סכנה מאחר וכל גופו כואב מכך. ובפרט 

אם כבר קלו מלח זה לפני שבת פעם אחת. )ויניח את המלח בהפסק איזה כלי ולא 

ישירות על הפלטה(.

יין שנשאר מקידוש )שהיין נשאר בכוס ללא  האם ישנו 'איסור גילוי' על 
כיסוי מעליו( באם רוצה להשתמש בו לצורך עשיית הבדלה?

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

במשקה ומה טעמו. ב( האם יש הבדל בין אם מדובר במשקה של רשות למשקה 

של מצווה.
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ראשית יש להביא את דברי השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעב 

סעיף א, שאין מקדשים על יין שריחו רע, למרות שריחו וטעמו עדיין כמו יין, וכמו 

כן לא מקדשים על יין מגולה אפילו בזמן הזה שלא מקפידים על גילוי.

נא לפחתך, שלא  והטעם כתב במגן אברהם, שזהו משום הפסוק - הקריבהו 

יביאו יין כזה למישהו חשוב, וכמו כן אין להשתמש בו לדבר מצוה. ואולם מוסיף 

שם, שאפשר שאם עמד היין מגולה שעה מועטת, אזי אין להקפיד, ובפרט במדינות 

כך  על  מקפידים  לא  החשובים  והסגנים  הפחות  וגם  כך,  כל  מצוי  היין  שאין  אלו 

בדיעבד, אלא אם כן נדף ריחו וטעמו מחמת זה.

עוד הביא בטעם הדבר שמקפידים גם בזמן הזה בעטרת צבי שם, שהטעם הוא 

משום מיאוס, ועל כן אין לחלק בין מקום שמצויים נחשים לבין מקום שלא מצויים 

שם, כי לצורך מצוה יש להקפיד מכל מקום. כי מה שכיום לא מקפידים על גילוי, 

הוא משום שאין מצויים אצלנו נחשים, ולכן מכל מקום אסור לצורך מצוה משום 

הקריבהו נא לפחתך.

ובמשנה ברורה הביא מה שכתב החיי אדם, שזהו דוקא במקום שהיין ביוקר 

שלא מקפידים כל כך בגילוי מועט, אבל המקדש על השכר שהוא מצוי בזול, אזי 

יהיה זהיר בזה, ונראה שאם אין לו שכר אחר, אזי אין להקפיד בדיעבד גם בשכר 

כמו ביין.

נמצא לפי האמור שישנם שתי חששות ביין מגולה כיום שאין נחשים מצויים 

- לצורך קידוש: א. שכאשר היין מגולה מתנדף ממנו טעמו וריחו. ב. משום לכלוך 

ואבק שנופל לתוכו, ופעמים אף זבובים וחרקים. ואף אם יוציא אותם, מכל מקום 

לאנשים מכובדים וחשובים לא יגישו יין זה, ולכן יש בו משום 'הקריבהו נא לפחתך'.

ועל כן כתבו הפוסקים, שאין לנו אלא לפי הנראה במציאות, כי יש יינות שאף 

אם יהיה הבקבוק פתוח ללא פקק במשך ימים רבים, לא יתנדף ממנו הטעם והריח, 

ביינות העשויים לשפר ולשמר את טעמו  עקב כימיקלים שונים הניתנים בזמננו 

וריחו, ולענין חשש לכלוך ואבק וחרקים, הרי תלוי לפי מקום האחסון ולפי הסביבה 

וכדומה. כמבואר בשאלות ותשובות שבט הקהתי חלק א' סימן קיא.

היין מגולה אפילו לא לשעה  יהיה  ונכון מאד שלא  יש שכתבו שראוי  ואמנם 

יח בשם התורת חיים, שנתן  עז אות  וכפי שמבואר במנחת שבת בסימן  מועטת, 
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יום  על  רומז  ששבת  לפי  סוד,  פי  על  מגולה  יין  על  מקדשים  שאין  מה  על  טעם 

שכולו שבת לעולם הבא, והיין שמקדשים עליו רמז ליין המשומר ויין העליון, לכן 

אין מקדשים על יין מגולה ולא על יין שריחו רע, כי יין קידוש רמז לשכר העולם 

הבא שכולו טוב.

וכתבו  להקפיד,  אין  מועטת  שעה  שבשיעור  בהלכה  הדין  בעיקר  מובא  אך 

הפוסקים שמסתבר שעד לערך שש שעות, או כשלא עבר עליו לילה שלם כשהוא 

מגולה, אפשר להקל לקדש עליו. ואף אם היה מגולה זמן רב יותר אם היה בארון או 

במקרר, או בכל אופן של אחסון אשר אין חשש שנדף טעמו וריחו ואין חשש של 

אבק ולכלוך וכדומה, המקל יש לו על מי לסמוך, ובפרט כשאין לו יין אחר. כמבואר 

בערוך השולחן אות ה'.

העולה מן האמור: מעיקר הדין יין מגולה אין לקדש ולהבדיל עליו, וזמן הגילוי 

הוא כל שעברו עליו כשש שעות. )אמנם במקרה שלא נדף מהיין ריחו וטעמו, וכן 

היה  אם  גם  בזה  וכיוצא  לכלוך  לתוכו  שנפל  חשש  שאין  במקום  ששהה  במקרה 

מגולה זמן מרובה(. ואמנם המהדר שלא לקדש ולהבדיל על יין שהיה גלוי אפילו 

מעט יהדר לעצמו. )ואינו צריך לשפוך את היין רק ישתה אותו בסעודה וכדומה(.

להשתמש  ומעוניין  השיש  על  שעומדת  לחשמל  המחוברת  שבת  פלטת 
במקומה, האם ניתן לטלטל אותה למקום אחר בשיש?

איזה מוקצה  א(  לדון בפרטים הבאים:  יש  זו  לענות על שאלה  בכדי  תשובה: 

מנותקת  לבין  לחשמל  שמחוברת  מקרה  בין  הבדל  יש  והאם  שבת  פלטת  מוגדר 

מהחשמל. ב( האם יש הבדל בין אם יש במכשיר חוט להט או לא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שח סעיף יג, שכלים 

ששימושם לאיסור - מותרים רק לצורך גופו או מקומו, ובלשונו, כלי שמלאכתו 

וקורנס  דבילה,  בו  לחתוך  קרדום  כגון  גופו:  לצורך  בין  לטלטלו  מותר  לאיסור, 

בין לצורך מקומו. אבל  בזה.  וכיוצא  כלים  בו  בו אגוזים, או אפילו לסמוך  לפצוע 

לצורך הכלי עצמו, כגון שהכלי מונח במקום שירא שלא יגנב משם, או שלא יפול 

וישבר, או שמונח בחמה וירא שלא יתבקע שם, ורוצה לטלטלו משם למקום הצל 

וכל כיוצא בזה - אסור.
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ולפי זה כל מכשירי החשמל שאין אדם מקפיד מלהשתמש בהם לצורך אחר 

משימושם, הרי הם בכלל כלי שמלאכתו לאיסור אף שאין בהם צורך שימוש מותר, 

מכל מקום הם בגדר כלי שמלאכתו לאיסור, כמו למשל פן לשיער שאין מקפידים 

הוא  לחשמל  בחיבורו  כי  כלי,  הוא  שמ"מ  להיתר,  שימוש  איזה  לו  אין  אך  עליו, 

משמש, רק שהוא לאיסור, והיה מותר לטלטלו עכ"פ לצורך מקומו.

אמנם ישנו מוקצה חמור )'חסרון כיס', 'מחמת גופו'( - אסור בכל אופן בטלטול, 

וכמבואר שם בסעיף ד', שכל הכלים שהם עומדים לסחורה, והוא מקפיד עליהם 

שלא להשתמש בהם שום תשמיש, אף על פי שאינם כלים היקרים ביותר.

אלא   - לסחורה  שאינן  פי  על  אף   - ביותר  היקרים  כלים  לומר  צריך  ואין 

יפחתו  ומקפיד עליהם מלהשתמש בהם תשמיש אחר שלא  שמלאכתם לאיסור, 

דמיהם, אסור לטלטלו בשבת אפילו לצורך מקומו, דהיינו שצריך להשתמש איזה 

תשמיש במקום שכלי זה מונח שם, או לצורך גופו דהיינו שנמלך להשתמש איזה 

תשמיש בגוף כלי זה... וזהו הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס.

דוגמאות לדבר: סכין של שחיטה ושל מילה, וסכין של סופרים שמתקנים בו 

בשבת,  המותר  אחר  תשמיש  בהם  להשתמש  שלא  שמקפידים  כיון  הקולמוסים, 

אסור לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם. וכן קורנס שדכים בו בשמים במקומות 

חלק  נייר  וכן  יתלכלך..  שלא  אחר  תשמיש  בו  להשתמש  שלא  עליו  שמקפידים 

העומד לכתיבה..שמקפיד עליו שלא להשתמש עליו שום תשמיש שלא יתלכלך.

לבעליהם  יקרים  שהם  אלקטרוניקה,  מכשירי  החשמל,  מכשירי  כל  זה,  ולפי 

ומקפיד עליהם משימוש אחר שלא לצורכו המיוחד לו. )כמו שאינו לוקחם לסמוך 

בהם איזה דבר(.

זאת  נותנים  שלא  מה   - כיס  בחסרון  ההגדרה  שאין  נפוצה,  מטעות  ולהעיר 

מחמת  אחר  לשימוש  בזה  להשתמש  שלא  מקפידים  שהבעלים  אלא  לילדים, 

עדינותו או יקרותו, וכמו למשל אם יש לאדם מברגה שלא יתן זאת לבנו הקטן אך 

אינו מקפיד עליו, זה יהיה כלי שמלאכתו לאיסור. אך סכין של מילה יהיה חסרון 

כיס, כי אין זה רק שלא נותנו לבנו הקטן, אלא שהוא עצמו לא משתמש בו לדברים 

אחרים )כמו לחתוך בו ירקות( - מחמת עדינותו. )ראה שי, יב, בנוגע למיטה שיחדה 

למעות(.
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וכמו כן כל דבר שאין תורת כלי עליו, ואינו מאכל אדם ולא מאכל בהמה.

דוגמאות לדבר: אבנים ומעות ועצים וקנים וקורות ועפר וחול וקמח ועיסה.. 

ראוי להשתמש  דבר שהוא  ואפילו  אלו.  בדברים  כיוצא  וכל   - חיים  ובעלי  והמת 

בו איזה תשמיש המותר בשבת, כגון אבנים שראויים לפצוע בהן אגוזים, וצרורות 

אסור  עליהם,  כלי  תורת  שאין  כיון  בהם,  כיוצא  וכל  כלים  בהן  לכסות  שראויות 

לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם, וזהו הנקרא מוקצה מחמת גופו.

לחשמל  המחוברים  החשמל  מכשירי  כל  בזה  נכלל  כן  שמו  הפוסקים  וכתבו 

ועובדים, כמו פלטה, מיחם, מאוור, שרוצים לשנות מקומם מעט, או לכסות נורת 

נעשה בסיס לשלהבת  כי  רק בשינוי  להזיזו  דולק מותר  נר  והרי  בגד,  חשמל אם 

שהיא מוקצה חמור כי אינה כלי, ואם כן הוא הדין בזרם חשמל שישנו בו חוטי להט.

כמבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק ג' סימן מג, וכן ברוב הפוסקים 

החשובים, אמנם הרב עובדיה פוסק להיתר גם בהם, כי אינו דומה לשלהבת שהוא 

נידון כמקשה  וכולו  דבר בפני עצמו, מה שאין כן כאן שהם מגוף המכשיר עצמו 

אחת המוכן לשימוש בשבת.

הם  להט  חוט  בהם  שיש  חשמל  מכשירי  הפוסקים  לרוב  האמור:  מן  העולה 

בשינוי  רק  אלא  מקומו,  או  גופו  לצורך  אפילו  אותם  לטלטל  ואין  חמור  מוקצה 

גופו או מקומו, אף  יד(. ואם אין בהם חוטי להט, מותר לטלטלם לצורך  )כלאחר 

ללא שינוי. )וההולכים לפי הרב עובדיה יוסף, יכולים להקל בזה בכל אופן(.

האם אפשר לטלטל נרות שבת לאחר שכבו בכדי להשתמש במקום שעמדו 
לאיזה צורך אחר?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( האם ישנו מוקצה 

בנרות שכבו ואם כן איזה מוקצה הם מוגדרים. ב( האם זה משנה לאיזה צורך האדם 

פנים שהיה  כל  על  או  ובין אם עשה תנאי מערב שבת  רוצה לטלטל את הנרות. 

בדעתו לטלטל אותם לאחר שכבו.

יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן רעז סעיף ה, שאדם  ראשית 

שהניח נר על גבי השולחן נערב שבת, ושכח לסלק את הנר מהשולחן לפני שנכנסה 

שבת. ובשבת צירך האדם להשתמש בשולחן ולטלטל את שולחן ממקום למקום. 
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מותר לו בשבת לנער את השולחן ועל ידי כך הנר יפול מעליה על הארץ, ולאחר מכן 

יכול הוא לטלטל את השולחן לכל מקום שירצה. ואמנם כמובן שלא יתכוין לכבות 

את הנר בניעור זה של השולחן, ואם אינו מתכוין, אזי ואף אם נכבה מאליו על ידי 

נפילתו מהשולחן אין בכך כלום, מאחר ונחשב כדבר שאינו מתכוין הוא, וכמו כן 

אין כאן 'פסיק רישיה' שהנר יכבה, כי אפשר שלא יכבה על ידי ניעור זה וימשיך 

לדלוק.

ואמנם כל היתר האמור הוא רק במקרה שנגמר כל השמן מהנר, ונשאר בו רק 

פתילה דולקת, או במקרה שהוא נר של שעוה וכיוצא בזה, אבל אם מדובר בנר שיש 

בו שמן, אזי אסור לנער את השולחן בכדי להפיל את הנר מעליה, כי על ידי פעולה 

זו אי אפשר שלא יתקרב השמן קצת אל הפתילה ויתחייב משום מלאכת מבעיר, או 

יתרחק קצת ממנו ויש בזה משום מכבה, וכל שכן אם ישפך קצת מהשמן.

אך גם במקרה של נר שמן יהיה מותר לומר לגוי לנער את השולחן בכדי השנר 

יפול ממנו, כי ישנו כלל באמריה לגוי בשבת, שכל פעולה המותרת מותר לומר לו 

זו ישנו 'פסיק רישיה' שיוצר ממנה פעולה האסורה,  לעשות אף שעל ידי פעולה 

וכמו במקרה האמור שמותר לומר לו לנער את השולחן שהיא פעולה המותרת אף 

שעל ידי כן בוודאי תיווצר פעולה האסורה - הבערת או כיבוי הנר. כמבואר בשולחן 

ערוך בסימן רנג. ולכן אף בנר של שעווה וכיוצא בו, טוב שלא יעשה היהודי בעצמו 

אלא על ידי גוי - אם אפשר להשיג גוי בקלות. או אם אינו צריך לשולחן כל כך.

ובאופן שישנו ההיתר לטלטל, אזי כמו כן אם אינו צריך את מקום הנר שבשולחן, 

אלא זקוק הוא למקום השולחן עצמו, יכול הוא לטלטל את השולחן יחד עם הנר 

שעליה - אפילו אם הוא של שמן - לאיזה מקום שירצה, כמבואר בסימן שט.

אולם כל דין האמור הוא רק כאשר שכח לסלק את הנר מהשולחן קודם כניסת 

השבת, שלכן לא נעשה השולחן בסיס למוקצה, כיון שאינה משמשת לנר מדעת 

בעל הבית, אלא מחמת ששכח, אבל אם הניח את הנר מדעתו על השולחן שיהיה 

עליו בכניסת השבת, הרי נעשית בסיס לנר וטפלה אליו ואסורה בטלטול כמוהו, 

ובזה יהיה אסור לנער אף במקרה שהנר הוא של שעוה וכיוצא בו, ואף אם צריך 

למקום השולחן. אבל מותר לגעת בשולחן בלא לטלטלו - כמו שמותר ליגע בכל 
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מוקצה כמבואר בסימן שח. וכמו כן יכול לטלטל את השולחן ולנער את הנר על ידי 

גוי, כמבואר בסימן רעו.

ואמנם יש אומרים שאין השולחן נחשב בסיס למוקצה, אלא אם כן היתה דעתו 

שיהיה הנר עליה כל השבת כולה, אבל אם היה דעתו לסלקו אחר כניסת השבת על 

ידי גוי או על ידי ניעור או שאר טלטול מן הצד, במקרה זה יהיה מותר לנער את הנר, 

אם הוא של שעוה וכיוצא בו.

ולמעשה יש לסמוך על דבריהם להקל - רק במקום הפסד, כמו למשל אם נר 

שעל השלחן נפל על השלחן, וחושש שלא ישרף השלחן, שבזה יהיה מותר לו לנער 

את השולחן בכדי שהנר יפול מעליו אם הוא של שעוה וכיוצא בו - אם היה דעתו 

מבעוד יום לסלקו מעל השלחן בשבת על ידי גוי או על ידי טלטול מן הצד.

העולה מן האמור: שאם היה בדעת האדם שהנרות ישארו שם בשבת )אפילו 

יהיה  ואסור  כמותם,  כמוקצה  יחשב  השולחן  שגם  גורמים  הם  מהשבת(  לחלק 

לטלטל את השולחן גם לאחר שכבו בכל אופן שהוא מאחר והם מוקצה חמור. )ועל 

ידי גוי יהיה מותר לטלטל את השולחן(.

מותר  האם  התנור,  בתוך  דברים  עליה  להניח  רגיל  שאדם  שיש  מרצפת 
לטלטלה בשבת מהשיש כדי להניחה במקום אחר לצורך שימוש במקומה?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( אבן בכלל מה 

דינה לגבי מוקצה בשבת, ואיזה סוג מוקצה היא נחשבת. ג( אם היא מוקצה חמור, 

סוג  אותה  עושה  או  ממנה  המוקצה  דין  את  שמפקיעה  פעולה  איזה  ישנו  האם 

מוקצה קל יותר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שח סעיף מח, 

שלבנים שנשארו מהבנין מותר לטלטלם, מאחר שמעתה אינם עומדים לבנין אלא 

להיסמך ולשבת עליהם, ולכן יש עליהם תורת כלי, ואם סידרם זה על זה גילה דעתו 

שהקצה אותם לבנין ואסור לטלטלם, כי אין תורת כלי עליהם.

ולפי זה מובן שפלטות שיש נשארו לאדם מבניה או שיפוצים שנעשו בביתו, 

אינם עומדים להימסך ולשבת עליהם כיום, אלא לצורך החלפה כאשר נפגמו או 
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נשברו בהמשך חלק מאבני השיש שבביתו. ואם כן דינם כמוקצה חמור כמבואר 

באמור.

עליו  כלי  תורת  שאין  דבר  שכל  שם,  ערוך  השולחן  דברי  בהמשך  מבואר  וכן 

ואינו מאכל אדם ולא מאכל בהמה, כמו למשל אבנים ומעות ועצים וקנים וקורות 

דבר  ואפילו  אלו,  בדברים  כיוצא  וכל  חיים  ובעלי  והמת  ועיסה  וקמח  וחול  ועפר 

שהוא ראוי להשתמש בו איזה תשמיש המותר בשבת - כמו למשל אבנים שראויים 

לפצוע בהן אגוזים, וצרורות שראויות לכסות בהן כלים וכל כיוצא בהם, כיון שאין 

תורת כלי עליהם, אזי אסור לטלטלם - אפילו לצורך גופם ומקומם, וזהו הנקרא 

מוקצה מחמת גופו:

ואמנם ישנה אפשרות להפוך אותם לתורת כלי עליהם, וכפי שמבואר שם, שכל 

דבר שאין תורת כלי עליו אם עשה אותו כיסוי לכלי, נעשה עליו תורת כלי על ידי 

כך ומותר לטלטלו כשאר כלים, והוא שתיקנו ועשה בו מעשה והכינו לכך בענין 

שתיקונו מוכיח עליו שהוא עומד לכך, וזאת אף על פי שעדיין לא נשתמש בו לכיסוי 

לעולם.

כמו כן, אם נשתמש בו לכיסוי מבעוד יום אפילו פעם אחת, זהו תורת כלי שלו, 

ומותר לטלטלו בשבת אף על פי שלא עשה שום מעשה של תיקון. וכמו כן מועיל 

הכנה קלה של תיקון בה לצורך התשמיש, אפילו אם לא השתמש בה אפילו פעם 

אחת. אך זה מועיל דוקא בדבר שדרכו לעשותו לכיסוי כגון חתיכות נסרים וכיוצא 

לכיסוי  זה  בדבר  שנשתמש  פי  על  אף  כיסוי,  לעשותו  דרכו  שאין  דבר  אבל  בהן, 

פעמים רבות בחול, כגון אבן שכיסה בה את פי החבית פעמים רבות אסור לטלטלה 

בשבת.

אך מכל מקום מועיל בהם גם כן אם ייחדם לכך לעולם, שאז ירד עליהם תורת 

כלי על ידי שנתייחדו לתשמיש זה לעולם. אבל מה שייחדם לתשמיש זה לשבת זו 

בלבד אין זה מוריד עליהם תורת כלי, אלא אם כן עשה בהם שום מעשה של תיקון 

המוכיח שהם מוכנים ועומדים לכך - שאז מותר לטלטלם לצורך אותו דבר שהוכנו 

לו, אבל לא לצורך אחר.

כלי  ואפילו  בשבת,  האסור  תשמיש  בו  להשתמש  המיוחד  כלי  בעניין  והנה 

שמלאכתו לאיסור שהוא מוקצה מחמת מיאוסו, דהיינו שאדם מסיח ומקצה דעתו 
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ממנו מחמת מיאוסו מלהשתמש בו במלאכה אחרת של היתר, כמו למשל נר ישן 

של חרס שלא הדליקו בו באותה שבת אין לו דין מוקצה בשביל כך, ואפילו אם 

אינו ראוי כלל להשתמש בו במלאכה אחרת של היתר מחמת מיאוסו וסרחונו כגון 

נר אפילו של מתכת שהדליקו בו נפט, אף על פי כן אין לו דין מוקצה, אלא מותר 

לטלטלו כשאר כלי שמלאכתו לאיסור, מפני שמכל מקום ראוי הוא לכסות בו כלים.

האדם,  של  מקומו  לצורך  או  האדם,  של  גופו  לצורך  הוא  טלטולו  היתר  ודין 

שמותר לטלטלו לצורך כך, אך לא לצורך הכלי עצמו שלא ישבר או יגנב.

העולה מן האמור: כל אבן בכלל היא בגדר מוקצה חמור בשבת שאסור לטלטלו 

לשום צורך שהוא, אבל במקרה שהאדם ייעד את האבן לאיזה תשמיש לעולם, או 

שעשה בה איזה מעשה תיקון שמוכיח שהיא עומדת לתשמיש, כמו למשל אם הוא 

עיגל את הפינות החדות של האבן כדי שתהיה מתאימה לשימוש מבלי שתפצע 

את האדם. יהיה מותר לטלטל אותה לצורך - להשתמש בה איזה תשמיש או לצורך 

שימוש במקומה.

נשארת  היא  שימוש,  לאיזה  ארעי  באופן  אחת  פעם  בה  השתמש  רק  אם  אך 

או  גופו  לצורך  אפילו   - אופן  בכל  אותה  לטלטל  ואסור  חמור,  מוקצה  בהגדרת 

מקומו.

בקבוק דייסא של תינוק קר, האם ניתן לחמם אותו בשבת בתוך כלי עם מים 
רותחים?

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

איסור לחמם בתוך כלי שני, והאם יש הבדל בין מים רותחים שהיד סולדת בהם או 

לא.נב( האם יש הבדל בין אם המים עולים מעל שפת הבקבוק, או לא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שיח בסעיף 

יא, שתבשיל יבש שאין בו רוטב כלל אין בו בישול אחר בישול - אם כבר נתבשל 

כבר כל צרכו ואפילו נצטנן לגמרי ומותר אפילו לשרות אותו בכלי ראשון רותח, 

בכדי שיהא נימוח שם ויהיה דבר לח.
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ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אסור לשרות אותו בשבת בחמין 

שהיד סולדת בו, אפילו אם אינו נמוח שם כלל. ואם שרה בכלי ראשון חייב, ובכלי 

שנראה כמבשל, ואינו דומה לתבלין  שני אסור לשרות אותו מדברי סופרים מפני 

שמותר לתת אותו בכלי שני, מפני שהתבלין עשויים למתק הקדרה- ואינו נראה 

הם  הרי  ובצל,  שום  למשל  כמו  בקדרה,  טעם  לתת  העשוי  דבר  כל  וכן  כמבשל. 

כתבלין ומותר לתת אותם בכלי שני אף על פי שהיד סולדת בו.

ואמנם יש מי שמסתפק בבצל שמא הוא מתבשל גם בכלי שני כל זמן שהיד 

אותו  לשרותו  נתבשל  שלא  יבש  דבר  בכל  מתירים  ויש  להקל.  ונהגו  בו,  סולדת 

בכלי שני שהיד סולדת בו, )טורי זהב(. וכתב שם שיש להחמיר בזה כמו הסברה 

הראשונה.

כמו כן כל דבר קשה שלא נתבשל - שאינו ראוי לאכילה כי אם על ידי שרייה 

או הדחה במים חמים, אזי אם שרה אותו אפילו בכלי שני, או הדיחו אפילו בעירוי 

מכלי שני, ונעשה ראוי על ידי כך, חייב משום מבשל. )הגהות מרדכי סימן תסז(.

ובנוגע לדבר לח שנצטנן האם יש בו משום בישול לאחר שכבר נתבשל פעם 

אחת, מבואר שם בסימן, שכל דבר לח יש בו 'בישול אחר בישול', כלומר, כל תבשיל 

היד  לגמרי, אלא שאין  נצטנן  לא  ואפילו אם  ונצטנן,  צרכו  כל  כבר  לח שנתבשל 

סולדת בו, וחממו בשבת עד שהיד סולדת בו, חייב משום מבשל.

אבל אם הוא חם כל כך עד שהיד סולדת בו - ומרתיחו יותר, אין בזה משום 

בישול, ומותר אפילו לכתחילה להרתיח אותו בסמוך לאש במקום שאין לחשוש 

לחיתוי. ויש אומרים שאפילו אם נצטנן לגמרי, מכל מקום אין בישול אחר בישול, 

ומותר להרתיח אותו בשבת בסמוך לאש במקום שאין לחשוש לחיתוי.

עדיין  ראוי  אלא  לגמרי,  נצטנן  לא  הלח  הדבר  כאשר  להקל  המנהג  ולמעשה 

הסברה  כמו  להחמיר  המנהג  לגמרי  נצטנן  אם  אבל  חמימותו.  מחמת  לאכול 

הראשונה - אפילו לענין דיעבד.

אחר  בישול  משום  בו  שאין  שם  מבואר  נתבשל  שכב  יבש  דבר  לעניין  והנה 

בישול, ומותר לערות מכלי שני שהיד סולדת בו על כל דבר יבש שלא נתבשל, חוץ 

ממין דג שנקרא קולייס האספנים או בשר או דג מלוח של שנה שעברה, שאלו 
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עליו  וחייב  בישולם,  מלאכת  גמר  הוא  זה  ועירוי  בישול,  מעט  אלא  צריכים  אינם 

משום מבשל, אבל מותר לשרות ולהדיח אותם במים צוננים.

ולפי זה יהיה מותר בדייסה יבשה לערות עליה מים רותחים, אמנם מבואר שם 

בסעיף יח שכל דבר היבש הנימוח יש לחשוש בו משום בישול כדבר לח שנצטנן, 

ובסידור הרב החמיר בזה אף יותר. וכפי שמבאר, שמלח שלנו שמתקנים אותו על 

ידי בישול במים, מותר לתת אותו בכלי ראשון לדברי הכל, מאחר שאין בישול אחר 

בישול בדבר יבש - אפילו כאשר הוא נימוח על ידי בישול זה השני. ומכל מקום 

המחמיר בו כמו בשאר מלח תבוא עליו ברכה.

ובקצות השולחן בסימן קכד, לא, מחמיר בכל כלי שני שהיד סולדת בו מאוד, 

שמא דינו כדין אמבטי המבואר שם בשולחן ערוך לאיסור אפילו בכלי שני.

העולה מן האמור: מאחר והדייסא היא דבר לח - יש בו משום בישול. ולכן אם 

מדובר שהיא סמיכה שמאכילים אותה בכפית, יש לחוש בו לבישול גם אם מדובר 

שמניחו בכלי שני כל עוד מדובר במים שהיד סולדת בו, כי יש לחשוש שמא הוא 

מדברים הרכים שמתבשלים גם בכלי שני. ואם הוא דייסה לא סמיכה - ששותים 

אותה כמשקה, ניתן להניח אותה גם בתוך כלי שני שהיד סולדת בו.

]ולהעיר, שיש מחמירים שלא להניח דבר שיש בו משום בישול גם בכלי שני שהיד סולדת בו מאוד, אלא 

בכלי שלישי. וכמו כן לדברי הכל אין לכסות את הבקבוק במים חמים עד למעלה משפתו, מחשש הטמנה[.

מי שנוהג תמיד להוציא את השבת מאוחר יותר - לפי זמן רבינו תם, ואינו 
ערבית  להתפלל  הפעמים,  באחד  מעוניין  אמנם  כן.  לפני  מלאכה  עושה 
ולהבדיל על הכוס לפני הזמן דרבינו תם בכדי לאכול, האם יכול לעשות כן?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון הפרטים הבאים: א( האם יש אפשרות 

ב( האם אפשר להתפלל  לגבי פרט של אי עשיית מלאכה.  לנהוג כרבינו תם רק 

ערבית של מוצאי שבת לפני הוציא את השבת בפועל.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך בסימן רצג סעיף ג, שאדם שהוא 

אנוס, כמו למשל אדם שצריך להחשיך על התחום לצורך דבר מצוה, אזי יכול הוא 

להתפלל ערבית של מוצאי שבת כבר מזמן 'פלג המנחה' ואילך, ולהבדיל מיד, אמנם 



139שבת      

לא יברך על הנר, וכן אסור הוא בעשיית מלאכה, עד צאת הכוכבים - ומעט יותר, 

בכדי להוסיף מחול על הקודש.

כמו כן לא יברך אף על ברכת הבשמים, למרות שבברכה זו אינו עושה מלאכה 

וזאת מטעם שעדיין לא בא זמן מוצאי שבת ממש שזהו רק מצאת הכוכבים.

יום  ואמנם ישנם פוסקים שתמהו מאוד על פסק זה שהתירו להבדיל מבעוד 

- בעוד שהשמש זורחת בראשי האילנות, והתירו לומר המבדיל בין קודש לחול, 

שלכאורה הם שתי דברים הסותרים, ואין זה דומה לתפילת מעריב שזמנו לשיטת 

ר' יהודה הוא כבר אז, ואגב זה רשאי לומר אתה חוננתנו? כמבואר בניוקי אורח 

חיים סימן קטן א'.

וטעם הדבר שהתירו זאת מצינו בדברי הרמב"ם בהלכות שבת פרק כט הלכה 

יא, שהטעם שמותר להבדיל מבעוד יום, הוא מפני שקידוש והבדלה היא מצד מצות 

זכירה, מהפסוק - זכור את יום השבת לקדשו, ולכן רשאי להזכירה בשעת כניסתו 

ובשעת יציאתו - "אפילו קודם לשעה זו מעט", מאחר והאדם משבח לבורא על מה 

שהעתיד לבוא בשעה זו.

ומכל מקום כתבו האחרונים שאין לעשות כן, מאחר והוא דבר תמוה לרבים, וכן 

מפני החשש שמא יבואו להקל גם במלאכה )משנה ברורה(. ולכן על האדם ליזהר 

שלא להיכנס למצב שלא יוכל להתפלל משך כל הלילה, ויצטרך על ידי כך להתפלל 

ערבית של שבת מבעוד יום. וכפי שמשמע בשולחן ערוך הרב שם סעיף ג'. או שלא 

יוכל להבדיל עד סוף יום שלישי, כמבואר במשנה ברורה שם. אבל כמובן שאם כבר 

נמצא במצב כזה, בודאי שעליו להתפלל מבעוד יום.

השבת  את  להוציא  הנוהג  אדם  גם  הוא  זו,  הלכה  שבכלל  הפוסקים,  וכתבו 

כשיטת רבינו תם, שעליו להימנע לכתחילה מלהתפלל ערבית בזמן הרגיל, ולצאת 

ידי חובת הבדלה - קודם זמן רבנו תם, ואפילו אם על ידי הקפדה זו יצטרך להתפלל 

אחר כך ביחידות, אבל אם לא יהיה לו אפשרות להתפלל או להבדיל אחר כך, יכול 

זו ולהקדים את תפילת ערבית והבדלה, אולם כמובן בלי לברך  לסמוך על הלכה 

ישלים  ואזי  תם,  רבינו  זמן  עד  מלאכה  לעשות  שלא  יזהר  וכן  והבשמים,  הנר  על 

את ברכת הבשמים והנר לאחר זמן צאת השבת של רבינו תם. כמבואר בשאלות 

ותשובות דברי יציב חלק א' סימן קלד.
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אמנם זהו דוקא באדם שנוהג כשיטת רבינו תם בכל עניניו, אבל אדם הנוהג כן 

רק לחומרא בלבד, ולא בענינים אחרים שהם רק מדרבנן, יכול להקל בזה לשמוע 

הבדלה קודם זמן רבינו תם, ואף לברך על הבשמים והנר, אך כמובן שלא הוא ידליק 

או יאחוז את הנר, ובשמירת שבת כהלכתה פרק נט הערה יז, מתיר אפילו לאדם 

שנוהג כרבינו תם בכל עניניו להתפלל ולהבדיל לפני הזמן וכפי הלכה זו, אך ימתין 

מלברך על הנר ומלעשות מלאכה עד שיגיע בלילה לפי שיטת רבינו תם.

זמן רבינו תם גם לגבי דברים שהם רק  העולה מהאמור: שמי שנוהג כשיטת 

אך  בו.  שנוהג  זה  זמן  שהגיע  לפני  הבדלה  וישמע  יתפלל  לא  לכתחילה  מדרבנן, 

בשעת הדחק גדול יכול להקל לעשות כך, אך מכל מקום יזהר שלא לעשות מלאכה 

ולכן לא יברך על ברכת הנר והבשמים - עד לזמן רבינו תם. )ומי שמקל מכל מקום 

יש לו על מי לסמוך(.

ומי שנוהג כרבינו תם רק לגבי יציאת השבת בלבד, יכול להקל בזה להתפלל 

ולשמוע הבדלה לפני זמן רבינו תם בכדי לאכול, )ואף לברך על הנר אם אדם אחר 

הדליק ואוחז זאת בשבילו(. אך כמובן יזהר משאר עשיית מלאכה עד זמן רבינו תם.

מי שנמצא כעת בתקופה שעושה 'דיאטה' ונמנע מאכילת לחם, האם יש לו 
חיוב לאכול פת בשבת לצורך הסעודות, או שיכול להיפטר מכך?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור לחיוב 

אכילת פת בשבת. ב( מה החיוב מעיקר הדין והמינימום הנדרש לכך ג( חיוב זה חל 

גם על אדם שאכילה זו מזיקה לו או לא.

כתב  שם  ד',  סעיף  רעד,  בסימן  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

המחבר שסעודות של שבת בשחרית ושל ליל שבת, לא ניתן לעשותם בלא אכילת 

פת. ולא ציין את סעודה שלישית כפי שנדון בזה בהמשך.

אם  אפילו  ולכן  דוקא,  פת  אכילת  הוא  סעודה  שגדר  מפני  הוא  הדבר,  וטעם 

בגדר  יחשב  לא  מקום  מכל  ותבשילים,  שונים  מאכלים  מיני  ריבוי  יאכל  האדם 

סעודה לעניין סעודות שבת, ואפילו אם ישבע מכך כראוי. מאחר ומקור סעודות 
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שבת הוא מאכילת המן. ועליה נאמר בפסוק 'ויאמר עליהם משה הוא הלחם אשר 

נתן ה'' לכם, ולכן יציאת ידי חובה הוא בלחם דוקא. וגם שהוא עיקר הסעודה.

אמנם נחלקו הפוסקים האם חובת סעודות השבת באכילת לחם הוא מן התורה, 

כפי שלמדו זאת מאכילת המן מהפסוק 'אכלוהו היום כי שבת היום', או שהוא רק 

מדברי סופרים רק שהסמיכו זאת על הסיפוק. אמנם חיוב אכילת הסעודות איך 

שלא יהיה חל על האנשים והנשים בשווה, כמבואר בשולחן ערוך בסימן רצא, סעיף 

לומר  ששכח  אדם  עוד  כל  חובה,  והיא  ומאחר  בה את הקטנים.  לחנך  יש  וגם  ו'. 

'רצה בברכת המזון, עליו לחזור שוב על ברכת המזון כי לא יצא ידי חובה. וכמבואר 

בשולחן ערוך סימן קפח.

מיני  בשאר  שבת  סעודות  חובת  ידי  לצאת  ניתן  האם  הפוסקים  נחלקו  עוד 

מזונות, או שצריך דוקא פת גמור. ולרוב הפוסקים צריך דוקא פת גמור שהוא לחם 

בכדי לצאת ידי חובת סעודות אלו. כמבואר בפרי מגדים סימן קסח באשל אברהם 

סימן קטן טז. ואמנם אם אכל מהם כשיעור קביעות סעודה, כמובן בדברים שמועיל 

בהם שיעור קביעות סעודה, הרי שוודאי יוצא לדברי הכל ידי חובת סעודה, מאחר 

זה נחשבים הם כפת ממש ומברך עליהם ברכת המזון. ושיעור קביעות  ובשיעור 

סעודה הוא לערך 		2 גרם לשיעור הגאון ר' חיים נאה. ואמנם אם לא אוכל כיעור 

קביעות סעודה, אין חשיבות סעודת שבת מחשיבה הדבר כשיעור חשוב וכקביעות 

סעודה, אלא צריך את המכות ממש, כפי מסקנת השערי תשובה בסימן קפח, אות 

ב'.

וימים  שבשבתות  י',  בסעיף  קפח  בסימן  הרב  ערוך  בשולחן  מפורש  כתב  וכן 

טובים של שלש רגלים הוא חייב לאכול פת שמברכים עליו ברכת המזון, שבשבת 

נאמר וקראת לשבת עונג, וביום טוב נאמר ושמחת בחגך, ואין עונג ושמחה בלא 

אכילת לחם שקובעים עליו סעודה. שהלחם הוא עיקר הסעודה. שכל סעודה נקרא 

ומיני לחמים שאין קובעים עליהם סעודה, אזי צריך לאכול מהם  על שם הלחם. 

ואז הוא חייב לברך ברכת המזון כמבואר בשולחן ערוך  כשיעור קביעות סעודה, 

בסימן קסח.

ימיו,  הגיליון שם מובא, ששמע ממנו בסוף  אמנם בהגהת אחיו המהרי"ל על 

שחזר בו ולא הצריך לאכול כשיעור קביעות סעודה במיני מזונות, מאחר וגם בברכת 
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מעין שלוש שאומרים על אכילת כזית ממיני מזונות - אף בלא קביעת סעודה, ישנו 

הזכרה של קדושת השם.

דגן אפויים, מה  זו הוא רק מחמשת מיני  גם קולא  וכתבו האחרונים שאמנם 

שאין כן מיני תבשילים אפילו אם אכל מהם הרבה לא יצא בהם ישי חובה, מאחר 

ידי חובת סעודה יש לאכול פת דוקא. ואמנם לפי ההגהה המובאת  ובכדי לצאת 

לפניכן, עיקר הטעם הוא מאחר וגם במעין שלוש יש הזכרת קדושת שבת. ואם כן 

טעם זה שייך גם בתבשילים. אמנם יש לומר שהכוונה היא לאחר שישנו גדר פת. 

אזי מספיק הזכרה בברכה מעין שלוש.

אמנם לכתחילה יש ליזהר לאכול כביצה ויותר של פת, ואת הכזית לאכול בתוך 

כדי אכילת פרס. ובדיעבד כגון חולה או זקן, יש לסמוך שמספיק כזית פת. כמבואר 

במגן אברהם ריש סימן רצא. וקצות השולחן סימן לו אות ה'.

העולה מן האמור: שלאדם כאמור מספיק שיאכל על כל פנים פת בשיעור 'כזית' 

)27 גרם(. )וההולך בשיטת 'שולחן ערוך הרב', יכול להקל לאכול גם כזית מזונות(.

]אמנם אם מדובר בסכנה בריאותית על פי הוראת רופא, וודאי שפטור מחיוב זה של אכילת פת[.

רטוב  עדיין  הוא  השבת  ובכניסת  בשבת  בגד  איזה  ללבוש  שמעוניין  מי 
מהכביסה, האם יכול להניחו בשבת על איזה דבר בכדי שיתייבש במטרה 

ללבוש אותו אחר כך.
יש  כל  קודם  א(  לדון בפרטים הבאים:  יש  זו  על שאלה  לענות  בכדי  תשובה: 

לעיין האם ישנו איסור הלכתי לייבש בגד רטוב. ב( אם כן, האם יש הבדל אם עושה 

כן במקום מיועד לייבוש כמו למשל על יד מקור חום, לבין אם תולה אותו סתם. 

ג( האם ישנו על הבגד דין מוקצה מפני שלא היה ראוי עדיין ללבישה בערב שבת.

ראשית יש להביא את מה שנפסק בשולחן ערוך בסימן שא סעיף מו, שבגדים 

והוסיפו הפסוקים  בכדי שיתייבשו,  להניחם סמוך למקור של אש  רטובים אסור 

אש  למקור  בסמוך  לעמוד  לו  אסור  מקום  מכל  בהם,  לבוש  האדם  אם  שאפילו 

במקום כזה ששיעור החום הוא כשיעור יד סולדת בו. )משנה ברורה אות קסז(.
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ואמנם מעיקר הדין איסור זה הוא רק כאשר הבגד הרטוב יכול לבוא ולהתחמם 

בשיעור חום של יד סולדת בו, אבל אם לא יבואו לשיעור כזה אין בעיה בכך, וכן 

מבואר בשולחן ערוך הרב שם בסעיף נח, שזהו רק אם האדם עומד במום כל כך 

לאש, עד שהבגד יכול להתחמם כל כך שהיד תהיה סולדת בו. ואם באמת קשה לו 

לשער אם החום שיבוא הבגד יהיה בשיעור זה, לא יניח אותו בסמוך - כל עוד ישנו 

הספק.

ואפילו אם רוצה לקחת את הבגד לפני שיספיק להתחמם כשיעור האמור, אך 

יכול לבוא שם לשיעור האמור, אסור לו להניח את הבגד שם, וכפי שמצינו בשולחן 

ערוך סעיף יד לגבי הנחת תבשיל במקום שיכול לבוא לבישול, ובכוונתו להניחו רק 

לזמן קצר לפני שיגיע לבישול ולהסיר אותו משם לפני כן, שמכל מקום אסור שמא 

ישכח. אמנם אם הוא לבוש בבגד מסתבר שאין לומר שמא ישכח ומותר לו לשהות 

זמן קצר על יד מקור החום כמבואר במאור השבת חלק ד' אות טו, וראה שם עוד 

פרטי דינים בזה.

והנה לגבי תלייתו לייבוש שלא כנגד מקור חום, מבואר שם בסעיף מה, שבגדים 

רטובים אין לשטוח אותם לייבוש לא מצד איסור בישול ליד מקור חום,[ אלא מצד 

עצם השטיחה מצד איסור דרבנן משום מראית עין שלא יחדשו ותו שכיבס אותם 

בשבת. ואפילו בחדרי חדרים אסור.

וכתבו הפוסקים שאפילו אם הרטיבות שעל הבגד היא מעוטת מכל מקום אסור 

)משנה ברורה אות קסג(. אמנם דוקא אם הרטיבות המועטת היא בכל הבגד, כמו 

שם  ערוך  בשולחן  וכמבואר  אסור,  אז  להטפיח  מנת  על  טופח  ברטיבות  אין  אם 

רק  אם  אבל  לייבוש.  לתלותו  אסור  מזיעה  הבגד  נתרטב  אם  שאפילו  מז,  בסעיף 

מקצת כמות הבגד רטוב אין לחשוש לחשש זה שהרי רואים שלא כיבסו, כי מקצתו 

יבש. ויש מחמירים בזה מכל מקום, כמבואר בערוך השולחן אות קיט. ובבן איש חי 

פרשת ויחי.

לייבוש  הבגד  ניכר שתולה את  רק כאשר  הוא  הכל  לדברי  כל האיסור  אמנם 

לאחר כביסה, במקומות הרגילים לתלות לשם כך, כמו על גבי חבל תלייה, או על 

גבי כסא, או על גבי רדיאטור אפילו שאינו דולק. או על גבי מוט האמבטיה וכדומה. 

אבל אם תולה את הבגד על גבי מתלה שרגיל לתלות שם את הבגדים שלו כאשר 
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אותו  ואין את חשש האמור שיחשדו  איסור מאחר  אין  הוא פושט אותם מעליו, 

שכיבס בשבת. וזאת אף אם כוונתו לצורך ייבוש כמבואר בשמירת שבת כהלכתה 

פרק טו.

ולעניין עצם טלטול הבגד משום מוקצה, מבואר במשנה ברורה אות קעא, שאם 

הוא רטוב בבין השמשות עד שהוא טופח על מנת להטפיח, הרי הוא מוקצה ואסור 

לטלטלו, ויש מפקפקים על מה שכתב.

איזה  יד  על  רטוב  בגד  הדין אסור לתלות בשבת  מן האמור: שמעיקר  העולה 

מקור חום אם על ידי זה יוכל לבוא שם לחום של 'יד סולדת בו' משום איסור בישול. 

ואף אסור מדברי סופרים לתלות אותו בדרך הרגילה לצורך ייבוש, משום 'מראית 

עין' שמא יחשדו בו שכיבס בשבת.

]וההולכים לפי שיטת המשנה ברורה צריכים להחמיר לא לטלטל בגד שהיה רטוב בבין השמשות בשיעור 

'טופח על מנת להטפיח' )היינו שאם מניח אצבעו על הבגד, היא נרטבת עד כדי שיכול הרטיב בה את אצבעו 

השניה( כי יש עליו דין מוקצה[.

אדם שרוצה לסגור בשבת אריזות מזון וכיוצא בזה, באמצעות סוגר העשוי 
מחוט מתכת שצריך לכופף ולסובב אותו כמה פעמים, האם יש בזה בעיה 

הלכתית האסורה בשבת?
מה ההגדרה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

של איסור מלאכת קשירה והתרה. ב( בסיבוב חוט המתכת או בפתיחתו האם ישנו 

חשש של קושר ומתיר. ג( אדם שמסבב את החוט פעם אחת בלבד או כמה פעמים, 

האם יש הבדל בזה לגבי איסור שבת. ד( האם יש הפרש בין אריזה שרגילות לפתוח 

ולסגור אותה כמה פעמים באותו היום, או שהרגילות היא להשאיר אותה להתקיים 

כך איזה זמן.

סימן  ברורה  ערוך בסימן שיז במשנה  יש להביא מה שכתוב בשולחן  ראשית 

קטן לד, שכל קשר שלפעמים נמלך האדם ומבטל אותו שם לעולם, אזי אף על פי 

אותו שם, מכל מקום אסור מדרבנן.  להניח  על מנת  היתה  לא  שתחילת עשייתו 

ולכן אסור לקשור רצועות המכנסים שהרי לפעמים נמלך האדם ומבטל אותם שם 



145שבת      

לעולם - עד שיהיה בלוי. והפותל חבלים חייב משום קושר והמפריד את הפתילה 

שלהם ואינו מכוין לקלקל חייב משום מתיר, וכפי שמבואר ברמב"ם.

זה  דין  כן  גם  הביא  יא,  סעיף  שיז  סימן  חיים  אורח  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

וכתב, שהפותל חבלים מכל מין שיהיה - חייב משום קושר, ושיעורו להתחייב מן 

התורה הוא בכדי שיעמוד החבל בפתילתו בלא קשירה בסופו, שנמצאת מלאכתו 

כן המפריד  וכמו  מתקיימת. אבל מדברי סופרים אסור אפילו בשיעור כל שהוא. 

זהו דוקא אם לא  את הפתיל חייב משום מתיר, ושיעורו כשיעור הפותל, ואמנם 

אסור  מקום  מכל  אבל  מהתורה,  פטורים  המקלקלים  וכל  מאחר  לקלקל,  מתכוין 

מדברי סופרים.

ועל פי זה כתבו הפוסקים לדמות דין זה שבשולחן ערוך לנידון השאלה, וכפי 

שכתב בזה בארוכה בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ח סימן נה, לאחר שהביא 

כמה סברות להקל בעניין האמור, הביא סברה שלישית להקל בזה, שכל הדמיון של 

הפוסקים שחששו לאיסור בזה מצד הדמיון לדין הרמב"ם אינו מוכרח כלל, מאחר 

בנין החבל  צורת  ולומר שמה שכתב הרמב"ם לאיסור הוא רק כאשר  ויש לחלק 

נעשה על ידי פתילת וחביקת שני חלקי החבל, שההתקשרות נותן לו איכות הדמיון 

לקושר וסתירתו למתיר.

מה שאין כן כאן שכל עיקר החבל נעשה לסבב את החבילה וכיוצא בזה, ורק 

בכדי שיחזיק מעמד מסבבים שני ראשי החבל על מנת לפתוח ולסגור, ואינו דרך 

קשירה כלל - רק דרך סיבוב בצורה שאפשר לפתחו בנקל, ומי יחדש שאף זה נכלל 

בגדר קושר ומתיר, ויותר נראה כמו סתם פותחת בעלמא שמותר לסגרו ולפתחו 

ללא כל חשש.

מהצדדים  אחד  כל  על  לסמוך  שאין  שלמרות  לומר  לו  נראה  שלכן  ומסיים 

המובאים להקל בפני עצמו, מכל מקום בצירוף כולם יש להקל ולהתיר, ואף שמי 

שמחמיר בזה אינו מן התמוהים מכל מקום אין לפי עניות דעתי מקום להרעיש על 

המקילים בכך, ויש ללמד זכות על ישראל.

אמנם במקום אחר שפלפל בעניין זה - בספרו חלק י סימן סא, כתב להחמיר 

במקרה מסויים, שלאחר שכתב כמו בפעם הראשונה שעצם הדמיון לפותל חבלים 

לפי עניות דעתי - אינו דומה כלל, מאחר וכל עיקרו שנעשה לסבב, ורק כדי לסגור 
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ובזה לא נעשה דמות חבל לעולם, מכל מקום מסיים שם  ושתים,  מסבבים פעם 

שאולי אם מסבבים הרבה פעמים יתכן קצת דמיון לחבל, ובודאי יש מקום להחמיר 

בכדי שלא יבאו לעשות בדרך איסור על כל פנים דרבנן.

ואיך שלא יהיה הסכימו כל הפסוקים - גם אלו המחמירים בזה שהדבר דומה 

לפתילת חבלים, שמכל מקום אינו דומה ממש לפותל פתילים, ואי אפשר להחמיר 

בו יותר מדין קושר, שאם עושה ליומו - או בדיעבד לשבעה ימים, אפשר להקל 

ולהתיר.

העולה מן האמור: שתלוי כיצד עושה זאת: אם הוא רק מסבב את החוט מתכת 

פעם אחת כדי לסגור את האריזה, יש להקל ולהתיר את הדבר, וכמו כן יהיה מותר 

הוא מסבב את  יחמיר לעצמו. אך אם   - בזה  והרוצה להחמיר  לפתוח את החוט. 

גבי האריזה, בזה מן הראוי להחמיר שלא לעשותו בשבת  החוט כמה פעמים על 

לחשוש לדעות שיש בזה חשש איסור פתילת חבלים בשבת.

אותם  ולפתוח  לסגור  האדם  שרגילות  כאלו  מזון  באריזות  מדובר  אם  ואמנם 

כמה פעמים באותו יום, בהם יש להקל ולהתיר בכל אופן ואין מקום להחמיר בזה.
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ברכות

פרוסות לחם קלויות כצנימים שקונים בחנות, האם מברכים עליהם המוציא 
או מזונות?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ברכת המוציא היא 

רק על לחם שלא נקלה ונתקשה. ב( האם יש הבדל האם הוא קלוי ונתקשה סתם, 

או שכך מיוצר מלכתחילה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, 

סעודה, וברכת המזון סימן קסח סעיף ז, שפת הבאה בכיסנים, יש מפרשים שהיא 

פת שעשויה כמו כיסים שממלאים אותם דבש או סוכר ואגוזים ושקדים ותבלין. 

ואפה  תבלין  מיני  או  חלב  או  שמן  או  דבש  בה  שעירב  עיסה  שהיא  אומרים  ויש 

אותה, והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה. ויש אומרים 

מתיקה  כמיני  דבש  או  תבלין  הרבה  בהם  יש  כן  אם  אלא  גמור,  פת  נקרא  שזה 

שקוראים לקח שהדבש והתבלין הם עיקר, וכן נוהגים.

לאחר מכן מובא שיש מפרשים שהוא פת - בין מתובלת בין שאינה מתובלת, 

יב  סעיף  שם  הרב  ערוך  ובשולחן  אותם.  וכוססים  יבשים  כעכים  אותם  שעושים 

מביא גם כן את היש מפרשים, שהיא פת הבא בכיסנים שלשו אותה אפילו במים, 

ואפילו אינה מתובלת ואינה ממולאת, אלא שעושים אותה עוגות יבשות וכוססים 

אותה לתיאבון ולא כדי להשביע.

והלכה כדברי כולם, שלכל אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה 

יש להקל בדברי  וכפי שביאר שבשולחן ערוך הרב שם, שלעניין הלכה  בכיסנים. 

סופרים כדברי כולם, ובפרט בספק ברכות שלא לברך ברכת המזון ארבע ברכות על 

מה שלסברה אחת די בברכה אחת מעין שלוש, כי אין כאן ספק של תורה - אף אם 

אכל כדי שביעה - שהוא חייב בברכת המזון מן התורה, שהרי מן התורה די לעולם 

בברכה אחת מעין שלוש.
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ברכות

וגדר כעכים יבשים ביאר במשנה ברורה כעבים יבשים, שנעשים מחמשת מיני 

דגן, ובמים לבד, אך באפייתן נעשים יבשים כל כך עד שנפרכים, ואין זה נקרא אוכל 

אלא כוסס, ואין דרכם לאכול מזה הרבה, ולכן אין להם דין פת.

והנה בערוך השולחן אורח חיים סימן קסח סעיף כא, לאחר שהביא את דברי 

שאינה  בין  מתובלת  בין  פת  שהוא  מפרשים  שיש  השלישית,  בדעה  יוסף  הבית 

מתובלת, שעושים אותם כעכים יבשים וכוססים אותם. והקשה על דעה זו, שהיא 

אינה מובנת כלל, כי מאחר שאין בו תבלין הרי הוא פת גמור ממש, וכי רק מפני 

שהוא יבש - אינו נחשב פת. וכתבו שהן ערוכות יפה כגלוסקאות נאות שעושים 

בסעודות לתיאבון כמבואר בטורי זהב סימן קטן ח', ולא אדע לכוין זה, ומאכל זה 

שהזכיר הטורי זהב בדבריו, הנה במקומנו לשים אותם בביצים ולא במים, ואיזה 

דמיון הוא לזה, ואם גם כוונת הגאון כן הוא, היה לו לפרש שזהו העיקר, ובמפורש 

כתבו שנלוש במים. וצריך לומר שמכיון שהוא קשה מאד, אינו נחשב כפת, ומסיים 

בצריך עיון

לאכילה  מלכתחילה  נעשה  אינו  נכסס  שהוא  שמאחר  הטעם,  שמבארים  ויש 

בקביעות אלא לאכילת ארעי, כמבואר בשדי חמש מערכת ברכות א' סימן קטן י'.

וכתבו הפוסקים שזהו דוקא אם עשו אותה מלכתחילה כך, אך לחם גמור שעשו 

אותו צנימים, אף שעכשיו הוא כמו לחם קשה, מכל מקום לא פוקע מנו שם לחם 

שהיה בו, וברכתו כמו מקודם המוציא וברכת המזון. כמבואר באור לציון פרק מו 

סעיף י'.

ובנוגע לשיעור קביעות סעודה, מבואר בשולחן ערוך הרב סדר ברכת הנהנין 

פרק ב, שמיני לחמים אלו יש לברך עליהם המוציא וברכת המזון אם אוכל מהם 

כשיעור קביעות סעודה. ובשיעור זה רבו הדיעות, ולמעשה יש לנהוג, שאם שאוכל 

משש ביצים בינוניות ולמעלה - עד חצי עשרון ולא עד בכלל, אם הוא לא שבע 

ממנו יברך המוציא על כזית לחם אחר תחלה, ויברך ברכת המזון לצאת לדברי הכל, 

ואם אוכל פחות משש ביצים והוא לא שבע ממנו, מברך בורא מיני מזונות ומעין 

ג', ואם שבע ממנו יטול ידיו ויברך המוציא וברכת המזון עליו לבדו, והוא שאכל 

כשיעור ארבע ביצים, אבל פחות מכן אם הוא שבע משיעור זה, יברך על כזית לחם 

אחר תחלה - המוציא ואחר כך ברכת המזון.
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]וההולכים בשיטת 'שולחן ערוך הרב', יש אומרים שיש להחמיר בכך מכל מקום, )ועל כל פנים לאכול 

זאת רק בתוך הסעודה(, מאחר ולא הכליל דעה זו בכלל 'פת הבאה בכיסנים' - ב'סדר ברכות הנהנין', שהיא 

'משנה אחרונה' בפסקיו[.

העולה מן האמור: לרוב הדעות דינם כ'פת הבאה בכיסנים', שברכתה מזונות 

ועל המחיה, אלא אם כן קבע על כך סעודה, )שבזה דינו שאם אוכל מהם יותר מ 

יש מחמירים מכל  אולם  וברכת המזון(.  עליו המוציא  יברך  ושבע מכך,  גרם   23	

מקום.

או  פת,  סעודת  בתוך  עצמו  בפני  באכילתו  מברכה  נפטר  חלב  מעדן  האם 
שיש לברך עליו בפני עצמו?

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

דברים הבאים בתוך הסעודה ונפטרים מברכה כי טפלים לפת. ב( האם זה דוקא 

בתוך  ולהשביע  למזון  שבא  מה  כל  או  ממש,  הפת  עם  אותם  שאוכלים  דברים 

הסעודה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קעז סעיף א, 

שכל הדברים הבאים בתוך הסעודה, אזי אם הם דברים הבאים מחמת הסעודה, 

שהגדרתם היא כל דבר שדרך לקבוע סעודה עליו - בין ללפת בהם את הפת: כמו 

קדרה  מעשה  כל  כמו  ולהשביע  למזון  ובין  וביצים.  וגבינה  וירקות,  ודגים,  בשר 

שאינם באים ללפת את הפת - אלא לתבשיל ולמזון. וכל דברים אלו אינם צריכים 

ברכה לפניהם, וזאת אפילו אם אוכל אותם בלי לחם, מאחר וברכת המוציא שבירך 

בתחילת הסעודה פוטרת אותם.

כמו כן אינם צריכים ברכה לאחר אכילתם, מפני שברכת המזון שמברך על הפת 

 - הפירות  כמו  היום  כל  אותם  לאכול  הדרך  ואין  שמאחר  מפני  אותם.  פוטרת   -

אלא בשעת סעודה בלבד, הרי הם טפלים לפת שהוא עיקר הסעודה, ולכן נפטרים 

בברכת הפת, אף על פי שאוכל אותם בלא פת.

אמנם כל האמור הוא דוקא כאשר קבע את סעודתו על הפת, שאז כל המאכלים 

שהדרך ללפת בהם את הפת, הם באים מחמת הפת, ולכן הם טפלים אליה. אבל אם 

אינו מעוניין לאכול כעת פת, ואוכל מעט פת ומברך עליה המוציא בכדי לפטור את 
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המאכלים, בזה יש להסתפק אם הם נפטרים בברכת הפת כיון שאינן באין מחמתה, 

ולכן  או שאפשר לומר שכיון שהדרך לקבוע עליהם סעודה, הפת פוטרת אותם. 

יברך עליהם - ולא על הפת, אלא אם כן מדובר בשבת או יום טוב.

כל  היא  שהגדרתם  הסעודה,  מחמת  שלא   - לאכילה  הבאים  דברים  הם  ואם 

דבר שאין דרך לקבוע סעודה עליו - לא ללפת את הפת ולא להשביע, כמו כל מיני 

פירות וכיוצא בהם - בין חיים בין מבושלים. ואפילו נתבשלו יחד עם בשר, מכל 

מקום אם אוכל אותם בלא פת צריכים לברך עליהם ברכה לפני אכילתם.

ואפילו אם אוכל אותם בגמר הסעודה בכדי לעכל המאכל או לצורך 'קנוח' - 

להקל מכובד המאכל, מכל מקום אינם נפטרים בברכת המוציא, כיון שאינם מעיקר 

 - היום  כל  לאכלם  דרכם  אלא  לעולם,  הסעודה  מחמת  לבא  דרכם  ואין  הסעודה 

אפילו שלא בשעת סעודה.

ומכל מקום, אינם טעונים ברכה לאחריהם - אפילו אם אכלם באמצע הסעודה 

לא לעכל ולא לקינוח אלא לתענוג בלבד. שכיון שבאו בתוך הסעודה - קודם שמשכו 

ידיהם מן הפת, ברכת המזון פוטרת אותם, לפי שכל מה שבא בתוך הסעודה, הרי 

הוא מכלל השביעה - שנאמר בה 'ושבעת וברכת'.

אפילו   - עליהם  לברך  צריך  הפת,  בברכת  נפטרים  הפירות  שאין  מקום  ובכל 

כאשר הם היו לפניו בשעה שבירך המוציא ונתכוין האדם לפטור אותם. ולעומת 

זאת בכל מקום שהם נפטרים, אזי הם נפטרים אפילו אם הם לא היו לפניו בשעה 

שבירך המוציא, ולא היה דעתו עליהם בפירוש.

ראשונה,  ברכה  לא  גם  עצמו  בפני  עליו  לברך  צריך  שאין  האמור:  מן  העולה 

מאחר ודרך לאכול מעדני חלב אלו כחלק מהסעודה וממילא הוא טפל לפת ונפטר 

בברכתה.

כאשר כמה בני אדם אכלו יחד והתחייבו בזימון, האם חובה עליהם לעשות 
את הזימון על כוס יין?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( קודם כל יש לעיין 

מה המקור לחובת זימון. ב( כמו כן יש לחקור האם חובת זימון כוללת לעשותה על 
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כוס יין, או שזה חובה בפני עצמה. ג( האם יש חילוק בין אם מזמנים בזימון שלשה 

או בעשרה.

ראשית יש להביא את המבוא בשולחן ערוך בסימן קצב סעיף א', שכל שלשה 

שהיו מסובין יחד, חייבים לעשות זימון. ומקור הדברים הסמיכו חכמים על הפסוק, 

מה שכתוב 'גדלו לה' איתי ונרוממה שמו יחדיו', ומשמע מכך שאחד יאמר לשניים 

גדלו לה' איתי, והם ירוממו שמו יחדיו עמו ויענו אחריו. או שיש לדרוש כן מהפסוק 

'כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו', כלומר כאשר אני שם ה' אקרא, אזי אתם - 

הבו גדולה לאלוקינו, ותענו אחרי בדברי שבח.

ודנו הפסוקים האם חובת הזימון היא מהתורה או מדברי סופרים, ומסקנת רוב 

הפסוקים שחיוב הזימון אינו מהתורה אלא מדרבנן כמבואר במשנה ברורה בסימן 

קצז ובשער הציון סימן קטן טז - בשם הפרי מגדים.

ולכן בכל מקרה של ספק האם יש חובת זימון או לא, יש להקל ולא לזמן בשם 

ה'. ואמנם החזון איש בסימן לא סימן קטן א', נקט למעשה שברכת הזימון היא מן 

התורה ויש שמחמירים בזה כדבריו בכל מה שנוגע למעשה מצד כך.

יחד  אמנם על כל פנים חובת הזימון היא חשובה כל כך, עד ששניים שאכלו 

מצוה עליהם לחזר אחר עוד אדם בכדי שיוכלו לברך בשלשה עם זימון, כמבואר 

בשולחן ערוך סימן קצג בסעיף א'.

ולעניין כוס של ברכה האם היא קשורה לברכת הזימון או שהיא עניין בפני עצמו, 

מבואר בשולחן ערוך בסימן קפב סעיף א', שיש אומרים שברכת המזון טעונה כוס 

אפילו אפ יחיד מברך, וצריך לחזור עליו. ועד כדי כך שלא יאכל האדם אם אין לו 

כוס לברך עליו, כאשר הוא מצפה ואפשר שיהיה לו כוס לאחר מכן. ואפילו אם על 

ידי כך יצטרך להפסיד איזה זמן של ארוחה אחת ממה שרגיל.

וטעם הדבר הוא מפני שרוב הברכות שתיקנו חכמים, תיקנו לסדר אותם על 

כוס יין, מאחר והוא דרך חשיבות וכבוד ושבח לקדוש ברוך הוא לסדר את שבחו על 

הכוס, כמו שכתוב 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא', כפיש הביא הלבוש. ולמרות 

שברכת המזון היא מהתורה, מכל מקום את הנוסח תיקנו וסידרו חכמים, ותיקנו 

זאת על הכוס של יין דרך שבח וכבוד. ואם כן לפי זה כוס יין אינו קשור לזימון אלא 

הוא חובה בפני עצמה, שקשורה לברכת המזון עצמה. ולכן אפילו שניים שאוכלים 
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יחד כל אחד צריך לקחת כוס לברכת המזון בפני עצמו, מאחר ואין כאן זימון של 

ברכה לכולם יחד, אלא כל אחד מברך לעצמו.

והמחבר מביא דעות נוספת, שיש אומרים שחובת הכוס אינה על ברכת המזון 

מצד עצמה אפילו ביחיד, אלא רק כאשר מברכים בזימון על כל פנים שלשה יחד. 

ויש אומרים שאין ברכת המזון טעונה כוס כלל - אפילו כאשר מזמנים בשלשה. 

על  המזון  ברכת  את  לברך  המובחר  מן  מצוה  ישנה  מקום  שמכל  הרמ"א  ומוסיף 

הכוס. וזהו לדברי הכל שכל הדעות מודים בכך שישנו מצוה מן המובחר ומחלוקתם 

הוא רק לגבי החיוב על כך.

והנה המחבר לא הכריע בין הדעות. ודעת הבית חדש להחמיר, שברכת המזון 

צריכה כוס מעיקר הדין. ומכל מקום מנהג העולם להקל בזה כפי הדעה השלישית, 

שלא לחזר אחר כוס - אם לא כאשר יש לו יין או שאר משקין שהם 'חמר מדינה' 

בבית, שאז ודאי מצוה מן המובחר לדברי הכל לברך על הכוס. אמנם אף מצהו זו 

היא דוקא כאשר הוא מברך בזימון שלשה, אבל לענין יחיד מקילים כמה אחרונים 

לגמרי. )משנה ברורה אות ד'(. וכן הוא על פי קבלה כמובא בזוהר פרשת תרומה 

- קסח.

ובערוך השולחן שם אות א' כתב, שאמנם במדינה שלנו לא נהגנו בכוס כלל כי 

היין וכן שארי משקים ביוקר אצלנו, וכל שתיה שלנו הוא מים כידוע, וכפי הנראה 

תפסנו לעיקר כדעה הסוברת שאין צריך כוס. ומכל מקום יש מדקדקים בשבתות 

וימים טובים כשיש זימון לברך על הכוס אם אפשר להשיג.

אך הוא דיבר כאשר אין היין מצוי, או שעולה יקר, אך במקום שהיין זול ומצוי 

כאשר  הכוס  על  לברך  המובחר  מן  למצוה  פנים  כל  על  להקפיד  עניין  שיש  ודאי 

מזמנים אפילו בשלשה, וכן מובא בספר המנהגים חב"ד.

העולה מן האמור: שהדבר תלוי למעשה במנהג המקום, ולפועל הרבה מקילים 

בזה אפילו כאשר ממנים בעשרה, )חוץ מזימון של סעודות שבת וסעודות מצוה(. 

אך וודאי שישנו 'מצוה מן המובחר' להקפיד על כך אפילו בימות החול ואפילו עם 

מזמן בשלשה )כאשר קל וזול להשיג יין(, וכן הוא מנהג חב"ד.
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טבילת כלים

כיריים מזכוכית שהיה בבעלות ושימוש גוי, האם יהודי יכול להשתמש בהם 
לאחר הכשרה, ואם כן כיצד מכשירים זאת?

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

ניתן להכשיר, ואם כן כיצד סדר ההכשרה. ב( האם ישנו הפרש מה השימוש שנעשה 

בכיריים אלו על ידי הגוי.

ראשית יש להביא מה שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא 

סעיף כו, שכלי זכוכית אפילו אם האדם מכניסם לקיום, ואפילו אם משתמש בהם 

במים חמים, מכל מקום אינם צריכים שום הכשר מפני שאינם בולעים, ולכן מספיק 

להם שטיפה בלבד.

וכתב הרמ"א שיש מחמירים ואומרים שכלי זכוכית לא רק שאין אומרים בהם 

כי  שאינם בולעים, אלא אדרבה - אפילו הגעלה לא מועילה להם כמו כלי חרס, 

וכן  וכן הוא המנהג באשכנז ובמדינות אלו.  יוצאת מתוכם לעולם.  בליעתם אינה 

אפילו כלי כסף שיש בתוכן התוך זכוכית אין להגעיל אותם, אבל אם הציפוי זכוכית 

הוא מבחוץ אינו מזיק וניתן להכשירו.

הם  זכוכית  שכלי  מפני  הוא  זכוכית,  לכלי  הכשר  צריך  שאין  המחבר  וטעם 

חלקים ואינם בולעים, ואפילו נשתהה בו המשקה מעת לעת או שעירה לתוכו מים 

רותחים, מכל מקום מה שהוא חלק גורם שאינו בולע. וטעם היש מחמירים הוא 

מן  ברייתו  ותחילת  הואיל  חרס  ככלי  הם  הרי  זכוכית  שכלי  סוברים  שהם  משום 

החול, והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דפיו לעולם.

ואף על פי שתשמישם במים קרים, מכל מקום יש להחמיר לעניין פסח מאחר 

ושורים בהם פתיתי לחם והרי זה ככבוש והרי הוא כמבושל. )עולת שבת(. ואמנם 

כותב שלפי מה שביאר במקום אחר, שגם לכלי חרס עצמו מועיל הגעלה כשבלע 

על ידי צונן, אזי קל וחומר הוא שמועיל לכלי זכוכית הגעלה כשבלע על ידי צונן.

והנה יש שדייקו מדברי השולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תנא סעיף עג, שהוא 

סובר, שגם לפי חומרת הרמ"א שאין להגעיל כלי זכוכית, מכל מקום זהו רק בפסח, 
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טבילת כלים

שהרי כתב שם, שכל כלי זכוכית אפילו נשתמש בהן חמץ בחמים כל השנה, ואפילו 

צלוחיות  למשל  כמו  שנים,  ואפילו  ימים  כמה  חמץ  משקה  בתוכם  ששהה  אותם 

שפיהם צר שדרך להכניס בהם שכר לקיום, מכל מקום אינם צריכים שום הכשר 

לפסח, אלא מספיק להם שטיפה, לפי שהם חלקים וקשים ואינם בולעים כלום.

ומביא את היש אומרים של הרמ"א, שאפילו הגעלה אינה מועלת לכלי זכוכית 

שנשתמש בהן חמץ בחמים או על ידי כבישה מעת לעת, כי מכיון שתחילת ברייתם 

הוא מן החול, הרי הם ככלי חרס, וכן המנהג פשוט במדינות אלו.

וכאשר מביא זאת למעשה, כותב זאת כך, לפיכך נוהגים שלא להשתמש בפסח 

בשום כלי זכוכית, שיש לחוש בו שמא עירו לתוכו משקה חמץ חם או שמא נשתהה 

בתוכו משקה חמץ מעת לעת, אבל אם עבר והשתמש בו בפסח אפילו בחמים בלא 

שום הכשר, הרי חמים הללו מותרים אם רוב תשמיש כלי זה כל השנה הוא בצונן 

פחות מעת לעת.

אבל אם רוב תשמישו כל השנה הוא בחמין, או אפילו בצונן אלא שברוב הפעמים 

יותר, כגון צלוחיות שפיהם צר  הדרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעת לעת או 

שדרך להכניס בהן שיכר חמץ לקיום, אזי אף בדיעבד אסורים החמים שנשתמשו 

בו או המשקה שעמד בו מעת לעת, אלא אם כן הכשירו קודם שנשתמש בו, על ידי 

הגעלה או על ידי מילוי ועירוי.

בכלל  וזהו  מאחר  זכוכית,  כלי  להגעיל  אחר  מצד  שחששו  פוסקים  יש  והנה 

הדין שאין להגעיל כלים שיש חשש שיפקעו וישברו במים רותחים, וכפי שהביא 

בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ב' סימן מג, בשם פוסקים, שמה שכתב המגן 

אברהם שמועיל הגעלה לכלי זכוכית זהו דוקא על ידי ערוי, אך על גבי האש ממש 

אי אפשר מאחר ויש חשש שישברו.

בזמן הזה  זכוכית חלשים, אך  אך כותב על כך שזהו דוקא בזמנם שהיו הכלי 

אלו  שבמקרים  פשוט  ממש,  האש  גבי  על  בהם  שמבשלים  זכוכית  כלי  שישנם 

צריך הגעלה ממש, ואמנם לפי דעת הרמ"א למעשה לא מועיל אפילו הגעלה, ורק 

בדיעבד מותר בהגעלה כמבואר במגן אברהם שם, אך כאשר ישנו רק חשש בחמין 

פשוט שגם לכתחילה מועיל הגעלה.
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ינקה אותם  ולכן  זכוכית,  כלי  ניתן להכשיר  לפי הספרדים  מן האמור:  העולה 

עם חומר חזק מכל שאריות וממשות, ולאחר מכן ידליק אותם לחום גבוה למשך 

כשעה, ויערה עליהם מים רותחים.

ולפי האשכנזים אין אפשרות להגעיל כלי זכוכית ולכן יקנה חדש. ]ואמנם אשכנזי 

שמיקל להכשיר כלי זכוכית לשימוש של כל השנה - חוץ מפסח, יש לו על מי לסמוך[.

כלי זכוכית העומד לנוי וקשוט בווטרינה, ורוצה למלאות אותו בסוכריות 
לקחת  וכן  וקישוט  לנוי   - ועטיפה(  כיסוי  ללא  בתפזורת  )שנקנים  שונות 
ולאכול, האם עליו להטביל את הכלי כדי שיוכל למלאות  ממנו מדי פעם 
כלי  של  בהגדרה  אינו  וקישוט  לנוי  ועיקרו  שמאחר  או  הסוכריות,  את  בו 

המחוייב בטבילה?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהיכן לומדים 

את החיוב לטבילת כלים ומה ההגדרה בזה. ב( מהם סוגי הכלים שחייבים להטביל 

אותם ואיזה סוגי כלים לא חייבים. ג( האם רק שימוש קבוע בכלי מחייב טבילה או 

גם שימוש ארעי מחייב טבילה. ד( אדם שמניח בכלי מאכלים עטופים בנייר האם 

גם זה מחייב טבילה או רק אם מדובר במאכלים פתוחים ללא עטיפה.

ראשית יש להביא את המובא במסכת עבודה זרה )עה, ב(; שהלוקח כלי תשמיש 

מנוכרי, אזי מה שדרכו להטביל יטביל, ומה דרכו להגעיל יגעיל ומה שדרכו ללבן 

טבילה  צריכים  שכולם  מהתוספתא,  מובא  הגמרא  ובהמשך  באור.  ילבן   - באור 

בארבעים סאה.

והמקור לכך הוא ממלחת מדין שאמר אלעזר הכהן אל אנשי המלחמה, זאת 

נחושת  כסף  מזהב  העשויים  הכלים  שכל  משה,  אל  ה'  ציווה  אשר  התורה  חוקת 

ברזל בדיל עופרת, הנה כל דבר שתשמישו באש - טהרתו באש. אולם יש צורך 

אש,  ידי  על  תשמישו  שאין  כלי  וכל  נדה.  לטבילת  הכשרים  מקוה  במי  להטבילו 

מספיק להעבירו במים לטהרתו.
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הרי שהוסיף לך הכתוב טהרה אחרת, שיש צורך בטבילה. ואמר על כך רב נחמן 

בשם רבה בר אבוה, שאפילו כלים חדשים הנלקחים מהגוי במשמע, כלומר שאף 

הם צריכים טבילה.

אמנם צורך הטבילה הוא דוקא בלקוחים מהגוי וכפי שהיה במלחמת מדין, אך 

בשאולים אין צריך טבילה.

ואמנם אין צורך להטביל את כל סוגי הכלים, אלא דוקא כלי אכילה בלבד, וכפי 

שכתב רש"י שם, על הפסוק "כל דבר אשר יבוא באש" - שאין דרך להשתמש על 

ידי האש אלא כלים הבאים לצורך סעודת אכילה בלבד, וממילא רק הם מחוייבים 

בטבילה, להוציא את כל שאר סוגי הכלים לתשמישים שונים שאינם אכילה, שאין 

צורך להטבילם.

כמו כן, הכלים המחויבים בטבילה הם דוקא כלי מתכות מהתורה, מאחר ולמדו 

חכמים ממדרש הפסוקים שדוקא כלי מתכת, וזה כולל את כל סוגי המתכות, היינו 

כסף נחושת בדיל עופרת ברזל וכיוצא בהם, הרי הם מחויבים בטבילה.

אך שאר סוגי הכלים שאינם עשויים ממתכת, אינם חייבים בטבילה, כמו למשל 

כלי עץ או כלי חרס, או כלי אבן, שאין צריך להטביל אותם כלל. כמבואר ברמב"ם 

הלכות מאכלות אסורות פרק יז.

זרה שם  גזירת הכתוב כמבואר בתוספות במסכת עבודה  וטעם הטבילה הוא 

הטעם,  את  מבאר  זרה  עבודה  מסכת  בסוף  והירושלמי  מגעילן,  המתחיל  דיבור 

שהוא בכדי להוציא את הכלי מטומאת הגוי ולהכניסו לקדושת ישראל.

ובנוגע לכלי זכוכית, תיקנו חכמים שיצטרכו להטבילם גם כן כמו כלי מתכות, 

מאחר ויש להם את אותה התכונה כמו לכלי מתכות, שאם הם נשברו ניתן להתיך 

אותם ולחדש אותם ולעשותם שוב כלים חדשים.

בנוסף, חיוב הטבלת כלים הוא רק על כלי אכילה, כמבואר בשולחן ערוך סימן 

קכ סעיף א', וזה כולל את כל סוגי הכלים שבאים במגע עם אוכל, או עם משקה 

בזמן הסעודה, או בהכנת הסעודה. כמו כלים המשמשים לחיתוך, טחינה, בישול, 

לפני  הוא  האכול  עם  ששימושם  הכלים  כל  אמנם  בזה.  כיוצא  וכל  הגשה,  אפיה, 

שראויים לאכילה, אזי חיובם בטבילה הוא ללא ברכה כמבואר בשולחן ערוך שם 
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בסעיף ה'. אך כלי שאינו בא במגע עם האוכל עצמו, רק כבסיס לדבר אחר הנוגע 

באוכל, אינו צריך טבילה. וכמו כן כלים שהם לאחסון בלבד.

ארעי  לשימוש  אפילו  בהם  להשתמש  אסור  בטבילה,  החייבים  כלים  ואמנם 

ערוך  בשולחן  כמבואר  פעמי,  חד  באופן  שימוש  שזהו  אף  אותם,  שהטבילו  לפני 

שם בסעיף ח'. אך בדיעבד אם כבר הניחו בכלי את דברי המאכל הפתוחים לפני 

הטבילה, המאכל מותר באכילה, אך יש להוציא אותו מהכלי שלא הטובל עוד לפני 

שאוכלים ממנו, כמבואר שם בסעיף טז.

העולה מן האמור: כלי שבא במגע ישיר עם אוכל, מעיקר הדין חייב להטביל 

אותו לפני השימוש בו עם ברכה. ואסור להשתמש בכלי החייב טבילה אף באופן 

זמני ללא טבילה.

הראויים  פתוחים  מאכל  דברי  הזכוכית  בכלי  להניח  אין  השאלה  בנידון  ולכן 

אוכל  הניח  כבר  אם  בדיעבד  אמנם  קודם.  הכלי  את  להטביל  עליו  אלא  לאכילה, 

בכלי המאכל לא נאסר, רק שיוציא אותם מהכלי.

אך אם הרגילות להניח בתוכו רק דברי מאכל עטופים, יש מקום להקל להשתמש 

בזה ללא טבילה.
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תרומות ומעשרות

חצירו  בין  המפסקת  ומחיצה  כגדר  שיהיו  פרי  ועצי  אילנות  שנטע  אדם 
הפרטית לבין רשות הרבים, האם מותר לו לקחת ולאכול מהפירות גם בתוך 

שלוש שנים לנטיעתם או שיש בהם איסור ערלה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( איסור 'ערלה' קיים גם 

בחוץ לארץ או רק בארץ ישראל. ב( עצים שקנו אותם ממשתלה שם כבר היו כמה 

שנים בתוך שקיות פלאסטיק וגדלו שם האם צריך למנות להם ערלה מחדש או 

לא. ג( עצים שעיקר נטיעתם היא לגדר ומחיצה המבדלת בין מקומות גם חייבת 

בערלה או פטורה כי לא נטעו אותה לצורך מאכל. ד( אם ספק אצלו האם העצים 

הם בשנות הערלה או לא האם בכל זאת צריך למנות להם שנות ערלה מחדש.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות ערלה סימן רצד 

סעיף ח, שאיסור ערלה נוהג בכל מקום ובכל זמן, בין בשל עובד כוכבים בין בשל 

ישראל, אלא שבשל ארץ ישראל האיסור הוא מהתורה ובחוצה לארץ האיסור הוא 

הלכה למשה מסיני. וכתב הרמ"א, שאסור ליהודי ללקוט לצורך גוי פירות מהאילן 

שלו שהוא ערלה, משום שנהנה היהודי מכך - במה שמחזיק לו הנוכרי טובה על כך.

ויש מהפוסקים שכתבו, שמה שאיסור ערלה בחוץ לארץ הוא גם בשל נוכרים, 

זה חלק מההלכה למשה מסיני אלא הוא רק מדרבנן בלבד, כמבואר בפתחי  אין 

תשובה שם סימן קטן ז.

שלוש  בתוך  הוא  האילן  כאשר  רק  הוא  זה  שכל  מבואר  שם  הסימן  ובהמשך 

שנות הערלה בוודאות. אבל אם הוא ספק הדבר תלוי: שבארץ ישראל ספק ערלה 

נטיעות של ערלה,  בו  ובחוצה לארץ, ספק ערלה מותר. למשל, כרם שיש  אסור. 

וענבים נמכרים מחוץ לכרם ולא ניתן לדעת האם זהו מהנטיעות של הערלה או של 

ההיתר, אזי בארץ ישראל יהיה אסור, ובחוץ לארץ יהיה מותר לקנות ענבים אלו, 

ואפילו אם יודע שהם הובאו מאותו הכרם, רק כמובן שלא יראה שנבצרו במפורש 

מהנטיעות של ערלה. וכל שכן שכרם שכל כולו הוא ספק ערלה - שהוא מותר.

תרומות ומעשרות
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וטעם ההיתר בחוץ לארץ, שלכאורה הרי זה איסור מהלכה למשה מסיני, וידוע 

הכלל שבכל הלכה למשה מסיני, הוא כדין תורה שהכלל בזה הוא שהספק בו אסור 

בפוסקים  ומבואר  לארץ  בחוץ  ערלה  בספק  מקילים  אנו  כיצד  כן  ואם  לחומרא, 

יהא מותר כמבואר  זה -שספקו  זו נאמרה ההלכה באופן  שבהלכה למשה מסיני 

בשפתי כהן שם על פי דברי הגמרא בזה.

אם  אבל  דוקא,  מאכל  לצורך  היא  הנטיעה  באם  דוקא  הוא  האמור  כל  והנה 

הנטיעה היא לצורך אחר ואין דעתו על הפירות של האיל למאכל, אזי אין נוהג בו 

דין ערלה, וכמבואר בהמשך הסימן שם בסעיף כג, שאדם הנוטע אילן מאכל ואין 

דעתו לצורך אכילה, אלא להיות גדר לשדה או בשביל העצים לשרפה או לצורך 

בנין, פטור מדין ערלה. והטעם מבואר בטרוי זהב שם בסימן קטן כז, מפני שבפסוק 

של ערלה כתוב שהאיסור הוא דוקא ב'כל עץ מאכל', כלומר רק אילן שהוא למאכל 

נכלל באיסור זה ולא אילנות שאינם לצורך אכילה.

הוא  אם  כגון  אכילה,  לצורך  אינה  שנטיעתו  באילן  ניכר  שיהיה  צריך  ואמנם 

לשריפה זהו רק אם נטע אותם רצופים ואינו מרחיק בין אילן לאילן כראוי, ואם 

הוא לבנין זהו כאשר משפה את הענפים בכדי שיהיו עבים, ואם הוא לגדר, זהו רק 

כאשר נטע אותם במקום שצריך לגדור.

יתירה מזו מבואר, שאפילו אם צדו האחד - בין פנימי בין חיצון - בין תחתון בין 

עליון - לצורך אחד מאלו, וצדו השני לאכול, אזי החלק שהוא לצורך אכילה יהיה 

חייב, והשאר יהיה פטור. ואמנם אם נמלך לאחר מכן וחשב עליו אחר כך לאכילה, 

חייב בערלה וברבעי, ומונים לו את שנות הערלה משעת נטיעה. אבל אם לא חשב 

עליו עד סוף שנה שלישית, אין בו דין רבעי, שאין דין רבעי בלא ערלה. ואם נטעו 

למאכל ואחר כך חשב עליו לאחד מאלו, מכל מקום חייב.

ולעניין נטע רבעי בחוץ לארץ כתב בערוך השולחן יורה דעה סימן רצד סעיף ז' 

- בשם בעלי התוספות, שרבעי נוהג אף בחוץ לארץ, אך רק בכרם נוהג ולא בשאר 

אילנות, מאחר וישנו כלל שכל מי שמקל בארץ אזי הלכה כמותו בחוץ לארץ, וישנה 

שיטה שאף בארץ אין דין נטע רבעי אלא בכרם בלבד. וכן פסקו כמה מהראשונים. 

וכן הכריע למעשה הרמ"א בסעיף ז', שכרם רבעי נוהג בחוץ לארץ - ולא נטע רבעי, 

ולכן יפדנו בלא ברכה, כיון שלדעת הרמב"ם אין רבעי נוהג כלל בחוץ לארץ. וכל זה 
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באילנות של יהודי, אך כתב שם שלדברי כולם בשל נוכרי וודאי שאין רבעי נוהג 

אף בארץ ישראל.

העולה מן האמור: שהדבר תלוי: קודם כל עליו לבדוק בחנות ממנה קנה אותם, 

פלאסטיק  העשויות  מיוחדות  שקיות  בתוך  שם  גדלו  במשתלה  הנטיעות  האם 

וכיוצא בזה, ויכולים לחיות ולצמוח בתוכם כמה שנים, ובנוסף שכאשר קנה אותם 

והוציא אותם מתוך השקיות בהם גדלו ונטע אותם בקרקע חצרו, גוש האדמה בהם 

גדלו לא התפורר אלא נשאר דבוק בהם וכך נטעם. בזה, אפילו אם יש אצלו ספק 

האם עברו כבר שלוש שנות ערלה, בכל זאת אין נוהג בהם בחוץ לארץ איסור ערלה.

אך גם אם מדובר שבוודאות לא עברו עליהם שלוש שנות ערלה, אלא הוא זה 

הוציאו  והם  מחדש,  שנים  שלוש  למנות  שיש  בצורה  חצרו  בקרקע  אותם  שנטע 

פירות בתוך השלוש שנים, מכל מקום אם כל הכוונה שלו במה שנטע אותם הוא 

רק לצורך שיהיו כגדר ומחיצה המפסקת - להבדיל בין חצרו לרשות הרבים ולא 

חשב כלל על אכילת הפירות, )ורק לאחר שגדלו חשב לאוכלם(, אין בהם איסור 

ערלה, כי לא נטע אותם לצורך אכילה. )אמנם אם חשב גם לצורך אכילת הפירות, 

יש בהם דין ערלה מ'הלכה למשה מסיני'(.

]ולגבי דין 'נטע רבעי' בשנה הרביעית אין דין זה נוהג בחוץ לארץ - חוץ מנטיעות גפנים[.
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אבילות

יארצייט שחל בשבת קודש, האם יש חיוב לעמוד שליח ציבור ביום השבת 
אומרים  ורק  בשבת  עומדים  שלא  האבלות  בשנת  כמו  שדינו  או  קודש, 

קדישים?
המקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

או לעמוד שליח  הוא אמירת הקדיש  ב( העיקר  על אביו בשנת האבלות.  לעמוד 

ציבור. ג( האם החיוב קיים גם ביום היארצייט על אביו או אמו. ד( האם חיוב זה 

הוא גם בשבת.

ראשית יש להביא את המובא ברמ"א בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות 

סימן שעו סעיף ד, שנמצא מובא במדרשים שיש לומר קדיש על אב שנפטר. ומקור 

זה מובא בגמרא  הדבר מובא בשאלות ותשובות הריב"ש סימן קטו, שאמנם אין 

שלנו, ואולי מקור הדבר מובא במדרש רבה או במדרש תנחומא.

וזה  הכהן  אהרן  רבי  החכם  שחבר  חיים  אורחות  בספר  שמצא  שם,  וממשיך 

לשונו: טעם תקנת הקדיש שאומר על אביו ועל אמו. והתקנה לומר קדיש הוא על 

פי מה שנמצא בהגדת מדרש, שפעם אחת פגע רבי פלוני במת אחד שהיה מקושש 

הימים  כל  כה משפטי  רבי  לו  לך, אמר  בני למה  לו  על כתפו. אמר  ונושאן  עצים 

להביא באש של גיהינום להיות נדון בה. אמר לו ואין מי שיוכל להצילך מן הצער, 

השם  לכבוד  בנביא  יפטיר  או  קדיש  בני  שיאמר  לא  אם  שיצילני  מי  אין  לו  אמר 

בעבורי, ואם יעשה כן ידעתי כי זכותו תעמוד אלי ויגן בעדי. ויבא רבי פלוני ואמר 

זאת לבנו של מת ויעש ככל אשר אמר. לימים נגלה אל החכם הנזכר פעם אחרת 

ויאמר לו: תנוח דעתך שהנחת את דעתי.

שנים  כל  אחרון  קדיש  אומר  המת  של  שבנו  המנהג  שפשט  כותב  זה  פי  ועל 

עשר חדש, וגם מפטיר בנביא. ויש מתפללים גם בכל מוצאי שבת תפלת ערבית, 

לפי שבאותה שעה חוזרים הפושעים לגיהינום ששבתו בשבת, ואפשר שיגן עליהן 

זכות אותה תפלה.
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אבילות

וכן כתב הרמ"א שם. ומסיים שכשאר הבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה הוא 

בזה את אביו ואת אמו מן הגיהינום. כמו כן נהגו לומר קדיש על האם - אף על פי 

שהאב חי עדיין, ואין בידו למחות על בנו שלא יאמר קדיש על אמו.

יום היארצייט, נהגו בזה שאדם שמגיע ליום שמת בו אביו או  והמנהג לעניין 

אמו, אומר עליהם קדיש יתום לעולם, ואדם שיודע להתפלל כל התפלה, מתפלל.

ויום טוב. אבל לא נהגו  כמו כן מובא, שהאבלים אומרים קדיש אפילו בשבת 

להתפלל בשבת ויום טוב. אף על פי שאין איסור בדבר, אבל בימות החול, מי שיודע 

להתפלל, יתפלל - ואדרבה זה יותר מועיל מקדיש יתום - שלא נתקן אלא לקטנים. 

ומי שאינו יודע להתפלל כל התפלה, יתפלל לפחות למנצח ובא לציון. ונהגו שאין 

אמם  או  אביהם  יעשו  שלא  בכדי  חדשים,  עשר  אחד  רק  ותפלה  קדיש  אומרים 

רשעים, כי משפט רשע שנים עשר חדש.

והנה אבל שיש לו יארצייט בחל בשבת, גם כן מותר לו להתפלל כשליח ציבור 

בפני התיבה, מאחר וכולם יודעים שאינו מתפלל מחמת אבלות, שהרי בשאר שבתות 

אינו עומד כשליח ציבור, אלא רק מחמת היארצייט )שאין זה עניין של אבלות, רק 

עליית נשמת הנפטר(, וכן מובא בספר שערי הלכה ומנהג לאדמו"ר מליובאוויטש 

עמוד שפד, שכותב שם שלפי הידוע לו, נוהגים כמו השיטה שמתנהגים ביארצייט 

שחל בשבת כמו בכל יארצייט - שעומדים לפני התיבה. וכן כתב בשאלות ותשובות 

מנחת יצחק חלק ט' סימן קלד.

ואמנם יש אוסרים לאבל לעמוד בשבת לפני התיבה כשליח ציבור, אלא אם כן 

הוא שליח ציבור קבוע, כמבואר בשאלות ותשובות דברי מלכיאל חלק ו' סימן כג.

ורק  בדבר,  איסור  אין  הדין  ומעיקר  שמאחר  הפוסקים,  כתבו  למעשה  אמנם 

מטעם מנהג לא נוהגים לעמוד בתוך שנים עשר חודש בשבת. על כן יש לסמוך על 

הפוסקים המתירים ביום היארצייט.

עניין לעמוד  )לנוהגים כמו הרמ"א שישנו  העולה מן האמור: המנהג למעשה 

שליח ציבור(, שעומדים שליח ציבור ביום היארצייט גם בשבת.
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'אבל' שנמצא בקהילה שמפנים אליו שאלות בהלכה בכדי שיברר בשבילם 
אצל הרבנים מה לעשות, האם מותר לו לעשות כן בשבילם גם בימי השבעה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מה המקור לכך שאבל אסור 

ללמוד תורה. ב( האם פסיקת דין ללא פלפול גם נכלל בכלל לימוד תורה לגבי זה. ג( 

האם פסקי הלכות לצורך הנהגה להלכה למעשה גם נכלל בזה. ד( האם ישנו חילוק 

אם יש באפשרותם לשאול אחר או לא.

סימן  אבילות  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שפד סעיף א, שאבל, כל שבעה ימים אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, משנה, 

שלא  ובלבד  מותר,  ללמוד,  בשביל  לו  צריכים  רבים  ואם  ואגדות.  הלכות  גמרא, 

יעמיד אצלו מתורגמן מאחר והוא דרך כבוד ושררה, אלא יאמר לאדם אחר, ואותו 

אדם אחר יאמר למתורגמן, ואזי המתורגמן ישמיע לרבים.

כלל.  ללא מתורגמן  בעצמו  יש באפשרותו שידרוש  כן  והוסיף הרמ"א, שכמו 

וכמו כן יכול לפסוק בדיני איסור והיתר ליחיד השואל אותו, אם אין רב אחר שישאל 

אותו - אלא הוא, וצריכים לו. אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגים, - אף 

על פי שיש מקילים בכך.

וטעם הדבר הובא בקיצור שולחן ערוך בסימן רי סעיף א, שהטעם שהאבל אסור 

בתלמוד תורה הוא משום שנאמר בפסוק - פקודי ה' ישרים משמחי לב, ואבל אסור 

בשמחה. ולכן אסור ללמוד תורה נביאים וכתובים, משנה תלמוד הלכות ואגדות, 

יכול  כן  וכמו  ירמיה,  שבספר  הרעים  ובדברים  ובקינות  באיוב  לקרות  מותר  אבל 

ללמוד את הגמרא במסכת מועד קטן בפרק אלו מגלחין שם מדובר מדיני מנודה 

ואבל, ובמסכת שמחות, ובספרי פוסקים מותר ללמוד הלכות אבילות, ומכל מקום 

גם בדברים שהוא מותר ללמוד אסור לעיין קושיא או תירוץ.

והנה בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד 

סעיף ד, מבואר שמותר לקרות בתשעה באב כל סדר היום, וכן פרשת הקרבנות, 

ומשנת איזהו מקומן, ומדרש רבי ישמעאל. וכתב הרמ"א שם שכמו כן מותר לחזור 

את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בתשעה באב.
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וטעם הדבר מבואר בפוסקים, שלימודים אלו לא פחותים יותר ממה שקורים 

גם בתשעה באב בתורה ומפטירים בנביא, והכל מפני שהוא סדר היום. ולכן נוהגים 

גם כן לומר תהלים ושיר היחוד במנחה אף על פי שאסור בתלמוד תורה כל היום, 

צריך לומר שסובר שמאחר שהוא בדרך בקשה נותר. ובקהילת פוזנא נוהגים לומר 

ביום שלמחרת תשעה באב את השיעורים של אמש ושל היום - וכן נכון. ולעניין 

אמירת מעמדות בודאי אין לומר, וכן אין לומר סדר פטום הקטורת מאחר והוא אינו 

מסדר היום, וכל שכן שאין לומר סדר הקרבנות. ומה שכתוב בשולחן ערוך שמותר 

לומר פרשת הקרבנות היינו דוקא פרשת התמיד. )משנה ברורה סימן קטן ז(.

עוד הובא בפוסקים, שללמוד סדר המעמדות - אף שלומד יום ביום - אסור, 

ולא כמו הטועים שמתירים לקרות מעמדות גם ביום תשעה באב. כמבואר בשערי 

שפשט  ב,  קטן  סימן  תקנד  בסימן  חיים  אורח  יוסף  בברכי  הוא  וכן  שם.  תשובה 

שאסור ללמוד סדר המעמדות אף אם הוא לומד יום יום, ולא כמו הטועים לקרות 

כתב,  כג  סימן  א'  חלק  חיים  לב  ותשובות  ובשאלות  באב.  ט'  ביום  גם  מעמדות 

שלמרות שמדברי הרב שמלה חדשה משמע שיכול לקרוא מעמדות וחק לישראל, 

מכל מקום מנהג העולם כדברי רבינו כאן שלא לקרוא.

ופשוט שאין לדמות חק לישראל, לקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 

מבואר  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  קריאת  וחיוב  מאחר  להיתר,  ברמ"א  שמבואר 

בגמרא ובפוסקים, והוא חיוב גמור לכל אדם. מה שאין כן קריאת חק לישראל אינו 

חיוב גמור, וזאת אף על פי שיסודתו בהררי קודש על פי דעת האריז"ל, וכמבואר 

במורה באצבע סימן ג אות צג, בגודל שבח אמירתו. מכל מקום רוב תלמידי חכמים 

הגאון  זקן  הורה  וכבר  לישראל.  חק  בקריאת  רגילים  אינם  אומנותם  שתורתם 

מהרי"ל דיסקין שתלמיד חכם שלומד כל היום אינו צריך לקרות חק לישראל. וכן 

הוא על פי דין, שאין לחדש חיובים לאחר חתימת הגמרא. )שאלות ותשובות יביע 

אומר חלק ד - יורה דעה סימן לא, אות ה(.

העולה מן האמור: מותר לאבל להתעסק בהוראת פסקי הלכות הנוגעים להלכה 

למעשה, וזה לא נכלל בכלל האיסור. )בפרט בנידון השאלה שהוא לא פוסק בעצמו 

רק מברר אצל אחרים בשבילם, ואין מישהו אחר שיברר זאת בשבילם(.
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אשה שנפטר אחד מקרוביה, האם היא מחוייבת לעשות קריעה בבגדיה או 
שאין דין זה חל על נשים?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה פרטים: א( מה המקור לחיוב 

קריעה על המת. ב( האם חיוב זה חל על כל מת או רק על מתים מסויימים. ג( האם 

הוא חל רק על גברים או גם על נשים.

ה',  סעיף  שמ  בסימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המבוא  את  להביא  יש  ראשית 

שהעומד בשעת יציאת נשמה של איש או אשה מישראל, חייב לקרוע עליו, ואפילו 

טורח  שזהו  מפני  מצוה  לעשות  שמניח  או  לתיאבון,  עבירה  עשה  לפעמים  אם 

בשבילו, מכל מקום חייב לקרוע עליו.

וכתב הרמ"א, שאמנם אם מדובר בבן אדם שרגיל לעשות עבירה, אין מתאבלים 

עליו. וכל שכן אם מדובר על מומר לעבודה זרה. ויש אומרים שמומר שנהרג בידי 

עובד כוכבים, מתאבלים עליו. וכן מומר קטן שהמיר את דתו יחד עם אביו או אמו, 

מפני שהוא נחשב כמו אנוס, ויש חולקים על כך ואומרים שאף עליו אין מתאבלים, 

וכן עיקר. וכמו כן בני אדם הפורשים מדרכי צבור, אף על פי שאין מתאבלים עליהם, 

מתאבלים על בניהם.

ושיעור הקריעה הוא אפילו כל שהוא כמבואר בקיצור שולחן ערוך בסימן קצד 

אות ו'. ואין צריך לקרוע בשפת הבגד העליונה, אלא אפשר לקרוע אף בשולי הבגד 

למטה, כמבואר ברמ"א שם בסעיף ב', ואף בכל מקום אחר שירצה, כי העיקר הוא 

לקרוע מעט מן הבגד, ואף יכול לתפור מיד לאחר שקרע.

כפי  נשמה,  ביציאת  אף כשנמצאים  לקרוע  נהגו האנשים שלא  בפועל  אמנם 

שצריך מעיקר הדין, כמבואר באחרונים ומהם בשדי חמד אבלות - אות קמא, טעם 

המנהג, מפני שלא ירצו האנשים ללכת לשהות בשעת יציאת הנשמה, בכדי שלא 

יצטרכו לקרוע, וכן נהגו בירושלים.

בנוסף, כל האמור, הוא דוקא אם ראה את יציאת הנשמה, אבל אם לא ראה אף 

אם שהה באותו החדר, אין צריך לקרוע, כי אין חל על שמיעה וידיעה רק עלה ראיה 

ממש. ודין זה הוא שווה בגברים ושנים כאחד, שאף הם צריכות לקרוע מעט בשולי 

הבגדים, כמבואר בשולחן ערוך שם סעיף יא.
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ואמנם אשה שקורעת על אביה או על אמה, תקרע תחילה את הבגד התחתון 

שמתחת בגדיה העליונים, ומחזירה את הקרע ומחברת אותו על ידי סיכת ביטחון 

בכדי שלא יתראה בשרה משום צניעות, ורק לאחר מכן קורעת את הבגד העליון, 

ג'.  סעיף  קצה  סימן  ערוך  שולחן  ובקיצור  שיא,  סימן  שם  ערוך  בשולחן  כמבואר 

ואמנם אין חיוב לקרוע את הבגד הסמוך לבשרה כמו שנוהגים היום ללבוש, ולכן 

אף אם מעל בגד זה יש כמה בגדים שעליה לקרוע כמו שמלה וחולצה וכדומה )או 

באיש - חלפיה וחולצה(, נשאר בשרה מכוסה.

ובאמת בהרבה בגדי נשים ישנו שפה גבוה בצווארון שהוא חלק מעיקר הבגד, 

אין מתגלה מקום בשרה  ומכל מקום  ניכרת הקריעה  זאת מעט,  קורעים  וכאשר 

שבט  ותשבות  בשאלות  כמבוא  ומפסיק.  מעט  שם  לקרוע  ויכלה  הצנוע,  במקום 

הלוי חלק ג' סימן קסז.

ואיך שלא יהיה הקורע לנשים על אב או אם יש לדקדק שיהיה בצניעות הראויה, 

ולכן את הבגד העליון יש לקרוע בפרהסיה כפי הנצרך מעיקר הדין, אמנם את הבגד 

ט'  חלק  יצחק  מנחת  ותשובות  בשאלת  כמבואר  בצנעה,  לקרוע  יכולים  התחתון 

סעיף קכו. וכן שלא יהיו שם אנשים רק יעשו כן בתוך ציבור הנשים.

כמבוא  שמים,  בידי  מיתה  חייב  כך  על  העובר  וכל  מדרבנן  הוא  קריעה  וחיוב 

בגמרא במסכת מועד קטן דף כד. וטעמו משום לעורר את הבכי והצער על המת, או 

בכדי להסיח דעת ממחשבות האבל, שיחשוב על הפסד בגדיו. ועוד טעמים על פי 

קבלה, שהוא מורה על גזר הדינים שישנו עליו בעת זו.

הבית,  מן  המת  הוצאת  לפני  יקרעו  הקברות,  בבית  ללוויה  הלכו  שלא  ונשים 

כמבואר בשאלות ותשובות באר משה חלק ב' עמוד קיז.

שחייבים  מת  על  לעשותו  שיש  הדין  מן  חיוב  הוא  קריעה  האמור:  מן  העולה 

להתאבל עליו והוא מצוה מדברי סופרים. ונשים חייבות בזה כמו אנשים.

אמנם כמובן שיעשו זאת בצניעות הראויה, באופן שלא יתגלה בשרה, ותעשה 

זאת רק בפני ציבור הנשים העומדות שם ואם אינם הולכים לבית הקברות, יעשו 

את הקריעה לפני הוצאת המת מהבית.
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אשה שאמה נפטרה לא עלינו, האם מותר לבתה ללכת באותו היום לחתונה 
של חברה טובה שלה?

יש  כל  קודם  א(  לדון בפרטים הבאים:  יש  זו  על שאלה  לענות  בכדי  תשובה: 

לעיין האם בת חייבת בכלל להתאבל על סבא וסבתא שלה. ב( האם על כל פנים 

היא חייבת לכבד ולהראות אבלות בפני הוריה - על כך שהם באבל. ג( האם יהיה 

מותר ללכת בצנעה ללא שידעו מכך.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה בסמן שעד סעיף ד', שכל 

הקרובים שהכהן מטמא להם, יש להתאבל אליהם, והם: אביו ואמו, אחיו ואחותו 

מאביו )כל עוד היא בתולה(, בנו ובתו, ואשתו. והוסיפו עליהם אחיו ואחותו מאמו, 

ואחותו מאביו אפילו נישאת.

ובהמשך הסימן בסעיף ו' כותב, שכל מי שעליו להתאבל עליו, צריך להתאבל 

עמו כאשר מת לו אחד מקרוביו, ודוקא בפניו, אבל הוא לא בפניו, אינו צריך לנהוג 

במנהגי אבלות. אך במקרה של אשתו אינו צריך לנהוג עמה באבלות אפילו בפניה, 

אלא אם כן זהו על אחד מהוריה, שאזי עליו להראות מנהגי אבלות בפניה משום 

כבוד חמיו או חמותו. ובקיצור שולחן ערוך סימן רג סעיף ב', הוסיף, שזהו גם מפני 

דרכי שלום, שישתתף בצער גם כן.

צריך  אינו  אחותה,  או  אחיה  או  אחר,  מאיש  בתה  או  בנה  לה  מת  אם  אבל 

להתאבל או להראות התאבלות בפניה. אמנם אינו יכול להכריח אותה להתקשט 

בזמן האבלות שלה על אחד מאלה, אך יכולה לרחוץ לו פניו ידיו ורגליו, וכן לסדר 

לו את המיטה, ולמזוג לו את הכוס.

כן היא אינה צריכה להתאבל עם בעלה, אלא כשמתו חמיה או חמותה  וכמו 

בכדי לכבד אותם, אבל שאר קרוביו של בעלה שמתו, אינה צריכה להתאבל עמו.

וכתב הרמ"א שכיום נוהגים להקל באבלות זה של המתאבלים עמו, כי אין זה 

אלא משום כבוד המתאבלים, ועכשיו נהגו כולם למחול. כמו כן נוהגים כיום שלא 

להתאבל כלל עם המתאבלים, וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים.

ומכל מקום נהגו שכל קרובי המת הפסולים לו לעדות, שמראים קצת אבלות 

 - הראשונה,  שבת  לאחר  עד  דהיינו  האבלות,  של  הראשון  השבוע  בכל  בעצמן 
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שאינם רוחצים ואין משנים קצת בגדיהם כמו בשאר שבת, וגדולי אוסטרייך נהגו 

כן. ויש מקומות שנהגו עוד להחמיר בעניינים אחרים, והעיקר כמו שכתבתי.

אין  רחוקה,  בשמועה  אבל  המיתה.  אצל  שהיה  או  קרובה,  בשמועה  זה  וכל 

לאבלות זו מקום כלל. ויש לדעת שמי שרוצה להחמיר על עצמו להתאבל על מי 

שאינו צריך, או ללבוש שחורים על קרובו, לא מוחין בידו, ויכול לעשות כן.

ובשפתי כהן סימן קטן ז' מסיים, שמכל מקום נראה שהולכים בכל דברים אלו 

אחר המנהג באותו המקום. ובשאלות ותשובות בצל החכמה כתב, כל ימי גדלתי בין 

החכמים ולא מצאתי ולא ראיתי מי שינהג באבלות זו בקרובים שפסולים לעדות, 

אבלות  עליהם  להתאבל  שחייבים  מהקרובים  חוץ  אבלות,  מנהגי  מקצת  ואפילו 

גמורה, וכן המהר"ץ חיות בספרו דרכי הוראה פרק ה' כתב, שבזמן הזה נתבטל הדין 

שכל מי שמתאבלים עליו מתאבלים עמו.

אבלות  על  יוסף  ילקוט  בספר  כמובא  בזה  להקל  ישראל  ארץ  בני  רוב  ומנהג 

עמוד צה. וכן הוא מנהג ירושלים. וכמה מהאחרונים ציינו שאין זה מובא בגמרא 

כן יש  ידוע בזה,  ובפוסקים הראשונים רק באחרונים. ואמנם במקום שאין מנהג 

הרמ"א  שהביא  וכפי  המתאבלים,  בפני  אבלות  דברים  במקצת  לנהוג  להחמיר 

בדבריו לאחר שכתב שאין מתאבלים, משכל מקום נהגו כל קרובי המת שפסולים 

לו לעדות, שמראים קצת אבלות בימי השבעה, בכל מקום לפי הנראה.

העולה מן האמור: היום מקילים בכך ורק נוהגים שמראים קצת אבלות בפניהם 

כדי לכבדם מפני דרכי שלום. )ואמנם והרבה מקילים אף בזה(. ולכן לכתחילה אפ 

אפשרי הדבר, תכבד את אמה ולא תלך אם הליכה זו לחתונה אם זה יוודע לאמה 

ויצער אותה על חוסר כבוד כלפיה. ואמנם אם יש אפשרות שתלך ללא שתדע מכך 

אמה, מסתבר שאין בכך איסור.
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לבית  בשבת  ובא  שבעה,  עליהם  יושב  והוא  נפטרו  מהוריו  שאחד  אדם 
הכנסת לצורך התפילה )כפי שמותר לו על פי ההלכה(. האם יהיה מותר לו 
להישאר גם לקידוש וסעודה הנערכת בבית הכנסת לאחר התפילה, או שמה 

שהותר לו הוא רק לבוא לתפילה, אך מיד לאחר מכן יצטרך לחזור לביתו?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( אבל בתוך השבעה 

האם יש לו היתר ללכת לבית הכנסת בשבת או שצריך לשבת בביתו. ב( האם ישנם 

דברים שכן חלים עליו מצד אבילות בשבת, או שבטל כל דיני אבלות ממנו. ג( אדם 

שרגיל לשבת בקידוש בדרך כלל וכעת נמנע האם הדבר נחשב כאבלות בפרהסיה. 

ד( מהי ההגדרה של אבלות בפרהסיה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן ת 

סעיף א, ששבת אינו מפסיק את מניין ימי באבלות ועולה למנין שבעה, שהרי קצת 

דיני אבלות נוהגים בו, דהיינו דברים שבצנעה שהם: תשמיש המטה ורחיצה. אבל 

דברים שבפרהסיה לא נוהגים בו, כמו ללבוש מנעליו, ושלא ללבוש בגד קרוע, אלא 

יחליף לכבוד שבת, ואם אין לו להחליף מחזיר את הקרע לאחריו.

ואחד  מקרא  שניים  הפרשה  לחזור  אבל  שבצנעה,  כדבר  נחשב  תורה  ולימוד 

כקורא  נחשב  הוא  הרי  הציבור,  עם  פרשיותיו  להשלים  אדם  שחייב  כיון  תרגום, 

ואם קראו את האבל לעלות לתורה, צריך לעלות, שאם הוא  ומותר.   - את שמע 

נמנע מכך הרי זה אבלות בפרהסיה. ורבינו תם היו קורים אותו בכל פעם שלישי, 

כך  ואמר אחר  הוא מעצמו,  ועלה  לעלות,  ולא קראו החזן  לו אבלות  אירע  ופעם 

טעם הדבר, שמאחר שהורגל לעלות שלישי בכל שבת, הרואה שאינו עולה אומר 

שבשביל אבלות הוא נמנע, ונחשב ממילא כאבלות בפרהסיה האסורה בשבת. וכן 

אם הכהן אבל ואין כהן אחר בבית הכנסת, מותר לעלותו לתורה, אבל בענין אחר, 

אסור.

וכן מובא עוד בעניין זה לפני כן בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן 

שצג, שהאבל אינו יוצא בחול לבית הכנסת, אבל בשבת יוצא. וכן לבית המדרש. 

ואנו נוהגים שבכל יום קריאת התורה יוצא לבית הכנסת. וכתב הרמ"א שבמדינות 

אלו נוהגים שאין יוצא אלא בשבת.
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שהביא  כפי  הדבר,  גדר  למצוא  שניסו  בפוסקים  מצינו  'פרהסיה,  גדר  ולענין 

באשל אברהם )בוטשאטש( בסימן תקנא, לגבי טבילה של תקנת עזרא בשבת חזון, 

שכתב על כך שנראה שלדברי הכל אין שום צד לאסור בזה על הנוהג כן בזמנים 

אחרים וטובל גם אז, כי בשבת קודש פשוט שעדיף למעט באבל - וקל הוא מערב 

שבת קודש חזון שכתב לטבול דוקא מי שאינו מבטל בפעם אחרת. הגם שיש צד 

חומרה בשבת קודש חזון מצד שלפעמים חל בו תשעה באב, מכל מקום אין להרבות 

בגזירות במה שאיננו רק הקשחת הלב מיראת חטא חס ושלום ונטיה לקלות הדעת 

חס ושלום, ומה שנהוג נהוג ואין להחמיר יותר.

אמנם כותב שם שמי שמרגיש בעצמו שעל ידי מניעת טבילתו לא יהיה שייך בו 

הקשחת הלב ולא בחינת לבו נוקפו, ראוי למנוע הטבילה בתשעה באב שחל בשבת 

קודש למרות שאינו מבטלה בשום פעם בשום אופן. וגם שידוע לאשתו שטבלה אז 

שהוא מונע את עצמו ממנהגו, מכל מקום אין זה פרהסיה על ידי זה, שהרי דברים 

אז  כשאירע  ובפרט  לזוג  ידוע  הוא  תמיד  קודש  בשבת  באבל  האסורים  שבצנעה 

טבילתה כשאין האבלות עליה וכדומה, אלא ודאי שאין פרהסיה אלא הידוע לרבים.

'פרהסיה', האם שלשה  גבול הגדר של  ומסיים שם, שלא מצא במפורש מהו 

אנשים או עשר או יותר. וכנראה שהוא לא פחות מעשר, וצריך עיון. כמו כן כתב, 

שנראה שהגבול בזה שמה שהסגנון שלו להיות בפרהסיה על פי הרוב תמיד - הרי 

הוא בסגנון פרהסיה, ומה שסגנון שלו על פי רוב שלא בפרהסיה, אזי אין להקל בו 

גם כשהוא בפרהסיה.

בגדר  לגבי קריאת התורה שהוא  זה ממה שכתבו הראשונים  על  ואין סתירה 

פרהסיה, הגם שרוב לימוד הוא בצנעה. כי עליה לתורה בודאי נחשב סגנון פרהסיה, 

שגבול  הוא  להכריע  והנטיה  פרהסיה,  ודאי  נחשב  קראוהו  כשכבר  פנים  כל  ועל 

פרהסיה הוא לפי סגנון מאורע פרטי של אז, ולא שייך בזה להכריע כפי רוב הסגנון, 

ומכל מקום עדיין צריך עיון.

בהשתתפותם  הקהילה  ואנשי  המקום  בסגנון  תלוי  הדבר  האמור:  מן  העולה 

בקידוש בבית הכנסת:

ניכר  יהיה  זה  בקידוש  השתתף  לא  הוא  שאם  כזה  במקום  הוא  אם  א':  מצב 

רגילים נשארים לקידוש,  כי מדובר במקום שכל אנשי הקהילה  לשאר האנשים, 
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או שהוא עצמו מהמשתתפים הקבועים וכיוצא בזה, ואם יצא מהבית הכנסת מיד 

לאחר התפילה ולא ישאר לקידוש, יאמרו עליו שזה מפני שהוא אבל. במקרה כה 

יהיה מותר לו להשתתף )ויש לומר שהוא אף צריך להשתתף(, כדי שלא יווצר בזה 

אבלות בפרהסיה.

מצב ב': מקום שלא כולם רגילים להשתתף, או שהוא עצמו לא תמיד משתתף 

ויכול ללכת מיד לאחר התפילה ולתרץ את הליכתו באיזה 'אמתלא' כל  בקידוש, 

שהיא שישנה לו וכיוצא בזה, או שהליכתו היא באופן שאין זה ניכר לרבים, הרי 

שצריך לעשות כך ולא ישתתף בקידוש כי זה בגדר אבילות בצינעא.

מי שיושב שבעה על אחד מהוריו, ומשמש בקודש כרב בקהילה מרוחקת 
יעשה  ואם לא  וכדומה,  ונידחת שהוא היחיד שיכול למסור שיעורי תורה 
מי  יהיה  ולא  התורה  משיעורי  האנשים  יתבטלו  האבלות  ימי  בשבעת  כן 
שימסור להם, האם יכול למסור להם במקרה כזה שיעורי תורה גם בשבעת 

ימי האבלות?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור שאבל 

שישנם  או  אסורים  הלימוד  סוגי  כל  האם  ב(  השבעה.  בימי  תורה  בלימוד  אסור 

דברים מותרים. ג( אדם שאינו לומד לצורך עצמו אלא לצורך אחרים שצריכים לו 

האם חלים גם עליו מגבלות אלו. ד( אם ישנו אדם אחר שיכול למלאות את מקומו 

בזמן זה האם זה משנה את האיסור או ההיתר בדבר.

סימן  אבילות  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שפד סעיף א, שאבל, כל שבעה ימים אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, משנה, 

שלא  ובלבד  מותר,  ללמוד,  בשביל  לו  צריכים  רבים  ואם  ואגדות.  הלכות  גמרא, 

יעמיד אצלו מתורגמן מאחר והוא דרך כבוד ושררה, אלא יאמר לאדם אחר, ואותו 

אדם אחר יאמר למתורגמן, ואזי המתורגמן ישמיע לרבים.

כלל.  ללא מתורגמן  בעצמו  יש באפשרותו שידרוש  כן  והוסיף הרמ"א, שכמו 

וכמו כן יכול לפסוק בדיני איסור והיתר ליחיד השואל אותו, אם אין רב אחר שישאל 

אותו - אלא הוא, וצריכים לו. אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגים, - אף 

על פי שיש מקילים בכך.
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וטעם הדבר הובא בקיצור שולחן ערוך בסימן רי סעיף א, שהטעם שהאבל אסור 

בתלמוד תורה הוא משום שנאמר בפסוק - פקודי ה' ישרים משמחי לב, ואבל אסור 

בשמחה. ולכן אסור ללמוד תורה נביאים וכתובים, משנה תלמוד הלכות ואגדות, 

יכול  כן  וכמו  ירמיה,  שבספר  הרעים  ובדברים  ובקינות  באיוב  לקרות  מותר  אבל 

ללמוד את הגמרא במסכת מועד קטן בפרק אלו מגלחים שם מדובר מדיני מנודה 

ואבל, ובמסכת שמחות, ובספרי פוסקים מותר ללמוד הלכות אבילות, ומכל מקום 

גם בדברים שהוא מותר ללמוד אסור לעיין קושיא או תירוץ.

והנה בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד 

סעיף ד, מבואר שמותר לקרות בתשעה באב כל סדר היום, וכן פרשת הקרבנות, 

ומשנת איזהו מקומן, ומדרש רבי ישמעאל. וכתב הרמ"א שם שכמו כן מותר לחזור 

את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בתשעה באב.

וטעם הדבר מבואר בפוסקים, שלימודים אלו לא פחותים יותר ממה שקורים 

גם בתשעה באב בתורה ומפטירים בנביא, והכל מפני שהוא סדר היום. ולכן נוהגים 

גם כן לומר תהלים ושיר היחוד במנחה אף על פי שאסור בתלמוד תורה כל היום, 

צריך לומר שסובר שמאחר שהוא בדרך בקשה נותר. ובקהילת פוזנא נוהגים לומר 

ביום שלמחרת תשעה באב את השיעורים של אמש ושל היום - וכן נכון. ולעניין 

אמירת מעמדות בודאי אין לומר, וכן אין לומר סדר פיטום הקטורת מאחר והוא 

וכל שכן שאין לומר סדר הקרבנות. ומה שכתוב בשולחן ערוך  אינו מסדר היום, 

שמותר לומר פרשת הקרבנות היינו דוקא פרשת התמיד. )משנה ברורה סימן קטן 

ז(.

עוד הובא בפוסקים, שללמוד סדר המעמדות - אף שלומד יום ביום - אסור, 

ולא כמו הטועים שמתירים לקרות מעמדות גם ביום תשעה באב. כמבואר בשערי 

שפשט  ב,  קטן  סימן  תקנד  בסימן  חיים  אורח  יוסף  בברכי  הוא  וכן  שם.  תשובה 

שאסור ללמוד סדר המעמדות אף אם הוא לומד יום יום, ולא כמו הטועים לקרות 

כתב,  כג  סימן  א'  חלק  חיים  לב  ותשובות  ובשאלות  באב.  ט'  ביום  גם  מעמדות 

שלמרות שמדברי הרב שמלה חדשה משמע שיכול לקרוא מעמדות וחק לישראל, 

מכל מקום מנהג העולם כדברי רבינו כאן שלא לקרוא.
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ו פוסק, שאם רבים צריכים  יורה דעה סימן שפד סעיף  והנה בערוך השולחן 

לתורתו כגון שהוא ראש הישיבה ואין אחר במקומו, וכן בזמן הגמרא שהיו דורשים 

לרבים דינים והלכות מותר, ומובא בשולחן ערוך שזהו בתנאי שלא יעמוד מתורגמן 

כמו המנהג שהיה בימי חכמי הגמרא, אלא יאמר לאחר, והאחר לתורגמן, והתורגמן 

ישמיע לרבים, וזהו בכדי לעשות איזה שינוי, אך בזמנינו לא שייך דין זה. וכן הרב 

היושב על כסא הוראה מותר לו להשיב כל שאלות איסור והיתר, ומחויב להשיב, 

אבל סידור הגט ודברי תורה - נראה שאין לו לעסוק בזה אם לא כשיש הכרח שאם 

לא יעסוק בזה יבא לידי קלקול, שאזי מחויב לעשות, וזה תלוי לפי ראות עינו בענין 

זה.

העולה מן האמור: שהדבר תלוי: אם מדובר שיש מי שימלא את מקומו וימסור 

במקומו את השיעורים באופן שלא יתבטלו, יצטרך למנות אותו במקומו.

אבל במקרה שהוא היחידי במקומו שיכול למסור אותם, או אפילו אם יש אדם 

מאדם  לשמוע  יבואו  ולא  אחרים  לאנשים  רגילים  לא  הקהילה  אנשי  אולם  אחר 

אחר או מכל סיבה אחרת, בפרט כאן שמדובר בכאלו שזהו כמעט הקשר היחידי 

אלו  שיעורים  ברצף  ימים  כמה  מהם  יבטלו  שאם  ואפשרי  יהדות,  עם  להם  שיש 

זה יכול ליצור אצלם )או אפילו אצל מקצתם( איזה חלישות ביהדות, במקרה כזה 

יהיה מותר לו להמשיך במסירת השיעורים, כי הוא נחשב בגדר שרבים צריכים לו, 

ואפשר שאף חייב להמשיך בכך.

אדם ששרוי באמצע ימי האבל, ורוצה ללמוד את השיעורים קבועים שרגיל 
בהם מידי יום, כי הוא לא מעוניין שיצטבר אצלו ריבוי שיעורים להשלים, 
כמו שיעור 'דף היומי' בגמרא, וכיוצא בזה, האם יכול ללמוד אותם בתוך ימי 

השבעה, או שלימוד תורה אסור מכל מקום?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור שאבל 

אסור בלמוד תורה בשבעה. ב( האם כל סוגי הלימוד אסורים או שישנם חלקים 

זה הוא רק בלימוד תורה סתם אבל לא חל על שיעורים  ג( האם איסור  שמותר. 

קבועים שרגיל בהם מידי יום, או שאין הבדל בזה.
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סימן  אבילות  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שפד סעיף א, שאבל, כל שבעה ימים אסור לקרות בתורה נביאים וכתובים, משנה, 

שלא  ובלבד  מותר,  ללמוד,  בשביל  לו  צריכים  רבים  ואם  ואגדות.  הלכות  גמרא, 

יעמיד אצלו מתורגמן מאחר והוא דרך כבוד ושררה, אלא יאמר לאדם אחר, ואותו 

אדם אחר יאמר למתורגמן, ואזי המתורגמן ישמיע לרבים.

כלל.  ללא מתורגמן  בעצמו  יש באפשרותו שידרוש  כן  והוסיף הרמ"א, שכמו 

וכמו כן יכול לפסוק בדיני איסור והיתר ליחיד השואל אותו, אם אין רב אחר שישאל 

אותו - אלא הוא, וצריכים לו. אבל אסור לומר הלכה לתלמידיו, וכן נוהגים, - אף 

על פי שיש מקילים בכך.

וטעם הדבר הובא בקיצור שולחן ערוך בסימן רי סעיף א, שהטעם שהאבל אסור 

בתלמוד תורה הוא משום שנאמר בפסוק - פקודי ה' ישרים משמחי לב, ואבל אסור 

בשמחה. ולכן אסור ללמוד תורה נביאים וכתובים, משנה תלמוד הלכות ואגדות, 

יכול  כן  וכמו  ירמיה,  שבספר  הרעים  ובדברים  ובקינות  באיוב  לקרות  מותר  אבל 

ללמוד את הגמרא במסכת מועד קטן בפרק אלו מגלחין שם מדובר מדיני מנודה 

ואבל, ובמסכת שמחות, ובספרי פוסקים מותר ללמוד הלכות אבילות, ומכל מקום 

גם בדברים שהוא מותר ללמוד אסור לעיין קושיא או תירוץ.

והנה בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד 

סעיף ד, מבואר שמותר לקרות בתשעה באב כל סדר היום, וכן פרשת הקרבנות, 

ומשנת איזהו מקומן, ומדרש רבי ישמעאל. וכתב הרמ"א שם שכמו כן מותר לחזור 

את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בתשעה באב.

וטעם הדבר מבואר בפוסקים, שלימודים אלו לא פחותים יותר ממה שקורים 

גם בתשעה באב בתורה ומפטירים בנביא, והכל מפני שהוא סדר היום. ולכן נוהגים 

גם כן לומר תהלים ושיר היחוד במנחה אף על פי שאסור בתלמוד תורה כל היום, 

צריך לומר שסובר שמאחר שהוא בדרך בקשה נותר. ובקהילת פוזנא נוהגים לומר 

ביום שלמחרת תשעה באב את השיעורים של אמש ושל היום - וכן נכון. ולעניין 

אמירת מעמדות בודאי אין לומר, וכן אין לומר סדר פטום הקטורת מאחר והוא אינו 

מסדר היום, וכל שכן שאין לומר סדר הקרבנות. ומה שכתוב בשולחן ערוך שמותר 

לומר פרשת הקרבנות היינו דוקא פרשת התמיד. )משנה ברורה סימן קטן ז(.
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- אסור,  ביום  יום  אף שלומד   - עוד הובא בפוסקים, שללמוד סדר המעמדות 

ולא כמו הטועים שמתירים לקרות מעמדות גם ביום תשעה באב. כמבואר בשערי 

שפשט  ב,  קטן  סימן  תקנד  בסימן  חיים  אורח  יוסף  בברכי  הוא  וכן  שם.  תשובה 

שאסור ללמוד סדר המעמדות אף אם הוא לומד יום יום, ולא כמו הטועים לקרות 

כתב,  כג  סימן  א'  חלק  חיים  לב  ותשובות  ובשאלות  באב.  ט'  ביום  גם  מעמדות 

שלמרות שמדברי הרב שמלה חדשה משמע שיכול לקרוא מעמדות וחק לישראל, 

מכל מקום מנהג העולם כדברי רבינו כאן שלא לקרוא.

ופשוט שאין לדמות חק לישראל, לקריאת הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 

מבואר  תרגום  ואחד  מקרא  שניים  קריאת  וחיוב  מאחר  להיתר,  ברמ"א  שמבואר 

בגמרא ובפוסקים, והוא חיוב גמור לכל אדם. מה שאין כן קריאת חק לישראל אינו 

חיוב גמור, וזאת אף על פי שיסודתו בהררי קודש על פי דעת האריז"ל, וכמבואר 

במורה באצבע סימן ג אות צג, בגודל שבח אמירתו. מכל מקום רוב תלמידי חכמים 

הגאון  זקן  הורה  וכבר  לישראל.  חק  בקריאת  רגילים  אינם  אומנותם  שתורתם 

מהרי"ל דיסקין שתלמיד חכם שלומד כל היום אינו צריך לקרות חק לישראל. וכן 

הוא על פי דין, שאין לחדש חיובים לאחר חתימת הגמרא. )שאלות ותשובות יביע 

אומר חלק ד - יורה דעה סימן לא, אות ה(.

ומסיים שם שלמעשה מותר לאבל לקרות הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום 

בשבת שבימי אבלו. אבל אין לקרות חק לישראל וסדר מעמדות אפילו הוא רגיל 

בכך בשאר ימות השנה. וכן אין לקרות פירוש רש"י על הפרשה.

נוהגים, שגם אם מדובר בשיעורים שרגיל ללמוד  העולה מן האמור: למעשה 

בימי האבלות, אלא  לו ללמוד אותם  יום, מכל מקום אסור  אותם בקביעות מידי 

ישלים אותם לאחר כלות השבעה.

)למרות שמעיקר הדין יש קצת מהפוסקים שהתירו, אבל למעשה לא קיבלו כך 

למעשה, וכן מנהג העולם(.
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גם לחבר אותו למחולל חמצן מפני  צריכים  וחולני )שפעמים  אדם חלוש 
חיוב  עליו  יש  האם  מהוריו,  אחד  על  באבל  כעת  ושרוי  הנשימה(,  כבדות 
לשבת על כסא נמוך בימי האבלות, או שמפני חלישותו יכול לשבת גם על 

כסא רגיל?
מקור  מהו  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

האיסור לשבת על כסא רגיל, ומהם ופרטי הדינים שבזה. ב( מהי רמת החיוב בזה. 

והאם אדם שיש לו קושי לעשות כן יכול להקל בזה. ג( האם אפשר להקל בזה בכל 

קושי שהוא, כמו למשל אדם מפונק שכל טורח מעין זה מקשה עליו, או דוקא אם 

מדובר באדם מבוגר מאוד או חולה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שפז 

כוכבים  העובדי  יאמרו  שלא  בכדי  המטה,  כפיית  בדין  נהגו  לא  שעכשיו  ב,  סעיף 

שהוא מכשפות של איש ישראל נגדם ויבואו להזיק, וטעם נוסף, מאחר ואין המטות 

שלנו עשויות כמטות שלהן - ואין ניכר בהם כפייה, וממילא אין צורך לעשות זאת.

אמנם כתבו הפוסקים, שמכל מקום אסור לאבל לשבת על גבי ספסל או כרים 

וכסתות, כי אם על גבי קרקע דוקא, אם הוא לא חולה וזקן שיש להם צער בישיבה 

על גבי קרקע שאזי מותרים להשים כר קטן מתחתיהם, ואמנם האבל יכול לילך 

ולעמוד ואין צריך לשבת בדוקא כלל, רק שכאשר המנחמים אצלו, אזי צריך הוא 

לשבת על גבי קרקע, וכמו כן כאשר רוצה לישון צריך לישון על גבי קרקע, אך כל 

זה אבל עצמו, אבל המנחמים יכולים לשבת על גבי ספסל כי מסתבר שמוחל הוא 

להם על כך. כמבואר בשפתי כהן יורה דעה שם.

וכן כתב בקיצור שולחן ערוך בסימן ריא סעיף א, שאסור לאבל לשבת כל שבעה 

על גבי ספסל, או על גבי כרים וכסתות כי אם על גבי קרקע, אך חולה וזקן שיש 

להם צער בישיבה על גבי קרקע מותרים להשים כר קטן תחתיהם, מיהו יכול האבל 

ללכת ולעמוד ואינו צריך לשבת כלל, ורק כאשר המנחמים אצלו צריך לשבת. וכמו 

יכול להציע תחתיו  כן אסור לישן על גבי מטה או ספסל רק על גבי קרקע, אבל 

כרים וכסתות על הקרקע, כמו שהוא רגיל לשכב במטה, ויש מתירים לישון במטה, 
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וכן נוהגים קצת אנשים, מפני שטבעם חלוש והרי הם נחשבים כמו חולים לעניין 

זה.

ולגבי מה שכתב השפתי כהן שיש לשבת על גבי קרקע, הביאו הפוסקים שעל 

פי קבלה אין זה בדוקא ממש, אלא צריך להפסיק בבגד בינו לקרקע, מאחר ועל פי 

קבלה אין לשבת על הקרקע ישירות - אפילו עם בגדיו, אלא באמצעות חציצה כמו 

בגד שאינו מיוחד למלבושיו. כמבואר בשערי תשובה בסימן תקנב. אמנם כתב שם 

שמדברי מהרי"ל שהביא המגן אברהם בסימן תקנט שכתב שהיה לו סרבל גרוע 

שלא להפסיד את בגדיו מחמת הקרקע מבואר שלא חשש לכך, ומכל מקום נראה 

שמכיוון שמותר לשבת על השק, יש לעשות כן בכדי לחוש לדברי קבלה.

ג, שעכשיו לא  זה בספר ערוך השולחן שם סעיף  וביתר הרחבה הביא בעניין 

נוהגים בכפיית המטה משתי טעמים, קודם כל מפני שהמטות שלנו אינם עשויים 

כמו המטות שלהם שיהיה שייך בהם כפייה, ועוד שהגויים יתמהו ויאמרו שאיזה 

מין כישוף יש בזה. ולדעתי יש עוד טעם מפני שאין ישיבה שלנו על המטות, אלא 

יושבים על הקרקע, ולא דווקא על הקרקע אלא על ספסל קטן או על כרים וכסתות. 

ויש מי שמצריך דווקא על גבי קרקע כמבואר בשפתי כהן, אבל מירושלמי במסכת 

ברכות בתחילת פרק ג' נראה שיש להביא ראיה שאין זה כך, שם מובא לגבי הפסוק 

באיוב - וישבו אתו לארץ, ומדייקים - על הארץ אין כתיב כאן, אלא לארץ, כלומר, 

דבר שהוא סמוך לארץ.

עוד הביא שם, שכל זה באדם בריא, אבל מי שהוא חלוש בבריאותו או מעוברת, 

לא ישבו כלל על הארץ אלא על מקום גבוה. ולענין שינה יש מחמירים לישן על 

הארץ, ויש מקילים - וכן המנהג.

העולה מן האמור: על פי דין על כל אבל ישנו חיוב לישב על גבי הקרקע, )ועל 

פי קבלה יש להניח איזה דבר החוצץ בינו לקרקע(, וגם יכול לשבת על כסא שהוא 

נמוך מג' טפחים - סמוך לקרקע.

אמנם אם מדובר באדם חלש שבריאותו רופפת וכיוצא בזה, מותר לו לשבת על 

כסא גבוה כפי שרגיל ולא צריך להתאמץ לשבת דוקא על כסא נמוך..
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נכדיו  ובאו  לפטירה,  השנה  בתוך  מהוריו  אחד  על  באבלות  הנמצא  אדם 
הקטנים לבקרו ומעוניין לתת להם איזה מתנות קטנות, האם מותר הדבר?

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

לכך שאבל אסור לתת מתנות לאחרים. ב( אם ישנו איסור כזה האם הוא קיים רק 

בתוך השבעה או גם לאחר מכן. ג( כמו כן יש לעיין האם יש הפרש מה רוצה לתת 

נוסף יש לחקור האם יש הבדל למי מעוניין לתת אותם,  ומה חשיבותם. ד( פרט 

לגדולים או לקטנים.

א,  סעיף  שפה  בסימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  להביא את  יש  ראשית 

שאבל אסור לשאול בשלום בני אדם. ואמנם יש בזה חילוק בין הימים: שבשלשה 

אבל  שהוא  ידעו  לא  אחרים  ואם  אדם,  כל  בשלום  שואל  אינו  הראשונים  ימים 

ומשלשה  אבל.  שהוא  להם  יודיע  רק  אלא  שלום  להם  ישיב  לא  בשלומו,  ושאלו 

ימים ועד סוף שבעה ימים, אינו שואל בשלום אחרים, ואם אחרים לא ידעו שהוא 

אבל ושאלו בשלומו, משיב להם. ומשבעה ימים ועד סוף שלושים יום, יכול האבל 

לשאול בשלום אחרים שהם שרויים בשלום, אולם אין בני אדם אחרים שואלים 

בתוך  זה  וכל  בשלומו.  ששואל  מי  לכל  להשיב  האבל  שיכול  שכן  וכל  בשלומו, 

שלושים יום לאבלות, אבל לאחר שלושים יום, הרי האבל נחשב כשאר כל אדם 

שמותרים בשאילת שלום כרגיל.

אמנם כל חילוקים אלו האמורים הוא רק כאשר הוא אבל על שאר קרובים, אבל 

אם הוא אבל על אביו או על אמו, אזי שואל בשלום אחרים רק לאחר שבעה, ואין 

אחרים שואלים בשלומו עד לאחר שנים עשר חדש.

וכתב הרמ"א שמאחר שהאבל אסור בשאלת שלום שזהו לצורך, אזי מכל שכן 

שאסור להרבות בדברים. ואם עושה לכבוד רבים, כגון שרבים באים לנחמו, מותר 

לומר להם: לכו לבתיכם לשלום, מאחר ולכבוד רבים מותר. ויש מקילים בזמן הזה 

בשאלת שלום האבל לאחר שלושים יום, ואין טעם להם, אם לא שסוברים שמה 

שאנו נוהגים כיום בשאילת שלום לא נחשב שאלת שלום שבימיהם.

ויש שהקשו על דברי הרמ"א, מדברי הטור שמביא את דברי הירושלמי שכתב 

במפורש שנהגו לומר בזמנם - 'שלום עליכם' כפי שנהוגים כיום, ואין בזה שינוי 
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מזמנם לזמנינו. וגם בגמרא מבואר - כדי שאילת תלמיד לרב - שלום עליך רבי, 

וכפי שאומרים היום. ולכן אין להקל בזה. ראה במגן אברהם סימן תקנד סימן קטן 

כא.

ומסיים שם, שנראה לומר שאסור גם כן לאבל לשלוח מתנה לחברו כי זהו גם 

כן בכלל שאלת שלום.

ערוך  בשולחן  שמבואר  מנות  למשלוח  בנוגע  הדין  על  הפוסקים  כתבו  עוד 

בסימן תרצו שגם האבל חייב לשלוח, שמכל מקום כל דבר של שמחה לא ישלח 

האבל וכמו כן לא ישלחו לו. ויש שכתבו שהמנהג שלא שולחים לאבל אפילו דבר 

שאינו עשוי לשמוח, וכו משמע מדברי הרמ"א שכתב שמי שמת אביו בפורים אזי 

לא  רק  לעניים,  בשר  או  מעות  ישלח  שנה  ובאותו  מנות,  ישלח  הבאה  לשנה  רק 

תפנוקים העשויים לשמחה. וכל דבר של שמחה לא ישלח ולא ישלחו לו. כמבואר 

במגן אברהם שם סימן קטן יא.

מאחר  וכדומה,  לחברו  מתנה  לתת  אסור  שבעה  בתוך  שהאבל  יוצא  זה  ולפי 

מזו  ויתירה  שבעה.  בתוך  שאסורה  שלום  שאילת  כמו  דינו  מתנה  נתינת  ודין 

אפילו להבטיח לתת מתנה לאחר שבעה גם כן אסור, כמבואר בשאלות ותשובות 

התעוררות תשובה אורח חיים סימן שנה.

אבל לאחר שבעה יכול האבל לתת מתנה בתנאי שלא מדובר במתנה של שמחה 

כמו מיני תפנוקים וכדומה. שהרי כאמור אפילו בפורים שחייב לשלוח מצינו שלא 

ישלח מיני תפנוקים, ואם כן מכל שכן בכל שאר ימות השנה. ומי שקשה לו להבחין 

מה נחשב מיני תפנוקים ומה לא בכל זה עדיף שימנע לתת מתנה בתוך שנים עשר 

חודש על אביו או אמו.

העולה מן האמור: אדם שהוא אבל על אחד מקרוביו וכעת הוא נמצא בתוך ימי 

השבעה, אסור לו לתת מתנות לאחרים על דרך שהוא אסור לשאול בשלום אחרים. 

וגם אם מדובר לאחר שלושים יום, מכל מקום אם הוא באבלות על אחד מהוריו 

בתוך שנים עשר חודש לפטירה, אסור לו לתת מתנות של שמחה, כמו דברי תענוג 

ומותרות המשמחים.
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]אמנם עדיין יש לעיין אם נכלל באיסור זה גם נתינה לתינוקות שעדיין לא הגיעו לחינוך, ולא מבינים כלל 

עניין האבלות. שמאחר ורגילים לקבל דברי שמחה כאלו כאשר באים, אפשר שאין זה בכלל איסור שאילת 

שלום[.
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תפילה תפילין וציצית

האם אמירת השליח ציבור בתפילה לפני ברכת כהנים בקריאת שם 'כהנים' 
הוא גם כאשר ישנו כהן אחד העולה לדוכן או בכל אופן?

והטעם לקריאת  יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור  כך  בכדי לענות על 

השליח ציבור לכהנים לפני הברכה. ב( האם יש הבדל בין כהן אחד לכמה כהנים. 

והאם במקרה שלא אומר בקול יש לו לומר בלחש.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות נשיאת כפים 

ונפילת אפים סימן קכח סעיף י, שהכהנים עומדים בדוכן כאשר פניהם כלפי ההיכל, 

ואחוריהם כלפי העם, ואצבעותיהם כפופים לתוך כפות ידיהם, עד שהשליח ציבור 

מסיים אמירת מודים.

'כהנים'.  ציבור  כהנים, קורא להם השליח  מודים, אם הם שני  ולאחר אמירת 

ומברך  כהנים,  אין  באם  שאומר  כפי  אבותינו'  ואלהי  'אלהינו  יאמר  לא  ואמנם 

במקומם. אך יש אומרים שאומרים אותו בלחש עד מלת כהנים, ואז יאמרו בקול 

רם, וחוזר ואומר השליח ציבור 'עם קדושך כאמור' - בלחש, וכן נוהגים במדינות 

אלו. ומחזירים פניהם כלפי העם.

וכל זה כאשר ישנם שתי כהנים ומעלה, אבל אם ישנו רק כהן אחד, אין השליח 

ציבור קורא לו, אלא הוא מעצמו מחזיר פניו. )ואמנם בעטרת זקנים שם סימן קטן 

ד הביא יש מי שאומר, שהמנהג לקרות אף לכהן יחיד(.

וטעם הדבר שרק אם הם שנים קורא להם השליח ציבור, הוא משום שנאמר 

בפסוק ברכת כהנים - אמור להם, כלומר שיש לומר לכהנים שיברכו את ישראל, 

ולהם משמע לשנים.

חדש  והפרי  כהנים,  קורא  ציבור  השליח  אין  קטן  מהכהנים  אחד  אם  כן  כמו 

מפקפק בזה, ואמנם לפי מנהגינו שהשליח ציבור אומר אלהינו, ורק שיאמר כהנים 

בקול רם, לא משנה כלל ואין זה הפסק כי הוא מעין התפלה, ומטעם זה אפילו אם 

אין כהן קטן רק כהן אחד גדול גם כן אומר השליח ציבור כהנים בקול רם, כי אין 

כאן שום הפסק בזה.
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תפילה, תפילין וציצית

והטעם שאם יש כהנים לא יאמר השליח ציבוא אלוקינו, הוא מאחר שלא נתקן 

אלא בזמן שאין הכהנים מברכים בעצמם, אבל כיון שהכהנים מברכים בעצמן למה 

יאמר השליח ציבור זאת ללא צורה. אך גם לפי היש אומרים שכן שאומרים אותו. 

היינו דוקא השליח ציבור לבד אומרו ולא הקהל. וחוזר ואומר עם קדושך - בעצמו. 

ומה שנוהגים באיזה מקומות שהכהנים אומרים עם קדושך טעות הוא, כי הכוונה 

היא השליח ציבור. )משנה ברורה(.

]ולהעיר, שגם בבני אשכנז מצינו מנהגים שנהגו כבני ספרד שאין השליח ציבור אומר כלל תפלת 'אלוקינו 

ואלוקי אבותינו' ברכנו' - לא בכהן אחד ולא בהרבה כהנים, אלא אומרים רק תיבת 'כהנים' כשיש ב' כהנים 

ויותר, וכן המנהג בארץ ישראל אצל רבים מקהילות האשכנזים, ומנהג הגר"א המובא בחיי אדם כלל לב סעיף 

טו, שגם את תיבת 'כהנים' אין השליח ציבור אומר, אלא אחד מהקהל אומרו[.

העולה מהאמור:

מנהג האשכנזים שבין אם יש הרבה כהנים ובין אם יש כהן אחד לומר התפילה 

'או"א ברכנו' בלחש, אלא שכאשר ישנם שני כהנים ומעלה, אזי כאשר מגיע לתיבת 

כהן  רק  וכשיש  'עם קדושיך כאמור' בלחש.  אומר  ושוב  רם,  בקול  אומר  'כהנים' 

אחד אומר הכל בלחש עד שמסיים עם קדושיך כאמור וממתין, והכהן מתחיל לברך 

מעצמו. )ואם השליח ציבור מסיים תיבת 'כהנים' בקול רם - גם כשיש רק כהן אחד 

אין גוערים בו, ויש כותבים שאדרבה יש לעשות כן(.

מנהג הספרדים שלא אומרים כלל 'אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו' - לא בכהן יחיד 

וגם לא אם יש כהנים רבים, אלא אם יש כהנים רבים קורא השליח ציבור רק תיבת 

'כהנים' בקול רם, וכשיש כהן יחיד אינו קורא כלום אלא הכהן מתחיל לברך מיד, ותפלת 

אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכנו', אומר השליח ציבור רק כשאין כלל כהנים.

מי שהתפלל מנחה עם הציבור, ונזכר שכבר התפלל לפני כן מנחה, האם יכול 
לכוין שתפילה זו תעלה לו במקום תפילת ערבית?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון פרטים הבאים: א( האם יהיה הבדל 

להפוך  אפשר  האם  ב(  לא.  או  יום  מבעוד  ערבית  להתפלל  שרגיל  אדם  בין  בזה 

תפילה אחת לחברתה על ידי שינוי כוונה, והאם יש הבדל היכן אוחז בתפילה.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת שמע 

יציאת  משעת  בלילה  שמע  קריאת  שזמן  א,  סעיף  רלה  סימן  ערבית  של  ותפלה 

שלשה כוכבים קטנים, ואם הוא יום המעונן ימתין עד שיצא הספק מלבו. ואם קרא 

קריאת שמע קודם לכן, חוזר וקורא אותה בלא ברכות.

עמם  יקרא  אזי  יום,  מבעוד  שמע  קריאת  לקרות  מקדימים  הצבור  אם  ואולם 

רק את  יקרא  זמן קריאת שמע,  וכשיגיע  ויתפלל עמהם,  וברכותיה  קריאת שמע 

קריאת שמע בלא ברכות. וכתב הרמ"א, שמכל מקום לא יחזור ויתפלל בלילה - אף 

על פי שהצבור מקדימים להתפלל הרבה לפני הלילה, אלא אם כן הוא רגיל בשאר 

פרישות וחסידות שאז לא נראה כגאווה מה שחוזר ומתפלל.

על כל פנים רואים מכך, שאין לאדם להפסיד תפילה בציבור מחמת מנהגו שלא 

המתחיל  דיבור  הלכה  בביאור  שכתב  ומה  הכוכבים.  צאת  לפני  מעריב  להתפלל 

לפני  בציבור  ולא  ביחיד  בזמנה  רב, שמוטב להתפלל ערבית  - בשם מעשה  ואם 

זמנה, אין לנהוג כן אלא למי שנוהג כמנהגי הגר"א בכל ענייניו. כמבואר בשאלות 

ותשובות אגרות משה חלק ב' סימן ס', וכן משמע בשער הציון סימן קטן טז, שיש 

להעדיף תפילה בציבור לפני צאת הכוכבים, משר להתפלל ביחיד בזמנה - אף למי 

שרגיל תמיד להתפלל לאחר צאת הכוכבים.

על  צדק  הצמח  מדברי  מביא  יב  קטן  סימן  כו  בסימן  השולחן  בקצות  אמנם 

משניות במסכת ברכות פרק א', שדין השולחן ערוך שעדיף להתפלל עם הציבור 

לפני הזמן, מאשר ביחידות בזמן, זהו רק למי שנוהג כן לפעמים, אבל למי שנוהג 

אינו צריך להקדים תפילתו קודם צאת  אזי  תמיד להתפלל לאחר צאת הכוכבים, 

הכוכבים בכדי להתפלל בציבור.

כמו כן, אם באותו יום התפלל מנחה לאחר פלג המנחה, יעדיף להתפלל מעריב 

ביחיד לאחר צאת הכוכבים, ולא לפני זמנה בציבור. כי מאחר והתפלל נמחה באותו 

הזמן הרי שהחשיב את אותו הזמן כיום, ואם ישוב ויתפלל באותו הזמן ערבית הרי 

שיחשיב את אותו הזמן כלילה, והרי זה שני דברים הסותרים זה את זה. ולכן עדיף 

במקרה כזה שיתפלל ערבית ביחידות לאחר צאת הכוכבים. כמבואר באגרות משה 

שם.
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והנה בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קז סעיף א כתב, שאם אדם 

מסופק אם התפלל, חוזר ומתפלל, ואינו צריך לחדש שום דבר. אבל אם ודאי לו 

שהתפלל, אינו חוזר ומתפלל בלא חידוש. ועל ידי חידוש, חוזר ומתפלל בנדבה כמה 

פעמים שירצה, חוץ מתפלת מוסף שאין מתפללים אותה בנדבה. כמו כן בשבת ויום 

טוב, אינו מתפלל תפלת נדבה כלל.

ואם התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל, ונזכר שכבר התפלל, פוסק אפילו 

באמצע ברכה, ואפילו אם יכול לחדש בה דבר.

והטעם מבואר בפוסקים, מאחר שתחילת תפילתו היה בודאי לשם חובה, שהרי 

היה סבור שלא התפלל עדיין, ולא מועיל בה חידוש, ולכך אפילו אם ירצה עתה 

לגמור אותה לשם נדבה, אין זה מועיל, מכיון שכבר התחיל אותה לשם חובה, ואי 

אפשר להביא קרבן שחציו חובה וחציו נדבה.

התפלל,  אם  ספק  לו  היה  אם  אבל  התפלל,  שלא  דעת  על  כשהתחיל  זה  וכל 

כך  וגומר  חידוש,  צריך  לומר שאינו  יש  ונזכר באמצע שהתפלל,  בתנאי,  והתחיל 

לשם נדבה, כי מכיון שהתחיל מתחלה כראוי - על דעת ספק, וספק נחשב כחידוש, 

שוב אינו צריך חידוש. ובלבוש שמשמע ממנו שגומרה על ידי חידוש, אפשר שכתב 

כן רק על צד היותר טוב. )משנה ברורה(.

העולה מהאמור: שהוא לא יכול להפוך תפילה זו לנדבה אפילו בברכה ראשונה 

כי החל זאת כתפילת חובה. וגם לא להפוך אותה לשם תפילת חובה של ערבית, כי 

אפילו אם נוהג להתפלל ערבית מבעוד יום מכל מקום אם כבר אמר ברכה ראשונה 

של שמונה עשרה על דעת שהיא תפילת מנחה, אינו יכול להפוך אותה לשם תפילה 

אחרת. ]ואם נזכר בתוך ברכה ראשונה, צריך עיון למעשה[.

אותם  לקנות  יכול  האם  תם  רבינו  של  תפילין  להניח  להתחיל  שרוצה  מי 
מכספי מעשר?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה ההגדרה של כספי 

מעשר ומה ניתן או צריך לעשות בהם. ב( האם יש הבדל אם אין לו כסף אחר לצורך 

כך.
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ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט 

סעיף א, ששיעור נתינת צדקה הוא כך: אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים. ואם 

אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו - מצוה מן המובחר. ואחד מעשרה - מדה 

בינונית. ופחות מכאן זהו עין רעה. וחומש זה שאמרו, שנה ראשונה מהקרן, מכאן 

ואילך חומש מהרווחים שמרוויח על הקרן בכל שנה.

וכתב הרמ"א שאסור לאדם לבזבז יותר מחומש מפרנסתו, בכדי שלא יצטרך 

לבריות. ודוקא כל ימי חייו, אבל בשעת מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה 

כמו כן אין לעשות מכסף מעשר שלו דברי מצוה, כמו למשל לקנות בהם נרות לבית 

הכנסת או לשאר דברי מצוה, רק יתן אותו לעניים.

והנה בשפתי כהן הביא את דברי הדרישה, שכל מצוה שתבוא לידו, כמו למשל 

להיות בעל ברית או להכניס חתן וכלה לחופה, וכל כיוצא בזה, וכן לקנות ספרים 

ללמוד בהם ולהשאיל אותם לאחרים ללמוד בהם, אזי אם לא היה יכולת בידו ולא 

היה עושה אותה מצוה אילו לא ישתמש בכספי המעשר, אזי יכול לקנות מן המעשר.

מפזר  שאם  כתב,  עה  סימן  פראג  דפוס  מרוטנבורג  מאיר  רבינו  ובתשובות 

מעשרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם, מותר, שהרי אפילו לאביו מותר 

לתת אם הוא עני משום כבוד אביו, וכל שכן לבניו שמותר לתת להם במקום שאין 

בעיר תקנה לתת לכיס של צדקה. ומשמע מדבריו שמותר לתת להם אפילו אם יש 

יכולת בידו לפרנס ממקום אחר, מאחר וזה נחשב גם כן צדקה כפי שמבואר לקמן 

בסימן רנא סעיף ג'.

בכספי  לעשות  שאין  שכוונתו  וכתבו  הרמ"א,  בדברי  גם  שביארו  יש  והנה 

הדין,  בדברים שהוא מחוייב בהם מעיקר  דוקא  הוא  דברי מצוה אחרים  המעשר 

אבל שאר מצוות שאינו מחוייב בהם, יכול גם שליטתו לעשות אותם מכספי מעשר, 

וכפי שביאר בדבריו בבאר הגולה,[ וכן נראה בביאור הגר"א סימן קטן ד'.

אמנם בשאלות ותשובות חתם סופר יורה דעה סימן רלא, פקפק על כך, וכתב 

על דברי הבאר הגולה ששגה בזה במחילת כבודו, כי במקור הדברים של הרמ"א 

שהוא מהמהרי"ל ביאר במפורש הטעם שמעשר כספים שייך לעניים, וממילא אינו 

יכול לקחת מכך לצורך שאר דברי מצוה, כמו נרות לבית הכנסת וכדומה. ואם כן 
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שייכים  אלו  כספים  אם  מקום  מכל  המצוות  באותם  מחוייב  יהיה  לא  אם  אפילו 

לעניים כיצד יכול הוא לגזול את העניים, וגברי הבאר הגולה תמוהים.

כמו כן יש מבארים שזהו דוקא במקום שנהגו לתת את כספי המעשר לעניים 

מודה  מצוה,  דברי  לשאר  גם  אלו  בכספים  להשתמש  שנהגו  במקום  אבל  בלבד, 

הדברים  במקור  שמבוא  וכפי  מצוה,  דברי  לשאר  בהם  להשתמש  שניתן  הרמ"א 

של הרמ"א במהרי"ל שלא ניתן לקחת כספים אלו לשאר דברי מצוה לאחר שכבר 

החזיקו בהם העניים, כמבואר באלות ותשובות תשובה מאהבה חלק א' סימן פז. 

אבל אם יש מנהג שונה אין בכך בעיה.

ויש שכתבו שכן הוא המנהג בזמנינו ברוב המקומות שלא מקפידים להשתמש 

בכספי המעשר רק לצדקה לעניים, אלא לכל צורך של מצוה מעבר לחיוב שחייב 

מעיקר הדין, כמבואר בשאלות ותשובות שבט הסופר יורה דעה סימן פד.

העולה מהאמור: יש עניין לכתחילה יש לתת מעשר כספים לעניים דוקא, ולא 

לשאר צורכי מצוה. אבל מעיקר הדין, אם נהגו באותו המקום שלא להקפיד לתת 

את המעשר רק למטרות צדקה, אלא אף לשאר מצוות, מותר להשתמש בהם לשאר 

מצוות - )מעבר למה שמחויב בהם מעיקר הדין(. וכן הוא המנהג ברוב המקומות. 

ולכן במקרה האמור יהיה מתר לו לקחת מכספי מעשר כאשר אין לו מספיק משלו, 

אך ראוי שישתתף בכך גם מכספו שלו.

צריך  האם  הראוי  במקום  הפסוקים  את  מספיק  שלא  בתורה  קורא  בעל 
להעיר לו על כך ולהחזיר אותו שיקרא שוב?

לקרוא  יש  כמה  עד  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

בדקדוק ומתי יש להחזיר את הבעל קורא. ב( עד כמה פסיקת פסוקים שלא במקום 

הראוי מעכב את הקריאה, ועד כמה יש להיזהר בכך להחזירו או לתקנו.

ספר  קריאת  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

תורה סימן קמב סעיף א, שאם אדם קרא וטעה, אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים 

אותו. וכתב הרמ"א, שכמו כן הדין באם החזן הבעל קורא טעה בדקדוק אות אחת. 

ואמנם גם כאשר מחזירים אותו הוא דוקא בשינוי שמשתנה על ידי זה הענין, אבל 

אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד, אין מחזירים אותו, אבל גוערים בו.
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משתנה  הענין  שאין  במקום  אות  איזה  הוסיף  או  חיסר  אם  הדין  הוא  כן  כמו 

על ידי זה, כמו למשל שקרא לאהרן הרן בפתח בלא אות אלף, או שקרא למצרים 

מצריים וכדומה. ומה שכתב המחבר נגינה וניקוד, הוא משום שעל פי רוב אין הענין 

זה, כמו למשל  ידי  על  כן אם קרא שהענין השתנה  גם  ובניקוד  ידם,  על  משתנה 

שבמקום יעשה בפתח, קרא יעשה בצירי או להפוך. או שבמקום בחלב בחטף, קרא 

בחלב בצירי, או יושב ישב, וכל כיוצא בזה שהענין משתנה בודאי, מחזירים אותו 

גם בניקוד.

ובספר שלחן עצי שטים הוסיף עוד, שכמו כן הדין בנגינת הטעמים, שכאשר 

הענין משתנה על ידי זה, כמו למשל שקרא משרת במקום מפסיק מחזירים אותו, 

ולא כמו שאומרים ההמון שאם קרא כבר אתך שם השם, אין מחזירים אם טעה 

בנגינה.

ו'משרת' הם טעמים המחברים תיבה אחת לתיבה שאחריה כמו למשל טעם 

אחת  תיבה  שמפסיקים  טעמים  הם  ו'מפסיק'  וכדומה,  'דרגה'  'מרכה',  'מונח', 

מהתיבה שלאחריה. כמו למשל 'טפחה', 'תביר', וכל שכן 'אתנחתא' ו'סוף פסוק' - 

שיש להחזירו, כמבואר בתשובות והנהגות חלק ב' סימן צד. וכתב שם בשם הגאון 

רבי חיים מבריסק, שנהג להחזיר את הבעל קורא על כל דקדוק ודקדוק - ואפילו 

בטעמים, מאחר ודברי הרמ"א על פי הירושלמי הולך רק על קריאת המגילה, אבל על 

ספר תורה שלמדים זאת מהפסוק בנחמיה 'ויקראו בספר תורת האלוקים מפורש 

שום שכל ויבינו במקרא', מובן מכך שהקריאה צריכה להיות בדקדוק דווקא.

ואמנם אף אם הפסיק באמצע פסוק או שחיבר שתי פסוקים יחד אין זה מעכב, 

כמבואר בהליכות שלמה פרק יב הערה לו, וכן אם טעה והחליף מלעיל במלרע או 

להפך, אף שעל ידי כך משתנה משמעות התיבה מלשון עבר ללשון עתיד או להפך, 

מכל מקום אין צריך לתקן את הבעל קורא.

ובשאלות ותשובות אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן יט, כתב בנוגע לבעל 

קורא שאינו יודע בעל פה את הטעמים, ומניח החומש על השולחן ורואה בחומש 

כל מלה ומלה, ואומר, שאחר כך מביט בספר תורה וקורא מהספר תורה. אין להניח 

לדעת  לו  אפשר  אי  כן  גם  בעצמו  והוא  בזה,  לו  להאמין  אין  כי  כן,  לעשות  אותו 
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זאת, כי בקל יכול לטעות בזה שיהיה נדמה לו שקורא מהספר תורה ובאמת קורא 

מזכירתו במה שראה בחומש.

ולכן יותר טוב לשמוע מבעל קורא השני שקורא מהספר תורה ממש אף שאינו 

ניכר סופי הפסוקים  כראוי, שיהיה  ובלבד שיפסיק הפסוקים  יודע את הטעמים, 

שאסור להפסיק במקום שלא פסקו משה, ואסור לחבר פסוקים שהפסיקם משה, 

וכן טוב להחמיר באתנחתא אם אפשר, וזה יכול איש אחר לעמוד על הבימה ולעיין 

בחומש ולהגיד לו סופי הפסוקים והאתנחתא, כמו שעושים בכמה מקומות כאשר 

אין בעל קורא טוב.

העולה מהאמור: למרות שלכתחילה יש להקפיד בכך לא ברור בפוסקים שזה 

מעכב את הקריאה, ולכן אין צורך להחזיר אותו כאשר לא הפסיק כראוי, אך ראוי 

שיעמוד לצידו אדם אחר שיתקן אותו אם רואים שאינו מפסק כראוי.

האם חובה לעמוד בפני שמיעת קדושה כאשר האדם לא נוכח באותו החדר 
ממש, אלא בחדר אחר?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם חובה לענות לכל 

דבר שבקדושה גם אם לא נמצאים במניין. ב( האם החובה לענות היא רק כאשר 

נוכחים באותו החדר בו היא נאמרת. ג( אם כן, מה ההגדרה של אותו המקום.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר 

קדיש  ואומרים  אחד,  במקום  עשרה  היו  שאם  כ,  סעיף  נה  סימן  ברכות  ושאר 

ויש אומרים שצריך שלא יהיה  יכול לענות.  וקדושה, אזי אפילו מי שאינו עמהם 

מפסיק ביניהם טינוף או עבודת כוכבים.

ומה שמותר לאדם ענות אפילו אם אינו עמהם, הוא דוקא לעניין צרוף עשרה, 

ואחד  הכנסת,  בבית  עשרה  שישנם  היכן  אבל  מפסקת,  שהמחיצה  אמרו  שבזה 

שומע קדיש או קדושה, אין המחיצה מפסקת, מאחר ואין הפסק לפני המקום, אלא 

הכל גלוי וידוע לפניו. )עטרת צבי(.
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התוספות  דעת  הוא  לענות,  יכול  עמהם  שאינו  מי  שאפילו  הדברים  ומקור 

בפסחים דף פה, שיכול לענות כל שיש עשרה בבית הכנסת - אף שאינו עמהם, 

משום שאין מחיצה מפסקת.

ולכן אפילו אם הוא נמצא בבית אחר רחוק לגמרי, מכל מקום יכול לענות, שכיון 

שעשרה הם במקום אחד שכינה שרויה ביניהם, ואז אפילו מחיצה של ברזל אינה 

מפסקת בין כל מי שרוצה לצרף עצמו עם אביו שבשמים השוכן בתוך אלו העשרה. 

ויכול לענות אמן, ואמן יהא שמיה רבה, וקדושה וברכו, וכן יכול להוציאו ידי חובתו 

בתפלה אם אינו בקי. )משנה ברורה(

אך אם מפסיק ביניהם טינוף או עבודת כוכבים, אזי אפילו אמן אינו יכול לענות. 

ואפילו אם הטינוף מרוחק ממנו יותר מארבע אמות, שבשאר דינים מותר על ידי 

שהוא  כיון  מועיל  אינו  כאן  מקום  מכל  רע,  הריח  לו  מגיע  אינו  אם  פניו  החזרת 

מפסיק בין העשרה ובין זה שרוצה להצטרף עמהם, הוא מפסיק בין השכינה וגורם 

לשכינה שאינה שורה כאן. )שם(.

גיבורים, שהביא בשם המגן אברהם,  ביניהם, כתב במגן  גוי שמפסיק  ולעניין 

שזהו דוקא עבודה זרה, אבל גוי אינו מעכב, וכתב על דבריו שלא ראה דברי הבית 

יוסף שכתב המפורש שגם גוי מפסיק, וכבר תפסו האליהו רבה בכך, וכן הביא הבאר 

שבע במסכת סוטה דף לח בשם רב האי גאון שגוי מפסיק, שוב מצאנו בשאלות 

יוסף - עבודה זרה  ותשובות דברי שמואל סימן קפט שכתב להגיה בדברי הבית 

במקום גוי כדברי המגן אברהם.

וכתבו הפוסקים, שמה שכתב המחבר ש'יכול' לענות, הכוונה שזה תלוי ברצונו 

באם מעוניין, אבל אינו חייב, כמבואר בספר הליכות שלמה פרק ט' הערה ח' בשם 

הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך וכן בשאלות ותשובות ציץ אליעזר חלק יא סימן 

ג'.

חייב לענות אמן, כמבואר בשולחן  והנה ישנו דין, שהשומע ברכה מפי חברו, 

ערוך סימן רטו סעיף ב', ואם אינו עונה ענשו גדול כמבואר בחיי אדם כלל ו' סעיף 

א', אמנם 'קדיש' אינו ברכה אלא תפילה כשאר דברים שבקדושה שחובתם חלה 

על ציבור עשרה מתפללים.
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אך יש חולקים וסוברים, שכיון שיכול צריך לענות עמהם, ואין זה תלוי ברצונו, 

התוספות  שמדברי  ד',  סימן  ג'  חלק  בושם  קנה  ותשובות  בשאלות  כמבואר 

והראשונים ששם מקור דין זה, לא כתוב לשון 'יכול'.

אך גם לשיטה זו, אם הוא עומד באמצע תפילות ותחנונים או לימוד תורה, שאם 

יענה להם, יגרום שדעתו תהיה טרודה ולא יתרכז במה שעוסק, אינו חייב לענות 

עמהם, כיון שלא נמצא עם הציבור יחד. וכן בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק י' 

סימן קפה שכמו כן סופר סת"ם ששומע מבית הכנסת הסמוך קדיש קדושה וברכו 

וכדומה, אינו חייב לענות כשעוסק במלאכת הקודש, ובאמצע כתיבת שם השם - 

אף אסור לו לענות.

העולה מהאמור: מעיקר הדין אין חובה לענות לכל דבר שבקדושה כאשר לא 

נמצאים באותו החדר בו היא נאמרת. אך כמובן שמי שרוצה יכול לענות. ]אולם יש 

מחמירים, שכל עוד אינו עוסק באיזה דבר קדושה שהענייה תפריע לו להתרכז בזה, )כמו עם הוא לומד או 

עוסק בכתיבה של דבר קדושה(, - צריך לענות לדבר שבקדושה גם אם נמצא בחדר אחר[.

האם ישנו איסור להתפלל עם מכנסיים קצרות?
זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש דיני  תשובה: בכדי לענות על שאלה 

צניעות גם לגברים, והאם יש הבדל בין מי שרגיל ללכת כך בדרך כלל או לא. ב( 

האם יש הבדל האם מדובר שרוצה לעמוד כך כשליח ציבור לרבים, או שמעוניין 

להתפלל כך לעצמו.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן צא סעיף ה, 

שלא יעמוד אדם בתפלה ברגלים מגולים אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני 

הגדולים אלא בבתי רגלים אבל אם דרכם לעמוד יחפים בפני הגדולים כמו בארץ 

הערב מותר להתפלל יחף.

ובמדינות אלו אין להתפלל בבתי שוקיים של פשתן, כי גנאי הוא לעמוד בפני 

הגדולים בבתי שוקיים של פשתן בלבד, ומכל שכן כשנועלים סנדל שהעקב בהם 

מגולה. אבל באנפילאות מותר להתפלל אף בלא בתי שוקיים מאחר שיש לו אזור 

להפסיק בין לבו לערווה או שבגדיו מונחים ממש על בטנו.
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וברמב"ם בהלכות תפילה פרק ח הלכה יב, שאדם שכתפיו מגולות אינו יכול 

נג  סימן  ערוך  נפסק בשולחן  וכן  עטוף.  עד שיהיה   - ציבור לתפלה  להיות שליח 

לא  מגולים,  וזרועותיו  קרוע  שבגדו  כלומר,  'פוחח',  בגדר  שהוא  שאדם  יג,  סעיף 

ירד לפני התיבה לעמוד כשליח ציבור. וכתבו הפוסקים שמה שכתוב שזרועותיו 

מגולים, אין זה דוקא, אלא שגם כתפיו מגולים מחמת הקרע. כמו כן כתבו שאין רק 

לעמוד שליח ציבור אלא גם אינו קורא בתורה כי גנאי הוא לציבור.

אמנם בשאלות ותשובות יחווה 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.

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 

כד, שפוחח פורס על שמע אבל אינו עובר לפני התיבה, ופירש רש"י, שרשאי לומר 

קדיש וקדושה שמחויב בהם. וכל שכן שרשאי פוחח להתפלל לעצמו. וכן המנהג 

אינם  מלאכתם  שבשעת  ופקידים  פועלים  הרבה  הלוהטים,  הקיץ  שבימי  פשוט, 

יכולים ללבוש חולצות עם שרוולים ארוכים עד לכף היד, הולכים בשרוולים קצרים 
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מה  על  להם  שיש  ובוודאי  פה,  פוצה  ואין  וערבית,  מנחה  להתפלל  הכנסת  לבית 

לסמוך.

שנוהגים  כמו  גרביים  ללא  או  קצרות,  במכנסים  שההולך  שם,  כתב  עוד 

בקיבוצים, לא ישמש כשליח צבור, לדברי הכל בכל ענין, כי אין מי שיעמוד כן לפני 

ובלבד  מותר,  לעצמו  המתפלל  יחיד  אבל  ושלטון.  שורה  ואנשי  מכובדים  אנשים 

שיטול ידיו לפני התפלה, ויזהר שלא יגע ברגליו בשעת התפלה. וכן ראוי למורי בתי 

הספר להשגיח ולחנך את תלמידיהם שהולכים בימי הקיץ במכנסים קצרות, לבל 

יגעו ברגליהם בעת שלומדים תורה, ובעת התפלה, כדי שילמדו ויתפללו בטהרה 

ובנקיות. וחנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה.

יכול  קצרות  במכנסיים  גם  ללכת  כלל  בדרך  שרגיל  אדם  מהאמור:  העולה 

להתפלל כך, אך מכל מקום לא יעמוד כשליח ציבור.

אדם שמתפלל שמונה עשרה וישנו מולו מראה, האם עליו להקפיד לשנות 
את מקום עמידתו, כדי שלא יתפלל מול דמותו המשתקפת במראה כנגדו?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו חשש איסור 

להתפלל למול דמות אדם. והאם יש הבדל אם זהו דמות קבועה כמו תמונה, או 

משהו ארעי כמו דמות שבמראה. ב( מה טעם האיסור האם מצד בלבול התפילה או 

חשש עבודה זרה. שבזה יהיה הפרש האם יספיק אם עוצם עיניו. ג( האם יש הבדל 

בין אם הדמות היא השתקפות שלו או של אחרים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ 

כג, שכל הבגדים המצוירים בדמויות, הנה אף על פי שאינם בולטות, מכל  סעיף 

מקום לא נכון להתפלל כנגדם, בכדי שלא יהיה מביט בציורים ולא יכוין בתפילתו, 

אבל משום חציצה אין איסור בבגדים, ולכן אם אין מצוירים ותלויים על הכותל, כך 

שאין חשש שתתבטל כוונתו, מותר להתפלל נגדם.

ואם יזדמן לו להתפלל כנגד בגד או כותל מצויר, יעצום את עיניו.

וכתב הרמ"א, שלכן אסור גם כן לצייר ציורים בספרים שמתפללים בהם, שלא 

תתבטל הכוונה. אבל בגדים שמצויר עליהם דברי תפלות, אזי אפילו לשבת עליהם 
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שגם  לומר  שנראה  לז,  קטן  סימן  שם  אברהם  במגן  והוסיף  אסור.  הכנסת,  בבית 

בכותל בית הכנסת יהיה אסור לצייר ציורים כנגד פניו של אדם, אלא רק למעלה 

מקומת איש.

ומקור הדבר הוא משאלות ותשובות הרא"ש כלל ה סימן ב, שם כותב בנוגע 

למחצלת קטנה שדרך הישמעאלים להתפלל עליה, ויש בה כמו צורת משקל שחור, 

ולהתפלל  מכאן,  ואחד  מכאן  אחד  ההיכל,  לצד  הכנסת  בבית  לתלותה  מותר  אם 

כנגדה. ואף על פי שחלילה וחס לשום אדם אחד מישראל להתפלל בשום כוונה 

להניח  איסור  שנהגו  ויתברר  עליו  וחקרתי  בעבורו  שאלתי  זה  דבר  אסור.  לדבר 

מחצלת כזו בבית הכנסת כדי לשבת עליה, ומכל שכן לתלות אותה בצד ההיכל. 

לפי שאומרים שאותה צורה שחורה העשויה בה היא צורת המקום שהולכים לחוג 

שם בארצם. וגם יש אומרים שיש בה צורת מרקוליס ודרכם להתפלל עליה ולכרוע 

עליה' בתפלתם.

וכיון שכן נראה לי שאסור לתלותה בבית הכנסת כלל, ומכל שכן בצדי ההיכל, 

וצריך להוציאה מבית הכנסת, כדי שלא ישאר לה שום זכר בבית הכנסת. כי מה לנו 

להניח בבית הכנסת שלנו דבר כזה שהוא מוכן ומזומן לתפלתם, ואין ראוי לשום 

אדם מישראל לערער על זה, כדי להניח מחצלת כזו בבית הכנסת, וכל העובר על 

זה הוא נוטה מדרך ישרה לדרך רעה.

והנה במשנה ברורה שם, הביא שכמו כן אסור להתפלל כנגד המראה, מאחר 

ונראה כאילו משתחוה לדמותו שלו, ולכן אסור אף אם מתפלל בעיניים סתומות, 

שהרי בעיניים פתוחות מכל מקום אסור משום ביטול כונה. כמבואר במגן אברהם.

ובעניין זכוכית ושיש וכל כיוצא בזה, אשר מחמת שבוהקים משתקפת דמותו 

בהם, אם כי לא בבהירות כמו במראה, לכתחילה נכון שלא יהיו דברים מעין אלו 

בעמוד השליח ציבור ובכותל נגד פני המתפללים שם, כמבואר בשאלות ותשובות 

יא,  סימן  דעה  ביורה  תשובה  לדרכי  מציין  ושם  לב,  סימן  ה'  חלק  הקהתי  שבט 

לה, לענין איסור שוחט לתוך מים שלא יאמרו לצורה הנראית במים שוחט, שכל 

במים  כגון  הצורה,  של  הפרצוף  את  לזהות  יכול  שאינו  פי  על  אף  צורה  שנראית 

עכורים, גם כן הוא בכלל האיסור. וההקפדה היא רק על מה שנגד פניו, אבל שאר 

חלקי גופו המשתקפים נגדו אין בזה חשש.
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לעצום  יקפיד  אך  נגדם,  מותר להתפלל  זה,  כעין  ונמצא  קיים  כבר  אמנם אם 

יקפיד לא להוציא עיניו מהסידור שלפניו. כמבואר  עיניו, והמתפלל מתוך סידור 

ובצירוף דברי הדעת תורה הכא  ט' סימן כא.  בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק 

שמתיר בשעת הדחק אף נגד מראה ממש כשמקפיד לעצום עיניו, שהרי אין לחוש 

אלא לטעם שמתבטל כוונתו, אבל לטעם שמשתחוה לדמותו שלו קשה, שהרי גם 

הדמות משתחוית נגדו. ואם אין דמותו משתקפת אלא רק צלו נראה שם, ודמות 

פנים לא נראית, אין שום חשש כלל.

איסור  חשש  בזה  שיש  הדעות  כמו  להחמיר  יש  לכתחילה  מהאמור:  העולה 

אם  ואמנם  עיניו.  עוצם  אם  גם  שם  יתפלל  לא  ולכן  לדמות,  כמשתחוה  שנראה 

כבר המתחיל התפילה ושם לב לכך, יכול לסמך על הדעות שזהו מצד חשש בלבול 

בתפילה ולזה יספיק מה שיעצום עיניו.

אמנם כל חשש האיסור הוא רק אם משתקף דמותו ממש כנגדו, אבל השתקפות 

דמות של צל גופו בלבד, ללא השתקפות הפנים ממש, או שרק צדדיו משתקפים 

שם, אין כלל בעיה.

תפילין של ראש שנפתח מעט בין הבתים, עד כמה יפתח ויצטרך להחליף 
את הבתים, או על כל פנים לתקן אותם?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור שהתפילין  בכדי לענות על שאלה 

צריכים להיות מרובעים, ועד כמה נחשב מרובע. ועל פי מה נקבע. ב( האם מספיד 

מה שניתן לכווץ את התפילין ועל ידי זה הוא יסגר, לבין אם לא יצליח לעשות זאת.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן לב 

סעיף לח, שיש לעשות את ארבעת הבתים של תפילין של ראש מעור אחד, ובית 

אחד לשל יד. והם צריכים להיות מרובעות מהלכה למשה מסיני.

והנה במשנה ברורה הביא את דברי החיי אדם, שבנוגע לארבעת התפילין של 

ראש, צריכים שיהיו ארבעת הבתים פרודות זה מזה, ולא יהיו מודבקים יחד. ולא 

ורק  ביניהם,  הבתים  ארבעת  את  דבק  ידי  על  שמדבקים  הסופרים  שעושים  כמו 

שמלמעלה עושים סימנים כמו חריצים בלבד, שצריך עיון אם להכשיר זאת אפילו 
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בדיעבד, כי ממה נפשך: אם אנו מחשיבים זאת על ידי הדיבוק כעור אחד, אם כן אין 

לנו אלא בית אחת ובתוכו ארבעת מחיצות שזהו פסול, ואם אין הדבק עושה אותם 

כעור אחד, ויש כאן ארבעה בתים עם ארבעה חריצים מאחר והדיבוק נחשב כנפרד, 

אם כן התפילין עצמם נעשו משתי עורות ופסולים.

מעור  התפילים  את  העושים  אלו  שאפילו  שיהיה,  טוב  שבאמת  שם,  ומסיים 

אחד ממש, מכל מקום יהיו התפילין פרודות, כי שמא הדיבוק נחשב כמו חבור, וכן 

התפילין של הגר"א היו פרודות.

יראה  ידי כל הדעות בתכלית ההידור,  וכתבו הפוסקים, שאדם הרוצה לצאת 

שלא יהיה כלל דבק בין ארבעת הבתים של תפילין של ראש, ואפילו לא במקצת, 

אלא יהיו מהודקים ארבעת הבתים היטב - ללא עזרת דבק כלל. ויקפיד מאד שיהיו 

החריצים עשויים כראוי, ושיהיו מפרידים בין הבתים עצמם, ובכל צדדי הבתים, וגם 

לאחר צביעת הצבע והלק על הבתים, יהיה ניכר הפירוד של הבתים זה מזה, ולא רק 

סימני חריצים בלבד על הצבע.

אמנם במקרה זה, יש ליזהר שלא יצא שכרו בהפסדו עקב חומרה זו, כי אם אינו 

מדביק כלל, רק סומך על הלחץ של ההידוק, אפשר שיתפרדו הבתים אחד מהשני 

יתר על המידה, ויתקלקל צורת הריבוע ובזה יהיו התפילין פסולות.

וכן מובא בספר קסת הסופר סימן כא, בשם החתם סופר, שאם לא ידבקו כלל 

את הבתים זה לזה בדבק, יפרדו הבתים זה מזה, ויהיה אויר בין כל אחד ואחד - 

אפילו מעט - כמלא מחט סדקית, ואזי אין זה מרובע. ולכן עדיף יותר מחמת חשש 

ואמנם ישתדלו שיהיה הדיבוק כמה שיותר  זה, להדביק את הבתים מעט בדבק, 

למטה בסמוך לתיתורא, ולא לכל רוחבם, בכדי שבצדדים יהיו המחיצות ניכרות עד 

התפר, כמבואר בביאור הלכה סעיף מ' דיבור המתחיל חריץ.

אולם גם אם הדביק בדבק לגמרי בין הבתים, מכל מקום התפילין כשרים - אם 

החריצים ניכרים, וכן אם תולה עור למעלה מהבתים, מכל מקום אם מחתך היטב 

נגד מקום פירוד הבתים, והחריצים ניכרים, כשר מעיקר הדין, כמבואר בחיי אדם 

וכתב שכן מנהג העולם.
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ידם  על  ליישר  עוד כתבו הפוסקים, שבמכונות המשוכללות שבימינו, אפשר 

את הבתים היטב אחד נגד השני, ולעשות לחץ חזק עד שיהיו ארבעת בתים צמודים 

בלי הפסק אויר, בלי להצטרך להשתמש בדבק כלל, ובודאי שפזה הרבה יותר טוב.

זה לזה, אפילו אין בהם  ידי הלחץ החזק נעשו כדבוקים ממש  ואמנם אם על 

דבק, יש סוברים שגם כן הרי הם נחשבים כמו מדובקים ופסול למחמירים, כמבואר 

בתשובות והנהגות חלק א' סימן מ', וכתב שכן שמע מגדולי הוראה, ומציין לדברי 

שולחן ערוך הרב בסידורו - שיש להפרידם בסכין, וכדי לחשוש גם לדעת החתם 

סופר שאפילו בפירוד של מלוא סדקית נחשב הפסק, אזי מהנכון שיפרידם בחוט 

דק מאד וחזק עד התיתורא, ובזה וודאי יוצא לכל הדעות.

ארכו  שיהיה  וצריך  הדין,  מעיקר  מעכב  הוא  והתיתורא  התפילין  ריבוע  והנה 

כרוחבו, אבל אין צריך למדוד במכשירי מדידה מיוחדים שיהיה מכוון ממש ארכו 

כרוחבו, אלא כל שלמראה העין הם מרובעים ואינם בצורת מלבן או אלכסון וכדומה 

- כשר הוא. כמבואר בשאלות ותשובות אגרות משה יורה דעה חלק ג' סימן קכ. 

ואמנם מובא בפניני הגרי"ז מבריסק, שהיה מחמיר שיהיה מדויק על פי כלי מדידה 

מדויקים, וכן המנהג אצל כל עושי הבתים, כי כיום ניתן בקלות לבדוק זאת על ידי 

כלי מדידה מדויקים.

ואם נפרדו הבתים של ראש אחד מהשני, אזי אם ההבדל הוא רב עד שנתקלקל 

מראית הריבוע פסול, אך אם הריבוע עדיין קיים בראיית עין כשר.

מכוון,  יהיה המרובע  בידיים  לזה  זה  דחיקת הבתים  כותבים, שאם לאחר  ויש 

כשר, כמבואר בברכי יוסף אות יב. אך באות חיים אות טו תמה על כך מאד, שהרי 

במציאות אין זה מרובע, והאם יעלה על הדעת שהאדם יעמוד בזמן הנחת תפילין 

וידחוק את הבתים זה לזה בידו.

היו  מלכתחילה  שאם  רנ,  סימן  פענח  צפנת  ותשובות  בשאלות  מובא  כן  כמו 

התפילין מרובעים כראוי, אלא שמחמת יושנן התרחבו ויש אויר ביניהם, כשר. אך 

כמבואר לעיל מספר קסת הסופר בשם חתם סופר שמחמיר אפילו בהפסק אויר 

כל שהוא.
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העולה מהאמור: מעיקר הדין כל שניכר לעין הרואה בהשקפה ראשונה שהבית 

מרובע זה כשר ואין צריך לעשות כלום. אמנם המחמיר אפילו במעט רווח )הניכר 

במכשיר מדידה( לתקן או להחליף יחמיר לעצמו.

מי שהכין ציצית מבגד צבוע, האם יש צורך שגם הציציות של הבגד יהיו 
מאותו צבע של הבגד שהכין?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש צורך שהציציות 

גם במקרה של  הדין אמור  ב( האם  לזה.  ומה הטעם  הבגד,  צבע של  יהיו מאותו 

ציציות מצבע לבן, או שהם פוטרין כל בגד מכל צבע שהוא.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ט 

סעיף ה, שיש אומרים שצריך לעשות את הציצית מצבע בגד הטלית, והמדקדקים 

נוהגים כן. וכתב הרמ"א שהאשכנזים לא נוהגים לעשות את הציצית משום צבע 

אחר, אלא רק לבנים בלבד, וזאת אף בבגדים צבועים, ואין לשנות את המנהג.

וכתב במגן אברהם שם, שמה שכתב המחבר שי אומרים לעשות את הציציות 

מצבע הטלית. הנה הבית חדש כתב שלכן יש לדקדק לעשות את בגד הטלית בצבע 

שלבושו  חיור'.  כתלג  'לבושיה  שנאמר  משום  כד,  בסימן  הביא  הדבר  וטעם  לבן, 

של הבורא הוא כשלג לבן, ועל כן יש לעשות גם הציציות בצבע לבן. בכדי לצאת 

ידי שני הדעות, שגם יהיו הציצית לבנים כפי שנאמר בפסוק, בדומה ללבושו של 

הבורא, וגם שיהיו מצבע הטלית, כמבואר במחצית השקל על המגן אברהם.

לבן  הבגד  לעשות  עניין  שיש  חדש,  הבית  שכתב  מה  ביאור  ביתר  שם  וביאר 

שמובא  וכפי  יתברך,  אליו  להדמות   - בדרכיו'  'והלכת  בתורה  שכתוב  מה  מטעם 

בגמרא במסכת ראש השנה יז, ב, ויעבור ה' על פניו, אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא 

כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית כשליח ציבור, 

של  שלבושו  בפסוק  ונאמר  להם.  מוחל  אני  הזה  כסדר  לפני  בני  כשיעשו  ואמר 

הבורא כשלג לבן, ואם כן טליתו של הבורא כביכול לבן.

וטעם היש אומרים שצריך שהציציות יהיו מצבע הטלית, משום שנאמר זה אלי 

ואנוהו. שיש להתנאות לפניו במצוותיו, ונוי בגד הטלית הוא כאשר הציציות הם 

באותו הצבע של הטלית.
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והנה בספר עולת תמיד הביא מה שהאריך בזה בספרו- טירת כסף, והביא ראיה 

מהגמרא שמדברי סופרים יש לעשות לכתחילה את הציציות מצבע הטלית, אלא 

אם כן הטלית היה של תכלת בזמן שהיה תכל, כי אין לעשות שני חוטי לבן משאר 

בין המין  היכר  כדי שיהא  ולא ממין שחור הדומה לתכלת,  ולא מתכלת  צבעונים 

והוא מדרבנן  ב' מהלכות ציצית,  וכן כתב הרמב"ם בפרק  ובין הלבן,  תכלת שבה 

משום זה אלי ואנוהו.

ומכל מקום אם עושה טלית קטן מתחת לבגדיו משאר צבעונים, יעשה גם כן 

את הציצית משאר צבעונים ולא בפרהסיה משום קטטה, ודבריו נכונים כדי לצאת 

גם לדברי שיטת הרמב"ם, כמבואר בבית חדש.

ויש מבארים שהטעם שצריך להיות מבע הציצית כמו הבגד, הוא משום שבציצית 

צריך להיות הציציות ממין הכנף, וזה כולל גם את צבע הציציות, שצריכים להיות 

כמו צבע הבגד, כמבואר במשנה ברורה. ואף הוא כתב שמכל מקום ראוי למדקדק 

לעשות דוקא בגד לבן בכדי שיהיה יצא ידי הכל כשיעשה הציצית לבנים. ואמנם 

מה ששפת הבגד כעין תכלת בטליתות שלנו, אין זה מוריד את חומרה האמורה, 

מאחר והולכים בזה אחר עיקר הבגד.

וכן מובא בשם בעל תרומת הדשן שהיה מעטר את טליתו במשי צבוע בכחול 

כן האשכנזים בשפת הטלית בפס שחור  נוהגים  היום  ועד  כזיכרון לתכלת,  כהה, 

הדומה לתכלת, כמוזכר בפרי מגדים אשל אברהם אות ו'. אך הספרדים לא נוהגים 

בזה, אלא הטלית כולו לבן ללא פסי תכלת ושחור כלל, והוא על פי הוראת החיד"א 

ועוד גדולים להקפיד על כך, ושכן נכון על פי תורת הקבלה.

הבגד.  של  צבע  באותו  יהיו  שהציציות  צריך  לספרדים:  מהאמור:  העולה 

 - בגד  כל  שפוטרים  לבן  בצבע  ציציות  תמיד  לעשות  בפועל  המנהג  לאשכנזים: 

באיזה צבע שיהיה.

]ומכל מקום גם לשיטת האשכנזים, יש מקום להחמיר לעשות תמיד גם את הבגד לבן, משתי סיבות: א( 

לחשוש לשיטה שמצריכה שגם הציצית תהיה כצבע הבגד, ומאחר ומנהג האשכנזים לעשות תמיד את צבע 

הציצית לבנים, על כן יש להם לעשות את צבע הבגד גם כן לבן. ב( מאחר ומבואר במדרש שלבוש טליתו של 

הבורא לבן, ויש להדמות לבורא בכך[.
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מי שלובש מעיל או לבוש שבתי ארוך שהוא פתוח מאחורה, ויש לו קצוות 
מרבועים, האם הוא חייב בציצית?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( איזה בגד עם קצוות חייב 

בציצית, והאם יש הבדל כמה הוא פתוח בכל צד, ועד כמה ריבוע קצותיו. ב( אם 

הוא חייב, האם מספיק לעגל את אחת הפינות, ועד כמה נחשב עגול כדי לפטור 

אותו.

סימן  ציצית  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

י סעיף יב, שמלבושים שבמצרים, אף על פי שיש להם ארבע כנפות, מכל מקום 

פטורים מציצית. והוסיף הרמ"א, שכמו כן מלבושים של גלילות בני אשכנז וספרד, 

זה  - מכוונים  ושנים לאחריהם  ואין כנפיהם עשויים שיהיו שנים לפניהם  הואיל 

כנגד זה, פטורים מציצית, כי אין זה בכלל הגדרת בגד עם ארבע כנפות.

יוסף, שיש לתמוה  ומקור הדבר מבואר במשנה ברורה, לפי מה שכתב הבית 

במלבושים שלנו שיש להם שתי כנפות בסמוך לצוואר ושתי כנפות בסמוך לארץ, 

למה לא מטילים בהם ציצית? ותירץ על כך כמה תירוצים ודחה אותם בדרכי משה, 

ואמר הוא טעם למנהג, כי מאחר שמצות ציצית הוא לכתחילה שיחזיר ב' לפניו וב' 

לאחריו, ומלבושים שלנו הם כל הארבע כנפות לפניו, ואי אפשר להלביש אותם 

בעניין אחר, ולכן אינם חייבין בציצית, וזהו מה שכתב הואיל ואין כנפיהם עשויים 

שתי כנפות לפניהם ושתי כנפות לאחוריהם.

וכתב עוד בנוגע לאותם בגדים שנהגו לעשותם עם פתח מאחוריהם, ומצוי הוא 

ולפי דברי הדרכי משה חייב הוא בציצית, שהרי שתי  כמה פעמים שרובו פתוח, 

הכנפות שלאחריו מכוונות הם כנגד שתי הכנפות שלפניו. ולכן אדם הרוצה לפטור 

את עצמו, מחויב לעשות שם על כל פנים קרן אחת מאותם ארבע כנפות - עגולה, 

שעל ידי כן תפטר מן הציצית. אולם מסיף שם, שיותר טוב שיעגל עוד שתי קרנות, 

כדי שתישאר רק בת שלש כי עתה היא בת ששה קרנות.

ומדברי המשנה ברורה בסימן קטן לו, מביא שישנם סוגי בגדים כמו חליפות 

הקרנות  שני  עם  יחד  הצדדים,  בשני  קרנות  שלהם  בצוואר  יש  אשר  וחולצות 

שבתחתית הבגד מלפניו, ונמצאו ארבע כנפות, ומסקנת דבריו על פי המגן אברהם, 

שראוי לכל ירא שמים לעשות קרן אחת עגולה.
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ומכל מקום כתב הפוסקים שלא נהגו כן בשום מקום - ואף לא המדקדקים, 

והסיבה, כי מלבד ההיתר של הבית יוסף והדרכי משה הנזכרים לעיל, ישנו גם כן 

טעם להיתר, מחמת שבדרך כלל בבגדים אלו, צוואר הבגד מקופלת ושוכבת על 

)ובאמת  עגולה.  קרן  מלעשות  לגמרי  נפטר  ולכן  תמיד,  שימושו  דרך  וכך  הבגד, 

במלבושים שאין הצוואר מקופל למעלה, אלא מסתיים בקרנות בשני צדדי הצוואר, 

אזי ראוי באמת לירא שמים לעשות קרן אחת עגולה, ומספיק אף לעגל את אחד 

הקרנות שבתחתית הבגד(.

והנה יש מקלים שלא לעגל קרן אחת למטה אפילו בסוגי הבגדים שב' הכנפות 

שרק  יח,  סימן  השולחן  בערוך  כמובא  לסמוך,  מה  על  ויש  זה,  כנגד  זה  מכוונות 

המהדרים מעגלים כנף, מאחר ולשיטתם אין זה בכלל בגד עם ארבע כנפות. ומכל 

ודאי שלכתחילה יש לחשוש לדברי המשנה ברורה שהרוצה לפטור עצמו  מקום 

עגולה.  כנפות  ארבע  מאותן  אחת  קרן  פנים  כל  על  שם  לעשות  מחויב  מציצית, 

או שמדובר בבגד שאין רובו פתוח, ויכול לתפור חלק מהפתיחה עד שלא ישאר 

רובו פתוח. וכן כתב בחריפות בספר מעורר ישנים אות ז', שאין ללבוש הבגד כמו 

סירטוק, עד שיעגל כנף אחד או על כל פנים יתפור הסדק היטב שלא יהיה רובו 

פתוח, וצריך להוכיח מי שאינו מקפיד על כך אפילו מאה פעמים.

ובנוגע לשיעור העיגול של הקרון, מבואר בשולחן ערוך שם בסעיף ט' שהכנפות 

צריך שיהיו מרובעות ולא עגולות. ובביאור הלכה שם דיבור המתחיל ולא מסתפק 

ידי משהו  לומר שעל  אין סברה  כי  עגולות,  נקראים בשם  עד כמה השיעור שבו 

שיעגל חודו של כנף תפטר הבגד מציצית.

אמנם יש כותבים שהמנהג לסמוך על עיגול כלשהו - אם נראה היטב למראית 

העין, כמבואר באשל אברהם, שמספיק עיגול כל שהוא, ואין צריך שיהיה העיגול 

בכל שיעור הכנף, אך רבים מביאים את דברי המור וקציעה כאן, שאין נקרא עיגול 

אלא אם כן מתפשט על כל שיעור הכנף, כלומר כשיעור שלשה אצבעות לכל צד.

העולה מהאמור: מעיקר הדין מי שמקל ולא מעגל בבגדים אלו אף לא קרן אחת 

אין למחות בו, כי יש לו על מה לסמוך.
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אבל לכתחילה יש להחמיר לעגל קרן אחת בעוגל הנמשך כשיעור ג' אצבעות 

)	 ס"מ לפי שיטת רבי חיים נאה(. ואמנם אף המעגל בשיעור 'כל שהוא' וניכר לעין 

שאינו מרובע ממש יש לו על מי לסמוך.

אדם שמניח תפילים של 'רבנו תם', האם יכול לומר בין הנחה של ראש לשל 
יד, תהילים?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם בכלל מותר לדבר 

בין הנחה של ראש לשל יד, והאם יש הפרש בין דיבורי חול לשל מצוה. ב( אם כן, 

האם יש הבדל בזה בין תפילין של רש"י לשל רבינו תם.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן כה 

סעיף ט, שאסור לאדם להפסיק בדיבור בין תפלה של יד לתפלה של ראש, ואם 

הפסיק, מברך על של ראש - על מצות תפילין. וכתב הרמ"א שלשיטת האשכנזים 

שנוהגים לברך שתי ברכות אף אם לא הפסיק, צריך לחזור ולברך על של ראש גם 

ברכת להניח, וגם ברכת על מצות.

בין  דיבר  שאם  כתב,  תפילין,  הלכות  הסידור  פסקי  הרב  ערוך  בשולחן  והנה 

תפלה לתפלה, אזי יברך על של ראש - על מצות תפלין. אך דוקא אם דיבר מעניינים 

שאינם לצורך תפילין, אבל אם הפסיק בעניינים שהם נצרכים לו להנחת תפילין, 

אזי אינו צריך לחזור ולברך על של ראש.

ואמנם לכתחילה אין להפסיק כלל, אלא אם כן אי אפשר בעניין אחר. ולכרוך 

את הרצועה סביב הזרוע לא נחשב הפסק כלל, מאחר וזהו מעניין המצווה עצמה, 

אבל בעניינים אחרים אפילו הפסיק בדברי קדושה הרי זה נחשב הפסק.

ואף על פי כן, אם שמע קדיש או ברכו או קדושה - בין תפילין של יד לתפילין 

של ראש, מותר להפסיק ולענות עם הצבור, ואף על פי שגורם ברכה אחרת על של 

ראש, ואסור לגרום ברכה שאינה צריכה, מכל מקום מאחר ויש אומרים שמברכים 

לעולם על של ראש על מצות תפילין - אף אם לא דיבר בינתיים. ואף שאין לנהוג 

כן לכתחילה על פי הכלל שספק ברכות להקל, מכל מקום לעניין איסור גרם ברכה 

שאינה צריכה, כדאי הם לסמוך עליהם שלא לבטל מענית דבר שבקדושה.
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והנה בנוגע להנחת תפילין של רבינו תם כתב שם בהמשך דבריו, שכל אשר 

התפלה  לאחר  ברכה  בלי  תם  רבינו  של  תפילין  גם  יניח  בלבו  שמים  יראת  ישנו 

בביתו, וילמד בהם שעה אחת - אם חושש להניחן בבית המדרש מפני חשש גאווה, 

או מפני שנוח לו יותר ללמוד בביתו.

ועל כך כותב, שלא יפסיק בשום דיבור כלל בין תפילין של יד לתפילין של ראש 

- אף שאין מברך עליהם ברכה כמו שמברך על תפילין של רש"י, אבל צריך הוא 

להפסיק לענות אמן ואין צריך לומר לשאר דברים שבקדושה, כמו קדושה וברכו 

ואמן יהא שמיה רבא וכדומה. וכן הוא בנוגע למניח המניח תפילין בחול המועד בלי 

ברכה.

מדובר  אם  שגם  משמע  כלל',  דיבור  בשום  יפסיק  'שלא  שכתב  ומדבריו 

בדיבורים מענייני קדושה כמו אמירת תהילים וכיוצא בזה, מכל מקום לא יפסיק 

בהם כלל, בדיוק כמו בהנחת תפילין של רש"י, שבהם ברור שלא ידבר גם כאשר 

מדובר בענייני קדושה, שהרי אפילו מענייני ההנחה עצמה לא ידבר לכתחילה אלא 

אם כן אי אפשר כלל בעניין אחר ללא דיבורים אלו.

בין  להפסיק  שאסור  שכתוב  שמה  שם,  ברורה  במשנה  כן  גם  שכתב  וכפי 

ההנחות, הוא אפילו בדיבור של מצוה, כמו למשל להשיב שלום לרבו וכיוצא בזה, 

לברכה  זה  דיבור  ידי  על  גורם  והוא  זאת בתפילין של רש"י, מאחר  הוא כתב  אך 

שאינה צריכה.

אך ממשיך שם, שאפילו אותם אנשים המניחים תפילין בחול המועד בלי ברכה, 

או המניחים תפילין של רבינו תם לאחר שחלץ תפלין של רש"י, או שחלץ תפלין על 

מנת לחזור ולהניחם לאחר מכן, שבזה פסק הרמ"א בסעיף יב, שאינו צריך לחזור 

ולברך כאשר מניחם אחר כך, מכל מקום ישנו עבירה היא להסיח ביניהם, והטעם, 

משום שלכתחילה צריך שההנחות יהיו סמוכים ותכופים זה לזה, כמו שכתוב 'והיה 

לך לאות על ידך - ולזיכרון בין עיניך', כלומר שהנחתם תהיה באופן שהויה אחת 

לשתיהם.

אסור  עליהם(  מברכים  )שלא  תם  רבינו  של  בתפילין  גם  מהאמור:  העולה 

להפסיק בין ההנחות, ואפילו בדיבורי קדושה כמו תהילים.
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מי שכותב ביד שמאל אך שאר דברים עושה בימין, האם יכול לכתוב תפילין 
ומזוזות?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מי שהוא שמאלי 

האם יש בעיה שיכתוב תפילין ומזוזות. ב( מה הדין אם שולט גם בימין. ג( מה קובע 

בזה הכתיבה או שאר פעולות.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן לב סעיף ה', שהכותב תפילין 

באדם  מדובר  אם  אפילו  וזאת  שלו,  ימין  ביד  שיכתוב  צריך  תורה,  וספר  ומזוזות 

ששולט בשתי ידיו. והטעם, מאחר שאין דרך כתיבה בשמאל.

וכמו כן אפילו לעשות איזה תיקון בעניין הכתיבה ביד שמאל - אסור. אך אם 

מדובר רק בתיקון של הפרדת אותיות הנוגעות זו בזו, נראה שהדבר מותר וכשר 

אפילו ביד שמאל, וכפי שאנו מתירים לעשות תיקון של הפרדת אותיות באמצעות 

כשר  וודאי  בדיעבד  פנים  כל  ועל  לט,  בסימן  כמבואר  לכתיבה  הפסולים  אנשים 

הדבר. )משנה ברורה(.

ואם כתב ביד שמאל, הרי מה שכתב פסול - באם ישנה אפשרות למצוא תפילין 

אחרים שנכתבו ביד ימין.

ואמנם זהו דוקא, אם שולט ביד ימין בלבד, ומכל מקום כתב ביד שמאל, אבל 

אם מדובר באדם ששולט בתי ידיו, אזי אפילו אם כתב ביד שמאל, מה שכתב כשר. 

)מגן אברהם(.

ואפילו במקרה שהוא שולט ביד ימין, וכתב למרות זאת ביד שמאל, הנה הפסול 

בדבר הוא באם אפשר למצוא תפילין אחרים, אבל אם אי אפשר למצוא אחרים, 

אזי יניח את התפילין הללו שנכתבו ביד שמאל, אך לא יברך עליהם, כמבואר בפרי 

מגדים.

והנה ישנם בני אדם שאת כל מלאכתם עושים ביד ימין, אך לגבי כתיבה הם 

כותבים ביד שמאל, וכמו כן יש אנשים שלהיפך, כל מלאכתם עושים בשמאל, ולגבי 

הכתיבה הם כותבים ביד ימין, וכתב הפרי מגדים שלכתחילה לא נכון לקבלו להיות 

סופר לכתיבה, אך בדיעבד אם כבר כתב, הרי מה שכתב כשר.
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'אטר  הנקרא  והוא  שמאל,  ביד  רק  נעשים  כתיבתו  ואף  מעשיו  שכל  ואדם 

יד', הרי יש שמאל שלו נחשבת כיד ימין לגבי כתיבה, והוא כשר לכתיבת תפילין 

לכתחילה. ואדרבה אדם זה אם הוא כתב ביד ימינו הרי זה פסול, כמו אדם ימני 

שכתב ביד שמאל.

ולפי דברי המקובלים, יש להחמיר לענין תפילין שלא יכתוב אותם סופר שהוא 

בכל  הוא  איטר  ואפילו  אדם,  כל  שמאל  שהוא  שלו  בימין  שכותב  הגם  יד,  איטר 

מלאכתו. כמבואר בכף החיים סימן כז, אות לא. ויש להדגיש שלדבריהם אף איטר 

יד מניח ביד שמאל ככל אדם, ואין זה כמבואר בשולחן ערוך.

ואמנם למעשה אין לנו אלא דברי השולחן ערוך והפוסקים, שרשאי לכתוב גם 

תפילין בשמאל שהוא ימין אצלו, ורשאים לקנות ממנו לכתחילה ומהודרים הם, 

כמבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק חלק י' סימן ד', וכן ב'יביע אומר' חלק י' 

סימן ג'.

ויש הכותבים שמכל מקום צריך להודיע לקונה דבר זה, מאחר ואלו הנוהגים 

בכל הדברים על פי האריז"ל עליהם להקפיד בכך גם כן, כמבואר בשאלות ותשובות 

אור לציון חלק ב' פג. ואמנם מזוזות וספרי תורה לדברי הכל רשאי לכתוב. כי כל 

פעלים  רב  ותשובות  בשאלות  כמבואר  תפילין,  לגבי  דוקא  היא  האריז"ל  חומרת 

חלק ב' סימן ט'.

והנה לגבי מי שכותב ביד שמאל אך כל מעשיו בימין או להיפך, למרות שמצינו 

בהלכה שלכתחילה יש לו להימנע מלהיות סופר, הנה הרבה אחרונים כתבו להקל 

בזה כמבואר במקור חיים, ושאלות ותשובות אבני נזר סימן יג.

ביד  מלאכות  לעשות  עצמו  את  שהרגיל  רק  בטבעו,  אטר  שנולד  מי  כן  כמו 

כמבואר  לכתוב.  לכתחילה,  הוא  כשר  הדין  שמעיקר  יד,  כאיטר  הוא  נחשב  ימין, 

במנחת יצחק שם. ואפילו מי שבטבעו עושה מלאכת ביד ימין, וכתיבה ביד שמאל, 

שלכתחילה יש לו להימנע, הנה אם הרגיל את עצמו לעשות מלאכות ביד שמאלו, 

אזי אפילו שישנם מיעוט מלאכות שעדיין עושה ביד ימין, מותר לו לכתוב לכתחילה, 

כבמואר בשאלות ותשובות דברי יציב חלק ב' סימן טו.
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פעולות  ששאר  )למרות  בשמאל  שכותב  אדם  שלכתחילה  מהאמור:  העולה 

עושה בימין( ראוי שלא יהיה סופר סת"ם, אך המיקל וכותב יש לו על מי לסמוך 

'מגילות אסתר'(, ואמנם עליו להודיע לקונה שהוא  )בפרט בכתיבת  מעיקר הדין 

שמאלי בכתיבה.

או שגם  בתוך שקע הבתים ממש,  להיות  חייבים  האם פרשיות של ראש 
הבית  בעור  ונוגעים  מטה  כלפי  הבית  שקע  בתוך  יורדים  שהם  במקרה 

מלמטה זה לא מעכב?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש עניין 

שהפרשיות יהיו בתוך הבתים ממש, ב( האם יש הבדל בזה בין דין לכתחילה לדיעבד 

או על כל פנים הידור.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילין סימן לב 

סעיף מה, שיש לתת כל פרשה - בבית שלה, שתהא זקופה מעומד בביתה.

והנה בספר שני לוחות הברית במסכת חולין, ענין תפילין דיבור המתחיל ארבע, 

מונחים  להיות  צריכים  ראש,  של  תפילין  של  פרשיות  שארבע  לשונו,  וזה  כתב 

בארבע בתים, על כן נראה שיש למחות באלו העושים פרשיות גדולות מאד, באופן 

שהפרשיות אינם מונחים כולם בבתים, רק מקצת הפרשיות הם בתוך התיתורא, 

שעושים התיתורא גבוה מאד, רק יזהרו שהפרשיות יהיו כולם בתוך הבית. עד כאן 

לשונו.

לא מצינו בשום אחד  זו,  לזהירות  בנוגע  אלו  לוחות הברית  דברי שני  ואמנם 

מהאחרונים ונושאי כלי השולחן ערוך שיביאו דבריו )אף שבהרבה מקומות הביאו 

אין  פנים  כל  שעל  מוכח  ומכך  שונים(,  הלכה  בענייני  שכתב  ועניינים  חומרות 

הדברים אמורים אלא לענין לכתחילה ואין זה מעכב, כמבואר בשאלות ותשובות 

מנחת יצחק חלק ו' סימן ה', ובשבט הלוי חלק ג' סימן ג'.

ואף לאלו שדנו לפסול אף בדיעבד, בשאלות ותשובות זבחי צדק חלק ב' סימן 

יב, הנה אין הדברים אמורים אלא כשבאו הפרשיות עד כנגד התיתורא התחתונה, 

אבל כנגד התיתורא העליונה )המחוברת ויורדת מהבית( כשר מעיקר הדין, ובפרט 
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לכתחילה  אף  שרשאים  התיתורא,  נגד  עד  והולכים  יורדים  הבתים  מחיצות  אם 

שיהיו הפרשיות שם. וכן ראוי לעשות כן לכתחילה, וכמבואר בשאלות ותשובות 

צמח צדק סימן ח אות ו, וכן נוהגים הסופרים המומחים.

וגם כאשר באים נגד התיתורא התחתונה, דנו הפוסקים האמורים לומר, שאם 

מעבר  הוא  אם  שכן  וכל  להכשירו,  שיש  שם  מהכתב  שלמטה  החלק  הגליון  רק 

לשיעור הצריך לשם הקפת גוויל.

ואולם, המחמיר לתחוב את הפרשיות שיהיו לגמרי בתוך הבית, יזהר מאד שלא 

יצא שכרו בהפסדו, שפעמים נכנסים בדוחק רב ועלול להיווצר קמטים בפרשיות 

אשר עלולים לפגוע באותיות, וכן יהיה קשה להוציא אותם משם כאשר יתן את 

משם,  בשליפתם  לפרשיות  נזק  שאר  או  קרע  להיגרם  ועלול  לבדיקה,  התפילין 

ובוודאי שאין לשנות עקב חומרה זו ממספר השורות שנהוג לכתוב בפרשיות בכדי 

לקצרם, ואף לא לכתוב כתיבה דקה ואותיות קטנות מאד אשר מכשול הנגיעות 

ושאר פסולים מצוי בהם. כמבואר בפסקי תשובות שם אות ע'.

ואף למחמירים בזה, אין הדברים אמורים אלא בתפילין של ראש, אבל בתפילין 

של יד אפשר להקל בזה יותר, וזאת אף שהפרשה יורדת והולכת לתוך חלל התיתורא, 

אם כי גם בהם ראוי לכתחילה שלא תהיה הפרשה כנגד התיתורא התחתונה. מאחר 

ויש לחוש לדברי לדברי השולחן ערוך הרב סעיף יז, ושארי פוסקים, הסוברים שרק 

יד כתב שלא  נזר סימן  ובספר אבני  ולא התיתורא,  הבתים הם הנקראים תפילין 

על התיתורא  הכוונה  ולדברי כמה מהפוסקים האמורים  אלו,  לדבריו  מצא מקור 

התחתונה, וכפי שמשמע מדברי הצמח צדק שם, שמחיצות הבית של ראש צריכים 

לירד עד סוף התיתורא העליונה.

וכן מוכח מלשון השני לוחות הברית שם - מקור הדברים, וכן מובן הטעם, שזה 

לארבע  מופרדים  יהיו  שהפרשיות  צורך  יש  בהם  ראש,  של  בתפילין  דוקא  שייך 

בתים שונים, והרי בחלל התיתורא אין הפרש וחילוק ביניהם. מה שאין כן בתפילין 

של יש שאין צורך בזה.

ומותר לתחוב חתיכת קלף בתוך הבית למען לחזק את עמידת הפרשה בתוך 

הבית שלא תפול ותרד עם הזמן עד לתחתית התיתורא. כמבואר בשאלות ותשובות 

אבן ישראל חלק ט סימן סג.
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העולה מן האמור: שמעיקר הדין פרשיות של ראש בכל אופן הכנסה לתוך שקע 

הבתים הרי הם כשרים, ]בפרט במקרה שיורדים רק לחלל התיתורא העליונה המחוברת ודבוקה בבית, 

ובפרט אם מחיצות הבית יורדות למקום התיתורא, ובפרט אם מה שיורד מהפרשיות הוא רק הגיליון החלק 

שמעבר לכתב[. ומכל מקום ראוי ליזהר לכתחילה שיהיו מנוחות ותחובות לגמרי בתוך 

הנקבים של הבית, ולא ירדו לחלל התיתורא כלל )אפילו לעליונה הדבוק לבית(.

תפילת  בתחילת  הודו  שלפני  דרבנן  הקדיש  את  שהתחיל  ציבור  שליח 
שחרית, וכמו כן החל עמו יחד אדם שהוא אבל על אחד מהוריו בתוך השנה, 

האם על השליח ציבור להפסיק מאמירת הקדיש, ושרק האבל ימשיך?
הקדיש  של  גדרו  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

שלפני תפילת שחרית, ועל מי הוא חל מעיקר הדין, על השליח ציבור או על חיוב 

של אבלות. גב( האם אדם שהחל לומר קדיש שאינו מחוייב בו, האם עליו להפסיק 

או כיון שהתחיל ימשיך לאומרו.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן נ סעיף א, 

שקבעו חכמים לשנות לאחר פרשת התמיד את פרק איזהו מקומן וכן את ברייתא 

דרבי ישמעאל. והטעם בכדי שיזכה כל אדם ללמוד בכל יום 'מקרא משנה ותלמוד'. 

שברייתא דרבי ישמעאל היא במקום תלמוד, שהמדרש נחשב כתלמוד.

ומה שבחרו דוקא בברייתא זו הוא מפני שהיא תחילת תורת כוהנים - שהוא 

וכן משנת  לאחר אמירת הקרבנות.  אותה  קבעו  לכן  פרשת הקרבנות,  לכל  ראש 

ובכל מקום  איזהו מקומן קבעו לומר אותה לאחר פרשת התמיד, משום שנאמר 

ומגישים? אלא אלו  וכי בכל מקום מקטירים  מקטר מוגש לשמי, ושאלו חכמים 

תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום, שאזי בכל מקום שהם מעלה 

אני עליהם כאלו מקטירים ומגישים לשמי. ועוד, מפני שבפרק זה אין בו מחלוקת 

והוא משנה ברורה למשה מסיני.

ואולם, אין קריאת פרק זה וברייתא זו עולה ללימוד משנה ותלמוד, אלא למי 

שמבין, אבל מי שאינו מבין, צריך ללמוד ולהבין, שאם לא כן אינו נחשב ללימוד, 

שאף בתפלה מוטב להתפלל בלשון שמבין, אלא שיש לומר שאף שהוא אינו מבין, 
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הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו ומבין. אבל אם אומר המשנה ואינו מבין, אינו נקרא 

לימוד כלל.

אך אין זה ממש בגדר לימוד, ולכן מה שנהגו בכמה מקומות שאין אומרים איזהו 

מקומן בבית האבל - מפני שהוא אסור בתלמוד תורה - אין זה נכון, מאחר וכל דבר 

שהוא חלק מסדר היום, אין בו משום תלמוד תורה לאבל, כמבואר בסימן תקנד.

וכן הביא במשנה ברורה סימן נ סימן קטן ב, והוסיף, שבפרט עמי הארצות צריך 

מקרא  לימוד  ידי  בזה  שיצאו  בכדי  והברייתא  המשניות  של  הפירוש  את  שיבינו 

שני  בעל  שכתב  מה  הביא  בנוסף  יום.  בכל  ללמוד  האדם  שצריך  וגמרא  ומשנה 

לוחות הברית, שכאשר האדם אומר פרק איזהו מקומן, או במה מדליקים, או פיטום 

הקטורת, יעשה באמירתו קול ניגון של קריאת משניות.

ולאחר הברייתא נהגו לומר את המשנה - יהי רצון שיבנה בית המקדש, ומקורו 

במסכת אבות פרק ה' משנה כב. ומקור קביעת מקומה כאן מובא לראשונה במחזור 

ויטרי. ובטעם אמירתה מובא, כי לאחר שקיימנו 'ונשלמה פרים שפתינו' באמירת 

הקרבנות, אזי מתפללים אנו שיבנה בית המקדש ונקריב הקרבנות בפועל, ואולם 

ויהיה לנו חלק בתורה, שעל ידה נוכל לעבוד את  גם אז לא תמוש התורה מפינו 

ה' ביראה, כימי עולם - ימי משה רבינו שהיו הקרבנות ערבים להשם יתברך, כפי 

שנאמר בפסוק בויקרא ט' - ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה ואת החלבים. 

וכשנים קדמוניות - זהו כימי שלמה בו נאמר בדברי הימים פרק ז', ואש ירדה מן 

השמים ותאכל את העולה והזבחים.

נא  בסימן  אברהם  במגן  זה  קדיש  והוזכר  דרבנן',  'קדיש  אומרים  מכן  ולאחר 

סימן קטן ג' בשם כנסת הגדולה, שיש אומרים את הקדיש קודם ברוך שאמר, ויש 

שאומרים אות לאחר אמירת יהי רצון - קודם הודו.

הוא  וכן  חיים  עץ  בפרי  כמובא  חובה,  הוא  זה  קדיש  האריז"ל  קבלת  פי  ועל 

בסידורי האריז"ל )סדר איזהו מקומן(, כי בין עולם לעולם תיקנו לומר קדיש, ועד 

כאן הוא עולם העשיה, ומכאן מתחיל עולם היצירה עד יוצר אור - ששם הוא כנגד 

הצורך  שמחמת  רק  האצילות,  עולם  הוא  עשרה  שמונה  ותפילת  הבריאה.  עולם 

לסמוך גאולה לתפילה לא אומרים שם קדיש.
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ומבואר בספר שער הכולל פרק ג' אות כז, שמטעם זה אין הקפדה לסיים את 

אמירת המשניות והברייתא באגדת ר' חנניא בן עקשיא, כפי שמסיימים תמיד לפני 

קדיש דרבנן לאחר תורה לימוד תורה שבעל פה. וכמבואר במגן אברהם בסימן נד 

בסימן קטן ג', ובשולחן ערוך שם סעיף ד', שאין אומרים קדיש אלא לאחר אגדה 

הרב  ערוך  בשולחן  שם  שביאר  וכפי  לכך,  צריך  אין  כאן  אך  פסוק.  דרשת  שהיא 

במוסגר, כיון שקדיש זה הוא חובה. ובפירוש עמק ברכה כתב, שסומכים על פסוקי 

הקרבנות שאמרו לפני משנת איזהו מקומן.

ולכן  ציבור,  לשליח  בעיקרו  שייך  זה  שקדיש  הפוסקים,  כתבו  האמור  פי  ועל 

בין הקהל אדם שהוא  יש  אותו, אלא שאם  לומר  עליו  ואם  לו אב  יש  אפילו אם 

חיוב בתוך שנתו, אזי זכותו קודמת לומר קדיש זה. וכמבואר בפתחי תשובה יורה 

דעה בסימן שעו, סימן קטן ד' בשם תשובות אבן השוהם סימן כ'. ובספר הליכות 

שלמה פרק ו' העיר, שכן היה מורה הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך, לומר קדיש 

זה אפילו מי שיש לו אב ואם. )ואין מקום לומר שיקפידו הוריו על כך מאחר ונהגו 

שהש"ץ אומרו, שוב יודעים שאין זה מחמת אבלות(.

השליח  לאמירת  שייך  עיקרו  התפילה  שבתחילת  הקדיש  מהאמור:  העולה 

ציבור, ולכן גם במקרה שהתברר שישנו אבל שהחל גם לאומרו, מאחר ועיקרו שייך 

לש"ץ והוא החל כבא לאומרו, אזי ימשיך לומר אותו יחד עמו ולא יפסיק.
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כשרות המאכלים

האם צריך להקפיד על המתנת שש שעות בין בשר לחלב, עם ילדים שלא 
באו עדיין לגיל חינוך מצוות?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור להמתנת שש 

שעות בין בשר לחלב ומה טעמו. ב( האם יש הבדל בין ילד שהגיע לחינוך מצוות 

לבין ילד שלא הגיע לכך, ומה גדר הגיע לחינוך בנוגע לזה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן שמג סעיף א', ששיעור 

וידיעתו - בכל דבר לפי  גיל החינוך במצוות עשה, הוא בכל תינוק לפי חריפותו 

ענייניו, כמו למשל ילד קטן שכבר יודע מעניין שבת, חייב לשמוע קידוש והבדלה, 

וכן ילד קטן שיודע להתעטף כהלכה חייב בציצית, כמבואר בסימן יז, וכן כל כיוצא 

בזה בשאר כל המצוות - בין במצות עשה של תורה בין במצוות של דברי סופרים.

אבל שיעור גיל החינוך במצוות לא תעשה - בין של תורה בין מדברי סופרים, 

הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה, כלומר כל תינוק שמבין כשאומרים לו שזה אסור 

לעשות או לאכול. אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל, אין אביו מצווה למנוע אותו בעל 

כורחו מלאכול מאכלות אסורות או מלחלל שבת, - אפילו כאשר מדובר באיסור 

של תורה, כיון שאינו מבין כלל את העניין שמונעו ומפרישו ממנו. למשל אם הילד 

הקטן הוא כהן, אינו צריך להוציאו מבית שהטומאה בתוכו, - אלא אם כן הוא בר 

הבנה בעניין טומאה וטהרה, שאזי אביו מצווה להוציאו.

והנה בתשובות והנהגות כרך א סימן תלה כתב, שנראה לומר על פי זה, שמיד 

כאשר הילד מבין את ענין האיסור של חלב אחר בשר, ואפילו אם הוא בגיל שנתיים, 

כבר ראוי לחנכו להמתין בין בשר לחלב, ובדומה לכל שיעור חינוך באיסורים.

ועל כן יש להמתין שיעור שעה לאחר קינוח והדחה, כי זהו עצם ועיקר השיעור 

גיל  - שזהו  או שש  לגיל חמש  ביורה דעה בסימן פט, אבל כשמגיע  לפי הרמ"א 

בגיל  ולערך  שעות,  שלוש  עד  להמתין  יותר,  לחנכו  להתחיל  ראוי  למצוות,  חינוך 

תשע או עשר - להמתין שש שעות, ואמנם בחכמת אדם כלל מ' דין יג, מקל בחולה 



211תיילהו תייליי ויייית      

קצת אחרי ששהה שעה, והוא הדין בקטן, אבל קצת חינוך צריך, וראוי על כל פנים 

כאשר הוא עוד קטן לדקדק מאד לחנכו שימתין כבר אז שש שעות דוקא.

שהשיעור  כיון  אבל  הפוסקים,  בגדולי  מבואר  זה  דין  מצא  שלא  שם,  ומסיים 

חינוך יש לקבוע באופן שיתרגל כשיגדיל לקיים דין שהייה כהלכתה, נראה שיש 

לנהוג כמבואר.

ובנוגע לתינוקות ממש כתב בשבט הלוי חלק ד סימן פד, שאין מקום להחמיר 

בשהייה קצת בין בשר לחלב. וכן באותם קטנים שמבואר ברמ"א אורח חיים סימן 

שכח סעיף יז שיש להם דין חולה שאין בו סכנה. ומבואר בפוסקים אחרונים בסימן 

פט כאן, שבחולה שאין בו סכנה מותר להתיר בסעודה אחרת בלי שהיה, ועל כל 

פנים בשהייה מועטת וכדעת התוספות. ואף על פי ששם אינו מבואר שיש להם 

דין חולה שאין בו סכנה - אלא לעניין עצם אכילתם, שאם לא יתנו להם ולעשות 

כן כאן אפשר לאכול דברים  לו מאכלו בכלל. מה שאין  יחסר  גוי  ידי  מלאכה על 

אחרים. מכל מקום גם כאן הרבה פעמים שרוצה רק במאכלי חלב - אחרי אכילת 

בשר, ואם כן שייך האמור.

הכריע  עוף  ובבשר  שבקטנים  קה  חולין  במסכת  המאירי  שכתב  מה  והביא 

מכח  שלנו  חומרא  שזוהי  לומר שמכיוון  שיש  אף  לשיטתו.  אפילו  להקל  המאירי 

מנהג הראשונים היא חמורה יותר, כי אולי הנהיגו כן גם בקטנים. מכל מקום לצורך 

בשאלות  כתב  וכן  בזה.  המאירי  הוראת  על  לסמוך  שאפשר  נראה  פנים  כל  על 

להקל  שיש  בוודאי  שבקטנים  ד,  סימן  דעה  יורה   - א  חלק  אומר  יביע  ותשובות 

מסעודה לסעודה בין בקיץ בין בחורף. ואפילו לאחר שעה המקל בזה לקטנים יש לו 

על מה שיסמוך. שאין להחמיר ולהצריך שש שעות לקטנים, ודי להמתין שעה אחת.

העולה מהאמור: שחינוך שייך גם בהמתנה בין בשר לחלב, ואין לזה גיל מדוייק 

עד  לזמן  מזמן  ההמתנה  את  ומעלים  איתו  להמתין  מתחילים  הבן  כח  כפי  אלא 

להמתנה של שש שעות במשך הזמן. ]במקרה שמצטער הרבה להמתין, אזי אם הוא לפני גיל עשר 

יש מקום להקל בהמתנה מועטת של שעה. אבל לאחר מכן יש מקום לחנך אותו להמתין בכל זאת.
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כשרות המאכלים

העשוי מפסטה חיטה מעורב בחתיכות קטנות של בשר, מה ברכתו?
זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה דינם של תערובת  בכדי לענות על שאלה 

שתי מינים לגבי ברכה. והאם יש הבדל אם מדובר שמעורב שם גם מאכל שברכתו 

מזונות. ב( האם יש הבדל אם יתבשלו יחד או לא. או אם הבשר ניכר לעצמו בתבשיל.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב סדר ברכת הנהנין פרק ג סעיף 

א, שכל תערובת של שני מינים שהם מעורבים יחד ואין ברכותיהם שוות, אזי אם 

האחד הוא עיקר והשני אין נותנים אותו בו כי אם בכדי לתקן ולהכשיר אותו, הרי 

העיקר פוטר את הטפל בברכתו - בין מברכה ראשונה בין מברכה אחרונה, ואם 

שני המאכלים הם עיקר, אם אחד מהם הוא הרוב במאכל, הרי הוא נחשב עיקר, 

והמיעוט נחשב טפל - ובטל לגבי הרוב.

אמנם כל זה בשאר מינים, אבל במין דגן, הואיל והוא נקרא מזון, הרי הוא נחשב 

עיקר לעולם, שאפילו אם רוב התבשיל הוא דבש או מינים אחרים, ומיעוטו הוא 

מאחד מחמשת מיני דגן, אזי אפילו אם עיקר התבשיל בא מחמת הדבש או המינים 

האחרים, ומין הדגן אינו אלא להטעים אותו ולהכשיר אותו, הרי הוא נעשה עיקר, 

ומברך עליו בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש. ואולם גם זה הוא רק בתנאי 

בלבד, אינו  שישנו ממשות של מין הדגן במה שאוכל, אבל אם אין בו אלא טעמו 

מברך בורא מיני מזונות.

אמנם יש חולקים על כך ואומרים, שאין לברך לאחריו מעין שלוש על תערובות 

חמש מיני דגן, אלא אם כן יש בתערובות כזית דגן בכדי אכילת פרס. ויש לחשוש 

לדבריהם, לאכול עוד כזית שברכתו האחרונה היא על המחיה בוודאי, ועוד כזית 

שברכתו היא בורא נפשות רבות בודאי, וכך יצא מכל מקום על מאכל זה.

והנה כל האמור שמין הדגן מועט נחשב עיקר, הוא רק כאשר נותנים אותו לתת 

טעם בתערובת, אבל אם נותנים אותו רק בכדי לצבוע את התבשיל או בכדי לדבקו 

ולהקפות אותו - שיהיה עבה קצת, הרי הוא טפל לתבשיל, ואין מברכים עליו בורא 

מיני מזונות אלא את ברכת התבשיל.

אך כל זה דוקא כאשר לא מתכוונים כלל לאכילת מין הדגן, אבל אם מתכוונים 

שאר  לאכילת  הכוונה  עיקר  אלא  עיקר,  אף שאינה  אזי  הדגן,  מין  לאכילת  כן  גם 
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המינים, כמו למשל מיני מתיקה מקמח נילוש בדבש, שהדבש הוא הרוב והעיקר 

באכילה זו - לצורך עידון ותענוג מהמתיקות, ואכילת הקמח אינו עיקר כל כך, אף 

על פי כן נחשב הקמח עיקר - לברך עליו בורא מיני מזונות ומעין שלוש, אבל לא 

זו אינה למזון  לברך עליו המוציא וברכת המזון, מאחר ועיקר עשיית ואפיית פת 

הוא טפל,  והקמח  ובזה המזון  ותענוג מהמתיקות,  לעידון  ולסעוד את הלב, אלא 

ולא עיקר עשייתה ואפייתה, אלא אם כן אכל כשיעור קביעות סעודה כמו שנתבאר 

בפרק ב'.

והנה בשולחן ערוך הרב שם בפרק ג סעיף ז, כתב בנוגע לעיסה שיש בה מילוי 

בשר ודגים, או גבינה ופירות וכיוצא בהם, שבזה נעשה המילוי טפל לעיסה, ונפטר 

בברכת העיסה, בין שברכתה המוציא בין שברכתה בורא מיני מזונות.

ואפילו במקרה שאוכל רק אחר כך את המילוי לבדו, ואפילו אם המילוי רב מאד 

ועיקר הכוונה בעיסה זו לאכילת המילוי, מכל מקום מאחר שהאדם מתכווין ורוצה 

גם כן את אכילת העיסה שהיא ממין דגן, אזי ברכתו היא מיני מזונות. ואפילו אינו 

צריך להחמיר ולקחת קצת המילוי מן העיסה ולברך עליו, כי היא ברכה לבטלה, 

שמאחר שבירך על העיקר, אינו צריך לחזור ולברך על הטפל. אבל אם אינו אוכל 

אלא את המילוי לבד - בלא פת, מברך עליו ברכה הראויה לו - שהכל או בורא פרי 

האדמה, או בורא פרי העץ.

היטב  ומעורב  דק  דק  חתוך  והבשר  יחד  התבשלו  אם  האמור:  מכל  העולה 

בפסטה, ברכת התבשיל מזונות בלבד. אבל אם מדובר בחתיכות גדולות של בשר 

הניכרות בפני עצמם, יברך עליהם בנפרד.

האם יש חיוב להקפדה שיהיו שתי מפות בבית אחת למאכלי חלב ואחת 
למאכלי בשר?

ומה  החיוב  מקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

טעמו, האם זהו מחמת חשש של שאריות ממשיים מהמאכלים הקודמים, או רק 

מבליעות שישנם על השולחן. ב( אדם שלא מניח שתי מפות האם יש עליו חיוב 

לנקות את השולחן על כל פנים בין שתי האכילות.
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בשר  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית  תשובה: 

מעל  לבער  צריך  בשר,  לאכול  ורוצה  גבינה  שאכל  מי  ד,  סעיף  פט  סימן  בחלב 

השולחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה. וכמו כן אסור לאכול גבינה על מפה שאכלו 

בה בשר. וכן להיפך אסור לאכול בשר על מפה שאכלו בה מאכלי חלב. וכל שכן 

שאסור לחתוך גבינה אפילו צוננת, בסכין שרגילים לחתוך בה בשר. ולא עוד אלא 

אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בו בשר. וכן להיפך 

גם כן אסור. ומכל מקום על ידי נעיצת הסכין בקרקע קשה, מותר.

ולרשום  נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים,  ומסיים הרמ"א שם, שכבר 

אחד מהם שיהא לו היכר. ונהגו לרשום של חלב, ואין לשנות מנהג של ישראל.

אפילו  שהרי  סכינים,  שתי  לייחד  ישראל  שנהגו  הלשון  קצת  קשה  ולכאורה 

במפה כבר נכתב לפני זה שאסור על פי דין לאכול עליה מאכלים מהמין השני, ואם 

ורגיל  כן נראה שזהו כמו מכל שכן בנוגע לסכין שממש חותכים בו מהמין השני 

שנשאר בו שומן דבוק, ומה צריך למנהג בזה?

לחתוך  אסור  המנהג  שלפי  היא,  הרמ"א  שכוונת  שנראה  זהב,  בטורי  וביאר 

גבינה בסכין של בשר אפילו על ידי נעיצה בקרקע, כי כך החמירו על עצמם לקחת 

לגבינה סכין אחר דוקא. אבל מכל מקום לחתוך בו לחם לאכול גבינה, בזה וודאי יש 

לנו לסמוך על מה שמקנח אותו תחלה, וכן נראה בפשטות.

על  לחם  לחתוך  שמותר  שכתב  זהב  הטורי  דברי  על  הפוסקים  כתבו  ואמנם 

ידי קינוח הסכין, שמכל מקום מנהג העולם שנזהרים אף בזה, ואינם חותכים אף 

לחם בסכין מהמין השני, כאשר רצונם לאכול עמו ממין אחר. אם לא בשעת הדחק 

ובדרך ארעי. )פרי מגדים(.

ד',  בסעיף  הלבוש  בעל  בשם  שם  כתב  הסכינים,  על  שרשומים  מה  ובעניין 

החריץ  שאת  כלומר  חלב,  חריצי  וסימנך  החלבית,  בסכין  סימן  לעשות  שנוהגים 

לסימן עושים בחלבי. ולא יעשה הסימן בשל בשר שמא יבוא אחר להשתמש בו 

במאכלי חלב, מאחר והמנהג שרוב האנשים עושים את סימן החריץ בשל החלבי. 

ועל פי זה, והמוצא סכין מסומן בחריצה ברחוב של יהודים, וודאי של חלב הוא.

והנה יש מביאים, שהמדקדקים יש להם שלשה סכינים, אחד של גבינה ואחד 

של בשר ואחד לחתוך בו לחם, ומנהג נכון הוא )פרי חדש(. וכפי שכבר הביא בפרי 
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מגדים שמנהג העולם ליזהר בזה שלא לחתוך לחם בסכין חלבית או בשרית. אף 

וכן הביא בערוך השולחן אות טז, שיש  שמעיקר הדין אין בכך בעיה וחשש כלל. 

ואחד  חלב,  של  ואחד  בשר  של  אחד  סכינים  שלשה  להם  שיש  מהמדקדקים 

לחם.  לחתוך  רק   - בחלב  ולא  בבשר  לא  בו  משתמשים  ואין  לחם,  בו  שחותכים 

וסימנך חריצי חלב  ונוהגים כדי שלא להחליף רושמים כמו חריצים על של חלב 

ואין לשנות.

לחם  בו  לחתוך  הוא  יכול  אזי  אחד,  סכין  רק  לו  שאין  שמי  שם,  כותב  אמנם 

יזהר לקנח את הסכין יפה יפה בין שימוש לשימוש שונה. וקערות  לשניהם, ורק 

קטנות וגדולות שבבית של בשר לבד ושל חלב לבד, גם כן יעשו משני מינים להיכר 

בכדי שלא יתחלף, וכן בכפות ומזלגות, וכן כל הכלים. או לעשות חריצים על של 

חלב, וכן נהגו כל ישראל.

כמו כן מובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פח סעיף ב, שבני 

אנשים האוכלים על שולחן אחד זה בשר וזה חלב, יהיו זהירים שלא לשתות מכלי 

אחד, משום שהמאכל נדבק בכלי. וכל שכן שלא יאכלו מפת אחת. וכן נוהגים ליחד 

כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל 

במלח. ולכן אפילו אם הם בשתי שולחנות ואפילו שני אכסנאים שאינם מכירים זה 

את זה ואין חשש שיבואו לאכול זה מזה, מכל מקום אסור מטעם האמור.

וגם למאכלי  גם למאכלי חלב  אין להשתמש באותה מפה  מן האמור:  העולה 

בשר. אך אפשר להקל להשתמש באותו שולחן שני סוגי המאכלים כאשר מנקה 

היטב את שאריות האכול מהאכילה הקודמת. ויש מחמירים שבכל אופן תהיה מפה 

נפרדת לסוג האוכל השני.

אם חיממו בתוך תבנית אחת זה לצד זה - שניצל בשרי ושניצל דג על גבי 
פלטה עד שנעשו רותחים, האם מותר לאכול מהם?

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

גם  או  בבישול  רק  הוא  האיסור  האם  ב(  טעמו.  ומה  ודגים  בשר  אכילת  לאיסור 

בהתערבות אדים באפיה יחד. ג(האם יש הבדל באיזה בשר מדובר, והאם חיממו 

אותם אם מכסה סגור למעלה או שהתבנית היתה פתוחה לאויר.
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עובדי  מאכלי  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

כוכבים סימן קטז סעיף ב, שצריך ליזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד, מפני סכנה - 

שקשה לצרעת.

כן אין לצלות  יחד, אלא כמו  זה רק לאכול אותם ממש  והוסיף הרמ"א, שאין 

בשר יחד עם דגים, משום הריח והאדים הנדבקים וחודרים מזה לזה. ומכל מקום 

באופן זה שרק הריח והאדים נדבקו זה בזה, אינם נאסרים בדיעבד. וטעם הדבר 

הביא בביאור הגר"א שם סימן קטן ג' שהוא כמבואר בסימן קח, שבדיעבד סוברים 

אנו את הכלל ש'ריחא לאו מילתא היא', ואין לה כח לאסור דבר.

והאם יש הפרש בזה בין בשר עוף לבשר בהמה, הנה בפתחי תשובה שם סימן 

ב' סימן קד, לגבי שומן  ב', הביא מה שכתב בזה בתשובת שבות יעקב חלק  קטן 

אווז שנתערב בתוך תבשיל של דגים, האם יש חשש סכנה בדבר או לא, כי אולי יש 

לומר שאין סכנה רק בבשר בהמה, מה שאין כן בבשר עופות שנבראו רק מהרקק, 

וברגליהם יש להם קשקשת כדגים, אפשר שאין חשש סכנה זה, והם לגבי זה כמין 

דגים. וכתב על כך, שלפועל אין חילוק, וכן מוכח מדברי הפוסקים.

ריחא  משום  דגים  עם  בשר  לצלות  אסור  לכתחילה  רק  מדוע  הדבר  ובטעם 

מילתא, אבל בדיעבד מותר, כתב בשפתי כהן, שהוא משום שלא נחשב סכנה רק 

אף  אסור  בזה  לחברו,  מאחד  נוזל  עצמו  שהשומן  סמוכים  הם  ואם  בישול.  בדרך 

בדיעבד מאחר ואין זה רק הריח והאדים, אלא מגוף התבשיל עצמו.

והביא מה שכתב המהרש"ל, שמותר לצלות דגים עם בשר בתנור אחד אפילו 

לכתחילה, כי לא אומרים את הדין של 'ריחא מילתא' - לענין סכנה, כי דוקא כאשר 

צולים אותם מחוברים זה אצל זה אסור, ואמנם בספר באר שבע דף קא האריך בזה 

וחלק עליו, ופסק שאפילו בדיעבד אסורים משום ריחא מילתא, אפילו אם נצלו 

בתנור אחד. וכתב שאפילו במקום שנוהגים להתיר לעניין איסור  נפרדים זה מזה 

בדיעבד ריחא מילתא, ולאסור רק לכתחילה כמובא לעיל בסימן קח, מכל מקום 

לענין סכנה אסור אפילו בדיעבד.

ולעניין ביטול הביא הטורי זהב, שכל דבר שיש בו משום סכנה דינו כמו איסור 

שניתן לבטל אותו בשישים, אך בפרט מסוים הוא יותר חמור, שאפילו ביבש במינו 

צריך ששים. וכל שכן חתיכת בשר שנפלה לסיר שיש בו דגים או להיפך - שיש 
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שם סכנה, שצריך שישם נגדו. אבל משום טעם בליעת כלי אין לחוש, ואינו צריך 

הגעלה משום זה.

בארבעים  אפילו  לגילוי  שחוששים  בטור  מבואר  שהרי  משה,  בדרכי  והקשה 

סאה מים, ואי אפשר שלא יהיה שם פי שישים - אפילו אם שתה נחש ממנו, וכן 

כתב במהרי"ל, ששלפוחית מדג שנפלה לקדירת בשר ונתבשל שם ואסר הכל - 

משום סכנה, ומשמע שלא מועיל שישים בזה, מאחר וסכנה חמורה מאיסור. אך 

גדול  בתנור  להחמיר  אין  לכתחילה  שאפילו  סובר,  המהרש"ל  לעיל,  שמובא  כפי 

לענין זה, אף על פי שלענין איסור בשר בחלב מחמירים לכתחילה, ולכן נראה לומר, 

שאותם לחמים שאופים בתנור אחד עם בשר - אין סכנה כלל לאכלם עם דגים, אף 

על פי שהתנור היה סתום.

וכן כתב בפרי חדש, שיש לחלק עניין סכנה מאיסור, כי יש לומר שלעניין איסור 

לא אסרו אלא משהו ממשות של איסור, אף שאין שם טעם כלל, מכל מקום ישנו 

לאיסור. אבל הריח אף שנרגש באוכל, מכל מקום אין שם גופו וממשו של איסור, 

וריחא לאו מילתא היא בענין איסורים. אבל לענין דג שנצלה עם בשר או להיפך, 

שהריח מתפטם ומתפשט - וקשה לדבר אחר, ובענייני הרפואות הריח מזיק ביותר. 

אבל אם ישנו גופו של דג ויש ששים לבטלו אין כאן במציאות ריחא של פיטום ולא 

טעם כלל, כי מתבטל לגמרי - ויש להתירו בפשיטות.

העולה מהאמור: שבמקרה השאלה יש להתיר את השניצלים שלא נגעו זה בזה, 

אף שהיו בתבנית אחת, אך כל מה שנגע זה בזה בתוך התבנית יש לאסור מחמת 

השומן שנפרש ומתערב זה בזה.

אם שכחו להפריש חלה וכבר עשו מהבצק לחמניות, כיצד יש להפריש את 
החלה כעת?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מהו הזמן של הפרשת 

החלה, והאם ישנו הפרש בין אם כבר עשו ממנו חתיכות בפני עצמם או שהוא 

לדבקם  שצריך  או  מלמעלה  כיסוי  באמצעות  לחברם  ניתן  האם  ב(  שלם.  עדיין 

חזרה ביחד.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכז 

סעיף ב, אימתי מפרישים חלה, כאשר יתן האדם את המים ויערב הקמח במים. אך 

זהו דוקא כאשר לא ישאר שם בעריבה קמח שלא נתערב במים בשיעור עומר. ואם 

אמר 'הרי זה חלה על העיסה ועל השאור ועל הקמח שנשתייר, ולכשתעשה כולה 

עיסה אחת תתקדש זו שבידי לשם חלה', הרי זה מותר. וכן אם מתנה שתחול החלה 

אף על הקמח שיתערב אחר כך בשעת עריכה. וטוב ללמד את הנשים להתנות כן, 

אם יש לחשוש שיתערבו שיעור חלה אחר כך. וצריך ליזהר שלא לשרוף את החלה 

עד לאחר כל העריכה.

אך בזמן הזה טוב להמתין מלהפריש חלה עד לאחר גמר הלישה, שתיעשה כל 

העיסה גוף אחד. כלומר בזמן הגמרא שהיו עושים את העיסה בטהרה, תקנו להם 

חכמים לנשים שיפרישו החלה בטהרה מיד שידבק הקמח מעט, כי חששו שמא 

תטמא העיסה ויצטרכו להפריש חלה טמאה ולא תהיה ראויה לכהן, אבל בזמן הזה 

שכל העיסות טמאות מכל מקום, אזי טוב להמתין מלהפריש חלה - עד לאחר גמר 

כל הלישה, שתעשה כל העיסה גוף אחד ויפריש החלה על הכל.

והנה בשולחן ערוך שם בסעיף ה כתב המחבר, שאם לא הפריש החלה בעודה 

זו  בצק, אלא אפה הכל, הרי זה מפריש חלה מן הפת לאחר אפייתה, ויאמר 'הרי 

חלה'.

הרי  נדרש:  י' מהספרי, שם  סימן קטן  הגר"א שם  בביאור  ומקור הדבר הביא 

שלא הפריש אדם חלה מן העיסה, שומע אני שלא יפריש מן הלחם, תלמוד לומר - 

'מלחם הארץ תרימו', וכן הובא במשנה ובגמרא בכמה מקומות.

והנה אדם ששכח להפריש חלה מן העיסה, ונזכר לאחר שאכל כבר רובה של 

המאפים שנאפו ממנה, מארץ ישראל יפריש חלה מן הנותר. ובחוץ לארץ לכתחילה 

מותר להפריש חלה לאחר מכן מהנותר. כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן שכג.

אחת  בכל  אין  כאשר  לזה,  זה  העיסות  דיבוק  באמצעות  העיסות  צירוף  והנה 

מהם שיעור חלה, או על ידי שמכניס אותם יחד לתוך כלי אחד שיש לו בית קיבול 

ואף ראוי שיגעו זה בזה, הוא רק כאשר לש מלכתחילה את העיסות באופן שאין 

בכל אחת מהן שיעור חלה, שאזי בכדי להצטרף לשיעור חלה, צריך לצרפם באופן 

האמור. כמבואר בשולחן ערוך יורה שעה בסימן שכה סעיף א. וכמו כן ניתן לכסות 
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את כל הבצקים יחד במפה אחת מלמעלה ומלמה, כמבואר בשפתי כהן שם סימן 

קטן ה', ואפשר אפילו מפה כל שהיא- גם חד פעמית.

אך זהו דוקא כאשר אין בכל אחת מהעיסות בפני עצמה שיעור חלה, אבל אם 

ישנם שתי עיסות שבכל אחת מהם בפני עצמה ישנו שיעור חלה, אין צריך לכל 

ניתן להפריש מאחת על חברתה ללא צירוף, מאחר  אופנים אלו של צירוף, אלא 

ובכל אחת מהם יש שיעור בפני עצמו, וכפי שמבואר בשולחן ערוך יורה דעה סימן 

שכב סעיף ב'. ואמנם זהו דוקא כאשר אינו מקפיד על עירוב העיסות זה בזה כמו 

למשל אם אינם עשויים ממינים שונים שמקפידים על עירובם או כאשר אחת מסוג 

אחת והשניה מסוג עריכה שונה.

העולה מהאמור: ניתן להפריש מאחת הלחמניות חלה ללא צורך של צירופם 

גם  הצורך  בשעת  להפריש  ניתן  ובחו"ל  האפיה.  לאחר  להפריש  ניתן  )ואף  יחד. 

לאחר שאכלו מהלחם, ולהשאיר כשיעור הפרשה בסוף(.

המאכל  דין  מה  צהובה,  גבינה  עם  לחם   - בשרי  במיקרוגל  חיממו  אם 
והמיקרוגל?

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

להשתמש במיקרוגל גם לבשרי וגם לחלבי עם הכשרה בינתיים. והאם יש הבדל 

אם המיקרוגל נקי או לא או אם הוא בן יומו. ב( האם מיקרוגל שנטרף יש אפשרות 

להכשיר אותו.

בשיירי  מלוכלכים  המיקרוגל  של  הפנימיים  הדפנות  שאם  לציין  יש  ראשית 

מאכלים בשריים ממה שחיממו בהם בעבר, או אפילו אם הם נקיים לגמרי, אלא 

החלבי  המאכל  לחימום  שעות  וארבע  עשרים  בתוך  בשרי  מאכל  בו  שחיממו 

שהוכנס בו בטעות, אזי אסור לאכול את המאכל החלבי שהתחמם בו בטעות, מאחר 

ובחימום נספג במאכל החלבי מהטעם הבשרי שנספג על ידי האדים במיקרוגל: - 

או מהטעם הבלוע הטוב מהחימום שבתוך עשרים וארבע שעות, או משיירי מאכל 

ממשיים בהם לא אומרים נותן טעם לפגם. )דרכי הלכה ב, ב(.
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אבל אם המיקרוגל נקי בדפנות, וכמו כן לא חיממו בו מאכל בשרי בתוך עשרים 

וארבע שעות לחימום המאכל החלבי שהוכנס בו בטעות, מותר לאכול את המאכל 

החלבי שחיממו בו בטעות, מאחר שהטעם שנפלט כעת לתוך המאכל החלבי הוא 

למרות   - חלבי  מאכל  לכתחילה  זה  במיקרוגל  לחמם  אסור  שאמנם  פגום,  טעם 

שהטעם בו כעת פגום, מכל מקום במקרה האמור שבדיעבד חימם כבר מאכל חלבי 

בתוכו, אין הוא נאסר באופן זה שהטעם הנבלע בו הוא פגום.

מאחר  הנוסף,  השימוש  לפני  אותו  להכשיר  יצטרכו  המיקרוגל,  לגבי  ואמנם 

והוא קיבל כעת טעם מהמאכל החלבי שהתחמם בו, ונספג בו על ידי האדים. ואף 

אם ירצה להמתין עשרים וארבע שעות עד לחימום מאכלי בשר בתוכו, מכל מקום 

עדיים ספוג במיקרוגל זה טעם של המאכל החלבי שאף שהוא פגום לאחר עשרים 

וארבע שעות, הרי אסור לכתחילה לחמם ולבשל בשר או חלב עם טעם המין השני 

אף שהוא פגום.

והנה מעיקר הדין מותר להשתמש במיקרוגל למאכלי בשר וגם למאכלי חלב, 

בזה אחר זה, בתנאי שהתבשיל יהיה מכוסה בתוך קופסה בצורה הרמטית, באופן 

כי  ניילון,  כיסוי  לזה  מספיק  לא  ולכן  בתוכו,  ויתפשטו  החוצה  יצאו  לא  שהאדים 

צריך  כן  וכמו  החוצה.  ויוצאים  הניילון  את  ועוברים  חודרים  האדים  הטבע  בדרך 

שיהיו שתי קופסאות אחד למאכלי חלב ואחד למאכלי בשר, וכן המכסים שלהם, 

ההוראה  היכל  בספר  כמבואר  למיקרוגל,  מחוץ  רק  חיממם  לאחר  אותם  ויפתחו 

חלק א' עמוד קלא.

ואופן ההכשרה של המיקרוגל במקרה האמור שחיממו בו מאכל חלבי ונספג בו 

הטעם על ידי האדים הרותחים, יש לנקות אותו היטב מכל שארית וממשות הדבוקה 

בו, ולהניח בתוכו כוס עם מים וסבון נוזלי בתוך המים, וידליק את המיקרוגל על 

חום גבוה למשך זמן כך שהאדים הרותחים העולים מהמים עם הסבון יחדרו לתוכו 

ויפלטו ויפגמו את הטעם הבלוע בו, ולאחר מכן ימתין מלהשתמש בו במשך עשרים 

וארבע שעות.

ולהכשיר את המיקרוגל באמצעות עירוי מכלי ראשון רותח על גביו, יש אומרים 

שאינו מועיל מאחר וישנו חשש שהאדם לא יערה ויכשיר אותו כראוי בכל צדדי 

הדפנות כי יחשוש שמא יחדרו המים בנקבי המיקרוגל ויחדרו למקום החשמל שבו 



221כשוות המאכלית      

ויתקלקל, ועל כן לא יכשיר אותו כראוי, כמבואר בספר שבות יצחק פרק ה' אות 

ד'. אמנם יש אומרים שמאחר ובליעתו היתה באמצעות האדים הרותחים שוב ניתן 

להפליט אותם באמצעות עירוי מכלי ראשון רותח, ואין חשש שלא יערה כראוי, 

מאחר והדפנות מבפנים ללא נקבים, וכמו שאין האדים העולים מרתיחת החימום 

לא הורסים את המיקרוגל. כמבואר בספר מקראי קודש עמוד שדמ.

והצלחת של המיקרוגל העשויה מזכוכית, לבני ספרד אינה בולעת כלל, ולכן די 

בשטיפה ורחיצה היטב משארית הדבוקה בה, ולבני אשכנז יש להכשיר גם אותה, 

וכפי שמקילים הרבה פוסקים שאפשר להכשיר כלי זכוכית אם זה אינו לצורך חג 

הפסח, כמבואר בסוף סימן תנא.

העולה מן האמור: לגבי המאכל: שאם הוא לא נקי משאריות מאכל בשרי או 

שהוא בן יומו, צריך לזרוק אותו לאשפה. ואם הוא נקי מותר בדיעבד למרות שהוא 

בן יומו.

יניח  מכן  ולאחר  היטב,  אותו  שינקה  ידי  על  להכשירו  יש  המיקרוגל,  ולגבי 

בתוכו כוס המתאימה למיקרוגל עם מים חמים המעורבים בחומר ניקוי, ידליק את 

המיקרוגל למשך עשר דקות. ולאחר מכן ינקה אותו מהאדים וימתין עשרים וארבע 

שעות עד לשימוש בו.

בישול ביצים האם צריך להיות בכלי המיוחד להם או שניתם לבשלם בכל 
סיר שהוא אפילו שמשמש למאכלים אחרים?

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

חשש בבישול ביצים בסיר המשמש לבישול מאכלים אחרים. ב( האם יהיה הבדל 

בין ביצים מופרות לכאלה שלא. ג( האם יהיה הבדל איזה כמות ביצים מבשל כעת.

ראשית יש לציין את המובא בשולחן ערוך ביורה דעה סימן סו, סעיף ב' ואילך, 

שביצה מופרית מזכר ונקבה שנמצא דם בצידה החד המחבר בין החלמון לחלבון 

ומשם מתחיל האפרוח להתרקם, איסורו מהתורה, ובשאר המקומות איסור הדם 

'ספנא  ההלכה  בלשון  הנקראת  מופרית  שאינה  וביצה  סופרים.  מדברי  הוא  שם 

מארעא', איסורה מדברי סופרים רק משום מראית העין.
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וביצה שהיא מופרית ונמצא בה דם - כולה אסורה, אך בביצה שאינה מופרית 

אם נמצא בה דם מעיקר הדין יכול לזרוק את הדם בלבד ולאכול את שאר הביצה. 

אמנם אם מתאפשר בקלות, יש לנהוג לאסור את כולה, כמבואר בתשובות והנהגות 

חלק ב' עמוד שפד.

כן ביצה שאינה מופרית שנצא בה דם, והתערבה בכלי שהיו בה ביצים  וכמו 

אחרות חיות, אזי יוציא את החלמון בו נמצא הדם, ויזרוק אותו, ויכול לאכול את 

הביצים  כל  מותרות  בטעות,  יחד  הביצים  כל  את  עירב  כבר  אם  ואמנם  השאר. 

באכילה בדיעבד, מאחר ומעיקר הדין אין זה דם האסור. כמבואר בשאלות ותשובות 

אגרות משה יורה דעה חלק א' סימן לו. ובספר יביע אומר שם חלק ג' סימן ב'.

אותו  להניח  יש  כלי,  בתוך  מופרית  שאינה  מביצה  דם  עם  ביצה  בישל  ואם 

עשרים וארבע שעות בלא שימוש, ולאחר מכן יכול שוב להשתמש בו, ואין צריך 

להכשיר אותו.

ומובא בגדולי האחרונים שם, המחלקים בין הביצים הנמכרים בחנויות בדרך 

כלל מחברות שונות, שהיחס אליהם הוא בדרך כלל כביצים שאינם מופרות על ידי 

זכר ונקה כפי שהוא בטבע, מאחר ורוב ניכר של הביצים הם ביצים שאינם מופרות, 

ולכן הולכים בזה לאחר רוב הביצים.

לביצים  בנוגע  בפוסקים  המוזכרים  נוספים  זהירות  ענייני  כמה  ישנם  והנה 

בביצים  אף  בזה  ונזהרים  חומרא,  תוספת  מקום  מכל  נוהגים  ואולם  מופרות, 

הנמכרים בחנויות שהיחס אליהם כאמור הוא כמו ביצים שאינם מופרות.

ולמשל, המעוניין לטגן ביצה, ישפוך קודם את הביצה לתוך כוס שקופה, ויבדוק 

אותה האם יש בה דם או לא, ואמנם אם שכח וערבב את התבשיל כך שלא ניתן 

להכיר האם ישנו בה דם, מותר לאכול את התבשיל מפני שמחזיקים ביצה זו כמו 

רוב הביצים שאין בהם דם.

ואדם המעוניין לבשל ביצים קשות, אזי יש נוהגים לבשל אותם במספר שאינו 

זוגי, ולפחות שלשה ביצים יחד, בכדי שאם ימצא דם באחד מן הביצים, יהיו שאר 

הביצים מותרות מפני הביטול ברוב, ואף הכלי לא יצטרך הגעלה.
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כמוכן, כאשר רוצה להוציא את הביצים מהסיר בו נתבשלו, יש נוהגים ליזהר 

למלא את הכלי במים קרים עד שהביצים יתקררו, ולא להוציא אותם באמצעות 

כף, בכדי שאם ימצא דם באחד מהביצים לא תיאסר הכף בה הוציאו את הביצים, 

ותצטרך הגעלה. וכן בכדי שלא ישארו שתי ביצים חמות יחד בסיר, שאם תמצא 

ואין כאן ביטול ברוב לביצה  באחד מהם דם תאסור את חברתה שנשארה עמה, 

האסורה.

לפיו מכל סיבה  ישירות  ביצה רכב כמות שהיא  ואמנם אדם המעוניין לגמוע 

שהיא, אינו חייב לבדוק אותה לפני כן, מאחר ובזה הולכים אחר רוב הביצים שישנם 

שברובם אין דם, וכמו כן אין צריך לבדוק ביצים קשות שנתבשלו, אלא יכול לאכול 

אותם כך בלא בדיקה. כמבואר בכף החיים סימן סו אות מא. וכן הוא בבן איש חי 

פרשת מצורע אות ח'.

העולה מן האמור: מעיקר הדין מותר לבשל ביצים בכל כלי כי ברובם אין דם 

רק  בהם  הדם  שאיסור  מופרות  שאינם  ביצים  שכן  )ומכשל  הרוב.  אחר  והולכים 

נפרד מחשש שמא  בכלי  ומחמירים לבשלם  נזהרים  יש  עין(. אולם  מפני מראית 

ישנו בהם דם, )בפרט אם מדובר בביצים מופרות(, וכמו כן לבשל תמיד מספר לא 

זוגי. והמחמיר יחמיר לעצמו.

שצרב בשר בתוך מחבת וניתז שמן מהצריבה על סיר חלבי שעמד בסמוך 
לו על הכיריים מה דינו?

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

חשש איסור לבשל באותם כיריים גם בשר וגם חלב בסירים נפרדים כמובן. ב( מה 

נאסר במקרה כזה האם רק הסיר או גם התבשיל שבתוכו. ג( האם ישנו חילוק האם 

הטיפות נבלעו בסיר באזור המאכל שבתוכו, או למעלה הימנו.

תשובה: ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן צב סעיף 

ח', שם כותב המחבר שמחבת עם תבשיל חלבי שנתן אותו בתוך כירה - תחת סיר 

של בשר, אדי זיעת התבשיל של החלב עולים ונבלעים בקדירת הבשר, ואוסרים 

אותה. וכתב הרמ"א על כך, שאם ישנו פי שישים בקדרת הבשר כנגד כל החלב 

שהיה במחבת, הרי הוא נשאר בהיתרו.
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כמו כן, זהו רק אם המחבת היה מגולה, וזיעת אדי התבשיל החלבי עולה ונבלע 

ישירות בסיר הבשר שעליה, אבל אם המחבת היה מכוסה, הכל מותר מפני שזהו 

כמו שתי קדרות שנוגעות זה בזה, שאין אוסרים זה את זה בנגיעה בלבד, ומכל שכן 

בזיעה היוצאת מסיר מכוסה, שאין זה רק מחום, ולא זיעה ישירה מהתבשיל עצמו.

אמנם בסיום דבריו כתב, שלכתחילה יש ליזהר בכל אופנים האמורים, כלומר, 

בשתי קדרות יבשות חיצונית, שמכל מקום לא יגעו זה בזה לכתחילה. וכן שאפילו 

מכל  השני,  מהמין  בקדרה  נגיעתה  בעת  בה  סולדת  היד  שאין  תבשיל  אדי  זיעת 

וכן אפילו כאשר הסיר מכוסה, יש  זו.  זיעה  מקום יש להרחיק עד שלא תגיע אף 

ליזהר בזיעה הבוקעת ממנו, שלא תיגע בהמין השני.

והנה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צב סעיף ה מובא, שטיפת 

חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אזי אם נפלה כנגד התבשיל אין צריך 

אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, ונחשב כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה 

במקום הריק שבסיר שלא כנגד התבשיל, והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך 

לרוטב כל כך שאין שישים כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום הקדירה, ואם יערה 

התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. ותקנתו, שיניח את הסיר 

כך, ולא יגע בה עד שתצטנן.

ולפי זה מובן שאם ניתן על הסיר החלבי בחלק התחתון במקביל לתבשיל, יש 

לשער פי שישים במאכל שבתוכו נגד הטיפות שניתזו, ואם יש מותר לאכול את 

התבשיל. ואם אין פי שישים התבשיל נאסר.

ובנוגע לסיר יצטרכו הגעלה ואסור להשתמש בו לפני כן לשום בישול, מחשש 

שטעם הבשר שנבלע בדפנות הסיר לא נפלטו לגמרי לתוך המאכל, וממילא נשאר 

הוא בתוך הדפנות, כמבואר ברמ"א בסעיף ו', שהקדירה אסורה אפילו אם יש פי 

שישים בתבשיל נגד הטיפה שנפלה, וכפי שמבאר בשפתי כהן שם אות כז טעם 

בדופן  משהו  נשאר  אלא  לפנים  הכל  פעפע  לא  שמא  שחוששים  משום  הדבר, 

הקדרה.

ואמנם גם אם הטיפות הבשריות ניתזו על החלק העליון של הסיר יש לאסור 

את התבשיל בכל אופן, אלא אם כן באופנים הבאים: א( אם הסיר החלבי מכוסה 

יש פי שישים לא רק  ב( אם  ומבעבע. כמבואר בפרי מגדים שם אות כח.  ורותח 
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נגד הטיפות, אלא נגד פי שישים של כל טיפה, כי מאחר ונפלה לא כנגד התבשיל, 

אזי כל השטח שסביבה - פי שישים, נעשה נבלה, וצריך לשער גם כנגדו, כמבואר 

בשולחן ערוך שם. ג( אם ניתזו מעט טיפות כלפי הלהבה, כמבואר שם בסעיף ו'. ד( 

אם נתבשל לכבוד שבת או יום טוב או אורחים או שישנו הפסד מרובה, כמבואר 

שם בסעיף ז'.

אמנם גם בזה יכבה מיד את האש של הסיר החלבי, וימתין עד שהתבשיל יצטנן 

ואז יערה אותו מהסיר. ואם צריך את התבשיל מידיית, יערה על כל פנים לא בצד 

שממנו ניתז על הסיר, אלא בצד שכנגדו, כמבואר שם.

כנגד התבשיל שבסיר,  העולה מן האמור: שתלוי אם הטיפות ניתזו על הדופן 

פי שישים כדי שיהיה מותר לאכול את התבשיל.  כנגד הטיפות  יש לשער  שבזה 

אמנם הסיר צריך הגעלה בכל אופן. אבל במקרה שהטיפות ניתזו על הסיר למעלה 

- שלא כנגד התבשיל, יש לאסור את התבשיל אפילו אם יש פי שישים נגד הטיפות.

פי שישים של  יש פי שישים כנגד  יש להתיר רק במקרים הבאים: א( אם  אך 

או  אורחים,  לצורך  או  טוב,  יום  או  לצורך שבת  בושל  ב( אם התבשיל  טיפה.  כל 

שישנו הפסד מרובה. ג( אם הסיר עליו ניתז הטיפות היה מכוסה ומבעבע מרתיחה. 

)ואמנם במקרה זה יכבה מיד את הסיר, וימתין מלשפוך תכולתו עד שהסיר יצטנן. 

או על כל פנים ישפוך אותו מהצד השני - שלא ניתז ממנו על הסיר(.

שבישל מרק עוף וכאשר הוא רתח גלש ממנו על גבי סיר פרווה רותח שהיה 
בסמוך אליו, מה דינו?

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

בעיה לבשל בשרי ופרווה באותם כיירים באותה העת. ב( האם הסיר או התבשיל 

נהפכו לבשרי מחמת המרק הבשרי שגלש על הסיר. ג( האם יהיה הבדל בין אם 

המרק נבלע בסיר הפרווה באזור המאכל שבתוכו, או למעלה ממנו.

תשובה: ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן צב סעיף 

ח', שם כותב המחבר שמחבת עם תבשיל חלבי שנתן אותו בתוך כירה - תחת סיר 

של בשר, אדי זיעת התבשיל של החלב עולים ונבלעים בקדירת הבשר, ואוסרים 
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אותה. וכתב הרמ"א על כך, שאם ישנו פי שישים בסיר הבשר כנגד כל החלב שהיה 

במחבת, הרי הוא נשאר בהיתרו.

כמו כן, זהו רק אם המחבת היה מגולה, וזיעת אדי התבשיל החלבי עולה ונבלע 

ישירות בסיר הבשר שעליה, אבל אם המחבת היה מכוסה, הכול מותר מפני שזהו 

כמו שתי קדרות שנוגעות זה בזה, שאין אוסרים זה את זה בנגיעה בלבד, ומכל שכן 

בזיעה היוצאת מסיר מכוסה, שאין זה רק מחום, ולא זיעה ישירה מהתבשיל עצמו.

אמנם בסיום דבריו כתב, שלכתחילה יש ליזהר בכל אופנים האמורים, כלומר, 

בשתי קדרות יבשות חיצונית, שמכל מקום לא יגעו זה בזה לכתחילה. וכן שאפילו 

מכל  השני,  מהמין  בקדרה  נגיעתה  בעת  בה  סולדת  היד  שאין  תבשיל  אדי  זיעת 

וכן אפילו כאשר הסיר מכוסה, יש  זו.  זיעה  מקום יש להרחיק עד שלא תגיע אף 

ליזהר בזיעה הבוקעת ממנו, שלא יגע במין השני.

והנה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צב סעיף ה מובא, שטיפת 

חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אזי אם נפלה כנגד התבשיל אין צריך 

אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, ונחשב כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה 

במקום הריק שבסיר שלא כנגד התבשיל, והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך 

לרוטב כל כך שאין שישים כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום הקדירה, ואם יערה 

התבשיל דרך מקום הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. ותקנתו, שיניח את הסיר 

כך, ולא יגע בה עד שתצטנן.

בשולחן  ברמ"א  מבואר  בפרווה,  מדובר  כאשר  והסיר  התבשיל  אכילת  ולגבי 

ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן פט סעיף ג, לגבי המתנה בין בשר לחלב. 

ששומן של בשר, דינו כבשר עצמו. ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר 

תבשיל בשר, כמו אחר בשר עצמו, ואין לשנות ולפרוץ גדר. ואמנם אם אין בשר 

בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בזה מנהג 

להחמיר. כמו כן נוהגים לאכול בשר אחר תבשיל שיש בו גבינה או חלב, מיהו יש 

ליטול ידיו ביניהם, ואפילו לא יאכל בשר ממש רק תבשיל של בשר אחר תבשיל 

של גבינה, אם נגע בהן בידיו.

וכתב שם בפתחי תשובה שמדקדוק דברי השפתי כהן משמע, שאפילו במקרה 

שאין פי שישים נגד מה שישנו בעין על פני הקדרה מכל מקום מותר התבשיל. ולפי 



227כשוות המאכלית      

זה פשוט שתבשיל שהושם בו מעט שומן מותר לאכול אחריו גבינה אף אם לא היה 

שישים נגד השומן.

ואמנם הביא מה שכתבו הפוסקים על דבריו, שזהו דוקא במקרה שאינו נותן 

טעם ממשות בתבשיל, רק שמעט לחלוחית על פניו, אבל אם נותן הממשות טעם 

בתבשיל נחשב כמו שומן, ולפי זה בתבשיל שיש בו שומן ואין בתבשיל שישים נגדו 

אין להקל.

העולה מן האמור: שאם יש במאכל פי שישים לגבי כמות המרק שנשפך עליו, 

הוא נשאר פרווה גמור גם לאוכלו עם מאכל חלבי. אבל אם אין פי שישים, נכון 

להחמיר מלאכול אותו יחד עם מאכל חלבי. והמיקל יש לו על מי לסמוך.

אך את הסיר יגעיל במקרה כזה בכדי להחזירו להיות פרווה. והמיקל להמתין 

עליו  שנשפך  במקום  רותחים  מים  עליו  ולערות  )יממה(,  שעות  וארבע  עשרים 

המרק יש לו על מי לסמוך.

מי שחימם בתנור מאכל חלבי ונשפך לו נוזל חלבי רותח על אחת מחישוקי 
התנור  את  להכשיר  ניתן  האם  התנור,  לדפנות  מסביב  שישנם  הגומיות 
כרגילותו )על ידי נקיונו וחימומו לזמן מסויים( בכדי להשתמש בו לחימום 

מאכלים פרווה?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה הם הכלים 

שניתן ולא ניתן להכשיר בהגעלה. ב( מה דינם של כלי גומי לעניין זה.

בתורה  שנאמר  ממה  והוא  הגעלה  לדין  המקור  את  את  להביא  יש  ראשית 

בפרשת מלחמת מדין, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר, אך במי נדה 

יתחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. ומכך למדו חכמים שהכשרו של כלי 

הוא כפי דרך תשמישו, וכלשון חכמים - 'כבולעו כך פולטו'. כלומר, כל כלי פולט 

את הבלוע באותו האופן בו נבלע בו הדבר.

וכפי שמפורט בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא סעיף ה, שכל 

הכלים שנשתמש בהם בחמים, אזי כפי דרך תשמישו כך דרך הכשרו. אם תשמישם 

היה בכלי ראשון, כמו למשל כף שמערבבים בו בקדירה, צריך להכשיר אותו בכלי 
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ראשון. ואם תשמישם בכלי שני, הכשרם בכלי שני. וכלי שמשתמשים בו בעירוי 

שמערה מכלי ראשון, אזי לא מספיר לו בהכשר של כלי שני אלא צריך לערות עליו 

מכלי ראשון.

והנה לא כל סוגי הכלים מועיל להם הגעלה, אלא יש דברים שאין מעיל להם 

הגעלה ונציין כמה מהם:

א( מה שכותב הרמ"א שם, שכל הכלים שיש בהן סדקים או גומות או חלודה, 

והוא בתוך הכלי ולא יוכל לנקות אותם כראוי, אזי אין להגעיל אותם, אלא צריכים 

הם ליבון במקום הסדק והחלודה.

לא  הרותחים,  מהמים  כתוצאה  רותחים  במים  להתקלקל  שיכולים  כלים  ב( 

מועיל להם הכשרה מטעם שמא לא יעשו את ההגעלה כראוי על פי דין מחשש 

שמא יתקלקל הכלי. ואף אם אותו אדם אומר שהוא אינו חושש וחס על הכלי מכל 

מקום לא חילקו בזה חכמים ואסרו בכלי שעלול להרס ולהתקלקל שלא תועיל לו 

הגעלה. כמבואר כל זה בשולחן ערוך שם בסעיף א' ובסעיף ז'.

ג( כלי חרס או חרסינה או קרמיקה, אם השתמש בהם במים רותחים באופן 

שאוסר אותם, לא מועיל להם הגעלה, מאחר וקיבלו חכמים שכלי חרס מה שנבלע 

לאחר  גם  בו  קיים  האיסור  וממילא  החוצה,  ונפלט  ההגעלה  ידי  על  יוצא  לא  בו 

מצופים  הם  אם  ואפילו  א'.  סעיף  תנא  בסימן  ערוך  בשולחן  כמבואר  ההגעלה. 

בציפוי זכוכית, מכל מקום לא מועילה להם הגעלה, כמבואר שם בסעיף כג.

להם  מעילה  האם  בזה  הפוסקים  מחלוקת  ישנו  פלאסטיק,  לכלי  בנוגע  והנה 

הכשרה. שיש אומרים שמועילה להם הגעלה במו בכלי זכוכית כאשר אינו חושש 

מסתבר  מקום  מכל  חכמים,  בזמן  היה  שלא  ואף  רותחים,  במים  יתקלקלו  שמא 

שהתקלקלו  חשש  שאין  וחזק  קשיח  מחומר  עשויים  הם  אם  ולכן  שווה.  שדינם 

פסח  בהלכות  עובדיה  חזון  בספר  כמבואר  אותם.  להכשיר  מותר  רותחים,  במים 

עמוד קנא.

אולם יש מחמירים בכך, ואומרים שאין להכשיר כלים שלא היו בזמן חכמים, 

ואין לנו דרך לדעת מה תהיה סברתם בזה, ואולי אפשר שדינו ככלי חרס שאינו 

פולט לגמרי על ידי הגעלה. כפי שמבואר בשאלות ותשובות אגרות משה חלק ב' 



229כשוות המאכלית      

סימן צב. ואמנם יש הרבה סוגי פלאסטיק כיום שמיוצרים מתערובת כימית של 

נפס ואדים שונים וצמחים, ואפשר שחלקם לא פולטים כראוי את הנבלע בהם.

ודין כלי גומי הוא כמו כלי פלאסטיק, שעשוי גם כן מנפש או תערובות כימיות 

ומיעוט מצמחי גומי. וממילא נכלל הוא בכלל מחלוקת האמורה.

שעות  וארבע  עשרים  לאחר  להתיר  יש  האמור  במקרה  האמור:  מן  העולה 

להכשיר את התנור ולסמוך על הדעות שיש הכשרה בכלי גומי בהגעלה, מאחר וזהו 

נותן טעם לפגם בדיעבד, כי ללא זה יגרם לו הפסד שלא יוכל להשתמש למאכלי 

פרווה בתנור כרגילותו.

האם ישנו חשש איסור לשתות קפה שחור או תה המוגשים בעת טיסה של 
חברות נסיעה של גויים?

זו יש לדון הפרטים הבאים: א( מה מקור האיסור של  בכדי לענות על שאלה 

בישולי גויים והאם נכלל בזה רק תבשילים או גם משקאות. ב( האם זה נאמר רק 

במאכלים חשבים ואם כן האם קפה ותה נחשבים חשובים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א', שכל 

דבר מאכל שאינו נאכל על ידי האדם כמות שהוא 'חי' אם לא על ידי בישול וכיוצא 

תבשילי  שאר  או  הפת  את  בו  ללפת  בכדי  מכובדים  שולחן  על  הוא  ובנוסף  בזה, 

מזונות, ובישל את אותו המאכל גוי, אזי אפילו אם הגוי בישל את המאכל בביתו של 

ישראל, ואפילו אם בישל זאת בכליו של ישראל, מכל מקום אסור המאכל משום 

בישולי גויים.

וטעם האיסור מובא בפירוש הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה 

ט', שאם נתיר לישראל לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי, יש חשש שמא יביא 

שמקרבת',  לגימה  'גדולה  לברכה  זכרונם  רבותינו  כמאמר  הגוי,  עם  לקירוב  זאת 

וישנו חשש שמתוך קירוב זה יבואו להתחתן בגויים עם בנותיהם, וכן כתב בפירוש 

רש"י במסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב' דיבור המתחיל 'שלקות.
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טעם נוסף מובא ברש"י במסכת עבודה זרה דף לח )דיבור המתחיל מדרבנן(, 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  כך  ומתוך  הנוכרי,  אצל  לאכול  הישראל  יתרגל  שלא 

ויאכל אותו הישראל בלא שימת לב מתוך רגילותו לאכול אצלו.

וכתב הטורי זהב שהוא עיקר הטעם לאיסור בישולי גויים - משום חתנות. וכן 

הגוי דבר טמא  יאכיל אותו  ישנו מקום לחשוש שמא  מובא בבית חדש, שאמנם 

ויאכלנו בלא שימת לב, אך עיקר הטעם הוא משום חתנות, וכמאמר הגמרא שכולם 

גזרו משום בנותיהם.

והנה לכאורה היה עלינו לאסור בישולי גויים גם בלא איסור במאכלים עצמם 

משום כליהם )כמובן אם בישלם בכליו שלו( שבזה לכאורה אין צריך להגיע לאיסור 

משום חתנות שהרי הדבר אסור משום עצמו?

אלא שאין לאסור זאת משום כליו של הגוי מאחר והכלל הוא שסתם כלים אינם 

בני יומם, ואם כן הטעם הלוע בהם הוא טעם לפגם שאינו אסור בדיעבד, אלא רק 

ורק מפני איסור  ו',  יורה דעה סימן קכב סעיף  לכתחילה, כמבואר בשולחן ערוך 

בישולי גויים מטעמים האמורים יש לאסור בכל אופן שהוא את בישוליו.

והנה אחד התנאים בכדי לאסור בישולי גויים הוא שהמאכל אינו נאכל כמות 

שהוא חי אלא זקוק הוא לבישול בכדי לאוכלו, כמבואר בשולחן ערוך קיג שם.

וטעם הדבר הוא, משום שכל מאכל הנאכל כמות שהוא חי ללא צורך בבישול, 

אם בכל זאת מבשלים אותו - אין כל חשיבות לבישול, מאחר וגם בלא הבישול הוא 

ראוי לאכילה. כמבואר בחכמת אדם כלל סו אות א'. ואפילו אם נאמר שבאכילתו 

כמות שהוא חי הוא אינו משובח כמו אם בישלו את אותו מאכל, מכל מקום אין זה 

נכלל באיסור, כמבואר בחידושי הריטב"א שם דף לח.

ויש לציין שאם לא ידוע לאדם האם בוודאות בישל זאת גוי, הדבר יהיה מותר 

מספק, מאחר וישנו כלל ספק בדברי סופרים הולכים לקולה, ואיסור בישולי גויים 

הוא מדרבנן בלבד. כמבואר בשולחן ערוך בסימן קיג, סעיף יא.

כמו כן, אם הבישול נעשה בכלי שני בלבד, אין בזה איסור משום בישולי גויים, 

כי לא אסרו בבישולי גויים אלא בישול באש ממש, ולא החמירו בדבר המתבשל 

בכלי שני, למרות שישנם דעות שנחשב כבישול, כמבואר בתשובות והנהגות חלק 
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א' בסימן תלו. יתירה מזו, אפילו בעירוי מכלי ראשון אין איסור בדבר מטעם האמור 

לעיל, כמבואר בשבט הלוי חלק ט' סימן קסד.

בזה  אין  זאת כמובן כאשר  וקפה, מובא בפוסקים להתיר לשתות  ובעניין תה 

חשש של תערובת איסור בחומרי הגלם, מאחר ועיקר במשקאות אלו הוא המים, 

גויים  והקפה והתה בטלים לגבי המים, ובמים כאמור לעיל אין בו משום בישולי 

חלק  דעת  יחוה  ותשובות  בשאלות  כמבואר  חי,  שהוא  כמות  נשתה  והוא  מאחר 

גמר  כאילו  נחשב  שאזי  בעצמו  הסוכר  את  שם  היהודי  אם  ובפשט  מב.  סימן  ד' 

המלאכה של המשקה על ידו. וכמו כן שבדרך כלל מכינים זאת על ידי עירוי מכלי 

ראשון, וכן שבדרך כלל הקפה או התה כבר עברו תהליך בישול בבתי חרשות ואין 

בישול אחר בישול. ואמנם יש מחמירים בכך כמובא בשאלות ותשובות עמא דבר 

חלק א' עמוד קעד.

העולה מן האמור: שיש להקל ולהתיר שתייה של קפה ותה שחור שהם מאה 

אחוז ללא הוספת חומרים אחרים. )בפרט אם הם רק מערים מכלי ראשון על הקפה 

בזה  והמחמיר  הסוכר(,  את  ששם  זה  הוא  שהשותה  הרגילות  כפי  ובפרט  והתה, 

יחמיר לעצמו.

האם ניתן להכין בלילה קרה לבלינצע'ס עם מילוי חלבי במוט בלנדר בשרי?
ישנה  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

זה משנה מה רמת  והאם  פרווה,  בכלי בשרי להכנת תבשיל  אפשרות להשתמש 

החום שלהם. ב( האם יהיה ההבדל אם הכלי הבשרי נקי או לא, או על כל פנים 'בן 

יומו'.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך ביורה דעה סימן צה סעיף ב', שאדם 

שבישל ביצה במים - בתוך סיר חלבי, מותר לתת את הביצה כמילוי בתוך עופות 

בכדי לאוכלם יחד - אפילו לכתחילה.

והטעם משום שישנו כאן 'נותן טעם בר נותן טעם', כי מאחר שהקדרה רחוצה 

יפה, עד שאין שום שומן של בשר דבוק בסיר, על כן הטעם של הבשר הבלוע בסיר 

נותן טעם במים שבתוכה, והמים נותנים טעם בשרי בביצה. והכלל הוא שכל נתינת 

טעם כפולה, אם זהו בהיתר, כמו במקרה זה, שישנו כעת כאם רק טעם בשרי בלבד, 
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ללא ערבוב האוסר, הרי שמותר לאחר מכן לאכול מאכל זה שיש בו בליעה רחוקה 

)מטעם שחדר בו מדבר שהוא עצמו קיבל רק טעם שנפלט מדבר אחר( - יחד עם 

האם המין השני.

אבל אם הביצה נתבשלה בתוך סיר בשרי יחד עם בשר, אזי אפילו אם נתבשלה 

עם הקליפה שלה יחד, אסור לאכול את הביצה יחד עם מאכלים חלביים.

וכתב הרמ"א שיש מחמירים בבליעה שחדרה על ידי בישול או צליה, שאפילו 

אם מדובר בנתינת טעם כפולה )נותן טעם בר נותן טעם( - מכל מקום אסור. וכן 

המנהג לאסור זאת לכתחילה ובדיעבד מותר בכל אופן.

אמנם כל החומרה בזה הוא דוקא עם רוצה לאכול את המאכל עם המין השני 

ממש, - עם חלב או עם בשר ממש. אבל אם רק רוצה לתת את המאכל בכלי של 

אם  לאידך,  כן  וכמו  למעשה.  המנהג  וכן  הכל,  לדברי  איסור  בזה  אין  השני,  המין 

המאכל לא עבר בישול או צליה, רק ניתן בכלי של אחד המינים, מותר לאוכלו עם 

המין השני.

בנוסף, כל החומרה של נותן טעם בר נותן טעם, הוא דוקא באם מדובר שנתינת 

הטעם היא לשבח, כמו למשל אם הבישול או הצליה נעשתה בתוך עשרים וארבע 

אם  למשל  כמו  פגום,  טעם  היה  הטעם  אם  אבל  הפרווה.  המאכל  לבישול  שעות 

הבישול או הצליה של הבשר או החלב היה לפני עשרים וארבע שעות מזמן בישול 

המאכל הפרווה, אזי מותר לכתחילה לדברי הכל לאכול אותו יחד עם המין השני.

ובשתי כהן כתב על דברי הרמ"א שאם הניחו את המאכל הפרווה בכלי בשרי 

- שמותר בדיעבד לאכול אותו יחד עם המין השני, גם הוא היה בן יומו. הוא דוקא 

רק כאשר אחד מהן - הכלי או הדגים חמים. אבל אם שניהם היו חמים הרי הם 

גם בדיעבד לאכול את המאכל  יומו  בן  ואסור אם היה  יחד,  נצלו  נחשבים כאילו 

הפרווה עם המין השני.

ומה שכתב הרמ"א שהמנהג לאסור לכתחלה. הוא רק אם 'עלו' בלבד, שאז מותר 

אפילו לכתחילה, וכפי שכתב אחר כך הרמ"א במפורש. וזהו כדברי ספר התרומה 

שהביא הבית יוסף שקטניות שבישל בקדירה חלבית מותר לכתחילה לערות אותם 

בקדירה של בשר בת יומא, וממילא לשיטתנו שאנו מחמירים בבישול, לכל הפחות 
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דברי  על  חולק  שזה  יוסף  הבית  שכתב  אלא  לכתחילה.  מותר  יהיה  בלבד  ב'עלו' 

הספר מצות קטן שכתב, שלכתחילה אסור להעלותם בכלי של בשר בכדי לאכול 

אותם אחר כך בחלב.

וכתב המהרש"ל, שמאחר שהעולם נוהגים איסור אם נתבשלו יחד, אם כן גם 

כאשר נתבשלו בכלי שאינו בן יומו יהיה אסור לכתחילה, וכפי הכלל הידוע שכל 

טעם לפגם אסור לכתחילה.

העולה מן האמור:

א( אם הבלילה בעת ההכנה היא קרה ואין בה חריפות ומדובר בכלים נקיים, 

למלאותו  שמעוניין  אף   - פרווה  מאכל  להכנת  בו  להשתמש  אפשר  הדין  מעיקר 

במילוי חלבי. אבל ראוי להחמיר לכתחילה לא לעשות כן.

ב( אם הבלילה או הכלי חם אסור מעיקר הדין אסור להכין בו לצורך מילוי חלבי, 

אך אם כבר הכין יהיה מותר גם עם הכלי היה בן יומו.

ג( אם הבלילה והכלי היו חמים אסור להכין בו את הבלילה, ואם הכין, נחשב 

המאכל כאילו התבשל בכלי בשרי, ולכן אם הכלי היה בן יומו אסור לאכול אותו אם 

המין השני. ואם לא היה בן יומו מותר בדיעבד.

אשה שהפרישה חלה ובירכה בנוסח 'להפריש חלה מן העיסה', כפי שקיבלה 
בבית אביה. אך בעלה נוהג לברך בנוסח 'להפריש חלה', האם היא טועה בכך 
ויכול לומר לה שתברך בנוסח שהוא נוהג בכך. כמו כן האם יענה אמן מיד 
כשאומרת להפריש חלה, עוד לפני הסיום - 'מן העיסה', - כפי הנוסח שהוא 

נוהג?
הנוסח  מה  א(  הבאים:  הפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

הנדרש הפרשת חלה, ב( אם יש בזה חילוקים, האם הנוסח בזה נקבע לפי הבעל. ג( 

על מי מוטל מעיקר הדברים מצוות הפרשת חלה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכח 

סעיף א, שבשעה שמפריש חלה יברך: אשר קדשנו במצותיו וצונו 'להפריש תרומה', 

וכתב הרמ"א נוסח נוסף - או 'להפריש חלה'. ומאחר וצריך לברך על ההפרשה לכן 
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לברך כשהוא  לו  ערום, מפני שאי אפשר  בעודו  לאיש להפריש את החלה  אסור 

ערום. אבל האשה מותרת, והוא רק כאשר פניה של מטה טוחות בקרקע.

הפסוק  מלשון  שהוא  ב,  קטן  סימן  שם  הגר"א  בביאור  מובא  זה  נוסח  ומקור 

המובא בתורה בנוגע למצות הפרשת חלה, - 'תרימו תרומה'. ובלשון המקרא חלה 

נקרא העיסה כמו שכתוב - חלות בלולות והרבה כיוצא בזה. אבל בלשון המשנה 

נקרא חלה בכל מקום, וזהו שוהסיף הרמ"א שאפשר לברך על ההפרשה של החלה 

גם בנוסח 'להפריש חלה'.

אמנם סיים שם, שמכל מקום נכון לברך בלשון מקרא דוקא. וכן כתב בשפתי 

כהן שם, שיותר טוב ונכון לברך בנוסח 'להפריש תרומה' כמבואר בבית יוסף בשם 

הבית  וכתב  חלה.  תרומה  להפריש  לומר  הנשים  נוהגות  בפסח  ואולם  הפוסקים. 

חדש שטועים הם, כי בכל השנה יש לברך תרומה חלה. וכן משמע בדברי מהרש"ל 

ומביאו בפרישה בסעיף ג', שבכל השנה יש לומר תרומה חלה.

והנה בטורי זהב ציטט דברי מהרש"ל אלו, שנוהגים לומר בנוסח הברכה 'תרומה 

חלה' - שניהם. ותמה על דבריו אלו. מאחר ולכאורה יש לומר שמא חלה היא העיקר 

ולא תרומה, ואם כן נמצא שתיבת תרומה נעשית הפסק בין הברכה לתיבת חלה. 

וכן הוא מפורש בספר מצות קטן - שאין כאן הקפדה ואיזה שירצה יאמר.

ולכן אותם נשים שמשנות בפסח בחלה מן המצות ממה שאומרים כל השנה 

פשוט הוא שטעות הוא בידם. כי מה שינוי יש בזה לענין ברכה. ומשמע כאן שאין 

'מן  לומר  נהגו  ומדוע  די כשאומרות להפריש חלה.  מן העיסה אלא  לומר  צריכין 

העיסה' ואף על פי שהדין הוא כן - בכדי להדגיש ולהוציא מהטעות להפריש חלה 

מקמח. מכל מקום אין בו צורך לענין ברכה. וכי צריכים אנו בכל ברכה להזכיר את 

פרטי הדינים בברכה עצמה? ומה שכתוב לעיל בסימן כח לעניין בברכת כסוי הדם, 

שכן מדגישים בנוסח הברכה עצמה את פרטי הדינים, ואומרים 'בעפר', כתבנו שם 

הטעם למה אומרים הפרט, אולם כאן איני יודע בו שום צורך להזכיר את פרט הדין 

האמור.

ולפי האמור יוצא שנוסח ברכת ההפרשה תלויה בחילוקי מנהגים, ולפי זה אם 

האשה רגילה מבית אביה לברך בנוסח 'להפריש חלה מן העיסה', ואצל הבעל נהגו 

לברך 'להפריש חלה' בלבד,
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ויש לעיין האם האשה בכלל צריכה לשנות את נוסח ההפרשה ממה שהיתה 

נוהגת לומר לפני שהתחתנה - כפי מנהג בעלה, ובאמת מצינו בפוסקים, שאיש 

ואשה שהם מקהילות נפרדות - בעלי מנהגים שונים, שהאשה צריכה מזמן כניסתה 

וזאת אפילו במנהגים  לחומרא,  בין  לקולא  בין  כפי מנהגי בעלה  לחופה להתנהג 

שאין להם שורש בשולחן ערוך והפוסקים. מאחר ואשה שנשואה נחשבת על פי 

תורה כמי שנכנסה לרשות הבעל, והרי זה נכלל בכלל הדין של אדם ההולך ממקום 

למקום אחר ואין דעתו לחזור למקומו, שנוהג כשני מקומו בין לקולא בין לחומרה. 

כמבואר בשולחן ערוך בסימן תסח. ומבואר בשאלות ותשובות אגרות משה חלק 

א' סימן קנח.

את  לכפות  יכול  הבעל  אין  אולם  הדין,  מעיקר  הדין  הוא  שכן  למרות  ואמנם 

לחומרה  הוא  אם  בפרט  בו  שנהגה  במנהגה  להמשיך  מעוניינת  ואם  בזה,  אשתו 

יכולה לעשות כן, ובפרט אם אין הקפדה מצד הבעל שתמשיך במנהגה, כמבואר 

בתשובות והנהגות חלק ב' סימן רלא.

שגם  אף  לאשה,  במיוחד  שייכת  חלה  הפרשת  שמצוות  להדגיש  יש  כן  כמו 

הבעל מחוייב בכך, מכל מקום עיקרה על האשה שהיא עקרת הבית, וכן שזהו אחד 

מהתיקונים על חטא חוה, כמבואר בשולחן ערוך בהלכות שבת דיני הכנסת שבת.

העולה מן האמור: שיש בזה חילוקי מנהגים, ויש כאלה הנוהגים לברך 'להפריש 

חלה מן העיסה', ולכן למרות שלכתחילה הנוסח בבית והמנהגים נקבעים לפי הבעל 

ובפרט  כך,  רוצה  אם  כן  לברך  להמשיך  ויכולה  עליה,  זאת  לכפות  יכול  אינו  הוא 

במצוות הפרשת חלה שבעיקרה שייכת לאשה, . ולכן יענה אמן לאחר סיום הברכה 

כולה של האשה - כפי נוסח מנהגה שרגילה בו מבית אביה.

לאחר  הברכה  את  לומר  יכול  האם  בשגגה,  ברכה  בלי  חלה  שהפריש  מי 
ההפרשה?

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

בין  בזה  הבדל  יש  והאם  לפניה,  דוקא  או  המצווה  עשיית  לאחר  לברך  אפשרות 

לכתחילה לדיעבד. ב( אם חובה דוקא לפני המצוה, האם יפריש שוב בברכה, או 

שאינו צריך.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב בסימן ו' סעיף ה', שכל המצוות 

יש לברך עליהם 'עובר לעשייתם', כלומר, קודם לעשייתם, )שלשון 'עובר' הוא לשון 

'הקדמה'(. וכלל זה הוא אף במצוות דרבנן, כמבואר בשולחן ערוך סימן רסג סעיף 

ח' לגבי הדלקת נר שבת, שיש לברך לפני ההדלקה. והנוהגים לברך לאחר ההדלקה 

מפני כמה סיבות, אזי יניחו עיניהם כנגד הנרות עד לאחר הברכה, בכדי שלא יהנו 

כמי שבירכו  יחשב  ידיהם,  יסירו את  ואזי כאשר  לאחר הברכה,  עד  הנרות  מאור 

עובר לעשייתם, מאחר ועיקר הדלקת הנר הוא בשביל אורו.

שאי  מפני  הנטילה,  לאחר  רק  הנטילה,  לפני  מברכים  אין  ידים  נטילת  ועניין 

אפשר לברך לפני הנטילה מחמת שהידים אינם ראויות לברכה, ועל כן דוחים זאת 

לאחר הברכה, אך כל מה שאפשר לקרב את הברכה בסמוך לנטילה לאחריה, יש 

לקרב ולהסמיך ללא שיהיה הפסקה בינתיים, כמבואר בשולחן ערוך סימן ו' שם.

וכן מבואר גם לגבי הנחת התפילין בסימן כה סעיף יז, שמאחר והמצווה היא 

היא  הקשירה  כי  הקשירה,  לפני  היד,  על  ההנחה  לאחר  יברך  כן  על  הקשירה, 

התחלת העשיה, ואם כן הסמיכות הקרובה ביותר לקשירה היא לאחר ההנחה על 

היד. ולגבי תפילין של ראש, התחלת העשיה הוא ההידוק על הראש, ועל כן יברך 

לאחר ההנחה על הראש לפני שמהדקו היטב על הראש, אבל לא יברך לפני ההנחה 

על הראש או על ההנחה על היד מטעם האמור, שיש לקרב את הברכה בסמיכות 

ככל האפשר לתחילת העשיה.

ובנוגע לברכת על נטילת ידים שלפני הסעודה, מבואר בשולחן ערוך הרב בסימן 

קנח סעיף טז, שמן הדין היה ראוי לברך אותה לפני הנטילה מפני כלל האמור שיש 

לברך לפני תחילת העשיה, רק מפני שלא תמיד הידים נקיות כמו למשל מי שיצא 

מבית הכסא, לכן מברכים תמיד לאחר הנטילה בכדי שלא לחלק בין ברכה לברכה 

)בברכות על נטילת ידיים(.

ומוסיף טעם נוסף שם, שמאחר והניגוב של הידיים הוא גם כן חלק מן המצוה, 

אם כן כאשר מברך לאחר הנטילה לפני הניגוב הרי זה נחשב כאילו מברך לפני גמר 

עשיית המצוה, ושוב נכלל זה בגדר ברכה קודם )גמר( העשיה.

אמנם גם אם שכח לברך לפני הניגוב וכבר ניגב את ידיו, מכל מקום יברך לאחר 

הניגוב, וזאת למרות שכל הברכות שלא בירך עליהם לפני העשיה אינו מברך עליהם 
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לאחר העשיה, אלא הפסיד את הברכה, מכל מקום בנטילת ידיים מאחר ופעמים 

שלא ניתן לברך לפני העשיה וכאמור כמו היוצא מבית הכסא ואין ידיו נקיות, אם כן 

בכדי לא לחלק בין הברכות על הנטילות, תיקנו שבזה גם אם כבר סיים את עשיית 

המצוה יכול לברך בסמיכות אליה לאחריה.

ורק שלכתחילה מדקדקים לברך לפני הניגוב מאחר ואף הוא מן המצוה, אך לא 

שזהו עיקר הברכה שעליה מברכים אלא כמובן על הנטילה עצמה ובזה כבר נתבאר 

שנהגו לברך לאחריה.

וגדר סמיכות לנטילה לאחריה, הוא כל שלא בירך עדיין המוציא. ועל כן אם כבר 

בירך המוציא על הלחם, שוב לא יוכל לברך אף בנטילת ידיים אלא הפסיד המצוה.

לפני  בירך  שלא  שאדם  ה',  סעיף  תלב  בסימן  שם  ערוך  בשולחן  מבואר  וכן 

בדיקת החמץ, אזי אם נשאר לו עדיין אפילו חדר אחד שלא בדק או אפילו איזה 

זוית אחת, יכול לברך לפני שגומר. אך אם סיים לגמרי הבדיקה, הפסיד את הברכה 

ולא יברך, כי לאחר גמר העשיה כיצד יברך "וציוונו לעשות מצוה פלונית" - ואינו 

עושה כלום, - שכבר עשה.

והנה לגבי ברכת הפרשת חלה, מסתימת לשון השולחן ערוך משמע שיברך לפני 

ההפרשה, ואמנם בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ד' סימן קמו, כתב שהמנהג 

בפועל לברך לאחר ההפרשה. ואמנם לדברי הכל - גם לפי פוסקי הספרדים זהו 

רק לכתחילה, אך בדיעבד יצא גם אם בירך לאחר ההפרשה. וכן מובא בבן איש חי 

פרשת צו בהלכה כא.

יתירה מזו כפי שנתבאר, גם אם שכח לגמרי ולא בירך כלל, העיסה מתוקנת, 

ואין צריך להפריש שוב מחדש בברכה, וכן מבואר בשאלות ותשובות מנחת יצחק 

חלק ט', בסימן קיח.

האם  הפסוקים  מחלוקת  ישנה  חלה  להפרשת  שבנוגע  האמור:  מן  העולה 

מברכים לפני או אחרי ההפרשה, ולכן כל אחד יעשה לפי מנהגו בזה, ואמנם גם מי 

שנוהג לפני, ושכח לברך, יכול להשלים את הברכה אחרי במקרה כזה. )אבל כמובן 

שמי ששכח לברך לגמרי ונזכר לאחר זמן, למרות שאינו יכול לברך, מכל מקום זה 

לא מעכב את ההפרשה, ואינו צריך להפריש שוב(.
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גוי שחימם מים בקומקום חשמלי במטבח משרד שעובדים בו גם יהודים, 
האם מותר ליהודי להשתמש במים חמים אלו להכנת כוס קפה וכיוצא בזה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון הפרטים הבאים: א( האם ישנה בעיית בישולי 

גויים גם במשקה, ב( האם איסור זה נאמר בכל דבר או רק בדברים חשובים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיף א', שכל 

דבר מאכל שאינו נאכל על ידי האדם כמות שהוא 'חי' אם לא על ידי בישול וכיוצא 

תבשילי  שאר  או  הפת  את  בו  ללפת  בכדי  מכובדים  שולחן  על  הוא  ובנוסף  בזה, 

מזונות, ובישל את אותו המאכל גוי, אזי אפילו אם הגוי בישל את המאכל בביתו של 

ישראל, ואפילו אם בישל זאת בכליו של ישראל, מכל מקום אסור המאכל משום 

בישולי גויים.

וטעם האיסור מובא בפירוש הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה 

ט', שאם נתיר לישראל לאכול מאכלים שנתבשלו על ידי גוי, יש חשש שמא יביא 

שמקרבת',  לגימה  'גדולה  לברכה  זכרונם  רבותינו  כמאמר  הגוי,  עם  לקירוב  זאת 

וישנו חשש שמתוך קירוב זה יבואו להתחתן בגויים עם בנותיהם, וכן כתב בפירוש 

רש"י במסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב' דיבור המתחיל 'שלקות.

טעם נוסף מובא ברש"י במסכת עבודה זרה דף לח )דיבור המתחיל מדרבנן(, 

טמא  דבר  הגוי  אותו  יאכיל  כך  ומתוך  הנוכרי,  אצל  לאכול  הישראל  יתרגל  שלא 

ויאכל אותו הישראל בלא שימת לב מתוך רגילותו לאכול אצלו.

וכתב הטורי זהב שהוא עיקר הטעם לאיסור בישולי גויים - משום חתנות. וכן 

הגוי דבר טמא  יאכיל אותו  ישנו מקום לחשוש שמא  מובא בבית חדש, שאמנם 

ויאכלנו בלא שימת לב, אך עיקר הטעם הוא משום חתנות, וכמאמר הגמרא שכולם 

גזרו משום בנותיהם.

והנה לכאורה היה עלינו לאסור בישולי גויים גם בלא איסור במאכלים עצמם 

משום כליהם )כמובן אם בישלם בכליו שלו( שבזה לכאורה אין צריך להגיע לאיסור 

משום חתנות שהרי הדבר אסור משום עצמו?

אלא שאין לאסור זאת משום כליו של הגוי מאחר והכלל הוא שסתם כלים אינם 

בני יומם, ואם כן הטעם הלוע בהם הוא טעם לפגם שאינו אסור בדיעבד, אלא רק 
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ורק מפני איסור  ו',  יורה דעה סימן קכב סעיף  לכתחילה, כמבואר בשולחן ערוך 

בישולי גויים מטעמים האמורים יש לאסור בכל אופן שהוא את בישוליו.

והנה אחד התנאים בכדי לאסור בישולי גויים הוא שהמאכל אינו נאכל כמות 

שהוא חי אלא זקוק הוא לבישול בכדי לאוכלו, כמבואר בשולחן ערוך קיג שם.

וטעם הדבר הוא, משום שכל מאכל הנאכל כמות שהוא חי ללא צורך בבישול, 

אם בכל זאת מבשלים אותו - אין כל חשיבות לבישול, מאחר וגם בלא הבישול הוא 

ראוי לאכילה. כמבואר בחכמת אדם כלל סו אות א'. ואפילו אם נאמר שבאכילתו 

כמות שהוא חי הוא אינו משובח כמו אם בישלו את אותו מאכל, מכל מקום אין זה 

נכלל באיסור, כמבואר בחידושי הריטב"א שם דף לח.

שכאשר  בתבשיל  מדובר  כאשר  אפילו  אמור  זה  שכלל  הפוסקים  והוסיפו 

מבשלים אותו, הוא נעשה יותר טוב וראוי לאכילה על ידי כך, אף שבדרך כלל הוא 

נאכל כמות שהוא חי. מכל מקום אין בתבשיל זה איסור של בישולי גויים, כמבואר 

בחידושי הריטב"א למסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב'.

ואמנם על פי קבלת האריז"ל, אין האיסור רק באם עולה על שולחן מלכים, אלא 

אף אם עולה על שולחן שרים, מכל מקום כבר נכלל הוא באיסור בישולי גויים ואין 

לאוכלו, כמבואר בספר טעמי המצוות לתלמידו הרב חיים ויטאל, פרשת וילך דף 

סב. וכן הובא בשאלות ותשובות חיים שאל להרב החיד"א, סימן סד.

העולה מהאמור: הכלל בבישולי גויים הוא שכל דבר שרגילות לאכול או לשתות 

אותו כמות שהוא ללא בישול, מותר ליהודי לאכול או לשתות אותו גם אם חיממו 

גוי, ולכן מותר ליהודי לשתות מהמים החמים שחימם הגוי.

התנור  דין  מה  נקי,  היה  שלא  חלבי  בתנור  אותם  שחיממו  בשר  נקניקיות 
לשימוש ומה דין הנקניקיות לאכילה?

יש  כל  קודם  א(  לדון בפרטים הבאים:  יש  זו  על שאלה  לענות  בכדי  תשובה: 

לעיין, שמאחר ויש ממשות משאריות אוכל חלבי בתנור ממה שנאפה בו לפני כן, 

האם עדיין יהיה חילוק עם התנור הוא בן יומו או לא. ב( האם הדין ישתנה בין אם 

הוציאו את הנקניקיות מהתנור לפני שהגיע ליד סולדת או לא.
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ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן צב סעיף ח', בנוגע 

לזיעה ואדים העולים מתבשיל. שם כותב המחבר שמחבת עם תבשיל חלבי שנתן 

אותו בתוך כירה - תחת סיר של בשר, אדי זיעת התבשיל של החלב עולים ונבלעים 

בקדירת הבשר, ואוסרים אותה.

וכתב הרמ"א על כך, שאם ישנו פי שישים בקדרת הבשר כנגד כל החלב שהיה 

במחבת, הרי הוא נשאר בהיתרו.

כמו כן, זהו רק אם המחבת היה מגולה, וזיעת אדי התבשיל החלבי עולה ונבלע 

ישירות בסיר הבשר שעליה, אבל אם המחבת היה מכוסה, הכל מותר מפני שזהו 

כמו שתי קדרות שנוגעות זה בזה, שאין אוסרים זה את זה בנגיעה בלבד, ומכל שכן 

בזיעה היוצאת מסיר מכוסה, שאין זה רק מחום, ולא זיעה ישירה מהתבשיל עצמו.

וכתב בטורי זהב, שמטעם זה נראה להתיר כאשר אפו בתנור תבשיל חלב, ואחר 

כך באותו המקום כאשר הוא רותח, הניחו קדרה של בשר, כי כל שאין חלב ממשי 

בעין באותו המקום בתנור במקום בו מושיב את הקדרה של הבשר, הרי אותו מקום 

שתנור נחשב כמו קדרה של חלב חיצוני, ודינו כמו שתי קדרות של שתי המינים 

שנוגעו זה בזה, שאינם אוסרים זה על זה ללא רטיבות ממשית הנוגעים ביניהם.

הבשרי,  לסיר  כך  כל  קרוב  המחבת  עם  דוקא  שזהו  שם,  הרמ"א  כתב  בנוסף 

נבלעים בקדירת  שזיעת אדי התבשיל רותחים עד שהיד סולדת בהם כאשר הם 

הבשר. אבל אם בנגיעתם בקדרה כבר אין היד סולדת בהם, הכל מותר.

ומטעם זה מותר לתלות בשר בכדי לייבש אותו על גבי קדרות של חלב, ולא 

חוששים לזיעה ואדי התבשיל, מפני שהבשר מונח בריחוק מהקדרות, ואין זיעת 

בהם  אין  כי  בהם,  סולדת  שהיד  בחום  הם  שאין  בבשר,  בנגיעתם  חמים  האדים 

ממשות ולא בליעה.

אמנם בסיום דבריו כתב, שלכתחילה יש ליזהר בכל אופנים האמורים, כלומר, 

בשתי קדרות יבשות חיצונית, שמכל מקום לא יגעו זה בזה לכתחילה. וכן שאפילו 

מכל  השני,  מהמין  בקדרה  נגיעתה  בעת  בה  סולדת  היד  שאין  תבשיל  אדי  זיעת 

וכן אפילו כאשר הסיר מכוסה, יש  זו.  זיעה  מקום יש להרחיק עד שלא תגיע אף 

ליזהר בזיעה הבוקעת ממנו, שלא תיגע במין השני.
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ולפי זה כאן כאשר מדובר בתנור שחיממו בו נקניקיות בשריות ללא כל כיסוי 

מעליהם, אזי אם באמת התנור לא היגע עדיין למצב של שיעור חום שהיד סולדת 

בו, ומיד שם לב האדם לטעות שעשה והוציא מהתנור החלבי את הבשר, לא נאסר 

כלום, כי אין כאן בליעות. ורק המשטח שבו נגע הבשר, )אם לא הניח נייר אפיה 

תחתיו, אלא הניח את הבשר ישירות על התבנית או הרשת( - עליו לנקותו היטב 

היטב  שטיפה  באמצעות  עליו,  הבשר  מהנחת  בו  שנדבק  שאפשר  שומן  משיירי 

בסבון.

ואם גילה את טעותו רק לאחר שהתנור כבר הגיע ליד סולדת בו, הרי שהתנור 

החלב  תבשילי  שאריות  ממשות  בלע  הבשר  כן  וכמו  הבשר,  ואדם  מזיעת  בלע 

שנאפו בו לפני כן, שבהם אין אומרים טעם לפגם )רק בבליעות(, ויש לשאר אם יש 

פי שישים בבשר נגד ממשות שאריות החלב )או אף נגד הבלוע בתנור אם הוא בן 

יומו(. ואם התנור נקי, תלוי אם הבליעות בני יומם: אם כן יש לשאר נגדם פי שישים 

בבשר. ואם לא, בדיעבד הבשר מותר באכילה.

העולה מן האמור: אם התנור עדיין לא הגיע לחום בשיעור יד סולדת בו, ומיד 

הוציא את הבשר, אזי הבשר יהיה מותר באכילה, והוא לא צריך להכשיר את התנור. 

)ואם גם הניח 'נייר אפיה' תחתיהם, הוא גם לא יצטרך לנקות את התבנית(.

אמנם אם התנור הגיע לחום בשיעור 'יד סולדת בו' )		 מעלות צלזיוס לערך(, 

ממשות  נקי  היה  לא  והתנור  מאחר  הנה  הבשר  ולגבי  התנור.  את  להכשיר  עליו 

שאריות חלביים מאפיות קודמות, צריך לשער אם יש פי שישים בבשר כנגד כל 

בן  הוא  אם  הבליעות  כנגד  )ואף  שבתנור,  החלביים  השאריות  ובליעות  ממשות 

יומו(, ואם אין, אין לאכול את הנקניקיות.
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האם יש איסור לאשה ללבוש בגד שהוא בצבע אדום?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה מקור האיסור ללבוש 

בגד אדום ומה טעמו. ב( האם זה רק בגד שאחרים יכולים לראותו או כל בגד גם 

בגד פנימי. ג( האם זה רק בגד אדום או עוד בגדים כמותו. ד( מה ההגדרה של אדום, 

האם אפילו צבע חלש או רק חזק ובוהק.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חוקות העובדי 

כוכבים סימן קעח סעיף א, שאסור ללכת בחוקות העובדי כוכבים, ואסור ליהודי 

ציצת ראשו כמו  יגדל  ולא  לגויים.  ילבש מלבוש המיוחד  לא  ולכן  להדמות להם. 

ציצת ראשם. ולא יגלח את צדדי ראשו ויניח השער באמצע. ולא יגלח השער כנגד 

פניו מאוזן לאוזן ויניח פרוע מאחוריו. ולא יבנה מקומות כמו בנין היכלות של עובדי 

כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים.

וכלל הדבר מובא ברמ"א, שיהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו. וכל זה 

לשם פריצות, כמו למשל שנהגו  אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים 

ללבוש מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, או 

בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר שיש לחשוש בזה משום דרכי האמורי, 

ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, אבל דבר שנהגו בו לתועלת, כמו שכל מי 

שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללבוש 

אותו. וכן מה שעושים משום כבוד או מטעם אחר, מותר.

והנה בשפתי כהן כתב הטעם בלבושים אדומים, מפני שאין דרך הצנועים להיות 

אדומים בלבושם, וצבע השחור הוא דרך צניעות והכנעה, וכמאמר חכמים, שאדם 

שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים ויתעטף שחורים, ועוד שמסורת בידינו להקפיד 

על לבישת האדום לבני עמנו.

וכן בערוך ערך 'כרבל' כתב, שבפרק מי שמתו, בנוגע לסיפור על האשה שלבשה 

כרבלתא בשוק, שהכוונה היא לבגד אדום כמו הכרבולת של התרנגול, שאין דרך 
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בדבריו  ומבואר  עבירה,  לידי  ומביא  פריצות  שהוא  בו,  להתכסות  ישראל  בנות 

שלבישת אדום היא דרך פריצות.

והנה זהו דוקא באדום, ולא בשחור, וכפי שמבואר בשאלות ותשובות מהרי"ק 

סימן פח, שעד היום מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמינו. אבל 

אם היו הכותים עושים רצועותיהם שחורות, מכל מקום לא היו הישראלים משנים 

מהם, כי אם לא כן, לא היה לרב אלפס לומר לפי שהגוים הם נוהגים באדום, אלא 

כך היה לו לומר אפילו שרוך של נעל אסור, וכמו למשל אם הגוים עושים רצועות 

לפרש  שהוצרך  מזה  ודאי  אלא  אחר.  מצבע  והישראלים  אחד,  בצבע  סנדליהם 

הצבעים, משמע מכך שבדוקא כתב שחור ואדום.

שנשענו  ומה  ביהודים.  והשחור  בגוים  האדום  אלפס  רבינו  תלה  כך  ומשום 

האוסרים על דברי רבינו משה שכתב שיהיה הישראל מובדל מהם במלבושיו ושאר 

מעשיו, אין משם ראיה כלל, כי פשוט שלא חייב להשתנות מן הגוי בכל דבר, אלא 

כפי הגדר שכתב אחר כך, שלא ילבש במלבוש המיוחד להם, ולמה לו לומר המיוחד 

אלא  נאסר  שלא  ודאי  אלא  למלבושים,  הדומה  במלבוש  ילבש  לא  שיאמר  להם, 

במלבוש שכבר נתייחד אליהם ופרשו הישראלים ממנו משום צניעות.

הגויים,  מנהג  משום  או  אדום,  בגד  ללבוש  שלא  טעמים  שתי  שישנם  נמצא, 

וזה לא נוהג בזמן הזה שאין זה מנהג הגויים, כמבואר בדרכי תשובה, וטעם נוסף 

משום שהוא בגד של פריצות, ועוד מבואר שבגד שחור מראה על צניעות והכנעה. 

ובדרשות החתם סופר חלק ב' דף רמד עמוד ב בהערה כתב, שהחתם סופר הקפיד 

מאוד שבגד אדום לא יראה ולא ימצא בביתו.

להם,  ולדמות  במלבושיהם  ללבוש  וצריך  למלכות  קרוב  שהוא  מי  אולם 

מותר בכל. וכפי שמבואר בטורי זהב, ואף על פי שכל הנזכר בסימן זה הוא בכלל 

ובחוקותיהם לא תלכו, ואין כח לחכמים לעקור דבר מן התורה מכל מקום, כאן זה 

שונה, מכיון שלא פירשה התורה שום דבר ומסרה לחכמים והם ראו להתיר זאת 

לקרובים למלכות.

ונפסק להלכה שבגד אדום הוא צבע  העולה מהאמור: שמסורת בידי חכמים 

המורה על פריצות ומביא לידי עבירה. ולכן אין ללבוש אותו בכל אופן. אך אם הוא 
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בגד שמלבישים אותו תחת הבגדים, מסתבר שאין איסור, כי כל האיסור הוא רק 

על לבוש הנראה.

מאיזה כיתה בבתי ספר יש לעשות הפרדה בין בנות לבנים משום צניעות?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מאיזה גיל מתחיל החיוב 

בין גברים לנשים, ב( האם יש הבדל אם מדובר במשהו  ההלכתי לעשות מחיצה 

קבוע או אירוע לזמן קצר. ג( האם יש מקום להתיר כאשר בעשיית הפרדה חלק 

מהאנשים לא ישלחו את ילדם לבית הספר יהודי.

ראשית יש להביא את המובא בילקוט יוסף קריאת התורה ובית הכנסת סימן 

קנ, שבית הכנסת שעזרת הנשים שלו אינה בנויה במישור על רצפת בית הכנסת, 

אלא הולכת ועולה כמדרגות, יש להקפיד להגביה את המחיצה של העזרת נשים, 

יוסף  ילקוט  הנשים.  שבעזרת  הנשים  את  יראו  לא  המתפללים  שכל  לגובה  עד 

קריאת התורה ובית הכנסת.

האנשים  ישבו  שלא  כדי  רק  אינו  הכנסת  בבית  המחיצה  בניית  וטעם  מאחר 

והנשים מעורבים, שאם היה כן, די היה לכאורה שתהיה מחיצה של ארבעה טפחים 

רוחב ועשרה טפחים אורך. וכן היינו מסתפקים במחיצה של זכוכית. אבל לא כן 

הוא הדבר, אלא טעם הדבר הוא בכדי שלא יבואו לידי קלות ראש, וכפי שמבואר 

בסוכה דף נא ב, וגם בתוספתא אמרו "שהיו באין לידי קלות ראש".

ולפי זה במקרה שהנשים היושבות למעלה הם נראות לעיני האנשים, מאחר 

מועילה  המחיצה  אין  כן  ואם  העליונות,  למדרגות  סמוך  מסתיים  המחיצה  וגובה 

שיש  הזה  בזמן  שכן  ומכל  התפלה.  בעת  בנשים  האנשים  של  ההסתכלות  למנוע 

נשים הבאות לבית הכנסת בגילוי שערות ראשן, או בלבוש לא צנוע. לכן יש להגביה 

את המחיצה באופן שלא יהיו הנשים נראות כלל לבאי בית הכנסת.

והנה בעניין ההפרדה בבתי ספר, שגם בזה ודאי שייך טעם האמור וביתר שאת, 

עסק בכך רבות הרבי מליובאוויטש באגרותיו, ונציין כמה מהם, על חשיבות וההכרח 

בדבר, כבר מגיל נמוך ביותר. בודאי למותר להאריך בגודל חשיבות הענין לשמור 

בכל התוקף הדרוש הפרדת בנים ובנות בחינוכם שכל מי שיודע פרק בחינוך בודאי 

אינו זקוק להסברה על דבר חשיבות הכי רצינית בהפרדה האמורה - מתחיל מגיל 
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הכי רך, שהרי אין זה נוגע לחיוב המחונכים והמחונכות במצוות היינו לעונת הבר 

מצוה ובת מצוה שלהם, כי אם הרבה שנים לפני זה אשר הרגל התינוק והתינוקת 

מאז נעשה טבע לשנים הבאות. )אגרות קודש חלק כה עמוד ב(.

ובעניין פשרות בעניין, מובא שם במקום אחר, שהפרדת בנים ובנות אי אפשר 

לוותר על זה, ואשר ויתור או פשרה במקום אחד, יגרום ויתורים ופשרות במוסדות 

חינוך אחרים בכמה וכמה מקומות, והדגשתי, כי דרישתי על שמירת עקרון ההפרדה 

במוסדות, אינה באשר מוסדות חב"ד הם, אלא דעתי ברורה שכן צריך להיות בכל 

בתי ספר ומוסדות חינוך.

והוסיף שם, שבדורנו דור יתום אין זה רק שאלת דת, אלא גם במוסר וצניעות 

במובנים הכי פשוטים, וכמו שרואים התוצאות במוסדות אשר בהם אין עקרון זה 

נוהג, שרבו כל כך, עד אשר למרות כל ההשתדלות להעלים אותם ולמנוע פרסומים 

בלתי נעימים, בכל זאת מתפרצות מפעם לפעם ומגיעות לאזני הקהל. ראה שם - 

חלק יד עמוד תלג.

אמנם הרבי הדגיש כמה פעמים, שאפילו אם אי אפשר להציל את כול המוסד 

מהפרדה, הרי הצלת חלק גם כן כדאי, כוונתי לכתות הגדולות בגיל לכל הפחות 

אגרות קודש חלק יז עמוד שמז. וכן מובא בשאלות ותשובות הרב הראשי - הרב 

מרדכי אליהו, תשנ-ג עמוד 25	. לגבי השאלה האם הפרדה בין בנות ובנים הוא 

בין בנים לבנות  וענה על כך שיש להפריד  והלכה שחייבים לבצע לפי הדין?  דין 

ויש חיוב לעשות זאת ובפרט בכתות הגבוהות כמו שכתבת, לפיכך אני תמה על 

המתנגדים להפרדה, בעצם ההפרדה אין פגיעה לא בבנים ולא בבנות, באין הפרדה 

לבד,  ובנות  לבד  בנים  ללמד  נהגו  אבותינו  ואבות  אבותינו  בהלכה.  היא  הפגיעה 

וברוך השם יצא מזה דור ישרים מבורך, ולא כטענה שאומרים היום שזה משפיע 

וטוב מבחינה חינוכית.

ומסיים שם, שאמנם לכתחילה צריך להפריד בין בנים לבנות מכתה א', אך אם 

אין אפשרות לעשות זאת כמו במקרה שמספר התלמידים מצומצם, יפרידו על כל 

פנים מכיתה ג'

במקום אחר נשאל הרבי אודות השתדלות לייסד בית ספר תיכון, אבל או ילמדו 

בתערובות בנים ובנות, והרבי ענה על כך, שאם אין הלימוד בביתי הספר הכלליים 
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מכריח את התלמידים לחלל את השבת קודש ר"ל, אזי שב ואל תעשה עדיף לעת 

עתה. ראה אגרות קודש חלק יח עמוד קנד.

לא  אם  אמנם  שלוש,  מגיל  ובנות  בנים  בין  להפריד  עדיף  מהאמור:  העולה 

מתאפשר אפשר להקל מגיל חמש או שש. ]ובמקרה שאם יעשו הפרדה, חלק מהתלמידים ילכו 

ילכו ללמוד בבתי ספר כלליים ויחללו שבת ועוד איסורים חמורים, יש לשאול 'רב מורה הוראה', ולספר לו את 

כל הפרטים והצדדים שבמקרה הנידון, בכדי לדעת מה לעשות בפועל[.

אדם שהוא בעל עסקים ויש לו פגישה חשובה לצורך כך עם אשה, ונוהג 
העולם ללחוץ ידיים מפני כבוד, האם מותר הדבר?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטיים הבאים: א( מה טעם האיסור 

ליגע ביד אשה, והאם הוא גם שלא בדרך חיבה אלא מפני הכבוד. ב( האם יש הבדל 

בין ישראלית לגויה, בין מבוגרת לצעירה. ג( האם יש מקום להתיר בהפסד מרובה.

ראשית יש לציין את המחלקות בין הרמב"ם בספר המצוות מצווה שנג, לרמב"ן 

לעריות  שהקריבה  הרמב"ם  ששיטת  הנאה,  לשם  שלא  באשה  נגיעה  לגבי  שם 

ואפילו נגיעה בלבד הוא איסור מן התורה וחייבים לנהוג בזה באופן של יהרג ולא 

ועל כל פנים לדברי הכול יש איסור  יעבור,  ולא  יהרג  לעבור, או שלא נאמר בזה 

יד לקרובות משפחתו וכדומה, אף על פי שאינו  ולכן ברור שאסור ללחוץ  בדבר. 

עושה כן לשם הנאה.

וכן הוא בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק ו' סימן רכג, שהביא דברי הרב 

השואל שראה כמה בני תורה ובעלי בתים יראים שמקילים ללחוץ יד לנשים בטענה 

שמותר לעשות כן כדי שלא להלבין פניה, וכתב שאלו דברים בטלים שהרי אין נתיר 

לאדם איסור אביזרייהו של עריות משום שאישה פושטת לו יד.

והנה יש מי שניסה להביא כמה צדדים להקל לבעל תשובה ללחוץ ידי קרובי 

משפחתו באופן שקשה לו להימנע מכך משום חוסר נעימות, ואף שדעתו נטתה 

לכבוד בעלמא, מכל  חיבה אלא  להקל במקום הצורך משום שאינו מתכוון לשם 

מקום העלה שם שיש לאסור זאת בכל אופן, ראה בשאלות ותשובות ושב ורפא 

חלק ג סימן ריב.
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ובספר עוד יוסף חי פרשת שופטים, שאסור לאיש ללחוץ ידיה של אישה, וכן 

איש ואשה לא יושיטו ידם זה לזה אפילו עם כפפות. והביא שמנהג אנשי אירופה, 

שכאשר בא אורח לבית חברו, יאחז האורח בכף בעל הבית או אשתו בחוזק לאות 

חיבת שלום. וכתב שוודאי ירא שמים צריך שיזהר מלעשות כן, כיון שהוא נגיעה יד 

ביד כדרך חיבה שלכך אחיזתם בחוזק, להורות בזה חיבה יתירה.

ולא  נכרית,  בכף  יהודי  יאחז  שלא  שכתב,  תתרצ  סימן  חסידים  מספר  והביא 

נכרית בכף יהודי, אף על פי שהיד עטופה בבגד, כסייג לגילוי עריות, וכתב שבוודאי 

בערי  בזמנו  נהוג  שהיה  כפים  באחיזת  שעושים  השלום  על  מדבר  החסיד  הרב 

אירופה, ומה שכתב יהודי בכף נכרית, ונוכרי בכף יהודית, בא לחדש שלא תאמר 

יהיה נמנע מזה  ואם היהודי  ונימוס הנוכרית באותם המקומות,  כיון שהוא מנהג 

יתלוצצו בו, או יבוא לאיבה, לכך בא להזהיר בזה גם ביהודי עם הנכרית, אבל יהודי 

עם יהודית פשוט שאסור.

וכן כתב בשדי חמד כרך ג' מערכת ק' כלל ז', והאריך בזה ואחר שהביא בעניין 

נשיקת היד שנהגו הנשים לנשק את ידי הגדולים, סיים, שאם על נישוק היד יש 

הקפדה, קל וחומר בתקיעת כף אל כף בדרך חיבה, ולזה לא יועיל אם יעטוף ידיו 

בבתי ידיים. וכבר ידוע מה שאמרו חכמים, שכל המרצה מעות מיד ליד, לא ינקה 

מדינה של גהינום, ומכל שכן התוקע כף אל כף. וכן הביא באגרות משה חלק א' 

סימן נו. ולפי זה שנתינת יד חמורה כמו חיבוק ונישוק, ולפי זה אף אם יגרום הלבנת 

פנים לאשה כגון כשהיא כבר הגישה ידה, אסור.

ואולם כל האמור הוא בדרך חיבה וחברות, אך לצורך מסחר או איחולי ברכות 

בעלמא, לכאורה אין איסור. אמנם יש פוסקים שהחמירו אפילו בזה, כמובא בשדי 

חמד חלק ז' מערכת חתן וכלה סימן יב. ומה שהתירו בסוטה שכהן מניח ידו תחת 

יד האישה על יד מפה בלבד, שם שונה הדבר מאחר והוא גזירת הכתוב, ובנוסף 

הנגיעה היא מתחת ידה, ונוגע רק בגב ידה, ואין זה קירוב הרגיל, כמבואר בספר 

ישכיל עבדי אבן העזר חלק ד' סימן ב'.

כמן כן אין הבדל בין אם מושיט את כל היד, או רק מקצת היד, בכל אופן אסור, 

ולא שייך להתיר זאת אף מפני כבוד הבריות או משום חילול השם. כמבואר באגרות 

משה אורח חיים חלק א' סימן כג.
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ומספרים על אישה שנכנסה לרבי מליובאוויטש, והושיטה ידה לשלום, והרבי 

אצלה  ונתקבל  שלי',  שאינו  בדבר  לגעת  שלא  קטן  מגיל  חינכו  'אותי   - לה  אמר 

ההסבר בפשטות.

וכל מקרה ואופן שבו יש לאדם ספק בעניין, שאולי מדובר אצלו במקרה יוצא 

דופן שיש מקום להתיר, מכל מקום אין לו להתיר זאת לעצמו לפי סברותיו, אלא 

יפרט את הצדדים לפני 'רב מורה הוראה', וישאל כיצד ינהג במקרה שלו הפרטי.

העולה מהאמור: שלמעשה אין להתיר לחיצת יד אשה בכל אופן שהוא ובכל 

מקרה, אף בהפסד מרובה, ויסביר לה בדרכי נועם שהוא יהודי ההולך בדרכי התורה 

ואינו יכול לעשות זאת.

קלות  בו  להם לשחק משחק שאין  מותר  זוג,  בני  בין  בזמן הרחקות  האם 
ראש, אלא לצורך ריענון ושמירה על הקשר הזוגי והשלום בית ביניהם?

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

או  ראש  קלות  בהם  שיש  דברים  רק  האם  ב(  הנידה.  בימי  זוג  בני  בין  הנדרשת 

שמביאים לקירבה אסורים או כל התעסקות מעבר לדברים טכניים.

ו',  קטן  סימן  קפד  בסימן  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שחכמים אסרו את הקירוב בין האיש והאשה בימי טומאתה, ועליהם לנהוג בזמנים 

תקרבו  לא  טומאתה  בנידת  אשה  'ואל  מהפסוק  ומקורו  ביניהם,  בהרחקות  אלו 

לגלות ערוה', כלומר שאסור לקיים קירבה גופנית בין האיש והאישה בימי טומאת 

נידתה, מאחר וקירבה זו יכולה לגרום לאיסור ביניהם, ומה שנכלל בדין תורה הוא 

קירוב של חיבוק ונישוק.

ואמנם חכמים הוסיפו לאסור ולהרחיק את הקירוב בין האיש והאשה בזמן זה 

ומה  נידה החמור.  באיסור טומאת  ושלום  וגדר מלהיכשל חס  סייג  בכדי לעשות 

שגזרו בזה והוסיפו להרחיק יותר משאר איסורים כפי שיתבאר להלן. והוא מטעם 

יותר חשש  יש  כן  ואם  זה,  זה עם  ביחוד  בימי טומאתה מותרים  והאשה  שהאיש 

שיבואו לידי איסור. כמו כן האיש והאשה רגילים זה בזה במשך כל הזמן, ומתוך 
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הרא"ש  בפסקי  כמבואר  איסור.  לידי  יבואו  שמא  יותר  גדול  חשש  יש  רגילותם 

בקיצור הלכות נדה.

חומרות  לעשות  לו  יש  אדם  שכל  כלל  ישנו  תורה,  ידני  בכל  אם  מזו,  יתירה 

יוסיף מעבר למה שיכול במדרגתו  ולא  נפשו  כפי המתאים לתכונות  רק  וסייגים 

כל  אמרו  אדרבה  כאן  הנה  בהפסדו.  שכרו  ויצא  ישבר  שלא  בכדי  השם  בעבודת 

המרבה בהרחקה הרי זה משובח. וכל המחמיר תבוא עליו ברכה. כמבואר בפסקי 

דינים לצמח צדק בסימן קצה סעיף ה'.

ומבואר בתקנות סייגי חכמים, שאסור לבעל והאשה להתלוצץ זה אם זה בכל 

אופן שהוא, כמבואר בשולחן ערוך בסימן קצה סעיף א', מאחר ושחוק וקלות ראש 

מרגילים את האדם לגילוי ערווה, כפיש אמרו חכמים בפרקי אבות. והרי זה יכול 

לגרום לקירוב גופני ביניהם. וכמו למשל לדבר אודות היופי של האשה או לדבר על 

דברי אהבה, או להזכיר דברים של קירוב פיזי ביניהם וכדומה.

זה כתבו הפוסקים שאף שאין מוזכר בשולחן ערוך אלא משחוק וקלות  ולפי 

ראש המורה בדרך כלל על מצבים של התלוצצות יתירה על גבול האסור. מכל מקום 

יש מקום על פי יסוד הסברה להחמיר ולהימנע אף מעשיית משחקים משותפים 

ביניהם בזמן זה מאחר וגם הם גורמים לשחרור וקירוב אהבה יתירה ביניהם, מה 

שיכול להביא לאיסור. ואמנם מה שנאסר בזה הוא דוקא משחקים שלא נדרש בהם 

מחשבה וריכוז, כמו משחקי כדור, התעמלות יחד, או משחקי קלפים, וכל כיוצא 

בזה.

אבל משחקים שדורשים מחשבה וריכוז, כמו למשל משחק שחמט או חידוני 

חוברות הדורשות מחשבה. מותר להם לשחק יחד. אמנם בזהירות שלא יתקרבו 

בזה. כמבואר  וכיוצא  יחד באחד מהכלים  לנגוע  או  ליד.  מיד  כלי  לזה, למסור  זה 

בשיעורי שבט הלוי על נדה סעיף א אות ב'.

ומכל מקום דיבור יחד על צורכי הבית ומשא ומתן הדרושים לבית מותר בכל 

אופן לדבר בימים אלו. כמבואר בפסקי דינים שם. אמנם יזהר מלדבר בדרך חיבה.

מדבר  והבעל  הזוג,  בני  בין  מתח  קיים  שאם  מזו,  יתירה  הפוסקים  והוסיפו 

לאשתו דברי הערכה בעשייתה מצורכי הבית בכדי להפיג מעט את המתח ולהגביר 
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את השלום ביניהם, אין זה בכלל הגדרת דברי חיבה. ואין זה מרגיל לערווה. אלא 

בדיבור  מיעוט  בין  יסוד ההבדל  וזה  הבית.  ניהול  של  כחלק מהצרכים הבסיסיים 

בזמן זה, שזה לא צריך לבוא על חבשון השלום בית ביניהם, אלא באופן שאין זה 

מזיק לבסיס השלום בין הבעל והאשה. כמובן באופן שלא מרגיל לערווה וקירוב.

העולה מן האמור: שכל דבר שיכול לגרום לקירוב גופני ביניהם, כמו קלות ראש 

ודיבור באופן של התלוצצות ובדיחות הדעת. ולכן יש לאסור משחקים משותפים 

הגורמים לשחרור ופורקן פיזי ונפשי, היכולים להביא בסופו של דבר לקירוב גופני.

מתח  יש  כאשר  )בפרט  בית  השלום  לחיזוק  איכות  זמן  על  מדובר  אם  אבל 

- שלא בדרך חיבה.  בזה  וכיוצא  וחינוך הילדים  ומדברים מצורכי הבית  ביניהם(, 

ואף עשיית משחקים משותפים שלא בדרך חיבה, כמו משחקים הדורשים מחשבה 

לפי העניין  והכל  ניתן להקל,  וקירוב בדרך חיבה,  ואינם מביאים לשחרור  וריכוז, 

ושימת לב שאין בזה חריגה מגדר האמור.

האם נידה מתחילה רק בראיה בפועל, או שגם כאשר מתחילה להרגיש כאבי 
וסת, על הזוג לנהוג בהרחקות מחשש שמא תראה?

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

לכאבים משום שמא תראה דם. והאם ישנו הפרש אם כבר ראתה מחמת כאבים 

אלו דם פעמים קודמות, או לא. ב( אם אנמר שישנו חשש גם בהרגשת כאבים אלו 

ועליהם לפרוש, האם יש לפרוש רק מתשמיש או לנהוג הרחקות ממש.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפט 

למשל  וכמו  בגופם.  שיארעו  מקרים  ידי  על  וסת  שקובעות  נשים  שיש  יט,  סעיף 

אשה שמפהקת, כמו אדם שפושט זרועותיו מחמת כובד, או כמו אדם שפותח פיו 

מחמת כובד, או כמו אדם שמוציא קול דרך הגרון.

כמו כן אם היא מתעטשת דרך תחתיה, או שחוששת - כנגד טבורה, או בשיפולי 

מעיה - בבית הרחם, או שאחזוה צירי הקדחת, או שראשה ואיבריה כבדים עליה, 

בכל אחד מאלו - אם יארע לה שלשה פעמים, וראתה, קבעה לה וסת, שבכל פעם 

שהיא חוששת מהם, אסורה לשמש.
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ומכל מקום, על ידי פיהוק או עיטוש פעם אחד - אין הוסת נקבע, אלא כשזה 

קורה לה כן הרבה פעמים זה אחר זה. ואם אירע לה שלשה פעמים, שבכל פעם 

עשתה כן הרבה פעמים, הרי זה וסת. וכל אלו הוסתות שבגופה אין להם זמן ידוע, 

אלא בכל פעם שיקרה לה זה המקרה, הוא וסת.

ואם בא וסת הגוף לזמן ידוע, כמו למשל מראש חודש לראש חודש, או מעשרים 

יום לעשרים יום, קבעה לה וסת לזמן ולמיחוש הוסת, ואינה חוששת אלא לשניהם 

ביחד, ואם הגיע העת ולא בא המיחוש, או שבא המיחוש בלא זמנו - אינה חוששת.

ובטורי זהב אות לו, כתב בשם הבית יוסף, שהכוונה שהיא אינה חוששת כמו 

וסת קבוע, אבל מכל מקום כמו וסת שאינו קבוע. אבל מדברי הרמ"א שכתב 'ודוקא 

שקבעה וסת לשניהם יחד' - משמע שחולק על הבית יוסף בזה, והוא סובר שכאן 

אינה חוששת לגמרי, כיון שמבורר לנו שאין חשש בפיהוק זולת הימים מכך שלא 

לא  שהרי  לפיהוק,  דוקא  לה  נקבע  זה  ויום  אחר,  ביום  בפיהוק  פעם  שום  ראתה 

החמיר לתת לה דין וסת שאין קבוע אלא קודם הקביעות.

ולעניין הפרישות ביום חשש מובא בסימן קפט סעיף א, שכל אשה שאין לה 

וסת קבוע, כלומר, רגילות לראות דם בזמן מסויים וקבוע, הרי היא חוששת ליום 

שלשים לראייתה הקודמת, והיא 'עונה בינונית' לסתם נשים. ואם יש לה וסת קבוע 

לזמן ידוע )כמו מעשרים יום לעשרים יום, וכדומה( - הרי היא חוששת לזמן הידוע 

בו רגילה לראות דם.

ב, שבשעת  ביום החשש מבואר שם בסימן קפד סעיף  ואופן הפרישה ממנה 

וסתה, כלומר היום בו רגילה לראות דם, וישנו חשש שמא תראה באותו היום, אזי 

צריך לפרוש ממנה עונה אחת. ואמנם אין צריך להימנע משאר קריבות, אלא פורש 

מתשמיש המטה בלבד. שאם הרגילות והחשש הוא ביום, פורש ממנה אותו היום 

כולו - אפילו אם רגילות הוסת להיות בסוף היום, ומותר מיד בלילה שלאחריו, וכן 

אם הוא בתחילת היום, פורש כל היום כולו, ומותר כל הלילה שלפניו. וכן הדין אם 

הוא בלילה, פורש כל הלילה ומותר ביום שלפניו ולאחריו.

המטה  מתשמיש  רק  הוא  החשש  ביום  שהפרישה  המחבר  שכתב  מה  והנה 

בלבד. מבואר בפוסקים שההדגשה בזה היא שמעיקר הדין - אפילו חבוק ונישוק 

מותר ביום זה. וכן פסק הבית חדש. אלא שמסיים שם, משכל מקום מי שמחמיר 
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בחיבוק ונישוק תבא עליו ברכה, כמובא בשפתי כהן. וכן דעת הטורי זהב להחמיר 

באלה, וטעם הדבר, משום שמביאים לידי חשק, ויש חשש שמתוך כך שמא יבא 

יבוא  שמא  אחת,  במטה  עמה  לישן  שלא  להחמיר  שיש  שכן  מכל  זה  ולפי  עליה. 

לשמש מטתו.

וזאת  והטעם שלא אסרו ביום חשש אלא תשמיש המטה בלבד מעיקר הדין, 

תקרב'.  'לא  שנאמר  משום   - בנדה  מדאורייתא  אסור  ונישוק  שחבוק  פי  על  אף 

על  שמא  חשש  וישנו  מאחר  ממש,  המטה  בתשמיש  אלא  חששו  לא  מקום  מכל 

ידי התשמיש תראה בעונה זו - שהיא רגילה לראות בה, מאחר ודרכו של דם לבא 

בהרגל התשמיש. ולכן לא חששו בשאר אופני קריבות שמא יבא עליה כיון שביאה 

עצמה אינה אסורה אלא מדרבנן משום חשש שמא תראה. ואם נאסור זאת יחשב 

הדבר כגזירה לגזירה. )שולחן ערוך הרב שם סימן קטן ו'(.

העולה מן האמור: אשה שיש לה כאב מורגש וניכר לעצמו באזור הרחם וקיבלה 

לאחר מכן ווסת, צריכה בפעם הבאה שתחוש בכאב זה לחוש שמא יבוא ווסת, ולכן 

לנהוג  צריכה  אין  אך  ותבדוק את עצמה,  בכאב  בעונה שחשה  תפרוש מתשמיש 

הרחקות ממש כל עוד לא ראתה בפועל. )וראוי להחמיר בחיבוק ונישוק(.

]ואמנם במקרה שראתה דם שלשה פעמים בסמוך לאותו כאב - במחזורים קבועים, )כמו בהפרשים של 

עשרים יום(, תתייעץ עם רב מורה הוראה, ותאמר לו את פרטי המקרים, כי אפשר שיש לה דין ווסת קבוע[.

לבד  שהיא  במקרה  הראש,  כיסוי  בלי  להתפלל  נשואה  לאשה  מותר  האם 
בבית?

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

ללבוש כיסוי ראש ומה טעמו. והאם הוא רק על יד אנשים אחרים או גם כאשר 

היא לבדה. ב( גם אם מותר, האם יהיה הפרש בין עשיית דברי רשות לדברי מצוה.

ששער  ד',  סעיף  עה,  סימן  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

של אשה שדרכה לכסות אותו, הרי השיער נחשב כערווה, מאחר והוא מביא לידי 

אם  אפילו  שמע,  קריאת  האמור  השיער  כנגד  לקרוא  לאדם  אסור  ולכן  הרהור, 

מדובר בשיער אשתו.
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בתולות  אבל  ראשם,  את  לכסות  רגילים  שהיו  נשואות  נשים  של  שיער  אך 

ורגילות  נשואות שדרך  נשים  וכן שיער של  שהדרך שלהם לצאת פרועות ראש, 

אותו השיער לצאת מחוץ לצמת שיערם, כפי שמצוי במקצת ארצות, מותר לאדם 

לקרוא קריאת שמע כנגד אותו השיער, כי מאחר ורגילים לראותם, אין אותו השיער 

נחשב כערווה, כי אינו מביא לידי הרהור. ודין זה הוא אפילו בכל אדם ולאו דוקא 

בבעלה ובני ביתה.

אולם זהו דוקא כאשר מדובר בשיער חי המחובר לגוף, אבל אשה שיש עליה 

פאה נוכרית, אפילו אם דרך הנשים באותו המקום לכסות את הפאה נוכרית באיזה 

כיסוי מעליו, מכל מקום, מותר לאדם לקרוא קריאת שמע כנגד הפאה נוכרית, וגם 

מותר לאשה שלובשת אותה לגלות אותה לכתחילה, ואין בגילוי שער זה, משום 

יציאה בשיער פרועה שהוא איסור תורה באשה נשואה.

וכמובא במסכת כתובות בדף עב, א. שאשה נשואה היוצאת בגילוי שיער הראש 

הוא איסור תורה, ממה שכתוב בתורה בנוגע לסוטה, "ופרע את ראש האשה", ולמדו 

שלא  ישראל  לבנות  אזהרה  למדים  שמכאן  ישמעאל,  רבי  של  מדרשו  בבית  מכך 

יצאו בגילוי שיער הראש. כלומר מכך שמגלים את שיער ראשה של הסוטה בכדי 

לנוולה - מידה כנגד מידה, כמו שעשתה בכדי להתנאות בפני בועלה, משמע מכך 

שאסור לעשות כן. או מפני שכתוב בפסוק "ופרע", משמע שעד שעה זו לא היתה 

בגילוי הראש, ומשמע מכך שאין דרך בנות ישראל לצאת בגילוי הראש. )רש"י שם(.

והנה יוצא מהאמור, שדין שיער מגולה באשה נשואה, דינו כדין ערוה. ומבואר 

גלוי  שטפח  שהדין  א', שנראה מדברי הרא"ש,  בסעיף  שם  ערוך  בשולחן  ברמ"א 

באשה הוא ערווה, הוא גם כן לגבי אשה אחרת, ולא רק לגבי גבר אחר. ורק לגבי 

האשה עצמה לגבי עצמה, אין בזה ערווה, וכמובא בסימן עד בסעיף ד', שיכולות 

לברך כאשר הם ערומות כאשר פניהם של מטה טוחות בקרקע, שאזי אין ליבם 

רואה את ערוותם.

ואמנם הרשב"א חולק על דברי הרא"ש וסובר, שכשם שהיא לגבי עצמה יכולה 

לקרוא נגד גילוי גופה כאשר היא ערומה, ומובן מכך שאין בגילוי כל גופה משום 

'ולא יראה בך ערוות דבר', כי כל איסור זה הוא רק לגבי גברים שזה מביא אותם 
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לידי הרהור, כמו כן ישנו היתר גם לגבי נשים אחרות, שמותר להם להתפלל ולקרוא 

קריאת שמע כנגדה - גם כאשר היא ערומה. )משנה ברורה(.

שאף  ואומרים  להיתר,  האמורים  הרשב"א  כדברי  לפסוק  נוטים  והאחרונים 

הרא"ש מודה לכך, וכמובא באליהו רבה. )שם(.

בזה שלא  והחמירו  לגדולי הדורות שחששו לדעת הרמ"א  ומכל מקום מצינו 

התפללו נשים אחרות כנגד נשים שהם בגילוי הראש, ובוודאי כאשר מדובר בעזרת 

נגד  שבקדושה  דברים  ולומר  להתפלל  ולא  להחמיר  שיש  הכנסת,  שבבית  נשים 

שיער מגולה של אשה אחרת.

ומוסכם לכל הפוסקים, שאף שמעיקר הדין מותר, מכל מקום הידור וודאי ישנו 

לגבי עצמה  - אף לאשה  והתפילה להתפלל כאשר הראש מכוסה  וכבוד הברכה 

כאשר היא בביתה, שאם היא נשואה תהדר ליזהר שלא לברך ברכה וכדומה בלא 

זה אמור לגבי בתולות. )הליכות שלמה  כיסוי ראש אפילו בחדרי חדרים, אך אין 

פרק ב' אות כח(.

העולה מהאמור: מעיקר הדין מותר לאשה הנמצאת לבדה בבית ללכת ולהתפלל 

בלא כיסוי ראש. אמנם יש בזה הידור להתפלל אף בבית בכיסוי ראש גם כאשר היא 

לבדה.
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לצורך שמירה מאיסור יחוד רוצים שהשומר יהיה ילד קטן, מאיזה גיל ניתן 
להחשיב את הילד כדי שיחשב כשומר לצורך כך?

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

להיתר שמירה מיוחד. ב( האם בכל גיל ניתן להיות שומר או רק מגיל מסויים, ואם 

כן מה ההגדרה בזה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קצב 

סעיף ד, שחתן שכלתו נדה קודם שבא עליה, לא יתייחד עמה, אלא הוא ישן בין 

האנשים והיא ישנה בין הנשים. והוסיף הרמ"א, שיש אומרים שבלילה צריך שתי 

שמירות, וביום מותר להתייחד. והמנהג לקחת קטן אצל החתן וקטנה אצל הכלה, 

ואין מתייחדים ביום בלא קטן או קטנה.

ואמנם בשפתי כהן כתב, שבסימן שמב הביא בשם הבית חדש, שצריכים להיות 

הקטנים, כאלו שיודעים טעם ביאה ושאין מוסרים עצמם לביאה.

ולמד דבר זה ממה שמבואר באבן העזר סימן כב, אבל באמת אין ראיה משם 

כלל כי דוקא להתייחד עם אישה אחרת אסור אלא אם כן בקטנה שאינה מוסרת 

עצמה לביאה, כי במוסרת עצמה לביאה אסור מטעם שאסור לאיש אחד להתייחד 

עם שתי נשים, מה שאין כן כאן אפשר שאף במוסרת עצמה לביאה מותר, כי לא 

ואף  כיון שאשתו הנכנסת לחופה עמו ואשתו משמרתו,  חוששים שישכב אצלה 

שיש לחלק, מכל מקום אין ראיה משם.

ולפי זה, מותר לאיש להתייחד עם אישה שיש עמה קטנה שיודעת טעם ביאה 

ואינה מוסרת את עצמה לביאה, כלומר, שאינה מזנה לפניה לפי שהיא מגלה את 

סודה, וכן מותר גם כן להתייחד עם אישה שיש עמה ילד קטן היודע טעם ביאה 

ואינו מוסר את עצמו לביאה.

וגדר מוסרת עצמה לביאה, מבואר בלבוש סעיף י', שזהו כאשר תדע מה היא 

ביאה, ותספר דברים בשוק, ותתיירא זו לזנות בפניה, שזו הקטנה תגלה סודה, והוא 

שקטנה זו היא כל כך קטנה שאינה מוסרת עצמה לביאה מתוך קוטנה, שלא לבשה 
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יצר הרע עדיין, לכן אין כאן דעת קלה שלא תהא נוחה להתפתות לזנות גם היא, 

אבל אם יודעת טעם ביאה, לא תירא חברתה מפני שאמרה דעתה קלה ואף היא 

תעשה כמותה.

ובטורי זהב מבאר, שלכן יש להם בושה לשמש בפניה כי כל בפני מי שמגלה 

נחשב כאילו עושה זאת בפני הכול דמי. ולכאורה בשולחן ערוך כתב הטעם שהוא 

מגלה סודה ולא מפני בושה, אך באמת טעם אחד הוא, שכיון שחוששת שהקטן 

או הקטנה יספרו, ממילא יש להם בושה. ולפי זה, אם יש עם האישה בנות מבינות 

היודעות מה משמעות קירבת האיש עם האישה ויודעות כי דבר זה רע ואסור ואינם 

מוסרות עצמן לדבר הזה, תוכל האישה להתייחד עם איש זר, הואיל והבנות הללו 

עמה, והאישה נזהרת ולא תעשה מעשה רע אם יש אתה בת אשר תגלה עליה בין 

הבריות.

אבל כל זה בתנאי שהבת הקטנה הזאת אינה מתאווה לדבר רע, כי אם הבת היא 

אינה מושלמת במעלות, לא תחשוש האישה ממעשה רע, כי תאמר זו דעתה קלה 

שאם תראה מעשה רע גם היא תאהב לנסות המעשה הרע הזה.

טעם  יודעת  קטנה  נקראת  גיל  מאיזה   - השיעור  במפורש  נתבאר  לא  והנה 

ויש אומרים בקטנה כשהיא בת שלוש שנים  ואינה מוסרת עצמה לביאה.  ביאה, 

ולמעלה ראויה להיות שומרת. ויש אומרים שאם בושה לעמוד ערומה לפני אנשים 

נקראת שומרת, וזה תלוי אם היא פקחית ומבינה בדברים משונים ומספרת בשוק 

אז נחשבת כשומר. וכמבואר בחידושי המקנה קידושין דף פב, שהבת כשהיא בת 

שלוש שנים נחשבת שמירה.

ו' עמוד רטו, שחכמים קבעו טבע סתם בתינוקות,  וביאר ב'ציץ אליעזר' חלק 

כבר  יודעת  והלאה  מאז  כי   - לביאה  כבר  שראויה  ומעלה  שנים  שלוש  מגיל  כי 

ברגשותיה הנפשיים משהו טעם ביאה, אבל אינה מוסרת עצמה לביאה, ולכן יפחדו 

ממנה שתגלה סודם, כי כן טבע התינוקות בגיל כזה, לפטפט ולספר בקלות על כל 

תנועה בלתי רגילה שרואים סביבם.

ואמנם למעשה קשה להגדיר זאת. וכתבו הפוסקים, שבדרך כלל מתינוקות בני 

חמש ומעלה, יש לחשוב אותם כשומר, שהרי אם היא פיקחת ויודעת לספר בקול 

בגיל  גם  להיות  יוכל  וזה  כשומרת,  נחשבת  שרואה,  רגילה  שאינה  תנועה  כל  על 
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שלש, ואם זהו משעה שבושה לעמוד ערומה לפני אחרים, אזי קשה לעמוד על גיל 

מדויק בזה, לפי שהתינוקת מתחנכת לצניעות, ואפילו קטנה מאד בושה לספר וגם 

בושה לעמוד ערומה, כמבואר בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ה' סימן רב, שיש 

להחמיר שתהיה כבת חמש או שש.

העולה מהאמור: בהלכה לא ברור מאיזה גיל ניתן להיחשב כשומר, והפוסקים 

נוטים לומר שזהו מגיל חמש ומעלה. )ובקטן פחות מכך ואין לו אפשרות אחרת 

עליו לשאול רב כדי להתיר זאת(.

ישנם  כאשר  האשה(,  )אחות  גיסה  עם  יחוד  איסור  של  בעיה  ישנה  האם 
ילדים בבית שחלקם בגילאי חמש ושש שנים?

זו לדון בפרטים הבאים: א( מה מקור איסור  תשובה: בכדי לענות על שאלה 

יחוד ומה טעמו, והאם יש הבדל בזה בין אם מדובר ביחוד לבד או שישנם גם ילדים. 

ב( אם ילדים מועילים בזה, האם יש הבדל בין אם הם ישנים או ערים וכן אם מדובר 

ביום או בלילה.

ראשית יש להביא מה שמובא בשולחן ערוך אבן העזר הלכות אישות סימן כב 

סעיף א, שאסור להתייחד עם ערווה מהעריות, בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם 

לגילוי עריות, אמנם האם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה - מותרים 

ביחוד. וחתן שאשתו נעשית נדה קודם שבעל אותה, אסור להתייחד עמה, אלא 

היא ישנה בין הנשים והוא ישן בין האנשים. ואם בא עליה ביאה ראשונה ואחר כך 

נטמאת, מותר להתייחד עמה

ולרוב הפוסקים יחוד עם אשת איש אסור מן התורה.

איסורי  מהלכות  כב  בפרק  מהרמב"ם  ומקורו  ערוך,  בשולחן  שכתב  מה  והנה 

ביאה בהלכה א', שאסור להתייחד עם הערוה מן העריות בין זקנה בין ילדה מאחר 

לידי  יבוא  שלא  הרחקה  משום  שהאיסור  הכוונה  אין  ערוה,  לגילוי  גורם  זה  ודבר 

איסור ערוה, ואם כן אינו איסור עצמי. אלא כיון שקירוב זה גורם לגילוי ערוה, אם 

כן אסרה התורה באיסור עצמי, ונחשב בכלל לא תקרבו לגלות ערוה.
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וכן כתב בספר מצוות גדול בלאוין קכו, שאסור להתייחד עם ערוה מפני שהיא 

וכן כתב בתחילת דבריו שמטעם זה של איסור  קורבה המביאה לידי גילוי ערוה, 

גילוי ערוה,  קורבה אסור להתייחד עם העריות, שהרי דברים האלו מביאים לידי 

וכן כתב בחידושי המאירי במסכת קידושין דף פ', שהיחוד בלא מפתח מביא לגילוי 

ערוה, והיינו שהתורה אסרה את הקירוב עצמו, כיון שהקירוב הזה מביא לידי גילוי 

ערוה. אך לאמיתו של דבר מובנת גם כן משיטת הרמב"ם שהתורה, ירדה לדעת 

האדם שעל ידי היחוד יבואו לידי מצב של קירוב הדעת, עד שסופו של דבר יבואו 

פעם אחרת לידי גילוי עריות.

וכעין זה כתב הרמב"ם בספר המצות מצוה שנב, שהזהירה התורה מלהתקרב 

והדומה להם מן  ונישוק  כגון חיבוק  ואפילו בלא ביאה,  אל אחת מהעריות האלו 

הפעולות הזרות, וזהו שכתבה באזהרה - איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו 

וכן כתב  לגלות ערוה.  וכאילו אמר שלא תקרבו שום קירוב שיביא  לגלות ערוה, 

בשאלות ותשובות חבלים בנעימים שם, שאיסור יחוד הוא אפילו אם אינו מכוין 

לשום דבר אסור, כי אין האיסור תלוי במחשבה. ויוצא מכך שאם הוא בכלל איסור 

'לא תקרב', הרי שהיחוד הוא בכלל העריות, ונוהג בו דין יהרג ולא יעבור, ורק אם 

הוא איסור שונה ונפרד, אפשר שאינו בכלל עריות.

והנה בחינוך מצוה קפח כתב, שבכלל לאו של לא תקרבו הוא, שאסור להתייחד 

עם כל העריות, ובספר דבר הלכה סימן א' אות א' כתב, שאי אפשר לומר שכוונת 

החינוך שביחוד יש לאו של לא תקרבו, שהרי בסוף דבריו מסיק שהלאו מהתורה 

הוא רק היכן שנהנה בקירוב בשר ממש. ויש לדחות ולומר, שבאמת מודה החינוך 

שאסור מהתורה, אלא שאי אפשר ללקות על היחוד, מאחר ונחשב לאו שאין בו 

מעשה.

ועוד יש לומר בכוונת החינוך שרק בקירוב לוקה, שכוונתו היא בקירוב באופן 

שאין איסור יחוד, כגון שבעלה בעיר, או בפתח פתוח לרשות הרבים וכדומה, אבל 

גם הוא מודה שיחוד שאסור מן התורה אזי גם בלי קירוב אסור, כי עצם מעשה 

היחוד נחשב כמעשה קורבה, וכמו מעשה הנישואין ממש שדרים בחדר אחד, לכן 

אפילו בלי נגיעה אסור משום לא תקרבו. ויש לדמות זאת למה שמבואר בסנהדרין 
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דף עה על אותו אדם שעלה בלבו אהבה על אשה, ואמרו חכמים ימות ואל תעמוד 

ערומה לפניו, כי לעמוד ערומה הוא כמעשה קורבה ממש.

והנה מדברי רמ"א בסימן קצב סעיף ד' מובן, שקטן מועיל לדין שומר כאשר 

הוא יודע טעם ביאה ואינו מוסר עצמו לביאה, ואם הוא בלילה אזי צריך שני ילדים 

כשומר ליחוד. ומגיל חמש או שש שנים, מועיל הקטן להיות שומר, כמבואר בנטעי 

גבריאל פרק כז, ומעיקר הדין מועילים הם להיות כשומרים אף כאשר הם ישנים, 

ויש מחמירים שהם צריכים להיות ערים.

העולה מן האמור: איסור יחוד קיים גם עם הגיסה, אמנם ילדים בגילאי חמש 

ושש מועילים להיות כשומר להציל מאיסור זה, וצריכים להיות ערים )בפרט אם 

אפשר לנעול חדר אחד עם מפתח(, וביום אפילו אחד מועיל כשומר, ובלילה צריך 

שניים.

האם יש איסור יחוד ששני בחורים ישנו בפנימיה באותו חדר בלא עוד אחד 
עמם?

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

הוא גם בין גברים. ב( האם יש הבדל בין אם ניתן לסגור את הדלת באופן שאף אחד 

לא יכול להיכנס. או שישנו מדריך למשל שיש לו את המפתח לכל החדרים ויכול 

להיכנס בכל רגע נתון.

סימן  אישות  הלכות  העזר  אבן  ערוך  בשולחן  שכתב  מה  להביא  יש  ראשית 

ישראל  נחשדו  לא  כי  הזכר,  ועל  הרביעה  על  חשודים  ישראל  שאין  א',  סעיף  כד 

על משכב זכר ועל הבהמה, ועל כן אין איסור להתייחד עמהם. ואמנם אם האדם 

מתרחק אפילו מייחוד זכר ובהמה, הרי זה משובח. וגדולי החכמים היו מרחיקים 

הבהמה, בכדי שלא יתייחדו עמה.

ומסיים המחבר שם, שבדורות הללו שרבו הפריצים באיסורים אלו, יש להתרחק 

מלהתייחד אף עם הזכר.

וטעם הדבר הביא בביאור הגר"א שם סימן קטן ג, שמה שבדורות הללו שרבו 

הפרוצים ישנו איסור להתייחד אף עם הזכר, הוא משום שכל מה שהתירו להתייחד 
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עם הזכר אינו אלא משום שלא נחשדו ישראל על כך, אך בזמנים שרבו הפרוצים, 

שוב ישנו חשש של יחוד אף בהם, כי ישנו חשד לכך.

והנה בפירוש בית שמואל שם בסימן קטן א הביא על דברי המחבר שבדורות 

הללו שרבו הפריצים אסור להתייחד עם הזכר, את מה שכתב הבית חדש, שהמחבר 

כתב כן לפי מדינתו שהיו פרוצים בעבירה זו, אבל במדינות אלו אין צריך להתרחק 

מיוחד עם אנשים מעיקר הדין, ורק ממידת חסידות הוא.

עוד הביא שם, שכל ההיתר גם במקומות שאין פרוצים, הוא דוקא עם מדובר 

ביחוד בעלמא, אבל עם מדובר לשכב יחד באותו מיטה לשינה )כמו מחמת חוסר 

וכיוצא בזה(, אזי צריך להתרחק מכך, ומכל שכן אם מדובר בשני  מקומות שינה 

רווקים שאסורים לשכב יחד, ויש למחות ביד העושים כן. וכן כתב בחלקת מחוקק, 

שמה שכתב המחבר, הוא דוקא לפי מדינתו שהיו פרוצים בעבירה זו, אבל במדינות 

שלא פרוצים בזה, אין צריך להתרחק מעיקר הדין רק ממידת חסידות, ומכל מקום 

נראה שזהו דוקא יחוד בעלמא, אבל לשכב יחד ומכל שכן שני רווקים יחדיו, אזי 

בכל מקום צריך להתרחק מכך ויש למחות ביד העושים כן.

ועל פי זה כתבו הפוסקים כיום שנכון למנוע מלהתייחד עם הזכר בבית המרחץ 

ובבריכה, כי כן משמע ממה שכתב המחבר, שבדורות שרבו הפרוצים יש להתרחק 

מדינתו  לפי  דוקא  שזהו  חדש  הבית  זה  על  שכתב  ואף  הזכר,  עם  מלהתייחד 

זוטרי סימן קטן א', שלא מצא  ודירתו. מכל מקום העיר על השגתו בפירוש אפי 

מקום להשגה על המחבר בזה, מאחר ואף לו יהא שמרן לא דיבר אלא כפי מדינתו 

ודורותיו, אך כל הפוסקים כולם כאחד אמרו והזהירו שלא להתייחד עם הזכר, ועל 

כל פנים שהרי זה משובח, וזהו מפני שמצינו בגמרא שאפילו אמוראים הקדושים 

אשר בארץ היו זהירים שלא להתייחד אפילו עם בהמה, אם כן כולם מודים שבכל 

הזמנים ובכל המדינות הזהיר הרי זה משובח.

ומכל שכן במקום שיש פרוצים בעריות, והדור אינו מוכשר ביראת שמים, ואם 

ו'לא  - מה בכך, שמא לא באה השמועה לאזניו  הזו  נפרצו בעבירה  במדינתו לא 

ראינו אינה ראיה', שבחדרי חדרים מי יודע מה יעשה ישראל. איך שיהיה טוב ונכון 

מה שהחמיר המחבר, כי פרצה קוראה לגנב, שבעוונותינו הרבים בדורות האלה אין 

יראת ה' בשלימות.
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שני  ישנו  שלא  להזהיר  יש  חדש  הבית  לדברי  שאף  הפוסקים,  כתבו  בנוסף 

רווקים כאחד ושיש למחות בידם, שהרי בזה הסכים הבית חדש עם המחבר. ואם 

כן במדינות שהדור פרוץ בעוונותינו הרבים, ובפרט בזמן האחרון רחמנא ליצלן, אזי 

יש להחמיר כן על כל פנים בבתי המרחץ ששם לפעמים מצוי בעלי עבירה וכבוד 

אלוקים הסתר דבר.

וכתב בספר רוח חיים שם, שאדם שכבר נכשל ח"ו פעם אחת, אזי אפילו אם 

עשה תשובה, נכון להחמיר שלא יתייחד עם זכרים כלל בכל אופן מאחר וסורו רע 

בזה, ועליו לעשות סייג וגדר יותר משאר אנשים.

העולה מן האמור: מעיקר הדין יש להתיר יחוד שני גברים, בפרט כאשר יש אדם 

שיש לו מפתח של כל החדרים ויכול להיכנס מתי שרוצה. אמנם ראוי ונכון שלא 

להתייחד בקביעות בני גברים יחד, ולכן יקפידו שישנו לפחות שלשה בחדר אחד.
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חתונה ושבע ברכות

חתן וכלה שצריכים ליווי, האם אפשר לקחת לצורך זה גם ילד קטן?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה המקור לליווי חתן 

וכלה ומה טעמו. האם יש הבדל באיזה שעה ביום הולכים. ג( מאיזה גיל ניתן להיות 

שומר. ועד מתי חל חיוב זה.

סימן  קידושין  ערוך אבן העזר הלכות  להביא את המובא בשולחן  יש  ראשית 

סד סעיף א, הנושא בתולה צריך לשמוח עמה שבעת ימים, שבימים אלו לא יעשה 

מלאכה, ולא ישא ויתן במקח וממכר בשוק, אלא אוכל ושותה ושמח עמה, בין אם 

הוא בחור בין אם הוא אלמן. כמו כן חתן אסור בעשיית מלאכה, וכן אסור לצאת 

יחידי בשוק.

יחידי בשבעת הימים מובא במגן אברהם בסימן רלט  יצא  ומקור הדבר שלא 

מיוחדת  שמירה  הצריכים  אדם  בני  שישנם  נד,  דף  ברכות  ממסכת  ז',  קטן  סימן 

מהמזיקים, והם: חולה, יולדת, וחתן כלה, אבל, ותלמידי חכמים בלילה.

טז, שחתן  דרבי אליעזר אות  ג, הביא מקור מפרקי  ובערוך השולחן שם אות 

דומה למלך, וכשם שמלך אינו עושה מלאכה, אף חתן אינו עושה מלאכה. וכשם 

שמלך אינו יוצא לשוק לבדו, אף חתן אינו יוצא לשוק לבדו, וכן כתב רבינו הרמ"א 

שחתן אסור בעשיית מלאכה ואסור לצאת יחידי בשוק.

והרמב"ם נראה שמפרש שאין ההקפדה רק על עצם היציאה, אלא לעניין משא 

ומתן בשוק, וכן נראה לומר, שהרי אם את היציאה בלבד היא ההקפדה, אם כן מה 

שונה השוק מכל שאר הרחובות. ואם תשאל שאם למשא ומתן בלד, אם כן מהו 

הלשון שלא יצא לשוק לבדו, שהרי וודאי כן הוא, שרק אם יש לו איזה שותפות 

בעסק השותפים יכולים להתעסק, ורק הוא לבדו לא יעסוק במלאכה ובמסחר.

אבל כמה מהראשונים פירשו שגם עצם היציאה לבדה, אפילו בלי משא ומתן 

יש איסור לחתן בשוק, ולאו דווקא שוק אלא כל מקום שרבים מצויים שם, שלא 

יראוהו בודד לבדו, וגם בגמרא אמרו חכמים שחתן צריך שימור, וכיון שצריך שימור 

ממילא שלא יצא יחידי.
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עוד כתב שם, שמלשון הגמרא שצריך שימור משמע, שגם בביתו לא ישב לבדו, 

שמנהג  כא,  אות  יז  פרק  חתנים  בית  בספר  מובא  ואמנם  שימור.  צריך  ביום  ואף 

הספרדים שהחתן יוצא ביום יחידי לצורך תפילה בבית הכנסת.

וכן משמע בפרישה שם סימן קטן א, שחתן לא יצא יחידי לשוק משום שחתן 

הזה  בזמן  שנוהגים  מה  משמע  מכאן  אליעזר,  דרבי  בפרקי  כמובא  למלך  דומה 

שהחתן אינו יוצא לבית הכנסת כל שבעת ימים - עד השבת הבאה - הוא מנהג 

לבית  אבל  יחידי,  ילך  ושלא  ונותן  נושא  יהא  שלא  אלא  ממעטים  לא  כי  שטות, 

ואינו  יחידי,  ילך. ומכל מקום אפשר לומר שגם לבית הכנסת אסור לילך  הכנסת 

בנמצא לכל חתן שילוו אותו מביתו לבית הכנסת, ומבית הכנסת לביתו, ולכן נשאר 

בביתו.

ומדברים אלו נראה, שאין זה רק מצד שימור בלבד, אלא גם מצד שדומה למלך 

שאינו יוצא בודד בלא מלווים, וכן מובא בספר המנהגים חב"ד עמוד עו, שנשיאי 

ליווי, לא רק מצד שמירה, אלא גם מצד היות החתן  יהיה  חב"ד הקפידו שתמיד 

צריך  אין  מהפוסקים  שלכמה  יחד  הולכים  והכלה  החתן  אם  למשל  וכמו  כמלך. 

חתנים  בית  בספר  כמובא  לזה,  זה  כשומרים  ונחשבים  מאחר  ליווי,  כזה  במקרה 

עמוד קסח. ומכל מקום לפי האמור נראה שגם בזה יצטרכו מאחר ואין זה רק מצד 

שמירה, אלא מצד היותו כמלך.

והנה לא מצינו בפוסקים להגביל את גיל הליווי שיהיה זה דוקא אחד מעל גיל 

יכול להיות כשומר  ילד קטן  גם  ואף לפי השיטה שזהו מצד שימור, הנה  מצוות, 

בגמרא  שכתוב  במה  נכלל  הוא  אף  בפשטות  שהרי  מהמזיקים,  שמירה  לעניין 

פנים  כל  על  ואמנם  כלל.  נראה  אינו  ולשלשה  מזיק,  ואינו  נראה  השד  שלשניים 

צריך שיהיה מהלך, שזהו גדר ליווי, שמהלך ומלווה אותם ברגליו.

העולה מהאמור: שלא מצאנו שיש בעיה שילד קטן יהיה מלווה לחתן וכלה )אך 

כמובן שיהיה מדובר בילד שיכול להלוך ברגליו לבד ללא צורך בעזרה.
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חתונה ושבע ברכות

אם עשו סעודת שבע ברכות בשבת יום חורף קצר האם יש עניין לסיים לפני 
להמשיך  שאפשר  או  היום,  באותו  הברכות  שבע  את  לומר  כדי  השקיעה 

בסעודה כפי הצורך ולומר את שבע הברכות בלילה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנה בעיה כאשר 

מצד  בעיה  חשש  ישנו  האם  ב(  השבת.  על  כך  לצורך  וסומכים  חדשות  פנים  אין 

הצורך בכוס לברכת המזון והבדלה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן סב 

סעיף ח, שישנם הסוברים שאין נקראים פנים חדשות, אלא אם כן הם בני אדם 

שמרבים בשבילם מצורכי הסעודה, אבל בני אדם שאינם חשובים כל כך עד שירבו 

בשבילם, אינם בגדר של פנים חדשות. ואמנם כתב בחלקת מחוקק שם סימן קטן 

זו, שפנים חדשות הוא רק אם הדרך  יג, בשם מקצת פוסקי, שמה שכתוב לדעה 

להרבות בשבילו, משמע שהואיל וראוי להרבות לכבודו - אף אם בפועל לא הרב 

מכל מקום ישנו על ידו שמחה יתירה, ואף על פי שאין אוכלים שם

כמו כן יש אומרים שיום שבת ויום טוב ראשון ושני, נחשבים בעצמם כפנים 

וכן פשט המנהג.  חדשות - בסעודת הלילה ושחרית, אבל לא בסעודה שלישית, 

וכתב הרמ"א, שעכשיו נהגו במדינות אלו לברך שבע ברכות גם בסעודה שלישית, 

אומרים  ויש  אופן.  בכל  מקלים  אזי  חדשות,  פנים  לבא  שרגילים  משום  ואפשר 

מטעם שרגילים לדרוש, והדרשה נחשבת כמו פנים חדשות.

ה',  בסימן קטן  זהב  בטורי  מובא  כפנים חדשות  נחשבת  ומקור הדבר ששבת 

שמובא במדרש - מזמור שיר ליום השבת, אמר הקדוש ברוך הוא פנים חדשות 

באו לכאן. ובשחרית בשבת מברך גם כן, מאחר שכבוד ביום עדיף מכבוד הלילה. 

אך בסעודה שלישית אין שם עילוי, ובנוסף הרי ישנו דעה שבסעודה שלישית יוצא 

אפילו אם לא סעד לחם, אלא שאר מיני מזונות.

ואמנם בפתחי תשובה שם סימן קטן טז הביא בשם תשובות הרמ"ע מפאנו סימן 

מ' שכתב, שלמרות שסעודה שלישית אינה נקראת חשובה כסעודות הראשונות 

מטעמים האמורים, מכל מקום סעודה שלישית גם כן נקראת פנים חדשות - על 

פי הסוד בספר הזוהר.
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והנה לגבי סעודה שנמשכה מסעודת שחרית ללילה )כפי שמצוי הרבה פעמים 

בסעודות גדולות בימי החורף הקצרים(, האם ניתן לברך שבע ברכות בלילה באם 

שבת הוא חל ביום השביעי, כתב בשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ג סימן צא, 

שיש להקל לברך שבע ברכות בשבת - אף על פי שכבר חשכה, מהטעם שלעניין 

שבת גם כן נחשב שהוא עדיין יום. ואמנם העיר על כך, שראה המובא בספר שולחן 

העזר סימן יב סב אות ה, בשם שאלות ותשובות שנות חיים סימן קה, שגם במוצאי 

שבת לא יברך אם כבר חשכה, אמנם היות ש'נהרא ונהרא ופשטיה' בזה, לפחות 

הועילו דברינו ליישב על כל פנים מנהג המקומות לברך.

ברכות,  שבע  ולעשות  יום  מבעוד  להפסיק  יש  שלכתחילה  מהאמור:  העולה 

מכמה חששות:

א( במקרה שאין 'פנים חדשות' בסעודה, וסומכים על כך שהשבת היא במקום 

פנים חדשות. יש לומר שאין זה אלא דוקא בתוך השבת עצמה. ב( ישנה בעיה מצד 

כוס ברכת המזון לשתותו לפני הבדלה. ועוד.

ואמנם אם כבר המשיכו את הסעודה למוצאי שבת, יעשו שבע ברכות בסיום 

)אלא  הבדלה.  לאחר  עד   - ומשתייתו  היין  ברכת  עם  וימתינו  הכוס,  על  הסעודה 

אם כן מדובר בכאלו שרגילים תמיד לזמן על כוס יין, שאזי יש להחשיבו כחלק מן 

החתן  טועמים  ממנו   - ברכות  השבע  של  לכוס  בנוגע  עיון  צריך  ועדיין  הסעודה. 

והכלה(.

האם בשעת שמברכים את שבע הברכות יש עניין לדקדק שהחתן והכלה 
ישמעו את הברכות, או לפחות ברכת הגפן, וכמו למשל אם מברך במקום 
שהאולם גדול וצריך להרים קולו, או שמדובר בזקן שקולו חלש, עד כמה 

צריך לדקדק בזה?
המקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי  תשובה: 

לברכת שבע ברכות, וכן מהי גדרה, האם היא חיוב על החתן והכלה או על הסועדים 

האם את  עליהם לשמוע,  חיוב  שאין  נאמר  אם  גם  ג(  וכלה.  חתן  שישנם  במקום 

ברכת הגפן חייבים לשמוע בכדי לטעום לאחר מכן מהכוס של ברכה.
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ראשית יש להביא את המובא במסכת כתובות בפרק א', שמברכים בחופת חתן 

וכלה שבע ברכות, והמנהג לברך אותם בכל שבעת ימי המשתה בסעודה שיש בה 

מניין עשרה, ופנים חדשות בסעודה. ובכדי לברך זאת צריכים להיות החתן והכל 

הנוכחים במקום, אך אם אינם נוכחים במקום, אזי אף אם את הסעודה ערכו לכבוד 

חתונתם, ומורגשת בשמחה לכבודם, מכל מקום לא ניתן לברך את שבע הברכות, 

בלא נוכחותם בפועל. כמבואר בחידושי הריטב"א במסכת כתובות דף ח'.

אך הרבינו ניסים במסכת סוכה דף כה עמוד ב' כתב שהמנהג לברך ברכת חתנים 

בכל בתי החתונה, כל זמן שהחתן והכלה שם, אף אם לא נוכחים ממש במקום בו 

נערכת הברכה. וכן כתב בים של שלמה למסכת כתובות שם פרק א' סימן כ'.

ויש מתווכים בין ב' השיטות וכותבים, שאמנם בלא בחתן לא ניתן לברך, אך 

אם הכלה אינה נוכחת במקום, ניתן לברך, כי מספיק שהחתן יהיה נוכח במקום. 

ויש כותבים גם להיפך שניתן לברך גם כאשר רק הכלה במקום למרות שהחתן לא 

והיינו שלפי שיטתם מספיק או את החתן או אתה כלה כל אחד בנפרד  במקום, 

בכדי לברך ברכת החתנים, ואין צריך ששניהם יהיו במקום. כמבואר בפחד יצחק 

ערך ברכת חתנים.

ובשאלות ותשובות זבחי צדק החדשות סימן צה כתב, שגם אם החתן והכלה 

היו בתחילת הסעודה והלכו להם, ניתן לברך ברכת חתנים בסיום הסעודה, מאחר 

והם ישתתפו בה בתחילת הסעודה. וכמו כן להיפך אם התחילו את הסעודה בלא 

נוכחותם ובסוף הסעודה באו החתן והכלה, ניתן לברך ברכת חתנים, אף שבתחילת 

הסעודה לא היו שם, כמבואר בספר עזר מקודש סימן סב, סעיף ח', וזאת אף אם 

באו קרוב לסיום הסעודה.

ואמנם יש סוברים, שאם החתן והכלה היו בסעודה, אך לפני שבירכו כולם הלכו 

מכל סיבה שלא תהיה, אין לברך ברכת חתנים, כי לא ניתן לברך זאת אלא כאשר 

הם נמצאים על כל פנים במקום, כמבואר בשובע שמחות אות קד, ובברכת חתנים 

פרק ט' סעיף י'.

ואמנם לכתחילה אומרים את ברכת החתנים בנוכחות החתן והכלה, ולכן לפני 

שמתחילים לברך את ברכת החתנים, נכון לקרוא לכלה שתבוא מהחדר של הנשים, 

ותתקרב בסמוך לחדר של האנשים בכדי שתוכל לשמוע את הברכות, או שתעמוד 
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בעזרת נשים בקירוב שתוכל לשמוע את הברכות, ונכון לומר למברך להגביה את 

קולו בכדי שישמעו היטב. כמבואר בים של שלמה שם. והעם, מאחר שעיקר השבע 

והחיבור  הזיווג  על  היא  עיקרה  ברכות אמנם מוטל על הסועדים, אך מכל מקום 

וגם  החתן  גם  יחד,  זאת  שומעים  שניהם  כאשר  לברך  ראוי  כן  ואם  יפה,  שיעלה 

הכלה. וכן מקפידים בריבוי מקומות לקרוא לכלה לפני אמירת שבע הברכות.

ואמנם מעיקר הדין מספיק שהכלה היתה נוכחת במקום, ואף אם בפועל לא 

שמעה את הברכות, ניתן לברך, ויתירה מזו מצינו בפוסקים שאפילו אם היא ישנה 

אבן  הרד"ם  ותשובות  בשאלות  כמבואר  אותה.  להעיר  צריך  אין  הברכות,  בשעת 

העזר סימן מה. וכן הוא בספר ויגד משה אות י' שכתב, שלא מצא מקור שתהיה 

בשאלות  וכן  כך,  כל  חיוב  אין  החתן  על  וגם  הברכות  את  לשמוע  מחויבת  הכלה 

ותשובות התעוררות תשובה חלק ב' סימן פא.

ומספיק  הברכות  לשמוע  וכלה  לחתן  חיוב  אין  הדין  מעיקר  מהאמור:  העולה 

שיברכו זאת בסעודה שהחתן והכלה ישתתפו בה. אמנם רצוי ונכון שישמעו את 

וודאי שצריכים  )וברכת הגפן  ולכן יבקשו מהאומר לומר זאת בקול רם.  הברכות 

לשמוע כדי לטעום מהכוס, ואם לא שמעו יברכו בעצמם(.

החופה  ולפועל  השקיעה,  לפני  מסויים  ביום  תאריך  בה  שכתבו  כתובה 
נערכה לאחר השקיעה, האם שבעת ימי המשתה נמנים לפי תאריך הכתובה 

או עשיית החופה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( ממתי מונים את שבעת 

חיוב  מתחיל  ממתי  ב(  החופה.  משעת  או  הכתובה  כתיבת  משעת  המשתה,  ימי 

הכתובה מכתיבתה וחתימתה, או מהחופה שמוסר זאת ליד האשה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן סב 

סעיף א, שצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנשואים, והן שש ברכות. 

כולם על הכוס,  ומסדר את  היין תחלה,  ומברך על  יין  כוס  יין, מביא  יש שם  ואם 

ונמצא מברך שבע ברכות. ואם אין יין מצוי, מברך על השכר.
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ועד מתי מברכים ברכה זו, אם היה אלמן שנשא אלמנה, מברכים אותה ביום 

ראשון בלבד. ואם בחור שנשא אלמנה, או אלמן שנשא בתולה, מברכים אותה כל 

שבעת ימי המשתה.

ואת שבעת הימים מתחילים לספור מיד לאחר שבע הברכות שבירך בראשונה. 

כמבואר בשאלות ותשובות הרא"ש כלל כו סימן ב, שחתן הבא ממקום אחר ונשא 

ימי  שבעת  מונים  אזי  למקומו,  עמו  מוליכה  ברכות  שבע  שברך  ואחר  אשה,  כאן 

החופה משעת הברכה שבירך. והטעם, מפני שהחופה היא מקום יחוד חתן וכלה, 

ומשעת הברכה שהותרו להתייחד מתחילים שבעת ימי החופה, גם בעיר שנעשית 

שם הברכה וגם אם הלכו לעיר אחרת.

אך אין לומר שיתחילו שבעת ימי משתה מאכילה הראשונה. ובבית יוסף כתב 

בשם רבינו ירוחם שאם התעכב זמן מרובה בדרך משמע דלא כתשובות הרא"ש. 

כמבואר בחלקת מחוקק שם סימן קטן ז'.

שמתחילים  הרמ"א  שכתב  שמה  כתב,  ו'  קטן  סימן  שם  קידושין  טיב  ובספר 

נראה שלאו דוקא לאחר שבע הברכות  למנות מיד לאחר אמירת שבע הברכות, 

בפועל, רק לאחר החופה - אפילו אם יצא שלא בירכו בשעת החופה, מכל מקום לא 

ימשכו ימי משתה יותר. והביא שם מה שכתב בתשובת הרא"ש, שמשעת הברכה 

שהותרו להתייחד מתחילים שבעת ימי חופה, ומשמע קודם ברכה אינם מותרים 

להתייחד, ואם כן אי אפשר לעשות נשואים בפחות מעשרה, אבל למה שנתבאר 

מונים  כן  אם  עשרה,  בלא  נשואים  עושים  בעשרה,  אפשר  אי  שאם  משה  בדרכי 

משעת החופה.

וגם לשיטת הרא"ש צריך עיון, כי מכל מקום אם עשו חופה בלא ברכות מכל 

שאם עשה  מסתבר  לא  כי  חופה,  מיום  רק  ימי משתה  מונים  שאין  מקום אפשר 

חופה וכנסה בלא ברכות, שיברכו לאחר זמן רב. מכל מקום נראה שאם לא ברכו 

ימי  אחר  אף   - אחת  פעם  פנים  כל  על  לברך  יש  לעולם  אזי  כלל,  חתנים  ברכת 

משתה, מאחר ועל כל פנים צריך לברך אותם ברכות שמברכים בשעת חופה על 

עיקר הזיווג, רק שאין להם דין שבעת ימי המשתה לברך בפנים חדשות.

ולענין החישוב של הימים מעת לעת או לא, הביא בפתחי תשובה בסימן קטן 

יב מתשובות כנסת יחזקאל סימן ס', שנשאל שם אם לחשוב את שבעה ימים מעת 



269חתונה ושבע בוכות      

ברכות  רביעי לאחר חצות מברכים שבע  ביום  היה החופה  זה אם  פי  לעת, שעל 

גם ביום רביעי השני קודם חצות, או שמא גם בזה אומרים שמקצת היום ככולו. 

והאריך בזה, ומסיק שאין מקום כלל לומר שהולכים לאחר מעת לעת.

נמצא ששבעת ימי המתה מתחילים מיום החופה, שיום החופה נחשב כיום אחד, 

והלילה לאחריו הוא יום שני כבר משבעת הימים, ואפילו אם החופה נערכה בסוף 

היום סמוך לשקיעה, והסעודה נערכה מיד לאחר מכן בלילה שלאחריו, מכל מקום 

נחשב יום החופה יום אחד, והסעודה נחשבת כאילו נערכה ביום שני משבעת ימי 

המשתה, וממילא השבע ברכות שעושים בסוף הסעודה, הוא כבר שבע הברכות 

וזאת למרות שאף היחוד של החתן והכלה לא היה ביום החופה  של היום השני. 

שהרי הוא נערך לפני השקיעה והיחוד שלהם נערך בלילה שלאחריו.

למרות  וממילא  הסעודה,  לאחר  בזה  שהולכים  שסוברים  פוסקים  יש  ואמנם 

שהחופה נערכה לפני השקיעה, והסעודה בלילה שלאחריו, מכל מקום מתחילים 

ברכות  והשבע  בלילה,  שנערכה  הסעודה  של  מהיום  הימים  שבע  את  למנות 

שמברכים לאחר הסעודה הוא של היום הראשון.

שבעת  שמניית  לומר  נוטים  הפסוקים  רוב  דעת  למעשה  מהאמור:  העולה 

ימי המשתה הוא לפי זמן עשיית החופה, ולכן אם נערכה לפני השקיעה, למרות 

שהסעודה נערכה לאחר מכן, הרי זה נחשב ים שני לשבעת ימי המשתה.

מה דין עשיית ימי משתה לגבי אדם גרוש שנשא אשה גרושה?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם עורכים בכלל ימי 

משתה בנישואים שניים, או על כל פנים מקצת ימי משתה. ב( אם לא, מה הדין 

כאשר לאחד מהם זהו נישואים ראשונים.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין סימן סב 

סעיף א, שצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנשואים, והן שש ברכות. 

כולם על הכוס,  ומסדר את  היין תחלה,  ומברך על  יין  כוס  יין, מביא  יש שם  ואם 

ונמצא מברך שבע ברכות. ואם אין יין מצוי, מברך על השכר.
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ועד מתי מברכים ברכה זו, אם היה אלמן שנשא אלמנה, מברכים אותה ביום 

ראשון בלבד. ואם בחור שנשא אלמנה, או אלמן שנשא בתולה, מברכים אותה כל 

שבעת ימי המשתה.

ואת שבעת הימים מתחילים לספור מיד לאחר שבע הברכות שבירך בראשונה. 

כמבואר בשאלות ותשובות הרא"ש כלל כו סימן ב, שחתן הבא ממקום אחר ונשא 

ימי  שבעת  מונים  אזי  למקומו,  עמו  מוליכה  ברכות  שבע  שברך  ואחר  אשה,  כאן 

החופה משעת הברכה שבירך. והטעם, מפני שהחופה היא מקום יחוד חתן וכלה, 

ומשעת הברכה שהותרו להתייחד מתחילים שבעת ימי החופה, גם בעיר שנעשית 

שם הברכה וגם אם הלכו לעיר אחרת.

אך אין לומר שיתחילו שבעת ימי משתה מאכילה הראשונה. ובבית יוסף כתב 

בשם רבינו ירוחם שאם התעכב זמן מרובה בדרך משמע דלא כתשובות הרא"ש. 

כמבואר בחלקת מחוקק שם סימן קטן ז'.

עוד הביא שם על מה שכתב המחבר שאלמן שנשא אלמנה מברך ביום ראשון 

בלבד מה שכתב הרא"ש שמה שכתוב בגמרא מברך ביום הראשון, יש מפרשים 

ביום  אכלו  שאם  לומר,  וכוונתו  בטור,  כתב  וכן  ראשונה,  לסעודה  היא  שהכוונה 

ומיהו  ראשונה  בסעודה  אלא  ברכות  שבע  מברכים  אין  פעמים  הרבה  ראשון 

בבתולה ודאי אם לא אכלו עד הלילה ודאי מברכים שבע ברכות, כי זה לא גרוע 

מפנים חדשות כיון שעדיין לא אכלו בני החופה.

אבל באלמן שנשא אלמנה ביום ולא אכלו עד הלילה, יש להסתפק אם יש לברך 

ליום  היא  הכוונה  אחד  יום  בגמרא  שהמבואר  לומר  יש  כי  בלילה  ברכות  שבעה 

ראשון דוקא - אפילו אכלו כמה פעמים ומיד כשיצא יום ראשון, שוב אין מברכים 

אפילו אשר ברא לבד, וביום ראשון יש חילוק בין סעודה ראשונה לשניה, או שיום 

אחד היינו סעודה ראשונה שאוכלים ביחד - אפילו לאחר יום ראשון, והוא הדין 

אם אכלו ביום ראשון שתים או שלשה פעמים, אין מברכים רק בסעודה ראשונה.

לאברהם,  זכור  בספר  שכתב  מה  הביא  יא,  קטן  בסימן  תשובה  בפתחי  והנה 

שאלמן מן האירוסין שנשא אלמנה, וכן הנושא אשה לשם בעולה ונמצאת בתולה, 

פנים  כל  על  חולק  ברכה  שיורי  ובספר  החופה.  ימי  שבעת  כל  ברכות  שבע  יברך 
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בנושא לשם בעולה ונמצאת בתולה, שלא יברך כל שבע, אך מועיל על כל פנים 

לעניין שישמח עמה כל שבעה.

והנה דין גרוש בזה כדין אלמן, שאם גרוש נשא בתולה, או בחור שנשא גרושה, 

מברכים שבע ברכות בכל שבעת ימי המשתה, ודינם כדין בחוק שנשא בתולה. וכמו 

כן גרוש שנשא גרושה מברכים שבע ברכות רק יום אחד. כמבואר בפני יצחק חלק 

א' מערכת ברכות סימן קו.

ואמנם ביום הראשון עצמו, אמירת השבע ברכות, הוא רק בסעודה הראשונה 

ובקיצור  ב',  ביום החופה עצמו, כמבואר בחכמת אדם סימן קכט סעיף  שנערכה 

היא  אם  אפילו  ואילך,  השניה  מהסעודה  אבל  ב'.  סעיף  קמט  סימן  ערוך  שולחן 

סב  שער  הבית  בברכת  כמבואר  חתנים,  ברכת  מברכים  לא  היום,  באותו  נערכת 

סעיף יב. וזאת אפילו כאשר ישנם פנים חדשות, כמבואר שם.

ואם החופה נערכה ביום והסעודה בלילה, כתבו הפוסקים להסתפק בזה, האם 

ובקיצור  אדם  בחכמת  להלכה  העלו  הראשונה.  בסעודה  או  הראשון  ביום  דוקא 

יום  שעבר  וכל  בלבד  הראשון  ביום  רק  אלא  מברכים  שלא  שם,  ערוך  שולחן 

אחד אפילו לא היה להם פנאי לסעוד, אין מברכים שבע ברכות. ולכן נכון ליזהר 

שבנישואי גרוש עם גרושה, שחופה תתקיים ביום שהסעודה נערכת.

העולה מהאמור: גרוש שנשא גרושה מברכים שבע ברכות רק בסעודה שנערכה 

ביום החופה עצמו, ולכן יזהרו לעשות את החופה בעוד היום גדול כדי שישאר זמן 

לעריכת סעודה לפני השקיעה.
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ולאחר  מי שסיכם בדיבור בלבד אם איזה בעל מקצוע לתיקון איזה דבר, 
מכן קיבל מבעל מקצוע אחר הצעה יותר טובה וזולה האם יכול לבטל את 

הראשון?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם לדיבור וסיכום עם 

הראשון יש איזה תוקף הלכתי. ב( האם יש הבדל בין אם יש לו טעם הגיוני ומסתבר 

למה מבטל אותו, והאם יש הבדל בין הלכה להידור בזה.

יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנו, שיש  ראשית 

לאדם להיזהר לישא וליתן באמונה, שלא יחליף את דבורו, שנאמר 'והין צדק יהיה 

לך', כלומר - שיהיה הן שלך צדק ולאו שלך צדק. שכאשר אתה מדבר 'הן' או 'לאו' 

- קיים דבריך והצדק אותם.

וכל המחליף את דבורו כאילו עובד כוכבים ומזלות. ואפילו מחשבה שנגמרה 

בלבו טוב לקיימה - כל מי שיש בידו יראת שמים, שנאמר 'ודובר אמת בלבבו'. אך 

זהו דוקא בדבר שבינו לחבירו, אבל כאשר דיבר דברי עצמו מצרכיו, אם אין בהם 

סמך מצוה אינו צריך לקיימם.

ז מובא,  רד סעיף  וממכר סימן  והנה בשולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח 

שהנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדבורו - אף על פי שלא לקח 

מהדמים כלום, ולא רשם ולא הניח משכון. וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, אף 

על פי שאינו חייב לקבל קללת 'מי שפרע', מכל מקום הרי הוא נחשב מאלה שהם 

מחוסרי אמנה, ואין רוח חכמים נוחה הימנו. כלומר, אין נחת רוח לחכמי ישראל 

במעשיו של זה, ואין דעתם נוחה "הימנו", - בשבילו.

ואמנם אם האדם חוזר בו לא מחמת סיבה צדדית, אלא מחמת שקיבל הצעה 

זולה יותר, או שמה שמוכר התייקר השער שלו מאוד, ומעניין להרוויח יותר, מבואר 

ברמ"א בסעיף יא, שאף על פי שבדברים בלא מעות יכול לחזור בו ואינו צריך לקבל 

עליו מי שפרע, מכל מקום ראוי לאדם לעמוד בדיבורו אף על פי שלא עשה שום 

קנין, רק דברים בלבד, וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר אין רוח חכמים נוחה הימנו. 



273חתונה ושבע בוכות      

ואמנם זהו דוקא כאשר מחיר הדבר נשאר באותו האופן שהיה בשעת דיבורו עם 

מה  לבין  עמו,  דיבורו  בשעת  שהיה  מה  בין  השתנה  הדבר  מחיר  עם  אבל  חברו, 

שקיים כעת, אין הוא נחשב מאלו שהם מחוסרי אמנה.

אך יש חולקים וסוברים, שאפילו כאשר מדובר שהשער התייקר או נהיה זול 

יותר בין שעת דיבורו לבין כעת שרוצה לחזור בו, מכל מקום אסור לו לחזור בו, ואם 

חזר בו יש בו משום מחוסר אמנה וכן נראה עיקר.

וכן הביא בספר מאירת עיניים, שאפילו אם התייקר השער סובר המחבר שלא 

יחזור בו, שלכן כתבו את דבריהם בסתם ולא חילקו בין אם הוקר השער או לא, אבל 

הרא"ש במכסת בבא מציעא פרק ד' סימן יד, וכן הטור בסעיף יא סוברים, שאם 

חוזר בו המוכר משום שהתייקר השער, וכן אם הלוקח חוזר בו משום שהוזל השער 

אין בזה משון מחוסרי אמנה.

ובשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות מכירה סעיף א כתב, שאף על פי שאין 

המקח נגמר בדברים בלבד, ורשאי כל אחד מהם לחזור בו מן הדין, ואפילו קללת 

שהם  מאלה  נחשב  בו  החוזר  הרי  מעות,  נתן  לא  אם  לקבל  צריך  אינו  שפרע  מי 

כמו  בדבורו,  לעמוד  לאדם  ראוי  כי  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח  ואין  אמנה  מחוסרי 

שכתוב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב.

וירא שמים יש לו לקיים אפילו מחשבות לבו, שאם חשב וגמר בלבו למכור לו 

בסכום זה, והלה לא ידע ממחשבתו והוסיף לו על סכום זה, לא יקח ממנו כי אם 

סכום זה שגמר בלבו, לקיים מה שכתוב ודובר אמת בלבבו. וכן הלוקח שגמר בלבו 

לקנות בסכום כך וכך, אין לו לחזור בו, וכן כל כיוצא בזה בשאר דברים שבין אדם 

לחברו, יש לו לקיים מחשבות לבו, - אם גמר בלבו לעשות איזו טובה לחברו, ויש 

בידו לעשותה. אבל צרכי עצמו כל שאין בהם סרך מצוה, אינו צריך לקיים אפילו 

מוצא שפתיו.

העולה מהאמור: שמעיקר הדין אין איסור לעבור להצעה אחרת כאשר רק דיבר 

וקיבל כעת הצעה טובה יותר. אבל ראוי ונכון להחמיר שאם סיכם אם אדם אחר על 

דבר שלא לבטל זאת אף לטובת הצעה טובה יותר אלא אם כן יפייסו.
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בעל  שהביא  מהבוקסות  אחד  על  שלט  ותלה  לאירוע,  הגברה  הזמין  אדם 
עדיין  אך  חיצונית  ונפגם  נפל  והבוקסה  השלט  את  העיפה  רוח  ההגברה, 
שבור,  בוקסה  לאירועים  להביא  יכול  שאינו  טוען  ההגברה  ובעל  עובד. 
ומעוניין שישלם חדש, ובעל האירוע טוען שאינו צריך לשלם חדש ממש, 

כי הבוקסה עדיין עובדת?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( אדם שהזיק ממון 

חברו בשוגג או באונס מה דינו. ב( האם ישנו הבדל אם מדובר ברוח מצויה או לא. 

ג( האם זה משנה האם קשר את הבוקסה ברשותו של הבעלים או לא. ג( האם שברי 

כלי שניזוק אך עדיין שווים מחיר מסוים הולכים למזיק או לניזק.

ראשית יש להביא את המובא שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי ממון סימן 

סכינו  אבנו,  הם:  הבור  שתולדות  הרבים,  ברשות  בור  לחיוב  בנוגע  א,  סעיף  תיא 

ומשאו וכיוצא בהן שהניחם ברשות הרבים והזיקו במקומם, בין אם הפקירם או אם 

לא הפקירם, או שהניחם בראש הגג של ביתו וכדומה, ונפלו ברוח מצויה - והזיקו 

במקומם לאחר שנחו, שהרי זה דומה לבור ממונו - שמזיק במקום שמונח שם.

או  בהמה  מיתת  על  מתחלתו  שלם  נזק  לחייב  בור  דיני  כל  את  לו  יש  כן  ועל 

הזיקה, ועל נזקי אדם, בין נתקל באבן והוזק באבן, בין נתקל בקרקע והוזק באבן. 

אבל אם נתקל באבן ועל ידי כך נפל והוזק בקרקע, פטור. והפטור הוא בין ממיתת 

אדם ובין מנזקי כלים. וכן אם הניחם ברשותו והפקיר רשותו ולא הפקירם, ונתקל 

בקרקע וניזק בתקלה זו והוזק, חייב בעל התקלה.

זה כאשר נפלו ברוח מצויה, אבל אם נפלו  וממשיך בהמשך הסימן שם שכל 

ברוח שאינה מצויה והזיקו בשעת נפילה, או אפילו הזיקו לאחר הנפילה - אך כל 

זמן שלא היה לו פנאי לסלקם, הרי הוא פטור. אבל אם היזקו לאחר שהיה לאדם 

ואם הפקיר האדם את מה שנפל, הרי הוא  זמן לסלק את ההיזק, הרי הוא חייב. 

פטור אפילו לאחר מכן.

והנה ידוע הכלל בנוגע לאדם המזיק, שזהו אף בשוגג ואונס, מאחר ואדם מועד 

לטעון האדם שהיה  יכול  לא  וממילא  במזיד,  בין  בין שוגג  ישן  בין  ער  בין  לעולם 
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שוגג ולא התכוין, והרי הוא חייב מכל מקום. ואם כן לכאורה על פי האמור שנפל 

הבוקסה ברוח מצויה אמור האדם להיות חייב אפילו שלא נעשה היזק זה במתכוין.

אמנם לכאורה יש עדיין לדמות זאת למבואר שם בסעיף ז, שאם אדם הכניס 

שורו לחצר חבירו שלא ברשות, והשור הטיל בחצר גללים, והם טנפו את כליו של 

של  בגדר  נחשבים  אלו  וגללים  מאחר  השור,  בעל  פטור  מקום  מכל  החצר,  בעל 

בור, והדין בבור שהוא פטור על כלים, כמבואר בסימן לפני כן בסעיף כא, וכדרשת 

חכמים על הפסוק 'בור' - ולא אדם, 'חמור' - ולא כלים.

אך לכאורה יש לומר שאין זה ממש בור, אלא כמו אבנו סכינו ומשאו שהניחם 

בראש גגו ונפלו ברוח מצויה והזיקו, שבזה חייב מטעם מזיק של 'אש' שאף שרוח 

אחר מעורב בו מכל מקום חייב, כל עוד לא מדובר ברוח שאינה מצויה כלל.

ומכל מקום בנידון דידן שבעל הכלים ראה שבעל האירוע קשר את הבוקסה 

ומכל מקום שתק ולא אמר כלום, שהרי יכל למחות בו ולומר שאינו מסכים לכך, 

ואם כן יש לומר שקיבל בעל האירוע רשות לעשות כן מבעל הכלים, ושוב אינו יכול 

לתבוע אותו על ההיזק. או שיש לומר שאמנם נתן רשות לקשור, אך לא קיבל שאם 

יוזק לא יוכל לתבוע, ולכן אם בפועל נוצר היזק שישלם.

והנה איך שלא יהיה אין צריך בעל האירוע לשלם לבעל הכלים כלי חדש ממש, 

או  כלי הוא  בנזקים, אם שבר  א, ששמים השברים  כמבואר שם בסימן תג סעיף 

בהמתו אין אומרים: יתן לו כלי שלם ויקח השברים, אלא שמין כמה נפחתו דמיו 

לבדוק  יש  כלומר,  ישלים עליהם.  והמזיק  הניזק השברים,  ויקח  בשביל השבירה, 

כמה עולה בוקסה כזו ביד שניה - לפני השבירה, וכמה תהיה שווה לאחר השבירה, 

ואת ההפרש עליו לשלם.

העולה מן האמור: מעיקר הדין הוא לא צריך לשלם לו כלל על ההיזק, כי מאחר 

ובעל ההגברה ראה שקושר שם את השלט ומכל מקום שתק, הרי ששתיקתו היא 

כהודאה והסכמה לכך, שהרי אם לא הסכים היה עלין למחות בו.

אבל מצד 'ועשית הישר והטוב', ראוי שיפצה את בעל ההגברה על כל פנים לפי 

ערך הפרש השווי של הכלי כמו שהיה לפני השבירה, - שלווי של הכלי כמו שנפחת 

ערכו לאחר השבירה.
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צום עשרה בטבת

לצום  עליו  האם  גופו,  מכאב  במיטה  שוכב  אך  סכנה  בו  שאין  שחולה  מי 
בצום עשרה בטבת?

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

בטבת והאם חיובו הוא מהתורה או מדרבנן. ב( על מי הוא חל, האם הוא חל גם 

במקרה של חולי או שמי שמצטער פטור מלצום.

באב  תשעה  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

ובשבעה  באב,  בתשעה  להתענות  שחייבים  א,  סעיף  תקמט  סימן  תעניות  ושאר 

עשר בתמוז, ובשלשה בתשרי, ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם.

וצום  הרביעי  צום  ח',  פרק  זכריה  בספר  כתוב  כפי  הנביאים,  מדברי  ומקורו 

החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ודרשו חכמים: צום הרביעי זה שבעה עשר 

בתמוז שהוא בחדש רביעי למניין החדשים, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא 

בחודש החמישי, וצום השביעי זה צום גדליה שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי 

זה עשרה בטבת- שהוא בחודש העשירי.

ובימים כל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם, בכדי לעורר את 

הלבבות לדרך התשובה ויהיה בזה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה 

נשוב  אלו  הדברים  שבזיכרון  הצרות,  אותן  ולנו  להם  שגרם  עד  עתה,  כמעשינו 

להטיב.

וכפי שנפסק שם בסימן תקנ סעיף א, שכולם חייבים להתענות בארבעת צומות 

הללו. ואסור לפרוץ גדר. וכתב הרמ"א שמכל מקום, עוברות ומיניקות שמצטערות 

הרבה, אין להם להתענות. ויתירה מזו אפילו אם אינם מצטערות, מכל מקום אינם 

מחויבות להתענות, אלא שנהגו להחמיר. ואמנם אם הם חלושות נראה שאין להם 

להחמיר. )משנה ברורה(.

ומה שכתב המחבר שאסור לפרוץ גדר, כוונתו לומר שאף על פי שמעיקר הדין 

הנה בזמן שאין סכנה אין חובה להתענות אלא רק בתשעה באב, מכל מקום מאחר 

שנהגו להתענות כולם, אסור לפרוץ גדר. כמבואר במגן אברהם.
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זה  על  זה  פסוקים  שתי  הגמרא  הקשתה  יח,  דף  השנה  ראש  במסכת  הנה  כי 

שבפסוק אחד כתוב בלשון צום, ובאחר בלשון ששון. ומתרצת שזה תלוי באיזה 

זמן ישראל נמצאים: בזמן שיש שלום כלומר, כאשר בית המקדש קיים הם לששון. 

ובזמן שאין שלום שאין בית המקדש קיים ויש גזרה חס ושלום אז הוא צום וחייבים 

להתענות. ובזמן שאין שלום דהיינו שאין בית המקדש קיים, אך גם אין גזירה. אז 

רצו מתענים, רצו אין מתענים - חוץ מתשעה באב שהוכפלו בו צרות. שחרב בו 

בית המקדש הראשון וגם השני באותו יום, שלכן אפילו אם אין גזירה, אם אין בית 

המקדש קיים חייבים להתענות.

גם  להתענות  לנהוג  ישראל  כל  עליהם  שקבלו  הראשונים  כתבו  מקום  ומכל 

בשלשה צומות הללו בכל אופן. והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה בית המקדש 

)מחצית השקל(.

ומכל מקום מקילים לעוברות ומניקות מאחר וכך קבלו עליהם ברצו כן להקל 

בשלשה צומות ולא בתשעה באב. ובמגן אברהם הקשה מסימן תקעה שעוברות 

ותירץ  שיחמירו.  מקום  שיש  כתב  וכאן  להחמיר,  אסורים  רצו  אם  ואף  פטורות, 

שארבעת הצומות מעיקר הדין היו צריכות להתענות עוברות ומינקות- אף אם הם 

מצטערות הרבה, כל שאין סכנה, מחויבים להתענות, ורק שעכשיו תלוי הדבר באם 

רצו או לא, וקבלו עליהם ממנהג לצום בתשעה באב כמקודם, ומתענות עוברות 

מצטערות  אינם  כאשר  כמקדם  נהגו  צומות  ובשלשה  ה',  סעיף  תקנד  כבסימן 

להתענות, אבל לא במצטערות.

וכתבו הפוסקים, שאם בעוברות ומניקות, שמתפקדות, רק שמצטערות הרבה 

כבר אינם מתענות, אזי מכל שכן אם מדובר באדם שהוא חולה שאין בו סכנה - 

בודאי פטור מלהתענות, ואדרבה אסור לו להחמיר על עצמו. וגדרו הוא כל ששוכב 

גופו כואב עליו מחמת  יכול לתפקד על עומדו, או שכל  ואינו  במיטה מרוב חולי 

החולי. )משנה ברורה(.

ומכל מקום כתבו הפוסקים שאף מי שצריך לאכול, מכל מקום לא יענג עצמו 

בבשר ויין ודברי מותרות, רק כפי מה שצריך לצורך גופו.
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העולה מהאמור: חולה שאין בו סכנה, אך כל גופו כואב, או ששוכב מרוב כאב 

במיטה, אסור לו לצום בעשרה בטבת, אך יאכל רק מאכלים המחזקים הגוף ולא 

מותרות ועינוגים.

אשה בתוך עשרים וארבע חודש מהלידה האם חייבת לצום בעשרה בטבת 
- אף אם אינה מניקה בפועל?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה מקור חיוב הצום ועל 

מי הוא חל האם גם על נשים. והאם גם על חולים יולדות ומניקות. ב( אם מניקה 

פטורה, מה גדרה, האם ההנקה בפועל, או שנמצאת בתקופה שהיתה ראויה להנקה 

עד סוף עשרים וארבע חודש.

באב  תשעה  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

ובשבעה  באב,  בתשעה  להתענות  שחייבים  א,  סעיף  תקמט  סימן  תעניות  ושאר 

עשר בתמוז, ובשלשה בתשרי, ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם.

וצום  הרביעי  צום  ח',  פרק  זכריה  בספר  כתוב  כפי  הנביאים,  מדברי  ומקורו 

החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ודרשו חכמים: צום הרביעי זה שבעה עשר 

בתמוז שהוא בחדש רביעי למניין החדשים, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא 

בחודש החמישי, וצום השביעי זה צום גדליה שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי 

זה עשרה בטבת- שהוא בחודש העשירי.

וכפי שנפסק שם בסימן תקנ סעיף א, שכולם חייבים להתענות בארבעת צומות 

הללו. ואסור לפרוץ גדר. וכתב הרמ"א שמכל מקום, עוברות ומיניקות שמצטערות 

הרבה, אין להם להתענות. ויתירה מזו אפילו אם אינם מצטערות, מכל מקום אינם 

מחוייבות להתענות, אלא שנהגו להחמיר. ואמנם אם הם חלושות נראה שאין להם 

להחמיר. )משנה ברורה(.

ומה שכתב המחבר שאסור לפרוץ גדר, כוונתו לומר שאף על פי שמעיקר הדין 

הנה בזמן שאין סכנה אין חובה להתענות אלא רק בתשעה באב, מכל מקום מאחר 

שנהגו להתענות כולם, אסור לפרוץ גדר. כמבואר במגן אברהם.
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גדר  בכלל  הם  ומיניקות  עוברות  כל  אלו,  חלושים  וכתבו הפוסקים שבדורות 

שמשמע  וכפי  אלו.  צומות  בשלושת  להתענות  להם  ואין  הרבה,  שמצטערות  זה 

כתב,  יאיר,  לחוות  חיים  ובמקור  ה,  סעיף  תקנד  בסימן  המחבר  דברי  מסתימת 

שבחנם הוסיף הרמ"א תיבת 'הרבה' - 'אם מצטערות הרבה'. ואין להחמיר כלל", וכן 

בשאלות ותשובות תשובה מאהבה כתב, שמן הסתם עוברות ומיניקות מצטערות 

הרבה ואינם מתענות.

אלא  תינוקה,  את  כעת  בפועל  משניקה  מי  רק  זה  אין  למניקה,  בנוגע  והנה 

הכוונה לכל 'תקופת ההנקה' שישנה על פי טבע באופן ממוצע, אף אם אינה מניקה 

כעת בפועל, והוא עד סיום עשרים וארבע חודשים לאחר הלידה, שמכל מקום דינה 

יום מהריונה דינה  כמו מיניקת, ויתירה מזו אפילו אשה שהפילה לאחר ארבעים 

כמו מיניקת עד סיום עשרים וארבעה חדשים לאחר ההפלה. וכפי שמבואר בדעת 

תורה שם.

והטעם על פי המבאר בגמרא ובשולחן ערוך יורה דעה סוף סימן קפט, שלאחר 

ואין נפשה חוזרת עליה עד סיום  ונחלשים,  הלידה אבריה של האשה מתפרקים 

עשרים וארבע חודש לאחר מכן.

ברורה  המשנה  וסתימת  הרמ"א  כמו  שפוסקים  לאלו  שאף  כתב,  מזו  ויתירה 

שלכתחילה מתענות אם אינם חלושות, מכל מקום אם התינוק מצטער שאין לו די 

לינוק יש להקל ואין לחוש למנהג זה.

בצומות  לצום  שלא  לילד  הראויות  הנשים  לכל  אלו  בדורות  שהקילו  וישנם 

הללו מחמת חלישות הדור, ואמנם בזה אין להקל אלא על ידי הוראת חכם. כיון 

שמשמעות השולחן ערוך והפוסקים אינו כן אין להקל בלא שאלת מורה הוראה.

להמתין  צריכים  ואינם  בבוקר,  מיד  לאכול  רשאיות  לאכול,  שמותרות  ואלו 

עד שיגבר עליהם הרעב, אולם לא יאכלו דברי מותרות ועינוגים, אלא כדי הצריך 

לתפקוד גופם.

העולה מהאמור: נשים שנמצאות בתוך עשרים וארבע חודש מהלידה אפילו 

אם אינם מניקות בפועל פטורות מהצום אם מצטערות הרבה, שבדורות אלו כולם 

בכלל זה בסתם. אך יאכלו רק מאכלים המחזקים הגוף ולא מותרות.
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בצום עשרה  לצום  צריכה  להריון, האם  יום  בתוך ארבעים  אשה מעוברת 
בטבת או שנחשבת כמעוברת לגבי זה?

זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם עוברות מתענות  בכדי לענות על שאלה 

בצום עשרה בטבת. ואם לא, האם הוא בכל אופן או רק אם מצטערות הרבה. ב( 

מה ההגדרה של מעוברת האם בחודשי הריונה המתקדמים, או לאחר ארבעים יום 

מתחילת ההריון, או אפילו בתוך ארבעים יום - מיד כשנודע לה.

באב  תשעה  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

ובשבעה  באב,  בתשעה  להתענות  שחייבים  א,  סעיף  תקמט  סימן  תעניות  ושאר 

עשר בתמוז, ובשלשה בתשרי, ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם.

וצום  הרביעי  צום  ח',  פרק  זכריה  בספר  כתוב  כפי  הנביאים,  מדברי  ומקורו 

החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ודרשו חכמים: צום הרביעי זה שבעה עשר 

בתמוז שהוא בחדש רביעי למניין החדשים, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא 

בחודש החמישי, וצום השביעי זה צום גדליה שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי 

זה עשרה בטבת- שהוא בחודש העשירי.

וכפי שנפסק שם בסימן תקנ סעיף א, שכולם חייבים להתענות בארבעת צומות 

הללו. ואסור לפרוץ גדר. וכתב הרמ"א שמכל מקום, עוברות ומיניקות שמצטערות 

הרבה, אין להם להתענות. ויתירה מזו אפילו אם אינם מצטערות, מכל מקום אינם 

מחויבות להתענות, אלא שנהגו להחמיר. ואמנם אם הם חלושות נראה שאין להם 

להחמיר. )משנה ברורה(.

ומה שכתב המחבר שאסור לפרוץ גדר, כוונתו לומר שאף על פי שמעיקר הדין 

הנה בזמן שאין סכנה אין חובה להתענות אלא רק בתשעה באב, מכל מקום מאחר 

שנהגו להתענות כולם, אסור לפרוץ גדר. כמבואר במגן אברהם.

גדר  בכלל  הם  ומיניקות  עוברות  כל  אלו,  חלושים  וכתבו הפוסקים שבדורות 

שמשמע  וכפי  אלו.  צומות  בשלושת  להתענות  להם  ואין  הרבה,  שמצטערות  זה 

כתב,  יאיר,  לחוות  חיים  ובמקור  ה,  סעיף  תקנד  בסימן  המחבר  דברי  מסתימת 

שבחנם הוסיף הרמ"א תיבת 'הרבה' - 'אם מצטערות הרבה'. ואין להחמיר כלל", וכן 
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בשאלות ותשובות תשובה מאהבה כתב, שמן הסתם עוברות ומיניקות מצטערות 

הרבה ואינם מתענות.

שאשה  לומר  שמסתבר  שם,  ברורה  במשנה  מבואר  מעוברות,  לגדר  ובנוגע 

מעוברת נקראת משעה שהוכר הולד שזהו בערך כשלשה חודשים לאחר הכניסה 

להריון, כפי שמובא לענין ווסתות. אולם מכל מקום אפשר שאפילו לאחר ארבעים 

יום ליצירת הולד גם כן נחשבת היא בכלל מעוברת לענין זה - אם מרגישה צער, 

אבל וודאי שפחות מארבעים יום להריון נראה שהיא ככל הנשים לכל דבר, אם לא 

שמצטערת הרבה. ואם מרגשת חולשה אין להחמיר בה כלל, ואף קודם לארבעים 

יום דינה כמעוברת.

ביום  ומשלימות  מתענות  ומניקות  שעוברות  המחבר,  כתב  תריז  בסימן  והנה 

ותענית  הדורות,  חלישות  שישנה  בזמננו  אף  שזהו  הפוסקים  וכתבו  הכיפורים. 

צריכות  כן  פי  על  אף  מוקדמת,  ללידה  או  להפלה  מסויים  סיכון  בו  יש  שלם  יום 

חולשה  עקב  הצום  את  לה  לאסור  ממליץ  הרופא  כן  אם  אלא  לצום,  המעוברות 

יתירה, או צירים מוקדמים וכיוצא בזה העלולים לגרום להפלה או לידה מוקדמת.

וכתב במשנה ברורה שם על מה שכתב המחבר שעוברה שהריחה מאכל וידוע 

שאם אין נותנים לה מה שמתאוה היא וולדה מסוכנים, שאין הפרש בדין זה בין 

תחילת עיבורה לבין סוף עיבורה ובשער הציון הביא את המקור מספר האשכול, 

וכתב על כך שמלשון רש"י משמע שהולד מתאוה, ואפשר שלא שייך זאת כי אם 

לאחר ארבעים יום, וצריך עיון.

ובשאלות ותשובות שבט הלוי חלק ז' סימן פ', כתב על פי דברי הראשונים, שיש 

להקל במקום צורך אף בפחות מארבעים יום. ואמנם זהו דוקא בעוברה שהריחה 

לנידון  בנוגע  ראיה  מכך  להסיק  אין  ולכן  מידי,  סכנה  חשש  של  מצב  בזה  שישנו 

האמור כאן בצום עשרה בטבת.

העולה מהאמור: אשה בתוך ארבעים יום להריונה, אינה נחשבת בהגדרה של 

אשה מעוברת לגבי פטור מהצום כאשר היא מצטערת הרבה. ורק לאחר ארבעים 

יום נחשבת מעוברת שאם היא מצטערת הרבה כבדרך כלל בדורות חלושים אלו, 

פטורה מהצום.
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האם בצום עשרה בטבת ניתן לשטוף את הפה במים בבוקר מפני רירים וריח 
רע?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה פרטי דיני הפרישה 

בעשרה בטבת האם רק אכילה או גם שאר דברים, והאם יש בזה על כל פנים איזה 

הידור לפרוש מהם. ב( האם יש הבדל בין שארי עינוי לבין דברים שמכניסים לפה 

שבזה יש חשש שמא יבלע.

סימן  תענית  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

תקסז סעיף ג, שאדם שדרכו לרחוץ את פיו בכל בוקר אזי בתענית ציבור לא ראוי 

שיעשה כן, אך אם מדובר בתענית יחיד מותר, אך כמובן שלא יבלע אלא יפלוט 

לאחר הרחיצה את המים שבפיו. ואמנם ההיתר הוא אפילו אם יש במים שרוחץ בו 

יותר מרביעית. וכתב הרמ"א, שמותר ללעוס עצי קינמון ושאר בשמים ועץ מתוק, 

ללחלח גרונו ולפלוט, מלבד ביום הכיפורים שאסור.

בספר  כתב  גרונו,  ללחלח  אסור  כיפורים  שביום  המחבר  שכתב  מה  על  והנה 

עטרת זקנים. ובמרדכי למסכת תענית דף רעו, רמז תרכו, שמשמע שביום הכיפורים 

יש להחמיר רק לכתחילה, ובשאר תענית אפילו לכתחילה מותר.

והקשה במגן אברהם על לשון המחבר שלא ראוי לשטוף את הפה אף לאדם 

שבכל  הסובר  הבית,  מתורת  הוא  הדבר  מקור  שלכאורה  בוקר,  בכל  בכך  שרגיל 

תענית ציבור אסור לטעום, וממילא אף שפולט אחר כך את המים, מכל מקום הרי 

ביום  שדוקא  שפסק  יוסף  הבית  של  שיטתו  לפי  אבל  האסורה.  טעימה  בגדר  זה 

הכיפורים ובתשעה באב אסורה טעימה, אך בשאר תעניות ציבור מותרת טעימה, 

אם כן מדוע לא ראוי לשטוף את הפה, שיהיה זה כמו טעימה המותר, והרי מדובר 

שפולט אחר כך את מה שמכניס לשטיפה?

ומתרץ שאפשר לומר שכאן מדובר במכניס לצורך השטיפה לתוך הפה, יותר 

מרביעית מים, ולכן לא ראוי הדבר, מאחר ויותר מרביעית אינה בגדר טעימה.

אבל בתענית יחיד מותר וזאת אפילו אם יש במים יותר מרביעית, שמאחר והוא 

יותר  זהו  נהנה הוא אפילו אם  כן לא  ולא מתכוין לטעום, אם  פיו  מתכוין לרחוץ 

מרביעית. ועוד דדוקא משאר משקין נהנה האדם, אבל ממים לא נהנה אפילו ביותר 
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מרביעית. ולפי לטעם זה אסור לרחוץ בשאר משקין ביותר מרביעית, ונראה לומר 

בחומץ.  פיו  שוטף  אם  למשל  כמו  מותר,  לשתיה,  טוב  שאינו  בדבר  מדובר  שאם 

כמבואר בפרי מגדים,

ולא  פיו  לרחוץ  מתכוין  והוא  שמאחר  יב,  קטן  סימן  ברורה  במשנה  הביא  וכן 

משקים  בשאר  אבל  במים  ודוקא  מרביעית,  ביותר  הוא  נהנה  לא  לטעום  מתכוין 

אפשר שיש להחמיר ביותר מרביעית. ובדבר שאינו טוב לשתיה כמו בחומץ מותר 

כמו במים.

רק  עצמו  על  קיבל  שהאדם  מפני  זהו  מתוקים,  עצים  ללעוס  שמותר  והטעם 

לפרוש מאכילה, אך לא מהנאה. )פרי מגדים(. מלבד ביום הכיפורים שאסור מפני 

בסעיף  לעיל  המחבר  לדעת  אבל  המרדכי,  לדעת  דוקא  זהו  אבל  מהתורה,  שהוא 

גם  כן  צבור, אם  בכל תענית  וכן לדעת הרמ"א שאוסר  ח' שאוסר בתשעה באב, 

ביום  אף  אברהם  המגן  מתיר  הרוק  את  לבלוע  ולעניין  כך.  הדין  יהיה  בעניינינו 

מכל  אסור,  אבל  פטור  לשתיה  ראויים  שאינם  משקין  שהשותה  שאף  הכיפורים, 

מקום זה שונה מאחר ואין כוונתו לשתיה כלל.

וכתבו הפוסקים, שלמרות שלא ראוי לאדם לרחוץ את פיו בתענית ציבור, מכל 

מקום במקום צער יש להתיר רחיצת פה במים בכל תענית ציבור, רק שכמובן יזהר 

ביותר לכפוף ראשו ופיו למטה בכדי שלא יבא לתוך גרונו. ואפילו בתשעה באב יש 

להתיר כשיש לו צער גדול, אך ביום כיפור יש להחמיר גם בזה )חכמת אדם(.

ונראה  ציבור,  בתענית  הפה  לשטוף  שלא  סתמי  באופן  מובא  חב"ד  המנהגים  שבספר  לציין  ]ומעניין 

מסתימת הלשון שבכל אופן יש לנהוג כן )אפילו אם מצטער(, כי אם לא כן, מה החידוש. וצריך עיון למעשה 

לנוהגים במנהגי חב"ד[.

אם  ורק  בצום.  אופן  בכל  הפה  את  לשטוף  אין  לכתחילה  מהאמור:  העולה 

מצטער הרבה יהיה מותר הדבר גם במים, רק שיכופף ראשו למטה בכדי שלא יבלע 

בטעות מהמים.
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אדם המעוניין להתרחץ במים בצום עשרה בטבת האם הדבר מותר?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם שארי דברים נאסרו 

בצום עשרה בטבת, או רק אכילה בלבד, ואם כן, האם על כל פנים ישנו עניין מצד 

בין מצטער  יהיה הבדל  והידור לפרוש משאר דברים של תענוג. ב( האם  חומרה 

ללא מצטער אלא לצורך תענוג, וכן בין מתרחץ במים חמים או קרים וכדומה.

באב  תשעה  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

ושאר תעניות סימן תקנ סעיף ב, שכל שלושת צומות אלו )שהן שבעה עשר בתמוז, 

ושתיה  באכילה  רק  אסורים  באב,  מתשעה  חוץ  בטבת(,  ועשרה  בתשרי,  שלשה 

בלבד, ומותרים הם בשארי דברים שנאסרו ביום כיפור ותשעה באב, והם: רחיצה 

וסיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המטה, וכמו כן אף בנוגע לאכילה, אין צריך להפסיק 

בהם מבעוד יום את האכילה, אלא ניתן לאכול כל הלילה עד עלות השחר.

והטעם כתבו הפוסקים, כי הנה במסכת ראש השנה דף יח, הקשתה הגמרא שתי 

פסוקים זה על זה שבפסוק אחד כתוב בלשון צום, ובאחר בלשון ששון. ומתרצת 

שזה תלוי באיזה זמן ישראל נמצאים: בזמן שיש שלום כלומר, כאשר בית המקדש 

קיים הם לששון. ובזמן שאין שלום שאין בית המקדש קיים ויש גזרה חס ושלום 

אז הוא צום וחייבים להתענות. ובזמן שאין שלום דהיינו שאין בית המקדש קיים, 

אך גם אין גזירה. אז רצו מתענים, רצו אין מתענים - חוץ מתשעה באב שהוכפלו 

בו צרות. שחרב בו בית המקדש הראשון וגם השני באותו יום, שלכן אפילו אם אין 

גזירה, אם אין בית המקדש קיים חייבים להתענות.

גם  להתענות  לנהוג  ישראל  כל  עליהם  שקבלו  הראשונים  כתבו  מקום  ומכל 

בשלשה צומות הללו בכל אופן. והרי הן חובה על כל ישראל עד שיבנה בית המקדש 

)מחצית השקל(.

ומאחר שבשעה שרצו וקבלו עליהם לצום בכל הארבע תענית האמורים, לא 

רחיצה  איסורי  לעניין  באב  תשעה  כמו  ציבור  תענית  בחומר  שיהיו  עליהם  קבלו 

ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, וזאת מפני שאין רוב הצבור יכולים לעמוד בצער 

זה.
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ואמנם כתב המשנה ברורה, שבעל נפש יחמיר בכל תעניות אלו - כמו בתשעה 

באב, לעניין רחיצה ותשמיש המיטה וכן להפסיק מבעוד יום. אלא שאם חל בליל 

כשחל  )וכן  בלבד.  חומרה  מצד  יפרוש  ולא  עונתו  יקיים  אזי  טבילה,  ליל   - הצום 

ליל טבילה במוצאי התענית, מותרת החפיפה והרחיצה כרגיל מבעוד יום - ביום 

התענית(.

וכמו כן גם לגבי נעילת הסנדל לא יחמיר, משום חוכא וטלולה, שלא ילגלגו עליו 

הבריות. וכן אם חל עשרה בטבת בערב שבת אין לו להחמיר ברחיצה בחמין מפני 

כבוד השבת.

והנה בפרי מגדים משבצות זהב סימן רטן א', הביא את דברי המגן אברהם בשם 

שני לוחות הברית, שכל בעל נפש יחמיר בצומו אלו כמו בתשעה באב מלבד חליצת 

אבל  במים חמים,  רחיצה  דוקא  זהו  רחיצה האסורה,  מקום  שמכל  וכתב  המנעל. 

רחיצה במים קרים יש לומר שאין מקום להחמיר כלל בשלשות הצומות, והוא הדין 

לרחוץ את פניו ידיו ורגליו אפילו במים חמים.

אף  לפני התפלה  בבוקר  להתיר טבילה במקוה  יש  כן  וכתבו הפוסקים שכמו 

במים חמים, והנה בביאור הלכה לקמן סימן תקנא סעיף ב' דיבור המתחיל מראש 

חודש מביא בשם הפרי מגדים, שאפשר שיש להחמיר בשבעה עשר בתמוז ועשרה 

כן  כוונתו לפסוק  לומר שאין  ובהכרח  בטבת, כמו מראש חודש אב עד התענית, 

להחמיר בכל ענין, שהרי כאן התיר הפרי מגדים רחיצה במים קרים בימי התענית, 

והרי בתשעת הימים אסור לרחוץ אף במים קרים. אלא בהכרח שכוונתו לחומרה 

בלבד - במקום שיש אפשרות. וכן מדוקדק בלשון הפרי מגדים אשל אברהם סימן 

קטן י', ששבעה עשר בתמוז ועשרה בטבת יש להחמיר אם אפשר כמו מראש חודש 

עד התענית.

וביום הצום, שאף אם  בליל  לים  או  יש להחמיר שלא ללכת לבריכה  זה  ולפי 

נחשיב זאת כמו אם האדם רוחץ במים קרים, מכל מקום מאחר ומדובר ברחיצה 

מגדים,  הפרי  בשם  הלכה  הביאור  וכדברי  להחמיר  יש  אזי  בלבד,  לתענוג  שהיא 

וכן כל כיוצא בזה. וכן כתב להלכה לאסור הליכה לבריכה בימי הצומות בשאלות 

ותשובות באר משה חלק ג' סימן עז.
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העולה מהאמור: מעיקר הדין מותר לרחוץ בצום עשרה בטבת כל הגוף במים 

חמים כרגיל, ובעל נפש יחמיר שלא לרחוץ כל גופו במים חמים. )אך גם בעל נפש 

- יכול לטבול במקוה אם רגיל בכך ואינו צריך להחמיר(.

אדם שמעוניין לאכול לפני עלות השחר של צום עשרה בטבת, האם מותר 
לו?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מתי מתחיל הצום מעיקר 

הדין. ב( האם יש הבדל בין הלך לישול לבין נשאר ער. או בין התנה שיוכל לאכול 

לפני עלות השחר ללא התנה. ג( האם יש הבדל בזה בין אכילה לשתיה.

באב  תשעה  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

ובשבעה  באב,  בתשעה  להתענות  שחייבים  א,  סעיף  תקמט  סימן  תעניות  ושאר 

עשר בתמוז, ובשלשה בתשרי, ובעשרה בטבת, מפני דברים הרעים שאירעו בהם.

וצום  הרביעי  צום  ח',  פרק  זכריה  בספר  כתוב  כפי  הנביאים,  מדברי  ומקורו 

החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ודרשו חכמים: צום הרביעי זה שבעה עשר 

בתמוז שהוא בחדש רביעי למניין החדשים, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא 

בחודש החמישי, וצום השביעי זה צום גדליה שהוא בחודש השביעי, וצום העשירי 

זה עשרה בטבת- שהוא בחודש העשירי.

ובסימן תקנ סעיף ב, שכל שלושת צומות אלו )שהן שבעה עשר בתמוז, שלשה 

בלבד,  ושתיה  באכילה  רק  אסורים  באב,  מתשעה  חוץ  בטבת(,  ועשרה  בתשרי, 

ומותרים הם בשארי דברים שנאסרו ביום כיפור ותשעה באב, והם: רחיצה וסיכה, 

נעילת הסנדל ותשמיש המטה, וכמו כן אף בנוגע לאכילה, אין צריך להפסיק בהם 

מבעוד יום את האכילה, אלא ניתן לאכול כל הלילה עד עלות השחר.

וכן נתבאר בשולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקסד סעיף א, שכל 

תענית שאוכלים בו בלילה, בין תענית צבור בין תענית יחיד, הרי זה אוכל ושותה 

עד שיעלה עמוד השחר, אך זהו דוקא אם לא ישן שינת קבע, אבל אם ישן שינת 

קבע אינו חוזר ואוכל ולא שותה, אלא אם כן התנה לאכול או לשתות.
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וכתב הרמ"א שיש אומרים שלגבי שתייה אין צריך תנאי, כי מסתמא דעתו של 

אדם לשתייה גם לאחר השינה, ונחשב הדבר כאילו התנה.

וכפי שהביא בערוך השולחן שם, שיש בעצם התענית הפרש גדול בין תענית 

יחיד לתענית ציבור שבתענית יחיד אינו אלא תענית יום, ולא צריך להפסיק מבעוד 

יום כמו ביום כיפור. ותענית ציבור נקרא כאשר מפסיקים מבעוד יום אך חכמים לא 

החמירו עלינו בכל תענית ציבור לנהוג כך אלא בתשעה באב בלבד, אבל כל שאר 

תעניות ציבור לא החמירו עלינו בזה רק כמו בתענית יחיד.

ואמרו חכמים במסכת תענית, שאוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, וזהו בין 

הלילה  ואפילו אכל סעודת  באב,  ציבור, מלבד תשעה  בין בתענית  יחיד  בתענית 

יכול לאכול עוד כשירצה, אך אם ישן שינת קבע נחשב כהפסקה, ואסור מלאכול. 

אבל כאשר ישן שינת עראי כמו למשל נמנום לפי שעה קלה, אזי חוזר ואוכל.

ששתייה  אומרים  ויש  קבע,  שינת  כשישן  שאסור  אומרים  יש  תשתיה,  ולגבי 

תנאי  צריך  לאכילה  אבל  דעת,  מסיח  האדם  אין  ומשתייה  מאחר  מותרת.  תמיד 

שיתנה שרצונו עוד לאכול, ולשתייה אינו צריך תנאי, וכן המנהג, משום שאנחנו 

צמא  להיות  האדם  שדרך  ברורה,  המשנה  כתב  וכן  השינה.  אחר  לשתות  רגילים 

אחר שנתו.

ואמנם כתבו האחרונים שלכתחילה ראוי להחמיר ולהתנות אף לשתיה כדעת 

המחבר, ורק אם רגיל לשתות לאחר השינה אינו צריך להתנות.

ואמנם כתב המשנה ברורה, שבעל נפש יחמיר בכל תעניות אלו - כמו בתשעה 

באב, לעניין רחיצה ותשמיש המיטה וכן להפסיק מבעוד יום. אלא שאם חל בליל 

כשחל  )וכן  בלבד.  חומרה  מצד  יפרוש  ולא  עונתו  יקיים  אזי  טבילה,  ליל   - הצום 

ליל טבילה במוצאי התענית, מותרת החפיפה והרחיצה כרגיל מבעוד יום - ביום 

התענית(.

זה  אין  ואמנם כתבו הפוסקים, שמה שכתוב שמותר לאכול עד עלות השחר 

בדווקא ממש, אלא חצי שעה קודם עלות השחר כבר אסור לאכול יותר משיעור 

כביצה פת ומזונות, ופירות ושתיה מותר אפילו הרבה, ואם התחיל לאכול פת או 

מזונות קודם חצי שעה מותר להמשיך עד עלות השחר.
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ועל פי דעת המקובלים המובא במגן אברהם בסימן פט סימן קטן יד, אין לאכול 

ואילך, ואפילו טעימה בעלמא אסורה, וכתב המשנה  אחר השינה מחצות הלילה 

חיזוק  או  אינו מוכרח מחמת חולשה  בזה אם  ליזהר  ברורה שם שנכון לכתחילה 

גופו, ולכן בתעניות יש להתיר לאכול קודם עלות השחר על ידי תנאי למי שמוכרח 

לכך מחמת חולשת גופו.

העולה מהאמור: מעיקר הדין מותר לאכול עד עלות השחר אם לא ישן. ואם 

ישן שינת קבע, צריך לעשות תנאי שמעוניין לאכול ולשתות לאחר שיקום מהשינה 

יכול גם לשתות,  - לפני עלות השחר. )רק שלספרדים, מי שלא עשה תנאי אינו 

ולאשכנזים אפשר להקל בשתיה גם בלי תנאי(.

 57( ביצה  יותר משיעור  מזונות  יאכל  לא  אבל בתוך חצי שעה לעלות השחר 

גרם(, אלא אם כן הוא התחיל לאכול לפני החצי שעה.

הצום  את  יתחיל  נפש  שבעל  השל"ה  כתב  כן  כמו  ישן.  כבר  אם  חצות  אחרי  לאכול  אין  הקבלה  ]ולפי 

מהשקיעה, ואמנם בדורות חלושים אלו לא נהגו להחמיר כך גם בעלי הנפש, מחמת חולשת הגוף[.

בקריאת התורה של צום עשרה בטבת האם אפשר לעלות לתורה מי שכמעט 
בוודאות אינו צם?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מי שלא צם אסור 

לעלות לתורה בצום. והאם יש הבדל האם אינו צם מחמת היתר הלכתי או שלא. ב( 

האם ישנו הפרש בין קודם שקראו לו לעלות, לבין אם כבר בדיעבד קראו לו כבר 

לעלות.

סימן  תענית  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

תקסו סעיף ו, שם מביא המחבר בשם 'יש מי שאומר' שאין עומד לקרות בתורה 

)כלומר, שאין עולה לתורה( - בתענית צבור, מי שלא התענה, או מי שאינו עומד 

לסיים את התענית. ואם הכהן אינו מתענה, יצא הכהן מבית הכנסת, ויעמוד במקומו 

לקרות בתורה ישראל שכן מתענה.

לומר  נראה  מי שאינו מתענה,  עולה לתורה  וכתבו המגן אברהם, שמה שאין 

בקריאת  אבל  בלבד.  התענית  מצד  היא  כולה  שכל  מנחה  של  בקריאה  רק  שזהו 
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התורה של שחרית, מותר לו לעלות, אף על פי שדוחים פרשת השבוע וקוראים 

שחרית  של  זו  קריאה  פנים,  כל  על  מקום  מכל  התענית  של  קריאה  שהוא  ויחל 

כן התענית  היו קוראים בתורה, אלא אם  גם בלא התענית, שגם בלעדיה  שייכת 

היא באמצע שבוע ואינו בשני וחמישי, שבזה אילו לא היה תענית, לא היתה קריאה 

בתורה גם בשחרית, ונמצא שכל הקריאה היא רק מצד התענית, ואינו יכול לעלות 

מי שאינו מתענה בתענית זו.

וכתב הבית חדש, שכל זה זהו רק שלא לעלות אותו לכתחילה לתורה, אבל אם 

כבר קראו אותו לעלות, אזי אפילו בקריאה של מנחה יעלה, כי אין זה איסור ממש 

אלא ממנהג בלבד. אמנם בבית יוסף בסימן קלה כתב, שאפילו כהן שקראו אותו 

לעלות אינו עולה, ומכל מקום נראה לומר שאין איסור אם עולה.

ומכל מקום אם הוא  יאמרו שהוא פגום,  והטעם שיצא הכהן הוא בכדי שלא 

בבית הכנסת ואינו רוצה לצאת אין לחוש, מאחר ואין כאן פגם, כי כולם יודעים 

שיש בני אדם שאין רגילים להתענות. אבל אם יש כהן אחר בבית הכנסת פשוט 

שאינו צריך לצאת, ויכנס לבית הכנסת וישמע קדיש, ואם חושש שיקראו לו לעלות 

יאמר לגבאי שלא יקראו לו.

וכפי שנתבאר דין זה הוא דוקא במנחה, אבל בשחרית מותר לעלות אף על פי 

שדוחים פרשת השבוע וקורין ויחל, מכל מקום על כל פנים הרי קוראים בתורה גם 

בלי התענית, אלא אם כן התענית היא באמצע השבוע. ויש מאחרונים שמפקפקים 

על המגן אברהם בזה, ומכל מקום בדיעבד אם כבר קראו לו לעלות, לדברי הכל 

יעלה. )משנה ברורה(.

ונמצא שלדברי כמה פוסקים מותר לכתחילה לעלות לתורה למי שאינו מתענה 

- בארבעת התעניות ובתענית אסתר, אבל למעשה הסכימו הפוסקים לא להקל 

שני  בימי  חלה  התענית  אם  שגם  שמסיק,  ברורה  המשנה  כהכרעת  נוהגים  אלא 

כבר קראו  בדיעבד אם  ורק  צם,  מי שאינו  לכתחילה  יעלה בשחרית  לא  וחמישי, 

אותו לעלות יעלה, ובקריאת מנחה וכן בשחרית בשאר ימים חוץ משני וחמישי, אזי 

אדם שאינו מתענה יזהר שלא להיות בבית הכנסת בכדי שלא יקראו אותו לעלות, 

הוא  כן  אם  אלא  יעלה,  ולא  מתענה  שאינו  יאמר   - לעלות  אותו  קראו  כבר  ואם 

תלמיד חכם, ויש בזה משום חילול ה' אם יאמר שאינו מתענה, שבזה יעלה ויסמוך 
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לבית  יבוא  שלא  עדיף  בעליה,  אותו  מכבדים  כלל  שבדרך  אדם  וכן  המקלים.  על 

הכנסת למנחה בכדי שלא יתפרסם שאינו מתענה.

מעלה  כאשר  הכנסת,  בבית  המתפללים  את  לשאול  צריך  הגבאי  אין  ואמנם 

אם  ורק  שרוצה,  למי  עליה  לתת  ויכול  לא,  או  מתענים  הם  האם  לתורה,  אותם 

מדובר בבית הכנסת שציבור המתפללים הם זקנים וחולים או אינם שומרי תורה 

בשלימות, וברובם אינם מתענים, חובה לשאול ולברר מי המתענה.

כמו כן, כשם שאין לאדם שאינו מתענה לעלות לתורה, כמו כן אין לו לשמש 

כבעל קורא לקריאת 'ויחל' אלא אם כן אין בעל קורא אחר חוץ ממנו, וכפי שמבואר 

וכן הוצאה  וגלילה  ציבור. אבל הגבהה  לגבי שליח  יח  במשנה ברורה בסימן קטן 

והכנסה אין שום מניעה לתת למי שאינו מתענה.

העולה מהאמור: אדם שאינו מתענה אינו יכול לעלות לתורה בקריאה שנקראת 

רק מצד התענית, )ואף אם כבר קראו לו, יאמר שאינו מתענה, אלא אם כן יהיה 

חילול ה'(, ולכן אם הצום חל בימי שני וחמישי, שגם בלי התענית יש קריאת התורה 

בשחרית מעיקר הדין הוא יכול לעלות. אולם המנהג להחמיר גם בזה, ורק אם כבר 

קראו לו לעלות - יעלה. ]אבל שאר דברים, כמו 'הגבהה וגלילה' ו'פתיחת הארון', אפשר לכבד גם אדם 

שלא מתענה[.

אדם שבשגגה שתה קפה ואכל עוגה בבוקר של צום עשרה בטבת, האם יש 
עניין שיצום את המשך היום?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם כל רגע בצום הוא 

עניין בפני עצמו, או שזהו חטיבה אחת. ב( אם הוא חטיבה אחת, אזי האם אותו 

אדם שפתח בטעות את הצום ואכל או שתה, עליו להשלים זאת בפעם אחרת. ג( 

האם יש הבדל בין אם הוא אכל ושתה הרבה לבין אם טעם משהו מועט.

סימן  תענית  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

מכל  שתה,  או  ואכל  ושכח  תענית  ביום  להתענות  שנדר  שאדם  א,  סעיף  תקסח 

מקום עליו להשלים את התענית. והוא הדין אם היה תענית חלום, או שהיה תענית 

ציבור, או שהיה יום שרגיל להתענות בו כמו יום שמת בו אביו או רבו.
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יום אחד או שני ימים, וכשהתחיל להתענות שכח  אבל אדם שנדר להתענות 

ואכל כזית, איבד את תעניתו וחייב לצום ביום אחר, מאחר ואין אותו היום בדוקא 

קשור לתעניתו, כי לא קיבל לצום ביום זה דוקא, אלא לצום שני ימים או שלשה, 

וכדומה, ומה שנכלל בימים אלו, האם רק ימים שבהם התענה באופן שלם.

פרטי  ביום  להתענות  נדר  שאדם  במקרה  שאפילו  וסוברים,  מחמירים  ויש 

ומסוים, שהדין בזה כאמור שחייב להשלים, מכל מקום מחמירים להתענות ביום 

אחר.

וכתבו הפוסקים שאין הפרש כמה אכל או שתה בטעות, אלא אפילו אם שכח 

מזו,  ויתירה  התענית.  את  וישלים  יותר,  יאכל  לא  מקום  מכל  הרבה,  אפילו  ואכל 

נמלך ומתחרט, עליו  ולאחר מכן  אפילו אם אכל לא בטעות ושכחה אלא במזיד, 

בטלה  במזיד  ואכל  שמאחר  אומרים  ולא  סופו,  עד  היום  באותו  לצום  להמשיך 

תעניתו, וכאמור מדובר דוקא במקרה שהתענית היא על אותו היום בדוקא. ולכן 

הוא מחוייב להשלים בתענית את אותו היום, ואינו יוצא במה שיתענה יום אחר, כיון 

שפרט בנדרו יום זה דוקא, שאמר אתמול 'הריני בתענית למחר'. )משנה ברורה(.

ואמנם בנוגע לתענית ציבור, שגם בזה כאמור הדין הוא שלמרות ששכח ואכל, 

דינו שמשלים את התענית, הנה אף על פי שאכל - יכול הוא לומר 'עננו' בתפלתו, 

מאחר ושייך לומר ענינו ביום צום התענית הזה - כמו שתקנו חכמים להתענות בו, 

וכפי שמבואר לעיל בסימן תקסה, אבל אם הוא קיבל על עצמו תענית יחיד, בזה, 

אף על פי שמחויב להשלים, מכל מקום אם אכל כשיעור - שהיה מאבד תעניתו אם 

לא היה נודר ביום זה, לא יאמר בתפילה ענינו. )שם(.

ודין אכילה באם לא ייחד את אותו היום הוא בשיעור כזית שבזה בטלה תעניתו, 

כזית, אף שלכתחילה אסור לאכול אפילו משהו, מכל מקום  אבל פחות משיעור 

בדיעבד מתענה ומשלים ואינו צריך יום אחר להשלים את התענית, ואסור לאכול 

באותו היום יותר, כיון שקבלו בתענית אתמול.

יתירה מזו: אפילו אם אכל כזית, רק שלא אכל אותו בפעם אחת, אלא שהה 

כזית, שאינו  כמו פחות משיעור  ודינו  אינו מצטרף,  יותר מאכילת פרס,  בינתיים 

הא פחות  לוגמיו  הוא אם שתה מלא  ולעניין שתיה השיעור  בזה.  מאבד תעניתו 

מזה, לא נקרא שתיה בדיעבד, ומשלים את תעניתו ואינו צריך להתענות ביום אחר.
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אכילת  בכדי  'ככותבת'  של  הוא  שהשיעור  מצינו  הכיפורים  יום  לעניין  והנה, 

פרס - לענין ביטול העינוי, כי פחות משיעור כותבת בכדי אכילת פרס, לא מיושבת 

איבוד  לעניין  אכילה  שיעור  באב  ובתשעה  ציבור  תעניות  בשאר  גם  ואכן  דעתו, 

התענית הוא 'ככותבת', ומה שכתב כאן השולחן ערוך שיעור של 'כזית', הוא לעניין 

תענית יחיד, שהנודר להתענות קיבל עליו שלא לאכול, וסתם אכילה הוא בשיעור 

כזית. אמנם יש הלומדים ששיעור 'כזית' שנקט השולחן ערוך כאן, הכוונה היא גם 

לכל תעניות ציבור, שסתם אכילה הוא בשיעור כזית, ורק לענין יום הכיפורים לענין 

חיוב, כרת ולהתיר לחולה שיש בו סכנה, בזה אמרו השיעור ככותבת.

העולה מהאמור: מי ששכח ואכל בשגגה אפילו הרבה בצום עשרה בטבת, עליו 

להשלים את שאר התענית, ויאמר עננו. ואינו צריך להשלים את הצום ביום אחר 

)והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו(.
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שונות

אדם שהכיר לא עלינו גויה ומעוניין להינשא לה, מה תגובת ההורים צריכה 
להיות בהקשר לזה, וכיצד לנהוג עימו בכל הקשור לנישואין אלו?

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

חיתון עם גויה ומה חומרתו. ב( האם האיסור הוא רק בנישואין או גם בזנות בלבד. 

ג( כיצד יש להתייחס לאדם העובר על כך ובפרט כאשר מדובר בהורים.

ראשית יש להביא את מה שדרשו חכמים במסכת עבודה זרה דף לו, על הפסוק 

'ולא תתחתן בם', שבא ללמד שאינו אסור מן התורה אלא באישות עם גויה בדרך 

חתנות, ומדברי סופרים גזרו בהם אפילו בדרך זנות.

עובדי  בנות  איסור  על  וגזרו  באסיפה  נאספו  התלמוד  שחכמי  מצינו  הנה  כי 

כוכבים, ולכאורה מה הוצרכו לכך הרי זה איסור מהתורה, כמו שכתוב ולא תתחתן 

כמשמעות  אישות,  דרך  כלומר  חתנות,  בדרך  רק  אסרה  שהתורה  ומתרצים  בם, 

הלשון ולא תתחתן בם, ולא דרך זנות, ובאו חכמים וגזרו שאפילו בדרך זנות לוקה 

מכת מרדות משום גזירה שמא יבא להתחתן.

ובתלמוד ירושלמי למסכת שבת פרק א' מובא, שרבי אלעזר אומר, שבשבעה 

מקומות כתוב לא תתחתן בם, ואמר על כך רבי אבין שבא לאסור שבעה עממים, 

בזה  שגזרו  חכמים  מגזירת  זה  שבעניין  התורה  דין  חלוק  שבזה  הדרשה  וכוונת 

האומות,  בכל  גזרו  ורבנן  אומות  בשבעה  אלא  אסור  אין  תורה  שמדין  כמבואר, 

והנה מתחלה רצו גם בבבלי כאן לומר כן, אבל דחו זה ואמרו שרק בזה החילוק, 

שמהתורה אין אסור רק דרך חיתון ורבנן גזרו אפילו דרך זנות.

ומה שאמר רבי אלעזר שבשבעה מקומות כתיב לא תתחתן בם, טרח הקרבן 

העדה למצוא אותם המקומות בתורה ונושאי כליו - שרמוז בהן ענין חיתון. ויותר 

נכון לומר כי התיבות בשבעה מקומות שפת יתר הוא, והשאלה היא שהרי כתוב לא 

תתחתן, ומתרצים שבא לאסור רק שבעה עממים, והם גזרו על יתר האומות. ראה 

בזה בספר תורה שלימה על הפסוק.
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שונות

והנה בטור אבן העזר הלכות אישות סימן טז כתב, שגויה, אף על פי שאין בה 

לאו, אסורה מדרבנן ואם בא עליה בזנות דרך מקרה מכין אותו מכות מרדות, ואם 

יחדה לו בזנות חייב עליה מדרבנן משום נדה ומשום שפחה ומשום גויה ומשום 

זונה. וכתב הרמב"ם שהבא על הגויה דרך אישות לוקה מן התורה, או ישראלית 

שנבעלה לגוי דרך אישות לוקה מן התורה, משום לא תתחתן בם, ואפילו אם הוא 

לא משבעה אומות.

וכתב הרמב"ם, שעון זה אף על פי שאין בו מיתת בית דין, אל יהי קל בעיניך, 

אלא יש בו הפסד שאין בכל העריות כמוהו, שבן מן הערווה בנו הוא לכל דב, ובכלל 

ישראל הוא. ובנו מן הגויה אינו בנו, ומסיר אותו להיות אחר עבודה זרה, ודבר זה 

גורם להידבק בגויים שהבדלנו ה' מהם ולשוב מאחרי ה' ולמעול בו.

כזה ממינוי חשוב,  יוסף חושן משפט כתב, שיש להרחיק אדם  ילקוט  ובספר 

שאיש שהתמנה לתפקיד מנהל אדמיניסטרטיבי על כל עניני הקהילה, והוא נשוי 

עם אשה גויה בנישואין אזרחיים, ויש לו ממנה בן, אסור מצד ההלכה למנות איש 

כזה לתפקיד זה, כמבואר במגן גיבורים סימן י', שמינוי פרנס או ממונה לקהל צריך 

להיות מחשובי העיר, ולא ימצא בו שום פיסול מחמת עבירה, שאם יש בהם שום 

פיסול, אפי' נתמנה צריך להעבירו.

ומכל שכן עבירה חמורה כזאת להתחתן עם גויה, ולעבור על לאו מן התורה של 

לא תתחתן בם, והכלל בזה שקנאים פוגעים בו בודאי שאסור למנותו לתפקיד רם 

כזה. ומצוה רבה להעבירו ממשרתו, שלא לתת יד לפושעים המתבוללים, ונטמעים 

ומחזיקים  כזאת,  רמה  למשרה  מינוהו  שהקהל  כזה  ראיה מאדם  ולוקחים  בגוים, 

ומסייעים ידי עוברי עבירה.

הרבי  באגרות  מצינו  האדם,  אותו  אל  היחס  כיצד  לפועל  בנוגע  והנה 

מליובאוויטש בכמה מקומות )ראה למשל אגרות קודש חלק כ' עמוד ריב. וחלק 

כט עמוד עדר(, שיש להשתדל להשפיע עליו לשנות את דעתו, וזאת בכמה עצות 

ואופנים, )פעמים אף במילים חריפות, כפי תכונות נפש המדובר(, ונביא את עיקרי 

הדברים, )שהנקודה המרכזית בזה, שהיחס צריך להיות באופן שהכי יועיל למנוע 

בפועל את הקשר ביניהם(:
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לו  ולהסביר  ללכת  אלא  עמה,  להתחתן  דעתו  ותוקף  מחוזק  להתרשם  לא  א( 

את גודל האסון שממיט על עצמו, - גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, ובנוסף גם 

על האשה הגויה עמה רוצה להתחתן, מאחר ועל ידה באה התקלה. ולכן אם באמת 

בכדי  עמה,  להתחתן  לא  עליו  באמת,  הוא  עליה  אהבתו  ואם  זה,  את  זה  אוהבים 

רק  ולא  כמה פעמים,  עמו  ולהיפגש  לדבר  יש  ב(  מכך.  והיזק  פגע  לה  יבוא  שלא 

פעם אחת. ג( יש לדבר בכל פעם באופן של 'דברים היוצאים מן הלב', שאז הם גם 

נכנסים אל הלב. ד( חלק מהדיבור צריך להיות בגודל מעלת הניסיון בו עומד, שאין 

כל אדם זוכה לזה, ומאידך - פעמים שיש לדבר על גודל החטא ועונשו, ושמוציא 

יבוא לא  יש להשתדל שעיקר הדיבור אליו  ה(  זה.  ידי  על  ישראל  בניו מכלל  את 

מההורים עצמם או מהקרובים, אלא מידידים אחרים שמכירים אותו, ועדיף שיהיה 

כמה שיותר חשוב ומכובד, שדבריו יותר נשמעים ומתקבלים. ו( פעמים שיש ללכת 

גויה במקום מגוריה, ולדבר עמו על כך שאין זה הנהגה  ל'כומר' של אותה נערה 

אנושית שהיא תהרוס משפחה. ז( חיזוק אצל ההורים של המדובר ב'יראת שמים'.

הוא  שאם  או  מקום  מכל  לו  לתת  יש  האם  לצדקה  תרומה  שמבקש  אדם 
מעורר חשד אפשר לבדוק אותו ולא לתת לו מיד?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם דין צדקה הוא לכל 

מי שמבקש ואין ידוע אם צריך או שמותר לבדוק. ב( האם יש הבדל לאיזה מטרה 

הוא מבקש, כמו לצורך אוכל או ביגוד, או שאר דברים. ג( האם יש הבדל האם הוא 

מעורר חשד או שבכל אופן מותר.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא 

סעיף י, שאדם שבא ואמר - האכילו אותי, אזי לא בודקים אחריו אם הוא רמאי, 

אלא מאכילים אותו מיד. אך אם היה ערום ובא ואמר - כסו אותי בבגד, בודקים 

אחריו אם הוא רמאי, ואם מכירים אותו, מכסים אותו מיד.

ומקור הדבר הביא בביאור הגר"א שם סימן קטן כ', שהוא מהתוספתא בסוף 

מכיכר  למקום  ממקום  העובר  לעני  פוחתים  שאין  שם,  ובירושלמי  פאה  מסכת 

בשוויי מסוים, ואם הוא בא לישון נותנים לו פרנסת לינה, וכן שמן וקטנית. ואם 
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הוא שבת במקום נותנים לו מזון שלש סעודות, שמן וקטנית, דג וירק, אך זהו דוקא 

כאשר לא מכירים אותו, אבל אם מכירים אותו, אזי אף מכסים אותו בבגד.

וטעם החילוק בין אכילה לבגד, שבאכילה לא בודקים אחריו, ובכסות בגד כן 

בודקים אחריו אם הוא רמאי, מבואר בגמרא במסכת בבא מציעא דף ט', שאדם 

ולכן אין להמתין עד שיבררו האם  יום, הוא מצטער ברעב,  המבקש אוכל לאותו 

הוא נאמן או לא, אלא יש להאכיל אותו מיד. לעומת זאת אדם שמבקש בגד, אין לו 

צער הגוף אלא רק ביזיון, ולכן יש לבדוק אחריו אם הוא רמאי, כאשר הוא חשוד 

יותר מצער הגוף,  ולמרות שמבואר בכמה מקומות שביזון קשה לאדם  בעיניהם. 

כבר תירצו על כך בכמה אופנים, כמבואר בחוות יאיר סימן קצא.

יש לכסות  אזי  וצינה,  יש לאדם מחוסר הביגוד צער מקור  ואמנם אם באמת 

ורק אם הוא מבקש  כן צער הגוף,  גם  וזהו  בירור, מאחר  אותו כמו באכילה ללא 

מלבוש של כבוד, צריך לבדוק אותו אם הוא רמאי.

נמצא לפי זה, שאדם לא מחויב לתת לאדם המבקש צדקה, יותר מאשר מזון 

לאותו היום, אלא אם בדק אותו שצריך מעבר לכך, ואמנם חקרו האחרונים האם 

החיוב הוא על העני להוכיח לאדם ממנו מבקש שהוא עני, כמו להביא עדים או 

הסכמה מרב חשוב שמכירו, וכל עוד לא יוכיח פטור האדם מלתת לו יותר מהאמור, 

או שהוא חיוב המוטל על בעל הבית לבדוק ולחקור את מצבו האם הוא עני, ורק אם 

יתברר שהוא רמאי[טור הוא מלתת.

ואמנם זהו רק שאין חיוב על האדם כל עוד לא בדק, אך אם הוא רוצה רשאי 

הוא לתת לעני גם בלא בדיקה, כמבואר בשאלות ותשובות משנה הלכות חלק יג 

סימן קעג. ואמנם מובא בספר שערי צדק פרק ד', שאם אמנם מצוי באותו המקום 

רמאים, והוא מחליט שלא לדקדק אחריהם ולבדוק האם מי שנותן לו רמאי או לא, 

אזי אינו יכול להחשיב כסף זה שנותן מכספי מעשר שלו, מאחר ולא ברור שמה 

שנותן בגדר צדקה.

ואמנם גבאי צדקה אסור לו לתת ללא בדיקה, מאחר ואין הכסף שלו, כמוכח 

חכמים  להיות  הגבאים  שצריכים  שכתב,  א',  סעיף  רנו  בסימן  הרמ"א  מדברי 

ונאמנים, ושידקדקו עם העניים שלא יהיו רמאים. שהרי אם נותן לעני שאינו צריך 
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ונוטל צדקה ברמאות, לא קיים הנותן מצוות צדקה, ויש אומרים שאפילו בתורת 

מתנה יש להימנע מלתת לו, כמבואר בערוך השולחן שם סעיף יב.

העולה מהאמור: שבאופן כללי מותר לבדוק אדם שמבקש צדקה האם באמת 

זקוק לכך, על ידי בקשת הסכמה מרב שמכיר אותו וכדומה. ורק במקרה שמבקש 

אוכל לאכילה מיידית באותו יום יש לתת לו ללא בדיקה. )אבל אם הוא רוצה הוא 

יכול לתת לו ללא בדיקה(.

אליו  הנשלחת  לצדקה  תרומה  בקשת  לכל  להתייחס  מחוייב  אדם  האם 
באמצעים שונים כמו במדיה או בדואר וכדומה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו שי לדון בפרטים הבאים: א( האם חיוב נתינת 

צדקה הוא רק כאשר העני מבקש באופן ישיר או גם על ידי בקשה עקיפה. ב( האם 

יש הבדל בכמות הבקשות הנשלחות או בטורח הענייה לכל אחד, וכן אם מדובר 

בבקשה ישירה לבין בקשה הנשלחת לכולם בשווה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רמט 

סעיף ד, שאם שאל וביקש ממנו העני, ואין לו מה לתת לו, לא יגער בו ויגביה קולו 

עליו, אלא יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו לתת לו, אלא שאין ידו משגת 

לתת בפועל.

וכתב הרמ"א שאסור להחזיר העני השואל ריקם, אפילו אין נותן לו רק גרוגרת 

אחת, שנאמר אל ישוב דך נכלם. ומבואר שאיסור מהתורה, זהו דוקא אם בא עני 

לפניו ממש, והוא מבקש לצורך אותו היום. אבל אם עני בא לפניו ומבקש לצורך 

מחר וכיוצא בזה, אזי אין איסור תורה אלא רק איסור מדברי קבלה, מהפסוק אל 

ישוב דך נכלם.

ואמנם מצינו בפוסקים ב' אופנים מתי אינו צריך לתת אף כאשר בא עני לפניו, 

שיש אומרים שכל האיסור תורה הוא רק כאשר העני מבקש ממנו או מעוד יחידים 

ומבקש  ועובר ממקום למקום  כללי  עני המחזר על הפתחים באופן  בצנעה, אבל 

מכולם, אזי מי שנמנע מלתת לו אינו עובר בלא תעשה ועשה, אלא שצריך לתת לו 

רק מצד אל ישוב דך נכלם, כמבואר באמרי בינה סימן יג סימן קטן ג'.
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והוכיח כן מדברי השולחן ערוך בסימן רנ, שבעני המחזר על הפתחים אין חיוב 

אחרים  אצל  גם  הרי  הוא  יסבב  ממנו,  יקבל  לא  ואם  מאחר  מחסורו,  כל  לו  לתת 

שיתנו לו. ועל כל פנים לפי זה אם יש ריבוי עניים המחזרים על הפתחים יש מקום 

להקל בזה. כמובא בספר תולדות יעקב ששאלו את רבי חיים עוזר גרודינסקי, מה 

לעשות בפתח בית הכנסת בווילנה שרבו שם העניים ואין אפשרות לתת לכולם, 

והשיב שאף הוא כאשר בא לפתח בית הכנסת אינו יכול להקדים שלום לכל אדם.

ולפי זה אין חיוב גם להשיב לכל בקשה ומכתב בין בטלפון בין בדואר הנשלח 

לריבוי מקומות, וזאת אף אם יודע שהוא עני. כמבואר בספר צדקה ומשפט פרק 

א סימן קטן ג'. ושם ביאר קולא נוספת בזה, כי אפשר שאין זה בגדר שהעני ביקש 

ממנו כלל, שהרי לא בא לפניו רק נשלח בצורה כללית למאות כתובות.

ועטם נוסף להקל כתב בספר שערי צדק פרק ב' סימן קטן ד', שהרי אפשר שעד 

שנשלח אליו הבקשה, כבר נתמלא מחסורו של אותו עני מאחרים, וממילא שוב 

אינו מחויב לתת.

אמנם יש מחמירים בזה, ודעתם שנכלל בדין האמור, שאם יודע שהם עניים, ויש 

על כך הסכמות מגדולי ישראל מחויב להיענות על כך. כמבואר בשאלות ותשובות 

באר משה חלק ד' סימן צב. ואמנם אף הוא דיבר רק כאשר העני עצמו שולח את 

המכתב, אבל אם מוסד צדקה או קופה של צדקה שולחת בצורה כללית מכתבים 

וחוברות וכדומה, לבקש צדקה כנהוג, בוודאי שאין בזה איסור.

רק  הוא  נכלם,  דך  ישוב  זה שכתב הרמ"א מהפסוק אל  איסור  כל  כי  והטעם, 

וכדיוק  כאשר העני עצמו מבקש עבור עצמו, אבל לא מי שמבקש עבור אחרים, 

הלשון אל ישוב דך. ואפילו אם מי שאוסף הוא גם כן עני ומקבל אחוז מסוים, מכל 

מקום אין זה בכלל זה, כי אין העני עצמו עבורו מבקש נמצא לפנינו. כי את החלק 

שמקבל לוקח הוא ממי ששלח אותו לקח, וכן הוא פשוט בכל הפוסקים האמורים.

יש  לאדם  וישיר  פרטי  באופן  היא  התורמה  בקשת  שאם  מהאמור:  העולה 

וחוברות  ומכתבים  בקשות  אבל  מועטת.  בתרומה  פנים  כל  על  לכך  להתייחס 

הנשלחים באופן כללי לכולם, אין חיוב להתייחס לכל אחד ואחד, אלא כפי רצונו 

ויכולתו.
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גדול  מקום  שיש  טלפון  הרמת  לצורך  שישנים  הורים  להעיר  מותר  האם 
לומר שהם מעוניינים שיעירו אותם בשביל כך?

ואם  אב  כיבוד  האם  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  על  לענות  בכדי 

צער  יעדיף  שהאב  שיודעים  במקרים  שלכן  והאם,  האב  של  הצורך  לפי  משתנה 

מסויים יהיה מותר להעיר אותו. או שזה בכל אופן. ב( האם מספיק מה שהבן משער 

שהאב מעדיף זאת, כאשר אין ביכולתו לברר זאת כעת.

ואם  אב  כבוד  יורה דעה הלכות  ערוך  להביא את המובא בשולחן  יש  ראשית 

סימן רמ סעיף ח, שם מבואר על פי הגמרא - עד היכן הוא המצוה של כיבוד אב 

ואם, שאפילו לקחו כיס מלא בזהובים של הבן והשליכו אותו בפניו לתוך הים, בכל 

זאת לא יכלים ולא יצער אותם בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב 

וישתוק.

הים  לתוך  בן  של  מעות  לזרוק  רוצה  האב  שאם  אומרים  שיש  הרמ"א,  וכתב 

ולאבד אותם, יכול הבן למנוע זאת ממנו, שהרי אינו חייב לכבדו רק משל אב, אבל 

לא משל בן. ואין חילוק בין לכבדו או לצערו.

אולם גם לשיטה זו, כל זה הוא דוקא קודם שזרק אותם האב, שאפשר למנוע 

זאת ממנו שלא יעשה, אבל אם כבר זרקו, אסור להכלים אותו, אבל מכל מקום יוכל 

לתבוע אותו לדין תורה על ממון זה שאיבד לו. כמו כן כל זה הוא דוקא אם רוצה 

לזרוק את כיסו לים, שיש בזה משום חסרון כיס, אבל אם רוצה למנוע ממנו ריווח 

בלבד, אסור בכל ענין - אפילו לפני שמנע ממנו בפועל את הריווח.

והנה בערוך השולחן שם סעיף מ הביא מה שכתוב בספר חסידים על מעשה 

שבגמרא, באדם אחד שהיו המפתחות תחת מראשותיו של אביו ולא הקיצו מפני 

יודע  אם  אבל  הקיצו,  שלא  כך  על  מצטער  אינו  האב  כאשר  דווקא  שזהו  כבודו, 

שיצטער על כך צריך להעיר אותו, וכן על מנת ללכת לבית הכנסת או לדבר מצוה 

יכול הוא להעיר אותו, כמבואר שם בסימן שלז.

וכותב על כך, שנראה שאף היתר זה הוא דווקא כאשר יעבור זמן תפלה. ויש 

לדקדק שוודאי נראה במפורש על ידי מעשה זה שבגמרא, שאביו היה נהנה אם 

היה מקיצו והרוויח ממון הרבה, ולהיפך מסתמא מצטער, ואולי הכל לפי מה שהוא 
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אדם, ומכל מקום טוב יותר להעיר אותו על ידי אדם אחר ולא על ידי עצמו. ומסיים 

שכמדומה שכן המנהג, וכן נכון לעשות.

וכיבודם,  יא, הביא, עד היכן מוראם  וכן בספר חיי אדם חלק א כלל סז סעיף 

שאם היה הבן לבוש בגדי חמודות ויושב בראש הקהל ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו 

והכוהו על ראשו וירקו בפניו, וכן אפילו נטלו כיס של זהובים שלו והשליכו בפניו 

ממי  ויירא  ישתוק  אלא  עליהם,  יכעס  ולא  בפניהם  יצטער  ולא  יכלימם  לא  לים, 

שצווה כך. ומכל מקום יכול לתבעם לדין שישלמו לו מה שהזיקו לו.

ולא עוד, אלא שאפילו אביו ואמו ישנים ומפתחות חנותו של בן תחת ראשיהם, 

בטורי  כמבואר  הרבה  יפסיד  זה  ידי  שעל  פי  על  אף  משנתם  אותם  להעיר  אסור 

זהב סימן קטן י'. אבל אם בא ריווח לאביו, ואם לא יעיר אותו, יותר יצטער מפני 

ללכת  כשמקיצו  וכן  בזה.  שמח  שאביו  מאחר  אותו,  להעיר  מצוה  הריווח,  מניעת 

לבית הכנסת או לדבר מצוה, שכולם חייבים בכבוד המקום.

]ואמנם יש כותבים שעדיף אם אפשר, שיעיר אותו באמצעות אדם אחר, אלא אם כן אין מישהו אחר, או 

שאביו אמר לו מפורש שיעיר אותו לצורך כך[.

העולה מהאמור: שאם יודע בוודאות שההורה יצטער על מניעת רווח שיכלה 

כן הוא בשאר דברים, כמו אם הגיע אדם  וכמו  )אפילו של הבן(,  לבוא מכך מכך 

חשוב לבקרו, או שישנו טלפון מאדם חשוב, שהאב מחכה לכך, ויודע שאביו יעצב 

או יכעס על כך שלא העירו אותו לכך, אזי מצוה להעיר אותו.

חולה שרוצים לומר עליו תהילים בלילה האם יש היתר בדבר?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מותר לומר תנ"ך 

רק  הוא  ב( האם האיסור  לימוד תנ"ך.  כל  בכלל  או  רק תהילים  זה  והאם  בלילה, 

בלימוד או גם בקריאה או להיפך. ג( האם יש היתר לצורך חולה או לאחר חצות או 

בשבת.

ותפלה  ק"ש  הלכות  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

של ערבית סימן רלח סעיף א, שצריך האדם ליזהר בלמוד הלילה יותר מבשל יום, 

והמבטל את הלימוד תורה בלילה עונשו מרובה.
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וכפי שנאמר בגמרא שלא נברא הלילה אלא לגרוס בתורה, וכיון שלכך נברא 

הלילה, על כן צריך ליזהר בה יותר, וכתוב בגמרא כל העוסק בתורה בלילה הקדוש 

ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה 

בלילה,  בתורה  העוסקים  חכמים  תלמידי  קי.  דף  מנחות  במסכת  אמרו  עוד  עמי. 

מעלה עליהן הכתוב כאלו עסוקים בעבודה. וכן במסכת תמיד, כל העוסק בתורה 

בלילה שכינה כנגדו שנאמר קומי רוני בלילה - היינו לעסוק בתורה.

וכן מובא בשולחן ערוך רמו הלכות תלמוד תורה, שהרוצה לזכות בכתרה של 

תורה יזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה 

וכיוצא בזה, ומה שכתב בכל לילותיו, היינו אפילו בקיץ בלילות הקצרים כגון בתמוז 

שאז נקבע הלילה העיקר לשינה כמו שכתבו התוספות, אף על פי כן צריך על כל 

פנים ללמוד מעט קודם השינה.

והנה בשער הציון סימן קטן א, הביא מה שכתב בבאר היטב שאין לקרוא מקרא 

בלילה, ובפרי מגדים משמע שיכול לקרוא מקרא. ונראה שאפילו למחמירים בזה, 

הכוונה שאין זה רצוי, אך אין בזה איסור, אלא שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא 

ביום. ונובע דבר זה ממה שמובא במדרש שהיה הקדוש ברוך הוא לומד עם משה 

מקרא ביום ומשנה בלילה.

וכן הוא במדרש תנחומא בפרשת כי תשא אות לו. ויהי שם עם ה' ארבעים יום 

וארבעים לילה, מנין היה משה יודע אימתי יום, אלא כאשר הקדוש ברוך הוא היה 

מלמדי תורה שבכתב היה יודע שהוא יום, וכשהיה מלמדו על פה משנה ותלמוד 

היה יודע שהוא לילה, ובתנא דבי אליהו פרק ב', מובא, יום ליום יביע אומר זה תורה 

נביאים וכתובים, ולילה לילה יחווה דעת זה משנה.

והנוהגים כשיטת האריז"ל הזהירו על כך מאד על פי קבלה ממנו, כי יש בזה 

עניין גדול על פי סוד, והחמירו בזה מצאת הכוכבים עד עלות השחר, והחמירו אף 

על אמירת חצאי ושלישי פסוקים, כמבואר ביסוד ושורש העבודה שער שישי פרק 

ב', ואף הביא שם שיש סכנה בדבר. ובשאלות ותשובות אבני צדק יורה דעה סימן 

קב כתב בטעם הדבר על פי קבלה, שתורה שבכתב הוא דין ותורה שבעל פה הוא 

חסד, וכמאמר רבותינו - תורה אמרה ארבעים יכנו ובאו רבנן והפחיתו אחד. לכך 

בלילה שהוא זמן שליטת הדינים קוראים משנה שהוא חסד להמתיק את הדין.
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ואף אחר חצות אסור, כמבואר בשאלות ותשובות חיים שאל חלק ב' סימן כה. 

ואמנם בליקוטי מהרי"ח מביא בשם אור צדיקים שאזהרת האריז"ל אינה אלא עד 

חצות, וכותב על כך שמדברי כל הספרים שהעתיקו דברי האריז"ל לא משמע לחלק 

בין לפני חצות לבין לאחר חצות.

אך בכל זאת כתבו הפוסקים שאין למחות כלל בבעלי בתים העובדים לפרנסתם 

בשעות היום שהיו קובעים לעצמם אמירת מקרא ופסוקי תהילים ותנ"ך בלילה, 

כיון שמעיקר הדין אין בזה איסור, ואינו אלא על פי קבלה ומנהג חסידות. כמבואר 

ז', שמרבית העם נוהגים לקרוא תנ"ך בלילה ואין  בספר כיכר לאדן סימן ה' אות 

עמי הארץ.  בפני  לאומרם  אין  דברי קבלה  נסתרים  דברים  כי  דבר,  להם  אומרים 

וכן הוא בסידור יעב"ץ, שאם אינו ידוע ללמוד בלילה, אומר תהילים ומעמדות, וכן 

בלבושי מרדכי סימן קפו, שמותר לנשים ותינוקות וכן לשאר אנשים שאין יודעים 

ללמוד רק מקרא ותנ"ך, ואין אמור בהם דברי האריז"ל.

בקורא  אלא  אמורים  ז"ל  האר"י  דברי  שאין  הסכימו  הדורות  מגדולי  ורבים 

סגולה  לשם  או  ותחנונים  רחמים  לשם  אמרם  אם  אבל  לימוד,  דרך  תנ"ך  פסוקי 

לדבר מסוים אין שום מניעה מלומר, ולכן אומרים תהילים בלילה לצורך רפואת 

תהילים  של  הראשונים  פרקים  ארבע  ואומרים  ופרטיות,  כלליות  וישועות  חולה 

לפני השינה לסגולה ולשמירה, ופסוקי תיקון חצות, ופסוקי 'ויתן לך' במוצאי שבת, 

ופסוקי פרשת וישלח ליוצא לדרך וכל כיוצא בזה, וגם היו מגדולי הדורות משלימים 

סדרם בחוק לישראל בלילה כשלא היו מספיקים ביום. כמבואר באשל אברהם שם.

ועוד כתבו שאם אומר פסוקי תנ"ך יחד עם פירוש רש"י או שאר מפרשים הרי 

זה כתורה שבעל פה ואין ענין כלל להחמיר בכך. וכן מותר לומר בלילי שבת ויום 

טוב, כמבואר ביוסף אומץ סימן נד.

העולה מהאמור: שעל פי הלכה אין איסור לומר תנ"ך בלילה. אך על פי קבלה 

יש להימנע מכך אך על חולה מותר לומר, וכן בדרך לימוד עם מפרשים יש להתיר.
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ילדים  למען  פעולות  עושים  כאשר  גויים  של  לצדקה  לתרום  מותר  האם 
בסיכון וכדומה, או שיש בזה חשש איסור?

המקור  מה  א(  הבאים:  בפרטים  לדון  יש  זו  שאלה  של  לענות  בכדי  תשובה: 

לאיסור נתינת צדקה לגוי והאם הוא בכל צדקה לכל מטרה שהיא או שיש הבדל 

במה מדובר. ב( האם יש הבדל אם יהיה חשש איבה מצד הגוי, כמו למשל שהגוי 

מבקש צדקה יחד עם עניים יהודיים, ובזה שיתן רק ליהודי ולא לגוי, יגרום הדבר 

לאיבה ושנאה מצד הגוי, על כך שמפלים אותו לרעה.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא 

סעיף א, שמי שהוא עבריין במזיד על אחת מכל מצות האמורות בתורה, ולא עשה 

תשובה, אין חיוב לפרנס ולהחיות אותו ואף לא להלוות לו כסף. ואמנם מפרנסים 

עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום, כמבואר בטור מגמרא במסכת 

גיטין - פרק הניזקין.

ומהלשון מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל, כתב בביאור הגר"א שם 

סימן קטן ב, שנראה מכך שדעתו כדעת המרדכי, שדוקא עם עניי ישראל מפרנסים 

'עם עניי  ניסים שם שכתב, שמה שכתוב  וזהו לא כשיטת רבינו  את עניי הגויים, 

ישראל', הוא לאו דוקא, והוא רק על דרך משל. וכן כתב בשפתי כהן בסימן קטן ב', 

שמה שכתוב עם עניי ישראל הוא לאו דוקא, אלא אפילו עניי עובדי כוכבים הבאים 

לחוד בפני עצמם ללא עניי ישראל, מכל מקום מפרנסים אותם מפני דרכי שלום 

כמבואר ברבינו ניסים שהביאו הדרכי משה.

ואמנם רוב הפוסקים נוטים לדעה זו שמפרנסים עניי גויים לא רק כאשר באים 

אם הישראל, אלא גם כאשר באים לבדם בפני עצמם. וכן משמע מסתימת השולחן 

ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנא סעיף יב, שמותר לפרנס עניי גויים, 

ולבקר חוליהם ולקבור מתיהם ולהספידן ולנחם אבלים שלהם, משום דרכי שלום. 

וכפי שכתב שם השפתי כהן בסימן קטן יט, שמשמע אפילו אם הם באים - ללא 

עניי ישראל, וכן כתב הבית חדש שכן נהגו.
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והנה בטורי זהב שם הקשה מהמבואר במסכת גיטין בפרק הניזקין דף סא, שם 

מפורש שמפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל, ומשמע אבל בפני עצמן לא, 

ולמה לא כתב הטור גם כן עם עניי ישראל?

עניי  עם  אמר  דוקא  לאו  שהגמרא  סובר  שהטור  הרש"ל  וראיתי  בשם  והביא 

בעל  דייק  שלא  שנאמר  למה  שהרי  דחוק,  תירוץ  שזהו  כך  על  כותב  אך  ישראל, 

התלמוד בברייתא בלשונו לומר לאו דוקא יותר ממה שדייק הטור.

אין  בגמרא שם, שבמשנה שם אמרו  גם  זה  ולכן מתרץ, שיש לדקדק דקדוק 

ממחים ביד עניי עובדי כוכבים ליטול מתנות עניים, כמו שכתב גם הטור והשולחן 

ערוך בסמוך, ולא הזכירו בזה עם עניי ישראל. ונראה לעניות דעתי שהכול מיושב, 

כי באמת אין חילוק בין עם עניי ישראל או לא אלא שהברייתא נזהר שלא תאמר 

שמה שאמר מפרנסים עניי עובדי כוכבים הוא מצוה בזה, לכן אמר עם עניי ישראל, 

שזה פשוט שאין לומר שגם בהם יש מצוה כמו בישראל או אפילו קצת פחות מזה, 

זה אי אפשר, כי בישראל יש מצוה מן התורה, ועובד כוכבים הוא מפני דרכי שלום 

בלבד, נמצא שאין להם יחוס זה עם זה לעניין מצוה ואיך אמר עם.

ודאי להורות שאין איסור בדבר שלא תאמר כדרך שיש איסור בהשבת  אלא 

אבידה לעובד כוכבים שזהו מטעם שמשוה עובד כוכבים לישראל ומראה שמצות 

הקדוש ברוך הוא אינה חביבה לו שהרי גם לעובד כוכבים עושה כן, והייתי חושב 

שגם בפרנסת ענייהם כן שלא ישווה אותם לישראלים, ולכן זהו החידוש בברייתא, 

שבזה אין איסור אם משווה אותם לישראל, כיון שיש בזה דרכי שלום. ולכן אמר 

התנא כאן עם עניי ישראל שאין איסור בהשוואה במצווה זו.

ויש שהכריעו, שרק אם יש בפועל חשש איבה יש לתת להם גם כן אפילו בפני 

עצמם. וזאת אף מכספי צדקה כמו מעשרות, שהרי התירו מפני דרכי שלום לתת 

להם מתנות עניים שהם בגדר צדקה, כמבואר בשולחן ערוך סימן תרצד סעיף ג'.

אך כל ההיתר הוא רק באופן שיש חשש איבה, כמו למשל אם פושט יד במקום 

שכל אחד נותן לו, או שהוא גוי ידוע וניכר בעיר, שאם לא יתן לו יהיה חשש איבה, 

כמבואר  תחנם'  'לא  איסור  מצד  צדקה  לגוי  לתת  אסור  זה,  חשש  אין  אם  אבל 

בתוספות עירובין סד.
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העולה מהאמור: שאם הגוי מבקש תרומה מיהודי מותר לתת לו רק אם בסירובו 

מצד  לגוי,  צדקה  לתת  אסור  לאיבה,  חשש  שאין  במקרה  אבל  לגוי.  איבה  יגרום 

איסור 'לא תחנם'.

האם מותר לזרוק ציפורנים במקום שאין חשש שיעברו שם נשים בהריון?
לדון בפרטים הבאים: א( האם כל חשש איסור  יש  זו  בכדי לענות על שאלה 

זריקת ציפורנים הוא רק מצד נשים בהריון. ב( במקרה שנפל ציפורן על הרצפה, 

האם יש תקנה באיזה אופן שהוא כדי שלא יזיק.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רס סעיף ד, 

שאדם השורף את הציפורנים שלו הוא חסיד, ומי שקובר אותם הוא צדיק, ואדם 

הזורק אותם הוא רשע. והטעם הוא משום שמא תעבור עליהם אישה שהיא בהריון, 

ותפיל את ולדה.

אבל מותר לזרוק אותם בבית המדרש וכיוצא בו, בכל מקום שאין נשים מצויות 

לעבור שם, ואין לחשוש שמא יכבדו אותו מקום וישליכו את הציפורנים החוצה 

ותעבור עליהם אשה עוברה. מאחר ואף אם תעבור עליהם לא יזיקו לה כלום, כי 

אינם מזיקות אלא כאשר הם באותו מקום שזרקו אותם שם כשניטלו מהאצבעות, 

אבל לא כאשר פינה אותם משם למקום אחר.

ומקור הדברים הוא בגמרא במסכת נדה דף יז עמוד א, שאדם השורף ציפורניו 

ולכן  ותפיל.  מעוברת  אישה  עליהם  תעבור  שמא  רשע,  זורקן  צדיק  קוברן  חסיד, 

בבית המדרש שלא מצוי נשים או בבית מרחץ העשוי רק לאנשים - מותר לזרוק.

ואמנם יש שכתבו שראוי להימנע מלזרוק ציפורניים גם במקומות אלו. כמובא 

בזוהר הקדוש בפרשת אחרי דף לט, א, שמשם משמע שיש בהם כוח נזק לכל אדם, 

ולאו דווקא לנשים. בנוסף, בנימוקי יוסף וברבינו ניסים במסכת מועד קטן דף יז 

גם  שייך  זה  וטעם  מיאוס.  משום  ציפורניים,  זריקת  לאיסור  טעם  עוד  מובא  שם 

במקום בו עוברים ושבים אנשים בלבד, אף שאין שם נשים, כי אין לעשות בפני 

חברו דבר שיגרום לו מיאוס.

כמו כן מובא כמה מהפוסקים, שיש ליזהר לא להניח הציפורניים על בגדיו בעת 

הקציצה כי יכול לגרום לו רעה, כמובא בבן איש חי בפרשת לך לך אות יד בשם 
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רוח חיים סימן קטן א'. ובספר כץ החיים בסימן קטן יא כותב, שלפי קבלת האריז"ל 

שלא חשש מלקצוץ ידיים ורגליים ביום אחד - גם בזה אין לחשוש. אמנם רבים 

חששו שלא לקצוץ ביום אחד.

ומנהג חסידים ואנשי מעשה לעטוף את הציפורניים מיד לאחר קציצתם בנייר 

ישרוף אותם מיד,  והוא בעצמו  ודקים,  ולהניח בתוכו שתי חתיכות עצים קטנים 

אם כי בזמן הזה כאשר זורק אותם לבית הכסא זה גם כן טוב, ואדרבה ועדיף יותר 

מקבורה, כמובא בבן איש חי שם, ובשאלות ותשובות בצל החכמה חלק ב' סימן 

כן בהשלכה  יכולים להתגלות, לאחר מכן מה שאין  ובקבורה  והטעם, מאחר  לה. 

בבית הכסא.

ואמנם, אדם ששורף את הציפורניים ממש, ומעביר אותם לגמרי מן העולם גורם 

בעולם שלום ורחמים. כמובא בספר שני לוחות הברית במסכת שבת נר מצוה אות 

ט', בשם ספר תולעת יעקב, שאף שבהשלכה בבית הכסא הם אבודים לגמרי, מכל 

מקום כיון שמצינו בראשונים עוד טעמים לשריפתם, לכן יש להדר בשריפה בכל ענין.

הארץ  על  ציפורניים  או  ציפורן  נפל  שאם  מבואר,  שם  ברורה  במשנה  והנה 

יטאטא את אותו המקום באופן שיזיזם ממקומם, ושוב לא יהיה בהם משום סכנה. 

וכתבוה הפוסקים, שעדיף שיטאטא אותם לחדר אחר, ואזי זה יהיה מועיל לדברי 

הכל. מאחר ולשיטת האליהו רבה, זה מועיל דווקא כאשר השליכם מחוץ לחדר, 

כל  הנה  הפרישה,  כשיטת  יוסף  הברכי  הכרעת  לפי  אמנם  שינוי.  נחשב  זה  שרק 

שהציפורן זזה ממקום שנפלה מועיל שלא תזיק, וכן הוא בערוך השולחן סעיף ו'.

בכל מקום שאין חשש  ציפורניים  לזרוק  מותר  הדין  העולה מהאמור: מעיקר 

לנשים בהריון. אמנם המהדרים שורפים אותם בכל מקרה )וכן הוא מנהג חב"ד( או 

משליכים לבית הכסא.

בית קברות של גויים שניתן לקצר דרכו את הדרך למקום אחר, האם אפשר 
לעשות זאת או שיש בכך חשש איסור?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מותר להנות מבית 

קברות והאם יש הבדל בין בית קברות של יהודים לגויים. ג( מה גדר ההנאה, האם 

כל הנאה אפילו מהשטח של הבית קברות או רק מהקברות עצמם.
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ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שסח 

סעיף א, שבית הקברות, אסור לנהוג בהם קלות ראש, כמו למשל להתפנות שם 

לצרכיו, או לאכול ולשתות שם, ואין קוראים ואין שונים שם בתורה, ואין מחשבים 

ואין מרעים בהם בהמות,  ירוחם(.  יוסף בשם רבינו  שם חשבונות. כמבואר בבית 

ואין מוליכים דרכם את אמת המים, וכן לא יטייל בהם לקפנדריא - שישמשו לו 

כמעבר וקיצור הדרך - מצד זה לצד זה, וכן לא ילקט מהם עשבים, ואם ליקט, או 

שצריך ללקט אותם לצורך בית הקברות, שורפם במקומם.

ויש שדקדקו ודימו דברים אלו באיסור בית קברות לבית הכנסת, שמה שאין 

נוהגים בהם קלות ראש, הכוונה היא לגבי לאכול ולשתות שם, כמו ששנינו שם 

מקודם לעניין בית הכנסת, שאין נוהגים בהם קלות ראש - שאין אוכלים בה ואין 

שותים בהם ואין מתקשטים בהם ואין מטיילים בהם. ואמנם במשנה שם שנו עוד 

דברים, שאין מפשיטים בתוכו חבלים, ואין פורשים לתוכו מצודות, ואין שוטחים 

על גגו פירות, ואין עושים אותו קפנדריא לקיצור הדרך, וכל דברים אלו הם בכלל 

קלות ראש.

ואמת  בהמה  שם  הוסיפה שאין מרעים  ורק  הברייתא  כאן  קיצרה  זה  ומטעם 

המים וליקוט עשבים, שכל אלו לא שייכים לעשות אותם בבית הכנסת, ולכן מנה 

אותם רק כאן בבית הקברות, ומאידך מנה בבית הכנסת הספד בקלות ראש, וזה לא 

שייך בבית הקברות שעיקרו להספד. כמבואר בערוך השולחן. והטעם בכל זה הוא 

מפני כבוד המתים.

ועל פי זה שקיצור הדרך הוא בכלל חוסר כבוד המתים בבית קברות, ממילא 

שערים  בית  ותשובות  בשאלות  כמבואר  גויים,  של  קברות  בבית  הדבר  שייך  לא 

חלק יורה דעה סימן תלו, שכתב, על דעת הסובר שלדעת המשנה למלך בפרק יד 

מהלכות אבל הלכה כא, שגם מת גוי אסור בהנאה מהתורה, ואם כן אסור לקרב 

הדרך - דרך בית קברות של גויים, מאחר ונהנה בקיצור הדרך, כמו שאסור לעשות 

קפנדריא.

וכתב על כך, שאין בזה חשש כלל, מאחר וקפנדריא ודאי לא שייך בבית קברות 

כל האיסור של קיצור הדרך הוא אסור רק משום כבוד המתים  גויים, שהרי  של 

אין  כן  גם  הנאה  איסור  ומשום  גויים,  בקברי  שייך  לא  וזה  שסח,  בסימן  כמבואר 
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בזה, שהרי הקברים הם בגדר דבר המחובר לקרקע ואינו נאסר, ועוד שאפילו על 

הקברים גם כן מותר ללכת, שהרי אינו נהנה במה שיש שם קבר, ואדרבה אלו לא 

היה שם קבר היה נוח יותר ללכת שם יותר כמבואר בתשובות יד אליהו סימן צד, 

ואין איסור אלא רק בבית קברות של ישראל מפני כבודם של מתים, וזה לא שייך 

בבית קברות של גויים.

והנה נחלקו האחרונים, האם האיסור בבית קברות הוא רק במקום הקברות או 

על כל פנים בקירוב ארבע אמות אליהם, או בכל השטח שהוצקה לבית הקברות, 

שלפי החתם סופר ביורה דעה סימן שלה, כל השטח שהוקצה לבית קברות נאסר 

כקדושת בית הכנסת, ולפי החזון איש שם בסימן רט סימן קטן טו, דוחה סברה זו 

שטח הקברים  רק  הוקצה, אלא  שכולו  בית הקברות  לעניין  אומרים  שלא  וסובר 

עצמם.

העולה מהאמור: שבית קברות של גויים מותר בהנאה, ומותר ללכת שם לקצר 

את הדרך, ואפילו בין הקברות עצמם.

יקצר את הדרך בשטח הבית  ולא  יהודים אסור בהנאה  בית קברות של  אבל 

קבורים  שלא  היכן  מהקברות  אמות  ארבע  בריחוק  הדרך  לקצר  והמיקל  קברות. 

עדיין, יש לו על מה לסמוך.

דין פתח לגבי קביעת מזוזה, כאשר בצג הימני שלו אין מזוזה ממש,  מה 
אלא רק קיר נמשך?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם חיוב מזוזה הוא רק 

בפתח עם צורה מסויימת או בכל אופן. ב( אם כן מהי ההגדרה המחייבת של פתח 

בנוגע לזה.

סימן  מזוזה  הלכות  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

רפז סעיף א', שם מדובר על איזה גדר צורת פתח ישנו חיוב לקבוע מזוזה, וכותב 

המחבר, שאין הפתח חייב במזוזה אלא אם כן יש לו שתי מזוזות ומשקוף.

ועל מה שכתב המחבר שכל החיוב הוא רק אם יש לו שתי מזוזות, שדעת הרא"ש 

וטור שאפילו אם אין לו אלא רק מזוזה אחת, כמו למשל שמצד אחד עובי הכותל 
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נמשך להלאה מהפתח, מכל מקום אם המזוזה מצד הימני חייב לקבוע מזוזה, ואם 

היא מצד השמאלי, פטור. וכן דעת רבינו ירוחם סוף נתיב כא. ומבסיים שם שנראה 

שיקבע  לאחר  שיקבעה  או  שם.  כהן  בשפתי  כמבואר  ברכה.  בלא  אותה  שיקבע 

בפתח המחוייבת, ויפטור גם את זאת, וכן בכל מקום שיש ספק יעשה כן. כמבואר 

בקיצור שולחן ערוך סימן יא סעיף יא.

שהדלת  המשקוף  אין  שאם  שכתב,  הטור  דברי  את  שם  זהב  בטורי  הביא  וכן 

זקוף עליו למעלה ישר אלא אבן נכנס ואבן יוצא, או שאין המזוזה ישרה - אלא אבן 

נכנס ואבן יוצא - פטור. כמו כן פתח שאין לו אלא מזוזה אחת כמו למשל שמצד 

אחד עובר הכותל להלאה מהפתח, אזי אם המזוזה מצד ימין חייב, ואם מצד שמאל 

פטור.

פי שאין  כי אף על  חייב,  ואמנם הוסיף שם שאם הפתח ממלא את כל הרוח 

פצים בצד אחד, מכל מקום כותלי הבית שמהצדדים נחשבים כמזוזות. ומשום כך 

פירש הטור שמצד אחד עובר, כי אם לא כן היה קשה שהרי זה קצה הכותל במקום 

פצים, שכל מקום שהכותל כלה נחשב שם מזוזה.

וכן פירש בחיי אדם חלק א כלל טו סעיף ז, שאם אין לו אלא מזוזה אחת כמו 

שמצד אחד עובי הכותל להלאה מהפתח, אזי אם המזוזה מצד שמאל, פטור. ואם 

מצד ימין, יש אומרים שחייב. ולכן יקבענה בלא ברכה. ודוקא שהכותל עובר להלאה 

מהפתח, שאם לא כן, הרי נחשב קצה הכותל במקום מזוזה, שכל מקום שהכותל 

כלה נחשב מזוזה. וכן בקיצור שולחן ערוך סימן יא סעיף יא, שאפילו אין המזוזות 

ועליהן תקרה  הן המזוזות,  או מאבנים אחרים, רק שכותלי הבנין בעצמו  מעצים 

גם - כן חייבת.

ואם יש לו שתי מזוזות רק שאין לו משקוף, אלא שכיפה כמין קשת עליהם, או 

אפילו אין לו מזוזות גם כן, רק הכיפה הולכת ומתעגלת מהארץ, אזי אם יש בגובה 

פתוחה  הרביעית  רוח  ואם  חייב.  טפחים,  ארבעה  ורוחב  לפחות  טפחים  עשרה 

לגמרי, אף על פי שיש שם עמודים העשויים לחזק התקרה, פטורה, שהרי אין כאן 

פתח כלל.

אמנם יש אומרים שאף דעת השפתי כהן שאם המזוזה היא מצד ימין חיייבת 

בקביעת מזוזה, הוא רק כאשר ישנו בפתח דלת, שלכן מספר יקבע שם מזוזה בלא 
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ברכה על כל פנים. וכמובא בספר הליכות עולם עמוד רעג סעיף כב כתב, שאם אין 

מזוזה מצד ימין, ואף אין דלת בפתח, אינו צריך לקבוע כלל מזוזה ופטור לגמרי. 

מטעם שנחשב הדבר כספק ספיקא, שהרי ישנה הלכה בשולחן ערוך שפתח שאין 

לו דלת פטור ממזוזה, ושמא ההלכה כמו דעה זו, ומאחר ואין דלת בפתח אין צריך 

לקבוע שם מזוזה, ואף אם נאמר שהלכה כדעת האומרים שאף פתח שאין בו דלת 

חייב במזוזה, מכל מקום שמא ההלכה כדעת האומרים שכאשר אין שתי מזוזות 

בפתח, פטורים מקביעת מזוזה.

העולה מהאמור: שאם אחד הצדדים של הפתח הוא קיר נמשך, אם זה בצד ימין 

הפתח פטור ממזוזה, ואם מדובר בצד שמאל, אך בצד ימין ישנו מזוזה רגילה, יקבע 

בפתח מזוזה בלי ברכה.

אדם שכבר נטל ידיו למים אחרונים, האם יש באפשרותו לשתות מים לפני 
שמתחיל לברך בפועל ברכת המזון?

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

לאכול לאחר נטילת מים אחרונים, והאם יש הבדל בין אם עשה תנאי על כך או לא. 

ב( האם יש הבדל בין לאכול או לשתות. והאם יהיה מותר לאדם לאכול או לשתות 

בכוונה ליטול שוב את ידיו לאחר מכן.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, 

סעודה, וברכת המזון סימן קעט סעיף א, שאם אדם גמר את סעודתו ונטל ידיו מים 

אחרונים, אינו יכול לאכול ולא לשתות, עד שיברך ברכת המזון, ואם אמר 'הב לן 

ונברך', נחשב הדבר כהיסח הדעת ואסור לו לשתות אלא אם כן יברך עליו תחלה, 

ואכילה דינה כמו שתיה לפי שיטת הרא"ש; אבל לפי שיטת רבינו יונה אכילה שונה 

משתיה, שאף על פי שסילק ידו מלאכול ואפילו אם סילקו את השולחן, מכל מקום 

אם רצה לחזור לאכילתו אינו צריך לברך פעם אחרת, מאחר וכל שלא נטל ידיו לא 

נסתלק לגמרי מאכילה.

והנה המשנה ברורה הביא, שיש כמה פוסקים שסוברים, שאין איסור לאכול 

אלא  המוציא,  ברכת  שוב  אכילתו  לפני  שיברך  רק  ידיו,  את  נטל  אם  אפילו 

שלכתחילה יש ליזהר שלא לעשות זאת כמובא במגן אברהם.
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אך כתבו הפוסקים שכבר פשט המנהג בכל ישראל שלא אוכלים ושותים כלום 

ידיו בטעות, כמו למשל שחשב  ואפילו אם נטל את  לאחר נטילת מים אחרונים, 

שנגמר האוכל, ואחר כך התברר לו שעדיין לא נגמר, או שחשב שצריך ללכת ומיהר 

כדי לצאת, ולבסוף התברר שאינו צריך ללכת, ואפילו אם מדובר באורח הסמוך על 

שלחן בעל הבית וכן בני בית הסמוכים על שולחן בעל הבית. כמבואר בחיי אדם 

כלל נט סעיף ח'

ואפילו אם ירצה אדם לעבור על המנהג ולסמוך על הפוסקים המקלים לאכול 

ולשתות אחרי נטילת מים אחרונים על ידי ברכה לפני האכילה והשתיה, עליו לדעת 

את ההלכות לגבי ברכה אחרונה, כי ישנם כמה חילוקי דינים לעניין חיובו בברכה 

אחרונה עליהם, כי יש מאכלים ומשקים שאינם נפטרים בברכת המזון אם אכל או 

שתה אותם לאחר שנטל מים אחרונים. כמבואר בארוכה בסימן קעז.

ולא  ואם נטל מים אחרונים בכוונה מפורשת שמסלק עצמו רק מאכילת פת 

משאר מאכלים ותבשילים, הדבר מבואר בסימן רעז.

והנה בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קעט סעיף ה כתב, שלדברי הכל אם 

נטל הכוס בידו לברך ברכת המזון, אף על פי שלא נטל ידיו וגם לא אמר מתחלה תנו 

כוס ונברך ברכת המזון, הרי זה נחשב לסילוק והיסח הדעת לגמרי מאכילה ושתיה, 

וצריך לברך עליהם, וגם ברכה אחרונה צריך לברך על שאר דברים הבאים מחמת 

הסעודה - קודם ברכת המזון, ואין ברכת המזון פוטרת אותם, מאחר ונחשבים כמו 

סעודה אחרת, כיון שסילק דעתו מהפת.

ואם נטל ידיו למים אחרונים, אף על פי שלא נטל את הכוס לברך, מכל מקום 

הרי זה נחשב לסילוק והיסח הדעת לגמרי, וצריך לברך. ואפילו בברכה אינו רשאי 

לאכול ולא לשתות משום הפסק בין מים אחרונים לברכת המזון, אלא אם כן רוצה 

לחזור וליטול מים אחרונים אחר כך בסמוך לברכת המזון, מאחר והמים הראשונים 

נעשו כמים בעלמא, ואין להחשיבם לסמוך להם ברכת המזון - אף על פי שנטל 

אותם בתורת מים אחרונים.

וכל מקום שצריך לחזור ולברך המוציא משום היסח הדעת, צריך לחזור וליטול 

ידיו כראוי לאכילת פת, שכיון שהסיח דעתו מאכילת פת הסיח דעתו משמירת ידיו. 
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ונטילת מים האחרונים שנטל לפני כן, אינם מועילים לו לאכילת פת, אף אם נטל 

אותם כראוי, מאחר ולא התכוין בהם לאכילת פת כמו שנתבאר בסימן קנח.

העולה מהאמור: שמעיקר הדין אם אדם נטל את ידיו למים אחרונים הרי זה 

הפסק והיסח הדעת מאכילה ושתיה, ואינו יכול לאכול ולשתות עוד, אלא אם כן 

מברך שוב על מה שאוכל ושותה.

אמנם מנהג העולם להחמיר ולא להפסיק בין נטילת ידיים לברכת המזון אפילו 

עם ברכה, מאחר וישנם כמה פרטי דינים לגבי ברכה אחרונה על מה שיאכל לאחר 

נטילת מים אחרונים, ואין כולם בקיאים בכך.

מהו ההבדל ההלכתי בין איסור דיבור 'לשון הרע' לבין איסור 'רכילות' וכן 
לאיסור 'מוציא שם רע' על חברו?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש הבדל בין אדם 

שאומר דברי אמת לאדם שאומר דברי שקר. ב( האם יש מצבים מסוימים שבהם 

יהיה מותר לדבר לשון הרע או רכילות על אדם אחר. ג( האם כל האיסור הוא דוקא 

אם מדובר בדברי גנאי.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קנו סעיף י, 

ואיזהו  שכל אדם המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תלך רכיל בעמך. 

רכיל, זה ששומע דברים, והולך מזה לזה ואומר: כך וכך אמר פלוני, כך וכך שמעתי 

על פלוני, אף על פי שהוא אמת - ואינם דברים של גנאי כלל, וגם אותו פלוני לא 

מכחיש זאת כלל, מכל מקום הרי זה מחריב את העולם, כי מזה יוכל לבא לפעמים 

לידי שפיכת דמים, כמו שאמרו במעשה דואג.

ולשון הכסף משנה בעניין, שרכיל הוא אדם האומר לחברו - פלוני ופלוני אמר 

אדם  זהו  שרכיל,  מבואר,  גדול  מצוות  ובספר  וכך.  כך  לך  עשה  או  וכך,  כך  עליך 

ג'  בפרק  מהמשנה  ראיה  והביא  בסתר,  אדם  ממנו  שדיבר  דברים  לחברו  המגלה 

של סנהדרין והגמרא שם בדף לא א'. והמקבל את הרכילות, נענש יותר מן האומר 

אותו, אלא אם כן הוא רואה דברים הניכרים.



313שונות      

וכתבו הפוסקים, שבכלל לאו זה הוא לשון הרע, והוא המספר בגנות חברו, - אף 

על פי שאמר אמת, ואפילו אמר היכן מצוי אור תדיר - אם לא בבית פלוני שמצוי 

אצלו בשר ודגים, הרי זה לשון הרע אם הוציאו בדרך לשון הרע, שהתכוין לגנות 

אותו שהוא גס וזולל בשר, אבל האומר שקר על חברו נקרא מוציא שם רע.

והנה אין זה משנה כלל, האם מספר לשון הרע בפני חברו או שלא בפניו, וכן 

המספר דברים שגורמים אם נשמעו איש מפי איש להזיק לחברו בגופו או בממונו, 

או לצערו או להפחידו, אף על פי שאינם דברים של גנאי על חברו, הרי זה לשון 

הרע.

ונודע, ואם  ואמנם אם כבר נאמרו דברים אלו בפני שלשה כבר נשמע הדבר 

סיפר הדבר אחד מן השלשה את הדבר לאדם אחר בפעם אחרת, שוב אין בו משום 

לשון הרע, אך בתנאי שלא יתכוין להעביר את הקול ולגלותו יותר. אולם אם האומר 

מזהיר שלא לאומרו, אפילו אמר בפני רבים יש בו משום לשון הרע.

וישנו אף איסור מדברי סופרים ב'אבק לשון הרע', כמו למשל אדם האומר, מי 

יאמר לפלוני שיהיה כמו שהוא עתה, או שיאמר שתקו מפלוני איני רוצה להודיע 

מה אירע ומה היה, וכיוצא בדברים האלו. וכן כל המספר בטובתו של חברו בפני 

שונאיו או בפני רבים מהעם, שיש לחוש שיש בהם אחד משונאיו, הרי זה אבק לשון 

הרע, כי הוא גורם ששונאו יספר בגנותו, אבל בפני אוהביו מותר לספר בשבחיו, 

ובלבד שלא ירבה יותר מדאי, מאחר שמתוך שמספר ומונה מידותיו אי אפשר שלא 

יבוא לידי גנות, וכן המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא שמספר לתומו כאילו אינו 

יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא, או שדבר זה עשה פלוני.

כשמספר  איסורו  הרע  שלשון  הוא,  הרע  ללשון  רכילות  בין  שההבדל  נמצא, 

דברי גנאי על חברו, ורכילות איסורה אפילו אם אין בה דברי גנאי, אלא שמגלה 

דברים שאין רצון האומר או הנאמר שידעו הדברים בני אדם אחרים, וכמו שכתוב 

הולך רכיל מגלה סוד, ורכילותו עלולה לגרום למריבות, ולכן אפילו כשהשומע יודע 

כבר את הדברים שההולך רכיל אומר לו, אך עצם החזרה של הסיפור יכולה לגרום 

למדנים כי בדרך כלל מוסיפים עוד פרטים בסיפור הרכילות.

חמור מכך לשון הרע שמספר רע וגנות על חברו, או דברים המזיקים לו בגופו 

או בממונו, ובכלל זה אבק לשון הרע. ואם הסיפור שקר הרי נוסף לכך איסור מוציא 
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שם רע. וגם המקבל לשון הרע שמאמין למי שאומר עובר בלאו, כמו שכתוב לא 

תשא שמע שוא.

והאופנים שהותר רכילות ולשון הרע, הוא רק כאשר יש בזה תועלת, או על אלו 

שאינם עושים מעשה עמך, ושי בזה כמה פרטים, ולכן מי שאינו יודע את ההלכות 

כמו שצריך לא יקל בזה על דעת עצמו מידיעה כללית.

העולה מהאמור:

ולמרות  גנאי,  בהם  שאין  אפילו  השני  על  דברים  לספר  הוא  רכילות'  'איסור 

שמדובר בדברי אמת, אם אין רצונו שידעו מכך אחרים. כי מתוך כך אפשר שיצא 

מכך מריבה.

'איסור לשון הרע' הוא דיבורי גנאי על חברו, או דברים שיכולים לגרום לו היזק 

או צערלמרות שמדובר בדברי אמת.

'איסור מוציא שם רע' אמירת דברי שקר על אדם אחר שגורמים לו רעה או נזק 

תדמיתי.

למשל  כמו  יחד,  לאווים  איסורי  כמה  אחד  בדיבור  שיצטרפו  אפשר  )ואמנם 

שמספר לשון הרע שהוא שקר(.

מי שנדר לא לעשות דבר מסויים עד ראש חודש, האם זה כולל גם את ראש 
חודש עצמו או לא?

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

האם הלשון 'עד' הוא 'עד - ועד בכלל', או ש'עד - ולא עד בכלל'. ב( האם אדם צריך 

להימנע מספק מכך, באם אין הדבר חלוט אם זה כולל גם את ראש חודש.

ראשית יש להביא את המבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רכ 

בסעיף א, שאדם הנודר מיין, ואומר שנודר מלטעום ממנו 'יום אחד', או קונם יין 

שאני טועם 'יום', אזי האיסור חל עליו יממה - מעת לעת. ואם אמר קונם יין שאני 

טועם 'היום', אינו אסור אלא עד שתחשך, ואין זה מנשה כלל בין אם עומד בתחילת 

היום או בסופו.
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היום בלבד, מכל  זה שאמר האדם שאוסר על עצמו אותו  גם במקרה  ואמנם 

מקום צריך הוא שאלה לחכם, גזירה שמא פעם אחרת יאסור עליו יום אחד, שבזה 

הרי נאסר הוא יממה שלימה מעת לעת, והוא לא ידע להפריש בין אם אמר 'היום' 

לבין אם אמר 'יום אחד', ויבוא לחשוב שמותר לו לאחר שנסתיים היום ולא יאסור 

במקרה זה יממה שלימה, והרי שהוא עובר על נדרו, ויבא לשתות בלילה.

ואולם גם בזה יש אומרים, שכל החומרה הזו לשאול לחכם גם במקרה שלשון 

נדרו היה שאוסר על עצמו רק עד הלילה, הוא רק בנדרים של דברי הרשות, אבל 

אם היה נדר של מצוה, כמו למשל ללמוד או לקיים איזה מצוה, אינו צריך להחמיר 

על עצמו במקרה זה לעשות התרה. כמו כן אם מדובר בקבלת תענית בלבד, מותר 

לאכול מיד בלילה ואין צריך התרת חכם בזה.

ואם אמר בנדרו שביום שאעשה דבר מסויים אזי לא אוכל באותו היום, דינו כמו 

אם אמר 'היום' שמותר בלילה. ואם אמר - שיהיה אסור באותו היום ולמחרת, בזה 

אסור אותו היום ולמחרתו וגם הלילה שבינתיים.

ובדומה למקרה הקודם, אדם שהיה עומד באמצע השבוע, או קודם לו, ואמר 

שנודר מיין שאינו טועם בשבוע זה, אסור עד שישלם כל השבוע וגם ביום השבת 

הבא אסור. ומותר אחר כך בלי שאלת חכם. ואם אמר - 'שבוע אחד', או 'שבוע' 

סתם, בזה אסור הוא שבעה ימים מעת לעת.

ואמר  לו,  או קודם  בנוגע לחודש, שאם היה עומד בתוך החדש,  כן הוא  וכמו 

ראש  אם  ואפילו  חודש,  ראש  ביום  ומותר  החדש  שישלם  עד  אסור  זה,  חדש   -

בו,  ימים, שהראשון לתשלום חדש שעבר, מכל מקום הוא מותר  חודש הוא שני 

כיון שבלשון בני אדם קורין לו ראש חודש. ומכל שכן אם נדר לעשות קודם ראש 

חודש, שצריך לקיים את הנדר קודם היום ראשון.

אבל אם אמר את הנדר - חדש אחד, או חדש, סתם, אסור מיום ליום. וכתב 

בשפתי כהן, שמכך משמע, שמשעה שנדר - אסור מיום ליום, כמו למשל אם נדר 

בחצי יום חמשה עשר לחדש תמוז, אזי אסור הוא עד חצי יום חמשה עשר לחדש 

אב, וזאת אף על פי שאינו אלא חודש של עשרים ותשעה ימים, שתמוז הוא חסר, 

מכל מקום הוא חדש שלם מיום ליום.
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והנה בהמשך הסימן מבואר שם, שאדם האוסר את עצמו בדבר עד הפסח, או 

שאמר עד פני הפסח, אינו אסור אלא עד שיגיע בלבד. ואם אמר - עד שיהיה הפסח, 

במקרה זה אסור עד שיצא הפסח. ויש אומרים שעד פני הפסח, אסור גם כן עד 

שיצא. ואם אמר: עד הקציר או עד הבציר, או שאמר: עד שיהיה הבציר או הקציר, 

אינו אסור אלא עד שיגיע, כי הכלל הוא שכל דבר שאין זמנו ידוע, אזי בכל לשון 

שיאמר, אינו אסור אלא עד שיגיע.

יוצא שבכל דבר קבוע בזמן, והוא אמר בלשון 'עד' אותו הזמן בלבד, ללא שאמר 

'עד שיהיה', אינו אסור אלא עד אותו הזמן ולא אומרים בזה 'עד - ועד בכלל'.

העולה מהאמור: כל דבר שזמנו קבוע, כמו יום ראש חודש, אזי באם אמר את 

הלשון "עד ראש חודש, הנדר לא כולל את ראש חודש. )בשונה באם היה אומר עד 

שיהיה ראש חודש, שבזה זה היה כולל גם את ראש חודש.

מכן  ולאחר  מסויים,  באופן  דבר  איזה  לעשות  שלא  נדר  איזה  שנדר  מי 
התגלה לו שיכול לעשות זאת ולהגיע לאותו התוצאה - בדרך ואופן אחר 

שלא הוציא בשפתיו, האם זה גם נכלל בכלל הנדר?
זו יש לדון בפרטים הבאים: א( כשאדם נודר  תשובה: בכדי לענות על שאלה 

נדר, האם העיקר הוא אחרי מה שהוציא בשפתיו ולא משנה כלל מה חשב בלב. 

או  הנדר,  כוונתו בעשיית  כללות  היתה  לבדוק מה  יש  ב( האם  הלב  גם אחרי  או 

שמתעקשים רק על מה שהוציא בשפתיו בלבד.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רי 

סעיף א, שאין הנדר חל לאיסור על האדם, עד שיוציא את תוכן הנדר שרוצה לאסור 

על עצמו - בדיבור בשפתיו ממש. בנוסף צריך שיהיו פיו ולבו שווים בדבר, שבליבו 

לאסור דבר זה עליו, ואת אותו הדבר אותו מעוניין לאסור בליבו יוציא זאת בדיבור 

שפתיו.

לדוגמה: אדם שהיה רצונו בלבו לנדור מפת של חטים, ובפועל הוציא בשפתיו 

שרוצה לאסור על עצמו פת משעורים, הרי הוא מותר בשניהם, גם בשל חיטים וגם 
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בשל שעורים, מאחר ובדיבורו לא אמר שאוסר את עצמו בחיטים, ובליבו לא היה 

לאסור על עצמו שעורים.

אבל אם היה בלבו לאסור על עצמו פת של חטים או פת של שעורים, ובפועל 

הוציא בדיבור שפתיו פת סתם, אזי אסור בשל חטים לבד או בשל שעורים לבד. 

ואם נדר על דעת אחרים, אין איסור הנדר תלוי בלבו, אלא כפי מה שיאמרו אחרים 

שהוא דעתם עליו, כך יחול הנדר.

וטעם הדבר שהחלת איסור הנדר הוא רק בהוצאת דיבור שפתיו, שלכאורה, 

מדוע שלא יספיק שרצונו בלב לכך, והרי מדובר על איסור שהאדם מחיל על נפשו, 

יהיה רק  כן שכל ההכרע  ואם  כלפי עצמו בלבד,  רק  היא  עיקר ההדגשה  כן  ואם 

לפי רצון הלב? ומבאר בטורי זהב שם בסימן קטן א' שזהו מאחר ובפסוק בפשרת 

נדרים כתוב "לבטא בשפתים", כלומר שאיסור הנדר חל רק עם ביטא אותו בדיבור 

שפתיו.

לאדם  שאפשר  במשנה,  ששנינו  הרא"ש  שכתב  מה  פי  על  שם  הקשה  והנה 

לנדור לחרמים ולהורגים בכדי שיאמינו לו, למרות שהוא משקר להם בכדי שיעזבו 

אותו לנפשו, וטעם ההיתר הוא מפני שדברים שבלב הם דברים לגבי אונס, ומכך 

אין  עוד  שכל  מבואר  וכאן  שבלב,  דברים  אחר  הולכים  לא  אונס  שבלא  משמע 

הדיבור מתאים לרצון ליבו אין הנדר חל?

כוון  שהרי  בדבריו,  טעות  אין  להורגים,  שנודר  שבנדר  הרמב"ן,  בשם  ותירץ 

בלבו באמת  לעולם, אלא שמחשב  אלו  פירות  יאסרו  בדיבורו  לומר  בלבו  באמת 

דוקא היום, ולכן במקרה זה פיו עדיף ודבריו שבלב אינם דברים. אבל כאן שהוצאת 

פיו הוא בטעות גמורה, כי בלבו היה לומר פת חטים, על כן הוצאת פיו אינה כלום. 

כי מן הדין היה שגם מחשבתו תתבטל כיון שלא הוציא מחשבתו, אלא שאנו מרבים 

מפסוק 'לכל אשר יבטא' שהולכים אחר מחשבתו - כל עוד אין פיו מכחישו, שהרי 

פת חטים היא גם כן בשם פת.

ובשפתי כהן הביא מה שכתב הבית חדש בזה, שזהו דוקא אם הוציא בדיבורו 

נתכוין לאסור עליו פת סתם, אבל אם הוציא בשפתיו פת  ולא  בשוגג פת סתם, 

סתם בכוונה, ומתכוין באמת שלא להוציא פת חטים בשפתיו, אלא לחשוב בלבו פת 

חטים, אזי אסור בכל פת, כי דברים שבלב אינם דברים, כן משמע מכל הפוסקים.
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והנה בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רטו מבואר, שנדרים חלים על 

דבר מצוה. כיצד, אמר: קונם סוכה שאני יושב, לולב אני נוטל, אסור לישב בסוכה 

אוסר  שהוא  כיון  ונדר  מאחר  שזהו  שם,  זהב  בטורי  מבואר  והטעם  לולב.  וליטול 

החפץ עליו, שאומר קונם ישיבת סוכה עלי, אזי אינו נחשב כנודר לבטל את המצוה, 

שהרי לא קבל על עצמו כלום, אלא אסר החפץ עליו, ואם כן אין מאכילים לאדם 

דבר האסור לו.

יש לומר שהעיקר הוא מה שהוציא בשפתיו,  העולה מן האמור: מעיקר הדין 

ולא מתייחסים לכוונת הלב בכללות. ולכן בדרך אחרת לבוא אל הדבר שלא כפי 

שהוציא בשפתיו, לכאורה יש להקל ולהתיר. אבל ראוי לבעל נפש להחמיר בזה, 

בכל אופן, מפני שבנדרים האיסור חל על החפץ, ואם כן יש לומר שעצם החפצא 

נאסרה עליו מכל מקום, ואין זה משנה באיזה דרך בא אל הדבר.

אדם שמתפרנס ממכירת תכשיטים, האם מותר לו למכור לגויים תכשיטים 
של 'שתי וערב'?

בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם מותר למכור לגויים 

עבודה זרה. והאם יש הבדל בין אדם שזהו פרנסתו לסתם אדם. ב( האם יש הבדל 

אם הגוי רוצה זאת לנוי וקישוט בלבד, או ממש לעבוד אותו בפועל. והאם זה משנה 

אם מוכר בסיטונאות לסוחרים, או ביחידים לאנשים פרטיים. ג( האם יש הבדל בין 

אם היה יכול להשיג זאת גם בלעדיו.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות עבודת כוכבים 

סימן קנא סעיף א, שדברים שהם מיוחדים לאחד ממיני עבודת כוכבים שבאותו 

מקום, אסור למכור לעובדי אותם עבודות כוכבים שבאותו מקום.

שניכר  פרטיים,  לאנשים  ביחידים  מוכר  כאשר  דוקא  הוא  זה  איסור  כל  אך 

שמכירתו היא לצורך העבודה זרה של אותם יחידים, אבל אם קונה הרבה ביחד, 

שניכר הדבר על ידי כן שהוא קונה אותם לסחורה, מותר.

כמו כן, אם הגוי אומר ליהודי שהוא צריך לקנות אותם לדברים אחרים, ולא 

לצורך עבודה זרה, והישראל יודע ומכיר שדבריו אמת וקנייתו היא לצורך כך, מותר 
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ליהודי למכור לו. ואם מדובר בדברים שאינם מיוחדים לעבודה זרה, אלא יש להם 

סתם,  אותם  למכור  ליהודי  מותר  והיתר,  הרשות  דברי  של  גם  שונים,  שימושים 

ואינו צריך לשאול בכל מכירה את הגוי לשם מה קונה את הדבר. ורק אם פירש 

העובד כוכבים בשעת הקניה, שהוא קונה אותם לצורך עבודת כוכבים, אזי אסור 

למכור לו את אותו הדבר, אלא אם כן פסל אותם היהודי מלהקריב את אותו הדבר 

לעבודת כוכבים לפי חוקיהם.

יודעים שרוצה  וכתב הרמ"א, שישנו אסור למכור לעובד כוכבים מים, כאשר 

הגוי לעשות מהם מים להטביל. ואם היו מעורבים דברים המיוחדים לעבודה זרה, 

יחד עם דברים שאינם מיוחדים לעבודה זרה, כמו למשל 'לבונה זכה' המוערב יחד 

עם 'לבונה שחורה', אזי מותר ליהודי למכור את הכל סתם, ואין חוששים שמא הגוי 

ילקט את הלבונה הזכה לבדה לצורך עבודת כוכבים. וכן כל כיוצא בזה.

כמו כן, כל האיסור למכור הוא דוקא לכומר שלהם או לעובד כוכבים שחזקתו 

שיקטיר את הלבונה לעבודת כוכבים, אבל לסתם עובד כוכבים, מותר למכור.

כמו כן יש אומרים, שמה שאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם, זהו 

דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בהם, אלא רק מהיהודי, או שלא יוכלו לקנות את 

אותו הדבר במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות את אותו הדבר גם במקום אחר, 

מותר למכור להם כל דבר. ויש מחמירים. ונהגו להקל כמו הסברא הראשונה, וכל 

בעל נפש יחמיר לעצמו.

חגם,  ביום  שלא  אפילו   - זמן  בכל  הוא  למכור  שהאיסור  כהן,  בשפתי  וכתב 

הבית  שכתב  מה  עוד  וכהביא  הוא.  ופשוט  באחרונים,  כמבואר  הזה  בזמן  ואפילו 

חדש, שהאיסור למכור הוא לכל עובד כוכבים - אפילו אם אינו כומר, כי מאחר 

שמיחדים אותו לעבודת כוכבים, ודאי שלעבודת כוכבים הוא צריך זאת.

יחד  המעורב  זכה  לבונה  למכור  היתר  שישנו  הרמ"א  שכתב  למה  בנוגע  וכן 

עםלבונה שחורה. הנה הטור כתב שאף לבונה שאינה זכה אסור, וביאר דבריו הבית 

חדש, שטעמו משום שבזמן הזה עובדי כוכבים אינם מקפידים בזה, ולכן אפילו אם 

אינה זכה אסור, אמנם מכל מקום אם ניכר שקונה זאת לצורך סחורה, פשוט שיהיה 

מותר אף בלבונה זכה.
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וסברות המחלוקת האם מותר למכור לגוי כאשר ביכולתו להשיג את המוצר 

שקונה גם במקום אחר: שהשיטה המתירה סוברת שכשם שמבואר בגמרא בנוגע 

לנזיר שאסור להושיט לו כוס יין שזהו דוקא אם הוא נמצא מעבר האחר של הנהר 

סיוע, אך אם  ישנו  בזה  ורק  לו,  היו מושיטים  לא  אילו  היין  לבוא אל  יכול  שאינו 

ביכולתו לבוא אל הדבר גם ללא האדם שמושיט, אין איסור בדבר.

והיש מחמירים סוברים, שמכל מקום ישנו איסור מדרבנן אפילו כאשר אין זה 

כמו שני עברי הנהר.

]ויש לעיין גם לפי הרמ"א, במקרה שמדובר במוצר שאת עצם המוצר בנקל להשיג בכל מקום, )כמו 'שתי 

וערב'(, רק שהיהודי מוכר אותו בסגנון ואומנות מיוחדת - שאותה אין להשיג במקום אחר - רק אצלו. האם יש 

בזה גם כן את המנהג להתיר, כי את עצם המוצר ניתן להשיג במקום אחר, או שהולכים אחר צורתו החיצונית 

גם כן, ואם כן יש לאסור, וצריך עיון[.

העולה מהאמור: לספרדים אסור לו למכור בכל אופן מוצר שמיוחד לעבודה 

זרה, כמו 'שתי וערב'. לאשכנזים הדבר תלוי: אם מדובר במוצר ייחודי שאי אפשר 

להשיג במקום אחר, יהיה אסור. אך אם מדובר במוצר שיכול הקונה להשיג אותו 

בקלות גם במקום אחר - כמו בנידון השאלה שמוכר 'שתי וערב', המנהג להתיר, 

)ובעל נפש יחמיר גם בזה(.

לפעם,  מפעם  בשבתות  הוריו  את  לבקר  ובא  התורה,  מדרך  שירד  אדם 
וכאשר מגיע הוא מכבד את הוריו ונמנע מעשיית מלאכה בפרהסיה, האם 

יש להיזהר ממגעו ביין שאינו מבושל?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה דינו של אדם שמחלל 

שבת בפרהסיה, ומה ומה גדרה של פרהסיה.. ג( האם יש הפרש בין אם מחלל בכל 

מקום או שעל כל פנים בבואו למקום ששומרים את השבת הוא מכבד ואינו מחלל 

בפרהסיה. ד( האם האיסור הוא דוקא אם מוזג מהיין או אפילו אם מוזגים לכוסו 

ללא שיגע בו.

ראשית יש להביא את המובא ברמב"ם הלכות שבת פרק ל הלכה טו, שאיסור 

כל מצות התורה,  כנגד שאר  כל אחת משתיהן שקולה  זרה  עבודה  ואיסור  שבת 
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והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא ובינינו לעולם, לפיכך כל העובר על שאר 

המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרהסיה הרי הוא כעובד 

עבודה זרה, ושניהם כגוים לכל דבריהם.

ומסיבה זו משבח הנביא ואומר - אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, 

שומר שבת מחללו, וכל השומר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר 

מפורש בקבלה - שכרו בעולם הזה יותר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר אז 

תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר.

והנה בשאלות ותשובות רב פעלים חלק ג' אורח חיים סימן יב כתב, שכל המחלל 

את השבת בפרהסיה, הגדרתו שעושה מלאכה בפני עשרה מישראל, אזי דינו כגוי 

ואינו מצטרף לעשרה, ולאו דוקא חלל בפני עשרה אלא אפילו לא חלל בפני עשרה, 

אם חלל במקום גלוי שנודע לרבים נחשב כאילו חלל בפרהסיה, שהמחלל שבת 

בפרהסיה בפני עשרה מישראל או שהדבר מפורסם וידע שיתפרסם, אזי אפילו אם 

לא עשה אלא פעם אחת במזיד באיסור תורה, ואפילו אם עשה זאת לתיאבון ולא 

להכעיס, הרי הוא כגוי.

ומביא עוד מה שנשאל בעל הבניין ציון, מה נקרא בפרהסיה לענין מחלל שבת 

ולעניין שאר דברים, אם צריך שיעשה העבירה דוקא בפני עשרה מישראל כשהם 

ביחד, או גם בזה שלא בפני זה, והשיב שנראה לו שלא נקרא פרהסיה - אלא בפני 

עשרה מישראל כשהם ביחד, וצדד לומר דגם השפתי כהן ביורה דעה מודה שלא 

נקרא פרהסיה כי אם כאשר יעשה המעשה בפני עשרה מישראל כשהם יחד.

וכותב על דבריו, שלא בירר הדין הזה בראיות, ובאמת אם ניכר שאדם זה עושה 

שאפילו  הדבר  מפורש  אזי  שיתפרסם,  וידע  לרבים  שנודע  גלוי  במקום  מלאכה 

לא חלל בפני עשרה בפועל, הרי זה נחשב כגוי, וגם נראה מדבריו שהוא עושה כן 

בתמידות בכל שבת והדבר מפורסם הרי הוא כגוי.

ומסיק למעשה, שאם עוסק האדם בחנות פתוחה בכל שבת בקבע, אף על פי 

של  בעשה  עובר  זה  הרי  דרבנן,  איסור  רק  מהתורה  מלאכה  איסור  עושה  שאינו 

שביתה מהפסוק שבתון - לדעת הרמב"ן ולפי דעת החתם סופר, נחשב הוא מומר 

לכל התורה כולה, ופסול לכל דבר.
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היין בנגיעתו בבקבוק, אלא רק אם שתה  ואמנם אין המחלל שבת אוסר את 

מתוכו או נגע ביין עצמו, וכמו למשל אם מזג ממנו לתוך כוסו, אבל אם מזגו לתוך 

כוסו, ואין שותים מה שנשאר מכוסו, ואין בעל הבית נותן לו את כוסו ושותה ממנו 

מה שנשאר, אין בכך בעיה.

ומצוות  תורה  שומרים  שאינם  ישראל,  בני  אחינו  בדין  האחרונים  דנו  ואמנם 

לעת עתה, האם דינם לעניין זה כגויים, או שמחמת שלא חינכו אותם כראוי, והרבה 

שיש  בפרהסיה,  שבת  שמחללים  למרות  הכוס  על  שבת  בליל  מקדשים  גם  מהם 

בזה,  להקל  צירופים  עוד  ישנן  אם  ובפרט  במגע  היין  את  אוסרים  שאינם  להקל 

כמבואר בשאלות ותשובות יביע אומר חלק א' סימן יא.

עשרה  בפני  בפרהסיה  שבת  שמחלל  בוודאות  מדובר  שאם  מהאמור:  העולה 

השבת  את  שם  מחלל  ולא  לביתם  מגיע  כאשר  הוריו  את  שמכבד  אף  מישראל, 

בפרהסיה, מכל מקום על פי הלכה הוא אוסר את היין במגעו. ולכן אין לתת לו למזוג 

מהיין לכוסו אם היין אינו מבושל, וכמו כן לא יתן לו אביו מכוסו לאחר הקידוש, 

אלא ימזוג לו לכוסו הפרטי. ]ואמנם עדיף לכאורה שלא ישתמש בשבת זו כלל ביין שאינו מבושל, 

שמא יבוא הבן למזוג מהיין לכוסו ויאסור את היין[.

האם  בבנייה,  חלל  איזה  לסתום  ומעוניינים  הכנסת  בית  משפצים  כאשר 
אפשר לסתום את כולו מבלי להשאיר חלל פותח טפח כמובא בצוואת רבי 

יהודה חסיד?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה מקור האיסור ומה 

טעמו, והאם נאמר בכל פתח או רק בפתח מסוג מסויים )כמו למשל פתח העשוי 

ובין מקום של רשות  בין בית פרטי לציבורי,  יש הבדל  ב( האם  ויציאה(.  לכניסה 

למקום של קדושה כמו בית הכנסת.

ראשית יש להביא את המובא בספר חסידים אות תתשמו - מצוואת רבי יהודה 

החסיד, שלא יסתום אדם חלון או פתח לגמרי בכדי שלא יזיקו אותו השדים, מאחר 

ודרכם לצאת בו, אלא ינקוב בו נקב בכדי שיוכלו לצא דרכו.
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בגלל  סכנה  בזה  שיש  אלא  דלת,  או  חלון  לסתום  איסור  שאין  מכך,  ומשמע 

השדים שניתן להם רשות לעבור במקום מסויים, וכשסותמים אותו הם מזיקים. 

כמו כן משמע שאינו סכנה דוקא לסותם, אלא שהמזיקים יזיקו יותר כשלא יתנו 

חדש  בית  ובונה  ישן  בית  ששיבר  שאדם  תסא,  בסימן  שם  כתב  וכן  לעבור,  להם 

באותו מקום, יש לו ליזהר שלא ישנו החדש מן הישן בפתחים ובחלונות, אלא יכוונו 

לעשות בחדש כמו בישן, ואם לאו יהא להם סכנה בחייהם, מפני הממונים שדים 

או מלאכים. ואם כן מובן שאין נפקא מינה מי הסותם, אלא שהסכנה היא לדרים 

בבית, אף שאחר סתמה.

והנה בשאלות ותשובות יוסף אומץ בסימן לז נשאל, אם יש לחשוש לצואת רבי 

יהודה החסיד בענין סתימת פתח או חלון להניח חור כל שהוא - אף כאשר מדובר 

בכותל המפסיק בין בית לבית הכנסת, כי לכאורה יש לחלק בין בית לבית הכנסת, 

מאחר ובבית הכנסת הוא מקום השראת שכינה, ונראה שאין שם רשות למזיקים 

ללכת שם ואם כן אין את הטעם שכתב רבי יהודה החסיד.

ואף שמצינו בכמה מקומות בגמרא שהיו מזיקים השרויים בבית מדרש, מכל 

מקום יש לחלק, שלענין השראת שכינה הנה בבית הכנסת מאחר שיש שם היכל 

הקדש עם ספרי תורה, שאין רשות להם כלל. שכיון דיש שם השראת שכינה אין 

דרך למזיקים ליכנס שם.

והוא דחה דבריו, שמה שכתב שקדושת בית הכנסת כשיש שם היכל ובו ספרי 

תורה  תלמוד  וחמור  מאחר  לי,  נראה  אינו  כי  המדרש,  בית  מקדושת  יותר  תורה 

של רבים, ובבית המדרש של רבים אמרו שחמורה קדושתו מבית הכנסת כמבואר 

בבית יוסף באורח חיים סימן קנא. ואם כבר יש לומר שבית המדרש אין קדושתו 

יותר מקדושת מקום ההיכל. אבל כל שאר בית הכנסת ודאי קדושת בית המדרש 

יותר ממנו. ואפשר גם כן שכל מקום הרחוק ממקום ההיכל ארבע אמות, אפשר יש 

רשות למזיקים להיכנס לשם.

מקומו  בכמה  המובא  נוח  יהיה  ובזה  בקדושה,  מדרגות  כמה  שישנם  והאמת 

דוחק  על  לשכר  בנוגע  בגמרא  המובא  וכן  המדרש,  בבית  מזיקים  שהיו  בגמרא 

הבאים לשמוע הלכות הרגל, ומבואר בגמרא שדוחק זה נוצר מהשדים והמזיקים 

המתחככים בהם. והרי בשבת כלה היו רבבות אלפי ישראל ורוב האמוראים קדושי 
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עליון וודאי שישנו השראת שכינה. ועם כל זה היו מזיקים. וצריך לומר על כרחך 

כאמור שכמה מדרגות ישנם בקדושה.

ומה שכתוב בפרק הכונס שאם היו מתפללים עשרה או מלמדים שם תינוקות 

בבית הכנסת אזי אין אפשרות למשחית בבית הכנסת, היינו דוקא להפקיד כליו 

כמפורש שם. אבל יש לחוש עדיין למזיקים. וכותב שם, שעדותי זו ששמעתי מפי 

מזיקים  שהיו  בימיהם  שאירעו  ממעשים  ירושלים  הקודש  בעיר  שער  זקני  רבנן 

בבית הכנסת למרות שהיו שם כמה ספרי תורה ומלמדי תינוקות.

וכן הוא על פי קבלה, כפי שאמרו המקובלים שאדרבה, בכל מקום של קדושה 

ניצוצי  איזה  והסטרא אחרא שואבת  בריחוק ארבע אמות.  יתהלכו  סביב רשעים 

קדושה מכך. ועוד יש לחלק בין סטרא אחרא למזיקים ואין להאריך בזה. ובפרט 

בנידון האמור שאין צריך לכל האמור, מאחר שבכותל האמצעי מבחוץ מצד הבית 

שם יבואו לשאוב ממנו קדושה דרך הפתח והחלון שבינתיים, וצואת רבינו יהודה 

חסיד במקומה.

ולכן מסיים שם, שיש להחמיר גם בבית הכנסת. והיודע מצוואת רבינו יהודה 

חסיד צריך לחשוש, ומי שאינו יודע כלל, עליו נאמר שומר פתאים ה'.

העולה מן האמור: שהיודע מצוואה זו, עליו להקפיד גם במקום קדוש להשאיר 

חלל כל שהוא שלא יסתום אותו, ואמנם יכול לכסותו לאחר מכן באיזה דבר.

מאיזה גיל נחשב שילד הגיע לגיל חינוך לגבי הצורך לחנך אותו במצוות?
בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש חיוב לחנך ילד 

ואן כן מאיזה גיל ומה מקור החיוב. ב( מי חייב לחנך רק האב או גם האם, והאם גם 

כאשר הקטן עושה את האיסור להנאתו יש להפריש אותו מכך, או רק שאנו יש לנו 

לחנכו בדבר כל עוד אינו עושה זאת מעצמו להנאתו.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שמג סעיף 

א, שילד קטן העובר על דברי תורה לצורך הנאתו בלבד, כמו למשל אם הוא אוכל 

נבלות, או שמחלל שבת לצורך עצמו, אין בית דין מצווים להפריש אותו.
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מדברי  בו  למחות  הוא  צריך  גדול,  בשביל  האיסור  את  עושה  הוא  אם  אבל 

סופרים כמבואר בסימן שלד. ואם הוא דבר שמתפרסם לרבים, ויש לחשוש שמא 

יטעו השומעים לומר שדבר זה הוא מותר בשבת, צריך למחות בו - אף על פי שהוא 

השנה  בראש  בשופר  תוקע  הקטן  הילד  אם  למשל  כמו  עצמו,  לדעת  זאת  עושה 

שחל להיות בשבת, שהקול נשמע לרבים והם הרי אינם יודעים שזהו מתקיעת ילד 

קטן, ועל כן למרות שהילד הקטן עושה תקיעה זו לצורך הנאתו בלבד, ואינו עושה 

זאת לאיזה צורך גדול וכיוצא בזה, מכל מקום מאחר ויבאו אנשים לטעות ולומר 

שתוקעים בשופר גם כאשר ראש השנה חל בשבת צריך למחות בו ולהפריש אותו 

מכך.

ואמנם אביו של הקטן, מכיון שהוא מצווה מדברי סופרים לחנך את בנו או בתו 

- אפילו במצוות עשה משהגיעו לחינוך, כל שכן שמחוייב מדברי סופרים לגעור 

דברי  של  איסור  על  ואפילו  תעשה,  לא  איסור  על  מלעבור  אותם  ולהפריש  בהם 

סופרים. ואם אינו מפריש אותם מאיסור של תורה, צריכים הבית דין למחות בידו, 

אבל אם אינו מפריש אותם מאיסור מדברי סופרים, אין צריכים בית דין למחות בו.

וידיעתו  גיל החינוך במצוות עשה, הוא בכל תינוק לפי חריפותו  והנה שיעור 

- בכל דבר לפי ענייניו, כמו למשל ילד קטן שכבר יודע מעניין שבת, חייב לשמוע 

קידוש והבדלה, וכן ילד קטן שיודע להתעטף כהלכה חייב בציצית, כמבואר בסימן 

יז, וכן כל כיוצא בזה בשאר כל המצוות - בין במצות עשה של תורה בין במצוות 

של דברי סופרים.

אבל שיעור גיל החינוך במצוות לא תעשה - בין של תורה בין מדברי סופרים, 

הוא בכל תינוק שהוא בר הבנה, כלומר כל תינוק שמבין כשאומרים לו שזה אסור 

לעשות או לאכול. אבל תינוק שאינו בר הבנה כלל, אין אביו מצווה למנוע אותו בעל 

כורחו מלאכול מאכלות אסורות או מלחלל שבת, - אפילו כאשר מדובר באיסור 

של תורה, כיון שאינו מבין כלל את העניין שמונעו ומפרישו ממנו. למשל אם הילד 

הקטן הוא כהן, אינו צריך להוציאו מבית שהטומאה בתוכו, - אלא אם כן הוא בר 

הבנה בעניין טומאה וטהרה, שאזי אביו מצווה להוציאו.

ומצוות חכמים לעניין חינוך הבנים הוא דוקא על הגברים, אבל אמו אינה מצווה 

כלל לחנך את בניה, - בין במצות עשה בין במצוות לא תעשה.
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וכל זה לענין להפרישו מאיסורים, אבל לתת לו איסור בידיים, אסור לכל אדם 

מן התורה - אפילו אם מדובר בילד קטן מאוד - שאינו בר הבנה כלל. ולמדו זאת 

חכמים מהפסוק 'לא תאכלום' שפירשו חכמים לא תאכילום לקטנים. ואפילו דברים 

האסורים מדברי סופרים אסור להאכילם, אפילו אם הם צריכים לכך, ואפילו אם 

הוא חולה - כל שאין בו סכנה, כמו שאסור בגדול. וכן אסור להרגילו בחילול שבת 

ומועד, אפילו בדברים האסורים משום שבות.

]ואמנם כל זה מעיקר הדין, וכיום ישנם מנהגים בקהילות שונות, במצוות שונות, שמתחילים לחנך את 

הקטנים כבר מגיל קטן ביותר, - אף לפני שהגיע לגיל חינוך כמחויב על פי הלכה. וכל אחד יעשה בזה כפי 

מנהגו[.

העולה מהאמור: לגיל חינוך אין זמן קבוע, אלא הוא משתנה מילד לילד לפי רמת 

חכמתו והבנתו. ואמנם ההגדרה המחייבת את החינוך - משתנה בין מצוות עשה 

למצוות לא תעשה: במצוות עשה הוא מהזמן שיודע את המובן הטכני של המצווה, 

וכיוצא בזה. ובמצוות לא  כמו שיודע מעניין השבת, או שיודע להתעטף בציצית. 

תעשה, הוא כבר מהזמן שהוא ביכולת הבנה כאשר אומרים לו שדבר מסויים אסור 

לעשותו. )ויותר, וכל אחד יעשה לפי מנהגו(.יש קהילות שנהגו בדברים מסוימים 

לחנך מגיל קטן

מי שאוכל פת יותר מכביצה כפי שרגילות היא באכילת סנדוויץ, האם יש 
בכך חוסר דרך ארץ כמובא בשולחן ערוך בהלכות דרך ארץ בסעודה?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( לפי מה נקבע 

חוסר דרך ארץ, האם לפי כל אדם או לפי מנהג המקום או שהשולחן ערוך קובע 

זאת לכל מקום ולא משנה מה נוהג המקום. ב( מה טעם האיסור, האם מצד מיאוס 

שאר הסועדים שזה תלוי בכל מקום לפי הרגילות, או מפני שנראה כרעבתן.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, 

כביצה  בשיעור  פרוסה  אדם  יאכל  שלא  ז,  סעיף  קע  סימן  המזון  וברכת  סעודה, 

ויותר, ואם אכל הרי זה גרגרן. ובמשנה ברורה שם סימן קטן יט הביא מה שהבית 

יוסף מצדד, לומר שאפילו לאחוז בידו כשיעור ביצה אינו כדאי, אף על פי שאינו 

אוכל אותו בבת אחת.
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דבר  בכל  אבל  המקום,  באותו  כן  לעשות  הרגילות  אין  אם  דוקא  זהו  ואמנם 

שדרך העולם להחזיקו אף כאשר הוא יותר משיעור כביצה, אזי אין חשש להחזיק 

אותו כך בידו, ואין בזה משום חוסר מדת דרך ארץ, כמבואר בשאלות ותשובות אור 

לציון חלק ב' פרק מו סעיף ז'. וכמו למשל כריך סנדווי'צ, פיתה, וכיוצא בזה. ואמנם 

יש הסוברים שראוי להחמיר גם בזה.

כי הנה ישנה בעיה לעשות שינוי בהנהגה משאר בני אדם באותו המקום, שאם 

כן  רגילות לראות  זה  כך, או שאין  בו סועד אינם אוכלים  שאר הסועדים במקום 

בדרך אכילת בני אדם במקומם, אלא אם כן הוא גס רוח ואינו שומר על כבודו, הרי 

שיש מצד דרך ארץ בסעודה שלא לעשות כן בפניהם.

וכפי שכותב בזה בספר אגרא דפרקא אות קכב: נראה לי בדרכי האדם לעבודת 

הבורא במידותיו ותנועותיו בדרכו והילוכו בקדושה, מה טוב לאדם שיחזיק לעצמו 

דרך כזה שהוא כטבעו של עולם ולא לאחוז לעצמו מנהג שלא כטבעו של עולם 

- הגם שכוונתו לעבודה אמתית. והוא מאמר האשה השונמית - בתוך עמי אנכי 

יושבת.

ושם מביא שאין רק מצד דרך ארץ אלא יתירה מזו, אפשר שמעורר עליו בזה 

את מידת הדין, כי כאשר יאחז האדם לעצמו דרך חוץ לטבעו של עולם, יתעוררו 

המלחמות  נגד  לעמוד  בידו  יכולת  יהיה  אם  יודע  ומי  קטרוגים,  ושלום  חס  עליו 

והקטרוגים אשר יעמדו כנגדו, ומסיים שם שכל זה הבין לא מסברתו האישית, אלא 

מפי סופרים ומפי ספרים, ואי אפשר לפרש כל זה בכתב, כי זה תלוי בהשכלת נפש 

המשכלת.

וכן מביאים הפוסקים ממסכת כלה רבתי פרק ט, שם מובא שלא ישמח אדם בין 

הבוכים, ולא יבכה בין השמחים; ולא יהא ער בין הישנים, ולא יהא ישן בין הערים. 

הרי שכללו של דבר הוא שלא ישנה האדם מדרך שאר חברו ובני אדם הנמצאים 

במקומו. כמבואר בבאר היטב בשולחן ערוך שם אות טז.

כמו כן יש לחשש בעשייה זו למיאוס חבריו בהנהגה זו, שהרי אין זה רק שינוי 

מנוהג שאר בני אדם )במקרה והוא כך באמת(, אלא הנהגה מעין זו בהרבה פעמים 

מאוסה לשאר בני אדם הנמצאים עמו בסעודה, ויש בזה בעיה הלכתית מדיני דרך 

יעשה  טז, שם מבואר שלא  ארץ בסעודה, כמבואר בשולחן ערוך סימן קע סעיף 
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מיאוס  מצד  אלו  בפעולות  יש  אם  שעמו,  אדם  בני  בפני  בסעודה  פעולות  אדם 

מצדם. וכמו למשל נפיחות מהאף והפה, או שרוקק שם, וכל כיוצא בדברים אלו.

העולה מן האמור: שכל מי שמשנה מדרך אכילת שאר הסועדים באותו מקום, 

כמו למשל אם אוכל כריך עבה שבדרך כלל רוב בני אדם מתביישים מחוסר דרך 

ארץ לאכול כך בפני אחרים, לא יאכל כך, אלא יוציא חלק מתוכן המילוי, עד שלא 

כי  )והאוכל כך כשאוכל בפני עצמו יש מקום להקל, אם  יהיה בהגדרה האמורה. 

ראוי להחמיר גם בזה(.

האם דין 'וקדשתו' הנאמר לגבי כהן, ישנו באיזה אופן שהוא גם לגבי לוי, או 
שזהו דין מיוחד רק בכהן בלבד?

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

דין וקדשתו ועל ומי נכלל בזה. ב( האם בלוי שינו באיזה אופן שהוא חלק מכך או 

מצד הידור על כל פנים. ג( האם יש הבדל אם יש כהן במקום או לא.

ראשית יש להביא את המובא במשנה במסכת קידושין פרק ד, עשרה יוחסין 

עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי אסופי. ובמסכת 

הוריות דף יב עמוד ב, מבואר, שכל המקודש מחברו הוא קודם את חברו.

'וקדשתו',  הפסוק  על  ישמעאל  רבי  דבי  מתנא   - שם  מבואר  הדברים  ומקור 

שדרשו חכמים - לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון, ולברך ראשון, וליטול מנה 

יפה ראשון.

ועל פי זה נפסק בשולחן ערוך הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף ג, שכהן 

מדרשה  זאת  הביאו  ובפוסקים  ישראל.  ואחריו  לוי,  ואחריו  ראשון,  בתורה  קורא 

נוספת שישנה בגמרא, מכך שכתוב בפסוק בנוגע לנתינת ספר התורה ממשה, - 

'ויתנה אל הכהנים בני לוי', ושאלו בגמרא לכאורה אין אנו יודעין שהכהנים הם בני 

לוי, ומה ההדגשה בפסוק שהכהנים הם בני לוי? ומתרצת שמכך יש ללמוד שיש 

להקדים בעליה לקריאת התורה קודם את הכהנים ואחר כך את הלווים - בני לוי.

ובהמשך הסימן מבואר שאם נכנס הכהן לבית הכנסת לאחר שהתחיל הישראל 

לברך ברכת התורה, אינו פוסק, אבל אמירת 'ברכו' בלבד עדיין לא נחשבת התחלה, 



329שונות      

בבית  כהן  אין  ואם  יקרא.  ואז  ולוי  כהן  עד שישלימו  בתיבה  הישראל  עומד  ובזה 

הכנסת, אזי קורא ישראל במקום כהן, ולא יעלה אחריו לוי. שמאחר וישראל קרא 

לפניו, אזי אם יעלה אחריו לוי, יאמרו שהראשון היה כהן. ואף שאמר הגבאי 'במקום 

כהן' כאשר קרא לישראל, מכל מקום חוששים אנו לאנשים שנכנסו רק כעת ולא 

שמעו מה שהכריז 'במקום כהן'.

וכתב הרמ"א משכל מקום יכול הלוי לעלות לעליית ראשון יוכל לעלות. וכאשר 

קוראים אותו לעלות, יש לומר 'במקום כהן', בכדי שלא יטעו לומר שהוא כהן.

כמו כן מצינו בהלכות בציעת הפת וברכת המזון בסימן רא סעיף ב, שלא יקדים 

חכם ישראל - לכהן עם הארץ לברך לפניו בדרך חק ומשפט, אבל לתת לו החכם 

רשות שיברך, אין בכך כלום. אבל אם הכהן הוא תלמיד חכם אזי מצוה להקדימו, 

שנאמר: וקדשתו שלמדו מכך - שיש לכבדו לפתוח ראשון ולברך ראשון.

נזהרים עכשיו להקדים  עיון למה לא  ד', שצריך  וכתב במגן אברהם שם אות 

הכהן לכל דברים אלו, ויש ליזהר בזה מאחר שהם מהתורה, ומיישב שאפשר שזהו 

משום שאין אנו בקיאים ביחוסי הכהונה כמבואר בסוף סימן תנז. ובמשנה ברורה 

כתב,  למנהג,  טעם  קצת  למצוא  שמצדד  אברהם  המגן  דברי  את  שהביא  לאחר 

שמכל מקום לכתחילה בוודאי יש ליזהר בזה.

כמו כן הביא במגן אברהם שם, שזהו רק לכבוד הכהן, ובאמת אם הכהן רוצה 

לחלוק כבוד לאחר - מותר.

ובנוגע להקדמת לוי לישראל כתב בטור שם בשם יש אומרים, שצריך להקדים 

אף הלוי לישראל שהרי התנא רבי יהושוע בבן לוי אמר - מימי לא בירך ישראל 

גדולתו אמר  ושם מצד  הוכחה מכך, מאחר  נראה  דבריו שאין  על  כתב  אך  לפני. 

ולא מצד הדין. והבית חדש כתב ליישב דעתם, כי אי אפשר לומר שלא סעד מימיו 

אצל מי שגדול ממנו ולמרות זאת בירך הוא. וכן יסד בחרוז נודה לשמך - 'ברשות 

הכהנים והלוים', ומאחר ומצינו שלגבי ליטול צדקה ולקרות בתורה הלוי קודם, אם 

כן הוא הדין לגבי שאר דברים כי אין לימוד למחצה.

יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא סעיף ט, שאם היו  וכמבואר בשולחן ערוך 

לפניו עניים הרבה, ואין בכיס לפרנס או לכסות או לפדות את כולם, מקדים הכהן 

ללוי, והלוי לישראל.
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לישראל.  קודם  לוי  כהן,  שאין  שבמקום  ד',  אות  שם  גיבורים  במגן  כתב  וכן 

שוין  הם  אם  לישראל  כן  גם  הלוי  להקדים  שטוב  יג,  אות  שם  ברורה  ובמשנה 

מקדימים  שהרי  הצדקה,  בנתינת  וכן  המוציא,  ובברכת  המזון,  בברכת   - בחכמה 

אותו בקריאה גם כן לפני ישראל.

העולה מן האמור: לכתחילה יש להקדים גם כיום את הכהן לגבי כל דבר בעל 

חשיבות. ואך לוי מצאנו שכתבו הפוסקים כמה דיני קדימה לגביו )כמו למשל לגבי 

צדקה וקריאת התורה(, ויש פוסקים שהסיקו מכך שכמו כן הוא הדין גם לגבי שאר 

דברים )כמו ברכת המזון, וכדומה( שנכון להקדימו לישראל.

אדם שמעוניין לנדור נדרים לצורך מצווה, האם יש בכך איזה מניעה?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם יש עניין 

בדברי מצוה  ב(  היתר.  לדברי  דברי מצוה  בין  יהיה הבדל  והאם  להימנע מלנדור, 

עצמם האם יהיה הבדל בין מצוות מהתורה לבין דברי סופרים, או עניינים התלויים 

במנהג בלבד. ג( האם יש הבדל בין אם יודע שיעמוד בכך או שיש לו חשש שלא 

יעמוד בכך.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רג, 

וכותב המחבר  ואיזה הם מגונים.  נדרים משובחים  שם עוסק הסימן בעניין איזה 

בסעיף א, שאין לאדם להיות רגיל בנדרים. ועד כדי כך שכל הנודר, - אף על פי 

שמקיים את הנדר, מכל מקום - נקרא רשע ונקרא חוטא. וכמו כן אם איחר אדם 

נדרו שנדר, 'פנקסו נפתחת', כלומר, שמדקדקים עליו מן השמים במידת הדין האם 

ראוי לחסדים.

והנה אמרו חכמים ומובא בשולחן ערוך שם, שכל אדם הנודר נדר, נחשב כאילו 

בונה במה בשעת איסור הבמות. והמקיים את הנדר, נחשב כאילו הקריב עליו קרבן 

)המורה על איסור הדבר, מאחר ואסור להקריב בשעת איסור במות על הבמות(. 

כלומר כוונת מאמר רבותינו זה להדגיש, שטוב יותר שישאל על נדרו ויתיר אותו, 

ולא יחיה עם נדרו.
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ואמנם כל המדובר שעדיך לישאל על הנדר מאשר לקיימו - הוא דוקא בשאר 

נדרים של רשות, אבל נדרי הקדש אדרבה - מצוה לקיימן. ולא ישאל עליהם להתיר 

אותם אלא בשעת הדחק.

אך כל זה זה דוקא לאחר שנדר, שאזי אנו מחלקים ואומרים שאם מדובר בנדרי 

ולא  אותו  שיקיים  עדיף  מצוה,  בנדרי  מדובר  ואם  נדרו,  על  שישאל  עדיף  רשות 

ישאל על נדרו להתירו. אבל לגבי לנדור נדר לכתחילה, אמרו חכמים ומובא להלכה 

שצריך האדם ליזהר שלא ידור שום דבר, ואפילו צדקה לא טוב לנדור. אלא אם ישנו 

את הכסף מזומן בידו, יתן מיד. ואם אין לו את הכסף מזומן, אזי לא ידור לצדקה 

עד שיהיה לו את הכסף בפועל. ואם פוסקים צדקה - וצריך לפסוק עמהם, יאמר - 

שמקבל על עצמו לתת 'בלא נדר'.

אולם ישנם אופנים יוצאים מהכלל בהם התירו לנדור: א( אם מדובר בעת צרה 

לאדם וכיוצא בזה - מותר לנדור. ב( כמו כן אדם שקיבל על עצמו לשנות איזה פרק 

בתורה, והוא מפחד שמא יתעצל מללמוד את אותו הפרק שקיבל על עצמו, מותר 

ויעבור  יצרו  שיתקפו  מפחד  אם  וכן  זאת.  לעשות  עצמו  את  לזרז  בכדי  לנדור  לו 

על איזו מצוה ממצות לא תעשה, או יתרשל מקיום מצות עשה, אזי מצוה לישבע 

ולנדור בכדי לזרז את עצמו בדבר.

כמו כן, מי שנדר נדרים בכדי לבסס את דעותיו באופן הישר ולתקן מעשיו, הרי 

הוא זריז ומשובח. למשל: אדם שהיה זולל באכילה באופן שאינו ראוי, ועל כן אסר 

עליו בנדר את הבשר שנה או שנתים. או שהיה מכור ליין ועל כן אסר את עצמו 

מי  כן  וכמו  לעולם.  על השכרות  או שאסר את עצמו  לזמן מרובה.  היין  על  בנדר 

שהיה רודף ונבהל להשיג כסף, עד שהיה מעביר אותו על דעת התורה או הנהגות 

ראויות, ואסר על עצמו את המתנות או שלא להנות מאנשי מדינה בה מתגורר. וכן 

מי שהיה מתגאה ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים אלו, הרי אלו כולם דרך עבודה 

להשם הם. ובנדרים אלו וכיוצא בהם אמרו חכמים: 'נדרים - סייג לפרישות'.

את  ירגיל  ולא  איסור  בנדרי  אדם  ירבה  לא  עבודה,  שהם  למרות  מקום,  ומכל 

עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהם, - בלא נדר.

העולה מן האמור: שהדבר מתחלק לכמה אופנים:
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אם נודר נדר בדברי הרשות אסור לנדור כלל. ]ואפילו אם מדובר שנודר לצורך צדקה גם כן 

לא טוב לנדור, אלא אם יש לו - שיתן. ואם אין לו שימתין עד שיהיה לו בפועל. ואם מכל מקום רוצה לקבל על 

עצמו לתת סכום מסויים בהמשך, יפרש שהקבלה היא 'בלי נדר'[.

אך אדם הנמצא בעת צרה מותר לו לנדור בכדי להרבות בזכויות שיוציאו אותו 

מהצרה. כמו כן לזרז את עצמו לצורך מצוה מפני שירא שלא יעשה אותה, או לנדור 

בכדי לכפות את היצר באיזה איסור שמפחד שיכשל בה - מצוה לנדור.

לו  אין  זאת  ובכל  משובח,  הדבר  מידותיו  את  לתקן  כדי  נדרים  שנודר  ואדם 

להרבות בהם. אלא ישתדל לפרוש מהם 'בלי נדר'.

אדם שלובש חולצה קצרה, האם מותר לו לעמוד להתפלל כשליח ציבור?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( האם ישנו חשש 

איסור להתפלל עם חולצה קצרה והאם יהיה הבדל בין תפילה לעצמו לבין שליח 

ציבור. ב( האם ישנו הבדל עד היכן מגיע 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  בשולחן ערוך סימן 

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 
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דיבור המתחיל קיבורת. ואף על פי שמהמרפק ולמטה לצד כף היד, מגולה, אין בכך 

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.

לעמוד  יכול  המרפק,  עד  הזרוע  את  מכסה  החולצה  שאם  האמור:  מן  העולה 

- מגולה, הוא  - שבין המרפק לכתף  ציבור, אבל אם חלק מהזרוע העליון  שליח 

לא יכול לעמוד שליח צבור, כי זה לא כבוד הצבור. )אבל להתפלל לעצמו כך מותר 

מעיקר הדין(.

האם  לבדוק  מעוניין  ואדם  שימוש,  ללא  רב  זמן  שעמדה  בשמים  קופסת 
נשאר בה הריח, או שכבר פג הריח וחלף, האם מפני ספק זה צריך לברך לפני 

שמריח, או לא?
תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( ראשית יש לעיין 

מה המקור לברכת הריח, וכן מה הדין בספר ברכה. ב( במקרה שכזה האם עלינו 

ללכת אחר החזקה הראשונה שמסתבר שנשאר ריח טוב בבשמים. ג( אולי יש לומר 

שבכלל יש להימנע מלהריח כדי לא להיכנס לספק ברכה, או שאין אומרים כן.

מביא  שם  א',  סעיף  רטז  בסימן  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שמריח.  לפני  שיברך  עד  טוב  מריח  להנות  לאדם  שאסור  הדין  עצם  את  המחבר 

שיהיה עובר לעשייתו וכמו בהנאת אכילה, ואם שכח מלברך לפני אינו יכול לברך 

לאחר מכן כי נפסקה הנאתו.

ואמנם לאחר שמריח אינו צריך לברך כלום. מאחר וזהו הנאה מועטת שנפסקת 

 - מכן  לאחר  רב  זמן  עוד  ממנו  ונהנה  במעיו  שמתעכל  לאכילה  דומה  ואינו  מיד 

ששבע ממנו. כמבואר בבאר היטב אות א', שלכן ג לא מברכים שהחיינו על ריח טוב 

חדש, וכן על קול ערב לא מברכים כי הנאתו אין בה ממשות, וכן על רחיצה וסיכה 

מאחר ולא נכנסים לגוף.

ומקור הברכה על הריח הוא נלמד מהברכה על הנאת אכילה, שכמו שבאכילה 

ושתיה אין נהנים לפני שמברכים עליהם, כמו כן לפני הנאת הריח אין נהנים לפני 

ודרשו  הללוי-ה,  י-ה  תהלל  הנשמה  כל  בפסוק  שכתוב  וכמו  כך,  על  שמברכים 
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הריח,  זהו   - הגוף  ולא  נהנית ממנו  דבר שהנשמה  איזהו  לברכה,  זכרונם  חכמינו 

שהוא הנאת הנפש ולא הנאת הגוף, וגם על כך יש להלל את הבורא. משנה ברורה(.

יום כיפור שמותר להריח ריח בשמים, למרות שנאסרה  שלכן מובא בהלכות 

ולא  הגוף,  הנאת  רק  הוא  הכיפורים  ביום  האסור  עינוי  כי  ושתיה,  אכילה  הנאת 

הנאת הנפש כמו הריח שהיא לא נאסרה.

ואדם שרוצה לבדוק איזה ריח שלפניו אם יש בו ריח או אין בו ריח, או שרוצה 

או בכדי לקחת עמו מאיזה  לא,  או  לבדוק את הריחות בשמים אם לקנות אותם 

גינה ומעוניין לבדוק האם אוהב ריח זה. וכמו כן אדם שהצטנן, ואין חוש הריח שלו 

באותה עת חזק, ומעוניין לבדוק האם מריח היטב את הריח שלפניו או לא. בכדי 

לדעת האם לברך. מבואר בפוסקים שיכול להריח בלא ברכה בכל אלו, כמבואר בכף 

החיים סימן קטן ג' בשם ספר אדני פז. וכן הוא בבן איש חי שם אות ב'.

ומקור דבריהם הביאו מהמבואר בשולחן ערוך בסימן רי סעיף ב', שהתירו לאדם 

לטעום מעט מתבשיל בכדי לבודקו האם הוא ראוי לאכילה או האם חסר בו מעט 

מלח וכדומה, כי אין כוונתו בטעימה זו לצורך אכילה ממש, אלא לצורך אחר. ואם 

כן כמו כן בנידון דידן, מאחר ואין כוונתו בכל אלו להנאת הריח ממש כשלעצמה, 

אלא לצורך אחר לבדוק האם לקנות או האם חוש הריח שלו פעיל כראוי, וכיוצא 

בזה, שוב דינו כמטעמת אכילה שאין צורך לברך על כך.

בין  הבדל  שישנו  וסוברים  מאחר  מכך,  להימנע  שכתבו  פוסקים  יש  אמנם 

הדינים, שבמטעמת פולט מיד לאחר מכן ואין זה נכנס לגוף, מה שאין כאן שהריח 

נכנס ונהנה, ודינו כמו אם בלע את הטעימה שיש אוסרים זאת, ואם כן כמו כן כאן 

יש להימנע, כמבואר בברכת הבית שער כו. אך במוצאי שבת שצריך לכך אין לו 

להימנע.

העולה מן האמור: שאם כוונת האדם רק לבדוק את הדבר אם יש בו ריח ולא 

לצורך הנאה ישירה מהבושם, אזי אינו צריך לברך על כך, וכפי שהוא הדין בטעימת 

אוכל שאין מברכים על כך. )בפרט בנידון השאלה שישנו ספק אם בכלל יש ריח(
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האם יש בעיה הלכתית לקנות לילדים בובות תלת מימד גדולות של צורות 
בעלי חיים לצורך משחק ושעשוע?

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

בהלכה לאסור החזקת צורות של דברים שונים. ב( אם כן, האם יש הפרש באיזה 

בהמות  אדם,  בני  השמים,  גרמי  צורות  על  מדובר  אם  למשל  כמו  מדובר:  צורה 

וחיות, וכדומה. ג( כמו כן יש לעיין אם יש חילוק לאיזה צורך רוצה זאת: אם זהו 

לצורך נוי, משחק ושעשוע וכדומה. ד( כן יש לעיין האם הדין ישתנה בין אם מדובר 

בצורות שלימות או בצורות שאינם שלימות.

ד,  סעיף  קמא  סימן  דעה  יורה  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

שאסור לצייר צורות המובאים בתורה או במדרשי חכמים - שהם בדוגמת מדור 

דוגמת  שהם  יחד,  ונשר  שור  אריה  אדם   - של  פנים  ארבעה  למשל  כמו  שכינה, 

ארבעת פני המרכבה העליונה. וכן צורות של שרפים ואופנים ומלאכי השרת. וכן 

צורת אדם לבדו, כל אלו אסור לעשות אפילו הם לנוי. ואפילו אם גוי עשה לו את 

אותה הצורה, אסור להשהות אותם בבית. ורק אם מצא אותם אזי הם יהיו מותר 

בהשהיה בבית, אלא אם כן מדובר בצורות של חמה או לבנה שדרך הגויים לעבוד 

אותם, או שיש הוכחה שעשו את הצורות האלו לצורך עבודת כוכבים, שאזי הם 

אסורים כמו כל שאר הצלמים,

אמנם כל האמור לאיסור, הוא דוקא כאשר מדובר בצורות בולטת. אבל בצורות 

שוקעות, כמו אותם שאורגים צורות בבגד וכן אלו שמציירים בכותל על ידי צבעים 

הם  אם  בין  וכוכבים, אסור  ולבנה  חמה  של  צורות  אולם  לעשותם.  מותר  שונים, 

ולהורות הלכה  ואם עשו אותם בכדי ללמוד להבין  בין אם הם שוקעות.  בולטות 

למעשה מה מותר ומה אסור, אזי כל הצורות מותרות ואפילו אם הם בולטות.

בצורות  דוקא  הוא  צורות  של  זה  איסור  שכל  המחבר  כותב  הסימן  ובהמשך 

אילנות  של  צורות  וכן  ודגים,  עופות  חיות,  בהמות,  של  צורות  אבל  האמורות, 

ודשאים וכיוצא בהם, מותר לצור אותם, ואפילו אם היתה הצורה בולטת.

כמו כן מביא 'יש מי שאומר', שלא אסרו בצורת אדם ודרקון - אלא דוקא אם 

מדובר בצורה שלימה בכל איבריה, אבל אם הוא מדובר בצורת ראש בלבד ללא גוף, 
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או גוף בלא ראש, אין בה שום איסור לא במוצא אותו ומעוניין להשהותו בבית, ולא 

בעושה אותו מלכתחילה, וכן נוהגים בפועל.

ולפי זה כתבו הפוסקים, שיש מקום להקל בקניית בובות העשויות תבנית חצי 

גוף העליון, שיש להם שתי עיניים ושתי אזנים וחוטם שלם, וצוואר וידיים. וכמו כן 

אפשר להקל באותם העשויות כדמות אדם המצוייר מצד אחד בלבד, - בעין אחת 

וחצי חוטם ויד אחת ורגל אחת, אף על פי שהם שלמות מכף רגל ועד ראש. כמבואר 

בשאלות ותשובות יביע אומר יורה דעה, חלק ג סימן ח.

עוד כתבו הפוסקים שהמבואר בהלכה שאסור לעשות צורת אדם לנוי, זהו רק 

בדבר קבע, שיטעו לומר שיש בהם ממש. אך אין בכלל זה צורות העשויות בדרך 

עראי לפי שעה, כגון לשחק בהם או בכדי להתלמד שהם מותרים, מאחר ולא יבואו 

וכן  בהם,  לשחק  בכדי  לתינוקות  שעושים  פרצופים  אותם  זה  ולפי  בהם.  לטעות 

אותם שעושים המשחקים לשחק בהם, הואיל ואינם עשויים בדרך קבע אלא ארעי 

לצורך משחק התינוקות. כמבואר בשאלות ותשובות מהרי"ט שם סימן לה.

שהמוצא  ג',  סעיף  שם  ערוך  בשולחן  המבואר  מצד  זאת  להתיר  יש  בנוסף, 

כלים ועליהם צורת חמה ולבנה או דרקון, אם הכלים מכובדים - כמו למשל נזמים 

וטבעות, הרי הם אסורים כי בודאי נעשו לשם עבודה זרה. אולם אם הם מבוזים, 

כמו למשל כוסות ששותים בהם, מותרים, מאחר ולא נעשו אלא לנוי בלבד, וכמו כן 

צורות הבובות שעיקר עשייתם לתינוקות לשחק בהם, ודרכם שמתגלגלים על ידם 

בטיט ואשפה ובכל מיני מקומות מלוכלכים ומטונפים, הרי הם נחשבים כמבוזים 

ואיסור. כמבואר בשאלות ותשובות  וממילא אין חשד  שאין דרכם לעבוד אותם, 

פרי השדה חלק ג', סימן לח.

העולה מן האמור: שכל עוד מדובר בצורות של בעלי חיים כמו בהמות חיות 

ועופות אין לאסור זאת כלל, וזה גם אם מדובר שהם שלמים לגמרי עם כל האברים 

ואפילו אם הם תלת מימד.

אם גם אם מדובר בשאר צורות, כל עוד מדובר בבובות משחק אף שהם בתבנית 

אדם מכל מקום מי שמקל בכך יש לו על מה לסמוך. ואולם מי שמחמיר לא לקנות 

אם מדובר בתבנית אדם שלם וכיוצא בזה, יחמיר לעצמו.
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אדם שמתעכב מלשלם את כסף השכירות שאמור לשלם בכל תקופת זמן 
על שהותו בבית שכור, האם עובר בזה משום איסור ה'כובש שכר שכיר'?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( מה בדיוק הגדר 

של איסור הלנת שכר שכיר. ב( כמו כן יש לעיין האם האיסור חל על כל חוב שיש 

לו לגבי אחרים, או רק כמו שמפורש בפסוק, אם מדובר על הלנת תשלום שכירות 

של פועל שעבד עם בעל הבית. ג( כמו כן יש לעיין האם יש חילוק בין תשלום של 

שכיר אדם, לשכירות קרקע השייכת לאדם.

ראשית יש להביא את המובא בגמרא במסכת בבא מציעא דף קיא עמוד א, שכל 

הכובש שכר שכיר עובר בחמשה שמות הללו, וכן על מצוות עשה, והם: א. משום 

'בל תעשק את רעך', ב. משום 'בל תגזל', ג. משום 'בל תעשק שכיר עני', ד. משום 

'בל תלין', ה. משום 'ביומו תתן שכרו', ו. משום 'לא תבא עליו השמש'. וכפי שמפרש 

שם ברש"י דיבור המתחיל 'בחמשה שמות' - שחמשה הלאוין הן: לא תעשוק את 

רעך, ולא תגזול ולא תלין, ולא תעשוק שכיר עני ואביון ביומו תתן שכרו, ולא תבוא 

עליו השמש, ועשה - ביומו תתן.

וכפי שהובא להלכה ברמב"ם בהלכות שכירות פרק יא הלכה ב, שכל הכובש 

שכר שכיר כאילו נטל נפשו ממנו, שנאמר ואליו הוא נושא את נפשו, וכמו כן עובר 

בארבע אזהרות- ועשה: עובר משום בל תעשוק, ומשום בל תגזול, ומשום לא תלין 

פעולת שכיר, ומשום לא תבא עליו השמש, ומשום ביומו תתן שכרו.

ואופן תשלום החוב בזמן מבואר שם, ששכיר יום גובה כל הלילה, ועליו נאמר 

- לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר, ושכיר לילה גובה כל היום, - ועליו נאמר 

ביומו תתן שכרו. ושכיר שעות של יום גובה כל היום, ושכיר שעות של לילה גובה 

כל הלילה. ושכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע )של שמיטה( - תלוי 

מתי יצאו: יצא ביום גובה כל היום, יצא בלילה גובה כל אותו לילה.

בנוגע  גם  אלא  שכיר,  לפועל  בתשלום  רק  זה  אין  שכיר  שכר  כבישת  והנה 

לתשלום שכירות של שאר מטלטלים שהשכירם לחברו, וכמפורש להלכה בשולחן 

ערוך חושן משפט הלכות שכירות פועלים סימן שלט סעיף א, שמצוה לתת שכר 
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שכיר בזמנו, ואם אחרו עובר בלאו; ואין זה רק בתשלום לשכיר אלא גם שכר בהמה 

או כלים, עוברים בלאו זה, אם מאחר ואינו משלם בזמן האמור.

אבל בנוגע לשכר על שכירות קרקע, מובא שם שיש מי שאומר שאינו עובר. 

ובדרך כלל שאשר המחבר מביא פסק בשם 'יש מי שאומר' אין עיקר להלכה.

ב, שאיסור  בערוך השולחן שם סעיף  ביניהם מבואר בהרחבה  החילוק  וטעם 

כבישת שכר שכיר אינו דוקא בשכר שכיר של פועל שעשה בגופו, אלא הוא הדין 

גם כן אם השכיר לו את בהמתו או השכיר לו את כליו עובר בכל אלו. וטעם הדבר 

ממה שכתוב בפסוק - לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך 

בשעריך, ומה שכתוב בפסוק 'אשר בארצך' מיותר, ודרשו מכך חכמים שבא לרבות 

- כל מה שבארצך, כלומר, כל מה שתשכור בין אדם בין בהמה וכלים גם כן נכללים 

כיון  בהם  גם  נוהג  שכיר  לגבי  הפסוקים הכתובים  שארי  גם  וממילא  זה,  באיסור 

שנקראו בכלל גדר שכירים.

וטעם היש מי שאומר שעל קרקע אינו עובר - אם השכיר לו קרקע ולא שילם 

לו השכירות בזמנו, הוא משם שדורש זאת מדיוק הפסוק - 'בארצך' - ולא ארצך 

עצמה. ואין לומר שהתיבה 'ארצך' באה למעט את חוץ לארץ בה לא נוהג דין זה, 

חובת  הוא שכל מצוה שהיא  והכלל  הגוף',  'חובת  על מצווה שהיא  שהרי מדובר 

הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ.

בביאור  כמבואר  עובר  בקרקע  שגם  הוא  להלכה  שהעיקר  שם  מסיים  אמנם 

הגר"א, מאחר ויש עוד לימוד מהפסוק - 'לא תלין פעולת שכיר אתך', כלומר, כל 

פעולה שאתך - כולל שכירות קרקע.

כי  קרקע  בשכירות  מדובר  אם  גם  להחמיר  יש  שלמעשה  האמור:  מן  העולה 

גם זה כלול באיסור הכובש שכר שכיר, ולכן יש לשלם אותו בזמן שהותנה מראש 

למשכיר - ללא עיכוב מיותר.

]דין זה למעשה הוא למרות שבהלכה מובא 'יש מי שאומר' שעל תשלום שכירות קרקע אין איסור זה[.

אישה מינקת, שתקופה ארוכה הפסיקה להניק כי הרגישה בעצמה שהחלב 
מספיק  שהחלב  מרגישה  תקופה  איזה  לאחר  אמנם  אשה  ונחלש.  פוסק 
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כראוי, ומעוניינת לנמשיך, האם בגלל הפסק זמן שהיה לבנתיים חל עליה 
איסור להמשיך להניק?

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

מסויים שבו אסור להניק. ב( כמו כן יש לעיין אם יש הפרש בין אם פסקה להניק 

ישנו הפרש אם  כן האם  כמו  ג(  להניק.  לא פסקה  לבין אם  להניק,  לחזור  ורוצה 

מדובר בתוך עשרים וארבע חודש מהלידה או לא. ד( האם יש הבדל בין אם מדובר 

בילד בריא וחזק, לבין ילד שנולד חלש וכחוש. ה( בכלל יש לעיין האם ישנו איסור 

לגדול לשתות חלב אשה הנמצא בתוך כלי.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך יורה דעה סימן פא, סעיף ז', שם 

מבואר מהם הדברים היוצאים מהטמא שאסור לאוכלם, ומהם דברים שנחשבים 

כיוצאים מן הטהור ומותר לאוכלם, ומבואר שם בנוגע לחלב אשה, שמותר הוא 

בשתיה כאשר יצא ממנה, כגון שחלבה אותו לתוך כלי או לתוך ידה וכדומה, ומותר 

לכל אדם - גם לגדולים לשתותו. אך כמובן כל זה רק כאשר הוא פירש לתוך כלי 

אם  ואפילו  שרץ,  כיונק  הוא  הרי  עצמם,  האשה  משדה  היונק  אך  האשה.  מגוף 

היא חולבת את החלב לתוך פיו ואינו יונק ממש. וצריך לקבל מכת מרדות מדברי 

סופרים על כך שמרד באיסור חכמים.

אמנם תינוק שהחל לינוק משעה שנולד, יכול להמשיך ולינוק עד שיבוא לגיל 

ארבע שנים אם הוא בריא וחזק שבטבעו, או אפילו עד חמש שנים - אם הוא חולה 

או כחוש וחלש בטבעו. כמבואר בשפתי כהן ומובא בבאר היטב שם אות טו.

והנה כל היתר זה להמשיך לתינוק לינוק עד ארבע שנים לבריא, ועד חמש שנים 

זה. אבל אם אין  גיל  ינק ברציפות ללא הפסקה עד  לכחוש. הוא דוקא באם הוא 

היניקה רצופה כמו למשל אם הוא הפסיק את היניקה לאחר עשרים וארבע חודש, 

וההפסקה היתה שלשה ימים מעת לעת רצופים, אסור לחזור ולינוק אותו שוב.

וזה עצמו דוקא אם הפסקת היניקה היתה מתוך גמילה של בריאות, שאין לו 

צורך בזה, ועל כן הפסיקו את ההנקה, אבל אין זה היה מתוך בריאות, אלא מצד חולי 

- שלא היה יכול לינוק בפיו מחמת חולשה וכדומה. אזי אפילו אם הפסיק לאחר 

עשרים וארבע חודש שלשה ימים מעת לעת, מכל מקום אפשר לחזור ולהניק אותו.
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כמומכן אם פירשה והפסיקה להניקו, וחשבה שיכולה להאכיל אותו כבר כרגיל, 

ולאחר שלשה ימים אינו מעוניין לאכול ורוצה דוקא לינוק, כך שישנו סכנה באם 

לא יניקו אותו, מותר לחזור ולהניק אותו אפילו שזהו לאחר עשרים וארבע חודש, 

ואף לאחר שהפסיק שלשה ימים מעת לעת ויותר.

יכולים  שאזי  או  להניקו,  וחזרו  חולי  מחמת  הפסיק  אם  בין  הפרש  ישנו  אך 

מחמת  הפסיקו  אם  אך  הדין.  כמו  שנים  חמש  או  לארבע  עד  ולהניקו  להמשיך 

בריאות ולאחר מכן המשיכו להניקו שוב מחמת סכנה, אזי כאשר תיפסק הסכנה 

חמש  או  ארבע  לסוף  עד  להניקו  להמשיך  ואסור  ההנקה  את  מיד  להפסיק  צריך 

שנים כמו הדין הרכיל, מחמת שלא הותר להחזירו אלא מחמת הסכנה, כמבואר 

והובא בבאר היטב אות טז. שהפסקה מחמת חולי היא הפסקה של  בפשתי כהן 

שלא  הפסקה  אך  כרגיל.  ממשיך  ודינו  מכן  לאחר  להחזירו  מותר  וממילא  אונס, 

מחמת אונס אלא מצד עצמו כרגיל, אף שהוכרחו לאחר מכן להחזירו מחמת סכנה 

לדינו  לחזור  יצטרכו  הסכנה  תיפסק  וכאשר  החזרה,  של  צדדי  דין  זהו  אז  ואונס, 

שיהיה לפני כן שאסור לחזור ולהניקו. מחמת ההפקה שהיתה ללא אונס.

וכל זה כאשר ההפסקה היתה לאחר עשרים וארבע חודש מהלידה, אבל בתוך 

עשרים וארבע חודש, לא מתיחסים להפסקה כלל, ואפילו פסקה תקופה ארוכה 

מלהניק מכל סיבה שהיא, והאשה מעוניינת מכל סיבה שהיא להמשיך את ההנקה 

יכולה להמשיך ללא כל בעיה. אך רק עד סוף עשרים וארבע חודש מהלידה.

העולה מן האמור: אם פסקה ומעוניינת להמשיך בתוך עשרים וארבע חודשים 

מהלידה, במקרה כזה יכולה להמשיך לחזור ולהניק את התינוק, עד סוף העשרים 

וארבע חודש.

אמנם אם ההפסקה היתה לאחר מכן, אזי הדבר תלוי:

אם מדובר בהפסקה של פחות משלשה ימים מעת לעת, היא יכולה להמשיך 

להניק, אבל אם מדובר בשלשה ימים ולמעלה, היא לא יכולה להמשיך. )אלא אם כן 

ההפסקה יכולה לגרום לסכנה, כמו אם התינוק לא מעוניין לאכול דברים אחרים. 

שבזה יכולה להמשיך כל עוד ישנו סכנה(.
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אדם שקנה ספר תורה כשר אך ישן ולקח אותו לסופר וחידש ושיפץ אותו 
שיהיה יפה יותר, האם יכול לעשות עליו הכנסת ספר תורה?

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

והטעם להכנסת ספר תורה. ב( כמו כן יש לעיין האם עושים זאת רק לספר תורה 

חדש, או מספיק מה שלגבי הבית הכנסת הזה הוא חדש. ג( אם צריך דוקא חדש, 

האם יהיה הבדל אם מדובר בספר תורה ישן שחידשו ושיפצו אותו.

ראשית יש לציין שהכנסת ספר תורה הוא מנהג ישראל קדום, שהיה בו ריבוי 

פרטים במעמד ההכנסה לכבוד התורה. כפי משפרט אדמו"ר הרייץ מליובאוויטש 

באגרות קודש שלו חלק ו' אגרת ה, תריב. ומביא שם בארוכה סדר המעמד במקובל 

מדורות קודמים, ובתוך דבריו כותב: והמנהג המקובל במדינתינו הוא אשר איזה 

הכנסיות  בתי  בכל  מפרסמים  הכנסת,  לבית  התורה  והכנסת  הסיום  לפני  ימים 

שבעיר, אשר ביום פלוני יתקיים בעזרת השם יתברך סיום התורה והכנסתה בבית 

הכנסת, ומזמינים את כל המתפללים לבא לתת כבוד לתורה, היינו גם אלו שלסבה 

מן הסבות כנהוג בין בעלי בתים בענייני כבוד וכדומה או קנאה ושנאה אין רוצים 

לבא להשתתף בסיום הספר, אבל ענין נשיאת הספר והליכתה לבית הכנסת הוא 

כבוד התורה בשעה שישאו את  בזה בשביל  צריכים להשתתף  כללי שהכול  ענין 

הספר תורה לבית הכנסת'.

תורה,  ספר  מסיימים  כאשר  דוקא  הוא  תורה,  ספר  להכנסת  המנהג  והנה 

וכהדגשת המדברים בעניין זה, מנהג סיום והכנסת ספר תורה. והוא משום קיום 

שמחה  שעושים  מהתורה,  מצוה  שהוא  תורה  ספר  כתיבת  של  זו  חשובה  מצוה 

לגמרה של תורה.

יתירה מזו כתבו הפסוקים, שאם אדם קנה ספר תורה מהשוק שלא נכתב עבורו 

במיוחד, והיינו שרק אם ממנה את הסופר שליח עבורו אזי נחשב כאילו הוא עצמו 

כתב את הספר תורה וממילא מחוייב בהכנסה, אבל אם קנה לאחר שנכתב שוב 

אין זה כאילו הוא כתב, וממילא אין עושים הכנסת ספר תורה. וכפי שמבואר בספר 

השומר אמת הלכות קריאת התורה אות ח', שמי שקנה ספר תורה מהשוק שלא 
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נכתב לשמו במיוחד, אזי לא אומרים פיוטים בדרך הבאתו לבית הכנסת כנהוג בכל 

הכנסת ספר תורה חדש.

בזה  מקיים  האם  הפוסקים  נחלקו  אזי  בשותפות,  תורה  ספר  שקנה  ובמקרה 

יוצאים עד שיה א משלו מש לגמרי. כמבואר  מצוות כתיבת ספר תורה או שאין 

ברבי עקיבא איגר בספרו קנאת סופרים הלכות ספר תורה סימן קא. כי אין יוצאים 

בשותפות כי צריך שיהיה לכם. וכן הוא בערוך השולחן סימן רע סעיף יא.

אך יש פוסקים שסוברים שיוצא אפילו בשותפות ונחשב כאילו כל אחד כתב 

את הספר תורה בעצמו, וממילא עושים הכנסת ספר תורה, כמבואר בשפת אמת 

)גור( יורה דעה סימן רע. שגם בשופתות נחשב לכם, ובשאלות ותשובות בית הלוי 

בסימן ל.

מוטעה  שהיה  מאבותיו,  ישן  תורה  ספר  שירש  לאדם  בנוגע  הפוסקים  וכתבו 

מאוד ונתן הרב כסף בכדי לתקן אותו ורוצה להחזיר אותו לבית הכנסת בו היה, 

או לתת אותו לבית הכנסת חדש, אזי יש לעשות בו את הסדר של אמירת פסוקים 

נתינת ספר תורה חדש כאשר מכניסים אותו לבית  וזמירות הנהוג בכל  בשירות 

הכנסת, וכן לעשות סעודה לגמרה של תורה, אך לא עושים הולכה לבית המדרש 

על ידי תופים ומחולות כמו בספר תורה חדש ממש. שלא יטעו ויגנבו דעת הבריות 

מעט  יצמצמו  הסעודה  את  גם  ולכן  ממש,  חדש  תורה  בספר  שמדובר  שיחשבו 

תורה  ספר  הכנסת  הלכות  גבריאל  בנטעי  כמבואר  בזה,  הנהוגה  הרגילה  מהדרך 

פרק יט אות כ', בשם הגאון שמואל וואזנר.

ונהגו  ישראל,  בעם  עתיק  מנהג  הוא  תורה  ספר  הכנסת  האמור:  מן  העולה 

לעשותו רק אם מדובר שאדם כתב )בעצמו או על ידי שליח במיוחד עבורו( - ספר 

תורה חדש. )ואמנם אם כמה כתבו או קנו ספר תורה בשותפות נחלקו הפוסקים, 

והמנהג להקל בזה ולהחשיבו בכלל המנהג(.

ישן ושילם הרבה כסף כדי לשפץ אותו, אפשרי לעשות  ואם קנה ספר תורה 

סעודה בבית הכנסת )פחותה מהרגילות בספר תורה חדש(. אך אין לעשות תהלוכה 

מיוחדת כפי שעושים בספר תורה חדש,
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אורח במקום אחר שנוהגים להחמיר שם בכמה דברים שאינו נוהג להחמיר 
בזה, האם צריך להחמיר שם כמותם?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בכמה דברים: א( קודם כל יש לעיין 

מה גורם לדבר להפוך למנהג המקום. ב( האם זה משנה האם רק היכן שמתארח 

מדובר,  חומרה  איזה  על  משנה  זה  האם  ג(  המקום.  בכללות  או  להחמיר,  נוהגים 

כלומר - האם יש לו שורש בפוסקים או לא. ד( האם יש הפרש אם מתארח שם 

ריבוי זמן או מעט זמן.

ראשית יש להביא את המובא בשולחן ערוך סימן תסח סעיף ד', שאורח שבא 

להתארח במקום אחר, שם נוהגים שלא לעשות מלאכה בערבי פסחים אפילו לפני 

נמצא  עדו  כל  לפני חצות, מכ מקום  לעשות מלאכה  עד עכשיו  נהג  והוא  חצות, 

וזאת  כמותם,  יחמיר  יעשה מלאכה בפרהסיה, אלא  לא  בכך,  במקום שמחמירים 

ביורה דעה  ד'  יהודים, כמבואר באגרות משה חלק  אפילו אם נמצאים שם מעט 

סימן כד.

עוד כתבו הפוסקים. שאפילו אם מדובר במקום בו האנשים אינם שומרי תורה 

ומצוות כראוי ובשלימות, מכל מקום אם מקפידים על מנהגים מסוים על לאורח 

לשנות ממנהגם שנהגו בהם מימי קדם כמנהג אבותם, מאחר ולא חילקו חכמים 

שאפשר  ובפרט  וכראוי.  לשימה  תשובה  דבר  של  בסופו  יעשו  ושמא  בדבריהם, 

שמנהגים אלו מחזיקים את יהדותם המעטה שנאשרה אצלם, ואם יזלזלו במנהגם 

יכול זה להוריד אותם לגמרי מכמה דרבים חמורים יותר. כמבואר שם.

ואמנם זהו רק אם מדובר במנהג שיסודו בפסוקים ובשולחן ערוך, ועל כל פנים 

שנהגו בו אבותיהם אם איזה טעם בדבר ללא שמדובר בקולה נגד דברי השולחן 

ערוך. אך מנהגי מקום שזהו קולה נגד דברי השולחן ערוך או הפוסקים המקובלים 

בעם ישראל. אין שום צורך לנהוג במנהגם, ואפילו אם זו הנהגה שטעונים שמוקבלת 

אצלם מדורות קודמים, כמבואר בשאלות ותשובות משנת יוסף, חלק ז' סימן כ'.

ואמנם כל זה לנהוג כן בפרהסיה, אבל לנהוג כן בצנעה, יכול להקל כפי מנהג 

מקומו ממנו יצא, ואין צריך להחמיר בכך כמנהג המקום, מאחר וכל הצורך לנהוג 

כמנהג המקום הוא שלא לשנות ממנהגם, וזהו דוקא כאשר עושה בפרהסיה, ולא 
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בצנעה. כמבואר במשנה ברורה שם אות יד. ונכלל בזה גם אם עושה כן בפני בני 

ביתו שבאו עמו להתארח, מאחר ואף הם נכללים כמותו. אך בפני אנשי המקום 

אסור אפילו אם כנגד אדם אחד, ואפילו אם נכנס באמצע שעושה יפסיק מיד, )ויש 

מקילים שאין צריך להפסיק כל עוד אין עשרה מאנשי המקום. שאלות ותשובות 

בצל החכמה חלק א' סימן כב, אך הרבה דחו דבריו(, כמבואר בשמנה ברורה שם 

אות כד. ובחכמת שלמה סימן תצו, א.

זה כאשר מדובר בחומרות אנשי המקום. אך קולות שישנם שם לא כפי  וכל 

שנהג במקומו, אין לו להקל כמותם, ועליו להמשיך ולהחמיר כפי שנהג עד עתה 

כמנהג מקומו, אלא אם כן בא להשתקע שם לצמיתות שאז יכול לנהוג כמותם גם 

לענייני קולא, כמבואר במנשה ברורה שם אות יט.

ושאר מנהגי המקום שאין לא חומרה ולא קולא, יכול להתנהג כפי שהתנהג עד 

עתה, מאחר ואין בזה זלזול באנשי המקום, מאחר ומה שאינו עושה זאת מבינים 

שאין זה מנהגו, ולא מפני שמזלזל במנהג, כי כאמור מדובר בדבר שאין בו חומרה 

או קולא, אלא מנהג סתמי.

והאזור,  הזמן  באותו  נמצא  בה  הקהילה  לאותה  הכוונה  המקום  מנהג  ואמנם 

כי יש כיום באזור אחד כמה קהילות שונות עם מנהגים שונים. אלא אם כן מדובר 

במנהג שכולם קיבלו עליהם יחד, כמבואר במשנה ברורה שם.

העולה מן האמור: שאם מדובר במנהג שלא נוגד את השולחן ערוך, הוא צריך 

לנהוג בחומרה כמותם כל עוד שוהה במקום, ואסור לו להקל בדבר אפילו בפני 

שאינו  במנהג  מדובר  אם  אולם  בצנעה(.  בזה  להקל  יכול  )אבל  מהם,  אחד  אדם 

חומרה, כמו לאכול איזה מאכל בזמן מסויים, אינו צריך לעשותו.

אדם שמעוניין לשתות מרק ישירות מקערית המרק ללא כף מפני שכך יותר 
נוח לו, האם הדבר מותר הלכתית?

תשובה: בכדי לענות על שאלה זו יש לדון בפרטים הבאים: א( קודם כל יש לדון 

האם יש מקור לאסור את הדבר הלכתית. ב( גם אם לא יש לברר האם יש בעיה בכך 
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מצד חוסר דרך ארץ בסעודה. ג( האם יהיה הפרש לפי זה באם אוכל יחידי שלא 

בחברת בני אדם.

ונפש  גוף  שמירת  בהלכות  הרב  ערוך  בשולחן  המובא  את  להביא  יש  ראשית 

סעיף ט', שהשותה מים בקערה, הרי זה קשה לכליון עיניים, כלומר שזה דבר סגולי 

קערה  מתוך  שותה  כאשר  דוקא  שזהו  לומר  יש  אמנם  בראייה.  לבעיות  המביא 

ולא מתוך  זה הרגילות, שהרי מים בדרך כלל שותים מכוס  שאינה אישית, שאין 

קערה. מה שאין כן מרק שדרכו לשתות מתוך קערית אישית, שוב אין זה בכלל זה, 

ורק אם ישתה מתוך הסיר עצמו הרי הוא בכלל זה.

ובפרט שבדברים הסגולים יש לומר שלא נאסרו אלא הדברים שנאמרו בפירוש 

ואין להוסיף על כך, מאחר ואין כולם סברה המובנת בשכל אלא מה שקיבלו חכמים 

שקשה לדברים מסוימים או מפני שליטת המזיקים וכיוצא בזה, ולפי זה אין אלא 

בנוגע לשתיית מים דוקא בקערה, ואלא בנוגע לשאר דברים, כמו מרק שהוא אינו 

בגדר מים רגילים.

ועל דרך המובא בנוגע לשתיית מים פושרים שלא עברו רתיחה, בכלי מתכות, 

שאים לשתות אותם מפני שהם רעים לגוף. שאם השליך לתוכם איזה תבלין או 

עשבים או עיקרי בשמים - אזי מותר לשתותם בכל אופן. או אם מדובר שאינם 

בכלי מתכת, אלא בכלי חרס. כמבואר בשולחן ערוך הרב שם סעיף ד'. - )למרות 

ששם מדובר לכאורה בדבר שאינו רק סגולי, ועדיין צריך עיון(, אך מכל מקום ניתן 

ללמוד מכך שאין לכאורה בדברים הללו היקשים, ורק מה שנאסר הוא הבעייתי, 

ועל דרך המאמר 'אלא לך בו אלא חידושו'.

שאר  שאם  אדם,  בני  משאר  ההנהגה  שינוי  מצד  עדיין  בזה  לדון  יש  ואמנם 

הסעודים במקום בו סועד אינם שותים כך את המרק, או שאין זה רגילות לראות 

כן בדרך אכילת בני אדם במקומם, אלא אם כן הוא גס רוח ואינו שומר על כבודו, 

הרי שיש מצד דרך ארץ בסעודה שלא לעשות כן בפניהם, וכפי שכותב בזה באגרא 

דפרקא אות קכב: נראה לי בדרכי האדם לעבודת הבורא במדותיו ותנועותיו בדרכו 

והילוכו בקדושה, מה טוב לאדם שיחזיק לעצמו דרך כזה שהוא כטבעו של עולם 

ולא לאחוז לעצמו מנהג שלא כטבעו של עולם - הגם שכוונתו לעבודה אמיתית. 

והוא מאמר האשה השונמית בתוך עמי אנכי יושבת.
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בזה  עליו  מזו, אפשר שמעורר  יירה  דרך ארץ אלא  רק מצד  ושם מביא שאין 

את מידת הדין, כי כאשר יאחז האדם לעצמו דרך חוץ לטבעו של עולם, יתעוררו 

המלחמות  נגד  לעמוד  בידו  יכולת  יהיה  אם  יודע  ומי  קטרוגים,  ושלום  חס  עליו 

והקטרוגים אשר יעמדו כנגדו, ומסיים שם שכל זה הבין לא מסברתו האישית, אלא 

מפי סופרים ומפי ספרים, ואי אפשר לפרש כל זה בכתב, כי זה תלוי בהשכלת נפש 

המשכלת.

וכן מביאים הפוסקים ממסכת כלה רבתי פרק ט, שם מובא שלא ישמח אדם בין 

הבוכים, ולא יבכה בין השמחים; ולא יהא ער בין הישנים, ולא יהא ישן בין הערים. 

הרי שכללו של דבר הוא שלא ישנה האדם מדרך שאר חברו ובני אדם הנמצאים 

במקומו. כמבואר בבאר היטב בשולחן ערוך שם אות טז.

כמו כן יש לחשש בעשייה זו למיאוס חבריו בהנהגה זו, שהרי אין זה רק שינוי 

מנוהג שאר בני אדם )במקרה והוא כך באמת(, אלא הנהגה מעין זו בהרבה פעמים 

מאוסה לשאר בני אדם הנמצאים עמו בסעודה, ויש בזה בעיה הלכתית מדיני דרך 

יעשה  טז, שם מבואר שלא  ארץ בסעודה, כמבואר בשולחן ערוך סימן קע סעיף 

מיאוס  מצד  אלו  בפעולות  יש  אם  שעמו,  אדם  בני  בפני  בסעודה  פעולות  אדם 

מצדם. וכמו למשל נפיחות מהאף והפה, או שרוקק שם, וכל כיוצא בדברים אלו.

העולה מן האמור: לא מצינו בעיה הלכתית לעשות כך אלא מצד מיאוס שאר 

הסועדים במקום שלא רגילים לעשות כן, שלכן מסתבר שאם אוכל באופן יחידי 

מותר לו לעשות כן. וכמו כן אם דרך הרבה סועדים לעשות כן באותו מקום, אין 

מניעה לנהוג כן, כי דרך הנהגת אכילה נקבע לפי אנשי המקום בסעודתם, )כאשר 

זה לא חורג מפורשות מגבולות האמורות ההלכה(.




