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ַחְסֵדי ה' ַאְזִּכיר ְּתִה�ת ה', ְּכַעל ּכֹל ֲאֶׁשר ְּגָמָלנּו ה' , (תהלים קט ל) ה' ְמֹאד ְּבִפי, ּוְבתֹו� ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו אודה
, אשר שם חלקי מיושבי בית המדרש ולא (בראשית מח טו)ָהֱא�ִהים ָהרֶֹעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה , (ישעיה סג ז)

מיושבי קרנות. והביאני אל בית היין, יינה של תורה, והטעימני צוף דבש, אמרי נועם, מתוק לנפש ומרפא 
לעצם. וכבר משחר ילדותי זיכני להסתופף ולגדול בין ברכיהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ובצל אילנם 

רבה לחיכי; ומלכם בראשם כעין החשמל, רב רבנן זית רענן, אור הגדול חמדתי וישבתי, ופריים מתקה וע
עינינו ומשוש ליבנו, ראש ממשלת התורה, אשר הקרין והאיר עלינו מאורה, מאיר דרכנו ומיישר נתיבותינו, 
שר הצבא, דגול מרבבה, כבוד קדושת הדרת ויקרת מרן פוסק הדור, גדול הדור, הראשון לציון רבנו 

ל. הוא הגבר הוקם על, הקים עולה של תורה, והחזיר עטרת יהדות ספרד ליושנה. זצוק" עובדיה יוסף
בכל בתינו החדיר, ואת ליבנו בשלהבת התורה  "הבית יוסף",את פסקי עמוד העולם, אורו של עולם, מרן 

רבנו, עטרת ראשנו, וצניף תפארתנו, אהוב ליבנו, נאמן למורנו הרב, אור הנערב, , ועל ידו השני הבעיר.
גדול, רבנו גאון ומאור עינינו, ראש ישיבתנו, מרן הראשון לציון, העומד בפרץ לשמירת הצביון, מורנו ה

 ימים על ימי מלך תוסיף, שנותיו כמו דור ודור"."שליט"א.  יצחק יוסף
 

ציווני בהפצת זאת התורה, בדבר ה' זו אזכור, עת אשר קרא לי מרן זצוק"ל 'בני' באהבה וחיבה, ו זכור
הלכה, לזכות את הרבים, ונתתי לך מהלכים, לאסוף נידחים, לקבץ שה פזורים, בנים שובבים, מחיק אבותם 
גזורים. על כן, נטלנו מקל הנדודים, ואתנהלה לאטי לרגל הילדים, ורחקנו מעיר עוז לנו כולה גדודים גדודים, 

על כל יודעי דת ודין; יצאנו מן המוקף אל ערי הפרזות, ממימי הקודש  הרצים יצאו דחופים, בדבר המלך
 עליהם להזות; את השיממון הגדול להפריח, ואת אור התורה עליהם להזריח.

 

, מי שם פה לאדם, להודיע לבני האדם גבורותיו, ולהשקות (מיכה ו ו) ֲאַקֵּדם ה', ִאַּכף ֵלא�ֵהי ָמרֹום במה
מנו, שבשפלנו זכר לנו, ועשה את שאינו זוכה כזוכה, בסדרת החוברות י הצאן מתורותיו. והגדיל חסדו ע

תשואות חן  "בהלכה ובאגדה",הלזה, להפיץ תורה, חכמה ובינה, ולהרבות פעלים לתורה ולתעודה, 
נה, בכל מדינה ומדינה, בשפה קלה ונעימה, אצל כל שוחרי תורה. חן לה, אשר נתקבלו בשמחה וברנ

עי כפיים ואברכים, ומשתה ים גם צמאים, יגי רבים המה הקרובים והרחוקים, אליו כמהים ומחכים, רעב 
כסדרן לומדים, כי ארכו לו שם הימים, מידי יום ביומו ומידי  ןהנשים כאנשים, קובעים בהם שיעורים, תמידי

שבת בשבתו, הלכות חג בחג והלכות עצרת בעצרת, בפינת יקרת תפארת. ואילו 
פינו מלא שירה כים, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות 

 נה.ולשבח, לקלס ולנצח, לשיר שיר ורננה, לאל החונן דעת ובי ו יתברךל
 

היותי עוסק בטהרות, כי זה משכבר השנים, מעת זו נאמנה,  ועדותי
בהיותי על זיכני בוראי, . בין ולהורות, לשעה ולדורותלהבחוברות הנפלאות, 

וקים, הלוא הוא מרן מלכא קודש הקודשים, בחלומי, מראות אלואראה משכבי, 
ממעייניו,  הכתובים "בהלכה ובאגדה" חוברותכולו שרוי בשמחה, ואראהו ה

הוא ושמח מזה בוננתי, ששש ו . ויהיו הדברים ערבים לפניו, כי מצאתי חן בעיניו
י. וכל וננת בדברים אשר הכינותי, כי על פי הוראותיו כיוונתי, ובספריו המאירים ב

 עתי וטרחתי, להשקות בניו הצמאים, לדבריו הערבים כה כמהים.י יג  ,מטרתי
 

חורשי מזמות אנשים קשים , קמו עלי גם זאת זכור אזכור, עת אשר זדים ואף
אות  ,ואל בוראי ִׁשַּועתי. ֻרִּקי ִּבְלִעי ַעדהשב רוחי, ולא נתנוני המתייצבים לנגדי, 

, בעבודתי אתה  ועלזושמח ני, תעזראתה ויראו שונאי ויבושו, כי ראני, הלטובה 
בחלומי, להאי ריש קרתא קדישא ראני לקולי, וי שםישמע המשנתי. ו ךעריבה עליו

 



זצוק"ל, ויבשרני, כי  שלום משאשדירושלמי, כולו מאיר אורה, עוטה אור כשלמה, הגאון הגדול רבי 
המשמחים אלוקים ואנשים, ומצדיקי הרבים ככוכבים, את הדרך קודשא בריך הוא חדי בהני חיבורים, 

 דבר הלכה להביא, לעם זו יצרתי לי. עזרני, וה'ינסתי, או אז שמח ליבי, ומותני ש לבניו מאירים.
 

דיינא דנחית  ,קדישאריש מתיבתא האי  ,והוא יושב ממוליואראה בחלומי, חלום שנית, או ישןאו
 לעומקא דדינא, אב בית דין מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש, אלוף נעוריו של מרן זצוק"ל,

עינא עילאה ועינא עינא פקיחא, ו עינא קדישאבי בחיבה יתירה,  יבטזצוק"ל, ועדס  יעקב רבי הגאון
רצון  וי זה, כ בכל פינההתורה, לכל עמא קדישא, בכל אתר ו זאת בהפצת  תמיכה,והיה לאות וחיוורא, 

 הבוחר בתורה.
 

רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בהקדמה לספרו שאלות ותשובות יביע אומר  וראה מה כתב מרן מלכא צא
שאין לך מעלה  "זיכוי הרבים",למעלה בקודש הוא  חלק י', בשבח מעלת זיכוי הרבים, וזו לשונו:

ִּדיֵקי ּוַמצְ : "ְוַהַּמְׂשִּכִלים ַיְזִהרּו ְּכזַֹהר ָהָרִקיַ�, (דניאל יב ג)כמו שנאמר  גדולה כמו מי שמזכה את הרבים,
ְלעֹוָלם ָוֶעד", כשם ששבעת כוכבי לכת נראים לנו כניצוצות קטנים, והאמת שהם פי כמה  ָהַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים

כך המזכים את הרבים ערכם גדול אצל השם יתברך, שמושכים וכמה מיליונים מכל כדור הארץ, 
עוד בהרחבה במעלת המזכה ועיין [ את אחינו התועים מדרך השם בעבותות אהבה לתוך קדושת התורה.

 ]לחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה". תיחהפדברי ב , את הרבים
 

והיה מאכיל עוברים ושבים, שנאמר: "ויטע אברהם זרע צדקה : (פרשת לך לך אות יב)דרש תנחומא לשון מ  זוו
ברכו לבעל  ,מר להםו א היהאשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ה' אל עולם". לאחר שהיה מאכילן ומשקן 

שליט בשמים  :אמר ?היכן הוא ,והיו אומרים לו .הבית שנותן לכל הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח
 ,מגדל צמחים ואילנות ,עולםהיר ומוחץ ורופא, צר את העובר במעי אמו ומוציאו לאו ,ממית ומחיה ,ובארץ

ברוך ה' " :אמרו ,היה אומר להם ?כיצד נברך אותו םהיו שואלי  ,כך םשהיו שומעי מ  .מוריד שאול ויעל
הוא שאמר הכתוב  .כות וצדקותמלמדם ברהיה , ו"ברוך נותן לחם ומזון לכל בשר" ",המבורך לעולם ועד

לעשות יתוש אחד כולן תכנסו כל הבריות האלמלא  ,אלכסנדרי מר רביא ",ואת הנפש אשר עשו בחרן"
אמר לו  .את התורה להםומורה  ,יראת שמים מלמדםשהיה  ?!"עשוהנפש אשר "לעשות, ומהו  םאין יכולי 

 ."שכרך הרבה מאד" :שנאמר ,שכר אתה נוטל ,אתה זרעת את הצדקה והודעתני בעולם ב"ההק
 

בשמים, יהי רצון מלפניך, שממעון קודשך עלינו תשגיח, ואת  לבבנו אל כפים אל אל נשא
דרכינו תהי נא מצליח, להמשיך במלאכת הקודש בהפצת תורה, יראה ודעת, בלבבות בניך 
היקרים אותם לטעת. ונזכה לעלות במעלות המידות, ולילך באורחות צדיקים, ולצעוד 

דברינו יתקבלו, ומהם רק  במסילת ישרים, לשמור את דרך עץ החיים. ובסייעתא דשמיא
יתעלו. ואזכה יחד עם רעייתי מנב"ת עקרת הבית, לבנים ולבנות כשתילי הזית. מלאים 
במטעני רוחניות, ללא כל מחסור בגשמיות. והראנו במהרה בנחמת ציון, בשובך 
לביתך בית נווה אפריון. אלבש בגדי שש אשליך שקי, המצפה לישועתך אני הצב"י, 

 נרי.יזרח ויאיר 
 

 הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה
 

 ראש חודש תמוז
 

 תשע"ז לפ"ק  (ישעיה ס ב)" ְוָעַלִי� ִיְזַרח ה' ּוְכבֹודֹו ָעַלִי� ֵיָרֶאה"שנת: 
 

 ס"טדוד שלום נקי 
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דברי פתיחה 
במעמד הר סיני ציוה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל )שמות פרק כ פסוקים ח - יא(:

ִביִעי  ְ ָך. ְויֹום ַהּשׁ ל ְמַלאְכּתֶ יָת ּכָ ֲעבד ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו. ׁשֵ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָך  ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמּתֶ ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ה ָכל ְמָלאָכה, ַאּתָ ת לה' ֱאֹלֶהיָך, ֹלא ַתֲעׂשֶ ּבָ ׁשַ
ם ְוֶאת  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהּיָ ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָעֶריָך. ּכִ ׁשְ ר ּבִ ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ

הו. ׁשֵ ת ַוְיַקּדְ ּבָ ַ ַרְך ה' ֶאת יֹום ַהּשׁ ן ּבֵ ִביִעי, ַעל ּכֵ ְ ּיֹום ַהּשׁ ַנח ּבַ ם, ַוּיָ ר ּבָ ל ֲאׁשֶ ּכָ

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה 
לישראל, לך והודיעם! )מסכת שבת דף י עמוד ב(

אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקדשנו 
ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי  ר ַיֲעׂשֶ ים ּוִמְצֹות טֹוִבים" )נחמיה ט יג(, למען "ֲאׁשֶ במצוותיו, ונתן לנו באהבה "ֻחּקִ
ֶהם" )ויקרא יח ה(. ומכל מצוות אלו מתנוססת לה לתפארה מצות השבת, שהיא אחת משלוש אותות  ּבָ
יִני וֵּביֵניֶכם  י אֹות ִהיא ּבֵ ּכִ מֹרּו,  ׁשְ ּתִ תַֹתי  ּבְ ׁשַ בינינו לבורא העולם, כמו שנאמר )שמות לא יג(: "ֶאת 

ֶכם". ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ ְלדֹרֵֹתיֶכם, ָלַדַעת ּכִ

חז"ל אמרו, כי השבת היא "בת הזוג" של עם ישראל, ואכן -  השבת והיהודי - אחד הם. כל הווי 
החיים היהודי סופג את חיותו - מיום השבת, היום שבו עוזב היהודי את כל טרדות החולין שלו, 

"מתענג על ה'", וזוכה להארה מיוחדת בנשמה.

ממה נובעת הארה מיוחדת זו? כיצד מצליח היהודי, מידי שבוע, להגיע למנוחת נפש כה איכותית 
ואמיתית? כיצד - מבלי לנדוד לאי שם, אלא בתוך ביתו פנימה - משיג היהודי השראה ומנוחה 

שכזו?

ברור, כי המתכון לכך איננו מתכון אנושי. איננו המצאה או רעיון של בן אנוש. 
השבת היהודית היא מתכון אלוקי, מעין "סוד מקצועי", "מתנה טובה" שנתן 
הבורא לבניו אהוביו. במתכון הזה כלולים הוראות מיוחדות, המנטרלות 
את האדם ממלאכת החולין - ומרוממות אותו אל "עולם שכולו שבת 

ומנוחה".

חוברת זו, באה לסייע בעדנו - בקיומו של אותו מתכון אלוקי מופלא.

בשער האגדה - הובא מבחר של רעיונות, הסברים וסיפורים, לרומם את 
המבט, ולהרחיב את האופקים - בהסתכלותנו על מצוות השבת.

כיצד  למעשה,  ההלכות  פרטי  הובאו   - ההלכה  בשער 
לשמור את השבת כדת וכדין, בפרטיה ובדקדוקיה, כפי 

שציוונו בורא עולם.

קריאה מהנה ומועילה!!!

דברי פתיחה
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מבוא
"מזמור שיר ליום השבת" - - -

מי יוכל לחבר השיר, מי יוכל להלחין המזמור - ליום השבת?!

מי יוכל להעלות במילים על דף - מושגים של רוממות וקדושה, של ידידות ואהבת עולמים?!

מי יוכל לתאר או לשרטט קוים לדמותו של היום הקדוש, "חמדת הימים", יום שהוא אות אהבה 
נצחית בין הקב"ה לבניו אהוביו. יום המפגש, יום הידידות. יום בו עוזב היהודי את כל חיי החולין 

ומדבק נפשו בחי העולמים?!

דוד המלך, נעים זמירות ישראל, שורר את המזמור )תהילים פרק צב(:

ת - ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ "ִמְזמֹור ׁשִ

ְמָך ֶעְליֹון!" ר ְלׁשִ טֹוב ְלהֹודֹות ַלה', וְּלַזּמֵ

"טוב להודות לה'" - תמיד.

בכל ימות השבוע, בכל שעות היממה, בכל מקום ובכל מצב, טוב להודות לה', להביט על חסדיו 
ונפלאותיו, על גדולתו ורוממותו, על הטבתו והשגחתו. טוב להודות, להלל ולשבח, לפאר ולרומם.

אבל בשבת - ההודאה מתרחבת ומתפשטת, ממלאת וגודשת את כל חדרי הלב ברגש עמוק של 
ְמָך ֶעְליֹון"! ר ְלׁשִ כיסופים וערגה, וכבר אין די במילים - וההודאה מתפרצת כֶזֶמר! "ּוְלַזּמֵ

ובבתי ישראל, סביב שולחנות השבת, נפתחים לבבות, ומשתפכים מתוכם 
זמירות:

� "כי אשמרה שבת, אל ישמרני. אות היא לעולמי עד - בינו 
וביני..."

� "יום זה לישראל אורה ושמחה..."

� "מעין עולם הבא, יום שבת מנוחה. כל המתענגים בה, 
יזכו לרוב שמחה..."

� "ידיד נפש, אב הרחמן, משוך עבדך אל רצונך. ירוץ עבדך 
כמו אייל, ישתחווה אל מול הדרך, כי יערב לו ידידותך, מנופת 

צוף וכל טעם".

ביום השבת היהודי חווה ומרגיש את חוויית הידידות עם הקב"ה ביתר 
שאת. פתאום הוא מגלה כמה נפשו אוהבת את הקב"ה ומשתוקקת 
אליו - "ידיד נפש... נפשי חולת אהבתך!". גם אם במשך ימי המעשה האהבה 
הזאת מוסתרת וחבויה תחת טרדות החיים והזמן, ביום השבת היא מתגלה ומתפרצת. והיהודי 
מתחנן: אנא, "משוך עבדך אל רצונך", תעזור לנו להימשך תמיד אליך, לרצות לעשות את רצונך. 
לרוץ אליך "כמו אייל", כמו שאומר דוד המלך: "כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך 
אלוקים". כי הידידות שלי איתך - ריבונו של עולם, ערבה לי יותר מכל הטעמים וההנאות שבעולם.

מבוא
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� "חמדת הלבבות - לאומה שבורה. לנפשות נכאבות - נשמה יתירה. לנפש ְמֵצָרה - יסיר אנחה. 
שבת מנוחה. ...בו מצאו עגומים - השקט ובטחה..."

כן, במשך כל ימות השבוע - החיים שוחקים, מטלטלים. רבים עוגמות הנפש ומכאוביה. אבל בשבת 
מוצאת הנפש מרגוע, השקט ובטחה.

נרוץ  בכן  המלכה.  שבת  את  מנוחתך,  ידידות  "מה   �
לקראתך, בואי כלה נסוכה..."

אח... "מה ידידות מנוחתך!" אין זו סתם מנוחה, אלא 
"מנוחת אהבה". "ירח דבש" עם הקב"ה.

� �
ממשיך מזמורו של דוד המלך ואומר:

ר  ּוְלַזּמֵ ַלה'  ְלהֹודֹות  ת, טֹוב  ּבָ ַ ַהּשׁ ְליֹום  יר  ׁשִ "ִמְזמֹור 
ּלֵילֹות.  ָך ֶוֱאמּוָנְתָך ּבַ ּבֶֹקר ַחְסּדֶ יד ּבַ ְמָך ֶעְליֹון, ְלַהּגִ ְלׁשִ
ִני ה'  ְחּתַ ּמַ ׂשִ י  ּכִ ִכּנֹור.  ּבְ יֹון  ִהּגָ ָנֶבל, ֲעֵלי  ַוֲעֵלי  ֲעֵלי ָעׂשֹור 
יָך ה', ְמאד  ְדלּו ַמֲעׂשֶ ן. ַמה ּגָ י ָיֶדיָך ֲאַרּנֵ ַמֲעׂשֵ ָפֳעֶלָך, ּבְ ּבְ

בֹוֶתיָך!" ָעְמקּו ַמְחׁשְ

ביום השבת ליבו של האדם פנוי להתבונן בבריאה, לשמוח 
במעשי ה', לשבח ולזמר לשמו )מעם לועז(.

ַער לֹא ֵיָדע, וְּכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת"! ואולם - "ִאיׁש ּבַ

חמור לעולם לא יוכל להתענג על מנגינה קסומה או על חווית ידידות 
מרטיטה. תן לו את האוכל והתבן שלו ועזוב אותו.

י טֹוב  ַמח, ּכִ כך אנו אומרים גם בזמירות השבת: "ָנִגיל ְוִנׂשְ
ת ָלנּו ֲחמּודֹות  ּבָ י ַהּשַׁ ל הֹודֹות, ּכִ ר ֶעְליֹון ַעל ּכָ ְלהֹודֹות, ּוְלַזּמֵ

ַער לֹא ֵיָדֵעהוּ". - ִאיׁש ּבַ

השבת  על  הצד  מן  להסתכל  יכולים  והבער  הכסיל 
היהודית ולהכריז: איזו הגבלה, אי אפשר לזוז. מה עם 

הים? ומה עם המנגל?

מחליפים כתר של מלך תמורת נזיד עדשים. תבן וקש - 
תמורת סעודת מלכים.

� �  
מעשה באחד מגדולי ישראל, שהגיע לביתו עני, וביקש 

צדקה לו ולילדיו. למרבה צערו של הרב, בדיוק באותו יום 
הוציאה רעייתו הרבנית את כל כספם המזומן לקניית כמות 

של תכשיטים שונים, כדי למוכרם ולהתפרנס מהם.

הרב אשר נותר ללא מזומנים לתת מהם צדקה, ניגש ללא היסוס לקופסת התכשיטים העומדים 
למכירה, שלף טבעת נאה ונתן אותה לעני. "הא לך!" אמר באהבה, "מכור טבעת זו והשתמש 

בתמורתה לקניית ארוחה לך ולילדיך". יצא העני לדרכו שמח וטוב לב.

מבוא
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עם צאת העני פנתה אשת הרב מיד ואמרה לו בתמיהה: "כדי שיוכל לקנות ארוחה למשפחתו, 
היה די בטבעת פשוטה עשויה דמוי זהב ומשובצת זרקוני זכוכית, ומדוע נתת לו טבעת זהב טהור 

משובצת אבני חן יקרות?!.."

מששמע זאת הרב, נטל את מעילו מעל הקולב ויצא במהירות אחרי העני. הוא כמעט הגיע אליו 
בפינת הרחוב, אך העני שהבחין בו, החיש את צעדיו מתוך חשש שהרב התחרט על שנתן לו טבעת 
במקום פרוטה. הרב נאלץ להזדרז יותר, והעני פתח במנוסה. "המתן!" קרא לעברו הרב. אך העני 
המשיך במנוסתו תוך שהוא משיב: "הרב כבר נתן לי! אי אפשר להתחרט!". "לא! לא התחרטתי!" 
הרגיעו הרב, "המתן מעט!". עצר העני ממרוצתו והמתין לרב שהגיע מתנשף. "לא יצאתי אחריך כדי 
לקחת ממך את הטבעת, אלא רדפתי אחריך כדי להודיעך: הטבעת שבידך יקרה היא מאוד! מזהב 

טהור היא עשויה ומשובצת אבני חן יקרות! אל תחליף אותה תמורת פרוטות, הון רב היא שווה!!"

� �  
נבין מעתה היטב מדוע הוצרך בורא עולם להקדים ולומר למשה רבנו: "מתנה טובה יש לי בבית 

גנזי - ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיעם!" )שבת י ע"א(

כלומר, לך והודיעם שמתנה טובה היא. שידעו כמה טובה ויקרה היא ויזהרו לבל יחליפוה מתוך 
חוסר הכרתה בהנאות זולות שאינן כלום לעומתה! ומדוע הוצרך להזהירם? משום שלפני שמכירים 
אותה היטב, ולפני ששומרים אותה בשלמות עם כל פרטיה, לא מרגישים ולא יודעים עד כמה 

יקרה, מהנה ומענגת היא!

� �  
בעמודים שלפנינו ננסה ללמוד ולהבין מעט על מעלתה וחשיבותה של השבת, המתנה היקרה 

שניתנה לנו באהבה על ידי בורא עולם.

אין מתנה טובה מזו
העניקה  ישראל  שתורת  הטובות  המתנות  "מכל 

המנחילה  טובה  מתנה  אין  בה,  למחזיקים 

כמצוה  כך,  כל  רב  בשפע  החיים  אושר  את 

השבת. מצות  היא  ביותר,  הקדומה 

ממנו  נוטלים  ואתם  השבת,  את  מיהודי  טלו 

לו  שתתנו  מה  וכל  ביותר,  לו  היקרה  הפנינה  את 

תמורתה לא ימלא את מקומה. כל מיני שמחה וגיל 

שהוא  כמו  רוח,  קורת  בהם  ימצא  לא  לו,  שתמציאו 

מוצא במנוחה הנעימה, בשלוות השקט של יום השבת". 
                                                   )הרב הירש(

מבוא
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  מנוחת אמת ואמונה 
מנוחת החמור

מנוחה!

מי אינו נח מפעם לפעם?!

ישנם אנשים, שתמיד נראה אותם עסוקים. רצים, ממהרים, לחוצים. עוד עבודה, עוד עסקה, עוד 
פגישה, עוד טלפון, ריצות לפה וריצות לשם. תמיד - "אין זמן"!! אם היו להם 48 שעות ביממה, 
גם הם היו מלאים עד מחנק. אבל, למרבה הפלא - גם האנשים הללו - נחים! ולא לשעה קלה, 
אלא לכמה שעות ביום! מדוע הם מבזבזים את הזמן היקר על מנוחה? כי ללא מנוחה, לא יוכלו 

להמשיך לעבוד.

אז מהי המטרה של המנוחה? לצבור כח להמשיך בעבודה!

וזוהי גם המטרה שלשמה אנשים לוקחים להם מפעם לפעם ימי חופשה ומנוחה. הן ללא זה, יתקשו 
להמשיך בתפקוד תקין ובפעילות השוטפת של החיים.

אמרו חז"ל: כאשר רצה משה רבנו לבקש מפרעה שיתן לעם ישראל לשבות ביום השבת, פתח 
ואמר לו: אדוני המלך, קח נא שני חמורים, לאחד תתן לעבוד שבעה ימים בשבוע, ואילו לשני תתן 
יום אחד של מנוחה. מי מהם יפיק תפוקה מרובה יותר של עבודה? נסה וראה, שדווקא החמור 
השני - ההספק שלו לשבוע יהיה רב יותר! והנה, יש לך עבדים, ובודאי מעוניין אתה להפיק מהם 
את התפוקה המרבית, לכן תן להם יום אחד בשבוע של מנוחה, וכך תרוויח עבדים מצוינים, עם 

הספק עבודה גדול יותר! שמע פרעה לעצת משה, ונתן לישראל לנוח בשבת.

זה מה שהצליח לשכנע את פרעה - אם המנוחה תביא להספק עבודה 
גבוה יותר, היא משתלמת! ואכן היום, כשכבר כל המחקרים הוכיחו 

יותר בכמות  מנוחה שבועי, מעניק לאדם תפקוד טוב  שיום 
ובאיכות, הפך הדבר לנורמה בכל העולם.

ויתור לאדם, הכרה בחולשתו.   - זו, היא למעשה  מנוחה 
הבנה שהוא אינו יכול לעבוד ללא הפסקה, הוא צריך מידי 

פעם 'לקחת אוויר' כדי לצבור כח להמשיך 
הלאה. הוא נח - כדי להיות חמור עבודה 
טוב יותר, להפיק מעצמו הספקים טובים 

יותר. 

מנוחת אהבה
ועתה, נתבונן במנוחת השבת של היהודי. האם אף היא, 
כמנוחת החמור, באה לספק לאדם יכולת הספקים גבוהה 
יותר? האם אף היא - אינה ]חלילה[ אלא חוק סוציאלי 

קדום, שנחקק למען רווחת הפועלים?

הבה נטה אוזן, למילות ההוד של תפילת השבת:
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ָאֶרץ... ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ָך ּכְ ְמָך ֶאָחד, ּוִמי ְכַעּמְ ה ֶאָחד ְוׁשִ "ַאּתָ

. ַאְבָרָהם ָיֵגל, ִיְצָחק  ָך ָנַתּתָ ה ְלַעּמְ ָ יֹום ְמנּוָחה ּוְקֻדּשׁ
ְיַרּנֵן, ַיֲעקב ּוָבָניו ָינּוחּו בֹו.

ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה.

ְמנּוַחת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה.

ֵקט ָוֶבַטח. לֹום ַהׁשְ ְמנּוַחת ׁשָ

ה הּוא רֹוֶצה ָבּה. ַאּתָ ֵלָמה ׁשֶ ְמנּוָחה ׁשְ

ָך ִהיא ְמנּוָחָתם,  י ֵמִאּתְ ירּו ָבֶניָך ְוֵיְדעּו ּכִ ַיּכִ
ֶמָך". יׁשּו ֶאת ׁשְ ְוַעל ְמנּוָחָתם ַיְקּדִ

)מתוך תפילת מנחה של שבת(

ניתן לחוש במילים אלו - כי מדובר במנוחה מסוג אחר לגמרי. 
מנוחה בעלת משמעות נשגבה ומרוממת, משמעות של קדושה וקרבת ה'.

מהו סודה של מנוחה זו?

שביתה, רבותי.
המחשבים  תוכנות  חברת  מסעירה:  חדשה  נא  שמעו  רבותי, 

מייקרוסופט הכריזה על שביתה!

אתם ודאי שואלים: "לכמה זמן?"

- ובכן, הקשיבו: אין זו שביתה זמנית, אלא שביתה קבועה, 
לצמיתות!

"מה זאת אומרת?" אתם תמהים, "קרה משהו? יש איזה משבר? 
קריסה? פשיטת רגל?"

- לא ולא! תשמעו. להיפך - קרה דבר מדהים: הגיע לשם מישהו, גאון 
מחשבים אדיר, וחולל את הבלתי יאומן: הוא פיתח מחשב המתוכנת בצורה 
המשוכללת ביותר שיכולה להיות. משהו מושלם מושלם מושלם! אז זהו, לחברה אין מה לעשות 

יותר, אין לה צורך לַפֵתח יותר. היא שובתת.

אתם שואלים בתמהון: "איך זה יתכן? הרי אין סוף לפיתוחים ולשכלולים! מה, האם החברה 
מתכוונת להיעצר כאן, מבלי להמשיך להתקדם ולהתפתח?!".

- נו, רואים שלא הבנתם. כבר אמרנו. גאון המחשבים הזה פיתח את המחשב הכי משוכלל שיכול 
להיות. זהו מחשב מ-ו-ש-ל-ם בתכלית, לא יכול להיות טוב ממנו, ולכן החברה שבתה.

"לא יכול להיות!", אתם קובעים בפסקנות, "תמיד יש מושלם יותר, תמיד יש מה להתקדם".

ואתם צודקים... מעולם לא נעצר עולם המחשבים מלהתקדם ולהשתכלל. תמיד הוא הולך וצועד 
לקראת חידושים נוספים, המצאות מדהימות ופיתוחים חדשניים. המילה האחרונה של אתמול, 
כבר לא עדכנית להיום, והצעקה האחרונה של היום, גם היא תהפוך ברבות הימים למוצג מוזיאוני 

עתיק...
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מדוע זה קורה? האם הדבר מעיד על יתרון או על חיסרון?

יהיו שיענו ללא היסוס "יתרון!". עולם המחשבים הולך ומתקדם, הולך ומשתכלל, תמיד בתנועה 
קדימה - מה יכול להיות יותר טוב מכך?! אבל המתבונן, ֵידע לומר בבטחה, כי כאן בדיוק טמון 
דווקא החיסרון! מדוע עולם המחשבים תמיד צריך להתקדם? דווקא מפני שיש לו חסרונות והוא 
אינו מושלם. אילו אכן היו מצליחים לפתח מחשב מושלם בתכלית - היו חברות המחשבים צריכות 

לשבות...!

ועוד דוגמא: אילו היו מצליחים יצרני הפלאפונים לייצר מכשיר מושלם, שיתן מענה מושלם לכל 
הצרכים התקשורתיים של האדם, לא היה צורך בשדרוגים ובשכלולים נוספים. אלא שתמיד, לכל 
מכשיר שיצא לשוק, היו חסרונות מסויימים, ויכולות מוגבלות בביצועים שונים. לכן יש טעם וצורך 

להמשיך לפתח ולהשתכלל. 

שלימות הבריאה
והנה, אודות בריאת העולם - אומרת התורה )בראשית פרק ב פסוקים א-ג(:

ה, ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ּיֹום ַהּשְׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ ָ  "ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ
ׁש  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹקים ֶאת יֹום ַהּשְׁ ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ּיֹום ַהּשְׁ ּבת ּבַ ׁשְ ַוּיִ

ָרא ֱאלִֹקים ַלֲעׂשֹות". ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ אֹותֹו, ּכִ

ברא הקב"ה עולם אדיר ועצום, מורכב ומתוחכם, נהדר ומרהיב, בעל אינספור פרטים שונים 
ומגוונים. הנה לנו מערכת אדירה ובלתי נתפסת של מאורות וכוכבים - אלו ממדים, אלו מרחבים, 
אלו מערכות מתואמות ומדויקות! ובתוך המערכת העצומה הזו - תלוי כדור הארץ. כמה קטן 
ומזערי הוא ביחס לכל הכוכבים סביבו - אך כמה מחושב ומתוכנן, באופן ובמיקום המאפשרים 
קיום לו ולכל אשר בו! ועל פני כדור הארץ - אלו פלאי פלאים! להתפעל, להשתומם ולהתרגש 
- מכל פרט ופרט! איזו צמחיה, אלו בעלי חיים. איזה גיוון, איזו ססגוניות, איזו התאמה נפלאה. 
כדאי ללמוד קצת מדעי טבע, רק כדי לעמוד נרעשים ונפעמים אל מול פלאי הבורא, ולזעוק: "מה 

רבו מעשיך ה', כולם בחכמה עשית"!  והאדם - "נזר הבריאה" - איזו 
יצירה מדהימה! שילוב ייחודי של גוף ונשמה, רוח וחומר. והמוח 

האנושי - כלום יש בעולם איזו חברת מחשבים שתתיימר 
לפתח מחשב היכול להידמות אליו?! 

הזו,  והעצומה  כל מלאכת הבריאה המורכבת   - והנה 
ִביִעי  יֹּום ַהּשְׁ הגיעה לסיומה ביום השבת. "ַוְיַכל ֱאלִֹקים ּבַ
ל ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי ִמּכָ יֹּום ַהּשְׁ ּבת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ה"! ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ

היה  השבת,  יום  הגיע  כאשר  שבת!  ה"ייצור"  זה,  זהו 
העולם מושלם בתכלית. לא חסר כלום, ואין דבר מיותר; 

אין שום צורך לשפר, לשכלל, לחדש, להתקדם. הכל מאוזן, 
הכל מדויק, הכל נאה ומתוקן. הכל הכל מ-ו-ש-ל-ם!

היא את  עולם מבטאת  בורא  מנוחת השבת של 
שלימות הבריאה, ושלימות הבורא יתברך.

55 יום מנוחה וקדושה

שביתה, רבותי.
רבותי, שמעו נא חדשה מסעירה: חברת תוכנות המחשבים מייקרוסופט הכריזה על שביתה!

"כמה זמן?", אתם שואלים.
- ובכן, זו לא שביתה זמנית, אלא שביתה קבועה, לצמיתות!

"כלומר?" אתם תמהים, "קרה משהו? יש איזה משבר? קריסה?"
- קרה דבר מדהים: הגיע לשם מישהו, גאון מחשבים אדיר,  - לא ולא! תשמעו. להיפך 
וחולל את הבלתי יאומן: הוא פיתח מחשב המתוכנת בצורה המשוכללת ביותר שיכולה 
זהו, לחברה אין מה  להיות. המילה האחרונה, שאין כבר שום מילה אחרת אחריה. אז 

לעשות יותר, היא בשביתה.
מה,  ושכלולים.  לפיתוחים  סוף  אין  "הרי  בתימהון,  שואלים  אתם  אומרת?"  זאת  "מה 

החברה מתכוונת להיעצר כאן, מבלי להמשיך להתקדם ולהתפתח?!".
- נו, רואים שלא הבנתם. כבר אמרנו. גאון המחשבים הזה פיתח את המחשב הכי משוכלל 
שיכול להיות. זהו מחשב מושלם בתכלית, לא יכול להיות טוב ממנו, ולכן החברה שבתה.
"לא יכול להיות", אתם קובעים בפסקנות, "תמיד יש מושלם יותר, תמיד יש מה להתקדם".

ואתם צודקים... מעולם לא נעצר עולם המחשבים מלהתקדם ולהשתכלל. תמיד הוא הולך 
וצועד לקראת חידושים נוספים, המצאות מדהימות ופיתוחים חדשניים. המילה האחרונה 
של אתמול, כבר לא עדכנית להיום, והצעקה האחרונה של היום, גם היא תהפוך ברבות 

הימים למוצג מוזיאוני עתיק...

מדוע זה קורה? האם הדבר מעיד על יתרון או על חיסרון?

יהיו שיענו ללא היסוס "יתרון!". עולם המחשבים הולך ומתקדם, הולך ומשתכלל, תמיד 
בתנועה קדימה - מה יכול להיות יותר טוב מכך?! אבל המתבונן, ֵידע לומר בבטחה, כי כאן 
בדיוק טמון דווקא החיסרון! מדוע עולם המחשבים תמיד צריך להתקדם? דווקא מפני שיש 
לו חסרונות והוא אינו מושלם. אילו אכן היו מצליחים לפתח מחשב מושלם בתכלית - היו 

חברות המחשבים צריכות לשבות...!

שלימות הבריאה
והנה, אודות בריאת העולם - אומרת התורה )בראשית פרק ב פסוקים א-ג(:

 

ִביִעי  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאֹלִקים ּבַ ָ "ַוְיֻכּלּו ַהּשׁ
ה. ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבת ּבַ ׁשְ ה, ַוּיִ ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

ל  ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ ׁש אתֹו, ּכִ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ  ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִקים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָרא ֱאֹלִקים ַלֲעׂשֹות". ר ּבָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ

נהדר  ומתוחכם,  מורכב  ועצום,  אדיר  עולם  הקב"ה  ברא 
לנו  הנה  ומגוונים.  שונים  פרטים  אינספור  בעל  ומרהיב, 
אלו   - וכוכבים  מאורות  של  נתפסת  ובלתי  אדירה  מערכת 
ומדויקות!  מתואמות  מערכות  אלו  מרחבים,  אלו  ממדים, 
ובתוך המערכת העצומה הזו - תלוי כדור הארץ. כמה קטן 
- אך כמה מחושב  ביחס לכל הכוכבים סביבו  ומזערי הוא 
ומתוכנן, באופן ובמיקום המאפשרים קיום לו ולכל אשר בו! 
ועל פני כדור הארץ - אלו פלאי פלאים! להתפעל, להשתומם 
חיים.  בעלי  איזו צמחיה, אלו  ופרט!  פרט  - מכל  ולהתרגש 
איזה גיוון, איזו ססגוניות, איזו התאמה נפלאה. כדאי ללמוד 
מול  ונפעמים אל  נרעשים  כדי לעמוד  רק  קצת מדעי טבע, 
בחכמה  כולם  ה',  מעשיך  רבו  "מה  ולזעוק:  הבורא,  פלאי 
עשית"! והאדם - "נזר הבריאה" - איזו יצירה מדהימה! שילוב 
ייחודי של גוף ונשמה, רוח וחומר. והמוח האנושי - כלום יש 
בעולם איזו חברת מחשבים שתתיימר לפתח מחשב היכול 

להידמות אליו?! 

והנה - כל מלאכת הבריאה המורכבת והעצומה הזו, הגיעה 
ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ֱאֹלִקים  "ַוְיַכל  ביום השבת.  לסיומה 
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חלק אלוה ממעל
אף לנו, בניו אהוביו, הנחיל הקב"ה את מנוחת השבת, את הכח לשבות ממלאכה. שביתת היהודי 
בשבת מעידה על כך שיש בו צד של שלמות, של מנוחה. מי שרדוף כל הזמן להשיג עוד ועוד, 
זה מראה על כך שתמיד הוא חסר, תמיד יש לו מה להמשיך לחפש ולהשלים. אבל ליהודי יש 
את היכולת והכח - לשבות. להפסיק את המרוץ, כי יש בו כבר משהו שלם בתוכו, יש בו חלק 
נאצל - "חלק אלוה ממעל", שאינו מבקש להשיג דבר, שאינו זקוק להתקדמות, לשיפור, לתנועה. 

חלק של שלימות ומנוחה.

הדברים הם עמוקים ונפלאים - למתבונן בהם. וכך אומר המהר"ל מפראג זצ"ל )בספרו דרך החיים ה ט(:

"הדבר שהוא שלם, ראוי אליו השביתה והמנוחה. ודבר זה דומה אל ישראל, כי מצד 
שלמותם יש להם השבת והמנוחה... כי כל מי שאין לו מנוחה, לא הגיע אל השלמות, ולכן 
הוא מתנועע. והנה תראה כי המנוחה שייך אל דבר שהושלם, ואז הוא בעל מנוחה... ודבר 
זה אין לבני נח ]גויים[ מפני שאין להם השלמות בפועל, לכך ראוי להם התנועה התמידית, 

ועליהם אמרו 'ויום ולילה לא ישבותו'..."

א ְכבֹודֹו. ּסֵ ב ַעל ּכִ ה ְוָיׁשַ ִביִעי ִנְתַעּלָ ים, ּוַבּיֹום ַהּשְׁ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ַבת ִמּכָ ר ׁשָ "ָלֵאל ֲאׁשֶ
ת. ּבָ ַ נּוָחה. עֶנג ָקָרא ְליֹום ַהּשׁ ְפֶאֶרת ָעָטה ְליֹום ַהּמְ ּתִ

ל ְמַלאְכּתֹו. ַבת ֵאל ִמּכָ ּבֹו ׁשָ ִביִעי. ׁשֶ ל יֹום ַהּשְׁ ַבח ׁשֶ יר ׁשֶ ֶזה ׁשִ
ת. ּבָ ַ יר ְליֹום ַהּשׁ ַח ְואֹוֵמר ִמְזמֹור ׁשִ ּבֵ ִביִעי ְמׁשַ  ְויֹום ַהּשְׁ

ֶלְך יֹוֵצר ּכל, נּו ַלּמֶ ה ְוָכבֹוד ִיּתְ ַבח ִויָקר ּוְגֻדּלָ ל ְיצּוָריו, ׁשֶ ְלִפיָכְך ְיָפֲארּו ָלֵאל ּכָ
ת קֶדׁש". ּבָ יֹום ׁשַ ָרֵאל ּבְ ְנִחיל ְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ַהּמַ

 )מתוך תפילת שחרית לשבת(

השבת מעידה על הבורא
עכשיו נראה עוד דבר מיוחד ונפלא.

התורה אומרת כי השבת מעידה על כך שהקב"ה ברא את העולם בששה ימים: "אֹות ִהיא ְלעָֹלם 
ַפׁש". ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַביֹּום ַהּשְׁ ה ה' ֶאת ַהּשָׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ

אבל - אבל צריכים אנו להבין, כיצד דווקא יום השבת מעיד על העשייה של ששת ימי המעשה? 
הלוא דווקא ביום הזה היה להיפך - היתה שביתה ממלאכה. איך ולמה דווקא השביתה מעידה 

על העשייה?

התשובה לכך, היא בעצם תשובה אדירה לכל מיני תיאוריות כפרניות, המנסות לטעון שהעולם 
מתפתח ומתהווה על ידי תהליכים "טבעיים" כביכול. נתבונן ונראה.

אומר המדרש:

ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם - ְמכּוָלִלים היו המעשים, והיו מותחים והולכים". )בראשית  "ַוְיֻכּלּו ַהּשָׁ
רבה י ה(
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י, אני הוא שאמרתי לעולמי ולשמים די לארץ די, שאלולי שאמרתי להם די  ּדַ "ֲאִני ֵאל ׁשַ
עד עכשיו היו נמתחים והולכים". )בראשית רבה מו ג(

אומר כאן המדרש: הקב"ה ברא את העולם באופן כזה, שבמשך ששת ימי המעשה, הבריאה היתה 
הולכת ונמתחת, הולכת ומתפתחת1, עד אשר ביום השבת, הציב ה' גבול ותכלית לבריאה, ואמר 
לעולם "די". לכן אחד משמותיו של הקב"ה הוא "שדי", ש-די, שאמר לעולמו 
הגיעו  - בשבת  והארץ"  "ויכולו השמים  וזהו שאומר הפסוק  "די". 
הברואים לתכלית ולגבול שהציב להם הבורא. ומסיים המדרש, 
שאילו לא היה אומר הקב"ה לעולמו די, עד עכשיו היה ממשיך 

להימתח ולהתפתח.

בעצם, התיאוריות הכופרות בכך שיש בורא לעולם, טוענות 
שיש כביכול אלו שהן סיבות פיסיות הפועלות בעולם, שגרמו 
לעולם להיווצר, ואף להתפתח. כביכול יש איזשהו תהליך פיסי 
טבעי, אלו שהם כוחות טבע עצמאיים, שהביאו את העולם 

להתפתחותו הנוכחית.

מפעולתם?!  אלו  כוחות  עצרו  לפתע  היאך  לשיטתם,  הלוא   - אבל 
היאך הבריאה קיימת זה אלפי שנים באותה מתכונת, ואינה ממשיכה באותם 

"תהליכים טבעיים" אדירים שהם כביכול מאמינים בהם?!

"אם חס ושלום נבעה בריאת העולם מסיבות פיסיות, כמו שלימדה ההשכלה החומרנית 
והעולם קיים  יכול,  בכל הזמנים, אם לא היה פעיל בענין זה רצון חופשי חושב, כל 
ֶטת שבת בבריאה זה אלפי  ּלֶ במציאותו רק הודות לכוחות הטבע הפועלים, למה איפוא ַשׁ
שנים?! למה אין כוחות אלה ממשיכים לפעול ולברוא יצורים חדשים בעוצמה כבירה?! 
מדוע לא קיימת יותר הפעולה, אם עדיין קיימת הסיבה?! מי שם גבול ותכלית זו?! מה 
בלם וריסן את פעולת הכח?! עצם העובדה שלא נוצרו בבריאה יצירות חדשות - והיא 
שובתת, עצם ה"שבת" השוררת ביקום, מוביל בעליל כי העולם הזה אינו פרי תוצאה 
פיסית של כוחות טבע הפועלים מתוך הכרח עיוור, כי אם מלאכתו של בורא כל יכול". 

)מהספר טועמיה חיים זכו(

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַביֹּום  ה ה' ֶאת ַהּשָׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ זהו שאומרת התורה: "אֹות ִהיא ְלעָֹלם, ּכִ
ַפׁש"! השבת היא עדות נאמנה על בורא עולם, אשר ברצונו ברא ויצר, מתח  ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ַהּשְׁ

ופיתח, וברצונו - אמר לעולמו 'די' ושבת ממלאכתו!

ברית נצח
קבע הקב"ה את מנוחת השבת - כברית עולם, בינינו לבינו. יש כאן איזה סוד משותף, איזו אות 
וסימן נצח - ששמור רק בינינו לבינו. ביום שבת קודש, יושבים אנו היהודים, בניו אהוביו - 
ושובתים. נהנים מן הקיים, מן החלק הרוחני הטהור והשלם הקיים בנשמתנו. מפסיקים את המרוץ 

1  להרחבת העניין: אומרים המפרשים )רמב"ן. הר"ן ועוד( על המילה "בראשית" כי ניתן לדמות את בריאת העולם - ליצירת 
עובר במעי אמו. אט אט מתרקמים אבריו, תחילה הלב, אחר כך המח, לאחר מכן ידיים ורגליים וכו' - עד אשר כעבור 
כמה חודשים נעשה מושלם בכל אבריו וגידיו. ואולם, דבר אחד קדם לכל אלו! ברגע הראשון, שבו התחיל העובר להיווצר, 
בעצם כבר נברא בו הכל! ומדוע? כי ברגע הראשון - נוצר התא האחד והיחיד, שבו טמונים וגלומים כל התכונות שלו. 
־תתא הזה יש כבר הכל: תכונות הגוף, גובה, צבע עיניים, ואפילו תכונות אופי. האדם כולו, על כל תכונותיו, אבריו ומע

רכות גופו, נוצר למעשה ב"ראשית" אחת. כל הפוטנציאל כבר נברא, ורק במשך הזמן הדברים יוצאים לפועל בזה אחר 
זה. כלשון הרמב"ן: "הוציא מן האפס הגמור המוחלט יסוד דק מאד, אין בו ממש, אבל הוא כוח ממציא, מוכן לקבל 
הצורה ולצאת מן הכוח אל הפועל... והנה בבריאה הזאת, שהיא כנקודה קטנה דקה ואין בה ממש, נבראו כל הנבראים 
בשמים ובארץ". וזהו שאומר המדרש לעיל "מכוללים היו המעשים" - הבריאה בראשיתה היתה גלומה, טמונה, ולאחר 

מכן הלכה והתפתחה ויצאה לפועל.
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והרדיפה, ומתענגים על ה'. בכך אנו מעידים על הקשר האיתן שלנו עם בורא עולם, אשר אף הוא 
שבת ביום השבת מכל מלאכתו אשר עשה.

הנה, במילים אלו, קובעת התורה הקדושה את ברית הנצח הזו )שמות לא טז-יז(: 

ִרית עֹוָלם. ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ַ ת, ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ "ְוׁשָ
ָרֵאל, אֹות ִהיא ְלֹעָלם, ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ּבֵ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ּכִ
ַפׁש". ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ּוַבּיֹום ַהּשְׁ

הילוך 'שבת'
אכן ההלכה מנחה אותנו בשבת - ליהנות מן המוכן, 
מן הקיים. לא לנסות להשיג עוד ועוד. לפני השבת יש 
מצוה לטרוח ולהכין את כל צורכי השבת - ומשאך 
נכנסת השבת - זהו זה, כל העבודות מאחור. כעת הנפש 
מרומם,  אצילי,  שבתי,   - היהודית עוברת להילוך אחר 
מלכותי. אין יותר להכין ולעשות, לפעול וליצור ]כמובן שיש 

לכך גדרים הלכתיים ברורים, כמובא להלן ב"שער ההלכה"[. כעת 
יש לנו הכל, לא חסר לנו כלום.

ל  יָת ּכָ ֲעֹבד, ְוָעׂשִ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ הנחיה זו רמוזה בפסוק )שמות כ ט(: "ׁשֵ
ת ַלה'...". מה אומרות המילים "ועשית כל  ּבָ ִביִעי ׁשַ ָך, ְויֹום ַהּשְׁ ְמַלאְכּתֶ

מלאכתך"? וכי אדם יכול לעשות את כל מלאכתו בששה ימים? אלא אמרו חז"ל: "כשתבוא שבת - 
יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, ולא תהרהר אחר מלאכה" )רש"י(. בשבת אתה שרוי במציאות 

אחרת, של שלימות ורוגע. ענייני החול אינם מטרידים אותך. מבחינתך הכל מסודר, הכל עשוי.

מאכלי השבת אף הם כבר מוכנים, ואין לך אלא ליהנות ולשמוח ולהתענג על ה'.

  "שבת קודש יום מנוחה, בו נסו יגון ואנחה,
      עם אל בהשקט ובבטחה - שבת עונג יקראוהו".

 "לא תחסר כל בו, ואכלת ושבעת, וברכת את ה' אלוקיך אשר אהבת".
 "אכול משמנים, שתה ממתקים. כי ֵאל יתן ְלֹכל בו ְדֵבִקים -

      בגד ללבוש, לחם חוקים. בשר ודגים וכל מטעמים..."
)משירי השבת(

כי אינך חמור עבודה, ואף לא 'מכונת הספקים' מהלכת. אינך רדוף לעולם אחר הישגיך ומילוי 
חסרונותיך. כי "חלק אלוה ממעל" נמצא בתוכך, חלק שלם, שהמנוחה והשביתה יפה לו. ואתה 
מקשיב לו, לחלק הנאצל הזה אשר בקרבך, אינך מדכא אותו בשטף קצף מרוצת החיים, כי "ברית 

עולם" כרותה בינך ובין אלוקיך.

שמח תשמח רעים אהובים
למה דומה מנוחת השבת? לשני ידידים, האוהבים זה את זה בלב ונפש. אלא שמחמת ששניהם 
טרודים ועסוקים מאוד, כל אחד בענייניו, הם חששו שמא הקשר ביניהם ילך ויתרופף. לכן החליטו 
לכרות ביניהם ברית ידידות, כשהם קובעים לעצמם יום קבוע, בו יפגשו וישבו וישמחו כשבת אחים 
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יחד, וכך תתחזק אהבתם. )רמב"ן(

כן הדבר בידידות האיתנה בינינו לבורא יתברך.

הכבוד,  כסא  מתחת  החצובה  הטהורה,  נשמתנו  נפשי חולת אהבתך!"  נפש, אב הרחמן...  "ידיד 
משתוקקת היא מאוד מאוד אל ה' יתברך. אין לה תשוקה גדולה יותר, ואין לה שמחה גדולה 
יותר - מן הִקרבה המתוקה אליו. אבל - טרדות החיים שוחקות, תאוות העולם מושכות ומפתות, 
היצר הרע עושה את מלאכתו נאמנה - והאהבה הולכת ונחבאת, הידידות העמוקה מֻאיּמת להידחק 

לפינה קטנה בירכתי הלב.

והנה מזמין אותנו הבורא יתברך, אחת לשבוע, לשבת ולשמוח עימו. לעזוב את טרדות החיים, 
להניח לעמל והיגיעה הבלתי פוסקים - ולהתענג במחיצתו. 

איזו הפגנת ידידות היא זו! "אני לדודי ]להקב"ה[ - ודודי לי". נוטל היהודי כוס יין בידו ומרימו 
בהצהרת עדות, כי ה' הוא האלוקים, אשר ברא את העולם בששה ימים, וביום השביעי שבת. הוא 
מציית לבוראו ושובת מכל מלאכה, מפנה את מחשבתו וליבו אליו. הוא עורך שולחנו בכבוד והדר, 
ומפיו קולחים זמירות ותשבחות לאל חי. והקב"ה - מחזיר לו הארת פנים בכפל כפליים. משרה 
עליו נועם מיוחד הממלא את חדרי הלב בשמחה ועונג, ואף מצווה עליו את ברכתו - שפע של 

טובה וברכה ברוחניות ובגשמיות, הנמשכים לכל ימות השבוע.

הכניסה לזרים אסורה!
מדהים לראות, כיצד השגיח הקב"ה במהלך ההיסטוריה, שאכן ברית הידידות הזו תישאר רק בינינו 
ובינו, מבלי שיכנסו זרים לשטח מקודש זה. וכמו שאומר המדרש )ילקוט שמעוני שמות לא(: "אות היא ביני 
וביניכם - ולא ביני ובין האומות"! הקב"ה הבטיח מראש, שלא יתן לשום אומה אחרת להשתתף 

עמנו ביום הידידות המיוחד שיש לנו עמו!

כידוע ]-להבדיל בין הטהור לטמא![, בימיה הראשונים של הנצרות, בחרו הנוצרים את יום השבת ליום 
מנוחתם. אולם כאשר החלה הנצרות להתפשט בעולם, והמנוחה בשבת יכולה היתה להפוך לנחלת 
הכלל ]מבחינה חיצונית, כמובן[, סיבבה ההשגחה העליונה שהנוצרים עצמם הזיזו את "שבתם" יום 
אחד קדימה, ליום ראשון, והשבת נותרה נחלת עם ישראל לבדו. מעין זה קרה גם עם המוסלמים. 
הם בחרו להם כיום מנוחה את היום השישי, והותירו את השבת כאות לברית הייחודית בין ישראל 

לאלוקיו.

הפלא ופלא! מיליארדי אנשים ועשרות מדינות בעולם, שובתים - או יום לפנינו או יום אחרינו, 
אך שבת קודש - נשארה רק בשבילנו!

נּו ְלעֹוְבֵדי ֱאִליִלים. "ְולֹא ְנַתּתֹו ה' ֱאלֵֹהינּו ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ִהְנַחְלּתֹו ַמְלּכֵ
ַאֲהָבה.  ָרֵאל ְנַתּתֹו ּבְ ָך ִיׂשְ י ְלַעּמְ נּו ֲעֵרִלים, ּכִ ּכְ ְמנּוָחתֹו לֹא ִיׁשְ ם ּבִ ּגַ

".  )מתוך תפילת שחרית לשבת( ָחְרּתָ ם ּבָ ר ּבָ ְלֶזַרע ַיֲעקב ֲאׁשֶ
כמובן שאף יום השביתה שקבעו לעצמם הגויים, הינו חיקוי חיצוני חסר תוכן פנימי - לעומת 

השבת היהודית. 

ראשי  לשעבר,  נשיאים  מגוונות:  דמויות  להם  ועומדים  ניצבים  במוזיאון השעווה,  למשל,  הנה 
ממשלה, שרים חשובים... הבה נשאל: האם יש הבדל ביניהם לבין בני אדם אמיתיים? הלוא הם 

נראים זהים לחלוטין!...
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כמובן שהשאלה מגוחכת. למרות הדמיון החיצוני, הרי בקרב 
האדם, מתחת לשכבה החיצונית, ישנה מערכת מופלאה של 
גידים ונימים, מערכות מסובכות ושלובות של לב וריאות, 
כליות וטחול, קרביים ובני מעיים, עצמות וגידים, ומעבר 
לכך - מח וחושים, תודעה וזיכרון, חוויות ורגשות, שכל 
השעוה  בבובת  מצוי  אינו  אלו  מכל  ודבר   - ונשמה 

הגולמית!

כזה הוא ההבדל - בין יום השבתון של הגויים, לבין - 
להבדיל בין קודש לחול - שבת קודש היהודית. אומות העולם 

אכן מחקים את יום השבת, אך החיקוי הוא חיצוני - לשביתה, 
לפולחן ולטקסיות. אין הם מסוגלים להקנות לשבת את המימד 
הפנימי, הרוחני והעמוק, הקדוש והמרומם - הקיים אצלנו היהודים.

"אמר החבר: לא יכלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר. הלוא תראה אותן האומות 
אשר קבעו לעצמן יום למנוחה במקום שבת - כלום יכלו לחקותנו, אם לא כאשר תחקינה 

צורות הצלמים את צורות בני האדם החיים?" )רבי יהודה הלוי, "הכוזרי" פרק ג(

המחלל שבת - כשורף דגל האמונה
כאמור, מנוחת השבת היא אות וברית בינינו ובין הקב"ה. כעין "חותמת" המעידה עלינו מי הוא 
אלוקינו, אשר ברא את העולם בששה ימים וביום השביעי שבת. בשמירת השבת אנו מצהירים 

על אמונתנו בבורא עולם, ועל הקשר האיתן שיש לנו עימו.

ואמנם, דווקא מגודל החיבה והאהבה של בורא עולם אלינו, וממה שקרבנו אליו כל כך, יש ללמוד 
גם על חומרת המזלזל, שרומס בידיו את אות הנצח בינינו לבין הקב"ה, ומראה כי אינו חפץ בקשר 

עם חי העולמים, חס ושלום. וכמו שהקב"ה בכבודו ובעצמו כותב בתורה )שמות פרק לא פסוקים יב - יז(:

ֹתַתי  ּבְ ָרֵאל ֵלאֹמר: ַאְך ֶאת ׁשַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אמר: ְוַאּתָ ה ּלֵ "ַוּיאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
ם  ַמְרּתֶ ֶכם. ּוׁשְ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ יִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם, ָלַדַעת ּכִ י אֹות ִהיא ּבֵ ֹמרּו ּכִ ׁשְ ּתִ
ָבּה ְמָלאָכה  ה  ָהֹעׂשֶ ל  ּכָ י  ּכִ יּוָמת,  ְמַחֲלֶליָה מֹות  ָלֶכם,  ֹקֶדׁש ִהיא  י  ּכִ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֶאת 
ִביִעי  ַהּשְׁ ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ה  ֵיָעׂשֶ ָיִמים  ת  ׁשֶ ׁשֵ יָה.  ַעּמֶ ֶרב  ִמּקֶ ַהִהוא  ַהּנֶֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 
ְמרּו ְבֵני  ת מֹות יּוָמת. ְוׁשָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ה ְמָלאָכה ּבְ ל ָהֹעׂשֶ תֹון ֹקֶדׁש ַלה', ּכָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ׁשַ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִרית עֹוָלם, ּבֵ ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ִיׂשְ
ִביִעי  ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהּשְׁ ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ אֹות ִהוא ְלעָלם, ּכִ

ַפׁש". ּנָ ַבת ַוּיִ ׁשָ

רואים אנו, כי הקב"ה מייחס לברית זו חשיבות עליונה, עד כדי כך שהוא מצווה בתורה, שבית 
הדין יתן עונש מוות למפר את הברית במזיד, מתוך הכרה וידיעה, מפני שהוא ככופר בבורא עולם.

"מגיד הכתוב, שכל מי שמחלל את השבת, מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שלא ברא 
את עולמו בשישה ימים, ולא נח בשביעי". ה' יצילנו. )מכילתא פרשת יתרו(

אות ושלט - אני יהודי
מסופר על הגאון החפץ חיים זצ"ל, שפעם נודע לו על בעל עסק יהודי שהתחיל לפתוח את חנותו 
בשבת. הרב, אשר הכיר את היהודי המסכן הלזה, אשר התחיל לתעות ולסטות מדרך ה', כאב על 
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הכניסה לזרים אסורה!
מפעים לראות, כיצד השגיח הקב"ה במהלך ההיסטוריה, שאכן ברית הידידות הזו תישאר 
רק בינינו ובינו, מבלי שיכנסו זרים לשטח מקודש זה. וכמו שאומר המדרש )ילקוט שמעוני שמות 

לא(: "ברית עולם ביני ובין בני ישראל - ולא ביני ובין האומות".

כידוע ]- להבדיל בין הטהור לטמא![, בימיה הראשונים של הנצרות, בחרו הנוצרים את יום 
השבת ליום מנוחתם. אולם כאשר החלה הנצרות להתפשט בעולם, והמנוחה בשבת יכולה 
היתה להפוך לנחלת הכלל ]מבחינה חיצונית, כמובן[, סיבבה ההשגחה העליונה שהנוצרים 
עצמם הזיזו את "שבתם" יום אחד קדימה, ליום ראשון, והשבת נותרה נחלת עם ישראל 
השישי,  היום  את  מנוחה  כיום  להם  בחרו  הם  המוסלמים.  עם  גם  קרה  זה  מעין  לבדו. 

והותירו את השבת כאות לברית הייחודית בין ישראל לאלוקיו.

� �
נּו ְלעֹוְבֵדי ֱאִליִלים. "ְוֹלא ְנַתּתֹו ה' ֱאֹלֵהינּו ְלגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְוֹלא ִהְנַחְלּתֹו ַמְלּכֵ

." ָחְרּתָ ם ּבָ ר ּבָ ַאֲהָבה. ְלֶזַרע ַיֲעקב ֲאׁשֶ ָרֵאל ְנַתּתֹו ּבְ ָך ִיׂשְ י ְלַעּמְ נּו ֲעֵרִלים, ּכִ ּכְ ְמנּוָחתֹו ֹלא ִיׁשְ ם ּבִ ּגַ
)מתוך תפילת שחרית לשבת(

� �

 - פנימי  תוכן  חסר  חיצוני  חיקוי  הינו  הגויים,  לעצמם  יום השביתה שקבעו  כמובן שאף 
לעומת השבת היהודית. 

שר  ואת  הממשלה  ראש  את  שם  פגשתם  ודאי  פעם?  ביקרתם  השעווה,  במוזיאון  הנה, 
הביטחון, אולי אף נועדתם פנים מול פנים עם הנשיא הראשון... ובכן אמרו בבקשה, מה 

ההבדל בין אדם אמיתי לבין בובת שעווה, האין הם נראים זהים?

הדמיון  למרות  מגוחכת.  שהשאלה  כמובן 
לשכבה  מתחת  האדם,  בקרב  הרי  החיצוני, 
גידים  של  מופלאה  מערכת  ישנה  החיצונית, 
לב  של  ושלובות  מסובכות  מערכות  ונימים, 
מעיים,  ובני  קרביים  וטחול,  כליות  וריאות, 
וחושים,  מח   - לכך  ומעבר  וגידים,  עצמות 
ונשמה  שכל  ורגשות,  חוויות  וזיכרון,  תודעה 
השעוה  בבובת  מצוי  אינו  אלו  מכל  ודבר   -

הגולמית!

כזה הוא ההבדל - בין יום השבתון של הגויים, 
קודש  - שבת  לחול  קודש  בין  להבדיל   - לבין 

היהודית. אומות העולם אכן מחקים את יום השבת, אך החיקוי הוא חיצוני - לשביתה, 
לפולחן ולטקסיות. אין הם מסוגלים להקנות לשבת את המימד הפנימי, הרוחני והעמוק, 

הקדוש והמרומם - הקיים אצלנו היהודים.

"אמר החבר: לא יכלה כל אומה להידמות אלינו בשום דבר. הלוא תראה אותן האומות 
אשר קבעו לעצמן יום למנוחה במקום שבת - כלום יכלו לחקותנו, אם לא כאשר תחקינה 

צורות הצלמים את צורות בני האדם החיים?" )רבי יהודה הלוי, "הכוזרי" פרק ג(

הצהרת אמונים
"חותמת"  כעין  הקב"ה.  ובין  בינינו  וברית  אות  היא  השבת  מנוחת  כאמור, 
וביום  ימים  בששה  העולם  את  ברא  אשר  אלוקינו,  הוא  מי  עלינו  המעידה 
ועל  עולם,  בבורא  על אמונתנו  אנו מצהירים  השביעי שבת. בשמירת השבת 

הקשר האיתן שיש לנו עימו.

שקרבנו  וממה  אלינו,  עולם  בורא  של  והאהבה  החיבה  מגודל  דווקא  ואמנם, 
בידיו את אות הנצח  גם על חומרת המזלזל, שרומס  יש ללמוד  כך,  כל  אליו 

מצא את ההבדלים
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בינינו לבין הקב"ה, ומראה כי אינו חפץ בקשר עם חי העולמים, חס ושלום. וכמו שהקב"ה 
בכבודו ובעצמו כותב בתורה )שמות פרק לא פסוקים יב - יז(:

ֹמרּו  ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ָרֵאל ֵלאֹמר: ַאְך ֶאת ׁשַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אמר: ְוַאּתָ ה ּלֵ "ַוּיאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
ת  ּבָ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ַמְרּתֶ ֶכם. ּוׁשְ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ יִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם, ָלַדַעת ּכִ י אֹות ִהיא ּבֵ ּכִ
ֶפׁש ַהִהוא  ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ל ָהֹעׂשֶ י ּכָ י ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם, ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת, ּכִ ּכִ
ה  ל ָהֹעׂשֶ תֹון ֹקֶדׁש ַלה', ּכָ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ְ ה ְמָלאָכה, ּוַבּיֹום ַהּשׁ ת ָיִמים ֵיָעׂשֶ ׁשֶ יָה. ׁשֵ ֶרב ַעּמֶ ִמּקֶ
ת ְלֹדֹרָתם  ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ ת מֹות יּוָמת. ְוׁשָ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ְמָלאָכה ּבְ
ַמִים  ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָלם, ּכִ ֵני ִיׂשְ יִני ּוֵבין ּבְ ִרית עֹוָלם, ּבֵ ּבְ

ַפׁש". ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ְ ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהּשׁ

מצווה  שהוא  כך  כדי  עד  עליונה,  חשיבות  זו  לברית  מייחס  הקב"ה  כי  לדעת,  הוראינו 
וידיעה, מפני  יתן עונש מוות למפר את הברית במזיד, מתוך הכרה  בתורה, שבית הדין 

שהוא ככופר בבורא עולם.

"מגיד הכתוב, שכל מי שמחלל את השבת, מעיד לפני מי שאמר והיה העולם, שלא ברא 
את עולמו בשישה ימים, ולא נח בשביעי". ה' יצילנו. )מכילתא פרשת יתרו(

אות ושלט - אני יהודי
מסופר על החפץ חיים זצ"ל, שפעם נודע לו על בעל עסק יהודי שהתחיל לפתוח את חנותו 
בשבת. הרב, אשר הכיר את היהודי המסכן הלזה, אשר התחיל לתעות ולסטות מדרך ה', 

כאב על כך והצטער צער רב, וביקש שיקראו לו אליו. כשבא אצל הרב, פנה אליו הרב:

"ידידי וחביבי, ברצוני לשאול אותך שאלה. הנה מעל חנותך מתנוסס לו שלט לתפארה: 
"נגריה". אם ביום מן הימים לא תוכל להגיע לחנות לשרת 

את קהל לקוחותיך כבכל יום - האם תוריד את השלט?"
- "לא, ודאי שלא", ענה היהודי, כשהוא תמה לאן חותר 

הרב בדבריו.
הרב המשיך: "ואם תרצה לצאת לאיזה טיול ארוך, ולקחת 

חופשה ארוכה - האם במקרה כזה תסיר את השלט?"
- לא, גם לא".

- "האם יש איזה מקרה שבו תחליט להסיר את השלט?"
את  לגמרי  לסגור  שאחליט  במקרה  רק  ובכן,  "אהה...   -

החנות. כשארצה לעסוק במקצוע אחר".

הביט החפץ חיים ביהודי התועה ואמר לו בתוכחת אהבה: "דע לך בני, יהודי באשר הוא, 
אף אם אינו מקיים את המצוות כדת וכדין -  כל עוד ששומר את השבת, הרי הוא מוכיח, 
כי גאה הוא שזיכהו בורא עולם להיות יהודי. והרי הוא כמרים דגל ומכריז - אני יהודי, 
אינני בוש בזה. לא כן יהודי שהתרחק כל כך עד שמזלזל בשמירת השבת - בזה הוא מראה 
כי מסיר הוא מעליו את השלט 'אני יהודי', ואינו חפץ בהתקרבות להקדוש ברוך הוא, לעם 

ישראל, ולתורה הקדושה שהנחיל לנו בורא עולם".

אומר הרמב"ם: השבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם. לפיכך כל העובר 
על שאר מצוות - הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיה - 

הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם". )הלכות שבת ל טו(

כך והצטער צער רב, וביקש שיקראו לו אליו. כשבא אצל הרב, 
פנה אליו הרב:

"ידידי וחביבי, ברצוני לשאול אותך שאלה. הנה מעל חנותך 
מתנוסס לו שלט לתפארה: "נגריה". אם ביום מן הימים 
לא תוכל להגיע לחנות לשרת את קהל לקוחותיך כבכל 

יום - האם תוריד את השלט?"

- "לא, ודאי שלא", ענה היהודי, כשהוא תמה לאן חותר 
הרב בדבריו.

הרב המשיך: "ואם תרצה לצאת לאיזה טיול ארוך, ולקחת 
חופשה ארוכה - האם במקרה כזה תסיר את השלט?"

- לא, גם לא".

- "האם יש איזה מקרה שבו תחליט להסיר את השלט?"

- "אהה... ובכן, רק במקרה שאחליט לסגור לגמרי את החנות. כשארצה לעסוק במקצוע אחר". 
הביט החפץ חיים ביהודי התועה ואמר לו בתוכחת אהבה: "דע לך בני, יהודי באשר הוא, אף 
אם אינו מקיים את המצוות כדת וכדין - כל עוד ששומר את השבת, הרי הוא מוכיח, כי גאה 
הוא שזיכהו בורא עולם להיות יהודי, וכמרים דגל ומכריז - אני יהודי, אינני בוש בזה. לא כן 
יהודי שהתרחק כל כך עד שמזלזל בשמירת השבת - בזה הוא מראה כי מסיר מעליו את השלט 
'אני יהודי', ואינו חפץ בהתקרבות להקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, ולתורה הקדושה שהנחיל לנו 

בורא עולם". 

צפור הנפש של היהדות
התייחסותה החמורה של ההלכה כלפי אדם המחלל שבת בפרהסיא ]בגלוי[, ממחישה לנו עד כמה 

שמירת השבת הינה ציפור נפשה של היהדות.

הנה, קובעת ההלכה, שהמחלל שבת בפרהסיה:

* פסול לעדות.

* יינו - יין נסך.

* חשוד על השבועה ]אין משביעים אותו בבית דין, 
ואם קפץ ונשבע אינו נאמן[.

* אין מקבלים ממנו קורבן כלל.

* שחיטתו נבלה.

* אין מערבים עימו ]עירובי חצרות בשבת[.

* אינו מצטרף למנין לתפילה.

* לא קוברים אותו בתוך שאר קברי ישראל ששמרו 
שבת.
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שבכלי  המאכל  את  כשמערה   - ראשון  מכלי  עירוי  לג. 
ראשון על גבי מאכל אחר, הוא נקרא: 'עירוי מכלי ראשון'. 
ויש בכוח העירוי לבשל כעובי קליפה בלבד. על כן אסור 
לערות מהתבשיל על תבלינים, וכן אסור לערות מים חמים 

שבכלי ראשון על עלי תה.
 

לד. הכנת תה - יש לערות תחילה את המים לכוס ריקה ]'כלי 
]'כלי שלישי'[, ושם  שני'[, ואחר כך יערם שוב לכוס אחרת 
מבושלת  תה  להכין תמצית  טוב  ואולם,  התיון.  את  יניח 
קודם השבת, ובשבת יתן תחילה את המים, ועליהם את 

התמצית.

קלוי,  כיון שהקפה  רותחים מהמיחם על קפה,  - מותר לערות מים  לה. הכנת קפה 
ו"אין בישול אחר קליה". ובני אשכנז מחמירים בזה, אך בנס קפה מתירים, כיון שהוא 

מבושל.

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם

* אינו נאמן באיסורים ]אין אוסרים או מתירים דבר על פי עדותו[. )שבת חמדת הימים עמוד 61(

וכך אומר הרמב"ם: השבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם. לפיכך כל העובר על שאר מצוות 
- הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיה - הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם 

כגויים לכל דבריהם". )הלכות שבת פרק ל הלכה ט"ו(

אף הגויים ידעו כי שמירת השבת הינה יסוד גדול מאוד ביהדות, ומבלעדיה חלילה אין קיום וצביון 
לשמירת התורה והמצוות:

- אמר המן הרשע לאחשוורוש: "אם אתה מבקש לעקור אותם - עקור את השבת ובטל אותה, ואחר 
כך אתה מכלה אותם". )אסתר רבה ז(

- היוונים כאשר רצו לקעקע את התורה מעם ישראל, גזרו תחילה שלוש גזירות: * שלא למול את 
הבנים. * שלא לקדש את החודש ]ובכלל זה כל שמירת החגים[. * שלא לשמור את השבת. ידעו הם כמה 

עוצמה וכח יש במיוחד במצוות הללו בשמירת הצביון היהודי.

נזכה  השבת,  שמירת  על  ההקפדה  שבזכות  רצון  יהי 
בקרוב לגאולת ישראל השלימה, כמו שאמר רבי 

ישראל  "אלמלי משמרים  יוחאי:  בן  שמעון 
נגאלים"  הם  מיד  כהלכתם,  שבתות  שתי 

)שבת קיח ע"ב(. ואמר הקב"ה: "אם שמרתם 
נרות של שבת, אני מראה לכם נרות 

של ציון". )ילקוט שמעוני במדבר ח תשיט(
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  לכבוד הרב,
ברצוני לשטוח לפני הרב את בעייתי, בתקוה 

לקבל הכוונה נכונה ומסייעת. כבר תקופה ארוכה שאני חש התעוררות 
פנימית להתחזק בשמירת השבת - ואולם לצערי, בפועל עדיין לא זכיתי 
לכך. אני פשוט לא יודע איך לעשות זאת, ממה להתחיל. אני חושב 
שעצם המחשבה על שינוי בהתנהגותי ובאורחות חיי מרתיעה אותי. איך 
יקבלו זאת בחברה, ואיך אסתדר בבית עם האשה והמשפחה. וכך 
עוברות השבתות, אחת ועוד אחת, מבלי שאזכה לשומרן. וליבי נוקף! 
תופס אני את הגה המכונית, אבל ליבי זועק: "מה אני עושה? הרי 
זה אסור! המחלל שבת חייב סקילה! חוטא אני לקב"ה מאוד! מנתק 
אני את הקשר והאות שביני לבינו!" תאמין לי כבוד הרב, שבכל ליבי 
אני מתפלל ומייחל ליום שבו אזכה אף אני להימנות על שומרי השבת, 
אבל אל מול מצבי העכשווי ומציאות חיי - זה נראה לי רחוק וקשה. 

מה הרב מייעץ לי לעשות?

אכן העלית בעיה נפוצה וכואבת. רבים הם היהודים החפצים בתוך ליבם להתקרב ולטעום טעם 
שבת יהודית אמיתית, אך נרתעים בגלל קשיים סביבתיים וכל מיני עיכובים למיניהם, שהם 

בעצם קטנים, אך מבהילים מאוד ונראים כהרים.

הייתי רוצה לייעץ לך כצעד ראשון - להתארח בשבת במקום שבו תוכל לחוות מקרוב את חווית 
השבת היהודית, כגון אצל משפחה שומרת שבת, בישיבה, בסמינר ליהדות וכדומה )תוכל להתעניין 
על אפשרויות אלו בארגוני יהדות, כמו הידברות, ערכים וכדומה(. בכך הולך אתה למקום שבו בקלות תסתגל 

לשמור שבת ולנהוג כפי המקום בו אתה מתארח, ושם תרגיש את קדושת השבת בקידוש, בשירה, 
בסעודות, בתפילות, בהרצאות ובשעורי התורה. אם ראית שלא הספיקה לך שבת אחת - תחזור 
ותשנה לעשות עוד שבת כזאת, ובכך תתן לעצמך את הדחיפה הראשונית ואת הביטחון לבצע 

את חובתך בשמירת השבת.

כמו כן עליך לדעת כמה פרטים נוספים:

טעות גדולה היא לחשוב, כיון שאיני יכול לשמור שבת על כל פרטיה, אזי אין לי גם על מה 
להתחיל בשמירתה. חס וחלילה! זו טעות נוראה! עליך להתחיל במה שאתה כן יכול - ולהיזהר 
לפחות בפרטים שבידיעתך וביכולתך. כל חילול שבת חשבון בפני עצמו, כל סיגריה וסיגריה, 
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ואפילו כל נשיפה ונשיפה בסיגריה אחת, זה חילול שבת בפני עצמו. לכן, גם אם נכשלת והתחלת 
לעשן סיגריה ובאמצע נזכרת והתעוררת כי שבת היום וזרקת את הסיגריה מידך ]כי אסור 
לכבותה בשבת[ - הרי הצלת את עצמך מעוד חילול שבת נורא של "מבעיר" בשבת. וכמו כן כל 
חילול שבת, אפילו קטן, שאתה נמנע מלעשותו - התקשרת בזה לקדושת השבת, ובעזרת ה' זה 

יתן לך את הכח לשמור את יתר הלכות השבת.

דבר נוסף שיש לי לומר לך: לזכור! ישנן מעידות ונפילות. יתכן ושמרת שבת אחת או שתים וכל 
כך נהנית והתלהבת - והנה בשבת השלישית מעדת ונכשלת בחילול השבת. אל תתייאש! כאן 
פשוט רוצה היצר ללכוד אותך בטענה: "ובכן ראה, זה לא בשבילך לשמור שבת! לא תוכל לעמוד 
בדרישותיה!" וכדומה - טענות שונות המפתות ומחלישות את הרצון. עליך לדעת! כולנו פעמים 
נופלים, כל אחד נופל בהתאם למדרגה בה הוא נמצא, אולם חובתנו לקום! נסה שוב ושוב, מעט 

בחילולי שבת ככל אשר תוכל ולבסוף תצליח ותנצח.

זה כלל גדול: לעולם אי אפשר בבת אחת לקפוץ לקיצוניות שלא הורגלת בה. ההצלחה תלויה אך 
ורק ברצון להתחיל כל פעם מחדש, ולעשות את מה שכבר כן יכולים.

וגם אם בני משפחתך אינם מצייתים לך ונצרך אתה לשמור את השבת לבדך - התגבר ועשה 
זאת. הם בשלהם - ואתה בשלך. וברוב רובם של המקרים, המציאות הוכיחה שבדרכי נועם אך 
בעקביות - זכו שומרי השבת לגרור את בני משפחתם. והעיקר שתזכור את ההבטחה של ה' יתברך: 

הבא להיטהר מסייעים אותו!

לסיום ברצוני לספר לך על יהודי יקר מראשון לציון, שזכיתי להדריכו בצעדיו הראשונים בשמירת 
השבת. לצורך הסיפור נקרא לו מיכאל. מיכאל היה חילוני לכל דבר, אך הקפיד ללכת ביום 
הכיפורים לבית הכנסת. לפני כחמש שנים, כאשר הלך כמידי שנה לבית הכנסת, שמע את דרשתו 
של רב בית הכנסת, אשר אמר בתוך דבריו: יהודים יקרים, באים אתם ביום הכיפורים לתפילה 
ולסליחות, שכן יום זה נועד לכפרה ולסליחה. ורבים ישנם שבדעתם לאחר יום הכיפורים להמשיך 
בדרכם ללא שבת, ללא תפילין, ללא טהרה וכו'. ובכן, האם אין זה צחוק לבוא לבית הכנסת ביום 

הכיפורים ולזעוק תפילות ופיוטי סליחות מבלי לחשוב להשתנות אפילו במשהו?!

הציע הרב כמה הצעות של קבלות, ואחת מהן היתה שיקבל האדם על עצמו ללכת לשיעור תורה 
לפחות פעם אחת בשבוע, ואף אם אינו שומר תורה ומצוות.

מיכאל החליט בליבו כי הדברים צודקים ונכונים, והחליט לקבל עליו קבלה זו ללכת בכל שבוע 
לשיעור תורה. וכך היה מגיע אל השיעור הקבוע אשר מסרתי מידי שבוע בראשון לציון, עד שהיה 
מהקבועים בשיעור. לאחר כמה שיעורים החליט שברצונו להתקדם, ושאל אותי במה עליו להתחיל.

הצעתי לו שיתחיל בשמירת השבת, אולם הדבר היה כלל לא פשוט עבורו. אשתו של מיכאל לא 
הסכימה בשום פנים ואופן לשמור שבת - כבר שנים רבות שביום שבת נוסעת היא יחד עם בעלה 
וילדיה להוריה שבחולון ולעוד בילויים שונים, ולא יכלה לשאת שינוי כזה בחייה. הדרכתי אותו 
שבמצב כזה יניח לאשתו וישתדל לשמור שבת לבדו. לאחר מספר ימים ניגש אלי שוב ואמר לי 
שכך סיכם עם אשתו - גם זה לאחר מאמצים רבים: שבת אחת הוא יסע עימה, ושבת שלאחריה 
ימנע מלנסוע ותיסע היא לבדה. השבתי לו: זו אומנם התקדמות, אך תמשיך למסור נפש למען 

השבת.

כעבור זמן מה, ניגש אלי ואמר לי שכך קבע עם אשתו: שהיא תיסע כרצונה, והוא יגיע להוריה 
שבחולון באופנים, שכן טרם ידע שלא נוסעים באופנים בשבת.
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הלכות שבת28

בתורה  נאמר   - התורה  על  חי  א. 
ְוֶאת  ֻחּקַֹתי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  יח ה(:  )ויקרא 

ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי 
מצוות  שכל  והיינו  ה'".  ֲאִני  ָּבֶהם 
שנחיה  כדי  ניתנו  התורה  ואזהרות 
מצוה  קיום  ידי  על  אם  אבל  בהן, 
התורה  ציותה  לסכנה,  האדם  יגיע 
שלא לעשות את אותה מצוה. כמו 
דוחה  נפש  "פיקוח  חז"ל:  שאמרו 
והגיע  שחלה  אדם  כן,  על  שבת". 
את  עליו  מחללים  נפשות,  לסכנת 
אם  ואפילו  להצילו.  כדי  השבת 
אנחנו מסופקים אם הוא הגיע למצב 
סכנה, חובה לחלל עליו את השבת 
בשביל  שבת  והמחלל  ולהצילו. 
פקוח נפש, ידע שקיים מצוה גדולה, 
נפש אחת מישראל,  כי כל המקיים 

כאילו קיים עולם מלא.

ב. ילד שננעל בחדר ואינו רגוע, ויש 
סכנה,  לידי  יבוא  שמהפחד  חשש 
אותו.  ומוציאים  הדלת  פורצים את 
לשלומו,  ודואגים  שאבד  ילד  וכן, 
ומודיעים  השבת  את  מחללים 
וכן  שיחפשוהו.  ולציבור  למשטרה 
ואי  ומבוהל  משוטט  שנמצא  ילד 
הם  מי  ידוע  ולא  להרגיעו,  אפשר 
השבת  את  עליו  מחללים  קרוביו, 

כדי להביאו לקרוביו.

ג. חולה שאין בו סכנה - אסור לחלל 
עליו את השבת במלאכות האסורות מן התורה. אולם על ידי גוי מותר, ולכן כשקר 

מאוד, מותר לומר לגוי להדליק לו תנור חימום וכיוצא.

א. אבות ותולדות - שלושים ותשע 'אבות מלאכות' אסרה התורה לעשות 
שהן  'תולדות',  ישנן  מלאכה  שלכל  לפי  'אבות',  שמם  ונקרא  בשבת. 
וגם אותן אסרה התורה  מלאכות אחרות הדומות במטרתן לאב מלאכה, 
לעשות בשבת. למשל: אב מלאכה 'זורע', התולדה הדומה לו היא: השקיה, 
שדומה במטרתה לזורע, שכשם שהזריעה מטרתה להצמיח גידולים ולהניב 
פירות, כך הוא בהשקיה. ואמנם מלאכות הדומות ממש לאב, אינן נחשבות 
אילן הריהו אב מלאכה  הנוטע  הן אב מלאכה. למשל:  גם  לתולדה אלא 
כזורע זרעים. וכן המבשל, הצולה והמטגן, הרי הן בכלל אב מלאכה הנקרא 

'אופה', ואינן תולדות.

להלן נבאר בעיקר את המלאכות המצויות האסורות בשבת:

באחד הימים הודיע לי בשמחה: השבת אשתי נסעה כדרכה, ואילו אני - הלכתי ברגל מראשון 
לציון עד לחולון! ]כמובן ששורות אלו הנכתבות בקיצור ארכו זמן והרבה מסירות נפש[, וכך משבוע לשבוע מסר 
מיכאל נפשו על השבת ולא הרפה מלשכנע את אשתו על קדושתה, עד שבמשך הזמן ראתה 
שהדבר בנפשו, הכינה את המאכלים קודם השבת, והסכימה לשבת עימו לסעודות השבת בצוותא, 
ובין כך ישבו גם הילדים, והיה מיכאל מספר להם מפרשת השבוע עד שטעמו קצת גם הם את 

טעם השבת, וכך המשיך בנועם להנעים את השבת לבני ביתו.

זכה מיכאל, והיום ברוך ה' כל משפחתו שומרת שבת. הוא עצמו קובע עיתים לתורה ועוסק 
בפעולות חסד. אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. )הרב יעקב ישראל לוגסי שליט"א, "מקור הברכה" עמוד 39(

"וחי בהם!"
ֶהם ֲאִני  ְמרּו ָלֶלֶכת ּבָ ׁשְ ֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ ַטי ַתּ ָפּ "ֶאת ִמׁשְ
ר  ַטי ֲאֶשׁ ּפָ ם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ַמְרּתֶ ה' ֱאלֵֹהיֶכם: ּוׁשְ

ֶהם ֲאִני ה'" )ויקרא יח ד-ה(. ה אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָבּ ַיֲעֶשׂ

פסוק זה מגיע בתורה כהקדמה לרצף של אזהרות, 
"הגבלות" וציוויים רבים. מה הוא בא ללמדנו?

במבט שטחי נראה לנו, שאדם החופשי למלא את 
כל רצונותיו - הוא המאושר. חי חיי חופשיות ופורקן, 
חופש ודרור, "אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל". 

אבל באה התורה ואומרת: דע לך, שכל האזהרות וההגבלות שאני 
דורשת, אינם באים למנוע ולגזול ממך את "אושר החיים", אלא 
להיפך, הכל כדי ש"יעשה אותם האדם - וחי בהם", הכל כדי לתת 

לך חיים טובים ומאושרים, במלוא מובן המילה.

וזה דבר שהנסיון מלמד עליו כאלף עדים. לּו נביטה באורח החיים 
הצליח  האם   - הרסן  משולח  העול,  נטול  המשוחרר,  המתירני, 
להביא בכנפיו את האושר המיוחל? הלוא דווקא שם רובצים להם 
- המרה השחורה, התסכול, תחושת הריקנות, עד כדי איבוד טעם 
החיים. כי כן, דווקא ההגבלות של התורה הם המתכון האמיתי לחיי 

אושר ושמחה - "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם!"

עוד אמרו חז"ל: "וחי בהם" - ולא שימות בהם )יומא פה ע"ב(. "פיקוח 
נפש - דוחה שבת". כאשר קיימת סכנה לחיי האדם, מצוה לחלל 
עליו שבת כדי להצילו. התורה "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה 
שלום", ומלבד השמירה על עצם החיים, מחנכת אותנו התורה אף 
לשמירה על מערכות חיים בריאות ותקינות. תורתנו איננה מעוניינת 
חייו.  ומערכות  רגשותיו, הנאותיו  בדיכוי האדם, בשלילת  חלילה 
איננה מעודדת חיי התנזרות ודיכוי עצמי. חלילה. אלא מצוותיה, 
הזהרותיה ו"הגבלותיה" באים לכוון אותנו בנתיבי החיים באופן 

בריא ומרוסן, למען ייטב לנו כל הימים!
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מתכון מנצח
שאלה:  בעת שיחה עם זוג ממכרי אשר חזרו בתשובה, 
שמתי לב שהם מדברים על השבת כיום של עונג ושמחה. 
אולם קשה לי להבין: הלוא בשבת אסור לעשות הרבה 

דברים, וזה נראה לי דווקא מאוד מגביל וקשה!

איך מתכננים יום מנוחה?
הבה נחשוב לעצמנו: אילו היתה באה אלינו איזו משלחת מהונלולו, כדי להתייעץ עמנו, כי ברצונם 
לקבוע במדינתם יום מנוחה שבועי, יום מהנה של חופשה ומרגוע, והם רוצים שנייעץ להם: איך 

לעשות זאת? מה להכניס ביום הזה? איך לבלות אותו? מה יהיו הכללים וההנחיות ליום זה?

- מה היינו עונים להם?

איך באמת היינו אנחנו מתכננים יום חופשה שבועי?

אולי היינו מייעצים על יציאה מרעננת בחיק הטבע! אולי טיולים מרתקים. אולי מנגלים? ואולי 
דווקא הרצאות מרתקות בבתי מלון ממוזגים, עם כיבוד עשיר? אולי גם היינו מוסיפים, שביום הזה 
כדאי לתת לאנשים קצת יותר שחרור, קצת הקלות מן החוקים והמחוייבויות הקבועים! נניח למשל, 
שבהונלולו מחייבים את האזרחים כל בוקר להגיע בשעה 8:00 למרכז העיר כדי להצדיע למלך, 
אז שביום השבתון יוותרו להם על זה, או לפחות ידחו זאת לשעה 10:00 כדי שאנשים יוכלו לקום 

מאוחר יותר. בקיצור, כמה שיותר הנאה, שחרור ונופש!

והנה, מתבוננים אנו על יום השבת אשר נתן לנו הבורא, ואנחנו נוכחים לראות כי הכיוון שונה 
לגמרי: דווקא ביום הזה הכי הרבה מחוייבויות! והכי הרבה הגבלות! אסור לגעת... אסור להזיז... 
אסור לכבות... אסור להדליק... אסור לנסוע... אסור לדבר... מה קורה כאן? איך אפשר כך ליהנות 

ולהינפש?

דרור וחופש - לגוף ולנפש
בתוך שירי השבת אנו שרים:

� "דרור יקרא לבן עם בת..."

שבת  לקראת  שישי,  יום  עד  ראשון  "מיום   �
נכספה נפשי, כי בשבת אצא חופשי..."!

הפלא ופלא! בתוך כל ה"הגבלות", אנחנו שרים 
ומהללים את ה' דווקא על הדרור, על החופש!

הייתכן?!

לפני שנסביר זאת, הבה נסתכל כאורחים מן 
הצד, בביתו של שומר השבת בשלימות.
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חשובים  ומשקה  מאכל  במיני  השבת  את  לענג  האדם  ישתדל   - שבת  הוצאות  א. 
הערבים לו, שנאמר )ישעיה נח יג(: "ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶֹנג". ולא ידאג על הכסף שמוציא לכבוד 

שבת, כי מובטח לו שמה שיוציא לכבודה של השבת, יוחזר לו.

ב. ההכנות לשבת - יכין את עצמו לקראת השבת, 
ציפורניו,  יגזוז  ולכן,  מלך.  לקראת  כהולך 

יתקלח וילבש בגדים נאים ומכובדים. 
ואם שערותיו ארוכות, יסתפר.

וישטפהו  הבית  את  ינקה  ג. 
לטעום  ומצוה  שבת.  לכבוד 
השבת,  קודם  מהתבשילים 
שהתבשילים  לברר  כדי 
ויאכלם  כהוגן  מתוקנים 
זוכה  זה  ובעבור  לעונג, 

לאריכות ימים ושנים.

תדליק   - נרות  הדלקת  ד. 
סמוך  הנרות  את  האשה 

בליל  עליו  שסועדים  לשולחן 
שבת  עונג  מכלל  שזהו  שבת, 

האשה  אין  ואם  לאורם.  לאכול 
בבית, הבעל ידליק. וכן חיילים הנמצאים 

בבסיס, ידליק בכל חדר אחד מחברי החדר.

ה. זמן ההדלקה הוא כעשרים דקות לפני השקיעה. ]זמני השקיעה מפורסמים בלוחות שנה.[ 
ועל כל פנים לא יאחר מחמש דקות לפני השקיעה, כדי שלא יכנס בחשש חילול שבת.

ו. קודם ההדלקה תברך: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, 
וציונו להדליק נר של שבת", ותדליק. ומנהג רוב בנות אשכנז לברך לאחר ההדלקה.

א. עוונותיו נמחלים - בתפלת ערבית אומרים פסוקי "ויכולו השמים והארץ 
וכל צבאם", שבו מזכירים את בריאת העולם שברא ה' בששה ימים, וכילה 
מלאכתו ביום השביעי. ואמרו חז"ל: "כל האומר פסוקים אלו, באים שני 
מלאכי השרת ומניחים ידיהם על ראשו, ואומרים לו: וסר עוונך וחטאתך 
תכופר". והטעם בזה, כי אדם המעיד בכוונה שלימה ובאמונה, שה' יתברך 
ברא את העולם בשישה ימים וקידש את יום השביעי, הרי הביע בכך את 
יסוד היסודות של אמונת התורה. ועל כן גם אם הוא חטא, אין זה מתוך 

הכרה ברורה, וראוי הוא לסליחה ומחילה על עוונותיו.
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הנה יום שישי הגיע וההכנות לשבת בעיצומן, מיטב התבשילים האהובים על בני הבית כבר מוכנים 
לסעודות השבת, וניחוחותיהם המשתלבים באווירת ההכנות האחרונות יוצרים תחושה מיוחדת 
במינה. המפה הלבנה נפרסת ועליה מוצבות חלות השבת במגש נאה מתחת כיסויין המעוטר. נרות 
השבת מוכנים להדלקה והכל מתלבשים חגיגית. הפלאטה של שבת ניצבת במקומה, ושעון השבת 
מקבל הוראות הפעלה וכיבוי של התאורה ללא מגע יד בשבת. שעת הדלקת הנרות מתקרבת. 
ארגונים, סידורים והכנות אחרונות. הציפייה לכניסת השבת, ומתח אתגר העמידה במרוץ הזמן, 
ממלאים את הלב. צפירה )כנהוג בשכונות שומרי המצוות( ו... הדלקת נרות השבת. המתח התפרק בבת אחת. 
תפילה של אם יהודיה על בריאות ושלום בעלה וילדיה. היא פוקחת את עיניה ומביטה בחיוך של 
עונג ושלוה אל ילדיה הקטנים המתבוננים בה בסקרנות. "שבת שלום" הם שומעים כמו מתנגן, 

ונשיקת אהבה מלבה של אמא.

שלוה ורוגע. אבא והבנים בבית הכנסת, אמא יושבת וקוראת בנחת אמיתית, מספרת ומאזינה 
לקטניה בסבלנות מעל ומעבר לנדרש. כלי התקשורת דוממים, ואפילו הטלפון נרדם. תחושת חום 
ואהבה אופפים את כל הבית. והנה נקישה והדלת נפתחת, "שבת שלום" מאחל האב ופניו מאירות. 

האם זה אבא של יום יום, העובד כה קשה וטרוד בפרנסתו? הרי 
זה... מלך!! מתגנבת תחושה, ללא מילים, אל הלב.

התארגנות קלה לקראת הקידוש וכבר נשמע הזמר, 
גדולים וקטנים גם יחד: "שלום עליכם, מלאכי 

השלום, מלאכי עליון - מלך מלכי המלכים 
- הקדוש ברוך הוא.

        בואכם לשלום...

        ברכוני לשלום...

        בשבתכם לשלום..."

גדולים  כולם,  עוברים  ומכאן 
בפסגת  הניצב  השיר  אל  וקטנים, 
שירי ההלל לרעייה היקרה, הבונה 

ביתה במסירות, באהבה ובתבונה:

"אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים 
מכרה. 

 בטח בה לב בעלה, ושלל לא יחסר.

 גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה.

 רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה.

 שקר החן, והבל היופי, אשה יראת ה' היא תתהלל.

 תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה".

קידוש. היין כמו נוצץ בגביע של שבת. אבא נעמד ואתו כולם, תחושה מרוממת של קדושה אופפת 
את כולם. 

2525 הלכות שבת

ב. שולחן השבת - יהיה השולחן ערוך במפה נאה ומכובדת, ויתן עליו בקבוק יין ושתי 
חלות שלימות, ויכסה את החלות במפה יפה. ]הטעם שלוקחים דוקא שתי חלות: זכר למן 
שהוריד הקב"ה לעם ישראל בצאתם ממצרים, כשהלכו 40 שנה במדבר, וביום השישי היה מוריד להם 
שתי מנות של מן, ליום השישי ולשבת. וכיצד המן היה יורד לישראל? בתחילה היה יורד טל, ועליו 
היה יורד מן, ושוב היה יורד עליו טל, נמצא שהמן היה כמונח בקופסה, טל מלמטה וטל מלמעלה. לכך 

גם אנחנו מכסים את החלות במפה מלמטה ובמפה מלמעלה.[

ג. סדר הקידוש - ישיר בנעימה יחד עם בני ביתו 'שלום עליכם...' ומזמור 'אשת חיל'. 
ויקדש על היין וישתה. ואשה המתגוררת לבדה, תקדש על היין בעצמה. וחשוב מאוד 

שהילדים ינשקו את ידי אביהם ואמם, ויברכום ההורים.

"ברוך...  ומברך:  החלות  שתי  את  האב  לוקח  לסעודה.  ידיים  נוטלים   - הסעודה  ד. 
המוציא לחם מן הארץ", טועם ומחלק חתיכה לכל הסועדים. וישתדלו לאכול לחם 

למעלה מ-50 גרם, ]שזו כמות של אכילת קבע[ וכן בשאר סעודות שבת.

שולחן השבת היהודי
השולחן,  סביב  המשפחה  בני  כל  יחד  עומדים  אמיתי?  יהודי  שבת  שולחן  נראה  כיצד 
המבטים  כשכל  ימצא',  מי  חיל  'אשת  ומזמור  עליכם'  'שלום  באמירת  בשירה  פוצחים 
מופנים כלפי האמא היקרה עקרת הבית הבונה ביתה במסירות באהבה ובתבונה, ובפרט 
בפסוק: "רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה". לאחר מכן מקדש האבא על היין בקול 
נעים, ומנשקים הילדים את ידי האב והאם ביראת כבוד אמיתית, כפי שהצטווינו בתורה, 
"כבד את אביך ואת אמך", "איש אמו ואביו תיראו". לאחר מכן נוטלים ידיים לסעודה, 
ויושבים לאכול מהתבשילים והסלטים המיוחדים בטעמם וניחוחם, שטרחה והכינה האמא 
היקרה בשמחה של מצוה לכבודה של שבת המלכה. סוף סוף לאחר שבוע של עבודה, 

ניקיונות, כביסות והכנות, הגיע העת לרוות את הנחת. יושבים כל 
המשפחה יחד עם האבא היקר, כמאמר דוד המלך בתהלים: "ָּבֶניָך 

ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך". אחר הסעודה פוצחים בשירי 
שבת, "כי אשמרה שבת, אל ישמרני...". שומעים מאבא 

השלוש  בן  הילד  וסיפור,  השבוע  מפרשת  יפה  רעיון 
וחצי מציג בגאווה את האותיות שלמד השבוע, ובן 
החמש כבר יודע לקרוא! שאלות ותשובות מהפרשה, 
גילם הרך. או אז  ילדיו על אף  נהנה האב מידיעות 
מסיימים  וכך  המזון.  ולברכת  הקינוח  למנת  ניגשים 
את הסעודה בסיפוק ושמחה, באהבה ואחווה שלום 

ורעות. "אשרי עין ראתה כל אלה".

חוויה זו רבים מעמנו חווים מידי שבת. אך אין אנחנו 
שוכחים את אחינו שעדיין לא חוו זאת. ומי יתן שיזכו 
גם הם לחוויית גן העדן הזאת. ואשריו מי שיזמינם 
בשולחן  המתרחש  את  מקרוב  להטעימם  לביתו 
לאושר  וזכו  למקורות,  חזרו  רבים שחוו,  כי  השבת. 

ושלוה.

ה. יום השבת - בבואו מבית הכנסת, יקדש על היין ויסעד סעודה שניה, שיר ורעיון 
מן הפרשה, ברכת המזון. אחר מכן ינוח מעט, כי שבת ראשי תיבות שינה בשבת 

בשיעור  ולהשתתף  ללמוד  ועת  לעונג שבת,  וממתקים  פירות  טעימת  תענוג. 
תורה הנערך באזור מגוריך. תפלת מנחה וסעודה שלישית. ומאמר חז"ל נגד 

עינינו: "כל המקיים שלש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות: 
חבלו של משיח, דינה של גיהנם, ומלחמת גוג ומגוג".

נפרדים  שבת,  מוצאי  של  ערבית  תפלת  אחר   - שבת  מוצאי  ו. 
ועל  הבשמים,  על  ומברכים  היין,  על  הבדלה  ידי  על  מהשבת 
שלהבת הנר: "ברוך... בורא מאורי האש". ]מאחר וההנאה הרוחנית 
השייכת בעודנו בתוך הגוף בעולם הזה, היא הרחת ריח נעים. הנאה הקיימת 
הרוחנית  מהחוויה  הפרידה  עם  עדן.  בגן  לחלוטין  ושונה  אדירה  בעוצמה 
להרגיע  אנו  משתדלים  הבא,  עולם  מעין  היא  אשר  השבת,  של  המרוממת 
את הנפש השואפת אל מקורה הרוחני, באמצעות ריח נעים של בשמים. גם 
כי עלינו להודות לה' על הנאתנו המחודשת בהדלקת אש אחר השבת. וזכר 
לאדם הראשון שנתן לו ה' בינה במוצאי שבת לחכך שתי אבנים ליצור אש.[ 

)מקור הברכה( 
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   "ברוך אתה ה'... בורא פרי הגפן".

   "ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו, ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו... ברוך 
אתה ה' מקדש השבת".

גם קולו של התינוק שמצא לנכון לבכות בדיוק ברגע זה, אינו פוגע באווירה הקסומה של שעת 
הקידוש. הלבבות מחובקים... 

סעודת השבת, שירי שבת, שיחות שאינן גולשות לענייני כספים, עבודה, טרדות ודאגות, שהרי שבת 
היום! ודיבורי עסק וממון אסורים בשבת! סיפור מאבא ורעיון יפה מפרשת השבוע. בן 
השלוש וחצי מציג בגאווה את האותיות שלמד השבוע, ובן החמש כבר יודע לקרוא! 
שאלות ותשובות מהפרשה, שירים, שובבות ומשחקי ילדים. ריב בין הקטנים מכניס 
את אבא לתפקיד משכין השלום, לכולם יש פנאי לכולם, והנה ניגשים למנת הקינוח 

ולאחר מכן לברכת המזון.

איש אינו לחוץ, איש אינו ממהר, הטלפון אינו מצלצל, וכלי התקשורת אינם 
מטרידים.

שיחות / ביקור חברים / טיול רגוע בשכונה / לימוד בחיק המשפחה.

בוקר. תפילת שחרית של שבת וקריאת התורה. פרשה לפרשה מצטרפות לחשבון 
גדול. אחת לשנה זוכים המשתתפים הקבועים בתפילות השבת לסיים את כל 

חמשת חומשי התורה!

קידוש של היום, סעודת שבת, שירים, שיחות ורעיון, ברכת המזון, ו... הרי שבת 
ראשי תיבות שינה בשבת תענוג...

משחק עם הילדים, שיחה נעימה בין ההורים, טיול רגלי שליו ונינוח, 
קריאה, שיעור תורני מעניין, עונג שבת, תפילת מנחה, סעודה שלישית 

קלה, תפילת ערבית והבדלה.

ובהבדלה, מברכים על היין, על הנר, וגם... על הבשמים. שהרי 
לעבור מרוממות נשמת השבת לשגרת החול, זה קשה. הבשמים, 

מרגיעים מעט את הנשמה...

� �
מי שחי כך, ואפילו ברמה חווייתית נמוכה מזו, ואפילו הוא מתגורר בסביבה שאינה שומרת 
שבת, אינו מבין את השאלה "האם אינך מוגבל על ידי השבת??".  כן! אמנם לא כל דבר 
שאני עושה בחול אעשה בשבת. אך הרי מגבלות אלו משתלמות מאד! שהרי הן הן שיוצרות 
את האווירה הקסומה והמיוחדת של השבת - בדיוק כשם שמגבלות הדיבור הנינוח והשקט, הלבוש 
המכובד ואיסור העישון באולמות ארמון המלכות בבריטניה, שותפות גמורות הן בתחושת ההוד 

האופפת את המבקרים. )מקור הברכה - הרב זמיר כהן שליט"א(

השבת קוראת לאדם להשתחרר מחיי החולין שלו, מהמרוץ שאנו כה משועבדים לו, ולהיות 
חופשי באמת  - לעצמו, למשפחתו - ולאלוקיו.
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כל ימות השבוע אנחנו כבולים! כבולים למרוץ בלתי פוסק! כבולים להישגים החומרניים שלנו! 
כבולים להביא פרנסה, כבולים לתקשורת, כבולים לעבודות בבית, לקנות, לרוץ, להשיג, לתקן...

וביום שבת קודש, הקב"ה אומר לנו: בני, חביבי. די! די לרוץ, די לרדוף, די להשיג, די לפעול 
ולעשות! עכשיו אתם צריכים להיות מ-ש-ו-ח-ר-ר-י-ם! פעם בשבוע אני נותן לכם נוסחה מיוחדת 
איך להיות פנויים, שלווים, רגועים! וזאת על ידי שתימנעו מלעשות מגוון של מלאכות מסויימות 

שכתבתי לכם בתורה. 

מתכון מנצח
למרות שאנחנו לא היינו מתכננים כך יום של חופשה, הבורא 

תכנן בדיוק כך, והמתכון של הבורא מצליח כמובן יותר מכל 
המתכונים! דוווקא מי ששומר שבת כהלכתו, באמת רואים 

שהשבת נותנת לו מרגוע אמיתי, משהו אמיתי בתוך הלב 
נעשה אצלו יותר רגוע, יותר שלו, יותר רוחני, יותר מרומם.

זה המתכון שה' נתן! ה' שברא אותנו, ה' שמכיר את 
כוחות הנפש שלנו ויודע בדיוק איך כל פעולה משפיעה 
הוא רקח לנו את המתכון הנפלא הזה  מבפנים,  עלינו 
שקוראים לו שבת, מתכון ששום בן אנוש לא היה יכול 

להעלותו על הדעת!

המתכון  אחר  בדייקנות  למלא  רק  צריכים  ואנחנו? 
האלוקי המופלא הזה, וכבר נחוש בקרבנו את אותה 

"נשמה יתירה" ואותה מנוחה מיוחדת במינה שהעניק לנו 
הבורא במתנה - 

"ְמנּוַחת ַאֲהָבה ּוְנָדָבה.
ְמנּוַחת ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה.

ֵקט ָוֶבַטח".  לֹום ַהׁשְ ְמנּוַחת ׁשָ
)מתוך תפילת מנחה של שבת(

להבדיל, אומות העולם אשר רקחו להם את יום השבתון שלהם - לפי רצונם ומחשבתם, ניתן 
לראות בחוש כי יום זה אינו מעניק להם כלל את מנוחת הנפש האמיתית! הנה, באמריקה למשל, 
שבה יום השבתון הוא יום ראשון בשבוע, הסטטיסטיקות מראות, כי דווקא ביום זה ישנן הכי 
הרבה תאונות דרכים! הכי הרבה מקרי פשע ואלימות! הכי הרבה סמים, אלכוהול ואף התאבדויות! 
תופעות אלו מוכרות בעולם הרפואה כתסמונת בשם: "הנאורוזה של יום ראשון". ולמחרת, ביום 
שני, תפוקת העבודה היא הנמוכה ביותר מבין כל ימות השבוע! אנשים עייפים! מפהקים! אין להם 

כח לעבוד! "בזכות" מה? "בזכות" "יום המנוחה", שבעצם אינו מספק מנוחה נפשית אמיתית.

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים, ָרָאנּו ִלְכבֹודֹו, וִהְבּדִ ּבְ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ "ּבָ

י עֹוָלם ָנַטע ּבתֹוֵכנּו"! ְוָנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת, ְוַחּיֵ
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רק אנו זוכים, מבלי לנדוד לשום מקום, ללא מנגל וללא חוף ים, אלא בתוך ביתנו, ובתוך לבנו 
פנימה - למצוא את הדרור, השחרור, המנוחה והעונג.

ִביִעי"... י ׁשְ ׁשֵ ת ְוקֹוְרֵאי ֹעֶנג, ָעם ְמַקּדְ ּבָ ְמחּו ְבַמְלכּוָתְך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ "ִיׂשְ

נבין מעתה מדוע כאשר שומר השבת נשאל על ידי חבריו מן העבר: "ומה עם הנסיעה לים?" הוא 
מביט בהם בחיוך מהול ברחמים... בלבו הוא חש כמי שביקשו ממנו להחליף כתרו של מלך בנזיד 
עדשים. אמנם נכון, נזיד עדשים טעים הוא, אך אוותר עליו ללא היסוס כאשר מן הצד האחר 

ניצבת תמורה יקרה הרבה יותר לאין ערוך.

מדייקים בהוראות - ומרגישים תוצאות!
חובה עלינו לשמור כראוי על מתנה זו, ובדיוק באופן ובמתכונת שבה הורה לנו הבורא! לשם כך, 

עלינו להכיר וללמוד באופן מדוקדק את כל פרטי ההלכות! 

דומה הדבר למערכת תאורה חשמלית מקסימה ומיוחדת ביופיה, אך פעולתה מותנית בחיבור 
החוטים והשבבים כראוי, בצורה מדוקדקת ומדוייקת. כך מתנת השבת תאיר את ליבנו ונפשנו 

בהארה נפלאה, מעין עולם הבא, דווקא כאשר נשים לב לכל פרטיה ודקדוקיה!

יתכן כי יהיה לנו לפעמים קשה להבין חלק מ"מרכיבי המרשם", ומדוע הם נחוצים כל כך. אולי 
יכולה להתגנב ללבנו התחושה: מה יקרה אם אברור את גלעין הלימון מתוך סלט הירקות? מדוע 
זה חמור כל כך, מדוע זה פוגם בקדושת השבת? או מדוע אמנע את עצמי מלהסתרק בשבת, או 
מלהתאפר מעט? אולי דווקא בכך אמנע מעצמי את ההנאה המושלמת מן השבת? כאשר נלמד 
הלכות שבת לפרטי פרטים, יתכן שיצוצו עוד ועוד שאלות מהסוג הזה: מה זה משנה אם אחתוך 
את הסלט סמוך לסעודה או שעתיים לפני כן? מה זה משנה אם אשפשף את הבגד מן הלכלוך 
שדבק בו - מן הצד הקדמי של הבגד או מן הצד האחורי? במה זה ישנה אצלי את מנוחת השבת?

אולם כאשר נדע נאמנה כי המרשם המופלא של השבת אינו איזו המצאה שרירותית או תכתיב 
של גורם אנושי, כי אם מרשם אלוקי מיוחד שניתן לנו מאת בורא עולם, כמנוחה מושלמת עבור 
נשמתנו, או אז ייעלמו השאלות, ואת מקומן יתפוס רצון עז לציית לבוראנו אבינו אוהבנו, גם 
אם הדבר כרוך לעיתים בהקרבה מסויימת ובאי נוחות זמנית. רק ציות מושלם למרשם שניתן לנו, 
המרכיב את השבת המושלמת, יתן את תוצאת הנעימות השבתית המושלמת, אשר שום תחושת עול 

וקושי אינו כרוך בה.

חיים אנו בדור שכל כך מבקש ומחפש עינוגים רוחניים... הנה זה לפנינו בהישג יד! לא בחודשי 
חיפוש ביערות הודו, ולא בשנות עינוי במחשכי טיבט. כי אם כאן, בביתנו, ביום השביעי, בכל שבוע 

מחדש.

אשרי העם שככה לו
"...ובימי שבתות אתם שרויים במנוחת הגוף והנפש, שאף למלכים אין אותה. כי הנה כשהמלכים 
צריכים לעשות דבר מה ביום מנוחתם, אינם נמנעים מלהתייגע. נמצא שאין להם מנוחת נפש 

שלימה ביום זה". כה דיבר גוי מלך הכוזרים לחכם היהודי. )"הכוזרי", מאמר שלישי פסקה י(
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 מי חמור יותר - גנב או מחלל שבת?

שאלה: 
אני מאמין באלוקים, מכבד כל אדם, נזהר בממון הזולת, משתדל 

לעזור כמיטב יכולתי לכל אדם הזקוק לעזרה, מפריש מכספי לעניים 
ולבית הכנסת, ומכל ידידי ומכרי אני שומע רק תודות ושבחים ללא שום 

תלונה. אם אינני שומר שבת, האם הדבר כה חמור אצל האלוקים?

תשובה:
בבואנו למדוד את רמת החומרה אשר החוק מייחס לכל עבירה, אחד הקריטריונים הברורים יהיה 
כמובן מדת חומרת העונש אשר הוטל על ידי המחוקק על עובר עבירה זו. אף אנו, בבואנו למדוד 
את רמת החומרה אשר האלוקים מייחס לכל עבירה, אחד הקריטריונים הברורים למדידה זו הוא: 

מדת חומרת העונש אשר נקבע על ידו לכל עבירה.

והנה, בהתייחסו לגונב ממון חברו, אומר האלוקים )שמות פרק כא פסוק לז(:

ם". ּלֵ ַנִים ְיׁשַ י ִיְגנב ִאיׁש... ׁשְ "ּכִ

כלומר: הוא לא חס על חברו שטרח להשיג ממונו, ישלם לו כפול מהסכום שגנב. ובכך: א. יפוצה 
חברו על הצער שהצטער בהיוודע לו דבר הגניבה. ב. הגנב יפסיד בעצמו את אותו סכום שנטל, 

ובכך יתחנך ויבין במוחשיות את העוול שעשה.

ואילו על מחלל השבת אומר האלוקים )שמות פרק לא פסוק יד(:

ת... ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת". ּבָ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ַמְרּתֶ "ּוׁשְ

הדבר כמובן דורש הסבר: האם מחלל השבת גרוע בעיני האלוקים יותר מגנב??!

את התשובה לכך אנו מקבלים, כאשר אנו מתבוננים בפסוקים המסבירים את משמעותה של 
שמירת השבת. הבה נאזין לדברים )שמות פרק לא פסוקים טז-יח(:

יִני ּוֵבין  ִרית עֹוָלם: ּבֵ ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשׁ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ "ְוׁשָ
ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום  ָ ה ה' ֶאת ַהּשׁ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם, ּכִ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ַפׁש". ּנָ ַבת ַוּיִ ִביִעי ׁשָ ַהּשְׁ

כלומר, מיד לאחר שסיים האלוקים את מלאכת הבריאה, קבע את היום השביעי בשבוע כיום שונה 
ונבדל במהותו משאר ששת ימי המעשה. והוסיף עוד, כי לאור זאת הרי הוא רואה במי ששובת 
ממלאכה ביום זה אשר בו גם הוא שבת ממלאכת הבריאה, כמי שמכריז כי מכיר הוא בעובדה 
שהעולם נברא על ידי האלוקים ולא נעשה מאליו. ואילו במחלל השבת הוא רואה, כמי שמכריז 

באמצעות מעשיו כי כופר הוא באלוקים!!
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גזר דין מוות - עד כדי כך?!
ובהקשר לכך, מספר הרב זמיר כהן שליט"א: לאחרונה שאלני נהג מונית בעל חזות שאינה דתית, 
במילים אלה לערך: "אני יהודי מאמין. ואני יודע שהתורה שלנו כל כך נפלאה, דרכיה דרכי נועם, 
והיא מחנכת למוסר, מצפון ומידות טובות וישרות. איך יתכן אם כן, שיש בה גזר דין מוות על מחלל 

השבת? הרי הוא לא רצח!" הבנתי ללבו, והשיבותיו תשובה פשוטה:

כיהודי מאמין, בודאי יודע אתה שכל אדם שנפטר מן העולם ממשיך להתקיים בעולם הבא. החיים 
ֵצל עֹוֵבר!". כשאדם  ָמה, ָיָמיו ּכְ שלנו הם כמו חלום, כמאמר דוד המלך בספר תהילים: "ָאָדם ַלֶהֶבל ּדָ
נפטר הוא 'מתעורר' מן ה'חלום', ואז הוא מגיע אל העולם של החיים האמיתיים, שם הוא חי לנצח.

ולשם מה נתן לנו בורא עולם 'לחלום' את החלום הזה? לשם מה אנו מבלים פה שבעים, שמונים, 
מאה עשרים שנה? יש לכך מטרה! רצה הקב"ה לזכות אותנו בשכר טוב בעולם הנצחי, לפיכך נתן 
לנו תורה ומצוות, שאם נשמור אותן כראוי נזכה בעולם הנצחי לשכר גדול שאין כמוהו. ]כמובן שזהו 

נושא רחב, וניתן להעמיק ולהרחיב בו רבות.[

והנה, המחלל את השבת מכריז בחילולו, כי איננו מכיר בעובדה שהקב"ה ברא את העולם!

ואמנם, אינו יודע כי בכך הוא מאבד את תכלית חייו, וגורם לעצמו נזק בל ישוער בעולם הנצחי! 
אך בורא עולם שכל כך אוהב כל יהודי ויהודי וגם את המחלל הזה, מרחמנותו עליו רוצה לתת 
לו "צ'אנס" ולהצילו מהנזק העצום שגרם לעצמו. ולכן יודע שעדיף לאותו אדם לסיים את חייו 
עלי אדמות, ובכך לזכות בחיי נצח, מאשר לחיות עוד שלושים ארבעים שנה, אבל עם כתם גדול 

בנשמה, שיפריע לו בגמר חייו.

כמובן, שעם צאתו של חוטא זה ממלבושו הגשמי, יראה הוא את חיי הנצח אשר הרוויח, ויבין 
מאיזה הפסד נצחי ניצל על ידי שנגזר דינו ליהרג, והרי הוא מודה ומהלל ומשבח על ששילם בעולם 
הזמני תשלום קטן לעומת חוב גדול שהיה עליו לפרוע בעולם הנצחי. ונמצא שאף בזה הטבה יש 

כאן, ולא נזק חלילה.

החסד שבתשובה
בהביננו מה גדלה חומרתו של המחלל שבת, נבין מעתה את החסד הגדול והעצום שגמל עמנו 
בורא עולם, בכך שאיפשר לנו לעשות תשובה, ולטהר את נשמתנו אפילו מעוונות כה חמורים, ללא 
עונש כלל. כי בכוח התשובה לטהר ולנקות ולזכך את האדם עד שחטאיו נמחקים לגמרי כאילו 
לא היו כלל. זאת ועוד, אם חזר בתשובה מאהבה, כלומר מתוך הכרה בגדולת ה' ובחובתנו כלפיו, 
ולא מחמת יראת העונש, עליו אמרו שזדונות )= עבירות שעבר במזיד( נהפכות לזכויות, כלומר לא 
רק שחילולי שבתותיו נמחקים, אלא נחשב לו כמי ששמר את כל שבתותיו בשלמות. ועליו אמרו: 
מקום שבעלי תשובה עומדים - אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. וכל זאת מחסדי ה' עמנו לרוב 

אהבתו אותנו, וחפצו להיטיב לנו.

"הטובה הצפונה לצדיקים, היא חיי העולם הבא. והם החיים שאין עמהם מוות, והטובה שאין עמה 
רעה. והטובה הגדולה הזאת, אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה, שאין אנו יודעים 
ומכירים בעולם הזה אלא טובת הגוף, ולה אנו מתאווים, אבל טובת העולם הבא אין לה לא ערך 
ולא דמיון. וכבר הודיעונו החכמים הראשונים שטובת העולם הבא, אין כוח באדם להשיגה על 
בוריה, ואין יודע גודלה ויופיה ועוצמה, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. הוא שישעיה הנביא אומר: 

"עין לא ראתה, אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו". )הלכות תשובה לרמב"ם פרק ח( 
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ט"ל מלאכות
שאלה: 

מדוע אסור גם בזמננו להבעיר אש בשבת? 
הרי ההבערה כיום נעשית בקלות רבה, 

באמצעות גפרור או מצית, לחיצה על מתג או סיבוב מפתח הרכב וכדומה, 
ללא טרחה כבזמנם, שהיו צריכים להקיש אבנים

 זו בזו וכדומה?

תשובה:
ראשית, אילו היה נאמר בתורה: "לא תטרחו ביום השבת", או "לא תבצעו פעולה מעייפת ביום 
השבת", השאלה אכן היתה במקומה. ועם זאת, היה חל איסור על כל פעולה מעייפת, כהעברת 
כסאות רבים או כבדים מחדר לחדר עבור האורחים, נשיאת סירים ומגשים גדולים, אם הם 
מעייפים את נושאיהם, ואפילו ללכת בעיר הליכה מעייפת של קילומטרים אחדים לביקור קרובים 
וידידים היה אולי אסור, שהרי בכל אלה כרוכה טרחה. אולם התורה לא אסרה טרחה בשבת ]ובלבד 

שתהא לצורך השבת[.

מדוע אם כן הבערת אש בשבת אסורה?

ת". ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֵתיֶכם ּבְ ֹכל מֹׁשְ משום שנאמר בתורה )שמות פרק לה פסוק ג(: "לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש ּבְ

- מבלי לחלק בין הבערה שיש עמה טרחה, להבערה שאין עמה טרחה.

וההסבר פשוט. כאמור בתורה, אנו מצווים לשבות ממלאכה ביום השבת כדי להעיד על הכרתנו 
ואמונתנו בעובדה שהאלוקים ברא ויצר במשך ששת ימי המעשה את הבריאה על כל פרטיה, 
ושבת ממלאכה ביום השביעי. הוא לא שבת מטרחה, אלא ממלאכה, מיצירה. הבערת אש היא 
מלאכת יצירה של אש שלא היתה כאן קודם, ואין שום הבדל אם המלאכה נעשית מתוך טרחה 

או בקלות רבה.

יקל עלינו להבין זאת כאשר נתבונן בעובדה שהאלוקים לא טרח ו"התעייף" בששת ימי המעשה, 
ל ְצָבָאם" )תהילים פרק לג פסוק ו(. וכמו שנאמר בתורה  יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו, ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ]=בדיבור[ ה' ׁשָ אלא "ּבִ
בפרשת הבריאה: "ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור", "ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים" וכו'. 
ברור אפוא, שהתורה מגדירה את הבריאה בשם מלאכה, על שם התוצאה שעניינה יצירה וחידוש, 

ולא משום עייפות וטרחה.

האלוקים בדיבורו ברא ויצר מלאכה, "ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" )בראשית פרק ב 
א-ב(. ועל אותו משקל נאמר: "לא תעשה כל מלאכה" )שמות פרק יט פסוק י(, ואין זה משנה כלל אם כרוכה 

טרחה בעשיית המלאכה או לא, כמלאכתו של בורא עולם.
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וכיצד נדע איזו פעולה מוגדרת כמלאכה היוצרת ומחדשת, ואיזו אינה נחשבת כן? למשל, אריגה - 
האם היא נחשבת מלאכה לענין שבת? הרי חוטי הצמר היו כבר בעולם, אולם מצד שני חיבורם 
על ידי האריגה, יצר וחידש בגד שלא היה? אותה שאלה ניתן להציב לגבי תפירה, בישול, בניה, וכו'.

לשם כך ניתנה התורה שבעל פה. בה קיבלנו כי בהגדרת מלאכה לענין שבת, נכללות שלושים 
ותשע ]ל"ט[ פעולות. משום כך הן על כל המסתעף מהן, אסורות בשבת. )ובלשון הלכתית: המלאכות נקראות 

"אבות מלאכה", וסניפיהן "תולדות". כמבואר להלן בשער ההלכה(.

הנה למשל אחדות מהן: הזורע ]אפילו תחב זרע אחד לאדמה, אין כאן טרחה, אבל יש כאן פעולת מלאכה, 
שהרי זרע זה יתחיל לנבוט![. הקוצר ]אפילו קצר שיבולת אחת או קטף פרי אחד מהעץ, אין כאן טרחה, אבל 
יש כאן מלאכה - ניתוק הנקטף ממקום גידולו[. המבעיר ]אפילו הדליק גפרור או מצית או יצר ניצוץ באמצעות 
הנעת הרכב או לחיצה על מתג החשמל בשבת. אין כאן טרחה, אבל יש כאן פעולת מלאכה, שהרי יצר וחידש 

אש[. המבשל ]אפילו השליך גרגיר אפונה אחד אל הסיר הרותח. אין כאן טרחה אבל יש כאן מלאכה[ וכן הלאה.

נבין מעתה את הנאמר בתורה לענין מלאכת הבערה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" 
)שמות לה ג(, מבלי לחלק בין הבערה שיש עמה טרחה, להבערה שאין עמה טרחה. בכל מצב, עצם 

ההבערה מלאכה היא, ואסרּה בורא עולם בשבת.

כעת ידידי, ארחיב לך עוד בעניין מלאכות אלו ועל הקשר שלהן לעבודת המשכן. שמע 
נא חידושים מעניינים, יפים ומחכימים!

1717 הבערה ללא טרחה

וכיצד נדע איזו פעולה מוגדרת כמלאכה היוצרת ומחדשת, ואיזו אינה נחשבת כן? למשל, 
אריגה - האם היא נחשבת מלאכה לענין שבת? הרי חוטי הצמר היו כבר בעולם, אולם 
מצד שני חיבורם על ידי האריגה, יצר וחידש בגד שלא היה? אותה שאלה ניתן להציב לגבי 

תפירה, בישול, בניה, וכו'.

נכללות  לענין שבת,  מלאכה  כי בהגדרת  קיבלנו  פה. בה  ניתנה התורה שבעל  כך  לשם 
שלושים ותשע פעולות. משום כך הן על כל המסתעף מהן, אסורות בשבת. )ובלשון הלכתית: 

המלאכות נקראות "אבות מלאכה", וסניפיהן "תולדות". כמבואר להלן ב'שער ההלכה'(.

הנה למשל אחדות מהן: הזורע ]אפילו תחב זרע אחד לאדמה, אין כאן טרחה, אבל יש כאן פעולת 
מלאכה, שהרי זרע זה יתחיל לנבוט![. הקוצר ]אפילו קצר שיבולת אחת או קטף פרי אחד מהעץ, אין 
כאן טרחה, אבל יש כאן מלאכה - ניתוק הנקטף ממקום גידולו[. המבעיר ]אפילו הדליק גפרור או 
מצית או יצר ניצוץ באמצעות הנעת הרכב או לחיצה על מתג החשמל בשבת. אין כאן טרחה, אבל 
יש כאן פעולת מלאכה, שהרי יצר וחידש אש[. המבשל ]אפילו השליך גרגיר אפונה אחד אל הסיר 

הרותח. אין כאן טרחה אבל יש כאן מלאכה[ וכן הלאה.

נבין מעתה את הנאמר בתורה לענין מלאכת הבערה: 
)שמות  ביום השבת"  "לא תבערו אש בכל מושבותיכם 
פרק לה פסוק ג(, מבלי לחלק בין הבערה שיש עמה טרחה, 

להבערה שאין עמה טרחה. בכל מצב, עצם ההבערה 
מלאכה היא, ואסרה בורא עולם בשבת.
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ל"ט מלאכות - 39 שליחים
מה זו "מלאכה"? במילה "מלאכה" טמונה המילה "מלאך". מלאך בלשון הקודש זה שליח. 39 

מלאכות הן 39 שליחים, אמצעים, שבאמצעותם אנו יכולים לפעול וליצור בעולם.

רּו  נתבונן ונראה שהאדם כובש את העולם ושולט עליו! כמו שאמר הקב"ה מראש לאדם וחוה: "ּפְ
ָה". האדם שולט על החי, על הצומח ועל הדומם. אבל איך? באמצעות  ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבׁשֻ
מה? כיצד דווקא הוא "משתלט" על העולם, ולא בעלי החיים? באמצעות המלאכות שהוא עושה 
ויוצר. הוא חוצב הרים, בונה בניינים, זורע שדות, נוטע פרדסים, צד בעלי חיים ומשתמש בעורם, 
בצמרם ובבשרם, מעבד חומרי גלם ויוצר מהם ביגוד ומזון וכו'. כל פעולות היצירה הללו, שבהן 
כובש האדם את העולם ושולט עליו ופועל ויוצר בעולם, נכללות ב-39 "אבות מלאכה". אלו הם 

שליחיו, מלאכיו, אמצעיו של האדם לשליטתו ופעולתו בעולם.

בעלי החיים ]על פי רוב[ אינם מסוגלים לעשות דבר מכל אלו, מלבד מה שהם עושים כחלק מפעולת 
האכילה, למשל צדים חיה וטורפים אותה, אך אינם צדים ושמים באיזה כלוב כדי לשלוט עליה 
ולהפיק ממנה תועלת. וכן טוחנים מזון בשיניהם כחלק מפעולת האכילה, אך לא כפעולה בפני 
עצמה; תולשים כחלק מהאכילה וכדומה. וכידוע מהלכות שבת, פעולה שנעשית כחלק מאכילה, 
אינה נחשבת ומוגדרת כ"מלאכה". לכן אף שאסור למשל לטחון גרגר קפה, אין איסור לאוכלו 

ולטחון אותו בשיניים.

אם כן הבנו של"ט המלאכות הן 39 אמצעים שבאמצעותם אנו יוצרים, משנים דברים ופועלים 
בעולם.

השבת והמשכן
תֹוָכם". הקב"ה רוצה להשרות את  י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ והנה מצווה הקב"ה את עם ישראל: "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ
שכינתו בעם ישראל, ולצורך כך צריכים להקים משכן. בעשיית המשכן נכללו והוצרכו כל 39 
המלאכות! הקב"ה אומר: אני רוצה שתעבדו אותי עם כל כוחות היצירה שלכם, עם כל היכולת 
שנתתי לכם לשלוט בעולם. עם הכל תשתמשו כאן לשם ה', לשם השראת שכינה. תוכיחו שאתם 
מקדשים את פעולותיכם ומלאכותיכם לכבוד ה'. וכך תכינו מקום להשראת השכינה בתוככם, בתוך 

עולם המעשה הארצי והגשמי.

ולעומת זאת, נותן הקב"ה לעם ישראל מצוה נוספת, שבה דווקא יכבשו ויעצרו את כוחות היצירה. 
כשהאדם יוצר ופועל ללא הפסקה, זה יכול להביא אותו להרגשה של "כוחי ועוצם ידי". מרוץ של 
עשייה בלתי פוסקת מביא לתחושת עוצמה וכח, גאווה בכוחותיו וביכולותיו. מצֶוה הקב"ה, שאחת 
לשבוע יעצור היהודי את כל פעולות היצירה שלו, וידע ויזכור כי לה' הארץ. הוא הנותן כח לעשות 

חיל!

הסבא מקלם: "ובאמת כי עניין מניעת המלאכות ביום השבת הוא: להבין כי יש אדון עלי ארץ, 
ואנו משועבדים לעבודתו, ולא לעבודתנו, להכירו ולעובדו".

הרב יחזקאל סרנא: עיקר עבודת השבת קודש, הוא לחיות במצב של עולם הבא, שהלא עיקר 
השקר בחיי העולם הזה הוא בעולם העשייה, שעל ידי שהאדם יוצר ועושה, נוגעת בו הרגש "כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה". אבל כשהאדם שובת מכל מלאכה, אינו מושם כל כך במלחמה 
החזקה, קל יותר לחשוב, קל יותר להרגיש את האמת הברורה, שהכל הוא ממנו יתברך!... נמצא 
שהשביתה ממלאכה היא ההסכמה שיש בורא ויש נבראים והוא הנותן והם המקבלים, ואף שגם 

הם יוצרים במשך ששת הימים, זהו רק מכוחו. )חמדת יחזקאל(
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והנה בעת שהיו עם ישראל עסוקים בבניית המשכן, בא משה והזהיר את עם ישראל בשם ה' - 
בעניין השבת:

ה  ְלַמּטֵ ֶבן חּור  ן אּוִרי  ּבֶ ַצְלֵאל  ּבְ ם  ְבׁשֵ ָקָראִתי  ְרֵאה  אֹמר:  ּלֵ ה  ֹמׁשֶ ר ה' ֶאל  "ַוְיַדּבֵ
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה ּוְבַדַעת ּוְבָכל ְמָלאָכה: ַלְחׁשֹב  א ֹאתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ּבְ ְיהּוָדה: ָוֲאַמּלֵ
ת ֵעץ ַלֲעׂשֹות  ת ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחֹרׁשֶ ת: ּוַבֲחֹרׁשֶ ֹחׁשֶ ֶסף ּוַבּנְ ָהב ּוַבּכֶ זָּ ֹבת ַלֲעׂשֹות ּבַ ַמֲחׁשָ
ל  ה ָדן ּוְבֵלב ּכָ ן ֲאִחיָסָמְך ְלַמּטֵ י ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ּבֶ ָכל ְמָלאָכה: ַוֲאִני ִהּנֵה ָנַתּתִ ּבְ
יִתָך: ֵאת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת ָהָאֹרן ָלֵעֻדת  ר ִצּוִ ל ֲאׁשֶ י ָחְכָמה ְוָעׂשּו ֵאת ּכָ ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ
ֹנָרה  ָליו ְוֶאת ַהּמְ ְלָחן ְוֶאת ּכֵ ֻ ֵלי ָהֹאֶהל: ְוֶאת ַהּשׁ ל ּכְ ר ָעָליו ְוֵאת ּכָ ּפֶֹרת ֲאׁשֶ ְוֶאת ַהּכַ
ְגֵדי ַהּקֶֹדׁש...  ָרד ְוֶאת ּבִ ְגֵדי ַהּשְׂ ֹטֶרת... ְוֵאת ּבִ ח ַהּקְ ֶליָה ְוֵאת ִמְזּבַ ל ּכֵ ֹהָרה ְוֶאת ּכָ ַהּטְ
יִתָך ַיֲעׂשּו: ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל  ר ִצּוִ ֹכל ֲאׁשֶ ים ַלּקֶֹדׁש ּכְ ּמִ ָחה ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהּסַ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ְוֵאת ׁשֶ
י אֹות ִהוא  ֹמרּו ּכִ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ ָרֵאל ֵלאֹמר ַאְך ֶאת ׁשַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ אֹמר: ְוַאּתָ ה ּלֵ ֹמׁשֶ

ֶכם..." ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ יִני ּוֵביֵניֶכם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ּכִ ּבֵ

נשים לב: בתוך כל "קלחת העשייה", כשעם ישראל עסוקים במלאכות רבות ומגוונות לצורך בניית 
המשכן, יצירת הכלים, הכנת הבגדים, הכנת השמן והקטורת; הם זורעים צמחים, טוחנים, מפיקים 
צבעים, אורגים, גוזזים, צובעים, מתיכים, מבשלים, בונים, מעבדים... - כאן מגיע משה רבנו, ואומר: 

"עצור". דעו לכם כי כל המלאכות הללו, בדיוק אלו, אסורות בשבת.

אך מה בעצם החידוש כאן? הרי עם ישראל כבר הצטוו על שמירת השבת, מה בא משה רבנו 
לחדש?

אלא שבתוך עשייה כזו, שכולה לשם ה', לשם השראת שכינה, כשכולם רותמים את כל כוחותיהם 
ויכולותיהם לכבוד ה', כאן היה מקום לחשוב שאין צורך בעצירה השבועית, הבאה לעצור אותנו 

ממרוצת החיים ולהזכיר לנו כי לה' הארץ.

אומר הקב"ה: גם כאן חייבים עצירה! גם כשאתה עושה לשם שמים, עדיין יכולה להיכנס מחשבת 
גאווה בלבך כאילו אתה מכוחך עושה! כאילו יש לך איזו יכולת עצמית לעשות ולפעול. 

לכן קודם כל תדע כי אין בכוחך כלום, כל כוחותיך הם מה' לבדו, 
הוא הוא הבעלים הבלעדי על פעולותיך ויכולותיך, ואחרי שידעת 

והפנמת זאת על ידי העצירה השבועית מכל מלאכה, כעת, 
ה לכבוד ה' יתברך! רק כעת - לך בכוחך זה, ּוְפַעל ַוֲעׁשֵ

י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  הירש:  רפאל  שמשון  הרב 
)שמות כה ח(. שלטון האדם על העולם הארצי,  תֹוָכם"  ּבְ
בהכשרתם  בעשייתם,  החומרים,  בייצור  המתבטא 
האדם  במשכן.  ביטוי  לידי  בא  היצרני,  ובשכלולם 
כובש את העולם ושולט בו - כדי לשעבד את עצמו, 
עולמו  את  להפוך  כדי  להקב"ה;   - עולמו  עם  ביחד 
להדום לממלכת השמים, למען אשר תשרה בו שכינת ה' 

בארץ. בנין המשכן הוא כעין מסירת וקידוש עבודת האדם 
לה'... התמסרות האדם לה' - מקבלת את תוכנה האמיתי אך 

על ידי שביתתו מכל פעולותיו אלה בשבת, על ידי הפסקה 
ממלאכה".
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שבת שלום
בשבת קודש אנו מברכים זה את זה: "שבת שלום"! ואכן - השבת היא כל כולה שלום! שלום עם 

עצמנו, שלום עם משפחתנו, ושלום עם אלוקינו!

בשבת אנחנו "מעבירים הילוך", נכנסים להילוך אחר, רגוע, שליו, מרומם. אנו פנויים יותר לעצמנו, 
פנויים למשפחתנו, ופנויים יותר לחוש את השייכות והקשר שלנו עם בוראנו! 

הרב שמשון רפאל הירש: לולא יום הזה, אשר ציוה ה' לנוח בו, מתי היית נח מעמלך?! מתי היית 
מתבונן בנפשך?! מתי היית שב אל בני ביתך, אל רוחך ונפשך, אל אלוקיך ותורתו - לכשתפנה?! אבל 

מתי אתה רשאי להיות פנוי?!

אלוקיך מצווה לך: אינך רשאי לעבוד היום, חדל מעבודתך, ובוא עימי אל ביתך וגן עדניך! תשמע 
את קולו הקורא אותך - אל ביתך, ואל נוות ביתך ובניך, ונותן לך את השבת שבנשמתך, השבת 
שבביתך. רק השבת, שבת ה', תחולל את כל הנפלאות האלה! רק במצוות אלוקיך תמצא מנוח. 
תחת השבת אין שום אפשרות למנוחה. תנוח לה היד, תנוח לה הרגל, ואף הגוף יתענג ויתהלל, אך הלב 
לא ישבות, והרוח לא תמצא מנוח, רק ה' הוא הנותן מנוחה לרוחך ההומה, המשיב את הנפש הסוערת 

למנוחתה...".

     שבת שלום       

 שלום עם אלוקיך!
חז"ל דימו את השבת למלכה, כאשר בן זוגה הם עם ישראל. 

מדוע מוגדר הקשר כ"בני זוג"?

ידוע, כי אדם שאינו נשוי נקרא "פלגא דגופא", כלומר 
חצי גוף. הוא כביכול רק חצי בן אדם, כי אינו חי 
בתוך מערכת חיים שלימה של אדם שלם, כפי 
שאומרת התורה: "זכר ונקבה בראם ויקרא את 
שלימות.  מהווים  יחד  ואשה  איש  אדם".  שמם 
הקשר ביניהם הוא קשר של השלמה לדבר אחד.

 - הזוג  ישראל אינם שלמים ללא בת  כך, עם 
ישראל  עם  את  שמשלימה  היא  השבת  השבת. 

לנו את האפשרות לשמוח  ומעניקה  ה'",  כ"עם   -
ולהתענג על קרבתנו לה'! ללא השבת, אין עם ישראל 

יכולים להגיע אל שלימות הקשר עם ה'.

מכאן ניתן להבין מה שאמרו חז"ל: "גוי ששמר שבת 
- חייב מיתה". מה שאין כן בשאר המצוות, שאם גוי 
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קיים אותן, אינו נענש על כך. גוי ששמר שבת הוא כביכול כמו הבא על אשת איש, כי השבת 
היא בת הזוג של עם ישראל דווקא. לגוי אין שייכות אליה, הוא אינו יכול להידבק בקדושה זו, 

השייכת אך ורק לעם ישראל.

השבת היא "יום הידידות" עם הקב"ה, ובה אנו פנויים לחוש טוב יותר ועמוק יותר את 
קשר האהבה עם ה' אלוקינו.

     שבת שלום   

שלום עם עצמך!  
אומר רבי נחמן מברסלב: מדוע האדם שונה מיתר היצורים, שהוא מבקש שינוי מקום, ואוהב 
מסעות וטיולים? יש בו יצר ביקוש, שאינו מסתפק במה שיש לו, ומחפש ומחפש... והוא חושב 
שמא במקום אחר הוא ימצא את מבוקשו. אך אינו יודע - כי הנשמה היא שמבקשת אחר מזונה, 

משום כך שום דבר לא ימלא את חסרונה! וכמו שאומר המדרש: 
משל למה הדבר דומה? לכפרי שנשא בת מלך, אם יביא לה 

כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך! 
כך הנפש - אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום 
לה, למה? שהיא מן העליונים. וזהו שאומר שלמה המלך 

ֵלא". )קהלת ו ז(: "ְוַגם ַהּנֶֶפׁש לֹא ִתּמָ

השבת - כיוון שהיא רוחנית, היא אכן ממלאת את נפש 
האדם, ומשרה עליו מנוחת אמת. שבת - "מעין עולם 
הבא", ולכן הנשמה שבאה מן העולם העליון, מוצאת 
בה סיפוק ושמחה. בשבת יכול האדם לחוש שנשמתו 

באה על סיפוקה.

- כשהעולם סביבנו כל כך מתועש,  ובדור שלנו 
הצורך  מסחרר,  בקצב  נעים  והחיים  מתוקשר, 

במנוחה נפשית ניכר לעין כל.

השקט שבתוך הסערה
התרבו  אשר  התקשורת  אמצעי  כדורנו.  נפשית,  למנוחה  זקוק  אשר  דור  היה  לא  כי  "דומה, 
בתקופתנו, זועקים אל האדם ומזעיקים אותו ללא הרף. הכמות העצומה של ידיעות על המתרחש 
בכל העולם, מסחרר ראש ויוצר מתח נפשי אצל בני האדם. כמעט אין זמן לאדם להתייחד עם 
מחשבותיו ועם עצמו, להרהר במעשיו ולחשוב על שיפור. כמו כן הולך ופוחת מספר האנשים 
המביעים דעה עצמית שאינה ציטוט ממה שקלטו מהרדיו, מהטלויזיא, או מהעיתון. לעומת כל 
אלה, ההתנתקות מן העולם הרחב, וההתכנסות בסביבה הפרטית של האדם למשך יממה אחת 
- כפי שיוצרת השבת - הם אשר מבטיחים קיום חירותו של הפרט ודעותיו. לבד מזה שהשומר 
שבת כהלכתה, רוח אחרת מפעמת בקרבו, רוח טהרה וקדושה, וכמו נשמה חדשה עוטפתו ושופעת 

בקרבו - נשמה יתירה".  )על פי "אל המקורות" כרך ראשון עמוד 81(
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     שבת שלום     

שלום עם משפחתך!  
כמה התלכדות מעניקה השבת בתוך כותלי המשפחה! הלוא כל השבוע כל אחד טרוד בענייניו 
ובעסקיו, כל אחד מגיע לבית בשעה אחרת, אוכל את ארוחותיו בשעות אחרות, הכל ממהרים 
וטרודים, ואילו בשבת קודש יושבים כולם סביב שולחן אחד, ערוך בהרחבה ובטוב טעם, אוכלים 

יחד, משיחים בדברי תורה, ואף שרים יחד!

מעשה שהיה בבעל תשובה שבא להתקבל בישיבה, וסיפר כי הדבר שעורר אותו לחזור בתשובה 
הוא השבת. וכך סיפר, שבכל שבת היה עובר עליו גיהנם. את כל הלילה היה מעביר במשחקי 
שש-בש עם חבריו, והבית היה הופך כמו בית מרזח, בבוקר היה נזרק למיטה בעייפות, אינו רואה 
ואינו מתייחס לאשתו ולילדים, ובודאי שלא יושב עימם לשולחן לשוחח. קם בשעת צהריים וממהר 
למשחק כדורגל, המתנהל כמובן בקולי קולות, ומלווה בשאגות ובגידופים. מגיע לבית לעת ערב, 
ואשתו זעופה וחמוצת פנים, הילדים כבר ישנים, והוא שוב נזרק למיטה, וכך קם ביום ראשון והולך 

לעבודתו כשטעם מר מאוד בפיו, והרגשה גרועה ורעה ביותר תקועה בתוך ליבו. 

"והנה שבת אחת", הוא מספר, "מביט אני דרך החלון ורואה את שכני הדתי חוזר מבית הכנסת 
בערב שבת לאחר תפילת ערבית עם ילדיו, כשהם צועדים אל ביתם לבושים בבגדי שבת. שמחה 
נסוכה על פניהם וממש שכינה שורה עליהם, האב כחתן ובניו כשושבינים צועדים יחד לבית, ובבית 
האשה עם מטפחת על ראשה ככלה מקושטת לקבל את פני החתן, הנרות דולקים והשולחן ערוך, 
ממש אווירת רוגע ושלווה. כל זה אני רואה דרך חלון ביתי, ולבי נצבט בקרבי על ההבדל בין 
השבת העוברת עלי, לבין השבת שאני רואה אצל שכני. אך מה אעשה, וכך התרגלנו? וגם האשה, 
בטוח אני שהתרגלה לכך ולא מוכנה לשמוע על דרך אחרת. אך המחזה שראיתי הלהיב אותי, 
והעזתי לבקש מאשתי לשנות את דרכנו. להפתעתי אשתי דווקא שמחה מאד, נמאס לה עד מאוד 
מהשבתות העוברות עלינו בצורה כזאת, ורצתה גם היא לעשות שינוי. וכך התחלנו אט אט לשמור 

שבת, עד אשר חזרנו בתשובה שלימה". )אמרי דניאל שבת ומועדים עמוד יח(

לעתים, כאשר בני חוזר מהגן חבוש כיפה, והוא ממלמל בקולו הילדותי ברכה על 
ממתק שניתן לו, או כשאני רואה את בתי לבושה בתלבושת צנועה, ונזכרת אני במה 

שעבר עלי, חולפת בי צמרמורת של אושר.

במקום אותן שבתות טרוף של פיקניקים מלווים זלילה בהמית, או על שפת ים שורצת 
אלפי אנשים העוזבים את בתיהם ותרים בעיניים בוהות אחר קורטוב של שמחה 
בקידוש  מלווה  ומעודן,  ערוך  שולחן  ליד  בצוותא  ישיבה  של  שבתות  באו  פנימית, 

ובזמירות. ממש גן עדן עלי אדמות! )גב' עדה חבקין. הובא ב"מחשבת" חלק אמונה(.
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המחזאי הרמן ווק כתב בספרו "זה אלי", על השפעת השבת עליו ומשפחתו:

השבת חצתה במירב החריפות את חיי שלי, בשעה שאחד המחזות שלי עמד בסימן חזרות או 
ושם,  נסיון. ביום שישי, עזבתי את התיאטרון הקודר, את ספלי הקפה הפזורים פה  הצגת 
את כתבי היד הממועכים והמוטלים בערבוביא, את השחקנים נפולי הפנים, את פועלי הבמה 
מצווחים, את הבמאי מבולבל ואת המפיק המכוסס את פרקי אצבעותיו... שבתי הביתה. הרי 
זה שינוי מדהים, דומה לשיבה החטופה מהמלחמות. אשתי וילדי, שקיומם כמעט ונשכח מלבי, 
מחכים לי עליזים, לבושי חג, ובעיני הם מושכי לב להפליא. ישבנו לאכול ארוחה נהדרת אל שולחן 
שמקשטים אותו פרחים וסמלי השבת העתיקים, הנרות הדולקים, החלות הקלועות, הדגים 
הממולאים, וגביע הכסף של סבי המלא יין עד שפתו. ברכתי את הילדים בברכה הקדומה, 
זימרנו את זמירות השבת הערבות, השיחה כמעט ולא נגעה כלל לעבודתי. אשתי ואני חזרנו 
להשלים את שיחת השבוע שלנו; הנערים, מדעתם כי השבת היא ההזדמנות להצגת שאלות 
- שאלו. ספרים נערמו על השולחן... בשבילי זוהי נסיקה לתוך איזהו נוף מקסים משיב נפש! יום 
השבת עובר במידה רבה באותה צורה, הנערים חשים בבית הכנסת כבתוך שלהם והוא חביב 
עליהם. עוד יותר חביבה עליהם הנוכחות הוודאית של הוריהם. בלחץ החולין של בית הספר, 
שיעורי הבית ועבודה, במיוחד בזמן של הפקת מחזה, קורה לעיתים קרובות שאין הם מרבים 
לראות אותנו. בשבת אנו נמצאים תמיד, והם יודעים זאת. יודעים הם גם שאינני עובד ושאשתי 

רגועה. זה היום שלהם...

שבת - שותפה נאמנה בחינוך הילדים
הרב שמשון רפאל הירש: אב בישראל, איך תחפוץ שבניך יהיו סרים למשמעתך, אם אתה 
מאנת לשמוע לקול אביך שבשמים?! אם אתה בעצמך בוגד באמונת אבותיך, אם אתה אינך 
הנער  בנך  יוכל  איך  רצון אביך שבשמים?!  מפני  הזוללה  והנאתך  החולף  רצונך  לבטל  יכול 
לבטל רצונו, דעותיו ונטיותיו - מפני רצונך?! בגרשך את השבת מביתך, מחוג משפחתך, פנית 
עורף לאלוקיך, ועשית את חפצך האנושי, את שרירות לבך ומראה עיניך - למנהל ביתך! למה 
וילכו להם בדרך  נגד רצונך,  יעמידו רצונם  ובנותיך גם הם כמוך?! למה לא  יעשו בניך  לא 
אשר בחרו להם, כאשר הלכת והנך הולך עדיין?! אהה... אבות ואמהות, איך לא טחו עיניכם 
מראות, מהשכיל ליבותיכם, מה גדול ההון אשר תאבדו בשאט נפש, איזה עוזר נאמן במלאכת 
החינוך הכבדה תשללו מכם, ואיזה מורה ומדריך מחנך ומפקח תשללו מבניכם, בחללכם את 
השבת. שמרו את השבת, וותרו על רווחיכם, וותרו על נטיותיכם, הראו במעשים ממשיים - 
לא באמרות ריקות ושדופות - כי בנים נאמנים אתם לאביכם שבשמים! או אז, יוותרו גם 
צאצאיכם על רווחיהם ותענוגותיהם, יבטלו דעתם מפני דעתכם ורצונכם, ויוכיחו במעשה כי 

בנים המה לכם!
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מקור הברכה

במפעל שבו אני עובד, נותנים תעריף שכר גבוה במיוחד
 עבור עבודה בשבת, וכך אני מוצא את עצמי 

בפני התלבטות קשה מאוד, כי למעשה 
רוב המשכורת שלי מבוססת על עבודה זו.

ניתן להבין את הניסיון הקשה העומד בפניך, שהרי "קשים מזונותיו ]פרנסתו[ של אדם כקריעת ים 
סוף" )פסחים קיח ע"א(, פרנסה איננה דבר קל, ואין זה פשוט להפסיד מקום עבודה. יחד עם זאת חשוב 

שתדע שתי נקודות חשובות, אשר יסייעו לך בעזרת ה' לעמוד בניסיון.

א. הבורא יתברך ציוה לשמור את השבת גם במחיר של הפסד ממון.

ב. שבת קודש היא "מקור הברכה", ובסופו של דבר לעולם אין מפסידים משמירתה.

ונרחיב: א. התורה מצווה לכל יהודי ויהודי )דברים ו ה(: 
ּוְבָכל  ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֵאת  "ְוָאַהְבּתָ 

בכל  חז"ל:  אמרו  ְמאֶֹדָך".  וְּבָכל  ָך  ַנְפׁשְ
מאודך - בכל ממונך, דהיינו שיהודי 
עד  כך,  כל  ה'  לאהוב את  צריך 
שיהיה מוכן למסור ולהפסיד את 
כל ממונו, כדי שלא לעבור על 

מצוותיו.

כמובן שדרושים לכך כוחות נפש 
כל  את  יפסיד  שאדם   - גדולים 

ממונו בעבור קיום המצוות. אולם אם 
התורה ציוותה על כך, סימן שכוחות הנפש 

הללו קיימים אצל כל יהודי!

כעת עומד בפניך נסיון. למילה "נסיון" יש משמעות של "נס" ]הרמת דגל כאות ניצחון[, וכפי שנאמר 
יֵרֶאיָך ּנֵס ְלִהְתנֹוֵסס", דהיינו שכאשר רוצה הקב"ה לרומם את האדם ולקרבו אליו,  )תהלים ס ו(: "ָנַתּתָ ּלִ
הוא מציב בפניו "נסיון", המהווה קרש קפיצה עבורו להתקדם ולעלות בדרגה. אם יעמוד בו, יזכה 

להוכיח בזה את נאמנותו הגדולה לקב"ה, ויהיה זה עבורו "נס - להתנוסס", להתעלות.

ידוע הסיפור על רבי עקיבא, אשר הקיסר הרומי ציווה להוציאו להורג ביסורים קשים, ולסרוק 
את בשרו במסרקות של ברזל. אותה שעה היתה שעת קריאת שמע, ורבי עקיבא היה מקבל עליו 
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עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: עד כאן?! גם במצב קשה כזה אתה מסוגל לקבל עליך עול 
מלכות שמים?! אמר להם: בני, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, שכתוב: "ואהבת את ה' אלוקיך 
בכל לבבך ובכל נפשך" - דהיינו שיש לאהוב את ה' אפילו כשהוא נוטל את נפשך. והייתי אומר, 

מתי יבוא לָיִדי פסוק זה ואקיים אותו, עכשיו שבא לידי - לא אקיימנו?!

לעיתים מגיע לאדם ניסיון, והוא אינו יודע שזוהי בעצם הזדמנות עבורו לגדול ולהתעלות ולהוכיח 
את אהבתו לקב"ה. יתכן שהזדמנות זו היא חד פעמית, ולא תחזור עוד. לא בכל יום מזדמן לאדם 
לקיים "ואהבת את ה'... בכל מאודך". וכרבי עקיבא, כן נאמר אף אנו: "עכשיו שבא לידי - לא 

אקיימנו?!"...

ְטפּוָה. ים לֹא יוְּכלּו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ּוְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ "ַמִים ַרּבִ

ַאֲהָבה - ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו". )שיר השירים ח ז( יתֹו ּבָ ל הֹון ּבֵ ן ִאיׁש ֶאת ּכָ ִאם ִיּתֵ

וכגודל הקושי והצער כן גודל השכר. כלשון המשנה במסכת אבות )פרק ה משנה כג(: "לפום צערא, אגרא" 
]=לפי הצער, השכר[. ועוד נאמר שם )אבות פרק ב משנה יד(: "ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך".

מקור הברכה
נעבור לנקודה השניה: שבת קודש היא "מקור הברכה", ואין 

מפסידים משמירתה! 

אומרת התורה )בראשית ב ג(: "ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום 
ׁש אֹתֹו". הקב"ה ברך את יום השבת!  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַהׁשּ
למה ובמה בירך אותו? כיוון שנראה שהאדם 
יכול להפסיד כסף משמירת השבת ומההוצאות 
שהוא מוציא לכבוד שבת, לפיכך בירך ה' את 

יום השבת בברכה מיוחדת בכסף!

שביתה  יום  של  הרעיון  כאשר  קדם,  בימי 
היו  האומות,  בין  עדיין  התפשט  לא  שבועי 
אומות העולם לועגים לעם ישראל השובתים 

בשבת ממלאכה, ולא רק שאינם מרוויחים כסף, 
אלא אף מבזבזים את כל כספם! ברומי העתיקה 

למשל, היו עושים מזה ממש קרקס, "יופי של 
הצגה"!

לעיני  לבמה  מכניסים  היו  הם 
ראש  בעל  מצחיק  ליצן   - רב  קהל 

קירח. ואז היו שואלים אחד את השני: "מדוע ראשו קירח?" והיו עונים: "אינכם יודעים? היהודים 
הללו - שומרי שבתות הם. וכל מה שהם עובדים ומרוויחים במשך השבוע, הם אוכלים בשבת. אבל 
מה? אין להם עצים לבשל בהם. אז מה הם עושים? שוברים את המיטות שלהם, כדי שיהיו להם 
עצים לבישול! נו, ואז...? אז אין להם מיטות, והם ישנים על הרצפה, וכל השערות שלהם נושרות. 

הנה התוצאה! הבנתם?" חה... חה... חה... )איכה רבה ג ה(
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עוד ראינו, כי גם המן הרשע מצא לנכון להכפיש את היהודים על מצוות השבת. הוא טען בפני 
אחשוורוש שהיהודים פרזיטים באופן מחפיר. לא די שעושים להם חופש מעבודה יום קבוע בכל 
שבוע, שזהו חוסר מוסר עבודה משווע, אלא שהם גם מוציאים ביום הזה הוצאות רבות ומבזבזים 
את כל הכסף שהרוויחו במשך השבוע. לא פלא שאין לבזבזנים האלו מספיק כסף לשלם מיסים...

באמת, בעין טבעית נראה הדבר כי יום השבת עלול להביא לשומריו "חור בכיס", הידלדלות 
משמעותית בפרנסה. ואולם, באורח פלא ובניגוד לדרך הטבע, ניתן לראות בחוש, כי השבת נותנת 
לשומריה ברכה מיוחדת בפרנסה! וזאת מכח אותה ברכה שברך ה' את יום השבת. כפי שאנו 
אומרים בפיוט 'לכה דודי': "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה"! וכמו שאומר הזוהר 

הקדוש: "כל שתין יומין, מיניה מתברכין" ]כל הששה ימים, מיום השבת מתברכים[!

דליפה בצנרת
סיפר הרב לוגאסי שליט"א: יום אחד יצא לי לנסוע עם נהג מונית. במהלך השיחה התפתחה בינינו 
שיחה לבבית, ובין הדברים שאלתיו: הגד לי, כמה שעות ביום הינך 'מתגלגל' בכביש...? השיב לי: 
בין 12-16 שעות. מיד העמדתי פנים מתמיהים: 16 שעות? ובכן, בודאי עשית מהמונית כבר שלוש 
דירות... פרץ הנהג בצחוק, התכופף על ההגה ואמר: שלוש דירות... אדוני! את המשכנתא על דירת 
השלושה חדרים שיש לי איני מצליח לחסל בכל חודש, אם לא עם הלוואות ומינוסים, ואתה 
מדבר על שלוש דירות?! לא ציפיתי לתשובה אחרת, אך שוב העמדתי פנים מתמיהות: מה, 16 שעות 
אתה מתגלגל בכביש ואינך מצליח לכסות משכנתא בסוף החודש...?! אני אב לעשרה ילדים, לומד 
בישיבה, נותן הרצאות פה ושם, מרוויח עשירית ממך ואולי פחות, וברוך ה' אין לי שום חוב על 
דירתי. חיתנתי את ילדי ועזרתי אף להם לרכוש דירות, וברוך ה' אני חי בהרחבה! תמה אותו הנהג 
ובפליאה אמיתית הגיב: אתה אומר אמת...?! השבתי לו: למה לא תאמין לי שאני אומר אמת, הלוא 

אני בהחלט האמנתי לך על אף שה"נס" שלך לא פחות גדול מהנס שלי...?!

הרצינו פניו של אותו נהג ובקשתו בפיו: ובכן, בבקשה תן לי הסבר 
לתופעה מוזרה זו.

דרים  דיירים  משל.  לך  אמשול  לו:  השבתי  וכך 
בבנין אחד, "טנק" של מים מונח על גב בתיהם 
המספק מים לכל אחד מהם דרך צינור התקוע 
בו, וממנו זורמים המים לבתים. במשך הזמן 
התיישנו הצינורות, העלו סדקים, צברו חלודה, 
את  החליפו  מהדיירים  חלק  ואבן.  לכלוך 
שזרמו  שהמים  וכמובן  לחדשים,  הצינורות 
לבתיהם שבו להיות זכים ונקיים. אולם חלק 
הישנים,  הצינורות  עם  נשארו  הדיירים  מן 
רבים  מים  בהתאם:  היו  שהתוצאות  וברור 
התבזבזו בכך שברחו מן החורים ומן הסדקים 

שבצינורות, וגם מה שירד לביתם היה מלוכלך 
היחיד  הפתרון  ולכלוך.  אבן  חלודה,  בשברירי 

שנותר להם - להזדרז להחליף את הצינורות 
הישנים לחדשים.
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כך - הקב"ה הוא טוב, וכנאמר )תהלים קמה ט(: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", והוא זן את העולם 
כולו, נותן לחם לכל בשר, בחן בחסד ברווח וברחמים רבים. אולם לא תמיד רואים בני האדם 
את הטוב של הקב"ה כמו שהוא באמת, והסיבה לכך פשוטה: תלוי איזה צינור מכין האדם כדי 
להוביל את הטוב של הקב"ה עד לביתו. מאת הקב"ה יוצא רק טוב, מים זכים וטובים, אך הדבר 
תלוי במקבלים. אם המקבל מכין צינור טוב, נקי וחדש, הרי שישנה ברכה גדולה בכל טיפה וטיפה 
שיורדת אליו מאת ה'. אולם אם המקבל משתמש בצינור חרור וסדוק, ישן ומעופש, הרי שהשפע 

היורד אליו מתקלקל ואין בו ברכה.

ובכן, דע לך ידידי, שהצינור הוא "שבת"!

שבת - מקור הברכה! מקור - היינו סיבת כל ההשפעות. יהודי השומר שבת מכין בכך צינור נקי 
המאפשר זרימה להמשכת השפע, אולם זה אשר איננו שומר שבת, הרי שעם כל הטוב שהכין לו 

הבורא - היאך ירד אליו טוב זה?! הרי הצינור שהכין - חרור, סדוק, ומלוכלך?!

ואז המשכתי לומר לו: דע לך, שכלל לא הפתעת אותי בכך שאמרת לי שאינך מכסה את 
המשכנתא בסוף החודש. וכמו כן מעתה אל תופתע מסיפורי שחיתנתי את ילדי ברווח. שכן ההבדל 
ביני לבינך הוא "הצינור" להורדת השפע. אני שהנני שומר שבת כהלכה, צינור השפע שלי שלם, נקי 
וחדש. כל שקל ושקל שיורד אצלי יש בו ברכה. ואילו אצלך הצינור חלוד ומקולקל, כך שגם אם 

הינך פותח ברזים רבים, מה יתן לך ומה יוסיף לך, אחר שהצינור 
המוביל את המים לביתך מקולקל?! אולם אם תתקן את 

הצינור, די לך לפתוח ברז אחד, והשפע היורד ממנו יהיה 
מבורך! )מקור הברכה 9-11(

ולחיזוק כדאי מאוד לקרוא סיפורים ועובדות )בסוף שער 
האגדה, עמוד 59(, אודות הברכה הרבה המגיעה משמירת 

השבת!

נזכיר כאן רק את העובדה הידועה, אודות חברת 
את  להשבית  נדרשה  שכאשר  אל-על,  התעופה 
מטוסיה בשבת, זעקו חברי ההנהלה בכלי התקשורת: 

"הרי גם כך החברה צוברת הפסדים הגדלים והולכים 
החברה  עלולה  בשבת  נשבות  ואם  לשנה,  משנה 
והנה למרבה הפלא, מיד לאחר  להתמוטט לגמרי"! 
שהחלה החברה להשבית את מטוסיה בשבת, הפסיקה 

להפסיד. ובשנים הבאות החלה לדווח על רווחים, עד אשר 
פורסם כי החברה חילקה נתח מרווחיה בין העובדים! )מקור הברכה עמוד 29(

ומדוע בכל זאת ישנם אנשים שמחללים שבת - ומצליחים בעסקיהם?

על שאלה זו ענה ה"חפץ חיים" זצ"ל כך: "ואל יפלא בעיני האדם ממה שראינו שיש כמה מחללי 
שבת בשאט נפש, בעוונותינו הרבים, ומצליחים בנכסיהם והשעה משחקת להם... כי כאשר יתבונן 
היטב, יראה שלבסוף תשולח מארה בנכסיהם. ואפילו אם ראה שהיו מצליחים כל ימיהם - גם 

כן לא יהיה לפלא.
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ומשל למה הדבר דומה? שר אחד מרד במלך, ופסקו את דינו למות במיתה קשה ביותר, למען יראו 
וייראו: יושיבו אותו בהיכל מפואר לפי כבודו, אך ימנעו ממנו מאכל, עד שיגווע שם ברעב. להיכל 

זה עשו חלונות רבים, כדי שיוכלו כולם לבוא ולחזות בעונשו הקשה של המורד במלך.

ביום הראשון לישיבתו שם לא היה ניכר צערו, אולם ביום השני והשלישי כשגבר עליו צער הרעבון, 
ראו האנשים איך כל גופו נאנח ודואב מפני הרעב. ביום החמישי ראו, שהגיע לידי זלעפות רעב, 

והתחיל לנשוך בשיניו את עור בשרו מעליו כדי להשיב מעט את נפשו.

בתוך כך, בא איש אחד אשר עדיין לא שמע מכל הנעשה, ושאל את האנשים העומדים סביב 
החלונות לפשר ההמולה הגדולה. ענו ואמרו לו, כי אחד משרי המלך נענש בעונש קשה, וזה כבר 
היום החמישי שלא טעם מאומה. נדחק האיש לראות את המחזה, ופנה בשאלה אל הסובבים אותו: 
וכי לזה תקראו רעבון? הלוא אני רואה דרך החלונות שהוא לועס בשר בשיניו! ענו לו ואמרו: אוי 

ואבוי על אכילת בשר כזו, הלוא את בשרו הוא אוכל מגודל מרירות רעבונו וצערו!

כן הדבר ממש בענייננו: כשה' יתברך נותן השפעה לכלל ישראל לכלכלם ולפרנסם - הוא רק 
מן הפירות, אבל בקרן של המצוות - בשכר השמור להם לעולם 

הבא, אינו נוגע כלל. לא כן האנשים האלו שסרו מדרך 
ה' לגמרי, וממילא הם מסולקים מן העולם הבא, אם 

יש להם זכות מאיזו מצוה שעשו אי פעם בחייהם, 
משלם להם ה' על פניהם גם על הקרן, ועל ידי כך 
יהיו אבודים שם בעולם הבא לגמרי, שלא תהיה 

להם שום זכות.

אותם אנשים המחללים את השבת בשאט נפש, 
שהשעה משחקת להם כל ימיהם, שוב לא יהיה 
להם חלק שם. אנשים כאלה הם בבחינת שיכור 
שבזבז את כל כספו ומכר את כל בגדיו וחפציו 
מונח  והוא  יין,  בקבוקי  כמה  עוד  לקנות  כדי 

ו"עושרו"  "אושרו"  על  ומשורר  ושמח  באשפתות 
מגודל שכרותו. ואינו מכיר ויודע את גודל עניותו, 
ומוטל באשפתות. אך כאשר  ויחף  ערום  ושהוא 

ייקץ משכרותו, הוא מתמה על נפשו ובוכה 
ומתאונן. כן הוא ממש בזה". עד כאן תשובת 

הגאון החפץ חיים.

על כן, אל יטעה אותנו היצר הרע להרוויח משהו מחילול שבת חס ושלום, כי פח הוא מנסה לטמון 
לנו, ועלינו להיזהר לבל ניפול ברשתו חס ושלום.

לא משתלם
הפרוטה שהרווחת בעבודתך בשבת - האם תוכל להביא ברכה, ברכת אמת, לתוך ביתך? 
והלוא היא צמחה רק מתוך היפך הברכה. שכן כדי לחוטפה, הוכרחת להמית את הנאצל 

והנשגב אשר בקרבך! )הרב הירש(
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שבת שלום על ישראל
דו שיח בין משה לרוני - על המאבק למען שמירת השבת במדינת ישראל

רוני:  לאחרונה נושא השבת נמצא הרבה בכותרות, אני קורא על המאבק של המפלגות הדתיות נגד חילולי 
השבת. אומר את האמת: גם אני דתי ושומר שבת, אבל אני לא מבין למה צריך את המאבקים האלו. הלוא כל 
אדם צריך לפעול לפי בחירתו והבנתו, ומה טעם לכפות על מי שאינו מבין ואינו שומר, הרי במילא זה לא יביא 

אותו לשמור מרצונו? לדעתי, צריך לפעול רק בכיוון של הסברה וכדומה, אך ללא כפייה.
באמצע  ישראל  דגל  ששורף  ישראלי  לאזרח  תתייחס  כיצד  שאלה:  אותך  רוני, אשאל  משה: 

המדרחוב?

זה מעשה חמור מאוד. אינני יודע מהו בדיוק העונש הקבוע בחוק על כך, אבל אני יודע שזה מעשה פלילי, 
והעבריין ראוי לעונש בכל חומרת הדין. 

למה, רוני? האם מדינה דמוקרטית יכולה לכפות על האזרחים לאהוב אותה? מה זה כאן, רוסיה 
הקומוניסטית?! מישהו יכול לחייב אותך לשיר שירי מולדת ולתלות דגל ישראל ביום העצמאות?!

לא, אבל יש מרחק גדול בין לתלות דגל או לא לתלות, לבין לשרוף דגל בפרהסיה. זה שיש אנשים שמזלזלים 
במדינה, זה חבל מאוד בעיניי, ואולי באמת אפשר לנסות לצאת בתעמולה ובהסברה, כך שלאזרחים במדינה 
הזאת תהיה קצת יותר גאווה במולדת שלהם, אך בוודאי שאי אפשר לכפות זאת. אבל שברחובות העיר 
ישרפו דגלים - זה כבר עניין אחר, זה ביזוי המולדת, זה קעקוע הבסיס של מדינה מתוקנת, וראוי לעונשים 

בכל חומרת הדין!
רוני, קלעת בדיוק לנקודה!

במצַות השבת ישנו דין מיוחד שאינו קיים בשאר המצוות: מי שמחלל שבת בפרהסיה ]בגלוי[ - דינו 
כגוי לעניינים רבים: הוא אינו מצטרף למניין, יינו יין נסך ועוד. מה שאין כן מי שמחלל שבת 
בביתו בצנעה, שהגם שהוא עובר עבירה חמורה מאוד, מכל מקום אינו נכנס לקטגוריה קשה זו 
של "דינו כגוי". בשום מצוה אחרת לא ראינו חלוקה כזאת, אין למשל חילוק בין מי שאוכל חזיר 

בביתו בצנעה, לבין מי שעושה זאת בפרהסיה. 

ולמה? תקשיב טוב. 

התורה הקדושה אומרת )חומש שמות פרק לא(:

ְמרּו ְבֵני  ֶכם... ְוׁשָ ׁשְ י ֲאִני ה' ְמַקּדִ יִני וֵּביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ּכִ י אֹות ִהיא ּבֵ מֹרּו ּכִ ׁשְ תַֹתי ּתִ ּבְ ַאְך ֶאת ׁשַ
ִרית עֹוָלם,  ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ִיׂשְ
ה  ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהיא ְלעָֹלם ּכִ ֵני ִיׂשְ יִני וֵּבין ּבְ ּבֵ
ַבת  ִביִעי ׁשָ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ, ּוַביֹּום ַהּשְׁ ה' ֶאת ַהּשָׁ

ַפׁש". ּנָ ַוּיִ

אומר בורא עולם: השבת היא "אות" ביני 
וביניכם! שבת היא הסמל בינינו. היא אחת 
משלוש מצוות המוגדרות כ"אות" ]השתיים 
הנוספות הן תפילין וברית מילה. אך לא שייך בהן 
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הפרת המצוה בפרהסיה[. לכן חילול שבת בפרהסיה הוא כמו בגידה מוצהרת ופומבית בה', חלילה. לפחות 
כמו שריפת דגל. זהו קעקוע היסוד שלנו כיהודים! ,    

לכן, כל עוד אנשים פרטיים אינם שומרים תורה ומצוות, זה כואב ועצוב, ואנו מתפללים לה' 
שהעם כולו יזכה - בהמוניו - לשוב לצור מחצבתו, לה' ולתורתו! ואנחנו גם משתדלים לצאת 
בהסברה נכונה, ולקרב לבבות ישראל לאבינו שבשמים. אבל על "שריפת דגל", חלילה, יש לזעוק, 
יש להיאבק. איך יתכן שמדינה יהודית תאפשר לרמוס את הדגל של היהדות - בפרהסיה, במרחב 
הציבורי?! אני חושב, רוני, שכל מי שמזדהה עם המושג "יהודי", צריך להצטרף אל המאבק הזה!

תראה, משה, אני אישית מסכים איתך, ובאמת גם חידדת לי נקודה חשובה מאוד. אבל אל תשכח שאנחנו 
חיים במדינה דמוקרטית, ומה תעשה שהרוב כאן במדינה אינם בדעה הזאת שהצגת כאן, ואינם מבינים 

יכפה  הדתי  שהמיעוט  אפשר  אי  הרי  כזאת.  בצורה  הדברים  את דעתו על הרוב! זה מה שנקרא את 
"כפייה דתית"... 

"כפייה דתית!" - רוני, הייתי רוצה להסביר לך כמה צמד המילים 
האלו, שכל כך הרבה נשמעות בשיח הציבורי, הן בעצם חלק 

מתעמולה והסתה נגד הדת, אבל אין להן שום הצדקה!

לאחד  אוטובוס  נהג  בין  מעניין  דו-שיח  תשמע 
הנוסעים:

נהג: אדוני, אסור לעשן כאן באוטובוס!

נוסע: סליחה נהג, אינך יכול לכפות עלי אם 
לעשן או לא!

נהג: אדוני, זה החוק. כיוון שהוכח שהעישון 
מזיק לסובבים, נחקק שאסור לעשן באוטובוס.

נוסע: אדוני, זוהי כפייה בריאותית! בכלל, 
אני לא מאמין בשטויות האלו! מי שמאמין 

עם  סטריליים  באוטובוסים  לו  שיסע  בזה, 
חוקים  עלי  לכפות  זכות  אחד  לאף  אין  מצידי!  ואקום 

כאלה, שאיני מאמין בהם.

נהג: אינני רוצה להתווכח איתך, זה החוק. או שאתה מכבה את הסיגריה או שאתה יורד! 
אני מחכה.

נוסע: חוצפה! שערורייה! כפייה בריאותית! אני עוד אגיש תביעה בבג"ץ... איזו זכות יש 
לאנשים לכפות עלי את האמונות שלהם...?!

נו רוני, מה אתה אומר על הדו-שיח הזה? מי לדעתך צודק?

בוודאי שהנהג צודק. הייתי אומר שהנוסע הזה טועה בשני דברים יסודיים:

האחד - שהעובדה שהעישון מזיק לסובבים זוהי עובדה מחקרית מוכחת, ולא עניין של אמונה. זה מגוחך 
לטעון שאינו מאמין בזה...
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השני - שגם אם נניח שהוא לא מאמין למחקרים או לא רוצה להאמין, אחר שזה נקבע בחוק, על פי נהלים 
מקובלים, חובתו לציית לחוק הזה. זוהי כפייה חוקית מתבקשת שבעצם קיימת בכל ממסד, שאם לא כן - איש 

הישר בעיניו יעשה...
זהו בדיוק!

הנקודה הראשונה הכי חשובה בעיניי, אבל עליה אדבר איתך בהמשך. כרגע הייתי רוצה להתייחס 
נוגע  כל חוק הוא בעצם כפייה. אחרת, זה לא חוק! מוזר מאוד שכאשר החוק  לנקודה השנייה: 
לעניינים דתיים, מכנים זאת "כפייה דתית". אם בנוהל דמוקרטי קבעו חוק שאין לפתוח חנויות 

בשבת, איך אפשר לקרוא לזה "כפייה דתית"? זה חוק! 

החוק התקבל על ידי הכנסת, הכנסת אשר נבחרה על ידי העם מחוקקת חוקים לפי הצבעת הרוב. 
לכל מדינה יש צביון ייחודי משלה, רוב אזרחי ישראל מעוניינים בצביון יהודי מסויים למדינת 
ישראל, ולכן כל חוקי מדינת ישראל הנוגעים לחוקי הדת, הם חלק ממערכת החוקים של המדינה, 

ונחקקו במסגרת דמוקרטית! 

שמעון שיטרית: "כפיית נורמה, כגון קביעת יום מנוחה, אין בה משום פגיעה בחופש הדת 
והמצפון, שכן במקרה זה הנורמה שנכפתה דינה כדין כל נורמה, יהא מקורה אשר יהא, 
והמדינה רשאית לכפותה באמצעות חוקים. האם בשל כך  בני החברה,  שנתקבלה על 
בלבד שמקור האיסור הוא דתי יש לקבוע כי הוא פסול ופוגע בחופש דת?!" )"משפטים", ג'(.

הציבורית  התחבורה  את  )להשבית  האחרון  במושב  שנקבעה  "התקנה  סנה:  משה  ד"ר 
בשבת(, אינה באה לפגוע בחירותו של הפרט, אלא להבטיח את מנוחת יום השבת, שהוא 
קניין משותף, לציבור החרדי ולציבור החופשי כאחד". )מתוך המאמר: "מבית ומחוץ" אשר פורסם 

ב"הזמן", 4491.3.01(. 

אז אתה בעצם אומר שלקרוא לחוקים הללו "כפייה דתית", זה כמו לקרוא לחוקים הקשורים בבריאות "כפייה 
בריאותית" ולחוקי התנועה "כפייה בטיחותית" או משהו כזה...

אומר לך יותר מזה: כאשר אנשים, שרוממות החוק בגרונם, מכריזים ומעודדים שאין צורך לציית 
לחוקים הקשורים בדת, כמו כמה חברי כנסת המעודדים לפתוח עסקים וקניונים בשבת, למכור 
חמץ בפסח, למכור בשר חזיר וכו' - וכל זאת בניגוד גמור לחוקים הללו שהתקבלו בכנסת ברוב 
קולות ובתהליך דמוקרטי כמו כל חוק אחר, האנשים הללו הורסים בעצמם את שלטון החוק 

וגורמים לאנרכיה. שהרי כל אזרח יכול להחליט מחר שחוק כזה או אחר לא נראה בעיניו!

זה באמת נכון מה שאתה אומר, לא חשבתי על זה. אבל תראה, אני מסכים איתך שכל עוד קיים חוק כזה 
צריך להישמע אליו, ואין לכנות זאת "כפייה דתית". אבל אם המצב הוא שרוב האזרחים במדינה מעוניינים 
לשנות את החוק ולהתיר פתיחת חנויות בשבת והפעלת תחבורה ציבורית, אז לדעתי זה נכון מאוד מצד הכנסת 
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לשנות. מה הבעיה? למה אתם עושים מזה כזה רעש?
תאר לך, רוני, סיטואציה כזאת, שבמדינה מסויימת המוסר מידרדר כל כך, עד שרוב האזרחים 

מתמכרים לסמים. האם לדעתך הממשלה צריכה להתיר צריכת סמים וסחר בסמים?

בשום אופן! על הממשלה לפעול מתוך אחריות, ומכיוון שהיא יודעת שצריכת סמים היא מסוכנת, עליה למנוע זאת 
ככל יכולתה, ואף לעשות פעולות שונות למיגור התופעה המסוכנת. אבל אני מתאר לעצמי שבמשך הזמן יכול 
להיווצר מצב, שהאזרחים המעוניינים בצריכת סמים יקימו מפלגות, ואם המפלגות הללו תתחזקנה ותקמנה 

ממשלה, אז הממשלה הזאת תתיר סמים, ואז - הלך על המדינה הזאת...!
אז בטח כבר הבנת למה אני מתכוון. זה שהרוב טועים ורוצים בטעות לדרוך על הדגל היהודי, 
וחלילה להפר את קדושת השבת, זה עדיין לא מצדיק את הממשלה לעשות זאת. על הממשלה 

לקחת אחריות לגורל של העם, לזהות היהודית שלו.

תסכים איתי רוני שהמדינה שלנו היא: א. מדינה יהודית. ב. מדינה דמוקרטית.

רצוני לומר, לפני שהיא דמוקרטית, קודם כל היא יהודית. זוהי המהות שלה, זהו היסוד שלה. זה 
הדבר הכי ראשון ובסיסי כאן. הדבר השני הוא, שצורת השלטון פה היא דמוקרטית. גם אנשים לא 
דתיים צריכים להודות בכך. אביא לך כאן קטע מתוך מאמרו של שמואל שניצר, העורך לשעבר 

של העיתון "מעריב":

לחילּון הגמור יש מחיר. ומי שחותר אליו, צריך להיות מוכן לשלמו... מי שדוגל בחילון 
גמור, איננו סבור שאפשר לקיים את העם היהודי, גם אם ממירים את אורחותיו הישנים 
במערכת אמונות מודרנית יותר. הוא פשוט סבור, שאין צורך לקיים את העם היהודי. 
לדעתו, מיצו היהודים את תפקידם בעולם, בימים שבהם היו עדה דתית, ועכשיו אין להם 
עוד מה לעשות בעולם. הסכנה היחידה הנשקפת כאן היא, שהאדם הדמוקרטי החדש, 
שהשתחרר מכבלי העבר, ישאל את עצמו: למה עליו לשבת בארץ-ישראל דווקא? אם 
הדמוקרטיה היא אידיאל, יש דמוקרטיות יותר משוכללות מן הישראלית. ואם הקידמה 
לאדם  יש  סיבה  איזו  תוקף,  עדיין  להן  שיש  היחידות  אמות-המידה  הן  וזכויות-הפרט 
צעיר למסור את נפשו על קיומה של המדינה, שהיא בסך הכל עוד ארץ דמוקרטית אחת, 
אבל פחות טובה מרובן? אני חושש, שבסופה של הדרך הזאת, נמצא את עצמנו גלמודים 
מאד בעולם, המגלה דבקות עקשנית בעברו ובמורשתו התרבותית. שום עם איננו סבור, 
שמפני שהוא דוגל בדמוקרטיה, אין לו צורך בזהות לאומית משלו, ואין לו חפץ בנכסי 
עברו. כבודה של הדמוקרטיה במקומה מונח. היא פותרת בעיות רבות, בתחום הפוליטי - 
ללא צל של ספק. אבל אין בפיה תשובה על השאלה 'מי אנחנו?' ומתוך מה צמחנו? ולאן 
יהודיות, בלבטים קשים  תוליך אותנו דרכנו המיוחדת? על אלה נצטרך לתת תשובות 

ובוויכוחים סוערים אם קיומנו וייחודנו יקרים לנו.
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אתה באמת מצפה שהממשלה תקבל את התפיסה הזאת? 
אני מצפה מאוד. וכדי שתבין, בוא נרחיב קצת על עניין הקמת המדינה.

לפני כ-70 שנה, קמו והתחברו להם אנשים מכל מיני מדינות, בעלי שפה שונה, מנטליות שונה, 
צבע עור שונה. מה גרם להם להתאחד יחד? עצם היותם יהודים. מה זה בעצם, "יהודים"? איזו מין 
תכונה היא זאת? אולי מדובר בצבע עיניים מסויים? אולי זו תכונת אופי? אולי זהו כינוי למעמד 

חברתי מסויים, או לאיזה כשרון אומנותי כלשהוא?

לא. יהודים הם צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, שניתנה להם תורה בהר סיני, והם שמרו עליה דור 
אחר דור. מי שמכיר הגדרה השונה במהותה מזו, שיגיד.

חידת קיומו של העם היהודי היתה כסוד ופלא בעיני היסטוריונים והוגי דעות גויים. אביא לך שני 
קטעים קטנים.

הסופר והוגה הדעות הרוסי לב טולסטוי: 
"מה זה יהודי? שאלה זו כלל אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה 
נראה איזה מין יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי עולם וכל העמים העליבוהו 
ודיכאוהו וגירשוהו ורמסוהו, רדפוהו, שרפוהו והטביעוהו; והוא, על אפם וחמתם, 
ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי? - שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום 
פיתויים שבעולם, שמדכאיו ורודפיו הציעו לו רק להתכחש לדתו ולנטוש את 
אמונת אבותיו. יהודי - הינו סמל הנצח, הוא זה שלא יכלו להשמידו, לא טבח 
ולא עינויים. אש וחרב האינקוויזיציה לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר 
דבר ה', הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם 
כזה אינו יכול להיעלם. יהודי הינו נצחי, הוא התגשמות הנצח." )מתוך מאמר שפורסם 

בג'ואיש וורלד- לונדון 1908(. 

הפילוסוף הנודע ז'אן פול סארטר: 
"אינני יכול לשפוט את העם היהודי על פי הכללים המקובלים של ההיסטוריה 
האנושית, העם היהודי הוא משהו מעבר לזמן. קיומו של העם היהודי אינו כמו 

הקיום של כל עם אחר. זוהי עובדה, הנחת יסוד".

ואגב רוני, אני חייב להראות לך את הפסוק מהנביא, המבטיח מראש שעם ישראל לא יאבד אף 
פעם מן העולם. הוא תופעת טבע. כמו שיש שמש ויש ירח, כך ישנם ויהיו תמיד בעולם יהודים. 
ֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור  הנה כך אומר הנביא ירמיהו )פרק לא(: "ּכֹה ָאַמר ה' ֹנֵתן ׁשֶ
ָרֵאל  ָפַני ְנֻאם ה' ּגַם ֶזַרע ִיׂשְ ים ָהֵאּלֶה ִמּלְ מֹו: ִאם ָיֻמׁשּו ַהֻחּקִ ָלְיָלה, רַֹגע ַהּיָם ַוּיֱֶהמּו ַגּלָיו ה' ְצָבאֹות ׁשְ

ל ַהּיִָמים". תּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ּכָ ּבְ ִיׁשְ

אספר לך גם, רוני, מה ששמעתי מפיו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, אודות ביקורו 
ברוסיה ופגישתו עם הנשיא פוטין. הנה ציטוט מדבריו:

"לפני למעלה משנה הזמינו אותי לבוא למוסקבה ברוסיה. היה שם כנס רבנים, שלוש מאות 
רבנים, ומסרנו שם שיעור. אחר השיעור הלכנו, קבוצת רבנים, לפגישה עם פוטין, נשיא רוסיה. 
היה אתי הגאון רבי ישראל מאיר לאו, הרב הראשי של ת"א, ועוד כמה רבנים. חשבנו שזו תהיה 
פגישה קצרה, נלחץ ידים, ונברך איש את רעהו, אבל הוא ישב אתנו, פוטין, שעה ורבע. ורוב הזמן 
הוא דיבר. הוא אוהב לדבר. הרבנים לא יודעים רוסית, והוא לא יודע עברית, והיה שם מתורגמן 
מהשגרירות, הוא תרגם לרבנים מה שאומר פוטין. פוטין הרחיב וסיפר על תרבות יון, והוא מתאר 



 ארל שלעלםשלש תבש  | 51

לי, איזה חכמה, איזה שכל. תראה מה היתה תרבות רומא, פילי 
מלחמה, טנקים... - מתאר. הוא יודע לתאר טוב, מה זה תרבות 

מצרים... כישופים... וגם מה זה תרבות של העם היהודי... 
הרבנים לא הבינו, בשביל מה הוא אומר את כל זה, 
האם יש כאן שיעור בהיסטוריה? פתאום פונה אלינו 
פוטין, בחדות, ושואל: כל התרבויות כולן נשכחו, מי 
מכיר היום תרבות יון? מי מכיר היום תרבות רומא? 
העם  של  התרבות  אותן?  מכיר  מי  מצרים?  תרבות 
היהודי נשארה! אולי תסבירו לי, למה אתם נשארתם 
'אתם  ואמר:  בעצמו,  הוא השיב  ומיד  נמחק?  והכל 
נשארתם, העם היהודי, בזכות הרבנים שלכם והתורה 

שלכם'! תראו רבותי, הוא נשיא גוי, לא יהודי. שום גיור 
הוא לא עבר... ותראו, אפילו אחד כזה שהוא גוי, יודע 
ומבין, מה שמר על עם ישראל כל הדורות - רק 

הרבנים והתורה.

סיפרתי את זה לראש הממשלה, והוא אמר לי, אני נוסע שבוע 
הבא לרוסיה, ואני מבטיח לך שאני אומר את המסר הזה 

לפוטין. הוא התפעל מזה מאד.

זה מוסר השכל בשבילנו, שמה ששמר עלינו זה התורה 
הקדושה". עד כאן דברי הרב שליט"א.

קמו  אז  המדינה.  להקמת  נחזור  בוא  רוני,  הלאה, 
היהודים, ורצו להקים מדינה. צריך בשביל זה חבל 
ארץ, נכון? אז איפה? אולי באוגנדה? אולי באוסטרליה? 
נמצא  אולי  או  אוקראינה?  של  העד  ביערות  אולי 
איזו פינה שקטה בג'ונגלים באפריקה? לא. עינינו היו 
נשואות דווקא אל "ארץ ישראל"! הארץ המובטחת, הארץ 
הקדושה, שאבותינו ואבות אבותינו תמיד חלמו וערגו אליה. 
ר ה' ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה  ארץ שהתורה אומרת עליה: "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
ָנה" )דברים יא  ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ ּה, ֵמֵרׁשִ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבָ ּתָ

יב( זו ארץ שההשגחה האלוקית חופפת עליה באופן מיוחד.

נמשיך. קמו יהודים ורוצים את ארץ ישראל. שירצו, מי שאמר שיתנו להם? הרי הפלסטינים כבר 
יושבים כאן מספר דורות ומהווים את רוב האוכלוסייה, המנדט הבריטי שולט, ולפניו התורכים. 

באיזו זכות היהודים באים לדרוש את הארץ?

"ועדת פיל" דנה בשנת תרצ"ז )1937( ב"תכנית החלוקה" של ארץ ישראל. דוד בן 
גוריון נשאל על ידי יושב ראש הוועדה הלורד פיל, אם ברשותו קושאן ]שטר 
בעלות[ המוכיח שעם ישראל הוא בעל הבית של ארץ ישראל. בן גוריון נטל את 
התנ"ך שהיה מונח על השולחן ואמר: "רבותי, זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל. מסמך 
לא פחות חשוב מפיסת נייר עליו חתום פקיד הטאבו. זהו מסמך הכתוב בספר 
הספרים, ובו ניתנה הארץ לאבי האומה - אברהם אבינו". )מנוף, חוברת דת ומדינה פרק ט' 

עמוד 22( 
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מיד לאחר קום המדינה, הכריז דוד בן גוריון בעצרת האו"ם, שלפי התורה, מדינת ישראל שייכת 
לעם היהודי. ואפילו הביא ציטוט מרש''י בתחילת חומש בראשית: "שאם יאמרו אומות העולם 
לישראל - ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב''ה 

היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". 

עכשיו רוני, אתה מבין מה קורה כאן? התקבצנו כולנו כי אנו י-ה-ו-ד-י-ם. דרשנו את חבל הארץ 
הזה דווקא, משום שהוא מובטח לנו ב-ת-ו-ר-ה. קראנו למדינה מדינת י-ש-ר-א-ל, שם כה קדוש 
המייחס אותנו לאבות האומה. ועכשיו - מה?? להשליך הכל?! לרקוד על כל החתונות - ולבסוף, 

לתת בעיטה לכלה?!

בוא נחשוב על זה, איך שבכל ארצות הפזורה שמרנו על השבת במסירות נפש. וכאן, בארמון של 
המלך, במדינת היהודים, כאן - נרמוס את הדגל?! ועוד באופן ממסדי, בפרהסיה?! נבעט בפומבי 
בקדוש וביקר לנו?! אז מה אנחנו עושים כאן בעצם?! לשם מה באנו לכאן מכל הארצות?! ככל 

הגויים בית ישראל?!

"כאשר נטלה המדינה לעצמה את השם 'ישראל', קיבלה על עצמה אחריות גדולה וכבדה כלפי 
התוכן המקורי-היסטורי של המושג ישראל. אם מדינת ישראל רוצה להיות ראויה לשאת את 
שמה הגדול, ולא לרוקנו מתוכנו המקורי או סתם לזייפו, ודאי שהיא חייבת לדאוג ולעשות למען 
שמירתו וטיפוחו של הצביון הלאומי ההיסטורי של עם ישראל, על ידי קביעת מסכת יחסים 
ונימוסים ומנהגים בעלי אופי יהודי ישראלי מקורי, שרישומם יהיה ניכר בעיקר בכל ענפי החיים 
הציבוריים במדינה... לא יתכן להעלות על הדעת שתקום מדינה של יהודים, בארץ ההיסטורית 
שלהם, ותיטול לעצמה את השם ההיסטורי המקודש "ישראל" - ותרשה לעצמה להתכחש 
לשם ישראל ותוכנו, עד כדי התנערות מכל התוכן הלאומי ההיסטורי של העם. הן זה יהיה 

הנורא מכל הזיופים שנעשו אי-פעם בעולם"! )הרב אלימלך בר שאול, אל המקורות א' עמוד 225(. 

אתה מבין, רוני? אני כן מצפה וסובר שהממשלה צריכה לקחת מינימום של 
אחריות על הזהות שלנו כיהודים. עליה לכבד את ערכי ישראל, ולהשתדל ככל 

יכולתה להביא גם את העם לידי כיבוד ערכים אלו, גם אם לצערנו רבים 
מן העם רוצים בטעות אחרת. 

מהעם  גדול  די  שאחוז  הראו  שהסקרים  נכון  מזה.  יותר  לך  ואומר 
מעוניין, שה' ירחם, בפתיחת חנויות ובהפעלת תחבורה ציבורית. אבל 
מנגד, ישנם נתונים רבים הרבה יותר, המראים את הקשר החזק של 

המרכזית  הלשכה  נתוני  לפי  היהודית.  למסורת  העם  רוב 
לסטטיסטיקה 2017, רוב העם ]56%[ הינו "מסורתי" 

מסורתיים  דתיים. 12%  חרדים. 11%   9%[ ומעלה 
דתיים. 24% מסורתיים, לא כל כך דתיים. 44% 

לא דתיים \ חילונים[.

והנה עוד מבחר נתונים מן הסקר המפורסם 
של מכון גוטמן - המכון הישראלי לדמוקרטיה 

)אמונות, שמירת מסורת וערכים של יהודים בישראל, 2009(:
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94%-90% סבורים שחשוב לערוך את הטקסים היהודיים המרכזיים במעגל החיים: ברית מילה, 
שבעה, בר מצווה וקדיש אחרי ההורים.

80% מאמינים כי יש אלוקים, וכי יש גמול למעשים טובים.

70% מאמינים כי העם היהודי הוא העם הנבחר מכל 
העמים, והתורה והמצוות הן ציווי אלוקי.

76% אוכלים בביתם אוכל כשר.

66% מדליקים נרות שבת.

60% עושים קידוש בשבת.  

67% אינם אוכלים חמץ בפסח.

68% צמים בכיפור.

לכך  לפעול  צריכה  ישראל  שמדינת  סבורים   61%
שהחיים הציבוריים יתנהלו בה על פי המסורת.

מתוך הודעה שמסר מכון גוטמן לעיתונות בעקבות מחקריו: "אין יסוד לרטוריקה המקטבת את 
החברה הישראלית לדתיים וחילוניים. לחברה הישראלית נטייה חזקה למסורת, וככל שהדבר 
נוגע לשמירת מצוות, קיים רצף מה"מקפידים לשמור" מצוות ועד ה"כלל לא שומרים", ולא הפרדה 
חדה בין מיעוט דתי לרוב חילוני. יהודי ישראל מרגישים מחוייבות רבה לאופייה היהודי של 

החברה הישראלית, הם מאמינים שיש לכבד את המסורת בחיים הציבוריים". 

האם אתה שם לב, רוני, שבעצם מרבית מן העם חיים בקונפליקטים רציניים? מאמינים בה', 
יודעים שיש שכר ועונש, יודעים שהתורה היא אלוקית, אך אינם מנהלים את אורח חייהם בהתאם. 
וכמו כן, סוברים שהמדינה צריכה לפעול לכך שהחיים הציבוריים יתנהלו בה על פי המסורת, 
ובכל זאת מעוניינים בפתיחת חנויות ]ולדעתי האישית, זוהי במידה רבה תוצאה של הטפה מתמדת 

בעיתונות ובתקשורת נגד "כפייה דתית"[.

מה שרציתי להגיד לך בזה: שהרצונות של העם הם פעמים רבות נקודות חולשה. כמו התמכרות 
לסמים: מבינים שזה שלילי ומזיק, ובכל זאת רוצים!

הממשלה היא שצריכה לקחת אחריות ולומר: לא! לא צורכים סמים! לא מחללים שבת בפרהסיה! 
מדינת ישראל אינה נותנת את תמיכתה לביזוי הדגל היהודי!

הלוואי שהממשלה היתה מחזקת יותר את שמירת התורה והמסורת. אבל לפחות לפחות שתשמור 
על המצב הקיים, המגדיר מינימום של זהות יהודית למדינה.



 בת  דוש םד י ראד54 |   

ד"ר זרח ורהפטיג: "הייתה לי שיחה עם סופרו של עיתון לא יהודי בחוץ לארץ. הוא שאל אותי איזה 
חוקים יסודיים אני מוכן להגדיר כמאפיינים את המדינה היהודית. אמרתי שישנם כיום שני חוקים 
וחצי: 1. חוק השבות - המאפיין את מדינת ישראל כמדינה יהודית, היות והחוק מבטיח לכל יהודי 
בעולם כולו, אם הוא רוצה בכך, אפשרות לבוא לארץ ישראל כאל ארץ מולדתו. זהו כמובן יסודה 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית. חוק כזה לא יתואר בשום מדינה בעולם אלא במדינת ישראל 
בלבד. 2. החוק השני הוא – חוק הנישואים והגירושים. חוק זה מבטיח את השלמות הפיסית של 
האומה, ואת יציבותה של המשפחה היהודית. רק על ידי חוק זה המדינה היא מדינה יהודית. שלילת 
חוק זה, הכנסת נישואים וגירושים אזרחיים עם אפשרות של נישואי תערובת - עלולה לבטל את 

המושג של מדינה יהודית. זאת תהיה אמנם מדינה דמוקרטית, אבל לא מדינה יהודית. 

עוד - חצי חוק, זהו הסעיף בפקודת סדרי השלטון והמשפט, המכיר בשבת כיום מנוחה בישראל. זה רק 
חצי חוק אבל גם הוא מבטיח אופי יהודי למדינה. בשום מדינה בעולם לא יכול להיות דבר כזה. רק על 

ידי סעיף כזה אנו מפגינים כלפי פנים וכלפי חוץ שזאת מדינה יהודית."

משה, אני שומע בדברים הללו את הכאב שלך ובעצם את הכאב של עם ישראל. חידשת וחידדת לי נקודות 
חשובות, שמעוררות גם בי איזו זעקה פנימית! אני חושב שאם אני למשל הייתי בממשלה, הדברים הללו היו 

בהחלט משכנעים אותי לפעול יותר למען שמירה על ערכים יהודיים.

אבל משה, בוא נהיה יותר מציאותיים. המציאות היא שהממשלה כיום מורכבת גם ממפלגות אנטי דתיות, 
לתקשורת יש כח רב, והבג"ץ - שלא לדבר... זו המדינה, מה לעשות, ובה אנחנו חיים. וכמו שאמרתי לך כבר 

בהתחלה, הם לא רואים את זה ככה כמו שאתה מבין ומסביר לי.
אז כאן אנחנו צריכים לחזור למדינה שצורכת סמים. אתה יודע מה קרה שם? בדיוק מה שתיארת 
לפני כן. העם המכור לסמים הקים מפלגות, המפלגות הללו קיבלו הרבה מנדטים, היה להם כח 
השפעה רב מאוד בממשלה, וכבר הגישו הצעת חוק להסרת ההגבלות על סחר בסמים... מנגד, 
היתה במדינה הזאת קבוצה בשם "אל-סם", שפעלה בכל כוחה לגמילה מסמים, הקימה מועדוני 
גמילה, הפיצה חומר הסברה וכו', ואף הקימה מפלגה. מפלגת "אל-סם" התנגדה מאוד להצעת החוק 
המדוברת, הקימה קול זעקה ואיימה על פרישה מהקואליציה. התחיל בלאגן שלם בכל המדינה... 
צורכי הסמים הכרוניים קמו נגדה וצרחו על כפייה, העיתונות והתקשורת, שרוב אנשיה גם הם היו 
צרכני סמים, יצאו עליהם בלינץ'. האזרחים כבר התחילו להרגיש שמנסים לכפות עליהם והביעו 
מחאה... ורבתה הבוקה והמבולקה... והכל כמובן בגלל מפלגת "אל-סם" הקיצונית שמנסה לכפות את 

דעותיה על העם!

אז מה אתה אומר, האם מפלגת "אל-סם" צריכה לקפל רגליים ולעזוב את המאבק?

מה פתאום. היא צריכה להמשיך להילחם ככל יכולתה. זה תפקידה, ובזה היא בעצם יכולה אולי להציל את 
המדינה.

להציל את  לעצמה  "אל-סם" המהוללה, הרואה חובה  אבל תשמע משה, הבנתי שמבחינתכם, אתם מפלגת 
המדינה מרדת שחת. ובכל זאת ההשוואה הזאת קצת צורמת לי. אני חושב שבכל זאת יש הבדל בין צריכת 
סמים לבין אי שמירת מצוות. הנזק של צריכת סמים הוא עובדה מציאותית ברורה ומוכחת, ולכן על המפלגה 
הזאת להיאבק בכל כוחה. אבל שמירת מצוות - זה עניין של אמונה דתית. איך אומרים? איש באמונתו יחיה...
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רוני, אנחנו חוזרים עכשיו גם לנוסע ההוא שטען, אני לא מאמין שהעישון מזיק לבריאות הסובבים, 
מי שמאמין לזה, שיחיה באמונתו... זוכר? מה שאני רוצה לומר לך עכשיו זה שיש כאן תפיסה 
מאוד מוטעית. חובת קיום התורה והמצוות אינה עניין של "אמונה", במובן שהעולם מבין זאת. 
החיוב הזה מוכח בהוכחות לוגיות חותכות. כל אדם יכול לחקור זאת בשכלו ולהגיע להכרה שכלית 
ַבּדֹו".  י ה' הּוא ָהֱאלִֹהים ֵאין עֹוד ִמּלְ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ברורה. כמו שאומרת התורה )דברים ד לה(: "ַאּתָ
התורה אינה מתבססת על אמונה אישית של כל אחד, אלא על ידיעה אבסולוטית והכרה שכלית 
ברורה לגמרי. ]ה"אמונה" היא השלב השני, שבה האדם כביכול "מתאמן" להשיב אל הלב את הידיעות השכליות 
שלו ולפעול לפיהן. כמו שאומרת התורה בהמשך: "וידעת היום והשבות אל לבבך", השלב הראשון הוא "וידעת", 

הכרה שכלית ברורה, אך לאחר מכן צריך גם להשיב את הדברים אל הלב כדי שנצליח לפעול לפיהם[. כל מה 
שכתוב בתורה, שעם ישראל מחוייבים לשמור את התורה והמצוות, והנזק העצום באי קיום המצוות 
וכו' - אלו הן עובדות ברורות הניתנות להוכחה, לא פחות בכלל, ואף הרבה יותר, מזה שהעישון 

והסמים מזיקים לבריאות.

אם אלו הן עובדות כה ברורות, איך יתכן שרק חלק קטן מהעם יודע זאת?
וכל  חזק.  ראש  ומעולם  היה מאז  היהודי  יודע שהראש  רוני, אתה  אומלל.  זהו באמת מצב 

גדולי הראשים היהודיים, הכל כך אינטלקטואליים, בכל 
הדורות, הבינו זאת גם הבינו, וחיו וגם מתו על 
נוצר ה"חידוש" המצער  כיום  האמת הזאת! רק 

הזה...

כמו שאמרתי, זו אמת שניתנת להוכחות ברורות. 
אבל קל גם להתעלם ממנה, מפני שאיננו רואים 
תוצאות מיידיות ומוחשיות. הקב"ה בדרך כלל אינו 
נותן שכר ועונש מיידיים, וזאת כדי להותיר מרחב 
של בחירה חופשית ביד האדם. לכן ישנם הרבה 
שבהחלט יודעים, אך מתעלמים ]תציץ שוב בסקרים 
לבדוק  שמפחדים  כאלה  וישנם  גוטמן[.  מכון  של 

לעשות  אותם  יחייב  שזה  חוששים  כי  ברצינות, 
יודעים  גם כאלה שאינם  וישנם  בחייהם.  שינוי 
כלל שעליהם לבדוק, מה שנקרא בלשון חכמינו 

"תינוקות שנשבו". 

אדרבה, אני קורא מכאן לכל מי שהאמת חשובה 
לו, שיחקור, שישאל, שיבקש את האמת. יש היום 
יכול  אחד  כל  רבים.  הסברה  וארגוני  סמינרים 
לבדוק בעצמו. למה לו לחיות בספקות ולהעביר 
את החיים מבלי ידיעה ברורה מה תכליתו בעולם?!

ומוצקה,  ברורה  אמת  שזו  יודעים  שאנו  ואחרי 
האם אתה מסכים איתי רוני שזה כבר בעצם 
לא משנה רוב או לא רוב, אלא: אמת או לא 
אמת; טובת העם או לא. ועל זה אנו רואים חובה 

להיאבק!

משה אמת
ותורתו אמת
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ההיסטוריה מלמדת, שבכל פעם שלצערנו היהודי "שוכח" את יהדותו ומתכחש לעברו, אזי משמים 
דואגים לעורר אותו, על ידי צרות ואויבים המזכירים לנו את עובדת היותנו יהודים ואת תפקידנו 

האלוקי.

אתה יודע מה, משה? הצלחת לשכנע אותי. המאבק הוא מאבק נכון וצודק! אני בעד! אבל דבר אחד עדיין 
מפריע לי מאוד: למה המאבק הזה צריך להיעשות בצורה כל כך ברוטאלית ולא אנושית?! אני מתכוון להפגנות 
שלכם. מקומם ומרגיז אותי לראות את התמונות וההסרטות, איך שחרדים מתנהגים: שורפים פחים, צועקים, 
מתפרעים, חוסמים כבישים, זורקים אבנים ואפילו מרימים ידיים. בושה! זו צורה של מאבק?! ועוד למען ערכים 

נעלים של תורה ומצוות?! 
רוני, נגעת בנקודה שכואבת לי מאוד! והיא כואבת לי משתי סיבות:

1. כואב לי חילול ה' הנורא שנעשה בידי אותם שוליים, אנשים ריקים ופוחזים, שמתנהגים בצורה 
כל כך פרועה, שנוגדת לגמרי את דרך התורה והמצוות!

התורה מצווה: "בל תשחית" - והם שורפים פחים ומשחיתים רכוש.

התורה אוסרת להרים יד ולהכות ]כפי שנפסק בשולחן ערוך )חושן משפט סימן תכ(: "אסור לאדם להכות חברו; 
ואם הכהו עובר בלאו... והמרים יד על חברו להכותו, אף על פי שלא הכהו, נקרא רשע"[ - והם מרימים ידיים.

לֹום". לא צעקות ולא פרובוקציות. ָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ התורה - "ּדְ

אומנם, יש עניין לפעמים להפגין. יש עניין חשוב מאוד להביע מחאה על כל עבירה, ובפרט על 
עבירה כזאת של חילול שבת בארץ הקודש! ויש עוצמה רבה יותר לכך שהמחאה היא פומבית. 
ולכן לפעמים אכן גדולי ישראל מורים לצאת להפגין. אבל בצורה מכובדת, בצורה שהולמת את 

דרך התורה.

אינני יכול שלא להיזכר בהפגנה הענקית ביותר בתולדות המדינה, לפני כארבע שנים, בחודש אלול 
שנת תשע"ג. היתה זו הפגנה של כל הציבור החרדי נגד אותם שנלחמו בזמנו על ערעור מעמדם של 
לומדי התורה. גם אני הייתי שם. היתה זו הפגנה של קידוש שם שמים. עמדנו שם כולנו, למעלה 
מחצי מיליון איש! קראנו תהילים ואמרנו "סליחות". התלכדנו כאיש אחד בלב אחד להביע את 
מחאתנו על הפגיעה בערכי התורה. לא היו שם הרמות ידיים ולא צעקות, לא שריפת פחים ולא 
זריקת אבנים. היתה זו הפגנה שאכן מייצגת את הציבור שלנו. מעמד מיוחד של קידוש שם שמים.

אבל אותם אנשים ריקים ופוחזים, לרוב בני נוער, או קבוצות של מופרעים משועממים, שמפגינים 
בצורה פרועה - הם מיעוט קטן מאוד שאינו מייצג אותנו! אינו מייצג את דרך התורה! וכואב מאוד 

שהם גורמים חילול ה' והכפשת תדמיתו של הציבור החרדי.

פסק הלכה שפורסם על ידי בד"ץ העדה החרדית:

אסור  תורה:  דין  פי  שעל  מחאה.  דין  לקיום  בנוגע  התורה  דעת   - דעתנו  מגלים  "הננו 
להשתמש בשום מעשה אלימות, ולא בהצתת פחי אשפה, וכל שכן זריקת אבנים וכדומה 

חס וחלילה, שהוא דבר המביא לידי סכנה. 
וחלילה.  חס  כן  יעשו  שלא  הקטנים  את  להזהיר  הגדולים  ועל  בפה.  אלא  כוחנו  ואין 
ולשומעים ינעם ותבוא עליהם ברכת טוב. ועל זה באנו על החתום, הבית דין צדק, כאן 

עיר הקודש ירושלים".
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2. הנקודה השנייה שכואבת לי - היא העיוות המכוון של התקשורת. זה שמנסים לצלם ולתפוס 
אותנו מה"פוזות" הכי לא מחמיאות, ולשוות לנו תדמית הכי שלילית שאפשר. 

על ההפגנה הענקית שסיפרתי לך עליה קודם, קראת בעיתון? אולי קראת איזו ידיעה בגודל בינוני, 
באחד העמודים האמצעיים. למרות הציבור העצום שהגיע למקום, למרות שהיתה זו ההפגנה הגדולה 
ביותר בתולדות המדינה, התקשורת מיעטה מאוד לספר עליה! הדיווחים היו הכי מינימליסטים 
שאפשר. לא היו סקירות נרחבות ושידורים ישירים, כפי שראוי היה לעשות למעמד בסדר גודל כזה. 
לעומת זאת, כשמריחים "דם", כשמצליחים לתפוס איזה חרדי שזורק אבן, או איזו קבוצת פרחחים 

בלבוש חרדי שמתפרעת וחוסמת כבישים, עושים מזה כותרות אדומות וכתבות שער.

רוני, יש בידי הרבה מאוד דוגמאות והוכחות לעיוות הנעשה בידי התקשורת בכל מה שנוגע 
לדיווח בענייני הציבור החרדי, אך אין לי כרגע אפשרות להרחיב. הודה בכך פרופ' נחמן בן-יהודה 
מהאוניברסיטה העברית, כשביטא זאת ואמר )הובא במקומון "ירושלים" 98(: "תשומת הלב של העיתונות 
החילונית, מאוד מוגברת כשזה נוגע לעבירה במגזר החרדי. הדבר מקבל כותרות עצומות, וגם 

תיאורים דרמטיים כמו 'פוגרום'".

לכן רוני, חשוב לי מאוד שתדע שהמאבק האמיתי של הציבור החרדי למען השבת, ולמען כל ערכי 
היהדות, אינו נושא חלילה אופי של התלהמות משולחת רסן, אלא הוא נעשה רק באמצעים כשרים 

ונכונים התואמים לדרכי הנועם של התורה הקדושה.

* * *
רוני, הייתי רוצה להביא בפניך עוד נקודה בעניין המאבק למען שמירת השבת. נקודה שולית יותר 

אומנם, אבל גם חשובה: הערך החברתי-סוציאלי.

יום מנוחה הוא עיקרון חברתי שהגיע לעולם בזכות השבת שלנו היהודים, ומקובל כמעט בכל 
העולם. פתיחת חנויות בשבת ]חלילה![ פוגעת בכך מאוד. סוחרים רבים, דתיים וחילוניים, נאבקים 

על הזכות הזו, לשבות ממלאכה, לנוח ולהיות עם משפחתם. 

אביא בפניך דוגמא מהקניון בכפר סבא שבו נלחמו ''שוחרי החופש'' על מנת להתיר לפתוח 
אותו בשבת. אולם הסוחרים עצמם, למרות היותם חילונים, חשו נפגעים מכך, והתמרמרו על כך 

שהעירייה לא אוכפת את חוקי העזר העירוניים האוסרים לפתוח חנויות בשבת. 

להלן כתבה מתוך העיתון המקומי בכפר סבא )"ירוק בכפר" 6.12.02 מאת: אירית מרק(

מרד סוחרי ויצמן 
לאחר ההפגנה ההמונית בכיכר העיר ביום השבת האחרון החליטו השבוע סוחרי רחוב 
וייצמן לקחת את העניינים לידיים. עם עצומה החתומה בשם מאות בעלי חנויות רחוב 
וייצמן ניגשו לחברי מועצת העיריה בבקשה לעזרה באכיפת חוקי העזר. לחברי המועצה 
שביקשו דיון דחוף בנושא, נקבעה פגישה לשבוע הבא. בינתיים, עוד שבת בקניון, עם 

המבקרים ועם המפגינים. 
סוחרי רחוב וייצמן בראשותם של דדי רהב ודינה אונרייך החתימו עצומה, עליה חתומים 
רהב  חוקי העזר העירוניים.  לאכוף את  לבכירי העירייה  וייצמן, הקוראת  סוחרי  מאות 
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ואונרייך, בשם הסוחרים, מאיימים כי באם לא ינקטו צעדים משמעותיים לאכיפת החוק 
"ביום חמישי הקרוב  רהב:  מיסי הארנונה. לטענת  אי תשלום  כגון  יחלו בצעדי מחאה 
נקבעה לנו שיחה עם סגנית ראש העיר, רינה פז. אנחנו מתחילים תהליך הידברות בנועם, 
אם זה לא ילך ננקוט בצעדי מחאה חמורים. לא נבחל בהפגנה מול ביתו של ראש העירייה, 
יצחק ולד, ואף נפתח לו דוכן מול מרפסת ביתו בשבת! נראה אז איך הוא ירגיש. אם שום 
נגיע לעימות גם עם בעלי החנויות במתחם הקניון. אני לא דתי אמנם,  יעזור,  דבר לא 
אבל לא רוצה להיות משועבד לעבודה בשבת, והם גוררים אותנו לזה. בחו"ל מתייחסים 
ליום המנוחה כמו שצריך! אנחנו בודקים כרגע משפטית אם אנחנו יכולים לפנות לבג"ץ 
בנושא. לא נוותר! אני רוצה לנוח ביום השבת, ואף אחד לא יגיד לי "אז תנוח", כי אם אני 

אנוח ואגיע ביום ראשון לחנות שלי, אז אין לי עבודה!" 

והנה כתבה נוספת )אתר הידברות | נעמה גרין | ה' אב התשע"ה | 21.07.15 | 14:44(:

הכירו את האנשים שינסו לחייב עסקים לסגור בשבת
"אני זועק את כאבי כמקופח", אמר מייסד "קופיקס" ו"סופר קופיקס".

מסחר  עסקי  סגירת  לכפות  במטרה  התארגנות  הקימו  בחלקם,  דתיים  עסקים,  אנשי 
אתמול  הוצגה  שוויון",  לשבת  "קואליציה  לעצמה  הקוראת  ההתארגנות,  בשבתות. 

במסיבת עיתונאים שקיימה בבית סוקולוב בת"א.
חברי הקואליציה התאחדו לפעילות משפטית וציבורית משותפת על מנת לאפשר יום 
בין המהלכים שהקואליציה מקדמת הוא קידום שינויי חקיקה על מנת  מנוחה בשבת. 

לקבוע באופן מובהק כי על פעילויות מסחר להיות סגורים בשבת.
אחד מחברי הקואליציה הוא אבי כץ, מייסד קופיקס וסופר קופיקס. גם יהודה לניאדו, 
מנכ"ל רשת סופרמרקטים "אושר עד", חבר בקואליציה. בקואליציה חברים גם שמות 
יו"ר  קורח,  ויאיר  לשעבר,  התעשיינים  התאחדות  נשיא  אורן,  צביקה  יותר:  מפתיעים 
התאחדות הסוחרים. בנוסף נכחו בעלי עסקים קטנים מראשון לציון, אשדוד, באר שבע 

ותל אביב.
היא  הזו  הקואליציה  כמקופח.  כאבי  את  זועק  "אני  אמר  הקואליציה,  חבר  כץ,  אבי 
ולכן אנו פועלים  התארגנות של אנשים שנושא המנוחה בשבת כואב להם, פוגע בהם 
במספר  קיפוח  על  נאבקים  אנו  לקיפוח'.  'די  לומר  כדי  לקואליציה  התארגנו  בעניין. 
הפלורליזם  ערך  מאחורי  הסתתרות  כדי  שתוך  גורמים  ישנם   - הסוציאלי  מישורים, 

מעסיקים עובדים זרים שנאלצים לעבוד 7 ימים בשבוע.

רוב  ואם  האוכלוסייה.  של  הרוב  אינם  הם  הרי  שלהם.  במאבק  צודקים  הללו  שהסוחרים  בטוח  לא  אני 
האוכלוסייה רוצה חנויות פתוחות, יש להתחשב בדעת הרוב.
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אינני מסכים לזאת. האם לדעתך מוצדק להעביד אפילו נניח 10-20 אחוז מהאזרחים בישראל 
בשבת, עבור נניח 60 אחוזים שמעוניינים בחנויות פתוחות?

לא. אבל לא מדובר באחוזים כאלה. סך הכל הדיון כרגע, אם אינני טועה, 
על פתיחת 160 מרכולים בתל אביב.

נו, גם אתה וגם אני מבינים שזהו פתח, זו פירצה. ירידה 
במדרון מתחילה מצעד אחד לא זהיר. לאחר מכן זה כבר 

מאבד שליטה.

כמה  זה  על  לחשוב  מנסה  אני  שאם  היא  האמת  נכון. 
צעדים קדימה, אני מבין שבאופן אוטומטי המעגלים הולכים 
ומתרחבים. אם עוד 100 עסקים פותחים, זה אומר שעוד 
נניח 300 עובדים צריכים להגיע לעבודתם. ועוד הרבה קונים 
מגיעים. צריך תחבורה לכל אלו, נכון? אז כבר נהיה צורך 

גוברת,  גם התחרות  דלק.  ותחנות  ציבורית  תחבורה  ביותר 
עוד  אומר  וזה  הם,  אף  לפתוח  אילוץ   חשים  מתחרים  עסקים 

עובדים, ושוב המעגל גדל... וערים נוספות נדבקות בכך 
ומצטרפות אף הן למחול... לא יארך הזמן עד שיהיה 

קשה לזהות כי זהו בעצם יום מנוחה.

בדיוק כך. ישנה כאן פגיעה של ממש במנוחה של ציבור גדול. אותם שמכנים את עצמם ''שוחרי 
החופש'', במקום חופש - גורמים לעבדות! במקום שהסוחרים ינפשו וינוחו בחיק המשפחה יום 

בשבוע, הם מכריחים אותם לפתוח עסקים בשבת ולהפוך לעבדים כל השבוע, ללא מנוחה. 

פתיחת  להתיר  בג"ץ  פסיקת  בעקבות  אביב,  בתל  הסוחרים  התאחדות  של  מכתב  מתוך 
המרכולים בתל אביב | ח' באייר תשע"ז, 04.05.17:

"פסק הדין מהווה חקיקה שיפוטית קיצונית, המשנה סדרי עולם, ועומד בסתירה 
מוחלטת לכל ההלכות שנקבעו בכל בתי המשפט ולמצב המשפטי השורר הידוע 

והרווח, מאז קום מדינת ישראל ועד הנה.

משמעות פסק הדין היא ריסוק עקרון יום המנוחה השבועי שהוא ערך חברתי 
כלכלי אוניברסלי שאינו שנוי במחלוקת, ונועד בעיקרו להעניק הגנה לחלשים 

בחברה. ערך זה משמעותי במיוחד במדינת ישראל.

ההיסטוריה והספרות היהודית רצופות מקרים רבים לאין ספור שבהם יהודים 
נאלצו לסבול חרפת רעב, אך ורק משום שביקשו לשמור על הציווי הרביעי בעשרת 
הדברות, העוסק בשמירת השבת. הדברים התרחשו לא רק בארצות טוטליטריות, 
אלא גם בארצות נאורות כמו ארצות הברית. שם, במאה הקודמת, איבדו יהודים 

את פרנסתם, משום שנדרשו לבחור בין עבודה בשבת ובין שמירה על ערכיהם.

משקמה מדינת ישראל נראה היה, שלפחות לסוגיה זו נמצא פתרון. לא עוד מצב 
בו יהודים נאלצים לאבד את פרנסתם, רק משום שהם מעוניינים לכבד ולהוקיר 

את השבת ולנוח בה.
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למותר לציין לעניין זה, שהשבת היא אחת התרומות התרבותיות החשובות ביותר 
שהיהדות תרמה לאנושות.

עמדה זו, שהייתה ברורה למייסדי המדינה ומקימיה, באה לידי ביטוי הן ככלל 
במגילת העצמאות, והן בפרט ביחס לשבת, כאשר סעיף 18,א,א בפקודת סדרי 
השלטון והמשפט, תש"ח-1948, שקבע, כי "מנוחה שבועית" ביחס ליהודים היא 
בשבתות ומועדי ישראל, היה דבר החקיקה הראשון שחוקק עם קום מדינת ישראל. 
ראשי המדינה היהודית החדשה לא הסתפקו אף בכך, אלא החלו את החוק 

רטרואקטיבית לשעת ההכרזה על המדינה, כדי לשוות לו ערך סמלי"...

* * *
רוני, אחר שאנו יודעים שהאמת אתנו - כי זו האמת של תורתנו תורת אמת, והמאבק הוא מאבק 
לטובת העם, לטובת זהותנו ועתידנו, וגם לטובת הערך החברתי-כלכלי, האם גם אתה מצטרף 

למאבק שלנו, למען השבת בישראל? 

מצטרף!

 בת  דוש םד י ראד
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סיפורים לשבת

ומ חו אותה!ו
היום בעולם העממי משתמשים במליצה: "משחק אותה", "שחקת אותה". עתה נספר ונשתמש 
במליצה זו, לא בתורת מליצה בלבד, אלא ממש כפשוטו: "משחק אותה". ומעשה שהיה כך היה:

התארחתי בחודש אייר בשנה זו באשקלון ביום השבת אצל משפחת בעלי תשובה, כדי לתת כמה 
דרשות בעיר זו. שאלתי את מארחי, הכיצד היה מהלך חזרתך בתשובה? וסיפר לי סיפור מדהים, 

וכה היו דבריו:

שמי רמי חליס. עד לפני שנתיים הייתי שחקן כדורגל באשקלון. יום אחד, איני יודע אפילו למה 
ומדוע, גמלה בליבי החלטה: "די! לא בשבילי לגרום חילול שבת המוני לתושבי אשקלון והסביבה 
על ידי משחק הכדורגל!", והתעוררות זו נקרה במוחי ובליבי על אף היותי חילוני, וכנראה היה זה 

משום שלא יכולתי לסבול בראותי המונים באים לחלל שבת - ואני אחד מהגורמים.

אמרתי זאת לאשתי, וייאמר לזכותה, כי תשובתה היתה: אתה מחליט! ובאשר תחליט - אלך!

פניתי להנהלה, והודעתי על התפטרותי בזמן האפשרי הקרוב ביותר, שהיה לעוד כחודשיים.

ומה אומר? היצר הרע "שיחק לי אותה", פשוטו כמשמעו. במשך חודשיים אלו שנותרו לי בעל 
כורחי להמשיך במשחק הכדורגל, כאילו השטן נכנס ברגלי ושיחק עבורי את המשחק. "הצלחה" 
לאין שיעור, בעיטות כדור לגובה 20-30 מטר, הפקעות שערים וכדומה. כפי שאני הכרתי את עצמי 

- זה לא היה אני.

כל בני הקבוצה התרשמו והתפלאו: רמי, איפה אתה מתאמן? מאיפה התקדמת בצורה כזו? זה לא 
אתה! רמי, תגלה לנו את הסוד. ובאמת לא היה כאן שום סוד לגלות. לא התאמנתי אצל אף אחד!

היצר הרע "שיחק לי אותה". פשוט שיחק לי בין הרגליים את משחק 
בבעיטות  לי  ששיחק  הוא  אני.  לא   - שיחק  הוא  הכדורגל. 

המדויקות ובהכנסת ה"גולים". מאמן הקבוצה פנה להנהלה: 
לתת לרמי ככל אשר יבקש, נצחון הקבוצה תלוי בו, הוא 

המוביל!

תאר לך, כבוד הרב, מה עברתי במשך חודשיים אלו, 
איזו מלחמה פנימית!

האצטדיון  מהנהלת  אלי  פנו  שאף  אלא  עוד,  לא 
בהצעות תוספות של משכורת, דירה במתנה, נסיעות 
לחו"ל. ובאותה תקופה הייתי בתהליך של קניית דירה, 

התחילו  לכך  ובנוסף  לי מאוד.  נחוץ  היה  כך שהכסף 
לחצים מצד אשתי והורי לשכנעני לחזור בי.
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והמלחמה מתעצמת כחודשיים תמימים - מיום ליום, וככל שמתקדם זמן חתימת הפיטורין - 
הנסיונות הולכים ומתגברים. בהגיע היום האחרון, ואני בעוצמת המלחמה הפנימית - ברגע האחרון 

גברתי על יצרי וחתמתי על התפטרות!

חזרתי לביתי ושמחה בליבי על שניצחתי את יצרי ולא התפתיתי, אולם דאגתי בפני - מה יהיה? 
מה עושים עם פרנסה?

הלכתי ללשכת העבודה באשקלון וביקשתי מהם להציע לי עבודה, כיון שחתמתי על התפטרות 
מטעמי דת. כמובן שחשבוני למחליף פרה בחמור, וברחמנות שריחמו עלי הציעו לי להיות גנן 
ולשתול פרחים... ולא די בכך, אלא גם מקום הצעת העבודה היה לא אחר מאשר - האצטדיון 

שבו הייתי משחק כדורגל...

ובכן, מעתה - אני וחברי למשחק היינו מגיעים מדי יום לאצטדיון. חברי למגרש הכדורגל - ואני 
לשתול פרחים ולעשות ערוגות לגפנים.

ממשיך רמי לספר: כבוד הרב, מעתה משכורתי כגנן היתה למשך חודש שלם כערך משכורת שעה 
וחצי של זמן היותי שחקן כדורגל. אולם - מצהיר רמי - אני לא מתחרט! חס וחלילה. אני גאה 

ושמח, זכיתי להקים משפחה יהודית כשרה. עד כאן סיפורו של רמי.

ובאמת אומר, התארחתי אצלו וראיתי שכינה ממש בביתו, וקויים בו הפסוק: "אשתך כגפן פוריה 
בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". איזו הארת שבת! איזו שמחת שבת שורה 

בביתם! שמחה מיוחדת שקשה לתארה!

וזכה רמי בגבורתו זו ליידע את השבת לא רק אצלו - אלא אצל חמיו וחמותו, גיסותיו, הוריו, 
אחיו. כולם כולם נעשו שומרי שבת בהשפעתו. כי רמי לא היה צריך כאן להשפיע, עצם גבורתו 
ואומץ ליבו ובטחונו בה' - היו ההשפעה הטובה ביותר מכל מילה אחרת! )הרב יעקב ישראל לוגסי שליט"א, 

"מקור הברכה" עמוד 76(

מונ  דהפתיד את נד נתפו דמם  ה בת!
בעת העליה הגדולה לארץ בתקופת הכרזת המדינה, כאשר תנופת 

בניית מקומות יישוב חדשים היתה בעיצומה, בנה קבלן שומר 
מצוות שכונה בעיר חדשה, כאשר את השכונה הסמוכה 
לו בנתה חברת "סולל-בונה". העלות הכספית הגבוהה 
ביותר בענף הבניה היתה אז רכישת המלט, כי הוצרכו 
לקנותו ולהביאו מחוץ לארץ תמורת הון רב. הקבלן 
הזמין כמות גדולה של מלט, וההזמנה הגיעה באחד 
מימי שישי שבתחילת הקיץ, בחביות מגולות. והנה אחר 
מונח באתר  היה  שישי, כשהמלט  יום  הצהרים של 
נתקדרו  יפו,  לעירם  חזרו  והפועלים  והקבלן  הבניה, 
השמים בעבים ובכל רגע היה עלול לרדת גשם זלעפות.

הופיעו הפועלים בבית הקבלן בבהלה והזהירוהו אודות 
מגולות  בחביות  הנמצאת  הגדולה  המלט  כמות 
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באתר הבניה, ואם ירד גשם והמלט יירטב הוא יתקלקל לגמרי וההפסד הכספי יהיה אדיר. אין 
ברירה אחרת, הם אמרו, אלא שהם יסעו לשם עם עגלות טעונות קרשים, כדי לכסות את החביות 
היטב. אולם בדיקה מהירה של הזמן שנותר עד שבת, העלתה כי פועליו עתידים בנסיעה זו לחלל 

את השבת עבורו.

הוא היה איש ירא אלוקים, וענה להם בנחרצות: "אני אינני מוכר את השבת תמורת כל הון 
שבעולם! וכן אני מזהיר, ששום יהודי לא יחלל את השבת עבורי, גם לא בכדי להציל את כל 

רכושי שעלול לרדת לטמיון".

ואמנם בליל שבת ירדו גשמים עזים בארץ, כך שהדבר היה ברור שכל הרכוש הגדול נאבד ונפסד. 
אולם יהודי יקר זה, ערך את שולחן השבת שלו בפנים מאירות, שר את הזמירות כרגיל, למד חומש 
ורש"י, ועסק באמירת תהילים כהרגלו כאילו שום דבר לא קרה ולא יקרה, כפי שאכן הורו חז"ל, 

שבשבת על האדם להרגיש כאילו "כל מלאכתך עשויה".

רק בצאת השבת, לאחר שהבדיל על היין, החל לבו נוקפו על ההפסד הגדול באיבוד הכמות הגדולה 
של מלט שעלתה לו בדמים ויגיעה רבה ועכשיו ירד הכל לטמיון. מיד נטל עגלה לנסוע למקום 
הבניה. אולם, כשהגיע לשם הופתע ונדהם ממראה עיניו: כל חביות המלט שלו היו מכוסות היטב 
בקרשים ופחים ואבנים כראוי וכיאות, ומאומה לא התקלקל!! הוא לא האמין למראה עיניו, ורצה 
למשש את הנס בידיו. הוא תחב ידו לתוך המלט והנה הוא יבש וטוב לשימוש. מחשבה עלתה 
בדעתו, מי יודע אולי נשלחו מלאכי עליון לשמור על השקעתו הגדולה, ולכסות את החביות השייכות 

לו שלא ינזקו במטר...

רק למחרת נודע מה שקרה. חברי הנהלת "סולל בונה" שלחו פועלים לכסות את חביות המלט 
שלהם, אך בחשכת הלילה הגיעו הפועלים בטעות לאתר הבניה של מיודענו הקבלן, וכיסו את 

החביות שלו במקום לכסות את החביות של סולל בונה... וכך ניצל רכושו. )אות ישראל עמוד 262(

החמות התחידה דתפו  הפתדיש
גב' אסתר בכר, ילידת טורקיה, מספרת אודות שנות ילדותה בטורקיה, בשנים בהן פעלה הממשלה 
לחילון המדינה. בין היתר היא מספרת: כשהייתי ילדה, השלטונות לא הסתפקו בניתוק הדת, 
וגזרו גזירה נוספת. במשרדים הגבוהים הוחלט, שהשוק ייפתח דווקא בשבתות. אינני יודעת אם 
צעד זה היה כחלק ממאמצי החילון שלהם והחלשת כל הדתות בטורקיה, או שהיה זה ממניעים 
אנטישמיים ודחיקת רגלי הסוחרים היהודים, שתמיד עשו חיל הרבה יותר מהסוחרים המוסלמים. 
בכל מקרה, הגזירה היתה מכה קשה מאוד עבורנו. לדאבון לב, אבא לא עמד בנסיון הקשה ופתח 
את החנות הענקית שלו בשבת. אולי הוא רק עמד בה ולא מכר באופן אישי, או אפילו רק השתמש 
בשירות מוכר גוי, בכל מקרה החנות המשפחתית שלנו נפתחה בשבת. התוצאה המרה לא איחרה 
לבוא: במקום להרוויח מעוד יום עסקים, ועוד מיום שוק, קרה בדיוק ההיפך. החנות החלה לספוג 

הפסדים משונים, כי מחילול שבת רק מפסידים, ה' ירחם.

"ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם" - מגיד שהשבת מוספת קדושה על ישראל:
מה לפלוני חנותו נעולה? שהוא משמר את השבת!

מה לפלוני בטל ממלאכתו? שהוא משמר את השבת!
)מכילתא כי תשא(
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39 תידי תואד
במלחמת המפרץ, בשנת תשנ"א, פגעו 39 טילי סקאד בארץ. ניתן היה לראות בזה איתות משמים, 

על 39 מלאכות האסורות בשבת! מעין אזהרה, לבל תתחלל השבת חלילה בארץ הקודש.

העיתונות דיווחה אז על תופעה מפליאה:

טילי הסקאד רודפים את רשת הסופר-פארם
טילי הסקאד העירקיים רודפים אחר רשת חנויות באזור תל אביב רבתי, המחללת בריש 

גלי את שבת קדשנו, תחת מסווה של בית מרקחת.
במטח הטילים הראשון בליל שלשום, על שכונת יוקרה שבאיזור, נפגע הסניף הרביעי של 
הרשת, לאחר ששלושת סניפיה הקודמים נפגעו בהפגזות הטילים הקודמות. כתב העיתון 
"דבר" הכתיר אתמול את הידיעה על הפגיעה הרביעית באותה רשת חנויות, בשאלה: 

"מה יש לסאדם נגד הסופר-פארם?"
בפני סופרנו, שערך אתמול משאל בין החנויות הרשת, הודו כי הן פתוחות בשבת, הודו 
 - אלה, כי הן פתוחות בשבת... "התשובה לשאלה - מה יש לסאדם נגד הסופר-פארם 
את  הכואבים  מהיהודים  אחד  לסופרנו,  האיש  אמר  החנויות"!  רשת  קירות  על  חרוטה 
חילול השבת של אותה רשת, והוסיף: "מן השמים תובעים מרשת זו את עלבונה של שבת 

קדשנו המחוללת"!
תופעת הפגיעות התכופות ברשת חנויות זו העלתה תדהמה בין אישים הקשורים לאירועי 
הבטחון באזור, וצויינה כאחת התופעות הרבות, אך החשובות, שאין להן הסבר הגיוני. 
רוצה משהו  כי מישהו  ומוכיחה,  "התופעה חריגה,  כי  הודה אחד מהם  בשיחה אישית 

מהסופר-פארם". )המודיע ל' שבט תשנ"א(

רפואה  דימה בזנות ה בת
מן העיתונות | משה ויסברג | 18/11/2016

נס: בזכות שמירת שבת - הפעוט שטבע הבריא
סיפור מדהים: בעקבות בקשתו של רב היישוב אחיסמך, התחזקו הורי הפעוט שטבע בסוכות - 

והיום הוא שוחרר לביתו בריא ושלם.

פעוט בן שנתיים, שטבע בחג הראשון של סוכות, והיה במשך שבע דקות מתחת למים, שב היום 
לביתו, בריא ושלם, בזכות שמירת השבת. כזכור, בשעות אחר הצהריים של חג ראשון טבע הפעוט 

במושב אחיסמך בשפלה, עבר פעולות החייאה, ופונה לבית החולים אסף הרופא בצריפין.

התינוק, ששכב ללא הכרה חודש שלם, התעורר בזכות בקשתו של רב היישוב אחיסמך, הרב מרדכי 
בוסקילה, שהבטיח להורים שאם יסגרו את הבריכה הפרטית בבעלותם בשבת ויימנעו מחילולי 
השבת שגרמה - הם יזכו לראות ישועות. ההורים עשו כהוראתו, סגרו את הבריכה ופתחו במקום 

שיעורי תורה.
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היום הילד חזר להכרה והנס קרה - הילד שב היום לביתו בריא ושלם ובני המשפחה הגיעו לביתו 
של הרב בוסקילה להודות על הנס. 

אוהב את הבריות נ ומורב  דתורה!
רבי אריה לוין זצ"ל כונה בפי כל: "רבם של האסירים". מתוך אהבת ישראל העצומה שיקדה בו 
לכל יהודי ויהודי באשר הוא, מצא מסילות ללבבם של האסירים והיה מלמדם אורחות חיים 

ודרך מוסר.

באחת השבתות כאשר שהה הצדיק בבית הכלא עם האסירים, ניגש אליו אחד האסירים ואמר לו: 
"רבי, תדע לך שבזכותך אני לא מעשן בשבת". שאל אותו רבי אריה: "כיצד בזכותי?" והלה השיב: 
"בשבת שעברה, כשהגעת לבקר אותנו, ראיתי אותך מתקרב, ובאותו רגע היתה לי ביד סיגריה 
דלוקה. אבל כשהבחנת בי, הסתרתי את הסיגריה מאחרי גבי. ברכת אותי ב'שבת שלום' ולחצת את 
ידי, מבלי שתדע שבידי השנייה מאחורי גבי ישנה סגריה בוערת. ככל שלחצת את ידי בחמימות 
ובאהבה, הרגשתי איך הסיגריה צורבת לי את כל האצבעות, ומצפוני לא הניחני - כיצד אני לוחץ 
יד לרב, אומר 'שבת שלום', ובידי השניה מעשן בשבת?! לכן מיד לאחר שהרב הלך, הרהרתי בדבר 

ונשבעתי לעצמי שאני לא אעשן בשבת לעולם!! )שבת כהלכה(

דהתיד מחידוד  בת
סיפר הרב באקשט זצ"ל, כי בעת ביקורו של ה"חפץ חיים" בעיירתו, זכה הוא להתלוות אליו ולחזות 
במעשיו ופעולותיו בקודש. נודע לחפץ חיים כי בעיירה ישנו יהודי, בעל בית חרושת ללבנים, המפעיל 
את המפעל גם בשבתות, כשהוא מנמק זאת בכך שאי אפשר לכבות את הכבשן, כי אם מכבים 

אותו לשבת, לא יוכלו לעבוד שם גם בימי ראשון ושני, עד שיתחמם כראוי.

פנה החפץ חיים לאותו יהודי ואמר לו: "הכרתי את 
אביך, הייתי בחתונתו, וגם הייתי בברית המילה שלך. 
אני איש זקן מאוד, וכשאבוא לעולם האמת, בודאי 
יבוא אביך לשאול אותי לשלומך. ומה אמסור לו? תגיד 
לי אתה" - שאל החפץ חיים כשהוא מתייפח בבכי - 
"האם אספר לו שאתה עובד בשבת? האם אוכל לגרום 

צער נורא כל כך לאביך?!"

היהודי לא היה מסוגל לעמוד מול בכיו של החפץ חיים, 
ומיד הבטיח לפרוש מאותו עסק ולמכור אותו. אבל 
החפץ חיים עוד לא נרגע, והאיץ בו: "אל תדחה זאת 
למחר, שמא לא תיפנה, אלא עכשיו מיד תעשה את כל 

הסידורים הנצרכים!"

מספר זאת הרב באקשט ומוסיף: "עד עכשיו רועדות כל 
עצמותי בהיזכרי בבכיו של החפץ חיים!"

החפץ חיים
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והונח תוניח את םמית ו
מעשה שאירע בעיר חולון. בערב שבת בין השמשות יצא יהודי בשם הרב סלובטיצקי לפקח 
על סגירת החנויות, והגיע לחנות אחת שהיתה פתוחה, ולקוחות רבים גדשו את מבואותיה. הרב 
סלובטיצקי ניגש אל בעל החנות וניסה לשכנעו שינעל את חנותו, אך זה סירב בעקשנות. בשלב 
מסוים ניגש הרב אל המזוזה שהיתה בפתח החנות, ואמר בקול רם לעיני כל הנוכחים: "אני פונה 
אלייך המזוזה, כדי שתהיי עדה לאחר מאה ועשרים שנותי, שקיימתי את מצוות התוכחה שלי, 
וניסיתי בכל כוחי לשכנע את בעל הבית שיסגור את החנות, ואת גם תמשיכי להעיד לפני ריבון 
העולמים שהוא, החנווני, לא סגר את החנות". המחאה נעשתה בתקיפות רבה, ומיד לאחר מכן יצא 
מהחנות. ומה היה הסוף? מיד בתום דבריו של הרב הפך המוכר את עורו וציוה על כל הלקוחות 
שהיו בחנות לעזוב את המקום וסגר את החנות. ללמדך שלעולם אסור להתייאש מנשמה של יהודי, 

שנחצבה ממרומים, ותשוקתה לקיים את רצון בוראה.

 ותף מאמ 
הרבי מאלכסנדר היה מקבל קהל במשך שעות רבות. המונים נהרו אליו מכל רחבי המדינה והוא 
היה מאזין לבעיותיהם, משתתף בצערם ומברך אותם. בחכמתו הגדולה אף ידע לתת עצה לכל 

דורש ולהנחותו בדרך הישרה.

איש אחד שבא אל הרבי, התלונן בפניו שיש לו חנות ואין לו פרנסה ממנה. הפדיון מועט ובקושי 
הוא מספיק לכסות את ההוצאות. הבין הרבי מתוך דבריו שהוא פותח את 

חנותו גם בשבת, ואמר לו: "אם אתה מסכים לקחת אותי לשותף 
בחנותך בלי שאשקיע בה סכום כלשהו, בחלק של חמשה 

עשר אחוזים ממנה, אני מבטיח לך שתהיה לך פרנסה".

הסכים האיש ברצון להצעת הרבי, ומיד ישבו שניהם 
וכתבו שטר שותפות כדין.

אחר כך אמר הרבי: "כיון שעכשיו שביעית מן העסק 
היא שלי, הרי אני בוחר לעצמי את יום השבת. הרווח 
של יום זה יהיה שייך לי, ושל ששת ימי החול יהיה 
שלך. ואם כן, אני מצווה עליך שתסגור את החנות 

ביום השבת, שהוא שלי".

עתה ירד האיש לסוף דעתו של הרבי, ומאז סגר את 
חנותו ביום השבת, ואכן שרתה הברכה והצליח 

במסחרו.

שטר 
שותפות



 
 

  פתח דבר לשער ההלכה 
 
 

ה: ")ח יא(נאמר בנביא עמוס  ִאים ָיִמים ִהנ ֵּ י ה', ְנֻאם ב ָ ַלְחת ִ ָאֶרץ ָרָעב ְוִהש ְ  ָרָעב לֹא ,ב ָ
ֶחם ֶ ִים ָצָמא ְולֹא ַלל  ַ י ,ַלמ  ֹמעַ  ִאם כ ִ ת ִלש ְ י אֵּ ְברֵּ ה'". זכינו שבדורנו מתקיימת נבואה  ד ִ

אלא  שם יתברך.בתם לקיים מצוות הזו, ורבים מעם ישראל שבים אל צור מחצ
נתקלים בקושי מסויים, מפאת קושי  ותשלעיתים דוקא כשמגיעים ללימוד ההלכ

השתדלנו  ההבנה של המושגים החדשים, או מפאת קושי הלשון והסגנון. אשר על כן,
, השווה לכל נפש בשפה קלה ונעימה לציבור הגישלאגדה" בבחוברות אלו "בהלכה ו

 יקל גם למתחילים בשמירת השבת.כדי ש, יותאת ההלכות האקטואלרק ובעיקר 
 

בעל "חקרי  סבו משםכתב  בהקדמה לספרו "מועד לכל חי" גאון רבי חיים פלאג'יה
מפורסם החיד"א ז"ל אשר הדול וגהרב השל גודל חכמת תורתו  יבראות :כדלהלן לב"

קנא בו כי אם איני מת ,דרושים נחמדיםבכי רבים המה בהלכות ו ,בספריו הקדושים
ה והוא מוסר ודינים שיד כל אדם שוש ,וכדומה "מורה באצבע"ספריו הקטנים כמו על 

והיתה עמו וקרא בו  ם,הו בחיקוובעלי בתים ישא ,בו םיאאחד חכם ואחד תם קור ,בו
לותיו החיבורים הללו יוהיה משבח בתה טורח כלום. ובשאין בים וביבשה,  ,בלכתו בדרך

מוסר מלכים ודינים  םיען כי נמצאים בתוכ החיבורים הנוראים, יותר ויותר מכל שאר
 .ועל הכל גודל שכר המזכה את הרבים בדו בלבב שלם,וולע 'ליראת ה מדריכיםה
 

ובפרט למעשה בשפה קלה ונעימה,  הההלכהפצת לימוד , כמה מעלה יש בעל כן
מה יקר אותו אדם ו צים וכמהים לדעת מה יעשה ישראל.דורנו דור התשובה, שחפב

בחוברות הללו, כדי לעשות  לאחריםהמשתדל להיות שותף לפעילות ענפה זו, ויזכה 
 ולכנס עוד נפשות עמך ישראל קדושים לשמירת התורה והמצוות כדת וכהלכה.

 

ן לא זכו כי אחת המעלות הגדולות ביותר היא לזכות את אותם יהודים שעדיודע, 
דת וכהלכה, ולהביאם הרה ושאר המצוות כטלשמור תורה ומצוות, אם שבת, אם 

. וכמו שדרשו בגמרא שהוא חסד בנפש, אין לך חסד גדול מזהשאט אט לקיימם, 
יהָ כו( לא )משליעל הפסוק ע"ב(  מט סוכה )מסכת ְתָחה : "פ ִ ָ ", וכי ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת ְבָחְכָמה, פ  ֹוָנה   ְלש 
לאחרים,  ומלמדה הלומד תורה אלא? חסד של שאינה תורה ויש חסד של תורה יש
 של שאינה תורה היא זו ללמדה לאחרים, והלומד תורה שלא, חסד של תורה היא זו

חרים? אף אתה ללמד תורה לא יודעע"כ. ואם ישאלך אדם, ומה אעשה שאינני . חסד
בגדר לומד תורה ונהיית זכה בהם את אחרים, ותקח מהחוברות הללו  אמור לו,

אי " זצ"ל: יהונתן אייבשיץ בירכתב הגאון בפרט בהלכות שבת שו. ומלמדה לאחרים
כל הדינים על  את אם לא ילמד ,שבת חילולאפשר כלל במציאות שינצל האדם מ

לא יוכל להמלט שלא יקרה לו  ,ומי שלא למד הלכות שבת פעמיים ושלוש .בוריים היטב
אצל רב שיברר לו הכל עד ו, תמיד ללמוד הלכות שבת הראוין ומ .ל שבתחילו

 ".ומגן בפני הפורענות ,שכרו מרובהו .שיהיה שגור בפיו
 

  
 

, ורק כשיש לבני ספרד ולבני אשכנזחשוב לציין, כי ההלכות שבחוברת הינם  לתועלת הלומדים:
 לרמ"א, צויינו חילוקי דינים אלו.חילוקי דינים בין מרן השלחן ערוך 

 

: כשכתוב בסוף כל הלכה, מורה על המקור, כדלהלןסימון הסוגריים )(  מקורות ההלכה:
שבת א, שבת ב, שבת ג, שבת ד, שבת ה, שבת ו, היינו ספר "חזון עובדיה" שבת, ו' 
חלקים. כשכתוב א, ב, ג, ד, ה, היינו ספר "ילקוט יוסף" שבת, ה' חלקים. כשכתוב ח"א, 
ח"ב, ח"ג, ח"ד, היינו ספר "ילקוט יוסף" החדש שבת כרך א', ד' חלקים. כשכתוב ה"ע, 

 עולם". וכשכתוב סימן וסעיף, היינו "שלחן ערוך" אורח חיים. היינו ספר "הליכות
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 שער ההלכה   
 

  דיני כבוד ועונג שבת  
 המענג את השבתהמכבד ושכר 

י, )נח יג(נאמר בנביא ישעיה  ְדש ִ יֹום קָּ ֶציךָּ ב ְ , ֲעׂשֹות ֲחפָּ ְגֶלךָּ ת רַּׁ ב ָּ ַּׁ יב ִמש   ש ִ ָּ : "ִאם ת 
ת  ב ָ ַ ד,  ֹעֶנג,ְוָקָראָת ַלש   וֹ ִלְקדֹוש  ה' ְמֻכב ָּ ְדת  ר  ְוִכב ַ ב ֵ צֹוא ֶחְפְצךָּ ְודַּׁ , ִממ ְ ֶכיךָּ רָּ ֵמֲעׂשֹות ד ְ

י  , כ ִ ִביךָּ ֲעֹקב אָּ ת יַּׁ ֲחלַּׁ יךָּ נַּׁ ְלת ִ ֲאכַּׁ ֶרץ, ְוהַּׁ ֳמֵתי אָּ ל ב ָּ יךָּ עַּׁ ְבת ִ ל ה', ְוִהְרכ ַּׁ ג עַּׁ נ ַּׁ ְתעַּׁ ז ת ִ ר. אָּ בָּ ד ָּ
ר". ב ֵ י ה' ד ִ  פ ִ

 
ִרים אמר רבי יוסי: כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי  רב  ]בלי גבולות[.ְמצָּ

נחמן בר יצחק אמר: ניצול משעבוד גלויות. רב אמר: נותנים לו משאלות לבו, 
ג: ")תהלים לז ד( שנאמר נ ַּׁ ל ְוִהְתעַּׁ ן ה', עַּׁ ֶ ֲאלֹת ְלךָּ  ְוִית  ךָּ  ִמש ְ  )מסכת שבת קיח ע"א(". ִלב ֶ

 

 סגולות לעושר

את רבי ישמעאל: עשירים שבארץ ]מחבר המשניות[ שאל התנא רבי יהודה הנשיא 
 בזכות מה זכו לעושרם? אמר לו: בשביל שמקיימים מצות מעשר, שנאמר -ישראל 

ר: ")דברים יד כב( ֵ ׂש  עַּׁ ר ת ְ ֵ ׂש  ]שאינם עשר בשביל שתתעשר. שאל: ועשירים שבבבל  -" עַּׁ

בזכות מה זכו לעושרם? אמר לו: בשביל  ,מעשרים לפי שבחוץ לארץ פטורים ממעשרות[
]שלא היו מצויים שם  שמכבדים את לומדי התורה. שאל: ועשירים שבשאר ארצות

 בזכות מה זכו לעושרם? אמר לו, בשביל שמכבדים את השבת. חכמי התורה[

 
, והביאו ]שם מקום[אמר רבי חייא: פעם אחת התארחתי אצל בעל בית אחד בלודקיא 

זהב, שצריכים ששה עשר בני אדם להרימו מחמת כובדו. ושש  לפניו שולחן של
וצלוחיות ]קנקנים[ עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות 

קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל וכל מיני מגדים ובשמים. וכשמניחים אותו 
ֶרץ ה'לַּׁ אומרים: " אָּ ה   הָּ ֵבל ,ו ְמלֹואָּ ֵ ֵבי ת  ה   ְוֹיש ְ ִיםוכשמוציאים אותו אומרים: "". בָּ מַּׁ ָּ ש    הַּׁ

ִים מַּׁ ֶרץ ה',לַּׁ  ש ָּ אָּ ן ְוהָּ תַּׁ ם ִלְבֵני נָּ דָּ ". אמרתי לו: בני, במה זכית לכך? אמר לי: קצב אָּ
הייתי, ומכל בהמה שהיתה נאה, אמרתי זו תהא לשבת. אמרתי לו:  ]מוכר בשר[

 )מסכת שבת קיט ע"א(אשריך שזכית, וברוך המקום שזיכך לכך. 
 

 

 השבת אצל גדולי ישראלכבוד 

בשבוע אמרו על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. כיצד? ביום ראשון 
ביום לשבת". למחרת תהיה בהמה נאה לכבוד שבת, ואומר "זו  קונההיה הולך לשוק ו

כשהיה עובר שוב בשוק, אם היה מוצא בהמה אחרת טובה יותר מהראשונה, היה שני 
, כדי שהטובה בימי החול ואוכל את הראשונה "לשבת"זו תהיה ואומר קונה את השניה 

כשהיה מוצא בהמה נאה יותר, אוכל את הקודמת  שבת, וכן בכל יום ויוםל שאריותר ת
היתה לכבוד גם בימי החול . נמצא שכל אכילתו שבתכבוד ומשייר את הנאה יותר ל

מין לו שיזיתברך  שםה בוטח בהשהישבת. אבל הלל הזקן הנהגה אחרת היתה לו, 
 )מסכת ביצה טז ע"א(. שבתכבוד לומשובחת ביום שישי בהמה טובה 
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 הוצאות שבת

ישתדל לענג את השבת במיני מאכל ומשתה חשובים הערבים לחכו, וירבה בבשר 
טוב לאכול דגים בשלושת הסעודות, ואם אינו אוהב ו ויין ומגדנות כפי יכולתו.

 הרי חשובים,ו רבים מאכלים הכנתוב שבת תובהוצא המרבה וכל. דגים, לא יאכל
. ולא ידאג על הכספים שמוציא, כי הכל יוחזר לו, כמו שאמרו: "כל משובח זה

מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי ועד תשרי, חוץ מתשר"י". דהיינו שהקב"ה 
א' לחודש תשרי שהוא ראש השנה, כמה פרנסה ירוויח במשך -קוצב לאדם ב

אשי רבתות, שורה, תשהם:  תשר"י,בא, חוץ מההוצאות של השנה עד ראש השנה ה
מים טובים, שבאלו אם יבזבז יותר, יקבל יותר, ואם יבזבז פחות, יקבל יחדשים, 

 פחות. ואם אין ידו משגת, טוב שילווה, אם ברור לו שיוכל לפרוע חובו בזמן.

 ועיין במאור ישראל טבעת המלך עמוד קע(. סימן רנ ס"ב. ביצה טז ע"א. שבת א ה, י. ז"ה ל"פ שבתהלכות  ם"רמב)
 

 

 התעשר בזכות אכילת דגים בשבת

הגאון רבי שמואל לניאדו זצ"ל, ממגורשי ספרד, הפליג פעם באוניה, ופתאום מת אחד 
הגויים אשר שהה עמם באוניה. רב החובל החליט למכור את כל רכושו במכירה 
פומבית, ולבסוף נשאר פח אחד של דגים שאף אחד לא רצה לקנותו. מאחר והרב היה 

ל מנהגו גם בהיותו באוניה, וקנה רגיל באכילת דגים לכבוד שבת, לא רצה לוותר ע
את הפח בכמה פרוטות. ויהי אך כשפתח הרב את הפח, נמצאו בשורה העליונה דגים, 
אך מתחתיהם נמצאו מטבעות זהב ואבנים טובות לרוב, והתעשר הרב עושר גדול, 

]לימים כשביקשו אנשי "ארם צובה" רב עליהם, דוקא בשעת דחקו בעת היותו גולה מספרד. 
מרן השולחן ערוך רבנו יוסף קארו זיע"א שיואיל בטובו לבוא לכהן אצלם כרב, אך שלחו ל

הדבר לא התאפשר למרן, והוא שלח להם בזו הלשון: "אשלח לכם את הרב שמואל לניאדו, 
 )ספר הזכרון כנסת עזרא עמוד קי( שהוא: איש אשר כמוני"[.

 

 

 כוונה במצוה

מצות עונג שבת", ובפרט שמצות קודם שיאכל בשבת, יאמר: "הריני בא לקיים 
ואף אם מכוון לשם מצוה ולשם . , ומצוות צריכות כוונהעונג שבת היא מן התורה

  (מד ד"ה האומר מאור ישראל ח"ב עמ'. שבת א אס ס"ד. ' סי) הנאת גופו, מקיים מצוה מן המובחר.

 

 ממתקים

ויין.  טוב לתת לילדים ממתקים לכבוד שבת, שהרי אין להם עונג כל כך בבשר
 )רצ ס"א( בכל יום. יםשחייב ברכות מאה להשלים כדי וגם הגדולים יאכלו ממתקים,

 

 עונג שבת בגופו

 כךושתיה,  באכילה עונגמצות  שיש כשם: )היראים סימן תיב( כתב רבי אליעזר מֵמיץ
. על כן, לא יצער גופו ללכת יחף, בפרט בימי גופו בהנאת עצמואת  ענגשי מצוה

 וכן לא יקרא בספרים ועלונים המצערים אותו, וכל כיוצא בזה.החורף הקרים. 
 

 שמחה בשבת
ךָּ כשם שיש מצות שמחה בחגים שנאמר: " ג ֶ חַּׁ ָּ ב ְ ְחת  מַּׁ מצוה לשמוח בשבת, ", כך ְוׂשָּ

ְתֶכםוכן דרשו חז"ל בספֵרי: " ְמחַּׁ ְביֹום ׂשִ אלו השבתות. וכן אנו אומרים בנוסח  "ו 
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)ירושלמי, הרמב"ם, מחזור ויטרי, המנהיג, שבולי הלקט, התפילה: "ישמחו במלכותך שומרי שבת" 

. וכתב בספר היראים: "כל דבר שלב האדם מוצא בו שמחה וקורת הר"ן, אבודרהם ועוד(
 )שבת ו טז. מאור ישראל ח"ג קע(רוח, חייב לשמוח בו". 

 

 גדול השלום

סופו לריב ש ויודע ,שבת מעדני אקנה אדם יאמר לא: חסידים ספרכתב ב
הכי " ,עמו אשרול ואמו אביו או אשתו עם תקוטטולה ת ֲחֵרבָּ ַּׁ ה  ]יבשה[ טֹוב פ  ְלוָּ ְוש ַּׁ
ה   ֵלא ִזְבֵחי ִריב ,בָּ ִית מָּ  שלא השבתשזהו כבוד  ",וכבדתו" נאמרוכן  .(א יז משלי) "ִמב ַּׁ

וכתוב בזוהר הקדוש: כל הכועס בשבת, כאילו הדליק אש של גהינם.  .בו יריב
והלא אמרו חז"ל, מי שיש לו מעט כסף לקניית יין לקידוש או נר לשבת, יקנה 

כי שלום הבית עדיף  ]שנתקן בשביל שלום בית, בזמנם שלא היה אור החשמל[,נר לשבת 
 )שבת א כ(דוש?! מיין לקידוש. ואיך יהפוך ידו בריב ומדנים בעצם היום הק

 
 

 ההכנות לשבת  

 זמן ההכנות

ובעת ההכנות יאמר: "לכבוד צרכי השבת ביום שישי. כל טוב לקנות ולהכין את 
בחורף שהיום אולם ו בדיבור זה, חלה קדושת שבת על המאכלים.שבת קודש", ש

 )שבת א א(שישי. הרם לחץ בבית, יתחיל את ההכנות קודם יום נגאו ש קצר
 

 

 תבשילך?הריח הטוב שבמנין 

מעשה באחד שאהב מאוד את חברו, והחליט לאכול אצלו ביום שבת. כיון שלא הוזמן, 
נטל עמו סיר של חמין שבישלה אשתו, ופנה אל בית רעהו. בעת הסעודה העמידו לפני 
בעל הבית צלחת גדושה בחמין, והביאו גם את תבשילו של האורח. והנה חש בעל 

אורחו נודף ועולה לאין שיעור על ריח מאכלו שלו. "מנין  הבית כי ריח החמין של
הריח הטוב הזה שיש בתבשילך?", שאל את חברו. ענה לו האורח: כשאשתי מבשלת 
לשבת, בכל פעולה אומרת: "לכבוד שבת קודש". ואילו אצלך המשרתים מבשלים, 

 בן איש חי(ל )משל ונמשל ובודאי אינם מקפידים לומר כן, לכן אין המאכל ריחני כל כך.
 

 

 מחיקת העוונות

חסד גדול עשה עימנו בורא עולם שנתן לנו אפשרויות למחיקת עוונות שלא על 
ידי יסורים חס ושלום, כמו שכתב רבנו האר"י שהזיעה שאדם מזיע בהכנת צרכי 

: )סימן רנ סקי"א( . וכתב בכף החייםא שפה(")חהשבת, מוחק בה הקב"ה את כל עוונותיו 
ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת, משום שהשומר את השבת כהלכה,  יהרהר בתשובה

מוחלים לו על עוונותיו אם עשה תשובה. וגם על ידי התשובה, יזכה לקבל נשמה 
 יתירה ממקום גבוה יותר, כי כפי הכנתו כך קבלתו.

 

 תלמידי חכמים

א( )מסכת שבת קיט ע"גם תלמידי חכמים ישתדלו להכין משהו לכבוד שבת, שכך מצאנו 

באמוראים קדושי עליון שחלקם היו חוטבים עצים, מסיקים את האש, מנקים את 
הבית, ומחליפים את כלי החול ועורכים קניות לכבוד שבת. ומהם ילמד כל אדם 

 א()רנ ס" ויעשה, ולא יאמר אין זה כבודי, כי אדרבה זהו כבודו שמכבד את השבת.
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בדבר מצוה כהכנות  אולםגם שתלמיד חכם אין לו לעסוק במלאכה בפני רבים, ה
ומטעם זה מותר ברבים, וממנו יראו וכך יעשו.  לשבת, זהו כבודו שמתעסק במצוות

 )שבת א יז( לתלמיד חכם לבנות סוכה אפילו בפני רבים, שבדבר מצוה אין בזיון חס ושלום.
 

 הפרשת חלה -אפיית חלות 

]וכמות הקמח שיש בו חיוב  ולקיים מצות "הפרשת חלה". ,וש עיסהמכבוד שבת לל
. ובפחות משיעור זה, אין צורך גרם. ותברך ותפריש חתיכה קטנה 065-הפרשת חלה, היא: קילו ו

בתנאי שהדבר ו [.רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל(הראש"ל )כן הורה מרן להפריש כלל ואפילו בלי ברכה. 
 )שבת א יד(. מוכנותיקנו חלות  לחץ,לה ח לבעלת הבית, אבל אם הדבר גורם ונ

 

 לחם נאה
ובפרט  מצוה להדר ולבצוע על לחם נאה ומיוחד, ולא על לחם שאוכל בימי החול.

כדרכם בחול "לחם ו קחים לחם מקמח מלא, שלא ייש להזהיר לאותם האוכל
 חלות או לחמניות מקמח מלא. קחופרוס" שאין זה מכבוד שבת כלל, אלא י

 
טוב יותר שהלחם האפוי מקמח מלא הוא  גאון הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל,כאשר נודע ל

מביא לו שקית ה השמש לבריאות, הקפיד לאכול תמיד רק לחם מקמח מלא, ולכבוד שבת הי
ובשבת אחת  .ובכל סעודה היה בוצע עליהן ,ל"'של מאפית "אנג לחמניות מקמח מלאעם ארבע 

 )"חיים בריאים כהלכה"("?! פלונישהניחו לפניו לחמניות מקמח לבן, דרש ושאל "היכן השחורות של 

 
 

 חלות לכבוד שבת

היתה יוצאת בת קול מן  כל יוםעני מרוד היה התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא, וב
]מעט קב לאכול ו ל חנינא בני דיו ,ינא בניזכות חנב כל העולם ניזון" :ואומרתהשמים 

ובהיות שכל השכנות היו מסיקות תנוריהן  רב שבת לערב שבת".חרובים מע יותר מקילו[
לאפות חלות לשבת והיה העשן מיתמר ועולה מביתן, ואילו מתנורה של אשת רבי 
חנינא לא היה יוצא עשן, על כן מפני הבושה היתה רגילה להסיק עצים בתנור בכל 

ה לה יתהעשן ויחשבו שאף היא אופה חלות. שכנה רעה ערב שבת, כדי שיראו שיוצא 
ערב שבת אחת דפקה פתאום בדלת  שידעה שאין לה כלום בתנור ורצתה לביישה.

ונכנסה לראות מה בתנור. מחמת הבושה עלתה הרבנית לעִליה, ונעשה נס והתמלא 
 עוד עיסות מוכנות לאפיה. מיד קראה השכנה בקול: ועל יד התנור היו ם,לחהתנור 

"כן, כן, בשביל  :אמרה לה "הרבנית, תביאי את המרדה להוציא את הלחם שלא ישרף".
 סיםימלומדת בנהיא עלתה, מאחר והיתה  זה עליתי לעִליה". אומרת הגמרא, באמת לכך

 )מסכת תענית כה ע"א(לה נס שלא תתבייש.  שיעשה ובטחה בקב"ה
 

 

תנור. חתיכה זו באש על הגז, ולא ב אחר הפרשת החלה, ישרפו -שריפת החלה 
לע טעם של איסור בתנור. ובדיעבד אם שרף את  ]משום שהחלה אסורה באכילה, ונמצא שִיב ָּ
החלה בתנור, לא נאסר התנור. אך אם נגעה החלה בעיסה אחרת שהיתה בתנור, ישאל מורה 

יתעצל  , ולאדוקאפה ירשמצוותה בו הוראה אם מותר לאוכלה, וכיצד לנהוג בתבנית[.
)שו"ע המקוצר ה  לאשפה. יזרוקובנייר  נהעטפילשורפה, בזה. ורק במקרה שאי אפשר 

 קה סעי' ד, ה. "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה"( רה דעה סימןרצג. ועיין שו"ע יו
 

אשה הלשה עיסה גדולה ואופה ממנה חלות לחלקן לחברותיה  -חלות לחלוקה 
אבל אם לשה עיסה גדולה ומחלקת את לכבוד שבת, חייבת להפריש חלה עם ברכה. 

 .ר חלה, אינה מפרישה חלה מעיסה זוהבצק לחברותיה שכל אחת תאפה בביתה פחות משיעו
 )שבת א יד(
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]הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים, שהוא ספק יום ונזכר בבין השמשות  -שכח להפריש חלה 

חלה אם אין לו לחם אחר או אם פת זו חביבה  , רשאי להפרישספק לילה, כמבואר לעיל[
אם קרה כן בחוץ לארץ, ו . אבל בשבת עצמה אינו רשאי, ויקח לחם משכניו.עליו יותר

רשאי לאכול מהלחם, ובלבד שישייר ממנו מעט, ולאחר השבת יקיים מצות הפרשת חלה מהלחם 
 )שבת א רעז(הנשאר. 

 
רבים, ובשבת נזכרו שלא הפרישו אם אפו כמות גדולה של חלות לצורך אורחים 

מהן חלה, ואין אפשרות להשיג חלות בכמות כזו לכל האורחים, יתנו חלה לילד 
)כן הורה מרן  שנה שעדין אינו בר מצוה, שיפריש משלו על שאר החלות. 21בגיל 

ן רבי יצחק לוי גאוה נפשי לידידבזה עוד במעשה שהיה בשבת חתן. ועיין  זצוק"להראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
 (ויצא אות זפרשת א חלק  "השיעור השבועי" ו הבהירספרב העיר נשר,רב  ,שליט"א

 

 הפרשת תרומות ומעשרות

קודם השבת ישאל את בני ביתו בנחת: האם עישרתם את הפירות והירקות? האם 
א ")חאם קונה ממקום שמעשרים ומפרישים, אין צריך לשאול. אבל הפרשתם חלה? 

 תשכא(
 

רשאי להפריש מהם בבין  -פירות ואינו יודע אם הם מעושרים או לא  קיבל
לא יפריש מהם, אלא אם כן היה  -השמשות. אבל אם ברור לו שאינם מעושרים 

יתווסף לו עונג לו שבפירות אכר עתה בבין השמשות, או טרוד בערב שבת ונז
 .בברכההפריש ולשבכל זה רשאי וכל שכן אם יש לו צורך בהם לאורחים, , שבת

 א תשנו("ח חזו"ע תרומות ומעשרות רעו.)שבת א רעז. 
 

 קורי עכביש. סדר וניקיון הבית.

וכיאה לשבת המלכה. וכמו  נאהכ וסדרלנקות את הבית, לשוטפו ולמכבוד שבת 
 )שבת א כא, לא(. מביתו נה את קורי העכבישכן יפ

 

 מפה יפה

יציע מפה יפה על השלחן למשך כל השבת. ואף אם בימי החול מונחת מפה יפה, 
 )א יב(יחליפה בשבת למפה אחרת נאה ומשובחת יותר. 

 

 פרחים

מנהג נאה לקנות פרחים ושושנים לכבוד שבת. ויביא כמה סוגי בשמים, כדי לברך 
. ומצוה מן המובחר , ובכך יוכל גם להשלים למאה ברכותעליהם ברכות הריח

 )שבת א לב(לברך על הדס משולש. 
 

 

 שתי אגודות הדסים

מעשה ברבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, שלאחר שלוש עשרה שנה שהתחבאו 
במערה ולמדו תורה, יצאו וראו יהודי זקן בערב שבת שממהר ללכת ובידו שתי אגודות 

שבת. אמרו לו, ולא די לך  של הדסים. אמרו לו, למה לך אלו? אמר להם, לכבוד
באגודה אחת? אמר להם, אחת כנגד 'זכור', ואחת כנגד 'שמור'. אמר רבי שמעון בר 

 )מסכת שבת לג ע"ב(יוחאי לרבי אלעזר בנו, תראה כמה חביבים המצוות על ישראל. 
 



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  07  |  ב

 

 תספורת

שי, ואפילו אחר חצות היום. אם שערות ראשו ארוכות, מצוה שיסתפר ביום שי
)שבת  ביום שישי, יסתפר קודם לכן בליל שישי או ביום חמישי. מתאפשר ואם אין

וכן היה מנהגו של מרן זצוק"ל, כפי שראינו פעמים רבות שהיה בא הספר ר' אברהם  א כד(
ומצטרף לנסיעה  יצחקי ז"ל עם כליו בידו בליל שישי לשיעורו של מרן בישיבת "אור החיים",

 כסף הרבה יותר ממה שצריך.בידו ופעם אמר לנו, שמרן דוחף לו  ו.לספרכדי ברכבו  מרן עם

 

 גזיזת ציפורניים

יגזוז ציפורניו בערב שבת. ומותר לגוזזן ביום חמישי, אף שמתחילות לגדול כעבור 
. ]שירותים[ימים בשבת. ויזהר שלא יזרקן בארץ, אלא ישליכן לבית הכסא  שהושל

 )שבת א כה(
 

 רחיצה

במים חמים לכבוד שבת. ואם אינו יכול לרחוץ את כל גופו,  מצוה לרחוץ כל גופו
 )שבת א כה( .ירחץ לפחות פניו ידיו ורגליו

 
: כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלעאי, בערב שבת מביאים לו )מסכת שבת כה ע"ב( אמרו חז"ל

קערה גדולה מלאה מים חמים, ורוחץ בהם פניו ידיו ורגליו ומתעטף ויושב, ודומה למלאך ה' 
 שהיה שבשעה הזקן הלל זה ",חסד איש נפשו גומלאמרו: " (ג לד רבה ויקרא)צבאות. ובמדרש 

 אמרו .מצוה לעשות :להם אמר ?הולך אתה להיכן נו,בר :לו אמרו ,עמם והולך מתלמידיו נפטר
 מהו .הן :להם אמר ?היא מצוה זו וכי :לו אמרו .המרחץ בבית לרחוץ ם:לה אמר ?מצוהאיזו  :לו

 מי ,קרקסאות ובבתי טרטיאות בבתי אותו שמעמידים מלכים של ]דיוקן, דמות[ איקונין אם
 עם מתגדל שהוא אלא עוד ולא אותו,מפרנסים  םוה ם,טפווש םרקומ הוא עליהם תמנההש

", על האדם את עשה אלהים בצלם כי" , שנאמר:ובדמות בצלם שנבראתי אני - מלכות גדולי
 אחת כמה וכמה?! ע"כ.

 
ביום שישי, כדי שיהיה ניכר שמתרחץ לכבוד שבת, וטוב ירחץ גופו  - זמן הרחיצה

שילבש מיד בגדי שבת. ואם לא מתאפשר לו לרחוץ ביום שישי, יתרחץ ביום 
 )הרמ"א סימן רסב סעיף ב. א עו, קיח(חמישי בערב. 

 

 מקוה טהרה
טוב לטבול במקוה טהרה בערב שבת, כדי לקבל שפע קדושה משבת. ובזה גם 

 א תשב(")א קיז. חזוכה לטהר את גופו, נפשו ומחשבותיו. 
 

 בגדים נאים

כראוי  יותר נאים ומכובדיםל חליף את בגדיו העליוניםם ימן הראוי שכל אד
לצערנו הרב, ו )שבת א כו( .נקיה ומכובסתל. וכן יחליף טלית קטן לכבודה של השבת

, ואילו ועיקר כללולא מכובדים שבשבת לובשים בגדים שאינם מהודרים ישנם אנשים 
 חתן.בגדי , לבושים שהיא כשבאים לחתונה או שמחה

 

 בגדי לבן
על אף ": סא(עמוד ג לק )הליכות עולם חזצוק"ל רבנו עובדיה יוסף כתב מרן הראשון לציון 

שלפי המקובלים יש ענין ללבוש בשבת בגדים לבנים, אולם בזמן הזה שכל פי 
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גדולי ישראל נוהגים ללבוש חליפות שחורות, אין לשנות מן המנהג, ויחיד המשנה 
 ע"כ. ."והרי זו יוהרא ,ולובש בגדים לבנים, לא עושה יפה

 
לא דיברו אלא כתב בשו"ת פנים מאירות, מה שהקפידו המקובלים על מלבושים לבנים בשבת, 

על פי המנהג שהיה בימיהם שלא היו לובשים שחורים, אולם בזמנינו שכולם לובשים מלבושים 
בצבע שחור, וכן גדולי ישראל הולכים כן בשבת, מי שבא לומר אני אקיים דברי המקובלים 

נינו . ובזמ)כמבואר במסכת בבא קמא פא ע"ב(וילבש לבן, אין לך יוהרא גדולה מזו, וראוי לנדותו 
בעוונות הרבים תחתונים למעלה, ורבו זחוחי לב הרוצים לדמות עצמם לאותם גדולים אשר היו 
בימי קדם שהיו מפורסמים לחסידים וקדושי עליון ולבשו בגדי לבן, ולדעתי העושה כן, יצא 

"והצנע לכת עם אלוקיך", אלא אם כן ילבש לבנים רק  ן הצנועיםשכרו בהפסדו, ועל כן יהיה מ
  בביתו ובחומותיו, אבל בבית הכנסת בפני המון העם, הריהו כחתן בין אבלים ויש לחוש ליוהרא.

 

 נעליים
 )שבת א כז( יצחצח את נעליו לכבוד שבת. וטוב לייחד נעליים נאות יותר לשבת.

 
 

 שכר צחצוח נעליים לשבת
ישראל מאפטא זצ"ל מה ביאור מדרש פליאה זה: "ישראל אינם שאל הרב הקדוש רבי 

ִלים יודעים שכר המגיע להם עבור נקיות המנעלים בערב שבת, " עָּ נ ְ ִיְך ב ַּׁ מַּׁ פו  ְפעָּ ה י ָּ מַּׁ
ִדיב ת נָּ א : "כב יב( ישעיה), וזהו שכתוב שיר השירים ז ב() "ב ַּׁ ְקרָּ י ִ הו א ִלְבִכי  ה'וַּׁ י ֹום הַּׁ אֹות ב ַּׁ ְצבָּ
ד ֵ ְלִמְספ  ק ו  ֲחֹגר ׂשָּ ה ְולַּׁ ְרחָּ ְלקָּ  ".ו 

 

אמר הרבי אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לעני שהיה מהלך בדרך. הגיע להר 
אחד וראה בו אבנים יפות, הניח כמה מהן בתרמילו. כיון שהכביד עליו משאו השליך 
את האבנים והמשיך ללכת. הגיע למקום ישוב ורצה לאכול באכסניה. חיפש בתרמילו 

וטת נחושת לקנות בה אוכל ולא מצא. בירכתי התרמיל הבחין באבן יפה, אחר איזו פר
קטנה, ששכח להשליכה בדרך. הוציאה. שאלו האכסנאי: "מה זה בידך"? ענה: "אבן 

 2,555נחמדה". הביאו האכסנאי אל סוחר אבנים טובות, בחן את האבן, והציע לו 
שהעני יודע את ערכה  רובלים תמורתה. נעתקו המילים מפיו של העני. חשב הסוחר

האמיתי של האבן, והכפיל את המחיר. נפל העני לארץ, מרט את שערות ראשו ופרץ 
בבכי מר. נחרדו האנשים: מה אירע? אמר להם: "הלא תרמילי היה מלא באבנים 
כאלו, גדולות ונפלאות, ואני השלכתי אותן ככלי אין חפץ בו... אם בשביל רסיס אבן 

 כמה היו שוות האבנים הגדולות והכבדות!". רובלים, 1,555זה אקבל 
 

כך כשיבוא האדם למרום אחרי אריכות ימים ושנים, ולא תהיה בידו אלא מצוה זו 
פו  ויראה כמה גודל השכר על מעשה פעוט זה, " -שניקה את נעליו בערב שבת  ה י ָּ מַּׁ

ִלים עָּ נ ְ ִיְך ב ַּׁ מַּׁ ת והנכבדות שהשליך ", הרי יפרוץ בזעקה גדולה ומרה על המצוות הגדולוְפעָּ
א " -אחרי גוו  ְקרָּ י ִ ק ה'וַּׁ ֲחֹגר ׂשָּ ה ְולַּׁ ְרחָּ ְלקָּ ד ו  ֵ ְלִמְספ  הו א ִלְבִכי ו  י ֹום הַּׁ אֹות ב ַּׁ  ".ְצבָּ

 

בהקשר לזה נזכיר את אימרתו של הסבא מקלם זצ"ל שכדאי היה לבורא יתברך 
 לברוא את העולם כולו, כדי שבמשך אלפי שנות קיומו יימצא בו אדם אחד, שיאמר

ולו  פעם אחת בימי חייו: "ברוך הוא וברוך שמו"! והוסיף ואמר: ואלף "ברוך הוא 
ואלף אמנים לא יגיעו  -וברוך שמו", אינם שווים לשכר עניית "אמן" אחת בלבד. 

לשכר של עניית "יהא שמיה רבא מברך..." פעם אחת. ואלף "יהא שמיה רבא מברך..." 
תיבות  055א וחשוב, איזה שכר נקבל על צ -לא יגיעו לשכר מילה אחת של תורה. 
וכמה נצטער  -יום בשנה, כל ימי חיינו  560 -של קריאת שמע שבכל יום בוקר וערב 

 )מעיין המועד הגש"פ תלט(אם לא הוספנו שיעור תורה, להכפיל שכרינו בלי גבול! 
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 משמוש בכיסים

שלא שכח בהם דבר מוקצה.  כיסי בגדיו בערב שבת, כדי לוודאמצוה למשמש ב
, ויוציא חפץ לרשות הרבים עירוב, שמא ישכחבהם שאין  מותבמקובזה יש להזהר  פרטוב

 )שבת א מד( .על כן בודאי שעליו לבדוק ולהוציא קודם השבת את כל החפצים שבבגדיו
 

 הציפייה לשבת בנחת

ובני ביתו, כתב מרן החיד"א: ערב שבת הוא עת מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו 
והיצר הרע טורח מאוד לסכסך ולחרחר ריב, לכן כל ירא ה' יכוף את יצרו הרע, 

 וימנע מכל כעס, הקפדה ומחלוקת, ואדרבה יאר פניו לבקש שלום.
 
לחץ ובהלה, מה טוב ומה נעים, להכין את עצמו לקבל את השבת בנחת ולא בו

כיוצא לקראת תהיה שקבלת שבת  מסכת שבת קיט ע"א, סימן רסב ס"ג()ז"ל וכמו שאמרו ח
. והלא צרכי חתן וכלה מוכנים מראש, ומקבלים אותם בשמחה ונחת כלהחתן ו

ולא בהתרוצצות ובהלה. ומי יתן ונלמד מאמותינו הקדושות היאך עורכות את 
 בת.לכבוד שהבית מוכן  בבוקר[ 22:55] בשעות הבוקרשולחן השבת מוקדם, וכבר 

 
צריכה האשה להשגיח בעבודות : ")ספר חוקי הנשים פרק כח( כתב רבנו יוסף חיים זיע"א

וקודם זמן הדלקת  ,יום השישי, להיות זריזה במלאכתה. ותעשה עבודותיה מוקדם
הנרות בשעה אחת יסתיימו מכלול עבודותיה, ותקבל את השבת כשהיא רגועה. 

 ".ותקח לעצמה מנוחה, ותהיה מלאה בששון ושמחה לכבוד שבת המלכה
 

ויקרא  אל כל איש ישראל, שאחר שרחץ ולבש בגדי שבת, ישב בנחת עצה טובה
"שנים מקרא ואחד תרגום" בניגון ובנעימה, וכל כולו יתמלא שמחה ועונג, וירגיש 
היאך נכספה וכמהה נפשו לקראת בואה של השבת. וכה התבטא הגאון רבי אלעזר 

ב בערב שבת מנחם שך זצ"ל: אין לי רגע של נחת ושמחה כל כך, כמו שאני יוש
מלובש בבגדי שבת, וקורא בנחת את פרשת השבוע "שנים מקרא ואחד תרגום", 

 וממתין לקראת בואה של שבת המלכה.
 

 

 להקדים את קבלת השבת

אחר  שםפקד בבנים, וברוך היזוג ששנים רבות לא זכו להב ,בעיר מירמעשה שהיה 
זמן רב נולד להם בן בשעה טובה ומוצלחת. אך לדאבון ליבם הילד לא התפתח כראוי. 

, ואין סיכוי שיחיה יותר מכמה א עלינוה קבע כי לילד יש מום בלב למחרופא מו
חודשים. ההורים המסכנים לא ידעו את נפשם מרוב צער, והחליטו ללכת אל הגאון 

ולקבל את ברכתו. שמע החפץ חיים  ,ראדיןרבי ישראל מאיר הכהן מ - "חפץ חיים"ה
כסף אין לי, ומה עוד אוכל לעזור לכם? האם  ?מה ביכולתי לעזור :את צרתם ואמר

המדוכאת פרצה בבכי מר, ואז אמר לה החפץ חיים בחיבה, "בתי, קבלי עלייך שתקדימי 
, במה זה מתבטא? ענה לה החפץ חיים, םלקבל את שבת המלכה". שאלה אותו הא

תהיה כבר מפת שולחן של שבת פרוסה,  בבוקר[ 22:55]בערך היום  שישי בחצות "ביום
והחליטה להקפיד על זה  ,". קבלה האם את דברי הרבבמקומםופמוטי הנרות סדורים 

בכל מחיר. ואכן מיד בהגיעם לביתם חל שיפור ניכר בילד, וגדל והתפתח כאחד הילדים 
 (בבית זה בימי בחרותו בישיבת מיר זצ"ל, אשר התאכסן )כך סיפר הגאון רבי שמחה קפלן מבני גילו.
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  שבתבערב סעודה  

 הכנה לסעודת שבת

ביום  אכלעל כן לא י .מכבוד שבת, להכנס לשבת כשהוא תאב לאכול הסעודה
מצוה . ואפילו סעודה שרגיל בה בחול, בחול בהסעודה גדולה שאינו רגיל  שישי

 [.ערךל 26:20-ובקיץ ב ,20:55-ב בחורף] .בשעות זמניות שעה תשיעיתסוף מלאוכלה מימנע לה
 )שבת א לב(

 

 ברית מילה
 ברית מילה שחל ביום שישי, מותר לערוך את הסעודה כל היום, כיון שהיא סעודת

 )שבת א לב( מצוה ולא שייך לדחותה.

 

 פדיון הבן
 .דחוימותר לערוך סעודת פדיון הבן ביום שישי, בין כשהוא בזמנו ובין כשהוא 

 וטוב יעשו אם יקדימו הפדיון לליל שישי, ויעשו הסעודה בשמחה ובשירים כראוי.
 )שבת א לב, לז(

 
ופדויו " מר:שים ומעלה, שנאומאימתי חייב האב בפדיון הבן, מיום של רבתי,בספר תניא כתב 
. "תפדהשל "עשה ביטול מצות עובר בשאינו פודה, בכל יום ויום  , מכאן ואילך"דש תפדהומבן ח

מצפה איתן, הגאון רבי שלמה קלוגר, הגאון רבי ברוך עפשטיין,  ,שער הכולל ,הלבושוכן דעת  וכן מבואר ברש"י.

ולפי זה כיון שיש מצוה עתה לפדות את בנו, בודאי שסעודת פחד יצחק, שו"ת יהודה יעלה אסאד ועוד. 
גאון יעב"ץ גם ה ום שישי.הפדיון היא סעודת מצוה אף שעבר יום השלושים, ומקיימים אותה בי

ומה שונה זה  ,מילהברית כמו ב ו הואזמנ ה ושעהכל שעבפדיון הבן ש אמרלא נ כתב, למה
אחר כדי  , יאכל עוד שוםהמצוה, וכי מי שאכל שום וריחו נודף ם אתאין מחמיציהרי ו מזה,

 אלא זהירות בעלמא לכבוד שבת תורה,איסור וכיון שאין כאן חשש  יותר?! שיהיה ריחו נודף
ו הוא זמנ םיו שכל של תורהעשה  ותלדחא יעלה על הדעת ודאי לב שיכנס כשהוא תאב לאכול,

תב, פדיון הבן כ )הל' שבת נשמת אדם א א( חיי אדםלפדות את בנו. גם ה הכל שעב ועלי מוטלו
כל  נו אומריםאאף בפדיון הבן ן אברהם, כי מגדחוי, עושים את הסעודה בערב שבת ולא כ

 רביאש"ל הרוכן כתבו בוילנא.  כן המנהג פשוטשהרש"ל, וו ךהחינו ן כתבווכ ,אוה וזמנושעה  השע

שו"ת )עיין  ועוד. משנה ברורהתורת חיים סופר,  בספר ברכות המים, מעשה אברהם, פתח הדביר, מיוחס יוסף מרדכי
 (.פדיון הבן דחוי שחל בט' באב דחוי. שבת א לז. חוברת "ארבע תעניות", בדין ו יורה דעה סימן כה"יביע אומר ח

 

 בר מצוה
, מותר לערוך את ביום שישי[ 25-]יום ההולדת השחל ביום שישי ממש בר מצוה 

 )שבת א לח( הסעודה ביום שישי, כיון שהיא סעודת מצוה.
 

 על הבוקר
שישי, מן הראוי להקדימה בכל האופנים הנ"ל שמותר לקיים את הסעודה ביום 

 ., כדי שיאכלו את סעודת ליל שבת בתיאבוןלשעות הבוקר ככל האפשר
 

 סיום מסכת
 כי אף אם סיימו את המסכת ביום שישי, נכון לדחות את הסעודה לאחר השבת.

)מהר"ם  .שמשאירים מעט בסוף המסכת לשעת הכושר שראוי לתקן בה סעודה נאההדבר מצוי 

 שבת א לח(קצות השלחן. . מינץ
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 סעודת נישואין
עשו ביום שישי אפילו א ימותר לערוך חתונה ביום שישי, אולם את הסעודה ל

שחלו בה ואין זה דומה לסעודת מילה וכיוצא  בשעות הבוקר, אלא ידחוה לליל שבת.
כן מבואר בירושלמי, וכן פסקו  ביום שישי לפי שזהו זמנן, אבל חתונה אפשר לקובעה לזמן אחר.

הראבי"ה, מרן השלחן ערוך, הב"ח, הפרישה, אליה רבה, חיי אדם, ברכות המים, שדה יהושע, פתח הדביר, שיירי 
קרבן, תורת שבת, הפלאה, מראה הפנים, גור אריה יהודה, חק יוסף, מאמר מרדכי, מגן האלף, שואל ומשיב, ישועות 

ת חיים סופר, בתי כנסיות, מאורי אור, אבן העוזר, יד אהרן ועוד. וכתב החתם יעקב, קדשי דוד, חמד משה, תור
סופר: ומה שהוכיח המגן אברהם להתיר, אינו מוכרח כלל. וכן כתב בעל שמן רוקח שדברי המגן אברהם תמוהים. 

ה ביום וכתב בבני ציון ליכטמן: אחר שדחו את כל קושיות המגן אברהם, פשוט להלכה שאסור לערוך את הסעוד
 שישי, אלא ידחוה לליל שבת. )שבת א לב(

 

 סעודת שידוכין
סעודת שידוכין שעושים בסיום כתיבת הסכם התנאים בין הורי החתן להורי הכלה, 

מא מותר לעשותה ביום שישי, מאחר שאי אפשר לדחותה לאחר השבת, מחשש ש
אין מרבים בסעודה זו כל כך. ומכל שגם יקדמנו אחר לקחת את המשודכת, מה 

 ()שבת א להמקום מה שנוהגים לתת מיני מתיקה לאורחים פשוט שמותר. 
 

 ציבור תענית

ועיין בחוברת . )א סו(אם חל צום עשרה בטבת ביום שישי, מתענים עד צאת הכוכבים 
מנחה "ארבע התעניות בהלכה ובאגדה", מה היא העצה הנכונה והישרה לקביעת זמן תפילת 

 וקבלת שבת בערב שבת זו, כדי שלא לעשות טורח ציבור ולהאריך עליהם את הצום.
 

 תענית יחיד
 )סימן תקסח ס"ח(]כמבואר בשלחן ערוך המתענה ביום השנה של פטירת אביו או אמו 

וחל יום השנה ביום שישי, חייב להתענות עד צאת הכוכבים. שטוב להתענות ביום זה[ 
 בדעתואפילו חשב נית ביום חמישי בתפילת מנחה, אולם אם בעת קבלת התע

]דהיינו, שעה  שמקבל להתענות עד תפילת ערבית, רשאי להתפלל ערבית מפלג המנחה

בחורף  .(21הערה  מגסוף סימן  אהנדפס מחדש חלק יביע אומר שו"ת )עיין  ע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניותורב

ולבני אשכנז רשאי לאכול לאחר ערבית אף  ולאכול.מיד לקדש  ,[24:05, ובקיץ בערך 20:05בערך 
 )סימן רמט סעיף ד. חזו"ע אבלות ג רכא. א סה(שלא התנה כן מראש, אך טוב שיתנה כן. 

 

 טעימת התבשילים

הם מתוקנים כראוי לכבוד , כדי לברר שמצוה בערב שבת לטעום מהתבשילים
התבשיל קרה ו. וכל הטועם, מאריכים לו ימיו ושנותיו. ובכל אופן, אם השבת

 )שבת א כא(ערב לחכו, לא יקפיד על אשתו, אלא יתגבר על יצרו הרע.  בשבת לא
 

מלח או תבלין, בו התבשיל להווכח אם חסר ובולע מעט מהטועם אף על פי ש
אכול, וכמו ל םן גותכומכל מקום, אם מ , כיון שאין כוונתו לאכול.ברךמאינו 

 )חזו"ע ברכות רעג(שרבים נוהגים כן בערב שבת, חייב לברך עליו. 

 

 

 מלאכה בערב שבת  
 סוגי המלאכות

]שעתיים וחצי קודם אין לעשות מלאכת קבע שאינה לצורך השבת, מזמן מנחה קטנה 
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. והעושה מלאכה בזמן הזה, אין [20:05-. ובקיץ ב20:55-צאת הכוכבים לפי שעות זמניות. בחורף בערך ב
לו ברכה ממנה, ואף אם נראה לו שמרוויח עתה, יפסיד במקום אחר. אולם מותר 
לעשות מלאכת עראי, כתפירת כפתור, כתיבת אגרת לחברו, מכירת סחורה, כיבוס 
בגדים במכונת כביסה, עד סמוך לשבת. וכן כל מלאכה המותרת בחול המועד, 

 א תה("כד, מ, מג. ח)שבת א מותרת בערב שבת. 
 

 לצורך השבת

]בעל מלאכה הנעשית לצורך השבת, מותר לעשותה כל היום אפילו על ידי אומן 

כן מותר לתקן קצר חשמלי או פלאטה שהתקלקלה. וכן מותר להסתפר  לע ,מקצוע[
אצל ספר אומן לכבוד שבת. וכמו כן, בעלי חנויות של מאכל ומשקה שמוכרים 
לצורך השבת ממש, מותר להם למכור כל היום, רק שישימו לב לשייר לעצמם 

 )שבת א מג(זמן לחזור לביתם ולהתארגן לקבל את השבת בנחת. 
 

 

 זכה רבי איסר לבן מאור ישראל?בזכות מה 

לגביר העשיר רבי איסר היתה חנות גדולה של בדים יקרים וכל מיני משי. מנהגו היה 
שכאשר הגיע חצות היום בערב שבת, סוגר את החנות כדי להכין עצמו מבעוד מועד 
לקדושת השבת. פעם אחת בערב שבת הגיע לחנותו שר גדול, והחל לברור לעצמו 

קרות, והתעכב בחנות לעשות השוואות מחירים של הסחורות. בתוך כך הרבה סחורות י
הגיע חצות היום, ורבי איסר פנה לסגור את החנות כדרכו, אולם השר התחנן לפניו 
שימתין מעט ויסיים עמו את העסק. רבי איסר לא הסכים בשום פנים ואופן, תמורת 

א מהחנות בזעף, ורבי כל הון שבעולם לא יוותר על הכנותיו לשבת קודש. השר יצ
איסר הפסיד סכום גדול. אך בשכר זאת זיכוהו מן השמים בבן ענק, הלוא הוא רבנו 

רבי משה איסרליש, אשר כל קהילות בני אשכנז קבלו  -הגדול מאור ישראל הרמ"א 
 הוראותיו.

 

 
 

 "סיון הפרנסה כמוךיאני לא יודע אם הייתי עומד בנ"
לסגור את  םבב בין בעלי החנויות ולזרזתוסהבערבי שבתות ל נהג רבי אריה לוין

עת תקרב כשה ,כדי שלא יעברו על חילול שבת. באחת השבתות ,החנויות לקראת שבת
 איננושהיה ניכר  ,קוניםבמשיך למכור וחנותו עמוסה מראה יהודי ש ,כניסת השבת

יהודי רבי אריה שהצטער לראות  .מתכונן כלל לנעול את החנות לפני כניסת שבת
ישב ... "על הדלפק וכובעו הניח את  ,נכנס פנימה לחנות, מד להכשל בחילול שבתעוה

מדוע כבודו בא אלי בשעה  ,כבוד הרב" :ופתע ואמרה ,ראה אותו בעל החנות ".לנוח
מה אומר " :אמר לו רבי אריה בלב אוהב וכואב" כל כך מאוחרת לפני כניסת שבת?

אבל שבת זה שבת, לא ישווה לה כל הון סיון גדול של כסף, ילך, אתה עומד בפני נ
 ."יח מאה או מאתיים אבל תפסיד הון שלםושבעולם! אולי תרו

 

סורי ייש לי י .כבוד הרב צודק: "אמרו הסתכל בעיניו של הרב ,בעל החנות חשב רגע
 ,בפרט שאתה מצטער ,שאני עושה זאת, ואני לא אמשיך לחלל שבתעל כך מצפון 

רבי לו מיד פיזר את הקונים וסגר את החנות. אמר  ".ואני לא רוצה לצער אדם כמוך
סיון יהייתי עומד בנ אני אני לא יודע אם .יהודי יקר ,אשריך" :אריה ברוב ענוה

תן לך ברכה בפרנסתך כיאה נובוודאי שתי ,הפרנסה כמוך. הזכות שלך גדולה מאוד
 ."לשומר השבת
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 כתיבת סת"ם

אסור לו לכתוב לאחר זמן מנחה קטנה  זוזות[,מפילין, תפרי תורה, ס]כותב סופר סת"ם 
הנ"ל, אלא אם כן הוא דחוק בפרנסתו, כדי לקנות בכסף צורכי שבת. ומכל מקום 

 )א עב(של אותה שבת. צורך הקריאה מותר להגיה את ספר התורה ל
 

 כתיבת חידושי תורה

מקליד מותר ומצוה לכתוב ולחדש דברי תורה כל היום, בין ביד בין במחשב. אבל 
 )שבת א מג(. לו דברי תורה לאחר זמן מנחה קטנהעובד בהקלדה, לא יקליד אפיה
 

דוש בהלכה יינים בהלכה, כשמחדשים חוכתב: "אוהב ה' שערים המצ)סימן לב( בשו"ת מן השמים 
שערים נאהבים לפני המלך הגדול, יותר מכל משכנות יעקב ומעמידים אותה על ברור, אותם 

מים בהם שאר המצוות. וכל מי שמחשב מחשבות וסובר סברות בהלכות החמורות ובפסקים יהמקי
החמורים, נאהב ונחמד לפני המלך העליון, והדברים והמחשבות ההם, הם כמרגליות היקרות 

, לכתבם ולחתמם למען לא יאבדו, והכותב דת המרגליות היקרות האלויבעיניו. ויש לחוס על אב
 .ממש על כן מצוה רבה שיכתוב ויחדש עד סמוך לכניסת השבת והחותם יקבל שכר עליהם".

 
 

 עד הרגע האחרוןניצול הזמן 
שפעם  ,מעשה שסיפר לי הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א

 אליוקרא לאהובו של מרן זצוק"ל הלוא הוא רבי אליהו שטרית שליט"א שהיה צמוד 
ערב  -. היום היה יום שישי קליד את ספריוומ בכל יום שעות רבות ,במשך שנים רבות

יבוא  ,אצל מרן אביושליט"א שכאשר מסיים הראשי ורנו הרב שבת חנוכה, וביקשו מ
 הרבאחר הצהריים, התקשר רבי אליהו ל 5:55שעה בוהנה שהוא. כלאצלו לענין 

עדין ]ש זו?!כו בשעה יואמר לו, רק עתה יצאתי מבית מרן, האם אבוא עכששליט"א 
 .[לערך 0:55הדליק נרות חנוכה בשעה ל ךצריכבר התארגן לשבת, והתחיל ללא 

 

ושעה , עד הרגע האחרוןאת זמנו ל היאך ניצהתמדתו של מרן, היתה מה גדולה כאה רְ 
עצמו המשיך לכתוב  הואכש ,מקליד ללכתרשות לנתן  השבתלפני כניסת  אחת בלבד
 עוד ועוד.

 

מבוי שגרים בו שני , באמר רבה בר רב חנן לאביי: (א"סח עמסכת עירובין )השווה לגמרא ו
, שיתופי מבואותואתה אביי תלמידו, לא יעשו בו עירובי חצרות ורבה  גדולי עולם,

הרי  ,ו אביי, מה נעשהאמר ל !?מבית לחצר ומחצר לחצר[בשבת ]כדי שיהיה מותר לטלטל 
מכל אחד גבות כל הבתים ולכבודו לחזר על זה מין מורי רבה, הוא רב המקום וא

וד אני בלימודי ועוסק טרבערב שבת אף , תלמידו יאנו מהם מאכל לצורך העירוב.
 בתורה כל היום, ואין לי זמן לזה.

 

 

 השכרת רכב

פשוט וברור שאסור להשכיר רכב או מונית ליהודי מחלל שבת שיסע בשבת, שהרי 
 ולפני" קב"ה:ה אמר: "ה מ"ו(פ ית)שביעוכמו שכותב הרמב"ם  הוא מסייע בידי עוברי עבירה.

 על תעזרהו אל, הרעות והדעות הוהתאו אותו וורהישע שמי, בזה הכוונה, "מכשול תתן לא וריע
, לכך הושיביא למה לגרום ולא, רותיהעב בעשיית לסייע אסור לפיכך. להתעותו ותוסיף רונווויע

על כן, ]ואם מותר להשכיר מונית לגוי, עיין להלן בדיני אמירה לגוי בשבת[.  א קה(")ח .בהיפך נעשה אלא
רכב לשבת, אסור המבקש ממנו את שעדין לא זכה, בנו ואבא שזכה לשמור שבת, 

בשום פנים ואופן לתת לו, שהרי הוא מכשילו בחילולי שבת ובעונשי סקילה רבים 
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 ".מכשול תתן לא וריע לפניוונוראים, ה' יצילנו, ואם נתן עובר על איסור תורה "
וזו לשונו:  ,רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בתשובה בכתב יד ון לציוןשכן כתב מרן הראש ראיתישוב ]

ואין צריך לומר שאסור להשכיר מכונית ליהודי שהוא מחלל שבת, ונוסע במכונית המושכרת לו 
 [(עמוד לטא קצור שלחן ערוך חזון עובדיה שבת ) ".מכשול תתן לא וריע לפני"בשבת, שיש בזה איסור 

 
 

 השבת מברכת
, מונית רכש הגונה ממשפחה אחד צעיר מעשה שהיה בעירו: סורוצקין זלמן סיפר הרב

 בנסיעה השבת את מחלל התחיל לאט ולאט, וממנה הרכבת אל נוסעים וביללה לוהח
לפני צאת  נוסעים לקבץ תחילכן הו, שבתות בלילי מאוחרת שעה עד נוסעים והובלת
. הבטחתו את קיים ולא מזה לחדול והבטיח אחריו שלחתי. גדול היום בעוד השבת,
 שונים חולים בבתי רב זמן ושכב, בפנים חלקי בשיתוק חלה ,נכבד אדם שהיה ,אביו

 .ובווילנה בוורשה
 

. ל"זצ חיים החפץ של נשיאותו תחת ,רבנים של כינוס בווילנה והתקיים ,היום ויהי
 לראות כדי הרכבת לתחנת רבים יהודים הגיעו, חיים החפץ עם הרכבת שהגיעה בשעה

 בעל הצעיר אבי עם פתאום נפגשתי בינתיים. במחיצתו ולהיות חיים החפץ את ולשמוע
 אם ושאלתיו לשלומו דרשתי .הרכבת אל ומתקרב, מקלו על נשען ההולך ,המונית

 נוסע שאיננו ענה לי, .הביתה ולנסוע החולים בית את לעזוב לו הרשו כבר הרופאים
 ראהבו , הזה בלילה שחלם חלוםזאת בעקבות ו, חיים החפץ אל לראדין אלא ,הביתה

 אתה לשוא אך" :ואומרת לפניו עומדת ,שנים כמה זה שנפטרה ,שלו הסבתא את
. "ממחלתך ותירפא ברכה ממנו ותקבל חיים החפץ אל סע, רופאים אצל תרופה מחפש
 החפץ אל ולנסוע החולים בית את לעזוב תיכף והחליט, רוחו ותפעם, חלום והנה ויקץ
 החלום את לשמוע השתוממתי. הרכבת אל בא זו ולתכלית, ברכה ממנו ולקבל חיים
 ברכבת עתה נוסע חיים החפץ כי, לראדין לנסוע אפילו יצטרך שלא לו ואמרתי, הזה

 כשניגש והנה .חיים החפץ בו שיושב הקרון אל מיהר כשומעו ויהי .בקרון ונמצא זו
, לאמר הרב השיבו מיד, חלומו ועל חוליו על לו וסיפר ורתת באימה חיים החפץ אל
 יום את אלהים ויברך' שנאמר וכמו! קודש לשבת? הברכות מסורות למי יודע אתה"

 היא כי ונלכה לכו שבת לקראת' שבת בקבלת אומרים אנו וכן 'אותו ויקדש השביעי
 אתה אין, מה אלא? מאיר מישראל ברכה מבקש אתה פואא ולמה, 'הברכה מקור
 לך שדי בלבבך ותאמר, ממקורה הברכה את ולקבל, כראוי השבת את לשמור רוצה
! השבת ברכת בלא לברך חיובכ אין, אפשר אי זה דבר, מאיר מישראל רק ברכה לקבל
 אי ,בשבת נוסע בנך אם אבל ?לברכה וראוי השבת את שומר שאתה תאמר ושמא
 לא מאיר ישראל ברכת וגם, קודש משבת - הברכות ממקור ברכה לקבל לך אפשר
, הדור גדול של מגרונו מדברת הקודש שרוח איך החולה כששמע". לך תועיל ולא תשיג
 עד שהיה מה בביתי עוד תהיה שלא עלי מקבל הנני ,רבי": וצעק להתאפק יכול לא
 מלחלל שיחדול בנו על והשפיע הביתה שב, חיים החפץ ברכת את קיבל הוא ואז. "כה
 (רפז' עמ ג"ח והדבור הדעה ספר) .לו ורפא ושב. השבת קדושת את

 

 

 למחלל שבת דירה השכרת
 הוא עבירה עוברי בידי מסייע איסור יכ .שבת מחללאדם שהוא למותר להשכיר דירה 

 כיבגוף הבית,  יםנעש חילולי השבת אין כאן אבל, לו נותןש הדבר בגוף נעשה האיסוראשר כ
אבל כשמשכיר לו רכב, הריהו הוא עושה את האיסור בגוף הרכב, וכמו המגיש  .הבית בחלל אם

 (אות קצ קח סימן ט חלק אומר יביע ת"שו) כוס יין לנזיר או מאכל איסור לכל אדם.
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 השכרת חנות למחלל שבת
להשכיר אין : (אות קצסוף  קח סימן ט חלק אומר יביע ת"שו)זצוק"ל  רבנו עובדיה יוסף כתב מרן

 בזה וישהואיל , בשבת את החנות פותח השוכרכש, יהודית הנמצאת בסביבהחנות 
 ע"כ. .בדבר להקל ואין, מזה ירחק נפשו שומרו, לרבים מכשול

 

 מכירת כרטיסי טיסה

פשוט וברור שאסור לסוכן נסיעות למכור כרטיסים כשהטיסה היא בשבת. ואפילו 
אם הטיסה מתחילה ביום חמישי או שישי והמטוס ינחת קודם כניסת השבת, אך 
לא יספיקו להגיע לביתם קודם השבת, לא ימכור להם כרטיסים, משום שמסייע 

קו להגיע לביתם ברכב בידי עוברי עבירה וכנ"ל. ואולם, אם יש סיכוי סביר שיספי
 א רלז(")חקודם השבת, מותר למכור להם כרטיסי טיסה. 

 

 מכונת מכירה

מכונה שמניחים בה מטבעות ובאופן אוטומטי יוצא ממנה מאכל או משקה, מותר 
, אך לא בשכונה של יהודים שיש חשש להשאירה פועלת בשבת בשכונה של גויים

 )שבת א קנד. שבת ו יא( שבת.הוטוב שיתכוון שלא לזכות בכסף עד צאת  .שיקנו ממנה בשבת
 

 מייל. מזכירה אלקטרונית. פקס.

 (. ח"א רס)שבת א קנב ומייל, אין חובה לנתקם מערב שבת. פקס ,מזכירה אלקטרונית
 
 

 מלאכה המסתיימת בשבת  

 מלאכה המתמשכת

התורה אסרה לעשות מלאכה בעצם יום השבת, אבל אם מתחיל במלאכה קודם 
השבת והיא ממשיכה מאליה בשבת, מותר. על כן, מותר להניח קודם השבת 

וכן מותר  , ובמשך השבת הוא הולך ומתבשל.הפלאטהתבשיל שאינו מבושל על 
 )שבת א קלד( לערוך מערכת השקיה שתשקה בשבת את הזרעים.

 

 כביסה

צורך בדבר, מותר לתת את הבגדים במכונת כביסה או ייבוש בערב שבת כשיש 
 )שבת א קמו(ולהפעילה, והיא תמשיך לכבס או לייבש מאליה בשבת. 

 

 שעון שבת

 )שבת א קמ( המנהג לכוון שעון שבת קודם שבת, שיכבה וידליק את האור בשבת.
 

לחצנים קטנים, וכל ]שיש בהם שעוני שבת המצויים כיום  - שינוי בזמני השעון שבת

אם כיון לחצנים, השעון ממשיך את פעולתו[, לחצן מכוון על חצי שעה, וכשמשנה את מצב ה
את השעון בערב שבת שיכבה האור בשעה מסויימת, ועתה בשבת רוצה להאריך 
את זמן הדלקתו שיכבה מאוחר יותר, מותר לעשות כן, אך אם רוצה לקצר את 

 .וכיוצא בזה אלא לצורך חולה כן, יעשה, לא זמן הדלקתו ולהקדים את הכיבוי
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מותר  -שעון המכוון להידלק בשעה מסויימת, ורוצה לאחר את זמן ההדלקה 
 )א פב(לעשות כן. אך לא יקדים את זמן ההדלקה, אלא לצורך מצוה כלימוד תורה. 

 
את המצב הקיים שהוא כבוי או דלוק, אבל לא  להמשיךרשאי  כלל העולה:

 את שינוי המצב, לבד ממקרים מסויימים כחולה או לצורך מצוה. להקדים

 
לא יזיז את הלחצנים סמוך מדי לשעה שעומד השעון להיכבות או  -זהירות 

 להידלק, לפי שאז קרוב לודאי שיכבה או ידלק בעת נגיעתו בשעון.
 

מנורה שכבתה על ידי שעון שבת, ואינו רוצה שתדלק שוב בשעה  -מניעת הדלקה 
 ונת, רשאי ללחוץ על מתג המנורה שלא תדלק. המכו

 
נו מסיח דעתו שאישבת חשש מוקצה, לכן טוב שיתנה קודם  אומרים שבהזזת הלחצנים ישיש 
 או שיזיז את המתג בשינוי. .ודי בתנאי אחד לכל השנה עון שבת, ואז יוכל לשנות בו כנ"ל,מהש

טעם עיקר , שמכיון שבשעון שבת , מן הדין אף אם לא התנה, רשאי לשנותאולםו )שבת ג קצ(
הוצאה לרשות הרבים, כל שהוא מחובר ואי אפשר להוציאו, אין  חששאיסור מוקצה הוא משום 

שבשעון אפילו אם נאמר שהבורג ש ,(יג מןסיא "ח) כתב אוירבך שו"ת מנחת שלמהוב. בו מוקצה
משתמש בו לצרכו ש ,לצורך גופושהזזתו כיון מכל מקום  ,'כלי שמלאכתו לאיסור'חשב שבת נ

נתבאר שכיון ש ,כלל מוקצההשעון חשב נלא שבאמת נראה אך  .ושנותל מותר ,להקדים או לאחר
בוי ישמצד עצמו עומד הבורג לכ אףו .נמצא שהבורג עומד להיתר כמו לאיסור ,שמותר להזיזו

לא מסתבר  מותרת, אגרמ (שבת קכ ע"ב )מסכתאמרו וכיון שעומד רק לגרמא  כל מקוםמ ,והבערה
 .)ח"ג רמט(ועיין עוד בשלחן שלמה  . ע"כ.'כלי שמלאכתו לאיסור'לקרותו משום כך 

 

 שעון מעורר

שיצלצל, כדי להעירו משנתו ללמוד תורה ]מחוגים[ מותר לכוון בשבת שעון מעורר 
שעון מכני, מותר להפסיקו. שעון עם סוללה,  -ולהתפלל. ולענין הפסקת הצלצול 

עי' פס"ת  א תמט.")שבת ה רסא, רמ, רמד. א פט. חיכסהו בבגדים או יניחהו במגירה סגורה. 

 (שבת א שפו
 

 פלאפון

ואף אם מותר לכוון בערב שבת את השעון המעורר שבפלאפון שיצלצל בשבת, 
כן לא יזיז אותו, שהרי ו מהצלצול. והאך לא יפסיק ., מותריריםמעוררו על ידי ש

 .כן השיב לי מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"אוהוא מוקצה. 

 

 טייפ

מחשש , פעולתו בשבתאת אין להשאיר טייפ מופעל מערב שבת, כדי שימשיך 
תורה אין להתיר, מפני זלזול שמיעת שיעורי ואפילו לצורך  שיר.שמא יתקן כלי 
 א תלז(")שבת ה רלח. ח בקדושת השבת.

 
עצת תלמיד ]וכמובן שהכל נעשה בהדרכה על פי משפחות שהחלו להתחזק בקיום התורה והמצוות 

כל אך עדין לא זכו שכיצד להתעלות מדרגה אחר מדרגה, לבל יעלו מהר ויפלו, חס ושלום[,  ,חכם
להשאיר איזה יצאו מביתם, ויש מבני הבית שמתעקשים כטלוויזיא ועוד המכשירים הטמאים 

טמא דלוק בשבת, יעשו שאלת חכם כיצד לנהוג. וירבו בתפילה שיזכו לשוב בתשובה מכשיר 
 שלימה במהרה בשמחה.
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, אשר בהם ידועה ומפורסמת חומרת ההסתכלות במכשירים טמאים כטלוויזיא, אינטרנט וכיוצא

כל חכמי ישראל אסרו זאת, כי הם גורמים להרס גדול, לבד מהאיסורים הנוראים שעוברים 
בהם, ובפרט במה שהזהירה התורה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם", ומגרה עצמו ביצר 

טים מלאים זימה ומראות נגעים אשר שנא ה'. ונכשל בעוד איסורים רבים הרע כשמסתכל בסר
ונוראים, וגדול עוונו מנשוא. ורבים התקלקלו ונשחתו מחמת כן ואפילו אנשים מבוגרים. ורבו 

מחמת הסתכלותם במכשירים  ילדים, גנבות, שוד ורצח שעשוהסיפורים ממקרים מחרידים של 
נעשה נמצא, כי בכל בית שיש בו טלוויזיא, כל ילד עד גיל ובמחקר ש משוקצים ומתועבים אלו.

, רואה אלפי מקרי רצח, גנבות, שוד, סמים ועוד ועוד תועבות, ה' יצילנו, ומה יעשה הבן ולא 21
 בחוברת "כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה" בסוף שער האגדה[.בזה עוד דברים נמרצים  ]וראה יחטא.

 
אם כדאי שיכשלו הוא ומשפחתו באיסורים רבים ונוראים, על כן, כל בר דעת יעשה חושבים, 

וישפיע עליהם בשפה רכה ונעימה להוציא את המכשירים הטמאים. ועצה טובה, ראשית להוציא 
מהסלון לחדר, כדי למעט את ההסתכלות בו. ואם יש לו כמה מכשירים, יוציא מכשיר אחר 

 קומו יבוא בשלום.מכשיר, וירבה בתפילה לבורא עולם שיצליחו, והכל על מ
 

 

 "ברוך שעקר עבודה זרה מהבית הזה"
סיפר רבי בן ציון שלום הי"ו: פעם אחת הייתי יורד במדרגות בית הכנסת בסיום 

, והיתה השעה מאוחרת מאוד ל"יוסף זצוקשיעורו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה 
בלילה. באמצע המדרגות ניגש אל הרב יהודי מגודל שיער, נישק את ידו ואמר: אני 
מבקש מכבודו שיכתוב לי כמה מילים לאשתי, שאסור להחזיק מכשיר טלוויזיא בבית, 
כי יש בינינו ויכוח חריף בנושא. אמר לו הרב: אני אבוא לביתכם, ואשפיע עליה 

טלוויזיא בבית, כי זה כלי טמא מקלקל ומשחית את נפש הילדים ואת שאסור להחזיק 
כל בני הבית. אמר האיש: לא נעים לי שכבוד הרב יטרח ויבוא אלי, אולי יכתוב לי 
פתק אחד ודי בזה. אמר הרב: בלי פתק, אני אבוא לדבר עמה, ובעזרת ה' אשפיע 

של כבוד הרב. יקבע  עליה! שמח האיש ואמר: אם כן אכין את אשתי למחר לביקורו
לי הרב שעה, אימתי נוח לו? אמר הרב: אסור להמתין עד מחר, עכשיו ומיד. היכן 
אתה גר? השיב האיש: בשכונת רמות. "בא ניסע עכשיו יחד בזריזות", פסק הרב. נסענו 
לרמות עם כבוד הרב בשעה מאוחרת בלילה. הבעל התקשר לאשתו בבית ואמר לה, 

ב הראשון לציון מגיע עוד מעט לביתנו, כבוד גדול הוא לנו, יש לנו הפתעה, כבוד הר
הרב מביא ברכה אל ביתנו! האשה שמחה והכינה את הבית לקראת בואו של הרב. 
כשהגענו לביתם, ישב הרב ליד השולחן יחד עם הבעל והאשה והנהג ואני. כבוד הרב 

כל חלקה התחיל לדבר על ליבה דברי מוסר, עד כמה המכשיר המתועב הזה אוכל 
הרב דיבר בדמעות.  -טובה מעם ישראל, רחמנא ליצלן. לכן תחוסי על בנייך ובנותייך! 

האשה התרגשה והחלה גם היא להזיל דמעות מעיניה, ובהתרגשות אמרה: אם כבוד 
הרב טרח ובא אל ביתנו, ובשעה כזו מאוחרת, סימן שהדבר חמור ביותר, בעזרת ה' 

מהבית. אמר הרב: לא מחר אלא עכשיו, שאמרו מחר אני מוציאה את המכשיר הטמא 
: "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה". אני רוצה לראות במו עיני (ט פרשה בא מכילתא)חז"ל 

 שאתם מוציאים את המכשיר הטמא ושוברים אותו.
 

ממשיך לספר רבי בן ציון: אני והבעל יחד הורדנו את המכשיר הטמא מקומה שלישית. 
שיר מכה בקיר, אמרנו אחד לשני, זהירות איך אתה יורד? בדרך במדרגות קיבל המכ

והרב היה יורד איתנו, שומע וצוחק, אמר: הלוא הולכים לשבור אותו, ומה בכך אם 
יקבל עוד מכה, והרי כתוב 'הכה תכה'... צריך לברך "ברוך שעקר עבודה זרה מהבית 

מחה גדולה, כמעט הזה". הורידוהו למטה לפח האשפה, ושברו אותו לרסיסים, והיתה ש
שרקדו. והבעל והאשה היו שמחים כפל כפליים, שכבוד הרב הופיע בביתם, והביא 
להם ברכה והצלחה. בסיום אמרו הבעל והאשה לרב: אנחנו מודים לכבוד הגדול 
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שעשה לנו הרב, ונפרדו בשמחה ובטוב לבב, והרב שוב בירך אותם ברכות לבביות 

להם: רואים אתם איך אפשר להציל נפש יהודי, וחמות. ואז פנה הרב לשומעיו ואמר 
 )"עונג שבת" פרשת נח ה'תש"ע( ככה במסירות ובזריזות.

 

 

 הפלגה בספינה

אף , בשבת העובדים יהודים מפליגים וצוות שהקברניט באוניה אין להפליג
 בזה שום ואין שבת הם ממלאכת שנהנים שההפלגה התחילה קודם השבת, לפי

 השבת מכניסת מסויים ים או בנמל בלב עוגן להטיל יכוליםנפש, שהרי  פיקוח
מלהצטרף לטיולים  ימנע' ה לדבר בכך. והחרד סכנה שום ואין, השבת צאת עד

 באוניות אף אם צוות העובדים גויים, כיון שההפלגה נעשית לצורך היהודים.
 
, נכון אין זה, בשבת למעשי אדם צורך ואין אוטומטי באופן נוסעת שהאוניה האומריםאותם ו

 האוניה את לעצור הקברניט יורה שאם שטוענים ומה. באוניה רבים שבת חילולי ולצערנו ישנם
 כל טענת היא שזו, היא הבל טענת, המדינה אוצר של להכנסות גדול הפסד יגרום, ים בלב

 נפט ידי על שריפה למכבה דומה ובחקלאות. והרי זה ובתעשייה החרושת בבתי שבתות מחללי
 )מנחת. איומים ונזקים להפסדים גורם השבת חילול גם כך, את השריפה יותר שמגדיל, בנזין או

 (קיבקז, . שבת א טז סימן ו חלק דעת יחוה ת"ועוד. שו יצחק, האדמו"ר מליובאוויטש

 
 

 הם מנסים להניע את האוניה, אך אינם מצליחים" -"מאז צהרי יום שישי 
פעם שהה רבנו יעקב אביחצירא זיע"א בעיר אחת שמעבר לים לצורך מצוה, ולאחר 
שסיים את ענייניו שם, ביקש לשוב לביתו שבריסאני. שלח אחדים מאנשיו, שיתעניינו 
בלוח הזמנים של תנועת הספינות היוצאות מהנמל הקרוב לכיוון תאפיללת. לאחר 

ספינה מאותו מקום, והספינה  שבררו, שבו ואמרו לו, שרק אחת לחודש מפליגה
הקרובה נועדה לצאת ביום שישי בשעות אחר הצהריים. שמע רבנו את הדברים ושתק. 
מובן שבהגיע יום שישי, ניהל רבנו את סדר יומו כמי שאינו מתכונן לנסיעה באותו 
היום, שהרי אסור להפליג בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת. מארחיו ומשמשיו 

שהוא דוחה את נסיעתו בחודש ימים, והעבירו עמו את השבת בנעימים.  הבינו לנכון
בבוקרו של יום ראשון שלאחר השבת, ביקש רבנו מתלמידיו שיארזו את חפציו ויתכוננו 
לנסיעה, באשר רצונו לעזוב את המקום ולנסוע הביתה. למרות שנראה הדבר משונה 

בעל הבית שזכה לארחם, אף  בעיניהם, לא הרהרו אחר רבם והחלו להתכונן לנסיעה.
יצא לבקש מאחד העגלונים ממיודעיו, שיכין את כרכרתו לקחת את הצדיק אל הנמל. 
כאשר הגיעו לנמל, הופתעו מקורבי רבנו לראות את הספינה עוגנת בנמל. מלחיה 

שהם מנסים  -מאז צהרי יום שישי  -שהתרוצצו סביבה, ספרו להם, שמזה יומיים 
אינם מצליחים וכל נסיונותיהם למצוא את מקור התקלה עלו  להניע את האוניה, אך

עד כה בתוהו. קרא רבנו לרב החובל ואמר לו, שיגש עתה וינסה להניע את האוניה 
ובעזרת השם יתעורר המנוע לחיים. לאחר שהסבירו לקברניט מיהו האיש ומה טיבו, 

מהרה שחררו את הסכים לנסות לעשות כדבריו, ולהפתעת הכל הגיב המנוע כרגיל. עד 
)"אביר האוניה מכבליה, המלחים תפסו את מקומם בִנהוגה והאוניה הפליגה לדרכה. 

 (222יעקב" 
 

ומענין לענין באותו ענין, שוב מעשה ברבנו יעקב אביחצירא זיע"א: היה זה ביום שישי 
באחת ממסעותיו, כשביקש להגיע עם שמשו לאיזה כפר יהודי, כדי לשבות את השבת 

ו. בדרכם, הגיעו לשפתו של נהר רחב וסואן, שחצץ בינם לבין הדרך המובילה עם תושבי
לאותו כפר. משתי גדות הנהר ניצבו אנשים רבים, שהמתינו לבואה של רפסודה 
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שתעבירם מצד לצד. רבים מן הממתינים, שחו בינם לבין עצמם, כי יעדיפו את איחורה 

גדולה, בשל העובדה שגלי הנהר של הרפסודה. שכן, גם ההפלגה על גבה תחשב לסכנה 
היו רוגשים, וסערותיהם איימו להטביע את הרפסודה העמוסה על נוסעיה. משהגיע 

כדי להספיק להגיע  -כאן ועכשו  -רבנו לשפת הנהר וראה כי הוא מוכרח לחצותו 
לכפר בעוד יום, אמר לשמשו: "רבי אברהם! הרכיבני נא על כתפיך ונחצה את הנהר". 

ולמראה ה"זירה" שבה הוא נדרש למלא אחריה, נתקף השמש רתיעה  למשמע המשימה
טבעית ובעלת פשר. אולם, רבנו הרגיעו לבל יירא ולבל יחת. מששב רבנו על דבריו 
באותה שלוות מרגוע שהיה רגיל לצוות על דברים שבשגרה, לא התמהמה השמש ועשה 

נוכחים את אשר הם את אשר הורהו רבו ואדונו. כשהתקרבו השנים אל הנהר, וראו ה
מתכוונים לעשות, החלו לצעוק עליהם בקולי קולות, לבל יהינו להתגרות בסכנה. היו 
שניסו אף לאחוז בשולי אדרתו של רבי אברהם, כדי לעצור בו ממה שהיה נדמה 
בעיניהם כהתאבדות בעיניים פקוחות. גסי הדעת שבהם, החלו "מחלקים" ביניהם את 

טשים עינים חומדות לעבר הסוס וצרורות המטלטלים חפציהם של השנים, כשהם לו
שבצידו. השמש, שרגיל היה במופתיו של רבנו, לא שת לבו ודעתו לאזהרותיהם ולא 
שעה להפצרותיהם, והמשיך לפסוע מעדנות אל תוך מימי הנהר הרוגשים. והצעקות 

 עודם נמשכות...
 

כשהגיעו השנים אל עברו השני של הנהר, לא פסקו הצעקות, אלא שנימתם התחלפה. 
לא עוד קריאות אזהרה והפצרות בלימה, כי אם קריאות תדהמה ושריקות התפעלות. 
הישמעאלים שניצבו על שתי גדות הנהר, קראו זה לזה באומרם: "אין זה אלא קדוש". 

ניצבים בעברו השני של הנהר, מיהרו והיו קריאותיהם גוברות על שאון הגלים... ה
לנשק את שולי אדרתו של רבנו, בשעה שחבריהם מהגדה השניה הביטו ב"זכיתם" 
בעיניים כלות. ברם, בזאת לא תם סיפור המעשה. לאחר שחצו את הנהר הסוער, ציוה 
רבנו על שמשו רבי אברהם, שישוב ויחצה את הנהר ברגליו, כדי להביא את הסוס 

ו שנותרו מן העבר השני. כמי שמטייל בחצר ביתו, עשה השמש את והחפצים שעלי
דרכו בשובו למקום ממנו יצאו, ועד מהרה נראו סוס ורוכבו העושים את דרכם על 

 (256)"אביר יעקב" פני הים. כך הספיק רבנו להגיע חפצו מבעוד מועד. 
 

ָּ : "א( מג)ישעיה על מעשים אלו יאות להליץ את הפסוקים בנביא  ת  ר ְועַּׁ מַּׁ ֹה אָּ ה' ה כ 
ֲאךָּ  רַּׁ ֹ יָרא  ...ַיֲעֹקבב  יךָּ ַאל ת ִ ְלת ִ י ְגאַּׁ ָך ָאִני ...כ ִ ְ ִים ִאת  ַ מ  י ַתֲעֹבר ב ַ ְטפו ךָ  ,כ ִ ָהרֹות לֹא ִיש ְ י  ...ו ַבנ ְ כ ִ

יֶעךָּ ה' ֲאִני  ֵאל מֹוש ִ רָּ  ".ֱאלֶֹהיךָּ ְקדֹוש  ִיׂשְ
 

 
 

 שנים מקרא ואחד תרגום  

 אריכות ימים

: "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שנים ברכות ח ע"א()מסכת אמרו חז"ל 
מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו 
ושנותיו". על כן, בכל שבוע יקרא את פרשת השבוע פעמיים, ואת תרגום אונקלוס 

א ש. )שבת על הפרשה פעם אחת. ואפילו אם אינו מבין את התרגום, יקרא אותו. 

 ה"ע ג נה(
 

 מקור התרגום
משה רבנו קיבל את התרגום בהר סיני מפי הקב"ה, אלא שבמשך הדורות שכחוהו, 



ת  |   68 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

ובא אונקלוס הגר והחזירו מפי רבותיו רבי אליעזר ורבי יהושע, לכן נקרא שמו 
 )מסכת מגילה ג ע"א("תרגום אונקלוס". 

 

 חובה גמורה

גום, הינה חובה גמורה על כל יש לדעת ולהודיע שקריאת שנים מקרא ואחד תר
: "אף על פי שאדם שומע )סימן רפה ס"א(איש מישראל, כמו שכתב מרן השלחן ערוך 

לקרוא לעצמו בכל שבוע פרשת אותו  חייבאת כל התורה כולה כל שבת בציבור, 
השבוע, שנים מקרא ואחד תרגום". ע"כ. ולא כאותם החושבים שקריאת שנים 
מקרא ואחד תרגום, היא רק ממידת חסידות. ורמזו בזה ראשי תיבות, ואל"ה 

 )ה"ע ג נד(רגום. תאחד וקרא מ ניםשפרשה, הקרוא לדם אחייב ושמו"ת: 

 

 פירוש רש"י

 : "ירא שמים יקרא גם פירוש רש"י".)סימן רפה ס"ב(כתב מרן השלחן ערוך 
 

 םמיחכ יתלמיד
גם תלמיד חכם שחשקה נפשו מאוד בעסק התורה וכל עסקו בתלמוד ופוסקים, 
חייב לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום. וכה התבטא הגאון רבי אלעזר מנחם שך 
זצ"ל: אין לי רגע של נחת ושמחה כל כך, כמו שאני יושב בערב שבת מלובש 

ה הנשיא ורבי יהושע וכן ציוו רבי יהודבבגדי שבת, וקורא "שנים מקרא ואחד תרגום". 
בן לוי לבניהם לקרוא, אף שהיו מגדולי ישראל. ובתשובות הגאונים נשאל רב מתתיה גאון: 
"תלמיד חכם שרוצה ללמוד תלמודו, ואינו רוצה להסדיר פרשיותיו עם הציבור, האם רשאי 

ו כך אמרו חכמים, אף על פי שחושק בתלמודו, אל יפשע מלהשלים פרשיותי תשובה:לעשות כן? 
 )שבת א ש(עם הציבור". 

 

 דקדוק כראוי

]שהוגים צריך לדקדק בקריאת הפסוקים עם הניקוד כראוי, ולהבדיל בין שווא נע 

וכיום מצויים חומשים לשווא נח, ולא לשבש את הפסוקים. אותו דומה לניקוד ֵצירי[ 
 סא סכ"ג. ה"ע ג נז( )סי'מיוחדים המציינים את כל הדגשות הניקוד, ועוד הארות חשובות בקריאה. 

 

 טעמי המקרא

: כל הקורא )מסכת מגילה לב ע"א(צריך לקרוא את הפרשה בטעמי המקרא. ואמרו חז"ל 
ֶהם : "יחזקאל כ כה() עליו הכתוב אומר ,[)רש"י( טעמי המקראות]בלי נעימה  י לָּ ת ִ תַּׁ ם ֲאִני נָּ ְוגַּׁ

ים לֹא טֹוִבים )וכן כתבו רבנו יונה, ספר חסידים, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו האר"י, הב"ח,  ", חס ושלום.ֻחק ִ

 )שבת א דש(אולם את התרגום יש להקפיד לקרוא בלי טעמים. החיד"א ועוד רבים.( 
 

טעמי המקרא הם קבלה בידינו איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום שקיבלם 
יקוד, התגים והאותיות. מהקב"ה בהר סיני. ומעלתם גבוהה מאוד אף יותר מהנ

 )שבת א דש(כתב בספר תורה. יואדרבה לגודל מעלת הטעמים והנקודות, לא ניתנו לה
 

 מצות חינוך

חייב אדם לחנך את בניו הקטנים לקריאת "שנים מקרא ואחד תרגום". וכן חובה 
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על המלמדים ללמד את תלמידיהם טעמי המקרא, ולחנכם למצות קריאת "שנים 
" בכל שבוע עם טעמי המקרא. ומה טוב מה שנהגו במוסדות מקרא ואחד תרגום

 רבים שביום שישי קוראים יחד כל תלמידי הכיתה את כל הפרשה "שנים מקרא
 )שבת א שו. ה"ע ג נז(ואחד תרגום". 

 
"ומכאן הנני פונה לכל  זצוק"ל:וזו לשון מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 

מנהלי בתי הספר ותלמודי תורה בזמנינו, ללמד טעמי המקרא לתלמידים עוד 
קודם הגיעם לגיל בר מצוה, כדי לחנכם שיוכלו לקיים מצות קריאת שנים מקרא 
ואחד תרגום בטעמי המקרא, ולא כאותם מנהלים אשר אינם משגיחים כלל על 

, מלמדים אותו ההורים באופן פרטי זה, ורק כשהתלמיד מגיע לגיל בר מצוה
קריאת מספר פסוקים בטעמים, כדי שיקראם כך בציבור. וזוהי תעודת עניות 

 )שבת א דש(לאותם הורים ומורים, שאינם שמים לב על כך". ע"כ. 
 

כתב בשו"ת שבט הלוי: פשוט שחייבים לחנך ולהרגיל את הקטנים שהגיעו לחינוך, לקרוא שנים 
וכן ראיתי מעשה לרוב בחוץ לארץ, שמלמדים שנים מקרא ואחד תרגום מקרא ואחד תרגום. 

עם טעמי המקרא, ומקפידים מאוד לסיים את הפרשה עם הציבור בכל שבוע עם התרגום ופירוש 
רש"י, והיא דרגה גבוהה בחינוך ליראת ה' ותורתו. וכן כתב בשו"ת שרגא המאיר: בודאי יש 

ד תרגום בכל שבוע ושבוע, ומצות חינוך צריכה לחנך את הקטנים בקריאת שנים מקרא ואח
. וכתב מרן )וכן פסקו בשו"ת קנין תורה, ובהליכות שלמה אוירבך, ובאבן יעקב ועוד( להיות מצוה מן המובחר

: "וזכורני שהרה"ג המורה הדגול מהר"ר שלמה עבו זצ"ל, שהיה המורה ל"זצוקהראשון לציון 
ד אותנו בילדותינו בכל ערב שבת, שנים מקרא ואחד שלנו בתלמוד תורה "בני ציון", היה מלמ

 )שבת א שו(תרגום עם הטעמים. זכרה ה' לו לטובה, ותהיה נפשו צרורה בצרור החיים". 
 

 זמן הקריאה

זמן קריאת שנים מקרא ואחד תרגום ביום שישי. ומצוה מן המובחר לקרוא מיד 
דחוק, יכול להתחיל לת שחרית, וכן נהג רבנו האר"י ז"ל. ואם זמנו ילאחר תפ

 )שבת א שיב, שטו. ה"ע ג נא(מנחה של השבת הקודמת. זמן לקרוא כבר מ
 

 אם לא קרא ביום שישי, רשאי לקרוא בליל שבת. - ליל שבת
 

כתב בספר פקודת אלעזר: ואני נוהג פעמים רבות אין מספר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום 
תלמוד תורה שיש עמה כתיבה, וביום השבת אין לי בליל שבת, כי בימי החול אני טרוד במצות 

פנאי, כי אני עסוק בתלמוד תורה לרבים, לכן אני קורא בליל שבת. ולא נהגתי לחוש למה 
שכתב הרמ"ע מפאנו שאין לקרוא תרגום בלילה, שכבר כתב מרן החיד"א שאין לחוש לסודות 

 הכרח לי אין, פוסקיםהו ס"שה ל פיע האסור דבר שאינו וכיון שלא גילה האר"י ז"ל בעצמו,
וכן כתבו לבושי מרדכי, כנף רננה ועוד. וכן נהגו למעשה הגאונים רבי זלמן  .זה בשביל קצת עצמיאת  לצער

מוילנא ורבי משה טיילטבוים. ובארחות חיים ובכל בו כתבו, שיקרא שמו"ת של פרשת וזאת הברכה בליל שמחת 
 שבת א שיג, של( אות ה. ל חלק ו סימן אומר יביעתורה. )

 
קודם סעודת שבת בבוקר. ואם לא הספיק, שנים מקרא ואחד תרגום יזדרז לקרוא 

לת מנחה. ואם לא קרא, יקרא עד יום רביעי. ואם לא קרא, ייקרא קודם תפ
 )שבת א שיב(ישלים ככל היותר מהר עד חג שמחת תורה שבו מסיימים את התורה. 

 

 תשלומין

מי שנאנס ולא קרא שנים מקרא ואחד תרגום ובא להשלים בשבת הבאה, יקרא 
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כפי סדר הפרשיות שבתורה. למשל: אם לא קרא פרשת ואתחנן, ומשלים בשבת 
 )שבת א שיד(הבאה פרשת עקב, יקרא פרשת ואתחנן תחילה ואחר כך פרשת עקב. 

 

 פרשת "וזאת הברכה"

א בהושענא רבה או בליל יקרשנים מקרא ואחד תרגום של פרשת וזאת הברכה, 
שמחת תורה. וישתדל לקרוא קודם סיום הקריאה שבבית הכנסת, כדי שיחשב לו 

 )ארחות חיים, כל בו, הרמ"ע מפאנו. שבת א שכט(שמשלים את הפרשה עם הציבור ממש. 
 

 אופן הקריאה

וכיום ר כך תרגומו עד סוף הפרשה. על פי הקבלה יקרא כל פסוק פעמיים ואח
ישנם ספרים מיוחדים לקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, ומובא שם כל פסוק פעמיים ואחריו 

ואולם, רשאי לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, וכשהחזן קורא בספר מיד התרגום. 
תורה יקרא שוב את הפרשה יחד עמו בלחש, ואחר התפילה יקרא את התרגום. 

)שבת א רוא את הפרשה והתרגום, ולאחר מכן יקרא שוב את הפרשה. וכן רשאי לק

 שא, שט(
 

בסיום קריאת שנים מקרא ואחד תרגום, יחזור לקרוא את הפסוק האחרון מקרא 
)ר"מ קורדובירו, האר"י, מג"א, השל"ה, החיד"א, בית מנוחה, כף החיים ועוד. בלבד, כדי לסיים במקרא. 

 שבת א שז(
 

 קריאת ההפטרה
לאחר הפרשה נהגו לקרוא את ההפטרה. וגם בשבת שמפטירים בה הפטרה אחרת 

 )שבת א שז(כראש חודש, חנוכה וכיוצא בהם, יקרא את הפטרת הפרשה. 
 

 מתוך ספר התורה

מי שבקי בקריאה בספר התורה עם הטעמים והנקודות כראוי, מצוה מן המובחר 
וכן נהג רבנו האר"י ז"ל לקרוא פסוק בספר התורה פעמיים, שיקרא מתוך ספר התורה. 

 )שבת א שג(ותלמידו היה קורא לפניו את התרגום בחומש והוא אומר אחריו. 
 

 הפסק בקריאה

מצוה מן המובחר לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום בלי הפסק, אלא אם כן צמא 
או אם  מצוהלמים, שאז יברך ברכה ראשונה ואחרונה. וכן פשוט שמפסיק לדבר 

 )שבת א שי(. נשאל שאלה בהלכה
 

 החייבים והפטורים

עיור או מי שיש לו מיחוש בעיניו או אילם, חייבים בקריאת שנים מקרא ואחד 
תרגום, על כן ישמעו מאחר שיוציאם ידי חובה, כמו בקריאת פרשת זכור וקריאת 

 )הרשב"א. שבת א שכג( מגילה בפורים וכיוצא בהם.
 

פטורות מקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, כיון שהיא בכלל מצות תלמוד  נשים
כדי , פעם אחת ומכל מקום טוב שתקרא את פרשת השבועתורה שנשים פטורות ממנה. 

 )שבת א שכח(התורה ובמצוותיה. אורעות שעל ידי כך תתמצא במ
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א שאבל בתוך השבעה אסור בלימוד תורה, מכל מקום חייב לקרו ף על פיא - אבל
עי של שנים מקרא ואחד תרגום, ויקרא בשבת ולא ביום שישי. ואם חל יום השבי

ר שיוציאוהו מאבלותו.האבלות בשבת, טוב שימתין לקרוא ב שלחן ערוך ) בוקר, אחַּׁ

 (. וכמבואר בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"ת. שבת א שטז רה דעה סימןיו
 

אבל שרגיל לקרוא פירוש רש"י בכל שבת, לא יקרא בשבת של אבלותו, וישלים 
 (. חזו"ע אבלות ב ר)שבת א שיזלאחר ימי אבלותו. 

 
 

 הדלקת נרות שבת  
 מצות ההדלקה

בבית ה אורתהיה תשבת שית לכבוד שבת, שזהו מכבוד ועונג מצוה להדליק נר בב
כאשר לבושים כבר בבגדי שבת,  דליק את הנרותהנכון להבהליכתם. ו ולא יכשלו

 )א קמב(. לכן אך אם הזמן מצומצם, ידליקו קודם
 

 ריבוי אורה

מן הדין די להדליק נר אחד לכבוד שבת. ואולם מנהג ישראל להדליק שני נרות, 
 )סימן רסג ס"א. א קלה(אחד כנגד 'זכור' ואחד כנגד 'שמור'. 

 
ים כפול שבתה דברי כל, נחומאמצאתי במדרש ת: בו הכלבשם רסג(  )סימן יוסף ביתכתב מרן ה

]כפל הדבר במילים שונות,  השבת ליום שיר מזמור ,]קרבן תמיד של שחר, וקרבן מוסף[ כבשים שני הם:

 . ע"כ.נרות שני להדליק גם המנהגמחמת כן ש ונראה .ושמור זכור, משנה לחם ,מזמור היינו שיר[
 

מי שאין לו גם כן,  לעכל המרבה בריבוי תאורה לכבוד שבת, הרי זה משובח. 
שעון שבת שיכבה את האור בשעה מסוימת, לא ימעט בתאורה, כי הוצאות שבת 

 .הקב"החשבון הן על 
 

 בנים תלמידי חכמים

מצוה להדר שיהיה הנר יפה, וישתדל להדליק בפמוטים יפים מכסף או זהב. ובזכות 
, זוכים לבנים תלמידי חכמים, ]בשמן, בפתילה, בכוסיות ובפמוטים[המצוה  חיבוב והידור
אור של שבת וחנוכה, יבוא  נר מצוה", שעל ידי אור מצוה ותורה נרשנאמר: "כי 

את עיניה, ותתפלל האשה . על כן, לאחר ההדלקה תעצום )מסכת שבת כג ע"ב( התורה
הגונים תלמידי חכמים שיאירו שיזכו היא ובעלה לאריכות ימים ושנים, ולבנים 

גאולה ובעלי מדות טובות, ושנזכה ל שםלכל העולם בתורה ובמצוות, ויהיו יראי ה
 )שבת א קעז, רח(השלימה במהרה בימינו. 

 

. ים"אנשאלו ה -, "ותגיד לבני ישראל אלו הנשים -" כה תאמר לבית יעקב" :רבנו בחייכתב 
האשה הטובה היא סיבה לתורה, שהיא יכולה להמשיך כי  ,בנחתו להיוה לדבר אל הנשים תחיוצ

כדי  םוהיא מרחמת עליו בכמה מיני געגועי ,יה בביתאת בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצו
 יאלכך ראויה ה .וגם כי יזקין לא יסור ממנה""להמשיך אותו אחר לימוד התורה מנעוריו, 

בנים  שםה םעליה, שיתן להמוטלת השהיא מצוה  ותשם יתברך בשעת הדלקת הנרהלהתפלל ל
)תוספתא מעשר  ]כמו שאמרו חז"ל יותרבלה נשמעת יהתפבשעת עשיית המצוה מאירים בתורה, כי 

 ,ובזכות נר שבת שהוא אור ,[פיהם וליבם לתפילה לפני ה' יתברךכל העוסקים במצוות, נכון : שני ה יד(
 )ילקו"י חנוכה צ( שנאמר: "כי נר מצוה ותורה אור". ,תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת אור
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 כוחה של תפילה בעת הדלקת הנרות

הגאון החזון איש זצ"ל כותב באיגרותיו, כי התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם. אין 
תפילה ששבה ריקם, אין מילה של תחינה וריצוי שמוציא יהודי מפיו שלא תפעל את 

בשנה זו אם לאחר שנים רבות, אם אצל המתפלל פעולתה, אם היום אם למחר, אם 
 אם לזרעו אחריו. דבר זה צריך להיות חדור בתודעתו של כל יהודי.

 

בירושלים חי יהודי תלמיד חכם שחזר בתשובה לפני שנים רבות, ומקורביו מספרים 
על יראת השמים המופלגת שלו, על הצלחותיו בכל תחום, ועל כך שבכל מה שהוא 

מצליח בידו. כל מפעל שהוא מייסד, עולה למעלה ראש. לכל שיעור שהוא עושה, ה' 
מקים, נמשכים על אתר לומדים רבים, וכן הלאה. האיש ששמו הרב ברוך היימן הי"ו, 
סיפר לאחרונה על הגורם להצלחותיו, וכדאי לחרוט את הדברים על לוח הלב, למען 

 נלמד ונשכיל מכך על כוחה הגדול של כל תפילה.
 

ר הצעיר אולי כבר לא יכיר את השם שיוזכר להלן, אבל כיון שהוא 'גיבור' הסיפור, הדו
צריך להזכירו. שמו היה זלמן ארן, מי שהיה שר חינוך בממשלתו של בן גוריון, ואחד 
ממקורביו ו'מעריציו' הנלהבים של אותו ראש ממשלה. הוא עצמו לא היה שומר מצוות, 

של מסורת יהודית. היא הדליקה נרות שבת,  אך אשתו שמרה מעט על כמה סממנים
ומכיון שידעה גם על כוחה של תפילה, התפללה על ילדיה שיהיו כמו ... בן גוריון, 
 שהרי בעלה תמיד סיפר בבית על 'כוחו' ו'גדולתו' של האיש שעמד בראשות הממשלה.

 

בני ברק. כידוע, לימים ביקש בן גוריון להיפגש עם הגאון החזון איש זצוק"ל בביתו ב
קודם שהחלה הפגישה, הוריד החזון איש את משקפיו, כדי שלא להתבונן בפרצופו של 
מי שהיה אחראי להעברתם על הדת של רבבות רבבות אחינו בני ישראל, אבל לא 
נעל את הדלת בפניו. לאחר הפגישה, כשחזר בן גוריון ללשכתו, סיפר לזלמן ארן על 

 יש, ואף התבטא שראה בו דמות של מלאך.גדלותו היוצאת מן הכלל של החזון א
 

ארן לא שמר את הדברים בלבו, ותיאר גם הוא בפני אשתו את ההתפעלות של ה'בוס' 
מדמותו של אחד מגדולי ישראל. האשה האזינה לדברי בעלה בקשב רב, עד שהחליטה 
בו במקום, שמעתה ואילך תתפלל על ילדיה שיגדלו ויתחנכו בדרכו של ה... חזון איש, 
שהרי אם האדם המוערץ על ידי בעלה, מעריץ את החזון איש ומתארו כמלאך אלוקים, 

 צריך ללכת אל המקור...
 

אף שלא  -"אני", סיפר הרב ברוך היימן, "נכדו של זלמן ארן. ותפילותיה של סבתא 
פעלו את פעולתן גם לאחר שנים רבות, וקירבוני לתורה  -היתה מל"ו צדקניות שבדור 

 )טובך יביעו ח"ב עמוד רפו( ף נתנו בידי את כח ההצלחה".ולמצוות, וא
 

 

 הכנת הנרות

, כדי שגם נתינת השמן והפתילות בכוסיותובטוב שהאיש יעסוק בהכנת הנרות 
כמבואר בזוהר הקדוש, רבנו . הוא יהיה לו חלק במצות ההדלקה שהיא בעיקר על האשה

 )בן איש חי שנה ב פרשת נח ו(. )שבת א קסד(האר"י, ורעק"א. וכן נהג רבנו יוסף חיים זצ"ל בביתו 
 

 רוב הפתילה

כשמדליקים את הפתילה, אין להסיר את היד ממנה עד שתדלק רוב הפתילה 
 )שבת א ריא( היוצאת מהנר, ואז כשמסירים את היד, תעלה השלהבת מיד.
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 כיבוי הגפרור

ן, בסיום בכל כיבוי של אש, ישנו ענין סגולי שלא לכבות את האש ברוח פיו. על כ
 ב לט(")חאלא ינענעוהו ביד.  ההדלקה, לא יכבו את הגפרור בפה,

 

 כיסוי ראש

התורה. ואולם ץ לביתה, חייבת לכסות את ראשה מאשה נשואה, כשיוצאת חו
בביתה אינה חייבת מן הדין לכסות את ראשה, ובפרט למתחילות דרכן בעבודת 

 בבית בלבד. אולם אםה' שקשה להן לכסות את ראשן גם בבית, יכולות להקל 
 ם כאנשים זרים לענין זה.הריהוחתני המשפחה, . יש שם אנשים זרים, חייבת לכסות

 
שערותיה גם בבית, והפליג מאוד את כתוב, שצריכה האשה לכסות  )נשא קכה ע"ב(בזוהר הקדוש 

ֶניךָּ " :)תהלים קכח ג(יקויים בה הפסוק שתזכה בשבחה ומעלתה של אשה זו, ו ִתֵלי ב ָּ ש ְ ִביב ֵזיִתים כ ִ  סָּ
ֶנךָּ  ְלחָּ ֻ כמו שעץ הזית בין בקיץ ובין בחורף אינו מאבד את עליו, ויש בו חשיבות תמידית ש", ְלש 

שמכסה את שערותיה, יתעלו בחשיבות יותר על שאר זו יותר משאר אילנות, כך בניה של אשה 
 בנים ועוד. בני העולם. וגם בעלה זוכה ומתברך בכל הברכות, עושר ובנים ובני

 
, מכבוד הברכה שתכסה את ראשה. על כן, שהיא ברכהכשאשה נשואה מברכת 

 )א קמב( ה ותברך.הדלקהאף ההולכת בביתה בגילוי ראש, תכסה את ראשה בעת 
 

 מקום ההדלקה

יש להדליק את הנרות במקום הסעודה, שמכלל עונג שבת לאכול לאורם. אך אם 
אי אפשר להדליק שם, ידליקו בחדר אחר שמשתמשים בו. ובימי הקיץ שחם בבית, 
רשאים לאכול בחצר, אף שאינם רואים משם את הנרות, לפי שהנרות ניתנו לעונג 

הרי  ,כלל מהנרות יהנו לא כי אם, מועט זמן ת איזהומהנר שיהנו ובלבדולא לצער, 
סימן ) ויכינו תאורה טובה בחצר לפני שבת, כדי שיאכלו לאורה.. לבטלה ברכה זו

 שבת ב קמה( שבת א רג, .זס" רעג
 

 כמות השמן
כל שמן יותר,  ניםעיקר המצוה שיהיה הנר דלוק בעת הסעודה, ומכל מקום הנות

שמן הרבה מדי, באופן שנשאר  ןהנותערים, תבוא עליהם ברכה. אבל שבני הבית 
 .תשחית' איסור 'בליש לחשוש בזה ל, שבת מוצאי עד דלוק עד הבוקר או

 

 העברת הנרות
אשה חולה השוכבת במיטתה, רשאים להביא אליה את הנרות שתברך ותדליק, 

אבל כאשר אין שום צורך, עדיף שלא יגעו בנרות, ואחר כך יעבירום למקום האכילה. 
 )סימן רסג סעיף יד. ה"ע ג מה. שבת א רג(למצוותם.  ]התייחדו[כיון שיש אומרים שהוקצו 

 

 כבו הנרות

הדליקה את הנרות ואחר כמה רגעים כבו, ועדין לא קיבלה שבת, וברור לה שלא 
שקעה החמה, תדליק את הנרות שוב בלי ברכה. אך אם הזמן קרוב מאוד לשקיעה, 

, לא כדלהלןלא תדליק בשום אופן. ואולם, בנות אשכנז שמקבלות שבת בהדלקה 
 קלט( )אאמר לאחד מבני הבית שעדין לא קיבל שבת, שידליק. תשוב, אלא  יקודלי
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חוזר  זור ולהדליקו, ואילו נר שבת שכבהנר חנוכה שכבה, אינו חייב לחיש להתבונן, מדוע 

שאין הנרות במעשה ההדלקה לבד, כבר סיים את המצוה, , בנר חנוכה? ויש לומר, שלהדליקו
מטרתו לא כן נר שבת ש. לחזור ולהדליקםיב ולכן אם כבו הנרות אינו חינעשו להשתמש בהם, 

נתקיימה  שלא נכנסה השבת לאעוד , נמצא שכל ויאיר בשבת עצמהדלוק נר שיהיה  שבת עונגל
 )א קלט(. ולהדליק את הנר, כדי שבשבת יהיה נר דלוק בביתלחזור ו מטרת המצוה, על כן חייב

 
נרות שבת שכבו, מותר להשתמש בהם ובשמן לאחר השבת, לכל שימוש שהוא. 

 )א קצ(. רב פסח, כדי שֵתעשה בהן עוד מצוהר את הפתילות, לשורפן בביעור חמץ בעושמטוב לו
 

רית שא הנר חנוכה שכבה בתוך חצי השעה הראשונה של ההדלקה, נאסרב מדוען, בייש לה
ויש  שארית השמן? ה, לא נאסרשכבה קודם הסעודה שבתנר בהשמן לכל שימוש שהוא, ואילו 

 ]התייחד[הוקצה כיון שו", כי בנר חנוכה יש קדושה, כמו שאומרים "הנרות הללו קודש הם לומר,
אבל נר שבת אין בו קדושה, שאדרבה נועד בשביל שנשתמש שאריותיו נאסרו, פיכך ל למצוותו,

 א קצ()בו ונהנה לאורו, לכן גם שאריותיו לא נאסרו. 
 

 כבוד המצוה

 יש לנהוג כבוד בנרות שבת, ולכן אין להפשיט בגדי התינוקות ולנקותם ליד הנרות.

 )סימן ערה סי"ב. שבת א רנ(
 
 

 החייבים בהדלקה 
 אנשים ונשים

מצות הדלקת נרות שבת, מוטלת על האנשים ועל הנשים. על כן, גם איש המתגורר 
 א קסב()שבת בביתו לבדו, חייב בהדלקת נר שבת. 

 

 אשת חיל

ציוו חכמים שהאשה תדליק, מפני שהיא מצויה בבית ועוסקת בצרכי הבית, והדלקת 
ועוד משום שחוה נתנה לאדם הראשון לאכול מעץ הנרות היא חלק מהכנות הבית לשבת. 

הדעת, ובזה גרמה מיתה לעולם, וכיון שהאשה "כיבתה נרו של עולם" שהוא אדם הראשון, 
 )שבת א קסג(: "נר ה' נשמת אדם", לכן הדלקת הנר מוטלת עליה. )משלי כ כז(שנאמר 

 
: "על האשה להדליק את הנרות ברצון ובשמחת )בראשית מח ע"ב( כתוב בזוהר הקדוש

הלב, שכבוד עליון הוא לה. וזוכה לבנים קדושים שיאירו את העולם בתורה 
 ים טובים".וביראת שמים, וירבו שלום בעולם, ומזכה את בעלה באורך חיים ושנ

 

 הדלקה אחת לכל המשפחה

 -די בהדלקה אחת בלבד לכל המשפחה. על כן, בנות רווקות הגרות עם הוריהן 
אין להן להדליק בברכה אפילו בחדרים אחרים, וברכתן לבטלה. אבל המתארחים 

 )שבת א קצד(אצל מכריהם, פעמים שחייבים להדליק, וכמבואר להלן בהרחבה. 
 

 תוספת אורה

ספרדיה שהדליקו בו נר שבת בברכה, אין לאשה [ בזה ]חדר או אולם וכיוצאמקום 
שוב באותו מקום בברכה, שאין מברכים על תוספת אורה. אולם להדליק  אחרת
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 )סימן רסג ס"ח(להדליק בברכה אפילו הרבה נשים בחדר אחד.  בנות אשכנזמנהג 
 

 בתי הארחה

בחדרי השינה, ומדליקות כולן בבתי הארחה שההנהלה לא מסכימה להדליק נרות 
בחדר האוכל, אין לבנות ספרד לברך שם על ההדלקה, אלא האשה הראשונה 

חשמל מנורת על כן, הנכון שתברכנה על כנ"ל. וכי אין מברכים על תוספת אורה  בלבד.
, רשאית לברך בחדר, ומיד תדליק את האור שבשירותים, כמו כןו. קטנה בחדר שינה

 ב פב(")ח שיכנס האור לחדר.ותפתח את הדלת 
 

 בחורי ישיבה

בחורי ישיבה הלנים בפנימיה, ימנו את אחד הבחורים לברך ולהדליק נרות שבת 
בחדר האוכל. ומלבד זאת, בכל חדר שינה יברך וידליק אחד מחברי החדר ויוציא 

]ואין הבחורים יוצאים ידי חובה בהדלקת החבר בחדר האוכל, ידי חובה את שאר חבריו. 

ויקפידו ליהנות מאור הנרות, על ידי כיון שמייחדים להם חדר לשינה בפני עצמם[. 
שידליקו נרות גדולים שישארו דולקים עד חזרתם אל החדר לאחר הסעודה. או 

ט מאור לחילופין, רשאים לחזור לחדריהם מיד לאחר תפילת ערבית וליהנות מע
 הנרות. ואף לבני אשכנז, יברך וידליק בחור אחד בלבד בחדר ולא כל חברי החדר

 )שבת א רב( .)באר משה שטרן(
 

שריפה, אסור שבת בחדר מחשש אם אין הנהלת הישיבה מאשרת להדליק נרות 
 ב עא(")שבת א ריא. ח .חשמל קטנה, אלא יברכו על מנורת שםלבחורים להדליק 

 

 חיילים

היוצאים לשמירה בליל שבת, אם חוזרים בעוד לילה לחדריהם, ידליקו חיילים 
נרות ארוכים, כדי שיהנו מאורם. אך אם חוזרים בבוקר, לא ידליקו כלל. ואם 

חיילים נשואים שנשותיהם אף אינם יודעים אימתי יחזרו, ידליקו בלי ברכה. ו
 ט()א קממדליקות בביתם, צריכים להדליק נרות בחדריהם, וכדלהלן. 

 
בהלכות חנוכה מבואר שבן הלן בפנימיה בישיבה, יוצא ידי חובה בהדלקת אביו, יש לשאול, 

ואילו בנר שבת מבואר שאינו יוצא בהדלקת אמו, ועליו להדליק בפנימיה, ומה ההבדל בין שבת 
שבכל בית יהיה נר דלוק, ואפילו  -המצוה היא "נר איש וביתו" חנוכה, ויש לומר כי בלחנוכה? 

היא ליהנות אם אינו נמצא, כל שבביתו הדליקו, יצא ידי חובה. לא כן בנר שבת, שהמטרה 
 מה יועיל שאמו מדליקה בבית, הלא הוא צריך ליהנות מהאור, לכן מדליק בחדרו.מאור הנר, 

 

 בנות בפנימיה

בנות הלומדות במוסדות חינוך ולנות בפנימיה, צריכות להדליק נרות שבת בחדריהן 
. ובכל חדר תדליק רק אחת מחברות החדר ]לבד מאותה שמדליקה בחדר אוכל[בברכה 

 )שבת א קצד, רב(בברכה. ועליהן ליהנות מאור הנרות, כמבואר לעיל. 
 

 דירה משותפת

ואוכלים וישנים שם, אחד מהם מדליק שנים או שלושה אנשים הגרים בחדר אחד 
ם כל אבל אכל אחד נרו.  ונרות בברכה והשאר ישמעו ויצאו ידי חובה וידליק
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אוכל, והשאר יברכו וידליקו חדר נפרד, אחד ידליק בברכה בחדר האחד ישן ב
 . שבת א קצד(רסג ס"ח)כל אחד מברך ומדליק. בכל מצב ומנהג בני אשכנז, ש .םבחדר

 
חורי ישיבה מבני אשכנז הלנים בפנימיה, יברך וידליק בחור אחד לעיל שגם בואמנם התבאר 

אחד בברכה? דליקו כל , ואילו כאן מבואר שמנהג בני אשכנז שיבלבד בחדר ולא כל חברי החדר
דוקא במקום שאוכלים שם, אבל אם אוכלים בחדר  יהה להדליק כל אחדמנהג הש יש לומר

 )שבת א רג(ידליק. די באחד ש ,יכשלוכדי שלא  אחד ומדליקים בחדר שינה

 

 אורחים
בן נשוי המתארח עם אשתו אצל הוריו בשבת וישנים שם, אם מייחדים להם חדר 
לשינה, תדליק הכלה נרות בחדר השינה. ואם אי אפשר להדליק שם, כגון שהחדר 

משתמשים בו קטן וחוששים לשריפה, תדליק את הנרות במטבח או בחדר אחר ש
הבית מדליקה שם. ואם אי אפשר להדליק בשום מקום, תדליק בלא אין בעלת ו

 )שבת א קצד, רג( ברכה על יד חמותה. ומנהג בנות אשכנז להדליק בברכה כנ"ל.
 

וכן אמר לי הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א שכאשר היה מתארח עם משפחתו 
וחששו להדליק שם נרות, על כן הורה "ל, החדר בו הם היו ישנים היה קטן וקאצל אביו מרן זצ

מרן שאשתו הרבנית מרגלית ז"ל תדליק בסלון שזה המקום שסעדו בו את סעודת השבת, 
והרבנית אשת הרב יצחק תליט"א תדליק במטבח בברכה, מאחר וזה גם כן חדר נפרד 
 שמשתמשים בו ולא הדליקו בו, רק שלכתחילה בעלת הבית מדליקה במקום שאוכלים, והאורחת

 מדליקה במקום שישנים, אבל כשאי אפשר מדליקה בחדר אחר שמשתמשים בו בשבת.
 

 , אלא הבעל ישן בחדר עם הבנים, ואשתוהמתארחים ואין מייחדים להם חדר זוג
 )שבת א קצד(בלא ברכה על יד בעלת הבית.  נה בחדר אחר עם הבנות, תדליקיש
 

ידליקו קודם צאתם משפחה המתארחת בסעודת ליל שבת וחוזרים לישון בביתם, 
 )א קמח( יהיו עדין דולקים ויהנו מהם.בחזרתם , באופן ש]או חשמל[נרות גדולים 

 

 שליח להדלקה
באופן שאינם יכולים מביתם, במקרה הנ"ל אם צריכים הם לצאת מוקדם מאוד 

עבורם  ]או חשמל[להדליק קודם צאתם, ימנו שליח את אחד השכנים שידליק נרות 
 .יהיו עדין דולקים ויהנו מהםלביתם בלילה , ובחזרתם בברכה בביתם

 

יע , אך אינם יכולים להגבבית הוריהם וישנים שם המתארחיםוג והוא הדין לז
 בחדרם עבורםנרות שידליק  שליחנרות, ימנו את הלפני שבת להדליק מוקדם 
היא להיות שלוחה יכולה  ,נרות הדליקה כברהמארחת ם האֵ  אם. ואף בברכה
כן ו חיוב חדש. וזהעתה כי  ]כל שעדין לא קבלה שבת[,שוב, ולהדליק לברך עבורם 

 .השיב לי מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א

 

 מתארח לבדו

, אף שאשתו בבית הארחה בשבת, כגון משגיח כשרותהנוסע לבדו להתארח 
וכן כתב הגאון החסיד רבי אליהו בבית, עליו להדליק בחדרו בברכה. נרות מדליקה 

מעשה באורח ששבת בחברון, ואשתו ובני ביתו : שנה[ 255-]אב בית דין בעיר הקודש חברון לפני כמני 
יחדו לו חדר לשינה, ופסקתי לו שידליק בירושלים, ובליל שבת הוזמן להתארח אצל בעל הבית, וי

 )מהר"ם מרוטנבורג, ארחות חיים, כל בו, ועוד רבים מהאחרונים. שבת א קצו(בחדרו עם ברכה. 
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רו, ומייחדים מכה, והוא מתארח בבית שאשתו שוהה בבית החולים לאחר לידמי 
ואף היא תדליק בחדרה  לו חדר לשינה, צריך להדליק נרות בחדרו עם ברכה.

ופשוט שהוא הדין לאשה נשואה המתארחת לבדה בבית  .חשמלבאו  ת חולים בנריבב
 )שבת א קצו( ., שתדליק בחדרה עם ברכההוריה, ומייחדים לה חדר

 
מייחדים לו חדר לשינה, מדליק אם נכד רווק המתארח בבית הסבא והסבתא, 

 (ועל פי המבואר בהלכות לעיל, )סימן רסג ס"ז ומשנ"בופשוט שהוא הדין לנכדה רווקה.  נרות בברכה.
 

 אבא בבית עם בנו הנשוי

אשה השוהה בבית חולים לאחר לידה, והבעל נשאר בבית, הבעל מדליק בברכה. 
ואם הזמין את בנו הנשוי וכלתו, ומייחד להם חדר לשינה, הכלה תדליק בחדר, 
והאבא ידליק במקום האכילה. אבל אם לא מייחד להם חדר לשינה, רשאי האב 

 ב ס(")חאת כלתו שתדליק במקום האכילה, והוא לא צריך להדליק כלל.  לכבד
 

 הילדים לבד בבית

הורים המתארחים בשבת חוץ לביתם, והבנים והבנות שהם גדולים נשארים בבית, 
, להדליק את הנרות עם ברכה, אך שנה[ 21]על הבת הגדולה שהגיעה לגיל מצוות 

 )שבת א רב(אם אין בת גדולה ויש בן גדול בגיל בר מצוה, יברך וידליק הוא. 
 

 עיוורת

איש ואשה עיוורים, חייבים בהדלקת נרות, כיון שסוף סוף נהנים מהאור, בזה 
שרואים אותם אנשים אחרים ומראים להם את הדרך, ולכן האשה תברך ותדליק 

אבל אם בעלה רואה, עדיף שהוא יברך וידליק. ואם רוצה שאשתו בסיוע חברתה. 
]אמר רבי יוסי, כל ימי הוקשה לי הפסוק  תברך, כדי לגרום לה שמחה וקורת רוח, רשאי.

ִים: ")דברים כח כט( ֳהרַּׁ צ ָּ ש  ב ַּׁ ֵ ש   ִייתָּ ְממַּׁ ש   ,ְוהָּ ֵ ש   ר ְימַּׁ ֲאש ֶ רכ ַּׁ ָלה ָהִעו ֵּ ֲאפֵּ ", וכי מה איכפת לו לעיור בין ב ָ
אפילה לאורה? עד שבא מעשה לידי, פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפילה, וראיתי סומא 
שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו: בני, אבוקה זו למה לך? אמר לי: כל זמן שאבוקה 

 )שבת א קצג([. מגילה כד ע"ב()זו בידי, בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הבורות ומן הקוצים 
 
 

 במה מדליקים 
 שמן זית

מצוה מן המובחר להדליק בשמן זית, ובזה יזכו לאריכות ימים ולבנים תלמידי 
תלמידי חכמים שנוחים  )מסכת סנהדרין כד ע"א(]אמרו חז"ל  חכמים המאירים באור תורתם.

זה לזה בהלכה, נמשלו לשמן זית. ומעשה באדם אחד שהאריך ימים, ולא מצאו לו שום זכות 

ואם אין לו שמן זית, ידליק  [.)ספר חסידים( אלא שהיה מדליק בשמן זית.]לאריכות ימיו[ 
 )שבת א ריא(בשאר שמנים או בנרות. 

 
 

 מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק

שבת אחד, כשחזר התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא מבית הכנסת, ראה את בתו  ליל
תחלף לי בכלי של הכלי של חומץ  ו:אמרה ל ה את עצובה?למ, בתי :אמר לה עצובה,
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 :אמר להא יכבו הנרות. ע שמ, ואני חוששת כל רגלשבתנרות והדלקתי ממנו  ,שמן
 . ונעשה נס והיהר לחומץ וידלקהוא יאמ ,מי שאמר לשמן וידלק ,איכפת לךה מ ,בתי

 תענית כה ע"א() במוצאי שבת. הבדלהה את נרו ממנו דליקעד שה ,דולק כל היום כולו
 

 

 הגבהת השמן

מותר לתת מים בכוסית של השמן מערב שבת, כדי להגביה את השמן, או כדי 
 )שבת א רנה. ח"ב תה(שהכוסית לא תתנפץ בהגיע אליה השלהבת. 

 

 אור החשמל

כן, חיילים הנמצאים  לעוידליק. לו שמן או נר, יברך על אור החשמל מי שאין 
שאינו יכול להדליק  באוהל סיירים שמסוכן להדליק שם, או חולה בבית חולים

 )שבת א ריב, שבת ג שלז(. ועל אור החשמל וידליק נר בחדר, יברכו
 

חשמל. ואמנם יש שחלקו רבו הפוסקים האחרונים שכתבו שיוצאים ידי חובה בהדלקת נר של 
מחמת שנוסח הברכה "להדליק נר", ולדעתם לא שייך נוסח זה אלא באש ממש. אולם כבר 

מחובר דבוק וה מאור כי כל ,"נר להדליק" לומר יכול ולדעתי ,שמלקיס יצחק בית ת"שוכתב ב
וכיוצא  ., הוא נקרא נרכלידבוק ב אורשהוגם בחשמל  נר, גז נקראאו ה ולפתילת שמן או שעו

 וא הדיןה אבל ,באש דולקות היו הנרות שכל, הובהוחכמים  דברובזה כתב בשו"ת ים הגדול, 
 .בזה העיקר היא רהואשה, הדלקה נקראת הכפתור שלחיצת החשמל בנר םג
 

, גם (כ ע"ב )שבת כמבואר בגמרא ומה שיש רצו לדמות מנורת חשמל לקיסם ועץ שפסול להדלקה
 אלא]לתאורה[  לפתילה משום "שלא ראוי, שעץ פסול באר הטעם י"רשזה אינו מדויק, כי 

 ומאירת טובה תאורהשראוי ל חשמלולפי זה, אדרבה  .מדורה אינה מיועדת לתאורה[ו] ,"למדורה
ומה שרצו לומר שצריך שיהיה שמנונית באור,  .ואף יותר מכל נר, בוודאי שכשר להדלקה יםיעינ
בנר חנוכה, שצריך שמנונית הואיל וההדלקה צריכה  נכוןזה אמנם  ,שמנונית יןא החשמל אורוב

שהעיקר  שבתשל  נרב ה שאין כןמ ית המקדש שהיה בה שמנונית,ב של מנורהלהיות בדומה ל
 שיפיץ אורה, אף ללא שמנונית כשר.

 
לא אוכל לומר דבר ברור בנידון זה, כי אינני בקי בטיב הענין של אור כתב, בשו"ת מהרש"ג ו

. ומה הבתידי חובה, כי אור זה אינו שלו ראשונה נראה לי שאין יוצאים ב פההחשמל, ובהשק
האם יעלה על המאירות בלילה,  אבנים טובות נםי יששמאיר הוא כח נעלם, והגע בעצמך, הר

 הרב לא היהשובאמת שנראה עי"ש.  .סידור אבנים טובות המאירותה בהדעת לצאת ידי חוב
שהחשמל הוא  גדולי האחרוניםרבים מהסכימו כבר כאשר העיד על עצמו, ו ,בקי בענין החשמל

רבי חיים ורבי חיים מבריסק  ניםהגאווהתורה. , והמדליק נר חשמל בשבת, חייב מאש בוערת
שהחשמל כדי להורות על אור החשמל,  "בורא מאורי האש"לברך במוצאי שבת  יםנוהג ועוזר הי
כלל.  אור החשמל לאור הנוצץ מאבנים טובות לא קרבכן התורה. ולמ יווחייבים על ,הוא אש

 א ריב. ח"ב תשיז(שבת )שו"ת יביע אומר ח"ב סימן יז. 

 
בשם הגרי"ש אלישיב שכיון  )ח"ח עמוד לב(ולעניין מנורת פלורסנט, כתב בשו"ת שבות יצחק 

"להדליק" שהמצוה היא להדליק אור כדי שיוכל להשתמש לאורו, אין צריך דוקא אש, ויכול לברך 
בספר על פלורסנט, כיון שבלשון בני אדם משתמשים בלשון הדלקה גם על מאור זה. וכן הובא 

 במנורתכתב, שיוצאים ידי חובה )ח"ב קע( . גם בשו"ת אור לציון (ז סימן כה אות יזרק )פורות נתן מא
הדין למנורת , שהעיקר שיהיה דבר הדולק ומפיץ אור. ולפי זה הוא הטל חוט בה שאין סנטפלור

, שיש בה חוט דק הנוגע בחוט שבצדו ובמגעו נדלקת נורה המאירה, ואף שאין זה חוט להט, דל
סוף סוף היא מאירה ונהירה לכל, ומעשה הדלקה יש כאן ככל מנורה חשמלית שהיתה מצויה 
בעבר עם חוט להט, ורשאי לצאת בה ידי חובת הדלקת נר שבת במקום צורך, וכפי שמצוי היום 

 רק נורות אלו בלבד.רבים ישנן מקומות שב
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  זמן קבלת שבת 
 לאשה קבלת שבת

 כשהאשה מדליקה נרות שבת, האם במעשה זה היא מקבלת שבת או לא? שאלה:

 
בסיום ההדלקה האשה מקבלת  ,שנה[ 2,155]לפני לדעת ספר "הלכות גדולות"  תשובה:

קצת נשים שלאחר שברכו והדליקו, אינן מכבות את הגפרור  נןשבת. ומחמת כך יש
, אלא מניחות אותו והוא כבה מאליו. אך רוב ככל רבותינו הראשונים בו שהדליקו

חולקים עליו, ולדעתם אין שום קשר בין הדלקת הנרות לקבלת שבת, וההדלקה 
הרמב"ן, הרשב"א, תוספות, ה: דעתכן  היא כשאר ההכנות לשבת שלא מקבלים שבת בעשייתן.

הרא"ה, הריטב"א, המאירי, הרא"ש, רבנו שמשון, הסמ"ג, צרור החיים, חידושי הר"ן, שבלי הלקט, רבנו ירוחם, רבנו 
פרחיה, הגהות מיימוניות, המגיד משנה, אבודרהם, האגור ועוד. וכן פסק מרן בשלחן ערוך )סימן רסג סעי' ד, י( שאין 

 מקבלים שבת בהדלקה כלל.
 

 רדבנות ספ

לאור האמור, בנות ספרד אינן מקבלות שבת בהדלקה ורשאיות לעשות מלאכה 
לאחר ההדלקה. אולם כל זה דווקא כשמדליקות בתוך חצי שעה לשקיעה, אבל 

]שעה ורבע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניות. בחורף בערך המקדימה להדליק מזמן פלג המנחה 

כי מאחר ומדליקה מוקדם באור יום, ההדלקה. מקבלת שבת בגמר  ,[24:05, ובקיץ בערך 20:05
]ולהלן יבואר שבקבלה זו נאסרה לא ניכר כל כך שהדלקתה לכבוד שבת, אלא אם כן תקבל שבת. 

)סימן במלאכות האסורות בשבת מהתורה, אבל במלאכות האסורות מדרבנן, מותר לה לצורך מצוה או לצורך גדול[. 
 ימן קח אות קכב(רסג סעיף ד. א קסח, תקמו. יבי"א ח"ט ס

 

 בנות אשכנז

מנהג בנות אשכנז לקבל שבת בהדלקה אף כשמדליקות בתוך חצי שעה לשקיעה, 
אלא אם כן תעשה תנאי שאינה מקבלת שבת בהדלקה, שאז התנאי מועיל 

 רסג ס"י( )הרמ"א סי'למדליקה בזמן זה, אבל אינו מועיל למדליקה בפלג המנחה וכנ"ל. 
 

 בני אשכנז

איש מבני אשכנז המדליק נרות שבת, כגון בחור ישיבה בפנימיה, אינו מקבל שבת 
כיון שאין מנהג הגברים לקבל שבת בהדלקה, אבל אם הדליק יותר מחצי שעה לפני בהדלקה. 

 )משנה ברורה סימן רסג ס"ק מב(השקיעה, מקבל שבת בהדלקה, מהטעם המבואר לעיל. 
 

 עצה טובה

ההדלקה תעבור בכל ת בהדלקה, טוב ונכון שקודם אף כשהאשה אינה מקבלת שב
כבות, הפלאטה כהוגן: מה שצריך להדליק, מה שצריך למתוקן כל הבית, ותבדוק שה

, וכל כיוצא ]שירותים[ שבת מכוון, ניירות חתוכים לבית הכסאמחוברת לשקע, שעון 
 )שבת א רסד(בזה. ולאחר ההדלקה, טוב שתאמר: "הריני מקבלת שבת" וכדלהלן. 

 

 נסיעה לאחר ההדלקה

משפחה המתארחת בליל שבת במקום רחוק מביתם, וחוזרים לביתם לישון, תדליק 
האשה מזמן פלג המנחה, ורשאית לנסוע עם בעלה ברכב למקום האירוח, אך 

שלא תפתח את דלת הרכב אם יודעת שתדלק נורה, כיון שקבלה  עדיף]ואינה רשאית לנהוג. 
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הצטרף לנסיעה, מאחר והמקבל שבת ביחיד, לא נאסר באיסורי שבת בהדלקה. והטעם שיכולה ל

 ברכב שהיא מלאכה מהתורה, אסורה[.דרבנן לצורך מצוה או לצורך גדול, וכדלהלן, אבל נהיגה 

 
]כיון  ,רשאית לנהוג ברכב בעצמה ,אם תדליק בתוך חצי שעה לשקיעה ואמנם

במקרה זה תתנה שאינה ולבנות אשכנז, שבנות ספרד אינן מקבלות שבת בהדלקה[. 
וכבר בארנו לעיל שבמקום צורך, יכולים  מקבלת שבת בהדלקה ותוכל לנהוג בעצמה.

 ג שה("ב קכה. ח")שבת א קצ, רכא. שבת ה שפז. א קסח, תקמז. ח למנות שליח שידליק בביתם בברכה.

 

 שבת ללא קבלתש ודיק
 בליל שבת, רשאיאין מי שיקדש להם ש ,בבית חולים וזקנים בבית אבותחולים 

קבל מאינו ש עצמובכוון אף שמ, "פלג המנחהבזמן " לבוא מישהו לקדש להם
 חזור לביתו ברכב.רשאי לאז , ושבת

 
 יםהדר בעיר מוקפת חומה שקוראשבענין קריאת המגילה,  א"הריטב ה שכתבלמזה דומה  דין

 יםחומה שקורא אדר, רשאי להוציא ידי חובה את הדר בעיר שאינה מוקפתב ט"ואת המגילה ב
 שלא אף, אחרים , הריהו נחשב בר חיובא ורשאי להוציאבמצוה להתחייב שעתיד כיוןש י"ד,ב

חולקים ל ףוא .אלפנדארי א"מהרש ת"בשופסק  וכן. והמאירי י"רש תן דעוכ. שלו זמן חיובו הגיע
 לעצמו גםעתה  לקדש וונה הדין בקידוש, כיון שבידש ,בקריאת המגילה ידי חובה מוציא אינוש

ואין זה דומה  .(אות ו  מו סימן ח חלק אומר יביע ת"שו) ודאי חיובא בר בהריהו נחש ולקבל שבת,
בית, לא ל ערשמוקדם ושמע "ברכו" ממנין בערב שבת הבא להתפלל מנחה ש ,לדין האמור להלן

, ואף תנאי לא יענה עמהם. ואם ענה, על כרחו קיבל שבת עם הציבור והפסיד תפילת מנחה
קדש בשביל להוציא את ברכו לעצמו, ואילו כאן בקידוש הוא מהוא עונה כי שם  לו,מועיל 

 )קצור שלחן ערוך חזון עובדיה שבת א קה( .ידי חובתם חריםהא

 

 אכילה ושתיה לאחר ההדלקה

]לבנות ספרד כשהדליקה מוקדם או שקבלה עליה שבת בפירוש או לבנות  קבלה שבת בהדלקה

והרגישה צורך לשתות או לטעום משהו, רשאית לשתות ולטעום עד השקיעה.  אשכנז[,
ב ")עי' שבת א רכא, שבת ה שפז. חואם היא צמאה מאוד, יכולה להקל עד צאת הכוכבים. 

 ג שיז("קצז. ח
 

 לת מנחה לאחר ההדלקהיתפ

המקבלת שבת בהדלקה, טוב שתתפלל מנחה קודם ההדלקה. אך אם לא הספיקה 
 ()שבת א קצ, רכא תתפלל לאחר ההדלקה.בודאי שלהתפלל, 

 
 

  ההדלקהזמן 
 מתי מדליקים

זמן הדלקת הנרות הוא כעשרים דקות לפני השקיעה. אך רשאים להדליק כבר 
צריך לכבות  פלג המנחה,קודם  הדליקואם טעה ווכנ"ל.  בברכה מזמן פלג המנחה

  .לא יברך שניתלחזור ולהדליק לאחר פלג המנחה, אך 
 

 לפני שבת, דלוקנר  היה שאם ,כי חוששים לדעת רבנו משולם ועודהטעם שאינו חוזר לברך, 
אף שאין הלכה ו בשביל שיהיה הנר דלוק לכבוד שבת דוקא. וולהדליק ולחזור לכבותו ין צריךא

 (. שו"ת יביע אומר חלק ב סימן יז אות ג)ה"ע ג לו .להקל ברכותספק כן, מכל מקום 
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 עיר הקודש ירושלים

כן דקות לפני השקיעה.  15-גם בירושלים עיר הקודש זמן ההדלקה לכתחילה כ
הורה הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, וכן מבואר בדברי רבים מגדולי רבני ירושלים בדור הקודם, 

דושינסקי ועוד. וכל גאוני ארץ ישראל וירושלים, לא הזכירו הכף החיים, הגאון רבי יוסף צבי 
דקות לפני השקיעה, ולכן אין צורך להחמיר בזה, ובפרט  05שיש מנהג להדליק ולקבל שבת 

בימי החורף הקצרים שלא מספיקים לסיים צרכי שבת מוקדם, והקדמה זו גורמת ללחץ ובהילות 

 05ומכל מקום המדליקים  בצורה שכזו. בבית, ובודאי שאין זה מכבודה של השבת לקבלה
)ה"ע ג לו. שבת א דקות לפני השקיעה, ישימו לב שהם מקבלים שבת בהדלקה וכנ"ל. 

 ב תשסד("קפא. ח
 

דקות לפני השקיעה, בחושבה שכך מנהג ירושלים,  05אשה שנהגה להדליק נרות 
 )שבת א קפו(ועתה רוצה לחזור בה ממנהגה, אינה צריכה לעשות התרה. 

 

 זריזים מקדימים

אשה שאיחרה ולא הדליקה את הנרות בזמן, ונזכרה סמוך לשקיעה, לא תדליק, 
אלא אם כן ברור לה שעדין לא שקעה השמש. ונכון שלא תדליק כלל בחמש 
דקות הסמוכות לשקיעה, כיון שאין הלוחות מדוייקים לכל מקום, וגם השעון לא 

 )שבת א קפב(תמיד מדוייק, ויש להתרחק גם מספק חילול שבת. 
 

 טעות בזמן ההדלקה

ה ובטעות הדליקה את הנרות לאחר השקיעה, עליה לשוב בתשובה האשה שהתמהמ
]ותתוודה על עוונה, ותתחרט, ותקבל עליה להבא להיזהר[. שעשתה  חילול שבת עווןעל 

בנוסף לכך היתה צריכה להתענות כמה תעניות לכפרה, אלא שבימינו שהדורות 
הלכות שבת ותחזק היטב הוא שתשנן היטב  חלשים ואין כוח להתענות, התיקון

 )א קעז(יכפר לה על עוונה.  בשמירת השבת, ובזכות כך השם יתברך את חברותיה
 

כוונה, וכמו ן חילול שבת אף שנעשה בשוגג ובלא צא וראה כמה החמירו בדורות שעברו על עוו
הנר בערב את מי שהדליק  בנו חננאל:כתב רוזו לשונו:  (רסג )סוף סימןבית יוסף שכתב מרן ה

ואם  .אותו םקונסי ,ואם ידע שזה אסור .הרי זה חייב מלקות ,אחר שקיעת החמהבשוגג שבת 
הם  ,ואם דברו עמו .מלדבר עמו אפילו קרוביו םאותו ונמנעי םאותו ומנדי םמחרימי ,לא יקבל

וזה הדבר שפסקו על רבי אברהם ורבי יעקב אחיו כי  .שרויים עמו בנידוי עד שיעשו תשובה
ולא נתנו להם הקהל  ,יוצאים מבית הכנסתכבר ו לעיר בליל שבת כשהקהל פעם אחת הגיע

גזרו ו .כדי שלא יקחו אחרים מהם קל וחומר ,יכנס שחרית לבית הכנסתהולא הניחום ל ,שלום
 ,כי המחלל שבת חייב כרת ,יםרצופים חוץ משבתות וראשי חדש יום 05 צוםללקות ולעליהם 

ועוד  .שנה של מיתה 05כנגד אותן וצמו ולקו  ,כרתמת ב , הרי זהשנה 05בגיל ושנו חכמים מת 
דשי וואחר כך גזרו עליהם בי"ב ח ,גזרו עליהם לתת מממונם לפדיון נפשם לקופה של צדקה

 ,כריתות שבתורהשהם ל"ו ימים כנגד ל"ו  ,ג' ימים בכל חודש שני וחמישי ושנילצום השנה 
 סתפרלהוסיף עליהם עוד שלא לה םהיו מחמירי ,כן בזדון םאבל אם חס ושלום היו עושי

. ע"כ. אולם בזמנינו שהדורות יניחו לו ברכות על ראשו ,וכל המחמיר בזה .ולנדותם שלשים יום
שירבו בעסק , הנכון ]עיין מסכת סוטה מט סע"א[חלשים ברוחניות ואין להם כח לתעניות וסיגופים 

: )ויקרא רבה כה א(וכן אמרו במדרש  התורה ככל היותר, ובפרט בהלכות שבת, וזה יכפר עליהם.
"אמר רב הונא, אם נכשל אדם בעבירות חמורות והתחייב מיתה בידי שמים, מה יעשה ויחיה? 

יונה,  ירבה בלימוד התורה יותר מהרגלו. ואם אינו יודע ללמוד, יעסוק בצדקה ויחיה". וכתב רבנו
והצדקה תגן עליו גם מהיסורים, ומכל מקום מעלת לימוד התורה היא למעלה מן הכל, שתלמוד 

 (. ועיין עוד בשו"ת יביע אומר ח"א יורה דעה סימן יד)חזו"ע ימים נוראים ריח. א קעזתורה כנגד כולם. 
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 ברכת ההדלקה 
 כיבוי האור

על הדלקת ראוי שבעת הדלקת הנרות, יהיה אור החשמל כבוי, ובעת הברכה תכוון 
הטעם לזה, כי איך תברך על הנרות, כאשר הבית מואר באור ו גם על הדלקת האור.הנרות ו

וכן  גדול, ואין ניכר אורן כלל. גם אין נהנים בשבת מאורן, ועיקר ההנאה היא מאור החשמל.
מני: "ואני מצווה לבני ביתי שהאשה תדליק תחילה נרות של שמן  כתב הגאון החסיד רבי אליהו

זית בברכה, ואחר כך תדליק את נר הגז שיצא מחדש ואורו חשוב הרבה. שאם ידליקו את נר 
הגז קודם, כבר נפטרה ממצות הדלקת הנר, ואינה יכולה לברך "להדליק נר של שבת", כיון שיש 

שכן נוהגים כמה ז סימן כה אות טו( רק )פורות נתן ר מאוכתב בספ )שבת א ריב, רטו(בבית אור". 
שהאשה הרבנית  ,קמינצקיאון רבי יעקב והג פיינשטיין און רבי משהגמהם, הו ,באמריקה גדולים

 על החשמל.גם מדלקת גם החשמל ומכוונת בברכתה 

 

 נוסח הברכה

נר של  "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציונו להדליק
 )שבת א קעו( שבת". ולא נר של שבת 'קודש'. ואם טעתה ואמרה כן, יצאה ידי חובה.

 

 זמן הברכה

: "כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, חוץ מטבילת )מסכת פסחים ז ע"ב( אמרו חז"ל
ה. הגר". והיינו שכל מצוה שיש בה ברכה, ראשית מברך ואחר כך מקיים את המצו

תחילה ואחר כך מברך על הטבילה, כי קודם חוץ מגוי הבא להתגייר, שטובל 
הטבילה אינו יכול לברך שעדין הוא גוי, ואיך יאמר "אשר קדשנו במצוותיו וציונו", 

 מברך.אך לאחר שטבל, נעשה יהודי ולא ציוהו? לא קידשו ווהרי אף אחד 
 

עליה קודם צריך לברך וומעתה, גם מצות הדלקת נרות שבת היא ככל המצוות, 
 ,דלקההה קודם לברך חייבו": (א הלכה שבת הלכות)פרק ה מ הרמב"ם זו לשוןו תה,עשיי
 עכ"ל. ."סופרים מדברי בהם חייב שהוא הדברים כל על שמברך כדרך

 
וכן פסקו: רב עמרם גאון וכל הגאונים, ארחות חיים, רבנו אברהם בן הרמב"ם, הראבי"ה, הסמ"ג, האור זרוע, ספר 
הבתים, ספר העיתים, האגור, המרדכי, הרמב"ן, הרשב"א, הרא"ש, שבולי הלקט, הפרדס, רבנו שמעיה, רבנו יחיאל 

המאירי, המרדכי הקצר לרבנו שמואל שליטשטאט,  מפאריש, רבנו שמואל מפליינא, הריטב"א, המנהיג, צרור החיים,
תניא רבתי, רבנו ירוחם, תרומת הדשן, מהר"י ברונא, ספר המנהגים לרי"א טירנא, כל בו, האסופות, אבודרהם, עץ 

 כן כתב מרן החיד"א:וחיים, האגודה, מהר"ם מרוטנבורג, וכל רבותינו הראשונים כמו שהעיד המגיד משנה. 
וכן פסק בהלכות ומנהגים לרבי יעקב  סק מהראשונים שאמר לברך לאחר ההדלקה".לא מצאנו לשום פוו"

וייל )אות טז, נדפס בספר הזכרון לגר"ח שמואלביץ(, וכן דעת מרן רבנו יוסף קארו זצ"ל )בית יוסף סימן רסג(, 
 בותינו האחרונים.שהברכה על הדלקת הנרות, הרי היא ככל המצוות, ומברכים עליה קודם עשייתה, וכן פסקו רבים מר

 
ואף לדעת ספר הלכות גדולות הנ"ל שהאשה מקבלת שבת בהדלקה, צריכה לברך תחילה ואחר 
כך להדליק. שהרי בגלל שחוששות לדעתו, נוהגות שלא לכבות את הגפרור. ואם לדעתו צריך 
להדליק ואחר כך לברך, הלא בהדלקה לבד עדין לא קבלה שבת, ומה הבעיה שתכבה את 

לא ודאי שכוונתו שאחר שברכה והדליקה, בגמר ההדלקה מקבלת שבת, ולכן לא הגפרור? א
, בית יוסף, מטה יהודה עייאש, ערוך השלחן, מאורי אור, אמת ליעקב קמינצקי, דברי אבי"ה)רתכבה את הגפרור. 

 שלום קרויז(
 

הדורות ובאמת שכך היה המנהג בארצות ספרד ועדות המזרח, לברך קודם, וכמו שהעידו גדולי 
האחרונים מארצות המערב, תימן, קושטא, איזמיר, ארם צובה, בגדאד ועוד. ולכן, על כל בנות 
ספרד להקפיד לברך תחילה על הנרות ואחר כך להדליק, ולא תשנה מפסק כל רבותינו הראשונים 

 )שבת א קסה( ומרן השולחן ערוך שקבלנו הוראותיו. ומצוה רבה לפרסם כן בשיעורי תורה ברבים.
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 בנות אשכנז

המנהג אצל רוב בנות אשכנז להדליק את הנרות ואחר כך לברך. ואולם אשה 
כדעת הגאונים, הרמב"ם וכל שחוששת לספק ברכה לבטלה, ורוצה לנהוג 

]וטוב שתתנה שאינה מקבלת שבת לברך קודם ההדלקה, רשאית לעשות כן הראשונים, 

 )שבת א קעה(כדלהלן. ביתם, ולבני כמה מגדולי רבני אשכנז הורו וכן  בהדלקה[.
 

בשו"ת רבי יעקב וייל כתב: "מקצת" נשים נוהגות, שמדליקות את הנרות, ואחר כך מניחות את 
כפות ידיהן פרושות כנגד הנרות ומברכות, ומסלקות את ידיהן כדי שתחשב להן הברכה קודם 
עשייתה. ולא רצו לברך קודם ההדלקה, 'שאם כן כבר קבלו שבת עליהן', ולא יוכלו יותר להדליק. 

שמנהג בנות אשכנז לברך אחר ההדלקה. ויש להבין,  ,)סימן רסג סעיף ה(ה כתב הרמ"א ועל פי ז
הלא לעיל התבאר שאפילו לדעת הלכות גדולות, האשה לא מקבלת שבת בברכה אלא בגמר 
ההדלקה, ואם כן עדין תוכל לברך ואחר כך להדליק, ומה המקור לאותן "מקצת" נשים שנוהגות 

ה אומרת מפורש ברכזאת ועוד, הלא בלשון ה סיום ההדלקה?כבר בברכה ולא ב לקבל שבת
יהיה ולמה ברכה, בבל שבת אין בכוונתה לקש לשון עתיד, ואם כן בודאי ",שבתשל נר  יק"להדל

והגאון רבי עקיבא איגר כתב וזו לשונו: "ובעיקר הדין בשבת שאין . ר כךאסור לה להדליק אח
איני מבין, כי הלא מדליקה כמה נרות ואין אנו מברכים קודם בגלל שמקבלת שבת ]בברכה[, 

אומרים שאחר הדלקת נר אחד קיבלה שבת, ואיך מדלקת האחרים? ועל כרחך שמקבלת שבת 
בגמר ההדלקה, אם כן פשוט שהברכה לא עדיפה מהתחלת ההדלקה ]וכמו שלא מקבלת שבת 

ד[. וצריך בתחילת ההדלקה, אף שעשתה מעשה ממש, כך בודאי שלא תקבל שבת בברכה לב
, מדליקות ואחר כך מברכות . ועוד יש להבין, הרי לשון מהר"י וייל, "מקצת נשים""כעיון". ע

. ועוד, מה הן חושבות לתקן שתחשב להן הברכה ברכו ואחר כך הדליקו משמע שרוב הנשים
אינה קודם עשייתה, בכך שנותנות כפות ידיהן מול הנרות, הלוא עצם הנאת הראיה מהנרות 

ועוד  עשייתה.היא עשיית המצוה, נמצא שעדין הברכה אינה קודם  המצוה, אלא ההדלקהעשיית 
פסק מפורש לברך )אות טז(  שבהלכות ומנהגים של רבי יעקב וייל עצמו קשה, הלא הבאנו לעיל

ואחר כך להדליק, אם כן למה נאחז מה שכתב בשו"ת שלו "מנהג מקצת נשים", ונעזוב מה 
 ל הראשונים.שפסק שם, כאשר זו דעת כ

 
ודע, כי התרומת הדשן שהיה רבו של רבי יעקב וייל כתב לברך קודם ההדלקה. וכן כתבו כמה 
מגדולי רבני אשכנז: מהר"י מברונא, הגאון יעב"ץ, שו"ת פאר עץ חיים ועוד. והמהר"ם שיק, 
תלמיד החתם סופר, תמה מאוד על מנהג האשכנזים בזה. והגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל 
כשהעתיק את מקום מגוריו לארץ ישראל, הורה הלכה למעשה לרעייתו הרבנית ולבני ביתו לברך 

, הורה שניידר קודם ואחר כך להדליק, וכן נהגו כלותיו ונכדותיו כולן. וכן בשו"ת דברי שלמה
 לשואל אשכנזי שיש לברך קודם ההדלקה. ובשו"ת אבן ישראל לגאון רבי יעקב ישראל פישר

כתב, שכל אשה שמדליקה כחצי שעה לפני השקיעה, תברך קודם ואחר כך  ז ע"ב()חלק ח דף כ
 ב תרד("אות קכב, מאור ישראל טבעת המלך עמוד קג. שבת א קעה. חט סימן קח "שו"ת יביע אומר ח)תדליק. 

 
 )ה"ע ג לז(ספרדי, עליה לברך ואחר כך להדליק. בעל אשה אשכנזיה שנשאת ל

 
כן הורה מרן עליה לברך ואחר כך להדליק. אשה ספרדיה שנשאת לבעל אשכנזי, 

, וזו לשונו: "חייבת לנהוג כמנהג וק"ל בתשובה בכתב ידסף זצהראשון לציון רבנו עובדיה יו
)קונטרס  "אבי בעזרי"הובא בשו"ת  הספרדים שפוסקים כהרמב"ם לברך קודם ההדלקה בלי שום ספק".

 מחבר סדרת הספרים "השיעור השבועי".ו ,העיר נשררב  ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אה נפשי דידילאחרון סימן יט( 

 
מורה מבנות אשכנז המלמדת תלמידות מבנות ספרד, עליה ללמדן שצריכות לברך 

 )שבת א קעו(קודם ההדלקה, כדעת מרן השלחן ערוך שקבלו הוראותיו. 
 

כי לפי האמור לעיל, שראוי ונכון לכבות את אור החשמל קודם הדלקת הנרות, 
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לאחר שברכו  -על כן, בנות ספרד  עיקר ההנאה אינה מהנרות אלא מהחשמל.
והדליקו את הנרות, ידליקו את אור החשמל. וגם אם מקדימה להדליק מזמן פלג 
המנחה שאז חייבת לקבל שבת בהדלקה וכנ"ל, תדליק תחילה את הנרות ואחר 
כך את אור החשמל, כיון שאינה מקבלת את השבת עד גמר ההדלקה כולה, דהיינו 

ז הנוהגות לברך לאחר ההדלקה, תדליק את הנרות אור החשמל. ולבנות אשכנ
 תחילה ואחר כך את אור החשמל, ולאחר מכן תברך ותכוון על שניהם.

 

 בני אשכנז

לכל שיבה המדליק בפנימיה, איש מבני אשכנז המדליק נרות שבת, כגון בחור י
בנות שאף  משום, רסג אות ג( מן)סי הב"חכתב  והטעם לזה הדעות מברך ואחר כך מדליק.

 ולברך אחר ההדלקה הבהדלק שבת קבללאלא שכבר נהגו ג מן הדין, כך היו צריכות לנהו אשכנז
 ואין מנהג בהם אין ם,בעצמ דליקיםבגברים שבדרך כלל אינם מ אולם, ומניחים אותם במנהגם

רק , נמצא שאין סיבה שיברכו אחר ההדלקה. כלל בהדלקת הנר התלוישלהם  שבת קבלת
 .בלבד בדעתו אפילודי להתנות ו ,ערבית ושיתפלל עד שבת יםקבלמ אינםש תנוי ,טובשמהיות 

 

 מנהג טעות

יה הורמדליקה ואחר כך מברכת, ברכתה לבטלה, ואפילו אם בבית אשה ספרדיה ה
תעקש בדבר שהוא תעליה לשנות ולברך קודם ההדלקה, ולא והורי בעלה נהגו כך, 

: ח, ו כ( משלי א)הראשונים ומרן השלחן ערוך. ואין בזה משום רבותינו ברור בכל 
ךָּ " ֶ ת ִאמ  ֹורַּׁ ֹש  ת  ט  ל ת ִ וכתשובה כלל. על מנהגה הקודם ", ואינה צריכה התרה אַּׁ

תקבל על עצמה ללמד כמה שיותר עד כה, על כך שברכותיה היו לבטלה וכפרה 
 .תדלקנה תחילה ואחר כך תברכנהנשים ספרדיות טועות ש

 
דעת חילוקים רבים בהלכה ישנם בין בני ספרד לבני אשכנז, וכל עדה עושה כידוע, כי הנה 

רבותיה, איש על מחנהו ואיש על דגלו. על כן, אף שבנות אשכנז מדליקות ואחר כך מברכות, 
כי הספרדים קבלו הוראות מרן מכל מקום בנות ספרד, אם תעשינה כן הרי ברכתן לבטלה, 

 העושה, שספרדי כמו שכתב החיד"אוות לומר שסומכות על הרמ"א, ואינן יכולהשלחן ערוך, 
נשים כמה ערוך, צריך תשובה וכפרה על זה. ועל כן, מה שישנן  כדעת הרמ"א נגד מרן השולחן

 קהילות של בני ספרד כמהמאחר וב ות לאחר ההדלקה, הדבר נובע בעיקרמבנות ספרד המברכ
 , כדלהלן:דורותמגדולי ה שמעידים על כך רבותינו , וכפיאשכנזהונהגו בהם מנהגי  ,בחוץ לארץ

 
כתב הגאון רבי יוסף משאש, וזו לשונו: ונתפשט מנהג זה בארץ מולדתי, עיר ואם בישראל 
מקנס, בשנת תער"ב, על ידי איש צדיק רב ועצום כמוהר"ר זאב היילפרין, שבא מארץ אשכנז, 

הראשונה עשו כדבריו רק בישיבה, אך והרביץ תורה הרבה בערי המערב, וקבע מנהג זה. ובשנה 
שאר הציבור לא נהגו כן, אבל בשנים לאחר מכן, כולם נגררו אחר מה שהנהיג אותו רב 
מאשכנז, ונהגו כמותו. ע"כ. ובשו"ת חמודי דניאל כתב, חכמי אשכנז ביקרו בכמה ארצות של 

המנהגים שלהם, ועד  בני ספרד, כמו הודו, בבל, פרס, מרוקו ועוד, ולימדו הלכות והנהיגו כפי
היום בהודו אינם זזים מספר קיצור שלחן ערוך גאנצפריד, כפי שרבני אשכנז הנהיגו אותם. 
ודרכם של בני ספרד שהם נכנעים לקבל ונכפפים לבני אשכנז, בפרט אחר שהקימו שם תלמודי 

ד לערער ו שליחי חב"תורה וישיבות. ע"כ. ובהקדמה לסידור "אבותינו" כתב, ובשנת החמישים רצ
ם במרוקו והציעו סדרים חדשים בענייני הכשרויות, ומיד נקראו לסדר דחוף על על מנהג מסוי

ידי בית הדין הגדול שבקזבלנקה. ואמרו להם אנחנו מכבדים את רצונו של האדמו"ר בזה, 
תורה ויראת שמים, אבל אינכם רשאים בשום פנים הואנחנו נעזור לכם בכל מה שקשור להפצת 

תערב במנהגי הארץ הזו. ע"כ. וכיוצא בזה כתבו עוד מגדולי וגאוני מרוקו, רבי רפאל ואופן לה
 ועוד.בשו"ת יחוה דעת עבו, רבי יצחק חזן 
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שבצפרו שבמרוקו נהגו  ,צא וראה לגאון רבי יהושע מאמאן שהביא דברי חכם אחד שכתב

ק בזמן האחרון הבנות אמותינו להדליק ואחר כך לברך, וכתב על דבריו: "ולא היא בכלל, אלא ר
הצעירות שהיו לומדות בבית הספר של חב"ד, או בטאנג'יר בבית הספר של חב"ד, שם לימדו 
אותן לברך אחר ההדלקה כמנהג האשכנזים, אך אני מקפיד על בנותיי לברך רק לפני ההדלקה, 

עירנו צפרו וכדעת מרן מלכא ע"ה, וכך היה מנהג אמותינו וכו', ואני חוזר ואומר, אסור לומר שב
היה המנהג בזה כהרמ"א, ולא היא בכלל, אלא העיקר להלכה כמו שכתב מרן בבית יוסף". ע"כ. 

 .ועיין עוד בשו"ת עמק יהושע )חלק ב עמוד מה, וחלק ו סימן כט(
 

 הרבשנה, ששלח הגאון רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל,  00-להלן מכתב מענין מאוד מלפני כ
 "ל. וזו לשונו:וקרוקו, למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצבמ הדיןש אבות בתי ורא הראשי

 
 יוסף עובדיה ר"כמהר ג"הרה הרים ועוקר סיני ,המפורסם הגאון עינינו ואור ידידנו בודלכ
 (א"שליט)
 

 מרוב התענגתי בו ובעייני, הגיעני 'אלק ח אומר יביע ספרו. בארמנותיו שלוה בחילו שלום יהי
 .ולהאדירה תורה להגדיל חוצה נותיוימעי יפוצו שעוד י רצוןיה, וגאונותו חריפותו

 
 התחילו ,האשכנזים מאחינו חכמים תלמידי נוילמחנ כשבאו כי לת כבוד תורתו,למע להודיע וזאת
 שהוא, ל"זצ נצפרידאג שלמה' ר הגאון של ערוך שלחן קיצור בספר שלנו לתלמידים דינים ללמד

 ל פיע ערוך שלחן קיצור לחבר בדעתי עלה ולכן .אשכנז רבני ואחרוני א"הרמ ל פי הוראותע
 מספרי כמה לי היו לא אבל, אחריהם נגררים שאנחנו הספרדים האחרונים ורבותינו מרן

 סופר חיים יעקב' ר המקובל הגאון הרב שחיבר החיים כף הקדוש ספר לידי' ה ינהואִ , האחרונים
 ,הנחוצים דינים חידושי כל בקצרה ממנו ליקטתי ה' יתברך רתובעז', לה לעשות עת ואמרתי, ל"זצ

לת מע כי לי נודע ,הקדושה לארצנו וכשבאתי .מישרים תחזינה לת כבוד תורתומע עיני וכאשר
 דינים חידושי כמה ועוד, ל"הנ החיים כף הספר על והערות השגות כמה לו יש כבוד תורתו

 ואעדנם, בשמו אותם אעלה נדר בלי, לי אותם לשלוח בוד תורתוכ מעלת יואיל אם ובכן, אחרים
 בברכת החותם .מן כן יהי רצוןא ,והשלום החיים בוד תורתוכ ולרום. הבאה הבמהדור, עטרות
 ב תרפא, תרפד(". חמח סימן "וח אומר יביע ת"שו) .ט"ס נואדיטול ברוך רפאל התורה

 
הלכתית משכנעת, אף שמנהגם טענה כל מתעקשים להמשיך במנהגם דוקא, ללא ובהיות וישנם ה

הוא נגד כל הראשונים ומרן השלחן ערוך, על כן, ראינו לנכון להביא מעט מדברי רבותינו 
המנהגים, כדי שלא יהלך אדם בעיניים עצומות, וינפנף בדגל: "מנהג ישראל  ןהקדמונים בעני

מהם ימין אדוקים במנהגיהם ולא זזים ה, כי מאז ומתמיד היו כאלו תורה הוא". ואל תתמ
]תלמיד הט"ז, רבי  נחלת שבעה שו"תבוכמו שכתב ושמאל, אף שמנהגם היה נגד רבים מהפוסקים, 

אנכי היודע ומכיר את טיב זקני מנהיגי מדינת אשכנז היושבים בערי "ו :וזו לשונו [שמואל הלוי
אף שאין לו שחר ויסוד כל  ,שכמעט המה מוסרים את נפשותם שלא לעבור על מנהג ,פרזיםה

ית. ואדם אין בארץ אשר יתן וכמעט התורה כרוכה ומונחת בקרן זו יותר מעל גופי תורה. ,עיקר
הוא  ,לקיים המנהגאילו . והלהרבות ישיבה להגדיל תורה ולהאדיר ,אל לבו ללמד את בנו תורה
 (דשפעמוד )ילקוט יוסף חנוכה ע"כ. ". כל עיקר ועוקר הרים כדי שלא לבטל

 
 שידענו במנהגאלא , פוסקיםה במחלוקת מועיל המנהג שאין ראה ליונ: לב חקריה הגאוןוכתב 

 בדורותינו אבל, הראשונים במחלוקת להכריע כח בידם שהיה, הקדמונים הרבנים מזמן שנתפשט
 מנהג ראינו אם ,הרוב ל פיע לכההה לפסוק י אםכ, להכריע כח בנו ואין, הלבבות תמעטושה

 נגלו שלא אלאומר ל לנו אין, לאסור הפוסקים שרבו אף מיחו ולא העיר חכמי בו ידעוש להתיר
 כתב, ם"הרא ת"ובשו. בטעות מנהגוהרי זה , המתירים שרבו וחשבו, האוסרים דעות כל אליהם
 הדבריםכי , מנהג יבהוחשנו, כך שתקנו חכמים ל פיע הוקבע זה מנהג שמא ולומר להסתפק שאין

 ת"בשוגם  , באשר הוא נגד רוב הפוסקים.חכמים תקנת ל פיע מעולם זה הוקבע שלא מוכיחים
, העיר חכמי הסכמת ל פיע להימתח שנעשה בידוע אלא מנהג נקרא שלא, כתב ביהודה נודע
 ,א"חידה הגאוןן כתב וכ. חברתה מפי אחת מעצמן הנשים נהגו שלאי יאמר לנו מ ו הכיבלא אבל

גם בשו"ת דבר משה כתב, שאין . מהם ראיה ואין, העם דלת ל ידיע תפשטוה מנהגים שהרבה
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מנהג, שכמה דברים נוהגים מבלי ידיעתם בדינים, ובלי הוראת חכם הבקי כל להביא ראיה מ

 משום, בידם למחות ראוי, כמרן לאש המנהגומה שתופסים העם את  כתב, הדביר פתח. ובבתורה
 ודאיבו ,כפרה צריך מרן דעת היפך הרמ"אכ והמיקל, קבלנו הוראות מרן ספרד בני שאנחנו

 ]נכה אותם בפטיש של נפחים" דנפחא במרזפתא להו מחינן" אלא, םבמנהגעוזבם לשאין לנו 
חלק ה  ע אומר)שו"ת יבי .כ"ע. מרן נגד שעושים איסור םנהגכי מ, םמנהג שנושי עד [)ברכות לד ע"א(

 אפילו מנהג ,(מרואיקוס בית דין אב)הרב הגדול מהר"ר שלמה עמאר ז"ל כתב ו או"ח סימן מג אות ח(
, לפי ם בטעותהוכחה לתלות בטעות אנו תולי חשוב שמסתמא נעשה כהוגן, אם יש שום צד או

החיד"א: ודברי הרב ז"ל שרירין וקיימין, וזה שנים  יועל כתבדרבנן. ויסור הוא קל מא מנהגש
והקרוב אלי  ,תפשטוהמנהגים שקודם ראותי דברי הרב ז"ל קיימתיו מסברא, והתרתי איזה 

 )ילקוט יוסף חנוכה נ(אחרונים.  ן כתבו עודוכ הדין,הוא כך שבם שבח שנהגו כן
 
: אדם שהוא שלם בדתו, נולשווזו  ,"המספיק לעובדי ה'" ורבנו אברהם בן הרמב"ם בספרכתב ו

ואין תאוותיו מתגברות עליו, ומלומד בתורה ובכללי ההלכה, ושלם בהגיונו ומעיין כראוי, אינו 
צריך שכנוע, וזאת משום שהאמת והשקר נוגדים זה את זה, ועל ידי גילוי האמת יתעלם השקר 

על מנהגו ומה שנתחנך ממנו, אבל מי שיצרו גובר עליו ומעדיף הניצחון בגלל פחיתותו, ומגן 
עליו, ובפרט אם נמצאים אצלו הגאוה וכשרון בהלכה, כמעט ברור שלא יחזור בו אפילו על ידי 

 התורה יניבעניכי  ,ן"הרהריב"ש בשם רבנו כתב וכיוצא בזה  ע"כ. הוכחה ברורה ומאה ראיות.
על  הכרמים במשעול עצמנו ונכניס, הפוסקים נוירבות בה שדרכו הדרך להניח לנו אין ,והמצוה

 אין ,הפוסקים רוב נגד שהוא שמנהגכתב,  חיים משא בספרו .כלל מדוחק שלא, פי איזה מנהג
 שום נוראי לאמאחר ו, נואף בענייניו. לבטלו יכולת אין אם לואפי, בספר ולכותבו להחזיקו

היא רק וכל טענתם  ,הפוסקים ככל מנהג דוקא נגד רובטענה וסיבה בדברי המחזיקים בכח ב
עליו לשנות מנהגו ולהורות לאשתו  ,, על כן בודאי שהמודה על האמתמפני שכך נהגו ולא יותר

להדליקם, כדעת כל רבותינו הראשונים ומרן השלחן  לה על הנרות ואחר כךובנותיו לברך תחי
 (ב שטו . חזו"ע אבלותח"ט סימן כד, ח"י סימן כא אומר ביע. שו"ת י)ה"ע ג לז. ערוך שקבלנו הוראותיו

 
זצוק"ל היה מתריע רבנו עובדיה יוסף  ון לציוןהראשהדברים כמה מרן ומפורסמים וידועים 

וחזר  ,הן בשיעוריו והן בספריושתהיה קודם ההדלקה, על ברכת ההדלקה ברבים השכם והערב, 
 .שינו את מנהגם לטובהרבים , וכל איש ואשהבלב  עד שנחקק הדבראין מספר על זה פעמים 

 
הביא שתלמיד  כתב דברים נמרצים בזה, ושם( 200א עמוד לק )ח" אביר הרועיםהחשוב "ובספר 

רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל ושאלו מדוע מרן מורנו ורבנו הגאון רבי חכם אחד נכנס אצל 
ומרבה להזהיר על זה? והשיב לו שיברכו קודם ההדלקה רותח על זאת זצוק"ל כל כך עובדיה 

ך, אנחנו לא חכם עובדיה, ומה שראה חכם עובדיה אנחנו לא ראינו. הרב כדלהלן: "תדע ל
כשהוא לומד ומעיין בשורש הדין בדברי כל הפוסקים, ורואה נכוחה שוב ושוב איך הדבר אסור 
וכמה עיוות הדין יש בכאן לפי דעתו, ובפרט עם כח הזכרון שלו שהדברים חרותים במוחו כאילו 

בכל נימי נפשו על העוול הגדול הזה, וזו הסיבה שהוא  עתה נכתבו בספר, הרי הוא מתקומם
 מוצא לנכון למחות שוב ושוב על זה". עי"ש.

 

 שכחה לברך

אשה ספרדיה שהדליקה נרות ושכחה לברך, לא תברך לאחר ההדלקה. אולם אם 
 )שבת א קעב( שלא סיימה להדליקם, יכולה לברך. מנהגה להדליק מספר נרות, כל עוד

 

 הפסק בהדלקה

ם שמענין ההדלקה, ]ולכתחילה לא תדבר אף דברי אסור לדבר מהברכה עד גמר ההדלקה.

ואם דיברה שלא מענין  חלון שלא יכבו הנרות מהרוח[.סגירת הגפרור או כמו הבאת 
ואם  חוזרת לברך. -ההדלקה, תלוי הדבר, אם דיברה קודם שהדליקה נר אחד 

 )א קסד(אינה חוזרת לברך, מפני שכבר התחילה במצוה.  -לאחר שהדליקה נר אחד 
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 כניסת השבת  
 מצות תוספת שבת

 ]אפילו שתי דקות[מצוה להוסיף מחול על הקודש, דהיינו לפרוש ממלאכה זמן מועט 
ובלאו הכי יש קודם השקיעה, ובזה עושה את אותו זמן קודש כאילו הוא שבת. 

 יכשל בחשש חילול שבת חס ושלום.להלהזהר שלא לעשות מלאכה עד השקיעה ממש, כדי שלא 

 )שבת א רסד(
 

לבנות ספרד שאינן מקבלות שבת בהדלקה כנ"ל, ראוי שאחר שתוודא האשה 
שהבית מוכן לשבת, תאמר: "הריני מקבלת שבת". ומכל מקום, גם אם לא אמרה 

 )שבת א רסד( מלאכה, נחשב לה למצות תוספת שבת. כן, עצם הדבר שאינה עושה
 

דקות לפני השקיעה, כדי שיספיקו  10-טוב להתחיל תפילת מנחה בבית הכנסת כ
קודם השקיעה. ואם  ]בואי כלה ומזמור שיר ליום השבת[הציבור לומר קבלת שבת 

רואה שהזמן מצומצם ולא יספיקו, טוב שיאמר בפיו או בלבו קודם השקיעה: 
מקבל שבת". ואמנם, גם אם לא אמר כן בפירוש, עצם הדבר שאינו עושה  "הריני

, רשאי אם רוצהומלאכה זמן מועט קודם השקיעה, מקיים מצות תוספת שבת. 
, אבל מלאכהענין שביתה משמקבל שבת רק ל ולומרלהתנות קודם תפילת מנחה 

 תתב(א תשצ, ")שבת א רסו, רצד, שלג. חלא שיאסר בתפילת מנחה של חול. 
 

 זמן תוספת שבת

ואם אמר  לקבל תוספת שבת, הוא "פלג המנחה".הזמן שממנו אפשר להתחיל 
מזמן זה: "הריני מקבל שבת" צריך לפרוש ממלאכה. אבל קודם זמן זה, אין 

 )סימן רסג ס"ד. שבת א רסד(אמירתו כלום. 
 

 יםמושב
קיבלו עליהם זו בית כנסת בש, והציבור ת גדולהבית כנסת אחבו שיש מושב 
ואינם רשאים אחריהם,  יםנגרר ]שבעצם הם המיעוט[ שבביתם בני המושב שארשבת, 

 במושביש אם . אולם , אבל רשאים עדין להתפלל מנחה של חוללעשות מלאכה
רגיל להתפלל בבית וה כל אחד נגרר אחר בית הכנסת שלו., קטנה כנסת יתב עוד
כבר  בבית הכנסת זואף על פי שתפלל שם, אינו מ אחתבשבת ו, הקטנהכנסת ה

אם רוב העיר עדין לא קיבלו שבת, מותר בעשיית מלאכה. מכל מקום קיבלו שבת, 
 (שבת א רצד, שסזרסג סי"ב. סימן )

 

 מלאכה לאחר תוספת שבת

הוצרך פתאום המקבל שבת מוקדם ביחידות, דהיינו שאמר "הריני מקבל שבת", ו
דרבנן, , אם זו מלאכה האסורה מ[זה וד עלטרש]לצורך מצוה או לעשיית מלאכה 
אבל אם זו מלאכה . ]חתם סופר ועוד, וכמבואר להלן. )שבת א קצ([לעשותה  ככיבוי אור, רשאי

, רשאי לעשות התרה על שקיבל שבת מוקדם  ,האסורה מהתורה, ואין מי שיעשהָּ
ם בשבת. אין מפירים נדריכי  בת,אנשים שעדין לא קבלו ש ג' ווההתרה יעש]לעשותה.  רשאיו

אולם אם קיבל שבת בציבור,  שבת"[.ויאמרו לו ג' פעמים: "מותר לך, ואין כאן קבלת 
דהיינו שענה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד", אינו יכול לעשות אפילו מלאכה 

 ועיין להלן בדין מלאכה בזמן "בין השמשות". שבת ה שפח(רצב. רצ, שבת א )האסורה מדרבנן. 
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 כל אחד בפני עצמו
ומותרים  ,המקבל שבת מוקדם אפילו בציבור, אין אשתו ובני ביתו נגררים אחריו

בעשיית מלאכה. וכן אשה שקיבלה שבת מוקדם, אין בעלה נגרר אחריה. על הם 
כן, המתפלל ערבית מוקדם, מותר לו לבקש מבני ביתו שיעשו לו מלאכה, כל שלא 

 "י()שבת א רפח. סימן רסג סעדין את השבת. עליהם קיבלו 
 

 מנחה לאחר ברכו או לאחר תוספת שבת

הבא להתפלל מנחה ושמע "ברכו" ממנין שמתפללים ערבית של שבת מוקדם, לא 
]ואף יענה עמהם. ואם ענה, על כרחו קיבל שבת עם הציבור והפסיד תפילת מנחה, 

ועליו להתפלל ערבית עם הציבור,  אם יתנה שאינו מקבל שבת בעניית ברכו, לא יועיל לו[.
ויתפלל שתי תפילות עמידה, אחת לערבית ואחת לתשלומים של מנחה שהפסיד. 

לא הפסיד מנחה.  ]כגון שאמר "הריני מקבל שבת"[,אבל המקבל תוספת שבת ביחידות 
 )שבת א רצה( תפלל מנחה[.י]וכל זה בשבת, אבל בחול, לכתחילה יענה "ברכו" קודם ש

 
הציבור ולא היה מנין עד השקיעה, יתפללו מנחה אף לאחר השקיעה. אם התעכבו 

ולא הפסידו מצות תוספת מחול על הקודש, כי עצם זה שפרשו ממלאכה קודם 
 א תשצ("ח"ז לד. שבת א רסו. ח "א)יבי השקיעה, נחשב להם תוספת מחול על הקודש, וכנ"ל.

 

 אכילה ושתיה לאחר תוספת שבת

המקבל שבת מבעוד יום ביחיד והוא צמא או רעב, רשאי לשתות או לאכול משהו 
עד צאת הכוכבים. אבל אם קיבל שבת בציבור בעניית ברכו, לא ישתה עד שיקדש. 

 ג שיז(")שבת א קצ, רכא. ח
 

 "הוי מחשב שכר מצוה"

מעט ולקבל שבת מזמן פלג המנחה, ויושבים  מתיש הנוהגים להתפלל מנחה מוקד
קים בתורה עד שיתחילו הציבור קבלת שבת. ומרוויחים מה שאמרו חז"ל שכל ועוס

 שבעים מיליון שעות של חול.רה בשבת שעה אחת, כאילו עסק מאה העוסק בתו

 (.הזוהר ל פיש, עוהרש" בשם רבנו חיים ויטאללגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א  ל(גב ר)ח"בספר שיבת ציון )עיין 
 

 תורה לימודתוך שבת מ קבלת

 "בהלכה ובאגדה"בימי שישי שבחודשי הקיץ, נהגו בתי כנסת רבים לארגן שיעור 
 -שעה אחת קודם מנחה, וכך נכנסים לשבת בנחת מתוך שמחה וחדוה של מצוה 

ומשניות מסכת הלכות שבת כעסק התורה. וטוב שיעסקו בעניינים הקשורים לשבת, 
ֹוב, "בהם כיוצאשבת ו ה ט  ֹו מַּׁ ִעת  ר ב ְ בָּ וכמו כן, רבים מארגנים לימוד  .משלי טו כג()" ְודָּ

 "אבות ובנים" בבתי כנסיות, ודבר גדול הוא ואין ערוך אליו.
 

 זריזים מקדימים למצוות

בת, יתפלל מנחה לבית הכנסת והציבור כבר התפללו מנחה וקיבלו שלבוא המאחר 
חול  , לא יעשהובמקום זה קיבלו שבתכבר מאחר והציבור חוץ לבית הכנסת, כי 

 אמצע, רשאי להתפלל שם מנחה, אף שבבמקומם. אך אם עדין לא קיבלו שבת
 )א קצט(תפילתו יקבלו שבת. 
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 "בין השמשות"

אם  ]מהשקיעה ועד צאת הכוכבים[כבר בארנו שיש ספק לגבי פרק זמן "בין השמשות" 
הוא עדין יום או שהוא לילה. על כן, הצמא בזמן זה, רשאי לשתות בלי קידוש, 
אבל לאחר צאת הכוכבים, אפילו שעדין לא התפלל ערבית, יקדש קודם. וכן אשה 

 )א רנא( הצמאה וקשה לה להמתין עד שיבוא בעלה מבית הכנסת, תקדש ותשתה.
 

כל הדברים שהם : ")סימן שמב ס"א(ומרן השלחן ערוך  (י"ה ד"כפ שבת הלכות) ם"רמבכתבו ה
השבת  יום םבעצו ,בין השמשותבלא גזרו עליהם , ]חכמים[ אסורים מדברי סופרים

 .שם דבר מצוה או דוחק יהוהוא שיה ,םמותריהם  השמשות יןבבו ם,אסורי םה
 להביא לולבכדי  ,בין השמשות לעלות באילן או לשוט על פני המיםבמותר  ?כיצד

ם כללי לאיסורי  "שבות"וכן אם היה טרוד ונחפז לדבר שהוא משום  .או שופר ]ש ֵ

. אסור ,מצוה דבר ולא דוחק שם היה לא אם אבל .ין השמשותבמותר ב ,דרבנן[
". וכן מותר לעשר להדליק לו נר לשבת גויין השמשות לבומטעם זה מותר לומר ב

שבת. נמצא שבמקום יתווסף לו בזה עונג , ובלבד שבברכה פירות שהם טבל ודאי
 צורך גדול או מצוה או צער, יש להקל באיסורי דרבנן בבין השמשות.

 
על כן, אם רואה בבין השמשות שהבוילר דולק וחושש שיתפוצץ, רשאי לכבותו. 

הוא אף אם עושה מעשה שיש בו שני , ]והיתר זה טוב שיכבהו בשינוי, כגון: במרפק.ו

ואין הבדל  ועיין דוגמא לזה להלן בסוף החוברת, "פסיק רישיה על ידי גוי"[. .)שבת ג תסג( יחדאיסורי דרבנן 
בין "בין השמשות" של ערב שבת לשל מוצאי שבת. ואמנם ברור שאסור להדליק 

 או פלאטה בבין השמשות, כי הדלקתן אסורה מהתורה שהן אש ממש. המנור

]הרשב"א, הר"ן, הריטב"א, חוות יאיר ועוד, פסקו שלא גזרו על השבות בבין השמשות גם במלאכה שאין צריך לגופה 
 ח"ד תשכו( . שבת ב שמט. שבת ג תפ. שבת ה קכד., רפ)שבת א קצ, רכא, רנו, רנז, רחצככיבוי מתכת וחשמל[. 

 
יחיד קודם כל האמור בדין "בין השמשות", הוא אפילו אם קיבל תוספת שבת ב

לכן, שאין קבלת היחיד חמורה יותר מבין השמשות. אולם, אם קיבל שבת בציבור 
 שענה "ברכו", קבלתו גמורה, ונאסר גם במלאכות דרבנן אף קודם בין השמשות.

ועוד. שבת  )סימן רסא סקכ"ח()הגר"ז, מגן אברהם, אליה רבה, פרי מגדים, החיד"א, שלחן עצי שיטים, משנה ברורה 
 ב קנט("רסח. ח א קצ,

 
 

  שימוש לאור נר וחשמל 
 קריאה לאור הנר

אסור לקרוא לאור הנר, מחשש שמא יהיה אור הנר עמום ויבוא להטות את השמן 
לפתילה, או לחתוך את ראש הפתילה כדי שיאיר יותר יפה, ונמצא מבעיר אש 
בשבת. ואמנם רשאי לקרוא לאור הנר כאשר אדם אחר משגיח עליו שלא יגע 

 קמז. ח"ד א, יג()סימן ערה סעי' א, ג. ה"ע ג מז. שבת א רכב, רלט. שבת ו בנר. 

 
אדם ש ס"ד( רהעסימן )שלחן ערוך וב )מסכת שבת יב ע"ב(יש להבין, לכאורה לפי המבואר בגמרא 

לו לקרוא לאור הנר בשבת, כי אף אם מפני חשיבותו, מותר את הנר  שאין דרכו להטות חשוב
אור הנר יהיה עמום וישכח שהיום שבת, כיון שאין דרכו להטות בחול, לא יבוא להטות. אם כן 
במציאות של היום שאין רגילות להטות את הנר בחול, כי עיקר שימושינו באור החשמל, למה 

ם אינה דומה לאדם לא יהיה מותר לקרוא לאור הנר בשבת? אך צריך לומר, שהמציאות כיו
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בשבת אין חשש  גםחשוב, כי דוקא אדם חשוב שרגיל לקרוא בחול לאור הנר ולא להטות, 

שיטה, אבל כיום שאין רגילות לקרוא לאור הנר כלל, יש לחשוש שאם יצטרך לקרוא לאורו 
 )עיין ח"ד ג( בשבת, אולי יטה.

 

 פרקי שבת
"במה מדליקין" שבמסכת מותר לקרוא לאור הנר את המשניות והגמרא של פרק 

והטעם בזה, כיון  שבת עם מפרשיהם, אבל שאר פרקי שבת אין לקוראם לאור הנר.
שבפרק זה הוזכרו דיני השמנים והפתילות הפסולים להדלקת נר שבת מחשש שמא יטה, וקריאתו 

 )סימן ערה ס"ז. שבת א רמה(תזכיר לו שאסור להטות את הנר בשבת. 
 

 

 "על פהעת משניות שבת צריך כבר לד ךילד בגיל"
כשהיה רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ילד רך כבן חמש שנים, התארח פעם בשבת 
קודש בבית סבו הדגול הבבא סאלי זיע"א. כשהגיעה שעת לילה מאוחרת, כבה החשמל 
ורק אורות הנרות הבליחו בחשיכה. מכיון שהילד עדין לא השלים לקרוא את שמונת 

, נטל ספר משניות ועמד לקוראו פרקי המשניות ממסכת שבת הכלולים בתיקוני שבת
בסמוך לנרות. משהבחין סבו בדבר, העיר לו בנזיפה, שאסור לקרוא לאור הנר. 
משהתנצל הילד ואמר: "עדין לא השלמתי את פרקי המשניות", נענה הסבא ואמר: 

 (111)"אביר יעקב" עמוד "ילד בגילך צריך כבר לדעת משניות שבת על פה". 
 

 
, בהם כפרקי תהלים, שיר השירים, הגדה של פסח וכיוצא, בפיודברים השגורים 

מותר לקרוא ראשי פרקים מהם לאור הנר, ואת השאר ימשיך על פה. אבל אם 
 )סימן ערה ס"ט. שבת א רמט, רנ(אינם שגורים אצלו, לא יקרא לאור הנר כשהוא לבדו. 

 

 שימוש לאור הנר

בין שני דברים  כשם שאסור לקרוא לאור הנר, כך אסור להבחין לאור הנר
הדומים מאוד. על כן, הקם בעוד לילה ורוצה להבחין בין בגדו לבגד חברו, לא 

)סימן  .כיון שצריך עיון רב להבחין ביניהם, יש חשש שמא יטה את הנרשיבחין לאור הנר. 

 ערה סי"א. שבת א רנ(
 

 ה או פרפיןנר שעוו
שאורו צלול ויפה תמיד, מותר לקרוא לאור נר שעווה או פרפין שבזמנינו, שכיון 

כתב  .)ה"ע ג מז. שבת א רי, רכה. שבת ו קמז. ח"ד א, יג( אין חשש שמא יחתוך את ראש הפתילה
לא א לאורם, כי מותר לקרו ,בנרות הטובים שלנוראה לי שונ: (ס"ק ד)סימן ערה משנה ברורה ה

אין שידוע  ות שלנוובנר ,רק בדבר שדרכו להטות לפעמים בחול כדי שידלק יפה ,שייך שמא יטה
ד ואורו צלול מאאת הפתילה, כי  לא שייך שמא ימחוטל שכן שוכ ,צריך להטייה כלל לעולם

 לזה. ע"כ. ואין צריך כלל

 

 אור הלאמפה

שאורה רב, ונמשך אורה במידה שווה משעת הדלקתה עד )לאמפה( מנורת נפט 
שאין חשש שמא יגביה את האש, שדוקא בנר שאורו מתמעט  כיבויה, מותר לקרוא לאורה.

ממה שהודלק מתחילה, יש חשש שיגביה, אבל כאן שהאור דולק בשווה כל זמן שיש בה נפט, 
 )שבת א רלז(לא חששו שמא יגביה. וטוב שיניח פתק שכתוב עליו באותיות גדולות "שבת היום". 
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 אור החשמל

ת להדליק בנברשת עוד אם ישנה אפשרו אף, מותר לקרוא לכתחילה לאור החשמל
הטעם כפי  .את עוצמת האור או מנורת עמעם שאפשר להגביר בהכמה מנורות 

כי אחר חתימת התלמוד, אין לנו יכולת לגזור גזרות מדעתנו, וכיון שלא היה ועוד בלאמפה. 
 )שבת א רכב(חשמל בזמן חז"ל, אין זה בכלל הגזירה שלא לקרוא לאור הנר. 

 
 

  מעט פרטים בענייני בית הכנסת 
 הכנת בית הכנסת לשבת

על גבאי בית הכנסת לדאוג שקודם השבת ינקו וישטפו היטב את בית הכנסת. 
ולהרבות יותר,  שםת על כל השלחנות, כדי לייפות את בית הנאוונכון לתת מפות 

 חוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה"( שבת ב טו. )א יב.. לכבוד שבתבתאורה 
 

 

 הכנת בתי הכנסת לשבת
בקרב יהודי לוב רווח סיפור נפלא. מרת רבקה, רעייתו של הגביר כפללה נחום, מנכבדי 
העיר טריפולי והגבאי הראשי בבית הכנסת המרכזי, רגילה היתה להכין את כל צרכי 
השבת, ביום חמישי ובבוקר יום השישי. ולאחר מכן, חופזת היתה מבית הכנסת לבית 

יב את המנורות לכבוד השבת למלא בהן שמן הכנסת, לנקותם לשוטפם ולהדיחם, להט
ולהתקין את הפתילות. פעם חדר לרגלה מסמר חלוד. כעבור יומיים פשטה בכף רגלה 
דלקת ונגרמו לה כאבים עזים. בהגיע יום השישי לא יכלה כמעט להזיז את רגלה, 
אבל על המצוה לא ויתרה. במאמץ רב כיתתה את רגליה מרחוב לרחוב ומבית כנסת 

הכנסת, כשכל פסיעה עולה לה במאמץ עצום. נשכה שפתיה כדי שלא להאנח, לבית 
אך לא היה ביכולתה לעצור את הדמעות המציפות את עיניה. לפתע ראתה מולה אדם 
לבוש לבנים ופניו קורנות. "מה לך, אשה יקרה", שאל האיש. "רגלי נפצעה ממסמר 

את מביתך" שאל הזר. "מצוה חלוד וההליכה קשה עלי", ענתה האשה. "אם כך, מדוע יצ
מוטלת עלי, ואיני מוכנה לזנחה", ענתה האשה. "אם כך, מן הדין שתתרפאי", ענה 
האיש. ולפתע חשה שרגלה הבריאה, והכאבים נטשוה כליל! "המלאך רפאל אתה", 
קראה האשה. והלה ענה! "לא כי, אלא אליהו הנביא אני. ובזכות המצוה יוולד לך בן 

מדי התורה". אמר, ונעלם. ואכן, נולד לה בנה הצדיק רבי ניסים שיאיר את עיני לו
נחום, שזכה לשתי שולחנות, תורה וגדולה במקום אחד. היה גדול בתורה, ותמך בלומדיה 

 )מעיין השבוע שמות תקנג(ביד רחבה. 
 

 

 זמן הדלקת התאורה
בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" מבואר שיש להדליק את התאורה בבית 

 מקוםטרם שיבואו הציבור, מפני כבוד השכינה שמקדימה לבוא ל הכנסת
 שיגיעו והמקום יהיה חשוך.כבוד הציבור זה מ. ועוד, שאין עשרה בו םשמתפללי

. על כן, יש והציבור ימתינו עד שיפתחוהו[ ,]וכל שכן שיש להיזהר שלא יהיה בית הכנסת נעול
)כל בו, . שמגיעים הציבורהדלקת התאורה טרם להקפיד לכוון את שעון השבת ל

 ארחות חיים, משנ"ב. ה"ב ז שנט(
 

 הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת

אין להביא לבית הכנסת ילדים קטנים שאינם יודעים להתפלל ומפריעים בתפילה, 
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 סימן קכד ס"ק כח( "ב)משנ .והרי זה חמור מאוד שמזלזל בתפילה ובקדושת בית הכנסת
 

, על אחד מבניו של מרן זצוק"ל הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א מורנו הראשון לציוןוסיפר לי 
שהביא את בנו הקטן שאינו יודע להתפלל לבית הכנסת, ובאמצע התפילה הפריע הילד. לאחר 
התפילה כשחזרו לבית, גער מרן בבנו שאין להביא ילד שעדין לא יודע להתפלל. או שאינו יושב 

 יפה כל התפילה על יד אביו.
 

גיל את בנו הקטן לבוא לבית הכנסת, יעשה זאת בהדרגה, בתחילה הרוצה להר
יביאהו פעם בשבוע לתפילה קצרה כמנחה של שבת, וקודם לכן, יודיעו כפי הבנתו 
על קדושת בית הכנסת, ושהוא בא בתנאי שישב יפה ליד אבא כל התפילה. ואם 

ועוד תפילה  התנהג יפה, יתן לו ממתק לעידוד. ואט אט, יש להוסיף לו עוד תפילה
 בהדרגה, כך שמקטנות יתחנך לקדושת ומורא בית הכנסת.

 

 מעלת נשיקת ידי הרב וברכתו

לאחר התפילה. ומעלה  חכם בבית הכנסת, טוב ונכון לנשק ידו אם יש תלמיד
, ו, שמחדש בכל יום הלכות וכותב בידיוגדולה היא, לפי הקדושה הרבה שיש ב

 .הדביר()פתח קדושת התורה  וויש באצבעותי
 

שרבי אלעזר ורבי אבא וכל החכמים נישקו את ידיו של  )בראשית פג ע"ב(מובא  בזוהר הקדוש
שיש ענין לנשק ידי הגדולים כשיוצאים  )מסכת עבודה זרה יז ע"ב( רבי שמעון בר יוחאי. וכתב רש"י

נכנס  ]רבנו יוסף הלוי בן מיגאש[וכתב מרן החיד"א, שבשעת פטירת הר"י מיגאש מבית הכנסת. 
אצלו הרמב"ם שהיה כבן שבע שנים ונישק את ידיו. ואמרו הרמב"ם ואביו רבי מימון שלא זכה 

ברכו והאציל עליו מחכמתו. וביאר ]הרמב"ם[ למעלותיו אלא באותה נשיקה שנישק את ידו ו
החיד"א, שהיה קבוע בליבם, שברכת הר"י מיגאש עשתה פירות, וִכיֵון להאציל עליו מחכמתו. 
וכבר אמרו במדרש, שכל הטובה והממלכה שיש לזרעו של עשו, מפני שהחשיב כל כך את ברכת 
אביו יצחק, וצעק צעקה גדולה ומרה באומרו "ברכני גם אני אבי". וכתב בספר פתח הדביר, לא 

תם הבאים לנשק את ידי הרב בעוד שהוא אומר "עלינו לשבח", שהרי אין הרב יפה עושים או
 כמבואר בחוברות "סדר היום" ו"כבוד אב ואם".יכול לברכו בשעה שמרחשות שפתותיו בתפילה. 

 

 נשיקות

ִנים בין לקטן בין לגדול דרך חיבה ואהבה,  ָּ פ  יש להזהר שלא לנשק בבית הכנסת ב ַּׁ
כדי להראות שאין אהבה כאהבתנו למקום ברוך הוא. ואותם שנהגו לנשק את 
בניהם וחבריהם לאחר התפילה בברכת "שבת שלום", יעשו כן חוץ לבית הכנסת. 

הכנסת, ומהם הגאון רבי יצחק חזן וכן כתבו כמה מרבני מרוקו לבטל מנהג זה לנשק בבית 
עמק שו"ת ) וזקן רבני מרוקו הגאון רבי יהושע מאמאן שליט"איחוה דעת ח"ג סימן ה(, שו"ת ) זצ"ל

 ולשומעים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב.. ח"ג או"ח סימן יח, ח"ו סימן כא(יהושע 

 
 

 ערבית של שבת  
 זמן תפילת ערבית

]דהיינו כשעה ורבע לפני בכל ימות השנה, אפשר להתפלל ערבית מזמן "פלג המנחה" 

אלא שצריך לחזור ולקרוא קריאת שמע לאחר צאת , צאת הכוכבים בשעות זמניות[
הכוכבים. ויש מקפידים להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים, אך במקום צורך, בודאי 

 שרשאים להתפלל מזמן פלג המנחה.
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: "מקדימים להתפלל ערבית יותר מבימות )סימן רסז סעיף ב(ערוך כתב מרן בשלחן 
החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפילת ערבית ולאכול מיד". ע"כ. 
על כן, בימות הקיץ שהשקיעה מאוחרת, ואם ימתינו להתפלל בצאת הכוכבים, 

ים להתפלל הילדים יהיו עייפים ולא ישבו בשלחן שבת בסבלנות, כדאי מאוד להקד
)רב האי גאון, הרי"ף, תוספות, הראב"ד, ערבית מפלג המנחה, ויקדשו על היין ויסעדו מיד. 

ת הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, אור זרוע, ארחות חיים, כל בו, הרא"ש, תרומת הדשן, רבנו ירוחם, מגן אברהם, ט"ז, עול
)ספר חסידים, מהר"ל, לחם אחר צאת הכוכבים. ]ואם יכול, טוב שיאכל עוד כזית  (שבת, וכך פסקו מרן והרמ"א ועוד

 )שבת ב יא([ הפרי חדש ומשנ"ב(
 

 עניית קדושה

המתפלל ערבית מוקדם, ושמע לאחר מכן קדושה וחזרה של תפילת מנחה ממנין 
ין מפני שאואין לומר כאן שמאחר שעשאו קודש, היאך יעשהו חול? אחר, עונה עמהם. 

כלל. ומה שלא תיקנום בתפילת ערבית, מפני שהיא רשות  של חולהקדושה והאמנים נחשבים 
 )שבת א שסא(. ולא תיקנו חזרת הש"צ לתפילת ערבית

 

 זמן הסעודה
פלג המנחה, רשאים להתחיל את הקידוש והסעודה אפילו זמן המתפללים ערבית מ

אולם אם כבר הגיע זמן צאת הכוכבים,  בתוך חצי השעה שלפני צאת הכוכבים.
 .לסעודו לקדשקריאת שמע ואחר כך  הנכון לקרוא

 
פלג המנחה, המקבל שבת מבעוד יום מ ,מהר"י אבוהב ז"ל בשם (סימן רסז) בית יוסףכתב מרן ה

 אסורהיאך יאכל, הלוא  ,ואם תאמרפלג המנחה. ב מידסעודת ליל שבת ראה שיכול לאכול י
אלך לביתי אדם לא יאמר : (ע"ב )דברכות במסכת  ואמרמו שכ ,לאכול קודם שיקרא קריאת שמע

ואתפלל, שמא ימשך וישכח לקרוא  אקרא קריאת שמע ר כךואח מעטואשתה  מעטואוכל 
לקרוא קריאת שמע בזמנה, היאך נתיר כיון שהמתפללים בפלג המנחה צריכים לחזור להתפלל. וו

 ,ועוד שלדעת רבנו תםויש לומר כיון  חשוש שמא ימשכו בסעודה ולא יקראו?, נלהם לאכול
מכל  ,צאת הכוכביםאחר חוזר לקרותה להלכה פי שאף על  ,מן קריאת שמעהגיע זפלג המנחה מ

אם כבר הגיע צאת הכוכבים, מכל מקום, . ו"כ". עאוכל קודם קריאת שמע" נקראמקום לא 
שנמצא לפני צאת הכוכבים, רשאי אפשר שדוקא מי כי  אכל,יקרא קריאת שמע ואחר כך י

מהפוסקים, אולם אם זמן  חלקלדעת  היצא ידי חובחר ולהמתין, מאו הלא הטריחוכי  לאכול
כדעת רוב הפוסקים ומרן  א קריאת שמעוקרמאחר וחובה עליו לחזור ולצאת הכוכבים הגיע, 

 ומשנ"ב סק"ו( ברלה סק"סימן ברהם א)עיין מגן  .אכלואחר כך י , יקרא)סימן רלה ס"א(השלחן ערוך 

 
רשאי אדם לקבל שבת מפלג המנחה, ולקדש ולסעוד סעודת שבת, אף שעדין לא 
התפלל ערבית, ובלבד שיתחיל את הסעודה חצי שעה קודם צאת הכוכבים. ולאחר 

 שבת א עמוד קה( ן עובדיהחזו ר שלחן ערוך)קול סיני. הובא בקצומכן יתפלל ערבית בלילה. 

 

 בר מצוה בשבת

, הנכון שלא יתפלל ערבית בפלג בשבת[ 25-]יום הולדתו ה נער שנעשה בר מצוה בשבת
והטעם המנחה, אלא ימתין לצאת הכוכבים. ואם התפלל, לא יחזור להתפלל שוב. 
)ירושלמי, בזה, כי בקטנותו הוא פטור מן המצוות, שמצות חינוך מוטלת על האבא ולא על הבן 

, ומצוה שעשה המאירי, מרן הכסף משנה ועוד(רש"י, הרמב"ם, הרא"ש, הרמב"ן, הסמ"ג, המרדכי, הריטב"א, 
בהיותו פטור, אינה כלום, וכשמגיע צאת הכוכבים כאילו לא התפלל. אולם מאחר ויש חולקים 

שו"ת יביע אומר )עיין  ואומרים שהחינוך מוטל על הבן, על כן לא יתפלל שוב, כי ספק דרבנן להקל.

 (. שבת ב מגואות כז  מןחלק ג סי
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 הבערת הגחלת באהבה -דרשת הרב 

תהילות לאל יתברך, גבר עלינו חסדו, וישראל קדושים ממלאים את בתי הכנסת 
בלילות שבת, אף שחלקם לא זכו עדין לשמור את השבת כהלכתה. על כן, חובה 
קדושה להביא רב שיחזק את הציבור באהבה על שמירת השבת, ועל התענוג 

את הגחלת הרוחנית העמומה הרוחני והגשמי שבשלחן השבת, ואט אט יבעיר 
 שבלבותיהם, ויקרבם לתורה. וזכות הרבים תלויה בו ובכל המסייעים לו.

 
: ואין ראוי להרחיק עוברי עבירה ומחללי שבת, ולמאוס ו לשונו, וזאגרתבסוף ההרמב"ם  כתב

ל, שהפושע ברצון, כשיבוא אל אותם, אלא יש לקרבם ולזרזם בעשיית המצוות. וכבר אמרו חז"
 שלמה מדברי זה עלם בו מנהג בזיון. וסמכו הכנסת להתפלל, מקבלים אותו, ואין נוהגיבית 

זו   לֹא: "(ו ל משלי) השלום עליוהמלך  בו  ב יָּ נ ָּ ג ַּׁ י לַּׁ ֵא ,ִיְגנֹוב כ ִ ל  וֹ  ְלמַּׁ ְפש  י נַּׁ ב כ ִ אל יבוזו לפושעי  ,"ִיְרעָּ
 "כ.ע ראל שבאים בסתר לגנוב מצוות.יש

 
הרב, פשוט שאין זה דרך ארץ לעיין בספר  תבעת דרש -דרך ארץ קדמה לתורה 

. ואפילו אם הדרשן אינו רבך אלא בזה עלון או לקרוא שיר השירים וכיוצאבאו 
 חביב ,תלמידך כבוד יהי: "(בי"מ ד"פ)מסכת אבות  חברך ואפילו תלמידך, הלא אמרו חז"ל

עך כמוך", ". וכבר אמרה תורה: "ואהבת לררבך כמורא ,חברך וכבוד .כשלך עליך
 י עליך, אל תעשה לחברך".נו  שׂ : "מה ש  )מסכת שבת לא ע"א(ופירשו חז"ל 

 
 

 הבבא סאלי מורה דרך לתועים בנועם

באחד מערבי השבתות, עשה הרב גליס את דרכו עם אחדים מאנשי ה"פעילים" למושב 
מצפה רמון, שם תכננו לשבות בשבת קודש כחלק מפעילות הֵקרו ב שערכו באותה 

במושבי הדרום. בדרכם, חלפו על פני העיירה נתיבות, והחליטו להיכנס לביתו תקופה 
של הבבא סאלי ולהתברך בברכת "שבת שלום". כששמע הרב שהם מתעתדים לשבות 
במצפה רמון, אמר להם: "דעו נא, שאנשי המושב פשוטים הם בתכלית, יש בהם עמי 

לגעור ולא לזרוק בהם  הארץ השוגגים בתמימות, צריך לנהוג בהם בדרך ארץ, לא
מרה. גם מי שנראה כלפי חוץ כיודע ספר, הגבאי למשל, עם הארץ מושלם הוא... 
למעשה, גבאי זה אינו יודע מימינו ומשמאלו... זקוק הוא לגבאות למען 'שלום בית', 
אך אין בינו לתפקיד שהוא ממלא, ולא כלום". סתומה היתה השיחה, ותוכנה לא הובן 

לבני הבית שנכחו בחדר, ומעולם לא הסכינו לשמוע מפי הרב דברים לשומעיה, אף לא 
 כנוסח זה.

 

הגיעו אנשי ה"פעילים" למצפה רמון, שם התארחו בבית רב המושב, החלו בהכנותיהם 
לשבת, ודבר השיחה פרח מזכרונם לגמרי. עם כניסת השבת, הלכו עם מארחם לבית 
הכנסת, שם התפללו בצוותא עם כל אנשי המושב. עם סיום התפילה, כשאחרוני 

כת לביתם, עשו הרב ואורחיו המתפללים ברכו את הרב בברכת "שבת שלום" ונפנו לל
את דרכם לפתח בית הכנסת, שם ניצב הגבאי הממתין לצאת אחרוני המתפללים. 
וכצאתם, ראוהו שהוא מכבה את האור בהיכל, מוריד שלטר אחר שלטר עד שכובו 
כל המנורות. נחרדו האורחים למראה, ובקשו להעיר לגבאי, דברי רבנו כמו נשכחו 

 -סח להם הרב  -תם ועצר בעדם מלמחות. "גבאי זה" מהם, אלא שהרב מיהר להסו
"עם הארץ גמור הוא. עלה ממרוקו לפני כעשרים שנה, ואינו יודע מימינו ומשמאלו... 
אם לא שהיה צורך למנותו כגבאי למען השכן 'שלום בית' בביתו, לא היה מגיע 

י לכהן לתפקיד זה... הוא פשוט לא יודע שאסור לכבות את החשמל בשבת... כשהגעת
כרב המושב ועמדתי על תמימותו, הבנתי שפיקוח נפש יש כאן. אם ישמע האיש שהוא 



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  777  |  ב

 
מחלל שבת במעשיו, לא יעמוד לבו במעמסת הצער וישבוק חיים לכל חי"... אזי נזכרו 
האורחים בדברים ששמעו מפי רבנו בדרכם למצפה רמון והשתוממו על עיניו הרואות 

 למרחקים. 
 

ע אחד האורחים לנתיבות לספר לרבנו על אשר ראו עיניהם במוצאי שבת קודש, נס
בליל שבת במצפה רמון. בתגובה, יעץ רבנו שירכוש שעון שבת ויביאהו כמתנה לגבאי 

ה אותו בסברה הגונה זו: "הנה ראיתי שאתה עובד קשה למען בית הכנסת  צ ֶ ואיש  -וירַּׁ
ת בירושלים, לבל יטרח זקן הנך, כבן שמונים שנה, הא לך פטנט הנהוג בכל בתי הכנס

הגבאי בהדלקת האור ובכיבויו, ולמען לא יתעייף מריבוי הכפתורים... ברגע שהחלטת 
על השעה בה הינך רוצה שיכבה החשמל, תוכל לתת הוראה לשעון והוא יכבה את כל 
אורות החשמל באחת". שמח הגבאי בהמצאה הירושלמית ואץ לבשר לרב המושב על 

 ---יחוחה המחכים של ירושלים האורחים שהביאו עמם מנ
 

בנועם הליכות, בד בבד עם הראותו  -כי זו היתה דרכו של רבנו, להורות דרך לתועים 
 (505)"אביר יעקב" עמוד מעטה קשיחות למעיזי הפנים החוטאים בזדון ליבם. 

 

 

 שיר השירים

שבת, ואם ת מנהג יפה לומר שיר השירים בכל ערב שבת. וזמן אמירתו קודם קבל
ו לאומרו קודם קבלת שבת, קרוב לשקיעה, ולא יספיקמסתיימת תפילת מנחה 

)יסוד ושורש העבודה, חמדת ימים, היעב"ץ, דבר בעתו, כף החיים פלאג'י, בן לאומרו קודם מנחה. הנכון 

ובשבתות הקיץ שמסיימים תפילת ערבית מאוחר, נכון  איש חי. שיבת ציון מוצפי א קיז(
 ר השירים קודם תפילת מנחה, כדי למנוע טורח ציבור.מאוד לומר שי

 
אם יש טורח ציבור באמירת שיר השירים וגם בדרשת הרב, יש להעדיף את דרשת 

ופעם התבטא אדם הטרוד בעבודתו כל הרב, כדי לחזק את הקהל לתורה ויראת שמים. 
י בכל השבוע, יל שבת, היא קביעת העיתים לתורה היחידה שלל להשבוע: דע לך, כי הדרשה ש

 )א רלב(אני דורש בסעודת שבת לבני ביתי. את זאת ו
 

 כלהבואי 
שחה קצת יפעם הראשונה ב שלוש פעמים."בואי כלה" בקבלת שבת המהנג לומר 

)עולת שחה קצת לפניו. י, ובפעם השלישית לימינושחה קצת יבפעם השניה , לשמאלו

 נהג אביו החכם צבי. ה"ע ג סח( ךשבת, וכן כתב הגאון יעב"ץ שכ

 

 במה מדליקין
המנהג הנכון שהשליח ציבור שקולו ערב קורא פרק "במה מדליקין" בניגון ובנעימה 
 יפה, ולא כאותם הנותנים לאחד הילדים לקרוא פרק זה ללא ניגון וללא נעימה.

 
אלא זה אין ש ."ןבמה מדליקי"פרק  אומרים בערב שבת בבית האבל -בית האבל 

אם לא יאמרוהו, מה גם שוכחלק מסדר התפילה, ולא נחשב כדברי תורה שאסור בהם האבל. 
 (שבת א שלב) בשבת.]ברבים[ בפרהסיא אבלות הרי זה כמראה 

 

 הליכות לשליח ציבור

כתב רבנו האר"י: כדי להורות שבתפילת לות שבת יעלו חזן ירא שמים שקולו ערב. יבתפ
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טוב  משאר לילות, נהגו לומר ברכות קריאת שמע בנועם, ובחןליל שבת יש תוספת קדושה יותר 

 )שבת א שלו(. וקול נעים
 

כשאתה מתפלל, אמור ברכות התפילה כתוב בספר חסידים:  -מעלת התפילה בניגון 
בניגון הנעים והמתוק שבעיניך, ובזה ימשך לבך אחר מוצא פיך, ובבקשה ותחינה 

לבך בניגון המושך את הלב, ולשבח ולהודות בניגון המשמח את הלב, למען ימלא 
וכתב הרמב"ם: השמחה והאהבה בעבודת ה'  אהבה ושמחה בעבודת ה' יתברך.

 )שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן ה(. ו, עבודה גדולה היאבעשיית מצוותייתברך ו
 

מותר לפייט בקדיש ובשאר קטעי תפילה בלחן של שירי גויים.  -לחן שירי גויים 
וכן עשו מעשה רבים מגדולי הדורות הקודמים ועד דורנו אנו. ונכון שיפייט בשירים 

 (שו"ת יביע אומר חלק ו סימן ז)שלא ידועות מילותיהם לציבור. 
 

ראוי שיהיה בתכלית  ' יתברךמהר"ם די לונזאנו: ולפי שהשיר והשבח להבשם מרן החיד"א כתב 
ׂשֹור ")תהלים לג ב( לכן נאמר  ,השלמות ֵנֶבל עָּ רו  לוֹ ]עשר מיני נעימה[ ב ְ מ ְ כח. הכלומר בכל מאמצי  ",זַּׁ

ֵל לַּׁ נאמר: "( יט כב )ובדברי הימים  ל  קֹול ג ָּ  ה'ְלהַּׁ ֵאל ב ְ רָּ הֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְעלָּ בה י. זאת היתה לי לס"דֹול ְלמָּ
י על פי ניגוני הישמעאלים, שהם מגביהים קולם בשירתם ונעימתם יותר יגורמת לחבר רוב שיר

מזולתם. וראיתי קצת חכמים כמתאוננים רע על המחברים שירים ותשבחות להשם יתברך על 
וכתב מרן הראשון עכ"ל.  .גונים אשר לא מבני ישראל המה, ואין הדין עמם, כי אין בכך כלוםינ

והנה נודע שכמה מגאוני ישראל : (שו"ת יביע אומר חלק ו סימן ז) ל"זצוקלציון רבנו עובדיה יוסף 
לחן מנגינות של שירי עגבים, בלשון הנופל על לשון  ' יתברךחיברו שירות ותשבחות לה ,קדושים

ת בלילות שבת נוסדו וחוברו כן שירי הבקשות הנאמרים ברוב קהל ועדה בבתי כנסיוובדמיון רב. 
לחן מנגינות שירי עגבים, על ידי גאוני ישראל, ומהם: הגאון ר' שלמה לניאדו, המחבר  ל פיע

יושב אהלים ועוד. והגאון ר'  פרוהגאון ר' אברהם ענתבי, המחבר ס .שו"ת בית דינו של שלמה
מעין גנים ועוד.  פרר סלחן. והגאון ר' מרדכי עבאדי, המחבונוכח הש פרמרדכי לבטון, המחבר ס

טהורה, וכולם נקבצו ובאו  שםוכהנה וכהנה גאונים מפורסמים רבים ועצומים בתורה וביראת ה
. וכמעט כל השירים של עדות המפורסם בכל תפוצות ישראל מעדות המזרח בספר הבקשות

שירי המזרח, הנאמרים בנעימה בהזדמנויות של שמחות וסעודות מצוה, כולם חוברו בלחן של 
ואין  ',נורותינויועל ערבים בתוכה תלינו כ'פייטנים ומשוררים קדושים וטהורים.  ל ידיעגבים, ע

לות מכמה שליחי צבור תלמידי חכמים צדיקים וישרים יגם זכינו לשמוע תפ .פוצה פה ומצפצף
 בעלי קול נעים, שהתפללו בנעימה מזרחית, בהרכבת מנגינות של שירי עגבים, על קדיש וקדושה

לה, בנועם שיח שרפי קדש, באימה וביראה, ולב הקהל נמשך אחריהם בשמחה יושאר קטעי תפ
ובשו"ת כרך של רומי העיד בגדלו, שהמנהג פשוט  ובטוב לבב וקול זמרה. אשרי העם שככה לו.

לה ובדברי קדושה שירי ישמעאל יבכל בתי הכנסת שמנגנים בתפ ,בכל ארץ ישראל וארצות ערב
נים עצמם קדושים, ולא אכפת לן שמא ים, ולא מיחו בהם חכמים, מפני שהענישרובם שירי עגבי

. ומעיד אני עלי שמים וארץ ההםפחותים הנים יעניהלה, יזכור ישעה שמנגן אותה נגינה בתפב
משוררים  ם כןסופרים סמירנא, ראיתי מגדולי החכמים שהיו גשבהיותי בעיר גדולה של חכמים ו

, שהיו הולכים המופלא ר' אברהם הכהן אריאשא, ובראשם הרב חכמת המוסיק ל פיגדולים ע
ת ולילהתאימם לתפ ,אחרי הפרגוד של כנסיית הנוצרים בימי חגם להתלמד מהם נגינות מיוחדות

 .קדישים וקדושות הפלא ופלא ,ימים נוראים שצריכים הכנעה גדולה. והיו מסדרים מאותם קולות
ם לא על המלות הקדושות, והסברא מכרעת כן, שא ומבואר מזה שאין להקפיד על הניגון אלא

ים על הדוכן, ואתנו שירי דוד ושירי הלוממהיכן נשאר לנו ניגונים וקולות ערבים והלא נשכחו  כן
, ובכל מקום שגלו ישראל למדו ניגוני אותם "איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר" ו שנאמר:כמ

לות והקדישים והקדושות כולם יובארצות ערב קול ניגוני התפ רץ ישראלארצות ששכנו שם, ובא
כחיש המוחש, ובאדום קולות אדומיות, ומי יקולות טורקיות,  הובטורקי ,ניגון הערבים ל פיע

על הלשון שיהיה בלשון אלא  שאין הקפדה, אלא ודאי ס ושלוםהאם נאמר שכל ישראל שגו ח
יים ח נורבמפני רצון הגאון החסיד הראשון לציון וגם אני  ' יתברך.הקודש בשירות ותשבחות לה

 ע"כ. סד פיוטים על משקל שירי ערב, וכמעט לשון נופל על לשון.ינטפלתי לי ,גאגין אברהם
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, ורמזו בזה: "רננו צדיקים שםמותר לנגן בתפילה באמירת שם ה -ניגון בשם ה' 
כמתכונתו בטעם מלרע, כלומר שהטעם למטה  שם". ויקפיד לומר שם השםבה

"ושמרו  :ויש לשים לב לזה כשמפייטים בפסוקיבאות נ', ולא מלעיל שהטעם באות ד'. 
בני ישראל את השבת" שקודם הקדיש, במנגינה הנפוצה, שמצוי מאוד שטועים ואומרים את שם 

 ה דעת ח"ב סימן ה()שו"ת יחו .מלעיל במקום מלרע מלעיל. וכן אומרים כי ששת "ימים" שםה
 

שמאבד  יש להקפיד שלא להאריך מדי בתיבה מסויימת, באופן -משמעות השינוי 
את משמעותה לרוב האריכות. גם לא יפסיק בנשימה באמצע המילה, שאז מחלק 
את המילה לשתיים. וכן לא יאריך בניגון בתיבה אחרונה של כל פיסקה מהקדיש 
או בסוף כל ברכה, משום שגורם לקהל להקדים לענות 'אמן' בעוד שלא סיים את 

 ב סי' ה("ח )יחו"דורך המנגינה. התיבה. וכן לא יכפול תיבה אחת פעמיים או יותר לצ
 

שליח ציבור שקולו ערב ומסלסל בקולו ומנעים בתפילתו לשם שמים,  -לשם שמים 
יתברך בנעימה, תבוא עליו ברכה. וכמו  שםושמח בלבו על שנותן הודאה לה

ד ֶאת : ")פסיקתא רבתי פרשה כה(שאמרו  ב ֵ שאם היה קולך ממה שחננך,  -" ֵמהֹוֶנךָּ  שםהכ ַּׁ
. ע"כ. ומכל מקום לא בקולך שםהאת עמוד וכבד  ,והיית יושב בבית הכנסת ,נאה

יאריך מדי, מפני טורח הציבור. אבל אם כוונתו כדי שישבחוהו העם, הרי זה 
ה  מגונה, ועליו נאמר: " קֹולָּ י ב ְ לַּׁ ה עָּ ְתנָּ ֵנאִתיהָּ  ,נָּ ן ׂשְ ל כ ֵ )עיין במסכת תענית דף טז ע"ב. ". עַּׁ

 מים נוראים לה(סימן נג סעיף יא. חזו"ע י
 

 קדיש

תוספת רוח" יעמדו הציבור בקדיש וברכו שקודם ערבית של שבת, כדי לקבל "
בתי כנסיות שחלקם עומדים וחלקם יושבים, ו )שבת א שלו( קדושה של נשמה יתירה.

 ישתדלו שכולם יעמדו, ולא יעשו אגודות אגודות.
 

 והוא רחום
שעה דנים את הרשעים בגהינם  , כי באותהאומרים 'והוא רחום' בערבית של חול

: (לח עח תהלים): עוון, משחית, אף וחימה, וכנגדם אומרים שהם על ידי מלאכי חבלה
חו ם ְוהו א" ר רַּׁ ֵ פ  ִחית ְולֹא ,ָעֹון ְיכַּׁ ה ,ַיש ְ יב ְוִהְרב ָּ ש ִ וֹ  ְלהָּ ִעיר ְולֹא ,ַאפ  ל יָּ ". אבל ֲחָמתוֹ  כ ָּ
שבת מסתלק הדין הליל שבת אין אומרים אותו, שכיון שנכנסה ערבית של ב

 )שבת א שלו( מהעולם, ואף לרשעים יש מנוחה מגהינם.
 

 השכיבנו

בברכת השכיבנו, צריך לומר "ופרוׂש עלינו ועל ירושלים עירך סוכת  -סוכת שלום 
כן הוא  שלום", ולא "סוכת רחמים ושלום", וכתב הרדב"ז שהאומרים כן, טועים הם.

בזוהר הקדוש, רב עמרם גאון, רב סעדיה גאון, רבי יהודה בר יקר, הפרדס, העיתים, אבודרהם, שער הכוונות, השל"ה, 
 מנורת המאור, החיד"א, ועוד רבים מהפוסקים, וכן הוא בשלחן ערוך )סימן רסז ס"ג(. )שבת א שמב(

 

)בן יתירה.  תוספת נשמהופרוׂש עלינו", יעמוד, כדי לקבל כשאומר " -נשמה יתירה 

 איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף ג(
 

בברכת השכיבנו, אין חותמים כמו בחול "שומר את עמו ישראל  -זכות השבת 
לעד", כיון שבשבת אין עם ישראל צריכים שמירה, שגדולה היא זכות מצות השבת 

 )שבת א שלט, שמ, שמא(שמגינה ושומרת עלינו. 
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אם טעה ואמר השכיבנו כמו הנוסח שבחול, וכשאמר "ברוך אתה  -טעה בברכה 
ואף שחתימת הברכה  " נזכר, יחתום בשל שבת "הפורש סוכת שלום עלינו ...".השם

צריכה להיות מענין הסמוך לחתימה, וכאן הרי אמר בסמוך "ושמור צאתנו וכו'"? מכל מקום 
 )שבת א שמא(כים לומר לכתחילה. ישנן נוסחאות בראשונים שכך צריכי אין זה מעכב. ועוד, 

 
 יאמרטוב שקודם העמידה  אךאם טעה וחתם בהשכיבנו כמו בחול, אינו חוזר. 

, ויאמר כך: "ופרוש עלינו ועל ירושלים השםאת סיום הנוסח של שבת בלי שם 
ו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים". ברוך הפורש סוכת שלום עלינ, עירך סוכת שלום

 )כף החיים. שבת א שמ, שמא(יש טעם בנוסח של שבת דוקא. על פי הסוד כי 
 

 "ויכולו השמים"

)מסכת  אומרים "ויכולו" ג' פעמים: בעמידה, ולאחר העמידה, ובקידוש. ואמרו חז"ל

: כל המתפלל בליל שבת ואומר "ויכולו", נעשה שותף להקב"ה במעשה שבת קיט ע"ב(
בראשית. והביאור בזה, כי על ידי שמעיד שברא הקב"ה את העולם, אזי בני אדם 
מכירים בבריאה ובבורא, כי אם אין מי שיכיר בבריאה ובבורא, אבדה כל תכלית 

 ת א שמב()שבהבריאה, לכן באמירת "ויכולו", זוכה להיות שותף בבריאה. 
 

 

 מי זוכה להיות שותף של הקב"ה?

לכשיעלה זכרונה של השבת ההיא בליבם של אנשי ירושלים, ייתקפו רבים מהם 
סיומה של מלחמת העולם השנייה, כאשר הכוחות  תבצמרמורת עזה. היה זה לקרא

הגיעו כמעט עד שערי ארץ ישראל. ימח שמו וזכרו ים בפיקודו של הגנרל רומל יהנאצ
וכל  ,תינוקות של בית רבן התאספו ליד שריד בית מקדשנו לאמירת תהיליםאלפי 

י ירושלים התכנסו לשפוך שיח ותחינה לפני ריבון העולמים שיושיע את העם שאנ
 .הגרמנים היושב בציון מידי המרצחים

 

יל זצ"ל הורגשה בשבת ההיא חרדה ועה מזו'מויגם בבית מדרשו של האדמו"ר רבי של
 ,, שהתפרסם ברוב גדולתו, פרישותו וחסידותו, קידש כבר על הייןגדולה. האדמו"ר

בקודש ואמרו לו  והתכונן לגשת לסעודת המצוה. באותו רגע ניגשו אליו המשמשים
תגובתו של הרבי היתה: "מדוע לא אמרתם  שהגרמנים מצויים כבר בשערי ארץ ישראל.

ריו הקדושים, ואז ם אל מה רומזים דבמשמשילא הבינו ה לי זאת לפני הקידוש"?
נעשה שותף להקב"ה, וממילא  אומר 'ויכולו'הסביר להם במתק שפתיו: "הרי כל מי ש

קידוש, הייתי יכול הלפני  אתאם הייתם אומרים לי ז, לכן חלים כאן כל דיני שותפות
 לפעול אצל ה'שותף' ביתר שאת".

 

לא ייכנסו שהגרמנים והודיע אמר  ,ממקוה הטהרה כשיצא האדמו"ר למחרת בבוקר,
האדמו"ר הסביר  ירושלים מאויביה. נושעה בניסי ניסיםו ,וכך היה !בשערי ירושלים

אומר "ויכולו" שהרי מי ש, לאחר מכן את ה'שותפות' בין ישראל להקב"ה בענין השבת
מפרסם את אמונת האלוקים בעולם וכאילו מכריז קבל כל יושבי תבל שהעולם נברא 

פלא על אי בודד,  משל למלך שבנה ארמוןו .וינפשבששה ימים וביום השביעי שבת 
ובא אוהבו וצילם את הארמון והפיץ את התמונה ברבים כדי להראות את גדולתו של 

 כך השומר שבת ואומר המלך וחכמתו. בכך הופך האוהב ההוא לשותפו של המלך.
 לם., ונעשה שותף למלכו של עוקותו יתברךומפרסם את אל -השמים והארץ..."  לווויכ"
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כל האומר "ויכולו" בליל שבת, שני מלאכי השרת מניחים ידיהם  -נמחלים עוונותיו 
. והיינו, כי אדם )תלמוד ירושלמי(על ראשו, ואומרים לו: "וסר עוונך וחטאתך תכופר" 
יתברך ברא את עולמו  השםהמעיד בכוונה שלימה וברורה ובאמונה חזקה, ש

בששה ימים, וקידש את יום השביעי וברכו, הרי הביע בכך את יסוד היסודות של 
אמונת התורה. נמצא שגם אם הוא חטא חס ושלום, אין זה מתוך הכרה, וראוי 

לו כל עוונותיו,  וכתב האור זרוע: "האומר ג' פעמים "ויכולו", מתכפריםהוא שימחלו לו. 
וכן כתבו הראבי"ה, הרוקח, ארחות חיים, כל בו, אבודרהם ועוד. )שבת א  רה כולה".כל התווכאילו קיים 

 שמב. א רט(
 

 ברכת מעין שבע

שבע", דהיינו ברכה אחת שיש בה אחר אמירת "ויכולו", אומר הש"צ ברכת "מעין 
מחיה  ב.מגן אברהם.  -מגן אבות בדברו  א.ין שבע הברכות שבתפלה, כדלהלן: מע

 ד.האל הקדוש.  -האל הקדוש שאין כמוהו  ג.מחיה המתים.  -מתים במאמרו 
ונודה לשמו בכל יום  ה.שהיא ברכת העבודה.  ,רצה -לפניו נעבוד ביראה ופחד 

 ברכת מקדש השבת. ז.שים שלום.  -לאדון השלום  ו.מודים אנחנו לך.  -תמיד 

 
ם שדים שמזיקים להולך יחידי הטעם שתיקנו לומר ברכה זו, כי בזמנם היו מצויי

בלילה חוץ לעיר. וכיון שבתי הכנסת שלהם היו חוץ לעיר, היו חוזרים כל הקהל 
יחד בסיום התפילה, ואותם שאיחרו לתפילה, לא היו מספיקים לחזור עמהם והיו 
חוזרים ביחידות ומסתכנים. לכן תיקנו שיאמר השליח צבור ברכה זו, כך שבינתיים 

נמצא אפוא, שכל התקנה  את תפילתם ויחזרו יחד עם כולם.יסיימו המאחרים 
היתה רק לבתי הכנסת, כי למארגנים מנין בבתיהם לא היתה סכנה. לכן גם בזמן 
הזה אם מארגנים מנין ערבית של שבת בבית, כגון שיש חתן או להבדיל אֵבל, 

 )שבת א שעב, שעג(אין אומרים שם ברכת מעין שבע. 
 

ורה ותפילת ערבית בכל לילה, אין לומר בה ברכת מעין דירה שיש בה שיעורי ת
 )שבת א שעד(שבע, שלא תקנו חכמים ברכה זו אלא כשיש תיבה וספר תורה קבוע. 

 
הסמוכה לכותל המערבי, כיון שקדושתה חמורה, חשובה היא  -ירושלים העתיקה 

כבית הכנסת, ולכן אפילו אם מתפללים שם בבית, אומרים ברכת מעין שבע. אבל 
)הריב"ש, המנהגות, ארחות  כשאר הערים.דינם בשאר השכונות בירושלים, אין לאומרה ו

שלחן ערוך והרמ"א, הט"ז, בית דוד, מאורי אור, חיים, כל בו, מהר"י אבוהב, הרדב"ז, מהרלנ"ח, מהר"א ירושלמי, ה
מטה יהודה עייאש, כנסת הגדולה, אשל אברהם. וכן כתב רבי שמואל ויטאל בנו של רבי חיים ויטאל תלמידו של 
רבנו האר"י, וכן כתב הגאון המקובל מהר"ח כהן בספר טור ברקת, והגאון המקובל רבי משה אלבאז בספר היכל 

 פי הסוד שלא לאומרה. שבת א שעג(הקודש, ושיש טעם על 
 

 בהם מזלזלים אדם עולם, ובני של ברומו שעומדים דברים
טועים לברך ברכת "מעין שבע" בכל מקום. ומקרוב ראיתי בירושלים אשר שלצערנו ישנם 

וערבית  מנחה שם, ומתפללים פתוח מתאספים מנין אנשים בכל ערב שבת בכניסה לבנין מגורים
מקיימים ראשית, אינם כי  "עבירה גוררת עבירה", ועל זה אמרו ואומרים ברכת "מעין שבע".

 בית לו שיש מי כלכן אמרו: ו .הכנסת אלא בבית נשמעת אדם של תפילתו איןש דברי חז"לאת 
 .יצילנו השם, ולבניו ול גלות וגורם רע, שכן נקרא הציבור עם בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת

מאוד שקשה ברור ותפילה כזו, סי"א(.  צ סימן ו"עשו, ה"א פ"ח תפילה הלכות ם", רמב)מסכת ברכות ח ע"א
 לואגם ה וכל בר דעת יודה לזה, זולת העיקש והפתלתול.כל עובר ושב נראה, כאשר  לכוון בה
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עליו  שנראית להתפלל בבית הכנסת סמוך לפתח, מפני ישב , שלאס"כ( צ )סימן ערוך נפסק בשלחן

מראים  עי"ש. וגם כאן .לכוון יכול ואינו לחוץ שמביט מפני אושרוצה לצאת  כמשא כבד הישיבה
 שאינם הולכים לבית הכנסת, אף שיש להם בתי כנסיות קרובים.כמשא כבד עליהם שהתפילה 
מתרגלים לזלזל בתפילה, ומרגילים את  אלוכשמהנהגות ואין ספק לחוץ. הם  יםביטמוגם בקל 

 )מסכתחז"ל דרשו . וכבר הטוב יכפר בעד השם, וכדבר מטרידהדור הצעיר להתייחס לתפילה 

ֻרם(ט יב ליםיתה)על הפסוק  ע"ב( ו ברכות ו ת : "כ ְ ם", ִלְבֵני ֻזל  דָּ עולם  של ברומו שעומדים דברים אלו אָּ
 בהם. מזלזלים אדם תפילה, ובניכ
 

ד דעות הראשונים ומרן ם ברכת "מעין שבע", נגגולבד מכל הנ"ל, מרהיבים עוז בנפשם לברך 
בבית חתנים או בבית אבלים, ברכת מעין שבע , אין אומרים כתב הריב"שהנה כי  השלחן ערוך.
שם, והיתה בשדה במקום סכנת להכל באים לה לא תיקנוה אלא בבית הכנסת שילפי שמתח

ואין  חריםאין טעם זה של מאבבית חתנים ואבלים אבל  רים יחידים,למאחרים הנשא מזיקים
 ויצחק אבוהב בשם ספר המנהגות, וכן כתב יכתב הגאון רב שכןמרן הבית יוסף כתב וא יהיו ניזוקים. חשש שמ

 : אין אומריםס"י( רסח )סימן ערוך וזו לשון מרן השלחן .הרדב"ז, והרמ"א בדרכי משה ,הכל בו, הארחות חיים
הגאון  תב. וכניזוקים שיהיו לבוא כי אין טעם שמאחרים, ואבלים חתנים בבית שבע מעין ברכה

: ומצאתי בתשובת הריב"ש ובספר המנהגים שהעידו שנה[ 055-]רבי לוי בן חביב, לפני כ מהרלנ"ח
שהמנהג משנים קדמוניות שלא לומר ברכה מעין שבע בבית חתנים ובית אבלים, וחייבים אנו 

דבר זה בפוסקים הראשונים כי לא  במפורשתם. ונראה שזהו הטעם שלא הוזכר לקבל עדו
הוצרכו לכך, מכיון שמטעם התקנה מוכח שבבתי חתנים ואבלים אין לאומרה. וכבר הורה לנו 

ן לאומרה בבית חתנים הגאון מהר"י אבוהב, שהוא הגדול מכל בני דורו, הוראה למעשה, שאי
פה סאלוניקי, שהיה דבר  השםתס"ח יצא הקצף מלפני 'שנת הב ,כתב בשו"ת בית דודואבלים. ו

 תסתפקו אם לומר ברכהבתים ברחו מן העיר לכפרים אשר סביבות העיר, והורוב בעלי  ,בעיר
שאין לאומרה, שמקומות אלו דינם כבית  ופשוטמעין שבע, והשבתי שאין מקום לספק זה, 

חתנים ואבלים, שהמנהג פשוט שלא לאומרה, כמו שפסק מרן, ובודאי שאף כאן יש לתפוס 
מתפללים בבית איש מיוחד, משום ספק ר שאככמנהגינו שלא לאומרה בכפרים שמחוץ לעיר 

ן, מפני שדרים יהם במניותבספר מטה יהודה עייאש כתב, שהמתפללים בחצרוברכה לבטלה. ע"כ. 
בור, שלא תקנו ירחוק מבית הכנסת הקבוע, אין להם לומר ברכה מעין שבע אף על פי שהם צ

סת הגדולה, בשיורי כנכן כתבו ושל בית הכנסת קבוע,  פר תורהחכמים ברכה זו אלא במקום תיבה וס

זו למעשה, כאשר  וכן זכינו לקיים הלכה ע"כ. ועוד.אשל אברהם מבוטשאטש  ,מאורי אור ,מהר"א ירושלמי
כי בהיות וראינו גרנו בעיר כרמיאל יע"א בשליחות מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, 

, ואנשים רבים משכונתנו נמנעו ללכת אפילו בליל שבת לבית בעיר מעט בתי כנסיותשישנם 
דברי תורה הכנסת מחמת ריחוק המקומות, על כן קמנו וארגנו מנין בביתנו בכל ערב שבת, עם 

אנשים ויותר לקרב את הציבור היקר, ובזכות זה הכרנו יותר לנגד עינינו כשהמטרה  ,וחיזוק
והתחזקו בשמירת השבת, ובהנחת תפילין ועוד. ובכל ליל שבת, השליח ציבור לא היה מברך 

 ברכת מעין שבע, ומיד לאחר אמירת "ויכולו" של כל הקהל, היה אומר קדיש תתקבל.
 
: מז( )חזו"ע אבלות ג בזו הלשון , סייםכל הנ"לוק"ל עוד באריך מרן הראשון לציון זצאחר שההנה ו
עמד על המשמר  ת החושןרבנו הקצו :קצות החושןספר במבוא ל ה שכתבוהנני להביא כאן מו

לתו, אנשי י. ואירע מעשה בחבורה אחת מטובי בני קהלחן ערוךנגד כל שינוי מהכרעות הש
הלבנה בליל  ברכתו מתנועת החסידים, ונסב שם ויכוח הלכתי בענין מעשה ותלמידי חכמים שהי

אחר שהיו השמים מעוננים ולא היה ניתן לקדש הלבנה בזמנה, ועשו מעשה לברך מט"ז לחודש, 
בשם  סת הגדולהבהזכרת שם שמים, בהסתמכם על הכנ (ע"א )סנהדרין מבמתוך לימוד בגמרא 

לחן המאירי ורבנו פרץ, שאפשר לקדש הלבנה בליל ט"ז, היפך הסכמת רוב הפוסקים ומרן הש
ובצר להם נסעו להיכלו של  .קצות החושן יצא נגדם והכריז עליהם נידוי ושמתארב וה ערוך.

אך מה הופתעו משבאו  .הרב הצדיק החוזה מלובלין לשהות במחיצתו חודש ימים עד יעבור זעם
ו לבל יכניסו אותם לביתו עד עבור שלשים יום מזמן הנידוי ישמשמראו שהרבי הורה לללובלין, ו

כמה חמור הדבר לצאת נגד פסק  ,והשמתא שהקצות החושן הטיל עליהם. אתה הראת לדעת
 ע"כ. ישמע חכם ויוסף לקח.וכל שכן בנידון דידן. חולקים, שיש ראשונים ש ף על פי, אלחן ערוךהש
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ציבור כורע בברכת מעין שבע, כיון שאין זו חזרת השליח אין השליח  -כריעה 
 )שבת א שסז(ציבור ממש. ויש להודיע זאת בנועם לשליחי ציבור שאינם יודעים. 

 
אין לדבר בשעה שהשליח ציבור אומר "ויכולו" וברכת מעין  -ואתם תחרישון 

למה פניך הוריקו? ומעשה בחסיד שראה בחלום אדם שנפטר שהיו פניו מוריקות, אמר לו שבע. 
 ", ובברכת מעין שבע, ובקדיש.אמר לו מפני שהייתי מדבר בשעה שהציבור אומרים "ויכולו

 
בכל פעם שאדם עומד ורואה שתיכף מגיע השליח ציבור לקדיש, לא  -עמוד עמדי 

ראוי שימהר לשבת, מפני שניכר שעושה כן כדי לפטור את עצמו מלעמוד בקדיש. 
על כן, בסיום ברכת מעין שבע לא נכון למהר לשבת, אלא ישארו לעמוד עד סיום 

נו האר"י ז"ל לישאר וכן נהג רבעניית 'יהא שמיה רבא...', שכל זה לא אורך חצי דקה. 
 )ה"ע א פט( וכמבואר בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה".כשהוא עומד.  שתפסוֹ עומד בכל קדיש 

 

 

 הטועה בתפילות שבת  
 כוונה בתפילה

 )בן איש חי( הסידור דוקא. מתוך ויתפלל חול, לישים לב שלא יטעה להתפלל תפילה ש
 

 טעה והתפלל של חול

טעה באחת מתפילות השבת והתחיל 'אתה חונן' ונזכר באמצע הברכה או באמצע 
ברכה אחרת כתקע בשופר וכדומה, יגמור את הברכה ויחזור לנוסח של שבת 

]והטעם בזה, מפני שמעיקר הדין היה צריך להתפלל נוסח של חול ורק "אתה קדשת" וכו'. 
ראש חודש, אלא שחז"ל לא הטריחו את להזכיר שבת בברכת רצה, כמו שמזכירים יעלה ויבוא ב

ואולם אם טעה בתפילת מוסף והתחיל של  מפני כבוד השבת[.ארוכה הציבור בתפילה 
 )שבת א שמו, שמז(חול, יפסיק מיד באמצע הברכה, ויחזור לומר "תכנת שבת". 

 

 במה דברים אמורים? שטעה ואמר 'אתה חונן', אבל אם אמר רק תיבת 'אתה'
ואמר 'אתה' כדי להמשיך 'חונן לאדם דעת' ופתאום נזכר שהיום שבת,  ]בין אם חשב שהיום חול

של שבת. ואפילו טעה , ימשיך בין אם ידע שהיום שבת, אלא שמהרגל לשונו אמר 'אתה'[
כיון שאנו בשחרית, ובמקום 'ישמח משה' אמר 'אתה', יחזור לומר 'ישמח משה'. 

 להלן.דבתפילות שבת, והחליף זו בזו, שאינו חוזר, כמחשיבים אותו כאילו טעה 
 
שבודאי צריך לסיים  'אתה חונן'טעה ואמר בדין שנראה שמכיון שאפילו זו לשון מרן זצוק"ל: וו

טעה ברכת אתה חונן, אם לא עשה כן, אלא מיד פנה לאתה קדשת, וחתם מקדש השבת, ונזכר ש
התפלל של  ל כל פניםשהרי ע ,ד אינו חוזרבדיעב כל מקוםהיה לו לסיים אתה חונן, משדין ב

לכך במחלוקת הפוסקים אי , מעכבתלת החול אינה ישבת כהוגן. נמצא שסיום הברכה של תפ
 (, שמז)שבת א שמו ע"כ. בדין אם אמר רק תיבת "אתה", שב ואל תעשה עדיף.

 

טעה והתפלל של חול, אם נזכר אפילו באמצע פסוק 'יהיו לרצון אמרי פי' האחרון, 
, אבל אם בא לעקור ]אתה קדשת בערבית, ישמח משה בשחרית וכו'[ חוזר לשל שבת

ם אם לפחות הזכיר "שבת" באחת ולוארגליו ולומר 'עושה שלום', חוזר לתחילת העמידה. 
הברכות בעמידה, כגון שאמר "רצה במנוחתנו בשבת קדשנו", יצא. וכן אם טעה במוסף והתפלל 

פים ומוס ם כסדרםתמידי חובותינוקרבנות  את לפניך עשהנ"יהי רצון ש אמרשל חול, אבל 
 חיי אדם כח ד( )סימן רסח ס"ד. שבת א שנב. עיין כהלכתם", יצא. כי העיקר במוסף להזכיר הקרבנות.
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 שליח ציבור
שטעה בחזרה ואמר 'אתה חונן', אינו גומר את הברכה כיחיד שטעה, אלא  "צש

 )שבת א שמט(ציבור יתפלל של חול בשבת. ה שלשלא נאה שהשליח שבת. של מפסיק וחוזר ל
 

 טעה בכפליים
]ותן טל ומטר שבמקום לומר ברך עלינו  ]בחורף[טעה והתפלל של חול, ועוד טעה 

ואחר כך נזכר שהיום שבת, אם נזכר קודם שהתחיל  ]ותן ברכה[,, אמר ברכנו לברכה[
ה", ויחזור בברכת תקע בשופר, יאמר שם: "ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמ

. אבל אם נזכר אחר שהתחיל תקע בשופר, יפסיק מיד ]אתה קדשת וכו'[ לשל שבת
 )שבת א שמט(וכן הדין בטעה בקיץ להיפך. היכן שנזכר ויחזור לשל שבת. 

 

 טעה בערבית
]כגון שהתפלל של חול, או הטועה בערבית של שבת באופן שעליו לחזור ולהתפלל 

ולא התפלל מנחה בערב שבת שעליו להתפלל ערבית שתים  שאמר משיב הרוח בקיץ, או שנאנס

בברכת מהשליח ציבור ן לצאת ידי חובה , ולא חזר להתפלל אלא התכוו[בזה וכיוצא
, יצא. ומי שאינו יודע להתפלל, יש לייעץ לו לכתחילה לצאת ידי חובה מעין שבע

מר לשליח ציבור שיכוון להוציאו אולכתחילה י )שבת א שפה, שפז( בברכת מעין שבע.
 , יצא ידי חובה.כיוונואף אם לא  בדיעבדידי חובה, והוא יתכוון לצאת, אך 

 
, לדעת ריג( )סימן יוסף ביתוכתב מרן ה .ישנה מחלוקת האם מצוות צריכות כוונה או לא ,כידוע

ומר האדעת אבל ל להוציא את השומע, ןולהתכו המברך צריך ,כוונה צריכות ותומצהאומר 
 ,להוציאו ןותכוה לא חברו וגם לצאתהשומע  ןותכוה לאאם  אף ,כוונה צריכות אינןשמצוות 

 ריג). ע"כ. ולהלכה פסק מרן השלחן ערוך (כט ע"א) כמבואר במסכת ראש השנה ,יצא ששמע כיון

 ועד לתהימתח שמע לא אם כןא, אמן יענה לואפי, הברכה בשמיעת חובתו ידי יוצא אין: (ס"ג
ע"כ. על כן הנכון  .חובתו ידי להוציאו ם כןג ןהתכוו והמברך ,חובתו ידי בה לצאת ןותכווה סופה

שאל,  פעלים רב ת"בשונה אם לא כיוון יצא, כי הציאו, אבל שיאמר לשליח ציבור שיכוון להו
אין השליח ציבור מכוון  והלא, שבע מעין תברכ בשמעו להיתפ די חובתי יוצאאדם  היאך

דעת רוב יש לומר לפי עוד ו, )שבת א שפד(כתב מרן זצוק"ל ו ?חובה את הציבורלהוציא ידי 
 כוונתין צריך אמוציא ידי חובה את חברו, שר , ולכן כאכוונה ין צריכותא ותוצהראשונים שמ

, משולם נורב ,א"הריטב, א"הרשב, ף"הרי, גאון שרירא רב ,גאון האי רבכן דעת ו] ,לצאת ומשמיע שומע
 ראשונים[.ה רוב פסקו ןשכ ז"והרדב ירוחם רבנוו המאירי ווכתב. המאורות ובעל ,ההשלמה, זרוע אור, ה"ראבי

ליח הש מפי שבע מעין הברכ בשמיעת בה להקל יש ,רשות שהיא ערבית לתיבתפ לפחות אם כן
יש ]ובדרך אגב . הצא ידי חובוהשליח ציבור לא כיוון להוציאו, יאף אם ומבואר ש .ע"כ ציבור.
עליו לשתוק ולשמוע את הקדושה שעמידה והגיע השליח ציבור לקדושה, פילת התפלל תהמבענין לדון 

את השומעים,  הוציא ידי חובהכוון לאף אם השליח ציבור לא בקי ל לפי האמור,ו .ידי חובה ולצאת
ועתה  ערבית שרק עיקרה רשותתפילת אם ב ,הרי זה קל וחומר, שישתוק וישמע ויצא ידי חובת קדושה

קדושה ב, כל שכן וא התכוון להוציאליח ציבור להשאם ידי חובה אף יוצא בכל זאת , קבלוה כחובה
את היחיד. והסכים  להוציאועיל מבודאי אלא חובת ציבור, שכלל על כל יחיד ויחיד  השאינה חוב

 .[ו יצחק יוסף שליט"ארבנהגאון הראשון לציון מורנו עימי 

 

 טעה במנחה
 של ערבית ותעמיד מתפלל במוצאי שבת שתי ,שבתשל ולא התפלל מנחה  נאנס

ר "אתה אמטעה וואם  .בשניהלא בראשונה ור "אתה חוננתנו" יאמו ,של חול
 ,בראשונהולא  בשניה אמרהפך וואם  .יצא בכלל, אמראו לא  ןשתיהחוננתנו" ב

, וחוזר להתפלל עמידה שלישית בשביל תשלומין שניהיצא ידי חובת ערבית ב
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למנחה. על כן, אם טעה ולא הזכיר בראשונה, לא יזכיר גם בשניה, כדי שלא 
התכוון בפירוש שהראשונה לתפילת ערבית אם יעשה את הטפל עיקר. ובכל אופן, 

יצא ידי  ,בראשונהולא  בשניה אמרוהשניה לתפילת תשלומין, רק שהתבלבל ו
 ועיין בזה בהרחבה בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה". )סימן קח ס"י. שבת א שס( חובת שתיהן.

 

 טעה בין תפילות השבת

טעה בערבית ואמר 'ישמח משה', או שבשחרית אמר 'אתה אחד', או שבמנחה 
אמר 'אתה קדשת' וכיוצא, אם נזכר קודם שחתם 'ברוך אתה ה' מקדש השבת', 

 )שבת א שנג(אחר שחתם הברכה, יצא. אם נזכר  יחזור לנוסח של אותה תפילה, אבל
 

 טעה בתפילות שבת והתפלל מוסף

טעה בשחרית והתפלל מוסף, ונזכר אחר שחתם "מקדש השבת", יצא ידי חובת 
'ישמח משה'. ואם טעה בערבית  -מוסף. ובסיום העמידה, יחזור להתפלל שחרית 

 )שבת א שנג(, יצא. או במנחה ואמר 'תכנת שבת' ונזכר אחר שחתם "מקדש השבת"
 

 טעה במוסף והתפלל תפילת שבת

טעה במוסף והתפלל תפילה אחרת של שבת, ונזכר מיד אחר שחתם "ברוך אתה 
]ולא יחתום מקדש השבת", יחזור לומר 'תכנת שבת', עד 'זכר למעשה בראשית'  השם

אחר ואם נזכר  וימשיך רצה. מקדש השבת", כי ספק ברכות להקל[, השםשוב "ברוך אתה 
נכון שיוסיף בברכת רצה: "ונעשה לפניך קרבן מוסף כראוי", ו שהתחיל רצה, יצא ידי חובתו.

ואם לא הוסיף, נכון שיבקש מהחזן שיוציאו ידי חובה  .]ותחזינה עינינו[ואתה ברחמיך וימשיך 
 )שבת א שנג(. , ולא יענה "ברוך הוא וברוך שמו" ו"מודים דרבנן"בחזרה

 

 וראש חודשמוסף של שבת טעה ב

מאחר ורבו פרטי הדינים והדעות במי שטעה בתפילת מוסף של שבת וראש חודש, 
והתפלל מוסף של שבת או מוסף של ראש חודש שחל בחול, על כן, בכל בית 
הכנסת, יכריזו קודם אמירת הקדיש של מוסף, שיפתחו הציבור את הסידורים 

ולא יתחיל החזן את ב"מוסף של שבת וראש חודש" שאומרים בו "אתה יצרת", 
הקדיש עד שיוודא שכולם פתחו במקום הנכון. ובכל זאת, מי שטעה והתפלל מוסף 

חוזר להתפלל  של ראש חודש לבד או מוסף של שבת לבד וסיים את העמידה,
 ואם נזכר קודם שסיים את העמידה, .)חזו"ע חנוכה שיג(מוסף של שבת וראש חודש 

 ם בזה.דיני דה" כמה פרטיעיין בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאג
 

 תשלומיםתפילת 

נאנס ולא התפלל ערבית של שבת, עליו להתפלל עמידה של שחרית פעמיים, 
ויאמר בשתיהן "ישמח משה". ואם אמר "אתה קדשת" או "אתה אחד", יצא. וכן 

יתפלל עמידה של מנחה פעמיים, ויאמר בשתיהן ם נאנס ולא התפלל שחרית, א
 )שבת א שנח, שסא( "ישמח משה" או "אתה קדשת", יצא."אתה אחד". ואם אמר 

 
אם הוא מנחה, הועתה הגיע זמן  ,בבוקר ולא התפלל שחרית ומוסף נאנסמי ש

ויחד עם חזרת הש"צ יתפלל שוב עמידה  ,בציבור, יתפלל עמידה של מנחהמתפלל 



ת  |   777 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

של מנחה בשביל תשלומי שחרית, כדי שירוויח מעלה של תפילה בציבור, ואחר 
ואחר כך יתפלל מוסף. אבל אם הוא מתפלל ביחידות, יתפלל עמידה של מנחה, 

ת. חריש שלומייתפלל שוב עמידה של מנחה בשביל ת עתהוכי זה זמנה, כך מוסף, 
 )חזו"ע חנוכה רסד(

 
 )סימן קח ס"ו(ן לו תשלומין. מי שלא התפלל מוסף ונזכר בלילה, אי

 
 

 שולחן שבת  
 מקום השולחן

: "יכין לכבוד שבת מקום הסיבה נאה, כמו שמתקנים )ח"ג רעב ב(כתוב בזוהר הקדוש 
על כן, יש לערוך את השולחן  ."השבת היא המלכה והיא הכלהחופה לכלה, כי 

 במקום נאה ומשובח, וכן נהגו רבים לאכול בשבת בסלון שהוא מקום נאה יותר.
 

 מערכת כלים מיוחדת

כו"ם, על כל אדם להקפיד שתהיה לו מערכת כלים מיוחדת לשבת הכוללת: סט ס
נאים ומיוחדים לשבת, כי אין זה מכבוד השבת  סט צלחות, כלי הגשה וכוסות

חול, וכל שכן כשאינם סט אחד וכל אחד אוכל ושותה  ם שללשתות בכלילאכול ו
 הכלה. -בצלחת וכוס שונים, שהרי זה זלזול וחוסר חשיבות בכבוד שבת המלכה 

שהיה מכין את הבית לקראת שבת, ומוציא רב נחמן על ( א"שבת קיט ע)מסכת כן אמרו בגמרא 
רבי היו באים מר: אילו ואוהיה  שבת.ניס את כלי הסעודה של כאת כלי הסעודה של חול ומ

 לבקרני בביתי, וכי לא הייתי מגיש לפניהם בכלים מכובדים?! אמי ורבי אסי

 
ומכל מקום במקרה שהאשה אינה חשה בטוב וכגון אחרי לידה וכיוצא בזה, או 
בשבת חתן שרבו האורחים, ואין מי שישטוף את כל הכלים, ישתמשו בכלים חד 

 מפני כבוד השבת, ולא בכלים חד פעמיים פשוטים.פעמיים נאים ויפים 
 

 ת השולחןזמן עריכ

יש לערוך את השולחן מבעוד יום, כמו שעורכים שולחן מבעוד מועד לקראת 
הכלה ששמחים בבואה, ולא בלחץ ברגע האחרון. ואולם, אם בא לביתו  -המלכה 

 רסב ס"א( סי') באורך רוח ובסבלנות. וראה שהשולחן אינו ערוך כראוי, יעזור לעורכו

 

 זריז ונשכר

כשיבוא לביתו, ימהר לקדש ולאכול מיד, שבזה מראה חביבותו לשבת, שמקדשו 
מיד בכניסתו. על כן, לא יתעכב בשיחה עם המתפללים, ואפילו בדברי תורה, אלא 

)מסכת ואמרו בגמרא  ג עא(")סימן רעא ס"א ומשנ"ב. ח יזדרז לביתו, וזוכה בזה לאריכות ימים.

 ".מהדר אזוזי זוזי דרבנן, אמר להו: במטותא מינייכו, לא תחללוניה: "רבי זירא (ב"שבת קיט ע
מחזר היה  ,תורהדברי ב םמדברישל תלמידי חכמים  רש"י כשהיה רואה זוגות זוגותופירש 

 נוגים.לבטל תע אותה תחללו ללכו והתעסקו בעונג שבת, וא בקשה מכםאחריהם ואומר להם: ב
 

 מעלת נשיקת ידי ההורים וברכתם

הן אמת שתמיד יש ענין לנשק את ידי ההורים ולקבל ברכתם, אך חשיבות יתירה 
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ישנה בנשיקת ידיהם בשבת. ועל דרך הסוד, מעלה גדולה יותר יש בנישוק ידי 
האם. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י, שבברכה זו מבטלים ההורים כל הקפדה 

]הרב שעלולה להזיק לבניהם, אם הקפידו עליהם במשך השבוע. וגם הרב יעב"ץ 

שבת, שאז חל השפע כתב, המנהג לברך את הילדים בליל  יעקב עמדין בן חכם צבי[
וראוי להמשיכו עליהם, כיון שאין בכוחם להמשיך את השפע במעשיהם מחמת 
קטנותם, אבל על ידי הגדול יורד השפע ונאחז בקטנים ביותר, כיון שעדין לא 
טעמו טעם חטא. ומכל מקום גם הבנים הגדולים יקבלו ברכה מאבותיהם. ע"כ. 

 ג תקכ(")שבת ב יז. ח
 

ברכתם. וכך היה  ידי הוריו ולקבלאת גם בן נשוי, נכון שילך בליל שבת לנשק 
נוהג רבנו האר"י ללכת לבית אמו הרבנית שרה ע"ה ולנשק ידיה. אך אם מחמת 

 ג תקכג(")חכן נגרם צער לאשתו ובני ביתו שמתעכב הקידוש, ילך להוריו בזמן אחר. 
 

 

 המתין בגשם כדי לנשק את ידי אמו

ישועה בסיס זצ"ל, רבה של תוניס, נהג לסור לבית אמו בכל ליל שבת הגאון רבי 
בשובו מבית הכנסת ולנשק ידיה. ליל שבת אחד בשלהי חודש טבת, יצא הרב מבית 
הכנסת אל רוחות הזעף ומטרות העוז. גונן על ראשו במצנפתו, ומיהר את צעדיו. 

עריכת השולחן וסידורו. בהגיעו אל הבית הטה אוזנו, ולא שמע את התכונה הרגילה של 
אמר לנפשו: יתכן שאמי נחה מעט, נרדמה מעמל יומה, ואם כן, יתכן שפתיחת הדלת 
תעיר אותה. עמד בחצר, והגשמים ממשיכים לרדת בזעף, ורוחות עזות מנשבות. וכך 
עמד, עד ששמע את אמו מהלכת בבית, ואז נכנס בדחילו ורחימו כולו נוטף מים לנשק 

 ג שנח( )מעין השבוע ידה.
 

 

 ברכת המלאכים

ים לו לאדם בערב שבת מבית )מסכת שבת קיט ע"ב( אמרו חז"ל ו ִ : שני מלאכי השרת ְמלַּׁ
הכנסת לביתו, אחד טוב ואחד רע. וכשבא לביתו ומצא נר דלוק, ושולחן ערוך, 
ומיטתו שיושב עליה מוצעת, מלאך טוב אומר: "יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך", 

"אמן" בעל כרחו. ואם לא מצא כן, מלאך רע אומר: "יהי רצון ומלאך רע עונה 
 שתהא לשבת אחרת כך", ומלאך טוב עונה "אמן" בעל כרחו.

 

 שלום עליכם

בבואו לביתו יאמר בשמחה ומאור פנים: "שבת שלום". אחר כך יתאספו כל בני 
מלכי המלכים הקב"ה".  מלךהבית סביב השולחן ויאמרו יחד: "שלום עליכם וכו' 

 )שבת ב יג(. מלך[מ יאמר ]ולא

 

 "ואת עלית על כולנה" -"אשת חיל" 

פרק "אשת חיל מי ימצא...", וכשיגיע לפסוק: "רבות בנות עשו חיל",  יאמרו בנעימה
בשבילו,  -ויחדיר בעצמו שאשתו  "ואת עלית על כולנה".יצביע על אשתו ויאמר: 

 היא רצון וחשק להיות כן.אף אם עדין איננה כן, תחוש היא עולה על כולן, ו
 
שר "אשת חיל...", ומוסיף בהדגשה היה ל שבת שבבואו לביתו בלי שך זצ"ל סופר על הגאון הרבמ

 נד()ספר "מרן ראש הישיבה" עמוד  ואת עלית על כולנה".מרובה את הפסוק "רבות בנות עשו חיל, 
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 אזמר בשבחין

בשבחין", שחיברו רבנו האר"י ז"ל. ומכל מקום אם יש יש אומרים פיוט "אזמר 
 טורח לבני הבית ומאבדים סבלנותם, יקצר בכל אלו.

 
 

 קידוש של שבת  
 מן התורה

מצות עשה מן התורה לקדש את השבת בכניסתו, שנאמר: "זכור את יום השבת 
לקדשו", כלומר, ֹזכרהו זכירת שבח וקידוש. ולגודל חשיבותה ומעלתה של זכירה 

 )שבת ב ט(זו, הצריכו לאומרה על היין. 
 

 

 עושר בזכות הקידוש

אג שבכל במקומו של רבי זכאי קשה היה מאוד להשיג יין, אך רבי זכאי התאמץ וד
ליל שבת יהיה לו יין לקידוש. פעם אחת לא היו לו די מעות והצטער מאוד. כשראתה 
אמו הזקנה את צערו, מה עשתה? היתה לה מטפחת נוי מיוחדת לשבת, מכרה אותה 
וקנתה יין לקידוש. בבוא רבי זכאי בליל שבת, ראה את אמו לובשת מטפחת פשוטה, 

יט אל השולחן וראה את היין, הבין מה ולא את המטפחת הנאה כבכל שבת. כשהב
עשתה, וברכה על כך. לשנה הבאה, התעשר וקנה לאמו מטפחת משובצת בזהב 

חביות יין, וכשנפטר רבי זכאי, השאיר  555ומרגליות. וכשנפטרה אמו, השאירה לו 
 )מסכת מגילה כז ע"ב(חביות יין, בזכות זהירותו במצות הקידוש של שבת.  5,555לבניו 

 

 

 טעימה קודם הקידוש

וישתה. וכן  מים. ואם הוא צמא מאוד, יקדש אסור לטעום קודם הקידוש אפילו
 )שבת ב ע( , תקדש ותשתה.בעלה בואשיאשה שצמאה וקשה לה להמתין עד 

 
יש לחנכו שלא לטעום  ]משש ומעלה, כל ילד לפי שכלו והבנתו[,קטן שהגיע לחינוך 

 ג שכא(")חקודם הקידוש. אולם אם קשה לו להמתין, מותר לתת לו לאכול ולשתות. 
 

 לשם יחוד
והנכון לומר בו: "הריני בא לקיים מצות קידוש על  .יש נוהגים לומר "לשם יחוד" קודם הקידוש

ה לקדש את היין". ולא כמו שכתבו בחלק מהסידורים, "הריני בא לקיים מצות עשה מן התור
השבת, ולקיים מצות עשה מדברי חכמים לקדש על היין", כי לדעת הרבה פוסקים כבר יצא ידי 

מקדש השבת", ואיך יאמר "הריני בא  השםחובת קידוש מהתורה כשאמר בתפילה "ברוך אתה 
הרוקח, ]רש"י, רבנו חננאל, רבי שמואל הנגיד, הראב"ן, . וכן לדעת כמה פוסקים מהתורה"לקיים מצוה 

מדברי הקידוש על היין הוא מהתורה, ואיך יאמר "הריני בא לקיים מצוה  רבנו קלונימוס ועוד[
 )ה"ע ג לג. שבת ב י(". חכמים

 

 נשים

 )סימן רעא ס"ב. שבת ב כא(נשים חייבות בקידוש ליל שבת מן התורה. 
 

". דהיינו כל מצוה ]גורם[בידינו: "נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא  ויש להבין, הרי כלל
שזמנה קבוע, האשה פטורה מלעשותה. כגון נטילת לולב שזמנה קבוע בחג הסוכות. ציצית, שזמנה 
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כיוצא בזה. ומעתה, למה לא , שזמנן קבוע בחול ולא בשבת, וכל קבוע ביום ולא בלילה. תפילין

קבוע, בכל ישנן מצוות שהגם שזמנן  תשובה:תהיינה פטורות גם מקידוש שזמנו קבוע בשבת? 
זאת הנשים חייבות בהן, כגון מצוה שיש בה גם מצות לא תעשה, אזי כשם שחייבות בלא תעשה 

בות גם בעשה. למשל: אשה חייבת כך חיי]כי בכל מצות לא תעשה שבתורה נשים חייבות, אף שזמנן קבוע[, 
למצות  אכילה מצה בפסח בליל הסדר, אף שזמנה קבוע, כיון שסמכה התורה מצות אכילת מצהב

לא תעשה של "לא תאכל חמץ", ללמדנו שכל מי שנאסר באכילת חמץ, חייב באכילת מצה. 
והוא הדין גם לקידוש: נאמר בתורה בפרשת יתרו: "זכור את יום השבת לקדשו", ובפרשת ואתחנן: 

: "זכור ושמור בדיבור אחד )מסכת שבועות כ ע"ב( "שמור את יום השבת לקדשו", ואמרו חז"ל
ללמדנו שכל מי שחייב ב"שמור", דהיינו שלא לחלל את השבת, כך חייב ב"זכור", שזו נאמרו", 

 )שבת ב כא( מצות עשה לקדש את השבת. לכן גם הנשים שחייבות בשמירת שבת, חייבות בקידוש.
 

 קטנים

 )שבת ב מו(מצוה לחנך את הקטנים מגיל שש לקידוש, ויקשיבו היטב ולא ידברו. 
 

בבית בשבת, יכולה הֵאם לקדש גם לבני ביתה הגדולים.  לא נמצאאם האבא 
פשוט שילד פחות מגיל בר מצוה, בכל אופן ואין צריך שדוקא בנה גדול יקדש. ו

נו חייב בעצמו בקידוש, ורק אביו מצווה ]כי אי אינו מוציא אחרים ידי חובת קידוש,

יודעת לקדש וכל ה ולכן אם האם אינ לחנכו, וכל שאינו מחויב, אינו מוציא אחרים[.
ילדיה קטנים, יאמר הקטן את נוסח הקידוש, ואמו תאמר אחריו מילה במילה. 

 )סימן רעא ס"ב. שבת ב כד, לח(
 

 חתן בר מצוה

, רשאי לקדש על היין להוציא ידי ]יום הולדתו בשבת[נער שנעשה בר מצוה בשבת 
בתאריך העברי, ואין  25-]ופשוט שיום "בר המצוה" נקבע לפי יום הולדתו ה חובה לאחרים.

)שבת ב  קשר לתאריך הלועזי כלל. ומתחילת הלילה בצאת הכוכבים, הוא נעשה גדול לכל דבר[.
 מה, מז(

 
לקדש ולאכול בזמן פלג המנחה, ועתה נעשה בנו בר מצוה בשבת, ישתדל להמתין והרגיל להתפלל 

ולא לקדש לפני צאת הכוכבים, כי עד אז נחשב בנו קטן ואינו חייב בקידוש. אבל אם קשה לו 
להמתין, יקדש מוקדם, והנער בר מצוה יקדש לעצמו לאחר צאת הכוכבים. והוא הדין בכל זה 

 ג רפג(")שבת ב מג, מז. ח. לנערה בת מצוה שתקדש לעצמה
 

א  )שבת ב נב(את האחרים ידי חובתם. התורה, ומוציא חייב בקידוש מ -[ עיור] סֹומֵּ

 

 עד מתי יכול לקדש?

ואם מקדש מי שלא קידש בליל שבת, חייב לקדש ביום כנוסח הקידוש של הלילה. 
הסעודה, הנכון שישתה , אבל אם אינו מקדש בעת גרם[ 02]בעת הסעודה, די שישתה רוב רביעית 

, כדי שיחשב לו "קידוש במקום סעודה", וכמבואר להלן. ואם נזכר שלא קידש גרם[ 45] רביעית
בבין השמשות של מוצאי שבת, תלוי הדבר, אם התפלל בשבת אפילו תפילה אחת, יצא ידי חובת 

ברכות להקל  קידוש מהתורה, וחיובו לקדש על היין רק מדרבנן, וכיון שהוא בבין השמשות, ספק
 )שבת ב ע, עג(ולא יקדש. אבל אם לא התפלל כלל, יקדש, כי עדין יש לו חיוב לקדש מהתורה. 

 

 מדיני הכוס

ה -סוג הכוס  הדין ומיוחדת ככוס כסף וכיוצא. אך מ מצוה להדר לקדש על כוס יפָּ
 )שבת ב נד, שבת ג מז( וס חד פעמית מפלסטיק או נייר עב.כל הכוסות כשרים, אפילו כ
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 קצת שתכיל וטוב .[גרם 45] יין רביעית של כמות תכיל שהכוס צריך -גודל הכוס 
 .כהלכה רביעית כמות תשאר עדין, מעט ישפך שאם כדי, יותר

 
 מ"ל. ואם מודדים זאת בשקילה, ישנו הבדל בין משקל המים למשקל 42שיעור רביעית הינו 

 84-מ"ל הינו כ 42שיעור  -גרם, וביין ]שהוא קל יותר[  42מ"ל הינו  42שיעור  -היין, שבמים 
 גרם. 45לכן יתן  -שאין נכון לדקדק כל כך, וגם המשקל בין סוגי היין משתנה גרם. רק 

 
המשנה  רושהרמב"ם בפי: כתב )שבת ב נג(וזו לשון מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

הרביעית מן היין תכיל כ"ו דרהם, ומן המים קרוב לכ"ז דרהם. והואיל וכל , ב("מ "אעדיות פמסכת )
מ"ל מים, יש  42-. ע"כ. והיינו שכדי להגיע לגרם, די בשמונים גרם מן הייןלשה דרהם הוא ש

מ"ל יין. וכמו כן,  42גרם, ובזה נקבל  84גרם מים, לא כן ביין שהוא קל יותר, די לתת  42לתת 
 מ"ל שמן. 42גרם כדי לקבל  84-די בפחות מ ,ותר מייןבשמן שהוא קל י

 
על פי המסורת שבידינו שהיא מסורת רביעית, הפרשת חלה ועוד, מיוסדים  ים אלו שלשיעור

רמב"ם ובשלחן ערוך ובכל האחרונים לאורך קדומה ומוצקה דור אחר דור בלי ספק, וכמבואר ב
שלדעת הגאון החזון איש שיעור רביעית הוא הגאון רבי חיים נאה. ואף , וכמו שבירר כל הדורות

עדות על  הובספר מסורת שאבדה הובאמקום רבים מהפוסקים חלקו על זה.  גרם, מכל 205
כן ושהיו כפי שיעור הגר"ח נאה.  ן איששל אבי החזועל הגביע ור שמח, והגביע של הגאון הא

און רבי אליהו בירושה להגועבר , סלנטמ ישראל רבישל  הגביעעל  בות והנהגותבתשוהעיד 
לא הניחתו אשתו הרבנית  ן איש,חזוהדסלר בעל המכתב מאליהו, וכשביקש להחמיר כפי שיעור 

מצאנז רבי חיים  הגאוןהגביע של ש כתב במשנה הלכותו. רבי ישראל מסלנטחמיר יותר מלה
גאונים ואיך נאמר שכל העולם כולו חכמים ו ;הכוס של הגר"אוכן  ,היה כשיעור הגר"ח נאה

ואבותינו מסרו לנו, ואב מסר לבנו  ,השיעור שקבלו ונהגו בו יום יוםאת וצדיקים כולם שכחו 
והצדיקים  ל שם טוב,עד משה רבנו, וכן ראינו אצל רבותינו הצדיקים והחסידים תלמידי בע

בעל הפני מנחם העיד שהגביע של אביו בעל האמרי אמת גם  ע"כ. .והחסידים תלמידי הגר"א
מאיר קרליץ  ירב ן אישהגרש"ז אוירבך העיד, שאחיו הבכור של החזוו יעור הגר"ח נאה.היה כש

זקן הרבנים בוילנא והיה כשיעור הגר"ח  ,חשק שלמההגאון בעל קידש על גביע שירש מחותנו 
 רי"שכתב הגכן וכתב בהליכות שלמה, עיקר ההוראה היא כמו שבירר הגר"ח נאה בספריו. ו נאה.

אלישיב, מנהג ארץ ישראל מאז ומתמיד כשיעור הגר"ח נאה, וכבר הודעתי דעתי שהוא השיעור 
 )ילקו"י חנוכה קנו, קנח( וכן דעת הגאון רבי יעקב פישר ועוד.המקובל ושכך נהגו ונוהגים. 

 
הכוס תהיה שלימה, לא סדוקה ולא פגומה אפילו בשפתה. וישים לב בעיקר  - םשל

בכוס זכוכית, שמצוי ששפתה נפגמת. וכן יקפיד שגם הבסיס של הכוס יהיה שלם. 
 ג שפג(")שבת ב נד. חובכל אופן אם אין לו כוס שלימה, יקדש אפילו בכוס שבורה. 

 
, וישטוף אותה מבחוץ. את הכוס במים מבפנים ]ישפשף[ידיח  -שטיפה והדחה 

אך על פי  .)שבת ב נד(ואולם אם הכוס נקייה, מן הדין אינה צריכה שטיפה והדחה 
 ג שעט(")בן איש חי. חהקבלה, יש להדיח ולשוטפה קודם הקידוש, אפילו אם היא נקייה. 

 

 מדיני היין

אדום, יין ואם יש לו יין לבן ומעט מצוה לכתחילה לקדש על יין אדום.  -יין אדום 
)שבת ב פב, פד. שבת ה לו,  .כמבואר להלן ,, ואין בזה איסור צובעיערב מהיין האדום בלבן

 מב(
 

לכתחילה אין מקדשים עליו. אך אם אין לו יין אחר, מקדש עליו.  -יין שריחו רע 
 )שבת ב עח(ואם עירבו ביין אחר ונתקן ריחו, מקדש עליו. 
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אך אם אין לו יין אחר,  .קדש עליולא י - ]שהיה רוב הלילה ללא כיסוי[יין מגולה 
 ג תקנ(")שבת ב עח. חקדש עליו. ויין מגולה במקרר או בארון, אינו נחשב מגולה. י
 

ואם לא השיג יין אחר, יקדש על הפת ברכתו "שהכל נהיה בדברו".  -יין שרובו מים 

ויש מבני אשכנז המברכים עליו 'הגפן' ומקדשים עליו. אך לדעת הגאון וכדלהלן. 
לא  ,והזהירים במעשיהם עוד, אף לבני אשכנז ברכתו 'שהכל'.רב אלישיב זצ"ל וה

 ג תקפג(")כן דעת הלבוש, אליה רבה, פמ"ג, מחצית השקל ועוד. ח. ועיקר מקדשים על יין כזה כלל
 

, והביאו יין שרובו מים וברך עליו שהכל, וקידושין חופה סידורל ל"זצוקמעשה שהגיע מרן 
 )שו"ת חזו"ע א פ(ואחריו ברך כן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל בברכות הנישואין. 

 
ישימו לב לקדש על יין אמיתי שרובו יין, בהתחשב גם בבחורים  -ישיבה אשכנזית 

ם הספרדים הספרדים שיצאו ידי חובת קידוש. ואם אינם עושים כן, יקדשו הבחורי
פת. ואם לא עשו כן, אם הלעצמם על יין אחר. ואם אין להם יין אחר, יקדשו על 

]כדין הבחור האשכנזי קידש על יין שאפשר לבוא ממנו לידי שכרות, יצאו בדיעבד 

, לא , אבל אם קידש על מיץ ענבים שרובו מיםהמקדש על "חמר מדינה" וכדלהלן[
 ג תרב(")עיין שו"ת עטרת פז חלק א או"ח עמוד שמא. חפת. העל  וקדשיצאו ידי חובה כלל, וי

 
 )שבת ב קטו(ברכתו הגפן, ומקדשים עליו לכתחילה.  - ]מבושל[ יין מפוסטר

 
 ג תקסב, תקסט(")חמקדשים עליהם לכתחילה.  - ]יין מוגז[ מיץ ענבים ופנטזיה

 
שמזג  - ברכב בשבת[נוסע מו ה]דהיינו בגלוי, בפני עשרה יהודים, כ מחלל שבת בפרהסיא

יין שאינו מפוסטר, נאסר היין שבכוס בשתיה ואסור לקדש עליו. וכן אם נגע ביין 
, שלא לשתות בהם ויש להיזהר בברית מילה, חתונה וכיוצאאו שתה ממנו, נאסר היין. 

 )ה"ע ז קנח. שבת ב קכ(מהנותר בכוס ששתו ממנה מחללי שבת. 
 

בשלחן השבת, יביא יין מפוסטר שאין  לשתפםהמזמין לביתו אורחים מחללי שבת 
בו איסור מגע. ואם לא השיג, ישים לב שלא ימזגו הם את היין. ומכל מקום אם 

 אינם מחללי שבת, רק שעדין לא שומרים את כל המצוות, אין איסור במגעם.
 

יתברך, ואביו עדין מחלל שבת, אך מקדש על היין,  השםבן שזכה להתקרב ל
שהקידוש יהיה על יין מפוסטר. ואם אי אפשר, יתחמק ויעשה  לכתחילה ישים לב

עצמו כאילו טועם מהיין ולא יטעם. אך אם אינו יכול לעשות כן, יש להקל לו 
 )ה"ע ז קנח(לטעום מעט, כיון שסוף סוף האב מקדש ואומר "זכר למעשה בראשית". 

 
שבת ומתפלל, , אף שהוא שומר רבותינו ז"למי שאינו מאמין בדברי  -אפיקורוס 

 ג תרמה(")הבית היהודי ט קנג. ח הרי הוא אפיקורוס, ואוסר את היין במגעו כיין נסך.
 

 

 מיהו אפיקורוס?

מעשה שהיה לפני כחמישים שנה, באחד שבא אצל הגאון רבי בן ציון אבא שאול 
זצ"ל והראה לו מזוזה שיחווה הרב את דעתו עליה, נהנה הרב מאוד ושיבח את הכתב. 
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ב, מי כתבה? ענה האיש: סופר פלוני. אמר לו הרב, "תקח, תקח אותה, היא שאלו הר

פסולה". לתדהמתו של השואל, מדוע היא פסולה? אמר לו הרב בזו הלשון: "האיש הזה 
 מדבר על חכם עובדיה יוסף, אז הוא אפיקורוס, והמזוזה שלו פסולה".

 

 
אין לקדש עליו. אבל יש לו תקנה על ידי שיתן בו מעט יין  - ]ששתו מהיין[יין פגום 
 ג שעט("ו. שבת ב נד, תח. ח"קפב ססימן ), ורשאי יהיה לקדש עליו. ]שלא שתו מהם[או מים 

 

 הכנת הקידוש

ימלא את הכוס ביין על גדותיו עד שתראה כמו קשת למעלה, וזוכה  -יין מלא 
ִריםבזה לנחלה בלי   ל"זצוק. וכן היה מנהגו של מרן הראשון לציון ]בלי גבול[ ְמצָּ

למלא את הכוס על גדותיו, ולא חושש שאולי ישפך היין ויתבזה, שהרי יש צלוחית 
 )א רנח(. )עירובין סה סע"א(תחת הכוס. ואף אם ישפך מהיין לחוץ, הרי זה סימן ברכה 

 
יתן כמה אם יש לו רק רביעית יין, והכוס מכילה יותר ולא התמלאה עד הסוף, 

 (ל"זצוק ל"צ)כן שמעתי ממרן הראש ויעלה היין. ,בהם קוביות סוכר או תמרים, אגוזים וכיוצא
 

על פי הסוד, טוב למזוג את היין בשלוש טיפות מים סמוך לקידוש.  -מזיגת הכוס 

ג ")שבת ב נג. ח המים ביין, הוא ממתק את הדינים.שהיין רומז לדינים והמים לרחמים, ובנתינת 

 שצ(
 

לו  נה  יתאף הוא ר שאחֵ אדם בשתי ידיו מיקבל המקדש את הכוס  -אחיזת הכוס 
ויגביהה טפח  שמאל, ללא סיוע מיד ובקידוש יאחז את הכוס ביד ימין .בשתי ידיו

מעל השולחן, כדי שיהיה נראה למסובים ויסתכלו בו, אלא אם כן הוא ס"מ[  4]
ובכוס שיש לו רגל  רעא ס"י, שבת ב נג(קפג ס"ד, ) או זקן וחושש שתיפול הכוס מידו. תשוש

 ג תמז(")חגבוהה, אין צריך להגביהו טפח מתחתית הרגל, ודי שיהיה טפח מתחתית היין שבכוס. 

 
מי שמקורר ולובש כפפות, טוב שיסיר אותן בעת הקידוש. ואם  -כפפות ותחבושת 

קשה לו להסירן, רשאי לקדש כך. ומי שידו חבושה או כרוכה בגבס, יאחז את 
 )א רעח( הכוס כך ויקדש, ואין צריך לתת לאחר לקדש.

 

 אמירת הקידוש

שם ]ראשי תיבות שמים..." היכולו ושישי הום יאוחז את הכוס ואומר: " -יום השישי 

 )א רנט(ומברך הגפן וברכת הקידוש כפי שמופיע בסידורים.  הויה ברוך הוא[,
 

כל מצוה שקיומה בדיבור, שייך בה דין: "שומע כעונה", דהיינו  -"שומע כעונה" 
שהשומע את הדיבור מאדם אֵחר, נחשב לו כאילו הוא עצמו אמר את הדברים. 
למשל: השומע קריאת מגילה בפורים, ומכוון לצאת ידי חובה מהקורא, והקורא 

וש, גם מכוון להוציאו, נחשב לו כאילו הוא עצמו קרא את המגילה. וכן בקיד
, והם ]כבר מאמירת "ויכולו"[כאשר המקדש מכוון להוציא ידי חובה את השומעים 

 מכוונים לצאת ידי חובת קידוש, נחשב להם כאילו הם עצמם קידשו.
 

לכוון ע קידוש מאדם שאינו בקי בהלכה, ויתכן שאינו יודע שצריך מוהש -לא בקי 
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כוון על המקדש לש דוש,להבהיר לכל הנמצאים קודם הקי, עליו להוציא ידי חובה
 ן לצאת ידי חובתם.כוועל השומעים ללהוציא ידי חובה, ו

 
וכן בעל תשובה ששומע עולה חדש שאינו מבין את שפת המקדש,  -לא מבין 

 .אינו יוצא ידי חובה בשמיעה ממנוואינו מבינו,  או תימניקידוש במבטא אשכנזי 
אבל אם יברך בעצמו בפיו, אף שאינו מבין מה שאומר, יוצא ידי חובה. על כן, 

 (קצג ס"א. שבת ב יחסימן )יקריאו לו את הברכה מילה מילה, ויאמרה אף שאינו מבין. 
 

יאמר את הקידוש בנחת, ולא יבלע תיבות ואותיות. ואם המקדש  -מילה במילה 
וש בלחש, ויסתכלו על כוס היין בולע אותיות, יאמרו השומעים את נוסח הקיד

]ואף אם סיימו את שבידו, ולא יענו 'אמן' אחר ברכתו, ודי שיטעמו מעט מהיין. 
 )א רסט. ח"ד תשסח( הברכה קודם המקדש, לא יענו אחריו אמן[.

 
כשאומר בקידוש "זכרון למעשה בראשית", יאריך בתיבת 'זכרון',  -סגולה לזכרון 

 .ל"זצוקוכן היה מנהגו של מרן הראשון לציון ויכוון שיזכה לזכרון בלימוד התורה. 
 

ים"  -לחיים  קודם ברכת הגפן, אומר המקדש: "סברי מרנן", ויענו השומעים: "לחי ִ
 ואמרו דעתם לכוון לצאת ידי חובה.את רו . ובזה גם יעור)מדרש תנחומא, זוהר, ועוד ראשונים(

: אמר לחכמים, שהביא וכוס כוס כל ועל, לבנו משתה שעשה עקיבא ברבי מעשה: (ב"ע סז שבת)
 )שבת ב יז( היין. מברכים "לחיים" בשתייתכדרך ש .ם"למידיהתו של החכמים םיהלפ ם וייןחיי"
 

היוצאים ידי חובה מהמקדש, לא יענו אחר אמירת שם  -"ברוך הוא וברוך שמו" 
 "ברוך הוא וברוך שמו", כי יש בזה הפסק. ומי שטעה וענה, אינו חוזר לקדש. השם

 
 ,פארדו דוד רבי הגאון ,ה"הרז חידושי, , מגן אברהםמרבבה דגול ,אבוהב ש"מהר כן כתבו פני יצחק אבולעפייא,

 כף ,יוסף פורת בן ,המים טהרת ,מלובלין החוזה ,תעלומה מגיד ,סופר חיים תורת ,חיים מחנה, א"הגר ,עייאש י"מהר

 ענה, שאםוכל שכן לפי מה שכתב הגאון רבנו זלמן שאפשר  ועוד. דעניא אפרקסתא ,נפש שמח ,החיים
 הנכשלים לרבים להזהיר וצריך, בברכות חכמים שטבעו ממטבע משנהוא ה כי, ידי חובתו יצא לא
 ואינם, זאת יודעים אינם וההמון, הפסק שהרי זה לענות אסורש, כתב לחןוהש ערוךגם . בזה

ומה שיש טוענים  וכן דעת הגאון רבי משה פיינשטיין שלא יצא ידי חובה. בה,חו ידי יוצאים
שלא כולם היו  משוםכן  הגושנ ,חמד שדישאותם שנהגו לענות יש להניחם במנהגם, כבר כתב ה

 דבריוכן כתב ב. צאוכיו החזרה לברכות בה שיוצאים ברכה בין לחלק שיש ידעו ולאיודעי ספר, 
 ד"ראב שהיה טובו בן אלעזר רבי החסיד הגאון ואף .מנהגם לבטל ויש כן נהגו שבטעות ,יעקב
 שהוא שמנהגכתב,  חיים משא בספר. ולענות הנוהגים על תגר קרא בירושלים המערבים לעדת

כתב הריב"ש בשם ו. לבטלו יכולת אין אם לואפי, בספר ולכותבו להחזיקו אין ,הפוסקים רוב נגד
 עצמנו ונכניס, הפוסקים נוירבות בה שדרכו הדרך להניח לנו אין ,והמצוה התורה ינישבעני ,ן"הר

טענה וסיבה בדברי המחזיקים  שום נוראי לאע"כ. ובכלל,  .כלל מדוחק שלא, הכרמים במשעול
 אות ח. שבת ב כא( כב מןסי ח אומר ביעי) ולא יותר. וכל טענתם מפני שכך נהגו בכח במנהג לענות,

 
 ספק קידש

שספק ברכות להקל. על כן יאמר רק או לא, אינו חוזר לקדש, על היין המסופק אם קידש 
ויכולו השמים והארץ וכו', ופסוקי ושמרו בני ישראל את השבת וכו', ואחר כך פסוקי 

זכר למעשה  ,והשביעי רצית בו וקדשתו ...יאמר, "ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג
שם בברכה בבראשית וזכר ליציאת מצרים". כי מן התורה אין חיוב לומר נוסח הקידוש 

 )שבת ב סב( רק להזכיר קדושת השבת בדברי שבח.ומלכות, 



ת  |   777 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
, ואפילו אם תאמר שלא שמא לא קידש "ספק ספיקא", שמא קידששיש כאן משום ועוד 

 , מקדש השבת".ה'בה בתפילה באמירת: "ברוך אתה קידש, שמא יצא ידי חו
 

 .הטעם שעל פיו אנו מתיריםהמושג "ספק ספיקא", וביאור 
והתעורר בו ספק, אנו פוסקים להקל, כי חכמים לא  ]מדברי חכמים[כידוע דבר שאיסורו מדרבנן 

אסרו אלא בודאי ולא בספק. אולם כשמתעורר ספק בדבר שהוא מהתורה, אנו פוסקים להחמיר. 
אך בהצטרף ספק נוסף, אף בדין שהוא מהתורה אנו מקילים. וזהו הנקרא "ספק ספיקא", דהיינו 

 (ע ע"אין מסכת עבודה זרה ז ע"א, )עי שישנן שתי ספיקות בדין אחד, ויבואר עוד להלן.

 
יש להבין, חומרה זו שאנו מחמירים בדבר שהוא ספק מהתורה, האם היא מהתורה, כלומר 
שהתורה אמרה להחמיר בספקותיה, או שהתורה לא ציותה להחמיר, ורק חכמים הורו להחמיר 

)וכן דעת ספר  בספק? בדבר זה נחלקו רבותינו הראשונים. לדעת הרמב"ם, חכמים ציוו להחמיר.

אבל לדעת הרשב"א, התורה היא שציותה להחמיר.  הלכות גדולות, הסמ"ג, הרי"ף, הראב"ד, המאירי ועוד.(
 טהרת הבית חלק ב עמוד רלו(ספר )וכן דעת הרמב"ן, הר"ן, המרדכי ועוד.( )עיין ב

 
החומרה ומעתה, לדעת הרמב"ם מובן מדוע מקילים ב"ספק ספיקא"? כי בספק הראשון, חובת 

היא מדרבנן. ובהצטרף ספק נוסף, נמצא שיש לנו ספק בדין שהוא מדרבנן, ובספק בדרבנן 
 מקילים.

 
אולם, לדעת הרשב"א שבדין שהוא ספק מהתורה, חובת החומרה היא מהתורה ולא מדרבנן, אם 
כן גם כשמצטרף ספק נוסף, אנחנו עדין בספק איסור של תורה, וגם בזה לכאורה התורה תאמר 

 חמיר, אם כן למה אנחנו מתירים ב"ספק ספיקא"?לה
 

עונה הרשב"א שטעם ההיתר הוא מדין "רוב". והיינו, כי בכמה דינים אמרה תורה ללכת אחר 
הרוב. כגון, חתיכת בשר נבלה שהתערבה בטעות בשתי חתיכות כשרות, מותר לאכול את שלשת 

שאדם אחד לא יאכל את שלושתן, ]אלא שעדיף החתיכות, כי היא בטלה ברוב החתיכות הכשרות. 
 [)שולחן ערוך יורה דעה סימן קט ס"א( שאז בודאי הוא אוכל איסור, אלא כל חתיכה יאכלה אדם אחר.

 
 05%-להיתר ו 05%ומעתה, הלא בכל ספק בדין מהתורה, יש צד להיתר וצד לאיסור, דהיינו 

 [05%]מצא שגם בצד לאיסור, ובזה אמרה תורה להחמיר. אבל בהצטרף ספק נוסף להתיר, נ
להיתר. וכשנצרף את שתי הספקות  10%-לאיסור ו 10%האיסור, יש צד להיתר וצד לאיסור, דהיינו 

 רוב היתר. -של היתר  80%, נקבל: [10%+  05%]של ההיתר 
 

. קידשלא ש 05%-קידש וש 05%יש לנו או לא, נמצא ש קידשולכן, בעניינינו שיש ספק אם 
שלא  05%-. והיינו שגם לפי הידי חובה בתפילה , עדין אולי יצאקידשואפילו אם נאמר שלא 

שיצא ידי חובה:  80%נמצא שבסך הכל ישנם  לה.ידי חובה בתפי שיצא 10%קידש, ישנם עוד 
 .לקדשנו חוזר , אישיצאאחוזים "רוב"  כיון שישבתפילה, ושיצא  10%-, ודשיקש 05%

 
מן הדין די שתאמר את או לא,  הדשיק אשה שלא התפללה ערבית של שבת, והסתפקה אם

ידי חובת קידוש, עמידה של ערבית, ותכוון לצאת תתפלל עתה הפסוקים כנ"ל. אך מהיות טוב, 
 עשה בראשית, וזכר ליציאת מצרים".אמר בעמידה: "חמדת ימים אותו קראת, זכר למות
 

 מוציא" ,שיצא ף על פיא"

]וכן שכנה יכול אדם לקדש לחברו שאינו יודע לקדש, ויחזור שוב לקדש לבני ביתו. 

ולענין טעימה מהיין, ישנן שתי אפשרויות:  יודעת לקדש[. אינהיכולה לקדש לחברתה ש
ואז הוא יוצא ידי ]ויחשב לו "קידוש במקום סעודה" כדלהלן[, שישתה רביעית יין  א.

שלא יטעם מהיין כלל אלא השומע  ב. י ביתו.חובת קידוש, ורשאי לקדש שוב לבנ
]אבל  יוצא ידי חובת קידוש. אינו, ואז המקדש גרם[ 02]יטעם לפחות רוב רביעית 
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אלא במקום ידוש שאין ק , שכיוןרוב רביעיתמעט או  טעםיבעצמו  מקדשאפשרות שה יןא

מכך, לא וכמבואר להלן, ממילא מוכרח הוא לטעום לפחות רביעית, ואם טועם פחות  סעודה
 והריהו טועם בלי קידוש.[ יצא ידי חובת קידוש

 
, היאך יכול לחזור ולקדש באפשרות א'קידוש ת מאחר והמקדש יצא ידי חוביש להבין  שאלה:

לא מתכוון מו צחברו, אם הוא ע. וכן, באפשרות ב', היאך יוציא ידי חובה את שוב לבני ביתו
מוציא". דהיינו  ,שיצא ף על פיא" :המצוותת ברכישנו כלל ב תשובה:? בזה ידי חובת קידושלצאת 

אחרים ידי את  וציארשאי לה ,בעשיית המצוה עם ברכתה די חובהאף על פי שכבר יצא י
רשאי התוקע , ולא שמע תקיעות שופר בראש השנהבא לבית הכנסת לא שחולה כגון,  .תםחוב

בים כל ישראל ערֵ  כי לו שוב, אף שהתוקע עצמו כבר יצא ידי חובה בבית הכנסת.לתקוע לברך ו
 ידי חובה.להוציאו ועלי לא קיים את המצוה, אני ערב עבור אותו יהודי שעדין ש דהיינוזה לזה, 

 .ידי חובה עתה צאיוני ינאף שאמדין הערבות שבינינו,  ן גם רשאי אני לקדש לחבריכ
 

 מדיני שתיית הכוס

: ]מלוא יין בלחי אחד[בסיום הקידוש ישתה המקדש את רוב הכוס, שהוא כמלוא לוגמיו 
גרם. ואם קשה לו לשתות כן, יטעם מעט ויתן לאחד השומעים שישתה כן. אך  02

. ובדיעבד )שבת ב נו( גרם 02-אין להקל בכך שבצירוף שתיית כמה אנשים יגיעו יחד ל
 ג תק(")חשעשו כן, אין לחזור ולקדש, שספק ברכות להקל. 

 
מצוה מן המובחר לשומעים את הקידוש לטעום מהיין  -חיבוב מצוה ורפואה 

 )שבת ב ב, נו(לחיבוב מצוה. ויש בזה גם סגולה לרפואה למאור העיניים. 
 

 ,לחברו ויתן מהכוס ישתה לא" :)סימן קע סט"ז(פסק השלחן ערוך  - שתיה מפה לפה
 הבושה חמתומ זה, ששייר ממה לשתות מאסחברו נ אולי". שנפשות סכנת מפני
. על כן לא יתן מכוסו (לז ק"ס"ב משנ)ויכול לבוא לידי סכנה  ויחלה ל כורחובע ישתה

לחברו אלא אם כן מבקש ממנו לטעום. ואולם בקידוש בבית, אין מקפידים בזה, 
כשיש אורחים אפילו חתנים וכלות, יזהרו כי אין זה מאוס על בני הבית, אבל 

ומכאן יש ללמוד על מה שמקיימים בבתי כנסת רבים שיעור בכל שבת לאחר התפילה  בזה.
מקדש שלא לתת לציבור לטעום מכוסו, אלא ישים לב הבנץ החמה כדלהלן ומקדשים על היין, 

ואם רוצים לשתות קודם הקידוש יתנו מעט יין בכוס לכל אחד, ובגמר הקידוש יטעמו ממנו. 
 ג שפב, תקב(")עיין שבת ב נח. ח מכוס הברכה דוקא, יתנו מעט ממנו לכוסם וישתו.

 
 )שבת ב נח(אם דיבר המקדש קודם שטעם, חוזר לברך 'הגפן' בלבד.  -הפסק בדיבור 

 
ן יבר קודם שטעם, יצא ידי חובה. ואין צריך שיטעם מהשומע את הקידוש וד

בערב יום טוב, ואחר  ברכה שהחיינו בהדלקת נרותטעתה ואשה שדין זה דומה לוהרי  הכוס.
ענתה אמן אחר ברכת טעתה וו אשה ספרדיה שאענתה אמן על ברכת שהחיינו שבקידוש, כך 

 .ייןצריך שתטעם מה איןש (ריג סוכות קנא, זו"ע)ח כתב מרן זצוק"לשלישב בסוכה שבקידוש, 
 

במעשה  ל"זצוק ון לציון)כן הורה מרן הראש 'הגפן'.יברך ומכל מקום אם רוצה בדוקא לטעום, 

והטעם בזה, כי הנה המברך על הלחם להוציא את אחרים ידי חובה, ודיבר אחד השומעים  (שהיה
, רק המוציאשוב  לברך צריך קסז ס"ו(סימן ) לחן ערוךשטעם, לדעת רוב הפוסקים ומרן הש קודם
ומכל מקום כל זה בברכת המוציא שהיא ברכת הנהנין שה להורות כן, כי ספק ברכות להקל. שק

לטעום, נמצא שכאשר  בקידוש שהיא ברכת המצוות ואין חובהששחובה לטעום, אבל ברכת הגפן 
ואין לו שום שייכות אליה, שהרי גם בלי דיבר, כאילו התנתק לגמרי מברכת הגפן של המקדש, 
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שעליו  ,בלי קשר לקידוש ,ותה יין סתםשכ הריהו ,עתהאם ישתה וטעימה יצא ידי חובת קידוש, 

מרן השלחן דעת ועל כל פנים, יש לנו ספק ספיקא, שמא הלכה כ. ()ועיין בילקוט יוסף ח"ג קח לברך
ערוך ורוב הפוסקים שחוזר לברך אפילו בברכת המוציא, ושמא גם החולקים יודו שבקידוש צריך 

 מברך.ורוצה לטעום, שאם טעה ודיבר  לברך, ובפרט שכן המנהג

 
יין, ויברך 'הגפן' , ימזוג שוב נפלה הכוס מידוקודם שטעם וקידש  -נשפך היין 

ואם נשאר מעט יין בכוס, ישתה אותו וימזוג שוב יין אחר וישתה בלי וישתה. 
ואף אם נשפך יין על השלחן, יקח ממנו מעט ויטעם וימזוג שוב כנ"ל.  לברך עליו.

נמצא שבברכת 'הגפן' שברך, פטר שאם הוא רגיל לשתות יין בסעודה, ובכל אופן, 
. קצוש"ע )שבת ב נח 'הגפן'.ימזוג יין שוב וישתה בלי לברך את היין שעתיד לשתות, אזי 

 (חזו"ע שבת א קטו
 

קידש וכששתה התברר לו שהיה בכוס משקה קל  -נמצא משקה קל בטעם ענבים 
על כן יביא ו, לא יצא ידי חובה, יין או מיץ ענבים[ולא שברכתו 'שהכל', ]בטעם ענבים 

אולם אם הוא רגיל לשתות יין בסעודה  יין ויקדש שוב בברכת הגפן ומקדש השבת.
והיה היין לפניו, נמצא אפוא שפטר את היין שעתיד לשתות, וגם יצא ידי חובת 
 קידוש, כי אף שלא אחז בכוס היין בשעה שבירך, אין אחיזת הכוס מעכבת. על

 )שבת ב נח, ס( כן, ישתה מיד מהיין שלפניו ולא יברך כלום.
 

קידש וכששתה התברר לו שהיה בכוס יין שהחמיץ, יצא ידי  -נמצא יין שהחמיץ 
חובת קידוש. מאחר ואין אנו בקיאים אם זהו החומץ שפסלו חז"ל לקידוש. אולם, 

לא יצא אם נמצא חומץ חזק מאוד, עד שכאשר שופכים אותו לארץ הוא תוסס, 
ואם הוא רגיל לשתות יין  ידי חובה, ויביא יין ויברך שוב הגפן ומקדש השבת.

 )שבת ב ס( בסעודה והיה היין לפניו, דינו כמבואר לעיל.
 

ספרדי שקידש והתברר לו שהיה בכוס יין שרובו מים, יצא  -נמצא יין שרובו מים 
מרים שיוצאים ידי חובת קידוש מאחר ויש אומרים שברכתו הגפן, וגם יש אוידי חובת קידוש. 

בכל משקה משכר. ואף שאין הלכה כן, מכל מקום ספק ברכות להקל. והוא הדין והטעם בקידש 
 )שבת ב סב([ שהוא עשוי מענבים, שיש אומרים שברכתו הגפן. 888ונמצא קוניאק ]ברנדי 

 
קידש ושתה והתברר לו שהיה בכוס ליקר או משקה אחר משכר,  - נמצא ליקר

ידי חובה מאחר ויש אומרים שיוצאים יברך 'שהכל' וישתה, אבל ידי חובת קידוש, יצא. 
 )משנ"ב רעא ס"ק עח. שבת ב סב(בכל משקה משכר, וספק ברכות להקל. 

 

 אין יין

, יקדש על הפת. וכיצד יעשה? יטול ידיו בברכה אם אי אפשר לו להשיג יין לקידוש
יקח את שתי ככרות הלחם משנה, ויאמר: "יום השישי ויכולו וכו'", ישב וכדת. 

 השםיברך "המוציא", "בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו, ורצה בנו... ברוך אתה 
 (שבת א קיט . קצור שלחן ערוך חזו"ע)שבת ב קכב. א רנזמקדש השבת", יבצע על הלחם, ויאכל. 

 

 אין יין ואין פת

ולא פת, אינו יכול לקדש על משקה משכר או פת מקמח  מי שאין לו יין לקידוש
, אלא יסמוך על הקידוש שאומר בתפילה, ויאמר בעמידה: בזה תפוחי אדמה וכיוצא



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  777  |  ב

 

"חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית, וזכר ליציאת מצרים", ורשאי 
פת  ומי שטעה וקידש עללאכול, ואינו צריך להתענות בגלל שאינו מקדש על יין. 

 )שבת ב עז, קכח(, ואחר כך הביאו לו יין או לחם, חוזר לקדש שוב. וכיוצאמקמח תפוחי אדמה 
 

 טעימות שקודם הסעודה

קידוש לברך על מזונות, העץ, האדמה ושהכל, כדי להשלים מאה הנוהגים לאחר ה
ברכות שחייבים לברך בכל יום, טוב שלא יברכו על דגים וסלטים הבאים בסעודה, 

. על שכיון שתיכף אמורים לאוכלם בסעודה בלי ברכה, הרי זה כמו מברך ברכה שאינה צריכה
 גרם[, 18]גם מהם לא יאכלו "כזית" וכן יברכו על שקדים, בוטנים, שוקולד וכיוצא. 

כדי שלא יכנסו לספק אם לברך ברכה אחרונה, שמאחר ועתידים לברך ברכת 
]והמברכים קודם הסעודה  המזון, יש אומרים שהיא פוטרת את הברכה האחרונה.

)ה"ע ב כט, ג צג. ח"ד  ורוצים לאכול עוד בסוף הסעודה לקינוח, לא יברכו שוב ברכה ראשונה[.
 ועי' שבת ב קלב(תקפח. 

 

 יין פוטר שאר משקים

כיון אם ברך על היין, ורוצה לשתות שאר משקים, אינו מברך עליהם "שהכל". 
 שהיין חשוב מכל המשקים, ברכתו פוטרת אותם. ]ופשוט שאין היין פוטר מאכל שברכתו "שהכל"[.
 על כן, השותה משקה בין הקידוש לסעודה, אם טעם מהיין של הקידוש, לא יברך

עליו, אבל אם לא טעם, יברך. ובכל אופן, בסעודה עצמה, אין מברכים על 
 )שבת ב קסד( המשקים כלל, כיון שהשתיה היא כחלק מהסעודה.

 
 

  קידוש במקום סעודה 

 "וקראת לשבת עונג"

שכל טוב שמות טז )מדרש : "וקראת לשבת עונג", למדו חז"ל )נח יג( מהפסוק בנביא ישעיה

]שהוא  עונגתהיה במקום  ]שהיא הקידוש[, השבת שקריאת פסחים קא ע"א(. עיין רשב"ם ג

, דהיינו שיקדש דווקא באותו מקום שסועד, בין בלילה בין ביום, כי זהו הסעודה[
מכבוד הקידוש. על כן, המקדש או השומע מפי המקדש שהלך לסעוד בבית אחר, 

 )שבת ב קכו, קלז( דה.לא יצא ידי חובת קידוש, וצריך לחזור ולקדש שם קודם הסעו
 

סעודה זו שיוצא בה ידי חובת קידוש, אינה צריכה להיות דווקא  -הגדרת הסעודה 
 18] בקידוש, או שיאכל כזית יין או מיץ ענביםגרם[  45]בפת, ודי שישתה רביעית 

על כן, המקדש ]אבל אורז ופירות, אינם נחשבים לסעודה[. עוגה או תבשיל ממיני דגן. גרם[ 
רשאים לכתחילה לסעוד את  אכלו כזית דגן, או השומעים ששתו רביעית או שאר

 )שבת ב קלז, קמא(סעודת השבת בפת בבית אחר. 
 

 שהייה בין הקידוש לסעודה

צריך לסועדה ]שיוצאים בה ידי חובת קידוש כשלא שתה רביעית יין בקידוש[, סעודה זו 
מיד ונאנס ושהה זמן מיד לאחר הקידוש ולא לאחר זמן. ואם היתה דעתו לאכול 

 81]רב, אינו חוזר לקדש. אבל אם היתה דעתו לאכול לאחר זמן ועבר זמן עיכול 

 )ה"ע ג ג. שבת ב קכח, קלב(, חוזר לקדש שוב. דקות[
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היאך בליל הסדר מאריכים בענייני ההגדה בין הקידוש לסעודה, הלא צריך שהקידוש  שאלה:

בליל הסדר כך היא המצוה לקרוא את ההגדה ולהאריך בסיפור  תשובה:יהיה סמוך לסעודה? 
לחם  -יציאת מצרים עד שתיית הכוס השניה, והכל בכלל הסדר, כמו שדרשו חז"ל: "לחם עוני" 

)שבת שעונים עליו דברים הרבה. ואדרבה, לא אוכלים את המצה, עד שעושים את כל הסדר הזה. 
 ב קלא(

 
ימתין מלקדש עד שיהיה לו , ורים חל ביום שישי[]כגון שפמי ששבע וקשה לו לסעוד 

תיאבון, ואז יקדש על היין ויאכל, ובלבד שהמתנה זו אינה מפריעה לבני ביתו. 
 ג פה("שבת ב קלב. ח .אס"רעא סימן  שנ"במ)
 

 חולה
בליל שבת, לא יקדש,  לשתות רביעית מיץ ענביםאו חולה שאינו יכול לאכול 

]וטוב שיכוון  ויאכל.]כנוסח הקידוש של הלילה[  לו, יקדשתין למחרת היום, וכשיוטב וימ
ערבית, ויאמר בעמידה "זכר למעשה בראשית, וזכר ליציאת את ידי חובת קידוש מהתורה בלצ

, ואינו רשאי בינתיים לטעום כפי צורכומכל מקום ו )שבת ב קכז, שבת ג תכג(מצרים"[. 
 )שבת ב עז( קדש.יכול ללהתענות בגלל שאינו  צריך

 

 יציאה לחוץ בין הקידוש לסעודה

]ולא שתה לא ֵיצא לאחר הקידוש חוץ לביתו כלל. ואם יצא ושהה זמן ממושך 

, חוזר לקדש. אבל אם נשארו אנשים במקום, אינו חוזר לקדש, רביעית יין בקידוש[
. ואם יצא לחוץ לזמן מועט ממש או לבית הם "שמרו" לו את מקום הסעודה[נחשב ש]כי 

שזהו צורך הסעודה, אינו חוזר לקדש. וכן המקדש בסוכה שבחצר,  ים[]שירות הכסא
 )שבת ב קלו(רשאי לכתחילה לצאת לביתו כדי ליטול ידיו, ואין זה הפסק. 

 

 רואה את מקום הקידוש

ושינה מקומו לבית אחר, אך יכול לראות , או השומע שרק טעם[ ]ולא שתה רביעיתקידש 
 )א רצד(חלק מהמקום שקידש בו, יצא. אבל לכתחילה לא יעשה כן.  ]אפילו דרך חלון[

 

 על דעת מקום אחר

]כשלא שותה רביעית או  בבית אחד על דעת לאכול בבית אחר לכתחילה לא יקדש

מכל ו במרפסת; ואפילו לא יקדש על דעת לאכול בחדר אחר או ,השומע שרק טועם[
רואה משם את המקום גם . אולם אם ידי חובת קידוש אם עשה כן, יצאמקום 

 )א רצה(. בדבר צורך שישל כלקדש שם לכתחילה רשאי שקידש, 
 

על כן, כשיש הרבה אורחים ואין מקום לכולם לסעוד באותו חדר, והנשים סועדות 
בחדר אחר, לא נכון שיבואו לשמוע את הקידוש ויחזרו למקומן לסעודה, אלא 

דות בו, או שאחת מהן תקדש להן בחדרן. ישמעו את הקידוש בהיותן בחדר שסוע
ואולם, אם רואות ממקום הקידוש את מקום סעודתן, רשאיות לבוא למקום 

 )שבת ב קכז(הקידוש ולחזור לסעוד בחדרן. 
 

, לא ישנה מקומו ]ולא שתה רביעית או השומע שרק טעם[ לכתחילה אף המקדש בפינה זו
 לסעוד שם. דעת כן, רשאי על אולם אם קידש לסעוד בפינה אחרת באותו חדר.

 )שבת ב קכו(
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 המזכה את הרבים

מי ששכנו לא יודע לקדש, וחפץ לזכותו ולהוציאו ידי חובה, על ידי שיפתח את 
חלון ביתו ויקדש בקול רם וישמע שכנו, רשאי לעשות כן, ובלבד שיודיע לשכנו 

 במקום סעודה.לכוון לצאת ידי חובה. וכיון שהשכן אוכל בביתו, נחשב לו קידוש 
 )סימן רעג ס"ו. שבת ב קמה(

 
 

 לחם משנה  
 זכר למן

כשהיו עם ישראל במדבר, הוריד להם הקב"ה בכל יום לחם מן השמים שנקרא 
ן". וביום שישי הוריד להם מנה כפולה גם עבור שבת  . זכר )שמות פרק טז(שמו: "מָּ

 לחם כפול. -משנה" לזה, אנו מביאים שני לחמים בכל סעודות שבת, וזהו "לחם 
 

: ביום השישי ירד להם מן בשיעור שני עומרים לכל אחד, כפול משאר )מכילתא(אמרו חז"ל 
ליום שישי הימים. ומכל עומר עשו שני לחמים, נמצא שמשני עומרים עשו ארבעה לחמים. אחד 

 )שבת ב תמג(סעודה שלישית. לבוקר של שבת, והרביעי לליל שבת, השלישי בבוקר, השני ל
 

 כיסוי החלות

כיון שבזה נראית סעודת יש לכסות את שתי החלות במפה מלמטה ובמפה מלמעלה. 
. ועוד משום זכר למן, שבתחילה ירד טל על הארץ, ועליו )רב אחאי גאון(שבת מכובדת וחשובה 

]וכיצד  .)תוספות(ירד המן, ושוב ירד טל עליו, נמצא המן כמונח בקופסה, טל מלמטה וטל מלמעלה 

ועוד, כי לכאורה היה צריך לקדש על הפת  המן, עיין בהרחבה בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה"[. ירד
שהיא חשובה מהיין, שהרי בסדר שבעת המינים בתורה, החיטה קודמת לגפן, לכן, כדי שלא 

 .)ירושלמי(לביישה, מכסים אותה כאילו איננה כאן, ומקדשים על היין ואחר כך בוצעים עליה 
 ג שמו("יג. ח )שבת ב

 

 לחם משנה שלם

 )שבת ב קפד, קפז( .גרם[ 18] יהיו שתי החלות שלימות, ובכל אחת יהיה לפחות שיעור כזית
 

. מהת שלעמים מתקלפות חתיכות קטנות מהחלה, אין בזה חשש ועדין נחשבמה שפ
 )חכם צבי, מחזה אברהם מברודי, נחלת בנימין. שבת ב קצ. הגרש"ז אוירבך. שש"כ ב קצד(

 

 חלות דבוקות

חלות שנדבקו זו בזו בעת אפייתן בתנור, ולאחר האפיה הפרידן בנחת, הרי הן 
 )שבת ב קעו(נחשבות שלמות, ומועילות ללחם משנה. 

 

הלש עיסה גדולה ועושה ממנה צורות של הרבה חלות קטנות, ומחברן יחד ואופה 
והבוצע תולש חלה צורת אשכול ענבים[, חלה גדולה ב]כנהוג לעשות אותן כך בתנור, 

כיון שמתחילה  אחת לכל אחד ונותן לו, יש להקל לצרף שתי חלות מהן ללחם משנה.
)מחזה אברהם, באר משה, מנחת שהיא בפני עצמה.  יתעל דעת להיחתך, וגם כל חלה נרא ןאפו אות

 פתים. שבת ב קעח(
 

 . צנימים.מצה. עוגה

כי שם של  מצה או עוגה שלימה שיש בה כזית. אם אין לו לחם שלם, יכול לצרף
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, מברך המוציא וברכת המזון. וכל שכן גרם[ 126]לחם על העוגה, שהרי הקובע סעודה על עוגה 

 )שבת ב קפה(מצה ששם של לחם עליה, אף לבני ספרד שמברכים עליה "מזונות" במשך השנה. 
 

לתנור ם כל מקום כיון שהחזירוסות ולא שלמות, מואף שהם פר כמו כן יכול לצרף צנימים.
 )הגרצ"פ פראנק, הגר"ז מינצברג, שרגא המאיר. שבת ב קפז(שוב, נחשבים כלחם שלם.  או לטוסטר ונאפו

 

 לחם קפוא

שכיון שאין צריך לבצוע על שתיהן, די שפת אחת רשאי לצרף פיתה קפואה ללחם משנה. 
תהיה ראויה לאכילה. ועוד, כיון שהפת עתידה להפשיר, נחשבת כראויה כבר מעתה. ועוד, שאפשר 

ואם אפשר בקלות, טוב לשאול מהשכן פיתה שתהיה ראויה עתה, אם יניחה במרק חם. 
 )שבת ב קעט( מופשרת, ורשאי להחזירה לו מיד לאחר שיבצע.

 
 )שבת ב קפג(אם אין לו מכל הנ"ל, יקח שתי פרוסות או חתיכות חלה ויברך עליהן. 

 
 

  סעודות שבת 
 נטילת ידים

כמבואר בחוברת  דיני נטילת ידים לסעודה. כלכה נוטלים ידים בכלי קודם הסעוד

 ".בהלכה ובאגדה "הסעודה
 

 נטילה להמוציאההפסק בין 

ישתדל שלא לשהות כל כך בין הנטילה לברכת המוציא. אבל אם אי אפשר שלא 
להביא לחמניות הנכון שהמסובים רבים, אין זה הפסק. אך בשבת חתן לשהות, כגון 

 קטנות, כדי שכל אחד יברך לעצמו על לחם משנה סמוך לנטילה בלי הפסק.
 

 סדר בציעת הפת

אחר שישבו כולם, לוקח שתי חלות ומניח גב החלה האחת על גב החלה השניה, 
ויברך  אם ידי חובה, וגם הם יכוונו לצאת,ויכוון בברכתו להוציויאחזן בשתי ידיו, 

וחז בשתי בעודו אטוב שו , ואחר שיענו "אמן" יבצע."המוציא לחם מן הארץ"
את הלחם במלח שלש  טבלטוב ל ,ועל פי הקבלה החלות, יבצע על אחת מהן.

, כי מהן והטעם שאוחז בשתי החלות ובוצע על אחת ולא ידבר עד שיבלע מהפת.פעמים. 
ֶנהכך נאמר במן: " ְקטו  ֶלֶחם ִמש ְ ", והיינו שאחזו בלחם משנה אבל לא בצעו על שנים. גם לָּ

כשבוצע על אחת, רומז למן שאכלו ישראל מנה אחת ביום שישי, ומנה שניה הניחו עד למחרת 
ֹו".  ה ב  ְיתָּ ה לֹא הָּ ָּ  ג תתכט("שבת ב קסט, קע, קעב. חסימן קסז. )בשבת בבוקר "ְולֹא ִהְבִאיש  ְוִרמ 

 

נה, ויש נוהגים לבצוע על התחתונה. והבוצע על יש נוהגים לבצוע על הפת העליו
ולבני אשכנז, . )שבת ב קע. ה"ע ג פה( התחתונה, טוב שיניחה קרוב אליו יותר מהעליונה

 )הרמ"א סימן ערד ס"א( בליל שבת בוצע על התחתונה, וביום שבת בוצע על העליונה.
 

בשבת פרוסה  : מצוה לבצוע)סימן רעד ס"ב(כתב מרן בשלחן ערוך  -פרוסה גדולה 
גדולה שתספיק לו לכל הסעודה. ואף על פי שביום חול אין לעשות כן, מפני 
שנראה כרעבתן, מכל מקום כיון שעושה כן רק בשבת, מראה שכוונתו לאכול 

 )מסכת ברכות לט ע"ב, ושבת קיז ע"ב. שבת ב קסט( יותר משום שחביבה עליו מצות עונג שבת.
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חד מהמסובים חלה קטנה לפניו, לא יטעמו גם אם יש לכל א -חלוקה למסובים 
, כדי שיצאו ידי אפילו חתיכה קטנה עד שיטעם הבוצע. ואחר שטעם, יבצע להם

"לחם משנה". אולם אם יש לכל אחד "לחם משנה", יכולים לטעום מצות חובת 
 ג תתכד, תתל(")שבת ב קעב. חקודם הבוצע. 

 
ואם אינו מגיע אליהם,  כבוד הפת.מלא יזרוק את הפת למסובים, כי אין זה 

ואם עדין לא מגיע, יעביר להם  יט להם בדרך זריקה קצת על השולחן.רשאי להוש
וכמו כן, לא יתן את הפת בתוך ידם של המסובים, בין בחול בין על ידי אחר. 

 ג תתלב, תתלג(")ח ]ובשבת, אף לאבל לא יתן ביד[.דרך אבלות.  ובשבת, משום שז
 

 אכילת הפת

כדי  גרם[, 65-]כבשלוש סעודות שבת יש לאכול לחם, מעט יותר משיעור כביצה 
 18] , יאכל לפחות כזיתלא עראי. ואם קשה לו לאכול כןסעודת קבע ושיחשב לו 

 ג תתלח(")ה"ע ג פז. ח אלא שאז יטול ידיו בלי לברך "על נטילת ידים". גרם[,
 

וחצי דקות. וחכם עיניו בראשו לאכול מיד את הלחם,  8יאכל כל כזית לחם בתוך 
 ג תתמב(")חכדי שלא ישבע משאר מאכלים, ואחר כך יקשה לו לאכול לחם כשיעור. 

 
 )סימן ערד ס"ד(אין יוצאים ידי חובת הסעודה בעוגה וכיוצא, אלא בלחם בלבד. 

 

 בשר אחרי דגים

קנח פיו וידיו במים, ויאכל משהו ביניהם, ואז אכל דגים ורוצה לאכול בשר, י
 "(בהלכה ובאגדה )חוברת "כשרות המטבחידיו.  לשטוףחייב ואם ידיו נקיות, לא  יאכל בשר.

 

 יין בסעודה

האם ברכת היין של הקידוש פוטרת את היין ששותה בסעודה, או שאינה  שאלה:
 יך לברך 'הגפן' על היין שבסעודה?פוטרת וצר

 

צריך לברך 'הגפן' בסעודה. אבל אם  -אם לא טעם מהיין של הקידוש  תשובה:
טעם מהיין, תלוי הדבר: אם פעמים הוא שותה יין בסעודה, לא יברך. אבל אם 
אינו רגיל כלל לשתות, יברך. ואמנם אם חשב שהפעם ישתה, או שהוא מתארח 

)ח"ג פניו. בבית חברו, לא יברך, כיון שדעת האורח על כל מה שבעל הבית יגיש ל

 "(בהלכה ובאגדה קסח. וכמבואר בחוברת "הסעודה
 

 סעודהגלידה לקינוח 

  יברך עליה "שהכל" או לא?האוכל גלידה או ג'לי לקינוח סעודה, האם  שאלה:
 

, על כן או לא ישנה מחלוקת גדולה האם מברכים על הגלידה בסעודה תשובה:
הנכון לצאת מן הספק ולברך על דבר אחר כסוכריה או שוקולד, ויפטור את 

, ויברך להביא את הגלידה לאחר ברכת המזוןהגלידה. ואם אין לו דבר אחר, עדיף 
ואין לו דבר אחר לברך , ה בסעודהידלהביאו את הגעליה לכל הדעות. אולם, אם 

 רכות להקל".שהכל", כי "ספק ב"ה הגליד לא יברך על, יועל
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 וכלמאחר ולא לועסים אותה כאכי  ,משקהל או כגלידה נחשבת כמאכההפוסקים נחלקו האם 

הטעם כיון שיש אומרים ש מאידךהרי על משקה לא מברכים בסעודה. וומשקה, אפשר שנחשבת ל
ולכן הוא טפל לפת,  בגלל שהוא בא לעזור לעיכול המאכלשלא מברכים על משקה בסעודה, 

מרן הראשון ויברך עליה. ולכן  ,אבל גלידה שלא באה למטרה זו אלא לקינוח בלבד, אינה טפלה
)הנדפס מחדש חלק ה סוף סימן יח הערה לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בגיליון שבשו"ת יביע אומר 

תוך ברך על הגלידה בומכל מקום, אף האומרים ל שלא יברך, כי "ספק ברכות להקל".הכריע  (25
כל את סעודה, מודים שאם שתה קודם לכן יין, לא יברך על הגלידה, שכיון שהיין פוטר ה

על כן, אם הביאו גלידה  משקה, כבר נפטרה בברכת היין.כהמשקים, הרי שאם הגלידה נחשבת 
בסעודת ליל שבת או בסעודת הבוקר, גם לדעתם לא יברך, שכיון שקידש על היין או טעם 

 (. וכמבואר בחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה")עיין ה"ב ח"ט קצהנו, נפטרה הגלידה מברכתו. ממ
 

 סעודהלקינוח עוגה 

 האוכל עוגה בסעודה, האם מברך עליה "בורא מיני מזונות"? שאלה:
 

ישנן עוגות שלכל הדעות ברכתן "מזונות", וישנן עוגות שהדעות חלוקות  תשובה:
אם לברך עליהן "מזונות" או "המוציא", ורק מחמת הספק מברכים עליהן מזונות 

. ולכן, עוגות שברכתן ודאי מזונות כמו באקלווה "[בהלכה ובאגדה ]כמבואר בחוברת "הסעודה
מתוקה. ג.  ולאים במיני מתיקה. ב. העיסהממ ]שמתקיימים בה ג' תנאים: א. עשויה ככיסים

ואמנם יש אומרים שמאחר ואילו יאכל ממנה שיעור קביעות מברך עליהן בסעודה. נכססת[. 
, על כן גם עתה שאוכלה בתוך ונות" אלא "המוציא", הרי לא יברך עליה "מזגרם[ 126]סעודה 

המנהג לברך על עוגה כזאת ו מאחרברכת המוציא" ולא יברך עליה. אבל הסעודה, היא נפטרת ב
 נהג, לא אומרים ספק ברכות להקל, וכן הלכה.כי במקום מ רשאי לברך, בסעודה,

 

כעוגות  הנ"ל]שאין בהן ג' תנאים אולם עוגות שיש ספק בברכתן, כרוב סוגי העוגות 

ך . אןלאחר ברכת המזון, ואז יברך עליה ןהנכון להביא - ועוד[נים קרואסו ,שמרים
סעודה, לא יברך עליה, כי "ספק ברכות להקל". וטוב אוכל עוגה ב אם בכל זאת

שיברך על דבר אחר שברכתו "שהכל" כשוקולד או סוכריה וכדומה, ויכוון לפטור 
עם הרה"ג רבי משה מרדכי קראפ  "שבע ברכות"]וכן עשינו מעשה בסעודת  את העוגה מספק.

י תברכהביאו עוגה לקינוח סעודה כנהוג, וכאשר , ועוד "הלכות חג בחגל סדרת הספרים "בעשליט"א 
 הג מחמת הספק.[ונ ואמר שכך גם הוא ,ופטרתי את העוגה, ונהנה הרב מהרעיון "שהכל"על סוכריה 

 (חוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה")
 

מעט קמח, סוכר, ביצים, שמן, ו ןשרובוכיוצא בהן,  , שישכושית האוכל עוגת טורט,
אגרות שו"ת )"מזונות" בסעודה, שכיון שאין רוב קמח, אינה בכלל ספק פת.  מברך

 ח(אבי בעזרי סימן יבשו"ת , העיר נשררב  ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אהי נפש ידיד ג סימן לג. וכן פסק"משה ח

 

ורוצה כנהוג בהרבה בתי ישראל בסעודות שבת, סעודה, עוגה בלהביא הרגילים 
, שלא "המוציא"לצאת מכל הספקות, עצה טובה שיכוון מתחילה בעת שמברך 

כיון ו, ואז רשאי יהיה לברך עליה "מזונות". לאחר מכן לפטור את העוגה שיאכל

]ורשאי  גורם לברכה שאינה צריכה.בזה חשש , אין לצאת מהמחלוקת ספקמחמת שעושה כן 
כן השיב לי ו [)עיין שבת א רסו(מי חייו. לעשות תנאי זה פעם אחת לכל השנה או לכל י

 .מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א

 

 קינוחים בסעודה

האוכל פירות, פיצוחים וממתקים לקינוח סעודה, מברך עליהם ברכה ראשונה. אך 
 ברכה אחרונה אינו מברך, מפני שברכת המזון פוטרת אותם.
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במה דברים אמורים? שהובאו הקינוחים על אותה מפה שאכלו עליה את הסעודה, שאז הכל 
נחשב כהמשך אכילה אחת. אבל אם הסירו את המפה ופרסו מפה אחרת והביאו עליה קינוחים, 
הרי שמלבד ברכה ראשונה, צריך לברך עליהם גם ברכה אחרונה, כיון שהסרת המפה נחשבת 

הסעודה, ואין ברכת המזון הבאה על אכילת הסעודה פוטרת את  כסילוק והיסח הדעת מאכילת
אכילת הקינוחים. ואפילו השאירו מעט לחם על המפה השניה, אין זה נחשב להמשך הסעודה, 

 )ה"ע ב לו(כי לא השאירו את הלחם לאכול ממנו אלא לברכת המזון בלבד. 

 
ברך עליהם לא לפניהם ולא אם לאחר שסילקו את המפה הביאו מיני תבשיל כבשר ודגים, לא י

לאחריהם, כי ספק ברכות להקל. ומכל מקום לכתחילה לא יעשו כן להביא דברים אלו, כדי 
 ()כמבואר בחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה" שלא יכניסו את עצמו במחלוקת גדולה בפוסקים.

 

 כיסוי הסכין

הטעם כי הנה  השולחן בעת ברכת המזון.מאת הסכינים  סלקשלא לבשבת נהגו 
והשלחן  על המזבח, יף ברזללהנלא שציותה התורה יון שמסלקים את הסכין בחול, כתב הלבוש, כ

 אין צריך לעשות זיכרון לענין זה.שלא בונים את בית המקדש,  "טבשבת ויואבל דומה למזבח, 
 (בהלכה ובאגדה""הסעודה , ובחוברת ג תתנז. ועיין שו"ת אמרי אליהו מלכא חלק א עמוד פט")סימן קפ סעיף ה. ח

 

 "רצה והחליצנו"

]בסעודה ראשונה או ו ומראואם שכח לבברכת המזון מזכירים "רצה והחליצנו". 

, יאמר "בונה ירושלים", קודם שסיים "השםברוך אתה "שאמר כונזכר  ,שניה[
 מיד . ואם נזכר"רצה והחליצנו"ראה כאומר פסוק, ויחזור לומר יֵ , ש"למדני חוקיך"

אלוקינו מלך  ,'ה"ברוך אתה  :בשם ומלכות ברך, י"ירושלים בונה"אחר שחתם 
 ,'האשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית, ברוך אתה  ,העולם

 ,'הברוך אתה " ,ברכה רביעית ואמרבוהוא הדין אם התחיל  ".קדש השבתמ
אשר הנ"ל "נוסח משיך ה, י"לעד האל..."ונזכר קודם שאמר  "אלוקינו מלך העולם

לתחילת ברכת המזון. והוא חוזר  ','לעדתיבת . אך אם נזכר אחר שאמר "נתן...
 )ה"ע ב עה, עז. שבת ב קצב(הדין לאשה ששכחה. 

 
 ה זושהזכר כיון סיים ברכת המזון והסתפק אם אמר "רצה והחליצנו", אינו חוזר.

 אולם. היום שבתגם כי מן הסתם הוא אמר, כיון שיודע ש. לקהל דרבנן קספו, מדרבנן היא
 (כח 'סי זח" אומר יביע)...'. נתן אשר' משיךי, 'לעד האל...'תיבת שאמר  קודםהסתפק  אם

 

 שלחן שבת, כיצד?
כיצד אמור לֵהראות שלחן שבת בבית יהודי? עומדים יחד כל בני המשפחה סביב 
השולחן ופוצחים בשירת 'שלום עליכם...'. לוקח האב את כוס היין ומקדש בקול 
נעים, מנשקים הילדים את ידי האב והאם ביראת כבוד. נוטלים ידים לסעודה, 
ויושבים לאכול ממטעמי השבת שטרחה והכינה האמא היקרה בשמחה של מצוה. 
סוף סוף לאחר שבוע של עבודות, נקיונות, כביסות והכנות, יושבים יחד כל 

שבת. או אז,  העת לרוות את הנחת. בסיום הסעודה, שרים שירי ההמשפחה, הגיע
העת שכל ילד מביא דף קשר שבועי שקיבל מהגן והתלמוד תורה, ומספר  ההגיע

מפרשת השבוע ונהנים מידיעותיו, על אף גילו הרך. לאחר מכן, חותם האב את 
בברכת המזון על מה שאכלנו, וכך  השםהסעודה בחידוש מעניין, ומודים ל

 קים.לה הסעודה בסיפוק ושמחה כשהלבבות מחובמסתיימת 
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את המחזה הזה רבים חוזים מידי שבת בשבתו, אך מאידך ישנם רבים מאחינו 
שעדין לא זכו לחזות בנועם השבת. על כן, מצוה רבה להזמינם שיראו מקרוב את 
שלחן השבת היהודי, וזכות גדולה תחשב לו. וכידוע, כי רבים חזרו למקורות, 

 עוד לעיל בשער האגדה בזה.ועיין  בעקבות שבת אחת שראו מקרוב ברוח התורה.
 

 

 אגרת לאבא היקר!

ידידי וחביבי, אב יקר, אל לך לזלזל במעלת שולחן השבת, ולסיימו בזריזות רבה, בלי 
שירה ודברי תורה. דע לך, כי מעמד שולחן השבת נחקק בלבבות ילדיך הרכים, והם 

בליבם. על לא ישכחו זאת לעולם, מחזות ההוד שרואים בשולחנך, מותירים רושם עז 
כן, תן דעתך שלא לוותר אף על שבת אחת בחיק משפחתך. ואפילו אם אתה מוכרח 
לשבות חוץ לביתך מתוקף תפקידך ]בצבא קבע וכדומה[, תשתדל ככל היותר למעט 
בזה, בפרט כשהילדים עדין רכים אשר אלו שנות גידולם שניתן להפיח בהם חיו ת של 

 אימתי?! -לא עכשיו  על ברוחניות, ואם-קדושה ולהעלותם אל
 

מאידך, שים לב שלא תכביד על ילדיך לשבת זמן רב על השולחן. כלכל דבריך במשפט, 
בעדינות בשמחה ובמאור פנים. חֵלק סוכריות לילדיך המשתתפים יפה בשירה. התפלל 

 שינחה אותך בדרך טובה בחינוך ילדיך, ולא תכשל לעולם.יתברך  השםאל 
 

 בברכת דרך צלחה
 אוהבךידידך 

 

 

 הזמנת משפחה שאינם שומרי שבת
, לכתחילה יזמינם במטרה לקרבם תחת כנפי השכינההמזמין משפחה לשבת לביתו 

לכל השבת ויספק להם תנאים נוחים, כדי שלא יכשלו חס ושלום בחילולי שבת 
רשאי  . אבל אם אינם חפצים לבוא כל השבת,ההביתבבואם אליו ובחזרתם 

בלאו הכי הם ו מאחר להזמינם כאשר יבואו לפחות קודם כניסת השבת ברכב,
על נקווה ש השםובעזרת  , אבל בשהותם בביתו יחללו פחות.בביתם בתמחללים ש

 א רפז(")ח ידי שיראו שלחן שבת יהודי, יפתח לבבם.
 

שרעבי  קרובי משפחתה של הרבנית לאה שרעבי ז"ל אשת המקובל האלהי הגאון רבי מרדכי
לעשיית ליל הסדר בשכונת ביתו זצוק"ל, לא זכו ללכת בדרך השם, והרב היה מזמינם אליו ל

 כב, ובסוף הסדר היו חוזרים לביתם., על אף שהיו באים ברמחנה יהודה בירושלים עיר הקודש

 
 

  מאה ברכות בשבת 
 חיוב מאה ברכות

בכל יום מאה ברכות לפחות". : "חייב אדם לברך )סימן מו ס"ג( כתב מרן השלחן ערוך
 ה"ע א ט()הגרי"ש אלישיב. . כמיטב יכולתםלברך , ותשתדלנה וגם הנשים חייבות בזה

 

 מיני מגדים ובשמים

, עדין חסרות כעשרים של שבת מאחר ועם ארבעת התפילות ושלושת הסעודות
ברכות כדי להגיע למאה ברכות, על כן ירבה לברך על עוגות, פירות וממתקים, 
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]אתרוג, לימון, מילון, לאחר שישפשף "הנותן ריח טוב בפירות" סוגי בשמים:  ארבעהועל 

, "מיני [, רודא]נענע, "עשבי בשמים" ]לואיזה, הדס["עצי בשמים"  ,מעט את הקליפה[
 ג תשלח("סימן רצ ס"א. שבת ב שלח. חזו"ע ברכות שיג. ח .ב"מנחות מג ע)מסכת  .]בושם[בשמים" 

 
 אני כןו :אות קו( קח סימן ח"ט אומר יביע ת")שווכתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

 הדס על בשמים עצי בורא מברך אני, ברכות מאה להשלים כדי ם הכיפוריםוביו בשבת נוהג
 לפני ומקדים, רודא על וכן, נענע על בשמים עשבי בורא מברך ךכר ואח, עטרייה או לואיזה או

ע"כ.  .טוב ריח בקליפתם שיש מילון על או, לימון על" בפירות טוב ריח הנותן" ברכת כולם
 שמים, כדי להשלים מאה ברכות.ומחיבת הרב למצוות, היו לו בבית עציצים של עצי ועשבי ב

 
 

 מדוע אינך בא לטפל בבשמים עבור הרב?
הרבנית מרגלית מעשה ששמעתי ממרן זצוק"ל באזכרה של י"א חודש לפטירת רעייתו 

 הי"ו:חיברו נכדו ש( 05)ח"ב עמוד "אביר הרועים" החשוב ספר הז"ל, והעתקתיו מ
 

מנין מאה ברכות בכל יום, ובפרט ביום השבת. ועל בהיה זהיר מאוד  ,הרב אדוני זקני
להריח כן היו שתולים במרפסת ביתו בתוך עציצים כמה מיני ועצי בשמים טובים, 

ת מרת זקנתי ז"ל בקו הבריאות, היתה היא מטפלת באותם בהם. ובזמן שהיתה הרבני
]שהיה משומעי לקחו ה יונה ז"ל מנשבר'  . וכשנחלשה בערוב ימיה, החלה להעזרליםודיהג

, והיה מגיע לפי הזמנתה ומטפל בגידולים, גוזם, משקה ומדשן. לאחר של מרן זצוק"ל[
אחרים מטפלים  שנפטרה הרבנית, חדל ר' מנשה מלטפל בהם, בהיותו סבור כי

בגידולים, שכן לא קראוהו, עד כי יבש חציר, כלה דשא, ירק לא היה. ויהי היום, יצא 
הרב מרן זקני אל מרפסת ביתו, לברך על הבשמים כמנהגו, ויעבור על כל גידולי 

מנשה אל בית הרב,  'ימים, בא ר האיזאחר   מאוד.  , והנה יבשוסביב סביב הבשמים
מדוע  ,וסיפר, כי לפנות בוקר, בעודו ישן על מיטתו, נראתה אליו הרבנית, ותאמר אליו

עתה אין לרב בשמים כדי ם עבור הרב כאשר הורגלת? הנה בשמיא לטפל באינך ב
שבת, והוא מצטער מזה. ויקץ משנתו וישכם קום לבוא אל בית הרב, לברך עליהם ב

מאז המשיך לטפל וראה כי אכן אמת ויציב הוא. וחלומו.  לראות אם יש אמת בדברי
שאם הנפטר מגיע  אמנה איתו. ע"כ. וסיים מרן,בגידולים במסירות כאשר היתה ב

ונמצא  דרוסת אחרים, הרי זה סימן שכבר הוא מבחלום ומביע את דאגתו לטוב
 לאחרים.במקום טוב בשמים, ולכן מצא עתה לבוא ולסייע 

 

 

 החיבוב מצו
מנהג נאה ומשובח לספור את הברכות בשבת, כדי לוודא שאכן השלים מאה 

 לספור את הברכות כמונה מרגליות. ל"זצוק"ל וכן היה מנהגו של מרן הראשברכות. 
 

 היסח הדעת

אם ברך על הבשמים קודם הסעודה, לא יברך עליהם שוב לאחר ברכת המזון, 
משקה. אולם אם לאחר  ואמשום שאין ברכת המזון נחשבת הפסק אלא למאכל 

 )ה"ע ג צב(שהריח, חשב שלא להריח עוד, ועתה חזר בו ורוצה להריח, יברך. 
 

 ברכת מעין שלוש

יין, מברך "מעין שלוש",  גרם[ 45]אכל כזית עוגה או שבעת המינים, או שתה רביעית 
ומזכיר "ורצה והחליצנו ביום השבת הזה", ואם שכח ונזכר לפני שאמר "ברוך 

 )שבת ב קצה(", יחזור ויזכיר. אבל אם נזכר לאחר מכן, אינו חוזר. ה'אתה 
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 משקל

מאכל, כדי לדעת  ]במשקל מכני[מותרת רק לצורך מצוה. על כן, מותר לשקול  שקילה
 שו ס"ז. שבת ו כו( )סימן ולברך אחר אכילתו ברכה אחרונה. גרם[ 18]אם יש בו כזית 

 

 קינוח לאחר סעודה

אף על פי שבסעודה שבימי החול, הנכון להביא את הקינוחים בתוך הסעודה ולא 
לאחר ברכת המזון, כי אם יביאו לאחר ברכת המזון, יתחייבו גם בברכה אחרונה, 

]אבל בתוך הסעודה לא מברכים ברכה אחרונה, כי והרי זה גורם לברכה שאינה צריכה, 

. מכל מקום בשבת, רשאי להביא את הקינוחים לאחר ברכת ברכת המזון פוטרת[
 )ה"ע ג צג(המזון, מאחר ויש צורך להשלים מאה ברכות. 

 

 ברכות התורה

אם אינו יכול להשלים מאה ברכות בפירות ובשמים, יכוון לברכות העולים לתורה 
כי גדול העונה יותר מהמברך. וההפטרה, ויענה אמן, ויחשב לו כאילו ברך בעצמו, 

  )סימן רפד ס"ג. רעק"א ס"ק ד. שבת ב שלח(
 

 זיכוי הרבים

 מנהג יפה להביא סוגי בשמים לבית הכנסת, כדי לזכות את הציבור במאה ברכות.

ומסופר על החתם סופר זצ"ל שהיה מביא עמו בשמים לבית הכנסת ביום כיפור, ונותן לאחרים 
 "הימים הנוראים בהלכה ובאגדה"() ברכות. ויצטרף לו למאה אחריהם "אמן",כדי לענות  לברך ולהריח,

 

 "ויהי ערב ויהי בוקר"

חשבון מאה הברכות מתחיל מערב עד ערב ולא מבוקר עד בוקר. והמקדים לקבל 
את השבת מזמן פלג המנחה, וכן המאריך בסעודה אחר צאת השבת, מצטרפים 

 )ה"ע א ס. שבת ב שלז(לו הברכות לחשבון מאה הברכות של שבת. 
 
 

 סדר הלילה  
 מנדד שינה מעיניו

מי שחשקה נפשו בתורה וחפץ לנדד שינה מעיניו וללמוד כל הלילה, רשאי לעשות 
לתורה לא מרגיש צער, אבל אם מרגיש צער בנדוד חשקו כן, ובלבד שמרוב 
ענוג. תשבת בינה שורמזו: ן, כי השבת ניתנה לעונג ולא לצער, השינה, אל יעשה כ

 )שבת ב רטז(
 

 שכן מכל, חוטא נקרא שבת בליל מעיניו שינה ומנדד עצמו שהמצער, כתב בירך זרע בספר
 מתענג הוא אם אבל .מתענית קשה יותר הוא השינה נדידת שצער, בשבתשאסורה  מתענית
 פסח של בהגדה נואשמצ וכמו. מותר, שינה מנידודי צער מרגיש אינו שכמעט עד, בלימודו הרבה

 קריאת זמן שהגיע עד הלילה כל מצרים ביציאת מספרים שהיו עולם גדולי בתנאים במעשה
 היו היאך לך יקשה שלא וכדי, השם גבורות בספר מפראג ל"המהר וכתב. שחרית של שמע

 המצוה חיבוב מרוב כי, צער שום להם היה שלאלך  דע, טוב יום בליל מעיניהם שינה מונעים
 שבאו עד להם קצר הזמן היה כי, השחר עמוד שעלה עד הרגישו לא מצרים יציאת סיפור של

 הלפי זה מובן מועי"ש. . שחרית של ריאת שמעק זמן הגיע כבר רבותינו להם ואמרו תלמידיהם
 ראינו לא, השואבה בית בשמחת שמחים כשהיינו, יהושע ביר אמר :(ע"א נג סוכהמסכת ) שאמרו



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  777  |  ב

 
 עונגהו השמחה מרובכי , בלילות החג זה על כתפי זהם מנמנמיבארו שם שהיו ו .בעינינו שינה

 ליל של בלימוד כןו .שינה נדודי של צער שום מרגישים היו ולא כמעט ,השואבה בית בשמחתש
 מרגישים לא כמעט, זה בליל התורה בלימוד שנעשה התיקון גודלאת  כשיודעים, השבועות חג

 הכהן אברהם רבי הגאון. וכן כתב לו עונג שהתענית חלום תענית בשבת תענההמ כמו ,צער שום
 מה לפי שהכל ראה לינ, שבת בליל מעיניו שינה דודינ לענין, המים טהרת בספר, מסאלוניקי

, ובכה ילך הלוך ההוא היום וכל, שבת מעונג ומתבטל, מזה מצטער הוא שאם, אדם שהוא
 חוובכ השם זיכהו אשר ישא אבל ;שינתו לו ותערב ויישן ישכבש בודאי, בלילה השינה מחוסר
 ואדרבה, בתורתו לב וטוב שמח והוא, בלילות השם בבית העומדים מן להיות ידו לאל ויש ,ואונו

, בתורה ידו מצאה כביר כי, שמחה ומנמ פסק לאל היום וכ, רב שלל כמוצאבעונג עילאי  מתענג
 כלל ועיקר.בלי שום ספק  ,התורה בלימוד הלילה כל ער שאריהל הוא גמור היתר הגמור בודאי

 

 קריאת שמע

קודם שילך לישון, יאמר קריאת שמע על המיטה, ויאמר "הריני מוחל וסולח וכו'", 
 כל]כי ויברך ברכת "המפיל" בשם ומלכות, אפילו לאחר חצות, כמו בכל לילה. 

 ,הלכה משיב ,אברהם אשל ,לדוד קרן ,שי תשורת ,ברורה משנה, לדוד תפלה פסקו החיד"א, כן. שינה זמן הלילה

, תשובות והנהגות ועוד. )עיין חזו"ע ברכות תק, תקיב. תשובה בכתב יד בשו"ת יחוה דעת חלק יהושע עמק ,דוד בנין

אבל אינו אומר את [. ז. ה"ב יב רסד. פס"ת ב תתקפו( וכמבואר בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה"
 )א שדמ(וי[. ויד, אם ישן קודם חצות, לא יאמר ]ובמוצאי שבתהוידוי בליל שבת. 

 

 תענית חלום

החולם חלום רע, לא יתענה תענית חלום, אפילו אם נראה לו שהחלום רע מאוד, 
כי בימינו אין להתייחס לחלומות, שרוב ככל החלומות הם דברים בטלים, כזבים 
והבלים, ואין בהם אפילו דבר אחד אמיתי, כי החלום יבוא מחמת עצבות ודמיון 

בוהלים. ואם רוצה, ילך או מרוב אכילה ושתיה שגוברת המרה ומביאה חלומות מ
. ויקדיש את ]כמובא הנוסח בסידורים[לאוהבו שיפתרהו לטובה או שיעשה "הטבת חלום" 

נע משיחת חולין, ויפדה את  השבת לקריאת תהילים, ויעסוק בתורה כפי כוחו, וימָּ
 )חזו"ע ברכות שפג(. ]שיעור סעודה אחת לעני[ תעניתו ביום ראשון בסכום כסף לצדקה

 

 ותשירת הבקש

ורנן,  מנהג קדום בעדות המזרח לקום בלילות שבת בחורף, לשיר בקול נעים גילה
וכן המנהג עד היום  עד הבוקר.יתברך  ה'ולזמר זמירות, שירות ותשבחות ל

 שבת ה רלה() בירושלים עיר הקודש ובעוד ערים אצל רבים מיראי השם.
 

 

 בריאת העולם בשביל השירה

ה. אמר הקב"ה: אפתח פה של כל פשון לפתח אראשי תבות  אל"ףאמר רבי עקיבא: 
בשר ודם, כדי שיהיו מקלסים לפני בכל יום וממליכים אותי בארבע רוחות העולם. 
שאלמלא שירה וזמרה שישראל מזמרים לפני בכל יום, לא בראתי את עולמי. ומנין 

ד והדר שלא ברא הקב"ה את עולמו אלא בשביל שאומרים שירה וזמרה? שנאמר: "הו
לפניו, עוז ותפארת במקדשו". ומנין שמיום שברא הקב"ה את עולמו, השמים והארץ 
אומרים לפניו שירה? שנאמר: "השמים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע". 
וכן נאמר: "מכנף הארץ זמירות שמענו". וכל סדרי בראשית אומרים לפניו שירה, 

בפתיחה לאור זרוע )אותיות דרבי עקיבא, ". השםשם  שנאמר: "ממזרח שמש עד מבואו, מהולל

 הגדול(
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 זוכה לתורה

 השםעל ידי השירה, זוכה האדם ללמוד תורה ביישוב הדעת ובשמחה. לא לחינם 
יתברך בוחר בשירי זמרה. על כן, בודאי שאין בזה ביטול תורה ללמוד ולהשתתף 
בשירת הבקשות. ורבים מגדולי ישראל ומהם: הגאון המקובל האלהי רבנו מרדכי 

, היו באים בלילות שבת ל"זצוקומרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  ,שרעבי
על עצמם שהשירה היתה  לשמוע אל השירה ואל הזמרה במשך כמה שעות, והעידו

מסייעת להם לכל השבוע ללימוד התורה בשמחה ובחשק רב. ובלבד שהכל נעשה 
 בשמחה של מצוה ובכובד ראש.

 
 

 יתברך!" השם"נחש נחש, אל תמנע ממני לומר שירה לפני 

מעשה שהיה בליל שבת קודש פרשת "לך לך" שנת ה'תשכ"ט, שהשכים מרן הראשון 
בשכונת "תל ארזה" בירושלים לכיוון שכונת "נחלאות", כדי לציון זצ"ל ויצא מביתו ש

להשתתף בשירת הבקשות שהתקיימה מידי ליל שבת בבית הכנסת "אוהבי ציון". והנה 
לפתע הגיח נחש שהזדקף מולו ולא זז. הרים מרן את קולו ואמר: "נחש נחש, אל נא 

ר בדרכו, או אז תמנע ממני לומר שירה לפני ה' יתברך!" ומיד המשיך מרן ופסע יש
 )מפי החזן ר' חיים כהן(התכופף לו הנחש והסתלק כלעומת שבא, ויהי לפלא... 

 

 

 אכילה קודם עמוד השחר

, רשאי לאכול ולטעום משהו. הקם בעוד לילה לשירת הבקשות או לעסוק בתורה
ועל הגבאים לתת את הדעת על כך, ולא להכשיל  אך בהגיע עמוד השחר, חייב להפסיק.
 בהלכה ובאגדה"( )ילקוט יוסף תפילה א קכו, קנד. "סדר היוםאת הציבור באיסור אכילה קודם התפילה. 

 
 

  שחרית ומוסף של שבת 

 אכילה ושתיה לפני התפילה

 ]ואף על פי שאסור לטעום לפני קידוש,מותר לשתות תה וקפה עם סוכר לפני התפילה. 

, לפי אבל אסור לאכול לפני התפילה מכל מקום אין חובת קידוש אלא לאחר התפילה[.
 )ה"ע ג יט. שבת ב קמז(. שמים מלכות קבלבא ל אכל ושתה,ש אחר, שגאהשנראה כמת

 
]לבד מברכות השחר וברכות תפילת עמידה אחת בכל יום רק חייבות להתפלל  -נשים 

ל לפני התפילה אם קבעה להתפלל שחרית, מן הדין מותר לה לאכו . ואףהתורה[
לפי  ,כי דוקא האיש שחייב להתפלל שחרית אסור לו לאכול קודם התפילה בחול. אובשבת 

אחר או ערבית מנחה שנראה כמתגאה, אבל אשה שאינה חייבת בשחרית דוקא, ויכולה להתפלל 
 )שבת ב קסט( ר עליה לאכול לפני התפילה.אף עתה שמתפללת שחרית, לא נאסשאכלה כל היום, 

 
אשה שהתפללה שחרית או שאינה מתפללת שחרית, ורוצה לאכול מעט עד שיבוא 
בעלה מבית הכנסת, טוב שתקדש על מיץ ענבים ותשתה רביעית, או שתשתה רוב 
רביעית ותאכל כזית עוגה, כדי שיחשב לה "קידוש במקום סעודה" כנ"ל, ואז תוכל 

 ()שבת ב קסז ין, רשאית לאכול גם קודם הקידוש.נפשה. אולם מן הדלאכול כאוות 
 

ד, הנשים מהר"ם חלאווה ועוו צם חיוב הנשים בקידוש היום, אינו מוסכם, ולדעת הרשב"אהנה ע
]הראב"ד, הרז"ה, ארחות חיים,  . ובצרוף שיש מתירים לטעום קודם קידוש היוםפטורות מקידוש היום
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טעימה קודם להתיר ה יש לנו ספק ספיקאשנמצא  "ן, רבנו דוד בונפיד ועוד[,המאירי, מהר"ם חלאווה, הר

פטורות מקידוש היום, ושמא מותר לטעום לפני קידוש היום. אבל  ןשמא הכי הקידוש לנשים, 
שחייבים  )סימן רפט ס"א(לגברים בודאי שאסור לטעום לפני הקידוש, שהרי מבואר בשלחן ערוך 

 ג שכט(")שבת ב קסז. הגרי"ש אלישיב, ח בקידוש היום, ואסורים בטעימה קודם לכן.
 

מי שזקוק לאכול פת או עוגה לפני התפילה כדי לבלוע כדור וכיוצא, טוב  -חולה 
ולאחר ]שהרי יש באפשרותו לקיים "קידוש במקום סעודה"[. שיקדש קודם ויאכל כזית 

 )שבת ב קמט(אוכל פת או עוגה, יטעם בלי לקדש.  מוסף, יקדש שוב. אך אם אינו
 

 זמן התפילה

מבואר שיש ענין להקדים את תפילת שחרית בשבת,  (א"כג ע)מסכת מגילה בגמרא 
 .בנץ החמה" שמעקריאת  אלקרובשבת  םיפה למהר ביאת"ש :רש"יכתב  הטעם לזהו
 

 תפילתם תפלליבתי הכנסת המ חזות בריבויומה נפלא להמראה ובכן, מה נהדר 
שחרית בנץ החמה, ובסיום התפילה מקדשים על היין וטועמים מיני מזונות ומיני 

כיד  ,מגדים, ושומעים שיעור מפי חכם בהלכות המתובלים בדברי אגדה ומעשיות
הטובה עליו. וכבר אמרו במדרש תנחומא: "ויקהל משה, אמר לו הקב"ה  השם

וש לפניהם ברבים בהלכות למשה: עשה לך קהילות קהילות בכל שבת ושבת ודר
שבת, כדי שילמדו ממך הדורות הבאים להקהיל קהילות בבתי כנסיות ובבתי 
מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי התורה והלכות האסור והמותר. ועוד אמר 
הקב"ה לישראל: אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות 

 ם כאילו המלכתם אותי בעולמי". עכ"ל.בהם תורה ברבים, מעלה אני עליכללמד 
 

מידי ו ,יוםשל לעסוק בתורה מיד בבוקרו  יםזוכשל הובאמת, מה נפלאה ההרגשה 
ובסיום השיעור כשהולכים לביתם  חשים את העונג הרוחני המיוחד;שבת בשבתו 

ה שמחה גדולאין ספק כי לסעודת שבת, איזו הנאה ושלוות נפש מרובה מלווה אותם. 
רבה פרשה  תתפח. אליהו ליםיתה שמעוני )ילקוט מדרשו במרלהקב"ה בהם ובתורתם. וכן אהיא 

לטז( קלט תהלים) על הפסוק א( ם ִסְפְרךָּ  : "ְועַּׁ ָּ ל  ֻ ֵתבו , כ  ִמים ִיכ ָּ רו   יָּ ד ְולוֹ  ֻיצ ָּ ֶהם", אמרו  ֶאחָּ ב ָּ
נח  וביום השביעי ימים, ששה כל מלאכה אדם עושה ?כיצד השבת. יום חז"ל: זהו
 כך לא בניי, לישראל הוא ברוך הקדוש להם ביתו. אמר בני ועם בניו עם ומתרצה
מו ש   : "לֹא(ח א )יהושע בתורתי לכם כתבתי ה ֵסֶפר יָּ ֹורָּ ת  ז ֶה הַּׁ , הַּׁ יךָּ ִגיתָּ  ִמפ ִ וֹ  ְוהָּ ם ב   יֹומָּ
ה" ְילָּ לַּׁ  !תורה כולו יעשה השבת יום ימים, ששה כל מלאכה עושים שאתם פי על אף ?וָּ
 ויקרא, המדרש ולבית הכנסת לבית וילך, ביום השבת אדם ישכים לעולם" אמרו: מכאן
: (ז ט )קהלת שנאמר מה לקיים, וישתה ויאכל לביתו ילך כך ואחר, בנביאים וישנה בתורה

ְמָחה ֱאֹכל "לֵּךְ  ש ִ ה ַלְחֶמָך, ב ְ תֵּ ֲ י יֵּיֶנָך, טֹוב ְבֶלב ו ש  יָך" ֶאת ָהֱאלִֹהים ָרָצה ְכָבר כ ִ ללמדך , ַמֲעש ֶ
 ."בלבד תורה עושי עם אלא ה"להקב מנוחה לו שאין

 
 אלו בכל מקום מייסדים שיעוריםרלם של הלאור האמור, אשרי חלקם ומה נעים גו

יֵקיג( יב )דניאל שעליהם נאמר, ומקום ְצד ִ ים : "ו מַּׁ ב ִ רַּׁ ִבים הָּ ֹוכָּ כ  ם כ ַּׁ ֶעד". וכבר כתב  ְלעֹולָּ וָּ
נאמן ועבד משכיל כי נתחייב הנברא להיות ציר ודע " :)שערי תשובה שער ג אות יט( רבנו יונה

אמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת נבכל מלאכת עבודת אדוניו. והפועל ה
ויזהירם ויודיעם  ,הפועלים חבריו. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים

על  ,עשה מלאכת אדוניו בלא רמיהיאת המעשה אשר יעשון. כי חפצו ורצונו אשר ת
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הרי שלא מספיק אם וכתב על זה רבי אליהו לופיאן:  ."כן יחזיק ידי עושי המלאכה

ולא ישגיח לזכות גם אחרים בקיום רצון השם יתברך,  ,די לי להציל את עצמי ,יאמר האדם
כי רק בכך יקרא 'עבד משכיל ופועל נאמן', ולא זולת זה. כי אם יש בכוחך להרבות פעלים 

תה עושה כן, הרי זאת עדות ברורה כי אין עבודתך לשמים, ולא לתורה ולמצוה, ואין א
 פותחאשרי ה ע"כ. לכבוד שמים אתה עוסק בתורה ובמצוות, כי אם להרבות שכרך ותו לא.

כה לבנים זובזה שהוא עבד נאמן לבורא יתברך. ואף  ה, שמראתורה אלו ישיעור
מפני מה זכה  :(ט פרשה רבה) אליהוכמובא בתנא דבי ים מאורי הדור, מכלמידי חת

 ,אלקנה" :ה"הקב אמר לוואהרן? ששקול כמשה  "שמואל הנביא"אלקנה שיצא ממנו בן 
 אוציא אני, ידיך על רבים וזכו, במצוות וחינכתם ,זכות לכף ישראל את הכרעת האת

 ."ידיו על רבים וויזכ ,במצוות אותם ויחנך ,זכות לכף ישראל את שיכריע בן ממך
 שיעורים אלו, יהיה חלקנו. ייסדימשל מחלקם והלואי ש

 
והמתבונן, יראה כי באמת לא קשה הדבר, כי בחורף הלילה ארוך ויכול לישון מוקדם 
וממילא יקל לו לקום מוקדם, וירוויח כמה שעות של תורה כבר בבוקר, אבל אם יקום 

לו, יותר מאוחר, עד שיסיים את התפילה ויאכל סעודת שבת, וילך לישון מכובד מאכ
בקיץ לא קשה הדבר, כי אף אם תחסר לו אף וכמה אם כן יספיק ללמוד בשבת. 

מעט שינה בלילה, הלוא היום הוא ארוך וישלים שנתו לאחר סעודת הבוקר, ולאחר 
 ל"יוסף זצוקמכן יוכל עוד לעסוק בתורה. וכשסיפרו למרן הראשון לציון רבנו עובדיה 

כשעתיים שלוש בהלכה  אחר התפילהשיעור שזכינו לקיים בכל שבת קודש להעל 
ו ברכות רבות ועצומות, נובאגדה, שמח שמחה גדולה וכולו קרן מאושר, וברך אות

ועיין עוד להלן העוזרים והמסייעים, יבורכו מפי עליון. מר כי כל המשתתפים בשיעור, וא
אנשים, בהרחבה ב"סדר יום השבת" על מעלת לימוד התורה בשבת, וקל וחומר כשהלימוד בחבורת 

 ששכרו לאין ערוך ולאין שיעור כלל וכלל.

 
ומקרוב ראיתי באחד מבתי הכנסת, שאחר שלמדו אצל רבם במשך תקופה את ההלכות 
הבסיסיות של כל יהודי כהלכות תפילה, שבת, מועדים, ברכות, כשרות וכיוצא בהם, 

חכם המתוך החוברות "בהלכה ובאגדה", החלו ללמוד בכל שבת ברמה גבוהה יותר, ו
טור ובית יוסף בהלכות המצויות למעשה, ומבאר מגיש לפניהם דפים מצולמים של 

לפניהם את הדברים בשפה ברורה ונעימה, ואט אט מתחכמים הציבור ועולים מחיל 
וכבר כתב כיוצא בזה  אל חיל במעלות התורה והיראה. אשרי חלקם ומה נעים גורלם.

צריך ללמוד דיני שבת סמוך " :(סימן כט אות ג)הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו כף החיים 
לשבת, כדי שידע הלכותיו כמו כל הלכות חג בחג. והמו מעי כי אזכרה ימים מקדם 

מדרשו של רבי מג"ן למעלה מעשרים שנה בהילוך אחד בכל בית שהיתה לנו ישיבה ב
 ,ישיבההשבת ושבת בצוותא חדא עם מוה"ר החסיד הפרד"ס זיע"א שהוא היה ראש 

והיה הלימוד בהלכות שבת על הסדר של הטור  ,יו באים כמה תלמידי חכמים שםוה
רך ולא יצט ,שככה יעשה כל תלמיד חכם ,ומי יתן והיהבעומקה של הלכה. והבית יוסף 

והשומע דרשת החכם בשבת, היא רפואה  ורי"ם וללכת אנה ואנה.יקלהתעסק במסכת ב
 דברים נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים. ין שםי". עלאוזן יותר משאר האיברים

 
זה, שעל ידי כך ישיגו את מתיקות וערבות התורה ובאמת שישנה מעלה גדולה בלימוד 

 םהיו בני אדם מרגישי אם": (דברים כו יא) האור החיים הקדושוכמו שכותב יותר ויותר, 
א וולא יחשב בעיניהם מל ,היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ב התורהבמתיקות וערבות טו  

ולמתיקות זו זוכה  ".כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,עולם כסף וזהב למאומה
 ישמע חכם ויוסף לקח. ., ובפרט כשלומד בצוותאבמקורות ספרבהאדם בעיקר בלימוד 
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 טלית נאה

 ,ותוה לפניו במצהתנאֵ על הפסוק: "זה אלי ואנוהו",  )מסכת שבת קלג ע"ב( חז"ל דרשו
בדיו  - ספר תורה נאה ,ציצית נאה ,שופר נאה ,לולב נאה ,נאה סוכה :עשה לפניו

. על כן, ילבש טלית נאה ומכובדת, ולכבוד שבת אומן ובסופרבקולמוס נאה , נאה
: )כף החיים סימן כח אות לב(וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל ייחד טלית נאה יותר. 

מודות לשבת, ואין להם טלית נאה לשבת, "וחבל על אותם אנשים שעושים בגדי ח
 וכמבואר בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה".יתן דעתו בזה".  השםוהירא את דבר 

 

 "נשמת כל חי"

, ויאמרו "נשמת כל חי" בניגון, שהוא כנגד הנשמה גדולה מתפללים בשבת בנעימה
יתברך על כל נסיו,  השםהיתירה שבאה לאדם בשבת כפי מעשיו, ויכוונו להודות ל

 )שבת ב תכ(נפלאותיו וטובותיו, והשגחתו הפרטית עלינו על כל צעד ושעל. 
 

לֹות" ַמְקהֵּ ְרכו   ב ְ  "ֱאלִֹהים ב ָ
לענות בקול רם ולסייע לשליח ציבור במנגינות לשים לב להשתדל על הקהל 

ובסוף  אל אדון,בקטעים מסויימים, כמו: נשמת כל חי, שוועת עניים, אל ההודאות, 
: (א"ע לא שבת)מסכת  הרי זה בכלל מצות: "ואהבת לרעך כמוך", שדרשו חז"לו ,כל קטע
מה היית שליח ציבור כ ית אתההיואילו  , אל תעשה לחברך";ךיעל יו  נשׂ "מה ש  

א נאה ולא יאה שהקהל שותק או עונה בלחש. וכתב כי ל, חפץ שהקהל ישתתפו
וכל הקהל מנגנים עמו, אין נכון בספר לקט הקמח: כאשר השליח ציבור מנגן 

לפרוש מהציבור ולעיין בלימודו בלא לסייע לחזן ולציבור. ובספר אילה שלוחה 
כתב: מי שיכול לסייע לשליח ציבור ואינו עושה כן, הרי הוא בגדר "לא תעמוד 
על דם רעך". וכתב הר"י מקוזמיר בספר נחמד מזהב: שבכלל מצות "הקם תקים 

מה שנהגו  מו כן,שה לחברו לעשותו לבדו וצריך סיוע. וכעמו", הוא כל דבר שק
בשבת חתן לשורר לעולים לתורה, על הקהל להשתתף בשירה, שאילו היה החתן 

 (חוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה")ממשפחתם, בודאי היו חפצים שישירו הקהל. 
 

 המאחר לתפילה

הש"צ, ידלג על המזמורים  דלג כדי להספיק את העמידה עםאם איחר ועליו ל
השמים מספרים וכו' שמוסיפים בשבת. ואם עדין לא מספיק, מוטב לדלג 'נשמת 

אולם אם אמר  ]כי 'נשמת' הוא רק מנהג. וגם תדיר קודם[. כל חי', מלדלג פסוקי דזמרה
)ה"ע ג קד. עד "ויברך דוד... ומהללים לשם תפארתך", ידלג וימשיך 'נשמת כל חי'. 

 שבת ב קצה(
 

 נשים בתפילת מוסף

כי גם להן הנשים רשאיות לכתחילה להתפלל מוסף בשבתות, חגים וראשי חודשים. 
 )שבת ב רד(רבנות אלו. יש כפרה על ידי ק

 
 "כתר יתנו לך ..." -קדושת מוסף 

 השם, אני יםוקלאל לכם להיותבקדושת "כתר" אנו מוסיפים פסוק "שמע ישראל", ופסוק "
 פרס מלך יוזגדר גזר ,]מגדולי חכמי התלמוד[ רב שבימי לפי ,הגאונים כתבווהטעם בזה,  אלוקיכם".

תחילת קריאת  ,הקדושות בין להבליעו קנויתישראל?  חכמי עשו מה .שמע קריאת יקראו שלא
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 שמע קריאת תשתכח שלא כדי ...",יכםקאל השם אניוף קריאת שמע "וס ",ישראל שמע" שמע
 בבית פרס מלך יוזגדראת  ובלע היום בחצי תנין ובא ,השמים מן רחמים ובקשו .התינוקות מפי

כדי שיתפרסם הנס לדורות, נשאיר את  :הדור שבאותו חכמים אמרו .הגזירה ובטלה ,משכבו
)שבלי הלקט, אמירת הפסוקים הללו בקדושה שבתפילות מוסף ונעילה שאין בהן קריאת שמע כלל. 

  (תכג סימן יוסף בית
 

 חזרת הש"צ במוסף
חובה גמורה על השליח ציבור להתפלל חזרה גם בתפילת מוסף, ולא כאותם שליחי 

שהחזרה היא טורח ציבור המדלגים על החזרה במוסף, בטענות שונות ומשונות 
ומדוע כאשר מאריך החזן בפיוטים בתפילת שחרית או בפיוט לכל עולה  ציבור.

מוסף שחובה גמורה  אין זה טורח ציבור, ואילו כאשר מגיעים לתפילת -לתורה 
משוחחים כאלו?! ואם ישנם לו בה בטענות שוא להתפלל בה חזרת הש"צ, יזלז

בעת החזרה, ידברו על ליבם ויבהירו להם את חומר האיסור שבדבר, וכמו 
בעת  שח אם": )סימן קכד ס"ז( חן ערוך על זה בלשון חריפה מאודשהתבטא מרן השל

 אוי" :בו כלוכתב בספר  ."בו וגוערים, מנשוא נוועו וגדול ,חוטא הואהחזרה, הרי 
 ויש ,זה וןוע בשביל נחרבו תי כנסתב כמה ראינו כי ,להיהתפ בעת למשיחים

ל זה". על כן, במקום שישנם טועים ומדברים, ע להשגיח ידועים אנשים למנות
לא יפנה לאדם , ימנו אדם ירא שמים שישגיח שלא ידברו, ואם ישמע שמדברים

 .: "רבותי, מבקשים לא לדבר בעת התפילה"באופן כללי יאמרמסויים, אלא 
 

ךָּ : "(יט כו דברים)על הפסוק  ְלִתת ְ ל ֶעְליֹון ו  ל עַּׁ ֹוִים כ ָּ ג  ר הַּׁ ה ֲאש ֶ ׂשָּ ה עָּ ָּ ם ִלְתִהל  ֶרת ו ְלש ֵ ְלִתְפאָּ ", כתב ו 
בתפלתם, היא לו לתפארת ולעטרה,  השםבעל הטורים: כלומר, מה שישראל משבחים ומהללים ל

: "עתיד הקב"ה להיות עטרה )מסכת מגילה טו ע"ב(ואת אותה עטרה, הוא מחזירה להם, כמו שאמרו 
בראש כל צדיק וצדיק". אבל מי ששח שיחת חולין בבית הכנסת, מקיפים את כל גופו בקוצים. 

וב לו שלא יבוא כל עיקר, יצילנו. וכתב מרן החיד"א: המדבר שיחת חולין בבית הכנסת, ט השם
 כי הוא חוטא ומחטיא, והשטן מקטרג: היום קצר לו לדבר עד שממתין לדבר בעת התפילה.

 
: כמה מעלה ותיקון יש בחזרת התפילה יותר מהתפילה של לחש, ובפרט ביום וכתב רבנו האר"י

לה. השבת. ואם לא התפלל חזרה, לא הגיע אפילו לחצי מעלת התפילה, וגורם עיכוב הגאו
והמעוררים על זה, בלי ספק שרוח קדושתו יתברך התנוססה בהם לגלגל הזכות הגדולה הזאת 
על ידם. ומנהיגי הקהל צריכים להעיר את רוחם ולדבר על ליבם כמה הרווח הגדול בחזרה, כדי 
שלא יהיה עליהם כמשאוי ובעל כרחם, אלא יהיו ששים ושמחים במצוה הגדולה הזאת, ויקיימו 

בשמחה". ויתנו אל ליבם החזרה, ויענו 'אמן' כהלכתה. והגאון רבי  'הב: "עבדו את מקרא שכתו
חיים פלאג'י כתב: וכל איש ישראל כשידע טיבה של חזרה, ומה טעם יש בה, בלי ספק יקבל 
עליו באהבה ושמחה רבה, כי כל העדה כולם קדושים, וישא קל וחומר בעצמו, ומה אם לחיי 

, במקום שהוא בטוח ובודאי ירוויח בעולם הזה שעה וצורך פרנסתו יכניס עצמו בספק סכנה
ובעולם הבא שהוא העיקר שבשבילו אנו סובלים כמה צרות צרורות, על אחת כמה וכמה. ע"כ. 

 (חוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה")ישמע חכם ויוסף לקח. 
 

 "מזמור שיר ליום השבת"
שבת...", ה תפילת מוסף, המנהג לומר "מזמור שיר ליוםל לאחר "עלינו לשבח" ש

 )ח"ד תקל(. ל"זצוקוכן נהג מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף . ולאחריו קדיש 'יהא שלמא'

 
 

 מבית הכנסתנשים ה תיציא
נערה שעלתה מהעיר חאלב שבסוריה לארץ : בראשית עמוד שעו() כתב בספר עלינו לשבח
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נטישתה  ישראל, סיפרה כי הדרשה האחרונה ששמעה מפי רב הקהילה, בשבת שלפני

הוא ביקש להזהיר את הנשים שלא ת הוריה, היתה לא פחות ולא יותר, שאת בי
תעמודנה במרפסות הבתים שממול בית הכנסת, בשעה שהגברים יוצאים בתום התפילה. 

במרפסות הבתים, ומה תענינה אותן נשים בארץ  תאזהרתו נאמרה לנשים העומדו
 ?!אלא על המדרכה ממש מול בית הכנסת ,ישראל הממתינות לבעליהן לא במרפסת

 

הוא מה שהנשים  ון חמור ומנהג רע מאודועכתב: ח סימן פה( לק )חבשו"ת באר משה 
וממתינות בשבת או בליל שבת, אחר תפילת מוסף  נסתהכת ביעומדות לפני שער 

ת מדברות סתם חבורות חבורות, כי אז גם האנשים יוצאים מבישהן או  ,בעליהןל
דוקא ו ,מצליחהיצר הרע ומעשה  .מזה גדול ר הרעואין לך תערובת וגירוי יצ ,הכנסת

ל וע ,את במזיד להראות מלבושיהןעושות זשבת. ובזמן האחרון נשים  לתיאחר תפל
בלא יודעים, גורמות רע לעצמן לבעליהן ולזרעם אחריהם, וגם לאחרים גורמים  ידי זה

לות שיזכו יא ברכה על ראשי הקהוותב .היזק רב. וחובה לבטל דבר זה בכל כוח
 ."ד. עכיםוהיפ יםויהא חלקי עמהם במעשיהם הטובזה, ומקולקל  להעביר מנהג רע

 

מספר דקות  נשיםהת עזרצאנה מואכן יש קהילות ובתי כנסיות שכבר תיקנו שהנשים ת
לפני תום התפילה, ובכך ימנעו כל המכשולות הנ"ל. מה רב יהיה שכרה של אשה 

ווטת את חייה וכל הנהגותיה במידת הצניעות. יתירה נהמשתדלת לקיים רצון בוראה, ומ
ה גדולה ניתנה לאשה מאת הבורא, שהיא יכולה לקיים את רצונו בכל רגע מתנ מכך:

וטוב תעשה האשה אשר תעיין בחוברת הנפלאה "להיות את", ושם  ע"כ. ורגע, על ידי הליכות הצניעות.

 תראה את ההגדרות ללבוש הנכון כהלכה, כפי אשר נשים רבות העידו שלמדו והתחזקו ברוך ה'.
 

 
 

 קריאת התורה  
 מכירת המצוות

הכסף ילך לצדקה מותר למכור בשבת את פתיחת ההיכל והעליות לתורה, ובלבד ש
והגם שאסור לעשות מקח וממכר בשבת אפילו לצורך מצוה? החזקת בית הכנסת וכיוצא. כ

מכל מקום כיון שאין כאן מעשה קנין, אלא רק התחייבות בפה לצדקה, מותר. ולכן מותר גם 
 )שבת ב ריח. שבת ו כז(לערוך מגבית בשבת עבור עניים או חיזוק מוסדות תורה וחסד וכיוצא בזה. 

 

 שיחה בטלה

בפירוש ועיין בספר לומה טוב  .שיחה בטלה לשוחשלא  המצוותבעת מכירת ו ריזה
 )החיד"א. שבת ב רכ, שבת ו כט(ות. במכירומאידך לא יאריך הגבאי  ;רש"י על הפרשה

 

 התורם ואינו משלם

יה לתורה בסכום מסוים, ומזה זמן שוועד בית הכנסת אדם שקנה עלי שאלה:
למנוע ממנו  א משלם. האם מותרמתחמק ולמדבר על לבו שישלם את חובו והוא 

 ועליות לתורה עד שישלם את חובו? כיבודים
 

הריהו גוזל את  ב.עובר על נדר.  א.אם אינו משלם עובר שני איסורים:  תשובה:
בית הכנסת, משום שאחר היה קונה ומשלם. לפיכך, יתרו בו חברי הוועד לשלם 

למנוע ממנו כיבודים ועליות.  חובו, וכל זמן שהוחזק שאינו משלם, רשאיםאת 
ם מרדכי אליהו זצ"ל סימן קט. ועיין עוד בזה בחוברת "סדר היו גאון רביהראשון לציון ל "הרב הראשי")שו"ת 

 (בהלכה ובאגדה" בדיני בית הכנסת
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 מנהג ישראל

המנהג הנכון שכשיש שמחה כשבת חתן או בר מצוה, שלא למכור את המצוות 
נהגו למכור רק עליות משלים ויש אלא ליתנן לבעל השמחה, והוא מכבד את קרוביו. 

ובאמת שעל הגבאים לתת את הדעת ומפטיר, כדי שמי שיש לו "יום השנה", יוכל לעלות. 
נהג בהם מנהג דרך ארץ", על זה לכבד את בעל השמחה, שכבר אמרו חז"ל: "ה

דואדרבה " ולא יתנהגו בקמצנות, ב ֵ י ֲאכַּׁ דַּׁ ב ְ י ְמכַּׁ  ("סדר היום בהלכה ובאגדה")ילקו"י ב סח. ". כ ִ
 

 

 למה נועדו כספי התרומות של בית הכנסת?

בזה, מעל הכל על  חשמל וכיוצאשל בית הכנסת, לבד מהוצאות  כספי התרומות
 ובה על בציבור בכסף זה. למשל: חיאך ניתן להגדיל תורה לתת את הדעת ה האחראים

 
חשמל לבד מהוצאות של בית הכנסת,  כספי התרומותלתת את הדעת כי  על האחראים

ובה על כל ציבור בציבור בכסף זה. למשל: חלהגדיל תורה הינם כדי בזה,  וכיוצא
כמו המעשה אשר יעשו. את הדרך אשר ילכו בה ואת להם שיהיה להם חכם שיורה 

ילמדו בהם. ולא כאותם לבית השם שהבאים כדי ש"ס ופוסקים  צריכים ספריכן 
המשלמים לפועל ניקיון אלפי שקלים בכל חודש, אך אינם דואגים להביא רב שימסור 

]רבי  ש"מהרח הגאוןשיעורי תורה ויזכה את הרבים בדברי אלוקים חיים. וכבר כתב 

 ,תורה ומרביץ צדק מורה ממינוי הקהל את המונע: "שנה[ 055-יקי לפני כחיים שבתי, רבה של סלונ
 גדולה מצוה לך ואין, מצוה עשותלמ הרבים את המעכב בכלל שהוא, נידוי חייב

 ."הישרה דרךה להם להורות ולזכותם לרבים תורה מלהרביץ
 

יראי שמים, ומכלכלים דבריהם הם התורם לבית הכנסת, יראה שהאחראים על כן, 
רוחניים כנ"ל. אבל בית הבמשפט להשתמש בכסף לצרכי בית הכנסת, ובעיקר לצרכים 

כנסת שלא ידוע מה עושים בכסף, וההכנסות רבות על ההוצאות, אין מצוה לתרום לו, 
את , אינו צריך לשלם להם תרומהולא נחשב שתורם לצדקה. ואם קנה עליה או תרם 

עבירה לצרכי צדקה נעלים יותר כחיזוק וריבוי התורה, רשאי לההכנסת, ותרומתו לבית 
)יורה דעה סימן וכגון ללימוד "אבות ובנים" המצוי במקומות רבים, וכמבואר בשלחן ערוך 

", או לדברים ממצות בית הכנסת פהמצות צדקה לנערים ללמוד תורה, עדי": רמט סט"ז(
 וות.אחרים שעל ידם יתרבו מקיימי התורה והמצ

 

את פירוט ההכנסות וההוצאות, כדי  כתובעצה טובה לכל אחראי על כספי ציבור, שיו
: כב( לב במדבר) שאולי אינו נוהג נכון עם הכסף, וכבר אמרה תורה ממנו חשד,למנוע 

ים ִוְהִייֶתם" ֵאל 'המֵ  ְנִקי ִ רָּ ׂשְ ִמי ִ : )שם יב ז(". ומי לנו גדול ממשה רבנו שהקב"ה העיד עליו ו 
ל" כָּ יִתי ב ְ ן ב ֵ ", ובכל זאת ריננו אחריו שלקח לעצמו מתרומות המשכן, ולכן הו א ֶנֱאמָּ

כמו  בגמר מלאכת המשכן, פירט את החשבון של כל הכסף והזהב שתרמו ישראל,
 . ועיין בהרחבה בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה"(תנחומא מדרש) ".המשכן פקודי אלה: "שנאמר

 

 

 תורהלכבודה של  רימונים

תורה קודם התפילה. ובעת הוצאת הספר מההיכל, הספר יש להסיר את הרימונים מ
 מוןיור ,חסדויכוון למידת ה ימיןאחד בצד  מוןיריניח  מצות הרימונים,בה זוכה

 .וכדלהלן כמבואר בדברי רבנו האר"י ז"ל .בורהויכוון למידת הג שמאלאחד בצד 
 

 מוניםיהר הלבשת ענין: (לימן ס רה דעהיו ד"ח פעלים רבשו"ת )כתב גאון עוזנו רבנו יוסף חיים זצ"ל 
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 עץ פרי הקדוש בספר כמפורש ,עולם של ברומו העומדים לדברים ומזר פר התורה,ס ופתיחת

 בעת ומאירים מתגלים הם אשר ,גבורהל חסד וש שתי עטרות כנגד מוניםירה שני סוד. וחיים
 ת. והנחבורהה של גבעטריכוון  שמאל מוןירבו ,חסדה של ן בעטרויכו ,ימין מוןיר ניחוכשמ ,ההיא

 ,שבתוכו הכתב להראות כדי התיק ופתיחת מההיכל פר התורהס להוצאת ךסמו תהא מוניםיהר
יותר  או שעה הספרמ מוניםיהראת  להסיר השמש עושה פהיו. לחוץ שבתוכו האור יוצאשאז 
 שרומזים הסוד של הרמז ניכר אין ,בתמידות מוניםיבר מלובש פרהס אם לכן. אבל קודם

 המצוה אור שורש גילוי בעת ,לו הראויה בעת לעשותו ראוי מצוה דבר כל כיכנ"ל. גם  מוניםיהר
 ,ולקריאתו לפתיחתו מוךהספר ס הוצאת בעת רק להלבישם נתקנו מוניםיהר כי ,למעלה ההיא

 בעתו ודבר ,ביחד כולם ההיא בעת ומתגלים םהמתעוררי גדולים לאורות ירמזו אלו הדברים כלש
 . עכ"ד.ופשוט ברור וזה. טוב מה
 

 "בריך שמיה"

בפתיחת ההיכל יפתחו גם את ספר התורה בעודו בהיכל, ויאמרו "בריך שמיה", 
דקודשא בריך ]עבד[  עבדא]אני[  "אנא. וכשאומרים: )פרשת ויקהל( כמובא בזוהר הקדוש

]כבוד  דיקר אורייתיה]ולפני[  קמי, ומן ]לפניו[ קמיה]שמשתחווה[  דסגידנא]של הקב"ה[  הוא

כדי שלא יראה כדובר שקר, שהרי ישתחוו מול ספר התורה הפתוח בהיכל,  ",תורתו[
אומר שמשתחווה ואינו משתחווה. ומטעם זה משתחווים גם בעלינו לשבח 

)מהריק"ש, החיד"א  מהרי"ל והאר"י ז"ל להשתחוות.וכן נהגו  כשאומרים "ואנחנו משתחווים".

 ועוד. ה"ע ח"ג קי. שבת א שעא(

 

 וחזרתו הולכת ספר התורה

כשמוציאים את ספר התורה מההיכל לתיבה, מוליכים אותו כשהוא פתוח, מפני 
שאז מתגלים אורות רוחניים, ונמשכת הארה קדושה למסתכלים באותיות. וגם 

למסתכלים באותיות. יחזירוהו להיכל כשהוא פתוח, שגם אז נמשכת הארה קדושה 
מנהג קדום ופשוט בירושלים ובכל ארץ היה וכן  וכן יעשו כשמוציאים שני ספרי תורה.

 ה"ע ג קיג( .שו"ת יביע אומר ח"ז סט"ז בהערה) ו עובדיה יוסף זצוק"ל."ל רבננהג מרן הראשישראל, וכן 
 

 הגבהת ספר התורה
ְראה את הכתב לכל   לימינו העומדים הקהלבהגיעו לתיבה, יגביה את הספר ויַּׁ

שבעזרת  והנשים האנשים כל על ומצוה ;ריוולאחגם  יסתובב עם הספרו, ולשמאלו
 "....פסוק: "וזאת התורה לומרו ,מעט לפני הספראת הכתב ולכרוע  לראותהנשים 

, ולכרוע הכתבאת  לראות ונשים אנשים לכל מצוה: "(ה"ח יד פרק) סופרים מסכתב מבוארן כ

פרים ויראו שמוציאים שני ספרים, יגביהו את שני הסוכ התורה וכו'".ויאמרו: וזאת 
 ב ז. ה"ע ג קיג(ח" ילקו"יקלד ס"ב.  סימן) את הכתב לציבור כנ"ל.

 

 דקדוק הקריאה

על הקורא בתורה להיות בקי בטעמי המקרא, ובביטוי האותיות כהוגן, ולא יחליף 
יהיה בקי בניקוד כהוגן, ולא יחליף בין א' לע', בין ה' לא', בין ח' לכ', וכדומה. וכן 

 )שלחן ערוך ורמ"א סימן סא סעיפים כב, כג(. בזה בין שוא נע לשוא נח וכיוצא
 

יש נהגו להעמיד אדם שבקי בטעמי המקרא ויודע לסמן אותם היטב לקורא, או 
ללחוש לו את שמות הטעמים, וזה עדיף יותר משהקורא עצמו יסתכל מידי פעם 

)ה"ב ז ריט( בחומש שעל ידו, כי יש חשש שמא יקרא איזו תיבה שלא מתוך הספר. 

 )עיין רש"י במסכת ברכות סב ע"א(
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 חזן בשכר

: "הגון וראוי יותר לקחת שליח ציבור בשכר )ח"א סימן תרצא, ח"ג סימן תלט( כתב הרשב"א
מאשר בהתנדבות, כי כאשר השליח ציבור מקבל שכר, הוא מקפיד יותר ומתבונן 
ונזהר יפה. וגם על ידי זה, לא כל הרוצה לעלות, יעלה". ע"כ. ואין לחשוש בזה 

 ואר להלן בדיני שכר שבת. )לט, מ(וכמבמאיסור שכר שבת, שכיון שעוסקים במצוה, מותר. 
 

 טעימה לקורא בתורה

או לטעום  קולואת לשתות כוס תה לצחצח  , רשאיאדם חלש או חזן שיש לו צורך
לאכול ולשתות רביעית מיץ ענבים, או ואם יכול לקדש ] .משהו בין שחרית למוסף

תפילת ולאחר תבוא עליו ברכה, כדי שיהיה לו קידוש במקום סעודה, , עוגה כזית
 )ה"ע ג כה( .[מוסף יקדש שוב

 

 מנין העולים

בפרט ום, העלי להוסיףמותר ו .מלבד המפטיר הוא: שבעה,העולים לספר תורה  ניןמ
הרבה אורחים. וכן בית הכנסת שמתפללים בו ציבור גדול,  נםכשיש שמחה ויש

טוב ונכון שיעלו מוסיפים בכל שבת, כדי שכל אחד מהקהל יעלה לתורה לפחות 
 .להעלות מוסיפים וכן היה מנהגו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"לפעם בחודש. 

 )שבת ב רכב( רים בטלים.דב ובור וידברירבו עולים מדי, פן יקוצו הציא לואולם, 
 

יקרא פסוקים לכל עולה לחלק את הקריאה באופן שכשמעלים מוסיפים, ישתדל הקורא 
אין הציבור מטים אוזן לשמוע, פעמים שחוזר על הקריאה כמה פעמים, כאשר בפרט שו אחרים.

אם הפרשה קצרה וישנם הרבה עולים, רשאי לחזור על ו. חה בטלהשיאיסור ונכשלים ב
פסוקים כמה פעמים, כמו שנוהגים בשמחת תורה. ובני אשכנז לא נהגו להקל אותם 

 כשיש אבי הבן וכיוצא בזה. בזה אלא בשמחת תורה או במקום צורך

 

 קטן

רשאי לעלות לתורה ולקרוא את עלייתו, ומצטרף  ]מגיל שש[,קטן שהגיע לחינוך 
כל הפרשה,  למפטיר. ואמנם לא יקרא אתרשאי לעלות לשבעה עולים, וכל שכן ש

)ה"ע ג קכ. שבת ב רלט, רמה, רנא(  אלא בשעת הדחק כשלא מוצאים איש גדול בקי כראוי.

רה, כמו ופשוט שכל זה דוקא בקטן שמנקה גופו כהוגן, אבל אם לא ברור כן, אין להעלותו לתו
 שאין עונים אחריו 'אמן'.

 
קטן לשבעה עולים, ראוי שיעלו בכל שבת קטן  העלותגם במקום שלא נהגו ל

)תשובה בכתב יד  אחר לעליית מוסיף ויקרא את עלייתו, כדי שיתרגל לקרוא בתורה.

 (ל"זצוקרבנו עובדיה יוסף ממרן הראשון לציון 
 

 קטן כהן

אם יש רק כהן קטן שהגיע לחינוך, יעלוהו. ואין בזה פחיתות כבוד לשאר העולים 
הוא עולה לפניהם, כי כבוד זה, הוא רק מפאת יחוסו אחר אהרן שהם גדולים ו

כן דעת הגאונים, רב האי גאון, שבלי הלקט, האשכול, המאירי, הרא"ש, הרדב"ז, מהרימ"ט, ערך השלחן, הכהן. 

רבי עקיבא איגר, באר המים, מנחת חינוך, מהרש"ם, מהר"ם שיק, מהרש"ג, משפטי עוזיאל ועוד. וכן מבואר מהספרא, 
 החינוך, בה"ג ועוד. )שבת ב רמט( רמב"ם,ה
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ל  , לא יעלה. אחר כהן איןאינו עולה לתורה. ובימי החול אפילו הוא כהן ו -אבֵּ
נוהג אבלות כ, הרי הוא מנעי אםכי  הו לעלות, יעלה,קראו אםאבל בשבת, 

לכתחילה. יעלוהו , אחר כהן איןואם  , ואין אבלות בפרהסיא בשבת.פרהסיאב
כן היה מעשה עם ו לעלות עליה קבועה בכל שבת, יעלה גם בשבת זו.ואם הוא רגיל 

 ,מעצמוה ועל, הוקראו ולא אבלות ול ואירע, שלישילעליית  בכל שבתה עולה היש תם רבנו
 הוא אבלותה בשבילבשבת זו, יאמרו שלא יעלה אם , שלישיעלות ל שהורגל כיוןש ו,מרואב

 ס"א. שבת ב רצג( תס"ב,  שפד דעה סי'ורה י)שו"ע  .פרהסיאב זו אבלות ירוה, נמנע
 

 .מגלח בסכין. מחלל שבת. אפיקורוס

הפסול לעדות מחמת שעבר במזיד על איסור לא תעשה מן התורה, כגון שמגלח 
]בגלוי, זקנו בסכין, מצטרף לשבעה עולים לספר תורה. אבל המחלל שבת בפרהסיא 

או אפיקורוס שאינו מאמין בדברי חז"ל, אינו מצטרף לשבעה  בפני עשרה יהודים[
כדי למנוע  וסיף"להעלותו "מ אפשרלאחר שעלו שבעה עולים כשרים, עולים, אך 

לעליית  ורשאים להעלות ,אם הוא חתןועונים 'אמן' אחר ברכותיו. ו ,מחלוקתאיבה ו
ואולם, עליית  ., אך יוסיפו על מנין העולים עוד יהודי אחד כשרכנהוג 'שלישי'

למי  האלו, כמו שכתב המאירי שלא יתנוכמפטיר יש למנוע מלהעלות בה אנשים 
 )ה"ע ג קכ( שאינו הגון כל כך.

 

 גלילה

 )שבת ב רסו( .תורה, ולכן אין לגוללו בלי מטפחתהספר  אסור לאחוז בגוף הקלף של
המיקל לגוללו  ה רחוקה, ואי אפשר על ידי מטפחת,אולם אם הוצרכו לגוללו לפרש

וטוב להתקין גלגל קבוע כפי )ה"ב ז רעו( בידיו, ובפרט כשנטל ידיו, יש לו על מה לסמוך. 
 שמצוי בתיקי ספרי התורה החדשים, וכשצריכים לגלול למקום אחר, גוללים בקלות ובמהירות.

 

 הברכות והקריאה

ְרֶאההברכה, קודם  -כיצד מברכים?  תחיל ממנו מהפסוק שהקורא לעולה את  יַּׁ
ובקריאה יאחז רק . ויאחז על ידי מטפחת בקלף שבשני צדדי הספר ויברך לקרוא,

בצד הימני, והחזן יאחז בצד השמאלי. ובסיום הקריאה, יאחז במטפחת בשני צדדי 
שאין וישאירהו מכוסה עד העולה הבא.  הספר למעלה, ויכסה את האותיות ויברך,

 כד(ס"ק ד, ה, יא. כף החיים )סימן קלט סעי'  זה כבוד לספר שישאר פתוח.
 

 ,אומר ברכו והברכות בקול רם: )סימן קלט ס"ו( שלחן ערוךכתב מרן ה -קול רם 
לא חוזר רק גוזל את הציבור מעניית אמן,  והרי הואע"כ.  טועה. ,והאומרם בלחש

 זהה ובדבר :(נז סימןביאור הלכה )וכתב המשנה ברורה  , כי ספק ברכות להקל.לברך
 םשומעי אין, ובלחש התורה על םשמברכי אנשים הרבה ונות הרבים,בעו םנכשלי
 למרחוק נשמעשהם עונים  ל ידיוע ,הביתה על העומדים לו םהסמוכי אלא ממנו
על כן, העולה לתורה יברך בקול רם  ע"כ.. הרבים את םבעצלות םומחטיאי ,לקהל

באופן שכל הציבור ישמעוהו. ואם קשה לו מאוד, יברך לפחות כשעשרה שומעים. 
 )ה"ב ז קעד, קעה(ואם גם זה אינו יכול, לא יעלה לתורה כלל. 

 
 המבורך", 'האם בירך העולה בלחש ושמעוהו רק חלק מהציבור שאמר "ברכו את 

המבורך לעולם ועד". אבל אם לא שמעו  'העמהם "ברוך שאר הציבור יענו 
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המבורך  ה'אחריו "ברוך  עונהשהחזן את  שמעואת העולה כלל, אף שהציבור 
 קלט ס"ו. ה"ב ז קעו(סימן )בית יוסף ורמ"א אחר עניית החזן.  'אמן'רק ו עני לעולם ועד",

 
העולה לתורה חייב לקרוא עם החזן מתוך הספר. ויקרא בלחש  -קריאה עם החזן 
 ולא קרא, יש חשש שברכותיו לבטלה.לא ישמעו. ואם שתק  זניוואממש שאפילו 

י שאינו יודע לקרוא, אין להעלותו לתורה. ואם העלוהו, אינו על כן, ברור שמ
ושלחן ערוך סימן קמא )זוהר הקדוש, בית יוסף  נוסף במקומו.מצטרף לשבעה עולים, ויעלו עולה 

 רס(רנו, הריב"ש, הרשב"ש, הרדב"ז ועוד. שבת ב ס"ב. 
 

 התיבה. לע םעצמ , ואף לא יסמכודומהקורא והעולה צריכים לע -קריאה מעומד 
 קמא ס"א( )סי' .או חולה וזקן שקשה להם לעמוד, רשאים לסמוך עצמם בעל בשראך 

 
אסור לצאת באמצע קריאת התורה. אך בין עולה לעולה מותר  -יציאה לחוץ 

]כי  צריך להשלים את הפסוקים שלא שמע, לצאת, ובפרט כשיש צורך בכך, ואין

ואם ישנם רק  [.ד כפרשת זכור וקריאת מגילהתורה חובת ציבור היא, ולא חובת יחית הקריא
לשוחח או בשביל עשרה, לא יצא אפילו בין עולה לעולה. ובכל אופן אסור לצאת 

 )ה"ע ג קלד. ה"ב ז רכד( תורה.ה של לשתות משקה חריף, שזהו זלזול בכבודבשביל 
 

 בדבריו למדקדק נכון: ראוי וס"ב( קמו סימן) ערוך שלחןכתב מרן ה -הדיבור אסור 
 ביאור)וכתב המשנה ברורה . הקורא מפימוע את כל פרשיות התורה ולש דעתו ןולכו

 בשיחה םומספרי ,נפשותם את םהמפקירי האנשים םלאות מגולה תוכחת הואזה  סעיף: שם( הלכה
 יש אוסריםו ,חברו עם לספר אסור גור,ס שהספר עולה לעולה בין אםשהרי  ,הקריאה בעת בטלה
 מלשמוע זנווא כשמסיר הוא שבזיון ,פתוח שהספר בעת האיסור יגדל כמה ברי תורה,בד אפילו
 ועוזבי" בגמרא עליו ואמר הקריאה באמצע שיוצא מי שאפילו ,מנשוא ונווע וגדול ,השם דבר

 מצוי ,זה לבדמו .לתורה זנווא להטות רוצה ואינו ת הכנסתבבי שעומד זה ל שכןכ ",יכלו 'ה
 חשש בזה ויש ,כל לעין נראה ונוווע עומד שהוא כגון ,ברבים ל ידי זהע שםה חילול פעמים כמה
 ורכילות שון הרעבל םמעורבי שלו המעשיות פעמים כמה גם ".קדשי שם את תחללו לאשל "

 איסור שהוא רש,המדת ובי ית הכנסתבב בטלה שיחה של האיסור ,זה לבדמו .סופן ועד מראשן
 ,יתברך השם לפני זה עבור מתועבת לתויתפ וגם בדיבורו, עובר םאיסורי כמה בווחש ראה .גדול

 וכמו ,לתורה כבוד שנותן מי ואשרי ",תועבה לתויתפ גם ,תורה משמוע זנווא מסיר" שנאמר:
 וכו'". ע"כ. אכבד מכבדי כי" :שנאמר

 
]והוא העולה 'השביעי', אם לא העלו העולה האחרון קודם המפטיר  -עליית משלים 

שהוא משלים ומסיים את קריאת הפרשה. ובסיום  -נקרא: "משלים"  עולים נוספים[
עלייתו הוא אומר קדיש. ואם יש מישהו מהקהל שהוא בתוך י"ב חודש לפטירת 
אביו או אמו, טוב שגם הוא יצטרף עמו לומר קדיש זה, שהוא מעלה גדולה 

 )חזו"ע אבלות א שנג(לעילוי נשמת הנפטר. 

 
הלכות נוספים בענין "קריאת התורה", בחוברת "סדר בפרטי עוד רצוי מאוד לעיין 

 היום בהלכה ובאגדה".
 

 הפטרהמדיני ה 
 ,בתורה יקראו שלאה מלכות הרשעה על ישראל גזרהיתה תקופה ש -טעם הקריאה 

 פסוקים עשרים ואחד אקרווכדי שלא תשתכח תקנת קריאת התורה, תקנו חז"ל ל
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רק ו] פסוקים שלשה פחותל אחדא כל קורש תורהם לעוליה תשבע כנגד ,בנביא

. , כמסודר בחומשים[יותר אלקרו צריך ןאי, עשרים ואחד פסוקיםמ בפחות הענין הסתיים אם
 . שבת א שח(אבודרהם). תורהב הקריאהמ הו על ידשנפטר לפי, "הפטרהשמה " ונקרא

 
מצוה להדר לקרוא את ההפטרה מתוך נביא שלם הכתוב  -ספר הפטרות מקלף 

אין ידם משגת, ישתדלו לקרוא אם בכתב יד על קלף, וכן נהגו רבים מבני אשכנז. ו
בספר הפטרות הכתוב בכתב יד על קלף. ואם גם זה אין ידם משגת, יקראו בתנ"ך 

 )א שנג(מודפס. ואם אין להם תנ"ך, יקראו בחומשים המודפסים. 
 

העולה מפטיר, עליו להיות בקי בדקדוק ובטעמי ההפטרה כהוגן.  -נכונה קריאה 
נותנים את תלמיד חכם המדריכם כהלכה,  מנהיגשיש להם ובבתי כנסת מתוקנים 

מנהג שהאמר זצוק"ל  "למרן הראשוהדעת על זה, ולא כל הרוצה לעלות מפטיר, עולה. 
קורא הוא אם  קודם לכן,מפטיר, שומע אותו הגבאי  קנות עלייתשהרוצה ל ו,בבית הכנסת של

הציבור מרן היה קורא מפטיר בכל שבת, כי  בפועל ,םולוא כהוגן, עולה, ואם לאו, אינו עולה.
חפץ בעליית כבד בה את מרן, שהיה לאת עליית מפטיר ורואה בזה זכות גדולה לקנות היה 

 .כהלכהבמתיקות, ובדקדוק רב וקורא בנעימה מפטיר בשביל להשלים מאה ברכות, והיה 

 
 קורא כשהמפטיר רדבל אסור: "ס"ג( קמו סימן) ערוך שלחןכתב מרן ה -הדיבור אסור 

על המפטיר לקרוא את ההפטרה בקול רם, והציבור ו .פר תורה"בס כמו ,בנביא
 ולא בקול רם. קורא עמו בלחש

 
 המסייעים באנשים למחות צריך: הי"ג( "ביפ תפילה הלכות משנה כסף)רבנו יוסף קארו כתב מרן 

 שיש ,ש"מהריקה ן כתבוכ קורא. שהמפטיר מה שישמעו צריך כולם אלא את המפטיר,בקולם 
 כתבכיוצא בזה ו. רבותיו נהגו ושכן, המפטיר קריאת עם בהפטרה את קולו שמגביה במי לגעור
 ישמעו הברכות ורק, בלחשעמו  ההפטרהאת הציבור  יקראוש י"האררבנו  בשם אברהם המגן

 שאף, וכתב, המפטיר עם קולם להשמיע הנוהגים על זכות מדיל סופר החתם ואמנם .מהמפטיר
 אין מקום מכל, עמו ההפטרה לומר שלא מדרשו בבית הנהיג אדלר נתן רבי הגאון שרבו פי על

 בקי שאינו מיאת  לבייש שלא כדי המפטיר עם יחד לקרוא שנהגו המנהג נגד נפש למסור צריך
מרן זצוק"ל: על זה וכתב . שוגגים שיהיו ומוטב הציבור בקלות, ישמעו לא כי, ההפטרה בטעמי
 הקהל, התיבה על קלה ובדפיקה, קדושים כולם העדה כל כי, במקומינו כן יעשה לא "אולם

רה יו יחלק  ע אומריבישו"ת ) ."למפטיר קשובות ואזניהם בלחש ההפטרה וקוראים קולם מנמיכים

 חזו"ע אבלות ג ר(נז. סימן  דעה

 
עליית מפטיר, יש בה תועלת לנשמת הנפטר יותר מעליית משלים,  -עילוי נשמה 

ובלבד שיקרא את ההפטרה כהוגן. אבל אם אינו בקי, יעלה משלים ויאמר קדיש. 
)חזו"ע  וטוב שיכבד בעליית מפטיר אדם אחר שיקרא כהוגן לעילוי נשמת הנפטר.

 אבלות ג קצה, קצט(
 

כהן שקנה עליית מפטיר, ולא היה כהן אחר מלבדו,  -פעמיים לתורה עלייה 
והעלוהו לעליית כהן, רשאי לעלות גם מפטיר. והוא הדין ללוי או לישראל שעלה 

והטעם בזה,  [.יש ענין שיקרא הוא דוקא]וכגון ש ,מפטיר, שרשאי לעלותכבדוהו בעלייה ו
ה, ורק בשני ספרים אין לאחד לעלות, תור לעלות פעמיים באותו ספרממש מפני שאין איסור 

מהרי"ל שעלה א יוציאו לעז על הספר הראשון ויאמרו שהוא פסול ולכך עלה שנית. וכן עשה של
)כן כתבו הריב"ש, אליה מפטיר בכל שבת. ן רבי נתן אדלר לעלות כהן ומפטיר, וכן נהג הגאולוי ו

 רבה ועוד. שבת ב שכז(
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קנה עליית מי שובאמת שלאו דוקא לעליית מפטיר, אלא הוא הדין בשתי עליות אחרות. למשל: 

שש וליית שישי, וחעלרב קנה הוא אחר ואומר ש בא, וכשהגיעו לעליית שישי, לרב הקהילה שלישי
כן השיב לי מורנו ו לעליית שישי. אם לא יעלה, רשאי הרב לעלות שוב פגיעה באותו אדםהרב ל

 .ציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"אהראשון ל

 
ספרדי העולה מפטיר, עונה "אמן" בסיום הברכות, וחותם כך: "ברוך  -עניית אמן 

 שדין אמן זו, כדין אמןוהוא הדין בשאר הפטרות המועדים. , מקדש השבת, אמן". ה'אתה 
ו"שים שלום" בעמידה, שהספרדים עונים אחר ברכת "ישתבח" בשחרית, ו"השכיבנו" בערבית, 

 א()רטו ס"ובני אשכנז, אינם עונים אמן זו.  עוד.ו"יהללוך" בהלל, ו"בונה ירושלים" בברכת המזון ו
 
 

 קידוש היום  
 קידושא רבה

, ויקדש על היין קודם הסעודה, ויברך "בורא מפה פרוסהעם יהיה שלחנו ערוך 
 רפט ס"א ומשנ"ב( )סי'. ]קידוש גדול[פרי הגפן" בלבד וישתה. והוא הנקרא: "קידושא רבה" 

 
הלילה:  של להלן ד' טעמים למה נקרא שמו קידוש גדול, הרי הוא קידוש קטן ולא ארוך כקידוש

)המכתם, הרבה.  הוא רואה, שכאילו ]הרבה אור[מפני כבודו, כמו שקוראים לעיור "סגי נהור"  א.

ה לפי שברכת "הגפן" גדול כוחה, שהיא הברכה הראשונה שנקבע ב. המאירי, תוספות רי"ד, המגיד, הר"ן(
)ארחות חיים, כל בו, רשב"ם,  כוס, כנישואין, ברית מילה ועוד.בכל מקום שיש ברכות סדורות על ה

סעודת היום היא כנגד מידת  ד. )רבנו דוד בונפיד בשם רבו הרמב"ן( מפני סוד נעלם. ג. מהר"ם חלאווה(
)רבנו בחיי בשם חכמי  היסוד הנקרא "שבת הגדול", ולכן גם הקידוש של היום נקרא "קידוש גדול"

 )שבת ב קמו(. הקבלה(
 

ל" נוהגים לומר קודם הקידוש פסוקים מענין היום, ומסיימים בפסוק ן עַּׁ ךְ  כ ֵ רַּׁ  ה' ב ֵ
ת יֹום ֶאת ב ָּ ַּׁ ש   הו   הַּׁ ש ֵ ד ְ ְיקַּׁ  ".וַּׁ

 
חלקית  ואקוררבנו, אין אנו יכולים ל משה ופסק לאש פסוק כלעל פי שיש לנו כלל שאף ו

לומר  ישפסוק שלם?  נואומרים פסוק זה בקידוש, הלוא איאנו ולהפסיקו באמצע, אם כן איך 
 דרךב ושאומראו , הדברעל  ולעורר להזכיר כדי וכשאומר אבל, בתורה כשקורא דוקאשכל זה 

ל" ,הלבנה בברכת שאומרים כמוו. מותר ,נהיותח להיתפ ֹ פ  ה ֲעֵליֶהם ת ִ תָּ ד ֵאימָּ חַּׁ פַּׁ ְגֹדל ,וָּ  ְזרֹוֲעךָּ  ב ִ
מו   ֶבן ִיד ְ אָּ : (ג יד הושע)וכיוצא בזה אומרים בתפילה ואתה אמרת  .פסוק חצי רקהוא אף ש", כ ָּ

ה" מָּ ְ ל  ְנש ַּׁ ִרים ו  ֵתינו   פָּ פָּ אֹות 'ה": (טו ט זכריה) השנה ראש של מוסף בפסוקי וכן ",ׂשְ ֵגן ְצבָּ  ,"ֲעֵליֶהם יָּ
 חייהפסקו  וכן. הפסוקים ולזכור לעורר אלא זה שאין, ל"חז אגדותוב פסח של בהגדההרבה  וכן

 (יב סימן י חלק אומר יביע ת"ו)ש .ועוד שיק ם"מהר, ם"מהרש הגאון, יהוסף זכר ת"בשו משאוול הגאון ,אדם

 

 טעם תקנת הקידוש

? הלילכניסת השבת במדוע צריך לקדש בבוקר, הלא כבר קדשנו על היין ב שאלה:
בוקר כדי שיהיה היכר ושינוי בין סעודת השבת לסעודת החול, שהרי בכל  תשובה:

אחר תפילת שחרית, נוטל ידיו, מברך המוציא וסועד את לבו, ואם ללביתו  חוזר
מקדש על היין קודם לכבוד שבת, לכך בשבת, לא יהיה ניכר שסועד יעשה כך גם 

 ערב ס"ט. שבת ב קכג( ')הרא"ש, טור ובית יוסף סי כדי לייקר ולכבד את סעודת השבת. הסעודה,
 

 טעימה לפני הקידוש

. ואשה שקשה לה להמתין עד שבעלה יבוא )סימן רפט ס"א( אין לטעום לפני הקידוש
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תקדש בעצמה על מיץ ענבים ותאכל לפחות כזית הנכון שמבית הכנסת ויקדש, 
. אך אם לא נוח כדי שיחשב לה "קידוש במקום סעודה"עוגה או תשתה רביעית מהיין, 

 .משום ספק ספיקא לעילהטעם וכמבואר  , רשאית לטעום בלי קידוש.בעצמה לה לקדש
 

 אין יין

ר מדינה",  גרם[ 42] אם לא השיג יין לקידוש הבוקר, יקדש על רביעית של "ֲחמַּׁ
ויאמר דהיינו משקה משכר שרגילים בו במדינה, כבירה לבנה, ערק, ליקר וכיוצא, 

בבת אחת.  גרם[ 02]רוב רביעית  , ויברך שהכל וישתה]"אם תשיב משבת רגלך..."[את פסוקי הקידוש 

ואם אין לו "חמר מדינה", יקדש על משקה ואם קשה לו, ישתה כן בהפסקות קלות. 
מיץ טבעי אפילו שאינו משכר או על משקה קל. ואם אין לו, יקדש על חשוב כ

 )שבת ב קכב, תח, תיב(ויאכל[.  ...'המוציא'יטול ידיו בברכה, יאמר פסוקי הקידוש, ש]והיינו, הפת 
 

קידוש היום פני שמ ?אין לו ייןשלילה כשל קידוש כדין ה ,מה שאינו מקדש לכתחילה על הפת
, נמצא שעל כל משקה שיקדש עליו קודם בין סעודת שבת לסעודת חולעשות היכר בא רק כדי ל

 )שבת ב קכג(היכר כל כך. לא יהיה הסעודה, יהיה היכר, אבל אם יקדש על הפת, 
 

 כיבוד לקהל

כשיש שמחה בבית הכנסת כחתן או ברית מילה, ומכבדים את הקהל במיני מאכל, 
, כדי שכל בזה בורקס וכיוצאישימו לב להביא כמות מספקת של עוגות, קוגל, 

דגן, ויצא ידי חובת "קידוש במקום סעודה".  גרם[ 18]אחד יאכל לפחות כזית 
ואמנם המקילים לטעום רק מעט מהמגדנות פחות מכזית, יש להם על מה לסמוך. 

והטעם שיש מקילים בזה, כי מצטרפים אך כשיגיעו לביתם, יקדשו שוב קודם הסעודה. 
בוקר. ב. שמא כאשר המקדש עצמו מא מותר לטעום לפני הקידוש של ש כאן שני ספקות: א.

 )שבת ב קנה(סועד שם, ובשבילו היה "קידוש במקום סעודה", יכולים גם אחרים לטעום. 
 

 

 שבת חתן לבן מרן רבנו יוסף קארו עם בת רבנו האר"י ז"ל

מעשה בבנו של מרן רבנו יוסף קארו שהתחתן עם בתו של רבנו האר"י ז"ל. בשבת 
חתן, היה הציבור מוזמן לבית מרן לאחר התפילה לסעודת שבת. והנה לאחר שהחזירו 
את ספר התורה להיכל, בא השמש והודיע למרן שהמפתח של המטבח אבד. ניסה מרן 

וסף, ואף הוא נעמד עמהם. לאחר לחפש עצה, אלא שבינתיים נעמד הציבור לתפילת מ
התפילה ניגש רבנו האר"י למרן ואמר לו: למה כבודו מצטער, המפתח נמצא במקום 
פלוני. הלכו ומצאוהו שם. בלכתם בדרך, שאל מרן את רבנו האר"י: מאין ידע כבודו 
שהמפתח אבד, הרי אמרו לי כן בשקט? אמר לו: תדע, כל אדם שמתפלל בכוונה, יורד 

מהשמים עד ראשו. והנה היום ראיתי שבשחרית היה עמוד הענן שעל כבודו עמוד ענן 
כתיקנו, אבל במוסף היה העמוד מתקרב ופתאום נתלש, ושוב חוזר, ושוב נתלש, אמרתי 

בתפילה. ואז ראיתי ברוח הקודש בלבי, כנראה יש משהו שמטריד את כבודו 
 )הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א(הוא שהפריע.  שהמפתח

 

 

 לא יודע לקדש

רשאי  ]דהיינו שאינו יודע לברך 'בורא פרי הגפן'[,מי שאינו יודע לקדש קידוש היום 
 .יין, והמקדש אינו חייב לשתות גרם[ 02]חברו לקדש לו, וישתה השומע רוב רביעית 

אך אם כבר קידש לעצמו, די שישתה רוב  יין;גרם[  45]]ואולם טוב שישתה המקדש, רביעית 
 [.וכמבואר לעיל בענין הקידוש של ליל שבתרביעית. 
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הנה הכלל שהוזכר לעיל לגבי ברכת המצוות, שאף על פי שיצא אדם ידי חובת המצוה ובירך 

]דהיינו ברכות על מאכל כלל זה איננו תקף בברכות הנהנין  ה, רשאי להוציא אחרים ולברך להם,עלי

, הלא אין אדם רך 'הגפן' ולא לשתותי מקדש זה לבואם כן, היאך רשא ,ומשקה שנהנה באכילתם[
כיון שמצוה  תשובה:רשאי לברך 'העץ' כדי להוציא ידי חובה את חברו, והוא עצמו אינו אוכל? 

 קסז ס"כ, ורעג ס"ד(בית יוסף )לקדש על היין, לכן ברכת 'הגפן' שבקידוש נחשבת כברכת המצוות. 
 
 

 סדר יום השבת  
 סעודה שניה

ואם  פת בסעודה, כדי שתהיה סעודת קבע. גרם[ 65-כ]כביצה מעט יותר מיאכל 
ואז יטול ידיו בלי ברכה. אך אין יוצא ידי חובה  גרם[, 18] כזיתקשה לו, יאכל 
 )סימן רעד ס"ד(באכילת עוגה. 

 

 )יפה ללב. א תח(טוב לאכול ביצה של חמין ביום שבת, משום עונג שבת.  -ביצה 
 

 

 תבלין של שבת

אמר הקיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו: 
שמו, ואנו מטילים אותו לתוכו וריחו נודף. אמר לו תן לי  ושבתתבלין אחד יש לנו 

ממנו. אמר לו: כל המשמר את השבת מועיל לו, ומי שאינו משמר את השבת, אינו 
 (ע"א שבת קיטמסכת ). מועיל לו

 

 
 

 חמיןביצה של 

מעשה ביהודי שנתן עיניו בגויה אחת להתחתן עמה, אך היא לא הסכימה אלא אם 
כן ימיר דתו, וכך החליט לעשות. בא אליו חברו ואמר לו, קודם שתעשה צעד חמור 
כזה, כדאי שתבוא אצל הרב, אולי ידבר על לבך. הסכים הלה ובא לרב, אך לא קיבל 

בדעתו. כשבא לצאת, אמר לו הרב: דע את דברי הרב, ונשאר אטום, סתום וחתום 
לך, אם תמיר דתך, "ביצה של חמין" לא תהיה לך... דווקא לשמע "איום" זה, בהיזכרו 

 בניחוחות השבת הערבים שעלול הוא להפסיד, חזר בו מלהמיר דתו...
 

 

 "רצה והחליצנו"

 אם שכח לומר "רצה והחליצנו" בברכת המזון, דינו כמי ששכח בסעודת הלילה,

]אולם אם קידש על היין בבוקר ואכל כזית עוגה, ואת הסעודה בפת אכל לאחר . בואר לעילכמ
 )שבת ב שמו(חצות היום, דינו כמי ששכח בסעודה שלישית, כמבואר להלן[. 

 

 שינהמיעוט 

: אם רגיל אדם בשנת צהריים, לא יבטלה, כי עונג היא )סימן רצ ס"א(כתב הרמ"א 
שהרי לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לו. ואולם לא ירבה בשינה, 

אות חריפים שיביאו לו לעסוק בהם בתורה. וכמו כן, לא ירבה בסעודה במשק
 ., וכדלהלןתפילת מנחה ושיעורי תורה, חס ושלום שמא יפסיד שינה עמוקה,

 

 ניצול הזמן בשבת

 כל מי שקדושת השבת נוגעת אל ליבו, ישתדל שלא ידבר בשבת כי אם בדברי
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בונו של במדרש: אמרה תורה לפני הקב"ה: ר ואמרו תורה ובדברים הצריכים לו.
ואני מה יהיה  -עולם! כשישראל יכנסו לארץ, זה יהיה רץ לשדהו וזה לכרמו 

עלי?! אמר לה הקב"ה: בתי, יש לי זיווג שאני מזווג לך, ושבת שמו, שישראל 
פועלים . ואמרו בתלמוד ירושלמי: )שבת ב רח( בטלים ממלאכתם ועוסקים בתורה

למידי שבוע, יעסקו בתורה בשבת יותר מתהכל  פרנסתםקים בושעס עלי בתיםוב
 ס"ב( סימן רצ)הרמ"א . ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתייה קצתלמידי חכמים , ותחכמים

 
 

 השבת יום מנוחה וקדושה, והתעלות
הבוקר שעמל בפרך לפרנסתו ממשל מאלף סיפר הגאון רבי שלמה ששון זצ"ל: לאדם 

קיבל שכר יומו, ועשה דרכו לביתו. ראה התקהלות לקניית כרטיס להרצאתו  ועד הערב,
של נואם מחונן, שדבריו כדבש ונופת צופים. אמר לעצמו: כל היום עבדתי, עמלתי 

הן מגיעה לי שעה של קורת רוח, הנאה וחוויה! אמר ועשה הוציא את  -ללא הרף 
ויח בעמל כה רב, וקנה בו כרטיס להרצאה. נכנס לאולם והתמקם צרור הכסף שהרו

בכסא הנוח, מרופד הקטיפה. סקר את האולם, התפעל מהאווירה המרוממת, והנה 
עולה המרצה לבימה. שמע את מלות הפתיחה, ואט אט נעצמו שמורות עיניו, שקע 

ההרצאה.  בשינה מתוקה... לפתע ניעור בבהלה. הקיץ לרעם מחיאות הכפיים עם תום
שכנו פנה אליו בעיניים בורקות: "היה נפלא, הלא כן?!" התמתח ופיהק: "כן, אכן כך"... 
"ואיך מסכם אתה את השעה המרוממת?" המשיך שכנו ושאל. "המ... הכסא היה נוח 
מאוד, אבל מערכת החימום היתה חזקה מדי"... נתן בו שכנו עיניים תוהות, ושאל: 

 נוח ותנור חימום? הן זאת יכול היית להשיג בביתך!"..."האם הגעת לכאן עבור כסא 
 

לשם כך  -כך מי שמעביר את השבת בשינה ובטלה, שיחה בטילה וקריאת עיתונים 
יכול היה ליטול סתם יום של חופש, ואולי אף לבלות בו בצורה מרתקת יותר. השבת 

)מעיין השבוע ! מתנה טובה היא מגנזיו של הבורא, יום מנוחה וקדושה, לימוד והתעלות

 שמות תקמח(
 

 

 גודל שכר לימוד תורה ובפרט בשבת
אין למעלה משכרו של העוסק בתורה, שמצות תלמוד תורה כנגד המצוות כולן. 

שעה אחת של לימוד תורה בשבת,  עד שאמרו: וכשלומד בשבת, שכרו פי כמה וכמה
על פי רבי חיים ( )ח"ב רלג]כן כתב בספר שיבת ציון  חול.מאה שבעים מיליון שעות של כשווה 

בהקדמה לפרשת  ב)שנה שכתב הבן איש חי ויטאל בספרו עץ חיים והרש"ש בנהר שלום, על פי תיקוני הזוהר. ומה 
, אמר רבי סלמאן מוצפי זצ"ל שהוא לאו דוקא אלא עוד יותר חולשל כאלף שעות שווה  בשבת ששעה אחתשמות( 

 בטל", ובאמת שגם ביותר מאלף, אינו בטל[.מכך, וכמו שאומרים "חמץ אפילו באלף לא 
 

השבת, עד שאין לנו מושג  מעלתבחסר בהבנת גודל אנו לוקים  מכאן נבין, כמה
 טפוטים ודברים בטלים?!יבשבת בפזמנו אדם את  יאבדיאך האם כן, בערך זמנה! ו

על כן, ישתדל לנצל את זמנו ללמוד כפי הבנתו, הלכה, מדרש, פרשת השבוע, 
 בני ביתו ולומד עימהם בדבר השווה לכולם.את תהלים ועוד. ואשרי המכנס 

 
תלמידי חכמים העוסקים כל השבוע בגמרא והלכה, יקבעו זמן בשבת  החיד"א:כתב 

. כי לימוד המקומותחכמים בכל הגם למדרש ואגדה, וכן הוא מנהג רוב תלמידי 
 שבת )מסכתואמרו חז"ל  ., וכדלהלןהמדרש והאגדות מכניס באדם יראת שמים טהורה

 מה ישראל ועתה" שנאמר, בלבד שמים יראתאוצר של  אלא בעולמו ב"הלהק לו אין: ע"ב( לא
 )ה"ע ג קצג( ...".ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך' ה
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 מעלת המחדש חידושי תורה ובפרט בשבת

יש לו לאדם להשתדל בעסק התורה יומם ולילה, כי  כמהבר יוחאי,  שמעון ביר אמר
הקב"ה מקשיב לקולם של העוסקים בתורה, וכל מילה שמתחדשת בתורה על ידם, 
עושה רקיע אחד. ובאותה שעה שמתחדש דבר תורה מפיו של האדם, אותו דיבור עולה 

ומעטר אותו בשבעים אותו,  ומעיד לפני הקב"ה, והקב"ה לוקח את אותו דיבור ומנשק
וכמה כבוד על כבוד, ועטרה על עטרה, מעטרים את אביו של המחדש חידושי  ...עטרות

תורה, ובאותה שעה אומר הקב"ה לפמליא שלו, התאספו לשמוע חידושים בתורה של 
. אשרי חלקם של העוסקים בתורה, ובפרט ומנשקים את האב על ראשופלוני בן פלוני, 
 זוהר שלח לך קעג סע"ב()הקדמת הזוהר ד ע"ב. ו .ר משאר הימיםביום השבת יות

 

בוא וראה, כשנכנסת השבת, יורדות הנשמות לשרות על : )בשלח דף קעג( ועוד אומר הזוהר
זוהי 'הנשמה היתירה' שמקבל כל אחד לפי דרגתו, תוספת קדושה ליום השבת[  -]העם הקדוש 

ועומדות לפני המלך הקדוש. והקב"ה שואל וכשיוצאת השבת, עולות אלו הנשמות, ... 
אותם, איזה חידוש היה לכם בעולם ההוא בתורה? ואשרי מי שאומרת לפניו חידושי 
תורה, כמה שמחה עושה. או אז הקב"ה מקבץ את הפמליא שלו ואומר: שמעו חידושי 
התורה שאומרת נשמתו של פלוני... וכל הפמליא של מעלה מקשיבים לדברים אלו, 

 . אשרי העם שככה לו.תגדלות בכנפיהן ומתלבשות בכנפיהןהקודש מוחיות 
 

אם  חידוש תורה במשך השבוע, ואם התחדש ל גם: (צח סימן) לשמה תורה ת"שווכתב ב
 קדושת מכח יתרוןחידוש זה ל ישרי שה ,בשבת ראשונהה בפעם בפיו החידוש את וציאי

ומכל  .מפיו אוימוצאשר כ הוא העיקר כי ,ממש בשבת דשויח כאילו לו חשבנו ,שבת
דבר חדש שלא ידע אותו, ויעלה לו ודע לחדש חידושי תורה, ילמד מקום מי שאינו י

 רצ סק"ה, ופלא יועץ ערך 'חידוש'(סימן )עיין מחזיק ברכה  .כאילו חידש חידושי בתורה בשבת
 

 

 "עשה לך קהילות קהילות" -בתי כנסת 

ָּ : "(כ יח שמות)נאמר בתורה  ְעת  ֶהם ְוהֹודַּׁ ֶרךְ  ֶאת לָּ ד ֶ ה   ֵיְלכו   הַּׁ ה ְוֶאת ,בָּ ֲעׂשֶ ַּׁ מ  ר הַּׁ  ֲאש ֶ
ֲעׂשו ן ומכאן למדנו שעיקר שיעורי התורה לציבור, צריך להיות בהלכה למעשה, ", יַּׁ

 בתי הכנסתגבאי על כל ובה חעל כן,  כדי שידעו היאך לקיים את התורה והמצוות.
בענייני הלכה השייכים  גם בשבתות וימים טובים תורה שיעוריהביא רב שימסור ל

 )שבת ב רט(כיוצא בהם. כל למעשה כהלכות שבת, מועדים, תפילה, איסור והיתר ו
 

עשה לך קהילות קהילות במדרש תנחומא: "ויקהל משה", אמר לו הקב"ה למשה: אמרו 
בכל שבת ושבת, ודרוש לפניהם ברבים בהלכות שבת, כדי שילמדו ממך הדורות הבאים 

בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי התורה, להקהיל קהילות 
בית צריך שיקבעו : (סימן רצ)ים טורוכתב רבנו יעקב בעל ה והלכות האסור והמותר.

נראה : ית חדשבוכתב ה .ים ואת תורותיוהלהודיע לעם את חוקי האל בשבתמדרש 
 םדיני"דרוש אלא ל "באגדה"מדרש אינו לדרוש בית קביעות שלבאר  הטורדדעת 
עשה לך קהילות גדולות  ,למשה ב"ההקלו אמר מהמדרש הנ"ל ש בוארמ כן, ו"והלכות

דרשות באגדות הלדרוש כל החלו ומקרוב  , והאסור והמותר;ודרוש לפניהם הלכות שבת
עיקר הדרשה תהיה ללמד ששציותה נגד דת תורתינו  ,והלכות כל עיקר םולא בדיני

גם להמשיך ו ;להורות הלכות שבת והאסור והמותר ,את חוקי האלהים ואת תורותיו
חטוא לפניו יתברך לם ליראת השם למנעם מיאגדה המדריכדברי את לב השומעים ב

עצמו שהוא חכם ויודע לדרוש פסוק את ן להראות ולא שיכו , אבלתשובהמושכם לול
 . ע"כ.או מאמר בכמה פנים
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י: "מ י()תהלים אמרו חז"ל על הפסוק ו ְרת ִ ַּׁ ׂש  ל ֶצֶדק ב ִ הָּ קָּ ב ב ְ ה ,רָּ י ִהנ ֵ תַּׁ פָּ א לֹא ׂשְ וכי  ",ֶאְכלָּ

לא היה חסר להם דוד  והלא כל ימיו של ?בימי דוד םו ישראל צריכייבשורה ה איזו
פותח ודורש לפניהם דברי תורה מלמד שהיה אלא  ?של משיח היה ימיומעין כלום, ו

ועוד אמר להם הקב"ה לישראל: אם אתם נקהלים בכל  .זן מעולםוא םתעשלא שמ
שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ללמד בהם תורה ברבים, מעלה אני עליכם 

: ומכאן סמכו בכל תפוצות )סימן רצ( כאילו המלכתם אותי בעולמי. וכתב מרן הבית יוסף
אחר סעודת  "הלכה ואגדה"הגולה להתקבץ בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ולשמוע דברי 

 )שבת ב רח, ריא. עיין באר משה שטרן ח"ב כז ותרוה נחת(שחרית. 
 

ויש לדעת, כי חובה גמורה על כל ציבור לדאוג שיהיה להם רב קבוע מורה הוראה, שיורה להם 
הם עמי פסק, שיוותרו על שליח ציבור אף ש (כד סעיף נג סימן) ערוך שלחןמרן ההלכה למעשה. ו

 ,ומשפטיה השם תורת םודיעֵ י רבכי ה וישלמו לרב מורה הוראה,הארץ ואינם יודעים להתפלל, 
 איכי , הוראה מורה רב עדיף ודאיש פשוט הדבר :ץ"יעב הגאון כתבכן ו .להיתפמ עדיףשזה 
 הוראה מורה להם להיות מוכרחים קהל וכל שלא כולם בקיאים בהלכות,, רב בלא לקהל אפשר
 בישראל מקום לבכ המוטל החיוב גודל ללמוד יש מכאן :הלכה הביאורכתב ו. קדשים צאן ורועה
 יהיו ולא ,ומשפטיה התורה ותובמצ להם יורה אשר הוראה מורה רב לראשם אלוף למנות

 גדול וןווע, צדק ומורה רב להם שאין אותם ורתת פחד ימלאו ומזה. באפלה המגששים וריםיוכע
טהרת , פסח ,טוב יום ,שבת בהלכות להם יורה אשר צדק למורה הם צריכים אוהל כי, הוא

 וסוף ;בהם וחי האדם אותם יעשה אשר הקדושה תורתנו דיני שאר וכל, במקוה וטבילההבית, 
 ם טובויו שבת לוליח לידי אוושיב בודאי ,השם בדרכי ומנהיג צדק ומורה רב הנהגת שבלי דבר

, כתב ץ"מהריט ת"ובשו. כ"ע. שלוםוס ח כריתות איסורי כמה ועוד חמץ וחשש איסורים ואכילת
, ישרה בדרך ינהיגם אשר בתורה גדול חכםבשכר,  עליהם ממנים שאין מישראל ועדה קהל וכל

 כצאן 'ה עדת תהיה ולאמן התורה, שנאמר: " תעשה לאאיסור ב עוברים שהם לומר בעיני קרוב
 ש"מהר הגאון כתב וכן .כ"ע. ופשוט ,הז על םשכופי ם"הרמבמשמע מו ".רועה להם אין אשר
 הרבים את לכוף יכולים ,רוצים הקהל מיעוט רקאם  אפילו ,תורה מרביץ מינוי שלענין, הלוי

 שהמונע, וכתב שנה[ 055-]רבי חיים שבתי, רבה של סלוניקי לפני כ ש"מהרח הגאון עמו והסכים. המונעים
, מצוה עשותלמ הרבים את המעכב בכלל הואהרי  ,תורה ומרביץ צדק מורה ממינוי הקהל את

 להורות ,ולזכותם לרבים תורה להרביץ מזו גדולה מצוה לך ואין, שפסק הרמב"ם שחייב נידוי
 איסור דיני המורה חכם להביאכתב, יש לתקן מס  ואהלות מור ת"שובו .הישרה דרךה להם

 וחיוב, הישרה דרךה להם שיורה מי להם שאין משום תורה באיסורי מוכשלים יהיו לבל ,והיתר
 פדיוןמצות מ יותר ףעדיזה  ולדעתי. עמנו מקרב מכשול להסיר מישראל איש כל על מוטל

 מצות בעבור ואם, ההורגו מן יותר המחטיאו וגדול, נשמתו הצלת וזה גופו הצלת שזה, שבויים
 מרביץ רב ל ידיע ישראל מבני מכשול הסרת בעבור שכן כל, לשלם מס תיקנו שבויים פדיון
 עד גדולה מצוה שהיא שבויים פדיון ממצות יותר הוראה מורה רב מינוי לוגדש הרי .כ"ע .תורה
 (יח סימן ד"יוח ז חלק אומר יביע ת"שו). דומא

 
בכל ואין ספק שעדיף למנות מורה הוראה קבוע בבית הכנסת, מאשר להביא רבנים אורחים 

שכשיש רב קבוע, השפעתו הרבה יותר שימסרו שיעורים, מאחר והמציאות מוכיחה ושבת שבת 
ויודע באלו עניינים לדבר עימם  ,חזקה, בהיותו בקשר תמידי עם הציבור ורואה את צרכיהם

ולחזקם, יותר מאשר רב אורח שמוסר את שיעורו והולך לו, ואינו יודע את הצרכים המיוחדים 
 לציבור הזה דווקא.

 
 

 המאור שבתורה מחזירם למוטב

: מעשה היה בצעיר חילוני שמידי ל"זצוקסיפר מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
שבת היה נוסע באופנוע בקול רעש גדול הלוך ושוב לאורך רחוב דוד בשכונת הבוכרים 
בירושלים במטרה להפריע למתפללים בבתי הכנסת השוכנים לאורך הרחוב. גבֵאי בתי 
הכנסת ניסו לבקשו שיחדל ממעשיו, אך דבריהם נפלו על אוזניים ערלות. באותה 
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חר סעודת ליל שבת היה מרן זצ"ל מוסר דרשה בפרשת השבוע בישיבת תקופה לא

"פורת יוסף" בשכונת גאולה. לדרשה היו מגיעים מאות אנשים, עד שפעמים רבות 
הוצרך הקהל הרב לעמוד חוץ לבית המדרש. והנה הזדמן שאותו צעיר עבר שם בעת 

רב דורש דברי הדרשה, ובראותו את הקהל הרב, שאל לפשר הדבר, וענו לו שכעת ה
"הציץ וניצל", הוא עמד נפעם  -תורה. הלה בסקרנותו דחק את עצמו ונכנס פנימה 

מול שטף דיבורו הצח והנאה של הרב, דברי תורה מתובלים במעשיות ומשלים 
המושכים את הלב עם דברי מוסר היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב. כבר למחרת 

ית הכנסת המרוחק )שלא יכירוהו( לתפילת בבוקר השאיר את האופנוע בביתו והלך לב
שבת. בליל שבת הבאה, הוא היה מהראשונים שבאו לתפוס מקום בדרשתו של הרב. 
וכך החל לשוב בתשובה, ולא עבר זמן רב עד שמצא בת זוג הגונה ויראת שמים, 
וכשבא להזמין את מרן לשמחת נישואיו, סיפר לו את כל אשר עבר עליו עד הגיעו 

 רו נלך()לאוהלום! 
 

 

 בהלכה ובאגדה

בענייני הלכה השייכים למעשה, מכל מקום  תהיה הרב יקר דרשתעאף שבארנו ש
ישים לב לשלב בתוכם גם דברי אגדה המושכים את הלב, מעשיות ומשלים, כדי 

ִבין ְנֹכִחיםשיהיו דבריו עֵרבים, " ֵ מ  ִרים ,לַּׁ ת ְלֹמְצֵאי ִויש ָּ עַּׁ ויתן אלא לבו , ט( ח משלי) "דָּ
להדריך את העם במדות ישרות, ומעשים  הדרוש,שעיקר התועלת היוצאת מן 

 (0ב סימן יח הערה לק חהנדפס מחדש . שו"ת יביע אומר )שבת ב רט טובים וכיוצא בזה.

 
אמרו במדרש: אמר רבי שמעון בן לקיש, כל האומר דברי תורה ברבים ואינם ערבים לאוזן 

לבעלה, נוח לו שלא אמרם. וכן אמר רבי יוסי: כל האומר דברי שומעיהם ככלה שהיא ערבה 
תורה ברבים, ואינם ערבים לאוזן שומעיהם כדבש, נוח לו שלא אמרם, שנאמר: "נופת תטופנה 
שפתותיך כלה, דבש וחלב תחת לשונך". ואמר רבי לוי: לשעבר היתה הפרוטה ]פרנסה[ מצויה, 

תלמוד, אבל עכשיו שאין הפרוטה מצויה, והם והיה אדם מתאווה לשמוע דבר משנה, הלכה ו
בבא בתרא י  מסכת) א דברי ברכות ונחמות. ואמרו עודחלשים מעבודתם, אין מבקשים לשמוע אל

: בעלי אגדה, מתוך שהם דרשנים ומושכים את הלב, הכל מכבדים אותם. וכך היתה דרשתו ע"א(
 , שליש אגדות, שליש משלי שועלים.: שליש הלכותסנהדרין לח ע"ב( מסכת)של רבי מאיר בעל הנס 

 
ומעשה ברבי אבהו ורבי חייא בר אבא שנזדמנו לעיר אחת, רבי אבהו דרש באגדה, ורבי חייא 
דרש בהלכה, עזבו כולם את רבי חייא ונהרו לשמוע את אגדותיו של רבי אבהו. חלשה דעתו 

ובא רבי אבהו לפייסו, אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה, משל לשני  ,של רבי חייא
, על מי ]קופת הרוכלים[בני אדם, אחד מוכר אבנים טובות ומרגליות, ואחד מוכר מיני סדקית 

כך אני דורש דברי אגדה קלים שהם כמיני סדקית, קופצים, לא על זה שמוכר מיני סדקית?! 
רבי את ה ומלוה רבי חייא יה םכל יו  אבנים טובות ומרגליות.ואילו עתה דורש הלכות שהם כ

)סוטה מ  התפייס רבי חייאלא בכל זאת רבי חייא, ואת רבי אבהו  ליווה םיו אותו, לביתואבהו 

 הבאיםשהתמעטו לא חס ושלום מחמת  ,פייס רבי חייאהתלא מה ש )סימן רצ( ב"חובאר ה .ע"א(
 . הלכותבלדרוש  משה רבנו תקנתשלא כעשה רבי אבהו שמשום  אצלו, אלא

 
ואמרו בספֵרי על הפסוק: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה הזאת לעשותה", שמא תאמר 
למדתי הלכות די לי? תלמוד לומר "את כל המצוה הזאת", כל המצוות למוד, מדרש, הלכות 

בדרכיו  ואגדות. ואם רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה, שמתוך כך תדבק
ובמדותיו. וכן אמרו באבות דרבי נתן, כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש, לא טעם טעם 
יראת חטא. וכל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות, לא טעם טעם חכמה. "והמן כזרע גד", 

 משלה היהי אל: ח( א השירים שיר)במדרש  ואמראלו בעלי אגדה שמושכים לבו של אדם כמן. ו
 ,טובה מרגלית וה לשאבד למלך משל מבין דברי תורה. אדם ,המשל ל ידישע ,בעיניך קלהזה 
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 ,המשל ל ידיע כך ?אותה מוצא הואשמאירה לו  [ה]נר ששווה פרוט כאיסר פתילה ל ידיע לאהאם 
 )שבת ב רט( מבין דברי תורה. אדם

 
מוחל וסולח ומכפר במדרש: "אמר הקב"ה, בשעה שהחכם יושב ודורש ברבים, אני ואמרו 

מברך וכו'", אפילו אם נחתם גזר  אה רביעוונותיהם של ישראל. ובשעה שאומרים "יהא שמ
דינם, אני מוחל וסולח ומכפר עוונותיהם. ובשעה שנאספים ובאים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 

 )שבת ב רי(ושומעים אגדה מפי החכם, אני מתעלה בעולמי". 
 

 מחיל אל חיל
שבת קודש מבית הכנסת לבית הכנסת כל להתאמץ וללכת ביקרים על האברכים ה

לא  ,עייפות גדולהלהם ואף על פי שזה גורם  ולזכות את הרבים בשיעורי תורה,
 ענוג", כי אם לא עכשו אימתי?!תשבת בינה שיתעצלו באומרם "

 
כן : ו(0 סוף סימן יח הערה בהנדפס מחדש חלק שו"ת יביע אומר )וזו לשון מרן הראשון לציון זצוק"ל 

 אני בעניי מנעורי, אף שאיני כדאי מכל מקום החלש יאמר גבור אני, והוי עז כנמר יהורגלת
לעשות רצון אביך שבשמים. ואף על פי שזה גורם עייפות גדולה לדבר שלוש וארבע  וקל כנשר...

ור ין מקום פיטחיל, מבית הכנסת לבית המדרש, א יל אלשעות רצופות ביום שבת קודש, מח
כדי שבעלי זה היום עשה השם ו אימתי. הלוא ים לא עכשלומר הלוא מנוחה בשבת תענוג, כי א

כמו שאמרו לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא לעסוק בתורה.  ,בתים יעסקו בתורה
אתָּ  ֹאִתי "ְולֹא :(כב מג )ישעיה ועל זה אמר הכתוב] רָּ ֲעֹקב, קָּ י יַּׁ ָּ  כ ִ ְעת  גַּׁ י יָּ ֵאל" ב ִ רָּ , וכתבו המפרשים, ִיׂשְ

]לא קוראים בשם , נים בשם יעקבעם שמכו  האלו המוני  -' לא אותי קראת יעקב'כי מה טעם 
ראל, דהיינו שהתלמידי חכמים ראו יגיעה יש? מפני כי יגעת בי השם, ולא עוסקים בתורה ומצוות[

, והניחו את ענוג"תשבת בינה ש", באמרם ללמד תורה לאחרים לא רצו לייגע עצמםו ועייפות
ההמון הפשוט בלי מנהיג והצאן בלי רועה, ומטעם זה בכמה בתי כנסת שאין תלמידי חכמים 

לים ובזוהר הקדוש מבלי הבנה, והולכים יהולכים שם ללמד תורה, יש קצת אנשים הלומדים תה
בלי מבדם יודעים ללמוד ל נם, ואייםדלדלהולכים ומ י הארץוהואיל ועמ. [ומתמעטים כפרי החג

שיעוררו אותם תלמידי חכמים שבדור, להבין ולהורות הלכה לדורות, לפקוח עיניים עוורות, 
והמשפטים והתורות. הלוא יסמרו שערות אנוש בראותו את דברי המדרש  םוללקט אורות בחוקי

שמוכיח את הזקנים והשופטים על שלא קשרו חבלים במתניהם לדלג כאיל מעיר לעיר לעורר 
עבודת השם. ומי יוכל לומר זיכיתי לבבי ויצאתי ידי חובתי. ומי יאמר לנו שמה את העם ל

שינה בשבת תענוג לתלמידי חכמים, כגון אנחנו שהרבה  )ילקוט ראובני פרשת ואתחנן( שאמרו
עושים כמו שצריך לעשות. ואינני מדבר חס ושלום על הגדולים  לאמתרשלים בעסק התורה, ו

ו, ולזכות בדבר הגדול ממני, אלא רק לאנשים אשר כגילי. והשם יתברך יזכנו להכיר מיעוט ערכנ
המגיע לזה. והקב"ה ברחמיו יחזקנו ויאמצנו  חשמפליג הזוהר הקדוש בשב הזה של זיכוי הרבים

 עכ"ד. , ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אמן ואמן.לעשות רצונו כרצונו תמיד כל הימים

 

  ענוה פסולה

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י: "אין לתלמיד חכם הדורש ברבים להמנע מלדרוש 
מחשש גאוה חס ושלום, אלא ישתדל לכבוש יצרו ולכוון לשם שמים". וכן הדורש 

ים, ולא ברבים דברי מוסר ותוכחה, העיקר שיהיו דבריו יוצאים מן הלב לשם שמ
יכוון להראות חריפותו וחכמתו. על כן, בודאי שאף הצנועים לא ימנעו מלהיות 

 )שבת ב ריא(ממזכי הרבים. 
 

 נושא ואינו, שמים לשם לישראל ברבים תורה המלמד כל: (ידפרשה  רבה) אליהואמרו בתנא דבי 
 חלקו ונותן, והשכל ודעה ובינה חכמה רוח בו ונותן ,עליו מרחם ה"הקב כך מתוך, ולעני לעשיר פנים
ֹו ִיְרֶאה : "(יא נג ישעיה) אומר הכתוב ועליו ,ויעקב יצחק אברהם צדיקים שהושל עם ְפש  ל נַּׁ ֵמֲעמַּׁ

ע ב ָּ , שלמה עשה ןכו .ח הקודשרו עליו ששורה זוכה ,ברבים תורה מלמדה כל". ואמר רבי יודן, ִיׂשְ
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 .השירים שירו קהלת ,משלי :ספרים חיבר שלשהו ח הקודש,רו עליו ושרתהתורה ברבים  מדיל

לבשר צדק בקהל רב "בהלכה ובאגדה"  השםוכל דורש ברבים שזיכהו  )שיר השירים רבה א ט(
כל המלמד  :)מסכת בבא מציעא פה ע"א( ובתוכחות מוסר להוציא יקר מזולל, שכרו גדול, כמו שאמרו

 את בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו.
 

את חיבתו והערכתו של  הכותבמתאר היאך  פז, צ( ים)עמוד ספר "החפץ חיים חייו ופעלו"ועיין ב
המצוות כהלכתן, וזה תוכן  תם שעדיין לא זכו לקייםולדאוג לאוכמה עלינו לזיכוי הרבים,  רבה

למד ולימד שמר ועשה והיה  : "אפילו)ירושלמי סוטה( מצטט את המאמרנו בתכופות היה רדבריו: 
ר... " :(כו כז )דברים הרי הוא בכלל ,להחזיק ולא החזיק ]אפשרות[ בידו קפיס ִקים לֹא ֲאש ֶ  ֶאת יָּ

ְבֵרי ה ד ִ ֹורָּ ת  ז ֹאת הַּׁ ֲעׂשֹות הַּׁ ם לַּׁ פירושו של דבר, כי אף התלמיד חכם שעוסק בתורה יומם . "אֹותָּ
הן, מצות  ולילה ומקיימה, מחויב לסייע בידי אחרים שילמדו אף הם, כי שתי מצוות נפרדות

ומצות החזקת התורה לסייע בידי אחרים, וכשם שאין העוסק בתורה פטור  ,לימוד התורה לעצמו
 ,רבון העולמיםוכך היה אומר: ולב, כך אינו נפטר בלימודו ממצות החזקת התורה. ולממצות סוכה 

 ,מה צורה תתואר לאדם שלא דאג מעולם לאחיו האביון אלא הסתפק בכך שלו לבדו טוב יהיה
 . עי"ש.שכזה יכיושהוא לבדו יירש גן עדן, הקב"ה כביכול מעט מאד ישמח על בן אנ

 

 הכנת השיעור

 חכם הדורש ברבים, עליו לשנן את הדברים היטב קודם השיעור, כדי שלא יכשל.
 

אמרו במדרש: האומר הלכה או אגדה או מדרש בפני הציבור, לא יאמר הואיל ואני יודע הדבר 
יפה, אני דורש, אלא יחזור הדברים ארבע פעמים בינו לבין עצמו, ואחר כך ישמיעם לציבור. 
וכתב בספר פתח הדביר, ומכל שכן כאשר משמיע דינים והלכות בעל פה, שעליו לשנן תחילה 

לא יבוא לידי מכשול. וכתב הרמב"ם: "ודע שאין ראוי לו , ושיהיו שגורים בפיוכדי הדברים את 
לאדם לדרוש באוזני העם, עד שיחזור בינו לבין עצמו על הדברים שלוש וארבע פעמים, וישנן 
אותם היטב ואחר כך יאמרם. וזהו על מה שדורש בפיו, אבל על מה שיכתוב בספר לרבים, 

 )שבת ב ריב(מים, אילו היה זה אפשר". ע"כ. ראוי לו שיחזור עליו אלף פע
 
 

 מנחה של שבת  
 "ואני תפלתי"

יחו  ב ִ " :)תהלים סט יג(אמרו במדרש על הפסוק  ׂשִ רי יֹ יָּ כָּ ֹוֵתי ש ֵ ְנִגינֹות ש  ר ו  עַּׁ ֵבי ש ָּ ֲאִני  .ש ְ וַּׁ
ִתי ְלךָּ  ָּ צֹון ה'ְתִפל  ב ,ֵעת רָּ רָּ ךָּ  ֱאלִֹהים ב ְ ְסד ֶ ֶעךָּ  ,חַּׁ ֱאֶמת ִיש ְ ". אמר דוד לפני ֲעֵנִני ב ֶ

הקב"ה: רבונו של עולם! אין אומה זו כשאר אומות העולם. אומות העולם כששותים 
"ואני תפלתי  -הולכים ופוחזים, ואנו לא כן אלא אף על פי ששתינו  -ומשתכרים 

 רצב()טור סימן  ". ע"כ. ונהגו לומר בפתיחת ההיכל במנחה פסוק זה פעמיים.ה'לך 
ומכאן תוכחה לאותם המרבים במשקאות חריפים בסעודת הבוקר, ולאחר מכן ישנים עד סמוך 

 לשקיעת החמה, ובמקרה הטוב מתפללים מנחה ביחיד.
 

 מוציאים ספר תורה וקוראים בו שלשה עולים, ואין מוסיפים עליהם. -ספר תורה 
שהרי היו רגילים לדרוש כל וכתב רש"י, הטעם שאין מוסיפים, משום שמתפללים סמוך לחשכה, 

 )מגילה כא ע"א. שבת ב רט( ולכן גם לא תיקנו להפטיר הפטרה במנחה כמו בשחרית. היום,
 

לאחר חזרת השליח ציבור אומרים 'צדקתך', שהוא כצידוק הדין על  -"צדקתך" 
שלושת הצדיקים שנפטרו באותה שעה: משה רבנו, יוסף הצדיק, ודוד המלך. ולכן 

 )א תכב(יאמרהו מעומד, כעומד לפני הדיין ומקבל את הדין, ואומר: "יפה דנת". 
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או כשיש  ים,ודשח יראשי ערבחודש ניסן ויום שאין אומרים בו וידוי במנחה, כ
 במנחה 'צדקתך'.בו חתן או בעל ברית בבית הכנסת וכיוצא בהם, אין אומרים 

הובא ) זצוק"ל בכמה הזדמנויות בשבתות חתן של נכדיו.הראש"ל וכן היה מעשה רב אצל מרן 
 העיר נשר(.רב  ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אה נפשי ( לידידנוסימן ) "אבי בעזרי"בשו"ת 

 
נחה בבית האבל, וכגון שיש שם ספר תורה, אין אומרים 'צדקתך', מאם מתפללים 

 ("האבלות בהלכה ובאגדה") ית הכנסת, פשוט שאומרים 'צדקתך'.אבל כשמתפלל האבל בב
 

וכן מבואר מדברי מרן בבית האבל.  צדקתךיש מקומות שאין אומרים אבודרהם,  רבי דודכתב 
 יום שאילו היה חול לא היו אומרים בו במנחה , "שאם חל בושכתב (ס"ב רצבמן )סי השלחן ערוך

מכיון ו, להג שלא לאומרו בבית האב, שהמנכף החייםכתב הו נפילת אפים, אין אומרים צדקתך".
בבית המילה, וביום שאין אומרים בו תחנון, אין אומרים צדקתך, גם בבית ושגם בבית החתן 

שכן ראוי  ב בשו"ת משפטי עוזיאל,. וכתחשב אבלות בפרהסיאנהאבל אם אין אומרים אותו לא 
. ני ישפהבשו"ת אב ן כתבוכ. ושליםמנהג ירכן . וכן כתב בספר נתיבי עם שלהורות הלכה למעשה

 שכן מפורש בכמה ראשונים ואחרונים.)ח"ב סימן לט( ועיין בשו"ת הראשון לציון ( חזו"ע אבלות ג מט)
 
 

 סעודה שלישית  
 חובה גמורה

חובה לאכול פת בסעודה שלישית לאנשים ונשים. ולא יתחמק אדם בתירוצים 
שונים. על כן, ישים לב לאכול סעודת הבוקר מיד בבואו מבית הכנסת, וכך יוכל 

 )סימן רצא סעי' א, ו. שבת ב שמב(לאכול סעודה שלישית בפת ברווח. 
 

 ממיני דגןמי שבשום אופן לא יכול לאכול לחם, יאכל כזית עוגה או תבשיל 
 לאיכול, יאכל תבשיל כבשר או דג. ואם גם זה  לא. ואם גם זה ]קוסקוס, איטריות[

 )שבת ב שמב. א תט(יכול, ישתה לפחות רביעית יין.  לאיכול, יאכל פירות. ואם גם זה 
 

 

 ניצול משלוש פורעניות

כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות: מחבלו של משיח, מדינה של 
גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג. ואמר רבי יוסי: יהא חלקי בעולם הבא מאוכלי שלוש 

ואמר רבי שמעון בר יוחאי: כל מי שמשלים שלוש  )מסכת שבת קיח ע"א( סעודות בשבת.
ל סעודות בשבת, יוצא קול משמים ומכריז  ג עַּׁ נ ַּׁ ְתעַּׁ ז ת ִ ", כנגד סעודה השםעליו: "אָּ

 ," ִביךָּ ֲעֹקב אָּ ת יַּׁ ֲחלַּׁ יךָּ נַּׁ ְלת ִ ֲאכַּׁ ֶרץ", כנגד סעודה שניה. "ְוהַּׁ ֳמֵתי אָּ ל ב ָּ יךָּ עַּׁ ְבת ִ ראשונה. "ְוִהְרכ ַּׁ
)כף  .ס ושלוםסעודות, עונשו רב, ח המחסיר אחת משלוש ומאידך,כנגד סעודה שלישית. 

 החיים סימן רצא סק"א(
 

 

 דגים. ביצה. יין.

. וטוב לאכול ביצה, משום )פרי עץ חיים(יש ענין חשוב לאכול דגים בסעודה שלישית 
אבלם של משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך שנפטרו בשעת מנחה של שבת. וכן 

 )א תח. שבת ב שמ(טוב לשתות מעט יין בסעודה, ויברך עליו "בורא פרי הגפן". 
 

 זמן הסעודה

שית מתחיל מזמן "מנחה גדולה", דהיינו חצי שעה אחר חצות היום. זמן סעודה שלי
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וטוב להתפלל קודם מנחה ואחר כך לאכול, אך אם מחמת כן יפסיד שיעור תורה, 
 )סימן רצא ס"ב. א תג(יאכל ואחר כך יתפלל מנחה. 

 
להתחיל את הסעודה קודם השקיעה. ואם לא הספיק, יתחיל מיד בזמן בין  צריך

השמשות כל שלא הגיע עדין צאת הכוכבים. ורשאי להמשיך את הסעודה ולהביא 
 )שבת ב שצ, שצד( .עד ברכת המזון גם לאחר צאת הכוכביםלכבוד שבת קינוחים 

 
 "אשרי עין ראתה כל אלה"

: "ומעשים בכל יום, שאנו מתחילים )שבת ב שצד( ל"זצוקיוסף  כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה
בכל שבת לסעוד סעודה שלישית כמה דקות קודם השקיעה, מפני מצות הרבצת התורה ברבים 

)סימן פט בשבת עד סמוך לשקיעת החמה, כי זכות הרבים דבר גדול הוא, כמבואר בשלחן ערוך 

לפני כחמישים שנה, שהיה מוסר שיעור בצהרי השבת  ל"זצוק". ואכן כך היה מנהגו של מרן ס"ו(
בבית הכנסת "אהל רחל" לעדת הפרסים בשכונת "שמואל הנביא" בירושלים עיר הקודש, בגבאותו 
של חכם אליהו אבא שאול זצ"ל, אביו של מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. וכן 

ת הגדול" ודרשת "שבת שובה" בישיבת שנה, שהיה מוסר דרשת "שבוחמש עד לפני כעשרים 
"אור החיים" בשכונת "הבוכרים" בירושלים, והיו באים כאלפיים איש, וכולם היו זוכים לשמוע 
את מוצא פיו של מרן, וגדול היה המחזה ומרגש מאוד, והיה גומר את דרשתו דקות ספורות 

ראובן אלבז שליט"א,  לפני השקיעה, והולך הליכה מהירה לביתו של ראש הישיבה הגאון רבי
 כדי להספיק להתחיל סעודה שלישית קודם השקיעה. אשרי עין ראתה כל אלה.

 
, כנ"ל ו שותה רביעית ייןעוגה אואוכל  לסעודה שלישית אינו יכול לאכול פתש מי

 )שבת ב שצ, שצג, שצה(עד צאת הכוכבים. רשאי לאכול ולשתות שקיעה, ה אף שהגיעה

 
, אבל בשקיעה , יפסיק לשתותשלישיתסעודה לצורך לא משהו שתה וכל או שואה

כיון שיש קביעות לאכילה, שעד עד צאת הכוכבים ולא יותר. לאכול רשאי להמשיך 
 )שבת ב שצה(שיגמור הכל אכילה אחת היא, אבל שתיה כל כוס וכוס בפני עצמה היא. 

 

 סעודה שלישית בבית הכנסת

, ובלבד תורה דבריו שירי קודשעם  מותר לערוך סעודה שלישית בבית הכנסת
שיקפידו שלא לדבר שם דברים בטלים, כפי שיש להזהר תמיד מחובת השמירה 

 על קדושת בית הכנסת.
 

 בהלכה שם שדורשים גם ומהוזו לשונו:  יחוה דעת ח"ג סימן י(שו"ת ) ל"זצוקוכתב מרן הראשון לציון 
 כצרכי נחשבתו רב בקהל נעשית זו סעודה גםו ,הרבים מזיכוי יותר גדול דבר לך ואין, ובאגדה

 ויתחילו, החמה לשקיעת סמוך עדשאחריו  המנחה לתיותפ השיעוראת  להמשיך שיוכלוכדי , רבים
 הירושלמי דברי וידועים. תורה דברי עם סעודתם ר כךאח וממשיכים, השקיעה לפני הסעודה

 חלק) אומר יביע ת"שווב כ.". עבתורה בהם לעסוק אלא לישראלוימים טובים  שבתות ניתנו לאש

 הביאו שלא, ראיתי, שלישית בסעודה שנזדמנתי מקום בכל כי, נאמנה זו ועדותיכתב,  (יד ס"ס י
 קלים משקאות רק אלא, כלל המשכרים חריפים משקאות שם היו ולא, וסרדינים פת רק שם

 תורה דברי ומשמיע שם שנמצא החכם עומד היה קצרה אכילה ואחר. הסועדים צמאון לרוות
 לך אין והרי. מחצבתם לצור ולקרבם ולאמצם ולחזקם, בינה אמרי להבין ומוסר חכמה לדעת
ן אברהם שהחמיר מגותר אפילו למ גדולה סעודה כאן שאין ומכיון. הרבים מזיכוי חשוב יותר דבר
 , ולכל הדעותוסרדין פת לי מה, השנה עיבור בסעודתשהיו אוכלים  וקטנית פת לי מה כי בזה,

 שהנוהגים, (כ ק"ס קנא מןסי) ברורה המשנהמה שכתב עיין ו. כלל ראש קלות שם שאין כיון מותר,
אף שהיא , יותר מרווח מקום להם שאין מפני, המדרש בבית מסכת סיום סעודת לעשות להקל

 ע"כ. .בידם למחות ואין לסמוך, מה על להם יש סעודה גדולה
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בסעודה שלישית הנערכת בבית הכנסת, מדברים דברים בטלים אם הציבור ואולם, 
לערוך את הסעודה בחדר רוך את הסעודה בבית הכנסת, ועליהם לעסור להם א

 צדדי, לבל יכשלו הציבור באיסור חמור זה.
 

 "רצה והחליצנו"

אם שכח לומר "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית, דינו כמבואר לעיל בענין שתי 
הסעודות הראשונות. אולם אם נזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית ואמר בא"י 

]ולא כסעודות הראשונות שבאופן כזה חוזר לראש ברכת המזון[. אמ"ה 'לעד', אינו חוזר. 
 )שבת ב שמג, שדמ(

 
 )שבת ב שדמ( והחליצנו", דינו כסעודה שלישית. "רצה סעודה נוספת ושכח לומר אכל

 
אשה ששכחה לומר "רצה והחליצנו" בסעודה שלישית, אינה חוזרת, ואף  -נשים 

 (זאות  כח סימן ו חלק אומר יביע ת"שו)אינה אומרת ברכת "אשר נתן". 
 

המסיים סעודה שלישית אחר צאת הכוכבים, ושכח לומר  -אחר צאת הכוכבים 
 )שבת ב שמח("רצה והחליצנו", אינו חוזר כלל, ואף אינו אומר ברכת "אשר נתן". 

 
אף אם המשיך בסעודה שלישית ואכל כזית פת  ראש חודש שחל במוצאי שבת

חודש ומכל מקום פשוט שאם חל ראש לאחר צאת הכוכבים, אינו אומר "יעלה ויבוא". 
 )א תיב(. מר גם יעלה ויבוארצה והחליצנו אוך לאכול לאחר צאת הכוכבים, לבד מבשבת, והמשי

 

 כוס ברכת המזון

 , ובלבדאת הייןרשאי לשתות לאחר צאת הכוכבים, המזמן על הכוס בברכת המזון 
הוא רגיל לזמן על הכוס. על כן, ציבור שרגילים לזמן על יין בסעודה שלישית ש

בסעודת חתן וכלה שמזמנים תמיד על כוס, רשאי המזמן לשתות  וכן ,בבית הכנסת
]והשותה רביעית, לא יזכיר "ורצה והחליצנו" בברכה כלה. לחתן ולגם  יםאת הכוס, ויטע

 (, תבח סימן לג. שבת ב שצו, שצחלק ח ע אומריבישו"ת )ה"ע ג ק, קנט. האחרונה על היין[. 
 

 עשיית מלאכה

המאריך בסעודה שלישית לאחר צאת השבת, מותר לו לומר לחברו שהוציא את 
ואם הוזקק  שהרי אצל עושה המלאכה, כבר יום חול גמור.השבת שיעשה מלאכה עבורו. 

לעשות את המלאכה בעצמו דוקא, יאמר: "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ויעשה 
 )שבת ב שעו, שמח( את המלאכה, אך לא יאמר "רצה והחליצנו" בברכת המזון.

 
 

 שבת ת הצא 
 זמן צאת השבת

אסור לעשות מלאכה קודם צאת השבת. ואם עברה חצי שעה מהשקיעה, יצאה 
שהרי לפי מרן  דקות או יותר מהשקיעה; 05או  56ם ולא כאותם לוחות שנה המוסיפיהשבת. 

דקות. ובין  24הוא:  [אמה 1555]השלחן ערוך והרמ"א ורוב ככל הראשונים, שיעור מהלך מיל 
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גיע "צאת הכוכבים" ויצאה השבת. דקות 'זמניות', ואז מ 25.0הוא:  ,מיל 5\0השמשות שהוא 

ונמצא שאפילו ]להבנת המושג "זמניות", עיין בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" בדיני קריאת שמע וברכותיה[. 
רגילות לאחר השקיעה. ואף לדעה דקות  24-בקיץ שהיום ארוך, יהיה צאת הכוכבים לא יותר מ

יהיה צאת הכוכבים לא  דקות זמניות, 24 מיל הוא: 5\0-דקות, ו 10המחמירה ששיעור מיל הוא: 
דקות רגילות לאחר השקיעה. ונוסיף עוד כמה דקות לתוספת מחול על הקודש, אם  10-יותר מ

 )ח"ד תשטו(כן אם עברה חצי שעה בודאי שיצאה השבת. 

 

 זמן רבנו תם

ראוי ונכון מאוד לכל אדם שלא לעשות מלאכה עד צאת השבת לשיטת רבנו תם 
ככל מפני שרוב ]שבחורף הוא כחצי שעה אחר צאת השבת הרגיל, ובקיץ כחמישים דקות[, 

לחן ערוך והרמ"א. וכל הזהיר בזה, ישא הראשונים הסכימו עמו, וכן דעת מרן הש
 )שבת א רסח. שבת ב שעג( .השםברכה מאת 

 
ומהם: רב סעדיה גאון, הרשב"ם, הראב"ד, עת שרוב ככל רבותינו הראשונים פסקו כרבנו תם, יש לד

הרז"ה, רבנו אברהם אבן עזרא, הרמב"ן, הרשב"א, המאירי, הראב"ן, הרא"ה, העיטור, התרומה, הריטב"א, הראבי"ה, 
הסמ"ג, המרדכי, המנהיג, המאורות, תוספות רי"ד, הריא"ז, אוהל מועד, מהר"ם מרוטנבורג, הר"ן, הרא"ש, המגיד משנה, 

רבנו פרץ, רבנו ירוחם, תרומת הדשן, הרוקח, האבודרהם, מהרי"ק ועוד. וכן רבים מגדולי רבותינו האחרונים ספרדים 
ואשכנזים כאחד: הרדב"ז, המבי"ט, מהרי"ט, ספר חרדים, הב"ח, המגן אברהם ]וכתב, שכל גדולי הפוסקים פסקו כן[. 

רבי צדקה חוצין, רבי אליהו שמאע, מהר"י פראג'י, מהר"ח ש, הגאון מליסא, מהר"י עייאש, המנחת כהן, הפרי חד

והגאון רבי עקיבא איגר והחתם סופר ועוד רבים מחכמי אשכנז, היו  אלפנדארי, פרחי כהונה ועוד.
והרמ"א,  )סימן רסא ס"ב(נוהגים אפילו להקל כרבנו תם בכניסת השבת. וכן פסקו מרן השלחן ערוך 

ובמשנה ברורה שם. והגאון רבי חיים אבולעפיה וחכמי דורו, הכריזו בחרם על אנשי מקומם, 
 וכן עשה הגאון רבי שמואל לניאדו. שכל מי שיעיז להקל נגד רבנו תם, ינדו אותו.

 
מאחר והמנהג הוא כשיטת הגאונים עוד בטרם שנפסק כן בשלחן ערוך, לכן מי שקשה  ואמנם

השבת כרבנו תם, סומך על צאת השבת הרגיל. אך מצוה רבה לפרסם ברבים, לו להוציא את 
שהנכון שלא לעשות מלאכה במוצאי שבת עד זמן רבנו תם, שזהו ספק איסור סקילה וכרת. 

יזהר על נפשו בדבר חמור כזה, אחר שדעת רוב ככל הפוסקים כרבנו תם.  ,השםובודאי כל ירא 
ומו בצרפת, כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ומה שיש טענו שרבנו תם דיבר לפי מק

בספרו הליכות עולם: פשוט לכל מעיין, שדברים אלו לא ניתנו להיאמר כלל, כי הלא  ל"זצוק
רבנו תם מיישב את הסתירה בדברי התנא רבי יהודה שהיה דר בארץ ישראל, ומה לרבי יהודה 

לחן ערוך שפסק כן, הלא היה מרן השהמרוחקת מאוד מארץ ישראל. גם  עם האקלים של צרפת
דר בארץ ישראל והורה הלכה ליושבים בה, וכן המבי"ט, מהרי"ט, החרדים, הפרי חדש, הגר"ח 
אבולעפיה ועוד, כולם גאוני ארץ ישראל היו. ובשו"ת דברי יציב כתב: "האומר שסברת רבנו תם 

נו הפוסקים שמפיהם אנו היא טעות במציאות, הרי הוא בכלל אפיקורוס, שפוגע בקדושת רבותי
חיים, והרי גדולים אלו היו בארץ ישראל, וראו בעיני קודשם זמן צאת הכוכבים. ומי שאומר 
שרבנו תם לא דיבר על ארץ ישראל, הבל יפצה פיהו, ודברי רוח הם נגד האמת, ומצוה לפרסם 

מים נוראים שפח, חנוכה קפו, שבת )עיין בשו"ת יביע אומר ח"ב סימן כא, ה"ע ח"ג עמ' קמ, חזו"ע י הדבר". עכ"ל.
 א רסח, שבת ב שעג. ח"א תשכג, ח"ד תשטו ועוד(

 
 המוחש לא יוכחש

כמה קונטרסים המבארים ענין זה  ישנםובאמת כי כל הרוצה לעיין ולהרחיב בנושא זה, הנה 
היטב היטב, בשפה ברורה ונעימה עם מקורות הדברים, בליווי תמונות צבעוניות המראות בעליל 
את שיטת רבנו תם מכמה דקות לפני השקיעה הראשונה ועד צאת הכוכבים של רבנו תם. ניתן 

גאון ורב שרירא  . ושם הביאו את לשון רב האי2051-111-2405להשיגם באמצעות מספר פקס: 
נשלם היום, אלא כל זמן  ,גאון שכתבו: "אל תחשוב שמשתשקע החמה ולא תראה מאותו מקום

: "המוחש לא )קונטרס דבי שימשי(שאדמימותה נראית על פני מערב, יום הוא". וכתב הפרי חדש 
שעה יוכחש, שהרי אנו רואים אחר זמן זה פני הרקיע מאדימים ביותר... ונראה לֵעין כל שיש 

בשם  ביאור הלכה(ו )רצג סק"דועוד משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים". עי"ש. וכתב המשנה ברורה 
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הגר"א, שצריך שיסתלק האדמימות מן כל כיפת הרקיע באותו צד ששקעה החמה, ואז מועילים 
שלושה כוכבים. וכדי להבחין בכוכבים לבד, צריך בקיאות רב, כי שמא הם כוכבים הנראים 

]הגאון רבי ביום, ולכך היו האמוראים מסתכלים אם הסתלקה האדמימות לגמרי. ובשו"ת מהרי"ף 

כתב, "גילו לי בחלום שטוב הדבר  שנה[ 505-בית דין באלכסנדריה של מצרים, לפני כ יעקב פראג'י, אב
לפרסם בעולם את הקונטרס שחיברתי שאף שיטת הגאונים היא כשיטת רבנו תם, ועל ידי זה 

 יתנהגו על פיו, ואפשר שעל ידי זה תתקרב הגאולה". השםהרבה מהחרדים אל דבר 

 
ם לאחרים להוציא את השבת כרבנו תם. אשרי אדם המזכה ג -תשובת המשקל 

, אשר השםמצוות את וכל שכן אם בעבר היה מחלל שבת, ועתה אזר עוז לקיים 
 בודאי חובה קדושה מוטלת עליו להחמיר יותר כרבנו תם.

 
 ,לת ערביתיתפ אחרבדברי אגדה לשיעור  יםארגנרבים מ בתי כנסת -חבל על הזמן 

בשעה  את הרבים יםמזכש ,ודבר זה אין ערוך אליו .רבנו תםלצאת השבת זמן עד 
 וכל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. שאין בה הרבה לומדים.

 
המוציא שבת כפי זמן רבנו תם, פשוט שרשאי לומר לחברו שאינו  -אמירה ליהודי 

 )שבת ב שעו(מחמיר כן, שיעשה לו מלאכה לאחר צאת שבת הרגיל. 
 

יש להקל לעשותם במקום צורך, קודם צאת השבת של רבנו תם,  מלאכות דרבנן,
]כאשר הנהג אינו מוציא שבת כזמן רבנו תם. ככיבוי חשמל, הצטרפות לנסיעה ברכב 

וכמו כן, יש להקל לנשים לארגן את הדלת, כיון שנדלקת מנורה[.  נכון שלא יפתח הנוסעו
כביסה למכונה ולבקש . ויכולה אף להכניס רגיל את הבית, לשטוף כלים בסקוטש

 )א תלה(מילד קטן שילחץ על כפתור ההפעלה, וכל כיוצא בזה. 
 
 

 ערבית של מוצאי שבת  
 זמן התפילה

לכתחילה יש לאחר מעט את תפילת ערבית של מוצאי שבת, כדי להוסיף מחול 
על הקודש. ועל כל פנים לא יתפללו ערבית קודם צאת הכוכבים, כי מראים בזה 

 (א"רצג ס מןסי)שהשבת כמשא עליהם וממהרים להתפטר ממנה. 
 

מי שמוכרח להתפלל ערבית מוקדם, כגון שממהר לצאת לדבר מצוה, רשאי להתפלל 
מזמן "פלג המנחה" כמו בכל יום. ואומר "אתה חוננתנו" אף שעדין שבת. ורשאי 

שלא גם להבדיל על הכוס, אך לא יברך על הבשמים והנר עד צאת השבת. ויזהר 
 ד()סימן רצג ס"ג. ח"ד תשילעשות מלאכה קודם צאת השבת. 

 

 מזמורים
צורי",  השםתהילים, כמו: "לדוד ברוך  יש נוהגים לומר לפני ערבית כמה מזמורי

 "למנצח בנגינות מזמור שיר" ועוד.
 

: הטעם לאמירת המזמורים, כדי לבקש תחנונים על עם )סימן רצג סק"א( וכתב המשנה ברורה
זה ין מזמרים אותם, כי אז אאין  צאי שבת,ל יום טוב במוחכשישראל בתחילת השבוע. ]ולכן 
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ל כי ע ,ועוד .בשירות ותשבחות "כלה מלכתא"שבת שנקראת את הכדי ללוות וגם זמן חנינה[. 

לא יבואו לדבר הנאספים בבית הכנסת וגם כדי ש .ונוסף מחול על הקודש ערביתתאחר מ הזידי 
ום שאומרים בו: עד זמן ערבית. ע"כ. ומה שנהגו לומר מזמור "לדוד ברוך", מש דברים בטלים

ה" מָּ ֶהֶבל ד ָּ ם לַּׁ דָּ ֵצל עֹוֵבר ,אָּ יו כ ְ מָּ ", ובזה יתעורר האדם היוצא לשבוע חדש, שעיקר ימיו יהיו יָּ
בתורה, במצוות ובמעשים טובים ולא בריבוי כסף וכסף. וגם כשעוסק בעבודתו, יהיה הכל 

 )עי' ח"ד תשיא( באמונה וביושר.

  
ילים בלילה? מכל מקום במוצאי שבת רשאים לקרוא פי המקובלים אין ראוי לקרוא תהלואף ש

וכיוצא בזה העיד רבי חיים ויטאל על לכתחילה, כיון שהארת שבת ממשיכה עד חצות לילה. 
רבו האר"י ז"ל שנהג לומר פסוקי ברכה "ויתן לך וכו'" במוצאי שבת לסימן טוב. וכתב: ואף על 

ום כל זמן שלא סעד סעודה רביעית, פי שבשאר לילות אין לקרוא מקרא על פי הסוד, מכל מק
 )חזו"ע שבת ב תו(אין בזה חשש, כי הארת שבת נמשכת. 

 

כשחל ראש חודש במוצאי שבת, נכון לומר קודם תפילת ערבית מזמור "ברכי נפשי 
ואף שיש שאינם אומרים אותו בשאר לילות ראש חודש, כדי שלא לומר מזמורי ". 'האת 

תהילים בלילה, מכל מקום במוצאי שבת אומרים אותו, כמו שאומרים את שאר המזמורים, 
 )עיין שו"ת יביע אומר חלק ו סימן ל. חוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה"(מהטעם הנ"ל. 

 

 מבורך"ה' ה"ברכו את 

 'הבתפילת ערבית של מוצאי שבת, יאריך השליח ציבור באמירת "ברכו את 
המבורך לעולם ועד". ויש בזה  ה'המבורך", וכן הציבור יאריכו בעניית "ברוך 

הטעם שיש להאריך, מפני שבמוצאי שבת הנשמות סגולה להצלחה, ושלא ינזק כל השבוע. 
גם מלווה בזה את המלך, ומראה שקשה חוזרות לגיהנם, וכל זמן שהוא מאריך אינן חוזרות. 

האור זרוע: וכן אני נוהג, וכן שמעתי שר"א בן רבנא רבי יצחק מוינא בעל וכתב עליו הפרידה. 
)רב האי גאון, רב עמרם גאון, הלכות גדולות,  משולם הגדול, היה חזן והיה מאריך בברכו בכל כוחו.

 הרוקח ועוד. שבת ב שעט(מחזור ויטרי, המנהיג, המחכים, ארחות חיים, כל בו, 
 

 "אתה חוננתנו"

"אתה חוננתנו".  הבדלה שבתפילה,, מוסיפים נוסח בתוך ברכת אתה חונן שבערבית
 )שבת ב שעח( אחר כך על הכוס.בדיל מם שכח לאומרו, אינו חוזר, מפני שוא

 
, ויש להבהיר להם שלא נכון לעשות שליחי צבור האומרים את כל נוסח "אתה חוננתנו" בקול יש

 )ח"ד תשמו(כן, כי היום כולם בקיאים ומתפללים מתוך הסידור, והם רק מבלבלים את הקהל. 
 

]כמבואר להלן שכח לומר "אתה חוננתנו", וגם טעה ואכל קודם ההבדלה  -שכח ואכל 

ונכון שיתנה שאם אינו  .חוזר להתפלל עמידה של ערביתשאסור לאכול קודם ההבדלה[, 
ואף אם הבדיל על הכוס קודם שחזר להתפלל, חייב לחזור ולהתפלל, תהיה תפילתו נדבה. 

 )שבת ב שעט, שפא(. , ויעשה תנאי נדבה כנ"לעדין צריך לחזור ולהתפלל
 
טעה בשני דברים, גם לא אמר "אתה שאף שהשוכח "אתה חוננתנו" לא חוזר, מכל מקום כו]

 לאשלא אמר "אתה חוננתנו" מה כל , כי טעם לזה. והאכל קודם ההבדלה, חוזרחוננתנו" וגם 
, שהרי שבכוס מראה שאינו סומך על ההבדלהכאן  אבלחוזר, כי סומך על ההבדלה שבכוס, 

 .["אתה חוננתנו"להתפלל שוב כדי לומר  לכן יחזוראכל,  למהואסור לאכול לפני ההבדלה 

 

ואף לא אמר "ברוך המבדיל בין שכח לומר "אתה חוננתנו",  -שכח ועשה מלאכה 
כמבואר  .ועשה מלאכה קודם ההבדלה, חוזר להתפלל בתנאי נדבהקודש לחול", 

 )הרשב"א, תוספות הרא"ש, הריטב"א, ארחות חיים, אוהל מועד, ספר השלחן ועוד. שבת ב שפב(בהלכה הקודמת. 
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 "ויהי נועם"

ומזמור "יושב בסתר  "נועם ויהיאומרים " בסיום חצי הקדיש שאחר העמידה,
ומנהג בני  .המשכן מלאכתאת  שסיימוכ ישראלרבנו את  משה בירך שבו עליון"

וסמך לזה מהמדרש, . ]ד' פסוקים קודם "ויהי נועם"[עד מתי"  'הספרד להתחיל מ"שובה 
כשבנו ישראל את המשכן היו מצפים שתרד אש מן השמים על גבי המזבח, והיו מצטערים על 
איחורו. אמרו למשה רבנו, וכי בחינם טרחנו כל הטורח הזה, כמדומה שלא מחל לנו הקב"ה על 

הי עד מתי והנחם על עבדיך וכו', וי 'המעשה העגל. היה משה מצטער והתחיל להתפלל: "שובה 
", שמשם 'הנועם וכו'", וביקש יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לכן מתחילים מ"שובה 

תשעה  בלילפסוקים אלו ם יאין אומר]ומטעם זה, . פילתו שתתגלה שכינתו יתברך עלינוהחלה ת
פסוקים המקדש, ולא מתאים לומר  בית אנחנו בוכים על חורבןבאב שחל במוצאי שבת, מפני ש

 )טור סימן רצה. שבת ב שפט( על בניית המשכן.[ נאמרושאלו 

 
כתב רבנו האר"י: "ויהי נועם" ומזמור "יושב בסתר עליון", צריך לאומרו  -מעומד 

מעומד, כי יש בזה טעם גדול על פי הסוד. ואם קשה לו, יעמוד לפחות בפסוק 
 )שבת ב שפט. א תמג("ויהי נועם" ואחר כך ישב. 

 
ה אדם זהיר באמירת מזמור "יושב בסתר עליון" לעולם יהי -מסלק המזיקים 

. ומובא בזוהר ]הנקרא "שיר של פגעים", על שם שנאמר בו "יפול מצדך אלף ורבבה מימינך"[
ויוצאים בבהלה  ולם,בע םטטיומשמזיקים  כמה שיוצאת השבת, הקדוש: בשעה

 לאש "פגעים של שירלומר " נותקלכן ום ישראל הקדוש, ע עלוחושבים להשתלט 
וכיון שרואים את העם הקדוש מתפלל, ומבדיל בתפילה ועל הכוס,  יהם.על ישלטו

 )שבת ב שפט(יצילנו.  השם ות,דברהולכים למו שםמ םרחיופואומר שיר זה, 
 

 "ואתה קדוש"

עוד  ישראל ישתהועל ידי זה שתקנו חז"ל להוסיף גם "ואתה קדוש וכו'", כדי 
 מלחזורלהם את הזמן  כואריהרשעים וייעכבו את  ובכך סדר התפילה, בהשלמת
 השלימו שכבר לגיהנם חזרו ,הרוחות על הממונה צועקכי במוצאי שבת  ,לגיהנם
וכו'",  נועם ויהי" לומר הג. וכתב רב עמרם גאון, על כן המנסדריהם את ישראל

 )טור סימן רצה( כדי להשהותם יותר. ,נועם ובאריכות בנעימה וכו'", קדושאתה ו"
 

. ומה שאין )טור( בלילה גאולה שאין לפיולא מ"ובא לציון גואל",  "קדוש ואתהמ" מתחיליםמה ש
אומרים פסוק "ואני זאת בריתי אותם וכו'", לפי שהוא כתוב בנביא אחר "ובא לציון גואל", 

 )א תמג(וכל שאין אומרים את הפסוק הראשון, אין אומרים גם את השני. 
 
 

  הבדלה 
 מן התורה

ואמר רבי יוחנן  מן התורה על האנשים והנשים להבדיל במוצאי שבת. מצות עשה
 בניו המגדל, ישראל בארץ הדר הם: הבא העולם מנוחלי שלשה: (א"ע קיג פסחים)מסכת 

 המבדיל :לוי בן יהושע רבי ואמר. שבתות במוצאי היין על והמבדיל, תורה לתלמוד
ואמר רבי . (ב"ע יח שבועות)מסכת ות להור יםראוי בנים לו ויהי ,שבתות במוצאי היין על

 )שבת ב שנה( .)פרקי ר' אליעזר( הסגול ועושהו קדוש קוראו ה"הקב, היין על המבדילצדוק: 
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 עיור

]שכיון שאינו שייך בברכת ישנה מחלוקת בפוסקים אם העיור חייב בהבדלה או לא. 

על כן "בורא מאורי האש", שהרי אינו יכול ליהנות מהנר, לכן די לו בהבדלה שבתפילה[. 
הנכון שלא יבדיל בעצמו, אלא ישמע מאחר ויצא ידי חובה, ולא יענה אמן על 

 )שבת ב תלד, תלה(ברכת "בורא מאורי האש" מחשש הפסק, אלא יהרהר אמן בלבו. 
 

 להמלאכה קודם הבד

 אסור לעשות מלאכה קודם שיבדיל, ואם אמר "אתה חוננתנו" בתפילה, מותר
, הוצרך לעשות מלאכה קודם התפילהש אם שכח לומר בתפילה או. ולעשות מלאכה

מלאכה. וכן הנשים  אז רשאי יהיה לעשותו, יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול"
 ס"י. שבת ב שעג()סימן רצט קודם שיתחילו לעשות מלאכות.  ,כן נהאמרת
 

 אכילה קודם הבדלה

קיעה עד שיבדיל. אחר שסיים סעודה שלישית, אסור לאכול ולשתות כלום מזמן הש
 )שבת ב שצ, שצג( מן הדין מותר לשתות, אבל טוב להחמיר. ,ואולם מים בלבד

 
אם טעה ובירך על מאכל או משקה קודם ההבדלה, יטעם ממנו מעט, כדי שלא 

 )שבת ב תב(תהיה ברכתו לבטלה. 
 

 תפילות ופסוקים

נוהגים לומר קודם ההבדלה תפילה ובקשה שמקורה בתלמוד ירושלמי: "אלוקינו 
ואלוקי אבותינו, החל עלינו את ששת ימי המעשה הבאים לקראתנו לשלום וכו'", 

חיים, )רב עמרם גאון, רבנו יצחק בן גיאת, סידור רש"י, מחזור ויטרי, אבודרהם, ארחות כמובא בסידורים. 

ולאחר ההבדלה, טוב לומר פסוקי . ל"זצוק "לוכן היה מנהגו של מרן הראש המנהיג, טור ועוד.(
ואף שאין לקרוא  לומר פסוקים אלו.וכן נהג רבנו האר"י  ברכה "ויתן לך וכו'" לסימן טוב.

 )שבת ב תו(מקרא בלילה על פי הסוד, מכל מקום כל שלא סעד סעודה רביעית, אין חשש. 
 

 בבית הכנסתהבדלה 

כנסת, כדי להוציא ידי חובה את מי שאין כל בית נכון מאוד להבדיל על היין ב
בכל מוצאי  צוק"לז"ל הראש וכן היה מנהגו של מרן לו יין, ואת מי שאינו יודע להבדיל.

שהיה גר למעלה מעשרים שנה כאף ו בית הכנסת.אחר התפילה בעל היין לשבת קודש להבדיל 
)סימן רצה ס"א. ועיין חושן משפט  כולם יודעים להבדיל על הכוס. בירושלים, ששםבשכונת "הר נוף" 

 סימן רצא סט"ז, ובסמ"ע ס"ק כז. שבת ב תח(
 

 להוציא ידי חובה את בני ביתו

השומע הבדלה בבית הכנסת ורוצה להבדיל לבני ביתו, הנכון שיכוון שלא לצאת 
ידי חובה בבית הכנסת, וימנע עצמו מהרחת הבשמים ומאור הנר, ויענה "ברוך 

]אך יענה בלחש, שלא לבלבל הוא וברוך שמו" להוכיח שאינו רוצה לצאת ידי חובה. 

 )ה"ע ג קס. שבת ב שעב(לכתחילה.  ובדרך זו, רשאי להוציא את בני ביתו את השומעים[.
 

כיצד ינהג עם בני ביתו  המבדיל או ששמע הבדלה בבית הכנסת ויצא ידי חובה,



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  707  |  ב

 

אם בני ביתו יודעים להבדיל, הנכון שיבדילו הם בעצמם. אך אם אינם  בהבדלה?
, רשאי להבדיל ]כגון שאינם מרגישים בנוח שאביהם אינו מבדיל[יודעים, או שאינם רוצים 

לבני ביתו, אך יברכו הם על הבשמים והנר, ולא יענה אחריהם "אמן", משום שוב 
הפסק בין הברכה לטעימה. או שיברך הוא בורא פרי הגפן והמבדיל, ובגמר שתייתו 

, יברך ויוציאם ידי אינם יודעים לברך את היין, יברכו הם על הבשמים והנר. ואם
 בת ב שעב, תח. ח"ד תשצז()ה"ע ג קסא. ש. בעת ההבדלה חובה גם בברכות אלו

 
, שאחר שהבדיל בבית הכנסת, ל"זצוקמרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  ו שלוכן היה מנהג

היה חוזר להבדיל לאשתו הרבנית מרגלית ז"ל, כיון שלא היה נוח לה להבדיל בעצמה, ואף 
 מברכת בעצמה על הבשמים והנר. לעשות הבדלה. ולאחר ההבדלה היתה שהיתה יודעת בודאי

 )כן סיפר לי בנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א. ח"ד תתיד(

 

 נשים

כבר התבאר שהנשים חייבות בהבדלה. ואולם בנות אשכנז נוהגות שלא להבדיל 
בעצמן אלא שומעות מאיש אחר, אבל אם לא מתאפשר להן לשמוע, חייבות 

)כן פסקו רעק"א, ערוך השלחן, ישועות יעקב, יד אליהו רגולר, שבט הלוי ועוד  להבדיל בעצמן על הכוס.

  פוסקים רבים. שבת ב שנה, תח(
 

)אגרות משה,  נשים חייבות לברך על הבשמים והנר, ולכן כשמבדילות לעצמן יברכו.

אליעזר ועוד. שבת ב תכז. קנין תורה, באר משה שטרן, שבט הלוי, ויען יוסף גרינוואלד, בית אבי, שרגא המאיר, ציץ 
 חזו"ע ארבע תעניות שמג(

 
נהגו הנשים שלא לטעום מיין ההבדלה. ואמנם אם האשה מבדילה בעצמה, פשוט 

 )שבת ב תח(, וכדין איש שמבדיל. גרם[ 02] שעליה לשתות לפחות רוב רביעית
 

 הבדלה מיושב או מעומד

 )סימן רצו ס"ו( לעמוד. על המבדיל והשומעים לשבת בעת ההבדלה. ומנהג בני אשכנז
 

בית הכנסת שיש שם גם מבני אשכנז וגם מבני ספרד, רשאים האשכנזים לעמוד 
, )מסכת יבמות יג ע"ב( והספרדים לשבת, ואין בזה איסור "לא תעשו אגודות אגודות"

 כיון שיודעים שיש חילוקי דעות בין הפוסקים, וכל אחד עושה כפי מסורת אבותיו.

 

 כוס ההבדלה

לכתחילה יש להקפיד בדיני כוס ההבדלה ככל דיני כוס הקידוש, שתהיה הכוס 
 )שבת ב תח. א תנא(שלימה, ולא יהיה היין פגום וכו', כמבואר לעיל בהלכות קידוש. 

 
 )האר"י ז"ל. שבת ב תז( נהוג בקידוש.לוש טיפות מים בכוס ההבדלה, כפי שאין לתת ש

 
קוביות ותר ולא התמלאה עד הסוף, יתן י אם יש לו רק רביעית יין, והכוס מכילה

 ג שפ(". חל"זצוק)כן שמעתי ממרן הראשון לציון  יעלה היין.וסוכר או תמרים, אגוזים וכיוצא, 
 

 יבנ"ה -סדר ברכות ההבדלה 
 דוריסטעם  ראה ליונבדלה. כתב הרשב"ץ: הר, נשמים, בין, יתיקנו חז"ל את ההבדלה בסדר זה: 
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 ,החושים שאר מכלגשמי  היותרהחוש  הואש ,הטעם חושהוא ש לפי להיתח יין, ההברכות אלו

. יריחגם כן  מרחוק כי ,ממנו דקעדין ו יותר הריח וחוש. המוחש אל בפגישה אלא משיג שאינו
 בין להבדיל חכמה היא לההבדהו. הכוכבים ראותב יגיע לשמים שעד ,דקזך ו יותר הראות וחוש
 דקעדין ו יותר הוא השכלבינת ו ",הדעת חונןבברכת " בתפילה קבעוה כן על ,החול ובין דשוהק
 הקלן מנמצא שסדר הברכות . המלאכיםעד עולם  הרבה מאוד משיג שהוא ,החושים שארכל מ

. נהתחתוה , בשורהטועםשהוא  הלשון :החושים דריסוא ה וכן. נכבד ממנוה אלר כך ואח להיתח
 .לםומכ למעלה ,השכלו והמוח. ממנו למעלה ,לראות יםיוהעינ. ממנו למעלה ,מריחשהוא  והחוטם

 )שבת ב תז(ע"כ. וכתב המטה יהודה, והוא טעם נחמד והגון, ודברי פי חכם חן. 
 

 אין לו יין

ליקר, ]משקה משכר, כבירה לבנה, אם אי אפשר להשיג יין, יבדיל על "חמר מדינה" 

ישתה כן בהפסקות בבת אחת. ואם קשה לו, גרם[  02] וישתה רוב רביעיתוודקה וכדומה[, 
קלות. אבל אין להבדיל על תה, קפה, חלב, מיץ תפוזים וכיוצא, שזו ברכה לבטלה, 
וגם לא יצא ידי חובת הבדלה. על כן, אם אין "חמר מדינה", יסמוך על ההבדלה 

)בית יוסף, החיד"א, שערי תשובה, שארית יעקב, נטע שורק, הלכות קטנות, הגר"ח פלאג'י, לבושי  שבתפילה.

דכי, שו"ת הרד"ל, שם משמעון פולאק, מגן שאול, חק יעקב, מנחת שבת, צפנת פענח, קהלת יצחק מרגולין, הגאון מר
רבי רפאל שפירא אב"ד וואלוז'ין, דברי ישראל וועלץ, מעשי מלך, דברי סופרים, עטרת פז, מחזה אליהו, הלל אומר, 

 קצות השלחן, אז נדברו. שבת ב תח(
 

 בשמים

כל אדם מישראל זוכה לנשמה יתירה בשבת. דרגות רבות יש בה,  -טעם התקנה 
ואיש איש זוכה בה כפי מעשיו. ובמוצאי שבת היא מסתלקת, ונפש האדם עגומה 

 )זוהר. שבת ב תיט(עליו, לכן מברך על הבשמים ומריח בהם, כדי שתתיישב דעתו. 
 

י: בליל שבת נאמר: )תיקוני הזוהר קמד ע"א(אומר הזוהר הקדוש  ְמת ִ ֹחַּׁ  ֲאִני קַּׁ לכבוד השבת  ְלדֹוִדי ִלְפת 
ק ְודֹוִדיבצאת השבת נאמר:  .שבאה מַּׁ ר חָּ בָּ יהו  , עָּ ת ִ ש ְ ק ַּׁ אִתיהו   ְולֹא ב ִ אִתיו ,ְמצָּ ִני ְולֹא ְקרָּ נָּ כיון  ,עָּ

ִניעל כן:  .שהלכה השבת כו  מ ְ ֹות סַּׁ יש  ֲאש ִ ִני. האש מאוריבורא , אלו שני אשים שמברכים: ב ָּ דו  ְ פ   רַּׁ
ִחים ו  פ  ַּׁ ת  ךְ  ְוֵריחַּׁ  אלו הבשמים, שנאמר: ב ַּׁ ֵ פ  ִחים אַּׁ ו  פ  ַּׁ ת  י, כ ַּׁ ת כ ִ ה חֹולַּׁ ֲהבָּ ִני אַּׁ  )שבת ב תכא( .לשבת אָּ

 
יש ענין בהבדלה לברך דוקא על  )תיקוני הזוהר קמג ע"ב(על פי הזוהר הקדוש  -הדסים 

 תכד()סימן רצז ס"ד. שבת ב הדסים משולשים. ויתפסם כדרך גדילתם ולא הפוכים. 
 

מותר להריח את הבשמים קודם הברכה, כדי לבדוק אם יש בהם  -בדיקת הריח 
ריח. וכן אם המבדיל מצונן ואינו מריח טוב, מותר לו לבדוק אם הוא מריח. ואם 

יברך בתוך  אחראינו מריח, לא יברך על הבשמים. ואם יש אחר שמריח, ה
 ה. א תסז()שבת ב תכההבדלה, ולא יענה אחריו "אמן" משום הפסק. 

 

עשבי בורא עצי בשמים,  ברך על הריח כפי ברכתו הראויה לו;מ -ברכת הבשמים 
. אולם בני אשכנז נהגו ב()סימן רטז ס"מיני בשמים, הנותן ריח טוב בפירות בשמים, 

בהבדלה לברך "בורא מיני בשמים" על כל סוגי הבשמים, כדי שלא יטעו המון 
כתחילה יברכו על ריח שברכתו ומין. ולהעם שאינם בקיאים בברכה על כל מין 

 )משנה ברורה רצז ס"ק א( כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. "בורא מיני בשמים",
 

ל  ומה שלא מריחים בשמים בתשעה באב, כיון ששם יש חיוב להצטער מברך על הבשמים. אבֵּ

 ת ב תכה()שבועלבון תורתנו הקדושה, אבל האבל אינו חייב לצער עצמו.  השםעל חילול כבוד 
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 בורא מאורי האש -נר 

מברכים על הנר, זכר לאדם הראשון שנתן לו הקב"ה בינה במוצאי  -טעם התקנה 
 )מסכת פסחים נד ע"א(שבת לחכך שתי אבנים ליצור אש. 

 
בחטא אדם הראשון אף על פי שנתקללו המאורות מערב שבת : "(ו יב רבה בראשית) אמרו במדרש

העולם, אדם הראשון עמד  והאור שנברא ב ואות. שמוצאי שבתלא לקו עד שאכל מעץ הדעת, 
מסוף העולם ועד סופו, כיון שראה הקדוש ברוך הוא מעשה דור אנוש ומעשה דור  ווהביט ב

רבי נזירא אמר . מקולקלים עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבא םהמבול ומעשה דור הפלגה שה
, ושתים עשרה של ליל שבת, רב שבתהאור, שתים עשרה של ע ומש אותישים ושש שעות שושל

 ,חלק כבוד לשבתאבל , ולגנזהקב"ה קש יושתים עשרה של שבת, כיון שחטא אדם הראשון ב
 ,כיון ששקעה החמה בליל שבתו ,ראוב ?, ובמה בירכו"ים את יום השביעיקויברך אל" :שנאמר

 כיון ,האור כל היום וכל הלילה והאיר אותולהקב"ה,  םהתחילו מקלסיוהאור אותו מש יש
ם אדמאוד  תייראה שעה באותה ,ובא ממשמש החושך התחילו ,שבת במוצאי חמה ששקעה
ֵפִני: "יא( תהלים קלט) בתמיהה אמרו הראשון, ו  ְך ְיש  ְך ֹחש ֶ מתקיים בי העונש שמא  ?!]יחשיך לי[" אַּׁ

 רעפים שני לו מןיז ,ה"הקב עשה מה"? הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקבשאמר לי הקב"ה, "
ֲעֵדִני" שנאמר:, ועלי ובירך רהאו  מהם  ויצא לזה זה םוהקיש ה אֹור ב ַּׁ ְילָּ  ,ישמעאל רבי וכן אמר ".ְולַּׁ
 . ע"כ.ברייתו לתיתח שהוא מפני "?האש מאורי בורא" שבת במוצאי רהאו   על םמברכי מה מפני

 
ולא  ,ברייתו לתיתח ואשה שבת במוצאי רהאו   עלדווקא  לברךלתקן  חכמים ראו המ שאלה:

 שנאסר לפי :תשובה ?פלוני ביום וזה פלוני ביוםזה  ,השברא הקב" בריאות שארתיקנו כן ב
 כך ומשום. עתהונברא  נתחדש לויוכא ,תרוילה זרוח שבת מוצאי וכל ,בשבתלהדליק את האור 

 (קנט א"ח א"הרשב) .עתהברא נ וכאילו ,הותר שעתה מפני ,הכפורים יום במוצאיגם  עליו םמברכי
 

מפני מה מברכים בורא "מאורי" האש ולא בורא "מאור" האש, והלא אש אחת היא  שאלה:
מפני שהרבה מאורות יש באש, שלהבת אדומה, לבנה, צהובה, ירוקה, כחולה  תשובה: בלבד?
 )שבת ב תכז(. )הראב"ד(. גם כי הרבה תשמישים יש באש, להאיר, לבשל, לחמם ועוד )רש"י( ועוד

 
מפני מה מברכים על הבשמים בכל פעם ופעם שמריח ונהנה מהם בכל ימות השבוע,  שאלה:

מפני שברכת הבשמים יש לה הפסק  תשובה: ואילו על האש אין מברכים אלא במוצאי שבת?
כשפסק ממנו הריח, ובכל פעם ופעם הנאה מיוחדת היא, וצריכה ברכה. אבל הנאת האור אין 

ם את האור להאיר, לבשל ולחמם, ואפילו בשעה שאינו משתמש לה הפסק, שבכל הימים צריכי
, אינו מסיח דעתו ממנו, מה שאין כן בבשמים. ומפני שבעל כרחו עליו להפסיק את הנאתו וב

)המאורות, המכתם, בשבת וביום הכיפורים, חייב לברך עליו במוצאי שבת ובמוצאי יום הכפורים. 
 תעניות שמז(ארחות חיים, כל בו ועוד. חזו"ע ארבע 

 
מצוה מן המובחר לברך על אבוקה שיש בה שתי פתילות או יותר. ואם  -אבוקה 

כי כך ניכרים מאורות אין לו אבוקה, טוב שיצמיד שני נרות או שני גפרורים יחד. 
 )שבת ב תל(. )פמ"ג( , וגם כך האור רב יותר)מאירי( הרבה, וכלשון הברכה בורא "מאורי" האש

 
ן לברך על הנר עד שיראה את גוף השלהבת בלי הפסק. על אי -עששית. חשמל 

כן, נר המכוסה בזכוכית, אין לברך עליו עד שיסירה. ומטעם זה אין לברך גם על 
 )שבת ב תלו(פנס או מנורה חשמלית, כיון שהם מכוסים בזכוכית. 

 
בוד. על כן, נר  -נר נשמה  מברכים על נר שהודלק להאיר, ולא על נר שהודלק לכָּ

דלק לכבוד חתן וכלה או לכבוד אדם חשוב שבא לביתו, לא יברך עליו. וכן שהו
 )שבת ב תלד( לא יברך על נר שהודלק לעילוי נשמה, שהוא לכבוד הנפטר.



ת  |   708 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

אין לברך על הנר מרחוק, אלא כשהוא סמוך לו, באופן שאילו היה  -הנאה מהנר 
ן שום צורך חושך, היה יכול להבחין לאורו בין מטבע למטבע. אבל פשוט שאי

 )שבת ב תלב, תלט(לכבות את אור החשמל כדי ליהנות בפועל מאור הנר. 
 

בבית הכנסת שהציבור גדול, ישים לב שידליקו כמה נרות שעוה בשטח המבדיל 
 ()שבת ב תלח בית הכנסת, באופן שכל הציבור יוכלו ליהנות מאור הנר.

 
הרואה את השלהבת, אך לא יכול להביט בה, כגון שיש לו  -ראיית השלהבת 

. )שבת ב תלה(כאבי עיניים, יברך על הנר, שסוף סוף נהנה מאור הנר בשטח הבית 
אבל אם אינו רואה את השלהבת כלל, כגון שעומד בצד, אף שנהנה מאורה, לא 

 ו("טסרחצ סימן )יברך. 
 

אחר שברך "בורא מאורי האש", יכופף את האגודל שבידו הימנית  -ציפורניים 
ועליו את ראשי אצבעותיו כנגד פניו וכנגד הנר, ויסתכל בשרטוטי כף היד, ויכיר 
בין הציפורן לבשר לאור הנר. ולא כאותם הנותנים את פני האצבעות כשהן זקופות 

 ועוד. שבת ב תלא( ם, המאירי, רבנו האר"יהגאוני אליעזר, ')פרקי דר כנגד הנר ואחר כך כופפים אותן.
 

כתב המאירי בשם המדרש: אדם הראשון, קודם החטא היה כל עורו דומה לציפורן, וכשחטא 
הופשט ממנו ולא נשאר אלא בראשי אצבעותיו. וכשנברא האור במוצאי שבת, הסתכל בידיו 

ם כתבו, שנהגו להביט וראה שנשאר לו ממנו, ושמח. ולכך נהגו להסתכל בציפורניים. והגאוני
בציפורניים לסימן טוב, שהן פרות ורבות לעולם. ויסתכל בשרטוטי היד, שזה סימן טוב להתברך 

 )שבת ב תלא(בו. 
 

 הפסק בהבדלה

יש מהמוני העם שלאחר ברכת "בורא מאורי האש", אומרים איזה פסוק להצלחה, 
 תז()שבת ב ויש ללמדם שזה הפסק, ועליהם לשתוק ולכוון לברכות. 

 
אם לא הספיק להריח את הבשמים, והמבדיל המשיך לברך 'מאורי האש' 

 )ח"ד תתעה(ו'המבדיל', אזי כשמריח את הבשמים לאחר ההבדלה, יברך עליהם. 

 

 הבדלה ללא בשמים ונר

עליהם. ורשאי אם אין לו בשמים ונר, יבדיל על הכוס, וכשימצא בשמים ונר יברך 
 )שבת ב תכב. ה"ע ג קנ(אחר עמוד השחר, כל שלא האיר היום. לברך על הנר אפילו 

 

הנכנס באמצע ההבדלה ושמע רק את ברכת ההבדלה, בא"י אמ"ה המבדיל בין 
שכיון שאינו שותה מהיין,  קודש לחול וכו', ולא שמע את שאר הברכות, יצא ידי חובה.

 )שבת ב תו(ברך על הבשמים והנר. שלא שמע את ברכת הגפן. ולאחר מכן י אין לחוש למה
 

 סגולה

סגולה להינצל מכל רע, להסתכל אחר ההבדלה ביין שנשאר בכוס ויראה את 
י: ")בראשית לב לא( השתקפות מצחו, ויאמר שלוש פעמים ִנים ֶאל כ ִ ָּ ִאיִתי ֱאלִֹהים פ   רָּ

י ְפש ִ ֵצל נַּׁ נ ָּ ת ִ ִנים וַּׁ ָּ  ".פ 
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 חיבוב מצוה
: אחר )יומא תשכג(רבותינו מחבבים את המצוות. כתב המרדכי היו בא וראה עד כמה 

ששתה את היין, נותנים מים לכוס ההבדלה ושותים אותו, ומה שהשתייר, אנחנו 
רוחצים פנינו מהם, כדי לחבב את המצוה, ואומרים: "שיירי מצוה מעכבים את 

 לאחר בכוס מים להטיל םרגילי :(שבת מוצאי סדר) גאון עמרםהפורענות". וכן כתב רב 
 כלומר, כך לעשות שמצוה מרבותינו שמענו וכך, ושותהו אותו ושוטפים ששותהו

 על אותו םמטילי ,המים מן שנשתייר ומה. הפורענות את םמעכבי מצוה שיירי
 . ע"כ.המצוה את לחבב כדי, פנינו על אותו םומעבירי ידינו

 

 עד מתי מבדיל

אם עדין לא טעם כלום,  -עבר מוצאי שבת ולא הבדיל, בין בשוגג בין במזיד 
רשאי להבדיל ביום ראשון כולו על היין, בלי בשמים ונר. אך אם טעם או שעבר 

עד יום שלישי  הכוס על בדיל]והמ לא יבדיל, שספק ברכות להקל.לכתחילה יום ראשון, 
חלק תשיעי אות  צא סימן טח" אומר יביע) .סמוךל מה על לו ישכדעת מרן השלחן ערוך, , שטעם ףא

ום, ועד הלילה שאחריו ולא לא הבדיל במוצאי יום טוב, יכול להבדיל למחרת ביובמקרה ש] [ד(
 )שבת ב תטו, תיח. יבי"א ח"ז סימן מז( יותר[.

 
 

 סעודה רביעית  
 חובה גמורה

וֹות את השבת המלכה,  לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת בדרך כבוד, כדי ללַּׁ
. וסעודה זו היא חובה, ואינה ממידת חסידות. גרם[ 18]ואפילו אינו אוכל אלא כזית 

ואמרו בזוהר הקדוש: מי שלא קיים סעודה רביעית, כאילו לא קיים גם סעודה 
, ומצילה מחיבוט הקבר. והנכון שלישית. וכתב מרן החיד"א שמעלתה גדולה מאוד

אם אי אפשר לו בפת, יאכל עוגה או ה עם בגדי שבת. ויאכלה עם פת, ולאוכל
 )שבת ב תמ, תמה(לפחות פרי. ויכוון באכילתו להשאיר ברכה לסעודות החול. 

 
פעם במוצאי שבת והיה מקיא ולא יכול לאכול. לאחר שנרדם חלה ומעשה בגאון מוילנא ש

טוב, ציוה את בני ביתו שאם עדין לא עלה עמוד השחר, יפוררו לו כזית פת והרגיש יותר 
 )שבת ב תמא( ויאכילוהו בכף, כדי לקיים מצות סעודה רביעית.

 
ֹוי שמו, והוא הנקרא לוז, שהוא עיצומו, עיקרו ושורשו של האדם,  אבר אחד יש באדם וִנְסכ 

ולא נפחתת, ואפילו יכניסוה באש  מעצם השמים. וגם כשימות האדם, העצם הזו אינה נימוחה
אינה נשרפת, ובפטיש אינה מתפוצצת, והיא נצחית, וממנה יחיה האדם בתחיית המתים, והיא 
המקבלת עונג בעולם הבא. והיא העצם התחתונה שבשדרה. וכן אמרו במדרש שהאדם נברא מן 

כמו הׂשאור  הלוז שבשדרה, ונשאר קיים עד תחיית המתים, שאז יתרטב בטל של תחיה ונעשה
שמתפיח את העיסה, ויתפשט לכאן ולכאן ויתמתחו מתוכו כל האיברים והגידים ועור ובשר. 

 )שבת ב תמד( ואבר זה אינו ניזון משום אכילה ושתיה אלא מסעודת מוצאי שבת בלבד.
 

 נשים

נשים חייבות בסעודה רביעית. ויאמרו בפיהן שאוכלות "לשם מצות סעודת מלוה 
ומעשה ברעייתו של הגאון מוילנא, יא להן ללדת בקלות והרווחה. מלכה", וסגולה ה

, והפסיקה לאכול עד ערב שבת[וממוצאי שבת שלא לאכול ברציפות ] שקיבלה עליה תענית הפסקה
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כשנודע הדבר לבעלה הדגול,  ההבדלה הלכה לישון.את אחר סעודה שלישית, ולאחר ששמעה 

פר לה על ביטול סעודה רביעית אחת, ואז לא יכולכו ואמרו לה, שכל התעניות שתעשה, אמר: 
 שו"ת רב פעלים, כף החיים פלאגי', חמדת ימים ועוד. )שבת ב תמ(וכן כתבו ב .תיכף קמה ואכלה

 
 

 לפני תענית הפסקהשל בבא סאלי סעודה רביעית 

אם דרך בני אדם למלא כרסם במאכל ומשתה ב"סעודה המפסקת" הקודמת לצום, 
הרי שהבבא סאלי שרגיל  -ויש המשכימים קום בטרם יעלה השחר ותחל התענית 

היה בתעניות ארוכות, לא פיצה את עצמו באכילה מיוחדת לאחר התענית, ואף בסעודה 
א שליט"א, סח לשומעיו, כי שקדמה לה לא ִהרבה באכילה. נכדו רבי דוד חי אביחציר

סעודת "מלוה מלכה" שהיתה האחרונה בטרם יחל ב"תענית הפסקה", לא כללה מעבר 
)"אביר יעקב" לשיירי חלה מסעודות השבת טבולות בכוס תה. והיה זה די והותר עבורו... 

528) 
 

 

 מאכל חדש

כל כתב החיד"א: טוב להכין מאכל חדש לסעודה רביעית, ולא יסתפק משיירי המא
על רבי אבהו, שהיה מכין לכל סעודת שבת עגל שלם.  )שבת קיט ע"ב(כמסופר בגמרא של שבת. 

 ו,ל אמר, בנו אבימי גדלשכ. את הכליות מנומ כלואו ובסעודה רביעית, היה שוחט עגל רביעי,
 אבו, נשאר העגל הרביעי. שבת לסעודה רביעיתמ ליותכאיר נש ל כך,כ ידפסהללך  למהאבא, 

 )שבת ב תמו(ע"כ. ומכאן גם למדנו שאין מרוויחים מאומה מצמצום בהוצאות שבת.  .ואכלו הארי
 

 זמן סעודה רביעית

טוב ונכון לאכול סעודה רביעית מוקדם, כדי שיהיה ניכר שמלוה את השבת 
בסעודה. ולכתחילה יאכל עד ארבע שעות, או עד חצות הלילה, ואם לא אכל עד 

 )שבת ב תמא, תמט(אז, אף אם הלך לישון, יקום ויאכל עד עמוד השחר. 
 

סעודה  שבילאם יאכל עוד כזית פת בהאוכל סעודה שלישית והגיע צאת הכוכבים, 
צא ידי חובתו. על כן, היודע שיצטרך לנסוע במוצאי שבת ויגיע מאוחר ורביעית, י

 )שבת ב תמז(מאוד לביתו, ויקשה עליו לאכול סעודה רביעית, יעשה כן. 
 

 סגולות לרפואה

. והיינו ]רפואה לאדם[מלוגמא"  -: "חמין במוצאי שבת )מסכת שבת קיט ע"ב( אמרו חז"ל
שישתה משקה חם וירחץ במים חמים. והרפואה היא, שלא תהיה לו עצבות, ויהיה 

תהלים )ורמזו בזה מלוגמא".  -לבו שש ושמח. וטוב שיאמר בפיו: "חמין במוצאי שבת 

ם: "קמז ג( בֹותָּ צ ְ ש  ְלעַּׁ ב ֵ ֵרי ֵלב ו ְמחַּׁ בו  ֹרֵפא ִלש ְ חמין במוצאי שבת מלוגמא.  ", ראשי תבות מחב"שהָּ
 ועיין עוד סגולות לרפואה בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה". בת ב תמז()ש

 
מלוגמא". והיינו פת שנאפתה מכבר, ועתה מחמם אותה  -אמרו חז"ל: "פת חמה 

ומצטמקת ויפה לה. וכן פת שנאפית עתה אבל אינה חמה כל כך. אבל אם היא 
 )שבת ב תמו(חמה מאוד כשהוציאוה מהתנור, לא יאכלה, שמתשת כוחו של אדם. 

 
 ההפסד העצום מהכעס

 של שבארהאגדה,  כמבואר במדרש ות,שבת במוצאי מים לדלות הנשים נהגו :בוכתב בספר כל 
 שהוא מי וכל ,שבת מוצאי כלב נותימעיהו בארותה כל על רמחז הכנרת, םבי שנמצא מרים
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 ומעשה מכל תחלואיו. רפאמת מיד ,שחין מוכה גופו כל אפילו ,וישתה המים לו נוויזדמ חולה
שמא תזדמן לה  ,שבת מוצאיכל ב מים ואבתש אשתוהיתה ו ,שחין מוכה שהיה אחד באדם

 בדיבורה עם חברתה בחוץ, מדי יותר תעכבההובארה של מרים. והנה במוצאי שבת אחת, הלכה 
 כיוןו .מים םמאות כדהאת  לאהיומ ,מרים של בארה לה זדמנהבדיוק באותו מוצאי שבת הו

 מטיפי ונפלו ,הכד ונשבר ,משכמה כדה נפל כעסו ומרוב שאיחרה, עליה כעס ,בעלה לצא שבאה
אבל אילו לא היה כועס ולא היו  .השחין נרפא ,המים שנתזו מקום ובכל ,בשרו על המים

 מ קידושיןמסכת ) חכמים אמרו זה עלנשפכים המים, והיה שותה ומתרחץ מהם, היה נרפא כליל. 

 (רצט )בית יוסף יצילנו. השם", רגזנותו אלא בידו עלתה לא - רגזן": (ב"ע

 
וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י: ומכאן תוכחת חיים, לבל יהיה אדם כועס בכל זמן אפילו על 
דבר שראוי לכעוס עליו, כי כעס בחיק כסילים ינוח, הלוא תראה כי אדם זה על ידי כעסו, 

ֵסר: "י( יא קהלת) איבד טובה הרבה. וכן יש לפרש כוונת הפסוק ס ְוהָּ עַּׁ ךָּ  כ ַּׁ ב ֶ ִ ֲעֵבר, ִמל  ה ְוהַּׁ עָּ  רָּ
ֶרךָּ  ׂשָּ ". ועיין במדרש מעשה בעיור אחד שירד לטבול במים, ונזדמנה לו בארה של מרים, וטבל ִמב ְ

 ועיין עוד בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה" בהפסדי הבריאות מהכעס.והתרפא. 

 
 

  דיני השמעת קול בשבת 
 כלי שיר

 (שבת ה רלה) שמא יתקלקל הכלי ויבוא לתקנו.מחשש לנגן בכלי שיר בשבת,  וראס
 

 קול נגינה בפה

פור, ילחבריהם ומצפצפים בפיהם כצ םיאקורהאלו : "ס"א(סימן שלח )כתב הרמ"א 
 ואסרלא , מותר, שכעין שיר וקולב אפילו אם מנעים". ובשבת כן מותר לעשות

וכתב מרן החיד"א: על זה סמכו בארצות אשכנז ופולין, אותם המצפצפים והמהגים . כלל בפיו
בגרונם כשמשוררים, אף על פי שנראים ונשמעים כמנגן בכלי שיר ממש, וגם חכמים קדושים 

 )שבת ה רלו(וחסידים נהגו לשורר כך, והשומע קולם, נדמה לו כניגון של כלי שיר ממש. 
 

 מחיאות כפיים וריקוד

]להכות ם ואין מספקי , להכות כף אל כף[יד]ב םטפחי: אין מ)מסכת ביצה לו ע"ב(אמרו חז"ל 

ר. וכן פסקו הרי"ף, הרמב"ם שי גזרה שמא יתקן כלי, [ברגל] םואין מרקדי [על ירךכף 
והרמ"א כתב:  .)סימן שלט ס"ג(, ומרן השלחן ערוך ]חוץ מתוספות[והרא"ש, וכל הראשונים 

"ומה שאנחנו לא מוחים במקילים בזה, משום שמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו 
מזידים". על כן, הרואה מבני אשכנז שמקילים בזה, מן הראוי שיודיעם שלא נכון 
לעשות כן. ודברי חכמים בנחת, נשמעים. ואם אין לו השפעה עליהם, לפחות יזהר 

: "שכשאמרו, מוטב שיהיו שוגגים רה דעה סימן קצו()יו הבית יוסףמרן לעצמו, כמו שכתב 
 ואל יהיו מזידים, בודאי שבעל נפש צריך לחוש לעצמו".

 
ומה שכתב הרמ"א לאחר מכן: "ויש מתירים בזמן הזה, כיון שאין אנו בקיאים בעשיית כלי שיר, 

]הש"ך, פרי מגדים, ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו ואפשר שעל זה נהגו המקילים". כבר כתבו הפוסקים 

שגם בדעת הרמ"א אנו לבושי צדקה, תורת חסד מלובלין, עין יצחק אלחנן, ויאמר משה, מחצית השקל ועוד[ 
פוסקים כדעה הראשונה שהובאה בסתם, וכאן היא הדעה המחמירה. ובלאו הכי כבר כתב בספר 

בשום פוסק, ואפילו הרא"ש והמרדכי והאגודה בני ציון ליכטמן: "דעת התוספות לא הובאה 
והטור שרגילים תמיד להביא דעת התוספות, לא הזכירו כאן מדבריהם כלום, ומבואר שלא 
הסכימו להם. והרמ"א שהביאם צריך עיון רב על דין זה". עכ"ל. ובשבט הלוי וואזנר כתב, וזו 

אשונים כתבו הטעם שלא מוחים לשונו: "עלינו לדעת כי דברי התוספות דעת יחיד היא, וכל הר
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בהם, משום שמוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, ולדעתם הגזירה קיימת ואסור לעשות כן, 
אלא שאין בידינו למחות, ואין אנו מצווים למחות כי לא ישמעו לנו. וכן מבואר בדרכי משה, 

יהיו שוגגים ולא ולדעתו דברי התוספות אינם להלכה". ע"כ. ומעתה, הלוא טעם זה שמוטב ש
מזידים, לא שייך אלא לדלת העם שאינם בני תורה, אבל בני תורה המדקדקים במצוות, בודאי 
שאם מודיעים להם את ההלכה, הם פורשים ממעשיהם אלו. ואמנם יש מקילים כשרק הולכים 
 במעגל ולא מגביהים רגליהם. אך הנכון להימנע מזה, כי הניסיון מורה שפעמים רבות מתלהבים

 )שבת ה רסב, רסח(ומגביהים רגליהם ממש. 
 

 ס"ג( שלט ')סי גב ידו הימנית על כף ידו השמאלית.כגון ב, כפים בשינוי למחואמותר 
 

כפיים ולרקוד, ואפילו כשחל  לכבוד שמחת התורה התירו למחוא -חג שמחת תורה 
 )שבת ה ער(אבל אין לקשקש בפעמונים או לנגן בחצוצרות.  בשבת,

 
בתלמוד ירושלמי אין להתיר למחוא כפיים ולרקוד גם לכבוד חתן וכלה.  -שבת חתן 

מובא מעשה ברבי יהודה הנשיא שחיתן את בנו רבי שמעון, והיו מוחאים כפיים לאחורי ידיהם 
]בשינוי[ בשבת. עבר משם רבי מאיר בעל הנס ושמע שמוחאים כפיים, אמר: "רבותינו, הותרה 

שמע רבי יהודה את קולו, ואמר, מי הוא זה שבא לרדותנו בשינוי[. ]כי לדעתו אסור אפילו השבת?!" 
בתוך ביתנו?! שמע רבי מאיר את קולו וברח. רצו התלמידים אחר רבי מאיר להביאו, ומרוב 

מצווארו, ובתוך כך הצליח רבי יהודה לראות מהחלון את צווארו של ]צעיפו[ שרץ מהר עף סודרו 
 תי לתורה אלא בזכות שראיתי את צווארו של רבי מאיר מאחוריו.אמר רבי יהודה, לא זכירבי מאיר. 

מתעוררת נפשו אל הכוונה השלימה  ,בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה ממנוובאר הרדב"ז, כי 
תתקשר נפשו בנפשו ויחול  ,ן אל רבו ונותן אליו לבוובהיותו מתכו ל שכן, וכהשםונחה עליו רוח 
יו  ֵעיֶניךָּ ֹראֹות ֶאת מֹוֶריךָּ : "כ(ל  ישעיה)ו שנאמר וכמ ,עליו שפע קדוש ". ע"כ. למדנו שאף בשמחת ְוהָּ

)וכן פסקו רבנו זלמן, הפרי מגדים, המשנה ברורה ועוד. חתן וכלה, לא התירו מחיאת כפיים אלא בשינוי. 

ומכאן ילמד האדם על גודל מעלת ההסתכלות בצדיקים, ועל ההפסד שיש בהסתכלות שבת ה רעא( 
 ברשעים.

 
 שלט ס"ג( )סי'אסור להכות באצבע האמה על האגודל בנעימה לשיר.  -באצבע  הכאה

 
לחן ערוך השהרמב"ם,  אסור להכות על שלחן או בקבוק בעת השירה. -הכאה על השלחן 

 , הגר"ז, כף החיים ועוד.מ"גהפ ן כתבווכ .והרמ"א שם. וכתב רבי חיים פלאג'י שמצוה רבה לבטל מנהג המקילים בזה
 

מותר למחוא כפיים לעורר הישן או לחיזוק לאחר דרשה. וכן  -שיר ל כפיים שלא
 מותר להכות באמה על האגודל לעורר הישן, כל שאינו עושה בנעימה לשיר.

 
על הכהן הגדול שהיה עליו להישאר ער בליל כיפור, ואם  (ב"יומא יט ע)מסכת כן אמרו בגמרא 

לפניו באצבע  םמכיהיו  [שמתחיל שער זקנם לפרוחצעירים בחורים ]פרחי כהונה  ,תנמנםהיה עייף ומ
 )שבת ה ערה. ה סז, סט( . והיו עושים כן להעירו, ולא בקול נעימה לשיר.]אמה על אגודל[ה צרד

 

 פעמונים בכניסה לבית

פעמונים התלויים מעל דלת הבית, וכשנכנסים לבית נשמע קולם, מותר ליכנס 
שאין זה קול נעימה לשיר. וגם הרמ"א שהחמיר בכלי המיוחד להשמיע קול,  לבית בשבת.

דווקא שמקיש בידיו ומתכוון להשמיע קול, אבל כאן שאין הנכנס לבית מכוון להשמיע קול, 
ישול, שהרי זה בגדר ועיין להלן בהלכות בואינו עושה מעשה בידיו, אלא הקול נשמע מאליו, מותר. 

ומה שנוח לבעל הבית  ים, ושם מבואר המושג היטב.רבפוסקים מותר כדעת בדרבנן", ש יהל יחאלא נ"פסיק רישיה ד
 )עיין שבת ה רנה, קעג. ה עה(לשמוע את הקול, כדי שידע שמישהו נכנס, אין זה נחשב נוח לפותח הדלת בעצמו. 
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 טבילת כלים בשבת  
 כלים חדשים

כלי זכוכית, אסור להשתמש בהם  וביןכלים חדשים שנקנו מגוי, בין כלי מתכות 
 שכג ס"ז. לוית חן קג()סי'  וה טהרה, ומותר להטבילם בשבת.מבלי שיטבילם תחילה במק

 
ומה ששנינו במשנה "ואין מטבילים את הכלים", מדובר בזמנם שהיו נוהגים הלכות טומאה 

וכל שהונח האעד עתה כלים שנטמאו, היה אסור להטבילם, מפני שנראה כמתקן, ש ולכןוטהרה, 
האוכל שיניחו בכלי, לא יהיה שמכאן ולהבא ואילו עתה כשמטבילם מתקנם נטמא, היה בתוכם 

שאף אם הונח מאכל בתוכם אינו נאסר, אינו נחשב כמתקן,  , כיוןטמא. אבל כלים שנקנו מגוי
 ומותר להטבילם בשבת לצורך שבת.

 
ויחזור ויקחהו ממנו אם מצוי גוי במקום, עדיף שיתן את הכלי לגוי במתנה, 

]וזו עצה טובה לכל  בהשאלה לעולם. וכיון שהכלי שייך לגוי, אין צריך טבילה כלל.
 כלי שיש ספק אם להטבילו, או שחושש שיתקלקל, שיתנהו לגוי במתנה ויחזור וישאל ממנו[.

מה טיבה של מתנה זו, וההשאלה ממנו. את מעשיו, יר לגוי הבופשוט שקודם לכן, י
 שבת ד תלד( )שבת ג מז.

 
מחמירים שלא להטביל כלים בשבת. ואם הטביל, מותר להשתמש  -בני אשכנז 

 )שבת ד תלג(להטבילו.  רשאיםבשבת. וכלי שיש ספק אם צריך טבילה,  הםב
 
 

 הכנה משבת לחול  
 איסור הכנה

אין להכין משבת ליום חול או משבת ליום טוב, ואף משבת אחת לשבת הבאה 
 )מסכת ביצה ב ע"ב, תוספתא. שבת ו קב( שנראה כמזלזל בכבוד שבת זו.אין להכין, מפני 

 

 לחסוך זמן

עיקר האיסור להכין משבת לחול, הוא בדבר שאפשר לעשותו בחול, ובכל זאת 
עושהו בשבת כדי לחסוך זמן בחול. אבל דבר שאם לא יעשהו בשבת, שוב לא 

 משה. שבת ב תמז. ב רכ( )מהרש"ג, באריוכל לעשותו בחול, יש להקל לעשותו בשבת. 
 

 מלאכה קלה

לכתחילה לא יכין משבת לחול גם דברים שיש בהם טרחה מועטת, כהבאת יין 
בזה. אמנם אם יקשה עליו  וכיוצא ,לבית הכנסת לצורך ההבדלה שבמוצאי שבת

 )שבת ב תמז(לאחר מכן בקלות, רשאי להביאו, ובפרט שצורך מצוה הוא.  יין שיגלה
שתיה למקרר לצורך מוצאי שבת, אלא אם כן יודע  בקבוקיעל כן, לא יכניס 

 מצוה. סעודתלקררם, ובפרט אם מטרתו ליספיק במוצאי שבת שלא 
 

 הפשרת מאכלים

סעודה רביעית. וכן יום טוב שחל צורך מותר להוציא חלה מהמקפיא להפשירה ל
וגם כי מהטעם הנ"ל,  במוצאי שבת, מותר להפשיר מאכלים קפואים לסעודת החג.

 )שבת ב תמז(אין כאן מעשה הכנה, שהרי ההפשרה נעשית מאליה. 
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 הקפאת מאכלים והחזרתם למקרר

מאכלים למקרר, לצורך אכילתם את הנותר מהלהחזיר ולהקפיא חלה בשבת מותר 
אבד טריותם. גם כי אינו אלא שומר על מצבם שהרי אם ימתין למוצאי שבת, תלאחר השבת. 

ז אוירבך: כל דבר שאין בעשייתו משום טרחה, וגם רגילים לעשותו הקיים עתה. וכתב הגרש"
מבלי לחשוב על התועלת שבעשייתו, ואין כאן כוונה מיוחדת לצורך הכנה לימי החול, מותר 

 )ב ריט, רכב, רכג( .תצא מעשייתו זו תועלת לימי החול לעשותו גם אם
 

 הדחת כלים

שתמש בהם, לא ידיחם. לא י אבל אם שתמש בהם בשבת,מותר להדיח כלים שי
וכלי שתיה מותר להדיחם כל היום, כיון שמצוי שאדם שותה ואולי יצטרך להם. 

 )ה"ע ד רצג. שבת ו ק(אך אם ברור לו שלא ישתה עוד בשום כוס, אין להדיחם. 

 
אם ישנה מערכת כלים נוספת, ראוי שלא להדיח את הכלים,  -מערכת כלים נוספת 

 להשתמש בכלים נוספים, רשאילו לא נוח . אולם אם כלים הנוספיםוישתמש ב
 ()ה"ע ד רצהלהדיחם לשימוש נוסף. 

 
אם השתמשו בסעודה בהרבה צלחות, ולצורך הסעודה הבאה  -הדחת כל הכלים 

]כגון שבאו אורחים רק לליל שבת, או מסעודה שניה לסעודה שלישית  ,הוצרכו לפחות צלחות

, מותר להדיח את כל הצלחות, ולא בפחות צלחות[שמצוי שמשתמשים בסעודה שלישית 
 )מהר"ש, שמירת שבת כהלכתה, חיי הלוי. שבת ו קג( צריך לדקדק להדיח רק את הכמות הנצרכת.

 
מותר להדיח כלים באמה או משחת כלים. ולא ישתמש בספוג  -אמה וסקוטש 

 כב, כד( )שבת ו קד. דוסקוטש מחשש סחיטה, אלא בננס מחומר סינטטי שאינו בולע. 
 וכיום מצוי ברשתות השיווק ספוג סינטטי נח לשימוש בשם "שבת כלין". 

 
מותר לשטוף את כוס הקידוש במים בלבד, בלי לשפשף,  -שטיפת כוס הקידוש 
 )שבת ו קב(כי בנתינת מים לבד, אין זה נחשב מעשה של הכנה. לצורך השבת הבאה. 

 
בצלחות, כדי ובגמר הסעודה בסיר  מותר למלאת מים -מניעת דיבוק שאריות 

 )שבת ו קב( לשוטפם. למנוע מהם דיבוק השאריות, ובכך יקל במוצאי שבת
 

מותר להניח את כלי האכילה במדיח בשבת, אך לא יסדר כל כלי  -מדיח כלים 
 )שבת ו קד(וכלי במקומו, אלא יניחם ככל הבא לידו, ובמוצאי שבת יסדרם. 

 

 ונקיון הביתשטיפת כלים לצורך סדר 
משפחות שיש להן הרבה צלחות וסכו"ם לאחר הסעודה בשבת, ופעמים גם  שאלה:

שמבשלים בכמה סירים, והדבר גורם לאי נוחות ופגיעה בכבודה של השבת 
להשאיר את הכל כך במטבח במשך כל היום, האם יש היתר שהוא להדיח את 

 הכלים בשבת או שעלינו להשאירם למוצאי שבת דוקא?
 

מי שאינו יכול לסבול אי ניקיון, וקשה לו לראות כלים לא נקיים במטבח,  ה:תשוב
ולא משאירם מיד את כליו לאחר האכילה שמדיח בימי החול  אם דרכו בכך גם
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, םמותר לו להדיחכי לא נוח לו שיישאר המקום כן, פשוט ש, ובשיש זמן רבבכיור 
לכאורה למה שנתיר לו , בימי החול כךנוהג  אם אינו אבלכי לצורך שבת הוא, 

ם עדין הדבר קשה בעיניו לראות אש בשבת להדיח את כליו. אך מכל מקום נראה
וישוב הדעת,  לו עונג שבת יעשו והדחת הכלים הניקיוןאת הכל כך, ואילו הסדר ו

 םריולא נעים לו להשא בימי הקיץ שהיום ארוךהכלים, ובפרט להדיח את  רשאי
ומה שבחול אינו עושה כן מיד, כי פעמים רבות אין זה באפשרותו  זמן רב, ךכ

מחמת הזמן, או שלא כל בני הבית אוכלים יחד, ובשעה זו פלוני אוכל ולאחר 
חצי שעה השני אוכל וכן הלאה, ולכן נשארים הכלים לזמן מאוחר יותר עד שכולם 

אבל בשבת שהזמן  יאכלו, ועד שיתפנו משאר צרכי וענייני הילדים והבית, וידיחום,
תהיה ובלבד שפנוי יותר, מיד הדבר ניכר ומפריע לו יותר, ולכן רשאי להדיחם, 

זמן כדי להרוויח  מן השפה ולחוץולא וטהורה לצורך השבת, תית יכוונתו אמ
והוא הדין אם . ו של אדם מהי מטרתו באמת, ודבר זה מסור ללבאי שבתמוצב

בובים ויתושים, או שצריכים לבוא מחמת הלכלוך של שאריות המאכלים באים ז
אליו אורחים ולא נעים לו שייראו ערימות כלים מלוכלכים, רשאי להדיח את 
הכלים בשבת, שהרי זה נחשב צורך השבת. וכל שכן לפי המציאות של היום 

 ולא נוח מפריעוהדבר , הם באותו חדראוכל המטבח ופינת רבים הבתים שב
מותר להדיח בודאי שש, כזו כל היום בצורה לראות את כל המטבח, הכיור והשיש

 אח"יוסף שו"ת הרי יהודה  קד. בת ושמהרש"ג, ציץ אליעזר, שלחן שלמה אוירבך, מנחת שבת. ) .את הכלים

 לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א.הרב הראשי הראשון לציון ו וכן השיב לי מורנו (כז אות י סימן

 

 סידור השולחן

מותר לפנות את הכלים מהשולחן ולנקותו לאחר סעודה שלישית, כאשר כוונתו 
שיהיה המקום נקי ומסודר לכבוד שבת. אבל אם אכלו בחדר צדדי ולא נכנסים 

 )ב ריט(בו עד מוצאי שבת, לא יסדרו את השולחן בשבת. 
 

בתי כנסת המקיימים בחדר הסמוך סעודה שלישית, ואחר הסעודה נכנסים להתפלל 
בבית הכנסת, לא יסדרו את החדר בשבת, אלא אם כן מתפללים שם, שאין זה 

 )ב ריט( כבוד להתפלל כך.
 

יד לאחר סעודה שלישית, בשבת של חג הסוכות מותר לפנות את הכלים מהסוכה מ
 "(בהלכה ואגדה )ב ריט. "חג הסוכות ם.הסוכה שישארו שם כלים מלוכלכיכיון שאין מכבוד 

 

 מיטותהסידור 
לסדר את המיטות אחר השינה, כדי שיהיה הבית נאה ומסודר לכבוד שבת.  מותר

 )שבת ו קג. ב רכג( אך אם נח סמוך לערב, ואינו נכנס לחדרו עוד, לא יסדר.
 

 לבישת פיג'מה

אם הרגילו ת להלביש לילדים פיג'מות בכל יום בשעה מסויימת, מותר להלביש 
כי זו הדרך להלבישם להם בשעה זו, אף שאינם הולכים לישון אלא לאחר ההבדלה. 

 )ב רכד( נתם, ואין כאן כוונה מיוחדת לחול.יבכל יום, ובינתיים הם משתובבים עד ש
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 לימוד תורה

שכוונתו לצורך חול, כיון שגם בלימודו עתה מקיים מותר ללמוד תורה בשבת, אף 
מצוה. על כן, מותר לנער בר מצוה להכין דרשתו לחגיגת בר המצוה שתיערך בחול. 
וכן מותר להכין קריאת התורה או שיעור לצורך חול. וכן מותר לשנן לימודי קודש 

 )ב רטז( כהלכות כשרות המטבח, שבת ומועדים, לצורך מבחן שיערך בחול.

 
ב קהילתנו ערך לציבור מבחן על כל הלכות להזכיר מה שסיפר יהודי מהצפון: ר וכאן המקום

מוקצה מתוך החוברת "השבת בהלכה ובאגדה". ובשבת שקודם המבחן, שהיתי בבית מלון, ובכל 
אין כמוהו. ביום ראשון נגשתי למבחן, את ההלכות, והיה לי עונג שבת מהזדמנות שהיא, שיננתי 

 .פה, ועברתי אותו בהצטיינות גבוההניתי על כל השאלות בידיעה ברורה ומקיע השםוברוך 
 

 החזרת ספרים

שאין זה מכבוד הספרים להיותם מונחים בסיום הלימוד, יחזיר את הספרים למקומם. 
 משבת לחול. נההספרים, בלי שום כוונה להככי זו הרגילות ודרך ארץ להחזיר  . ועוד)ב רכו( כך
 

 גלילת ספר תורה

אין להכין את ספר התורה בשבת לצורך קריאת ראש חודש או יום טוב שיחול 
אם באמצע קריאת התורה של מנחה גללו לעמוד הבא,  ,אולם )ב ריז(בימי החול. 

שבכל כיוצא בזה מותר לחזור ולגלול שוב לעמוד הקודם לצורך הקריאה שביום שני. 
 שטוף את כוס הקידוש במים לבד.לשמותר  "למעשה קל, אין זה נחשב מעשה של הכנה, וכנ

 

 שינה בשבת

ילה או לצורך החפץ להיות ערני במוצאי שבת כדי לעסוק בתורה בשעות הל
לא יאמר שישן לצורך ש, מותר לו לנוח ביום שבת, רק עבודתו במשמרת לילה

 )ב ריז(כי לא ניכר כאן מעשה הכנה. וגם כי לא יוכל לנוח בחול. והטעם לזה,  הלילה.
 
 

 הליכה וריצה בשבת  
 מנוחה גופנית ונפשית

יב )נח יג, יד(נאמר בנביא ישעיה  ש ִ ָּ ת ַרְגֶלָך,: "ִאם ת  ב ָ ַ י...  ִמש   ְדש ִ יֹום קָּ ֶציךָּ ב ְ ֲעׂשֹות ֲחפָּ
וֹ  ְדת  ָרֶכיָך, ְוִכב ַּׁ ֹות ד ְ ֲעש  ר מֵּ בָּ ר ד ָּ ב ֵ צֹוא ֶחְפְצךָּ ְודַּׁ שלא )מסכת שבת קיג ע"א( ". ולמדו חז"ל ִממ ְ
ולא יקפוץ, כי  הילוכו בחול. על כן, לא ירוץדרך הילוכו של אדם בשבת, כיהיה 

הרגילות בימי החול למהר ולרוץ אחר עסקיו, ובשבת יש להתנהג במנוחה גופנית 
 )סימן שא ס"א(ונפשית כאילו כל מלאכתו עשויה. 

 

 "הוי רץ למצוה"

משום שהריצה  , ואף שאין זמנו בהול,שיעור תורהו וה לרוץ לדבר מצוה כתפילהמצ
 )סימן שא ס"א. ה"ע ג קסח(. מורה על חיבת המצוה ואהבתה, ושכרו גדול מאת השם

 

 מתענג בריצה

מותר להם לקפוץ ולרוץ להנאתם,  ,המתענגים בקפיצתם ומרוצתםוילדים בחורים 
 )סימן שא ס"ב(. עסקי חולכי אדרבה זהו העונג שלהם, ואין זה דומה לרץ ל
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 כושר והתעמלות

]ולא בשביל  ,בריצה כדי להתענג ולשחרר את הגוף ולשמור על כושר גופניהרגיל 

חולה  עיין להלן בדיניאבל הרגיל לרוץ בכל יום לרפואה, , מותר לו לרוץ בשבת. להזיע[
 ב. שבת ג שפו(ס"שא סימן ). שאין בו סכנה

 

 דילוג על שלולית

ומוטב שידלג ממה  .עליהמולקפוץ  יכול לדלג ,מיםשלולית היה הולך והגיע ל
 )סימן שא ס"ג(. לוךירבה בהאז ימפני ש ף את כל השלולית,שיקי

 

 אופניים

, לפי שזה דומה ]אפילו בעיר שיש בה עירוב[ אין לרכוב על אופניים בשבת ויום טוב
, [6-]פחות מלהילוך ומעשה של חול. אולם לילדים קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך 

 )שבת ד מ, מג(. ו בימבה וכיוצא בהםשלשה גלגלים אמותר לנסוע על אופניים של 
 
 

 דיבורים המותרים והאסורים בשבת  
 רגיעות ושלוה

צֹוא ֶחְפְצךָּ  , ִממ ְ ֶכיךָּ רָּ ֹו ֵמֲעׂשֹות ד ְ ְדת  ... ְוִכב ַּׁ ְגֶלךָּ ת רַּׁ ב ָּ ַּׁ יב ִמש   ש ִ ָּ מהפסוק בישעיה: "ִאם ת 
ָבר ר ד ָ היה דיבורו של אדם בשבת כדיבורו שלא י)מסכת שבת קיג ע"א( ", למדו חז"ל ְוַדב ֵּ

 .ובכך יהיה רגוע, שלו ונינוח יותר ,בענייני עסקיו ועוד חולשל 
 

 דברים שאסור לעשותם בשבת

 אכתובאו  כגון: מחר אקנה חפץ זה, אין לדבר בדברים שאסור לעשותם בשבת,
צמו כדי לתכנן את יום המחר, אסור. עלואף שמדבר  מכתב או אבנה כך וכך.

 נז. ב קעב()שבת ו 
 

 הרהור בדברי חול

ר", דהיינו שנאמר בפסוק הנ"ל: משום מותר להרהר בדברי חול בשבת,  בָּ ר ד ָּ ב ֵ "ְודַּׁ
על כן, מותר לומר 'מחר אלך למקום פלוני', דיבור דוקא אסור, אבל הרהור מותר. 

אף שכוונתו לנסוע ברכבו, כיון שאינו מוציא בשפתיו לשון חול, והרהור חול מותר. 
 ו נה. ב קפד( )שבת

 

 הולך לעיר פלונית
ואף שאסור ללכת בשבת מעיר לעיר כשיש מותר לומר: מחר אני "הולך" לעיר פלונית. 

? מכל מקום כיון ]בדיני יציאה מחוץ לעיר[כדלהלן  מטר[ 165]ביניהם מרחק יותר מאלפיים אמה 
 55.65אמה ] 85כל מידי יה צריף ]דהיינו, אילו השישנה אפשרות של היתר ללכת על ידי "בורגנים" 

אינה עצמה נמצא שעצם ההליכה  היה מותר ללכת מעיר לעיר, מפני שהכל נחשב כעיר אחת[,מטר[, 
שילך במקום שאין בורגנים, אלא רק רומז בדבריו שילך  איסור, שהרי אינו אומרמעשה של 

 שבת ו ס(ערוך השלחן סימן שז סכ"א. ). שם, והרי זה כהרהור בדברי חול שמותר

 

 נוסע לעיר פלונית
כיון שיכול להיות אופן יש מקילים לומר: מחר אני "נוסע" באוטובוס לעיר פלונית. 
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והאוטובוס עוצר בכל תחנה, והוא הנוסעים גויים  רובשהנהג גוי ומו בחוץ לארץ של היתר, כ

 (א קל . ועיין שבתשבת ו ס)מגילת ספר החדש. כרופא או מוהל.  נלוה אליהם לצורך גדול

 

 כל מלאכתך עשויה
: אף שמותר להרהר בדברי חול בשבת, מכל (סימן שו)כתב רבנו יעקב בעל הטורים 

יתָּ : "ט( שמות כ)שנאמר  ,מצוה שלא יחשוב בהם כלל מקום ׂשִ ֲעֹבד ְועָּ ַּׁ ִמים ת  ת יָּ ש ֶ ש ֵ
ךָּ  ֶ אְכת  ל ְמלַּׁ אלא יראה  ?אין אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע אחדהלא ו ",כ ָּ

 .ואין לך עונג גדול מזה ,מלאכתו עשויהכל אדם בכל שבת כאילו 
 

אף על פי שאמרו חכמים הרהור ו .לבו טרוד בעסקיו בשבת יהאסור לאדם שיה :יונה בנוכתב ר
כי בשבת צריך  .אסור ,אם יש לו מתוך ההרהור טרדת לב או נדנוד דאגהמכל מקום  ,מותר

מנוחת " :וכן אנו אומרים בתפילה .הרהר עליהילא ועשויה  ומלאכתכאילו כל  שיראה בעיניו
 "ואל תהי :מזון אנו אומריםהבברכת כן ו ".מנוחה שלימה שאתה רוצה בה ,שלום השקט ובטח

 (בית יוסף סימן שו) ".צרה ויגון ביום מנוחתנו

 
 

 קבלת שבת בשמחה

שלי, מספר יהודי יקר מרמת גן: באחד מימי השישי היה לי משפט בקשר לעסק 
. כיון שלא היה לי סכום זה, הורה השופט לעקל ₪ 220,555והשופט קבע לי קנס בסך 

את הציוד של העסק שלי שהוערך בסכום זה, ולהותירו ריק לגמרי. החלטתי לא לחשוב 
על כך בשבת, והתאמצתי שלא להעלות צער על ליבי, והלכתי לשיעורי תורה, אכלתי 

י מכך כל אותה שבת. ביום ראשון נקראתי שוב ושתיתי בשמחה, והצלחתי להסיח דעת
ל  ₪ 220,555מקנס של  -לבית המשפט. לאחר דיון נוסף נשתנה בדרך פלאית משפטי 

 הונחו לי מהתשלום! ₪ 255,555. כלומר: ₪ 20,555 -
 

 

 צרכי מצוה

מהפסוק ( א"מסכת שבת קיג ע) מותר לדבר דיבור חול לצורך מצוה, שכן דרשו חז"ל
" הנ"ל:  צֹוא ֶחְפְצךָּ על כן, מותר . םחפצי שמים מותריאבל , םחפציך אסורי -"ִממ ְ

 לומר מחר אכתוב תפילין או מחר אקנה תפילין, ובלבד שלא יזכיר סכום כסף.

 )שבת ו נז. ב קעט(
 

הבטיח לו שכר , ולעמו אם מצא בשבת מורה עזר לבנו, מותר לסכם עמו שילמד
כן מותר להציע שידוך לבחור או בחורה או ו סכום כסף. ועל זה, אך לא יזכיר

להוריהם, שדיבורי מצוה הם. וכן מותר להכריז על חפץ שאבד או נגנב, שישיבוהו 
 )שבת ו נה, נז. ב קפ( לבעליו, שגם זה בכלל חפצי מצוה לקיים מצות השבת אבידה.

 

 חישוב הוצאותיו

אסור לדבר בשכר פועליו כמה כסף חייב להם. אבל כמה שילם להם בעבר, מותר. 
בזה, כדי שלא יבוא לחשב על העתיד, גם ואמנם כתב מרן החיד"א: "ושומר נפשו ירחק מלדבר 

ואולם הוצאות מצוה, מותר לחשב אף על העתיד, כגון על כן יסתום הפתח וטוב לו". 
 )שבת ו נה. ב קפ, קפב(. בזה חתונת בנו וכיוצאכמה יצטרך להוציא לספרי קודש או ל

 

 מה המחיר

הבא לבית חברו ורואה חפץ מסוים ושואל "כמה שלמת עבור חפץ זה"? אם 
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השואל מעוניין בקניית חפץ כזה, אסור לענות לו את המחיר. אבל אם שואל סתם 
 )ב קפא(ואינו מעוניין לקנות, מותר לענות לו. 

 

 היאך יבקש חפץ בשבת?
לצורך השבת, כגון בקבוק יין או מחבירו הנצרך לקחת דבר מאכל או משקה 

 כי אז נראה שכוונתו, "יניוהלו": בלשון הלוואה לא יאמר לופירות וכיוצא בהם, 
, וממילא יש ]שהרי סתם הלוואה היא לשלושים יום[ זמן מרובהלהחזיר לו רק לאחר 

 ".השאילני": בלשון השאלה אלא יאמר לו את החוב. יכתובהמלווה שמא  חשש
ואם טעה ואמר "הלוויני", יאמר לו הנותן אסור לי להלוות לך אלא רק להשאיל 

. "תן לי", יאמר: "השאילנילשון "ל "יניוהלולשון "שאין חילוק בין  שאר שפותוביתן לו. אז ו
 . שבת ו ס(יא יףשז סע מןסי)

 
מותר לתת לו  הנצרך דבר מחברו כנ"ל וחברו חושש שמא לא יחזיר לו, -משכון 

 חול.כי זה נראה כמעשה , "משכון"קח  אבל לא יאמר לו ",משכוןחפץ בתורת "

 (יאסעיף שז )הרמ"א סימן 
 

 פרעון חוב
שמא כי . בשבת סור לפרוע לו את חובוא, בזה מי שחייב לחברו בקבוק יין וכיוצא

 ומשנ"ב( א"יסשז )הרמ"א כתב את החוב ועתה ישכח שהיום שבת וימחקהו. 
 

 דיבורים בטלים

דיבורים שאין בהם זכר של עשיית מלאכה, ואין בהם תועלת, כפוליטיקה וחדשות, 
אסור להרבות בהם. ודיבורי גנאי או שחוק וקלות ראש, וכל שכן לשון הרע, בלאו 

 )שבת ו נז. ב קעד( ואפילו מעט.הכי אסור לדבר בהם אפילו בחול 
 

 דיבורי שמחה

אלו השבתות. על כן, לא ידבר דברים  -: "וביום שמחתכם" בהעלותך()ספרי  דרשו חז"ל
מח לאחרים.]כגון פלוני נפטר או פלוני חולה[, המעציבים,   )שבת ו נח( אלא ִישמח וישַּׁ

 
אף ביחס לימי החול: "אם ידעת בשורה טובה,  )עבודת הקודש צפורן שמיר אות קעא(כתב מרן החיד"א 

מהר תספר לחברך, וחייתה נפשו בגללך, כי המבשר טוב, משיב את הרוח. ומאידך, הזהר מלבשר 
בשורה רעה. ואם ידעת שמועה רעה, לא ישמע על פיך, כי אתה גורם נזק גדול, שהשומע יתעצב 

 וד בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה".ועיין בזה ע ע"כ. בך". תלוי , והעווןהשםוימעט בעבודת 

 
 

 לא לצער את האחרים

לצדיק רבי זונדל מסלנט נולד בן. אך לדאבון לב, נפטר התינוק עם כניסת השבת, 
ומכיון שכך, לא הספיקה השמועה להתפרסם בעיר. בליל שבת באו ידידיו של רבי 

, והוא קיבל הבן[]שבאים אוהבים וידידים לברך על הולדת זונדל למסיבת "שלום זכר" 
אותם כאילו לא אירע דבר. האורחים שתו "לחיים" וברכו אותו בברכת "מזל טוב" 
כנהוג, והצדיק הבליג על צערו ויגונו ולא אמר להם מאומה, כדי שלא לצער את 

 הבאים בשבת.
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 שאלת צרכיו בתפילה

, אבל נוסח תפילה בזה אין לבקש ולהתפלל על צרכיו בשבת, כפרנסה וכיוצא
הרחמן ו, בתפילה סויים שתוקן לכולם, מותר לאומרו, כמו שאומרים אלוקי נצורמ

 )חזו"ע ברכות תקיב(בשמחת תורה ועוד. החיד"א בהקפות  ובקשות שתיקןבברכת המזון, 
 

 דברי תורה

בשבת כי אם בדברי דבר לכל מי שקדושת השבת נוגעת אל ליבו, ישתדל שלא 
שעה אחת כבר בארנו לעיל ששכר לימוד תורה של כים לו. ויצרתורה ובדברים ה

 )שבת ו נח. ב קעה( .כמאה שבעים מיליון שעות של חול בשבת שווה
 

 הוכח תוכיח

בן השומע את הוריו שמדברים דברים שאסור לדבר בהם בשבת, יאמר להם 
 בעדינות 'שבת היום', כדי שיבינו שאסור לדבר דברי חול בשבת. אך לא יאמר 

 )שבת ו נח. ב קעו("אסור לדבר דברי חול בשבת".  -להם בלשון אזהרה ותוכחה 
 

יתר על המידה דיברה שכאשר אמו של רבי שמעון בר יוחאי  (:לדסוף פרשה  רבה ויקרא) וכך מסופר במדרש
 .תקהמר לה אמא, שבת היום! והבינה מעצמה ושאבשבת, 

 
לדבר. ואם יודע שלא תשמע השומע את אשתו מדברת דברי חול, יודיעה שאסור 

 )ב קעז( לו, ויפגע השלום בבית, ימתין להזדמנות אחרת להבהיר לה את האיסור.

 

 מה לענות לנהג הנוסע בשבת?

ת, ונוסע ברכב ושואל היאך להגיע לרחוב פלוני, שביהודי שעדין לא זכה לשמור 
רבה גרם שי, הגם שבכך יבדבר עבירה של המשך נסיעתו לכוונו ולסייעו סורא

התורה אסרה לנסוע על כן יאמר לו: במסעו בחילולי שבת לחפש את המקום. יותר 
 "לכתב מרן הראשוכיוצא בזה  .)ב קפ. י לסייע בידך לומר לך היכן המקוםבשבת, ואסור ל

 רסז( "ע שבת ב עמ'חזוש"ע זצוק"ל בתשובה בכתב יד. הובא בקצו
 

 ניחום אבלים

מותר לנחם אבלים בשבת. ויש נוהגים לנחם בלשון זו: "שבת היא מלנחם, ונחמה 
קרובה לבוא". ויש נוהגים לנחם כדרך שאומרים בחול: "תנוחמו מן השמים" או 
"המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד". 

: "וכן אנו ל"זצוקל "ן הראשוכתב מרוהעיקר שישתדל לפייסם בדברי חיזוק ועידוד. 
נוהגים שבסיום תפילת שחרית ומוסף, מבקר הציבור בבית האבלים, ולאחר שאומרים שם מזמורי 

אומרים האבלים קדיש, והשליח ציבור אומר השכבה. ויזהרו שלא  זוהר[, ]או מעט קטעיתהילים 
 )שבת ו נח. חזו"ע אבלות ג עג, פז( להרבות בדברים על המנוח, כדי שלא יבואו להצטער ביותר".

 

 בכי
 )א שפא( כך מפיג את צערו, מותר.בשבכך יקל עליו אסור לבכות בשבת, אבל אם 

 

 ביקור חוליםמצות 

מותר לבקר את החולה בשבת, ובפרט אם היה טרוד במשך השבוע בלימודיו או 
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ממצות בעבודתו. ואף אם המבקר מצטער בצער החולה ובמכאוביו ונמצא שממעט 
 עונג שבת, מכל מקום כיון שמשמח ומחיה את החולה בביקורו, מותר.

 
כתב בספר סדר היום: נהגו לבקר חולים ביום שבת אחר שיוצאים מבית הכנסת, מפני שאז הם 
פנויים ואינם עוסקים במלאכה. ועוד שהוא יום מכובד מכל הימים ולבושים במלבושי כבוד, 

נשמה יתירה, והחולה יש לו נחת רוח ושמחה מזה. וכך היה מנהגם של רבותינו  נהוגם יש
כמבואר באור זרוע, הראב"ן  הראשונים לבקר את החולים בשבת בבוקר אחר צאתם מבית הכנסת,

 א יא(חזו"ע אבלות ועוד. )

 

 לחולי נפשבית חולים 
 בשבת.גם לטפל בהם מצוה ו בבית חולים לחולי נפשברור שמותר לעבוד 

 
בזה, כתב כדלהלן: "אין כל חשש איסור בעבודת השגחה מרן הראשון לציון זצוק"ל כשנשאל 

בשבת על נשים חולניות נפשית והגשת עזרה להן בעת הצורך, ויכולה לקבל על עצמה עבודה 
 עובדיה שבת ב עמוד נח( )הובא בקצור שלחן ערוך חזוןכזאת בשבת, ולמצוה תחשב לה". 

 
"שבת היא המברך והמתפלל על החולה בשבת, טוב שיסיים בנוסח זה:  - מי שברך
ישלח לך  השםולא יאמר לו כדרך שאומר בחול: " ורפואה קרובה לבוא", מלזעוק

 (. וכמבואר בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה")שבת ו נח. א שעחרפואה שלימה". 

 
 

 שבת היא מלזעוק...

באחת השבתות ונפל למשכב. אמו דאגה מאוד בנו של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין חלה 
לשלומו ורצתה שאביו יתפלל עליו, אך ראתה שאינו מתפלל. "מדוע אינך מתפלל 
לרפואתו של הבן?" שאלה את הרבי. ענה לה רבי ישראל: משל לאחד שיש לו שני 
בנים. אחד מהם מתגורר עימו בבית, ואילו השני גר במקום אחר, מרוחק יותר, ואביו 

לו את כל צרכיו. מה ההבדל בין שני הבנים? זה שנמצא בבית האב, נוטל שולח 
 לעצמו כל מה שהוא רוצה, אבל השני מוכרח לבקש מאביו שישלח לו את צרכיו.

 

כך עם ישראל: בשבת מתייחדים אנו עם אבא שלנו הקב"ה, ואין לנו כל צורך בבקשה 
היא מלזעוק ורפואה  "שבת -ובתפילה מיוחדת, שלא כמו בכל יתר מימות השבוע 

 קרובה לבוא"!
 

 
 

 קריאה המותרת והאסורה בשבת  
 שטרי הדיוטות -מכתבי חול 

ואפילו לעיין בעיניים בלבד ללא קריאה בפה, במכתבים של ענייני  אסור לקרוא,
חול, כגון: חשבונות בנק, גז, מים, חשמל, טלפון, חוזה שכירות, חוזה עבודה, עתוני 

ה וכיוצא בהם. וניירות אלו נקראים וכלכלה ומסחר, מחירים המוצגים בחלונות ראו
 )שבת ו סא. ב קפח(בטלטול. ורים הריהם מוקצה ואסבלשון רבותינו "שטרי הדיוטות", ו

 

 שאלת שלום
גם אגרות של שאלת שלום, אסרו חז"ל לקרוא בשבת ואפילו בעיניים, מחשש 

 )סימן שז סי"ג( שמא יקרא שטרי הדיוטות הנ"ל.
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 כרטיסי ברכה

לכבוד  כרטיסי ברכה לשנה טובה שנותנים הילדים תחת המפה בליל ראש השנה
ואין דינם כאגרות שלום שאסור , וההורים מתענגים בהם, מותר לקרוא בהם. הוריהם

 )שבת ו עא(. םלקרותן, משום שהם נכתבים בקיצור, וגם ישנה הנאה גדולה להורים בקריאת

 

 מודעות של מצוה

מותר לקרוא בשבת מודעות של ענייני מצוה, כמו זמני התפילות, שיעורי תורה או 
לתורה וקירוב לבבות. אבל מודעות העוסקות בענייני  הרצאות וכנסים של חיזוק

, בהם מסחר, אפילו של מצוה, כמודעות על מכירת אתרוגים, ספרי קודש וכיוצא
אסור לקוראן בשבת. ונכון שיסירו בערב שבת מלוח המודעות שבבית הכנסת את 

 )ב קצו( אותן מודעות העוסקות בענייני מסחר, כדי שלא יכשלו הציבור.
 

 עיתון

מן הדין מותר לקרוא בעיתון דתי בענייני חדשות שאינם מסחר ואין בהם לשון הרע. 
אולם ראוי לכל אדם שימנע מקריאת עיתון בשבת לגמרי. וברור הדבר שעיתונים 
חילוניים, הם מוקצה ואסור לטלטלם, ואסור לקרוא בהם אפילו בחול, לפי שנכשלים 

תורה וחכמי ישראל ושומרי ליצנות, לעג על הרכילות,  פריצות,בהם בעבירות חמורות, 
יצילנו. וכל הכתבים, המדפיסים, המוכרים, המחלקים בתיבות הדואר  השם המצוות,
: "לפני עיור לא תתן מכשול", ובכלל יעים, חטא הרבים נשאו, ועוברים עלוהמסי

ו שמזונותי ,חז"ל עליוואמרו מחטיאי הרבים הם, שאין מספיקים בידם לעשות תשובה. 
 וגדול המחטיאוכבר אמרו,  יצילנו. השם. עליו ונופל בגיהנם םבאי םויסורי םמתמעטי
)שבת לם הבא. המחטיאו הוא גם בעו ואילולם הזה, בעושההורגו הוא  ,רגווההן יותר מ

 (ביאור הלכה ,משנה ברורה ס"ק סאו ג לב. שבת ו ע, עא. ב רו, רט. סימן שז סט"ז

 

 עלונים
עלונים של דברי תורה, אפילו יש בהם מעט פרסומות להחזקת העלון, מותר לקרוא 

 )אבני ישפה, הגרש"ז אוירבך. שבת ו עב(בהם בשבת, אך לא יסתכל בפרסומות. 

 
מסוימים, בבתי כנסת לצערנו הרב, וכאן המקום לעורר על התופעה החמורה הקיימת 

עלונים משובשים המלאים בפרסומות ובקושי ועיתונים המלאים בדברי חול, מביאים ה
שאינן על פי רוח נשים וכיוצא בהן  , ומעיזים לתת בתוכן תמונות"תורה"דברי  מעט

תורתנו הקדושה, ומכשילים את הרבים, אוי לעיניים שכך רואות, ואוי לו לדור שכך 
והכל , ודברים בטלים פרסומותהשבת לקריאת עיתונים, עלתה בימיו, ונהפך יום 

שיש בו מעט לחלוחית של יראת כל אדם על כן, . לפרשת השבועבמסווה של עלון 
ם בניילון תנוי ,מיד מבית הכנסתם עלימייסלקם ואלו, עיתונים ורואה עלונים שמים ו
ואין  ,למצוה רבה תחשב לוו, מאחר ומן הדין אינם צריכים גניזה, לאשפה ויזרקם

כי אין בזה חשש גזל ולא כלום, , מהגבאי או ממשהו אחר ל זהעצריך לבקש רשות 
)כן הורה מרן הראשון  אמיתית. עלונים המלאים בדברי תורה, מוסר ויראת שמים רקוישאיר 

 ק יוסף שליט"א(חנו יצבלציון ר

 

 דברי שחוק

פסק  אפילו בחול, קורא או המדבר בהםהמליצות ודברי חול של ליצנות והבל, 
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שעובר משום מושב לצים, ועוד כמה איסורים  ז("ט)סימן שז סמרן השלחן ערוך 
לא חסרה היום ספרות יהודית טובה, כסיפורי  השםחמורים יש בקריאתם. וברוך 

צדיקים, או ספרי קריאה חינוכיים המשמחים את לב הקורא שיכול לקרוא בהם 
 )שבת ו סט, ע. ב ריב( בחול ובשבת, וישמח ויתענג לבו מאוד.

 

 היסטוריהספרי 

 )שבת ג לא(ספרי היסטוריה של גויים על מלחמות שעברו, אין לקרוא בהם בשבת. 
 

 תאוריהלימוד 
 ג(ו ע)שבת אסור ללמוד נהיגה מספר לימוד לנהיגה, הואיל והנהיגה אסורה בשבת. 

 

 ספרי רפואה

אולם בודאי שראוי לכל אדם לעסוק בדברי יש מתירים לקרוא בספרי רפואה בשבת. 
בדברי תורה, יקרא שם תורה וקדושה ביום השבת, ורק בשהותו בבית הכסא שאסור להרהר 

 )שבת ג לא. שבת ו עב. ספר חסידים סימן תתקמט( בספרים אלו.
 

 ספרי בישול
 )שבת ו עג(בעיניים בספרי בישול, ובפרט שנהנות בזה.  קרואיש להתיר לנשים ל

 

 קריאה המצערת

אין לעיין בשבת בעלונים המחולקים לרבים, ובהם קריאת הרבנים לתרום למשפחה 
במצוקה, ומתארים את גודל הצער והיגון, כיון שבקריאה זו נגרם צער לקורא 

. וכמו שמת שלו מאוהב בשבת להזכיר שאסור פר חסידים,בס כתבבשבת. וכבר 
כמאורעות חורבן בית המקדש  כן, אסור לקרוא סיפורים המצערים את האדם,

 )שבת ג לב. שבת ו סט(. בהם ומאורעות השואה וכיוצא
 

 תמונות וציורים

תמונות וציורים שמסופר תחתם על תוכן התמונה והציור, אסור לקרוא בהם, שמא 
, יש להקל זהואולם אם יש לו הנאה ב. (ו"טשז ס )סימן ]חול[יקרא בשטרי הדיוטות 

יש לסמוך על המקילים לקרוא . ]כי (מגן אברהם)תרומת הדשן ו הבפבעיניים בלבד ולא א ולקר
 שבת ו סז, עא. ב רב( ס"ב. סימן שאעיין ) כשנהנה, בדברים שאינם שטרי הדיוטות ממש[.בעיניים 

 
כי לא אסרו לקרוא את שם הרב שתחת התמונה. ו רבנים,מותר להסתכל בתמונות 

)מגילת ספר, הגרש"ז אוירבך, אלא בתמונות שעיקרן בא לספר דברים שאירעו, אך לא תמונה בלבד 

יו  : "כ( ישעיה ל)גם כי יש בזה קצת מצוה, שנאמר . הגרי"ש אלישיב, מנוחת אהבה, אשמרה שבת ועוד( ְוהָּ
", ובהסתכלותו מתעורר ומתפעל ממעשיהם הטובים מיראתם וצדקתם. ֵעיֶניךָּ ֹראֹות ֶאת מֹוֶריךָּ 

 ,בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה ממנוהרדב"ז, כי וכבר הבאנו לעיל מה שכתב  )שבת ו סח(
ן אל רבו ונותן ובהיותו מתכו ל שכן, וכהשםמתעוררת נפשו אל הכוונה השלימה ונחה עליו רוח 

 .ליו שפע קדושתתקשר נפשו בנפשו ויחול ע ,אליו לבו

 

 הזמנה
 )שבת ו עב(. בזה מותר לקרוא הזמנה של שמחה כחתונה או בר מצוה וכיוצא
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 קבלות

בתי כנסת שרוב המתפללים באים רק בשבת, יש להקל לחלק לאותם אנשים את 
. וכן יש להקל לחלק ]שכמובן נכתבו ונתלשו קודם השבת[הקבלות על תרומותיהם 

 )ב רג, רד(הזמנות של חתונה, בר מצוה, וכדומה, שכל אלו צרכי מצוה הם. 
 

 בחירות

בית כנסת שרוצים לערוך בו בחירות לגבאים, טוב שלא יעשו זאת בשבת. אולם 
אם אין הגבאים מוחזקים ליראי שמים ואוהבי תורה, ועל ידי הבחירות אפשר 

שיחזקו את בית הכנסת בהרבצת שיעורי תורה וקירוב לבבות,  השםשייבחרו יראי 
 )ב קצב(מותר לערוך את הבחירות כשרוב הציבור באים רק בשבת. 

 
ועיין בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" הלכות בית הכנסת, דברים נמרצים בענין מיהו הראוי 

שחובה בכל בית הכנסת  שבת()סדר יום הלהימנות לגבאי בית הכנסת. ובכל אופן כבר בארנו לעיל 
למנות להם רב קבוע שיורה להם את הדרך אשר יעשו. ויש לדעת ולהודיע, שהרב איננו רק כדי 

ית להורות בענייני הלכה בלבד, אלא על הגבאים להיות ממושמעים לרב גם בענייני הנהגת ב
, שבודאי בלבד , ולא כאותם הסומכים על הבנתםהכנסת, ובכל דבר עליהם לשאול דעת תורה

לא נכון לנהל בית מקדש מעט שהשכינה שורה שם ולהנהיג ציבור על פי דעתם של בעלי בתים, 
ובאמת, מה רבה המכשלה שכל העולה על רוחו להקים בית לטובה. שכל כוונתם  אין ספקאף ש

הכנסת, מקים ונעשה אחראי על עניינים העומדים ברומו של עולם, ומעלה ומוריד חכמים ככל 
רוחו, ואין פוצה פה ומצפצף, והתורה חוגרת שק עליהם שמשתמשים בה כקרדום לחפור העולה 

אותו  ,לב גבה כל 'ה תועבת :)בתרגום(וזו לשונו )זוהר חדש יתרו דף נג ע"ב( בזוהר הקדוש ואמרו בה. 
ם, הוא מאלו שנאמר בהם:   עיר לנו נבנה הבה"אדם שכל הטוב שעושה, כדי לעשות לעצמו ש ֵ

כדי  כלהו כספם,מ מדרשות ובתי כנסיות בתיו הם הבונים אל ",שם לנו ונעשה בשמים וראשו ומגדל
עיין שם דברים מבהילים. על כן, גבאים יראי שמים אמיתיים  .ם הקב"הלש ולא שםלעשות להם 

מצפצפים בקולם "לשם שמים", אך בהגיע אליהם אותם השכל כוונתם לשם שמים באמת, ולא כ
, וזה הוא שבחם שלא סומכים על דעתם האישית, לעיל ינהגו ככל האמורהם הם נסיון יבעטו, 

רכי הציבור, וסייעתא צאלים את רב המקום שרואה ומביט באלא מתבטלים לדעת תורה ושו
 שמחה.באהבה ואבינו שבשמים לדשמיא שורה עליו לכוון את הציבור ולקרבם 

 
 

 עיסוק בצורכי חול בשבת  
 כל מלאכתך עשויה

 , ֶכיךָּ רָּ ֹו ֵמֲעׂשֹות ד ְ ְדת  ... ְוִכב ַּׁ ְגֶלךָּ ת רַּׁ ב ָּ ַּׁ יב ִמש   ש ִ ָּ צֹוא ֶחְפְצךָ מהפסוק בישעיה: "ִאם ת   ִממ ְ
ר",  בָּ ר ד ָּ ב ֵ  ]צורכי[שלא יתעסק אדם בשבת בחפצי  )מסכת שבת קיג ע"א(למדו חז"ל ְודַּׁ
 ה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה.חול, אלא יהי

 

 תנאי האיסור

כשהדבר  א.ישנם שני תנאים שבאם יתקיימו שניהם אסור להתעסק בחפצי חול: 
כשמתכוון לכך. למשל: אסור לאדם לעמוד בצד גינתו באופן שניכר  ב.ניכר. 
אבל אם לא ניכר שמעיין בצרכיה  בצרכיה וחושב כיצד לתקנה ולסדרה; שמעיין

ה מותר. וכמו אלא כהולך ומטייל בה, אף אם באמת חושב כיצד לתקנה, הרי ז
)שבת  , אך אין בכוונתו כדי לדעת מה לתקן בה, מותר.להנאתו כן, אם מעיין בגינה

 ו א. ב קטו(
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 שיפוצים

המשפץ את דירתו שגר בה עתה, מותר לו לעיין בה כדי לראות מה נחוץ לתקן 
 )ב קיח( לאחר השבת, כל שלא ניכר שמעיין לצורך התיקונים.

 
י כך, ככנ"ל, לא יאמר בפיו אעשה כך ו היתר בדרךבחפציו מותר לעיין הגם ש

 .יהרהר במחשבתו בלבדרק אלא דיבור חול אסור בשבת, 
 

 

 מחשבת חול בשבת

 לאחר השבת. דרהוגוחשב בשבת ל ,שדהוגדר ב צהמעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פר
מהשמים ונעשה לו נס  לעולם, דרהוגקנס את עצמו שלא ל, שבת היוםשכשנזכר פתאום 

 ,יש בו: אביונות ים, ושלשה מיני אוכליםאילן גדול בעל ענפים רב]צלף  במקום הפרצה עץלו  גדלו

שבת מס' ) היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ווממנשגדר את הפרצה,  [(רש"י) םולולבי ןקפריסי

ע"כ. וכתב רבנו האר"י ז"ל: ודע כי החסיד הזה היה רבי יהודה ברבי אלעאי, . (ב"קנ ע
כמבואר ]שאז התנוצצה בו נשמת צלפחד הצדיק אשר חטא בהיותו מקושש עצים בשבת 

, ועתה אותו חסיד תיקן בחסידותו זאת את מעשהו [בתורה )דברים טו לב( ובמסכת שבת )צו ע"ב(
 . וזהו [כדלהלןת חול שמן הדין מותרת, ורק דיבור אסור ]שהתחסד לאסור על עצמו אפילו מחשב

וממנו היתה פרנסתו ופרנסת אנשי ]"צלפחד"[ סוד אומרם שגדל לו בשדהו "צלף חד" 
)מאור ישראל ביתו, שתיקן מה שחטא, וזדונות נעשו לו זכויות בתשובה מאהבה חשובה זו. 

 ח"א קסו. שבת ו נה(
 

 

 בית חדש

 )ב קיח( ליכנס בו בשבת, כדי לעמוד על התקדמות הבניה.הבונה בית חדש, אסור 
 

 רכישת דירה

דרים בה אולם אם ]יא ראויה לו לקנותה. כדי לבדוק אם האין ללכת בשבת לדירה, 
 )שבת ו ג. ב קיח( מענין הדירה[.אך לא ידברו לראותה,  מותר, םונראה כבא לבקראנשים, 

 

 צורך מצוה

מצוה, אף שניכר שמעיין לצורך חול ומתכוון כדי לתקן, שנאמר צורכי מותר לעיין ב
צֹוא ֶחְפְצך מותרים. ]דהיינו מצוות[ " ודרשו חז"ל חפציך אסורים, אבל חפצי שמים "ִממ ְ

על כן, מותר לעיין בבניית בית הכנסת, כדי לעמוד על התקדמות הבניה, אף שניכר 
 )ב קיז( לא יזכיר סכום כסף.רק ושמעיין לתיקון הבנין. ומותר גם לדבר בענין זה, 

 
שבת כדי וכמו כן, הרוצה לקנות דירה של גוי בארץ ישראל, מותר לו ללכת ולבודקה ב

. כיון שמצוה לקנות דירה מהגוי בארץ ישראל, והרי זה בכלל חפצי לקנותה מן הגוי
 )שבת ו ג(שמים, שמותרים. 
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  מבוא לשלושים ותשעה אבות מלאכות 
 

 מלאכות האסורות בשבת (93)המקור בתורה לט"ל 

ׁשוֹ ": (ז שמות כ)נאמר בתורה  ת ְלַקד ְ ב ָ ַ ךָ . ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁש  ֶ ל ְמַלאְכת  יָת כ ָ ֲעבֹד ְוָעש ִ ַ ת ָיִמים ת  ׁשֶ  .ׁשֵׁ

ת לַ  ב ָ ִביִעי ׁשַ ְ ה ָכל ְמָלאָכה ,ֱאלֶֹהיךָ  ה'ְויֹום ַהׁש  ָך  ,לֹא ַתֲעש ֶ ֶ ָך ַוֲאָמְתָך ו ְבֶהְמת  ָך ַעְבד ְ ֶ ִבְנָך ו ִבת  ה ו  ָ ַאת 

ָעֶריך ׁשְ ר ב ִ ְרָך ֲאׁשֶ  בפסוקים אלו הוזהרנו על איסור מלאכה בשבת באופן כללי. ".ְוגֵׁ

 
)שמות אולם את פירוט המלאכות האסורות בשבת, רמזה לנו התורה בפסוקים דלהלן 

ל ֲעַדת : לה( ה ֶאת כ ָ ל מֹׁשֶ ְקהֵׁ ֹת "ַוי ַ ה ה' ַלֲעש  ר ִצו ָ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהד ְ ֶ ל  ֶהם, אֵׁ ל ַוי ֹאֶמר ֲאלֵׁ ָראֵׁ י ִיש ְ נֵׁ ב ְ

תֹון לה'". ב ָ ת ׁשַ ב ַ ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ׁשַ ְ ַבי ֹום ַהׁש  ה ְמָלאָכה, ו  ָעש ֶ ֵׁ ת ָיִמים ת  ׁשֶ ולאחר  אָֹתם. ׁשֵׁ

אִ "מכן מיד נצטוו עם ישראל על בניית המשכן, שנאמר:  רו ָמה לַ ְקחו  מֵׁ ֶכם ת ְ ֹל ְנִדיב  ה'ת ְ כ 

ֹו ְיִביֶאהָ  ִמים ...ִלב  יִלם ְמָאד ָ ן ֶאת ָאֳהלו ...ְועֹרֹת אֵׁ כ ָ ׁשְ הו   ֶאת ַהמ ִ ֶאת ... ֶאת ָהָארֹן... ְוֶאת ִמְכסֵׁ

ְלָחן ֻּׁ ח ...ַהׁש  וממה שכתבה התורה איסור עשיית מלאכות בשבת בסמוך  ..."ְוֶאת ִמְזב ַ
שאותן מלאכות שהוצרכו לבניית המשכן, )מסכת שבת מט ע"ב( לבניית המשכן, למדו חז"ל 

 אסרה התורה לעשותן בשבת.
 

. והיינו שבבניית המשכן היו זקוקים לזרוע מלאכת זורעהמלאכה הראשונה היא  למשל:
מיני זרעים שציותה התורה להביאם למשכן, כמו פשתן, שנאמר: "ותכלת וארגמן 

פשתן[. וממה שמלאכת זורע היתה בבניית ועזים" ]ושש פירושו  וששותולעת שני 
 המשכן, אנו למדים שאסרה התורה לזרוע בשבת.

 
 ט"ל מלאכות

 :אבות מלאכות האסורות בשבת 51בה הובאו כל )מסכת שבת פ"ז מ"ב(  לפנינו לשון המשנה
ר.  -ֲאבֹות ְמָלאכֹות  ֹוצֵּ . ְוַהק  ש  ַע. ְוַהחֹורֵּ ר ָאָחת: ַהז ֹורֵּ ִעים ָחסֵּ רַאְרב ָ ֵּ ]אוסף גידולי קרקע  ְוַהְמַעמ 

שתלושים למקום אחד[ ]מפריד  . ְוַהז ֹוֶרה]חובט על השיבולים לפרק מהן את גרעיני החיטים[ . ַהד ָ

ררוח[האת התבואה מהמוץ באמצעות  ֹורֵּ ד]מוציא פסולת מתוך אוכל[ . ַהב  ן. ְוַהְמַרק ֵּ ֹוחֵּ  . ַהט 
ז]מנפה קמח[ ֹוזֵּ . ְוָהאֹוֶפה. ַהג  ש  ָ נוֹ  . ְוַהל  ֶמר. ַהְמַלב ְ . ]שהלבין את הצמר על ידי כיבוס[ ֶאת ַהצ ֶ

צוֹ  ֹוֶוה]צמר דבוק יחד והפרידו או סרקו במסרק[ ְוַהְמַנפ ְ ֹוְבעֹו. ְוַהט  ךְ ]עושה חוטים[ . ְוַהצ  סֵּ ֵּ  . ְוַהמ 
י ִניִרין]מותח את חוטי השתי מצד לצד[ ֵּ י ָבת  נֵּ ה ש ְ  ]שעושה שתי לולאות ומכניס בכל . ְוָהעֹוש ֶ

י חו ִטיןלולאה חוט שתי אחד[ נֵּ ג ש ְ ַע ]מכניס את חוט הערב בין חוטי השתי[ . ְוָהאֹורֵּ ֹוצֵּ . ְוַהפ 
י חו ִטין נֵּ ר. ]מסיר חוטי הערב מבין חוטי השתי או את חוטי השתי מבין חוטי הערב[ ש ְ ֵּ ֹוש  . ַהק 

יר ת ִ ַ עַ ]פותח את הקשר[ ְוַהמ  ֹורֵּ י ְתִפירֹות. ַהק  ֵּ ת  ר ש ְ ֹופֵּ ד  . ְוַהת  י ְתִפירֹות. ַהצ ָ ֵּ ת  ֹר ש ְ ַעל ְמָנת ִלְתפ 
יטוֹ ]או שאר בעלי חיים שהדרך לצודם[ ְצִבי ְפש ִ ַ ֹוֲחטֹו. ְוַהמ  ד ֶאת ]מעורו[ . ַהש   ֹוְלחֹו ְוַהְמַעב ֵּ . ַהמ 
ֹוֲחקוֹ ]מלאכה אחת הן, עיבוד העור לנעליים וכדומה[ עֹורוֹ  ]מגרד את השיער  . ַהְמָשְרְטטֹו. ְוַהמ 

כוֹ ומחליקו לקלף וכדומה[מהעור  . כפי הצורך לרצועות וסנדלים[במידה ]מחתך את העור  . ְוַהְמַחת ְ
ר  ֹותֵּ ֹוֶנה. ְוַהס  י אֹוִתי ֹות. ַהב  ֵּ ת  ֹב ש ְ ק ַעל ְמָנת ִלְכת  ֹוחֵּ י אֹוִתי ֹות. ְוַהמ  ֵּ ת  ב ש ְ ֹותֵּ ]הורס על מנת ַהכ 

ה לבנות[ בְ ]גחלים על מנת להדליק בהם[. ַהְמַכב ֶ ַ יש  . ְוַהמ  ט ִ ַ ה ַבפ  כ ֶ ַ ]גמר מלאכה. ואפילו  ִעיר. ַהמ 

ו תפעולה קטנה כהכאת פטיש כדי להשוות עקמימות שבכלי[ ו ת ִלְרש  ְרש  ֹוִציא מֵּ ]מרשות  . ַהמ 

ר ָאָחת.היחיד לרשות הרבים או להיפך[ ִעים ָחסֵּ ו  ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרב ָ ל  י אֵּ  . ֲהרֵּ

 
 אבות ותולדות

נמצא אפוא ששלושים ותשע מלאכות שהיו בבניית המשכן, נאסרו לעשותן בשבת, 
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מלאכות". ולכל "אב מלאכה", ישנן  אבותובלשון חז"ל הן נקראות: "שלושים ותשע 

, שהן מלאכות אחרות הדומות ברעיונן ובמטרתן לאב המלאכה, וגם תולדות"כמה "
 אותן אסרה התורה לעשות בשבת.

 
רה תורה אב מלאכת זורע, אסרה גם את התולדה הדומה לה, מלבד מה שאס למשל:

כמו ההשקייה, שמטרתה דומה למלאכת זורע, שכשם שהזורע מצמיח גידולים ומניב 
פירות, כך על ידי ההשקיה צומחים גידולים ומניבים פירות. וכן בכל אב מלאכה, ישנן 

 תולדות המתלוות אליו, האסורות אף הן מן התורה.
 

 מלאכות דומות

מלאכה הדומה ממש לאב המלאכה, אינה נחשבת תולדה אלא אב. ולכן, הנוטע אילן 
הוא בכלל אב מלאכת זורע. וכמו כן, באב מלאכת "אופה" נכללים גם: מבשל, צולה 

 או מטגן בשמן וכיוצא בזה, שכולם בכלל אב מלאכה הם.
 

ו רק את כיום, רוב המלאכות אינן מצויות למעשה אצל כל אחד, על כן להלן בארנ
 ההלכות הנוגעות למעשה מתוך ט"ל המלאכות.

 

 שמירת השבת

ישראל שתי  ושמרם יי: אאאמר רבי שמעון בן יוחגדולה מעלת שמירת השבת, עד ש
מר שבת כהלכתו, ו: כל הש(ב"קיח ע תמסכת שב)ו ראמעוד ו מיד נגאלים. -שבתות כהלכתן 

נו  ישעיה)לו, שנאמר  םמוחלי ,(ד כובראשית )עיין כמו בדור אנֹוש  אפילו עובד עבודה זרה

ת : "(ב ב ָּ ֵֹמר ש ַּׁ ה  ש  ֲחִזיק ב ָּ ם יַּׁ דָּ ֶבן אָּ ה ז ֹאת ו  ֲעׂשֶ ֵרי ֱאנֹוש  יַּׁ ש ְ לוֹ אַּׁ ְ ַחל  , ]פירוש מלחללו[ "מֵּ
לה י, גתושומר שבת כהלכוהטעם בזה, כי כל מי שהוא . "מחול לולשון " "מחללוודרשו "

ביציאת  שםוביכולת ה ,דוש העולםיבחמודה ו השבת,שציוה על  שםדעתו שהוא מודה במציאות ה
דברים הכוללים  אלוו ",ור את יום השבת לקדשו"שמ נאמר ובה ,תורה מן השמיםשהו ,מצרים

 ויצררק אמין שיש בה ממש, אלא שמלא , בודה זרהה שעבד עשמלומר על כורחנו ו .כל התורה
לפי  בודה זרהעובד עה שאין כןה מ ;תשובהלהתחרט ולשוב ב מאוד עליו קליממילא , וותקפ

 (רמב מןסי לבושובית יוסף ) .לשוב בתשובהמהוא רחוק הרי  ,שעולה בדעתו שיש בה ממש
 

ומאידך, יש לדעת ששמירת השבת חמורה היא עד מאוד, והמחלל שבת, ביטל שתי 

ׁשוֹ "מצוות התורה:  ת ְלַקד ְ ב ָ ַ ה ָכל "-ו ",ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁש  והחמירה התורה  ".ְמָלאָכהלֹא ַתֲעש ֶ

י קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם,  :)שמות לא יד(מאוד מאוד בעונשו, שנאמר  ת כ ִ ב ָ ַ ם ֶאת ַהׁש  ֶ ַמְרת  ׁשְ ְמַחֲלֶליָה "ו 

בתורה על יהודי שחילל שבת במלאכה קלה, שטלטל כמה עצים  וכן מצאנו מֹות יו ָמת".
ברשות הרבים, וראו אותו עדים והוכיחו אותו, ולא שמע להם,  מטר[ 1]ארבע אמות 

 :)במדבר טו לב(, שנאמר "סקילהעונש חמור עד מאוד "ונענש ב
 

ר ְדב ָ מ ִ ל ב ַ ָראֵׁ י ִיש ְ ְהיו  ְבנֵׁ ְֹצִאים אֹתֹו  ,"ַוי ִ ְקִריבו  אֹתֹו ַהמ  ת. ַוי ַ ב ָ ַ יֹום ַהׁש  ִצים ב ְ ׁש עֵׁ ְמְצאו  ִאיׁש ְמקֹׁשֵׁ ַוי ִ

ה ְמקֹׁשֵׁ  ָעש ֶ י לֹא פַֹרׁש ַמה י ֵׁ ָמר, כ ִ ׁשְ מ ִ יחו  אֹתֹו ב ַ נ ִ ָדה. ַוי ַ ל ָהעֵׁ ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל כ ָ ִצים ֶאל מֹׁשֶ ׁש עֵׁ

ה מֹות יו ַמת ָהִאיׁש  ֲחֶנה. ַוי ִֹציאו  אֹתֹו  ,לֹו. ַוי ֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַ ָדה ִמחו ץ ַלמ  ל ָהעֵׁ ָרגֹום אֹתֹו ָבֲאָבִנים כ ָ

ה". ה ה' ֶאת מֹׁשֶ ר ִצו ָ ֲאׁשֶ מֹת, כ ַ ֲאָבִנים ַוי ָ ָ מו  אֹתֹו ב  ְרג ְ ֲחֶנה, ַוי ִ ַ ָדה ֶאל ִמחו ץ ַלמ  ל ָהעֵׁ הרי לך  כ ָ
 שבהוראת הקב"ה רגמו אותו באבנים וסקלוהו על שחילל את השבת.

 

 עם עדים והתראהמזיד 

עונש הסקילה המבואר בתורה הוא דווקא למי שחילל שבת במלאכה האסורה מהתורה 
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, דהיינו שידע שאסור לעשות את המלאכה, והתרו בו שני עדים ואמרו ]בכוונה[במזיד 

לו שעובר על חילול שבת ויקבל על כך עונש סקילה, ובכל זאת לא שמע להם. אזי 
מביאים אותו ביום ראשון לחכמי הסנהדרין, והיו  כשבית המקדש היה קיים, היו

יושבים עשרים ושלושה דיינים לדון אותו, והיו חוקרים את העדים היטב היטב, שבע 
 סקילה.ענישים אותו בדרישות וחקירות, עד שהיה ברור שהם דוברים אמת, ואז היו מ

 
 מזיד ללא עדים והתראה

המחלל שבת במלאכה האסורה מהתורה במזיד, ולא ראו אותו עדים או שלא התרו 
, כמו שנאמר דין[היא מיתה בידי שמים ולא בידי בית ]שבו כדין, הרי הוא חייב "כרת" 

ה ָבה ְמָלאָכה,  :)שמות לא יד( ל ָהעֹש ֶ י כ ָ י קֶֹדׁש ִהיא ָלֶכם... כ ִ ת כ ִ ב ָ ַ ם ֶאת ַהׁש  ֶ ַמְרת  ׁשְ  ְוִנְכְרָתה"ו 

יָה". ]לשון כרת[ ֶ ֶרב ַעמ  ֶפׁש ַהִהיא ִמק ֶ  ַהנ ֶ

 
 שוגג

, ששכח שהיום שבת, או שלא ידע שמלאכה זו אסורה ]בטעות[המחלל שבת בשגגה 
בשבת, אינו חייב מיתה; אך בזמן בית המקדש, חייב היה להביא קרבן חטאת ]כבש[, 

 מתכפר לו עוונו. ,וכשמתחרט וחוזר בתשובה

 
 בזמן הזה

אל יאמר אדם שכל זה היה פעם שבכוחם של הסנהדרין היה להעניש בעונש מיתה, 
)מסכת אבל כיום שאין סנהדרין, אין עונש סקילה, זה אינו נכון, שכבר אמרו חז"ל 

מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה סנהדרין ולא מענישים  :סנהדרין לז ע"א(
הרג וחנק, מכל מקום דין ארבע מיתות  בפועל בארבע מיתות בית דין: סקילה, שריפה,

או נופל מן הגג או חיה דורסתו. מי שנתחייב שריפה  -לא בטל. ומי שנתחייב סקילה 
או נמסר למלכות להריגה  -או נופל בדליקה או נחש מכישו. מי שנתחייב הריגה  -

רם ]חולי שגואו טובע בנהר או מת בסרונכי  -או ליסטים באים עליו. מי שנתחייב חנק 

 ה' יצילנו.לנפיחות בגרון עד שנחנק ומת[, 
 

אולם, ה' יתברך רחום וחנון ארך אפים, לא מעניש מיד את האדם, אלא ממתין לו, 
אולי יחזור בו ממעשיו הרעים ולא יצטרך להענישו כלל. ואף אם רואים הרבה מחללי 

ות שבת שלא חזרו ממעשיהם ומתו כאחד האדם, בודאי שאין אנחנו מבינים חשבונ
ברית מילה, כיפור, מזוזה, ] שמים. מה גם שאולי בזכות אותן מצוות שקיימו במשך חייהם

קיבלו שכרם בעולם הזה, וכפי שקיים גם , [ובאזכרות ההנחת תפילין ואמירת קדיש בשבע
צדיקים שקיבלו יסורים בעולם הזה, כדי להביאם לעולם הבא זכים וטהורים  -להיפך 

רק שכר בלי עונש כלל. ובמפורש כתב בורא עולם בתורה,  בלי שום עוון, ויקבלו שם

י ": ט(דברים ז ) שכך היא הנהגתו, שנאמר ָ כ ִ ר  ,ֱאלֶֹהיָך הו א ָהֱאלִֹהים ה'ְוָיַדְעת  ֱאָמן ׁשֹמֵׁ ל ַהנ ֶ ָהאֵׁ

ִרית ְוַהֶחֶסד ֹור ,ַהב ְ י ִמְצֹוָתיו ְלֶאֶלף ד  ְלׁשְֹמרֵׁ ְֹנָאיו ֶאל. ְלאֲֹהָביו ו  ם ְלש  ֵׁ ל  ָניו ְלַהֲאִבידוֹ  ו ְמׁשַ ָ ר  ,פ  לֹא ְיַאחֵׁ

ם לוֹ  ֶ ל  ָניו ְיׁשַ ָ ְֹנאֹו ֶאל פ   ]אריכות דברים בנושאים אלו, ניתן לראות בספר "מסילות אל האמונה" ועוד[. ".ְלש 

 
 מעלת התשובה

בעונש המחלל שבת, מכל מקום ברוב רחמיו מאוד ודע, כי אף שהחמירה התורה מאוד 
חוזר בו ומתחרט וחסדיו של בורא העולם, גילה לנו את סוד התשובה, שעל ידי שאדם 

יותר לא יחלל שבת, זוכה להתקרב להקב"ה. וכך כותב הרמב"ם על מעשיו ומחליט ש
שנאמר "שובה ישראל  ,תשובה שמקרבת את האדם לשכינה גדולה: ד(ה" זפ" הלכות תשובה)



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  760  |  ב

 
משוקץ  ,מקוםלפני ה ינו  אמש היה זה שׂ  ,מקרבת את הרחוקים התשובה. "אלהיךעד ה' 
 שםאמש היה זה מובדל מה. והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד -ותועבה  ומרוחק

הוא מודבק  והיום. בפניו אותן םעושה מצוות וטורפי ה,נענהי ישראל, צועק ואינו אל
אלא  עודאותן בנחת ושמחה, ולא  םומקבלימיד, עושה מצוות  ונענהבשכינה, צועק 
ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות  אלו ן.שמתאווים לה

אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, וכאילו לא חטא  ,שעשה יםוהחטא
ש ממנו וכבש יצרו. ופיר ,ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא אלאולא עוד  .מעולם

 ",לעמוד םיכולי ם, אין צדיקים גמוריםעומדי תשובהמקום שבעלי " :אמרו חכמים
יצרם הם את  םחטאו מעולם, מפני שכובשי שלאגדולה ממעלת אלו  םכלומר מעלת

 ע"כ.תר. וי

 
 

  מלאכת זורע 

 הכנת צבע אדום למשכן

ִיל שםבהיות וציוונו ה ל ]מין בהמה, ולא  לכסות את המשכן בעורות של אַּׁ י ָּ  שהוא מין חיה[אַּׁ
הצבועים בצבע אדום, לשם כך זרעו מיני צמחים ובישלום ועשו מהם צבע אדום. 

 )עיין שבת ה א, קו(ולצורך קבלת הצמחים היו צריכים לחרוש, לזרוע, לקצור ועוד. 
 

 הגדרת מלאכת זורע

 )שבת ד א(התורה משום מלאכת זורע. , הרי זה אסור מהזורע זרעים או הנוטע אילן
 

 השלכת גרעינים בגינה

לא ישליך זרעים בקרקע שירדו עליה גשמים, שכיון שהמקום לח יש חשש שיצמחו. 
 )סימן שלו סעיף ד. שבת ד טז( לכן האוכלים אבטיח, ישימו לב שלא יפלו הגרעינים לגינה.

 

 פתיחת חלונות בסמוך לצמחים

ת על אדן החלון, מותר לפתוח את החלון כדי לאוורר זרעים ופרחים המונחים בבי
את הבית ושיכנס אור, אף שהאויר הצח וקרני השמש גורמים להתפתחותם. אולם 

כוונתו להוסיף מות, לא יפתח את מכסה הזכוכית, אם זרעים הנמצאים בחמ
 )שבת ג ל, שבת ד כז( בצמיחתם.

 

 הזזת עציץ ממקום למקום

עציץ של עץ או חרס שיש בו צמחים ומונח על שולחן או מדף, אסור ליתנו על 
האדמה, כיון שעל ידי כך העציץ יונק מהאדמה, והרי הוא כזורע. וכן אם היה 
מונח על האדמה, אסור להניחו על השולחן, כי אז מפסיק את יניקתו, והרי הוא 

הדין כן, כי גם הוא יונק  ]שאין נקב בתחתיתו[אינו נקוב אם העציץ כתולש. ואף 
אולם אם העציץ מונח על קרקע  .)סימן שלו סעיף ח( מעט כאשר הוא מונח על האדמה

מרוצפת, מותר להניחו על השולחן או להעבירו מהשולחן לרצפה, כיון שהרצפה 
]או פלסטיק[ מפסיקה ואינו יונק. והוא הדין בעציץ העשוי מזכוכית או מתכת 

]וכל זה באופן ממקום למקום, כי אינו יונק מהאדמה.  ללא נקב, שמותר להעבירו
 )שבת ג ל, שבת ד סז([. ולהריח במיועד שהעציץ אינו מוקצה, כגון עציץ של בשמים ש
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 תלישת עלים וענפים -תולדות זורע 

ריבוי עלים וענפים, גורם שחלק גדול מכוחו של העץ מתרכז בהם, וכתוצאה מכך 
מתמעט כח הפירות. לכן התולש עלים או ענפים, לבד ממה שעבר על מלאכת 

 )שבת ד א(קוצר, עבר גם על תולדת זורע, כיון שמרבה את הכח לגידול הפירות. 
 

 השקיה

קים, עובר על תולדת זורע, המשקה גידולי אדמה או עציצים, במים או בשאר מש
. אמנם מותר לשפוך יין על זרעים, לפי כיון שגורם להצמחתם, וכמבואר לעיל במבוא

שהיין חזק ומקלקל את הזרעים. וכן מותר להטיל עליהם מי רגלים, מפני שהם 
 )שבת ג ל. שבת ד ב, יג(עזים ומקלקלים אותם. 

 

 ברז בגינה

האוכל בגינה או בדשא, לא יטול ידיו על הצמחיה. וכן לא ישתה מברז שעל 
 )סימן שלו ס"ג. שבת ג כט, שבת ד ב(הדשא, שהרי המים נשפכים עליו ומשקים אותו. 

 

 כיור שהמים נשפכים ממנו לגינה

כיור שהמים הנשפכים לתוכו זורמים דרך צינור ומגיעים לקרקע שיש בה צמחיה, 
 דים או להדיח כלים בתוכו.מותר ליטול בו י

 
ואף שבודאי יגיעו המים לצמחים ונמצא שמשקה אותם, מכל מקום אין זה מעשה ישיר אלא 
"גרמא". ואף שיש אוסרים גרמא מדרבנן, מכל מקום הרי זה "פסיק רישיה דלא ניחא ליה 

פעמים בדרבנן" ויבואר היטב להלן בהלכות בישול בשבת שפוסקים רבים מתירים כן. וכל שכן ש
רבות אין הצמחים צריכים להשקיה זו. וכל שכן בקרקע שאינה שלו. אבל בהלכה הקודמת 
שנוטל ידיו על הצמחים, זה מעשה ישיר ולא גרמא, והוא "פסיק רישיה דלא ניחא ליה באיסור 

י,  )שבת ג כט. שבת ד וכן פסקו הר צבי, הגרשז"א, שמירת שבת כהלכתה ועוד רבים.תורה", שאסרוהו חכמים. 
 רפא. שבת ה קיח. שבת ו קיז, קמא(

 

 טפטפות

 )א עז. שבת ה רעט( שישקו את האדמה בשבת.שעון שבת לטפטפות, מותר לכוון 
 

 בשמים ושושנים במים

מותר לתת בשמים או פרחים ושושנים באגרטל עם מים, אף שעל ידי המים 
שלא לתת נפתחים הפרחים, ומותר אף לטלטל את האגרטל. ובני אשכנז מחמירים 

וכתב המהריק"ש וחומרה יתירה היא, שדוקא חיטים ושעורים השרויים  פרחים כשהם סגורים.
במים מצמיחים דבר חדש, אבל ורדים ופרחים, אף שנפתח הסתום, אין שם דבר שלא היה מצוי, 
ואין מי שחושש לזה בארצותינו. וכן כתב בספר שם חדש, ושכן המנהג ליקח בידם שושנים 

פחים בפיהם ועל ידי כך הם נפתחים, ולא מצאנו לשום פוסק שאוסר בנפיחת הפה, ופרחים ומנ
 וכן פסקו מרן החיד"א, פעולת צדיק, רביומה לי שנפתחים בנפיחת הפה, מה לי על ידי נתינתם במים. 

 יום טוב ישראל, נהר מצרים ועוד.
 

שראוי לאכילה היום. , מותר להשקות את הירק התלוש בשבת, כדי שלא יכמוש, כל הרשב"אכתב 
ולא להוסיף  א התירו בשבת אלא להחזירו למיםשלבחג הסוכות לולב דין ואין להביא ראיה מ

, ורק משום הידור מצוה ר מצותובגמ מן הדין היה שלא לטלטלו כללשלולב ה ונהשכי , עליו מים
ראויים בל ירקות ש. אם טובלהוסיף ביו וא התירו טלטולו וחזרתו למים בשבתלשומרו נאה, 
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שראויים לטלטלם,  עצי בשמיםאר שובומ שמותר לטלטלם. מומותר להשקותם כלאכילה ביומם, 

 )שבת ג כה, שבת ד כ( .הכל בוו. וכן נראה מהארחות חיים להשקותם או מיםבמותר ליתנם 

 
 

  מלאכת חורש 
 הגדרת המלאכה ותולדותיה

החורש שדה במחרשה, אפילו חרישה כלשהי, הריהו עובר על מלאכת חורש. והחופר 
בור בשדה, הריהו עובר על תולדת חורש, שאף זו פעולה של הכנה לזריעה או 
לנטיעת עץ. ואפילו חופר גומה קטנה, עובר איסור תורה, כיון שהכשיר בזה את 

ולדת בונה, כדלהלן. ואם מותר ]והחופר בבית, עובר על תהקרקע לזרוע בה גרעין קטן. 
 )שבת ד ל, לג(לילדים לשחק בארגז חול, עיין להלן בדיני משחקים לילדים בשבת[. 

 

 החופר ואינו צריך לגומה

אין החופר גומה עובר על איסור תורה, אלא כשחופר על מנת להשתמש בגומה, 
כגון לזרוע בה או לקלוע לתוכה גולות כמשחק הילדים, אבל אם אינו משתמש 

לכסות בו משהו, עובר על איסור דרבנן. כדי בה, אלא כל מטרתו לקחת את העפר 
 )שבת ד נז(

 
". והיינו, שלא חייבה התורה גופה, פטורשאין צריך לוהביאור בזה, כי כלל גדול בידינו: "מלאכה 

לתכליתה, כחופר גומה כדי להשתמש  -את העושה מלאכה, אלא דוקא אם צריך ומתכוין לגופה 
בגומה עצמה, אבל אם אינו צריך להשתמש בגומה אלא רק בעפרה, הרי זה אסור מדרבנן. וכן 

, ]ולא לגומה עצמה[ינו צריך אלא לעפרה : "החופר גומה בשבת וא)מסכת שבת עג ע"ב(אמרו חז"ל 
 )שבת ד נז, שבת ה רעז( ]אבל אסור מדרבנן[.פטור" 

 

 גרירת חפצים כבדים בעפר

מותר לגרור על העפר שולחן, מיטה, כסא וספסל, אף כשהם כבדים ובודאי יהיה 
והטעם לזה, מאחר ואפילו אם היה מתכוון לגוררם כדי לעשות חריץ, אין איסורו חריץ וגומה. 

ן ושאינו מתכו במקרה זהף. וכמעדר ואלא מדרבנן, כיון שאין דרך לחפור כך אלא במחרשה או 
לעשות חריץ, אף שבודאי יהיה חריץ, הרי זה בגדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן", 

 )שבת ד לג, לח( בישול, שהוא מותר.שיבואר היטב להלן בהלכות 
 

 עגלת תינוק

מותר להוביל עגלת תינוק בעפר או בחול אף שמחמת כך נעשה חריץ. וכן מותר 
כי מלבד הטעם הנ"ל בגרירת שולחן, יש טעם נוסף  להוביל זקן או חולה בכסא גלגלים.

להתיר בעגלה, כי החריץ הנעשה מהילוך העגלה אינו על ידי חפירה, אלא העגלה כובשת ודורסת 
. )רש"י מסכת ביצה כג ע"ב(את העפר ונידוש תחתיה ונעשה מקומה נמוך, אבל אין העפר זז ממקומו 

קמה העיר בני ברק, היו מצויים בתוכה הרבה וכתב בספר חוט שני, שבתקופת החזון איש כשהו
שטחי חול, והיו נמנעים מלהוציא לרשות הרבים עגלות ילדים, משום שהעגלה עושה חריצים, 

 )שבת ד לו(אבל החזון איש הורה שאין בזה איסור, מפני שהעגלה כובשת ואינה חופרת. 
 

 טאטוא בעפר

ו כל שהוא, עובר על איסור גומה או תל עפר בשדה, אפיל]מחליק, מיישר[ המשווה 
. לכן אסור לטאטא עפר, שמא ]ובבית משום איסור בונה[חופר שהוא תולדת חורש 
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ישווה אותו. על כן, חברים השובתים בשבת באוהל שהונח על גבי עפר, כמו שמצוי 
במירון בסמוך לקבר התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי, יזהרו בגמר הסעודה 

 בת ד מד()ששלא לטאטא את המקום. 
 

 טאטוא ושטיפה בבית מרוצף

]וכתב הבית יוסף: והחמירו שלא אין להדיחו במים.  מותר לטאטא בית מרוצף, אבל
וא נחוץ יותר, לשטוף במקום מרוצף מחשש שמא ישטוף במקום שאינו מרוצף, אבל בטאטוא שה

ואמנם במקרה שהתלכלכה הרצפה מאוד, מותר לשפוך מים על [ לא גזרו בו חכמים.
]ואין צריך לגרוף במגב גומי דוקא, כמבואר להלן  .רגיל במגבמקום הלכלוך, ולגורפם 

לפני  ל"זצוקוכן היה מעשה רב אצל מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף בסוף מלאכת דש.[ 
כשלושים וחמש שנה, שהיתה ברית מילה לנכדו שיחיה בביתו בשבת בימי החורף הגשומים, ובאו 
קהל גדול לאחר התפילה כדי להשתתף בברית, ובצאתם היתה הרצפה מלוכלכת מאוד, והורה 

 )שבת ד מד, מט(הרב שישפכו מים במקום הלכלוך, ויגרפו את המים. 
 

 גולות. חמש אבנים.

גומות גבי עפר, שמא יחפרו או ישוו  לשחק גולות או חמש אבנים עלאין לילדים 
ומכל מקום אין . אבל על גבי קרקע מרוצפת, מותר. לסלול דרך לגלגולם בעפר
להרוויח את הגולות של אלא כשכוונתו לשחק בסתם, אבל אם כוונתו  להתיר
לכה סימן שלז )ביאור ה נראה כמקח וממכר שאסור בשבת.הרי זה כי אין להתיר, חברו, 

 ה"ע ד רמא(שבת ג קג, שבת ד נג, נד. ס"ב. 

 
 

  מלאכת קוצר 
 הגדרת המלאכה

הקוצר תבואה, או התולש פרי, ירק, פרח, עלה, עץ סרק, וכל דבר שגידולו מן 
הארץ, בין שהוא מאכל אדם, בין שהוא מאכל בהמה, ובין שאינו ראוי למאכל 

 ד סו( )שבתכלל, הרי הוא עובר על מלאכת קוצר. 
 

 תלישה מעציץ

 )שבת ג ל, שבת ד סז(ומעציץ שאינו נקוב.  ]שיש נקב בתחתיתו[אסור לתלוש מעציץ נקוב 
 

ו  שורשים,  גרעין אבוקדו שהונח במים, או שעועית שהונחה בצמר גפן לח, ְוִהכ 
 )ה כב(אסור להוציאם. 

 

 תלישה מתלוש

שמותר לתלוש ענבים ענף תלוש עם פירות, מותר לתלוש ממנו פירות, כשם 
מהאשכול. וכן מותר לתלוש עלה מהלולב ביום טוב של חג הסוכות, כדי לאגוד 

לחלק ו. וכן בשמים תלושים, מותר לתלוש מהם ותוהערב יםבו את הלולב, ההדס
שמא שכשחותך בסכין,  לאחרים. ואם הבשמים קשים, נכון לחותכם ביד ולא בסכין.

)שבת ד עב, פ, פב. חזו"ע סוכות שדמ. שבת ג ו, ונמצא מתקן כלי. יחתוך יפה לעשות קיסם לחצוץ שיני
 שעט(
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 בהמה התולשת ואוכלת

בהמתו על גבי עשבים את עמיד לה אדםותר למ: )סימן שכד סי"ג( כתב מרן השלחן ערוך
]והיינו שהאדם עומד על עשבים, וכשהבהמה רואה אותו עומד, אף שתאכל מהם  מחוברים

ואמרו להאכילה. ע"כ.  שמא יתלוש מהם םיששוולא ח מהם[,היא עומדת ואוכלת 
במכילתא: "למען ינוח שורך וחמורך", יכול ימנע את בהמתו לתלוש מהמחובר? תלמוד לומר 

 )שבת קכב ע"א, המאירי שם. שבת ד פד("למען ינוח", ואם ימנע את בהמתו, אין זו מנוחה אלא צער. 
 

 שכיבה והליכה על דשא

 ת ואפילו לרוץ או להוביל עגלת תינוק על דשא בשבת.מותר לשכב או ללכ
 

)מסכת  כיון שאינו מתכוין לתלוש. ואף אם העשבים ארוכים, אין זה ודאי שבריצתו יתלש מהם

. וכן כתב הערוך השלחן שמותר לרוץ על דשא, ואין לנו לחדש איסורים מדעתנו. עירובין ק ע"ב(
ואף אם נדחק לומר שבודאי יתלשו, מכל מקום אין תלישה זו אלא מדרבנן, כי אין דרך לתלוש 

ויבואר להלן בהלכות בישול שפוסקים רבים ברגל, והרי זה בגדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן", 

 קצות השלחן, שלחן שלמה אוירבך, שמירת שבת כהלכתה, נשמת שבת ועוד. שבת ג לא, שבת ד עד, צב()מתירים כן. 
 

 עשבים ברגל. קוצים בבגד.

אם הלך יחף על דשא ונתפסו לו עשבים באצבעות רגליו, וכן מי שהסתבך בגדו 
של  אין בזה משום מוקצהאף ובקוצים, מותר לו להוציאם בידו אף שאולי יתלשו. 

, כי בכל כיוצא בזה, המוקצה בטל לאדם או לבגד שעליו. וכמו שמותר העשבים או הקוצים
. )סימן שב ס"ז( , ולא אומרים שהטיט מוקצהאו נוצה שעל גבי הבגד להסיר טיט שנדבק בבגד

 )קצות השלחן, שלחן שלמה, שביתת השבת ועוד. שבת ד עו. שבת ו צז. ה קמח(
 

 עלייה ושימוש באילן

סור להשתמש לעלות על גבי אילן בשבת, שמא יתלוש ממנו. וכמו כן, אאסור 
חפץ  או להישען עליו, ואפילו להניח עליו חפץ או להוריד ממנו באילן, כגון לשבת
]ויש ליידע את הילדים המשחקים בכדור שפעמים נתלה )שבת ד צ( אסור. שהיה מונח עליו, 

 ר זה אסור על פי ההלכה[.להם הכדור בעץ ועולים על האילן להורידו, ודב
 

 ו" של האילןדידבצגם "אסור להשתמש כשם שאסור להשתמש באילן עצמו, כך 

כגון לשבת על כסא המונח על האילן, או להניח  .בדבר הנמצא על האילן[דהיינו ]
חפצים בסל התלוי באילן, וכן אם היה חבל נדנדה קשור משני ראשיו באילן, 

]ודוקא בשבת עצמה, אסור להתנדנד עליה, שבכל אלו הרי הוא משתמש בצידי האילן. 

ו" די צדדייבצולם "א אבל בבין השמשות לא גזרו על "צדדי האילן" כלל אפילו שלא במקום מצוה או דוחק[.
ועליו תלוי סל, מותר באילן מסמר תקוע  היה אםלהשתמש, כגון  מותרשל האילן, 

ו. די צדדייצ לסהוהאילן, צדדי נחשב  כי המסמר להניח בו חפצים וליטלם ממנו,
וכן אם חבל הנדנדה תלוי או קשור במסמר התקוע באילן, מותר להתנדנד בה, 

 )סימן שלו סי"ג. שבת ד צח(מחמת השימוש בנדנדה.  ובלבד שהאילן חזק ולא יתנדנד
 

 תליית נדנדה
כתב בספר מטה יהודה: אודות אותם אנשים שנהגו לקשור בשני אילנות גבוהים חבל נדנדה, 
ומושיבים שם ילדים קטנים לשחוק איתם בהולכה והובאה, הוא איסור גמור לפי שמשתמשים 
באילן, וגם עוברים על איסור קושר מדרבנן במה שקושרים את החבל בשני קשרים זה על זה, 

בל יפול הנופל ממנו, והחבל נקשר בסתם ואין בדעתם להתירו בו ביום. ומהדקים אותם היטב ל
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ועל ראשי הקהל מוטל הדבר להזהיר גדולים על הקטנים לבל יכשלו בחילול שבת, וכל מי שבידו 
למחות ואינו מוחה, נתפס בעוון ההוא. ע"כ. ואמנם וכאמור, אם תקע מסמר באילן וקשר בו 

 )שבת ד צח. סימן שלו ומשנה ברורה ס"ק ס(דים" שמותר. חבל מבעוד יום, הרי זה "צידי צד
 

 

 לא הוריד את המעיל מהעץ

אשר הוכרח לשרת  ,זצ"ל [הסטייפלר]קנייבסקי יעקב ישראל  ירבגאון מסופר על ה
בצבא הרוסי. באחת השבתות היה עליו לשמור על המחנה. בקור העז ששרר שם, היה 
חשש גדול של סכנת קיפאון, ולכן מטעם הצבא הביאו מעיל פרווה עבה במיוחד, 

כל חייל שהיה מסיים את המשמרת היה שישמש את מי שנמצא בתפקיד השמירה. 
השני שמחליף אותו מוריד את המעיל מהעץ והחייל  ,ניח את המעיל על העץצריך לה
 ולובשו.

 

מחכה והנה המעיל לשמור על המחנה, תורו של הרב קנייבסקי כעת בליל שבת הגיע 
! ומצד שני, להוריד בגד שתלוי על העץבשבת אסור הרי  -. אולם תלוי על העץלו, 

קוח וחודר לעצמות. חשב הרב בדעתו, כי יתכן מאוד שיש בדבר משום פיקור עז ה
נפש, שהרי במשך כל זמן השמירה עלול הוא חלילה לקפוא מקור. ואולם, הוא לא 
מיהר להוריד את המעיל מהעץ, הוא עשה חשבון פשוט, שכרגע אין זה פיקוח נפש, 
משום שעדין גופו חמים, ואין הוא קרוב לקיפאון, ולכן יחכה חמש דקות, ואז יראה 

שוב החליט שאפשר להמתין חמש דקות אם הוא זקוק לזה. כאשר חלפו חמש דקות, 
בחמש " -כך נוספות, וכך בכל פעם מחדש החליט שיכול הוא להמתין עוד חמש דקות. 

! והיה מאושר על כך שלא הוצרך עד הבוקר ,הצליח לעבור את כל המשמרת ",דקות
 לחלל את השבת אף באיסור דרבנן!

 

 

 ירידה מהאילן

זאת עלה, קנסוהו חכמים שלא ירד  מי שידע שאסור לעלות לאילן בשבת, ובכל
מהאילן עד מוצאי שבת. אבל אם לא ידע שאסור, וטעה ועלה, רשאי לרדת. וכן 
אם עלה קודם השבת על דעת להשאר שם בשבת, אף על פי שהדבר אסור, מכל 

 )שבת ד צב( מקום כיון שעלה בהיתר, רשאי לרדת.
 

ואף על פי שבירידה מהאילן הוא משתמש באילן, בכל זאת התירו לו לרדת, מאחר וגם בישיבתו 
שם, הוא משתמש כל רגע באילן, לכן עדיף יותר שירד ויעבור איסור חד פעמי. ואם אפשר, 
יקפוץ מהאילן כדי שלא ישתמש בו אף בעת ירידתו. וגם באופן שעלה במזיד, מוטב שיקפוץ 

לו סולם וירד, מאשר להשאר שם כל השבת ובכל רגע הוא משתמש באילן,  מהאילן או שיביאו
ורק אם אינו יכול לקפוץ או לרדת בסולם, קנסוהו שישאר שם כל השבת, ומותר לתת בידו 

 )שבת ד צג(סידור וספר ללמוד בו, ומזון לסעודות שבת. 
 

 ד צד( )שבת כי לא שייך קנס בקטן. קטן שעלה לאילן בשבת במזיד, רשאי לרדת.
 

 שימוש בעשבים וירק

איסור זה שלא להשתמש במחובר לקרקע הוא דוקא באילן, אבל לא בעשבים 
)הרמב"ם, הרשב"א, . ולכן מותר לקנח את ידיו המלוכלכות בדשא. בהם וירק וכיוצא

תוספת הריטב"א, הגהות אשרי, בית יוסף, הרמ"א, הלבוש, אליה רבה, החיד"א, נהר שלום, פתח הדביר, חיי אדם, 
 שבת, בני ציון ועוד. שבת ד צא(
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 הרחת בשמים במחובר

לאילן או לאדמה, מותר לאחוז בהם ביד בעדינות כדי להריחם, בשמים המחוברים 
 )המאירי, בית יהודה עייאש, יד אהרון, משנה ברורה ועוד רבים. שבת ג קטז, שבת ד עז(. ויזהר שלא יתלשו

 
שדוקא כאשר נשען על האילן  )סוכה לז עמוד ב(המאירי ואף על פי שאסור להשתמש באילן? כתב 

 נחשב שמשתמש בו, אבל אם רק מריח בו, אין זה נחשב משתמש באילן ומותר.
 

פרי שיש בקליפתו ריח טוב כמו אתרוג ולימון, אין להריח בו כשהוא מחובר בעץ, 
ד )שבת שכיון שעיקרו עומד לאכילה, יש חשש שישכח ויתלוש מהעץ כדי לאוכלו. 

 עז(
 
 

  מלאכת מעמר 
 הגדרת המלאכה

מלאכת מעמר הינה לקיטת התבואה ואיסופה מהשדה לאחר קצירתה. על כן, 
האוסף זרעים או תבואה ושאר גידולי קרקע המפוזרים בשדה, וצברם למקום אחד 

אבל אם אסף דברים שאינם  ועשה מהם עומר, עבר על מלאכת מעמר מהתורה.
ומשרפות, הם  עבר איסור מדרבנן. גידולי קרקע, כגון שאסף מלח ממשרפות המלח,

 "ב. שבת ד צט(משנס"ט ומ סי' ש). מלחם ונעשי םוהחמה שורפת ,ת שממשיך לתוכן מים מהיםמקומו
 

 מקום גידולם

מלאכת מעמר היא כשאוסף אותם במקום גידולם, אבל שלא במקום גידולם, 
)תוספות, הרמב"ם,  מותר לכתחילה לאוספם לסל. בבית,מותר. על כן, פירות המפוזרים 

הריטב"א, סמ"ג, הר"ן, ריב"ם, תוספות רי"ד, המאורות, סמ"ק, אוהל מועד, הרמ"ך, המאירי, טור, שלחן ערוך, שיטה 
 זלמן, אליה רבה, חיי אדם, משנה ברורה, גזע ישי ועוד. שבת ד ק, קג, רעט. אור לציון ב ערה(מקובצת, רבנו 

 
אין בזה ]ו וכן, פרחים המפוזרים בבית, מותר לכתחילה לקבצם ולעשותם זר לנוי.

 )שבת ג כו, שבת ד קג( [.כמבואר להלן בדיני "תיקוני כלים"חשש עשיית כלי בשבת. גם 
 

אחת הנה ואחת הנה, או שנפלו לתוך עפר ואבנים  בחצר שהתפזרואולם, פירות 
משום "עובדין אפילו במקום אחד, אסרו חכמים לאוספם וליתנם לתוך סל או ארגז, 

. אבל אם יש חשש שיגנבו הפירות, )סימן שלה סעיף ה(דחול", דהיינו שנראה כעושה מעשה של חול 
 ד קו( )שבתרשאי לאוספם לסל, שבמקום הפסד לא אסרו. 

 
שטח צימוקים על הגג לייבשם, אסור ללקטם, כי זהו מקום גמר מלאכתם והרי זה כמקום 

עשייתו מקום  וגידולם. וזה הטעם שאסור לאסוף את המלח ממשרפות המלח דוקא, כי זה
 "ב. שבת ד ק, קה(משנס"ט ושמ )סימן  .גידולווכמקום 

 
ואף שבארנו  מתוך הלולים לסל.]שנולדו לפני שבת[  מותר לאסוף ביצים -אסיפת ביצים 

שאפילו דברים שאינם גידולי קרקע, אסור מדרבנן לאספם במקום גידולם ועשייתם, כנ"ל גבי 
מר, שלא נחשב מקום גידולם אלא בדרך הטבע, כתבואה ופירות שהשדה היא מקום ומלח? יש ל

הלול נחשב כמקום גידולן של הביצים, גידולם, וכן המלח במשרפות המלח, לא כן בביצים, אין 
 )שבת ד קו(. ת בלול, יכלו גם להטיל במקום אחרכי כמו שהטילו התרנגולו
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 תולדת מעמר

שאין זה  ,הנוקב תאנים והכניס בהן חוט עד שהתקבצו כגוף אחד, אפילו בבית
)שבת ד מקום גידולן, עובר על תולדת מעמר, כיון שנדבקות זו בזו כגוף אחד ממש. 

 קד, קה, קו(
 

 "אין עימור אחר עימור"

תאנים שהיו מכונסות ודבוקות יחד בחוט ונקרע החוט והתפזרו, מותר לקבצן שוב, 
, אין פעם אחת כיון שעימרו את התאניםדהיינו , כי "אין עימור אחר עימור"
 )תוספות רי"ד. שבת ד קא, קג, קה(. איסור לחזור ולעמרם שנית

 

 פנינים שהתפזרו

ֹוִלים אותן מהים או פניני זכוכית שהתפזרו בבית, אסור להשחילן לחוט פנינים  שש 
כלי רשאי לאוספן ב , אך]"מתקן מנא"[ תכשיט - כיון שעושה כלי ,לעשותן מחרוזת

שאינן במקום גידולן, וכל שכן אם כבר היו מקובצות כיון אין כאן משום מעמר, ו. לשומרן
 ד קה( )שבת. "יחד, שאז "אין עימור אחר עימור

 

 מעמר לאלתר

. על כן, אם [תבואר הגדרת לאלתר ולהלן במלאכת בוררמיד, ]מותר לעמר כדי לאכול לאלתר 
רבנו שמעות )כן מ. לאכילה התפזרו ירקות בחצר, מותר לאוספם בסל לעשות מהן סלט

ועוד. וכן פסקו  ט"זחננאל, הרשב"א, התרומה, הסמ"ג, הסמ"ק, הגהות מימוניות, מהר"א מפראג, הפרישה, הב"ח, ה
זבחי צדק ושכן התירו חכמי בגדאד, מהר"א מני, קצות השלחן, חוט שני, שביתת השבת ועוד. שבת ד קז, במפורש ה

 רעט(
 

 אפוי, מבושל וחתוך

פירות וירקות מבושלים או חתוכים, אין בהם איסור מעמר. על כן, מותר לאסוף 
)ערוך השלחן, יסודי  בחצר. תפוחי אדמה מבושלים או חתיכות פרי וכיוצא שהתפזרו

 ישורון, שביתת השבת, מנחת הגרשוני ועוד. שבת ד קח, רעט(
 
 

  מלאכת דש 

 הגדרת המלאכה

 החובט על שיבולים כדי לפרק מהם את גרעיני החיטים, עובר על מלאכת דש.
 

 קילוף בוטנים

מותר לקלף בוטנים הן מקליפתם הפנימית הדקה, והן מקליפתם החיצונית הקשה, 
על דעת לאוכלם לאלתר. וכל שכן שמותר לקלף שקדים ואגוזים ופיסטוקים וכיוצא 

 לאוכלם לאלתר, שבכל אלו הקילוף הוא דרך אכילה.בהם 
 

, ואם מיד הבוטניםאת מבלי לאכול קליפת הבוטנים החיצונית הקשה  שיש דרך להסיר את הגם
ר שאדרך אכילה? מכל מקום כיון שככנחשב אין זה לכאורה  עדין לאכול מיד,סירה יאף אם כן 

וכתב המהרש"ג, הרי זה נחשב דרך אכילה. קולף בעת האכילה, הם טריים ונוחים לאכילה יותר, 
שאין דרך דש אלא במה שדרך החקלאי לעשות כמנהגו בתבואה, שמוציא החיטה מהשבולת 
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שעליה, אבל דבר הנמכר בשוק עם הקליפה, כדי שהקליפה תשמור על המאכל, וכל אחד מקלף 

הרי , שאין זה אלא דרך אכילה שמצוי מאוד שמגישים אותם בקליפתם,בוטנים ה כמו בביתו,
וכן המנהג בכל תפוצות  ה של האגוזים שאין בזה משום מפרק.זה דומה לשבירת הקליפה הקש

הגר"ח פלאג'י, אגלי טל, יד יוסף, קצות השלחן,  :וכן פסקו לפצחם ולאוכלם. ,ובהם גאונים וצדיקים ,ישראל
חלקת יעקב, חזון איש, שביתת השבת, דברי ישראל וועלץ, אגרות משה, מנחת יצחק, ציץ אליעזר, אור לציון, קנין 

 בת ד קי(תורה, בנין אב, שמע שלמה, איל משולש, נשמת שבת, ארחות שבת ועוד. )ש
 

מותר לפרק תרמילים של קטניות מבושלות, כגון פולים, ושעועית ירוקה, ולהוציא 
 )שבת ד קי(מהם את הגרגרים, כדי לאוכלם לאלתר. 

 

 חליבת בהמה -תולדת דש: מפרק 

כשם שמטרת מלאכת דש היא לפרק ולהפריד את החיטה מהקליפה, כך כל פעולה 
גידולו, הרי זו תולדת מלאכת דש. על כן, שמטרתה לפרק ולהפריד דבר ממקום 

 החולב בהמה בשבת, חייב מהתורה, משום שמפרק את החלב מעטיני הבהמה.
 

כיון שהתורה אם הבהמה מצטערת מריבוי החלב, מותר לומר לגוי שיחלוב אותה, 
הקפידה על צער בעלי חיים, וזה דוחה איסור אמירה לגוי שהוא מדרבנן וכדלהלן. ויעמוד יהודי 

ואם לא מצא גוי שיחלוב את  על הגוי לראות שאינו מערב חלב מבהמה טמאה חס ושלום.
הבהמה, מותר ליהודי לחלוב אותה, ובתנאי שילך החלב לאיבוד, כגון שיחלוב על 

שכיון שהחלב הולך לאיבוד, בכלי ויחלוב לתוכו. וכיוצא בזה גבי קרקע, או שיתן נפט 
, ומשום צער ]כמבואר לעיל במלאכת חורש[סורה מדרבנן הרי זו "מלאכה שאין צריך לגופה" שא

בעלי חיים התירו. וכל שאפשר לחלוב על ידי גוי, פשוט שאסור לחלוב על ידי יהודי ולאבד את 
 )שבת ד קט, קיב, קיג, קיט, קכז(החלב, שהרי עובר על איסור בל תשחית ובזיון אוכלים. 

 
 

ם" ְך ֶאת ֲחָכִמים ֶיְחכ ָ  )משלי יג כ(" ְכִסיִלים יֵּרֹועַ ְוֹרֶעה  ,הֹולֵּ

היה  ל"יוסף זצוקמעשה שהיה לפני כשישים שנה כשמרן הראשון לציון רבנו עובדיה 
דיין בעיר פתח תקוה, דיבר באחד משיעוריו על איסור חליבת בהמות בשבת, ונודע לו 
כי אחד ממשתתפי השיעור חולב בשבת. הרב העיר לו על חומרת האיסור, וכי הוא 
חילול שבת גמור, ורשאי לחלוב רק על ידי גוי, ואם אינו מוצא גוי, אין לו היתר 

שלו, ומאן לשמוע. בשבת שלאחר מכן כאשר להפוך את עצמו לגוי. אך הלה עמד ב
בא לחלוב את בהמותיו, הגיע נחש ארסי והכישו, ולקחוהו מיד לבית החולים ושכב 
שם כשלושה שבועות. מרן הלך לבקרו והוכיחו שוב, ויעץ לו למכור את בהמותיו לגוי. 

 או אז התחרט האיש על מעשיו, ומכר את בהמותיו לגוי.
 

 

 חליבה במכונה חשמלית

יש לכוון מערב שבת את ועל כן, כיום החליבה נעשית באמצעות מכונה חשמלית, 
מערכת ההפעלה על שעון שבת, ובשבת ילביש את הצינור על עטיני הבהמה מעט 

]דהיינו  לפני שיפעל החשמל, והחליבה שֵתעשה לאחר מכן, היא בגדר "גרמא"
, ובזה אין צריך לאבד שהפעולה אינה נעשית מיד באופן ישיר אלא רק לאחר זמן[

את החלב. ובמכונה שאי אפשר לחברה לעטינים כשאינה פועלת, מותר לחברה 
כשהיא פועלת, ובלבד שהטיפות הראשונות תלכנה לאיבוד, ואחר כך יתנו כלי 

 )שבת ד קכח(לקבל את שאר החלב. 
 



ת  |   778 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 

 סחיטה

בכלל איסור "מפרק" הוא איסור סחיטת פירות, שהרי גם בסחיטה הוא מפרק 
 קכט( שבת ד) את המשקה מהפרי שהוא מקום גידולו.

 

 זיתים וענבים
הסוחט ענבים לעשות מהם יין, או זיתים לעשות מהם שמן, הרי הוא עובר על 

 קכט( שבת ד) איסור "מפרק" מן התורה.
 

 שאר מיני פירות
אסרו חכמים  ]אפילו רק במקומות מסויימים בעולם[,מצוי שסוחטים אותם פירות ש

בזמנם לסחוט תותים ורימונים, מפני שהיו מקומות חז"ל . ולכן אסרו כללסוחטם ל
שהורגלו לסחוט פירות אלו. ומכאן יש ללמוד על פירות רבים שבזמנינו, שיש דרך 

קלמנטינות, מנגו, תותים, רימונים, לסוחטם, כתפוזים, אשכוליות, תפוחים, אגסים, 
 קכט( שבת ד)חטם בשבת. אננס, אפרסקים, עגבניות וכיוצא בהם, שאסור לסו

 
הטעם שסחיטת זיתים וענבים בלבד אסורה מן התורה, כיון שהם מיועדים בעיקר לסחיטה 
לעשיית יין ושמן, וזו חשיבותם. לא כן שאר פירות שמיועדים בעיקר לאכילה, והמיץ היוצא מהם 
אינו חשוב כל כך, ולכן לא אסרה התורה את סחיטתם. אולם חכמים אסרו בפירות שמצוי 

 )שבת ד קכט(שמא יטעה ויבוא לסחוט גם זיתים וענבים. שסוחטים אותם, מחשש 
 

 פירות שאין דרך לסוחטם

פירות שאין דרך לסוחטם, כחבושים, מלפפונים וכדומה, מותר לסוחטם כדי לשתות 
את מימיהם, שכיון שאין דרך לסוחטם, המשקה שבהם אין לו חשיבות בפני עצמו, 

 קל(שבת ד ) והוא נחשב כחלק מהאוכל, וכמפריד אוכל מאוכל.
 

: והנה בימי חורפי כאשר אמרתי להורות ל"זצוקכתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
לאסור סחיטת תפוזים בשבת בפני אברכי ישיבת "פורת יוסף", עמד מנגד הרה"ג רבי עזרא 
הדאיה, ולדעתו היה הדבר פשוט שמותר לסחוט תפוזים בשבת, ואמר שעשה מעשה בעצמו 

ה, וסחט כשבא הגאון רבי יהושע פלאג'י בשבת לבקר את מר אביו הגאון רבי שלום הדאי
לפניהם תפוזים, והם שתו את המיץ ולא אמרו לו דבר. והיה נראה שפשוט להם שמותר לסחוט 
תפוזים בשבת אף לכתחילה. ונומתי לו שמא לא שמו לב בדבר, ועל כל פנים אין למדים הלכה 

. וכל הפוסקים שהתירו לסחוט, לא דיברו אלא על פירות שאין )בבא בתרא קל ע"ב(מפי מעשה 
וחטם, אבל פירות שיש דרך לסוחטם, אסור, וכמו שכתבו מרן הבית יוסף ורבים דרך לס

מהראשונים. ואחר הדברים האלה, הרצתי דברי לפני רבנו הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל, ואמר לי: 
 )שבת ד קלד( "רֵאה דבריך טובים ונכוחים למבין וישרים למוצאי דעת".

 

 סחיטת לימון

 ".]לימונים[: "מותר לסחוט לימוני"ש )סימן שכ סעיף ו(לחן ערוך בלשון זו פסק מרן הש
 

הם רוב הלימונים מיועדים  ,מאחר והדרך לסחוט לימונים לרוב, ויתירה מכך והשאלה נשאלת:
שמותר לסחוט לימון  מרן השלחן ערוך ועוד רבים,לסחיטה ולא לאכילה, אם כן מדוע פסקו 

וששאלת על סחיטת  :הרא"שזו לשון  תשובה: בשבת, והלא גם בזמנם היו סוחטים לימונים לרוב?
לימונים בשבת, נראה שהם בכלל שאר פירות שמותר לסוחטם בשבת, לפי שאין דרך כלל לסחוט 

מרן על דבריו בשבת. ע"כ. וכתב  םחטומותר לס ןם לצורך משקה, אלא לצורך אוכל, לכלימוני
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, ויש לתמוה שבמצרים נוהגים לסחוט לימונים לתוך מים שנתנו בהם סוכר, לשתות ית יוסףהב

חה בידם, גם לתוך אותם מים, ולא ראינו מי שמ בשבת םלתענוג, ואין נמנעים מפני כך לסוחט
ם אלא כששותילסחוט סר נאלא שאפשר  א.וכתב ליישב שני ישובים:  ?לא ראינו מי שפקפק בדבר

סוכר,  שתמיד שותים אותו בתערובת ]אבל בלימון .סחיטת הפרי בלא תערובת משקה אחר מיאת 
מערבים אותם,  ר כךמימיו לבד ואחאת סר אלא כשסוחטים נאלא אפשר ש ב. .[, מותרמים וכיוצא

ומתבאר שלפי תירוץ א' מותר לסחוט לימון . ע"כ. מותרמשקה אחר, תוך אבל לסחוט מימיהם ל
. אבל לתירוץ ב', מותר לסחוט רק משהו אחרלתערובת בתמיד אף לכלי ריק, כיון שהוא מיועד 

זה שלא כתב שמותר רק מו"מותר לסחוט לימונים". כתב מרן:  לחן ערוךובשלתוך משקה אחר. 
. וכן אף לכלי ריק מצבבכל לסחוט לימון מותר שא', תירוץ שדעתו כשמע לתוך משקה אחר, מ

המשקה  תמונים, ששם שותים איסחיטת הלימונים אינה דומה לסחיטת ענבים ור, כתב הרדב"ז
כן שו בנו ירוחםכן דעת רו. אינו עשוי לשתותו כמות שהוא כמות שהוא, אבל סחיטת הלימונים

תר בסחיטת כתב ההי לחן ערוךשהכתב, מכיון שמרן עייאש בספר מטה יהודה גם . מנהג העולם
גם ובא . והלבדב לצורך מימיהםריק  לכליאף בודאי שהוא היתר כולל בואר לימונים בסתם, מ

ומהם: אליה רבה, הטורי זהב, המגן אברהם,  ,פסקו רבים מהאחרונים. וכן במשנה ברורה בביאור הלכה
תועפות ראם, ערוך השלחן, הגר"א, פתח הדביר, עיקרי הד"ט, תורת שבת, מטה יהודה עייאש, אגלי טל, שער שלמה, 

 בני ציון ליכטמן, שו"ת רשב"ן, שו"ת בית ישראל, מסגרת השלחן ועוד רבים.
 

והגאון חלק על מרן הבית יוסף, אך רבים מהאחרונים יישבו את דברי מרן. הגאון יעב"ץ והנה 
תיה אין המשקה שלהם ראוי לש כתב, כיון שעל כל פנים,רבי בן ציון ליכטמן בספרו בני ציון, 

רים אין מי שישתה כלל מחמת רוב חמיצותם, ואין תורת משקה עליהם. ובלי תערובת דברים אח
אפילו אחד מאלף, ומי ששותה אותו כמות שהוא בטלה דעתו אצל כל אדם.  אותו כמות שהוא

אין שום השגה של ממש על מה שהתיר מרן סחיטת הלימונים בשבת, שבאמת יש בדבריו  ןלכ
לא מהש"ס ולא  לא הביא שום סתירה על דברי מרן יעב"ץכלבנון. וה טעם לשבח וריח לו

באזניו, ויש לנו רשות לומר להיפך, כי הרבה טעם לשבח  ומהפוסקים, רק כתב שלא נכנסו דברי
 )שבת ד קלד( ויש להם יסוד ועיקר, והיטב אשר עשה מרן שפסק דין זה להיתר. יש בסברות מרן

 
על כן, מותר לכתחילה לסחוט לימון לתוך כלי ריק, כדי להכין לימונדה או כדי 

. כלל להחמיר בזה צורךאין , ולהנאתו או בשביל לשתותו כך ,בתה ואלתת בסלט 
בשיעורו בלווין שהוא ל "מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק ודיעוכן ה

 .ב ככל הפוסקיםורו עצמו סוחט לימון בשבת כדעת מרן השלחן ערוך
 

 ., כדי שיקל עליוולשתות ריקהכוס ל לימון, רשאי לסחוט מי שאכל אכילה גסה
רפואה זה אסור משום איסור לימון, הרי מיץ  שתותהחש בגרונו ורוצה לאולם, 
 .בשבת רפואה דינילהלן ב ר, וכמבואכך מיץ לימון אין דרך הבריאים לשתותמאחר ו .בשבת

 

 מסחטה

לא במסחטה, משום ו ,המותרים בסחיטה, מותר לסוחטם ביד בלבדכל הפירות 
 )ג שדמ(שנראה הדבר כמעשה של חול. 

 

 מציצת המיץ בפיו

וכל שכן  ]ובענבים נכון להחמיר[.מותר להניח פרי בשפתיו ולמצוץ מתוכו את המיץ, 
 .שמותר לתת את הפרי בפיו למוצצו ולהשליך השארית, שכל אלו אינם דרך סחיטה

קמג(  שבת ד )שבלי הלקט, העיטור, בית יוסף, הרמ"א, מהרי"ל ואלי, החיד"א, אליה רבה, רבנו זלמן, צמח צדק ועוד.

, מברך "בורא פרי בשפתיו "שהכל נהיה בדברו". אולם המוצץ ענבים , מברךבשפתיו ]המוצץ פרי
הגפן", משום שכל עוד שאינו מברך " ההעץ", כיון שיש חשיבות למשקה היוצא מהענבים. ומ

בשיעורו הקבוע במוצאי שבת  ל"זצוק"ל כן הורה מרן הראששלא נסחט המיץ מהפרי, אין שם יין עליו. 

 ב עמוד קיח([.ח(, וכן פסק בשו"ת אור לציון )ח"ח סימן כה עמוד קיראה מדבריו בשו"ת יביע אומר )ח"בלווין, וכן נ
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מותר למצוץ בפיו את  וספוגה ביין,וטב, או עוגה טבולה חתיכת בשר ספוגה בר
 קמב( )שבת דהרוטב והיין. 

 

 אוכל הוא" -"משקה הבא לאוכל 

איסור סחיטה הוא דוקא כשסוחט את המשקה לכלי ריק, אבל מותר לסחוט על 
גבי מאכל אם רוב המשקה נבלע בו וגם משביחו, שאז המשקה נחשב כחלק 

אוכל הוא", והיינו  -ה הבא לאוכל : "משק)מסכת שבת קמד ע"ב(מהאוכל, וזהו שאמרו 
שמשקה הניתן על אוכל, הרי הוא כמו אוכל שניתן על אוכל, שאין בו שום איסור. 
לע  על כן, מותר לסחוט ענבים או תפוזים על בננה מעוכה, אם רוב המשקה יב ָּ

 )שבתומותר למעך בננה במזלג ולערב בה מיץ בנחת, ואין בזה משום טוחן או לש, כדלהלן.  בה.

 ד קלז, רנה, רפו(
 

אם המאכל מועט ורוב המשקה אינו נבלע בו אלא צף מעליו, או שהמשקה מועט 
אבל אינו בא לתקן ולהטעים את המאכל, אין היתר לסוחטו על המאכל. ולכן, 
אין להכין משקה קל ממיץ תפוזים, על ידי שיתן כמה כפיות סוכר בכוס, ויסחט 

אלא צף עליו, וגם  עליהן תפוז, כיון שאין רוב המיץ נבלע באוכל שהוא הסוכר
 קלח( שבת ד)אין המיץ בא לתקן ולהשביח את האוכל. 

 
בלע נת ליתנו במאכל, אפילו אם המשקה ילכלי ריק על מאסור לסחוט פירות 

 קמב( שבת ד) ., אלא יסחוט ממש על האוכלבמאכל ובא לתקנו
 

 קמב( שבת ד) אלא לתוך אוכל דוקא. ותרשלא האין היתר לסחוט פירות לתוך משקה. 
 

 אשכולית בסוכר

כיון שאינו סוחט  מותר לאכול אשכולית חצויה בכפית, אף שבאכילתו נסחט ממנה.
בשינוי. וגם סחיטת אשכולית מדרבנן, ו"פסיק רישיה דלא ניחא  -בידיו ממש אלא כלאחר יד 

]כמבואר להלן בהלכות בישול בשבת, ושם מבואר המושג בהרחבה, וכל שכן כאן שהוא  ליה בדרבנן, מותר"

ואפילו אם הוא מעוניין גם במשקה, הרי הוא סוחט פסיק רישיה בשני איסורי דרבנן שהוא קל יותר[. 
לתוך האשכולית שהיא אוכל, ומשקה הבא לאוכל כאוכל. גם כיון שהוא עסוק באכילת הפרי, 

 קמו( שבת ד)הגרש"ז אוירבך, שרגא המאיר, הגרי"ש אלישיב, שבט הקהתי ועוד. טה. אין לזה שם סחי
 

 מיץ שיצא מעצמו

אם היו הרבה אשכולות ענבים אחד על גבי השני וזב מהם מיץ, אסור לשתותו 
הם  אם -אבל מיץ הזב משאר פירות  .שמא יבוא לסוחטם בידו ממש ,בשבת

אם הם מיועדים לאכילה, מותר לשתותו. מיועדים לסחיטה, אסור לשתותו, אבל 
וזב מהם מיץ, מותר לשתותו בשבת, כיון לאוכלם על כן, החותך תפוזים בצלחת 

 קמד, קמה( שבת ד)שהתפוזים מיועדים לאכילה ולא לסחיטה. 
 

 (קמד שבת ד) הרי הוא מוקצה.המיץ הנ"ל שאסור לשתותו, 
 

 כבושים. מטוגנים.

מותר לסחוט מלפפונים כבושים במטרה להוציא את המשקה הבלוע בהם, שכיון 
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שאינו עושה כן לצורך המשקה אלא לתיקון הפרי שיהיה ראוי יותר לאכילה, אין 
זה בכלל איסור סחיטה. וכן מותר לסחוט ֶלֶפת או חצילים מטוגנים, כדי להוציא 

ואולם אסור לסוחטם לצורך המשקה היוצא מהם, וכגון שרוצה  את השמן הבלוע בהם.
לטבל את הפת בשמן. ואף שמותר לסחוט מלפפונים וחצילים חיים, כיון שאין דרך לסוחטם 
וכנ"ל? מכל מקום כשהם כבושים ומטוגנים, לא שייך להחשיב את המשקה הבלוע בהם כחלק 

משקה. ולכן אסור לסחוט אפילו לימונים מהאוכל, כי עוד לפני שנבלע בהם, היה עליו כבר שם 
 קמז, קלא( שבת ד), הגם שמותר לסחוט לימון חי. הםכבושים לצורך המשקה הבלוע ב

 

 ריסוק שלג וקרח

אולם  סחוט ענבים.שמא יאסור לרסק שלג או קוביות קרח, כדי לשתות את מימיהם. 
]שהרי יש ראשונים מותר לנענע כוס משקה עם קוביות קרח, כדי שיפשירו מהר יותר. 

ובני אשכנז נהגו שמתירים אפילו לרסק קרח בתוך משקה, כיון שלא ניכר שהמים יוצאים[. 
שמתהווים כאן מים, אבל  משום "נולד" .שלא לתת קרח בכוס ריקה כדי לשתות את מימיו
 שבת ד קנה, קנח( שכ ס"ק לה. )משנ"ב סימןנותנים קרח למשקה, שאז לא ניכרים המים שיוצאים. 

 
מותר לשבור חתיכת קרח גדולה לחתיכות קטנות, וכן מותר לתת מים על תבנית 

בכל אלו אין שקוביות קרח, כדי שיפשירו קצת ויוכל להוציא משם את הקוביות. 
הולך לאיבוד. ועוד, שהוא "פסיק רישיה דלא ניחא  ,וגם מה שנמס להמיס את הקרח. בכוונתו

שבת ד בית יוסף. ) ליה בדרבנן" שמותר, כמבואר להלן. ולכן מותר גם להטיל מי רגלים על שלג.

 קנח, קעב(
 

 וארטיק ריסוק איגלו

די שיזובו מימיו כאו בשיניו,  בידו ]שקית מיץ קפואה[רסק "איגלו" או "שלוק" לא י
כדי שיוכל להכניס ובכך יקל עליו לשאוב את המיץ, אבל מותר לרסק "ארטיק", 

שיזובו  פסיק רישיהף אם הוא וא .מימיו, כיון שאינו מתכוון ללפיו חתיכות חתיכות
נוח לו יותר אדרבה , כי " שמותר כדלהלןדלא איכפת ליה בדרבנןזה "פסיק רישיה  רי, המימיו

 )עיין שבת ד קנח(שלא יזובו מימיו, אלא יאכלנו בהיותו קרוש. 
 

 ריסוק סוכר

שדוקא קרח אסרו לרסק, מותר לבחוש בכפית ולרסק את הסוכר או קוביות הסוכר. 
 )שבת ד קנט(משום שנהפך למים ודומה לסוחט, אבל הסוכר אינו נהפך למים, אלא נימוח בלבד. 

 

 משקה על קוביות קרח

קולה וכל משקה שהוא, על גבי קוביות קרח שבכוס,  ,מים ,יין תתמותר לכתחילה ל
 .איסור של ריסוק הקרח ואין בזה חשש

 
שיש נזהרים שלא כמו כתב שלא למזוג משקה על גבי קרח,  )עמוד קעב(בספר פסקי תשובות 

ימזוג המשקה ואחר כך יתן קרח. עיין שם.  לכןלהטיל מי רגלים על השלג, מחשש ריסוק השלג, 
אין כאן המקום להאריך ף שלהלכה אין בזה חשש כלל, ואף הנזהר שם, יודה להקל כאן. וא אבל

בנימוקים, אך נציין כמה ספקות שיש לצרף להיתר זה: שמא הלכה כהרמב"ם, הרשב"א והריטב"א 
לשפוך שיתירו כל שכן כן  אםבתוך המשקה, כאשר הקרח שמתירים לרסק אפילו בידים ממש 

בידים, כי רק  ריסוקנחשב כת המשקה על הקוביות. ושמא אין נתינת המשקה על הקוביות א
כמעשה בידים, אבל הנותן משקה אולי המטיל מי רגלים על השלג שהוא נמס ונימוח מיד, נחשב 

הכל על גבי קרח שמעט מן המעט נמס באותו רגע, ורק אחר זמן ששוהה הקרח במשקה נמס 
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. ושמא הלכה כמהר"ם מרוטנבורג שהתיר ]וכמבואר בקצות השלחן, אז נדברו ועוד[מאליו, הרי זה גרמא 

גם במי רגלים על השלג, שאין זה נחשב מעשה כלל, וכמו שכתב הלבוש. ובצירוף דעת רבנו 
בנימין שהובא בשבלי הלקט, שריסוק שאסרו חז"ל הוא רק בשלג וברד שמעולם לא היו מים, 

מים שנעשו קרח אין איסור לרסקם ולהחזירם למצב הקודם. על כן, מותר לכתחילה למזוג אבל 
, ואין צריך להחמיר בזה כלל. וכן מנהג העולם שאין מקפידים לתת על גבי קוביות קרח משקה

ישנן קוביות בכוס שלא נמסו  עדיןושמסיימים לשתות את המשקה, גם פעמים המשקה קודם. 
עליהן משקה, ואף פוסק לא כתב שצריך להוריק את הקוביות לכוס אחרת , ושוב נותנים כל כך

 .]"כלי שני"[חזור שוב לתת את הקוביות בכוס ליתן בכוסו את המשקה, ואחר כך לו
 

 מגבונים לחים

 . וכן מותר להרטיב נייר לקנח בו.מותר להשתמש במגבונים לחים בנחת
 

, אין ספר האשכול[והרשב"א, הריטב"א, רבנו ירוחם, הסמ"ק,  ,רבנו תםי, ]רש" כמה ראשוניםלדעת  ,ראשית
איסור סחיטה בשיער אפילו מדרבנן, כיון שלא בלוע בו המשקה, והוא הדין לנייר. ואף לחולקים, 

ענבים. זיתים ולכל היותר איסור סחיטה במגבון ונייר הוא מדרבנן, כי אין המשקה גדל בתוכם כ
אסור מהתורה, וחצי שיעור באיסורי שבת הוא מדרבנן. הטה וגם אפשר שאין כאן שיעור של סחי

וכיון שאינו מתכוין לסחוט אלא לנקות, אף אם בודאי יצאו נייר ומגבון. סחיטה בוגם אין דרך 
כמבואר להלן, וכל שכן שיש כאן מים, הרי זה "פסיק רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן" שמותר, 

 ,זורק את הנייר והמגבוןמהלחות שבהם, כיון ש ף אם נהנה. ואכמה טעמים שהסחיטה מדרבנן
, כמבואר בראשונים. ובלאו הכי, יש אין בזה משום מפרק, והלחות היוצאת מהם הולכת לאיבוד

אומרים שבסחיטת בגד לא שייך איסור מפרק, כי אין מפרק אלא בגידולי קרקע, וכל הדיון 
אם  וכל שכןי מיד הוא מתלכלך. , וכאן אין חשש, כי בניקו]מכבס[רק מצד מלאכת מלבן הוא 

)מהרש"ם, מנחת  שדינו כחולה שאין בו סכנה, שהתירו לו איסורי דרבנן. לצורך תינוקעושה כן 
שבת, הר צבי, שערים מצויינים בהלכה, אגרות משה, משנה הלכות, הגרש"ז אוירבך, ציץ אליעזר, משיב שלום, שבט 
הלוי, שמירת שבת כהלכתה, רבבות אפרים, נשמת שבת, מאור השבת, מנוחת אהבה, מנוחה שלמה, עטרת פז, דברי 

 קמח( שבת ד אור ועוד.
 

מרן זצוק"ל.  לתינוקות, כמבואר לכל מעיין היטב בנימוקים שכתב רקאינו והנה ההיתר הנ"ל 
הגאון רבי אברהם שליט"א  ה"ג רבי יצחק יוסף בןהרזצוק"ל, ששלח נכדו של מרן מכתב להלן ו

שהוא דבר שאינו מתכוון, ]מרן[ ויש להעיר על מה שכתב  וזו לשונו: ע,מיום כ"ח מנחם אב ה'תש"
מהם, וזה נחשב  יםים היוצאלוזנה ילשמש לניקיון על יד שהרי כל מטרת הממחטות לחות הוא

אלא  , שמכיון שאינו משתמש בכחליתא"בזו הלשון: בכתב ידו מרן זצוק"ל השיב לו מתכוון. ו
שהוא פסיק בנחת, גילה דעתו שאין בכוונתו לסחוט, וגם שלא ברור שיסחט, ואף אם תרצה לומר 

כאן לא הוי אלא מדרבנן דמשום מלבן ליכא, ומשום רישיה, מכל מקום פסיק רישיה בדרבנן שרי, ו
דש הרי הולך לאיבוד. גם לפי מה שכתבתי שחצי שיעור מדרבנן, כשעושה בנחת לא יורד מן הלחות 

שהוא לא  על מה שכתב מרן העיר ועודעכ"ל.  ."יותר מחצי שיעור שאין בו שיעור סיכת אבר קטן
ה ליודעי דבר שהוא ברור ופשוט שיסחט אף המציאות ברורוכתב:  פסיק רישיה כשמנגב בנחת,

 ע"כ. ."לא ברור ולא פשוט"לו מרן:  השיבבנחת. ו

 

 מגב
מותר להשתמש במגב רגיל, כדי לגרוף את המים שבשיש וכדומה, ואין צריך להשתמש 

כיון שאין לכל היותר איסור הסחיטה בו מדרבנן, נזכר לעיל, שעל פי הדוקא במגב גומי. 
ן לסחוט אלא לנקות, אף אם בודאי יצאו מים, הרי זה וכיון שאינו מתכווהמים גדלים בתוכו, 

סימן שכ סעי' יז, ב כמובא)"פסיק רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן" שמותר. ובצירוף דעת הראב"ד 

 ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית, שהריהו שספוג שיש לו בית אחיזה, אין בו איסור סחיטה יח(
 .כן השיב לי מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"או .מים
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 ננס. מברשת.
נקות את האסלה מותר להדיח כלים בננס מחומר סינטטי שאינו בולע. וכן מותר ל

הם שמכל מקום כיון  ,ם צפופיםחוטישהף על פי או, ואין בזה משום סחיטה. במברשת
משום  ,מדרבנןלסוחטו  אומרים שאסורלשער שיש  זה דומה איןו אין בזה משום סחיטה. ,קשים

הרי קשים,  שערותהש כאן ה שאין כןסחיטתו קצת לסחיטת בגדים, מ דומה, והוא רך שערשה
 )מתנת משה מימון ח"א קלט(. שלא שייך בזה סחיטה ,מצינור דק של גומימים מריק זה דומה ל

 
 

  מלאכת זורה 
 הגדרת המלאכה

יחד עם גרעיני התבואה,  ]הקליפות והפסולת[אחר שדשים את התבואה, ומעורב המוץ 
ת, וזורים  חַּׁ את התבואה  ]מניפים[כדי להפרידם לוקחים את התבואה בכלי הנקרא רַּׁ

 לרוח, והמוץ הקל עף ברוח, והגרעינים היותר כבדים נופלים לארץ.
 

 אוכל ופסולת

פריד את הפסולת אז מופסולת, שזורה אלא בתערובת של אוכל איסור אין 
מותר. על כן, מותר לפצח הרי זה מהאוכל, אבל כאשר הכל אוכל או הכל פסולת, 

 )שבת ד רמב. ג שלו, שלח(גרעינים ברוח, אף שהקליפות עפות, כיון שהכל פסולת. 
 

 גידולי קרקע

זורה אלא בתערובת של אוכל ופסולת שהם גידולי קרקע, אבל אם איסור אין 
 [,)חגיגה ה ע"א(]שלא בפני אחרים אינם גידולי קרקע, מותר. על כן, מותר לירוק בצנעה 

על אף שהרוח מפזרת את הרוק. וכמו כן, מותר לזרוק מים שבצלוחית אף שהרוח 
כיון  ,זהדברי המחמירים בולא ראינו מי שחושש ל רבי עקיבא איגר:הגאון כתב ומפזרתם. 

שאין כאן אוכל ופסולת מעורבים. ועוד שאין זה גידולי קרקע. ועוד שזה "פסיק רישיה דלא 
 ובאור הלכה. שבת ד רמב( משנה ברורה) .כמבואר להלן בהלכות בישול בשבתניחא ליה בדרבנן" שמותר, 

 

 ספריי

וכל שכן  ובושם, אף שהנוזל נחלק ומתפזר באויר.מותר להתיז מטהר אויר, ספריי 
 )שבת ד רמב, רמו(שהכל נעשה בידיו בלי רוח כלל. 

 

 מוליד ריח

ריח", דהיינו שנוצר בבגד  ]יוצר[אין להתיז מי בושם על בגד, משום איסור "מוליד 
ריח שלא היה בו קודם. אבל מותר להתיז על הגוף או השיער, כיון שהזיעה 

 )שו"ת יחוה דעת ח"א סימן לא(ומתנדף והולך לו.  את הריח המעביר
 
 

  מלאכת בורר 
 הגדרת המלאכה

אוכל ופסולת המעורבים יחד, אסור לברור ולהפריד ביניהם, אלא באם יתקיימו 
שיברור את האוכל מתוך הפסולת, ולא את הפסולת מתוך  א.ג' התנאים הבאים: 
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שיברור את  ג.עשה ביד, ולא בכלי של בִרירה כנפה. ישהברירה ת ב.האוכל. 
משולש, אי"ל  אי"ל]וסימן לדבר ולא לאחר זמן.  ]מיד[האוכל על דעת לאוכלו לאלתר 

 )סימן שיט ס"א(אלתר, והם שלושת התנאים להיתר ברירה[. לד, יוכל, אראשי תיבות: 
 

הבורר פסולת מתוך אוכל, אף אם עושה כן בידו כדי לאכול את האוכל לאלתר, 
הרי הוא עובר על איסור בורר. וכן הבורר אוכל מתוך פסולת בידו, אך בורר כדי 
לאכול לאחר זמן, עובר על איסור בורר. וכן הבורר אוכל מתוך פסולת כדי לאכול 

 )שבת ד קעח(בורר. ברירה, עובר על איסור  לשלאלתר, אך בורר בכלי 
 

 לאחריםברירה 

לצורך אחרים, אף שאינו אוכל  ,תרלאלמותר לברור אוכל מתוך פסולת ביד, 
 )שבת ד קפג(. ויברור את הכמות הדרושה להם ולא יותר, כדלהלן .מהםעי
 

 בעלי חייםלברירה 

לבעלי חיים, מאחר  האוכל בשביל להאכילהפסולת מתוך את המותר לברור 
 )שבת ד קפו(ובמצב שכזה הפסולת נחשבת כאוכל, ונמצא בורר אוכל מתוך פסולת. 

 

 ברירה בכלי

אבל  מו נפה.האיסור לברור בכלי, הוא דוקא בכלי המיוחד לברירה כ -כף ומזלג 
"יד ארוכה". אינם נחשבים כלי של ברירה אלא  כף ומזלג שאינם מיוחדים לברירה,
 )שבת ד קעג(על דעת לאכול לאלתר.  מתוך הפסולתעל כן, מותר לנעוץ מזלג באוכל 

 
אכילה, אבל  דרךב ף או במזלגמשתמש בכר שאומכל מקום ברור שכל זה דוקא כ

לימון על כן, אסור לסחוט  בהם בדרך ברירה, בודאי שהוא אסור,אם משתמש 
 )מנוחת אהבה ב רנב(בשיניו.  גרעיניםהפסו תָּ על גבי מזלג, כדי שי

 

שהמכסה שלה מנוקב, ויש בה גרגירי אורז למניעת לחות מן המלח, מותר  מלחיה
כיון שאין זה כלי  נברר המלח מתוך גרגירי האורז.להשתמש בה, ואין לחוש למה ש

אלא רק שיהיה נוח להוציא את המלח כמו כף. ואף בו ואינו מתכוין לברור המיוחד לברירה, 
]כיון שאין זה כלי מיוחד אם נאמר שזה פסיק רישיה שבורר זה מזה, הרי זה פסיק רישיה בדרבנן 

 )שבת ד רטז( .כמבואר להלן בהלכות בישול ,מותרשלברירה כנפה[ 
 

שיש בפיו מסננת למנוע חדירת עלי התה לכוס, מותר לערות ממנו,  קום תהקומ
 )שבת ד רכו(מאחר ואין דרך להקפיד אף אם יכנסו קצת מהעלים לכוס. 

 
מותר להשתמש בו, מאחר והמים ראויים לשתיה גם בלי סינון,  -ברז עם מסננת 

, צלולים שהם מים או ין: יס"י( שיט סימן)כמבואר בשלחן ערוך ועושים כן לתוספת ניקיון. 
 גם בלי הסינון. לשתות יםראויכיון ש, םדקי םסמיק הםב שיש , אף]מסננת[ במשמרת לסננן מותר

 

 חול ולכלוך, מותר להשתמש בברז זה בשבת.שבברז אף אם התקבץ במסננת 
 

 תתל מותר, שבת מערב יין שמרי בה נתן אם, משמרת: ס"ט( שיט )סימן ערוך לחןכתב מרן הש
 שנשאר היין מן קצת עם המיםו זובוי צלוליםהשמרים להיות  שיחזרו כדיבשבת,  מים עליהם
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 נותן שהוא המיםכי  ,בורר משום מיםה בנתינת שאין הטעם, וברורה משנה. וכתב הבו בלוע

ומבואר שאף שהמים מתערבים עם השמרים  .מהם לברר שצריך דבר בהם ואין ,הם צלולים
והמשמרת בוררת את המים מהם, בכל זאת אין בזה משום ברירה. ומכאן למד הגאון החזון 
איש שמותר להשתמש בברז שתלויה בו מסננת גם באופן שהתקבץ בה חול ולכלוך, כי אף 

נכנסים  שהמים מתערבים בחול ונמצא שהמסננת מבררת אותם ממנו, מכל מקום הואיל והם
 ס"ק לג( 'דרשו')לברז כשהם צלולים, לא איכפת לנו שבשלב מסוים התעכרו בחול. 

 
המים אף שו במים. מסננת ולשוטפםב מותר לתת ענבים -לשטיפת פירות מסננת 

)מנוחת . , כי המים אינם מעורבים עם הענביםבורראין בזה  ,יורדים דרך הנקבים

 אהבה ב רנג(

 
העטוף ברשת דקה, כדי למנוע חדירת גרעינים בעת חצי לימון  -לימון ברשת 

: (ג"סי שיט סימן)עיין בשלחן ערוך ] סחיטתו, אסור לסוחטו כך, שנחשב כבורר בכלי.
 גדולה מסננת לך שאין, זקהובח םוקסמי םקשי הכלי בפי יתן לא, לכלי מהחבית יין םשמעריכ

 [.מזה
 

בירקות, רק מעורבות, ואינו חפץ במרק אלא  ותשיש בו ירקמרק  -מצקת מנוקבת 
לא יוציא במצקת המנוקבת את הירקות, שהרי זה נחשב כבורר בכלי, מאחר 

מותר ומצקת זו מיועדת לברירה. אבל אם החתיכות גדולות וניכרות בפני עצמן, 
 וכמו כן, וכמבואר להלן.כיון שאין ברירה ביבש הניכר בתוך הלח, , זו להוציאן במצקת

מאחר ובדרך כלל הרוטב נאכל עם בשר מהרוטב, ברור במצקת זו חתיכות ל מותר
  (. מנוחת אהבה ב רנגשבת ד רלא, רכו. ג שו) כמין אחד שאין בו ברירה. הוהרי הבשר,

 
)בית מנוחה, אגלי טל, קצות השלחן, רבבות אפרים,  לקלף פירות וירקות במקלף. מותר -מקלף 

 ועוד. שבת ד רלא( , מנוחת אהבהחשב האפוד, אור לציון, נשמת שבת, שערי ציון, אבני ברזל
 

 ]מיד[ שיעור זמן לאלתר

. על כן, היודע שהכנת המאכל ולא קודם יש לברור סמוך ממש לתחילת הסעודה
 )שבת ד קפ, רסו(קודם הסעודה.  עשר דקות, יתחיל להכינו עשר דקותוברירתו אורכת 

 
לא יברור סמוך לסעודה לצורך קינוח הסעודה. וכן לא יברור קודם ברכת המזון 
כדי לאכול לאחר ברכת המזון, כיון שהברכה מפסיקה ומחשיבה את האכילה 

 )ה"ע ד עו(שלאחריה כדבר חדש. 
 

 כבוד האורחים
אין לברור אלא כפי השערתו  אף אם כוונתו לכבד את אורחיו בכמות גדולה,

שיאכלו לאלתר ולא יותר. ומכל מקום אם בדעתו שלאחר שיסיימו האורחים 
)שבת ד קפה. . יותר לאכול, יאכל הוא את הנותר, הרי זה מותר לברור כמות גדולה

 שו"ת יביע אומר חלק י סימן נה אות יג(
 

 שני מיני אוכלים

 מעורבים, אלא אף בשני מיני אוכליםאיסור בורר אינו דוקא באוכל ופסולת 
המאכל שאינו חפץ בו עתה נחשב כפסולת  המעורבים יחד, וחפץ רק באחד מהם,
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בצל, ואינו חפץ בהם, אסור  ואואסור להוציאו. על כן, סלט שמעורבים בו שום 
להוציאם, אלא יאכל את שאר הירקות וישאיר את השום והבצל. ואולם רשאי 

 )שבת ד קפ, קפח(לאוכלם לאלתר.  רלהוציאם כדי לתת לאחֵ 
 

ברירה. למשל, דגי בהן שייך  ,כל אחת ניכרת בפני עצמהאף ש - חתיכות גדולות
ִרי גדולים, וחפץ בדג בורי, לא יוציא את המושט, כיון  ו  מו שט גדולים, ודגי ב 

 )ג רפד( שנחשב כפסולת בשבילו, אלא יקח את הבורי וישאיר את המושט.
 

קערה עם מיני פירות, והמין שחפץ בו מונח למטה, רשאי  -להגיע לפרי שחפץ 
 )שבת ד קפ(להוציא את הפירות המונחים למעלה, כדי להגיע לפרי שלמטה. 

 

 מתוך אוכל ופסולת אוכל

 כי. ן עם מעט מאכללימון, רשאי להוציא את הגרעין בו גרעי שנמצא ירקות סלט
ט"ז, פרי ) .יחדאוכל והפסולת הולא כש, מן האוכלהוא כאשר מפריד את הפסולת  דרך ברירה

 (. ג שיד, סא, סבשיט ס"ק נהסימן משנ"ב  .מגדים ועוד
 

 מין אחד

מין מאכל אחד המבושל באופן אחיד, ויש בו חתיכות גדולות וקטנות,  -גדול וקטן 
למשל, דגי  אין בו איסור בורר, ורשאי להוציא את החתיכה שאינה נראית לו.

 )שבת ד קפח(מושט גדולים וקטנים, וחפץ בדג הגדול, מותר להוציא את הדג הקטן. 
 

 ,חתיכות בשר שונות או, בהם חזה, שוק, כנפיים וכיוצא -חתיכות עוף ובשר 
מיוחדים כקורקבן  םאבל חלקי נחשבים מין אחד ואין בהם איסור ברירה כלל.

 )שבת ד קפט(בם למינים שונים. יחשיש להוכבד המעורבים עם שאר חתיכות, 
 

יחד, וחפץ  ותהמעורב ,נותומטוג ות, מבושלויותצלות חתיכ -צלי, מבושל ומטוגן 
 )שבת ד קפט( במבושל ובצלוי, אסור להוציא את המטוגן, לפי שהוא נחשב כפסולת.

 
חתיכות שנחרכו בבישול, נחשבות פסולת ואסור להוציאן  -מבושל וחרוך 

 )ג רפד(מהחתיכות המבושלות כראוי. 

 
להחשיב את יש תפוחים מתוקים וחמוצים ואינו חפץ בחמוצים,  -מתוק וחמוץ 

 )ג רפד. שבת ד קפט(החמוצים לפסולת. 
 

 להמנע מאיסורים

ברר אוכל מתוך פסולת על דעת לאכול מיד, וחזר בו ורוצה לאכול לאחר זמן, יש 
 )ג ערב(אומרים שעבר על איסור בורר, ולכן יזהר שלא לעשות כן. 

 
ברר על דעת לאכול מיד, ואכל מיד, אלא שנשאר חלק מהמאכל, אין בזה איסור. 

 )ג ערב(ובלבד שלא יערים מתחילה לברור יותר מהכמות שצריך. 
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עבר וברר אוכל מתוך פסולת על דעת לאכול לאחר זמן, טוב שיאכל מיד את מה 
 )ג רסט(שברר, כי יש אומרים שבזה הוא מתקן את עוונו שברר באיסור. 

 

 מתעסק

לפניו תערובת של אוכל ופסולת, ושלח ידו ליקח אוכל, ובטעות לקח פסולת,  היתה
 )ג רעד(בגדר מתעסק[.  ]והריהולא עבר על איסור בורר, כיון שלא חשב לקחת פסולת 

 

 ברירה בדבר לח

כיון שאין כאן  בפני עצמו, לא שייך בו דין בורר, וניכר ,כל דבר המונח במשקה
שני דברים המעורבים יחד, אלא כל אחד ניכר בפני עצמו. ולכן מותר להוציא 

וצפים  משקהשנפלו ליתוש ואו פקק שנפל למשקה, וכן זבוב שקית תה מכוס תה, 
: "אין ברירה בלח, וגם את הִצרעה ישלח". ]רבי יום טוב צהלון[מהריט"ץ ועל זה הליץ ה. למעלה

. ויש להזהר מאוד, בפרט (, רלו)שבת ד רלבת היתוש יחד עם מעט משקה ואולם טוב להוציא א
בימי הקיץ החמים שמצויים יתושים, ולכן יסתכל טוב במאכל ובמשקה קודם שמכניסם לפיו, 

בהלכה  כשרות המטבח")עיין בחוברת  אכילת שקצים.של כדי שלא יכשל בכמה וכמה איסורי תורה 

 (ובאגדה"
 

ו גרעינים, אם בהסוחט לימון לכוס תה ונפלו או  ,לחםמשקה שנפלו בו פירורי 
, לפי אך אם הם שקעו למטה, אין להוציאםהם צפים למעלה, מותר להוציאם. 

. ואולם, רשאי להעביר את המשקה לכוס אחרת, שהם קטנים ולא ניכרים כל כך
והטעם בזה,  אבל לקראת הסוף, יניח את המשקה עם הפסולת בכוס ולא יעבירנו.

עתה שהפסולת מעורבת הרי  ואין זה בורר, אבלבמשקה  מעורבת הפסולתחילה לא היתה כי מת
 ()שבת ד רלג, רלו .זה בורר

 
 לכלי, מכלי בנחתיין  לערות מותר: שיט סי"ד( )סימן ערוך לחןדין זה דומה למה שכתב מרן בש

 באחרונה יוצאותה קטנותטפטופים[ ] צוצותינ לירד ומתחילים הקילוח שכשיפסוק שיזהר ובלבד
 .בורר שהוא יחותמוכאלו  ניצוצות, כן יעשה לא שאם ,השמרים עם ויניחם יפסיק, הפסולת מתוך
 ע"כ.

 
מן ואינו חפץ בהן, מותר ניכרות בפני עצגדולות וחתיכות בשר וירק מרק שיש בו 

, אך הוציאן לבדןאולם אם אין החתיכות ניכרות בפני עצמן, אסור ל .להוציאן
]החתיכות ופסולת  ]מרק[נמצא שבורר אוכל אז להוציאן עם מעט מרק, שרשאי 

 )שבת ד רל. ג שה(. כנ"ל מותרהוא ש]מרק[, מתוך אוכל  הקטנות[
 

ורוצה  יכרות בפני עצמן,ואינן נגדולות  נןשאימרק שיש בו חתיכות בשר וירק 
עולים מהסיר וכשנוטל במצקת וחתיכות בפני עצמן,  ולהגיש לשלחן מרק בפני עצמ

 ישארו במצקתשכדי לדופני הסיר להטות את המצקת לו מותר לו ירקות עם מרק, 
וכן מותר גם לברור במצקת מנוקבת  .)מנוחת אהבה ב רנג( ירד לסיר המרקרק החתיכות ו

ומותר  ,, אין כאן אוכל ופסולתיהםבשת חפץשכיון שאת החתיכות מתוך המרק, 
 ()שם. שבת ד רלא .להפריד ביניהם

 
מותר לשפוך את השמן הצף למעלה, שהואיל והשמן בפני עצמו  - קופסת טונה

והדגים בפני עצמם, אין בזה ברירה. אולם אם הדגים מרוסקים ומעורבים עם 
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השמן, ישפוך את השמן עם מעט מהדגים, שאז בורר פסולת ואוכל מתוך אוכל, 
 )ג שיד(או שיוציא את הטונה במזלג וישאר השמן בקופסה. 

 

ן  ן וכיוצא -ֶלב ֶ כיון שהמים מופרדים . בו מותר לשפוך את המים הצפים בגביע הֶלב ֶ

שמה ששופך החוצה הוא הפסולת ונשאר בידו  גם יש אומריםואינם מעורבים יחד עם הלבן. ו
הרי רבים מערבבים הלבן עם המים ואוכלים, שהאוכל, והרי זה כבורר אוכל מתוך פסולת. ועוד 

מותר שאו מים צלולים,  ןיי, ס"י(שיט )בעיניהם פסולת, והרי זה דומה לדין  ואין המים נחשבים
י בלגם לרוב בני אדם  יהלשת יםהואיל וראוים, דקי םסמייק הםשיש ב אף סננת,במ םלסננ

 )שבת ד רכט(הסינון. 
 

, משום שהמלפפונים םמותר לשפוך את המים שבה -מלפפונים כבושים וזיתים 
)שביתת השבת, קצות השלחן,  עצמם ואינם נחשבים מעורבים במים.והזיתים ניכרים בפני 

 שמירת שבת כהלכתה, פסקי תשובות ועוד. שבת ד רל(
 

 ברירה בעת האכילה

, מצא פסולת באוכל ,פיולגיש את האוכל בא להכשדהיינו  ,ממש תואכיל תבעאם 
 למשל:פסולת, מפני שאין זו דרך ברירה אלא דרך אכילה. ה תמותר לברור א

גרעין של לימון, מותר להוציא את הגרעין.  מצא בעת אכילתוהאוכל סלט ירקות ו
 שבת ד קצב, קצד,עיין ) קודם שאוכל ממש. לפניואת הגרעין בעת שהסלט מונח  וציאלא יאבל 
 .כן השיב לי מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"או . ובמנוחת אהבה ב רכה(רכבקצז, קצה, 

 
 נקרא ןשאי ,האוכל מן פסולתה מותר לברור ,ממש אכילהה עתב ,אבולעפיא רבנו יעקבתב כ

, ולא כמהריט"ץ אכילה דרך אלא ברירה דרךזו  איןש ,מלאוכלו הפסולת ומעכבו לאוכש למי בורר
 ראוי יהשיה אכילה קודם מתקןכש אלא בורר שייך שלא כתב חביב בן מ"מהר גם .שאוסר
 ר.מות ,פיול יכנס שלא הפסולת את מעכב אכילה בשעת אם אבל ,מלאכה דרך שזוהי לאכילה

הרש"ם , כמבואר במוהר"ן א"ריטבה ,ן"רמבמהן מדויק כ. וקובץ על ידבו דוד בית ת"שוב וכתב וכן
 .)סימן שיט ס"ד(משנה ברורה בביאור הלכה בו
 

 בראס עדיןש סייםך א ,הנ"ל אפיעלאבו י"מהרדעת  אתבאר ונימק החיד"א בברכי יוסף והנה 
רבנו תב על זה כו. אכילה בשעת אפילור אסול משמע הפוסקים סתמותכי  ,מחוורת אינה זו

 שני אוכל מתוך פסולת ררוב בענין ישש ,יל : ונראה(מח סימן ב"ח)חיים  לב ת"שוב י"פלאג חיים
 פונה הפסולת םע המאכל בעוד ל כל פניםע ,ולאלתר האוכל בעת הואש הגם יכ ,אחד, אופנים
, האכילה בתוך בירור שום יבל אוכל ואז ,לגמרי האוכל נקי שיהיה כדי סולתהפ לברור להבתחי

 א, אלמסירו אינו בורר איסור ומשום ,באוכל שיש פסולת זדמןכשי םאול. ואסור בורר ודאי זה
 ואין הוא גמור מותרבזה  ,ומשליכו לוקחו בו שהפסולת האוכל לידו ובבוא ,וכדרכו רדכס אוכל

ך לתו החמוצים המיםאת  לתת כדיבשבת ם לימוני יםסוחטכש ראה לינ וכן .כלל בורר זה
 ברירה שזהו, האכילה קודם ולהוציאם אותם לברור שאין נראה, הגרעינים נופלים ואגב ,המאכל
אם נצרף וכל שכן  עי"ש. .בורר זה אין ,הפסולת מסיר אם ,ממש אוכל שהואבעת  כן לא. גמורה
 ,הראשון הישעי נורבהם: ותר, ללאת מתוך אוכל ולסהמתירים לברור פהראשונים דעות את 
 .א"והרשב מלוניל אשר נורב ,ההשלמהורבו בעל  מאיר בר ףיוס נורב

 

 פריבולעת ת
כיון שעומדת וניכרת בפני עצמה, האוכל פרי או ירק ומצא בו תולעת, מותר להוציאה. 

 קצא()שבת ד  וגם בשעת האכילה ממש, אין איסור בורר.
 

 ברירה במחובר

, פסולת שמדרך ברייתה היא מחוברת עם האוכל, מותר לבוררה כדי לאכול לאלתר
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הדגים. אבל עצמות . על כן, מותר לברור את העצמות מתבורתעכי אין זה נחשב 
וציאם עם המאכל בצלחת, לא יבררם לסלקם משם, אך מותר לה שנפרדו ומעורבות

 שבת ד קצו( .)ה"ע ד פז .יאכלם בטעות, כדי שלא ממש כל בעת האכילהואמה
 

מותר לתלוש את הנוצות מהעור, ואת השער מרגלי הבהמה, לצורך  -נוצות ושער 
בישול. וגם כיון לפי שאין דרך מלאכת גזיזה לאחר  ואין בזה איסור "גוזז",אכילה לאלתר. 

 )שבת ד רא(שנתרככו בבישול, הרי הם כתלושים. 
 

מותר להוציא את העור מהעוף, ואת השומן מהבשר, אף למי שמקפיד  -עור ושומן 
 )שבת ד קצה(כיון שהכל מין אחד, וגם הם מחוברים בהם. שלא לאוכלם. 

 
ואין צריך להכניס  מהאבטיח,מותר להסיר את גרעיני האבטיח  -אבטיח גרעיני 

 )שבת ד קצה(את האבטיח לפיו ולהוציא את הגרעינים. 
 

 וביציםקילוף פירות 

 מלפפונים וכיוצא ,תפוזיםאגסים, ם מחוברת לפרי ממש, כתפוחים, פירות שקליפת
, מותר לקלפם אפילו על דעת שלא לאוכלם לאלתר, שאין זה אלא כחותך בהם

פירות שקליפתם אינה מחוברת ממש, אולם מגוף הפרי, ואין בזה איסור בורר. 
 רק על דעת לאוכלם לאלתר., מותר לקלפם בזה כשום, בצל, אגוז, ביצה וכיוצא

ואף שבורר פסולת מתוך אוכל? מכל מקום כיון שזו דרך אכילתם, שהרי אי אפשר לאוכלם 
 (. ג תפז, רלאשבת ד קצב .)ה"ע ד פדמבלי להוציא את הקליפה שעליהם מכל צד, הרי זה מותר. 

 

 פרי רקוב. עוקץ. גרעין.

דעת לאכול את השאר פרי הרקוב בחלקו, מותר לחתוך את החלק הרקוב על 
מותר להוציא את העוקץ שבראש הפרי כן . ואלתר, שהרי זה כקולף פרי מקליפתול
 . ג שיז(ג)שבת ד קעט, קצ .שאוכלבעת  הגרעיןאת ו
 

 אשכול ענבים

את הענבים הטובים ויאכלם שיש בו מעט ענבים רקובים, יתלוש אשכול ענבים 
 נורמשא ומה פסולת מתוך אוכל.לאלתר, ולא יתלוש את הרקובים, שנמצא בורר 

 )שבת ד קעט( עור ושומן, שמחוברים ממש בחתיכה., היינו כעצמות דגים ושאין ברירה במחובר
 

 עלי חסה

מותר לתלוש את העלים הרקובים החיצוניים המחוברים לקלח החסה, כדי להגיע 
לעלים הפנימיים הטובים ולאוכלם לאלתר, שהרי זה כקולף פרי מקליפתו. אבל 
אסור לתלוש את העלים הרקובים הפנימיים, שנמצא בורר פסולת מתוך אוכל, 

ותר לחתוך חלקים מ וכן )שבת ד קפט(אלא יקח את הטובים וישאיר את הרקובים. 
 על דעת לאכול את השאר לאלתר, וכנ"ל בפרי רקוב. פגומים מהעלה

 

 שטיפת פירות

שכך דרך  מותר לשטוף פירות וירקות מהלכלוך שעליהם על מנת לאוכלם לאלתר.
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 אכילתם לרוחצם תחילה ולאוכלם, וכקולף פרי מקליפתו ואוכלו. וגם אין זה אלא ניקוי בלבד,

 )שבת ד ריז(וכמדיח כלים מהלכלוך הדבוק בהם, שאין בזה בורר. 
 

אין להשרות פירות וירקות במים כדי להסיר את הלכלוך והעפר הדבוק בהם, אבל 
אם לא דבוק בהם לכלוך, יש להקל לשרותם מפני הריסוס והאבק שעליהם 

 )שבת ד רכא(ולאוכלם לאלתר, מאחר ואינם נראים בעין ואין בהם ממש. 
 

 הסרת עטיפות ותוויות

מותר להסיר את תוית המאפיה הדבוקה בחלה, והנייר שעל הארטיק, והניילון 
, על דעת לאכול לאלתר, שהרי זה כקולף האגוז מקליפתו. בזה שעל הנקניק וכיוצא

 )שבת ד קצד(
 

 ספרים. בגדים. כלים.

 המעורביםשונים כשם שיש איסור בורר במאכלים, כך יש איסור בורר בספרים 
. על כן, יקח את החפץ שצריך להשתמש בו לאלתר, בבגדים וכלים וכן, זה בזה

 )שבת ד רד(וישאיר את החפץ שאינו צריך. 
 

כפיות, ורוצה להביא לשולחן מעט מזלגות ולמשל: היתה לפניו תערובת של הרבה 
 יקח את המזלגות. הכפיות אלא מזלגות, לא יוציא מן הערימה אתרק 

 
את הסכינים לבד,  למייןסכינים, כפות ומזלגות המעורבים יחד, מותר  -סכו"ם 

ואף שאינו משתמש הכפות לבד והמזלגות לבד, כל סוג במקומו לצורך סעודה הבאה. 
? מכל מקום כיון שאין כאן אוכל ופסולת, שהרי כולם שווים בעיניו, שאת כולם בהם לאלתר

אינו צריך עתה אלא למחר. ובצירוף שכל אחד ניכר בפני עצמו, ואין צריך מבט חודר להבחין 
 )שבת ד רד(ביניהם, יש להקל. 

 
)שבת ד מותר למיין חומשים וסידורים המעורבים יחד ולהחזירם למקומם  -ספרים 

ועל כל אדם לדעת שעליו להחזיר את הספרים שלמד בהם למקומם, ובזה ימנע  .רד(
 ביטול תורה מאחרים, שלא יצטרכו לחפש אחריהם.

 
 .לב, כדי לקחת את הבגד הפנימימותר להסיר את הבגדים העליונים מהקו -קולב 

 )שבת ד קפ(

 
 

  מלאכת טוחן 

 הגדרת המלאכה

הדך במדוכה פלפל או כל סוג תבלין, עובר הטוחן בשבת חיטים או שעורים, או 
 מן התורה על מלאכת טוחן.

 

 חיתוך ירק דק דק -תולדת טוחן 

כשם שמלאכת טוחן מהותה לפורר הדבר ולחלקו לחלקים קטנים מאוד, כך החותך 
תולדת טוחן. אולם לא נאסר לחתוך  ו ירק דק דק לחלקים קטנים, הרי זופרי א
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ר, אבל אם אוכל או מאכיל לאחרים לאלתר, דק דק, אלא כשאינו אוכל לאלת
הרי זו ו מותר לחתוך דק דק, שלא נאסר לאדם לאכול מאכלו חתיכות קטנות,

 דרך אכילה.
 

שאינו נאכל חי, בירק רק  הואדק דק  האיסור לחתוךיש להבהיר, כי לדעת רבים מהראשונים, 
, אבל פרי או ירק הנאכל חי, מותר לחותכו דק דק, כי זהו דרך בהם כתפוח אדמה, תרד וכיוצא

]כן דעת: התוספות, הרמב"ם, הרמב"ן, הרא"ה, הריטב"א, תוספות רי"ד, העיטור, הרא"ש, התרומה, המאירי אכילה 

כתבו, שאם חותך דק דק לאכול לאלתר,  ]הרשב"א, הר"ן, המאירי, נימוקי יוסף[. ואף המחמירים ועוד[
ורבים  )סימן שכא סעיף יב(וכן פסקו הרמ"א  "שאין מי שחולק בזה".מרן הבית יוסף:  מותר. וכתב
. ]הב"ח, המגן אברהם, הגר"א, רבנו זלמן, פרי מגדים, מאמר מרדכי, אגלי טל, ערוך השלחן ועוד[ מהאחרונים

העיד שכך המנהג לחתוך פירות וירקות דק דק להכין  )שנה ב משפטים אות ב(ובספר בן איש חי 
 )שבת ד רנה, רסט(מהם סלט ולאכול לאלתר. 

 
מותר לחתוך ירקות דק דק לסלט, ובלבד שיחתכם על  ומכאן למדנו הלכה למעשה:

דעת לאכול לאלתר. אבל נשים החותכות את הירקות דק דק בליל שבת קודם 
ל סעודה נותנות לימון ומלח בסלט, אינן הסעודה, לצורך שלושת הסעודות, ולפני כ

עושות נכון על פי ההלכה, ויש להבהיר להן שיחתכו רק סמוך לסעודה, או שיחתכו 
ומכל מקום מי  חתיכות גדולות ולא דק דק, שבאופן כזה אין צריך שיהיה לאלתר.

סלט זה בשבת. מלאכול לו שעבר וחתך את הירקות דק דק שלא על מנת לאכול לאלתר, מותר 
 )שבת ד רנה, רסה(וכפי שיבואר להלן. 

 

 פומפיה. קרש חיתוך.

משום , לאלתרלצורך אכילה אפילו או בכותש שום,  אסור להשתמש בפומפיה
מותר לחתוך על גבי קרש חיתוך ללא חשש.  ,אולם. לטחינה יםהמיוחד םכלי םשה

 )שבת ד רסו, רסח. ה"ע ד קכ(
 

 מקצץ ביצים
 )ג שצב(]כלי הפורס את הביצה לפרוסות דקות[. מותר להשתמש במקצץ ביצים 

 

 סלייסר

ואין בזה משום , לאלתר להכין סלט ירקות דק דק בסלייסר כדי לאכול רתמו
 מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א()תשובת חשש מעשה של חול. 

 

 ריסוק פירות וירקות

, לאכול בהם המזלג בננה, אבוקדו, עגבניה וכיוצא מותר לכתחילה לרסק בשיני
לאלתר, ואין להחמיר בזה כלל, כי כן דעת רבותינו הראשונים, השלחן ערוך, 

וכל שכן שמותר לרסק תפוח אדמה מבושל עם הביצה  הרמ"א ורבים מהאחרונים.
 .]טשולנט[ שבחמין

 
ואף שיש מי שרצה להחמיר בריסוק הבננה, מכל מקום רבים מהאחרונים חלקו עליו. ובשו"ת 
אגרות משה פיינשטיין כתב: חומרה זו היא נגד הרמ"א שכתב במפורש להתיר לחתוך ירק דק 
דק כשעושה כן לאלתר, וכן דעת רבים. ועוד, שאף מי שהחמיר, זהו דוקא כשעושה מהם כעין 

לטחינת קמח שמחלק גוף אחד לגופים רבים, אבל המרסק בננה או  פירורים דקים שדומה
אבוקדו במזלג שהכל נעשה כחתיכה אחת רכה, לכל הדעות יש להתיר בזה. ולכן דעת המחמיר 
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בזה אינה מובנת כלל, והיא דעת יחיד נגד כל הפוסקים ונגד המנהג שנוהגים להקל, וכן העיקר 

: ובפרט שיש לצרף ל"זצוק "למרן הראש הוסיףעכ"ד. ולהתיר כשעושה כן על מנת לאכול לאלתר. 
כאן דעת רבים מהראשונים הנ"ל, שאין איסור טוחן בירקות הראויים להאכל חיים, ומותר 
לחותכם דק דק אפילו שלא לאלתר, וגם מרן הבית יוסף צירף דעתם להיתר הכנת סלט דק דק. 

מחלוקת על דברי הרשב"א ומרן ולמה לנו לגבב חומרות של מיעוט פוסקים, ולבדות מלבנו 
והגר"א ושאר אחרונים שהתירו לחתוך דק דק לאלתר, כדי "א השלחן ערוך והרמ"א והב"ח והמג

להחמיר נגד המנהג שנהגו עד כה להקל, וכמו שהעידו בגודלם רבותינו האחרונים. והמחמיר 
 כ. שבת ד רנה, רסא()ה"ע ד קיז, קשלא לרסק פירות לאלתר, אינו אלא כמביא חולין לעזרה. ע"כ. 

 

 אין טוחן אחר טוחן

כל דבר שנטחן וחזר ונדבק, מותר לטוחנו שוב, כיון "שאין טוחן אחר טוחן". ולכן, 
היה קמח. וכן מותר לפורר ביד  מותר לפורר לחם לפני התרנגולים, כיון שמתחילה

נעשו גושים. וכן נדבקו וסוכר וטבק שאו  דק מלח, ]אבל לא במכתשת[בסכין  וא
 )שבת ד רנא(מותר להמיס כדור בליעה. 

 

 גס מלח
בתוך שני שינויים, כגון שירסקו בידית הסכין ובמלח גס שלא נטחן, מותר לרסקו 

 (. שבת ד רנא)סימן שכא ס"ח. אסור ן,סכיד הבחו דק דק ורסקל אבלשלחן, הצלחת או על 

 

 גידולי קרקע

אין טוחן באוכלים אלא בגידולי קרקע. על כן, מותר לחתוך בסכין בשר או גבינה  
 )סימן שכא סעי' ט, י. שבת ד רסז(צהובה דק דק, אף שאינו אוכל לאלתר. 

 
 

  מלאכת לש 

 הגדרת המלאכה

אותם יחד, הרי זה עובר מן התורה על מלאכת  ]מערב ולש[הנותן מים וקמח ומגבל 
כדעת רוב  "לש". אבל אם רק נתן מים לקמח ולא גיבלם יחד, עבר איסור מדרבנן.

 התורה.ן חייב ממרבי שדעת הראשונים שפסקו כרבי יוסי ברבי יהודה ולא כ

 

 רוטב בתבשיל

מותר לתת רוטב לתבשיל מרוסק, כגון לתפוחי אדמה מרוסקים, ולערבם יחד היטב 
והטעם בזה, שכשם שבדבר מבושל אין איסור . שכא, שבת ד עדר( וף סימן)תשובת הרמב"ם, בית יוסף ס

וטחינתו נוחה מאוד ואין שם מלאכה עליה, כך גם אין שם  ,טוחן, כי כבר נעשה רך בבישול
 )ארחות שבת רלב( .)משנה ברורה( . ועוד שאין זה אלא תיקון מאכליש()החזון אלישה עליה 

 

 . כבד קצוץ.סלט ביצים
כמו ו שיערב ביצים קצוצות עם בצל קצוץ ושמן, באופןמותר להכין סלט ביצים, 

לאלתר באותה  כוללאבשביל כבד קצוץ עם בצל קצוץ ושמן,  לערבכן מותר 
מעמר. ומותר גם איסור לש, ולא משום איסור ואין בזה לא משום  ,סעודה

ואין וכן להחליק סלט חומוס בצורה נאה, להשוותם ולהחליקם יפה בצורה נאה, 
 )שבת ד רסד, רעו, רעז, רעט(ממרח. איסור בונה, ולא משום איסור בזה לא משום 



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  777  |  ב

 

 וסילן אגוזים בדבש
 שבת ד רלז(שיט יז. )מותר לתת שומשומים, אגוזים ובוטנים לתוך דבש או סילן בשבת. 

 

 יםבסלט שמן, לימון, חומץ ומיונז

מותר לערב מיונז חומץ לסלט ירקות החתוך דק דק. וכן מותר לערב שמן, לימון ו
מותר לערב מיץ וכן  תפוחי אדמה, ביצים ומלפפון חמוץ. לתערובת של חתיכות

שהחתיכות ניכרות ואינן נבללות ל שכ בזה, כיוצאכל תפוזים לסלט גזר מגורד ו
)שביתת השבת, תורת השבת, אשל אברהם מבוטשאטש, יד משום לש. איסור עם המשקה, אין בזה 

 מנוחת אהבה ח"ב עמוד שז, ועוד(. יוסף ועוד. שבת ד רפב
 

 הכנת מיונז ורטבים - בלילה רכה

 רעג, רעז()שבת ד שאר מיני רטבים שבלילתם רכה. וגבינה עם דבש בכח מותר לטרוף 
 

ויאכל סוכר ומלח. ויערב בכף בנחת, , חרדל, שמן, חיות מותר להכין מיונז מביצים
יש לאלתר. ואף שמן הדין רשאי היה לערב אפילו בכח כי זו בלילה רכה, מכל מקום מאחר ש

 )שבת ד רעג, רעז( יערב אלא בנחת.ויש טורח גדול כדי לערבו, לכן לא שמן, ודרך השמן לצוף,  בו
 

 טרופה ביצה

מותר לטרוף ביצה חיה בכוס במהירות בכח ותנופה רבה עם מעט סוכר וקקאו 
)רבנו  להטעימה, כדי לצחצח את קולו שיהיה חלק ונעים לתפילה וקריאת התורה.

 חננאל, הרמב"ם, תוספות, הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן ועוד. שבת ד עדר(
 

  קפהקצף ב -קפה הפוך 
מה שיש נותנים קפה או נס קפה וסוכר עם מעט מים או חלב ובוחשים בחוזקה, 
ונעשה המשקה מוטעם יותר ועם קצף רב, מותר לעשות כן בשבת, ובפרט ששותים 

)ח"א ועיין בשו"ת תפלה למשה ]ואין בזה איסור משום לש, כיון שהבלילה רכה. אותו לאלתר. 

היא נימוחה, לכן אינה והחלב שכיון שלישה זו לא מתקיימת, שהרי מיד שנותן את המים  סימן נ(
, וחצי שיעור בשבת אסור גרם[ 24]התורה הוא כגרוגרת ן שיעור לישה מש עודאלא מדרבנן, ו

 [לאלתר, מותרת.מוך על הרשב"א שלישה לצורך מדרבנן. ובאופן זה, בודאי שיש לס
 

 מטרנה

שהבלילה  מאבקת חלב או מאבקת סימילאק ומטרנה כדרכו בחול.מותר להכין חלב 
 )שבת ד רפ, רפא(ממיסה את האבקה, ואין בזה משום לישה כלל. 

 

 חילבה

מותר להוסיף מיץ לימון ומיץ עגבניות עם תבלינים לתוך חילבה, ומותר לטרוף 
 פד()שבת ד ר ובפרט כשאוכל לאלתר.אפילו בכח, כי מטרתו שיהיה רך ודליל יותר. 

 

 טחינה

מותר להכין טחינה על ידי שמערב בטחינה הגולמית מים, מיץ לימון, מלח ואבקת 
, לא כן ת חלקי חומר יבש אלו באלודבקההוא  לשהרעיון במלאכת הנה והטעם לזה, כי שום. 

מעט  נותןר שאכ שבתחילהואף ל. שתהיה ראויה לטיבו בטחינה מטרתה לרכך, כדימים ת נתינ
מתקיימת, שהרי מוסיפים לה עוד מים שה אין הלימאחר והיא נעשית עבה, מכל מקום  מים,

 שו. ג תה(עמוד ב לק ח מנוחת אהבה ,לציון אור) ., הרי זה מותרוחוזרת להתרכך כבתחילה
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 ג'לי

מותר להכין ג'לי בשבת, על ידי שמערב אבקת ג'לי במים רותחים שבכלי שני, 
האבקה הכל נשאר את  כשמערבבזה משום לישה, כיון שואין ונותנו במקרר והוא נקרש. 

 )שבת ד רפא, שא(נוזל, ומה שאחר זמן נעשה סמיך, אין זה אלא גרמא בעלמא. 
 

 אין לישה בלא משקה

. על כן, מותר לרסק כמה מיני פירות חיצוני אין איסור לש בלי תערובת משקה
פירות, משקה חיצוני בלתת גם רשאי  כמו כן,ו. היוצא מהם המיץאף שמתערב יחד 

 )שבת ד רפו(יערב בנחת ולא בכח.  ךא
 

 הדבקת שיניים תותבות

המרכיב פלאטה של שיניים תותבות בפיו, ופעמים שהיא זזה ממקומה ומפריעה 
באכילה ובדיבור, מותר לתת אבקה המדביקה אותה לחניכיים, אף שהאבקה 

הלישה נעשית כלאחר יד, וגם אינה כי  מתערבת ברוק, ואין לחשוש בזה משום לישה.
. שני איסורי דרבנן שבודאי מותר, כמבואר להלןב 'פסיק רישיה דלא ניחא ליה'מתקיימת, והרי זה 

 )ציץ אליעזר, שרגא המאיר, שבט הלוי. שבת ד רפה(
 

 מי רגלים על עפר

מים לקמח בלי אף שהתבאר לעיל שאפילו רק נתינת ועפר. המותר להטיל מי רגלים על 
אסורה מדרבנן? מכל מקום כאן שאינו נותן את מי הרגלים בידיו, אפילו אם היה  ,לגבלם יחד

וכל שכן שיש "פסיק רישיה" שודאי יתגבל העפר, כיון שלא איכפת לו מזה כלל, מותר, כדלהלן. 
שכא סקנ"ז, סימן )משנ"ב  כאן גם כבוד הבריות שהוא זקוק לעשיית צרכיו, שבודאי יש להקל יותר.

 ן איש. שבת ד רפז(חזו
 
 

  מלאכת גוזז 

 הכנת אריגים למשכן

בבניית המשכן הוצרכו לאריגים מצמר עיזים בשביל בגדי הכהונה ולפריׂשת יריעות 
 ללבנו, לצובעו ועוד. ,את הצמר על המשכן, ולשם כך הוצרכו לגזוז

 

 שערות שתי

התורה משום תולדת גוזז. ן , חייב מ]מספריים, מכונה וכדומה[הגוזז שתי שערות בכלי 
 כדלעילמדרבנן רק ואף שאינו צריך לשער, אין זה נחשב "מלאכה שאין צריך לגופה" האסורה 

 )רמב"ן. שבת ג שנה( עצמו, נחשב מלאכה הצריכה לגופה.את ומייפה  , כי מאחר ומתקןחורשבמלאכת 
 

 לבן מתוך שחור

הגוזז אפילו שערה אחת לבנה מתוך שערותיו השחורות, חייב. כיון שאפילו בשערה 
אחת אדם מקפיד שלא יהיה נראה כזקן. ומלבד איסור שבת, עובר גם על איסור 

עצמו את אסור לאיש לתקן דהיינו שמן התורה של "לא ילבש גבר שמלת אשה", 
ללקט אפילו שער אחד בתיקוני נשים. וכן פסק מרן בשלחן ערוך: "אסור לאיש 

 ו()סי' שמ ס"א. יורה דעה קפב ס" ".לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש גבר שמלת אשה
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 סירוק במסרק

שלא  י אפשרשא : "אסור לסרוק במסרק בשבת,)סימן שג סכ"ז(פסק מרן בשלחן ערוך 
כתב בספר ישועות יעקב, ראיתי אנשים  :)ס"ק פו(". וכתב המשנה ברורה יעקרו שערות

מקילים לסרוק ראשם בשבת, וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם, ואוי לעיניים 
שכך רואות לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידים. ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר 

 על זה, אולי ישמעו ויקחו מוסר. ע"כ.
 

 מברשת רכה או ששיניה רחוקות

. וכן מותר להשתמש )ה קט( ]העשויה משערות[מותר לסדר את השיער במברשת רכה 
)כן במברשת ששיניה רחוקות אחת מהשניה, משום שאין זה ודאי שיתלשו שערות. 

הראשון לציון הגאון רבנו בבית בנו הלכה למעשה בשיעור שמסר  ל"זצוקהורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
 (שליט"א רבי עובדיה יוסף ה'תשמ"ט, בשבת חתן בר מצוה לנכד ראש חודש אלול -בליל שבת א יצחק יוסף שליט"

 

 סידור השער ביד

מותר לסדר שערותיו בידים. וכן מותר לאשה לחלוק את שערות ראשה בידיה 
ואם מותר לקלוע צמה או להתירה בשבת, )שבת ה יג( ולהפרידן זו מזו, ולעשות כמין שביל. 

 לתת קרם או להתיז ספריי על השיער, עיין להלן במלאכות בונה וסותר.וכן אם מותר 
 

 הסרת פלסטר

 )שבת ג תג( מותר להסיר פלסטר הדבוק במקום שיער, אף שבודאי יתלשו שערות.
 

 תלישת נוצות

וגם כיון שבבישול  בדבר מבושל.לפי שאין דרך גזיזה מותר לתלוש נוצות מעור עוף מבושל. 
 )שבת ד רא(התרככו הנוצות במקום חיבורם, הרי הם כתלושים, ואין בהם איסור תולש. 

 

 צפרנייםתלישת 

ישימו לב שלא  ,פורניהםלכסוס את ציבימי החול רגילים וה .אסור לתלוש צפרניים
 אבל ביד תולשהל מותר, אותו ומצערת רובה שפרשה פורןיצאולם ו .שבתב לכסוס

 ה"ע ד רלו(טז.  ףסעי תשא כיב  שנה חי איש בןסימן שכח סל"א, ) כמספריים וגוזז. בכלי לא
 

 אדםהעור תלישת 

בראשי אצבעותיהם או ש. והרגילים לכסוס את העור האדם עוראת אסור לתלוש 
 )ה"ע ד רלו(. שבתב עשו כןבשפתיהם, ישימו לב שלא י

 
 

 "שומר שבת כדת מחללו"
אדמו"ר אחד ישב עם קהל חסידים גדול בליל שבת קודש, ויחד זימרו בקול נעים את 

נעצר , "כל שומר שבת כדת מחללו"כאשר הגיעו למילים  ."..."כל מקדש שביעיהזמר: 
כשהוא מפנה את מבטו אל , , שוב ושוב"מחללו", האדמו"ר וחזר על המילה "מחללו"

היה כוסס מהרגלו ו ,עמד אחד מהנוכחים פינה מסוימת. באותה פינה, במרחק רב,
והבין לפתע התעשת  ",מחללו"על המילה  ושובשוב חוזר ששמע את הרבי כ. וציפורני

, מיד הפסיק והוציא את ידו מהפה .שהוא מחלל את השבת בזה שהוא כוסס ציפורניים
 )שבת כהלכה( המשיך הרבי בניגון הזמר בסדר הרגיל. ואז
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  ן  מלאכת ְמַלב ֵּ

 הגדרת המלאכה

ן.  ב ֵ  ה"י(משבת ט "רמב"ם פה)המכבס צמר במים, עובר על מלאכת ְמלַּׁ
 

ן   כיבוס בגד -תולדת ְמַלב ֵּ

ן.  עלהתורה ן המכבס בגד במים, עובר מ ב ֵ אינו עובר על אב מלאכה, ]ותולדת ְמלַּׁ

ואולם אסור גם לנקות בגד אלא להסיר הלכלוך[. את הבגד משום שאין הכיבוס בא ללבן 
ְלק וכדומה, אבל מותר לנקותו בבד יבש או  בשפשוף בלי מים או באבקת טַּׁ

 הי"א. סימן שב ס"ה. שבת ו צה. ב עב(ט "רמב"ם פה)בהעברה ביד בלי שפשוף. 
 

הסוחט בגד מהמים, הרי הוא כמכבס, כי הסחיטה היא חלק מצרכי  -סחיטה 
 (רמב"ם)]וכמו שההגסה בתבשיל, היא חלק מצרכי הבישול[.  .הכיבוס, שעל ידה מתנקה הבגד

 
 בלי לשפשפו.אפילו מועטים על בגד לנקותו אף  אסור לתת מים -מים על בגד 

בגד ואולם שכלל בידינו "שרייתו, זהו כיבוסו", דהיינו עצם שריית הבגד במים נחשבת ככיבוס. 
ולכן  (. שבת ד רכבט"שב ס) .מותר לתת עליו מים מועטים אם אינו מתכוון לכיבוס ,נקי

  מותר לתת מגבת נקיה תחת ברז המטפטף על הריצפה, כדי למנוע טינוף הריצפה.
 

מוקצה ואסור לטלטלו, שמא  ומקפיד שלא יהיה רטוב, הריהו בגד שנפל למים
יבוא לסוחטו. אבל מותר לשני אנשים לאחוז בו בעדינות ולטלטלו, שכיון שהם 

 )ב סד(שנים, יזכירו זה לזה שלא לסוחטו. 
 

 נקהשמא יסחט, מאחר ואינו מתלגזור מותר לטלטלו, ואין  בגד שנפל לשאר משקים
בסחיטה זו ועדין ישאר ממראית הלכלוך. על כן, אם נשפך מיץ על השולחן, מותר 

 )ב עד, פז(או מפיות נייר, ויגביהם בעדינות שלא יסחטו. בד להניח עליו מטלית 
 

המהלך בגשם והתרטב מעילו מאוד, מותר לו להמשיך ללכת איתו,  - מעיל רטוב
 )ב סד(הבגד שעליו. את סחוט ולא חוששים שמא יסחט את המעיל, כי אין דרך ל

 

 תליית כביסה

 ,מים, אסור לתלותו על חבל כביסה לייבשו, מפני "מראית העין"בגד שנרטב ב
מפני  ,אין לשוטחובבית  ואף]ו שכיבס בשבת. היחשדודהיינו שכאשר יראוהו אנשים, 

ואם תלה את הבגד  .[ומשום "מראית העין", אפילו בצנעה אסרחכמים  ורשכל דבר שאס
ללובשו. בשבת מותר להורידו , אין צריך להסירו מהחבל. ו]אפילו בחוץ[קודם השבת 

 (, סט)ב סד, סהכמבואר בהרחבה להלן בהלכות מוקצה. 
 

בגד שניכר עליו הלכלוך כבגדי ילדים קטנים, מותר לתלותו בשבת על חבל כביסה 
 )ב ע(לייבשו, שכיון שניכר הלכלוך, לא יחשדו בו שכיבס בשבת. 

 

 סמוך להסקה

אסור להניח בגד רטוב סמוך להסקה כדי לייבשו, כל שהמים הבלועים יכולים 
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, כי בחום להחזיק בהם את האצבע מחמת החום[]דהיינו, שאי אפשר להגיע לחום שהיד סולדת בו 
. אבל רשאי להניח את הבגד רחוק מעט מההסקה באופן שאין היטב מתנקה הבגד

 ב סה, תקסה( .ו"שא סמ )סימןמתנקה היטב. לחום כזה, כי אז אין הבגד המים מגיעים 
 

 על גבי כסא

כסא לייבשו, אך לא יפרסהו על ה, מותר להניחו על גב כמגבת ומעילבגד שנרטב 
 )ב סז( יבשו, ושמא יחשדו בו שכיבס בשבת.ן ליכמה כסאות, מפני שניכר שמתכוו

 

 ניעור בגד ממים מועטים

]שלא  חדששנפלו על בגד שהתקיימו בו ג' התנאים הבאים:  יםטל או מים מועט

ִהים, כמו ]דוקא ולא צבעים אחרים  שחור השתמש בבגד הרבה, וניכר בו חידושו[, אפילו כ ֵ

אסור לנערו, שהרי זה ככיבוס. אבל  ומקפיד שלא ללובשו אף פעם בלי ניעור, אדום[,
 )סימן שב ס"א. ה"ע ג רכג. שבת ו צד(אם חסר אחד משלושת התנאים, מותר לנערו. 

 
בזה, כי דוקא בבגד 'חדש' ו'שחור', ניכר ביותר הייפוי בניעור. וכאשר מקפיד תמיד ללובשו  טעםה

 כשהוא מנוער מהטל, אזי יש ערך לניעור ונחשב כאילו כיבסו, אבל כשלא מקפיד ללובשו מנוער,
ה אגם אם ינער אין ערך לניעור ָּ  שב ס"ק ב. ב עד(סימן  )משנ"ב. ותו, ולא נחשב שכיבס ְוִיפ 

 
שנפל על בגד ולא נמס, רשאי לנערו בנחת. אבל אם נמס, והבגד שחור וחדש  גשל

 )שבת ו צד. ב עה(ומקפיד עליו, אין לנערו. 

 

 ניעור בגד ממים רבים

, אסור לנערו, כי אדם מקפיד שלא יהיו עליו שהוא בגד חדשכל גשם שירד על 
 )ב עו(מים רבים ויכווצוהו. אבל בגד ישן שאינו מקפיד עליו, מותר לנערו בנחת. 

 

 ניעור בגד מאבק ועפר

הוא חדש, שחור, ומקפיד שאף  ,לנקותוו שפשפועפר, מותר לבגד שהתלכלך מאבק ו
כן דעת וכיבוס מאבק ועפר אלא רק מטל ומים. לא שייך ליבון כי שלא ללובשו בלי ניעור. 

משנה, הראבי"ה,  המגידהריטב"א,  ,הרשב"א, הראב"ד, רבנו תם, הסמ"ג, תוספותומהם:  ,הראשוניםככל רוב 

שלא  טוב להחמיר ,ולבני אשכנז. )ה"ע ג רכד. שבת ו צד( ועוד המרדכי, הר"ןנימוקי יוסף, , הרא"ש
, כי בזה חמירלא יאנשים, ינקה את בגדו ובין אולם אם צריך ללכת כך  לנערו.

 .גדול כבוד הבריות
 

 שחורהו המנער טלית חדשה: )סימן שב ס"א(מרן השלחן ערוך פסק כדעת רוב הראשונים, וזו לשונו 
שהניעור יפה לה כמו כיבוס. והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור.  ,מן הטל שעליה, חייב

 .לנער בגד מהאבק שעליו, אם מקפיד עליו, וטוב לחוש לדבריואסור וכתב הרמ"א: ויש אומרים ש
ע"כ. ומבואר שמן הדין מסכים הרמ"א שמותר לנערו, אלא שטוב לחוש ולהחמיר, אך כשהדבר 

וכל  שילך עם ז'קט או כובע מלוכלכים, ינער אותו. שםמגיע לכבוד הבריות ופעמים לחילול ה
, ואל יבזה את עצמו ללכת בבגדים נקוהוו הוראות מרן, שבודאי ישקבל שכן לבני ספרד

 מלוכלכים, שגדול כבוד הבריות, וכבר אמרה תורה "הנהג בהם מנהג דרך ארץ".

 

 מברשת בגדים
 )לוית חן עמוד קפו. ה"ע ג רכד. שבת ו צו(מותר לנקות בגד במברשת בגדים. 
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 שפשוף הבגד

בגד שהתלכלך מבוץ או תבשיל וכדומה, אסור לתפוס בשני צידיו ולשפשפו, מפני 
שנראה כמלבן. אבל מותר לנקותו בשינוי, דהיינו שיתפוס בצידי הבגד מבפנים 

אז לא נראה כמלבן, כי וישפשף, או שיגרד את הלכלוך בצפורן אפילו מבחוץ, 
ומה שהבוץ מתפורר, אין בזה איסור, כי אין טוחן אחר טוחן, וגם נשאר רושם מהלכלוך. 

 ופשוט שכל זה בלי מים כלל. )ה"ע ד קכה. שבת ו צה( כנ"ל במלאכת טוחן.
 

 בגד ונעלי עור

לנקותם, ובלבד כדי  השרוכים[ עללא ]ומותר לתת מים על בגד עור או על נעלי עור 
]והכלל שאמרנו לעיל: "שרייתו זהו כיבוסו", הוא רק בבד ולא בעור שהוא קשה[. שלא ישפשף. 

 )סימן שב ס"ט. ב עח(
 

 בגד ניילון

ניילון, מותר לנערו אפילו בכח מהמים שעליו, מ העשויכובע למעיל גשם או כיסוי 
 )ה"ע ג רכג. שבת ו צו(כיון שאין המים נספגים בו, ואין כאן איסור סחיטה. 

 

 ניילון. מפת פיטמת בקבוק. מוצץ.
. מותר לשטוף מוצץ או פיטמת בקבוק של תינוק או מפת שולחן ניילון שהתלכלכו

)חיי הלוי, . ואם יש צורך, מותר אף לשפשפם בחוזק במים, כי אין הניילון בולע כלל

 שלחן שלמה, שמירת שבת כהלכתה, אגרות משה, באר משה, אור לציון, ציץ אליעזר. שבת ו צו(
 

 מגב

 )שבת ד מט(. לנקותו ולגרוף את המים במגב מותר לתת מים על שולחן או על שיש
 

 ועדשות ניקוי משקפיים

מותר להניח עדשות וכן  )ב פח(מותר להרטיב את העדשה במים ולנגבה בבד יבש. 
 )שבת ה שנב(מגע בנוזל, שלא תתייבשנה ותתקלקלנה. 

 
 

  מלאכת צובע 

 הגדרת המלאכה

התורה לצבוע בצבע המתקיים. וחכמים אסרו לצבוע אף בצבע שאינו ן אסור מ
 )שבת ה א( מתקיים.

 

 צחצוח נעליים

וכן  ביד או במטלית, ןאבל מותר לנקותאסור לצבוע נעליים במשחה או בצבע נוזלי. 
 )שבת ה ב(מותר לתת מים על נעלי עור בלי לשפשף, וכנ"ל במלאכת מלבן. 

 

 איפור

אפ, עפרון, לק צבעוני -אסור לאשה להתאפר בשבת, באודם, פודרה, סומק, מייק
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וכל כיוצא בהם. ואף אם ]שגם השקוף מבריק את הצפורניים, ויש בו איסור[, או שקוף 
הצבע כבר קיים על פניה מערב שבת ורוצה רק לחזקו יותר, אסור. ויש להודיע 

 (י, יא)שבת ה ה, זאת ברבים, כי ישנן שנכשלות בזה. 
 

 אבקת פודרה

]אבל  .מותר לאשה לתת על פניה אבקת פודרה שאינה מעורבת במשחה או קרם
 )שבת ה ה( אם יש בה משחה או קרם, יש בזה איסור משום ממרח, כדלהלן במלאכת ממחק[.

 

 ן, תות וסלקרימו

לפי שצביעה בעור אדם נצבעות שפתיה. וסלק, אף ש , תותמותר לאשה לאכול רימון
 )שבת ה י( מדרבנן, וכיון שאינה מתקיימת, ואין זה דרך צביעה, ולא מתכוונת לזה, מותר.אסורה 

 

 צמר גפן לעצירת הדם

מי שנוטף לו דם מחוטמו או מאצבעו, רשאי להניח נייר טישו כדי לעצור את 
הדם, ואין לחוש לאיסור צובע שנצבע הנייר בדם. אך טוב שישטוף תחילה את 

 )שבת ה יז, קיב(ניח צמר גפן או פלסטר. המקום במים, ואחר כך י
 

 צביעה באוכלים ומשקים

אין צביעה באוכלים, ואין צביעה במשקים. על כן, מותר לתת כורכום בתבשיל 
להאדימו אף שמטרתו , וכן פטל במים, או יין אדום לתוך יין לבן ]בכלי שני[
 שבת ה לב, לו(סי' שכ סעי' יט, כ. )כנ"ל בהלכות קידוש שלכתחילה יש לקדש על יין אדום. לקידוש. 

 

 משקפי שמש

משקפיים שצבע הזגוגיות שלהן משתנה, שבשמש נעשות כהות, ובצל מתבהרות, 
 והצביעה ,מהמשכן למדנו שבת מלאכות כי כל מותר להרכיב אותן, ואין בהן איסור צובע.

 שאין מה ,תכלת בצבע צמר חוטי כצביעת, אחר גוף על הניתן ממשי חומר ידי על היתה במשכן
 לצביעה דמיון כל לזה אין ,את צבען ומשנה אור לקרני הרגיש מחומר העשויות בזגוגיות כן

גם אין קיום לצבע, כי מיד שנכנס למקום צל, חוזר הצבע לכמות שהיה, והרי  .שהיתה במשכן
 )שבת ה כג(זה כדלת העשויה לפתוח ולנעול תמיד, שאין בזה איסור בונה וסותר. 

 

 תמונהכוס עם 

כוס מיוחדת שמטביעים בה תמונה, וכשנותן בה משקה חם, ניכרת התמונה בכוס, 
 על פי הנ"ל שכך הרכבו הכימי של הכוס, והכל נעשה מאליו.מותר לתת בה משקה בשבת. 

 

 סבוניה אסלה

, מותר לתת באסלה סבוניה צבעונית עם חומר חיטוי, הגורמת לצביעת מי האסלה
 כלל ועיקר.ואין צורך להחמיר בזה 

 
משום שאין צביעה אלא בדבר המתקיים, וכאן אין המים מתקיימים אלא נשטפים והטעם בזה, 
פסיק רישיה בשני והרי זה שהרי אינו צובע בידים, וגם הצביעה היא בגרמא,  בכל שימוש.

גבריאל,  )ציץ אליעזר, אור לציון, שרגא המאיר, באר משה, נשמת שבת, נטעיאיסורי דרבנן, שפשוט שמותר. 
 (שלא במקום הפסד. בדין "גרמא" ,עיין שבת ו קיז, קמאארחות שבת ועוד. שבת ה כח. ו
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  מלאכות קושר ומתיר 

 הגדרת המלאכה

ויש אומרים שעשוי להתקיים . )הרי"ף והרמב"ם( ]שעשוי להתקיים לעולםהקושר קשר של קיימא 

]קשר מיוחד שרק בעלי המקצוע יודעים והוא מעשה אומן  שבוע ימים, ויש להחמיר כן[,
אותו, כמו הספנים שקושרים רצועה כמין טבעת בנקב שבראש הספינה והיא נשארת שם לעולם, 
וכשרוצה להעמיד את הספינה קושר רצועה באותה טבעת ומעמידה בה, וכשרוצה להפליג מתיר 

תלוי כלל ש אין רש"י והרא"ולדעת ]( . שיז ס"א)הרי"ף והרמב"ם התורה. ןמחייב  הרצועה ונוטלה[,
 )שבת ה מג, מז( אלא כל קשר של קיימא, חייב עליו מן התורה, אף שהוא מעשה הדיוט.[ במעשה אומן,

 

 מדרבנן קשרים האסורים

קשור אין ל. על כן, אסור לקושרו מדרבנן ,מעשה אומןשאינו אף קשר של קיימא 
 (סהמה, )שבת ה  .קשר הציצית או להדק את בלון מנופח

 
 ולצורך מצוה, מותר. אך אינו של קיימא, איסורו מדרבנן. ,קשר שהוא מעשה אומן

 )שבת ה מה, סג(
 

 קשר המותר

או שהוא מסופק אם הוא של קיימא,  ,ואינו של קיימא קשר שאינו מעשה אומן
 )שבת ה מז, נ(. , מותר לקושרו]תוך שבוע או יותר[כגון שאינו יודע אימתי יפתחהו 

 

 שני קשרים

על גבי קשר, אינו נחשב קשר אומן. על כן, מותר לקשור שני קשרים זה על קשר 
מרן החיד"א: "פשט המנהג להקל בזה, ואין מי  זו לשוןזה כשפותחם תוך שבוע. ו

רק במקום לפתוח ויש מקילים  שחושש לזה אלא מיעוט שבמיעוט שבטלים במיעוטם".
הוציאה מרגלו. וכל שכן לצורך מצוה, צער, כגון שנקשר שרוך הנעל שני קשרים ואינו יכול ל

קשר חזק מאוד ולא יכול להתירו, רשאי בשני קשרים. ואם ה קשרנכספר תורה של בני אשכנז ש
 )שבת ה נז, סח( .דבר תלוש מותרת, כשלא מתכוון למידה מסוימתשפסיקת , ןלחותכו בסכי

 
בשני קשרים קודם בארבעת המינים שבחג הסוכות, נכון לאגוד את הלולב עם ההדס והערבה 

החג. ואם לא אגד קודם החג, לכתחילה לא יקשור ביום טוב, מאחר וזהו קשר של קיימא לכל 
ימי החג, אלא יקשור קשר עניבה כדלהלן. ויש מתירים לקשור שני קשרים, כיון שזהו קשר של 

כל ול מצוה. אבל המחמירים אומרים, כיון שאין חובה לאוגדם, לא נחשב הקשר כמצוה גמורה.
בתוך  הערבות יףחל, וכגון שמתוך שבועב התירםל כוונתואם שני קשרים הדעות, רשאי לקשור 

 שדמ(שבת ה סג. חזו"ע סוכות ). מותרהרי זה , אם יצטרך להחליפםהחג, ואפילו הוא מסופק 
 

 מטפחת ראש

מותר לאשה לכתחילה לקשור שני קשרים במטפחת ראש שעליה, ואפילו נשאר 
וכל שכן שצורך  (סט)שבת ה הקשר ליותר משבוע, כיון שאין הקשר אמיץ וחזק כל כך. 

בזוהר הקדוש שצריכה כתוב ואפילו בתוך ביתה,  .מצוה הוא, שאסור לה ללכת בגילוי ראש
 סות שערותיה, וכנ"ל בהלכות הדלקת נרות.כל
 

 "קשר עניבה"

שהוא מהודק יפה ואין דעתו לפותחו  ור קשר אחד ועניבה על גביו, אףמותר לקש
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)סימן שיז בשרוך הנעליים.  קשירת "פרח"לעולם. ועניבה, היינו כמו שרגילים לקשור 

אבי  ס"ה והרמ"א, הלבוש, הגר"א, החיד"א, מאורי אור, שואל ונשאל, הגאון ממונקאטש, מהרש"ג, ציץ אליעזר, בית
 ועוד. שבת ה סו, ע(

 

 עניבה

ליותר משבוע, כיון שאין הקשר ואפילו נשאר  מותר לקשור עניבה לכבוד שבת,
 וכנ"ל במטפחת ראש לאשה.. הקשר אמיץ וחזק כל כך

 

 קשרהתרת 

 ולא חשבחול שר שני קשרים בוקהעל כן,  רו., מותר להתיכל קשר שמותר לקושרו
של קיימא, מאחר ובעת ן זה קשר מפני שאי, בשבת אימתי יתירם, מותר להתירם

שהקונה . וכל שכן וכמבואר לעיל, הקשירה לא היה ברור שישאירם זמן רב בלי התרה
שקית בשני קשרים שלא יתייבשו, שמותר את ה וקושר ,שבת לכבודחלות ועוגות 

 )שבת ה מז, סו( .צורך מצוה הואועוד ש ., ואין צריך לקרוע את השקיתבשבת להתירם
 

 שמפניה. ליפוף גומיה וסרט. פתיחת
חוט ברזל שמסובבים אותו סביב כיסוי בקבוקי השמפניה, מותר לפותחו בשבת. 

או בלון מנופח, כדי לסוגרם  או סרט נייר על שקית ניילון גומיהר ללפף וכן מות
 )שבת ה עז(מעשה קשירה כלל.  שכל אלו אינםומותר גם לפותחם ללא חשש.  היטב,

 
הפותל חבל מחוטי צמר או  ,הרמב"םזה דומה למה שכתב בשו"ת שבט הלוי שאין  כתבכן 

 ,הרי זה תולדת קושר וחייב. וכן המפריד את פתיל החבל הרי זה תולדת מתיר ,מחוטי פשתן
נעשה וחלקי החבל, ההתקשרות של הפיתול ו ל ידיע תיהחבל נעש יתשבניכי דוקא שם וחייב. 

נעשה רק החוט המפרידו למתיר, אבל כאן שאת ו ,לקושרתו דמוניתן ל לכןהכל כגוף אחד, 
שני ראשיו, ונראה לכל שהם שנים, את כדי שיחזיק מעמד מסבבים לסבב את כיסוי הבקבוק, ו

כתב, כיון שקשר  בספר חוט שניו. וגרולסותחו ומותר לפודרך קשירה כלל רק דרך סיבוב,  ן זואי
למי שפותח דלת או חלון שאין בו דין בונה דומה  הרי זהזה נעשה על מנת לפתוח ולסגור, 

אחרוני מים דעת רוב הרבנוכן  הילכך מותר לפתוח החוט ולסוגרו.וסותר, כיון שהם עומדים לכך, 
 (טל אורות ועודקמינצקי, דברי יציב, הגרח"פ שיינברג, משנה הלכות, אור לציון,  הגר"י, אגרות משה) דורנו להתיר.

 

 אזיקונים

מותר להשתמש באזיקונים, כדי לאגוד כמה דברים יחד, אף שהחיבור נעשה 
לקיימא, כיון שאין כאן מעשה קשירה אלא הידוק בלבד. על כן, מותר להדק 

 )שבת ה עה(בין הגברים לנשים שלא יפתחו. באולם שבאזיקונים את המחיצות 
 
 

  מלאכת תופר 

 הגדרת המלאכה

שמכניס את החוט בבד ומוציאו, וחוזר ומכניסו, עובר התופר שתי תפירות, דהיינו 
על מלאכת תופר. ובלבד שקשר את החוט בשני ראשיו שאז התפירה מתקיימת 
ולא ישמט החוט. אבל אם לא קשר, עבר איסור מדרבנן. והתופר שלוש תפירות, 

 התורה, כיון שהתפירה מתקיימת בכך.ן אף אם לא קשר את ראשי החוט, עבר מ

 י ה"ט()רמב"ם פ"
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 סיכת בטחון

שלוש בבסיכת בטחון, אפילו או שני חלקי הבגד במחט, בסיכה  מותר לחבר
כיון שאין זה שייך למעשה תפירה, כי אין תפירה בלי חוט,  תחיבות ועל דעת להתקיים.

 )ה"ע ד רכט. שבת ג עו, שבת ה פ( שברור שמותר. והרי זה דומה למחבר שני בגדים באטבי כביסה
 

 וכובע ברוכסן חיבור ביטנה

כוונתו להשאירם מחוברים בכובע למעיל על ידי רוכסן, אף שומותר לחבר ביטנה 
כפתור המחבר מו , ובקל יכול לפותחו, והרי זה כין דרך תפירה בכךא זמן רב, כי

 )שבת ה פג(חלקי הבגד. את 
 

 מתיחת חוט

 למתוחר ואס ם,נמשכי התפירות וחוטי ,מזו זוקצת  פרדושנ הבגד חתיכות שתי
, לא ימתח מהבגד כפתור שהתרופף ,כןכמו ו ם.ולחבר םלהדק כדי החוט יראשאת 

 )סימן שמ ס"ו. ה קלח(את החוט המחבר את הכפתור לבגד. 
 

 הדבקת ניירות -תולדת תופר 

 )סימן שמ סעיף יד(המדביק ניירות, עובר על תולדת תופר, שמחבר שני דברים יחד. 
 

 טיטולים

ולחזור ולהדביקן כדי להדקו על , לחתל התינוק טיטולהמדבקות מותר לפתוח את 
 )שבת ה פה( .ת לקיום אלא על דעת שיפתחו אותןנעשי אינההואיל והדבקתם , פוגו
 

 מדבקות סימניות

סימן והיכר היכן הגיע בלימודו, יק בצד הדף שבספר, כדי שיהיה לו מדבקה שמדב
שבו סיים עתה, מותר להשתמש ושוב כשמסיים לימודו, מדביק אותו בדף האחר 

דבקת טיטולים הנ"ל, והרי זה דומה לה במדבקה זו בשבת, לפי שאין ההדבקה לקיום.
 )שבת ג תג(פלסטר. והסרת נייר מ

 

 ניילון נצמד. סקוטש. מגנט.

מותר להשתמש במגנט, לפי שאין זה חיבור אלא כוח משיכה בלבד. על כן, מגנט 
 , מותר להדביקו על המקרר.הזב וכיוצא של רב האו תמונ עם ברכת "אשר יצר"

 ,וכן מותר להשתמש בניילון נצמד שעוטפים בו מאכל ונדבק קצה אחד על השני
. וכן מותר להשתמש )חוט שני א קלה ועוד( .]באופן שאינו קורע אותו בשבת, וכגון שיש לו משומש[

הדבקה ככל נעשית על ידי סקוטש, שגם זה אינו חיבור ממש, ואינו ה הדבקהב
 , הגר"ש וואזנר, תורת המלאכות ד קמט(מירת שבת כהלכתהפז. ש וד)איל משולש עמרגילה. 

 
 

  מלאכת קורע 

 הגדרת המלאכה

, אבל הקורע ]אף שאינו מתקנו בשבת[הקורע מבגד כדי לתקנו, עובר על מלאכת קורע 
 שלא על מנת לתקנו, עובר על איסור דרבנן, כיון שהוא רק מקלקל.
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 תולדת קורע

 המפריד ניירות דבוקים זה בזה על מנת לתקן, עובר על תולדת קורע, וחייב.
 

 טישו -ניירות חתוכים 

 ]שירותים[בית הכסא ל הםלהשתמש ב כיםחתו ותניירשיהיו לו מערב שבת ישים לב 
מפני  רשאי לחתוך בשבת,. ואם נקלע למקום שאין שם נייר חתוך, ולשאר צרכיו
. [וכדומה במרפק או ברגלוטוב שיחתוך בשינוי ]. בנקיותויתפלל וכדי שיברך  ,כבוד הבריות

 הנקבים אם מקפידשאינו  כיוןאף שחותך בנקבים, אין בזה איסור תורה של מלאכת מחתך, 
 שייכות לזה איןעל כן , לו שנוח במקום רק וחותך, קצר יותראו  ארוך יותרהיו במקום אחר 

 ה קמו(אות קפה.  קח סימן ט חלק אומר יביע ת"שו. אוירבך, הגר"ש משאש)הגרש"ז . כלל מחתך למלאכת
 

 הפרדת דפים

, , וכגון בשעוה שנטפה או בתבשיל שדיבקםשנמצאו בו דפים דבוקיםחדש ספר 
אולם אם הדפים ומותר להפרידם, כי דיבוקם לא נעשה על מנת להתקיים. 

 ה פה()שבת מחוברים מחמת שלא נחתכו בדפוס, אסור להפרידם. 
 

 מותר להפרידם. חבילת נייר טואלט שחתכוה במספריים ונמצאו ניירות מחוברים,
 .נראים כמחוברים מלחץ החיתוךרק אלא  באמת,כי אינם מחוברים 

 

 צמר גפן

הרי זה כתולש מתלוש, שמותר. ועוד שסיבי ש מותר לתלוש חתיכת צמר גפן מחבילה.
הצמר גפן דקים מאוד ונראים כגופים נפרדים, ולא שייך בהם קורע, וכמו סיבים של קורי 

 )מהר"ם בריסק, ישכיל עבדי, ציץ אליעזר, הגרשז"א. שבת ג שעז(עכביש שאין בהם קורע. 
 

 שקיות מזון ומצרכים

שקיות חלב וממתקים, חבילות מזון, כוסות חד פעמי, טישו, טיטולים וכל שיש 
 כמבואר בהרחבה להלן בדין פתיחת קופסאות ושקיות.צורך בהם לשבת, מותר לקורען ולפותחן. 

 

 פתיחת מתנה
אם קיבל מתנה מחברו, רשאי לפותחה בשבת, אף שהעטיפה סגורה בדבק סלוטייפ, 

 מתנה בשבת. נילהלן בדיעוד ועיין כיון שאינה נעשית לקיום, וכנ"ל במדבקות סימניות. 
 

 קריעת חוט התפור במאכל

או חתיכת בשר רחבה וגדולה ממולאים באורז, שלם הנותנים בסיר החמין עוף 
 שיד ס"ט. שבת ה עד() לבל יפתחו, מותר לקרוע את החוט בשבת.ותופרים אותם בחוט 

 

לפניו תרנגולת צלויה או  םומביאי ,כשיושב אדם בסעודה בשבת: (סימן פז)לי הלקט ושבכתב ב
 התלוש אינהפסיקת כי  ,מותר לו לחתוך אותו הקישור ,בשר צלוי וקשורים בגמי או בדבר אחר

ן שניאור ב ביוכן מצאתי שהעידו על אדם גדול ר .כלידה או לעשות יאלא אם מתקנו למ האסור
וכן  ,היתר גמור הואו ,יהודה זצ"ל שחתך קשרי הכבש שהיה קשור בו בשפוד כשהוא צלי רבי

 ם. ע"כ.וחוטי תפירת םלחתוך בשבת אגד גדיים וגם עופות המקולסי םאנו נוהגי
 

עיין  - חליפההפתיחת כיס חליפה, הפרדת זוג גרביים מחוברות, הוצאת תוית משרוול 
 להלן בהלכות תיקוני בגדים.
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  מלאכת צידה 

 הכנת עורות לכיסוי המשכן

ועורות  דמיםומאלכסות את המשכן בעורות אלים  שם יתברךבהיות וציונו ה
 תחשים, לשם כך הוצרכו לצוד, לשחוט, לעבד את העור ועוד.

 

 הגדרת המלאכה

הצד בשבת בעלי חיים שיש דרך לצודם, כצבי או דג וכיוצא בהם, הרי הוא עובר 
. אבל הצד בעלי חיים שאין דרך לצודם, כזבובים, הדימן התורה על מלאכת צ

 )סימן שטז ס"ג(מים. יתושים ופרעושים, הרי הוא עובר איסור מדברי חכ
 

 תיבה עם זבובים

הם ניצודים, הרי זה "פסיק ואף ש .תיבה שיש בה זבובים, מותר לסוגרה שלא יפריעו לו
בהלכות בישול. גם כתב מרן הבית יוסף, שכשהם להלן רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן" שמותר, כמבואר 

באופן רק , ומתירים בזהובני אשכנז מחמירים  .לא נחשב שצדם עד שיתפסםעדין  ,בתיבה
כדבר שאינו  דינו, שהרי זה בגדר ספק פסיק רישיהכי  .שיש לו ספק אם יש בתיבה זבובים

 ה"ע ד ט, שבת ה קי, קנז(, ובמשנה ברורה ובאור הלכה. )סימן שטז ס"גמתכוון שמותר. 
 

 צידת דבורים ויתושים

דבורה הנמצאת בסמוך לאדם, והוא חושש וירא מאוד מעקיצתה, מותר לכפות 
אבל יתוש עליה כלי שלא תעקצנו. וכן אם נכנסה לבקבוק, מותר לסוגרו בפקק. 

מא אסור לצודו. ואם היתוש על בשרו ממש וחושש ש ,הנמצא בסמוך לאדם
בידו בעדינות רשאי להסירו  ואם אי אפשר, .ביד לקחתוו לארץ בלי הפיליעקצהו, י

וכן תולעים הנמצאים בתינוק בפי  שלא ימות ולזורקו לחוץ, ואם מת היתוש, מת.
 הטבעת וגורמים לו צער, מותר להסירם בנחת, ואם מתו, מתו.

 
צורך ל אם, המזיקים רמשים שאר או בשבת נחשים הצד: ס"ז( שטז סימן) ערוך שלחןכתב מרן ה

 במקום לואפידהיינו  (כז ק"ס) ברורה משנהוכתב ה. מותר, ישכנו שלא בשביל ואם .חייב, רפואה
 ם ולכפותלצוד ם, מותרבמקומ םעומדי אלא אחריו םרצי נםואי ,להמית הנחשים םרגילי שאין

, דהיינו )ונתבאר מושג זה לעיל במלאכת חורש( "לגופה צריך שאין מלאכה" משום שזו ,כלי עליהם
 שיעמוד יודע היה אםש ,ישכנו שלארצונו רק  אלאכדי להשתמש ברמש זה,  צידהל צריך ינושא

 לאכהאף שמו. ]לא כן הצד צבי, שיש לו ענין בצידה להשתמש בצבי[ ,צד היה לא קוייז ולארמש זה 
דעת ל לוואפי לא אסרו חכמים. ק,זמכל מקום במקום חשש נ ?מדרבנן האסור ,לגופה צריך ןשאי

שלדעתו אין זו  משום להתיר, בזה מודה אסורה מהתורה, לגופה ין צריךשא מלאכהש ם"רמבה
]והיינו שם צידה עליו כלל.  אין ,מעליו ולהבריחיון שרצונו רק כש סתם, מתעסקאלא  מלאכה

שבכל מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא עושה המלאכה בעצמה ובכוונה רק אין לו צורך בה, 
 ע"כ.. [()ספר הבתיםאבל כאן אין כוונתו למלאכת צידה אלא להינצל מהנחש. 

 
 בשרו על הוא לא אם כןא לצודו אסור" :ס"ט( שטז)סימן  כתב מרן ומכל מקום בפרעוש וכיוצא בו

 ,צידה איסור על חכמים גזרו לא עקיצהה צער משום, ש(לז ק"ס) ברורה משנהוכתב ה ."ועוקצו
 כך, לכ צערו עקיצתב . ]אבל אם אינו על בשרו, לא יצודו, כיון שאיןולהשליכו לצודו וריתהו

אם אין עוקצו ממש  לואפיש ,ראוי לעוקצוש רושפי ,ועוקצו: ט"ז[. וכתב המעליו ובריחלה ויכול
 :הרא"ש שכתבמ ן משמעוכ ,טורראה מהוכן נ ,אלא על בשרו שיש חשש עקיצה קרוי עקיצה

אין מתכוין לצידה אלא כמתעסק ש ,מותר ליקחנו ולהשליכו מעליו ,אבל אם הוא על בשרו"
 שוןל כתבהרי  שות הרבים".קוץ ברוכמו שמותר לטלטל  ,ואין בו איסור טלטול ,שלא ישכנו
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 לואפי וטלטלל שהותרמדמה אותו לקוץ  הרי ,עודו .שלא נשכו עדין , משמעעתיד שלא ישכנו

 , הר"ןהמגיד ,רש"יפות, תוס ,גדולי הפוסקים. נמצא ששלא יוזקשירא שלא ניזק עדין אלא 
וכן אנו רואים מרוב העולם שעושים . כןלחן ערוך ונת השום כגשואפשר  כן,והרשב"א התירו 

תר לצודו אף שעדין לא מוכתב: ש אליה רבה. עכ"ד הט"ז. גם הלם נכשליםווחלילה לומר שכ ,כן
ולפי  .צדה לדרךוספר  ושלטי גבורים וריא"ז לחן ערוךלפרש דברי הטור וש יש, וכן נשך ממש

 ע"כ. בשרו בכל ענין.כשהוא על זה נראה להקל 
 

סי"ח, שכח סכ"ח, שח )סי' ובאמת, היתר זה שלא גזרו חכמים במקום צער, מצאנו בכמה מקומות 

ואפילו במקום חשש היזק  .זקו בונמא יש ,קוץ בכרמלית, ומפאת כן התירו לטלטל שלד סכ"ז ועוד(
. )הובאו בשבת ג קכט( , כמבואר בדברי הראשוניםולא דוקא במקום שמהלכים בו רבים יחידאדם ל

נזק מישהו מהקוץ?! אמור מעתה, וכי החשש שמא הדבורה תעקוץ, הוא פחות מהחשש שמא י
שרבים חוששים מאוד מעקיצת דבורה ולא מעקיצת יתוש, אם בעקיצת  מציאות של היוםפי הול

יתוש התירו לצודו כשהוא על בשרו, כל שכן בעקיצת דבורה שכאבה גדול יותר מיתוש ולא 
פחות מקוץ, שיש להתיר למי שמפחד מעקיצתה, אף אם אינה ממש על בשרו אלא סמוך. גם 

רה, יש לומר שמותר לצודה משום שנחשב היזק כתב: "ובדבו)שבת ב שעג( בספר ברכת יצחק ברכה 
צער עקיצת גדול, וכל שכן בזכר של הדבורה". גם בספר ויזרע יצחק זעפרני מצדד כן שכתב: 

הדבורה, גדול יותר מנשיכת הפרעוש, ויש מקום יותר להתיר אפילו באינה עוקצת אלא רק 
 . שבת ג קכז. שבת ה קי, קטו, קכב()ועיין שבת א רנגחוששים שמא תעקוץ, וכמו שמותר בנשיכת נחש. 

 

 הכנסת דבורים לכוורת
כתב המהריט"ץ: דבורים שברחו מהכוורת וישבו על אילן הסמוך לכוורת, הרגילות היא לקחת 
ה ולמשוח אותו במי לימון ולהניחו כנגדם, ומדבר אליהם דברים נוחים עד שיתקבצו כולם  ֶ ט  מַּׁ

ת, ומותר לעשות כן בשבת ואין בזה משום צידה, על המטה ההוא, ומכניס את המטה עמם לכוור
שהרי מה שמדבר אליהם ובאים, עדין יכולים הם לברוח. ואף כשמכניסם לכוורת, כיון שאינו 

 )שבת ה קז(סותם את פתח הכוורת, אין זו צידה, שהרי יכולים לפרוח ולצאת משם. 
 

 צידת תרנגולים

תרנגולים שיצאו מהלול לרחוב, מותר לדחותם ללול ולסוגרו, שכיון שרגילים לחזור 
)רש"י, הרשב"א, הר"ן, ראבי"ה, הרא"ש, הגהות למקומם בלול, הרי זה כאילו ניצודים כבר. 

 אחרונים רבים. שבת ה קא, קב(הרש"ל ומ(, שח ס"מימוניות, המאירי, שיטה לא נודע למי, שלחן ערוך )ס"ס שטז, 
 

בני אשכנז מחמירים שלא לדחות תרנגולים ללול שהוא מקום צר, אלא ואולם, 
, יש חשש שיזיקו וישברו כליםרק לחצר או לבית שהוא מקום גדול. אך במקום ש

 ]שני איסורי דרבנן[שבות דשבות "ש]כמבואר להלן בדיני אמירה לגוי  מותר לדחותם ללול.
כיון שרגילים לחזור ללול, נחשב כאילו ניצודו כבר, ואין הצידה ", מותר. והיינו במקום הפסד

. וגם זו מלאכה שאין צריך לגופה שאיסורה מדרבנן, כי ]לבני אשכנז[אסורה אלא מדרבנן בהם 
 )משנ"ב. שבת ה קג, קה(אין לו ענין בצידה עצמה, אלא רק שלא יזיקו[. 

 
באופן שלא בפתח הדלת איתן ד ועמילול לתת מזון לתרנגולים, הדלת את כשפותח 

שאם לא יעמוד כן, נמצא  .דלתהאת סגור לגם ואז יוכל לברוח, ות אפשרתהיה להם 
ן . וכדלתהאת אסור לסגור יהיה לו ולים לברוח, וככי י בטלה צידתן, דלתאת התח ושפשבשעה 

את ביד הצבי לברוח, ובא ונעל הדלת היה רגע את שפתח שאם בשעה  בבשו"ת חלקת יואכתב 
הדלת הרי הוא כצד מחדש, שהצידה הראשונה פקעה ברגע שהיה הצבי יכול לברוח, אבל אם 

בדי ספר עומד אצל הפתח, הרי הצבי ניצוד ועומד, ומותר לסגור הפתח. וב יהה חפתשבשעת 
בחנות, ובטרם יפתח הדלת הפנימית ינעול  הדלת כפולהשלחן נתן עצה לבעלי העופות, שיעשו 

 )שבת ה קד( לנעול הדלת הפנימית כשיצא. וכל, וגם יא יוכלו העופות לצאתלהדלת החיצונה, ו
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יש חשש שיגנבו, מותר לומר לגוי לתופסם בידו ממש ולהכניסם שיצאו ו תרנגולים
כיון שרגילים לחזור ללול, וגם אמירה לגוי אסורה  ,שהרי זה "שבות דשבות במקום הפסד"ללול. 

מדרבנן. ואף שהגוי עושה שתי מלאכות דרבנן, צידה וטלטול מוקצה, בכל זאת מותר, שגם שני 
 (. שבת ה קג, קה)שבת ג תסג .תים הבאים יחד, הותרו במקום הפסדשבו

 

 צידת בהמה

ואין דרכם להישמט בקר וצאן, כגון עגל וטלה, מותר להכניסם לכלוב, שהואיל 
כשבאים לתופסם, הרי הם נחשבים כניצודים כבר. אבל אם מרדו וברחו עד 

 (שטז סי"ב' סי) יך לפרוס להם מצודה, אסור לצודם.שצריך תחבולות לתופשם או שצר
 

לצורך עורם לכיסוי המשכן  םילִ יאֵ צדו ר שכאבמשכן  היתהמלאכת צידה  והלואויש לשאול, 
ל , ולא הוא מין בהמה אִילה] י ָּ דה, כיון שאין דרכם אין איסור צי, והרי בבהמה שהוא מין חיה[אַּׁ

מדבר שהם נשמטים ובורחים ב םיֵאילִ שצדו כיון הם נחשבים כניצודים? וצריך לומר להישמט ו
 )שבת ה קו( צידה.בהם לכן שייכת ביתיים שרגילים להיכנס מאליהם,  ולא

 

 מלכודת עכברים

שהרי זו "מלאכה שאין צריך מותר להעמיד מלכודת בשבת, כדי לצוד בה עכברים. 
 )שבת ה צו, קיח(לגופה" שאסורה רק מדרבנן כנ"ל, ואינו עושה מעשה בידים אלא גרמא, ומותר. 

 

 ציפור שנכנסה לבית

ציפור שנכנסה לבית דרך החלון, אסור לסגור את החלון במטרה לצודה, אבל 
שכיון שהבית גדול, לון מפני הקור, אף שממילא הציפור ניצודת. מותר לסגור את הח

אין בזה איסור צידה מן התורה, ובמקרה זה שכל כוונתו בסגירת החלון מפני הקור, הרי זה 
 )שבת ה צט("פסיק רישיה שלא איכפת לו בדרבנן", שמותר. 

 

 סגר חלון ומצא תוכי

הבחין שניצוד בו תוכי, אינו חייב לפתוח את החלון  פתאוםהסוגר את חלון ביתו ו
לא ידע שהתוכי שם, לא נחשב שעשה מלאכה כלל. בשעה שסגר ולשחררו, שכיון ש

כן כתב הרמב"ן שאם ישב לתומו על פתח ביתו ומלאהו, ופתאום נמצא שהיה צבי בבית, מותר 
שמור בתוכו, או  לו להמשיך לשבת שם עד מוצאי שבת. ודומה, לנועל המגדל ונמצא צבי

]שבשעה שנעל המגדל, בהיתר נעל, וכן התכסה בטליתו בהיתר למתכסה בטליתו ונמצא ציפור בתוכו 

המגיד )הר"ן,  ואף על פי שעתה מתכוין שישאר בתוכו, מותר לו לישב כך עד מוצאי שבת. גמור[.
 . שבת ה צט(נמוקי יוסף ,משנה

 
 

  מלאכת שוחט 

 הריגת יתושים

בר איסור וע נמלים וכדומה, יתושים, ,זבוביםבעלי חיים. ואף ההורג אסור להרוג 
 )שבת ה קכב( בזה מחמת קטנותם. זלזללא י. ו)מסכת שבת יב ע"א(רג גמל וכאילו ה

 
מותר להשתמש בשבת בתרסיס קוטל יתושים, ובלבד שלא ירסס  -קוטל יתושים 
ואין בתרסיס משום מוקצה, וישאיר חלון פתוח שיוכלו גם לצאת דרכו.  ,עליהם ממש

 (, קכא)שבת ד רמב. שבת ה קיב של היתר בשבת. לשימושועומד כיון שראוי 



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  777  |  ב

 

 הריגת נחשים ומזיקים

 שיש סכנה בנשיכתם, מצוה להורגם אפילונחש ארסי וכן כלב שוטה וכיוצא בהם, 
. בני אדםאפילו אינם רצים אחריו, מפני חשש פיקוח נפש, שמא יפגעו בובשבת 

ואולם גם אם מכיר ויודע בבירור שאין הנחש ארסי ואין בנשיכתו חשש סכנה, 
אלא נזק בלבד, בהיות ועינינו הרואות שיש לרוב האנשים צער גדול וחלחלה 

שכיון שאין איסור הריגתו אלא  מצוה להורגו תיכף ומיד,בראות נחש בקרבתם, 
]ואין , במקום כזה, לא גזרו חכמים. יל[]שהרי זו "מלאכה שאין צריך לגופה" וכמבואר לעמדרבנן 

, כי עקיצת היתוש אינה כנ"ל זה דומה ליתוש שעל בשרו ועוקצו, שיש רק להשליכו ואסור להורגו
 . שבת ה קטו, קכב(י"ס שטז סימן) [.כנחש אלא צער בלבד, ואין בה נזק ממש

 
 חכמים רוח אין בשבת,, המתחסד שלא להרוג נחשים ועקרבים (ב"ע קכא שבת)מסכת אמרו חז"ל 

 לפי] ,םלהורג לו שנזדמנו בידוע ם,הרג]ונשפו בו[ ו ועקרבים נחשים לו זדמנוואם ה מנו.מ נוחה

 נס לו ונעשה, להורגו שנזדמנו בידוע ם,הרג לאואם [. זכאי ידי על זכות וגלגלו ,להזיק יםעתיד שהיו
ואמר רבי שמעון בר  וצריך לפשפש במעשיו[. נס לו שנעשה אלא, שחטא ב"ההק לו הראה]ו השמים מן

כל מכשול  :ס"ח( תכזסימן חושן משפט )וכתב מרן השלחן ערוך  טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. יוחאי,
שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה, שנאמר: השמר לך 

ועבר  ,ביטל מצות עשה ,ידי סכנהואם לא הסיר והניח המכשול המביא למאוד. ושמור נפשך 
בהיות ועינינו הרואות שיש לרוב : . וכתב הגרי"ש אלישיבבביתךלא תשים דמים על מה שנאמר: ו

 )שבת ה קכג, קכד(האנשים צער גדול וחלחלה בראות נחש בקרבתם, מצוה להורגו תיכף ומיד. 
 

 הריגת עכברים

שהרי זו "מלאכה שאין צריך מותר להניח רעל במקום מסויים, כדי להרעיל עכברים. 
שום  איןובכלל, ה מעשה בידים אלא גרמא. לגופה" שאסורה רק מדרבנן כנ"ל, וגם אינו עוש

 (, קכא)שבת ה קיחואין בזה משום מוקצה, כיון שמיועד לכך. . וודאות שהעכבר יאכל את הרעל
 

 הריגת נמלים

נמלים בדרכו, טוב שילך בצד שלא ידרוך עליהם. ואם אין אפשרות כזו, הולך היו 
 )שבת ה קכד( כדלהלן.שהרי "פסיק רישיה שלא נוח לו בדרבנן", מותר,  .כדרכו אף שבודאי ימותו

 

 הריגת חרקים באסלה

 )שבת ה קכה(, מותר להוריד את המים. אף אם ישנם חרקים בחלל האסלה
 

 הריגת כינים

לו להחמיר  אף בעל נפש איןו ,וכתב הב"ח כינה בראשו בשבת, מותר להורגה.המוצא 
 )סימן שטז ס"ט. שבת ה קכח(. ורגהשלא לה

 
 שהוצרכו לעורות אלים מאדמיםממה  בשבת, איסור נטילת נשמהלמדו  (ע"ב קזשבת מסכת )גמרא ב
בעלי אף כל  ,פרים ורביםאלים וכמו שה .םיהוהיו שוחטים אותם ומשתמשים בעורות משכן,ב

. ופירש רש"י מותר להורגה, כינה שאינה פרה ורבה אבל, אסור להורגם שפרים ורביםחיים 
אם  ,את רבו מהר"י בריאל לשאוהנה בספר פחד יצחק כינה מזיעת בשר אדם היא שורצת. הש

פי לו ,כינה נוצרת מביצה שמזכר ונקבהיש לחוש להחמיר כדעת חכמי המחקר שאומרים שאף ה
קבלת  ל פיאין לנו לשנות הדינים המיוסדים ע :והשיב לו ?אסור להרוג כינה בשבתזה יהיה 

רבותינו הקדמונים, ואין לנו לזוז ממה שפסקו הפוסקים על פי התלמוד שלנו, ואפילו כל רוחות 
נו, כי רוח ה' דיבר בם ומלתו על אין מזיזות אותנו מקבלת ,המחקר שבעולם באות ונושבות בו

ואין לנו לשנות הדין כלל ועיקר מחמת תואנות  ,דין אמת ויציב ונכון וקיים הדין לשונם. לכך
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שידוע לנו שהמדע  ף על פיכתב, שאהרצוג בשו"ת היכל יצחק  גםהחקירות החדשות מקרוב באו. 

וכל שכן נים בשבת, יהחדש אינו מודה בזה לחז"ל, אנו אין לנו אלא דברי חז"ל שמותר להרוג כ
שאף בהגלות  ,ובספר מכתב מאליהכן כתב ו, ואפילו אם אינם מזיקים. שמותר להרוג חיידקים

דברי את האריך להצדיק  ובספר הבריתנגלות דברי חכמי המדע, הדין שקבעו חז"ל אינו משתנה. 
ינקה האדם הכינים מזיעת האדם, שהרי אף אם כתב, ורחוק מכליותי מי שיכחיש התהוות ו ,חז"ל

חדשה ונקיה, ובכל זאת  'כתונת בד ילבש' ר כך, ואח'וטהר ורחץ בשרו במים חיים'כל גופו 
ההוא, והרי אין אפשרות לשום בריה להכנס בין חלוקו לבשרו, ומאין באו  'ותהי הכנם באדם'

הרמב"ם ווזה מפורסם לכל שכן הוא.  ,ת האדם עצמומתהוים מזיעלא שנים על בשרו, איהכ
פשר שתיברא תולעת בלי זכר ם שאי אכתב, והסכלים שאין להם ידיעה בחכמת הטבע חושבי

הדין דין אמת  ןלכו ;במפורש מה שהתירו חז"למדעתינו אין לנו לאסור . ועל כל פנים, ונקבה
 .לאין לנו אלא דברי רבותינו ז"ששמותר להרוג כינה בשבת, 

 

 הוצאת דם

. ומכל מקום ]משום נטילת נשמה או מפרק[המוציא דם מגופו בשבת חייב מהתורה 
 לו קוץ בבשר, מותר להוציאו במחט, ואם יצא דם, לא עבר איסור. אם נתחב

 .לא ניחא ליה בדרבנן, מותרשכיון שאינו צריך את הדם, הרי זה רק מדרבנן, ופסיק רישיה ד
  )שבת ג עד(

 
 

  מלאכת ממחק 

 הגדרת המלאכה

המסיר שיער או צמר מעור בהמה עד שמחליקו, כדי לעשות ממנו קלף או עור 
 ה"ה( א"רמב"ם הלכות שבת פי) , עובר על מלאכת ממחק.בזה וכיוצא לנעליים

 

 תולדת ממחק -ממרח 

מעטפה, פתח הבימים עברו, כדי לסגור מכתב במעטפה, טפטפו שעוה מסביב ל
. כמו המעטפה והחליקוה וחתמו עליה, ובזה היה ניכר אם נפתחה שעוהה ומרחו

מורחים טיט על המכסה ומחליקים כן, כשרצו לסגור חבית היטב לזמן ממושך, היו 
תולדת מלאכת ממחק. על כן, המורח משחה  -אותו. פעולה זו נקראת "ממרח" 

 עבה על התחבושת כדי ליתנה על פצע, עובר איסור ממרח מן התורה.
 

, אבל בזה ממרח האסור מן התורה הוא רק כאשר מורח גוש עב כשעוה וכיוצא
]גזרה שמא ימרח גוש על איסור מדרבנן המורח משחה רכה הנימוחה בידים, עובר 

 )בית יוסף. שבת ה ג( .עב[
 

נמרח ישאר מרוח, כמו בשעוה על חומר האיסור ממרח הוא רק כאשר חפץ שה
יבלע ולא  נמרחחומר המעטפה, ומשחה על תחבושת הנ"ל, אבל כאשר חפץ שה

 ישאר ממנו ממשות, אין בזה איסור ממרח.
 

כן דעת המגן אברהם, ערוך השלחן, מעט מים, תפארת ישראל, תוספת שבת, משנה ברורה, המהרש"ם. וכתב בנוה 
שלום שכן דעת הארחות חיים והכל בו. וכן הסכימו בשו"ת ערך שי, יד יוסף, מנחת יצחק וויס, הגרש"ז אוירבך, 

פנחס שיינברג: איסור מירוח לא וכתב הגאון רבי חיים הגאון רבי נחמיה רוטנברג, מנוחת אהבה ועוד. 
שייך אלא כשמקפיד על השיווי של הנמרח כדרך האומן. ובשו"ת מבית מאיר כתב: שלא שייך 
ממחק וממרח כלל בגוף האדם, כי תיקונו של הממחק הוא להחליק את החפץ, ובאדם שאינו 
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ך תינוקות צריך לתיקון החליקה, אין עליו תורת ממחק. ובשו"ת מטה לוי נשאל אם מותר לסו

במשחה בשבת? וכתב: הנני להגיד, כי לדעתי דוקא ברטיה שעל גבי מכה שהיא קשה שהיו 
נותנים מלפנים על כל מכה, שייך בזה מירוח, אבל במשחה שהיא רכה לא שייך כלל שימרח, 
ואין זה אלא כמו סיכה. ואפילו משום רפואה אין בו, שאלו התינוקות נהגו לסוכן אפילו בלי 

)חלק ב עמוד רלב, רלה( מותר לסוכן כדרכן. ע"כ. ובשלחן ערוך המקוצר להרב יצחק רצאבי רפואה, ו

כתב שמותר למרוח קרם כגון ולווטה על הידים מפני יובש העור, כיון שאין זה נחשב רפואה, 
בשו"ת פעולת  )ראב"ד בתימן לפני מאתיים שנה(וגם אין בזה משום ממחק, וכיוצא בזה התיר מהרי"ץ 

, לסוך את הגוף בחמאה קרושה. וסיכה זו היו רגילים לעשותה לבריאות )חלק ב סימן קנט(צדיק 
שם שו"ת פעולת צדיק הגוף ולתענוג, ובפרט לתינוקות קטנים, ואין זה נחשב רפואה. ע"כ. וב

וכן העידו על מה"ר שלום צעדי שכך היה  ,וכן ראיתי למה"ר צאלח שהיה נוהג היתר בדברכתב: 
שעוה או  תתאסור ל: (א"יסשיד ) השלחן ערוך מרן כמו שכתבמשום מירוח בזה חוש אין ל. ונוהג

שם ששייך לגזור משום לא אסרו אלא כי  ,שמן עב בנקב החבית לסתמו מפני שהוא ממרח
שו"ת יביע רא וכו'. עיין שם. ובמירוח. ותדע שכן הוא שהרי בגמל וששאין לחלסוך אבל  ,שעוה

אחר שביאר ובירר בארוכה דין זה, ושכן מבואר בראשונים ומרן אות יג( חלק ד סימן כח )אומר 
מפורש רבים מהאחרונים, אלא שמהם דברו בענין מריחת משחה לחולה בהבית יוסף, ושכן כתבו 

היה להתיר  י אפשרבנידונם אשוהן אמת על זה כתב וזו לשונו: "ושהתירו לו לצורך רפואה, 
למי שמתחזק והולך אלא לחולה ולא רפואה בשבת חכמים שהרי לא התירו אלא במקום חולי, 

 עכ"ל.". יש להקל גם שלא במקום חולי. ויתד היא שלא תמוט ן אברהםדברי המג ל פיאולם ע ,כבריא
 
הדין מותר למרוח משחה או  עיקראף שמש שכתב, )ח"א פל"ג אות ט(הליכות שבת  ספרעיין בו

מה נבלע  שום שקשה להבחין בין סוגי המשחותקרם לשם תענוג, אבל "נהגו" איסור בדבר, מ
ומה לא נבלע, והרי זה כ"דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור שאין להקל". ומשום כך 

 שלא להשתמש בכל סוגי המשחות והקרמים. ואם הידים סדוקות ומורחים כדי "כל הנשים"נהגו 
תו הרמה, ראשית, הנה כבר ואחר המחילה מכבוד תור עי"ש. .לרפאן, יש לאסור משום רפואה

 נקרא שלא, ביהודה נודע ת"בשו בהגדרת מנהג, מה שכתב)בענין ברכת הדלקת נרות( הבאנו לעיל 
מי יאמר  בלאו הכי אבל, העיר חכמי הסכמת על פי מתחילה שנעשה ידועדבר שב אלא מנהג

 מנהגים שהרבה א,"החיד וכן כתב הגאון. חברתה מפי אחת מעצמןכן  הנשים נהגו לנו שלא
כל גם בשו"ת דבר משה כתב, שאין להביא ראיה מו. מהם ראיה ואין, העם דלת על ידי התפשטו

עי"ש.  .מבלי ידיעתם בדינים, ובלי הוראת חכם הבקי בתורההעולם מנהג, שכמה דברים נוהגים 
ואם כן, אף אם נסכים שכך "מנהג הנשים", מנין לנו שנהגו כן מחמת ידיעה בהלכה, נגד מה 

אשר רוב ככל מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, ה גדול הדור, פוסק הדור, שהור
פוסק כהוראותיו, וחפץ לדעת רק את פסקיו, ללא חומרות או קולות בכל העולם הציבור הספרדי 

 הוא פסק להתיר למרוח על פי כל האחרונים הנ"ל.ואחרות, 
 

על מקרה  (0הערה  מא הנדפס מחדש חלק ז סימןיביע אומר שו"ת ) כתב מרן זצוק"לושוב ראיתי מה ש
 העיר לאחר הוראתי, שאין כן מנהגם וכו',והנה רב ומו"צ בעיר בני ברק  אחר, וזה תוכן דבריו:

ומה לי במנהג כזה שאין לו שורש ולא ותמהתי עליו אז, שמאיזה מקום בא להעיר נגד הפוסקים, 
. ונוראות נפלאתי ןו, הרי זה דבר התמוה לרבים להורות כושוב טען שכיון שכך נהגענף בפוסקים. 

ואמנם הן רבים עתה עליו שהוא הוא המורה דבר התמוה לרבים המבינים ויודעים פסקי הלכה. 
ולומר שהמורה כהלכה הוא  עם הארץ, צריך ללמדם תורה ולא להשאירם בבורותם ובבערותם,

למעשה אוכל לה וכו'. והעיקר להלכה ו מורה דבר התמוה לרבים, פליאה דעת ממני נשגבה לא
שזכיתי לכוון בזה לדעתו העליונה והרחבה של מורנו הראשון לציון  כאמור. עי"ש. שוב ראיתי
חבל מאוד  שכבר העיר בזה כנ"ל וכתב: )שו"ת הראשון לציון ח"א עמוד קכט(רבנו יצחק יוסף שליט"א 

שגם כאן לא עיין במה שכתבנו באורך, ולפחות היה לו להזכיר שדעת המגן אברהם שאין איסור 
ואיך דחה במחי יד ממרח בשבת כשבדעתו שהמשחה תבלע, וכן דעת כמה מחשובי האחרונים. 

 עי"ש. דברי כל האחרונים הנ"ל בטענה מוזרה שכך "מנהג הנשים", ומי קבע שכך המנהג.
 

נהגו איסור, משום שקשה להבחין בין סוגי המשחות, מה נבלע ומה לא נבלע'. , 'שגם מה שכתב
 לא ידעתי כוונתו, הלוא בליעת המשחה תלויה באדם עצמו ולא בסוגי המשחות, ואם יעסה היטב

 .כקרם ידים ולא רכהכווזלין עבה קצת , המשחה תבלע, אף אם המשחה היטב
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לא ידעתי לפרש  ואחרים נהגו בהם איסור, שאין להקל'.מה שכתב, 'והרי זה כדברים המותרים ו

 בהם והיודעים המותרים דברים :ס"א( ריד סימן דעה )יורה ערוך לחןשיחתו, כי הנה כתב מרן בש
 הלכך; להם להתירם ואסור בנדר עליהם בלויק כאילוזה  הרי, איסור בהם נהגו מותרים שהם

 לפיכך. לו שיתירו שלושה צריך, בו לחזור ורוצה השנה ראש שלפני תעניות להתענות שרגיל מי
 עליו מקבל שאינו הנהגתו לתיבתח יאמר, ופרישות לסייג, המותרים דברים בקצת לנהוג הרוצה

 כאילוש נחשב לא, אסורים שהם שסוברים מחמת המותרים בדברים איסור הנוהגים אבל. בנדר כן
להחמיר על  רוצהובכל זאת  ,מותרדבר זה יודע ש אדםכאשר הע"כ. ומבואר שרק  .בנדר קבלום

. והנה לענין מריחת משחה, וכי אותן נשים שנהגו ללא התרה אין להקלו לגדר וסייג, אז עצמ
סייג, וכי הן למדו את המגן גדר ות נוהגו ןאלא שה מן הדין זה מותראיסור בדבר, ידעו ש

 הכריעזצוק"ל וכי הן ידעו שמרן , וכנזכר לעילן זצוק"ל כל הפוסקים שהביאם מר אברהם ואת
מרן, כפי דעת הלוא ברור שאם היו יודעות, היו עושות כ ."ויתד היא שלא תמוט" ,וסייםלהקל 

וכמו שנאמר "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם בין להקל ובין להחמיר, בכל ההלכות, שומעות לו ש
. על כן, רשאים מחוסר ידיעהלכן נהגו להחמיר , הלכה זו על בוריהלא ידעו מאחר ורק תעשו", 

 להתיר להן ללא חשש, ואינן צריכות התרה ולא כלום.
 

חומרא  עצמםנהיגו לואף אם יתעקש המתעקש ויאמר שהנשים ידעו שזה מותר ובכל זאת ה
ריד  סימן דעה יורה ברכה )שיורי, הלוא כתב מרן החיד"א כלל , מה שאין הדעת סובלתולגדר וסייג

 אנו בטעות לתלות הוכחה שום או צד שום יש שאם ונראהמוהר"ש עמאר, הגאון בשם  אות ב(
 (נא) בפסחים התוספותמ לדבר וראיה. מדרבנן רשוושש מאחר קל הוא זה שדבר לפי, םתולי

עליו וכתב  .ל"עכ. בירושלמי במפורש משמע וכן וכו' סתרים לתיבמג נסים רבינובשם  שהביאו
 והתרתי, מסברא קיימתיו ודברי ראותי קודם שנים וזה, וקיימין שרירין ל"ז הרב ודבריהחיד"א, 

)שם החיד"א וכתב עוד . אסור שהוא שבםבחו כן שנהגו אלי והקרוב ,תפשטושה מנהגים איזה

 כי, יבינו ולא ידעו לא העיר ובני, מנהג איזה הנהיג העיר רב אם חקר עמאר ש"מהרו, אות ג(
 ,וכתב. וכו' המותרים דברים בזה שייך האם, הדין הוא שכך סוברים והם, פיהם את שאל לא
 שכך סבור החכם אם ל שכןוכ. כלום מזה ידעו לא הם שהרי, המותרים דברים בזה שייך לאש

, לאמת מורים איזה כיוונו לא דינים בכמהש רואה כל אדם כאשר, האמת אל כיון ולא הדין
הביא ככל  אות כג(  נה סימן אורח חיים י חלק) אומר יביע ת"שוומרן ב ע"כ. .כלל מנהג אינו ודאי

, ההמון בהם שנהגו מנהגים וישנם", (ל מןסי רה דעה)מחזיק ברכה יו הוסיף מה שכתב החיד"אוהנ"ל, 
 נוהגים מדין על יושבי והרבנים, מעולם חכם הוראת היתה בהם ולא מספק לפרושכך נהגו  כי

זצוק"ל  ומרן הפוסקיםמ ביםר דעת נגד שנהגו כאן אףו. "הדין פי על ולנהוג, םמנהג לשנות
 לנהוג להמשיך חייבים ואין, בטעותאנחנו  םליות ,ישראל תפוצות בכל הוראותיו פשטותשה

מה אחר שזכינו לראות את . ואני הקטן יודע בעצמי, שבילדותנו החמרנו בזה, אבל להחמירו
 ת"בשוועיין עוד  .שהעמידנו על האמת נו ושש ליבנוינ"ל, אורו עינשכתב מרן היביע אומר כ

 ודו"ק. .אות ב( לו סימן חיים אורח ו )חלק אומר יביע
 

גם מה שכתב 'ואם הידים סדוקות ומורחים כדי לרפאן, יש לאסור משום רפואה', אחר המחילה, 
ש בקרם ידים, נמצא שאין בזה איסור שגם מי שאין לו יובש משתמהעולם דרך מאחר ו הנה

אין דרך ץ, כי תניו, לא יסוך שמן וחומוהחושש במ: )סימן שכז ס"א(כמבואר בשלחן ערוך ו רפואה,
דרך הבריאים לסוך  "כי כן ,לרפואה שמן לבדובאבל סך  ,יחד אלא לרפואהם יהנלסוך בש

הוא  לרפואהשניכר ש משום ,בשמן ורדיסוך אבל לא הוא עושה".  כר שלרפואהיולא נ בשמן,
ודרך בני  ,ם[דמיו יקרי וממילא אין] שמצוי בו שמן ורדואם הוא מקום " ם[.דמיו יקרי]כי עושה 

 בשמן לסוך םנוהגי שאין ובמקום, יוסף ביתע"כ. וכתב ב". בלא רפואה, מותר לואדם לסוכו אפי
 ברורה, וכתב המשנה. רפואה משום שעושה םילעיני, כי ניכר אסור שמן בכל, לרפואה אם כי

חטטים ]פצעים[. ומבואר שאם יש  בו שיש הראש את במדינותינו בשמן לסוך אסור ומשום כך
דרך לסוך בלי רפואה, הרי זה מותר, אף שיש לו פצעים וניכר שכוונתו לרפואה. וכן מפורש 

, םולשתות םכלולא מותר ,בריאים מאכל שהם ומשקים אוכלים כל: מן שכח סל"ז(י)סבשלחן ערוך 
 מותר". ע"כ. הכי אפילו, הוא עושה רפואהניכר הדבר שלו" ,יםדבר לקצת קשים שהם פי על אף
 

כפת לן בכוונתו, לא א ,ן לרפואהושאפילו מתכו( שסג ג)שבת שוב ראיתי שכן כתב מרן זצוק"ל 
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נ"ל. ומה כ השלחן ערוךמחצית השקל בדעת מרן ו הגאון יעב"ץו פירש וכןבריא הוא. אדם הואיל ו

המגן  איני מבין ראייתו ,ברורההמשנה וכמו שכתב  אינו מוכרח, ,מגן אברהםשהחמיר בזה ה
ספר תורת שבת וב הררי. זכור ליצחק ,מנורה הטהורה ,מאורי אור ,האגלי טל כן תמהווהרמב"ם. מ כלל אברהם
גם בספר תהלה  .אינם אמת, ודבריו מוקשים בעצמותםדברי המגן אברהם  י עניות דעתילפכתב, 

שאיך  נייהותמ ס ושלום,ח לחן ערוךאין מקום כלל לחלוק על הש יות דעתילדוד כתב, ולפי ענ
הלכה ו, וכו' מבוארים בהרי"ף והרא"ש ולחן ערוךוהרי דברי הש ,גדול כמוהו יהיו דבריו נגד המשנה

 ,אור לציוןבאר משה, משנת יעקב,  ,ציץ אליעזר ,אגרות משהוכן פסקו ה מאירה כשמש. ולחן ערוךזו של הש

דברי כל האחרונים הנ"ל שדחו  הם, נעלם מבזה והחמירכמה מאחרוני דורנו שו ועוד. מנוחת אהבה
אלא חומרא  ואין זשתיו, ובפרט פסק מרן הבית יוסף שקבלנו הוראול, והסכימו ן אברהםדברי המג

כתב בשלחן ערוך כבר זה, כל ולבד מעכת"ד.  רים הלך אחר המיקל.באיסור דרבנן, ובשל סופ
מרפאים את המכה אינם ש, עליהם רפואהין שם א]ווזלין וקרם[, המקוצר הנ"ל שדברים אלו 

שו"ת יביע אומר חלק ד סימן )עיין אלא מרככים ומחליקים את העור, וממילא קל לו לעור להתאחות. 
 שפד, תג. שבת ה ג, קלב. ב קב(שסג, כז, שבת ג 

 

מי שיש לו יובש בידיו, רשאי למרוח מעט ווזלין או קרם ידים,  ,לאור כל האמור
]ובהוראות  כדי לרכך את מקום הכאב, ובלבד שימרח היטב באופן שתבלע המשחה.

והוא הדין למי  שימוש שעל קרם ידים כתוב: "לעסות היטב על הידים עד לספיגה מלאה".[
 ר.שאין לו יובש כלל, ורוצה רק לעדן ולהחליק את ידיו יות

 
שמרח מעט ווזלין על מאוד בת קודש לתלמיד חכם גדול ראו ולא זר בשעיני זאת למודעי, כי ו

יון הגאון רבנו הראשון לצועשה כן בפני מורנו ורבנו  היטב, ידו שהיה בה יובש עד שנבלע בעור
: "מעשיך נכונים ויציבים על פי הפוסקים הנ"ל, וכמבואר יצחק יוסף שליט"א, ואמר לו הרב

. וענה הרב בשו"ת יביע אומר שכאשר מורח מעט ומבליע את המשחה, אין בזה איסור ממרח"
 המורח: "הרי כתב מרן על זה, ויתד היא שלא תמוט". ישמע חכם ויוסף לקח.

 

 משחה לתינוק וחולה

תינוק שהתאדם עורו בין רגליו, מותר למרוח לו משחה באופן שיבליע אותה בגופו. 
תינוק שיש לו כאבים בחניכיים מבקיעת שיניו, מותר למרוח לו משחה סביב וכן 

ואין בזה חשש איסור החניכיים כדי להרגיעו, וימרח היטב עד שתבלע בחניכיים. 
 (, שפו)שבת ג שפדרפואה, כי תינוק דינו כחולה שאין בו סכנה שצרכי רפואתו מותרים בשבת. 

 

 מבלי למרוח.אותה  זלףי, ו מבליעהשאינעל התינוק באופן משחה עבה הנותן 
 

 דאודורנט

 מותר להשתמש בדאודורנט נוזלי שיש בראשו גולה ]רולר[.
 

 מריחת מאכלים

. וכן , על פרוסת לחםבזה , שוקולד, חמאה וכיוצא]ריבה[מותר למרוח מרקחת 
ממרח במיני  למורחו ולהחליקו יפה, שאין איסורמותר לתת סלט חומוס בצלחת ו

 )תהלה לדוד, תפארת ישראל, אור לציון, מנוחת אהבה ועוד. שבת ד רסד. שבת ה רכח(אכלים. מ
 

 

  מלאכות כותב ומוחק 

 הגדרת המלאכה

הכותב שתי אותיות, חייב מן התורה. ואם כתב אות אחת, הרי זה אסור מדרבנן. 
 )שבת ה קלד, קמא, קמו( והוא הדין בכל זה לרוקם אותיות או חורט על כסף או זהב.
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 כתיבה מתקיימת

כתיבה במחשב  כגוןהתורה, אבל אם אינה מתקיימת, ן אסורה ממתקיימת הכתיבה 
 )שבת ה קעח, רה(שעות נמחק הכתב מאליו, אסורה מדרבנן.  10בעט שלאחר  או
 

 כתיבה במשקים ואדים

, ולכתוב בה על שולחן, אבל מותר לטבול שאר משקיםאסור לטבול אצבעו ביין ו
אצבעו במים ולכתוב על שולחן, כי במים אין הכתיבה מתקיימת כלל. ופשוט 

 )שבת ה קמח, קנ, קנא(שמותר לכתוב אותיות באוויר או על שולחן שאין עליו משקה. 
 

אסור לכתוב אותיות באצבעו על חול או על אדים שבחלון, שבכל אלו מתקיים 
 )שבת ה קמח(מסוים. אבל להעביר קו בלבד, מותר. הכתב לזמן 

 

 חיבור וריחוק אותיות

ספר שכתוב בו על חודי דפיו, וכשהוא סגור, ניכרות האותיות, וכשהוא פתוח, אינן 
ניכרות, מותר לפותחו ולסוגרו, שהרי אינו כותב ואינו מוחק, אלא רק מקרב 

וכן דלתות של ארון הקודש שכתובים  הדפים זה אצל זה או מרחיקם זה מזה.
עליהן פסוקים, מותר לפותחן ולסוגרן. וכן נייר שנקרע באמצע הכיתוב, מותר 

 )שבת ה קנט, קסו(לקרב החתיכות אחת אל אחת ולקרוא. 
 

 פורן לסימןיחריטה בצ

הלומד בספר ומצא בו חידוש, רשאי לחרוט בציפורן בדף לסימן, כדי לעיין בו 
 ה. שבת ה קסח, קעא(")סימן שמ סותר לקפל קצה הדף שבספר לסימן. לאחר השבת. וכן מ

 

 לימוד בסמוך לכלי כתיבה

הרגיל ללמוד בחול כשכלי כתיבה לפניו, ובעת לימודו כותב מה שמתחדש לו, 
)שבת  ישכח שהיום שבת ויכתוב. שמא מטרדת לימודו שבת יסירם מלפניו,ה קודם

 א רלה(
 

 הגהת ספר

להגיה את כתביו קודם שישלחם לדפוס, יסיר מערב שבת את המחבר ספר ורוצה 
מכשירי הכתיבה שלפניו, ורשאי ללמוד בכתביו בשבת, ואם ימצא טעות, יחרוט 

 )שבת א רלו( בציפורן, או יחבר שם סיכת משרד, כדי לתקן במוצאי שבת.
 

"שער  כתב הגאון רבי אברהם פלאג'י, שכן היה מנהגו של רבנו יצחק בילמונטי מחבר ספר
המלך", שבכל שבת היה מעיין בחידושים שהעלה בכתב ידו בחול, אם ימצא מה לתקן בהם. וכן 
היה עושה אחיו הגאון רבי יצחק פלאג'י, ולא חששו שמא ישכח ויכתוב, כיון שהדיו והקולמוס 

י תורה היו בחדר אחר, וגם יכול לסמן לו לזכרון על ידי קיפול בדף. וכן נוהגים בשבת כל בנ
 . ל"זצוקוכן היה מנהגו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  חדשים דברי תורה בשבת.המ
 

 כיתוב שתחת הנעליים

נעליים שחקוקות בסולייתן אותיות או צורות של סמל מסחרי, ובהילוכו הן נחקקות 
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שהואיל והכתיבה היא בשינוי, וגם הכתב אינו מתקיים, הרי זה על העפר, מותר ללכת בהן. 
 )שבת ד קעא. שבת ה קנב("פסיק רישיה דלא ניחא ליה בשני איסורי דרבנן", וכמבואר להלן להיתר. 

 

 שעונים דיגיטליים למים
על ידי פתיחתו בשבת, אף ש בו דיגיטלי, מותר להשתמש ןחובר לשעוהממים ברז 
 .של צריכת המיםמספרים  ןם בשעומינרש

 
 גרמא;ן, אין בה איסור תורה כלל, מאחר ונעשית במספרים בשעוברור מכמה סיבות שכתיבת ה

הימחק ולהשתנות עם כל שינוי אינה עשויה להתקיים, כי בכל עת המספרים עומדים ל וגם
ה כתיבה זו, הרי זה "פסיק רישישלא איכפת לו מ כיוןכתיבה. ו אין זו צורת גםצריכת המים; וב

 )שו"ת הראשון לציון ח"א סימן לח( דלא אכפת ליה בשלוש דרבנן", שלכל הדעות מותר.

 

 כתב סתרים

נייר ואין הכתב ניכר כלל, וכשמקרבים את הנייר העט מיוחד שכותבים בו על 
 לאור, ניכר בו הכתב, מותר לקרבו לאור בשבת כדי לקרוא ממנו.

 
 ואי, או לימון בצלים במי סודיים דברים עליו שכתוב נייר אופנהיים: דוד נשאל ת"כתב בשו

 ויהיה הכתב נפלט החום ידי ועל, לתנור הנייר קירוב ידי על אלא בו כתוב מה לקרוא אפשר
חימום  מכח הכתב נפלט ממילא רק, כתיבה של מעשה שום עושה שאינו מכיון, ניכר רישומו
 .מותר ,בדרבנן יהל דניחא רישיה פסיק אפילו םרבי שלדעת שכן וכל. כלל איסור בזה אין, הנייר

 )שבת ה כג, קסג(
 

 עוגה עם אותיות

עוגה שכתובות עליה אותיות, בין אם האותיות עשויות מגוף העוגה, בולטות או 
שוקעות, בין אם האותיות נכתבו על העוגה בקרם וכדומה, מותר לחתוך את העוגה 

באותיות שנכתבו על  ולאוכלה, ואין בזה איסור מוחק. ובני אשכנז נהגו להחמיר
 )שבת ה רו. סימן שמ ס"ג( העוגה בקרם, שלא לשוברן בידים, אלא בפה דרך אכילה.

 

 מחיקה מידיו

אם היו כתובות אותיות על ידיו, לא ינקה אותן בשבת, משום מוחק. וכשנוטל ידיו 
, ]כי הניגוב גורם למחיקה[. מים בבת אחת, ולא ינגבן גרם[ 42]לסעודה, יטול רביעית 

מוחק שלא על מנת לכתוב, מאחר ו. אם היו ידיו מלוכלכות בדיו, מותר לנקותן ולםא
היא רק תולדת ש במחיקת לכלוך דיואזי , כתיבה ומחיקה כללאין דרך , ועל היד אסור מדרבנן

באותיות ממש, שמחיקתן היא אב מלאכת מוחק, החמירו יותר שלא  לא כןמותר. הרי זה מוחק, 
 )שבת ה רכה( .א ינגבןלאף על היד, על כן יטול ידיו ו ימחוק

 

 נקיון בנייר כתוב

 וש למחיקת האותיות.ש, ואין לחים בו אותיותכתובשבנייר  לכלוךמותר לנקות 
 

שהרי זה פסיק רישיה בשני איסורי דרבנן ]מקלקל, ומוחק כלאחר יד[, שמותר, והטעם לזה, 
נקיון בנייר אין שם מחיקה כלל, כי מלאכת מחיקה  כמבואר להלן. ובלאו הכי, יש אומרים שעל

נו אהיא, מחיקת הכתב ממש, שעל ידי זה תהיה אפשרות לכתוב שתי אותיות, אבל לא מצ
 )שבת ה רלד(שהשופך דיו על אותיות, יתחייב משום מוחק, אף אם תיקן במחיקתו. 
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  מלאכות בונה וסותר 

 הגדרת המלאכה

הבונה בנין או אוהל קבוע, חייב משום בונה. וכן המחזיר דלת בית או חלון 
]ואם למקומם, עובר משום בונה. והמוציא דלת בית או חלון, עובר משום סותר. 

חם מאוד, רשאי לומר לגוי להוציא את החלונות ממקומם, כיון שיש אומרים שחלונות שלנו 
 )סימן שח ס"ט. שבת ה רפג(שנוח להוציאם, אין בהוצאתם איסור תורה[. 

 
 

 הבית שנבנה על ידי חילול שבת
בתקופת היות רבי עקיבא איגר רב הקהילה בעיר פרידלנד, פרצה שרפה גדולה בעיר 
והאש הלוהטת כלתה בית אחר בית ללא חמלה. היהודים תושבי העיר התרוצצו מסביב 

לאחר מאמצים קה. רק יבניסיון לכבות את האש ולהציל את מה שניתן מתוך הדל
רה, אולם היה זה לאחר שהספיקה כבר לשרוף רבים מבתי העיר ימרובים שככה הבע

 ולהותיר אחריה עיי חרבות.
 

רב הקהילה, רבי עקיבא איגר, השתדל ככל יכולתו לעזור לאומללים אשר נותרו ללא 
קורת גג לראשם. תוך זמן קצר נאספו הסכומים הדרושים לבניה מחדש והובאו פועלים 

התחילו לשקם במרץ את ההריסות. ברם, תנאי אחד התנה רבי עקיבא עם בעלי ש
הבתים: שבחוזה הבניה שיעשו עם הפועלים, ייכתב במפורש כי ביום השבת תשבות 

כל היהודים קבלו את  המלאכה, ותמורת זאת יתנו להם סכום מסוים בעד אותו יום.
העז להפר בגלוי את התנאי. החלטתו של הרב ללא ערעור וקיימו אותה. רק אחד מהם 

היה זה גביר העיר, עשיר ועז פנים, שהחליט כי לא ישעה לדברי הרב, והוא הורה 
בית על הגם בשבת, כדי לזרז את הבניה ולהעמיד את את ביתו לפועליו להמשיך לבנות 
בשבת הראשונה אחרי התחלת הבניה שררו שקט ושלוה בכל  תלו מהר ככל האפשר.
בוקר הלכו היהודים אט אט ובנחת אל בית הכנסת וטליתותיהם העירה. באשמורת ה

על שכמם, כאשר לפתע עלה קול הלמות פטישים באוזניהם. אחדים מהם חיפשו את 
ת הבית ימקור הקול, והנה נתגלו לעיניהם פועליו של העשיר עובדים בקצב ובמרץ בבני

רבי עקיבא  מקום[]רב ההשמועה הגיעה גם לאזנו של המרא דאתרא  כביום חול רגיל.
איגר וחרה לו מאד על חילול השבת בפרהסיה אשר בתוך עירו. מיד שלח לקרוא אליו 

 את העשיר.
 

השליח שהגיע אל הבית בו התאכסן העשיר עד לבנית ביתו, דפק בדלת. יצא משרתו 
המשרת  קש השליח.יושאל לרצונו. "אמור לאדונך, כי רב העיר קורא לו לבוא אליו", ב

ה, וכעבור דקות אחדות שב ותשובת העשיר בפיו: "אדוני עסוק עתה מאד נכנס פנימ
השליח חזר אל הרב וספר על  ומצטער הוא על שאינו יכול למלא את בקשת הרב".

חוצפתו של הגביר, הטוען כי עסוק הוא ואין באפשרותו לבוא. הרב הבליג והמתין עד 
בה כי הלה ישן ואינו יכול למחרת. שוב שלח את שליחו אל הגביר, והפעם היתה התשו

בליל שבת שלאחריו שלח רבי עקיבא איגר את השמש להכריז בכל העיר כרוז  לבוא.
אשר כתב בכתב ידו ובה נאמר, כי איסור חמור הוא לבנות ביום השבת, והרב גוזר 

 עשה כן עוד, ובסיום הכרוז נאמר: "וכל הפורץ גדר ישכנו נחש".ישמהיום והלאה לא י
פקודת הרב והכריז את ההכרזה, אך אותו עשיר לא שת לבו לדבר השמש מלא את 

 והמשיך במעשיו הנלוזים.
 

ביום שבת קודש נשא רבי עקיבא איגר דרשה בבית הכנסת ובה דיבר בחום על גודל 
זני ולול שבת. הוא קרא בקול רם את הכרוז והוסיף אזהרה חמורה באיהאיסור של ח

 הבית ההוא לא יתקיים. -הציבור, כי בטוח הוא שכל מי שימרה את פיו ויבנה בשבת 
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הגביר לגלג על דברי הרב והמשיך להורות לבנאים שיעשו את מלאכתם גם בשבת. 
תוך זמן קצר נבנה עבורו בית גדול ומפואר יותר מכל שאר בתי העיר. העשיר היה 

בו בשמחה רבה. אולם כעבור זמן מה  ד בביתו החדש והנאה, ונכנס לגורוגאה מא
מחה שיבדוק ונפלה פתאום תקרת אחד החדרים והתמוטטה. מיד קרא הגביר למהנדס מ

הלה בדק היטב את כל הקירות ומצא כי הרקב אחז  בת התמוטטות התקרה.יאת ס
"התקרה וכל הקירות רקובים ומתולעים וסכנה היא לשהות בבית הזה",  בכל עצי הבית.
 , "צאו מכאן מיד ופנו את הבית, כי יש לבנותו מחדש".אמר המהנדס

 

השמועה על הפלא הגדול שארע התפרסמה בכל העיר, והכל שחו אודותיו: הלא ביתו 
של הגביר נבנה מאותם עצי יער אשר מהם בנו את שאר הבתים, אך רק בו שלטה 

גוזר  הרימה. "אין זאת, אלא שהתקיימו דברי הצדיק שנאמרו מעומק לבו, כי צדיק
את בית העשיר היה הכרח לבנות  והקדוש ברוך הוא מקיים", אמרו האנשים זה לזה.

 שוב, ולאחר שנבנה, פחד העשיר לגור בו ומכרו לאיש אחר.
 

 

 תקיעת מסמר

התוקע מסמר בקיר, חייב משום בונה, כיון שהמסמר נעשה כחלק מהקיר, והרי 
 ט. ב שמו(ס"שיג סימן ) הקבוע בקיר.זה כתוספת בבנין. ומותר לתלות תמונה על מסמר 

 

 חופר בבית

החופר ברצפת ביתו גומה קטנה, כדי להשתמש בה להניח מעות או שאר חפצים, 
 )שבת ד לג, שבת ה רעז(הרי זה עובר על תולדת בונה. 

 

 החזרת מזוזה למקומה

מזוזה שנפלה ממקומה, מותר להחזירה לבית המזוזה או לחפירה בכותל שהיתה 
זה דומה לדלת בית או למסמר שאסור להחזירם, הואיל והם בטלים ונחשבים כחלק  ואיןבו. 

איסור משום  בזהאין  אףמהבית, אבל מזוזה היא קדושה ואינה בטלה להיחשב כחלק מהבית. ו
מתקן במה שמכשיר את הבית להיכנס בו, מפני שבשבת אין איסור לדור בבית שאין בו מזוזה, 

מזוזה מוקצה, כיון שאפשר ללמוד ממנה דיני מזוזה. ואין האינו יכול לקובעה. בלאו הכי הואיל ו
 )שבת ג י(

 

 כיסוי בור

מכסה של בור שיש לו ידית או שחקוק בו בית אחיזה, מותר לפותחו ולסוגרו. 
לפי שהוא  , אסור אפילו להזיז את המכסה,אם אין לו ידית או בית אחיזהאבל 

 ויש חשש שיפלו בו, חייבים לכסותו בכל אופן.ופשוט שאם הבור פתוח . מוקצה
 )ב שע, שעב(

 
שבת הקודם  בןאם מייחד אלפי המבואר להלן בהלכות "מוקצה מחמת גופו", ש ,יש לשאול

ן איכבר השתמש באבן לפני שבת אפילו פעם אחת בדבר שיש דרך בכך, ש או, לשימוש מסוים
אין לו בית אחיזה? כשהוא מוקצה  מדועהבור,  לשימוש מיועדזה שאם כן מכסה  .מוקצה האבן

 בןא, נמצא שהשדוקא כאשר ייעד את האבן למלאכת היתר כפיצוח אגוזים וכדומהויש לומר 
שהוא  לכיסוי הקרקעשייעד את האבן כלא כן ה מוקצה, אינו לתשמישים אלו לטלטול נהמוכ

 (ובאור הלכה מב ק"ס שח סימן "ב)משנ הרי היא מוקצה ואין לטלטלה. ,שדומה לבונה איסור
 

 פתיחת תיבה או חדר נעולים

תיבה או חדר נעולים ויש בהם מאכלים של שבת, ואבד המפתח, מותר לשבור 
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ואין בזה איסור  ואם יש שם גוי, ישבור על ידי גוי.. את המנעול או התיבה והדלת
סותר, כיון שלא אסרה תורה מלאכת סותר אלא על מנת לבנות, שאז הוא מתקן בסתירה זו, 
אבל במקרה זה ששובר את התיבה או המנעול, הוא מקלקל ואיסורו מדרבנן, ולצורך שבת לא 

 )שבת ה רצד(אסרו. 
 

 

 המפתח נמצא במקום פלוני
מעשה בבנו של מרן רבנו יוסף קארו זצ"ל שנשא את בתו של רבנו האר"י ז"ל, וכנהוג 
בזמנם, הוזמן כל הציבור לביתו של מרן לאחר התפילה לסעודת שבת. והנה בעת 

מפתח המטבח אבד, והאם שלמרן והודיע  השמששהחזירו את ספר התורה להיכל, בא 
בינתיים נעמדו הציבור לתפילת ולפרוץ את הדלת? מרן הרהר בדבר והוטרד,  מותר

, המפתח נמצא מוטרד: מדוע כבודו מרןואמר לרבנו האר"י  בתום התפילה, ניגשמוסף. 
הלכו ומצאוהו שם. בדרך לביתו של מרן, שאל מרן את רבנו האר"י: ובמקום פלוני. 

מאין ידע כבודו שהמפתח אבד, הרי אמרו לי זאת בשקט?! השיב לו: תדע, כל אדם 
תפלל ומכוון בתפילה, יורד עמוד ענן מהשמים ומתחבר על ראשו. היום ראיתי מש

כתיקנו, אבל במוסף היה העמוד מתקרב ולפתע על כבודו שבשחרית היה עמוד הענן 
נתלש, ושוב חוזר, ושוב נתלש, אמרתי בלבי שכנראה יש משהו שמטריד אותך בתפילה. 

 )הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א( ן.ומן השמים גילו לי שהמפתח הוא שהפריע לך לכוו
 

 

 קליעת צמה

 ו("כ)סימן שג סאסור לקלוע צמה בשיער או להתירה, משום שדומה לבונה וסותר. 
 

 קרם או התזת ספריי על שיער

אסור לתת קרם שיער או להתיז ספריי על שיער, כדי לחזק ולשמר את עמידת 
אחר שראש כתב הריב"ש: פוקסת שאסרו, היינו  )שבת ה יד(התסרוקת, משום שדומה לבונה. 

 ותומעביר ,המסרק בשמן טרוף במים ותרוחצ שערות,הנערות סרוק יפה ואין בו חשש של השרת 
 (שג ס"ס ה"לבא) .זה דומה לבניןש ,המסרק על ראשן להדביק השערות זו בזו ולהשכיבן על הראש

 
 

 דיני אוהל עראי ומחיצה 

 אוהל ופריסת וילון

מפני החמה או הגשמים. אסור לעשות אוהל עראי, דהיינו לעשות גג כדי להגן 
 ס וילון בין גברים לנשיםכן מותר לפרוללבד ללא גג, מותר לעשותה. ואבל מחיצה 

ספרי  חדרויש ב, צרכיווכמו כן, אם הוצרך לעשיית  .לצניעות או בפתח החדר
קודש או נר דלוק, מותר לפרוס וילון כנגד הספרים והנר, כי אין המחיצה באה 

דעת המחמיר בזה, אין לה "וכתב הגר"ח בן עטר בספרו ראשון לציון:  אלא לצניעות בלבד.
יסוד בגמרא, ודעת הרי"ף והרמב"ם והרמב"ן והרשב"א והר"ן להתיר, ולא מצאנו מי שחולק 

לדעת המחמיר נגד כל הפוסקים ראשונים ואחרונים שמפורש בש"ס עליהם. ומה לנו לחוש 
 (שבת ה רפא, שיד. חזו"ע סוכות קלאסימן שטו ס"א. ) ."כמותם, ולכן אנו מורים להתיר

 
מֶתֶרת", דהיינו מחיצה הבאה להתיר ולהכשיר דבר הואולם, אסור לעשות "מחיצה 

מסויים, כגון: אם היו לסוכה שתי דפנות, אסור להעמיד מחיצה שלישית כדי 
 )סימן שטו ס"א. שבת ה רפ, רפא(להכשיר את הסוכה. 
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 מחיצהותוספת על אוהל 

קודם השבת, מותר בשבת להמשיך  ס"מ[ 4]אוהל גג שהיה מאהיל ברוחב טפח 
, או לפרוס עליו סדין נוסף, כיון שהוספה על אוהל עראי מותרת לפותחו עוד,

וכן מותר להמשיך מחיצה  .[ימים 25-למעלה מ] ובלבד שאין דעתו שיתקיים זמן רב
]מהר"ם. ובצירוף דעת רש"י שאפילו מחיצה המתרת, מותר  הבאה להתיר, כשהיתה פתוחה טפח

להכשיר את הסוכה. וכן אם נפל כדי השלישי ולכן מותר להוסיף על הדופן . לעשותה[
סימן שטו ס"ב. )ולהכשיר את הסוכה.  הוסיף עליומהסכך ונשאר טפח ממנו, מותר ל

 שבת ה רצט, ש(

 

 טפח פתוח

ץ מרוחב הכריכה והליפוף של טפח זה שצריך להיות פתוח קודם השבת, הוא חו
דהיינו שאם יש סדין כרוך ומגולגל שפותחים אותו להאהיל, והכריכה היא  הסדין,

היכר של אוהל. ת כגג פתוח טפח, לפי שאין בו ברוחב טפח, אין הכריכה נחשב
אבל אם הסדין אינו כרוך ומגולגל אלא מכווץ קמטים קמטים ברוחב טפח, מותר 

המחיצה מכווצת, כמו בוילון מצוי ש שהרי] .להוסיף עליו, כי יש בו היכר של אוהל פתוח
 מהריק"ש, מעט מים. שבת ה שב(שטו ס"ב. ) פרוס או בגגון של עגלה שפתוח מעט, ויש בהם כיווצים.[

 

 עריסה ועגלת תינוק

אסור לפרוס סדין על עריסת תינוק, כדי להגן עליו מפני החמה או זבובים, אלא 
אם כן היה פרוס טפח מערב שבת. וכן גגון המחובר לעגלת תינוק, יפתחוהו טפח 
מערב שבת. ובגגון שיש בכיווציו וקמטיו רוחב טפח, מותר להמשיך לפותחו או 

 )שבת ה שב( ל.לעי מבוארכולפרוס ניילון על העגלה מפני הגשמים, 
 

 אופן היתר עשיית גג בשבת

, נחשב הדבר ס"מ[ 10]חוטים או קנים הסמוכים זה לזה בפחות משלושה טפחים 
]שקבלה בידינו הלכה למשה מסיני: כאילו אין ריווח ביניהם, וממילא יש כאן אוהל 

 בין חוט לחוטקנה לקנה או ", דהיינו, כשהמרחק בין ]דומה[ דמי]כמחובר[  "שלושה טפחים, כלבוד

ומותר לפרוס  , נחשב הכל כדבר אחד שלם, וכאילו אין ריווח ביניהם כלל[.ג' טפחים-פחות מ
 )סימן שטו ס"ב. שבת ה שא(או להוסיף עליהם סדין, ככל תוספת אוהל שמותרת. 

 
 שלושהולפי האמור, הנצרך להצל מפני החמה, רשאי למתוח שני חוטים כשפחות מ

כי בנתינת החוטים אין איסור, שהרי יתן סדין לתוספת אוהל. טפחים ביניהם, ועליהם 
ופריסת הסדין לאחר מכן, היא . לבוד להחמיר ולהחשיב זאת כאוהל[]ולא אומרים  ,לא עשה שום אוהל
)תוספות, הרא"ש, הרש"ל, יד אליהו מלובלין, מהרש"ם ושכן דעת הרמב"ם, יוקח נא, בנין ציון רק תוספת אוהל. 

 , שמותרולא נשאר אפילו טפח ירלגמוהיתר זה שייך גם במקרה שנפל הסכך מהסוכה ועוד. שבת ה שא( 
 ובאגדה"()חוברת "חג הסוכות בהלכה  ולתת עליהם הסכך. ביום טוב או בשבת של סוכות,למתוח חוטים 

 

 סתירת אוהל

אסור לסתור אוהל בשבת. על כן, אם הוצרך לקפל את הסדין המצל או את גגון 
והיתר זה הוא בין באוהל שהיה העגלה, ישאיר ממנו טפח, שבזה ישאר עליו שם אוהל. 

 )שבת ה שג, שכח(עשוי מלפני שבת, ובין באוהל שעשאו בשבת בהיתר, כגון שהיה פתוח טפח. 
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 על ראשי הילדים פריסת טלית

מותר לפרוס טלית בשמחת תורה על ראשי הילדים בעת עלייתם לתורה, כנהוג. 
אר אוהל שמונח או כיון שאוחזים את הטלית בידיהם, ואין זה כשואין בזה משום עשיית אוהל, 

אדם לצל, שאינו נחשב מותח בגד בידיו על ראשי בני דומה לתקוע ביתדות בארץ, והרי זה 
 )שבת ה רצז(שאין פורסים את הטלית לצל אלא לכבוד בלבד.  לאוהל. ועוד

 

 על ספר התורה פריסת טלית

מנין המתקיים בחצר בית הכנסת, ובקריאת התורה החל לטפטף גשם קל, מותר 
כנ"ל בטעם הראשון. לאחוז בטלית ולפורסה מעל ספר התורה, להגן עליו מהגשמים. 

 )שבת ה רחצ(
 

 מטריה

ערב שבת. ויש לפרסם בשבת, אפילו אם היתה פתוחה מאסור להשתמש במטריה 
ואף שהתבאר לעיל שאם אוחזים את הטלית להסיר מכשול מהטועים.  דבר זה ברבים

ביד, אין זה נחשב לאוהל? יש לחלק בין טלית למטריה, שהטלית אינה מיועדת להאהיל כלל, 
והל. לא כן מטריה שכל לכן כשאוחזים אותה ביד, גם אם יתכוונו להאהיל בה, אינה נחשבת א

 )שבת ה שז(מטרתה ויעודה להאהיל מפני הגשמים, לכן אף שאוחזים אותה ביד, נחשבת לאוהל. 
 

 פתיחת מיטה ושלחן. ספר על ספרים. חופה.

מותר לפתוח מטה מתקפלת, או להניח "רגלים" ועליהן פלאטה של שולחן, או 
לא אסרו להעמיד מחיצות  כילהניח ארבעה ספרים מארבעה צדדים וספר על גביהם. 

בוד.  עם גג, כאשר אינו משתמש בחלל שתחתיו. ואף וכן מותר להעמיד עמודי חופה ְלכָּ
שמשתמש בחלל שתחתיה, מכל מקום כיון שעושה גג ללא מחיצות, ואין כוונתו להאהיל ממש 

 ג שמ(")שבת ה רצז, דש, שטו, שיט, שכ, שכא, שכד. ח מפני החמה והגשמים, הרי זה מותר.
 

 מגבעת רחבה

ונעשה מהן צל,  ס"מ[ 4]מותר לחבוש מגבעת שיש לה שוליים רחבות יותר מטפח 
בזה,  כי לא אסרו אלא כשמתכוין להגן בו מפני החמה וכיוצאואין בזה משום אוהל עראי. 

שאין כוונתו להאהיל אינו אסור אלא כשיש  יוןשכמותר,  ,ראשואת אבל כשמתכוון לכסות 
משום שזה "פסיק רישיה שלא איכפת לו בדרבנן", שלדעת  לאוויר שתחתיו. ועודת וצריך מחיצו
. ועוד, שלא אסרו אלא בכובע שהשוליים היו כלפי מעלה ובשבת הוריד את השוליים מותררבים 

ועשה אוהל, אבל אם הוריד את השוליים מלפני שבת, נמצא שהיה כאן אוהל ומותר. ובצירוף 
 ג שמא(")שבת ה שכב. חבכובע כלל. דעת רש"י שאין איסור אוהל 

 
 

 תיקוני כלים 

 החזרת ידית לדלת

למקומה משום בונה, כך אסור לתקוע ידית הבית דלת את כשם שאסור להחזיר 
שאינה מחוברת היטב לדלת בדלת, שהרי היא נעשית כחלק מהדלת. אולם ידית 

 )ב שע( .ונשלפת מידי פעם, מותר להחזירה ולפתוח בה בשבת, שהרי היא כמפתח
די דבר אחר, יש להקל להכניסה ואם נשמטה הידית פתאום בשבת, ואין אפשרות לפתוח על י

 .ופשוט שבלי לתוקעה במסמרים ,בשינוי
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 החזרת דלת ארון

מא יתקע בחוזקה ויתחייב ש דלת שהתפרקה מתיבה או מארון, אסור להחזירה למקומה.
 (. שבת ג זטעי' ח, שח ס )סי' אינה מוקצה.ומכל מקום להלן. דמשום מלאכת "מכה בפטיש", כ

 

 החזרת מגירה
 ,משום בונהבזה ואין  , מותר להחזירה בשבת.יצאה לגמרישאו ארון מגירת שלחן 

, שהרי האוהל קיים עשיית אוהל למחיצות המגירה משוםאף אין בזה וכיון שאין בנין בכלים. 
 )שבת ה שכא( .ועומד ורק נותן את המחיצות תחתיו

 

 הגבהת והנמכת סטנדר

מפני שכך דרך שימושו. ועוד שכל דבר מותר להנמיך ולהגביה סטנדר בהברגה שבו, 
)הרמב"ן, הרשב"א, הריטב"א, המאירי, שאין צורך לגבורה או אומנות בעשייתו, אין בו משום תיקון כלי 

שגם שם אין צורך , אף לענין דלת ארון הנ"ל]ואולם . הר"ן, מהר"י מטראני. שבת ג פג, שבת ה שנב(
 )שבת ה רצא( , בכל זאת אסור להחזירה מסיבה אחרת שמא יתקע[.הלגבורה ואומנות כדי להחזיר

 

 מלחייההברגת מכסה ה
 )שבת ה רפט(מותר לפרק את מכסה המלחייה למלא בו מלח ולחזור ולהבריגו. 

 

 הרכבת גביע חד פעמי
בגביעים חד פעמיים מה שמצוי בליל פסח או בשבת חתן שישנם משתמשים 

 "למרן הראש) שהרגלית שלהם נפרדת מגוף הגביע, מותר להרכיבם ולהשתמש בהם.

 (. וכ"פ הגרש"ז אוירבך, הובא במשנ"ב דרשו שיז גקצט "ע שבת ב עמ'חזו הובא בקצש"ע זצוק"ל בתשובה בכתב יד.
 

 פתיל צף
כאשר מדליקים נרות ביום טוב בפתיל צף, מותר להכניס את הפתיל לתוך הנקב 

 "ע שבת ב קצט(חזו ש"עקצו .למרן זצ"ל תשובה בכתב יד)שבפקק שעם, ואין זה נחשב מתקן כלי. 
 

 כיוון משקפת

שזו דרך שימושה ולא מחדש בה  מותר לכוון משקפת ולהתאימה לראיה טובה יותר.
 )שבת ה כה( אליעזר, שדן בזה לפני החזון איש, והסכים עמו להתיר בפשיטות.כלום. וכתב בציץ 

 

 מילוי שעון

את המצב  שרק ממשיך כיון ,מותר למלאות שעון מכני, ואין בזה משום מתקן כלי

, שלא למלאותו יש מחמיריםואם פסקה פעולתו לגמרי, . הקיים בפעולתו של השעון
שאינו פועל כיון נחשב כמתקן כלי, זה אומרים שיש ]. אבל המיקל יש לו על מי לסמוך

כיון שהמילוי אינו מעשה אומן, וכך דרך שימושו למלאותו עתה מחדש את פעולתו. ויש אומרים ו

וכל שכן שמותר לענוד שעון שבתנועת יד הוא מתמלא מידי פעם, אין זה מתקן כלי[. 
 שנג, שנז, שסג( רס, )שבת הוממשיך לפעול. 

 

 שעוןהזזת מחוגי 

בתנאי שאין זה מפסיק ומותר להזיז את מחוגי השעון לכוונו לשעה המדוייקת, 
 )שבת ה שסב(בינתיים את פעולת השעון. 
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 החזרת עדשה למשקפיים

עדשה של משקפיים שיצאה ממקומה וזקוק למשקפיים מאוד, יחזירה בעדינות ולא 
 אליעזר. ה"ע ד רסג( )חלק לוי, בית ישראל לנדא, ציץמבלי להדק את הבורג.  ,בחוזקה

 

 נתינת עדשות בנוזל

ואין בזה משום מתקן מותר להניח עדשות מגע בנוזל, שלא תתייבשנה ותתקלקלנה. 
וכעין מה שפסק  כלי, כי רק שומר על המצב הקיים, וכמכניס אוכל למקרר לשמור על טריותו.

 )שבת ה שנב( .ויכמוש שלא כדי, יםתלושירקות  להשקות ותרשמסי"א(  שכא )סימן ערוך לחןמרן בש
 

 קיפול מפיונים

שבת. נות לייפות את השולחן לכבוד מותר לכתחילה לקפל מפיונים בצורות שו
כתב: האוסר זאת, ידע כי אין לו שום יסוד בהלכה, ואיך  קלד( )ח"ח סימןובשו"ת באר משה שטרן 

יעלה על הדעת שבנייר רך יהיה שייך דין בונה, והוא רחוק מהשכל, וכבר כתבתי שבנייר רך 
וכן דעת מרן מותר לעשות כל צורה שהיא, וברור שאין איסור כלל בדבר, ומותר בהיתר גמור. 

 ה בכתב יד בספר מעשה שבת. )עיין שבת ה(בתשוב ל"זצוקהראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
 

 קילוף שעוה מהכתב

אם נטפה שעוה עבה על אותיות שבספר תורה, אף אם אין האותיות ניכרות, 
שהרי לדעת רבים מהפוסקים מותר לקלף את השעוה, ואין זה נחשב כמתקן את הספר. 

]כשהשעוה על אותיות מפרשה אחרת, שהרי אסור לקרוא אפילו גם כשאין האותיות ניכרות, הספר כשר 

ואף שלהלכה מחמירים שלא לקרוא בספר תורה שכזה, מכל מקום כיון אות אחת שלא מן הכתב[. 
שהספר נכתב כהלכה, ורק עתה על ידי נטיפת השעוה לא יכולים לקרוא בו, נמצא שכשמסלק 

 )שבת ה קעט(נשארות האותיות כהלכתן. את השעוה, אינו אלא כמסיר את המונע מקריאתו, ו
 

 עשיית זר פרחים

ואין בזה חשש עשיית כלי, כי  מותר לקבץ פרחים המפוזרים בבית לעשותם זר לנוי.
אפילו אם הפרחים נחשבים כלי, הרי גם כל פרח בפני עצמו נחשב כלי, וכשמחברם יחד, לא 

 )שבת ג כו, שבת ד קג(עשה כלי, אלא צירף כמה כלים יחד. 
 
 

 פתיחת קופסאות, בקבוקים ושקיות מזון 

 קופסאות שימורים

 .בהם , זיתים, תירס וכיוצאטונהמותר לכתחילה לפתוח קופסאות שימורים של 
 

ואין בזה חשש איסור של עשיית כלי, שכיון שאחר השימוש זורקים אותן, אין שם כלי עליהן. 
]שאין זו דרך עשיית כלי על ידי קריעה היה מתכוין לעשות פתח יפה, כיון שזה כלאחר יד אם ואפילו 

)מחבר וכן עשה מעשה רב הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר  )הרא"ה, הר"ן, והריטב"א(, מותר. או שבירה[

 ()מחבר ספר שארית יוסףופתח קופסאות סרדינים. גם הגאון רבי יוסף פולאק  ספר בית יוסף חדש(
כשהיו באים אורחים רבים לביתו, היה פותח בעצמו את קופסאות הסרדינים. וכתב במנחת 
שלמה אוירבך: ואין לנו לאסור בגלל אנשים מועטים מאוד שמשאירים את הקופסאות להשתמש 
בהן, שבטלה דעתם אצל רוב האנשים שאינם מחשיבים אותן כלל וזורקים אותן לאשפה. גם 

ומה שכתב החזון איש שהרבה בני אדם דעתם להשאיר הקופסה להניח בשו"ת חלקת יעקב כתב, 
בה מסמרים או סבון, באמת יש לומר שזה היה במקומות שהיו עניים מאוד, אבל במקומות 

מה שכתב שמשאירים את שארית ל הקופסאות מושלכות לאשפה מיד. ואלו אנו עדים שרוב ככ
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ר מזיק מאוד למה שבתוכה, ולדעת הרופאים , זה ידוע שאחר פתיחת הקופסא, האוויאהדג בקופס

יש גם חשש סכנה להניח הדגים בקופסא לאחר שנפתחה. ובספר נתן חכמה לשלמה כתב בשם 
רבו הגאון רבי אליהו דסלר שהמנהג להקל, וביסס וחיזק ההיתר שם. ובשו"ת שרגא המאיר 

פלאג'י, רבי אליהו מני,  ר"חוכן דעת: הגכתב, ראו ראינו אצל רבותינו שהיו פותחים קופסאות בשבת. 
ת , שאלי ציון, הלל אומר, דברי שלום קרויז, דברי יציב, משנגרויברט ל"מהרי גאוןכף החיים סופר, חבלים בנעימים ל

, אגרות משה, והשיב משה, מנחת יצחק, הגרשז"א, שמש ומגן, מגילת ספר החדש, תפלה יעקב מקאפיש, באר משה
למשה ועוד. ובירחון המעיין, כתב הרב גרוס בשם החזון איש להתיר, וכן כתבו באור לציון ועוד, שגם החזון איש 

 שבת ה שעה( כל הדגים שבתוכן. )שבת ג קד,את יודה להתיר בזמנינו, ואפילו אם משתמש בהן עד שיגמור 
 

 בקבוקים

רבי יעקב ישראל פישר  ומסופר על הגאוןמותר לכתחילה לפתוח בקבוקי שתיה בשבת. 
פתח. וכן ם בשבת, היה אומר לו תן לי ואני אשחושש מפתיחת הבקבוקי מיהיה רואה זצ"ל שכש

"ל לפתוח את וקמרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ שלהטהור נו היה המנהג בשלח
אף שמפריד את הטבעת מחלקו התחתון של המכסה ונמצא מקלקל וטעם ההיתר, כי  .הבקבוקים

את המכסה, מכל מקום לצורך שבת כדי ליטול מאכל וכיוצא בזה, לא אסרו חז"ל מקלקל, כמו 
: שובר אדם את החבית לאכול ממנה תאנים יבשות. גם אין לחשוש )מסכת שבת קמו ע"א(שאמרו 

לעשיית כלי בכך שיצר פקק, כיון שכבר היה פקק קודם הידוקו בצוואר הבקבוק, ואף לאחר 
ועוד,  ]גם אפשר לכסות בפקק זה בקבוק קטן יותר שלא בדרך הברגה[.הידוקו נשאר פקק שמשמש כמכסה. 

)דבר יהושע אהרנברג, חשב האפוד,  לפתוח בקבוק למשקה שבו. ן לעשות כלי אלאשהרי אינו מתכוו
 באר משה שטרן, ציץ אליעזר, להורות נתן, ישועת משה, קנין תורה, אבן ישראל פישר ועוד. שבת ה שסח(

 
העתה ו ֶענ ָּ מָּ ה ש ְ ָּ ת  ע ְואַּׁ ךְ  דַּׁ  בשיעוריו ברביםזצוק"ל נו לשמוע את מרן כיז לות לאל יתברךיתהכי , לָּ

 שימורים לפניקופסאות לפתוח בקבוקים וולא אמר להחמיר  מעולםמשלושים שנה, ולמעלה זה 
מיני חומרות שאין כל כך היה דרכו בקודש לומר את ההלכה הצרופה לציבור ללא , כי שבת

הוא אף , היה מתבטא בלשון שהברורהההלכה את חוזק ופעמים שהיה רוצה להראות להן סוף. 
נותן את המים עצמו הוא ו עצמו סוחט לימון בשבת, שהואפעם שאמר  מועצמו מיקל בזה, וכ

המתיימרים ברבים לפסוק הלכות כדעת לאותם  תוכחת מגולה מכאןו .על הקפה בשבתמהמיחם 
לא אך מאחר וחושב שהם פוסקים ומורים ברבים לפי מרן, טועה והציבור אמת ובמרן זצוק"ל, 

בכל עניינים אלו וכיוצא בהם מורים ברבים לכך  ,שניםרבות הבמלכא זכו לשמוע את מרן 
, יזכירו אותה כבדרך אגב, אבל עיקר פסקם שמתיר ואף אם יזכירו את דעתו של מרןלהחמיר, 

ועליהם יאות להליץ מה שמרן היה אומר "מלאים שבדבר,  יהיה להורות ולהדגיש את החומרה
מבאר את ההלכה היאך היה  בשיעוריו, חומרות כרימון". וחבל שאינם מאמצים את שיטת מרן

על פי כללי הפסיקה ההלכתית המסורים לנו מדור דור, וכאשר והפוסקים  מהגמראבמקורותיה 
ומעולם לא התבטא , חומרות שונות יה מעמיסה ולאתברר הדין שמותר, היה אומר מותר, יה מה

 לחוש"., ולמה לא "ומה איכפת לך תחוש לזה ותחוש לזהבלשונות אלו וכיוצא בהן, 
 

בביתו הורה מה , כשמרן השלחן ערוך פסק שמותר לסחוט לימון בשבת, וכי ידידי ועתה אשאלך
]כמבואר לח  מאכללאשתו שלא תסחט כדי לחוש לחולקים?! וכשהרמב"ם פסק שמותר לחמם 

א תשתכח תורת מרן מ, שתחמם?! וחוששני מאוד שבדרכם הלזו הורה לאשתו שלא כי מה, ו[להלן
ט ההלכה הצרופה ושלום, כי רק ריבוי חומרות וחששות שומעים מהם, באופן שאט אזצוק"ל חס 

לזמני שהכינו לוח שנה איזו מועצה דתית ומקרוב ראיתי דבר מוזר מאוד ב. תשתכחשאמר מרן מ
כדי לחלק לתושבי העיר שרובם לא כל כך שומרי תורה ומצוות, וכתבו בצד תזכורות קבלת שבת 

לפלא בעיניי, . ו"לפתוח קופסאות שימורים ובקבוקים לפני שבת"רים לשבת, ואחד הדבנחוצות 
שלציבור כזה שהלוואי שישמרו את השבת כיאות, לא מצאו מה להזכיר להם, רק את החומרות 

ודי  "וכי כל היום נשב ונעשה חומרות וחומרות". ,בלשון זו פעם התבטא מרןזכורני שו הללו?!
 .ויקבל את האמת ממי שאמרה, למבין, ישמע חכם ויוסף לקחבזה 

 
קי שמפניה, מותר חוט ברזל שמסובבים אותו סביב כיסוי בקבוכבר בארנו לעיל ש

 לפותחו ולקושרו בשבת, ואין בזה משום קושר ומתיר.
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 שקיות מאכל ופחיות

חבילות מזון של מצות, סוכר,  לפתוח מעדנים, שקיות חלב, פחיות; מותר לכתחילה
חבילות כלי חד פעמי, מפיונים, טישו, טיטולים וכיוצא בהם לצורך  ;חטיפיםקפה ו

על פי הנ"ל שלא הסימונים. והשבת, הן ביד והן במספריים, ואפילו במקום האותיות 
 ים: "מותר לחתוך סלשיד ס"ח(סימן ) אסרו מקלקל לצורך שבת. וגם דומה למה שכתב השלחן ערוך

 שקדים או אגוזים ששובר כמו זה שכל ,להתבשל תמרים םבתוכ ומניחים תמרים מכפות עשוייםה
ואין בזה משום  ואין בזה משום סותר, כיון שאינם כלים גמורים. ."שבהם האוכל ליטול כדי

)הגרשז"א, דברי יציב, ציץ אליעזר,  קורע, משום שלא הודבקו לקיום אלא על דעת לפותחן דרך שם.
אבן ישראל פישר, דבר ישראל, חשב האפוד, באר משה, משנה הלכות, שמירת שבת כהלכתה ועוד. שבת ג קד, קי. 

 ג תתטז("שסה, שפד. חפו, שבת ה 
 

 "קנקומט" -מתקן חלב 

מתקן חלב הנקרא "קנקומט", ואוחזים בפינת שקית החלב, ומעבירים אותה מעל 
 )שבת ה שסז( שקית בכלי זה ללא חשש. הסכין שנמצא בקצה, מותר לפתוחלהב 

 

 הפרדת גביעי אשל ושקיות תה

מותר להפריד גביעי אשל ושקיות תה המחוברים יחד, משום שחיבורם לא נעשה 
 )הגרש"ז אוירבך. ה"ע ד רנד. שבת ה עד(לקיום, אלא על דעת להפרידם בעת השימוש בהם. 

 
 

 תיקוני בגדים 

 נתינת חגורה או גומי במכנס

מותר לתת חגורה במכנס חדש, אפילו שאינו יכול ללובשו בלי החגורה, ואין בזה 
]כבגד תחתון, מכנס משום מתקן כלי כלל. אולם אין להשחיל גומי בפנים הבגד 

 [.בזה לילדים עם גומי, חצאית וכיוצא
 

אולם, אף לכן נראה כמתקן. ואינו עובר אלא על ידי סיכת בטחון, בהשחלת גומי יש טורח ש
אם היה הנקב רחב ונכנס הגומי בקלות, עדין אין להשחילו, שמא יקשור בסופו קשר של קיימא, 

, יש בזה תיקון [אין בדעתו להוציאו משם כלל]ש כפי שהרגילות לקושרו. גם מאחר שמבטלו שם
ולהוציא. וגם אם להכניס  הכלי. אבל במכנס רגיל, מותר לתת חגורה, שאינו מבטלה שם ועשוי

, כיון שיש על החגורה שם כלי, הרי זה כנותן כלי בכלי. ואין בדעתו להוציאה כלל היה מבטלה
היין, אף שלא היו הקנה והברז את שמותר לתת קנה חלול או ברז בנקב שבחבית יין, כדי להוציא  וכמו

 שבת ה עח((. )בית יוסף ס"ס שיז. ה"ע ד רכח. ה)סימן שיד ס" בחבית מעולם
 

 שרוך בנעל חדשה

שכיון שהשרוך נכנס לנקב בקלות ללא מותר להשחיל שרוך חדש אפילו בנעל חדשה. 
טורח, שסביב הנקב יש טבעת ברזל או שהנקב רחב, אין בזה איסור מתקן כלי. ואף אם מבטל 

 מותר, כיון שיש עליו שם כלי וכנ"ל, הנעל,חלק מעשה כנוואין בדעתו להוציאו  שם את השרוך,
)קצות השלחן ושכן דעת הגר"ז, מגן אברהם וחיי אדם. תורת  וכל שכן אם דעתו להוציאו במוצאי שבת.

שבת, מהר"י שטייף ראב"ד בודפסט, באר משה, מים חיים, בצל החכמה, יצחק ירנן ועוד. וכתב בשו"ת שרגא המאיר 
 שבת ה עח(שאין צורך להחמיר בזה. ה"ע ד רכט. 

 

 החזרת אבזם בחגורה

 (נ"ל)כרצועת חגורה שנשמטה מהאבזם, מותר לתוחבה שוב באבזם. 
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 הצרת מידת כובע

כובע שהוא רחב יותר ממידת הראש, מותר לתת נייר מבפנים, כדי לצמצם את 
 )ה"ע ד רסד( חלל רחבו ולהתאימו למידת הראש.

 

 השהתקמטמגבעת 
ואין  .)שבת ה שנא( ב הקודםלמצ םולהחזיר םליישר, מותר ושהתקמטמגבעת או כובע 

 צורך להחמיר בזה, וכבר אמרה תורה "הנהג בהם מנהג דרך ארץ".
 

 קיפול טלית גדול

כסדר קיפולה  הים לקפלנוהגהומותר לקפל את הטלית שלא כסדר קיפולה הרגיל. 
 להניחאין מכל מקום לסמוך. ו בודאי שיש להם על מי חול,הרגיל, אפילו לצורך 

 )שבת ה שמג( .שאין זה מכבוד המצוה, ללא קיפול כלל טליתהאת 

 
)סימן  בית יוסףהנה היש להם על מי לסמוך, כי כסדר קיפולה הרגיל  הנוהגים לקפלהשהטעם 

לקיפול ומה לא ד שלנוקיפול שאפשר כי  ,הבגדים נהגו לקפלועכשיו  ,בו בשם הכלכתב שב( 
בגדים בין שני הנותנים ]היו מקפידים מאוד לפשט קמטי הבגד ולהניחו תחת מכבש, הם ששלהם 

הרמב"ם כן נראה מוואוהל מועד.  הארחות חיים ן כתבווכ ם.[לוחות עץ ומהדקים אותם והם מתייפי
כל ש ,רמב"םבערוך השלחן כן הבין הו .יםאינו יוצר סימני קיפול חדשש לכ, בגד קפלל שמותר
פשוט  אבל בקיפול ,ןאוממעשה  שלקיפול באלא  ואין זה ,ן כליתקמם שומ הואקיפול  איסור
רה"ג ה וכיוצא בזה כתב .קפל טליתותיהם בשבתלהרבה  נהגובזמנינו איסור בכל אופן, ולכן אין 

, שאין האיסור אלא ביצירת קיפולים שהם מעשה אומן, כגון רמב"םהלדייק מר' יוסף קאפח 
שכל אדם עושה יום יום לים קפלים, אבל קיפול הטלית קפ הקיפול החצאית של נשים שעשוי

 .שאינו צריך לו עוד באותה שבת ףא הוא,, מותר גמור מסודר וטוב כדי להכניסו לנרתיקו
 

 קיפולו כסדר שלאהבגד  לקפלש שאומר מי ישכתב, ס"ג(  שב )סימןואף על פי שבשלחן ערוך 
כתב  ע"כ. ומשמע שאינו מיקל כאמור לעיל, מכל מקום .דבריו ונראים, ענין בכל מותר הראשון

קדום  ויתכן שהוא מנהג ,אצלנו לקפל הטלית כסדר קיפולו הראשון המנהג, משפט כתובספר ב
לב כתב בשם סידור חסד לאברהם שנהגו לבספר יפה גם . קבלת הוראות מרן טוהתפשקודם ש

 וכל שכן אם מקפל ,להתיר בפשיטות כן כתב מהר"ח טולידאנושו ,על פי דברי הכל בו להקל
קשר שאינו של אומן ואינו של ל ודומה ,הוא מעשה הדיוט שלנוקיפול כי  ,שבת הבאההלצורך 
עתה, שאם לא יקפלנו  ,הידור מצוה וכל שכן בטליתות של מצוה שהקיפול הוא שמותר,קיימא 

ומתקלקל  ,כמנומר שיראהתיקונו זהו קלקולו  ,ואם בכל שבת ישנה מהקיפול שהיה בו ,תקלקלי
ובמנחה  קפל הטלית בשבת בשחריתהמנהג לוכן  ,"זה אלי ואנוהו"כתוב הלוא ו ,הידור הטלית

וגם אנחנו מימי רבותינו  ,טולידנו כתב רבי רפאל ברוךגאון הגם  .בפני גדולים ואין פוצה פה
 ,היו נוהגים לקפל הטלית בשבת בלי שום פקפוק כלל ,הראשונים שהיו גדולים בתורה וביראה

נהגו בזמנינו כתב, אלישע דנגור בספר גדולות אלישע  הגאון רביגם  .עד היום וכן אנו נוהגים
שו"ת גם ב ב תיקון כלל.חשנלא כיון ש ,מותר מחרלצורך אף ו, ית הכנסתלקפל הטליתות של ב

שבטלית  כתב,גם בשו"ת חיי עולם נטע  .להקלשנהגו המנהג ליישב כן תב כושע מאמאן עמק יה
אין הקיפול כמכין משבת לחול, אלא הוא לכבוד הטלית של מצוה, ובש"ס לא דיברו  ,של מצוה

הקיפול שלנו אינו  כתב,בשו"ת שופריה דיוסף בירדוגו ושלובשים לצורך עצמם. בגדים אלא רק ב
רה"ג רבי חיים טולידאנו, לה כתב ידת בשו" תיקיפול שלהם שהיו מקפידים ביותר. וכן מצאדומה ל
כן פשט המנהג לקפלו בשבת ומורי זקני כמהר"ר יעקב בירדוגו. העלה  . וכןבפשיטותכן שהעלה 

ואנחנו ואבותינו נהגנו  ,באין פוצה פה ומצפצף. וכן ראיתי עוד להרה"ג ר' יוסף טולידאנו שכתב
היתר לקפל הטלית בשבת כסדר קיפולו הראשון, אף על פי שאין דעתינו לחזור ללובשו במנחה, 

שכתב, שהמנהג  א אנקאווה בשו"ת כרם חמרואין פוצה פה ומצפצף. וכן ראיתי להרה"ג מהר"
לפניך חבל הרי . הוא מנהג טוב וישר שנהגו בו רבים וכן שלמים לקפל הטלית כסדרו הראשון,

 . עכת"ד.טלית בשבתלהתיר קיפול ה ימוהסכנביאים שכולם 
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כן המנהג פשוט שכתב ו ,סמך על זה בכל כחו בשו"ת שמש ומגןזצ"ל משאש און רבי שלום הגו

לא  שהנוהגים לקפלו בן איש חירב הכתב מה שתמה על בפני גדולי הרבנים ואין פוצה פה. ו
על , ואוהל מועד ועוד הארחות חייםו וסמכו על הכל בוכיון שנהגו העולם להקל ושים, שמעיפה 
הנוהגים שלא כדבריו קבלת הוראות מרן, ואף מרן כתב בהקדמתו ש קודםשכן היה מנהג  כרחך

בשו"ת  ן כתבנהגו להקל. וכעושים, ואין לשנות המנהג שבודאי שיפה ויפה ו ,ישארו במנהגם
אצלינו לקפל הטלית כסדר קיפולו, והוא מנהג כן נוהגים ש ,וכן כתב ארץ חיים ,יחוה דעת חזן

 לכןונתיבי עם. ו בשו"ת ברית שלוםן כתבו ן. עכת"ד. וכקדום שנתפשט קודם קבלת הוראות מר
, והעולם תורת שבתב כן כתבו יש להם על מה שיסמוכו.ו אין למחות בידםבודאי ש ,כןהנוהגים 

, בשו"ת דברי שלום מזרחי ו שכתבמלא כו .שמוחה לא ראיתי מי, ונוהגים להתיר לקפל הטלית
בערוך השלחן יין ועהחמיר. הפריז על המדה ל ילת כבוד תורתו,ובמח ילים.קמות ביד השיש למח

 עתמתקן, וכד חשבנטות שלנו לא ית המבהצעכי , טות לכבוד שבתמיהלהציע  פשוטהמנהג ש
על מי שמוחה בזה, ועודה, ולא ראינו ים. וגם נהגו לקפל המפות לאחר הסבגדקיפול הכל בו ב

 .זהשסמכו על  ריך לומרצ כרחך
 

הנה טבע רוב ככל כי התיר לקפל טלית בשבת, הוסיף סברא ל )חלק א סימן יג(שו"ת נזר כהן וב
נעשים מהלבישה כבר והקמטים ש ,לאחר לבישתם ל כךאריגי בגדי זמנינו שאינם מתקמטים כ

והקיפול אינו מיישר את  ,קימוט ל כךכ וכיון שהקימוט אינו ,אין די בקיפול הבגד כדי ליישרם
בספר אור גם הזכיר  וזסברא כ. ובין במכנסבין בטלית  מותרו ,נראה כמתקן ן זהאי ,המקומט

מקפל את הטלית משום כבוד כיון שש ,בחולדעתו להשתמש בטלית  ואפיללקפל  תירהו ,לציון
 .נחשב כמקפל לצורך השבתהרי זה  ,השבת בלא קיפול כלכך הטלית שלא תישאר 

 
ל חיתן את בתו הגדולה, הגאון רבי יעקב זצ" ,זצוק"ל כאשר בנו של מרןשנה  55לפני זכורני ו

עלה שליח ציבור ורא בתורה קשבת חתן, ובבוקר התפלל בבית הכנסת "בורוכוב", ול הגיע מרן
השבת" כנהוג, ובאמצע לתפילת מוסף כדרכו בקודש, ואחר עלינו לשבח, אמר "מזמור ליום 

 בהתלהבותשל מרן  רי גבו, ונטל את הטלית מעל כתפיוהמזמור ניגש בנו הרב יעקב מאח
וכן ראיתי בהזדמנות רגיל. סדר קיפולה ה, וקיפלה כהניכרת שזכה לשמש את מר אביו גדול הדור

בבוקר התפלל ו, לשכונות הירושלמיות העתיקות השנים שהגיע מרן ב"שבת הגדול" אחרת, באחת
עד בית הכנסת שלו "חזון כלל היה הולך מרן דרך ארוכה )כי בדרך  ,בורוכוב""בית הכנסת ב

להלכה על כן  .משה שליט"א ונטל את הטלית וקיפלה הרבולאחר התפילה בא בנו  ,(עובדיה"
, וכן יש לו על מה לסמוךבודאי הברור שטליתו כסדר קיפולה הראשון, את המקפל ולמעשה, 
 .לקפלה מפאת כבוד הטלית שתשאר מתוקנת וטובה לכבוד המצוהמנהגנו 

 

 חליפהושסע שבגב הפתיחת כיס 

כדי שיהיה , תפירה קלה בגמר עשיית הכיס פרוכיס שבחליפה, שדרך החייטים לת
ו מעט אותהוא הדין לשסע שתופרים ו ניכר שהחליפה חדשה, מותר לפתחו בשבת.

 .אך לא יעשה כן בפני עמי הארץ בגב החליפה שמותר לפתחו,למטה 
 

פירש רש"י, שעשה פתח ו חייב חטאת. ,ואר בשבתוהפותח בית הצ )שבת מח ע"א(אמרו בגמרא 
קורע שלא על כי זה משום קורע,  לא]ו מכה בפטיש. - משום גמר מלאכה, חייב חדש לחלוק
אולם רבנו תם פירש  יראים.וההמאירי  ,רשב"םהרבנו יוסף,  ,רבנו יואלוכן פירשו  [.מנת לתפור

. וכן בשבת חייב וופתח ,חוטשוב ב רותפבפתח שכבר פתחו, ופתח חדש, אלא בשלא מדובר 
דרך החייטים שרבנו אברהם בן הרמב"ם: וכן כתב  ורבנו ירוחם. הריטב"א ן,הרמב"פירשו 

כשגומרים הבגד ומתקנים בית הצוואר שלו שיהיה ראוי ללבישה, מושיב החייט המטלית שחתכה 
קום בית הצוואר על בית הצוואר, ותופרה תפירת עראי, כדי שיהיה היכר לבגד זה שהוא ממ

חדש, ושלא לבשו אדם מעולם. וכשירצה בעל הבגד ללובשו, מסיר אותם החוטים שתפר בהם 
 .פה, שכן דרך כל החייטים לעשות כןאת המטלית ולובשו. ועל זה חייב חטאת, מפני שחיבורו י

 
בנו רכן דעת ופסק כפירוש רש"י שרק בפותח מחדש חייב.  ג(,"שיז ס מן)סילחן ערוך שהמרן הנה ו
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ועוד. ולפי זה יהיה מותר לפתוח הכיס שבחליפה, כיון שאין פותחו מחדש. ואף בדעת  זלמן

בתפירה שאינה של קיימא,  םויש מתירייש אומרים שמודה מן הדין להקל, כיון שסיים 'הרמ"א 
כי אינם יודעים לחלק בין תפירה הנעשית לקיום לבין תפירה שלא  .'הארץואין להתיר בפני עם 

 (, פהשבת ה עא. ב"ח ועולת שבתה) נעשית לקיום.
 

 הפרדת זוג גרביים וכפפות מחוברות

מותר לקרוע בשבת את החוט המחבר בין שתי גרביים או כפפות חדשות, שאין 
 )שמירת שבת כהלכתה, להורות נתן ועוד. שבת ה עד( התפירה לקיום אלא זמנית עד שילבשן.

 

 חליפהההוצאת תוית משרוול 
אך  מותר להוציא תוית משרוול החליפה, מאחר שאין תפירתה נעשית לקיום וכנ"ל.

 )בית יוסף סימן שיז ס"ג( .לא יעשה כן בפני עמי הארץ
 
 

  מלאכת מכבה 

 הגדרת המלאכה

המכבה פתילה לצורך ההדלקה  , וכןלאחר זמןהמכבה גחלים לצורך ההדלקה בהם 
בר על מלאכת מכבה. אבל אם אין בכוונתו לצורך והבאה שתידלק מהר יותר, ע

לא אסרה ש בלבד, הרי זה אסור רק מדרבנן, ההדלקה הבאה, אלא לעצם הכיבוי
 )שבת א רנב, רנו(תורה אלא כיבוי שיש בו צורך להדלקה הבאה. 

 

 חשמלית מנורה

שהרי אין בכיבוי שום צורך  נן,חשמלית, עובר על איסור כיבוי מדרבהמכבה מנורה 
 )שבת א רכח, רנב, רנו. שבת ג רנו. שבת ו קו, קלז( בשביל ההדלקה הבאה וכנ"ל.

 

 נזקחשש 

 ,גחלת המונחת במקום שרבים ניזוקים בה: ")סימן שלד סכ"ז(כתב מרן בשלחן ערוך 
אסור זה כיבוי שכיון ש". בין אם היא של עץ ,בין אם היא של מתכת ,יכול לכבותה

 .ונתו לכבות לצורך ההדלקה הבאה, במקום חשש נזק התירו לכבותרק מדרבנן, שהרי אין בכו
 

 חוטי חשמל קרועים

חוטי חשמל שנקרעו ברחוב, מותר לטלפן לחברת חשמל שיבואו לנתק את הזרם, 
 )ד שעו(כדי שלא תהיה סכנה לעוברים ושבים ברחוב. 

 

 מכבי אש

רכות חשמל וגז פעילות, הרי שכמעט כל מע שבכל מקום ילפי המציאות כיום ש
, גזש להתפשט במהירות ולהגיע למיכלי עלולה האדליקה היא בחזקת סכנה, כי 

 )שבת ו קמג( למנוע סכנות.חייבים להזעיק מיד מכבי אש והרי זה בכלל פיקוח נפש, ו
 

 גרם כיבוי

אלא הפסד ממון בלבד, אסור  ת חייםחשש סכנשאין וברור  דליקהאם פרצה 
על כן, מותר להניח בקבוקים ושקיות מים  לכבותה, אבל מותר לגרום לכיבויה.
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וכן מותר להניח , יבקעו ותכבה האש. האש אליהם י שכאשר תגיעסמוך לאש, כד
מותר  כןגרם הדלקה מותר. ו, מכל מקום גם ידלקכלי עץ מלאים מים סמוך לאש. ואף שהעץ 

 )שבת ו קלט, קמג(לזלף מים כלפי מעלה, כדי שבירידת המים תכבה האש, שגם זה נחשב גרמא. 
 

אם וברור שאין חשש סכנה, , הםבגד או במפה, ספה וכיוצא באם אחזה אש ב
, כדי שכשתגיע האש לשם, תכבה. האשן חוק מעט מירב, ישפוך מים ם נקייםה

במלאכת  וכמבואר לעיל] ,איסור כיבוסמחמת לא ישפוך,  יםמלוכלכ םאבל אם ה
עצם שריית הבגד במים נחשבת "שרייתו זהו כיבוסו", דהיינו ש אומריםבבגד מלוכלך , שמלבן

 )שבת ו קמג(. םותאך רשאי לשפוך משקים צבועים המלכלכים א .[סוביככ
 

 כיבוי על ידי גוי

כי מתוך  אם פרצה דליקה וברור שאין סכנה, אסרו חכמים לומר לגוי לכבותה,

אבל התירו לומר בפני  , יבוא לכבות בעצמו.לומר לגוישאדם בהול על ממונו, אם יתירו לו 
ומכבה. וכל שכן אם בא הגוי מעצמו הגוי: "כל המכבה, אינו מפסיד", והוא מבין 

מעצמו לכבות, שבודאי אין למנוע אותו. ואולם, אם יש שם ספרי קודש כחומשים, 
)שבת  מפני בזיון הקודש.ח, מותר לומר לגוי בפירוש שיכבה. או מזוזה בפת ועוד גמרות

 ג תמב. שבת ו קלט, קמג(
 

הדליקה, הלא זו "מלאכה שאין  שואל הר"ן: מה טעם החמירו שלא לומר לגוי מפורש לכבות
ן אלא להצלת רכושו, וכיון שאמירה לגוי איסורה מכוו ןאיהרי " שאסורה מדרבנן, שצריך לגופה

להלן? ויש ליישב ששונה כיבוי דשבות במקום הפסד" שמותר, כדמדרבנן, אם כן הוא "שבות 
שהוא קרוב לאיסור תורה יותר משאר איסורי דרבנן, כי אילו היה צריך לגופו כלומר לפחמים, 

, אם היו מתירים לו לומר ז להצילונחפ תורה, ומתוך שאדם בהול על ממונואיסור היה עובר 
)מסכת שבת קמה  .הפחמים -ופעמים שמכבה לצורך גופו  ,לגוי במפורש לכבות, היה מכבה בעצמו

 ע"א. שבת ג תסט. שבת ה קכד(
 
 

 צריך ללמוד הלכות

נכסים היוסף בן סימאי היה אדם נכבד ומפורסם. הוא היה ממונה בין השאר על 
השייכים למלך, ומשום כך כבדו אותו אף הגויים. באחת השבתות פרצה שריפה בחצרו, 

במרחק מה מן הבית  לשרוף את ביתו. וואיימ ,להבות האש עלו וגבהו ונראו למרחוקש
ניצב מבצר של חיל הרומאים. כשראו החיילים את האש, אמרו זה לזה: "יוסף הוא 

לא יכבה את השריפה. הבה נרוץ ונכבה אנו את ת דתו, ובודאי ואדם השומר על מצו
 מיהרו החיילים ורצו אל חצרו של יוסף בן סימאי. האש, שאם לא כן, ישרף כל ביתו".

השיבו לו,  ,"באנו לכבות את הדלקה". "מה לכם כי נזעקתם אל חצרי?" שאל אותם
מעדיף "גם לכם אסור לכבות בשבילי", אמר יוסף " ידענו שאתה לא תכבה בשבת". "כי

נדהמו החיילים, אך לא ניסו להתווכח  אני שיישרף כל רכושי ולא יחללו שבת עלי".
והנה, לפתע התקדרו שמים בעבים  עמוד הוא על דעתו.י ,ני מצוותיעמו, כי ידעו שבעני

 והאש שככה. מידוגשם עז נתך ארצה. הגשם החזק, שירד על הלהבות, כיבה אותן 
עו בידך לכבות את יהרומאים, "ומן השמים סי"איש קדוש אתה", אמרו החיילים 

במוצאי שבת רצה יוסף להודות לחיילים על טרחתם ושלח לכל אחד מהם  השרפה".
 שני מטבעות זהב, ולמפקדם שלח חמש מטבעות זהב.

 

כשנודע בבית המדרש על הנס הגדול שנעשה ליוסף בן סימאי, אמרו החכמים: "אמנם 
יוסף בן סימאי הלכות שבת, לא היה צריך להטריח זוהי דרגה גבוהה, אבל אילו למד 

ההלכה: נכרי הבא מעצמו לכבות דלקה של היא שמים לעשות לו נס, שהלא כך את ה
 (ע"א שבת קכאמסכת ) יהודי, אין אומרים לו 'כבה', ואין אומרים לו 'אל תכבה'".
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  מלאכת מבעיר 

 הגדרת המלאכה

בהדלקת אש חדשה כגפרור, מצית,  יש לפרסם ברבים שמלאכת מבעיר, אינה דוקא
גז וכדומה, אלא גם אם מגדיל את שלהבת הגז, הרי זו הבערה. וכן כל נשיפה 
בסיגריה, או כל לחיצה על הדוושה ברכב, הרי זה מבעיר. וכן הדלקת מנורה 

 חשמלית אסורה משום הבערה.
 

 הנחת נרות על יד חלון
לפותחם, שמא תכנס רוח  ותרגילהלא יניח נרות דולקים כנגד חלון או דלת ש

ואם טעה והניח הנרות שם, לא יפתחם. מצויה ותבעיר את האש יותר או תכבהו. 
חשש הבערה פתחו חלון כנגד הנרות, מותר לסוגרו ואין בזה כבר ומכל מקום אם 

ואף על פי שהרוח מנשבת ואפשר שהנר יכבה, ועתה שסוגר את הדלת גורם שימשיך כיבוי. או 
כאורה יש כאן איסור הבערה? מכל מקום מניעת כיבוי, אינה בגדר מלאכת הנר לדלוק, ול

"מבעיר". וכמו כן, אף על פי שהרוח מנשבת ואפשר שהיא מגדילה את השלהבת, ועתה שסוגר 
את הדלת גורם שתמעט השלהבת, ולכאורה יש כאן איסור כיבוי? מכל מקום מניעת רוח, אינה 

 א, ב. שבת ו קי, קיג( )סימן רעז סעי'בגדר מלאכת "מכבה". 
 

 

 כמיוחכמת ח

בשל כך ו ,טיפולים בעיניו בימי זקנותוזצ"ל נאלץ לעבור  שך הגאון רבי אלעזר מנחם
חולים. אחת האחיות במחלקה התמסרה לצרכיו בצורה מופלאה הימים בבית כמה שהה 

וסיפקה את כל מבוקשו על הצד הטוב ביותר. כשיצא הרב מבית החולים, ניגשה 
אומר  רבה. והנה הרב לשמוע מה יאמר לה ןקשה ברכה. הטו הנוכחים אוזיובאחות ה

 את דברי הרב והלכה.על עצמה קיבלה האחות  "פסיקי לעשן!ברכתי אליך, ה" :לה
רציתי להודות  ,התמסרה למילוי כל צרכי האחות הזו הרי סביר הרב:סובבים אותו הל

ביקשתי למונעה מעישון בשבת,  מה שעשתה, וכיון שראיתיה מעשנת, כל ה עלכלה ולבר
אם הייתי אומר לה אולם . בעולם הבאלה הצפוי כדי למנוע ממנה את העונש הגדול 

שתפסיק  קשתיירושם, לכן ב היו עושיםלא  ישתפסיק לעשן בשבת, סביר להניח שדברי
קיים  ממילאהנשקפת מהעישון, ובריאות סכנת מנוע ממנה כוונתי ללהבנתה, התלעשן, 
 שתמלא אחר בקשתי, וממילא לא תיענש על עישון בשבת.גדול יותר סיכוי 

 

 

 נגיעה בנר שמן

אסור לנענע או לגעת בנר שמן הדולק בשבת, כי בכל נענוע או נגיעה יש לחוש 
שמא יטה את השמן, ונמצא מגדיל את השלהבת ומבעיר. על כן, שולחן שהוא 

 ב תח(")שבת ו קכא. חרעוע מעט, לא ידליקו עליו נרות שבת. 
 

 חשמל

, בזה המדליק מנורה חשמלית שיש בה חוט להט, או תנור חשמלי, פלאטה וכיוצא
שיש בהם גוף חימום, חייב משום מלאכת מבעיר. אבל המדליק מכשיר חשמלי 

)מנחת שלמה אוירבך, ציץ אליעזר,  כגון מאוורר שיש בו רק זרם חשמלי, איסורו מדרבנן.

]ומה שלפעמים יוצאים ניצוצות  עוד(שיינברג, ויברך דוד, מנחת אשר ו נשמת אברהם, להורות נתן, הגרח"פ
)הרא"ה, רבנו עובדיה מהמכשיר, כיון שלא נדלקת מהם אש, אין בכך איסור הבערה מהתורה 

מברטנורא, פרי מגדים, בשמים ראש, פני מבין, כתב סופר, לב חים פלאג'י, בית אבי, מהרש"ם, רב פעלים, אמרי 
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וכלאחר  אינו מתכוון לזה. ועוד, שהענקין, החזון איש, מנחת יצחק, באר משה, מנחת שלמה ועוד(בינה, הגרי"א 

 )שבת ג עח. שבת ד תב. שבת ה קעו, רמ, רמד. שבת ו קז, קיח, קכ. פס"ת שבת א שפו, תג, תי([. הוא יד
 

 אם יש איסור בונה וסותר בהדלקת וכיבוי החשמל
בונה  לומר שעובר על איסורקרוב בהדלקת החשמל ש כתב (ט אות נ סימן ח"חאו) איש הגאון החזון

 עובר על איסורהחשמל כיבוי וממילא ב בתמידות. זרם להזרים תכונתו על , כי מעמידון התורהמ
שדיברו על איסור הדלקת ]מלפני כמאה וחמישים שנה[  הפוסקים האחרונים רוב ככל אולםותר. ס
שהלא יש שאמרו שאיסור ההדלקה הוא רק מדרבנן,  כן מדבריהם. משמע חשמל בשבת לאה

שההלכה  ואףהגדול ועוד[.  ישראל, ים אוצר אמוראי, שמעון נחלת צבי, ארץ יהודה, מי ם,"]מהם: הגאון מהרש
 פני תליתאה, יקרה אבן לדוד, ]מהם: קרן מן התורה היא איסור גמור שההדלקה הפוסקים רוב כדעת
 רבי איסר זלמן מלצר, משפטי הגאון שמעלקס, יצחק בית אחיעזר, ת"עוזר בשו חיים' ר הגאון ובי,'הראגצ מבין,

מכל מקום מישרים ועוד[,  דובב אש, ניימרק, מאורי אברהם אשל עבדי, חזקיה, ישכיל יעקב, דברי ירך עוזיאל,
 אומר יביע ת"שו) בונה וסותר בהדלקה איסור שיש כזה גדול חידוש כתב לחדש אף אחד מהם לא

)יביע אומר  ל"זצוקוכתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  .שבת ה קעז(יט אות יא, יד.  סימן א חלק

 עטיה עזרא רבי הגאון הרב ממורנו שמעתי : וכן(, קפואות קפהחלק ט סימן קח ואות ג.  לו סימן ז חלק
עם כמה מגדולי הדור, בצעירותי  בזהדנתי וכן . מחוורת אינה בזה איש החזון שסברת ל"זצ

 מנחת ת"בשו אוירבך זלמן שלמה רבי גם הגאון .בזה חידוש החזון איש םלה נראהא שלואמרו, 
לה יבשו"ת תפ ייןוע לזהל. לחוש איש. על כן, אין החזון דברי על לחלוק האריך (יא סימן) שלמה

סבירא לי לא שבשו"ת יביע אומר ויחוה דעת בכמה מקומות  תיהוכיח ממה שכתבשלמשה 
: היאך נאמר שיש כאן מלאכת )שבת ו קו( וכתב עוד ע"כ. והצדק עמו. .סברת החזון איש הנ"ל

בנין קבע אסרה תורה, בנין )לב ע"ב( בונה, הלא אין זה אלא בנין עראי, ומפורש במסכת ביצה 
עראי לא אסרה תורה, ופירש רש"י עראי שאינו להתקיים. וכאן הרי הוא משתמש בחשמל 

וכל הדיוט מדליק ומכבה  ,ולכבות בכל יום ואינו עשוי להתקיים. גם אין צריך אומן לכך להדליק
כרצונו. וכבר האריך כבוד ידידנו המנוח הגאון המפורסם מהרש"ז אוירבך בטוב טעם ודעת 
לדחות דברי החזון איש בזה בדברים המצודקים ונכונים. וכן כתב ]ידידנו המנוח הגאון רבי 

"ת משנה הלכות, שכבר חלקו האחרונים על החזון איש שאין בזה דין בנין מנשה קליין[ בשו
ובספר אשרי האיש כתב בשם הגרי"ש אלישיב, ומה שאמר החזון איש שיש ]ירה כלל. ע"כ. וסת

ח"א שו"ת הראשון לציון ) בחשמל בונה וסותר, זה תורת הנסתר ואינני מבין את כוונת דבריו. ע"כ.

ואמר לי מרן כתב על חידושו של החזון איש: " )ח"א פרק ז(לסקי הלוי בובספר שלחן [. עמוד קכג(
אלא שכל גדולי הדור סברו כולם פה  ,שכל הסברות הללו דחוקות מאד רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
וכל  ,אחר טעםוזה ב ,בא בטעם זהולכן זה  ,השימוש בחשמל בשבתעצם אחד שיש לאסור את 

 )ח"ב סימן נח(". ובשו"ת שערי יושר מאיזה טעם שיהיההאיסור שכבר נאסר את להטעים  רקזה 
 :ומהם ,יש בחשמל משום בונה וסותרש ן אישוזרוב חכמי הדור לא הסכימו לחידושו של החכתב: 

. ע"כ. וכן פסק הגאון רבי ועוד תפילה למשה ,יביע אומר וואזנר, שבט הלויוויס,  מנחת יצחק אוירבך, מנחת שלמה

 רכג( מון ח"א סימן ח עמודבשו"ת שמן אפרס )ועיין. ט סימן כב(אבן ישראל ח")שו"ת ישראל יעקב פישר 
 

 חשמליתמשאבה 
ד, והבאת המים לקומות העליונות נעשית על ידי ובמקומות שהבתים גבוהים מא

 .יםולהשתמש במ יםהברזאת , מותר לפתוח משאבות חשמליות
 

במקרה . ואף בפעולת החשמל מה שאחד פותח לא משפיע כלוםכתב הגרש"ז אוירבך, הנה 
החשמל הדלוק כח את  ריהגבאלא ל, להתחיל את פעולת חשמלגורם מאחר ואינו משפיע, ש

, גרמאבאלא מיד נעשה  וכיון שאינו, ריבוי בשיעוריםולהבעיר יותר חומר דלק, הרי זה נחשב 
 ע ד ע(ה". , רבבות אפרים ועודבשו"ת משנה הלכות ווכן פסק)אין שום מקום להחמיר בזה. 

 

 מנורה במקרר

לא תדלק ת המקרר שבת, כדי שבפתיחהיקפידו לכבות את המנורה במקרר קודם 
המנורה. ואם שכח לכבותה, אסור לפתוח את המקרר, אך רשאי לומר לגוי לפותחו. 
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 )שבת ו קיג( .בפסיק רישיה כמבואר להלן בדיני אמירה לגוי וכן יכול לומר לגוי לכבות את המנורה.
 

פסק בעת שהמנוע אם לא מצא גוי, אין לומר לילד קטן לפתוח את המקרר, אך 
שיוציא את התקע מהשקע. ואם אין קטן, רשאי הגדול  קטןרשאי לומר ל מלעבוד,

אף במקררים החדשים שגם ו .תקע בשינוי, באחורי ידיו וכיוצא בזהלהוציא את ה
, יש להקל המורים על מידת המעלותלת המקרר כשהמנוע לא פועל דולקות נורות או מספרים בד

)ב . ' שיתבאר להלן שמותרשבות דשבות במקום צורך גדול'זה , כיון שלהוציא את התקע בשינוי

 א תלו. שבת ג תסג("רסה. ח
 

הנכון , ו לא, ואין שם גויהמסופק אם הוציא מערב שבת את המנורה מהמקרר א
ספק הרי זה כי ]. גדול לפתוחה, אך מן הדין, רשאי גם ר לילד קטן לפתוחיותר שיאמ
 .קנז, ובמשנה ברורה ובאור הלכה. שבת ה )סימן שטז ס"ג, שדינו כדבר שאינו מתכוון שמותר. "פסיק רישיה"

 [(פז אבי בעזרי סימןהעיר נשר, בשו"ת רב  ,גאון רבי יצחק לוי שליט"אהי נפש ידיד וכן פסק

 
, פשוט נדלקה המנורהראה שבשבת  פתח את המקררוכש את המנורה, שכח לכבות

]כמבואר להלן בדיני "הנאה ממלאכת  .וליהנות מהם שרשאי להוציא מהמאכלים שבמקרר

 ברגל בשינויגרה או שיס ,תסגר מאליהש וזבהרשאי לע ולענין סגירת הדלת, שבת"[.
לסוגרה. מר לקטן או יא .[]שהרי זה "פסיק רישיה" בשני איסורי דרבנן כיבוי חשמל ובשינויאו במרפק, 

אם  על כן, כיון שמן הסתם יצטרך להשתמש שוב במקרר במשך השבת, אולםו
יתן מגבת או חפץ בין הדלת על כן שוב,  יסגור את הדלת כנ"ל, לא יוכל לפותחה

ויותר טוב שיאמר לגוי  למקרר, וכך לא תסגר הדלת עד הסוף ולא תכבה המנורה.
 שבת ו קיד(עי' ) המנורה וכנ"ל.את לכבות 

 

 חשמל סטטי

 )שבת ו קז( מותר ללבוש בגד סינטטי שבעת שלובשו או פושטו יוצאים ניצוצות אש.
 

 מצטלם לתומו

ושבים,  העוברים את מותר לעבור ברחוב שמוצבות בו מצלמות אבטחה לזהות
וכן מותר ליכנס לבית שיש בו מצלמה . המערבי לכותל המובילים ברחובות כגון

 את ומצלמת, אוטומטי באופן תמיד פועלת שהרי המצלמהלצלם את הנכנסים והיוצאים. 
בלאו הכי, הרי זה "פסיק רישיה שלא איכפת ו הנראה ברחוב, אף אם אין עובר שם אדם. כל

גמור שאין  שה מעשה היתרועלו בדרבנן", שמבואר להלן שמותר. ובצירוף דעת הרשב"א שכל ש
אינו הצילום, ועל דעתו  לו קשר לאיסור, ורק הזדמן שם איסור ממילא, כמו כאן שהולך ואין

)הגר"מ פיינשטיין, הגרש"ז אוירבך, הגרי"ש אלישיב, הגר"נ קרליץ, הגר"ז נחמיה גולדברג, ניכר, הרי זה מותר. 
 . שבת ו קנ(. שבת ה קעגלה סימן ח"ט מראו שמע שלמה, משנת יוסף, רבבות אפרים, בצל החכמה ועוד. שו"ת יביע

 

 עובר ונדלק האור

נכבה  ללכת וכשממשיכים, אור נדלק, הגר במקום שכשעוברים בסמוך לבתים
דעתו על  שהולך ואיןהרשב"א הנ"ל שכל ]על פי  לעבור. האור, ומוכרח לעבור שם, רשאי

רישיה דלא ניחא ליה . ובצירוף דעת רבים מהראשונים שפסיק , הרי זה מותרהדלקה וכיבוי
 (לה. שבת ו קנוסי' ט ח" אומר שבט הלוי, שרגא המאיר ועוד. יביע האפוד, )חשב [.ותרמ ,אפילו באיסור תורה

 

 מכשיר אינטרקום
, כדי שיוכלו בחדר הילדים מותר להניח מכשיר אינטרקום מופעל מערב שבת
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. ולהרגיעם הם לטפל בהםיכנסו אלי ו, ואם יבכםההורים לשמוע את המתרחש אצל
נשמע קולם על ידי האינטרקום, אין בכך כלום.  ומדבריםנכנסים ר שאואף שכ
 (, קצט)ה"ע ד קצז [את הכיסוי. ויסיר ויצא, וכשאת המיקרופון ויכסלחדר  םבעת הכנס, ים]ואם רוצ

 
 

  מלאכת מכה בפטיש 

 הגדרת המלאכה

עשיית את בזה המכה בפטיש או בכלי אחר על כלי עקום כדי ליישרו, וגומר 
מוציא ש כגוןו ,העושה פעולת גימור או יפוי בדבר שנגמרה עיקר מלאכתו וכן, הכלי

המוציא קיסם שנתחב בבגד  אוחוט הנשאר בבגד בגמר עשייתו כדי לייפותו, 
או  אבל חוט או קיסם .הרי זה עובר על מלאכת מכה בפטישקודם שגמרוהו, 

)סימן שב ס"ב. שבת ה  בשבת. םלהוציא בבגד אחר גמר עשייתו, מותר ושנתחב נוצות

 (. שבת ו צחשכט
 

 הפרדת ציציות

טלית שהטילו בה ציציות, ובעת קשירתם הסתבכו החוטים, אסור להפרידם 
לראשונה בשבת, כי זהו גמר מלאכתם, אבל אם הסתבכו החוטים לאחר מכן, 

 )שבת ה של, סה(אך יזהר שלא יהדק את הקשר העליון, משום איסור קושר. מותר להפרידם. 
 

 נתינת כרית בציפית

 מותר לתת כרית בתוך הציפית בשבת, אפילו אם הציפית חדשה.
 

שנפלו מן הכסת,  ]דבר רך כצמר גפן ונוצות ובגדים בלויים[ ןמוכי" :ס"ח( סימן שמ)שלחן ערוך כתב ה
כשלוקח ", משום שעושה כלי. ואולם, זה דוקא לה בכסתיאבל אסור ליתנם בתח ,מותר להחזירם

צמר גפן או נוצות וממלא בציפית, שעתה הוא יוצר כרית. אבל כרית מוכנה שאפשר לישון עליה 
 כמות שהיא, ואין מניחים אותה בציפית אלא לשומרה בנקיות, מותר ליתנה בציפית בשבת.

 

 ניפוח כרית גומי

ואין בזה משום עשיית  מותר לנפח כרית גומי בשבת אפילו במשאבה המיוחדת לכך.
כלי, כי אין הניפוח מעשה אומן. וגם אין ממש בניפוח אויר, ולא שייך לומר בזה שעושה כלי. 
ם  ובלאו הכי, כבר יש על הכרית שם כלי קודם הניפוח, ודרך תשמישה בכך, כמו בקבוק שש ֵ

אסרו משום כלי עליו קודם שיתן בו מים. וגם אין בזה משום מעשה חול, כי כתב הרמב"ם שלא 
כן פסקו: מהרש"ג, תולדות זאב, יסודי ישורון, בצל החכמה, מעשה חול, אלא דברים שירגילו אותו למלאכה. 

ובשו"ת באר הלל אומר, הגרש"ז אוירבך, הגר"ח קנייבסקי, מחזה אליהו, שמירת שבת כהלכתה, שדה אלחנן ועוד. 
שמותר, ואין שום יסוד לפקפק בדבר,  משה כתב על מי שהחמיר, ולא כדין הורה, והדבר פשוט וברור

פשוט שמהרי"ל שכתב,  בשם)ס"ס שיז(  בית יוסףועיין ב )שבת ג שע. שבת ה שמב( וכל דבריו אינם. ע"כ.
 שעושהמשום מה שאסרו לתת צמר לסדין חדש, ו .בשבתחדש ותר להכניס אבנט במכנס שמ
. ע"כ. והרי גם כאן א תדירוי להכניס ולהוציאת החגורה במכנס ועשלא מבטל  ןאבל כא ,כלי

 .עשוי האויר להכניס ולהוציא תדיר ואינו מבטלו שם

 

 פתיחת סתימה

כיור שהמים עוברים בו באיטיות, מותר לפותחו בפומפה בייתית, וכן רשאי לשפוך 
להמיס את השומן הקרוש בו. אבל אם נסתם לגמרי ואין  , כדיבו מים רותחים
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ויש בזה חשש איסור תורה של מלאכת המים עוברים בו כלל, אסור לפותחו בשבת. 
ואם אין גוי, יעשו שני אנשים  מכה בפטיש. ומכל מקום על ידי גוי, יש להקל במקום צורך גדול.

 (, שמב)שבת ה שלא יחד, ואף שהוא אסור מדרבנן, בכל זאת משום כבוד הבריות יש להקל.
 
 

  מלאכת המוציא מרשות לרשות 

 רשויות השבת
שות או מרשות הרבים לר]לרחוב[  לרשות הרבים ]מהבית[מרשות היחיד  המוציא חפץ

 היחיד, עובר על מלאכת הוצאה.
 

 מטר[. 8.64]אמה  26מן התורה לא נחשב הרחוב כרשות הרבים אלא כשהוא רחב 
איש. אבל בלא זה, האיסור  655,555ויש אומרים שגם צריך שיעברו בו בכל יום 

 .רק מדרבנן, והוא הנקרא בלשון חז"ל: "כרמלית"הוא לטלטל בו 
 

על ארבעה טפחים, ס"מ[  51]רחב ארבעה טפחים א, כל מקום שהירשות היחיד 
ברחוב לתוך פח  על כן, אסור לזרוק טישו. ס"מ[ 45]טפחים עשרה או עמוק וגבוה 

הוא מוציא מרשות הרבים ומכניס שנמצא ש, ]במקום שאין עירוב וכדלהלן[ אשפהה
 )סימן שמה(לרשות היחיד. 

 

 עירוב

ברוב המקומות בארץ ישראל מותקן 'עירוב' ]צורת הפתח[, שהוא חוט המונח על 
גבי עמודים וסובב את כל העיר, ועל ידי כך נחשבת העיר כולה כרשות אחת, 

 לטלטל בה מהבית לרחוב, ומהרחוב לבית, ובשאר המקומות.מן הדין ומותר 
 

 או בכיסי הבגדים, א שום חפץ בידיםאין בהם עירוב, יזהרו שלא להוציבמקומות ש
עלונים וכיוצא  ,סידורדברי מצוה כטלית, ילו ואפ, לבדו תינוקאו עגלת תינוק או 
העירוב, כדי להציל רבים את ככל היותר מהר . וישתדלו בכל עוז להתקין בהם

בערים שיש עירוב, יש לשים לב שלא לטלטל מחוץ לגבולות העירוב בשעה מעוון. ו
 לכיוון היציאה מן העיר, ובעיר מתוקנת ישנם שלטים המתריעים על כך. הולךש
 

איש ברשות הרבים, הריהו כרמלית, והאיסור  655,555עוברים שאם לא דעת רוב הראשונים 
ויטרי,  מחזור האשכול, הגאונים, העתים, תשובות ש,"הרא תוספות, י,"רש ג,"]כן דעת: בהמדרבנן.  רקלטלטל בו 

 ק, רבינו"ג, הסמ"הסמ התרומה, מטראני, ישעיה העיטור, רבינו מרדכי, הגהות זרוע, ן, אור"הרוקח, הראבתם,  רבנו
 רקאנטי, לדרך, פסקי הגאונים, צדה בשם חיים הארחות מרוטנבורג, ם"שמחה, מהר רבינו אברהם, בר שמשון

סימן שמה ו)סימן שג סי"ח,  וכן כתבו אחרונים רבים בדעת מרן השלחן ערוך [.ועוד הדשן תרומת, האגודה

. ויש אומרים שאפילו אם רשות הרבים מהתורה, די בעירוב של צורת הפתח, כדי שיחשב ס"ז(
כתב, שבלאו הכי היום אין רשות הרבים  הגאון החזון אישיחיד ולהתיר הטלטול. וההכל כרשות 
ממזרח של למ, כי הרחובות ההולכים ומפולש מקצה העיר ועד קצה חוברהאין מהתורה, כי 

רשות  יםנחשב אינם לכןמחיצות,  יםכמוקפ רי הםמצפון לדרום, וה ר כךלמערב מופסקים אח
 ,רבינו יואל ,הרמב"ם, ירושלמי, רש"י, על פי שיטת ההגר"ז ,מהר"י שטייף ,ערוך השלחןוכן מבואר ב]. הרבים
 [.הגר"ש משאש ,אור לציוןאבן ישראל פישר,  ,משנה הלכות ,הגרא"ז מרגליותוכן דעת  .ועוד אור זרוע, ראבי"ה

 
צורת הפתח, והחכם  ל ידיכבר נהגו בכל גלילות ישראל להתיר הוצאה ע: )כלל סח(הרא"ש וכתב 

ר' יעקב ב"ר משה דבאלינסיא אסר לעשות כן, ואני כבר הודעתיך שאין בראיותיך לאסור שום 
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במרדך, ומכשיל את הרבים באיסור ממש, והזהרתיך שתחזור בך, אך הוגד לי שאתה עומד 

, ולכן אני גוזר עליך לתקן המבואות [צורת הפתח - עירובאת ה]בכך שלא מתקינים  הוצאה בשבת
בתוך שבועיים מהיום, ואם לא תתקן המבואות כאשר הורתי, אני מנדה אותך, שאתה בא לחלוק 

אותו צדיק על עשיית כמה נצטער  ,על כל גדולי ישראל שהיו עד היום הזה. ע"כ. אתה הראת
וסיים מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף העירוב, להציל את ישראל ממכשול איסור הוצאה. 

ראיתי לצערי שהנשים באות בהמוניהן לבית הכנסת  ,קורי בארצות אמריקהיואני בב: ל"זצוק
בשבת, עם התיק שעל כתפיהן, וכאילו איסור הוצאה ברשות הרבים לא קיים בכלל. ולכן הורתי 
לרבנים הסרים למשמעתי לעשות עירוב רשויות בניו ג'רסי, ושלא כדברי מי שרצה להחמיר בזה. 

י תורה, ולא נהגו להוציא מרשות לרשות ויתי להכריז שכל האנשים שהם בניולרווחא דמילתא צ
כלל, ימשיכו במנהגם ולא יטלטלו. והעירוב נעשה רק להציל את אלה שנכשלים באיסור הוצאה. 

הבאה לידי קולא היא, שגורם להמשיך את חילול  הואדרבה המחמיר שלא לעשות עירוב, חומר
עצתי רב  ל פיוהביאו ע . וכן הורתי לעשות בלוס אנג'לס,שות הרביםהשבת באיסור הוצאה לר

 ט סימן לג("ח "א)שו"ת יבי. חשוב, חבר מועצה הדתית ירושלים, לתקן את העירוב כהלכה, וכן עשו

 
 

  יציאה מחוץ לעיר 

 איסור תחומין

אמה  1,555-יותר מ ,מהבית האחרון שבעיר , דהיינואסרו חכמים לצאת חוץ לעיר
ומכל מקום אם הולך לדבר מצוה  , אפילו אם אינו מטלטל עימו דבר.מטר[ 165]

ביישוב הסמוך, כגון: שהולך לבקר את רבו או את הוריו, או למול תינוק, או 
 0,555, והיישוב הסמוך הוא בתוך בזה לשמח חתן וכלה, או לבית האבל וכיוצא

 לעיר, מותר יהיה לו ללכת לשם על ידי שיעשה 'עירוב תחומין'. מטר[ 2,115]אמה 
 

אמה מסוף העיר, מניח  1,555עירוב תחומין, היינו, שבאותו מקום שמסתיימים 
]הבא להטעים את  או ליפתן ,גרם[ 510]שבת כמות מאכל של שתי סעודות הקודם 

לפת של שתי סעודות. ובמעשה זה נחשב שזה מקומו בשבת, [ בזה הפת, כסלט וכיוצא
העירוב, יברך: "ברוך אתה  וקודם שיתן את אמה. 1,555ומותר לו ללכת משם עוד 

ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציונו על מצות עירוב". ויאמר: 
)עיין  "בזה העירוב, יהיה מותר לי ללכת ממקום פלוני זה, אלפים אמה לכל צד".

 שפו, תט, תטו ועוד( שלחן ערוך סימנים
 

אמה,  1555]מיל הוא  ק"מ 22.015: אם יצא מחוץ לעיר מרחק רב של י"ב מיל, שהם

לדעת רבים מהפוסקים , ק"מ[ X 21  =22.015מטר,  165אמה =  X 1555ס"מ,  04והאמה היא: 
 עבר על איסור תחומין מן התורה, ויש אומרים שגם זה אינו אסור אלא מדרבנן.

 

 הליכה וחזרה לעובדי מכבי אש על ידי נהג גוי
כיבוי אש, ויש לו צורך לישאר בביתו ולבוא תורן מכבי אש שמוכרח לעבוד בשבת בתחנת 

ואף אם התחנה  בשבת בבוקר לעבודה, והמרחק רב מביתו לתחנה, רשאי לבוא על ידי נהג גוי.
ק"מ, רשאי לבוא על ידי נהג גוי.  22.015שהמרחק יותר מי"ב מיל: באופן  נמצאת בעיר הסמוכה

ובלבד שיש  לביתו על ידי נהג גוי,רשאי לחזור וכמו כן, אם עבד ביום שישי עד שבת בבוקר, 
ו של האבא משלחן חינוך בני ביתו, שהמציאות מוכחת שהיעדרות לצורךלו צורך בזה, ובפרט 

גורמת לריחוק הילדים משמירת התורה והמצוות, כי לצערנו מחמת ונשנות,  פעמים רבות שבת
, ואם גם את השבת בלבול הדעות וקשיי הפרנסה, אין לאב זמן לשבת עם בני ביתו בימי החול

הבנים", שעיקר עמלו של  אלו -עמלנו  דרשו חז"ל: "ואת ניקח להם, מה תהא עליהם. וכבר
 אדם צריך להיות בחינוך בניו לתורה ויראת שמים.
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טעם ההיתר, כי הרי צורכי חולה שאין בו סכנה נעשים על ידי גוי בשבת, ולכן התירו לרופא 

. כמבואר להלן, ואף התירו לו לחזור לביתו על ידי גוי, להחולטפל בכדי נסוע על ידי נהג גוי ל
 קל וחומר שיש להתיר לעובדי מכבי אש שיש בזה חשש סכנה ופיקוח נפש.

 
גם כאשר הוצרך לנסוע לתחנה הנמצאת בעיר הסמוכה, שהמרחק על ידי נהג גוי, הוא היתר זה 

 ג, המאירי, רבנו פרחיה, הראבי"ה[הסמ"]הגאונים, הרמב"ם, ביניהם יותר מי"ב מיל. כי אף שיש אומרים 

]הרמב"ן, התורה, מכל מקום יש חולקים שהוא מדרבנן, ן שהאיסור לצאת חוץ לי"ב מיל הוא מ

ובדעת הרי"ף יש מחלוקת, . כתב הרדב"ז שכן דעת רוב הפוסקים[ו הרא"ש ועוד. זרוע, אור הרשב"א, הריטב"א,
. ויש לצרף וא מן התורה. ואילו לרמב"ן ורבנו ירוחם, מדרבנן[]לרשב"א, הריטב"א, המגיד משנה, ובעל המאור, ה

לך והק בהולך ברשות הרבים, אבל הרהוא מה שכתב הרמב"ם בתשובה, שי"ב מיל מהתורה 
]הב"ח, הלבוש, זרע אמת, הגאון רבנו זלמן, בכרמלית האיסור מדרבנן. ומרן השלחן ערוך ועוד רבים 

וד יש לדון שבמקרה זה שאינו הולך ברגליו אלא יושב ברכב פסקו כן. וערעק"א, ערוך השלחן ועוד[ 
על הרוכב  מג ע"א( )עירובין ן"והנהג הגוי מוליכו, שמא אין איסור תחומים, כמו שכתב הרמב

 הילוך קרוי אינו הספינה והילוך ברגליו, הלך עובר איסור תחומין, כיון שלא שאינו בספינה,
 לו חושש ואתה היא, היחיד רשות שהספינה שלו היחיד ברשות יושב הוא עצמך, על ותימה כלל.

 .כלל מהלך אדם ולא היא מהלכת חצר, מוליכה אותו הוא נח והספינה י"ב מיל?! הולך משום
גדולות, רבנו ישעיה, רבנו נתן המכירי, רבנו שלמה,  הלכות ]הרשב"ם, בעלע"כ. וכן דעת רבים מהראשונים 

. ואף אם מדנפיר[, מהרי"ק, ושכן דעת הרי"ף והרא"ש לשיטת המהרי"ק[ הזקן יצחק רבנו יצחק ]ריצב"א, ר"י, רבנו
 נאמר שיש בזה איסור מדרבנן, הלא איסור מדרבנן הותר לו כנ"ל.

 
נמצא שיש לנו לצרף כמה ספיקות, שמא כרוב הראשונים שי"ב מיל מדרבנן, ושמא כהרמב"ם 

ן שהוא יושב ולא מהלך, אין בזה ועוד שי"ב מיל בכרמלית מדרבנן. ושמא כהרמב"ן ועוד שכיו
 צורך שאין(, 282)אסיא מה מו עמוד איסור תחומין. וכתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל 

 להקל נפש, ושאפשר פיקוח לצורך שבת חילול למנוע כדי שבת, עונג ולהפסיד הרבה לטרוח
פר שמירת שבת מהתורה. ובס הרבים רשות כיום שאין האומרים על בהסתמך תחומין באיסור

 לרופא לחזור להקל שמצדד ל"זצ רבךאוי ז"מהגרש כתב, שמעתי)פרק מ הלכה כו הערה עא( כהלכתה 
 מנותק יהיה שהוא על ידי יודע שיצטרך לחזור בשבת, אםאף שביום שישי  לביתומבית החולים 

 וכיון מצוה, דבר נחשב שהרי זה שבת, מעונג ובני ביתו הוא יתבטלו מהבית, השבת ליל כל
 לעזוב חייב למחר, אינו שבת לחילול לגרום בערב שבת ועשה בקום מעשה שום עושה שאינו

 בית החולים את יעזוב שלא טוב פעמי, חד מקרה אלא זה אין אם אך מערב שבת. ביתו את
 להתיר. פשוטבשבת. וכל זה כשנוהג בעצמו, אבל אם נהג גוי מסיעו,  שם וישאר

 
 

 בישול בשבתדיני  -אכת אופה למ  
 ומבשל אופה

אחת מט"ל מלאכות שהיו בבניית המשכן, כאשר הוצרכו  יאמבשל המלאכת אופה ו
לבשל מיני צמחים כדי לקבל מהם צבע אדום, על מנת לצבוע את עורות האילים 

 כמבואר לעיל במלאכת זורע. לכיסוי על המשכן.
 

 סוגי בישול

או הצולה על גבי גחלים, כולם המבשל תבשיל, או האופה פת, או המטגן בשמן, 
 )שבת ד רפט(, וחייב מן התורה. הם בכלל מלאכת מבשל

 

 חי נאכל

 )ג קלח(גם המבשל מאכל הנאכל חי, כעגבניה וגזר, עובר על מלאכת מבשל. 
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 גמר בישול

 )ג קכח(. בשבת בישולואת אסור לגמור  ]לגמרי[,כל צרכו התבשל א למאכל ש
 

 הבערה ובישול

שהבערת אש מלאכה בפני עצמה, ובישול מלאכה בפני עצמה. על כן, הדבר פשוט 
 )ג קלג(. מלאכת מבשל, עובר על לפני שבתה דלוקפלאטה על בשל על אש או המ

 

 בישול בחשמל

 )שבת ד תב(. בזה אסור לבשל בכל מכשיר חשמלי כמזלג או מיקרוגל וכיוצא
 

 ]אש[ בישול בתולדות האו ר

בישול שאסרה תורה, לא דוקא כשמבשל באש עצמה ]או ר[, אלא אף אם מבשל 
בדבר שהתחמם באש, והוא הנקרא: "תולדות האו ר". על כן, סיר חם שהוציאו 

 )ג קמז(. חיה שתתבשלעגבניה  או ביצה מהאש, אין לתת בו
 

 ]בשמש[בישול בחמה 

 )שבת ד תא(מותר לבשל בשמש, כגון להניח כוס מים או ביצה נגד השמש שיתבשלו. 
 

 בישול בתולדות חמה

דבר שהתחמם בשמש, הרי הוא: "תולדות חמה", ואסור לבשל בו מדרבנן. למשל: 
מים שהתחממו והתבשלו מחום השמש, אסור לתת בתוכם ביצה כדי שתתבשל. 

 )שבת ד תא(כמו כן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח שהתחמם מאוד מכח השמש. ו
 

 ההבדל בין בישול בחמה לבישול בתולדות חמה
הטעם שמותר לבשל בחמה עצמה, מפני שלא אסרה תורה אלא את המלאכות שהיו בבניית הנה 

 גזרו עללא מצוי לבשל בחמה, אף חכמים לא גם המשכן, ובמשכן לא בישלו בחמה. ומכיון ש
לומר, שכשם שמותר לבשל בחמה, כך מותר לבשל באש, כיון כך. כמו כן אין לחשוש שיטעו 

לבשל בתולדות חמה, שמא יטעו ויבשלו שהם שני דברים השונים בתכלית. אולם, אסרו חכמים 
בתולדות האש, מאחר שבשניהם אופן פעולת הבישול דומה, ואם היה מותר לבשל במים 

 )שבת ד תא(יכולים לטעות שמותר לבשל גם במים שהתבשלו באש.  שהתבשלו בחמה, היו

 

 דו ד שמש

מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לשטיפת כלים או לרחיצת פנים, ידים 
]אבל  , מכיון שמים אלו התבשלו מחום השמש, ובישול בחמה מותר כנ"ל.רגליםו

 )שבת ד תה. שבת ו פז(אסור לרחוץ את רוב הגוף במים חמים, כמבואר להלן בדיני רחיצה[. 
 

פותח את המים החמים שבברז, נכנסים מים קרים לדו ד ומתבשלים, בכל ר שאאף על פי שכ
נָּ  :זאת מותר, ואחד הטעמים בזה, שכלל גדול בידינו ב ָּ ְדרַּׁ א ֵליה ב ִ א ִניחָּ ִסיק ֵריֵשיה  ֵדלָּ ָּ ן, מותר", "פ 

 ועתה נבאר מושג זה שהוזכר פעמים רבות בחוברת.
 

ִסיק  ָ יה  ]תפסוק[ "פ  ישֵּ  ָימו ת?!" ]והוא לא[, ְוָלא ]את ראשו[רֵּ
ן שימות, אלא רק רוצה את ראשו, כדי שבנו והחותך את ראש התרנגול, ואומר שאינו מתכו

הקטן ישחק בו, האם יתכן שהתרנגול לא ימות? בודאי שלא. זה המשל לאדם העושה מעשה 
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מסוים, וכתוצאה ממעשהו נעשה בודאי דבר שלא התכוון אליו, הרי הוא נחשב כעושה המעשה 

כבות את המנורה מקרר ששכחו ביום שישי ל על כן,ממש, ואסור לעשות כן בשבת מהתורה. 
ן להדליקה, הרי אינו מתכוושבו, אסור לפותחו בשבת, כי בודאי תידלק המנורה, ואף על פי ש

 שהרי לא יתכן שיפתח את המקרר ולא תדלק המנורה. -"פסיק רישיה" במלאכת מבעיר  זה

 ]והפתרון לזה, וכן במקרה שאינו זוכר אם ניתק את המנורה מהמקרר ביום שישי, עיין לעיל במלאכת מבעיר[.

 
ה ממילא, היא אסורה מן התורה ונוח לו מעשיית המלאכה,  ׂשֶ כל זה דוקא כשהמלאכה שֵתעָּ

קו כן פסאבל אם היא אסורה מדרבנן, ולא איכפת לו אם ֵתעשה המלאכה או לא, הרי זה מותר. 
כמה מרבותינו הראשונים, ומהם: רש"י, תוספות )שבת קג סע"א(, הרשב"א, אוהל מועד, ספר המאורות לרבנו מאיר 

. וכן דעת הרמ"א, מגן אברהם, שואל הגיבורים , שלטיבעל ההשלמה, המהר"ם מרוטנבורג משולם בדרשי ירבהמעילי, 
חזון ההגאון ומשיב, שואל ונשאל, בית מאיר, מהר"ם בריסק, מהרש"ם, הגאון הנצי"ב, עטרת משה, משאת משה, 

אגרות משה, הר צבי, אור לציון, מנחת שלמה ועוד. ]וזאת מלבד הראשונים שפוסקים שאפילו  ,נו אות ה( מןאיש )סי
באיסור מהתורה, מותר", וכן דעת הערוך, השאילתות, בה"ג, הרי"ף, הרמב"ם, רבי יוסף "פסיק רישיה שלא איכפת לו 

טוב עלם ועוד. וכתב רבנו ירוחם שכן המנהג בכל הארצות. עי"ש. רק שלהלכה אנו פוסקים שדבר זה אסור מדרבנן[. 
מאירי, הר"ן, הרמב"ן, רבנו ודע, כי לדעת רבים מהראשונים אפילו "פסיק רישיה דניחא ליה בדרבנן, מותר", ומהם: ה

אשר מלוניל, אור זרוע, רבנו משה מבדריש )אביו של בעל ההשלמה(, שיטה ישנה בשיטה מקובצת, וכן פסקו מן 
הדין המרדכי והתרומת הדשן אלא שהחמירו אם אפשר בקל. וכן יש מבארים בדעת מרן השלחן ערוך. גם מגדולי 

 פריהרש"ל, הט"ז, בית דוד, שער המלך, בדרבנן דניחא ליה", ומהם:  רישיהרבותינו האחרונים פסקו להקל ב"פסיק 
, עייאש י"מהר, מלאכי בתשובה יד הרב, האדמה פרי כנסת הגדולה,, לימודים רבנו זלמן, לשון, ורדים גינת, חדש
 א"מהר הגאון דרבותא, ליצחק, משחא זכור ת"שו, יעקב ישועות עטר, בן חיים' ר הגאון, בכסף נחפה, טאייב י"מהר

, הדביר דוד, פתח חנה קרית מים, מעט, הלכה עמק גבוה, שלחן. צובא בארם המנהג ושכן ומוסר, בחכמה ענתבי
סברא  על איגר הקשה והגאון רבי עקיבא. הדין מן הבית יוסף מרן דעת וכן. ועוד אלחנן צ"הגרי, מלובלין חסד תורת

 פוסקים מחלוקת בדרבנן, הוא ודין "פסיק רישיה דניחא ליה", כתב: הואיל ובתשובה ,[ורבים יישבו את קושייתו]זו 
וכל שכן בנידון דוד שמש, שהוא איסור דרבנן קל יותר שאינו איסור עצמי אלא משום גזרה, שאסרו לבשל  .להקל

 שו"ת יביע אומר חלק ד סימן לד, חלק ה סימן כז,עיין בתולדות חמה, גזרה שמא יטעה ויבשל בתולדות האור. )
 . שבת ד רטז, רמו, תה. שבת ה קי, קנג, קנו, רכג, שסג. שבת ו פז, קח ועוד.(סימן לה חלק ט

 
על כן, מותר להשתמש במים חמים של דוד שמש, כי אף על פי שבשעה שפותח את הברז, 

 -נכנסים מים קרים לדוד ומתבשלים, מכל מקום הרי הם מתבשלים במים שהוחמו מהשמש 
את המים הקרים, אלא בידיו תולדות חמה, שהבישול בהם אסור מדרבנן, וכיון שאינו מבשל 

מים בדוד ומתבשלים, הרי זה "פסיק רישיה" באיסור דרבנן, שכתוצאה מפתיחת הברז נכנסים 
 וכיון שלא איכפת לו אם תעשה המלאכה או לא, מכיון שהדוד מים הוא גדול, הרי זה מותר.

 
מותר לפתוח את ברז המים הקרים, כדי לקרר את המים החמים היוצאים מהדוד 

 )ג קסה(שמש, שלא יהיו חמים מדי. 
 

ֹוְיֶלר  ד חשמלי[]דו   ב 

טוב להחמיר שלא להשתמש במים חמים שהתחממו בבוילר, אף שהבוילר מכובה. 
]דהיינו, שאי אפשר  במה דברים אמורים? כשהמים חמים מאוד, שהיד סולדת בהם

, אבל אם אינם חמים כל כך, מותר להשתמש להחזיק בהם את האצבע מחמת החום[
 ()שבת ד תה .בזה בהם לשטיפת כלים או לרחיצת פניו וכיוצא

 
הטעם שיש להחמיר בבוילר יותר מדוד שמש, כיון שבבוילר המים מתחממים מגופי חימום 
שדינם כאש, וכשהמים הקרים נכנסים ומתבשלים בהם, הרי זה בישול בתולדות האש שאסור 
מהתורה. ואף שלא איכפת לו מבישולם, מכל מקום כיון שבודאי יתבשלו, הרי זה פסיק רישיה 

 ולם מאחר ואינו עושה מעשה בידיםאסור. אלהלכה הוא תורה, ש שלא איכפת לו באיסור
להכניס את המים הקרים לדוד, אלא כשפותח את המים החמים בביתו, יוצאים מים מהדוד 
ונעשה בו חלל ריק וכתוצאה מכך נכנסים מים קרים, הרי זה "גרמא". ואף שיש אוסרים גרמא 

)שבת לעיל.  מבוארוכשמותר, מדרבנן, מכל מקום הרי זה "פסיק רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן" 

 , תיד, תטז. שבת ה קיח, רעח. שבת ו פז, קיז, קמא(ד תה, תיא, תיג
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  כלי ראשוןדיני 

 הגדרת כלי ראשון

כרגע הוציאוהו אף שאו התחמם על האש או הפלאטה,  הסיר שבו התבשל המאכל
]דהיינו, שנמנע לאוכלו מחמת  חם מאוד שהיד סולדת בו הואש פלאטה, כלמהאש וה

 ,נקרא: "כלי ראשון" הריהו, חומו, או שאי אפשר להחזיק בתוכו את האצבע מחמת החום[
אסור לתת בו מאכל לבשלו, שהרי זה מבשל בתולדות האור שאסור מן התורה. ו

, אסור להוסיף בו מים, כדי שבסיר ומצא שהוא מלוחעל כן, הטועם את התבשיל 
וכמו כן, אם רוצה לתת בו ביצה חיה כדי שתתבשל מחום ות. להפחית את המליח

 )ג קסה, רכו(התבשיל, עובר על איסור מבשל. 
 

 מכלי ראשון ]שפיכה[ עירוי

כלי ראשון, כיון שהתבשיל שבו ודופנותיו חמים מאוד, לכן כל זמן שהיד סולדת 
]דהיינו, השכבה החיצונית  ,בו, בכוח עירויו על מאכל אחר לבשל מעט "כדי קליפה"

 )שבת ד שכב, שכט, שע(. מהמאכל בעובי קליפה, מילימטר אחד לערך[
 

על כן, אסור לערות מים חמים מכלי ראשון על עלי תה או שקיות תה. אבל אם 
היה התה מבושל מערב שבת ונגמרו מי התמצית, מותר לערות עליהם מים חמים. 
ואפילו אם רק עירה עליהם מים רותחים מערב שבת, מותר לערות עליהם שוב 

 ומגן ועוד. שבת ד שכו()שמש כמבואר להלן שאין בישול אחר בישול בדבר יבש. בשבת. 
 

מותר לערות מים חמים מכלי ראשון על בקבוק של תינוק כדי לחמם את המשקה 
 שבו, כי לא שייך בזה בישול כדי קליפה, שהרי עובי הבקבוק עצמו הוא הקליפה.

 )ג קסח(
 

ָאה ָ  ]גובר[ ָגַבר ]תחתון[ ַתת 

שהמים  מים חמים מכלי ראשון על מים שלא התבשלו, אף ]לשפוך[מותר לערות 
ר",  יגיעו לחום שהיד סולדת בו, בַּׁ ה גָּ אָּ ָּ ת  המים התחתונים דהיינו, כי כלל בידינו: "תַּׁ

התחתונים הם קרים, הם מצננים את העליונים, גוברים על העליונים, וכיון ש
נחים ומורידים מהם את הכח לבשל. אבל אם המים התחתונים הם חמים ומו

התבשלו, אסור לתת בתוכם מים קרים, כי הם יגברו על הקרים בו בכלי ראשון ש
ם הרבה מים קרים בבת אחת, באופן שהחמים בהויבשלום. ומכל מקום, מותר לתת 

 )ה"ע ד נט, ס(נעשים פושרים, והקרים לא יגיעו לחום שהיד סולדת בו. 
 

לאור האמור, מותר לתת מים חמים מהמיחם על החלב שבכוס, שכיון שהחלב 
לתת וכל שכן שמותר  )ג קצ( הקר למטה, אין בכוח המים החמים לבשל את החלב.

 ם מכלי ראשון.חלב בכוס ועליו לערות מים רותחי
 

 עירוי לכוס רטובה

ואין בזה , מותר לערות מים רותחים לכוס שנשארו בה טיפות מים אחר שטיפתה
החזון איש, זה השלחן, דברי יציב, ציץ אליעזר, שבט  :)כן פסקו. חשש איסור מחמת בישול הטיפות

 הלוי ועוד רבים. יביע אומר חלק ד סימן לג. שבת ד שפב(
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 דיני כלי שני 

 הגדרת כלי שני

שבו התבשל  ]הסיר[כלי שני, פירושו, הכלי שלתוכו הועבר התבשיל מהכלי הראשון 
המאכל. על כן, אם עירה מים רותחים מכלי ראשון לכוס, הכוס דינה ככלי שני, 

מותר לתת בתוכם ואף שהמים שבכוס רותחים מאוד, בכל זאת אין בכוחם לבשל, ו
כלי שני : "כלי ראשון מבשל, )מסכת שבת מ ע"ב( שכך קבעו חז"ל מאכל שאינו מבושל,

מבשל, אף שהוא חם מאוד, משום שכלי ראשון שעמד  והטעם שכלי שני אינו אינו מבשל".
על האש, דופנותיו חמות ומחזיקות את החום זמן מרובה, לכן יש בכוחו לבשל. לא כן כלי שני, 

 )תוספות שבת מ ע"ב(שאין דופנותיו חמות, אט אט הוא מתקרר ואין בכוחו לבשל. 
 

 כליכי  ,רותח ואשהפילו א שני[]כלי  קערהתבשיל שבה לתוך תבליןתת ל מותר :ם"רמבכתב ה
 לי ראשון,בכמו שהיה כ רתיחות מעלה אפילולי שני, כוכן כתב הבית יוסף: " .מבשל אינו שני
 תלמודיה לו לה לא ם לא כןאש ,פנים בשום מבשל אינו שני כלי, הוא גדול כללש ,מבשל אינו

וכן פסקו מהרי"ף, גינת ורדים, שואל ומשיב, יד יהודה, ישועות יעקב, ישועות  ".מבשל אינו שני כלי: לסתום

ומה שרצה בספר חיי אדם להוכיח מהרמב"ם מלכו, ישועות חיים, פני יהושע, קהלות יעקב אלבעלי ועוד רבים. 
וכן  בהלכות מעשר שכלי שני רותח מבשל, כבר דחו זאת רבים מהפוסקים שאין לדמות דין שבת לקביעת מעשר.

ובספר שביתת השבת כתב, שלא מצאנו חבר  כתבו הרדב"ז, תולדות שמואל, אמרי בינה, חזון איש, מנחת יצחק ועוד.
לחיי אדם בכל הפוסקים. ובשו"ת בת עין ריינין, כתב, שדברי החיי אדם שאוסר כלי שני רותח, לא שרירין ולא 

עיקר דינו של החיי אדם מפוקפק, כי פשוט מאוד קיימין, וכל האחרונים לא הסכימו כן. גם בשבט הלוי כתב ש
שסתימת התלמוד וכל הפוסקים שלא כדבריו. גם החזון איש כתב, שמן הדין אין איסור בכלי שני אפילו חם מאוד, 

 )שבת ד שכב(כיון שלא הזכירו כן הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור ושלחן ערוך. 
 

 דבר יבש בכלי שני

אורז בשר, ביצה, גוש ויבש כ שהואלח כמרק ובין  שהואכלי שני אינו מבשל בין 
וכדומה. על כן, מותר לערות מרק צונן על אורז רותח שבכלי שני, וכן מותר לתת 

 פלפל שחור על ביצה או תפוח אדמה רותח.
 

כן מוכח מהרי"ף, הרמב"ם, תוספות, הריטב"א, הר"ן, רבנו דוד בונפיד, וכן כתבו הרמ"א )דרכי משה יורה דעה סימן 
קה ס"ד(, מנחת יעקב, כרתי ופלתי, הנצי"ב, בית מאיר, משכנות יעקב, רבי נתן אדלר, חתם סופר, מגן האלף, צמח 

ואף , תפארת ירושלים, מהרש"ם, קרבן העדה ועוד. צדק, הגר"א, ערוגות הבושם, נשמת אדם, קהל יהודה אשכנזי
הרש"ל שהחמיר בגוש יבש, כתב הפני יהושע: "והוא תמוה וזר, ולא ראיתי לאחד מן המחברים 

זו". ובלאו הכי, רבים  שכתב כן, ומעשים בכל יום יוכיחו היפך זה, שאין מי שחושש לחומרה
בליע ומפליט, אבל לגבי שבת הרש"ל לא החמיר אלא בבליעת איסור שהגוש מכתבו שאף 

וכן כתבו החכמת אדם, כנפי יונה, חוות דעת, שערי דעה, פרי מגדים, יד יהודה, זבחי צדק,  לעולם אינו מבשל.
וכן מפורש בספר איסור והיתר, שכתב: כלי שני, אין דופנותיו מחזיקות לו  אגלי טל, זקן אהרון וואלקין ועוד.
 )שבת ד שסז(, ומכל מקום בולע הוא ומפליט. החמימות זמן ארוך ולכן אינו מבשל

 

 מצקת

אבל אם השהה מצקת שהוציא בה מרק מכלי ראשון, דינה ככלי שני שאינו מבשל. 
את המצקת בתבשיל עד שעלו בה רתיחות, יש להחשיבה ככלי ראשון, ולא יערה ממנה על מאכל 

 )שבת ד שסב(שאינו מבושל, שהרי עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה וכנ"ל. 
 

 קלי בישול

, מותר ליתנם בכלי שני, בקלות[ להתבשל]שטבעם מאכלים שהם "קלי הבישול"  אף
, כי בישולה , כיון שברור שמתבשלת בובו ביצה חיהאינו מבשל. אמנם לא יתן  כי

 )ה"ע ד נ(. מהיר מאוד יותר מכל דבר אחר
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הר"ן, סמ"ג, אוהל מועד, הטור ועוד. וכתב  כלי שני לא מבשל אפילו בקלי הבישול, כמבואר בראשונים:

מהרל"ח שכן דעת הרי"ף, הרמב"ם, התוספות והרא"ש. וכן פסקו מהר"ם בן חביב, מהר"ם חיון, מנחת כהן ועוד. 

מבשל אפילו כדי קליפה, נכלל בזה שאינו  אינושכלי שני חז"ל וביאר מהרי"ף, שמזה שאמרו 
מקליפה. ועוד, שלא הוזכר ברוב ככל הראשונים בישול, שהרי אין לך קל הקלי את מבשל גם 

 )שבת ד שכד, שעו( משמע שאינם מודים לזה.ובישול, השכלי שני מבשל בקלי 
 

, ואף בו סולדת שהיד שני בכלי"קלי הבישול"  תתל שלאלהחמיר  נהגובני אשכנז 
היא בישול מתבשלים בכלי שני, והפת החוששים לדעת היראים שקלי כי  פת אינם נותנים,

אולם למעשה אין זה מצוי כל כך, מאחר ולוקחים את התבשיל מכלי ראשון  .רכה ומתבשלת
באמצעות מצקת או כף ונותנים לצלחת, נמצא שהצלחת היא כלי שלישי ורשאי לתת בה פת. 

 שיח ס"ה ומשנ"ב. שבת ד שעו(סימן  )הרמ"א
 

כלי שני, לתת כל משקה שהוא ל בני אשכנז שמחמירים בקלי בישול, מותראף ל
כיון שהמשקים אינם נחשבים לקלי בישול. על כן, מותר לסחוט לימון לתוך כוס 

 , בדי השלחן, חזון איש, מנחת יצחק, אז נדברו ועוד. שבת ד שכב, שלו()הגר"ז, פמ"ג, חבלים בנעימים תה רותח.
 

 סוכרזית
 )שבת ג שע(מותר לתת סוכרזית בכוס תה או קפה חם להמתיקו. 

 

 פלח לימון.עלי נענע. 

, כיון שכלי שני אינו מבשל. כוס תה חםמותר לתת עלי נענע או פלח לימון ל
 )שבת ד של, שלד(וכמובן יש להקפיד שעלי הנענע יהיו נקיים מחשש תולעים. 

 

 תבלינים

 )שבת ד של(. כלי שניאו כורכום ותבלינים לחי ת חתיכות בצל מותר לת
 

 שקית תה

]שהמיחם הוא כלי ראשון, והכוס שמזג מן הדין מותר לתת שקית תה לתוך כלי שני 

אבל נהגו להחמיר, להניח את שקית התה בכוס אחרת, ולערות , אליה היא כלי שני[
 )שבת ד שעח( לתוכה את המים החמים שבכלי שני, כי עירוי מכלי שני מותר לגמרי.

 
 זההחמים מעלי התה ומקבלים טעם,  המים םשמתאדמי םשרואי מה, משה אגרות ת"שוכתב ב

 ,עצמך הגעם קצת. וחמי ל שכןוכ ,זמן במשך םמתאדמיהיו  קריםמים  אףכי  ,שוליבל ענין אינו
כלי ראשון שהיד ב אותו שמואילו כ מוטע םמרגישי ,קצת חםבתבשיל  מלחהרי כשנותנים 

אם אינו על האש,  ראשוןבכלי  אפילו לא מתבשל אמרו חז"ל שהמלח בכל זאתוסולדת בו, 
 יתירה תועלת מאוד, ויש גדול בחום דוקא שהוא ל"חז ואמדו ,אחר ענין הוא שוליבודאי ש אלא

 וכן .גמור צונןבנתינת מלח לתוך  אף ישנהש מלוח טעם מהרגשת יותר ,שוליהב ל ידיע במלח
של כלי שני ושלישי,  קטן בחוםמקבלים טעם ומראה  המיםאנו רואים שש שמה תה,ה בעלי הוא
 )שבת ד שפ(אלא בכלי ראשון. ממש , ולעולם אינם מתבשלים שוליבה עניןמ אינו

 
 

 ?!יותר ףעדי ה הידוראיזחשבת פעם 
ות מסוימ ויות, כשרשמיטההיתר מכירה בשבת, בישול ב דיניב רבים אוהבים להדר

 :אוירבך זצ"ל הגאון רבי שלמה זלמןרגיל היה לומר ירם מה שכדאי להזכרק  ,ועוד

 ד בצניעות שווה יותר ממאה הידורים בכל התורה כולה".אח"הידור 
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 אין בישול אחר בישול 

 מקור ההלכה

שבת, המסופר על רבי אבא שהיה מבשל תרנגולת קודם )קמה ע"ב(  במסכת שבת
סור בישול, יבכלי ראשון כדי שתתחמם. ולא חשש לא מניחהבשבת היה למחרת ו

"אין בישול אחר בישול", פירוש, מאכל שהתבשל קודם השבת  בידינו:כיון שכלל 
 אין איסור לחזור ולחממו בשבת., ]לגמרי[כל צרכו 

 

 כמבשל" ]נראה[ יזֵּ חְ מֶ "

על אש מכוסה, אבל  םהיתר זה לחזור ולחמם את המאכל, הוא רק בתנאי שמחמ
שכשהאש גלויה, נראה היינו, כמבשל". ד יזֵ חְ מֶ " משוםעל אש גלויה, אסור לחממו, 

, אבל כשהאש מכוסה, אינו נראה כמבשל, מאחר ואין דרך העולם לבשל כמבשל
לבישול  ]הסיר[ כמבשל, אלא במקום שמניחים הקדירה]נראה[  ]כמפורש ברשב"א: "ואין מחזי כך.

 לבשל שדרך במקום: "והאיסור להחזיר דוקא )רנג סקנ"ה( וכן כתב במשנה ברורה ברוב פעמים".

על כן, מותר לתת תבשיל מבושל על "[. בשבת להיתחלכ כמבשל נראה , שאזתמיד שם
מותר  כן. ואלא לחמם בלבדלבשל בה העולם הפלאטה בשבת, מאחר ואין רגילות 

אין דרך העולם  טס פח המכסה את להבות האש, כי לעלתת תבשיל מבושל 
תולדות זאב, כוכבי יצחק, נתיבי עם, אגרות משה, כן פסקו: הר צבי, גידולי ציון הורביץ, ישכיל עבדי, . כךלבשל 

באר משה שטרן, הגרש"ז אוירבך, ציץ אליעזר, הגר"י פישר, חוקי חיים, הגרח"פ שיינברג, יצחק ירנן שחיבר, שמירת 
 שבת כהלכתה, תפלה למשה ועוד. וראה להלן בדיני "השהיית תבשיל מערב שבת". )שבת א נד, שבת ד שדמ(

 

 רובו יבש ותבשיל לחתבשיל יבש או 

היתר זה לחזור ולחמם את המאכל, הוא דוקא בתבשיל יבש כאורז ובורקס או 
, אבל בתבשיל לח כמרק בזה בתבשיל שרובו יבש כדגים או בשר עם רוטב וכיוצא

 או שרובו לח, אסור לחממו, כי "יש בישול אחר בישול בלח".
 

רבותינו הראשונים נחלקו בהיתר זה של חימום התבשיל בשבת, האם הוא רק בתבשיל יבש או 
]הרמב"ם, הרמב"ן, הרשב"א, גם בתבשיל לח כמרק. יש אומרים שאין בישול אחר בישול אפילו בלח 

, ולדבריהם מותר לקחת מרק מבושל מהמקרר, הרא"ה, הר"ן, הריטב"א, ארחות חיים, מהר"ם, התשב"ץ ועוד[
]רש"י, ולהניחו על הפלאטה עד שירתח. ויש אומרים שאין בישול אחר בישול רק בתבשיל יבש 

אבל דבר לח היבש אינו מתבשל שוב אלא מתחמם בלבד,  , כירבנו יונה, הרא"ש, הטור ורבנו ירוחם[
החוזר ומתחמם, הרי הוא מוסיף טעם וכמתבשל מחדש. ולדבריהם המחמם מרק עד שיגיע לחום 

ת בו, עובר על איסור בישול מהתורה. ולהלכה, כיון שזה ספק באיסור תורה, החמיר שהיד סולד
 ]אולם, מאחרופסק שיש בישול אחר בישול בלח, ואסור לחממו.  שיח ס"ד(סימן )מרן השלחן ערוך 

 .[אחר, אנו סומכים על הפוסקים המתירים לחמם קספ ףצטרשמרן פסק כן מחמת ספק, על כן כשי

 
 ומצטמק רוטב שרובו כל ,יונה רבנו בשם ירוחם רבנו כתב: )סימן רנג( בית יוסףמרן ה וזו לשון

נמצא שגם  ע"כ. .גמור מבשל רי זהה ,ומצטמק כירהה גבי על כשהחזירו ,צונן והוא לו ויפה
האוסרים בישול אחר בישול בלח, לא אסרו אלא כשהמאכל רובו רוטב ומצטמק ויפה לו, אבל 

, שנה( 505-)לפני כ רוטב, מותר לחממו בשבת. וכתב בספר מנחת כהן כשהמאכל רובו יבש ומיעוטו
שהסברא בזה, שהרי אין לך תבשיל יבש כחתיכת בשר או דג, שאין בו לחלוחית שהיא, ועם כל 
זה נידון כדבר יבש ולא הצריכו לנגבו מכל לחלוחית שהיא, וכולם מודים שמותר לחממו. ועל 

וכשרוב התבשיל יבש, נידון כולו בשיל שהוא העיקר, כרחנו לומר שהדבר נקבע לפי רוב הת
 כיבש, ולא אסרו לחממו. עי"ש.

 
]דהיינו, שריבוי זאת ועוד, כתב הבית יוסף בשם רבנו יונה ורבנו ירוחם: תבשיל "המצטמק ורע לו" 
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 )סימן שיח ס"ח(, מותר לחממו בשבת. וכן פסקו השלחן ערוך הבישול רע לו, מפני שמתאדה הרוטב[

. אם כן כאשר רוב התבשיל יבש ומיעוטו לח, על פי רוב, נוח לו לאדם שישאר )ס"ד( והרמ"א
]וכן כתבו  נחשב כמצטמק ורע לו שמותר לחממו. ,הרוטב ולא יתאדה, נמצא שבמיעוט רוטב

 קונטרס הסמ"ע, כנסת הגדולה, פרי מגדים, מנחת כהן, פתח הדביר, הגאון מליסא, זרע אמת, מזבח אדמה, ברכי
יוסף, מאמר מרדכי, יוקח נא, צוף דבש, נהר שלום, שם חדש ועוד. ועיין באגלי טל מה שבאר עוד בטעם ההיתר 

 בזה. ויש עוד טעמים לזה[.
 
מותר, כיון שעצם הרי זה ו, לחמם את מיעוט הלח כדי לאכל ןדע, כי אפילו אם מתכווו

 פתאת ה לטבל רוצים ורבים, במאכל דעות ישההצטמקות רעה לו, וכמו שכתב בספר שם חדש: 
והרמ"א  מרןמאחר ודעת  , ומותר,לו ורע כמצטמקהדבר  חשבנ הםול, שבתבשיל וברוטב בשומן

 ולאועוד,  פתח הדביר, ן אברהםהמגסת הגדולה, הכנ ,ע"הסמ ו שכתבווכמ) ,מותר לח לואפי לו ורע מצטמקש

מצטמק ורע לו, שהרי לח כשלחמם פשוט בבית יוסף להתיר ש. ובאמת (ח"הב אלא בזה חולק נמצא
 ף על פיא ,לו ורע מצטמק שאםמצטמק ויפה לו[, לחמם לח ]של רבנו יונה שאסר  מדבריו למדנוכתב: "

 ד סולדת בו".שהי במקום לואפי המדורה אצל ליתנו ומותר, בישול משום בו אין ,מרק בו שיש
ועל זה  לאוכלו חם,כדי . והרי הפוסקים שהתירו לחמם במצטמק ויפה לו, התירו לחממו ל"עכ

ן במצטמק ורע לו, והיינו אף שמתכוו מותר לחמםודו שי כותב מרן הבית יוסף שאף האוסרים
 .שרוצה לאוכלו חם, הרי זה מותררוטב של דגים וכמו בלאוכלו חם, כדי לחממו 

 
", מלאכת מחשבתאלא "אסרה תורה , לא ת שבתובמלאכמצטמק ורע לו, כי טעם שיש להתיר בוה

גם במלאכת מבשל, נמצא ש ה וכוונה תחילה כדרך עושי המלאכה,דהיינו מלאכה הנעשית במחשב
משעה ם שיהיה התבשיל "מצטמק ויפה לו", וכוונתשלא אסרה תורה אלא כדרך המבשלים, 

שמתחיל התבשיל להתחמם, אט אט הלחות שבו מצטמקת ומתאדה וזה יפה לו לתבשיל, שעל 
אבל אם התבשיל "מצטמק ורע לו", מותר אף  ה ומשתבח;כך הוא נעשה מוכן לאכיל ידי
 ובמשבצות זהב שם( ,סימן שיח ס"ק ד ורי זהבט)עיין  שמתכוון לחממו, כי אין זה כדרך המבשלים.כ

 
ודע, כי הגדרת "מצטמק ורע לו" תלויה כל אחד לפי דעתו באותה שבת, ולא לפי רוב דעות בני 

שוי מסולת, לפת ע ההינם שעל תבשיל שהיה מצוי בזמ )מסכת שבת לז ע"ב(אדם, כמבואר בגמרא 
מצטמק נעשה טעמו משובח יותר, אך מאידך חתיכות הבשר מתפרקות ואינן יפות ובשר, וכש

להגשה. לכן, כשישנם אורחים, הרי זה מצטמק ורע לו, כי אינו רוצה שיתפרקו החתיכות, אבל 
כשיש ספק אם מנם, גם בח יותר. ואכשאין אורחים, הרי זה מצטמק ויפה לו, כיון שטעמו משת

מצטמק ורע לו, ושמא חממו בשבת, מטעם ספק ספיקא, שמא הרוטב מצטמק ורע לו, מותר ל
 הלכה כהרמב"ם ועוד, שאין בישול אחר בישול אפילו בלח.

 
, מעיקר )סימן שיח סעיף טו(והיתר זה הוא לבני ספרד, וכל שכן לבני אשכנז, שהרי לדעת הרמ"א 

 כמו שכתבו כמה מגאוני אשכנז וכדלהלן. כן מנהגם להקל.שבישול אחר בישול אפילו בלח, והדין אין 
 

 ואורז, אדמה, בשר, חומוס, שעועית, חיטה שיש בו תפוחי אשר על כן, תבשיל
ומיעוטו מרק, ומבושל כל צרכו, והניחו במקרר, מותר לחזור ולחממו בשבת על 

וטו לח. וכמו כן, תבשיל דגים ומעט פלאטה או אש מכוסה, כיון שרובו יבש ומיע
 רוטב, אף שהוא חפץ גם ברוטב שיתחמם כדי לטבלו בלחם ולאוכלו, מותר לחממו. 

 
לחמם  ל"יוסף זצוקוכן היה המנהג בביתו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה 

וחלק )שו"ת יביע אומר חלק ז סימן מב, נ"ל. סקים ההפוכל דעת כדגים עם רוטב לסעודה שלישית. 

 א תקיח("ט סימן קח אות קסט. שבת א עח, שבת ד שלז, שעב. ח
 

 חימום סופגניה עם ריבה
: "מותר לחמם בשבת על , וזו לשונוכתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל

שהריבה לכשעצמה  ף על פיהפלאטה סופגניות שיש בהן ריבה לחה ונזילה. וא
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כשאינה בתוך הסופגניה נחשבת לדבר לח ויש בה בישול אחר בישול, מכל מקום 
כשהיא בתוך הסופגניה, דינה כחלק היבש, וכמו שכתבו המנחת כהן והמהרש"ם, 
שברובו יבש אין בישול אחר בישול. ואף שהריבה מרוכזת במקום אחד, דינה 

 והיינו כמו שהבאנו לעיל כדבר יבש, כיון שהרוב הוא הסופגניה, ודי ברוב יבש". ע"כ.
]ואף כאן העיקר הוא הסופגניה שהיא יבשה, והריבה  שהדבר נקבע לפי עיקר התבשיל שהוא הרוב

 א תקמו(")מאור השבת. חזו"ע חנוכה יט. ח וכשרוב התבשיל יבש, נידון כולו כיבש. הלחה טפלה לה[,
 

מים לא מבושלים בתוך הריבה כדי לדללה, בכל זאת מותר לחמם  ואף שישנן מאפיות שמערבים
בסמוך לאש לא מבושלים מים מותר לתת אם ה ,מחלוקת שנהיכי הנה  הסופגניה בשבת.את 

או על הפלאטה כדי שיתחממו מעט, וקודם שיגיעו למצב של בישול ]יד סולדת בו[, יוציאם 
תנם, שמא ישכחם ויתבשלו, וכן פסק , אסור ליוספות, הרשב"א והרא"שמהפלאטה? לדעת הת

, מותר ליתנם ולא חוששים שמא רמב"ןההרמב"ם ו ,רש"י . ולדעת)סימן שיח סי"ד(מרן השלחן ערוך 
תחמם הריבה כל כך שתהפלאטה עד  לעכאן ברור שלא נותנים את הסופגניה הלוא ו .ישכחם

כלל,  נותנים ריבה חמהן מעט ריבה לאחר הטיגון, אי חול שנותניםגם ב, וה יד סולדתותהי
הלכה שמא נמצא אפוא שיש לנו ספק ספיקא להקל,  ;מהסופגניההיא מעט מתחממת  בקושיו

 ;הריבה הסופגניה לפני שתתחמםאת יוציא באמת ו ,ישכח כדעת המתירים שלא חוששים שמא
 סופגניהבש וודי אף הם שחוששים שמא ישכח, שמאשהלכה כדעת האוסרים ואפילו תאמר 

תתייבש  תתחמם, הסופגניהעד ש שהרי ,הריבה כל כך חפץ שתתחמם אינואף אחד כי מותר, 
 משם קודם ישכחה ויקחנה לא מן הסתםלכן ו ,טעם ולא ריחיהיה לה לא ולא כאבן ותתקשה 

 שמא יגיע הם אסרו,ולכן  לחממם הרבה, היא רגילותהש ומרק מיםאין זה דומה לנמצא ש לכן.
מצטמק בגדר הוא  ,מבושלים אינםמים ש תורה. מה גם שכל בישולאיסור על ויעבור רתיחה ל

מצטמק בישול בגדר האין המים מעורבים בתוך הריבה ממש, תבשל, לא כן כאן שיויפה לו עד ש
אם יתחממו כל  ואף, כשהמים שבתוכה מתחממיםיותר טעימה נעשית  ן הריבהאיש כלל, ויפה

 .כלל כך, אין מתכוון לזה
 

 אסור :צא( ק"ס שיח )סימןוזה תוכן דבריו  ,ברורה משנהבדברי החיזוק לדברים הנ"ל אנו מוצאים 
 עד םישכח פן ,םצינת להפיגכדי  החום במקום םחיי הנאכלים דברים שאר אופירות  להניח
ל ידי ע םמשתבחי הםכי  בישול שם םבה שייךכי עדין , אסור ם כןג ,ם חייםשנאכלי אףו ,שיצלו
 ל כךכ קרוב הוא אם אף ,לחממו לאש סמוךמרק  עם עופרת כלי לתת מותרומכל מקום, זה. 
ן מ וגם מתכוון, שמותר, שאין זה דבר הרי בכך, אינו רוצהש שכיון ,ניתך להיות הכלי שיוכל עד
בררנו יש לצרף מה שועוד . עי"ש. תךהיה נישי קודם משם אותו לקחת הרבה ויזהר ישכח לא םסתה

סופגניה הבאה אפוא שבנמצא המאפיות להוסיף מים לריבה,  שאין דרכם של כלאת המציאות 
. ללא חשש , מותר לחמם סופגניה עם ריבהכן לע .ינו, יש עוד ספק אם בכלל יש בה מיםליד

 וכן השיב לי מורנו הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א.
 

 עבר והניח
עבר והניח על הפלאטה מרק אף שיש בישול אחר בישול בלח, מכל מקום אם 

 )ה"ע ד לד( בואר הטעם להלן.כמו קר עד שרתח, אין איסור לאוכלו בשבת.
 

 צינורית המיחם

מיחם חשמלי שיש בצידו צינורית המראה את גובה המים, מותר להשתמש בו, אף 
 )שבת ד תיד(שבפתיחת הברז נכנסים המים שבצינורית למיחם ומתבשלים. 

 
ואף שאסור לחזור ולבשל דבר לח? מכל מקום לפי המבואר לעיל בדין דוד שמש, שכל מעשה 

]"פסיק וח לו מעשיית אותה מלאכה שכתוצאה ממנו בודאי תעשה מלאכה שאסורה מהתורה ונ

, אסור מהתורה לעשות מעשה זה בשבת. ואם לא איכפת לו מעשיית אותה רישיה דניחא ליה"[
מלאכה, אסור לעשות מעשה זה מדרבנן. אם כן גם כאן שפותח את הברז ובודאי יכנסו המים 
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מחלוקת פוסקים למיחם, הואיל ולא איכפת לו בכניסתם, אינו אסור אלא מדרבנן. וכיון שיש 

אם מותר לחזור ולבשל דבר לח, הרי זה ככל ספק דרבנן שמקילים בו. ויש עוד כמה נימוקים 
בזה. ובלאו הכי, יש טוענים שהמים שבצינורית חמים באותה מידת חום של המים שבמיחם, 

 )שבת ד תיד( ואם כך אין זה אלא המשך בישולם ופשוט שמותר.
 

 שימוש שמביא למצב רתיחה

, ואם ישתמשו בו ]מצב שבת[שהמים שבו חמים מאוד אך לא רותחים ממש  מיחם
 )ג קעג(הרבה, יתמעטו המים ויגיעו למצב רתיחה, בכל זאת מותר להשתמש בו. 

 
וכיוצא בזה, תבשיל מבושל כל צרכו שרובו מרק, ומונח על פלאטה או על אש 

רתיחות ויהיה מכוסה, מותר להזיזו למקום חם יותר בשטח הפלאטה, כדי שיעלה 
 )ג רמח(סמיך יותר. אבל אם אינו מבושל כל צרכו, לא יגע בו כלל. 

 
והטעם בזה, כי אף שלהלכה יש בישול אחר בישול בלח, מכל מקום כל שהתבשיל חם מאוד, 

הבישול. וכיוצא בזה פסק  המשךבישול, אלא אחר אף שמזיזו למקום חם יותר, אין זה בישול 
שמיקל להחזיר  ו("ט)סרמ"א שמותר להחזיר התבשיל בעוד יד סולדת בו, וכל שכן ל )שיח ס"ד(מרן 

 .)ס"ק נה(ובכף החיים  )ס"ק כד(חם מעט, כל שלא התקרר לגמרי, כמבואר במשנה ברורה אפילו 
 

 הוספת מים לחמין שלא ישרף

והוא נחרך ומצטמק, אסור  ]טשולנט[אם מבחין בשבת שהתאדו הנוזלים שבחמין 
להוסיף לתוכו מים חמים רותחים מהמיחם במטרה שלא ישרף, וכמו שפסק מרן 

וזו לשונו: "יש למחות ביד הנוהגים להטמין קודם השבת  )רנג ס"ד( השלחן ערוך
 קומקום של מים חמים, ונותנים אותם לתוך הסיר בשבת כשהתבשיל מצטמק".

 
"מכשלה גדולה בידי מקצת העם, שטומנים בערב שבת קומקום  ומקורו מדברי רבנו יונה, שכתב:

של מים חמים, כדי לתת לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק". ואף שמותר להחזיר תבשיל 
לח חם שהיד סולדת בו כנ"ל, ומדוע כאן אסור לתת מים חמים מכלי ראשון לתבשיל? כתב 

]כי יחתם מיד ואין בהם כח לבשל רבנו יונה, שמאחר וכשמערה את המים לתבשיל פוסקת רת
]רבנו חננאל, הרי"ף, הרשב"ם, הרמב"ן, העיטור, הרשב"א, עירוי מכלי ראשון, יש אומרים שאינו מבשל כלל 

ועתה הם מתבשלים [, ]תוספות וכ"פ מרן[ ויש אומרים שמבשל רק כדי קליפה ומדרבנן המאירי ועוד רבים[,
שוב בסיר. אבל כשמחזיר תבשיל לח חם, תמיד נשאר התבשיל בחום של כלי ראשון ואין בו 

 )שבת ד שפח(משום בישול. 
 

 )שבת ד שפח, שצב(כמבואר להלן. אם עבר והוסיף מים חמים לתבשיל, מותר לאוכלו. 
 

מ"א שמן על פי דעת הרמקילים להוסיף מים חמים לתבשיל שלא ישרף.  בני אשכנז

הדין אין בישול אחר בישול בלח, רק שלמעשה מקילים רק כשהוא עדין חם ולא הצטנן לגמרי. 
 )שבת א צח, שבת ד שפח(

 

מעדות המזרח שנהגו בחוץ לארץ להקל ולהוסיף מים לתבשיל, עתה שבאו לארץ 
הוא מרן השלחן ערוך רבנו יוסף קארו זצ"ל, ]רב המקום[ ישראל שמרא דאתרא 

 )שבת ד שצ(עליהם לשנות מנהגם כדעת מרן שלא להוסיף מים לתבשיל. 
 

החושש משריפת החמין, עצה טובה שקודם השבת, יתן מים בשקית 'קוקיס' סגורה 
בסיר, ואם רואה בשבת שהתאדו המים, יפתח את השקית וישפכו המים לתבשיל. 

 מעט אוכל, כדי שלא יכשל באיסור בורר פסולת מתוך אוכל. ויוציא את השקית עם
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 עצות למניעת חמין שעומד להשרף בשבת

 חום ולא ישרף.הכך יתמעט בבין הפלאטה לסיר, ואו צלחת יתן מחבת ריקה  א.

 ג()סימן רנג ס"
 

מים חמים, כי כלי , שאז הוא כלי שני, יוסיף בו ישפוך את החמין לסיר אחר ב.
)תשובה בכתב יד ממרן הראשון  ויחזירהו לפלאטה כדין תבשיל שרובו יבש.שני לא מבשל, 

 . הובא בקובץ מאור ישראל שבת עמוד יז. שבת ד שפח(ל"זצוקלציון רבנו עובדיה יוסף 
 
יקח את הסיר ויגביהו עד ברז המיחם ממש, שישפכו המים ישירות בתוך החמין  ג.

)כן ]שאין זה עירוי מכלי ראשון, אלא בתוך כלי ראשון[. ולא באוויר, ויחזירהו לפלאטה 

 הורה הראשון לציון הגאון רבנו יצחק יוסף שליט"א(

 
יתן מצקת בתוך המיחם וישהה אותה במים עד שיעלו רתיחות בתוך המצקת, ד. 

]והטעם בזה, ואז יכניסה לחמין ויקפיד להשקיעה ולא לערות את המים מלמעלה. 
 )עיין שבת ד שסב(צקת כלי ראשון, ושמא אין בישול אחר בישול בלח[. שמא נחשבים המים שבמ

 

כיון שאומר לו לעשות  מים חמים לחמין.לו אשכנזי שיוסיף מותר לספרדי לומר ל ה.

דבר שמותר לו לעשותו כפסק הרמ"א שהאשכנזים קבלו הוראותיו. והוא הדין להיפך, שמותר 
 )שבת ד שצז(לאשכנזי לומר לספרדי לעשות דבר שמותר לו לעשותו כפסק מרן השלחן ערוך. 

 

 שומן קרוש. גולש.

מותר להניח בשבת על הפלאטה פיתה או בורקס הממולאים בחתיכות רבות של 
ואף שלדעת מרן יש בישול אחר בישול כשרובו לח? מכל מקום הולכים לפי שומן קרוש. 

המציאות של עכשיו שהחתיכות קרושות ויבשות, ומה שלאחר זמן הן נעשות לחות ומתבשלות, 
ז. הפרישה, מגן "טס)שיח אין בישול אחר בישול בלח. מאליו הוא נעשה. ובצירוף דעת האומרים ש

 אברהם, ט"ז, מהר"א אזולאי, החיד"א, יעב"ץ, שלחן עצי שיטים, הצל"ח, משנ"ב, אגרות משה ועוד. שבת ד שעא(
 

או לשון עם שומן רב קרוש על  ]גולש[לאור האמור, מותר לחמם חתיכות בשר 
 הפלאטה, אף שהגבינה תימס.הפלאטה. וכן מותר לחמם פיצה אפויה לגמרי על 

 

נהגו להחמיר לכתחילה שלא להניח מאכל עם שומן קרוש על הפלאטה, בני אשכנז 
מחשש לאיסור "נולד", דהיינו, שנוצרה כעת מציאות שלא היתה עד עתה, שהשומן 

)הרמ"א שיח  היה גוש קרוש, ועל ידי החום נעשה נוזל. ואולם במקום צורך, מותר

שהפלאטה כבויה, ובעוד כ, אף לבני אשכנז מותר להניח את המאכל אמנםו .סט"ז(
 )מגן אברהם ועוד. משנה ברורה ס"ק קו(זמן תדלק על ידי שעון שבת שכוון מערב שבת. 

 

 חימום מים שאינם מבושלים

או  או על מכסה המיחם וק מעט מהאשמותר להניח מים שאינם מבושלים בריח
יהיו  שאפילו כל שברור לו ,לחממם מעטכדי על גבי מחבת ריקה שעל הפלאטה, 

 )שבת ד שעג( .בו יד סולדתשבת, לא יגיעו לחום שהמונחים שם כל ה
 

בדעתו להסירם לפני שיגיעו , אף שפלאטהעל על אש מכוסה או  אין להניח מים
שמא ישכחם ויתבשלו. ואם טעה והניחם עד מחשש לחום שהיד סולדת בו, 

 )שבת ד שעג(שהופשרו ולא התבשלו, מותר לשתותם. 
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 חימום מרק מבושל

עמוד שם שאר למותר להניח מרק קר מבושל על הפלאטה להפשירו, ובלבד שי
להשגיח שלא יגיע לחום שהיד סולדת בו, ולא יניחו וילך לו, שמא ישכח ויתבשל. ו

והטעם בזה, כי שמא הלכה כרש"י והרמב"ם והרמב"ן שלא חוששים שמא ישכח. ושמא אין 
בישול אחר בישול בלח. ומה שאסר מרן הבית יוסף אף בתבשיל לח, היינו במניח את המרק 

 להשגיח שלא יגיע לחום שהיד סולדת בו, מודה להתיר.שם עומד נשאר ווהולך לו, אבל אם 
 )שבת ד שעה( ש ממש.באל פלאטה הוא מדרבנן, ומהתורה לא נאסר אלא ובצירוף האומרים שבישול ע

 
 חולהל קצת , כי הוא דומהבשבת לתינוק ומים מקמח מאכל לעשות לגוי לומר מותר ,ל"מהרי כתב]

 תבשיל לו איןכש הוא פשוט מקום מכלו: ס"כ( שז )סימן כתב על זה מרן הבית יוסףו. סכנה בו שאין
 שאין במקום האש כנגד יחממנו קר הוא ואם ,תבשיל מאותו יאכילנו כן לא אםש ,להאכילו אחר
עדין חוששים כי אפילו לצורך תינוק, במקום שהיד סולדת בו ומשמע שאינו מתיר  . ע"כ.סולדת היד

 וי"ל ודו"ק.[ועיין שבת ד שעה. וצ"ע.  שמא ישכח ויתחמם המאכל.

 
מותר להניח מרק קר מבושל על הפלאטה כשהיא כבויה, ותדלק לאחר זמן על 

 )שלחן שלמה והליכות שלמה אוירבך ועוד. שבת ד שמח(ידי שעון שבת שכוון מערב שבת. 
 

 ביצה רכה בחמין

ביצה מבושלת רכה, מותר להניחה בתוך סיר החמין שעל הפלאטה, כדי שתתקשה 
]חתם סופר, מהרש"ם, דבר אליהו מלובלין, כי חז"ל החשיבו את הביצה כמאכל יבש ולא כמשקה יותר. 

 )שבת ד שכט. ג רלט(ואין בישול אחר בישול ביבש.  הרי בשמים, אור שמח ועוד[
 

 בישול מאכל אפוי, קלוי, צלוי, מטוגן

מבושל  ]דהיינו שאין איסור לבשל מאכל יבש שכברכשם שאין בישול אחר בישול ביבש 

, כך גם אין בישול אחר אפיה, ואין בישול אחר קליה, ואין בישול אחר וכנ"ל[
צליה. וכן אין צליה, אפיה, וקליה אחר בישול, שכיון שנגמר בישולם וראויים 

כן דעת רוב הפוסקים: ראבי"ה, המרדכי, ריקאנטי, רבנו לאכילה, שוב אין בהם איסור בישול. 

מהר"ח, הרוקח, אגודה, ועוד רבים מהאחרונים. וכן פסק מרן בבית יוסף ושלחן ערוך אברהם בר אפרים, אור זרוע, 
 שיח סעי' ה, טו(. )ה"ע ד מד, שבת ד רצג, שו(סימן )
 

)הרמ"א שיח  נהגו להחמיר לכתחילה בצליה, אפיה, וקליה שאחר בישול. בני אשכנז

 על חוברת "בישול בשבת" מהדורת ה'תשס"ה[.]הערת האדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, בהעיפו מבט  ס"ה(
 

 שקדי מרק. אטריות.

מותר לתת שקדי מרק או אטריות מטוגנות הראויות לאכילה לתוך מרק רותח 
)פרי חדש, שבכלי ראשון. כיון שאין בישול אחר בישול, וטיגון הרי הוא כבישול. 

אז נדברו, הגר"י פישר, שבט הלוי, הגרי"ש החיד"א, רבנו זלמן, קצות השלחן, שלחן שלמה אוירבך, חשב האפוד, 
 אלישיב, תשובות והנהגות, שבט הקהתי, אשמרה שבת, ויזרע יצחק ועוד. שבת ד שכא(

 

 לחם במרק. קרוטונים.

ובני אשכנז נהגו מותר לתת לחם בתוך מרק רותח, כיון שאין בישול אחר אפיה. 
. אך בישולהין קלי מבואר לעיל בדכו ,להחמיר בזה אפילו בכלי שני, כיון שהלחם רך מאוד

 .מכלי ראשון באמצעות מצקת על הלחם, שאז הוא עירוי מכלי שנירשאים לערות מרק רותח 
לבני  במרק רותח, אף אפויות[ דגן]קוביות ומותר לתת קרוטונים )סימן שיח ס"ה. ה"ע ד מד( 

 הם מטוגנים.אם וכל שכן  אשכנז, כיון שהם קשים מאוד,
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 צנימים

אין כי או לעשותם צנימים, הפשירם להניח פרוסות לחם על הפלאטה, למותר 
)כן פסקו: המהרש"ם, אמרי בינה, באר יצחק אלחנן, משנה ברורה, לבושי מרדכי, ארץ צבי  אפיה אחר אפיה.

רת פרומר, בית אבי, יגל יעקב גוטליב, הרב פראנק, יסודי ישורון, אגרות משה, שלחן שלמה אוירבך, ציץ אליעזר, עט
 משה, חוט שני, שמירת שבת כהלכתה, אשמרה שבת ועוד רבים. שבת ד רצ(

 

 פיצוחים

יצוחים קלויים על הפלאטה, כי אין קליה אחר קליה. ובלבד מיני פמותר לתת 
שיהיו קלויים לגמרי, אבל אם אינם קלויים לגמרי וכל שכן אם אינם קלויים 

ומותר ליתנם על הפלאטה  )ג רכג(כלל, אסור ליתנם, אף שראויים להאכל כמות שהם. 
 .ממש ללא הפסק כלי אחר, ואין בזה משום שנראה כמבשל, מאחר ואין רגילות לבשל בה בחול

 

 קפה. סוכר. נס קפה.

מותר לערות מים רותחים מהמיחם על אבקת קפה, כיון שהקפה קלוי וראוי 
מרן הראשון וכן הודיע ] .לאכילה כמות שהוא עם מעט סוכר, ואין בישול אחר קליה

 ,בשבת נותן את המים על הקפהל בשיעורו בלווין שהוא עצמו "לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק

ובני אשכנז נהגו להחמיר [ .ראשונים והאחרוניםכדעת מרן השלחן ערוך ורוב ככל ה
 )שבת ד שיג(קפה. הלכתחילה, אך רשאים לערות מים חמים שבכלי שני על 

 
ושלים, אף לבני אשכנז מותר לערות עליהם מים שהם מב , כיוןוכר ונס קפהס

)פנים מאירות, פרי מגדים, מגן אברהם, תוספת רותחים מהמיחם, כיון שאין בישול אחר בישול. 

שבת, מחצית השקל, היעב"ץ, שואל ומשיב, עקרי הד"ט, רבי עקיבא איגר, מאורי אור, קנאת סופרים, משנה ברורה 
)סימן שיח ס"ק עא( שטוב להזהר לכתחילה, הוא בכלי ראשון ממש, אבל לא  ה ברורהועוד רבים. ומה שכתב במשנ

 בעירוי מכלי ראשון. שבת ד שיט(
 
 

 פרטים נוספים בהלכות בישול  
 כיסוי הסיר

אם הוציא את מכסה הסיר, וראה שאינו מבושל כל צרכו, לא יחזור לכסותו, כיון 
ואם כיסהו, יפתחהו מיד, כדי  שבכיסויו הוא גורם לגמור את הבישול מהר יותר.

אם בעת שכיסהו היה ראוי התבשיל  -שלא יעבור על איסור בישול. ואם לא פתחו 
)ג להאכל בדוחק, מותר לאוכלו. ואם לא היה ראוי להיאכל כלל, אסור לאוכלו. 

 רמז. ה"ע ד לג(
 

 בישול מח שבעצמות

שלות כל צרכן פתח סיר שהתבשיל שבתוכו מבושל כל צרכו, אך העצמות אינן מבו
, למצוץאם דרכו למצוץ את המח שבעצמות, אסור לכסותו. אך אם אין דרכו  -

התורה, משום שממהר את ן מותר, כי אף אם נאמר שכיסוי התבשיל אסור משוהטעם מותר. 
, ואף שלהם הבישול, מכל מקום כיון שאינו מוצץ את העצמות, אין בכוונתו למהר את הבישול

יתבשלו, הרי זה "פסיק רישיה דלא איכפת ליה" שאסור מדרבנן, וכיון שלדעת הרשב"א ששבודאי 
והרא"ש ועוד, אם התבשיל נאכל בדוחק, אין בו איסור בישול, הרי זה ספק בדרבנן, שמותר. 

 א תרכז(")עיין ג רמו, ח
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ִגיס  בתבשיל[ ]בוחש מֵּ

שממהר את בישולו. לבחוש, לפי  -תבשיל שאינו מבושל כל צרכו, אסור להגיס בו 
וכן אסור להוציא מהתבשיל, אם יש חשש שמאכל אחר יזוז ממקומו, שנמצא 

מבושל כל צרכו ומונח על הפלאטה, מותר אף  תבשילשהוא מגיס. אולם אם ה
 )ג קפז. שבת ד שנג, שנו, שסב(להגיס בו, וכל שכן שמותר להוציא ממנו מאכל. 

 
 מבושלש וזו לשונו, העיקר קיז( ק"ס שיח )סימן ברורה משנההיתר זה הוא אף לבני אשכנז כמבואר ב

 בהגסה יחמיר להחמיר והרוצה .ט"סי סוף שכא בסימן וכמבואר ,מותרבו  להגיס לואפי ,צרכו כל
 .האש על ואינה צרכה כל בנתבשלה כלל להחמיר אין בכף להוציא אבל ,ממש

 

 טפטוף על הפלאטה

שישים לב בהגבהת המכסה שלא המוציא מאכל מהסיר בעודו על הפלאטה, טוב 
יטפטפו טיפות מים על הפלאטה. על כן, בלילות החורף שסעודת שבת מסתיימת 

המבושל כל  מוקדם ויושב ועוסק בתורה, ולאחר כמה שעות רוצה לטעום מהחמין
 )ג רמד(צרכו, יזיז את הסיר לקצה הפלאטה, ויגביה את המכסה כלפי חוץ. 

 
 

  השהיית תבשיל מערב שבת 

 אש גלויה

ישנם אופנים שאסרו חכמים להשהות תבשיל מערב שבת על גבי אש גלויה, כגון 
בתבשיל שהתבשל רק מעט קודם השבת, שחששו שמא יגביה את האש שיתבשל 
מהר יותר. וישנם אופנים שהתירו להשהות תבשיל על אש גלויה, כגון, תבשיל 

שאז אין  מתבשל יותר[,]שאינו משתבח כלל במה ששהתבשל לגמרי ומצטמק ורע לו 
חשש שיגביה את האש, שהרי רק יקלקל את התבשיל. וכן מים רותחים שככל 
שירתחו יותר, הם רק יחסרו ולא יוסיפו טעם לשבח כלל. על כן, מותר להשהות 

 )א צה, צו(מיחם מים על גבי אש גלויה. 
 

 אש מכוסה

ן שאינו מבושל הנכון ביותר להשהות כל תבשיל, בין שהוא מבושל כל צרכו, בי
, חמים[]לבד ממים  כל צרכו, בין שהוא מצטמק ויפה לו, בין שהוא מצטמק ורע לו

. ובכך ישנה ]שבאלו אין חשש שיגביה את החום כדלהלן[על אש מכוסה או פלאטה 
)א באופנים מסויימים כדלהלן.  ספת שיוכל להחזיר את התבשיל בשבת,תועלת נו

 א תסח("צ. ח
 

 פלאטה חשמלית

פלאטה חשמלית דינה כאש מכוסה, שהרי אין הסיר מונח על גופי החימום ממש, 
הטעם שאסרו חכמים לוא זאת ועוד, האלא על הפח המפסיק בין הסיר לגופי החימום. 

בגחלים, ]יהפוך[ להשהות תבשיל על גבי אש גלויה, הוא מחשש שמא יגביה את האש או יחתה 
ובפלאטה שהחום קבוע, לא שייך להגביה. ואף אם היה אפשר להגביה, כיון שהפלאטה מיוחדת 
רק לשבת וכשמה כן היא: "פלאטה של שבת", יש בה היכר ואין חשש שיגביה את החום שבה. 
ועוד שגזירת חז"ל היתה בתנורי גחלים שדרכם לדעוך, ולכן יש חשש שמא יחתה, אבל בפלאטה 

ם קבועה ותמידית ואינה דועכת, לא גזרו. וכן המנהג פשוט להשתמש בפלאטה בשבת. שדרגת החו
וכמו שהורו: הר צבי פראנק, גידולי ציון הורביץ, אגרות משה, כוכבי יצחק, ישכיל עבדי, באר משה שטרן, נתיבי עם, 

 א תסד ועוד("ציץ אליעזר, שמירת שבת כהלכתה ועוד. )שו"ת יביע אומר חלק ו סימן לב. שבת א מד. ח
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 תנור חשמלי

ר שאמותר להשהות מערב שבת כל תבשיל שהוא בתוך תנור אפיה חשמלי, כ
א ")חהעמידו על דרגת חום קבועה הנקראת "מצב שבת", שאז הוא כעין פלאטה. 

והנכון  .שהותו בתנור, רשאי לה"מצב שבת"העמידו על א אם ל ואולם אף תפב(
 בטעות בהגברת החום או בהנמכתו.לא יכשל  כדי ,שיכסה את הכפתורים

 
תנורים חדשים המצויים כיום, שבפתיחת הדלת גופי החימום נכבים מיד, ובסגירת 

 א תצג(")חהדלת נדלקים שוב, אין להשהות בהם תבשיל לשבת. 
 

 שעון שבתתנור חשמלי ב
תנור בערב שבת ולכוונו שידלק ב חלהאו בצק של מותר לתת מאכל שאינו מבושל 

 את הכפתורים יכסהבלבד שו. כדי שיתבשל ויאפה מסוימת בשעון שבתבשעה 
ח את התנור עד יפתלא יזהר שכמו כן, ושלא יכשל בהגברת החום או בהנמכתו. 

 ,ו קודם, וראה שאינו מוכןואם טעה ופתח הוכן המאכל לגמרי.ברור לו שיהיה ש
וברור שגם בשו"ת אבי . סימן כוי לק ח ע אומר)שו"ת יבי. ובישולמהר את מפני שמ אסור לסוגרו

 התכוון להתיר רק בכל התנאים הנ"ל(. סי' עא, עב()בעזרי 
 

]כשהתרמוסטט גרם לכיבוי זמני, כשהוא במצב "מנוחה" פתח את התנור ילא נכון ש

הטרמוסטט יזרז את הדלקת התנור. ו ,שמא יכנס אויר קר לתנור, למניעת חום מוגבר[
 )שם( בפעולה.זמן שמנורת הבקרה מראה שהתנור כרגע אלא יפתחהו ב

 
לא  יםראוי םאינכי  בצק,כחומוס ושעועית יבשה וישנם מאכלים שהם מוקצה, אף על פי ש

לכל השבת  וות הוקצשהשמ ןמוקצה בבי וכיון שהילכאורה בהמה, ומאכל למאכל אדם ולא ל
 ערוך לחןכתב מרן הש :תשובה? מוכנים, ואיך רשאי לאוכלם כשיהיו )וכמבואר להלן בהלכות מוקצה(

 שהן, מוקצה משום בשבת אסורים, ןלייבש אותן שמניחים מוקיםיוצ גרוגרות , רק(בס" שי סימן)
שיש כאן שני דברים,  וכיון .מהם דעתו הסיח שיסריחו שיודע כיוןו, שיתייבשו קודם יםמסריח

בידים, ואדרבה  םשלא דחאמאכלים ע"כ. ומבואר ש .מוקצהזה  יהר, אינן ראויותו, בידיםאן דח
 מוקצה. םואינ ם, רשאי לאוכלםבעוד זמן ורוצה לאוכל ניםמוכ יודע שיהיו

 
 

 מדיני הטמנה לשבת  
 מהי הטמנה

. ומותר להטמין בערב את רובו או כולו ףהטמנה, פירושה, שמכסה את הסיר ועוט
התבשיל שלא שבת בכיסוי בד כשמיכה או מגבת וכדומה, שהם שומרים על חום 

]כמלח וסיד  מעצמו אבל דבר המוסיף חום יתקרר, אך אינם מוסיפים חום מעצמם.

מא יטמין אסרו חכמים להטמין בו אפילו מערב שבת, ש שהיו מטמינים בהם בזמנם[,
 (. שבת א סברנז ס"אסימן ) .בגחלים ויבוא לחתות בהם

 

 הטמנת סיר שעל גבי אש או פלאטה
 אףבשמיכות,  ולכסותוהמנהג להקל סיר המונח מערב שבת על כיריים של גז, 

לתת להחמיר וומכל מקום טוב  .חוםנמצא שהשמיכות מוסיפות  אש,השמחמת 
נחשב  זהאת השמיכות, שאז אין  לתתכלי רחב כמו מגש גדול מעל הסיר, ועליו 
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בשמיכות,  ו, מותר לכתחילה לכסותפלאטההסיר מונח על ה אםאולם  הטמנה.
  (נבה"ע ד נה. שבת א . )סימן רנז ס"חשמא יחתה. בזה ש וחשלכיון שלא שייך 

 
, בשמיכהמותר לתת מאכל חי בערב שבת על גבי מיחם או פלאטה ולהטמינו 

 ]שלרא"ם[כדי שיתבשל במשך השבת. וכן המנהג לתת ביצים, דגים, חבושים, לפת 

אך כמובן ], כדי שיתבשלו במשך השבת. , בכלי שעל גבי המיחם, חייםבזה וכיוצא
שאין לגרום בשבת לזירוז הבישול, ולכן אם נפל או זז הכיסוי, אין להחזירו ולסדרו כל 

 א תרפב(")ח .[מבושל כל צורכו לאעוד שהמאכל עדיין 
 

 עונג שבת

מצוה להטמין תבשיל בערב שבת, כי זהו כבודה של השבת לענגה במיני מאכלים 
מזיקה  לחכו כשהם חמים ולא קרים. אולם מי שאכילת החמיןחשובים הערבים 

 )א קטז( לו או שאינו מתענג במאכל חם, לא יאכל חמין.
 

)שבת טז בחשיבות הטמנת החמין לכבוד שבת, כבר הליץ רבנו זרחיה הלוי בעל "המאור הקטן" 

במתק שפתיו, וזו לשונו: "כי תקנת רבותינו היא לענג את השבת בחמין. וכל מי שאינו  סע"ב(
]כופר בתורה, כדוגמת הקראים שהיו אוסרים להטמין אוכל חמין, צריך בדיקה אחריו אם הוא מין 

 ]גויים[.עממים  ]בקבורתו[ואם מת, יתעסקו בו חמין מערב שבת, מכיון שהוא מתבשל במהלך השבת[, 
הוא המאמין, וזוכה לקץ הימין.  ]בשר שמן[, ין לבשל ולהטמין, ולענג את השבת ולהשמיןולהזמ

והאומרים על השמאל שהוא ימין, אנו קוראים עליהם, מי יתן החרש תחרישון ותהי להם 
 לחכמה". ע"כ.

 

 זמן ההטמנה

מטמינים את התבשילים מערב שבת, ואם לא הספיק, רשאי להטמין אפילו בזמן 
והטעם בזה, כיון שהדרך  ת, אבל לאחר צאת הכוכבים אסור להטמין.בין השמשו

להרתיח את התבשיל קודם ההטמנה כדי שישמר חומו היטב, ואם היה מותר להטמין בשבת, 
יש חשש שמא יטעו להרתיח את התבשיל קודם. אבל בבין השמשות, שמן הסתם כל התבשילים 

 רנז. א קי()סימן  רותחים סמוך לשבת, לא גזרו שמא ירתיח.
 

 הטמנה חלקית

אם מניח את השמיכה מלמעלה ואינה עוטפת את הסיר מכל צדדיו או שהיא 
בצדדי הסיר, מותר להטמין כך אפילו בשבת ת על ידיות הסיר ואינה נוגעת נופל

 לכןו, אינה הטמנה. ברובו עצמה, שכל שאין ההטמנה נוגעת ממש בצדדי הסיר
 א תצא(")א קא, קיא. ח חומו.את לשמור כדי  ,מותר להשהות תבשיל מערב שבת בתנור אפיה

 

 התגלתה ההטמנה. הוספה להטמנה.

אם נפלו הבגדים שהטמין בהם, או אפילו הוציאם על דעת שלא להחזירם, רשאי 
שבת על . וכן אם הוציאם מערב )רבנו יונה, הרא"ש, הגר"ז, ערוך השלחן ועוד( לחזור ולהניחם

וכמו כן, אם הטמין  .)הב"ח, יד יוסף( דעת להחזירם קודם השבת ושכח, מותר להחזירם
בבגד דק, רשאי להוסיף שמיכות ובגדים או להחליף לכיסוי אחר. וכל זה 

להחזיר  אסור ו,ל כל צרכעדין לא התבשאבל אם כשהתבשיל מבושל כל צרכו, 
מהר את הבישול. ממפני ש ו,עלי להוסיףאת הכיסוי או להחליפו וכל שכן שלא 

 רנז ס"ד. שבת א סו(סימן )
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 הטמנת חלה בשבת
לתת חלה או מאכל אחר, תחת בגדים ושמיכות אף שהיו כבר מונחים על ין א

 ס"ה(ימן רנג )סבשבת. בתחילה הסיר, מאחר וסוף סוף מטמין את החלה 

 

 סיר לבישול איטי

גופי חימום חשמליים, ובסיר סיר כפול, דהיינו שהסיר החיצוני מתחמם על ידי 
הפנימי מונח התבשיל, מותר לתת בו תבשיל לשבת, ובפרט לצורך סעודת הבוקר. 

 ויכסה את הכפתור, כדי שלא יטעה להגביה את החום בשבת.
 

משום מטמין בדבר המוסיף חום, כי כתב בזה אף שהסיר החיצוני מוסיף חום, אין לאסור 
הסיר לדבר שמטמין בו, אין זו הטמנה, ואפילו אם מוסיף הריטב"א, שכל שיש הפסק אויר בין 

חום, מותר. וגם כאן, יש הפסק אויר בין הסיר החיצוני לפנימי. ובצירוף דעת הראשונים והרמ"א, 
שאם אינו מכסה את הסיר מכל צדדיו, אין זו הטמנה, וגם כאן אין הסיר החיצוני מכסה את 

לו את הסיר,  ההגרי"ש אלישיב, והראהלך אל ש הפנימי מלמעלה. וכן כתב בספר שבת היום
ובדקו מכל צדדיו, ואמר שאין סיבה לאוסרו לסברת הרמ"א שאין זה נחשב הטמנה. ע"כ. ובפרט 
אם עושה כן לסעודת הבוקר, שיש לצרף דעת רבים מהראשונים שאין איסור להטמין בדבר 

 )שבת א סד(הגדיל את האש. המוסיף הבל לצורך הבוקר, כיון שמסיח דעתו מהתבשיל ולא יבוא ל
 

 אין הטמנה באוכלים

ניילון, וכן עוף ממולא במותר להטמין אוכל באוכל, וכן המנהג לתת אורז בבד או 
על כן, אם נשאר לו  .כך אורז, בתוך סיר החמין. ואפילו בשבת רשאי להטמין

מסעודת ליל שבת אורז ועוף, רשאי ליתנם בשקית 'קוקיס' ולהניחם בחמין לסעודת 
כל הטמנה, אלא אינה באה לשמור על החום ככיון שואין זה נחשב כמטמין בשקית, הבוקר. 

 )א קיב. שבת א סא, שבת ד שמח(שלא יתערב עם המאכל שבסיר.  לשמור על המאכל
 

 הטמנת צונן

כדי  ,תינוק עם חלב צונן, מותר להטמינו בשבת במים חמים שבכלי שני בקבוק
 בדבר צונן דבר בשבת להטמין מותר: )סימן רנז ס"ו(כן פסק מרן השלחן ערוך . להפיג צינתו

 )שבת א סה, סו(. צינתו שתפיג כדי או ביותר יצטנן שלא כדי הבל מוסיף שאינו
 

 נתינת מים בתרמוס

שלא אסרו להטמין תבשיל שהועבר תרמוס. מכלי ראשון לותר למלאת מים רותחים מ
)סימן רנז ס"ה. שבת  לכלי שני אף כשכוונתו לחממו. ועוד שעיקר הטמנה היא בבגדים ולא בכלים.

 א תרסג("א ע. ח
 

 מאכל עטוף בנייר כסף

, בזה מותר להניח על פלאטה מאכל מבושל כל צרכו, כדג, בורקס, קוגל וכיוצא
ואין בזה איסור הטמנה, מאחר והעטיפה היא במקום העטוף בנייר כסף או נייר אפיה. 

גם אין העטיפה באה אלא וכלי העשוי לקבל את המאכל, שבודאי לא נחשב שמטמין בכלי. 
 רנז סימן)לשמור על המאכל שלא יתלכלך, שכן הדרך לעטוף את המאכלים, וכמו שפסק מרן 

 ,בעפרורית יטנף שלא כדי או, העכברים מן מרוולש כדי תבשילה על תת בגדיםל: מותר ס"ב(
 א תרעט("חשבת א ). הקדירה על כיסוי ונותן כשומר אלא להחם כמטמין זה שאין
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 נתינת מאכל על מיחם וכיסויו

]כמבואר לעיל על גבי מיחם חשמלי  או שרובו יבשיבש  תבשילמותר לחמם בשבת 

 א תרפב(")ח בבגדים, משום איסור הטמנה. , אך לא יכסהושאין בישול אחר בישול[
 
 

  החזרת תבשיל בשבת 

 אש גלויה. אש מכוסה. פלאטה.

כל תבשיל שהוציאוהו מהאש בשבת, אסרו חכמים להחזירו על אש גלויה, אף אם 
הוא יבש ומבושל כל צרכו, מכיון שנראה כמבשל מחדש בשבת. אבל על אש 
מכוסה או על פלאטה חשמלית, מותר להחזירו באופנים מסויימים, ואפילו אם 

ני שבאלו אינו החום השני גדול יותר ממקור החום הראשון שהיו מונחים עליו, מפ
נראה כמבשל מחדש, שהרי רוב העולם אינם מבשלים בימי החול על אש מכוסה 

על כן, באופנים שיתבארו להלן שמותר להחזיר את התבשיל ופלאטה, אלא על אש גלויה. 
 .משהו אחרעל הפלאטה, היינו על הפלאטה ממש, ואין צורך להניח איזשהו הפסק של צלחת או 

עבדי, הגרש"ז אוירבך, ציץ אליעזר, שמירת שבת כהלכתה, חוקי חיים, הגרח"פ שיינברג, תפלה )אגרות משה, ישכיל 
 למשה, יצחק ירנן שחיבר ועוד. שבת א נד, שבת ד שצד(

 
 אש מכוסה:על להלן האופנים שמותר להחזיר תבשיל על פלאטה או 

שהרי אפילו בעודו קר מהמקרר, מותר  תבשיל יבש או רובו יבש ומבושל כל צרכו. א.

 להניחו על הפלאטה כמבואר לעיל, וכל שכן להחזירו.
 

שכבר בארנו לעיל . בו תבשיל לח המבושל כל צרכו, שחם בחום שהיד סולדת ב.

שלדעת השלחן ערוך יש בישול אחר בישול בלח, ולכן אסור לתת מרק או תבשיל שרובו לח על 
את התבשיל, ועדין הוא חם בחום שהיד סולדת בו, מותר  הפלאטה בשבת. אולם אם הוציא

 להחזירו, משום שאין זה בישול חדש, אלא רק המשך הבישול הקודם, כיון שעדין הוא חם מאוד.
 

מקילים להחזיר תבשיל לח אפילו שאין היד סולדת בו, כל שהוא חם בני אשכנז 
בישול הרמ"א אין בישול אחר  לדעתמן הדין כי  )הרמ"א שיח סט"ו( .מעט ולא התקרר לגמרי

, אך לא מקילים כל כך אפילו כשהתקרר לגמרי, כדי שלא יטעו להקל גם כשלא התבשל בלח
 )פרי מגדים, נשמת אדם, משנה ברורה, אגרות משה, חזון איש, מנחת יצחק ועוד. שבת ג תפז( כלל.

 

הואיל , שיחזיר מרק חם מעט על גבי הפלאטהאשכנזי חברו המותר לספרדי לומר ל
 )שבת ד שצז(. על פי הרמ"א אשכנזי הדבר מותרחברו ול
 

 תבשילים לפלאטה אחרתהעברת 

אם כבתה הפלאטה ורוצה להעביר את התבשילים לפלאטה של השכן, רשאי 
 א תקז(")שבת א פט, ד שצד. חלהעבירם, לפי התנאים המבוארים בהלכה הקודמת. 

 

 תנור חשמלי

בהיות והטעם שמותר להחזיר על פלאטה או על אש מכוסה, הוא מפני שאין דרך 
לבשל עליהם בחול, לכך אין להחזיר תבנית עופות או דגים ותפוחי אדמה לתנור 

, כי כן הדרך להשתמש בחול, והרי זה נראה כמבשל "מצב שבת"[אפילו על ]חשמלי 
 א תצג(")חמחדש. אולם בתנאים מסוימים יש להתיר להחזיר כדלהלן. 
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ל השיש שבמטבח או על כסא עוציא את התבנית והניחה האם  -לבני ספרד 
שלחן כדי להוציא ממנה את התבשיל, מותר להחזירה לתנור כדי לשמור את ו

לא התירו חכמים לתת נתינה ש רצפה, אינו רשאי להחזירה.חומו. אבל אם הניחה על ה
משום שנראה כמבשל מחדש. על כן, כשהניחה על הארץ, נראה  [,תבשיל יבש]אפילו חדשה לתנור 

שהתבטלה השהייה הראשונה שבתנור, והרי זה כנותן מחדש ולא כמחזיר, אבל אם לא הניחה 
 (בס" רנג)סימן  כמבשל מחדש.על הארץ, הרי זה כהמשך השהייה הראשונה, ולא 

 

גם אם הניח את התבנית על הרצפה, אך הוא עדין חם מעט, יש  -לבני אשכנז 
יש אומרים : (ב"ס רנג סימן)כמו שכתב הרמ"א להקל להחזירו לתנור, ובפרט במקום צורך. 

אבל אם לקחו  ,רק כשנטלו מהכירה מבעוד יום ולא החזירו עד שחשכההם  תנאי החזרהכל ש
עצמם על דברי  םוסומכי ,מותר. וכן נוהגים להקל ,משם משחשכה אפילו הניחו על גבי קרקע

אם  אבל ]שלא יניח על הרצפה, ושיהיה בדעתו להחזיר, ואז מותר לכתחילה[. וטוב להחמיר ם,המקילי
מהתנור, . ע"כ. וכן כתב הרמ"א בדרכי משה: "רבים נוהגים להקל שלאחר שהוציאו אסור ,נצטנן

מחזירים לתוכו אע"פ שהניחו על גבי קרקע, כל זמן שהוא חם". ע"כ. וכתב הגאון רבי שלום 
 א תקג(")חמשאש, שכן היה המנהג במקנאס שבמרוקו, להקל להחזיר על פי דברי הרמ"א אלו. 

 

 כאמור, תנאי חזרה אלו הם דוקא בתבניות של עופות, דגים, תפוחי אדמה וכיוצא
מרק, שאין דרך לבשלם בתנור,  ואאורז  לבשלם בתנור, אבל סיר, שהדרך בהם

, ובלבד שיהיה הנ"ל מותר ליתנם מהמקרר או להחזירם לתנור אף ללא תנאי חזרה
התבשיל יבש או רובו יבש ומבושל כל צרכו. אבל אם הוא לח או רובו לח, לבני 

היה חם די שי -צריך שיהיה חם בחום שהיד סולדת בו. ולבני אשכנז  -ספרד 
 א תצג(")חמעט, וכנ"ל בדין חזרת תבשיל על פלאטה. 

 

לחממם  דגיםו תבניות עופות תנור חשמלי המכוון על שעון שבת, מותר לתת בתוכו
 קודם שידלק התנור, כי בתנור שאינו עובד, לא שייך לומר שנראה כמבשל.

 
 

 הנאה ממלאכת שבת  
 הנאה ממעשה שבת

אף שחילול שבת הוא מהאיסורים החמורים בתורה, מכל מקום לענין ההנאה 
ודרשו  לכם", היא: "ושמרתם את השבת כי קודש )שמות לא יד(ממנו, נאמר בתורה 

קודש, ואין מעשיה קודש". והיינו, שמלאכה שנעשתה  "היא: חולין קטו ע"א(מסכת )חז"ל 
 להלן.דוכ ,שלא יהנהקנסוהו בשבת, לא אסרה התורה ליהנות ממנה, אבל חכמים 

 

 שוגגמזיד או 

המבשל בשבת במזיד, אסור לו לאכול תבשיל זה לעולם, אבל לאחרים אסור 
]וכן רשאי למוכרו לאחרים, שלא נאסר לאוכלו רק בשבת, אבל למוצאי שבת מותר. 

ואם בישל בשוגג, כגון שלא ידע שהיום שבת, בשבת עצמה התבשיל אסור בהנאה.[ 
 (, תכאשיח ס"א. שבת ד תיח) במוצאי שבת מותר אף למבשל עצמו. לכולם, אבלבאכילה 

 

 מסעדה

המבשל בשבת בקביעות לצורך אחרים, אסור לאחרים לאכול תבשיל זה לעולם. 
 על כן, בעל מסעדה שמבשל מידי שבת לצורך הקונים, אסור לאכול מתבשיליו
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אסור גם בימי החול לאכול כשרות, בעיות בחוסר . ובלאו הכי, מצד שבישל בשבת
 )ג כא, כג( אצל אדם כזה, אף שבודאי לא התבשלו המאכלים בשבת.

 

 הורים מחללי שבת

בן שזכה להתחזק בשמירת השבת, והוריו עדין לא זכו, ובא לבקרם במוצאי שבת, 
ומגישים לו מהתבשילים שבישלו בשבת, מן הדין מותר לו לאכול מהם. אך אם 

כהסכמה מצידו על חילול השבת, יאמר להם בנחת שאינו חושש שייראה הדבר 
 יתברך. שםאוכל ממאכל שבושל בשבת, מאחר ונעשה נגד ציוויו של ה

 

 הכשר הכלים

מאכל כשר שבישלוהו בשבת במזיד, אף שהוא נאסר באכילה, מכל מקום הכלים 
אינם צריכים הגעלה. על כן, בן שהוריו מחללי שבת אך מקפידים לאכול כשר, 

 ()ה"ע ד לזמותר לו לאכול מהתבשילים שבשלו בסירים אלו בימי החול. 
 

 שאר מלאכות

]לבד ות מהן לעולם גם אם עבר אדם על שאר מלאכות במזיד, אסור לו ליהנ

. על כן, מי שכיבס בגד בשבת במזיד, אסור לו ממלאכות ברירה והוצאה כדלהלן[
 )שבת ד תמא, תמב(ליהנות מכיבוס זה לעולם, וילכלך את הבגד ושוב יכבסהו. 

 
]כדי שאולי יבטל עבר וברר פסולת מתוך אוכל, וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, 

לחזור ולברור את האוכל מתוך הפסולת על מנת לאכול רשאי את מעשיו הראשונים[, 
 )שבת ד תמב( ין כאן הנאה ממעשה שבת.לאלתר, כיון שהתבטלו מעשיו הראשונים, וא

 

 הדליק רדיו

שהדליק שכנו הגוי, לא יאזין לו, שהרי נהנה מחילול שבת ]של יהודים[  השומע רדיו
 )שבת ה רלח( שכנו יהודי.של עובדים יהודים בתחנת השידור. וכל שכן אם הדליק 

 
לשמור שבת, והדליק את הרדיו, אינם מצאים בחדר עם חייל שלא זכה נחיילים ה

 )ג סז(צריכים לצאת מהחדר או לאטום אוזניהם, ודי שלא יטו אוזן לשמוע. 
 

 הדליק אור

חייל שאינו שומר שבת שהדליק את האור, אין צריכים חבריו לצאת מהחדר, ודי 
ללא האור, כגון  דהיינו שלא יעשו דבר שלא יכלו לעשותו שלא יהנו מהאור,

. האורמצוה, כגון ללמוד תורה, רשאים ליהנות מלצורך  אולם,. ולקרוא וכיוצא
 מ, מד(. ג , ו קכהתלזג שבת )
 

 אור בחדר מדרגות

העולה בחדר מדרגות, ושכנו שלא זכה עדין לשמור שבת הדליק את האור, רשאי 
להמתין עד שיכבה האור, כיון שגם בלי האור יכל לעלות. לעלות, ואינו חייב 

]כגון שבחושך היה  ,וישים לב שלא לעשות דבר שלא היה יכול לעשותו ללא האור
ממשמש את צרור המפתחות עד שימצא את מפתח הבית, וכן לא יסתכל בשעון ולא ירוץ 
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 שםחילול ה . ובכל אופן, אם ברצונו להמתין שיכבה האור, כדי למחות עלבמדרגות[
 )ג סב(שהודלק האור בשבת, תבוא עליו ברכה. 

 

 כיבוי אור

כי  אם עברו וכיבו את האור בחדר, מותר לישון שם ואין צריך לעבור לחדר אחר.
 )ג עג(החושך הוא טבעי, ובמעשה הכיבוי חזר המצב לקדמותו. 

 

 קצר חשמלי שתוקן בשבת

אם אירע קצר חשמלי בבנין מגורים, ועבר אחד השכנים ותיקן את הקצר, אסור 
ליהנות ממלאכתו בשבת, ועליהם להוציא את התבשילים מהפלאטה, כדי שלא 
ימשיכו להתבשל באיסור. ואם לא הוציאום, אזי תבשיל שלא היה מבושל כל 

לאטה צרכו, או שהיה מבושל כל צרכו אך השביח יותר בעקבות שהופעלה הפ
באיסור, אסור לאכול ממנו בשבת. אבל אם לא השביח, מותר לאוכלו לאחר 

 )ג מב(שיתקרר, כדי שלא יהנה מחילול שבת. 
 

בליל שבת בשעה תשע אירע קצר בבנין, ולאחר שעה תיקנוהו, ולא הוציא  למשל:
את התבשיל המבושל כל צרכו מהפלאטה, ובא לאוכלו בעשר בבוקר, כיון שבודאי 

מו, אסור לאכול ממנו עד מוצאי שבת. אבל אם בשעה תשע בבוקר הושבח טע
שלא אירע הקצר, ולאחר שעה תיקנוהו, ובא לאוכלו בשעה אחת עשרה, כיון 

 הושבח טעמו, מותר לאכול ממנו לאחר שיתקרר.
 

 הפסקת חשמל בשכונה גדולה

אם אירעה הפסקת חשמל בשכונה גדולה, שמן הסתם יש שם חולים או תינוקות 
ורם תיקון החשמל הוא בגדר פיקוח נפש או אפילו ספק פיקוח נפש, וחייבים שעב

לספק להם חשמל, מותר ליהנות מתיקונם ולאכול מהתבשילים ששהו באותה שעה 
על הפלאטה, אף אם לא היו מבושלים כל צרכם, שכיון שאי אפשר לתקן את 

מלאכת שבת החשמל רק לצורך החולים, נחשב התיקון למעשה היתר, ואינו בכלל 
 . שבת ו קנח()ה"ע ד לאהאסורה. 

 
אף על פי שישנם טכנאים המתקנים בשבת, שאינם מתכוונים בשביל פיקוח נפש בלבד, בכל 
זאת מותר ליהנות מתיקונם, כמו שאמרו בתלמוד ירושלמי, אם ראה תינוק בנהר והתכוון 
להעלותו ולהעלות עמו גם דגים, הרי זה מותר. וכתב בספר הפרדס: פורס מצודה ומעלהו, והזריז 

שמתכוון גם לצוד דגים. וכתב הר"ן שהתירו חכמים כן, כדי שלא ימנע בשום הרי זה משובח, אף 
 וכן כתבו השבולי הלקט, הרוקח ועוד. )שבת ו קנח(ענין מפיקוח נפש שהיא חובה המוטלת עליו. 

 

 מאכל שהובא ברכב

על  יםלחיילים העומדשיספקו מאכלים מערב שבת על הרבנות הצבאית לדאוג 
אוכל והובא אם קרה בשדות, לבל יצטרכו לחלל שבת עבורם. ואולם  םמשמרת
כיון שלא נעשה חילול שבת בגוף המאכל ממש  , מותר לו לאוכלו.בשבת ברכבלחייל 

, אלא רק העבירו את התבשיל באיסור ממקום למקום. ואף אם המאכל בזה כבישול וכיוצא
 םפירות שהוציאו: "ס"ט(סימן תה ) ןהובא מחוץ לתחום, יש להקל לאוכלו, על פי מה שכתב מר

". וגם כאן לא ברור כלל שהמביא את התבשיל ברכבו עשה כלםומותרים לא ,חוץ לתחום בשוגג
כן במזיד, ויתכן שחשב שבתנאים אלו הוא כמו צורך פיקוח נפש, והרי לא קנסו חכמים אפילו 
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ים מאומה מה היא שבת, בקרוב למזיד. וכל שכן שלצערנו הרב, רבים המה החיילים שאינם יודע

ואינם מבינים את חומרת האיסורים שבה, ועושים זאת בחוסר ידע משווע, ורחוקים ממזיד 
 )שבת ד תכ. שבת ו קיד( בענין תינוקות שנשבו."ד ס"ס ב( )יוכמטחווי קשת. ועיין חזון איש 

 
אם הביאו בשבת ברכב מאכלים ומשקאות לבית הכנסת, ראוי להמנע מלאוכלם. 
ואם הרב חושש מפרצה בשמירת השבת, ראוי שיורה לשומעי לקחו שלא יאכלו 

 )ג צד(מהכיבוד, ובלבד שלא תהיה מחלוקת בציבור. 
 

 מקרר שנפתח באיסור בשבת
מקרר בשבת מי ששכח לכבות בערב שבת את המנורה שבמקרר, וטעה ופתח את ה

כיון שלא נעשה חילול  ונדלקה המנורה, פשוט שרשאי ליהנות מהמאכלים שבמקרר.
 )שבת ו קיד(. והדלקת המנורה היא דבר צדדי. בזה שבת בגוף המאכל ממש כבישול וכיוצא

 

 הנאה ממלאכה שיש בה מחלוקת

ת שבת הוא מדרבנן, לפיכך העושה מעשה וכבר התבאר שאיסור הנאה ממלאכ
או לא, אף שלהלכה נפסק שאסור , אם מותר לעשותו פוסקיםהששנוי במחלוקת 

שכיון שמעשה זה שנוי במחלוקת, לעשותו, אם עבר ועשה, מותר ליהנות ממנו בשבת. 
 )שבת ד תכב(מדרבנן, הרי זה ספק דרבנן שמקילים בו.  היאהנאה שאיסור אזי לגבי 

 
 נביא כמה דוגמאות בזה:להלן 

 )שבת ד תכב( עבר ונתן מרק מבושל שרובו לח על הפלאטה לחממו, מותר לאוכלו. א.
 

 (שבת ד שצב)ספרדי שעבר והוסיף מים חמים לחמין שלא ישרף, מותר לאוכלו.  ב.
 

עבר והניח על הפלאטה מים שלא התבשלו כדי לחממם מעט, והוציאם קודם  ג.
 )ג פא(שיגיעו לחום שהיד סולדת בו, מותר לשתות מים אלו בשבת. 

 

, ועבר ונתנו על הפלאטה בשבת כדי לגמור ]שליש בישול[ תבשיל שהתבשל מעט ד.
 )לוית חן נט. ג עח(את בישולו, מותר לאוכלו בשבת. 

 

 )שבת ד תכד(. יש להתיר, או תבלינים תהעבר ועירה מים מהמיחם על עלי  ה.
 

 )שבת ד תכה(עבר ובישל בבין השמשות, מותר לאכול התבשיל.  ו.
 

 )ה"ע ד קיח(עבר וחתך ירק דק דק שלא על מנת לאכול לאלתר, מותר לאוכלו.  ז.

 
 (מז)שבת ד ת לאכול לאלתר, מותר באכילה.כדי עבר וברר פסולת מתוך אוכל  ח.
 

 הנאה ממלאכות דרבנן

, אם ה או בצבע נוזליבמשחות הראויות לנועלן, וצחצח אותן בשבת נעליים נקי
 בשוגג, מותר לנועלן בשבת. אבל במזיד, לא ינעלן עד מוצאי שבת.כן עשה 

 
רק שלא יהנה מהם בשבת  חכמים הוקנסובשבת, איסורי דרבנן ה שועהשהטעם בזה, כיון ו



ת ב ש ה ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  767  |  ב

 
, אין בזה איסור במשחהנעלים מצחצח כאן הוא עבר מדרבנן, שהרי הו. ולא בשוגג במזידכשעבר 
על נקב  התורה, כיון שהמשחה רכה ונימוחה בידים, ואינה כמו גוש שעוה שמורחן ממרח מ
 )שבת ה ב, שפה( .כיון שהנעליים היו נקיות וראויות לנועלןאף הצביעה מדרבנן, ו החבית,

 
וכן אם הפריש תרומות ומעשרות בשבת, או שטח בגדים לייבוש, אם עשה כן 

 (ז. ה"ע ג ריטשפ )שבת הבשוגג מותר, אבל במזיד אסור עד מוצאי שבת. 
 
 

 והכנת אוכלים בשבת מדיני כבישה  
 איסור כבישה

אסרו חכמים לכבוש ירקות במי מלח או חומץ, מפני שהכבישה דומה לבישול, 
 )סימן שכא ס"ג. שבת ד תמז(שמתקן את הירק לאכילה. 

 

 נתינת מלח

]כמו: גמבה, גזר,  ,אין לתת מלח על ארבע וחמש חתיכות ירק שיש דרך לכובשן

מלפפון קלוף או סלט חתיכות עגבניה או אבל קישוא, כרוב, לפת, עגבניות ירוקות ועוד[, 
 ר לתת מלח אף על כמה חתיכות יחד., מותןירקות שאין דרך לכובש

 
 כשמטרתו להפיג חריפותם, אין לתת מלח על ארבע וחמש חתיכות ירקכמו כן, 
אבל מותר לתת  משום שנראה ככובש; לימון[,בצל, צנון ו]כגון: חמיצותם ו מרירותם

 )לוית חן. שבת ד תמז, תנה(ה מיד. מלח על חתיכה אחת או לטבלה במלח ולאוכל
 

חומץ או לימון על החתיכות, מאחר והם מחלישים את כח המלח,  אם נותן שמן,
 ט"ז. שבת ד תנ()מותר לתת מלח אפילו על הרבה חתיכות יחד, ואינו נחשב ככובש. 

 
כדי להטעימם, וכן על מיונז בהם פשוט שמותר לתת מלח על ביצה ובשר וכיוצא 

 )שבת ד ערה(כדי להטעימו ולעשות ממנו רוטב לסלט, שאין זה דומה לכבישה כלל. 
 

מותר לערב מים עם מלח מועטים כדי ליתנם במאכל, אבל לא יערב מי מלח  -הכנת מי מלח 
מרובים, שנראה שעושה כן לכבישה. ואם יש לו צורך במי מלח מרובים, יתן שמן תחילה במים, 

 )שבת ד תנב(ואחר כך יתן את המלח, כי השמן מתיש את כח המלח. 
 

ירקות שנכבשו בחומץ חזק מדי, רשאי לתת מעט יין כדי להחליש את כח החומץ,  -יין בחומץ 
 )שבת ד תנב(אבל אם נותן את היין במטרה שיהפך לחומץ אסור, שהרי זה ככובש. 

 

 אין כובש אחר כובש

להשביח כדי דגים מלוחים או ירקות שנכבשו במי מלח, מותר ליתנם בחומץ 
בישול איסור כמו שאין ו] כבישה,לאוכלם בשבת, שאין איסור כבישה אחר וטעמם 

. אבל אסור לתת דגים מלוחים על הפלאטה, כי יש בישול אחר כבישה. אחר בישול[
 )שבת ד תנא, תנג(

 

 כבושים שלא נגמרו כל צרכם

חמוצים שלא נגמרה כבישתם כראוי, אינם מוקצה, כי ראויים לאכילה על ידי 
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להחזירם לצנצנת להמשך כבישתם, כדי לאכול מהם אף ומותר  ,פו( )שבת גהדחק 
כי לדעת רבים מהראשונים, אין בישול אחר בישול במאכל שראוי לאכילה בדוחק. ]בשבת. 

ל בכבישה שאיסורה ואף שלהלכה מרן החמיר, היינו דוקא בבישול שהוא ספק איסור תורה, אב
 )שבת ד תנב( [.מדרבנן, מקילים

 

 כבישה בסוכר

, ולהשהותם בהם מותר לפזר סוכר על הרבה חתיכות תותים ואשכוליות וכיוצא
 )שבת ד תנז(כבישה בסוכר. איסור אין יחד ולאוכלם, כי  כמה שעות

 

 שריית צימוקים במים

ם וישתה מהם בשבת, ואין ם ושאר פירות במים, כדי שיתנו טעימותר לשרות שזיפ
 )שבת ד תנט(שעות.  10-בזה איסור כבישה, שאין כבישה בפחות מ

 

 הכנת סודה

 )שבת ה רפו(מותר להכין סודה במתקן 'סודה סטרים' או 'סיפולוקס' וכדומה. 
 

 הכנת לימונדה
 דש. מלאכתכנ"ל במותר לסחוט לימון לכוס ריקה, ואחר כך יתן סוכר ומים, 

 

 הכנת קצף בקפה
מותר לתת חלב או מים ולערב בו מעט קפה או נס קפה, ולבחוש בו בחוזקה כדי 

 וכמבואר לעיל במלאכת לש.להטעימו יותר ולקבל קצף. 
 

 הכנת קוביות קרח

מותר למלאות מים במתקן קוביות קרח או בשקית ניילון, וליתנם בתא ההקפאה 
וכן מותר להקפיא רוטב דגים או מרק רגלי בהמה, ואין לחשוש משום "בונה"  שבת.הלצורך 

בכך שהם נקרשים, שאין זה אלא גרמא בעלמא. ובלאו הכי, אין על זה שם בנין, כיון שאין לו 
וכתב בשו"ת באר משה שטרן, שההיתר ברור כשמש בלי שום פקפוק לכל הדעות, קיום כלל. 

שביתת השבת,  :וכן פסקו עקב כתב, והמחמיר בזה הפריז על המדה.וכן מנהג רוב העולם. ובחלקת י
ימי יוסף ידיד, מעשה חושב, חזון איש, הגרש"ז אוירבך, שבט הלוי ושאין בזה איסור נולד, מקוה המים, בצל החכמה, 

 ציץ אליעזר, משנת יוסף, עמק התשובה ועוד. )שבת ד רלח, רפא, שא(
 

 מטרנההכנת טחינה, מיונז, רטבים, ג'לי, 

 שם. עייןכבר ביארנו במלאכת לש, שמותר להכין מאכלים אלו בשבת, 
 

 יפוי המאכל

 נוי. וכן סלט חומוס או סלט ביצים,מותר לדבק מאכלים זה בזה בצורה מיוחדת ל
שכשם שאין  .בונה או משום ממרחם ומותר להחליקם יפה בצלחת, ואין בזה מש

שחייב הוא דוקא כשיוצר כלי מתחילתו, וכן באוכלים  בנין בכלים, כך אין בנין באוכלים. כי בונה
כגון "מגבן", שיוצר הגבינה מתחילתה, אבל אם רק משווה ומייפה את האוכלים, אין זה נחשב 

 כן כתבו הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, ההשלמה, המאירי, אוהל מועד ועוד. )שבת ד רעז( בונה ומותר.
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 דיני רחיצה, מי בשמים, וצחצוח שיניים  
 חמיםמים רחיצה ב

]בלנים חז"ל אסרו לרחוץ את כל הגוף בשבת במים חמים, משום "גזירת הבלנים" 

כי מתחילה כשהיה מותר לרחוץ את כל הגוף, היו  ,הם האחראים על בתי המרחץ[
בלנים רשעים שכשהיו רואים שבאים אנשים רבים ואין די מים חמים, היו 
מדליקים אש ומחממים מים. לכך, אסרו חכמים להתרחץ במים חמים בשבת בין 

 מיחם.מלפני שבת מדוד שמש או מבבית ובין במרחץ אף אם המים היו חמים 

 שבת מ ע"א(מסכת )
 

גזירת חכמים זו תקפה לעולם, ואדרבה כיום קיים חשש יותר גדול, שהרי כל אחד 
ֹוְיֶלר, יונקרס וכדומה,  יש לו בביתו מקלחת עם אפשרות לחמם מים באמצעות ב 

 )שבת ו עד. ד נה(ועלול לטעות ולהדליקו, על כן אסור לרחוץ את כל הגוף בחמים. 

 

 מים פושרים. מים קרים.

ומותר לפתוח מעט גם  .במים פושרים, אבל במים קרים מותר אין להתרחץ אפילו
 , כדי להפחית מעט מקור המים.]שהוחמו על ידי דוד שמש[את ברז המים החמים 

 )ד נז, ס. שבת ו פז( שלא יבוא לידי סחיטה. , כדיויתנגב במגבת בנחת

 
ל הגוף, ואינם צריכים להתקלח במים קרים במקלחת כ מותרבני אשכנז אף ל

 מזיע בימי הקיץ.וכגון ש צורך, כשיש בפרט להחמיר בזה
 

לאשכנזים מותר  :)עמוד תפו(כתב הגאון רבי שמואל חורוזינסקי שליט"א בספרו מעשה השבת 
כי הנה  ,ר למנהג לאסור דבר זהאין שום מקוו ף,גוהת שלנו כל וטוש צונן במקלח התקלחל
]בנהרות,  לא לרחוץ בצונןשהמנהג פשוט ש ,מהרי"לאת הביא ה (סק"ח)סימן שכו  ן אברהםמגה

, אמות בכרמלית ארבעהמים  טלטולומשום  ,שמא יבוא לידי סחיטהמחשש  ,באגמים ובמעיינות[
 ,לא שייך לא השטת גופו ,בבית במקלחת טוש אולם כיום שהרחיצה היא .ומשום השטת גופו

מר שהיה מנהג לנו לונין ומ ,החשש של סחיטה אלאלא נשאר ו ,אמות ארבעמים טלטול ולא 
הוא  אף אם אותו מקצת ,הרי לרחוץ מקצת גופוו בלבד, סחיטהמשום חשש  רקלאסור רחיצה 

כל הטעמים כשאלא  חמירולא השומוכח  , לא אסרו,במגבת תפגואף שמס ,מקום קיבוץ שיער
 ,שבמקלחות שלנו שאין אלא חשש סחיטה (הח"ד סימן ע "חאו)אגרות משה בשו"ת כן פסק ו .יחד

שמא  ,ופשוט שאי אפשר להמציא חששות חדשות .כלל ר רחיצהומר שנהגו איסואין מקור ל
 .ד"כע ברור.ו ,איזה חשש אחר ויפתח את הברז של מים חמים שהם קרובים בברז אחד א

 שפתיים ישק, משיב דברים נכוחים.

 
הטובלים במקוה בשבת בבוקר, לכתחילה ישימו לב שהמים יהיו קרים  -מקוה 

, מאחר וכל כוונתם לטהרה מעט, אבל אם המים פושרים, יש להם על מי לסמוך
 )שבת ו עח, פה. ד סו(. בלבד ולא לרחיצה

 
 )שבת ד קנב. שבת ו צ( ינגב בנחת שלא יסחטו. ראשו וזקנו, שערות הרוחץ -סחיטה 

 

 רוב גופו

, ]מדוד שמש או מיחם מים[מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו או שאר אבריו במים חמים 
 שכו ס"א ובאחרונים. שבת ו עד, פז( מןסיו"ע )בית יוסף וש שבסך הכל אינו רוחץ את רוב גופו.כל 
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שאף אם הרוחץ את ידיו במים קרים, רשאי לחממם קרוב לאש אף שלא ניגבם. 
 )שבת ו עו( את ידיו במים חמים שמותר.יתחממו המים, הרי זה רוחץ 

 

 מצטער
מי שהלך בדרך ארוכה בשבתות שבימי הקיץ הלוהטים והחום רב מאוד, והוא 

במים חמים של כל גופו מזיע ומצטער מאוד אם לא יתקלח, מותר לו להתקלח 
 )שבת ו פח(דוד שמש, בין לבני ספרד ובין לבני אשכנז. 

 
מים דרך לו בשבת להביא  גויאומר ישראל ל: ס"ה(סימן שז )כתבו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך 

. וכתב הגאון רבי עקיבא איגר, המצטעראת לרחוץ בו כדי , בה עירובי חצרות חצר שלא עירבו
לרחוץ אפילו גופו במים חמים שהוחמו מערב שבת, שאיסור רחיצה לו מצטער מותר הומבואר ש

וכן פסקו הרד"ך, הוא קל יותר משאר איסורי דרבנן, כיון שהוא רק מכח גזירה, וכמו שכתב הרי"ף. 
 )שבת ו פח( דברי יוסף אירגאס, סדרי טהרה, משנה ברורה, דברי יציב, דברי שלום, שמירת שבת כהלכתה ועוד.

 

 רחיצה לקטנים

, רגילים לרוחצו בכל יום שרכאים חמים במ תשע עד גילקטן מותר לרחוץ ילד 
 (. ועיין משנ"ב בבאור הלכה סימן שב סעיף י, שבת ד קנגתשה אילקו"י קצוש"ע ) .התלכלךכשאו 

 

 סבון

מותר להשתמש בשבת בסבון מוצק, ובני אשכנז מחמירים בזה. ואולם בסבון 
 )שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן נ. שבת ד קסב(נוזלי, אף לבני אשכנז מותר ללא חשש. 

 

 נתינת מי בשמים

מפני שאסור מותר לתת מי בשמים ודאודורנט על הגוף והשיער, אבל לא על בגדיו. 
ח, אבל בגוף ובשיער, שאין הריח מתקיים בהם זמן רב להוליד ריח בדבר שמתקיים בו הרי
 )שבת ו צב. ג תי(ומתנדף מחמת הזיעה, הרי זה מותר. 

 
ֶהר[ מותר לזלף מי ורדים  תוך על הידים, וכן נהגו רבים מעדת החלאבים לזלף ל]זָּ

]ראש רבני ארם צובה מלפני כתב הגאון רבי אברהם ענתבי ידי האנשים בבית הכנסת בשבת. 

: המנהג בשמחת תורה לזלף מי ורדים על פני האורחים שבאים לבקר את החתנים, וכן נה[ש 155
שמחה אבי הבן או חתן, שמזלפים מי ורדים על פני איזו נוהגים בבתי הכנסת בשבת שיש בו 

הקרואים וממילא הם יורדים על בגדיהם, שכיון שאינם מתכוונים להוליד ריח בבגדים, מותר. 
 )שבת ו צג(

 

 שיניים צחצוח

מותר לצחצח שיניים במברשת עם משחה. ומותר גם להרטיב את המברשת במים 
 ל(-)שו"ת שרידי אש ועוד. יביע אומר חלק ד סימנים כז .לאחר הצחצוחלנקותה קודם הצחצוח ו

 
לנער בכח מעיל גשם העשוי מניילון, )כמבואר לעיל במלאכת מלבן( ונראה שלפי מה שהתירו הפוסקים 

המים נספגים בו אין בו סחיטה, וכן התירו לשטוף פיטמת בקבוק, מוצץ או מפת שכיון שאין 
ם חוטישהף על פי או .בגמר הצחצוחלשטוף את המברשת קודם הצחצוח וגם תר אם כן, מו ;ניילון

יש מתירים ששאף ער לשׂ  אין זה דומהו אין בזה סחיטה. ,קשיםהם שמכל מקום כיון  ,צפופים
סחיטתו קצת  דומהו ,הוא רך שערמשום שה ,מדרבנןלסוחטו  אסורלהלכה  מכל מקוםלסוחטו, 

מצינור דק מים מריק הרי זה דומה לקשים,  שערותהש במברשת ה שאין כןלסחיטת בגדים, מ
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שמירת ספר וכיוצא בזה כתב ב (, קנהקלטעמו' )מתנת משה מימון ח"א . סחיטה ושלא שייך ב ,של גומי

שכל דבר שאינו בולע ואין נפחו משתנה  ,בשם הגרש"ז אוירבך)פי"ב הערה מו( שבת כהלכתה 
וגם החללים שבין שערות המברשת ניכרים לעין, והמים יוצאים גם  ,בו מחמת המים הנכנסים

ממנו מים, ואין כל חשש של איסור  בלי סחיטה, הרי זה דומה לצינור דק של גומי שמריק
ואין בזה איסור הכנה  ,בת, רשאי לשוטפהאף אם אינו משתמש בה שוב באותה שו ע"כ. .חיטהס

]וכמו משבת לחול, כיון שעושה כן לצורך השבת, שהרי מאוס בעיניו לראות מברשת מלוכלכת. 

וקל  בית, וכל שכן במברשת שהיא מלוכלכת ומאוסה[.ור הדיסלשמותר לסדר את כלי מיטתו שישן בהם 
 ,(א"ע ה חגיגהמסכת )ואמרו בגמרא  וחומר כשישנם בני בית והמברשת בודאי מאוסה בעיניהם,

)דיני הכנה  וכל שכן לפי המבואר לעיל .ונמאס חברו בפני קרקעתיד הקב"ה לדון את האדם על ש

הכנה משבת לחול, ולכן מותר לשטוף בזה מעשה שנתינת מים לבד בלי לשפשף, אין משבת לחול( 
 קב(צו, )שבת ו  כוס של קידוש במים בלי לשפשף לצורך השימוש בה בשבת הבאה.

 
ומן הדין נראה שאף אם יצא דם מהחניכיים בעת הצחצוח, מותר לצחצח בשבת. והטעם בזה, 
כי אם לא ברור שיצא דם, הרי זה בגדר "דבר שאינו מתכוין" שפשוט שמותר. וגם אם ברור 

כשאינו צריך את הדם, מאחר והוצאת דם בשבת  ]מה שלא מצוי אצל מי שרגיל בצחצוח[,שיצא דם 
הובאו בשבת ג  ,כמבואר בדברי רבותינו הראשונים)אסורה רק מדרבנן כי הוא בגדר מקלקל בחבורה, 

אר נמצא אפוא שהרי זה בגדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן" שמותר, כמבו ,עה, שנה(
 אמר לו מרן אביו זצוק"ל.וכן אמר לי מורנו הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א שכן  .בהרחבה לעיל

 
 

 דיני שכר שבת  
 תשלום בהבלעה

משום  ,העובד בעבודה המותרת בשבת כגון מלצר, אסור לו לקחת שכר על עבודתו
 שנראה כעוסק במשא ומתן בשבת. אולם אם עובד בעבודה זו גם בימי החול,

לו, תן לי היינו שיאמר ימי החול, ושכר מותר להבליע לו את שכר השבת עם 
 , אבל לא יאמר לו תן לי כך וכך לשבת.שכרי כך וכך לחודש או לשבוע

 
טף לביתו בשבת, אינו רשאי לתת לו שכר על כך. אולם אם -על כן, המביא שמר

שכר ימי החול. החול, יבליע לו את שכר השבת עם  הוא שומר על ילדיו גם בימי
 )סימן שו ס"ד. שבת ו ג. ב קיט, קכא(

 

 דירההשכרת 

המשכיר דירתו לשבת אחת או למספר ימים ומקבל עבור כל יום סכום מסויים, 
מותר לו לקבל את דמי השכירות, ואין בזה איסור משום שכר שבת. על כן, מה 
שמצוי בזמנינו בכפר "מירון" שמשכירים חדרים או מיטות לשבתות, עבור האורחים 

בר יוחאי זיע"א, וגובים הבאים להתפלל על יד קבר התנא האלהי רבי שמעון 
עבור כל לילה סכום מסוים, רשאים לקבל שכרם עבור השבת. וכן רשאי אדם 

 לשכור חדר במלון עבור השבת.
 

יש שרצו לומר שהטעם שאין בזה איסור משום שכר שבת, מכיון שהאורחים הללו באים כמה 
שעות מלפני שבת ושוהים שם גם מעט לאחר שבת, נמצא שמבליעים את תשלום השבת עם 

. אך יש פקפקו על זה, שהבלעה )הגר"ש קלוגר(תשלום הזמן ששוהים קודם השבת ולאחר השבת 
א היתר ואתה מבליע את מעט זמן האיסור ברוב ההיתר, אבל שייך לומר כאשר רוב הזמן הו

. ויש שרצו לומר שטעם )פתח הדביר(אם רוב הזמן הוא איסור מה שייך להבליע את הרוב במיעוט 
ההיתר, משום שיש הוצאות לבעל האכסניה של אור החשמל, ניקיון ומיזוג, מאכל ומשקה, וכיוצא 
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אלו בחינם, והרי זה דומה לדין המבואר בשלחן ערוך בהם, שבודאי אינו צריך לתת להם דברים 

שהנצרך למיני מאכל בשבת, מותר לו לבקש מבעל החנות שיביא לו מצרכים,  )סימן שכג ס"ד(
ולאחר השבת הוא משלם לו, ואין בזה שכר שבת ולא כלום. על כן, אגב התשלום על דברים 

 .תורה ועוד()קנין שאר התשלום על שהותם בחדר את אלו, מבליעים גם 
 

כתב טעם נוסף להתיר שכירות הבתים לשבת, על  ל"זצוקומרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
פי דעת הרי"ף והרמב"ם ומרן השלחן ערוך שהתירו להשכיר כלים לגוי לשבת אפילו שלא 
בהבלעה, ואין בזה משום שכר שבת. והטעם כתב הראב"ד שלא אסרו שכר שבת אלא כשעובד 

או שמשכיר בהמותיו, אבל בשכירות כלים לא אסרו שכר  טף, מלצר וכיוצא בהם[-מו שמר]כבגופו 
. וכתב המהרש"ג שלאור האמור וכן כתבו הרמב"ן, ספר הבתים, רבנו ישעיה, אורחות חיים, ואוהל מועדשבת, 

יתיישב המנהג שנוסעים אל האדמו"רים הצדיקים להיות במחיצתם בשבת או בימים הנוראים, 
 ואין פוצה פה לאסור משום שכר שבת, כישם ומשלמים שכר לינת שבת ויום טוב, ולנים 

סומכים על הרי"ף והרמב"ם ועוד שאין איסור אלא כשמשתכר בגופו ממש, אבל בשכר שימוש 
 )וכן פסקו מהר"י עייאש, מעשה רוקח, שואל ונשאל, בני ציון ועוד. שבת ו ט( בכלים או בית, אין איסור.

 
, כי ההיתר ללכת לבית מלון הוא בתנאי שמקפידים על צניעות ויראת שמים, ולעוררהזכיר יש לו

וכגון שהולכים קבוצה גדולה של כמה משפחות, ומבלים זמנם בדברי תורה ושירות ותשבחות 
לה' יתברך. ומביאים רב שינחה את השבת באווירה קדושה ומרוממת, וכך יקבלו חיזוק בעבודת 

ֲחִליפו   ה' יְוקֹויֵ : "לא( מ ישעיה)עצמם ה' ביתר שאת, ויקיימו ב ". אבל בלאו הכי, שומר נפשו ֹכח יַּׁ
ירחק מהליכה לבתי מלון, כי פעמים רבות אדם נכשל בעוון החמור מאוד של שמירת העיניים 

 ירבה שלומם כנהר. -שהזהירה תורה: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". והמזהיר והנזהר 
 

 שכר לדבר מצוה

כתב הרשב"א: הגון וראוי יותר לקחת שליח ציבור בשכר מאשר בהתנדבות, כי 
כאשר מקבל שכר, מקפיד יותר ומתבונן ונזהר יפה בתפילתו. וגם על ידי זה, לא 

 שליח: "סכ"ב( נג)סימן . וכן פסק מרן בשלחן ערוך , יעלהצבור שליחכל הרוצה לעלות 
גבאים שאינם מבטלים דעתם ולא כאותם . "מבנדבה יותר עדיף בשכר בוריצ

ומותר לקבל שכר על החזנות והקריאה  לדעת חז"ל, ומחפשים חזנים דוקא בחינם.
 )שבת ו ג(. אין איסור שכר שבת בדבר מצוה בתורה בשבת, כי

 
 .סכום כסף זכירועם מורה עזר שילמד עם בנו, אך לא י סכםמותר ל -מורה עזר 

 נה()שבת ו  בשבת עצמה.גם ומותר לו ללמד 
 

בית הכנסת שאין להם כהן, או שאין להם מנין אנשים שומרי  -השלמת מנין 
 )ב קכח(שבת, מצוה שישכרו כהן ואנשים יראי שמים שיתפללו עמהם. 

 
המעודדים בניהם לסיים מסכתות, גדולה מעלתם מאוד, בפרט בדור  -סיום מסכת 

 )ב קכז(הזה שהנסיונות ברחוב רבים, ומצוה רבה לתגמלם גם עבור לימודם בשבת. 
 

מצוה רבה לארגן שיעורי תורה וקריאת תהילים בשבת לילדים ובני  -חנוך לנער 
ויראת שמים, ובפרט נוער, ולחלק להם מיני מתיקה ופרסים, כדי לחזקם בתורה 

שעל ידי זה נקשר אליהם, ויכול לדבר על ליבם ועל לב הוריהם שילמדו בבתי 
 )ב קכח( ספר תורניים אמיתיים על פי רוח תורתנו הקדושה.

 
רשאים לקבל שכר עבור פיקוחם על הכשרות והבישולים בשבת  -משגיחי כשרות 
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אם יש כבר משגיח אחד, שיתנהלו על פי ההלכה, שעבודתם נחשבת מצוה. ואפילו 
 )שבת ו ח. ב קכד(, הרי זה משובח. לחיזוק ורוצים להוסיף משגיח נוסף

 
בשבת,  והעזרה ליולדתטיפול בחולה העבור  םלקבל שכר םרשאי -תומכת לידה ורופא 

 ,אסיא דמגן" :(ע"א פה בא קמאבמסכת )אמרו בגמרא בר וכ )שבת ו ח(שגם זה בכלל דבר מצוה. 
 כלומר, רפואה של חינם, חינם שווה.", מגן שוויא

 

 סימן ברכה

הגם שמותר לקבל שכר שבת עבור דבר מצוה, מכל מקום אינו רואה סימן ברכה 
מכסף זה. על כן, הנכון שיקנה בכסף חפצי מצוה, כספרי קודש או חוברות אלו 
"בהלכה ובאגדה" לזכות את הרבים ולחזקם בשמירת תורה ומצוות, ויזכה לראות 

 )ב קכא(עשה ידיו. ברכה במ
 

אם מקפידים בדבר מצוה לקחת את שכר השבת בהבלעה עם ימי החול, יראו 
לתו בשבת, אזי יסימן ברכה בכספם. וכגון כשמשלמים לשליח ציבור עבור תפ

 ישתדל להיות שליח ציבור גם מעט בימי החול, ויתנו לו השכר יחד עם ימי החול.
 
 

  מקח וממכר בשבת 

 איסורטעם ה

אסרו חכמים לקנות ולמכור בשבת, שמא יכתוב שטר על המקח או את יתרת 
 )ב קמ(הסכום שעדין לא שילם. 

 
 

 אוירת נופש -השבת 

יש לציין שבכפרי נופש יוקרתיים התשלום בימי הנופש עבור מוצרים שונים מתבצע 
תשלום. אך ורק באמצעות חרוזים מיוחדים, הניתנים להשגה בתחילת ימי הנופש תמורת 

ואכן, הנופשים מדווחים על  מה"כסף". והמטרה היא לנתק את הנופשים בימים אל
שומר השבת זוכה אחת  אוירת נופש נדירה, נפלאה ומרוממת בימי הניתוק מהכסף.

)!( בחוויה נפלאה, רוחנית ומרוממת זו, והרבה יותר מכך. שכן בהצטרף פרט  לשבוע
 .מם שאי אפשר לתארו במיליםזה למכלול פרטי השבת, מתקבל עונג מרו

 

 

 צורך מצוה

גם מכירה של מצוה כארבעת המינים ותפילין, אסורה. אולם מותר למכור פתיחת 
 )שבת ו כז( ההיכל ועליות לתורה, כי אין כאן מעשה קנין, אלא התחייבות לצדקה.

 

 התרמה
התרמה לדבר מצוה מותרת בשבת. על כן בתי כנסת החפצים להגדיל תורה, רשאים 

וכתב בספר מטה יהודה: מכירת המצוות בבית לערוך מגבית לצורכי מצוה וזיכוי הרבים. 
הכנסת בשבת, נחשבת צרכי רבים, כי בימות החול אין הרבים מצויים שם, ובשבת ויום טוב 

ב, ולפי שמחתם גודל נדיבותם. וכתב מהר"י קולון: כאשר מגיע הקהל לבית הכנסת שמח וטוב ל
 )שבת ו כח(ישנם קופצים לקנות המצוות, אין לך חיבוב התורה גדול מזה, והוא כבוד התורה. 
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וכאן המקום להזכיר ולעורר על אותם בתי כנסת שיש להם כסף רב מתרומות הציבור, אך אינם 

להחליף  ולהאדירה בכספם, ורק דואגים מידי פעםמכלכלים מעשיהם כהוגן כיצד להגדיל תורה 
  לנערים צדקה מצות: "(סט"ז רמט סימן דעה יורה) ערוך שלחן. וכבר כתב מרן האת רהוט בית הכנסת

יו הולכים על יד הש הושעיה ורבי חמא רביומעשה ב ."הכנסת בית ממצות עדיף, תורה ללמוד
בבתי הכנסת.  כאן אבותי עוישקה ממון כמה הושעיה לרבי חמא רבי אמר ,לודבתי הכנסת שב

 בנימעות לההלוא טוב היה להם לתת את  ,כאן אבותיך איבדו נפשות כמה הו רבי הושעיל אמר
 ח"פ פאה ירושלמי)תלמוד ולא היו מתבטלים ממנה בגלל שאין להם פרנסה.  אדם שיעסקו בתורה

על כן, מה טוב ומה נעים מה שנהגו  ובאגדה"(. מהרי"ק, הגר"א. ועיין עוד בחוברת "סדר היום בהלכה ח"ה
ובפרט אצל בליל שבת, לחלק לציבור הבאים  "בהלכה ובאגדה"אים רבים לקנות מחוברות גב

 עלו והתעלו בתורה ויראת שמים. והמצוות, ועל ידי חוברות אלו, אחינו התועים מדרך התורה
 

 לקיחת מצרכים מחנות

לו לבקש מבעל החנות שיפתח את חנותו הנצרך למיני מאכל ומשקה בשבת, מותר 
ויביא לו מצרכים, ובלבד שלא יזכיר לשון קניה ומכירה, ולא ישקול, ולא ימדוד, 

 שכג ס"ד. שבת ג צה() בזה. אלא יאמר: "תן לי כך וכך תפוחים, כך וכך אגוזים", וכיוצא
 

לא יביא את המצרכים מהחנות בסל כדרכו בחול אלא בידו, אף שבכך יטרח 
 )ד יא(ביאם בסל. יללכת ולבוא כמה פעמים. אבל אם ממהר לצורך אורחים,  יותר

 

 חנות פתוחה בשבת

אסור לשבת בחנות הפתוחה בשבת, בין אם החנות של גוי ובין של יהודי, שמא 
. וכיום שבעוונות הרבים יש )ב קנד( יחשדו בו שבא לקנות או לסייע לבעל החנות

מאחינו התועים שמחוסר ידיעה פותחים חנויותיהם בשבת, יש להעיר להם בנועם, 
ולחזקם באמונה בבורא עולם שהפרנסה ממנו, ואדרבה "השבת היא מקור הברכה", 

 וכנ"ל בשער האגדה.ואם ישמרו את השבת, יזכו לפרנסה בשפע וברווח. 
 

 

 חבל על המאמצים

לחפץ חיים זצ"ל, שיש יהודי הפותח חנותו בשבת. קרא לו הרב, דיבר על פעם סיפרו 
לבו, ואמר לו: אמשול לך משל למה הדבר דומה, לאדם שהיתה לו חבית יין המכילה 
מאה ליטר, ובה ברז אחד. לרוב "חכמתו" החליט כי אם מברז אחד יוצא מאה ליטר, 

ו זאת לא השתכר כלום, אזי משני ברזים יצאו מאתיים ליטר. כמובן שמהתחכמות
 ויצאו לו חמישים ליטר מברז זה וחמישים ליטר מברז זה.

 

והנמשל: חז"ל לימדונו כי בראש השנה קוצב הקב"ה לאדם כמה ממון ירויח במשך 
השנה בדיוק. על כן, המאמין פותח את ששת הברזים שהם ששת ימי השבוע, ודרכם 

לפתוח עוד ברז וחושב שדרכו יצא  עוברים לו כל מזונותיו, אבל החכם בעיניו מנסה
לו עוד מקור פרנסה, אך אינו יודע כי לשוא הוא טורח, וכל עמלו לריק ולבהלה, כי 

 "השבת", היא ורק היא, "מקור הברכה".
 

 
 

  בשבת מתנהמדיני 
 נתינת מתנה

אין נותנים מתנה בשבת, משום שנראה כמוכר חפץ לחברו. אולם רשאי להקנות 
]על ידי שיתן את המתנה לאדם אֵחר, שיגביה אותה, את המתנה לחברו קודם השבת, 
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ולאחר מכן, אינו רשאי לחזור בו שלא ליתנה לו, כי משעה שהקנה  ויאמר: "אני זוכה לפלוני במתנה".

ונמצא שכאשר נותנה לו בשבת, הרי  ,[, ואף שאינו יודע מכךלו את החפץ, זכה בו והוא שלו
שנותנים לו מתנה בשבת מבלי שהקנו לו מי הוא נותן לו חפץ שכבר שייך לו. ו

 )שבת ו יד(אותה לפני כן, יאמר מקבל המתנה שאינו זוכה בה עד מוצאי שבת. 
 

 לצורך מצוה

לקריאת  מותר לחלק פרסים לנוער הבא ,מותר לתת מתנה לצורך מצוה. על כן
שבת. וכן מותר לתת מתנה לחתן בר מצוה כדי לעודדו. תהילים ולימוד משניות ב

 )שבת ו יד(. זכר לעילאולם טוב שיזכו להם את המתנה קודם השבת, כנ
 

 כבוד התורה וחיבוב מצוה
כתב החתם סופר: חברים הלומדים תורה אצל רבם, וחשקה נפשם להעניק לו אות 
הוקרה על פעולותיו המבורכות, אין ספק שמותר ליתן לו את ההוקרה בשבת 

 )שבת ו יח(שהקהל רב יותר מבימות החול, כיון שהוא כבוד התורה וחיבוב מצוה. 

 

 פתיחת המתנה
 .סלוטייפ, כיון שאינה נעשית לקיוםסגורה בשאף  תוח את עטיפת המתנהמותר לפ

 

 מחילת חוב
המלוה כסף לחברו ועתה בשבת שמע שהלווה נקלע למצב קשה וירד מנכסיו, 

שמותר להתחייב סכום  רשאי למחול לו על חובו בשבת, שהרי זה כדין צדקה
אבל בלאו הכי אין למחול על חוב בשבת, משום דיבור חול שאסור  מסויים בשבת;
 )שבת ו כג(לדבר בשבת. 

 
 

  הלכות מוקצה 
 איסור מוקצה וטעמיו

חפצים מסויימים בשבת. ואיסור זה נקרא "מוקצה",  ]להזיז[אסרו חכמים לטלטל 
מלשון הרחקה ודיחוי מטלטול החפץ בשבת. והטעם שאסרו כן, כי חששו שמא 

, ויעברו על מלאכת "הוצאה" ]הרבים[לרשות  ]היחיד[יטעו ויוציאו חפצים מרשות 
]כפי שבארנו לעיל, שבמקום שאין ֵערו ב, אסור להוציא חפץ מרשות היחיד ]מהבית[ לרשות 

 )שבת ג א(. )רש"י, הראב"ד והיראים(הרבים ]לרחוב[, או להיפך[. 
 
 לטלטל חכמים אסרוהוסיף עוד ג' טעמים לאיסור מוקצה, וזו לשונו:  )פרק כד הלכה יב( ם"רמבה

 הזהירו אם ומה ,אמרו ?זה באיסור נגעו מה ומפני .בחול עושה שהוא כדרך בשבת דברים מקצת
 וחומר קל ,החול כשיחת השבת שיחת ולא ,בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהיה שלא וויוצ נביאים

 ולתקן להגביה ויבוא בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי ,בחול כטלטול בשבת טלטול יהיה שלא
 בביתו ויושב בטל הוא שהרי ,בהן וכיוצא אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים

 ועוד ."ינוח למען" בתורה שנאמר הטעם ובטל ,שבת שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש
 מפני ועוד .מלאכה לידי אוויב מעט םבה שיתעסק אפשר ,לאיסור שמלאכתם כלים כשיטלטל
 שכל קרנות ויושבי םהטיילי כגון ימיהם, כל םבטלי אלא אומניות בעלי אינם העם שמקצת

 שלא נמצא ,הימים כשאר ולטלטל ולדבר להלך מותר יהיה ואם ,ממלאכה שובתים םה םימיה
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 דברים ומפני .אדם בכל והוהש שביתה היא אלו מדברים שביתה לפיכך, הניכרת שביתה שבת
 .שיתבאר כמו להם הצריך כלים אלא בשבת אדם יטלטל שלא ואסרו, הטלטול באיסור נגעו אלו

 

 טלטול מן הצד

א על אל בידיו קצהומבינו נוגע אם א לצורך דבר המותר,מותר לטלטל מוקצה 
בסכין או  ]שהן מוקצה כדלהלן[ קליפות אגוזים ושקדים וררג, וכגון שידי דבר אחר

 )שבת ג קסט(, וכן מותר לאוספם במטאטא לניקוי הבית. מגב לצורך ניקוי השלחןב
 

 שינוי[ב -כלאחר יד ]בגופו טלטול 

רפק, או שנופח בפיו והוא חפו במשדו, כגון ברגלו, או שינוימותר לטלטל מוקצה ב
כן, המוצא כסף בשבת, מותר על . בזה לצורך המוקצה שלא יגנב וכיוצא, אפילו זז

 (, קסזקלו)שבת ג שלא יראוהו אחרים. למקום מסתור לדוחפו ברגלו 
 

 נגיעה

את החפץ, אבל נגיעה בלבד, מותרת.  ]מזיז[איסור מוקצה הוא רק כאשר מטלטל 
המוקצה מותר כי ]מותר להישען על מכונית או לשבת על אבנים גדולות  ,כן לע

מעט תוך כדי ישיבתו, מותר, שהרי זה טלטול כלאחר יד. )ואם מותר  בהנאה. ואפילו אם זז

ה בשבת[ ]כביצה שנולד אולם מוקצה עגולו להשען על אילן בשבת, עיין לעיל במלאכת קוצר([.

 )שבת ג קסא, קסד. שבת ו קכא(שבנגיעה לבד הוא זז, נאסר גם בנגיעה. 
 

 מוקצה שבידו

מוקצה שהגיע לידו, בין בהיתר בין באיסור, מותר להמשיך לאחוז בו עד שיניחהו 
]שזה במקומו, ואין צריך לסלקו מידו מיד. למשל: הלוקח פטיש לפצח בו אגוזים 

רשאי בגמר השימוש לאחוז בו עד שיניחהו במקומו. וכן המקלף  מותר כדלהלן[,
אם  אףרשאי לאוחזן עד שיזרקן לפח. ו ]שהן מוקצה[,שקדים ונשארו בידו הקליפות 

ו במקומו. ובכל אופן, אם הניחעד שיולקח מוקצה בידו, רשאי לאחוז בו  טעה
)סימן שח ס"ג.  כבר הניח את המוקצה או שנשמט מידו ונפל, אינו רשאי ליטלו שוב.

 שבת ג נד, נט, קעא(
 

המוצא כסף בכיסו, אינו חייב לנערו מיד, אלא כשיגיע למקום מוצנע או לביתו, 
ומה שבינתיים מטלטל את המוקצה בכיסו, אין בזה איסור, שכיון ינער שם את הכסף. 

 קעא()שבת ג ס, קלו, שהמוקצה כבר עליו, רשאי להמשיך לנושאו עד שיגיע למקומו, וכנ"ל. 
 

 )שבת ג נט(מוקצה שבידו, מותר להעבירו לידו השניה, אבל לא לידי חברו.  -יד ליד 

 

 סוגי המוקצה

ישנם כמה סוגי מוקצה שדיניהם שונים זה מזה, ולהלן נבארם אחד לאחד בעזרת 
מוקצה מחמת  ג.כלי שמלאכתו להיתר.  ב.כלי שמלאכתו לאיסור.  א.ה'. ואלו הם: 
 ביטול כלי מהיכנו. ו.בסיס לדבר האסור.  ה.מוקצה מחמת גופו.  ד.חסרון כיס. 

ֹו  ח.מוקצה מחמת מצוה  ז. אי  ]מתוך[ִמיג  צָּ אי  ]שהוקצה[ֵדִאְתקַּׁ צָּ בבין השמשות, ִאְתקַּׁ
א  ]הוקצה[ ֵלי יֹומָּ  נולד. ט. ]לכל היום[.ְלכו 
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 כלי שמלאכתו לאיסור 

 המוקצההגדרת 

"כלי  בת, כגון: עט, פטיש, הרי הוא:בשכלי שהשימוש בו הוא למלאכות האסורות 
ת היתר, שמלאכתו לאיסור". אבל אם הוא מיועד גם למלאכות איסור וגם למלאכו

וגם לשמור בו מאכלים במקרר, אין דינו ככלי שמלאכתו  כגון: סיר שמיועד לבישול
 )שבת ג נא( לאיסור, אלא ככלי שמלאכתו להיתר, שיבואר להלן.

 
, רים, סיגריות, מאוורר, מטריהמחבת, גפרו -לאיסור  דוגמאות לכלים שמלאכתם

 )שבת ג מט, עג, עו( בהם. מסמר, מסור, מספריים, מחט תפירה, מחק, מחדד וכיוצא
 

 לצורך גופו או מקומו

כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו "לצורך גופו" או "לצורך מקומו". לצורך 
פטיש לפצח אגוזים, גפרור לחצוץ גופו, היינו להשתמש בכלי למלאכת היתר, כגון 

 )שבת ג מט, עז. שבת ה שסה(. זה, ומספריים לפתוח שקית חלב, וכל כיוצא ביםבו שיני
 

ולצורך מקומו, פירוש, שצריך למקום שהכלי מונח עליו. כגון, אם נמצא עט על 
כסא ורוצה לשבת עליו, מותר לקחת את העט בידו ולהניחו במקומו. וכן מספריים 
שנמצאו על שלחן שבת, מותר לקחתן למקום אחר, כיון שצריך את השלחן. וכן 

לחות, מותר להרים את מחבת המונחת בארון כלים על ערימת הצלחות, וצריך לצ
 )ב תא(המחבת כדי לקחת את הצלחות, כיון שצריך את מקום המחבת. 

 

 יש לו כלי אחר או מקום אחר

מותר להשתמש בכלי שמלאכתו לאיסור לצורך פעולה המותרת בשבת, אף שיש 
לו כלי של היתר. ולכן מותר לפצח אגוזים בפטיש, אף שיש לו מפצח. וכן מותר 

שח סט"ז, הב"ח, ) י לשבת במקומו, אף שיש לו מקום אחר לשבת.לטלטל את הכלי כד

הט"ז, מלבושי יו"ט, הגר"ז, חיי אדם, עולת שבת, תוספת שבת, מנחת שבת, תורת שבת, קצות השלחן, באר משה, 

ובמשמרת השבת כתב: "ומה שחידש המשנה ברורה שהיתר לצורך גופו הוא דוקא כשאין מגילת ספר. 
 שבת ג מט(כר בפוסקים הראשונים, ואילו היו סוברים כן, לא היו שותקים מזה". לו כלי היתר, לא הוז

 

 שלא יתקלקל או שלא יגנב

כלי שמלאכתו לאיסור שנמצא בחצר, וחושש שמא יגנב, או יתקלקל בשמש או 
בגשם, אסור לטלטלו לבית. אולם רשאי לטלטלו בשינוי, כמבואר לעיל. וכן רשאי 

 מקומו, ובעוד הכלי בידו יחזירהו למקומו.לטלטלו לצורך גופו או 
 

יגנב, יכול להחליט שברצונו לשבת מא עט המונח על כסא בחצר, וחושש ש למשל:
על הכסא, ואז יטלטל את העט לצורך מקומו, שהוא הכסא שעליו מונח העט, 
ובעוד שהעט בידו יחזירהו למקומו בבית, ולאחר מכן ישב מעט על הכסא. כמו 

בעט, ואז יטלטל את העט "לצורך  את המשקהכן, יכול להחליט שברצונו לבחוש 
 עט בידו יחזירהו למקומו בבית., ובעוד שהוגופו" לבחוש ב

 

 טלטול אגב היתר

כלי שמלאכתו לאיסור שמונח עליו דבר היתר, רשאי לטלטלו. על כן, כלי הנמצא 
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 שח ס"ה. שבת ג נד()בחצר וחושש שמא יגנב, יניח עליו כף או עוגה וכיוצא, ויכניסהו. 
 

 לכבוד אורחים

לכבוד אורחים, יש לו המיקל לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור כדי לסדר את הבית 
 )ב תט, תטו( על מה לסמוך. אבל לכתחילה ינהג כאמור לעיל לטלטלו בשינוי וכיוצא.

 

 דליפת גז

שלהבת גז שכבתה, ודולף גז, חובה לסגור את הגז מיד, מפני חשש סכנה, ואין 
 )שבת ג רה( בזה שום מוקצה.

 

 אולר

בסכין, אך לא יפתח אולר שיש בו חלקים שונים וביניהם סכין, מותר להשתמש 
 )שבת ג קלד( את שאר החלקים האסורים בשימוש בשבת, כמספריים, פצירה וכיוצא.

 

 מאוורר

ללחוץ בכפתור המאוורר  , אומותר להסב את המאוורר כלפיו שתבוא אליו הרוח
)שבת . ולא תבוא אליו הרוח למעלה כדי שיסתובב לצדדים או כדי שיעמוד במקומו

 ג קצד( ג עח. שבת ו קיט. ה"ע
 

 שמיכה חשמלית

מותר להשתמש בשמיכה חשמלית המחוברת לחשמל, ואין לחשוש שמא יגביה או 
 )שבת ג פב. שבת ה שסב. שבת ו קכ. ה"ע ג רטו( ינמיך את מידת החום.

 

 מכשיר אדים

מכשיר אדים קר, מותר לטלטלו בהתאם לצורך החולה. ואף מכשיר אדים חם יש 
 ועיין להלן בדיני חולה שאין בו סכנה, היאך ישתמשו בו בשבת. )ב תכח(להקל להזיזו לצורך החולה. 

 

 סיגריות

פשוט שאסור ליתנן בכיס בשבת על כיון שהן כלי שמלאכתו לאיסור, סיגריות ה
ודע, כי אדם שאינו מעשן, אסור לו מן הדין להתחיל  )ב תנא(מנת לעשן מיד בצאת השבת. 

ן מסוכן מאוד , מאחר והעישואט אט להפסיק לעשן להתאמץ יועלאם כבר היה מעשן, ולעשן. 
שמעתי )ה"ע א רסה. וכן  : "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".יצילנו, והלוא ציותה התורה שםלבריאות, ה

 (. ועיין דברים נמרצים בזה בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה"ל"זצוקמרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף מ
 

 בגד שעטנז

, מאחר ואסור מן התורה ]תערובת חוטי צמר ופשתן[בגד שבדקוהו ונמצא בו שעטנז 
 (לדשבת ג  .)סימן שח סמ"זכלי שמלאכתו לאיסור. הריהו ללובשו, 

 

 חלוקת קופות צדקה

מוסדות תורה וחסד רשאים לחלק קופות צדקה לציבור הבאים רק בשבתות, כדי 
והטעם בזה, כי אין נחשב כלי שמלאכתו לאיסור אלא כגון להגדיל את מעשיהם הכבירים. 
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שעושים בהם ממש מלאכות איסור, אבל קופה שרק מניחים בה מעות, בהם עט ופטיש וכיוצא 

אינה נחשבת שמלאכתה לאיסור. ומה שהיא מוקצית, משום שנעשית "בסיס לדבר האסור" 
)רב נטרונאי גאון, הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, המרדכי,  וכדלהלן, אבל כשאין בה מעות, מותרת בטלטול.

ואף החולקים מודים הרשב"ץ, פני יהושע, הגרש"ז אוירבך ועוד. שבת ג צ, שבת ו קמח. אדני שלמה ב קעח( 
להתיר בקופה חדשה, כי אף שהזמין את הקופה לתת בה מעות, כל זמן שלא נתן בה, אינה 

 ()מ"ב שי ס"ק כהנעשית כלי של איסור. 
 
 

 מוקצה מחמת חסרון כיס 

 מוקצהההגדרת 

כלי שמלאכתו לאיסור, שמקפיד שלא להשתמש בו אלא את השימוש המיועד לו, 
מחשש שמא יתקלקל או יתלכלך וכדומה, הרי הוא "מוקצה מחמת חסרון כיס", 
דהיינו שחושש לחסרון בכיסו ]כספו[. אבל אם אינו מקפיד עליו כל כך, ומידי 

 )שבת ג פט(לבד. פעם משתמש בו שימוש אחר, הרי הוא "כלי שמלאכתו לאיסור" ב
 

סכין שחיטה, כלי ברית מילה, מצלמה, בולי  -דוגמאות למוקצה מחמת חסרון כיס 
 )שבת ג פט, צ( ., וכיוצא]ספרי תורה, תפילין, מזוזות[דואר, צ'קים, קלף לכתיבת סת"ם 

 

 יותרחמור 

מוקצה מחמת חסרון כיס, חמור יותר מכלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו 
אפילו לצורך גופו או מקומו. וכל שכן שאסור לטלטלו לצורך עצמו של המוקצה, 

 )שבת ג פט(כגון מהחמה לצל שלא ינזק בשמש. 
 

 יחד עם היתר
ו. אך המוקצה מחמת חסרון כיס שמונח עליו דבר היתר, לכתחילה לא יטלטל

)הרשב"א, המאירי, הרא"ש, מג"א, אור  במקום צורך, המיקל לטלטלו יש לו על מה לסמוך.

 לציון ועוד. עיין שבת ג נז(
 

 הקפדת הבעלים

מוקצה מחמת חסרון כיס, תלוי בקפידתם של בעלי החפץ בלבד, ולכן אם הבעלים 
אינם מקפידים מלהשתמש בו לדבר אחר, הגם שאחרים מקפידים על חפץ כזה, 

 )ב שלה(זה נחשב מוקצה מחמת חסרון כיס.  אין
 

ילדיו הקטנים לשחק בו כל כך, ונותן ל פלאפוןעל הראובן אינו מקפיד  למשל:
עבורו אין הפלאפון נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס, אלא לכלי  כאוות נפשם,

שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. לעומתו שמעון שמקפיד על 
 הפלאפון, עבורו נחשב הפלאפון מוקצה מחמת חסרון כיס, ואסור לטלטלו כלל.

 

 .נייר בלנק. מחברת
גם שימושים אחרים כסימניה  מאחר ובזמנינו הנייר מצוי מאוד, ומשתמשים בו

או מחברת  ]שמודפס עליו לוגו[, לכן אינו מוקצה. על כן, נייר בלנק בזה בספר וכיוצא
ריקה שאינו מקפיד עליהם, מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם ככל כלי 
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שמלאכתו לאיסור. אולם נייר צבעוני שמקפידים עליו, הריהו מוקצה מחמת חסרון 
 וירבך, הגרי"ש אלישיב, דברי שלום קרויזר, אז נדברו, שבט הלוי ועוד. שבת ג צז()שלחן שלמה אכיס. 

 

 כלי היתר יקרים

כלים שמלאכתם להיתר, אפילו הם יקרים מאוד ומקפיד שלא להשתמש בהם 
אלא לשימוש המיועד להם, כתכשיטים וכלים לקישוט הבית, אין דינם כמוקצה 

להיתר, שיתבאר להלן. על כן, מותר מחמת חסרון כיס, אלא ככלי שמלאכתו 
 ., כדי לראותם מקרוב, ולהחזירםלהסיר תמונה יוקרתית או שעון קיר התלויים לנוי

)הרמב"ם, הרא"ה, הרא"ש, מרן השלחן ערוך, תוספת שבת, תהלה לדוד, רבנו זלמן, פני יהושע, יגל יעקב, מנורה 
יד יוסף, ערוך השלחן, דברי יואל, אגרות משה, מנחת הטהורה, נזר ישראל, מנחת שבת, תורת שבת, קצות השלחן, 

 שלמה, ברית אברהם, נחלת לוי ועוד. ובקנה בושם כתב, שכן דעת המשנה ברורה והחזון איש. שבת ג צ, צא. ב שמו(
 

 כלי פסח

צלחות וסכו"ם המיוחדים לשימוש בפסח, אף שמקפיד במשך השנה שלא להשתמש 
 אר משה שטרן, אז נדברו, מנחת שלמה. שבת ג ח()ב בהם, דינם ככלי שמלאכתו להיתר.

 

 ומנורות יםפמוט

ומנורות המונחות לקישוט הבית, אינן מוקצה. ואפילו אם הדליקו בהן  פמוטים
של והוא הדין לכל כלי , כל שלא הדליקו בהן בשבת זו, אינן מוקצה. אחרות םמיפע

מלאכת כלי שמלאכתו לאיסור, משום שאינו עושה בו כאפילו מוקצה אינו נחשב ש, הדלקה
ל בהיתר חלוקת ]וכמבואר לעיאיסור אלא רק משתמש בו לפעולה אסורה, שמניח בתוכו נר או שמן, 

שנעשה "בסיס משום  שבת,לאותה , הריהו מוקצה פמוט שהדליקו בואולם, . וקופות צדקה בשבת[
 קנ()שבת ג צ. שבת ו . וכמבואר להלן ,לדבר האסור"

 

 בגדים וכלים העומדים לסחורה

בגדים וכלים שמלאכתם להיתר העומדים לסחורה, ומקפיד שלא להשתמש בהם, 
 )שבת ג צד(. אינם מוקצההרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל אם אינו מקפיד, 

 

 מאכלים העומדים לסחורה

כיון שדעתו  מאכלים העומדים לסחורה וראויים לאכילה כמות שהם, אינם מוקצה.
שכל אשר של אדם על כל מה שראוי לו, שהרי אם יהיה רעב ולא יהיה לו לאכול, יאכל מהם, 

 )אור שמח. שבת ג צה(. ן מותרים בטלטולהריהלאיש יתן בעד נפשו ואפילו יפסיד הון עתק, לכך 
 

 אתרוגים העומדים לסחורה

אתרוגי מצוה העומדים לסחורה, כיון שמקפיד עליהם, דינם כמוקצה מחמת חסרון 
רק אחרי חג אלא יאכלום לא ואע"פ שהם מאכלים? מכל מקום כיון שאף הקונים אותם כיס. 

 )שבת ג צו. מנוחת אהבה עמוד רסט(מדעתו שלא לאוכלם. עתה הסוכות, נמצא שמקצה אותם 
 

 מצה שמורה

מצות שמורה עבודת יד המיוחדות לליל הסדר, הרי הן מוקצה בשבת שלפני הפסח, 
כיון שמקפיד שלא לאכול מהן עד ליל הסדר. אבל מצות רגילות שלא מקפיד 

 ןהאכיליון שמותר לכ ,מצהבו עליהן, אפילו בערב פסח שחל בשבת שאסור לאכול 
 )שבת ג קיא. חזו"ע פסח רסו( בסיפור יציאת מצרים, אינן מוקצה.לקטנים שאינם מבינים 
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 כלי זכוכית העומד ליפול

כלי זכוכית יקר המיועד לסחורה העומד ליפול לארץ ולהשבר, מותר לתופסו שלא 
. וישבר, שכן בלאו הכי תיכף יהיה מותר לטלטל את הרסיסים כדי שלא ינזק

 שלו( )שבת ג קכט. בבביתו שאין חשש שינזקו בו רבים, מותר. לבדו ואפילו אם הוא 
 
 

 מוקצה מחמת גופו 

 מוקצהההגדרת 

כל דבר שאינו כלי, ואינו ראוי למאכל אדם או בהמה, ואינו מיועד לשימוש 
 )שבת ג צח(שהוא, הרי הוא מוקצה מחמת גופו. 

 
אבנים, עפר, חול, עצים, שעועית יבשה, קמח, אבקת  -דוגמאות למוקצה מחמת גופו 
זיתים, עצמות קשים, בעלי ו גרעיני משמששקדים, ו אפיה, בצק, קליפות אגוזים

, כסף, צבע, ניירות חשבון של גז, מים, חשמל, ]שאסור להשתמש בהם בשבת, כדלהלן[חיים 
 )שבת ג צח, קג, קה(טלפון וכל כיוצא בהם. 

 

 חמור מאוד

מוקצה מחמת גופו אף הוא חמור יותר מכלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לטלטלו 
ו ייחדו קודם שבת במחשבתו להשתמש באם  ומקומו. אולםאפילו לצורך גופו 

לפני או שפיצח בה ייחד אבן לפצח אגוזים, , כגון שבכךשיש דרך בשבת בדבר 
 שאין דרךובדבר  מוקצה. נהאישלא ייחדה לשבת,  ףשבת אפילו פעם אחת, א

 .ה מוקצה כלללעולם, ואז אינלכך  ה, צריך לייחד, כגון אבן לכסות בה חביתבכך
 שבת ג צח(סימן שח סכ"ב. )
 

 קליפות. גרעינים. עצמות.

המפצח גרעינים שקליפותיהם אינן ראויות למאכל בהמה, מותר להוציא בידו את 
הקליפות מפיו, ואין צריך לזורקן מפיו. וכן האוכל משמש, מותר לו להוציא בידו 

אסור את הגרעין, אף אם לא נשאר עליו מהפרי עצמו. אבל לאחר שהניחם מידו, 
לטלטלם שהרי הם מוקצים מחמת גופם. אולם אם נשאר מעט מהפרי עליהם, 

 מותר לטלטלם אף אם אינו אוכל את המעט שנשאר עליהם.
 

קליפות ועצמות הראויות למאכל בהמה, מותר לטלטלן, ובלבד שתהיה בהמה זו 
 )שבתלטלטלן.  סורזו בכל העיר, אילו בסוף העיר. אבל אם אין בהמה כבעיר, ואפ

 ג כב(
 

 מאכלים אסורים

מאכל שאסור לאוכלו, כפירות טבל שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, או לחם 
אבל בחוץ לארץ שלא הפרישו ממנו חלה בארץ ישראל, הרי הם מוקצה מחמת גופו. 

 )שבת ג קי(אין הלחם מוקצה, כיון שיש תקנה לאוכלו בשבת, כמבואר לעיל בדיני ההכנות לשבת. 
 

אסורים כנבילות וטריפות שראויים למאכל בהמה, אינם מוקצים. אבל אוכלים שהם מאכלים 
 )שבת ג קיב( איסורי הנאה, כפירות ערלה ויין של גויים, הרי הם מוקצים מחמת גופם.
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 חול

, ובלבד שיניחם במקום בזה רשאי אדם לייחד חול ועפר לכסות בהם לכלוך וכיוצא
ואם מותר לילדים לשחק  )סימן שח סל"ח, משנ"ב. שבת ג צט(.מסויים ולא יהיו למרמס כף רגל 

 בארגז חול, עיין להלן בדיני משחקים לילדים.
 

 טלטול מת

יניח עליו דבר כן מת, הרי הוא מוקצה מחמת גופו, ואסור לטלטלו אלא אם 
 מותר לטלטלו אגב בגדיו. בו. ואם הוא לבוש בבגדיו, שאינו מוקצה כבגד וכיוצא

 
מובא שדוד המלך נפטר ביום שבת, והיה מונח בחמה, ושאל בנו  )ל ע"ב(בגמרא מסכת שבת 

שלמה המלך את החכמים אם מותר לטלטלו, ואמרו לו הנח על אביך ככר או תינוק ויהיה 
מותר לטלטלו. שואל הט"ז, הרי דוד המלך היה לבוש בכסותו כשנפטר, אם כן מדוע הוצרכו 

ויש ליישב, כיון שבגדי המלך מוקצים הם, שהרי אסורים בהנאה, לכך לתת עליו ככר או תינוק? 
הוצרכו לתת עליו דבר אחר המותר בטלטול. ע"כ. ואף שבגדי המלך מותרים בלבישה למלך 
אחר, ואם כן ראויים הם לשלמה בנו ואינם מוקצה? מכל מקום כיון שבגדי דוד המלך היו 

לא התאימו בודאי שיה נער בן שתים עשרה, במידה גדולה, שהיה בן שבעים, ואילו שלמה ה
 )שבת ג קיג(הבגדים למידתו, ולא היו ראויים לו. 

 

 שברי כלים

אם השברים ראויים לשימוש כלשהו, אפילו  -כלי שנשבר בשבת או לפני שבת 
הרי הם מוקצים  אבל אם אינם ראויים לשום שימוש, לכסות בקבוק, אינם מוקצה.

 )שבת ג קכח(מחמת גופם, ולא יטלטלם בידו אלא במטאטא או בשינוי. 
 

שהכלי עצמו נשבר, אבל כלי שנשברה ממנו חתיכה בשבת, אם החתיכה כבמה דברים אמורים 
מעין מלאכתה הראשונה, מותרת בטלטול, אבל אם אינה ראויה למלאכתה עדין יכולה לשמש 

אם נשברה בחול וראויה מכל מקום אחר, אסור לטלטלה. ו ראויה לתשמיששהראשונה, אף 
 ()שבת ג קל מותר לטלטלה. ,לכסות בה כלי

 
אבנים סתם , ואילו לשימוש אינם מוקצההם ראויים אם ש םשברי כלילכאורה, מה ההבדל בין 

ששברי כלים כיון שהיה עליהם שם כלי מתחילה,  ויש לומר? הם מוקצהלשימוש ראויים אפילו 
גם עתה שנשברו וראויים לשימוש, לא פקע מהם שם כלי. לא כן אבנים שמעולם לא היה 

 (. מהרל"חשח ס"ז)סי'  ן סיבה להחשיבם כלי, ומוקצים הם.אי אם לא ייחדם לשימוש, עליהם שם כלי,
 

 את השברים אפילו בידים שלא ינזק; בבית, מותר להוציא כלי זכוכית שנשבר
 )שבת ג קכח(הולך שם, יוציאם במטאטא. ן מי שאבל אם נשבר בחדר צדדי שאי

 

 כלי חד פעמי

, אף שהוציא בהם קופסאות שימורים ריקות, גביעי אשל, בקבוקים ריקים וכיוצא
את תכולתם, כיון שראויים הם לשימוש, אינם מוקצה. ואולם, אם זרקם לאשפה 
קודם השבת, הרי הם מוקצה, שכיון שהדרך לזורקם, בזריקתם בטל מהם שם כלי. 

 )שבת ג קכט(אבל כלי רגיל שזרקו לאשפה, לא מתבטל ממנו שם כלי ואינו מוקצה. 
 

 כלים שהתפרקו

אבל כפתור שנפל  בבגד, הרי הוא מוקצה מחמת גופו;ה חדש שלא הי כפתור
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כיון שבכניסת שבת היה מחובר לבגד, והיה עליו שם כלי, מהבגד בשבת, אינו מוקצה. 
 )שבת ג ז(וכשנפל, לא התבטל ממנו שם כלי, כיון שדעתו לתפור את הכפתור לבגד לאחר שבת. 

 
וכבר בארנו לעיל וקצה. שנקרעה בשבת ונתפזרו הפנינים, אינן מ שרשרת פנינים וכן

אסור להשחילן לחוט לעשותן מחרוזת, כיון  בלשמותר לאוספן לכלי לשומרן, א)מלאכת מעמר( 
 תכשיט. -שעושה כלי 

 
שהתפרקה בשבת, אין הדלת מוקצה. אבל אסור להחזירה  דלת של תיבה או ארון וכן

 ס"ט()סימן שח  וכמבואר לעיל במלאכת בונה. .שמא יתקע בחוזקה למקומה,
 

 טלטול בעלי חיים

ואסור לטלטלם. על כן, תרנגול המקפץ על הם מוקצים מחמת גופם  בעלי חיים
 )שבת ג קיג. שבת ה קח(גבי כלים, וחושש שישברם, אסור לתופסו בידים כדי לסלקו. 

 
ואף  ככלבים ננסים שאינם מזיקים, אסור לטלטלם. בעלי חיים המיוחדים לשעשוע

על פי שמוקצה מחמת גופו שייחדו לשימוש אינו מוקצה? מכל מקום בבעלי חיים לא שייך 
 )שבת ג קיד. ועיין שבת ה צו(להשתמש בבעלי חיים בשבת.  סורשאלייחדו לשימוש, כיון 

 
כעופות המצפצפים בקול נאה וקול זמר, או תוכי  עופות שמגדלים אותם לנוי,

ם וקורא בשמם, או אקווריום שיש בו דגי זהב המחקה קולות של חיות ובני אד
 )שבת ה צו, קח(לנוי, וכל כיוצא בהם, אסור לטלטלם. 

 
ככל מוקצה מחמת גופו שמותר אם ייחדו, והלא אינו  םיש לשאול מדוע לא נתיר לטלטל

משתמש בהם ממש כמו בכלבים קטנים הנ"ל? ויש לומר שחכמים לא חילקו בין בעלי החיים 
. גם כי לא נחשב שייחדו לשימוש, אלא )הרא"ש(ואסרו בכל אופן, אף כשאינו משתמש בו ממש 

 תוספות. וה)מהרש"ם( שייחדוכשמשתמש ממש במוקצה, אבל כאן שלא משתמש בהם, לא נחשב 
 )שבת ג קטו. שבת ה קח. ב שעט(. יותרב רוחמ מוקצההם  חיים בעליש ועוד(, א"ע ב ביצה) כתבו

 
 

 התוכי שהחזיר בתשובה
ענק, ססגוני ושובה לב. היה התוכי ממש כבן  -מעשה במשפחה שגידלה תוכי מדבר 

היה מעופף בבית, נתלה על בית, הכלוב שימש לו רק כמעון לשינה, ובכל שעות היום 
הכתף, ואף מטייל להנאתו בחצר, הכיר את כל בני הבית בשמם, ורכש אוצר מילים 

זכה גם התוכי להגדיל את אוצר המילים שלו:  -נכבד. כאשר זכו וחזרו בתשובה 
כשצלצל הטלפון, היה קורא: הלו, שלום, ברוך ה', בעזרת ה'", וביום שישי, מבלי שאיש 

יל לקרקר: "שבת שלום, שבת שלום". יום אחד יצא התוכי לחצר יאמר, היה מתח
ליהנות מקרני החמה, אותה עת התקלקל דוד השמש על הגג. עלה אחד מבני הבית 

וזרם מים חמים ניתז למרחוק ושטף את התוכי הנופש.  -לתקנו, שחרר את הצינור 
אה עוד את נבהל התוכי, פרש כנפיים ופרח. כששבה אליו רוחו, הביט למטה ולא ר

הבית, לא זיהה את החצר, המשיך במעופו מבוהל ונסער, עבר מעל שדות ופרדסים, 
 שכונות ומגרשים, עד שאפסו כוחותיו, והוא צנח אי שם מעולף.

 

צער רב. חיפשו בקדחתנות, ולתוכי אין זכר, נעלם ואיננו. נקפו ימים ונקפו  -ובבית 
שבועות, ואין קול ואין עונה. חלפה שנה, ואיש לא דיווח על הימצאות התוכי ברשותו. 

אל בעל הבית בבקשה: פלוני, חובב תוכים מארגון "ערכים" והנה באחד הימים פנו 



ת  |   777 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
צעדיו הראשונים אל היהדות, ואתה, הרי היה לך מושבע, התחיל לאחרונה לצעוד את 

שותפת, ותחזקו בדרכו החדשה. נענה מבעבר תוכי בביתך, ודאי תמצא אתו שפה 
ים, והחלו לדבר על והתקשר אל רעו התוכיין. ברכו על הצטרפותו למשפחת השב

אף על התוכי המיוחד שהיה לו, אשר היה קורא: סיפר לו כמובן תחביבם המשותף, ו
ה', בעזרת ה', ובישר על בוא השבת. התוכיין התפעל עד בלי די. כשהשיחה ברוך 

: "מי היה זה?" הביט בכלוב התוכי שבביתו במבט של התוכיין הסתיימה, שאלה אשתו
 הרהר, ואמר: "בעליו של התוכי"...מ
 

התוכי ההוא שאיבד את דרכו, וצנח באפיסת כוחות במגרש ריק. באמת אכן היה זה 
הלה הזעיקוהו לטפל בתוכי המעולף. וידעו על תחביבו של האיש, ו, שמצאוה ילדים

בכל פעם שהטלפון היה מצלצל,  -טיפל בו במסירות ונקשר אליו. דבר אחד הפריע לו 
היה התוכי קורא: "ברוך ה', בעזרת ה'!" וביום שישי היה צוהל: "שבת שלום, שבת 

לו להתעניין ביהדות, והחליטו שלום!" וכך יום אחר יום, שבת אחר שבת, ובני הזוג הח
. והנה עכשיו התגלה להם בעליו של התוכי היקר... אך כיצד "ערכים" להרשם לסמינר

אבל דווקא האשה היתה נחרצת: "ה' מעמיד אותנו בניסיון! אם  .יוכלו לוותר עליו?
תוכי שהשיב לבבות  -נחזיר את התוכי לבעליו!" וכך הושב לבעליו  -תשובתנו כנה 

 ם שבשמים...אל אביה
 

 
 

 מה רבו מעשיך ה'

"ל, שהתארח בשבת קודש אצל וקמעשה במרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ
יהודי נכבד. והנה לערך בשעה שלוש לפנות בוקר, כשכל בני הבית נמו את שנתם, קם 
מרן משנתו לעסוק בתורה. לאחר דקות מספר, שמע מישהו אומר לו "שבת שלום", 
השיב לו מרן "שבת שלום" מבלי להוציא עיניו מהספר. לאחר כמה רגעים שוב שומע 

השיב לו "שבת שלום" והמשיך בלימודו. אך הלה לו "שבת שלום", מרן שמישהו אומר 
לא סיים, ומידי דקה דקותיים חזר ואמר "שבת שלום", "שבת שלום". התפלא מרן, מי 

תוכי!  -אשר מלאו לבו להפריע לו בלימודו, וישא עיניו וירא והנה  והוא זה ואיזה
 יך ה'!בפינת החדר שהורגל בשבת לומר "שבת שלום". מה רבו מעש

 

 
אקווריום עם דגים והחמה זורחת עליהם בתוקף, מותר להעביר  -צער בעלי חיים 

את האקווריום למקום מוצל, משום צער בעלי חיים. וכן אפרוחים קטנים מאוד 
 )שבת ג קכא, קכב(שאינם מסוגלים לאכול לבדם, מותר להאכילם. 

 
מאולף, מותר לו לאחוז עיור שאינו יכול ללכת לבית הכנסת אלא על ידי כלב 

שתמש ין זה נחשב שמוא ברצועה הקשורה בצואר הכלב, כדי שיובילהו למחוז חפצו.
 )שבת ג קכד(ק הכלב מושכו כשמחזיק הרצועה. אלא רטלטלו בידיו, כי אינו מבבעלי חיים בשבת, 

 
ש ליידע את הציבור שאסור לגדל כלב רע כלל ועיקר, מלבד במקומות שיש בהם חשש סכנה י

ואותם  )חושן משפט סימן תט ס"ג( או גנבים שהקילו חכמים בתנאי שיקשרהו בשלשלאות של ברזל.
המגדלים כלבים ומשחררים אותם לחוץ ללא שמירה צמודה עם שרשרת, אוי להם בעולם הזה 

מונע  ,כל המגדל כלב רע: (א"מסכת שבת סג ע)אמרו חז"ל כבר בעולם הבא, וגדול עוונם מנשוא. וו
)מסכת בבא קמא פג  . ואיך לא יפחד מקללת חז"ל שקללוהופורק ממנו יראת שמיםו ,וחסד מבית

להבהילם, וכל שכן חמור מאוד שיכול לסכן בני אדם ו: "ארור המגדל כלבים". כי ענין זה ע"א(
נשים בהריון שיכול לגרום להן הפלה חס ושלום, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, כמובא 

מצות ה, כל מכשול שיש בו סכנ: (ד"א ה"הלכות רוצח ושמירת הנפש פי) רמב"םבגמרא שם. וכתב ה
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, ואם "השמר לך ושמור נפשך אמר: "רקשנ ,עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה

לא תעשה על גם ועבר  ,לידי סכנה, ביטל מצות עשה םלא הסיר והניח המכשולות המביאי
 יצילנו. שםה .בביתך" לא תשים דמיםשנאמר: "

 

אם נקרתה לפניו יונה הרובצת על הגוזלים או על הביצים, ואינו צריך לצודה,  -שילוח הקן בשבת 
כגון שהיא תקועה בין חלון ביתו לתריס, רשאי לתפוס את היונה בידו ולשלחה, כי מצות שילוח 

תקועה, . ואף אם אינה )שבת ג קכה(הקן שהיא מהתורה, דוחה את איסור מוקצה שהוא מדרבנן 
 רשאי לשלחה בעזרת מקל בלי לאוחזה בידו.

 

 הכנסת בעלי חיים למקומם

בעלי חיים שאינם רוצים להכנס לכלוב, מותר לאחוז בצווארם ולהוליכם, שלא 
צורך לבעלי החיים. אבל לא יוליכם באופן  במקוםאסרו חכמים טלטול מעט 

את רגליהם מן הארץ, כיון שבזה מטלטלם טלטול גמור. ואולם, תרנגולת  יםשעוקר
אסור לאחוז בה להוליכה כלל, כיון שמגביהה את עצמה מהארץ ונמצא שמטלטלה, 

 )סימן שח ס"מ. שבת ג קכג(ורק ידחה אותה בידו מאחוריה שתכנס. 
 

 תרנגולים אלימים

תרנגולות, מותר לדחות לול שיש בו תרנגולים אלימים שמנקרים ונושכים את ה
את התרנגולות מאחוריהן כדי שיצאו משם וינצלו מנשיכת התרנגולים, אך אם אי 

 )שבת ג קכא, קכב, קכג(אפשר לדחותן, מותר להוציאן בידים, משום צער בעלי חיים. 
 

 ילד קטן שבידו מוקצה

אין לאב להרים או לתת יד לבנו הקטן כאשר יש בידו מוקצה חשוב כמו כסף 
. אולם אם יש וא האב ליטלומשחק יקר, מחשש שמא יפול המוקצה מידו ויבאו 

 אבן, שאין חשש שאם תיפול מידו יגביה אותהמו ביד הבן מוקצה שאינו חשוב כ
, והבן רוצה מאוד את אביו ומצטער, מותר לתת לו יד, אבל לא להרימו. האב

 )סימן שט ס"א. שבת ג קע( ו, מותר אף להרימו.הואם יש חשש שהבן יחלה אם לא ירימ
 

 "גרף של רעי"

שהקטנים עושים בו צרכים. ובזמנם, כלי זה היה  ]סיר[ "גרף של רעי", פירושו, כלי
עשוי מחרס או עץ שבולע הרבה מהטינוף, ואף כשהיו רוחצים אותו יפה, היה 

 ולהוציאהתירו  ומכל מקום בטלטול כמוקצה מחמת גופו.לכן אסרוהו  מדי,מאוס 
הצריכו ליתן בו מים ולטלטלו  ,כדי להחזירוישיבתו, מפני כבוד הבריות. ו ממקום

אגב המים. אולם בזמנינו שכלי זה עשוי מפלסטיק, וכשרוחצים אותו אינו מאוס, 
 סעי' לד, לה ומשנ"ב שם. שבת ג רה( שח)סימן כלי שמלאכתו להיתר. ככל  דינו

 

 "מוקצה מחמת מיאוס"

קליפות פיצוחים שאינן  כן, אם הצטברו על השלחן. על בטלטול הוטינוף לא אסרו
בידים.  תראויות למאכל בהמה, ומאוס בעיניו לשבת כך, מותר להוציא את הקליפו

וכמו כן, אם נמצא שרץ מת או טינוף אחר בביתו ונמאס בעיניו, מותר לפנותו. 
אבל אם מצא כן ברחוב, לא התירו לו לטלטלו, מאחר ואומרים לו: "מהר לדרכך, 

)סימן שח סל"ד,  .סהו בניירכי, כויתלכלש חשש שאחרים י םאל תביט אנה ואנה". ואו

מאחר  ?מוקצה]ואף שמוקצה מחמת מיאוס מותר, אם כן מדוע נקרא שמו  שי ס"א. שבת ג רז, רט, ריא(
 אף שלהלכה מותר, נשאר שמו מוקצה.ם יש מוקצה מחמת מיאוס, בגמרא א ונחלקו
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 כלי שמלאכתו להיתר 

 והגדרת
מותרים, הרי הוא כלי שמלאכתו להיתר. וכבר ביארנו, הכל חפץ ששימושו לדברים 

מותרים, אלא גם אם הוא מיועד למלאכות השאין צריך שיהיה מיוחד רק לדברים 
איסור ולמלאכות היתר, ואפילו רוב שימושו למלאכות איסור, כיון שמיועד גם 

 ג קצט. שבת ג נא( )ה"עלמלאכות היתר, הרי הוא כלי שמלאכתו להיתר. 
 

כסא, שולחן, סכו"ם, בקבוק, פקק, סיפולוקס,  -דוגמאות לכלים שמלאכתם להיתר 
בגדים, סבון, כובע ניילון, תכשיטים, כלים יקרים לקישוט, כלי פסח, מפתח, מניפה, 

 )שבת ג ח, לד, לו, לט, מב, מו, מט, צ( רמוס, שעון יד, שעון קיר, סטנדר.משקפת, מטאטא, ת
 

 צורךלכל 

כלי שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו לכל צורך, כמו: לסידור הבית, מחמה לצל 
, אבל ללא שום צורך כלל, אסור. על כן, אין בזה שלא יתקלקל, שלא יגנב וכיוצא

כן פסקו: הרמב"ם, רש"י, הרשב"א, הר"ן, ריא"ז,  , ללא שום צורך.בהם להזיז כסא, מפתח וכיוצא

המאירי, הרמ"ך, ארחות חיים ועוד. וכתב המגיד משנה שהמתירים אין להם על מה שיסמוכו. וכך פסק מרן בשלחן 
ערוך )סימן שח סעיף ד(, וכן דעת הרמ"א, הזכרונות, הלבוש, מעשה רוקח, הגר"א, הגר"ז, היעב"ץ, השל"ה, תפארת 

מרדכי, חיי אדם, בן איש חי, שלחן עצי שיטים, גדולות אלישע, מנחת שבת, קצור שו"ע גנצפריד, ישראל, מאמר 
המנורה הטהורה, קצות השלחן, כף החיים, דברי שלום, שמירת שבת כהלכתה ועוד. וכתב בערוך השלחן, ומי יבוא 

 להקל בדבר שהבית יוסף פסק להחמיר, ואין מי שחולק עליו. )שבת ג א(
 

ור, בשעת הסעודה אין להתעסק בכלים שעל השולחן ולהזיזם שלא לאור האמ
לצורך כלל. אולם מי שידיו עסקניות, ומשחק בכפות ומזלגות כדי להשקיט את 

 )שבת ג ז(העצבים שלו, יש לו על מה לסמוך. 
 

 סולם

 ב תלד(סימן שח סי"ט ומשנ"ב. )כלי שמלאכתו להיתר.  , הריהובביתהמצוי סולם 
 

 מיני מאכל

מותר לטלטל מאכל ומשקה אפילו שלא לצורך כלל, שלא גזרו בהם איסור מוקצה. 
 ד, לא. שבת ג ט, צו, קיא("שח ס)סימן  .אכל בדוחק כביצה חיה, מותר לטלטלהוגם מאכל הנ

 

לא מבושל שנשאר חוץ למקרר, אינו מוקצה ומותר להכניסו  בשר בהמה או עוף
מאחר ויש מעט בני אדם שאוכלים בשר חי. וגם הוא ראוי  למקרר כדי שלא יתקלקל.

וקרה ברחבי אירופה, לאכילה כשהוא טחון או חתוך בסכין דק דק עם מלח ותבלין, ובמסעדות י
בשר חי טחון עם תבלינים. ואף בשבת אפשר לחותכו בסכין דק דק ולאוכלו מתובל. מגישים 

כיון שהדם שבפנים לא פירש, ורק כשמבשלו ואף אם לא נמלח מהדם שבו, די לו בשטיפה היטב, 
. ואף אם הוא סרוח ולא ראוי לאכילה לבני ]כמבואר בחוברת כשרות המטבח[ צריך למולחו כדת

 )שבת ג יד( .)סימן שח סל"א( אדם, עדין מותר לטלטלו משום שראוי לכלבים, כמפורש בשלחן ערוך
 

ות אפשרישנה אף על פי שלא ראוי לאוכלו כך, מכל מקום כיון ש בשר קפוא,
]ואפילו לקראת סוף השבת, שלא יספיק  אפילו מעט, אינו מוקצה. להפשיר ממנו בשבת

על כן, הרוצה להוציא גלידה  [.במים חמיםמעט הבשר להפשיר מאליו, יכול להפשיר ממנו 
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כדי להגיע לגלידה. וכן מהפריזר, והבשר הקפוא מעכב בעדו, מותר לו להזיזו 
 )שבת ג ט(מקפיא שהפסיק לעבוד, מותר להעביר את הבשר למקפיא של השכנים. 

 

שראוי לכלבים,  ואף שאינו מבושל, אסור לטלטלו, מפני שאינו ראוי לאכילת אדם.דג 

 שח סל"ב. שבת ג יח(סימן ) מכל מקום כיון שאין בדעתו ליתנו לכלבים, הקצה אותו מדעתו לגמרי.
 

מחמת דיני שבת, כגון פרי שנשר מהאילן בשבת, או ביצה שהוטלה  מאכל איסור
 )שבת ג כב( כיון שאין בדעתו ליתנם לבהמה וכנ"ל.בשבת, הרי הם מוקצה, 

 

 תרופות

כיון שמצוי חולה שאין  תרופות וכדורים הראויים לחולה שאין בו סכנה, אינם מוקצה.
כלל. וכמו שמותר לטלטל עצמות הראויות למאכל אף שבבית זה אין חולים  בו סכנה בעיר,

]על ידי  בהמה, אף שהוא עצמו אין לו בהמה. וכיוצא בזה פסק החזון איש בחלב שנחלב בשבת
, שאין החלב מוקצה, הואיל ומצויים בעיר תינוקות וחולים שאין בהם סכנה. גוי וישראל רואהו[

 )שבת ג יט(
 

 ספר טלפונים

 )שבת ג לב( .לחפש בו כתובת שצריך לה ומותרמוקצה,  אינוספר טלפונים 
 

 ספרי קודש

ספרי קודש, מותר לטלטלם אפילו שלא לצורך כלל, שלא גזרו בהם איסור מוקצה. 
 . שבת ג ט()סימן שח ס"דואפילו אם הם מיועדים לסחורה. 

 
, שאסרו ]בירושלים[ בשבת מותר לטלטלה, מלבד בפורים שחלאינה מוקצה ו - מגילת אסתר

 שבת ג ט(). שמא יטעה ויוציאה לרשות הרבים חכמים לקרוא בה,
 

 מזוזה

מפני שאפשר ללמוד ממנה כמה הלכות , ומותר לטלטלה בשבת. מזוזה אינה מוקצה
 )שבת ג י(בצורת האותיות, ודקדוק האותיות החסרות והיתרות שבה, והשרטוט. 

 

 תפילין

בעל תשובה, היאך מניחים במקום צורך, רשאי אדם בשבת ללמד נער בר מצוה או 
קים סואם התפילין מוקצה, ולדעת רוב הפ בהיות וישנה מחלוקת הפוסקים)שבת ג י, סח(  תפילין.

 אינם מוקצה. ואף לחולקים, הרי הם כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו.
 

 שעון יד

שיזהר שלא מותר לענוד שעון יד שיש בו לחצנים, אור, מחשב וכדומה, ובלבד 
כיון שאינו ראוי לכלום, אלא  ,אולם אם השעון אינו פועל, אסור לטלטלו ילחץ.

 ג סימן כג()ב תעב, תפג. יחוה דעת ח"אם כן הוא שעון יפה, שאף כשאינו פועל מתקשט בו. 
 

 אופניים

כנ"ל בדיני הילוך אף שרבותינו האחרונים הורו להחמיר שלא לנסוע באופניים בשבת, 

 )שבת ד מ(מכל מקום אינם נחשבים למוקצה, ומותר להזיזם לכל צורך.  ,וריצה בשבת
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 ביטול כלי מהיכנו 

 מהו ביטול כלי מהיכנו

מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו, על גבי כלי שמלאכתו  אין להניח
ואיסור זה נקרא: "ביטול כלי  על ידי כך נאסר כלי ההיתר בטלטול,להיתר, כי 

שמבטלו ממה שהיה  [,"א(רש"י מסכת שבת מז ע) ]'כנו' מתרגם אונקלוס 'בסיס' מושב. מהיכנו"
ראוי לו, שעד עכשיו היה ראוי לטלטלו ממקום למקום, וכעת סתר זאת וכאילו 

 ., בזה שאינו יכול לטלטלוקבע את מקום מושבו כאן
 

נו ונות ואולם, לא נאסר לתת מוקצה על כלי היתר, אלא כשהמוקצה הוא חשוב,
כגון: שמניח קערה תחת התרנגולת שתטיל ביצתה  על דעת שישאר שם כל השבת,

לתוכה. אבל אם נותן את המוקצה לזמן מועט ואינו דבר חשוב, כקליפות ועצמות 
שאינן ראויות למאכל בהמה, אין זה נחשב ביטול כלי מהיכנו, ומותר ליתנן בשבת 

 .בהם שקדים וכיוצאוטוקים בכלי. ולכן, מותר להניח בצלחת ריקה קליפות פיס
 )הובא בקצור שלחן ערוך חזון כן כתב מרן הראשון לציון זצוק"ל בתשובה בכתב יד.י ששוב ראית]

 [(עמוד רעח הערהבעוד שם . ועיין עמוד רעזא עובדיה שבת 
 

 ן מוקצה, היאך יפנה אותן מהצלחת?בצלחת קליפות שה נןמאחר ועתה ישאך 
 

]כגון במפה חד פעמית שזורק ינער את תכולת הצלחת למפה  א.ישנן כמה אפשרויות: 

יתן מאכל בתוך הצלחת, ואז מותר  ב., אך לא יגביה לגמרי את הצלחת. אותה[
אם  ג.יהיה להגביה את הצלחת אגב מאכל ההיתר, ולזרוק את הקליפות לאשפה. 

צריך את המקום בשלחן שעליו מונחת הצלחת, מותר להגביה את הצלחת ולזרוק 
 )סימן שח סעיף כז. שבת ג עב, ריא(ת הקליפות לאשפה, אף מבלי לתת מאכל בצלחת. א
 

 לפני אפרוחים כליכפיית 
 לכפות מותר כןף על פי וא .ועוף חיה, בהמה לטלטל אסור: (ט"לס שח סימן)כתב מרן השלחן ערוך 

ון כי ,ע"כ. ויש לשאול .לטלטלו אסור, עליו בעודםאבל  .בו וירדו שיעלו כדי, אפרוחים לפני סל
  ?, והיאך התירו לכפות את הסל לפניהםמבטל כלי מהיכנוזה י רשבעודם על הסל אסור לטלטלו, ה

 
( הר"ן)תוספות ו .מהיכנו חשב מבטל כלינלא  ,כיון שבידו להפריחם כל שעה שירצה א.ש ליישב: יו

כיון  ג. (רז"הה) היום. לכלשם כלי, כיון שאינו מבטלו  זה ביטולכל שדעתו לשומטו אין ב ב.
. , ואין כאן ביטול כלי ממשעשה ראוי לטלטולחוזר ונ הוהרי ם,רדת מעצמפרוח ולשעשויים ל

הסל לפני האפרוחים סמוך לערב, בזמן שדרכם את ומכאן נראה שאין לכפות  (המאיריוהרשב"א )
 .וכן הסכימו הרבה אחרונים ., ואין דעתו לשומטוללון שם, כיון שאין לצפות מהם שירדוולעלות 

נאסר הסל בטלטול , של כניסת שבת בין השמשותזמן כל  הסל עלהאפרוחים היו אם  ומכל מקום
הוקצה  ,בבין השמשותשהיה מוקצה מכן, כי כלל גדול בידינו "מתוך ר אחלאף שירדו  לכל השבת
 )שבת ג קיד( .", ויבואר להלן בהרחבהלכל היום

 

 פח אשפה

מותר לתת קליפות ועצמות שאינן ראויות למאכל בהמה, לתוך פח אשפה ריק. 
]ואף אם יש בפח רק קליפות ועצמות שלא ראויות למאכל בהמה, מותר לטלטל את הפח, כי 

. ומותר לרוקן את הפח לפח הגדול שברחוב, ולאחר מכן )שבת ג ריג( הפח מיועד לזה[
 )ב שצז( להיתר.להחזירו לבית, כי דינו ככל כלי שמלאכתו 
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 בסיס לדבר האסור 

 מהו בסיס לדבר האסור

כלי שמלאכתו להיתר שהונח עליו מערב שבת "מוקצה מחמת חסרון כיס" או 
"מוקצה מחמת גופו", אפילו בדרך אקראי, על דעת שישאר שם כל זמן בין 

אף שכרגע בשבת אין המוקצה עליו, כגון שנפל ממנו או  ]בכניסת השבת[,השמשות 
ילד קטן הוציאו, הכלי נקרא "בסיס לדבר האסור", דהיינו שהכלי נעשה בסיס 
למוקצה שהונח עליו, ונאסר בטלטול כדין המוקצה שעליו, אפילו לצורך גופו 

 )ב תעד. שבת ג קלב(ומקומו. 
 

ונחה על אלבום, ונשארה שם בעת שה ]שהיא מוקצה מחמת חסרון כיס[מצלמה  למשל:
, האלבום נעשה בסיס לדבר האסור, והרי הוא מוקצה ]בין השמשות[כניסת שבת 

 מצלמה, עדין אסור לטלטל את האלבום.נפלה הכמו המצלמה. וגם אם 
 

שיש בה מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת גופו, אסור לפותחה, מגירה 
 ל()שבת ג קשנעשתה בסיס לדבר האסור. 

 
שהונח על כלי שמלאכתו להיתר, אין כלי ההיתר נעשה  כלי שמלאכתו לאיסור
, נמצא ]לצורך גופו או מקומו[שהואיל ומותר לטלטל את כלי האיסור  בסיס לדבר האסור.

 )שו"ת יביע אומר חלק ז סימן לט אות א. שבת ג קלה(שההיתר המונח למטה אינו בסיס ְלאיסור ממש. 

 
ושהתה  ,שהונחה על ערימת צלחות בארון כלי שמלאכתו לאיסור[]שהיא מחבת  למשל:

שם בכניסת השבת, הצלחות לא נעשו בסיס לדבר האסור, ומותר להוציא את 
 המחבת בשביל לקחת את הצלחות ולהשתמש בהן.

 
 להלן ד' תנאים בדין בסיס לדבר האסור:

בסיס לדבר האסור הוא דוקא שהניח את המוקצה על  -א. מוקצה על ההיתר 
ההיתר, אבל אם הניח את ההיתר על המוקצה, מותר לקחת את ההיתר, אף אם 

 )שבת ג קלו( שאין זה אלא טלטול מן הצד.מחמת כן יזוז המוקצה, 
 

או כיסוי שנותנים על כפתור החשמל, או כלי  מפה שהניחה על טלפון למשל:
 )שבת ג קלז(, אינם מוקצה ומותר להוציאם ולטלטלם. הרוחשנתנו על הנר מפני 

 
בסיס לדבר האסור הוא דוקא שהניח את המוקצה על כלי,  -ב. כלי ולא מאכל 

אבל אם הניחו על מאכל, אינו נאסר, ויוציא את המאכל בלי לגעת במוקצה. 
בטל לחפץ , לפי שיש דרך לתת חפצים על כלי, וכשהניח עליו איסור, הרי הוא בזה והטעם

 .)מרכבת המשנה( ועשאו מוקצה. אבל אין דרך לתת חפצים על מאכל, לכן אינו בטל למוקצה
]הרמב"ם, הר"ן, הריטב"א, המאורות, ההשלמה, המאירי, ארחות חיים, כל בו, אוהל מועד, הרמ"א, מנורה הטהורה, 

 אור שמח, בני ציון ועוד[. )שבת ג קלב, קלט(
 

האסור הוא דוקא כשהונח המוקצה על הכלי על ידי בסיס לדבר  -ג. דעת בעלים 
בעל הכלי או בידיעתו, אבל אם הניחו אדם אחר שלא בידיעתו או שנפל מאליו, 
 אין הכלי נעשה בסיס לדבר האסור, ורשאי לנערו שיפול המוקצה וישתמש בכלי.
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אם לא די בניעור של המוקצה מחמת ו ן אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו.שאי
שצריכים את המקום פנוי לגמרי, מותר לטלטל את הכלי עם המוקצה שעליו 

שמותר לצורך דבר המותר.  ן הצדל מוטלטולפנותו למקום אחר, שאין זה אלא 
 שט ס"ד. שבת ג קלז(סימן )
 

כנסת שהדליק נר חנוכה על אחד הכסאות, אין הכסא נעשה הגבאי בית  למשל:
קניינו וחפציו שאינם בית הכנסת על ינו בעל הבית בסיס לדבר האסור, מאחר וא

על כן, אחר שיכבה כתיקונו. סדר הורכושו הפרטי, ואינו אלא ממונה להשגיח על 
 )שבת ג קלט(הנר, רשאים לטלטל את הכסא ולשבת עליו. 

 
אולם שמחות שהושכר עם הכסאות שבו למשך השבת, והניח בעל האולם מערב 

 לטלטל את הכסא ולשבת עליובת את נרות השבת על אחד הכסאות, רשאים ש
נמצא שהאולם למשך זמן השכירות,  ירהמאחר ושכירות היא כמו מכ .ותהנר ואחר שיכבל

 )שבת ג קלד(ואין בעל האולם יכול לאסור דבר שאינו שלו. שייך בשבת לשוכרים, 

 
על ערימת  מחמת חסרון כיס[]שהוא מוקצה אורח שהניח בערב שבת את הפלאפון 

המגבות שבארון חדרו, ועתה בשבת הוצרכו להשתמש במגבות, ינערו את המגבות 
ואם צריכים את המקום, רשאי להגביה  כדי שיפול הפלאפון ויקחו את המגבות.

 את המגבת עם הפלאפון ולפנותם למקום אחר.
 

עשה הכלי אשה נשואה שהניחה מוקצה על כלי היתר של בעלה שלא מדעתו, נ
 )שבת ג קלז( בסיס לדבר האסור.

 

בסיס לדבר האסור הוא דוקא שהונח המוקצה על דעת שישאר  -ד. בין השמשות 
, ושם בבין השמשות, אבל אם הניחו על דעת להוציאו משם קודם השבת ושכח
 אינו נעשה בסיס לאיסור, ורשאי לנער את הכלי שיפול המוקצה וישתמש בכלי.

 

הניח כסף על הכרית מערב שבת על דעת להוציאו ושכח להוציאו, ינער  למשל:
 )שט ס"ד. שבת ג קלב( את הכרית כדי שהכסף יפול, וישתמש בכרית.

 

אבל אם דרכו של המוקצה להיות מונח על ההיתר, אף אם נפל המוקצה על 
 )ב תעה( ההיתר שלא במתכוין, הרי הוא נעשה בסיס לדבר האסור.

 

גם אם הניח בערב שבת בדרך אקראי את המוקצה על ההיתר, כמו  -אקראי 
שרגילים לתת חפצים אלו על אלו במגירה מפני שאין בה הרבה מקום, הואיל 

בסיס לדבר האסור. ואולם  חפץוידע שהמוקצה יהיה על החפץ בשבת, נעשה ה
אם הניח את המוקצה על החפץ כמה ימים קודם השבת, אפילו בכוונה ולא 

, וחשב לסדרם קודם השבת כראוי ושכח, אין ההיתר נעשה בסיס, ואם באקראי
 שתמש בו.יתר וינער את המוקצה מעליו, וייש לו צורך להשתמש בהיתר, יאחוז בה

 )תרומת הדשן ועוד. שבת ג קל, קלב(
 

ואף שהמים  נחשב בסיס לדבר האסור, כיון שהדגים מוקצים מחמת גופם. אקווריום

)שבת  מכל מקום הם טפלים לדגים, וכיון שהדגים מוקצה אף הן מוקצה. בהמה,שתיית ראויים ל

 ג קטו. שבת ה קח(
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 גוינעשה בסיס לדבר האסור, ואחר שכבו בא ו על כסא רב שבתבעבפמוטות נרות  ניחוה]אם 
כדבר שיש לו  רי זהתערב הכסא הזה בשאר הכסאות, לכאורה הההפמוטות משם, ואת ונטל 

שכל כתב, אולם הצל"ח  ים כל הכסאות בטלטול?אסור ושאינו בטל, ויהי]במוצאי שבת[ מתירים 
ו השייך הטעם שעד שתאכלששם , בדברי מאכל הוא רקאינו בטל, שדבר שיש לו מתירים דין 

ו אלא פעם אחת, ולא יפסיד במה שאינו אוכל הלא יאכלל כל פנים ו בהיתר, שעהלאכתבאיסור 
 לו מתירין נמצא שלטלטול של היום איןמחר, גם ליום ו, אבל טלטול שיוכל לטלטלו האותו היום

השתמש לכך יכולים ל (,ופתחי תשובה ,תהלה לדוד, מראה יחזקאל ,תרועת מלך, הפמ"ג ן פסקווכ) ו לגמרימפסידו
כיון שבסיס בכל זאת  ,הצל"ח כדעתשאינם סוברים מבואר הרשב"א והש"ך שמ אףכל הכסאות. וב

 [ג קלג. ה"ע ז רעו( )שבת .וכן פסק בשו"ת משנת יוסף. ]להקל[ דרבנן לקולא מדרבנן, ספקהוא לדבר האסור 

 

 בסיס לדבר האסור והמותר

, וגם דבר היתר, ]מחמת גופו או חסרון כיס[כלי היתר שהונח עליו מערב שבת מוקצה 
הרי הוא: "בסיס לדבר האסור והמותר". ודינו כך: אם האיסור חשוב בעיניו יותר 
מההיתר, אסור לטלטל את ההיתר. אך אם ההיתר חשוב יותר או שהם שווים, 

 )שבת ג קל(מותר לטלטלו. 
 

מגירה שיש בה כסף ובגד יקר ומיוחד, אם הבגד חשוב יותר מהכסף, מותר  למשל:
 )שבת ג קל. ה"ע ג רב(לפותחה, אבל אם הכסף חשוב יותר, אסור לפותחה. 

 
מגירה שיש בה: שקיות תה, קפה, סוכר ואבקת אפיה, כיון שההיתר חשוב יותר 

ושעועית  המאכלים מוקצה, כחומוסככל מהמוקצה, מותר לפותחה. אך אם רוב 
]ואמנם אפשר לפותחה בשינוי, יבשים וכיוצא, אין לפותחה, מאחר והאיסור חשוב יותר. 

 [.כגון למשוך את הידית על ידי כף, וכמבואר לעיל

 
]כמפתח מנוע , ומפתחות איסור ]כמפתחות הבית[ שיש בו מפתחות היתר צרור מפתחות

, טוב להוציא את המוקצה מלפני שבת. אך אם לא הוציא, רשאי ושלט הרכב[
 )ב תנא. שבתהכפתורים.  לטלטל את צרור המפתחות בשבת, וישים לב שלא ילחץ על

 ג נב, קלב, קלד(
 

המוקצה בכוונה ולא  -גם בבסיס לדבר האסור והמותר, צריך שיתן את האיסור 
אולם את ההיתר, אין צריך שיתן  ,]כמבואר לעיל בתנאי ד'[ שנפל בטעות או ששכחו

כי דוקא בדבר האסור שמוציא את הכלי מחזקת ההיתר, שעד עתה היה מותר בטלטול  בכוונה.
ועתה נאסר, צריך שיתנו בכוונה על דעת שישאר שם, אבל בדבר המותר שבא להשאיר את 

 )שבת ג קלב(הכלי בחזקת היתר, די בהנחת ההיתר אפילו שלא בכוונה. 
 

 טיםטלטול פמו

 פמוטים או כוסיות שיש בהם נר דלוק, הרי הם בסיס לשלהבת שהיא דבר האסור.
מסכת שבת ) כבה.ולכן אסור לטלטלם, אף אם אין חשש שתהכלי טפל לשלהבת בעודה בו, הרי ש

 . סימן רעט(רש"י ,א"מז ע

 
כמבואר להלן, שכל דבר שהיה מוקצה בבין  גם לאחר שכבה הנר, עדין אסורים הם בטלטול.

 )סימן רעט ס"א(השמשות של ערב שבת, הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו בכל השבת. 

 
אף אם יניח על הפמוט לפני שבת דבר היתר, עדין אין הפמוט נחשב כבסיס 
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לדבר האסור והמותר, אלא כבסיס לדבר האסור בלבד, כיון שהפמוט נעשה 
אולם, אם התנה מערב שבת, שלאחר שיכבו הנרות  ת.במיוחד לצורך השלהב

יטלטל את הפמוטים, רשאי לטלטלם לאחר שכבו כדין כלי שמלאכתו להיתר. 
ולבני אשכנז, ודי בתנאי אחד לכל השנה. ]והקילו בזה, כיון שהאש עשויה להיכבות[. 

ן מועיל התנאי רק כדי שיהיה מותר לטלטל את הפמוטים לצורך גופם או מקומם, כדי
 )סימן רעט ס"ד. שבת א רנט. שבת ו קמז(כלי שמלאכתו לאיסור. 

 
אם הפמוטים מונחים במקום שיש חשש שיפלו השמן והמים והפתילה וילכלכו 

שבמקום היזק לא אסרו את הבגדים, מותר לטלטלם לאחר שכבו, אף בלי תנאי. 
)שח חכמים, וכמו שמותר לטלטל קוץ או שברי כלים המונחים במקום שיש חשש שינזקו מהם. 

 ו, יח. החיד"א. שבת א רס, שבת ג קל(
 

]לאור האמור יש לשאול, מדוע התבאר לעיל שתרנגול המקפץ על גבי כלים ויש חשש שישברם, 
גורם נזקים? ויש לומר, כיון שבתרנגול ישנה אין היתר לתופסו בידים ולהוציאו, והלא הוא 

אפשרות להפריחו בגערה וכיוצא בזה, לא התירו לטלטלו בידים, לא כן כאן בפמוטים שאין 
 אפשרות לסלק את הנזק בצורה אחרת אלא על ידי הוצאת הפמוטים בידים[.

 
על מגש לפני שבת, הרי המגש  אם הניח פמוטים עם דבר היתר -פמוטים על מגש 

בסיס לדבר האסור והמותר, ומותר לטלטלו לאחר שהנרות כבו. ודבר היתר זה 
ואין  אין צריך שיהיה חשוב יותר מהפמוט, אלא די שיהיה חשוב יותר מהשלהבת.

זה דומה למה שכתבנו לעיל שלא מועיל להניח דבר היתר על הפמוטים עצמם, כי שם הפמוטים 
והרי הם בסיס לדבר האסור. אבל כאן שהמגש נעשו רק לשלהבת, לכן דבר ההיתר לא נחשב, 

 אינו מיוחד רק לפמוטים, כיון שהניח עליו גם היתר, הרי הוא ככל בסיס לדבר האסור והמותר.
 )ב תעז(

 
אסור לטלטל נר הדולק בשבת ואפילו נר שעוה שיקחהו  -טלטול נר או מנורה 

בעדינות באופן שאין חשש שיכבה, כיון שנעשה בסיס לדבר האסור וכנ"ל. וכן לא 
יטלטל מנורה חשמלית. ואולם חולה שאינו יכול לישון לאור מנורה הדולקת בחדר, 

לק, אם המנורה ניידת, יוציאה לחדר אחר. ואם אינו יכול לישון לאור נר הדו
איסורי דרבנן, כי אין לו עיקר שטלטול מוקצה הוא איסור קל משאר  ,רשאי להוציאו בנחת

 )הרמ"א, פרי מגדים, תהלה לדוד, הגרש"ז אוירבך ועוד. שבת ג תפג. שבת ו קלו, קלז. ועיין שבת א רנז(התורה. מ
 

בית שיש להם הפסקת חשמל, ומשתמשים בליל שבת לאור מנורת  -מנורת חרום 
ניידת או פנס שהודלק קודם השבת, והילדים הקטנים מפחדים לשהות  חרום

 בחושך בחדרם או בבית הכסא, מותר לטלטל את המנורה או את הפנס לצורכם.
 

שילדים קטנים דינם כחולה שאין בו סכנה, )דיני חולה שאין בו סכנה( ראשית, לפי המבואר להלן 
כן מותר לטלטל לצורך קטן. ואולם לבד  אם כן כשם שמותר לטלטל את המנורה לצורך חולה,

לצורך  ואסור לטלטל ]כוסית[ הנרמזה, יש לדון לפי מה שבאר בשו"ת אגרות משה, שהטעם ש
בסיס  הנעששמשום  ,[הוא עצמו אינו מוקצה]אף שלכאורה ו אף לאחר שכבתה האש, ומקומ וגופ

 .נאסר לצורך גופוה ל בסיסכך גם ה, הלצורך גופ אסורה שלהבתשאינה כלי, וכשם שהלשלהבת 
 מלאכתו לאיסורולי כנחשב  ק,דבר הנדלהוכן חשמל הדבר המדליק בבשמיכה חשמלית, אבל 

לכן ו .מותר לצורך גופו ומקומוהשמיכה, יהיה  -הבסיס ש ל שכןוכ ,מותר לצורך גופו ומקומוש
ואין "קבוע במקומו דוקא נר שהוא שעכ"ד. והגאון החזון איש כתב: סיס לדבר האסור. אין זה ב

ומטעם זה התירו  .סיס לדבר האסורנעשה בנר הומוקצה, שבו השלהבת  ןלכ ",דרך לטלטלו
הפוסקים לטלטל מכונת שמיעה, שעון עם בטריה, ושמיכה חשמלית, הואיל "ויש דרך לטלטלן" 
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לצורך השימוש בהן. ולפי זה אפשר שגם בפנס כיון שיש דרך לטלטלו, לא יחשב בסיס לדבר 

פתילה שבשהשלהבת כיון  נחשב בסיס לדבר האסור,שהטעם שהנר אולם יש אומרים וסור. הא
שבראש לרשות הרבים שלהבת בשבת מרשות היחיד שהמוציא ט ע"א( לביצה מסכת )כמו שאמרו ]יש בה ממש, 

אין זה  ניכר לעין,ולא  אלא כח נעלםזרם שאינו בשמיכה חשמלית שיש רק אבל  .[חייב ,קיסם
ולפי זה צריך לעיין במציאות כיום שמנורות החרום והפנסים החדשים בסיס לדבר האסור. 

עשויים מ"לדים" שאין בהם חוט להט אלא זרם בלבד, והלד הוא כאבן טובה המאירה באמצעות 
. שמוליד זרם דין בסיס לדבר האסור אלא כלי שמלאכתו לאיסוראין להם גם חשמל, אפשר ש

 שבת ו קכ, ב תכו( ,חלק ה סימן כחשו"ת יחוה דעת )עיין 

 
 

 "י יֹוָמא ֹות, ִאְתַקָצאי ְלכו לֵּ ָמש  ְ ין ַהש   בֵּ ִאְתַקָצאי ב ְ ֹו דֵּ  "ִמיג 
 

 בהיות ומוקצה זה אינו מצוי כל כך, לכך נבארהו באותיות קטנות יותר.
 

של ערב שבת, הרי הוא נשאר מוקצה לכל השבת, אפילו  כל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות
אי )מסכת סוכה מו ע"ב(: אם בטלה הסיבה שעשתה אותו מוקצה. וזהו שאמרו  צָּ ֹו ]מתוך[ ֵדִאְתקַּׁ "ִמיג 

א ]לכל היום[". ֵלי יֹומָּ אי ]הוקצה[ ְלכו  צָּ ֹות, ִאְתקַּׁ ש  מָּ ְ ש   ֵבין הַּׁ  ]שהוקצה[ ב ְ
 

בשמש כדי שיהיו צימוקים, ובשבת עלה לגג וראה למשל: אדם שהניח ענבים על הגג לייבשם 
שיבשו וראויים כעת לאכילה, אינו רשאי לאכול מהם, כיון שדרכם של צימוקים שלפני 

]ובדרך כלל מבחינה מציאותית לא היו שמתייבשים, הם מתקלקלים ונסרחים ואינם ראויים לאכילה, 

ות דחה והקצה אותם ממחשבתו נמצא שבערב שבת בבין השמש אמורים להתייבש במהלך השבת[.
והסיח דעתו שלא לאוכלם ונעשו מוקצה, ולא יועיל מה שבמשך השבת נעשו ראויים לאכילה, 

אבל אם יבשו קודם בין ]שהיו מוקצה בבין השמשות, נשארו מוקצה לכל השבת". כיון כי "מ
פירות וחשב היו לו הרי זה דומה למי שהשמשות, אף שנודע לו מכך רק בשבת, מותר לאוכלם. ו

שהם טבל ואסורים באכילה והסיח דעתו מהם, ובשבת נודע לו שהופרשו תרומות ומעשרות, 
)ביצה כו  [מותר לאוכלם, שכיון שהתברר לו שטעה, אין להתחשב בטעותו, כי האמת יסוד בנין.

 סע"ב. סימן שי סעי' ב, ה. שבת ג פו(
 

מוקצה מחמת חסרון כיס, ואם  כלים העומדים לסחורה ומקפיד שלא להשתמש בהם, הרי הם
נמלך במשך השבת שלא להקפיד עליהם, אסור לו להשתמש בהם, שכיון שהיו מוקצה בבין 

 )שבת ג צה( השמשות, הוקצו לכל היום. אבל אם בערב שבת חשב להשתמש בהם, אינם מוקצה.
 

 קישואים ומלפפונים שכבשם במי מלח או חומץ, אף אם בבין השמשות לא נגמרה כבישתם
ואין זה דומה לצימוקים, שבמהלך יבשותם הם כראוי, אינם מוקצה, מפני שראויים היו לאכילה בדוחק. 

 )שבת ג פו( נסרחים ונדחים מאכילה לגמרי, לכן מסיח דעתו מהם, אבל כאן תמיד ראויים להאכל על ידי הדחק.
 

 פירות שנשרו בשבת
]שיטעה  בשבת, גזירה שמא יתלושפירות המחוברים לאילן או לקרקע שנשרו, אסור לאוכלם 

לחשוב שכמו שפירות אלו היו מחוברים בשבת, ומותר כעת לאוכלם, כך שאר פירות המחוברים, מותר לתולשם 

ומה  . ועוד, שהפירות הם מוקצה, שהרי היו מחוברים בבין השמשות, והוקצו לכל השבת.ולאוכלם[
, כי צריך להביא כלי חפירה יתלוש שמאלחשוש  שייך לא, וצנון לפתשהוצרכנו לשני טעמים, משום שבירקות כמו 

 ,ועודשהיום שבת, לכן אסרום חכמים מהטעם השני של מוקצה.  רוכועד שיביא, יז נם נתלשים בקלות,אילהוציאם ש
, אבל בירקות אין כל כך חשש להם הומתאו אדםשהם טעימים ו לפי ,ויתלוש יעלהמא ש חוששים בפירות דוקאש

 (א"ע ג ביצה תוספות)שיתאווה להם עד שיטעה לתולשם, לכן אסרום מטעם מוקצה. 
 

 בגדים שהתייבשו בשבת

בגדים שתלו אותם ביום שישי על חבל הכביסה לייבשם, ובבין השמשות היו 
רטובים, ובמשך השבת התייבשו, מותר להורידם בשבת לצורך לבישתם בשבת או 

 שחושש שמא יתרטבו שוב בגשם.מפאת 
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יש לשאול, הלא בגדים אלו היו מוקצים בבין השמשות, שהרי כל בגד רטוב הוא מוקצה מחשש 
שמא יסחטהו, והיאך מותר לטלטלם בשבת? ויש לומר כיון שבגד רטוב מותר לטלטלו על ידי 

לא היה ם, כי אחד יזכיר לשני שלא יסחט את הבגד, נמצא שגם בבין השמשות בני אד שני
הבגד מוקצה לגמרי, כי היתה אפשרות מסויימת לטלטלו. ועוד, שלא שייך לומר כאן "מיגו 
דאתקצאי בבין השמשות, אתקצאי לכולי יומא", כיון שברור לו שעד למחרת בשבת, יתייבשו 

)אגרות משה, באר משה שטרן, מנחת יצחק וויס, מנחת שלמה  הבגדים, אם כן מראש לא מסיח דעתו מהם.
 ירבך, אבן ישראל פישר, מקוה המים, לב אברהם, שבט הלוי וואזנר, שמירת שבת כהלכתה ועוד. שבת ג פז(או
 

בגדים שהניחום ביום שישי במכונת יבוש, וסיימה המכונה לפעול בשבת והוצרך 
 )ב תצ( לבגדים, מותר להוציאם מהמכונה וללובשם.

 
 מוקצה מחמת יום שעבר

 דאתקצאי בבין השמשות אתקצאי לכולי יומא":תנאי יש לנו בדין של "מיגו 
 

כל מה שאמרנו מתוך שהוקצה בבין השמשות, הוקצה לכל היום, זהו דוקא אם המוקצה הוא 
מחמת היום שעתיד לבוא לפנינו, כפי הדוגמא הנ"ל של הצימוקים, שבערב שבת "בין השמשות" 

שהם יהיו מוקצה לכל  הצימוקים היו מוקצה מחמת השבת הבאה לקראתנו, בזה אנו אומרים
השבת, לפי שאנו מתקרבים יותר לאיסור לקראת השבת. אולם אם המוקצה בבין השמשות הוא 
מחמת היום שעבר, אין אנו אומרים שיהיה מוקצה גם ביום הבא לפנינו, כיון שהאיסור מתרחק 

 והולך. ונבאר בדוגמא:
 

 חמץ באסרו חג של פסח
וכמו שנהגו רבים לאכול מופלטה שהיא חמץ גמור. וכן כידוע, מותר לאכול חמץ במוצאי פסח, 

חמץ שמכרנו לגוי בערב פסח באמצעות הרבנות, מותר לאוכלו מיד במוצאי פסח, כיון שבשטר 
מכירת החמץ לגוי כתוב, שהגוי מרשה למוכר החמץ לקחת מהחמץ, וישלם לו אחר כך את 

 (חושן משפט סימן שנט ס"א) ערוך השלחן מרן וכתב מאחר, כן כותבים שלא בשטרות ואףמחירו. 

 לכן, יאכל שהישראל מקפיד לא שהגוי ובודאי, גזל אסור בו אין, עליו מקפידים שלא שבדבר
 לאכול הדין מן שרשאי (פא ח"ה) תשובות בפסקיפסק  ןכו .הדין מן שאסור הגוי גזל חשש בזה אין

 .מהגוי החמץ את שקנו קודם אף מהחמץ
 

חל בשבת, רשאי לאכול בשבת מהחמץ שמכר לגוי. ואף על פי שהחמץ היה ואף כשמוצאי פסח 
, אין ]כי עדין ספק יום, דהיינו ספק פסח[מוקצה בבין השמשות של ערב שבת והיה אסור לאוכלו 

, ועתה באסרו ]פסח[אומרים שמתוך זה הוקצה לכל השבת, כיון שהמוקצה הוא מחמת יום שעבר 
שקיבל בשבת זו לחם ממאפיה של גוי, רשאי לאוכלו, כיון  חג איסור חמץ נגמר. וכן יהודי

עיין שו"ת )ב תצא. שהמוקצה הוא מחמת יום שעבר. ובלאו הכי בחמץ של גוי, לא שייך מוקצה. 
 (שכן דעת הרמב"ם ועוד סדסימן יחוה דעת ח"ב 

 
 מוקצה מחמת מצוה 

 ארבעת המינים וכיוצאנויי סוכה, דבר המיוחד לשימוש של מצוה, כגון: סכך, דפנות, 
, הרי הוא מוקצה מחמת מצוה, ואסור להשתמש בו בזמן מצותו לשימוש אחר. בהם

 ., ותרווה נחתועיין פרטי דיניו בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה" )שבת ג קמה, קסא(

 
 איסור נולד 

 איסורההגדרת 

דבר שלא היה בעולם ונוצר בשבת, הריהו מוקצה הנקרא: "נולד". כגון, ביצה 
 ביצה ב ע"א. שבת ג קמ(מסכת )שהטילה התרנגולת בשבת. 
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 גשם ושלג

כבר כיון שהמים  גשם ושלג היורדים בשבת, אינם מוקצה ואין בהם איסור "נולד".
 [עירובין מו ע"א(מסכת ) נעים ונדים ולא נחים.]ואינם קונים שביתה שם, כיון שהם היו בעננים קודם השבת. 

על כן, מותר ומצוה לפנות שלג לצדדים במגרפה או כף גדולה, כדי לפנות מעבר 
, לבל לשוברו צוהממותר וונעשה גוש קרח, השלג הגליד אף אם לבני אדם. ו

 )שבת ג קמב, ד קעב(. יחליקו בני אדם בדרך הילוכם
 

 מי מזגן

הם אסורים משום "נולד", ואסורים הנוטפים בשבת מצינור המזגן, הרי  מים
ואין זה דומה לגשם היורד בשבת, כי מי הגשמים היו בעננים קודם השבת, אבל מי בטלטול. 

 )שבת ג קמד(המזגן לא היו בעולם כלל קודם השבת, ורק בשבת נוצרו על ידי פעולת המזגן. 
 

 נתינת צינור מי מזגן בדלי

לתת בשבת את צינור המזגן לתוך דלי שיטפטף בתוכו, לפי שנמצא "מבטל אין 
אסור להניח מוקצה חשוב בכלי על ש ]כמבואר לעיל בדיני "ביטול כלי מהיכנו", כלי מהיכנו".

דעת שישאר שם כל היום. והרי מי המזגן הם מים מזוקקים, ויש דרך להשתמש בהם לגיהוץ 

בדלי, שאינם מוקצה מעט מים  על כן, יתןוכיוצא, וכשנותנם בדלי, אוסרו בטלטול[. 
כיון שמי , , ובזה לא יאסרו המים והדלי בטלטולמיםואחר כך יתן את הצינור ב

)הגרי"ש אלישיב ועל פי הצל"ח ועוד. שבת ג . שאינם מוקצה גן מתבטלים מעט מעט במים שבדלימזה

את נטל ש גוי, בדין "בסיס לדבר האסור"לעיל בדין  בוארוכמדרבנן, ך על הצל"ח בסמבעמוד קלג ש. ועיין שם קמד
 (ז רעו "עוכן הוא בה .זה בשאר הכסאותתערב כסא ה, ולאחר שכבו הכסאהפמוטות מ

 
 

  משחקים לילדים בשבת 

 נתינת משחקים לקטן

לשחק במשחקים שאינם פועלים באמצעות [ 25]שלא הגיע לגיל מותר לילד קטן 
 )שבת ג קג( סוללה או חשמל. ומותר לגדול לתת לו בידיו את המשחק.

 

 ]לגו[אבני פלא 

 סוריאבזה צורות בנינים ומגדלים ולפרקם. ואין מותר לשחק באבני פלא, ולבנות 
 )שבת ג קא. שבת ה רצב( ות אלו עשויות להתפרק ולא לקיום.סותר, כיון שצורובונה 

 

 בלון

אך אסור לקושרו, כיון . )שבת ג שע, שעג(עיין להלן בניפוח כרית בשבת ו מותר לנפח בלון בשבת.
 בגומיה.אבל רשאי ללפף עליו סרט נייר או לסוגרו ]כמבואר לעיל במלאכת קושר[,  תוחשלא עשוי לפ

 

 כלי שיר לתינוק
: אסור לקשקש באגוז לתינוק או לשחק בו בזוג )סימן שלט ס"ג(כתב מרן בשלחן ערוך 

כדי שישתוק, כל זה וכיוצא בו אסור, גזירה שמא יתקן כלי שיר. עכ"ל. ]פעמונים[ 
אין צריך להסיר את  אךעל כן, אין לקשקש ברעשנים וכלי נגינה שונים לתינוק. 

 הפעמונים התלויים בעריסת התינוק, וכשהוא מנענע בהם משמיעים לו קול.
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 רכבת

המשמיעה קול בהליכתה, אם אינו  ]בלי סוללות[מותר לתת לילדים לשחק ברכבת 
)אגרות משה, קול של שיר. וכן מותר למתוח את הקפיץ שגורם להסיע את הרכבת. 

 לציון, משנה הלכות, נחלת לוי, אדני פז. ה"ע ד רמא. שבת ג קג. שבת ה רנט(באר משה, מנחת שלמה, אור 
 

 ארגז חול

, מותר משחק כמו בארגז חולחול, הוא מוקצה מחמת גופו. אולם, אם ייחדוהו ל
חול שיש בו לחות, אם הוא קטן אך  ,חול ים שהוא יבששהוא  ו, ובלבדלשחק ב

 )סימן שמג ס"א. ב שסג(שהגיע לגיל חינוך, יפרישהו אביו שלא ישחק בו. 
 

 פזל

מותר לשחק בפזל של תמונות וציורים שונים כיציאת מצרים, מועדי ישראל ועוד, 
 )כמבואר לעיל במלאכת כותב(וכן פזל עם אותיות וכיתובים שונים. 

 

 גולות. חמש אבנים.

מותר לילדים לשחק בגולות או חמש אבנים על גבי קרקע מרוצפת, אבל לא על 
 )כמבואר לעיל במלאכת חורש(עפר, שמא יחפרו או ישוו את הגומות שבעפר. גבי 

 

 ֶחֶבל

לחן ערוך כתב מרן בשו. )ה"ע ד רמא( מותר לילדים לקפוץ בחבל על גבי קרקע מרוצפת
 ".בקפיצתם ומרוצתם, מותרבחורים המתענגים : "ס"ב(ימן שא )ס
 

 נדנדה

עץ, אסור להתנדנד עליה, אבל אם היא תלויה במסמר בנדנדה שהחבל שלה קשור 
 )כמבואר לעיל במלאכת קוצר(התקוע בעץ, מותר, ובלבד שהאילן חזק ולא יתנדנד. 

 

 אופניים

רשאים לנסוע על בימבה או על  [,6]פחות מגיל ילדים קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך 
אופניים עם שלושה גלגלים, שהכל יודעים שהם למשחק בלבד, אבל לגדולים כבר 

 )שבת ד מ(שאין להתיר. )דיני הליכה וריצה  בשבת( התבאר לעיל 
 

 כדור

: "אסור לשחק בשבת ויום טוב בכדור". על )סימן שח סעיף מה(שלחן ערוך הכתב מרן 
כן, יש להזהיר את אותם התועים, ומבלים את זמנם ביום שבת במשחקי כדורגל 

ואמרו  [.581, "וילכו אחרי ההבל ויהבלו" עם האותיות = 581]"כדורגל" גימטריא = וכדורסל. 
ומכל בתלמוד ירושלמי: "עיר שמעון חרבה, בגלל שהיו משחקים בה בכדור בשבת". 

 )שבת ג צט(מקום יש להקל לקטנים לשחק בכדור על גבי קרקע מרוצפת. 
 

לפני כחמישים שנה בהיותו גר  ל"זצוקוכה היה מנהגו של מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף 
ברחוב אלקנה בשכונת תל ארזה בירושלים. היה הולך בכל שבת למסור שיעור בצהריים בבית 

]בגבאותו של חכם אליהו אבא שאול זצ"ל הכנסת "אוהל רחל" לעדת הפרסים בשכונת שמואל הנביא 
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עובר מרחוב דוד שבשכונת ובדרכו היה אביו של מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל[, 

הבוכרים, והיו שם בחורים צעירים המשחקים סטנגה בכדור בכל שבת, והרב בִחנו ובמתק 
שפתיו, היה אוחז בעדינות בידו של ראש הקבוצה ולוקח אותו עמו לשיעור, וכך כל הבחורים 

 לשיעור, ושותים בצמא את דבריו.אחריו היו באים 
 
 

  בשבת בעלי חייםמדיני  
 רכיבה על בהמה

ענף מהאילן להכותה כדי להנהיגה, ויעבור על  יחתוך מאש בשבת. בהמהל ע לרכב סורא
משום  ?כמו שנאמר: "למען ינוח שורך וחמורך" בהמתו שביתת משום ובראינו עמה ש]ומלאכת קוצר. 

 ואם עלה, ירד ממנה מיד. ומה שלא קנסוהו שישאר שם כל השבת כמוחי נושא את עצמו[. אדם ש
)בית יוסף ושו"ע ? משום צער בעלי חיים. )כמבואר לעיל במלאכת קוצר( שקנסו למי שעלה באילן בשבת

 סימן שה סי"ח. שבת ד צה(
 

 טלטול ושימוש בבעלי חיים

וכן אסור להשתמש בהם,  סור לטלטלם, כי הם מוקצים מחמת גופם.אבעלי חיים 
ואסור אפילו ( בהרחבה בדיני "מוקצה מחמת גופו" )ועיין לעיל .בזה בהמה וכיוצא על כגון להישען

כמבואר לעיל במלאכת קוצר. )סימן להשתמש בצידיה, אבל בצידי צדדיה מותר, כדין השימוש באילן, 
 שה סי"ח. שבת ד צו(

 

 בעלי חיים מאולפים

כלב או קוף המאולפים לעשות מלאכות לבעליהם על ידי רמזים, אסור לרמוז 
 א רי(")ב רלא, רמה. ח. בזה האסורות בשבת כהדלקת אור וכיוצאלהם לעשות מלאכות 

 

 נתינת מאכל לבעלי חיים

בעלי חיים שברשותו של אדם, כתרנגולים ואפרוחים שמוטל עליו להאכילם, נותן 
לפניהם לאכול. אבל בעלי חיים של הפקר כחתולים ברחוב, אין לטרוח לתת 

אם אינם רח בשבת שלא לצורך. ונמצא שטו לפניהם לאכול, שכיון שמאכלם מצוי,
 )שבת ג כד(מוצאים לאכול, מותר לתת לפניהם, שנאמר: "ורחמיו על כל מעשיו". 

 
שיירי מזון ועצמות שרוצה לזורקם לאשפה, מותר להניחם סמוך לאשפה כדי 

 )שבת ג כד( אינו טורח במיוחד עבורם.מאחר ושיבואו בעלי חיים ויאכלו מהם, 
 

ם לפניו, ואין בהם נתיאלא רחשים ותולעים, מותר לעוף הנתון בכלוב ואינו אוכל 
 ()שבת ה קכא שזהו מזונו הראוי לו.כיון משום מוקצה, 

 

 אקווריום

מותר לתת אוכל לדגים או להוסיף להם מים, משום שמזונותיהם מוטלים עליו. 
ואם המים  [.מותר על ידי גוי בלא ,מפני שהם מוקצה] ,אבל לא יחליף את המים בשבת

ות לכלי שיש בו מים עכורים וסרוחים, רשאי להעביר את הדגים בזהירות ובזריז
 .כלי קטן, שאז הם נחשבים ניצודיםצלולים וזכים, ובלבד שהדגים נמצאים ב

כל שלא התייבש בדג איסור נטילת נשמה, כי  אין בזהואף  ם איסור צידה.הממילא אין בו
 )שבת ג קכב. שבת ד רעב. שבת ה קט( סלע שהיה מצוי בזמנם, אין איסור כלל. כגודל מטבע של
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דג שמת באקווריום וצף על פני המים וחושש פן ינזקו דגים אחרים על ידו, מותר 
 )שבת ג קכב. שבת ה קט(ליטול את הדג המת ואינו מוקצה, מאחר וראוי הוא לכלבים. 

בפני עצמו, ואינו מעורב עם הדגים החיים. וביחס  ואין בזה איסור בורר, כיון שהדג המת ניכר
 כמבואר לעיל במלאכת בורר. )עיין שמירת שבת כהלכתה עמוד שמג(הרי אין ברירה בלח.  ,למים

 

 אמירה לגוי
התורה. ן מלאכה האסורה מ פילובמקום צער בעלי חיים, מותר לומר לגוי שיעשה א

 )שבת ד קיב(וכנ"ל במלאכת דש. כגון לחלוב בהמה שמצטערת מריבוי החלב שבעטיניה, 
 

 שבת שירה

 נוהגים בשבת פרשת בשלח לתת מעט לחם או חיטים לפני הציפורים.
 

, כי כשירד מן לעם ישראל במדבר, ציוה הקב"ה את משה רבנו לתת מן זה והטעם למנהג
י ֹ": טז לב( )שמותבצנצנת למשמרת, כמו שנאמר  האֶמר מֹ וַּׁ ה ,ש ֶ ר ִצו ָּ ר ֲאש ֶ בָּ ד ָּ עֹ  ה' ֶזה הַּׁ ֶמר ְמלֹא הָּ

ֶמֶרת ְלדֹ  ו  ְלִמש ְ נ  ֶ ן ִיְראו  ֶאת, ֵתיֶכםרֹ ִממ  עַּׁ י ְלמַּׁ ְלת ִ ר ֶהֱאכַּׁ ֶחם ֲאש ֶ ֶ ל  ר הַּׁ ְדב ָּ ִ מ  ". ובאר רש"י: ֶאְתֶכם ב ַּׁ
 ,ם עוסקים בתורהנאילמה למשמרת לדורותיכם, בימי ירמיהו הנביא שהיה מוכיח את עם ישראל 

 ,הוציא להם צנצנת המן ?מהיכן נתפרנס - נניח מלאכתנו ונעסוק בתורהלו: אם אומרים  והם
הרבה במדבר, תפרנסו אבותיכם ה זהבש ,ראו אלא מר,לא נאמעו ִש  '.דבר ה ראולהם  אמרו

 . ע"כ.יש לו למקום להכין מזון ליראיום שלוחי
 

וכתבו הפוסקים שהיום כיון שנגנזה צנצנת המן, שמטרתה היתה שיראו העם מה שאכלו אבותינו 
שקוראים את פרשת המן, מנהג  ]פרשת בשלח[במדבר ויתחזקו במידת הביטחון, לכן בשבת שירה 

ישראל קדושים לתת מעט לחם או חיטים לפני הציפורים, להורות שכשם שהם מוצאים את 
ישראל אם יפנו את עצמם לעסוק בתורה ובמצוות ויבטחו עם וטורח, כך מזונותיהם בלי עמל 

 פרנסתם בנחת ובשלוה בלי עמל וטורח.את יתברך, גם להם יזמין הקב"ה  שםבה
 

 ועוד טעם אמרו בזה, על פי המדרש שדתן ואבירם הרשעים לקחו את המן שלקטו ביום שישי,
ל משה רבנו שאמר שלא ירד מן בשבת, והניחוהו בשדה בליל שבת, כדי להכחיש את נבואתו ש

וזממו לצאת ביום שבת בבוקר לשדה ולהכניסו לעיני כל העם. מה עשה הקב"ה? זימן ציפורים 
לכן נותנים לא מצאו כלום וחזרו בבושת פנים. ואכלו את הכל. וכשיצאו דתן ואבירם ללקוט, 

 ם בשבת פרשת בשלח שהיא פרשת המן.להם שכר
 

טובה בפרשת  םשהעופות אמרו שירה על הים בקריעת ים סוף, ואנו מחזיקים להועוד טעם, לפי 
 קריעת ים סוף, ובזה אנו זוכרים את שמחת שירת הים.על בשלח שקוראים בה 

 
שאין מזונותם של הפקר למדנו לעיל שאין נותנים מזונות לפני בעלי חיים ויש לשאול, הלוא 

 י הציפורים בשבת זו?אם כן היאך נותנים אנו מזונות לפנעליך, 
 

כיון ולצורך,  טירחה שאינהמכבוד שבת לטרוח כי אין זה , בזהאיסור טעם המאחר ו תשובה:
אין לטרוח במיוחד עבורם. אולם כאן שאין בעלי חיים של הפקר יכולים להסתדר בלעדיך, ש

התוספות שרק . ובצירוף דעת )המאירי(מותר הרי זה פירורים בלבד, ריקת אלא זבזה טירחה ממש 
עופות, מחשש שמא יצוד מהם פני האוכל נפש, גזרו שלא לתת למלאכת  תביום טוב שמותר

, לא גזרו. ובצירוף דעת העולת שבת והלבוש האוכל נפש אסורמלאכת לאכול, אבל בשבת ש
מו החורף, כיון שלא פזורים על פני השדה חיטים ושעורים כ בשבתותזה באיסור שלא גזרו 

)תוספת שבת, אור . שאין להם מה לאכול, התירו לתת לפניהם מחמת צער בעלי חייםוכיון  ,בקיץ

בספרו ענף עץ  ל"זצוקוכן כתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף  פני משה ועוד. שבת ד רעא(
 "נוהגים לתת חיטים בשבת בשלח לפני העופות".: )עמוד שמא(אבות 
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  הרפואה בשבת 

 

  סכנהדיני חולה שיש בו 

 "וחי בהם"

ם ֶאת" :(ויקרא יח ה) נאמר בתורה ֶ ְרת  מַּׁ ש ְ י ְוֶאתֻחק ֹ  ו  ה אֹ  תַּׁ ֲעׂשֶ ר יַּׁ י ֲאש ֶ טַּׁ ָּ פ  ם ִמש ְ דָּ אָּ ם הָּ תָּ
ֶהם ולא שימות בהם.  -"וחי בהם" )מסכת יומא פה ע"ב( ה'". ודרשו חז"ל  ֲאִני ָוַחי ב ָ

קיום המצוה והיינו שכל ציוויי התורה ניתנו כדי שנחיה בהם, אבל אם על ידי 
הוא שאמרו ה התורה שלא יעשה את אותה מצוה. יבוא האדם לידי סכנה, ציות
אסור להתמהמה בחילול  :ה"ג(ב )פ"רמב"ם וזו לשון ה חז"ל: "פיקוח נפש דוחה שבת".

ה אֹ " :שנאמר ,שבת לחולה שיש בו סכנה ֲעׂשֶ ר יַּׁ ם ֲאש ֶ דָּ אָּ ם הָּ ֶהםתָּ ולא שימות  "ָוַחי ב ָ
אלא רחמים וחסד ושלום  ,שפטי התורה נקמה בעולםבהם, הא למדת שאין מ

 . ע"כ.בעולם
 

 הזריז הרי זה משובח

מי שחלה והגיע לידי סכנה, חייבים לחלל עליו שבת להצילו. וכל הזריז הרי זה 
הרי  -הרי זה שופך דמים, והנשאל  -משובח. ואמרו בתלמוד ירושלמי: "השואל 

זה מגונה". דהיינו, ההולך לשאול את החכם אם לחלל את השבת במצב סכנה או 
כן הוא נקרא שופך דמים. לא, פעמים שעד שהוא הולך ובא, החולה עלול למות, ול

והנשאל, דהיינו אותו חכם ששאלוהו, הרי זה מגונה, לפי שלא דרש ברבים שחובה 
 )שבת ג רכט(לחלל שבת במקום סכנה, כדי שיהיו זריזים להציל נפש מישראל. 

 

 ישראל גדול

 שבת על חולה שיש בו סכנה, םכשמחללי: סי"ב(ימן שכח )סשלחן ערוך כתב מרן ה
 גדוליםיהודים  ל ידיעדוקא  אלא ,קטניםו ל ידי גוייםע לעשות שלא םמשתדלי

יחשבו עמי הארץ שרק  ים וקטנים,. כי אם יראו שמחללים על ידי גוידעת ובני
גדול, אסור. ופעמים שאין גוי וקטן לפנינו, יהודי על ידיהם מותר, אבל על ידי 

יותר.  זדרזי לויחפשו אחריהם, ומתוך כך יסתכן החולה. ועוד, לפי שיהודי גדו
 )ראשונים. ט"ז, אליה רבה, תוספת שבת, הגר"ז, יד יוסף ועוד. שבת ג רפא(

 

 חסיד שוטה

חולה שצריכים לחלל עליו שבת, ואינו רוצה שיחללו, הרי זה חסיד שוטה, שופך 
 .דמים, ומתחייב בנפשו. וכופים אותו בכח שיקבל את הטיפול להצלת חייו

 
אם החולה לא יתעסק בדרכי הרפואה על פי דרך הטבע, ויסמוך על הנס, סופו כתב הרמב"ם: 

למות מאותו חולי, מה שלא נגזר עליו בעת שחלה, ודומה לנכנס באש יוקדת, שבודאי אש 
לא יכחישם, זולתי העיקש אוכלתו ומת בלא עתו, ונמצא מתחייב בנפשו. ודברים ברורים הם, 

 )שבת ג רל(. והפתלתול
 

 המצוהגודל 

. על כן, )בבא בתרא יא ע"א("כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא" 
המחלל שבת לצורך פיקוח נפש, קיים מצוה גדולה, וברור שאינו צריך לשוב 

 )שבת ג רל(בתשובה על כך שחילל את השבת. 
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שבת, הוא כתב הרשב"ץ, אין לחולה לדאוג על חילול השבת, שהרי הקב"ה שהזהיר על שמירת ה

ציוה לחללה במקום סכנת נפשות, והמחלל שבת עבורו, זכות גדולה נפלה בחלקו שהציל נפש 
 ת הרבה.מישראל, ומוטב שיחלל שבת אחת, כדי שיחיה החולה וישמור שבתו

 

 חילול שבת בטעות

המחלל שבת לצורך פיקוח נפש, ולבסוף הוברר הדבר שלא היה צורך בכך, כגון 
החולה או שכבר הקדימו אחר, אף על פי כן קיים מצוה, שהשתפר מצבו של 
 )שבת ג רלא, רפג(יתברך על זריזותו במצות פיקוח נפש.  שםושכרו גדול מאת ה

 

 ספק סכנה

הוא אם  ויש ספק ,]גל אבנים[ מי שנפלה עליו מפולת :(א"מסכת יומא פג ע)אמרו חז"ל 
חללים עליו את מ . בכל זאתתואף אם הוא שם אולי כבר מ, או שנמלט שם

השבת מספק. על כן, אדם שאומר לחברו שמרגיש כאב בלב וחושש להתקפת לב, 
ומבקש שיסיע אותו לבית החולים, אף אם אותו אדם אינו מוכר לנו כנאמן, ולא 
ניכר על פניו סימן של חולי, מחללים עליו את השבת ולא חוששים שמא הוא 

כמו כן, אם אין במקום רופא משקר, כיון שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. ו
מומחה, ואדם אחד טוען שחולי זה יש בו סכנה, מחללים עליו את השבת לקרוא 

. וכמו כן מותר להסיע קצת ה, כי כל אדם חשוב מומחלרופא או להזעיק אמבולנס
 )שבת ג רלב, רמז, רמח(את החולה לבית הרופא ברכב, אף שיש ספק אם הרופא בביתו. 

 
מכן שחולי זה לא היה בו סכנה, ונמצא שחיללו שבת  אף אם הוברר לאחר

)שבת ג רמט,  בטעות, בכל זאת לא עשו איסור, כיון שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת.

 רפד(
 

מלאכות שאפשר לעשותן בשינוי ולא יהיה שום עיכוב, ראוי לעשותן בשינוי לחולה 
דליקו בשינוי, שיש בו ספק סכנה. ולכן אם הוצרך להדליק לחולה תנור חימום, י

 . עי' שבת ג רלב, רנג, שכג(ל"זצוק )כן שמעתי ממרןכגון שיכניס התקע בגב ידו וידליק במרפק. 
 

חולה שאומר שיש צורך לחלל עליו שבת לרפואתו, אפילו אם יהיו מאה רופאים 
 (שבת ג רלב) כי "לב יודע מרת נפשו". שיאמרו שאין צריך, שומעים לחולה,

 

 קטנהאו תאורה גדולה 
אם יש צורך להדליק אור בשבת בשביל לטפל בחולה שיש בו סכנה, וישנה 
אפשרות להדליק מנורה בעלת עוצמה נמוכה שמספיקה בשביל הטיפול בחולה, או 
מנורה בעלת עוצמה גבוהה יותר שתאיר יותר טוב, מותר להדליק את המנורה 

ן תוספת בחילול בעלת העוצמה הגבוהה יותר, כי הכל הדלקה אחת היא, ואין כא
וכל שכן אם ההדלקה היא במנורות המצויות כיום העשויות "לד" שאין בהן חוט להט, . שבת

ואינן מאירות אלא באמצעות זרם חשמלי, והרי הן ככל מכשיר חשמלי, מאוורר וכיוצא בזה, 
 .(לעיל במלאכת מבעיר)כמבואר  שאין איסור הדלקתו אלא מדרבנן

 
)סד גמרא מסכת מנחות בהביאור בהיתר להדלקת המנורה בעלת העוצמה הגבוהה יותר, כי הנה 

חולה שיש בו סכנה בשבת שהרופא קבע שהוא צריך לאכול שתי תאנים לרפואתו, שמבואר, ע"א( 
ויש לפנינו עץ עם שתי תאנים בעוקץ אחד, או שלוש תאנים בעוקץ אחד, עליו לתלוש את העוקץ 
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ם ולא עם השלוש, כי אף שמעשה התלישה מהעץ הוא מעשה אחד, מכל מקום עם שתי התאני

אסור להרבות בשיעור האיסור, וכיון שדי בשתי תאנים יתלוש את העוקץ עם שתי התאנים. 
והנה יש להבין, לדעת הר"ן שריבוי השיעור הוא איסור מהתורה, אם כן מדוע מבואר בגמרא 

ה בשבת, מותר גם לאדם בריא לאכול מהעוף כשהוא לא שהשוחט עוף לחול חולין טו ע"ב(מסכת )
מבושל, ]ורק אם הוא מבושל אסור, מחשש שמא ירבה בבישול בשבילו[. ולמה לא נגזור שלא 
יאכל הבריא את העוף חי, מחשש שמא ירבה השוחט בשבילו, שהרי לחולה די בעוף קטן, והוא 

מה תלישת התאנים לשחיטת העוף. ישחט עוף גדול כדי שיספיק גם לבריא? ויש לומר שלא דו
כי הרעיון במלאכת "התלישה" הוא להפריד ולנתק את הפרי ממקום גידולו ויניקתו, ולכן אינו 
דומה התולש שתי גרוגרות בעוקץ אחד לתולש שלוש בעוקץ אחד, כי בתולש שלוש, במציאות 

בשיעור המלאכה.  נפסקה יניקתן של שלוש גרוגרות ולא של שתים, ממילא נמצא שיש כאן ריבוי
וכן אסרו לבריא לאכול מהתבשיל שבושל לחולה בשבת, שמא ירבה חתיכות בתבשיל בשבילו, 
כי הרעיון במלאכת "הבישול" הוא להכשיר דבר לאכילה, ואף שהכל נעשה במעשה אחד של 
בישול, מכל מקום אינו דומה המכשיר שתי חתיכות לאכילה למכשיר יותר חתיכות לאכילה, 

צא שיש כאן ריבוי בשיעור המלאכה. לא כן בשוחט עוף גדול במקום עוף קטן, הרי ממילא נמ
האיסור במלאכת השחיטה היא "נטילת נשמה", ובנטילת נשמה לא שייך שיעור, מה לי נשמת 

ניטלה, ואין כאן ריבוי בעצם המלאכה, כי ריבוי עוף קטן, נשמה אחת לי נשמת  עוף גדול מה
 על עצם המלאכה, לכן אף אם ישחט עוף גדול, מלאכה אחת היא. משפיעהבשר הנשחט אינו 

 
האיסור כאן הוא מלאכת ולאור האמור, כשיש לפנינו שתי נורות, אחת גדולה ואחת קטנה, הלא 

הבערה, ובהבערה אין חילוק בשיעורה, ומה לי מבעיר גפרור קטן מה לי מבעיר גפרור גדול, 
בעצם המלאכה, לכן יהיה מותר להדליק את הנורה הגדולה, הבערה אחת נעשתה, ואין כאן ריבוי 

שהכל הדלקה אחת היא, וכדין עוף גדול ועוף קטן. וכתב בשו"ת דברי יציב שמעולם לא שמענו 
שבמקום שמותר להדליק נר בשבת כגון לחולה, שיהיה חייב להקפיד שלא להדליק נר גדול אם 

 א נה(אבלות שבת ג רפט. חזו"ע  .אות ד. ה"ע ד רכג )שו"ת יביע אומר חלק ח סימן לד אפשר בנר קטן.
 

 טיפול שאפשר לדחותו

אם ברור שאפשר לעכב את הטיפול הכרוך בחילול שבת עד למוצאי שבת, ולא 
 )סימן שכח ס"ד. שבת ג רעג(יתגבר החולי, ימתינו ולא יחללו את השבת שלא לצורך. 

 

 גוסס

גוסס שנשארו לו רגעים ספורים לפני מיתתו, מחללים עליו את השבת להצילו 
אפילו לחיי שעה בלבד. ואפילו נפלו עליו אבנים גדולות ומצאוהו שאינו נושם, 
בכל זאת מחללים עליו שבת, כי אפשר לבצע פעולות החייאה שונות ויחזור וינשום 

ן סיכוי שיחיה זמן רב, כדרכו. וכן אדם שנחתכו אבריו הפנימיים באופן שאי
 )שבת ג רצה(מחללים עליו את השבת להצילו ככל האפשר. 

 

 סכנה עתידית

חולה שאין בו סכנה, אך מניעת הטיפול בו עתה על פי רוב עלולה לגרום שיכבד 
החולי ויבוא לידי סכנה, מחללים עליו שבת. אבל כשהחשש מועט, לא מחללים. 
על כן, חולה הסובל מחום גבוה של ארבעים מעלות ומרגיש רע, ולא נקבעה סיבת 

ל רק על ידי גוי, או החום, מותר לחלל עליו שבת, אך בפחות מכך, מותר לחל
 )ה"ע ד קמט, קנא. שבת ג רמד(בלקיחת תרופות, כדין חולה שאין בו סכנה שיתבאר להלן. 

 

 כאב פנימי

]ואין דינו אפילו החש כאבים בבטנו והוא הולך ובא כבריא, אין מחללים עליו שבת 
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ומכל מקום אם גדל  כחולה שאין בו סכנה, כיון שלא נפל למשכב, כפי שיתבאר להלן[.
הכאב מאוד, וניסה לטפל בכל מיני אופנים כשתיית תה עם לימון, ארק, קוניאק 
וכדומה, ולא הועילו לו, יטלפנו לרופא להתייעץ עמו, כי אפשר שהכאבים הם 
כתוצאה מפנדציט ח"ו, שמחללים על זה את השבת. ובכאבי בטן של תינוקות שיש 

)ה"ע להזעיק רופא ילדים, ולא יתמהמה כלל. חשש של חסימה במעיים, צריך למהר 

 ד קמח(
 

 סכנת איבר

היות ודעת הרופאים בזמנינו, שבכל סכנת איבר יש חשש להתפתחות סכנה לכל 
 )ה"ע ד קנה. שבת ג רלה(הגוף, לכן מחללים שבת אפילו על סכנת איבר. 

 

 נשמט או נשבר

ה, יחללו עליו אם נשמטה עצם ידו, מותר להחזירה למקומה. ואם יש חשש סכנ
 ז. שבת ג רמג, שסב("מס)שכח  .ה, מחללים עליו שבת במקום צורךשבת. וכן עצם שנשבר

 
כיון שבלאו הכי מחללים אדם שידו נקטעה מהזרוע, מותר לנתחו כדי לחבר את היד. 

 שכח ס"ד. שבת ג ערה()עליו שבת, כדי למנוע סכנת זיהום, לכן הותר לעשות לו הכל כבימי החול. 
 

 עיניים חלותמ

החושש בעיניו, ואפילו בעין אחת, כגון: ששתתו ממנה דמעות מרוב כאב, או 
שהיתה לו דלקת חזקה, או שהרגיש דקירות כמו במחט, או כאבים חזקים, או 

, הרי זה בכלל חולה שיש בו בזה חבלה, או שהיתה לו ירידה חדה בראייה וכיוצא
שנקרעה לו רשתית העין, והתירו לו לנסוע מיד ]ומעשה באדם סכנה ומחללים עליו שבת. 

ואם אין אחד [ )שלחן שלמה( לבית החולים, ואפילו אין שם זיהום, כדי להציל את העין מעיורון.
 )שבת ג רלג( יניו, רשאי להשתמש בטיפות עיניים.מהסימנים הנ"ל, ויש לו מיחוש בע

 

 איבוד נוזלים

באכילה. ואם יש חשש לאיבוד הסובל משלשול, יש לו להרבות בשתיה ולמעט 
וביותר יש להיזהר בשלשולים אצל התינוקות,  נוזלים, יש להחישו לבית חולים.

 )ה"ע ד קמט( .שזהו ספק סכנה
 

 שמירה על בריאות התינוקות
כתב הגאון החזון איש: בזמנינו שמצוי מאוד חולאים בתינוקות, נראה שכל שיש ספק פן 

עצירות, או כאב מעיים, או חום כלשהו, הרי זה בכלל יגרום לו חולי מעיים לשלשל, או 
ספק סכנה, שכל קלקול מעיים יכול לגרום חולי, וכל חולי לגבי תינוק, הרי זה ספק סכנה. 
ואפשר שאפילו יש מה להאכילו, אלא שכפי הצורך יש להאכילו תבשיל שזהו מזונו הטוב, 

ן בסדר אכילתו, בין בשינתו, בין מותר לעשות מלאכה דרבנן על ידי גוי. ואסור להחמיר בי
ברחיצתו, כי הורגלו להתפנק, ושינוי קל גורם להם צער, והצער גורם להעלאת החום או 
להפרעת השינה או לקלקול מעיים, ולכן צריכים להיות זריזים לעשות כל צרכו דרך היתר. 

שאין  ומה שכתב הרמ"א שצרכי תינוק כחולה שאין בו סכנה, היינו באופן שהדבר ברור
בו סכנה, אבל בזמנינו שרבו מחלות ילדים מאוד, כל שינוי באכילתו עלול להביאו לחולי, 
וכל חולי לגבי תינוק, הרי זה ספק סכנה, ואי אפשר לקבוע גיל לדבר הזה, אלא הלב יודע 

 )שבת ג שסב(כאומץ הרגשתו לבריאות הבן. 
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 מכת ברזל

רזל אחר או מדבר מסכין או כלי ב על מכה חזקה מברזל, או שנחתכה האצבע
, וכגון למרוח משחה על התחבושת ולחבוש מיד אף בחילול שבת מזוהם, מטפלים

הלכה לב פרק )שש"כ . אולם ברור שאין לחלל שבת על כל שריטה או חתך. את האצבע

 ז. שבת ג רלד(הערה יא 
 

 עקרב, כלב נחש,

שבת להצילו, אף אם לא או הכישו נחש, מחללים עליו עקרב או כלב מי שנשכו 
ובינתיים יש להשכיב  .אמבולנסמיד לעל כן, יתקשרו בסכנה. ממש ר שהוא ברו

לפי הוראות . והדופקלו לא יתרגש ויעלה את הנפגע במקום מוגן, ולהרגיעו, כדי ש
או לקרר בכל צורה להניח קוביות קרח  ולא ,קומפרסיםלו  לעשותאין ים, רופאה

לא לנפגע מזון ושתיה, ולא לחתוך את מקום ההכשה, ואין לתת כמו כן  שהיא,
כדי  ,רוג או לצוד את בעל החיים המזיקלה מכה חוסם עורקים. ומותריניחו על ה

וברור  סוג הפגיעה ולטפל בנפגע כדרוש.בלאבחן בדיוק ולהביאו לבית החולים 
ולחילופין,  .הצד עבורסכנה  בחשש רק בתנאי שהדבר אינו כרוך ,זאתיש לעשות ש

 )שבת ג רלה. ה"ע ד קמז( תיאור הנחש: צבע, פסים וכיוצא בהם.את יש לנסות לשחזר 
 

 דבורה, צרעה, עכביש

ס שבו, ומחללים האוכל מאכל שנפל בו עכביש, הרי הוא קרוב לסכנה מפני האר
 )שבת ג רלה(דבורה, מחללים עליו שבת. או הרגיש לעקיצת צרעה  עליו שבת. וכן

 

 הבריותכבוד 

מי שנפצע ויש לו חתך עמוק בפניו באופן שיש בזה סכנה, ודי בחמשה תפרים 
גדולים כדי להוציאו מכלל סכנה, אך תהיה לו צלקת המכערת אותו, אולם אם 
יעשו לו שמונה תפרים דקים לא תראה הצלקת כל כך, מותר לעשות כן כדי שלא 

מדקדקים כל כך, ועושים לו כמו  שכיון שנידחת שבת במקום סכנה, לא יתבייש כל חייו.
 )סימן שכח ס"ד. שבת ג רעג( בחול.

 

 הקלת כאבים

 בדברים שרק יקלו מעליו את הכאביםחולה שיש בו סכנה, מחללים עליו שבת גם 
]ובפרט שיש או בדברים שיגרמו לו יותר ישוב הדעת.  ,ואין במניעתם חשש סכנה

על כן, אם הוצרך להדלקת אור, מדליקים אומרים שבכל הרגעת כאבים, יש מניעת סכנה[. 
]כמבואר להלן שכל דבר לו. ואם לכבות, מכבים לו. אך טוב שיעשו כן שנים יחד. 

 )רעח ס"א, של ס"א. שבת א רנו, שבת ג רנו( מדרבנן[. ותו, ועשאוהו שנים יחד, האיסורשיכול אחד לעש
 

 גנות ההתאבדות

מנשוא, שהרי הנשמה איננה קנין פרטי המתאבד, הרי הוא פושע גדול, וגדול עוונו 
ה  אצל האדם, : ד( יח יחזקאל)כמו שנאמר  של האדם אלא שייכת להקב"ה ורק ִהְפִקידָּ

ל ֵהן" ֹות כ ָּ ש  פָּ נ ְ ה ִלי הַּׁ ועתיד הקב"ה לפרוע ממנו,  ", ואינו רשאי לשלוח בה יד.ֵהנ ָּ
ֵֹתיֶכם : "ה( בראשית ט)שנאמר  ְפש  ְמֶכם ְלנַּׁ ְך ֶאת ד ִ ם ֶאְדֹרש  ֶאת  ...ֶאְדֹרש  ְואַּׁ דָּ אָּ ד הָּ ִמי ַּׁ ו 

ם דָּ אָּ ", ועונשו חמור יותר מרוצח עד שאין לו חלק לעולם הבא. ומכל מקום ֶנֶפש  הָּ
מי ששתה רעל וכדומה, אף שעשה איסור חמור, חייבים לחלל עליו שבת ולהצילו, 
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יביע שו"ת ) ואפילו אם מוחה שלא יצילוהו וצועק שברצונו למות, אסור לשמוע לו.

 (. ועיין עוד בכל זה בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה"אומר חלק ו יורה דעה סימן לו. ה"ע ד קנא. שבת ג רפט
 

 תב ידכ בספר סגולה שמצא אחד באיש מעשהמספר:  סק"ו( שא) יוסף ברכימרן החיד"א בספרו 
 קיאי כףיות, קמיע מסויים לו יכתבו ,תוהמ סם ששתה מיש ,הראשוניםתקופת מ גדול מאדם

 וזה ,המות סם שתה בכעסו נפש מר או נער שאיזה פעמים כמה וארע. לבריאותו אותו ויחזור
 שנערה ארע בת קודש,ש ליל היום ויהי. הבריאו אותו שהקיא, והצליח ועשה הז קמיע כתב האיש

 וכתב וקם שבת בליל הלז האיש אצל ובאו ,מיתה סימני לה והתחילו המות סם שתתה ישראלית
 ולעזה ,נעשה אשר כל בעיר נודע השבת וביום. בוריה על ועמדה הקיאה כףיות ,לנערה הקמיע

. שבת דוחה נפש פיקוחלהם ש השיב והוא. ת קמיעביכתב נפש בשאט שבת שחילל מדינהה עליו
ע"כ. ולהלכה, אם היא סגולה בדוקה, מותר  .בזה המיתה מן ניצולו נפשות כמהש מפורסם וכבר

]ואם ניצל המתאבד והתרפא, אין לו לברך ברכת "הגומל" ככל )שבת ג רעט, רפט( להציל על ידה. 
: תהלים י ג()חולה שמברך אחר שמבריא, כיון שהוא עצמו גרם לסכנתו. ואם יברך, עליו נאמר 

וֹ " ְפש  ת נַּׁ ֲאוַּׁ ַּׁ ל ת  ע עַּׁ ש ָּ ֵל רָּ י ִהל  ֵרְך ִנֵאץ ,כ ִ ֹבֵצעַּׁ ב ֵ , שמזכיר עוונו בתוך קהל ועדה, והברכה היא "ה' ו 
 [)חזו"ע ברכות שעז(מנחת זכרון מזכרת עוון. 

 
חז"ל גילו סוגי תיקונים לאדם שנכשל אפילו בעוונות חמורים מאוד, ובעשיית תיקונים אלו יכפר 

וסף חיים בעל בספר "לשון חכמים" לרבנו י, כמובא על עוונותיו וינצל מעונשים בעולם הבא
. על כן, חובה קדושה על קרוביו של המתאבד שמת, ללכת אצל חכם הבקי איש חי" זיע"א"הבן 

בעניינים אלו, שיורה להם את התיקון הראוי לעשות, כדי שיביאו מזור ותעלה לנשמתו האומללה, 
 מעשה נורא ומבהיל בזה.)עמוד שיט(  אשר אין לה מנוחה בעולם הבא. ועיין בספר ענף עץ אבות

 

 נסגר בחדר

ילד שננעל בחדר ואינו רגוע, ויש חשש שיבוא לידי סכנה מחמת הפחד, שוברים 
 )ד רלד(את הדלת ומוציאים אותו. 

 

 ילד שאבד

ילד שאבד, מחללים עליו שבת להודיע למשטרה שיחפשוהו. והוא הדין בילד 
 )ד רלה(שנמצא משוטט ומבוהל ואינו נרגע, ולא ידוע מי קרוביו. 

 

 תאונת דרכים

אונת דרכים ויש חשש פיקוח נפש, מצוה להתקשר להזעיק אמבולנס אם ארעה ת
שבת. ויתפלל עליהם שהקב"ה שיבואו לטפל בנפגעים למרות שנפגעו מחמת חילול 

)שבת רפואה שלימה, ויחזירם בתשובה שלימה, ויזכו לשמור שבת כהלכתה. ירפאם ב

 ג שיז. ד רנא(
 

 חולה גוי

מותר לרופא יהודי לטפל בחולים גויים שיש בהם סכנה, אפילו בטיפול הכרוך 
בחילול שבת מהתורה, מאחר שאם לא יטפלו בגויים, יהיה חשש של שנאה, ועד 
מהרה יתפרסמו הדברים באמצעות התקשורת מסוף העולם ועד סופו, והתוצאות 

תי חולים של תהיינה גרועות מאוד עד כדי סכנה ליהודים אחרים הנמצאים בב
גויים בחוץ לארץ. ויכוון הרופא שמטרתו בטיפול החולה להציל את היהודים. ומה 
טוב, שהנהלות בתי החולים בארץ, ידאגו שיהיו רופאים ואחיות גויים שיטפלו 
בחולים הגויים, ורופאים יהודים יטפלו בהם רק במלאכות האסורות מדרבנן. וכן 

 )שבת ג שז(צדק" ו"ביקור חולים".  המנהג בבתי החולים בירושלים "שערי
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 טלפון לרופא

המתקשר לרופא או לאמבולנס, טוב שיגביה את השפופרת בשינוי, דהיינו במרפק 
, ועדיף ששני אנשים יגביהו יחד. ובגמר השיחה, אין להחזיר את בזה וכיוצא

השפופרת למקומה, כיון שלאחר כמה רגעים השיחה תתנתק מאליה, ויוכל הרופא 
יחות נוספות. אולם אם יש חשש שהרופא לא יאתר את המקום, ויצטרך לקבל ש

 )שבת ג רמט. ד רו(להתקשר לבית החולה, יחזירו את השפופרת. 
 

 )שבת ג רמח(הזמנת אמבולנס עדיפה מהזמנת מונית. 
 

רופא ששומע שהטלפון בביתו מצלצל ללא הרף, יענה, שמא מתקשרים לצורך 
ואף אם התברר אחר כך חולה שיש בו סכנה. וטוב שירים את השפופרת בשינוי. 

 )שבת ג רמט(שהצלצול היה בטעות, לא עשה שום איסור, כיון שגם ספק פיקוח נפש דוחה שבת. 
 

 רופא מומחה

ותר לחולה שיש בו סכנה לנסוע רחוק י אף אם יש רופא בקרבת מקום, מותר
דורש לשם בגלל שהרופא שם אולם אין לנסוע  לרופא מומחה או לרופאו הפרטי.

 )שבת ג רמט( פחות כסף, או שהוא מטעם קופת חולים ואינו דורש כסף עבור הטיפול.
 

 ליווי לרופא

מי שנשלח לרוץ להזעיק רופא, מותר לו להתלוות עם הרופא ברכבו, כדי להראות 
לו את הדרך ולזרזו בנסיעתו. וכמו כן, אם יתכן ויהיה צורך בו בשביל החולה, 

 )שבת ג רמט(רשאי לנסוע עם הרופא לבית החולה. 
 

 ליווי לחולה

ע עם החולה מותר ומצוה לקרוב משפחה או לאדם אחר שיש לחולה אמון בו, לנסו
 )ד רח(. לבית החולים כדי לעודדו ולחזקו ולהיות לו לעזר

 

 תשלום לרופא

כמבואר לעיל מותר לרופא לקבל אחר השבת תשלום עבור טיפולו בחולה בשבת. 
 )שבת ג רנ. שבת ו ח(ששכר שבת לדבר מצוה, מותר. 

 
רופא שאינו שומר תורה ומצוות, הדורש שישלמו לו עבור הטיפול בעצם יום 
השבת, אסור לשמוע לו, ויש להציע לו משכון עד למוצאי שבת שיקבל את הכסף. 
ומכל מקום אם יש חשש שעקב זה, יכתוב את החוב בפנקסו, ויעבור על חילול 

 )ד רעט(מו. שבת מהתורה, מותר להראות לו היכן הכסף נמצא כדי שיקח בעצ
 

 מנורה ברכב

חולה שנכנס לרכב וכשפתחו את הדלת נדלקה המנורה, אזי טרם שיסגרוה, יזיזו 
בשינוי את המתג למצב שישאר האור דלוק גם לאחר סגירת הדלת. ואם לא עשו 
כן וכבתה המנורה, יזיזו עתה את המתג בשינוי שהמנורה תשאר במצב כבוי גם 

 )ד רו(לאחר פתיחת הדלת. 
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 תנועה חוקי

לעצור ברמזור באור  הו בחול על פי חוקי התנועה, כגון,על הנהג לנהוג כמעש
אדום, אף שעל ידי כך נדלקות נורות. וכן כשפונה, ידליק את אור האיתות כדי 

 )שבת ג שכא(למנוע התנגשות. וכשנוסע בלילה, ידליק את הפנסים. 
 

 כיבוי הרכב

. ואם אין גוי או שהחיפוש אחריו יגרום את הרכב בגמר הנסיעה, יתן לגוי לכבות
 )שבת ג שכא, תעז(לשיהוי בטיפול בחולה, יכבה בשינוי. 

 

 חזרה לבית ברכב

שהסיע ברכבו חולה לבית החולים, או רופא שבא ברכבו לטפל בחולה שיש  מי
בו סכנה, אסור להם לחזור ברכב לביתם, מאחר ויש בנהיגה איסור מן התורה 

שאז אין בזה אלא , וח נפש, אך רשאים לחזור על ידי נהג גויואין בחזרתם שום פיק
על ידי נהג  שרשאים לחזור עובדי מכבי אש)כדין איסור דרבנן, ואפילו יצאו חוץ לעיר יותר מי"ב מיל, 

ואולם אם לא שייך להישאר במקום, כגון שהיתה  (.כמבואר לעיל בדיני יציאה חוץ לעיר, גוי
תאונה בכביש בין עירוני שאין שם נפש אדם, וירא הרופא להשאר שם מפני 

 )שבת ג רנג(הסכנה, מותר לו לחזור ברכבו. 
 

יש טענו שאם לא יתירו לרופא לחזור ברכבו, הוא ימנע ולא יבוא מראש לטפל בחולה. ואמנם, 
במקום מצוה כה גדולה של פיקוח נפש, בודאי שלא ימנעו ישראל אף שאין כל כך לחשוש לזה, ש

קדושים מלבוא ולהציל בטענות שונות ומשונות, אך גם אם ישנם כמה רופאים קלי דעת 
ם בשבת להצלת חולה מסוכן, אם לא יתירו להם לחזור משפחתשחשודים שלא יאותו להתנתק מ

י מה שמצינו שפעמים התירו חז"ל את לביתם. בכל זאת אין להתיר מחמת כן איסורי תורה, כ
בתחילתו, הוא רק באיסורי דרבנן אבל לא באיסורי תורה.  וסוף הענין כדי שלא ימנעו לעשות

כמבואר ברבים מהפוסקים: הרשב"א, הרמב"ן, הרמב"ם, הראבי"ה, שבולי הלקט, רבנו אפרים, רבנו יהונתן מלוניל, 
ד איתן, חיי אדם, הגר"ש קלוגר, מנחת חינוך, הר צבי, מנחת שלמה שיטה מקובצת, המבי"ט, הב"ח, כנסת הגדולה, י

גויים שצרו על עיר ישראל, מותר  ,)סימן שכט סעי' ו, ט(ומה שפסק מרן בשלחן ערוך אוירבך ועוד. 
למצילים לחזור בכלי מלחמתם למקומם, אף שהוא איסור תורה של הוצאה בשבת? כיון ששם 

ב ומתנקם, ואינם יכולים לשבות במקום. וכמפורש בשלחן יש חשש סכנה שהם יראים מפחד אוי
 וזריםח אלו הרי, שהצילו במקום לשבות מפחדים והיו ,תקיפה הגויים יד היתה אם: )תז ס"ג( ערוך

י בלבד. על כן אין להתיר לרופא לחזור ברכבו, אלא על ידי נהג גו. זיינם ובכלי למקומם בשבת
 : "ולפום צערא, אגרא".)אבות פ"ה מכ"ג(יתברך, שכבר אמרו חז"ל  ושכרו כפול ומכופל מאת השם

 

 כניסה לבית החולים

אם לא מאפשרים לחולה להכנס לבית החולים, מבלי שיכתבו את שמו ופרטיו, 
ואף שהוא מסייע בידי ולא מסכימים לקבל ערבון עד מוצאי שבת, מותר לענות להם. 

 )ד שא(עוברי עבירה, שבגללו כותבים בשבת, מכל מקום משום פיקוח נפש, מותר. 
 

 כתיבת מרשם וקריאתו

רופא שעליו לכתוב מרשם תרופות לחולה שיש בו סכנה, או רישום של מעלות 
החום וכדומה, יכתוב בידו השמאלית. שכל דבר שאינו כחלק מהטיפול הישיר 

 ]ובפרט היום שכותבים במחשב שאיסורו מדרבנן )שבת ג רנג( לעשותו בשינוי.לחולה, צריך 

 , ואם יכתוב בשינוי, הרי זה שבות דשבות במקום צורך גדול שמותר, כדלהלן[.)עי' חזו"ע יו"ט רה(
 

 )ד רכב( מרשם שנכתב בשבת באיסור, אסור לעיין בו בשבת. ולצורך החולה, מותר.
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 חלפה הסכנה

חולה שהיה במצב סכנה, וכעת הוטב מצבו ואמרו הרופאים שיצא מכלל סכנה, 
צריך להמשיך לקבל את הטיפול כמו חולה שיש בו סכנה, שמא יחזור לחוליו. 

 )מהרי"ו. שבת ג רפט(ואפילו שלא ברור הדבר, בכל זאת הרי גם על ספק סכנה, מחללים שבת. 
 

 ביקור קרובים

יו בשבת, והרופא אומר שאם המבוקש לא חולה המבקש לקרוא לאחד מקרוב
יבוא, יש חשש שיחמיר מצבו, רשאי הוא לבוא ברכב עם נהג גוי. אולם אם 
הרופא אומר שעל קרובי החולה להופיע מיד לצורך פיקוח נפש, כגון התרמת דם 

 כט. שבת ג תי, תטז( ')שו"ת יביע אומר חלק י סי רשאים לבוא אפילו על ידי נהג יהודי.לחולה, 
 

ים ליד מטתו רוצים להודיע אם רואים שהגיעו רגעיו האחרונים של החולה, והנמצא
האחרונים, או בשביל  ושיבואו ברכב בשבת, כדי שיהיו עמו ברגעי וקרובילכמה מ

לעזור לנמצאים שם לקבל את המאורע בקלות יותר, הרי זה חילול שבת ואסור 
 לעשות כן, וימתינו עד מוצאי שבת.

 

 תפילת צדיק

אם החולה מביע את רצונו שיכתבו מברק לחכם גדול וצדיק מפורסם שיתפלל 
עליו, מותר לומר לגוי לכתוב ולשלוח את המברק, כי אם לא יכתבו, יש חשש 

 והוא הדין שמותר לומר לגוי שישלח מכתב זה בפקס. )שבת ג שה(שיכבד עליו חוליו. 
 

חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש  : כל מי שיש לו)מסכת בבא בתרא קטז ע"א(אמרו בגמרא 
 עוסק בתורה תמיד, ובתורתו יהגה יומם ולילה, תפילתו מקובלת יותרהחכם ששכיון  ,עליו רחמים

תלמיד חכם המלמד תורה לרבים, אפילו , )מסכת בבא מציעא פה ע"א(. וכמו שאמרו נשמעת במהרהו
ִפי ִתְהֶיה". :)ירמיה טו יט(הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו, שנאמר  ר ִמז ֹוֵלל, כ ְ קָּ ֹוִציא יָּ  "ְוִאם ת 

חכם שבעירו כי הבשו"ת שבט הלוי, שיתפלל עליו. ובאר  הרמ"א שילך אצל חכם "שבעירו"וכתב 
 רה.ירוע הגזאת יש לו דין רבו, והרב עם תלמידיו יש לו שייכות לנשמתם, ומסוגל הוא להעביר 

וכתב הנימוקי יוסף שכן המנהג בצרפת, שכל מי שיש לו חולה, מבקש פני הרב המלמד תלמידים 
שיברך אותו. שכיון שהחכם עוסק בתורה תמיד, ובתורתו יהגה יומם ולילה, תפילתו מקובלת 
יותר. וכתב המאירי, לעולם יהיה ליבו של אדם בטוח שהתפילה שנעשית כתקנתה, מבטלת 

נצל מן הסכנה, כי לא יבחיי: כח התפילה גדול אפילו לשנות את הטבע ולה רבנווכתב הגזירה. 
: אם ראה )מסכת ברכות לב ע"ב(ואמרו חז"ל  ע"כ. יפלא מה' דבר, כי הוא רופא חינם רחמן ונאמן.

אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך, וקוה אל ה'". 
הגאון רבי יהושע אברהם שהיה רגיל  בשםג'י בספרו "רפואה וחיים" כתב הגאון רבי חיים פלאו

לומר לכל מי שהיה לו חולה בתוך ביתו: למה תשקלו כסף לרופאים, לכו אצל חכם ירא שמים, 
כי נורא הוא, רופא חינם ונאמן.  שםוהוא יתפלל בעדו, ותנו צדקה לרפואתו, ותראו את מעשה ה

"מעשה באדונינו בעל הטורי זהב, שאשה אחת צעקה אליו: וכתב הגאון רבי חיים מוולוז'ין: 
"אהה אדוני, הנה בני הילד חלה וכפסע בינו ובין המות, ואל התורה של אדוִני אני צועקת, כי 
הקב"ה והתורה הם אחד", ויאמר לה: "הלא זאת אעשה לך, דברי התורה שאני עוסק בה כעת 

י, אני נותנם במתנה לבנך אולי בזכות זה יחיה, כמו שנאמר: "כי בדבר הזה תאריכו  עם תלמידַּׁ
 )שבת ג שה( ימים", וכך היה וחיה".

 

 קביעת ניתוח

מי שצריך לעבור ניתוח שאינו דחוף, ישתדל לקובעו לתחילת השבוע, ולא לימי 
 )שבת ג שכב(שישי, שמא יצטרכו לחלל עליו שבת מפאת חוליו. וחמישי 
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 דיני יולדת 

 מעוברת

חשה בטוב, ויש חשש סכנה לעובר, מחללים את השבת גם אשה מעוברת שאינה 
 )שבת ג שלח( עבור העובר בלבד, שדינו כאדם חי לכל דבר, ואפילו בתחילת ההריון.

 

 יולדת

אשה שעומדת ללדת, דינה כחולה שיש בו סכנה, ומחללים עליה את השבת. ואמנם, 
כולן כמעט יוצאות בשלום מסכנה זו,  שםכיון שלידה היא סכנה טבעית, וברוך ה

 )שבת ג שכג( לכן שונה היא בכמה פרטים מחולה שיש בו סכנה, כדלהלן.
 

 מלאכות בשינוי

מלאכות שאפשר לעשותן בשינוי, ולא יהיה שום עיכוב או חשש סכנה, יש לעשותן 
בשינוי. ולכן כשמטלפנים לאמבולנס, ירים את השפופרת בשינוי במרפק וכדומה. 

 )שבת ג שכג(אם הוצרכה להדלקת האור או לתנור חימום, ידליקו בשינוי. וכן 
 

 בית חולים קרוב

עדיף להירשם ללידה בבית חולים הקרוב יותר לבית, כדי שאם תצטרך ללדת 
בשבת, ימנעו חילולי השבת ככל היותר. אולם אם היולדת לא נוח לה בבית 
החולים הקרוב, ורוצה דוקא בבית החולים היותר רחוק, ששם דעתה מיושבת יותר 

 ד רצה() או ששם מומחים יותר, תירשם בבית החולים הרחוק ללא שום חשש.
 

 ערב שבת

אשה מעוברת שהחלה להרגיש מעט צירים בערב שבת, אם מתאפשר לה בקלות 
ממש ללכת לבית החולים או לשבות אצל ידידים שביתם קרוב לבית החולים, 
ולמנוע את הנסיעה בשבת, תבוא עליה ברכה. אולם אם נגרם לה מכך עוגמת 

כלל ועיקר. ופשוט שאינה נפש ומניעת עונג שבת, תשבות בביתה בלא שום חשש 
 א נב(אבלות חזו"ע  .)שבת ג שכאחייבת לשכור חדר בבית מלון סמוך. 

 

 נהג גוי

אם נראה שיהיה צורך להסיע את היולדת בשבת, טוב ונכון לתאם מראש עם נהג 
]וטוב לחייג את המספר של הנהג  מונית גוי, שבאם יצטרכו אותו בשבת, יתקשרו אליו

כי עדיף נהג גוי מנהג ישראל, כדי לצמצם מערב שבת, ובשבת, ילחצו רק על חיוג חוזר[, 
ומכל מקום אם תקפו אותה בשבת צירים תכופים  )ד תיג( בחילולי שבת מיותרים.

ויש חשש ללידה קרובה, בודאי שעדיף להזמין אמבולנס עם נהג יהודי, מאשר נהג 
, ישנם אמבולנסים ערים מתוקנותחסד, ובכמה שם, רבו מפעלי גוי. וברוך המונית 

 לבית החולים.בשבת העומדים לרשות הציבור, עם נהגים גויים שלוקחים 
 
 

 היזק ראיה
"אם ההסתכלות במעשי החבר גורמת שהוא מתבייש, הרי זה צער הגוף, והמסתכל 

. וכאן יש להתריע, שבעת שבא )רמב"ן מסכת בבא בתרא נט( נחשב למזיק ועושה איסור"
אמבולנס להעביר יולדת או חולה, מתאספים כדי לראותו, ופשוט שיש בזה היזק ראיה 
והוא עוון. הדבר מפריע ליולדת או לחולה המתביישים בהסתכלות זו, והמסתכל עובר 
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ז"ל על ישוב הדעת על איסור וכעין הלבנת פניו ברבים. צא וראה עד כמה הקפידו ח

של היולדת. ואילו הבושה כשרואה כי כולם מביטים בה ולעיתים מתקשים להכניס 
את האלונקה לאמבולנס, גורמת לה ההיפך מיישוב הדעת. לכן מצוה רבה לגרש את 

 )תורת היולדת מהדורה א קכב(כל הסובבים המסתכלים וגם את הילדים. 
 

 

 מניעת חילולי שבת

יש ליולדת להכין קודם השבת תיק עם כל החפצים הדרושים לה, ורשאית לתת 
חפצי היתר. גם גם כסף באחד הכיסים, ואין התיק נעשה מוקצה, כיון שיש בו 

 כמבואר לעיל בהלכות מוקצה בדין "בסיס לדבר האסור והמותר".
 

יש להשיג מבעוד מועד טופס קבלה בפקס וכדומה, ולמלאותו קודם השבת עם 
כל המסמכים הדרושים, כדי שלא יכשלו הפקידים בחילולי שבת ח"ו. ואם לא 
השיגה, תכתוב על דף את הפרטים הנחוצים: שם, כתובת, מספר ת"ז, גיל, סוג דם, 
רגישות לתרופות, מספר הלידה, בדיקות שנעשו בעת הריונה וכדומה. ובבואה בשבת 

ישי, ותבקש שלא יכתוב לבית החולים תגיש את הדף לפקיד שיצרפהו לתיקה הא
)שבת ג שכ. לחינם. ובדרך כלל אין פרטים אלו מעכבים את כניסתה לבית החולים. 

 תורת היולדת לז(
 

 

 העיקר שיהודי לא יכתוב בשבת

מספר מר יונה עמנואל, שבילה את ילדותו בשואה בצילם של כבשני האש "ברגן 
בלזן". זו הפעם הראשונה שכל באב תש"ד במחנה הריכוז "ברגן תשעה בלזן": היה זה ב

המחנה קיבל עונש: היום אין אוכל, לא למבוגרים ונשים, ולא לזקנים ולילדים. אמא 
בת השלוש וחצי. לרוע המזל נתפסה אמא  שלה דייסה בשביל בתיה אחותיהסתכנה ובי

 על ידי אנשי השמירה היהודית שבמחנה, והללו חרצו את דינה: "משפט יהיה!".
 

המשפט במחנה: נוסף לעונשים שהגרמנים מטילים עלינו, מוטל על האחראים וזה דבר 
היהודים שבמחנה להעניש את ה"עבריינים". למטרה זו קיים משפט פנימי, והגרמנים 
נהנים מאוד לראות איך יהודי מעניש יהודי. משפטה של אמא נקבע ליום שישי בערב, 

רב ובעסק גדול. מופיע תובע יהודי, ליל שבת 'נחמו'. בדרך כלל מתנהל משפט כזה זמן 
עדים, הודאת הנאשם, נאום הסנגור, ולאחר מכן פסק דין של השופטים. אולם משפטה 

 של אמא ארך זמן מועט. מיד הוצא פסק הדין: שלילת מנת הלחם במשך יומיים!
 

אמא ויתרה על זכותה להכחיש חלק מן ההאשמות המופרזות, ואף ויתרה על השתתפותו 
ר כדי לבקש הקלת העונש על בישול עבור תינוקת בת שלוש. "מוטב לקבל של הסנגו

 עונש חמור ולא להאריך את הדיון", אמרה אמא.
 

בברגן בלזן לא היתה הפרדה מוחלטת בין מחנה הגברים ומחנה הנשים, במשך היום 
ניתן היה להיפגש. שאלתי את אמא, למה לא ניצלה את זכותה להכחיש חלק מהאשמות, 

א טענה כי באותו היום לא חילקו אוכל, והדייסה היתה בשביל בתיה הפעוטה?! ולמה ל
אמא לא השיבה לי. ראיתי שהיא נרגשת כולה. העזתי ושאלתי שוב. ואז השיבה לי 
אמא: "היו שם לא רק שופטים, אלא גם תובע וגם סניגור, וגם מזכיר שישב ורשם 

נרשמת על ידי יהודי, וזה בליל את הפרוטוקול. כל מילה שהייתי אומרת, היתה מיד 
שבת?! לכן שתקתי, אמרתי לעצמי, מוטב לרעוב עוד קצת, מאשר לגרום שיהודי יכתוב 

 ויחלל שבת".
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אם אינם יכולים להשיג נהג גוי, ויש סיכוי שיצטרך הבעל להסיע את אשתו 
, כדי הרכב היולדת בשבת, יכבה מערב שבת את המנורה הנדלקת עם פתיחת דלת

 )ד רצד(. בחילולי שבתלמעט 
 

 נסיעה חוץ לעיר

כמבואר לעיל במלאכת הוצאה מרשות ]מחוץ לעירוב העיר, אם בית החולים נמצא מחוץ לעיר 

יש להוציא מהרכב את כל החפצים שאינם חיוניים ללידה, כגון מושב  ,[לרשות
 )תורת היולדת עמוד ל(התינוקות, תליונים וכדומה. 

 

 ְמלוה בדרך

מותר לכתחילה לבעל להצטרף עם אשתו לנסיעה לבית החולים, כדי להקל מעליה 
וליישב דעתה שלא תפחד. וכתב הגאון החזון איש, שהוא בעצמו היה מזרז שיסעו 
עם היולדת. ואם היא מעדיפה שחברתה תצטרף אליה, תצטרף חברתה. וגם אם 

 )שבת ג שכ(רגיעה. אינה מבקשת שיתלוו אליה, יש להתלוות אליה כדי לחזקה ולה
 

 הגדרת יולדת

יולדת שמחללים עליה שבת לכל צרכיה, היינו משעה שהתחיל לרדת ממנה דם, 
או משעה שאין לה כח ללכת בכוחות עצמה אלא בסיוע חברותיה. אבל אם רק 
הרגישה צירי לידה, ומסופקת אם תלד בשבת, מותר לקחתה לבית החולים ברכב, 

 )שבת ג שכ. ד שג(אבל אין לחלל עליה שבת לשאר דברים. 
 

 ציריםפסקו 

נסעה לבית חולים, ותוך כדי הנסיעה פסקו הצירים לגמרי, הרגישה צירים ויולדת ש
תאמר לנהג שיחזירנה לביתה, אבל אם לאחר שהגיעה לבית החולים פסקו הצירים, 

ומכל מקום אם קרה כן בבית חולים אינה יכולה לחזור לביתה אלא על ידי נהג גוי. 
תשאר כך, כי אין מי שידאג לה כלל, יכולה לחזור אפילו של גויים ואין נהג גוי, ואי אפשר ש

 )שבת ג שכ(על ידי יהודי. 
 

 זריקת אפידורל

מותר להזריק ליולדת זריקה הרדמה "אפידורל" אפילו בשבת, כדי להקל מעליה 
 )שבת ג שכב(את צער הלידה. 

 

 ראשונים ימים לושהש

מחללים עליה ו ,סכנה החולה שיש בבגדר יולדת בתוך שלושה ימים ללידה, היא 
אינה ם הרופא אומר שג, ואינה צריכהאומרת שאם אפילו שבת לכל צרכיה. ו

הם, שכך קיבלו חז"ל, שאם לא יעשו לה כן, יש חשש שתבוא ל םשומעי אין, צריכה
]ומה שאומרת שאינה צריכה, שיבוש הדעת הוא  .לידי סכנה, ואסור לה להחמיר בדבר

היא והרופא בחדר, אף אם  יריולדת בימי החורף וקר. על כן, המחמת חוליה. רש"י[
מדליקים ואם לא ידליקו לה היא לא תסתכן, שאינה צריכה תנור חימום,  יםאומר

. , לא תסתכןקרשאם תאכלהו לה תנור. וכן מחממים עבורה את התבשיל, אף 
)יביע ]וכמו שחייבת היולדת לאכול ביום הכיפורים, אף שהיא והרופא אומרים שאינה צריכה 
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, וכמו שכתב המאירי: "ואף על פי רחיצהוכן מחממים לה מים ל[. אומר ח"ז סימן נג(
שרחיצה זו אין בה צורך למהירות להחיותה אלא לחיזוק אבריה, והיה לנו לומר 
שנמתין לערב כדי שלא יתחלל שבת עבורה, כיון שהיא ממהרת לחיזוק איבריה, 

רפואת החולה". וכן כתב רבנו גרשום אין משהים שום דבר שיש בו תועלת לסיים 
שמחממים מים לרחיצת גופה של היולדת. שכיון שהחולה מסוכן, אם יחסר לו 

וכן דעת  ואין להחמיר בכל זה כלל. דבר, יצטרף החסרון אל הסכנה, ויסתכן יותר.

 , של(רב אחאי גאון, הרשב"א, הט"ז, נזירות שמשון, אליה רבה, מאמר מרדכי ועוד. )שבת ג רנז, שכו
 

כתב הרשב"א, היולדת היא מסוכנת מפני שאיבריה מתפרקים ומתרסקים עליה בשעת הלידה, 
אלא שהיא אינה מרגישה לשעתה, לכך צריכה היא למאכלים בריאים שתתחזק ותתרפא. וכתב 
הרמב"ם, אע"פ שיראה מדברי חכמי הרפואה שבידינו, לא כפי שאמרו חז"ל, אין לך אלא מה 

מר: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וכן כתב הריב"ש, שאמרו חכמים, שנא
שאין לנו לדון בדיני תורתנו ומצוותיה, על פי חכמי הרפואה שהניחו על פי מופתיהם הכוזבים. 
וכתב בשו"ת דעת כהן, אף אם יאמרו רופאי זמננו, שהניסיון הורה שכמה יולדות שמעו לקולם 

עבר בשלום, מי לידינו יתקע שלא יבואו לידי סכנה לימים הבאים, והתענו ביום הכיפורים והכל 
ומי יודע כמה מהן מתו ממחלות שונות שעיקר סיבתן היתה מחמת התענית, אלא שהרופאים 

ות, נגד מצאו להן סיבות אחרות לפי האומדנות שלהם. ולכן אסור לזלזל חס ושלום בסכנת נפש
 )שבת ג של, שלא(דיבר בם ומלתו על לשונם.  מה שקבעו חז"ל אשר רוח השם

 

כשיש צורך לחמם תבשיל ליולדת או לחולה שיש בו סכנה, עדיף שלא לחמם 
מלאכות שבת נלמדו ממלאכת המשכן,  51]כי  באש אלא במיקרוגל, שאיסורו מדרבנן.

כמבואר לעיל במבוא לט"ל מלאכות, ובישול במיקרוגל אינו דומה כלל לבישול באש שהיה 
במשכן, שהרי אין בו גחלת ולא דבר השורף, ובשעת בישולו דופנותיו ואוירו קרים, ורק המאכל 

אוירבך, להורות נתן, הגרח"פ שיינברג, )הגרש"ז גם אין טיב הבישול בו דומה לאש ממש. ולבדו מתחמם. 

 )שבת ג תב(אם ישנה פלאטה דלוקה, יחממו עליה. ו [נשמת אברהם, ויברך דוד, מנחת אשר ועוד.(
 

וזהו ]. השבתשעות קודם  81, היינו שילדה בתוך שאמרנו תוך שלושה ימים ללידה
 למנות משעת הלידה[., ומתחילים שעות 10ו היינ 'מעת לעת'. "שלושה ימים מעת לעת"הנקרא 
במקום צורך  מחללים עליה את השבת, 26:55בשעה  ילדה ביום רביעיאשה שולכן 

 )שבת ג שלג(. 26:55עד שעה 
 

 ימים שבעה עד

 האינשאם אמרה  הרגשתה:תלוי בהדבר  -י עישבהיום ה מיום הרביעי ללידה עד
. אבל אם שתקה או שאמרה איני יםחלל, אין משיחללו עליה את השבת צריכה

יודעת, ונראה שיש צורך בכך, כגון שקריר בחדר, מחללים, אלא אם כן הרופא 
 יםהרופאכל או חברותיה אומרים שאינה צריכה. ואם אמרה שצריכה, אפילו אם 

 )שבת ג שלב(שאינה צריכה, מחללים עליה, כי "לב יודע מרת נפשו".  יםאומר
 

אחר  0:55בשעה שבת ילדה בכגון, אם . כנ"ל מעת לעת נםהישאמרנו שבעה ימים 
 )שבת ג שלג( אחר הצהרים. 0:55שעה דינה כן עד לשבת הבאה ב, הצהרים

 

 עד שלושים יום

דינה כחולה שאין בה סכנה, שיתבאר  -מיום השמיני ללידה עד יום השלושים 
 להלן. ומכל מקום ברור שאם יש איזה חשש סכנה, מחללים עליה את השבת,

 )שבת ג שלג, שלז(אפילו לאחר שלושים יום, וככל חולה שיש בו סכנה. 
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יולדת השוכבת בבית החולים, וצריכה לרדת ממיטתה כדי לצאת לבית הכסא, 
וקשה לה לעשות כן בכוחות עצמה, והאחות שצריכה לסייע לה נמצאת בריחוק 
מקום, מותר לה לקרוא לאחות על ידי לחיצה בפעמון החשמלי, ותעשה כן בשינוי, 

שהותר איסור דרבנן כיון במרפק וכדומה. ויכולה להקל בזה גם לאחר שבעה ימים. 
 )שבת ג שלג, שלו(בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה. 

 

יולדת בתוך שלושים יום ללידה, המרגישה קרירות וצינה רבה, מותר להדליק לה 
תנור על ידי גוי ככל חולה שאין בו סכנה. אולם אם אין גוי, מותר להדליק לה 

ישה מאוד, ואפילו בחודש אפילו על ידי ישראל, מאחר ולענין צינה, היולדת רג
הראב"ד, המגיד משנה, הסמ"ג, הסמ"ק, ראבי"ה, המאירי, שלחן ערוך )סימן של ס"ו(. תמוז יתכן שקר לה. 

ורבים מהאחרונים: מגן אברהם, תוספת שבת, הגר"ז, בגדי ישע, תפארת ישראל, פתחי עולם, חיי אדם, ערוך השלחן 
 חזו"ע ארבע תעניות רפז( ועוד. )שבת ג שלח.

 

ם  חלב אֵּ

עובר על איסור  שהמפריד דבר ממקום גידולו,כבר התבאר לעיל במלאכת "דש", 
מפרק שהוא תולדת מלאכת דש, כגון החולב בהמה בשבת, שמפרק את החלב 
מעטיני הבהמה. והוא הדין שאסור לאשה לחלוב לכלי, כי מפרקת את החלב 

]ומה שמותר לאשה להניק את בנה, הוא מפני שזו דרך גדילתו וצורת אכילתו של כל ממנה. 
וכמו שמותר לחתוך ירק דק דק על מנת לאכול לאלתר, ואין בזה איסור משום טוחן, כי תינוק. 

ן כתבו מנוחת )וכ חיתוך זה נחשב דרך אכילה, ולא אסרה תורה לאכול את המאכל חתיכות קטנות

כדי  על פיו של התינוק, חלב לקלח גם לה מותרולכן ושב, וארחות שבת א רא(. ב קפ, מעשה חאהבה 
 . שבת ג שצה, שצט(הסל" שכח)סימן לגרותו שיינק. 

 

 עודף חלב

מינקת הסובלת מעודף חלב ומצטערת, מותר לה לשאוב בידיה או במשאבה לתוך 
כלי, ובלבד שקודם שתחלוב, תתן בכלי דבר הפוגם את החלב כמי סבון וכדומה. 
וטעם ההיתר בזה, שהואיל והחלב הולך לאיבוד, הרי זו "מלאכה שאין צריך לגופה", דהיינו 

, ואינו אסור אלא מדרבנן, מבואר לעיל במלאכת צידה()כ שאינו צריך את החליבה כדי להשתמש בחלב
 )שבת ג שדמ, תא, תעח(ובמקום צער לא גזרו חכמים. 

 

 שאיבה קודם השבת

]ותשמור אותו במקרר או אשה שבנה אינו יונק ישירות ממנה, תשאב קודם השבת 

ותתן לו בשבת. ואם אין לה אפשרות לשאוב כמות מספקת מערב שבת,  במקפיא[,
אם הוא ניזון מתחליפי חלב ֵאם, תתן לו תחליפים כהרגלו. אבל אם אינו ניזון 

 )ד רמד(מתחליפים, מותר לה לשאוב בשבת, לצורך אכילתו בשבת. 
 

 תינוק פג

ילו. ואפילו תינוק פג הנמצא באינקובאטור, מותר לאם לחלוב בשבת לכלי ולהאכ
אם נולד עתה ועדין לא הורגל לחלב אם, מותר לחלוב עבורו בשבת, הואיל וזהו 

וטוב שתחלוב עם עוד אשה, המזון הטבעי שלו, ואין צורך להרגילו בתחליפים שונים. 
 )יביע אומר ח"ט סימן לב. שבת ג תא(מדרבנן.  ה, איסורבמקום אחד עשאוה שניםשכי מלאכת שבת 

 

 חשמלית או ידנית משאבה

שתשתמש במשאבה חשמלית יותר אשה שמותר לה לשאוב חלב בשבת, נכון 
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כי במשאבה ידנית, בכל לחיצה במפוח . ולא במשאבה ידנית המופעלת על ידי שעון שבת
עוברת על מלאכת מפרק, לא כן במשאבה חשמלית, מניחה את המשאבה עליה ונעשית השאיבה 
בדרך אחידה. ואף שפעמים מתעייפת מלהחזיק ומוציאה ומחזירה, בכל זאת אין זה כמפוח שבכל 

גם יש לצדד שזה רק גרמא  )עיין שלחן שלמה אוירבך ערכי רפואה ג קלא(.פעם שלוחצת עוברת איסור 
. ואם יש . ואם אין לה שעון שבת, תשאיר את המשאבה דלוקה כל השבת)ע' שבט הלוי ח"י סו(

 ואם אין גוי, תדליק בשינוי. המשאבה, תאמר לגוי להדליק, חשש שתתקלקל
 

 הפילה

כנ"ל, לשלושה, יום מהריונה, דינה כיולדת  05אשה שהפילה לא עלינו אחרי 
 )שבת ג שלו(יום מתחילת ההריון[.  05]והוא הדין אם יש ספק אם עברו  ים.לשבעה ולשלוש

 
 

 דיני חולה שאין בו סכנה 

 הגדרת חולה שאין בו סכנה

שחלה כל גופו, או שנפל למשכב מחמת חולי, או שכואב לו מאוד, ואין חשש  מי
סכנה בחוליו, הרי הוא בגדר "חולה שאין בו סכנה". אבל אם כואב לו מעט 
הראש או הבטן, והולך ובא כאדם בריא, אין לו דין חולה. ואם יש ספק אם הוא 

 ()שבת ג שנו, שסבגדר חולה או לא, מקילים להחשיבו כחולה. 
 

מיום השמיני ללידה עד יום השלושים, אף שהיא הולכת ובאה ככל אדם  -יולדת 
 בריא, דינה כחולה שאין בו סכנה, וכמבואר לעיל בדיני יולדת.

 
החולה בחולי שאינו מסוכן והולך ובא כאדם בריא, אך אם לא  -עלול להסתכן 

]קוצר להסתכן, כחולי קצרת הוא יקבל את הטיפול הדרוש מבעוד מועד, עלול 

ם פשוט שבכל מה שקשור או מחלת לב, דינו כחולה שאין בו סכנה. אול נשימה[
 )ד צט. שבת ג שעג( נפש ממש. סכנה, מותר גם לחלל שבת עבורו, שזה פיקוחלהצלתו מ

 

 )מנחת יצחק, שש"כ. שבת ג שסא(עד גיל תשע שנים, דינו כחולה שאין בו סכנה.  -ילד קטן 

 
, ובוכה ומצטער, מותר לדחוק בכרסו מתקשה ביציאותיוהסובל מעצירות ו תינוק

ומה שכתב  שהרי זה בכלל צרכי קטן, שדינו כחולה שאין בו סכנה.כדי להקל לו ביציאותיו. 
, זה מדובר שיכול להוציא מעצמו, כרסו של תינוקבאסור לדחוק שסמ"ב( סימן שכח )שלחן ערוך ב

 )שבת ג שסא, שבת ד קנג(לו יותר, שלא ידחק עצמו הרבה. אלא שרק רוצה לעזור לו להקל 
 

 מלאכות המותרות והאסורות

]ועל חולה שאין בו סכנה, אסור לחלל עליו שבת במלאכות האסורות מן התורה. 

ותר לעשותן בשינוי. ואם מאבל מלאכות האסורות מדרבנן,  ידי גוי, מותר, כדלהלן[.
 )סימן שכח סי"ז. שבת ג תטז(בשינוי, מותר לעשותן כדרכן ללא שינוי.  אי אפשר

 

חולה שאינו יכול לישון לאור מנורה הדולקת בחדר, אם  -טלטול מנורה או נר 
המנורה ניידת, יוציאה לחדר אחר. וכן אם אינו יכול לישון לאור נר הדולק, רשאי 

מפני שטלטול מוקצה, איסור קל משאר איסורי דרבנן שאין לו עיקר מן  להוציאו בנחת.
 )הרמ"א, פרי מגדים, תהלה לדוד, הגרש"ז אוירבך ועוד. שבת ג תפג. שבת ו קלו, קלז. ועיין שבת א רנז(התורה. 
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חולה שאינו יכול לישון לאור מנורה או נר הדולקים בחדר, ואי  -כיבוי האור 
שהרי כיבוי חשמל וכיבוי . בזה ותם בשינוי, במרפק וכיוצאאפשר להוציאם, מותר לכב

ושבות דשבות לצורך כמבואר במלאכת מכבה, נר שאין לו צורך להשתמש בפתילה, אסורים מדרבנן, 
 )שבת א רנו, רנז. שבת ו קלז(. כמבואר להלן בדיני אמירה לגויחולה, מותר, 

 

 "גזירת שחיקת סממנים" -לקיחת תרופות 

מי שיש לו מיחוש  בשבת, אבל לקחת תרופות מותר לוחולה שאין בו סכנה כנ"ל, 
מאחר והתרופות נעשות על ידי שחיקת סממנים לא נפל למשכב, אין לו לקחת תרופות. ו

, והשוחק סממנים בשבת, עובר על איסור תורה של מלאכת טוחן, לכך ]טחינת סמי וצמחי מרפא[
פות, שמא יטעו ויכינו את התרופות בשבת. וזו היא: "גזירת חששו חכמים שאם יתירו לקחת תרו

 .כל כך רוהחמישחיקת סממנים". אבל על חולה ממש, לא 
 

כיון שמצוה , אין לו להחמיר בזה, לקחת תרופהלו  על פי ההלכה מותרש חולה
 (. ה"ע ד קסג)שבת ג שנו, שסח , שנאמר "וקראת לשבת עונג".הצער אתמעליו לסלק 

 
אכל לאכול ולשתות מלו לקחת תרופות, כך אסור לו שאסור  מיחושמי שיש לו 

 )סימן שכח סל"ז( לוקחו למטרת רפואה., כל שלאוכלו בריאיםן דרך המשקה שאיו
 

בשבת, יכם גם התחיל לקחת תרופות קודם השבת, רשאי להמשומי שיש לו מיחוש 
 )ד קלה( כל שאם יפסיק, יחזור לו החולי או יגרם לו צער רב אחר כך.

 
מותר לאדם בריא לקחת תרופות או מאכל שאין דרך הבריאים  -אדם בריא 

כי גזירת "שחיקת סממנים", לא גזרוה חז"ל על אדם בריא, לאוכלו, אף שכוונתו לרפואה. 

על כן, שליח שכיון שאינו בהול על התרופה כמו אדם חולה, לא חששו שיטעה ויכין בשבת. 
המתרגש בדרשתו לפני קהל רב, רשאי לקחת  ציבור המתרגש בתפלתו או רב

שכח סל"ז( ובבית יוסף, וכן סימן כמבואר בשלחן ערוך ). אקמול, כדי להסיר ממנו את ההתרגשות

דעת המגיד משנה, המאירי, המרדכי, נבחר מכסף, היעב"ץ, מאורי אור, מנורה הטהורה, זכור ליצחק הררי, תורת 
גדולות אלישע, אגלי טל, אגרות משה, באר משה, משנת יעקב, ציץ אליעזר, שבת, תהלה לדוד, הרדב"ז, חמד משה, 

 אור לציון ועוד. )שבת ג שסג, שסה(
 

 מי שנצרד וניחר גרונו, רשאי לגמוע ביצה חיה כדי שקולו יהיה צלול. -ניחר גרונו 
 מכל מקוםאותה כן, ומעים כי אין רוב העולם גביצה חיה לתרופה, את הכי אף אם נחשיב 

 שבת ג שסג(סימן שכח סל"ח. ) לקחת תרופה. והוא נחשב בריא כי אין לו מכה בגרונו, רשאי מאחר
 

 כג(חזו"ע יו"ט )מותר לקחת תרופות ביום טוב, אף אם אינו חולה ויש לו מיחוש בלבד.  -יום טוב 
 

 פתיחת הגלולות
אין מותר לקרוע את הנייר העוטף את הגלולה. ואף אם נקרע במקום האותיות, 

 ג תתטז(")ד קלב. ח. בזה איסור מוחק
 

 כדורים לבריאים

וכן הרוצה להיות  הסובל מנדודי שינה, רשאי לבלוע כדורי שינה. -כדורי שינה 
 )שבת ג שסז. ד קמד(ערני, רשאי לבלוע כדורי מרץ להפגת השינה. 
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אשה הזקוקה לבלוע כדורים כדי שתוכל להתעבר, מותר לה לבולעם.  -כדורי הריון 
כיון שלבריאים מותר לקחת תרופות. ויש אומרים שהעובדה שאינה מצליחה להתעבר, הרי זה 

 )שבת ג שסו(כחולי של כל הגוף, ומותר לחולה לקחת תרופות. 
 

אשה שקיבלה היתר מרב מורה הוראה לקחת כדורים למניעת  -כדורי מניעת הריון 
 )שבת ג שסו(הריון, מותר לה לקחתם בשבת. 

 
ת באר משה, הויטמינים וכתב בשו"מותר לקחת ויטמינים לחיזוק הגוף.  -ויטמינים 

התברר ששליש האוכלוסיא בארצות הברית לוקחים ויטמינים אף נחשבים כמאכל בריאים, כי 
 )שבת ג שסג, שסה( וכן פסקו עוד רבים. .שאינם חולים

 
מותר להשתמש באבקת טלק, למנוע זיעה מהגוף או גירויים בעור. וכן  -ַטְלק 

רשאי ליתנו בנעליו, לספוג הזיעה ולהעביר ריח הזיעה, שאין זה נחשב לרפואה. 
 )שבת ג שפט(

 
 )שבת ג שפט(רפואה. י להעביר ריח הפה, שאין זה מותר להתיז ספרי -ריח הפה 

 

 מאכל בריאים

מותר. על כן, החש בגרונו, לרפואה, אוכלו כוונתו ששניכרת מאכל בריאים, אף 
ישתה תה עם לימון או דבש. והחש בבטנו, יאכל צנימים. והסובל מעצירות, יאכל 
פירות המשלשלים כשזיפים, תמרים וסלק. והסובל מצרידות, ימצוץ סוכריות דבש. 

 ג שנו, שסט( שבתסימן שכח סל"ז. )והסובל מצרבת, יאכל מלפפון חי, וכן כל כיוצא בזה. 
 

 מאכל מוקצה

]באופן מאכל שהוא מוקצה, כגון פרי שנשר מהעץ בשבת או חלב שחלבו גוי בשבת 

והחולה  שיהודי רואה את הגוי חולב, כי אם אינו רואהו, החלב אסור בשתיה אפילו בחול[,
כי לא החמירו  זקוק לו, ואין פרי או חלב אחר לתת לחולה, מותר להאכילו לחולה.

 )שבת ג קעב(באיסור מוקצה כשיש בו צורך לחולה. 
 

 כאב שיניים

מי שיש לו כאב בשיניו, רשאי לשתות ערק ולהעבירו בתוך פיו על השן הכואבת, 
אך אין לתת על השן ]כי כשפולט, מוכח שעושה לרפואה[.  ובלבד שיבלע ולא יפלוט

או ספירט כדי  ]הנקרא קרונפול[צמר גפן הטבול בערק, וכן לא יתן ציפורן טחונה 
להשקיט את הכאב. ואם כואב לו מאוד, מותר לקחת תרופה. וכן רשאי לעקור 
את השן על ידי רופא גוי. ואם נתקף בכאב עז ולא הועילו לו כדורי הרגעה, רשאי 

ב. ה"ע ד "לסשכח סימן ) ., מפני שהוא קרוב לפיקוח נפשילעוקרה אף על ידי רופא יהוד

 קפד. שבת ג רלז, רמג, שנז(
 

 חניכייםכאבי 

 )ד קסא(אם יש ריבוי מוגלה בחניכיים, יתייעץ עם רופא, כי פעמים יש סכנה בזה. 
 

תינוק שיש לו כאבים בחניכיים מחמת בקיעת שיניו, מותר למרוח לו משחה סביב 
 )שבת ג שפו(החניכיים כדי להרגיעו, ובלבד שימרח היטב עד שתבלע בחניכיים. 
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 כאבי מתניים

החושש במתניו, אין לו למרוח שמן מעורב בחומץ, שהרי זו תרופה, אבל אם כואב 
 )שבת ג שנז(אר לעיל. לו מאוד או שנפל למשכב, מותר, כמבו

 

 עצירות
הסובל מעצירות ויש לו צער רב, טוב שיעשה חוקן בשינוי, אך אם אי אפשר 

 )שבת ג שסט(בשינוי, יעשה כדרכו. 
 

 טחורים

הסובל מטחורים, מותר לו לשבת בגיגית עם מים חמים, כדי להקל ממכאוביו. 
כיון שאין רפואה זו על ידי סממנים. וגם כאבים אלו, דינם קרוב למי שחלה כל גופו, שמותר 

והוא הדין מי שעל פי הוראת רופא צריך לשבת בגיגית מים קרים בקומו בתרופות. 
 )שבת ג שע(משנתו בבוקר, שרשאי לעשות כן בשבת. 

 
לו לשתות שמן הסובל מטחורים, ובעת יציאותיו נגרם לו צער וכאבים, מותר 

מאחר ואין כאן  פרפין בלילה קודם השינה, כדי שיציאותיו תהיינה באופן סדיר ונוח.
רפואה ממש, אלא הגנה על הורידין שלא ישרטו מקושי היציאה. ועוד, כי מגמת הפרפין לייצב 
את פעולת המעיים, ושהיציאה תהיה סדירה לעתיד, ובאותה שעה אין לו מיחושים כלל והוא 

 )ציץ אליעזר. שבת ג שע(לכל דבר, וכל מגמתו להועיל רק להבא. כבריא 
 

 לב טהור

החש כאב בלבו ואין חשש סכנה, מותר לו לינק חלב ישירות מבהמה טהורה 
. כי מלאכת 'מפרק' בשינוי אסורה מדרבנן, ובמקום חולי לא אסרו, אבל אם עושה כן לרפואה

לב, לבשל אתרוג שברכו עליו  נגד כאבי וסגולה )שבת ג שעג(כדי להשקיט את צער רעבונו, אסור. 
. )חוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה"( תלגימו 8וישתה  המיםאת  ויסנן, עם מעט כמון בחג הסוכות

)חוברת "סדר היום  חוטים, ולא יחסר אפילו חוט אחד 51וכן יקפיד שחוטי ציציותיו יהיו במילואם 

 .בהלכה ובאגדה"(
 

 טיפות עיניים

כי יש להיזהר בכאבי עיניים ביותר, כי גידי העין  ו, רשאי לתת טיפות עיניים.החש בעיני
 )שבת ג רלג( חת תרופות, כיון שאין אנו בקיאים בעשייתם.לב. ובצירוף שיש מקילים לקמחוברים ל

 

 בקבוק מים חמים

החש בבטנו, רשאי להניח עליה בקבוק גומי עם מים חמים, ויקפיד לסגור את 
וכתב המאירי, שאין בזה גזירת שחיקת סממנים, הבקבוק היטב, שלא ישפכו עליו המים. 

כיון שאינה רפואה עם סממנים שנגזור בה משום שחיקתם. ועוד, שגם הבריאים לפעמים מרגישים 
קרירות ועושים כן להתחמם, וכמו שאדם לובש בגד חם כשקר לו. והוא הדין למי שיש לו חום 

 )שבת ג שפח(כדי להוריד את החום. גבוה בקיץ, שרשאי להשתמש בבקבוק גומי קר המכיל קרח, 
 

 תחבושת

מותר לחבוש מכה בתחבושת ללא תרופה או משחה, אף במיחוש בלבד. ואם 
 )ד קעד, קעה(התחבושת ארוכה, לא יחתוך את החלק המיותר אלא יחבוש בכולה. 
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 נקע

מותר לחבוש יד או רגל שנקעה בתחבושת אלסטית. וכן אם כואב לו מאוד, רשאי 
ים, דהיינו שיניח על המכה מטלית נקיה רטובה במים, אך יזהר לעשות קומפרס
 )שבת ג שפג(ואין בזה איסור מלבן, כיון שהבגד נקי. שלא לסוחטה. 

 

 פלסטר

על מכה, שאין זה מרפא אלא רק שומר על  ]אגד מדבק[מותר להדביק פלסטר 
המכה שבגדיו לא יסרטוה. ומותר לקרוע את הנייר העוטף את הפלסטר, ולהסיר 

וכן מותר להסיר את ]כיון שלא הודבק לקיום[.  את הנייר הדבוק בצדדי הפלסטר,
 )שבת ג שע, תג(הפלסטר הדבוק על המכה, ואין לחוש לתלישת השערות. 

 

 מוגלה

, כדי להוציא את המוגלה, במחטופצע שבתוכו מוגלה ומצערו, מותר לבקעו בציפורן 
צא דם. ולאחר שיצאה המוגלה, לא ילחץ על איזור הפצע להוציא דם. אף אם י

 )סימן שכח סכ"ח. שבת ג תב(
 

 מנוזל

הסובל מנזלת חריפה, רשאי להריח במשחה הנקראת 'ויקס' וכדומה, כיון שמשחה 
לרפואה, אלא לפתוח דרכי הנשימה לזמן קצר, על ידי ריחה החזק זו אין עיקרה 

והחריף. ומכל מקום אין לטפטף טיפות אף, אלא אם כן חלה כל גופו, וכדין כל 
 )שבת ג שעט( תרופה. ובנזלת קשה, רשאי לטפטף על ידי גוי, גם אם לא חלה כל גופו.

 

 אסטמה

ולשמוע שיעורי תורה, לל הסובל מאסטמה קלה, רשאי ללכת לבית הכנסת להתפ
 )שבת ג שפא(שבעקבות כן, יסבול אחר כך מנשימה קצרה ויזדקק לתרופות. אף 

 

 צהבת

החולה בצהבת, ישנה סגולה לרפאותו על ידי שלוקחים יונה ממין זכר לחולה זכר, 
ויונה ממין נקבה לחולה נקבה, ומושיבים את היונה על הטבור, באופן שפי הטבעת 

והחולה של היונה יהיה על טבור החולה, והיונה תשאב לתוכה את המחלה ותמות, 
סכנה, מותר לומר לגוי לצוד  אם החולה אין בו -יתרפא לחיים טובים ולשלום 

יונים בשבת ולהניחם על החולה, אבל אם הצהבת קשה ויש בה סכנה, המיקל 
שכיון שזו רפואה סגולית לצוד היונים ולהניחם על ידי ישראל, יש לו על מה לסמוך. 

 )שבת ג תט( ולא טבעית, עדיף שגוי יעשה כשהדבר כרוך בחילול שבת מהתורה כמלאכת צידה.
 

 לעין הרעלחש 

)כף  החיד"א זצ"ל, כמובא בספרו עבודת הקודש מותר לומר לחש לעין הרע שתיקן

כתב מהר"ם מרוטנבורג, מי שחש בעיניו או  , ואין בזה חשש איסור רפואה.אחת אות לא(
לא גזרו ש ,כמבואר בירושלמי שלוחשים לעין ולמעיים בשבתבראשו, מותר ללחוש לו בשבת, 

. והעיד רבנו אביגדור שפעם ברפואות שיש בהן ממש כמאכל ומשקה"שחיקת סממנים" אלא 
אחת חש רבנו שמחה בעינו, ואשה אחת לימדה את רבי אביגדור לחש, ולחש לו בשבת על העין 

. וכתבו ראבי"ה )סימן שו ס"ז(בבוקר ובערב. והוא הדין למי שחש בראשו. וכן נפסק בשלחן ערוך 
 )שבת ג שפו(נגד עין הרע בשבת. וארחות חיים, שמכאן למדנו שלוחשים 
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 עשב רוד"א נגד עין הרע
כדי  דרך רשות הרבים אף שאין עירוב, א"רוד עשב להביא בשבת לגוי לומר מותר

 .הרע מעיןעליו  להגן מילהבברית  התינוק לתת על
 

", פיגם" (א"מ ט"פ שביעית) משנה בלשון הנקרא העשב כי אודיע ודור לדור ואגב, כתב א"החיד מרן
. וכישוף הרע עין לבטל מועיל "[,רודא" כתב ם"והרמב", רוטא" שהוא צדק מלכי בן י"הר פירש]

 בשם ןיכוו זה עשב והנושא", רוטא" קדוש שם ויש. זה על נורא מעשה ירושלים מרבני ושמעתי
 ,י'פלאג און רבי חייםגתב הוכ. כ"ע. מגיפה במקום מועיל הזה העשב וגם. לו וטוב כרהנז קדוש

 שהוא, 'מגיפה' אותיות 'הפיגם' כי ל"ז ניניו יעקב ר"כמהר המקובל ג"הרה קדוש מפה ושמעתי
 את עליו יםנותנ למילה התינוק את כשמביאים רבים נהגו לכןע"כ. ונראה ש .המגיפה מן מציל
 (לז ס"ס ח חלק אומר יביע ת"שו) .הרע מעין להגן, הזה רודא העשב

 

 לחש למי שבלע עצם

יקח  ויעשה כך: .לאדם שנתקעה עצם בגרונו (א"שבת סז ע)מסכת ישנו לחש שגילו חז"ל 
חד חד נחית בלע, ": יאמר כךו, וראשעל  הניח, וי]עוף או בהמה[ המין עצם מאותו

ננעצתא כמחט, ננעלתא " :ואם זו עצם של דג, יאמר בלשון זו ".בלע נחית חד חד
 ואף בשבת מותר לומר כן. ."כתריס, שייא שייא

 

 התעמלות. ריצה קלה. טיול.

 כדי בכח הגוף על שדורס היינו, םמתעמלי אין: ")סימן שכח סעיף מב( כתב השלחן ערוך
". ומכל מקום הרגילים בהתעמלות בוקר במטרה להתענג ולשחרר את ויזיע שייגע

בריצה כדי הגוף ולא מכוין להזיע לרפואה, מותרים להתעמל בשבת. וכן הרגיל 
לשמור על כושר גופני, ולא בשביל להזיע, מותר. אבל הרגיל לרוץ בכל יום במטרה 
לרפואה, כדי למנוע מחלות לב וכדומה, לא יעשה כן בשבת, מה גם שהפסקת 
ההתעמלות ליום אחד, לא תשנה את היעילות הכללית של ההתעמלות. אולם מי 

עזר יום יום על ידי ההתעמלות, שעבר התקף לב או שיתוק בגופו, ומרגיש שהוא נ
מותר לעשות כן בשבת, כי לפחות נחשב כחולה שאין בו סכנה שמותרת לו 

 )סימן שא ס"ב. שלחן שלמה אוירבך, אור לציון, תשובות והנהגות. שבת ג שפו( הרפואה.
 

: צריך אדם להרגיל את עצמו בדברים המבריאים והמחלימים, )פרק ד(כתב הרמב"ם בהלכות דעות 
ואינו ולהתרחק מן הדברים המחלישים ומאבדים את הגוף. וכל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, 

ם, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק. וכל מי שיושב לבטח ולא מתעמל, אפילו אם שבע ומעיו רפי
, וכל ימיו יהיו מכאובים. וכתב מרן הראשון שומר עצמו להתנהג על פי הרפואה, כוחו תשש

: "לכן כדאי להשתדל ללכת ברגליו )עמוד לח(בספרו ענף עץ אבות  ל"זצוקלציון רבנו עובדיה יוסף 
 הג בעצמו. ישמע חכם ויוסף לקח.ה, לשמור על בריאותו". וכן מרן נבכל יום לפחות כחצי שע

 

וילך במקומות תו לרפואה. מותר לטייל אחר סעודת שבת בנחת, אף אם כל כוונ
 )ד קעב(צדדיים וצנועים, לבל יכשל במראות אסורים ויצא שכרו בהפסדו. 

 

 מסאז'

 )שבת ג שפז(מותר לעשות מסאז' ]עיסוי[ עם שמן בנחת ולא בכח שעל ידי כן יזיע. 

 

 דיאטה

פת בכל סעודה. אך  גרם[ 00]מותר לעשות דיאטה בשבת, ובלבד שיאכל כביצה 
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. ואדם הזקוק )ד קעג. שבת א א(אם מחמת זה, מבטל מצות עונג שבת, לא יעשה 
לדיאטה מבחינה רפואית, כגון שצריך למעט בכולסטרול ומלח וכדומה, מותר לו 

 לעשות דיאטה, כיון שעליו ליזהר בציווי התורה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
 

 שיזוף בשמש

מותר לשבת מעט בשמש בדרך הנאה, שעל ידי כך ישתזף בה, ואין בזה משום 
 )שבת ה כו(רפואה, שכן דרך הבריאים לעשות, וכן אין בזה משום צובע. 

 

 מגמגם

המגמגם בדיבורו, רשאי לתרגל את עצמו תרגילי הנשמה שרגיל בהם בכל יום, 
 ג שפז( )שבתלנשום כעשר נשימות עמוקות ולהוציא את האויר החוצה. 

 

 מדידת חום ולחץ דם

מותר למדוד לחץ דם באמצעות מד לחץ דם מכני, כיון שמדידה לצורך רפואה 
 נחשבת מדידה של מצוה שמותרת בשבת. 

 

חום מכני, ומותר לנענע ולהוריד את הכספית לצורך -וכן מותר למדוד חום במד
חום העשוי כרצועה, -, מותר למדוד בסרט מדמכניחום -ואם אין לו מד השימוש בו.

וכשמניח אותו על המצח נראות בו אותיות, וכשמסיר אותו, נמחקות האותיות. 
 )שבת ג פג. שבת ה שנב(

 

דיגיטלי. ורק אם אין שום אפשרות להשיג מודד אחר, והרופא  חום-אין למדוד במד
וישתמש [, בו סם וכיוצא]באמצעות קי קבע שמוכרחים לעשות מעקב, יפעיל אותו בשינוי

)שכח יז. שבת ג  , ואם אי אפשר בשינוי, ימדוד רגיל.]תחת הלשון כשהוא הפוך[בו בשינוי 

 פג, תטז(
 

 חום גבוה

מי שיש לו חום גבוה, מותר להניח על מצחו מטלית נקיה רטובה  -קומפרסים 
 )שבת ג שפג(במים, אך יזהר שלא לסוחטה. 

 

מעלות ומעלה, וניסה  05חולה החש ברע, ויש לו חום גבוה  -סיבת חום לא ידועה 
, אך החום עדין בתוקפו, וטרם נקבעה סיבת בזה להורידו על ידי תרופות וכיוצא

החום, מותר לפנותו לבית החולים. אבל אם אחזה אותו הצטננות רגילה, והרגילות 
 )שבת ג רמד(שיש חום גבוה בגללה, הרי הוא כחולה שאין בו סכנה. 

 

אם החולה הוא זקן או תינוק, אפילו אם החום אינו גבוה כל כך, כל שסיבת 
 )החזון איש ועוד. שבת ג רמו, רמז(החום אינה ברורה, הרי הוא כחולה שיש בו סכנה. 

 

 רנטגן

 )ד רמב(חולה שאין בו סכנה, לא יעשו לו צילום רנטגן בשבת, אלא במוצאי שבת. 
 

 מכשיר אדים

הסובל מקשיי נשימה ונצרך למכשיר אדים, יפעיל אותו קודם שבת. ורשאי לתת 
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והטעם לזה, כיון שהמכשיר עובד בכל מצב, בין כשיש בו בשבת מים במכשיר אדים קר. 
מים ובין כשאין בו מים, רק שכשיש בו מים פעולת המכשיר גורמת לחלק את המים לטיפות 

 )הגרש"ז אוירבך, באר משה ועוד. ד קכז. שבת ד רמז(א אויר. קטנות שיוצאות כאדים, וכשאין מים יוצ
 

כדי שלא יצטרך לתת מים  במכשיר אדים חם, יתן מים מערב שבת בכמות גדולה,
, כיון שהמים מתאדים ונעלמים]ם מבושליהוצרך לתת בשבת, יתן מים אם בשבת כלל. ו

ופשוט . הקל[, ולחולה יש לדעת רבים אין בישול אחר בישולים לאין זה דרך בישול, ובמבושל
 שאם יש חשש סכנה, מותר להפעיל את המכשיר ולתת מים בלי שום פקפוק.

 )הגרח"פ שיינברג. ד קכז(
 

 תחבושת עם משחה

 .]כמבואר לעיל במלאכת ממחק[ אסור למרוח משחה על תחבושת, משום איסור ממרח
שמא  מכה בשבת,הותחבושת שמרח עליה משחה קודם שבת, אסור להניחה על 

ימרח. ]אבל על ידי גוי, מותר[. ואם הניחה מערב שבת על המכה ונפלה בשבת 
אבל אם נפלה על כסא או ]שהרי זה כנתינה חדשה[,  על הקרקע, אסור להחזירה

שלחן וכיוצא בהם, מותר להחזירה. ומותר לגלות חלק מהתחבושת ולנקות את 
 )שבת ג תג(מקום המכה, ושוב לגלות מקום אחר ולנקות. 

 

מותר למרוח משחה על גב החולה הסובל מכאבי גב, או לתינוק בין רגליו, או 
לתינוק המוציא שיניים, כדי לשכך את כאביו ולהרגיעו, ובלבד שימרח היטב עד 

אבל אם אינו ]וכמבואר טעם ההיתר בהרחבה לעיל במלאכת ממחק[.  שתבלע המשחה
 )שבת ג שפד(ח. מבליעה בגוף, לא ימרח, אלא יזלף מעט מעט בלי למרו

 

 עצירת דם

מותר לתת אבקה לעצירת דם, או טיפות יוד ונוזל חיטוי להגנה מזיהום, על גבי 
 )הגרש"ז אוירבך, חוט שני, שמירת שבת כהלכתה. שבת ג תג, שבת ה כב(. פצע או צמר גפן

 

אם נוטף דם מחוטמו או מאצבעו, מותר להניח נייר טישו או בד לעצירת הדם, 
 )שבת ה יז(ואין לחשוש לצביעה. וטוב שישטוף את המקום במים קודם לכן. 

 

 וכמבואר לעיל במלאכת קורע. )שבת ג שעז( מותר לתלוש חתיכת צמר גפן מהחבילה.
 

 מניעת נפיחות

, כדי למנוע בה המכה בכף וכיוצאאדם שקיבל מכה במצחו, מותר ללחוץ על 
מאחר ואין דרך לרפאות דבר זה  התפשטות הנפיחות, וכן מותר לתת עליה קרח.

 )שבת ג שס(בסממנים, לא שייכת כאן גזירת שחיקת סממנים. 
 

 זריקה

שעושה פתח בבשר  מהואין לחשוש ל מותר להרכיב מחט למזרק בשבת ולהזריק לחולה.
האדם שהוא כבונה, שהרי תיכף כשמוציא את המחט נסתם הפתח, ואדרבה רוצה שלא ישאר 
פתח. וכשמחבר את המחט למזרק, אין בזה עשיית כלי, כיון שאין צריך לזה אומן, וגם הוא בנין 
לשעה, שמיד לאחר מכן זורק את המחט. גם אין חשש של הוצאת דם, כשהזריקה מתחת לעור 

בגדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן" בוריד. ואף כשהזריקה בווריד ויוצא דם, הרי זה  ולא
אבני זכרון, תשובה מאהבה, שערים מצויינים בהלכה, ציץ ) שמותר, כמבואר לעיל בדיני בישול בשבת.

 אליעזר, שמירת שבת כהלכתה ועוד. שבת ג שעד(
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 מלאכה על ידי גוי

כיון שהאיסור  ות האסורות מן התורה לצורך חולה.מותר לומר לגוי לעשות מלאכ

כגון, לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, הוא מדברי חכמים, ובמקום חולי לא אסרו חכמים. 
דליק תנור חימום ותאורה. לנסוע להביא תרופה, או להרתיח מים להכין תה, או לה

רעו ס"א. שבת ג  )סימן. וכיוצא בהם מים החמיםמהחימום והבריא ליהנות הגם  רשאיו

]ואם אין שם גוי, רשאי הישראל לעשות מלאכות אלו לחולה, על ידי  שנו, שסא, תטז, תיז, תפב, תפג. שבת ו קכב(
 [)שבת ו קמא(גרמא. 

 
מותר לרופא לנסוע עם נהג גוי בלבד, לצורך טיפול בחולה שאין  -נסיעת הרופא 

 )שבת ג רנג(בו סכנה. ובגמר הטיפול, רשאי לחזור עם הנהג הגוי לביתו. 
 

 בישולי גויים

תבשיל שבישל גוי ואף שאסור לאכול ] מותר לומר לגוי לבשל לחולה שאין בו סכנה.
 לא נאכל חי, כמו תפוח אדמה, עוף ובשר גםואם התבשיל עולה על שלחן מלכים  ,אפילו ביום חול

מכל מקום בשבת שאין ברירה אחרת, התירו  ,"(בהלכה ובאגדה חוברת "כשרות המטבח) וכיוצא בזה.

, אלא רק ף המאכלאיסור בגוהואיל ואין  אכילתו, עלהחולה ומברך  .[חכמים לצורך חולה

ומכל  . חזו"ע אבלות א ע(המאירי, הריטב"א ,הרא"ה). מעשה שבת, ומעשה זה נעשה בהיתר משום
אין לבריא לאכול מתבשיל זה, משום איסור בישולי גויים. ואף לחולה עצמו  מקום

 )שבת ג תיז, תיח( לו.בשל שיהודי י אפשרעתה כיון ש אסור לאכול מתבשיל זה לאחר השבת.
 

, הוא דוקא כשבישל הגוי בביתו, אבל זה במוצאי שבתאיסור אכילה מתבשיל 
בבית היהודי או בבית חולים יהודי, מותר לאכול ממנו לאחר השבת  אם בישל

ל מותר כדעת הראשונים שהתבשישמא  ,כי יש כאן ספק ספיקא בין לחולה בין לאחרים.
 תיח()שבת ג  בישולי גויים בבית הישראל.איסור למוצאי שבת, ושמא אין 

 

בישול, היה בהיתר הכיון שעצם  ו.ליהגעלן צריך שבישל בו הגוי לחולה בשבת, איכלי 
כל שכן הכלים, מותר למוצאי שבת, ו אפילו התבשיל עצמושמא  ,יש כאן ספק ספיקאוגם גמור. 

 (, תכא)שבת ג תיז, תיח ., אין צריך הגעלהבישולי גוייםהלכה כדעת הראשונים שכלי שמא ו
 

כגון , נאכל חי[שאינו עולה על שלחן מלכים או ש] איסור בישולי גויים ואין בתבשיל ש
אף אם הבריא החולה בשבת, מותר לו להמשיך לשתות  ,בישל הגוי לחולהקפה ש

 )שבת ג תיז(. ולשתות תיראחר, יש להבריא אדם ל מהקפה, כיון שנעשה בהיתר. ואף
 

 לחולה או לבריא אסור, בשבתשיש בו סכנה  לחולה המבשל (בס" שיח סימן)כתב מרן השלחן ערוך 
ישראל בדוקא ש שו"ת אמרי בינהכתב בו. בשבילו ירבה מאגזירה ש, לאכול ממנו סכנה בו שאין

 ,שלא התירו לו לבשל אלא לצורך פיקוח נפש ,ואצל' היא חויהד'השבת אסור, כיון ששבישל 
 לא כן .ירבה לצורך הבריא אנו גוזרים שמאלכך בהחלט,  הוא אסורבתבשיל הריבוי  ממילאו

ירה אמ איסוררו חז"ל לא גזולם עמכי , לגמרי אצלו 'הותרה'השבת היא  ,לחולהכשהגוי מבשל 
, והרי זה דומה ליום טוב שמותר להרבות בשילריבוי התאין איסור ב ממילאו, החול לצורךלגוי 

הבישול ביום טוב הוא היתר גמור ולא דחוי כמו  כי ,חתיכה אחת אלא אוכלאף שאינו בתבשיל, 
 .אוירבך בשלחן שלמהו שו"ת נחפה בכסףוב ,רש"שמבואר בוכן  נפש.פיקוח בשביל שהותר רק בשבת 

 

 מעלית שבת

ובפרט  ]בין במעליות הישנות ובין במעליות החדשות[,מותר לעלות או לרדת במעלית שבת 
 א תקצו, תקצח(")ח. בזה במקום צורך כחולה ויולדת וכיוצא
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 ברית מילה בשבת  
 מילה דוחה שבת

והגם שבעשיית המילה כרוכות כמה תינוק שנולד בשבת, מלין אותו בשבת הבאה. 
השמיני ימול בשר  וביום: ")ויקרא יב ג(מלאכות האסורות בשבת, מכל מקום בהיות ואמרה תורה 

 שבת קלב ע"א(מסכת )ערלתו", ולא אמרה "בשמיני ימול", דרשו חז"ל 'וביום' לרבות אפילו בשבת. 
 

 תינוק חולה

לא הותר למול תינוק בשבת אלא דוקא ביום השמיני ללידתו, אבל אם היה חולה 
 )שבת ג שנב(ודחו את המילה לאחר יום השמיני, אין מילתו דוחה שבת. 

 

תינוק שחלה, כגון שהיתה לו צהבת גבוהה ונדחית מילתו, והבריא ביום חמישי, 
יר, אין מלין אותו להתגי שישי. וכן גר העומדחמישי ולא באין מלין אותו לא ב
שישי, כיון שבשלושת הימים הראשונים למילה, הכאב גדול, לא בחמישי ולא ב

ויש חשש שיצטרכו לחלל עליו שבת, ונמצא שגרם לחילול שבת. ומטעם זה, אין 
כן פסקו הרשב"ץ,  מלין אותם גם יומיים לפני כיפור, אבל יומיים לפני יום טוב, מותר.

הגדולה, בית לחם יהודה, הגר"ח בן עטר בספרו ראשון לציון, מהר"י עייאש, מרן החיד"א, בית יוסף, הט"ז, כנסת 
מהר"א שמאע, ערך השולחן, מחזה אברהם, עדות ביעקב, רב פעלים, נהר מצרים ועוד. וכן כתבו עוד כמה מגאוני 

הר"א גרינוואלד ועוד. וכתב אשכנז, תפארת למשה, זכרון יוסף שטיינהרט, חתם סופר, יד הלוי, מטה לוי, דעת כהן, מ
 בספר ברית אברהם, שבהרבה קהילות בארצות אשכנז נוהגים להחמיר כן כדעת הרשב"ץ. )שבת ג שנב. ד שנד(

 

 נולד בניתוח

 )ד שכה(תינוק שנולד בשבת בניתוח, אין מלין אותו בשבת, אלא ביום ראשון. 
 

 נולד מהול

 )ד שלז(. בת, אלא ביום ראשוןתינוק שנולד מהול, אין מטיפים ממנו דם ברית בש
 

 ספק נולד בשבת

אם יש ספק אם השבת היא היום השמיני ללידתו, דוחים את המילה ליום ראשון. 
, לילה[ ספקיום הוא ספק ]שזמן זה על כן, תינוק שנולד ביום שישי בזמן בין השמשות 

או  אין מלין אותו בשבת, כיון שיש ספק אם היום השמיני ללידה הוא ביום שישי
התינוק נולד מעט לפני השקיעה שזה יום שישי  אםאם יש ספק  ,בשבת. וכן
מעט לאחר בין השמשות, שזה שבת, מלין אותו ביום בבין השמשות, או בודאי, או 

 )ד שלח, שמא(ראשון. והוא הדין בכל זה לבין השמשות של מוצאי שבת. 
 

אם נראה שהלידה תהיה סמוך לשקיעה, ישימו לב היטב לראות מהי שעת הלידה 
המדוייקת, כי תינוק שנולד בליל שבת, אין מלין אותו בשבת, אלא רק אם נולד 

דקות רגילות.  26]בדקות זמניות. בחורף בערך: כשמונה עשרה דקות וחצי לאחר השקיעה 
דקות, ובין  10מיל הוא הרמב"ם שדעת הלמפני שחוששים דקות רגילות[.  10ובקיץ בערך: 

 ,כהרף עיןשיעורו דקות. ולרבי יוסי בין השמשות  24השמשות שהוא שלושת רבעי מיל, הוא: 
ומתחיל כחצי דקה לאחר בין השמשות הנזכר. ובצירוף שיטת רבנו תם שעד שלוש מיל ורבע 

לחילול להחמיר ולחשוש דקות וחצי[ לאחר השקיעה עדין יום גמור, נמצא שיש ספק ספיקא  04]
לאחר השקיעה, כי שמא כרבנו תם שעדין הוא יום גמור, ושמא דקות  24-שבת, כל שנולד ב

דקות זמניות שלאחר השקיעה,  24.0כהרמב"ם שעדין הוא בין השמשות, אבל כשנולד לאחר 
 א תשנד("לא. ח מןי סילק פח אות כד, ח מןט סילק מא, ח שו"ת יביע אומר חלק ז סימן) ימולו בשבת.
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הנה רב ומו"צ ו: (0הערה  מא ז סימןלק הנדפס מחדש חיביע אומר שו"ת ) וכתב מרן הראש"ל זצוק"ל

בני ברק העיר לאחר הוראתי, שאין כן מנהגם למול בשבת כאשר נולד בשעה זו. ותמהתי עיר ב
ולא ענף עליו אז, שמאיזה מקום בא להעיר נגד הפוסקים, ומה לי במנהג כזה שאין לו שורש 

הרי זה דבר התמוה לרבים להורות כנ"ל. ונוראות נפלאתי  ,בפוסקים. ושוב טען שכיון שכך נהגו
עליו שהוא הוא המורה דבר התמוה לרבים המבינים ויודעים פסקי הלכה. ואמנם הן רבים עתה 
עם הארץ, צריך ללמדם תורה ולא להשאירם בבורותם ובבערותם, ולומר שהמורה כהלכה הוא 

למעשה והלכה ל. והעיקר וכו' דבר התמוה לרבים, פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה מורה
כאמור, וכן המנהג. ואמנם ראיתי שסברתו מאיש לוקחה זאת, הוא החזון איש שהחמיר בזה 

דקות לאחר השקיעה שאז הוא צאת הכוכבים לשיטתו,  00-בבני ברק שאין למולו אלא כשנולד כ
דקות הייתי  24וזה ברור. והנה, אף אם היו רק  וד לדחות מילה בזמנה.דבריו שום יסאבל אין ל

מתיר למולו בשבת, שכל זה לחומר איסור שבת, כי בלאו הכי אנו קבלנו הוראות דעת מרן שדי 
 דקות אחרי השקיעה. ע"כ. 25.0-ב
 

 ההכנות למילה

כן השבת נדחית רק מפני ביצוע המילה עצמה, אבל לא לצורך ההכנות למילה. ול
ה. ואם אין זהיתר ל , איןאת המוהל ברכב ואאת התינוק  הביאאם יש צורך ל

 )ד שיח( .ברירה, ידחו את המילה ליום ראשון
 

 הוצאה מרשות לרשות

דרך ]רשות היחיד[ עיר שאין בה עירוב, מותר לומר לגוי להביא את התינוק מהבית 
 כדי למולו שם. ,]רשות היחיד[ רשות הרבים לבית הכנסת

 
, כי המוציא חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד ורק עובר דרך רשות הרבים מבלי בזה והטעם

רי סורה מדרבנן, אם כן היאמירה לגוי א גםאיסורו מדרבנן. ולדעת רוב הפוסקים לעצור בדרך, 
 )יבי"א חלק י"שבות דשבות במקום מצוה" שמותר, כמבואר בהרחבה להלן בדיני אמירה לגוי  זה

הרי זה איסור תורה של הוצאה מרשות  ,ואף שאם יתעייף הגוי וינוח ברשות הרבים. לב( מןסי
הו על כך אלא הגוי עשה מדעת עצמו ם, מכל מקום כיון שהישראל לא ציוהיחיד לרשות הרבי

 ל"זצוק "לוכן היה מעשה אצל מרן הראש)הגר"ז, בית הלוי, הגרשז"א(  נוחיותו, הרי זה מותר.צורך ל
בהיותי בחוץ לארץ, נשאלתי במי שיש לו בן למולו בשבת, וברצונו  וזו לשונו: בביקורו בברזיל,

למולו בבית הכנסת, ברוב עם הדרת מלך וכמנהגם בימי החול, כיצד יוליך את התינוק לבית 
ינוק ולהעבירו על ידי משרתת הכנסת ולא יעבור על איסור הוצאה? והוריתי להתיר ליטול הת

ת שכן היה מעשה רב אצל הגאון מסטאמר זצ"ל בבית מדרשו . וכתב בשו"ת נשמת שבגויה
 )שבת ג תעב(שהובא תינוק בשבת על ידי גוי למולו, משום ברוב עם הדרת מלך. 

 

 דחיית מילה בחשש חילול שבת

מוהל שנתבקש למול ביום שבת, ויודע שבני המשפחה מחללי שבת, ויביאו מכשירי 
צילום והסרטה, רשאי לאיים עליהם מראש, שאם יעיזו להביא מכשירים אלו, 
הוא לא ימול את בנם בשבת אלא ביום ראשון. ואם בא ביום שבת וראה שבכל 

חות על הפרצה זאת הביאו מכשירי צילום, רשאי לגדור גדר ולעמוד בפרץ ולמ
 )ד שיט(בחומת השבת, וידחה את המילה ליום ראשון. 

 
להורות יודע שבני המשפחה יבואו ברכב, פעמים שיש ברית מילה שחלה בשבת, ו

בתור הוראת שעה לדחות את המילה ליום ראשון, כדי למנוע חילולי שבת להם 
הבן להחליט ברור שאין רשאי אבי אך  ., בעוונות הרביםהצפוייםרבים ונוראים 

 ת.אול מורה הוראה מפורסם הבקי ומוסמך להורודעתו, אלא חובה עליו לשזאת ב
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שהתינוק ביום שישי בני משפחתו שיאמר ל והנכון לב( יח" "א)מהרש"ג, שבט הלוי ועוד. יבי
ם ברית בשבת, ולאחר שבת יאמר להתהיה לא ברור אם חש בטוב, וכל כך לא 

 שמעתי ממרן הראש"ל זצוק"ל()כן  בשבת.אותו שהבריא ומלו 

 

 עפר

 שלא יהיהכדי רלה בעפר. ויכין עפר קודם השבת, אחר המילה נותנים את הע
לעפר, אך גם אם לא עשה כן, מותר ובעוד הערלה ביד המוהל, יזרקה מוקצה. 

 )שבת ג סח( .מימי התנאיםעוד כן נהגו ש ויש בזה מצוה, הואיל להרימה כדי ליתנה בעפר,
 

 דם המציצה

אחר שהמוהל מצץ את הדם ממקום המילה, מותר לו לרוק את הדם לכלי שבו 
ואף שבארנו לעיל במלאכת לש, שנתינת מים לבד בקמח,  העפר, ואין לחוש לאיסור מגבל.

אסורה מדרבנן, מכל מקום כאן שאינו נותן ממש בידיו, הרי זה "פסיק רישיה דלא ניחא ליה 
ובפרט שאין ברקיקת דם המציצה בעפר שיעור של  .כמבואר בהרחבה לעיל בדרבנן" שמותר,

, משנה )שואל ומשיב, בית מאיר, זכר שמחה, כורת הברית לרבי אליהו פוסק, יד שאול, עץ חיים, קרן לדוד מגבל.
 . שבת ד רפז(שכא ס"ק נז( ועודסימן )ברורה 

 

 כלי המילה

שירצה,  בסיום ברית המילה, מותר לכתחילה למוהל לטלטל את כלי המילה למקום
אף שהניחם כבר מידו. ויקנח גם את הכלים מדם, פן תעלה בהם חלודה ויסתכן 

מכל מקום  ואיך יטלטלם? ואף שסתם כלי מילה הם מוקצים מחמת חסרון כיס, הנימול הבא.
כיון שידע שצריך להשתמש בהם בשבת, לא  ,במקרה זה שבבין השמשות הם לא היו מוקצה

התוספות, הרמב"ן, רבנו ירוחם, הרמ"א, הרש"ל, אליה רבה, הש"ך, פרי מגדים, כן דעת הוקצו גם לשאר היום. 

דברי מרדכי פרידברג, חכמת אדם, הלכה ברורה, חוות יאיר, עמק הלכה, שאלת יעקב, יוקח נא, חתם סופר, פחד 

. וכתב הגאון ממונקאטש שכיון שהרמ"א יצחק, קרבן נתנאל, שלחן גבוה, ערוך השלחן, רב פעלים ועוד
קרה ופשוט שאם ] )שבת ג נט. שבת ה כב( כהרמב"ן, אין להוסיף על זה חומרות.לטלטלם התיר 

, כיון שמצות ולטלטל את הכלים חייב למולשקשו מהמוהל במפתיע לערוך ברית מילה בשבת, יבו
 [)עיין שבת ג קכה(המילה מהתורה דוחה לאיסור מוקצה מדרבנן. 

 

 קידוש

. שחרית של שבת שבברית, יוצאים גם ידי חובת קידושבברכת הגפן על כוס היין 
על כן, קודם שיברך, יודיע לציבור שיכוונו לצאת ידי חובת קידוש. והמברך עצמו, 

כמו  גרם[ 02]לא די שישתה מעט יין כנהוג בכל ברית, אלא לפחות רוב רביעית 
 18] בכל קידוש. ומאחר שאין קידוש אלא במקום סעודה, עליו לאכול כזית עוגה

. ושאר גרם[ 45]כדי לצאת ידי חובת קידוש, או שבקידוש ישתה רביעית יין  גרם[
 הקהל, יוצאים ידי חובת הקידוש אף בלי טעימה מהיין, ובלבד שיאכלו כזית עוגה.

 .(יש מקום להדר לקדש קודם על הייןאם  (,שנא)עמוד תעניות  ארבע ע"עיין חזו)בית יוסף סימן רעג. שבת ב קלח. ו
 

הטועמים מהיין, פטרו את שאר המשקים מברכת שהכל, אבל פשוט שלא פטרו 
 את המאכלים שברכתם שהכל. ומי שלא טעם מהיין, עליו לברך על המשקים.

 

יש לשים לב קודם הברית לדיני "קידוש במקום סעודה" המבוארים לעיל, כי 
הכנסת באולם בית נמצא פעמים והברית מתקיימת בבית הכנסת, והכיבוד לקהל 

 או בחדר אחר שלא נראה ממקום הקידוש, ואין יוצאים כך ידי חובת קידוש.
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 המשטרה והצבא בשבת  
 שאלת רב

חובה קדושה על המשטרה והצבא להתייעץ עם רב מורה הוראה, על כל הקשור 
. )ד רפז(לחילולי שבת במסגרת תפקידם, שפעמים רבות אין זה בכלל פיקוח נפש 

, יתייעץ עם רב אם ומכבי אש או בצבא קבע ,במשטרהובכלל, הרוצה לעבוד 
כדאי לו הדבר, מאחר ויכול להיכשל בחילולי שבת רבים ללא סיבה מוצדקת 

 .ידועבהלכה, כ
 

 סירוב פקודה

שוטר שקיבל פקודה להסיע עצירים בשבת, או כל פקודה אחרת הכרוכה בחילול 
שבת שאינה לצורך פיקוח נפש, עליו לשמוע לפקודה של בורא עולם שציונו לשמור 
את השבת, ולסרב לפקודת המפקד אשר גם הוא חייב לשמוע לפקודת בורא עולם, 

 ,פצה אותו בפרנסה טובהי יפטרוהו מעבודתו. והשם יתברךשואפילו מאיימים עליו 
 )ד רפט(כי השבת היא מקור הברכה. ויזכור , בריווח ובנחת, בהיתר ולא באיסור

 

 מסירת פרטים

יודע , ווכדומה מי שהתבקש משוטר יהודי לתת פרטים על סיבות דליקה שפרצה
הוא מסייע מאחר ואפילו אם יאיים להענישו,  שהשוטר יכתבם, אסור להשיב לו

 )ד שסז(ל שבת. וליחבידי עוברי עבירה של 
 

 

 השבת שומרת על שומריה

ששם יין,  מרתףו בית מרזח בעיר דאטנו שבמחוז קובנה, היה לוגר ד ונכבד מא יהודי
וחה, קבע עיתים וחי האיש חיי כבוד ור .לשתות ולהשתעשע פולנים התאספו אצילים

 ומכיריו.לתורה, והיה נכבד בעדתו ורצוי לכל יודעיו 
 

, כששבו צבאות רוסיה מוורשה, עבר גנרל (2452) אחרי המרד הפולני בשנת תקצ"א
בהיות הגנרל עייף ויגע מעמל  .אחד עם גדודיו דרך העיר ההיא, והגיע לשם בשבת
 תו עם כסף אל היהודי לקנומשרתהדרך, ובשמעו כי בעיר נמצא בית מרזח, שלח את 

: "שבת היום, ובית מסחרי סגור סירב למכור לו באמרו היהודי אבלבקבוק יין טוב. 
שלח הוא שב ריקם, ולגנרל חרה מאד.  משרתבשבת, משא ומתן אסור עלינו בשבת". ה

היהודי השיב גם להם: "לי  בפקודה נמרצת שימכור לו יין. יהודישני חיילים לומר ל
למסור לו  - , זאת אוכל לעשותחפץואם הגנרל ! אסור למכור ולסחור בשבת קודש

אסור לי  - כל אשר לבו חפץ. אבל אניאת את המפתח של החנות, ויקח מעצמו 
 למכור בשבת קודש".

 

אנשי הצבא מסרו את תשובת היהודי לגנרל, ורגשי התפעלות החלו להתנוסס בקרבו. 
!", אכנו נפש - אם חצוף הוא". עמוד על טיבוחליט ללכת בעצמו אל היהודי ולהוא ה

אולי  -מצד שני איש יהודי יעיז להשיב פני ריקם?! אך יתכן שהבלבו, "כך חשב הגנרל 
 ?מוכן הוא למסור את המפתח והחנות כולה לרשותיעד כי , עמובאמת טעם נכון 

 

אל בית היהודי, התפעל והתרגש לראות בית נאה ומואר בכל פינותיו,  הגנרל בבוא
ל ומבצבצת מכל פינה. כהנקיון וסדר נפלא שוררים בו, וקדושת השבת מרחפת על 

מנורות רבות דולקות, והשולחן ערוך ברוב פאר. האיש בעל צורה אצילית, וכל בני 
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 .ביתו מלובשים הדר, מזמרים זמירות שבת קודש בהשתפכות נפש עצומה

 

בנחת: "מדוע לא תמכור לי יין? היודע אתה כי הנני גנרל גדול בתוארי הגנרל שאל 
היהודי: "יודע אני, אדוני הנכבד. אבל  נה" ע!?לסרב לילא תחשוש  כבוד מרובים, ואיך
אחד, שהוא גדול ונכבד ומרומם ממך, וגם מהמרוממים והנעלים  ,הלא ישנו בעולם

 היהודים, ה עלינוווהוא מצו .הלא הוא הקב"ה שגם המה חייבים לשמוע לו ,אשר עליך
 , אחר שזכיתישמעני אדוניתאבל  עשות?לבשבת, ומה יכולתי  ערוך משא ומתןלשלא 

 ,ד לכבדך בתור אורח נעלה, אבל לא בתור קונהוזה, הנני מאושר מאכלכבוד גדול 
 .לכבדני ולסעוד עמנו. יאמר כבודו באיזה סוג יין יחפוץ, ואצוה להביאהואל נא לכן 

 

בקשתו להסב עמו עתר לנשר נפשו, וווי ו של היהודילב םעל תו מאוד הגנרל השתומם
אכלי שבת של היהודים, בדגים מהו גם בו, כבדהטוב ושת ביאו לו ייןה. לשולחן

מטבע זהב הגנרל לפני היפרדו, לקח  שבע רצון. הממולאים ולפת, ונעם לו מאד, והי
בעל הבית ואמר: "חלילה לי מלקחת  ענהשתה. ש הייןלתת אותה תמורת גדולה, ובקש 

שלי, בכך העונג והכבוד כולו ש לך אמרתימראש א והל !כסף מכירה בשבת קודש
רשם  ,פנקסו הקטן את לקחוהשר התפעל  אורח נעלה כמותך כבדני להתארח אצלי".ש

 בהדרת הכבוד. מנופרד מנ, ושל היהודי למזכרת כבוד והערכה שמואת 
 

מספר, כאשר נתפס ראש המורדים הפולנים קאנארסקי, ועשו חיפושים  יםאחר שנ
בניירות שלו, נמצא כתוב בהם שהיה נוהג להתאסף עם אצילים בבית המרזח של 

ובילוהו הבעל בית המרזח, ו יהודיקחו את המיד הגיעו שוטרים ול. דאטנו היהודי בעיר
 חמורים. ותרשם במאסר מובדל מאנשים, כאחד האסירים הישם הולוילנה, 

 

לשר הממונה על כל  נעשה גנרל שספרנו אודותיו אותו במשך השנים האלה,ובינתיים 
והנה להפתעתו בית הסוהר שבוילנה, סייר בל. ביום מן הימים הגיע בתי הסוהר במדינה

בתמהון: "מה לך  המפקח-אותו הגנרל שאל .את היהודי בעל האכסניה הוא פוגש שם
. על מה הושיבו אותי כאן , לא אדעאדוני : "כמוך כמוניודיענה היהפה יהודי נכבד?" 

 ,"גם חקירה ודרישה לא נעשתה עדין, ולא אדע על מה יאשימוני". "הרגע יהודי נכבד
 ".תצא לחופשיאני אזרז לעשות בדיקה, ואקוה כי לא ימצאו בך עוון, ו" הרגיעו המפקח,

 

קשר עם ראש המורדים נתפס בעוון היהודי והנה התברר כי  ,השר הזדרז ובדק
קאנארסקי. אסף השר את שרי המועצה, ואמר: "על היהודי הזה אני ערב שנקי הוא 

הוא, ומאין לו לדעת מזימת אורחיו ומבקריו?! אני הנני מכירו  המעוון מרד. בעל אכסני
לצדיק תמים", ויספר להם את כל המאורע שקרה אתו. חברי המועצה התפלאו לשמע 

 ו להוציאו לחופשי.הסיפור הזה, ומיהר
 

לא רצה לסמוך על מעשה  אךעל הנס שנעשה לו,  שמח שמחה גדולהכששב הביתה, 
 .ארץ ישראל לארצנו הקדושה להעל אשר לו, וכמכר את ביתו ומיד סים יותר, וינ

 

 

 גניבה

גנב שנכנס לבית ואי אפשר להבריחו, מחשש שמא יתקוף את הנמצאים שם, מותר 
להזעיק משטרה. אך אם ברור ללא ספק שהגנב לא יתקוף ולא יסכן חיי אדם, 
אסור לחלל את השבת אפילו אם רואה שגונבים את כל ממונו. וזהו שאמרה 

דהיינו אפילו ", מאודך ובכלתורה "ואהבת את ה' אלהיך, בכל לבבך ובכל נפשך 
קשה זה, שכרו כפול ומכופל מאת השם  נוטלים את כל ממונך. ואם יעמוד בניסיון
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. ומכל מקום מותר להיאבק עם הגנב, אף אם יווצר על ידי זה מצב של יתברך
 )ד רפח(. פיקוח נפש, ויצטרכו לחלל את השבת

 
ש אם ברח הגנב, אין להזעיק את המשטרה שירדפו אחריו, שהרי אין בכך חש

 )ד רפט(. פיקוח נפש. אולם רשאי להקים קול צעקה, כדי שאנשים ישמעו ויתפסוהו
 

 הסגרת גנב

גנב שנתפס בשבת, אין למשטרה להסיע אותו ברכב לבית המעצר, כיון שאין זה 
בכלל פיקוח נפש, ויכולים לקשור את ידיו ורגליו באזיקים באופן שלא תהיה לו 

לשוטרים לקחת טביעת אצבעות מהגנב בשבת, אלא אפשרות לברוח. וכמו כן אין 
 )ד רצ( .ימתינו למוצאי שבת. והוא הדין בכל זה אפילו ברוצח שנתפס בשבת

 

 מריבה

אם פרצה מריבה בין אנשים, ואי אפשר להרגיע את הרוחות, וקיים חשש של 
, ]אך אין השוטר רשאי לחזור ברכבושפיכות דמים, יזעיקו משטרה שיבואו מיד להפריד. 

אבל אם אין חשש פיקוח נפש, חלילה לחלל את אלא עם נהג גוי, וכנ"ל לגבי רופא[. 
שיעורי תורה ומוסר במקומות אלו, כדי שהמאור שבתורה  פתוחהשבת. וישתדלו ל
 )ד רפט. שבת ג רנה(יחזירם למוטב. 

 

 מחבלים

המוצא חפץ חשוד ויש חשש או אנשים חשודים, ויש חשש שהם מחבלים,  הרואה
. כדי למנוע אפילו ספק סכנת נפשותחייב להזעיק את המשטרה, חומר נפץ,  שזה

 )ד רצא(
 

 הודעה למדור נפגעים

קצין צבא שהתבקש מהשלטונות להודיע למדור נפגעים על כל מקרה של פצוע 
או הרוג חס ושלום, אין לו להודיע על כך בשבת, אף אם אין בהודעה זו חילול 

 )ד תטו(שבת, שהרי גורם להם לחלל את השבת ללא שום תועלת. 
 

 

 ...שבת השדכנית

, איננו "דתי", אבל יש לו לב יהודי חם. בשלב חייל לקראת סוף השירות הצבאי -קובי 
אבל שבת  -איננו נוסע בשבת. אמנם איננו חוזר בתשובה  -מסוים החליט שהוא 

הוא שומר. סמוך לראש השנה, שהה בפעילות מבצעית של שמירה על אחד היישובים 
בשומרון. לקראת שבת, שהיתה מחוברת עם שני ימי ראש השנה, היה אמור להשתחרר 

לצוות החיילים וקובי ממתין  -תו לשלושה ימי חופשה. והנה מגיע יום שישי בצהרים לבי
גיע רק כעשרים דקות לפני מוהצוות  -לף והזמן חולהחליף אותו.  שאמורים להגיע

לא יודע מה לעשות. קובי  שגרם לעומס תנועה. ,כניסת השבת, עקב מטען חשוד באזור
יפסיד  -מפרכים של פעילות! אם ישאר כאן כל כך ציפה לחופשה הזו לאחר שבועיים 

קיבל על עצמו שלא לנסוע הרי והוא  ,ודאי יחלל שבתוב - אבל אם יסעאת חופשתו, 
לשבות שאר נאלא  ,לאחר מחשבה, החליט שהוא לא יוצא ולא מחלל שבת !בשבת

אחד החיילים הציע לו להתחלף  .מבלי שיעשה פעילות מבצעית ,בישוב עם הצוות שהגיע
, שהוא יסע וקובי ישמור במקומו, וכך יוכל לאחר מכן לקבל חופשה. אבל קובי עימו



ת  |   777 ב ש הה ד ג א ב ו ה  כ ל ה  ב

 
"אני לא לוקח על עצמי אחריות של חילול שבת של אדם  -לא הסכים אף לזאת 

אחד התושבים על ידי הוא נשאר בשבת וראש השנה בישוב, שם הוא הוזמן  "!אחר
 .ומרי תורה ומצוותשאר במחיצת אנשים שילסעודות השבת והחג, ושמח שזכה לה

במשפחה שהתארח שאל שאלות, התעניין במצוות, ונהנה לשמוע דברי חכמה מתורת 
באחד מימי השבוע ניגש אליו בעל הבית שאירחו  בצאת השבת והחג חזר למשמרתו. .ה'

הוא לכן וולב יהודי חם, ת טובות מידושיש בו  ןהבחי הואואמר לו ש ,בראש השנה
וכמובן שבעזרת ה' יתחזק יותר בתורה ובמצוות. מעוניין להציע לו את אחותו לשידוך, 

ומיד לאחר שהשתחרר . הבחורה מצאה חן בעיניו, פגשיהוא הסכים, והחליטו לה
, כשהוא הולך ומתחזק בשמירת התורה והמצוות. כך זכה להקים בית מהצבא התחתנו

לבנים ובנות זרע ברך ה'. השבת השיבה  נאמן בישראל עם אשה טובה והגונה, וזכה
 )שבת כהלכה(לעולם הזה ולעולם הבא.  -לו כגמולו רוב טובה וברכה 

 

 
 

 דיני אמירה לגוי בשבת  
 שבות -אמירה לגוי 

התורה בין אם הוא לעשותו בשבת, בין אם הוא אסור מכל דבר שאסור ליהודי 
 -בלשון חז"ל: "אמירה לגוי  אסור מדרבנן, אסור לומר לגוי לעשותו. וזהו הנקרא

הוא שם כללי לאיסורי ושבות "שבות", ם האמירה לגוי היא שבות". דהיינו עצ
בת קלה בעיני העם, ויבואו לעשות , כדי שלא תהיה השזאתשאסרו והטעם דרבנן. 
את , אסור לומר לגוי אפילו בימי החול שיעשה מטעם זהומלאכות בעצמם. את ה

פרטים דלהלן, כי לצערנו ישנם אנשים כל הלשים לב לעל כן, יש מלאכתו בשבת. 
שנפרץ אצלם דבר זה, ומחוסר ידיעה מקילים לומר לגוי ככל העולה על רוחם, 

 )הרמב"ם. שבת ג תכג( אט מגיעים לזלזול בקדושת השבת. ואט
 

 בין השמשות

איסור אמירה לגוי הוא דוקא כשעושה את המלאכה בשבת עצמה, אבל בבין 
מותר לומר לגוי לעשות דבר לצורך  ערב שבת או של מוצאי שבת,השמשות של 

השבת או לצורך מצוה אחרת או כשהוא טרוד מאוד בדבר, וכגון שאומר לגוי 
 )סימן רסא סעיף א, סימן שמב סעיף א. שבת ב שמט(להדליק את האור בבין השמשות. 

 

כרח עתה , יולדת שילדה בבית החולים סמוך לשבת, ובעלה ששהה עמה מועל כן
בין השמשות עם נהג גוי, עם ילדיו בשבת, רשאי לחזור ב להיותכדי לחזור לביתו 

שברור לו שיגיע קודם צאת הכוכבים. ואף אם ביתו חוץ לעיר, ויש מרחק ל כ
ועיין בזה עוד לעיל בדיני היציאה מחוץ לעיר, בענין  )שבת א רפג(מותר.  מטר[, 165]אמה  1,555-יותר מ

 תחומין של י"ב מיל בזמן הזה, אם הם מהתורה או מדרבנן.

 

 הנאה ממלאכת גוי

שהדליק את האור כדי להדיח שעשה מלאכה לצורך עצמו, כגון גוי  -לצורך עצמו 
מלאכת כלים, אף שהכלים הם של הישראל, מותר לישראל ליהנות מאור זה, כיון ש

פת לעצמו, אין  ואולם בדברי מאכל, כגון שאפהלצורך עצמו.  ההדלקה היתה
בדברי מאכל החמירו כי  לישראל לאכול מזה אלא רק לצורך מצוה כסעודת שבת.

שכה  ס"א, רעוסי' ) אדם להוט יותר, ויש חשש שיאמר לגוי שיעשה כן בשבת אחרת.ו מאחריותר, 
 ס"ד, ומשנ"ב. שבת ו קלד(
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גם אם עשה הגוי מלאכה לצורכו ולצורך הישראל, מותר  -עצמו וישראל לצורך 
ליהנות ממנה. למשל: בית הארחה שהמלצרים בו הם גויים, וארע בו קצר חשמלי 
בליל שבת וכבו האורות, מותר ליהנות מהתיקון שנעשה על ידי המלצר הגוי, כיון 

 בת ג תלד. שבת ו קכג()ששגם הוא נהנה מהאור, שלא נוח לו לאכול ולהגיש בחושך. 
 

התורה לצורך ישראל, אסור גוי שעשה מעצמו מלאכה האסורה מן  -לצורך ישראל 
לגוי לעשות לו הישראל ליהנות ממנה בשבת, מחשש שמא בפעם אחרת יאמר 

לאותו אדם שבשבילו נעשתה המלאכה,  -נן מלאכה האסורה מדרבמלאכה. אבל ב
 )שבת ג תלב. שבת ו קכב, קלא(אסור ליהנות ממנה. אבל לאחרים, מותר. 

 

בו , אף אם מחה בה גוי שעשה מלאכה לישראל כהדלקת נר וכיוצא -מחה בו 
, כי סוף סוף נעשתה המלאכה בשבילו. מנהשלא יעשה, אין לו ליהנות מהישראל 

)כן פסקו: התשב"ץ, מטה יהודה, בלעדי הנר, לא יעשה.  םועל כן, דברים שלא יכל לעשות

 . שבת ו קלג(ק הנר לצורך הישראלודל, שהרי סוף סוף הרוך השלחן שהמתיר בזה הוא תמוהחיי אדם. וכתב ע

 

הגם שאם גוי הדליק לצורך ישראל, אסור ליהנות מאורו, מכל  -במקום מצוה 
כיון שמצוות לא ניתנו כדי ליהנות  מקום לצורך מצוה, כתפילה ולימוד תורה, מותר.

בהם את הגוף. ואף שהלומד תורה ומקיים מצוות כהוגן, אי אפשר שלא יתמלא שמחה, כמו 
ֵדי: "(ט יט ליםיתה)שנאמר  ו  ק  ִ ִרים ה' פ  י ,ְיש ָּ חֵּ מ ְ "? מכל מקום אין זו הנאת הגוף אלא שמחת ֵלב ְמש ַ

הנפש. ואין לחשוש שמא יאמר פעם אחרת לגוי להדליק, כי לא חוששים שיעשה מצוה הבאה 
אור זרוע, ]העיטור[, שם אריה, אמרי בינה, רב פעלים, השיב משה, עמודי אש, מהרש"ם, מהרש"ג, כתב בעבירה. 

 לר, שמירת שבת כהלכתה, נשמת שבת. )שבת ג תלז. שבת ו קכה(סופר, הר"ן מרופשיץ, תרשיש שהם, כרם שלמה קוט
 

גוי שעשה מלאכה לצורך ישראל, אך יכול היה הישראל להסתדר  -תוספת הנאה 
גם בלי מלאכת הגוי, מותר ליהנות ממלאכתו, אף אם היא מלאכה האסורה מן 
התורה. ובאופן שכזה, מותר אף לרמוז לגוי בעקיפין שיעשה את המלאכה, אך לא 
 ברמז של ציווי. למשל: אם היה אור חלש בחדר ואפשר לקרוא לאורו בדוחק,

מותר לרמוז לגוי שיבין מאליו להדליק אור נוסף, כגון שיאמר: "קשה לקרוא לאור 
 )שבת ג תלה. שבת ו קכב(זה", ויבין הגוי וידליק אור נוסף. 

 
כשהיה צריך לעיין בספר בליל שבת,  ]רבנו יוסף טרני[מורי ורבי המהרי"ט  כתב בכנסת הגדולה,

פחתו: "הנר הזה אינו מאיר", והשפחה היתה ופעמים שהנר לא האיר יפה, היה אומר בפני ש
מבינה מה כוונתו, והיתה באה וחותכת את ראש הפתילה, ואז היה מעיין בספר במקום שהיה 
חפץ. ואף על פי שגוי שהדליק נר לצורך ישראל, אסור ליהנות מאורו? מכל מקום כיון שהיה 

אף לאחר הסרת הפחם.  יכול לקרוא לאור הנר בדוחק בלי הסרת הפחם, מותר לקרוא לאורו
וכן ואולם אין לרמוז בדרך ציווי, כגון שיאמר לו: "קנח חוטמך", והוא יבין לקנח את הפתילה. 

פסקו יד אהרן, כסא אליהו ישראל, חיי אדם, פרי מגדים, תפארת ישראל, גדולות אלישע, ערוך השלחן, שמירת שבת 
 כהלכתה ועוד. )שבת ג תלה. שבת ו קכב(

 
את האור בחדר מדרגות לצורך ישראל, כיון שאף לולא הדלקת  אם הדליק הגוי

הגוי יכול היה הישראל לעלות, מותר לו לעלות לאור זה. אך לא יעשה פעולות 
 שלא יכול היה לעשותן בחושך, כגון לדלג במדרגות או לקרוא או להסתכל בשעון.

 

 אמירה לאחר השבת
וספת תאורה כנ"ל, מותר במקרה שמותר ליהנות ממלאכת הגוי בשבת, וכגון בת
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כן, בכיבוי אור, ו"למה לא הוספת עוד תאורה בשבת?".  לגוי לאחר השבת:לומר 
מבין והוא , ?"בשבתכיבית את האור למה לא " :אחר השבתל גוימותר לומר ל

 ,כיבויעצם המ ממש לא נהנה בגופו כיומה שמותר ליהנות מהכיבוי,  .שבת הבאהב כן ותעשל
 גינת ורדים, הגאון החיד"א, משנה ברורה ועוד. שבת ו קלד(ס"ב. סימן שז )העדר מציאות.  אינו אלאש

 

י" ְכדֵּ ו   ב ִ ֲעש  י ַ ֶ  "ש 
 ומלאכה שדרוש זמן לעשותה כאפיה ובישול, ועשאה הגוי לצורך ישראל, אסור ל

עד מוצאי בישולי גויים[ פת גויים ו ]אף באופן שאין בעיה של ליהנות מהפת והתבשיל
זמן זה שבת לאחר שיעבור זמן שבו ניתן לאפות הפת ולבשל התבשיל. ושיעור 

ְכֵדי: "נקרא ֲעׂשו   ב ִ י ַּׁ כן, קנסוהו והטעם ש ", דהיינו שימתין כדי הזמן שעושים דבר זה.ש ֶ
ובכך לחסוך זמן למוצאי שבת,  בשבילכדי שלא יתרגל לומר לגוי שיעשה לו מלאכות בשבת 

 )ב שא(רוויח כלום ממעשה הגוי בשבת. נמצא שלא ה מיד בצאת השבת,נאסר עליו ליהנות ש
 

 

 "אבוא עימך רק אם תצטרף אלי ברגל... ולא תסע אפילו עם נהג גוי!"
באחת ממסעותיו של רבי משה פרדו זצ"ל לביסוס מוסדות "אור החיים", הגיע לברזיל. 

לסעודות השבת, והסכים. נדברו  אחד מגדולי התורמים הפציר בו שיתארח בביתו
שיפגשו בבית הכנסת, לאחר התפילה. ברם לאחרי התפילה נעלם המארח. נבוך רבי 
משה ויצא מבית הכנסת. פתאום עצרה על ידו מכונית הדורה, והעשיר קרא לו 
מירכתיה: "הרב פרדו, בכבוד"... החוויר רבי משה: "שבת היום!". והעשיר ענה בזחיחות: 

נהג גוי"... "אסור באיסור חמור!" קבע רבי משה נחרצות. "עשה כרצונך", "זה בסדר, ה
הסכים העשיר ברוחב לב. "אבל הדרך רגלי רחוקה. נחכה לך"... "אל תחכו", אמר רבי 
משה, "איני בא!". "אבל אשתי טרחה והכינה, אסור לפגוע בה!" מחה העשיר. אמר לו 

ותבטיחני שמעתה ואילך תשמור  רבי משה: "אבוא עימך רק אם תצטרף אלי ברגל,
שבת כהלכתה ולא תסע אפילו עם נהג גוי!" העשיר לא הסכים, ורבי משה פנה לצד 
שכנגד לשוב לחדרו החשוך באכסניה. תמיד היו עמו בקבוק יין, מצות ושימורי דגים, 

 לכל מקרה. עתה ינצלם לסעודת השבת.
 

מחדרו הסמוך למרפסת, והדליק כצפוי, היה החדר חשוך. לפתע הואר: שכן יצא גוי 
להנאתו את האור. מיד קידש רבי משה בשמחה עצומה, אכל ושר זמירות שבת. 

 כשסיים את ברכת המזון, בו בזמן כיבה הגוי את האור ופנה לשוב לחדרו.
 

לאחר השבת התקשר העשיר. הביע את הערכתו לעמידתו של רבי משה על עקרונותיו, 
בה על שמחת השבת שהופרה. אמר לו רבי משה: וביקש לפצותו בתרומה ביד רח

"שמחת השבת שלי היתה מושלמת. בביתך אין השבת שמחה, מצטערת היא על חילולה... 
ואינך צריך לפצותני. גם אם תרצה לא אקח, כי אינני נוטל כסף להחזקת המוסד 
הקדוש ממחללי שבת!" עתה הבטיח העשיר לשמור את השבת כהלכתה, כדי שיוכל 

 )מעיין השבוע שמות תקנב(לזכות ולתרום.  להמשיך
 

 
 אופני היתר באמירה לגוי 

 דבר השנוי במחלוקת

כל דבר השנוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לישראל לעשותו בשבת או לא, מותר 
כיון שאיסור אמירה לגוי הוא מדרבנן, וכשיש מחלוקת אם מותר אפילו לומר לגוי לעשותו. 

)מרן הבית יוסף, החיד"א, תפארת . לקולאלישראל לעשותו, אזי כלפי האמירה לגוי, הוא ספק דרבנן 

 ישראל, זרע אמת, רב פעלים, משנה ברורה ועוד. ב רמא. שבת ג תפה(
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]ובני אשכנז שירתח. לתת מרק קר על הפלאטה  א.: בשבת על כן, מותר לומר לגוי

לתת ג. להוסיף מים חמים לחמין שלא ישרף. ב.  [רנג ס"ה( 'סי)הרמ"א  זהמקרה מחמירים ב
על הפלאטה תבשיל שהתבשל מעט קודם השבת ואפשר לאוכלו בדוחק, ולגמור 

 וכן כל כיוצא בהם. לחתוך סלט דק דק, אף שלא יאכלוהו לאלתר.ד.  את בישולו.
 

בו ת ש ְ בו ת ד ִ ָמקֹום ִמְצָוה" "ש ְ  ב ְ

מלאכה האסורה מדרבנן. וזהו לצורך מצוה התירו חכמים לומר לגוי לעשות 
בו ת: הנקרא בו ת ]איסור דרבנן בעצם האמירה לגוי[ "ש ְ ש ְ ]בצירוף המלאכה שהיא עוד  ד ִ

ָמקֹום איסור דרבנן[ והוא הדין שמותר כן גם במקום צורך גדול, או ִמְצָוה".  ]של[ ב ְ
 )סימן שז ס"ה. שבת ג תמג(במקום של קצת חולי, או במקום צער. 

 

על כן, בימי הקיץ אם חם מאוד וקשה לו להתרכז בלימוד התורה, או שיש לו 
כיון שיש כאן צירוף  צער מהחום, מותר לומר לגוי להפעיל את המאוורר או המזגן.

של שני איסורי דרבנן: עצם האמירה לגוי לעשות מלאכה האסורה, זהו שבות אחד. וכיון שמלאכה 
זו אפילו על ידי ישראל אינה אסורה אלא מדרבנן, ככל הפעלת זרם חשמלי, הרי זה שבות שני. 

ת בקרה, מכל ובמקום מצוה או צער, לא אסרו חכמים. ואף אם בהפעלת המזגן תדלק בודאי נור
מקום הרי זה בגדר "פסיק רישיה" שמותר על ידי גוי כדלהלן. וכל שכן אם אין בנורה חוט 

 לעיל במלאכת מבעיר. )שבת ג עח. שבת ו קיט. ח"ד צו(כמבואר ולהט. 
 

י אמרו היתר זה של "שבות דשבות במקום מצוה", הותר גם לצורך אורחים, שהר
 שבת ד נז(שבת ג תעד, )". מהקבלת פני שכינהיותר  ם,גדולה הכנסת אורחי: ")שבת קכז ע"א(

  
מצוות מדרבנן, כגון שאומר בהיתר זה של "שבות דשבות במקום מצוה", הותר גם 

תקיעת אז חיוב שלגוי לעלות לאילן להביא שופר ביום טוב שני של ראש השנה. 
 )שבת ג תמו(מן התורה אלא מדרבנן.  ושופר אינה
 

לגוי שיפרוץ את הדלת בדרך קלקול, כדי שיוכל  לקרואם רשאי ,מי שנסגר בחדר
 )ב רפד. שבת ג תמח(להתפלל ולשמוע קריאת התורה, ולקיים מצות עונג שבת. לצאת 

 

 שבות דשבות במצוה שיש בה הנאה

היתר זה של שבות דשבות במקום מצוה, הוא גם במצוה שיש בה הנאת הגוף, 
 ב. שבת ג תמט(")סימן שלח סאין עירוב. כשכגון לשלוח עם גוי תבשיל חם לסעודת שבת 

 

 שבות דשבות במקום צורך גדול

אם יש צורך שהרופא יכתוב תעודת פטירה לפני סיום משמרתו, ואם לא יכתוב 
בשבת, יגרם עיכוב לקבורת המת במוצאי שבת, מותר לרופא יהודי לומר לרופא 

תב שחרור מבית הגוי שיכתוב. וכמו כן, במקום צורך מותר לומר לגוי לכתוב מכ
כי אמירה לגוי שבות, ולדעת רבים החולים עבור חולה שצריך טיפול רפואי בביתו. 

 )שבת ה רד(אינה אסורה מהתורה. ]דהיינו שאינו ככתב ספר תורה[ מהפוסקים כתיבה שאינה אשורית 
 

אשה שהלכה ללדת והוריה בלחץ גדול לשלומה, רשאים לסכם עמה שתאמר לגוי 
 0צלצולים. ואם תלד בת, יצלצל  25לטלפן אליהם, ולמשל: אם תלד בן, יצלצל 

 .קשר בטלפון אלא מדרבנןמאחר ואין איסור להתצלצולים. 
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 שבות דשבות במקום הפסד

גם ההיתר במקום הפסד שבות דשבות במקום צורך גדול, כלול של היתר בכלל ה
עשיר לפי עושרו ועני לפי  מרובה נמדד לפי מצבו הכלכלי,הפסד ו. או בספק הפסד מרובה

 תסח(תנד, )שבת ג תנא,  הפסד מרובה.הרי זה עוניו. ואם יפסיד שישית משווי החפץ, אפילו לעשיר 
 

ויש חשש שהדוד יתפוצץ ויגרם הפסד גדול, רשאי לומר  -בוילר ששכחו לכבותו 
 )שבת ג תסח( שכל כיבוי מתכת וחשמל, אסור מדרבנן. )מלאכת מכבה(כנזכר לעיל  לגוי לכבותו.

 

 אמירה לגוי בשינוי

אור במרפק או אסורה מדרבנן, כגון המדליק  ה בשינוי,מלאכה מן התורה שעשא
הכותב ביד שמאל. על כן, מותר לומר לגוי שידליק את האור במרפק לצורך מצוה 

)חיי אדם, מגן אברהם, זכרון יוסף, ויען יוסף, משנה ברורה, , שהרי זה "שבות דשבות". בה וכיוצא

 קצות השלחן, שלחן שלמה אוירבך, אז נדברו, פאת שדך, נשמת שבת ועוד. שבת ג תנז, שבת ד קכז, שבת ה שמ(
 

 אמירה לשני גויים

חד, לבדו, ועשאוה שני בני אדם ימלאכה מן התורה שיכול אדם אחד לעשותה 
שנים שהדליקו את האור יחד או אחזו בעט וכתבו יחד. על  אסורה מדרבנן, כגון

)כן . בזה כן, מותר לומר לשני גויים שידליקו את האור יחד לצורך גדול וכיוצא

 פסקו יד סופר, אמרי בינה, נשמת שבת ועוד. שבת ג תנז, שבת ה צה(
 

 אמירה לגוי שיאמר לגוי

גוי שיאמר לגוי אחר לעשות מלאכה מהתורה, הרי יש אומרים שאם יהודי אומר ל
)כן פסקו חוות יאיר, הגר"ש קלוגר, זה נחשב כשבות דשבות. ולצורך גדול, יש להקל בזה. 

 תפארת ישראל, חתם סופר, שבות יעקב, זבחי צדק, שערי תשובה, בן איש חי, זכרון יוסף, חלק לוי ועוד. שבת ג תנד(
 

 שבות דשבות בישראל

כשהמעשה נעשה על ידי ישראל. שבות דשבות שהתירו במקום מצוה, הוא גם 
במקומות מסויימים בחוץ לארץ שהיהודים מפחדים מהגויים וחוששים  למשל,

ללכת ברחוב בחזות יהודית כשכיפה לראשם, רשאים ללכת להתפלל כשהכיפה 
הואיל ודינם  ,נןהוא מדרב מקומותכיון שהאיסור לטלטל ברוב ככל ה בתוך החולצה.מונחת 

)כן דעת המרדכי, מגן אברהם, אליה ככרמלית, וגם טלטול בשינוי הוא מדרבנן, ולצורך מצוה, מותר. 
רבה, הש"ך בנקודות הכסף, פרי מגדים, הרש"ש, הגר"א, נודע ביהודה, שואל ומשיב, מהרש"ם, דברי מלכיאל, קול 

ולאשר אמר, מהר"ש קלוגר, המקנה, המנורה הטהורה,  מבשר, מהר"ש ענגיל, מהר"ם בריסק, שבולת הנהר, באר צבי,
מאורי אור, תורת רפאל, יד יוסף, משנה ברורה, חזון איש, היכל יצחק, הר צבי, אגרות משה ועוד. שבת ג תעז, שבת 

ועצה טובה, שיניחו כיפות בכניסה לבית הכנסת, וכל הנכנס יבוא ויטול. וכך תיקן מרן  ה קה(
 בביקורו באחד המקומות בחוץ לארץ. ל"זצוקיה יוסף רבנו עובד ון לציוןהראש

 
מערכת אזעקה שהחלה לפעול ומפריעה לשכנים ומצטערים מזה, רשאי יהודי 

 כיון שהכיבוי מדרבנן ועשייתו בשינוי מדרבנן, ולצורך גדול מותר. לכבותה בשינוי.

 

בשינוי ר או החשמל מפריע לו, מותר לכבותו וכמו כן, חולה הרוצה לישון ואור הנ
מאחר וכיבוי חשמל אסור מדרבנן, וכן כיבוי הנר שאין לו צורך להשתמש . וכגון במרפק

 )שבת א רנו, רנז. שבת ו קלז(בפתילה, הרי הוא מדרבנן, וכמבואר במלאכת מכבה. 
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)שבת ג תסג( ועיין הוא אף אם עושה שני איסורי דרבנן יחד. , ההיתר הנזכר של "שבות דשבות"

 רישיה על ידי גוי" דוגמא לזה.להלן "פסיק 

 

 שבות אחת לצורך חולה

לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי שיעשה אפילו מלאכות האסורות מן 
על כן, אם יש צורך שבות אחת, וכנ"ל בדיני חולה. כי במקום חולי התירו אפילו התורה. 

להכין לחולה תה או קפה חם, מותר לומר לגוי שיכין עבורו, אף שיעשה הבערה 
 )שבת ג תטז, תפב(ובישול שהם אסורות מן התורה. 

 

 תנור חימום

כשהקור גדול, מותר לומר לגוי להדליק מדורת אש או תנור חימום להתחמם 
וכל שכן מזגן לחימום,  פרילות[,]אף שהדלקת התנור גם אסורה מהתורה, כתנור סכנגדם 

 רעו ס"ה. שבת ו קיח() אפילו לצורך הבריאים, כיון שכולם נחשבים כחולים לגבי הקור.
 

, מנעורי הייתי משתומם על האוסרים להתחמם אצל מדורת גוי הנעשית כתב מהר"ם מרוטנבורג
לישראל. וראיתי לאבא מורי ורבנו משולם ועוד גדולי עולם שהיו פרושים, ואף על פי כן היו 
מתחממים אצל המדורה כי הכל חולים אצל הקור, ואף אם אינם חולים ממש, מכל מקום 

ֲעֹמד": יז( תהלים קמז)מצטערים הם, כמו שנאמר  תֹו ִמי יַּׁ רָּ ". וכן נהג רבנו חיים ורבנו יעקב ִלְפֵני קָּ
מאורלינס. וכתב הגהות מיימוני, זכורני כשהייתי במגדל אצל מורי מהר"ם, עשינו מדורה בערב 
שבת כדי להתחמם כנגדה בליל שבת, וכשישבנו שם עד שכלתה, באו עבדים גויים ועשאוה שוב 

בשבילנו כדי שיהיה לנו נחת רוח, וישבנו אצלה ושמחנו  מדורה גדולה, ואמרו בפירוש שעשאוה
בדבר. וכתב המרדכי, ויהיה חלקי עם הנוהגים להתחמם ולא מהפורשים. גם מהרי"ל כתב שנוהג 
בעצמו להקל בזה, ושאין שום אדם שנוהג איסור בזה, ואדרבה המחמיר נראה כיוהרא, והוא 

 )שבת ו קיט(ן כתבו הארחות חיים, כל בו ועוד. וכמן המתמיהים, ובלבד שיהיה הקור גדול כל כך. 

 

אם היה המזגן מכוון על קירור, ובמשך השבת השתנה מזג האויר ונעשה הקור 
 )שבת ג תלג( גדול, פשוט שמותר לומר לגוי לכבותו.

 

 שבות אחד במקום צער בעלי חיים

התורה. ן במקום צער בעלי חיים, מותר לומר לגוי שיעשה אף מלאכה האסורה מ
 )שבת ד קיב(וכנ"ל במלאכת דש. כגון לחלוב בהמה שמצטערת מריבוי החלב שבעטיניה, 

 

 שבות אחד במקום מצוה של רבים

לכן אם ארע  לצורך מצוה של רבים, מותר לומר לגוי לעשות אף מלאכה מהתורה.
נקרע חוט העירוב, מותר ש אוקצר חשמלי בבית הכנסת וקשה להתפלל בחושך, 

לדעת כמה ראשונים שבות אחד במקום כדי למנוע מכשול מאנשים רבים.  נם,לתקלומר לגוי 

ומהם: העיטור, הראב"ד, המנהיג, המכתם, המכריע, חכמי פרובינצא ועוד. ויש אומרים שכן דעת מצוה מותר. 
ל בשבות ובצירוף רבים מהאחרונים שכתבו, שפשט המנהג במקומותיהם להקהשאילתות, בה"ג, הגאונים ורבנו יהונתן. 

 )שבת ג תלב. שבת ה נו, רב. שבת ו קלד(צורך גדול. צומים. וכן היקל הרמ"א לאחד בפני חכמים גדולים רבים וע
 

 אמירה לגוי במוקצה

 השלחן,מפלאפון את ה להסיר: , כגוןמותר לומר לגוי לטלטל מוקצה לצורך ישראל
שכיון שאיסור מוקצה קל שאין לו עיקר  לטלטל נר דלוק כדי להאיר לישראל.או 

מהתורה, הקלו לומר לגוי לטלטלו. גם לפי שישנה אפשרות לישראל לטלטל בהיתר בשינוי, לא 
 )שבת ג נג. שבת ו קלה(אסרו לומר לגוי. 
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 "מלאכה שאין צריך לגופה" על ידי גוי

שהעושה מלאכה האסורה מהתורה, ולא התכוון לתכליתה ]מלאכת חורש[  כבר התבאר
 ה כדיעפרללהשתמש בה אלא  כגון, החופר גומה ואינו צריךאלא לדבר אחר, 

אסורה מדרבנן. על כן, מותר "מלאכה שאין צריך לגופה", ו לכסות בו דבר, הרי זו:
בת )שצורך גדול, שהרי זה שבות דשבות שהותר כנ"ל.  לומר לגוי לעשות כן במקום

 ג תסח. שבת ה קכד(
 

 שכח את האור דלוק בחדרו ואינו יכול לישון, מותר לומר לגוי לכבותו. למשל:

 )שבת ג תסח, תפג(רק מדרבנן.  םמתכת או חשמל, איסורשכיבוי )מלאכת מכבה( שכבר התבאר 
 

 "פסיק רישיה" על ידי גוי

כל מעשה היתר שאדם עושה, וכתוצאה ממנו ֵתעשה בודאי מלאכה אסורה, הרי 
]כמבואר לעיל בדין דו ד שמש בשבת, ועיין שם זה נקרא: "פסיק רישיה" ואסור לעשותו בשבת. 

 )שבת ג תל(אולם, מותר לומר לגוי לעשותו.  את ההסבר בהרחבה[.
 

ידלק המנורה, מותר מי ששכח את חפציו ברכב, ואם יפתח את הדלת, ת למשל:
לומר לגוי שיפתח את הדלת. וכן מי ששכח לנתק את המנורה שבמקרר בערב 

כיון  אי גם לומר לגוי לכבות את המנורה,ורש. שבת, מותר לומר לגוי לפתוח את המקרר
שאמירה לגוי שבות, וכיבוי המנורה אסור מדרבנן, הרי זה שבות דשבות במקום צורך גדול 

 )שבת ג תלב(רר שוב ושוב בשבת, וכמבואר לעיל. שיוכל לפתוח את המק
 

 תיקון קצר חשמלי בבית

מאכל דבר אם אירע קצר בבית בליל שבת, רשאי לקרוא לגוי ולשואלו אם רוצה 
אבל אינני מוצא את המאכל או סויים, וכשיענה בחיוב, יאמר לו: או משקה מ

המאכל או את האור ויקח את וידליק הגוי  ביןהמשקה מחמת החושך, ואז י
ואף מותר לומר לגוי אל ולאחר מכן מותר להשתמש באור,  הנאתו.המשקה ל

 )שבת ג תמ. ח"ד קיא(לצורך עצמו.  קה היתהדלההמתחילה כיון שתכבה, 
 

 שהלילות בחורף שבת בלילי םנוהגי היוש בילדותיזכורני ו: אות ט( רעו סימן) השלחן ערוךכתב ב
 ,שרוצה אומר והיה ,שכר[ -]יין שרף  "ש"יי בצנצנת רצונך" :לו לולשא גויל םיאקור היו ם,ארוכי
 ושותה נר מדליק והיה ",שךובח אולמצ י אפשרשא נעשה מה אבל ,לך ליתן רצוננו" :לו והשיבו

 הישראלף שוא ,בו רגיל שאינו גויב הוא גמור דהיתר ונראה .לאורו והשתמשו ,לו והולך ש"היי
 )שבת ו קכב( .בלבד בשבילו היא ההדלקה סוף סוף ,לנו איכפת מה כל מקוםמ ,בזה הערמה עושה

 

במקרה זה שהגוי הדליק את האור לצורך עצמו שמותר להשתמש בו, הוא הדין 
גם הפלאטה,  דלקשל החשמל, ובהדלקת כפתור זה תיהכפתור הראשי  נפלאם 

כיון ש ה, אף אם לא היו מבושלים כל צרכם.עלימותר ליהנות מהתבשילים שש
בגדר פסיק הרי זה שהגוי דעתו על התאורה ולא על התבשילים שבפלאטה, נמצא שלגביהם, 

 )הגרש"ז אוירבך. שבת ג תמא(כמבואר להלן. ורישיה שמותר על ידי גוי, 
 

הצריך לאכול  בבית פחות מגיל תשעילד קטן לו  אם כבתה הפלאטה, ויש
מותר לומר לגוי להדליק את הפלאטה, וכולם רשאים לאכול , מתבשילים אלו

 שכל צרכיו מותר לומר לגוי לעשותם.כחולה שאין בו סכנה,  ודינעד תשע, קטן כל  כימהם. 
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 על דעת עצמו הוא עושה

, ]כשבות דשבות במקום מצוה[ אם ציוה הישראל לגוי לעשות דבר מסויים בדרך היתר
ליהנות מזה, כיון שהגוי על דעת עצמו עשה  אבל הגוי עשהו בדרך איסור, מותר

 באופן האסור. למשל: פועל גוי המדיח כלים לאחר הסעודה, והדיחם במדיח כלים

הרי זה  ]שהשימוש בו כרוך באיסור תורה כיון שיש בו גופי חימום המבשלים את המים[,
 מותר, מאחר ויכול היה להדיחם ידנית, ועל דעת עצמו הדיחם במדיח.

 

ת שהתלכלכה, מותר לומר לגוי לשוטפה, ואם הגוי מעצמו משתמש רצפת בי
כן כתב במטלית וסוחט אותה, אין צריך למחות בו, כיון שעושה כן על דעת עצמו. 

מהריק"ש, שכיון שאין הישראל רוצה אלא שיהיה ביתו נקי, ולא איכפת לו אם יסחוט הגוי את 
ע במים רבים ולגורפם במטאטא קש המטלית או לא, שהרי מצידו יכול גם להדיח את הקרק

או במגב, ובמעט רוח הרצפה תתייבש, אם כן מה שעושה הגוי במטלית, מעצמו הוא עושה 
 )שבת ד נא, שבת ג תסג(ומותר לישראל ליהנות ממלאכתו. 

 

מותר לומר לגוי שיביא חפץ מחדר חשוך, אף שיודע שהגוי ידליק את האור כדי 
למוצאו. ורשאי לומר לו אחר כך שלא יכבה את האור, ויהנה ממנו הישראל, 

 )ט"ז, יד אהרן, אליה רבה, הגר"ז, חיי אדם, משנ"ב. שבת ג תמ(מאחר והגוי הדליק מדעת עצמו. 
 

: כשהיה רוצה הרב שנה[ 005-רבי אליהו בן חיים, לפני כ]בספר כנסת הגדולה כתב על המהראנ"ח 
לעיין באיזה ספר בחדר שאין בו נר, היה אומר לשפחתו הגויה שתביא לו משם חפץ פלוני שהיה 
באותו חדר, והשפחה היתה מדליקה שם נר להביא את החפץ, והוא היה הולך אחריה, ונוטל 

 )שבת ג תלה, תמ. שבת ו קכב(הספר שרצה. ע"כ. 
 

 אמירה לגוי עם תשלום
אין לומר לגוי בשבת להדליק מנורה או פלאטה וכיוצא בהם, אף שמשלם לו 

 עבור טרחתו, ואפילו לצורך מצוה.
 

ובלבד שיתקיימו  שבת,סמוך ל גוילכובס  םבגדי תתל כתב, שמותר ס"ב(סימן רנב )שלחן ערוך מרן ה
 גויה שיכבס ג. .בשבת כבסלו לשלא יאמר  ב.שיסכם עמו לשלם לו.  א.ג' התנאים הבאים: 

לכבס לו של הישראל שלוחו  גוישה הרואיםהישראל, שמא יחשדו  רשות. כי אם יכבס בורשותב
ואולם מלאכה שהיא לצורך מצוה, מותר שֵתעשה בבית הישראל, ובלבד שלא יאמר לו  .בשבת

לעשותה "בשבת". על כן, אין היתר לומר לגוי "בשבת" שידליק בביתו פלאטה אף לצורך מצוה 
 ויקבל שכרו. 

 

אם אמרו לגוי בימי החול שבכל פעם שיהיה קצר, יבוא וידליק, ויקבל על כל 
שצורך מצוה כיון  ר שיבוא גם בשבת וידליק לצורך הישראל.הדלקה סך מסויים, מות

שעושה נמצא סיכמו לשלם לו, גם בשבת, וו לעשות שלא אמרו להוא של עונג שבת, לכן די בזה 
 )שבת ו קכז. עי' ח"ד פב(על דעת עצמו, כדי להרוויח ממון. 

 

 הזמנת חליפה

מותר להזמין חליפה מחייט גוי ביום שישי, אף שמן הסתם יתחיל לתופרה בשבת, 
להרוויח ממון. בשביל עצמו טובת לעובד הגוי עבור עבודתו, נמצא שלו  שמשלםשברור  כיוןש

ים נותנים בגדובזמן הזה : (רנב ס"ק יד מןסי)משנה ברורה כתב הו )סי' רמז ס"ב, רנב ס"ב. שבת א קנז(
ואם סיים הגוי לתפור את  . ע"כ.ידוע, כיון שהמחיר קצוב וקצץוהרי זה כמו ש ם,סתבלכובס 

. ובני אשכנז נוהגים של היהודי, מותר ללובשה ביום שבתהחליפה ביום שבת והביאה לביתו 
 (, שבת ו קכז)סימן רנב ס"ד. שבת ג תפטלהחמיר שלא ללובשה בשבת, אם לא במקום צורך. 
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 מסירת רכב למוסך בערב שבת

תר למסור רכב ביום שישי סמוך לשבת למוסך גוי שכל פועליו גויים, על מנת מו
לקבל את הרכב מתוקן במוצאי שבת, אף שאין שהות לתקן את הרכב אלא רק 

בתנאי שלא יאמר לו בפירוש לעבוד בשבת, וגם אמר לו ואם יעבוד בשבת, 
 ג תפט(א קנז, שבת )שבת . וכנ"ל שישלם לו

 
והגוי , חפץ לקנות לו רב שבתעממעות  גוימותר לתת לשס"ד( ן שז )סימכן דעת מרן השלחן ערוך 

וכן פסקו המנחת כהן, ישועות יעקב, בית יהודה  קנה בשבת.שי בפירוש שלא יאמר לוקונה בשבת, רק 

ורבנו יוסף חיים בספרו רב ברכות כתב על דין זה: אנחנו סומכים על מרן השלחן עייאש ועוד. 
ערוך בין להקל בין להחמיר, והעיקר בכוונת הבית יוסף כמו שכתב המנחת כהן, שאף על פי 
שאי אפשר לגוי לקנות אלא בשבת, כל שאין מזכיר הישראל בפירוש שיקנה לו בשבת, מותר. 

ם שכתב שלא מלאו לבו להתיר, מכל מקום אנחנו נתיר ונתיר ואף שמצאתי להרב חסד לאברה
בסייעתא דשמיא כדעת מרן שקבלנו הוראותיו, וכמו שהסכים אחרון חביב רבי יהודה עייאש 
ז"ל. ע"כ. ואף שבספרו בן איש חי לא התיר אלא לצורך גדול, אנחנו פוסקים כדעת מרן שקבלנו 

קבלנו הוראות מרן, אפילו אם הרמ"א ואלף הוראותיו, וכמו שכתב בשלחן גבוה, שהואיל ו
פוסקים כמוהו חולקים עליו, אנחנו הולכים אחר מרן אפילו להקל. וכן כתב הגאון רבי יעקב 

בשו"ת משפט וצדקה ביעקב: מאחר וחיבורי מרן הבית יוסף ]חברו של רבנו חיים בן עטר[ בן צור 
לכל אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו  והשלחן ערוך התפשטו בכל העולם, שוב אין לנו אלא פסקיו

להקל, ואפילו נגד אלף פוסקים. וגם הגאון חקרי לב כתב: "כל דיין ומורה צדק הקבוע לדון 
)שבת ג תצא. ועיין בזה בהרחבה בהקדמות לספרי  ולהורות, אינו רשאי להורות אפילו להחמיר נגד מרן".

 בסוף "שער ההלכה"(.ה ובאגדה" בהלכחג השבועות "הליכות עולם וחזון עובדיה, ובחוברת 
 

 לא בשבת.שיש מבני אשכנז המחמירים שלא לתת לגוי, אלא אם יש שהות לתקן 

 )שבת א קנט, שבת ג תפט(
 

 השכרת כלים לגוי

אף מותר להשכיר לגוי ביום שישי, מכונת תפירה, מקדחה, מחרישה ושאר כלים, 
 (א"ימן רמו ס)ס. בהם מלאכה בשבת ברור שיעשהש

 
]דהיינו שאין הישראל מצווה שכליו לא יעבדו בשבת[.  שאין אנו מצווים על שביתת כליםהטעם לזה, כיון 

או  טף, מלצר[-]כשמרוגם אין בזה משום שכר שבת, כי לא אסרו שכר שבת אלא כשעובד בגופו 
ות חיים, אוהל מועד הרמב"ן, ספר הבתים, רבנו ישעיה, ארח ,הראב"ד, הרמב"ם, דעת הרי"ףן כ שמשכיר בהמותיו.

 וכמבואר לעיל בדיני שכר שבת. )שבת ו ט( ולבני אשכנז, יבליע השכר עם שעות השכירות שבחול.ועוד. 

 

 לגוי השכרת מונית

בלבד שהוא נוסע שבת. ונית לנהג גוי, מיום שישי עד צאת מותר להשכיר מו
יהודים ויש חשש שיסעו עמו, לא  םרוב אםבאיזור המאוכלס ברוב גויים, אבל 

שכן  ראיתישוב ] .שלא יכשיל בה יהודים בחילול שבת ישכיר את המונית לגוי, כדי
 [(א עמוד לט)הובא בקצור שלחן ערוך חזון עובדיה שבת  .זצוק"ל בתשובה בכתב יד "למרן הראש פסק

 
ולא לטובת היהודי. גם אין בזה לעצמו להרוויח כשרובם גויים, כיון שהגוי עובד  טעם ההיתרו

נהג בתור מונית לחשש של מראית העין שיאמרו שהגוי פועל של הישראל, מאחר ואין דרך לתת 
פועל שיקבל סכום מסויים, ושאר הריווח יהיה לבעל המונית. ואין בזה איסור שכר שבת כמבואר 

 (קח סוף אות קצ . ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ט סימןא קג")שבת ו י. חבהלכה הקודמת. 

 

   תם ונשלם שבח לאל בורא עולם    
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 777 תלישה מענף תלוש|  תלישה מעציץ
 777 תבהמה התולשת ואוכל

 777 שכיבה ואכילה על דשא
 777 מי שנתפסו בו קוצים או עשבים

 777 יה ושימוש באילןעלי
 777 ירידה מהאילן

 773 יםמחוברת בשמים חהר
 773 מלאכת מעמר

 | איסוף פירות וירקות
 איסוף פנינים | איסוף ביצים מהלול

 

773 

 774 מלאכת דש
 774 קילוף בוטנים וקטניות

 775 החליבת בהמ
 775 סחיטת לימון | סחיטת פירות

 770 מציצת פרי בפיו | מסחטה
 776 מציצת רוטב מהבשר וכדומה

 776 אשכולית בסוכר | סחיטה לתוך מאכל
 776 מיץ שיצא מעצמו מהפרי

 776 כבושים ושמן הטיגוןסחיטת מי ה
 779 ריסוק סוכר | ריסוק שלג וקרח

 779 מזיגת משקה על קוביות קרח
 777 סקוטש| מגב |  גבונים לחיםמ

 777 מלאכת זורה
 777 פיצוח גרעינים ברוח

 777 התזת ספריי באוויר | יריקה ברוח
 777 התזת בושם על הגוף או הבגד



 777 מלאכת בורר
 777 מלחיה שיש בה גרגרי אורז

 777 קומקום תה עם מסננת
 777 ברז עם מסננת
 773 מצקת מנוקבת

 773 טוף ברשתסחיטת לימון הע
 773 שיעור זמן לאלתר ]מיד[

 773 ברירה בשני מיני אוכלים
 774 הוצאת פרי מתחתית הקערה

 774 פסולת ואוכל מתוך אוכל
 774 אחד מיןברירה ב

 775 ברירה בדבר לח
 775 קופסת דגי טונה

 778 מלפפונים וזיתים כבושים
ן  770 מים הצפים בגביע ֶלב ֶ

 778 ממש ברירה בעת האכילה
 778 הוצאת תולעת
 778 ברירה במחובר
 770 , נוצות, שיער, עור ושומןהסרת עצמות

 770 הסרת גרעיני אבטיח
 770 קילוף פירות וביצים

 770 הסרת חלק רקוב, עוקץ וגלעין
 770 אשכול ענבים
 770 קלח עלי חסה

 770 שטיפת פירות ושרייתם
 776 הסרת עטיפות ותוויות

 776 רים, בגדים וכליםברירה בספ
 776 מלאכת טוחן

 776 חיתוך ירק דק דק
 779 מקצץ ביצים | קרש חיתוך | פומפיה

 779 ריסוק פירות וירקות
 777 פירור לחם

 777 פירור גושי מלח, טבק וסוכר
 777 המסת כדור בליעה

 777 חיתוך פרוסות גבינה דקות
 777 מלאכת לש

 777 נתינת רוטב לתבשיל מרוסק
 777 נתינת משקה בסלט
 777 הכנת מיונז ורטבים

 777 הכנת קפה עם קצף | טריפת ביצה
 777 ג'לי | טחינה |חילבה  | הכנת מטרנה

 777 ריסוק פרי עם מיצו
 777 הדבקת שיניים תותבות ע"י אבקה

 777 מי רגלים על עפר
 777 מלאכת גוזז

 777 תלישת שערות
 777 סירוק השיער וסידורו

 773 הסרת פלסטר שדבוקות בו שערות
 773 תלישת נוצות מעוף מבושל

 773 תלישת עור אדם וציפורניים
 774 מלאכת מלבן

 774 כיבוס וסחיטת בגדים
 774 טלטול בגד רטוב

 774 ייבוש בחבל כביסה
 774 ייבוש סמוך להסקה

 775 ייבוש על משענת הכסא
 775 ניעור בגד ממים

 778 עפרניעור בגד מאבק ו
 778 שפשוף בגד | שימוש במברשת בגדים

 778 שטיפת נעליים או בגד מעור
 778 שטיפת פיטמת בקבוק ומפת ניילון

 778 ניקוי משקפיים | מגבבניקוי 
 778 מלאכת צובע

 778 איפור | צחצוח נעליים
 770 אכילה הנותנת צבע בשפתיים
 770 הנחת טישו וצמר גפן על דם

 770 בכורכום[ או משקהצביעת אוכל ]
 770 מתכהות ומתבהרותהמשקפי שמש 

 770 נעלמת כוס עם תמונה
 770 סבונייה צבעונית באסלה

 776 מלאכת קושר ומתיר
 776 קשירת שקית אשפה | קשירת בלון

 776 הידוק קשרי הציצית
 776 ]"פרח"[קשר עניבה  | קשר על גבי קשר

 779 התרת קשר | קשירת עניבה
 779 שמפניה. ליפוף גומיה או סרט פתית

 779 אזיקונים
 779 מלאכת תופר
 737 סיכת בטחון

 737 ביטנה וכובע המתחברים ע"י רוכסן
 737 מתיחת חוט שהתרופף

 737 טיטולים | הדבקת ניירות
 737 מדבקות וסימניות

 737 סקוטש |ניילון נצמד  |מגנט 
 737 מלאכת קורע

 737 דת דפיםהפר | הכנת נייר טואלט
 737 תלישת צמר גפן

 737 קריעת אריזות מזון ומצרכים
 737 קריעת חוט התפור במאכל

 737 מלאכת צידה
 737 צידת דבורים ויתושים

 733 צידת אווזים ותרנגולים
 734 לכידת עכברים | בהמהצידת 

 734 ציפור שנכנסה לבית
 734 מלאכת שוחט

 734 ריסוס קוטל יתושים
 735 נחשים ומזיקיםהריגת 

 735 דריכה על נמלים | נתינת רעל עכברים
 735 הריגת כינים | הריגת חרקים באסלה

 738 הוצאת קוץ התחוב בבשר | הוצאת דם
 738 מלאכת ממחק

 738 תולדת ממחק -ממרח 
 739 קרם ידים | מריחת משחה

 739 דאודורנט נוזלי נתינת
 739 מריחת מאכלים

 739 וחקמלאכות כותב ומ



 747 כתיבה במשקים ואדים
 747 חיבור וריחוק אותיות
 747 הגהת ספר | חריטה בציפורן לסימן

 747 הנעליים בסולייתכיתוב 
 747 עוגה עם אותיות | כתב סתרים
 747 ניקוי בנייר כתוב | מחיקה מידיו

 747 מלאכות בונה וסותר
 |חופר בבית  | תקיעת מסמר

 |כיסויי בורות  |החזרת מזוזה למקומה 
 שבירת מנעול
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 744 קרם וספריי לשיער | קליעת צמה
 744 דיני אוהל עראי ומחיצה

 745 פתיחת גגון | פריסת כילה
 | מטריה | פריסת טלית

 |פריסת חופה  |פתיחת מיטה ושולחן 
 כובע רחב שוליים

 

 
748 

 748 תיקוני כלים
 748 החזרת ידית לדלת
 | החזרת דלת לארון

 | הגבהת והנמכת סטנדר
 מילוי שעון וכיוונו |כוונון משקפת 

 

 
740 

 746 החזרת עדשה למשקפיים
 746 נתינת עדשות מגע לנוזל

 |קילוף שעוה מהכתב  | קיפול מפיונים
 |עשיית זר פרחים 

 פתיחת קופסאות ובקבוקים

 

 
746 

 749 חוט בבקבוק שמפניה
 | פתיחת שקיות ופחיות

 |קנקומט" " –מתקן לחלב 
 הפרדת גביעי אשל ושקיות תה

 

 
757 

 757 תיקוני בגדים
 757 נתינת חגורה או גומי במכנס

 757 שרוך בנעל חדשה
 757 החזרת אבזם לחגורה

 757 כובע שהתקמט | הצרת מידת כובע
 757 קיפול טלית

 757 פתיחת כיס החליפה
 757 הפרדת זוג גרביים

 753 מלאכת מכבה
 | רועיםחוטי חשמל ק

 כיבוי שריפה |הזעקת מכבה אש 

 

753 

 755 מלאכת מבעיר
 755 מנורה במקרר | משאבת מים חשמלית

 750 מצלמות אוטומטיות | חשמל סטטי
 750  [עובר ונדלק האור]תאורה אוטומטית 

 750 אינטרקום
 756 מלאכת מכה בפטיש

 |נתינת כרית בציפית  | הפרדת ציציות
 פתיחת סתימה |ניפוח כרית גומי 

 

756 

 759 מלאכת הוצאה מרשות לרשות
 787 יציאה מחוץ לעיר

 787 איסור תחומין
 787 לעובדי מכבה אשהליכה וחזרה 

 787 הלכות בישול בשבת

 787 תולדות האור ותולדות החמה 
 787  |דוד שמש 

 783 בוילר
 784 עירוי מכלי ראשון | הגדרת כלי ראשון

 785 קלי בישול |ת מצק | דיני כלי שני
 788 בתה –סוכרזית, נענע ולימון 

 788 שקית תה | תבלינים
 780 אין בישול אחר בישול

 780 מחזי כמבשל
 780 רובו יבש[ \יבש  \חימום תבשיל ]לח 

 789 חם מיםימ
 707 הוספת מים לחמין
 707 חימום מים | חימום שומן קרוש
 707 חימום ביצה רכה | חימום מרק מבושל

 707 בישול מאכל אפוי, קלוי, מטוגן, צלוי
 707 שקדי מרק. אטריות

 707 לחם במרק. קרוטונים
 703 חימום פיצוחים | הכנת צנימים

 703 קפה. סוכר. נס קפה
 703 בישול מח העצמות | כיסוי הסיר

 704 מגיס ]בחישה בתבשיל[
 704 השהיית תבשיל מערב שבת

 704 השהייה על פלאטה חשמלית
 705 השהייה בתנור חשמלי

 705 הטמנה
 700 סיר לבישול איטי

 700 תרמוס | חימום בקבוק לתינוק
 706 החזרת תבשיל

 706 העברת תבשיל לפלאטה אחרת
 706 החזרת תבשיל לתנור 

 709 הנאה ממלאכת שבת
 767 מהדלקת אור |הנאה מרדיו 

 767 קצר חשמלי שתוקן בשבת
 767 מאכל שהובא ברכב

 763 כבישה והכנת אוכל
 763 נתינת מלח
 764 הכנת קוביות קרח | הכנת סודה

 765 דיני רחיצת הגוף
 768 צחצוח שיניים | בושםנתינת מי 

 760 דיני שכר שבת
 760 השכרת דירה

 766 תשלום לצורכי מצוה
 769 ]קניה ומכירה[ מקח וממכר
 797 נתינת מתנה

 797 הלכות מוקצה
 797 כיסמצא כסף ב

 793 כלי שמלאכתו לאיסור
 מסמר,פרורים, מטריה, פטיש, גסיר, 
 וכדומהמחק, מחט מספריים, עט, 

 
793 

וורר, שמיכה גז, אולר, מאכפתור ה
 חשמלית, מכשיר אדים.

 
794 

קופות בגד שעטנז, סיגריות, סולם, 
 צדקה

 
794 



 795 מוקצה מחמת חסרון כיס
למה, סכין שחיטה, כלי ברית מילה, מצ

, פלאפון, נייר בולי דואר, צ'קים, קלף
 בלנק,

 
 

795 
כלים יקרים ]תמונה, שעון, תכשיט[, 

דברים העומדים כלי פסח, פמוטות, 
 , מצה שמורהסחורהל

 
 

798 
 790 מוקצה מחמת גופו

אבנים, עפר, עצים, שעועית יבשה, 
קמח, אבקת אפיה, בצק, קליפות, 

ת גרעינים, עצמות, כסף, צבע, חשבונו
 , מאכלים אסוריםתשלום

 
 
 

790 
כלי חד חול, טלטול המת, שברי כלים, 

 פעמי משומש, כפתור שנפל
 

796 
שנקרעה, דלת שהתפרקה,  שרשרת

 בעלי חיים.
 

799 
 377 ילד שבידו מוקצה, גרף של רעי

 377 מוקצה מחמת מיאוס
 377 כלי שמלאכתו להיתר

 377 סולם, בשר חי
תרופות, בשר קפוא, מאכל איסור, 

ספר טלפונים, ספרי קודש, מזוזה, 
 םיתפילין, שעון יד, אופני

 
 

373 
 374 ביטול כלי מהיכנו

 374 פח אשפה
 375 בסיס לדבר האסור

 370 אקווריום
 370 בסיס לדבר האסור והמותר

 370 , טלטול פמוטיםצרור מפתחות
 376 טלטול מנורת חרום
 379 "ִמיּגֹו ֵדִאְתַקָצאי..."

 379 ות שנשרו בשבתפיר
 377 בגדים שהתייבשו בשבת

 377 חמץ באיסרו חג פסח
 377 מוקצה מחמת מצוה

 377 קישוטי סוכה, ארבעת המינים
 377 איסור נולד

 377 מי מזגן |י שלג פינו |מי גשם 
 377 משחקים לילדים

 377 אבני פלא, בלון, רעשן
רכבת קפיץ, ארגז חול, פאזל, גולות 

, חבל, נדנדה, אופניים, חמש אבנים
 כדור

 
 

377 
 373 שימוש ונתינת מאכל לבעלי חיים

 373 אקווריום
 374 לחם לציפורים בשבת שירה

 378 הרפואה בשבת

 375 דיני חולה שיש בו סכנה
 378 ספק סכנה

, סכנה גוססטיפול שאפשר לדחותו, 
 כאב פנימי עתידית,

 
370 

אבר, מיחוש עיניים, איבוד סכנת 
 זליםנו

 
376 

מכת ברזל, נשיכת בעלי חיים, תפרים 
 תאבדות.הקלת כאבים, ה

 
379 

ת דרכים, ילד שאבד, תאוננסגר בחדר, 
 חולה גוי

 
377 

רופא מומחה, ליווי טלפון לרופא, 
 רופאליווי לחולה, תשלום ל ,לרופא

 
377 

 377 כללי נהיגה, חזרה לבית, רישום ומעקב
 |תפילת צדיק  |ביקור קרובים 

 קביעת ניתוח
 

373 
 373 דיני יולדת

 379 בו סכנה איןדיני חולה ש
 379 ילד קטן | עלול להסתכן

 | ומיני רפואות תרופות
 כדורי שינה |גמיעת ביצה חיה 

 

337 

 | טלק |ויטמינים  | כדורי הריון
 | לצורך רפואה מאכל בריאים
 כאב חניכיים |כאב שיניים 

 
 

337 
 | חוריםט |חוקן  |כאב מתניים 
 |טיפות עיניים  |מיחוש בלב 

 תחבושת |בקבוק מים חמים 

 
 

337 
 |מנוזל  |מוגלה  |פלסטר  |נקע 

 לחש  |צהבת  | אסטמה
 

333 
 334 מסאז' | התעמלות

מה תרגילי נשי | שיזוף | דיאטה
 |מדידת חום ולחץ דם  |למגמגם 
 רנטגן | חום גבוה

 
 

335 
 | עצירת דם | תחבושת | מכשיר אדים

 זריקה | מניעת נפיחות
 

338 
 330 יםגוי בישולי

 336 מעלית שבת
 336 ברית מילה

 347 המשטרה והצבא בשבת
 | מחבלים |מריבה  | הסגרת גנב |גניבה 

 הודעה למדור נפגעים |חפץ חשוד 

 

343 

 344 דיני אמירה לגוי
 345 הנאה ממלאכת גוי

 340 אופני היתר באמירה לגוי
 357 סך של גויתיקון רכב במו

 357 השכרת מונית לגוי

 

 מפתח לביאורי מושגים בשער ההלכה  
 775 תוספת מחול על הקודש

 00 פלג המנחה   
 776 שומע כעונה   

 737   ספק ספיקא

 799   לגופה צריך שאין מלאכה
א יָּמו ת?!   ִסיק ֵריֵשיה  ְולָּ ָּ  787 פ 

בו ת  ש ְ בו ת ד ִ  340 ש ְ
 794     ולדות אבות ות


