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נערך ע"י הרה"ג ר' נתן גוטליב מו"צ בהעדה החרדית ומרבני קהילתנו הק'

: א ל פ נ ר  ו ר י ב

האם מותר לקרות קריאת שמע 
כבית שמאי - שחרית בקימה 

וערבית בשכיבה?

הרב יאיר וויינשטאק

הצוואה 
קוימה...

ויהי אחר המבול.

המוצלים  האודים  הסתיימה.  השניה  העולם  מלחמת 
במקומות  מתקבצים  החלו  המלחמה  שרידי  מאש, 
וביקשו לשקם את חייהם ולהגיע אל המנוחה  שונים 

ואל הנחלה. 

של  גדול  קיבוץ  התאסף  עצמה,  גרמני'ה  במדינת 
הרבי  של  בראשותו  פעלדאפינג  במחנה  פליטים 
מצאנז קלויזענבורג זיע"א שעמד בראש ארגוני הצלה 
בניצולים  להפיח  דחיי",  "יקרא  בבחינת  הן  יהודיים, 
רוח חיים ותקוה, והן ב"יקרא דשכבי", ללקט את גופות 

הנפטרים ולהביאם לקבר ישראל. 

מווישאווא,  האגער  אביש  אברהם  החסיד  הרב 
וויז'ניץ, היה אחד מניצולי השואה  מהצאצאים לבית 
מקלויזנבורג  להרבי  לעזור  שביכולתו  כל  שעשה 

במלאכתו הקדושה. 

יהודיים  ניצולים  היה מלא כאמור  מחנה פעלדאפינג 
רבים, ששרדו את השואה כל עוד הנשמה באפם. גופם 
היה עור ועצמות וחלוש מכדי להתמודד עם מחלות 

ומגיפות.

את  שתקפה  הצרות  אחת  רק  הייתה  הטיפוס  מגיפת 
היהודים בפעלדאפינג וכמה מהם שבקו חיים. )אחד מן 
בטיפוס  לקה  אשר  זיע"א  מקלויזנבורג  האדמו"ר  כ"ק  היה  הנדבקים 

בעצמו, אך בחמלת ה', הותירו לפליטה להחיות עם רב(.

כיון שכך, קרא הרבי לרבי אברהם אביש וביקש ממנו 
החיים"  "בית  עבור  שטח  להקדיש  כדי  עמו  לבוא 

לנספים הראשונים במגיפה.

יזדקק למקום. הוא  כי הוא בעצמו  ר' אביש  ידע  לא 
דבר  בכל  ולטפל  לעזור  היהודים  לאחיו  היה  שמסור 
ובאמצע  הטיפוס,  נגיף  כנגד  עמיד  היה  לא  נצרך, 
מן  הוא  אף  נדבק  הניצולים  למען  הענפה  פעילותו 
החולים, חלה בטיפוס ולאחר כמה ימים הסתלק לבית 
יום  )באותו  תש"ה.  שבועות  חג  של  השני  ביום  עולמו 
נפטרו 25 חולים במחנה! כשחזר בנו הבחור בן ה-16 ר' אלעזר האגער 

מתפילת יו"ט, הופתע לגלות כי מיטת אביו ריקה. לשאלתו 'היכן אבי', 

הפנה אותו אחד האחים לחפש בחוץ בחדר מתים... "היה זה הרגע 

המחריד יותר מכל השואה, לעבור על 25 גופות כדי לגלות את אבי 

המנוח ביניהם!" סיפר לימים ר' אלעזר ז"ל(.  

לאחר החג נערכה הלווייתו בהשתתפות הרבי מצאנז 
וחברי ארגוני ההצלה. בלב נשבר קברוהו יחד עם כל 
הנפטרים בחלקה החדשה בבית העלמין בפעלדאפינג, 

שזה זמן לא כביר קידשוהו יחד עם המנוח.

■■■

כעבור 26 שנה...

השנה היא שנת תשל"א. בחדר ההמתנה של הרבי בעל 

נערך ע"י הרה"ג ר' נתן גוטליב מו"צ בהעדה החרדית ומרבני קהילתנו הק'

הטור )סי' סג( כתב בשם רב עמרם גאון שאם ישב לפני קריאת שמע אסור לקום כשקורא קריאת שמע של 
שחרית, והקם לקרות קר"ש של שחרית נקרא 'עבריין' וצריך לגעור בו.

ערבית   קורא  שמאי  לבית  ובקומך',  'בשכבך  הפסוק  בפירוש  הלל  ובית  שמאי  בית  שנחלקו  והטעם, 
בשכיבה, ושחרית בקימה, ולבית הלל קורא כדרכו בזמן שכיבה וקימה וכמפורש במשנה ברכות )פ"א מ"ג(, 

והלכה כבית הלל.

ולכן הקם לקרות בשחרית נראה כאילו עושה כבית שמאי ונקרא 'עבריין'.

וסכנתי בעצמי מפני הלסטים:
ובאמת מצינו במשנה שם, אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך, והטיתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי 

בעצמי מפני הלסטים, אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל.

ולמדו ממנו חז"ל )ברכות יא.( שהעושה כדברי בית שמאי חייב מיתה ח"ו, ורואין מכך חומרת הדבר לעשות 
כבית שמאי א(.

העומד כדי לעורר הכוונה נקרא עבריין:
וכתב הפמ"ג )א"א סי' סג סק"ב( שיש בזה שני חלקים.

א. הקם לקרות בעמידה כדי לצאת דעת בית שמאי, ואז חייב מיתה ח"ו.

ב. הקם לקרות כדי לעורר הכוונה, ובזה אף שאינו חייב מיתה, אבל גם באופן זה חשיב כעבריין, כיון 
שנראה לאחרים שעושה כבית שמאי ב(, והעתיקו להלכה במשנ"ב )שם סק"ה(. 

לעמוד כדי לעורר שינה:
יועץ בספרו חסד  כבית שמאי כמו שכתב הפלא  כוונתו לעשות  לקום כשאין  אבל מצינו שיש מקילין 

לאלפים )סי' סג סק"ב( שמותר לקום כדי להעביר שינה מעיניו, וכן פסק הבן איש חי )ש"ר פ' וארא אות טו( ג(.

פתרון לצאת כל הדיעות:
יש לו פתרון לצאת כל הדיעות, דהיינו לקום  אך הרוצה לעמוד כדי לעורר הכוונה או להעביר שינה 

בברכת אהבת עולם, שאז אין נראה כעומד לקריאת שמע.

או יש פתרון שקם אחר שאמר פסוק ראשון של קר"ש, שאז מוכח שלא עמד לצאת דעת בית שמאי, שאם 
היה חושש לדעת בית שמאי היה לו לקום לפני אמירת פסוק ראשון ד(.

א.  והערוך השלחן )סי' סג סעיף ב( כתב וז״ל, ואף על גב דבכמה פלוגתות של בית שמאי ובית הלל, הרוצה להחמיר כבית שמאי 
אין מוחין בידו, אך פלוגתא זו אינה דומה לכל הפלוגתות, דבכל הפלוגתות גם בית הלל מודים שיש חומרא בדברי בית שמאי, 
ולכן כל הרוצה, יחמיר, אבל בכאן אין שום חומרא לדעת בית הלל, דלבית הלל הכל אחד בין עומד בין יושב, וכיון שמחמיר הרי 

מורה דהלכה כבית שמאי.
ועוד, דכיון דלבית הלל הוי הדרש של ובשכבך ובקומך לזמן קר״ש, וא״כ כשמחמיר כבית שמאי דלדידהו אתי לשכיבה בערב 

דוקא, ולעמידה בבוקר דוקא, וא״כ יתבטל על ידי זה זמן ק״ש עכ״ל.

ב.  ז״ל הפמ״ג, עבריין, ולא מיתה, יש לומר דמחמיר לא כבית שמאי, אלא לעורר הכוונה וכדומה, אפילו הכי עבריין עכ״ל.
ג.  והערוך השלחן )סי' סג סעיף ג( הוסיף להקל שאפילו אינו עושה לצורך כוונה מיוחדת, כיון שאין עושה זאת לצאת דעת בית 
שמאי, מותר לקום, וז״ל, נראה דדוקא כשעושה מפני הדין כדי לצאת ידי בית שמאי יש איסור וכרבי טרפון שאמר והטיתי לקרות 
כדברי בית שמאי, אבל כשעושה בלא כוונה, כמו שיש אנשים שאינם במנוחה קמים ויושבים, וחוזרים וקמים וחוזרים ויושבים, 

אין קפידא, עכ״ל.

ד.  ומי שקורא קריאת שמע והציבור התחילו שמו״ע ועומד שלא לשנות מכל הציבור, מסתבר שבאופן זה גם לדעת הפמ״ג אין בזה 
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"אמרי חיים" מוויז'ניץ ממתין קהל רב להיכנס לקודש 
פנימה. איש איש ובקשתו כל פונה ומשאלות לבו. זה 

זקוק לישועה ורעהו לברכה.

החסיד ר' חיים שכטר שישב שם והמתין יחד עם כולם, 
היה זקוק לעצה...

לא עובר זמן רב, והמשב"ק מזמן את ר' חיים להיכנס 
לקודש פנימה.

ר' חיים נכנס בדרך ארץ ומתחיל להשיח את מצוקת 
לבו:

חמי החסיד ר' פישל וועג ז"ל מטעמעשוואר התגורר 
בשנת  בגרמניה.  וואסרפלינג  בעיר  המלחמה  לאחר 
תש"ח נפטר חמי ר' פישל בעיר מינכן בעקבות סיבוך 
של ניתוח שבר קטן ושם נקבר. לפני הניתוח כתב חמי 
שהיה אז בן 42 בס"ה "צוואה", ובה כתב כי אם חלילה 
לא יקום מהניתוח )!( עז חפצו להיקבר בבית העלמין 
אשר במחנה פעלדאפינג, ליד ידידו הטוב החסיד רבי 
אברהם אביש האגר ז"ל, עמו למד בחברותא בישיבת 

ווישווא. 

אומר לרבי את האמת, לא הייתי אף פעם בקבר חמי, 
המתגוררים  הרבים  צאצאיו  המשפחה,  בני  כל  וגם 
רגשית  ואפשרות  רצון  שום  לנו  אין  הקודש.  בארץ 
לנסוע לגרמני'ה. אבל, חשבנו, אדרבה, במקום לנסוע 
את  ונעלה  אלינו  אבינו  את  נביא  הארורה,  לגרמניא 
שכתב  צוואתו  עקא,  דא  הקודש.  לארץ  עצמותיו 
האגר  הרב  ליד  קבור  להיות  רצונו  את  הביע  ובה 

בפעלדאפינג".

הרבי הזקן בעל "אמרי חיים" מתבונן בר' חיים, ולנגד 
ר'  מופלא  חסיד  אותו  של  דמותו  עוברת  רוחו  עיני 
אברהם אביש האגר עת שהיה מסתופף בימי השלווה, 
טרם שירד מבול הדמים לעולם, בצלו הקדוש של אביו 

הרה"ק בעל אהבת ישראל בגרוסוורדיין. 

חיים.  האמרי  ענה  פשוט",  דבר  לא  זה  נא!  "שמע 
"ברצוני להתייעץ בנושא עם בני הגה"צ רבי משה'לה 
מויז'ניץ  משה  הישועות  האדמו"ר  מרן  כ"ק  )ה"ה  הקהילה  רב 

האם מותר לקום בקריאת שמע של ערבית:
והנה לכאורה כל זה דוקא בקריאת שמע של שחרית, אבל בקריאת שמע של ערבית מותר לקום כבערוך 

השלחן )סי' סג סעיף ג(.

אך פלא מצינו במשנ"ב )שם סק"ה( שכתב שאין לקום גם בקריאת שמע של ערבית, והביא המקור מסידור 
רב עמרם.

ועיינתי שם בסידור רב עמרם וכתב שיש נוהגין לקום בקר"ש שחרית וערבית, ונמצא בשחרית עושין כבית 
שמאי, ובערבית עושין מעשה כסיל, כיון שגם לדעת בית שמאי אין צריך לקום.

ומשמע מלשונו שהקם בערבית לא נקרא עבריין ואין בזה איסור אלא מעשה כסיל, כיון שלא מצינו שיש 
לעשות כן. ומסתבר שאם קם לעורר הכוונה או להעביר שינה בערבית לכל הדיעות מותר.

הקב״ה לא הטריח עלינו לעמוד בקר״ש:
ו( משל למלך השולח מכתב הוראות לבני המדינה,  )פ' אמור פ' כז סי'  ויש לציין לזה שמצינו במדרש רבה 
מרוב דרך ארץ עומדים על רגליהם בשעה שקורין המכתב, ואמר הקב"ה לישראל קריאת שמע הוא מכתב 

הוראות, אבל איני מטריח אתכם לעמוד בשעה שקורין אותו ה(. 

וז"ל, ובמה שהקב"ה משתבח שאינו בא בטרחות, מאן דעביד  והוסיף  ורב עמרם הביא דברי המדרש, 
איפכא ]וטורח לעמוד[ לא יאות קא עבד ]לא יפה עושה[ עכ"ל.

לישב בקריאת שמע של ערבית:
והנה בקריאת שמע של ערבית לכאורה מותר לישב כשקשה לו לעמוד, שאין נראה עושה כבית שמאי, 

שהרי לדעת בית שמאי צריך לקרות בשכיבה כשמטה על צדו כמו שמפרש רש"י )ברכות י: ד"ה יטה(.

אבל במשנ"ב )שם סק"ז( כתב שאין לישב בקריאת שמע של ערבית ו(.

האם מותר לנהוג כבית שמאי בהדלקת נר חנוכה:
)סעיף ב ויש אומרים( שמדייק מדברי הרי"ף שלענין הדלקת נר  לסיום יש לציין שמצינו להביה"ל סי' תרעא 

חנוכה מותר לנהוג כדעת בית שמאי פוחת והולך כיון שאין חולקין רק לענין הידור.

וסיים בזה"ל, אכן מדלא הוזכר דבר זה בשום פוסק, אין לצרף דבר זה להלכה כלל, ולא כתבתי רק לעורר 
לב המעיינים עכ"ל.

שום חשש, שהלא בכה״ג ניכר גם לאחרים שאין עומד כדי לצאת דעת בית שמאי רק מפני שהציבור התחילו קר״ש.

ה.  ז״ל שם, משל למלך ששלח פרוזדוגמא שלו ]מכתב הוראות[ למדינה, מה עשו בני המדינה עמדו על רגליהם, וקראוה באימה 
וביראה ברתת ובזיע. אמר הקב״ה לישראל הדא פרוסדוגמא דידי, לא הטרחתי עליכם, ולא אמרתי אליכם שתהא קורין קריאת 

שמע לא עומדין על רגליכם.

ו.  והנה מקור דבריו הן מדברי הב״ח )שם סעיף ב(, אך בלשון הב״ח משמע קצת שאסור להטות, דהיינו לקרות בשכיבה ולא בישיבה.

בס"ד

אדהכי והכי, כבר סיימו אלפי אנ"ש עוד מסכתא בש"ס 
ומתקדמים צעד נוסף לסיים את כל הש"ס כולו.

אל תישאר מאחור!

• בסדר 'עמוד היום' •
שנתייסד ע"י

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ארבעים יום
קודם

התחלת מסכת

מכריזין!

זה הזמן להתחדש
ביתר שאת

ולזכות לסיים את כל הש"ס כולו!
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בס"ד

הראשון צריך האדם
ללמוד גפ"ת ומפרשים!

 מקובל שמי שרצה
 להיות מהחבריא קדישא

של הרה"ק הרבי ר' 
אלימלךמליז'ענסק זי"ע

הוצרך 
מקודם 

 ללמוד את
כל הש"ס!

מרפא לנפש

בלימוד 'עמוד 
היום' אנו מסיימים 

את כל הש"ס!
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זצוק"ל(.

כאשר נכנס הרב לחדר אביו הרבי ושמע את הסיפור 
ענה על אתר: 

האגר  אלעזר  ר'  ושמו  בן  יש  ז"ל  אביש  אברהם  "לר' 
המתגורר בארה"ב. לר' אלעזר יש בן בחור הלומד פה 
בארץ בישיבת "טשעבין", בירושלים. הבחור הנ"ל אכן 
אביש. הצעתי:  ושמו כשמו: אברהם  זקינו  ע"ש  קרוי 
שהרב שכטר יחפש אחר הבחור מטשעבין ודרכו יצור 
קשר עם בני משפחתו בארה"ב. אם גם משפחת האגר 
תרצה להעלות את עצמות אביהם לארה"ק מה טוב. 
ימשיכו  הידידים  ושני  חבילה'  'עסקת  לעשות  אפשר 
הלאה לשכון בצוותא סמוכים איש לרעהו פה בארה"ק. 
את  להעלות  ירצו  לא  האגר,  משפחת  ובני  לאו,  אם 

אביהם ארצה, יעשו שאלת חכם בקשר לצוואה".

רבי חיים שכטר שענין העלאת עצמות חמיו נגע לליבו 
מגיע  הוא  הבאים  הימים  ובאחד  הרבה,  המתין  לא   –
אביש  "אברהם  בשם  בחור  מחפש  טשעבין,  לישיבת 
יעקב" דחסידי פאפא,  "קהלת  )כיום ראש הכולל להוראה  האגר", 
ומעלה  בירושלים(,  המופלגים  והת"ח  הגאונים  הרבנים  ומחשובי 

בפניו את הנושא כולו.

אביו  קבר  את  להעלות  רצון  יש  לאבי  כי  לי  "ידוע 
ארצה, אך הוא עדיין כלל לא החל לטפל בנושא. אני 

מוכן לדבר על כך עם אבא בטלפון", עונה הבחור.

ר' חיים רומז לו שהדבר נחוץ לו ולא ידחה את הדבר. 

הגבלה,  ללא  הן  לארץ  מארץ  שיחות  כאשר  כיום, 
ואפשר לדבר שעות בטלפון, קווי וסלולארי, כמה מוזר 
שנה,  ארבעים  כמעט  לפני  ימים,  באותם  כי  להזכיר 
מכשיר טלפון בישראל היה מצרך נדיר, אותו יש רק 
אינן  בארץ  פנימיות  שיחות  אפילו  חשובים.  לאנשים 
ענין של מה-בכך, קל וחומר שיחות טרנס-אטלנטיות, 
מיבשת ליבשת. כאשר בחורי הישיבה הלומדים בארץ 
שיחה  זאת  היתה  בארה"ב,  להוריהם  להתקשר  בקשו 
מה  בסדר,  הכל  ב"ה  אמא,  "אבא,  רגעים.  כמה  של 
כל  את  הענין.  נגמר  ובכך  שאבעס",  גוט  שלומכם, 
היתר היו משלימים במכתבים הכחולים "דואר אויר" 

וגם בהם לא האריכו יתר על המידה...

מיודענו הבחור אביש האגר מבין את חשיבות הענין 
ומחליט להתייעץ בראש הישיבה, הגאון המפורסם רבי 

ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל. 

בוא  מיד:  והשיב  השאלה  את  שומע  הישיבה  ראש 
תעלה לביתי ותדבר עם הוריך משם.

בית  אותו  הישיבה.  ראש  של  ביתו  אל  הולך  הבחור 
בצד  בכניסה,  סלון  חדר  בתורה.  כולו  ספוג  קטן 
קלסרים  עמוס  קטן  שולחן  עם  ספרים  חדר  שמאל 
הישיבה.  ראש  חידושיו של  עם  דפדפות  וערמות של 
הרה"ק  זקינו  תמונות.  שתי  תלויות  הסמוך  הקיר  על 
שם  טשעבין.  גאב"ד  חותנו  ותמונת  מהורנסטייפל, 

בחדר הספרים היה מכשיר הטלפון. 

מהחדר  ויצא  הספרים  לחדר  הכניסו  הישיבה  ראש 
הבחור  מלאה.  פרטיות  לו  לתת  כדי  נפשו  בעדינות 
אלעזר  ר'  הענין.  כל  את  לו  ומספר  לאביו  מתקשר 
בתנאי  אך  ארצה,  הארונות  להעלאת  מסכים  האגר 
האדמו"ר  כ"ק  של  פיו  את  לשאול  למעשה:  קודם 

מקלויזנבורג )המתגורר באותם ימים בנתניה(. 

ובסיומה,  שעה  רבע  כדי  התארכה  היקרה  השיחה 
אך  עלותה.  את  לשלם  הבחור  ביקש  החוצה  כשיצא 
ראש ישיבת טשעבין סירב בתוקף, ובחיוך נלבב ליוה 

אותו החוצה.

■■■

מירושלים לנתניה. הבחור נוסע לקרית צאנז בנתניה 
ואיך  מה  הרבי  פי  את  ולשאול  אביו  מצות  לקיים 

לעשות בנידון. 

ערימות  שלו,  הספרים  בחדר  הרבי  ישב  תמיד,  כמו 
ספרים גבוהות הסתירו את פני הרבי שהיה שקוע בים 

התלמוד, תרתי משמע. 

לפתע הבחין הרבי באורחו ומיד האיר פניו אליו וקבלו 
בצהלה.  

נערך ע"י הרה"ג ר' נתן גוטליב מו"צ בהעדה החרדית ומרבני קהילתנו הק'

| בענין אחד שהדליקו האש בביה״ש 
על ידי נכרי ונתעורר כמה שאלות 

בענין זה:

שאלה: אירע אצלי סיפור שקשור בזה כמה סוגיות 
והלכות שונות, אני גר בחו"ל ונסעתי לשבות באיזה 
מיוחד  ]סיר  "קראקפאט"  עמי  ונטלתי  נופש,  מקום 
לטשאלנט[, והטשאלנט עדיין לא היה מבושל כלל, 
למעשה  השבת,  כניסת  טרם  להדליקו  בדעתי  והיה 
שכחתי להדליקו, ונזכרתי כמה דקות אחר השקיעה.

סמך  על  להדליקו  לנכרי  אמרתי  זאת  ובראותי 
בזה  כשיש  בביה"ש  לנכרי  אמירה  שהתירו  ההיתר 

צורך גדול אא.

והנה מיד לאחר שהדליקו הנכרי נתעוררתי שהרי 
יוכלו  שלא  ונמצא  עכו"ם,  בישול  איסור  בזה  יש 
תפסד,  מחרס,  הנעשית  עצמה  הקדירה  וגם  לאכלו, 

כדין כלי חרס שאין מועיל הגעלה.

ועלה בדעתי פתרון להסיר הקדירה מגוף החימום 
ולהניחו במקרר עד מוצאי שבת כדי שלפחות יאכלנו 

אחר השבת, ולא יבלע הבליעות בדופני הקדירה.

אך שוב נתעוררתי איך מותר לטלטל הקדירה כיון 
שיש בתוך הקדירה בשר וקטניות שאין ראוי לאכלו 
שייך  היה  ולא  הלך  כבר  והנכרי  מוקצה,  והינם  חי 

לבקש ממנו להוריד הקדירה.

תשובה: לכאורה היה מותר להסיר הקדירה, כיון 
נעשה  שלא  נמצא  השמשות  בין  נגמר  לא  שעדיין 
וכשמטלטל  בתוכו,  הנמצא  למוקצה  בסיס  הקדירה 

הקדירה חשיב כטלטול מן הצד ב(.

אבל באמת יש פתרון נפלא, שהיה יכול להשאיר 
הקדירה על האש, ואעפ"כ יוכל לאכלו בשבת באופן 
שאם  להקדים:  שיש  עכו"ם,  בישול  חשש  שאין 
ישראל מסייע לגמור בישול התבשיל או אפילו לא 
התבשיל  לשבח  הוסיף  רק  בישולו  לגמור  מסייע 

שיהא מצטמק ויפה לו, מותר לאכלו ג(.

בישולו,  שיוגמר  עד  להמתין  יכול  היה  כן  ואם 
ויחזור  הקדירה  יסיר  הטשאלנט,  שיצטמק  וקודם 
ויניחו, ונמצא שהצמטק התבשיל מכח הישראל ואז 

אין בו דין בישול עכו"ם.

קודם  צריך  הקדירה  להחזיר  מותר  שיהא  וכדי 
גרופה  שייחשב  כסף  נייר  עם  הכפתורים  לכסות 

וקטומה ד(. 

| עלי טייא ליד עציץ של גפן:

הגפן,  עץ  של  עציץ  ביתי  בחצר  לי  יש  שאלה: 

א.  כמבואר בסי' רסא )סעיף א(.
ב.  ואף שלא התירו טלטול מן הצד רק לצורך דבר המותר ולא 
לצורך המוקצה,  מכל מקום כיון שיש בתוך הקדירה מאכלים 
הקדירה  ישאיר  ואם  מוקצה,  בגדר  שאינו  חי,  לאכול  שראוי 
על האש יבלע בו בליעות איסור, נמצא שיכול לכוין לטלטל 
הקדירה כדי להציל מאכלים שאינו בגדר מוקצה, ונמצא חשיב 

כטלטול לצורך דבר ההיתר.

ג.  כ״כ בשו״ת שבט הלוי )ח״ב סי' מה(, וכן דעת עוד כמה גדולי 
הפוסקים, ויש להוסיף שיש גם צירוף נוסף להקל, שיש מקילים 
שבישול נכרי בבית הישראל אין לאסרו בדיעבד כמו שהביא 
הרמ״א בסי' קיג )סעיף ד(, ואף שיש כמה פקפוקים על זה, אבל 

לצירוף מועיל.

ד.  אגב יש גם לציין שגם באופן שהיה בו דין בישול עכו״ם לא 
היה צריך לזרוק הקדירה של חרס, שיכול להגעילו ג' פעמים 
קיג  סי'  ביו״ד  כמבואר  עכו״ם  בישול  לענין  ולהתירו, שהקילו 

)סעיף טז(.

ולידו זרוע עלי טייא, ורציתי לדעת האם יש בזה חשש 
כלאי כרם.

תשובה: אסור לזרוע עשבים שראוי למאכל סמוך 
לעץ הגפן, וצריך להרחיק כשיעור אמה מעץ הגפן ה(.

גם  אסור  הכרם  שכלאי  בחו"ל  גם  נוגע  זה  ודין 
בחו"ל מדרבנן ו(.

| קידושין בטעות:

שאלה: שמעתי מאחד שקידש בטבעת כסף מרובע, 
ולאחר הנישואין נודע לו שאינו כסף טהור רק טבעת 
צריכין  האם  השאלה  ונתעורר  כסף,  מצופה  נחושת 

לעשות קידושין שנית.

נשאל  רצב(  סי'  )ח"ד  והנהגות  בתשובות  תשובה: 
מיוחדת  סגולה  שיש  שכיון  שם  ומצדד  זו,  בשאלה 
לומר  יש  טהור,  כסף  עשוי  מרובע  בטבעת  לקדש 
שחשיב קידושין בטעות, וצריך לחזור ולקדש לחומרא 
לעשות  יש  ולמעשה  ע"ש,  ברכה  בלי  עדים  ידי  על 

שאלת חכם לדון על כל הפרטים. 

| טעות בתיבת ״הנני״:

אלעד  גדולה  בישיבה  תולדות  פ'  בשבת  שאלה: 
"ויבוא אל אביו ויאמר  )כז יח(  בקריאת התורה בפסוק 
אבי, ויאמר הנני מי אתה בני", נו"ן הראשון של "הנני" 
נקוד סגול, והבעל קורא טעה וקרא נו"ן הראשון נקוד 
צירי, כמו שנקוד שם בפסוק )כז א( ״ויאמר אליו הנני״, 

ונתעורר ספק האם צריך לחזור ולקרות.

תשובה: אין צריך לחזור ולקרות הפסוק כיון שאין 
בזה שינוי כוונה ז(, רק בדרך כלל כשנמצא הנני בסוף 
נקוד  הפסוק  באמצע  וכשנמצא  בצירי,  נקוד  הפסוק 

סגול.  

| ספק בענין על המחיה על אכילת 
קוגיל:

האם  ספק  לי  והיה  קוגיל,  לוקשין  אכלתי  שאלה: 
אמרתי עליו ברכת על המחיה, מה אני צריך לעשות.

תשובה: בשו"ע סי' רט )סעיף ג( פסק המחבר שברכת 
ונמצא  ברכות  כשאר  מדרבנן  רק  חיובו  שלוש  מעין 

ספק ברכות להקל ואין מברך.

אבל במשנ"ב )סק"י( כתב שהרבה ראשונים סוברים 
שאם  ונמצא  התורה,  מן  חיובו  שלוש  מעין  שברכת 
אכל כדי שביעה צריך לברך מספק, ואין אומרים בזה 

ספק ברכות להקל.

שנית  כזית  יאכל  מזונות,  מיני  לפניו  יש  אם  ולכן 
ויברך על המחיה, ואם אין לפניו מזונות יאכל פירות 
שבעת המינים או ישתה רביעית יין ויברך עליו מעין 

שלוש ויכלול מספק על המחיה.

ואם גם זה אין לפניו, יסמוך על הפוסקים שבמקום 
ספק אפשר לומר בנוסח בריך רחמנא. 

| לברך בהמ״ז בנישואין אחר 
הריקודים:

שאלה: עוד כמה ימים אזכה בעז"ה להכנס לחופה 

ה.  כמבואר ברמב״ם הל' כלאים )פ״ה הי״ח והי״ט(.
ו.  כמבואר שם )פ״ה ה״ג(.

ז.  כמבואר בסי' קמב סעיף א'.

שאלות ותשובות למערכת



ד

לאחר ששמע את שאלתו נענה הרבי ואמר: אך לפני 
שעה אחת התקשר אלי יהודי מארה"ב. הוא שאל בענין 
העלאת ארון אביו שנפטר זה עתה בארה"ב. עניתי לו 
לארץ  נפטרים  להעלות  עקרוני  באופן  מסכים  שאיני 
ישראל. זו הייתה תשובה בשבילו, אבל לך אני אומר 
– הטעים הרבי - כי מהארץ הארורה )פון די פארשאלטענע 
לאנד( דייטשלנד, המצוה היא מה שיותר מהר להוציאם 

משם. 

■■■

כעת החל המהלך של בקשת רישיונות מאת ממשלת 
גרמני'ה ומשרד הבריאות וכל יתר הגורמים המעורבים 
בענין. בדרך כלל זה מה שנקרא 'מבצע לוגיסטי' לא 

קל ולא פשוט.

ר' יוסף אליפנט )השם שונה(, העובד בחברא קדישא, ויש 
לו ידע בנושא מתוקף תפקידו, נתבקש ע"י המשפחה 
לנסוע לגרמניה ללקט את העצמות ולטפל בכל צדדי 

הנושא המורכב עד לקבורת העצמות פה בארה"ק. 

צעד ראשון: ר' יוסף מתקשר לארה"ב לר' אלעזר האגר 
בפעלדאפינג  העלמין  בית  על  פרטים  ממנו  ומבקש 
והיכן החלקה של אביו. ר' אלעזר הפוקד מדי פעם את 

קבר אביו מתאר לו את המיקום המדויק. 

יוסף מכין ארונות קבורה עבור עצמות  ר'  צעד שני: 
הנפטרים והעפר מסביב, הוא נוטל עמו גם כלי עבודה.

צעד שלישי: ר' יוסף נוסע לגרמניה.

■■■

החיים.  לבית  פניו  שם  פעלדאפינג  לעיירה  בואו  עם 
תיאורו של ר' אלעזר היה מדויק והוא מצא מיד את 
מן  האגר. מחצית  אביש  הרב אברהם  אביו  קברו של 

העבודה כבר הסתיימה.

בו  הסמוך  הקבר  את  למצוא  אלא  לו  נותר  לא  כעת 
על  ורואה  ימין  לצד  פונה  הוא  וועג.  פישל  ר'  טמון 
המצבה שם אחר. פונה לצד שמאל והנה, ר' פישל וועג 
אינו נמצא לא כאן ולא שם. הוא בדק, אולי יש מצבה 
שבורה או אפילו חלקה ריקה שיכול להתפרש כמצבה 
שראה  הקברים  כל  אבל  שנהרס.  קבר  או  שנפלה, 
מישהו  כי  מסתבר  ולא  מפולת,  ללא  איתן  עומדים 
החליף בטעות את המצבות. הוא מביט סביבו ועובר 
מקבר לקבר בכל השורה אך למבוכתו אינו מוצא את 

השם המבוקש. 

בכל  לקבר  מקבר  לעבור  יוסף  ר'  החל  ברירה  בלית 
שטח בית הקברות של פעלדאפינג. אמנם הוא אינו כה 
גדול אבל בכל זאת הייתה זו טרחה מרובה ומלאכה לא 
נעימה. וכך עבר את כל בית החיים ולתדהמתו וצערו 

אין זכר לשמו של ר' פישל ז"ל. 

ר' יוסף עומד שם בין שבילי בית העלמין אובד עצות. 
קבור  פישל  ר'  אולי  מחשבה,  בדעתו  עולה  פתאום 
בבית  שקברוהו  יתכן  פטירתו.  מקום  במינכן,  בכלל 
העלמין היהודי של מינכן ואת הצוואה מצאו רק כמה 
ימים לאחר מכן. מאן יימר שהביאוהו לכאן... ושאלה 
יעשה  מה  קודמתה:  בעקבות  לה  מתעוררת  נוספת 
עם קברו של הרב האגר? הרי אם לא מצא את קברו 
של ר' פישל, ושני הידידים לא נקברו בשכנות, הוברר 
הדבר למפרע כי אם אכן ימצא אותו קבור במינכן אין 
צורך להוציא את הרב האגער מקברו... נפל היסוד נפל 

הבנין. 

חסר  כרימון,  מחשבות  אפוף  שם  עומד  יוסף  ור' 
על  להם  ולספר  המשפחה  לבני  להתקשר  יכולת  כל 
העלמין  מבית  מיד  לצאת  עליו  המצערות.  החדשות 
עם  להתייעץ  כדי  טלפון  קו  הנידחת  בעיירה  ולחפש 

המשפחה בארץ. 

ליד  החיים  בית  בתוך  הארגזים  את  השאיר  יוסף  ר' 
קברו של הרב האגער, ויצא לעבר העיירה. מעולם לא 

חש כה אובד עצות ומצפה לישועה כמו עתה. 

בשפת  אליו  הפונה  אורח  עובר  אותו  עוצר  ופתאום, 
אידיש–דויטש: מה עושה כאן יהודי? 

ר' יוסף ננער משרעפיו וראה לפניו אדם מבוגר המביט 

בשעטו"מ, ורציתי לדעת האם יש היתר לקבוע לברך 
שבדרך  אף  הריקודים,  גמר  אחר  בנישואין  בהמ"ז 
כלל עובר כשעתיים אחר שגמרו הסעודה, וצד הספק 
האם יש בזה גרם מכשול לרבים שמא יעבור שיעור 

עיכול.

המסובים  שהרי  מכשול  גרם  בזה  אין  תשובה: 
יכולים לטעום באמצע הריקודים.

ואף אם אחד ישכח ולא יטעום כלל מאחר שגמרו 
הסעודה עד בהמ"ז, הרי מעיקר הדין בסעודה גדולה, 
כמו שמצוי בדרך כלל בסעודת נישואין, שיעור עיכול 

לדעת רוב הפוסקים, הוא כשיעור ו' שעות ח(.

יש לצרף שכיון שעוסקין בעניני הסעודה עד  וכן 
שנתעכל  לחוש  אין  כלל,  טועמין  שאין  אף  ברהמ"ז 

המזון ט(.

| לכבות אור אלקטרי קודם הדלקת 
נרות כשאין אוכלין סעודת ליל 

שב״ק בבית:

שאלה: רציתי לברר, זוג צעיר שאין אוכלין סעודת 
ליל שב"ק בבית, האם יש חיוב לכבות אור אלקטרי 

קודם הדלקת נרות בבית.

לקיים  אפשר  איך  הפוסקים  תמהו  הנה  תשובה: 
באור  מואר  שהבית  כיון  שב"ק  נר  הדלקת  מצות 
כלל  מוסיפין  שב"ק  נרות  אין  ולכאורה  אלקטרי, 

להאיר הבית.

הנרות  שאין  שאף  מנהגינו  ליישב  שכתבו  רק 
מוסיפין אורה, מכל מקום יש בזה משום כבוד ועונג 
שבת, וכמו שנוהגין להדליק נרות בכל סעודת מצוה 

או סעודה חשובה י(.

אך כל זה לא יועיל רק כשמדליק במקום סעודת 
שבת, אבל כשאין סועד בביתו ואין צריכין להדליק 
נר  לקיים מצות  ואבן לא שייך  יכשל בעץ  רק שלא 

שב"ק כשדלוק כבר אור אלקטרי.

יש  עליו,  ולברך  נר שב"ק  להדליק  כשרוצין  ולכן 
לקיים מצות  ואז אפשר  אור אלקטרי,  קודם  לכבות 
הדלקת נרות, ולאחר שהדליקו הנרות אפשר לאדם 
שהדליקה  שהאשה  אלקטרי,  האור  להדליק  אחר 
הנרות אסורה להדליק האלקטרי כיון שכבר קיבלה 

שבת על ידי הדלקת שבת.

ואם אין אדם אחר בבית שיוכל להדליק האלקטרי, 
תכוין קודם הדלקה שאינה מקבלת שבת עד לאחר 
ואח"כ  שב"ק,  נר  ומדלקת  אלקטרי,  אור  שתדליק 

מדלקת אור אלקטרי ותברך יא(.

גדולי  הרבה  דעת  וכן  )סק״ח(,  קפד  סי'  היטב  הבאר  כ״כ  ח.  
הפוסקים.

יותר  הפסק  לעשות  שלישית  בסעודה  להקל  שנוהגין  וכמו  ט.  
חשיב  הסעודה  בענין  שעוסקין  כיון  הטעם  ולכאורה  משעה, 
כאילו טועמין פרפראות, שהרי גם טעימת פרפראות אין מועיל 

שלא יתעכל המזון כמפורש במשנ״ב סי' קפד )סקי״ח(.

שם  שמפורש  )סק״מ(  רסג  סי'  במשנ״ב  מצינו  זה  דבר  ויסוד  י.  
שאם אוכל סעודת שבת מבעוד יום כגון שמקבל עליו תוספת 
שבת ומדליק נרות מברך עליו כיון שיש הנאה ושמחה לאכול 

אצל נרות ע״ש.

יא.  ויש שכתבו שהאשה תדליק קודם אור אלקטרי, ואחר כך 
מדלקת נר שב״ק ותברך.

אבל לענ״ד אין זה נכון כלל, שכיון שבשעה שמדלקת נר 
לה  נמצא שאין  בבית,  אור אלקטרי  מקודם  דלוק  כבר  שב״ק 
חיוב להדליק נר שבת, ואם כן לא שייך לברך על הדלקת נרות.

האלקטרי  הדלקת  על  חל  שהברכה  לומר  שייך  לא  וגם 
שהדליקה קודם, שאין אור אלקטרי חשיב נר, ולא שייך לברך 
שהקילו  הפוסקים  ואפילו  שבת,  נר  להדליק  הנוסח  זה  על 
שהיה  בזמניהם  זאת  היה  אלקטרי,  אור  על  לברך  שאפשר 
אש חוט לוהט והיה צד לומר שחשיב כנר ואפשר לומר עליו 
נר שבת, אבל המנורות כהיום שאין לה חוט לוהט,  להדליק 
ובפרט במנורת הנקראים 'לד' )LED(  לא שייך לומר שיש עליו 

שם נר.

| יצא מביתו על דעת לנסוע לעיר 
אחר ושכח איזה חפץ האם יש היתר 

לחזור לביתו ליטלו:

אחרת  לעיר  לנסוע  כדי  מביתי  יצאתי  שאלה: 
ושכחתי לקחת איזה חפץ מביתי, והיה לי ספק האם 
ורציתי  ששכחתי,  הדבר  ליטול  לבית  לחזור  מותר 

לדעת פרטי המנהג.

תשובה: בצוואת ר"י החסיד )אות לח( כתב וז"ל, לא 
ילך אדם מביתו לדרך, ויחזור לביתו אם שכח איזה 
דבר, רק יעמוד לפני הבית לישאול מה שצריך עכ"ל 

יב(.

שיכול  להקל  יש  מהבנין  יצא  לא  עדיין  אם  אבל 
לחזור לביתו.

לא  אבל  מביתו,  כשיוצא  רק  הענין  שייך  לא  וכן 
מקום,  לאיזה  שנסע  כגון  אחר,  ממקום  כשיוצא 
וכשיוצא משם על דעת לחזור לביתו ושכח איזה דבר, 

יכול לחזור ליטלו יג(.

כגון  בביתו  מצוה  דבר  שכח  שאם  מקילין  ויש 
ששכח תפילין או ספר מותר לחזור לביתו יד(, ושומר 

מצוה לא ידע דבר רע.

| קר״ש ליד תינוק שהרטיב בגדו במי 
רגלים:

שאלה: קריתי קר"ש ליד תינוק בגיל חודש שהרטיב 
בגדו במי רגלים.

בכדי  דגן  כזית  לאכול  יכול  שאין  קטן  תשובה: 
טו(, ובפחות  אכילת פרס מותר לקרות כנגד מי רגליו 
מגיל ג' חדשים יש להקל שאין יכול לאכול כזית בכדי 

אכילת פרס.

ואם הבגד לא היה רטוב כל כך בשיעור טופח על 
מנת להטפיח, אף מי רגלים של גדול יש להקל טז(.

| להדביק מאכלים הראוי למאכל על 
ציור מפני איסור בל תשחית:

שאלה: בשבוע שעבר פ' תולדות, הביא בני הקטן 
מבית תלמודו דף שעליו ציור של עשו כשאוכל נזיד 
עדשים, ודבוק עליו מעט עדשים, ונתעוררתי למה אין 
בזה משום איסור בל תשחית, שהרי עדשים אלו היה 
סוכה  בנוי  כגון  ציורים  להרבה  ונוגע  למאכל,  ראוי 

שמדבקין לפעמים מאכלים הראוי לאכול.

תשובה: מותר ליתן לתינוק לשחוק עם דבר שאין 
לו ערך גדול אף שמפסידו, ואין בזה משום בל תשחית, 
שכן הדרך ליתנו דבר שאין לו ערך גדול לשחוק בו יז(.

הבן  ללימוד  תועלת  בו  שיש  זה  באופן  שכן  וכל 
בל  חשש  בזה  שאין  התורה,  פרשיות  בלבו  שיחקק 

כן  שנוהגין  כתב  י(  )אות  דפרקא  באגרא  יששכר  הבני  וגם  יב.  
וז״ל, קבלה הוא מקדמונים, כאשר אדם נוסע מביתו וכבר הלך 
מפתח ביתו ליסע אם שכח איזה דבר לא יחזור לביתו, והענין 

מפורסם עכ״ל.

יג.  כ״כ הגה״ק מבוטשאטש בספרו מילי דחסידותא על הצוואה 
שם.

יד.  בספר אהלך באמיתך )פ״ד אות נו( הביא שיש מקילין בזה.
טו.  כמבואר בסי' פא סעיף א'.
טז.  כמבואר בסי' פב סעיף ב'.

יז.  כ״כ בשו״ת תורה לשמה )סי' ת״א( וז״ל, שאלה, ניירות ישנים 
בהם  לכתוב  ראויין  שאין  לכלוך  מעט  בהם  שיש  חדשים  או 
כתבים, אם מותר ליתן אותם לקטן לעסוק בהם שיש לו תענוג 
דילמא  או  כרצונו,  קטנות  לחתיכות  ולחתכם  ניירות  לקרוע 
אסור משום בל תשחית, דהא ראויים הם לאיזה תשמיש לכרוך 

בהם איזה דבר, וקטן מאבדם לגמרי.
תשובה, אין בזה חשש ושרי, והוא גמרא ערוכה ביומא דף 
ע״ח ע״ב גדל פורתא ]כשהתינוק גדל קצת[ תבורי מאני ]פרש״י, 
זבין  דרבה  הא  כי  ולמלאות תאותו[,  לשבר  כלים  לו  להפקיר 
להו מאני גזיזי דפחרא לבניה ומתברי להו, ופירש״י מאני גזיזי 
כלים סדוקים של חרס בדמים קלים ע״ש, הרי אלו הם ראויים 
לתשמיש אחר ביבש בלא מים, ועם כל זה מאחר שהם בדמים 

קלים, ובזה יהיה תענוג לילד שרי עכ״ל.



ה

תשחית.

| סופר סת״ם שרצה לכתוב יהודה 
וכתב שם הוי״ה:

יהודה"  לכתוב  ורציתי  סתם  כותב  אני  שאלה: 
ובטעות שכחתי לכתוב הדלי"ת ויצא שם הוי"ה, האם 

מותר למחוק הה"א, ולכתוב יהודה.

שלא  כיון  למחקו  מותר  הדין  מעיקר  תשובה: 
כתיבת  לצורך  ודוקא  הוי"ה,  שם  לכתוב  נתכוין 
גם  להחמיר  יש  רשות  דברי  כשכותב  אבל  סת"ם, 

בזה יח(.

קודם  לכתוב  להחמיר  טוב  סת"ם  כשכותב  וגם 
דלי"ת למעלה בין וא"ו לה"א, ואח"כ למחוק הה"א.

| איך לנהוג בכתיבת שם הוי״ה:

התיבות  להוציא  צריך  סת"ם  כשכותבין  שאלה: 
מפיו קודם שכותב התיבה, איך נוהגין כשכותבין שם 

הוי"ה.

תשובה: אין צריך לקרותו יט(, ויש נוהגין לומר יו"ד 
ק"י וא"ו ק"י .

פסוקי  שכותבין  שבשעה  אומרים  יש  ואגב 
התוכחה אין צריך לקרות כשכותב מתוך הספר, כדי 

שלא להוציא פורענות מפיו כ(.

| האם יש היתר לברור פסולת מתוך 
אוכל בשעת אכילה:

שאלה: האם יש היתר לברור בשעת אכילה פסולת 
בתוכו  ויש  דגים  או  בשר  האוכל  כגון  אוכל  מתוך 

עצמות ומוציא העצמות ואוכל הבשר או הדגים.

חקר  הבורר(  ד"ה  ד',  )סעיף  שיט  סי'  הביה"ל  תשובה: 
בשעת  האוכל  מתוך  הפסולת  לברור  מותר  האם 
קודם  כשבורר  רק  אסרו  שלא  לומר  שיש  אכילה, 
אכילה אף שהוא סמוך לאכילתו, אבל בשעת אכילה 

ממש מותר.

לדעת  הראשונים  בזה  שנחלקו  הביה"ל  וכתב 
ולדעת  כא(,  להקל  יש  עד.(  )שבת  והריטב"א  הרמב"ן 

הרא"ש )בתשובה כלל כב ט( יש להחמיר כב(.

באבן  זצ"ל  פישר  הגרי"י  עליו  תמה  באמת  אך 
ישראל )רמב"ם שבת פ"ח הי"ב( שהרי הרא"ש לא החמיר 
בשעת אכילה רק כשבורר בכלי, אבל בידו גם לדעתו 
לברור  שמותר  למעשה  פסק  ולכן  כג(,  להקל  יש 

הפסולת בשעת אכילה.

איש  והבן  שם,  תורה  בדעת  המהרש"ם  וכ"פ 
לברור הפסולת בשעת  י( שמותר  פ' בשלח אות  )ש"ב  חי 

אכילה, כיון שאינו דרך מלאכה. 

תוך  ודגים  בשר  עצמות  לברור  שהמקיל  ונמצא 
כדי אכילה יש לו על מה לסמוך להקל כד(.

יח.  כ״כ החיד״א בברכי יוסף )סי' רעו סקכ״ז(.
יט.  כ״כ בלשכת הסופר )פ״ה סק״ו(.

כ.  כ״כ בלשכת הסופר שם.
כא.  ז״ל הרמב״ן שם, אוכל ומצא פסולת בחתיכה שהוא אוכל, 

ומפריש פסולת מתוך אוכל הוא שמותר עכ״ל.
החתיכה  בתוך  פסולת  ונמצא  אוכל  שם,  הריטב״א  וז״ל 

שמפריש הפסולת מתוך האוכל, ואוכל שהוא מותר עכ״ל.

כב.  הרא״ש נשאל לענין מים שיש בו תולעים, האם יש היתר 
להניח מפה על פיו ולשתות, וכתב להתירו.

וז״ל, דלא שייך בורר אלא במתקן הענין קודם אכילה או 
יכנס  שלא  הפסולת  מעכב  שתייה  בשעת  אם  אבל  שתייה, 

לתוך פיו, מותר עכ״ל.
ומדייק המשנ״ב מלשונו שלא התירו רק באופן שנותן מפה 

על פיו, אבל לולי זה אסרו לברור גם בשעת שתייה.

כג.  וכבר הקדימו הגר״ח נאה בקצוה״ש )סי' קכה סקמ״ד( שתמה 
על המשנ״ב שהביא דעת הרא״ש להחמיר, שהלא הרא״ש לא 

החמיר רק בבורר בכלי ולא בבורר בידיו.

כד.  וכן הגאון רבי אלחנן הלפרין זצ״ל בשו״ת שדה אלחנן )סי' 
כא( כתב שהמקיל יש לו על לסמוך.

| לפתוח ברז החמין בליל שבת:

שאלה: האם מותר להוציא מים חמין מהברז בליל 
שב"ק לאחר שנכבה הבוילער מערב שבת.

אף  מהברז  חמים  מים  להוציא  אסור  תשובה: 
לחוש  שיש  זמן  כל  שבת,  מערב  הבוילער  שנכבה 
שעדיין נמצא מים רותחין בתוך הדוד, שהרי בשעה 
הבוילער  דוד  לתוך  צוננין  מים  נכנס  הברז  שפותח 

ומתבשל.

אחר  זמן  כמה  החול  בימות  זאת  לשער  וצריך 
כיבוי הבוילער עדיין המים רותחין ועד שעה זו אסור 

להוציא מים חמין בליל שבת.

דוד  ידי  על  המים  שהורתח  לחוש  שיש  ובאופן 
שמש כגון שיש לו קולט שמש על הגג והיה זריחת 
שמש ביום, אף שלא הדליק הבוילער צריך להמתין 
עד שעה שמתקרר המים שהורתח על ידי דוד שמש. 

 

מילה  אתו  מדבר  החל  אליו.  ומחייך  בהתעניינות  בו 
כמה  עוד  יהודי.  הוא  שהאיש  הבין  ומיד  מילה  ועוד 
משפטים נוספים ור' יוסף מתוודע לעובדה המשמחת 

כי היהודי הוא תושב העיירה.

"אוכל להשתמש בטלפון שלך?" שואל ר' יוסף בחשש 
ומתחיל לספר ליהודי המבוגר את מטרת נסיעתו לכאן 
מצטעק  מינוט"  "איינע  עתה.  זה  שנחל  הנפש  ומפח 
הרהורים.  של  דוק  מצטעפות  ועיניו  המבוגר  היהודי 
וידו מגרדת  מבטו המהורהר מתמקד בנקודה נעלמה 

בגבחתו בהיסח הדעת כמנסה להיזכר במשהו. 

"אני נזכר עכשיו – הוא אומר – כי לפני כעשרים שנה 
ארון  ממינכן,  ברכבת  בלילה,  מאוחרת  בשעה  הגיע 
עם נפטר. היהודי שליוה את הארון ביקש לקברו כאן 
בפעלדאפינג. הוא הזעיק את יהודי המקום ואני ביניהם. 
אלינו  באת  כי  במינכן,  קברים  אין  המבלי  לתמיהתנו 
מקום?  מחוסר  שנים  כמה  סגור  שכבר  החיים  לבית 
השיב המלווה כי גבאי החברא-קדישא מצאו בין בגדיו 
של הנפטר צוואה ובה כתוב שברצונו להיות קבור ליד 
הצוואה  את  כנראה  בפעלדאפינג.  פה  מסוים  יהודי 
בפעלדאפינג,  שהתגורר  בעת  קודם  שנים  כמה  כתב 
אבל לאחר מכן התמעטה אוכלוסיית העיירה היהודית 
והוא עקר ממנה לוואסרפלינג. הרבנים במינכן לא רצו 
להמרות את צוואתו וציוו עלי ללוותו לכאן ולקיים את 

הצוואה. 

עמדנו כאן באישון ליל, כמה יהודים בודדים שנותרו 
צוואת  את  לקיים  כיצד  דרך  וחיפשנו  בפעלדאפינג, 
המנוח. בדקנו את בית הקברות ונוכחנו לראות כי אין 
אפילו חלקה אחת פנויה. להשיבו למינכן כלעומת שבא 
לא היה מכובד, והמלווה חשש מאנשי הקהילה. לפיכך 
נטלנו את הארון וקברנו את המנוח בפינה נידחת בבית 
יוסף  לר'  ותיאר  הקשיש  סיפר  העצים",  בין  החיים 
היכן בדיוק התקיימה ההלוויה הקטנה באמצע הלילה. 
זה קשור  יודע אם  "איני  היהודי המבוגר,  ציין  "אבל" 

אליך, אולי מדובר במישהו אחר..." 

מן  ונעלם  נמרצת  ומיד פצח בצעדה  דבריו  סיים את 
העין. 

ר' יוסף הגיע למקום, ומה נפעם למצוא בין העצים את 
הקבר ועליו השם המפורש "פישל וועג". 

בשמחה עד אין קץ ובהודאה להשי"ת ששלח לו מלאך 
מדליק  כשהוא  הקברים.  את  לפתוח  נפנה  מושיע, 
נרות ליד קברי הנפטרים כפיוס על שנוטלים מהם את 

שכניהם. 

רביעי  ביום  כאשר  אחה"צ,  שלישי  ביום  היה  הדבר 
מתקיימת הטיסה השבועית היחידה של חברת אל-על 

לארץ.

הרבה קשיים נערמו על דרכו, ובגלל סיבות מסוימות 
ובפני  בפניו  הדלת  את  והגיף  כמעט  המטוס  צוות 
הארונות והחל להתכונן לטיסה, אך בסייעתא דשמיא 

שאכמ"ל הצליח להתגבר על כל הקשיים.  

לקבורה  הידידים  שני  הובאו  לארה"ק  בהגיעם  מיד 
מכובדת בהר הזיתים. 

ידידו הרב אברהם  הצוואה של ר' פישל להיקבר ליד 
בארץ  ודווקא  שנים,   22 כעבור  רק  התקיימה  אביש 

הקודש...          

ההלכה  מכמני  בכל  לשאול  ניתן  השו"ת  למדור  שאלות 
במערכת 'קול התורה': מס' 02-3-722-700 ואח״כ *

 כמו״כ ניתן להתקשר להעורך הגאון המו״צ שליט״א:
 05331-21-571 

או בזמן ה'קבלת קהל' בביהמ״ד היכל הבעש״ט ב'חדר 
הוראה' רח' שמריהו 2 משעה 12:00 עד 2:00 בצהרים

השאלות  כל  על  לענות  אפשר  שאי  מאליו  שמובן  היות 
המגיעות במסגרת היריעה הקצרה של הגליון. על כן אם אין 
רואים את התשובה בגליון, אפשר לחכות לגליון הבא, ואם 
הגאון  של  לטלפון  לפנות  ניתן  תשובה,  פורסמה  לא  אז  גם 

המו״צ שליט״א.

מכתב למערכת:
אל מע"כ עורכי הגליון ובראשם ידידי הרב 

הגאון ר' נתן גוטליב שליט"א.

בנודע להמאמר בהגליון לפרשת חיי שרה 
בענין "האם החתן חייב לעשות קנין על מקום 

החופה וחדר היחוד".

ברצוני להעיר, כי האריך לברר בטוב טעם 
ודעת בעיקר איך מתקיים חופה ויחוד לכולי 
קנין, אך  עלמא גם לדעת המחמירים דבעינן 
הצד  הצורך  די  ביאר  ולא  מקום  הניח  עדיין 
שלא צריך קנין, וכפי שיוצא מפשטות מהלך 
נישואין, שכניסה  קנין  הסוגיא בביאור מהות 
נכסי  למקום  הכניסה  הכוונה  אין  לרשותו 
הבעל, כעין קנין חצר, אלא מהות הקנין הוא 
שבזה  ונישואין,  אישות  על  המורה  פעולה 
זו תחתיו  וקובע שמעתה נכנסה אשה  מכריז 
להיות אשתו הנשואה אליו, וזו הפעולה הוא 
הנקרא בלשון הראשונים "כניסה לחופה", וכן 

מדויק לשון הטור )אע"ז סי' ס"א(.

כניסה  לשון  שנקטו  והר"ן  להרמב"ם  וגם 
לביתו הכוונה מוכח להבית שהוא דר בו.

נוספת, כי הנישואין אינו קנין  נקודה  ועוד 
הקידושין,  ע"י  נעשה  שזה  עצמה,  בהאשה 
להיות  הכניסה  עצם  הוא  נישואין  אלא 
השעבודים  לגבי  קנין  כעין  פועל  וזה  תחתיו, 
ולהפר  לה  ולטמא  וליורשה  והתחייבויות 
ושמכל הנ"ל  סי' ס"ד ס"ה(,  )עיין לשון המחבר  נדריה 
נמצא ברור ומוכח כי אין המקום פועל הקנין 

כי אם הפעולה הקובע ומורה על הנישואין.

באחרונים  נמצא  כי  הדבר  נכון  ואמת 
המקום  שיהא  הצריכו  מסויימים  שבאופנים 
סי'  )ט"ז  בקנין ממש  לא  אליו, אמנם  קנוי  כעין 
נ"ז ס"ק ד', ועיין ערוך השולחן סי' נ"ה סעיף י"ח(. וגם מצינו 

הענין,  בזה  עוד  כאן  שחידש  מקודש,  בעזר 
אבל ביסוד ועיקרן של דברים הוא כנ"ל.

וכל זה נתברר היטב בקונטרס שיצא לאור 
בעז"ה בביאור רחב ומקיף )ובו נדון גם כן בע"ה מהו 

המקור לעדי חופה ויחוד, ולענין מה מועיל העדות(.

תורה  להגדיל  להמשיך  שתזכו  בברכה 
ולהאדירה מתוך ברכה ונחת.

בכ"ר

חיים מענדל גודלבסקי



ו

בירורי הלכה שנתלבנו בשיעוריו של הגאון ר' ברך יהודה היימליך שליט״א מו״צ בהעדה החרדית ומרבני קהילתנו הק'

מבי מדרשא

האם הפעלת כלי אלקטרי בשבת – 
אסור מן התורה או מדרבנן?

 ההלכה: 
יש שני סוגי כלים של אלקטרי: אא כלים שיש בהם חוט ברזל שמתחמם בחום של 

גחלת, אסור מדאורייתא לרוב ככל הפוסקים, ]ויש חולקים בזה[.

בא כלים שאין בהם חום של אש, כגון: מקרר, עיר-קנדישן, טלפון, מנורות מסוג "לד", 
ובזה נחלקו אחרוני זמננו, יש שחששו בזה לאיסור תורה, וכ"ש לפי חידושו של החזו"א 
דכל סוגי אלקטרי חשיב מלאכת בונה, ויש כמה מפוסקי זמננו שפסקו דאינו אסור אלא 

מדרבנן, ובכמה אופנים אפשר לצרף דעת המקילים דהוי איסור דרבנן.

 בירור הדברים: 

כלים שיש בהם חוט לוהט:
הנה בסוגי הכלי אלקטרי שיש להם חוט או ברזל המתחמם עד כדי חום האש, כגון 
מנורה עגולה )עגל(, כיריים של אלקטרי, שבת פלטה, תנור אפיה, תנורי חימום וכדומה, 
דעת כל הפוסקים דחשיב כאיסור תורה, דעצם חימום של חוט ברזל עד כדי גחלת 
הבוערת, יש בו משום חשש בישול או הבערה כמ"ש הפוסקים, )הובא בארוכה בספר נשמת 
מ"ה(  סימן  )או"ח  מרדכי  הלבושי  כדעת  דלא  ]והוא  א'(,  סימן  אלקטרי  בדיני  בסופו  ו'  חלק  שבת 

והמהרש"ם )חלק ב' סימן רמ"ז( שסוברים דגם בזה הוי דרבנן[.

הדלקת מנורת פלורסנט:
איסור  דהוי  אחרונים  כמה  דעת  פלורסנט,  מנורת  הדלקת  דלגבי  להעיר  ויש 
דאורייתא, משום שיש בתוכו חוט דק בפנים שמתחמם בהפעלתו, ובספר נשמת השבת 

)חלק ו' סימן ז'( הביא כן בשם מומחים, ויש חולקים.

כלי אלקטרי שאין בהם חוט לוהטת:
אמנם נחלקו הפוסקים לגבי סוגי כלי אלקטרי שאין להם חוט המתחמם, כגון מנורות 
"לדים", מקרר, עיר-קאנדישן, טלפון, ]באופן שאין משולבים בהם מנורות קטנות וכדו'[.

ונודע שיטת החזון איש דהדלקת כל כלי אלקטרי וכיבויו, יש בו משום איסור בונה 
ונתהפך ממות לחיים, יש בו משום  וסותר, שעצם הדבר מה שהכלי מתחיל לעבוד, 
)מכתב החזו"א בספר מנחת שלמה סימן י"א אות א', עיי"ש(. אמנם רבים  איסור תורה של בונה, 

מפוסקי זמננו חלקו על חידוש של החזו"א. 

שיטת המנחת יצחק:
כתב  א'(  אות  ק"ז  )סימן  א'  דבחלק  כ"כ,  ברורה  אינו  בזה  יצחק  המנחת  שיטת  והנה 
)בנוגע לאיסור שמיעת חדשות - ממכשיר הפועל  שדיבור במיקרופון בשבת חשיב איסור תורה 
מערב שבת, ע"ש(, והביא מ"ש הגאון ר' איסר זלמן מלצר ז"ל בהסכמתו לספר חלקת יעקב 

- שהגאון ר' חיים עוזר ז"ל ציווה לפרסם בשמו, שח"ו להסתפק בחומר המלאכה של 
האלקטרי מדאורייתא, והיא אב מלאכה ודאית, ואסור אפילו ע"י גוי, ]ויתכן דדווקא 
דיבור במיקרופון חשיב לאיסור תורה, דבמקום אחר הביא )חלק א' סימן ל"ז אות ח', בסוף 

הגליון( בשם מומחים שבהשתמשות במיקרופון יש מציאות של הבערה[.

)סימן ט"ז( מצדד מתחלה לגבי דפתיחת דלת המקרר באופן שמפעיל  אבל בחלק ב' 
את כח האלקטרי הוי דרבנן, אמנם אח"כ כתב ששמע ממומחים דבשעת פתיחת הזרם 
האלקטרי מתהווים ניצוצות אור, וא"כ יש לחשוש לאיסור תורה, ]ולכאורה כוונתו שכן 

הוא בכל סוגי אלקטרי, ואולי דווקא במקרר יש מציאות זו, וצ"ע[.

אסור  בשבת  )מאוורר(  ווינטולאטור  דהפעלת  לומר  נוטה  ד'(  אות  כ"ג  )סימן  ג'  ובחלק 
מדרבנן, כיון דהוי הולדת כח זרם בלא הבערה כלל. ומשמע מדבריו שכאשר יש עוד 

צירוף, יש לצרף דעת הסוברים שאסור רק מדרבנן.

שיטת השבט הלוי:
וכן השבט הלוי )חלק ט' סימן קס"ג( חושש דהוי איסור מן התורה בכמה מקומות דהוי 
בזמן  לילך  שיוכל  כדי  הדלת,  לפתוח  בפעמון  לצלצל  לגוי  לומר  דאוסר  דאורייתא, 
דשבות  שבות  מטעם  להתיר  אין   - דאורייתא  דהוי  דחושש  דכיון  בציבור,  להתפלל 

לצורך מצוה, ולא התיר שם אלא בדרך רמז, )וע"ע בחלק א' סימן קכ"א אות א'(.

וט"ו( כתב ששמע ממרן בעל שבט הלוי  י"ב  סימן  ו'  )חלק  ]אמנם בספר נשמת השבת 
בדיבור פא"פ איתו, שיש להקל באמירה לעכו"ם להפעיל מכונת אלקטרי, כשיש צורך 
גדול לכך, וא"כ סבר דהוי איסור דרבנן, אך צ"ע שבספרו כותב דהוי דאורייתא, וע"ש 

בנשמת השבת מה שכתב לתרץ([.

וכן בספר ארחות שבת )חלק ג' פרק כ"ו הערה אות א'( הביא בשם גדולי הפוסקים להחמיר 

דכל סוגי אלקטרי חשיבי כאיסור תורה.

שיטת הסוברים דהוי דרבנן:
עיין בשו"ת באר  אבל דעת הרבה פוסקים דיש לסמוך דאינו אלא איסור דרבנן, 
משה )חלק ו' קו' אלקטריקט סימן ד'( לגבי פתיחת המקרר, וכן בספר נשמת השבת )חלק ו' סימן 
י"ב וט"ו( שהביא דעת הרבה פוסקים הסוברים דהוי איסור דרבנן, ושכן שמע מפי בעל 

שבט הלוי )אמנם בספרו חושש דהוי דאורייתא, כאמור לעיל(.

חזי לצירופי:
איסור  חשיב  אלקטרי  דהפעלת  לסמוך  יש  להקל,  צירוף  עוד  כשיש  למעשה  לכן 

דרבנן, כמו באופנים דלהלן.

א( הפעלת "עיר-קאנדישן" ע"י גוי כשהוא חם מאד – אפשר להקל כדעת הסוברים 
דאלקטרי הוי איסור דרבנן וא"כ הוי שבות דשבות לצורך שבת דמותר, כיון דיש מקום 
לומר דדומה לדין של הכל חולים אצל צינה שהתירו אמירה לנכרי אפילו בדאורייתא, 

)שו"ת מנחת יצחק חלק ג' סימן כ"ג(.

רק  יד' אסור  'כלאחר  – דהרי מלאכה  יד  גוי כלאחר  ע"י  ב( הפעלת כלי אלקטרי 
קודמים(,  )כמשנ"ת במאמרים  דשבות  הו"ל שבות  יד  כלאחר  עושה  גוי  ואם  דרבנן  איסור 
אלא שיש מחלוקת האחרונים אם בדברים שאין שינוי בתוצאת המלאכה כגון הדלקת 
האור במרפקו, אם חשיב שבות דשבות , ולכן יש לצרף דעת הסוברים דאלקטרי חשיב 

איסור דרבנן, ומותר להדליק מנורות "לדים" ע"י גוי כלאחר יד לצורך שבת.

ג( הפעלת כלי אלקטרי כלאחר יד על ידי ישראל לצורך חולה שאין בו סכנה - דכתב 
ידי  על  מלאכה  לעשות  התירו   - סכנה  בו  שאין  דלחולה  י"ז(  סעיף  שכ"ח  )סימן  השו"ע 
ישראל 'בשינוי', ודעת השועה"ר )סעיף י"ט( אפילו איסור דאורייתא ע"י שינוי - מותר, 

אמנם דעת המ"ב )ס"ק נ"ז( דלא הותר אלא איסור דרבנן ע"י שינוי.

כגון  סכנה  בו  שאין  חולה  לצורך  יד  כלאחר  אלקטרי  כלי  הפעלת  דדין  ונמצא 
"אינהלציה" תלוי מחלוקת דלהשועה"ר מותר ולהמ"ב אסור, ובזה אפשר לצרף דעת 
מעשה  דשמא  ספק,  עוד  יש  דעדיין  כיון  מ"מ  מדרבנן,  רק  אסור  דאלקטרי  סוברים 
כלאחר יד שאין שינוי בתוצאה, אינו נחשב לשינוי, לכן אין להתיר בלא הוראת חכם.
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כשם שהמלאכים 
הינם רגלי 
השכינה, כך זה 
הלומד גמרא, 
נעשה כמרכבה 
לשכינה
תורת חיים, להרה"ק 
מקאסוב זי"ע

• בסדר 'עמוד היום' •
שנתייסד ע"י

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

א גמרא 
איד איז
כמרכבה 
לשכינה!

עוד דרגה ועוד דרגה עד 
שמגיעים: בלימוד 'עמוד 

היום' אנו מסיימים את 
כל המסכתות עד כל 

הש"ס!


