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הפרק'- על חכמה'-'נושא חדש-'לדעת מדור
חשוב הלכתי מביתמידע מצויות ישראלשאלות גדולי הנהגות

ההוראה

אלקטרוניתאלקטרוניתאלקטרוניתאלקטרונית סיגריהסיגריהסיגריהסיגריה כשרותכשרותכשרותכשרות
סיגריותישנם לעשן ההרגל משום הכשר שום בלי אלקטרונית סיגריה המעשנים רבים

הבדלים שני שיש לדעת צריך אמנם אחד, דבר שהכל ומרגישים הכשר בלי רגילות
רגילה בסיגריה השני, 'אכילה', הם ואדים 'הנאה' הוא עשן האחד, ביניהם, גדולים
הוא [גליצרין טעים החומר רוב אלקטרונית ובסיגריה כלב לאכילת נפסל החומר רוב
ממותקים במשקאות ששמים הטעם לחומרי דומים הטעם חומרי וגם טעים חומר

ובסוכריות].

או בכלל סיגריות עישון להיתר הלכתית התייחסות שום בתשובה אין כי להקדים חובה
ד.], דף [ב"ק גופו בשמירת מחוייב ואדם בריאותית, מבחינה בפרט אלקטרוניות סיגריות
איסור ויש טז:], דף ור"ה נה. דף [ברכות עוונותיו לו מזכירין סכנה למקום עצמו והמכניס
כלל וחכ"א ח'-י' תכ"ז, סי' וחו"מ ה' קט"ז, סי' יו"ד [שו"ע סכנה למקום להיכנס חמור

ס"ד]. ס"ח

***
הכשר? צריכות אלקטרוניות סיגריות האם

מאכלתשובה: דבר כל כמו מהודר הכשר חייבות אלקטרוניות .אסיגריות

בעישוןא. ההיתר צדדי את ביארנו בהמשך
מבוסס ההיתר וכל הכשר, בלי רגילות סיגריות
אינם הנאה ואיסורי 'הנאה' נחשב שעישון כך על
אלקטרוניות סיגריות עישון אבל כך, כל מצויים
מאכל 'טעימת הפחות לכל או 'אכילה' נחשב
שהנוזל הוא בהם השימוש שצורת מפני אסור'
כמו נחשבים ואדים האדים, את ושואפים רותח
ח' צ"ב, סי' יו"ד [עי' דבר לכל עצמו המאכל
כ"א קכ"ד, וסי' וכיסה ניער בדין ב' צ"ב, וסי'
כהלכתו השולחן ובמקורותיו זה בדין והרחבנו

ט"ו]. י"ג- סעי' ד' סי'

סיגריות יש והרי טוב, הסיגריה טעם והנה,
כשנכנסים ומיד וכו'], תות [אפרסק, בטעמים
מיד אם גם איסור טועם הוא הרי לפיו, האדים
בשו"ע ונפסק שהכניס, מה כל את החוצה יפלוט
א'] צ"ח, וסי' ה' ק"ח, סי' [יו"ד פעמים כמה
הפוסקים ולרוב דאורייתא, איסור לטעום שאסור
וכמו פגום אינו אם לטעום אסור דרבנן איסור גם
שכן א' סעיף י"ט סי' כהלכתו בהשולחן שהבאנו
פמ"ג סקכ"ב, ק"ח סי' [פר"ח הפוסקים כתבו
סקט"ו במ"ז צ"ה ובסי' סקכ"ד ק"ח סי' בשפ"ד
סק"ט, במ"ז ק"ח ובסי' סק"י בשפ"ד צ"ו ובסי'



אלקטרונית, סיגריות לבין רגילות סיגריות בין הבדלים כמה שיש לדעת מאוד חשוב
אפשרות שאין כיום הנתון [במצב הכשר צריכות אינם רגילות שסיגריות אף ולכן

הרכיבים] על מהודר.בלהשגיח הכשר חייבות אלקטרוניות סיגריות ,
פגום אינו שטעמם אכילה איסורי של חששות כמה בסיגריות שמצוי לדעת, חשוב עוד

.גכלל

סק"א צ"ח סי' פת"ש נ"ב, סי' יו"ד תנייניא נוב"י
האיסור וכאן סק"ב] בקצר צ"ח סי' יהודה ויד
דאורייתא איסורי שיש יתכן וגם פגום אינו
דעות יש פגום, שאינו דרבנן איסור לגבי [ואמנם
יו"ד אמת וזרע מ"ז סי' צדק צמח עי' המתירות,
על תמה סקכ"ב ק"ח בסי' הפר"ח אבל מ"ב, סי'
הצ"צ דברי שיישב אף במסקנתו והנוב"י הצ"צ,
אינו אם דרבנן באיסור טעימה התיר לא מ"מ
חשש יש וגם פגום אינו האיסור כאן ומ"מ פגום,
אינו לאיסורא קליא ענין (וגם דאורייתא לאיסורי

אדים)]. שנעשה בנוזל שייך
של אדים שאיפת האם לדון יש זאת, ומלבד
כי הנאה, או אכילה נחשבת ה'קנה' לתוך איסור
איסור טעימת כאן אין א"כ אכילה, נחשבת אם
על ברכה ולענין איסור, אכילת ממש אלא
וקציעה והמור המג"א נחלקו סיגריות שאיפת
סק"ט] [שם המג"א שיטת ר"י], סי' [או"ח
ופליטתו, מאכל טעימת כמו שהכל ברכת שצריך
שאין האחד טעמים משתי חולק וקציעה והמור
בעישון החשק [כלומר, הרגל רק אלא הנאה בזה
ההתמכרות, בגלל אלא הטוב הטעם בגלל אינו
מפני והשני טוב] טעם שום שאין ברור אבל
על שהכל ברכת ואין אכילה ולא הנאה שנחשב
אין], ד"ה נג: דף פסחים תוס' [עי' הנאות
טוב טעם יש אלקטרוניות בסיגריות ומעתה,
בקביעות, בהם רגיל שאינו מי גם מהם ונהנה
שנחשב ואפשר לגוף שנכנסים אדים בהם יש וגם
כתב ציבור, תענית ולענין הנאה. ולא אכילה
משום לעשן שאסור תקס"ז] [סי' הגדולה הכנסת
שאינו שם והביא כהנאה ולא כאכילה שנחשב
הרי ובת"צ ביו"ט מעשנים אנשים איך מבין
לא ואם אסור בת"צ א"כ אכילה נחשב אם ממ"נ
[סי' והמשנ"ב אסור, ביו"ט א"כ אכילה נחשב
שחולקים אחרונים והביא הביאו סק"ח] תקנ"ה
ט' סי' נועם לדרכי כוונתו [אפשר ומתירים
למי מתיר ולכן תקס"ז] סי' בברכ"י והובא
חצות אחרי לעשן הדחק בשעת לו שקשה
סיגריות עישון לגבי דבריהם כל ואמנם בצינעה,

אדים כששואף אבל אכילה ולא הנאה שנחשב
והגר"מ כאכילה. נחשב שלכו"ע י"ל הקנה לתוך
תרי"ב [סי הפמ"ג מדברי הוכיח שליט"א גרוס
אבל ביו"כ בשמים להריח שהתיר סק"ד] א"א
בחוטם, להריח אסור במים טאב"ק שורה אם
שהחוטם מצד אינו שהאיסור משמע ולכאורה
שהלחות מצד אלא רחיצה והוי בלחות נוגע
האלף ועי' כאכילה. ונחשב האף לתוך מתנדפת
המג"א בשיטת שכתב ר"ד] סי' [או"ח שלמה לך
דרך העשן את שותים שאם בפסח סיגריות לגבי
לענין ועכ"פ הנאה, ולא אכילה נחשב א"כ הפה
שנחשב לדון יש בודאי לקנה הנכנסים אדים

הנאה. ולא אכילה
על לשלוט אפשר במציאות האם לדעת יש ועוד
גם נכנס שמעט או לקנה כולם שיכנסו האדים

ממש. אכילה הוי וזה לוושט
והגר"מ שליט"א קליין הגרמ"ש דעת ולהלכה,
שצריך שליט"א לובין והגרמ"מ שליט"א גרוס

אלקטרוניות. לסיגריות מהודר הכשר
הבאנוב. ב'] סעי' י"ט [סי' כהלכתו בהשולחן

וש"ך ה' ק"ח, סי' [יו"ד הפוסקים הכרעת את
סקכ"א ופר"ח סקל"ז שם הגר"א ובי' סקכ"ז שם
סי' ובתחילת המוסק ד"ה ב' רט"ז, סי' ובאה"ל
כך: הוא שהדין איסור, להריח לגבי תמ"ג]
להריח מותר הנאה- איסורי שאינם אכילה איסורי
אם הנאה- איסורי יאכלנו. שמא חשש אין אם
מיועדים ואם להריח אסור לריח מיועדים
אין אם להריח מותר אחר לדבר או לאכילה
ק"ח סי' לפמ"ג וציינתי יאכלנו, שמא חשש
בדבר ולא הקילו תיהא בבת דוקא שאולי סקכ"ד
דף בע"ז התוס' כמש"כ מזיקו כי [והיינו אחר
בפת לריח חוששים שלכתחילה [ואע"פ יב:].

מ היינו א', ק"ח, סי' ביו"ד שהריחבתנור שום
יותר חמור וזה בפיו אוכלו ולבסוף לאוכל נכנס

סק"ג]. ק"ח סי' הפת"ש כמש"כ
ל"ח [סי' כהלכתם בהמועדים הבאנו פסח, ולגבי
סק"י תס"ז סי' [מג"א הפוסקים בשם ט"ו] סעי'
וכ"כ סקל"ג, ומשנ"ב ס"ג קכ"ז כלל וח"א



ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

דזימרה פסוקי באמצע שמע קריאת

האם בזמן, שמע קריאת לקרוא להספיק יצליח שלא ורואה להתפלל שהתחיל מי
דזימרה? פסוקי באמצע שמע קריאת לקרוא חיוב או אסור או מותר

בזמן? שמע קריאת לקרוא יספיק שלא ורואה ציבור שליח הוא אם הדין ומה

בברכותיה? שמע קריאת לקרוא כדי מהמזמורים חלק ולדלג להזדרז עדיף והאם

שמע.תשובה: קריאת ולקרוא דזימרה פסוקי באמצע להפסיק חייב יחיד-

ולקרוא להפסיק חייב השני, הזמן סוף לפני הוא אם ציבור- לפנידשליח הוא אם ,

שאל חיים ובשו"ת ק"נ סי' אסאד מהר"י בשו"ת
י"ח סי' הד"ט ובעיקרי פג אות ל"ח סי' יו"ד
רכיבי בהם שיש סיגריות לעשן שאסור סקע"א]
בקובץ זצ"ל אלישיב הגרי"ש הורה וכן חמץ,
יוסף ישא בספר והובא מ"ט סי' ח"א תשובות
בתשובות ועי' צ"ב, סי' וח"ד פ"ג סי' ח"א
שכיום קכ"ד סי' וח"ה צ"ז סי' ח"ד והנהגות
לעשן אסור כן ואם בסיגריות, חמץ מעורב
שאר [או נסך יין או חמץ בהם שיש סיגריות
שבא הכרם] כלאי או ערלה כמו הנאה איסורי

הריח. את לחזק
עומדים בודאי בסיגריות הריח שחומרי והיינו,
אפילו הריח את לחזק שבא מה כל אבל לריח,
עומד נחשב להריח, עומד אינו עצמו מצד אם
כ"כ הנאה- איסור הוא אם איסור בו ויש להריח
סי' ובמשנ"ב ה"ג פי"ג מאכ"א הל' בשעה"מ

סקל"ג. תס"ז
בסיגריות, לאיסורים חששו לא השנה בכל אבל
[יין הנאה איסורי כ"כ מצוי לא השנה בכל כי
בהמה בשר או הכרם כלאי או ערלה או נסך
רכיבים כמעט בהם שאין בדברים ובפרט בחלב]
להתיר הביא סק"ג ק"ח סי' ובפת"ש הצומח, מן
יין יש אולי ספק כאן ויש דרבנן יינם סתם כי
ורק כ"כ חששו לא ולכן בששים, בטל ואולי
קנ"ה סי' הגר"א בי' (ועי' מתירים בפסח חמץ
ליישב שיש שכתבו סקכ"ה ק"ח סי' וש"ך סק"כ

יינם). סתם לגבי בדוחק
שאין להשגיח ראוי היה בודאי לכתחילה ואמנם,
בסיגריות ובפרט הסיגריות בכל הנאה איסורי

אלקטרוניות.
אדם, מאכילת נפסל כאן שייך שאין לדעת ויש
לאיסור 'אחשביה' נחשבת בפה שהשאיפה משום

היתר, אין לאכילה נפסל אם גם ולכן בו, ורוצה
הנאה, באיסורי כן לומר שייך לא בודאי ועכ"פ
וכנ"ל. הנאה באיסורי רק הוא להריח האיסור והרי
האיסור אם גם בששים ביטול להתיר אין וגם
באופן אותו שמערבים שדבר מפני בששים, בטל
בהשולחן שהבאנו וכמו בששים בטל אינו קבוע
הפוסקים בשם מ"ט] סעיף י"א [סי' כהלכתו
הרשב"א בשם הביא סק"א תמ"ב סי' [המג"א
סי' סוף בב"י והובא רי"ד סי' ח"ג בתשובה
בו אין בקביעות לערבו שרגילים דבר שכל קל"ד
בסי' הדע"ת וכ"כ ברוב או בשישים ביטול דין
אע"פ ד"ה קיד. בפסחים מתוס' כן והוכיח תמ"ב
נראה שם ובדרכ"מ ו' קי"ד, סי' ברמ"א וגם
בקביעות מכניסם שאם הרשב"א דברי שפירש
אבל בטיל אינו ולכן לטעמא דעביד מילתא א"כ
ראשונים ומביא חולק נ"ו סי' יו"ד תנינא הנוב"י
דף בע"ז הר"ן והביאם הרשב"א על החולקים
פסק ק"א בסי' שהשו"ע להוכיח שיש וכתב יג:
ולהלכה להיתר זו במח' היוצא דומה בנידון
ובשעה"צ החמיר סק"ו תמ"ז סי' הגר"ז בשו"ע
קל"ד סי' פת"ש ועי' לדבריו ציין סקי"א שם
ושמעתי כ"ח סי' ח"ב מנח"י שו"ת ועי' סק"ח
להחמיר שההוראה שליט"א אויערבך מהגר"ע

כהגר"ז].
שומןג. הגדול וחלקו משומן עשוי ה'גליצרין'

כהלכתו השולחן [עי' פגום טעמו ואין החי מן
שנוספים הטעם חומרי וכן כ"ה], סעי' ח' סי'
טעם לתמציות דומים והם פגום טעמם אין לנוזל
משקאות [כמו רבים למאכלים שמוסיפים

וסוכריות]. ממותקים
אמנםד. וסקי"א, ב' ס"ה, סי' ועי' סק"י. נ"א סי'

שגם נ'] סי' [ח"א אש שביבי בשו"ת כתב



והוא אותו שיחליף מאחר ויבקש הציבור את לעכב יכול אינו הראשון, הזמן סוף
קר"ש. יקרא

יעשה ודאי יחיד- בברכותיה, קר"ש לקרוא ולהספיק מזמורים לדלג אפשרות יש אם
הואהכך ויקרא ידלג השני הזמן סוף לפני הוא שאם כנ"ל הדין ציבור- שליח ,

את להכריח יכול אינו הראשון הזמן סוף לפני הוא ואם בברכותיה, קר"ש והציבור
לציבור וימתין בברכות קר"ש ויקרא ידלג והוא אותו שיחליף מאחר ויבקש הציבור
יפסיק לא ולכתחילה לתפילה- גאולה לסמוך שיוכל כדי מקום באיזה הלחש לתפילת

ישראל] גאל עד [ויציב הברכה כל את לומר שיכול עודוזמן פעם מדי יאמר אלא ,
מהברכה. קצת

אירוסין בברכת הכלה חיוב

רק שייכת זו שברכה או אירוסין ברכת חובה ידי לצאת לכוון צריכה הכלה האם
לחתן?

הציבור עם להצטרף לענין אלא כתב לא המחבר
קרא שכבר אחרי שמים מלכות עול לקבלת
בעצמו, קרא לא עדיין אם אבל קר"ש, בעצמו
בפסוקי קר"ש לקרוא מתיר חיובו לכו"ע
בכך, חייב לקרוא, לו שמותר ומכיון דזימרה.

קר"ש. לקרוא חיוב עליו מוטל שהרי
זהה. י"ח], הע' פ"ז [תפילה שלמה הליכות

נ"ב] סי' ח"א זצ"ל דבילצקי [הגר"ש השולחן
שכתב ממה גרע ולא קצו]. עמ' [ח"א נוטה ודעת
מהזמירות לדלג שיכול נ"ב] [סי' ערוך בשלחן
ט' מ"ו, [סי' ובבאה"ל הציבור, עם להתפלל כדי
עדיף הגר"א שלדעת שאפשר כתב כי] ד"ה
בברכותיה. קר"ש לומר כדי ביחידות להתפלל

הגר"א שלדעת חידש א'] [סי' יצחק פרי ובשו"ת
קר"ש, זמן בתוך לתפילה גאולה להסמיך חייב
זמן בתוך קר"ש ברכות כל את שיסיים והיינו
קר"ש יקרא היחיד שבכה"ג כתב ולכן קר"ש,
ישפה אבני ובשו"ת ביחיד, ויתפלל בברכותיה
הגרי"ש דעת שכן כתב קו] עמ' תפילה [הל'
דרך לנקוט אפשר אולי אמנם זצ"ל, אלישיב
גאולה להסמיך צריך להגר"א שגם פשרה
היינו בזמנה- וברכותיה קר"ש מתוך לתפילה
אם ולכן בזמנה, תהיה הברכות של שהקר"ש

ואח"כהתחיל בזמנה קר"ש וקרא אור יוצר
ומסמיך [למשל] אבותינו עזרת לפני ממתין
גאולה שהסמיך נחשב הרי לתפילה, גאולה
הברכות עם בזמנה שקרא קר"ש מתוך לתפילה
זמן בתוך להיות עצמם לברכות חיוב אין [שהרי

[ד"ה ל. דף בברכות מרש"י ראייתו וגם קר"ש],
לפני קר"ש שקרא כזה באופן מיירי מר] ולעביד
לפני קר"ש של ברכות הם הברכות גם ולכן זמנה
עם והתעכב בזמנה קר"ש קרא אם אבל זמנה,
שנחשב י"ל הקר"ש, זמן שעבר עד הברכות

לתפילה. גאולה סמיכת שפיר
זצ"ל מאלצאן הגר"י בפירוש הגר"א ובסידור
מרבינו להוכיח כתב לז] עמ' חדשה [מהדורה
שכתב ותיקין] תנ"א [ד"ה ט: דף בברכות יונה
לקרוא שעדיף הוא ויקרא במים יתכסה שדין
לתפילה גאולה לסמוך מאשר הנץ לפני קר"ש
בברכותיה קר"ש אח"כ לקרוא שיכול נאמר ואם
גם להרויח יכול א"כ לתפילה גאולה ולהסמיך
שצריך כנ"ל י"ל זה על וגם זה, את וגם זה את
קר"ש של ברכות מתוך לתפילה גאולה להסמיך
להיות חייבים אינם הברכות עצם אבל בזמנה,
זמן לשהות שיצטרך באופן מיירי [ושם בזמנה
רבה ואהבה אור יוצר להתחיל יוכל ולא רב
עזרת לפני להמתין ואח"כ קר"ש ולקרוא

(למשל)]. אבותינו
כי ד"ה ט' מ"ו, בסי' הבאה"ל להלכה ועכ"פ
שאין להדיא וכתב זה בענין הגר"א על תמה
ועי' קר"ש. זמן בתוך הברכות את לסיים צריך
ושיעורי מבואר ד"ה ט"ו סי' ח"א תשובות קובץ

קכה. עמ' ברכות עמ"ס אלישיב הגרי"ש
חוזרו. ד"ה ובאה"ל סק"ד ס"ה סי' עי'

הברכה את לגמור כדי ישהה לא שלכתחילה
שהה כן אם אלא לראש חוזר אינו ובדיעבד



איןתשובה: כיוונה לא אם אבל חובה, ידי לצאת תכוון הכלה שגם טוב לכתחילה
מעכב .זזה

ל'ברכו' שענה אחרי דזימרה פסוקי

הציבור עם ענה והמתפלל אור, ליוצר הגיע והחזן דזמרה, פסוקי באמצע שהוא מי
מאריך שהחזן שמכיון ע"ז (וסומך דזמרה פסוקי להמשיך לו מותר האם כדין, ברכו

הציבור? עם יחד שמו"ע ולהתחיל ישראל בגאל הציבור עם להגיע יספיק וכו'
.חמותרתשובה:

אחרי ברכבת באיסורנסיעה בשבת בה שעבדו

הקלה ברכבת וכן אביב לתל ירושלים בין ברכבת ולנסוע להשתמש מותר האם
באיסור? בשבת בהם שעבדו אחרי דן שבגוש

בפועליםתשובה: שמחה מי הדין, מעיקר ולמעשה, בפוסקים, נידונים כמה בזה יש
את לעשות יכולים שהיו זמן עד להמתין צריך אותו], המייצג שלוחו או [הוא
שעבר ואחרי הפעלתה], תחילת אחרי חודשים ארבע [כשלוש- חול ביום המלאכה
להמתין צריך בפועלים, מחה שלא ומי ברכבת. להשתמש להקל יכול יכול זה זמן

יכול כשאינו הצורך בשעת רק להקל יכול זה זמן שעבר ואחרי הנ"ל, הזמן עד

ביחד. קר"ש ברכות כל את לגמור כדי באונס
זו עצה המשנ"ב שהזכיר סק"ד קי"ב סי' גם ועי'
אליו יגיע שהש"ץ עד קר"ש אחרי שישהה
שאומר אע"פ לברכה ברכה בין נחשב [ואולי

וצ"ע]. 'אמת',
חיובז. האם הסתפק א'] סי' [אבה"ע הנוב"י

הכלה, על גם או החתן על רק הוא אירוסין ברכת
הובא וכן סק"א, ל"ד סי' אבה"ע בפת"ש והובא
[ואמנם סק"ב שם הגרעק"א בגליון עפי"ז פסק
שאם כ"ד סי' ברוך מקור בשם בסק"א שם הביא
נוהגת והכלה הקידושין לפני לברך נוהג המקדש
הכנסת וכן המקדש], אחר הולכים להיפך
נטה סק"ז] ל"ד סי' אבה"ע טור [הגהות הגדולה
והביאו הכלה, על גם הוא אירוסין ברכת שחיוב
וכן שופטים, פ' בבא"ח וכ"כ סק"ט, שם באה"ט
ועי' סק"ז, ס"ב סי' אה"ע הפת"ש בלשון משמע

יא. אות רפ"ז סי' ח"ד והנהגות תשובות גם
הכלה, לגבי הברכה דין הוזכר לא בשו"ע והנה,
בקידושין מצוה יש לכלה שגם שדעתם ואפשר
יותר בה מצוה מא. דף בקידושין הגמ' וכלשון
משתתפת היא שגם כתב שם ובר"ן מבשלוחה,
יש להינשא רוצה שאם כתב שם ובמקנה במצוה,

כדין. להתקדש מצוה לה

כלל הקפידו לא ההוראה מגדולי כמה ולמעשה,
מטו כן בברכות, חובה ידי לצאת תכוון שהכלה
הגרש"ז ובשם זצ"ל מבריסק הגרי"ז בשם
זצ"ל, אלישיב הגרי"ש ובשם זצ"ל אויערבאך
האחרונים שיטות ידי לצאת טוב מהיות ואמנם
ובדיעבד חובה, ידי לצאת היא גם שתכוון טוב

מעכב. אינו בודאי
לכלה נותנים טעם מה להבין צריך ובאמת
[ח"ג ובתשב"ץ אירוסין, ברכת של מכוס לשתות
בשבילם נעשית שהמצוה שכיון כתב ע"ט] סי'
וגם מאחרים, יותר הכוס לטעום ראוים יותר הם
אלא אירוסין לברכת שייכת לא שהכלה לשיטות
בשבילה נעשית המצוה מ"מ נישואין, לברכת רק
[סי' ברוקח וגם לטעום, לה לתת צורך אין
של מכוס לטעום לכלה שנותנים כתב שנ"א]
ובערוה"ש החיים בדרך נפסק וכן אירוסין. ברכת

ס"ט]. ל"ד סי' [אבה"ע
הבעיהח. שכל וסק"ו א' נ"ב, בסי' מוכח כן

יספיק אם אבל במתון לומר יספיק שלא מצד
לברכו. ענייתו אחרי גם לומר יכול במתון לומר
כשרוצה ברכו שעניית משום הטעם וכנראה
תחילת נחשבת אינה דזימרה, פסוקי לומר עדיין
פסוקי לומר רוצה עדיין הרי כי קר"ש, ברכות



אחר באופן .טלהסתדר
יכול מחה שלא מי גם אותם], המייצגים שלוחיהם [או מחו הציבור רוב שאם ונראה,

מקודם. דזימרה
שלט. שבת מעשה א. נידונים: שתי כאן יש

אם הדין ומה נכרי, של שבת מעשה ב. ישראל.
בפרהסיא. או במחובר מלאכה עשה

פסוקה הלכה נכרי- של שבת מעשה לענין א.
א'] תקט"ו, וסי' ו'-ח' שכ"ה, וסי' כ' ש"ז, [סי'
את לעשות שיכול זמן עד להמתין שצריך

חול. ביום המלאכה
או לקרקע במחובר מלאכה עשה הנכרי אם והנה,
אסורה המלאכה אם הפוסקים נחלקו בפרהסיא,
זמן עד רק אלא האיסור אין כן שגם או לעולם
חול, ביום המלאכה את לעשות שיכול בכדי

שכ"ה [סי' [שבתהמג"א כהרמב"ם פסק סקל"א]
סקי"ג] [שם והט"ז לעולם, שאסור ה"ו] פ"ה
ולהלכה, זה. זמן אחרי שמותר כהר"ן פסק
יש שלכתחילה סקע"ד] [שם המשנ"ב הכריע
אפשר הצורך בשעת אבל כהרמב"ם, להחמיר
משמע תרס"ד סי' בסוף ברמ"א וכן להקל,
רק הוא בפרהסיא שנעשה בדבר לעולם שהאיסור
ערבה לו יש אם להחמיר שיש כתב [ולכן חומרא
וסקכ"א. סקי"ט רמ"ד סי' משנ"ב ועי' אחרת],

רק הרי ובפרהסיא, במחובר מלאכה גם אבל
אבל לעולם אסור עבורו שנעשה לישראל
והנה י"ד. שכ"ה, בסי' כמבו' מותר אחר לישראל
לעצמו עושה שהנכרי נחשב מוחה כשהישראל
רוצה שאינו וברור בו מחה הישראל הרי [כי
והובא ס"ד, רע"ו [סי' בב"ח כמבואר במלאכה]
שזה סקל"ו] שם ובמשנ"ב סקי"ג שם במג"א
הערים ולא בנכרי מחה שאם לדין הטעם
בשבת, אפילו מהמלאכה ליהנות מותר במחאתו
המייצג שלוחו או [הוא שמחה מי כל כן ואם
שברור כיון מהמלאכה ליהנות מותר אותו]
שאר עבור בשבת המלאכה את עשה שהנכרי

הישראלים.
שייעשו בכדי זמן שעבר אחרי רק ההיתר אמנם
ישראל בשביל בפרהסיא נעשתה שהמלאכה כיון
ולכן מחו], לא שבודאי לאלו וכן [החילונים אחר
סי' במשנ"ב כמבו' זה זמן עד ישראל לכל אסור

סקע"ד. שכ"ה
הצורך בשעת רק ליהנות יכול מחה, שלא ומי
סי' [ח"ב אליהו מגדנות בשו"ת והנה, וכנ"ל,
המובא קנא.] [דף הרשב"א בשם הביא קמ"ב]

נעשה שאם שכ"ה] סי' [סוף ובפמ"ג בלבוש
איזה מבורר הדבר ואין כללי באופן לישראל
לישראל שנעשה כמו נחשב הרי נעשה, ישראל
זמן שעבר אחרי המלאכה מן ליהנות ומותר אחר
אמנם חול, ביום המלאכה את לעשות שיכול
מיירי הרשב"א כי כאן, שייך הדבר אין לענ"ד
לישראל למכור וחלילין ארון שעשה נכרי לענין
א"כ נעשה למי עדיין מבורר הדבר אין ואם
הרי כאן אבל למכור, כדי לעצמו שעשה נחשב
שיעברו הישראלים לכל נעשתה המלאכה בודאי
אחד שכל ביחד אנשים להרבה נעשה ואם שם

ההיתר. שייך אין מהדבר יהנה מהם
העושה נכרי ישראל- של שבת מעשה לענין ב.
ליהנות אסור ישראל, עבור בשבת מלאכה
שומר וישראל שייעשו', 'בכדי זמן עד ממלאכתו
ליהנות אסור בשבת מלאכה העושה תומ"צ
בכדי להמתין צריך ואין מוצ"ש עד ממלאכתו
חשש שאין משום האחד, טעמים, משני שייעשו
אצל חמור עיוור לפני איסור כי שוב לו שיאמר
לו, ישמע לא שהישראל משום והשני, האנשים,
שוב, לו שיאמר חוששים שלא אף במומר אמנם
דין יש האם להסתפק ויש לו ישמע כן הוא הרי
הטעם מה [ותלוי שייעשו בכדי להמתין
רע"ו ובסי' סקכ"ב שכ"ה בסי' והפמ"ג העיקרי],
שעיקר שם והוכיח בזה הסתפק סק"ה במ"ז
לו שיאמר חשש אין שבישראל מפני הטעם
כהפמ"ג זצ"ל אלישיב הגרי"ש ודעת כן, לעשות
מן ליהנות שמותר נקטינן הדין שלעיקר
לעשות לו שיאמר חשש שאין כיון מיד המלאכה
[בספר זצ"ל אויערבך הגרש"ז דעת נוטה וכן כן,
והציץ ס"ו*] הערה י"ח סי' ח"א השבת מאור
יצחק המנחת דעת אך מ"ח], סי' [בחי"ג אליעזר
נ"ד] סי' [ח"ג הלוי והשבט ל"ט] סי' [ח"ט
שיש כיון בנכרי כמו שבת מעשה יש שבמומר
של הכלל שייך לא שבמומר לו, שישמע חשש

לו. ולא חוטא אדם אין
העושה הוסיף סק"ב שי"ח סי' במג"א והנה,
ליהנות לעולם לו אסור במזיד, בשבת מלאכה
פירות בקניית עיור לפני איסור אין ומ"מ ממנה,
זמן שיעבור אחר באוטובוס בנסיעה או וירקות
של מדמיה ליהנות שמותר מפני שיעשו, בכדי
אמנם סק"ג. שי"ח סי' במ"ב כמש"כ המלאכה



שייעשו כדי שעבר מזמן לכתחילה להשתמש עםילהקל שהתנו תנאי רק מועיל ואין .
בשבת לעבוד שלא מראש ).יאהפועלים

לחולה ביו"כ אקמול פתילת

וקפאין אקמול של הפה] דרך [לא פתילה לקחת סכנה בו שאין לחולה מותר האם
כיפור? ביום

הצוםתשובה: מחמת שלא סכנה בו שאין שחולה למי רק שההיתר אלא מותר,
מזה, סובל גופו שכל או כרגיל לתפקד לו קשה שמחמתו נוסף חולי לו יש [כלומר,

ל'] יום עד ליולדת הדין .יבוהוא

ברכות] [בז' אחריתא ברכה באמצע ניגון

לגמור כדי שוהה המברך הרי ברכות, בשבע אחריתא ברכה באמצע לנגן אפשר האם

כתבו ז' סי' ח"ב ובקה"י נ' סי' או"ח בכת"ס
בסי' המג"א שהרי לעולם הנאה האיסור שנשאר
הנאה איסור שאין שהטעם כתב סק"ב שי"ח
עבור כשנעשה בשבת ישראל ממעשה לעולם
שוב לעשות לו יאמר שלא מפני רק הוא אחרים
העיקרי שהטעם ננקוט ואם לו, ישמע לא וגם
זה טעם שייך לא א"כ לו ישמע שלא מפני הוא
מהמלאכה ליהנות אסור ויהיה מומר בישראל
המבטל וכדין ישראל עבור שנעשה כיון לעולם
עבורו. שנבטל ולמי לו שאסור לכתחילה איסור
הפוסקים במח' תלויה מהרכבת הנאה דין וא"כ
והגרש"ז זצ"ל אלישיב הגרי"ש שלדעת הנ"ל
ולדעת כהפמ"ג להקל יש זצ"ל אויערבאך
ולמעשה לעולם. להחמיר יש הלוי ושבט המנח"י
שיש י"ד סעי' כ"ו סי' השבת בוביום הכרענו
כת"ס בשו"ת [ועיין הדין. מעיקר להקל לצדד
שאסור ודאי בקביעות הנעשה שבדבר נ' סי'
לשבתות עיור לפני בזה שיש מפני ליהנות
קניה לגבי ז' סי' ח"ב הקה"י דברי וכעין הבאות
כי עיור לפני שהוא שבת המחללת מחברה
וגם בשבת גם לייצר צריכים הרבה כשקונים
לא ממילא שבת ממחללי לקנות לא כשיתאגדו
היא כזו מהתאגדות וההימנעות בשבת ייצרו
כאן, גם שייך אם לדון ויש עיור, לפני בכלל

ואכמ"ל].
של היא הרכבת על הבעלות אם הבדל ואין
נעשו שהמלאכות מכיון נכרי, של או ישראל
מקבל פועל שכל אע"פ [ולכן הנוסעים עבור

הוא ולכן נחשבתכסף המלאכה מ"מ עובד,
וכמפורש המלאכה, את עשו שבשבילו מי עבור

מאוד. רבות פעמים בשו"ע

שלוחיו],י. [או מחה הציבור רוב שאם נראה
ומה הוא מי אחד כל בודקים הפועלים אין הרי
מתנגד החרדי ש'הציבור מבינים אלא שלו השם
מחו שכולם נחשב וממילא בשבת', לעבודה
החילונים בשביל המלאכה את עשו והפועלים
בתחילת מיד להיות צריכה והמחאה וכו'.
הדבר שנודע מזמן שהוא מקום בכל העבודות

בפרהסיא.
ולמעשהיא. סקכ"ב. רמ"ד סי' המשנ"ב מסקנת

המקומות ברוב מראש תנאי היה לא הרי
ברכבת שלא ובודאי בהם עוברת הקלה שהרכבת

לירושלים. אביב תל בין המחברת
י']יב. סעי' מ"ח [סי' כהלכתם המועדים בספר

קי"ד סי' ח"ד [אגרו"מ הפוסקים בשם הבאנו
הגרי"ש בשם רנ] עמ' ח"ב פורים מפיהו ויבקשו
גרוס מהגר"מ שמעתי וכן זצ"ל, אלישיב
ולפעמים חולשה גורם צום שכל שליט"א]
נחשב לא וזה הצמים כדרך לשכב צורך מרגיש
הצום, בכלל זה כל כי סכנה בו שאין חולה
הוא באמת שאם אלא ביו"כ, כן הדין ובודאי
כדין תרופה לקחת לו מותר הצום, בלי גם חולה
תרופה לקחת לו שמותר סכנה בו שאין חולה
אין כדרך, שלא שנוטל וכיון (וביו"כ), בשבת
[סי' כהלכתם בהמועדים שהבאנו כמו איסור בזה
לחולה מותרת כדרכה שלא שאכילה ס"א] הע' ו'
ה"ח, פ"ה התורה [יסודי ברמב"ם כמבו' שאיב"ס
שיעור מחצי החילוק בביאור שם משל"מ ועי'
קנ"ז, סי' [יו"ד ובשו"ע שאיב"ס] לחולה שאסור
ובפ"י שם כמבו' מדרבנן רק שהוא מפני ג']
לחולה והותר ו' תרי"ב, ובסי' הי"ד ממאכ"א
והאגרו"מ קי"א] [סי' הכת"ס וכ"כ שאיב"ס,



הברכה? כל את
עצמם!],תשובה: המילים אמירת [בלי הציבור עם ינגן שהמברך היא לזה העצה

הפסק נחשב הניגון אין .יגואז

בעלה ידיעת בלי אשה של בעסק הנחה

או לחברה [אלא מסחר למטרת שלא שלה בעסק הנחות לעשות יכולה אשה האם
רצונו? נגד אפילו או בעלה ידיעת בלי משפחה] קרובת

שונים.תשובה: ודיניהם דברים- מכירת ב. פעולה א. עסקים, סוגי שתי יש

בעלה הסכמת בלי גם שלה בפעולה הנחה לעשות יכולה זוכהידאשה רק בעלה כי ,
כמו בפעולה זה כל אבל הנחה, לעשות אותה למנוע אפשרות לו אין אבל ממנה
אבל הפעולה, עבור הוא שהתשלום וכדו' חשבונות הנהלת או ייעוץ או פאה סירוק
הוא ואם לבעלה באמת שייכים המוצרים הרי מהבית], או [בחנות מוצרים מוכרת אם
בפחות למוכרם גזל בודאי הרי יקר יותר מחיר תמורת אלא למוכרם מסכים לא

מסחר בכל והגיוני קטן ההפרש כן אם אלא דורש- שהוא .טומהמחיר

ישראלישראלישראלישראל גדוליגדוליגדוליגדולי הנהגותהנהגותהנהגותהנהגות
יום לפני עליון], מדרש בית ישיבת [מראשי שליט"א סוקל ישראל רבי הגאון מספר
להיכנס העומד הבן עם זצ"ל עזרי האבי למרן עליתי מבניי, אחד של מצוה הבר

בישראל. גדול להיות לזכות נצח לחיי הדרכה ממנו לבקש מצוות לחיוב

והם עליהם להקפיד שצריך דברים שלוש יש לו, אמר זצ"ל עזרי האבי מרן רבינו
להתרחק השני, טוב. חבר לקנות האחד, בישראל: גדול להיות לזכות בדרך עיקרים

ל מהבית- ללכת אלא ברחוב להסתובב לא והשלישי, ח"ו. רע ישיבהמחבר
התעכבויות. בלי לבית, ומהישיבה-

בזמן. ולישון בזמן לאכול גם צריך ואמר: והוסיף

סק"י. במ"ז תרי"ח סי' פמ"ג ועי' צ"א] סי' [ח"ג
מנגניםיג. שהכהנים כהנים בברכת שמצינו כמו

ס"ה סי' [עי' בברכתם הפסק יהיה שלא כדי
מ"ה קכ"ח, ובסי' קראה ד"ה שם ובאה"ל סק"ד

ובשעה]. ד"ה

אבה"עיד. פת"ש ועי' זצ"ל, אלישיב הגרי"ש
סק"א. פ' סי'

שו"תטו. בשם סק"ט רכ"ז סי' חו"מ פת"ש עי'
הפת"ש לדברי [ומתאים נ"ג סי' שאלה רשמי

הנ"ל]. באבה"ע


