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 בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהן שבשמים, היו מתרפאים 

 



 
 

 הקדמה 

 

 

הנכנס להקיז דם אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהא  : ]ברכות ס.[ אמר רב אחא

עסק זה לי לרפואה ותרפאני, כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת, לפי שאין  

רש"י. כלומר: לא היה להם לעסוק ברפואות אלא  ] דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו. 

  [ שמות כא, יט ]דבי רבי ישמעאל:  אמר אביי: לא לימא אינש הכי, דתני . [לבקש רחמים

 מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות.   -ורפא ירפא 

 

, מדוע אמר אביי 'לא לימא אינש הכי', הרי לכאורה דברי רב אחא ותני  יש להבין

דבי רבי ישמעאל ממש זהים. גם רב אחא התיר לעסוק ברפואות, ואפילו תיקן  

בנוסח התפילה    אףבדבר איסור, ועוסק  הלכך תפילה, ובדאי לא יתקן תפילה עבור  

קיימת רק   , וגם לתני דבי רבי ישמעאל ,שעסק הרפואה יש בו כדי להועיל , מבואר

 ויתכן שמודה שאינו ראוי לכתחילה.  ,רשות לרופא לרפאות

 

שלשון "רשות לרופא לרפאות" אין פירושו שיש רק רשות ולא מצוה. אלא   ,אלא

רשות לשלוחו לקדש את בתו". רשות פרושו  "מי שנתן : [קידושין עח:]כלשון המשנה 

סמיך כביכול את  וא זה שמה ,הרשאה מבעל הסמכות, הקב"ה רופא החולים 

אלא   ,דיעבדופעולה שב הרופאים לעשות שליחותו. לכן הרפואה אינה מעשה 

מכאן    .[יו"ד סימן שלו סעיף א, כהסבר זה פירש הט"ז בס"ק א]אפילו מצוה. וכך פסק השו"ע 

 . להוראות הרופא  עולהישמ ליטול את התרופות, על כל חולה, אף  שישנה חובה,

 

בשעה שמשגרין יסורים על האדם, [,  עבודה זרה נה.]נשאלת השאלה, הרי מובא בגמ'  

. אם כן,  משביעים אותם שלא יצאו אלא על ידי רופא פלוני ועל ידי סם פלוני

מאמין בבורא עולם לאזור עוז ולנסות לרפא את  ה כיצד אפוא יכול כל רופא 

, ואיך יידע לכוון בדיוק  זההחולה, הרי יש סמים רבים שבסגולתם לרפא את חולה  

 את התרופה שהיא זו שנגזר עליה מראש שתרפא אותו? 

 

אלא, שההגבלה שניתנה לחולה שיתרפא דווקא על ידי רופא פלוני וסם פלוני,  

את החולה לסבול עד הזמן הקצוב שבו יזדמנו יחד  מקורה ב'מידת הדין' שמחייבת  

אבל על פי 'מידת הרחמים' יוכל אותו חולה להתרפא    .המסוימתהרופא והתרופה  

 על ידי כל תרופה שהיא ועל ידי כל רופא שהוא. 

 

רוחני, כלומר, לחזור  לערוך 'פדיון נפש' עלינו לפיכך, קודם שפונים לרופא, יש 

שינו הפגומים, ומבלי להתייחס יותר למה שהיה  בתשובה שלימה ולהתחרט על מע

  שבים כאשר אנו מתקנים וו  ,שעלינו כדי להמתיק את הדיןוכל זאת, , עד עכשיו

לא רק שאנו מכפרים על חטאי העבר, אלא הופכים אותם   ,, אזשלמה תשובהב

, ופודים אותם ממידת הדין, וכף הזכות אף נוטה לצדנו, וכאשר משתנה  לזכויות



 
 

יוכל הרופא  וממילא מידת הרחמים, עלינו שרור תוכל ל , ני לטובהמצבנו הרוח

 יוכל להועיל. רפואה  , כל סם בורא עולם , כי עם רחמי ברפואה לנסות את כוחו 

 

מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות". 'ורפא ירפא'    –זה שאמרו חז"ל: "ורפא ירפא  

ו, שרק אחרי הפדיון  זאת כדי לרמוז לנ   בגימטריה )עם שתי המילים( "פדיון נפש".  –

ותיקון המידות, נמתק   אמתית על ידי חזרה בתשובה וזאת הנפש ממידת הדין, 

כתוב  , וזהו גם ביאור הובעזרת הבורא יתברך, יכול הרופא לרפאות אותנו ,הדין

יתברך   האמתיהרופא  –פי חכמת הרפואה, 'ירפא' -על –"ורפא ירפא": 'ורפא' 

 . ויתעלה

 

, על פי דברי הגמ' במסכת בבא  מחדש)עשרת ימי תשובה עמוד רנח(, החידושי הרי"ם 

פנחס בר חמא כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם   בי דרש ר ")קטז.(, בתרא 

, אלא חכמה היא כח, מה שהחכם רואה,  ", חכם מה עבידתיויבקש עליו רחמים 

שאין לו כלום, ומבטל עצמו, כדאיתא "יפשפש במעשיו", כלומר, ימשמש במעשיו  

 )ישעיהו , י(.ויעשה תשובה, ועל ידי זה באה הרפואה, כדכתיב "ושב ורפא לו" 

 

פנות  ל לנו אליו יש  ,את המחלהעלינו הרי מי שהביא ואם יעלה בלבנו להבין, 

אותנו ויסיר את המחלה מגופנו, ומדוע בכלל יש ללכת אל  א התפלל שירפול

  ענה הרמב"ם בפירושו למשנה  זו  ה על שאלהרופא ואף ליטול את הסממנים? 

"אם רעב אדם ופונה אל הלחם ואכלו שמתרפא   זה לשנו:ו[, ישנה ד מרק פסחים פ]

  מאותו הצער הגדול בלי ספק, האם נאמר שהסיר בטחונו מה'. והוי שוטים יאמר 

להם, כי כמו שאני מודה לה' בעת האוכל שהמציא לי דבר להסיר רעבוני  

ולהחיותני ולקיימני, כך נודה לו על שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי  

חוסר  כלל ללכת לרופא, ואין בזה צריך כל חולה ומסיבה זו . כשאשתמש בה"

ר  , אלא אדרבה, כל חולי שמגיע אלינו, זהו מסבטחון בבורא עולם אמונה ו 

משמים, שעלינו לתקן את מעשינו, והוכחה לכך, שבמציאות, אנו מאמינים  

בהקב"ה, ולכן אנו שואלים גם בצדיק לתיקון הרוחני וגם ברופא לתיקון החומרני,  

 עד שמבריאים. 

 

ושלם    "הואיל והיות הגוף בריא  [א לכה  ד הרק  פ]רמב"ם בהלכות דעות  וידועים דברי ה

והוא חולה,   , אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבוראשהרי אי , מדרכי השם הוא

לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו  

 . בדברים המברין והמחלימים"

 

מתפללים  גם  , אנו  לקבלת מזור  אל הרופא בשר ודם אנו  פונים  בעת חולי,  על אף ש

פואה שלימה". ברכה זו  ים ביום בברכת רפאנו "רמ ומבקשים מבורא עולם ג' פע

נשאלת השאלה, כיצד    ".ל מלך רופא נאמן ורחמן אתה -כי אאנו מסיימים בלשון "

ל"  -יתכן שבברכה זו אנשי כנסת הגדולה נקטו בלשונות הפוכים, כלומר, לשון "א 

כיצד ייתכן שבורא עולם יהיה  ו זו מידת הרחמים,ש זו מידת הדין, לשון "מלך" ש



 
 

בשל כך  כשרופא בשר ודם מרחם על החולה, ו  ן", הרירופא גם "נאמן" וגם "רחמ

הוא  הרי ש  ,ש יותר מדי מן החולהדורלא  ו חוסך בתרופותיו או בניתוח הכרחי,    הוא

אם הוא נאמן אל הצרכים של החולה, הרי  ו אינו עושה את מלאכתו נאמנה. 

שאסור לו לרחם על החולה, ועליו להאכילו גם תרופות מרות, ולדאוג למשטר  

ואולי  הרחמנות והנאמנות ברפואה הם דברים סותרים. , הרי שלפעמים  קשהנו

"אמר רב יהודה בר' חייא,  ]נד.[  עירובין  במסכת  גמ'  אפשר לבאר זאת על פי דברי ה

בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם, מדת בשר ודם אדם נותן סם לחבירו  

ם חיים לכל גופו,  לזה יפה ולזה קשה, אבל הקב"ה אינו כן, נתן תורה לישראל ס

 בורא עולם, אצל לא כך הדבר כלומר,  "ולכל בשרו מרפא".]משלי ד, כב[ שנאמר 

, כלומר, אצל  צד זול מתקיימות זו הללו  מידות  ל וגם מלך, כך ה -כשם שהוא גם א

.  היא גם רפואה של רופא רחמן, וגם רפואה של רופא נאמן  -  הקב"ה הרפואה

שרק השי"ת ביכולתו לרפואתנו,   ובזכות שאנו מאמינים באמונה שלימה 

 .אזי, הקב"ה שומע לתפילתנו ובקשתנו, חוקיו ומשפטיוומקיימים את  

  

לרפואת כל  , ואבקש אל ה' אזעק ואתחנן, אשפוך לפניו שיחיבצאתי מן הקודש, 

חולי עמו ישראל, אל נא רפא נא להם, לחיים טובים ולשלום, והשי"ת יבטל  

אל תשליכני לעת זקנה ככלות  ". ואומר הפסוק: מעליהם כל גזרות קשות ורעות

אל תרפה   ,של עולם  וריבונ  ,אמר דוד לפני הקב"ה" (,תהלים עא, ט)" כחי אל תעזבני

 (.ג  ,זוטא, כד  ליהואי  דב נא  ת)" את ידי לעת זקנתי מן התורה ומן המצות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לידיעת המעיין בספר 

 

נועדו למטרת   ספרהמופיעים ב הרפואיים, כל המידע, העזרים והתכנים 

ואינם מהווים המלצה רפואית, חוות דעת או תחליף   , אינפורמציה בלבד

את   סיראינו מ מידע שבספר. שימוש בבתחום הרפואה להתייעצות עם מומחה

כל  ו לקבל ייעוץ על ידי גורם רפואי מוסמך. משתמש בספר, אחריות ה החובה ו

 . עושה זאת על אחריותו בלבדבספר זה, המוצג  הרפואי  סתמך על המידע  המ 

 

 

 

 

 

 

 ידוע לכל בר בי רב  

כי אי אפשר לדעת ולהבין שום דבר בלי עיון במקורות. ולכן פשוט ואין צורך  

כדי לשמש למראה מקום,  הוא  ,שכל מה שימצא בספר הזה ,להזכיר לבר דעת

שמתעוררת אצלו שאלה הלכתית בענייני רפואה,  ובעיקר לעורר העניין, לפיכך, מי  

עליו לשאול את מורו ורבו הלכה למעשה, ואין להקיש מתשובה הלכתית אחת  

 בענייני רפואה, לבעיה רפואית אחרת. 

 

 

 שגיאות מי יבין 

 "כשם שאי אפשר לבר בלי תבן כך אי אפשר לספר בלא שגיאות" 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 פרק זה לא עבר הגהה ! 
 

 

 

 

 

 

 

 הארות והערות יתקבלו בברכה 

M. AGASI 

1840 26 St. #26 

Brooklyn NY 11204 
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 כל הזכויות שמורות למחבר  
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 מחלה מדבקת
 

בזמן  ,בזמן שיש בה מיתה מתריעין עליה, סכראעל העיר כגון  מגפהירדה  –מגפה 

רמב"ם הלכות תעניות פרק ב הלכה  ;]תענית יט: שאין בה מיתה אין מתריעין עליה

כיצד. הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר. כגון   "על החליים  -  יג

אסכרה או חרחור וכיוצא בהן והיו מתים באותו החולי הרי זו צרת צבור וגוזרין לה 

תענית ומתריעין. וכן חיכוך לח הרי הוא כשחין פורח. ואם פשט ברוב הצבור 

 [.מתענין ומתריעין עליו. אבל חכוך יבש צועקים עליו בלבד"

 

אין לו  תהמוומפני שמלאך  ,שלום בעיר אל יהלך אדם בצדי הדרכים - בעיר  ר ֶדבֶ 

 ,אל יהלך אדם באמצע הדרך ,בעיר ֶדֶבר .רשות לעבור ומחביא עצמו בצדי דרכים

ברייתא ] הואיל ונתנו לו רשות לעבור ,מהלך באמצע הדרכים תהמוומפני שמלאך 

ואם לא ברח , ֶדֶברה תבתחילויש לברוח  [, קטז ס"ק ה מןט"ז יו"ד סי; ב"ק ס, ב 

אלא   [העיף קטז סמן  רמ"א יו"ד סי;  נמן  שו"ת מהרי"ל סי]  לא יברח בסופו  ,ובתחילת

זהר ס, ב; ברייתא ב"ק ] יחביא עצמו במסתרים ולא יתראה בשוק מפני המזיקים

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד  [:שמות יב, כב] נאמרשו כמ[, ויקהל קצז, רע"א

 [.יג סעיף  דיני שמירת גוף ונפש ובל תשחית חו"מ הרב ]שו"ע " בוקר

 

במדינה ושיירות הולכות ובאות ממנה למדינה אחרת ֶדֶבר כאשר ישנו  -תענית 

שו"ע ] ובא עמהן המתלוו ֶדֶברלפי שה, שתיהן מתענות אף על פי שהן רחוקות זו מזו

 משנ"ב ט[. , סימן תקעו סעיף ב

 

פרצה מחלה מסוכנת אשר מתפשטת בכל העיר, על אף שאין  -מחלה מסוכנת 

"וכן, מתענים על   -  או"ח סימן תקעו סעיף ה]ממתים ממנה, גוזרין תענית על הציבור  

החולאים, כיצד הרי שירד חולי אחד לאנשים הרבה באותה העיר, כגון אסכרה 

נות תהום(, או חרחור וכיוצא בהם, והיו  )פירוש חולי סוגר הגרון מענין ויסכרו מעי

מתים מאותו חולי, הרי זה צרת צבור, וגוזרין עליה תענית ומתריעין, וכן חכוך לח 

הרי הוא כשחין פורח ואם פשט ברוב הצבור מתענין ומתריעין עליו, אבל חכוך יבש 

ר צועקים עליו בלבד. הגה: ובאלו חולאים אינן צריכין שימותו בשלשה ימים זה אח

זה כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי אויר אלא מתענים ומתריעים על אלו החלאים 

סימן תקעו ס"ק ג, הו"ד במשנ"ב ס"ק יד(, מבאר "והוא הדין )מיד )בית יוסף(. המג"א  



 
 

כשאבעבועות פורחים בתינוקות ומתים יש לגזור תענית, וכבר חבר הגאון מוהר"ר 

בריח בניו מן העיר בעת הזאת, ואם משה סליחה על זה. ובשל"ה כתב דכל אחד י

( לבאר מתי סימן תקעו ס"ק יח)לא עשו זאת הן חייבין בנפשותם". ומוסיף המשנ"ב  

, "עיין בחידושי ריטב"א, שדעתו דעל כל פנים בעינן שיהיו מתים חלים הלכות מגפה

מאותו חולי שלשה אנשים, ואז נתחזקה החולי למומתת, רק שאין צריך לזה שיהיה 

שלשה ימים כמו בדבר, אלא בין ביום אחד או יותר מתענין ומתריעין עליו, דוקא ב

אכן לפי מה שמבואר בבית יוסף בשם הירושלמי, מוכח דלענין אסכרה אפילו לא  

מת ממנה רק אחד מתענין עליו, ונראה דמכל מקום דוקא כשירד חולי זה להרבה 

שמע לשון השו"ע, אנשים, אף שלא מת עדיין רק אחד מהן צריך להחמיר, וכדמ

אבל אי לאו הכי לא, ועיין בלחם משנה שדעתו דבעינן שימותו ממנה שני אנשים 

 .[)ואשתמיטתיה דברי הב"י בשם הירושלמי וכן הריטב"א("

 

כיון שחוששים  ,ֶדֶברה בשעת זמן הזה, אין קובעים תענית ציבורב -תענית ציבור 

]מג"א   ושותה אוכל כשאינוהנגרמת  מחמת חולשהבבריאותו שמא הציבור יסתכן 

 ב[.   ק"ס ב"סימן תקעו ס"ק ב, באיר היטב ס"ק ב, משנ

 

ציווה זה ש, הוא לקיים את מצוות התורהאותנו מי שציווה  – להישמע להוראות

מגיפה, מחשש פיקוח נפש בעת    אותנו  מצוויםאשר    ,דברי חכמיםבקול  לשמוע    אותנו

על בריאות הציבור,  יםהממונהרשויות חובה להישמע להוראות ש ,של הרבים

על ידי  תקנות שנעשווכן כל שאר אין רשות לזלזל בהם, ו ,ולפעול לפי הנחיותיהם

אם לא שהרי , , אסור לעבור עליהםאסונות יעתהציבור למנכלל  לטובתהמלכות 

ד; שו"ת שבט מ  מן  חתם סופר חו" מ סי]שו"ת    םעלינו לעשות  נעשו על ידם, היה חיוב

לגבי התקנות למניעת תאונות דרכים, שכל בית דין בעירו, עם   -  הלוי ח"י סימן רצא

מנהיגי הציבור, חייבים לתקן תקנות למנוע נזקים מהתושבים, ואין לזה שייכות אם 

טון נעשו לטובת  יש דינא דמלכותא דינא או לא, כי התקנות שנעשו על ידי השל

תחת .  הצבור למנוע אסונות, ואם לא היו נעשות על ידם, היה חיוב עלינו לתקן ככה

הכותרת "לעורר רחמי שמים" יצאו בד"צ 'העדה החרדית' ובראשם הגאב"ד 

על  ,ציבור }ט' אדר תש"פ{כלל ההגרי"ט וייס והראב"ד הגר"מ שטרנבוך במכתב ל

חלת הקורונה המתפשטת בארץ ישראל החובה להתפלל לבורא עולם לעצור את מ

, ולציית לרופאים בנושא הבידוד. חברי הבד"צ קראו לאלו החוששים רחבי תבלוב

פן נדבקו להישמע לכללים של הרופאים: "החוששים על פי סימנים ועל פי דעת 

הרופאים פן אולי נדבקו חס וחלילה או הבאים ממקומות המועדים, מחויבים על פי 



 
 

להוראות הרופאים כי חמירא סכנתא ולא יהיו חס וחלילה בגרמא דעת תורה לציית  

  בניזקין לאחרים"[.

 

היום ההמלצות הרי שבזמננו שהמדע והרפואה התפתחו  -לסמוך על הנס 

לכן, חובה על כל אחד לשמור  .הרפואיות מחייבות יותר ממה שחייבו אותנו בעבר

ורחמי שמים, אם אפשר על   סגולותואין לסמוך בזה על ,  ההיגיינההרפואה ועל כללי  

 סופר חתם  ת"שו ;רמ"א יו"ד סימן קטז סעיף ה] , כי הינו בזה מזיק לאחריםפי הטבע

 מהסכנה ולהינצל להיזהר  הטבע  פי על שאפשר  שכל - אמנם  ה"ד קעב סימן  יו"ד

 .'לנפשותיכם  מאוד ושמרתם ' עשה מצוות דאיכא כיון, שמים  רחמי על אין לסמוך 

אין  –"מה שהרופא מרשה לעשות  רגיל היה כ"ק מרן מהר"א מבעלזא זי"ע לומר:

צריך לשמור ולקיים מה   –מצוה לעשות, אבל מה שהרופא מזהיר שלא לעשות 

 .]שאומר"

 

הישמר כיצד יש לוהנהגות אזהרות  חז"ל דרשו מהפסוקים – שמירת הגוף והנפש

''ולפני עור לא תתן מכשול'. רבים מהפוסקים למדו  [:ויקרא יט, יד]נאמר  :מסכנה

נאמר לגבי איסור הכשלה בעבירה בלבד, אלא גם לגבי  שהאיסור 'לפני עור' לא

ולכן מי שיש לו  [,ב אות קזרק יד רמה ב''ב פ]שהדבר אינו ניכר  מכשולות פיזים כל

ת ספר חסידים או] אסור להתרחץ עם אחרים כדי שלא ידבקו ממנו מחלה מדבקת

לך  ''ונשמרתם מאד לנפשותיכם'', ועוד נאמר ''השמר [טו ,דברים ד] נאמר [.תרעג

אדם לשמור  ושמור נפשך מאד'', ובשום מצוה לא נאמר 'מאד' כמו במצוה זו, שחייב

''ועשית [: דברים כב, ח]נאמר  [.ערך שמירה פלא יועץ] נפשו מסכנה ומחשש סכנה

וכדומה שלא יפול  לשים מעקה בגג נצטווינו לא תשים דמים בביתך'' ,מעקה לגגך

מעקה בלבד דיבר הכתוב אלא  לענייןהנופל, ויש בזה מצות עשה ולאו, וכתבו שלא 

  [:כתובות מא]רעוע ולא יגדל כלב רע בביתו  כל דבר המזיק כגון שלא יעמיד סולם

קרית ספר   פר מבי''ט בס]  ממנו  ולהישמרגם כן מצוה להסירו    וכל שיש סכנת נפשות

 .[רצ''ב

 

של  רק מדבריםהיא שמירה חובת ה שמדאורייתא אומרים,ש י -חובת השמירה 

כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות  [חעיף תכז סמן  חו''מ סישו"ע ]סכנת נפשות, 

השמר לך  [טו ,דברים ד]שנאמר  ,בדבר יפה ולהיזהרממנו  ולהישמרעשה להסירו 

המביאים לידי סכנה ביטל מצות   המכשלות", ואם לא הסיר והניח  מאוד  ושמור נפשך

 באר ; א  אות  קטז סימן ד''יו  לבוש] הלמדים מכאן יש". עשה ועובר ב"לא תשים דמים

[ פד  אות  ג  פרק  ברכות  חמודות  דברי;  הראשון  בתירוץ  ע   אות  תכז  סימן  מ''חו  הגולה



 
 

  ע''השו מלשוןוראיה לכך הוא רק מדרבנן,  חיים בסכנת עצמו להעמיד שהאיסור

 מסכן הריני ואמר בהם וכיוצא אלו דברים על העובר כל" [י סעיף תכז סימן מ "חו]

 והנזהר 'מרדות מכת אותו מכין' בכך מקפיד איני או בכך עלי לאחרים ומה בעצמי

'',  לנפשותיכם מאד ונשמרתם'' [טו, ד דברים ]  והפסוק", טוב ברכת תבא עליו מהם

מוגבל רק לסכנת  אזהרה להישמר עצמו אינוהשיש אומרים, . ו'אסמכתא' רק הוא

המקרים רעים שאין ראוי לו לאדם   גם מן הנזקים ומן  להישמרחיוב    נונפשות אלא יש

לבו לכל הדברים שאפשר להגיע  יתןכל אחד  ש  שיש בו דעה לסכן נפשו, ועל כן ראוי

 מצוה שלא להניח המוקשים המכשולים בארצינו ובבתינו כדי שלא וכן .לו נזק מהם

 וכן כל דבר המזיק [,תקמז-וחינוך מצוה תקמ]ספר ה ימותו ולא יזוקו בה בני אדם

''ת דבר שו  עיף ו;תכז ס  מןערוה''ש סי ;יראים מצוה מד ;קסז  עשהת א  למצוות  סמ''ג  ]

חיים  בסכנת עצמו להעמיד שהאיסור האחרונים רוב ודעת [.לזמן אברהם ח''ב סי

 הגולה  באר ;  הצעיר   ואני  ה''ד  א  סימן  ש''רשב]  הוא מדאורייתא, אלא שאין לוקין עליו

  יג  סימן שור  תבואת; קיח מצוה הרקיע  זהר ; השני בתירוץ ע  אות תכז סימן מ''חו

 סימן ד"יו תנינא ביהודה נודע ; ב ק''ס ד סימן אברהם  אשל ח''או מגדים  פרי; ב ק''ס

]שו"ת אגרות משה חו"מ   אבל במקום שיש רק חשש סכנה, יש בזה איסור דרבנן י[.

 ח"ב סימן עו. ועיין בדרכ"ת סימן קטז ס"ק נט[. 

 

 סכנתא חמיראמשום ש"אסור להכנס למצב של סכנה,  –חובת השמירה טעם 

 האדם לבריאות הנוגעות . הלכות''א יו''ד סימן קטז סעיף הרמ; חולין י.]מאיסורא" 

 כלומר, בהלכות .איסורים  לענייני הנוגעות מההלכות חמורות הן, גופו על ושמירה

 איסור התערבב ואם , לקולא גם  הרוב אחר  הולכים חז"ל למדו אותנו ש ים איסור 

 אחד, יחיד ורבים , רוב: גדריו לפי איסור  כל) האיסור  מן יותר  הוא וההיתר , בהיתר 

  בו שיש דבר  כשנתערב אבל,, הזאת התערובת אתלאכול  מתירים  אנו(, משישים 

 סכנה בו שיש הדבר  אם  אפילו, זו תערובת לאכול מתירים  אנו אין, במאכל סכנה

 הולכים אנו ואין, סכנה בו שאין מאכל של גדולה כמות ישנה ולעומתו, מיעוט הוא

 .[זה במקרה להקל הרוב אחר 

 

דבר שהציבור נוהג לעשותו, ולא חושש משום סכנה, מותר ליחיד לעשותו, משום כל  

ומה שקצרה יד האדם לדעת ולהיזהר ממנו,  ]תהילים קטז, ו[.ה'"  שמר פתאים"

, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק לב הערה ך הגרש"ז אויערב] הקב"ה שומר עליו

 ספקב אפילו עצמו לשמור צריךבדבר שהציבור כן חושש משום הסכנה, אבל  ,[ב

 עשה מצות על שעבר, בנפשו להתחייב ראוי עצמו והמסכן, נפש פיקוח של ספיקא

 חיי מכל, הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה' והרי, תעשה ולא



 
 

 עושים  ואם,  הבא  בעולם  או  הזה  בעולם  או  זה  על  ונענשים  ,יז[  ד,  ]אבות  '  הבא  העולם

 אם  אלא,  ונהרות  בימים  או  מסוכנות  בדרכים  ללכת  ואסור,  מזכויותיו  לו  מנכים,  נס  לו

את החיים  וצריכים להעריך ולייקר, [פלא יועץ ערך שמירה]לפרנסתו  מוכרח כן

בחסדו להטיב לנבראים  ולנצלם מבלי לאבד אף רגע, כי הקב''ה ברא את העולם

ותורתו, והמסכן את עצמו כאילו  ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיושיכירו גדולתו 

מן באר הגולה חו''מ סי]  בעבודתו ולא במתן שכרו  מואס ברצון בוראו, ואינו רוצה לא

 [.תכז

 

 ולהיזהר  נפשות  סכנת  בו  שכרוך  מכשול  להסיר  עשה  מצות  -  עשהעל  לאו ועובר על  

" מאוד "השמר לך ושמור נפשך עשה מצות מבטל, הסכנה את מסיר אינו ואם, מאוד

ומכין אותו   ,[ח,  כב  דברים ]''  בביתך  דמים  תשים  לא"ועובר על לאו של  ,  [טו  ,דברים ד]

רוצח פרק יא הלכה הלכות  רמב"ם  ]  מכת מרדות, והנזהר מהם עליו תבוא ברכת טוב

 המכניס גםו [.חיי אדם כלל טו סעיף כד ;ט-שו"ע חו''מ סימן תכז סעיפים ח; ה-ד

סימן סח סעיף ד. וכן כותב החפץ )חכמת אדם ] ועשה לאו על עובר, לסכנה עצמו

לגבי עישון סיגריות, שהמרגיל עצמו לסכנה עובר על  (ליקוטי אמרים פרק יג)חיים 

 [.'ונשמרתם מאד לנפשותיכם', ועתיד ליתן את הדין

 

עובר על מצות 'ונשמרתם', אבל אדם רק בסכנת נפשות ש ,יש אומרים  - גוףההיזק 

-רוצח פרק יא הלכה דהלכות  רמב"ם  ]  על סכנת היזק בגוף אינו עובר על 'ונשמרתם'

סכנת היזק בגוף שאינו סכנת נפשות גם בדויש אומרים,  עט[. סימן עשין ג"סמ; ה

 [.א סימן לז אות כהח"אברהם  דבר  ;חינוך מצוה תקמז]על מצות 'ונשמרתם'  עובר

 

אלא  ,כשיש סיכויים גבוהים לסכנהרק מצב של סכנה אינו נמדד  -מידת הסכנה 

להחמיר בו הוא מן  שהחיובובספק סכנה כולם מודים  :[יומא פד] ספק סכנה אפילו

שב  ; ב  ק"ד א''א סמן פמ''ג או''ח סי] התורה משום חמירא סכנתא מאיסורא

 ג'ואפילו ב .בספק ספיקאגם במקום סכנה אין מתירים ולהלכה,  [.שמעתתא א, ד

שכט מן  סי או"ח  שו''ע  ]  השבת  ספיקות מחמירים במקום סכנה ואפילו לחלל עליו את

ונשמרתם מאד ' ש לסכנה משום 'וחי בהם' ומצדלחו ובוודאי שיש[, געיף ס

 מןח''ב סי מנחת שלמה)שו"ת סכנה מצב של אחוז אחד אינו נקרא ] ''לנפשותיכם

שמחללים עליו את השבת,  , עד כדיסכנהנחשב לאבל שני אחוזים (, אות ה טכ

בשם  שצט מןתשובות והנהגות ח''ה סי)' ונשמרתם ' משום לכך  שיש לחוש  ובוודאי  

 א([.החזו''

 



 
 

לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר , ]שבת לב.[ אמרו חז''ל -מקום סכנה 

מנכין לו מזכיותיו, דהיינו  ,שמא אין עושין לו נס. ואם עושין לו נס, שעושין לו נס

לו מזכויותיו, והרי זה  ונשמרתם', ועוד שמנכין' שיכול לקבל עונש על עוברו על

 . איתא בגמ' ברכותפלא יועץ ערך שמירה] שוה פרוטה כמחליף מרגלית טובה על

 ולא   שלום   לו  ונתן  אחד  שר   בא  בדרך   מתפלל  שהיה  אחד  בחסיד  מעשה  ר "ת":(,  לב)

 ריקא אמר לו תפלתו שסיים  לאחר  תפלתו שסיים  עד לו המתין שלום  לו החזיר 

(  טו,  ד  דברים )  וכתיב  נפשך   ושמור   לך   השמר   רק(  ט,  ד  דברים )  בתורתכם   כתוב  והלא

 הייתי אם  שלום  לי החזרת לא למה שלום  לך  כשנתתי לנפשותיכם  מאד ונשמרתם 

 בדברים שאפייסך  עד לי המתן ל"א מידי דמך  את תובע  היה מי בסייף ראשך  חותך 

 היית מחזיר שלום  לך  ונתן חברך  ובא ודם  בשר  מלך  לפני עומד היית אילו אמר לו

 ראשי את חותכים  היו אמר לו לך  עושים  היו מה לו מחזיר  היית ואם  לאו אמר לו לו

 ודם בשר  מלך  לפני עומד שהיית אתה ומה קל וחומר דברים  והלא אמר לו בסייף

 שהוא  ה"הקב  המלכים   מלכי  מלך   לפני  עומד  שהייתי  אני  כך   בקבר   ומחר   כאן  שהיום 

 ונפטר השר  אותו נתפייס מיד וכמה כמה אחת על עולמים  ולעולמי לעד וקיים  חי

מפרשים  בשם '( שמירה'ערך ) יועץ לשלום" ומבאר הפלא לביתו  חסיד  אותו

 אכן,  כלומר !  עולמו  לבית  נפטר  שהוא  הכוונה'  לביתו  חסיד  אותו  ונפטר 'משמעות  ש

 שהכניס כך  על אותו  הענישו השמים  מן  אבל, החסיד את העניש ולא התפייסשר ה

 'לנפשותיכם  מאוד ונשמרתם ' איסור  על עבר  הואכיון ש .סכנה למקום  עצמו את

 [.לשמים  מיתה התחייב כבר  הוא זה ומשום 

 

מסוים,  מקום סכנה תלוי בהתייחסות של רוב בני אדם למצב -הגדרת מקום סכנה 

 זהמקום מפני הסכנה, הרי  בורחהזה כמקום אם דרך רוב בני אדם לברוח מכלומר, 

בהם, אבל אם אין  'וחי בהם' ולא שימות ש, ועל זה אמרו חז"לנחשב כספק פיקוח נפ

שו"ת מנחת שלמה ]  סכנה  נחשב המקום כמקוםאין  ,  זהמקום  רוב בני אדם מפחדים מ

במידת ויש להתחזק  [.תשובות והנהגות ח''ה סימן שצט; ח''ב סימן כט אות ה

 [.טרק מסילת ישרים פ] המועטת מצב הסכנה א הרבותהבטחון ולא 

 

 צריך ליזהר מליתן מעות בפיו, שמא יש עליהן רוק יבש של מוכי שחין -ספק סכנה 

צריך ליזהר מליתן מעות בפיו, שמא יש עליהן רוק "  –רמ''א יו''ד סימן קטז סעיף ה  ]

יבש של מוכי שחין. ולא יתן פס ידו תחת שחיו, שמא נגע ידו במצורע או בסם רע. 

ולא יתן ככר לחם תחת השחי, מפני הזיעה.... הגה: וכן יזהר מכל דברים המביאים 

איסור לידי סכנה, כי סכנתא חמירא מאיסורא, ויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק  

)ב"י בשם הש"'ס(, ולכן אסרו לילך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי 



 
 

בלילה )שם(, וכן אסרו לשתות מים מן הנהרות בלילה, או להניח פיו על קלוח המים 

לשתות, כי דברים אלו יש בהן חשש סכנה )רמב"ם(, ומנהג פשוט שלא לשתות מים  

ן לשנות )אבודרהם ומרדכי ס"פ כל שעה בשעת התקופה, וכן כתבו הקדמונים ואי

רוקח סימן ער"ה ומהרי"ל ומנהגים(, עוד כתבו שיש לברוח מן העיר כשדבר בעיר, 

ולא בסופו )תשובת מהרי"ל סימן לה(, וכל אלו   ֶדֶבר ויש לצאת מן העיר בתחילת ה

הדברים הם משום סכנה, ושומר נפשו ירחק מהם, ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו 

 "[.יוצא בזהבכל כ

 

 ברוב מקומות בעולם, וכן כשאפשר להישמר מהדבר ֶדֶברכש -להסתגר בבית 

ישמר ו ו,בבית שארכול להיוי, יזהר מלהימצא בין אנשים הרבה ותבדרכים אחר

בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו   ֶדֶבר ת"ר    - :  ב''ק ס  גמ']  מלהידבק ומלהדביק

איש מפתח ביתו עד בקר ואומר )ישעיהו כו, כ( לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך 

בעדך ואומר )דברים לב, כה( מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה מאי ואומר וכי תימא  

ה"מ בליליא אבל ביממא לא תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך וכי תימא 

דליכא אימה מגואי אבל היכא דאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ביני   {היכא}ה"מ 

אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי ת"ש מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה אע"ג  

באופן שאי אבל אם אינו יכול שלא לצאת מביתו,    [.דמחדרים אימה מחוץ תשכל חרב

למקום שאין בו   הרי שמחויב לברוח מהעיראפשר לו למנוע ההדבקות  מאחרים, 

זרע אמת יו"ד ח"ב סימן לב ד"ה הרי נר; ביה"ל סימן תקנד ד"ה דבמקום ]סכנה 

 [.חולי

 

 במצב של התפשטות מגפה, יש לעשות כל מה שאפשר למנוע -מניעת המגפה 

הרופאים בסדר  התפשטות המגפה ולשמוע להוראות הרופאים, והעובר על ציווי

ובבא במקום סכנה לו ולאחרים  נתא מאיסוראההנהגה חוטא לה' במאוד כי גדול סכ

 איגרבי עקיבא לשון מכתב ר ]עונו מנשוא  שגורם ח''ו התפשטות החולי בעיר וגדול

הודפס באיגרות סופרים  -תקצ''א  בעת התפשטות מחלת 'החולירע' בפולין בשנת

 [.למן סי

 

תוספות ] "יותר יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יוזק" -הסגר }בידוד{ 

מי שעל פי הנחיות הממונים על בריאות הציבור חייב על כן,  ב"ק כג. ד"ה ולחייב[.

, אסור מחולה וודאי שהיה בקרבתו שהוא לא נדבק בנגיף ותלוודא, להימצא בבידוד

יב לקיים את ההוראות. והוא חי מניןלו בשום אופן לצאת מהבידוד כדי להתפלל ב

סימן קטז  ד"יו) ש"בפת ]ראהשכיח"  דלא מיעוט" של בטענה מהסכנה להתעלם אין



 
 

 ע "בשו  מצינו  ועוד.  )עיין שם(  סכנה  לגבי"  ברוב  ביטול"  שאומרים   ברור   שלא(  סעיף ג

 של  יבש  רוק  עליהן  יש  שמא  בפיו   מעות  מליתן  ליזהר   צריך (: "ה  סימן קטז סעיף  ד"יו)

 משמשת  הכל  שיד  מפני"  ן"הר   בשם   כותב(  ג ק”ס  קטז  סימן  ד"יו)  ך "ובש".  שחין  מוכי

".  לפיו  כשנותנה לאדם   קשה  זוהמא  ואותה  בהן  דבקה  וזוהמתן  חולים   מהם   ויש  בהן

  מוכי  של  יבש   רוק  בזה   יש  שאולי  משום   שהטעם   ע "השו  טעם   לפי  מיבעיא  לא  ואם כן

 בשם  ל"הנ ך "הש לטעם  גם אבל, שכיחא דלא מילתא ודאי זהו שלכאורה, שחין

ומי שאינו שומע ליזהר[,  שצריך  ע "השו כותב ואף על פי כן, מיעוט זה עדיין ן"הר 

להוראות הרופאים הממונים על בריאותו של כלל הציבור, לא רק שעובר על איסור 

רבי עקיבא ] כלפי עצמו, אלא שמזיק את הרבים, ומצווה למנוע ממנו להתנהג כך

ה'חולירע' באירופה, בשנת תקצ"ב   מכתב בתקופה בה השתוללה מגיפתב - איגר 

שם כתב: "גם הזהרתי פעמים הרבה, באזהרה  ), אגרת עגאיגר אגרות רבי עקיבא )

 הנהגתם באכילה ושתיה כפי אשר סידרו ואשר שפטו הרופאים  אחר אזהרה, שיהיו

יעברו על  מזה, וירחקו כמטחווי קשת כאילו הם מאכלות אסורות, ולא להזהר 

וכו' והעובר על ציווי   דבריהם אף כמלא נימא, ובכלל זה להשמר מכל דבר ודבר 

 י.(,חולין )גדול סכנתא מאיסורא  הרופאים בסדר ההנהגה חוטא לה' במאוד, כי

ולי בעיר וגדול התפשטות הח ס וחלילהשגורם ח ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים 

   [.עוונו מנשוא" 

 

 בלא, הרשויות הוראות כפי בבידוד להסתגר חייב, בנגיף שנדבק חשש לו שיש מי

 וכן, ממון בחיובי חייב אינו" גרמא"שמעשה  ]הגם  לעצמו היתר הוראת שום

 מידי  למגרם   אסיר "ד(  כה.  ב"ב)  רמה  היד  כתב  כבר   אבל(,  קכ:  שבת)  שבת  במלאכות

 ואהבת משום  ואי מכשול תתן לא עור  לפני משום  אי, לאינשי היזקא מיניה דאתי

 סכנת  בו  שיש  מכשול  וכל: "וז"ל(  יד  סימן סח סעיף)  בחכמת אדם   . וראה"כמוך   לרעך 

, ד  דברים )  דכתיב  יפה  יפה  בדבר   ולהזהר   ממנו  ולהשמר   להסירו  עשה  מצות,  נפשות

 את  שהכניס  או  המכשולות והניח  הסיר   לא  ואם ",  מאוד  נפשך   ושמור   לך   השמר ( "ט

" בביתך  דמים  תשים  ולא"ד לאו על ועבר  זו עשה מצות ביטל הרי, בסכנה עצמו

וכל שכן אם כדרכו של היצר מלביש זאת בטעמי יראת שמים וכד'.  [.(ח, כב דברים)

מסירות הנפש על ענייני תורה ומצוות הייתה רק באופן שבו הייתה גזירה על כך, ולא 

אירע פעם שהגאון רבי ] סכנה לרבים, שהדבר אסור מכל וכלבמקום של חשש 

חכם שחלה והתעקש להתענות ביום   תלמיד שלמה זלמן אויערבאך שמע על

לדעת הרופאים. הגרשז"א נסע לבקרו ודיבר עמו על עניינים  הכיפורים, בניגוד

ואסור   פשוט הדבר שחייב הוא לשמוע בקול הרופאים   ,ובתוך דבריו אמר לו  ,שונים 

בכוחותיו והוא יכול  ו להתענות. החולה חזר ועמד על דעתו וטען שהוא מכיר ל



 
 

עומד בעקשנותו, אמר לו: "יש כאן  להתענות. משראה הגרש"ז אויערבאך שהוא

שהאומר "מאי אהנו לן :( סנהדרין צט)בגמרא  ריח אפיקורסות ח"ו". שכן מבואר 

 העולם והטבע על פי מה אפיקורוס. דהיינו, שהוא שופט את ענייני רבנן?" הרי זה

חכמים. והוא הדין  ששכלו מבין, ואינו מתבטל ומשעבד את שכלו והבנתו לדעת

להתענות, שוב אין לערער על הדבר  לנידונינו, כל שההלכה מורה בהחלט שאסור 

לשמוע :( שבת קלח)זו הלכה"  -  (יא , עמוס ח)ה'  כלל, ולקיים "לשמוע את דבר 

 חיות עליו להיכנס לבידוד, ישהה בבידוד במשך ולכן מי שעל פי ההנ .לרופאים 

 .[שבועיים, עד שיתברר שאינו חולה כלל

 

 הוא, ומגיע חסר אחריות זאת ובכל, בבידוד להיות שצריך מי - עליו ברבים להודיע 

 ומצוה וחובה ,הכנסת בית את לעזוב יפה בצורה ממנו בקשש לי הכנסת, לבית

 הבריות כבוד שאין התבייש, מכל מקום, כיון אחד שאותו הגם, עליו ברבים להודיע

 י פרק כלאים  בהלכות ם "]על פי הרמב 'רעיך דם על תעמוד לא'ד איסור דוחה חשש

 להוכיח האריך  – קטו סימן חב תליתאי מהודרא ודעת טעם  טוב ת"שו כט; הלכה

 תעמוד  דלא  איסור   בין   חילוק  שיש  והגם ,  מיד  שיש לפשוטו  בגד כלאים   בספק  אפילו

 אריה שאגת ת"בשו ראה, כלאים  איסור  לבין תעשה ואל בשב שעובר רעיך  דם  על

לרופאים   תורה  שיעורי  בספר   דומה  בנידון  העלה  בזה  כיוצא  וכן,  לדון  ויש   נח(  )סימן

 [.65 עמוד רחצ סימן ה כרך 

 

מפיץ אותה לאחרים, אזי יש להחשיבו כ"רודף", , החולה במחלה מסכנת חיים  -  רודף

זה וחולה בכל אמצעי העומד לרשות הציבור.  ,להציל את כל מי שבסכנהויש מצוה 

בידוד ומגיע הוראות העובר על ואם הוא  דרך.בכל מהציבור יש לעצור ולהרחיק 

אינו שומע, מותר לצעוק עליו  לבקש ממנו לצאת, ואםהרי שצריך , כנסתלבית ה

מי שמצער את הציבור בגלל שאינו שומע להוראות הרשויות, ו .ולביישו עד שיצא

  אבל רק ,להכותו ולאסרו ולקנסו המלכותומסכן את כלל הציבור, מותר למסרו ביד 

שו"ע חו"מ סימן   –  המצבאת  מוסמך שרואה ומבין היטב    מורה הוראההוראת  על פי  

, הו"ד בגיליון עלים קהת הכהן גראס ש"הגר ל; -שפח סעיף יב, סמ"ע ס"ק כט

 .[(רזגיליון א' שנה כד, תשפ, ב' ניסן, ויקראלתרופה )פרשת 

 

שבדרך כלל אינה המפיץ אותה לאחרים, אף חולה במחלה מדבקת מסוכנת,  -מזיק 

 שבא לחבול אליו כאל אדםראוי להתייחס , ומזיקהוא ל, נחשב למיתהגורמת 

אדם שמאוים בחבלה רשאי להגן על עצמו. באופן דומה לדין רודף ]באחרים 

שו"ע חו"מ סימן תכא  - בעוצמתה אופן שווהב המכחוזק הבהריגה, ויש לכוון את 



 
 

יותר ממה שחבל בו הוא  "שנים שחבלו זה בזה אם חבל האחד בחבירו - סעיף יג

משלם לו במותר נזק שלם ודוקא שהתחילו שניהם כאחד או לאחר שחבל בחבירו 

חזר גם הוא מיד וחבל בו אבל אם התחיל האחד השני פטור שיש לו רשות לשני 

ומיהו צריך אומד אם היה יכול להציל עצמו בחבלה .... לחבול כדי להציל עצמו בו

דוקא לענין חבלה שמשלם לו ד' דברים דהוי כאדם )ו מועטת וחבל בו הרבה חייב

וכן הדין באדם הרואה ,...(.  אבל פטור על הבושת דהא לא כוון לבייש  ,המזיק בשוגג

יכול להכותו כדי   ,אם לא שיכה המכה  ,להצילוינו יכול  מישראל מכה חבירו ואחד  א

 להתגונן באמצעים שעומדיםציבור זכות ל נהישוממלא  [.לאפרושי מאיסורא

ודאי  ו, אך הרחקתבחולה כזהלא עולה על הדעת שיותר לחבול , ובוודאי שלרשותם

כך יש להפעיל אמצעים חזקים  ,גבוהה ומתבקשת, וככל שייראה שמידת הנזק של

, שלא להגיע למקומות ציבורייםיו יש לצוות עלכלומר, . ו מהציבוריותר להרחקת

, בהסגר עד החלמה ולהישאר בבית, או להשאיר וגם לצוות עלי, ולפי חומרת המצב

  אבל רק למלכותואם מפר הוא את הוראות הרשויות, מותר על פי ההלכה למוסרו 

חו"מ סימן ]שו"ע  המצבאת מוסמך שרואה ומבין היטב  מורה הוראההוראת על פי 

 .[, ועיין שם בבאה"גל-סמ"ע ס"ק כט, יב שפח סעיף

 

 

 יחידילישון 

 

בבית יחידי, וכל הישן  }בלילה{אמר רבי חנינא: אסור לישן ]שבת קנא:[:"איתא בגמ' 

]מג"א סימן רלט ס"ק ז; שו"ע הרב הלכות שמירת הגוף בבית יחידי אחזתו לילית" 

והנפש סעיף ו, קונט"א ס"ק ב. ועיין בזוה"ק פרשת תזריע דף מה. ובפירוש המאירי 

א"ר לוי, בג' מקומות השטן מצוי ו[  לכה  ב ה  רק]שבת פואיתא בירושלמי    שבת קנא:[,

]משנ"ב סימן רלט בחדר  לקטרג וכו' והישן בבית אפל לעצמו. ואף לא לישון יחידי

 .ס"ק ט[

 

בית שיש מזוזה בפתחו או שיש עמו ספרי קודש, גם כן יש להקפיד לא לישון יחידי, 

ך פרק יב הערה ]כף החיים סימן רלט ס"ק יז; אהלך באמית  ואפילו קורא קריאת שמע

 יט; מליצי אש תשרי אות רנה[.

 

 כל הקפידא מלישון יחידי הוא, כשאין אור בחדר, אך כשיש אור דלוק, מפורש בגמ'

דהוה ליה כשניים עמו, וכן מותר כשאור הלבנה מאיר דרך זכוכית ]ברכות מג:[, 

סק הישן בבית "אפל", וכן נפ]שבת פרק ב הלכה ו[, היטב, וכמו שמובא בירושלמי 



 
 

]שו"ע הרב הלכות שמירת הגוף והנפש סעיף ו, קונט"א ס"ק ב על פי להלכה 

 הירושלמי[.

 

]מג"א סימן רלט ס"ק ו, בשם המהרי"ל ליקוטים אות  בית היינו חדר –הגדרת בית 

לכן, הישן בחדר יחידי, אף שבבית יש אנשים, יש להזהר שהדלת לא תהה נעולה נח[.  

]שדה חמד חלק דברי חכמים אך העולם נהגו להקל בזה  ]שעה"צ סימן רלט ס"ק יט[.  

סימן פה; ערוך השולחן יו"ד סימן קטז סעיף יח; שעה"צ סימן רלט ס"ק יט; שו"ת  

 באר משה ח"ג סימן מה[.

 

]שפתי חכמים ברכות נד:;  ור, מהני שאחד ישמור על חברוב' חולים הצריכים שימ

 הגרשז"א, הו"ד בבית חתנים עמוד קסח[.

 

  ]אהלך באמתך פרק ב סעיף יא[.מהני שלא יהיה נחשב יחידי בחדר תינוק   –תינוק 

 

, יש להסתפק אי דינו כישן ישראלמטפל נכרי שלן בלילה עם החולה ה  –ישן עם נכרי  

ולכן עדיף להשאיר אור ]אהלך באמיתך פרק יב סעיף יב[.  יחידי בחדר או כשניים

שו"ע הרב הלכות שמירת הגוף והנפש סעיף ו, קונט"א ס"ק ב על פי בחדר ]

 הירושלמי[.

 

 לעסוק ברפואתו ובות החולהח

, מחויב להודיע על כך לרופא בעת מגפה, וחולי המרגיש חולשה -להודיע לרופא 

בלבד כי יכול להיות תקלה על ידו   מתחייב בנפשו, ולא בנפשועל זה הרי הוא    והעובר

נפשות אחרות וכו'  אחרות, וסופו עומד ליתן דין על נפשו ועל לנפשות ס וחלילהח

  .אות יז סימן כ, פסקים ותקנות, שו"ת רעק"א חמישאה] והוא בכלל שפיכת דמים

'רק שבתו יתן  (יט ,שמות כא)על הפסוק  (שמות כא, יט סוף פ"ז)נאמר במכילתא 

בא הכתוב ללמדך דרך ארץ, שמי שהוא חולה ישבות ממלאכתו, , 'ורפא ירפא

ב"ק  )ויעסוק ברפואות, וסברה פשוטה היא, שמי שכואב וחולה עליו ללכת לרופא 

מעשה ברבי ישמעאל ורבי עקיבא שהיו מהלכין בחוצות ירושלים והיה עמהם   (.  מו:

קח כך  אדם אחד. פגע בהם אדם חולה, אמר להם: רבותי במה אתרפא. אמרו לו:

וכך עד שתתרפא. אמר להם אותו האיש שהיה עמהם: מי הכה אותו בחולי. אמרו 

לו: הקב"ה. אמר להם: ואתם חכמים הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם, הוא הכה 

ואתם מרפאים. אמרו לו: מה מלאכתך. אמר להם: עובד אדמה אני והרי המגל בידי. 

. אמר להם: הקב"ה. אמרו לו: אתה אמרו לו: מי ברא את האדמה, מי ברא את הכרם 



 
 

מר אותו אותה אוכל פירות שלו. א , הוא בראך מכניס את עצמך בדבר שאינו של

: אי אתם רואים המגל בידי, אלמלא שאני יוצא וחורשו ומכסחו ומזבלו  הםל

ומנכשו, לא העלה מאומה. אמרו לו: שיטה שבעולם, ממלאכתך לא שמעת מה  

שהעץ אם אינו נזבל ונחרש אינו עולה ואם יעלה שכתוב אנוש כחציר ימיו, כשם 

ולא שתה מים ולא נזבל אינו חי והוא מת, כך הגוף הוא העץ, הזבל הוא הסם, איש 

וראה מעשה דומה בב"ר, פרק . א ,מדרש שוחר טוב, שמואל ד - אדמה הוא הרופא

 [.יא

 

 לעשותיש עליו ה, גפמן השמים להיפגע מהמעליו נגזר גם אם  –השתדלות 

שנגזר   מי. יש  . אדרגותג'  ולכל גזרה ישנם  גזרה תלויה בהשתדלות.  כיון שהשתדלות,  

, }אכן היו אפילו אם לא ישתדל ,ינצל הוא בכל אופן ,חייםלהינצל ולהישאר בעליו 

ס מי שנגזר עליו מיתה ח. יש ב {.לפעמים סמכו לעצמם על זהש וצדיקים גמורים

תלויה  ושהגזרה עלי . יש מיג .לא ינצלבכל כוחו, ישתדל אם הוא  , אפילווחלילה

 יעשה את הנחוץ על פי דרך הטבע ינצל, ואם לא עשה מה שצריך , באםובהשתדלות

שאין רופאים,  חז''ל שלא ידור אדם במקום למדונובחובת השתדלות לא ינצל, ולזה 

נוך מצוה החי י ספר פ]על  דרך טבע על פיבלי השתדלות  ,אחרת הוא מפקיר עצמו

ראשית ]ב  השטן מקטרג בשעת הסכנהובפרט בזמן ש  .אה[פלא יועץ, ערך רפו ;תקמו

 ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון. - ד  ,מב

ובבית לא יקראנו!? אמר רבי אליעזר בן יעקב: מכאן  - רש"י: פן יקראנו אסון ופ

שאם אדם מצוי במקום  [,צא , ט( בהר ראשית שהשטן מקטרג בשעת הסכנה )ב

 צריך יותר זכויות כדי להינצל.הוא סכנה, 

 

בראשית ] החולה חייב לעסוק ברפואתו, והנמנע מכך עליו נאמר -ו הנמנע מרפואת

 [.או"ה כלל ס דין ח ]'ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש' [ ט, ה

 

החסיד השוטה, המואס בעזרתו של הרופא, ונשען רק על עזרת ה',   - היושב בטל

דומה לאיש הרעב, המואס מאכילת לחם, ומקווה שה' ישמרנו וירפאנו מן המחלה 

ואם ישב האדם בטל, ולא יתעסק בדרכי   [,רמב"ם, ספר הקצרת]הזאת הנקראת רעב  

באותו פרק   עליוהרפואה על פי דרך הטבע, סופו למות מאותו חולי, מה שלא נגזר 

שחלה, ודומה לנכנס לאש יוקדת, שבוודאי אש אוכלתו ומת בלא עתו, ונמצא 

שבט יהודה ]  מתחייב בנפשו, ודברים ברורים הם, לא יכחישם זולתי הנפתל והעיקש  

 [. יו"ד סימן שלו

 



 
 

בגדרי הכלל שאין סומכים על הנס, ראה ]אין לחולה לסמוך על הנס    -  לסמוך על הנס

שבת לב.; פסחים סד:; ירושלמי יומא א, ד; שד"ח מערכת אל"ף כלל שעט, מערכת 

נו"ן כלל מה, פאת השדה מערכת אל"ף כלל יח; אנציקלופדיה תלמודית, כרך א, 

ערך אין סומכים על הנס. וראה ברמב"ן עה"ת, דברים כ, ט 'כי התורה תצווה בדרך 

שה הניסים עם יראיו בהסתר, ואין החפץ לפניו לשנות טבעיו של עולם, הארץ, ותע 

זולתי כאשר אין שם דרך בהצלה אחרת, או להודיע שמו לצריו', וראה עוד בפי'  

 [,שהתורה לא תיסמוך על הנס -הרמב"ן עה"ת ויקרא כא, יז, במדבר א, מה,. יג, ב 

ואין לו רשות לשנות דרך  אלא חייב להתנהג בדרך העולם, לקרוא לרופא שירפאהו, 

העולם, ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות, שנתרפאו על ידי הרופאים, וכמעט 

איסור יש בדבר. ומי שמונע את עצמו לקרוא לרופא עושה שתי רעות, אחת שאסור 

לסמוך על הנס, ולהזכיר עוונותיו בשעת חוליו, והשניה שהיא דרך גאווה. ואסור 

שמא אינו ראוי להיעשות לו נס, ונמצא מתחייב בנפשו, ואפילו  לסמוך על הנס בזה,

אם עושים לו נס, מנכים לו מזכויותיו. וכל המתעצל ומתרשל בדבר זה, ולא יחוש על 

הרפואה בדרך הטבע, אלא יסמוך על דרך נס, לומר שהקב"ה ישלח דברו וירפאהו 

הוא להיות פושע  בחינם, אין זה אלא מן המתמיהין, ודעת שוטים היא זו, וקרוב

בעצמו, ועתיד ליתן את הדין, ומי שאינו משתדל ברפואה עצמה בכלל חוטאים 

ייחשב. וענין בקשת הרופא לרפאות הוא דבר מוכרח, ויש לו עיקר מן התורה, וכמעט 

שיש חיוב חזק על החולה והקרובים לחזר על הרופא המובהק, ולחזר אחר הסממנים 

ההשתדלות הטבעית במה שנוגע לבריאות היא המועילים לרפאות אותו חולי. ו

מצווה וחובה, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם, אשר הטביע היוצר ברוך הוא 

ובות הלבבות שער הבטחון פרק ד;  ]חבמטבע עולמו, וכך נהגו בכל גבול ישראל 

שו"ת הרשב"א ח"א סימן תיג; ב"ח יו"ד סימן שלו, ט"ז ס"ק א; ברכי יוסף אות ב;  

רת רפאל סימן לח; שו"ת מעשה אברהם חיו"ד סימן נה; שבט יהודה יו"ד  שו"ת תו

סימן שלו; קיצושו"ע סימן קצב סעיף ג; קובץ אגרות לחזו"א ח"א סימן קלו; שו"ת  

בן סירא אומר, בני אם נפלת למשכב, מהר והעתר לה' ; ציץ אליעזר חי"ז סימן ב

א, וה' חלק לו מחכמתו,  וירפא לך, ואחר כך הפקד ביד הרופא נפשך, כי לכך נבר

בן סירא אומר, השם ברא רפואות   סירא, פרק יח(.-ואל תשלחנו עד שתתרפא )בן

רמב"ם בספר ; סירא, פרק ל'(-מארץ יצמחו, ואיש חכם מבין מה מעשיהם )בן

החסיד השוטה המואס בעזרתו של רופא ונשען רק על עזרת ה' דומה  -הקצרת 

לאיש רעב המואס מאכילת להם ומקוה שה' ישמרנו וירפאנו מן המחלה הזאת 

נראה, דהאידנא אין לסמוך על  -ברכי יוסף )יו"ד סימן שלו ס"ק ב(  ;הנקראת רעב

כל כמיניה  הנס, וחייב החולה להתנהג בדרך העולם לקרוא לרופא שירפאנו, ולא

ולומר, כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות, שנתרפאו על ידי  , לשנות סוגיין דעלמא



 
 

ואי משום לסמוך אניסא במקום ,  הרופאים, וכמעט איסור יש בדבר, אי משום יוהרא

סכנה, ולהזכיר עוונותיו בשעת חוליו. אמנם ינהג כדרך של בני אדם ואורח כל ארעא 

לבו בל עמו רק ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל לבו,  להתרפאות על ידי רופא, ו -

ענין בקשת הרופא לרפאות הוא   -שבט יהודה )שו"ע יו"ד סימן שלו(   ;ובו יבטח דוקא

דבר מוכרח ויש לו עיקר מן התורה, וכמעט שיש חיוב חזק על החולה והקרובים 

וכל לחזר על הרופא המובהק, ולחזר אחר הסממנין המועילין לרפאות אותו חולה 

המתנצל ומתרשל בדבר זה ולא יחוש על הרפואה בדרך הטבע אלא יסמוך על דרך 

נס לומר שהקב"ה ישלח דברו וירפאהו בחינם, אין זה אלא מן המתמיהין ודעת 

שוטים היא זו, וקרוב הוא להיות פושע בעצמו ועתיד ליתן את הדין... ומיהו אם יראה 

שהגזירה אמת ואז החריצות הוא הרואה, שהרבה עשו ולא הועילו אין זה אלא 

שקר, ומה שאין כן אם ישב האדם בטל ולא יתעסק בדרכי הרפואה הרבה... דומה 

זה לנכנס באש יוקדת, דודאי אש אוכלתו ומת הוא בלא עתו, ואלו דברים פשוטים 

  -  חזון איש )קובץ אגרות ח"א אגרת קלו( ;שלא יכחישם זולתי הנפתל והעיקש

למצוה   - שב את ההשתדלות הטבעיות במה שנוגע לבריאות  שאני לעצמי, הנני חוכ

וחובה וכאחת החובות להשלמת צורת האדם, אשר הטביע היוצר ב"ה במטבע 

עולמו. ומצינו מאמוראים, שהלכו אצל רופאים מאומות העולם ומינים להתרפא, 

חיים ומוצקים, שנבראו לצורך רפואה, וגם נבראו שערי -והרבה מן הצמחים ובעלי

, שניתן לכל לחשוב ולהתבונן ולדעת, אם כי יש דרך בדרכי ה' יתברך לדלג חכמה

על הטבע וכל שכן על רוב השתדלות בה, מכל מקום צריך לפלס מאוד, כי שתי 

הנטיות מקו האמת המדוייק אינן ישרות, אם לבטוח יותר ממדרגת הבטחון 

ם )ח"א פרק גשר החיי  ;שהגעתי אליו באמת, ואם להאמין בהשתדלות יותר מדאי

על החולה המזמין את הרופא לדעת, שהרופא הוא רק שלוחו של  - א, אות ב(

הרופא כל בשר, שנתן לו הרשות לעשות שליחותו. אבל מכיון שהרופא עשה את 

שלו, נתן לפניו חוקי הרפואה ותהליכי המזון וההתנהגות, חייב החולה לשמוע 

ע באיסור והיתר, כמצוה מהתורה לצוויי הרופא, לא פחות אם לא יותר מחוקי השו"

ונשמרתם מאד לנפשותיכם. ועל הרופא בגישתו לטפל בחולה להתבונן באיזו  

מכונה מצוינה הוא מטפל וידע את האחריות הגדולה אשר לו. ותהיה הגישה של 

הרופא בכל כובד הרצינות ובישוב דעת גדול. ואל אף שישנם כמה מפרשים 

המותרת, לבין רפוי של מחלה בידי   -ה בידי אדם  ופוסקים שהבדילו בין רפוי של מכ

האסורה )כגון: אבן עזרא, שמות כא, יט; רבנו בחיי שם; כרתי ופלתי יו"ד   -שמים 

סימן קפח סעיף ה(, כבר נדחתה דעה זו מההלכה על ידי גדולי הפוסקים, וראה 

 [.בשו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונטרס רמת רחל סימן כ

 



 
 

מקום, ונתן לפניו חוקי   ן שהרופא עושה את שליחותו שלמכיוו  -  לשמוע בכל הרופא

הרפואה ותהליכי המזון וההתנהגות, חייב החולה לשמוע לציווי הרופא, לא פחות 

אם לא יותר מחוקי השולחן ערוך באיסור והיתר, כמצווה מהתורה 'ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם', ומן החובה על האדם להשתדל ברפואת עצמו, כמו שהוא חייב 

השתדל להתגבר על הרצונות הטבעיים, ולמלא להשתדל ברפואת חברו, ולכן יש ל

]גשר החיים ח"א פרק א אות ב;  אחר פקודת הרופאים במה שמוצאים לצורך רפואה  

וכדאי שהחולה לא יתבונן בעצמו בספרי ח"א סימן קלח[.  אקובץ איגרות חזו" 

הרפואה על מחלתו, אלא שיעשה מה שהרופא מצווהו, שזה מה שציוותה התורה, 

אגרות הקודש ח"ד עמוד ] שבתו בעניני אמונה ובטחון בהקב"הויעסיק את מח

 [.תתעב

 

החולה המתרפא בדרך הטבע, איננו מגלה בכך כל חסרון באמונה  -  אמונה וביטחון

בבורא עולם, והסובר כך, הרי זו דעה קלה ומשובשת, שכן האדם כשירעב ללחם, 

ק חולי הרעב, אם כן וילך אל הלחם ויאכל ממנו, בלי ספק שיבריא מאותו חולי החז

כבר נואש ולא ישען באלקיו? נאמר לו, שוטה. כאשר נודה לבורא עולם בעת 

לו   האכילה, שהמציא לי מה שישביע אותי ויסיר רעבתנותי ואחיה ואתקיים, כן אודה

 [.פיהמ"ש לרמב"ם פסחים ד, ט]שהמציא לי רפואה, ירפא חוליי כשאתרפא ממנו 

ומכיוון שהכל מודים שיש מצווה על הרופא לרפא, לא יסבול שום דעת, שיהא הרופא 

רשאי לרפאות, והחולה אסור להתרפאות, שכן בכך יעבור על איסור 'לפני עור לא 

וגם הבריא שעובר בדיקות  [.פרשת וישלח שער כו עקידת יצחק]תתן מכשול' 

הגרש"ז ]רכו של עולם שגרתיות, אין בכך משום חוסר בטחון בה', אם כך ד

 [.בנשמת אברהם ח"ד חיו"ד בהקדמה לסימן שלו הו"דאויערבאך, 

 

אמנם ינהג החולה כדרך כל בני האדם, להתרפאות על ידי רופא, אך מכל מקום אסור 

לתלות בטחונו ברופאים, ואל יכווין שהכל תלוי בסם פלוני, וברפואת הרופא הפלוני 

טז,  :בחליו לא דרש את ה' כי ברפאים' דבה"י בכמו שנאמר לגבי המלך אסא, 'וגם ]

ואין הנחש ממית או מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדין   [,יב

ועליו לדעת, שהרופא [, .משנה ר"ה כט]את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים 

בשר, שנתן לו הרשות לעשות שליחותו, אבל אמיתת -כל-הוא רק שלוחו של הרופא

פואה היא מאת הקב"ה, ולכן יפנה החולה לקונו, ויתפלל אליו בכל לבו, וצריך הר

חובות הלבבות שער הבטחון ]לבטוח בהקב"ה, שישלח לו הרפואה על ידי הרופא 

פרק ד; שו"ת הרשב"א ח"א סימן תיג; ב"ח יו"ד סימן שלו, ברכי יוסף אות ב; מטה 

ן קצב סעיף ג; גשר החיים ח"א  משה עמוד גמילות חסדים ח"ד פרק ג; קיצושו"ע סימ



 
 

; 156פרק א אות ב; קובץ אגרות לחזו"א ח"א סימן קלו; מכתב מאליהו ח"א עמוד 

על עצם ההליכה לרופאים דנו  . שו"ת ציץ אליעזר ח"ה קונטרס רמת רחל סימן א

( כתב שרק מכות כבר פוסקים רבים, ונצטט חלק מהם: האבן עזרא )שמות כא, יט

ופצעים חיצוניים ניתן רשות לרופא לרפאות, אבל חולי שתוך גופו של אדם 

מבפנים, ביד ה' לרפאותו. ובשו"ת אבני נזר )חו"מ סימן קצג( בתשובה מאבי  

המחבר, הביא את דבריו וכתב, ולפי זה נראה, שיש איסור לרפאות עצמו מחולי  

יא( כתב, וכן היו הצדיקים עושים בזמן פנימי על ידי רופא. וברמב"ן )ויקרא כו, 

הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים וכו', וזוהי כוונתם  

במה שאמרו )ב"ק פה( ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות, ולא אמרו 

שניתנה רשות לחולה להתרפאות. נמצא שלדעת הרמב"ן רשאי החולה להחמיר 

ון שלדעתו אין נכון לחולה לדרוש ברופאים. ובכרתי ופלתי )סימן קסח  על עצמו, כי

ס"ק ה( כתב, בכל מחקרים ורופאים אין בהם דבר ברור, והחליטו אשר יאמר עליו 

כי הוא זה שהוא דבר ברור בלי ספק, רק לפי שכלם ומראה עין ישפטו, ולכך אמרו 

פא' מלמד שנתנה רשות  חז"ל טוב שברופאים לגהינם, ואף שנאמר בתורה 'ורפא יר

לרופא, התורה דברה רק במכות חוץ באבר, שבר יד או פצע וחבורה שזה מחוש  

והרופא יורד עד תכליתו, ובזה כמעט מופת חותך כמופת הנדסה, מה שאין כן בחולי  

באברים פנימיים שאין עין רופא שולט בו, בזה ידונו כפי שכלם וכמדומה, וספק 

ללים הפילו ועצומים כל הרוגיה, כי לדברים כאלה שקול וכדומה, עד כי רבים ח

צריך ישוב הדעת ומתון וכהנה תנאים רבים לבל ישגה חס וחלילה ונפש הוא חובל.  

אך הב"ח )יו"ד סימן שלו( כתב, שאם בוטח בה' שישלח לו רפואה על ידי הרופא 

שלו(    מותר לדרוש ברופאים, וכן נהגו בכל גבול ישראל. ובשבט יהודה )עייאש, סימן

כתב, שיש חיוב על החולה וקרוביו לחזר אחר הרופא המובהק, ולחזר אחר 

התרופות המועילים לרפואת אותו חולי, וכל המתעצל ומתרשל בדבר ולא יחוש  

להתרפאות על פי הטבע אלא יסמוך על הנס שה' ישלח דברו וירפאהו, אינו אלא 

ן שם רופא אסור דעת שוטים ועתיד ליתן את הדין, שהרי אמרו כל עיר שאי

לתתלמיד חכם לדור בתוכה )סנהדרין יז:( ומחללים שבת במלאכות גמורות בשביל 

פקוח נפש, ואם כי נמצאו צדיקים שנענו על ידי תפילה בלבד, אין ראיה מהם שהם 

היה זכותם גדול, ואף הם לא סמכו על הנס אם לא שהיה נעשה מאליו ולעולם גם 

בואר בש"ס. ועיין בתפארת ישראל על משנתינו  הם היו מבקשים על פי הטבע, וכמ

)אות עז( שכתב, שלא כתוב במשנה כשר שברופאים כמו שכתוב בטבחים אלא 

'טוב', והכוונה למי שחושב את עצמו שהוא המומחה היותר טוב שברופאים הוא 

לגיהנם, שבגאוותו זאת סומך על ידיעתו בספק, ואינו מתייעץ עם חביריו, וגם ברוב 

נו מסתפק שמא יטעהו דמיונו, ואינו חושש לעיין היטב בספרי הרפואות  גאונו אי



 
 

קודם שיתן להחולה סמי רפואה, קודם שידע מהן שלא יוכלו להזיקו. והקדימו בזה  

גם החיד"א ז"ל בספרו פתח עינים. וכתב בברכי יוסף )יו"ד סימן שלו ס"ק ב(, שבזמן 

העולם לקרוא לרופא  הזה אין לסמוך על הנס, וחייב החולה להתנהג בדרך

שירפאנו, ואין זה בזכותו לשנות מנהג העולם ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי 

הדורות שנתרפאו על ידי רופאים, וכמעט איסור יש בדבר, אי משום יוהרא ואי  

משום לסמוך על הנס במקום סכנה, ולהזכיר עוונותיו בשעת חליו, אמנם ינהוג  

א, להתרפאות על ידי רופא, ולבו לא יהיה עם כדרכן של בני אדם ואורח כל ארע 

 [.הרופא, רק ידבק בקונו להפציר ברחמים בכל לבו ובו יבטח דוקא, עיי"ש

 

אסור לחולה להחמיר על עצמו, ולהימנע מטיפול רפואי הדרוש   -  קבלת טיפול רפואי

לו, גם אם כוונתו לשם קיום מצווה, כי החולה מושבע ועומד מהר סיני על מצות 

ומי שציווה לצום ביום הכיפורים, הוא ציווה   [,ש"ך יו"ד סימן רלח ס"ק ה]ח נפש  פיקו

שם ]לשמוע לרופא שלא לצום, ולשמוע לחכמי התורה שציוו שלא לצום בתנאים אלו  

ולכן כל מקום שאמרו חכמים, שמחללים עליו  [.משמואל סוף הספר חלק המועדים 

הוא מונע עצמו מחילול שבת, או  את השבת, או יום כיפורים, או שאר איסורים, ו

, אין כאן משום מידת חסידות, והוא ובצא שמונע עצמו מלאכול ביום הכיפורים וכיו

רמב"ן במלחמות סנהדרין עד:; ר"ן יומא פג  ]מתחייב בנפשו, והרי הוא כשופך דמים  

ב; שו"ת רדב"ז ח"ג סימן תתפה )תמד(, וח"ד סימן אלף קלט )סז(; המאירי בחיבור 

עמוד תעא; או"ה כלל ס דין ח; שו"ע הרב סימן תריח סעיף יא, מטה אפרים   התשובה

ועליו נאמר 'ואך את דמכם לנפשתיכם   [,סעיף טו; שו"ת דברי מלכיאל ח"ה סימן לה

והרי זה חסיד שוטה,  [,קהלת ז, טז]'ואל תהי צדיק הרבה' [, בראשית ט, ה]אדרש' 

ימן תתפה )תמד(, ח"ד סימן אלף שו"ת רדב"ז ח"ג ס]והאלקים את דמו מידו יבקש 

גם חולה שהוא בעל מדרגה גבוהה באמונה, יש לשכנעו לקבל טיפול  [.קלט )סז(

[.  יז סימן בלק שו"ת ציץ אליעזר ח]רפואי מקובל, למרות שהוא באמונתו עומד 

זהו ענין דאורייתא, ולא כאילו הטועים  התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ובמילא

לאמר, שירא שמים צריך שלא להישמע להרופא וכו', ונהפוך הוא וכו' לדעתי, 

צריכים לעשות כהוראת הרופאים בעניני אש"ל מנוחה ואפילו מנוחה משקידה 

 [. שערי הלכה ומנהג ח"ג סימן קל]בלימוד, ולא להחמיר בזה כלל וכלל 

 

שאין בו סכנה, שמרגיש בעצמו שקיום מצות עשה, כגון  חולה - להחמיר על עצמו

אכילת מצה ומרור, או ישיבה בסוכה, יזיקו לו, אינו רשאי להחמיר על עצמו. ואפילו 

אם החולה אומר שמרגיש בעצמו שלא יזיק לו קיום המצווה, אבל רופא בקי אומר 

שו"ת בנין  ]שאפשר שיזיק לו, שומעים לרופא, ואין החולה רשאי להחמיר על עצמו 



 
 

וגם אין חיוב על אדם להכניס עצמו למצב של מחלה, כדי לקיים [, שלמה סימן מז

והמחמיר   [.שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סימן קעב]מצות עשה, כגון שמיעת שופר  

לקיים מצווה במקום שאסרו עליו הרופאים מחמת הסכנה, הרי זו עבירה בידו, ואין 

שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סימן רס; שד"ח ] כאן כלל מצווה, ואינו רשאי לברך

ואין בחומרה כזו של סיכון חיי החולה גדר של  [,מערכת חמץ ומצה סימן יד אות יד 

וכמו שמחוייבים בית דין להפריש את  [, שו"ת פרי השדה ח"ב סימן ס]קידוש השם 

רא"ש כתובות פ"ד ]האדם מן העבירה, כך מחוייבים להפרישו שלא יפשע בנפשו 

הרי  –אמנם אם קיום המצווה יגרום רק צער וסבל, אבל לא מחלה ממש  [.סימן ג

הגר"מ שטרנבוך, הו"ד ] שהדבר תלוי במידת הסבל, וכפי ראות עיני המו"צ והחולה

 [. בהלכה ורפואה ד תשמ"ה עמוד קמז

 

]שו"ת רמ"א סימן כ; שיורי   חולה במחלה מדבקת, יש אומרים  - ביקור חולים  מצוות  

לבקרו,  השמצווכנסת הגדולה יו"ד סימן שלה הגהות הטור ב, דעת תורה סעיף ה[, 

ואין לחלק בין החולים, למרות שיש קצת סכנה להדבק, פרט לחולי צרעת, כי שלוחי 

מצוה אינם ניזוקים, ועוד יתכן והמחלה לא מסוכנת, שאין עצה לרופאים כנגד דברי 

]תשובה זו כתב הרמ"א על דין ודברים שבין משכיר ושוכר. ראובן   ההתורה הקדוש

וכשבאו שמעון ואשתו להיכנס, חלתה אשת שמעון  ,השכיר ביתו לשמעון ואשתו

מחלה מדבקת וראובן טוען שעל דעת זה לא השכיר, אם היה יודע שתהיה חולה 

 במחלה מדבקת לא היה מכניסם לביתו. בסוף התשובה כותב הרמ"א "כי מה

שאומר שהוא חולי מתדבק כולו הבל ומי שלבו נוקפו אומר כן, כי השם יתעלה הוא 

המוחץ והרופא. ואם היה כדברי המשכיר בטל כל דיני ביקור חולים כי לא מצינו  

בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין בעל ראתן דאסרו 

סת הגדולה )יו"ד סימן שלה הגהות  לישב בצלו". וכך הבין בדברי הרמ"א בשיורי כנ

ומה שהרמ"א עצמו פסק )יו"ד סימן קטז סעיף ה(: "שיש לברוח מן העיר  טור ס"ק ב(.

כשדבר בעיר, ויש לצאת מן העיר בתחלת הדבר, ולא בסופו. וכל אלו הדברים הם 

משום סכנה, ושומר נפשו ירחק מהם ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא 

שיש לחלק בפשטות בין חולי שהתפשט בכל העיר, ואז יש סכנה גדולה . הרי "בזה

כמבואר בגמ' בבא קמא )ס.(: "תאני רב יוסף, מאי דכתיב:  ,שמלאך המות בעיר 

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר? כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין  

אמר: והכרתי בין צדיקים לרשעים; ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחלה, שנ

ממך צדיק ורשע". ואדרבא, יש להוכיח מדברי הרמ"א, שאילו היה אסור גם לבקר 

חולה במחלה מדבקת מחמת סכנה, היו צריכים הפוסקים  להשמיענו דין זה, בסימן 

זה )יו"ד סימן קטז סעיף ה( העוסק בענייני הרחקה מסכנה. אלא ודאי שיש חילוק  



 
 

 -מחלה שהתפשטה בעיר, שבחולה פרטי  בין חולה יחיד במחלה מדבקת, לבין 

משניתנה רשות למשחית  -ובמחלה שהתפשטה בעיר  ,שלוחי מצוה אינם ניזוקים 

"שיש לברוח מן העיר ֶ  כשדבר בעיר, ויש לצאת מן   -אינו מבחין בין צדיק לרשע 

סימן לה(, וכל אלו הדברים הם  ולא בסופו )תשובת מהרי"לֶדֶבר העיר בתחילת ה

משום סכנה ושומר נפשו ירחק מהם, ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו וכול כיוצא 

בו". בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ט סימן יז( חילק באופן אחר והסתייע גם כן מדברי רבנו 

בחיי )במדבר טז, כא(. מה שהרמ"א הכריע בתשובה נגד המשכיר, "מפני דאין לנו  

ברי חז"ל, ובגמ' לא נזכר שמדבק רק על בעלי ראתן, ולכן אין לנו לחוש בזה אלא ד

למה שאומרים כיום שגם מחלות אחרות מדבקות" ובהמשך דבריו שם: "ואנו רואים 

באמת על כמה וכמה מחלות שלפנים אמרו הרופאים שזה מדבק וכיום סוברים 

ם סופר )חלק בהחלטיות שזה לא מדבק כלל, כגון מחלת הנכפה, יעוין שו"ת חת

אה"ע ח"א סימן קטז( ע"ש. ועל אותה המחלה עצמה שמדובר ברמ"א שם שהיתה 

חולי הקדחת שקורין "קע"ל זוכ"ט" )צהבת( גם כן דעת הרופאים היום שאינה 

מדבקת. ואפילו על מחלות מדבקות מקילים כהיום הרופאים להתיר לגשת אל 

ר פיהם וכדומה". ומה שפסק הנגועים בהם לא עלינו, ובלבד להיזהר מלנשום מאוי

הרמ"א לברוח מהעיר בזמן הדבר, הוא מפני שהאויר מזוהם ויש סכנה אמיתית  

מחמת עיפוש האויר. וכשהאויר מזוהם, "אזי גם הרמ"א יודה שאסור להיכנס 

לסכנה לבקר החולים אלא עליו ליזהר ולהישמר מכל משמר שלא ליכנס אפילו 

 .חיי הנ"ל, "כדי שלא ידבק בהם האויר הרע"[בשטח האויר המזוהם". כדברי רבנו ב

ויש אומרים שאין מצוות ביקור חולים במחלה מדבקת, שאין לו לאדם להיכנס לספק 

]הגר"ח פלאג'י )נשמת כל חי ח"ב חו"מ  סכנה על מנת להציל חברו מסכנה ודאית 

הביאו בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן יז( כתב שאין מצות ביקור חולים  ,סימן מט

חלה מדבקת, מאחר ואדם לא חייב להיכנס לסכנה בשביל להציל את חברו. במ

והוא משיג על רמ"א והכנסת הגדולה, "ומביא מדברי הראשונים בזה, וכותב שאילו 

היו רואים הרמ"א והכנסת הגדולה דברי הראשונים בזה לא היו כותבים כן דיש חיוב  

שדי חמד   ן הציץ אליעזר;לשו -מצות בקור חולים בחולי המגפה כיוצא דמתדבק" 

)כללים מערכת ב אות קטז(, מחלק בעניין מצות ביקור חולים בין סתם חולי לחולי  

ר' חיים  -המגפה. הוא מביא שתי דעות חולקות: יש אומרים  )בעל כנסת הגדולה 

בנבנשת(, שיש לבקר חולה שמחלתו מדבקת, למעט ביקורו של חולה צרעת 

ין לבקר כלל חולה במחלה מדבקת כיוון שאסור }מחלת הראתן{. ויש אומרים שא

"הרב קמח סולת בדף קנד ע"ב, כתב בשם הרב   - לאדם להכניס עצמו בסכנת נפשות  

שלחן גבוה: ומי שומע לו ליכנס בסכנת נפשות דכתיב במגפה ידבק, וכן נוהגים שלא 

לבקר חולי המגפה זולת חברת המיוחדים לזה בכסף מלא עכ"ל. ובאמת קשה 



 
 

לשום צד אלקינו מרחם ירחם על בריותיו ויעשה שלום במרומיו וימנע להכריע 

מגיפה וכל דבר רע". ואכן, בעל שדי חמד עצמו איננו מכריע ביניהם ש"קשה 

וכן אנו מוצאים במשנה כתובות )ז, י( שנינו שאשה יכולה לטעון  להכריע לשום צד".

יאה, וכתב )בבועז(: שאינה רוצה לחיות עם בעלה המוכה שחין, וכופין אותו להוצ

"ומכאן נראה לי ראיה שכשיש חס וחלילה חולי המתדבקת, ואפילו ספק מתדבקת  

ככאלערא וכדומה, אסור לשכור ישראלים לשמשו או לקבר מתיו, וכן נראה לי 

ראיה מב"ק )ח, ו( דקאמר הוא שחבל בעצמו אף על פי שאינו רשאי. וכן כתב הרא"ש 

ייבים להפריש למי שרוצה להסתכן בעצמו"; פרק נערה שנתפתתה דבית דין מחו

בעניין ביקור חולים במחלה מדבקת שנחלקו   -שו"ת שבט הלוי ח"ח סימן רנא 

הפוסקים אם לבקרו או לא... וכן במחלות מדבקות שידוע שאין מדבקים דרך 

האוויר לבד, האם יודו כולם שיש חיוב לבקר חולה כזה... לעניות דעתי בוודאי 

כדעת המחמירים שלא לבקר. ואם אפשר שנכנסין בבית החיצון  סברא גדולה היא

ושואלין ודורשין בו אם צריכים לאיזה שירות, וגם בלי לקרב אליו בצורה שיכולה 

להזיק. ואם באמת אפשר להיזהר ואין חשש להתדבקות, בוודאי שיש גם בזה מצות  

לק בין מחלה ואפשר לחביקור חולים; חזון עובדיה הלכות אבלות ח"א עמוד יד[. 

מדבקת למגפה. חולה אף שהוא חולה במחלה מדבקת, שאין בגללה בורחים מהעיר, 

 הרי שאז יש לבקר אצל החולה, ולא לחשוש מהמחלה, כלפיה יש חיוב ביקור חולים

ואינם  ']שו"ת נשמת כל חי )חו"מ סימן מט בהשמטות( שכך נוהגים רבים מיראי ה

אוסרים לבקר חולה במחלה מדבקת, אם ירצה ואף לשיטת הפוסקים שניזוקין כלל[.  

לבקר את החולה למרות האיסור, אזי יש להישמר ולא להתקרב לחולה, אלא 

להישאר במרחק סביר שלא ידבק. מלבד בחולי הראתן, שאף כשעומד במרחק יש 

]שו"ת דברי יציב חו"מ סימן עט ס"ק לז; שו"ת שבט הלוי ח"ח סימן  סיכוי להדבק

ובמקרה ה למהרש"ם יו"ד סימן של"ה; שו"ת קנין תורה ד קטז[.  רנא. ראה דעת תור

מגפה, שבגללה יש לברוח מהעיר, יש לקיים לפחות את הביקור שלא  –של סכנה 

בבית החיצון ושואלין  "נכנסין ]יו"ד סימן שלה סעיף ח[בפני החולה, כדברי השו"ע 

ערו ומבקשין עליו ודורשים בו אם צריכים לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו ושומעין צ

 רחמים"

 

 –או שליחת מכתב מכשיר הטלפון שיחה דרך ביקור חולים על ידי קיום מצוות 

]יו"ד סימן שלה סעיף ח[  לעניין קיום מצוות ביקור חולים בעת מגפה, פוסק השו"ע

ודורשים בו אם צריכים לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו  "נכנסין בבית החיצון ושואלין

מדברי השו"ע שבשעת הדחק ניתן   משמעושומעין צערו ומבקשין עליו רחמים", 

"ושומעין צערו" מה"בית  –לקיים מצות ביקור חולים לפחות דרך מכשיר הטלפון 



 
 

החיצון", מאחר וגם בשיחה כזו ניתן לקיים את שלשת העניינים בביקור חולים: 

דרישה אחר מצבו של החולה, תפילה ובקשת רחמים עליו, הטבת מצב רוחו של 

שאז ביקור זה  ,החולה. וכל זה רק באופן שאין אפשרות לבקר את החולה באופן פיזי

]שו"ת ציץ אליעזר )ח"ה קונטרס רמת רחל סימן ח אות ו(: "כשאין אפשרות עדיף 

ה גם העוסק בתלמוד תורה של ביקור אצל חולה בגלל עיכובים שונים, ובתוך ז

שהיא כנגד כולם, נראה לי דיש ענין של יציאה ידי המצווה גם על ידי שאילה 

בשלומו אצל מיודעיו ומקורביו שפוגשם בשוק, או דרך הטלפון, כדרך שמצינו  

בנדרים )לט.( גבי מודר הנאה מחברו, דאיתא חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו  

ציאת ידי המצווה גם על ידי התעניינות ושאילה בשלומו  בשוק, הרי שיש ענין של י

ואפשרות הדבר שבאופן זה של שאילה בשלום בשוק או על ידי הטלפון יצא  .בשוק

השואל כמעט מצות הבקור חולים בקשר לכל צדדי תועלתה, והיינו היכא שהחולה 

ות  מושכב בבי"ח, שכפי שכבר כתבנו לעיל סימן ג' אין יותר שאלה על ההתעניינ

ונשאר רק התועלתיות של גרימת נחת רוח, ושל בקשת רחמים, ולזה   ,בצרכיו

אפשר לצאת פחות או יותר גם על ידי השאילה בשלומו הנ"ל, דעל ידי שמקורביו 

של החולה ימסרו לחולה השאילת שלום יסוב מזה גם כן הנאה לחולה בשמעו 

ה נהנה יותר, אבל אין ואף על פי שיכול להיות שמהביקור הי  ,שמתעניינים בשלומו

וכן על ידי ידיעתו של השואל ממצבו ידע השואל  .קצבה לשיעור גרמת ההנאה

לבקש רחמים עבורו, ואף על פי שגם בזה יכול להיות שבקשת הרחמים בפניו של  

החולה יועיל יותר מכיון שהשכינה מצויה שם, וכן ראיתי להחתם סופר על נדרים 

ת רחמים הוא על פי מה שאמרו חז"ל המבקש )מ.( שמבאר שענין הביקור לבקש

רחמים בפני החולה אין צריך להזכיר שמו, וכתבו המקובלים כי יש בהזכרת שמו  

קצת התעוררות הדין עליו, לכן אף על פי שמכל מקום קרוב לשכר על ידי התפלה, 

מה שאין כן כשמתפלל  ,מכל מקום לפעמים איכא קצת הפסד על ידי הזכרת שמו

שאין צריך להזכיר שמו אז טוב לו עיין שם. אבל גם בנוגע לזה לא מצינו    בפני החולה

בהלכה קצבה לשיעור מדת בקשת הרחמים, ולכן מסתבר שיוצא ידי חובתו  

העיקרית בכך גם בהתעניינות והידיעה ממצבו בדרך הנ"ל"; שו"ת מנחת יצחק ח"ב  

בשלימות לא הוי הנה למעשה, הברור כדברי כהד"ג, דאף דקיום המצוה    -סימן פד  

רק בהליכתו לבקרו בפועל, דאז שייכים כל העניינים הנאמרים במצות ביקור 

שאיתא בש"ס ופוסקים )עיין טוש"ע יו"ד סימן של"ה(, מכל מקום באם אי  ,חולים 

אפשר לקיים כולם )המעשים הכלולים במצווה(, מקיים גם כן המצווה בכל פרט 

לטובת החולה על ידי דיבורו עמו ועם בני    ופרט, ויש הרבה עניינים, שאפשר לעשות

ישנו הבדל   –ביתו על ידי הטעלעפון )טלפון(; שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סימן רכג  

בין קיום המצווה לבין יציאה ידי חובת המצווה "ובדבר ביקור חולים על ידי שאלה 



 
 

בטלפון שכתב כתר"ה, שאף שכל העניינים שחשבו הטור והב"י ביו"ד סי' של"ה 

בשם הרמב"ן אינו מקיים, מכל מקום יוצא ידי המצווה של ביקור חולים משום דגם 

בעשה אחת מכל אלה נמי יצא ידי חובתו. הנה פשוט לעניות דעתי שאף שמקיים 

מצווה דביקור חולים, אבל אינו שייך לומר שיצא ידי חובה כיון שחסר בביקור זה 

ה שאם אי אפשר לו לקיים בהליכה עניינים האחרים שיש בביקור חולים. ורק יצא מז

לשם לא נפטר לגמרי אלא צריך לבקרו במה שאפשר לו לכל הפחות עניין אחד או  

שנים שהוא גם על ידי הטעלעפאן..."; שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן פג; שו"ת חלקת 

 ב סימן קד"שו"ת באר משה ח; רצדסימן יעקב יו"ד סימן קפח; שו"ת מהר"י שטייף 

דם יכול לצאת מצות ביקור חולים וניחום אבלים דרך הטלפון. "נשאלתי אם א -

מקיים חלק  ןכם השבתי העיקר קיום המצוה היא בגופו, ועל ידי טעלעפון ג

סימן קו הוסיף: "והבירור הלכה על ניחום אבלים על ידי טלפון תמצא ובמהמצוה". 

בעצמו, ואם כמו לענין ביקור חולים, דעיקר המצוה לילך  ןכם בחיבורי והעליתי ג

ויש שכתבו שמקיים חלק מחלקי אי אפשר לו אז גם על ידי הטלפון מקיים מקצתה"[.  

מצות בקור בדרכים אלה, ובפרט אם הביקור איננו נח לחולה, או שהוא בלתי אפשרי 

ואם כבר ביקר בפועל פעם אחת, הרי הוא ]שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן פב אות ט[.  

שו"ת  בכל פעם שמתעניין במצבו של החולה בטלפון ]מקיים מצות ביקור חולים 

יש מי שהסתפקו אם מקיימים מצות ביקור חולים על ידי מנחת יצחק ח"ב סימן פד[.  

 קו[. -]שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סימן רכג; שו"ת באר משה ח"ב קדשליח 

 

חובה על החולה המדבק להודיע לסביבתו על מחלתו, כדי שלא  -לידע את הציבור 

  ']ראיה לכך מביא החמדת צבי )ח"ג סימן מג( מדברי הגמולא ישהו בקרבתו  קרבו  ית

במועד קטן )ה.( שם משמע שיש לטמא לסמן לעשות סימנים ולהודיע לסובבים 

רמז לציון קברות מן התורה, מנין? "טמא טמא יקרא" '  :להתרחק ולפרוש מטומאתו

רש"י שעושים סימנים כדי )ויקרא יג, מה(, טומאה קוראת לו ואומרת לו, פרוש )

שיהא מרגיש ופורש(, ואביי אמר מהכא "ולפני עיוור לא תיתן מכשול" )ויקרא יט, 

נכשלים בזה נושאי תרומה – כלומר עשו דבר על הטומאה שלא יהיו -יד, רש"י 

וטהרות(. וכך אף כותב בספר חסידים )סימן תרעג( לפני עור לא תתן מכשול )ויקרא 

 דם שהוא מוכה שחין עם יהודי אחר אלא אם כן יודיענו שנאמר שלא ירחץ א(  יט, יד

( "ולא תעמוד על דם טזוכתיב )ויקרא יט,  "ואהבת לרעך כמוך " (ויקרא יט, יח)

 רעיך"[.

  

רופא שהבחין כי חולה מסוים חולה במחלה מדבקת  -גילוי מידע רפואי לאחרים 

ומסוכנת לכלל הציבור. על אף שהחולה מתחנן בפני הרופא שלא יגלה לאף אחד על 



 
 

, הרי שעל פי ההלכה לחולה זה יש דין של רודף, מסיבות אישיות שונות מחלתו

על מצבו  וממלא חל חיוב על הרופא לעדכן את הרשויות ובני משפחתו של החולה

, המהווה חלק בלתי נפרד בכל מקצוע  כללי היסוד]סודיות היא חלק מאי הרפו

ומהקשר בין הרופא לחולה. לאור   ,ללקוחאו מנהל חשבונות  מהקשר בין עורך הדין  

אנו נוהגים להניח כי הוא אינו רשאי  ציבור,קרב הבהתפקיד הייחודי של הרופא 

על פי עם זאת,  .אחריםל  הוא מטפל בושחולה בשום אופן לגלות מידע אודות 

אחר )ובעיקר מידע מזיק או משפיל( מישהו חשיפת מידע אודות ההלכה, איסור 

הוא חלק מחוקי התורה החלים  ,ללא כל קשר לאתיקה. שמירת סוד הנוגע לזולת

מציבה לנו גבולות כדי אינו בעל מקצוע. התורה הוא  גם אם  ,חד מישראלעל כל א

מידע פרטי בפני אדם שלישי, גם אם המידע  גלות שמתיר ל שנדע מתי ישנו אופן

אמיתי וחשיפתו אינה נעשית מתוך כוונת זדון. כמו כן, הגבלות אלה תקפות ללא 

  יסוד. התוצאה המתקבלת היא הסודי קשר למקום או לאופן בו הושג המידע 

יותר מחוקי   חמור סוד, שהוא בדרך כלל העל שלו כדי שנדע לשמור התנהגות ה

אחר חל על אדם אודות או חיובי מידע שלילי  גילוי, איסור הלכהעל פי ה. מלכותה

 ,מכירה בכך  אלא, שעל פי ההלכה ., ללא קשר למקצועומאתנו חד ואחדכל א

הפסוק אומר )ויקרא יז, טז(: "לא  .מידע סודי גלותקיימים מצבים בהם יש צורך ל

תלך רכיל בעמיך, לא תעמוד על דם רעך...". נשאלת השאלה, מדוע שני נושאים 

 :אלה, שאינם קשורים לכאורה, כלולים באותו פסוק? קיימות שתי סיבות לכך

שולה לשפיכות דמים, כיוון אדם מ  נובע מכך שהפצת רכילות על בני  ןהראשו  טעם ה

השני לכך ששני הנושאים  טעם . העצום שחשיפת מידע אישי עלולה לגרום לנזק 

)רכילות ועמידה מנגד מבלי לפעול או לעזור( נמצאים בסמיכות זה לזה באותו  

סוד   גם שמירת  שלמרות שקיימות שתי מחויבויות נפרדותאותנו  היא ללמד    ,הפסוק

לאדם נזק ל גרום ת. מכל מקום, אם שמירת הסוד, קמפני נז האחר הגנה על גם ו

תו  לגלוויש סוד, על אותו חשף, הרי שאסור לשמור נלא שמידע חשוב  אחר, בגלל

החפץ חיים דן בעיקר באיסורים הקיימים על אופני רק לאותו אחד שעלול להנזק. 

כלומר, דיבורי "לשון הרע". בסוף ספר "חפץ חיים", מובאים  –דיבור מסוימים 

על האדם חובה להזהיר אדם אחר כגון,  .  ותבהם יש להפר אמון ולגלות סוד  אופנים 

  כלל זה חל בין .העומד להיכנס לשותפות עם אדם שלישי הידוע כלא אמין ומזיק

אם מדובר בחבר שעומד להיכנס לשותפות עסקית עם גנב, בין אם מדובר בשכירת 

עובד מושחת או חסר מוסר עבודה או בין אם מדובר בנישואין בהם אחד הצדדים 

. בכל המקרים הללו, ללא תורשתיתמסתיר מידע בעל חשיבות מכרעת כגון מחלה  

כיוון  –להיפגע  קשר לאופן השגת המידע, על האדם להזהיר את הצד שעלול

שהאיסור "לא תעמוד על דם רעך" חל במקרים בהם אדם יכול למנוע נזק שייגרם 



 
 

לאחר, אך אינו עושה זאת. שיקול זה גובר כמעט תמיד על שיקול חובת השמירה 

חשוב לציין כי לפני שמפעילים שיקול זה וחושפים את המידע הסודי,  .על הסודיות

המידע חייב להיות נכון וברור, כלומר, הוא אינו   :חייבים להתקיים התנאים הבאים 

המידע חייב להיות מידע מיד ראשונה, ולא כזה  ., דעה או אמונהייכול להיות רגש

אסור שלחושף המידע יהיה מניע נסתר או רווח אישי  .המבוסס על שמועות

ואם ניתן למנוע את הנזק לאדם השלישי מבלי להפר את  .מחשיפת המידע 

בתחום הרפואה, נושאים אלה מתעוררים  .י דרך הפעולה הראויההסודיות, זוה

מידע שעלול לגרום נזק לאדם  –בדרך כלל כשרופא מגלה מידע אישי על חולה 

, כמו חולה במחלה מדבקת, אם הרופא מוודא שהחולה כלל הציבור שלישי או ל

אכן חולה במחלה מדבקת, הוא מחויב ליידע את הציבור על הסכנה שהם נתונים  

בה. ברור שעל הרופא לעשות זאת באכפתיות ובעדינות רבה ככל האפשר. אך אף 

האישי    קשר על פי שמדובר במידע פרטי וסודי, המעשה חייב להיעשות. במקרה זה,  

לכן,  .חשובים פחות מחובתו של הרופא להזהיר את הציבור ,חולהל הרופאשבין 

על או על חולה הסובל מאפילפסיה, מלכות ל הודיע על פי ההלכה, רופא מחויב ל

. שכן, שלא יוכל לקבל רשיון נהיגה על רכבכדי    ,שראייתו נפגעה אפילו במקצת  מי

שאותו חולה מהווה לציבור הרחב גובר על זכותו של החולה  סכנהבמקרה כזה ה

אדם כל כי חובתו של אותנו, מסיבות דומות. ה"חפץ חיים" מלמד . לפרטיות

שברשותו מידע שעשוי למנוע נזק לאדם שלישי איננה לגלות את המידע כשלעצמו, 

את אבחון   גלות לכן רופא אינו בהכרח מחויב ל .אלא להגן על האדם השלישי

המחלה, אלא שעליו להבטיח שהציבור יהיה ער לסכנה הצפויה לו. כלומר, הרופא 

ר לגבי האבחנה האמיתית, כל עוד הוא משוכנע שהוא אינו חייב ליידע את הציבו

 מוגן מכל רע[.

 

, יש לדון כל ןבנידולתת כללים ברורים וקבועים  כדי - סכנהמקום בהזולת הצלה 

המדקדק 'שאמרו    מולא לדקדק ביותר כבדבר, מן הראוי    אם יש בו ספקמקרה לגופו, ו

שמור על עצמו ילא על כן, , תכו[ מן]פתחי תשובה חו"מ סי 'עצמו בכך בא לידי כך

יש ו, דקדק ביותר, וכל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלאייותר מדי, ולא 

, הרי נקרא ספק פיקוח נפש, ואם אין בזה גדר ספק נפשות  ,לא כל חשש רחוקלזכור ש

 למו"ץ, כי אין לדמות מקרה אחד למקרה אחר, הכליש חיוב הצלה, ודבר זה מסור  ש

מסופר על רבי ישראל מסלנט, שבעת שפרצה  -]מעשה רב  והמקום ענייןלפי ה

מגפת החולירע, ארגן חבורה שהוא עמד בראשה, והוא עם בני החבורה טיפלו בכל 

אותם שטיפלו בחולים ניצלו מן   דוקאהחולים. ופעמים רבות, בזכות המצווה 

 [.המגפה. והטעם לכך הוא, שלא יתכן שחולים מסוכנים ייעזבו לנפשם 



 
 

אין אדם רשאי להכניס עצמו לספק סכנה, דעת רוב האחרונים, ש - ספק סכנה

חילוקי מצבים שונים, שדנו  אלא, שישנםכדי להציל את חברו מוודאי סכנה. 

 ק"שכט ס  מן"ב סישנמ]  הפוסקים לחייב או להרשות סיכון עצמי לצורך הצלת הזולת

קג;   מןקעד ענף ד; שו"ת מנחת יצחק ח"ו סי מן יט; שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי

, זרק  כה פ  מןמה, ח"י סי  מןפד; שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי  מןיחוה דעת ח"ג סישו"ת  

שישנם חילוקים מצינו  ,זוה גם לשיטו. [כג מןטז סילק ע, ח מןטו סילק יח, חפרק 

או להרשות את המציל להציל לחייב האם דנו הפוסקים בהם מצבים שונים, שב

 ש אומרים, שמחלוקת הפוסקים. יסיכון עצמי לצורך הצלת הזולתלמציל לקחת 

נחלקו הפוסקים אם חייב אדם לסכן עצמו מספק, כדי להציל את חברו מוודאי ]

כס"מ הלכות רוצח פרק א הלכה יד )סכנה. יש אומרים, שחייב להסתכן עבור חברו  

בשם הירושלמי; ב"י וב"ח חו"מ סימן תכו; שו"ת הרדב"ז ח"ה ללשונות הרמב"ם 

הרב הלכות נזקי הגוף  סימן אלף תקפב )ריח(; שו"ת חות יאיר סימן קמו; שו"ע 

כתובות סא: ד"ה מ"ט; שו"ת   -והנפש סעיף ז, לשון א; חידושי החתם סופר 

מהרשד"ם חיו"ד סימן רד; שו"ת עמודי אור סימן צו; ערוה"ש חו"מ סימן תכו סעיף 

יש אומרים,  שלא רק שחייב אדם להסתכן כדי להציל את חברו,  - . ולשיטה זו (ד

שו"ת הלכות קטנות ח"א סימן )חייו למען מטרה זו  אלא שמותר לו גם להקריב את

, ויש אומרים, שאסור לאדם לוותר על חייו, ודין  (רכט; שו"ת משפט כהן סימן קמג

'חייך קודמים' הוא דבר מוחלט ולא רק זכות קדימה, ולכן אם יש סכנה וודאית 

שיק    מהר"ם)למציל, אסור לו לכל הדעות להיכנס לסכנה כזו, כדי להציל את חברו  

. ויש  ( על ספר המצוות מצוה רלח; שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סימן קעד ענף ד

ספר )אומרים, שאין חובה לאדם לסכן עצמו עבור חברו, אך רשאי הוא לעשות כן 

חסידים סימן תרעד; שו"ת הרדב"ז ח"ג סימן תרכז )ובחדש אלף נב(; או"ה כלל נט 

ק ו(; כנה"ג חו"מ סימן תכה בהגה"ט דין לח )הובא בבאר היטב או"ח סימן שכט ס"

אות יח, סימן תכו בהגב"י אות א; סמ"ע חו"מ סימן תכו ס"ק א, בדעת הרי"ף, 

הרמב"ם, הרא"ש, הטור, והשו"ע; שו"ת חקקי לב חו"מ סימן כו; א"ר או"ח סימן 

שכט ס"ק ח; שו"ע הרב או"ח סימן שכט סעיף ח, הלכות נזקי גוף סעיף ז, דעה ב;  

ילתא קמז אות ד; קרבן נתנאל על רא"ש יומא סימן יג אות ד; שו"ת  העמק שאלה שא

יד אליהו סימן מג; מנחת חינוך מצוה תכו; אור שמח הלכות רוצח פרק ז הלכה ח; 

שנמצא היא רק אם יש חיוב להסתכן כדי להציל חברו ([ משנ"ב סימן שכט ס"ק יט

העמק ] סידותסכנה, אבל לכל הדעות רשאי המציל לעשות כן, והוא ממידת חב

קמד אות טו; שו"ת אגרות משה   מןשאילתא קכט אות ד; שו"ת משפט כהן סי  שאלה

ומי שנדבה [.  סד"ה וא"כ; שו"ת מנחת יצחק ח"ו סימן קג  קעד ענף ד  מןחיו"ד ח"ב סי

הו"ד זילברשטיין,  הגר"י] אשרי חלקו, רוחו להציל את הזולת גם על ידי סיכון עצמו



 
 

שו"ת  ב. וראה עוד 3 ודאסיא, ז, תשנ"ד, עמ. נח ודתשנ"ג, עמבשבילי הרפואה, י, 

יש הסבורים, שהמחלוקת היא על עצם ההיתר, ולדעת ו.  [קמה  מןחיו"ד סי  ופר סם  חת

פת"ש יו"ד סימן רנב ס"ק א, בשם שו"ת יד אליהו סימן  ]  האוסרים יש איסור להסתכן

שו"ת ציץ אליעזר ח"ט שו"ת מקדשי השם ח"א שער מחמדים אות ד, ובהערה; מג; 

 [.כ מןטז סילק ע, וח  מןטו סילק יח, וח, פרק זרק כה פ  מןמה, ח"י סי מןסי

 

ההצלה, חייב לצד , שאם הספק נוטה יותר אומריםיש  -ספק הסכנה  הגדרת

הציל, עובר משום 'לא להציל את חברו, ואם לא כדי סכנה  מעטהמציל להיכנס ל

ואם הספק נוטה לוודאי, ואפילו כשהספק שקול,  ,[טז ,ויקרא יט]  תעמד על דם רעך'

אלף תקפב  מןשו"ת הרדב"ז ח"ה ללשונות הרמב"ם סי] אינו חייב למסור נפשו

כל מידת סכנה שאדם מוכן ליטול על עצמו ש, ולשיטה זו, יש אומרים([. )ריח

שבסיכון הרי ית, כגון לרווח ממון, או למען כבודו, ולהסתכן בה למען תועלתו הפרט

סכנה, לחשש גדול    נו, אבל כאשר יששבסכנה  כזה חייב להיכנס גם למען הצלת חברו

כניס עצמו לתוכה אפילו תמורת הון רב, או כאשר יצטרך היה משאדם לעולם לא 

 יגר"ה] להיכנס לסכנה של עינויים קשים, לא יכניס עצמו גם להצלת חברו

ויש  ,[בשבילי הרפואה, י, תשנ"ג , 3 ודאסיא, ז, תשנ"ד, עמ, הו"ד בזילברשטיין

סימן שו"ע הרב או"ח  ]  , שבשום מקרה אין חיוב להכניס עצמו לידי ספק מיתהאומרים

 [.חסעיף שכט 

 

בין סכנה שבדרך העולם בני אדם לוקחים עליהם  יש לחלק –דרגת הסיכון 

לצורך פרנסה, שמותר גם לצורך הצלת חברו, לבין סכנה שלא לוקחים אפילו לצורך 

ה; הרפואה לאור ההלכה, כרך ד, ח"א,  רק  יז פמן  ת ציץ אליעזר ח"ט סי]שו"  פרנסה

שם  י; שו"ת מןראה שו"ת נובי"ת חיו"ד סי —פ"ד. בעניין הסתכנות לצורך פרנסה 

 [.חרק יז פ מןכז; שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי מןאריה סי

 

אפילו שבמקום סכנה, שיטת הפוסקים היא, שאין עליו חובה  –סכנה רחוקה 

, (מחצה על מחצה)  להסתכן על מנת להציל את חברו, מכל מקום, כל זה בספק שקול

אבל אם על פי רוב, אין סכנה בכך, הרי שחייב להציל את חבירו, ואפילו שבמקום 

סכנה, לא הולכים אחר הרוב, מכל מקום, בנוסף לרוב, ישנה כאן סכנה של וודאי 

 ]שו"ת שבת הלוי ח"ח סימן פז[. לחברו 

 

דעת המתירים לאדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי להציל את   -  הצלה וודאית

 מותר  –הצלה היא וודאית, שאז אף אם המציל מסתכן  צלחת האם ה  דוקאהיא    ,חברו



 
 

אבל אם הצלת המסוכן לא תלויה בחיי המציל, ואף אם המציל ימות, יש ספק  הדבר,

ויש מי שכתב, שגם  , [צו מןשו"ת עמודי אור סי ] להסתכןלו אם המסוכן יינצל, אסור 

לדעת המתירים לאדם   -  ו אות המן  סי  כי תצא  שתכלי חמדה, פר]  אז מותר להסתכן

 ה[.גם בספק הצללו להסתכן מותר הרי שלהסתכן עבור חברו, 

 

כשיש  דוקאחברו הוא הצלת ההיתר להסתכן עבור כל  - סכנה וודאית למציל

 רק ספק סכנה למציל, אבל אם יש סכנה וודאית למציל, אסור לו להסתכן עבור חברו

רק יז פ  מןקעד ענף ד; שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי  מןשו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי]

, אומריש מי ש ,צדיק גדול, שמובטח לו שיתקיים נס על ידו המציל הואאבל אם [. ה

כסכנה, כדי להציל אחרים   הדבר  אדם נחשב סתםללעשות פעולות ש  שמותר לצדיק

ברכות )  גמ'כה ואילך. וראה בוד יוסף, דיני ישראל, ז, תשל"ו, עמ הגר"ע ] מסכנה

מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות. באו והודיעו לו לרבי :( "לג

חנינא בן דוסא. אמר להם: הראו לי את חורו. הראוהו את חורו. נתן עקבו על פי 

לבית המדרש. אמר להם: החור, יצא ונשכו ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו 

ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו: אוי לו לאדם שפגע 

 [., וראה במהרש"א שם "בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא

 

חייב להציל את חברו מסכנת , הרי שרק צערלמציל שיהיה  במקום -צער 

]מג"א סימן קנו; הפלאה  ימות לאחברו נפשות, כי אדם מחוייב לסבול צער כדי ש

בקונטרס אחרון סימן פ סעיף יב; העמק שאלה שאילתא קכט אות ד; זר זהב על 

של במקום אבל  ,או"ה כלל נט דין ט; שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"א סימן קמה[

מגדל עוז ] חייב לעשות כן כדי להציל מפיקוח נפשאינו  ,יסורים קשים למציל

 [. להיעב"ץ אבן בוחן אות פג

 

שאין עליו חובה  ,אפילו שבמקום סכנה, שיטת הפוסקים -הצלת תלמיד חכם 

להסתכן על מנת להציל את חברו, מכל מקום, אם אותו אדם שנמצא בסכנה, הוא 

יש בזה מצוה להצילו, ועל כל פנים, ש הרי, מובהק שהרבים זקוקים לו תלמיד חכם

תרח"ץ; מגדל עוז   מןחסידים סיפר  ס]  מותר למציל לסכן את עצמו עבור הלמיד חכם

שו"ת ציץ מג; מן להיעב"ץ אבן בוחן פינה א, אות פה; שו"ת יד אליהו מלובלין סי

למחול על דמו הוא י שיכול וכדי להציל ממיתה, הר אליעזר ח"ט סימן מה אות יד[.

]מגדל עוז בשביל אביו, אפילו אינו תלמיד חכם כמותו, והוא הדין בשביל רבו מובהק  

סכנה וודאית למציל, אסור לו כאן אבל אם יש  להיעב"ץ אבן בוחן פינה א, אות פה[.



 
 

ענף   קעד  מן ]שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב סי  אף עבור הצלת התלמיד חכםלהסתכן  

  [.הרק יז פ מןד; שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי

 

, שלדעת האוסרים לסכן עצמו עבור חברו, אומריםיש  -ת כלל הציבור הצל

]משך חכמה שמות    לסכן עצמו אפילו עבור הצלת כלל ישראל  מחויבהוא הדין שאינו  

, שעבור הצלת כלל אומריםיש ו .ח[הלכה ז פרק רוצח הלכות ד יט, אור שמח 

חזון    אות א;  פנחס  שתפר   ]כלי חמדה  מחויב כל יחיד לסכן עצמו לכל הדעות  ישראל,

שו"ת אגרות משה חיו"ד ח"ב  איש יו"ד סימן סט ס"ק ד"ה ויש, וסנהדרין סימן כה; 

 .רמא[ מןקעד ענף ד; שו"ת רבבות אפרים ח"ד סי מןסי

 

איסור להיכנס להם לכל הדעות אין  ואיש הצלה, רופא –איש רפואה והצלה 

עזרה רפואית. לפיכך, מותר   וחסיד שוטה אם יגיש  ולספק סכנה, ובוודאי שלא ייקרא

בדרך ]בטיפול בחולה כזה זהירות המתחייבת בלטפל בחולה במחלה מדבקת,  הםל

התורה , והרי כלל המחלות המדבקות אינן מסכנות את המטפל בצורה וודאית

רפא, ולא מצינו חילוק בין חולה במחלה מדבקת ושאינה נתנה רשות לרופא ל

כיוון שהרופא עוסק במלאכתו , ברופא אפשר לומר שזהו גדרו של עולם , מדבקת

שו"ת ציץ   - מותר להסתכן בספק סכנה עבור פרנסהלהלכה מצינו שולפרנסתו, 

יט. מן ה, על פי שו"ת הרמ"א סי רק יז פמן ח"ט סי, יג ק "טו פ"י ס מןאליעזר ח"ח סי

הורה לטפל בחולי חולירע,  ,, שהגר"ח מבריסק(קסווד עמ)נפש הרב  פר וראה בס

לטפל  מעוברתאין חובה על רופאה ו .[אף שהיה בזה סיכון הידבקות למטפלים 

תידבק במחלה, וייגרם נזק לעוברה, אבל אם היא מחשש שבחולה במחלה מדבקת, 

הו"ד  הרב י. זילברשטיין, ] רוצה להתמסר להצלת החולה, מותר לה, ואשרי חלקה

 [. נח ודבשבילי הרפואה, י, תשנ"ג, עמ, 3 ודאסיא, ז, תשנ"ד, עמב

 

ואין שום תרופה שיכולה גם בעת ששורת מגפה בעיר,  – אלטרנטיבית רפואה

אין להשתמש ברפואות אלטרנטיביות שמקורם בדעות לרפאות את החולים, הרי ש

דברי את כדאי להקדים ] כוחות לא טבעייםעובדי עבודה זרה ויסודם בפעולות 

ליובאוויטש )אגרות קודש חלק יח, עמוד יז אגרת תקיט( שכתב וזה מהאדמו"ר 

לשונו: "ובמה שכתב אודות מטוטלת, ומעתיק בזה שיודע כו', כשאני לעצמי איני 

, ולכן עליו לפנות לרב המאמין בכל העניין, בכל זה לא שמענו ולא ראינו אינה ראי

הוראה, והוא יורהו אם מותר הדבר על פי שו"ע, וכמדומה כבר כתבתי לו,  מורה 

שלמה לו לחפש דרכים חדשים ועניינים חדשים, בה בשעה שדרך סלולה היא דרך 

, התורה והמצווה וכו'" עכ"ל; מו"ר הרה"ח רבי מנשה ישראל רייזמן שליט''א



 
 

זה ומסר על זה   לפני הרבה שנים להכנס לעובי הקורה ולברר נושא מורכבהחליט 

'סדרת שיעורים' )ליל שישי ג' אלול תשע''ג ואילך( מקיפים ומסכמים בעניין 

מטוטלת, כישוף, מח אחד, וכל סוגי המיסטיקה המצויים. בהקדמה לשיעור הוא 

מספר, כבר יותר מעשר שנים אני חוקר בודק ודורש את כל הנושאים הקשורים 

ה היסודית המפורשת בתורה )דברים לנושא זה, וכן בגדרים ההלכתיים של המצו

יח, יג( "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" והוסיף, ''נדמה לי שבמרוצת השנים הספקתי 

כיום העולם  -לראות את כל הספרות התורנית שנכתבה בנושא זה''. הוא מוסיף 

נהפך לכפר גלובלי קטן, וכל מה שקורה באי נדח יודעים עליו מיד בכל העולם, 

הדברים המיסטיים שיש בכל קצוות תבל גם אצל ציבור  ממילא נכנסו כל

המדקדקים במצוות, שיש כיום המון מטפלים בשיטות שונות, וצריך לברר כל דבר 

למעשה עצם התופעה שיש התנגדות תורנית לכל  , עכ"ד.האם הוא מותר או לא

סוגי הרפואות החדשות הבאות מן ארצות המזרח, שורשה על פי היסוד הידוע 

תם סופר 'חדש אסור מן התורה', כלומר, כל דבר חדש הרי הוא בחזקת בשם הח

עד שיתברר לך בדרכי הבירור שהוא מותר. "ומי כעמך ישראל" )דברי  ,איסור 

הימים א, יז, כא(, אשר כל דבר חדש בודקים בשבע עינים, ורק כעבור שנות דור 

מצד ההשקפה, ודרישה וחקירה של גדולי עולם, הם מותרים לבוא בקהל. ולא רק 

אלא גם מצד ההלכה כבר הכריע הגרי''ש אלישיב, שכל עוד לא הוכח בדרכי 

הבירור שהוא דבר טבעי, הרי הוא בחזקת איסור, ומכאן שורש הטענה, שיש 

לאסור את כל סוגי הרפואות האלטרנטיביות ללא הבדל וחילוק בין הסוגים, כי רק 

. אבל באמת, רהזבודה שוף וע בכח הסנהדרין להכריע בבירור שאינם בחששות כי

אין נכון לאסור את הכל בצורה גורפת, וגם אי אפשר לומר הכל מותר, אלא יש 

לבחון כל דבר לגופו יש שאסורים בהחלט, יש המותרים לכתחילה. וישנם דברים 

בעייתים שאכן אינם איסור גמור, אולם עדיין אין ראוי ליהודי לעשות אותם. ובכל 

''ע ובפוסקים ולעשות שאלת חכם מה הדין באופן זה. וגם דבר צריך לבדוק בשו

המתירים מתיחסים לדברים המסוימים שהם בדקו, ואין זה היתר גורף לכל הסוגים 

שקיימים בעולם. כעת מובן, שיש דברים דומים שנבדקו על ידי גדולי ישראל 

על ידי ומקובלים מדורי דורות, ולכן הם בחזקת היתר גמור, כגון 'הוצאת עין הרע 

עופרת'. אף שאילו היו מתחדשים היום, יש לשער שהיו נתקלים בחומה בצורה של 

 [,(81גליון "עומק הפשט" פרשת האזינו תשע"ז )מתוך הקדמת עורך  – התנגדות

או שיטת המטוטלת /Kinesiology) מוח אחד  -כגון שיטת קינסיולוגיה )מגע בריאות  

(Pendulum Dowsing או בשיטת ,)( רפואת אנרגיההילינג/Healing,)  ושיטת

אלא אם כן אפשר להוכיח שזה פועל בדרך הטבע.   ,(3D Therapyשלושת המימדים )

במכתב לבנו הג''ר    -  סימן קעד  ט"ח)שו"ת שבט הלוי  ]  כמו רופא שבודק את החולה



 
 

מצוה  , וגם לצרכי רפואה}מטוטלת{ , שאין להשתמש בזה(חיים מאיר הלוי

אין צריך למחות במי שעושה זאת לרפואה. ועיין שם להתרחק מזה, אבל 

שנתברר לו שאינו כישוף.  אולי זה כישוף, ושוב הוסיף בכתב ידו שמתחילה חשש

  "ת קנה בשם ; שוכל הצורך   שלא בעיון  דף צילום בתשובתו שזה נכתב מ  והדגיש שם 

אחרי ששמע מכמה  :י בנו הגאון רבי משה נכתב בזה"לל ידבמכתב שנכתב ע  -

יסודות טבעיים בלבד, ומלבד זה אפשר יש {  ר"ל מח אחד}שאין בריפוי הנ"ל    וכמה

אמר לי שאין להשתמש בשיטת ריפוי זה...וראיתי שהורה  בזה עוד חששות, על כן

בספרו היכל , לדעת הג''ר משה ברנדסדופר } שלא להשתמש בריפוי זה למעשה

, מותר להתרפאות  (ברנסדופר זצ''לבשם אביו הג''ר מאיר  ,  א סימן קי''ז"ח)הוראה  

בשעת הצורך ב'מח אחד'. ושמעתי מהג''ר שמעון עוזר ברנסדופר בשם אביו הג''ר 

שבהוראה למעשה מותר גם לשאר צרכים, אם מרגיש שזה  ,משה ברנדסדופר 

יצחק הרה"ג  גאב"ד העדה החרדית  {;  מועיל לו ביותר, ואין לו דרך אחרת להיעזר בו

( 1הערה    13אסופות א' עמוד    -מכתב אור ליום ה' פנחס תשס''ח  בס )הו"ד  טוביה ויי

בחולה במדינה  אבל מה שקוראים מח א', שבן אדם כאן מתדבק במחשבתו -

כמין קוסם ומכשף, והדעת  אחרת וכדומה, זה אין נראה דרך הטבע כלל, ונראה

ל ע ו {ר"ל מטוטלת}יש גם איזה דרך שמהפך בשלשלת שבידו ...  .נותנת שזה אסור 

שו''ת פנים  זה מגיד עצות ורפואות, וזה בוודאי יש לאסור אם לא בפיקוח נפש;ידי 

והרפואה על ידי המשכת השפע באופן סגולי מכח  -  (ח''א סימן לו)מאירות 

העבודה זרה שלהם למקומות הצריכים רפואה בגוף, אסור משום כישוף שחייבים 

 גליון סט חודש)קובץ פעמי יעקב    ן, הו"ד במשה שאול קליי  ; הרה"ג רביעליו סקילה

 מלהשתמש במטולטלת שאין דרך פעולתהיש להימנע    –(  בט תשס''ט עמוד קמטש

 איסור משום דרכי האמורי, ואינו דומה מובנת לכלל הציבור, ולכן יש בזה חשש

 המובנות לכלל הציבור, אך שיטת טיפול למסאג' וכדומה המותרים שהם פעולות

 בני אדם אופן פעולתם ולכן יש להמנע  כמו מטולטלת והדומין לה אין מובן לרוב

הרה"ג רבי יצחק שטיין בקונטרס "אל   ;שו"ת ים החכמה ח"א סימן יג אות יד;  מהם 

יש החולקים, ומתירים לקבל טיפול רפואי על ידי שיטת "מוח אחד" תפנו" עמוד כז[.  

''א הושיב בית דין מיוחד על 'מח אחד', הג''ר מרדכי גרוס שליט]  בתנאים מסויימים

וחקר ודרש ובירר אצל כמה מומחים והעלה להתר. והוסיף שרוב המטפלים בסדר 

אולם ישנם מטפלים המגיעים למחוזות לא רצויים, ולכן יש לברר מתחילה אל מי  

ללכת. והעמיד בזה ל'מרא דשמעתתא', את הג''ר אהרון מיטלמן, רב שכונה 

שנים  שלוש  ו''ץ וראש כולל חשוב, שישב על מדוכה זו במהלך במודיעין עילית מ

ומדעית.  -עובדתית  -וחקר את הנושא לרוחבו ולעומקו, מבחינה מציאותית 

מח אחד" ודומיה מותרים בתכלית, שכן שיטה זו מוסברת בצורה "ולדעתו שיטת 



 
 

''א לדברי הגר .  טבעית, לא מיסטית ולא קשורה לסגולות או לכוחות טומאה וכישוף

מחזה "מיטלמן, המצטרפים להתיר 'מח אחד' ללא פקפוק הם, הגר"א פאלק בעל 

ומוסיף הגר"א מיטלמן שהוא   .אליהו", והג''ר גבריאל קרויס גאב"ד מנצ'סטר 

עצמו, יחד עם שני רבנים נוספים, דיברו על העניין עם הגרי"ש אלישיב זצ''ל, שלא 

היה, שאם ניתן להסביר את  אסר את השיטה באופן ספציפי, אלא עיקר הפסק 

הרי ,  וכפי שנכתב במפורש במכתב הנ"ל שפורסם בשמו  השיטה על פי דרכי הטבע 

וכן מורה להיתר הג''ר ; שאין בכך איסור, ולמעשה זה מוסבר היטב על פי הטבע 

מרדכי פרידלנדר, רב שכונת שומרי החומות ברמת שלמה, והג''ר עמרם הופמן 

וכיחים את שיטתם ממקורות שונים, ונצטט את המתירים מ .מו"צ העדה החרדית

חלקם. עצם המציאות של דיבור רוחני בין אנשים, אנו מוצאים באיוב ובחביריו. 

 (,פרשת שלח אות לא) בספרו תכלת מרדכי ועיין במה שכתב המהר''ם מבראזן

בשם חכמי הטבע, שאדם יכול להתחבר לאדם שעומד לידו עד שהחולה יכול לדעת 

ואיזה תרופה הוא צריך לקחת בשביל להתרפא. אולם כאשר  ,אמה בלב הרופ

ילבש כלאים לא יוכל להתחבר אליו, ולכן ציותה תורה שלא ילבש כלאים, שלא  

להבדיל קשר האנושי זה לזה. ועיין שם שהפריך טעם זה ממה שמותר כלאים 

  מצינו בגמ' כבר מציאות רגשית המתבטאת בביטוי פיזי בגוף, . את רעיון בציצית

, שבזמן חורבן בית המקדש רבן יוחנן בן זכאי יצא לקבל את פני הדוכס, (גיטין נו.)

בינתים הגיע שליח מרומי לבשר שמת הקיסר, והחליטו חשובי רומי להמליכו 

למלך. והיה הדוכס לבוש מנעל אחד ורצה ללבוש את הנעל השני ולא הצליח, רצה 

ן יוחנן בן זכאי שזה בגלל  להוריד את הנעל הראשונה ולא הצליח, אמר לו רב

: שמועה טובה תדשן עצם, ונתדשנו  (ל  , משלי טו)  שהגיע אליו שמועה טובה, וכתיב 

( כב ,משלי יז)אבריו משמחת השמועה. כעת יעבירו שונאו לפניו, כלשון הפסוק 

רוחך מחמת השונא תיבש העצם שלך. וכן  ורוח נכאה תיבש גרם, וכאשר תכאה

ועיין בספר של הג''ר חיים קמיל ן. מצינו מציאות של נעשה בשרו חידודין חידודי

שהביא מבעל ההפלאה בספרו 'פנים יפות'   (,שער ח' עמוד קצו)עבודת חיים  זצ''ל

על הפסוק צמאה נפשי לאלקים לקל חי שכאשר חושב על אדם,   (,לה,בראשית לז  )

ני מתגעגע אליו. וגזירה על המת שישתכח מן הלב, תחילתו במת שנגזר מיד הש

 י.על המת שלא יהא לו שייכות לחי אחרי י''ב חודש, וממילא משתכח מלבו של הח

זה גם . ועיין שם מה שפירש בזה כלפי חודש אלול את הפסוק אני לדודי ודודי לי

רחוק. והתירו בעל  היסוד של תורת ההיפונזה ששייך להרגיש את רגשות האדם מ

כי  -בהקדמה לספר חובות הלבבות ימן ז. סח"א  הערוך לנר בשו''ת בנין ציון

כמים הטמונים בלב הארץ.  ,החכמה תקועה בתולדות האדם וטבעו ובכח הכרתו

והנבון המשכיל ישתדל לחקור על מה שיש בכחו ובמצפוניו מן החכמה, לגלותו  



 
 

ת להיתר בגליון "עומק הפשט" פרשת . וראה עוד שיטוולהראותו וישאבנה מלבו

יש המתירים לקבל טיפול רפואי על ידי "מטוטלת" בתנאים ([. 79נצבים תשע"ו )

מותר  ,יש מתלמידי הגרי''ש אלישיב הסבורים שגם לשיטת הגרי''ש] מסויימים

במטולטלת, שהרי זה ברור שכל מציאות שיש לה הסבר הגיוני בחוקי   לשאול

שכתבו הראשונים על מגנט שמותר, למרות  כמוהטבע אין חולק שמותר, 

חשמל אינו משהו פיזי, וכל  שבמציאות הפיזית אין משהו שמושך את המגנט. ואף

לדבר עם - העולם פועל באמצעותו. גם לא יעלה על לב בר דעת לטעון שאסור 

פלאפון, או לאסור להשתמש עם אנרגיית החשמל, משום 'דרכי האמורי'. כך גם 

ן שיש אנרגיה בעולם ומכחו זז המטולטלת אין שום סיבה לאסור מכיו מטולטלת

שנכנס בעצמו להגרי''ש אלישיב לברר האם  גמתלמיד חכם מופל ידוע וכן  .זאת

לטפל בשיטה זו, והשיב לו הגרי''ש למעשה שיברר יחד עם הג''ר מרדכי גרוס     מותר 

ן את כל צדדי המטולטלת ויגדירו האם זה מוגדר כדבר טבעי, ואכן ליב איך פועל

שעות, והסיקו להתיר לשאול במטולטלת על  ששבמשך  העניין עם הגר''מ גרוס

עתידיים. והוסיף הגרי''ש אלישיב שבכל  אלרגיות וצרכי רפואה, אך לא לדברים 

לעמדת המטולטלת, חובה   מקרה של התנגשות בין עמדת הרפואה הקונבנציונלית

במהלך אם   לציית לדעת הרפואה הקונבנציונלית. ואפשר לפעול עם המטולטת רק

עיר ב  לאשההתיר  -  מפאשוורסק לייביש  רה"ק רביה ; לא יעזור, לפחות לא יזיק

אלרגיות ולא לברר בדיקת  רק ל  לונדון לשאול במטולטלת, אולם הגביל את ההיתר 

שום  ר לכתחילה לפעול עם המטולטלת ואין בזהמות - הגרשז''א אולמן ;עתידות

הג''ר ; איסור אפילו כשאינו לצורך רפואה, ורק עתידות אסור משום תמים תהיה

הגר"א פאלק בעל "מחזה אליהו"; הג''ר גבריאל קרויס גאב"ד  ; שמאי גרוס

  ([.80)  זתשע"וילך  מנצ'סטר. וראה עוד שיטות להיתר בגליון "עומק הפשט" פרשת  

יהודה זאב סגל  הג''ר ] מתירים להתרפאות על ידי שיטת "הילינג"וכן יש ה

 להתרפא בהילינג, ואף שלח בעצמו לסוגים שונים לכתחילה התיר מממנצ'סטר 

מטולטלת מותר, כי שימוש   של ריפוי באנרגיה והילניג, ולפי דרכו למדנו שגם 

ג''ר ה ;כישוף, אלא אחד מכוחות הבריאה שניתנו לאדם  בכוחות האנרגיה אינם 

חשש,  ר לכתחילה להתרפא ב'הילינג' ואין בזה שום ימת -שמאי קהת הכהן גרוס 

לא כישוף ולא עבודה זרה, וכן מותר   ולחינם מפקפקים בדבר כאשר באמת אין כאן

מותר לשאול  כגון 'מח אחד' וכן, בשיטות האלטרנטיביות השונות להתרפא

וראה עוד שיטות  .'תמים תהיה'משום , אלו ב'מטוטלת', ורק עתידות אסור בכל 

 ([.81) זתשע"האזינו להיתר בגליון "עומק הפשט" פרשת 

 

 



 
 

 

 

 

 תפילה וקריאת התורה

 

 

 בחדר בידוד והיה מחניך קדוש

ארבע אמות מסביב לאדם נחשבים כמקומו, ולכן יש להרחיק ארבע אמות   -  ד' אמות

]שו"ע ממקום שיש בו ריח רע בגלל צואה או שאר דברים בעלי ריחות שאינם נעימים  

 או"ח סימן עט סעיף א, ח[. 

 

חדר אשר יש בו בית הכסא בלי מחיצות, אסור להתפלל או להזכיר שום  בית הכסא.

]גם אם נבלעו בבגד, כל שהוא טופח על מנת  או מי רגלים  דבר שבקדושה כנגד צואה  

להטפיח, )דהיינו לח באופן שהיד שתגע בהם תירטב בשיעור שיכולה להרטיב דבר  

אחר( אסור להתפלל שם. ואם רוצה לבטל את המי רגלים, מספיק לתת עליהם מעט 

טב כדי מים, כגון שינגב את ידיו הרטובות קצת )במידה כזאת, שהיד שתגע בהם תיר 

משנ"ב סימן פב  –הרטבת דבר אחר( בבגד, בכדי לבטל את מי רגלים הבלועים בו 

]משנ"ב סימן או בשאר מקומות שיש ריח רע שדרך בני אדם להצטער ממנו ס"ק ד[, 

]משנ"ב סימן מ   ותפילין וספרי הקודש שבחדר כזה צריכים לכסותם עט ס"ק כג[,

 ה[.-ס"ק ד

 

]שו"ע או"ח סימן עו סעיף א, כל כיסוי אפילו תם וכשרוצה להתפלל שם צריך לכסו

כיסוי שקוף וחד פעמי, כניילון וכדומה, סגי להתיר אמירת דברים שבקדושה אם 

אין נודף שם ריח רע אף על פי שרואה דרך דפנותיה, משום דבכיסוי תלה רחמנא,  

או שיתרחק מהם מלא דכתיב )דברים כג, יד( "וכסית את צאתך", והא מתכסיא[, 

]שו"ע או"ח סימן עט יניו מלפניו, ומאחריו או בצדו ד' אמות ממקום שכלה הריח ע

סעיף א, בלילה כשאינו יכול לראות, או שהוא סומא צריך להתרחק כשיעור מלא 

עיניו של אדם בינוני ביום, והוא הדין אם עוצם את עיניו או מחזיר פניו בלבד אסור, 

והרוצה לצאת ידי חובתו מדין ה שמאחוריו[.  עד שיחזיר כל גופו ממנו, ואז דינו כצוא

]שהרי זה כאילו הוא עצמו  שומע כעונה אסור לשמוע אם הוא בתוך שיעור הנ"ל 

אומר את הברכה משנ"ב סימן עה סוס"ק כט, ביאור הלכה סימן קד סעיף ז ד"ה 

 ויהיה[.

 



 
 

עבר וקרא במקום שראוי להסתפק בצואה, צריך לחזור ולקרות, וכשיש שם רק מי 

רגלים אין צריך לחזור ולקרות, אבל אם נודע שיש שם צואה תוך ד' אמותיו צריך 

ובמקום שאינו ראוי להסתפק שיש שם אחד   ]משנ"ב סימן עו ס"ק לג[, לחזור ולקרות  

 ]שו"ע או"ח סימן עו סעיף ח[.קרות מהדברים הנ"ל, לכולי עלמא אין צריך לחזור ול

 

כותל בית הכסא המשמש גם כאחד מכותלי החדר, מותר לעמוד  -כותל בית הכסא 

והוא הדין כנגד דלת סגורה   ]משנ"ב סימן פג סוס"ק ה[. כנגדו לומר דברים שבקדושה  

]שו"ת אגרות משה ומשקוף בית הכסא, כיון שהצד החיצוני משמש גם לחדר 

 קיד[. אבהע"ז ח"א סימן

 

]מכיון מותר לקרוא ולהתפלל כנגד צינור ביוב שדרכו עוברים מי שופכין    -צינור ביוב  

 -שהצינור אינו עשוי לקבל הצואה בתוכו אלא רק למעבר ולכן לא נחשב לעביט 

ובתנאי שהצינור הגרש"ז אויערבאך, הו"ד בספר אשי ישראל פרק נא סעיף טו[, 

 .מכוסה ולא נודף ממנו ריח רע

 

פח אשפה קטן המונח בחדר צריך להקפיד שיהיה מכוסה, וגם שלא יהא   -אשפה  פח  

נודף ממנו ריח רע, כדי שיוכל לומר דברים שבקדושה, אלא אם כן ידוע לו שבדרך 

ואם הוא פח שגבוה י' טפחים   .כלל אין בו שאריות מזון שמתרקבים וגורמים לריח רע

דו, והוא שלא יראנו ולא יגיע אליו ורחב ד' אף על פי שאינו מכוסה שרי לקרוא כנג

]שו"ע סימן עט סעיף ב, מג"א ס"ק ה, משנ"ב ס"ק יד. וסגי עד מקום שכלה הריח 

ה, משנ"ב ס"ק יז, ביאור הלכה בהקדמה דין ז',  -שו"ע הרב סימן עט סעיף ד -הריח 

 ובסימן פז ס"ק ט[. 

 

אין ליטול ידים בבית הכסא, שאינו מועיל להסיר הרוח  - נטילת ידים בבית הכסא

]כדאיתא בשו"ע או"ח סימן ד סעיף יח. היוצא מבית  רע, אלא יוציא המים לחוץ ויטול  

 -הכסא אף כשלא עשה צרכיו צריך נטילה במים, מחמת רוח רעה השורה שם 

לא ]דמכל מקום, אם ובשעת הדחק יטול ידיו בבית הכסא  משנ”ב סימן ד ס"ק מ[,

פמ"ג אשל  -עשה שם את צרכיו, אין נטילה זו מעכבת מלומר דברים שבקדושה 

אברהם סימן רכז סק"ב, דהרוח רעה של בית הכסא אינה דומה לרוח רעה של לילה, 

דבודאי מהני נטילה בבית הכסא להוריד הרוח רעה של לילה, עיין בשו"ע סימן ריט. 

. בית הכסא שיש שם עוד ומותר לברך כל הברכות ברוח רעה של בית הכסא

שימושים כגון ארונות אחסון וכדומה מותר ליטול שם, כיון שהיוצא משם אין צריך 

ויצא ממנו  חזו"א סימן יז ס"ק י ויש אומרים, על פי המג"א סימן פז ס"ק א[, -נטילה 



 
 

כשידיו עדיין רטובות בשיעור הטופח על מנת להטפיח, וינגב ידיו ויברך מחוץ לבית 

"ת אגרות משה אבהע"ז ח"א סימן קיד, דלתפלה אם אין מקום אחר יטול ]שוהכסא  

שם ידיו, אבל לא ינגבם שם אלא מחוץ לבית הכסא, דלתפלה הא סגי בדיעבד גם 

הליכות שלמה פרק כ סעיף כד[.  -בשאר דברים שמנקין הידים ולא גרע זה מהם 

צאים בדרך כלל ולנטילה צריך כלי המחזיק רביעית, ולא סגי בכלים הקטנים הנמ

 בבית הכסא.

 

חולה במחלה מדבקת, שיצטרכו לשרוף את כל חפציו, כדי למנוע  - תפילין

התפשטות המחלה, יש שהתירו לחולה לקחת עמו את התפילין, אף על פי שלאחר 

  -  מד- ]שו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן מביציאתו משם, יצטרכו לשרוף את התפילין 

נא, או"ח סימן יז( שהתיר מחיקה בגרמא רק הביא את דברי הנודע ביהודה )תני

לצורך מצוה, וכתב "אין לך צורך מצוה גדול מזה, שלא להתבטל כמה וכמה ימים 

ממצות תפילין, ולא לעבור בכל יום על שמונה עשין; שו"ת בית אבי סימן א; בעל 

רבי דוד הלוי איש הורביץ אבד"ק סטניסלאב, הו"ד ב"כמוצא שלל רב   -"אמרי דוד"  

רים עמוד קסה; הגרי"ש אלישיב בהערות למסכת סוכה )נג:( הקשה על דעת דב

 דוקאהמחמירים שנסמכים על הרשב"א )שבת קכ:(, כיון שדברי הרשב"א אמורים 

במקום שהכניס את הֵֹשם למים, שבוודאי ימחק הֵֹשם, אין זה גרמא, לעומת זאת 

בתפילין של חולה "כשמכניסו עכשיו לא יעשו בזה כלום, ורק חושש למה שיקרה 

אחר כך כשימות המצורע, אם כן מה מעשה יש כאן וודאי זה הוי גרמא בעלמא. 

ויש שהוסיפו,  י שמותר"[.ועוד, מאן לימא לן שבסוף לא יבטל חוק זה, אלא ודא

]שו"ת מנחת יצחק ח"ד שהיתר זה הוא רק במקרה והחולה יצטער עד כדי שיסתכן 

ומכל מקום לא ישרוף ישראל את התפילין, אלא ייתן לנכרי לעשות זאת סימן ח[, 

הרה"ג רבי אריה לוין זצ"ל השתתף   -]ילקוט יוסף ח"ב סימן קנד סעיף יח. מעשה רב  

מנקיי הדעת שבירושלים. כאשר בני משפחת הנפטר והידידים בהלווייתו של אחד 

פוסעים בדמע ובדממה. אחד המלווים הבחין שרבי אריה פורש מההלוויה שרק 

עכשיו החלה, ונכנס לחנות פרחים שהייתה בסמוך כדי לקנות עציץ פרחים. נגש 

 אותו מלווה אל רבי אריה, ושאל אותו על סיבת קניית העציץ בעת משא הלוויה, 

ורבי אריה ענה לו, מזה שנים אני מטפל ביהודי גלמוד שבערוב ימיו היה חולה 

בצרעת. אתמול הוא נפטר. ובגלל הסכנה של הידבקות והתפשטות המחלה, 

החליטו הרופאים הנכרים, שיש לשרוף את כל בגדיו וחפציו, וגם את זוג התפילין 

ייו, ידעתי מכך, שלו. כיוון שאני הייתי היחיד ששמר עמו על קשר בשנות ח

והתקוממתי בכל כוחי. השתדלתי ועשיתי הכל בכדי שלא ישרפו את התפילין. ואכן 

סוכם ביני לבין הרופא האחראי, שעד שעה שתים עשרה בצהרים אביא עציץ, 



 
 

התפילין יונחו בתוך העציץ העשוי חרס ויגנזו בתוך האדמה כפי שנפסק בהלכה. 

ציץ על מנת לקבור את התפילין בכדי שהן מוכרח הייתי איפה לרוץ ולקנות את הע 

ויש שאסרו לחולה להביא עמו תפילין למרכז רפואי, כי יצטרכו לשרוף לא יישרפו[. 

]שו"ת חזון נחום סימן ו; שו"ת דובב מישרים ח"א סימן אותם לאחר יציאתו משם 

ז, ח"ד סימן ח; שו"ת מנחת יצחק ח"ג  -צט; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סימן ד

ג, ח"ד סימן ח; שו"ת דברי ישראל ח"א סימן כא; שו"ת קנין תורה בהלכה ח"א   סימן

סימן ה. בשולי הדברים, ידועה היתה חרדתו של הרה"ג רבי נחום ווידנפלד בעל 

ה"חזון נחום" מפני בזיון הקודש, כפי שסופר עליו, בעת שפלשו הנאצים ימ"ש,  

ן הגבול הרוסי, ואת כתבי ידו  דומברובה שבגליציה, נמלט רבי נחום לכיוו -לעירו 

שלח לחתנו שהתגורר בקולבוסוף שבגאליציה. כשהגיע לגבול השיגוהו הנאצים, 

והתיחו את התפילין שלו על הקרקע. רבי נחום הרים את התפילין ונישקם. הנאצים 

השליכו את התפילין שוב, והזהירו אותו שלא ירים שוב. הנאצים גירשוהו בכח 

הסמוכה שמעבר לגבול הרוסי, ועם כניסתו לעיר, הספיק לעבר העיירה שינובה 

להיכנס בעיבורה של העיר, אל בית יהודי, ושם הוא קיבל דום לב ונפטר במקום, 

בגלל שלא יכול היה לראות את הזוועה של בזיון וחילול התפילין הקדושות בידי 

הטמאים. מספרים כי לאחר שנים רבות, בירושלים עיר הקודש, נפגש גאב"ד 

טשיבין רבי דב בעריש ווידנפלד, עם הרה"ג רבי משולם ראטה גאב"ד טשרנוביץ,  

התגלגלה ביניהם שיחה בנדון ההילכתי של הנחת תפילין במרכז רפואי, שבו  

נוהגים לשרוף את חפצי החולה שנפטר, מחשש להתפשטות מחלות מדבקות.  

לו הרגישו הזכיר רבי משולם את דעות המתירים. אמר לו הגאון מטשיבין: "אי

החולקים, כיצד אחי, רבי נחום, נחרד מביזיון הקודש כשזרקו התפילין, עד כלות 

בטוחני שלא היו חולקים על דבריו באותו   –הנפש, עד שלא היה מסוגל לחיות עוד 

 כסלו תשמ"ט[. –קובץ "דרך כוכב מיעקב" גליון ד  –עניין!" 

 

חולה, כאשר כל כוונתו מותר לתת צדקה לרפואתו של ה –נתינת צדקה לרפואה 

ומי שמכוין רק לשם שמים,  ,היא, שזכות נתינת הצדקה, תגן עליו מצרות וייסורים

הרי זו מצוה מן המובחר ביותר, שכל מעשיו לשם ה' לריח ניחוח, והמה הרצויים 

איתא בגמרא )ראש השנה ד.( "האומר סלע זו  וכן  ,]פסחים ח. ביותר לפני ה' יתברך

הרי זה צדיק  -בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא  לצדקה בשביל שיחיו

"אל תהיו כעבדים  –גמור". מאידך, מצאנו במשנה )אבות א, ג( מאמר הפוך 

המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא 

זו בכמה  קושיהעל מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם". המפרשים יישבו 

: הוראה זו מיוחדת לצדקה מבאר  : ר"ח )ראש השנה ד. בשם יש מפרשים(אופנים 



 
 

בלבד ולא לשאר המצוות. ומשמע מדברי ר"ח, שעיקר מצוות הצדקה היא בתועלת 

מבאר: כאשר מכוון   (פסחים ח:)היוצאת ממנה למקבל, ולא במחשבת הנותן. רש"י  

גם לשם שמיים וגם להנאת עצמו, הדבר מותר. אלא שהבעיה היא  -לשני הדברים 

כשעושה את המצווה לטובת עצמו בלבד. ולכן הגמרא )שם( אומרת, שאם בבדיקת 

חמץ אדם מחפש גם אחרי מחט שאבדה לו, עדיין שייך לגביו העניין של "שלוחי 

עוסק במצווה )ראה משנה ברורה סימן תלג ס"ק  מצווה אינן ניזוקים", והוא נחשב כ

"התירו להמון  -לו(. הרמב"ם )הקדמה לפרק חלק במסכת סנהדרין( מבאר 

שיישארו על אמונתם מעשיית הטובות לתקוות הגמול וההתרחקות מהרעות 

ליראת העונש, ויזורזו על זה, ויחוזקו רצונותיהם בו, עד שישיג המשיג, וידע האמת 

בהדרגתיות   העולהזמני, והאדם  מצבהוא". כלומר מדובר ב והאופן השלם מה

"לעולם ( פסחים נ:)בסולם הרוחני, עד שיגיע לעבודת ה' לשמה. וזו כוונת הגמרא 

יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה". 

התוספות )שם( בארו, שהבעיה היא רק כשהאדם מתחרט על המצווה שעשה 

קרה שמשאלתו לא התממשה, אך אם אינו מתחרט נחשב שעשה מצווה, ואף במ

היא שנחשב 'צדיק גמור'. המהר"ל מבאר את משמעותה וחשיבותה של   'לשון הגמ

מצווה הנעשית 'שלא לשמה' )דרך החיים א, ג(: שהקב"ה רוצה בטובת ישראל, ואף 

בה לישראל היא אותו אדם שמקיים המצווה כדי להשיג טובה לעצמו, עצם הגעת טו

תכלית ראויה, בוודאי כשעושה זאת כדי שיחיה בנו, או כדי שיהיה בן עולם הבא 

כלומר מקיים את המצווה   –שרצונו של הקב"ה באלו. וזו כוונת הגמרא 'צדיק גמור'  

בלי חיסרון ובלי תוספת חסידות. הרה"ק פנחס הלוי הורביץ מפרנקורט דמיין, בעל 

בספרו "פנים  ורבו של החת"ם סופר,    מגיד ממזריטשמתלמידי ה  ההפלאה והמקנה,

כשאדם אומר שעושה מצווה לשם תועלת וכדומה,  –יפות" )שמות כה, ב( מבאר 

הוא מראה ומביע בכך את אמונתו בהשגחתו של הקב"ה בעולם, שמשלם שכר 

לעושי רצונו. ומחמת אמונה זו הוא נחשב צדיק, על פי דברי הגמרא )מכות כד.( 

לאי, תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, בא דוד והעמידן על אחת  דרש רבי שמ

עשרה, שנאמר )תהילים טו, ב(: "ה', מי יגור באוהלך... הולך תמים ופועל צדק". בא  

ישעיהו והעמידן על שש, שנאמר )לג, טו(: "הולך צדקות ודובר מישרים...", בא  

ך, כי אם עשות משפט מיכה והעמידן על שלוש, שנאמר )ו, ח(:  "ומה ה' דורש ממ

ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך". בא חבקוק והעמידן על אחת: "וצדיק 

 באמונתו יחיה" )חבקוק ב, ד([. 

 

מותר ללמוד תורה או לומר תהילים  - קריאת תהילים ולימוד תורה עבור חולה

תגן עליו  ,שזכות אמירת פרקי תהילים כאשר כל כוונתו היא, ,לרפואתו של החולה



 
 

"יהי  ,ות וייסורים, ומה שאנו אומרים לאחר אמירת פרקי תהילים על החולהמצר

רצון מלפניך וגו' בזכות ספר תהילים שקראנו לפניך וגו ' בזכות מזמוריו וגו' ותשלח 

אלא על מה  פ וכו'" אינו על רפואת הגוף,"רפואה שלימה לחולי עמך ולחולה פב

חטאותינו וגו'", שזה בוודאי מותר, שאומרים בתחילת התפילה "שתכפר לנו על כל 

אגב אמירת  ,ומה שאומרים אחר כך "ותשלח רפואה שלימה" הוא בקשה מיוחדת

]שו"ע יו"ד סימן קעט סעיף ח, יב; שו"ת תשובות  התהלים ואגב בקשת כפרת העוונות  

ם הלכות עבודה זרה פרק יא הלכה ”; משנת יעקב על הרמבוהנהגות ח"א סימן קכא

עניין זה בפרק "חולה" / להתרפאות בדברי תורה ואמירת תהילים. יב וראה עוד ב

אמירת התהילים של החסיד רבי ישראל חיים גינזבורג זצ"ל אביו של   -מעשה רב 

הגאון רבי שמאי זצ"ל, היתה בנעימות מיוחדת. פעם שאל ר' שמאי בעודו ילד קטן 

יפר רבי ישראל את זה למדתי בגור", ס" ?את אביו: איך התחלת לומר כך תהילים 

חיים. אמי עשתה אותי שליח אל הרבי מגור בעל ה'שפת אמת' זצוק"ל לבקש ברכה 

על חולה. מצבו של אותו חולה היה קשה מאוד, הרופאים חששו לחייו, משום כך 

הזהירה אותי אמי שלא אעזוב את בית הרבי בלי לקבל הבטחה מפורשת לבריאות 

י הצדיק להבטיח ישועות, ולכן גם דרשה שלמה. היא הסבירה לי כי יש יכולת ביד

ממני לקבל הבטחה לבשורות טובות, שהרי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא  

כשנכנסתי אל הרבי הזכרתי את שם החולה, הרבי נתן לי את ברכתו ".מקיים 

לבריאות ולרפואה שלמה. הגבאי ציפה כי אצא מן החדר, אבל אני חזקה עלי 

דר בלא ברכה מפורשת להחלמתו המלאה של פקודתה של אמי לבל אצא מן הח

 –התביישתי, לצאת בלי הבטחה  –לא ידעתי מה לעשות. לומר זאת לרבי  .החולה

עמדתי ועמדתי, הגבאי ניסה לדחוק בי אך ללא הצלחה. או אז פנה אלי  …חששתי

 .הרבי בחיוך ואמר: 'נו אינגאלע, סע הביתה'… דבריו של הרבי ניערו אותי משרעפי

בקשת הבטחה שהחולה יבריא, אמרתי ברעדה כשסומק מציף את פני המשפחה מ

אהה… אמר  .וברכי פקות. חשתי שבכי אדיר עומד לפרוץ מגרוני מרוב יראה ופחד

איך  .הרבי וחיוך עלה על פניו. 'אם כך, תתפלל', ציווה אותי הרבי וצבט בלחיי

אבל " .הרביאומרים תהילים', אמר ' .מתפללים? שאלתי כשהדמעות נקוות בעיני

אומרים ' .איך אדע שאותו חולה יבריא? שאלתי שוב, נבוך וסמוק מגודל המעמד

תהילים עד שמרגישים שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך וקיבל את בקשתך', 

אמר הרבי ופניו להטו. כשיצאתי מחדרו של הרבי רעדו ברכיי, סיפר ר' ישראל חיים 

חד ממשמשיו של הרבי הגיש לי שתייה וזירז לבנו שמאי, ודמעות זלגו שוב מעיניו. א 

יצאתי מביתו של הרבי והלכתי היישר לבית המדרש, אמרתי  .אותי לצאת לדרך 

תהילים עד כלות הכוחות ממש, הלא הכרתי את החולה. רק כשחשתי שהתפילה 

 עשתה רושם למעלה העזתי לחזור הביתה[.

 



 
 

קיבל על עצמו לומר מזמורי תהילים במשך ארבעים יום לדבר ישועה  -ארבעים יום 

ורחמים, ותוך כדי כך נושע באמצע הארבעים יום, חייב להשלים לומר תהילים כל 

הארבעים יום, ואפילו אם הוא עדיין בתחילת הארבעים יום. אבל אם בשעה שקיבל 

לקיים מה שקיבל על  על עצמו לומר כבר נושע, אם כן הוי קבלת בטעות, ואין צריך

-]עיין בזוה"ק פרשת תולדות קלו, ב, ברע"מ; שו"ע או"ח סימן תקסט סעיף אעצמו 

 ב[.

 

אין שום קפידה על אמירת מזמורי תהלים בלילה, כיון שקבע   -אמירת תהלים בלילה  

ה' יתברך שאמירת תהלים יהא חשוב כ"נגעים ואהלות", אם כן הרי זה כלימוד 

]אשל אברהם מבוטשאטש; הגאון היא על לימוד חומש  משניות ועיקר הקפידה

בספרו כתוב לחיים  –יוסף אומץ נד, וככר לאדן ה, ז; רבנו חיים פלאג'י  -החיד''א 

 על תהילים, פרק לא פסוק נא; בן איש חי פרשת פקודי ז[.

 

לן דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם  אף על גב דקימא -אמירת פסוקים בעל פה 

על פה, אבל חולה שאין בידו חומש, מותר לקרת הפרשה בעל פה, משום "עת לעשות 

 ]שו"ע או"ח סימן מט סעיף א, משנ"ב ס"ק א[. לה' הפרו תורתך" 

 

 ברכת החולה

כל דבר שעושה לרפואה, יתפלל אל הקב"ה ויבקש, עובר לעשייתו,  -טיפול רפואי 

לתו, ואם דבר זה שהוא אוכל או שותה לרפואה צריך לברך עליו, שירפאהו ממח

יאמר תחילה תפילה זו ואחר כך יברך, שלא להפסיק בין ברכה לאכילה: יהי רצון 

]הנכנס מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שיהא עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה   

  –יאמר "ברוך .."  -קיז אומר "יהי רצון מלפניך ה' ....... ולאחר שה -להקיז דם 

ברכות ס.; חיי אדם סימן סה סעיף א; קישו"ע סימן סא סעיף ד; שו"ע סימן רל סעיף 

ד, משנ”ב ס"ק ו, שער הציון ס"ק ח. וראה בשמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף צד, 

ואחר שיאמר תפילה זו גם כשלוקח תרופה כלשהי, או עושה טיפול רפואי כלשהו[.  

לא יברך ]שו"ע או"ח סימן רל סעיף ד[.  ברוך רופא חולים יאמר: כך יודה להשי"ת ו

]פמ"ג או"ח בא"א סימן רל ס"ק ו; אשל אברהם )בוטשאטש( או"ח סימן בשם ומלכות  

ולא יחשוב שיהיה איזה דבר לו רל; משנ”ב סימן רל ס"ק ז, שער הציון ס"ק ט[. 

ם בטחונו בו ויבקש ממנו לרפואה, אלא על ידי הבורא ית"ש, ולכן על ידי תפילה זו ישי

שתהיה לו לרפואה. וגם יהיה לבו לשמים וידע שאמיתת הרפואה ממנו וידרשנו ולא 

 ]משנ”ב סימן רל ס"ק י[. יכוון שהכל תלוי בסם פלוני ובאיש הרופא 

 

תפילתו של המשורר הרב הגאון רבי יהודה הלוי, )מחבר ספר הכוזרי, וכן הקינה 

 י ששתה משקה של רפואה"ציון הלא תשאלי"( שהתפלל לפנ



 
 

 

ֶפה ָ ְך ְוֶאס  ָ  ֵאִלי ְרָפֵאִני ְוֵאָרֵפא,                   ַאל ֶיֱחֶרה ַאפ 

ין ָרע ו ֵבין ָחָזק ו ֵבין ָרֶפה ין טֹוב,   ב ֵ י ו ֶמְרָקִחי ְלָך ב ֵ ִ  ַסמ 

ָך ָהָרע ְוַהי ֶָפה ְעת ְ ְבַחר ְולֹא ֲאִני,       ַעל ד ַ ה ֲאֶשר ת ִ ָ  ַאת 

 ְרפו ָאִתי ֲאִני ִנְסָמְך, ַרק ֶאל ְרפו ָאְתָך ֲאִני צֹוֶפהלֹא ַעל 

 

 

 בפיוט זה פונה המשורר הקדוש אל הקב"ה בבקשה לרפואה ולישועה. 

גם אם נדמה לרופא הרוקח את התרופה שהוא  -קודת המוצא היא שהכל מאת ה' נ

 הכל בידי האל ומאתו. -הוא המרפא את החולי והמכאוב, לא כך הוא 

 

 לאמר כאשר שותה משקה לרפואה,  מדמשק שבסוריה  חיבר רבי רפאל ענתביפיוט ש

 

ן ָ ה רֹוֵפא ֻאמ  ָ  ְרָפא ִציִרי ֵאל ֶנֱאָמן     ִכי ַאת 

ַֹח ְלַנְפִשי      ַאת ְ רֹאִשי שו ר ַחְלִשי     ְוֵתן כ 

ַתח ַשַער ָהַרֲחִמים ְ רֹוִמים   פ  מ ְ  ָרם שֹוֵכן ב ַ

ְלָעָדךְ  ְך   ֵאין ְמַרֵחם ב ִ ְך שים ַחְסד ָ  ַעל ַעְבד ָ

ִתי          ְוחו שה ְלֶעְזָרִתי ָ ִפל   ֵאל ַחי ְרֵצה ת ְ

ִביָרה ן ַהג ְ רֹור ְקָרא         ְלַעם ב ֶ ְמֵהָרה ד ְ  ב ִ

 

פיוט שהוא איחול לרפואה שלמה בעת נטילת התרופה. בקהילות שונות אף נהוג 

ו בזמן קבלת פניו של מי שקם מחוליו. המשורר פונה לשוררו כבקשה לרפואה א

רֹוִמים    -לקב"ה בכינויים שונים   מ ְּ אולם נדמה כי הפנייה   -ֵאל ֶנֱאָמן, ֵאל ַחי, ָרם שֹוֵכן ב ַ

החזקה ביותר היא דווקא בכינוי שאינו כל כך שכיח, בו בוחר המשורר לכנות את 

ן. ואכן זהו הציר שעליו סוב  -הקב"ה   ָ מכאובי הגוף והנפש, האדם   -ב הפיוט  רֹוֵפא ֻאמ 

שרק בידו של הקב"ה לרפאם. )במסורת יהודי מרוקו מיוחס הפיוט לר'  -והאומה 

 רפאל אדרעי, המכונה אלפסי(.

 

תרופה אף שהיא טעימה לו, ויש לו הנאה ממנה, לא מברך עליה  - תרופה מתוקה

]שו"ע סימן רד סעיף ח, משנ"ב ס"ק מג; הגרש"ז  ברכת הנהנין תחילה וסוף

אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"ד חאו"ח סימן רד ס"ק א, ובשמירת 

הם בעל הציץ אליעזר, הובאו דבריו בנשמת אבר   שבת כהלכתה פרק מ הערה רלא;

 ויש אומרים שיברך עליה ברכת הנהנין תחילה וסוףח"ד חאו"ח סימן רד ס"ק ד[, 

והיינו שגם ]שו"ע או"ח סימן רד סעיף ח; שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"א סימן פב[, 



 
 

ואף על פי שאינו תאב למאכל ]תוס' ברכות לו. ד"ה כיון[, בלא הרפואה נהנה ממנה 

  ]שו"ע הרב סימן רד סעיף יד[.אונס מחלתו זה באותו זמן, ואינו אוכלו אלא מחמת 

 

הנוטל תרופה שלא נעימה לחיך, ואין לו הנאה ממנה, אף על פי שיש  – תרופה מרה

]מג"א סימן רד ס"ק יט, כד, משנ”ב ס”ק מג,  לו תועלת מרפואתה אין מברך עליה 

 שעה"צ ס"ק לז[.

כי נהנה  תרופה מרה שהיא מצופה בסוכר, אף שהיא עצמה מרה, יברך שהכל, 

הוא מהסוכר לפני שטועם את התרופה, אבל אם הסוכר מעורב עם התרופה, כגון 

]הגרש"ז בכדורי מציצה או בסירופ, לא יברך, כי בריא לא משתמש בהם להנאתו 

אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם ח"א חאו"ח סימן רד ס"ק א, ובשמירת 

 שבת כהלכתה פרק מ הערה רלא[.

 

, חפץ להתרפאותהוא כיון ש, מאכלבהטעם  חושחולה שאיבד את  – חוש הטעם 

בברכת להודות לה'  הוא  שחייב  , הרי  משקהומאכל  וחלק גדול מהרפואה הוא על ידי  

צריך   ,מכל מקום  ,ואף שמשום הנאת רפואה לבדה אין לו לברך ברכת הנהניןהנהנין,  

לחזק כדי נו גם , כיון שברצואכילה והשתיהשהוא חפץ גם בעצם הלברך משום הוא 

]שו"ע הרב סימן רד   והאכילה נעשית ברצונו ולא בעל כרחו,  להתרפאותאת גופו וגם  

 .סעיף טו[

 

בחדר אחד, ועליהם לברך ברכת המזון, אפילו אם  מבודדיםכשסועדים כמה  – זימון 

יושבים על שלחנות נפרדים ואין בכל שלחן שלשה או עשרה מצטרפין כולם לזימון 

מנחת שלמה ח"ב סימן ד ס"ק כ. שלושה יהודים   ]שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן ח;

האוכלים פת לחם ביחד, או אפילו אם רק שניים אכלו לחם ואחד אכל שאר 

אזי כאשר הם מברכים ברכת המזון, הם לא אומרים רק את הברכות  מאכלים,

שכסדר, אלא אחד מהם מזמין את שני חבריו להצטרף אליו לברכה, באומרו "הב  

נברך". ובקהילות אשכנז "רבותי מיר וועלן בענטשן".  לן ונבריך" או "רבותי

סוק ואומר האחרים עונים "יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם". והוא חוזר על הפ

"ברשות מרנן ורבנן ורבותי נברך שאכלנו משלו", וכולם אומרים "ברוך שאכלנו 

משלו ובטובו חיינו", ולאחר שהוא חוזר על זה מתחילים לברך את ברכת הזן. באם 

היו עשרה שאכלו יחד לחם, או אפילו שבעה שאכלו לחם ושלושה משאר מאכלים, 

ברך אלקינו שאכלנו משלו", וכולם עונים כאשר הוא מזמין אותם לברך הוא אומר "נ

 "ברוך אלקינו שאכלנו משלו"[.

 



 
 

חדר מיוחד לענייני דת בתוך מרכז רפואי, שהנהלת המקום,  - ציבוריחדר תפילה 

מקצה מיוחד לתפילה, לכל הדתות ]'טשאפעל'[, המשמש לכל מי שרוצה להתפלל 

שם, יהודים ונכרים, ובתוך החדר ישנו צלם, אסור לישראל להתפלל שם, אף אם הוא 

דר זה מכסה את השתי וערב, כיון שהחדר מיוחד גם לנכרים להתפלל שם, הרי שח

הוא בית תיפלה לעכו"ם, ואפילו אם אין לו מקום אחר להתפלל מבלי שיבלבלוהו 

]שו"ת שבט הקהתי סימן פג, ומסיים: עיין בשו"ת וישאל שאול או"ח   בעת התפילה

 ח"א סימן יא, שהיקל בדלית ברירה[.

בחדר שאין בו צלם, הרי שבדרך ארעי יהיה מותר לישראל להתפלל במקום 

זה גם לאחר שהתפלל שם נוצרי או נכרי משאר דתות. וגם אם ממש באותו זמן 

שרוצה להתפלל, מתפלל שם נוצרי או נכרי משאר דתות, ללא כלי ע"ז התלויים על 

ס השלם עמ"ס מגילה ]חת"ס שו"ע יו"ד סימן קלט סעיף יג )נדפס בחידושי חת"גופו  

אין להתפלל  אבל בדרך קבע,ו.; משנת יוסף הלכות בית הכנסת סימן לז אות ד[. 

במקום שגם עובדי ע"ז מתפללים שם, אפילו שבאותו זמן אין שם צלם, כיון שבעת 

שיכנס הנכרי לחדר להתפלל, הוא יכניס עמו צלם, והרי, שאז אסור להתפלל באותו 

 ]סנהדרין  כב.[,כדברי הגמ'  "ע או"ח סימן צח סעיף א[,]שו מקום. וכן נפסק להלכה

"דאמר רב חנה בר ביזנא אר"ש חסידא, המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה 

, שויתי ה' לנגדי תמיד", כלומר, בשעה שישראל מתפלל, ]תהלים טז, ח[כנגדו שנאמר  

שאמר  השכינה שרויה כנגדו, ושורה שם קדושה. וכמו שמצינו אצל משה רבנו

"כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה'", ופירש"י אבל בתוך  ]שמות ט, כט[:לפרעה 

]אף שבדרך כלל, בעולם כולו, רוב העיר לא התפלל, לפי שהייתה מלאה גלולים 

האנשים שנכנסים לחדר תפילה כזה הם נכרים, }מלבד בארץ ישראל{, כי עם 

ר, שהמקום מיוחד בעיקר ישראל הם המעט מכל העמים, ואם כן היה אפשר לומ

עבורם, וממלא יהיה אסור לישראל להתפלל בו. מכל מקום, לא נראה שהולכים 

בזה אחר הרוב, הואיל ועיקר כוונת הנהלת המרכז רפואי היא בשביל השתמשות  

נמצא שהמקום לא נתייחד  ,כל אדם שבא בשער המרכז הרפואי, ולא רק לרובם 

פלל במניין, ואין שם מקום אחר להתקבץ לשום דת, ולכן, אם ישנה אפשרות להת

לתפילה, או שאין האחרים מקפידים על כך, מותר לו להצטרף אליהם ולהתפלל 

ובשביל  ,שם ולא לבטל תפלה בציבור בגלל זה, כיון שהמקום מקבל אז קדושה

החשש שמא אחר כך המקום יתחלל על ידי הנכרי, אין לבטל תפלה בציבור. אבל 

משנת יוסף הלכות בית הכנסת  -פינה אחרת להתפלל שם  יחפש ,אם הוא יחידי

סימן לז אות ד. ועיין עוד בשו"ת משנ"י ח"ז סימן קמח, בענין כניסת נכרי לבית  

 .הכנסת[

 



 
 

  צסימן משנ"ב ] פטור מתפילה בציבור ,המחויב להיות בבידוד -עם הציבור תפילה 

או"ח  שו''ע  ]  מתפללים  שהציבורכוון להתפלל בשעה  ומכל מקום, ישתדל ל  [,כטס"ק  

עדיין יש לו  כל מקוםשאין לו מעלת תפילה בציבור, מ ף על פיוא, [טסעיף  צמן סי

  [.ב מןשו''ת חבצלת השרון סי]שמתפלל עם הציבור  מעלה

 

עדיין ישתדל  ,מנינים כל הזמןמתקיימים בו שבית הכנסת מתפלל בדרך כלל בה

אין לו מנין  אבל אם [לב רהח הע רק ישראל פאשי ]  קבוע שלו מניןהלהתפלל עם 

נקרא שמתפלל עם תפילה, וגם  מניןעליו להתפלל בזמן שישנו קבוע שמתפלל בו, 

 .הציבור

 

מתפללים שרואים זה את זה דרך מערכת אלקטרונית, הרי שאין זה נחשב  מנין

בציבור זה רק תפילה כיון ש [,]שו"ת מנחת שלמה סימן ט סוס"ק א תפילה בציבורל

ויכול . שמתפלל עם הציבור עדיין יש לו מעלה כל מקוםמ, שאנשים נמצאים יחד

 .ימיו ערובששומע, וכך נהג הגרח''פ שיינברג ב ותלענות 'אמן' על הברכ

 

להתפלל יחד מעלה להם יש עדיין  ,הנמצאים בבידוד יחד באותו ביתמספר אנשים 

בזה משום 'ברוב עם', ואפילו שנים  שאין להם מנין של עשרה, ויש אף על פי

שו''ת  ; נז  מןתשובות והנהגות ח''ב סי.; יח מהר''ם באנעט ברכות] שמתפללים יחד

 [. מ מןשבט הקהתי ח''ב סי

 

נה  ]משנ"ב סימן  , צריכים לעמוד במקום אחד והש"ץ איתםמניןעשרה המצטרפים ל

רואים זה את זה, כגון שיש בימה או עמודים ביניהם, שאפילו ואפילו אינם  .  מח  ס"ק  

לקבץ   בית הכנסתאינו חוצץ בין המתפללים, דעיקר  , הרי שארון ספרים רחב וגבוה

 .[יחסימן  אח"שלמת חיים  ]שו"ת  כל הנקבצים בתוכו

 

ואפילו , מניןלאינם מצטרפים הרי ש ,עומדים בחדר אחרחלק מהעשרה מתפללים, 

  .]משנ"ב סימן נה ס"ק  מח[  פתוחהפתח 

 

אינו , הרי שיהיה בחוץהוא סגירת הדלת על ידי , באופן שהחדר העומד בפתח

 ה[. הערה קכ חפרק   תפילה כהלכת ;יגסעיף  נהאו"ח סימן שו"ע ] למניןמצטרף 

 

כולם , הרי שעל המפתןעומד מחוץ לחדר, והש"ץ מתפללים עומדים חלק מהעשרה 

אינו מצרף , שאינו הש"ץ מתפללאלו. אבל את מצטרפים, אף כשאינם רואים אלו 



 
 

סימן נה שו"ע ] בפתח שמצטרפיםעומד והש"ץ  בחדרמתפללים שתשעה . ביניהם

 ולבני עדות המזרח.  [קצהאו"ח סימן  כלעניין זימון בשו"ע    -   נדס"ק  משנ"ב  ,  טו  סעיף

 [.פ סימן נה סעיףכף החיים ] ביניהםעומד אין הש"ץ מצרף, אלא כשהוא  -

 

נמצאים בעזרת נשים או מעבר לקיר בית הכנסת. כאשר חלק מהעשרה מתפללים, 

תפילה בציבור, כתפילתם  שדין    , הריוביניהם חלון, אפילו קטן, או בגובה כמה קומות

תנאי שרואים אפילו מקצתם ב  מניןר"ל, מצטרפים ל  המגפ, כגון, בשעת  ובשעת הדחק

ביה"ל ד"ה ולחוץ וכו' וכף ס"ק נב,  נהסימן משנ"ב ] ובמידת האפשראלו את אלו 

 [. עחס"ק  החיים 

 

בעזרת נשים או בחדר הסמוך לבית הכנסת, כשהדבר מפריע תפילה  מניןאין לקיים 

 [ חסימן  או"חחשו"ת שארית יהודה )בלום( ] למתפללים בבית הכנסת

 

, מניןמצטרפים ל הרי שהם , המתפללים בשדה פתוח, אם שומעים ורואים זה את זה

שו"ת מנחת יצחק עפ"י שו"ע ] ובתנאי שלא יעמדו משני צידי כביש או דרך הרבים

יב לעניין צירוף  נה א"אסימן א לעניים זימון, וכמובא בפמ"ג סעיף  קצהאו"ח סימן 

 . [מניןל

 

שלא יהא להקפיד צריך כאשר מתקיים מנין בחצר הבית או דרך המרפסות, הרי ש

באמצע   אםואו עבודת כוכבים. או שקית זבל שנודף ממנה ריח  טינוף  ביניהם מפסיק  

על מרפסת ביתו שבין בתי אפילו הוא עובד עבודה זרה י נכרהתפלה נעמד 

אומרים, מג"א   יש בשם   כ סעיף נה סימן ע "]שו הוא נחשב להפסק איןהמתפללים, 

 ס"ק טו, שו"ע הרב סעיף כב[.

 

ולומר  מניןיכולים להצטרף כ, בשעת הדחק, במרפסותעשרה מתפללים העומדים 

הפוסקים נחלקו אם די בכך שרואים ] קדיש וקדושה בתנאי שהם רואים זה את זה

אלו את אלו כדי להצטרף, ואפילו הם נמצאים בשתי רשויות שונות, או שדין זה 

מהמקומות יש עשרה, כדי שגם האחרים שנמצאים  כאשר באחד מועילה רק

במרפסות האחרות יחשבו כמתפללים במנין, אבל כשאין עשרה במקום אחד אין 

ראה שו"ע  - נדבה החזן יכוון שאם הלכה כדעה החולקת תהיה תפילתו ועל .מנין

 [.ס"ק מח, נ , משנ"ב יד-יג ףנה סעי מןסי

 



 
 

מנין אנשים שמנהגם שונים זה מזה קובעים המנהג כמנהג רוב המניין,   -  מנהג המקום 

ומכל מקום, כיון שכל אחד חוזר אחר כך לעירו, על כן נותנים על כל אחד מהם חומרי 

 ]עיין בשו"ת זכרון יהודה או"ח סימן מו[. מנהג המקום שיצא משם 

 

במקומות שהתירו השלטונות להתפלל במנין מצומצם, דהיינו רק   -צרוף למנין 

בעשרה אנשים ולא יותר, אם יש שם שישה אנשים שרוצים להתפלל עתה יכולים 

]אמנם המשנ"ב סימן צ ס”ק כח כתב שצריך  לצרף אליהם ארבעה שכבר התפללו

שיהיו עשרה ביחד בשעת התחלת תפילת שמונה עשרה ואז נחשב לתפילה בציבור, 

  - אבל זה לעצם הצורך בעשרה למנין תפילה, אבל רוב מנין הם כמו ציבור גמור 

יש אומרים שאין צריך להקפיד שיתחילו שו”ע הרב סימן סט סעיף ה, משנ"ב ס"ק ח[.  

כל העשרה מתפללים יחד את תפילת שמונה עשרה בלחש, ומספיק ששה מתפללים 

פר או”ח סימן קמ[. ויש ]שו”ת מחזה אברהם ח”ב סימן ט, כתב על פי החתם סו

המחמירים, שלענין תפילה בציבור לא מועיל רוב. ולכן לכתחילה יש להקפיד שיהיו 

עשרה מתפללים ביחד בשעת התחלת תפילת שמו"ע, וכשהמנין מצומצם ניתן  

]שו”ת יד אליהו סימן ז; תשובות והנהגות ח”א סימן קד בשם להסתפק בששה 

ימן קס; שו"ת אגרות משה או”ח ח"א סימן הגרי”ז מבריסק, ארחות רבינו ח"א ס

 ל[.-כח

 

להתאסף ולהתפלל  הבריאות שאסרו שלטונותעיר  - ונקדשתי בתוך בני ישראל

, גם לא בבית פרטי, אסור להתחכם על כך בשום אופן. כי בנוסף לסכנה שבדבר, במנין

]ויקרא  מו שנאמרשהרי לטובת האזרחים אסרו את הדבר, הלא תכלית המנין היא כ

"ונקדשתי בתוך בני ישראל", ולא חס ושלום שיצא מזה חילול השם. ועל זה כב, לב[ 

למעשה שנאמר ]מלאכי ג, טז[ 'אז "מחשבה טובה מצרפה ]קידושין מ.[:  אמרו חז"ל

נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' 

ולחושבי שמו' מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי, אפילו חשב אדם לעשות מצוה 

 ."ונאנס ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

 

הכוכבים, ומי שהתפלל מנחה אחרי פלג זמן תפילת ערבית הוא אחר צאת  -ערבית 

]שו"ע או"ח סימן  הכוכבים-המנחה לא יוכל להתפלל ערבית באותו יום לפני צאת

אבל ציבור שהתפללו מנחה, וכשילכו לחדרם או ביתם, יהיה טורח רלג סעיף א[, 

לקבצם שנית לתפילת ערבית, ויתבטל תפילת הציבור לגמרי, הקילו הפוסקים 

]חכמי דרום ית סמוך למנחה, בלבד שיהיה מפלג המנחה ואילך  שמותר להתפלל ערב

צרפת, באזור המכונה פרובינציא, הלא הם בעל האשכול )שו"ת סימן קפב(, בעל 



 
 

ו"המאירי" )"מגן   "המאור, הראב"ד )"תמים דעים" סימן קיח(, ה"השלמה והמכתם 

רוא את אבות", עניין יא(, מביאים, כי במקומם נהגו להתפלל תפילת ערבית ולק

קריאת שמע של ערבית בעוד השמש נראית סמוך לאופק. בעל האשכול מציין, כי 

הוא "מנהג משובש", אך הם נהגו כך מחוסר ברירה, מאחר שבמדינות הצפון, 

הימים הולכים ומתארכים בימות הקיץ, וזמן צאת הכוכבים מתאחר מאד, עד 

, יתרשלו או ישכחו שהקהל הממתין לתפילת ערבית יתפזר, ו"ילכו איש לאהליו

מלחזור שם לצאת הכוכבים, ותבטל קריאתה לגמרי" )בעל המכתם(. במדינות  

הצפוניות יותר, כצרפת וגרמניה, בימות הקיץ היום מתאחר לגווע עד שעות 

מאוחרות מאד, והכל, ללא יוצא מן הכלל, נהגו להתפלל ערבית טרם צאת 

ף"( ובתוספות )ד"ה "מאימתי"(. הכוכבים; כך מפורש ברש"י )ברכות ב. ד"ה "עד סו

משנ"ב סימן רלג ס"ק יא בשם האחרונים, רסז ס"ק ג, ביאור הלכה ד"ה ובפלג וכו'.  

וראה עוד בביאור הלכה סימן רלה סעיף א ד"ה ומיהו, שהביא מהבית יוסף שגם אם 

הציבור מתפללים לפני הזמן, יתפלל עמהם )וראה גם בשו"ע הרב סימן תפט סעיף 

זהיר לקרוא שוב קריאת שמע בזמנה. ובפרט לפי מה שנהגו בתקופת יב(. ורק שמ

הראשונים, שהיו מתפללים ערבית בציבור בקביעות לפני צאת הכוכבים )ראה 

רש"י ותוס' ריש ברכות(, ובזמן הבעל שם טוב והגר"א לערך החלו רבים מעדות 

בשו"ת  אשכנז להקפיד להתפלל בזמן )ראה עוד בשער הציון סימן רלג ס"ק טז, ו

אגרות משה חאו"ח ח"ב סימן ס, ובספר הלכה ברורה בבירור הלכה סימן רלג אות  

לאחר צאת הכוכבים, לא יצטרף לתפילת ערבית  מניןומי שיש בידו להתפלל בז[. 

מבעוד יום. אבל המתפלל תפילת ערבית ביחידות אין לו שום היתר להתפלל  מניןב

לל מעריב לאחר פלג המנחה הוא לפני צאת הכוכבים, כיון שעיקר ההיתר להתפ

משום טרחה לאסוף שנית מנין לתפילת, ולדעת השולחן ערוך, מי שנקלע למקום 

, רק לפני צאת הכוכבים, אף על פי שהוא רגיל מניןשנוהגים להתפלל תפילת ערבית ב

מאשר ישמור על מנהגו  מניןלהתפלל ערבית אחר צאת הכוכבים, עדיף שיתפלל ב

ויתפלל ביחידות בזמנה. לעומת זה, לדעת הגר"א, עדיף להתפלל תפילת ערבית 

]שו"ע או"ח סימן רלג סעיף א, סימן רלה סעיף א, סימן רלו סעיף ג. בזמנה ביחיד 

התניא כתב בשו"ת סו"ס ז, על כמה עניינים שבהם "נהגו אבות אבותינו כדעת בעל 

תפילת  –המקילין, ובדורות הללו רבו כמו רבו הנוהגים להחמיר", ואחד מהם 

,וראה דברי חמודות על הרא"ש, ברכות פרק ד ס"ק טו ובקצות  ערבית בזמנה

,ג, שמי שמקפיד צדק פסק בחידושים על הש"ס א-השלחן בבדה"ש סו"ס כז, והצמח

 תמיד להתפלל בזמנה, עדיף שימתין ויתפלל ביחיד[.

 



 
 

]כמבואר קריאת שמע, יש יחד, רמ"ה תיבות בג' פרשיות  –ע ביחידות מקריאת ש

וחסרות ג' תיבות להשלים לרמ"ח, כנגד אבריו של במדרש תנחומא קדושים ס"ו[, 

שכל הקורא קריאת שמע כתיקונה כל אבר נוטל תיבה אחת  ]אהלות א, ח[,אדם 

]מדרש  ומתרפא בה, לכן נוהגין שהש"ץ חוזר ואומר ה' אלהיכם אמת בקול רם

הנעלם )זהר חדש רות ל, ג( הובא בב"י או"ח סימן סא ד"ה יש נוהגים, שו"ע סימן סא 

יוצא, הואיל ובזה כל אדם  סעיף ג, שו"ע הרב סעיף ג, וכ"ה בסדור הרב ד"ה בק"ש[,

]מהר"י אבוהב. הובא בב"י סימן סא. רמ"א שם. ושומעין מפיו של ש"ץ ג' תיבות אלו  

 והיינו אפילו אלו שעדיין לא סיימו ק"ש[.

 

אלו ג'  -וחסרון לא יוכל להמנות"  " ]קהלת א, טו[המתפלל ביחידות, עליו נאמר 

. הובא בב"י סימן ]מדרש הנעלם )זהר חדש רות ל, ג(תיבות שחסרו לו ממנין רמ"ח 

יחיד  ,סא ד"ה יש נוהגים, לבוש סעיף ה, שו"ע הרב סעיף ד; סידור הרב ד"ה בק"ש

המתפלל לעצמו יחזיר תיבות אני ה' אלהיכם. ועיין בשער הכולל פרק ב אות ט ופרק 

ואף על פי כן, יש לו תקנה, לכוין בט"ו ווי"ן  לו אות ד. בדי השלחן סימן יט ס"ק סב[.

כוונה ]ב"י או"ח סימן סא ד"ה יש נוהגים, שו"ע סעיף ג[,  יש מפרשים    שבאמת ויציב,

זו שט"ו ווי"ן עולין צ' והן כנגד ג' שמות הוי"ה שכל אחד עולה כ"ו וד' אותיותיו הן ל'.  

שט"ו ווי"ן עולין צ' ועם  ]דרכי משה סימן סא ס"ק א, רמ"א סעיף ג[,ויש מפרשים 

יש  .בכתיבתו וכאלו אמר ה' אדנ"י אמתהקריאה הרי צ"א, כמנין השם בקריאתו ו

]תיקוני זהר תיקון י, הובא בב"י או"ח סימן סא; רוקח סימן שכ; אומרים תקנה אחרת  

שבלי הלקט סימן טו בשם רב דניאל גאון וטעמי רבי יהודה החסיד; מנהיג דיני  

 ]אגור סימןלקורא ביחיד    תפלה סימן לג; רמ"א סימן סא סעיף ג, שו"ע הרב סעיף ד[,

שיאמר אל מלך נאמן לפני קז; שו"ת מהרי"ק שרש לא; רמ"א או"ח סימן סא סעיף ג[,  

הפסוק 'שמע ישראל..' וג' תיבות אלו משלימין למנין רמ"ח תיבות, והן במקום אמן 

ומכל מקום  כי אמן ר"ת אל מלך נאמן, שיש לענות אחר הבוחר בעמו ישראל באהבה,

ק יאמר אמן אחר הש"ץ כשמסיים הברכה כשקורא בצבור לא יאמר אל מלך נאמן, ר

ומנהג הבעל שם טוב ]רמ"א או"ח סימן סא סעיף ג[, וכן נוהגין במדינות אלו 

ותלמידיו, שהציבור מסיים 'הבוחר בעמו ישראל באהבה', יחד עם הש"ץ, ואין עונים 

 [. 11 חב"ד עמוד -]ספר המנהגים אמן 

 

נהג רוב קהילות עדות המזרח, המתפלל ביחידות, ישלימם לעצמו, ויאמר במקום מ

]שו"ת ברכי יוסף סימן שא, בשם המהרח"ו שכן החזן פעם נוספת "ה' אלקיכם אמת"  

נהג האר"י ז"ל; בן איש חי שנה א פרשת וארא סעיף א; שו"ת מנחת אלעזר ח"ב  



 
 

פעלים או"ח ח"ב סימן טו.  סימן כח, שכן נהג בעל הדברי חיים מצאנז; שו"ת רב

בסידור הרב לבעל התניא, וכן בשולחן הטהור סימן סא סעיף א, וגם בקוה"ש סימן 

כתבו, דיחיד יחזור התיבות 'אני ה' אלקיכם', אך אין לנהוג כך, אלא  –יט סעיף כד 

וגם מי שסיים את קריאת שמע לאחר שהחזן אמר "ה' אלוהיכם  למי שקבלה בידו[.

כה"ח סימן  ] ב "ה' אלוהיכם אמת", כדי להשלים לעצמו שלוש מיליםאמת", יאמר שו

]מג"א סימן סא ס"ק    ובתפילת ערבית יכוון באות ו' שבתיבה אמונה  [.טז-סא סעיף טו

או בתיבה 'אמת' שעולה לבדה ג, ועיין במחצה"ש בשם השלה"ק האיך יכוון בה[, 

רות, ועיין במחצה"ש ]מג"א סימן סא ס"ק ג, בשם עשרה מאמ במקום ג' שמות הנ"ל

 .שמבאר את העשרה מאמרות כיצד לכוון[

 

נהגו לברך על הלל, אפילו ביחיד, אלא שעדיף לאומרו בציבור, לצאת ידי  -הלל 

ואם אפשר, יקרא ]רמ"א או"ח סימן תכב סעיף ב[,  הסוברים שמברכים רק בציבור

שניים, אין צריך  םמצוייובעיקר בהודו ואנא, אבל אם אין  היחיד הלל לשניים,

ויש הפוסקים שאין לברך על הלל ]א"ר סימן תכב ס"ק יא[,  להטריח אחריהם ביותר

מחלוקת: יש אומרים שהצבור מברכים עליו    נה]בברכת הלל בראש חודש ישביחיד  

בתחילה לקרוא את ההלל ולבסוף יהללך, והיחיד אין מברך עליו כלל, ויש אומרים 

שאף הצבור אין מברכים, וזהו דעת הרמב"ם וכן נוהגים בכל מלכות ארץ ישראל 

וכל סביבותיה )עיין בבית יוסף שו"ע או"ח סימן תכב סעיף ב( וכך פסק השל"ה 

בענין ברכת הלל בראש חדש יש פלוגתא דרבוותא, יש  -סחים בתחלה( )מסכת פ

אומרים שהצבור מברכין עליו בתחילה לקראות את ההלל ולבסוף יהללוך, והיחיד 

אין מברך עליו, ויש אומרים שאף הציבור אין מברכין עליו לא בתחלה ולא בסוף, 

בהג"ה לברך גם  וכן נוהגין בכל מלכות ארץ ישראל וכל סביבותיה. ורמ"א כתב

יחיד, וכתב ומכל מקום יזהר אדם לקרא בציבור כדי לברך עליו עם הציבור. ונראה 

בעיני שכלל וכלל לא יברך היחיד לא בתחלה ולא בסוף, ואף בציבור קשה עלי 

 לברך, כי ראיות של אותם שאין מברכין ראיות חזקות...[.

 

וקי ה"וידוי" ואת התחנון עד המתפלל ביחידות יכול לומר את פס וידוי וי"ג מדות.

"למען שמך" ביחידות, אך את פסוקי י"ג מידות של רחמים אין לומר בדרך תפילה 

ובקשת רחמים, דדברים שבקדושה הם, שאין נאמרים אלא בעשרה, אבל יכול הוא 

לאומרם דרך קריאה בעלמא ובכה"ג אומרם בניגון ובטעמים, אלא שאז צריך גם 

]שו"ע או"ח סימן תקסה סעיף ה, משנ"ב ס"ק יב.  "רבעים"    לסיים כל הפסוק עד תיבת

ומה שמובא בשם האר"י ז"ל שיש להמנע מלקרוא י"ג מדות ביחיד, ואף לא בדרך 

קריאה בניגון ובטעמים אלא ידלג מ'ויעבור ה'' וכו', ראה מה שכתב בכף החיים 



 
 

וא סימן קלא ס"ק כג, דהיינו דוקא שלא בשעת תפילה, אבל בשעת התפלה גם ה

 יודה דיותר נכון לאומרה ובטעמים כדי להשלים תיקון התפילה[.

 

אין נפילת אפים אלא במקום שיש שם ספר תורה, ויש נוהגים לומר אף   נפילת אפים.

ונהגו בירושלים עיה"ק לומר   ]משנ"ב סימן קלא ס"ק יא[אם יש בחדר רק ספרי קודש  

]ירושלים הוא מקום קדוש ומיוחד  הראש גם במקום שאין ספר תורה  תחנון בהטית

לתפלה שגם בלא ספר תורה שייך לנפילת אפיים כמו במקום שיש ספר תורה, 

וממילא כל אדם הבא לשם צריך לעשות נפילת אפיים אף במקום שליכא ספר תורה 

מר את  ואם אין שם ספר תורה, אז יא שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סימן קכט[, -

]רמ"א או"ח סימן קלא סעיף ב. הטעם שאין המזמור "רחום וחנון" ללא הטיית הראש  

נופלים על הפנים אלא במקום שיש ספר תורה, משום דכתיב במלחמת עי )יהושע 

 רוקח סימן שכד[. -ז, ו( "ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה'" 

 

]משנ"ב סימן תפילות "והוא רחום" שאומרים בשני וחמישי, יכול לומר גם ביחידות 

 קלא ס"ק כ[.

 

]רבינו יונה ברכות כא:; יש אומרים  - קדושה דיוצר וקדושת ובא לציון ביחידות 

רא"ש ברכות פ"ג סוף סימן יח, מגילה פ"ג סוף סימן ז; תשובות הרמב"ם )מהדורת 

, שהקדושה שביוצר א' שבשו"ע או"ח סימן נט סעיף ג[בלאו( סימן שיג; טור ודעה ה

יכול היחיד לאמרה שאינה דומה לקדושה שבחזרת הש"ץ, שאומרים נקדישך או 

נקדש שאנחנו מקדישים אותו, ואין רשאי להקדיש בפחות מעשרה, אבל קדושה של 

ברכת יוצר שאין אנו מקדישין אותו אלא מזכירין הקדושה שאומרים לו משרתיו 

קדושא דסדרא  -ביחיד שאינה אלא כמו סיפור דברים וכן קדושת ובא לציון מותר 

כיון שאינה אלא  ]מאירי ברכות כח: ב"ח סימן קלב; שו"ת ויברך דוד סימן כה[,

]תשובת רב נטרונאי גאון הובאה קריאת פסוקים בעלמא אין בכך כלום, ויש אומרים  

  שו"ת רשב"א ח"א סימן ז[, בטור סימן נט; רמב"ם הלכות תפילה פרק ז הלכה יז;

שאין היחיד אומר לא קדושת יוצר ולא קדושת ובא לציון אלא כשמגיע לקדושה 

]שבלי הלקט סימן   שביוצר יאמר ואומרים ביראה קדוש והאופנים כו' ואומרים ברוך

וטוב לחוש לדבריהם וליזהר  יג בשם ר' ברוך; אגור סימן קב; מג"א סימן נט ס"ק ג[,

]תשובת רב צמח גאון, הובאה בסדר  ניגון וטעמים כקורא בתורהשיחיד יאמרנה ב

רב עמרם גאון; המנהיג דיני תפלה סימן עו; מחזור ויטרי סימן מ; הפרדס סימן סא;  

ח"א סימן ז; תרומת הדשן סימן ח; שו"ע או"ח סימן נט סעיף ג, פמ"ג   שו"ת רשב"א

א"א ס"ד בשם הלבוש סעיף ג, שו"ע הרב סעיף ב; משנ"ב ס"ק יא בשם הגר"א, 



 
 

כפה"ח ס"ק כד, באה"ט אות ה; שו"ע הרב סימן קכה סעיף א; שו"ת לבושי מרדכי 

ות אשכנז לאמרה ונתפש המנהג בקהיל ח"א סימן קסז; שו"ת הרדב"ז ח"ד סימן י[,

 ]רמ"א או"ח סימן נט סעיף ג, שו"ע הרב סעיף ב, משנ"ב ס"ק ג[. גם ביחיד 

 

אנשי מעשה, נוהגים לערוך סדר "תפילת יום כפור קטן"  - תפילת יום כפור קטן

מפני שבראש חודש , [תקנת הר"מ קורדבירו]  ,אש חודשבתפילת מנחה של ערב ר

יהיה לו יום ,  ית תשובה בערב ראש חודש"זמן כפרה לכל תולדותם", והמשתדל בעשי

רשאי לומר תפילת יום כפור היחיד . [ד ס"ק  תיסימן משנ"ב ]ר"ח לכפרה שלימה 

קטן ביחידות, אלא שיש לדלג על אמירת י"ג מידות של רחמים, מהפסוק "ויעבור ד' "  

סימן  ב "משנ]כקורא בתורה  ,לאומרם בניגון הטעמיםהוא  אלא אם כן, יודע ,וגו'

 [. יב ס"ק תקסה. סימן  דס"ק  תקפא

 

 גם לשיטת הפוסקים שיש לנשק את מעיל ספר התורה בפיו –נישוק ספר תורה 

 כף החיים  ;165  ודבשחרית של יום חול עמ  ורהתפר  הוצאת ס  סידור בית יעקב סדר ]

דינים והנהגות  -החזון איש וכן נהג  .שכן היה מנהג האר"י ז"ל - ס"ק זסימן קמט 

ולחבק את ספר התורה בהליכתו ובחזרתו, והיה מנשק את   לנשק –  ו אות ח רק פ

מכל מקום, בעת מגפה, יש להיזהר ולא לנשק בפיו [, תורה עצמו דרך המעיל הספר 

לא ינשק את הספר  ,העולה לתורהאת מעיל הספר תורה אלא ממרחק או בידו, וכן 

מנהגי הרב  - בספר ויעש אברהם או האבנט של הספר תורה ]מטפחת העם 

שמנהגו היה לא להניח לנשק ספר התורה בפה אלא  כתב ,שעהוד מטשעכנוב עמ

הלכות רוצח ושמירת שם נכדו בהגה"ה, שהוא משום דברי הרמב"ם  ביד, וביאר 

; רוק של חולה  שאסור ליתן לתוך פיו מעות שמא יש עליהם הנפש פרק יב הלכה ד,  

שו"ת   -ומטעם זה נהג הגרי"ש אלישיב ; קכג ודעדות לישראל עמ -הגרי"א הענקין 

וכן הדין שלא [.  לנשק הספר תורה בריחוק מעט בלא נגיעה  ,לבמן  יוסף ח"א סי  ישא

לנשק בפיו מזוזה או ספרי קודש לפני ואחרי הלימוד או כשנפל ל"ע על הקרקע,  

 במקומות שרבים ממשמשין בהם, עד יעבור זעם ומפני הסכנה, ובל יאמר שומר

רבני ]מתוך פסק הלכה של הגרחי"א לנדא והגרש"ח רוזנבלט  רע    דבר  עיד  לא  מצוה

. מקור מנהג לתושבי העיר בי"ט אדר תש"פשפורסם  העיר בני ברק שליט"א במכתב  

הגה: יש ישראל לנשק את המזוזה, מביא הרמ"א בשו"ע )יו"ד סימן רפה סימן ב(: "

שם ומוכח בעבודת  אומרים כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה )מהרי"ל 

 ,כוכבים דף יא( ויאמר "השם ישמר צאתי וגומר" )במדרש(. וכן כשיכנס אדם לבית

וכשיוצא לדרך חוץ לעיר יניח ידיו על  -ומוסיף הש"ך )ס"ק ד(  יניח ידו על המזוזה.

כי ט"ל בגימטרי"א כוז"ו. מהרי"ל שם ומביאו   "בשמך ט"ל אטל"ה"המזוזות ויאמר 



 
 

על מנהגי רבו, בעל 'תרומת הדשן'  ביא ס עניין א( מוד ו"ד עמב'לקט יושר' )י. ד"מ

לא נגע למזוזה, אך מסתכל בה,  -)מאחרוני הראשונים(: "וזכורני כשהלך מביתו 

 [.נגע למזוזה", כלומר, רק ביציאה למסע ממושך  -אבל כשהלך מביתו לדרך 

 

חולה בעת ששוררת מגפה, אין היתר להכניס ספר תורה לתוך חדרו של ה -גניזה 

שדורשות להכניס  רפואהיושב בבידוד, בפרט שישנם רשויות במחלה מדבקת ו

 .כזהלגניזה את כל התשמשי קדושה שהיו אצל חולה 

 

אפילו בשידור מכשיר אלקטרטני  דרך  או מגילה  שמיעת קריאת התורה    -שני וחמישי  

 [. ]שו"ת מנחת שלמה סימן ט סוס"ק אחי לא יצא ידי חובתו 

 

יחיד אינו חייב בקריאת התורה, מכל מקום אם אפשר להביא אליו עוד   -חובת היחיד  

 {ופרשת פרה}  תשעה אנשים מותר להביא ספר תורה ולקרא לו, וכל שכן פרשת זכור

 כדי תורה ספר  להביא אין אבל , מו ק"ס קלה  סימן ב”משנ] שהיא דאורייתא

ויכולים לברך על קריאה זו תחילה וסוף, ואחר [,  ביחידות  זכור   פרשת  יקרא  שהחולה

 [.כא סימן ז"חט אליעזר  ציץ ת "שו]כך להחזיר את הספר תורה לבית הכנסת 

 

קריאת התורה  יכול לשמועהמתפלל ביחידות ולא  – קריאת התורה מתוך חומש

בציבור, יקרא לעצמו את הפרשה מתוך חומש, וכן יאמר את ההפטרה ללא ברכה 

]קצות השולחן סימן כה סעיף יד; ליקוטי מהרי"ח סדר קריאת התורה בחול בשם 

[, ויקרא מתוך החומש את הקריאה, אף בימי שני וחמישי או שאר שו"ת מהר"י ברונא

 קודינוב סימן יג סעיף ב[. –]משמרת שלום  ימים שיש בהם קריאת התורה

 

שאין להם ספר תורה לקרות בו, יעמוד אחד   מתפלליםעשרה    -  ספר תורה  עשרה בלי

  קמג   סימן  החיים   כף]מהציבור ויקרא מתוך חומש את כל הפרשה, וגם את ההפטרה  

  קמג   סימן   ב"משנ]  כדי שלא תשכח תורת הקריאה, אך לא יברכו על קריאתו  [,יא  ק"ס

  ג"פמ]ויאמר חצי קדיש אחר קריאה זו, ואת ההפטרה יקראו בלא ברכות [. ט ק"ס

 ההפטרה  לקרות  רשאין  פסול  תורה  בספר   כשקוראין  דדוקא,  א  ק"ס  רפד  סימן  ז"מש

 ברכה  בלא  בחומש  אלא  תורה  בספר   קראו  לא,  ג  סעיף  רפד  סימן  הרב  ע "שו;  בברכות

 יכולים ברכותיה בלא אבל, ברכותיה עם  ההפטרה יאמר  לא, קמג בסימן ש"כמ

 תורה  בספר   כשקראו  ההפטרה  על  לברך   אין,  ב  ק"ס  רפד  סימן  חיים   ארחות;  לאמרה

וכן אדם המתפלל ביחידות ולא שמע קריאת התורה בציבור, יקרא [. חומש או פסול

 השולחן קצות] לעצמו את הפרשה מתוך חומש, וכן יאמר את ההפטרה ללא ברכה

 [.יד סעיף כה סימן



 
 

 

ספר תורה ואין שם עשרה, רשאים לקרות בספר תורה בלי  ויש ל -ס"ת בלי מנין 

הברכות לפניה ולאחריה. אך לא יקראו ז' קרואים, אלא יקרא אחד את כל הסדרה 

מקור חיים לחוות יאיר, שערי ] והשאר ישמעו, ואת ההפטרה לא יקראו בברכותיה

 [.אפרים שער ז סעיף לח

 

נמצאים יחד בבית האב עם הבנים והחתנים שבאופן  - אחים זה אחר זהלשני עליה 

מקפידים שלא לקרוא לבן אחר האב או לשני והיות וואין שם אנשים אחרים,  אחד,

 ק"באה"ט ס, ועיף קמא סמן או"ח סי שו"ע ]אחים זה אחר זה, משום חשש עין הרע 

גיס יעלה לתורה  אואם אפשר שחתן  [.אפילו אם רוצה לעלות אין מניחין אותו - ה

ם אין חשש מדינא, ורק יש שחוששי  בחתןכיון ש  בין האב לבנו או בין שני אחים, עדיף,

צריך  ךכורח ובאופן שאי אפשר, ובעל, [יא ס"ק יאמן ספר חיים להגר"ח פלאג'י סי]

נראה להקל, ומותר לעלות  ןכם , או שני אחים זה אחר זה, גאביואחר לשהבן יעלה 

לעלות, אלא יחוה לו ביד או מו בש אח השניבזה אחר זה, אבל לא יקראו ל תורהל

, הו"ד בגיליון קהת הכהן גראס ש"הגר ]כלל ת שמו ברמז, או יעלה מעצמו בלי קריא

)סימן  במשנ"ב ין עיעלים לתרופה )פרשת לך לך, י מרחשון תשפ, גיליון א'קפז(. ו

שנוהגים שלא לקרות העולה למפטיר בשמו, רק סתם 'יעמוד   דבמקום   (ס"ק כאקמא  

מקום שנוהגים כן  דוקאשיעלו שני אחים זה אחר זה או אב ובן. וזה  מפטיר', מותר 

ל שלא לקרוא בשם, דע ,  לא יעשו כן  ,תמיד, אבל במקום שנוהגים תמיד לקרוא בשם 

 , וירגישו שעוליםגופא הוי היכר טפי, והנוכחים יסתכלו למה אין קורין בשם  ידי זה

לא יוכלו לקרוא  ה,זרי אחה לשני אחים ז שהרי אם לא יקראו[ שני אחים זה אחר זה

ס"ק כב  סימן קמאשער הציון ]ותתבטל מהם ומהחולה הקריאה  קרואיםשבעת הל

שכל החשש משום עין הרע הוא רק  ,  ואמנם יש לומר.  עיף י[משערי אפרים ס  שהביא

שיש שם רק מקום התורה, אבל ב בשעת קריאתים לא קרובכשישנם שם עוד אנשים 

שו"ת  ] עין הרעשל החשש  בני משפחה אחת, האב עם הבנים והחתנים, לא שייך

חתם  מכון ל ידינדפס מכת"י בשנת תשמ"ב ע  - להג"ר דוד אופנהיים )נשאל דוד 

וודאי יש להקל לקרוא בזה אחר זה, אבל לא יקראו  [,ה ד"ה ואל מןאו"ח סי( סופר 

ואפשר  ,ז[מימן ס( אהרן שמואל קידנובר )להג"ר רבי  אמונת שמואל ]שו"תבשמם 

מזכירים   ןכם  שברך, שאז ג  מי  ךכר  לא יעשו אח  ןכם  לקרוא בשם לבד בלי שם האב. וג

 [.קמא ס"ק לב  ימןס ף החיים כ]השם 

 

עשרה שמתפללים יחד, אבל באופן שכל אחד, נמצא מתפלל במרפסת   -שומע כעונה  

ביתו, ואין עשרה שנמצאים יחד ליד הספר תורה, בשעת הדחק, ומדין שומע כעונה, 

הרי שכל אחד העולה לתורה יעמוד במרפסת ביתו, ויברך בקול רם את ברכות 

בקול רם התורה, כדי שכולם ישמעו את הברכה ויענו אמן וכן הבעל קורא יקרא 



 
 

]הגר"מ שטערנבוך ראב"ד ירושלים, על   בספר תורה כדי שכולם ישמעו את הקריאה

לכל העליות אחד לעלות לתורה  ישראליכול או שפי דעת הגר"א סימן מז סעיף ד[. 

יאמר   וקדיש,  שביעי  יהיה  , ומפטירשבאותו יום קריאה, ויברך לפני כל עליה ולאחריה

 ה, משנ"ב ס"ק לג[.קמג סעיף  ימןשו"ע ס] הפטרה ברכת אחרי

 

 לספר הוא שזלזול] אין מוציאים ספר תורה לקריאה במקום אחר - נשיאת הספר 

 קלה  סימן  ע "שו  -  אליו  אנשים   שילכו  כבודו  כי,  לו  שצריכין  אנשים   אל  להוליכו  תורה

,  ד אבות - הבריות על מכובד גופו התורה את המכבד כל. מז ק"ס ב"משנ, יד סעיף

ונכון   [,מביאין  אין  ה"ד  ה"קל  סימן  הלכה  ביאור ]מיהו לצורך חולה יש מקום להקל  [,  ו

 ק"ס קלה סימן א"א ג"פמ]שיקבעו לספר תורה מקום בארון או בתיבה המיוחדת לו 

 תקפד סימן אפרים  מטה; סגי ארון שקובעין כל אלא, דוקא לאו יומים  או יום  - כב

 . איןימים איזה ההוא במקום  ותעמוד -  מג סעיף ט שער  אפרים  שער ; כד סעיף

 שאין כל קודש ארון בתוך  מונח אפילו מסמר  או וו שום  על תורה הספר  את לתלות

 א"רמ] םיומייאו להכינו שם ליום או  [,ג ק"ס מ סימן ב"משנ – מה דבר  עומד תחתיו

 על, ליקוטים , מגור  אמת אמרי; מט ק"ס ב"משנ, כב ק "ס א"מג, יד סעיף קלה סימן

 הפסוק על משפטים  בפרשת י"רש דברי פי על - יד סעיף קלה סימן ח"או ע "שו

 במעת דסגי, כיומיים  שהוא ליום  היא דהכוונה", יומיים  או יום  אם ( "כא, כא שמות)

  - פעמים ' ג בה שיקראו לדקדק והמנהג" - לב סעיף קלה סימן השולחן ערוך ; לעת

'  מג בפחות אבל, הכנסת מבית שיטלטלוהו במה בזיון ואין קביעות מקרי בזה

  ויש ". מקודם  הביאוהו אם  אף בזיון ויש – מיקרי עראי לצורך  טלטולו, פעמים 

 אם  רק תורה ספר  לטלטל היתר  שאין העולם  בפי ששגור  שמה וסוברים  חולקים 

 שולחן  - בהלכה יסוד שום  לו אין מקום  באותו תורה בספר  קריאות' ג לקרות יוכלו

 בשם עז ק"ס כד פרק כהלכתה תפילה ספר ; ב והערה א סעיף רפב סימן שלמה

 משמע   דכן]. וספר תורה של יחיד אין בו איסור טלטול ממקום למקום  [משה  האגרות

 תורה הספר  מביאים  היו תורה ספר  להם  שהיה אלו כל כ"שביוה., ע  יומא' מגמ

  ב"ח ד" יו לב חקרי - לרבים  ויופיו  חזותו  להראות כדי בו וקוראים  ק"לביהמ מביתם 

 קלה סימן החיים  כף; נח סימן  ח "או לשמה תורה ת "שו; ו סימן ח "לאו בהשמטות

 והיו פרטי קטן תורה ספר  להם  שהיה וצדיקים  גדולים  כמה אצל מצינו כן .פ ק"ס

 על נכתב תורה הספר  שיהיה מצריכים  יש אך , מביתם  כשנסעו עמם  אותו נוטלים 

 שולחן בספר  .עח ק"ס קלה סימן החיים  כף - לדרכים  ליטלו אפשר שיהיה תנאי

 החוזה ק"שהגה, כתב, יח סעיף קלה סימן, מקאמארנא א"מהרי ק"להגה טהור 

  משה ה"מו ק"הרה של ידו  כתב תורה ספר  לו היה ל"זצ מלובלין י"מהרי

 משום , הדרך בכל עמו תורה הספר  היה בדרך  נוסע  וכשהיה, ל"זצ מפשעווארסק



 
 

 לטלטל ק"הזוה אוסר  צרה בעת דדוקא ואמר , אחר  תורה בספר  לקרא רצה שלא

  המנחת על ידוע  וכן, להתיר  נהגו כבוד דרך  בו לקרות בשביל אבל, תורה ספר 

ויזהר  [,בידם  תורה ספר  עם  תמיד לנסוע  שנהגו מלובלין שפירא ם "והמהר  אלעזר 

  לנהוג אדם  חייב-סעיף א  רפב סימן ד"יו ע "שו] שלא יניח ספר תורה בחדר השינה

[ ביותר  ולהדרו ההוא המקום  ולכבד מקום  לו לייחד ומצוה תורה בספר  גדול כבוד

 אלא בחדר נעול ושמור. [,שו"ת לב חיים ח"ג סימן מד]או בחדר של נכרי 

 

 יש לשמור על כבודממנין למנין, הרי שבעת שמוליכים ספר תורה  - אופן ההולכה

, ולכן יש להחזיקו בידו בחיקו כנגד לבו, או יטמין אותו בתיבה ויעמיד הספר תורה

ואם אי אפשר בתיבה  [,ו סעיף רפב סימן ד"יו השולחן ערוך ]התיבה במקום משומר 

 אך,  מקור   לזה  דאין  כתב,  ג  ק"ס  טז  פרק  ומשפט  צדקה  בספר ]נוהגים לכסותו בטלית  

ומניח בחיקו כנגד  [,מטונפים  ממקומות  החשש עקב בטלית להצניעו דנהגו כנראה

ויש להדר שילוו את הספר תורה עשרה אנשים [, ג סעיף רפב סימן ד"יו ע "שו]לבו 

  ק"ס  קלה  סימן  החיים   כף;  ע "זי  מזבאריזא  פייבוש  רבי  בשם   בוטשאטש  אברהם   אשל]

 [.עד

 

בעת מגפה, וחל איסור להתפלל בתוך בתי הכנסת,   –ספר תורה אחד לכמה מניינים  

, בכמה מקומות שוניםשהם הרי שמותר לטלטל ספר תורה ממנין למנין אפילו 

 סימן קלה סעיף יד,)מבואר בשו"ע ] ולהחזיר לאחר מכן את הספר תורה למקומו

בבית   חבושבלבד ל הקריאה לשעת תורה ספר  לטלטל שאסור  מט( במשנ''ב ס''ק 

יום ל, ומותר רק אם מביא את הספר אש השנה ויום הכיפורים רלהאסורין, אפילו 

או יומיים קודם, או שמביא קודם הקריאה, ומשאיר את הספר תורה ליום או יומיים 

, שזלזול הוא לספר (ס"ק מז קלה )סימן טעם הדבר מבאר המשנ"ב . אחרי הקריאה

וציין למה . ילכו אנשים אליהתורה להוליכה אל אנשים שצריכין לה, כי כבודה ש

אבל  ,כשאין שם עשרה דוקא (סימן קלה סעיף יד ד"ה אין)שכתב בביאור הלכה 

מותר לטלטל את הספר תורה לכל יהיה ולכן . כשיש שם עשרה חבושים מותר 

שהם אנוסים ולא  ןציבור של עשרה מתפללים, כיוכבר מקומות התפילה שיש שם 

 [.יכולים להתפלל בבית כנסת

 

תלמיד  – לצורך אדם חשוב מבית הכנסת ספר התורהטלטל מותר ל -ם חשוב אד

]שו"ע סימן קלה סעיף יד, , ואף למקום שאינו קבוע שכן זהו כבודו של התורה, חכם

ואם הוא אדם ד"ה ביה"ל נא, -מג"א ס"ק כג, ביאור הגר"א ס"ק כא, משנ"ב ס"ק נ 

 [. חשוב וכו'



 
 

 

לאיזה צד קורא, ואף אם קורא לצד מערב,   קפידהבקריאת התורה אין    -  כיוון הקריאה

היא לכבוד התורה  הההשתחוויעיקר כיון שבזמן הברכה,  המשתחווואף שהעולה 

 [.ומה ה"ד יג  סימן ת"מהדו ב "נו ת"שו עיין]

 

כל יהודי, מכל ארץ מוצא ועדה, יכול לעלות ולקרות בספר תורה, אף   -שונה  כתב

 בצורת השונות שהמסורות משום ]שצורת האותיות בו שונות מהמקובל אצלו 

 על קודש מקורם  ישראל בעם  שונות קהילות בקרב שנתקבלו האותיות כתיבת

 חס  ליפסול יכולה אחת מסורת ואין, הם  חיים  אלוקים  ודברי, נאמנים  יסודות

  מנחת ת"שו; כז ק"ס ב"משנ, לד ק"ס קמג סימן החיים  כף - אחרת מסורת וחלילה

 [.מז סימן ד"ח יצחק

 

מנין אשכנזים שאין ביניהם אלא בעל קורא הקורא בהברה של יוצא  - מבטא שונה

עדות המזרח, יכולים הם לשמוע ולצאת ממנו אף שמבטאו שונה, וכן הדין להיפך 

 כ[. סעיף ה פרק שלמה הליכות; קה  סימן ד"יו דושינסקי ץ"מהרי ת"שו]

 

אם נמצא טעות באמצע הקריאה, ואין להם ספר תורה אחר,    נמצא טעות בספר תורה:

העולה שאצלו נמצא הטעות לא יברך ברכה אחרונה, רק יעמוד שם, והש"ץ יקרא 

ל אחד לעולים האחרים עד תשלום מנין העולים, ולא יברכו כלל, רק הש"ץ יקרא לכ

את הפרשה שלו, והעולה שנמצאת הטעות אצלו לא יסיח דעתו ויקרא בלחש עמהם, 

 שאצלו העולה אם  .כט ק" ס קמג סימן ב"משנ]ובגמר הקריאה יברך ברכה אחרונה 

 ברכות. אדם ללא תורה בספר  לקרא ימשיכו, אחרונה ברכה בירך הטעות נמצא

  או שבת לפני להשיג תורה ספר  עוד שאין יודע  והוא, תורה בספר  לטעות לב ששם 

 שלא לציבור  להודיע  צריך  שאין שהקלו יש, קודש שבת בערב שיתקנו סופר  שאין

 לקרות שהתיר  ודעימיה ם"דעת הרמב על ויסמוך , הציבור  כבוד משום , בו יקראו

 צדק אבני ת"בשו עיין, לתורה לו יקראו שלא וישתדל, בברכה פסול תורה בספר 

 הרב  ע "שו]ואפשר לקרוא אחר כך את ההפטרה בברכותיה    [.בזה  שדן,  יז  סימן  ח"או

 [.ג סעיף רפד סימן

 

יהודי שאינו שומר תורה ומצוות והוא בגדר תינוק  - עליה לתורה לאינו שומר תו"מ

  סימן ח"או איש החזון דברי פי על]שנשבה, במקום הצורך אפשר להעלותו לתורה 

(: קכב  עמוד' )רבינו  ארחות'  בספר   מסופר ,  זו  דעת  ועל.  ו  ק"ס  א  סימן  ד"יו,  יד  ק"ס  פז

 בא  שאם   ר "מו  וענה,  שבת  למחלל  לתורה  עליה  לתת  מותר   אם . .    ר "מו  את  שאלתי"



 
 

  לו   כשיש'  עלי  לו   לתת  שלא  שיקפידו  שמע   ולא,  ורגש  זיקה  עדיין  לו   יש  נ"לביהכ  כזה

 אגרות ת"שו..."; שמחה לאיזו נ"לביהכ כשבא גם ' עלי לו לתת ואפשר , יארצייט

 איסור  ליכא תורה שומרי שאינם  לאלו לתורה לקרא, כא סימן ג"ח ח"או משה

 אחר לענות וצריך , לתאבון עוברין ורק ובתורתו ת"בהשי שמאמינים  מכיון, בעצם 

 עוברי לכבד שאין מצד, לתורה אותן הקורין עושים  יפה לא ודאי אבל, אמן ברכתו

  למחלוקת  לחוש שיש, צ"יא כגון, בזה צורך  כשאיכא רק מזה למנוע  וצריך  עבירה

  שאינו עבירות עובר  דרשע  ודאי נראה" - קעה סימן ב"ח חיים  לב ת"שו; וכדומה

 של  שיטתם   וידועה'".  ז  למנין  ועולה  לקרותו  דמותר  נראה  זרה  ועבודה  שבת  בחילול

 ע"זי מבעלזא א"מהר  ק"והרה, ב"יצי הדברי בעל קלויזנבורג-מצאנז ר "אדמו ק"כ

 ר "האדמו{. בינם  שיח-מדו מפורטת רשימה ישנה - רצ גליון' צאנז'ב} ז"תשי בקיץ

,  בה קראתי באניה כשבאתי: "וסיפר , הקודש לארץ אוניה עם  הגיע  אז מקלויזנבורג 

, עמהם  להתפלל אפשר  אם  לנוסעים  בנוגע  הסתפקתי כי אם . מאד יפה תורה בספר 

 עונה זה ועל". חשבתי אני כן, כשרות בחזקת הוא הרי להתפלל כשבא יהודי אבל

". כשרות חזקת ער  האט דאווענען קימט איד א, אוודאי, אוודאי: "מבעלזא ק"הרה

", דאווענען קימט איד אַ " ש בעובדא כשרות שחזקת משמע  השיחה ומפשטות

 שמכיר מראה זה הרי לתפילה שהגיע  כיון כי, עבירה עבר  זה לפני באם  ואפילו

  עומד שבהיותו : "יג סימן צבי החכם  כשיטת לא זאת  וכל. וחוקיו התורה בנותן

 אלקים אמר  ולרשע ' (טז, נ תהילים ) שנאמר  כענין לתורה לקרותו נכון אין ברשעו

 ה"קל סימן עיין: "ז ק"ס א"א  רפב סימן ח"או מגדים  פרי'". חקי לספר  לך  מה

 כנסת ועיין. עבירה עובר  תורה לספר  לקרוא אם  תורה ספר  קריאת ובהלכות

 וכן, לביישו שלא( תשסח סימן{ )ע "תש} חסידים  ספר  בשם  הטור  בהגהות הגדולה

 משמע, יביישו אדרבה הוא ברור  דאם , הגדולה כנסת וכתב'. כו העריות על החשוד

 לכך  ורגיל  מומר   הא,  אחת  בפעם   לומר   ויש.  עבירה  עובר   תורה  לספר   לקרוא  דמותר 

 לא אם . לקרותו מותר  לעבירות חשוד שהוא ומי: "ד"סל א שער  אפרים  שערי"; לא

ובשבת מוטב [, "בושת עול ידע  ולא בפרהסיא שעושה עבירה לבעל מפורסם  שהוא

 ואף. א"החזו בשם  קכב עמוד  א"ח רבינו ארחות]להעלותו אחרי שבעת הקרואים 

  למת מליטמאות נזהר  שאינו מכיון, הקרואים  שבעת לאחר  לו יקראו כהן הוא אם 

ואם אפשר יכבדוהו  [,לג סימן ב"ח משה אגרות ת "שו -' קדשתו'ו  מצוות בו אין

"אבל אף  - כאמן ח"ג סי או"חשו"ת אגרות משה ] בהוצאה והכנסה, הגבהה וגלילה

לשאר כבודי קדושה דבביהכ"נ כהגבה וגלילה והוצאה והכנסה ופתיחת וסגירת 

הארון אף שאין בהן איסור בעצם שאין בהן ברכה, אבל אין לכבד לכופרים בעניני 

יסור חניפה ממילא כיון שאין ראוי לכבדם קדושה שכופרים בהם, ויש בזה א

בדברים כאלו כדכתבתי בסימן נ"א. ולכן אם אין צורך גדול אסור לכבדם גם 

בכבודים אלו, אבל אם הוא לצורך גדול שיש לחוש שיבא לידי מחלוקת בעיר ויש  

אך כופר שאינו   ,[לחוש להפסד צדקה יש להתיר בשאר כבודים ולא לקראם לתורה"



 
 

 דברי על שמלגלג מי" - לד סעיף א שער  אפרים  שערי]ע, אין לעלותו מאמין ברבש"

 אין בפרהסיא התורה ממכחישי שהוא כיון, האפקורסות דברי לדבר ורגיל חכמים 

 ראבייס בדבר  הנה: "כא סימן ג " ח ח"או משה אגרות  ת "שו"; מנאץ אלא מברך  זה

 יהודים  של  הכנסת  לבית  בשבת  לפעמים  שבאים   וקאנסערוואטיוון  הרעפארמער   של

 אסור הוא לתורה שבקריאה פשוט דבר  הוא. לתורה לקרותם  רשאין אם  כשרים 

 אמן לענות ואין כלום  אינו וברכתם  ולאחריה לפניה ברכה צריך  ת"קה דהא בעצם 

 הוי  כופרים   שהם   דכיון  מטעם   נא -נ  סימן  ב"ח  ח "או  משה  אגרות  בספרי  עיין,  אחריה

, כלל ומלכות שם  בלא כברכה דהויא בעלמא כדברים  רק אצלו השם  הזכרת

  בלא כמו  זה יהיה הא מ"מ, הקהל שומעין וממנו קורא קריאה שהבעל אף וממילא

 ברכה חשיבות  נסתלק כבר  דהא ואחד אחד כל שיברך  שתיקנו מקודם  וגרע , ברכה

'.  כו דלאחריה ברכה קריאתו אחר  בירך  שכבר  אחרי הפסוקים  משאר הראשון של

 ברכתם אין ומדיחים  ומסיתים  להכעיס ומומרין ממש כופרין שהם  הראבייס לאלו

 לאלו למעשה ולכן: "יב סימן( שם ". )כדלעיל לתורה לקראם  בעצם  ואסור  כלום 

 חונכו  שכן מצד בא שכפירתם אף לעולם  לתורה לקרא אין ממש הכופרין

 שם  הרי  מאמינים   שאינם   כיון  פנים   כל  דעל  שנשבו  כתינוק  והם   הרשעים   מאבותיהם 

 שאינה ומלכות שם  כבלא והוא בעלמא כדברים  אצלם  הוא הוא ברוך  הקדוש

 גמור   כגוי  שהוא'  בפרהסי  שבתות  המחלל  וביחוד: " לח  סימן  צבי  חכם   ת"שו".  ברכה

 שיעלה  יתכן  ואיך   ל"ז'  הפוסקי ופסקוה(  ה)  חולין'  ובשחיט(  סט)  בעירובין  כדאמרינן

  ת "שו". מזה גדול הדת מאור  וכיבוי השם  חילול לך  אין והלא בצבור  בתורה לקרות

 בפרהסיא שבת לחלל או זרה לעבודה במומר  מקום  ומכל: "קעה' סי ב"ח חיים  לב

 ויחזור  תחתיו אחר  יעלה, יעלה ואם  עולה אינו לגמרי גוי שהוא וכיון' כו אסור 

 הלוי שבט ת"בשו גם  וראה. ח אות ה סימן ד"ח החכמה בצל ת"בשו וראה". ויקרא

  סימן ג" ח ת"מהדו ומשיב שואל ת"שו - לתורה יעלה לא נימול שלא מי. ל סימן י"ח

 כדי  להעלותו יכולים  נימול לא אונס  מחמת אם  אבל . י סימן ד"ח  יצחק מנחת ; סב

 שעדין העריצים  ממדינות שיהודי, יט סימן ז"ח הלוי שבט ת"בשו עיין, אותו לקרב

 לעלותו יכולים , בשלמות שמים מלכות עול ולקבל עצמו למול ודעתו נימול לא

  ב"ח  משה  אגרות  ת"בשו  עיין,  לנכרית  הנשוי  .לערלות  מומר   נחשב  הוא  דאין  לתורה

 סימן  א"רמ  -   בתורה  לעלות  מותר   ממזר .  גדול  צורך   בעת  רק  להקל  המצרף,  נא  סימן

 דנתחלל, לתורה לעלותו אסור  לוי או כהן הוא ואם . יז ק "ס ב" משנ, ג סעיף רפב

 ברכי - כהן במקום  ראשון אותו מעלים  אין כהן אינו אם  ואף, לוי או כהן מקדושת

אולם, גם לדבריהם, אם הוא נמנע מלחלל בפני רב גדול מתוך בושה,  [..ח ק"ס יוסף

תורת חיים עירובין ]  ומותר להעלותו במקום צורך,  אינו נחשב מחלל שבת בפרהסיא

"דאף שעושה בפרהסיא לפני כל אדם רק שמכסה עצמו לפני הנשיא, בצנעה  -. סט

 מןשו"ת צמח צדק אה"ע סי; שפה ס"ק גמן באליה רבה או"ח סי הו"דקרינן ליה". 

 .[שפה ס"ק ומן  סי משנ"ב ;רנט



 
 

 

עשרה שהתפללו ביום קריאת התורה, ואין עמהם ספר תורה,  - השלמת הקריאה

ולעת זמן המנחה הגיע להם ספר תורה, אין עליהם חובה לקרא אז בתורה להשלים 

 שלא נוטה דעת וכן -  נ סימן ח"או שערים  בית  ת"שו] את הקריאה שבטלו בבוקר

[, עדיף תעשה ואל ושב ההמון בעיני דתמיהא מילתא שהוא במנחה בתורה לקרות

 אצל מצינו שכן]אך רשאים לקרות ולהשלים הקריאה דשחרית במשך כל היום 

,  נא סימן ח "או אסאד י"מהר  ת "שו; ה סימן ח "או דוד גורן ת"בשו כמובא ס"החת

  ת"שו; כח סימן א"ח מאהבה תשובה; במנחה והשלימו, בדידיה שהיה במעשה

 אין שערים  הבית לדברי גם  בעלמא באקראי שהוא באופן -  צב סימן  ב"ח ג"מהרש

אם החסירו את הקריאה בתענית ציבור בבוקר, ועבר חצות, והגיע זמן  [.קפידא

 מנחה, שוב אין לה תשלומים, כי קריאת מנחה וקריאת שחרית אחת היא.

 

אם לא קראו בשבת בספר תורה, בשבת הבאה צריכים להשלים את 

  תיקנו  ה"ע   רבנו  משה  מימות  כי.  א  .ז-ו  ק"ס  ב"משנ,  ד  ק"ס  קלה  סימן  א"מג]הקריאה  

  מצוות  בענין הקריאה את גם  לעם  להשלים  כדי. ב .בפרשיותיה התורה את לקרוא

 שלאחר  איתא(  א"מהגר )  רב  במעשה  .כסידרה  הקריאת  תתבטל  שלא  כדי.  ג  .וחוקים 

 החמיר, אברהם  בן אברהם  פוטוצקי הגרף של מאסרו תקופת בעת מהמעצר  שיצא

וגם את [, שם  שהותו בזמן שהפסיד הפרשיות כל את תורה בספר  וקרא לעצמו רק

ויקראו תחילה הפרשה שדילגו  [.ז סעיף קלה סימן השלחן ערוך ]ההפטרה שלה 

' ה תורת" משום , ח ק"ס קלה סימן ב"משנ]ואחר כך את הפרשה של אותו שבוע 

אם לא הושלמה הקריאה של הסדרה שבוטלה בשבת הבאה, יש דעות  [."תמימה

,  ו  ק"ס  קלה  סימן  ב”משנ]שונות בפוסקים אם רשאים להשלימה בשבת שלאחר מכן  

 בשבת  שבוטלה  סידרה  רק  בשבת  להשלים   אפשר   כי,  אפשר   אי  א"והגר   א"הרמ  לפי

 וערוך גיבורים  המגן דעת וכן ר "הא ודעת, לכן מקודם  שבוטל מה ולא שעברה

 אם   .שבוטלו  הסדרות  כל  של  הקריאה  את  להשלים   צריך   כי,  להשלים   שניתן  השלחן

 סדרות ממילא קוראים  שבוטלה הסידרה קריאת בה להשלים  שרוצים  בשבת

 הבא בשבת קריאתם  להשלים  שרוצים  במחובר  סדרות ביטלו אם  וכן, במחובר 

 זו אחר  זו סדרות אחת בפעם  לקרוא רשאים  אם  דעות יש אחת סידרה בו שקוראים 

 שם  ז"הט דעת וכן ד ק"ס קלה סימן א"המג לפי, שבוטלו הסדרות השלמת לצורך 

 גם  מאידך , יחדיו סדרות שקוראים  מקום  בשום  מוצאים  לא כי, רשאים  אין ב ק"ס

 כדי במחובר  הנקראות הסדרות מתוך  אחת סידרה על לדלג זו בשבת ניתן לא

 דעת וכן מנהגים  הגהות ולפי. לחצאין תקנה אין  כי, סדרות רק הכל בסך  לקרוא

 השלחן  ערוך ,  ב  ק"ס  ט  סימן  א"לד,  קו  סימן  ד"ביו  גבורים   מגן,  ב  ק"ס  קלה  סימן  ר "הא

 סדרות  כמה  לקרוא  איסור   אין  שהרי,  שבוטל  מה  כל  להשלים  צריך   ו  ק"ס  קלה  סימן

 לקרוא מתחילים  שבה בשבת שבוטלה סידרה השלחן. להשלים  ערוך  -  יחדיו



 
 

"  שמות" פרשת בה שקוראים  בשבת" ויחי" פרשת את להשלים , כגון, חדש בחומש

 כלל יש שהרי רשאים  אין, ב ק "ס ז "ט, ד ק"ס קלה  סימן א"המג לפי , דעות בזה יש

 כדי השניה הסידרה לתחילת גם  יעלה הקודמת הסידרה בסוף שעלה אדם  שאותו

, אמנם חומשים  בשני יעלה אחד שאדם  נכון אין והרי, הסדרות את בכך  לצרף

אם דילגו אחד מד'  [.אלה בנסיבות אף להשלים  חובה לשיטת שאר הפוסקים, יש

הפרשיות )שקלים, זכור, פרה, החודש(, אינם יכולים להשלים פרשיות אלו בשבת 

פרשת פרה יש לו תשלומין שויש אומרים  [,ב ק"ס תרפה סימן ב”משנ]שלאחר מכן 

 ע "זי א"חיד להגאון אמת לדוד ספר ]ויקראו בפרשת החודש קודם קריאת החודש 

ופרשת זכור יוצאין בפרשת ויבא עמלק שבפורים, או בפרשת זכור  [, ה אות ט סימן

 [.תרפה סימן א"מג]שבפרשת כי תצא 

 

היודעים שלא יהא להם ספר תורה לקרוא בו  מנין -קריאת הפרשה בימות החול 

בשבת פרשת השבוע, יכולים לקרוא כל הפרשה ביום שני וחמישי בשבוע מלפניו, 

תשובה ]ויקראו כל הפרשה בג' קריאות כדי להשלים את הקריאה עם הציבור 

 [.א"הגריש בשם  גרוסכהו שקבלתי מאת הגר"ש קהת ה

 

ציבור לפני עלות השחר, ובמקום שאי אין לקרוא בתורה ב - קריאה התורה בלילה

 [.קנח סימן א"ח ם "מהרש ת"שו]אפשר לקרוא אלא בהזדמנות זו יש מקום להקל 

 

חדרו רק לעמוד בפתח שיש בכוחו אפשרות  מי - קריאת התורה או תפילה בציבור 

 ז"ח  יצחק  מנחת  ת"שו]לזמן מועט, עדיף שיצא לתפילה בציבור, ולא לקריאת התורה  

 חל אין הדין דמן(, מביאין אין ה"ד יד סעיף קלה סימן) ל"מהביה כן והוכיח, ו סימן

 ומשמע, הכנסת לבית ללכת יכול שאין בזמן, התורה קריאת מצות היחיד על

 ובתפילה, טירחה הוי דלא אף התורה לקריאת עשרה מלהביא פטור  אונס דמחמת

 שהציבור  בשעה  להתפלל  יכוון  אנוס  הוא  דאם (  ט  סעיף  צ  סימן)  ע"השו  כתב  בציבור 

 [. לביתו מנין לאסוף ליה טירחה אם  דהיינו(, ל ק"ס) ב"המשנ וכתב, מתפלל

 

מי שנזדקן וקולו נחלש, ואי אפשר לשמוע ממנו קריאת התורה באופן  - בעל קורא

  ח"חאו צבי  הר  ת "שו] שלא יחסר אף מילה, אין יוצאים הציבור ידי חובה בקריאתו

 [.עב סימן א"ח

 

אדם השומע בעזרת מכשיר שמיעה יכול להיות בעל  - עם מכשיר שמיעה בעל קורא

 [. קיג סימן ב "ח יצחק חתמנ  ת"שו] קורא, ולהוציא אחרים ידי חובה

 



 
 

נכה בכיסא גלגלים יכול לעלות לתורה אף על פי שאינו יכול לעמוד  - כיסא גלגלים 

 [. י סימן ג" ח חיים  מים  ת"שו]

 

חולה או זקן שאינו מסוגל לעמוד על רגליו בשעת הקריאה, יכול,  - קריאה בישיבה

 סימן י"ב; ו סעיף צד סימן ח"או ע "שו]כשהציבור רוצה, לשמש כבעל קורא בתורה 

  ת"שו; קיג סימן  ג "ח ץ"תשב ת"שו ; מח ' סוסי א"פ חולין  ש"יש; א ק "ס א "מג, קמא

;  ח  סימן ז"ח דעת יחוה ת"שו ; ד ק "ס קמא סימן החיים  כף; קיד סימן אריה איתן

 יכלו לא זקנתם  שלעת הדור  גדולי מכמה וידעתי: ל"וז, נז סימן ד"ח אבי  בית ת"שו

 מן  שאחד שעבר  מדור  עוד ושמעתי. לתורה עלו מקום  מכל, רגלם  על לעמוד

 הקריאה בעצמו וקרא תורה ספר  לו  והביאו  עלינו  לא החולים  בבית שהיה הגדולים 

  רבבות  ת"בשו עוד ועיין. ל"עכ. כן שהכריע  הדור  גדול  של פסקו פי על מטתו על

 .[ט סימן ב"ח עזרא שערי ת "שו; גריינמן ח"הגר  בשם  רצג סימן ח"ח אפרים 

 

 

 ברכת הגומל

 

יורדי הים, הולכי  ,ארבעה צריכים להודות ,"אמר רב יהודה אמר רב – החייב

]ברכות מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" 

: 'כל אכל תתעב נפשם וגו' ישלח דברו וירפאם וימלט כא[-]תהלים קז יח  שנאמרנד:[.  

א; חיי  סעיף ריט שו"ע או"ח סימן ] משחיתותם, יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם'

 . ו[ף סעיה ינן סאדם ס

 

חז"ל תקנו להם ברכה: "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב".  -נוסח הברכה 

כלומר, אף על פי שיש בנו חטאים ופגמים שבעטיים אנו עלולים להיחשב 'חייבים', 

בכל זאת הקב"ה גומל לנו טובות ומציל אותנו מן הסכנות. לאחר הברכה אומר 

ימן ריט סעיף ב[, ]שו"ע או"ח סהציבור "מי שגמלך כל טוב הוא יגמלך כל טוב סלה" 

ל שגמלך". לכן, סימנם הוא "חיים" -וכך הוא נוסח אשכנז, ובנוסח ספרד פותחים: "הא

 חבוש יסורין ים מדבר. -

 

ואין   מברכים ברכת הגומל, רק לאחר שנתרפא ממחלה שיש בה סכנה.  -  סוג המחלה

יא הכוונה למחלה מאוד מסוכנת שאחוז גדול מן החולים בה נפטרים, אלא הכוונה ה

שכל שהיה במחלה חשש רחוק של פיקוח נפש, לאחר שמתרפאים צריכים לברך 

המתרפאים ממנה , 'הגומל'. הכלל בזה הוא, כל מחלה שמחללים עליה את השבת

 של סכנת לצריכים לברך 'הגומל'. וכידוע, על כל מחלה שיש בה אפילו חשש ק

מר; טור או"ח סימן ]מאירי ברכות נד ב, בשם יש מי שאונפשות, מחללים את השבת  



 
 

ריט, בשם הראב"ד, רמ"א סעיף ח, וכן נוהגין באשכנז, משנ”ב ס"ק כח; קיצשו"ע 

 סימן סא סעיף א[.

 

מנהג יוצאי עדות המזרח, שכל מי שהיה חולה והיה צריך לשכב על מיטתו אפילו לא 

היה חולי של סכנה, אזי כשיבריא וירד ממיטתו, יברך ברכת 'הגומל', ואפילו על 

יודה לה' ויברך  ,קלה כשפעת, מאחר שהחולה נאלץ לשכב במיטתו, כשיקום מחלה

]שו"ע או"ח סימן ריט סעיף ח; רמב"ן תורת האדם שער ההודאה; שו"ת  'הגומל' 

  הרשב"א ח"א סימן פב; מאירי ברכות נד:[.

 

]חיי אדם סימן סה אם נפל למשכב, לא פחות משלשה ימים  דוקאהחיוב בברכה 

]בן איש חי שנה א, פרשת מעת לעת  דוקאולאו סימן סא סעיף א[,  סעיף ו; קיצשו"ע 

]משנ”ב סימן ריט ובמחלה מסוכנת גם בפחות משלשה ימים יברך  עקב סעיף קז[,

ס"ק כח, כף החיים שם אות מו; שו"ת אור לציון ח"ב פי"ד סמ"ד. מי שנחלה בצהבת 

ואפילו לא עלה [,  'או בדלקת ריאות חזקה לכל הדעות כשיבריא לגמרי יברך 'הגומל

]שו"ת יחוה דעת ח"ד סימן יד. וראה בשו"ת אור לציון ח"ב פרק יד סעיף למיטה כלל  

 מד, שאפילו אם רק התעלף וקם, יברך ברכת הגומל[.

 

אם חלה במחלה שדרך בני אדם לעלות למיטה בשכמותה, והוא התאמץ ולא שכב, 

פינוק, במחלה שדרך רוב לא יברך, וכן להיפך, חולה שהוא איסטניס ושוכב מתוך 

]שו"ת שדה הארץ סימן ז; בירך את אברהם בני אדם לא לעלות למשכב, לא יברך 

 סימן נט סעיף טז[.

 

בכל מקרה שחולה ניצל מסכנה, ללא חשיבות כיצד נכנס לסכנה, חייב   -  סוג המחלה

]מחזיק ברכה להחיד"א או"ח סימן ריט; שו"ת ציץ אליעזר ח"י סימן כה פרק לברך 

 כג[.

 

אין הבדל בין מחלה קבועה הבאה מזמן לזמן ובין שאינה קבועה, ולכן מחלה החוזרת 

לעיתים, יברך כל פעם שמתרפא, שהרי נתרפא לגמרי ורק שהמחלה חוזרת שנית,  

]שו"ת הרשב"א ח"א סימן פב, ח"ז   ונחשב כל פעם כמחלה חדשה וכהבראה מלאה

פצע וצריך סדרת ניתוחים, אם יברך סימן לח; שו"ע או"ח סימן ריט סעיף ח. מי שנ

ראה בשו"ת בנין אב ח"ב   -אחר כל ניתוח וניתוח, או רק בגמר סדרת הניתוחים 

 סימן יט[.

 

אדם ששוהה בידוד, וכל מטרתו היא לוודא שהוא לא נדבק בנגיף, וממילא  -מגפה 

כאשר עברו הימים והתברר שאכן הוא לא חולה במחלה אין הוא מברך ברכת הגומל. 



 
 

לצורך בדיקות  אף אם הוא נדבק מהנגיף חס וחלילה ואף אושפז במרכז רפואיו

 אנמצהוא , הרי שבדרך כלל רוב מוחלט לא מדובר בסכנת חיים, כל עוד ומעקב

 , אלא כמו כל מחלת שפעת וכדומה.רפואית בטיפול והשגחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 מזוזה
 

 חייבחולה ישראל, שם והה נכרי, אין החדר ששמרכז רפואי שהוא בבעלות של 

]ברכ"י יו"ד סימן רפו ס"ק ג, ושו"ת חיים שאל ח"ב סימן כב )החיד"א במזוזה 

מדבר שם על "הלאזיראטו", שהיה מרכז רפואי למצורעים(; שו"ת אבני נזר 

ואם מרכז  חיו"ד ח"ב סימן שפ; מצודת דוד על הקיצשו"ע סימן יא סעיף יד[,

רפואי זה מיועד גם לחולים יהודיים, יש לראות את כל הבנין כמושאל לכלל 

]שו"ת מהרש"ם ח"ו סימן התושבים היהודים שבעיר, והחדרים חייבים במזוזה 

]קונטרס חובת הדר וחיוב זה הוא מדרבנן  מו; שו"ת באר משה ח"ב סימן צה[,

גיע לידי אנטישמיות או מכל מקום אם יעל תשובת המהרש"ם ח"ו סימן מו[. 

לכדי בזיון המזוזה פטור מלקבוע ממזוזה, וכן אם דר בחדר עם נכרי, פטור 

 .אופן דומהממזוזה דלא עדיף מפונדק שפטור ב

 

]שו"ת שבט הלוי אם המרכז הרפואי בבעלות יהודית חייבים החדרים במזוזה 

, מכל מקום ואף על פי שהחולים עושים צרכיהם באותם חדרים  חיו"ד סימן קנו[,

]שו"ת זבחי צדק ח"ב חאו"ח סימן לה; הגר"ע יוסף, אור יש לקבוע שם מזוזה 

תורה, חוברת ה' שבט תשמ"ד; הגרש"ז אויערבך, הובאו דבריו בנשמת אברהם 

כאשר לא ניתן לקנות מזוזות לכל חדרי מרכז [.  6חיו"ד סימן רפו ס"ק א ובהערה  

חדרים שאנשים בריאים דרים שם רפואי בבת אחת, יש לקבוע מזוזות בתחילה ב

בקביעות, ואחר כך לקבוע בשאר החדרים, כי חדרי החולים וחדרי הצוות אינם 

]הגרש"ז אויערבאך, נחשבים כקבועים, שהרי רגילים לשנותם מחדר לחדר 

ולעניין ברכה, יש מי שכתב, שיברך על קביעת ועלהו לא יבול ח"א, עמוד שנד[. 

 שו"ת שבט הלוי חיו"ד סימן קנו[,]וא מן התורה מזוזה, כי חיוב המזוזה שם ה

]הגרש"ז אויערבך, הובאו דבריו בנשמת אברהם חיו"ד סימן ויש שפקפקו בכך 

 [.6רפו ס"ק א ובהערה 

 

אכן, לכל הדעות חדרי הרופאים וצוות העובדים במרכז רפואי חייבים במזוזה,  

 [.א ]נשמת אברהם חיו"ד סימן רפו ס"ק וצריכים לברך על קביעתם

 

]הגאון רבי שמאי גרוס העיד אין צריך לקבוע מזוזה בפתח הכניסה למעלית 

  -ששאל בעצמו את הגאונים הגדולים הגרש"ז אויערבך ורבי בצלאל שטרן 

שו"ת בצל החכמה, אודות ענין זה, ושניהם פטרו את פתחי המעלית ממזוזה 

   גליון נ[. -וישמע משה  עלון תורני –לגמרי 

 



 
 

 

 מקוה

 

אם בשל ריבוי הטובלים ישנו חשש קל מגפה בעיר, כאשר שוררת  –במקוה טבילה 

מי וכן  ו.יש לו להימנע מטבילה במקוה זשגם הבריא שהמקום אינו נקי כראוי, הרי 

שהרי   ,רביםהל מחלה, אסור לטבול במקוה של  שנמצא בבידוד או שיש לו תופעות  ש

ואין להורות   [ספר חסידים אות תרעג]  'לפני עוראיסור '  הוא מזיק לאחרים, ועובר על  

ישתמש בט' קבין של מים,   אלא ,טבילת עזרא היתר בשום אופן גם כשהוא לצורך

כשהוא  כןשל זה, כ למנוע לימוד תורה עקב חלילהוס וח ,יברך וילמד תורה כרגילו

ובמקום שמותר והוא מקום בטוח וודאי, יכול ] רק לתוספת קדושה או לכבוד שבת

היראים לדבר אנשי מעשה,  והגים נ - מעלת הטבילה במקוה לטבול בים או בנהר. 

של"ה הק' שער ) ויום קודם התפילה במקוה טהרה לטבול בכל יום  ,ד' ולתורתו

כדי  ,(מטה אפרים סימן תקפה סעיף א) וכן קודם כל מצוה (האותיות אות טהרה

 , והוא(יסוד ושורש העבודה שער ח פרק א) קדושה וטהרה יתירה יהם להמשיך על

 ראשית חכמה שער האהבה פרק יא אות)  סיוע גדול לידבק נפשו באלוקיו ובעבודתו

 הלב, ולטהרת ט(הבעש" ליקוטים בשם  דגל מחנה אפרים ) הדינים  , ולהמתקת(כב

של הפסוק, לב  מהראשי תיבות ומביא ראיה , של"ה הק' שער האותיות אות טהרה)

, (שו"ת ערוגת הבושם או"ח סימן יט) , ולטהרת המחשבה'('טבל - טהור ברא וגו'

משמרת שלום ) קרבן יתירה יש בה יותר משבנה מזבח לה' והקריב עליו ומעלה

חייא בר אבא א"ר יוחנן, כל  )ברכות טו.( א"ר  'גמדברי המה על פי  ,סימן ב אות ב

ומתפלל, מעלה עליו הכתוב מע שריאת ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק הנפנה

לא סבר לה מר כאילו טבל  רבא יהלמר מזבח והקריב עליו קרבן וכו'. א כאלו בנה

 , והוא סגולה גדולה לרפואת הגוף(שהטבילה במקוה מעלה יתירה יש בה וכו'. הרי

שרוצה   , וכל מי(הרה"ק הדברי יחזקאל  באר יעקב חיים פרשת שמיני בשם )   והנפש

(, שו"ת ערוגת הבושם או"ח סימן יט)  להיות תלמיד חכם בענין זה מותר ואשרי חלקו

עוד אמרו דיש לומר דחייב בה,  (,  משמרת שלום סימן ב אות ב)  והוא ענין גדול מאוד

לכפר   לעצמו, ובעל תשובה חייב בטבילהעושה חשבון הנפש    כיון דבלילה כל אדם 

לקט הקמח החדש ) לו על עוונו עליו, הרי שמיד בקומו בבוקר ילך לטבול ויתכפר 

דברי האור זרוע , על פי ליקוטי מהרי"ח סוף סדר הלכות צניעות; סימן נג ס"ק מו

דבריו הקדושים יש סעד ל פי  העושה תשובה צריך טבילה. וע   דכל,  ברכות סימן קיב

אין מי שלא יכשל   בעונתנו הרבים   מקוה לטבול בכל יום גם מדינא, כיל  ולכיןעל שה

עליהם  תלהתוודו דברים שאסורים מדאורייתא שצריכים  הרע ושאר  בדיבור לשון

האור זרוע צריך  שיטתבקומו הוא בעל תשובה, ולש טרם שכבו ולהתחרט, נמצא



 
 

הטבילה בכל    מגודל ענין  טובוהבעל שם    ז"ל האר"י    דבריגם בטבילה מדינא. ותמצא  

וביותר מצינו שהחמיר בה עזרא (, הלכה יפל הדור יסודו ע  יום וכן אחריהם צדיקי

עצמו במקוה לקדש   תפלל עד שיטבולימד ויל שלא  ולטומאתו,  גופו    טבולשיהסופר  

להיות נמנה לדבר ד' ולתורתו  , וחוב קדוש למי שרוצה(סימן פחאו"ח שו"ע ) עצמו

שאמרו שכל ענין   , עד(סימן ד  שו"ת תורת יקותיאל מהדורא קמא)  וליזהר בטבילה ז

 ממה שלא היו זהירין בטבילה זו שתיקן עזרא קודם  האפיקורסות שירדה לעולם הוא

"נמצא למידין מכאן, שאי אפשר    -  אמור ד"ה במדרשפרשת  מאור ושמש  )  הלימוד

', הרי שבלתי לו לאדם שישיג תכלית יראת ה', אלא אם נזהר בטבילת עזרא וכו

אפשר לידע מה היא יראה, שילמוד ויתפלל ברתת ובזיע, כי אם שיהיה נזהר 

בטבילת עזרא. ואם הוא לומד או מתפלל, ואינו נזהר בטבילה זו, אי אפשר בשום 

אופן להגיע לגופי תורה ומצוות. ואם הוא לומד ספרי קבלה, והוא בלתי טהור, וכו'  

בימים ההם, ולא היו יודעים מיראת הרוממות   ובזמנים הקודמים שהיה דבר ה' יקר 

כלל, זאת היה מחמת שהיו לומדים תורה, ולא נזהרו בטבילה זו וכו', והיה העולם 

שמם, עד שבאו שני המאורות הגדולים לעולם: הבעל שם טוב הקדוש, ואדמו"ר 

הרב רבינו אלימלך נשמתו בגנזי מרומים, והם פתחו שער לה' צדיקים יבואו בו,  

יהרהר אדם שום הרהור תורה עד שיטבול עצמו לקריו, וכו' אבל אותן האנשים שלא  

הרוצים להשיג גופי התורה ומצוות צריכין להיות נזהר מאד בטבילה זו. ועוד זאת 

אנו למידין מסמיכת הכתובים הכתובים 'והודעתם והודעתם לבניך ולבני בניך'  

אפשר ללמוד לתלמידי  וסמיך ליה 'יום אשר עמדת וגו'', שזאת גם כן בלתי

ואנחנו לא נדע איך  ."(לתלמידים ולהכניס בלבם יראת ה' אם אינו נזהר בטבילה זו

 שמ"ה, ר"ת ש'טיפה מ'ריקה ה'דחה, היינו מקוה, כי אי נעבוד את ה' עד בואינו

)קדושת יום טוב פרשת משפטים, ד"ה והלוקים  אפשר לעבדו באמת בלי המקוה

ברכות )  והזהיר בה מאריכין לו ימיו ושנותיו אנא לידו, בשם אביו הרה"ק הייטב לב(.  

 מהר"ש מבעלזא כתב, דלכן אמרו  ובסידור לב שמח בשם חותנו הרה"ק. כב.

יזיק   שיש לו מזג רך, יחשוב לעצמו שהמקוה  שיאריך ימים, מפני שדרך תלמיד חכם 

גדולה   הוא שמירה(, ויחשוש כלל שיזיק לו המקוה , לכך אמרו שיאריך ימים ולאלו

להרה"ק ר' אשר מסטולין  אזהרות קדושות - קארליןמ–בית אהרן ) להכנעת היצר 

 , עד שאמרו על הבעש"ט שזכה לכל מדרגותיו על שהתמיד בטהרת המקוה(אות יח

י המקוה מטהר את הגוף , כ(ליקוטים יקרים להמגיד ממעזריטש סימן קעח) תמיד

, וטבילה במקוה מביא לידי (יושר דברי אמת אות מב)  טוב מן התענית  ויותר   ,והנפש

, וזוכה על ידו להתחכם (ראשית חכמה שער התשובה פרק ו) בהקב"ה דביקות

נועם אלימלך ) מן החטא , ומצילו (כף החיים להגר"ח פאלאג'י סימן ח) בתורה

נפלאות התפארת שלמה אות  ) לפרנסה ולשמחהומסוגל (, אחרי ד"ה בזאתפרשת 



 
 

תהלים בן ביתי להרה"ק ) ישועות , ולכל מיני(בשם הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר , א

 ([.הקדמה כלל ג, מקומארנא ר' אלעזר 

 

ן כגו  או  ,חוליעצמו מחמת  במקוה  אינו יכול לטבול  ו  היושב בבידוד בביתו,    –ט' קבין  

ואמרו שיוכל  ,נתנו חכמים עיניהם וליבםסגרו את המקוה בעת המגפה,  תשהרשויו

 , ויחשב לובמקוה טבילה , במקוםשל מים שאובים לשפוך על עצמו תשעה קביןהוא 

  ; משנ"בסעיף יא שו"ע הרב סימן תרו; טור סימן פח] ממש כאילו טבל עצמו במקוה

לא דרך ועל ידי כלי, , גופול תשעה קבין עאת ה ךישפוש דוקאו. [סימן פח ס"ק ד

. פח ס"ק ד  סימןשנ"ב  מ  ;סעיף יג  אפרים   שו"ע הרב סימן תרו סעיף יא, מטה]  טבילה

ישב בגיגית בבית המרחץ, ואמר לשמשו שיביא   רכות )כב.( מובא שרבי זיראגמ' בב

לו תשעה קבין מים שאובים וישפוך עליו. שאל אותו רבי חייא שהרי הוא כבר יושב  

בתשעה קבין, אמר לו, כמו שארבעים סאה מטהרים בעל קרי רק בטבילה ולא 

(: :כתב רי"ף )ברכות יג. בנתינה, כך תשעה קבין מטהרים בנתינה ולא בטבילה

ן דאמר האי דאמרי ביטלוה לטבילותא בין לדברי תורה בין לתפילה. "איכא מא

ואיכא מאן דאמר הני מילי לדברי תורה, אבל לתפילה צריך טבילה. ולאו טבילה 

דוקא אלא רחיצה בט' קבין. וכתב ר' האיי גאון כיון דגמרא ליכא בהא מילתא, נקוט  

אין מתפללים עד  שאין להם מים ף על פי מנהג כל ישראל, שכל בעלי קריין א

רב האי גאון )שערי תשובה רנ(: "בעל קרי בין באונס בין שלא  ך כתבשירחצו". וכ

ו(: "וכבר בטלה -ההלכה    דפרק  תפילה  )הלכות  הרמב"ם  ך פסק  וכ  ."ט' קבין  –באונס  

גם תקנה זו של תפילה לפי שלא פשטה בכל ישראל, ולא היה כח בציבור לעמוד 

ר שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשרו במים בה. מנהג פשוט בספרד ובשנע

. במה דברים אמורים? בבריא או  "הכון לקראת אלהיך ישראל, "משום )עמוס ד, יב(

 .[פטור מן הרחיצה, ואין בזה מנהג" –בחולה שבעל, אבל חולה שראה קרי לאונסו 

 

ולשיטת ,  מים  ליטר 12.42  שיעור תשעה קבין הוא, לשיטת הגר"ח נאה הוא

 .ליטר מים 21.6החזון איש הוא 

 

 מכלי אחד אלא אם ירצה דוקאהמים בבת אחת, ולאו  לשפוך את כל יש 

באופן שאינו   ,בזה אחר זהנשפכים  אם הם    , אבל רקג' כלים  ל ידייוכל גם להשתמש ע

קודם שיפסיק שפיכת כלי ראשון יתחיל  אם דוקאמפסיק ביניהם כלל, וזה מועיל 

בבת  כלים ג'מאו , מכלי אחדהוא שופך על גופו בין אם על כן, השני.  בשפיכת כלי

שמצרף להטלת  דוקאכל זאת ליזהר לשופכן בלא הפסק כלל. ועליו יש הרי ש, אחת



 
 

ואינו   ,מצטרפים  ן הםאי  ,יותר מג' כליםהמטיל ט' קבין עם  עד ג' כלים, אבל  רק  המים  

 , מטה אפרים סעיף יג[.שו"ע הרב סימן תרו סעיף יא] נחשב לטבילה כלל

 

אלא כיון שכמעט שאי  ,דוקאי אחר ל ידעהמים שישפכו עליו  ורךצ ןאי

י אחר ולא ל ידע מקום שבגופו, לכן לכתחילה יעשנו י עצמו שיגיע לכלל ידאפשר ע

ואם . י עצמול ידלכל מקום מותר אפילו ע י עצמו. אבל מי שיודע שיכול להגיעל ידע

הכובד לא ישפוך בבת אחת, או שיש  ויש לחשוש שמא מתוךהכלי הוא כבד הרבה 

כדי להמשיך  שעוצר את קילוח המים, וצריך להפך הכלי באמצע בו בליטה גדולה

מועיל לטהר, ששפיכת התשעה קבין צריך  הקילוח ובתוך זה הפסיק באמצע, אין זה

סעיף   סימן תרושו"ע הרב  ]  נגרים מהכלי על ראש האיש בלא הפסק כלל  שיהיו המים

 [.יא, מטה אפרים סעיף יד

 

 ידחקלבו, ולא  יעמוד זקוף וב' ידיו מונחים כנגד ,ט' קביןהת בשעת שפיכ

כדי שיבואו המים גם שם, ויזהיר לאלו  קצת חבריוואותם בחיבוק הרבה רק 

מטה אפרים ] המים שישפכו מעל לראשו, ולא מכנגד גופו מן הצד השופכים עליו

פרי ] ולכתחילה יטפיח רגליו מקודם .[סימן פח ס"ק ד; משנ"ב סעיף יג סימן תרו

מקודם, אף שאין המים  אמנם אם לא הטפיחו,  [א מגדים סימן פח משבצות זהב ס"ק 

שערי ב; -שו"ת מאמר מרדכי סימן א] בכך כלום הולכים גם מתחת לרגליו אין

 [.  תשובה סימן פח אות א

 

פח  מן פרמ"ג במשב"ז סי ]עיין צריך שיבואו המים על כל הגוף בבת אחת

שאין צריך שיגיע המים לכל הגוף, אלא העיקר שכל המים יעברו   םמקיליהויש  ,  [א"  ס

תסו באלף למטה מן סי מטה אפרים א;  ק"פח ס מןעי' שע"ת סי] נגד גופו וסביב לו

 [. ג ק"ס

 

בערב ו טבילת עזראבמקוה ללטבול תדיר הנמצא בבידוד ומקפיד  -התרת נדרים 

וכעת אינו יכול לטבול במקוה, אלא להטיל על עצמו ט' קבין של מים, , מועדשבת ו

הוא ו. מסויםוהוא רק לזמן , אינו צריך התרת נדרים מאחר שהוא אונס גמורהרי ש

משום  מקוה כדי שיישאר עליו מי המקוהטבילה במי שאינו מתקלח אחר ל הדין

 צריך ציבורית בהיתר, הרי שהואוהוא טובל במקוה הרי שבשעת המגפה, קדושה, 

]אדרבה עדיף שלא לעשות התרת אינו צריך התרה ש, לאחר הטבילה תקלחכן לה

או"ח  שו''ת חשב האפוד ח''ב סימן נא על פי הדגל מרבבה בגליון השו"ע ) -נדרים 

שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן צג;  ;  ( ובידות נדרים )ס"ק ג(סימן תקפא. יו"ד סימן ריד



 
 

לפי שעה אין  לשנות ממנהגו שאם צריך  -ענגיל ח"ז סימן נ אות א שו"ת מהר"ש 

צריך התרת נדרים, ואדרבה באופן שמצפה לחזור למנהגו אז מוטב שלא להתיר 

לנהוג  כדי שכשיעבור הסיבה יצטרך לחזור למנהגו הקודם עיי"ש, ומותר לו  ,נדרו

)בשם הג"ר אשר עקשטיין(;   שבמצב זה לעולם לא קיבל עליו החומראכך כעת, כיון  

שכל החומרות,  - שו"ת שרגא המאיר סימן קמ; שו"ת שואל ונשאל ח"ה סימן סב, 

 שאין חסידות יתירה ועמא דבר שלא לחשוש להם, אין צריך התרה[.

 

  תשעה קבין על ידי מקלחת,   שאפשר להטילו,  דורנב  הסכמת רוב הפוסקים  -מקלחת  

והמקלחת  ,אף על פי שאין כאן כח גבראופתח את הברז והמים באים עליו, לאחר ש

ולא יחזיקנו בידו, ובדיעבד   ,ולכתחילה יהדר שיהיה המתקן מחובר לכותלאינה כלי.  

כלל,  ברז המים ויעמוד תחתיו בלי שום הפסקאת יעשה, יפתח וכך מותר בכל אופן. 

וצריך לעמוד תחת המקלחת קודם , הרי זה כהרבה כלים דלא מהנים לא כן דא

 שם עד שיהיה ברור לו שכבר נשפך עליו שיעור תשעה ויעמוד, המים פתיחת ברז

]שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן טו ס"ק יא, ח"ד סימן כא; שו"ת שבט הלוי ח"א   קבין

והרבה מן . ויען יוסף או"ח סימן מה ו"ת ; שא סימן לאח"שו"ת קנין תורה סימן כד; 

האחרונים הוכיחו כן מדברי ספר חסידים )סימן תתכח( והתשב"ץ )ח"א סו"ס קא(, 

דאף הראב"ד בשו"ת תמים דעים )סימן סו( שהצריך נתינת תשעה קבין על ידי כח 

גברא דוקא, לא דיבר רק בזמן תוקף תקנת עזרא, ולא בזמן שבטלו לתקנת עזרא, 

זיז את צינור המים בידו על כול להושי מריםאו, ויש דבזה ודאי דאין צריך כח גברא[

וישהה ]עיין ביד רמ"ה סנהדרין עח: דחשיב חציו[, גופו ואז המים באים עליו מכוחו 

 ' רגעים לשיטת החזון אישו' רגעים לשיטת הגר"ח נאה, ודמתחת למים לאורך זמן של  

כלי  ידיל פעם אחת ע  ולכתחילה יהדר למודדו - סימן כאח"ד שו"ת מנחת יצחק ]

 שיעורלמעשה,  . כלומר,שטיהר עצמו יבוודאזה, ובכך ידע  גדול המחזיק שיעור 

בכל   העוצמה של המים היוצאים מהברזמידת  תלוי ב  הזמן שיש לעמוד תחת המים,

לא, א. המים  תחת לעמוד צריך  זמן כמה ,זמן שיעור  לתת אפשר  , ואיבית ובית

כמה   לראותו  שעון,העל    סתכללהו  המקלחת  תחת  כלי  שימת  ידי  על  לבדוק  אפשר ש

 לעמוד צריך  זמן כמה החשבון יעשה זה פי כלי להתמלאות, ועלאותו זמן לוקח ל

 תשעה הטלת של ענין לקיים  כשיעור שצריך  כדי שיפלו עליו מים  זרם המים  תחת

 [.ןקבי

 

של ארבעים סאה, או   בשעת הדחק כאשר אין לו מקוה -  מקוה נטילת ידים במקום 

פעמים,   מ'תשעה קבין לרחוץ בהם או שהוא אנוס ואינו יכול ללכת למקוה, יטול ידיו  

, ויעלה לו כאלו ובכל נטילה על שתי ידיו לסרוגין יכוון כנגד אות אחת משם הוי"ה

טבל במקוה, ויעשה כך רק במקום נקי שאפשר לחשוב בעניני קדושה. וקודם לכן 

יאמר "לשם יחוד קודשא בה"ו וכו' ארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה', ויהי 



 
 

רצון מלפניך ה' או"א שתהא רחיצת ידי אלה נחשבת לי כאלו טבלתי במקוה של 

י מלמטה כך תטהר נשמתי למעלה בנהר דינור ארבעים סאה, וכשם שאני מטהר עצמ

]הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע, במכתב בשם ה' צור עולמים, ויהי נועם" וכו'  

קודש, נדפס בפתיחת ספר חסד לאברהם; הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע, 

בספר דברי יצחק דף לג; בן איש חי, שנה ראשונה פרשת נצבים סוסק"ג, בשם ספר 

וראה   ליעקב; שלחן הטהור סימן פח סעיף ב; כף החיים או"ח סימן עו ס"ק כב[,   אמת

  ', י ה הי ויו יוד' ב"ע  שם  באותיות ויכוין, ירחוץ כך  ואחר ]סדר הנטילה בהערה את 

 ויערה,  פשוטה  י  באות  ויכוין  ימין  יד  על  מים   יערה  ותחלה,  ידיו  שני  על  ואות   אות  כל

,  המילוי  ו  באות  ויכוין  ימין  יד  על  ומערה  חוזר   כך   ואחר ,  כך   כן  גם   ויכוין  שמאל  יד  על

 ואחר  ,י המילו ד באות ויכוין ימין יד על חוזר  כך  ואחר  ,כך  שמאל יד על כך  ואחר 

, כולם   וכן  המילוי  י  פשוטה  ה,  האותיות  שאר   כל  זה  דרך   ל  ע   וכן,  כך  שמאל  יד  על  כך 

 עשר ימין  יד על יערה כך  ואחר {, בסירוגין} פעמים  עשר  יד כל על מערה ונמצא

 ראשון  בפעם   פשוטה  י,  פעם   בכל  אחת  אות  ל"הנ  אותיות  עשר   ויכוין  רצופים   פעמים 

 עשרה כן גם  שמאל יד על יערה זה דרך  ועל, האותיות שאר  וכן שני בפעם  המילוי ו

 והנותר בציון הנשאר  והיה": יאמר כך  ואחר  .כך  כן גם  ויכוין, רצופים פעמים 

  בנות   צואת  את  אדני  רחץ  אם.  בירושלים   לחיים   הכתוב  כל  לו  יאמר   קדוש  בירושלים 

 ואחר(.  ד-ג,  ד  הוישעי" )בער   וברוח  משפט  ברוח  מקרבה  ידיח  ירושלים   דמי   ואת  ציון

 מטהרין אתם  מי לפני ישראל אשריכם  עקיבא רבי אמר ": (ב, פה יומא) זה יאמר  כך 

 מים  עליכם  וזרקתי" ) כה, לו יחזקאל) שנאמר , שבשמים  אביכם  אתכם  מטהר  ומי

, יז ירמיה( ואומר , "אתכם  אטהר  גלוליכם  ומכל טומאותיכם  מכל וטהרתם  טהורים 

 את  מטהר   הוא  ברוך   הקדוש  אף  הטמאים   את  מטהר   מקוה  מה',  ה  ישראל  מקוה( "יג

 הרב צוה כך . )לאברהם  חסד ספר  בראש קודש מכתב נדפס כאן עד(".ישראל

 ברכות מגמרא המימרא זו  לעיל שנכתב רצון יהי אחר  שיאמר  ה"זצל מטשרנוביל

  ונוטל הנפנה כל יוחנן  רבי אמר  אבא בר  חיא רבי אמר ל: ""ז י"רש פירוש עם  .(טו)

  מזבח  בנה  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה,  ומתפלל  שמע   קריאת  וקורא  תפלין  ומניח  ידיו

 סבר   לא  רבא  ליה  אמר ,  'כפי  בנקיון  ארחץ( 'ו,  כו  תהלים )  דכתיב,  קרבן  עליו  והקריב

 דכתיב,  י"רש  ופירש,  כפי  ארחיץ  כתיב  ולא  'בנקיון  ארחץ'  דכתיב  ,טבל  כאילו  מר   לה

 לומר , אתי לדרשא, כפי ארחיץ כתיב ולא הגוף כל ארחץ משמע  בנקיון ארחץ

 קטן בספר הוסיף כך ( :ל"עכ, גופו כל טבל כאילו כפים  רחיצת שכר  עליו שמעלה

וכל זאת נעתק .  מצורע '  פר   זהב  מנורת  בספר   ביחד  הכל  כך   והעתקנו,  ישרות  הנהגות

' הק בשל״הוראה עוד בעניין זה . כ אות  יתרו' פר  התורה על ט"בעש ספר  מתוך 

 פסק שלענין אף באיגרת הרמב״ם כתב ל:"וז  כתב לא(, אות  מצוה תמיד )נר  מסכת

 והיה טהרה ימיו כל נהג בעצמו הוא מקום  זו מכל לטבילה דבטלוהו פוסק ההלכה

איזה  מחמת כן לעשות יכול שלא ומי, הוא טהור  איש בודאי שעושה כן ומי, טובל

 אמר  (.טו ברכות(קורא  היה בפרק דאיתא הא רחיצה בשעת בלבו יחשוב מניעות



 
 

 קריאת  וקורא תפילין ומניח ונוטל ידיו הנפנה כל יוחנן רבי אמר  אבא בר  חייא רבי

 דכתיב קרבן עליו והקריב מזבח בנה הכתוב כאילו עליו מעלה ומתפלל שמע 

 ליה סבר  לא רבא ליה אמר   ה׳, מזבחך  את ואסבבה כפי ארחץ בנקיון ו( כו, )תהלים 

  בנקיון דכתיב ארחץ י"רש פירש, ארחיץ כתיב ולא ארחץ דכתיב טבל מר כאילו

 שכר  עליו  שמעלה  לומר   אתי  לדרשה  ,כפי׳  ארחיץ  כתיב  ולא  הגוף  כל  ארחץ  משמע 

 עצמו את טובל שאינו על שמצטער  ומי, כאן עד כל גופו טבל כאילו כפים  רחיצת

 טובה הקב״ה  ומחשבה  טבל  כאילו  היא  הרי  אז  שרוחץ  בשעה  טהרה  ומתלבש ברוח

 ( כתבב  ףסעי  פח  סימן)  מקאמארנא  ק”להרה הטהור   שלחןבספר    .למעשה  מצרפה

 ולזהר, לטבול מצוה אבל, עזרא מתקנת  זהו קדושה דבר  בכל אסור  קרי בעל :וז״ל

 מרן פסק כך , גדול ודוחק  מאונס  לא אם  עליו  טומאתו  בעוד קדושה דבר  יאמר  שלא

 ואם ,  חתאעם  פ  בהכרח  שיטבול  ודוחק   באונס  אף  מאד  הזהיר   הבעש״ט  ומרן,  האר׳׳י

 לירחוץ  רחיצה  זללה״ה  הריב״ש  מרן  תיקן  פנים   באין  מקוה  נמצא  שלא  במקום   הוא

ר ואח פעמים  שני  ה״י וי״ו ה״י ד"יו בסדרן אות  בכל ולכוין בדילוג רחיצות עשרים 

 בהערות ועיי׳׳ש), שמאל על וכן ה״י וי״ו  י"ה ד"יו  ויכוין ימין על פעם  עשר  ירחץ ך כ

  אמת בספר כפי המובא , מקוה במקום  ידים  לנטילת סמך (. וישנו ג אות וציונים 

 מרבני  אחד רבא מגברא שמעתי ואני ( וז"ל: קי״ז עמי  אמת שפת טרסבקונ) ליעקב

, לעד  יאיר   נר״ו  נחמד  יהודה  כמוהר׳׳ר   המופלא  הרב  מעלת  תו׳  טבריא  עה״ק  עירינו

  ממה והוא, טבילה במקום  עולה ידים  דנטילת, התורה מן נאה סמך  לזה שהביא

 שטף לא וידיו  הזב בו יגע  אשר  ״וכל הזב בטבילת מצורע  בפרשת הפסוק שאמר 

  ומה וכו׳ מטומאתו טבל שלא בעוד במים  שטף לא וידיו ז״ל ופירש׳׳י וכו׳" במים 

 בהדיא הרי וכו׳ ללמדך  ידים  שטיפת בלשון זב של גופו טבילת הכתוב שהוציא

 לטבילה רחמנא מדאפקיה טבילה במקום  עולה ידים  דנטילת התורה מן אסמכתא

 לרבינו לו יצא ומכאן טבילה במקום  עולה ידים  דנטילת למדנו ידים  נטילת בלשון

  ת "בשו  .תוארה  וזה  ודפח׳׳ח  ישק  ושפתים   נר״ו  דבריו  אלו  הטבילה  של  זה  תיקון  ז״ל

 חיים  מים  באר  לו  שיש השואל שם  ששאל בדבר   (ג מןסי ישרים  סוד  ד"ח) פעלים  רב

 ותירץ, בו ידיו את לטבול יכול אם , אונס מפני למקוה לילך  יכול ואינו ביתו  בתוך 

 חיים מים בבאר  ובפרט, מנטילה עדיפא ידים  דטבילת זה לענין ומר לש י דאדרבה

 כל דירחץ כתב (פח סי קמא) אברהם  באשל. כנודע  הזב לטהרת המוכשר  מי שהוא

  קדושתו בספר  .דע״ב יודין ד׳ רמז ל ידיע , הטבילה מעין שיעלה ויכוין פעמים  ד׳ יד

  צונן מאוד היה מבערגסאז פאללאק אברהם   רבי של חתונתו דביום  הביא אהרן של

 ,יעשה מה ל"זצ מבעלזאא "המהר  חגרו  אביו אז ושאל למקוה לילך  יכול היה ולא

, וראה גם ימינו יד על חתאם פע עוד ר כך ואח פעמים  י׳׳א  יד כל שיטול  לו ואמר 

אור הצפון קובץ מב,  ובירחון התורני ספר 'הליכות הצדיקים' על מקוה )עמוד כ(, ב

 עת בכל ל"זצ ל 'איציק רבי ק"שהרה וידוע  .תמוז תשע"ב, מדור 'עדות משמיעות' 

, )העלמעץ ט"יו . וראה בספר בטהרתזה סמך  על פעמים  ג"י ידיו נטל כ"מביה שיצא



 
 

 אפשר  שאי  מי  כי  מ(  )אות  שלום   בשם מבשר   שמעתי  ג(  אות  יב  סעיף  סימן פח  יח  חלק

 פירש״י  עם   גמרא  דפים   שני   ילמוד  קודם התפלה }לתוספת טהרה{  במקוה  לטבול  לו

 סאה מ׳  מקוה ששיעור  ידוע כי לפענ״ד וביאורם  מקוה טהרה במקום  לו ועולה

  והוא  את עצמו האדם  יטהר  ובה לוגין תתק״ס מקוה שיעור  נמצא לוגין והסאה כ״ד

  אלול )חודש הבני יששכר  וכמ׳׳ש, בתתק״ס בטילה דברי׳ הירושלמי על פי דברי

 עם גמרא דפים  בשני ע״כ, עולה תתק״ס תלמו״ד פעמים  ב׳ והנה סה(' או א׳ מאמר 

  סוד  שהוא הדע״ת ומ״י התלמו׳׳ד ים  של בתתק׳׳ס לוגין  טובל נמצא פירש״י

 כיון וז״ל )הלכות מקוואות פרק יא הלכה יא( הרמב״ם  וכמ״ש ,והטהרה הטבילה

  במ״י הדע׳׳ת   נפשו  והביא  היצר הרע   של  רעות  העצות  מאותן  בלבו לפרוש  שהסכים 

הנה  .תשבחן  אימר  קדישא אנא יקירא ולשמי׳ רחיץ אנא בי׳ ומקיים  כאחד טהור 

קודם התפלה  וה }=קפה באידיש{ עם חלבמרגלא בפי חסידים לומר דשתיית ק

בספר  .בבוקר הרי היא במקום מקוה, כי חלב גימטריא מ׳ ועם אותיות קוה, הם מקוה

אור ישראל כתוב, ומטו בי מדרשא בשם הרה"ק ר׳ לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע 

מקודם את החלב ועליו הקפה, ״דאנו מכוונים חלב בגימטריא מ׳   להקפיד לתת

וביחד עם קוה מרמז למקוה״. פעם אחת גזרה המלכות גזירה על קפה תה וסוכר, 

, רזה משום שהרבה גדולים אסרו אתזל ונענה הרה״ק החוזה מלובלין זצ״ל ע 

ין לשתות קפה עם סוכר קודם התפלה, ומינה כמה גדולי ישראל שיהיו כבית ד

ואני   :ובספר אהבת וסגולת ישראל כתוב וז״ל ה.כדת, ובטלה הגזיר  הוהתירו השתי

לנותן לפעמים כמה דאפשר, ובסבר פנים יפות קוה   דוקאהשפל אומר בס"ד היינו 

להנצרכים לבן עירו ולעוברי אורח, אבל לא כשהוא שותה בעצמו עם הבני ביתו  

להנצרכים לזה, וכן אין אמור  בהרחבת הדעת, ואינו קורא לפעמים בטיב על קוה

ואחר כתבי  ה.י אונס בקלקול המקוה וכדומל ידהנ״ל אלא שמניעת הילוך למקוה ע 

בשם הרב הקדוש מוה׳ אברהם יעקב  ,בנין שלמה או"ח ג פרהנ״ל ראיתי בס

ומרומז להנ״ל, ואני ההדיוט רמזתי  ,מקוה ע״כטריה  מסאדיגורא זי״ע גומל חסד גימ

כה בבוקר במשנה אלו דברים כו׳ וגמילות חסדים והשכמת זה דאנו אומרים בהבר

 דרש,המת  י אונס אינו יכול לטבול במקוה קודם הילוך לביל ידהיינו ע    ,ת המדרשבי

יקיים גמ״ח בנתינת קוה כנ״ל, ויותר ויותר גמ״ח, והוא במקום מקוה כהנ״ל, גומל  

כוס חמין קודם התפלה מזכך ומטהר  תובחסד נימי מקוה, ובשם הבעש׳׳ט זי״ע כ

אח המחשבות ע׳׳כ, והנותן להעוברי אורח שטרודים בטרדת הדרך כוס חמין קודם 

 (דף כח)יש לציין מה שכתב בהדרת קודש  כ.התפלה בוודאי מזכה הרבים בזה, ע"

בשם הגה״ק בעל ״אמרי שפר״ מדאראג זי׳׳ע שאמר לבאר  ,בשם הגה״ק מנאסויד

 ריאת שמע,כל הנפנה ונטל ידיו ומניח תפילין וקורא ק (טו.) דברי חז׳׳ל בברכות

ארחץ  (ו, תהלים כו)מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן דכתיב 

רבא וכו׳ כאילו טבל וכו׳, ולכאורה  מר ליהא ,'בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה

היינו אם אינו )ה במאי קמיירי, אם צריך לפנות מאי רבותא הא זבח רשעים תועב



 
 

, ואם אין צריך לנקביו האיך אפשר לפנות, אלא על כרחך קמיירי (מפנה ומתפלל

 ל ידי זהשעושה איזה פעולה שיוכל לפנות, והיינו ששותה קאווע על כוונה זו שע 

יוכל לפנות, וזה כאילו בנה מזבח וכו׳ וכאילו טבל, וסיים על זה הגה״ק מנאסויד ז״ל  

להרה"ק מפאפא )בשו״ת ויען יוסף    ".די חכמים צריכה לימוד"שיחת חולין של תלמי

להיות שליח ציבור בימים נוראים  ל עצמוכתב תשובה בענין אם נכון לקבל ע  (זי״ע 

במקום שאי אפשר לו לטבול קודם התפלה, וכתב הנה אם ידע אינש בנפשיה 

סידים , אף דהאידנא חם טובלהשמר מהרהור שאינו הגון, די לו בטבילה של ערב יו

בת ערוגות הבושם ואנשי מעשה שוינהו עלהו כחובה לטבול ביומו ועיין בתשו

דקאמר לא סבר לה מר כאלו טבל .( טו)דיש לו מקור בגמ׳ ברכות  ט(י מןחאו״ח סי)

צבי יש   במקום אונס מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה, ובלקוטי כל מקום מ

 כתבשו בתחילתו כוונת רחיצת ידים שיהא עולה במקום מקוה ומה טוב לעשות כמ

  ועובדות  סיפורים   חיים   הליכות  בספר .  שם מבלי אמירת הכנוות המבוארות שם בפה

 לילך שרצה פעם אירע  יו״ט, במוצאי כתב פט( עמוד(זי״ע  מריבניצא מהרה״ק

 להיכנס בתוך   שאפשר   צדיקים   שם ב  אמר   אז  מוכנה,  המקוה  היתה  אולם לא,  לטבול

 עקיבא  א׳׳ר   ה׳  מקוה ישראל  יומא(  מס׳  )בשלהי  המשנה  דברי  את  ולומר   יהודים   עדה

  טבל  כאילו וייחשב, ישראל את הקב׳׳ה מטהר  אף הטמאים  את מטהר  מקוה מה

 ונכנס, עיגול ויעשו חבירו יד את אחד שיאחז אל הנוכחים  רבינו צוה ואכן, במקוה

דברי  את אומר  שהיא תוך  כמה פעמים  וקומתו ראשו והרכין העיגולבתוך  רבינו

 מקרים בעור  וכן עשה, מקוה״  פיינע  א געווען דאס  איז! אה" דבריו וסיים , המשנה

 עצמו את רבינו העמיד ,כך כשעשה ולפעמים , במקוה לטבול יכולת לוה הי שלא

 הזהב  רביד  בספר   יןועי  .הנזכרת  המשנה  את  ואמר   ראשו  את  והרכין  מהעיגול  כחלק

, שכן איתא (עג)מכתב  מובא במכתבי תורה להאמרי אמת  . בויקרא  ד׳׳ה  ויחירשת  פ

לתוספת  שכשאינו יכול לטבול במקוה. בכתבי אביו השפת אמת בשם היהודי הק'

, ילך ויטבול בים התלמוד, וילמוד דף גמרא. כן מובא בשם כ"ק מרן מהר"ש טהרה

ספר פה )  כמו מקוה ומטהר  ,חינת מקוהכי דף גמרא עם רש"י הוא במבעלזא 

מלובלין שאם אינו יכול לילך למקוה, יתן צדקה ויהיה החוזה מקובל מ (. ואליהו

 [.(צג  חמדה גנוזה ח"ב דף)נחשב לו כמקוה 

 

סופר שהזמנו אצלו סת"ם, ובתנאי שכל יום לפני הכתיבה, עליו לטבול   –סופר סת"ם  

 ולא עזרא לטבילתמועילה ' ט בשפיכת או שאובין במים טבילה, כיון שדוקא במקוה

שו"ת    ;אמרי פינחס להרה"ק מקאריץ חלק סדר היום אות קפב  עיין]  קדושה  לתוספת

מועילה   'ט  בשפיכת  או  שאובין  במים  שטבילהאומרים    ויש  [ממן  סי   ח״ט  צחקית  מנח

 שו״ת הכיפורים;יום  ערב דיני קכב מןסי התשב״ץ פר בס יןעי] קדושה לתוספת גם

של"ה הק' מס' יומא פרק   ;לשמה  תורה  בהבתשו  חי  איש  בן;  טוימן  סי  נפתלי  תפארת

מעבר יבק חלק אמרי נועם ; מח ודלקט יושר מתלמיד התרוה"ד עמ ;נר מצוה סי"ד



 
 

מבעלזא, שהורה לפעמים למי  ויש להביא ענין מופלא מכ"ק מרן מהר"א. פרק יח

שהיה אנוס ונבצר ממנו לטבול במקוה, שיעשה סדר נטילת ידים במקום מקוה, 

באופן שירחץ את הידים י"א פעמים, תחילה יד ימין י"א פעמים, ואח"כ יד שמאל 

י"א פעמים, ואח"כ שוב פעם אחת על יד ימין, ויעלה לו במקום טבילה במקוה. מובא  

, ועי"ש שצוה כן לחתן ביום חופתו שלא (כ  ודעמ)ים' על מקוה  בספר 'הליכות הצדיק

חש בטוב והיתה לו חלישות הדעת שלא היה יכול ללכת למקוה, והורה לו מרן ז"ל 

שיעשה הסדר הנ"ל ויעלה לו במקום טבילה במקוה. וכן הובאה עובדא באור הצפון 

 [.קובץ מב, תמוז תשע"ב, מדור 'עדות משמיעות'

 

גם כאשר נוטל ידיו לשם טהרה, יקפיד לרחוץ פניו ידיו ורגליו  –יו פניו ידיו ורגל

"מצוה לרחוץ. הגה: כל גופו, ואם אי אפשר לו ירחץ   –סעיף א    שו"ע סימן רס]  בחמין

רחיצת ידים ורגלים בחמין  " -: שבת כה. )טור( פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת"

ערבית רשות, ואני אומר מצוה, מאי מצוה, דאמר רבי יהודה אמר רב כך היה מנהגו  

מין ורוחץ פניו ידיו  של ר' יהודה בר אלעאי ערב שבת מביאים לו עריבה מלאה ח

ורגליו ומתעטף ויושב בסדינין המצוייצין... נשיתי טובה אמר רבי ירמיה זו בית  

יתרו פרשת ) ילקוט ראובני"; המרחץ, אמר רבי יוחנן זו רחיצת ידים ורגלים בחמין

וזה סוד רחיצות במים חמין בערב שבת שצריך לכוין בסוד    -  (ד"ה ידוע כי רע הגמור 

ממשיך עליו הקליפות גורמים לו שמשכח תלמודו מפני  שלהבת י"ה מי ש

שמחשבים עיון השכל ג' קליפות הנ"ל מקבלין מהנג"ה ומפתים אותה שתגנוב מן 

 מהר"ל; הקדושה ותתן להם ואז מטמאים כל החיצונים העולים ושולטים בעולם 

בה ולרבי יוחנן זו רחיצת ידים ורגלים בחמין, שזהו טו" - (:חידושי אגדות שבת כה)

יותר, כי הרחיצה של גוף אינו טוב גמור, כי הוא גם כן סלוק הצער שאם לא ירחץ 

הוא בענוי, ואין זה גדר הטוב בלבד. ולא נקרא טוב כאשר יאכל וישתה, מפני כי 

האכילה והשתיה לסלק הצער מן הרעב, וכן הרחיצה כי מי שהוא בלא רחיצה הוא 

וב גמור, ואין בזה סלוק צער כמו שהוא בצער, אבל רחיצת ידים ורגלים בחמין הוא ט

ז"ל   ומשמע מכתבי הקודש דהאר"י" – (שבת ד"ה ובכנפי יונה) של"ה"; במרחץ

שהטבילה תהיה סמוך לקבלת שבת, וכן רחיצת רגלים בחמין, כי גם ברחיצה יש 

סודות, ומצאתי בכתבי הקודש שלו בזה הלשון, ומה טוב ומה נעים שבכל ערב שבת 

וערב יום טוב ירחץ רגליו במים חמין, לפי שהשכינה רגליה בחול יורדות מות  

ות נצ"ח הו"ד יסו"ד בגדול"ה ובשבת מעלה אותם אז למעלה ונכללים בשלשה ספיר 

גבור"ה ת"ת, וכן בכל העולמות, בסוד שבעה. וזהו שאמר רחצתי את רגלי איככה 

אטנפם ברדת למטה לקליפות. וטעם מים חמין בערב שבת עם מוצאי שבת בס"ה  

דשלהובה עולה בערב שבת מגיהנם עם נפשות הרשעים הנכנסים בגן עדן, ויכוין אז 

צה והטהרה בשם סנדלפון אשר הוא סנדל לרגלי שכינה בנגיבת רגליו אחר הרחי

ערב שבת כאשר מתקשט עצמה לזיווג ליל שבת, ואז רוחצת רגלי שכינה, ואחר 



 
 

רחיצת המנחה היא לסנדלפון ברגליה ליכנס לפרגוד לזיווג, אחר אשר ירחץ רגליו, 

היה האדם ערב שבת במים חמין, כאשר ילבש בגדיו הטובים, ובפרט אם יהיו לבנים י

 [."יותר טוב, כמו שביארנו בסוד ד' בגדי לבן...

 

עליה לדחות את טבילתה עד שתותר ,  להיות בבידוד  צריכהשגם בריאה    –ליל טבילה  

אסור לשמש , נפסק שדף תקעד סעי מןסי, יב ףרמ סעי מןאו"ח סי ]שו"ע  יציאתה

סעיף יב( ומקורו    רמסימן  , וכתב הרמ"א ).(יא)גמ' תענית  ממטתו בשני רעבון, והוא  

בשאר צרות כרעבון. ונחלקו האחרונים מהו שאר  וא הדיןדהתענית, ירושלמי מה

בצרות שהם כרעבון או בכל צרות איירי. העולת  דוקאאם הכונה , הצרות כרעבון

מן ו( כתב שזה כגון אלו שכתב המחבר בהלכות תענית )סי ק" ססימן רמ תמיד )

גם כשהכותים באו לערוך )סעיף יג( עו( שגוזרים עליהם תענית, ושם מוזכר קת

, וכנגדם בשיירי כנה"ג  (יב יףסע )סימן תקעו מלחמה עם ישראל, וכן דעת הלבוש 

כתב שכונתו רק צרות דומיא דרעב כגון על ירקון ועל שדפון ועל החסיל והארבה 

מן סי)ֶבר וכדו' לא, והשעה"צ  והמזונות שכל אלו דמו לרעבון אבל בצרות אחרת כד ֶ 

ששאר צרות שלא נזכרו   ש אומריםהעתיק לשיטה זו, ועוד צירף שם די  (ח  ק"תקעד ס

כתב  ןכל בגמ' )דהיינו חוץ בשני רעבון לחוד( הם רק מידת חסידות בעלמא. וע 

 מןסי)"ב  שנבמ  יין עודיא( דבליל טבילה יש להקל בזה. וע   ק"תקעד ססימן  "ב )שנהמ

בבידוד,  שצריך להיות בעל .אם יצרו מתגבר עליו יש להקל בכולם ש ( רמ ס"ק מו

ל ידי שע  א. -משום שחששו ליתן לה לטבול,  יש מהפוסקים , ת אשתולענין טביל

 .מהנגיףאולי גם היא נדבקה  . ב.לידי קירבה ובעלה בבידוד ולא יבוא ר יישא זה,

הצעת המיטה, כשבעלה בבידוד הוא באותם ימים המלאכות שהיא יכולה לעשות 

 .[אינו מצוי כל כך  כיהו ובכל גווני שלא בפניו שרי, ומזיגת הכוס בלא

 

 :בנים{ לו שאין מי: }פירוש בנים לחשוכי אלא רעבון מ בשני"בתשה אסור –פרישות 

 ואסור  רעבון  בשנת  עצמו  אדם  להרעיב  מצוה-סעיף ד )  תקעד  }סימן  להלן  ועיין:  ה"הג

 הדין והוא מותר({( בנים ולמנועי פירוש) בנים ולחשוכי. מל"ט חוץ מטתו לשמש

 לא אם, איסור אין . אבל בעת מגפה(דתענית ירושלמי) כרעבון שהם צרות בשאר

 כ, אות תקעד )סימן ר "רמ סעיף יב. ומוסיף הא ]שו"ע או"ח סימן ממש התפשטה

 השדפון  ועל  הירקון  על  כגון  דרעב  דומיא  צרות  ד( דדוקא  אות  ט"הגה  ג"הבשכ  בשם 

 ש"ועיי. מותר  וכיוצא בו ןמי בר  וחרבֶדֶבר  כגון צרות בשאר  אבל, ות אסור והמזו

 סימן) צ"והשעה. להלכה העיקר  שכן מדבריו משמע  אולם , חולקים  שיש שהביא

ומכל ,  סבירא ליה כדבריו  דלא  משם   ג, ומשמע "ההשכ  את דברי  הביא(  אות ח  תקעד

חסידות. וכן  ממדת ן אלאשאי יש לומר  בלאו הכי אלו יותדבתענ יש לומר  מקום 

 אכן טבילה, בליל אף אוסר  "המג"א -( דעת המשנ"ב להתיר )סימן תקעד ס"ק יא

  אינו  אם   ובפרט  ע,"השו  כדעת  להקל  לסמוך   שנוכל  הסכימו  ישע,  ובבגדי  שלום   בנהר 



 
 

. ת""בשע  ועיין טבילה בליל להקל לסמוך  יש בודאי צרות שאר  אלא רעבון, שנת

 שעת יןוכתב, שבמצב כע  בזה שהאריך ( כא סמן חלק יג)ועיין בשו"ת ציץ אליעזר 

 לאסור[. שאין מלחמה, הרי

 

 

 טבילת כלים

 

כל כלי מתכת )אלומיניום, ברזל, בדיל, נירוסטה, עופרת, נחושת, כסף,  -כלי חדש 

זהב וכו'( וכלי זכוכית )כלי פיירקס ודורלקס( השייכים לישראל, אשר מיוצרים על ידי 

]שיטת רוב הראשונים, שחובת טבילת כלים היא מדאורייתא, נכרי חייבים בטבילה 

בירו באש וטהר אך במי נדה שנאמר )במדבר לא, כג( "כל דבר אשר יבא באש תע 

יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים", מכאן למדו חז"ל שיש לטבול גם 

כלים חדשים שנכנסו מרשות הנכרי לרשות הישראל, לפני השימוש בהם, וטעם 

הדבר, כדאיתא בירושלמי )ע"ז פרק ה הלכה טו( "לפי שיצאו מטומאת הגוי ונכנסו 

כלי מתכות מן התורה, כלי זכוכית  -ימן קכ סעיף א לקדושת ישראל". שו"ע יו"ד ס

 -מדרבנן. כלים המיוצרים בחוץ לארץ, הולכים בהם אחר הרוב שהם של נכרים 

חזון איש יו"ד סימן לז ס"ק טו, וכלים שבארץ ישראל, מטבילין אותם מספק בלי  

לן, אמייל כלי פלסטיק, ניילון, בקליט, פורצ  רמ"א שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף י[.  -ברכה  

]כיון שהוא דבר חדש שלא נמצא בדברי הקדמונים, ולמעשה אינם צריכים טבילה 

אין לנו כח לגזור גזירות מעצמינו, ואין לנו להטבילם  -לא היה בגזירת הזכוכית 

והמצופה בזכוכית וכיוצא בו, חייב כלל, אמנם יש המטבילים אותם, בלא ברכה[, 

כלי  בזכוכית המבואר בשו"ע יו"ד רסי' קכ[. ]כלי חרס המצופהלהטבילו בלא ברכה 

 ]שו"ע יו"ד סימן קכ סעיף ו[. חרס וכלי עץ אינם צריכים טבילה כלל 

 

הקונה כלים חדשים לביתו בזמן ששוררת מגפה בעיר, ואין באפשרותו    -מקוה כלים  

כשאין ה"ה ] להטבילן במקוה, בגלל סגר של כל המקוואות בעיר מטעם הרשויות

בהם אף שהמים זורמים ואינם מכונסים   שאפשר להטבילינות ונהרות,  מעיבמקומו  

שו"ע  -כמעין עצמו  -במקום אחד, אם כמות כל המים הם מ' סאה. קילוח של מעין 

לנכרי   המועיל  בקניין  להקנות את הכלי  הרי שניתן  [,יו"ד סימן קכ סעיף א, ט"ז ס"ק ב 

ואחר כך, ישאלנו ממנו, ונמצא   עצמו[,]ואין בזה משום לא תחנם, כיוון שהוא לצורך  

 הכלי  את לקנות יש, וכשיתאפשר ,שהוא משתמש בכלי של נכרי שאינו צריך טבילה

 יום  מערב או  שבת מערב כלי הטביל ולא  שכח "אם ] כדינו ולטובלו חזרה מהנכרי

  :בו להשתמש ומותר  ממנו, ישאלנו כך  ואחר  במתנה, כוכבים  לעובד יתננו טוב,

 בכלי והשתמש עבר  ואם ( י"ב) מקוה לו שאין במקום  בחול אפילו יעשה וכן: הגה

  ד "יו ע "שו -" (והפוסקים  טור ) עוד ויטבלנו בו שנשתמש מה נאסר  לא טבילה בלא



 
 

 יצא שמים  ,וירא אוסרים  ויש טבילה, הטעון חדש כלי להטביל טז. "מותר סעיף קכ

טבילה"  צריך  ואינו  ממנו, וישאלנו ויחזור  במתנה יהודי לאינו הכלי ויתן כולם, את

 ז[. סעיף שכג  סימן ח"שו"ע או -

 

וישתמש בו  פקיר את הכלי ואף בשבתבמקום שאין נכרי בנמצא, הרי שיכול לה

ויש מתירים בשעת הדחק  הגרשז"א, הו"ד בספר טבילת כלים פרק ג סעיף ח[]

בשימוש בלי טבילת כלים על ידי שיגמור בדעתו בשעת קניית הכלי שאינו מתכוון 

 לקנותו מהנכרי, ואז רשאי להשתמש בו עד שיזדמן לו אפשרות להטבילו במקוה

קצות השולחן סימן קמו סעיף ג. מעשה רב, האדמו"ר מוהר"ר שלום דובער ]

מנכרי באחת התחנות כוס עם מים, והרכבת  מליובאוויטש שכשנסע ברכבת, וקנה

נסעה לדרכה, ואחרי שסיים ללגום מהמים השליך הכוס, והטעם שהשליכו, משום 

שלא רצה לזכות בכוס, כדי שיוכל לשתות המים מכלי שלא זקוק לטבילה, וכוונתו  

 היתה לזכות רק במים שאותם רצה לשתות[.  

 

טבילתו מדרבנן אפשר להטבילו גם כלי זכוכית וכיוצא בו, ש - טבילה כלי בשלג 

בשלג, בתנאי שהכלי כולו מכוסה בשלג המכונס במקום אחד בכמות של ארבעים 

]על פי דברי השו"ע יו"ד סימן רא סעיף ל. ושיעור מ' סאה הוא לשיטת הרא"ח סאה 

 576ליטר, ולשיטת החזו"א לכל הפחות    725ליטר ולכתחילה    425נאה לכל הפחות  

ליטר, או שיתן את הכלי מתנה לנכרי ויחזור וישאלנו ממנו   648ליטר ולכתחילה 

 ואז פטור הכלי מטבילה עד שיהיה באפשרותו להטבילו[.

 

אסור לאכול תבשיל מכלי שלא הוטבל, מכל מקום, אם   -תבשיל בכלי שלא הוטבל 

העביר את התבשיל מכלי שלא הוטבל, לכלי שהוטבל, מותר לאכלו, שחסרון טבילת 

לפיכך,  .]ביאור הלכה סימן שכג סעיף ז ד"ה מותר[כלים אינה אוסרת את המאכל 

 מותר לשתות משקה חם שאין בו חשש כשרות, במרכז רפואי השייך לישראל, אפילו

]הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשולחן שהוא יודע בוודאות שהכלי בישול אינו טבול  

כיון שבדרך כלל הוא מעביר את המשקה ערכי רפואה ח"א עמוד נב[.  –שלמה 

 מהכלי הלא טבול לכוס חד פעמי הפטור מטבילה. 

 

 

 הכשרת כלים

 

ומרים כלים חדשים, שבשלבי הייצור מושחים אותם בח - כלי משוח בחומר אסור 

]שו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן קיב;  אסורים, יש מקילים לומר שאינם צריכים הכשרה  

שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סימן נה, מטעם שהשומן פגום ואינו ראוי למאכל אדם, וזה 



 
 

באופן שיודע שהוא נבלע בכלי כשהוא כבר פגום, וכן היא המציאות בכלים 

אפיה לשימוש חד פעמי, שנוהגים המיוצרים בארה"ב וקנדה, וכן הדין בתבניות 

להקל להשתמש בהם בלי הגעלה, מכיון שהם נמשחים בחומר הנפסל מאכילת 

מכל מקום, טוב שיכשירם על ידי שירתיח בתוכם מים, עד שיעלו אבעבועות  כלב[,

או שיתנם בתוך התנור ]כמבואר בשו"ע סימן תנב סעיף ו[, ויעלו מעל שפת הכלי 

]דסגי בהגעלה ואין צריך ליבון,  כלי כשיעור ליבון קללמשך זמן, כדי שיתחמם ה

דסומכין על הראשונים דסבירא ליה, דבכל משקין מקרי בישול, ולא חשיב על ידי 

ובכל אופן ישטוף את הכלי וישפשפם היטב  חזו"א מועד סימן קיט ס"ק יט[. -האור 

 עם סבון טרם השימוש בהם.

 

(, return policyת הכלים עד ל' יום )כלים שנקנים בחנות שאפשר להחזיר אליה א

אם יש מקום לחשוש שבעבר השתמשו בכלים אלו שהוא קנה עתה, כגון שנראה 

]שיש לחוש שמא שכבר פתחו את האריזה, לא ישתמש בהם עד שיכשירם כראוי 

נבלע בתוכם מבליעת איסור שנותן טעם לשבח, וכלים שמשתמשים במים צריכים 

 ש צריכים ליבון חמור[.העגלה, וכלים שמשתמשים בא

 

, וישנו מטפל רפואי נכרי, השוהה לצדו שעות רבות, יש  בבידוד  חולה השוהה בביתו

חלב, ובשר  -להתייעץ עם רב מורה הוראה, כיצד לנהוג עמו לעניין כשרות המטבח 

בשר שנתעלם מן העין, יין נסך, כלי מטבח, בישול ישראל, פת ישראל, איסור יחוד, 

 ם טוב.נאמנות המטפל והפעלת מצלמות הבטחה בתוך הבית עם הקלטה בשבת ויו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 שמחות

 ופדיון הבן ברית מילה

 

 של בנו, יכול לברךמילה ונבצר ממנו להיות בברית , הנמצא בבידודאב  -אב מבודד 

, מחדרו אפילו אם רק שומע את כל של אברהם' וברכת 'שהחיינו' הכניסו בבריתו"ל

 ,וישמע משה עמוד רצאשו"ת  , הו"ד בגרי"ש אלישיב]ההנעשה דרך מכשיר הטלפון  

 [.עמוד עד יו"ד ב "ובספר האשרי האיש ח

 

, ואין הוא יכול להשתתף בברית של בידודהנולד לו בן בעת שהוא שוהה ב - תחנון

בנו, המתפללים עמו במנין, אינם אומרים תחנון באותו יום בתפילות שקודם הברית 

 ]משנ"ב סימן קלא ס"ק כב[.מילה 

 

 את הרך למול , אזי אין לחושיםמבודד םאינו ריאיםבוהמוהל התינוק  כאשר -מוהל 

 כל בריתבלכתחילה    כפי שנוהגהמוהל  , וינהג  ואסור לדחות את הברית  ,ביום השמיני

ערוך השולחן יו"ד סימן :  עיין  או המוהל,  ידבק  ישנו חשש סביר שהתינוק  ]אם מילה  

יט; שו"ת מהר"ם שיק או"ח סימן קנב; שו"ת בית יצחק ח"ב יו"ד סימן  רסד סעיף

  והנהגות  סימן צח; תשובות  ; שו"ת הר צבי יו"ד סימן ריד; שו"ת מנחת יצחק ח"טצח

אם התינוק   לו[.   סימן  ד"יו  ח "ח"ו סימן קמח אות ב. ח   הלוי  שבט  ת" שו;  תקג  סימן  ב"ח

אם המוהל בבידוד,  .מבודד, אזי אין למולו כלל ועיקר באותם ימים, וחמירא סכנתא

 ואין מוהל אחר בנמצא, יש לשאול מורה הוראה.

 

בבידוד ואינו יכול להיות בעת הברית מילה ליד אב שהוא  – ות בברית מילהשליח

; אסעיף  רסדסימן דרכי משה יו"ד ] הרך הנימול, יכול למנות שליח שימול את בנו

הגר"א סימן רסה ס"ק לה; תבואות שור סימן כח; שו"ת מהר"ח או"ח סימן יא, סימן 

 קכח; צפנת פענח מהדו"ת לג, עג[. 

 

רסה  מןיו"ד סי]שו"ע  ברית מילה בעשרהה יש לעשות את –ברית מילה בעשרה 

עדות נאמנה  . ב זוכדי לפרסם שהוא מהולא. וכמה טעמים נאמרו בזה:  .עיף ו[ס

יוצא מבית האסורים שצריך להודות בגדר המשום שהתינוק . ג. לישראל בעשרה

מן סי יו"דמילה; ערוה"ש כות מהרי"ל הל; בפרקי דר"א פרק יטין עי]בפני עשרה 

 בפחות מעשרה"מלים את הרך הנימול אף אפשר,  במקום שאיאולם . [כועיף רסה ס

עי"ש בדרכי משה בשם הגהות אלפסי, דאי ליכא , ושו"ע יו"ד סימן רסה סעיף ו]

; שו"ת אגרות משה יו"ד  ח"ד סימן ג אות ב;  מעכבין המצוה עשרה, מלין מיד, ולא



 
 

ויש  .[ שו"ת מהר"ם שיק יו"ד סימן שפו; שו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סימן יח אות ה

פר ראה בס]  יאסוף כמה אנשים שיוכל  ,שכותבין דאפילו אם קשה להשיג מנין אנשים

ם שאפשר שג  -טו  עיף  רסה ס  מןאות שלום סי  פר ס;  מהף  סה סעימן רכורת הברית סי

 [.מצטרף לעשרה הרך הנימול

 

רק לכתחילה, אבל  אכן זהו, מילהברית לסעודת  מניןלקחת  נוהגים - סעודת הברית

הסעודה בערב  יכול לעשות מניןאינו מעכב. ואם יכול להמתין עד הערב ואז יהיה לו 

ומה [. יא ק"קלא ס מןמג"א סיעיין ב .יבעיף רסה ס סימן יו"דרמ"א ]שאחר הברית 

בברכת הברית "נודה לשמך בתוך אמוני", וכן אחר    שאומרים בברכת הזימון בסעודת

]הגר"ש קהת  צריך עשרה אנשים מוסיפין "הרחמן הוא יברך" וכו', לזה אין המזון

החודש, כד -פקודי-ן גראס, הו"ד בעלון התורני "עלים לתרופה" פרשת ויקהלההכ

 אדר תש"פ, שנה כד, גיליון א'רד[.

 

, [מאירי פסחים קכא: יןעי] שיהיו שם עשרה אנשים חובהאין  מן הדין – פדיון הבן

משתדלים שיהיו נוכחים שם עשרה אנשים, והכהן ואבי הבן עולים   ורק להידור מצוה

נדפס ב'מוריה' שנה ו'  }סדר פדיון הבן    -  מהרי"ל]  ברב עם  , ואף נוהגים לעשותמניןל

 ; יאעיף פרק א סאוצר דינים ומנהגים בהלכות פדיון בכור  -פדות אהרן ; {ו-גליון ה

אף הבן  את  במנין, אפשר לפדות    ואם קשה שיהא  [.גסעיף  ח  רק  פדיון הבן כהלכתו פ

הגר"ש ]בשביל שיהא במנין , לאחר זמןהבן פדיון מצוות , ולא ידחה את בלא עשרה

-פקודי-ן גראס, הו"ד בעלון התורני "עלים לתרופה" פרשת ויקהלהקהת הכ

 החודש, כד אדר תש"פ, שנה כד, גיליון א'רד[.

 

, ואינו יכול לפדות במרכז רפואי או בבידודנמצא שאבי הבן  -שליחות בפדיון הבן 

נמצא, ואף , יפדה את בנו אצל כהן במקום שהוא  ללידתו  ביום השלושיםבנו בידיו  את  

אם  שמא הבן היה נפל. וששיםיכול לברך ברכת על פדיון הבן, בשם ומלכות, ולא ח

ואין אפשרות להביא כהן לשם, ימנה האב את הבית דין  במרכז רפואיהאבא נמצא 

אשתו שתפדה בקש משיהיו שליחיו ויפדו את בנו הבכור. ויש אומרים שאינו יכול ל

 אומריםאינה נעשית שליח. ויש  ,ות את בנהמצווה לפד היאאת בנם, שמאחר ואין 

שאין מועיל שליחות בפדיון הבן, ואם אבי הבן   ,יש אומרים.  שגם אשתו נעשית שליח

מכל סיבה שהיא, אינו יכול למנות שליח לפדות אצל הכהן אינו יכול לפדות את בנו 

את הבן. ויש חולקים וסוברים שכשם שבכל התורה כולה מועילה שליחות, כך 

לבין אם האב נותן    ,ויש שחילקו אם השליח נותן מכספו  .יון הבן מועילה שליחותבפד

שאף באופן שהאב נותן לשליח כסף אומרים יש ולו כסף שיפדה עבורו את בנו, 



 
 

לפדות עבורו את בנו לא מועילה שליחות, ולכן אין לעשות שליח לכתחילה, אלא 

י( כתב: "ואין האב עיף  שה ס  ימןיו"ד ס)רמ"א  ה]  שתתף במעשה הפדיון עצמועליו לה

קלא(".   מןפודין אותו בלא האב )ריב"ש סי  ית דיןיכול לפדות על ידי שליח. וגם אין ב

 (קלא  ימןס)שה ס"ק ט( העיר: "ובתשובת בר ששת  ימן  וכן בדרכי משה הקצר )יו"ד ס

ית  י שליח וכן בל ידהאריך בדין ברכת הפדיון ומשמע שם דאין האב יכול לפדות ע 

,  ס"ק י הלבוש יו"ד סימן שה ם שלדעתגם את וראה , }"ם שיין אין פודין אותו וע  יןד

  יו"דשו"ת זרע אמת רוח חיים ס"ק ד, , שלחן גבוה ס"ק כבח, ו,סעיף ערוך השלחן 

לא מועילה שליחות  כלומר, ש{ שט יו"ד סימןקלו, שו"ת מהר"ם שיק  סימן אח"

שו"ת חתם סופר )יו"ד  ב תפילין וכדומה.כיון שהיא מצוה שבגופו כמו , בפדיון הבן

הבן שפדיון  כיון, הרמ"א שלא מועילה שליחות בפדיון הבן כשיטתנקט סימן רצד( 

וראה טעם , הוא זכר להצלת בכורי ישראל שעשה הקב"ה בעצמו ולא על ידי שליח

נא( סימן ועיין בשו"ת יד אליהו מלובלין )נוסף בשו"ת חתם סופר יו"ד סימן קצו. 

ואף על פי כן,   .על האב  דוקאמשמע שהחיוב הוא  בביאורו מדאמרינן "בניך" תפדה,  

הוא של האב שכסף  כהן זוכה בבאופן שהבפדיון על ידי שליחות  החתם סופר מיקל  

לעומת זאת,  .ולא של השליח, וכך כתב בסידור היעב"ץ הלכות פדיון הבן

שליחות  שניתן לעשות  סובר  לג(    מן)הובא במחנה אפרים זכיה ומתנה סי  מהרש"לה

אף שהכהן   ,הואיל והממון נעשה של הכהן מתקיימת בכך מצות הפדיון  .בפדיון הבן

המחנה אפרים עצמו חולק, וסובר, שכל זמן שלא הגיע   לא קיבל אותם עדיין בפועל.

המחנה אפרים, שאם  הכסף ליד הכהן לא מתקיימת מצוה זו. ומכל מקום מודה

הכהן שלח שליח להביא לו את המעות, כיון שבאו אלו ליד השליח נחשב כאילו 

. כיון שכך, לא תועיל נתינה זו אלא אם כן באו  ההמצווקיבלם בידו ומתקיימת בכך 

כשליח שלו שלא  בלהיחשהמעות ליד שלוחו של הכהן, אולם האב אינו יכול 

כלל אין משמעות להגעת הכסף ליד הכהן  ,מדעתו. לעומת זאת לדעת המהרש"ל

 (ס"ק טז סימן שה ד)יו"אמנם בפתחי תשובה  ודי בכך שזכה בהם על ידי אחר.

נקטו שמועילה שליחות בפדיון הבן, אבל כיון שיש  (  יו"ד סימן שה)  רעק"א  ותובהגה

ים    -פסקו שמועיל פדיון הבן על ידי שליח  יש שאולם  .  אין להקל בזה  ,בזה מחלוקת

יו"ד סימן שה ס"ק   ט"זו ש"ך ; ריסימן שו"ת מהר"י ברונא ; של שלמה קידושין א, נד

;  טז  ק"ס  שהסימן  בפת"ש    "דו. הורק  אישות פ,  שער המלך ;  ביאור הגר"א ס"ק יז  ,יא

סימן  שו"ת משיב דבר ; קלבסימן תליתאה , ביאור הגר"א, בשו"ת טוב טעם ודעת

שו"ת  ; קלזסימן  גח"שו"ת שואל ומשיב ; עהסימן  גח" אבה"זשו"ת מחנה חיים ; פז

 [. רבסימן לבושי מרדכי מהדו"ק 

 



 
 

, אבל נכון לעשותה הבן פדיון לסעודתעשרה אין צריך מן הדין,  -סעודת פדין הבן 

-סדר פדיון הבן }נדפס ב'מוריה' שנה ו' גליון ה  -]מהרי"ל    מילתא  בעשרה, לפרסומי

ח רק פדיון הבן כהלכתו פ; קכז מןיבמות סי גמ'והמקור הוא בהגהות מרדכי ב, ו{

ואל ידחה  הסעודה בפחות ממניןאת יעשה  עשרה,ולכן אם קשה להשיג [, גסעיף ל

ן גראס, הו"ד בעלון התורני "עלים לתרופה" ה]הגר"ש קהת הכ אותה לזמן אחר

 החודש, כד אדר תש"פ, שנה כד, גיליון א'רד[.-פקודי-פרשת ויקהל

 

 

 בת

 

מתפלל וב בעת מגפה, ובשל כך, הוא טזל בת למו דה לנול –שם לבת זמן נתינת 

 יקרא את פרשת השבועקודם  שבת בבית.בלתינוקת את השם  ןהרי שייתביחידות, 

 הבת, את שם קראאת ה"מי שברך" בקול, ויהאב יאמר ולאחר מכן, חומש, מתוך ה

ס"ק   שסמן דרישה יו"ד סיעל פי ה] בני ביתואחר תפלת מוסף ישתה "לחיים" עם לו

 [.לשואליוהורה כן שליט"א  האדמו"ר מפשעווארסקכ"ק ב; 

 

 

 נישואין

 

ברכות אירוסין ונישואין שמברכין תחת החופה, צריך שיהיו בעת אמירת  - חופה

והחתן מן המנין. והמנין יכול לכלול גם קרובים, מלבד שני  עשרה אנשים גדולים

חלקת מחוקק ובבית  , דעיף לד ס מןאה"ע סי שו"ע ב עיין] עדים שלא יהיו קרובים

י שא באופןשדן  -ד  ק"ס, בית שמואל דעיף סב סמן אה"ע סישו"ע ובשמואל שם. 

  ק "בפ"ת ס, ועיין  להשיג עשרה, אי יכול לעשות הנישואין בלי ברכות נישואין  אפשר 

באופן  ,מח, שהביא מחלוקת הפוסקים ף י סעירק כהלכתן פ ז. וראה בספר נישואין

 [.116ובה, ובסעיף מט הערה חי בלא מנין אי יצאו ידאת ברכות אלו שעברו וברכו 

 

, וחלילה מלדחות זמן את החתונה ודאי אינו סיבה לעכבענין "ברב עם הדרת מלך" 

בכדי שתהא חתונה גדולה רבת משתתפים, וכידוע מספה"ק חומר  שנקבע לחתונה

מביא  ו קפא,-נעימת החיים על עניני נישואין דף קפפר וראה על כך בס] הענין

לשטן חשוב  " הק' מקאזניץ זי"ע: שהגה"ק מאוסטרובצא אמר ששמע בשם המגיד

יותר מלהביא צדיק  שיאחרו זמן החתונה אפילו ליום אחד, וחשוב לו זאתמאוד 



 
 

תתקיים   ואל ידאגו החתן והכלה על כך ששמחת החתונה  .[גדול לחטא הגדול ביותר"

 .בשמחתם כלל בריבוי משתתפים נמדדאינו האמיתי עם קהל מצומצם, כי האושר 

 

של שבעת ימי המשתה אין מברכין שבע ברכות נישואין בכל יום  - שבע ברכות

ומחלוקת . [דעיף סב ס מןאה"ע סישו"ע  יןעי] אנשים גדולים בפחות מעשרה

אין  - ומספק  אשר ברא" בפני שלשה" ברכת םמברכי םא ,הפוסקים, כשאין עשרה

שמן הדין, אם אין עשרה  ,ויש לדעת .[געיף ס רק ינישואין כהלכתן פין בעי] לברך

סעודת חתן וכלה נזדמנה  אין צריך לעשות סעודת שבע ברכות, ורק אם ,אנשים

ח"ב   ם סופר שו"ת חת;    מןשו"ת רב פעלים ח"ד סי]  בעשרה, אז יש לברך שבע ברכות

ברכות"  אלא שנהגו לערוך "סעודת שבע [.סבמן ערוה"ש אה"ע סי; כבמן אה"ע סי

שבע  לעשות סעודתמטבא. אבל בשעת הדחק, ודאי אפשר לוותר  בכל יום לסימנא

ברכות בכל יום, ומן השמים יתברכו החתן והכלה והשושבינים ממעיין הברכות בכל 

ן גראס, הו"ד בעלון התורני "עלים לתרופה" פרשת ה]הגר"ש קהת הכ דמיטב מילי

את   לברך ואפשר החודש, כד אדר תש"פ, שנה כד, גיליון א'רד[.-פקודי-ויקהל

 אבל בתנאי שהיא  ,החתן  עם  חדר  באותה  יושבת  הכלה אינה  כאשר  ברכות, גם  השבע

לז(: "דזה שנהגו להביא סעיף  סבסימן  אבהע"ז)ערוך השלחן ] הברכות את שומעת

אלא מנהג יפה לפי שהברכה היא על   גם את הכלה לשמוע הברכות אין זה לעיכובא

סימן  חח"שו"ת שבט הלוי ; טסימן  אבהע"זו ח"שו"ת יביע אומר ; הצלחת שניהם"

 [.קיזסעיף  ידפרק הנישואין כהלכתם ; יסעיף  רפא

 

 

 בר מצוה

 

מן סי א"מג] יש ענין גדול לעשות סעודה ביום שנעשה הבן בר מצוה -סעודת מצוה 

ס"ק  כיון דעכשיו נעשה מצווה ועושה, ובכה"ח    -במחצית השקל    ד, ועי"ש  ק"רכה ס

הגם שלא כתוב שיש לעשות הסעודה בפני  [,שהאריך והביא כמה טעמים לכך  יא

מסתבר שלכתחילה יש לעשות הסעודה בעשרה, כמו בסעודת ברית   מנין, מכל מקום

לעשות  שאפשר, הרי מכל מקום אם קשה  להקהיל עשרה ,מילה וסעודת פדיון הבן

ן גראס, הו"ד בעלון התורני ה]הגר"ש קהת הכ  הסעודה אפילו בפחות ממניןאת 

החודש, כד אדר תש"פ, שנה כד, גיליון -פקודי-"עלים לתרופה" פרשת ויקהל

 לא היה יכול לעשות בו ביוםש  באופן  ,הסעודה ביום אחראת  להשלים    ואפשר  א'רד[.

סעודת מצוה  ה או מסיים מסכת  שאז זובדברי תור אם נער הבר מצוה דורשובפרט 



 
 

, שם המהרש"לב מג"א סימן רכה ס"ק ד,] אפילו כשאינו בו ביום שנעשה בר מצוה

 . משנ"ב ס"ק ו[

 

 

 אבלות

 

יש לעשות כפי מנהגי קהילות ישראל בעת  ,את סדר הטהרה לנפטר –טהרה 

 .או שהנפטר חולה במחלה מדבקת ששוררת מגפה בעיר

 

כל פתוח, ועל    במקום  ואת ההספדים רק  ההלוויקיים את  יש ל  -והספדים    לווית המת

הרשיות, גם בזמן ההספדים וגם  הוראות אחד מהשני, כפי מרחק לשמור המלווים

 בזמן ליווי הנפטר.

 

אמו, כגון שהוא בתוך השנה או לומר קדיש על אביו ועליו  ,הנמצא בבידוד -קדיש 

שיאמר  או ביום השנה, עליו להשכיר איש האבל, או בשבוע של יום הפקודה, של

ירא , ועדיף לעשות זאת בשכר ולא בחינם, ועדיף לשכור אדם שהוא במקומו קדיש

שכל הקדישים שיאמר . ואותו אדם צריך לומר כל יום בבוקר קודם התפילה שמים

, יחפש מנין, ובמקום שאין אפשרות כלל לקיים  ביום זה יהיו לעילוי נשמת אותו נפטר

שו"ת חזון נחום ; ת"ג  מןבית יוסף בסוף סי ] אדם בארץ אחרת שיאמר קדיש במקומו

 -נטעי גבריאל ; כ מן סי ח"בשו"ת פרי השדה ; ל ק "ה סמן נכף החיים סי; קיח מןסי

יאמר לפני התפילה: הריני מוכן לומר עתה קדיש וברכו כתקנת    -   פרק נ  ח"ב   אבלות

 ןמכוויחז"ל שתיקנו לאומרו אחר פיטום הקטורת קודם עלינו לשבח והריני 

וחת נפש רוח נבאמירת קדיש זה לתועלת נפש פלוני בן פלוני לעורר הרחמים למ

 [.ונשמה במנוחות שאננות בגן עדן

 

לנחם דרך הטלפון או  יכול הנמצא בבידוד –פון ניחום אבלים דרך מכשיר הטל

שו"ת  ] היושב שבעההאבל באופן אישי את  םבאמצעות מכתב כאשר אינו יכול לנח

"נשאלתי אם אדם יכול לצאת מצות ביקור חולים וניחום  - סימן קד ח"בבאר משה 

 ם כןאבלים דרך הטלפון. השבתי העיקר קיום המצוה היא בגופו, ועל ידי טעלעפון ג

הוסיף: "והבירור הלכה על ניחום אבלים על ידי  , סימן קוובמקיים חלק מהמצוה". 

כמו לענין ביקור חולים, דעיקר המצוה לילך  ןכם טלפון תמצא בחיבורי והעליתי ג

אגרות משה ; שו"ת "בעצמו, ואם אי אפשר לו אז גם על ידי הטלפון מקיים מקצתה

הוא לטובת  ."הנה בנחום אבלים איכא תרתי ענינים, א - ד סימן מ אות יא "או"ח ח



 
 

אבלים החיים שהם טרודים מאד בצערם מחוייבין לדבר על לבו ולנחמו, שבשביל 

ושנית, לטובת המת  .מחוייבין לילך לביתו למקום שהוא נמצא. ב ם כןזה הרי ג

 י אדם לכין עשרה בנא"ר יהודה מת שאין לו מנחמין הו (דף קנב)כדאיתא בשבת 

ויושבין במקומו, ומסיק עובדא דמת שאין לו מנחמין שבכל יומא הוה דבר ר' יהודה 

תנוח דעתך  יהלמר בי עשרה ותיתבי בדוכתיה ואיתחזי ליה בחלמו דר' יהודה וא

שהנחת את דעתי, הרי ממילא ידעינן דכשיש מנחמין איכא בזה גם טובת המת... 

הטלפון, אבל המצוה שמצד  ל ידייך לקיים גם ע ומשמע לי שמצד האבל החי שי

כשיבא לשם במקום שמתנחמין או במקום שמת,  דוקאטובת המת לא שייך אלא 

ם  ואף מצד האבל החי נמי ודאי עדיף כשבא לשם שהוא גם מכבדו שזה עצמו הוא ג

כשמתו בניו והספידום כל ישראל   א(דף כ)במו"ק  קיבא  ע בי  ענין תנחומין כלשון ר   ןכ

שמעו אפילו שני בנים חתנים מנוחם הוא  י ישראלבנינו ואמר אח בי עקיבאר עמד 

הטלפון, דלכן למעשה אם  ל ידייך ע יבשביל כבוד שעשיתם, וענין הכבוד לא ש

אפשר לו לילך לבית האבלים שהוא קיום מצוה שלמה לא שייך שיפטר בטלפון, אך 

לו ללכת לבית האבלים כגון  פשר אי י הטלפון שלכן אם אל ידקצת מצוה יש גם ע

מחמת חולי או שהוא טרוד בטירדא דמצוה יש עליו חיוב לקיים מה שאפשר לו יש 

גם כן איכא בזה מצוה ולא יאמר כי מאחר שאינו יכול  לו לנחם על ידי הטלפון ד

לילך לבית האבלים אין עליו שוב שום חיוב כלל. וכה"ג כתבתי בתשובה ביו"ד ח"א  

 [.סימן רכ"ג לענין בקור חולים"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 שונות 

 

בידוד, ואף לא מחדר בידוד  חדראין להעביר ספרי קודש אל מחוץ ל -ספרי קודש 

 בידוד אחר.אחד לחדר 

 

אב שנתבקש על ידי הרשויות לשהות בבידוד, מחשש שיש לו את  -כיבוד אב ואם 

לסייע בידו, מותר בהסגר, כדי  עמו    שישהה יחדהמחלה המדבקת, והאב מבקש מבנו  

 .לבן להיכנס ולשהות עם אביו

 

, אשר שוהה בבידוד, הרי שעל הבן םאת עזרת בנ  כיםשצרי  יםמבוגר  הורים

]על פי  , שיטפל בהוריולדאוג שיהיה לו ממלא מקום להישאר בבידוד, וצריך חובה

 קטז[. סימן ד"היטב יו הבאר 

 

אב שלא מורשה לבנו הבריא לצאת מביתו כלל בעת המגפה, ומטעם 

הרשויות מותר לצאת באופנים מסוימים, ואם הבן לא יצא מביתו, יכול להיות לו נזק  

א,  "רב; רשב ה"ד. לב קידושין ]תוספותרי אביו , הרי שאין חייב לשמוע לדבוהפסד

  ד"חיו  נפש  משיבת  ת"שו טז;  סימן  ד"חיו  איזוב  אגודת ת"שו ;.יבמות ו  ריטב"א רמב"ן

 יב[. סימן א"תשובות ח קובץ ת"נו; שו ה סימן"ח דעת ת יחוה"טז; שו סימן

 

ואין בזה משום חוסר  אין איסור לאגור מזוןעל פי ההלכה  -מגפה אגירת מזון בעת 

, כלכל את כל ארץ מצריםשיוסף הצדיק  אנו מוצאים זאת אצל  .  באמונה בבורא יתברך

אין שמזון לשבע שנים. וודאי  החל לאגורהצדיק יוסף , ולפני שהחלו שנות הרעב

בבראשית  דרשו חז"ל] בדבר אין איסורש, אך וודאי כה ארוכה צריך לאגור לתקופה

: "אשרי הגבר אשר שם ה' הצדיק תהלים מ, ה( על יוסף(את הפסוק  רבה )פט(. 

צריך לאגור ולעשות כאלו  ,מדוע מי ששם מבטחו על ה' להבין יש מבטחו",

ובייחוד דכל מזונותיו של אדם קצובין מראש השנה כמובא בגמרא , השתדלויות

סרון בהשתדלות, ובתנאי שהיא ח"ד( כי אין ח)מכתב מאליהו ועל זה עונה הביצה. 

ביאר ונעשית באמונה אמיתית של "בלעדי" )כפי שאמר יוסף, דהכל תליא בשמיא(.  

 "[.כי ההשתדלות אינה מועילה, ולמאמין היא אינה מפריעהרבי נחום דסלר "

 

]שו"ע סימן  לא ישתה מהכוס ויתן לחבירו מפני סכנת נפשות - שתיה מכוס חבירו

שמא מחמת הבושה יקבל חבירו  - ויתן לחבירו וכו'  -, משנ"ב ס"ק לז טזסעיף קע 

דאפשר  ,ואולי חבירו מאיס ליה לשתות ממה ששייר זה ל כורחו,ממנו וישתה בע 



 
 

אבל אם מניחו   ,אם נותנו לידו דוקא הזי ולפ ל ידי זה,דנתערב רוקו שם ויחלה ע

בצואת ר"א הגדול שמזהיר וט"ז כתב אני ראיתי    ,לפניו והוא לוקח מעצמו לית לן בה

מאד שלא לשתות ממה ששייר חבירו כי שמא יש לו חולי בתוך גופו ויצא רוח מפיו  

 ם[.שיין לאותו שיור ע 

 

את המים הללו  במים במשך כל הלילה, מותר לשתות ששורהשום  -שום במים 

 הן דברים ' ה: יוחי ]נדה יז.[ בן רבי שמעון אמר "] ולאכול את השום ששרה במים

 וביצה, קלוף ובצל, קלוף שום  האוכל: בראשו ודמו  בנפשו מתחייב אותן שהעושה

 הרב  . וכן נפסק להלכה  בשו"ע "הלילה  עליהן  שעבר  מזוגין  משקין  והשותה,  קלופה

 קלוף, בצל או קלוף, שום  יאכל ולא": (תשחית ובל ונפש גוף שמירת הלכות מ"חו)

 הם אפילו עליהם, שורה רעה שרוח מפני הלילה, עליהם  שעבר  קלופה ביצה או

 והבצל, השום  שבראש השער  והוא עיקרם, בהם  שייר  ואם  וחתומים, בבגד צרורים 

 סעיף ד[. קטז סימן ד"יו ח"; פר "מותרים  קליפתם  מעט או

 

 

 חושן משפט

 

או שלא שהוא חולה אנשים ביודעין  בחברת שהסתובב במחלה מדבקת חולה

וחברו , מעשה מסוכן, או בכוונה ומתוך ידיעה שזה מסוכן, אבל לא ידע שזה ביודעין

 הנזק  על  לשלם  חייב  על פי ההלכה הוא  האם  ניזוק כלכלית,  כך  ובעקבות ממנו,  נדבק

 ?שגרם לחברו

על מגפה, והמלכות אוסרת  עת ששוררתב האם יש להמשיך לשלם שכר לימוד

 ?ללמוד בישיבותתינוקות של רבן 

 ההסגרעל הימים שאינו יכול להגיע לעבודה בגלל  צריך לשלם לפועל    בעל הביתהאם  

 מטעם הרשויות? 

האם הוראות הרשויות האחראיות של שלום הציבור בעת המגפה, מוגדרים בהלכה 

כ"דינא דמלכותא" כלפי "מנהג המדינה" לעניין תשלום המשכורת של הפועל בעת 

 המגפה?

 , וכל מקרה נידון לגופו ובמקומו.מומחה בית דין צדקעל כך יש לשאול 

 

 ובשל ,מראש ןשהוזמ ביטול אירוע מקנס פטוראו  קדימה של דמי המבקש החזר

, ת דירהחוזה השכרתזמורת וכדומה,  צלם,, שמחות אולם כגון, בוטלגפה הוא המ

',  מכת מדינה' כך, כיון שבמקום על להם לשלם הרי שאין צריךהזמנת כרטיס טיסה, 



 
 

הדמי   וגם  .הבעלים  את  ולפצות  לשלם  חיוב  כל  אין,  הצדדים  מן  אחד  אף  באשמת  ואינו

 [סא שכא סימן מ"חו  א"רמ] 'מדינה מכת' זו כי, להשיבם יש, ששולמו קדימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 שבת ויום טוב 

 

 ויקרא]ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"    ושמרתם את חוקותי  -  פתיחה

 'דוחה את השבת, כמבואר בגמשדין פיקוח נפש את  ו חז"למפסוק זה למד[. יח, ה

  – ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"  "ושמרתם את חוקותי: :[יומא פה]

לימוד נוסף על כך שפיקוח נפש   ". ומצינו בהמשך הגמ',"וחי בהם ולא שימות בהם

 ,שמות לא] דוחה את השבת, "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת וגו'

 ".אמרה תורה חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה ,[טז

 

כלל הוא בכל התורה כולה, ש"אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חוץ מעבודה זרה  

זקוקים חז"ל  אם כן, מדוע  נשאלת השאלה,    .[,יומא פב  ]וגילוי עריות ושפיכות דמים"  

, ויתירה מזו .שבתדין היתר פיקוח נפש בללימוד מיוחד מהפסוק "וחי בהם" בנוגע ל

תי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" נאמר "ושמרתם את כל חוקו –הרי פסוק זה 

לגבי  שואלים חז"ל רק, ולא במיוחד לגבי שבת. ומדוע אם כן התורה לגבי כל מצוות

]עיין בספר "תוספת שפיקוח נפש דוחה אותן?    מניןולא על יתר מצוות התורה,  שבת  

בן חביב, וכן בספר "שיח יצחק" על מסכת יומא,  יום הכיפורים" להגאון מהר"ם 

 שישבו קושיא זו[. 

 

מהפסוק "ושמרו בני  –ההבדל בין שני הלימודים המובאים בגמרא  אתניתן לבאר 

"חלל עליו שבת אחת כדי  –לפי הלימוד הראשון . "ישראל וגו'" ומן הפסוק "וחי בהם

שבת, אלא שהתורה  שישמור שבתות הרבה", משמע שישנה כאן פעולה של חילול

 .ה"חייבים לחלל שבת זו מצד כללות מצות שבת, "שבתות הרב  ף על פי כןאומרת שא

בפסוק "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", אשר מכך למדים "וחי בהם  מה שאין כן,

ולא שימות בהם", הרי מדובר בו אודות קיום המצוות, ולא לגבי מעשה החילול. 

חילול   ,הוא פרט בקיום המצות. ובנידון של מצות שבת  כלומר: החילול באופן זה הרי

חילול שבת בלבד, אלא עצם מעשה החילול עניינו הוא   שבת עקב פיקוח נפש אינו אי

"את שבתותי  תשמורו  כי  :[לא, יג ]שמותבנוגע לשבת נאמר כלומר,  .שמירת שבת

ש"י: "אות  אות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם". ופירש ר

גדולה היא בינינו שבחרתי בכם, בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה". היינו, 

שתוכן מצות שביתת שבת היא אות בין בני ישראל לקב"ה על שבחר בנו. לפי זה נמצא 

קיים חסרון בעניינה של השבת  ,אפוא, שכאשר יהודי נמצא במצב של סכנת נפשות



 
 

ת מקיימים לא רק מצות פיקוח נפש, אלא אף עצמה, ועל כן כאשר מחללים את השב

 . ""אות היא ביני וביניכם , כלומר,ענין עיקרי בשמירת שבת

 

המדבר  ,]ויקרא יח, ה[ ענין זה נלמד מהפסוק "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם"

מצוה לב ]החינוך ספר בכל המצוות, וכלשון  שייךאודות כל המצוות. שכן ענין זה 

וקיום הסיבה הוא קיום   ,היא האדם  ההמצוו"לפי שסיבת עשיית    :[ מצות שביתת שבת

הכל". כלומר, כל המצות "סיבתן" היא האדם, שכן כולן מהוות אות לבחירת הקב"ה 

אלא שבאופן מיוחד ובמפורש, כתוכנה המיוחד של מצוה מסויימת, נאמר  .בישראל

וד מהפסוק "וחי "כי אות היא ביני וביניכם". ועל כן אף הלימ –הדבר בשבת דוקא 

 "מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת"  –שבת    ןלעניילימוד מיוחד    חז"ל למדיםבהם"  

 . [לקו"ש כ"ז פרשת אחרי מותוראה עוד בהרחבה ב]

 

"השבת ועבודה  :[טוהלכה  ל פרק שבת ]הלכות הרמב"ם ביאור נוסף, על פי דברי 

זרה, כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, והשבת היא האות שבין 

הקב"ה ובינינו לעולם. לפיכך, כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי 

ישראל, אבל המחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל 

העבירות שבתורה, אינו נחשב מומר לכל  דבריהם". כלומר, העובר על אחת מכל

התורה, ומתייחסים אליו כאל יהודי שחטא. אבל העובדים עבודה זרה והמחללים 

שלא חטאו כדי להכעיס והם שומרים את שאר המצוות,  יפל עף שבת בפרהסיא, א

קנסו אותם חכמים, שכל זמן שלא יעשו תשובה, הרי הם כמומרים לכל התורה ודינם 

בעל ה"ציץ ומבאר    ..[חולין ה: ועירובין סט]מקור הלכה זו הוא בגמ'    דברכגויים לכל  

כיון שהמחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה, משום כך, אלו ]ח"ח סימן טו[, אליעזר" 

לא היה לנו לימוד מיוחד, שפיקוח נפש דוחה את השבת, היה הדין נותן, שנדמה דין 

, וכשם שעל עבודה זרה, הדין הוא עבירה לחלל שבת כדין עבירה לעבוד עבודה זרה

שייהרג ואל יעבוד, כך לגבי חילול שבת, ומשום כך חיפשו חז"ל לימוד מיוחד, שאף 

 השבת נדחית מפני פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש.

 

אגב כך, למדנו את גודל מעלתן של עם ישראל, עד שהצלת נפש אחת מישראל, דוחה 

"בתורה  : [ירושלמי נדרים ג, ט] ז"לח ריאת השבת, השקולה כנגד כל המצוות! כדב

וכן אמרו . ובנביאים ובכתובים מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצות שבתורה"

,  "כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש ::[שבת קיח] חז"ל



 
 

לו". מתוך שמירת שבת כהלכתה הוא מתחזק באמונה ועוונותיו נעשים  מחולין

"כל מי שמשמר את השבת  [:מכילתא בשלח] ז"לאמרו חוכן ם. כשגגות ונמחלי

 .]כמוצא שלל רב פרשת ויקהל עמוד תלג[ מרוחק מן העבירה"

 

הלכות שבת הם "כהררים התלויים בשערה, שהם מקרא  -  בקיאות בהלכות שבת

"וחיוב גדול על האדם להיות בקי בהלכות שבת  ]חגיגה י.[,מועט והלכות מרובות" 

מאד, כי כהררים התלויים בשערה הלכותיה, מקרא מועט והלכות מרובות, וחמורים 

בוריה "ומי שלא למד הלכות שבת על  ]יסוד ושורש העבודה שער ו פרק ג[,עונשיה" 

פעמיים ושלוש, לא יוכל להימלט שלא יקרה לו חילול שבת, הן דאורייתא והן דרבנן, 

רב שיברר לו הכל,  -ומהראוי ללמוד הלכות שבת בתמידות, אצל רב מורה הוראה 

ויחזור עליו תמיד עד שיהיה שגור בפיו, אשרי אנוש יעשה זאת, ומגין עליו כתריס 

וכל העושה מלאכה בשבת עבור הצלת חולה  ]יערות דבש ח"ב[.בפני הפורענות" 

]אור החיים שיש בו סכנה, אין זה חילול שבת אלא אדרבה זו היא שמירת השבת 

עה"ת שמות לא, יג; שו"ת מהרש"ג ח"ב סימן יד; שו"ת אבני נזר חאו"ח סימן קנז  

ואין צריך  אות י; משנ"ב סימן תריח ס"ק ה; הלכה ורפואה ד' תשמ"ה עמוד קטז[.

 ]כף החיים סימן שכט אות כה[.תשובה וכפרה על כך לעשות 

 

אין הבדל בין חילול שבת להצלת חיי הישראל נעשה על ידי החולה עצמו, לבין חילול 

 ]א"ר סימן שכח ס"ק א; שבת הנעשה על ידי איש ישראל אחר למענו של החולה

 הגרש"ז אויערבך, הו"ד שמירת שבת כהלכתה פרק לב הערה טו[.

 

 

 תוך כדי חילול שבת, עבור הצלה 

 

מחללין את השבת להצלת חיי האדם, גם אם אין במעשהו אלא כדי  -חיי שעה 

לא ואפילו אם ברור שבזמן מועט זה , הוא גוססאפילו להאריך את חייו לשעה בלבד, 

]שו"ע סימן  יהיה בידו לקיים שום מצוה ואף לא יוכל להתוודות ולחזור בתשובה

ה אלא לפי שעה; שמירת שבת כהלכתה פרק לב סעיף ב שכט סעיף ד, ביה"ל ד"

 הערה יג; שו"ת ציץ אליעזר ח"ה רמת רחל סימן כה אות ה[.

 



 
 

מחללין את השבת להצלת חיי האדם, ואין הבדל בין הצלת אדם גדול  -גדול וקטן 

]ביה"ל סימן שכט סעיף ד ד"ה אלא לפי שעה; שמירת שבת כהלכתה להצלת קטן 

 הערה יד; שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן י פרק ח[.פרק לב סעיף ב 

 

מחללין את השבת להצלת חיי האדם, אפילו אם הוא בעל מום המגודר  -טריפה 

 ]שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן יז פרק ו; פתח הדביר סימן שכט אות ו[. טריפה

 

]ביאוה"ל סימן מחללין את השבת להצלת החרש שיש בו סכנה או ספק סכנה    -חרש  

כט סעיף ד ד"ה אלא לפי שעה; גליוני הש"ס להר"י ענגיל יומא פה:; דעת תורה ש

להמהרש"ם או"ח סימן שכח סעיף ב; שו"ת שבט הלוי ח"ח סימן סט אות ג; שמירת 

 שבת כהלכתה פרק לב סעיף ב הערה יד[.

 

חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, ועל פי ההלכה מוגדר הוא כשוטה, או   –שוטה 

דאון וכדומה, הרי שמחללין עליו את השבת, בכל האמצעים כולל  בעל תסמונת

]ביאור הלכה סימן שכט סעיף ניתוח רפואי וכדומה, אפילו שהוא אינו חייב במצוות  

ד ד"ה אלא לפי שעה; שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן י פרק ח; שמירת שבת 

 כהלכתה פרק לב סעיף ב הערה יד[.

 

ישראל העובר עבירות לתיאבון, ומכירים בו שלא על מנת להכעיס  –מומר לתיאבון 

או לקנטר, אלא אינו מסוגל להתגבר על יצרו, ומעדיף להשביעו, מאשר לשמור את 

]שו"ע יו"ד סימן קנח סעיף א; משנ"ב  מצוות התורה, מותר לחלל עליו את השבת 

 סימן שכט ס"ק ט[.

 

פוסקים, דינו מהננו, לדעת הרבה ישראל המחלל שבת בפרהסיא, בזמ –מחלל שבת 

כדין תינוק שנשבה בין הנכרים, כיון שלא התחנך ולא גדל על פי דרך התורה, ולכן, 

, ויש לחלל עליו את השבת, כדין ישראל הצלתואין דינו כדין מומר להכעיס, לעניין 

ביאור הלכה סימן שכט סעיף ד ד"ה אלא לפי שעה. ]  , גם כאשר אין חשש לאיבהגמור

ם המכנים יהודים אלו בשם "חילוני", בשפה הארמית משמעות המונח 'חילוני'  שני

תרגום אונקלוס על ויקרא כב, יב, דברים כה ה. וכיון שיהודים אלו על פי  -הוא 'זר' 

בשם גנאי זה, ולכן  ם שיטת רוב הפוסקים, אינם בגדר "זר", אין מן הראוי לכנות

או "אינו שומר שבת". בעבר,   ,{לעת עתה}  "עלינו לכנותם, "אינו שומר תורה ומצוות



 
 

נחלק בהתייחסותו ליהודים שאינם שומרי תורה ומצוות. היו שסברו כי  עם ישראל

יש להתבדל מהם ולא לבוא עמם במגע, והיו שקראו לקרבם בדרכי נועם ובדרכי 

סוברים ,  בדורנו, רבים מצדיקי ופוסקי דורנושלום, ולנסות להחזירם לדרך התורה. 

השניה, ולכן רבים ממבני ישראל, משתדלים לקרב יהודים טועים אלו,  כהשיטה

 ם, וכך לקדש שם שמים ברבים,את הניצוץ האלוקי שבקרבגלות ככל האפשר לו

ושלום, וממילא, כל זמן  - וכדברי הגמרא 'ייתמו חטאים )דייקא( ולא חוטאים' חס

"מורידין  אפילו אם הם מאלה שנאמר עליהם  -שהם )החוטאים( נמצאים בעולם 

יכולים וצריכים להציל אותם, וכאשר מצילים אותם, אין  -ושלום -ולא מעלין" חס

הלכות רוצח )רמב"ם . ואכן, על פי דברים הלך 'להוציא יקר מזולל' גדול מזה!

צדיק ובין  אחר, בין  שראללעזור לי שראלחייב י , ושמירת נפש פרק יג הלכה יג(

)יחזקאל לג,  ומאמינים בעיקר הדת, שנאמר  עולם בורא שהם נלווים אל , כיון רשע 

ים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב  קאמור אליהם חי אני נאום ה' אלו יא( "

לקיים את תמידי  . ומשום כך, גם על יהודים אלו ישנו חיוברשע מדרכו, וחיה"

ולא אתכם לבדכם אנוכי כורת את ומצוותיה, כמו שנאמר )דברים יג, יד( " התורה

ינו ואת  קישנו פה עמנו היום לפני ה' אלו  רית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר הב

  הרמב"ם   פוסקמי שאינו מאמין בתורה שבעל פה,  ,  אולם ".  אשר איננו פה עמנו היום 

ו. וכן שהוא אינו בכלל ישראל ואין מצווה להציל(  ב–הלכות ממרים פרק ג  הלכה א)

השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן ( "טו  כהל הלרק  פ  הלכות שבתפוסק הרמב"ם )

והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם,   ,שקולה כנגד שאר כל מצות התורה

המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת  לפיכך כל העובר על שאר 

. הב"י )יו"ד סימן "כעובד עבודה זרה ושניהם כגויים לכל דבריהם   בפרהסיא הרי הוא

ב,  -יו"ד סימן קנח סעיף א)שו"ע נפסק להלכה בכדעת הרמב"ם, וכן קנט( הכריע 

, וראה את הסתייגות  בשו"ע הרב )סוף הלכות ריבית(ו (חו"מ סימן תכה סעיף ה

פוסקי ההלכה, דנו   .(ג-א כהג הלרק פ)הלכות ממרים הרדב"ז בדברי הרמב"ם ב

להכעיס או  "מומר" לחשב , נשאינו שומר תורה ומצוות ישראל ה, מתי בשאל רבות

שאינו שומר  , והאם בימינו, ישראליאל נכר אליו כלתאבון, וממילא יש להתייחס 

"תינוק שנשבה", על אף , או שדינו כבעניינים מסוימים  י,נכר מצוות נחשב כתורה ו

אל כבכמה עניינים ויש להתייחס אליו  ,אינו נחשב כמומר ושאינו שומר מצוות, 

שאינו שומר ה, שיטת רוב הפוסקים, שבזמננו יהודי ולהלכי. אל נכר ולא כישראל 

שדינו כעובד עבודה בפרהסיא"  מחלל שבת  הגדרת "  .נחשב לתינוק שנשבה  ,מצוות

דברי הגמרא בסנהדרין )עד:( המביאה את דברי רבי יוחנן שפוסק, זרה, היא על פי 



 
 

ן רסד שצריך לחטוא בפני עשרה בני אדם, ולהלכה, פסק רבי עקיבא איגר )יו''ד סימ

אם הוא מחלל שבת בפני עשרה שומרי שבת, הוא נחשב  דוקאד''ה ובההיא(, ש

מחלל שבת בפרהסיא. הסברא לכך, כל הטעם שמחלל שבת בפרהסיא נידון כנכרי 

פר בהכל. אבל במידה והוא מתבייש לחלל שבת והוא, שלא אכפת לו מהדת והוא כ

כמו כן, מביאה משה. בתורת  בפני שומרי מצוות, מוכח שהוא לא כופר לגמרי

הגמרא בעירובין )סט.( מעשה, על אדם שהוציא משא לרשות הרבים בשבת. כאשר 

הוא ראה את רבי יהודה הנשיא הוא החביא מהר את החפץ, כדי שרבי יהודה לא 

יראה אותו מחלל שבת. הגמרא אומרת, בגלל שהוא התבייש מרבי יהודה, אז הוא 

מתוך מימרא זו למדו החיי אדם )סימן עה סעיף נחשב כיהודי לעניין עירוב חצרות. 

כו(, האליה רבה )סימן שפה( והמשנה ברורה )שם ס''ק ו(, שמי שמתבייש לחלל 

שבת בפני אדם גדול, לא נחשב מומר לדבר עבירה, ובלשון המשנה ברורה: ''ואם 

מתבייש לעשות זה )= לחלל שבת( בפני אדם גדול, אף שעושה דבר זה בפני כמה 

בזמנינו    יהודים הטועים רוב הש,  . ולכן, יש מקום לומר גם זה לצנעה יחשב''  אנשים,

משכילים שבעבר )קודם תקופת הטעם הדבר, כיון תינוקות שנשבו. הם בגדר 

, כך שבמידה שומר תורה ומצוותכולו  עם ישראללפני כמאתיים שנה(  שהחלה

ולוגיה אנטי דתית  ויהודי לא שמר מצוות, בדרך כלל זה היה בדרך כלל בגלל אידיא

בזמננו, לדאבוננו, חלק  מומר. ללכן הוא נחשב ו, נגד תורת משה ומתוך התרסה

 שראלילכן, , ושלא בדרך התורה וגדול מהציבור היהודי גדל והתחנך מיום היוולד

כנגד התורה  כדי להתריס זאתלא בהכרח עושה  לעת עתה, שלא שומר מצוות

כי כולם מתנהגים סביבו בצורה כזאת, והוא לא רואה במעשיו דבר  ,, אלאוהדת

, ואף לא ירצה שמישהו מצאצאיו אדרבה, הוא מגדיר את עצמו כיהודיפסול, 

יתחתן עם נכריה וכדומה. ואף על פי שיהודים אלו מוגדרים בהלכה כ"תינוק  

שנשבה" מכל מקום, אם אחד מהם יגע ביין לא מבושל, הרי שלשיטת רבים 

חז"ל ש  לעניין בישול עכו"ם וסתם יינם,  שווה לדין    ודינהפוסקים היין נאסר, כיון שמ

)ראה על כך ברחבה  יינם משום קירובשתיית בבישוליהם ובאיסור אכילה גזרו 

וכך פסקו להלכה הגר"מ פיינשטיין בפרק "מזון" ערך "בישול עכו"ם ו"סתם יינם"(. 

ר"ב שטרן )שו"ת בצל החכמה ח"ה סימן , הג()שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ד סימן נח

שולחן שלמה שבת ח"ג  . עח(, הגרש”ז אוירבך )שו"ת מנחת שלמה ח”א סימן כה

אנו   כמו כן, ב(, הגרי”ש אלישיב )קובץ תשובות ח”א סימ ן עה(.-מה ס"ק א ודעמ

יהודי מחלל שדין יהודי שנשבה, דינו כדין מומר, כגון, הלכה, מקרים במוצאים 

אכה אסורה בשבת, הרי שעדיין יש להמתין בצאת השבת, עד עשה מלששבת, 



 
 

שיעור "כדי שיעשה" כדי שיוכלו ליהנות ממנה, וכל זאת משום שהשווה דינו לגבי  

אחד מראשוני  נ(.  -חילול שבת לדין ישראל מומר )שולחן שלמה שבת ח"ג עמוד מט

  פסקכך והפוסקים שנקט בשיטה שבימינו מחלל שבת דינו כ"תינוק שנשבה" 

הרב יעקב   -בעל הערוך לנר ורבים מהפוסקים נוקטים כשיטתו, הוא להלכה, 

"אבל לפושעי ישראל שבזמנינו,    ֶאטלינגר בשו"ת בנין ציון )החדשות סימן כג(, וז"ל:

לא ידענא מה אדון בהם, אחר שבעוונותינו הרבים פשתה הבהרת לרוב, עד 

פילת שבת ומקדשים שברובם חלול שבת נעשה כהיתר... ויש בהם שמתפללים ת

קידוש היום, ואחר כך מחללין שבת במלאכות דאורייתא ודרבנן, והרי מחלל שבת  

נחשב כמומר בלבד, מפני שהכופר בשבת כופר בבריאה ובבורא, וזה מודה על ידי  

תפילה וקדוש. ומה גם בבניהן אשר קמו תחתיהן, אשר לא ידעו ולא שמעו דיני שבת 

כתינוק שנשבה". בשו"ת מלמד להועיל )ח"א סימן  שדומין ממש לצדוקין ... והם 

לחדש, שבזמן שרוב הציבור היהודי נוהג בחילול שבת, שוב אין לפסול  מוסיףכט( 

מחללי שבת בפרהסיא, שכן חילול זה אינו נקרא פרהסיא, וז"ל: "דבזמננו לא מיקרי 

 מחלל שבת בפרהסיא, כיוון שרובן עושין כן. דבשלמא אם רוב ישראל זכאין,

ומעטים מעיזים פניהם לעשות איסור זה, הרי הוא כופר בתורה ועושה תועבה ביד 

רמה, ופורש עצמו מכלל ישראל. אבל כיוון דבעוונותינו הרבים, רובם פורצים הגדר 

תקנתם קלקלתם, היחיד חושב שאין זה עבירה גדולה כל כך ואין צריך לעשות  

החזון איש, שיטתו הידועה של  שיטה זו, היא גם בצנעה, ופרהסיא שלו כבצנעה". 

דין תינוק שנשבה, וכמו   ו " יש לאינו שומר תורה ומצוותבזמנינו " המכונש מישכל 

)יו"ד סימן א ס"ק ו( בדין "תינוק שנשבה" שדינו כישראל ושחיטתו מותרת,  פסקש

כיון "שהוא בחזקת שאם יודיעוהו וישתדלו עמו כשיעור ההשתדלות שהוא ראוי 

לשוב לא יזיד לבלתי שב. אמנם לאחר שהשתדלו עמו והוא מזיד וממאן לשוב, דינו  

כאשר יופיעו ברוח קדשם   כמומר. ושיעור ההשתדלות תלוי לפי התבוננות הדיינים 

טז( "אין דין מורידין אלא  אותהחזון איש )יו"ד סימן ב  פסקועוד ". בהכרעת דינו

בזמן שהשגחתו יתברך גלויה, ואז היה כיעור הרשעים גדרו של עולם. אבל בזמן  

ההעלם שנכרתה האמונה מן דלת העם, אין במעשה ההורדה גדר הפרצה אלא 

. וכיון שכל חלילהוס ם כמעשה השחתה ואלימות חתוספת הפרצה, שיהיה בעיניה

עצמינו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם בעבותות אהבה 

כח(  אות ולהעמידם בקרן אורה במה שידינו מגעת". ובהמשך דבריו באותו סימן )

  וז"ל: , שאנו מצווים לחלל שבת להצלת 'תינוק שנשבה' להלכה קט החזון אישונ

"ובסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגר"י מולין דמצוה לאהוב את הרשעים מה"ט 



 
 

והביא כן מתשובת מהר"ם לובלין כי אצלנו הוא קדם תוכחה שאין אנו יודעין 

לנו לדון מן היבום, וכן לענין שאר  פשר אי להוכיח, ודיינין להו כאנוסין ולכן א

בים מבין יהודים הטועים לפי דעת החזו"א, נמצא אפוא שר על הלכות". כלומר, 

יו''ד  )יביע אומר  . הראשון לציון הגר"ע יוסף בשו"ת  ייחשבו יהודים כשרים לכל דבר 

ויש להוסיף שבדורנו רבים ''וז"ל  :הביא להלכה את שיטת החזו"א כא(סימן  חח"

מאלו הנקראים חילוניים הם כתינוק שנשבה בין הגוים... וכן כתב החזון איש שאין 

שהשגחת ה' יתברך הייתה גלויה בזמן שהיו הנסים מצויים, זה אלא בזמן 

ומשתמשים בבת קול, וצדיקי הדור היו מונהגים בהשגחה פרטית הנראית לעין כל, 

אבל בזמן שההנהגה היא בהסתר פנים, אין במעשה הזה )של הרחקת הרשעה( 

גדרת הפרצה אלא הוספת הפרצה, שיהיה זה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות  

 ,למעשההלכה  וכן הורה    ''.חלילה, לכן עלינו להחזירם למוטב בעבותות אהבהחס ו

בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ה סימן קנא( "בנידון דידן דמיירי במחלל שבת שלא 

נתחנך בדרך התורה, שבעוונותינו הרבים היום החושך מלא בעולם והסתר בתוך 

ור לחלל שבת, נחלקו  הסתר, והוא לא קיבל חינוך רק שיודע שלפי דת ישראל אס

בזה הראשונים אם דינו כעכו"ם או כתינוק שנשבה. דלדעת הנמוקי יוסף כל שעומד 

בין ישראל ומכיר בתורת ישראל אין דינו כתינוק שנשבה, ולדעת הרמב"ם הוא 

קנט( הכריע כדעת   מןכאנוס שהרי חינכוהו לא לשמור תורה ומצוות, והב"י )יו"ד סי

, והשו"ע הרב יוןע ריך ם ס"ק ח( כתב דלענין דינא צהרמב"ם, מיהו הש"ך שם )ש

כה(, ונראה דלענין   מן)סוף הלכות ריבית( כתב כדעת הרמב"ם )וע"ע אחיעזר ח"ג סי

איסור דרבנן, ראוי לסמוך על הפוסקים שאין דינו כעכו"ם. אבל כל זה במחלל שבת 

ם רובם לא כמו בזמנם שכל החנויות היו סגורות והוא היה מתחצף ופותח, אבל היו

תורה, ואם הם באים להתקרב מצוה לקרבם, ולא נוכל לומר את הנתחנכו לשמור 

שלא לזכותם במצוות, וכל המחמיר בזה אינו   ןלעניישדינם כעכו"ם  חלילהוס ח

והוא מוסיף: "הן אמת שאנו ו".  אלא מקיל ומזלזל בהחוב להשיב בני המקום לעבודת

בישול    ןלענייכשהם תינוקות שנשבו דינם כעכו"ם    לומחמירים במחללי שבת שאפי

עכו"ם וסתם יינם, אבל התם הטעם הוא דכיון דחז"ל גזרו בבישוליהם וביינם משום 

אפילו אנוסים אסור, דסוף כל סוף הקירוב עמהם מזיק, אבל האיסור  ןכם קירוב, א

 אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו"לבשל לעכו"ם ביום טוב שהוא מהא דכתיב 

, ודרשינן לכם ולא לעכו"ם, אמרינן דנוקים לאיסורא דוקא בעכו"ם שלא "יעשה לכם 

וכן בָקַראים }שייך במצוות ובמומר במזיד שדינו כעכו"ם ואין לזכותו במצוות 

, אבל בתינוקות שנשבו ראוי לזכותם במצות, ואין {ורפורמים שגזרו שהם כעכו"ם 



 
 

בשם מובא ( 474תקיב הערה  ןמבספר אמת ליעקב )או"ח סי. "בזה חשש איסור 

כי "מחללי שבת בזמן הזה מותר לבשל להלכה,  שהורה    ,יעקב קמינצקי  הרה"ג רבי

, דנחשבים כתינוק שנשבה", ולפיכך לדעתו יהיה מותר }ביום טוב{ בשבילם 

סט(   יףסדר ליל פסח סע )  הליכות שלמהוכן נפסק להלכה ב  להזמינם לסעודת החג.

"אף על פי שמן הדין אסור לאדם להזמין אורחים שהם   :אויערבך, וז"ל  בשם הגרש"ז

מחללי שבתות בפרהסיא לסעודות יום טוב, יש להקל בדבר בזמנינו לענין ליל 

)שם   והסדר כשמקרבים אותם בכך לשמירת התורה והמצוות". ובטעם הדבר, הובא

הערה קלד( דברי הגרש"ז בהרחבה: "רבים דנו בענין זה דשכיח טובא לצערנו 

מאחינו בני ישראל רחוקים משמירת ומידיעת התורה והמצוות, האם דינם  שרבים 

כמפורש בפוסקים דמומר לחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו"ם, או דיש לדמותם 

לתינוק שנשבה לבין הנכרים שאין דינו כעכו"ם. ברם נראה דלא הוי כתינוק שנשבה 

דין התורה מחויב    יפל  אלא אם כן לא שמע מעולם ענין דת ישראל, ולא נודע לו שע 

הוא בשמירת המצוות, ולכן בזמנינו רק אותם שנתגדלו בארץ רוסיא בזמן שלטון 

הרשע, אשר ברבות השנים נעקר מהם כמעט כל זכר ושארית מתורת ישראל, ועתה 

התוועדותם לתורה, כיון שהם שוגגים ביותר וכעין אנוסים יש  תבתחילהם ממש 

אין  קום מכל ומ} מהומגע יין, צירוף לזימון וכדומקום להקל כלפיהם לענין בישול, 

, אבל לא מי שידוע לו שיש שומרי תורה ומצוות והם {נכון לכבדם לזמן בעצמם 

מודיעים שכל ישראל מצווים על כך. ובפרט בארץ ישראל שאף מי שנתגדל ודר  

במקום שמחנכים לכפירה ואכילת טריפות וחילול שבת ועקירת כל דבר שבקדושה 

הרי סוף סוף ידוע  קום מכל מו ב'קיבוצים' שאין בהם רוח יהודית כלל, מרח"ל, כ

הוא ושומע שישנם שומרי תורה ושלדבריהם גם עליו לנהוג כמותם, וכיון שכן קשה 

אין לשנאותו כמו את המומרים  ישוודאמאוד לומר שדינו כתינוק שנשבה, ואף 

לדבר עבירה, ואדרבה מצוה לחוס ולרחם עליו ולקרבו בדרכי אהבה ושלום 

לא דמי לתינוק שנשבה.   קום מכל  גג הוא, מלשמירת תורה ומצוות, דהא סוף סוף שו

אך עם כל זאת, כיון שבימינו אי אפשר לנו לצערנו למצות הדין לחלוטין וגם ידוע 

מתקרבים רבים מהם לחיי תורה  ובטם שבדרך זו של אירוחם לסעודת שבת ויו

ומצוות ושבים לאבינו שבשמים, יש למצוא צדדי היתר לכך, והדבר מסור למורי 

לענין ליל הסדר נראה דהואיל  נים פל כל וע  .ורות בכל נידון לפי ענינוההוראה לה

ומצינו שבדורות שלפנינו היה נהוג גם אצל גדולים וטובים לארח על שולחן הסדר 

מלבד }את המושלים והנכבדים הנכרים, וכנראה דכיון שהשעה היתה צריכה לכך 

לו בא מעצמו ולא  שהיה ידוע שליל הסדר הוא זמן מיוחד לכך והו"ל קצת כאי



 
 

הקלו בדבר, לכן גם בנידון דידן אם ידוע שאורחים אלה החלו להתקרב { הזמינוהו

לשמירת המצוות, ואירוחם בלילה זה על שולחן הסדר יעוררם ויזרזם הרבה לדבר 

יש להקל. ויש גם לצרף בנדון דידן מה שכתב {  אם הוא באופן כזה  ובטם  וכן בשאר יו}

כט( בשם הרבה גדולי עולם להקל במחללי שבת  ןמבשו"ת מלמד להועיל )סי

שבזמננו עיי"ש. ובפרט בנדון דידן כשהדבר נעשה למטרה קדושה זו של קירובם 

וכן נקט להלכה הגרי"ש אלישיב כפי שהובא בשמו בספר ". לתורה ויראת שמים 

אשרי האיש )יום טוב אות ז( בנדון הזמנת קרובים מחללי שבת לסעודת יום טוב: 

שהם בגדר תינוקות שנשבו מותר, מכיון שאין להם דין מומר, ויש לדון בכל "במקום  

מקרה בנפרד". ובפרטי הוראה זו הובא )שם הערה סה( "שבדרך כלל הרוסים 

 או"ח ח"א)בשו"ת אגרות משה וכן פסק הגר"מ פינשטיין  .נחשבים כתינוק שנשבה

למרות שמחלל  מתוך הדחק של פרנסה אינו נפסל בכך  מי שמחלל שבת (סימן לג

להיפסל מחמת חילול שבת צריך שיהיה מחלל ביד  שכדימהטעם, שבת ברבים. 

)סימן לז  ה"ח ובחאו"ח  נפסל. מתוך אילוץ וצורך אינושבת רמה, ולכן מי שמחלל 

, ש"אין טעם להחמיר" לאסור יין במגע מחלל שבת. אך כל זה מעיקר כתב אות ה(

כמפורש בדבריו שם, היות וכל הטעם להחמיר במגע מחלל שבת בפרהסיא }דין 

נקט שכדאי להחמיר בזה, פיינשטיין  הגר"מ. ומכל מקום {הוא ממנהג ולא מדינא

הכנסת, אבל  ד )סימן נח( "בדבר מי שמאמין בשם, ומתפלל בבית"ד ח"וכדבריו ביו

מחמת פרנסתו, מחלל שבת במה שעובד בבית חרושת", שאף שיש מציאות של 

אדם "שמאמין ומחלל שבת בפרהסיא" ולכן "אין להחשיבו ככופר", אולם "מכל 

מקום למעשה כדאי להחמיר להחשיב יינו כסתם יינם". ועם כל זאת, אם ברצונו  

ראה עוד בנושא, והידיעה }להרחבת היריעה  לעשות קידוש, יהיה רשאי לעשות.

אליהו רבה ותוספות שבת יו"ד סימן ב; חיי אדם בשיטות הרמב"ן במדבר טו, כב; 

שו"ת   שו"ת צמח צדק אה"ע סימן רנט; ; ס"ק מו סימן נהמשנ"ב סימן עה סעיף כו; 

; עמוד מד: או"ח סימן קמחיו"ד סימן נ; שו"ת מהר"ם שיק חמהרי"א ל יהודה יעלה

או"ח סימן פז אות יד;  ח; חזו"א עת תורה חאו"ח סימן שכחבדהמהרש"ם מברז'אן 

 שו"ת אגרות משה; יט מןחיו"ד סי בי שו"ת חלקת יעקב ח"א סימן מה; שו"ת הר צ

ד  מןסי ב"מנחת שלמה חנא, ח"ג סימן כא; שו"ת -, ח"ב סימן נאו"ח ח"א סימן לג

 ימןטוב ס שלחן שלמה הלכות יום ; ג סימן ס אות יט-מנחת שלמה תניינא ב. אות י

. שו"ת הציץ אליעזר ח"ח סימן יז; שו"ת יביע אומר ח"א יו"ד סימן יא; תקיב אות יב 

וראה בהרחבה את שיטתו הידועה של הגר"ש הלוי וואזנר בשו"ת שבט הלוי ח"א  

לז, קסו, ח"ד סימן נה, קלה, ח"ה סימן -סימן כ, קכא, ח"ב סימן קעב, ח"ג סימן לו



 
 

מעשה   .ח"ח סימן סב, ח"ט סימן סא, קצח, רנז, ח"י סימן סה{מח, ח"ו סימן סג, קעו,  

 רבי חיים עוזר גרודזינסקי הורה לגיסו הרב יצחק קוסובסקי מיוהנסבורג: רב

, לאפשר לכהנים מחללי שבת, לעלות לתורה ולדוכן. נימוקו היה, שבדרום אפריקה

שני הדברים כי כך הם יזכרו שהם כהנים ושהם יהודים. אם ינדו אותם, ישכחו את 

גם יחד. וכן מסופר, שרבי יחיאל יעקב ויינברג, נהג כבוד בשר האוצר היהודי של 

ממשלת גרמניה, לפני עלות הנאצים ימ"ש לשלטון, כאשר זה הגיע לבית הכנסת  

הוריו. לתמיהת נשמת בעצם יום הכפורים, בכדי לומר יזכור על  ,בברלין ברכב

, עתיד גם לכבד את אלוקיו. ואכן, נינו  המתפללים, השיב כי מי שמכבד את הוריו

 והקים דור לתפארת[. של אותו שר אוצר חזר בתשובה

 

]שו"ת ציץ דינו של הקראי כדינו של הנכרי, ולכן אין למול את בנו בשבת  –קראי 

 אליעזר ח"ח סימן טו פרק ה[.

 

מחללין את השבת עבור הנכרי, שיש בו סכנה, אם אין בה במלאכה שהוא  -נכרי 

]שו"ע או"ח סימן של סעיף ב, מג"א  רש לעשות אלא איסור דרבנן, משום איבה נד

, ואם הדבר נוגע לאיסורי תורה, טוב ס"ק ה; שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף יד[

יעשה, אם הוא יקבל מבעוד יום, הדרכה מפורטת מרב מורה הוראה, כיצד לטפל 

ובפרט שבזמננו שאפשר להעביר מידע שלילי על היהודים, משום דרכי שלום,  בנכרי,  

תוך דקות ספורות, מקצה אחד של העולם עד לקצה השני, ואם לא יטפלו בנכרי 

כראוי, ודאי שיש סכנה גדולה בכך, לכל איש ישראל הנמצא במרכז רפואי נכרי, ולכן 

 אפשר לאשתמוטי, בשבילשמחללין את השבת אף במלאכה דאורייתא. וכל מה 

לעשות, ואם אפשר,  מחויבסיבה רפואית אחרת ומתקבלת על הדעת של הנכרי, 

ישתדל לעשות את המלאכות האסורות מהתורה, יחד עם אדם אחר ובדאי שיש 

 ;]שו"ת חתם סופר יו"ד סימן קלא, חו"מ סימן קצדלעשות כל פעולה אסורה בשינוי  

, כף החיים ס"ק יד;  שו"ת דברי חיים ח"ב או"ח סימן כה; משנ"ב סימן של ס"ק ח

הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה מז; שו"ת אגרות 

משה ח"ד סימן עט; שו"ת חזון עובדיה ח"ג עמוד שז, שיב; שו"ת יביע אומר ח"ח 

הלכות שבת בשבת ח"ב  ; יזסימן ח"ט  ,טוסימן ח"ח  שו"ת ציץ אליעזר סימן לח; 

יפול הרפואי לנכרי, שכל כוונתו לא לעצם בשעת הגשת הט ןויכווי עמוד תנה[.

רפואת הנכרי, אלא כדי שהוא ינצל מעונש על ידי המלכות, אם הוא יתרשל מלטפל 

]שו"ת ציץ אליעזר בחולה הנכרי, וכדי להציל את את כלל ישראל בכל קצוות הארץ 



 
 

ל אבל היוצא לרפא נכרי אינו חוזר לביתו תוך כדי חילוח"ח סימן טו פרק י אות יב[. 

]שו"ת חתם   שבת, מפני שהוא יוצא כדי למנוע סכנה מעצמו, ולכן אין חשש שיתרשל

סופר חו"מ סימן קצד; הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ 

 .הערה מז[

 

מותר לרופא שומר תורה ומצוות לערוך לחולה ישראל שיש בו סכנה,   - טיפול ניסיוני  

, ובלבד שכל מטרתו תהיה לצורך רפואת החולה טיפול ניסיוני, הכרוך בחילול שבת

]שמירת שבת כהלכתה פרק לב הזה, ומותר לחולה לשתף פעולה עם הרופא בדבר 

 סעיף לו[.

 

מותר לערוך ניסויים רפואיים לצורך הטיפול בחולה שיש בו סכנה בשבת, גם אם 

וך תועלתם של ניסויים אלו מוטלת בספק ביחס לחולה שלפנינו, וגם אם הדבר כר

 ]שבת כהלכתה פרק לב סעיף לו, פרק מ סעיף לו[.באיסורי תורה 

 

מחללין  גם, בדרך של פשיעה, בעת המגפהמי שהכניס עצמו לידי סכנה  -פשיעה 

]אורחות חיים סימן שכח ס"ק יט, בשם חקר הלכה; שו"ת אגרות עליו את השבת 

סימן טו פ"ד, ח"ט סימן יז פ"ב  משה חאו"ח ח"א סימן קכז; שו"ת ציץ אליעזר ח"ח

 ס"ק יד; שו"ת יחל ישראל ח"ב סימן סז[.

 

שספק הדבר,  מותר לחלל שבת במקום ספק פיקוח נפש. אמנם, ברור    -הגדרת סכנה  

אדם משום כך, אין היתר לרחוק מאוד של פיקוח נפש אינו מתיר לחלל שבת, ו

ואין מחללים  .ל וימותכדי שלא ייכשל, ייפו ,חשמלית בשבת בביתו תאורהלהדליק 

. ישנם לחלל שבת רק על סכנה מוחשית ומיידית , אבל מותרשבת על סכנה שתבוא

יש חזקה שגופו של  ב. כעת.סכנה מוחשית וניתן לראותה ב' הגדרות לסכנה: א. כל 

"דלפי  - סימן טו פרק ז  שו"ת ציץ אליעזר ח"ח]בפני סכנה זו  שרודהחולה לא י

האמור נגדיר ונאמר, דאימתי יצא דינא דפיקוח נפש מן הכלל שהולכין אחר הרוב? 

בהיכא שלפנינו בפעולתו באופן מוחשי הדבר המסכן, וכן חזקת הגוף הישראלי 

המסתכן אשר עבורו ישנו החיוב לחלל שבת כדי להצילו. אבל כל שחסר אחד 

הדין של פיקוח נפש מכלל יתר כללות הדינים של אזי לא יצא  - משני תנאים אלה 

הגדרה  התורה, שאזלינן בהו בתר רוב ולא חיישינן למיעוט, ונחשב כמי שאינו"[. 

ודרכו לברוח מאותו עניין מזה    מפחד או נבהל  הואכל ש  -ל'ספק פיקוח נפש'    נוספת



 
 

דר לסתור בשבת קיר או גמותר  יהיהגם בימות החול מחמת חשש סכנה שבו. ולכן 

גבוה או כל  חשש שייפול מאליו על אנשים, וכן אותו הדבר לגבי חום נושיש באופן

]סכנה תלויה על פי כל אדם לעצמו הסכנה ספק למחלה מדבקת מסוכנת. כלומר 

מותר לו לחלל עליה   ,חיים שהאדם חושש לה בימות החול  וכל סכנת  ,[סובייקטיבית

ייתכן  ,שוטהכלב ידוע אם הוא  נשיכת כלב שלאמנרתע  ם הוא, א ]כגון שבתאת ה

שסבירות היותו נגוע בכלבת תהיה נמוכה בהרבה מאשר חציית כביש סואן או  

ומייחס לכך  ,פוחד מנשיכת כלב הואכיוון ש ,, ובכל זאתמסוים הליכה במקום 

נחשבת לפעולת הצלה מהכלב,  כל פעולה שנעשית להצלת הנשוך שסכנה, הרי 

שו"ת מנחת שלמה תנינא סימן לז אות ב   – בשבתאף ומוגדרת 'וחי בהם' ומותרת 

 [. ברק יז פמן ח"ט סי בשו"ת ציץ אליעזר  הו"ד ד"ה ולעניין, וכן

 

מצב של סכנה שאין דרך העולם לחשוש ממנה, אבל היחיד כן חושש 

 לאת השבת כדי להינצלעצמו, הרי שזה בכלל סכנה כלפי עצמו, ורשאי הוא לחלל 

אדם   –]על פי שו"ת צפנת פענח ח"א סימן לט  מן הסכנה, והכל לפי העניין והמקום

שמדמה לעצמו בעת המהומה מפני גייס שעל ידי זה הוא יהיה בסכנה, הרי שמותר 

לו לעבור על איסורי שבת ולברוח, אף על פי שאין בזה סכנה של ממש, אלא שהוא 

ן, לאחרים, יהיה אסור לחלל שבת עבורו; שו"ת אגרות מתיירא מהסכנה, מה אין כ

 משה ח"א סימן קכז ד"ה ומש"כ[.

 

חולה הנגוע במחלה מדבקת, וקיים חשש  – חילול שבת למניעת התפשטות המגפה

גורם למחלה זו, יכול לעבור מגוף החולה אל אדם שאינו חולה ה(  Virusסביר, שנגיף )

לידו וכדומה, והיא עלולה לסכן  תמועטבאותה המחלה, באמצעות מגע או שהייה 

את חיי הבריא, ואין אפשרות להחזיקו בחדר מבודד בבית, עד לאחר צאת השבת,  

להדבק מותר לחלל את השבת, ולהעבירו למרכז רפואי ברכב, כדי למנוע מאחרים 

במחלה המדבקת והמסוכנת, ואף באופן שהחולה יצא מכלל סכנה, מכל מקום, כיון 

שאחרים יכולים להדבק ממחלה מסוכנת זו, נחשב הדבר לספק פיקוח נפש, ומחללין 

חזון ] , אפילו באופן שעדיין לא היו מתים מחמת המחלה המדבקתעליו את השבת

 תה פרק לב סעיף יג[.שמירת שבת כהלכאיש אהלות סימן כב ס"ק לב; 

 

מי שעבר בדיקה רפואית, כדי לדעת האם הוא נושא נגיף  – תוצאת בדיקה רפואית 

המדבק אחרים, וממתין לקבל את התוצאה, מותר לו לענות לשיחת הטלפון ממשרדו 

של הרופא וכדומה, אף בעצם השבת, וכל זאת, כדי למנוע את התפשטות המחלה 



 
 

להפריד גם את כל האנשים ששהו לידו ולבודדם  בקרב הציבור, וכדי שיהיה אפשר

משאר בני העיר, ומכל מקום אם אפשר לעשות זאת על ידי נכרי או בשינוי, הרי 

 ]הגר"י זילברשטיין[. שעדיף

 

 

 חיטוי

 

מותר לשרות בשבת, את בגדיו המלוכלכים,  ,חולה הנגוע במחלה מדבקת -בגד 

בתוך מים עם חומר חיטוי, על מנת למנוע מאחרים להדבק ממחלה זו, אך אסור לכבס 

 ]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף ו[. בשבת את הבגדים הללו

 

{ ג'ל-אלכו} סמיך בג'ללצורך חיטוי, וגם בסבון נוזלי מותר להשתמש  -חיטוי נוזל 

לחיטוי ידים והגנה מפני חיידקים ומחלות,   ,הנספג בגוף ללא צורך במיםהעשוי כנוזל  

משום 'ממרח', כיון שאיסור ממרח הוא בדבר סמיך כגון שעווה, שמן עב,  הםואין ב

שאינו נמרח כמשחה או  נוזלי נשפךחומר  זהונוזלי סבון או ג'ל נוזלי לחיטוי וכיון ש

וכן אין ד סעיף יא, סימן שכז סעיף א[.  שו"ע או"ח סימן שי]  משום ממרח  ו, אין בקרם

זה הוא ריחני, או הג'ל  נוזלי איסור של מוליד ריח בגוף האדם, אף שסבון  או ג'ל  בסבון  

]משנ"ב סימן קכח ס"ק כג, הגרי"ש אלישיב כתב שכבר  משום דזיעה מעבירתו

התירו את הדבר ואין לחוש לממרח ולממחק, הו"ד באורחות שבת פרק יז הערה מ; 

או"ח ח"א סימן קיג(, ) ראה בשו"ת אגרות משהץ תשובות ח"א סימן לח. וקוב

, כיון שהסתפק אם דינו כשמן עב, שיש לצורך רחיצהשהחמיר בשימוש בסבון נוזלי  

 בו איסור דרבנן, ומסיק וראוי להחמיר[.

 

הפועלים על ידי חיישן , מקומות ציבורייםב הפזוריםמתקני חיטוי ישנם הרבה 

 , אלא אם כן, מדובר לצורך פיקוח נפש.ואסורים לשימוש בשבת אלקטרוני,

 

במיכל של מי ההדחה  שנותניםמותר להשתמש בשבת בחומר חיטוי  -בית הכסא 

בבית הכסא, אבל יזהר מלהשתמש בחומר שהוא גם צובע את המים, ואף אם הוא 

כהלכתה פרק ]הגרש"ז אוירבאך, הו"ד בשמירת שבת נמצא במיכל כבר לפני שבת 

יש המחמירים שלא להשתמש [. כג סעיף יד, ובשלחן שלמה סימן שב סעיף יד

בחומר זה אף אם הוא לא צובע ולא מפיץ ריח, משום חשש ממחק, שהרי כל פעם  

אור השבת ח"ד  ] וניחא ליה בזה ת הסבון המוצקא ממחיםכשמוריד את המים הם 



 
 

א את החומר חיטוי בשבת שהרי שכח להסירו לפני שבת, אל יוצי .פסקי הגר"י כב[

הוא מוקצה, ומותר לו להוריד את המים משום כבוד הבריות, אך עדיף שיוריד המים 

 .]אור השבת ח"ד פסקי הגר"י זצ"ל כג[ כלאחר יד

 

, ומותר לנקותו מן הלכלוך, בעזרת מברשת גומי או האסלהמותר להדיח את פנים 

]הגרש"ז אוירבאך, הו"ד בשמירת שבת פלסטיק, שאין בהן חשש איסור סחיטה 

ואף מותר לנקות את מושב  כהלכתה פרק יב הערה מו, פרק כג סעיף טז הערה נ[,

 ]שו"ת אגרות משה ח"ב סימן ע[. בית הכסא בעזרת נייר חתוך

 

 ם, מותר להדיחה על אף שיתכן, שעל ידי כך, ימותו החרקיםאסלא שיש בתוכו חרקי

 ]שו"ת מנחת יצחק ח"י סימן כז; שמירת שבת כהלכתה פרק כג סעיף יז[.

 

מותר לרסס בשבת, תכשיר מחטא חיידקים, בבית הכסא או בחדרו של החולה 

 .]שמירת שבת כהלכתה פרק כה סעיף ו[

 

גופו על ידי מד חום  חום מעלותמותר למדוד בשבת לחולה את  - מד חום 

(Thermometer מבוסס נוזל, שהנוזל שבו הוא מתכת ,)כספית Mercury) או )

(, אך 1709) ה'תס"ט]אמנם המד חום הומצא כבר בשנת ( Alcoholאלכוהול )

מבחינה הלכתית נידונה שאלת השימוש בו בשבת רק בדורנו. מותר למדוד את חום  

החולה על ידי מד חום מבוסס כספית, ולא חוששים לשאלת הבישול, משום שכדי 

לרפות את הכספית על מנת שהיא תתרחב בהתאם לחום גופו של החולה וכך 

תצביע על טמפרטורת הגוף שלו, אין צורך להגיע למידת חום בגדר של 'יד סולדת 

בכספית, אך את }אמנם כיום הופסק השימוש  ., ולכן אין בזה משום בישול'בו

חומר כימי(, ואין נפקא מינא לדינא  - Galliumמקומה מחליפה סגסוגת ה'גליום' )

שו"ת ים הגדול סימן כז; שו"ת אגרות משה  -בין מדחום של כספית או של גליום{ 

חאו"ח ח"א סימן קכח; הגרש"ז אויערבאך, הו"ד במאורי אש דף לג: ובשמירת שבת  

ג; שו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן כד; שו"ת מנחת יצחק כהלכתה פרק מ סעיף ב  הערה  

ח"ג סימן קמב, ח"י סימן לא אות ח; שו"ת שבט הלוי ח"א סימן סא אות ב; שו"ת ציץ 

 אליעזר ח"ג סימן י, ח"ח סימן טו פרק טו ס"ק כא; שו"ת באר משה ח"ב סימן כב,

 ח"ו סימן נו; שו"ת אור לציון ח"ב סימן לו אות יג[. 

 

 בראשו, אף על פי שהוא מתחזק והולך כבריא, מותר למדוד את חום גופוחש  ה

]א"ר סימן שו ס"ק כא, על פי שו"ת מהר"ם מרוטנברג סימן נה; מאורי אש דף ג:; 



 
 

חי"א סוסי' לח, חי"ד סימן ל ס"ק יג; שו"ת ים הגדול  שו"ת ציץ אליעזר ח"ג סימן י,

מדידה עצמה רפואה, וכשם דאין הסימן כז; שו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן כד[, 

שהתירו מדידה של מצוה, כך מותר למדוד את חום גופו של החולה, משום שרפואת 

 ]משנ"ב סימן שו ס"ק לו[.  הגוף, מצוה היא 

 

חולה שנפל למשכב, ומוגדר כחולה שאין בו סכנה, מותר לומר לנכרי לרשום 

 ק מ סעיף ד[.]שמירת שבת כהלכתה פר  בגיליון הרפואי שלו את מידת חום גופו

 

]אין לחשוש, ל'תיקון כלי'   חום הגוףמדידת מותר להוריד את הכספית אחרי 

חום, משום שכך הדרך להשתמש במדחום מסוג זה באופן תדיר,  בעת ניעור המד

הגרש"ז  - 'והדבר דומה יותר לפתיחת וסגירת דלת, מאשר לפעולה של 'תיקון כלי

אויערבאך, הו”ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה ז; אור לציון ח"ב פרק לו  

סימן נו אות  סעיף יג, בהערה; שו"ת ציץ אליעזר חי"א סימן לח; שו"ת באר משה ח"ו  

ויש עא; שו"ת אז נדברו ח"א סימן סב; ילקוט יוסף ח"ד )ד(, סימן שכח סעיף לו[. 

]שו"ת שבט הלוי  המחמירים, שיש להוריד את הכספית סמוך למדידת חום הבאה

 ח"א סימן סא אות ב[.

 

מד חום המבוסס על נוזל וכדומה, איננו נחשב כמוקצה, גם בשעה שאין 

]הגרש"ז אויערבאך, הו”ד  לה, ומותר לטלטלו בשבתמשתמשים בו לצורך החו

בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה ג; שו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן כד; אור לציון 

אבל מד חום דיגיטלי נחשב למוקצה, ואסור לטלטלו בשעה ח"ב פרק כו סעיף יא[. 

הגרש"ז אויערבך,  –]דהוי כלי שמלאכתו לאיסור שאין משתמשים בו לצורך חולה 

 [.295הו"ד בנפשנו בחיים פרק כ הערה 

 

(, ולשפשפו ולנגבו Alcoholמותר לנקות את המד חום באלכוהול ) -חיטוי מד חום 

(, אבל לא יטביל את צמר הגפן באלכוהול, ולא ימרח משחה Cottonגפן יבש )-בצמר

(Ointment על המד חום, אף שאוחזו על ידי כלי אחר ) הגרש"ז אויערבך, הו"ד[

שבת כהלכתה פרק מ סעיף ב הערה ה, טו; שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סימן   בשמירת

]משנ"ב סימן שכ משום איסור סוחט    טו פרק יד אות יא, ח"ט סימן יז פרק ב אות לג[, 

]דאין חום    דהמודאת    תלחטאואבל מותר להספיג מעט נייר טישו, ובעזרתו  ס"ק מח[.  

 שו"ת אגרות משה ח"ב סימן ע[. -בליעה בנייר 

 



 
 

ד חום, מותר להטבילו בשמן, אבל אסור למרוח ודכשצריך להחליק את המ

וכאשר אין בידו שמן, יטביל את ]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף ב[,    עליו משחה

 .עליו ימרחהחום במשחה, אבל לא  ודדהמ

 

 Liquid crystal])צועת פלסטיק גלאי חום העשוי מר –מדחום גביש נוזלי 

thermometer or Plastic strip thermometer היינו מודד חום העשוי )

מרצועת צלולואיד שעבר עיבוד כימי כך שחום הגוף משנה את צבעו בהתאם 

, ד, תשמ"ג,  אסיא  -למידת החום. על הצדדים הטכניים של פעולת גלאי החום ראה  

מותר לשימוש בשבת אם מדידת החום נקבעת על ידי שינוי צבע בלבד, ללא [  72עמוד  

הופעת צורת אות, מספר, או רישום אחר. כמו כן מותר להשתמש בגלאי חום שיש 

בו צורת אות או מספר, בתנאי שהם ניכרים כבר לפני השימוש, אלא שהם מוארים 

”ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה ח*; ]הגרש"ז אויערבאך, הובעקבות החום  

  79שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סימן לא; הרב ל.י. היילפרין, אסיא, ד, תשמ"ג, עמוד 

שאסור מדרבנן לכתוב  )יח משנ''ב ס''ק סימן שמ סעיף ד,(נפסק בשו''ע . ואילך 

דאורייתא וחיוב חטאת הוא רק בכתב  בשבת כתב שאינו מתקיים, אבל איסור 

שהפטור בכתב שאינו מתקיים כגון   (סימן שג ס''ק סח)  תב השער הציוןהמתקיים. וכ

  פירות הוא כאשר אינו מתקיים אפילו ליום השבת. ובשו''ת מנחת במשקין ובמי

שמתקיים פירושו  , הוכיח מכמה מקומות (סימן צא ד''ה אף שלכאורה )ח"אשלמה 

ת שבת פרק יא הלכו)נפסק ברמב"ם  שמתקיים לזמן מרובה, ולא מספיק יום אחד.

 רשמים וצורות על הקיר  , הרושם (ס"ק כב אות ח  סימן שמ )הובא במשנ''ב  ו  (יז  הלכה

כותב'.  ' רושם' הוא תולדה של' חייב משום 'כותב', שכן ,כדרך שהציירים רושמים 

הוא  , שמקור הדין(במשקין ד"ה)ובביאור הלכה  (מח ס''ק)וציין בשעה"צ 

שבת פרק יב  )מסופר בירושלמי  ,כתב סתרים (. ועל גדול פרק כלל)מהירושלמי 

שבני מדינת המזרח חכמים ביותר, כאשר אחד מהם (  ב הלכה ג  גיטין פרק  .הלכה ד

שמעבדים  להודיע דבר סתר לחבירו, הוא כותב בעזרת 'מי מילין' שהם מים  רוצה

שופך עליו דיו שאין  ,בהם עורות, והרואה חושב שהנייר חלק, ומקבל את המכתב

את הדיו על נייר כתוב במי מילין,   בה עפץ שקולט את מקום הכתב. ואם שפך בשבת

הוא דומה לכתב בדיו על גבי סיקרא וסיקרא על  לשיטת רבי יוחנן ורשב"ל חייב, כי

נייר חלק   , אמר שמואל בעל שנתן לאשתו(יט:)עוד מצינו בגמ' גיטין    .גבי דיו שחייב

הגט במי מילין, והגמ'   חוששים שמא כתב אתואמר לה 'הרי זה גיטך' מגורשת, כי 

דנרא' סוג צבע שעל ידו נפלטות  מעמידה באופן שבודקים את הנייר בעזרת 'מיא

לעין. שואלת הגמ' 'השתא הוא דפלט' שרק עכשיו   האותיות החבויות בנייר ונראות

'וכשהיו בלועות לא    (ד''ה השתא)הנתינה לא היה גט, כלשון רש''י    הוא פלט ובשעת



 
 

יפה , ואם  כתב'. מתרצת הגמ' שדינה כספק גרושה כי חוששים שמא לא נבלע  יהה

דן האם   (סימן כב  )ח"זבשו"ת מנחת יצחק    .מת אסורה לכהן וחולצת ולא מתייבמת 

 בשבת במדחום שמניחים אותו על המצח, וחום הגוף גורם שיכתבו  מותר להשתמש

מבואר  אותיות על גבי המדחום, ומוכיח לאיסור מהגמ' בגיטין שמפירוש רש''י

ככותב על נייר חלק  שכתב שאינו ניכר אינו כתב, נמצא שיש כאן כתיבה חדשה

מפרש  (ערך נר )אמנם הערוך  .בשבת, ומה שאינו מתקיים עדיין אסור מדרבנן

לא דברים אחרים, שם דברי גירושין א 'השתא הוא דפלט', שאולי לא היה כתוב

ואינו ניכר, ובכל זאת חייב בשבת מטעם  משמע שנחשב כתב גם כשבלוע 

כפתו  (עז.)מבואר בגמ' סנהדרין  כותב' על ידי אור השמש'מי. ולעניין הירושל

הכופת את חבירו   (הלכות רוצח פרק ג הלכה ט)ברמב"ם    בחמה ומת חייב, וכך נפסק

 .יו כי נחשב כאילו שחנק אותו בידים או בחמה עד שמת, נהרג על נהיוהניחו בצ

 והשמש ומכאן רואים שלגבי רוצח למרות שהוא רק הוציא את האדם לשמש,

 לדון נוכל ומכאן. שלו נחשבת מעשה התוצאה מקום  מכל, המלאכה את עשתה

המניח מד חום על מצחו של החולה.  של נחשב מעשה בשבת צביעה לגבי שגם 

 לחבירו   סתר   דבר   ג(, שהכותב  ק"ס  שמ  סימן  זהב  משבצות  ח'')או  מגדים   הפרי  וכתב

 אצל  נותנו   וחבירו ,  ניכר   רישומו   ואין   בנייר   ונבלע   ,עדיין  נתבשל  שלא  חלב  עם   בנייר 

 אסור מדרבנן  אבל  חטאת  חייב   אינו  בשבת  כן  עושה  אם ,  הכתב  ומתחמם וניכר   האש

  בשני  קל( סימן ד'')יו צבי הר  ת ''בשו וביאר  .הירושלמי לדברי וציין, לכותב דדומה

האופן , מדאורייתא ולא מדרבנן רק שאסור  מגדים  הפרי מדוע כתב אופנים 

 מים   של  לרחיים  שהנותן חטים   כ(  ק''ס  רנב  )סימן אברהם   המגן  שיטת לפי:  הראשון

 ללמוד שאין נתנאל הקרבן וביאר , שממילא נטחנים  כיון מדרבנן רק אסור , בשבת

אכן . בידים  היה וטחינה ממילא היה ואפיה, במשכן היה דתלוי איך  מאפייה טחינה

  חייב בשבת מים  לריחים של חיטים  שהנותן עליו חולק, שכח( )סימן העוזר  האבן

.  בשבת וחייב מנזקין פטור  בזורה ואפילו ,שחייב מנזקין וחומר  קל מדאורייתא

 והסיק א''המג דברי את הביא, להשמעת( ה''ד )סימן רנב הלכה ובביאור 

 כתב וכן: השני האופן .מדאורייתא שאסור  והסכימו דבריו את שהאחרונים דחו

 מתורת בטל לא שעה לפי ניכר  שאינו כתב )ל סימן יד )חלק אליעזר ציץ ת''בשו

שמבואר  ומה. מדרבנן רק ואסור  חדשה כתיבה אינו האש המעמיד ליד ולכן, כתב

 בגלל רק היינו, משום כותב חייב האותיות את המפליט הדיו שבשפיכת בירושלמי

 של בנדון מה שאין כן, סיקרא גבי  על כמו דיו, חדשה ככתיבה זה והרי דיו ששופך 

 ולכן חדש כתב אינו, חדש דיו מוסיף ואינו האש הכתב אצל את שמקרב ג''הפמ

 מגדים שאסור  הפרי  כוונת  קו(, ביאר   סימן  )ח"ז  הלוי  שבט  ת''ובשו  .רק מדרבנן  אסור 

  מד לגבי והנה .כבר  שיתגלה הכתוב פעולה עשה אלא כתב לא דהוא, מדרבנן רק



 
 

  חום  מד עם  בשבת  להשתמש שאסור  )כב סימן  )ח"ז יצחק המנחת דעת חום 

 הפרי פי על, החום  מידת את ומראה המספרים  את הגוף ומאיר  על אותו שמניחים 

 )שבת ובחוט שני. לכותב שדומה משום  סתרים  כתב לגלות מדרבנן מגדים שאסור 

 נעשה פעולתו ידי שעל בשבת כיון במדחום  השימוש את אוסר , קנז( עמוד ח"א

  כתב  שאינו ומוסיף. מתקיים  שאינו רושם  מדרבנן כדין ואסור , כתיבה של רושם 

 ולדעת .קיומו את שיחזיק החום  את וצריך , עצמו בפני קיום  לו שהרי אין המתקיים 

 המספרים  ניכר   אם ,  ט(  מ הערה  פרק  כהלכתה  שבת  )שמירת  ל''זצ  אוירבאך   ז"הגרש

 אליהו מחזה  ת ''ובשו .אסור  השימוש לפני אינם ניכרים  ואם , מותר  השימוש לפני

,  כותב באיסור כרוך  המצח על חום  המד הכריע שהנחת, כ( אות  סה סימן ח"א

  מוחק כתב בכלל הוא מהמצח חום  המד והסרת, מתקיים  שאינו צובע צבע  ואיסור 

 דרבנן בחד רישא הרי פסיק מתכוון שאינו ואף, מדרבנן ואסור  קיימא  של שאינו

 על שלא מוחק משום  להתיר  ואין. ה( ק''שיד ס )סימן אברהם  במגן כמבואר , אסור 

 צ''בשעה הובא  מגדים  הפרי שהתיר  דרבנן בתרי רישא וכדין פסיק לכתוב  מנת

 .פעם אחרת בו למדוד ראוי שיהיה לכתוב מנת על הוי דודאי, יח( ק''ס )סימן שטז

 שמניחים בשבת במדחום  להשתמש מתיר  ל( סימן יד )חלק אליעזר  ציץ ת''בשו

 מהמצח  מיד  להסירו  בדעתו  שהרי  ,כלל  מתקיים   שאינו  כתב  משום ,  המצח  על  אותו

 המצח מן חום  המד הסרת לגבי  שייך  אינו זה ולמרות שהיתר , האותיות  ימחקו  ואז

חום  המד את להסיר  אחר  מטעם  מתיר  זאת בכל, רב לזמן עומדתהמחיקה  שהרי

  מצינו שלא ,כלל מחיקה איסור  בגדר  איננה כזאת מחיקה סוג שכן, המצח מן

 הוא אלא כלל מחיקה ואינו  ,הכתב את להחזיר  אפשר  רגע  שבין מחיקה במשכן

 ספר ולסגור  לפתוח קיט( )סימן א''הרמ ת''שהתיר בשו מה וכעין, מכסה כהחזרת

 .בכך מחיקה דרך  אין ולנעול לפתוח שעומד כיון, הדפים  חודי אותיות על שכתוב

 או אחר  מד חום  לו  ואין טוב  מרגיש שלא חולה לצורך  להתיר  מסיק  דבריו בסיום 

 חום במד למדוד אפשרות אם יש מקום  ומכל, רגיל חום  במד למדוד קושי לו שיש

 ידי  על  כאילו  שנראה  העין  מראית  משום   זה  במד חום   להשתמש  ולא  להדר   יש,  רגיל

 האוסרים  שיטת  הביא,  יז(  ק''ס  שמ   )סימן  ב ''במשנ   .בשבת  נולד אותיות   מעשיו  גרמת

והאחרונים  א''הרמ ושיטת, הדפים  בחודי עליו שכתוב ספר  לפתוח ולסגור 

 דהוי מחיקה וכתיבה משום  בו אין תמיד ולנעול לפתוח שעשוי דכיון שמתירים 

 כשיש להחמיר  נכון מקום  ומכל ,להקל שהמנהג וכותב, תמיד ונפתח הנסגר  כדלת

אחר. וראה בהרחבה על הנושא בגיליון התורני "עומק הפשט" פרשת נח   ספר  לו

אם לא ניכרת צורת האות או המספר לפני השימוש, ורק בעקבות החום ([.  238תשפ )

הו”ד בשמירת שבת   ]הגרש"ז אויערבאך,אסור להשתמש בו בשבת    -מופיעה הצורה  

כהלכתה פרק מ הערה ח*; שו"ת מנחת יצחק ח"ז סימן כב, ח"י סימן לא אות ח;  



 
 

ויש מי שהתירו רק אם אין לו   שו"ת באר משה ח"ו סימן קונטרס עלעקטרי סימן עז[,

לא; שו"ת קנין תורה בהלכה ח"ג סימן -]שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סימן למד חום רגיל  

]שו"ת יחוה דעת ח"ד סימן  מש בכל סוג של גלאי חום אלו יש מי שהתיר להשת לט[,

 כט, שו"ת חזון עובדיה ח"ה עמוד קסה[.

 

יש לדעת כי אין צורך, ואף אין יתרון ללכת עם מסכה רפואית   - מסכה רפואית בשבת  

)ולעיתים חס וחלילה עלול לגרום להיפך, מצד הבלאי המהיר וחוסר היעילות של 

מסכות אלו בשימוש ממושך(, אלא רק במקרים מסוימים ובתוך הבית כך שבדרך כלל 

י שעל פי מורפואית במקום שאין עירוב.  במסכהאין שאלה למעשה לגבי שימוש 

ההנחיות צריך לחבוש כזו מסכה גם מחוץ לבית וכדומה, הרי שזה עבורו לבוש, 

 ומותר לצאת בה במקום שאין עירוב.

 

ומחמת זה ,  וע הדבקות לעצמו או לאחריםלמנהלובש כפפות על ידיו   -הגנה  כפפות  

גם רשאי לצאת בהם בשבת הרי שברשות הרבים, גם  מקפיד שלא להסירםהוא 

כיון שהם מיועדות להגנה מפני  ]בידיו  יזהר שלא לטלטלםו ,במקום שאין עירוב

 [.קמא, ס"ק קלט, משנ"ב לזיף שא סע  סימן שו"ע  -הדבקות, לא חשיב כמשואי 

 

מותר לשטוף כפפות פלסטיק או גומי במים, ואין לחשוש לאיסור  –כפפות פלסטיק 

 ]שמירת שבת כהלכתה פרק יב סעיף יד, פרק יד סעיף טו [. סחיטה

 

ישנם שמשתמשים ב"שום" בתור רפואה טבעית בעת המגפה, ויש אשר  -שום 

חותכים כמה שיני שום, ושופכים עליהם מים רותחים, ומשאירים אותם כך לכמה 

 שעות, ולאחר מכן, שותים הם את המים הללו, וכאשר עושים זאת בשבת, יש לערות

 [.שיח ס"ק מה ]משנ"ב סימן את המים מכלי שני

 

 

 מקוה

 

ט' קבין של מים מהברז  בשבתהמטיל על גופו  –מקלחת  ידי על קבין תשעה

למים  אחתיש רק ידית  אםשלא לפתוח את המים החמים, ו ליזהר צריךשבמקלחת, 

הקרים והמים החמין, עליו לסגור את הצינור שמוביל את המים החמים למקלחת, 

 לפני שהוא מטיל על גופו את הט' קבין.

 



 
 

לאחר טבילת מצוה, מן הראוי בעת מגפה,   -  חמים לאחר טבילת מצוהמים  ב  רחיצה

 להתרחץ מיד לאחר הטבילה במקוה טהרה, אף שמעורב חומר כלורין בתוך מי

אם יש צורך, יש בליל שבת, , ואת התפשוט המגפה, וכל זאת על מנת למנוע המקוה

להתיר להתרחץ אף במים חמים שהוחמו בערב שבת או בשבת בהיתר, ויש מקום 

ה  יףשז סע  מןסי) רע"אדושי בחי תובשכה ]דלא גרע ממ להיזהר מאיסור סחיטה

. בתשב  חמו מער בשבת לרחוץ כל גופו במים שהו  לושכו( דמצטער רשאי אפי  מןוסי

חדר אמבטיה שבבית   -כא( פרק אור לציון ) ח"ג ; שו"ת שכו( 'וכן פסק בבה"ל )רסי

משום חשש שהיא    ברחיצה זו  על כן,ים.  בכלל מרחץ ולא שייך לגביו גזירת הבל  נואי

עו נבפרט בטבילת מצוה שיש חשש שימ ,להקל במקום הצורך מקום יש  ,הדבקות

 מלטבול מחמת זה[ .

 

 

 תפילה

 

 קיום  שגם,  וההגבלות על התושבים  וישנו הסגר,  בעת ששוררת מגפה  -עירוב חצרות  

 ולחצרות הכנסת בתי לחצרות ישנם רבים היוצאים .פתוח במקום רק יהיו התפילות

תפילה אלו בחצרות, צריך שיהיה  ילדעת שלמניינ ויש. את התפילות לערוך, הבתים

  לקחת ואפילו ,לחצר וחומש מהבית סידור ליטול עירוב חצרות, כדי שיהיה מותר

 ,אחרים מאנשים בריחוק לשבת כסא או, סידור וחומש, אמות ארבע עצמה בחצר

 במרכז המאולתרת לבימה אותו להוליך או, לחצר הכנסת מבית תורה ספר להביא

 החצר.

 

מנין מתפללים בליל שבת דרך המרפסות או חצר ביתם, הרי שיש עליהם  -תאורה 

להניח תאורה שפועלת ללא "חיישן אלקטרוני", כדי שיוכלו לראות את הבעל תפילה 

 ולהתפלל מתוך הסידור.

 

המתפלל בליל שבת ביחידות יכול לומר תפלת "כגונא", משום שאין זו תפילה   -כגונא  

]תרומה קלד, א[  אין לומר ביחידות, אלא מאמר מהזוהרובקשה בלשון ארמי אשר 

המדבר בחשיבות ובמשמעות הרוחנית של קבלת שבת, ויש המוסיפים כשמתפללים 

]נדפס ביחידות מאמר נוסף מהזוהר "ולומר ברכו" במקום אמירת ברכו בציבור 

 ב'פסקי הסידור' שבסוף שו"ע הרב ח"ב[.

 



 
 

]שו"ע או"ח סימן רעא ויעמוד בשעת אמירתו יכול לומר "ויכולו" ביחיד,  -ויכולו 

סעיף י; מטה משה סימן תכט; מג"א סימן רסח ס"ק י, שו"ע הרב סעיף ז, קו"א ס"ק 

ב, כף החיים ס"ק לז. אכן בשיעורים מצויינים בהלכה )שבת קיט: ד"ה כל המתפלל( 

י צידד לומר, דמה שאין מקפידין לומר ויכולו בשנים דאין עדות פחות משנים, דהר 

בכל עדות צריכין שנים משום דאין סומכין על עדות האחד, דאפשר שטעה ואין אנו  

יודעים את האמת, אולם הקב"ה יודע האמת ולומר לפניו די בעדות אחת. ועיין 

בחזו"א או"ח סימן לח ס"ק י, שכתב: אמרו חז"ל )שבת קיט:( כל האומר "ויכולו" 

ה בראשית. בכוונה ברא בתפילת ערב שבת כאילו נעשה שותף לקב"ה במעש

הקב"ה את העולם חסר, כדי שאנו נוכל להיות שותפים בתיקונו, והשותפות שלנו  

מתחילה בזה שאנו מאמינים בבורא ומתוך כך אנו פועלים לתיקון העולם וגילוי  

כבודו, ולכן אין להדר אחר שנים, דלא מצינו בפוסקים הידור של שניים, ויש לחוש 

מעשי בראשית. ועיין אורחות רבנו ח"ב עמוד קסא,  דמיחזי כמעמיד עדות על

 ויש אומרים שעל כל פנים יאמר בשניםובשו"ת שבט הקהטי ח"ב סימן שמ[. 

)שבת קיט:( משמע שגם יחיד אומר 'ויכולו', שכן הלשון שם 'אפילו יחיד  ]מהגמרא

אמירת 'ויכולו' שבתוך התפילה, אבל האמירה   דוקאהמתפלל'. אמנם אפשר שזהו  

)סימן רמו( שהמנהג  שלאחר התפילה, כתב במרדכי )שבת תז( ובספר התרומה

)סימן רסח( שמטעם דהוי כעדות, צריך שיאמרו אותו יחד,  לאומרו יחד, וכתב הטור

ובטורי  )סימן רסח ס"ק י(. וכן העתיקו הלבוש )סימן רסח ס"ק ז( והמגן אברהם

)אשל  ימן רסח ס"ק ה( כתב שבעינן עשרה, ועל פי זה כתב הפרי מגדים )ס זהב

אברהם סימן רסח ס"ק יא( שהמתפלל בלחש ימהר לסיים תפילתו לומר 'ויכולו' עם 

)סימן רסח  )סימן רסח ד"ה מעומד(. אבל המשנ”ב הציבור, והובא בבאור הלכה

ן רסח ס"ק ה( שלפי )סימ ס"ק יט( כתב שעל כל פנים יהיה בשנים. וכתב הטורי זהב

זה, המתפלל ביחיד, אינו חוזר לומר ויכולו, לפי שהיא עדות להקב"ה, וצריך עדה 

שלמה. וסיים שאם ירצה לאומרה לא יתכוון לעדות אלא כקורא בתורה. 

)סימן רסח ס"ק יד(  )סימן רסח ס"ק יט( הביא דבריו, וכתב שהאליה רבה ובמשנ"ב

לומר, שלא ישכחוהו ביום טוב שחל בשבת, יש  חולק, כי לפי הטעם העיקרי שתיקנו  

)ליל שבת( שאפילו יחיד המתפלל אומרו  גם ליחיד לאומרו. וכן מפורש באבודרהם

אחר תפילתו. אבל המשנ"ב שם הכריע שגם היחיד יאמרו, אבל לא יתכוון, אלא 

)אורח חיים לח י( דחה דברי הט"ז וכתב שדבריו  גם החזון איש .כקורא בתורה

והכריע שאף שכבר אמר בתפילה, מכל מקום כיון שנהגו משום יום טוב,  תמוהים, 

)ח"ב סימן יט סעיף ד( כתב שיחיד שהאריך בתפילתו  אור לציון ובשו"ת   .יש לאומרו

אינו צריך לומר 'ויכולו' לאחר התפילה עם אחר, אלא יאמרו ביחיד, וגם אין לו  



 
 

)חלק יד סימן כד( נשאל  ר ציץ אליעז למהר בתפילתו, כדי לאומרו בציבור. בשו"ת

אודות אחד שנמצא בתפילת לחש והגיע לאמירת 'ויכולו' יחד עם הציבור שסיימ  

תפילתם, אם יאמר עמהם בקול, והשיב שיאמר עמהם בקול, וכתב כן, אף לדעת 

טעם אמירת ויכולו לאחר  .החזון איש הנ"ל, שדחה דברי הט"ז דבעינן עשרה

סעיף ז( כתב, שאומרים ויכלו בקול רם ומעומד. בשו"ע )או"ח סימן רסח  –התפילה 

וכן בערוך השולחן )סימן רסח סעיף טו( כתב, דאחר התפילה אומרים ויכולו, ואף 

על פי שאמר כל אחד בתפילה מכל מקום חוזרים לומר כולם כאחד בקול רם 

ומעומד, ואף על גב דכבר העדנו כולנו בלחש ובדיעבד יצאו ידי עדות בזה. והנה 

)או"ח סימן רסח( כתב ג' טעמים במה שחוזרים ואומרים ויכולו בציבור אחר הטור 

התפילה בלחש: א. משום יום טוב שחל להיות בשבת שאין אומרים ויכולו בתפילה, 

משום שמתפללין "אתה בחרתנו" ואז צריך לאומרו אחר העמידה מפני שלא 

ציא מי שאינו יודע אמרוהו בתפילה ואגב זה תיקנו לומר בכל השבתות, ב. וגם להו

אותו, ג. ויש אומרים שנהגו לומר אותו בקול רם ומעומד משום שהוא עדות להקב"ה 

על מעשה בראשית וכתיב "ועמדו ב' האנשים" ודרשינן )שבועות ל:( אלו העדים 

שצריכים להעיד ביחד ומעומד ולכן צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד. טעם אמירת 

ח סימן רעא( כתב, דאף על פי שאמרו ויכולו בתפילה בטור )או" -ויכולו בקידוש 

חוזר ואומר אותו להוציא בניו ובני ביתו. ובמש"ב )סימן רסח ס"ק יט( כתב בשם 

המטה משה, שאם שכח לומר בבית הכנסת יאמר אותו שבקדוש מעומד, והביא 

מהפרי מגדים דהמנהג לומר אותו שבקדוש מעומד אף אם אמרו בבית הכנסת. 

נימין זאב )סימן קעג( הביא, דמה שאומר ויכולו בביתו בקדושת הכוס אף ובשו"ת ב

על פי שכבר אמרו בבית הכנסת, הוא מב' טעמים: א. כדי להוציא בניו ובני ביתו לידי 

חובה, ב. עוד יש לומר טעם אחר שאומרים אותו שלשה פעמים בערב שבת ממה 

לו בערב שבת, א' בתפילה שמצא במדרש שוחר טוב, ג' פעמים חייב אדם לומר ויכו

ואחד לאחר התפילה וא' על הכוס, כנגד שלשה פעמים "אשר" שכתוב בפרשת 

ויכולו. והוסיף דצריך לאומרו מעומד משום שהוא עדות להקב"ה על מעשה 

 בראשית ועדות צריך מעומד[.

 

במקום הקבוע לתפילה ויש בו ספר   ברכת מעין שבע אומרים דוקא  -ברכת מעין שבע  

]משנ”ב סימן רסח ס"ק כד, שכל עיקרה לא תיקנוה אלא בבית הכנסת משום  תורה

והמתפלל ביחידות, הרשות בידו לומר ברכת מגן אבות, בלא פתיחה סכנת מזיקין[. 

]רמ"א סימן רסח   וחתימה, והיינו שמתחילים "מגן אבות" עד "זכר למעשה בראשית"

הרב סעיף יג; קיצור של"ה חולין עניני ספר תורה דף עד מהדורת  סעיף ח, שו"ע 

דבני הכפרים המתפללים ביחידות יאמרו מגן אבות. לאחר אמירת  –וארשא 



 
 

"ויכולו" שלאחר תפילת הלחש אומר הש"ץ ברכת "מעין שבע", שהיא ברכה 

הכוללת בתוכה מעין שבע הברכות שאומרים בתפילת הלחש )שו"ע או"ח סימן 

עיף ח(. וטעם אמירת ברכה זו היא, משום שבזמנם היו בתי הכנסיות בשדה רסח ס

ולפעמים היו כמה בני אדם מאחרים לתפילה, ואם יגמרו הציבור את התפילה מיד 

לאחר תפילת הלחש כמו בכל יום יישארו אותם בני אדם לבדם בבית הכנסת משום 

ולכן תקנו חז"ל שיאמר שלא הספיקו לגמור תפילתם, ויש בזה סכנה מפני המזיקים.  

הש"ץ ברכת מעין שבע שבתוך כך יגמרו כולם את התפילה. וכך מפרש רש"י )שבת 

שלא היו בתי כנסת שלהם ביישוב, וכל שאר לילי החול   -כד:(: משום סכנת מזיקין 

היו עסוקין במלאכתן, ובגמרן מלאכתן מתפללין ערבית בביתן, ולא היו באין בבית  

באין בבית הכנסת, וחשו שיש שאין ממהרין לבוא, ושוהין הכנסת. אבל לילי שבת 

לאחר תפילה, לכך האריכו תפילת הציבור. וגם בזמנינו שבתי הכנסיות בעיר ואין 

חשש סכנת מזיקים לא ביטלו את התקנה, וצריך לומר ברכה זו )משנ"ב סימן רסח 

ם שליח והנה כתב הרמ"א )סימן רסח( שנוהגים הציבור לומר ברכה זו ע  .ס"ק כ(

ציבור בלא פתיחה וחתימה, והיינו שמתחילים "מגן אבות" עד "זכר למעשה 

בראשית". ואין הכוונה עם השליח ציבור ממש, אלא אחר שסיימו הציבור יתחיל 

ויש קהילות שנוהגים  .הש"ץ מ"מגן אבות" בקול רם )משנ"ב סימן רסח ס"ק כב(

יבור אומר מגן אבות וכו'  עפ"י הגר"א )הובא בספר מעשה רב אות קטז( שאין הצ

אלא רק הש"ץ אומרו בקול רם. ויש אומרים על פי הקבלה, שאף שחז"ל אמרו את  

הטעם הנזכר, מכל מקום כוונו בתקנתם על דרך הסוד, שיש צורך לעשות בשבת  

בבית הכנסת,  דוקאכעין חזרת הש"ץ בתפילת ערבית. ולכן התקנה אינה תלויה 

יך החזן לומר ברכה 'מעין שבע' )כה"ח סימן רסח , צר מניןאלא בכל מקום שיש בו 

ס"ק נ(. וכן נוהגים הרגילים לנהוג על פי הקבלה. אבל שאר הפוסקים כתבו כדעה 

קבוע. ורק בירושלים,   מניןהראשונה, שאין לומר ברכה 'מעין שבע' במקום שאין בו  

יר שאינו קבוע ברכה 'מעין שבע', מפני שכל הע  מניןעיר הקודש, אומרים גם ב

נחשבת כבית כנסת קבוע. ועיין בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן סט ס"ק ג, דאף 

במקום שאין ספר תורה ורק קבוע לתפילה אפשר לומר ברכת מעין שבע. ומסופר 

על הג"ר משה פיינשטיין שהתארח בשבת במלון יחד עם האדמו"ר הפני מנחם זצ"ל 

והתפלא רבי משה, מדוע אמרו   מגור בכנס התעוררות, ואמרו שם ברכת מעין שבע,

זאת, הרי אין זה מקום קבוע לתפילה, וענה לו הפני מנחם, שמקום זה הוא קבוע 

לכנס כל שנה, ולכן אפשר לומר שם ברכת מעין שבע, ומצאה חן מאד תשובה זו  

ובמקום שאין אומרים ברכת מעין שבע לא יאמרו גם כן מזמור לדוד בעיני רבי משה[,  

]ובירושלים עיה"ק נהגו לומר  , כיון שזה חלק מברכת מעין שבעוחצי קדיש וברכו

איש חי שנה ב, פרשת וירא י,  -ברכת מעין שבע גם במקום שאין ספר תורה בן 



 
 

ואם יש ספר תורה בחדר די שמנהג זה היה מזמן הרש"ש, והוא על פי הסוד[. 

לגבי ברכת שיתפללו תפילה אחת כגון מעריב בליל שבת כדי שיהיה נקרא מנין קבוע  

 ]ספר אשי ישראל פרק לו הערה צג[.מעין שבע 

 

לברך את החודש הבא עלינו לטובה, הוא בשבת שלפני ראש חודש מנהג קדמונים 

, ומתוך כך, יזהרו בהלכות החודש. וגם דשחאש כדי להודיע לכל, אימתי יחול ר

ח הוא שר"מתפללות בביתן, ובפרט אם הן אפילו  ,הנשים נהגו לומר ברכת החודש

 . [אז ס"ק  תיסימן משנ"ב ] חג הניתן לנשים, והיא בקשת רחמים

ברכת  החודש ניתנת לאמירה אף ביחידות, עד לשקיעת החמה של ערב ר"ח, אלא, 

 ."שהיחיד מדלג על המילים "בזכות תפילת רבים

 

המתפלל ביחידות אומר 'יקום פורקן' הראשון, דאינה תחינה אלא   -יקום פורקן 

]שערי אפרים ברכה לרבנן שבארץ ישראל, וברכה אפשר לאומרו בארמית וביחידות  

ויש שער י סעיף כו, שו"ע הרב סעיף יד; מקור חיים קצור הלכות סימן רפד סעיף ו[. 

אין לשאול צרכיו בלשון ]משנ”ב סימן קא ס"ק יט, ד  אומרים שלא יאמר 'יקום פורקן'

ארמי. ברכה זו נתקנה בארץ בבל, ככל הנראה בתקופת הגאונים, ויסודה לברך את 

ראשי הגליות וראשי הישיבות וכל לומדי התורה. נתקנה בלשון ארמית, כיון 

בסדור רב עמרם גאון ובסדור רב  .שהייתה הלשון המדוברת, כדי שיבינוה הכל

נראה כי הברכה תוקנה להאמר בקהילות מחוץ   .סעדיה גאון לא נזכרת ברכה זו

לבבל. עיקרה הוא לברך את הלומדים בישיבות, ובעת הברכה נדבו נדבות להחזקת 

ראשי הדרשנים, ו"לרישי מתיבתא"   -הישיבות ולומדי התורה שהם "רישי כלה" 

. מפני  "ו"לדיני די בבא", הדיינים בשער העיר לשפוט את העם, "ולכל תלמידיהון

היא על לומדי התורה, יש אומרים שצריך הש"ץ להחזיק את הספר תורה   שהברכה

סימן קכח, כתב, לאחר  בידו כשאומר יקום פרקן )ט"ז סימן צו ס"ק א(. במחזור ויטרי

שסיים המפטיר ברכותיו יאמר הש"ץ בקול נעים ובכיוון הלב יקום פרקן בלשון 

העיר, והיא בלשון נכח  תפילה בארמית וכו'. יקום פרקן השני היא ברכה לתושבי

שנתקנה לברך בה את המתפללים, ומי שברך לכל קהילות הקודש ולאורחים 

הבאים להתפלל וכו'. תפילה זו נאמרת בכל שבת, אך לא בימים טובים )רוקח, סדר 

תפילות שחרית של שבת, סימן נג(. בעדות המזרח אין אומרים יקום פרקן, וחלק 

 ממנו נכלל במי שברך בעד הקהל[.

 

נוהגים לאחר תפילת שחרית להזכיר נשמות, יש הבשבת ויום טוב  –הזכרת נשמות 

מצינו מנהגים שונים לגבי זמן אמירת הזכרת נשמות. ישנם המזכירים נשמות  ]



 
 

בימים שני וחמישי לאחר קריאת התורה, בשבת בתפילת שחרית, בימים בהם 

כן נהוג לאמר את אומרים אב הרחמים, ובשבת בתפילת מנחה, בכל ימות השנה. 

עיקר הזכרת נשמות הוא  .[תפילת יזכור בסיומם של שלוש הרגלים וביום הכיפורים 

ואין צורך לעמוד ליד הנר נשמה. ואפשר לומר  בציבור, אך גם היחיד יכול לאומרו,

גם את תפילת קל מלא רחמים, ויכול לאומרו גם בשבת וביום טוב, משום דאינו הספד 

ומכיון שהוא רק מנהג, אין חיוב להקפיד לאומרו במנין אלא שמתפללין עליהן, 

ואינו ]משנ"ב סימן תקמז ס"ק ח; גשר החיים פרק לא ס"ק ב, ו; פני ברוך עמוד תיד[,  

]שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן נג הביא משו"ת דודאי  דבר שבקדושה שצריך עשרה

 השדה סימן יב[.

 

 .לברך את החודש ביחידות מותר -ברכת החודש 

 

משום דאינו  המתפלל 'ביחידות' יכול לומר תפילת "אב הרחמים", -אב הרחמים 

הספד, אלא שמתפללין על הנפטרים, ומכיון שהוא רק מנהג, אין חיוב להקפיד 

]משנ"ב סימן תקמז ס"ק ח; גשר החיים פרק לא ס"ק ב, ו; פני ברוך  לאומרו במנין

]שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן נג   שבקדושה שצריך עשרהואינו דבר עמוד תיד[, 

הביא משו"ת דודאי השדה סימן יב. אב הרחמים היא תפילה ובקשה מהקב"ה 

לנקום את נקמת היהודים שהומתו על קידוש השם, ונתקן בארץ אשכנז בימי גזרות 

ימי מסע הצלב. המהרי"ל מביא מנהג מדינות ריינוס שאין  -ה"א תתנ"ו ותתק"ו 

ים "אב הרחמים" אלא בשבת שלפני שבועות, כשמזכירים הקדושים מגזירות אומר 

 -תתנ"ו, ובשבת "חזון" מזכירים גם כן אותם הקדושים ואומרים "אב הרחמים" 

מנהגי מהרי"ל בין פסח לשבועות. ואחר כך הנהיגו ברוב קהילות פולין לומר אב  

, ולא כשיש חתן הרחמים בכל שבת חוץ מימים שאין אומרים בהם "צדקתך צדק"

או מוהל וסנדק באותה קהילה, ולא כשמברכים החודש, חוץ משבת שמברכים את 

ימי הספירה שמתו בהם תלמידי רבי עקיבא, וחודש אב, שנוהגים   -חודש אייר סיון  

ובכמה מקהילות אשכנז אין אומרים "אב הרחמים" בשבתות בו קצת אבלות בצנעה[.  

ע ומג"א סו"ס רפד, ועיין משנ”ב סימן תרפה ]שו" של ארבע פרשיות שלפני הפסח

 ס"ק יח[. 

 

]שו"ע   גם היחיד חייב להתפלל תפילת המוספים, ואף בעיר שאין בה מנין - מוסף

 או"ח סימן רפו סעיף ב[.

 



 
 

 אין היחיד אומר אנעים זמירות לאחר תפילת מוסף, אפילו בבית הכנסת  –שיר הכבוד  

 ]שו"ת רעק"א ח"ד סימן עא[.

 

המתפלל ביחידות תפילת מנחה של שבת, וכן ציבור שאין לו ספר  -ואני תפלתי 

"ואני תפילתי לך ה' עת   ]סט, יד[תורה לקרוא במנחה, אומרים את הפסוק מתהילים 

רצון, אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך", אלא שבאופן זה יקדימו ואני תפלתי 

משנ"ב ס"ק ב, ד, מטה יהודה אות  ]שע"ת סימן רצב ס"ק ב, ערוה"ש סעיף א,    לקדיש

 ב, הגר"ח פלאג'י בספרו רחמים לחיים )חי' על שו"ת הרשב"א([.

 

המתפלל בשבת תפילת מנחה 'ביחידות' יכול לומר ג' הפסוקים "צדקתך",   -צדקתך 

]שו"ע או"ח   שהם כעין צדוק הדין על ג' צדיקים שנפטרו בשעה זו, יוסף משה ודוד

 .ב[-סעיף א סימן רצב

 

אסור אדם לשאול על צרכיו בשבת, כגון חולי, פרנסה או כל  - שאילת צרכיו בשבת

צרה אחרת, כדי שלא יעורר הבכי ויצטער, ויתבטל ממצוות עונג שבת, ולכן, אסור 

לומר תחינות שיש בהם גם בקשת צרכי הגוף בשבת, כגון לרפואה על חולה שיש לו 

אחר השבת  בביתו, אם הוא חולה שאינו מסוכן בו ביום, כיוון שאפשר לעשות כן

]ומטעם זה אסור גם לברכו בשבת בדרך ברכה שיבריא, שזהו בקשת צרכיו ממש  

ט, משנ”ב ס"ק  -שו"ע הרב סימן רפח סעיף ח -של החולה, שאסור גם בלשון ברכה  

עח:( איתא: "תני 'אסור  -מקור האיסור מובא בירושלמי )שבת פרק טו הלכה ג  כב.

חייא בר בא מהו מימר רעינו פרנסינו,   לתבוע צרכיו בשבת'. רבי זעירא שאל לר'

אמר ליה טופוס ברכות כך הן". דין זה לא פסקו הרמב"ם להלכה, אך הטור מביא  

בירושלמי לא מבואר טעם האיסור, אולם כדברים אלו איתא    .זאת באו"ח סימן קפח

גם בויקרא רבה )פרשה לד אות טז( ושם מובא טעם הדבר: "ממצוא חפצך, מכאן 

תבוע צרכיו בשבת. ר' זעירא בעי קומיה דר' חייא בר אבא אמר לו אסור לאדם ל

אלין דאמרין רועינו זונינו פרנסנו בשבת מהו, אמר לו טופס ברכות כך היא". כלומר, 

איסור בקשת צרכיו הוא מטעם איסור "ממצוא חפצך". עוד מבואר בירושלמי 

בי אלעזר בי ר' ינאי  לט:(: "רבי אלעזר בן אנטיגנס בשם ר  –)ברכות פרק ה הלכה ב 

זאת אומרת שאסור לעשות מלאכה עד שיבדיל כמה דאמ' אמר אסור לעשות  

מלאכה עד שיבדיל ודכותה אסור לו לאדם לתבוע צרכיו עד שיבדיל". כלומר 

דמשום כך אומרים הבדלה בחונן הדעת משום דמחונן הדעת מתחילין בקשת 

ינו טעם שאין מתפללין ח"י  צרכיו, ואסור לבקש צרכיו קודם שיבדיל. אם כן מצ

ברכות בשבת הוא משום דאסור לתבוע צרכיו בשבת, וכך כתבו להדיא בסדור רש"י 



 
 

סימן תקטו ובמחזור ויטרי סימן קמ, ובשונה מדברי הבבלי )ברכות כא.( שאין 

 מתפללין ח"י ברכות בשבת, משום טירחא, שלא אטרחוהו רבנן משום כבוד שבת[.

 

ת נפשות ויש חשש שימות בשבת, מותר להתפלל באופן שהחולה נמצא בסכנ

]שו"ע או"ח סימן רפח סעיף ט,י, שו"ע הרב עליו משום פיקוח נפש, ואפילו בציבור 

סעיף ט; שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן קה; שו"ת תשובות והנהגות ח"ג סימן 

 צז[.

 

מותר להתפלל על חולה מסוכן, שנמצא בעיר אחרת, אבל, אין לזעוק בשבת 

]ערוה"ש סימן רפח הוא גוסס, ויש חשש גדול שקצו קרב או שכבר נפטר לעולמו    אם

 סעיף יז[.

 

כל מה שאסור להתפלל בשבת על צרכיו, זהו רק בדברים שאם לא יתפלל 

עליהם בשבת יוכל להתפלל עליהם אחרי שבת, אולם בדבר שאם לא יתפלל עליו 

פלל על זה גם בשבת, אפילו בשבת שוב לא יוכל להתפלל עליו אחרי שבת, מותר להת

ומותר אף   ]שו"ת תפארת אדם ח"ג סימן ג; שו"ת בצל החכמה ח"ה סימן מא[.בספק  

]פסקי תשובות    להתפלל ולבקש מהקב"ה שהצרה כלל לא תבוא או שיתן יותר טובה

 ליקוטי מהרי"ח עמוד כו[.

 

יות" אסור לצום בשבת לרפואת החולה, כיון ש"כבוד שבת עדיף מאלף תענ  - תענית 

]מדרש תנחומא בראשית ג; שו"ת הרשב"א ח"ד סימן רסב; ברכת יוסף בשיורי 

 ברכה המלוקט סימן רפח אות א[.

 

מי שיש לו עונג אם יבכה כדי שיעבור הצער מלבו מותר לבכות בשבת, וכמו  -בכיה 

שאין לזה היתר בשבת ויום טוב, ]ברכות נח:[    כן לעניין 'אנחה' השוברת גופו של אדם

ם כן יודע שעל ידי כך יקל מעליו את צערו. אבל מחמת תשובה אסור לבכות אלא א

]שו"ע סימן רפח סעיף א, משנ"ב ס"ק ד, סימן שז ס"ק ג, ובכלל הלכה זו נכלל בשבת  

גם האיסור לספר בשבת דבר של צער לאדם אחר, שאין לזה היתר בשבת ויום טוב, 

ים לאדם הקרוב אליו יקל מעליו אלא אם כן יודע ומכיר בנפשו שעל ידי סיפור הדבר 

הצער וירווח לו, וכמאמר החכם )משלי יב, כה( "דאגה בלב איש ישיחנה", ובחז"ל 

)סוטה מב:( ישיחנה לאחרים, אך אם יודע שהשומע הוא רך הלבב ויהיה מיצר ודואג  

שו"ת תורה לשמה סימן  –לשמוע דבר של צער, בכל ענין יש להימנע מלספר לו 

   .קג[

 



 
 

 חרטה על העוונות טוב לומר כל יום, ואף בשבת, כיון שאינו אומרו בלשון וידוי  -וידוי  

 .]שו"ע סימן רפח, משנ"ב ס"ק כב[

 

רשאי לבקש ולהתחנן לפני בוראו על כל בקשותיו הרוחניים שאין בהם  - בקשות 

אבל אם מערב בבקשתו גם צרכי הגוף אין לו היתר ,  צרכי הגוף, כגון שלא יכשל בחטא

גם המתחנן ומבקש על עצמו   .]שו"ע סימן רפח, מג"א ס"ק יא, משנ"ב ס"ק כב[לבקש  

במחשבה בלא דיבור, אם זה גורם לו צער ושברון לב בשבת על ידי שנזכר מצרתו, 

 .]אשל אברהם בוטשאטש סימן סח סעיף א[אסור לו להתחנן ולבקש 

 

]שהרי  מותר לומר את נוסח היהי רצון שאומרים קודם נטילת התרופה -יהי רצון 

תורת היולדת עמוד   -מבקש הוא להצלחתה של התרופה בגופו, ולא מבקש רפואה  

 קנב[. 

 

 ]ערוה"ש סימן רפח סעיף יז[. מותר להוסיף שם לחולה בשבת -הוספת שם 

 

]ירושלי  זה חשש איסור רפואהמותר לומר לחש לעין הרע, ואין ב -לחש לעין הרע 

שבת פרק יד הלכה ג; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן נה; ראבי"ה ח"א מסכת שבת  

סימן רב; כל בו סימן לא בשם הר"מ; טור יו"ד סימן קעט; עבודת הקודש להחיד"א 

 כף אחת אות לא; שו"ת שבט הלוי ח"ב סימן רו. 

 

ום טוב ביחידות, אף אם אין בו מותר לחולה לומר פרקי תהילים בשבת וי -תהילים 

סכנה, ואף בלילה, היות ובזמנים הללו הרחמים מתעוררים, וכשאדם זקוק לישועה 

ורחמים מותר לו לבקש על עצמו על ידי אמירת תהילים, ובמחשבתו רשאי אף לבקש 

בקשות שנות, אבל באופן שאין חשש שיגיע על ידי זה לידי צער ותוגה, ואין ניכר 

ו לבקשה. אבל אין לומר פרקי תהילים בציבור, לשלומו של חולה שהוא לזעקה א

]משנ"ב סימן רפז ס"ק א, כף החיים ס"ק ז; הגרש"ז אויערבך, הו"ד  שאין בו סכנה 

ערכי רפואה ח"ב עמוד רלד, הליכות שלמה פרק יד ס"ק יט; שו"ת    –בשולחן שלמה  

נט; ובמטה  תשובות והנהגות ח"ג סימן צז; שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף

  .יהודא סימן רפח ס"ק יד, התיר לומר תהילים אף בציבור[

 

אם יש חולה מסוכן שמבקש שיתפללו עליו, אף שאינו נמצא בסכנה שימות 

היום, מותר להתפלל עליו, מכיון שחוששים שאם הוא יראה שלא מתפללים עליו, 

 ]אגרות משה או"ח ח"א סימן קה[.תיטרף דעתו וימות 

 



 
 

אין להתפלל בשבת בין בציבור בין ביחיד, להחלמתו של חולה   –ו סכנה  חולה שאין ב

]ר"ן תענית ח: מדפי הרי"ף; שו"ע שאין בו סכנה, כיון שיכול להתפלל לאחר שבת 

בתפילת העמידה בברכת  לכווןאבל יכול הרב סימן רפח סעיף ט, משנ"ב ס"ק כח[, 

]תורת מחיה מתים בתיבות "רופא חולים", ובברכת אשר יצר בתיבות "רופא כל בשר"  

אם החולה מבקש היולדת פרק טו סעיף ג; תפילה כהלכה פרק כח סעיף יב[. 

  שיתפללו עליו בציבור להחלמתו, מותר למלאות את בקשתו, מחשש טירוף הדעת

אם אינו מכיר את החולה, מותר להתפלל קה[. ]שו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן 

 ]כף החיים סימן רפח ס"ק עז[.עליו, כיון שהוא יבוא לידי צער 

 

אף שמותר לטלטל קמיע דרך הכרמלית עבור החולה שבסכנה, מכל מקום  –קמיע 

אסור לעבור על איסורי דרבנן, כגון, העברת ספר תהילים לחולה, דרך הכרמלית, כדי 

]הגרי"ש אלישיב, הו"ד בתורת היולדת פרק טו סעיף א עצמו  שיוכל להתפלל על

הערה ג, משום שהקמיע מרפא את החולה דרך סגולה, מה שאין כן, בספר תהילים, 

 זו אמירת תחנונים ובקשת רחמים, ולזה אין השבת יכולה להידחות[.

 

 

 מוצאי שבת 

 

מצוה לקדש את הלבנה בציבור, כי ברוב עם הדרת מלך, אך אם   -קידוש לבנה ביחיד  

אין זה באפשרותו, יכול לקדש גם ביחידות, ועדיף לקדש על יד ב' אנשים מלקדש 

נזדמן לו ראיית שלבדו, משום שניכר יותר שיוצאים כדי לקדש את הלבנה, ולא רק 

גרות משה או"ח  ]ביה"ל סימן תכו ד"ה אלא; שו"ת א  הלבנה בחוץ, אבל אין זה מעכב

וראה באשל אברהם מבוטאשטש )מהדו"ת( שכתב, דקידוש לבנה  ח"א סימן קמד.

 במוצאי שבת עדיף אף ביחיד מבציבור בימות החול[. 

 

עלים )  גראס  הכהן  קהת  ש"הגר ]  היחיד גם יכול לומר שלום עליכם ג' פעמים

ממהרי"ל, לתרופה גליון תתקמד(, על פי דברי הלבוש )סימן תכו סעיף א( ומקורו 

דאמירת שלום עליכם הוא משום שמחה, הואיל וקבלו פני השכינה. וראה עוד 

טעמים לאמירת שלום עליכם ביחיד, על פי דברי האליהו רבה סימן תכו ס"ק ד, פרי 

 עץ חיים שער ראש חודש, ובשו"ת חתם סופר או"ח סימן לד[.

 

 

 לחודש אלו



 
 

 

היודע שבמשך חודש אלול יתפלל ביחידות, אינו צריך לחפש שופר  -תקיעת שופר 

]שו"ת  לתקוע בו בחודש אלול, משום שחיוב התקיעה בחודש אלול הוא רק בציבור 

ומכל מקום ישתדל ללמוד ספרי מוסר כדי להתעורר ציץ אליעזר חלק יב סימן מח[,  

י מעשה שתוקעים ומכל מקום, יש אנש  ]שו"ת משנת יוסף חלק יא סימן צו[.לתשובה  

 ]שו"ת שיח יצחק סימן רסד[. בחודש אלול גם כשהם מתפללים ביחידות

 

האומר סליחות ביחידות, יש לו לומר מזמור אשרי יושבי ביתך, קודם  -סליחות 

אמירת הסליחות, על אף שאינו יכול לומר אחריו קדיש, כי מזמור זה מעיקרי 

 ]קצה המטה סימן תקפא ס"ק לח[. הסליחות הוא 

 

י"ג מידות הם דבר שבקדושה, וכל דבר שבקדושה נאמר בעשרה. על כן היחיד 

סליחות שיש בהם י”ג מידות כגון הפזמון  אועשרה מידות ]אינו רשאי לומר שלש 

בדרך תפילה ובקשה, אלא  “אזכרה” שאומרים ביום חמישי של עשרת ימי תשובה[

-רק בדרך קריאה בתורה בניגון ובטעמים, ואם אינו יודע את טעמי המקרא, ידלג מ

]שו"ע סימן תקסה סעיף ה, מט"א סעיף כא, משנ"ב ס"ק יב; כה"ח ויעבר…עד .. ונקה  

מובא בסדר רב עמרם גאון )שהוא הסידור העתיק  -טעם נוסף  סימן תקפא ס"ק כו.

ו נתן גאון, שאין רשות לומר י"ג מדות אלא בציבור, כיון שכרת ביותר(, בשם רבינ

הקדוש ברוך הוא ברית עם משה רבינו ועם אבותינו, שאין י"ג מדות חוזרות ריקם, 

וכשהציבור מתקבצים, ומבקשים רחמים, ומכוונים את ליבם לאביהם שבשמים, 

ס תפילתם. ומתענים, ונותנים צדקה, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, ואינו מוא

ולפיכך ביחידות כשאין מנין עשרה מישראל אין לאמרם, שהרי לא שייך כאן ענין 

 הברית שכרת ה' עם ישראל[.

 

המתפלל סליחות ביחידות רשאי לומר "אל מלך יושב וגו'" ויאמר רק עד "וכן  

בתורה כתוב בתורתך" ואחר כך יאמר "ויעבור וגו'" בניגון ובטעמים בדרך קריאה 

]טו"ז סימן תקסה ס"ק ה; מט"א סימן תקפא סעיף כא, ס"ק ד; קשו"ע סימן קכח סעיף 

]ב"ח סימן תקסה; ברכ"י  ויש המתירים לומר גם את הסיום 'זכור לנו היום וגו'ט[, 

 סימן קלא ס"ק א[. 

 

האומר סליחות ביחיד, ידלג את הבקשות שאומרים בלשון ארמית כגון “מחי 

ב סימן נ; שו"ת תמים דעים סימן קפה; שבה"ל סימן רפב; יוסף ]או"ז ח" ומסי וכו'

אומץ סימן תתקנב; א"ר סימן תקפא ס"ק ט, מט"א סעיף כא, משנ"ב ס"ק ד, ועיין 



 
 

השל"ה )ראש בכה"ח ס"ק כו; שו”ת יביע אומר ח”א או”ח סימן לה. והטעם, מבאר 

כמו 'מחי   השנה פרק נר מצוה( בשם אביו "יחיד לא יאמר הבקשות בלשון ארמי,

ומסי' וכו' או 'מרן דבשמיא' וכו', משום הא דאמרינן בפרק קמא דשבת יב:, ובמסכת 

סוטה בפרק אלו נאמרים לג:, והביאו הטור והבית יוסף בסימן קא, השואל צרכיו 

ביחיד, אבל זכות הרבים  דוקאוזה  בלשון ארמית אין מלאכי השרת נזקקין לו כו'.

היא גדולה ולכן אפשר לומר אותה גם בארמית. ולפי רבינו יונה הטעם הוא שהצבור 

אינן צריכין מליץ אצל הקדוש ברוך הוא, אבל יחיד צריך אליו, כענין שנאמר )איוב  

לג, כג( 'אם יש עליו מלאך מליץ' וגו', ומלאכי השרת אין נזקקין אלא ללשון 

 [.הקודש

 

 

 שנהראש ה

 

במקומות שכל הציבור נוהג להתפלל תפילת שחרית  -תפילת שחרית ביחידות 

בהשכמה, בתוך שעה ראשונה או שניה, לכתחילה יתפלל היחיד בשעה שהציבור 

אבל אין לחשוש, משום  ]ט"ז סימן תקצא ס"ק ד, מג"א ט, משנ"ב ס"ק יד[,מתפלל 

של כל השנה, דהוי רק דתפילת שחרית של ראש השנה, הוי, כמו תפילת המוספין 

]שו"ע הרב סימן תקצא סעיף יד, ערוה"ש שבחו של הקב"ה, ויכול להתפלל בג' שעות  

 סעיף יג[.

 

בעשרת ימי תשובה, אומרים בתפילת שחרית לאחר ברכת   -שיר המעלות ממעמקים  

]פרי עץ חיים  שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה' ]קל[ישתבח, את המזמור תהילים 

גם המתפלל ש השנה פרק ז; מג"א סימן נד ס"ק ב, משנ"ב ס"ק ד[, שער תפילות רא

]אלף למטה סימן תקפד אות ב, סימן תריט אות לב; אהלך  ביחידות, יכול לאומרו

באמיתך פרק לז סעיף כד; עיוני הלכות ח"א ענין יא בשם הגר"ב זילבר; שו"ת רבבות  

 אפרים ח"ח סימן תקיא; שו"ת משנת יוסף ח"י סימן צט[.

 

יחיד ידקדק שלא לתקוע בשופר בתחילת היום, אלא ימתין   -ביחיד  מן תקיעת שופר  ז

]שו"ע או"ח סימן תקפח סעיף א. כמו שכתוב לענין תפילת  עד אחר ג' שעות מהיום

סעיף ח, שלא יתפלל תפילת מוסף; מג"א   שו"ע סימן תקצא -מוסף דראש השנה 

סימן תקפט ס"ק ד, שלא יתקע, משנ"ב ס"ק יא, סימן תקצא ס"ק טו, סימן תקפח 

ס"ק ב; קשו"ע סימן קכט סעיף יט, כיון שהקב"ה דן אז את עולמו, ושמא יעיינו בדינו  

ביחיד, ומי יצדק לפניו ית"ש, כי בשעות אלו אין הקב"ה עושה לפנים משורת הדין, 



 
 

אבל אחר שלש שעות הוא דן את כל העולם כולו, וכיון שרואה שאין העולם יכול 

אף שמצוותה משעת הנץ החמה לעמוד בדין, נכנס עמהם לפנים משורת הדין[, 

אך אם אינו יכול להמתין יתקע קודם, ומותר   ]שו"ע או"ח סימן תקפח סעיף א[,ואילך  

]מט"א סימן תקפח סעיף מוסף לו לשמוע קול שופר, גם אם טרם התפלל שחרית או 

 . ב[

 

משום ]רמ"א או"ח סימן תקצב סעיף ב[,  ליחיד קודם שיתפלל מוסף ןתוקעי

]דרישה סימן   וכדי לערבב את השטן, שלא יקטרג עליו בשעת תפילתו  זריזין מקדימין,

 תקצב ס"ק ב[. 

 

]שו"ע או"ח סימן תקצ  אין היחיד מחויב מדינא לשמוע אלא שלושים קולות

ובשעת הדחק די שישמע עשרה קולות ; שו"ע הרב סימן תקצב סעיף ז[. סעיף י

אך יש להדר לשמוע ]עיין בשו"ת קנין תורה ח"ג סימן עט[.  שיוצאים מהתורה

 ]עיין במשנ"ב סימן תקצו ס"ק ב בשם השלה"ק[.ולהשלים מאה קולות 

 

התוקע עבור היחיד שלושים קולות, טוב להדר שיכונו התוקע והשומע 

ת, הראשון, הוא לשם מלכיות, והשני, לזכרונות, והשלישי, לשופרות, וכן  שהתשר”

 ]הגרשז"א, הו"ד בהליכות שלמה פרק ב סעיף יט[. בתש"ת וכן בתר"ת

 

לא יפסיק לשמוע התקיעות על סדר הברכות  תפילת מוסף ביחידותהמתפלל 

בתפילת מוסף, אפילו יש לו אחר שיתקע לו, דלא תקנו לתקוע על סדר הברכות אלא 

]שו"ע סימן תקצב סעיף ב, שו"ע הרב סעיף ז, משנ"ב ס"ק ו, שע"ת ס"ק א; בציבור 

ברכי יוסף סימן תקצא ס"ק א; שו"ת קול יעקב סימן לה; שו"ת שו"מ מהדורא תנינא  

אלא יוצא ידי חובתו "ד סימן קעד ; שד"ח מערכת ראש השנה סימן ב אות לו[, ח

[, משום ]שו"ע הרב סימן תקצב סעיף ז, מט"א סעיף ז  בתקיעות שקודם תפילת מוסף

[, וכדי לערבב השטן שלא לבוש סימן תקצב סעיף בדהוי הפסקה בברכת היחיד ]

ז, מטה אפרים סימן תקפח  ]שו"ע הרב סימן תקצב סעיף יקטרג עליו בשעת תפילתו

ויש אומרים, שרשאי להפסיק בתפילה כדי לשמוע מאחר את   סעיף ז, משנ"ב ס"ק ז[,

התקיעות על הסדר, דאין כאן חשש ערבוב, כיון שהוא יחיד, ולא משום החשש, שמא 

אינו בטוח לחזור לתפילתו, כיון דתפילות של ראש השנה, מתפללים מתוך המחזור, 

מקומו. ולא משום איסור הפסקה בתפילה, דתקיעת שופר מענין ואין צריך לזוז מ

התפילה, ומשום דהוי צורך מצוה, ותו, כיון דתפילת מוספין אינה אלא בחבר עיר, 

והיחיד פטור ממנה, ומשום כך הוי דבר של רשות, ואפילו כשיפסיק לית לן ביה, 



 
 

וחין בידו, ואדרבה הלכך אין זה חיוב ליחיד לתקוע על סדר הברכות, ואם תקע, אין מ

]שו"ת הרדב"ז ח"ב סימן שמז; בני יששכר, תשרי, מאמר ב אות לה; שו"ת  שפיר עבד  

 מור ואוהלות בקונטרס ברכות והודאות סימן נב[. 

 

בעל תוקעה שכבר יצא ידי חובת תקיעות, ותוקע עבור היחיד, אין צריך לעמוד 

חי עולם סימן תקפה ]סידור יעב"ץ; פתבעת שהוא תוקע, אך השומע צריך לעמוד 

 אות ב, כה"ח ס"ק ה[.

 

אם אין מי שיתקע לחולה בשופר קודם תפילת מוסף, יתפלל מוסף וישמע 

 ]משנ"ב סימן תקצב ס"ק ז[.  התקיעות לאחר התפילה

 

שאינו יכול להגיע לבית הכנסת כדי לשמוע קול שופר, צריך לוודא שיבוא  מי

 .אליו בעל תוקע, כדי שיוכל לשמוע שלושים קולות

 

 בשכנות לזקן או חולה, והגיע בעל תוקע לתקוע בשופר בשביל  השוהה בבידוד

יוצאת ידי חובה בתקיעות   ו, אינחדרואת התקיעות בהמבודד,  , ושמע  הזקן או החולה

להוציא רק החולה והזקן כיון שאינו מעלה על דעתו שיש  מתכווןשהרי התוקע  אלו

המעוניין לשמוע התקיעות, ורק אם ביקש בפירוש מהבעל תוקע  ןבבנייעוד אחד 

]שו"ע סימן תקפט סעיף ט, משנ"ב ס"ק יז, אלף ידי חובת התקיעות  ושיכוון להוציא

 .חיי"א כלל קמא אות ד[המגן אות טז, כה"ח ס"ק מה, פתחי עולם ס"ק יד; 

 

 יחידות, לא יתפלל תפלת מוסף, אלא לאחר שלש שעות ביוםתפילת מוסף ב -מוסף 

]שו"ע סימן תקצא סעיף ח, שלא יתפלל תפילת מוסף; מג"א סימן תקפט ס"ק ד, 

שלא יתקע, משנ"ב ס"ק יא, סימן תקצא ס"ק טו, סימן תקפח ס"ק ב; קשו"ע סימן 

, כיון שהקב"ה דן אז את עולמו, ושמא יעיינו בדינו ביחיד, ומי יצדק קכט סעיף יט

לפניו ית"ש, כי בשעות אלו אין הקב"ה עושה לפנים משורת הדין, אבל אחר שלש 

שעות הוא דן את כל העולם כולו, וכיון שרואה שאין העולם יכול לעמוד בדין, נכנס 

 עמהם לפנים משורת הדין[.

 

 

 עשרת ימי תשובה

 



 
 

]שבות יעקב ח"ג    המתפלל ביחידות יכול לומר "אבינו מלכנו"  -מלכנו ביחידות    אבינו

 סימן מב; א"ר סימן תקפד ס"ק ה, שע"ת ס"ק ב, מט"א סעיף יד[.

 

יכול לומר ביחידות את תפילת 'תשליך', ואף ליד מים הזורמים מהברז, ולאו   -תשליך  

ספר ארץ ישראל להרב יחיאל  -]כך הוא גם מנהג ירושלים דוקא ליד ים או נהר 

מיכל טוקצינסקי, סימן ה סעיף ז, וכן נהג הגה"צ מצעהלים זצ"ל; כף החיים סימן 

ו ח"ב בהוספות עמוד יד; ילקוט תקפג; שו"ת אור לציון ח"ד עמוד מד; אורחות רבינ

 יוסף ימים נוראים עמוד שג[. 

 

]שער מי שלא אמר תשליך בראש השנה יכול לומר כל עשרת ימי תשובה 

יששכר מאמר שובה ישראל אות כד; לקוטי מהרי"ח וקצה המטה סימן תקצח ס"ק 

 יב[.

 

ו יכול המקפיד לעשות בכל שנה 'כפרות' דוקא על תרנגול, ועתה אינ - מנהג כפרות 

לעשות כן, יכול למנות שליח שיעשה את 'הכפרות' עבורו אף שלא בפניו, והשליח 

]כתר שם טוב )הרב שם טוב גגין, עמוד רכט, שכן  יאמר זה חליפת פלוני בן פלוני

המנהג בין הספרדים בארץ ישראל ומצרים שכל אדם אם אינו בביתו חברו עושה 

חר עשי"ת יעשהו בעצמו ביום הושענה ואם אפשר לו לעשות בעצמו לא לו הכפרה[,

סימן ח,  ]שו"ת שארית שמחה )הרב שמחה הלוי במברגר אב"ד שטוטגרד(רבה 

וז"ל: שמעתי מאמ"ו הגאון מוהר"ר זעקיל הלוי שאם איחר זמן זה יכול גם לעשות 

כפרות בהושענא רבה; ספר נהר מצרים הלכות יום כיפור סימן ב; כתר שם טוב  

שמנהג קהילת מצרים, שעושים הכפרה בליל הושענה רבה, כיון )גאגין( עמוד רכד,  

 שיום הושענה רבה נחשב כיום כיפור קטן עיי"ש[.

 

 

 יום כיפור

 

בריא לאכול בערב יום הכיפורים יותר מהרגלו, ויש  מותר ל – דרכי הקלה על הצום 

זריקה ליטול טבליות ויטמינים או לקבל בערב יום כיפור  ומותר .בכך אף מצווה

  - לב( סימן )ח"ז אליעזר  שו"ת ציץ] מהרופא כדי להשקיט את רעבונו ביום כיפור

,  ומסיק שלו הארוכה התשובה בדברי שעיין השדי חמד, וכותב  דברי את מביא

  ק"לא מהאבד  והיא,  שם   בדבריו  לפקפק  הרבה  יש  שם   הכותב  הרב  ובמחילה מכבוד

 הספקתי ובילדותי מהשכונות בירושלים  באחת כרב ששימש מבנו אם  כי מלונשיץ



 
 

 הדבר בעיני וברור , ח"או של א"מח חלק על אורח נאמן ספר  וחיבר, להכירו עוד

 תור ומה שאסרה, הכיפורים  יום  בערב סגולות בעשיית איסור  של שום חשש שאין

 רטז( נשאל סימן ח")או יעקב חלקת ת"הצום; שו חיוב שמתחיל מהזמן רק הוא ה

 לא סובלים, היום  בתחילת אחד בולעים  שאם , הרופאים  הכדורים שהמציאו לגבי

 פעם  ובכל,  קטנים   גרעינים   בערך מאתים   יש  וכדור   כדור   שבכל  ידי  על,  היום   כל  רעב

 יום ערב כזה כדור  לבלוע  מותר  אם , הרעב נגד וזה מועיל, אחד גרעין נימוק

 והשיב  .עינוי כתיב  כיפור   וביום ,  הרעב  למחר   יסבול  שלא  בכדי  ערב  הכיפורים לפנות

 ביום  מזה לו שיש מעיו על הנאת לדון צריכים  שאנחנו אפילו כי, שמותר  שפשוט

 כמו שזה ונראה, כיפור  יום לפני כבר  נעשה אכילה שלו מעשה הרי אבל, כיפור 

 מאכל אוכל עוד לשקיעה סמוך  כך  ואחר , שבע  שהוא עד כיפור  בערב יום  האוכל

 ומוכיח. רעב ירגיש ולא, זמן יקח יותר  שהעיכול כדי, מרובה אכילה שיהיה בכוונה

 שיותר מאכלים  ויש, מיד מגיע  והרעב מהר  מאכלים שמתעכלים יש שהרי, דבריו

 יום  בערב איסור לאכול שאין וודאי, זמן הרבה אחרי רק מגיע  והרעב קשים לעיכול

 רעב יסבול  שלא בשביל בכוונה עושה שהוא ומה .לעיכול קשים  מאכלים  כיפור 

 )יומא   י"רש  לשון  ,להיפך   שהרי  חיסרון  בכך   אין,  עינוי  בפסוק   שכתוב  מה  ומבטל את

 בראש וכן, בעשרה להתענות כדי שיוכל בתשעה עצמו  את להכין ( שצריך :פא

 כיפור   יום   מערב  נעשה  שהכל  כיון,  עדיף  ושתיה  שמרבה באכילה  שככל  (.ט  )  השנה

שלא ירגיש את צום על מנת    ,אומרים, שאין נכון לעשות תחבולותויש  [,  וודאי שמותר 

, אות יח, בשם הגר"ד אויערבאך   ]שדה חמד מערכת יום הכפורים סימן איום כיפור  

הצום,  שאנשים עושים בערב יום כיפור סגולות שונות לא להרגיש את לגבי המנהג

לא לאכילה ולא  ועוד מתפארים בכך שבעזרת הסגולות האלו אין שום תאוה

ראוי לעשות כן, שהרי נראה  , וכתב על כך ואני העני בדעת חושש האם הלשתיי

תענה, שחייבים להיות בו בעינוי , ואיך נעשה  מפשטות הפסוק כל הנפׁש אשר לא

  שבתגמ' הענוי ביום הקדוש הזה, ומוכיח מדברי רש"י ב דברים הגורמים להסיר 

 על עצמו הוא מצוה, ואם כן איך עושים מראש  שאדם יכול להוסיף  , שכל עינוי(קיד:)

מסקנת דבריו ש'לא אריך' ו .הפוך מרצון התורה, בקום ועשה להסיר את כל הענוי

העינוי בעצם היום הקדוש, לא מצד מדת  לעשות סגולות שלא ירגישו כלל את

ב סימן נח  "ח) מנחת שלמה; מעיצומו של היום הקדוש חסידות, ולא מצד להסיר 

 (פרק ו דבר הלכה טז)הליכות שלמה הו"ד של הגרש"ז אויערבך בו, (אות כה

בגדר נבל   שלבריא אין איסור לאכול דברים המקילים את הצום, אך אינו ראוי והוא

לפני  שלא לאכול (סימן תקסג ס"ק א)ולגבי מה שכתב באליה רבה  .ברשות התורה

כיון שבזמן  כלום, הצום יותר מכמה שרגיל, מצד שאז לא הצום לא ישפיע עליו

מדבר רק בשאר צומות, אבל ביום    הצום הגוף ניזון מהתוספת שאוכל עכשיו, כל זה

לאכול לפני הצום, ולכן אין מדבריו ראיה לענייננו.    הכיפורים התורה מצוה בפירוש

אולם   .[סכנה כמו שמותר באכילה שלא כדרך, כל שכן שמותר בזה  ולחולה שאין בו



 
 

מותר לו לקחת ויטמינים , גם לשיטת המחמירים, יהיה  סכנהמי שהוא חולה שאין בו  

כדי להקל מעליו את הצום, ואם בדרך רגילה היה צריך לאכול ביום הכיפורים פחות 

מכשיעור, ויכול על ידי פעולות בערב יום כיפור לצום כראוי, מותר לו לעשות זאת,  

 .]שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות כה[אבל אין שום חיוב בזה 

 

בערב יום כיפור, יהיה מותר טבליות ויטמינים לשיטת המתירים ליטול  – צום קל 

. ולשיטת האוסרים טבליות ויטמיניםלמי שנוטל    בערב יום הכיפורים  'צום קל'לאחל  

על לכן ועניתם', ' היפך מצותההוא כיון ש בערב יום כיפור, טבליות ויטמיניםליטול 

ה שבירך הרה''ק בעל הישמח ישראל זיע''א ומעשה שהי .צום קל לחברו אין לאחל

יהי "הצום,    לילד צעיר ששבר את,  וד תקכג[הישמח ישראל ח"ב פרק יט עמ  תולדות]

בזקנותו סיפר האיש כי ".  רצון כמו שכעת יש לך צום קל, כך כל ימיך יהיה לך צום קל

לאחל ולברך שמותר  מעשה רב  רואים,    כל ימיו לא הרגיש כלל בצומות שצם. מכך אנו

 "צום קל".

 

 המלצות חיוניות לקראת צום יום כיפור

רצוי להרבות בשתיית מים יום או יומיים קודם ערב יום כיפור, או לפחות כבר 

מהבוקר עד לסעודה המפסקת, כדי להרוות את הגוף בנוזלים. רצוי להימנע 

זלים משתיית משקאות המכילים קופאין כמו קפה או תה, אלו גורמים ליציאת נו 

מהגוף ועלולים לגרום לחוסר בנוזלים במהלך הצום )כדי להימנע מכאבי ראש יש 

 להקטין את צריכת המשקאות הללו בהדרגה מספר ימים לפני יום  הצום(. 

הם מאכלים המאריכים במציאות את   (Protein)מאכלים המכילים חלבונים 

)לא מטוגן(, שקדים  תחושת השובע כגון: עוף מבושל )ולא מטוגן(, דג אפוי בתנור 

לא קלויים. מומלץ לא לשתות שתייה מוגזת, כיון שזה "מנפח את הגוף". מומלץ 

 לאכול בערב יום כיפור כמה ארוחות קלות. 

עדיף שהסעודה הראשונה תכלול: תפוחי אדמה, אורז, פסטה, טחינה, סלט ירקות,  

מאכילים  ירקות מבושלים, מנה חלבונית, מאכלים עם סויה טופו ועם סיבים.

מספקים כוח בגוף לזמן  (Starch) ועמילן  (Carbohydrate) המכילים פחמימות

 ארוך, כיון שהפחמימות מתפרקות לאט בגוף ומונעות את נפילת הסוכר בדם. 

כדאי למנוע את תחושת הצימאון במשך יום כיפור: חשוב מאוד לצמצם בצריכת 

לח, ולכן יש להימנע באמצעות צמצום התיבול מאכלים במ (Sodium) נתרן

משימוש באבקות מרק וברטבים בתבשילים ובסלטים, יש להימנע מהגשת ירקות 

חמוצים ומזונות מעובדים שהם עתירי מלח לסעודה, מאכלים אלו גורמים לצימאון 

ומזרזים את תחושת הרעב במשך הצום. ועל כן, יש להימנע מלאכול מאכלים 

לת מזונות מתוקים המכילים סוכרים מתובלים ומטוגנים. מומלץ להימנע מאכי

בערב יום כיפור, מאכלים אלו מתפרקים בתוך המעיים מהר ויוצרים תחושת שובע 



 
 

לזמן קצר, שלאחריה רמת הסוכר יורדת מהר יותר ונוצרת תחושת חולשה, עייפות 

 ואף כאבי ראש. 

כדאי להקדיש זמן מספיק לסעודה המפסקת שיהיה באפשרותו לאכול את הסעודה 

 חת ולא במהירות. בנ

רצוי מאוד להימנע מפעילות גופנית בערב יום כיפור, וכדאי לשהות אף בערב יום  

 כיפור במקום קריר ומוצל, ובוודאי שבמהלך הצום.

 

 כפרות

]ומנהג  נוהגים בערב יום כיפור לקחת תרנגול לכל זכר מבני הבית  – מנהג כפרות

מקדמת דנא ואין לשנות מנהג זה כי הוא מנהג ותקין, רמ"א סימן תרה סעיף א[   

ואומרים עליו פסוקים בני אדם מצאתי כופר כנדפס בסידורים, ומסבבים אותו על  

ואומרים 'זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי' ר"ת חתך שהוא שם מלאך  -הראש 

נותנים אותו או את שוויו לעניים כמו הממונה על החיים, ולאחר מכן שוחטים אותו ו

]ועיין במשנ”ב סימן תרה ס"ק ה,ו, "וחטאך בצדקה פרוק"  ]דניאל ד, כד[שנאמר 

שבדרך כלל עדיף ליתן שווי העוף ולא העוף עצמו שלא לבייש את העני, שאומר 

שזה נתן עוונותיו על ראש הכפרה ושלח אותו אלי, ואם יודע שהעני אינו מתבייש 

עוף, שלפעמים נהנה מזה יותר שאין צריך לטרוח בשחיטתו וכו', ואין ליתן  ייתן לו ה

ובזמננו נהגו לעשות כן גם לנשים  שווי העוף מכספי מעשר רק מכספי חולין[.

 שבבית, עם תרנגולת נקבה.

 כפרות לעצמו לעשות שיקדים ראוי לחולה כפרות המסבב - מסבב לאחרים 

]מטה אפרים סימן  על החייב  ויכפר זכאי שיבוא כדי אחרים בשביל יעשה ואחר כך

 תרה סעיף ו[.

 

 ,הפסוקים הכפרות, אמירת מנהג לקיים ראוי לכתחילה -זמן מנהג הכפרות 

אמירת  אחר יום כיפור ערב של הבוקר באשמורת העוף שחיטת ,על הראש סיבוב

 לקיים יותר טוב שאין אפשרות, במקום ,גוברים, אכן הרחמים שאז משום הסליחות

לכפרות  זמן עשרת ימי תשובה הוא כל כי עשרת ימי תשובה ימי במשך המנהג

 ]משנ”ב סימן תרה ס"ק ב[. 

 

מי שאין לו תרנגול לקיום מנהג הכפרות יכול ליטול אווז או   -  מי שאין לו תרנגול

 משום למזבח שאר בעלי חיים שאינם ראויים למזבח }ולא ייקח בעלי חיים הראויים

 גם בדגים המנהג לקיים ואפשר ,בחוץ{ ושוחטן קדשים כמקדיש אהשנר לחוש שיש

 ]משנ”ב סימן תרה ס"ק ב,ד[.לעניים  וייתנם ראשו על ויסבב במעות או

 

 התרת נדרים



 
 

חולה המאושפז בבית חולים בערב יום כיפורים, ועדיין לא התיר נדרים,  - חולה

ואם אין אפשרות כזו,  ,  מצווה שיביאו לו שלושה אנשים כדי שיתיר נדריו, כפי המנהג

]מטה אפרים סימן תקפא סעיף מט; יכתוב בכתב ידו לבית הדין שיתירו לו נדריו 

 .ת שבתון סעיף לט[סידור יעב"ץ; מועד לכל חי סימן יט אות ג; שב

 

 סליחה ומחילה

 בגוף בין לחבירו אדם שבין עבירות על מכפר אינו יום הכיפורים - חבירו את לפייס

 שגם  'י כתב"]בברכחבירו  את יפייס שהחוטא עד במעשה בין בדיבור בין בין בממון

זה צריך  ומטעם [,חבירו את שיפייס עד מתכפרים  אינם  למקום  אדם  שבין עבירות

 לחברו אדם שבין בו בעניינים פגע אם הכיפורים יום בערב חבירו את לפייס אחד כל

ה' תטהרו.  לפני מכל חטאתיכם]ויקרא טז, ל[ כמו שנאמר  עוונותיו מכל שיטהר כדי

 אותו שירצה אליו שליח ישלח ולא בעצמו חבירו את לפייס לילך צריך לכתחילה

 ואם ,כפרה לו ויש יותר המפייס מתבזה כזה באופן כי פיוסים ממנו לקבל שיסכים

 יכול יותר יתרצה שליח שיודע שעל ידי או בעצמו לילך לו אין באפשרותו או שקשה

 ב[.  תרו סעיף א, משנ”ב ס"ק ]שו"ע סימןשליח  לשלוח

 

 מגפה

 בשעת המגפה, גם לבריא יש לאכול, אבל פחות מכשיעור –חובת הצום בעת מגפה 

כתב  ,מא ימןאו"ח ס (להגאון רא"ל ברודא אב"ד לבוב)שו"ת מצפה אריה ]

ישראל סלנטר פסק   רבי  שבילדותו בגרודנא שמע שבוילנא היה פולמוס גדול כאשר

שכל בני הקהילה יאכלו, ואף הבריאים שבהם, וגדולי העיר התנגדו לו, ולדבריו 

הבריאים יאכלו גם את עצם ההוראה שגם  .פסק ר' ישראל שיאכלו פחות מכשיעור

בשו"ת ח"ו   החתם סופר , כבר הורה יום כיפור כן פחות מכשיעור בשעת המגיפה ב

כג, וכן הביא במצפה אריה שם שהורה הגאון בעל שואל ומשיב בשעת  מןסי

ו בשם ספר פתחי סעיף  תקנדימן וכן הביא בביאור הלכה ס .המגיפה בשנת תרל"ג

וכן מובא   .לו פחות מכשיעור שבשעת המגיפה יאכ תשעה באבעולם שפסק ב

 [.קכב בהגהה ודס עמ מןמועדים וזמנים ח"א סיב

 

 ביחידות

המתפלל ביחידות יכול לומר תפילת "כל נדרי", שדעת כמה פוסקים שאין  -כל נדרי 

]רבינו האי גאון, הו"ד בשבה"ל סו"ס  זה התרת נדרים, רק בקשת רחמים ותפילה 

 שיז[.

 

בליל יום הכיפורים יכול המתפלל ביחידות לומר בנוסח כל נדרי 'מיום כיפורים 

שאומרים יחד את ההתרה.  שעבר ועד יום כיפורים זה' רק אם יש שלושה אנשים



 
 

]שבת המתפלל ביחידות, יאמר רק 'מיום כפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו' 

 שבתון סעיף מא[.

 

]סידור עיון תפילה; יש המקילין לומר בליל יום כיפור, י"ג מידות ביחידות 

 משמרת שלום סימן מא אות יב[. 

 

צריך להתחיל בתפילת נעילה בזמן שהחמה בראש האילנות, והיינו, קצת זמן 

קודם שקיעת החמה, כדי שיסיימו אותה סמוך לצאת הכוכבים, והיחיד הרוצה 

]שו"ע להקדים להתפלל זמן רב לפני שקיעת החמה, לא יתחיל קודם פלג המנחה 

 סימן תרכג סעיף ב, שעה"צ אות ה[.

 

המתפלל ביחידות ואין לו שופר לתקוע במוצאי יום כיפור, או שהוא חלש ואין 

]מועד לכל בכוחו לתקוע, אין צריך לחפש אחר שופר או בעל תוקע כדי לתקוע עבורו  

 חי סימן יז ס"ק קד[. 

 

 

 סוכות

 

ה'"   המתפלל ביחידות גם צריך לנענע בכל פעם שאומר "הודו לה'" וכו' וב"אנא  -הלל  

 ]חיי"א כלל קמח סעיף יג; משנ"ב סימן תרנא ס"ק מא[. 'וכו

 

המתפלל ביחידות אינו מקיף את הבימה, אף בבית הכנסת, אפילו יש לו  -הושענות 

]אשל אברהם מבוטשאטש, מהדו"ת   ד' מינים, אלא אומר סדר הושענות בלי להקיף

יש אומרים שאפשר ו סוף סימן תרנא, שאין ענין הקפות אלא בציבור ולא ביחיד[,

]בן איש חי שנה  ויקיפנוכסא ויניח עליו תנ"ך  חייקלהקיף גם ביחיד סביב שלחנו או 

 א, סוף פרשת האזינו ס"ק טו, כף החיים סימן תרס סעיף ב[.

 

 

 שמחת תורה -שמיני עצרת 

 

המתפלל בשמיני עצרת ביחידות, ימתין עם תפילת המוסף עד הזמן  -מוריד הגשם 

]שו"ע ורמ"א או"ח  שהציבור מתפללין כדי שיוכל לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" 

 סימן קיד סעיף ב[.

 

]רמ"א  בליל ויום שמחת תורה, נהגו להקיף את הבימה עם הספר תורה  -הקפות 



 
 

ול לעשות הקפות ואין צריך להקפות והמתפלל יחידי יכ או"ח סימן תרסט סעיף א[,

ו מותר לטלטלאם יש בחדרו ספר תורה,  ו]שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן קיב[,    עשרה

 ]משנ"ב סימן תרסט ס"ק ט[.אף בדרך עראי לצורך שמחת תורה 

 

לפי  ]ט"ז סימן קיד ס"ק ב, מג"א ס"ק א[, בתפילת שחרית גשם אין מזכירין  -גשם 

]ירושלמי תענית פרק א הלכה א; שו"ע    שיכריז הש"ץ  שאסור להזכיר על הגשמים עד

, או המשמש בקול רם או"ח סימן קיד סעיף ב, ג, שו"ע הרב סעיף א, משנ"ב ס"ק ה[

]מנהגי מהרא"ק מנהגי שמיני עצרת סימן סב; רמ"א  מוריד הגשם, קודם התפלה

 ה,ובשחרית אי אפשר להכריז מפני שצריך לסמוך גאולה לתפל סימן קיד סעיף ב[,

]שו"ע או"ח סימן קיד סעיף ב, שו"ע הרב סעיף א[,   לפיכך, מי שהוא חולה או אנוס

]עיין מג"א סימן צ  שמותר לו להקדים תפלתו לתפלת הצבור, אפילו בבית הכנסת 

אסור לו להקדים תפלת מוסף של שמיני עצרת לתפלת   בשאר ימות השנה, ס"ק כא[,  

לפי שאסור להזכיר הגשם עד שיכריזו  ]מג"א סימן קיד ס"ק ב[, הצבור אפילו בביתו

 בצבור.

]שו"ע אבל אם יודע שהכריזו בצבור, אף על פי שהוא לא שמע את ההש"ץ מזכיר 

וימתין עד סמוך לסוף שש שעות דבודאי לא יאחרו הצבור  או"ח סימן קיד סעיף ב[,

]משנ"ב סימן קיד ס"ק ח  יותר מלהתפלל המוסף ואז יתפללו מוסף ויאמרו משיב הרו

ומטעם זה הבא לבית הכנסת והצבור התחילו להתפלל, יתפלל יזכיר גם הוא על  ח[,

הגשם, אף על פי שהוא לא שמע כשהכריזו, והדר במקום שאין מנין, ימתין עד זמן 

]שו"ע או"ח סימן קיד סעיף ב, מג"א ס"ק ב, שו"ע הרב סעיף שמתפללים בקהילות 

 א[.

 

 ]שו"ת רבבות אפרים ח"ה סעיף עה[.בית הכנסת של בעלה  אשה נגררת אחר

 

יחיד שעדיין לא התפלל שחרית, והכריזו בבית הכנסת גשם או טל, ישנה גם כן 

 ]תהל"ד סימן קיד ס"ק ב; שו"ת תורת יקותיאל סימן לז[.בתפילת שחרית 

 

הכנסת, וכן הדין, לענין הפסקה, אין פוסקין מלהזכיר על הגשם, עד שמכריזין בבית 

במקומות  על הזכרת מוריד הטל קודם תפלת מוסף יום טוב הראשון של פסח.

  ]ט"ז סימן קיד ס"ק ד[, שנוהגין לומר מוריד הטל במקום מוריד הגשם בימות החמה 

שהכרזת הטל סימן הוא להם, להפסקת הזכרת הגשם, וקודם הכרזה זו אין הצבור 

שזה מזכיר וזה אינו  רב ביניהם,מפסיקין מלהזכיר הגשם, כדי שלא יהיה דבר מעו

מזכיר ויהיה אגודות אגודות, אבל היחיד שמתפלל בינו לבין עצמו רשאי להזכיר הטל 

 ]שו"ע הרב סימן קיד סעיף א[.במקום גשם 

 



 
 

 

 חנוכה

 

, ואין איש ישראל עמו, אשר יראה את הנרות, אפילו בבידודהנמצא  –ניסא  יפירסומ

ניסא לעצמו, אף על פי שמדליקים  ירסומיפ הוהוולהדליק נרות חנוכה, עליו הכי, 

]אורחות חיים, הובא  עליו בתוך ביתו, דגם הוא צריך לראות נרות חנוכה דלוקים 

או"ח ח"ד  בב"י סימן תרעז, שו"ע והרמ"א סעיף ג, לבוש סעיף ג; שו"ת אגרות משה 

סימן קה אות ז; שו"ת להורות נתן ח"י סימן נו; יומין דחנוכה ח"ב סימן ח; שו"ת  

]שו"ע והרמ"א או"ח סימן תרעז סעיף   וידליק בברכההתעוררות תשובה סימן תמז[,  

ג; שלט"ג שבת י. אות א; חמד משה סימן תרעב ס,ק ג, והובא בשעה"צ ס"ק יז;  

ה; שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סימן קה אות  תשובות והנהגות ח"ג סימן רטו אות 

ז; שו"ת להורות נתן ח"י סימן נו. ואין זה דומה להלכה, של הבא לביתו ובני הבית 

ישנים, ששם על פי המג"א סימן תרעב ס"ק ו, משנ"ב ס"ק יא, אין לברך על הנרות, 

ליה  דהיכי שיש לו בני בית, ולא הדליק בשעה שהם נעורים, הרי זה גרע טפי, דהוי

רגל מן השוק, וכעת עבר זמן  שכלתהכמי שנמצא בין ישראל שחייב להדליק עד 

חיוב פירסומא  שפרסום הנס, דכלתה רגל מן השוק, ובני ביתו ישנים, וגם משום, 

ניסא בבית זה, הוא רק יחד עם בני הבית, ועל כן, עם בני הבית ישנים צריך להקיצם, 

 ואם לאו, ידליק בלא ברכה[.

 

 

 אדרחודש 

 

מחיית עמלק, היא מצוה מן התורה, ומצוה זו מתקיימת על ידי קריאת  -פרשת זכור 

פרשת זכור, ומי שצריך להיות בבידוד מחשש התפשטות מגפה בעירו, לא ילך לבית 

הכנסת, אפילו לשמוע קריאת פרשת זכור, אלא יקראנו בביתו מתוך חומש, ועדיף 

יף ז, כפה"ח ס"ק לה; תשובות  ]ראה שו"ע סימן תרפה סע  שיקראנה בטעמים

ומי שאין לו אפשרות לשמוע או לקרוא פרשה זו בביתו, והנהגות ח"ב סימן שדמ[. 

יתכוון לצאת ידי חובה זו בשבת בה יקראו בתורה את פרשת 'כי תצא', הפרשה בה 

מופיעה פרשת 'זכור'. ואם הותר לו לצאת מהבידוד בפורים יכול לצאת גם בשמיעת 

 .וקר יום הפוריםקריאת התורה בב

 



 
 

מחצית השקל קודם פורים על ידי שליח או על ידי  אפשר לשלוח – מחצית השקל

יצא ידי חובתו. אם לא נתן מחצית השקל בתענית והדואר על מנת שיגיע לפני פורים 

אסתר לפני מנחה יתן אחרי מנחה, או אחר כך בכל זמן שאפשר, ואפילו למחרת או 

פני ראש חודש ניסן, ואם כבר עבר ראש חודש יתן אחר אחרי פורים, רק יזדרז לתת ל

]פורים וחודש אדר, הרב צבי כהן פרק ז  כך, יתן כשיזכר אפילו לאחר כמה שנים

 יט[.-סעיף יח

 

לשמוע קריאת מגילת אסתר, וחובה זו על כל איש ישראל חובה  -קריאת המגילה 

הם נושאים בגופם  אין לחשוש מאנשים שאוליו .היא גם על האנשים וגם על הנשים

נגיף מדבק, ולכן הוא ימנע משום כך מללכת לבית הכנסת לשמיעת קריאת מגילה. 

 .ורק במקום שיש סכנה ברורה, יש להימנע מלקרוא את המגילה בבית הכנסת

 

מי שנמצא בביתו בבידוד יקרא את המגילה בעצמו מתוך מגילה כשרה, ואנשי 

מודפסת, אם הוא קרא נכון וכדו' ובעת הצורך יתקנו. ביתו יעקבו אחריו מתוך מגילה  

ואם אין באפשרותו של   .ועדיף שלא יגיע בעל קורא לביתו של ישראל שנמצא בבידוד

שאפשר לבקש המבודד לקרוא המגילה בעצמו, והבידוד הוא רק עקב זהירות, הרי 

ה על המבודד, ללבוש מסכה שמכסה האף והפמבעל קורא שיקרא לו את המגילה, ו

על הבעל קורא לקרוא את המגילה  .ולא יורידו כל זמן שהבעל קורא נמצא בקרבתו

במרחק של כשלושה מטרים מהמבודד. הבעל קורא חייב לרחוץ ידיו עם מים וסבון, 

ובזמן שהותו בביתו של המבודד, יקפיד לא לנגוע בפנים או פה  .לאחר עזיבת הבית

ולא יתעכב   .בון היטב לאחר עזיבת הביתאו אף בשום שלב, עד שירחץ ידיו עם מים וס

ויעזוב מיד לאחר  ,בביתו של המבודד ולא ישתמש בבית הכסא שם. אלא יגיע לקרוא

 .שסיים לקרוא לו את המגילה

 

]מג"א סימן תרצ ס"ק א, פמ"ג א"א הקורא ביחיד, יברך את הברכות בעמידה 

ויש ס"ק ב[.  דהכלל, כל ברכה שאין עמה הנאה לגוף, בעמיד, כפה"ח –אות א 

 כן הברכה  ההמצוואומרים, דאם הוא קורא בביתו בישיבה יברך מיושב, כדין עשיית  

 ]שמן למאור סימן תרצ ס"ק ג[. 

 

מנהג ישראל, שהבעל קורא לציבור, קורא ופושט כאגרת להראות הנס, 

וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך, והיחיד השומע מהש"ץ, אין צריך לפושטה 

אבל אם קורא בה לעצמו כדי לצאת ידי חובה, גם היחיד צריך  קודם הקריאה,



 
 

]שו"ע סימן תרצ סעיף יז, לבוש סעיף יז, מג"א ס"ק יח, כף לפושטה קודם הקריאה 

 החיים ס"ק קד[.

 

]שו"ע סימן  מקום שאין מנין, יכול לקרוא מתוך מגילה כשירה, אף ביחידות 

יב; שו"ת דברי מנחם שטיינהרט תרצ סעיף יח, משנ"ב ס"ק א; חיי"א כלל קנה סעיף  

סימן מז, דרק אם יש עשרה, מצוה לקראה בציבור, אבל לא הטריחוהו חכמים 

לכנוס עשרה כדי לקרותה, והראיה משו"ע סימן תרפט סעיף ה, מקום שאין מנין אם 

אחד יודע והאחרים אינם יודעים, אחד פוטר את כולם. ומדלא כתב שילכו למקום 

ה פשוט דאין צריך לילך למקום אחר לשמוע בעשרה, ועוד שקורין בעשרה נראה שז

ולברך את הג' שזה גורם ביטול שמחת פורים שצריך לכתת רגליו כמה שעות[, 

]שו"ת רש"י סימן קכט; שבלי הלקט סימן קצה; ב"י סימן  ברכות שלפני הקריאה

 .תרצ, רמ"א סעיף יח; שו"ת מהרי"ל סימן נו; שו"ת הרדב"ז ח"ב סימן תרסה[

 

]שו"ע סימן תרצא  אם אין בידו, מגילה כשרה, יקרא מתוך חומש וללא ברכה

 סעיף י, מג"א ס"ק י, משנ"ב ס"ק כז[.

 

]שו"ת מנחת  לא יצא ידי חובת הקריאה    דרך מכשיר הטלפוןקריאת המגילה    השומע

"קיצור הדברים הוא שאין להשתמש בבית הכנסת לצרכי  -שלמה ח"א סימן ט 

תפילה במיקרופון ורמקול היות שהדבר הזה נחשב רק כהנפת סודרים שהיתה 

באלכסנדריה של מצרים לדעת היכן החזן עומד בתפילתו, אבל אי אפשר כלל 

שיודע אני שרבים  לצאת בשמיעה זו בשום דבר שחייבים לשמוע מפי אדם. ואף

יתמהו על כך וכמו זר יהיה דבר זה בעיניהם, עם כל זאת האמת כדברינו, וברור הוא 

בעיני שזה מוזר רק לאלה שאינם יודעים כלל מה טיבם של המכשירים האלה 

)וחושבים מחשבות הבל שחוטי הטלפון או גלי הרדיו מוליכים ממש את קול האדם( 

ברי בזה עם מביני מדע ויודעים בהלכה כולם אבל לא ליודעים את האמת כי בד

וצריך לפרסם טעות העולם שלא יהיו   -   ג סימן קסו:ח"שו"ת באר משה  ;  הסכימו לי"

הבדלה קריאת מגילה,  ובתחי נכשלים בזה, ולהודיע ברבים שאין אדם יוצא יד

רצא; שו"ת יחוה סימן  שערי הלכה ומנהג או"ח   ;ברכה לענין עניית אמן על הטלפון"

 עת ח"ג סימן נד[. ד

 



 
 

אין עמו מגילה כשרה, לא יברך אף ברכת 'שעשה ניסים' וגם לא ברכת 'הרב את 

]בביאור הלכה סימן תרצב ד"ה ושהחיינו, הניח  ריבנו' וכו', ואפילו הם עשרה יחד

 זה בצ"ע, ובספר אהלך באמיתך פרק מ סעיף לא, פסק שלא יברך[.

 

יינו על מצות סעודת פורים, שלא אין בידו מגילה כשרה, לא יברך ברכת שהח

]מג"א סימן תרצב ס"ק א, דזה תקנו לברך שהחיינו בפורים, אלא על מקרא מגילה 

ומכל  , ולכן לא תקנו כלל ברכה עליה[,ובטום דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת וי 

מקום, נכון שישתדל לברך שהחיינו ביום, ולא בלילה, על פרי חדש או על בגד חדש,  

]אהלך ויכוון בברכת שהחיינו גם על עצם היום, ושאר המצוות הנוהגות בפורים 

 באמיתך פרק מ סעיף ל[.

 

]שו"ת רש"י סימן יחיד מברך ברכת 'הרב את ריבנו' כשיש בידו מגילה כשירה 

ע סימן תרצב ס"ק ח, והביאו הביה"ל בסעיף ג ד"ה אלא בציבור, קנט; הגר"א בשו"

א"ר ס"ק ח, מאמר מרדכי ס"ק ד; שבילי הלקט סימן קצה; דרשות מהרי"ל הלכות 

פורים, ובמנהגי מהרי"ל, מנהגי פורים אות ח; מטה משה סימן תתרז; שו"ת הרדב"ז 

בן איש חי פרשת ח"ב סימן תרסה; א"ר סימן תרצב ס"ק ח, ערוך השולחן סעיף טו;  

תצוה אות יג; מועד לכל חי סימן לא אות קח; הגרמ"א פריינד, הו"ד במרא 

ויש אומרים שאין  דשמעתתא אות שנב; שו"ת קניין תורה ח"ג סימן קג סעיף ג[,

 ]רמ"א או"ח סימן תרצב סעיף א; סידור הרב[.לברך 'הרב את רבנו' אלא בציבור 

 

גם יאמר לאחר הקריאה את הפיוט אשר יחיד הקורא את המגילה בליל פורים,  

 .הניא

 

בן כרך, הקורה את המגילה ביחיד ביום ו', יקרא בברכה, דהוי גם זמנם של בני 

]שו"ת בני בנימין דף קד; שו"ת קול אליהו ח"ב או"ח סימן כח; שו"ת   המוקפים

שלמת חיים ח"א סימן קג; מקראי קודש פורים סימן נ; שו"ת ציץ אליעזר חלק יג  

עג; הגרש"ז אויערבך, הו"ד בהליכות שלמה פרק כא סעיף ד; הגרי"ש אלישיב,   סימן

 [.53הו"ד בימי משתה ושמחה עמוד 

 

אפשר למנות שליח לקיים מצוות משלוח מנות, ושלוחו של אדם  -משלוח מנות 

כמותו. כמו כן, שליח יכול גם לקבל משלוח מנות עבור האדם שמינה אותו. השליח 



 
 

משפחה וגם קטן, וברגע שהוא נותן את המשלוח מנות בשמו של  יכול להיות גם בן

 .השולח, הרי שהוא קיים את המצווה

 

למשלוח המנות תיעשה בידי שליח, וכי אין  זוןש להדגיש שגם רכישת מי

להוציא משלוחי מנות מהמרחב המבודד, על מנת למנוע את הסיכון בו אותם 

 כמקור העברת הנגיף. המוצרים המיועדים למשלוח מנות יתבררו בסוף

 

יכול לקיים מצוות מתנות לאביונים על ידי שליח,   השוהה בבידוד,  –מתנות לאביונים  

 .וכך על ידי אמצעי תשלום דרך הוראה לבנק או כרטיס אשראי

 

 

 פסח

 

 פרשת הנשיאים

קריאת פרשת הנשיאים מראש חודש ניסן, אף שנהגו צדיקי הדורות מתלמידי 

הבעש"ט, לקוראם מתוך ספר תורה ולא חששו לטלטול הספר שלא לצורך, כנהוג 

ולמי שאין ספר תורה בבתי כנסת רבים בירושלים ת"ו מיד לאחר תפילת שחרית. 

אלא מתוך   פר תורהסשאין לקרוא מתוך    בהשיג ידו, יכול לסמוך על שיטת הפוסקים,

; קעהסימן  אח"שו"ת מהרש"ם ] חומש, כי יש איסור לקרוא בספר תורה בלא ברכה

 ז[.טסימן  שו"ת משיב דבר 

 

 ברכת האילנות

הרואה את האילנות דרך חלון זכוכית שקופה, ואין באפשרותו לפתוח את החלון, 

שנהגו כן בקושטא שמברכין  -ז עיף א ס מןמועד לכל חי סי]יכול לברך על האילנות 

 [.בעד החלון

]שו"ת להורות נתן  הביאו לפניו ענף עץ פרי מלבלב יברך בלא שם ומלכות 

 ויכול לברך על אילן פרי הגדל בעציץ בין נקוב ובין שאינו נקוב ח"ה סימן ח ,יא[. 

 .]קונטרס מבית הלוי תשס"ו פסקי הגר"ש ואזנר[

 

 אכילת מצה לפני פסח

]משנ”ב סימן תעא ס"ק יב, ושם כתב צות של פסח עד יום לפני פסח מותר לאכול מ

לא לאכול מעמוד השחר של יום י"ד, אך במגן אברהם )ס"ק ו( הביא את שיטת הר"ן 

שאין לאכול מליל י"ד, ובאגרות משה )ח"א סימן קנה( כתב שלכתחילה יש להחמיר 



 
 

יש חודש ניסן[. כשיטה זו. והוסיף שרבים נוהגים כיום לא לאכול מצות מראש 

]שיירי כנסת הגדולה סימן תעא סעיף ג, חק  הנוהגים לא לאכול מראש חודש ניסן 

ויש המחמירים משלושים יעקב ס"ק ז, משנ"ב ס"ק יב; אגרות משה ח"א סימן קנה[,  

]משנת יעקב ח"ג סימן תעא; שערי הלכה ומנהג ח"ב סימן קצ; יום קודם הפסח 

 שלמי מועד עמוד שמה[.

שלא לאכול מראש חודש ניסן או מי"ד אדר, וצריך להפר מנהגו, אין מי שנוהג 

צריך התרת נדרים, שיש להסתמך על מסירת מודעה שעושים בערב ראש השנה 

 ]הלכה של פסח שער א פרק ג הערה כה[.

 

חמץ, מותר מעיקר הדין לאכול בערב פסח עד סוף זמן אכילת חמץ,  -מצת מכונה 

]משנת יעקב ח"ג סימן תעא;  ות של פסח חז"ל גזרוואין עליה שם מצה ורק על מצ

ויש שהחמירו  הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער א פרק ג הערה כח[,

]מעורר או משום מראית עין  ]מקראי קודש ח"ב סימן כה[,מפני שיש לה טעם מצה 

 ישנים סימן כו אות קלו[.

חמץ, מכיון  -יש אשר אינם מחמירים עד ליל י"ד בניסן לאכול מצות מכונה 

]ובהרבה שאוכלים בפסח רק מצות עבודת יד וטעמם שונה משל מצות מכונה 

קהילות חסידיים, נוטלים ידים לסעודה שלישית בשבת הגדול, ומברכים המוציא  

 על מצות מכונה חמץ[.

 

 מכירת חמץ

חולה שאינו יכול להגיע לבית הרב כדי לחתום על שטר ההרשאה למכירת חמץ או 

שנמצא במקום מורחק, יכול לחתום על שטר ההרשאה בביתו וישלחנו לרב, או 

שימנה שליח שילך עבורו לרב, והשליח ימלא את טופס ההרשאה ולכתחילה יחתום 

]שו"ת   מכתב  שהוא שליח של מוכר חמץ. ויכול החולה למנות שליח על ידי

מהרשד"ם חו"מ סימן קמו; שו"ת חתם סופר אה"ע ח"א סימן מ; הגש"פ עם פסקי 

, שאין צריך קנין למינוי שליחות, ולכן אפשר לשלוח לבית  16הגרי"ש אלישיב עמוד  

]הגר"ש ואזנר הו"ד או דרך הטלפון הדין גם צילום או פקס של שטר מכירת חמץ[ 

עבדי ח"ו סימן יז;  סידור פסח כהלכתו פרק עמוד בקונטרס מבית הלוי; שו"ת ישכיל  

וכן יכול למנות את הרב בעצמו שימלא טופס קלא אות כה בשם פוסקי דורינו[. 

 הרשאה זה עבורו.

]שו"ת זכר יהוסף סימן קלח; שו"ת  מי שנתמנה לשליח יכול למנות שליח אחר  

 משפטיך ליעקב סימן לו[. 

 



 
 

בהרשאת פלוני, אינו מעכב  שליח שלא חתם על השטר המכירה שהוא בא

 ]עמודי כסף אות ו[. 

 

]הגרי"ש  במכירת החמץ יכלול גם חמצו שבמרכז הרפואי או כל מקום אחר 

 אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ה פרק א הערה לג[.

 

 ליל בדיקת חמץ 

זמן בדיקת חמץ תיכף בתחילת הלילה מעיקר הדין, בעת הצורך  - זמן בדיקת חמץ 

]חתם סופר בהגהות על סימן תלה ס"ק א;  אפשר להתחיל לבדוק בבין השמשות 

אדם שנמצא  פסקי הגר"א במעשה רב, שעיקר זמן הבדיקה קודם לצאת הכוכבים.

ז(,   ברשותו חמץ בפסח עובר עליו בשני איסורים: "ולא יראה לך חמץ" )שמות יג,

ו"לא ימצא" )שמות יב, יט(. וכדי שלא לעבור על איסורי התורה, צריכים לבער 

מהבית את החמץ. ואף שמן התורה אפשר לבער את החמץ על ידי ביטולו בפה, 

שאחר שביטל אדם את החמץ שברשותו, החמץ נחשב לגביו כעפר וכחמץ שאינו  

. מכל מקום תיקנו חז"ל שלו, וממילא אינו עובר עליו באיסור בל יראה ובל ימצא

שלא להסתפק בביטול החמץ, אלא הצריכו גם לבערו מן הבית. וזאת משתי סיבות,  

האחת, שמא יהיו אנשים שיבטלו את החמץ מן השפה ולחוץ, ובתוך ליבם ירצו 

להנות מן החמץ אחר הפסח, וכיוון שלא ביטלוהו בלב שלם, יעברו עליו באיסור בל 

נייה, שמא אחר שביטל את החמץ יראה בתוך ביתו יראה ובל ימצא. והסיבה הש

עוגה נאה, וישכח שהיום פסח ויבוא לאוכלה. לפיכך תיקנו שבנוסף לביטול החמץ 

 [. יערכו בדיקת חמץ, כדי לבער את כל החמץ מן הבית

]שו"ע הרב  אסור לעסוק בשום דבר ולא לשעות שהיה רבה עד שיבדוק את החמץ  

 ד"ה ולא יאכל[.סימן תלא סעיף ו, ביאור הלכה 

 

מג"א  –]כמו לגבי קר"ש ותפילה אסור לישון קודם הבדיקה אפילו שינת עראי 

בשעת הדחק, הרוצה לנוח שנת עראי, יש   )סימן רלה ס"ק ד( ובפשטות הפוסקים[.

]דיש שיטות מקום להקל ולהתיר, על ידי שיעמיד שומר שיעיר אותו לאחר זמן מה 

חילת הלילה שמא ישכח, ואם כן מהני שזמן הבדיקה כל הלילה, והתקנה מת

ובתנאי שהשעה מג"א סימן תלא ס"ק ה, מקור חיים ס"ק א[,  –להעמיד שומר 

 ]אור לפארו הובא באורחות חיים ספינקא ס"ק א[. מוקדמת ועדיין בני אדם נעורים

 

חצי שעה לפני זמן בדיקת חמץ אסור לאכול סעודה, אבל טעימה מועטת מותר. 

או בכור המתענה ביום ה' כשחל ערב פסח בשבת, יש מקום  מי שהוא רעב וצמא



 
 

]שו"ע סימן תלא סעיף ב, שו"ע הרב להקל, ויכול לטעום מעט כדי שיוכל לבדוק כדין  

סעיף ה; חיי אדם סימן תע ס"ק ד לגבי בכורים; סידור פסח כהלכתו פרק יג אות ד'  

א סימן תלא ס"ק ד, ]פמ"ג א"במיני מזונות ופת, עד שיעור ביצה לגבי רעב וצמא[, 

]משנ”ב סימן תלא ס"ק ו, ביאור הלכה ובפירות  משנ”ב ס"ק ו, ביאור הלכה שם[,

 ]ערוה”ש סימן תלא סעיף כו[.ומשקה לא משכר, אין שיעור  שם[

 

אם מינה שליח שבודק את הבית עבורו מותר באכילה,  וכן אם התחיל לבדוק 

]על פי בודקים מותר באכילה  ואחר כך ממשיכים שליחים לבדוק, משעה שהשליחים  

 המג"א סימן תע ס"ק א, שו"ע הרב סעיף ז[.

 

יחיד הרגיל להתפלל כל השנה בציבור וכעת הוא מתפלל ביחידות,  - תפילת מעריב

יתפלל תחילה ואחר כך יבדוק את החמץ, דחיישינן שמא לאחר הבדיקה ישכח 

]מג"א סימן תלא ס"ק ה, שו"ע הרב סעיף להתפלל שהרי אינו רגיל להתפלל ביחידות  

 ז, משנ”ב ס"ק ח[. 

ומרים שקודם יבדוק ואחר כך ואם הוא רגיל להתפלל כל השנה ביחידות, יש א

יתפלל, שכיון שרגיל להתפלל ביחידות לא חיישינן כל כך שמא ישכח להתפלל, ויש 

]משנ”ב סימן תלא ס"ק ח [,  אומרים שקודם יתפלל ואחר כך יבדוק שתדיר קודם 

 .]שערי ציון סימן תלא אות י[ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד 

 

חולה המאושפז במרכז רפואי אור לי"ד בניסן, אינו חייב לבדוק את  - מרכז רפואי

החמץ שבחדרו שהרי אין דינו כשוכר המשלם על החדר וכל התשלום הוא רק על 

הטיפול והשימוש במיטתם, וכן ניתן להעבירו בכל רגע חדר או להכנס ללא רשות 

תו ללא ברכה לחדרו וכדו', אבל הוא צריך לבדוק את ארונו וחפציו שליד מיט

; תורת היולדת 34]הגרי"ש אלישיב, הו"ד במדריך כשרות תש"ס, ירושלים, עמוד 

ואם הוא מאושפז במרכז רפואי פרטי או בית החלמה, שמשלם על  פרק מג סעיף א[.

]סידור פסח כהלכתו פרק יב סעיף ח;  הלכה של חדרו, דינו כשוכר, ובודק בברכה 

 פסח שער ב פרק ב סעיף מ[.

 

כמה אנשים המגוררים באותו חדר, חל על כולם החיוב לבדוק את החמץ,  כשיש 

]הלכה של פסח שער ויכולים למנות אחד מהם שיהיה שליח עבורם, ויבדוק בברכה  

 ב פרק ב סעיף מא[.

 



 
 

יש להוציא מהחדר את כל המשקאות והחמץ שבתוך הארון שלו אפילו שאינם 

י שו"ע או"ח סימן תמ סעיף ב; ]על פשלו ובאחריותו שמא יבוא בטעות לאוכלם 

 מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות יז; קובץ קול תורה ניסן תשנו[. 

 

ויש לו בית שבני ביתו גרים בו, ימנה שליח חולה המאושפז במרכז רפואי  - ליחש

שיבדוק את החמץ בביתו. ואפשר למנות שליח בטלפון. וגם אשתו יכולה למנות 

את אשתו בעצמה לבדוק. ואם אשתו בודקת שליח שיבדוק בביתם. ויכול למנות 

תברך היא על הבדיקה מצד שליחות מבעלה. ויכול למנות גם את בניו ובנותיו 

הקטנים שהגיעו לחינוך שיבדקו חמץ, ויכול לסמוך עליהם אם יודע שהם מסוגלים 

לבדוק כהלכה. והגדול שבבניו הקטנים יברך ויוציא את האחרים. וכל שכן אם יש לו 

 .]משנ”ב סימן תלב ס"ק ח[ולים שיכול לסמוך עליהם בבדיקת חמץ בנים גד

אם הוא אין לו אפשרות למנות שליח שיבדוק עבורו את הבית, הרי שהוא יכול 

 ]הלכה של פסח שער ב פרק ה הלכה יז[. למכור את כל הבית לנכרי

 

זקן או חולה בביתו ואין לו כח לבדוק בעצמו, יכול למנות שליח שיבדוק את 

החמץ במקומו. ולכתחילה ראוי שבעל הבית יבדוק בעצמו לכל הפחות מעט, ויברך 

לפני הבדיקה ויעמוד שם השליח בשעת הברכה, ויכוין להוציא את השליח ידי חובתו 

את שאר חלקי הבית. אבל אם בברכה, ועל סמך ברכתו של בעל הבית יבדוק השליח 

בעל הבית חלש ואין לו כח לבדוק אפילו מעט, יכול לתת לשליח לבדוק את כל הבית, 

]שו"ע הרב סימן תלב  ואז יברך השליח בעצמו על הבדיקה לפני שמתחיל לבדוק 

 סעיף ח, משנ”ב סעיף ב[.

 

צאת זקן שאין בכוחו לבדוק כל ביתו, וקרובו יבוא לסייע בידו כשעתיים אחר 

הכוכבים וכדו', יתחיל לבדוק בצאת הכוכבים עד כמה שכוחו מאפשר לו, וכשיגיע 

קרובו ימשיך לבדוק בלא ברכה, ולא ימתין עד שיבוא קרובו כדי להוציא בברכתו 

]קובץ הלכתא מבי דינא עמוד קנז. ועיין שם בעמוד קלג, שאם בן שומר תורה 

ה ומצוות, ואינו מקיים מצוות  ומצוות הסמוך על שולחן אביו, שאינו שומר תור 

בדיקת חמץ, יכול הבן לבדוק במקום אביו, דזכות היא לאב, וזכיה מטעם שליחות  

 ויכול אף לברך על הבדיקה[.

 

]משנ”ב סימן תלב ס"ק ח. וראה בהגדה של  נכרי אינו נאמן לבדוק חמץעובד 

הבית פסח עם פסקי הגרי"ש אלישיב, שאין לסמוך על עוזרת נכריה, שנקתה את 

לפסח, ואף אם הזהירוה שם ימצאו פירורי חמץ יפטרוה, מכיון שאין לה נאמנות  



 
 

בדין, ולכן יש לבדוק היטב אחר פעולות הנקיון של הנכרי, שהכל אכן נקי מחמץ, 

וכן פסולי עדות כגון מחללי שבת או אוכלי נבלות וטריפות ולא סומכים על דבורו[, 

רבנו מנוח על הרמב"ם הלכות חו"מ פרק ב  ]עפ"י וכדו' ואפילו תינוקות שנישבו 

 הלכה יז[.

 

נוהגים להניח עשרה פתיתי חמץ במקום שימצאם כדי שלא תהא  –פתיתי חמץ 

ברכתו לבטלה, אולם, אין זה מעכב, ואם לא הניח י' פתיתים אין ברכתו לבטלה, 

שדעת כל איש בברכה לבער את הנמצא, ואם לא מצא את החמץ אין בכך כלום, וקיים 

ועוד שהברכה חלה גם על הביטול ]שו"ע או"ח סימן תלב סעיף ב[.  את המצוה

שמבטל לאחר הבדיקה, וגם על מה שיבער למחרת בודאי ממה שישייר מאכילתו 

 ]מהרי"ל הלכות בדיקת חמץ[. 

 

בזמננו שמכבדים את החדרים היטב קודם בדיקת החמץ, והחדר נקי   -בית נקי 

]ערי ציון סימן תלב אות יב מהפתחי תי חמץ פתי מחמץ, יש יסוד מדינא להניח

בין אם יתכן שהוא ימצא  ואם הוא לא מניח פתיתי חמץ, תשובה בשם עמק הלכה[,

חמץ או שיתכן מקום ששכחו לנקות מברך. ובין אם החדר נקי היטיב ויודע בודאי 

]כך נראה דעת הגרש"ז אויערבך במעדני שאין שם חמץ, יכול לברך על הבדיקה 

 וד ד[.שלמה עמ

 

מנהג העולם שבני הבית מטמינים את הפתיתים בבית, בלא שהבודק יראה   -  המטמין

וכך הוא לא יתרשל מלבדוק היטיב, משום שיצטרך למצוא את  היכן מטמינים אותם,

הגש"פ יניח בעצמו את הפתיתים לפני בדיקתו ] הפתיתים. אם אין לו מי שיניח עבורו,

אות קח; וכן נהג הגרי"ש אלישיב. ויש שהביאו לזה ראיה  דברי יואל מסאטמאר 

שכל דין החיפוש למדו חז"ל )פסחים ז:( מחיפוש הגביע שאצל בנימין ושם המחביא  

 והמחפש היה אותו אחד[.

 

]שו"ע או"ח סימן תלג סעיף אין בודקים לאור החמה ולא לאור הלבנה    -   נורת חשמל

כמו כן אין לבדוק לאור תאורת  ]ירושלמי פרק א הלכה א[,ולא לאור הכוכבים א[, 

 חשמל בלבד משום שאינו מאיר בחורים ובסדקים.

 

אפילו מחשיך  ,]שו"ע או"ח סימן תלג סעיף א[ אין בודקים החמץ ביום - בדיקה ביום 

את הבית ובודק באפילה לאור הנר לפי שאין הבהקת הנר ביום אפילו בחדר אפל 



 
 

ואם בדק ביום חוזר ובודק  ,]שו"ע הרב סימן תלג סעיף ו[דומה להבהקתו בלילה 

 ]שו"ע הרב סימן תלה סעיף א[. בלילה ללא ברכה

 

]פתחי עולם אות ד; דברי הגאונים   לא בדק בליל י"ד, צריך לבדוק ביום י"ד, לאור הנר

שו"ע או"ח  ]ונכון שיסתום את החלונות  ]משנ”ב סימן תלג ס"ק א[,בברכה אות סב[ 

 סימן תלג סעיף א[.

 

וללא חשש, אך אם  את החמץ דרך משקפיו לכתחילה החובש משקפיים לעינו, בודק

]נטעי הוא מתקשה בראיה, אף על ידי משקפיים, יש לו למנות שליח שיבדוק עבורו 

 גבריאל, פסח פרק יז הערה כד; הלכה של פסח שער ב פרק ה סעיף מד[.

 

מרכז הרפואי שאסור להכניס בו נר, מחשש סכנת דליקה, יכול לבדוק את   – פנס

]שערים המצויינים בהלכה סימן קי ס"ק  החמץ לכתחילה עם פנס חשמלי ובברכה 

ד; החשמל בהלכה ח"א פרק ד; שו"ת באר משה ח"ו קונטרס אלקטריק סימן סג;  

ק עמוד לה בשם מועודים וזמנים על הגש"פ עמוד ג' בשם החזון איש; שבות יצח

הגרי"ש אלישיב. והגר"מ פיינשטיין היה מברך על נר של שעוה ואחר כך כיבה את 

הנר ובדק עם פנס; בהגש"פ עם פסקי הגרי"ש אלישיב כתב שמן הדין הבדיקה בפנס 

יש לקחת פנס    כשירה, אך לכתחילה יבדוק לאור הנר כי אין לשנות ממנהג ישראל[.

ל שאורו חזק, ואף לא יוכל להכניסו בחורים ובסדקים, דק שאינו מסנוור, ולא פנס גדו

ויותר דומה לאבוקה. וכן לא ישתמש עם פנס שמפיץ אור צבעוני, או פנס לייזר שהרי 

אינו מאיר טוב, כמו כן פנס חלש מאוד או מדי קטן לא מועיל, וכן אין לבדוק עם מנורה 

 שאורה מסנוור ולא ממוקד על מקום אחד.

 

ת הברכה 'על ביעור חמץ' במעומד, כדין כל ברכות המצוות יש לומר א – ברכה

]פמ"ג במשב"ז סימן תלב ס"ק [, ויש אומרים שאין צריך לעמוד ]רא"ש סוף פסחים 

 ג[. 

]רמ"א סימן התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו לגמרי 

, אינו מברך ואם סיים לבדוק את החמץ, אף שעדיין לא ביטל את החמץתלב סעיף א[,  

]פמ"ג במשב"ז סימן תלב ס"ק ב, ומשמעות רוב הפוסקים דלא כהפרי חדש ס"א א  

ושערי תשובה ס"ק ב שכתבו דכל זמןשלא ביטל את החמץ, לא נחשב שסיים את 

ויש אומרים, שאם שכח לברך, יכול עדיין לברך בשעת שריפת חמץ, בשם  הבדיקה[.

 "ק ד[. ]ט"ז ס"ק ב, מג"א ס"ק ב, משנ"ב סומלכות 

 



 
 

עד שיגמור   ]שו"ע סימן תלב סעיף א[שיחה באמצע הבדיקה   אין להשיח שום  –  הפסק

]פמ"ג במשב"ז סימן תלב ס"ק ג בשם רבנו מנוח[,  כל הבדיקה והביטול שלאחריה 

כדי שישים לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ. ואם שח בדברים אחרים 

 ]משנ”ב סימן תלב ס"ק ו[.לשוח לכתחילה  אינו חוזר ומברך, ומעניני הבדיקה מותר  

אם הנפנה לעשות צרכיו באמצע הבדיקה, רשאי לברך ברכת אשר יצר, וכן יכול 

]קובץ מבית הלוי ח"א;   לענות על כל דבר שבקדושה וכן לברך על הברק והרעם

 הגרי"ש אלישיב הו"ד בהלכה של פסח שער ב פרק ה ס"ק מד[.

 

ואין מישהו אחר שיענה לשיחה, מותר טלפון המצלצל באמצע בדיקת חמץ 

 לבודק לענות לשיחת הטלפון, שמא השיחה נחוצה, ויאמר שהוא באמצע הבדיקה

ואם אינו יכול לדחות ]הגרש"ז אויערבך בקובץ מבקשי תורה ניסן תשנד עמוד תנה[,  

 ]קובץ מבית הלוי[.את השיחה עד לאחר הבדיקה, יקצר בשיחה 

 

]ערוה"ש סימן הבית, צריך לחזור ולבדוק מספק אם אינו זוכר אם כבר בדק את 

ואינו מברך, שספק ברכות להקל. אבל יכול להכניס תלז סעיף ב, כפה”ח ס"ק כג[, 

עצמו לחיוב ברכה על ידי שיצוה להשתמש שוב בביתו או בחדרו עם חמץ, ואז יתחייב 

 ולאחר שעת השריפה אינו מברך כלל]חמד משה סימן תלב ס"ק ג[, לבדוק בברכה 

 ]שו"ת מהר"ם שיק סימן כט[.

 

מיד בגמר הבדיקה, יש לבטל את החמץ שברשותו שלא מצא בעת   – ביטול חמץ

]שו"ע סימן תלד סעיף ב, שו"ע הרב סעיף ו, משנ”ב ס"ק ו, שו"ע הרב סימן   הבדיקה

תלא סעיף סעיף ד ,משנ”ב ס"ק ב. ואין מברכים על הביטול דהוי דברים שבלב ועוד 

מפקירים ומבטלים כעפר הארץ, את   .ב"י סימן תלב –ביעור שהוא בכלל ברכת ה

החמץ שברשותנו כפי הנוסח שבהגדה: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי, 

דחזיתיה ודלא חזיתיה, דבערתיה ודלא בערתיה, לבטיל ולהוי הפקר כעפרא 

דארעא". ותרגומו ללשון הקודש: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא 

שביערתיו ושלא ביערתיו, יבטל ויהא הפקר כעפר הארץ". נוסח הביטול ראיתיו, 

ביום לאחר שריפת חמץ, שונה במקצת, שכן בערב מבטלים רק את החמץ שלא 

נוסח זה אנו ב נמצא בבדיקת חמץ, ואילו בבוקר מבטלים את החמץ מכל וכל.

לנו,   מבטלים בלבנו את החמץ, שלא יהיה חשוב לנו, כפי שעפר הארץ אינו חשוב

וכן מפקירים ומוציאים את החמץ מרשותנו, באם נשאר בטעות חמץ במשכנותינו,  

הרי הוא אינו שלנו, ואיננו עוברים עליו את האיסור של הימצאות חמץ ברשותנו.  

נוסח ביטול חמץ שלפנינו בארמית, מפני שנתחבר בתקופה שרוב פשוטי העם 



 
 

מי  דש או בכל שפה אחרת[.הבינו ארמית, אבל ודאי שאפשר לאומרו בלשון הקו

שאמר את הנוסח בארמית ולא הבין את משמעותו הכללית שהיא ביטול החמץ, אלא 

]משנ"ב סימן תלד ס"ק ט. לא ביטל את חמצו  –חשב שזוהי תפילה לקראת הפסח 

שני פירושים נאמרו במשמעות הביטול: רש"י ורמב"ן פירשו, שבכוחו של האדם 

בחמץ, מפני שלפי התורה החמץ בפסח אינו נחשב   לבטל את החמץ. וזה דין מיוחד

לכלום, שהרי אסור להנות ממנו, וממילא הוא נחשב כעפר הארץ שאין לו כל 

חשיבות. אלא שלעניין אחד עדיין יש חשיבות לחמץ, שאם נשאר בביתו חמץ  

עובר עליו באיסור בל יראה ובל ימצא, אבל אם ביטלו לפני תחילת זמן  –בפסח 

שהסכימה דעתו לדעת התורה, וממילא גם אם ישאר ברשותו חמץ, לא איסורו, הרי  

יעבור עליו באיסור. ובעלי התוספות פירשו, שהביטול מועיל מפני שעל ידו החמץ 

דווקא שלך אסור לראות אבל    –נעשה הפקר, וכבר דרשו חכמים לא יראה לך חמץ  

נו עובר עליו של הפקר מותר לראות. וממילא ברור שמי שהפקיר את חמצו שוב אי

בבל יראה ובל ימצא. נמצא שלפירוש הראשון הביטול מכוון כנגד החמץ עצמו,  

ולפירוש השני הביטול מכוון כלפי האדם שמסלק עצמו מן החמץ. בנוסח אשכנז 

מתחשבים בשני הפירושים, ולכן מזכירים גם  ביטול וגם הפקר. ובנוסח ספרד 

 . ל המתבטל ממילא מופקר[מזכירים רק את הביטול שהוא כולל הפקר, שכ

 

בעל הבית שממנה שליחים לבדיקת החמץ בביתו, וכן כשבני ביתו מסייעים בידו 

 לבדוק את החמץ, יבטל החמץ רק לאחר שכולם גמרו בדיקתם.

 

בשעת הדחק יכולים למנות שליח לבטל את החמץ, שאינו הפקר ממש אלא גילוי 

איסור בל יראה ובל ימצא, ועדיף דעת שאינו חפץ בו, וזה מספיק שלא יעבור על 

]שו"ע סימן תלד סעיף ב, שו"ע הרב  שיבטל גם בעל הבית בעצמו ממקום שהוא שם

 .סעיף ו, משנ”ב ס"ק טו,יז, כפה”ח ס"ק מה[

 

]מג"א סימן  השליחות לביטול מועילה גם אם בעל הבית מינהו רק על הבדיקה

; חיי אדם כלל קיט סעיף כה; תלד ס"ק ט, משנ”ב ס"ק יד, ביאור הלכה ד"ה יהא וכו'

 שו"ע הרב סימן תלו קונטרס אחרון ס"ק ד; מגן האלף ס"ק ה[.

 

בלא שליחות אינו יכול לבטל החמץ אפילו אם זכות הוא לבעל הבית, כגון שהוא 

]משנ”ב סימן תלד ס"ק טו בשם הפמ"ג   שוהה במרכז רפואי ושכח לבטל את החמץ

 בפתיחה[.

 



 
 

]שו"ע סימן ביטול "דאיכא ברשותיה דפלוני" כשהשליח מבטל יאמר בנוסח ה

תלד סעיף ד, ד"מ ס"ק ג, כה"ח ס"ק נה, והט"ז ס"ק ו חולק וכן החזיק החתם סופר 

 בחידושיו[. 

 

כשהשליח מבטל ובעל הבית נמצא בביתו, נכון שיעמוד בעל הבית אצל השליח 

ה”ח ]מג"א סימן תלד ס"ק ט בשם המהרי"ל, כפלשמוע הביטול בדומה לנר חנוכה 

]ערוה”ש סימן תלד סעיף י, דברי הגאונים  אבל אין זה מעכב את הביטולס"ק נד[, 

 אות קיט[.

 

]פמ"ג א"א סימן  שליחות לביטול חמץ מועילה רק בגדול מבן י “ג שנה ויום אחד

 תלד ס"ק ט, ביאור הלכה ד"ה שלוחו[.

 

א לבטל, יכול למנות את אשתו לבטל את החמץ, ואפילו שלא ציוה אותה יכולה הי

דמסתמא היא כשלוחו, ואשתו ללא רשותו עדיפא משליח ברשות, מכל מקום 

]שו"ע סימן תלד סעיף ד, כפה"ח ס"ק נח,  לכתחילה עדיף שבעל הבית יבטל בעצמו 

 משנ”ב ס"ק יח; חיי אדם כלל קיט סעיף כה[.

 

]משנ”ב סימן  כאשר האשה מבטלת תאמר בנוסח הביטול "דאיכא ברשות בעלי"

 יט[.תלד ס"ק 

בדיעבד יכולה האשה למנות שליח לביטול החמץ, אפילו שלא נצטוותה כלל על 

 ]ביאור הלכה סימן תלד ד"ה שתבטל וכו'[. ידי בעלה 

 

 ]משנ”ב סימן תלד ס"ק יט[. אלמנה יכולה למנות שליח לביטול כמו איש 

 

 נכרי בבית היהודי

קה שאכלו או שהוליכו נכרי שנכנס עם חמץ לבית בדוק, אין צריך לחזור ולבדוק, שחז

 ]משנ”ב סימן תלד ס"ק יא בשם מקו"ח[ לביתו ולא הטמינו בבית היהודי 

נכרי, לצורך עזרה רפואית,   להזהיר על זה, שמצוי בהרבה בתים, מטפל יש

המתחלף אחרי כל משמרת, ויש להזהיר ולהשגיח עליו שלא יכניס בשום אופן חמץ 

יזרק את הפסולת בפח הזבל הנמצא למקום בדוק לאחר בדיקת חמץ, שהרי יתכן ש

בבית היהודי וכדו', ויאכל את מזונו רק מחוץ לבית היהודי. וצריך להסביר לו ברורות 

את הענין, ולומר לו שאפשר לאכול הרבה מאוד מאכלים כשרים לפסח בתוך הבית, 

או שהוא יכול לאכול חמץ מחוץ לבית, אבל אל תוך הבית אסור להכניס חמץ, בדרך 



 
 

ועל שיודע נושא החמץ הוא ענין דתי עקרוני הוא יכבד את הענין, והוא אינו כלל, פ

 מעוניין להפסיד את מקום עבודתו.

 

עובד נכרי שאין היהודי חייב במזונותיו, שהכניס חמץ לבית ישראל לאחר תחילת 

זמן איסור חמץ, ללא רשות, ואין לישראל, שום אחריות על החמץ, אינו חייב לבערו, 

]שו"ע סימן תמו סעיף אלא מסלק את החמץ מרשותו אך לא בידו אלא דוחפו בקנה 

, אסור להשעותו ברשותו שמא יאכל ג, ואף שאין החמץ שלו ואינו עובר בבל יראה

ממנו, ואין ליגע בו בידים מטעם זה, אלא דוחפו בקנה, ודוקא חמץ שלו מטלטלו 

משנ"ב ס"ק   –בידיו לשורפו, מכיון שמחזר לשורפו, לא חוששים שישכח ויאכלנו 

שו"ע הרב סעיף ז' על פי שו"ת   –ט,י לכן אסור ליגע בחמץ של הנכרי כל ימי הפסח 

, או שיעשה מחיצה י' טפחים, כדי שלא ישכח ויאכלנו, ואם מצאו ן תא[הריב"ש סימ

]שו"ע סימן תמו  ביום טוב או שבת כופה עליו כלי עד מוצאי היום ואז דוחפו מרשותו  

סעיף ג, מכיון שאסור לטלטלו אפילו על ידי דבר אחר אחר, שטלטול מן הצד שמיה 

לכן, כשאין ברירה, ואין  [.שו"ע הרב סימן תמו סעיף ז משנ"ב ס"ק יא –טלטול 

אפשרות שהעובד הנכרי יאכל מחוץ לבית הישראל, מותר הוא באכילת חמץ בבית 

הישראל בפסח, במקום סגור, ובלבד שלא יפזר או ישאר אף פירור חמץ, ואם נשאר 

]שו"ע סימן תמא  חמץ, יש להשליכו לתוך בית הכסא וביום טוב יש לכפות עליו כלי 

ו, שו"ע הרב סעיף ד, מקור חיים ס"ק ו, משנ”ב ס"ק טז; חיי   סעיף ב,ג, מג"א ס"ק

  – אדם כלל ק"כ סעיף ד. אם הנכרי יחזור ויקח את החמץ באותו יום, די בכפיית כלי  

 משנ”ב ס"ק טו[.

 

אם היהודי חייב במזונות העובד הנכרי, אין להניחו להכניס חמץ בתוך בית 

אלא ; שו"ע הרב סימן תמ סעיף ג[, ]מג"א סימן תנ ס"ק ז הישראל, משום מראית עין

ולא יאמר לו בפירוש ]שו"ע או"ח סימן תנ סעיף ו[,  יתן לו מעות שיקנה בזה מאכלים

]א"ר סימן תנ ס"ק  שיקנה לעצמו מזון חמץ, ועל הנכרי לאכל את החמץ במקום אחר  

 י, כפה”ח ס"ק כט[.

 

אבל יש מטפל נכרי לאכול קטניות בכלים חד פעמי, בבית הישראל, מותר ל

  להמנע מלעשות זאת במטבח של פסח

 

 ערב פסח

יש נוהגים לאכול בערב פסח, סעודת שחרית בלחם ובשר ויין  - סעודה של שחרית

]זכר דוד מאמר ג' סכ"ב דף פח: שסעודת אברהם אבינו למלאכים בלחם ובשר היה 



 
 

בערב פסח קודם שריפת חמץ, וכן במנהגי מהריי"ו סוליצא אות שפז, מנהג ויזניץ, 

לעלוב, ספינקא, צאנז, קרלין, וכן איתא ב'רזא דעובדא' עמוד קכד בשם הרה"ק רבי 

אלימלך מפרמישלאן, מכיון שדעת בעל המאור שבאכילת חמץ בערב פסח 

אלישיב, בהנהגותיו,  מקיימים מצוות תשביתו. וראה בהגש"פ עם פסקי הגרי"ש 

שבמשך כמה שנים הקפיד הגריש"א לאכול פת בערב פסח בבוקר ובליל י"ד, אף 

שבכל השנה לא נטל ידיו בימות החול מטעמי בריאות, וראה שם בעמוד ל', שאין 

איסור לאכול חמץ סמוך לזמן איסור אכילת חמץ, אף שהחמץ מתעכל בתוך זמן 

ב לחמץ, ואף אם נאמר שאם הוא הקיאו האיסור. מכיון שהחמץ שבמעיו לא נחש

וראה עוד בהגש"פ .  אסור לו לאכלו שוב, מכל מקום כשלא הקיא אין בו איסור חמץ

, שאין להחמיר במינקת באכילת חמץ קודם 19עם פסקי הגרי"ש אלישיב בעמוד 

זמן איסורו, כיון שלתינוק לא החמירו. אבל לגבי חלב בהמה אף שמעיקר הדין אין 

ילה חמץ תוך כ"ד שעות קודם הפסח, אך חוששים ומחמירים בעלמה איסור להאכ

כן מינקת ששאבה חלב לתינוקה לפני פסח בזמן ו שבכל זאת החלב נובע מהחמץ.

שעדיין אכלה חמץ, ניתן לתת חלב זה לתינוק לאכול בחג הפסח ואין החלב נחשב 

סור חמץ,  לחמץ. )הפוסקים דנו מה הדין בפרה ששייכת לנכרי, שאינו מצווה באי

והפרה אכלה חמץ בפסח, ואחר כך חלבו ממנה חלב, האם מותר לשתות חלב זה,  

ומבואר בפוסקים }שערי תשובה סוף סימן תמח ועיין בשו “ת אגרות משה ח “א  

סימן קמז{ שאם הבהמה שייכת לנכרי שאינו מצווה באיסור חמץ מותר לשתות את 

דות ואינם שותים חלב החלב שנשאב ממנה. ואף שיש שמחמירים ממידת חסי

שנשאב בפסח עצמו, מכל מקום בחלב שנשאב לפני פסח וודאי שמותר לשתות  

}ביאור, גדולי  אותו(, ואין הבדל בין חלב אשה שאכלה חמץ לפרה שאכלה חמץ.

האחרונים עסקו בעניין, מה דינו של חלב הבא מפרה שאכלה חמץ? ברור שאין 

אכלה התעכל ושינה לגמרי את  בחלב עצמו תערובת חמץ, שכן החמץ שהפרה

צורתו עד שאינו נחשב יותר חמץ כלל. אבל מכח אכילת החמץ יכלה הפרה להפיק 

חלב, נמצא שהחמץ גרם ליצירת החלב, ואולי מפני שהחמץ אסור בהנאה אסור 

לגבי חלב שנחלב לפני תחילת זמן האיסור, להלכה  להנות מהחלב שנוצר בסיועו.

הפסח אין איסור להנות מהחמץ, וכשם שמותר  הוא כשר לפסח, משום שלפני

למכור לפני פסח חמץ ולקנות בכסף זה מצות ולאוכלם בפסח, כך מותר לתת לפרה 

המחלוקת    לפני פסח מאכלי חמץ כדי שתפיק מכוחם חלב שאחר כך נשתה בפסח.

היא לגבי שימוש בחלב ישראל שנחלב מפרה של נכרי שאכלה חמץ לאחר שהגיע 

פוסקים המקילים לגמרי, וסוברים שכיוון שאין איסור חמץ  זמן האיסור. יש

בבהמתו של נכרי, אין חלבה נחשב כחלב שנוצר על ידי איסור. ועוד, שהחמץ לבדו 

לא יכול היה לגרום להפקת החלב אלא רק הצטרף לשאר המאכלים שאכלה 



 
 

ולאברי גופה, וכיוון שהחמץ רק אחד הגורמים, אין בחלב איסור. לעומתם יש 

סקים שמחמירים, שכל זמן שגם החמץ גרם ליצירת החלב, החלב אסור. ויש פו

אם הפרה  אומרים שאם עברו עשרים וארבע שעות מאז שאכלה חמץ, החלב כשר.

שייכת ליהודי, והאכילוה חמץ באיסור, יש להחמיר כשיטת המהר"ם שיק )או"ח  

חמץ אסור סימן ריב( שאוסר לאכול חלב זה, ראשית, מפני שלגבי בעל הפרה ה

הספק שגדולי האחרונים עסקו  בהנאה, שנית, כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה.

בו, הוא משום שהפרה מייצרת בקרבה את החלב על ידי שני גורמים, האחד הוא 

גופה, והשני המאכל שאכלה. ואם אכלה חמץ, דין החלב תלוי בדין "זה וזה גורם" 

דינו של דבר שנוצר על ידי שני גורמים, אחד שנחלקו בו התנאים )ע"ז מח:( היינו מה  

מהם מותר והשני אסור. ונפסקה הלכה בשו"ע יו"ד סימן קמב סעיף יא, ש"זה וזה 

אלא שהמגן אברהם )סימן  גורם מותר". לפי זה חלב של פרה שאכלה חמץ מותר.

תמה סעיף ה( כתב שמפני חומרת החמץ בפסח שאסור במשהו, גם בזה וזה גורם 

דעת הט"ז. אולם דעת רוב הפוסקים שגם בפסח "זה וזה גורם מותר", וכך   אסור. וכך 

פסק השו"ע והש"ך והגר"א. השו"ע הרב )סימן תמה סעיף י, ובקונטרס אחרון( סיכם 

שדעת רוב הפוסקים להקל, ולהלכה שבמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק אפשר 

 סימן תמה סעיף ב. סמוך על דעת רוב הפוסקים המקילים. וכך כתב בבאור היטבל

עיקר המחלוקת להלכה בחלב שנחלב מפרה של נכרי שאכלה חמץ לאחר שהגיע 

זמן האיסור. יש המקילים, וסוברים שכיוון שאין איסור חמץ בבהמתו של נכרי, אין 

חלבה נחשב כחלב שנוצר על ידי איסור. ועוד, שהחמץ לבדו לא יכול היה לגרום 

מאכלים שהפרה אכלה ולאברי גופה, וכיוון ליצור החלב אלא רק הצטרף לשאר ה

שהחמץ רק אחד הגורמים, אין בחלב איסור. ואמנם רוב הפוסקים סוברים שהחלב 

מותר, וכפי שכתב בשו"ת בית אפרים חאו"ח סימן לה, הובא בשערי תשובה בסו"ס  

תמח, שהואיל ולנכרי החמץ מותר בפסח, אין החלב נחשב כנוצר על ידי איסור 

ת אדם סימן ט, התיר משום שכל חומרת המגן אברהם כאשר האיסור הנאה. ובנשמ

הגורם בעין, כדוגמת עצים, אבל כאן אין החמץ בעין. וכ"כ בשו"ת מהר"י אסאד 

סו"ס קכז, ובשו"ת מהר"ם שיק סימן ריב,רכב, שחלב מבהמת נכרי שאכלה חמץ, 

המה של הרי הוא כשר. וכן בשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן קמז, האריך שבב

אבל הפמ"ג בא"א סו"ס   נכרי גם אם יאכילה רק חמץ, חלבה מותר גם למדקדקים.

תמח, חושש לגרימת ההנאה שבאה מהחמץ, ונשאר בצ"ע כאשר עברו פחות 

מעשרים וארבע שעות מעת אכילת החמץ, ולאחר עשרים וארבע שעות מתיר. וכ"כ 

שעות, ואם לאו,  בישועות יעקב, שטוב שיאכל חלב שנחלב לאחר עשרים וארבע 

אם אכלה גם דברים מותרים, החלב מותר משום שזה וזה גורם מותר, )והביאם 

במשנ"ב סימן תמח ס"ק לג, ע"ש(. ויש שהחמירו. קצוש"ע סימן קיז סעיף יג, הזכיר 



 
 

שתי הדעות, וסיכם ושומר נפשו יחמיר, ובפרט במקומות שנהגו לאסור, חלילה 

כתב, שאפילו לשיטת המתירים ראוי לבעל  להתיר. ובערוגות הבושם סימן קלח,

נפש לפרוש, מפני שמוליד טבע רע. והבן איש חי ש"א צו משנ”ב, כתב שאין לשתות  

חלב מבהמת נכרי שמא האכיל אותה חמץ. וכ"כ ר' חיים פלאג'י ברוח חיים סימן 

שו"ת מהרש"ג ח"ב סימן פה; שו"ת תשובה   -תמח סעיף א, וכן משום חומרת הפסח  

"ג יו"ד סימן ס. ועיין באשל אברהם תנינא סוס"י תמח דשומר נפשו מאהבה ח

וראה עוד בדין חלב מבהמה של נכרי האוכלת חמץ בפסח בשו"ת שבסוף  ירחיק.

ז; שו"ת רמ"ץ חאו"ח סימן כח; שו"ת תורת חסד סימן כא; -אבני מילואים סימן ו

ואם הבהמה  שו"ת משנת ר' אליעזר סימן ט; שו"ת חלקת יואב מהדו"ת סימן כ.

אכלה חמץ לפני שהגיע זמן איסורו, ונחלבה אחר שהגיע זמן האיסור, לרובם 

המכריע של הפוסקים החלב כשר לפסח. ובשדי חמד, הזכיר דעת יחיד של ספר 

מץ לפני פסח ונחלבה אחר חרינון יצחק שאוסר אפילו חלב של בהמה שאכלה 

קים שמותר. ע"כ. אף על הפוס ר שהגיע זמן האיסור, וכתב שהפריז בזה, ודעת שא

קנות מוצרי חלב לפני פסח. והרחיב בסוגיה זו  לפי כן יש שנהגו להחמיר מחמת זה 

בשדי חמד מערכת חמץ ומצה סימן ב סעיף ד, ע"ש. ובקיצור בכפה”ח סימן תמח  

בימינו ארגוני הכשרויות המהודרים מטוד נזהרים לקחת חלב לפסח  סעיף קיג.

פסח ומאכילים בהן את הפרות אוכל שאין בו חשש ובפסח רק מרפתות שהוכשרו ל

חמץ. לפי זה אין צורך להדר לקנות את מוצרי החלב לפני הפסח, מפני שגם מוצרי 

ויש שנוהגים לאכול מאכלי חלב  החלב שמיוצרים בפסח אין בהם חשש איסור{[,

]מטה משה אות תר; ספר המנהגים )מהר"י טירנא(; פסח מעובין אות קכד; מקור 

סימן תעא סעיף טו; סידור יעב"ץ; אוצר יד חיים אות מב; חק לישראל ח"ב אות    חיים 

ויש ו, שחלב מכביד ומטיל שינה ועל ידי זה הוא ישן ביום ויהיה ניעור בליל פסח[, 

]מנהגי קארמנא אות רעא, תפארת אי"ש עמוד שפז. וראה בקו שלא אוכלים חמץ 

ץ בערב פסח, שעלולים על ידי וישר פרק פח, שהתרעם מאוד על מנהג אכילת חמ

 זה להשתכר וכמו שראה בעצמו שאיחרו סוף זמן אכילת וביעור חמץ, עיי"ש[.

 

, משום דמיסעד סעיד, אבל אם רצה לשתות יין רק מעט יין לא ישתה בערב פסח - יין 

 ]איתא בגמ' פסחים הרבה, שותה, מפני שכשהוא שותה הרבה גורר תאות המאכל

רא בערב פסח, משום דחמרא מגרר גריר תאוות האכילה. ( רבא הוה שתי חמ.)קח

מגרר גריר. אבל מעט אינו גורר,  –( אמרו דכששותים הרבה יין :ברכות )להגמ' וב

 [.סימן תעא סעיף א או"ח שו"ע  - אלא סועד הלב

 

 ערב פסח אכילת מצה



 
 

]ירושלמי פסחים פרק י הלכה א; רמ"א או"ח סימן תעא אסרו חז"ל  –מצת פסח 

לאכול מצה של פסח בערב פסח, כדי שתהיה חביבה בעת אכילתה לתאבון סעיף ב[ 

 בלילה, וכדי שיהא היכר בין אכילה שלפני פסח לאכילת מצת מצווה בליל הסדר

ומשום שדין אכילת מצה הוקש לקרבן פסח, וכשם  ]משנ"ב סימן תעא ס"ק יא[.

בן פסח אסור באכילה בערב פסח כך הדין במצה. ועוד שנרמז בפסוק "בערב שקר

]הלכות חמץ ומצה פרק תאכלו מצות" ודרשו חז"ל בערב ולא ביום. וכן פסק הרמב"ם  

"אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה ו הלכה יב[ 

 ומי שאכל מצה בערב הפסח, מכין אותו מכת מרדות". ,בערב

יש שהחמירו על עצמם שלא לאכול מצה כבר מר"ח ניסן, ויש שנהגו להימנע 

מאכילת מצה שלושים יום לפני הפסח. אבל מצד הדין רק ביום י"ד בניסן צריכים 

 ]משנ"ב סימן תעא ס"ק יב[.להימנע מאכילת מצה 

 

סעיף ד,  ]שו"ע הרב סימן תעא אין לאכול מצה בערב פסח החל מעלות השחר

]מג"א סימן תעא ולכתחילה טוב להחמיר שלא לאכול מצה מליל י"ד    משנ"ב ס"ק יב[,

שו"ת אגרות משה ח"א סימן קנה ד"ה ויש, וכן בבן איש חי בשו"ת    –ס"ק ו בשם הר"ן  

רב פעלים ח"ג סימן כז פסק כשיטת המג"א לדינא; וכן פסק הגרי"ש אלישיב, הו"ד 

יח. מצה מטוגנת עם ביצים }מצה ברייט{ועוגה בהגדה של פסח עם פסקיו עמוד 

 מקמח מצה אף שאסור באכילה בערב פסח בליל י"ד מותר[.

 

אסור לאכול מצה בערב  פסח אפילו פחות משיעור כזית, אף שאין יוצאים בזה 

 ]פמ"ג במשב"ז סימן תעא ס"ק א[. ידי חובה בלילה

 

וצא בה ידי חובת אסור לאכול מצה מפוררת אפילו הפירורים דקים מאוד, שי

]שו"ע הרב סימן תעא סעיף ח, משנ"ב ס"ק מצה בלילה, שעדיין תורת לחם עליהם 

 יח[.

 

במרכז רפואי, כשיש צורך לכלות את כל החמץ לפני יום ארבעה  -מצה עשירה 

עשר בניסן, מותר להאכיל את המאושפזים בערב פסח מצה עשירה שנילושה במי 

ך טעם מי הפירות מורגש במצה, כיון שאין יוצאים פירות, או במים ומעט מי פירות א

בה ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, מותר מן הדין לאוכלה בערב פסח עד השעה 

]שו"ע סימן תעא סעיף א, מג"א ס"ק ה, חק יעקב ס"ק ה, שו"ע הרב סעיף העשירית 

שו"ת  ה, משנ"ב ס"ק י; ערוה”ש סימן תמד סעיף ה; שו"ת חלקת יואב או"ח סימן טז;  

]ברכ"י סימן תסב וכן נוהגים בני עדות המזרח  נודע ביהודה מהדורה קמא סימן כא[,  



 
 

ס"ק ג;  שו"ת נחפה בכסף ח"א דף קעד:שכן המנהג; בכפה”ח סימן תסב ס"ק מא,  

צה הגדרת מ כתב שעתה יש מקומות בערי ספרד שאין לשים במי פירות כלל.

מים, אבל אם לשו את  חמץ שאסרה התורה כאשר הוא נעשה מקמח ו עשירה:

הקמח במי פירות, אפילו שהו יום שלם עד שהעיסה תפחה, אין היא נחשבת חמץ, 

מפני שתפיחה זו שונה מהתפיחה של חמץ שאסרה התורה. בין המשקים הנחשבים 

מי פירות הם: יין, דבש, חלב, שמן ומי ביצים, וכן כל המיצים הנסחטים מהפירות 

שמי פירות אינם יכולים להחמיץ, מותר בפסח ללוש כמיץ תפוחים ותפוזים. וכיוון 

בצק במי פירות ולאפותו ולאוכלו, אלא שאין יוצאים בו ידי מצוות מצה בליל ראשון 

של פסח, משום שהתורה קראה למצה 'לחם עוני', וזו מצה עשירה, שיש בה טעם 

מעט מים במי פירות, הרי הם יכולים  אם נתערבו נוסף על טעם הקמח והמים.

להחמיץ את העיסה. ולא זו בלבד, אלא שלדעת הרבה פוסקים מים עם מי פירות  

גורמים להחמצה מהירה יותר, וכדי שלא להכנס לחשש חימוץ אסרו חכמים ללוש 

מנהג בני אשכנז  ג(.-בפסח עיסה במי פירות עם מים )שו"ע או"ח סימן תסב סעיף א

בר שנילוש בקמח ומי פירות, מפני שחוששים שמא נתערבו מים  לאסור אכילת ד

בתוך מי הפירות, ואזי הבצק יחמיץ. ועוד, שחוששים לדעת רש"י, החולק על רוב  

הראשונים וסובר, שגם מי פירות לבד יכולים לגרום לחימוץ דרבנן. ואף שמעיקר 

ג בני  הדין היה אפשר להקל כדעת רובם המכריע של הפוסקים, מכל מקום מנה

אשכנז להחמיר ואין לשנות )רמ"א בשם המרדכי: "ואפילו בדיעבד יש לאסור(. ורק 

לצורך חולה או זקן הצריכים לכך, נהגו להקל )רמ"א סימן תסב סעיף ד, סימן תמד 

סעיף א(. וגם מבין הפוסקים הספרדים, רבים כיום מחמירים, מפני שהתברר 

רים נוספים, ואזי ישנו חשש גדול  מים וחומ –שבדרך כלל מוסיפים למי הפירות 

שתי סוגיות כאן: א. האם קמח עם מי פירות   שמא נוצר חימוץ אסור במצה העשירה.

יכול להחמיץ. ב. כשהוסיפו מים והבצק עלול להחמיץ, האם מותר ללוש תוך 

הסוגיה הראשונה סוכמה בבירור הלכה )פסחים לה.(, "מי   זהירות שלא יחמיץ.

לשיטת רש"י ודעימיה יש חימוץ בקמח ומי פירות, אלא שהוא   פירות אין מחמיצין".

חמץ נוקשה שאיסורו רק מדרבנן. לעומת זאת לדעת רוב הראשונים קמח ומי פירות 

לעולם אינם מחמיצים, אבל אם עירבו שם אפילו טיפת מים יכולים להחמיץ, 

ה, ונחלקו בחומרת חמץ זה, לרמב"ם הוא חמץ גמור, ולדעת ר"ת הוא חמץ נוקש

הסוגיה  וכתב הפמ"ג שאם הרוב מים לכו"ע יהיה חמץ גמור )סימן תסב, סעיף ב(.

השנייה נתבארה בבירור הלכה )פסחים לו.(, על הברייתא המביאה מחלוקת תנאים 

בדין מצה עשירה בימי הפסח. לדעת הרי"ף והרמב"ם הלכה כר' עקיבא ומותר 

כדרך שנזהרים בקמח ומים,   ללוש קמח במי פירות ומים, אלא שיזהרו שלא יחמיצו

וכן דעת רב נטרונאי גאון והמאירי. לעומתם רבים סוברים שאין ללוש קמח במי  



 
 

פירות ומים מפני שממהרים להחמיץ, ונחלקו מה הדין בדיעבד. לדעת רב האי גאון  

ובה"ג הלכה כרבן גמליאל, ואם לש ישרף. ואילו לר"ח, רי"ץ גיאת והרא"ש הלכה 

הזדרז מאוד לאפותו מותר באכילה. וכן פסק הבית יוסף )שו"ע כחכמים, ואם יכול ל

בני אשכנז מחמירים מתוך חשש לשיטת רש"י ודעימיה  או"ח סימן תסב סעיף ב(.

הסוברים שגם מי פירות לבד מחמיצים, או שמא יתערבו מים במי הפירות. )מה 

עוד נחשב מים ומה מי פירות, נתבאר בשו"ע או"ח סימן תסב סעיף ג,ז. וראה 

צט(. למעשה, כבר שנים שרבני העדה -באנצקלופדיה תלמודית חמץ עמוד פט

הספרדית החרדית, יוצאים כנגד ההכשרים על מצה עשירה, מפני החשש 

שמערבים במי הפירות מים או חומרים שדינם כמים כדוגמת חומר מתפיח )ויש צד 

כח.(. במשך לאוסרו גם מצד שהוא יוצר פעולה הדומה להחמצה, כמבואר בפסחים  

הזמן אף התברר שחששם היה מוצדק, ואכן גילו, שאפילו מאפיות עם הכשר, עירבו 

מים במי פירות, ופעמים שאף עירבו חומרים מתפיחים. ורב איסורם מהתורה או 

לפחות מדברי חכמים, ולכן גם לבני עדות המזרח אין לאכול בפסח מצה עשירה 

הטור )או"ח( בסימן תנה,   לח במצה:מ  שמיוצרת בבתי החרושת ללא הכשר מהודר.

כתב: הרבה נוהגין שלא ליתן מלח בפת בפסח וכן נוהגין בכל אשכנז ואין טעם ברור 

לאוסרו ומכל מקום אין לשנות משום "אל תטוש תורת אמך", ויש אומרים שבלילה 

ראשונה אין ליתן בה מלח משום מצה עשירה, וגם זה אינו, שאינה נקראת עשירה 

ה ביין ושמן ודבש אבל מלח אינו מעשיר. והוסיף הבית יוסף )שם( אלא שנילוש

דעכשיו פשוט המנהג שלא ליתן מלח בעיסה כלל. וכך פסק הבית יוסף )שו"ע או"ח  

סימן תנה סעיף ה( דנוהגין שלא ליתן מלח במצה, ונכון הדבר. וכתב המשנ"ב )שם 

ל אחר אפיה ודאי  ס"ק מא( דמה שנפסק שלא ליתן מלח במצה היינו קודם אפיה אב

שרי לקטוף פני המצה במי המלח ולהחזירם לתנור כמו שעושין בחול המועד, ומכל  

מקום למצת מצוה בשתי הלילות יש ליזהר. ועיין שם שהגיה הרמ"א, שאפילו 

בדיעבד יש לאסור ליתן מלח במצה. אך הביא המשנ"ב )שם ס"ק מב( מדברי 

פה אותה מיד )דהיינו לא כשאר האחרונים, שהסכימו דאם נתן בה מעט מלח וא

מצות דקיימא לן בהו שהעסק שעוסקין בם בידים אינו מניחם להחמיץ( אין נאסר 

בדיעבד. וראה בשו"ת שבט סופר )או"ח סימן יח( שהביא מדברי החוות יאיר )סימן 

תסב( שכתב, דאף על גב דבשאר מי פירות לא מקרי מצה עשירה בביטול בשישים, 

דלטעמיה עבידא ומרגישין טעמו אף ביותר משישים, ולכן  מכל מקום מלח שאני

הסתפקו הפוסקים אף במעט מלח לענין מצה עשירה )בסימן תנה(. ולפי זה אף 

לענין ממהר להחמיץ יש לומר דמלח שאני דחריף יותר ולטעמיה עביד, ואף במעט 

  אך יוצאי מדינות מלח ברוב מים נמי ממהר להחמיץ ולא דמי לשאר מי פירות[, 

אשכנז שנוהגים שלא ללוש במי פירות בפסח, גם בערב פסח אין אוכלים כלל מצה 



 
 

]משנ"ב סימן תעא ס"ק י עפ"י הרמ"א בסימן תסב סעיף ד; שו"ת שואל עשירה 

ויש מתירים גם לבני אשכנז מצה עשירה, ויש המתירים עד ומשיב קמא סימן קעא[. 

ו"ח סימן טז; שו"ת נודע  ]ערוה”ש סימן תמד סעיף ה; שו"ת חלקת יואב אחצות 

שהמורה להתיר מצה עשירה כל היום לא הפסיד  -ביהודה מהדורה קמא סימן כא

 אם הוא לצורך קצת, ואפילו אינו זקן או חולה[.

 

מצה כשרה לפסח שאינה שמורה משעת קצירה,   –מצה שנאפתה שלא לשמה 

יל הסדר, יש  ושלא נאפתה לשם מצת מצווה, כיון שאין יוצאים בה ידי חובת מצה בל

המקילים לאוכלה בעת הצורך, כגון מוסדות רפואה שקשה לפנות תוך זמן קצר את  

כל החמץ או בליל י"ד שחל בשבת או בערב פסח שחל להיות בשבת שחוששים 

]כיון שדעת המאירי בפסחים כט: ובפסקי מפרורי חמץ, אבל רק עד חצות היום 

ועוד ראשונים, שביציקות של הרי"ד שם ורבינו מנוח הלכות חמץ ומצה פרק ו 

נכרים מותר לאכול מהם בערב פסח, כיון שאין ראוי לצאת בהם ידי חובה בליל 

שו"ת   -הסדר, אם כן לכל הפחות במרכז רפואי שצריכים לכך, יש להקל במצה זו, 

יחוה דעת ח"ג סימן כו; שו"ת אז נדברו חי"א סימן לז; משנת יעב"ץ הגר"ב ז'ולטי 

אך רבים מחמירים שלא לאוכלה בשום אופן,   '[19ך פרק ח הערה  הובאו בהסדר הערו

]שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן לז, שכן משמע כיון שיש לה טעם מצה גמורה 

מהפוסקים שאוסרים באכילת מצה זו ביום י"ד; שו"ת קנין תורה ח"ג סימן נו; שו"ת  

עת הגרש"ז להורות נתן ח"ד סימן מ; תשובות והנהגות ח"ב סימן ריא; וכן משמע ד

 אויערבך כמובא בשמירת שבת כהלכתה פרק נו הערה מז, ובשלמי מועד פרק עה[,

]שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן לז. באורחות רבינו ח"ב  וכן נהוג בכל תפוצות ישראל 

עמוד יב, כתב בשמו שבמקומות ציבוריים אוכלים בין כך מצה בערב פסח כדי שלא 

ור ולא בהיתר מצה שלא נאפתה לשמה, להכשל בחמץ, ולכן עדיף שיאכלו באיס

מצה שמורה   שאם לא כן ישכחו במשך הזמן ההיתר ויאכלו בכלל מצות בערב פסח

מצווה לשמור את המצות שלא יחמיצו, שנאמר )שמות יב, יז( "ושמרתם את  -

המצות" והכוונה למצות שאוכלים לשם מצווה בליל פסח, שנאמר בפסוק הבא: 

שמור מחימוץ. ישנה מחלוקת בין הפוסקים ממתי    - ר"  "בערב תאכלו מצות". "שמו

שהחיטים  -צריך לשמור את המצה מחימוץ ומספר שיטות בדבר: "משעת קצירה" 

שהקמח נשמר מחימוץ משעת  - נשמרו מחימוץ מרגע שנקצרו. "משעת טחינה" 

שהבצק נשמר משימור משעת לישה. למעשה, כל המצות    -טחינה. "משעת לישה"  

 –ם הם "מצות שמורות", אך זמן השימור בהם שונה: משעת קצירה המצוייות היו

)לא מצוי היום(. בליל פסח  -עיקר הדין. משעת לישה  -למהדרין. משעת טחינה  

היינו בליל הסדר, חובה ומצווה מהתורה לאכול מצה שמורה: לכתחילה ולמהדרין 



 
 

עת טחינה. שמורה מש -שמורה משעת קצירה  )וגם תהיה עבודת יד(. בדיעבד  -

בשו"ע )סימן תנג סעיף ד( נפסק שהשימור נחוץ רק בחיטים המיועדים לצורך כזית 

"החטים שעושים בהם מצת  - המצה הנאכלת בליל הסדר, הנקראת 'מצת מצווה' 

מצווה, טוב לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת טחינה, 

הרב )סעיף יט( מבואר: "אבל ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק". בשו"ע 

שלא בשעת הדחק ישראל קדושים ונוהגים להחמיר אפילו במצות של כל ימי הפסח 

לשמור אותם משעת טחינה ואילך". "החטים של מצת מצווה טוב להחמיר אם 

אפשר לשמרם משעת קצירה ואילך שלא יפלו עליהם מים לפי שיש אומרים 

ו בפסח אלא במצה ששמרה ישראל שמדברי סופרים אין אדם יוצא ידי חובת

מחימוץ מתחילת שעה שהייתה ראויה לבא לידי חימוץ דהיינו מיד בתלישת 

השבלים מהמחובר שאז אם היו נופלים עליהם מים היו מחמיצים )אבל בעודם 

במחובר אינם באים לידי חימוץ אם הם צריכים לקרקע(". בביאור הלכה )בד"ה טוב 

להחמיר לאכול כל הפסח מצות שנשמוו מעת  לשמרן( מובא מנהגו של הגר"א

הקציר. כך כותב משמו גם בעל כף החיים )ס"ק ט(, ומוסיף )בס"ק סא( ובספרו 

'מחזיק ברכה', )סימן ת"ס אות ג( ש"בארץ הצבי רבים נהגו כי כל המצה של פסח 

תהיה משעת קצירה". בביאורו בברכי יוסף על סעיף זה בשו"ע כותב שהנוהגים 

מורה מעת הקציר כל ימי הפסח "אין בזה משום יוהרא, ולא משום שלאכול מצה 

 מחלוקת, ולא משום לא תתגודדו[. 

 

מרכז רפואי שאינו יכול להשאיר חמץ עד תחילת זמן איסור חמץ, ואין כל 

אפשרות לשמור על הכשרות כהלכה בימי הפסח אם ישאר החמץ בארבעה עשר 

ת חמץ לחדרי השינה, ויש הכרח בניסן, בפרט שישנם אשר אינם מקפידים מלקח

לפנות את כל החמץ לפני י"ג בניסן, יש להתיר לצוות העובדים  לחלק בערב פסח 

מצה רגילה שאינה שמורה משעת קצירה, ומה טוב להחמיר אם אפשר לבשל המצה 

 ]שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן כו[. במרק בשר או ירקות, עד שישתנה טעמה של המצה

 

יש מתירים לאוכלה בערב פסח אפילו לנוהגים בפסח  - מצה העשויה מקטניות

ויש האוסרים   ]פמ"ג סימן תמד א"א ס"ק ב; כפה”ח סימן תפא ס"ק ח[,איסור קטניות  

 ]חק יעקב סימן תפא ס"ק ב; קונטרס פסח מעובין[.

 

מצה שנאפתה כדין, ואחר כך פוררו אותה  – פירורי מצה שנילושו ביין או שמן 

ין או שמן ושאר מיני פירות, אם יש בה עדיין תואר לחם, אסור ולשו את הפירורים בי

]רמ"א סימן תעא סעיף ב, לאוכלה בערב פסח מכיון שאינה נקראת מצה עשירה 



 
 

ואם אין בה תואר לחם וכגון קמח מצה שנילוש שו"ע הרב סעיף ט, משנ"ב ס"ק כ[, 

]שעה"צ סימן סח  ביין ושמן וכדומה, ונאפה כמין עוגיה וכדומה, מותר לאכלו בערב פ

אך יש המחמירים, שלא לאכול בערב פסח עוגיות כאלו, כיון שאם הוא   תעא ס"ק טז[,

]שו"ת שבלי הלקט ח"ח סימן קובע עליהם סעודה, ברכתם המוציא וברכת המזון 

 קיז; הגרש"ז אויערבך, בהערותיו לספר ערב פסח שחל בשבת בסוף הספר[.

 

י מקמח מצה ומי פירות, לנוהגים היתר עוגה או תבשיל העשו  –מאפה או תבשיל  

במי פירות יש אומרים שמותר לאוכלם בערב פסח כל היום, אפילו אחרי שעה 

]שו"ע עשירית, אך יאכל מעט, ולא ימלא כריסו מהם, כיון שרק פת סועד את הלב 

ויש אומרים שמותר עד שעה עשירית בלבד. אם יש בהם הרב סימן תעא סעיף ב[, 

ה, יש מחמירים שלא לאוכלם כלל בערב פסח, כיון שאם קובעים דין קביעות סעוד

]שו"ת שבלי הלקט ח"ח סימן קיז;  עליהם סעודה ברכתם המוציא וברכת המזון 

 [.הגרש"ז אויערבך, בהערותיו לספר ערב פסח שחל בשבת בסוף הספר 

 

תבשיל או מאפה העשוי מקמח קטניות מותר כל היום, כיון שאינו משביע כמו ה'  

 ]כפה”ח סימן תעא ס"ק ח[. דגן  מיני

 

דגים טחונים או בשר ממולא עם מעט קמח מותר לאכול כל היום, כיון שעיקר 

 ]נטעי גבריאל פרק מח סעיף ח[.המאכל הוא הדג או הבשר 

 

]ואם רק השרה את המצה מצה שמורה שנתבשלה בכלי ראשון    – מצה מבושלת  

, במים או שעה"צ סימן תעא ס"ק כ[  –בקערה, אף שהמים רותחים לא מקרי בישול.  

במי פירות וכדו', אפילו יש בה חתיכה כזית שברכתה המוציא, מותר לאוכלה בערב 

]שו"ע הרב פסח רק עד שעה עשירית, כיון שאין יוצאים בה ידי חובת מצה בלילה 

אם  ב ס"ק כ, שעה"צ ס"ק יט, חיי אדם כלל קכט סעיף יג[.סימן תעא סעיף ח, משנ"

]שו"ע הרב אין בה כזית שאז ברכתה מזונות, מותר לאוכלה אף לאחר שעה עשירית 

ויש  משנ"ב סימן תעא ס"ק כ, שעה"צ ס"ק יט[. ויש האוסרים ]סימן תעא סעיף ח[, 

"ק  ]מג"א סימן תמד סאוסרים בכל אופן לאכול מצה מבושלת בכל ערב פסח 

ולמתירים לאכול מצה מבושלת שאין בה כזית, אף   ב,שעה"צ ס"ק א בדעת הגר"א[.

לאחר שעה עשירית, מותר לאכול קופתאות )קניידלעך( אפילו שהם מחמירים בפסח 

]מכיון שערב פסח לא לאכול מצה שרויה )געברוקט(, בערב פסח אין צורך להחמיר 

  – ויה וכל שכן בערב פסח. קל מאחרון של פסח שגם המחמירים אוכלים אז שר 

שערים מצויינים בהלכה סימן קטו ס"ק ז, וכן הורה הגרי"ש אלישיב להתיר אכילת 



 
 

אך המנהג להחמיר גם בערב פסח שלא קופתאות )קניידלעך( עד שעה עשירית[, 

; נטעי גבריאל הלכות פסח פרק 32]סידור פסח כהלכתו פרק טו הערה  לאכול שרויה  

 מד סעיף י[.

 

איסור אכילת מצה בערב פסח חל גם על שברי מצה קטנים  - נת מצה מטוג

שנילושו ביין או שמן. ואף אם יאפו את התערובת הזו, כל זמן שצורת המצה נשארה 

על השברים, הרי שברכתם 'המוציא', ואסור לאוכלם בערב פסח. אבל אם השברים 

לאוכלם בערב   שנילושו ונאפו איבדו את צורת המצה שלהם, ברכתם 'מזונות', ומותר

]חיי אדם כלל קכט סעיף ג, שו"ע הרב סימן תעא סעיף ט, וכן משמע מדברי  פסח

 כ[.-הרמ"א סימן תעא סעיף ב, ומשנ”ב ס"ק יט

 

מותר לשבור ולפורר מצה של פסח עבור החולה, ואין לחוש שמא   -פירור המצה  

אין  –]רמ"א סימן תעא סעיף ב, שו"ע הרב סעיף יג, משנ"ב ס"ק יז ישכח ויאכלנה 

לחוש, כיון שאינו רגיל באכילת מצה כל שנה ולכן אין לחשוש שישכח, ומכיון 

 שהאיסור הוא מדברי סופרים אין להחמיר בו כל כך[.

אף שמחמירים לדונם כחמץ, מכל מקום אסור לאוכלם  –ו נפוחה צה כפולה אמ

]מג"א סימן תעא ס"ק ו, א"ר ס"ק ו,   בערב פסח כיון שמעיקר הדין הם בכלל מצה

 שו"ע הרב סעיף ז, משנ"ב ס"ק יב[. 

 

 פירות יבשים

יש מי שהתיר לאכול פירות יבשים בערב פסח אחר חצות אפילו שהוא מקפיד לא 

שו"ת התעוררות תשובה סימן רמב, שערב פסח דינו קל  ]בפסח  לאכול אותם

מאחרון של פסח, שאז מקילין כיון דהוי רק חומרא. מפסק זה של בעל התעורות 

תשובה, מדייק הגרי"ש מוזסון, הו"ד בהלכה של פסח )שער ט פרק א הערה ע(, יסוד 

חשוב בהנהגות וחומרות של פסח, שיש מקום להקל בהם בערב פסח. מזה שאנו 

ואים בעניין הפירות היבשים, שיש עליהם חשש שייבשו אותם עם חמץ וכמבואר ר 

בפוסקים בשו"ע או"ח סימן תסז, ועם כל זאת נטה בעל התעורות תשובה, להקל 

בדין אכילת פירות יבשים הנקיים מחשש חמץ בערב פסח לאחר חצות וכמו  

יו שכל ההנהגות  שמקילים בחו"ל ביום טוב אחרון של  פסח, אם כן יש ללמוד מדבר 

"אל תטוש",  –והחומרות בזמנינו שאינם מצד ההלכה אלא מדין מנהג או חומרה 

אל אף שהיה במאכל חשש חמץ רק בזמניהם ה שאין כן בזמננו, או הנמנעים 

מלהשתמש בפסח בשום דבר לא הכרחי אפילו עם יש עליו הכשר מעולה, שיש 

הלילה, משום שעיקר מקום להקל בשופי בערב פסח לאחר חצות היום עד 



 
 

החומרות בפסח הם רק מהשקיעה שאז החמץ אסור בכל שהוא, והוא הטעם לכל 

ההנהגות הקדושות, משום חומרת "כל שהוא", מה שאין כן קודם השקיעה שאין 

]ו*ה[ הגדת ספינקא ומנהג   עדיין חומרת כל שהוא יש מקום להקל בחומרות אלו

בשם הרה"ק רבי אלימלך מפרמישלאן, לעלוב, וכן איתא ברזא דעובדא עמוד קכד 

כיון שדעת בעל המאור שבאכילת חמץ בערב פסח מקיימים 'מצוות תשביתו'.  

ובהגדה של פסח עם פסקי הגרי"ש אלישיב מביא, שהגריש"א הקפיד לאכול לחם 

בערב פסח בבוקר ובליל י"ד, אף שבכל השנה לא נטל ידיו בימות החול מטעמי 

(, 30חמץ סמוך לזמן איסור אכילת חמץ )ראה שם עמוד    בריאות. ואין איסור לאכול

אף שהחמץ מתעכל בתוך זמן האיסור. כיון שחמץ במעיו לא נחשב חמץ, ואף אם 

נאמר שאם הקיאו אסור לו לאכלו שוב, מכל מקום כשלא הקיא אין בו איסור חמץ, 

וק בן  ולכן גם אין מחמירים באשה מינקת לאכול חמץ קודם זמן איסורו, כיון שלתינ

(. אבל לגבי חלב בהמה, אף שמעיקר הדין אין איסור 19יומו לא החמירו )עמוד 

להאכילה בחמץ תוך כ"ד שעות קודם הפסח, אך חוששים ומחמירים בעלמא שבכל 

 זאת החלב נובע מחמץ[.

 

סוף זמן אכילת חמץ בערב פסח, בסוף שעה רביעית  - סוף זמן אכילת והנאת חמץ

 היום, ומחשיבים לפי שעות זמניות.דהיינו שליש 

 

לאחר שסיים לאכול חמץ בערב פסח, ידיח פיו ויצחצח שיניו היטב  – ציחצוח שינים 

]חקר שמא יבוא לבולעם אחרי זמן איסור אכילת חמץ   באופן שלא ישאר פירורי חמץ,

הלכה מערכת חמץ אות כו אורחות חיים סימן תלג ס"ק סו, ועיין בבן איש חי פרשת 

  ואפילו אם לא אכל חמץ בערב פסח.ות ח שהביא מעשה אודות מכשול זה[, צו א

וינער היטב את בגדיו ונעליו מכל חשש  כמו כן ינקה את השפם והזקן וכן את צפורניו,

 יצניע את כלי החמץ וינקה את הבית. ]מעורר ישנים עמוד קטו אות קלה[,חמץ 

 

ל חמץ חם מכ"ד שעות קודם זמן בעל שינים תותבות ראוי שלא יאכ  –  שינים תותבות

איסור חמץ, ולאחר גמר אכילת חמץ בערב פסח ידיח פיו ושיניו היטיב במים, ועדיף 

}וראה להלן בפוטרוט בעניין כשר לפסח.  –להדיח במים חמים כגון כוס תה חם 

 שיניים תותבות{. 

 

 ביעור חמץ -זמן שריפה 

]שו"ע הרב סימן תלד סעיף יב,  זמן שריפת חמץ בשעה החמישית –ביעור חמץ 

משנ”ב ס"ק יב. בנוסף לביטול החמץ תיקנו חכמים לבער בפועל את כל החמץ 



 
 

ועשרת הפתיתים. מן הדין אפשר  שנותר בביתו ואת החמץ שנמצא בבדיקת חמץ

ו לבער את החמץ בדרכים שונות: אפשר לפוררו ולפזרו ברוח, או לפוררו ולזורק

)שו"ע או"ח סימן תמה סעיף א(. וכן אפשר לפני שהגיע זמן האיסור,  לים או לנהר 

לפגום את החמץ בחומר ניקוי עד שלא יהיה ראוי למאכל כלב, ומכיוון שכבר אינו  

)שו"ע או"ח סימן תמב סעיף ט(. וכן אפשר  נחשב מאכל חמץ אינו צריך לבערו

איסורו במקום שמופקר  לבערו מהבית על ידי שיניחנו לפני שהגיע זמן

)משנ"ב סימן תמה ס"ק יח(. וכן אפשר להטיל את החמץ לתוך בית הכסא  לרבים

אבל ישראל קדושים הם ונהגו להדר במצוות השבתת   ולשפוך עליו את המים.

החמץ ולבערו בשריפה, שאין דבר שמבטל את החמץ מן העולם יותר מהשריפה, 

 חמץ דווקא בשריפה[.ועוד שיש מי שסובר שמצווה להשבית את ה

 

יכול לשרוף את החמץ תיכף לאחר שסיים לאכול, ואינו צריך להמתין עד השעה 

 ]א"ר סימן תלד ס"ק ט; סדה"י עניני ביעור חמץ; מקו"ח סימן תמה[.החמישית 

אם אין לו כזית חמץ גמור, כדי לקיים מצות תשביתו כתיקונה, יש להדר 

]שו"ת מהר"ש ענגיל ח"ב סימן קצו; הגהות לכתחילה לקנות חמץ, כדי לקיים המצוה  

 ר"ב פרענקיל סימן תלד[.

 

]מקו"ח סימן תלד; יסוד לכתחילה ישרוף בעל הבית בעצמו החמץ, ולא ע"י שליח  

]נראה דדינו ואם אינו בביתו, ישרפו החמץ בני משפחתו  ושורש העבודה עניני פסח[,  

ואין למנות שליח קטן או  הלכה של פסח שער ג פרק ב סעיף י[, – כדין בדיקת חמץ 

רעק"א סימן תמו על המג"א סימן תלד ס"ק ב  נכרי, שבהם יפסיד מצוות תשביתו ]

 והגהות החת"ס שם[.

 

או האוכל נבילות וטריפות,   אין למנות לשריפת חמץ שליח מחלל שבת ויום טוב

]על פי רבינו מנוח על ואין הם נאמנים לומר שביערו את החמץ שלהם או של אחרים  

הלכה של  –רמב"ם הלכות חו"מ פרק ב הלכה יז לגבי בדיקה וה"ה לכאורה  כאן  ה

]הלכה של פסח שער אולם בתינוקות שנשבו יש להקל   פסח שער ג פרק ב סעיף יא[,

 ג פרק ב סעיף יא הערה יח[.

 

וזורה לרוח או זורקו לים, ואם  מצות ביעור חמץ כיצד, שורפו באש או מפררו

חולה שקשה  ]שו"ע או"ח סימן תמה סעיף א[,החמץ קשה, מפררו קודם זרקתו לים 

לו לשרוף את החמץ ואין לו שליח לשרוף, או שאין באפשרותו לשרוף חמץ בתוך 



 
 

המרכז הרפואי, יכול להטיל את החמץ לתוך בית הכסא ומיד להוריד את המים 

"א סימן תמה ס"ק ב, שו"ע הרב סעיף ה, משנ”ב ס"ק ה; ]מגונחשב לביעור חמץ 

או שישפוך חומר חיטוי  שו"ת קנין תורה ח"ב סימן פו; וכן פסק הגרי"ש אלישיב[,

או חומר ניקוי חריף על החמץ, ועל ידי כך החמץ נפסל מאכילת כלב, ומכיון שנפסל 

ואין בזה יף נב[ ]שו"ת מנח"י ח"ב סע קודם זמן איסורו לכולי עלמא אין חייב לבערו 

]הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה ח"ב פרק כ  חשש    ביזוי אוכלין

]כדין השריפה עצמה, ואפילו קודם לכן מותר אפילו קודם זמן האיסור הערה צח[ 

 לפגום חמץ, במקומות שקשה להגיע לשם[.

 

ר את בן שנקרא לטפל בהוריו ביום ארבעה עשר בניסן בבוקר, ולא הספיק לבע

]שו"ע סימן תמד סעיף החמץ שברשותו, מבטלו בליבו במקום שהוא שם, ואינו חוזר  

 ז, משנ”ב ס"ק ל[. 

 

חולה הנמצא בחו"ל וחמצו בארץ ישראל וכן להיפך, ויש הפרש של כמה שעות,  

בין זמני חלות האיסור חמץ ומכירתו לנכרי, נחלקו הפוסקים האם הולכים לפי מקום 

ם מהדו"ק סימן לה; שו"ת לבושי מרדכי מהדו"ת סימן מז  ]שו"ת חסד לאברההאדם  

בשם הרבה פוסקים; שו"ת האלף לך שלמה סימן כו; שו"ת ארץ צבי ח"א סימן פג;  

]שו"ת עונג יום  , או לפי המקום שבו נמצא החמץ  פסח ח"א סימן מה[  –מקראי קודש  

ר המקום למעשה, נקטינן שהולכים אחטוב סימן לו; כפה”ח סימן תמג ס"ק טו"ב[. 

שהאדם נמצא, ואפילו אם שלוחו שנמצא במקום האחר ימכור לפי מקום משלחו, 

ולכתחילה יש להחמיר גם להיפך, שאם מקום החמץ קודם למקום האדם, יש למכור 

]שו"ת אגרות משה ח"ד סימן צד,צה; שו"ת מנחת יצחק  לפי זמן המקום ששם החמץ

תו נמצאים במקום, ששם החמץ אם בני בי -ח"ז סימן כה. והוסיף המנחת יצחק 

עדיין מותר באכילה, וברצונם להינות מהחמץ עד תחילת זמן האיסור אצלהם, 

ובמקום שהיית ראש המשפחה תחילת זמן איסור אכילה קודם זמנם, יכול הוא על 

ידי כתיבת מכתב או על ידי אמירה דרך הטלפון לבני ביתו, שהוא נותם להם את 

ירוש שהרשות בידם למכור ולתת החמץ למי שהם החמץ במתנה, ויאמר להם בפ

 יחפצו, ולפני שיגיע זמן איסורו ימכרוהו לנכרי וגם יבטלוהו[. 

 

אם הוא מוכר או נותן במתנה גמורה את החמץ לנכרי, אינו צריך יותר לבער 

]שו"ע או"ח סימן תמה שהרי החמץ של הנכרי, וכל זה מועיל רק קודם שעה שישית 

ומותר לתת   איר כזית חמץ לשריפה כדי לקיים מצוות תשביתו[.סעיף ה. ויזכור להש

את כל החמץ לנכרי המתגורר בביתו ומזונותיו עליו, ואפילו נותן לו הרבה חמץ, 



 
 

שבודאי יאכלוהו לאחר איסור, רק שלא יאמר לו שיאכלוהו בפסח וכן שלא יאכלוהו 

 ]משנ”ב סימן תמה ס"ק ט[. בביתו 

 

ל את החמץ, אע"פ שאינו בודק או שורף את החמץ חייב החולה לבט  -ביטול חמץ  

בעצמו. ואף אם אינו נמצא בביתו. ויאמר את הנוסח של "כל חמירא...". וזמנו בלילה 

אחר בדיקת החמץ, וביום אחרי שהבעיר את כל החמץ הנמצא ברשותו. אם יש חשש 

"ע ]שושהחולה ירדם או שלא יהיה לו כח, יקפיד לבטל קודם סוף זמן שריפת חמץ 

 או"ח סימן תלד סעיף ב[.

 

אם בעל הבית אינו יכול לבטל את החמץ, תבטל אשתו, או אחד מבני ביתו 

הגדולים שדרים בבית. ואם אין לו בני בית והחולה בעצמו אינו יכול לבטל, יכול 

 ]שו"ע או"ח סימן תלד סעיף ד, שו"ע הרב ס"ק טו[.למנות שליח על ביטול חמץ 

 

מי שברור לנו שהוא יהודי, וחשוד על אכילת חמץ בערב פסח  -תינוק שנשבה 

]שו"ת  אחר זמן איסורו, אסור ליתן לו או למכור לו חמץ סמוך לסוף זמן אכילת חמץ 

 תורה לשמה סימן קלג[.

 

לאחר סוף זמן ביעור חמץ החמץ אסור בהנאה, לכן  –אחר שעה חמישית 

ו במתנה אפילו מתגורר מהשעה החמישית אסור למכור החמץ לנכרי או לתת ל

ולא להאכילו לבהמה ]שו"ע הרב סימן תמג סעיף ג; משנ”ב ס"ק ו[, בקביעות בביתו 

 וכדומה.

 

ערב פסח לאחר חצות אסור במלאכה, והעושה מלאכה משמתין  - איסור מלאכה

סעיף א, שו"ע  ]שו"ע או"ח סימן תסחאותו, ואינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה 

 ]משנ”ב סימן תסח ס"ק ז[.ואיסורו קל מחולו של מועד  הרב סעיף ג, משנ"ב ס"ק ב[,  

 

]בין הימים שאין להקיז בהם דם נמנים גם אין להקיז דם בערב פסח  –תרומת דם 

כל בו סימן  –ערבי ימים טובים, וגזרו רבנן על כל ערב יום טוב משום ערב שבועות. 

נח; רמ"א סימן תסח סעיף י, שו"ע הרב סעיף כב, משנ"ב ס"ק לח. כדאיתא בגמ'  

שבת )קכט:( "מעלי יומא טבא חולשא }כלומר, הקזת דמים בערבי ימים טובים 

סכנה{, וגזרו   - חולשה{, מעלי יומא דעצרתא סכנתא }ואילו בערב שבועות  גורמת

רבנן אכולהו מעלי יומא טבא משום יומא טבא דעצרת, דנפיק ביה זיקא ושמיה 

טבוח, דאי לא קבלו ישראל תורה הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו" }וגזרו חכמים 



 
 

קיז דם בערב חג השבועות, שלא להקיז דם בכל ערבי ימים טובים כדי שלא יבואו לה

כי בו סכנה היא, משום שבו יוצאת רוח בשם 'טבוח', ואילו לא קבלו בני ישראל את  

התורה היה טובח את בשרם ודמם{.  ולכן סכנה היא להקיז דם בערב חג העצרת. 

והקשו המפרשים, הלא בני ישראל כבר קבלו את התורה מאז ומקדם, ולמה אם כן 

נה בערב חג השבועות. ובספר 'עין אליהו' כתב לבאר, ישנה סכנה בכל שנה וש

שהוא מעין אמרם ז"ל )מכות יא.( ש"קללת חכם אפילו על תנאי היא באה", ועל כן 

הגם שנתקיים התנאי, עדיין יוצאת אותה רוח בכל שנה ושנה, ויתר מכן, כי אף שבני 

ם חלילה ישראל כבר קבלו את התורה, יוצאת היא להזיק משום שמא אינם מקיימי

את התורה, ומחמת זה הוי סכנה. ומבאר הבאר היטב ב'מחצית השקל' )סימן תסח 

ס"ק טו( בביאור דין זה: "ונודע, דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה, בשיגיע זמן 

ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא", וביתר ארוכה בספה"ק 'מאור 

בת( בזה"ל: "אם לא קבלו ישראל את התורה היה עינים' )פרשת יתרו ד"ה במסכת ש

נפיק זיקא דשמיה טבוח לפי שקבלו התורה נקרא טבוח ואי לא קבלו היה טובח ח"ו  

וכו', ונודע שכל מועדי ה' החוזרים חלילה בכל שנה נעשה התיקון בהם כמו 

בתחילת נתינת המועדים לישראל, כמו פסח הוא גם היום יציאת מצרים, ובשבועות 

בחינת מתן תורה כנודע, ולכך בבוא יום טוב של עצרת צריך כל אחד להיות הוא 

בגדר צדיק, בכדי שיהא צור ויסוד עולם לבל יתפשט הזיקא דשמיה טבוח". והיינו, 

כי שפיר מתעורר הענין של קבלת התורה בכל שנה ושנה, ובני ישראל מקבלים 

נין קבלת התורה של התורה מחדש, וגם הזיקה יוצאת בכל שנה ושנה מחדש על ע 

]פמ"ג סימן תסח א"א ס"ק  ואם צריך מפני הסכנה, שומר פתאים ה' אותה השנה[, 

 טו, משנ"ב ס"ק לח; חיי אדם כלל עט סעיף ב[.

ולעשות בדיקת דם, ]שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סימן מו[,  אין לתרום דם בערב פסח  

ה את גוף האדם. ]שאינו דומה להקזת דם שמחלישאם מוציאים מעט דם יש מתירים  

שו"ת רבבות אפרים ח"א סימן שמ; הגר"ש וואזנר בקונטרס מבית הלוי תשסו  –

עמוד לז; הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ט פרק ג הערה קטז, הורה 

ספירה, שקיעה, סוכר, תפקודי כבד וכליה ושאר  -להתיר תרומת דם שגרתית 

ותו היום, שדוקא הקזת דם או תרומת טיפולים בערב יום טוב אם יש צורך בהם בא

ואם צריך להוציא מנת דם אין לעשות כן, אלא אם כן יש חשש פיקוח   דם יש לאסור[.

 ]פמ"ג סימן תסח א"א ס"ק טו, משנ"ב ס"ק לח; חיי אדם כלל עט סעיף ב[.נפש 

 

 תענית בכורים

ים הבכורים מתענים בערב פסח, זכר לנס שניצלו ממכת בכורות בארץ מצר -טעם 

]שו"ע או"ח סימן תע סעיף א. במסכת סופרים פרק כ"א מובא שעל אף שאיסור לצום 



 
 

צינו כמה מ בחודש ניסן, בכל זאת בערב חג הפסח יש על הבכורים להתענות.

טעמים מדוע הבכורים מתענים בערב חג הפסח: הטור באו"ח סימן תע וכן 

יכרון לנס, שהקב"ה האבודרהם על סדר ההגדה כותבים, כי תענית הבכורים היא ז

היכה כל בכור בארץ מצרים ואת בכורי ישראל הקב"ה הציל. כעין טעמו של הטור 

מצינו במאירי שכתב כי התענית היא שבח והודאה לקב"ה על מכת בכורות, 

שהייתה המכה האחרונה, ובכך הגיעה גאולת ישראל משעבוד מצרים. וכתב בברכי 

ורי ישראל והיציאה לחירות הייתה בליל יוסף באו"ח סימן תע כי אומנם הצלת בכ

פסח, וממילא היה ראוי להתענות בליל פסח עצמו, אך מאחר ויום טוב אסור הוא 

והקשה בשו"ת זכרון יהודה )סימן  בתענית, לכן הקדימו את התענית לערב פסח.

קלג( שאם יש לעשות זיכרון לנס הצלת בכורי ישראל, אזי לכאורה היה צריך לקבוע 

דיה ויום שמחה, ומדוע נקבע צום ועינוי. ולכן ביאר את דברי הראשונים, סעודת הו

כי התענית היא לזכר הצלת בכורי ישראל, משום שבזמן מכת בכורות היו ישראל 

צועקים ומתפללים אף על בכוריהם. ואמנם הקב"ה הבטיח כי בכורי ישראל לא  

הקב"ה היכה את ייפגעו במכה, אך כתב הרבינו יונה במסכת ברכות ד: שבשעה ש

בכורי מצרים, היו ישראל מתפללים לקב"ה, משום שהצדיקים תמיד חוששים שמא  

מעין סברא זו מצינו גם בחתם סופר שכתב, כי במכת  ח"ו יגרום חטאם וייענשו.

בכורות, כל אב היה מתענה עבור בנו בכורו, כדי שהבן חס ושלום לא ייתפס בעוון 

בקשה, הבכורים מתענים בערב הפסח, וזאת כפי אביו. ולכן לזכר עניין התפילה וה

שאנו גם מקיימים את צום תענית אסתר, לזכר צום היהודים, ביום שנקהלו לעמוד 

על נפשם. הגרש"ז אוירבעך )בהליכות שלמה( מבאר, כי הבכורים נתקדשו לעבודת  

בית המקדש, אבל לאחר חטא העגל העבודה ניטלה העבודת בבית המקדש מן 

יתנה לבני שבט לוי שלא חטאו בעגל. ומאחר שביום י"ד בניסן עבודת הבכורים, ונ

קרבן הפסח נעשתה ברוב עם ובקדושה ושמחה, אזי הבכורים היו מתעצבים אל 

ליבם, מפני הפסד העבודה וחטא העגל, ומשום כך היו צמים ומענים נפשם. לזכר 

 גל[.עניין זה נקבע, יום י"ד בניסן כזמן של תענית ותשובה על חטא הע 

בין בכור מאב ובן בכור מאם צריך להתענות. גם בכור כהן ולוי צריך להתענות 

]שו"ת מהרי"ל סימן יד; שו"ע הרב סימן תע סעיף א, משנ"ב ס"ק ב, שעה"צ ס"ק ד, 

 ראש המשפחה שאינו בכור אין צריך להתענות. –גדול הבית  ערוה"ש סעיף ג[,

 

המנהג בכל תפוצות עם ישראל לפטור בזמננו שנחלשו הדורות נתפשט    -סיום מסכת  

]שיש לחשוש שהתענית תחליש תענית הבכורים בסיום מסכת ובסעודת מצוה 

יוסף דעת יו"ד סימן שצט סעיף ג;   –הבכורים ותפריע להם לקיים מצוות הלילה. 

נימוקי או"ח סימן תע; משנ"ב סימן תע ס"ק י, ערוה"ש סעיף ה; תוספות חיים שעל 



 
 

הגו בוורשא; שו"ת מהריא"ץ או"ח סימן נב; שו"ת ריב"א או"ח  חיי"א סקי"ד שכן נ 

סימן לח; מעדני שמואל סימן קיג ס"ק כב ועוד. ובספר פאר יצחק בפרק כה אות ד  

כתב שהבעל עטרת צבי מזידיטשוב היה בכור ולא הקפיד מעולם על תענית זו, ואמר 

מקום הבכורים שעיקר תענית זו הוא ממסכת סופרים פרק כא, ונזדקר שם טעות שב

הבכורים מתענגים מפני שהוא יום טוב שלהם. ואף שהדבר  ריך לומר מתענים צ

כמעט זר ומתמיה, אחרי שדין זה נזכר בשו"ע ב' פעמים בסימן תכט ובסימן תע. 

ובספר נימוקי או"ח סימן תע התרעם על זה. אכן בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן כג  

בסיום מסכת מתירה את התענית: הטעם שהשתתפות  הביא סימוכין לדבריו.

בשו"ת ארץ צבי )סימן עט( ביאר כי תענית הבכורים הינה שונה משאר תעניות 

הציבור. בכל תענית ציבור ישנם שני חלקים המרכיבים ביחד את דין תענית 

הציבור. החלק הראשון הוא איסור האכילה שמונע מן המתענה אכילה ושתייה, 

ת ולמנוע מעצמו עינוגים. וממילא בכל תענית והחלק השני הוא החובה להתענו

ציבור, גם אם אדם עבר על איסור האכילה והתענוג, וטעם דבר מאכל או שתייה, 

עדיין איסור האכילה ממשיך לחול ולהתקיים על שאר דברי המאכל, ולכן לטועם 

יהיה אסור להמשיך באכילה ושתיה. אבל תענית הבכורים שהיא נתקנה כזיכרון 

ה של בכורי ישראל, אזי תיקנו חז"ל שביום י"ד בניסן הבכורים יפרסמו לנס ההצל

את הנס ויקיימו יום תענית ותשובה. ולכן תקנת הצום נעשתה כיום תענית, 

שמשמעותה לא להתענג, אך לא נקבע בה איסור אכילה וממילא אם בבוקר יום 

ילא הוא התענית הבכור אכל ברשות, משום שהוא השתתף בסעודת מצווה. אזי ממ

כבר אינו מעונה, ולכן הוא מותר באכילה, כי לא האכילה נאסרה אלא התענוג  

נאסר, ומשהפסיקה התענית ונעשה עינוג בסעודת מצווה, הרי כבר אין עינוי  

על ידי השתתפות בסיום שעורך אחד וממילא מותר להמשיך ולאכול במהלך היום[,  

ח"א סימן מז מביא שהמהר"י ]ואפילו המסיים אינו בכור, ובשו"ת בית ישראל 

 מבעלזא היה מסיים מסכת בערב פסח עבור הבכורים אף שהוא לא היה הבכור[,

וכל המשתתפים השומעים את הסיום ומצטרפים לסעודת מצוה נפטרים מהתענית  

]שו"ת עולת שמואל סימן לח; משנ"ב סימן תע ס"ק י, אף שלא סיימו בעצמם 

ואפילו המסיים הוא אדם   סימן יד בשם הגר"א[,ערוה"ש סעיף ה; תולדות יעקב או"ח  

]ברכת הפסח בפתחא   זר שאין השומעים מכירים אותו כלל, יכולים להשתתף בסיומו

זוטא סימן ט ס"ק ד ועוד. בשו"ת תשובה מאהבה סימן רסב כתב, כי בערב הפסח 

מותר לבכור שהוא בעל הברית, לאכול בסעודת המילה, אך ראוי לו להקפיד שלא 

כאשר הוא משתתף בסעודת סיום מסכת. עוד כתב כי רבותיו הנודע ביהודה   לאכול

ומוהר"מ פישלס היו מורים לבכורים שלא לאכול בערב חג הפסח בסעודת סיום 

מסכת. גם הרעק"א במכתב יא' סובר, כי אין לבכורים לאכול בסעודת סיום מסכת, 



 
 

כתב כשם שבתשעת ואף היה מוחה באותם הנוהגים כן. ובשו"ת התעוררות תשובה  

הימים אין להתיר אכילת בשר בסעודת מצווה לכל מזדמן, אלא הותרו בבשר רק 

אוהביו וקרוביו של בעל השמחה. כך גם אין להתיר לכל בכור לאכול בסעודת סיום 

מסכת אלא הותרו רק אותם ידידי ואוהבי מסיים המסכת,  אשר הם מוזמנים תדיר 

סכת עושה. אך בבן איש חי כתב כי בכור לסעודות המצווה והשמחה שמסיים המ

אשר מבין את הנלמד בסיום המסכת, יכול בערב חג הפסח להשתתף ולאכול 

בסעודת המצווה, וזאת למרות שהוא לא למד בעצמו את המסכת. כך גם פסק 

המשנ”ב באו"ח סימן תע שבמדינתו נוהגים להקל ולהתיר לבכורים להשתתף 

 ולאכול בסעודת סיום מסכת[.

 

מסכת ו בעצמ יסייםכל בכור שכדאי מאד  ,בעיר מגפה שישנה ערב פסח בעת -ן זק

מטעם  כיון שעקב ההגבלות, שלימה, ולא לסמוך על שמיעת הסיום מאחרים

זקן וכן אינו מסיים מסכת,  ואם ,ם מסכתיתכן שיהיה קשה להשתתף בסיו הרשויות,

או חולה שאינו יכול להשתתף בסיום מסכת, בשעת הדחק יכול לסמוך על הצטרפות 

  , הו"ד]הגרש"ז אויערבך  לשידור חי דרך מכשיר אלקטרונילסיום דרך האזנה 

 במעדני שלמה עמוד ב[. 

 

אפילו אם כל השנה אין הוא עושה סעודת סיום, בערב פסח מותר לעשות  -סעודה 

]משנ"ב סימן תקנא ס"ק עג כתב שבתעת הימים אפשר שאסור בכה"ג, אך כאן קיל  

אין צריכים מנין לסיום, ויכול כל אחד לסיים ולסעוד לבד, אך לאמירת  טפי ומותר[.

ב, הו"ד בהלכה של פסח ]כן הורה הגרי"ש אלישיהקדיש שאחר הסיום צריך מנין 

 שער ט פרק ב הערה סט[.

 

]שו"ת מקור חיים  מותר להקדים או לאחר סיום המסכת כדי לסיים בערב פסח -זמן 

סימן לו; כפה”ח סימן תקלא ס"ק קסא בשם כמה פוסקים; שו"ת רמ"ץ או"ח סימן 

מא; ספר החיים סימן תקפא; שו"ת אריה דבי עילאי באבני זכרון אות יא; שו"ת  

שאל לדוד או"ח סימן כב; שו"ת ערוגת הבושם או"ח סימן קלט; שו"ת בית אב או"ח  נ

אם   קמא סימן פב; שו"ת רבי טיאה ווייל סימן לח שכן נהג אביו בעל הקרבן נתנאל[,

למד מסכת עד תומה ולא השאיר חלק עבור הסיום, שוב אינו יכול לסיים המסכת הזו 

 של פסח שער ט פרק ב הערה עא[.]הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה בערב פסח 

 

המסיים צריך להבין מה שלומד, כיון שקריאה בעלמא אינה נחשבת ללימוד  -הבנה 

]הגדת חיים לראש עמוד יד: על פי המג"א סימן נ ס"ק ב, שלימוד תורה שבעל פה 



 
 

בלי הבנה אינו חשוב לימוד; בן איש חי פרשת צו אות כה; סידור בית הבחירה ס"ב  

]שו"ת  אינו מבין הכל על בוריו אינו מעכב ויכול לעשות סיום מסכת  אך אםע"א[, 

 אפרקסתא דעניא סימן קסד[.

 

]יסוד הדין בסיום הוא, שצריך שיהיה על לכתחילה יש לסיים  - בבלי וירושלמי 

ידי הסיום שמחה של מצוה, ועל פי זה דנו הפוסקים בפרטי ודיני הסיום, אם יש 

גמרא בבלי או  ,יון שחסר אין נפטר מן התענית[בלימוד זה שמחה של מצוה או כ

שערי הלכה  –]ואין לחשוש שסדרי הירושלמי שבידינו חסרים מסכת ירושלמי 

ומנהג ח"ב סימן קצז. אפשר לסיים על מסכת תמיד, אף שלא נסדר תלמוד על כל 

או סדר  הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ט פרק ב הערה עו[, –פריקה 

]שו"ת בנין שלמה סימן נט; שו"ת אפרקסתא דעניא סימן   סדרי משנה שלם מששה

 בשעת הדחק ניתן לסיים גם מסכת אחת של משניות שלמד עם פירוש הרע"בקנד[. 

ניתן גם לסיים ספר נביא אחד מכ"ד ספרי התנ"ך, שלמדוהו   ]שו"ת פני מבין סימן קג[. 

מן שפו; שו"ת אגרות ]שו"ת האלף לך שלמה סיבהבנה עם פירוש מאחד הראשונים  

 משה ח"א סימן קנז[.

 

בלימוד משניות או נביא וכדו', יש לדעת שכל ההיתר לעשות  -משניות או נביא 

  -]כיון שאין בזה שמחה של מצוה  סיום עליהם, רק אם הוא לומד לפי תומו איזה זמן  

אך אם הוא  שו"ת האלף לך שלמה סימן שפו; שו"ת אגרות משה ח"א סימן קנז[,

לומד תוך זמן קצר רק בכדי לסיים בערב פסח, אין לסמוך על זה לפטור מתענית אלא 

]ברכת הפסח סימן ט בפתחא זוטא ס"ק ג בשם הדרת קודש שמותר בשעת הדחק 

אף במתכוון; תשובות והנהגות ח"א סימן ש, שבשעת הדחק שאינו מסיים אחר, 

אבל  נה, שיר השירים, אסתר וכדו'[.יכול הוא ללמוד נביא עם רש"י כגון ספר יו

ואפילו במסכתות   ]שו"ת האלף לך שלמה סימן שפו[,במסכת גמרא מותר לעשות כן  

קטנות כגון כלה, סופרים, אבות דר"נ וכדו' מותר, ובתנאי שמבין לימודו ולא קורא 

 ]שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן צט[.בעלמא 

 

תא, יכול לסיים ולפתור אף אם לא למד מסכת לפי סדר המסכ -לפי הסדר 

 ]שו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן צג; שו"ת בצל החכמה ח"ב  סימן כח[. התענית 

 

הלומד מסכת במחשבה ובקריאה ללא הוצאת התיבות בפיו, בדיעבד   - במחשבה  

הגרי"ש אלישיב, הו"ד   –]כיון שיש בזה שמחה  יכול לסיים המסכת ופטור מהתענית  

 צג[.בהלכה של פסח שער ט פרק ב הערה 



 
 

 

מי שאינו יודע לשון הקודש, ולמד מסכת שלימה מתורגת לשפה  -לימוד בלע"ז 

המובנת לו, וקרא רק מה שכתוב בלע"ז, אם כל דברי הגמרא מילה במילה מתורגמים 

]הגדה של פסח עם פסקי הגרי"ש אלישיב עמוד לשפתו, יכול לסיים ולפתור התענית  

20 .] 

 

אם כמה אנשים חילקו ביניהם מסכת וכל אחד לומד חלק ממנה,   -סיום משותף 

שו"ת   –]כמו במצוות כתיבת ספר תורה  בשעת הדחק יכולים כולם יחד לערוך סיום

 קנין תורה ח"ה סימן נה[.

 

טוב לסיים בערב פסח מסכת חגיגה, מפני שהיא באה עם הפסח  -מסכת חגיגה 

סימן תעא ס"ק כא בשם סידור השל"ה  ]שו"ת רבי טיאה ווייל סימן לח; פתחי עולם 

מכתבי תורה ח"ב עמוד קד  –וסידור האר"י; דברי הגאונים אות תשנז; שפע חיים 

 שכן נהג הרה"ק מצאנז[.

 

בכור שיודע שלא יהיה בידו לסיים מסכת בערב פסח, כגון שיהיה עסוק   -ליל י"ד  

ד ופטור מתענית,  בלטפל בחולה כל ערב החג, בשעת הדחק יכול לסיים מסכת בליל י"

]דרק לבעל הסיום  אך המשתתפים בסיום זה אינם נפטרים מהתענית שלמחרת

נחשב יום טוב גם ביום שלאחריו, כדאיתא בשו"ת חוות יאיר סימן ע. אבל לא לשאר 

שו"ת מהר"ם בריסק ח"א סימן קלג, שו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן   –המשתתפים 

 מה[.

 

ולפטור שאר המשתתפים אפילו הם גדולים בכור קטן יכול לסיים מסכת  -קטן 

שו"ת צפנת פענח ח"ב סימן י;  –]וכל שכן שפוטר אביו שחייב להתענות במקומו 

ואף כשמסיים  -הגדת בית הלוי מבריסק עמוד שפ; שו"ת בצל החכמה ח"ד סימן ק 

 מסכת משניות שלמדו בעיון ומתוך הבנה לפי השגתו וכוחו, מועיל[. 

 

תתף בסיום ורוצה להיפטר מהתענית, צריך לכתחילה המש  -אחרים   השתתפות

]דברי  לשמוע ולהבין את הסיום מסכת וגם להשתתף בסעודת המצוה שאחריו

אברהם סימן קלט; שו"ת דבר יהושע ח"ב סימן פא; וכן משמע במשנ"ב סימן תע 

והמנהג להקל שגם אלו שאינם מבינים את הסיום, אך הם שמחים בשמחתו  ס"ק י[, 

]שו"ת מנחת יצחק ח"ט  , מועילה השתתפותם בסיום ונפטרים מהתענית  של המסיים

וכן מי שמשתתף בסעודה בלבד, מועיל  סימן מה; שו"ת אז נדברו חי"ב סימן נח[.



 
 

]שו"ת רשב"ץ או"ח סימן קסח; פסקי תשובות סימן תע הדבר לפוטרו מהתענית 

]שו"ת מנחת   הוכדאי שיסייע בהכנת הסעודה או במימון הוצאות הסעוד הערה סז[,

יצחק ח"ט סימן מה על פי משנ"ב ובה"ל סימן תקנא סעיף י; שו"ת תפארת אדם ח"ג  

 הלוקח חבל במימון הסעודה הוי כיששכר וזבולון[. –סימן כז 

 

כדי להיפטר מהתענית יש לאכול בסעודת הסיום לפחות מיני  -סוג המאכל 

י קארלין שמחלקים ]כתר שם טוב ח"ג עמוד יז; סידור מנהגתרגימא או פירות 

תמרים וכדו' דברים שאין בהם חשש חמץ; קונטרס מבית הלוי הלכות תענית  

בכורים פרק יז בשם הגר"ש וואזנר שנהגו העולם להקל במיני מזונות ועוגיות אפילו 

של פסח שברכתם שהכל וכיוצא בזה; הגר"ז אויערבך, הו"ד בועלהו לא יבול עמוד 

ויש מקילים שהעיקר שמיעת  סוכריות וכדו'[, קעד, שדי במאכלים כגון תמרים 

]כיון שלא הסעודה פוטרת התענית אלא הסיום ואין חובה לאכול מהסעודה 

הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של  –ההשתתפות בסיום עושה אותו לבעל שמחה 

 פסח שער ט פרק ב הערה קז[.

 

, לכתחילה צריך לאכול כשיעור כשאוכל פרי או מיני תרגימא –שיעור אכילה 

דהיינו  ]כדאיתא בשו"ע סימן תקסח סעיף א[,חיוב בברכה אחרונה במקום סעודה 

ככתובת באכילה או מלא לוגמיו בשתיה, ויש המקילים שדי אפילו בפחות מכזית 

]הגרש"ז אויערבך, הו"ד בועלהו לא יבול עמוד קעד; נטעי גבריאל פרק מג הערה ח, 

ין עינוי רק העיקר שיטעום משהו, להראות חשיבות שהשתתף כיון שאין כאן ד

שנכון לנהוג לחומרא לכתחילה  – בסעודת מצוה; שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן מה 

 אבל לא לעיקובא[.

 

לכתחילה יש לטעום במקום הסיום, ובדיעבד יש לסמוך על  –מקום הסעודה 

יום מסכת כל ]כיון שבסהמקילים שאין אכילה שם מעכבת ודי ששמעו הסיום 

המשתתף הרי הוא כבעל השמחה, כדמשמע במסכת שבת קיח, שזהו יום טוב  

שו"ת בית אבי ח"ב סימן טז; סידור פסח כהלכתו   –לרבנן ודינם כבעל הברית עצמו.  

 בשם הגרי"ש אלישיב; שו"ת מנחת יצחק ח"ט סימן מה[.  13פרק יד הערה 

 

סעודת מצוה אפילו שאין עמו בכור המסיים מסכת בביתו יכול לאכול לבד, והוי 

]שו"ת מהר"ם בריסק ח"א סימן קלג; תשובות והנהגות ח"א סימן עוד משתתפים 

 ש[.

 



 
 

אפשר לסיים קודם תפילת שחרית בערב פסח, ולאחר התפילה יאכל   –זמן הסיום  

סעודת מצוה. ומותר לשתות משקה חם וכוד' כדרכו אפילו קודם התפילה לאחר 

]קונטרס מבית הלוי הלכות תענית בכורים סעיף השומעים  הסיום, בין המסיים ובין

 ח בשם הגר"ש וואזנר[.

 

בכור שחש בראשו או בעיניו או שיש לו צער וחולי, אפילו באיבר אחד,   -חלש 

]משנ"ב סימן תע ואין לו ממי לשמוע סיום מסכת, פטור מתענית בכורים בערב פסח 

ן לגבי תענית אסתר; ספר יסודי ס"ק ב על  פי הרמ"א סימן תקפו סעיף ב שכתב כ

ישורון ח"ו עמוד מא. אך כשיש לו אפשרות, ראוי שישתתף בסיום מסכת על מנת  

להיפטר מתענית זו )הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ט פרק ב הערה 

לד(. אבל אינו מועיל שיביאו לו מסעודת הסיום לביתו, כי הסעודה אינה פוטרת 

השתתף בסיום עצמו, אך יש מקילים בזה. )פסקי תשובות  מהתענית, אלא צריך ל

סימן תע( ומי שנמצא בסיום אינו צריך לאכול שם כדי לפוטרו מהתענית אלא 

וכן בכור   שמיעת הסיום מאחר פוטרתו מלצום. משום שהסיום פוטר, ולא הסעודה[.

י שהתענית קשה לו, ואחר התענית קשה לו לאכול, ולכן הוא לא יוכל לקיים כראו

]שולחן גבוה סימן תע אות א; שו"ת החיד"א מצוות ליל הסדר, מוטב שלא יתענה 

סימן ב; שו"ת האלף לך שלמה סימן שטז; משנ"ב סימן תע ס"ק ב, ובכפה”ח ס"ק לו  

הביא שבכור ובכורה חלושי כח שיקשה עליהם לעשות הסדר בלילה כמשפט יפדו 

ן לח, שבזמנינו הבריות חלושי כח, התענית. ועיין בשו"ת רבי ידידיה טיאה ווייל סימ

וחובת הלילה קשה, ויש הרבה טירדות בערב פסח, ולולי היו יודעים בדורות 

הראשונים חלישות כוחינו ושפלות דורינו לא היו גוזרים כל כך הרבה תעניות עלינו,  

ומכל מקום טוב באופנים אלו לאכול רק מיני תרגימא  ועל כל פנים יש להקל בזה[.

דעת רבינו יחיאל שבתענית בכורים אסרו לאכול לחם ולא מיני תרגימא, ]כיון של

אם כן על פי שיטתו אם יאכלו מיני תרגימא עדיין יצאו ידי חובת התענית, לכן ראוי 

שולחן גבוה סימן תע ס"ק א, ישועות יעקב ס"ק א, בגדי ישע ס"ק ב,   -לעשות כן 

ויש אומרים קטניות ויש אומרים דהיינו בשר וגבינה  משנ"ב ס"ק ב, שעה"צ ס"ק ו[,

ומותר לאכול אף מזונות, שהם    ]שולחן גבוה סימן תע ס"ק א, כפה”ח ס"ק יד[. פירות  

ויש   ]חק יעקב סימן תעא ס"ק ב, שו"ע הרב סעיף ב, ערוה”ש סעיף ג[,בכלל תרגימא  

 ]משנ"ב סימן תעא ס"ק ג שעה"צ ס"ק ד[.אומרים שאסור 

 

בכור המשתתף בסעודת מצוה, כיון שאכל בסעודת מצוה, שוב   -השלמת הענית  

יכול לאכול כל הערב פסח ואינו צריך להשלים את התענית, מאחר ותענית זו מנהג 

]שו"ת ארץ בעלמא היא, נעקרה ממנו חובת התענית על ידי אכילה בסעודת מצוה 



 
 

שם עינוי, אף בשאר תעניות ציבור ישנו עניין של צער וסיגוף ל –צבי ח"א סימן עט 

שאכל צריך להשלים תעניתו. מה שאין כן תענית בכורים שהוא זכר לנס, אין בזה  

ענין של 'עינוי' אלא איסור אכילה גרידא, וכיון שהבכור אכל בסעודת מצוה, פקע 

ממנו שם תענית. בשו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן מה, הביא לזה סמך מהמג"א בסימן  

ב ועשי"ת שבמקום שמותר לאכול על הסעודה תקסח ס"ק י, שכתב שבתעניות בה"

אינו תענית כלל ומותר אחר כך לאכול ולשתות אפילו בביתו, ואם כן הוא הדין 

 בתענית בכורים[.

 

בכור המסיים מסכת או שהוא סנדק או מוהל או אבי הבן  - אכילה קודם הסיום 

ם טוב שלו בברית מילה בערב פסח, מותר לו לאכול אף קודם סעודת המצוה כיון שיו

וכן מותר לו לשתות קודם התפילה  ,]מקראי קודש ח"ב סימן כב על פי המג"א[הוא 

אך המשתתפים בסיום או בסעודה, אין להם  ]שו"ת רבבות אפרים ח"ג סימן שד[.

]שו"ת מנחת לאכול לכתחילה עד שישתתפו בסעודה, שאז נעקר מהם חיוב התענית  

 יצחק ח"ח סימן מה[.

 

ור או אב לבנו הבכור ששכח להתענות או לשמוע סיום בכ  -שכח להתענות  

]מקראי קודש ח"ב  מסכת או להשתתף בסעודת מצוה, אין צריך להשלים תעניתו 

 סימן כב בהררי קודש, כיון שהתענית אינו אלא מנהג[. 

בכור ששכח שצריך להתענות ואכל יותר מכזית, אין צריך להשלים התענית כל 

 ו עמוד מא על פי ארץ צבי ח"א סימן עט[.]יסודי ישורון ח"אותו היום 

 

 מכירת חמץ

]שו"ע   זמן מכירת חמץ עד סוף שעה חמישית בערב פסח, לפי שעות זמניות  -סוף זמן  

סימן תמג סעיף א, ט"ז ס"ק ג, מקור חיים ס"ק ד, חק יעקב ס"ק ו, משנ"ב ס"ק ט,  

 כפה”ח ס"ק כב[.

כדין, וברור לו שלא שייר שום חמץ, מדינא אינו  חולה שביטל וביער 'כל' חמצו

אך עם ישראל  ]שו"ת אמרי יושר ח"א סימן קלה[, צריך לעשות שטר מכירת חמץ

]הגש"פ עם פסקי נוהגים להדר ולעשות שטר מכירה, לצאת ידי חשש ופקפוק 

שמא יש ברשותו תרופות שיש בהם חשש חמץ,   –  15הגרי"ש אלישיב תשס"ו עמוד  

היתר .  ר ברשותו חמץ  שאינו יודע; מכירת חמץ כהלכתו עמוד ז אות יזאו שמא נות

עד חצות יום י"ד בניסן צריך כל יהודי להשבית את החמץ  -מכירת החמץ לנכרי 

שברשותו, וכדי שלא לאבד כמות גדולה של מאכלי חמץ, היו יהודים רגילים לתכנן 

מאכלי החמץ שלהם,   היטב את קניותיהם ומאכלם כך שעד הפסח יסיימו לאכול את



 
 

 ורק מעט מהחמץ היו משאירים, כדי לקיים בו מצוות ביעור חמץ למהדרין בשריפה.

אולם פעמים שהתיכנון לא הצליח, ויהודי נקלע למצב בו נשארה ברשותו כמות 

גדולה של מאכלי חמץ לפני פסח. ואזי, אם לא אכפת לו להפסיד את החמץ, יכול 

תנה לנכרי הגון שראוי לתת לו מתנה. אבל אם להשביתו בשריפה, או שייתנו במ

אינו רוצה להפסיד את שווי החמץ, יכול למוכרו לנכרי לפני הפסח, שכל זמן שלא 

הגיעה השעה שבה החמץ נאסר בהנאה, מותר למכור את החמץ ולקבל עבורו 

מחיר מלא. איסור הנאה מחמץ מתחיל בשעה השישית של יום י"ד בניסן, ועד אז 

במיוחד הדבר היה חשוב לסוחרי מזון שנשארו לפני הפסח   את החמץ.מותר למכור  

עם מלאי גדול של חמץ, והיו מוכרחים למוכרו לנכרי, כדי להציל את ממונם 

מאיבוד. ואפילו אם לא נמצא נכרי שמעוניין באמת לקנות את כל חמצו, אמרו 

, קנה חכמים שמותר ליהודי לומר לנכרי, אף שאינך צריך כמות גדולה של חמץ

ממני את כל החמץ בסכום המלא, ואם תרצה אקנה ממך אותו אחר הפסח )על פי 

בתחילה, היו צריכים להוליך כל החמץ הנמכר לבית הנכרי,   תוספתא פסחים ב, ז(.

כי אם היהודי היה משאיר את החמץ בביתו יש בכך 'הערמה' ברורה, כי ניכר לעין 

משנ”ב ס"ק יב ביאר עוד טעמים כל שבדעתו לחזור ולקנות החמץ אחר הפסח )ב

לדין זה(, אכן, כיון שפעמים רבות מכרו כמות גדולה של חמץ ולא היה שייך להוליך 

כל החמץ לבית הנכרי הקילו הפוסקים שיכולים להשאיר החמץ בבית הישראל על 

 ידי מכירת שטח הבית שהחמץ מונח שם  לנכרי וממילא נחשב כמונח בבית הנכרי.

שנה החלו יהודים רבים באירופה להתפרנס מייצור יין שרף  לפני כארבע מאות

)יי"ש( ומכירתו. וזאת משום שהרוזנים אדוני הארץ נהגו לתת ליהודים לנהל את 

עסקיהם, והיו רגילים להחכיר להם את עסקי היי"ש תמורת דמי חכירה ואחוזים 

א מהמכירות. יי"ש זה, שנעשה משעורים וחיטים, נחשב לחמץ גמור. כדי של

להפסיד הון עתק בכל שנה באיבוד היי"ש לפני הפסח, היה הכרח למכור לפני 

הפסח את היי"ש לנכרי, ואחר הפסח לשוב מיד לקנותו, כדי להמשיך במכירתו לכל  

במשך הזמן ראו גדולי ישראל שלפעמים קורה שהמכירה נעשית שלא כדין,   דורש.

תה שלא כדין, הרי ואזי מתעוררות בעיות קשות, שכן אם מכירת החמץ נעש

שהחמץ נשאר ברשותו של היהודי, וכל רגע הוא עובר על איסורי התורה: 'בל יראה' 

ו'בל ימצא', וגם אחר הפסח אסור ליהנות ממנו וצריך לאבד את כולו. לפיכך נהגו 

רבני ישראל לנהל בעצמם את מכירת החמץ, כדי לוודא שהחמץ ימכר כדין. וכיוון  

יהודים נוספים נצטרפו למכירה כדי להציל את החמץ שהמכירה נעשתה מסודרת,  

אלא שכמה   שברשותם מאיבוד, וכך החלה מכירת החמץ להיות רווחת יותר ויותר.

מגדולי ישראל טענו כנגד מכירת החמץ, שאין היא מכירה אמיתית אלא הערמה, 

שהרי ברור שאחר הפסח החמץ יחזור לידי היהודי. ועוד, שאין משלמים על מכירה 



 
 

מס למלכות כדרך שמשלמים על כל מכירה. ועוד, שבכל מכירה רגילה הקונה  זו

משלם עבור כל החמץ ולוקחו לרשותו, ואילו כאן הנכרי אינו משלם סכום מלא 

עבור היי"ש ואינו לוקחו לרשותו. )בעל תבואות שור בפירושו למס' פסחים פקפק 

מן תמח, כתבו במכירה שהיא הערמה. והב"ח ואליהא רבה ומחצית השקל לסי

שאין לסמוך על המכירה אלא במקום הדחק למנוע הפסד מרובה. ובמעשה רב 

לגר"א כתוב שאין למכור חמץ גמור אלא מכירה מוחלטת לתמיד, ואחר הפסח 

החמיר שלא לקנות חמץ שנמכר במכירה הרגילה. וכן נהג רבי עקיבא אייגר. אמנם 

הוספת דקדוקים במכירה. במשך הזמן נפתרו חלק מטענות המפקפקים על ידי 

למשל, הבכור שור טען שהנכרי הקונה אינו מבין כלל בענייני הקניין, וכיום מוכרים 

לנכרי משכיל שמבין שמבחינה משפטית המכירה תקפה. וכן טענו שמוכרים את 

החמץ בסכום סמלי כפי שכתב בשו"ע סימן תמח סעיף ג. והקשו שאין דעת המוכר 

הנצל מאיסור חמץ אף במחיר מועט היהודי מסכים מסכמת לכך. וענו, שכדי ל

למכור, וכך כתב בחק יעקב. וכיום נוהגים למכור בשווי המלא כמבואר במשנ"ב  

אולם דעת הפוסקים, רובם   סימן תמח ס"ק יט, ובביאור הלכה, וממילא אין פקפוק(.

ככולם, שיש לסמוך על מכירת החמץ, מפני שיש לה תוקף ככל מכירה, ועל פי 

והדין יכול הנכרי אחר הפסח שלא למכור את החמץ בחזרה ליהודי, נמצא  החוק

שהמכירה מוחלטת ואין בה הערמה. אלא שכדי שהמכירה לא תראה כהערמה נהגו  

לדקדק בכל פרטיה. והואיל ויש דעות מהי דרך הקניין שעל פי ההלכה קונה הנכרי 

י שיהיה ברור שעל מיהודי, מקפידים לבצע את המכירה בכל צורות הקניינים, כד

פי כל הדעות המכירה חלה. בנוסף לכך מקפידים שהמכירה תחול גם לפי חוקי  

לגבי התשלום, כותבים   המדינה )עיין משנ"ב סימן תמח ס"ק יז,יט, ובביאור הלכה(.

שטר מכר על סכום שוויו האמיתי של החמץ, והנכרי משלם דמי  המורה הוראהים 

קדימה, כדרך שמקובל אצל הסוחרים, ושאר הסכום נזקף עליו כחוב, אבל חוב זה 

אינו מעכב את גמר קניית החמץ על ידי הנכרי. ואחר הפסח, הנכרי רשאי להחליט: 

ר את החמץ אם רצונו להמשיך להחזיק בחמץ, ישלם את שאר חובו; ואם רצה למכו

בחזרה ליהודי, ישלם לו היהודי דמי קדימה, ותמורת קבלת החמץ ימחל לו היהודי 

על חובו מלפני הפסח. ומה שאין משלמים על מכירת חמץ מס, מפני שהמלך או 

הממשלה מבינים שמכירה זו איננה נעשית לשם עסקים אלא מסיבות דתיות, ולכן 

תוקף המכירה, שתראה כדרך שאר  כדי לחזק את מוותרים על המס )חתם סופר(.

המכירות וקנינים, שבהן הקונה לוקח את קניינו לרשותו, תיקנו שהיהודי ימכור 

לנכרי את הקרקע שעליה מונח החמץ, וכך נמצא שהחמץ עבר לרשותו של הנכרי 

)משנ"ב סימן תמח ס"ק יב(. בארץ ישראל שאסור למכור לנכרי קרקע, משכירים לו 

ים שגם בחוץ לארץ יותר טוב להשכיר את המקום ולא את המקום. ויש אומר 



 
 

למוכרו. )אי אפשר לפרט את כל הפוסקים המסכימים למכירה, כי רבים הם, ורק 

נזכיר כמה מהם: נודע ביהודה קמא סימן ח; חתם סופר או"ח סימן סב,קיג; עונג יום  

האריך בתשובה על העירעורים כנגד   -טוב סימן כח; שדי חמד ח"ח סימן ט 

מכירה. ועיין בספר המועדים בהלכה לרב זוין בפרק על מכירת חמץ  ה

והשתלשלותה. ובשו"ת אגרות משה או"ח סימן ב,צא, כתב שהמכירה מועילה גם 

כשהמוכר אינו שומר מצוות. על הצורך למכור לכתחילה את המקום שעליו החמץ, 

יש כתב במשנ"ב סימן תמח ס"ק יב. ויש שמעדיפים להשכיר לנכרי, מפני ש

ששוכרים את בתיהם, וממילא אינם יכולים למוכרו. עוד, כתב באבני נזר סימן  

שמה, שנוהגים להשכיר, שכך זה נראה פחות הערמה, שהרי ודאי אינו רוצה למכור 

בדורות האחרונים, נתחדשו שיטות האיחסון ושמירת טריות המזון, שעל   את ביתו(.

יצרני המזון והסוחרים יש תמיד מלאי ידם ניתן לשמר מוצרי מזון זמן רב, וממילא ל

גדול של חמץ. ושוב התעורר הצורך למכור את החמץ לפני הפסח, כדי שלא 

להפסיד את שוויו של המלאי, וכדי שלא להפסיד את השווקים בימים שאחר הפסח, 

שאם יקפידו לסיים את כל מלאי המזון לפני הפסח, יעברו ימים ושבועות עד שיצרני 

ווק מחדש את מוצריהם, ובינתיים יפסידו את השוק. וגם אם לא יקום המזון יוכלו לש

להם שום מתחרה, יגרם צער רב לקונים שלא יוכלו לקנות מוצרי חמץ מוכנים 

במשך השבועות שאחר הפסח. לכן בעלי המפעלים, רשתות המזון והחנויות,  

ה, מוכרים לפני הפסח את כל חמצם לנכרי, ומיד אחר הפסח קונים אותו בחזר 

מצד הדין יכול כל אדם למכור את חמצו לנכרי במכירת החמץ  וחוזרים לשווקו.

המסודרת על ידי הרבים, ואף אם רוצה למכור מעט חמץ, כמו למשל, מעט אבקת 

מרק חמץ, או חבילת איטריות, רשאי, שאין הבדל בין אם מוכר מעט או הרבה חמץ, 

אבל רבים  יו באיסורי חמץ.בכל מקרה, אחר שהחמץ נמכר היהודי אינו עובר על

מהפוסקים החמירו שלא לסמוך לכתחילה על מכירת החמץ שנשאר בבית, מפני  

שהיא נראית כהערמה, הואיל והחמץ נשאר בביתו של היהודי, וקרוב לוודאי  

שהנכרי לא יבוא ליקח ממנו את חמצו, ואחר הפסח היהודי מיד חוזר לאכול מאותו  

הפסד מרובה מותר למכור את החמץ, אבל כאשר חמץ. לכן לדעתם רק כדי למנוע  

מדובר בהפסד מועט כמו כל חמץ בבית אין למכור את החמץ כדי שלא להכנס 

הנהגה זו היא המקור לקפידא הידועה שלא לאכול לאחר הפסח חמץ   לספק איסור.

בעין שנמכר לנכרי ונשאר בבית הישראל, ומכל מקום קפידא זו היא רק עד חג 

שחששו שיש כאן קצת הערמה, וימי הספירה הם ימים קדושים, השבועות שכיון 

ומחמירים בהם יותר משאר ימות השנה להתנהג כראוי עם כל הפרטים והדקדוקים, 

ולאחר מכן, לא הקפידו כלל שלא לאכול חמץ שנמכר לנכרי בפסח, כמו כן לא 

ת החג החמירו בקפידא זו בחמץ שנמכר לנכרי והכניסו אותו לבית הנכרי במשך ימו



 
 

למעשה, רוב העם נוהגים כיום להשתתף במכירת  שהרי בזה אין שום הערמה.

חמץ, משום שמתקנת חז"ל צריך לבער החמץ בנוסף על הביטול, גזירה 'שמא יבוא  

לאכלו', ואם אין מקיימים ביעור וביטול אסור להשתמש בחמץ לאחר הפסח, וכיון  

לנכרי כל החמץ שבבית,   שחששו שמא לא ביערו כל החמץ שבבית, נהגו למכור 

ובאופן כזה אין החמץ הנשאר בבית חייב בביעור, ואין דינו כחמץ שעבר עליו  

הפסח, וגם מפני שיש מוצרי מזון רבים וכן תרופות טעימות שיש ספק אם נתערב 

בהם מעט חמץ, ואין ראוי לאבדם מפני ספק כזה, וכן אין אפשרות להשאירם בבית  

 וב ביותר למוכרם במכירת חמץ ולצאת בזה מהספק.שמא יש בהם חמץ, לפיכך הט

בזמננו אין משתמשים בפסח בכלים שהשתמשו בהם בחמץ בכל ימות השנה על 

ידי הגעלה וליבון כפי הדינים שנתבארו בשו"ע או"ח סימן תנא, אלא מצניעים אותם 

עד אחר הפסח, ויש לחוש שנשאר משהו חמץ על הכלים, כמו כן יש כלים שקשה 

ותם כגון: מצנם וארון לחם וכדו', ולכן מוכרים כלים אלו לנכרי וממילא מאד לנק

בזמננו שכיח  אינם מחוייבים בביעור ואין עליהם חשש חמץ שעבר עליו הפסח.

מוצרים רבים שמעורב בהם חמץ כגון: סבונים  ומוצרי קוסמטיקה שלדעת הרבה 

, ובהם יש להקל פוסקים אין איסור מן התורה להשהותם בבית בפסח אלא מדרבנן

שעל ידי מכירתם לנכרי מותר להשהותם בבית ולהשתמש בהם אחר הפסח ואין 

כדי שנבין על מה אנו   -נוסח שטר מכירת חמץ  צריך לבערם מן הבית לגמרי.

כתוב בתורה ולא יראה לך חמץ ולא יראה . שטר הרשאה ושליחות. בה"י: חותמים 

ו שאור ברשות ישראל או בבעלותו  לך שאור בכל גבולך, על כן אסור שיהא חמץ א

בימי הפסח, וחמץ הנמצא צריך לבערו. וכן יש איסור בל יראה על חמצו של ישראל 

אחר הנמצא ברשותו, וכן אפילו חמצו של נכרי הנמצא ברשות ישראל ובאחריותו 

והנה יש ברשותי או באחריותי חמץ, והנני ירא וחרד  איכא איסור וצריך לבערו.

יסור תורה דבל יראה ובל ימצא. ולפי שדרשו חז"ל שלך אי אתה שלא לעבור על א

רואה אבל אתה רואה של נכרי, על כן הנני רוצה להוציא את החמץ מרשותי  

בעלותי ואחריותי ולהעבירו לרשות הנכרי, או עכ"פ להוציאו מרשותי לגמרי בכל 

כירה ולפי שכבוד הרב שליט"א בקי באופן עשיית המ  צורה ואופן היותר מועיל.

לנכרי, ובהוצאת החמץ מרשותי באופנים המועילים עפ"י דין תוה"ק, ועל פי מנהגי  

המדינה, על כן הרי אני הח"מ עושה בזה כתב הרשאה ושליחות להרב שליט"א 

אני  שימכור ויתעסק בכל החמץ שלי להוציאו מרשותי כדת וכדין וכמבואר להלן.

נותן בזה כח ורשות לכבוד הרב .....  ..... החתום מטה, הגר בעיר ..... רחוב.....

שליט"א או לאחד מבאי כוחו, למכור ולהוציא מרשותי ואחריותי לעשות בימים י"ג 

י"ד ניסן תש... עם כל מיני חמץ, ותערובת חמץ, כולל חמץ נוקשה, המפורטים 

להלן, ובכל מקומות שהם, הן הקנויים לי, והן של אחרים ונמצאים ברשותי או  



 
 

אדם העושה בתוך שלו, כולל מכירה, מתנה, הפקר וביטול באופן שבאחריותי, כ

המועיל כדת וכדין כרצונו וכראות עיניו, )חוץ מעשר חתיכות שאני משאיר לצורך 

נא לסמן ליד  הבדיקה, וכן החמץ המיועד לקיים מצות ביעור חמץ שאיני מוכרם(.

 סוגי החמץ סוגי החמץ סוגי החמץ הידוע לך שנמצא ברשותך/כם 

 ם/חלות/פיתות/פירורי לחם/מצות חמץ חטיפים/ביסלי וכדומהלח

 צנימים/עוגיות/בסקויט/מיני מאפה שכר/משקאות חריפים/ ויסקי וכדומה

מיני דגן:  קמח/סולת/שלוה/גריסים שימורים/ממרחים/ממתקים/תבלינים 

קוואקר וכו' ויטמינים, נבטי חטה/תחליפי -אטריות/פתיתים/שבולת שועל

אבקות מרק/סירופים, מניות .....  ש בהם חשש תערובת חמץקפה/מוצרי טבע שי

וכל   מוצרים נוספים ......  מספר חשבון בנק ..... ]שותפות במפעלים שיש בהם חמץ[.

דבר בעולם שיש בו חמץ או חשש חמץ, הידועים לי ושאינם ידועים לי ואף מה 

שה את הרב שעתיד לבא לרשותי עד מועד ביצוע השליחות. על הכל הנני ממנה ומר 

הנ"ל להתעסק במכירה ובהוצאה מרשותי באופן המועיל כדת וכדין כראות עיניו. 

חוץ מחמץ המיועד לקיים בו מצות ביעור חמץ, כל שאר הדברים נכללים כולם 

כל החמץ הכלול בהרשאה זו מונח בעיר ..... רחוב ..... קומה .....  בהרשאה זו.

ה ..... במקלט / מחסן / משרד / חנות /  במרפסת / בארון / בארונות מטבח / בעלי

ארון ו/או תא בישיבה ..... תא בבית הכנסת ..... מפעל ...../ ובכל מקום שהוא 

וכן הנני מיפה את כוחו  כמבואר בספח המצורף בזה. וכן החמץ הנמצא בעיר......

של הרב הנ"ל או בא כוחו, בתאריכים הנ"ל, להשכיר את כל המקומות שעליהם 

 צא החמץ, כולל הקרקע, הארונות, המדפים, הכלים, וכיוצא בזה.ובהם נמ

]המוכרים את כל דירתם בכדי להיפטר מחובת בדיקת חמץ, יש להם לייחד מקום 

מסוים שאותו אינם מוכרים, ובו יקיימו מצות בדיקה וביעור, ויפרטו בשטר את 

ב שליט"א הריני מרשה את כבוד הר   המקום שאינם מוכרים. עליהם למלא קטע זה :

הנ"ל או בא כוחו למכור את כל החמץ שבכל רשותי הנ"ל ולהשכיר את כל רשותי  

ומניח לעצמי מקום שאיני מוכר את החמץ שבו ואיני משכיר את מקומו ובו אקיים 

המפתחות של החדרים / הבתים / המחסנים / . מצות בדיקת חמץ, תיאור ......[

והנני ממנה את הרב הנ"ל או בא כוחו   החנויות / התאים / המפעלים, מונחים.....

בימים י"ג ו/או י"ד ניסן, שנת תש... כשליח וכמורשה לבצע ולעשות את הפעולות 

הנ"ל, לעשות את כולן, או חלק מהן, על ידי עצמו, ו/או על ידי אחרים, ובאיזה 

תנאים ואופנים שירצה, הן מדין שליחות והן מדין זכייה. וכן לעשות את כל סוגי  

ינים עם הקונה, כל הדרוש לצורך ביצוע השליחות כדת וכדין, כאדם העושה הקני

בתוך שלו, ופי הרב וב"כ יהא כפי הח"מ וידו כידו והודאתו כהודאתו. ולא יוכל 

הכסף שיקבל   הח"מ לטעון נגד הרב הנ"ל ו/או באי כחו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.



 
 

מתחייב למסור לקונה מאת   הרב בתורת דמי קדימה יהא שייך להרב. ואני הח"מ 

הרב הנ"ל את מפתחות המקומות הנ"ל בעת שאדרש לכך, וכן לאפשר לו את  

תוקף שטר הרשאה זה יהא כתוקף  המעבר והגישה אל החמץ ואל המקומות הנ"ל.

שטרי הרשאות העשויים כפי תיקון חז"ל, וכתוקף יפוי כח בלתי חוזר לפי חוקי  

כל זה נעשה באופן היותר מועיל, דלא   שבעולם.המדינה. ולא יורע כוחו בשום פסול  

כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בביטול כל מודעות, והכל שריר וקיים. ועל כך 

 באתי על החתום.....[.

 

]שמצוה לכתחילה יש להדר למכור החמץ בעצמו ולחתום על ההרשאה בעצמו 

 נטעי גבריאל פרק לח סעיף ו[. –והוא הדין לגבי הכשר מצוה  בו יותר מבשלוחו

 

אם רוצה, יכול למנות שליח למכור חמצו לנכרי, אפילו אשה, אך לא ימנה נכרי,  

]משנ"ב סימן תמח  וכן לא ימנה חרש שוטה וקטן שימכרו את החמץ עבורו לנכרי 

החמץ, מועיל   אך לשולחם לרב לומר לו שממנהו לשליח שימכור עבורו את  ס"ק יד[.

גם על ידי נכרי או קטן, וכן מי שאינו שומר תורה ומצוות, משום שזהו רק גילו דעת,  

]סידור פסח כהלכתו  אך לכתחילה יחתום המוכר על טופס ההרשאה וישלח לרב

פרק יא סעיף ט. בעת הצורך, קטן, יכול לחתום על כתב ההרשאה בשליחות אביו,  

"א, ואף לכתחילה יכול למנותם שלוחים למכור בפרט אם הוא בן י"ב ובקטנה בת י

 הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ה פרק א הערה לג[. -חמץ 

 

]נטעי המינוי על השליחות צריך שיעשה על ידי קנין המועיל על השליחות 

 גבריאל פרק מה סעיף ב, בשם תכלת מרדכי אות צו[. 

 

שטר ההרשאה למכירת חמץ או  שאינו יכול להגיע לבית הרב כדי לחתום עלמי 

שנמצא במקום מורחק, יכול לחתום על שטר ההרשאה בביתו וישלחנו לרב, או 

שימנה שליח שילך עבורו לרב, והשליח ימלא את טופס ההרשאה ולכתחילה יחתום 

]שו"ת   שהוא שליח של מוכר חמץ. ויכול החולה למנות שליח על ידי מכתב 

ם סופר אה"ע ח"א סימן מ; הגש"פ עם פסקי מהרשד"ם חו"מ סימן קמו; שו"ת חת

, שאין צריך קנין למינוי שליחות, ולכן אפשר לשלוח לבית  16הגרי"ש אלישיב עמוד  

]הגר"ש ואזנר הו"ד או דרך הטלפון הדין גם צילום או פקס של שטר מכירת חמץ[ 

ד בקונטרס מבית הלוי; שו"ת ישכיל עבדי ח"ו סימן יז;  סידור פסח כהלכתו פרק עמו

וכן יכול למנות את הרב בעצמו שימלא טופס קלא אות כה בשם פוסקי דורינו[. 

 הרשאה זה עבורו.



 
 

 

]שו"ת זכר יהוסף סימן קלח; שו"ת מי שנתמנה לשליח יכול למנות שליח אחר 

 משפטיך ליעקב סימן לו[. 

 

]עמודי שליח שלא חתם על השטר המכירה שהוא בא בהרשאת פלוני, אינו מעכב  

 .כסף אות ו[

 

]הגרי"ש במכירת החמץ יכלול גם חמצו שבמרכז הרפואי או כל מקום אחר 

 אלישיב, הו"ד בהלכה של פסח שער ה פרק א הערה לג[.

 

שכח להכניס את החמץ בתוך הארון או החדר שנמכר לנכרי, אינו נאסר לאחר 

]שו"ת  הפסח, מכיון שבשטר המכירה נכתב שמוסר לו את כל החמץ שברשותו 

 ראפאפורט סימן יא[.מהר"ח הכהן 

 

אין לתת במתנה או למכור חמץ משלושים יום קודם הפסח שיכול להתקיים עד 

פסח, לפורק עול תורה, החשוד בהשעיית או אכילת החמץ בפסח, והנותן לו,  

]מנחת שלמה ח"א סימן מד עמוד מכשילו, ועובר על "לפני עוור לא תתן מכשול" 

 רלא[.

 

]כפה”ח סימן תלג ס"ק ח, בנוסף ר מכירה המוכר צריך לחתום שמו על השט

ואם הוא לא חתם, אין זה מעכב  לשטר הרשאה; שו"ת אמרי יושר ח"ב סימן קכד[,

]מכיון שהחמץ אגב הקרקע נקנה בכסף ועוד קנינים, והשטר רק לראיה את המכירה  

שו"ת דברי חיים ח"ב סימן מא; שו"ת    –בעלמא, וגם ששכירות קרקע אין צריך שטר.  

]שו"ת  ויכול למנות שליח שיחתום עבורו על השטר יושר ח"ב סימן קכד[, אמרי 

שואל ומשיב מהדו"ק סימן רז; שו"תדבר משה תנינא סימן צח אות יט; מנחת משה 

 סימן טו אות לב; עמודי כסף אות ו[. 

 

המוכר לנכרי ארון או ארגז שבו מונח חמץ בעין, ובשאר החדר הוא משתמש 

]שו"ת בצל החכמה ח"ו סימן לד;   מקום שהארון עומד שםבפסח, ישכיר לנכרי את ה

ויעשה היכר על ידי נעילת הארון במנעול ויצניע את  שו"ת קנין תורה ח"א סימן קי[. 

המפתח, כדי שלא יבוא להשתמש בטעות בחמץ בפסח, ואם אין מנעול לדלת הארון, 

ומה. אם אין ידביק על הדלת והידית דף וירשום עליו "חמץ" או "מכור לנכרי" וכד

]שו"ע לארון דלתות, יכסהו בנייר או בבד, שתהיה מחיצה לכל הפחות עשרה טפחים  



 
 

או"ח סימן תמ סעיף ב, כדי שלא ישכח ויבוא להשתמש בחמץ, ויש לכתוב כן בתוך 

את המחיצה בפני החמץ לא יעשה מסדין  קיצור שו"ע סימן קיד סעיף ד[. –השטר 

ואם קשר היטב באופן שאינו "ק י, משנ"ב ס"ק יב[,  ]מג"א סימן תלג ס"ק ד, חק יעקב ס

]פרי מגדים א"א סימן תלג ס"ק ד, חק יעקב ס"ק י, שעה”צ אות כו[, מתנועע מותר 

]אריה דבעי עילאי דיני מכירת חמץ וכן צריך שהמחיצה תהה עומדת ברוח מצויה 

 אות יז;  תכלת מרדכי ח"ג אות קו[. 

 

חמץ שאינו ודאי אלא רק בגדר חשש חמץ, וכן תערובת חמץ או חמץ נוקשה או 

]ביאור פגום, וכן כלים הבלועים מחמץ, אין צורך במחיצה ודי בעשיית סימן להיכר 

הלכה סימן תלג ד"ה כדי בשם הפוסקים, בשם אשל אברהם מבוטשאטש; דברי 

יין בשלמי מועד עמוד הגאונים אות רנז; זר זהב קונטרס מכירת חמץ אות מג. וע 

שכב, שהביא מהגרש"ז אוירבעך להחמיר בזה, ויש לרכז את כל החמץ הנמכר 

ולסגורו היטיב,ואם אין מחיצות של עשרה טפחים, לכל הפחות ינעל את המקום או 

 ידביק את המקום ולא סגי בהיכר בעלמא[.

 

רת מי שטעה והכליל מצרכים כשרים לפסח, בתוך שאר המוצרים שנמכרו במכי

]הגר"ש ואזנר, הו"ד החמץ, הרי זו מכירה בטעות ויכול להשתמש בהם בפסח 

 בקונטרס מבית הלוי תשס"ו עמוד יג[. 

 

רבים מבני ארץ ישראל נוהגים שלא לשתות ממי  - הכנת מי שתיה ליום טוב

הנהרות במהלך הפסח, מאחר ומדרבנן חמץ אסור אפילו ב'משהו', משום שיש 

אחת הראויה לאכילת כלב תיזרק לנהר במהלך החג על   להניח שלפחות פרוסת לחם

נוהגים לשאוב מים קודם הפסח, ולסננן יפה,  ידי דייגים המבקשים לדוג, על כן הם 

או שקונים לפני החג מים מטוהרים כדי להשתמש בהם לכל ימי הפסח, ואין הם 

ובישול, אלא לרחצה והדחת כלים. ובמרכז  משתמשים מהמים שבברז לשתיה

רפואי, שאין אפשרות להחמיר, יש על מי לסמוך לכתחילה, כדי להשתמש במים אלו 

שו"ת ציץ אליעזר חי"ז סימן כג; ילקוט יוסף ]  לשתיה ומזון מבושל במשך ימי החג

ה }ביאור העניין )ביתר אריכות רא  סימן תמז סעיף ל; שו"ת יביע אומר ח"ז סימן מד.

בגליון מאורות הדף, ז מנחם אב ע"ג(: כאשר מאכל איסור התערב במאכל היתר, 

אזי, אם המאכל האסור הוא אחד חלקי שישים ביחס למאכל המותר, הרי הוא בטל 

ומותר באכילה. בתנאים מסויימים, די בכך שמאכל ההיתר מרובה במעט על מאכל 

מדין תורה גם חמץ שהתערב   האיסור, כדי לבטלו ברוב ואין צורך בביטול בשישים.

בטל ברוב. חמץ אפילו באלף אינו בטל: ברם, חכמים ייחדו את החמץ בפסח מכל 



 
 

שלעולם אינו מתבטל בתערובת, אפילו בשיעור של אחד לאלף.  סוגי התערובות, 

זו היא דעת הפוסקים )ראה רי"ף דף ז: בדפי הרי"ף; רא"ש סימן ה(, למעט שיטה 

)שאילתות דרב אחאי פרשת צו, שאילתא פ' ד"ה  יחידה, שחמץ מתבטל ברוב

דבר שיש לו מתירין: מה ראו חכמים לתקן זאת? הראשונים נחלקו    שאילתא דאסר(.

מאכלות אסורות פרק טו הלכה ט( מנמק, כי מאחר  בטעם הדבר. הרמב"ם )הלכות

שחמץ בתערובת אינו נאסר בהנאה לאחר הפסח, הרי שהגדרתו היא "דבר שיש לו 

 , היינו: כבר מתחילה טמון בו ההיתר שיפיג את האיסור לאחר הפסח,מתירין"

ובהלכות תערובת היתר ואיסור קיימת תקנת חכמים ש"דבר שיש לו מתירין" לא 

האדם אינו מופרש מאיסור חמץ: הרא"ש )ע"ז פרק ה סימן ל( מסביר,   יתבטל ברוב.

מות השנה, לעומת כי החמץ שונה מיתר איסורי אכילה בכך שהאדם מורגל בו בכל י

בשר בחלב, ועוד, שהאדם פורש מהם כל  איסורי אכילה אחרים, כגון, דבר אחר,

ימי חייו. לפיכך, חכמים גזרו להרחיקו מן האדם בימות הפסח על שלל צורותיו.  

הרמב"ן מטעים את תקנת חכמים, שמאחר שהתורה החמירה באיסור חמץ ביותר, 

בארות מים שחמץ   .לגזור עליו ולהחמיר בו  שאפילו להחזיקו בבית אסור, ראו חז"ל

שהה בהן: לגבי מים ששהה בהם חמץ מוצק, כגון חיטים שנמצאו בבארות מים, 

אריכו הפוסקים לדון, אם סינון המים מועיל כדי להתירם לשתיה, או שמא מפני  

טעם החמץ שבהם נאסרו המים )ראה שו"ע סימן תסז סעיף יב, במשנ"ב ס"ק סב, 

בירור הלכה זו אינו תקף כאשר משקה שכר התערב במים, מפני   יא(.  בשער הציון ק

שאין מדובר על מים עם טעם חמץ, אלא על החמץ עצמו, ובמקרה זה אין כל 

אפשרות להתיר את המים, שהרי חמץ "אפילו באלף לא בטיל". לאור זאת, 

מתעוררת השאלה, כיצד מותר להשתמש בפסח במי הנהרות, אחר שאין כל ספק 

במהלך ימי הפסח מושלכים לתוכו מאכלי חמץ. בימים עברו, בתקופת הגאון רבי כי  

שלמה קלוגר זצ"ל, הוא התיר ליהודים לשתות ממי נהרות העוברים דרך מגורי 

הנכרים, מפני שהוא סובר שתקנת חכמים, שבפסח חמץ אינו בטל, תקפה לגבי  

ם סימן ש, שו"ת שואל חמץ של יהודי בלבד, ולא לגבי חמץשל נכרי )עיין שנות חיי

ומשיב מהדורה ו סימן לא(. ברם, במצב העגום בו עם ישראל בארץ ישראל שרויים 

כיום, איש אינו משלה את עצמו, כי החמץ המושלך למי הכינרת בפסח, מקורו  

בנכרים בלבד. בספר פסקי תשובות קובצו מספר דעות שיש בהן כדי ללמד זכות על  

מים רבים: השדי חמד )מערכת חמץ ומצה סימן ד  .המצב הקיים, ונציין שתים מהן

ס"ק טו( מביא )בשם ספר יד יהודה וכ"כ בשו"ת ספר יהושע סימן ה,ט(, כי חכמים 

מים המחוברים   לא גזרו את תקנתם כאשר אין כל אפשרות שהחמץ יתן טעם במים.

לקרקע: בשו"ת אבני נזר )סימן שעד( כותב, כי חכמים תקנו תקנה זו בחמץ  

ב במים שאינם מחוברים לקרקע, אלא נתונים בכלי, אך לא במים שהתער 



 
 

המחוברים לקרקע )וכ"כ בשו"ת מהרש"ג ח"ב סימן קכט(. אמנם, בשו"ת חלקת 

פירורים בעצמם: אין חוששים, שפירורי חמץ כל   יואב )או"ח סימן יח(, חולק על כך.

יום קיים שהוא ישתחל אל המים שלנו ולבסוף נאכל את הפירור עצמו, כיון שכ

תהליך סינון של המים, על ידי מכונות משוכללות ביותר וגם הפילטרים המחוברים 

לברז המים בבית, ואין כל אפשרות שיעבור דרכן פירור בגודל הזעיר ביותר. וכפי 

שכתב המשנ”ב )סימן תסז ס"ק ז(, כי השואב מים מבאר בפסח, "נכון שיסנן המים 

עוד: מערבים חומרים במים, המנטרלים את זאת, ו בבגד נקי בכל פעם ששואב".

 השפעתם של גופים זרים{.

 

ובעת אפיית להקפיד בעת שאיבת מים שלנו מאוד  יש - ערב פסח אפיית מצות

מתוך ידיעה כי הם של הרשויות האחראיות על בריאות הציבור, על הוראות המצות  

 .ובריאותו ם הציבורשלו נקבעו למען

 

 הדלקת נרות

נרות גדולים לליל פסח, כדי שיאירו עד סוף הסעודה. היינו עד אחר אמירת יש להכין  

ההגדה והסעודה, שזה קרוב לחצות הלילה. ובימינו שיש נורות תאורה אפשר 

 .להדליק נרות רגילים

 

 תפילת מעריב

יש להתפלל תפילת מעריב מיד כשתחשך, כדי שיוכל לערוך הסדר מוקדם ככל 

מצוה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ירדמו, האפשר לאחר התפילה, מפני ש

  [.ו-, ה]שו"ע סימן תעב סעיף א, משנ"ב ס"ק ב  וכדי שיאכל את האפיקומן לפני חצות

]מפלג המנחה  להקדים תפילת מעריב של יום טוב מבעוד יוםו יש להקלאמנם, 

]משנ"ב סימן  וחוזר וקורא קריאת שמע בלילהשו"ע סימן רסז סעיף ב[,  -ולמעלה 

תעב ס"ק ו, וכן כתב בפמ"ג א"א ס"ק א ובסימן תצד משב"ז ס"ק א; מנהגים 

וורמיישא עמוד עט; שו"ת דברי ישראל ח"ג סימן פג; כן נהג בעל ההתעוררות 

על החתם סופר חידושי  – תשובה לפי מנהג אבותיו הכתב סופר והחתם סופר 

לל מעריב בליל פסח רק לאחר אך רוב קהילות ישראל מקפידים להתפ [,:פסחים צט

]דחיישינן שיתחיל הסדר גם כן מבעוד יום, ועוד שמא ישכח לקרוא צאת הכוכבים. 

 הגדת חיים לראש עמוד מ.[. –שוב קריאת שמע. 

 

 הלל



 
 

בתפילת מעריב אחר תפילת שבלחש נוהגים ברוב קהילות ישראל לקרוא את ההלל, 

ו"ע סימן תפז סעיף ד, באר היטב ]שבברכה בתחילה ובסוף וכן בליל יום טוב שני 

ס"ק כט, משנ"ב ס"ק טז, כפה”ח ס"ק מה; וכך נוהגים בקהילות החסידים על פי 

שו"ת אגרות משה או"ח    –האריז"ל, סידור ההתניא, וכן נוהגים האשכנזים כהגר"א  

ח"ב סימן צד. הטעם לקרוא הלל בליל פסח בבית הכנסת, כדי שלא יצטרכו לברך 

על הסדר ההגדה בליל הסדר, ועוד שבהלל בציבור יקיימו מה על ההלל שאומרים 

טור או"ח סימן תעג. ועוד, זכר למקדש שבשעת  –שכתוב "ונרוממה שמו יחדיו". 

 מאירי, פסחים קיז:[. –הקרבת קרבן הפסח אמרו הלל. 

הנוהג לומר הלל, ומתפלל במנין שלא אומרים הלל, או המתפלל ביחידות, 

]ברכי יוסף סימן תפז ס"ק ח, שכן  לאחר התפילה ובברכהיאמר את ההלל ביחידות 

נהג הרמ"ע מפאנו, כפה”ח ס"ק לט, שכן נהג מוה"ר נחמן פואה; אורחות חיים 

שכן  ספינקא סימן תפז ס"ק ז בשם מאורי אור; שו"ת תשובה מאהבה ח"א סימן צ

 נהג רבו הנודע ביהודה שבקהילתו נהגו שלא לומר הלל, והוא אמר לאחר התפילה

מנהג אמירת ה"הלל" בברכה בליל פסח מקובל אצל כל החסידים, לאמור   ביחידות.

בציבור בברכה תחילה וסוף בלילה הראשון של פסח אחר תפילת ערבית, וכן 

בלילה השני של גליות )סידור הרב(, וראה עוד בשו"ת צפנת פענח )דווינסק, ב, סימן 

-האנ"ש שי' נצנצה בהם רוחח(: ובמחילת כבוד הראשונים נטו בזה לגמרי, רק 

הקודש וכו'. ובלקוטי מהרי"ח )יא, ב( כתב, שבכמה מקומות במדינתם נוהגים כך 

גם ההולכים בנוסח אשכנז, כגון המהר"מ א"ש ככתוב בספר זכרון יהודה. ובספר 

בית ישראל השלם )מנהגי מאטערסדארף, עמוד קלב(: בליל ראשון של פסח, לאחר 

ם מבית הכנסת לבית המדרש ואומרים שם את ה"הלל". תפילת ערבית, היו הולכי

בליל שני לא אמרו "הלל". ובספר שאול בחיר ה' )עמוד ריט(: בבית מדרשו של רבינו  

]ר' שאול בראך[ אמרו "הלל" בלילי פסח אחרי תפילת מעריב. וראה עוד בספר 

מנהג ישראל תורה )עמוד שכה(, נטעי גבריאל )ח"ב, עמוד רח(. הרה"ק ר"א 

טשכנוב נהג בתפילתו כנוסח אשכנז, אך בלילות הראשונים של פסח הנהיג לומר מ

בבית המדרש "הלל" שלם בברכה תחילה וסוף )הגדת ברכת אברהם(. אך הרה"ק 

מבוטשאטש נהג בברכה שלפני "הלל" זה ושלאחריו, לומר את השם בלשון ארמי, 

ובבתי המדרש   .קסט(ובמקום תיבת "אלקינו" אמר "ריבוננא" )ברכת אברהם, עמוד  

שנוסדו על ידי תלמידי הגר"א בעלותם לארץ ישראל, הנהיגו לומר "הלל" בבית  

סיפר הרה"ג  .(30הכנסת בליל פסח )ספר הגאון החסיד מוילנא, עמוד קב, הערה 

רבי מאיר שפירא מלובלין: בעת ההתחלה של דרך החסידות, נזדמן הדבר שהבעל 

ום איש לא הכירו, רק אנ"ש. כמובן שהוא תניא, היה על חג הפסח בווילנא. ש

התפלל עם כל הקהל יחד, ואחר תפילת ערבית הסתגרו את עצמם החסידים בבית  



 
 

הכנסת שם, ואמרו את ה"הלל" בשמחה רבה. למחרת נעשה על ידי השמש דשם 

מהומה גדולה על העוון הנורא של החסידים, והמרא דאתרא צווח עליהם בקול,  

ד הרמ"א שכותב בפירוש, "ואנו איננו נוהגים לומר הלל"?! איך עשיתם דבר כזה נג

השיבו הרב מלאדי, וכי מר היה נוכח וראה  -אל יחרה אפך אדוני מרא דאתרא 

שהרמ"א דפק על השולחן בעת שכתב את המלים "ואנו איננו נוהגים"? אולי כתבם 

ר זכרון הרמ"א בנחת, ברצותו לומר: לדאבוננו, אין לנו המנהג הנאה הזה.... )ספ

מאיר, נ.י. תשי"ד, עמוד נב(. בספר י"ג אורות )עמוד שפו(: רבינו ]הרה"ק ר"ח[  

מצאנז שח מענין אמירת "הלל" בליל פסח אחר תפילת ערבית בבית הכנסת, כי 

בתחילה סבלו החסידים מהמתנגדים על אודות מנהג זה, באמרם שעל מנהג זה 

אנו נוהגין כן", ואנן קיימא לן בכל שהזכיר המחבר בשו"ע, כתב הרמ"א "וכל זה אין  

דוכתא כהרמ"א. ואמר רבינו מצאנז, שבעת שכתב הרמ"א את זאת, זלגו שתי  

ובספר מראה אש    ...דמעות מעיניו וכתב באנחה, ואנו אין נוהגין כן, במנהג טוב כזה

)ברוקלין תש"מ, עמוד כג( מסופר: הרה"ק בעל מאור ושמש היה חתן גביר אחד 

המדרש של הרמ"א זי"ע אשר ידוע ששם -חותנו היה מתפלל בביתבק"ק קראקא, ו

מתפללים בנוסח אשכנז, ובליל פסח אחר תפילת ערבית לא אמרו שם הלל. 

והרה"ק היה משתוקק לומר הלל, לכן המתין עד שיצאו כל הקהל מבית הכנסת  

)אברכים( אשר  והתחיל לאמור בהתעוררות גדולה. ושם נשארו עוד איזה יונגעלייט

ם הם אמרו הלל, ובלילה השני נשארו עוד יותר ואמרו הלל במנין. ובחול המועד ג

ישבו הבית דין הגדול וקראו לפניהם לדין את האברך, ואמרו לו: האיך מלאך לבך 

לאמור הלל בבית הכנסת של הרמ"א, אשר הוא כותב על זה "ואנו אין נוהגין כן"?! 

ולחן ערוך לא כתב הרמ"א בזה  ענה האברך ואמר: רבותי! בכל ארבעת חלקי הש

כאחד שמתנצל ואומר, "הלל" לומר {  שהוא}הלשון! לכן אני אומר שהפשט הוא כך,  

כן ואין אני יודע מפני מה.   אחר תפילת ערבית הוא טוב מאוד, אך אנו אין נוהגין

 .והוטב הדבר בעיני הבית דין ולא קנסוהו[

 

 הללאת ההקדים ולהתפלל מעריב של יום טוב מבעוד יום, יכול לומר 

, על אף שאין תוספת יום טוב נחשבת ללילה, כיון שאמירת הלל בתפילת בברכה

הפסח שהיה בי"ד מעריב, אינו מחיובי הלילה אלא זכר להלל שאמרו בשעת הקרבת 

]מעגלי צדק פסח עמוד עה על פי המאירי פסחים קיז: שו"ת דברי יציב או"ח   ניסן

: "ועל כל פנים, בלילי פסחים אם אמירתו בשביל הנס, צריך לומר בזמן , וז"לסימן רז

הנס כשודאי לילה. אמנם בדיעבד אם כבר גמרו להתפלל ערבית ועדיין לא הגיע 

פשר לסמוך על הראשונים שכתבו שנתקן לזכר ההלל זמן צאת הכוכבים דר"ת, א

שאמרו בשחיטת הפסח, עיין בספר המכתם פסחים קטז: שהמנהג היה לומר הלל 



 
 

בבית הכנסת בערב פסח בין מנחה לערבית זכר למקדש שהיו ישראל קוראין את 

ההלל בשעת שחיטת הפסח וכו', וכן במאירי שם דף קיז. בביאור דברי הירושלמי, 

פוטרת את ההלל שבהגדה עיי"ש, והגם שממנהגנו לקרותו אחר ערבית  ושהברכה 

נראה דנקטינן דאמירתו משום נס דיצאת מצרים, מכל מקום אפשר לצרף 

להשיטות הנ"ל גם הא דלשיטת הגאונים הוי כבר לילה, ובפרט שכבר התפללו 

 [.ערבית ועיין ביו"ד סימן קצו סעיף א ובש"ך שמה"

 

 ליל הסדר

זמן אמירת ההגדה ומצוות סיפור יציאת מצרים זמנה לכתחילה מיד בתחילת   –  הגדה

]שו"ע הרב סימן תעב סעיף א, משנ"ב ס"ק ג, מהר"ם שיק מצוה כא אות נ[.  הלילה 

ואין להקדים קודם שתחשך, שהרי צריך להיות בשעה שראויה למצה ומרור מונחים 

גדה עמוד צב; חק יעקב ]שו"ת תרומת הדשן סימן קלז; מהרי"ל בסדר ההלפניך 

חיוב מצות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, נאמר בפרשה בא:  סימן תעב ס"ק ג. 

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים". מכאן אמרו 

חז"ל, שהבטיחנו השי"ת שבליל פסח הוא זמן מסוגל להחדרת האמונה, להורות 

על כל הנמצאות, והשגחתו ויכלתו בכללים ובפרטים שיש מנהיג לבירה, שהוא הפו

כולם, ובידו לשנותם אל כל מה שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים 

ששינה טבעי העולם בשבילנו ועשה לנו אותו מחודשים גדולים ועצומים, ואז כאשר 

ו באזני  נשיב לבן תשובה זו ונאמר לפניו את כל הסיפור הלז, אז בוודאי ייכנסו דברנ

הבן ויאמין בהם, ותתקיים בידו האמונה בידיעת השם יתברך )על פי ספר החינוך 

מצוה כא ועוד(. איתא בזוהר הקדוש: כל המספר ביציאת מצרים, ושמח בסיפור זה, 

מזומן הוא לשמוח עם השכינה בעולם הבא, שהקב"ה אוסף כל הפמליא של מעלה 

פרים בני ושמחים בגאולתי, ובכן  ואומר להם לכו ושמעו סיפור השבח שלי שמס

מתאספים כולם ובאים לשמוע סיפור השבח שמשבחים ישראל להקב"ה על כל 

נוסח ההגדה תוקן בעיקרו על ידי אנשי    .הניסים שעשה להם )זוהר פרשת בא דף מ(

החלק העיקרי של ההגדה  .כנסת הגדולה שתיקנו את סדר הברכות והתפילות

ובמשך הדורות נוספו על ההגדה פסקאות   קיח(,-מקורו בפרק ערבי פסחים )קטז

הנוסח המקובל כיום ברוב תפוצות ישראל, הוא הנוסח של רב עמרם גאון,  .שונות

הפיוטים שבסוף ההגדה  .שנתקבל בבית מדרשו של רש"י והובא במחזור ויטרי

 את ההגדה אין לומר בהסיבה, רק באימה וביראה.  .נוספו בתקופות מאוחרות יותר 

משנ"ב סימן תעג ס"ק עא בשם ) בקול, בהתפעלות, בשמחה ובחדוהויאמרה 

 השל"ה([.

 



 
 

תיקנו חז"ל לומר בתחילת ההגדה "מה נשתנה", שעל ידו  - מה נשתנה

הבנים יביעו את התמיהה על השוני שבלילה זה, ומתוך כך אביהם יספר להם את נסי 

מצוות האכילה יציאת מצרים. בנוסח "מה נשתנה" כללו חכמים שאלות על כל 

שבליל הסדר: מצה, מרור ופסח, ועל הטיבול פעמיים. לאחר שנחרב בית המקדש, 

אין שואלים על הפסח, ובמקום זה הוסיפו חז"ל שאלה על דרך האכילה הנעשית 

ואם אין לו אשה,  בה. אין לו ילדים שישאלהו, הרי שאשתו חייבת לשאול אותו.יבהס

ו אם מסובין שני תלמידי חכמים הבקיאים הוא שואל את עצמו מה נשתנה, ואפיל

בהלכות פסח שואל אחד מהם את חבירו מה נשתנה. שכך הוא הסדר באמירת 

]שו"ע ורמ"א או"ח סימן תעג סעיף ז, שו"ע הרב סעיף מ, ההגדה, לפתוח בשאלה 

 משנ"ב ס"ק כא[. 

 

 יש אומרים, ואם לאו תאת ההגדה מבעד לדל טוב שהבן ישמע -והגדת לבנך 

 , ואם אין לו סב, יכול האב למנות שליחשיבות מיוחדת בזה שהסב יספר לנכדושיש ח

 .י[ יףז סע רק פ סידור פסח כהלכתו.; דברי המקנה קידושין ל ]על פי

 

]כפה"ח סימן תעג ס"ק היושב יחידי בליל הסדר, יאמר את כל ההגדה בקול רם  

שאל  אם אות י. מקור הרמת הכל, משו"ת מהרש"ל סימן פח[. קכז בשם יפ"ל ח"ב

]הגש"פ עם פסקי הגרי"ש  את עצמו מה נשתנה, מבלי להשמיע לאזנו, יצא ידי חובה

 [. 24אלישיב עמוד 

 

היושב יחידי בליל הסדר, חייב בכל הדברים שחז"ל תקנו לקיים בליל הסדר, 

אף בטיבול הראשון, ולא  אף שתיקנום רק כדי להתמיה את התנוקות, ולכן חייב

 ]שו"ע הרב סימן תעג סעיף טו[.חילקו חכמים 

 

 מצות עבודת יד 

המקפיד לאכול רק מצות שמורה עבודת יד כמנהג אבותיו, בזמן שישנה מגפה בעיר,  

מצות אלו בליל הסדר אלא מצות מכונה שמורה, חייב הוא לאכול  השיגואינו יכול ל

]על פי   את המצות הללו כדי לצאת בהם חובת אכילת מצה, ואין צריך להתרת נדרים

דברי הב"ח ריש סימן תס, וז"ל: "מעשה באדם שהיה תפוס בערב פסח ולא נמצא 

שונה ממצות  שם יהודי ורצו הנכריים לתקן לו ]מצות[ ולא רצה לאכול בלילה רא

שתיקנה נכרי וכו', מיהו נראה בשעת הדחק כגון שהוא תפוס בידי נכריים יש לסמוך 

על רב האי ודעימי' ויצא ידי חובתו במצה שאפה ולשה נכרי בפני ישראל, וסיים שם 

דלאו בשופטני עסקינן דלא אכל כלל מצה בלילה ראשונה ועבר על מצות עשה 



 
 

הנה הב"ח מיירי שעשו ו ר דרבנן", עכתו"ד.מדאורייתא כדי שלא יעבור על איסו

מצות שמורים מחמץ, אמנם היות שנעשו על ידי נכרי חסר לשמה, וכל שכן בנידון  

דידן במצות מכונה שעיקר דעת האוסרים היה משום שבמכונה אי אפשר לכוין 

לשמה, וגם נגד זה יש הרבה פוסקים הסוברים שבוודאי יוצא ידי חובת מצה לשמה 

שהאדם הלוחץ את הכפתור יכווין לשם מצות מצוה. והגם שאומרים  על ידי זה

משמי' דהגה"ק מצאנז זי"ע שהם חמץ גמור מכל מקום כבר העיד לנו נכדו האדמו"ר 

מקלויזענבורג זצ"ל )דברי יציב( שלא אמר כן אלא למיגדר מילתא שלא יתפשט 

(. וגם ידוע  היתרא אבל לעולם לא החשיבו לחמץ גמור )נטעי גבריאל הלכות פסח

משמי' דמרן הגה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע והחזון איש שהקפידו מאד שלא 

להחשיבם לחמץ, וכל שכן בימינו שיש להשיג מצות מכונה שהם בהשגחה מעולה 

על ידי רבנים מפורסמים שמדקדקין על כל אלו החששות שנזכרו בספרי השו"ת  

ר השאלה שנעשה שלא הדנים בשאילתא זו שלא יהא בהם שום חשש חמץ, רק נשא

לשמה שיש אוסרים ויש מתירין וכעין שאלת הב"ח במצות שנאפו על ידי נכרי ועל 

זה הורה לנו זקן ה"ה הב"ח שמוטב לצאת באלו מלא לאכול כלל מצה בליל  

שו''ת   -אדרבה עדיף שלא לעשות התרת נדרים  ווהתרת נדרים אין צריך,    ראשונה.

ל מרבבה בגליון השו"ע )יו"ד סימן ריד ס"ק ב( חשב האפוד ח''ב סימן נא על פי הדג

ובידות נדרים )ס"ק ג(, שאם צריך לאכול מחמת חולי או אונס לפי שעה אין צריך 

התרת נדרים, ואדרבה באופן שמצפה לחזור למנהגו אז מוטב שלא להתיר נדרו כדי 

שכשיעבור הסיבה יצטרך לחזור למנהגו הקודם עיי"ש, ומותר לו כעת לאכול 

בעניין  ב זה לעולם לא קיבל עליו החומרא )בשם הג"ר אשר עקשטיין(.שבמצ

 כשרות המכונה לאפיית "מצות מכונה" ישנו פולמוס הלכתי ידוע בקרב הפוסקים.

מכונה זו הומצאה בשנת תקצ"ח על ידי המכונאי ר' איציק זינגר מראפשוויר 

ון שהסכים לוטרינגן. והיא זכתה להסכמת רבני צרפת וגרמניה. הראש-שבאלזס

למכונה היה רב העיר בראפשוויר רבי ליפמן בהרז"ל, ואליו הצטרף גם הרב מיכאל 

סעריף בר' משה החונה בערגהיים ואגפיה. אחר כך הצטרפו להיתר רבני צרפת: 

הרב קאפיל אינרייך אב"ד פאריז והרב מענדיל דיין ראש הרבנים בצרפת, וכן רבני 

"ערוך לנר", הרב וואלף המבורג רבה של  גרמניה: הרב יעקב יוקל עטלינגר בעל

אמנם כאשר הובאה המכונה  פיורדא, הרב יצחק דב במברגר אב"ד ווירצבורג.

לוינה, בשנת תרט"ז בערך, על ידי אופה יהודי, ומשם הגיעה מכונה זו לגאליציה, 

היה זה חידוש מפתיע בגאליציה אשר יהודיה הורגלו לאפות את מצותיהם ביד 

וזהירות יתירה. ולכן חידוש זה עורר סערה בעולם התורני שבפולין ומתוך חומרות 

כשהגיעה המכונה לערים קראקא ברודי ולבוב, גדולי רבני גאליציה  ובגאליציה.

רבה של בראד, והרב מרדכי זאב איטינגא מלבוב בעל מפרשי  -הרב שלמה קלוגר 



 
 

ורבני אשכנז,  ועל ההיתר שנתנו רבני צרפת הים, יצאו חוצץ לאסור את המכונה.

כתב הרב שלמה קלוגר "ואין ללמוד מן האשכנזים מכמה טעמים... אל תשנו מנהג  

אבותיכם. האשכנזים יעשו מה שלבם חפץ כדרכם ואנחנו נלך בעקבות אבותינו  

הרב מרדכי זאב איטינגא, שראה את המכונה בעבודתה   ומהם לא נזוז ימין ושמאל".

כי אש תוקד בקרבי ובלבי עצורה, בראותי כי ושעליו הסתמכו כל האוסרים. כותב: " 

פשתה משפחות אשר היא לקרחת ולגבחת, בערי אשכנז, גם במדינתנו אשר עודנה 

משובחת, לבלתי אחוז בקורי עכביש ולצודד נפשות לפורחת, ואחריהם ינהו  

הרב חיים דמביצר ראב"ד קראקא   לקלקל ארחות ומה גם במצווה הזאת החמורה".

בית הדין בקראקא, מיהרו מ ת יפי" והרב אריה ליב הורוויץ מחבר הספר "כליל

לשגר את איסורו של הרב שלמה קלוגר מבראד שפורסמה על ידו בקונטרס "מודעה 

לבית ישראל" ואת עדותו של הרב מרדכי זאב איטינגא לכל גדולי דורם. הם ביקשו  

המכונות   רבים מרבני הדור נענו ואסרו את  את הצטרפותם לאיסור מכונת המצות. 

רבה של  -ודבריהם מלווים בביטויים קשים. ביניהם: הרב יהושע העשיל אשכנזי 

רבה של קאליש, ובעל "אמרי בינה", רבי דב בעריש  -לובלין, הרב מאיר אוירבוך 

 חריפות במיוחד היו תשובותיהם של גדולי החסידות. מייזלש רבה של וורשה.

"בדבר השאלה אם מותר   חיים" כותב:  חיים מצאנז בעל השו"ת "דברי  רביהאדמו"ר  

לעשות מצות לפסח על המשינען הנה ראיתי תשובות גאוני זמנינו שהסכימו לאסור 

וצדקו מאוד בדבריהם, הגם כי על קצת דברים יש להשיב אך די לאסור בזה, אולם 

גם לדעתי הרבה טעמים על פי דין לאיסור אך הם כמוסים אתי כאשר כן קיבלתי  

שבכמות אלה הדברים אין לגלות הטעם רק לפסוק הדין בהחלט  מפי מו"ח ז"ל 

והשומע ישמע וגו' ולכן בדרך החלט אומר לכם כי העושה מצות על כלי זה הוא 

ועוד זאת אודיע כי העיד לפני אדם חשוב סוחר נכבד מפה שהי' אשתקד   חמץ גמור.

באונגארין וראה אצל קלי הדעת עושין מצות על המאשין והראה להם שהוא חמץ  

ולכן ידידי  גמור ונתביישו מאד וגם אמרו לו שהרב המתיר להם מתחרט מאד.

אם אוכלים  לדעתי שאין להתיר זה בשום אופן, ואם לא יאבו שמוע מה נעשה להם 

חמץ ממש בפסח. ועיין בפסקי מהרי"א שהביא ראי' "שאין להקל מחמת חשש 

ולכן אין להתיר בשום אופן וה' יצילנו משגיאות ומכשולות ח"ו   שיצאו חוץ לד"ת.

האדמו"ר רבי יצחק מאיר אלטר, אבי   יום ב' ער"ח ניסן תרי"ח לפ"ק". והיה שלום.

ידושי הרי"ם" ו"תשובות הרי"ם", אמנם השושלת של חסידות "גור" ומחברם של "ח

לא ראה את המכונה אבל יצא כנגדה בחריפות. הוא מכנה מחדשים אלה "תלמידי 

על דבר . "ב"ה ג' אמור כ"ח למב"י תרי"ח לפ"ק ווארשא יע"א: ירבעם בן נבט"

שאלתם אודות המצות לחג הפסח על ידי מאשין וכו' הנני מסכים לאסור כו' וה'  

ותן אנשים שלוחי היצר הרע תלמידי ירבעם בן נבט המתחכמים יציל את עמו מא



 
 

לנשל מכל מצווה מעט מעט. וכוונתם לעקור את הכל כנראה בעליל מעשיהם. ד' 

יפר מחשבתם ועצת ה' היא תקום ותדפיסו הדברים לאסור וגם דעת הגאון מופת  

קטן ה. דברי ידידם נצח הדור מו"ה שלמה קלוגר נ"י מבראד שהסכים ג"כ לאסור.

 האדמו"ר הרב אברהם לנדא מטשעכנוב, כותב:. יצחק מאיר בהרב מוהר"י ז"ל"

בדבר המתפרצים לעשית . "ב"ה פה"ק טשעכינאווי יום ג' ל"ה למב"י תרי"ח לפ"ק

המצות לחג הפסח בכלי מאשינע ברור לדעתי כי הוא ענין רע, והיזיקו מצוי ליפוק 

י למחות בהעוברים להפרישם מיניה חורבא ומכשלה באיסור חמץ בפסח, ומהראו

גם . מאיסורא. וכבר האריכו בזה הגאונים גדולי הדור דע"י בתשובותיהם. וכו'"

האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון בעל הצמח צדק מליובאוויטש, היה 

מהאוסרים כפי שהעיד תלמידו הגאון בעל התורת חסד מלובלין שראה תשובה שלו 

ני ירושלים ובתוכם האדמו"ר מלעלוב ר' דוד צבי בכתב יד.}במכתב עליו חתומים רב

שלמה בידרמאן להרב משה נחום ירושלמסקי )נדפס בשו"ת באר משה מהדורת 

ם ח"א בכליל תפארת עמוד שנה( מצאתי דבר מעניין וז"ל שם: ".. זה כשתי -מכון י

שנים שעלה בידי איזה אופים להביא הנה מכונה לעריכת המצות, היא המכונה 

עליה רבותינו ומאורות הקדושים הגאונים בעל דברי חיים וחידושי הרי"ם שהרעישו  

וצמח צדק )כאשר העיד תלמידו רבינו הגאון הצדיק מופת הדור מוהרש"ז מלובלין 

זללה"ה בעל תורת חסד שראה בעצמו תשובה כי"ק באיסור מאשין מצות)  

הגאונים ומהורש"ק מבראד והרמ"ז בעל מפרשי הים ומנחת חינוך ובר ליואי ו

אל האוסרים הצטרפו גם רבנים  מווארשא ומלובלין וממינסק זכר כולם לחיי עד"{.

מחברם של "ישועות ישראל" ו"ישועות   -אחרים: רבי ישראל יהושע טרונק מקוטנא  

מחבר "בר ליואי", רבי משה   -מלכו", רבי משולם ישכר הלוי הורוויץ מסטאניסלאב  

רבי חיים   -נוחת משה", החכם הספרדי הידוע  נחום ירושלימסקי אב"ד קילץ בעל "מ

חזקיהו מדיני בעל "שדי חמד". כמעט כל רבני פולין הקונגרסאית הצטרפו לאיסור 

לעומת המתנגדים היו רבנים שלא רק שהתירו את מצות המכונה אלא  המכונות.

רבני אשכנז הצטרפו רובם להיתר. אליהם  שראו במצות אלה הידור מצווה.

ראל ליפשיץ בעל "התפארת ישראל" שעל המשניות, אם כי המשיך הצטרפו רבי יש

רבה של פרשבורג ובעל   -להחמיר לגבי עצמו. וגם רבי אברהם שמואל בנימין סופר  

"הכתב סופר", שהתיר עקב בעיות גדולות שראה באפיה של מצות ביד, ולאחר 

, התיר. שבחן את המכונה יחד עם בית דינו, והתקין תקנות מיוחדות לגבי האפיה

אך כתב שאין ללמוד מהיתרו למקומות אחרים, "ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות,  

עיקר  הכל לפי המקום והזמן, ושעת הדחק. ולא קבלתי אחריות דאחרינא עלי".

רבה של  -הויכוח היה בגאליציה, כשבראש המתירים עמד הרב יוסף שאול נתנזון 

בחריפות רבה נגד האוסרים ופירסם  לבוב, מחבר שו"ת "שואל ומשיב". הוא יצא



 
 

חוברת מיוחדת בשם "ביטול מודעה" כנגד "מודעה לבית ישראל" של רבי שלמה 

קלוגר ותוכנה לבטל את כל נימוקי האיסור. ובה הביא הרב יוסף שאול את דעות 

הרב אברהם יענער, מרבני קראקא, אף קובע: "לו   -אחד מהם  הרבנים המתירים.

המכשולות הרבות בעשיית המצות, פה עירנו, וראו עשית המצות  ידעו גאוני זמננו מ

על המאשינע, כבר גזרו גם הם לעשות מצות רק במאשינע". מעניין לציין, כשם 

שבפולין, היתה הדעה כמעט אחידה לאיסור. כך בליטא, היתה הדעה כמעט אחידה 

הרב  להיתר. כך התירו את המכונה: הרב אריה ליב בוליחובר בעל "שם אריה",

יהוסף זכריה שטרן משאוול בעל "זכר יהוסף", הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי מווילנא, 

ראש  -הרב מאיר שמחה מדווינסק בעל "אור שמח", הרב משה מרדכי אפשטיין 

גם בדור השני, שלאחר תחילת המחלוקת הראשונה, מאורי  ישיבת סלובודקה.

י אברהם בורנשטיין אבי האדמו"ר רב החסידות יצאו כנגד ה'מצות המכונה'.

"בדבר  השושלת חסידות סוכטשוב )מחבר הספרים "אבני נזר" ו"אגלי טל"( כותב:

המאשין מצות כו' נכונים מאד דברי הגאון מקוטנא זצלה"ה כי מאחר שהגאונים 

שלפנינו אסרו והרעישו מאד על המתירין יהי מאיזה טעם שיהי כו' מי הוא אשר 

ים כמלאכי השרת ולא יירא מהכוות בגחלתם כו' על ישיג גבול אשר גבלו הראשונ

כן אם יוכל לבטל מנהג הרע הזה לגמרי מה טוב, אך גם אם אי אפשרי על כל פנים 

ידרוש ברבים כי איש אשר יראת ה' נגע בלבו ילך בדרך שדרכו אבותינו וכל איש 

סא יאפה מצות לעצמו וישמח במצוה הבאה לידו ובטח זכות זה יעמוד להם ביום הכ

כמבואר בזהר הקדוש כי עיקר הדין בראש השנה למאן דלא שקיל מיכלא 

רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משיניווא בנו בכורו של רבי חיים מצאנז   דאסותא".

"ודבר א' שמעתי מאחי הרה"צ דק"ק קשאנוב ששמע מאיש ממדינת פרייסן  כותב:

ה להכשיר ואמר כי אין שאמר שהי' יכול להרוויח סך מסוים באפי' זו רק שאינו רוצ

הכל יודעין דבר זה שהמצות שנעשים במאשין ניתז עליהם שמן מהשמן שנמשחו  

השרופין וכמעט אין מצה נגמרת שלא ניתזה בצחצוחי שמן כי על השרופין מוכרח 

שלא יותז   פשר אי להיות שמן שיהיו הולכין במהירות ומחמת מהירות ההילוך א

ר להחמיץ. כלל הדבר בעל נפש ירחיק לזאת ממנו והוי מי פירות עם מים דממה

היטב אשר יעשה להתיר בעשיית ערלים ולא בוואלצין והשי"ת ישמור אותנו  

 ממשהו חמץ ונחוג את חג המצות בחדוה ודיצות כנפשכם ונפש המצפה לר"ט".

אליהם הצטרפו רבים מרבני פולין וגאליציה כרבי חיים אליעזר ווקס מפיעטריקוב 

רבי ישראל ברגר מבוקרשט, רבי צבי יחזקאל מיכלזון מפלונסק, בעל "נפש חיה", 

גם בין המתירים,   הרב משה נחום ירושלימסקי אב"ד קילץ בעל "מנחת משה", ועוד.

היו שסברו כי לגבי "מצת מצוה" בליל הסדר, יש צורך לקחת "מצות עבודת יד".  

רהם", הרב הרב אברהם הכהן קארעפלוס תלמידו של "הכתב סופר" ובעל "אהל אב



 
 

מרדכי לייב ווינקלער אב"ד מאד ומחבר "לבושי מרדכי", הרב בנימין זאב ווייס  

אולם היו כאלה   מטשערנאוויץ, והרב פנחס הלוי צימעטבוים ראב"ד גרויסווארדיין.

שהתירו אף לצאת ידי חובת "מצת מצווה" במצות של מכונה כרבי שמחה בונים 

משה שמואל גלזנר אב"ד קלויזנבורג, רבי סופר מפרשבורג, המרש"ם מברז'אן, רבי  

מכיון   א.  :אכילת מצת מכונה נימוקי האוסרים  ישעיהו זילברשטיין מוואיטצען.

שאין אדם יוצא ידי חובתו אלא במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם הפסח שנאמר 

ושמרתם את המצות )שו"ע הרב סימן תנג סעיף יד(. צריך ישראל בן דעת להתעסק 

אלא שלדעת  ב. ]=לישה עריכה ואפיה[ לשם מצה )שם סעיף טו(.בעסקים הללו 

המתירים מכיון שהמכונה מופעלת על ידי אדם יוצאים בזה ידי חובת עיסוק 

בלישתה עריכתה ואפייתה. אמנם האוסרים טענו שאין מספיק מה שאדם מפעיל 

אלה   את המכונה כיון שסוף סוף המכונה עצמה אין בה דעת לכוון אין יוצאין במצות

ויכוח  )בליל הסדר שצריך מצה שישראל בן דעת נתעסק בלישתה עריכתה ואפייתה  

והאם זה נפקא מינה  ,זה נגע גם כן בדיון האם המכונה נקראת כחו או כח כחו

המכונות מורכבות מגלגלים רבים, מברגים ושיניים שונות; ואי אפשר  ג. .(לדינא

ועל כן יש חשש שלא ינקו אותה  – שלא ידבקו בהם פירורי בצק ומוכרחים לנקותם 

חששו שמהשמן שבגלגלי המכונה יתיז על העיסה ויגרום  ד. כל צרכה וישאר חמץ.

יכול להרגיש, מה    גרגר חיטה שלא נטחן ואדם   - לפעמים יש בקמח    ה.  לה להחמיץ.

מצוה להשתדל באפיית מצה, ועל ידי המכונה  ו. שאין כן מכונה אינה מרגישה.

תשתכח חביבות המצווה. ולדעת המתירים לא פסקה השתדלות מסביב למצוה 

ההיתר הוא עידוד לרפורמה  ז. כגון ב"מים שלנו", בהשגחה על האפיה וכיו"ב.

ובעת, והרי המצה צריכה להיות המצה יוצאת מר  ח. במסורת היהדות ובשו"ע.

המכונה היא מברזל, ולדעת האוסרים הברזל מחמם  ט. עגולה ולא מרובעת.

הפסד לעניים, שהיו מרוויחים על ידי   י. ומחמיץ; ולדעת המתירים אינו מחמם.

העבודה שנתנה להם באפית המצות. ולדעת המתירים: אפשר להטיל "מס מצות"  

ואסור לנו לשנות מהמקובל מאבותינו.   ,התורה חדש אסור מן יא. עבור העניים.

היו  יב. ולדעת המתירים מה שחידשו האומנים וחכמי הטבע אין מניעה לאמץ.

שאסרו מטעמים כמוסים. וכך למעשה קבלו החסידים בכלל ובפרט את שיטות 

 האוסרים והחמירו בזאת מאוד שלא לאכול אלא אך ורק מצות הנעשות ביד בלבד.

ו של ר' יצחק אלפסי 'מצות מכונה ומצות של יד' בקובץ מחניים וראה עוד במאמר 

 [.חוברת פ
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שאינו יכול לאכול מצות מצוה, ורוצה להמשיך ולהקפיד על מנהג אבותיו, ולא  מי

לאכול מצות לא שרויה, יכול לאכול מצות פריכות ורכות, ועבות עד כעובי אצבע 

]בברייתא דמס' פסחים )פסחים שנאפו תחת השגחה מהודרת ונאפו לפני חג הפסח 

פין פת עבה, ובית הלל מתירין. לו:( מצינו מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל האם או

ומפרשים חז"ל, "וכמה פת עבה? אמר רב הונא: טפח". ורב יוסף חולק על זה. 

להלכה נפסק בשו"ע )או"ח סימן תס סעיף ה(: "אין עושין בפסח פת עבה טפח". 

ומפשטות הסוגיא משמע אולי, שבזמן הגמ' נטו לאפות מצות מאד עבות והיו  

המעלה שבמצות עבות הוא שזה מתקרב לטעם לחם צריכים להגביל את העובי. 

רגיל. אבל מוכרח להיות שמצות עבות אינם דומות כלל למצות שלנו, גם בזה שהן 

רכות כמו לחם, על ידי שמערבבים בעיסה הרבה מים, ואם הם היו עושים אותן 

יבשות כמו המצות שלנו לא היה שייך לאכול אותם בעובי הזה, וגם שלא היה נאפה 

אמנם מאוחר יותר מעיד ב'בית הלל' )יו"ד סימן צז סעיף  ר עד שהיה מתחמץ.בתנו

א. ומובא ב'חק יעקב' או"ח סימן תס ס"ק יג ו'באר היטב' שם ס"ק ח(, על מנהג זמנו:  

"...לחם דק כמו מצות שאופין לפסח שהוא כעובי אצבע כנהוג במצות...". שתי  

א. דעת הראשונים  ות עבות:סיבות אלו, גרמו כנראה לזה שהפסיקו לאפות מצ

המחמירים, שהרי רב יוסף בגמרא שם מקשה על דברי רב הונא, ולפי המסקנא: 

"מאי פת עבה? פת מרובה", "ובחררין דקים קאמר" )רש"י שם(, ומבאר הריטב"א: 

"וכיון דאפיקתיה מטפח ולא אוקמו לן בגמרא שיעורא אחרינא להתירא לית לן  

ידושי ה'שפת אמת' לפסחים וב'ביאור הלכה' למיעבד פת עבה כלל" )ראה בח

לשו"ע שם( ומוסיף הריטב"א להעיד: "וזהו שנהגו העולם לעשות מצה של חובה 

דקה", ומשמע אולי שבזמנן הריטב"א עדיין כן היו המצות של כל ימי הפסח עבות.  

ב. אמנם השו"ע מקיל במצות עבות  ומאוחר יותר הפסיקו להשתמש במצות אלו.

'מגן אברהם' שם ס"ק ד, מיקל עוד יותר: "נראה לי, בדיעבד מותר, דהא עד טפח )וה

כל הפוסקים השמיטוהו אלמא סבירא ליה למסקנא דגמ' דמוקי לה פת מרובה אם 

כן שרי לעשות פת עבה לכן אין לאסור בדיעבד"(, אבל בשו"ע הרב, מביא )שם סעיף 

דין לפי שחום התנור י(: "פחות מטפח אפילו משהו מותר לעשות לכתחלה מעיקר ה

שולט בתוך עוביו כשאין בו טפח . . מכל מקום יש לעיין בתוך עוביה אם נאפית יפה 

ולא נתחמצה שם ואף על פי כן טוב שלא ליקח אותה למצות מצוה", ומוסיף בשו"ע 

הרב )על פי דברי הרמ"א בסעיף ד: "ויש לעשות המצות רקיקין ולא פת עבה כשאר 

ממהרים להחמיץ". אמנם ודאי שאין כוונת הרמ"א למצות  לחם, כי אין הרקיקין 

דקות מאד שהרי כתב בסימן תעה סעיף ה, ובשו"ע הרב סימן תנח סעיף ה: "ונהגו  

לעשות שלש מצות של סדר מעשרון אחד, זכר ללחמי תודה", שהרי שהמצות  

שלהם עדיין היו פי כמה וכמה מהמצות שלנו(: "טוב לעשות המצות רקיקין דקין 



 
 

והכן נתפשט  ן ממהרין להחמיץ כל כך כמו העבות כשעדיין הן חוץ לתנור".שאי

מנהג האשכנזים במדינות מזרח אירופה שלא לאפות מצות עבות. משמע גם, 

שהמצות העבות כאצבע, היו מצות מימיות ורכות, כמו פיתה, אחרת לא היה שייך 

ס"ק ד, אכן הרגיש לאכול אותם בעובי כזה )ה'פרי מגדים' ב'אשל אברהם' סימן תס  

בזה, ואחרי שהעתיק את דברי ה'בית הילל' הוסיף: "והיינו במצות שעושין 

לטוחנם", כי במצות הרגילות לא שייך לאכול אותם כשהם בעובי כאצבע. ולכאורה 

מסתבר, שמצות אלו היו מימיות ורכות, וכבפנים(. והמשיכו לעשות אותן עבות 

ם. וכך נוהגים בקהילות התימנים מאז ועד קצת, כדי שיקבלו טעם שקרוב לטעם לח

(: 19היום הזה, ראה ב'הליכות תימן' )הרב יוסף קאפח, ירושלים תשכ"ג, עמוד 

המצות   פסח נעשה דק רך טעים וערב, כראוי לכבוד חג קדוש כזה".-של-"לחם 

העבות עד כטפח וגם המצות העבות רק כאצבע, שנעשו מבצק מימי ביותר, לא 

מח בתוכו, ולכן גם לא מצינו שהפוסקים מתקופות הללו יעסקו איפשר היוותרות ק

בסוגיית ה'מצה שרויה' כבדרונו, שהרי אם ברור שלא נשאר קמח עכב הרטיבות  

של הבצק בגלל כמות המים הרבה, הרי שאין בעיית שרויה, שהרי העיסה לחה מאד 

חות מים וקל ללוש אותו כמו שצריך, משאין כן המצות הדקות שבדורנו שיש בהם פ

ויותר קשות )הרב מנחם מענדל אייזנברג בקונטרס "מצות מכונה החדישות לאור 

עד לפני כמאתים וחמישים שנה אכלו בכל תפוצות ישראל מצות אלו,  ההלכה"(.

חוץ מקהילות תימן שממשיכים גם בזממנו, מאז ימי שבתם בגולה לאפות 'כל יום' 

לם מצות רכות במשך כל החג. מצות טריות עבור אותו היום. לפיכך אכלו אצ

לעומתם, במרבית ארצות עדות המזרח שגם אכלו מצות רכות, השתדלו להכין 

מצות רכות כמה שעות לפני ליל הסדר, ואילו לשאר החג הכינו מצות יבשות. הם 

הקפידו להכין את כל המצות לפני הפסח, משום חשש חימוץ ופירורי חמץ בתוך 

הסדר ניתן היה לעשות לפני פסח ועדיין לשמור הפסח, אך את המצות עבור ליל 

על טריותן כיוון שנעשו כמה שעות לפני כניסת החג, מה שאין כן המצות העבות  

לא יכלו לשמור עד אחרון של פסח, מכיון שהמצה היתה מתעפשט )כפה”ח סימן 

מוכח ממקורות רבים בהלכה, שגם בקרב יהודי אשכנז אכלו מצות   תס ס"ק מד(.

"המנהג לעשותן כעובי  -בית הלל יו"ד סימן צז; באר היטב בסימן תס  רכות אלו:

אצבע"; חק יעקב סימן תסא ס"ק י; בשערי תשובה מביא בשם נודע ביהודה )תנינא  

או"ח סמן פ( "במצות העבות, כאשר נצתננה שוב אי אפשר להבחין אם חוטין 

על הגדה של  וראה ב"מנחת אשר" נמשכין, בעינן שיקרמו פניה משתי הצדדין".

פסח )חלק התשובות סימן טו( שהוכיח מפוסקי אשכנז: טור, רמ"א, חק יעקב, חתם 

סופר, שודאי בזמנם אכלו מצות רכות ולא יבשות, ולכן מוצאים בדבריהם שבליל 

הסדר, נותנים מפרוסת המצה האמצעית כזית לכל המסובין. נראה ששלוש המצות 



 
 

רמ"א )או"ח סימן תעה סעיף ז(: "ונהגו   הספיקו לכל המסובין לכל כזיתי המצוה.

נמצא שכל מצה היתה  -לעשות שלש מצות של סדר מעשרון, זכר ללחמי תודה" 

לפחות כארבע מאות גרם, בעוד שמשקלה של מצת יד יבשה בימנו הוא שישים עד 

שמונים גרם, ובהכרח שהיו רכות דאם היו קשות אי אפשר לאוכלן. עם זאת נראה 

ינו מצות רכות בקרב יהודי אשכנז. כלומר, המצות הקשות  כי כבר אז לא הכ

והיבשות והדקות נוצרו לא מתוך חומרה לחשש כל שהוא, אלא בשל האפיה 

באותם ימים לא היה  בכמות רבה לכלל הציבור, שהתחילה זמן רב לפני חג הפסח.

ניתן לשמור על טריות המצות הרכות, כי לא היה בזמנם מקפיא, ולכן אפו את  

ת דקות ויבשות מבעוד מועד, וכך הם נשמרו לאורך זמן. ובשל כך, הנהיגו  המצו

גדולי ישראל, לאפות קודם החג מצות בפחות מים, שיהיו יותר קשות ויחזיקו מעמד 

כל ימי הפסח. מצות אלו היו קשות ועבות יחסית לזמנינו, מכיון שהיה קשה לרדדן 

מישים שנה את המצות שנאפות עד שיהיו דקות ביותר, לכן המציאו לפני כמאה וח

על ידי רידוד במכונה ידנית וכלה בניקוב ואפיה שנעשה על ידי אנשים במהירות 

עם התפתחות הטכנולוגיה בימנו, ניתן להכין מצות רכות לא רק בערב  ובנקיות.

פסח, אלא ישנה אפשרות להכין 'לפני החג' כמות מספקת לכל החג, ולשמר אותן 

פיתות. ואכן, ישנם כיום מאפיות האופות מצות רכות  במקפיא, כמו שמקפיאים 

ומוכרים אותם קפואות, ובהכשר מהודר של רבנים מעדות המזרח. על אף שבדורות 

שעברו, בדרך כלל מצות אלו היו נאכלות רק בליל הסדר אבל כיום הם אוכלים מזה  

ף שכך עם זאת, רוב רבני קהילות אשכנז נמנעים מלהתיר מצות אלו, על א  כל החג.

גם נהגו במזרח אירופה עד לפני כמה דורות, ומתירים רק בשעת הצורך כגון לזקנים 

 או חולים שאכילת המצות הקשות קשה עליהם, משום חשש לשנות ממנהג אבותם.

היהודים בארץ תימן נהגו במשך כל ימי שבתם בגולה לאפות מצות דקות ורכות 

יום. הנוסע הרב יעקב ספיר מעדת -בערב החג לליל הסדר ובימי החג לצורכי היום 

הפרושים בירושלים שהה בתימן בשנת תרי"ט. וכתב בספרו "אבן ספיר" )פח:( 

שבשהותו בפסח בצנעא הוא שאל את הרב יחיא קארה, בנו של הרב יוסף, על 

כשרותן של מצות תימן: "שאלתיו על המצות ועל הסדר. אל תשית לבך )אמר לי(, 

בכל יום כמנהג אבותינו. אל תדאג על הכשרות, אם  אכול אתנו מצה חמה הנאפית

אינם יבשות וישנות שלשים יום קודם הפסח? כבר קדמוך חכמים מירושלם וראו כי 

נשינו זריזות הנה ומהירות מאד בכשרות המצות. יום יום נאכל מצה חמה ונקיה 

 ואין עונג יום טוב אלא בפת חמה. שאלתי 'הנכון לסמוך על נשים במילתא דאית

בי')ה( טרחא יתירתא )בדבר שיש בו טורח הרבה( ובאיסור חמץ במשהו? ושמרתם 

את המצות כתיב'. 'הנח לנו ולמנהג אבותינו, גם אנחנו מהדרין ומדקדקין ושומרין 

את המצות ואל תצדק הרבה'. ונתן לי שלשה מצות רכות ונקיות אשר עשה בביתו  



 
 

ותוכל לברך עליהם על אכילת להסדר, ואמר לי: 'אלה מצה שמורה מתבואה ישנה  

מצה. כי בשנה הזאת רוב המצות אינם שמורים משעת קצירה )כי הרעב חזק בארץ 

ולקחו מאשר מצאו(, ואצלינו הלכה פסוקה שאין לברך על אכילת מצה על מצה 

שאינה משומרת' )אשר היה בעיני כתורה חדשה(. ויען ידעתי את האיש מאז כי ידיו 

כמה נתתי אימון לדבריו ואמרתי טוב, יום טוב נדבר. רב לו בתורה ביראה ובח

דבר נוסף הוא מביא )קא:(, על המנהג בתימן לברך על  קבלתי המצות והלכתי".

'אכילת מצה' אך ורק על 'מצה משומרת משעת קצירה', וכתב שהוא ראה דיון 

בעניין זה בהרחבה בספרו של הרב יחיא צאלח, שמנהג יהודי תימן הוא כדעת 

)שו"ת פעולת צדיק לרבי יחיא צאלח ח"ב סימן קלה(.  בליל הסדר התארח   הרמב"ם 

הרב יעקב ספיר בביתו של יוסף תירי, הוא התפעל מנוסח ההגדה ומאופן קריאתה 

ומן הקשר האישי שלו עם בני המשפחה המארחת. על נוסח הקידוש העיר: "בנוסח  

ח קדמון הוא ומליצת הקידוש יש להם פיוט ארוך נחמד, וכל רואיהו יעיד כי נוס

אנשי כנסת הגדולה על לשונו" )פט.(. בעניין זה כוונתו לפיוט הפותח במילים 

"תרומה הבדילנו מכל עם", המצוי גם בסידורו של רבי סעדיה גאון. ועל המצות כתב  

 )פט:( "גם המצה ערבה לי, חם רך ונקי, וכן בכל ימי החג"[.

 

 מיץ ענבים 

ארבע כוסות כוסות, הרי שיכול לשתות מיץ ענבים לאין באפשרותו להשיג יין לד' 

]אמרו חז"ל )פסחים קח:( שכדי לקיים את המצווה בשלמות, יש למזוג )למהול( את 

היין של ארבע הכוסות במים, שאם לא כן יהיה היין כבד ויגרום לשכרות. ואף שגם 

המצווה לשתות את היין בדרך חירות, היינו   –יין כזה משמח על ידי האלכוהול שבו  

להרשות לעצמם לשתות את היין כדרך אנשים עשירים שזמנם בידם ויכולים 

הטעים ביותר ולשקוד על מזיגתו כראוי, כך שישמח ולא ישכר. בזמננו היינות פחות  

חזקים ואין הכרח למוזגם, וכשיש צורך למוזגם במים, כבר ימזגום ביקב, לכן אין 

מצווה למזוג כיום את היין )משנ"ב סימן תעב ס"ק כט( ויש שנוהגים גם בזמננו להדר 

פיכך, ההידור שנועד להביע את חירותנו, מתקיים בזמננו על ידי שתיית יין בזה. ל

ר, שעל ידו מתעוררת הרגשת השמחה, השחרור והחירות.  משובח שיש בכוחו לשכ 

אמנם צריך להזהר שהיין לא יהיה חזק מדי ויגרום לכך שלא נוכל להתרכז באמירת 

בע כוסות של יין באופן ההגדה ובקיום מצוות ליל הסדר, לפיכך צריך לשתות אר 

כזה שהיין ישמח ולא יעייף או ישכר. ומי שחושש שאם ישתה כוס מלאה של יין 

רגיל לא יוכל להתרכז כראוי באמירת ההגדה, יערב את יינו במיץ ענבים, ועל ידי 

ר ומאידך יוכל לקיים את כל מצוות ליל הסדר כראוי. ומי   כך מחד, ישתה יין משכ 

יש בו אפילו מעט אלכוהול, יכול לצאת בשתיית מיץ ענבים. שקשה לו לשתות יין ש



 
 

פרק ז הלכה ט, ובשו"ע הרב סימן תעב סעיף יז,  הלכות חמץ ומצהוראה ברמב"ם 

  -ששתיית הד' כוסות תהא עריבה, ובודאי מיץ ענבים ערב ביותר לרובא דאינשי 

אויערבך הגרש''ז . עמוד קצהלכות פסח מקראי קודש פסח ח"ב סימן לה; חוט שני 

עובר תהליך שמונע ממנו  , , שמיץ ענבים סובר ד( סימן  אח"מנחת שלמה שו"ת )

לתסוס רק בסוף תהליך הייצור, ויש זמן בו הוא ראוי להיות משקה אלכוהולי, משום 

ולכן נראה, '': כך ברכתו תהיה בורא פרי הגפן, ויהיה אפשר לקדש עליו, ובלשונו

שר דתו לא חזי )= יותר לא ראוי( לתסוס דאף שמיץ ענבים מבושל או מפוסטר אפ

ולהיות ממש יין, מכל מקום כיוון דמיד כשנסחט כבר חל עליו שם יין לענין קידוש 

וברכה... לכן שפיר )= בהחלט( נשאר בברכת הגפן שהיה עליו קודם, כיוון שגם 

כדברי הגרש''ז אויערבך פסקו להלכה רוב הפוסקים,  ''. עכשיו הוא טוב לשתיה

שו"ת שבט יד(,  סימן    חח"מנחת יצחק )שו"ת  קנח(,  סיצן    א)ח"הר צבי  שו"ת  הם  וביני

לה( ועוד. לכאורה, כמו שאפשר סימן  ב)ח"יחווה דעת שו"ת נח(, סימן  טהלוי )ח"

להשתמש במיץ ענבים לקידוש, כך יהיה אפשר להשתמש במיץ ענבים בשתיית 

, התחשב בשיקול נוסףארבע הכוסות, אך כפי שנראה בשתיית ארבע הכוסות יש ל

( שמסבים בליל הסדר כדי להראות שאנו בני  :פסחים )קט בדברי הגמ' פי שראינוכ

חורין. דבר נוסף שעושים כדי להראות דבר זה, הוא שתיית יין, דבר שנמנע מעבדים 

ג(, שצריך   מןהאגרות משה )הגדת קול דודי סיומטעם זה סובר  א.    .ומסמל בני חורין

דווקא, מכיוון שרק כאשר שותים יין שיש בו אלכוהול, זה  לכתחילה לשתות יין

רמג(. כמו כן,  סימן  ב)ח"תשובות והנהגות בנחשב שתייה שיש בה חירות וכך כתב 

יין(, בתוך מצוות שתיית ארבע כוסות   ד''ה :בתוספות בפסחים )קח באכפי שמו

לה( שמקיימים סימן  ב)ח"מקראי קודש בכלולה החובה לשמוח ביום טוב, וכתב 

האגרות שיטת ב. חלק מהפוסקים חלקו על . מצווה זו, רק כאשר שותים יין משכר

גם במיץ  ת ד' כוסות  שאפשר לצאת לכתחילה ידי חובוסוברים  ,  מקראי קודשמשה ו

  בח"תשובות והנהגות שו"ת )מובאים ב מבריסקהחזון איש והגרי''ז  ענבים, ובניהם 

לכתחילה עדיף , רמג(. לכן כפי שכתב בתשובות והנהגות )ח"ב סימן רמג(סימן 

כדי לצאת ידי חובה לכל הדעות )או לערבב יין ומיץ ענבים(. שתות יין לד' כוסות, ל

על הדעות שמתירות   אך במידה וקשה לאדם לשתות יין, אז בוודאי שאפשר לסמוך 

שהגרי"ז סולובייצ'יק  (ח"ב סימן רמג)וראה בתשובות והנהגות  לשתות מיץ ענבים.

מבריסק והרה"ג דוב בעריש וויידענפעלד גאב"ד טשיבין שתו מיץ ענבים לארבע 

בשם הגרח"ק, שאף החזו"א שתה   25כוסות; סידור פסח כהלכתו ח"ב פרק ג הערה  

הלכה, עמוד צ. על פי שיטות הפוסקים, שיוצאים  לארבע כוסות מיץ ענבים; שערי

ידי חובה ביין כזה; נשמת אברהם או"ח ח"ד סימן תעב ס"ק א; דעת יהודה; שערים 

מצויינים בהלכה סימן קיח ס"ק א; חזון עובדיה ח"ב עמוד קכה; שלמי מועד פרק 



 
 

; נטעי גבריאל פרק עא הערה ט, שכן 75עח; הליכות שלמה פסח עמוד לג הערה 

]הגרש"ז אויערבך הו"ד בשלמי ונכון לערב במיץ ענבים יין  ורה הגאון מצעהלים[.ה

 .מועד פרק עח; קונטרס מבית הלוי בשם הגר"ש ואזנר[

 

 קטניות

 חולה שאין בו סכנה המקפיד כמנהג אבותיו לא לאכול קטניות בפסח  -מאכל קטניות  

הנוצר מחמשת מיני  חמץ  חמץ שאסרה התורה הוא    -]איסור אכילת קטניות בפסח  

דגן, שהם: חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון. אבל מינים אחרים, כאורז 

ודוחן, אף אם יתפחו, אין חימוצם שווה לחימוץ של חמשת מיני דגן, ומותר לאוכלם 

אורז כדין חמשת מיני דגן, ואף החימוץ  בפסח. ואמנם דעת רבי יוחנן בן נורי, שדין 

שבו אסור מהתורה. אבל דעת שאר חכמי ישראל שאף אם יתפח, מותר לאוכלו 

, על רבא, שהיה אוכל אורז בליל הסדר )פסחים קיד:(  ובאבפסח )פסחים לה.(. וכן מ

. אולם בתקופת הראשונים וכן הוא ברמב"ם הלכות חמץ ומצה )פרק ה הלכה א(

ת שנה( החלו במדינות אשכנז להחמיר שלא לאכול קטניות.  )לפני כשבע מאו

הסמ"ק )מצווה רכג, בהגהות( כותב: "ומורי רבי יחיאל היה נוהג לאכול בפסח פול  

הלבן שנקרא פוייש, וגם היה אומר כן בשם גדולים... מיהו קשה הדבר מאוד להתיר 

אל מפריס היה דבר שנוהגין בו העולם איסור מימי חכמים הקדמונים...". רבי יחי

מתיר קטניות באופנים מסוימים, אבל הסמ"ק כותב שקשה להקל בכך, נגד מנהג  

קדום )משמע, שהמנהג הוא קדום יותר. עיין בכך בערוך השלחן, סימן תנג(. גם  

האור זרוע כותב שרבו ר' יהודה מפריס היה אוכל קטניות בפסח, וכך מסיק האור 

א לאכול קטניות הוא מנהג טעות: "המנהג זרוע למעשה. לכן הוא כותב שהמנהג של

שנהגו אבותינו, מחמת טעות". היעב"ץ )מור וקציעה, סימן תנג( ניסה לבטל את  

המנהג, וכתב שאביו החכם צבי הצטער מאוד על המנהג: "ומעידני על אבי מורי  

הגאון זצ"ל, כמה צער נצטער אותו צדיק על זאת... על כן אני אומר, המבטל מנהג  

ניעת אכילת קטניות, יהי חלקי עמו. הלוואי יסכימו עמדי גדולי הדור...". זה של מ

אולם, דברים אלו לא התקבלו, והפוסקים נקטו כשיטתו של המהרי"ל )ספר מהרי"ל 

)מנהגים( הלכות מאכלות אסורות בפסח ד"ה ]טז[ קטנית(: "קטנית כל מיניהן, אמר 

מיצין כי אם חמשת המינין, מהר"ש דגזרינן שלא לבשלן בפסח אף על פי שלא מח

חטין, ושעורה, כוסמין, שיבולת שועל, ושיפון, מכל מקום גזרו כל מיני קטנית אטו 

המה. ואל יאמר אדם כיון שאין אסור מדאורייתא אין לחוש, דכל דגזרו רבנן העובר 

עליו חייב מיתה ועובר על לא תסור מן הדבר אשר יורוך". על דברים אלו כתב הבית 

מן תנג(: "לית דחש לדברים הללו זולתי האשכנזים". וכן כתב גם הרמ"א יוסף )סי

. על אף שהיו כמה מגדולי )בדרכי משה(: "ואנו בני האשכנזים נהגנו להחמיר"



 
 

הפוסקים שכתבו נגד חומרה זו, עם כל זאת נתפשט החומרא ברוב תפוצות ישראל 

מאמר מנחת קנאות;    בתוקף גמור )רמ"א או"ח סימן תנג סעיף א; שו"ת מהר"ץ חיות

שו"ת חתם סופר או"ח סימן קכב; שו"ת צמח צדק או"ח סימן נו(. ונוהגים בחומרא 

זו, גם בערב פסח, אחר זמן איסור אכילת חמץ, וגם באחרון של פסח לתושבי חוץ  

לארץ )חוק יעקב סימן תעא ס"ק ב; שו"ת מהרש"ם בדע"ת סימן תנג; שו"ת שבה"ל 

טעמים עיקריים נתנו   ן תנג סעיף ג, משנ"ב ס"ק ו(. ג'ח"ג סימן לא; שו"ע הרב סימ

טעם א: הואיל ונוהגים לבשל קטניות כמיני דגן בקדרה, יש חשש שאם  למנהג זה:

טעם ב; כיוון שגם ממיני קטניות  .  יבשלו אורז יטעו ויבשלו גם גריסים ושאר מיני דגן

ם מאכלים רגילים לעשות קמח, יש חשש שמא עמי הארץ שיראו שמבשלים ואופי

מקמח של קטניות בלא שנזהרים מחימוץ, יטעו ויבשלו או יאפו קמח של מיני דגן  

ויחמיץ בידם. ואף שבתקופת הגמ' לא חששו לזה האמוראים, זהו מפני שהמסורת 

היתה ברורה ויציבה, אבל עקב הגלויות והטילטולים התגבר החשש שבין עמי 

מה מותר, ומתוך שיאכלו קטניות  הארץ יהיו יהודים שלא ידעו מה בדיוק אסור ו 

טעם ג: מפני הדמיון שבין מיני דגן . יטעו ויאכלו מיני דגן בלא זהירות מחימוץ

וקטניות, שהם גרגירים שנאספים ונשמרים באותם המחסנים לתקופות ארוכות 

יחסית, יש חשש שמא יתערבו במיני הקטניות גרגירים של חיטים ושעורים, 

יצו החיטים המעורבות בהן. ואף היום חשש זה קיים, וכשיבשלו את הקטניות יחמ

ובפועל כשבודקים מיני קטניות מוצאים בתוכם מיני דגן. עירוב זה נובע גם מפני  

כדי שלא לפגוע  ר כך שבאותם השדות רגילים לגדל מספר שנים מיני דגן, ואח

ל  בשדות מגדלים בהם מיני קטניות. שאם יגדלו באותו השדה שנים רבות מין גידו

אחד, השדה הולך ומאבד את כוחו, ואילו בהחלפת הגידולים השדה מבריא 

ומתחדש. אלא שתמיד נשארים עדיין בשדות מיני זרעים מהגידול הקודם, ולכן אם 

כוסברא או חילבה, בין הכוסברא והחילבה יצמחו   ך כר גידלו בתחילה חיטים ואח

טים ושעורים. ופעמים שאין גם חיטים, וכך בין גרגירי הקטניות מעורבים גרגירי חי

בגרגירי הקטניות פי שישים יותר מגרגירי הדגן, כפי שנבדק והוכח. בעייה זו קיימת  

)ריטב"א פסחים לה.; טור או"ח סימן תנג;    באותם המינים הדומים בגודלם למיני דגן

זה הם:  ר מינים הכלולים באיסו; תרומת הדשן סימן קיג(. הגהות הסמ"ק סימן רכב

, דוחן, דורא, חומוס,  , במיהפלפה, אספסת, אפונה, אמרנט, בוטנים אורז, אל

חילבה, חמניות )גרעינים שחורים(, חרדל, כוסמת )גרצ'קע, גריקא, ולא כוסמין 

שהם מין דגן(, כמון, כרשינה, לוביה, לוף, סויה, ספיר, עדשים, פול, פלסילוס 

קנבוס, קצח, רוביה, קטנית, קימל, קינואה, צ'יה, )תורמוס צהוב(, פרג, פשתן, 

, תורמוס, תירס, תילתן, תמרינד )שו"ע הרב סימן תנג סעיף ג( שעועית, שומשום

אבקת אפיה, אבקת מרק,  -  הודי. דוגמאות למאכלים שעלולים להכיל קטניות



 
 

גלידה, חטיפים, חלבה, חמאת בוטנים, טחינה, ליקר, מיונז, מיצים, ממרח שוקולד, 

קורנפלקס וקורנפלור המופקים  ,מרגרינה, נקניק ממתקים, ממתיקים מלאכותיים,

מתירס ופריכיות אורז, שוקולד. זעפרן שנקרא בעבר כרכום אסור, וכורכום מותר 

החרדל והפשתן אינם מין קטניות, אלא שנהגו  .ח(סעיף  תסזאו"ח סימן )רמ"א 

)ט"ז סימן תנג ס"ק א, שו"ע   לאוסרם מפני שהם גדלים בשרביטים כדוגמת הקטניות

כוסמת )קאשע( הוא מין קטניות ונקרא  .(ה ק"תסד סמן סי הרב סעיף ד; משנ"ב

סעיף   בלשון הפוסקים טטרק"י )שו"ת מהר"ם מלובלין סימן עח; שו"ע הרב סימן תנג

מהר"ם מלובלין ג(. תירס, גדולי האחרונים הסכימו שהוא מן קטניות ודומה לאורז )

, שו"ע פרמ"ג סימן תנג משב"ז ס"ק א; שו"ת חתם סופר או"ח סימן קכא; סימן עח

עיה"ק ירושלים בלגבי בוטנים נחלקו המנהגים. הרב סעיף ג, משנ"ב ס"ק ד(. 

מקראי שו"ת חלקת יעקב ח"א סימן צז;  נמנעו מלאוכלם )באירופה  ובמקומות רבים  

(. בליטא נהגו לאוכלם. ומי שאינו  ; שו"ת מלמד להועיל סימן פחססימן  בח"קודש 

סימן   גח"אג"מ או"ח שו"ת יודע אם נהגו במשפחתו להחמיר בהם, רשאי לאוכלם )

. סויה, המנהג המקובל, שסויה נחשב כקטניות, אך יש מקום לומר שהוא שווה סג(

כיון שלא היה הסויה מצויה בזמן שגזרו על הקטניות. עלי תה אינם בכלל  לבוטנים,

קפה, אינו בכלל קטניות, וכן נתפשט  .(ב סימן ה"שו"ת שבות יעקב חקטניות )

פרמ"ג סימן  המנהג ברוב תפוצות ישראל לשתות קפה, על אף שהיו שהחמירו בזה )

תשובה סימן תנג ס"ק א;  ; טוב עין מבעל החיד"א סימן יח; שערי תנג משב"ז ס"ק א

 דפרמ"ג סימן תנשו"ת שבות יעקב ח"ב סימן ה(, תפוחי אדמה אינם בכלל קטניות )

האריך אדמ"ו הה"ג נר"ו  וז"ל:    שו"ת שאילת יעב"ץ ח"ב סימן קמז )ד( ; משב"ז ס"ק א

ע"ד מיני קטניות לבטל המנהג. ותמיהני על כל גאוני הדור אשר היו לפנינו שלא 

הזה לבטל מנהג ממש שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בו. ולא  שמו אל לבם לדבר 

עוד שהיו מוסיפין. ואסרו כמה מינים מפני שדומין לקטניות כמו חרדל, וכמון 

שנקרא קימל וגם עניס, ואפילו השמנים שנעשו מדברים ההם כמו )ריב איל( 

רש זצ"ל החמירו. ודכירנא כד הוינא טליא והיה אב"ד ור"מ פה הגאון מו"ה צבי הי

שהחמיר מאוד אפילו בפול המצרי ירוקים שנכבשו במלח בעודן לחין. והזרע, רצונו 

לומר פול הלבן עדיין לא נראה בהם, ואסרן לאכלן בפסח. כך שמעתי אז ולא זכיתי 

לשאלו בעת ההיא, כי הייתי צעיר לימים. ובהיותי במנהיים רצו לאסור הפרי הארץ 

)תפוחי אדמה( מפני שעושין מהם קמח. ואני  שקורין ערד עפפל או קארטופלין 

עמדתי כנגדם, ביודעי שאין הצבור יכולין לעמוד בזולתם, והוא מאכל עניים, וראיתי 

המעשה כמה פעמים שבני הכפרים האכילו אותם לבני ביתם מאין להם לחם ומזון  

די, ונצחתי אותם על ידי אנשי הקהל שם שצוו על המורה שלא יאסור דבר חדש מה 

לא אסרו הרבנים שישבו שם על כיסא הוראה, כי לא היה בעת ההיא אב"ד שם, ש



 
 

כי הר"מ מקלויז הרב מו"ה מענדל יאנקוי ז"ל היה שם למורה. ומה טוב אם יסכימו 

כל חכמי הדור לדעת אחת, ומסופקני אם יבוא הדבר פעם אחת על מכונו בדור הזה 

; ידוע בשם הדברי חיים י תורהשגברה הקנאה, ויראים יותר מן המנהגים כמפני גופ

מצאנז, שאמר, דפלא על החיי אדם שקרא ספרו בשם חיי אדם, ובפסח עיקר חיי 

אדם הוא התפוח אדמה; הגה"ק בעל התפארת שלמה מרדומסק, הו"ד באהל 

שלמה דף לה, שצריכים ליתן הודאה על שלא היה בזמן הגאונים תפוחי אדמה, כי 

, היו אוסרים אותו לפסח, מחמת גזירת קטניות,  אילו היה מאכל זה בימי הגאונים 

קמח תפוחי אדמה מותר בפסח. ואין לטעון משום שאפשר לעשות ממנו קמח(. 

שעל פי מנהג איסור קטניות יש לאסור כל דבר שעושים ממנו קמח, מפני שרק מה 

)נשמת אדם כלל קל  שגדולי אשכנז הראשונים נהגו לאסור בפועל כלול במנהג

יוון שתפוחי אדמה לא היו אז באירופה אינם בכלל האיסור )שו"ת אג"מ  , וכסימן כ(

כמה קהילות  ישנם אמנם (. כח מןשו"ת דברי מלכיאל ח"א סי ; או"ח ח"ג סימן סג 

, משום  (ריז ודמנהג ישראל תורה עמשלא משתמשים בקמח תפוחי אדמה )

שלמי ) שעלולים לבוא להחליף בשאר קמחים. וכן החמיר הגרש"ז אויערבך בביתו

ויש שהחמירו שלא לקנות קמח תפוח אדמה אלא לעשות בבית  (, מועד עמ' תיב

וכיום שהקמח (.  נד אות המן  שו"ת גנזי יוסף סי;  קכד  מןשו"ת ערוגת הבושם או"ח סי)

במפעלים מיוחדים לפסח, נתפשט מהודר תפוחי אדמה מיוצר תחת פיקוח והכשר 

; טז מןבאר צבי סי; שו"ת קכד מןשו"ת לבוש מרדכי סי)בהרבה מקומות להקל 

הם ש וןכישלא להשתמש בהם, קינואה, יש מחמירים (. קיזמן פרקסתא דעניא סיא

דומים למיני קטניות. ויש מקילים מפני שמנהג האיסור לא חל עליהם, הואיל ורק 

כלם. בנוסף לכך, גרגיריהם קטנים בהרבה ממיני דגן, כך בדור האחרון החלו לאו

שניתן להבחין ביניהם בקלות. למעשה, המחמיר תבוא עליו ברכה, והמיקל יש לו  

קיים   שמן קנולה,)אף לגבי    ,שמן כותנה.  על מה לסמוך, ובתנאי שיברור אותם היטב

מותר ו  תנחלקו הפוסקים, יש שהתירוהו וסברו שאינו בכלל קטניו( אותו הנדון

וכן שמע בשם   . )מקראי קודש ח"ב סימן ס אות ב  פסח אם נעשה בזהירותשימוש בל

שבשנת תרפ"ז הביא, ובהערות שם  ,הגר"ח סולביציק מבריסק שהתירו לפסח

; שו"ת  סג מן  אגרות משה או"ח ח"ג סי  ; שו"תפרסם הביד"צ הכשר על שמן צמר גפן

כיון דודאי  ,הגים היתר בשמן זיתקצו נוטה להתיר לאותן הנוימן סח"ב דברי יציב 

וכיון שכל עיקר האיסור בשמן (. לא חמיר מאיסור דרבנן וספיקא דרבנן לקולא

קטניות לא מילתא ברירא היא ויש מן האחרונים שהקילו בזה, וכך דעת המהרש"ם 

אף שנהגו בזה איסור וקפג( והגרי"א מקובנה )באר יצחק או"ח סימן י"א(,    מן)ח"א סי

א( כשיש ספק וסברא עיף סימן תנג סאו"ח ת דברי התה"ד והרמ"א )פי פשטול ע 

שמן להשתמש בולעומת זאת יש שאסרו  להתיר מין מסויים ודאי יש להקל טפי.



 
 

עוד  . וראהלהחמיר מלאכול , ישקלח סעיף בימן מנחת יצחק ח"ג ס )שו"תכותנה 

; הגרש"ז יחמן  חשב האפוד ח"ב סי;  מנחת פתים   פר מס  בשם   ,בח"ד סימן קיד אות ג

המנהג להחמיר ולא להשתמש  -ד אות יז רק הליכות שלמה פאוירבאך, הו"ד ב

בהגדרת קטניות  ראה עוד ו .בשמן כותנה בפסח כדין שאר קטניות ועי"ש בהערה

ה. אמנם למעשה גם אם אין הכותנה ממהות -דסעיף תנג  מןסי  הרב ע "וכו' בשו

השו"ע הרב שם הזרעונים, וכבר כתב  קיים חשש של גרגירי דגן ביןעדיין קטניות, 

ו : " כל מיני זרעים המותרים בפסח צריכין בדיקה רבה… לברור מהם גרעיני   בסעיף

שאסר  ד קלח סעיףימן מנחת יצחק ח"ג ס בראה )דגן שדרכם להימצא ביניהם" 

, מותר לו לאכול קטניות, אם הוא צריך לזה ([זה משום האי טעמאלהשתמש בשמן 

נג ס"ק ז. בעניין אורז כתב בשו"ת מעשה אליהו )אליהו סלימאן מני(,  ]משנ”ב סימן ת

סימן רפא, שבעניין מי שיש לו מיחוש, שמותר לו לאכול אורז בפסח, אף על פי  

שבאותה עיר נוהגים שאין אוכלים אורז בפסח, ולא צריך התרה על ביטול מנהגו  

תנג ס"ק ז( וכן ערוה”ש   לעת עתה. החיי אדם )סימן קכז סעיף א( הו"ד במשנ”ב )סימן

)סימן תנג סעיף ה( הביאו שלכתחילה קבלו עליהם שאם יהיה שנת בצורת חס 

וחלילה שהעניים רעבים ללחם אז כל חכמי העיר וכו' מתירים לאכול קטניות בפסח 

זה, ואין לנו עני יותר גדול מאסיר זה לענין קטניות. ובנשמת אדם )סימן כ( מביא  

גדול באשכנז והושיבו בית דין והתירו בולבעס וגם התירו שבשנת תקל"א היה רעב 

קטניות, וכן מהר"מ פאדווה )סימן מח( נשאל על אכילת שעועית בפסח בשעת 

הדחק, והוא מסיק להיתר בשעת הדחק גם לעשירים, משום שסובר שכל תקנה 

שתיקנו חכמים, יש כח ביד חכמי הדור לשנותה כפי הצורך. אמנם בשו"ת דברי 

)ח"א סימן כח( מובא "באשר בשנה זו תר"מ היוקר יאמיר וגם קשה להשיג   מלכיאל

תפוחי אדמה ולזה התירו בכמה מקומות לאכול קטניות בפסח וגם בקשוני להתיר 

להם" והוא מתיר להם בשעת הדחק על יסוד אחר: "נדרי אונסים מותרים", ואם כן 

עם זה ההיתר הוא רק קבלת מנהג שהוא מתורת נדר, לא חמור מנדר עצמו, ולפי ט

לעניים שסובלים דוחק ולא לעשירים )הוא חולק על היסוד של המהר"מ פאדווה(. 

ומסופר שבימי מלחמת קרים נכריסו חיילים יהודים לצבא הרוסי, והקהילות  

היהודיות ברוסיה דאגו לספק לאותם חיילים מזון כשר בכל מהלך המלחמה. לפני 

התיר את הקטניות בגלל המצב. הנצי"ב  פסח נשאלו פוסקי הדור האם אפשר ל

מוולוז'ין, פסק שיש להתיר ולהקל בקטניות. ומשנשאל האם ההיתר הוא לחיילים 

ואילו את החיילים היהודים  - היהודים, ענה: "אנחנו )הבעלבתי"ם( נאכל קטניות 

נאכיל רק אוכל שאינו מכיל קטניות". ועיין במהר"ץ חיות )במנחת קנאות(, ובשו"ת  

אדרבה ]ואין הוא צריך לעשות התרת נדרים בשל כך  מאהבה )סימן רנט([תשובה 

שו''ת חשב האפוד ח''ב סימן נא על פי הדגל  -עדיף שלא לעשות התרת נדרים 



 
 

ובידות נדרים )ס"ק ג(, שאם צריך מרבבה בגליון השו"ע )יו"ד סימן ריד ס"ק ב( 

ואדרבה באופן לאכול מחמת חולי או אונס לפי שעה אין צריך התרת נדרים, 

שמצפה לחזור למנהגו אז מוטב שלא להתיר נדרו כדי שכשיעבור הסיבה יצטרך 

לחזור למנהגו הקודם עיי"ש, ומותר לו כעת לאכול שבמצב זה לעולם לא קיבל עליו 

אך צריך שיהיה לקטניות הכשר מיוחד החומרא )בשם הרה"ג ר' אשר עקשטיין([. 

 ]משנ”ב סימן תנג ס"ק ז[.  ונבדק לפני החג, לפסח, דהיינו שיהיה נקי מחמץ

חולה שהתירו לו לאכול קטניות, אם יש לו אפשרות לבחור את מאכלו, עדיף 

]חיי אדם סימן שיאכל שאר קטניות חוץ מאורז דוחן וכוסמת, שדומים יותר למיני דגן  

 קכז סעיף א; משנ”ב סימן תנג ס"ק ז; שו"ת מכתם לדוד סימן כ[.

 

ולא יכניס את   חליטה,  –לכתחילה כדאי להכניס את הקטניות לתוך מים רותחים  

]שו"ת חת"ס חאו"ח סימן  הקטניות למים קרים ואז ירתיחם או שיבשלם במי פירות 

קכב; שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סימן רמא; חיי אדם סימן קכז סעיף ו; שד"ח מערכת 

חמץ ומצה סימן ו אות י; שו"ת מלמד להועיל חאו"ח סימן צח; משנ”ב סימן תנג  

]הגרי"ש אלישיב, הו"ד טניות מעל כלי של פסח קאין להניח כלי חם עם ס"ק ז[. 

אין ליצוק מים רותחים מכלי של פסח על   בהלכה של פסח שער ד פרק א הערה פא.

הקטניות, אך מותר ליצוק מים רותחים מכלי של פסח על כלי של קטניות, אם הוא 

ו"ד ריק. כלומר, שאין בו עכשיו קטניות. )משנ”ב סימן תנג ס"ק ז; הגרי"ש אלישיב, ה

 .בהלכה של פסח שער ד פרק א הערה פא([

 

]שו"ת מהר"ם שיק יש להשתמש בכלים מיוחדים לבישול ולאכילת קטניות 

חאו"ח סימן רמא; כפה”ח סימן תנג ס"ק כז בשם חקת הפסח. בקונטרס מבית הלוי 

טניות בכלי נפרד על קתשסו עמוד לט, מביא בשם הגר"ש ואזנר, שמותר לבשל את  

בה לפסח, ואין צריך כירה מיוחדת לבישול קטניות, ואף יגלוש   הכירה שמבשלים 

מהסיר על החצובה או הכירה, אין חשש ודי שינקה אחר כך, אבל צריך להזהר שלא 

ינתז מתבשיל הקטניות למאכלים אחרים הנמצאים שם, ואם ניתז לתוך מאכל אחר 

עת לעת' הכלים ולאחר שעבר זמן 'מואינו ניכר, בטל ברוב ומותר המאכל באכילה[,  

 ]כפה”ח סימן תנג ס"ק כז בשם הפוסקים[.מותרים בשימוש לשאר בני המשפחה 

 

יש לאכול את הקטניות כצורתן או בתבשיל, אך אין לאפות מצות מקמח קטניות,  

אלא אם כן יעשו אותם בשינו הניכר מהמצות של מצוה, כדי שלא יטעו להשתמש 

שיק חאו"ח סימן רמא; שדה חמד חו"מ  ]שו"ת מהר"ם  בהם למצות מצוה בליל הסדר  

סימן ו ס"ק ב בשם החתם סופר, כפה”ח או"ח סימן תנג ס"ק יח,כז. וראה בספר 



 
 

מצות מצוה פרק א סעיף כא, שכן יש ליזהר במצה עשירה שלא תדמה למצות  

 [.מצוה

 

 מצה שרויה

אף למקפידים שלא לאכול מצה "שרויה" בפסח, אין צורך להחמיר בזה לחולה 

]שערי תשובה )סימן ק הצריך לכך, ולא צריך התרה על ביטול מנהגו לעת עתה  ולתינו

תס ס"ק ב(, שאין למנוע שמחת יום טוב בגלל חומרא זו, דרבים ושלימים שאוכלים 

מצה שרויה ומבושלת… ויש להם על מי שיסמוכו, על עמוד העולם הגאון חכם צבי 

דבר מצה שרויה שהמחמירים ז"ל, כאשר העיד עליו בנו הגאון ז"ל ]היעב"ץ[ על 

פורשים מהם, והוא ז"ל ]החכם צבי[ סתר כל דבריהם. ומובא כי החפץ חיים עצמו 

לא אכל 'שרויה' בפסח, וכששאלוהו: "הרי הגאון מוילנא לא הקפיד על כך", השיב: 

"מי יתן לי ממצותיו של הגר"א ואוכל גם אני שרויה". אמנם לבני ביתו ציווה שלא 

קהילות רבות ממדינות   רויה כדי שלא לפגוע בשמחת יום טוב.ימנעו מלאכול ש

מזרח אירופה ובעיקר בקרב החסידים נוהגים להימנע בשבעת ימי הפסח הראשונים 

מאכילת מצה שבאה במגע עם מים לאחר אפייתה. למרות שמצה זו, המכונה "מצה 

רֹוְקְט'ס(, כשרה לפסח, רבים מחמירים שלא לאכול  אותה במהלך שרויה" )ֶגב ְ

שו''ת   -אדרבה עדיף שלא לעשות התרת נדרים והתרת נדרים אין צריך,  הפסח.

חשב האפוד ח''ב סימן נא על פי הדגל מרבבה בגליון השו"ע )יו"ד סימן ריד ס"ק ב( 

ובידות נדרים )ס"ק ג(, שאם צריך לאכול מחמת חולי או אונס לפי שעה אין צריך 

לחזור למנהגו אז מוטב שלא להתיר נדרו כדי   התרת נדרים, ואדרבה באופן שמצפה

שכשיעבור הסיבה יצטרך לחזור למנהגו הקודם עיי"ש, ומותר לו כעת לאכול 

החשש  שבמצב זה לעולם לא קיבל עליו החומרא )בשם הג"ר אשר עקשטיין(.

לאכילת מצה שרויה, היה כבר בזמן הראשונים, כפי שהזכיר רבי אליעזר ב"ר נתן 

שיטעו להתיר לשרות קמח של נאפה. ולאחר מכן מובא העניין )הראב"ן( מחשש 

מדייני העיר קראקוב, אשר הודפס   –בספר 'עולת שבת' שחיבר רבי שמואל בן יוסף  

בשנת תמ"א. כמאה שנה לאחר מכן החל להתפשט מנהג זה בעקבות תשובה 

ו  ברורה שכתב בעל התניא בנידון בשו"ת שנדפס בסוף השו"ע הרב. לחומרה זו נוספ

קפידות שונות כדי לחזק את המנהג, כגון, להקפיד לכסות את המצות על השולחן 

ומרחיקים אותם מכל מזון שעשוי להכיל מים כגון משקאות, מרקים, ירקות 

שנשטפו ולא יובשו כראוי ועוד. אי אכילת המצה השרויה נובע מן החשש שמא 

לוש ונאפה כראוי במהלך האפיה המהירה נותר גרגיר קמח קטן על המצה שלא ני

וכאשר הוא בא במגע עם מים הוא יחמיץ, ויש שהקפידו}שיטת השערי תשובה 

והמחצית השקל{, מחשש לקמח שנשאר בתוך העיסה שלא נתגבל כראי. בתקופת 



 
 

השנים ה'ת"ק החלו להתפתח מאפיות המצות עם מכשור יותר מקצועי ובשל כך 

ובל עד אז, ולפיכך נוצר החלו לאפות את המצות במהירות רבה מכפי שהיה מק

חשש של ממש שהמצה לא נילושה היטב ונותרו בה גרגרים של קמח. וכל זאת 

משום שבעבר הקפידו על לישת הבצק, ולא על ח"י רגעים )מתחילת הלישה ועד 

סיום אפיית המצה(, כיוון שבצק שמתעסקים בו אינו מחמיץ. עם זאת, לאחר 

חשוש לעניין זה. קמח מחמיץ רק כאשר שהתחילו להקפיד על ח"י רגעים, החלו ל

הוא בא במגע עם מים אך לא עם משקה אחר. לפיכך כלל המצה השרויה לא חל על 

כל עוד הם יוצרו בבית על טהרת הפירות ולא עורבו במים.  –מיצים טבעיים ויינות 

גם בין המחמירים שלא לאכול מצה שרויה, יש הנוהגים להקל בנושאים הבאים: יש 

לאכול מצה ששרויה במי־פירות )כגון מיץ תפוזים טבעי או חלב וכדומה הנוהגים 

ללא תערובת מים או חומר משמר וכדו'(, למרות שאשכנזים נהגו שלא לאכול 

"מצה עשירה" )מצה שעשויה מקמח עם מי־פירות( אך הקלו במצה ששרויה במי־ 

ות את חג הפסח פירות. בחו"ל, שם נוהגים קהילות ישראל מדין יום טוב שני של גלוי

לאורך שמונה ימים, נהגו החסידים באכילת מצה שרויה ביום טוב האחרון, כדי 

להראות שעניין מצה שרויה זו היא חומרה חמורה ולא דין. ויש גם הנוהגים אז 

 לבשל כופתאות )קניידלעך( בכלי הפסח )ויש שנהגו לייחד לכך כלים מיוחדים([.

מטבילים מצה במים וכדומה, ונותנים מיד גם למחמירים בדין שרויה בפסח, אם 

]שערי תשובה לתוך פיהם מותר, ואין לחשוש לשרויה, כיון שאין בזה שיעור החמצה  

סימן תס ס"ק י. וכן פסק הגרש"ז אויערבך, ואמר שיש עוד עיצה, להחזיק מעט מים 

וכל שכן שמותר ללגום מים כשהמצה בתוך הפה,  שלמי מועד עמוד שצג[. -בפיו, 

]פסקי תשובות סימן תנח אות ה. אמנם הגרי"ש ן לחשוש בזה לחומרת שרויה ואי

הגדה של פסח עם פסקי הגרי"ש  - אלישיב אסר לשתות מיד כשהמצה עדיין בפיו, 

במי פירות טבעיים או חלב }לא קנוי{ וללא שום תערובת של לחלוחית מים   אלישיב[.

ק התשובות סימן ו, וכן ]שו"ע הרב בחלאו חומר משמר, מותר להשרות את המצה 

נטעי גבריאל פרק לז הערה כ, וכן הביא בפסקי  -נהג בעל הדברי יציב מצאנז, 

, שכך נהג האדמו"ר מביאלא לשרות מצותיו ביין שהוא 23תשובות סימן תנח הערה  

מאה אחוז טבעי וללא מים, וכך גם נהג האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, לערב מצה 

ש. ומותר למרוח חמאה או גבינה ביתית על המצות  בחלב שנחלב לתוך כלי יב

שו"ת שבט  -ובפרט אם אוכלם מיד, שגבינה דינה כמי פירות והוא הדין חמאה, 

הקהתי ח"ד סימן קלב. ישנם הרבה המקילים לתת ריבת פירות טבעית או רוטב 

דגים קרוש על המצה ומיד לאכלה, מכיון שבעת שהרוטב קרוש בטל הדין מים 

ראה בספר ויגד משה  -אכילת דגים בפסח  זה הופך את המצה לשרויה.מהם, ואין 

)עמוד רכז ובהוספות עמוד שג(, שיש הנמנעים מאכילת דגים בימים הראשונים של 



 
 

הפסח או בכל הפסח, לעומת הסוברים שיש מעלה באכילת דגים בחג. ועל המנהגים 

ר(, יש להוסיף: המובאים שם )בעלז, מונקאטש ובויאן שאכלו, ובגור קילפו העו

דעובדא )עמוד קכג(, שלא אכלו דגים כלל בפסח. ובהגדת ויז'ניץ, שאין -בספר רזא

אוכלים דגים בפסח "משום מעשה שהיה". וראה עוד בספר מנהג ישראל תורה )עמ 

גבריאל )ח"ב, עמוד קמג(. ואילו בקונטרס המנהגים דקוידנוב )אות סז(, -רז(, נטעי

-הגי ספינקא )עמוד כז(, מנהגי מהריי"ו )סוליצאתפארת איש )עמוד שפח(, מנ

יחזקיה )אות עז(, -סאסערעגין, אות שעד(, הגדת זידיטשוב )עמוד פ(, הגדת לב

נפלאות מהרה"ק -הגדת לעלוב )עמוד נא(, הגדת סקווירא )עמוד יז(, סיפורי

מפורש בכולם שאכלו דגים בליל הסדר או בפסח. וכך  -מווילעדניק )עמוד פט( 

בחסידות באבוב. בכמה ממקורות אלו מודגש שהצדיקים קנו דגים חיים  נוהגים 

הגדת רוז'ין )עמוד    -לפני הפסח, הרה"ק ר' פנחס מקאריץ לא החמיר בדגים בפסח  

 ל([.

 

גם למחמירים מלאכול שרויה, בודאי שאין המצה השרויה אוסרת את הכלים 

ם מצויינים בהלכה ]שו"ת ציץ אליעזר ח"יב סימן נג; שעריששרו בהם את המצה 

אך יש הנוהגים שלא להשתמש בכלים אלו בפסח, אלא להמתין סימן קיג ס"ק ז[ , 

עמהם עד לשנה הבאה, אלא לייחד כלים שרק בהם שורים ואוכלים שרויה למי 

]שו"ת קנין תורה ח"ב סימן פז; דרכי חיים ושלום סימן שמותר לו לאכול וכדומה 

 ות סימן תנח שכן מנהג רוב העולם[.תקעב; פתחא זוטא הובא בפסקי תשוב

 

 תרופה

חולה הזקוק לתרופה האסורה באכילה בפסח, כגון שיש בה חמץ,  - הכנות לפסח

עליו לברר אצל רופא ואצל רב מורה הוראה האם מחלתו היא מסוכנת, ואם ימנע 

מלקיחת תרופה עלול הוא להסתכן? והאם מותר לו לקחת תרופה זו למרות האיסור 

אין כל חשש וסיכון בהפסקת לקיחת התרופה ואז אסור לו להמשיך לקחת  שבה, או ש

 את התרופה.

 

ותוספי   תרופות ברובם הגדול אינם מורכבים מחמץ, פרט לוויטמינים  -  מרכיבים 

מסויימים. אבל חומרי העזר השונים, כגון הדבק של הטבליות, ממיסים  תזונה

)סירופים(, עשויים להיות מורכבים ממוצרים אלכוהוליים, וממתיקים של תמיסות 

המכילים תערובת של חמץ. שכן חלק מן החומרים שמשתמשים בהם לדבק של 

כמוסות עשויים מעמילן, והממיס השכיח ביותר בהכנת תרופות ותמיסות הוא 

 אלכוהול.



 
 

 

חולה שיש בו סכנה וצריך ליטול בפסח תרופה שהיא חמץ גמור, מותר  – חולה

לקחתה בפסח, אפילו אכילה ושתיה של חמץ גמור מותר, ככל דיני  לו לכתחילה

ורק אם ניתן בקלות למצוא  ]שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ב סימן צב[. פיקוח נפש 

תרופה בהיתר, ולאחר קבלת אישור לכך מרופא מומחה, יש להימנע מתרופה שהיא 

מבאר  -א  בספר הלכה של פסח שער ד פרק ג ס"ק . ]משנ”ב סימן תסו ס"ק בחמץ 

הגדרת חולה שיש בו    את גדרי חולה שיש בו סכנה ואין בו סכנה, וזה תמצית דבריו:

אינו נמצא כעת בסכנה מיידית, אלא כל חולה שנמצא במצב,  : כל חולה אף שסכנה

שאם הוא לא יקבל טיפול רפואי מבעוד מועד עשוי בעוד זמן להגיע לידי סכנה, הרי 

א שימות מזה. אלא אפילו אם על ידי מניעת הטיפול הוא בכלל זה. ואין הכוונה דוק

רק יכביד עליו החולי עד שיהיה בסכנת חיים, דינו כחולה שיש בו סכנה, ומחללין 

עליו את השבת ואוכל בצום יום כיפור, וחמץ בפסח )משנ”ב סימן תריח ס"ק ב; שות  

חלות לב  לדוגמא: אדם הנוטל תרופה עבור מ  אגרות משה או"ח ח"ג סימן צא ועוד(.

למיניהם, או לאחר ניתוח בינוני וקשה )דהיינו לאפוקי ניתוח מקומי וקל שאינו גורם 

לסיכונים וסיבוכים וכדומה, וכן ניתוח לייזר שאינו פולשני ומסוכן(, או אדם הנוטל 

תרופה למחלת הסכרת, או למחלה ממאירה או זיהומית כמו דלקת ריאות, שושנה 

, חזרת אצל אדם מבוגר, קריש דם ברגל, הנוטל ברגל, דלקת גרון מלווה בחום 

תרופה עבור יתר לחץ דם, מחלות עינים, אסטמה או שאר מחלות בדרכי הנשימה, 

תרופה לאחר אירוע מוחי, פרקינסון, אולקוס, מחלות עינים, צהבת, מחלות נפש 

כל אלו בגדר חולה שיש בו סכנה,  –לסוגיהן, מעוברת בסיכון הנוטלת תרופה 

אך מן הראוי תמיד לשאול רופה  בנטילת תרופות הכרוכות באיסור. ומותרים 

ולהועץ עם מורה הוראה, אימתי וכיצד יש לנהוג במצבים אלו, לגבי חילול שבת או  

אם הדבר בהול, ויש חשש שיסתכן החולה עד שילכו  אכילה ביום כיפור ובפסח.

קדם ,ללא כל לשאול רב או רופא, אסור לשאול, וחייבים לעשות את האיסור בה

אם ישנו ויכוח בין הרופא לחולה, כאשר החולה  דיחוי, כדי שלא יסתכן החולה.

עיין במנחת   –טוען שהוא צריך את מוצר החמץ והרופא טוען שאין חובה בזה 

אם מדובר בתרופה, הרי שהרופאים בקיאים   שלמה ח"ב סימן פב אות ו, שחילק כך:

לה אומר שהוא צריך, אם הרופאים ולכן הם הקובעים, ואפילו שהחו –בנושא 

אם מדובר בתזונה מסויימת שלחולה יש  אומרים שאינו צריך, אין לקחת התרופה.

בו אימון ורצון ויש במאכל זה מרכיב חמץ, ואילו הרופאים טוענים ששיטה זו לא  

אם ומחלתו קשה ונעלם מעיני  -מעלה או מורידה, הרי שכאן אנו שומעים לחולה 

רפואי וכל טיפולם מועיל רק לטווח הקצר על פי רב, וגם רוב הרופאים פתרון 

כיון ש"רוח איש יכלכל מחלהו", וכיון שלחולה יש אימון  החולים סובלים מזה.



 
 

  ומרגיש יותר טוב מאלה שמייעצים לו סדרי תזונה, יש לעזור לו ולא למחות בידו.

ל ומשתה התירו אך לעניין מאכלות אסורות או שאר איסורי תורה אם זה לענין מאכ

ד'לב יודע מרת נפשו', אך בעניני רפואה דינו כנ"ל  –כשהחולה אומר 'צריך אני' 

כל חולה שנפל למשכב מחמת  : הגדרת חולה שאין בו סכנה שהרופאים קובעים.

חוליו אך אין במחלה זו חשש סכנה, או שיש לו כאבים ונחלש מהם כל גופו, אף 

לו דין חולה אך שאין בו סכנה )שו"ע או"ח  שהוא מסתובב ואינו שוכב במיטה, יש 

(, ויש לו כעת כאב ראש Migraineסימן שכח סעיף כז(. וכן הדין לסובל ממיגרנה )

קל, ואם הוא לא יטפל בזה, עלול להתפתח לו מזה מיגרנה, נחשב הוא מתחילה 

נטילת תרופה. )על פי האמור בהלכות שבת ובשו"ת וכן   כחולה שאין בו סכנה לענין

הגרש"ז אויערבך  פוסקים גדולי ההוראה בדורינו, וכן הדין בדרך כלל לגבי פסח.

)מנחת שלמה ח"א סימן י( נסתפק בגדר חולה לגבי תרופת חמץ בפסח, האם דינו 

ינה שווה לדין שבת שאין להתיר ליטול תרופה לכאב ראש רגיל או נטילת כדור ש

וכדו', אלא, רק לחולה שאין בו סכנה אבל באופן שנפל למשכב או כאיב ליה טובא.  

או שדוקא בשבת דעיקר רפואה אסורה לחולה, וכל ההיתר רק בכהאי גונא, מה  

שאין כן בפסח שדעת התוס' שמותר אפילו לבריא, אם כן אולי בכל ענין של חולי 

ה בענין שימוש בתרופות בפסח וראה אזהרה חשוב קצת שרי ונשאר בצריך עיון.

שכתב הרה"ג רבי שמואל אלעזר שטרן ראש אב"ד בית ההוראה "שערי הוראה" 

הנה נראה  וחבר הבד"ץ דחוג חת"ם סופר, במדריך הכשרות, חוג חת"ס )תשס"ג(:

להעיר הערה נחוצה ביותר בענין השימוש בתרופות בפסח הוא השמירה והזהירות 

בנטילת תרופות שאין כשרותן לפסח מבוררת.  המופלגת לא להכשל חלילה וחס

כל מדריך כשרות מכובד מייחד את חלקה הגדול של החוברת לרשימה מדוקדקת 

של התרופות הכשרות ואותן שאינן כשרות ואף מקימים מוקדים מיוחדים שדרכם 

את כשרותן של  -כל אלו שלא היה סיפק בידם להגיע לבירור  -יוכלו לברר 

וכך חודרים הרתיעה והפחד בלבות שלומי אמוני   השונים.התרופות למיניהם 

ישראל והמה בודקים בשבע חקירות ובדיקות את מלאי התרופות אשר הם 

משתמשים בהם שלמען השם יופיעו אף הם ברשימה הגואלת בכדי שח"ו לא יבואו  

והדברים  לידי כשלון ותקלה כי הדבר מתקבל אצלם כמכשול של חמץ בפסח ר"ל.

י כך ששבוע לאחר הפסח פנה אלי אברך ירא שמים וברוב תמימותו הוא  באו עד כד

שואלני על תרופה מסויימת האם היא מופיעה ברשימה של התרופות הכשרות 

לפסח, וכששאלתיו בתמיה: והרי כבר עבר עלינו חג הפסח לטובה בס"ד, ומה עניין 

מש בהם יש לך בכשרות התרופות? השיבני שהוא רוצה לדעת אם מותר לו להשת

ולפני חג הפסח נשאלתי ע"י אדם  עתה, משום איסורא "דחמץ שעבר עליו הפסח".

אחד, על אודות אביו שהוא חולה במחלה סופנית חשוכת מרפא ל"ע ר"ל, והוא  



 
 

דועך והולך, וקיימת תרופה מסויימת אשר היא עדיין מחזיקה אותו במצב טוב יחסי, 

ופות הכשרה, והוא אובד עצות מה  ולצערו אין אותה תרופה מופיעה ברשימת התר 

יהא על אביו בימים האלה, האם יש איזה היתר ליטול את אותן התרופות? ולא חלי 

 ולא מרגיש האי גברא כי נפש הוא חובל, והשואל בזה הרי הוא שופך דמים.

וכתוצאה מהשקפה משובשת זו באים יהודים רבים לידי סכנת נפשות וחשש סכנה, 

לדבר ה', ובפרט בזהירות יתירה מחשש חמץ בפסח, באים   שהרי היהודים החרדים 

לידי מסקנא שמדוע להם להשתמש בדברים כאלו שהם בגדר "הורה בה חכם", והם 

עושים לעצמם חשבונות של מה בכך, שבודאי לא יזיק להם אם לא יטלו את 

התרופות הקבועות שלהם במשך שבעת ימי חג הפסח, והם משלים את עצמם ברוב 

והמציאות בשטח  שאף על כיוצא בזה נאמר: שומר מצוה לא ידע דבר רע.תמימות 

מוכיחה, שהרבה אנשים מבוגרים חולניים הנזקקים לטיפול תרופתי קבוע, יש 

אצלם נסיגה משמעותית מבריאותם התקינה בימי הפסח, וביודעי ומכירי קאמינא,  

ב בריאותם מאנשים רבים ששבועות מספר לאחר כלות הפסח עדיין לא חזרו למצ

הקודם. ואנא עובדא ידענא, באברך אחד אשר היה עליו ליטול תרופות מחמת  

חולשת בריאות נפשו, וכשהגיע חג הפסח מנע עצמו מליטלם, ומצב בריאותו  

ולכן מצאתי חובה  הדרדר עד שבאמצע ימי חול המועד זרק עצמו מגג ביתו ר"ל.

שבט הלוי והגרי"ש  בנפשי לפרסם בשער בת רבים בהסכמת מרנן ורבנן בעל

אלישיב }שליט"א{, שכל אותם אנשים שנוטלים תרופות מחמת בעיות רפואיות כגון  

לחץ דם, סכרת, או חולי לב, כליות ושאר אברים פנימיים, וכן אלה הסובלים 

מבעיות נפשיות וכדו', רשאים לקחת תרופותיהם בלי חשש ופיקפוק כלל, בין אם 

ויתירה מזו, אפילו  רות ובין אם אינם מופעים.הם מופיעים ברשימת התרופות הכש

אם יש ברשימת התרופות תרופה מעין זו שהיא כשרה לפסח, אסור באיסור גמור 

לשנות מן התרופה הקבועה לתרופה אחרת, דעצם השינוי יכול לגרום סיבוכים 

ולכן כל הירא וחרד לדבר ה',  שונים ובעיות רפואיות שלא ניתן לצפותם מראש.

וותה לקיים מצות "ונשמרתם לנפשותיכם" ככל משפטה וחוקתה, לא  ונפשו אי

ישנה מאומה מן התרופות הקבועות שהוא משתמש בהם, והכל מותרים והכל 

טעמא דהא מילתא   שרויים, אין בהם לא שמץ של איסור או חשש איסור כלל וכלל.

 דהרי רובא דרובא של אותן התרופות המצויות בידינו כהיום הם נפסלו מכבר

מאכילת כלב מלפני פסח, וכיון שכן פקע איסורא דידהו מכל וכל, וכדאיתא בגמ'  

פסחים )כא:(: חרכו לפני זמנו מותר בהנאה לאחר זמנו. ואפילו לפי דברי הרא"ש 

שם דמכל מקום האכילה אסורה משום דבהכי אחשביה להאי אכילה ומיתסר, 

ינו דוקא היכא דשייכא מיהא מדרבנן וכדברי הט"ז באו"ח סי' תמשנ”ב סק"ח, הי

האי טעמא ד"אחשביה", וכמבואר להדיא ביד אברהם )יור"ד סימן פז( וכן פשיטא 



 
 

וכן מבואר בחזון איש ) או"ח סימן קטז    ליה לבעל האגרות משה ) בשו"ת או"ח ח"ב(.

ס"ק ח( דאיהו נמי נקט בפשיטות להתיר ומטעמא אחרינא, דכיון דיש בתרופה 

מותרים ממילא אין שייך בכה"ג לומר ד"אחשביה" תערובת של דברים אחרים ה

ומהאי טעמא פשוט  לאכילת חמץ. ]ובמק"א נתבאר בס"ד בארוכה הא מילתא[.

וברור ככל מאי דכתיבנא לעיל, והמחמירים בזה אינם אלא מן המתמיהים, ועתידים 

מהוראה זו, אנו למדים  ליתן על כך את הדין, כנלענ"ד בס"ד להלכה ולמעשה.

אין דברי הפוסקים הנ"ל מכוונים לאנשים הנוטלים כל מיני תרופות  בברור, ש

טבעיים או ויטמינים למניעת מחלות שלא הוכח שעלולים להסתכן באם הם לא יטלו 

מהם במשך הפסח, וגם לא הוכח שתרופה זו מחוללת שיפור מורגש בבריאותם של  

 הנוטלים אותה[.

נות בפסח 'חמוץ גמור' ללא צורך חולה שיש בו סכנה, מותר לאחר לקנות בחל

]מג"א סימן תנ  חשש, ואין לדקדק בזה כלל, כי אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש 

 ס"ק ט, מקור חיים ס"ק ט, שו"ע הרב סעיף כו, כפה”ח ס"ק לז[.

 

חולה שיש בו סכנה היודע מראש שיצטרך ליטול בפסח תרופה שהיא חמץ גמור,  

יכוון בשעת הקניה של התרופה בבית מרקחת קודם הפסח, שאינו רוצה לזכות בחמץ 

שבה, ואם אפשר לא ישלם עבור התרופה אלא לאחר הפסח, ואז מותר לו להשתמש 

ום מוצנע ובכלי במה שנשאר גם לאחר הפסח, ומכל מקום יניח את החמץ במק

מיוחד, ומשם יקח כל פעם לפי הצורך, ישנה עיצה נוספת, שימכור לפני פסח את 

התרופה יחד עם שאר החמץ לנכרי, וישתמש בהן בלא רשותו כשצריך להם. או 

שהוא יבטל את התרופה קודם הפסח, ובשעת הצורך להיזהר שלא לזכות בהם, ויהא 

הם, אבל אינו רוצה בקיומם לעבור על דעתו שרק מצד אונס מחלתו הוא משתמש ב

]הגרש"ז אויערבאך, הו"ד בנשמת אברהם חאו"ח סימן תנ ס"ק א;  איסור תורה 

מעדני שמואל על קישו"ע, סימן קיז ס"ק לז*, ובאופן זה יכול להשתמש בתרופה גם 

 לאחר הפסח, ולא יהיה דינו 'חמץ שעבר עליו הפסח'[.

 

סכנה במשך היום טוב, ואינו דחוף  כאשר קונים תרופת חמץ לחולה שיש בו

]שו"ת  לחולה תיכף ומיד, עדיף לקנותה בבית מרקחת של נכרי, ויכוון לא לזכות בה 

  - שערי דעה ח"ב סימן לז; נפש חיה סימן תסו סעיף א; יחוה דעת ח"ב סימן ס 

ולא ישלם לנכרי אלא תערובת חמץ שנפסל אצל נכרי דומה לחרכו קודם זמנו[, 

]משום שכסף קונה  אם הוא יסכים, או שישלם עם כרטיס אשראי –לאחר יום טוב 

שו"ת אגרות משה ח"ג סימן סב; שערים  –מנכרי, על פי המשנ”ב סימן תנ ס"ק יח. 

 המצויינים בהלכה בקונטרס אחרון סימן קיב ס"ק ה[. 



 
 

 

הזקוק לתרופה בפסח, אסור בתרופה שהיא חמץ גמור,   - חולה שאין בו סכנה

הגדרת חולה האם  ]שער הציון סימן תסו אות ו.מור אפילו במשהו וכל שכן בחמץ ג

יש בו סכנה או לא, צריך החולה לברר אצל הרופא וגם אצל מורה הוראה, האם 

מחלתו מסוכנת ועלול להסתכן מאי נטילת התרופה, ואז יהיה מותר בנטילת 

ביום  התרופה אפילו יש בו חמץ )וכן הדין לגבי תרופה שמעורב בה איסורים או 

כיפור(. או שאין כל חשש סיכון בהפסקת נטילת התרופה, שאז אין להמשיך וליטול 

חולה שאין בו סכנה הרוצה להחליף את התרופה שיש בה חשש חמץ   את התרופה.

לתרופה שאין בה חשש, צריך קודם להתייעץ עם הרופא, כיון שעצם החלפת 

שיב )הו"ד בהלכה של ופסק הגרי"ש אלי התרופה עלולה להזיק לפעמים לחולה.

פסח שער ד פרק ג הערה ה(, אפילו חולה שאין בו סכנה, לפעמים אין לו להחליף 

עוד הורה הגרי"ש אלישיב  תרופה, כשיש חשש שעצם ההחלפה עלולה להזיק.

)שם(, חולה שמותר לו לקחת על פי הדין תרופת חמץ, חובה עליו לברר אצל הרופא 

ה כשרה לפסח הראויה למחלתו ולמצבו  המטפל בו, האם יש תחליף של תרופ

הגופני, ואך ורק אם התרופה החילופית טובה עבור מחלתו, הרי שאז הוא צריך 

וכן הורה הגרי"ש אלישיב )שם(, חולה שנוטל תרופה  לקחת את התרופה הכשרה.

הראויה לאכילה שיש בהם חמץ, ויש תרופה חילופית, חייב הוא מן הדין לקנותה, 

את ממון. אבל תרופה שאינה ראויה לאכילה, מכיון שמן הדין אף אם יש בה הוצ

מותר לאוכלה בפסח לחולה, אי אפשר לחייבו להוציא ממון על זה. אבל אם יש 

חולה שיש בו סכנה וצריך לטרוח  ביכולתו, מן הראוי להוציא ממון גם על זה.

פה ולהוציא ממון רב עבור תרופה חילופית, ודאי אין צריך להחמיר ויקח תרו

הלכה של פסח שער ד פרק ג הערה ה, על פי פסק הגרש"ז  –העשויה מחמץ 

הגדרת  אויערבך בשו"ת מנחת שלמה ח"א סימן ז ד"ה ואף לגבי הלכות שבת ועוד.

תרופה שיש בה טעם וראויה לאכילה, כגון סירופים  -תרופה הראויה לאכילה 

טבליות,   –אכילה הגדרת תרופה שאינה ראויה ל למיניהם, כדורי מציצה וכדו'.

 קפסולות, טיפות מרות, סירופ מר[.

 

אכן, רוב התרופות בימינו, גם אלו שמעורב בהם חמץ, אינם  - התרופות בימינו

פוגמים המעורבים בה, כיון שסמי הרפואה ושאר המרכיבים , ראויים לאכילת אדם

. לכן מדינא כשאין תחליף מתאים שהוא נקי מחשש תערובת חמץ, יש ת החמץא

]הגרש"ז אויערבאך כתב קום להקל על לקיחת תרופה בפסח לחולה שאין בו סכנה  מ

קמח, ניסן  -"גם אני העני לא ידעתי למה יש שמאד מחמירים בזה", מוריה קמז

אפילו שדעתו לאוכלו, אינו נחשב לאכילה אלא לרפואה, ועיקרו   תשמ"ד, עמוד סא[.



 
 

רכ"ת יו"ד סימן קנה ס"ק ]שו"ת כתב סופר חאו"ח סימן קיא; דהסם המרפא שבו 

כח; חזו"א סימן קטז ס"ק ח; שו"ת אגרות משה ח"ב סימן צב, ח"ג סימן סב; שו"ת  

יחוה דעת ח"ב סימן ס. ועיין באורחות רבינו, פסח, אות כד, שהחזון איש התיר 

שו"ת לבושי מרדכי  –למעשה. ובפרט שיש סוגים שהחמץ שבהם לדבק בעלמא 

דין התרופות בכלליות, שהם כחמץ שלא כדרך הגדרת  חאו"ח סימן פו ועוד.

שו"ת מהרי"א אסאד ח"ב סימן רנח אות ד; שו"ת   –אכילתו ושלא כדרך הנאתו 

שואל ומשיב מהדורא רביעאה ח"א סימן נג, ח"ב סימן רג; תשובות והנהגות ח"א  

סימן רצו, ועוד. אולם הגרש"ז אויערבך כתב במנחת שלמה ח"א סימן יז, שיש הרבה 

שאף שהסם מר מעט, מכל מקום אפשר דלא חשיב כאינו ראוי למאכל אדם תרופות  

מפני שאנו מפונקים. לכן הסיק שצריכים לבדוק היטב כל סוג תרופה ולדעת האם 

ונוהגים בחולה שאין בו סכנה  זה חשוב כעירב בו דבר מר הפוסל מאכילת אדם[.

בקלות למצוא  להחמיר וליטול רק תרופה שאין בו חשש חמץ כלל, ורק אם ניתן

]שו"ת ציץ אליעזר ח"י סימן כה   תרופה בהיתר, ולאחר קבלת אישור מרופא מומחה

על כן לכתחילה עלינו לנסות להפחית  פרק כ; שו"ת קנין תורה ח"ד סימן מד[.

כלומר, חמץ שנתעפש ונפסל מאכילת אדם, אבל הכלב יכול  בחומרת האיסור:

]מג"א סימן תמב ס"ק לה, וחייב בביעור  לאוכלו, לא נתבטל מתורת חמץ, ואסור באכי

אבל מאכל שנפסל לאכילת כלב, מותר באכילה, הואיל והוא כעפר   א, משנ”ב ס"ק י[; 

בעלמא, ואין עליו שום איסור, ודווקא כשנפסל קודם הפסח, אבל נפסל לאחר זמן 

לפיכך, תרופה שהיא מרה,   ]רמ"א סימן תמב סעיף ד, משנ”ב ס"ק כג[.אסור    -איסורו  

נפסלה מאכילת כלב, לדעת רוב הפוסקים היא מותרת לחולה שאין בו סכנה, החולה ו

]ש"ך יו"ד סימן קנה  בכל גופו, כי באכילתו אין הוא מחשיבו לאוכל, אלא לרפואה 

ס"ק יג; שו"ת כתב סופר חאו"ח סימן קיא; דרכ"ת יו"ד סימן קנה ס"ק כח; שו"ת  

מן קטז ס"ק ח; שו"ת אגרות משה פז; חזו"א או"ח סי-לבושי מרדכי ח"א סימן פו

חאו"ח ח"ב סימן צב, וח"ג סימן סב; שו"ת ציץ אליעזר ח"י סימן כה פרק כ; יסודי 

ישורון ח"ו עמוד ריט; שערים המצויינים בהלכה סימן קיז ס"ק י; שמירת שבת  

כהלכתה פרק מ סעיף ד; שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן יז. ודין זה נכון גם לשיטת 

ים שדבר שנפסל לאכילת כלב מותר רק בהנאה, אבל אסור הפוסקים הסבור 

באכילה, שכן טעמם הוא משום דאחשביה, אבל בחולה שצריך את התרופה לא 

ומותר להחזיקן ברשותו, ואינו עובר על בל יראה ובל ימצא  שייך לומר אחשביה[,

 ויש המקילים, בתרופה, גם אם רק נפסלה מאכילת]שו"ע או"ח סימן תמב סעיף א[; 

אדם, אף על פי שעוד ראויים לאכילת כלב, מותר לחולה שאין בו סכנה, כשאין ראוי 

 ]מגן האלף סימן' תסו; חזו"א חאו"ח סימן קטז ס"ק ח[. לחמע עיסות אחרות 

 



 
 

חמץ המעורב בתרופה הוא חמץ נוקשה, היינו חמץ שמתחילת חימוצו אינו ראוי 

ת כרך טז ערך חמץ נקשה עמוד ]אנציקלופדיה תלמודילאכילה, או שאינו חמץ גמור  

ונחלקו הפוסקים להלכה, אם איסורו באכילה מן התורה ולוקה עליו, או קז[, 

שאיסורו באכילה מן התורה, אבל אין לוקים עליו, או שאינו אסור אלא מדרבנן 

לפיכך, תרופה  ]אנציקלופדיה תלמודית כרך טז ערך חמץ נקשה עמוד קיב[. 

המכילה חמץ נוקשה, וגם מעורבת בדברים שאינם ראויים לאכילה, והיא מיועדת 

]שו"ת לבושי מרדכי חאו"ח סימן פו; חזו"א חאו"ח  מותר  - לחולה שאין בו סכנה 

 סימן קטז ס"ק ח[. 

 

כדבק של הגלולה או כממתיק שלה, והתרופה  - תרופה עטופה בחמץ נוקשה

לה, הרי זה נחשב שלא כדרך אכילה, כיון שאין ראוי ללעוס עומדת לבליעה ולא לאכי

ולאכול תרופה זו כמו מאכל, ולכן אין איסור מדינא ליטול תרופה זו לחולה שאין בו 

]הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה סכנה אלא חומרא 

]הגרח"פ ת כך  ולכן מותר אף לכל אדם שיש לו קצת חולי ליטול תרופה המיוצר  קסג[,

קמח ניסן תשמ"ד עמוד נא; שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן יז;  -שיינברג מוריה קמז

הגרש"ז אויערבך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה קסט, בנשמת אדם 

משום שהחמץ בתרופה כבר נתבטל  ח"א סימן סימן תסו ובשלמי מועד עמוד תט[.

]שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ב  ר חמץ  קודם הפסח משם אוכל, ולכן לא שייך בו איסו

ומשום שהחומרים המרכיבים את התרופה עברו שינויים כימיים, והם  סימן צב[.

 ]הלכה ורפואה ד' תשמ"ה עמוד נט[. נתבטלו קודם הפסח, ונשתנו לדבר אחר 

 

תרופה שיש בה תערובת חמץ, מותר לחולה שאין בו סכנה לבולעה  - כמוסה

]שו"ת עצי הלבנון סימן יט. בעניין כרכו איננה חמץ כשהיא נמצאת בתוך כמוסה ש

בסיב ראה בשו"ת ישועת משה ח"ג סימן מה; שו"ת משנה הלכות ח"ט סימן קנז;  

וגם אם הכמוסה עצמה מכילה תערובת שו"ת קנין תורה בהלכה, ח"ד סימן מד[. 

 חמץ מעיקר הדין מותר לבלוע כמוסות כאלו, כי הם מעורבים בדברים שאינם ראויים

 ]שו"ת ציץאליעזר ח"י סימן כה פרק כ[.לאכילת אדם 

 

תרופה הניטלת בדרך אכילה או מציצה, כגון, סוכריה לכאב גרון  - דרך אכילה

וכדו', וכן סירופ ממותק, אם יש בו תערובת חמץ אפילו משהו, אסור ליטלו בפסח 

ץ שהוא וכן אסור להחזיקו ברשותו. וכן הדין בגלולות לבליעה, אם הם מצופים בחמ

 .]]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף פז, פטבעין 

 



 
 

חומר אורגני החיוני לגוף, ודרוש   -  Vitamin]וויטמינים    תוספי תזונה  –  מינים ויט

בריאים ישנם אנשים    [בכמויות מזעריות לאדם שגופו אינו יכול ליצרו בכוחות עצמו

יפול במחלה. אנשים ולא לשם ט  גופםבשביל חיזוק  וויטמינים  שנוטלים תוספי תזונה  

 וויטמינים, כיון שהם אלו צריכים להיזהר שבעתיים בעת נטילת תוספי תזונה

לא מספיק שהמוצר “לא ולכן, מבוססים פעמים רבות על אלכוהול המיוצר מחמץ. 

יהיה חמץ” אלא יש צורך שהוא יהיה “כשר לפסח”. לגבי אנשים שנוטלים תוספי 

ב רפואי שמחייב אותם להשתמש בתוספי מזון במקום תרופות, כלומר, הם במצ

]פסקי תשובות ח"ה  הרי הם ככל אדם שצריך תרופה קונוונציונאלית, תזונה שונים

שהאוכל או שותה סמי   ,. ראה בשו"ת כתב סופר או"ח סימן קיא24סימן תמב הערה  

לצורך ריפוי ממחלה הוא  להחמיר ולאסור, שדוקא מרפא להתחזק מחולשה, יש

מותר, כשיש בסם חשש חמץ, מפני שלגביו אינו בגדר מאכל, אך אכילה או שתיה 

 .[לחיזוק הגוף, כמאכל ראוי

 

ובעיקר  תרופה זו על אף שהיא מהווה יותר תרופה מויטמינים –תרופת ברזל 

למעוברות ולתינוקות, יש להחמיר לגבי חשש חמץ, ומי שסובל מאנמיה ולמצבו 

הנוכחי דרוש לגופו טבליות ברזל, לא יפסיק לטפל בבעיה, אבל ישתמש רק בטבליות 

כשרות לפסח, ובפרט שבזמננו ניתן להשיג כמעט את כל סוגי התרופות והויטמינים 

רזל שגורם לאנמיה. עליו לצרוך תזונה הסובל ממחסור בב]  עם הכשר מהודר לפסח

מחסור  -נכונה בצירוף תוספי ברזל כדי להשלים את המחסור ואף למנוע אנמיה 

בדם, בתנאי שהם נצרכים בצורה יעילה ונכונה. בין הגורמים האחרים למחלת 

שפוגעים ביצירה לא  12Bהאנמיה ניתן למצוא מחסור בחומצה פולית או בוויטמין 

ות אדומות, ייצור מופחת או לא תקין של המוגלובין כתוצאה תקינה של כדורי

ממחלות זיהומיות או תורשתיות ועוד(. תרופה זו על אף שהיא מהווה יותר תרופה 

מויטמינים ובעיקר למעוברות ולתינוקות, יש להחמיר לגבי חשש חמץ, ומי שסובל  

בבעיה, אבל  מאנמיה ולמצבו הנוכחי דרוש לגופו טבליות ברזל, לא יפסיק לטפל 

ישתמש רק בטבליות כשרות לפסח, ובפרט שבזמננו ניתן להשיג כמעט את כל סוגי  

 .]התרופות והויטמינים עם הכשר מהודר לפסח

 

 Remedyרמדי/ - אנרגטית ]תרופה  שיטת ריפוי טבעית -  הומאופתית תרופה

המסייעת לכוחות הפנימיים, הטבעיים של האדם לרפא  [הוליסטית / אלטרנטיבית

וכן עשב או צמח או טיפות ותרכיז . ת עצמו ולמעשה לחזור למצב בריאות תקיןא

העשויים מצמח, אם הם הוחזקו כתרופה מרפא, דינם כתרופה רגילה, ואם לאו דינם 

]בתרופה הומיאופטית בפסח, קיימת בעיה עם  האלכוהול, שכן לצורך  כויטמינים



 
 

ול שונות. מעיקר הדין, אם הכנת תרופה זו משתמשים באלכוהול חמץ בדרגות מיה

עשה לך  –ביטלו את תערובת האלכוהול העשוי מחמץ לפני הפסח, הרי זה מועיל 

רב )ח"ה סימן יב(; ואם לא ביטלן קודם פסח יבטלן ביום טוב, או יערבבם עם דבר 

מר )שו"ת להורות נתן ח"ה סימן נ( ; ואם הכין רוקח נכרי את התרופה קודם הפסח, 

הלכה ורפואה  -מותר, גם אם האלכוהול היה חמץ  -קודם הפסח וקנו אותה ממנו 

הכלל הקובע בזה, אם התקבל בעולם הרפואה על ידי   )ג' תשמ"ג עמוד רמח(.

מומחים ורפואתם בדוקה לאורך זמן, הרי שדינם כשאר תרופות. אם לאו, דינם 

  שו"ת שבלי הלקט ח"ב סימן נה לגבי שבת, –כרפואה סגולית וויטמינים בלבד 

ועיין  ולכאורה ה"ה בנידון כאן לגבי נטילתם בפסח כאשר קיים חשש תערובות.

בשו"ת מנחת יצחק ח"ח סימן סח, אשר, דן לגבי כשרותם, ועולה מדבריו הלכה 

צריך לברר שעל כל פנים התערובת האחרונה נעשתה עם  למעשה לגבי פסח כך:

שיש בתערובת שיעור  לודא יש אלכוהול שאין בו חשש חמץ ונעשה קודם הפסח.

לבדוק כל זאת אצל הרוקח המכין את , וכדי לבטל את האלכוהול שבחשש חמץ

וכן משמע מדבריו שאם אינו בולע את התרופה, אלא היא נמסת על  התערובת.

יש לזכור שבסוגי תרופות אלו יש בעיות   הלשון ובחלל הפה, יש מקום להקל יותר.

 אלא תרופות עם הכשר[. כשרות גם לגבי כל השנה, ואין לצרוך,

 

קפסולה, שהסם המרפא שבתוכה אין בו חמץ, ורק  - קפסולה עם תערובת חמץ

במרכיב הקפסולה יש תערובת חמץ, לכתחילה יוציא את האבקה מהקפסולה 

]שו"ת ציץ אליעזר   ויבלענה, ואת הקפסולה יזרוק, ויש המקילים לבלוע עם הככמוסה

בלוע הכמוסות כמות שהם, כיון שהחומר של מדינא מותר ל - ח"י סימן כה פרק כ 

התרופה שורף בפה ובגרון, ולבעיית בגילטינה שממנה הכמוסות עשויות, יש גם  

דרכי היתר, ואין זה דרך הנאה וזה פחות משיעור ואף לחולה שאין בו סכנה יש 

חולה שאין בו סכנה הצריך ליטול טבליות המצופות בחמץ, יקלף הציפוי  להתיר.

לא נפגם. ועדיף שאחרי שקילף את הציפוי יעטוף את הסם רפואה בנייר  כיון שהוא

 .דק שלא מצופה בעמילן, מחשש שמא לא קילפו לגמרי את הטבליות[

 

אדם שיש לו רק מיחושים ואינו בכלל "חולה", אין לו לקחת תרופה  -  מיחוש

שיש לו העשויה מקטניות והם ראויים לאכילה, כגון סירופים וכדו', וזה מצוי במי 

כאבי גרון או שיעול וכדו', שאין לו לקחת סירופ נגד שיעול וכדו', לפני שיברר אם זה 

עשוי מקטניות, שהרי אין לו דין חולה. ואפילו ילד לפני בר מצוה, אם הגיע לחינוך 

אין לתת לו סירופ, כל עוד אין לו דין "חולה", אבל תרופה עם קטניות שנפסלה 

כאב ראש וכדו', מותר לקחת אף אם אינו חולה אלא אפילו מאכילה כגון כדורים נגד  



 
 

]משנ”ב סימן תנג ס"ק ז ;  הגרי"ש אלישיב הו"ד בהלכה יש לו מיחושים קלים בלבד  

של פסח שער ד פרק ג הערה יג, ועוד הביא שם בשם הגרי"ש אלישיב, שקטן בגיל  

רופה שיש בה ז' שיש לו מיחושים, אפילו אינו בגדר "חולה", מותר לו ליטול ת-ו'

קטניות ואפילו עם טעם שראויה לאכילה, מכיון שבגיל זה עדיין יש לו דין חולה 

 במיחוש בלבד[. 

 

טבליה העשויה מעמילן של קטניות, מותר לחולה ליטלם, אף  - תרופה מקטניות

]שו"ת מהר"ם שאין בו סכנה, רק שיראה להכינן לפני הפסח, וייחד להם כלי מיוחד 

ו"ת מלמד להועיל סימן צה; שו"ת ציץ אליעזר ח"י סימן כה פרק שי"ק סימן רמא; ש

דבר שאינו אסור אלא משום מנהג  - כ   ; נשמת אברהם חאו"ח סימן תסו סוסק"א 

 מותר לחולה[.

 

תרופה המכילה חמץ והיא טעימה, כגון כדורים   -תרופה המכילה חמץ עם טעם  

אסור להחזיק ברשותו, למציצה, תמיסות וכד', אסור לאוכלה ולבולעה בפסח, ו

]שמירת אפילו כמות החמץ שבה קטנה ביותר, אלא אם מדובר בחולה שיש בו סכנה  

 שבת כהלכתה פרק מ סעיף ד; תורת היולדת פרק מד סעיף א[.

 

תרופה מרה ממותקת, כגון כדורים המצופים בחומר  - תרופה מרה ממותקת

א ליטול אלא חומרא ממתק המורכב מחמץ, ונטל בדרך בליעה, אין איסור מדינ

]הגרש"ז אויערבאך, הו"ד בשמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה קסג; נשמת 

 אברהם חאו"ח סימן תסו ס"ק א[. 

 

מי שאינו בגדר חולה שאין בו סכנה, אלא רק חש כאבים קלים  - כאבים קלים 

מותר לבלוע כדור נגד כאבי ראש, אף על פי שהכדור מכיל בתוכו  -ונזקק לתרופה 

רך הדבקתו, כי הוא חמץ נוקשה, ומעורב בדברים שאינם ראויים לאכילה קמח לצו

ויש המחמירים  ]יחוה דעת ח"ב סימן ס; שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף ה[,

שיקחנה בצורת אבקה, שאין בה תערובת  ]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף ה[,

 ]שו"ת לבושי מרדכי חאו"ח סימן פו[. חמץ 

 

תרופה שאינה ראויה למאכל אדם, ומיועדת לשימוש  - תרופה לשימוש חיצוני

חיצוני בלבד, מותרת בפסח, אף אם היא אינה נקיה מחשש תערובת חמץ, ומותרת 

בהנאה. כדוגמת: טיפות עיניים ואוזניים, משחות חיצוניות לעור, זריקות ופתילות, 

זמננו,  אף אם מעורב בה חמץ, או שהתרופה עצמה חמץ, אף לחולה שאין בו סכנה. וב



 
 

ראוי להחמיר, מאחר וניתן להשיג בקלות תרופות שאין בהם חשש חמץ כלל. אך אם 

הוא משתמש בתרופה זו בקביעות, הרי שיש להקפיד שהתרופה נעשתה קודם הפסח 

ויזהר לא לזכות בה או שיפקירנה לפני הפסח ויתכון לא לזכות בה בשעה שמשתמש 

משאפים לסוגיהם, מדבקות לעור,  ]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיף עד. וכןבה 

שו"ת אגרות משה ח"ג סימן סב, כדין נוקשה  – תחשירי חוקן, חומרי חיטוי 

בתערובת דמותר לקיימו ולהינות ממנו, ובמקום שיש הרבה צער, מותר אפילו אם 

התרופה הוכנה בפסח עצמו בבית מרקחת של נכרי; הגרי"ש אלישיב, הו"ד בהלכה 

 רה טו[.של פסח שער ד פרק ג הע 

 

כשר או משקה כשרים לפסח, מותר לתת לחולה פירות יבשים  –פירות יבשים 

שנעשה משזיפים יבשים, המועיל למערכת העיכול, וכן שאר הדברים שנהגו לפסח 

 ]שו"ת חתם סופר או"ח סימן עט[. בהם חומרות

 

חולה שאין בו סכנה, מותר לקנות עבורו אחר הפסח   -  תרופה שעבר עליה הפסח

תרופה המכילה חמץ, גם מיהודי שחשוד שלא מכר חמצו כדין, כי מותר להתרפא כל  

]רמב"ן תורת האדם שער שאיסורו רק מדרבנן  ,על ידי חמץ שעבר עליו הפסח

 הסכנה; שעה"צ סימן תסו ס"ק ד[. 

 

או תחבושת מחמץ, מכיוון שהשימוש נעשה  מותר להניח בפסח רטיה - רטיה

]רמב"ם יסודי התורה פרק שלא כדרך הנאה, והדבר מותר אף לחולה שאין בו סכנה  

אמנם עדיין אסור לקיימה בביתו בפסח מדין בל יראה ובל ימצא, אלא  ה הלכה ח[.

או שמדובר ברטיה  ]ערוה"ש או"ח סימן תסו סעיף ג[,אם כן מדובר בחמץ של נכרי 

יספלנית, שיש בה תערובת חמץ עם דברים אחרים, ואינה ראויה לאכילה, שאז או א

]שו"ע או"ח סימן תמב סעיף ב; פר"ח או"ח סימן תסו סעיף א; מותר לקיימה בפסח 

מעדני שמואל על הקישו"ע, סימן קיז ס"ק לז*; שו"ת ציץ אליעזר ח"י סימן כה פרק 

 כ[.

 

ם שמנים שונים, כגון, שיש לו חטטים מי שרפואתו על ידי רחיצה במים ע  -רחיצה  

בגופו, וצריך לסוך את הפצעים במשחה שמעורב בה אלכוהול של חמץ, הדבר מותר, 

בתנאי שהמשחה הוכנה קודם הפסח ולא זכה בה או שהפקירה; ואם המשחה נעשית 

]שו"ת אגרות משה חאו"ח ח"ג סימן סב. וראה על ידי רוקח נכרי, מותר אף בפסח 

רים סימן לה, ובשע"ת או"ח סימן תסז ס"ק ל, שכל דבר שנעשה בשו"ת בית אפ

בבית הנכרי, אפילו נעשה בפסח, דינו כחרכו קודם זמנו, וכל שבא מיד נכרי ליד 



 
 

ראה אשל אברהם )בוטשאטש(  -ישראל אחרי שנפסל מאכילת כלב, הרי זה מותר 

ח"ב סימן תנינא או"ח סימן תסז; שו"ת האלף לך שלמה סימן כד; שו"ת שערי דעה 

לז. וראה בשערים המצויינים בהלכה קו"א סימן קיב סעיף ה, שלצורך רפואה 

 כשאין נמצא אחרת, יש להקל לכל הדעות[.

 

חולה שאין בו סכנה, אף אם רפואתו שירחץ גופו בכל יום באמבטיה,    -   סבון חמץ

 אסור להשתמש בו בפסח -אבל, עם חומר שהוא חמץ, כגון מי סובין או שאר דגנים 

 ]שו"ת יהודה יעלה סימן מו, הובא בשד"ח מערכת חמץ ומצה סימן א אות יז[. 

 

אלכוהול )ספירט( לחיטוי העור לפני קבלת זריקה, או לניקוי פצעי עור  -חיטוי 

העדה  –]מדריך הכשרות לפסח וכדו', אין בו חשש חמץ, ומותר לשימוש בפסח 

 החרדית, תשע"ו[.

 

אין בהם בדרך כלל שום תערובת חמץ, ומותרים הם  - טיפות לעין או לאוזן

 ח[. ]שמירת שבת כהלכתה פרק מ סעיףבשימוש בפסח 

 

מותר להזריק זריקה לחולה בפסח, אפילו אם יש חשש תערובת חמץ  - זריקה

 ]יסודי ישורון עמוד רב[.

 

מותר למרוח משחה על הגוף, אפילו אם יש בה חשש תערובת חמץ  -משחה 

 ]שו"ת הלל אומר חאו"ח סימן רלב[. 

 

, חולה שמותר לו על פי דין לקחת תרופת חמץ בפסח - נאמנות הרופא והרוקח

חובה עליו לברר אצל הרוקח אם יש תחליף של תרופה כשרה לפסח, הראויה 

למחלתו ולמצבו האישי. ואך ורק אם התרופה החילופית טובה עבור מחלתו, צריך 

 לקחת את התרופה הכשרה.

 

רופא נאמן לומר שאין חמץ בתרופה, ובפרט כאשר מרכיבי התרופה מודפסים 

כמו כן יש להאמין לרוקח כשהוא אומר שאין על הבקבוק, שבוודאי יש להאמינו; ו

]שו"ת לבושי מרדכי חאו"ח סימן תערובת חמץ בתרופה מסויימת, ואפילו הוא נכרי  

זה    - פו; שערים המצויינים בהלכה סימן קיז ס"ק טו; יסודי ישורון ח"ו עמוד רכ 

 מילתא דעבידא לאיגלויי, ואומן לא מרע אומנתיה[.

 



 
 

על ידי זונדה או קבלת אינפויה )תרופה דרך הוריד(  הזנה מלאכותית – אינפוזיה

או עירוי נוזלים וכדו' המזינים את החולה, בדרך כלל החולה צריך לזה, ויהיה בסכנה 

]לגבי איסור  אם לא יקבלם, ולכן מותר לו לקבל מהם בפסח אף אם אינו נקי מחמץ

מור, אין חמץ, מכיון שמדובר רק בתערובות וחומרות, ולחולה יש בזה צורך ג

להחמיר כלל. לגבי הנאת מעיים ללא הנאת גרון, הפוסקים דנו בכללות לגבי  

איסורים וברכת הנהנין בכמה מקומות, עיין בשו"ת אחיעזר ח"ג סימן סא; שו"ת הר 

 צבי או"ח ח"ב סימן נ ; שו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן י"ח ועוד[.

 

 הגדרת 'חולה' בפסח - סיכום 

 מותר בכל סוגי התרופות אפילו חמץ גמור בעת הצורך. -חולה שיש בו סכנה 

מותר רק בתרופות שיש בהם תערובת חמץ אשר נפגם  –חולה שאין בו סכנה 

מאכילת אדם, ומ"מ נוהגים להחמיר גם בזה, חוץ מתרופות האסורים משום מנהג 

 כגון קטניות, וכן תרופות ומשחות לשימוש חיצוני.

אינו בגדר חולה שאין בו סכנה, ועליו להחמיר בכל סוגי  –למא מיחושים בע 

 התרופות שיש בהם חשש חמץ.

הרי הוא בגדר חולה שאין  –מיחושים חזקים וצער שנחלש או שוכב בגלל הכאבים 

]שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן ס. כל שאר ההגדרות של חולה שיש בו סכנה בו סכנה 

 לכות שבת פרק[.או אין בו סכנה מבוארים בפרוטרוט בה

תרופה הניטלת לטיפול בבעיה נפשית או פסיכיאיטרית למיניהן, אין  -חולה נפש 

להפסיק או להחליף ללא התייעצות עם הרופא המטפל, כיון שזה עלול להזיק ולסכן 

]עיין משנ”ב סימן תקנד ס"ק י; דעת תורה סימן תריח; שו"ת אגרות משה את החולה  

גדולי ההוראה בדורינו. וכל זה מדובר בתרופות אף  אבה"ע סימן סה, וכן פוסקים 

לבעית מרה שחורה/דיכאון ולמצבים שאינם קיצוניים, אך אין מדובר בתרופות 

 לריכוז ולחיזוק המוח או לדיכוי תיאבון וכדו'[. 

כגון קלקול קיבה וכדו' הרי הוא בגדר חולה שאין בו סכנה,  –קטן שיש לו מיחושים 

 שכח סעיף יז[. ]שו"ע או"ח סימןוכנ"ל 

בשעת הצורך אפשר להאכילו מזון לתינוקות המיוצר מקטניות והוא כשר  –תינוק 

 ]הלכה של פסח שער ד פרק ג הערה כא,כב[.לפסח ללא חשש חמץ ובכלים מיוחדים  

 

 רכישת תרופה

חולה שאין בו סכנה, הצריך ליטול תרופה שיש בה תערובת חמץ, יש לו לעטוף את  

 ]שו"ת עצי הלבנון סימן יט[.התרופה בנייר דק שאין חשש עמילן, לפני נטילתה 



 
 

אם יודע לפני פסח שיצטרך ליטול בחד תרופה שיש בה חשש חמץ, ראוי 

ישמור על טריות לכתחילה להמיס את התרופה לפני יום טוב עד שיהא נימוח, ו

שאז הסם רפואה בטל  -]קלח של אזוב סימן כב ואיכות התרופה במקום קריר 

 מתבטל אף בפחות משישים[. –בשישים, ואם טעמו פגום 

 

ובשעת הדחק, תרופה שיש בה חשש חמץ ואינה מופיעה ברשימת התרופות 

שיהיה   המותרות, ויש צורך גדול בנטילתה, מותר לקחתה, וראוי לערבה במשהו כדי

 ]הגר"ש ואזנר, הו"ד בקונטרס מבית הלוי תשסו עמוד כז[.ודאי בטל בשישים 

 

אם צריך לקנות תרופה שיש בה חשש חמץ, בתוך הפסח, עדיף לקנותה בבית 

מרקחת של נכרי שמערב בפסח או לפני יום טוב את המרקחת בהיתר, ויכוון לא 

ן תסו סעיף א; יחוה דעת ]שו"ת שערי דעה ח"ב סימן לז; נפש חיה סימ לזכות בה

וישתדל תערובת חמץ שנפסל אצל נכרי דומה לחרכו קודם זמנו[,  -ח"ב סימן ס 

אם הוא יסכים, או שישלם לו עם כרטיס אשראי  –לשלם לנכרי אלא לאחר יום טוב 

שו"ת אגרות משה  –]משום שכסף קונה מנכרי, על פי המשנ”ב סימן תנ ס"ק יח. 

 המצויינים בהלכה בקונטרס אחרון סימן קיב ס"ק ה[.או"ח ח"ג סימן סב; שערים 

 

אם יש צורך לקנות תרופה שיש בה חשש חמץ בתוך הפסח, אם אפשר, עדיף 

שיקנה קמות קטנה בכל פעם, פחות משיעור כזית, או שיקח רק את הכמות הדרושה 

 ]קלח של אזוב סימן כב[.  לפסח, ויאסוף את השאר מיד לאחר יום טוב

 

יש בה חשש חמץ קודם הפסח, יקנה את הכמות שצריך ולא קונה תרופה שה

יותר, ואם נשאר, ישליכנו תיכף לבית הכסא, ואם יש צורך להכין כמות גדולה, יניחנו 

]מעורר ישנים אות קלו. ועדיף למכור לנכרי במקום מוצנע ובכלי מיוחד ויפקירנו 

ג הערה כט[, הגרי"ש מוזסון, הו"ד בהלכה של פסח שער ד פרק  -מאשר להפקיר 

או שימכור זאת לנכרי, ויניחנו במקום שמור וכשצריך ליטול את התרופה, יקח משם 

שו"ע הרב סימן   -]עדיף לעשות מחיצה גבוה י' טפחים    לפי הצורך ללא רשות הנכרי

תנ סעיף כה; וכן פסק הגרי"ש אלישיב בתשובה שנדפסה בספר דבר סיני ובקובץ  

ש בהם חמץ, בין אם יש בהם טעם קגון סירופים תשובות סימן מט, שתרופות אשר י

וכדורי מציצה ובין אם אינם ראויים לאכילה, אין להחזיקם ברשותו כל ימי הפסח, 

אם אם אינו משתמש בהם בפסח, משום איסור בל יראה. לכן ימכרם לנכרי, 

וישאירם בביתו במקום מוצנע, מכיון דיש לחשוש לאוסרים דבר שאפשר להפריד 

 .[מהדבר הפוסלוהחמץ שבו 



 
 

 

קונה תרופה שהיא חמץ ודאי בפסח, אם כיון בשעת הקניה לא לזכות בהוגם לא ה

שילם עבורה, אינו צריך לדקדק בכמות שהוא מקבל, ואף מותר להשתמש בעודף 

 הגרש"ז אויערבך, הו"ד בנשמת אדם ח"א סימן תסו[. ] התרופה אחרי הפסח

 

תינוק שצריך לאכול חמץ בפסח, יש לקחתו לבית נכרי, ושהנכרי יאכילנו את 

החמץ בכל פעם. אם קשה הדבר, יאכילנו הנכרי בבית הישראל. אם אין נכרי יצוה 

]שו"ע הרב סימן תנ סעיף כד, לקטן שיאכיל התינוק, ואם אין קטן, יאכילנו גדול 

יעמוד שם עוד ישראל גדול, ואין לדקדק בעת האכלת התינוק, ש משנ”ב ס"ק יח[.

 ]משנ”ב סימן תנ ס"ק יח[.  שמא יטעה ויבוא לאכול החמץ

 

 חיטוי

כל מכשיר רפואי שבא במגע פנימי בגוף החולה, כגון מכשיר  -מכשיר רפואי 

דיאליזה וכדו', הרי שמכשירים אלו עוברים חיטוי לאחר כל שימוש, ולכן אין בהם 

שהם חיוניים לחולה שיש בו סכנה, הרי   חשש לחמץ, ואף אם יש בהם חשש, מכיון

 ]הלכה של פסח שער ד פרק ג הערה כד[. שהשימוש בהם מותר

 

רכיבים  מספר ולצידו, אלכוהול כולל השימושי החיטוי תכשיר -ל 'אלכוג

 הכשרות ]הגם שבמדריך  .חמץ להיות עלול האלכוהול. ריח חומרי  גליצרין ובהם

 מכל מקום  ,חמץ חשש אין לחיטוי שבאלכוהול העדה החרדית מצויין ץ"הבד של

  שהאלכוהול אינו לודא ואי אפשר , בעולם  שונים  ממקורות מייבאים  זה בתקופה

על כן מומלץ, . חמץ רכיבי להכיל עלולים הם אף הריח כיון שחומרי. חמץ[

 ,מפוגל שהאלכוהול המצהיר כיתוב עם ל'באלכוג בפסח לכתחילה, להשתמש

 alcoholאו באנגלית  אלכוהול דנט המילים .אכיל בלתי חומר עם מעורב: כלומר

Denat אוalcohol SD40  שרשבסקי,  יהודה ]הרב שהאלכוהול מפוגל המעידות

 [. #7הו"ד בגיליון התורני "נתיבים לכשרות" 

 

סבונים מכל הסוגים, שמפו מטפחות/מגבוני נייר לחות, סוגי ספריי 

המעורבים בחמץ שנפגם ואינם ראויים לאכילה, לכן ותרסיסים שונים וכדו', יש מהם  

]שו"ת שואל ומשיב מהדו"ג ח"ב סימן קמח לעניין סבון; שו"ת    מותרים הם בשימוש

אך נוהגים חזון נחום סימן מו; ילקוט יוסף עמוד שסודוקא שיצרום קודם הפסח[ 

ים ]שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סימן כד; יסודי ישורון ח"ו עמוד רכז; שער להחמיר 



 
 

המצויינים בהלכה סימן קיב ס"ק ח, וכתב שם שמי שמורה היתר בזה אין מזניחים 

 ובפרט שבימינו מצוי תחליפים לרוב המוצרים הללו שכשרים לפסח. אותו[.

 

משחת שינים, יש ליזהר בה יותר משאר תכשירים, מכיון שמכניסים אותה 

רכוש עם הכשר לתוך הפה, ולפעמים היא אף נבלעת, וכן משחה לשפתים, יש ל

 ]שערים המצויינים בהלכה סימן קיב ס"ק ח[.  לפסח

 

"מי פה" השוטפים ומחטים עמם את הפה, על אף שמדינא אין איסור גמור 

בזה שהרי החמץ נפגם, ואינו ראוי לאכילה כלל, אלא לשטיפת הפה, מ"מ יש להחמיר 

בושם ח"א סימן ]עפ"י שו"ת קנה ולרכוש מי פה כשרים לפסח, שמצוי כיום בשוק 

 כה[.

 

וכדו', העשויים מדגני חמץ, ויש בהם חומרים הפוגמים  לואלכוהוספירט 

בטעם, מותרים בשימוש, אפילו שישנה אפשרות להפריד על ידי כמיכלים את 

 ]שערים המצויינים בהלכה סימן קיב ס"ק ב[. הפגימה ויהיה ראוי לאכילה 

 

ילים לספור בבין השמשות לאחר המקבל שבת מבעוד יום, יש המק -ספירת העומר 

]שערים המצוינים בהלכה )סימן ק"כ ס"ק ג(, עפ"י שו"ת מהרש"ל שהתפללו מעריב  

)סימן יג(, דבערב שבת קודש מותר להקל ולספור בבין השמשות, שו"ת שרגא 

המאיר )ח"ו סימן מא(, מביא מספר לקט יושר לתלמיד התרומת הדשן שנהג לספור 

שבת והתפללו מעריב, וכן שם בשם ספר מטה משה )סימן   מבעוד יום לאחר שקיבלו

 תרעג בשם הראב"ן([.

 

 

 שבועות

 

במרכז רפואי שמחלקים את המזון  - ם טובקידוש בליל יואמירת תפילת ערבית ו

בשעות קבועות, צריך ליזהר בליל יום טוב של שבועות, שלא להתחיל להתפלל 

ולקדש על היין או הפת קודם שיהיה ודאי לילה, כדי שיהיו ימי הספירה מ"ט יום 

חולה   ,]ט"ז סימן תצד ס"ק א, פמ"ג ס"ק א, שו"ע הרב סעיף ב[ושבע שבועות תמימות  

ביכולתו להמתין עד צאת הכוכבים, בפרט במקומות שזמן צאת  או זקן, שאין

ד לקדש מבעואף  ערבית והכוכבים בשעה מאוחרת, יש מקום להקל ולהתפלל תפילת  

שתפילת מעריב מותר להתפלל לפני הזמן, ואף עדיף משום  הפוסקים כדעת ,וםי



 
 

סת ואין  "ואוכלין תיכף בבואו מבית הכנ -מנהגי ורמייזא ] מוסיף מחול על הקודש

התעוררות תשובה ח"ב   ;344שרשי מנהג אשכנז חלק ד עמוד  ;  ממתינין עד הלילה"

;  קחמן ח"א סי ברלין( –שו"ת מלמד להועיל )להרר דוד צבי האפפמאנן ; סימן נו 

 [.34חג השבועות פרק ח אות יז והערה  - הלכות חג בחג 

 

 

 יום טוב

 

]בחו"ל אומרים יזכור,   המתפלל ביחידות יכול לומר "יזכור"  -אמירת יזכור ביחידות  

]שו"ת בצל החכמה ח"ד  וגם יכול לומר "אל מלא רחמים ביום טוב שני של גליות[,

 סימן נג, בשם שו"ת דודאי השדה סימן י"ב, ולבושי מרדכי או"ח סימן צח ד"ה אלא[.

 

 

 תשעה באב

 

]חיי"א ה" בלי ברכה ולומר קינות המתפלל ביחידות צריך לקרא "מגילת איכ -איכה 

 כלל קלה סעיף יט; משנ"ב סימן תקנט ס"ק ה; אשי ישראל פרק מד סעיף לא[.

 

המתפלל ביחידות שאין אומר ברכו, יחלוץ מנעליו לאחר   -תשעה באב במוצאי שבת  

]מעורר ישנים )להרב מרדכי פרידמן, ווארשא תרפו( עמוד אמירת פסוקי והוא רחום  

 קכא[.

 

 

 ציבור  תענית

 

המתפלל סליחות ביחידות, אינו אומר את סדר י"ג מידות של רחמים, שהם   - סליחות  

דבר שבקדושה, ואין דבר שבקדושה פחות מעשרה, ויש מתירים  חשובים והוי

לאומרם כדרך קריאה בתורה בניגון ובטעמים, או שיאמרם דרך שבח לקב"ה, ולא 

צָֹפץ  דרך תחנונים )ואז מותר לאומרם ביחיד(, ועפ"י האר"י יש לאומרן בא"ת ב"ש )"מְּ

צָֹפץ ֵתך וכו'(. ואותם בקשות שנאמרות בלשון ארמי כגון  מחי ומסי וכו', לא יאמר מְּ

]מטה אפרים סימן תקפא סעיף  ביחידות, שאין לשאול צרכיו ביחידות בלשון ארמי

 כא, משנ"ב ס"ק ד[. 

 



 
 

 ]ערוה"ש סימן תקסו סעיף ח[.  לאחר הסליחות אומרים "אבינו מלכנו"  -  אבינו מלכנו

]מטה אפרים סימן תקפד סעיף  אבינו מלכנולומריכולביחידותהמתפלל

 יצור השל"ה, הו"ד בדע"ת סימן תקפד סעיף א[.קיד;

 

יחיד אומר ברכת עננו בתפילת מנחה באמצע ברכת שומע תפילה, וחותם: כי  -עננו 

אתה שומע תפילת כל פה וגו' ... שומע תפילה, ואינו חותם העונה לעמו ישראל בעת  

גואל צרה, שלא נתקנה ברכה זו אלא לשליח ציבור לאומרה בחזרת הש"ץ בין ברכות  

בני עדות המזרח אומרים ברכת  ]שו"ע או"ח סימן תקסה סעיף ג[.ישראל לרפאנו 

]מאמר מרדכי סימן תקסה ס"ק ו, שלחן גבוה ס"ק ה, כף  עננו גם בתפילת שחרית

 החיים סעיף טו[.

 

יחיד שטעה, ואמר ברכת עננו בין ברכות גואל ישראל לרפאנו כהשליח ציבור, 

]כף החיים סימן תקסה ס"ק ב; קשו"ע סימן יט סעיף  וחתם בברכה, יצא ידי חובה

 יד[.

 

בריא השוהה בבידוד להשגחה בלבד, עליו לצום יחד עם הציבור,  – הסגר תענית ב

הלכה לשאול אחר כך , עליו להוועץ ברופא, ו, ולו הקל ביותרספק רפואישישנו וכ

 .הלכה למעשה מורה הוראהלמעשה אצל 

אף שאין קובעים תענית ציבור בעת שיש דבר בעיר, מחשש לסכנה, אבל 

יבור קבועה, אם מצד אנשי הרפואה אין שום מניעה לתענית, מחשש כלשהו, ת צתעני

דבמקום סעיף ו ד"ה  תקנד ]ביה"ל סימן הרי, שיש לבריאים לצום, והכל לפי העניין

ס עיין בספר פתחי עולם דבמקום שאין המחלה של חלערי"א חזקה ח - חולי וכו'

יאכל פחות מככותבת בכדי אכילת פרס וכן בשתיה כמ"ש השיעורי' בשו"ע   חלילהו

שבזה לא נעקר התענית לגמרי ורחמנא   סימן תרי"ח )כך יש להורות לשואל בט"ב

ליבא בעי( ומי שירצה להתענות במקום שאין המחלה בזעם ח"ו יש ליועצו ולהזהירו 

שלא ילך מפתח ביתו כל היום ולהכריחו כשיצא ישא סביב לחוטמו ופיו חתיכה 

 [.קאמפע"ר ומעט עשב מיאט"ע עכ"ל

 

ישראל נפטר ממנה, פשוט גם בעת שקיימת מגפה בעיר, ואיש    –שריפת גופת הנפטר  

הדבר שאסור לתת לרשויות לשרוף את גופת הנפטר, כיון שמבטלים על ידי זה 

]רמב"ם הלכות אבלות פרק יב  מצוות קבורה של מתי ישראל, שהיא חיוב מן התורה  

אבל אם צוה שלא יקבר אין שומעין לו שהקבורה מצוה שנאמר )דברים  -הלכה א 

 כא, כג( כי קבור תקברנו[.  

ובת הקבורה של הנפטר היא מן המצוות החשובות שנאמרו בתורה, והיא ח

"וכי יהיה   כג[:-]דברים כא, כבאמורה על כל אדם, אף על הרוגי בית דין, כמו שנאמר  



 
 

על העץ כי קבור  באיש חטא משפט מות והומת, ותלית אתו על עץ. לא תלין נבלתו

תלוי, ולא תטמא את אדמתך אשר ה' אלוקיך  תקברנו ביום ההוא כי קללת אלוקים

 ]ספר המצוות להרמב"ם מצוות עשה רלא[. נתן לך נחלה" 

 

פוסקי ההלכה בכל הדורות, פסקו ששרפת גופת הנפטר הוא עוון חמור 

מלמד ]שו"ת  מכמה טעמים: משום ביטול מצוות הקבורה, ומשום ניבול המת

,  ]דברים כא, כב[  איסור "לא תלין נבלתו על העץ"  משוםלהועיל, ח"ב יו"ד סימן קיד[.  

"על דבר שאלתו   -]שו"ת אחיעזר, ח"ג סימן עב    ומשום חובת אמונה בתחיית המתים

אם מותר לשרוף מתים, יעויין בשו"ת בית יצחק )יו"ד ח"ב סימן קנה( שהאריך בזה 

שרפו כמבואר בשלהי מסכת תמורה, והעיקר, לאסור, משום שכל הנקברים לא י

שמצוות קבורה שהתעסקו בזה אבות העולם ומי שקובר את מתו מאמין בתחיית  

  ]ויקרא יח, ג[ איסור  משוםהמתים והשורף הרי הוא ככופר בתחיית המתים"[. 

 ]שו"ת דעת כהן יו"ד סימן קצז[.  "ובחקתיהם לא תלכו" 

 

י שציווה לשרוף את גופתו ושיש על פי ההלכה אין תוקף לצוואתו של מ

]ירושלמי כתובות, פרק יא הלכה א; שו"ת בית יצחק,  לקבור אותו כמנהג המקובל

 יו"ד, חלק ב, סימן קנה, אות ג[.  

 

יהדות מתייחסת בשלילה מוחלטת לשריפת גופות. הגוף הוא קדוש,  ה

טובים משום שהוא "המקדש של הנשמה" ומשום שהוא משמש לעשיית מעשים 

כמו כן, כולנו מאמינים בתחיית המתים, ומאמינים כי הפרידה מהגוף  .בעולם הזה

ה' יקומו בתחיית המתים, אבל  היא זמנית, ואם כי ברור שאנשים שנשרפו על קידוש

עצם האמירה שאדם שורף את גופתו, היא אמירה שהוא מאמין שהפרידה מהגוף 

"ת נזכה בקרוב לראות בעינינו את היא סופית, דבר שכמובן אינו נכון, ובעזהי

 המציאות מתממשת. 

 

מתוך עיקרי האמונה של הרמב"ם הוא האמונה בתחיית  י"גהעיקר ה

המתים. זוהי אמונה בסיסית בדת היהודית, ואין סמכות תורנית שתערער על כך. 

המשנה אומרת שמי שמתכחש לאמונה זו הוא כופר בעיקר. הסיבה היא ברורה: 

כיהודים, אנו מאמינים שיש תכלית לחיים, תכלית לעולם הזה, תכלית לפעולת 

מיליוני   .וקדושה  –ה. לכן, כל מה שמשמש להשגת תכליות אלה יש לו נצחיות  הבריא

. האם במחנות השמדה  , רובם נשרפובשנות הזעם  לא זכו לקבורה נאותה  בני ישראל

קרוביהם, מתוך רצון חופשי, ימשיכו את מה שהתחילו אויבי העם הגיוני הדבר ש

 היהודי?

 



 
 

פים לכתחילה, משום שראוי אין לקבור בבית הקברות של ישראל את השור

לגדור גדר ולמחות ביד אלה המתנהגים בשריפת מתים למונעם מזה, ולבלי לקוברם 

בבית הקברות של ישראל, שלא יתפשט הדבר אצל אחינו בית ישראל הטועים, שזהו 

]כבר בשנת תרס"ח  באמת עקירה במצות קבורה וביסודות המקובלים בעם ישראל

קובץ תשובות מגדולי הדור בכל  -מהרב של אלטונא  יצא לאור קונטרס חיי עולם 

תפוצות ישראל, האוסרים לקבור את האפר בבית החיים. וכן האריכו הרבה מפוסקי 

 הדורות וכולם דעתם לשלול את אפשרות השריפה מכל וכל[.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 סגולות ותפילות להינצל מן המגפה

 

 ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" "

 

 –ממחלוקת בכל הימים, ובפרט בזמן המגפה בר מינן   מה מאד יש להרחיק  –אחדות  

  להזהר שלא יהיה מחלוקת עם שום נברא ולא מחלוקת בתוך ביתו, וביותר עם  יש

 מוותרקרוביו ושכניו, כי הוא דבר מסוכן, בר מינן. ומי שיש לו דעת לעולם יהיה 

טוב  שיהיה לו שכר -משלו, בין בגופו בין בממונו בין בכבודו, ויצא הפסדו בשכרו 

  - פאלאג'י  הגר"ח] בעולם הזה ובעולם הבא מסיבת כי היה אוהב שלום ורודף שלום

 [.אות עו רפואה וחיים פרק ה

 

כתב הרשב"ש בתשובה ]  להתחזק בבטחון ולהסיר פחד מן הלביש    –אמונה וביטחון  

 'ֶדבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרכים, שלום ם כןֶ  שאמרו ג "ומה (קצה מןסי)

צריך אדם להשוות    הכוונה בזה, כי בשעת הבריאות  -בעיר אל יהלך בצידי הדרכים'  

ובמלבושיו... ובתנועותיו הנפשיות,  הנהגתו ולאחוז במצוע במאכלו ובמשקהו

באמצעם, לא ריבוי ולא מיעוט. בכעסו וברצונו... ללכת  ,כלומר בשמחתו ובאנחתו

  המגפה צריך להזהר בתכלית השמירה, ושיוסיף בהנהגתו לנקות אבל בימות

ולא יספיק בזה  ... המותרים, ושלא להרבות במזון... וירחיק האנחה וירבה השמחה

אלא בקצה האחרון, וכל זה הוא  מיצוע בלבד. וזהו אל יהלך אדם באמצע הדרכים 

 .ענין טבעי"

ומי שבוטח בזולת ה', מסיר  - (שער הביטחון פתיחה ,שער ד)ות חובות הלבב

 .האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח עליו

הפסוק "מן המצר  מפרש את -)הובא בתולדות יעקב יוסף פר' בשלח(  בעל שם טוב

שהאדם על לו לברוח מן המצר אלא עליו לצעוק מן   "ה-ה ענני במרחב י-קראתי י

משיל שם שאדם הבורח מצרתו, משול הוא לאשה שיש לה חבלי לידה מוהמצר, 

והיא בורחת ממקום כדי להפיג צערה אך בכל מקום שהיא הולכת צערה נמשכת 

 אחריה, ולכך אין עצה אלא להאמין מתוך הצער 



 
 

ענין דור המדבר וימי עבודת בין המיצרים הוא, להורות מבאר ש  -שפת אמת )מסעי(  

אין לו לאן לברוח, שהעצה היחידה שיש לה בזה היא לבטוח לאדם שנמצא במיצר ו

אם בדור המדבר ובימי מצור העיר לא היו בורחים אז מהמצר שנתן . ובהשם יתברך 

להם השי"ת, אלא היו באמת צועקים אל השי"ת ובוטחים בו היו בוודאי נושעים, 

ליבו   וכתב שם כי כל פעם שנסגר הדרך בפני איש ישראל הכול הוא כדי שישעבד

 לאביו שבשמים, עי"ש,

וכן מובא  "  –  (קפח  והתחזקות עמוד  הבטחון  )מאמרשומרי אמונים זי"ע    הרה"ק בעל

שיש להם   עיר אין יכול לשלוח רק באלוחלילה "דבר" בו  כשיש ח  מרבינו האר"י ז"ל

 על ה' ומתגברים על הפחד, אין שום  בבטחונם  פחד, אבל באלו שמתחזקים בלבם 

 להגאון הקדמון מוהר"ר נתן}עיין בספר תורת נתן . דבר רע יכול לשלוט בהם 

, וזה {שפירא ז"ל, בעמח"ס טוב הארץ, יין המשומר, מצת שמורים )פרשת ויחי(

וחיילותיו,   רח"ל מס"מ הדבר להיזהר שלא להתירא בשעת  לשונו שם: ולכן צריך 

להתגבר   המתיירא מלפניו הוא נותן לו כוח וגבורה  וא יענם, כיאלא להתפלל לה' וה

 כמעט רגע עד יבעור זעם, ויעסוק תמיד בתורהכה במגיפה בר מינן בעיר, אלא ח

 [. "ובמעשה הקטורת ויתבטל מותנא מעלמא

 

מסתכל הקב"ה   כשיש צרה בעולם,  ,אמר רבי שמעון בר יוחאי  -   רבא  שמיה  יהא  אמן

כשישראל עונים אמן  ,ונזהרים בזה להצילם מכל צרה וצוקהבאלו שאומרים אמן 

 .וילך שת זוה"ק פר ] רחמים יהא שמיה רבא בקול רם ובכוונה הקב"ה מתמלא

אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו )בכל כוונתו.  

"בפרע פרעות בישראל בהתנדב    )שופטים ה, ב( קורעין לו גזר דינו, שנאמר   -רש"י(  

משום דברכו ה'. רבי חייא בר אבא אמר  - עם ברכו ה'". מאי טעמא בפרע פרעות 

מוחלין לו, כתיב הכא בפרע פרעות  -רבי יוחנן: אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה 

 :(שבת קיט) וכתיב התם "כי פרע הוא"

קורעין לו גזר דינו חז"ל כל העונה אמן יהא שמיה רבה מברך בכל כחו מרו כי א

ופירשו הראשונים דר"ל בכל כחו בכל כונתו ובכל איבריו דהיינו שיאמרנה בלב  

ונפש ולא רק כמוציא שפתיו ולבו בל עמו. גם יכוין לשמוע הקדיש מפי הש"ץ כדי 

 כןשל שידע על מה הוא עונה אמן יהא שמיה רבה ואמן שאחר דאמירן בעלמא. וכ

השיח באמצע קדיש או קדושה וכדאיתא במסכת שצריך ליזהר מאד ומאד שלא ל

דרך ארץ דר' חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלים טעונים אף וחימה לשלם 

הובא ) לאלו וכל המדבר באלו המקומות עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב

וכתוב בספר חסידים מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו    (בב"י סימן קכח

מפני שהייתי מדבר בשעה  ו למר למה פניך מוריקות א ולמר ת אופניו מוריקו



 
 

 (סימן תיא)שהש"ץ היה אומר ויכולו וברכת מגן אבות וביתגדל. ובספר מטה משה 

הביא בשם מדרש שחכם אחד נתראה לתלמידו בחלום וראה התלמיד שהיה לו 

מפני שלא הייתי נזהר מלדבר  ולמר כתם במצחו וא"ל מפני מה אירע לך כך א

אסור בשעה שהחזן אומר  ורהתברי להרהר בד לו כשהחזן היה אומר קדיש. ואפי

. ואין חילוק בין קדיש על (פרי חדש)קדיש מפני שצריך לכוין הרבה בעניית הקדיש  

 ( ]משנ"ב סימן נו ס"ק א{. פמ"ג)תנ"ך או אגדה או משניות 

 

מדבר שקר, זה הוא כלל גדול, כי מי שהוא  לדבר דברי אמת ולהתרחק יזהר –אמת 

בשם  - בית דוד יו"ד סימן נז ] מסוכן, רחמנא לשזבן מדבר שקר בזמן המגפה, הוא

 [.מהאר"י ז"ל דיתב סדר פיטום הקטורת כ

 

עליו להקפיד ללכת בשבת עם מלבוש יהודי   כדי שיהיה ניצל מן המזיקין,  –בגדי שבת  

 אמר שהמזיקים נברא ערב שבת בין  ,מרימנוב זי"ע הרה"ק ר' מנחם מענדל  ]  מכובד

היה  השמשות כדאיתא במשנה באבות (פ"ה), ולא נבראו גופים רק רוח, ואלמלא

הזה,  להם גופים היה ממלאים כל חלל העולם, ולא היה לבני אדם מקום בעולם

מלבושי   ,והסגולה להשמר מהרוחות האלו לילך במלבושים, ובפרט בבגדי קודש

והמגיפות. וכה היה   מה שיותר מלבושים 'מער יודיש' נצולים מכל הגזירותיהודים, כ

שיזהרו ללבוש בגדי קודש ואז  ,דרכו לשלוח להכפרים ועיירות שפרצו שם מגיפות

 [.ינצלו מכל החלאים

 

דבר  ]  הרי הוא ניצול מכל המחלות  ,המברך ברכת אשר יצר בכוונה  -ברכת אשר יצר  

עצמיות   המקובל והעדר השבת הגמול הראוי, הם סיבותידוע שבלתי הכרת החסד 

יתברך מקור  ל-שהא ל פיע ף לסתום צנורי השפע מלהשפיע פעם אחרת. ולכן א

אין אנו   את,זל כם ע ,הברכות ומעיין נובע ההשפעות ואינו צריך ברכה משום בריה

המקבל החסד שיודה  פטורין מלהללו ולברכו ולשבחו כשנקבל חסד ממנו, שחייב

 .[בשלח דרוש ב' לפרשת -שפיע האמיתי יתברך שמו )יד יוסף למ

 

באר היטב ]  רך ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו לא אף ולא קצףהמב -ברכת המזון  

בירך , לפי שכל מי שירכת המזוןא( ז"ל "מצאתי למה אין בבס"ק  קפהסימן )או"ח 

ברכת המזון בכוונה, אין שולט בו לא אף ולא קצף וכו' ומזונותיו מצויין לו בריוח 

ובכבוד כל ימיו". וסיפור נפלא ידוע בזה מה שגילה הגר"מ שפירא זצ"ל לפני 

המלחמה לילדים אודות סגולה זו, ואחד מהילדים הזהיר ביותר בברכת המזון, 



 
 

עבודה במטבח, שהיה לו מזונותיו  וכאשר הגיע הימי המלחמה לאושוויץ, קיבל 

 [.ניצל בנסי נסים אכן בריוח ובכבוד כל ימיו, ו

 

יזהרו שלא ימרדו בתלמידי חכמים, ובפרט ]  לשמוע בכל דברי חכמים –דרך ארץ 

מיתת מגפה בימי דוד על אשר מרדו בדוד  שנתחייבו  ברב ואב"ד שלהם, שמצינו 

עה"ת ריש  רושוהרב מהרי"א בפי פירששו שבע בן בכרי, כמ מלכם ונמשכו אחרי

רפואה וחיים פרק   -שמואל ב', יע"ש )הגר"ח פאלאג'י    לסוףרושו  סדר כי תשא ובפי

 [.אות ז( ה

 

 המתמסר למצות הכנסת אורחים ומקבל את אורחיו בסבר פנים - הכנסת אורחים 

 אל לו לחשוש מפני מגיפה, גם אם היא פרצה באיזור –בשמחה ובטוב לבב  ,יפות

מגוריו, כי זכות מצות הכנסת אורחים בכוחה לשמור ולהגן עליו ועל בני בית ושלא 

 .עמוד עח תוכחות חיים  -הגר"ח פאלאג'י ] ינגף בהם עד אחד

 לושי ועשי מהרי שלש סאים קמח סלת וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר '

נאמרו בשבת אלו דברים )הללו  . איתא בספרים, דבעתים (יח, ו )בראשיתעגות' 

הקטורת. וכן  יהיה אדם רגיל לומר פרשת (,פרשת בלק, בעת שהיה מגיפה, ל"ע

מהרה   משה אל אהרן קח את המחתה וגו' והולך   'ויאמר   (טו  –יז, יא    )במדבר   הפסוק

. (צא תהלים )והמגפה נעצרה'. וכן שיר של פגעים ' וגו', ויקח אהרן וגו' וירץ' וגו' עד

 שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת וגם הפסוק 'וימהר אברהם האהלה אל

בספר 'מראה הילדים', בשם ספר 'סגולות   ת גם מובא)סגולה זו  לושי ועשי עוגות' 

עצירת מגיפה,   שייכים לענין  ,וצריך ביאור, דבשלמא כל הפסוקים הנ"ל(,  ורפואות'

ונראה לתת טעם,  .המגפה שייכות יש לפסוק 'וימהר אברהם' לעצירת אבל מה

לשומרם ולהצילם מכל  הסתכלו על כל דור ודור, ועשו הכנה דהנה מצינו שהאבות

דהיינו שפתאום יכול  ,וידוע שהחולי הזה רח"ל בא במהירות .חלילהוס צער ונזק ח

אך האדם  .מפני הניצוצות הקדושות שנפלווזה הוא  ,להלכד בזה ס וחלילהאדם ח

ישראל,   דעל ידי נתינת צדקה שהוא מחיה נפשות  ,יכול לתקן דבר זה על ידי הצדקה

, וממילא נמתקין  דושותמעלה כל ניצוצות הק וכן על ידי הכנסת אורחים, בזה הוא

הצדקה בזריזות ובמהירות, שהוא מבטל   הדינים מעל ישראל. וביותר מי שעושה  כל

וראו כל מה  ,והנה האבות והאמהות הם קומה שלימה .המהירות הרע רח"ל בזה

שרה  להמתיק הדינים מעל ישראל, לכך אמר אל שיארע לישראל. ורצה אברהם 

 והכנסת אורחים, ועל ידי זה יבוטלו מעל 'מהרי' היינו שתמהר במצות הצדקה

שאמר משה לאהרן 'קח  וזהו גם מה    .רח"ל  בניהם כל מיני מהירות רעות של מחלות

אהרן, שעשה מצות משה בזריזות  'המחתה וגו' והולך מהרה', וכן כתוב 'וירץ את



 
 

וזהו מה שפעל אברהם . 'נעצרה וביטל בזה מהירות הרע, ולכך 'והמגפה ,ומהירות

כדי לבטל כל  וימהר אברהם וגו' ויאמר מהרי', שהכל היה' אז במהירותו כנאמר 

 [.ויראפרשת  להשר שלום מבעלזא מדבר קדש - מיני מהירויות של רע רח"ל

 

להינצל ממגפה רח"ל,  סגולה גדולה מכ"ק מרן הישמח ישראל זי"ע –הכנעה 

, אל"ף זעירא. לימוד דעת (א, א)ויקרא אל משה  - ולהמשיך חיים ובריאות ושלום 

ס בעת הצורך ח להקטין את עצמו. וגם איך להמשיך האל"ף למדת ואמ"ת  איך 

בשעת  (יום ד' פ"ב מ"ח משנת חסידים )כמו שמבואר בכתבי האר"י ז"ל } חלילהו

אותיות מות ונעשה מזה "ואמת, לעורר  המגפה ר"ל יכוון להמשיך האות א' אל

 דרחמי ממדת "ואמת, קושטא קאי, להשאר בחיים ובריאות רחמים מי"ג מכילין

המשיך רחמים ל י מדת הכנעה וענוה. וגם אל"ף אותיות פל"א, היינול ידע  {ושלום 

שהיא הכנעה, על ידי שמכניע ומפיל את   וחסדים ממקום הרחמים גם כן על ידי אין

ע"ה  לימד לנו משה רבינו הזל ויודע היטב שפלותו ושפל מצבו. וכ עצמו עד לעפר 

על כל הדורות הבאם עד  שהוא היה רבן של כל ישראל עד סוף הדורות, והמשיך 

 (.ישמח ישראל, ויקרא אות א - כתי"ק)הגאולה בב"א, וכן יהי רצון 

 

בשם  [סימן תצא] שו"ת שיח יצחקסגולה מובאת ב –בבית החיים חופה של יתומים 

"שכן עשו בעיה"ק צפת תובב"א, שעשו  וז"ל: מזון הארץ[שער ]ספר שערי ירושלים 

ליתומים ויתומות החופות על הבית עולם, בין רבינו האר"י ז"ל ובין רבינו הב"י ז"ל, 

כי קבלה בידם זאת הסגולה, וסר המות הזה". וכתב בהמשך "וגם אני שמעתי מזקני 

 וןאוצר כל מנהגי ישור  -ספר המנהגים  וכן מובא ב  שער שעשו כן בשנת תרל"ג בפ"ב".

- עשו חופה עם עני יתום ויתומה עניה על חצר ,מגפה בעיר ה"כשהיית: [סימן מב]

גדולה מצות צדקה והכנסת כלה שעל ידן זוכים }מוות משום סגולה… הטעם משום 

" , ועוד הכנסת כלה עניה ויתומה עם עני יתום יש בזה הרבה מצוות….{לאריכות ימים

שרק  ,לסבול ממגפת ילדים  ,ודשהק בשנת תרס"ה, החלה העדה התימנית בארץ]

ותרו אחר פתרון כלשהו או סגולה  ,היו אובדי עצות העדה הלכה והחריפה. אנשי

היו אלה בני הקהילה האשכנזית בירושלים שגילו את אוזנם אודות סגולת    .מובטחת

שמחת כלולות של  , הכינו חופת היתום והיתומה בבית הקברות. בני קהילת תימן

כאשר מיד לאחר  ,הר הזיתים קימו את חופתם למרגלות וה ,יתומהכלה יתום וחתן 

ל כתב ע ( 101 ודעמ)בספר אוצר כל מנהגי ישורון ; מכן נעצרה המגפה באורח פלא

ם  הצדקה מארכת ימיו ושנותיו של אדם, וא(, ארק פ) ספר תנא דבי אליהו זוטאפי 

הגן על בני העיר הכנסת כלה יתומה לחופה כדאי ל מצות צדקה בצירוף מצות ןכ

עם עני יתום יש בזה   כי הכנסת כלה כניה ויתומה  המות. להנצל מחרבו של מלאך 



 
 

ורואים שם המות בעיניהם והם   ,הרבה מצות וכל אנשי העיר באים לשמח חתן כלה

ואנחתם שזה סכנה גדולה בעת ההיא  ששים ושמחים, ובזה ירוגלו וישכחו דאגתם 

ח"ב  ) לרבי שם טוב גאגי'ן  כתר שם טוב; בספר ם ופחד המות לא יהיה עוד נגד פניה

עושים חופת יתום   ,שאם אירע עצרת גשמים   ,נהגו  שראליץ  שבאר   כתב(  תרפדוד  עמ

 [.החיים, וכן הובא שכך היה מנהג הרבה קהילות  ויתומה עניים בבית

 

ובזכות מצוה זו אפשר לינצל  ,כיבוד אב ואם סגולה לאריכות ימים -כיבוד אב ואם 

 .מכת דבר( -"גאולת עולם" על הגדה של פסח  -)חיד"א   מן הדבר

 

זה היה כוחו של אהרן בעמדו בין המתים ובין החיים, כי שם היה   -  מצוה  לרוץ לדבר 

 ,במדבר יז)המות מתגבר כנגדו, עד שזרזו משה לאהרן ואמר לו ’והולך מהרה‘    מלאך

שהוא רץ  תפס מדתו של אותו מלאך ’וירץ אל תוך הקהל‘, (שם פסוק יב), וכתיב (יא

והיינו טעמא . ‘בשעת מגיפה, כי תמורת ’מגיפה‘ בא“ת ב“ש הן הן אותיות ’וירץ

עשרה מאמרות מאמר ] שריצת האדם לדבר מצוה מבטל ריצת מלאך המות כאמור

 [.חקור דין ח“א פרק טו

 

נאמר  כמו שנאמרעליו מגיע עונש הצרעת, המדבר לשון הרע,  –ורכילות לשון הרע 

 ".בדד ישב מחוץ למחנה מושבו( "מו ,ויקרא יג)

 

יש להקפיד ביתר שאת לברך בכוונה מדי יום מאה  בעת המגפה, –מאה ברכות 

הביא את דברי רב נטרונאי גאון: "דוד המלך ע"ה תיקן  - או"ח סימן מו  טור ] ברכות

"ע"ל בגימטריה מאה הוי, כי בכל   - כג, א( ֻהַקם ָעל  : )שמואל במאה ברכות, דכתיב 

יום היו מתים מאה נפשות מישראל ולא היו יודעים על מה היו מתים, עד שחקר 

והבין ברוח הקודש ותיקן להם לישראל מאה ברכות. ועל כן תיקנו חכמינו ז"ל אלו 

ובדברי הב"ח . הברכות על סדר העולם והנהגתו להשלים מאה ברכות בכל יום"

מבואר כי גזירה זו היא תמידית בכל דור ודור, ואין שמירה ממנה  (או"ח סימן מו)

)בספרו כד הקמח, ערך אמנם רבנו בחיי כתב )אלא באמירת מאה ברכות בכל יום. 

"כי משה רבנו יסדם תחילה, ואחר כך שכחום, וחזר דוד ויסדם, ואחר זמנו   ברכה(, 

מובא בספר הליכות שלמה פסקים (. של דוד שכחום וחזרו חכמי התלמוד ויסדום"

שהיה מייעץ לאנשים בעת צרה ר"ל כששאלוהו במה , אויערבאך  מהגרש"ז

 מאה  יברך   יום   ; ובכללהתחזק שיקבלו על עצמם זהירות בענין מאה ברכות בכל יום 

 .קפט[  פרשת וילך   החיים   אוצר   -רע    דבר   ומכל,    ודבר ,    ממגפה  וינצל,  בכוונה  ברכות

 



 
 

מ"ב  , את פסוקיבזמן שיש צרה בעיר, ובפרט בזמן מגפהראוי לומר  -מ"ב מסעות 

מובא בשמו של רבי נו. -]במדבר פרק לג פסוקים א שעברו בני ישראל המסעות

שמשון מאוסרופולי הי"ד, שהיה גדול בתורת הקבלה, ונהרג על קידוש ה' בעת 

פרעות ת"ח. הסגולה המובאת בכתב ידו היא לקרוא את מ"ב המסעות שעברו בני  

מקור הסגולה הוא בסדר "זבח פסח" )נדפס בזאלקווא שנת תב”ב( מהמגיד    .ישראל

רבי שמשון. רבי יעקב פסח הדפיס את כתבי   רבי יעקב פסח מזאלקווא בן אחותו של

דודו  בעל ה"לקט שושנים", ובין דבריו כתב כך: "אמר המלקט... ראיתי בתוך  כתבי 

אמ”ו הרב מהרר”א געצליק, כתב יד המקובל איש האלוקים קדוש יאמר לו מורנו  

הרב רבי שמשון מאוסטרופולי הי”ד, מאמר המסוגל לומר בזמן שיש צרה בעיר, 

בזמן מגפה. כל יחיד יאמר בשחרית ובלילה מילה במילה. ויש בזה רזין  ובפרט

דרזין, מי יכול להשיג עומקו ורומו, או מי יכול לדעת טעמו של דבר, שיהא מאמר 

זה מסוגל להציל מצרה או מעיפוש. אך אנו צריכים להטות לבבנו אל הקדוש הטהור 

, כאשר הגידו לי כמה גאוני  הנ”ל, כי רוח ה’ דיבר בו ואליהו ז”ל היה לומד עמו

כלומר: כאשר יש צרה בעיר, ובפרט בזמן מגיפה, על כל אחד לומר .  "איתני ארץ ז”ל

בשחרית ובלילה את מ"ב  מסעות בני ישראל. בסיום קריאת הפסוקים הסגוליים, 

יש לומר את תפילת רבי נחוניא בן הקנה: "אנא בכוח גדולת ימינך". בתפילה זו טמון  

דברי הבעל שם טוב, באמרו שכל יהודי וידועים  .מ"ב אותיות-ה בן השמו של הקב"

יש עצירות בחיים של  –באשר הוא, עובר מיום לידתו עד יום פטירתו מ”ב מסעות 

שעות, יש עצירות של שנה, יש התמודדויות ארוכות ויש התמודדויות קצרות. וכח  

קבל כח מהשם הסגולה של קריאת המ"ב מסעות היא לתת כח לאדם, להתחזק ול

יתברך שהוליך את אבותינו במדבר, להתמודד כל אדם במסע החיים שלו במקום 

 . [בו הוא נמצא

 

 זו הבמצוווצריך ליזהר יש להקפיד שבביתו יהיו קבועות מזוזות מהודרות,  –מזוזה 

]שו"ע יו"ד סימן   מאד. וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר בה יתקצרו

לבית ולאנשים הדרים בתוכו, מפני המזיקים ושמירה  המזוזה היא מגן  רפה סעיף א.  

הרוחניים שמסתובבים בחוץ. בית שהמזוזות בו אינן תקינות, הוא בית 'פרוץ' שאליו 

כנס ולהזיק. בשל כך, חשוב מאוד לבדוק מדי שלוש יכולים הכוחות השליליים להי

. במידה ונמצא פסול באחת וירא שמים שנים את המזוזות אצל בודק מוסמך 

 [.ירא שמיים בלבד שכתבה סופר מהמזוזות, יש להחליפה, ולקנות מזוזה חדשה 

 

מה מאד יש להרחיק ממחלוקת בכל הימים, ובפרט בזמן המגפה בר מינן  –מחלוקת 

  שלא יהיה מחלוקת עם שום נברא ולא מחלוקת בתוך ביתו, וביותר עם  רזהלהי יש –



 
 

 קרוביו ושכניו, כי הוא דבר מסוכן, בר מינן. ומי שיש לו דעת לעולם יהיה מוותר

טוב  שיהיה לו שכר -משלו, בין בגופו בין בממונו בין בכבודו, ויצא הפסדו בשכרו 

  - פאלאג'י  הגר"ח] שלום ורודף שלוםבעולם הזה ובעולם הבא מסיבת כי היה אוהב 

 ו[.אות ע  רפואה וחיים פרק ה

 

שעה   עליו באותה  שיגין  כדי  מצוה,  דבר  לידור  מצוה  צרה  בעת  -צרה    בעת  מצוה  נדר 

'  וגו  עמדי אלקים  יהיה אם  לאמר  נדר  יעקב וידר  -ע  פרשה ויצא פרשת רבה ]מדרש

 ר יצחק"א, לי בצר  פי ודבר  שפתי פצו אשר ( סו תהלים ) כתיב, לחם לאכול לי ונתן

 שיהיו  כדי  לדורות  לאמר   ,לאמר   מהו ,  צרתו  בעת   מצוה  שנדר   לי  בצר   פי  ודבר   הבבלי

 .צרתן בעת נודרים 

 יעקב  וידר   דכתיב  ,מצוה  -  צרה  בעת  דנדר   מאן  הבבלי  יצחק  ר "א,  ותאמר   נדר   ותדר 

 ודבר  שפתי פצו אשר  א"וכה, בשעת צרתן נודרים  שיהיו לדורות לאמר , לאמר  נדר 

 עח(. רמז א שמואל שמעוני לי )ילקוט בצר  פי

 הכא דכתיב והיינו ,שעה באותה עליו שיגין כדי מצוה דבר  לידור  מצוה צרה בעת

 בטוח  נכון  לבם   להיות  צרה  בעת  שיהיו נודרים   לדורות  לאמר ,  לאמר   נדר   יעקב  וידר 

 עח(. רמז  א שמואל שמעוני תואר על ילקוט המצוה )יפה בזכות' בה

, מעיים בני שלא יאכל מעיים  חולי אם , האמורי כדרכי ידור  לא, צרה בעת נודר  אם 

 שיבריא =עד) חי פלוני עד מראש בהמה לאכול שלא ראש ממיחוש חולה אם  או

 שעשה כדרך , שמים  חפצי דרך  ויעשה ה"בהקב אלא יבטח, בטחון זה אין(, מחליו

 סימן  חסידים   )ספר   לך   אעשרנו  עשר   לי   תתן  אשר   וכל  (כב  כח,  בראשית)אבינו    יעקב

 תג(.

 אלקיכם'  לה  נדרו ושלמו(  עו  תהילים )  כתיב  שהרי,  צרה  בעת  לנדור   דמצוה  ספק  אין

 למשפט בקום  מינה לעיל כדכתיב ,הוא צרה ובעת, ולשלם  לנדור  ציוי  והוא', וגו

 דמיירא השחר  אילת במזמור  וכן'. וגו ושלמו נדרו ,תחגר  חמת שארית' וגו אלקים 

נדרי  שם  אומר ', וגו מישועתי רחוק עזבתני למה אלי אלי כמו שאמר , צרה בעת

 ח(. סעיף רג סימן ד"יו השלחן יריאיו )ערוך  נגד אשלם 

  של  צרתו  בעת  משום   ,לפרש  יש.  צרה  בעת  מצוה  שנדר   לאמר   נדר   יעקב  וידר   מדרש

 מדרש בשם  שם  י"וברש א: כח שמואל)המלך  בשאול ש"כמ, לו חושך  הוא אדם 

 אדם על שולטין הדינין צרה בעת וכשהוא, לילה לו כמו היה בצרה שהיה( תנחומא

  עושה מצוה אדם  אם , מצוה נר  כי, מצוה לעשות נודר  יהיה על כן. מזלא שלו וריעי

  כמו והוא, לאור  מן החושך  ויוצא , חסד הוא ואור , לו ומאיר  נר  שמדליק כמו הוא

 אף על פי. מצרה וניצל ,ביציאת מצרים כמו שכתוב  גדול לאור  מאפילה שאמרו

 ויאיר נר  שמדליק כמו הוא, מצוה עליו לעשות שקיבל רק[, עדיין] עשה ולא שקיבל



 
 

 הוא  נדר ,  הפירוש  יש לומר .  בינה  הוא  נדר   כי(  קטו:  דף  ב"ח)  ק"ובזוה  .החסד  הכל  לו

 שחטא מבין ,צרה בעת שהוא שמבין, הבינה וזהו. בינה שערי בחמשים  שדר  ,דר ' נ

 ניצל להיות יכול יהיה ובקל .החשך  מן ויצא אור ' יהי ובמצוה, מצוה לעשות וצריך 

  הוא שמקומם , זה מקום  מן הקליפה בורח מצוה ומאיר  עושה שאדם  במקום  מצרה

יהיה  לא על כן, מעשיהם  במחשך  והיה( ט ישעיהו) שנאמר  חושך כמו במקום 

 ......ניצל מהצרה' ויהי מצוה לעשות נדר  ידור  צרה בעת על כן. עליו מקטרגים 

 את  תולה'  יהי  נודר לא'  שיהי  מי  כל  לפיכך   תחלה  בנדר   פתח  יעקב,  במדרש  שם   עוד

 והיה, צרה בעת מצוה שהיה נודר  בזה שער  פתח דיעקב, יש לומר . בו אלא הנדר 

 יהיה איש אם  שלעולם , ישראל כל למעלה בשביל שער  פתח, ת"השי אצל פועל

 צרה  בעת  נודר   שיהיה  מי  על כן.  ת"השי  לו  יעזור ,  מצוה  נדר לעשות  וידור   צרה  בעת

 שער )דברי פותח היה יעקב פירוש,, תחלה בנדר  פתח יעקב וזהו. יתלה ביעקב

 ויצא(. מראדזמין פרשת אריה יעקב לרבי ב"אבי

 נודר  שאינו  ומזה  טוב מזה(,  ד  ה  קהלת' )כו  תדור   לא  אשר   טוב (  ב:)   חולין  בריש  איתא

 דבכל, דקרא פירושא דהכי( טוב ה"ד)ותוספת ( טוב ה"ד) י"רש שם  עיין, עיקר  כל

 יהודה רבי ואפילו', כו תשלם  ולא תדור  דשמא, תדור משתדור  לא אשר  טוב ענין

 התוספת הא שם  והקשה. לא, עלי הרי באומר  אבל, זו הרי באומר  קאמר אלא לא

 עיין',  כו  לנדור   צרה מותר   דבעת,  ל"וז  ותירץ.  נדר   יעקב  וידר (  כ  כח,  בראשית)  כתיב

  מה דכל, לנדור  מותר  צרה הוא דבעת דהטעם , נקל לנבון  דעת והנה. ל"עכ שם 

 זו חזקה והנה .ברור  וזה, ישלם  לא שמא ואין לחוש, יקיים  ודאי צרה בעת שנודר 

  באומות כן שאין מה, קדוש בישראל דמקורו רק זה, צרה בעת שנודר  מה דמקיים 

 כל שנדרו ביונה מלא ומקרא, רע  דסורם  מקיימין אינם  ,צרה בעת נודרין אם  דאף

(  י ב, יונה)קדשו  ברוח יונה ואמר  בפסוק שמבאר  כמו, צרה בעת שהיו בספינה אלו

 נלכד דאם , עוד ונקדים  .חסדם יעזובו שוא הבלי משמרים  אשלמה נדרתי אשר  את

  או שינצל או, מועט ובזמן בעת הענין תולה וכל, צרה באיזה רשעו מפני אדם 

 אליו  כלתה  כי ראה  כאשר  והנה,  כסופה צרה  בבא  הדרך והנהוג שהוא  כמו,  שיאבד

 אשר את  גדול לתקן  זמן צריך   כי ורואה,  במעשיו  לפשפש'  ה  אל  לשוב  הרעה ורוצה

 כבר. בו היה אשר  מהצרה יעשה וינצל האיך , כזה מועט בזמן אפשר  ואי, עיוות

 ל"חז  והוציאו, תיקן כאילו ת"השי ויקבלו , אשר עיוות את לתקן  עליו שיקבל הורונו

  נתת אשר מיום ( יב י, דניאל) הכתוב מהפסוק זה( הלכה א תענית פרק ג ירושלמי)

 האזינו(. פרשת משה דבריך )ישמח נשמעו כבר  להבין ולהתענות לבך 

 בעת נודרין לדורות שיהיו לאמר , לאמר  מהו, לאמר  נדר  יעקב וידר  רבה במדרש

, לדורות  למילף  קרא  לי  דלמה,  ה"משה זלל  הישמח  ז"ק  ודקדק.  המדרש  ק"עכ  צרתן

  ביה כתיב דלא ג"ואע  הקדושים  האבות ממעשה אנו למדים  הלכות הרבה והרי



 
 

( ב:) חולין' התוס דברי בהקדם  לומר  ואפשר  .מיותר  דקרא לאמר  ואם כן ,לאמר 

יקיים  ולא  פשע  דלמא, עלי הרי ואומר  לנדור  דאסור ' בגמ הא דאמרינן על שהקשו

 וידר  ר"בב כדאמרינן ,שרי צרה דבשעת ותירצו', וגו נדר  יעקב וידר  והכתיב, נדרו

 ונראה'. התוס ד"עכ, צרה נודרין בעת שיהיו לדורות לאמר , לאמר  נדר  יעקב

, יקיים   ולא  פשע   דלמא  חששא  להאי  ליתא  צרה  דבנודר בעת  ל"ז  דבריהם   ממשמעות

  באמת  אמנם   .ימוט  בל  אמיתית  קבלה  עמוק  לב  מקרב  עצמו  על  מקבל  גוונא  דבכהאי

 לנדור  לבבו   בכל  עצמו  על  אחד מקבל  כל  הצרה  שבעת  דאף,  בזה  שווין   אנפין  כל  לאו

. לקיימה  עוד  ישתדל  לא   ואיננו  הצרה  שעברה  אדם שאחר   בבני   יזדמן,  מצוה  לעשות

דמצוה  אבינו מיעקב זו הלכה ללמוד אפשר  דאי לומר  סברא היה מקום  זה ולפי

  גוונא  אף בכהאי יתברך  אהבתו במדריגת ערכינו מיעוט דלצד, צרה בעת לנדור 

 לאמר,  לדרוש  לאמר   מלת  בא יתור   כן  על.  נדרו  יקיים   ולא  יפשע   דלמא  חששא  איכא

 צרה..... בעת נודרין שיהיו לדורות

 דהרי,  מצוה  לנדור לעשות  צורך   לו  היה  לא  עצמו  בשביל  אבינו   יעקב  דודאי  אפשר   או

  בו לחזור  יצרו יסיתנו שלא, בל ימוט במסמורות קבלתו לחזק הוא הנדר  תועלת

  האנושי בגדר  שבמציאות דמה, כלל זה ענין לא יתכן הקדושים  והאבות, כ"לאח

 בלי אבינו אף יעקב ממנו   נמנע  היה לא, ומצותיו ת"השי בעבדות להשתדל ולעשות

 לכאורה ואם כן, בלאו הכי הנדר  יועיל לא להשיג האנושי בגדר  שאין ומה, הנדר 

 הרחוקים , העתידים לדורות' בעבודת ה דרך  ללמד היה אולם . למה הנדר  צורך 

  האנושי  בגדר  שבמציאות מה כל ולקיים  אחר המצות ולרדוף להשתדל זו  מבחינה

 נדר יעקב וידר  פירוש וזה. ל"כנ הענין לחזק הנדר  תועלת ולהם יהיה, לקיימה

  נדרו היה טעם שזה, צרתן בעת נודרים  שיהיו כדי לדורות לאמר  ל"ז ודרשו ,לאמר 

 דרך לדורות כדי ללמוד לנדור  השמים  מן רצון לו שהשפיעו, אבינו יעקב של

 (.ויצא פרשת יואל דברי) 'ה בעבדות

 דידוע, רד ן"נו ,דר  ן"נו אותיות ר "נד כי, הוא ל"רח צרה בעת שנודרין מה נדר  ענין

, רחמים  הוא שורשה הבינה והנה .כנודע  בינה שערי ן"נו יש כי, לבינה רומזת ן"שנו

, רד ן"נו שיהיה כדי, הנדר  את ל"רח צרה בעת נודרין ולכן, מינה מתערין ודינין

 דירה לשון דר  ן"נו וגם . ו"ח ישלטו ולא ירדו מינה שמתערין שהדינין פירוש

 את בהם ולהמתיק ,בינה בשורש שהם  הרחמים  את להשרות פירוש, והשראה

 .)ויצא פרשת מנעשכיז יצחק רבי ק"להרה יצחק תולדות (הדינים 

 עמכם  קחו - בעונך  כשלת כי אלהיך ' ד עד ישראל שובה(: "ג-ב יד' הושע ) כתיב

  ואינו  ".שפתינו  פרים   ונשלמה,  טוב וקח  עון  תשא  כל  אליו  אמרו',  ד  אל  ושובו  דברים 

 דראיתי, לפרש ונראה. טוב  וקח  עון תשא כל אליו  אמרו של' הפי לכאורה מובן

 'ה נא רצה פי נדבות( ט"קי תהלים ) ישראל מלך  דוד שאמר  מה על דאמר , בספר 



 
 

( ט  נדרים ' )בגמ  דאיתא ,הוא  הסמיכות  של'  והפי,  תמיד  בכפי  נפשי  למדינו  ומשפטיך 

  שאינו ומשלם  מנודר  אפילו טוב אמר וחד תשלם  ולא משתדור  תדור  לא אשר  טוב

 דור שאמר  וזה, צרה בעת לנדור  מצוה מקומות בכמה מצינו מ"ומ, עיקר  כל נודר 

 בעת  פעם  בכל  שהוא  -  תמיד  בכפי  נפשי,  נדר   למה  תיכף  ואמר ',  ה  נא  רצה פי  נדבות

שלא   שאפשר   מחמת ,  ממון  דבר   הוא,  לנדור  רשאי  האדם   שאין  נדר. וזה  ולכך ,  צרה

 לחמורות לבא חלילה שלא וסייגים  גדרים  לעצמו לעשות לנדור  אבל, לו יהיה

  אל ושובו כדי, בנדר  ליקח הדברים  שרשאי היינו, דברים  עמכם  קחו וזה. רשאי

  וקח כאן אבל, תדור  שלא טוב  כתיב דשם , וקח טוב עון תשא כל אליו אמרו. השם

 לעשות בשפתיים  אבל לנדור  רשאי אינו  דבקרבן, פרים שפתינו ונשלמה, טוב

  ממנו  נמתק וסייגים  גדרים  ועל ידי .שפתינו פרים ונשלמה וזה, רשאי לעצמו גדרים 

 ישראל כשאיש, ישראל שובה נרמז וזה, חסדים ורחמים  עליו ונמשך  הדינים  כל

הנרמז  הכל נמתק, אלקיך  השם  עד גורם  אז, נפשו את לתקן בתשובה ורואה חוזר 

 עליו  נמשך   וממילא  ,ד"ע   מספרו  הדינים   המתקת  שמרמז  שלו  החילוף,  אלקים   בשם 

 שובה(. שבת מבעלזא ש"למהר  קדש ורחמים )מדבר  חסדים 

  ולפני לו אדם ירחיב מתן דכתיב הכלאים  ועל השקלים  על משמיעין באדר  באחד

 עצמו בזה המצוה על עצמו לקיים  מקבל שהאדם  הקבלה על ידי כי ינחנו גדולים 

 אף ולכן. צרה בעת נודרין הגידו כאשר חכמים  צרה עת בכל חורין בן קצת נעשה

  יחיד כל אצל גם כן הוא משמיעין' ופי. באדר  הוא רק הקבלה, בניסן שהתרומה

זו  בפיך  ל"כמו שאמרו חז ליתן בפיו ונודר  עליו מקבל שקלים  שבשמוע פרשת

 שזהו ,המיצר  ממקום  האדם  מתרחב הקבלה שעל ידי פיך  הרחב גם כן וזהו ,צדקה

 גדולים   ולפני.  ל"חורין כנ  בני  נעשין  השקלים   שעל ידי,  הכלא  בית  כמו  כלאים   פירוש

 בעת  ישראל  של  ראשן  לזקוף  ברוך הוא  הקדוש  שהבטיח  ל"חז  מה שאמרו  הוא  ינחנו

 ז(."שקלים תרל פרשת שמות אמת פרשת שקלים )שפת קריאת

 שנדר מה אין להתיר  למה] נכון טעם  מעצמו המציא סימן רפט זאב בנימין ' בס

 חברו  ותועלת  לדעת  כנדר   דהוי  משום   ,קג  סימן  בתשובה  א"הרמ'  וקלסי[  צרה  בשעת

, כביכול לטובת הוא הנדר  נמי והכא, לרצונו אלא שאין מתירים  טובה ממנו  וקיבל

 ואין,  שהצילו מצרה  טובה  לו  ועשה,  כביכול  רצוני  ונעשה  שאמרתי  לפני  נחת רוח  כי

 י(.  סימן  ב"ח  סופר   חתם   ת"ש )שו"ע   להתיר   אין  ועל כן,  ש"ית  מרצונו  אלא  לו'  מתירי

 לדבר להיות שליח מכווין צרה בעת שהנודר , מחדש[ זכות משה רבינו] המחבר 

 דבר . ח"דפח, נזוקין מצוה אינן שלוחי  ל"דקי, לעשותו עליו שמקבל מצוה אותה

 שלוחי המה המצות כי, ידוע  מצוה שליח לשם  להיות עליו שמקבל, בזה רמז גדול

 שליח מכבד אם כן, ידוע  מצוה אותו בקיום  בנדר  ואם מקבל, בתנחומא כמבואר ' ד



 
 

 בעל להגאון סופר  דרכך )קול בכל לשמרך  לך יצוה מלאכיו כי, ניצל ידי כן ועל', ה

 א(. פרק א משנה נדרים  ז"הרמ קול על חיים  מחנה

 אמרו ל"חז .(ד עה תהלים ) סלה עמודיה תכנתי אנכי יושביה וכל ארץ נמוגים 

 - יושביה וכל ארץ נמוגים  :הכתוב רמז וזה, צרה בעת לנדור  דמצוה( ויצא ר "במד)

 תכנתי, דר 'נ דור 'י י'כ יש'א תיבות י ראשי"אנכ, ירופפו עולם  שעמודי צרה בעת

 רבי להגאון יצחק לעולם )שיח קיום  יש צרה שנדרת בעת על ידי – סלה עמודיה

 מווערבויז([. ווייס יצחק

 

]על פי דברי הגמ'   עליו מפני הנגף תהאוחז במידת הענווה, הרי שהיא מגנ –ענווה 

 ,וכל שני דמלך רבה, מלך רבה עשרין ותרתי שנין, והדר מלך רב יוסף)הוריות יד( "

מנהגם של האנשים החשובים  -", פירש"י רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא חליף

האומן המקיז דם במקום ללכת אליו, ורב יוסף לא רצה היה להזמין אליהם את 

לנהוג שררה בזמן גדלותו של רבה, ולפיכך אפילו כשרצה להקיז דם לא קרא את  

, וכל זאת ממידת המקיז לביתו, אלא כשהגיע המקיז לבית רבה היה הולך להקיז

ולא רצה לנהוג שררה  ,כיון שהשפיל רב יוסף את עצמו פירש,הרא"ש הענווה. ו

שלא חלה אחד מהם כל  ,הגינה זכות ענותנותו עליו ועל אנשי ביתו ,פני רבהב

 [.ואפילו אומן להקיז דם לא קרא לביתו ,השנים שמלך רבה

 

, והפוך רבכל יום 'עלינו לשבח', עד 'אין עוד' ישד' פעמים לומר  יש – עלינו לשבח 

גדולת ימינך תתיר צרורה. קבל רנת  יאמר אנא בכחוכשיסיים לומר פעם ראשונה, 

עלינו לשבח ישר והפוך, ויאמר: נא  לומר עמך שגבנו טהרנו נורא. ויחזור פעם שניה 

גבור דורשי יחודך כבבת שמרם. ויחזור פעם שלישית ישר והפוך, ויאמר: ברכם 

טהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך. ויחזור שוב פעם 

ישר והפוך, ואחר כך יאמר: יחיד גאה לעמך פנה זוכרי קדושתך, שוועתנו  רביעית 

ספר עבודת  ]קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 

 [. ספר לדוד שיר עמוד קלח; ספר דרך ישרה שער התפילה; הקודש לרבינו החיד"א

 

 מעי אמועובר בפדיון נפש אף ללעשות עבור כל אחד בעת המגפה, יש  –פדיון נפש 

 [.חידושי רבי עקיבא איגר על מסכת נדרים פט, ובאיגרות סופרים מכתב כט]

 

פרשת  אחר פרשת התמיד בציבור כלמנחה וב שחריתלומר ב יש –פיטום הקטורת 

מסוגלת ביותר להציל את האדם מכל מיני פורענויות המתרגשות לבוא , והקטורת

 :לעולם



 
 

בזמן שבית המקדש   ינו שהקטירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים-אלהאתה הוא ה'  

 .ככתוב בתורתך ,היה קיים, כאשר צווית אותם על יד משה נביאך

ולבונה זכה, בד  ויאמר ה' אל משה, קח לך קטורת סמים נטף ושחלת וחלבנה, סמים

ה ממולח טהור קודש. ושחקת ממנ ,בבד יהיה. ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח

באהל מועד אשר אועד לך מה, קדש קדשים תהיה  הדק, ונתתה ממנה לפני העדות

 והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות ,לכם. ונאמר

לפני אדנ"י  יקטירנה. ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה, קטרת תמיד

 .לדרתיכם

בה. שלש מאות   ם ושמונה מנים היותנו רבנן, פיטום הקטרת כיצד, שלש מאות וששי

מחציתו בבקר ומחציתו בערב.  ,וששים וחמשה כמנין ימות החמה, מנה בכל יום

גדול ונוטל מהם מלוא חופניו ביום הכפורים,   ושלשה מנים יתרים, שמהם מכניס כהן

יום הכפורים. ושוחקן יפה יפה, כדי לקיים מצוות דקה מן  ומחזירן למכתשת בערב

והחלבנה, ד.   .ואחד עשר סממנים היו בה, ואלו הם: א. הצרי, ב. והציפורן, ג .הדקה

ז. ושבולת נרד, ח. וכרכום,  ,והלבונה, משקל שבעים שבעים מנה. ה. מור, ו. וקציעה

שלשה,   –הקושט, שנים עשר ]מנה[, י. הקלופה    .משקל ששה עשר, ששה עשר מנה. ט

סאיןן תלת וקבין  –קבין, יין קפריסין תשעה  –בורית כרשינה  .תשעה –יא. קינמון 

הקב,  רובע –ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חוור עתיק. מלח סדומית  .תלתא

פסלה, ואם חיסר  – כל שהוא. רבי נתן הבבלי אומר: אם נתן בה דבש –מעלה עשן 

 ...חייב –אחת מכל סממניה 

ף מעצי הקטף. בורית אינו אלא שרף, הנוט –הצרי  :רבן שמעון בן גמליאל אומר

באה? כדי לשפות בו את הציפורן, כדי שתהא נאה. יין קפריסין,  כרשינא, למה היא

רגלים יפין לה?   היא באה? כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהא עזה. והלא מי  למה

 .אלא שאין מכניסין מי רגלים במקדש, מפני הכבוד

 טב, היטב הדק', מפני שהקול יפהכשהוא שוחק, אומר 'הדק הי :תניא, רבי נתן אומר

רבי יהודה, זה   לא שמענו. אמר –כשרה, לשליש ולרביע  –לבשמים. פיטמה לחצאין 

 חייב... –כשרה לחצאין. ואם חיסר אחת מכל סממניה  –הכלל: אם כמידתה 

 אחת לששים או לשבעים שנה, הייתה באה של שיריים לחצאין. ועוד :תני בר קפרא

לעמוד בה מפני ריחה.   יה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכולתני בר קפרא: אלו ה

אמרה "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו   ולמה אין מערבים בה דבש? מפני שהתורה

 ."ממנו אשה לאדנ"י

אדם בוטח בך.  י יעקב סלה. אדנ"י צבקות, אשרי-אדנ"י צבקות עמנו, משגב לנו אלה

מנחת יהודה וירושלים, כימי   ו. וערבה לאדנ"יאדנ"י הושיעה, המלך יעננו ביום קראנ

 .עולם וכשנים קדמוניות



 
 

הוא, דכל מאן   מלה דא גזרה קיימא קמי קודשא בריך : זוהר הקדוש )שמות ריח(]

מכל מלין בישין  דקטרת, ישתזיב (נ"א פרשתא)עובדא  דאסתכל וקרי בכל יומא 

בישא, וממותנא, ולא    ומדינאפגעין בישין, ומהרהורא בישא,    וחרשין דעלמא, ומכל

  עליה, ואצטריך דיכוון ביה יומא, דלא יכיל סטרא אחרא לשלטא יתזק כל ההוא

מי שמסתכל וקורא בכל יום  , שכלרוך הואדבר זה, גזרה עומדת לפני הקדוש ב]=

פגעים רעים  מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם, ומכל מעשה הקטרת, ינצל

 ינזק כל יום ההוא, כי אין סטרא אחרא יכולה ות, ולאומהרהור רע, ומדין רע, וממ

כמה עלאה  ,אמר רבי שמעון, אי בני נשא הוו ידעי. ]לשלוט עליו. וצריך שיכוין בו

מניה, והוו סלקי לה   קודשא ב"ה. הוו נטלי כל מלה ומלה איהו עובדא דקטרת קמי 

 בה היאאם בני אדם היו יודעים, כמה חשו]= ככתרא דדהבא עטרה על רישייהו

תיבה ותיבה ממנו, והיו   , היו לוקחים כלרוך הואמעשה הקטורת לפני הקדוש ב

ומאן דאשתדל ביה, בעי ב[ עטרה על ראשם ככתר של זה מעלין אותה להיות

להתבונן   בפרשת הקטורת, צריך  –ומי שעוסק בה  ]=בעובדא דקטרת לאסתכלא

בהאי עלמא, ובעלמא  ואי יכוון ביה בכל יומא, אית ליה חולקא[. במעשה הקטורת

דינין דהאי עלמא, מסטרין  מותנא מניה, ומעלמא, וישתזיב מכל דאתי, ויסתלק

באמירתו, בכל יום,  –ואם יכוין בו ]= ...דגיהנם ומדינא דמלכו אחרא בישין ומדינא

גיפה, ממנו ומכל והמ הדבר  –בעולם הזה ובעולם הבא, ויסתלק המיתה  יש לו חלק

ומדין של   ,של עולם הזה, מכוחות הרעים, ומדין הגיהנם   העולם, וינצל מכל הדינים 

 ועל דא בעינן לאקדמא עובדא דקטרת. ]מלכות הסטרא אחרא, על ידי הקטרת

יומא   זוהמא מעלמא, דאיהו תקונא דכלא בכל לצלותא בכל יומא ויומא, לאעברא

לכן צריך ]=ו דאתרעי ביה קודשא בריך הואחביבא  ויומא, כגוונא דההוא קרבנא

 בכל יום ויום. להעביר הזוהמא מן העולם, שהוא ,להקדים מעשה הקטרת לתפלה

כן הוא בעוד  . }]שהקדוש ב"ה רוצה בו ,תיקון הכל בכל יום ויום. כמו הקרבן החביב

לבטל כל מיני גזירות   ,הקדוש, בסגולת אמירת פרשת הקטורת  כמה מקומות בזוהר 

, פינחס (רל, א)זוהר ויחי  .  )סז, ב)זוהר חדש  .  ):ק,  פרשת וירא)  מדרש הנעלם :  קשות

 ..({רכד –מהימנא  רעיא)

מסופר שרבי פנחס הלך בדרך ופגש באליהו   (מדרש הנעלם פרשת וירא ק:)בזוה"ק  

 .פנחס שיגלה לו אליהו, איזה דבר טוב הנצרך לעולם   הנביא זכור לטוב, וביקשו רבי

ואיתא שם דגילה לו אליהו רז בענין הדבר והכי איתא שם, בעדנא דיערע מותנא  

דבר], כרוזא אעבר על כל חילא דשמיא [הקב"ה מוציא   בבני אנשא [בעת שיארע 

כנסיות ובבתי מדרשות   לכל פמליא דיליה], דאי ייעלון בנוהי בארעא בבתיכרוז 

  וימרון ברעות נפשא ולבא עניינא דקטורת בוסמין [שאם יתאספו בניו בבתי כנסיות

 .ויאמרו קטורת ברצון ובכוונת הלב], דיתבטל מותנא מנייהו [יתבטל מהן המגיפה

בזמן המגפה. וכן מצינו במגפת    טוב לומר פיטום הקטרת  -  שער הכוונות()אר"י ז"ל  

עדת קרח שנעצרה ע”י הקטורת שהקטיר אהרן. ולכן טוב מאד בזמן המגפה בר 



 
 

מינן, שבעת אומרו פיטום הקטרת בתפלת שחרית ומנחה יכוון בה באותה כוונה 

האמורה למעלה בסדר הקטורת. וגם כן כאשר האדם קם אחר חצותלילה לעסוק 

כתוב במקומו אחר כך יאמר פטום הקטורת בתורה אחר שיאמר תיקון חצות כ

בכוונה ההיא לפי שאחר חצות נכנעת ממשלת הקליפה ובפרט אם יתחברו עשרה 

אנשים יראי ה’ ויקראו סדר פיטום הקטורת יחד בכוונה הנז’ יעשה רושם גדול  

למעלה אם יהיה אחר חצות לילה כנזכר אמנם זהו מה שצריך לקרות בשעת 

תגמור הסדר הנזכר אמור פסוק ויאמר ה’ אל משה קח הנזכרת חצות לילה אחר ש

 . לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמי’ ולבונה זכה בד בבד יהיה ותאמר אותו וכו’

חיים ויטאל )פרי עץ חיים שער עולם העשיה פרק ד(: ומורי זלה"ה }האר"י ז"ל{   רבי

 היה נוהג בזמן המגפה לאומרו ]את הקטורת[ אחר חצות לילה, כי אז נכנעת

 ממשלתן, ובפרט אם יאמרו עשרה אנשים ביחד ויהיו יראי ה'.

פיטום הקטורת:  – (הובא בספרו נגיד ומצווה) מהר"י צמח זללה"ה מגורי האריז"ל

דע, איך אחד עשר סממני הקטורת הם עשר ספירות ד]עולם ה[עשייה. והנה יש עשר 

עשר. ועל ידי ספירות דקליפות, ועוד בה אחד של קדושה, המחייה אותם והם אחד 

אלו סממני הקטורת, שהם עשר ספירות דעשייה עם כוח נקודה העליונה המחייה 

את כולם שהם אחד עשר, אז נדחים הקליפות, ואנו מסלקים אותה הנקודה אשר 

הייתה מחייה אותם, ואחר כך אנו ממיתים את העשר קליפות. ולכן, כיוון 

לכן על ידי הקטורת מסתלק שהקדושה והחיות שבהם מסתלק, נשארו הם מתים. ו

מותנא ]מגפה[, כי הוא ממית את מלאך המוות ואין בו כוח עוד להמית ]"זוהר 

הקדוש" פרשת ויקהל, דף רי"ח ע"ב[. לכן, כדי להעלות הקדושה המחייה אותם 

עשר ספירות בקליפות, אנו אומרים אותו קודם התפלה בשחרית ובמנחה, אך 

=שאז הוא זמן שליטת החיצונים כידוע[ ולכן בזמן  בערבית שהוא לילה אין בנו כוח ]

המגפה בר מינן, נוהגים לאמרו ]לפרשת הקטורת[, וטוב הוא. ואמנם בזמן המגפה, 

היה נוהג הרב ז"ל ]האר"י[ לאומרו בלילה אחר חצות, כי אז נכנעים הקליפות 

 .ממשלתם, ובפרט אם יאמרו אותו עשרה אנשים ביחד, ויהיו יראי שמים 

מהדורת עץ ארז( "וענין הקטורת הוא   -היום )סדר הנחת תפילין עמוד לה  ספר סדר  

ענין גדול לבטל כל נגע וכל פגע רע", וע"ע שם )סדר אין כאלוקינו, עמוד קיג) שכותב 

בזה"ל "וענין הקטורת הוא ענין גדול וכו', והוא מבטל המות ועוצר המגיפה ומסלק 

ב בזוהר במקומות רבים, ולכן צריך רוח רעה וכל המקטרגים מכל העולם כאשר כתו

 .לאומרו בוקר וערב"

יאמרו בכל יום פיטום הקטורת בוקר וצהריים, שמסוגל כנגד    -בית אלקים להמבי"ט  

מגיפה, כמו שמצינו דכאשר משה רבינו עלה לשמים, נתן לו כל מלאך מתנה, 

ך כדכתיב )תהלים סח, יט( עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם, וגם מלא

המות נתן לו מתנה, ויתן את הקטורת ויכפר על העם )במדבר יז, יב(, שהמלאך 



 
 

המות נתן לו סגולה זו איך לעצור את המגיפה. וכמו שהקרבת הקטורת מכפר על 

 .העם בשעת המגיפה, כן הוא באמירת פרשת הקטורת שמכפר ועוצר את המגיפה

דאסתכל...   רת וכו'. כל מאןויש לומר פטום הקטו  -  )אורח חיים קלב, ו)מחזיק ברכה  

ואתה בן  , .)אות ו)וכבר רמזתי ב'ברכי יוסף'  .עיין שם  זהר הקדוש... ועוד האריך 

רוח  הקטרת, לא להנאתך, כי אם לעשות נחת אדם, פקח עיניך לכוין באמירת

 .לה' יתברך  כי מתוקף תועלותיו, נודע, שיש נחת רוח .ליוצרך 

ר' אשר מסטאלין זי"ע, שבעירו היה ילד אשר חלה ושכב על ערש   מסופר על הרה"ק

דוי, וכמעט שהגיע עד לשערי מות ר"ל, ובאו לפני הרה"ק לעורר רחמים לפניו על 

מנת שיציל הילד, וציוה שילחשו באזנו של הילד, שאם מקבל על עצמו לומר בכל 

 .מים, וכן הוייום פרשת הקטורת בציבור, מבטיחו שיקום ממטתו ויחיה ויאריך י

 ודהנוסח באור התורה ענינים עמ  , על פימאה שערים דף כ:, הו"ד בספר  בעל התניא

לקרות כל   ר כך ואח  ועשית מזבח קטורת כו' עד סוף הסידרא עם פירש"י, פרשת  רמ

 .הפרשה שנים מקרא וא' תרגום 

נדפסו משם  ל, וחלקים  –נדפס ב'אגרות סופרים' אגרות כט )עקיבא איגר  רבי

ולומר בבוקר ובערב אחר " -( .לטמסכת נדרים  ב'חידושי רבי עקיבא איגר' על

שהקטירו' כו', ולומר אחר כך  כל נוסח פרשת הקטורת 'אתה הוא ,פרשת התמיד

 .הקטורת ה'רבון' הנדפס במעמדות ביום א' אחר  נוסח

וזהו הטעם  -( רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא להרה"ק) אדם ישר 

ואין בו   ת,בו חיו פירוש הוא ממית את מלאך המות, ואין ,שהקטורת מבטל מותנא

אך בערבית שהוא  .בשחרית ובמנחה ולכן אנו אומרים קודם כל תפלה .כח להמית

 ומורי .הוא לומר, וטוב  , נוהגיןס וחלילהלכן בזמן המגפה חח. לילה, אין בנו כ

 לאומרו אחר חצות לילה, כי אז נכנעת ,זלה"ה, היה נוהג בזמן המגפה }האר"י{

 .ה'ביחד, ויהיו יראי  ממשלתן. ובפרט אם יאמרו יוד אנשים 

בזהר   פטום הקטרת', יכוין בו הרבה, כי הפליגו  -(  טו  – ב, יד  )להחיד"א    ציפורן שמיר 

 הדברים עתיקים, לשון הזהר הקדוש  ...שונם ל הקדוש פרשת ויקהל מאד בזה, וזה

יראה  להלהיב נפש אדם מישראל, עין בעין ,ממש, שלא כדרכנו בקונטריסים אלו

בשמחה, לעשות נחת   ומזה ישכיל לכוין בו הרבה, ולאומרו .הפלגתי השבח הזה

 חלילה.וס ולא יכוין לתועלת עצמו ח .רוח ליוצרנו

ק ר' יוחנן מסטאלין זי"ע )אות טז( חייבים בספר הנהגת הצדיקים, מביא בשם הרה"

להקפיד לומר קטורת בציבור זה רפואה, בפרט למחלות שבדורנו הרי זה רפואה 

הכי טובה ומועילה; בספר אגרא דפרקא מביא בשם הכסא מלך )בהקדמה לתיקונים 

דף ח( כתב, מי שאומר פיטום הקטורת בכוונה אחר תהלה לדוד, מתיש כח הס"מ  

ותו, ואפילו נמסר גזר דין בידו להמיתו או לאחד מבני ביתו חס וחלילה, ומסיר כל חי

 .מבטל הגזר דין בכח פיטום הקטורת



 
 

הרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע אמר שהמזיקים נברא ערב שבת בין השמשות  

במשנה באבות )פרק ה(, ולא נבראו גופים רק רוח, ואלמלא היה להם  כדאיתא

גופים היה ממלאים כל חלל העולם, ולא היה לבני אדם מקום בעולם הזה, והסגולה 

להשמר מהרוחות האלו לילך במלבושים, ובפרט בבגדי קודש, מלבושי יהודים, 

ת. וכה היה דרכו כמה שיותר מלבושים 'מער יודיש' נצולים מכל הגזירות והמגיפו

לשלוח להכפרים ועיירות שפרצו שם מגיפות, שיזהרו ללבוש בגדי קודש ואז ינצלו  

 .מכל החלאים 

כמובא בכף  ורה,תפר ס מתוך קלף כעין את פיטום הקטורת ש המשתדלים לאמר י

קלף או גוויל   יכתוב פרשת הקטורת על - הקדמונים בשם ( פלאג'י יז, יח) החיים 

 .ויקרא בו ויעשה לו סגולה ורהבכתב אשורית כספר ת

 

פסוקים בראשית פרק כב ]  ראוי לומר מדי יום את פרשת העקידה -פרשת העקידה 

זוהר ] ומסוגלת להשפיע על ישראל רחמים, ולהגן עליהם מכל מקרים רעים[ יט-א

"וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום פרשת העקידה, שתגן עליהם מכל  - הקדוש

 ". מקרים רעים, ובת קול יוצאת ואומרת 'אל תעש לו מאומה 

"גודל מעלת אמירת העקידה... שמבטל מיתה מבני אדם ומגן מכל  -תיקוני הזוהר 

 ."חולאים ומכפר עוון

ם ונכנסים לצרה, תהא זוכר מדרש תנחומא )וירא, כג( "כשיהיו בניו של יצחק חוטאי

להם עקידתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להם 

 ."ותפדם מצרתם 

בראשית רבה )נו, י( מובאים דברי רבי יוחנן: "אמר )אברהם( לפניו, 'ריבון העולמים, 

ו בניו  כיוון שכבשתי רחמיי לעשות רצונך, יהי רצון מלפניך ה’ אלוקיי, בשעה שיהי

של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא 

 ".עליהם רחמים 

"וטוב לומר בכל יום פרשת העקידה, כדי להזכיר זכות אבות   -  סימן אאו"ח טור 

 [.לפני הקב"ה, וגם להכניע היצר לעבוד השם יתברך, כמו שמסר יצחק את נפשו

 

בי  למדנו מדברי הרב ר ]  טוב לקרות פרשת הקרבנות בזמן המגפה  –הקרבנות    פרשת

ניצולים מן המגפה. ולכן טוב )שמות יב, כג( כי בזכות הקרבנות  יעקב בעל הטורים 

אות   רפואה וחיים פרק ה -פאלאג'י  )הגר"ח לקרות פרשת הקרבנות בזמן המגפה

 [.סד(

 



 
 

 :בזמן תחלואי ילדים רחמנא ליצלן, יכתוב על הפתח שמירהסגולה ל -פתח הבית 

וישב ’ ,בזה השער לא יבא צער, בזה הפתח לא יבא רצח, בזה הדלת לא יבא בהלת"

רבונו של עולם, (  במדבר יז, טו)אהרן אל משה אל פתח אוהל מועד והמגיפה נעצרה‘  

בא רשות להמשחית ל כשם שפסחת על בתי אבותינו בני ישראל במצרים ולא נתת

כל ישראל, אמן נצח סלה ועד,    אל בתיהם, כן תעצור המשחית מלבא אל בתינו ובבתי

, אמיה דאברהם אמתלאי בת (יח, י משלי)’מגדול עוז שם ה‘ בו ירוץ צדיק ונשגב‘ 

סגולות  ](  תהלים קו, ל)  ויפלל ותעצר המגיפה‘  ’ויעמוד פנחס  .(,  בבא בתרא צא)כרנבו  

י הגה“ח רבי שבתי פרייזלער אבד“ק יד לע  יו“ל .ישראל מערכת י אות כח

 [.אורשיווע 

 

, שכן כאשר לטובהגזר דינו של    , ובזכות מצווה זו ראוי שיקרעצדקהיש לתת    –צדקה  

אדם נותן צדקה לאחר הוא מקיים חיים, ועל כן הוא בעצמו זוכה למידה כנגד מידה, 

ואמר רבי יצחק: ארבעה   -]גמ' ר"ה טז:    צדקה ומקיים את חייו  עמושגם רבש"ע עושה  

. דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן: צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה

כח(  ,צעקה, דכתיב )תהלים קז. וצדקה תציל ממות ( ב ,צדקה, דכתיב )משלי י

 (טו ,שינוי השם, דכתיב )בראשית יז. ויצעקו אל ה' בצר להם וממצוקותיהם יוציאם 

שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וכתיב   ,ויאמר אלהים אל אברהם 

  , יונה גשינוי מעשה, דכתיב ). וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן )בראשית יז, טז(

וינחם האלהים על הרעה אשר דבר לעשות , וכתיב, י( וירא האלהים את מעשיהם 

א( ויאמר ה' אל  ,ויש אומרים: אף שינוי מקום, דכתיב )בראשית יב. להם ולא עשה

 .ואעשך לגוי גדול (ב )בראשית יב,והדר: . אברם לך לך מארצך 

משלי )וכמו שכתוב מאוד בשמירה יתירה,  חובה מוטלת על כל אדם לשמור נפשו

 (ח''א דף פט)ופתיים עברו ונענשו", ופירשו בזוהר  : "ערום ראה רעה ויסתר (ג ,כב

ולא נסתר, ראוי ליענש, והריהו מתחייב בנפשו. ועיקר  שעל זה בלבד שעבר 

גדול   שיפזר לאביונים, ולא יהיה הכסף נחשב בעיניו, והעשירים יעשו פזר  השמירה

רעה, ונגע לא יקרב  יהיה כופר נפשם לבל תאונה עליהם להחיות נפש עניים, וזה 

כל הסגולות המובאים בספרים,  באהליהם. ויקדימו תפילה לצרה מידי יום, ויעשו

בכוונה, עד ישקיף ה' השקפה לטובה ויתן שלום   ובפרט אמירת סדר פיטום הקטורת

 ([.ערך "דבר" -בארץ חיים ושלוה )פלא יועץ 

 

 יזהר במאד מאד]לקצוץ את ציפורניו בכל ערב שבת קודש יקפיד תדיר  –ציפורניים 

כי משם יונקים  ,ולא להניחם לגדלם  ,לחתוך הצפורנים בכל ערב שבת קודש

לא עת להניח   , כיחלילהו ס  הקליפות, ובפרט בימים אשר מדת הדין שורה בעולם ח



 
 

אות מז, בשם  ה רפואה וחיים פרק - פאלאג'י  )הגר"ח להקליפות שינקו ויתאחזו בו 

 .[ספר קמח סולת(

 

לעצירת המגיפה ולרפואה  בת קודשלכוון בקידוש ליל שיש  –קידוש ליל שבת 

 פולין מחלה נוראה ל"ע רח"ל, בליל שבת קודשארץ  בשנת תרנ"ד שלטה ב]  שלימה

בלשונו הקדוש ישראל'  פרשת כי תבוא לאחר שולחן הטהור אמר בעל 'ישמח

בחמרא גו כסא ומדאני אסא לארוס וארוסה "  :(מאורן של ישראל, כי תבוא)  והטהור 

איתא, שם ע"ב כזה יו"ד ה"י וי"ו ה"י, ושם ס"ג כזה יו"ד ה"י וא"ו   "לאתקפא חלשין

 מ"ה כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, ושם ב"ן כזה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, בס"ה עולה ה"י ושם 

שונאי   נגזר על ס וחלילהיין הוא אותיות "רחם", כאשר ח שפירוש -רל"ב, "חמר" 

בורא פרי הגפן,   י הכוס של קידוש נהפך "נגף" ל"גפן", וזה עניןל ידישראל נגף, אז ע 

ב נח:(  "זאת, ואיתא )ב )תהילים פ, טו( ופקוד גפן נאמר שו דישראל נקראים גפן כמ

ה יין כהלכה שאם ישתתב רשב"ם שכ רושבראש כל אסוון אנא חמר ]ע"ש בפי

י הכוס של קידוש מהפך ל ידכסא ע  וכראוי לא יבא לידי חולי עכ"ל[, וזה בחמרא גו

בקדושא דבי שמשי, ובפרש"י ז"ל בקדושא   נגף לגפן, כדאיתא )ברכות מג:( להדריה

ומדאני אסא כדאיתא )שבת לג:(   .של קידוש בשבת בלילה  ששותה כוס  -דבי שמשי  

מורה על האחדות, דהדס באגודה אחת עם  וזה תרי מדאני אסא כו' לכבוד שבת,

האדם שיהיו זה עם זה באגודה אחת ולבטל את עצמו כל  השאר מינים, לעורר את

 רפואה שלימה  הז  יל ידוזה לארוס וארוסה להתקפא חלשין, דגורמין ע   ,אחד לחברו

 [.לחולי ישראל

 

]ברכות ה.   כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין  -קריאת שמע על המיטה  

ואמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר  –

)איוב ה, ז( ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר )משלי כג, ה( התעיף 

רעב ולחומי רשף עיניך בו ואיננו ואין רשף אלא מזיקין שנאמר )דברים לב, כד( מזי  

 [.וקטב מרירי

 

אוצר ] המספר בשבחו של מקום, מוסיפים לו שנות חיים -הבורא יתברך  שבח 

מעשה באדם אחד שהיה הולך בדרך בסחורה, ראהו אכסנאי,  -)שלד(  מדרשים 

הלך עמו.  ".אמר לו: "בוא עמי בשלום  ".אמר לו: "רבי ומורי אם רצונך אבוא עמך 

פגעו באדם אחד שהיה סומא בשתי עיניו והיה יושב קרוב כשהיו הולכים בדרך 

לעיר, מיד הוציא סלע אחד ונתן לו. אמר לאכסנאי שהיה הולך עמו: "תן לו גם אתה 

אמר לו: "איני נותן לו כלום שאיני מכירו כמו שאתה מכיר אותו,   ".כמו שנתתי אני



 
 

 ".הרשות בידך  אמר לו: "אם אתה אינך רוצה לתת לו ".לפיכך נתת לו ויפה עשית

  .הניחוהו לאותו סומא והם הלכו לדרכם. כשהיו הולכים בדרך פגעו במלאך המוות

והם לא ידעו שהוא מלאך  ".אמרו לו: "לסחורה "?אמר להם: "להיכן אתם הולכים

אמר   .המוות. מיד כאשר נגלה אליהם ואמר אני מלאך המות, פחדו ונפלו על פניהם 

ממוות וקרא עליו המקרא הזה: 'והלך לפניך מלאך המוות לראשון: "אתה נפדה 

ואמר לו: "הואיל והקדמת צדקה מממונך בדרכך תחיה עוד   .צדקך כבוד ה' יאספך'"

מיד ענה   ".אחר כך אמר לאכסנאי: "כבר סופך בידי והגיע יום מיתתך   ".חמשים שנה

"הן. אמר לו:  "?ואמר לו: "אני וחברי באנו יחד, והוא חוזר לביתו, ואני אמות בכאן

אמר  ".לו: "אם כן הניחה לי ואלך ואעשה צדקה". אמר זה קדם ועשה צדקה משלו

אם לא תיקן אותה בארץ, מה עושה  ,לו: "שוטה שבעולם, אדם פורש בים בספינה

בפלגים ובתהומות כשבאים עליה גלי הים? כן מי שלא תיקן עצמו בחייו, מה יעשה 

  ".במיתתו? ועכשיו מה שעשית עשוי, מכאן ואילך אין לך כלום שהגיע זמנך למות

 ".אמר לו: "אם כך המתן לי עד שאלך לספר בשבחו של מקום על מה שעשה עמי

אתה מבקש לספר בשבחו של מקום, יוסיפו שנותיך, לקיים מה אמר לו: "מאחר ש

חברו לא עשה צדקה אלא לסומא אחד ונתווספו לו . 'שנאמר 'והלך לפניך צדקך 

כמה שנים. העושה צדקה בכל יום ובכל שעה על אחת כמה וכמה, לקיים מה 

 [.'שנאמר: 'והלך לפניך צדקך 

 

תא חזי לאו למגנא   :(:ח"ב קצו) זוהר הקדוש] סגולה למגיפה תקיעה בשופר –שופר 

לאמשכא מיתא מן ביתא לבי קברי, אי תימא דעל מיתא   ,אתקינו קדמאי שופר 

איהו, לא, אלא בגין לאגנא על חייא, דלא ישלוט עלייהו מלאך  ויקרא דיליה לחוד

לעילא, ויסתמרון מניה. פתח ואמר, (במדבר י ט) וכי תבאו מלחמה   המות לאסטאה

ורר אתכם וגו‘, ודייקנא על הצר, דא מלאך המות, הצורר על הצר הצ בארצכם 

, ובעי לקטלא אחרנין, מאי (ואעיק לון לחייא)תדיר, וקטיל לבני נשא,  אתכם

והרעותם, אם בראש השנה דהוא יומא דדינא לעילא, האי מלאך המות  ,תקנתיה

 ,לתתא, בגין לאשגחא בעובדין דבני נשא, ולסלקא לעילא לאסטאה לון נחית

קטיגוריא  וישראל דידעי דהא מלאך המות נחית לתתא, וסליק לעילא בגין למהוי

וכל שכן בשעתא   ,עלייהו, מקדמי בשופר ליבבא עליה, דלא יכיל לון, ולאגנא עלייהו

 [.דעביד דינא וקטיל בני נשא ואשתכח לתתא

 

הרוצה להינצל מן המגפה, יקבל על עצמו  –שיחה בשעת התפילה וקריאת התורה 

ספר ]על פי  , שבעבורו בא ֶדֶבר  וקריאת התורה  התפילהשעת  לא לדבר בן ולהבא  מכא

ת"ר ֶדֶבר בעיר אל יכנס אדם יחיד  (. שפירש את דברי הגמ' אחד מהראשונים ) הגן



 
 

וכי  , נשאלת השאלה,)בבא קמא ס:( "לבית הכנסת שמלאך המות מפקיד שם כליו

ית הכנסת, מקום קדוש? ועוד, אין למלאך המוות מקום אחר להפקיד כליו, כי אם בב

 ֶדֶבר היכנס בשעה שיש  ל כן  רבים מותר לבית הכנסת, האם ליחידי    כנסשלא י  מדוע 

אל תקרי ֶדֶבר  -ֶדֶבר בעיר  אלא, ? מה אכפת למלאך המוות בין יחיד לרבים?בעיר 

נברא  בעת התפילה וקריאת התורהאלא דיבור, שבשביל כל דיבור ודיבור שמדבר 

מכל דיבור ודיבור משחית אחד, וזה היה כליו של מלאך המוות,  , כלומר, ֶדֶבר 

הורג את האדם. אך אם כבר דיבר, מאי תקנתא? יעשה תשובת  הוא ובחטא זה 

המשקל, מדה כנגד מדה, באותו מקום שידבר עם חבירו ילך עכשיו לשם עם חבריו 

ובתו שלימה, והנה ויחסום את פיו כאלו הוא אילם, ואינו יכול לדבר ואז תהיה תש

אם הולך יחידי לבית הכנסת אין תשובתו שלמה, ויקטרג השטן ויאמר חסרא לגנבא  

נפשיה, לשלמא נקט, רוצה לומר, שלא היה לו לדבר עם שום אדם על כן, דומם. 

“ֶדֶבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת”, כי אין תשובתו   דברי הגמ'יובן כעת ו

 .ה עם רבים דיכנגד מ הבמידמועלת רק 

 ''מי שברך   ומר לתיקן  תוספות יום טוב  בעל ה  טוב ליפמן הלר -יום כידוע, הרה"ק רבי  

משום,  .וקריאת התורה למי שלא מדבר שיחת חולין בבית הכנסת בשעת התפילה

היתה  היתה בשנות ת"ח ת"ט, אשר אז עבר, אחת התקופות הקשות עם ישראלש

במיתות   עם ישראל נידונו אז עת צרה וקשה ליעקב אשר כמותה לא נהייתה,

בני ישראל,  עם  –משונות ונוראות, וגזירות קשות אכזריות נשפכו על שה פזורה 

הצרות הקשות ההם לא   ונהרגו רח"ל אלפים ורבבות יהודים יראים ושלמים, וסיבת

אשר קם הגבר הגדול הוא רבינו   נתגלתה, ולא ידע העם מה הם צריכים לתקן. עד

ותחנונים ובתעניות, ועשה שאלת חלום  הרבה בתפילות מרן התוס' יום טוב

הגדולה הזאת. והשיבו לו: שכל זאת באתנו רק   שיודיעהו משמיא בשל מי הצרה

שהציבור מתפללים בבתי כנסיות, ובעבור זה באה הרעה  משום שמדברים בשעה

מיד קם רבינו ועשה מעשה ויסד אז "מי שברך" מיוחד   .עם קודש הגדולה על ראשי

ובספר עיר  .מדברים בשעת התפילה, והפיצו בכל תפוצות ישראל תם שאינם לאו

שצריך לעשות מי   כתב וז"ל: נדפס בשם מרנא התוס' יו"ט (לבוד ח"א עמ)מבצר 

דברים בטלים בשביל  שברך בכל שבת קודש למי שאינו מדבר בבית הכנסת

שדברו בבית  למעלה בשביל  המעשה שנהרגו רבבות מישראל בשנת ת"ח, ואמרו

שפגמו באות וא"ו של 'דבור'   ,הכנסת והתחייבו שונאיהם של ישראל ֶדֶבר ר"ל

 .נהפכה לרציחה רחמנא ליצלן, עכ"ל ובשביל שעשו שאר עבירות, ונעשה ֶדֶבר 

ל ט( שלהתוס' יו" כפי שהובא בסוף ספר 'מגילת איבה')להלן מובא הנוסח המלא 

מי שברך אבותינו  "ו(: ידורים שלנשלא נדפס 'במלואו' בס)ה'מי שברך' שתיקן 

ושלמה, הוא יברך השומר פיו ולשונו   אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן, דוד



 
 

 ברוך שאמר עד גמר התפלה ובשעת קריאת ספר התורה  מלהפסיק בשום דיבור מן

 בשיחות חולין וסיפורי שמועות, שכן איזה דיבור וכל, בדברי תורה שבצבור אפילו

ובכל ספרי  שלום הליו הכתובות בתורת משה רבינו ע  תויחולו עליו כל הברכו

 זרע כשר חיים וקיימים, ויזכה לשני שלחנות שבשני עולמים שהם הנבואות. יראה

ארוך וגם טוב,  העולם הזה שעליו נאמר והנה טוב, והעולם הבא שהוא יום שכלו

אלו  ה בברכה לגוערים עד כדי נזיפהיה נהוג לכלול גם  בק"ק וורמיישא    ונאמר אמן".

 [.וקריאת התורהעת התפילה שהמדברים ב

 

, יזהר להיות בשמחה ובלב שמח במידות טובות ואהבת רעים ואהבת ישראל  -  שמחה

אדם ] אז אין כחו סר מעליושקבל הכל באמונה טהורה, הרי ידאגה בלבו ו ולא יתן

"על כן יזהר להיות בשמחה ובלב שמח במידות טובות ואהבת רעים ואהבת  -ישר 

ישראל. סעדני ואושע בסעודת מצווה של ריעים. לדבר דברי תורה ויראה בדביקות  

התורה או אל חכם וצדיק וימשיך חיים על עצמו ועל ישראל בקריאות שמע ישראל 

והרע וחיים על השם אלוקינו השם אחד ובזה יתהפך המגיפה להמית הקליפות 

 ישראל אמן".

בספרו משלי )יח, יד( "רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי אומר שלמה המלך 

רוח גבר שהוא איש גבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל   -ישאנה" ופרש"י "רוח איש  

אין כחו סר מעליו". ודורשי רשומות    -כל הבא עליו בשמחה ובחבה. יכלכל מחלהו  

ום "רוחיה דגברא תסובר "כרהניה" ורוחא מככתא מן נטעיניה. רמזו לדברי התרג

אולם פירוש עצם הפסוק הוא נפלא, שמדרך הטבע שהטביע הבורא עולם בבריאת 

העולם הוא, אשר מי שאינו נותן דאגה בלבו ומקבל הכל באמונה טהורה, הרי אז 

 [.אין כחו סר מעליו

 

שמות המזיקים גם לא בכדי לבקש צריך האדם ליזהר לא להזכיר את  - מזיקשם ה

י הזכרת שמם הוא מעורר אותם לבוא אליו אלא יהרהר ל ידרחמים להינצל מהם, שע

שו"ת   בחוקתי קיג:פרשת זוה"ק ] שהקב"ה יצילנו מהם, אבל לא יזכירם בפיו ובלב

חז"ל בשם "דבר אחר"  הצרעת נקראת בלשון -  ח"ב חאהע"ז סימן יד ,המהרי"ט

נגעים פרק יב   ,תוס' יו"ט; בשמה למחלה זו, ולא רצו להזכירהמפני החומר שביחס 

; נראה לי בבית ולא אומר נגע כדי שלא לפתוח פיו לשטן  הכהן אומר כנגע   -  משנה ה

;  בלבד המזיק תזוק בדבר נחש הנחושת שהזכרת השם  מדבר פרשת חוקתרמב"ן ב

כתוב, שמעתי וז"ל: "בספר המאור הגדול בהערה  - תקע וד עמ, טעמי המנהגים 

 ,שם המגפה {להזכיר -}מגפה בעולם, הוא סכנה לזכור  חלילהוס וראיתי דאם יש ח

 בן יהוידע, ומפרש ה(מא:). המקור לכך הוא במס' נדרים כ"לאפילו אחר המגפה" ע 



 
 

נראה הטעם דאין מזכירים שמו, כי על כל מין חולי יש ממונה בפני עצמו  "   את הגמ':

'ברדם' מידתם להתפעל בשומעם שם החולי הזה מפי   ואלו הממונים על חולי זה של

בני אדם שאז יכבידו החולי על כל אותם בני אדם שהם חולים בו! וכאשר תמצא 

לחז"ל שאין דרכם להזכיר שם צרעת בפירוש אלא קורין לחולי הצרעת בשם 'דבר 

אחר' וכמו שנאמר שאמרו אכילת בשר ודגים ביחד קשה לדבר אחר, והיינו טעמא 

ומה שאמר רש"י ז"ל שקופץ מזה לזה נראה דמדמהו לחולי הדבר  .משום הכיהוא 

.  ן)דברים כח, כא( שהוא חולי המדבק בר מינ "בך את הדבר  ה'ידבק "דכתיב ביה 

 [.ומשום, רבים מבני ישראל לא מזכירים את שם המחלה הממארת"

 

וחז"ל ]  בוקר וערבפעמיים ביום,    "שמע ישראל" בכוונההפסוק  אמירת    -שמע ישראל  

שמע בערב, להבריח  תיקנו לומר שני פעמים שמע ישראל בבוקר, ושני פעמים 

מתוקף הגלות תיקנו שיהיו   המזיקין בבוקר ובערב ולהמית אותם שלא יזיקו, וכל זה

 ]אדם ישר  מןאעלינו ועל כל ישראל,    נשלמים השלמות בבוקר ובערב להמשיך חיים 

 [.יחיאל מקאמארנא להרה"ק רבי יצחק אייזיק יהודה

 

הגמ'  מסוגלים לשמירה מכל רע.  אלו  פרקים  ]  פרקי תהילים ג' וצ"אאמירת    -תהילים  

כי יש שני פרקי תהילים המגנים מכל   ביאהמ  (מסכת שבת פרק ו הלכה ב)  ירושלמיב

"מהו שיר של פגעים?", שואלת הגמ' "שיר של פגעים".  הם  רע, ועל כן מכונים 

צרי' וכל המזמור )פרק ג' בתהילים( ו'יושב בסתר עליון' )פרק ומשיבה: "'ה' מה רבו  

 .צ"א בתהילים( עד הפסוק 'כי אתה ה' מחסי עליון שמת מעונך'

והזמן,  התפילה בקיבוץ, יום יום ערב ובוקר, מזמורי תהלים כפי העתיאמרו לאחר 

 יאמרו הנוסח ך כר אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לשמים. ואח

 ל רחום שמך", "עננו ה' עננו", "מי שענה", ו"יהי-"א  (:בסוף סדר סליחות  שאומרים )

של בני  בזמן ההפגזות    .(עג,  סימן עא  -אגרות    -עקיבא איגר     )רבי  רצון" אחר תהלים 

מרן ה'חזון איש' מברק בן שורה , שלח בשנת תש"ח עיה"קירושלים על  לישמעא

 [."ולהיות רגיל בשיר של פגעים : "להתחזק בלימוד התורה לתלמידיו אחת

 

מר רבי שמעון בן לקיש א  -]ברכות ה.    כל העוסק בתורה יסורין בדילין הימנו  –תורה  

הימנו שנאמר ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא  כל העוסק בתורה יסורין בדילין

תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו ואין רשף אלא יסורין שנאמר מזי רעב ולחומי  

רשף אמר ליה רבי יוחנן הא אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו שנאמר )שמות  

זנת טו, כו( ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה והא

למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה'  



 
 

רופאך אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין 

מכוערין ועוכרין אותו שנא' )תהלים לט, ג( נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי 

לקח טוב נתתי לכם תורתי אל  נעכר ואין טוב אלא תורה שנאמר )משלי ד, ב( כי

 .תעזובו

)בית דוד יו"ד סימן נז, בשם סדר    "וב לקיים "והגית בו יומם ולילה, טבזמן מגיפה

 כ"י מהאר"י ז"ל(. פיטום הקטורת 

  שער היראה,  ראשית חכמה, מדברי  פרק ה אות לח)וחיים    רפואה  -הגר"ח פאלאג'י  

ועסק התורה היא מצות . ל ביטול מצוהפרק ו(: הרי שקונסין בעת היות רוגז בעולם ע 

להיות זהיר וזריז במלאכתו   ! ולכן מאד מאד צריך ןכם  עשה, ואין ספק דקנסי עלה ג

ריתחא מדת צדק שולטת בדיניה,  מלאכת שמים לבל ימצא בטל ויענשוהו, דבעידן

עת חייב האדם לתת שמן תורה ומצות    וצריך ליזהר דלא יתוקד עלמא בדינוי. ובכל

, שצריך זהירות וזריזות  חלילהוס  ריתחא ח  שעל ראשו, כל שכן וכל שכן בעידןלנר  

רחמים להפך מדת הדין למדת רחמים,  גדול הואיל וביכולתו לתקן ולמשוך שפע 

 .. עכ"דשלום וס והמתעצל יתענש ח

בה, ומצות   איתא דתורה מגנא ומצלא גם בעידנא דלא עסיק  (כא.)סוטה  איתא בגמ'  

פסחים  .כדאיתא בגמ'רק במקום דלא שכיח הזיקא כל זה ו .רק בעידנא דעסיק בה

עירובין בגמ'  יןהזיקא שאני. ועי דשלוחי מצוה אינם ניזוקים אבל היכא דשכיח (ח:)

על מסכת  ת ישראלתפאר פירוש הבבית האסורים, וב קיבאע בי עובדא דר  (כא.)

דליכא ודאי סכנה ולא שכיח היזיקא, מצוה  דרק היכא (גשנה א מרק פ)ברכות 

ן מובא  , וכ(ג  ק "קנז סמן  יו"ד סי)  שובהתתחי  בעידנא דעסיק בה אגוני מגני. ומובא בפ

הוכיח  (עז:)כתובות על מסכת אמנם בקובץ שיעורים  –. (א ק"קד ס מן סי)מג"א ב

  גם במקום דשכיח הזיקא, אבל  ,דתורה מגנא ומצלי דרבי יהושע בן לוי,  מעובדא

, ובגמרא את שיטתו של רבי יהושע בן לוי רק מסביר  , אלאאינו פוסק שם להלכה

כוחו יפה   נזהרו בזה, ומשמעות הגמרא דריב"למאוד  הרבה אמוראים  ששם מבואר  

תרומה דתורה שת  במשך חכמה סוף פר ין  עי.  'בזה, וכבר אמרו הרבה עשו כר"ש וכו

עקב  החתם סופר פרשת ותדרבים אין לבטל גם במקום דשכיח הזיקא, וכן בדרש

מהתדבקות   ראיה משם, דשם לא דיברו ך כל שלא ביטל ישיבתו בזמן מגפה. ואין כ

 ולדעתם היה המגפה מאויר מזוהם, ולא היה חשש  ,מאדם לאדם רק ממצב מלחמה

על ידי התדבקות מאדם לאדם בקירוב מקום יתרבה המחלה, ולאידך גיסא  שדוקא

שתיקן תקנות לענין תפלה בציבור מכיון שידע שזה   רבי עקיבא איגר,  מצינו באגרות

 .גורם התפשטות המחלה

 



 
 

ר' יודן בשם ר' אליעזר אמר: שלשה דברים מבטלים גזירות רעות, ואלו הם:   -  תפילה

 [.בראשית רבה פרשת לך לך פרשה מד] תפלה וצדקה ותשובה

רמב"ן ] מצוה על כל צרה וצרה שתבוא על הציבור, לצעוק לפניו בתפילה ובתרועה

 פוק על פתחי ה' בתפילותויד[. השגותיו לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה -ז"ל 

 [. אות ע"ג -אגרות  -עקיבא איגר  ]רבי ותחנונים

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור, 

שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות" )במדבר י, ט(, כלומר כל דבר 

ודבר זה מדרכי   .שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו

עו ידעו הכל שבגלל מעשיהם התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה וירי

הרעים הורע להן ככתוב "עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם" )ירמיהו 

ומדברי סופרים להתענות על   .ה, כה(, וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם

כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מן השמים, ובימי התעניות האלו זועקין 

רמב"ם הלכות תעניות פרק א הלכה ] יעין בחצוצרות בלבדבתפלות ומתחננים ומר

 [. ב, ד-א

 

מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב  -תינוקות של בית רבן 

 [. תהילים ח, ג]ומתנקם 

תפילת תינוקות של בית רבן חשובה היא מאוד לבטל כל חרון אף ומגיפות קשות 

 .  בספרו רפואה בחיים פרק יב אות מח ]רבינו חיים פלאג'י ורעות

 

 ולעזוב הפרט ועל הכלל על' ה אל שישוב לו צריך, חיים החפץ האיש מי -תשובה 

טובים  ומעשים התשובה שכח ל"רז ואמרו. ומחוץ מבית עצמו ולנקות עוונות שבידו

 נא. אות ה פרק וחיים  רפואה - י'פאלאג ח"]הגר  שנה שבעים של דינו גזר קורעין

יבמות  ) ישראל בשביל אלא לעולם  באה פורענות אין, אבינא בר  אלעזר  רבי אמר 

 י(."רש) בתשובה שיחזרו כדי ליראם  - (.סג

פירוש,   יא(,  ד,  הפורענות )אבות   בפני  כתריס  טובים   ומעשים  טובים   ומעשים   תשובה

, שעשה מלכתחילה"  טובים   מעשים "או  ,  הרעים   מעשיו  על  עושה  שאדם "  התשובה"

 (.שם  יונה  ורבינו ם "רמב) הפורענות לפני כתריס עליו מגינין אלו הרי

לא שק ולא תענית גורמין אלא תשובה ומעשים טובים, שכן מצינו בנינוה שלא 

"וירא    נאמר באנשי נינוה וירא האלהים את שקם ואת תעניתם אלא )יונה ג, י( 

 (.ב הלכה דפרק רמב"ם הלכות תעניות )ים את מעשיהם" קהאל

 שיתעוררו ישראל  כדי,  הרחוקים   ובאיים   מקום   בריחוק  מקרים   מתחדשים   ולפעמים 

(  ז-ו ג, צפניה)הנביא  מאמר  והוא, הפורענות יגיעם  פן ויפחדו וייראו, התשובה אל



 
 

  איש מבלי נצדו עריהם , עובר  מבלי חוצותם  החרבתי פנותם  נשמו  גוים  הכרתי"

 ברעת וכשאינם מתיסרים ". מוסר  תקחי אותי  תיראי אך  אמרתי, יושב מאין

 כל שרואה מי  כי ואין ספק. וקרב הלוך  וילך , ונסוע  הלוך  הולך  הפורענות, האחרים 

 דרך  אשר   בדרכו  מחזיק  ועודנו  ,יתברך   השם   התראות  באמת  הם   אשר   התלאות  אלו

. ואילך   מכאן  למיתה  עצמו  שהתיר   ,התראה  עליו  וקיבל  עבירה  שעובר   כמי  הוא,  בה

 על ולהקדימה, הנפש רפואת על לחפש היטב ראוי האלו בזמנים  כי ספק אין לכן

  -  ל"ז למאירי התשובה בחיבור  ודומה לזה', ו דרוש - ן"הר  דרשות. )הגוף רפואת

 הו. ב, מדרגה פרק א, מאמר 

גאונו   והדר ' ה פחד מפני ומורא הרעה ימי יבואו לא אשר  עד' לה לבבכם  יחד

 ג(."ע  אות אגרות, איגר  עקיבא המעוות )רבי לתקן במעשים  לפשפש

לגרש  שהתחכמו פעם  אירע  וכבר .(. לג ברכות) ממית החטא אלא, ממית ערוד לא

ועל . במהרה יותר  דהוא רע חולי  שלחו השמים  ומן, שונים  אופנים  על ידי המגפה

ברחמיו ' ה'". וגו אברח מפניך  ואנה מרוחך  אלך  אנה( "ז קלט, תהלים ) דוד אמר  זה

 לכף  אתהעולם  להכריע   כדי  יתברך   רצונו  ונעשה,  ועון  חטא  מכל  דרכינו  לשמור   יזכנו

 ים   במצולות  ותשליך   ,מקום   בשום   הקצף  ישלוט  ולא  בעולם   הרחמים   ויתגברו,  זכות

  בריותיו  מעל ויערקו ויבריחו, רעים  חולאים  מיני וכל רע  והחולי ומגפה הדבר 

 .(פרפואה וחיים פרק ה אות  -פאלאג'י  . )הגר"חלחיים  ברחמים 

 כי בזה, בתשובה אדם  בני להחזיר  המגפה בזמן מאד שיזהר ל"ז י"האר  רבינו כתב

 ח"י )הגר "בעה ישראל בני מעל המגפה ותעצר  הקדושה קרן וירם  הקליפה מכניע 

 ד(. טור  קפ סלת דף קמח ספר  בשם  ,'פ, לז אות ה פרק וחיים  רפואה - ל"ז י'פאלאג

כשראה , א"בשנת תקצ שהיתה חולירע  של הנוראה המגיפה התגברות בשעת

  רוב על תשובה שהציבור לא עושים  ל"זצ מזידיטשוב הירש צבי רבי הקדוש

 ויצאה", ישראל כל כפרת הריני"ואמר  נענה, המגיפה בא שבשבילם  החטאים 

 .לגמרי המגיפה נעצר  ואז, לתשובה העם  את הזה עורר  הדור  צדיק פטירת. נשמתו

  את  הדפיס, אייזיק מקאמארנא יצחק רבי הקדוש של  בימיו מגיפות כשהתפשטו

, המגפה  לזמן  ותפלות  סגולות  של  ספר   שהוא  ,ל"ז  י"מהאר "  ישר   אדם "  הקדוש  ספר 

, המעשים  לתיקון התעוררות דברי הקטעים  בין והכניס הקדוש הוסיף זקיני אבל

 .שזהו העיקר 

, ל"זצ מקאצק מנחם מענדל רבי ק"הרה של שהיתה בימיו חולירע  מגפת בשעת

  לו שיביאו אמר , הפצרות הרבה רק אחר . רצה ולא, קמיע  שיתן מאוד בו הפצירו

 בשמים  הממונה  מלאך   שם   שזה  חשבו  החסידים ".  חלרע "הקלף    על  וכתב,  ודיו  קלף

  תיבות של הראשי שזה תזכרו: "רבם  להם  ואמר  נענה אז אבל", חולירע "מגיפת  על

 לעשות תשובה[. שהעיקר , ללמדם  רצה בזה". לינו'ע  חם 'ר  פניך 'ל טאנו'ח



 
 

 

 תפילות

כל האומר בכל יום את שלשת הפסוקים הבאים, ישר  -קבלה מרבי יהודה החסיד 

י  ֵ ֵרִני ָרנ  צ ְּ ר ת ִ ה ֵסֶתר ִלי ִמצ ַ ָ והפוך, ינצל מכל צרה, ואלה הפסוקים )ישר והפוך(: ַאת 

חו  ַביהָוה ֲעֵדי  טְּ ה; ב ִ ָ ר ִלי ֵסֶתר ַאת  ֵרִני ִמצ ַ צ ְּ י ת ִ ֵ ֵט ָרנ  ֵבִני ַפל  סֹובְּ ֵבִני ֶסָלה, ֶסָלה ת ְּ סֹובְּ ֵט ת ְּ ַפל 

ֹהָוה עֹז   ; יְּ חו  טְּ י ַעד ֲעֵדי ַביהָוה ב ִ ָיה  כ ִ הָוה ב ְּ ר יְּ הָוה צו ר עֹוָלִמים, עֹוָלִמים צו  ָיה  יְּ י ב ְּ ַעד כ ִ

ָבֵרךְּ ֶאת ֹהָוה יְּ ן יְּ ֵ ֹו ִית  ַעמ  ֹהָוה-לְּ ֹו עֹז יְּ ַעמ  ן לְּ ֵ ֹהָוה ִית  ָבֵרךְּ יְּ ֹו ֶאת יְּ לֹום ַעמ  ָ לֹום, ַבש   ָ ֹו ַבש    ַעמ 

 [.סדר, סימן חחיד"א בספר יוסף ב]

 

יאמרו את ג' הפסוקים "ה' צבאות", "ה'   –אשר משתוללת מגיפה כ - 'ה' צבאות וכו

אור  ; סידור ר"ש מראשקוב] כל פסוק שלש פעמים, "ותעצור המגיפה", "הושיעה

 [.העיף עמוד התפילה סימן יג ס צדיקים 

 

 יקושחרית, קודם 'אלערבית ומנחה  יש לומר בכל יום אחר תפלת - למנצח בנגינות

השחר,  דרושי תפלת, שער הכוונות דף יד עמוד ב] מספר תהילים נצור', פרק סז

 [.דרוש ג

 

תמיד   ש לומרבזמן המגיפה י  -)תהלים צד, כב(    'ויהי ה' לי למשגב ואלקי לצור מחסי'

 [.הרה"ק מאיזביצא זי"ע ] כל ההצלחות והשמירותבו כי נכללים פסוק זה, 

 

מתוך "ספר הסגולות" למהרח"ו להינצל מהמגפה )רבנו חיים וויטאל    שחיבר תפילה  

הופיע בקובץ "מקבציאל" כרך ל"ג היוצא על ידי ישיבת המקובלים "אהבת שלום" 

האחת, היא איך ינהג עצמו " .צריך שיהיו שתי הנהגות"עניין זמן המגפה ב"מ  "  (תכב"ץ

הבריאות'. והשנית היא, אם ח"ו הוכה שלא יבוא ח"ו לידי כך, וזה נקרא 'הנהגת 

האחת, היא הנהגת הבריאות, נחלקת לשני אופנים. אם על ידי . במגפה, איך יתנהג

וזה על ידי כוונות ופסוקים, הגיד לי הר'  . כוונות וששמות הפסוקים, ואם כפי הטבע

אשיר   יום טוב צהלון י"א, שקיבל ממורי ז"ל, שבכל יום יאמר פסוק )תהלים נט יז( "ואני

. עוזך ]וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי", ג' פעמים ישר והפוך

ויאמר משה אל אהרן, " :טו[, ג' פעמים-ואמור בכל יום אלו הפסוקים ]במדבר יז, יא

ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה  ,קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח

ה' החל הנגף. ויקח אהרן כאשר דיבר משה, וירץ וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני 

הקהל והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין  אל תוך

המתים ובין החיים, ותיעצר המגפה... וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד, 



 
 

 ותכוון בכל פעם ]מג' הפעמים[ אל שם "טפטפי"ה" בצבע זהב,  .והמגפה נעצרה" ]ע"כ[

ויוצא מאלו הפסוקים, כמו שארשום עליהם: "ושים קט'ורת וכפ'ר.. ויתן את הקט'רת 

אמור הפסוק )בראשית מג יא( "ויאמר  .'ויכפ'ר. וי'עמוד בין המתים ובין החיים" וגו

אליהם ישראל אביהם אם כן' אפה זאת עשו, קחו' מזמר'ת הארץ בכלי'כם והור'ידו' 

עורירון" היוצא ממנו כנרשם על האותיות, ובשם ותכוון בשם "נ, 'לאיש מנ'חה" וכו

היוצא מאלו התיבות ]שם[: "מעט צר'י ו'מעט' דבש נכא'ת", גם הוא בגימטרייה "  "רוטא

אמור מזמור "]למנצח  ל. 'גבורה', וכל אשר תוכל לכוון יותר בשם 'נעורירון' יועי

ודוך עמים אלוקים בנגינות מזמור שיר[ אלוקים יחננו ויברכנו ]יאר פניו אתנו סלה. י

יודוך עמים כולם. ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ 

תנחם סלה[ וגו' אחר תפילת העמידה ]קודם "אלוקי נצור"[, שחרית מנחה וערבית, 

אלקים' 'כי הוא ז' פסוקים ומ"ט תיבות, וראשי תיבות ג' פסוקים הראשונים  :  בכוונה זו

י'שמחו וכו' סלה" הוא י"ה,  "אל"י, וראשי תיבות וס"ת של פסוק  'לדעת' 'יודוך' הוא

יברכנו' בגימטרייה 'אהי"ה'. וסופי תיבות ג'  ' 'ור"ת פסוקים האחרונים י'ודוך 'ארץ

ובגימטרייה אדנ"י, וס"ת של ג' האחרונים קו"ל, הרי כולם  ,  פסוקים הראשונים הכ"ם

אל"י ייא"י, והוא בגימטרייה שם  הם קו"ל י"ה אדנ"י. וראשי תיבות הז' פסוקים הם

אמור בכל יום .  ע"ב. וכל אותיות זה המזמור הם רי"ו, כנגד רי"ו אותיות שבשם בן ע"ב

כד[ "ויעש את המנורה ]זהב טהור, מקשה -פרשת ]שמות לו, יז  ,ויום בכל עת שתרצה

עשה את המנורה ירכה וקנה גביעיה וכפתוריה ופרחיה ממנו היו, וששה קנים 

מצדיה, שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני, יוצאים 

שלשה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח, ושלשה גביעים משוקדים בקנה 

האחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים, 

תחת שני  משוקדים כפתוריה ופרחיה, וכפתור תחת שני הקנים ממנה, וכפתור

המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה היו,  הקנים ממנה, לששת הקנים היוצאים מן 

ויעש את נרותיה שבעה, ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור. .  כלה מקשה אחת זהב טהור

ואמור . ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה"[, ע"כ. ור"ת וס"ת פרשה זו הם ו"ה

נותי ננגן ]כל ימי חיינו על בית ה'"[, שמתחיל פסוק ]ישעיה לח כ[ "ה' להושיעני ונגי

ויאמר זו הפרשה וזה הפסוק ז' פעמים, ובכל פעם .  בי' ומסיים בה', הרי הוי"ה שלימה

ואחר כך יחזור ויאמר פסוק "ה' להושיעני" וגו' ]לעיל[ ופסוק  ,יכוון בהוי"ה הנזכרת

ה ה' את משה "וזה מעשה המנורה ]עד ירכה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הרא

 .ד[, אשר גם הם ר"ת וס"ת שם ההוי"ה ]=ע"כ[ ,כן עשה את המנורה" ]במדבר ח

 

 "לרבנו הגאון רבי אליעזר פאפו בעל מחבר "פלא יועץ תפילה לזמן המגפה ב"מ

נוסח תפילה שסדרתי לזמן מגפה, בר מינן, לא תקום  - "מתוך ספרו "בית תפלה



 
 

גדולה לומר סדר "פיטום הקטורת" בכוונה גדולה אות  פעמיים צרה, שיש סגולה

ריבון "  :ויקדימו תפלה, וכה יאמרוט(,  זוהר הקדוש שמות ריח: רי)  באות, תיבה בתיבה

ו וכלימתנו, ובשתינ  חרפתנו  העולמים, הנה אנחנו באים לפניך בבושת פנים, כי ידענו

ולא מצח להרים ראש. ויראים  כי דלונו מאד וחסרנו כל טוב. אין לנו פה להשיב

יוקיד בשלהובואי דצדק ]שלא נשרף  וחרדים אנחנו מאימת דינך הצדק, דלא

ותרגז בטננו על כי יצא הקצף החל הנגף. לבנו יחיל  בשלהבת אש הצדק[. כי שמענו

 נו לא נדע מה נעשה, ובמה נקדם פניך ומהמוות נפלו עלינו, ואנח בקרבנו ואימות

והנה מתורתך תלמדנו  .רפואה נבקש, כי אין אנחנו יודעים לעתור ולרצות לפניך

והמשחית, ועתה בעוונותינו אין לנו   סגולת מעשה הקטורת כי רבה לעצור המגפה

בעדנו. זאת נחמתנו כי אתה אמרת 'ונשלם פרים  מקדש ולא מזבח ולא כהן שיכפר

שפתותינו   ובכן יהי רצון מלפניך אדנ"י אלה"ינו ואלה"י אבותינו, שיהא שיח,  'שפתינו

הקטרנו קטורת הסמים  בתורת מעשה הקרבנות חשוב ומקובל ומרוצה לפניך כאלו

כל עמך ישראל בכל מקום שהם, כל   על גבי המזבח, ותרצנו, ותבטל מעלינו ומעל

פנינו ומאחרינו, ובצל כנפיך ומגפה. שבור והסר שטן מל  גזרות קשות ורעות ומשחית

שמך   ל מלא רחמים, יהמו נא רחמיך עלינו, עשה עמנו צדקה וחסד למען-א  .תסתירנו

תחפוץ בנו ותרצנו.  הגדול, והסר ממנו מכת המוות, כי רחום אתה. וברחמיך הרבים

וישראל עבדיך, ולמען משה ואהרן יוסף   עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק

והחסידים זכותם יגן עלינו, והם יליצו טוב בעדנו, אמן כן  ולמען כל הצדיקיםודוד, 

ואומר פרשת הקטורת   .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי  .יהי רצון

 .כמו שנדפס בסידורים

 

 קודם פרשת הקטורתאמרה ויש ל ,ס וחלילהתפלה לזמן שמידת הדין מתוחה ח

ריבון העולמים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, אשר  ": (""תפילת ישרים מתוך סידור )

בעוונותינו. ובאנו לחלות פניך, שתעצור המגפה מעלינו.  מידת הדין מתוחה עלינו

לבוא אל בתינו. רחם עלינו ועל טפנו ועל עוללנו. ועל כל ישראל  ולא תיתן למשחית

 קטיר לפניך אהרן הכהן כאשרתפילותינו כמו שקבלת קטורת הסמים שה  עמך. וקבל

פנחס  החל הנגף בעם. שנאמר ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. וכן

דוד מזבח לה',   שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. וכן דוד שנאמר 'ויבן שם

כי אתה אבינו, ולך .  'ישראל  ויעל עולות ושלמים וייעתר ה' לארץ ותעצר המגפה מעל

תהילתנו אתה. שכן כתוב  נו. רפאנו ה' ונרפא, הושיענו ונושעה כיתלויות עיני

מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך,   בתורתך 'והסיר ה' ממך כל חולי וכל מדווי

 ".ונתנם בכל שונאיך'

 



 
 

 :(בית תפלה)מתוך סידור  סגולה לשמירה ולהצלה

ג' פעמים ": ומנוס ביום צר לי ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך, כי היית משגב לי"

לי צר ביום ומנוס לי משגב היית כי חסדך לבוקר " :יאמר כן, וכן יאמר בהיפוך תיבות

כתב ] אשיר ואני". ואחר כך יאמר שיר למעלות אשא עיני אל ההרים וארנן עוזך

הכוונות, סוף דרוש ג' מדרושי  מהר"ש וויטאל, כי יש בזה סוד גדול )נזכר בשער 

 [.תפלת השחר 

 

רבינו תם: "האומרה ה שחיבר  בספר יוסף אומץ )אות תפד(: תפיל  -תפילת רבינו תם  

 ".בכל יום, אני ערב בדבר שלא יארע לו שום פגע רע כל אותו יום ויצליח בכל דרכו

ה  ָ ש  ַבק ָ ָה ב ְּ ִפל  תְּ דו  ב ִ ַעמְּ ַ ת  ֶ ָפֵאל ש  רְּ ִריֵאל ו  ַגבְּ ם ִמיָכֵאל וְּ ֶ ה ִמכ  ָ ש  ַבק ָ ֵני ֶמֶלך ב ְּ ִנים ִלפְּ ַתֲחנו  ו בְּ

רו ך הו א דֹוש  ב ָ ָלִכים ַהק ָ ֵכי ַהמ ְּ  .ַמלְּ

ִדים, ֵהן   ֵ ִני, ֵהן ִמש   יקו  ֹא ַיז ִ ל  ֶ ִטים ש  יסְּ ִ , ֵהן ִמל  ֲאִני הֹוֵלךְּ ֶ ָכל ָמקֹום ש  ָרַכי ו בְּ ָכל ד ְּ ִליַח ב ְּ ַאצְּ ֶ ש 

ָבר ָרע, ֵהן ֵמ  ל ד ָ ָ ה, ִמכ  ָ ִאש   יִלין, ֵהן ֵמִאיש  וְּ ִ ָעֻני ֹות ִמל  רְּ ֻ ל פ  ָ ֶדֶבר, ֵהן ֵמָרָעב, ֵהן ִמכ  ֶחֶרב וְּ

ָבִאים ָלעֹוָלם ִכים ו   .ַההֹולְּ

ִעי ַזרְּ לֹא ב ְּ ֹאִדי וְּ מְּ לֹא ב ִ ִפי וְּ גו  י, לֹא ב ְּ טו  ב ִ לְּ ְּ ֹא ִיש  ל  ֶ ָרֵאל, ש  ְּ ֹהָוה ֱאלֵֹהי ִיש  יֵלִני יְּ ֹל ַיצ ִ  .ִמן ַהכ 

ֹהָוה ֱאלַֹהי ֵואלֹ  ָפֶניָך יְּ ְּ ִהי ָרצֹון ִמל  ָפֶניָך יְּ ָעה ַהז ֹאת ֵעת ָרצֹון לְּ ָ ֵהא ַהש   ת ְּ ֶ ֵהי ֲאבֹוַתי ש 

ִתי ָ ש  ָ ַבק  ִָתי ו  ִפל  ַמע ֶאת ת ְּ ְּ ש  ת ִ ֶ  .ש 

ָגב ָלנו  ֱאלֵֹהי ַיֲעֹקב ֶסָלה , ִמש ְּ נו  ָ ָבאֹות ִעמ  ֹהָוה צְּ  .ג' פעמים: יְּ

ךְּ  ָ ֹוֵטַח ב  ֵרי ָאָדם ב  ְּ ָבאֹות, ַאש  ֹהָוה צְּ  . ג' פעמים: יְּ

הֹ  ֵאנו  ג' פעמים: יְּ יֹום ָקרְּ ֶלךְּ ַיֲעֵננו  ב ְּ ֶ יָעה | ַהמ  ִ  .ָוה הֹוש 

ם ֲאבַֹתי  ֵ ש  ִמי וְּ ְּ ֶהם ש  ָ ִיָקֵרא ב  ָעִרים וְּ ָבֵרך ֶאת ַהנ ְּ ל ַרע יְּ ָ ֵֹאל ֹאִתי ִמכ  ָאךְּ ַהג  לְּ ַ ג' פעמים: ַהמ 

ֶקֶרב ָהָאֶרץ גו  ָלרֹב ב ְּ ִידְּ ָחק וְּ ִיצְּ ָרָהם וְּ  .ַאבְּ

יִתי יְּ  ָך ִקו ִ ָעתְּ ו  ֹהָוהז' פעמים: ִליש  ִרית יְּ ָ ָקָנךְּ ַסב  ֻפרְּ  .ֹהָוה. לְּ

הו א ָיֻגד ָעֵקב ו  וְּ ֶדנ  גו  ד יְּ דו  ד ג ְּ  .ז' פעמים: ג ָ

ַנֲעִני  ָחָמה ִעם ַהכ ְּ לְּ מ ִ ָרֵאל ב ַ ְּ ן ִעם ִיש  ד ֵ רֹו ַהַירְּ ָעבְּ ַע ב ְּ ֻ הֹוש  ה יְּ ָעש ָ ֶ מֹו ש  ָרַכי כ ְּ דְּ ִליַח ב ִ ךְּ ַאצְּ ָ כ 

צֹו. ַארְּ לֹום לְּ ָ ש  ב ב ְּ ָ ש   וְּ

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הליכות והנהגות מרבותנו זצ"ל מאמרים ליקוט 

 

תא חזי, למדנו בשעה שיש מגפה בעיר או בעולם לא יתראה האדם בשוק,  - זהר 

משום שיש לו רשות להמשחית להשחית הכל, משום זה אמר לו הקב"ה אתה צריך 

, ולא תראה עצמך לפני המשחית שלא ימשול עליך. ואם תאמר, מי נתן כאן להשמר

משחית, הרי רק היו מים ונתגברו, תא חזי, אין לך דין בעולם, אם )כשהעולם( מוכה, 

או כשהעולם רק נמסר לדין, שלא ימצא אותו המשחית הולך בתוך הדינים הנעשים 

בתוך המבול, והוא נקרא כן )בשם   בעולם... אף כאן כן הוא, מבול היה, והמשחית הלך

מבול(, כי נכלל בשם הזה, ועל כן אמר הקב"ה לנח להסתיר עצמו )בתוך התבה( ולא 

ואם תאמר, הרי התיבה נראתה בעולם הזה שהמשחית הלך בו,  .להראות בעולם

)ואם כן עדיין הוא מגולה לפני המשחית(, אלא כל עוד שפניו של אדם אינם נראים 

אינו יכול למשול על האדם, מאין לנו זה, ממצרים, שכתוב, ואתם לא לפני המשחית, 

תצאו איש וגו', מהו הטעם, משום שהמשחית נמצא והוא יכול להשחית, ולא צריכים 

 .נח עט()פרשת  להתראות לפניו... 

ועוד )אמר לי אליהו(, בשעה שיקרה מגפה בבני אדם, ברית נכרת, וכרוז מעביר 

על כל צבאות השמים, שאם בניו יכנסו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבארץ, ויאמרו 

ברצון הלב ונפש את הענין של קטורת הסמים שהיו להם לישראל, יתבטל המגפה 

אל אהרן קח את המחתה וגו', אמר רבי יצחק, תא חזי מה כתוב, ויאמר משה  .מהם

אמר לו אהרן למה זה, אמר משה כי יצא הקצף מלפני ה' וגו', מה כתיב וירץ אל תוך 

הקהל וגו', ותעצר המגפה, ומלאך המחבל לא יכול לשלוט ונתבטלה המגפה, הרי 

מפורש שהקטורת מבטלת את המגפה, רבי אחא הלך לכפר טרפא, ובא שם למלון, 

העיר, אמרו, אדם גדול בא לכאן, נלך אליו. באו אליו, אמרו לו, התלחשו עליו כל בני 



 
 

וכי אינו חס על המגפה, אמר להם מהו, אמרו לו שכבר יש שבעה ימים שמגפה שורה 

אמר להם נלך לבית הכנסת ונבקש  .בעיר, וכל יום היא מתחזקת ואינה מתבטלת

פלוני מתו, פלוני רחמים מהקב"ה, עוד שהיו הולכים באו אנשים ואמרו להם פלוני ו

ופלוני נוטים למות, אמר להם רבי אחא, אין עתה העת לעמוד כך כי השעה דוחקת,  

אלא הפרישו מכם ארבעים אנשים מאלה הכשרים ביותר, ויתחלקו עשרה עשרה לד' 

חלקים ואני עמכם, עשרה לזוית זו של העיר, ועשרה לזוית זו של העיר, וכן לד' זויות 

ן נפשכם הענין של קטורת הסמים, אשר הקב"ה נתן למשה, של העיר, ותאמרו ברצו

פירושו כמו שאמרו   ֶדֶברומגפה,    ֶדֶברוענין הקרבנות תאמרו גם כן עמו. )פירוש כי יש  

חז"ל )תענית כא(, אם ג' אנשים מתים בג' ימים זה אחר זה בעיר וכו', הוא דבר, אבל 

המתים במגפה" וגו', ויש  מגפה הוא מיתה בהמון, כעין שכתוב בפרשת קרח, "ויהיו

ב' בחינות בכללות כל הדינים, דינים דנוקבא, הנקרא פתח אוהל מועד, ודינים דדכר 

הנקרא כחום היום, ודבר נמשך מן דינים דנוקבא בסוד לא זכי הא רע, שנתגלה מדת 

הדין שבה, וצריכים תפילה ותשובה לחזור ולהמתיקה במדת הרחמים, כמו שהיתה 

ה נמשכת מדינים דדכר מכח התגברות קו השמאל על הימין, מטרם החטא, ומגפ

שדינים אלו נמשכים מבינה, שהוא סוד עלמא דדכורא, והוא סוד מדת הרחמים, ואם 

כן אין צריכים כאן תפלה, שענינה הוא להמתיק את הנוקבא במדת הרחמים שהוא 

יל לבי בינה, כי אדרבא, הדינים הללו ממדת הרחמים באים... וזה שאמר להו ניז

בעיר, ואם כן צריכים תפלה להחזיק  ֶדֶברכנישתא, כי תחילה חשב רבי אחא שיש 

הנוקבא למדת הרחמים, ועל כן אמר להם ניזיל לבי כנישתא להתפלל, אבל כששמע 

שיש מיתה בהמון, שאמרו לו פלוני ופלוני מתו, פלוני ופלוני נטו למות, אז ראה שהוא 

מא הכי וכו', כי למגפה אין תפלה מועלת, כי אינה מגפה, לכן אמר להו לית עתה לקיי

חסרה אז ממיתוק במדת הרחמים, אלא שצריכים קטורת דוקא, לגלות בה קו אמצעי 

ולכלול הקוין זה בזה, שכל זה נעשה על ידי קטורת, או על ידי אמירה בכונה את 

כן,  שו כן שלשה פעמים והעבירו בכל העיר אל ארבע זויות ואמרו . עפרשת הקטורת

לאחר כך אמר להם נלך לאלו שהגיעו למות, והפרישו מכם )אנשים שיבואו( לבתיהם, 

ויאמרו כזה )שאמרנו(, וכאשר תשלימו תאמרו אלו הפסוקים, ויאמר משה אל אהרן 

קח את המחתה וגו', ויקח אהרן וגו' ויעמוד בין המתים וגו', וכן עשו, ונתבטלה 

 .ד(המגפה מהם... )וירא קכב, ועיין שם עו

ואיך השיב פנחס חמתו של הקב"ה, והרי כתוב ויהיו המתים במגפה וגו'. אם לא היה 

מת אחד מהם, הייתי אומר, השיב את חמתי, אבל כיון שכל אלו מתו, מהו הטעם 

)לומר(, השיב את חמתי ולא כליתי, אלא ודאי בירורו של הדבר הוא, אוי לו לאדם 

עו כראוי, )שכל אלו מתו במגפה(, אבל חס שפוגם זרעו, אוי לו למי שאינו שומר זר

ושלום שאפילו אחד מישראל מת, אלא שבט שמעון, כשבאו הערב רב, נתערבו 



 
 

בנשים של שבט שמעון אחר שנתגיירו, והולידו בנים, מהם מתו בעגל, ומהם מתו 

במגפה, והאחרים שנשארו מתו כאן, זה שאמר ויהיו המתים במגפה, אשר מתו לא 

 .ם, שהיו מתים מכבר. )פנחס תסט(כתוב, אלא המתי

 

משנכנס לעיר ך, בדרך היה רבי שמעו מהל חתאעם פ - )מדרש רות קד(זוהר חדש 

 ביוסיפרו ש'דבר' )מגיפה( קשה שולט על העיר. סובב ר 'לוד' באו אליו אנשי העיר

נענה רשב"י ואמר ם, חיי ללא רוח םהמוטלים רבי סביבות העיר וראה אנשי ןשמעו

 ן,שהמגיפה קיימת ואני כאן ייתכ ם'כל האי במתא ואנא הכא, גזרנא דליבטיל' )הא

ם נשמעה בת קול המכרזת ואומרת למלאכיף המגיפה(. תיכ גוזרני שתתבטל

קב"ה גוזר גזירה והוא ן, הכא זה, כי רשב"י נמצא םעל המגיפה צאו ממקו יםהממונ

 חנינא בלוד, ומשראה מעשה זה בא לפני רבי מאירמבטל. באותה שעה היה רבי 

וסיפר לו מאי דהוה, נענה רבי מאיר ואמר, מי הוא זה שיכול לעמוד על רוב שבחו של 

עליה אש מעל המזבח  ןקח את המחתה ות ןמשה אל אהר רשב"י, פתח ואמר 'ויאמר

ף נה החל הנגוכו' וה  ןאהר  יא(, וכתיב )פסוק יב( 'ויקח  ,עליה קטורת' )במדבר יזים  וש

ותעצר המגפה', כולי האי  םהחיי ןובים וכתיב )פסוק יג( 'ויעמוד בי המתים, בע

ליה למשה למטרח, ורשב"י במימריה הקב"ה גוזר והוא מבטל מותנא, היינו ך אצטרי

הקטורת כדי לבטל המגפה, ואילו  םשונות ע לטרוח בפעולות ךשמשה היה צרי

 .רשב"י עשה כ 'בדיבורו'

 

 ישראל  שאין,  שכן  לך  תדע,  מנין  -  יד(  שלום, פרשה  איש)  זוטא  אליהו  אליהו  דבי  תנא

 ולא  הטירוף  מתוך  ולא  הטילטול  מתוך  לא,  השעבוד  מתוך  ולא  הצער  מתוך  לא  נגאלין

, זה  אצל  זה  שהן  אדם  בני  עשרה  מתוך  אלא,  מזונות  להם  שאין  מתוך  לא,  הדחק  מתוך

 תהיה  ציון  יז( "ובהר  א,  )עובדיה  שנאמר,  נשמע  קולו  ואין  לחבירו  קורא  מהן  אחד  והיה

 מורשיהם". את יעקב בית וירשו קדש והיה פליטה

 

תנא מיכאל באחת, גבריאל בשתים, אליהו בארבע, ומלאך המות בשמונה,  - בבלי 

 .(:ובשעת המגפה באחת. )ברכות ד

תנו רבנן, עיר המוציאה חמש מאות ואלף רגלי, כגון כפר עכו, ויצאו הימנה 

תשעה מתים בשלשה ימים זה אחר זה הרי זה דבר, ביום אחד או בד' ימים אין זה 

דבר, ועיר המוציאה חמש מאות רגלי כגון כפר עמיקו ויצאו ממנה שלשה מתים בג' 

ה ימים אין זה דבר, דרוקרת עיר ימים זה אחר זה, הרי זה דבר, ביום אחד או בארבע

המוציאה חמש מאות רגלי הוה ויצאו ממנה שלשה מתים ביום אחד, גזר רב נחמן בר 

 .(.רב חסדא תעניתא. )תענית כא



 
 

והא אמרו ליה לשמואל איכא מותנא בי חוזאי גזר תעניתא גשאני התם כיון 

רדעא שבבל, ( שמואל התגורר בנה:)תענית כא דאיכא שיירתא דלווי ואתיא בהדיה

וכשנודע לו שישנה מגיפה באזור אחר )בי חוזאי(, הוא גזר תענית להסרת הסכנה, 

ירות ולכן ילמרות שהמחלה לא הייתה באזורו, משום שישנן שיירות העוברות בין הע

 .יש חשש גדול להידבקות

בסורא הוות דברתא בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא סברו מיניה משום 

איתחזי להו בחילמא רב דנפישא זכותיה טובא הא מילתא זוטרא זכותיה דרב דנפיש 

( בעיר סורא :)תענית כא  ליה לרב אלא משום ההוא גברא דשייל מרא וזבילא לקבורה

הייתה מכת דבר, ורק בשכונתו של רב לא היה דבר. סברו בני המקום, שמחמת 

מים בחלום זכויותיו המרובות של רב לא הגיעה מכת הדבר לשכונתו. הראו להם מש

דבר קטן הוא  - ֶדֶברכי רב, שמרובין זכויותיו מאוד, עניין זה, שאין בשכונתו מכת 

לגביו, ובוודאי שאין לתלות דבר זה בזכויותיו של רב. אלא מחמת מה לא הייתה מכת 

באותה שכונה? משום זכויותיו של אותו אדם שהיה מתגורר שם שהיה עושה  ֶדֶבר

והקשה המהרש"א: אם (. ומעדר, לצורך קבורה חסד ומשאיל כלי חפירה, את

זכויותיו של רב כל כך גדולות, למה שלא יגן בעצמו על השכונה שלו? וכתב כי ודאי 

ניצלו גם בזכותו של רב. אלא מן השמים רצו להראות שאפשר להינצל גם בזכות אותו 

יו. אדם בלבד. והסביר החיד"א )בספר מראית העין( שהכל נעשה כדי שילמדו ממעש

כי אם הייתה הגמרא אומרת שהעם ניצל בזכותו של רב, לא היו למדים ממעשיו, 

שהרי לא כל אחד יכול לעשות מעשים גדולים כל כך. לכן הסבירה הגמרא שהדבר 

 היה בזכותו של אדם פשוט לכאורה, ומזה יכול כל אחד ללמוד ולעשות כמעשיו.

איבעיא להו, לא הודו לו שמעון התימני אומר אף על הדבר )מתריעין( וכו', 

חכמים בשבת אבל בחול הודו לו, או דלמא לא הודו לו כלל, תא שמע דתניא מתריעין 

על הדבר בשבת ואין צריך לומר בחול, רבי חנן בן פיטום תלמידו של רבי עקיבא 

 .(:כב תעניתמשום רבי עקיבא אומר, אין מתריעין על הדבר כל עיקר. )

מיתה חטופה, חלה יום אחד ומת זו היא מיתה  תנו רבנן, מת פתאום זו היא

דחופה, רבי חנניא בן גמליאל אומר זו היא מיתת מגפה, שנאמר בן אדם הנני לוקח 

ממך את מחמד עיניך במגפה, וכתיב ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב... 

 .(.)מועד קטן כח

אמר א"ר אלעזר בר אבינא אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל שנ

)צפניה ג, ו( הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם וכתיב )צפניה ג, ז( אמרתי אך 

 )יבמות סג.(. תיראי אותי תקחי מוסר



 
 

העולמים, פדה והצל, מלט, הושע עמך ישראל מן  "רבון תפילה כנגד המגיפה:

הדבר ומן החרב ומן הביזה, ומן השדפון ומן הירקון, ומכל מיני פורעניות המתרגשות 

 (.. )כתובות ח:ובאות לעולם, טרם נקרא ואתה תענה, ברוך אתה עוצר המגפה

מכריז רבי יוחנן: הזהרו מזבובי של בעלי ראתן. )זבובים השוכנים עליו קשות 

רש"י( רבי זירא לא הוה יתיב בזיקיה. )במקום שתנשב   -  להביא אותו חולי על איש אחר

רש"י( רבי אלעזר לא עייל באהליה. )לא נכנס לאוהל ששכב  - רוח אחת על שניהם

שם( רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי מביעי דההיא מבואה. )לא אכלו מביצים שבאותו 

 (.עז:)כתובות . רחוב(

ם מוציאי דבת הארץ רעה במגפה, אמר רבי שמעון בן לקיש וימותו האנשי

שמתו מיתה משונה, אמר רבי חנינא בר פפא דרש רבי שילא איש כפר תמרתא מלמד 

שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם, 

 .(.לה ומטיבורם ונכנסות בלשונם, רב נחמן בר יצחק אמר באסכרה מתו. )סוטה

תני רב יוסף מאי דכתיב )שמות יב, כב( ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד 

בקר כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים ולא עוד אלא 

בכי  ,שמתחיל מן הצדיקים תחלה שנאמר )יחזקאל כא, ח( והכרתי ממך צדיק ורשע

דכתיב )ישעיהו נז,  ,ותא הוא לגבייהוא"ל אביי טיב ,רב יוסף כולי האי נמי לאין דומין

 .(.)בבא קמא ס א( כי מפני הרעה נאסף הצדיק

בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר  ֶדֶברת"ר 

ואומר )ישעיהו כו, כ( לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך ואומר )דברים לב, כה( 

י תימא ה"מ בליליא אבל ביממא לא מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה מאי ואומר וכ

תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך וכי תימא ה"מ ]היכא[ דליכא אימה מגואי 

אבל היכא דאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי ת"ש  

רבא  .מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה אע"ג דמחדרים אימה מחוץ תשכל חרב

ת"ר רעב בעיר . וי סכר כוי דכתי' )ירמיהו ט, כ( כי עלה מות בחלונינובעידן רתחא ה

פזר רגליך שנא' )בראשית יב, י( ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה ]לגור[ )ויגר( שם 

ז, ד( אם אמרנו נבא העיר והרעב בעיר ומתנו שם מאי ואומר וכי  :ואומר )מלכים ב

דאיכא ספק נפשות לא ת"ש )מלכים תימא ה"מ היכא דליכא ספק נפשות אבל היכא 

בעיר אל יהלך אדם באמצע   ֶדֶברת"ר    .ב ז, ד( לכו ונפלה אל מחנה ארם אם יחיונו נחיה

דכיון דיהיבא ליה רשותא מסגי  ,מפני שמלאך המות מהלך באמצע הדרכים ,הדרך

 .ומסגי  שלום בעיר אל יהלך בצדי דרכים דכיון דלית ליה רשותא מחבי חבויי  ,להדיא

וה"מ   ,בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת שמלאך המות מפקיד שם כליו  ֶדֶברת"ר  

ת"ר כלבים בוכים מלאך המות בא  .היכא דלא קרו ביה דרדקי ולא מצלו ביה עשרה

 .(:)בבא קמא ס" וה"מ דלית בהו נקבה .לעיר כלבים משחקים אליהו הנביא בא לעיר



 
 

עמד פנחס ויפלל ותעצר המגפה, ואמר רבי אטו פנחס לא עביד הכי, דכתיב וי

אלעזר ויתפלל לא נאמר אלא ויפלל, מלמד שעשה פלילות עם קונו, בא וחבטן לפני 

המקום, אמר לפניו, רבונו של עולם, על אלו יפלו עשרים וארבעה אלף מישראל... 

 .(.)סנהדרין מד

הארץ   מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת

 .(.רעה במגפה לפני ה', וימותו בעולם הזה, במגפה לעולם הבא. )שם קח

דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות 

שביעית... בארבעה פרקים הדבר מתרבה, ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית 

ישית, בשביעית מפני ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה, ברביעית מפני מעשר עני שבשל

מעשר עני שבששית, ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית, ובמוצאי החג שבכל 

 .ט(-ח ,שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים. )אבות ה

 

רבי חנינה אחת לס'   ואתייא דרבי אליעזר כרבי חנינה, דאמר  -  (:)קדושין מג  ירושלמי

בעולם ומכלה את הממזרים ונוטל עמן כשרים שלא  ֶדֶברלע' שנה הקב"ה מביא 

לפרסם לחטאים... וגם הוא חכם ויבא רע לא מסתברא דלא, וגם הוא חכם ויבא טוב, 

 אלא ללמדך שאפילו רעה שהקב"ה מביא לעולם בחכמה הוא מביאה.

 

אבל, מבול של  ,אינו מביא –ול של מים רבי יוסי אומר: מב –תוספתא )תענית ג, א( 

י(: "ויקח את מקלו  ,שנאמר: )זכריה יא .מביא –לימות המשיח  ,באומות העולם ֶדֶבר

"ותופר ביום   מהו אומר?  "את נועם ליגדע אתו להפר את בריתו אשר כרת את העמים

 ההוא".

 

 בא לעולם.  גדול ֶדֶברר' לוי אמר סמוך לימות המשיח  -פסיקתא רבתי )פרשה א( 

 

בשעה שבני אדם חוטאין מעבירות חמורות הוא ש - )פרק יד( פרקי דרבי אליעזר

מעבירות קלות הוא מכה את פירות   שולח מגפה לבני אדם, ובשעה שבני אדם חוטאין

 הארץ בעבור עונות בני אדם, שנאמר )בראשית ג'( ארורה האדמה בעבורך. 

 

ואם מנעת עצמך מדבר מצוה ועסקת בדבר עבירה,  - )פרק ט( מסכת דרך ארץ זוטא

סוף מתה אשתך במגפה, שנאמר )יחזקאל כ"ד( ואתה בן אדם הנני לוקח ממך את  

 מחמד עיניך במגפה. 

 



 
 

רבי יוחנן ורשב"ל ר"י אומר אסור לילך במזרחו של מצורע ארבע אמות   –  דרש רבהמ

ור"ש אמר אפי' מאה אמה ולא פליגי מאן דאמר ד' אמות בשעה שאין הרוח יוצא ומאן 

דאמר ק' אמה בשעה שהרוח יוצא רבי מאיר לא אכיל ביעי מן מבואה דמצורע ר' אמי 

ר"ל כד הוה חמי חד מנהון במדינתא מרגם   ור' אסי לא הוו עיילי למבואות של מצורע

 )ויקרא טז, ג(. להון באבניא אמר לו פוק לאתרך

(, כנגד ק' ברכות, שבכל יום היו מתים מישראל מאה , אכג  :במואל  הוקם על )ש

 .יז( ,אנשים, בא דוד ותקן להם ק' ברכות, כיון שתקנם נתעצרה המגפה... )במדבר יח

אמרו רבותינו, כששלח הקב"ה את הצרעה לפני ישראל להרוג את האמורים 

ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה "( , טראה מה כתיב בהן, )עמוס ב

, והיתה נכנסת "ושרשיו מתחת זים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעלאר

לתוך עינו של ימין ושופכת ארסה והיה מתבקע ונופל ומת, שכן דרכו של הקב"ה 

והיה ( "יח  ,ישעיהו ז, שנאמר )לעשות שליחותו על ידי דברים קלים לכל המתגאין עליו

" רים ולדבורה אשר בארץ אשורלזבוב אשר בקצה יארי מצ ה'ביום ההוא ישרק 

 .יח( ,)במדבר יח

גדול בא לעולם והרשעים  ֶדֶבראמר רבי חייא בר אבא: סמוך לימות המשיח 

והיה ": (ג, ד ישעיהו) כלים. והגפנים סמדר נתנו ריח אלו הנשארים. ועליהם נאמר

 )שיר השירים ב, כט(." הנשאר בציון והנותר בירושלם

 .יד( ,, דדביר טבין עם בישין... )קהלת יבֶדֶבראמר רבי לוי למה קורין אותו 

 

לעתיד לבא עתיד הקב"ה להפרע מן עכו"ם על ידי דברים קלים,  -  )חקת א(  תנחומא 

 .שנאמר )ישעיה ז'( והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב וגו'

 

אומר: מבול של מים אינו מביא, אבל מבול   בי יוסיר  –(  טו  ,בראשית טילקוט שמעוני )

ואקח את מקלי את " )זכריה יא, י(:  מביא על עכו"ם לימות המשיח, שנאמר ֶדֶברשל 

אי כתיב "ולא יהיה מים " נעם ואגדע אתו להפיר את בריתי אשר כרתי את כל העמים

מבול של מים אינו מביא אבל של מבול אש מביא, שנאמר:   למבול" ושתק, הוה אמינא

 "כי באש ה' נשפט"; כתיב "לשחת כל בשר", לא מבול של אש ולא מבול של מים.

 

 ה"הקב עתיד" - לאחד הקדמונים( רוכל מספר אבקת ,390 עמוד) מדרשים  אוצר 

 שלשה  להעמיד  ה"הקב  עתיד  הראשון  האות,  חנואל  ביאת  קודם  אותות  עשרה  לעשות

 ואינם  ה"להקב  עובדים  שהם  א"לבנ  עצמם  ומראים  ומשקרים  בדעתם  וכופרים  מלכים

 ישבו רבים ימים כי שנאמר בישראל נשיא ולא מלך אין זמן ובאותו', וכו עובדים

 ונסגרים  שחקים  דלתי  וננעלים',  וכו',  וגו  מצבה  ואין  שבח  אין  שר  ואין  מלך  אין  ישראל



 
 

 של מחמתה גדול בעולם חום ה"הקב מביא, שני האות'. וכו וכלכלה פרנסה שערי

 העולם מאומות וממיתים, ומגפה ודבר רעים חלאים ורבים, וקדחת שפחת עם חמה

 ויצעקו העולם אומות שיבכו עד, מתים שבישראל רשעים וכל, יום בכל אלפים אלף

, למות  נפשם  את  ושואלים  בחייו  קברו  אחד  כל  וחופרים,  נברח  ואנה  נלך  אנה  לנו  אוי

 במערות ובאים, עצמם את לצנן כדי ובורחין ובצריחין בתחיחין ומתחבאים

 להם יעשה ה"הקב? החמה מחום הצדיקים ינצלו איך תאמר ואם. עפר ובמחילות

 ועל, בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנאמר חום באותו רפואה

 '"וכו קל משומו יחיה מי אוי הרשע בלעם ניבא עדות אותו

 

 .כה( ,תבירין. )דברים כח -נגפים  .כז( ,מחי. )שמות ז -נוגף  - רושלמיתרגום י

 

מאחר  -ואני אקשה  -{ כ"ט בתמוז ד'תתס"ה  –ד'ת"ת . שלמה ב"ר יצחק} רש"י

לתת לב  בדי אליליםשהרשיע והתריס כנגדי וגלוי לפני שאין נחת רוח באומות עו

שלם לשוב טוב לי שיתקשה לבו למען הרבות בו אותותי ותכירו את גבורותי וכן 

 אמרמדתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות עו"א כדי שישמעו ישראל וייראו שנ

)שמות ז,  )צפניה ג( הכרתי גוים נשמו פנותם וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר

 ג(.

פה אינו לשון מיתה אלא לשון מכה, וכן )שמות כ"א( מכה, וכן כל לשון מג  -נוגף  

 .כז( ,"ונגפו אשה הרה", אינו מיתה... )שמות ז

 שמות אין נגיפה אלא לשון דחיפה והכאה, כמו פן תגוף באבן רגלך... ) -ונגפו 

 .כב( ,כא

ידחוף בין בקרניו בין בגופו בין שנשכו בשניו, כלן בכלל נגיפה הם,  -וכי יגף 

 .כא לה( שמותלא לשון מכה. )שאין נגיפה א

 

כי המגפה מכת  - )בראשית ה. כב({ ד'תתקצה -  ד'תתקכ. רבי דוד קמחי} רד"ק

 פתאום בלי קדימת חלי, אבל ורגלך לא תגוף היא מכה אנושה בלי חולי...

 

ואכלו את הבשר  – )שמות יב, ח({ ה'ק"ג -ה'כ"ט . עקב בן אשר רבי י} בעל הטורים 

יאכלוהו ד' פעמים במסורה. ב' בעניני   -  ומצות על מררים יאכלהובלילה הזה צלי אש  

דפסח )הכא ובבמדבר ט, יא(. ואידך אהרן ובניו יאכלוהו )ויקרא ח, לא( בענינא 

דמלואים. מה התם נצטוו ומפתח אהל מועד לא תצאו )שם ח, לג( הכא נמי ואתם לא 

)ישעיה סב, ט( דאיתקש   תצאו איש מפתח ביתו )פסוק כב(. ואידך כי מאספיו יאכלוהו

 .גאולה אחרונה לגאולה ראשונה



 
 

 

י"ג באדר   אונפטר בשבת זכור, ט' באדר ד'תתקע"ז  .  רבי יהודה החסיד}  ספר חסידים 

או חרב שלא נגזר אלא לכלות הממזרים, וכדי שלא   ֶדֶבריש הריגת    -  )ריג(  {ד'תתקע"ה

לביישם, שאם שלא ימותו רק הממזרים, היה נודע, והיתה המשפחה מתביישת מפני 

יח(    ,חברתה. ועוד יש הריגה לפי שאבות הכשרים לא עשו סייג לדבר, וכתיב )ויקרא ו

"במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת", וכתיב "מקום הצדק שמה הרשע",  

 וד שאין לכשרים לדור בעיר עם הרשעים. וע

 

  - )דף ב:({ תלמיד רבי יהודה בן ברא"ש -הספר מיוחס לרבינו מכיר }אבקת רוכל 

האות השני, מביא הקב"ה חום בעולם גדול מחמתה של חמה עם שחפת וקדחת. 

רעים ודבר ומגפה, וממיתים מאומות העולם אלף אלפים בכל יום, וכל   ורבים חלאים

רשעים שבישראל מתים, עד שיבכו אומות העולם ויצעקו אוי לנו אנה נלך ואנה 

נברח, וחופרים כל אחד קברו בחייו ושואלים את נפשם למות, ומתחבאים בצחיחין 

ות עפר. ואם תאמר ובצריחין ובורחין כדי לצנן את עצמם, ובאים במערות ובמחיל

איך ינצלו הצדיקים מחום החמה? הקב"ה יעשה להם רפואה באותו חום שנאמר 

וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ועל אותו עדות ניבא בלעם הרשע 

 .אוי מי יחיה משומו אל

 

המלט על נפשך אל  - )בראשית יט, יז({ ה'ל  - ד'תתקנ"ד .רבי משה בן נחמן} רמב"ן

כי הראות באוויר הדבר ובכל החוליים הנדבקים   -אחריך ואל תעמד בכל הככר    תביט

מאוד וידביקם, וכן המחשבה בהם, ולכן ייסגר האיש המצורע וישב בדד... ולכן  יזיק

היתה אשתו של לוט נציב מלח, כי באתה המכה במחשבתה כאשר ראתה גופרית 

 .ומלח היורד עליהן מן השמים ודבקה בה

 

...כי אמנם יאמר נגף על כל מכה גם בלתי מות, כאמרו   -לנגוף    -  )שמות יב, כג(  ספורנו

 ונגפו אשה הרה ולא יהיה אסון. 

 

ושמירת רוצח    כותהל){  בטבת ד'תתקס"הכ'    –   ד'תתצ"חן.  רבי משה בן מימו}רמב"ם  

כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר   -  (ד  כהיא הלרק  פנפש  

ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה. שנאמר השמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר והניח 

 .המכשולות המביאין לידי סכנה ביטל מצות עשה ועבר בלא תשים דמים

 



 
 

הבדלו מתוך העדה  –"א{ ה'ק -ה'ט"ו . רבנו בחיי בן אשר אבן חלואה} רבינו בחיי

כדי שלא ידבק בהם האוויר הרע שבמכת הדבר, כעניין  -הזאת ואכלה אתם כרגע 

 )במדבר טז, כא(. האמור באשתו של לוט

מלאך יש ששמו קצף, ענף וכח נמשך ממדת הדין, ולכך החל  -כי יצא הקצף 

הנגף, ומשה היה מכירו ממתן תורה, והוא שדרשו בתנחומא בפסוק לך רד )שמות 

ב( שעשו העגל, פגעו בו מלאכי חבלה חמשה, ואלו הן, אף, וחמה, וקצף, והשמד ל"

 .יא(,וחרון, כיון שהזכיר ג' אבות ננערו ממנו ג', נשארו אף וחימה... )במדבר יז 

 

ולפעמים  - )דרוש ו({ ט' בשבט ה'קל"ו - ה'ע"הגירונדי. רבי נסים בן ר' ראובן }ר"ן 

מתחדשים מקרים בריחוק מקום ובאיים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל אל 

התשובה וייראו ויפחדו פן יגיעם הפורענות, והוא מאמר הנביא )צפניה ג( הכרתי גוים 

נשמו פנותם וגו' אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר, וכשאינם מתיסרים ברעת 

לוך וקרב, ואין ספק כי מי שרואה כל האחרים, הפורענות הולך הלוך ונסוע וילך ה

אלו התלאות אשר הם באמת התראות הש"י, ועודנו מחזיק בדרכו אשר דרך בה, הוא  

כמי שעובר עבירה וקבל עליו התראה שהתיר עצמו למיתה מכאן ואילך, לכן אין ספק 

 .כי בזמנים האלו ראוי לחפש היטב על רפואת הנפש ולהקדימה על רפואת הגוף

 

בעניין פגיעת  - ה'ש"מ{ –}רבי משה בר יוסף מטראני המבי"ט. ה'ר"ס  בית אלקים 

ומפני שראיתי בעניין ַהֶדֶבר, ". "שער התפילה" ומגפה ב"מ, רחמנא לשזבן ֶדֶבר

ובפרט חכמי הטבע, שעניין המגפה הוא  ,שנתפשט בפי כל ההמון גם בפי החכמים

עם אוויר הנשאף לאדם ידועות, ומתערב הוא  הפסד האוויר במקום ההוא מסיבות

לטבע, בראותם הבורחים מחמת המגפה שהם  ומזיקו, באופן שמקרבים הדבר

לכן ראיתי לכתוב מה שנראה " .ההוא הנפסד מסתכנים ניצולים, והעומדים באוויר

עניין המוות הנגזר על הכול ביום ראש  לי בעניין הזה, והוא: כי אמת ויציב, ובייחוד

האיש לחיים ולמוות, ואם נגזר עליו מיתה, לא   ב ונחתםהשנה שהוא יום הדין, ונכת

אבל מי שלא נגזר עליו המיתה, ועמד במקום הסכנה,  ,יועיל נוסו וברחו ביום עברתו

וכשנגזר על מדינה ידועה שיהיה בה באותה שנה ֶדֱבר ח"ו,   .אפשר שיילכד ויסתכן

קצתם הם המתים  ידועים בשמותם ובמניינם, העניין נוהג כך. כי וימותו בה אנשים

 והנלכדים בה, גם שהיו בורחים ]מכל מקום[ כולם נחתמים הם ביום ראש במגפה

למיתה  השנה למיתה. אלא שיש הפרש ביניהם: כי קצתם הם מחויבים בדינם

וקצתם הם מחויבים   ,החלטית בין יעמדו במקום ההוא או לא יעמדו אלא יברחו וינוסו

ערוקיה מסתייה ]=בריחתו   ,רחו כל אחד מהםבדינם אם יעמדו במקום ההוא, ואם יב

והוא יתברך  .וניצול באותה שעה ,תועיל[. ובאותו הצער שמצטער, נחשב לו כגלות



 
 

וכשרואה ויודע שבחירתו   ,יודע בחירתו של זה האיש מה שיבחר, אם לעמוד אם לנוס

ושבחירתו לנוס חותמו לחיים. ואם הוא   ,תהיה לעמוד במקום המסוכן חותמו למיתה

וקצתם   .ומדריך אותו ומורה לו מקום לנוס שמה  ישר בדרכיו, הוא יתברך נותן בליבו

במקום הסכנה  שאין מחויבים אז בעונש ההוא, אלא שהם מסתכנים בעצמם לעמוד

במדינה. ואם טבעם מוכן  ואינם ראויים שייעשה להם נס, ונדבק בהם חולי ההוא

יודע בחירתם וחותמם למיתה, אם   יתברךלהסתכן בחולי ההוא הם מסתכנים, והוא 

מוכן להפסד בהתדבק בהם החולי ההוא,  יבחרו לעמוד במקום סכנה בהיות טבעם

ועניין הֶדֶבר בכלל, הוא השגחה מאתו יתברך,   .ניזוקים  ואם אין טבעם מוכן לכך, אינם

והוא הפסד האוויר מוכן ועומד ללכוד ברשתו אותם שנגזר   ,שהוא בורא חדשה בארץ

ומייסר בייסורים קצת האנשים שלא נגזר עליהם מיתה, בהיותם  ,יהם שימותועל

ו מוכים רים ומדוכאים בחולי ההוא. והוא יתברך מקרב העניין לטבע, כי אותם ַהב 

המתדבק בו,   ואינם ניצולים מרפה את ליבם שלא להישמר בדרך טבע מהחולי ההוא

שינוס ולא יילכד אפילו  לו דרךומי שאינו נגזר למיתה אלא לחיים הוא יתברך מראה 

וקצתם נחתמים בוודאי לחיים  .בצער החולי בלי מיתה, ותהיה נוסו ]ניסתו[ כפרתו

והאיש הנלכד חושש בעצמו אולי הוא  .כי גם שיעמדו לשם, לא יאונה להם כל אוון

במקום הסכנה, וכלן באים בחדריהם או נסים  מאותם שמסתכנים בעצמם אם יעמדו

יעמדו באותה המגפה. וכמו שאמר הנביא ]ישעיה כו,   שנתחייבו אםובורחים מחמת 

חבי כמעט רגע עד יעבר זעם". וכתיב ]ירמיה ט, כ[ "כי עלה  כ[ "לך עמי בא בחדריך

וגו'. ואמר בפרק הכונס ]בבא קמא ס' ע"ב[ "רבא בעידן רתחה הווה  "מוות בחלוננו

 ֶדֶברלוננו' וגו'. ואמרו ]שם[ ]פי' סגר החלונות[ דכתיב 'כי עלה המוות בח סכר כווי

 אל יהלך אדם באמצע הדרך שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים, דכיוון בעיר

 דאתיהיה ליה רשותא מסגי להדיא" ]כיוון שניתנה רשות למשחית הולך באמצע

וראוי לירא וחרד לדבר השם לכבות גחלת המגפה בצדקה המצילה " .הדרך[, ע"כ

 ם, ויחשוב בעצמו שעבר כבר חמת המגפה שאולי הואותשובה ומעשים טובי  ,ממוות

וטלטולו   היה מאותם שנגזר עליהם מיתה אם לא היו בורחים מהמדינה, והושם גלותו

עליהם מיתה אף אם  חלף מיתתו. ובתוך זמן המגפה יחוש שמא הוא מאותם שנגזר

ל יתברך בתשובה -לפני הא ינוסו או יתחבאו, וירבה בתפילה ובצדקה ותחנונים

ואומרים בכל יום "פיטום הקטורת" בוקר וצהריים, כי הוא מסוגל  .ומעשים טובים

 שעלה משה למרום שכל אחדכ הדבר, כמו שמצינו ]שבת פ"ט ע"א[ לעניין

לקחת   מהמלאכים מסר לו דבר, שנאמר ]תהלים סח יט[ "עלית למרום שבית שבי

ויתן את  " שנאמר ]במדבר יז יב[ ֶדֶברמתנות באדם", ואף מלאך המוות מסר לו 

שהקטורת מכפרת   הקטורת ויכפר על העם" וכו' ואי לא יהב ליה מנא הווה ידע. וכיוון

]הושע יד ג[ "ונשלמה פרים  על העם בזמן המגפה, כמו כן קריאתו יועיל על דרך



 
 

 .קטורת מועיל בזמן המגפה כמו שנזכראבל בלי ספק שאפילו קריאת ה. "שפתנו

פעמים  'ונוהגים גם כן לומר פסוק "ויאמר אליהם ישראל אביהם" ]בראשית מג יא[ ג

ראשון לסממני  סמוך לקטורת ורומז לשם בן ע"ב, ולמה שהוזכר בו מעט צרי שהוא

ות עמנו וכו', ה'  אצב 'ההקטורת. ושלושת הפסוקים שמועילים לעת צרה שהם "

והם סופי ג' מזמורים המיוחדים ו'"  י אדם וכו', ה' הושיעה המלך יעננו וכות אשראצב

אמר רבי חזקיה בשם רבי יוחנן, לעולם " לתפילה. ובירושלמי ]פרק א' דברכות ה"א[

ות עמנו' וכו'. רבי יוסי בשם רבי יוחנן וחבריה אצב 'אל יהא פסוק זה זז מתוך פיך 'ה

 .נם ליודעי חן"רמז בעניי ות אשרי' וכו'. וישא'ד' צב

 

)חו"מ סימן { ב' בחשוון ה'ש"ן -ה'רס"ו . רבי שמואל די מדינה}שו"ת מהרשד"ם 

מצאנו דיון ביחס לירושת בן קהילה, שנפטר בפתאומיות ממחלה, ובעת חוליו   -  שמו(

  "ורצה העוון ונגף במגפה ה"ר :שלא לבקרו, מחמת חשש ההידבקות  היה מקובל

כי כמעט מת פתאום בתוך ג' או ד' ימים, ומחולי שאין  ,משה ומת ולא ציווה לביתו

 ."...מבקרים לחולה ממנו כלל

 

"על דעת השאלה   -   )סימן כב(  כ' כסלו ה'תצ"ז{   – ה'ת"כ  .  רבי יוסף דוד  }  שו"ת בית דוד 

, אם מותר לשמשו, או אולי אסור משום "ונשמרתם מאוד בחולי המתדבק

: (לב)ובשבת    ,לנפשותיכם". עיין שו"ת מהרי"ל שצריך לברוח מן הדבר כשהדבר בעיר

"אל יעמוד אדם בשעת הסכנה"... ומה שכתב כבוד תורתו שיש לומר דהוי כמו מאבד 

 .כיון שמוסר את עצמו לסכנה" ,את עצמו לדעת

 

  – )שמות טו, כו(  { ט"ו בתמוז ה'תק"ג -  ה'תנ"ו עטר. רבי חיים בן הקדוש } אור החיים 

טעם שפרט לומר ",  כי אני ה' רופאך  ,כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך"

אשר וגו' נתכוון לבל יאמרו כי אינו מבטיח אלא שלא להביא עליהם מחלה אבל אם 

באה לזולת בהדי הוצא לקי כרבא ואין כאן הבטחה לזה אמר אשר שמתי במצרים, 

ולכו וראו מעשה מצרים שהגם שהביא ה' כמה מחלות היה ה' מגביל למכה לבל תגע 

כי אני ה'   .'ף יפליא ה' להם חסדו ויצילם הבהם הא למדת שאפילו בשעת חרון א

( הכל בידי .פירוש לצד חולאים שאינם בידי שמים כאומרם ז"ל )כתובות ל - רופאך

שמים חוץ מצינים ופחים. לזה אמר כי אני ה' רופאך פירוש הגם שיקר לך מקרה מהם 

 .אני ארפאך מהם

ממך כל חלי וכל מדוי מצרים הרעים אשר   'והסיר ה  ( "ז, יד  )דברים  עוד ירצה באומרו

 עוד בא להעיר בהכרת חסד אל, כי הוא", ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שנאיך

שאין  הדבר בא כפי הטבע, יש עתים וזמנים המסיר חולי מישראל, לבל יאמרו כי



 
 

תשכיל  וגו' לא ישימם בך ונתנם בכל' וגו', ובזה חולאים בעולם, לזה אמר 'וכל מדוי

 עוד ירצה, שהגם שישים ה' המדוה .הנס הדבר בא בהשגחה מה', ויוכרכי 

 אליהם, הגם שיהיה חולי הנדבק, כחולי בשונאיהם, לא יהיה החולי נדבק מהם

 .יפליא ה' בין ישראל לעמים ן,ראת

 

מאור )הו"ד בספר  {  ו' בסיוון ה'תק"כ  -י"ח באלול ה'תנ"ח  .  רבי ישראל}בעל שם טוב  

ודע שאמרו רז"ל על פסוק והאלקים עשה שיראו מלפניו לא " – (יתרו פרשת עינים 

נבראו רעמים אלא כדי לפשט עקמומית שבלב, והענין נאמר בשם הבעש"ט נשמתו 

בגנזי מרומים שהשם יתברך חפץ מאוד שיהיו כל ישראל יראים מלפניו אך מי שיש 

מין, ואם יסלק חיותו לו שכל ירא מלפניו בגין דאיהו רב ושליט עיקרא ושרשא דכל על

אף רגע כמימרא היו מתבטלין כל העולמות ומחמת זה ירא וחרד מאימת  שלוםוס ח

השם יתברך עד שכל איבריו נרתעים מפחד השם יתברך ומהדר גאונו... נחזור 

לעניינו זהו מי שיש לו שכל, מי שאין לו שכל לירא מלפניו יתברך והשם יתברך אף 

לכן מאיים עליו השם יתברך בדבר שיהיה נרתע ונבעת  על פי כן חפץ שירא מלפניו,

לפי קט שכלו, כגון בשמעו קול הרעם, וכוונת השם יתברך שילך מזה אל היראה 

העליונה, בחשבו הלא הרעם הוא אחד מגבורותיו של הקב"ה, ואיך לא יירא מהשם 

יתברך בעצמו וכן שאר היראות חיצוניות שיש לאדם כגון שירא מהשררה או שלא 

ימותו בניו, כוונת השם יתברך הוא שיעלה מזה אל היראה עליונה, שידע שאינו ירא 

רק מהשם יתברך, שהיראה עליונה יראת ה' עצמה נתלבשה ונתצצמה תוך הדברים 

 ".ההם כדי לאיים עליו לפי קט שכלו

 

אור האמת קא. ליקוטי ){    י"ט בכסלו תקל"ג   -תס"ד  ער.  רבי דב ב}המגיד ממעזריטש  

ויהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלימה " - ( אמרים ל., ש"ב פ"ד

שהשכינה אצלו ושומרת אותו, והוא מקושר בבורא יתברך והבורא יתברך מקושר 

בו בכל איבריו וכוחותיו, והוא מסתכל על הבורא יתברך והבורא יתברך מסתכל בו, 

רוצה מחריב כל העולמות והבורא יתברך יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אם הוא 

ברגע אחד ובורא אותם ברגע אחד, ובו יתברך מושרשים כל הטובות והדינים שיש 

 .בעולם, שבכל דבר יש שפעו וחיותו, ואין אני בוטח ומתירא אלא רק ממנו יתברך"

 

כ"ד בטבת  -י"ח באלול ה'תק"ה  .רבי שניאור זלמן ברוכוביץ' מליאדי } בעל התניא

 בכל ללמוד "דבעת זעם נכון - שנדפס בספר "מאה שערים" דף כ:(מכתב ){ ה'תקע"ג

ללמוד פירושו לתת שיעור על סממני הקטורת, מה הם  ".הקטורת פרשת כנסת בית

ומה מעלתה הרוחנית וכו'. וצריך גם לצרף אליה תפילה, שהרי בתרגום יונתן 



 
 

ַמַצע וְּ  לֹוי ב ְּ צְּ ָקם ֵליה  ַאֲהרֹן ב ִ יֵני )במדבר יז, יג( כתוב: "וְּ ָייָתא ב ֵ ת ְּ ַמחְּ ִחיצו ָתא ב ְּ ָעַבד מְּ

ִליַאת מֹוָתָנא". והיינו שהתפלל. ובוודאי הכוונה שמלבד  כ ְּ ִאתְּ ֵביֵני ַחָייא וְּ ֵמַתָיא ו 

 שעשה הקטורת גם התפלל שתועיל.

 

על מכתב הסטורי זהו ){ תקמ"חה'ר"ח אייר  -"צ }ה'תרבי מנחם מנדל מוויטבסק 

מעיד על כך ולפני למעלה מאתיים ושלושים שנה בארץ ישראל, שהשתוללה מגיפה 

אחד מגולי עולם רבי מנחם מנדל מוויטבסק זי"ע, מגדולי תלמידיו של המגיד 

עבר  ר מכןממעזריטש. בשנת תקל"ז עלה לארץ ישראל, ראשית לעיר צפת ולאח

לטבריה. בזמן המגיפה ההיא הוא וחלק מתלמידיו היסתגרו בביתם שהיה בחצר 

בשנה ההיא  עד יעבור זעם. וכך הוא כותב במכתב בספר 'פרי הארץ'בטבריה חת א

הנה שמחה יגיל ברעדה תבאנה, לקול צללו שפתינו כי  - (אחר המגיפה בחודש סיון

נרננה, ונודה לד' כי אנף בנו, וכששב אפו ונחמנו, ותהלות ה' לבשר בתודות והלל, 

הנגף פה עה"ק טבריא ת"ו. אם אמנם לא בקול גדול להתריע, מיד ה' אשר הוי'. והחל  

נמשך הזמן כי אם מעט ורעים, המה היו בערך שבועים שבעה, מימי הפורים עד כמה 

ימים בחודש אייר, יקד יקוד כיקוד אש, ועצת ה' היא תקום אותנו בעיר בתווך שלא 

ו לנוס אל אחת הערים, כי אנה מפניו נברח, כי אם חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, סגרנ

עצמינו בחצר חדשה אשר לנו יותר מערך מנין כדי להתפלל בציבור, תמיד תפלתו 

בפינו אקצירי ואמריעי כדרכנו מעולם, ומצלינן בחיי דכל בית ישראל, וכל אשר ממנו 

ראו וכן עשו להסתיר מפני חרון אף בחצרותיהם ובטירותם, ועל הרוב עלתה בידם, 

ריהם והשיגום, כי המכה המהלכת היא ואשר נסו נמלטו על הרוב בעו"ה רדפו אח

היתה בעם כמאכולת אש, נפשות רבות חסרונם בימים אחדים אלו מן הספרדים 

 .והאשכנזים

והנה מגודל נסי נסים ופלאי פלאות ה' וסיבת הסיבות אשר הצילנו מיד הרעים, וגם 

דלה דלה לנו להספיק כל צרכינו בתוך ההסגר, והלוואת מעות רב מאוד כפי ערך 

צטרכות לחיים ומתים וקצירי ומריעי אשר היו הרבה מאוד בבת אחת, לא יכול הה

המכתב הלז מלבאר אפס קצהו, כי באותו פרק הי' נגף בפקיעין ג"כ, ובכמה מקומות 

סביבותינו, אשר נסו הנסים שמה, ולכולם נעשית מלאכתם ע"י אחרים, אשר אחינו 

ם בעזהש"י, את נפשיהם הצילו, שבפקיעין הרה נסו להסגר שמה במערות, ועלתה ביד

מלבד הפסד בתיהם אשר היו לבו, על רוב הבתים שנשארו בהעדר השמירה של 

הנעדרים והנסים מבתיהם מפני אין יושב בהם, ולא ניכרו בחוצות כי אם הריקים 

ופוחזים וגוים להבדיל, כי ערום ראה רעה ונסתר, אשר לזאת רבים עצומותינו 

 .לאלפים



 
 

אם אמרנו נספרה נא אחת הגדולות מחסדי ה' להזכיר בהשגת הלוואות וסיפוקים 

מצרכי הזמן קצרה היריעה מהכיל, איך מלאכתנו נעשית ע"י אחרים, כי אם אמנם 

בחודש אייר נשקט הענין לגמרי, עודנה תכלינה עינינו להסגר עד אחר העצרת, ועתה 

מרים אנחנו כמו בהסגר, מפני גם עתה שהננו יכולים עוד לצאת ולבוא בעיר, נש

סביבותינו הרחוקים והקרובים מדמשק אשר הוא סמוך לעיר כאשר היינו סגורים כל 

השנה דאשתקד מפני עכו וצפת. לזאת ההוצאה רבה. אבל אמרנו מה לנו לספר כעת  

יאמר להם עלינו. הלא זה אוד מוצל מאש בין השריפה. כי אין הזמן גורם לבאר מפני 

צרה רוחנו ותקצר נפשינו מלפרש הכל בפרטות באר היטב כיד ה' הטובה וכו'. ועוד ק

עלינו. ויצילנו ה'. ואי"ה בהרחיב ה' לנו בהרחב הזמן נרחיב הדיבור לכל צדיק וצדיק 

גדולת ה' ונפלאותיו אשר עשה עמנו אל עליון. עליו השלכנו יהבנו מדאבון נפשינו, 

ולא קצרו כלל ומאן דיהיב חיי יהיב  וזה לנו האות אכול השנה וגו', שבעוה"ר זרעו

מזוני, והננו אך שמחים וטובי לב כי טוב ה' כי לעולם חסדו, וחסד ה' מעולם ועד עולם 

 .על יראיו

 

 קודש  מכתבי)  {י"ט בשבט תרע"ו  -רבי שמואל וינברג )תר"י  }  מסלונים   שמואל  דברי

 מחלה שמה שהתפשטה בעת, ו"ת בטבריא ש"לאנ נכתב הזה המכתב. ו מכתב -

 ג"תרס, ברכה' והי' לס מרחשון'  ז    ל("ר  מתדבקת

 נפשינו מחמדי לאהובינו רויחא ומזוני אריכא חיא גופא ובריות רבא שלמא יהא

 המה אברהם ברית בעלי הנערים עם הזקנים וידידים וחסידים חביבים וותיקים

 בזכרונם יעלה כאחד כולם ש"בתכבי הנלוים עליהם וכל ובנותיהם ובניהם ונשיהם

 .אמן ומתוקים ארוכים טובים לחיים ולברכה לטובה

 על הלכנו' וכו בהגיענו, שלום למשמרת וברכה לחיים וידידות בחיבה ט"אחדשה

 נפשיהם וישם' וכו הארץ כל על אשר והעליון' וכו הטובים לעורר המליצים הציון

 המיחלים כל לבבכם ואמצו חזקו המצוה אליכם' ברוכי ה אתם ועתה. טובים בחיים

, לזה זה וחיבה אהבה יחד בעבותות והתאגדו יכשלו לא לעולם דורשיך כי לחסדו

 למגדול החברים המקשיבים לכל מלב וחבה אהבה למשוך היכולת בכל להתאמץ

 על טינא בלבו איז שיש אם אתם המתפללים אליהם הנלוים כל לרבות וגם, קטון ועד

 עזוב, מלבו להסיר ידו לאל ואין ובגופו בממונו או בכבודו בין כנגדו שחטא חבירו

 לשרש א"כ מחויב באמת כי, חברך על שבלבך מה תשבק משבק תרגומו תעזוב עמו

 בין המפרדת היא שהערלה הלב וערלת זוהמא המטיל ארס הנחש מלבו ולעקור

 הממון  וחמדת  גיאות  קנאה  כשיסובב  זולת  ז"אוהבים זל  אחים  הטבע  מצד  כי  הדבקים

  ו"ח' מ שנאת עד אחיו מעל יפרדו איש משם אשר והמכוערות הרעות מדות ושארי

 רבא מכרעת לאהבה הקדושה הטבע הנשפ מתד לאחים כ"ומכש, ותמר כאמנון

 לכבודו בראנו אחד אל, לכולנו אחד אב הלא, אחד ולב אחד כאיש עילאה ביחודא



 
 

 וניצוץ בהירות, באנו ממש אחד משורש בו למחזיקים החיים מעץ , והלא'וכו

 לאחד נר בראשו שעיניו למי ראשנו על נרו בהלו א"א ועכי"זיע ק"מרבוה המתנוצץ

 הולך בחושך והכסיל המבדיל מסך הלב נעשה מערלת ורק, ביחד כשהם למאה נר

 ישראל  מאהבת  רחוק  ה"מאהבת הקב  הרחוק  כי,  קמו  ולא  אחיו  את  איש  ראו  ולא,  שפי

'  לה  השער  זה  ה"המקום ב  לאהבת  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  המוצא  הסולם  שהוא

 והמדלג על ראשונה בדרגא עלותו טרם קדשו ובמקום' ה בהר יעלה ואיך ולצדיקים

  .העיר זו ולא הדרך זו לא, לבד המדמה מכח בימינו שקר עובר כצל הוא ההרים

 כמוך  לרעך  מואהבת  כשיתחיל  יעלה  טובות  מעלות  לכמה  ירגיש  לבבו  אמת  והמבקש

 ערלת  ומלתם'  כמ  הקשה  ערפו  ויכניע  השפל  ערכו  ויכיר,  אוצרו  היא'  ליראת ה  מפתח

 כל על טובים תירוצים תשיגו יפה בעין תראו כי על חבירכם עוד תקשו ולא לבבכם

 אחת קושיא יתרץ ברירה ובאין, זכות חברו לכף ידין וגדול קטן דבר כל ועל א"או

 חסרונותיו בנפשו ידע אינש העיון אחר בעצמו בו שיש מהקושיות בחברתה

 הטינא עומד במרדו עדיין ואם -. כמוך וזהו, זכות לימוד ע"ע מוצא כ"ואעפ העצומים

 ,וחיבה לאהבה מטינא בזבות להפוך בידו לבו ואין לבו בקשיות תקוע חבירו שעל

 עזב"ו  הלב  כנגד  כארי  יתגבר  אדרבא,  הזה  הלב  לקשי  יפן  ואל  עיר  וילכד  ברוחו  ימשול

 ידידות בדבר, אליו כלומר עמו אתו". עמו" להיות ויראה שלו הלב ע רצון"לע" תעזב

 עמו בדברים יכנוס בפעם וכפעם החיצוניים שפתיים פ בדבר"לכה אהבה והמשכת

 בפיך כמאמר, לטובה שוין ולבו פיו' והי, הדברים בלבו שיכנסו עד, עדיף יצרו לכוף

 החיצוני מוצא, שפתיים ניב וזהו בורא, מילתא תליא בעובדא כי" לעשותו" ובלבבך

 שמותר, שלום שלום ,ועשייתם עבודתם ישראל של כוחן הפה מוצאות חמשה מכל

עד  , לרחוק. ה"הקב של וחותמו שלמו האמת לשלום שיגיעו עד, לשלום לשנות

 הוא שמגן כ"ומכש, ובנפש בגוף הן רפואה נמשך ז"שעי, ורפאתיו' ה אמר ולקרוב

  .נ"בגו ו"ח חולי ושום מכשול לידי ו"ח יבואו שלא ועוזר להגן ומושיע

 חברים, זוגך בן יהא ישראל כנסת מחז"ל א"זיע ז"אאב דמרן בפומיה ומרגלא

 ואפשר. בחול אפילו' ק לשבת זוג בן זהו סמיכה בה שיש יחד בישיבה כשמתכנסים

 לשון  לבוא  קרובה  ורפואה  מלזעוק  הוא  שבת  ל"ומחז  "חול  של  שבת"  ר"במד  נרמז  זהו

 להמשיך יוכל ממילא, מלכים האוצרות וסגולת כל בסגולתה עוזקת ק"ש כי ויעזוק

 להמשכת שבת' חכמה בחי מרבה ישיבה מרבה כן כמו -,וסגולות רפואות גם ק"מש

 שלום עליהם  סוכת  בפריסת  שריא  שכינתא  עשרה  בי  וכל  ס"וכט  ש"ורפו  ורצון  רחמים

 טוב כי אור ויהיה מרחפת' א ורוח, ירחף גוזליו על קנו יעיק רחמני כנשר שבת' בחי

. ימים לאורך וחסד וטוב עמדי אתה כי רע אירא לא' וכו אלך כי גם רע לא יגורך כי

 שבת נעים ומה טוב מה הטוב ואת החיים את לפניך נתתי עשו ראה זאת איפוא כ"א

 ושלום וחיים רחמים לכם יתן שדי ואל הארץ בכליכם מזמרת וקחו, יחד גם אחים

 וועלין ז"ועי הגדולה יד' ויהי אין איינעם זיך נעמין אחת יד נעשה ע"זי מקן כמאמר

 להיות ע"א יזרזו בזאת שהמה ילבינו זקנים פני ונערים -. טוב כל צו מירדערלאנגין



 
 

 רגילהם ממש בעפר ולהתאבק הנדרסת כאסקופה להיות קודש למקראי תחלה

 אזן אשרי ראתה עין אשרי ע"זי ק"מרבוה וקבלו ששמעו דבריהם בצמא לשתות

 וגדולה,  ונחמדים  נאמנים  וקיימים  חיים  דבריהם  ועדיין'  הק  מפי  חיים'  דברי א  ששמעו

 שכח חספא דליא בתרמילם והמחפש ק"רבוה על מפתן לדרוך שזכו שימושה

, וארמון לוז לוח אל הצאן ויחמו כנשר נעוריהם יחדשו לעומתם והזקנים מקגניתא

  הצד ,  זה  כראי  זה  ראי  והשניים לא  טובים  חדש  במלא  ישן  קנקן  וכלולותיך  נעוריך  חסד

 להם לעולם ייטב למען בהם וחי, חיים רוח בהם שיש, וגדול קטון ומשוה השוה

 לבד בקריאה חובתו ידי לצאת ולא ולשמרה לעבדה שאמרו ממי האמת ויקבלו

 לעולם תזוע  לא  ומינה  בה דכולא  בה  והפוך  בה  הפוך  רק  כ"אח  ואיננו  עינך בו  התעיף

 אתם  האדם  מן  לו  ותפארת'  לעושי  תפארת  יופי  בכלילת  לאהבה כלולה,  תעבודו  בהם

 .אוהבו אברהם זרע' ה ברך זרע כי הם יכירום רואיהם וכל, אדם קרוים

 

אגרת רבי עקיבא  {י"ג בתשרי ה'תקצ"ח – בחשוון ה'תקכ"בא' } – בי עקיבא איגר ר 

מכתב זה מובא בחידושי רבי עקיבא איגר על ] - החוליר"ע  תאיגר שכתב בזמן מגפ

המגפה המדוברת, . בשנת תקצ"אסופרים מכתב כט. איגרות מסכת נדרים פט, וב

החלה בשעת התקוממות פולין נגד רוסיה בשנת תקצ"א, בעקבות המלחמה 

בגמר המלחמה, . ו פולין וגם שאר המדינות שהיו בקשרי מסחר עם פוליןנתרושש

שהתפשטה במהירות בפולין ובכל סביבותיה, ,  החלה להיראות מחלת החוליר"ע ר"ל

הרשויות נקטו באמצעים לעצירת המגפה, ורבנו הגרעק"א הודיע לשלטונות שהוא 

נות רבות כמוזכר רבנו תיקן אז תק .מצטרף ליוזמתם להיות לעזר לעצירת המגפה

במכתבים הללו, ואכן תקנותיו של רבנו סייעו לעצירת המגפה. עזרתו הרבה של רבנו 

הייתה חשובה כל כך, עד שוועד העיר 'פוזנא' ראה לנכון להודיע זאת לשלטונות, 

[ 'ט המשולשוואכן עקב כך העניק המלך הפרוסי מכתב תודה לרבנו, הנדפס בספר 'ח

הלוא הוא הגאון המפורסם רבי אליהו ] ו גוטמאכר זצ"ללתלמידו הגה"צ רבי אליה

בעיר 'בארעק' הסמוכה לפוזנא. עודו בצעירותו עלה  גוטמאכר. נולד בר"ח אב תקנ"ו

אצל רבנו, ושם נתעלה מעלה מעלה עד שהיה אחד מגדולי  להסתופף ולשמוע לקח

 .ישיבה גדולהבשנת תקפ"ב, נתמנה לאב"ד בק"ק פלעשן, ושם ניהל גם    .תלמידי רבנו

מופת  בשנת תקצ"ט בערך, התמנה לאב"ד בגריידיץ, לעת זקנותו התפרסם לאיש

היה מתומכיה הגדולים של רעיון ייישוב ובניית ארץ ישראל על  .ורבים נושעו על ידו

 הקודש, השתתף בפולמוס הרבנים אודות הקרבת קרבן פסח בזמן הזה. נדפסו  טהרת

כ"ד   גם ספרי שו"ת וספרים על התורה. נלב"עממנו כמה וכמה ספרים, ולאחרונה 

, ובו מורה כמה הוראות איך ומה להתפלל, וכמה הוראות איך להתנהג [תשרי תרל"ה

בעזה"י, ב' נצבים תקצ"א לפ"ק פוזנא שלום וכל טוב סלה וחיים  ו':בענייני אכילה וכד



 
 

ן זית וברכה ע"ע לנפש ידיד נפשי ומחמד לבבי הרב המופלג חריף ובקי חרוץ ושנו

מכתבו הגיעני, בעניין תפילה , רענן כקש"ת מהו' אלי' נ"י אב"ד ור"מ דק"ק פלעשען

בבית הכנסת, לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו נכון. אבל אפשר להתפלל 

כתות כתות ובכל פעם במתי מעט, ערך ט"ו אנשים, ויתחילו כאור בוקר ואחריה כת 

ולומר  .ו זמן יבואו להתפלל שם. וכן במנחהאחרת, ויהיה מיוחד לאנשים אלו באיזה

ואחר כך  ,אחר תפלה ערב ובוקר תהלים איזה מזמורים שיבחר מעלת כבוד תורתו

ולומר  ...ויהי רצון שאחר תהלים ,'ל רחום שמך', 'עננו ה' עננו', 'מי שענה -הנוסח 'א

אתה הוא ה'  'בבוקר ובערב אחר פרשת התמיד בציבור כל נוסח 'פרשת הקטורת

אלוקינו שהקטירו וגו', ולומר אחר כך נוסח ה'ריבון' הנדפס במעמדות ביום א' אחר  

ולחוש שלא יידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל לבוא לבית הכנסת, ואפשר  .הקטורת

על ידי עמידת שומר מפאליצ"יי ]=משטרה[ להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי 

תעריכו מבוקשת זה  .םהמספר אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר שישלימו ה

להמאגיסטרא"ט ]=רשות העירונית[ ושכן נכתב לכם ממני להתנהג כן. ואם יסרבו, 

ובוודאי תצליחו אם תזכירו שמי  ,טוב להעריך להרעגירונ"ג ]=הממשלה[ דפה

שהזהרתי אתכם שלא להיות קיבוץ גדול במקום צר, ושייעצתי לכם כסדר הנ"ל. וגם 

ויקובץ למעלת כבוד  .תפלל גם על המלך ירום הודוולה ,האזהרה על אמירת תהלים

תורתו בעד כל נפש ונפש למקטון ועד גדול ואף בעד עובר במעי אמו, ששה גדולים 

פדיון נפש. ואם הרצון  פאלני"ש ]=שם מטבע[, ומהמקובץ יעשה מעלת כבוד תורתו

לשלוח גם לי מזה סך מה לעשות פדיון נפש, אעשה בלב ונפש, והמעות יחולקו 

ולהישמר מאד מלהתקרר, טוב להתלבש כל אחד במפה פלאנעל חגור על  .לעניים

הבטן, שלא לאכול מאכלים רעים ובייחוד גורקע"ן ]=מלפפונים[, ולמעט באכילת 

פירות ודגים ושתיית שכר, שלא לאכול על השובע, וטוב יותר לאכול פעמים הרבה 

ף ולכלוך בבית, ובכלל הזה להיות נקי, ושלא להשהות טינו .ובכל פעם שלא במרובה

שלא לדאוג, ולהרחיק כל מיני  .להחליף איזה פעמים בשבוע כתונת מכובס ונקי

שלא לילך בלילה באוויר העיר, בצהריים כשהחמה זורחת טוב לטייל על פני  .עצבות

שלא לילך  .השדה ולשאוף אוויר, ולפתוח החלונות בבוקר שיבוא אוויר בחדרים

נא ]=על קיבה ריקה[, לאכול איזה גרגרים חרדל אליבא מחוץ לביתו אליבא ריק

לזלף החדרים איזה פעמים  .לשאוב במים ולרחוץ בזה שחרית פניו וידיו ..ריקנא

כן דברי ידידו ואוהב נפשו, המברכו בכתיבה  .בחומץ חזק וטוב ומעורב במי וורדים

 הק' עקיבא גינז מא"ש  ,וחתימה טובה

 

מכתב זה ] פאזעןבהחוליר"ע ר"ל ת ר בימי מגפמכתב נוסף מאת רבי עקיבא איג

ב' בשבת כ"ד מרחשוון תקצ"ב לפ"ק שלום וברכה   ל'[:  באיגרות סופרים מכתב  מובא



 
 

  ,לידידי הרב המאור הגדול החריף מו"ה משה כ"ץ נ"י אבדק"ק אנשבאך יע"א  .וכל טוב

בדרישה  ,בל ייפלא על שלילת מכתב תשובתי עד כה לכבודכם על מכתבכם אליי

להגן מפני שליטת החולי קאללערא שנתפשט  ,וחקירה ממני למצוא תיקונים

עדתי עדה . בעוונותינו הרבים כמעט בכל מדינה ומדינה ועיר ועיר, ד' ירחם מהרה

חד לבבם לה' עד אשר הקדושה דפה, ה' עליהם ירחם, עשו כאשר הערתי אותם, ליי

לא יבואו ימי הרעה, ומורא מפני פחד ה' והדר גאונו לפשפש במעשים לתקן המעוות 

 וצהרים,ערב בוקר  ,ולדפוק על פתחי ה' בתפילה ותחנונים, ולומר בקיבוץ יום ויום

מזמורי תהלים כפי העת והזמן, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווון ליבו 

אם לא אמרו ספר שלם, יאמרו בנוסח התפילה 'בזכות מזמורי לשמים. ותמניא אפי, ו

תהלים שקראנו לפניך'... ולומר בציבור יום יום ערב ובוקר אחר פרשיות התמיד 

ונקבץ גם כן מנדיבי . 'פיטום הקטורת' וכל הסדר ולהרבות בצדקה המצלת ממיתה

שיתעסקו  ,לב סך חשוב, והעמידו לזה אנשים יקרים וספונים בעלי מידות טובות

בדבר הזה. והעיקר ליתן מזה מידי שבת ושבת סכומים גדולים לעניים וביותר 

לאביונים אשר מלפנים היו מפרנסים עצמם בכבוד ומשפיעים לאחרים ונשאו בעול 

הקהילה, ומעת הזה ערך שנה, אשר התחילה השערורייה בפולין, נתמעטה הפרנסה 

לה לגמרי על ידי התפשטות והמעט מסחר שם כ, מהסרסורים ומבעלי האומנים

 שנתרוששואשר סוגרו השערים מלילך ולבוא הסוחרים הנה והנה, עד  ,החולי רע

ונתמוטטו כמעט עד ככר לחם, ובמסתרים בכתה נפשם לסבול דוחק מבלי לבזות את  

עצמם בפני אחרים. והם אנשי הקאמיססיאן יעיינו ויפקחו בסדר החלוקה מידי שבוע 

איש ואיש נגעו ומכאובו, ויהיה במסתר אצלם לכסות בלבבם בשבוע, ולפניהם יגלה 

עניין זה של הצלת נפשות ממש, כי בצר להם  חלילה.וס מבלי לגלות בזה לאחרים ח

מוכרחים לאכול מאכלים גסים אשר לפי משפט הרופאים זה גורם להמשיך עליהם 

גם כן   להחליוס  , ולא על עצמם לבד תמשוך הרעה כי גורמים חס וחלילההחולי רע ח

 חלילה.וס רעה לאחרים, כפי טבע החולי הזה שכששולטת מתרחבת ומתפשטת ח

גם על זאת פקחנו עינינו למיחש שימצאו לפעמים מתי מספר שיקשה עליהם כובד 

ההוצאה לעסוק ברפואות ולהוזיל זהב מכיסם. ועוד בהתחלת הרגשת שליטת החולי 

זה יום או יומיים עד שיכבד בהם, יסתמו הדבר מבלי לקרוא הרופא, ויתמהמה ב

החולי ויהיה אחר כך מעוות לא יוכל לתקן, כשאר ידוע מטבע החולי שתיכף 

בהרגשת מעט מזעיר מחולי זה ההכרח למהר לעסוק ברפואות מבלי להשהות אף 

רגע אחת. והזהרתי פעם אחר פעם שבהרגשת מעט מזעיר מעניין החולי הזו, הקאה 

גע אחת ויקראו מיד להרופא. עד כי נרפא מנגעו או שלשול וכדומה, שלא יאחרו ר

גם ניתן על ההוצאות קאמיססיאן לכל עני ואביון עירנו פה,   אולם .לגמרי ויהיה בריא

טה וקאפפע ושפיריטוס, כחפצם, לשפשף בטנם בזה יום ויום בעודם בבריאות, גם  

ת שכרנו והעמדנו אנשים מיוחדים שהורגלו בשימוש חלאים שיהיו תמיד בקביעו

בבית המרפא בחדר המיוחד לחולי בני עמנו אשר אין להם מקום מנוחה ומורחב 



 
 

בביתם לענייני הרפואות הצריכים לעניין חולי זו שימצאו מנוחה בחדר ההוא, 

והמשמשים יהיו עיניהם וליבם רק לעניין ההתעסקות עם החולים. ועוד תיקונים 

 ,אזהרה אחר אזהרה  ,ים הרבהגם הזהרתי פעמ.  אחרים שונים לתקנת עניים ואביונים

שיהיה הנהגתם באכילה ושתיה כפי אשר סדרו ואשר שפטו הרופאים להיזהר בזה, 

וירחקו כמטחווי קשת כאלו הם מאכלות אסורות, ולא יעברו על דבריהם אף כמלוא 

כגון שלא לצאת בשחרית אליבא ריקנא   ,הנימה, ובכלל הזה להישמר מכל דבר ודבר

ריקה[, וההכרח לשתות חמין מקודם, והעובר על ציווי הרופאים בסדר  קיבה]=

כי גדול סכנתא מאיסורא, ובפרט במקום סכנה לו  ,ההנהגה חוטא לה' במאוד

והיא . התפשטות החולי בעיר, וגדול עוונו מנשוא ס וחלילהולאחרים שגורם ח

צדקות, שגברו עלינו חסדי ה' שלא גברה המחלה כל כך שעמדה לנו התפילות וה

. בעירנו ב"ה, כה יגמור ה' חסדו בעדנו ובעד כל הבוטחים עליו ומצפים לישועתו

כה דברי הק' עקיבא בן מו"ה משה  ,כעתירת הדיוט הנאנח ומשתתף בצער הרבים

 .גינז

 

ע ר"ל בעירו פעולותיו הנצורות של רבי עקיבא איגר בעת מגפת החולי רתקנותיו ומ

ווארשא , )הועתק מספר 'גדולי ישראל' לתולדות הגאון רבי עקיבא איגר }פוזנא 

בשנת תקצ"א, פרצה בנפות פוזנא מגפת החולירע, והפילה אימה על  ({.תרח"ץ

המחלה ההיא התפשטה לאחר תום ההתקוממות של חיל פולין כנגד חיל . יושביהן

הודיע שר העיר באותה עת  קונגרסית.  רוסיה, והתפשטה במהירות אף מחוץ לפולין ה

הרשות אחזה באמצעי הגנה נמרצים לעצור .  של פוזנא, כי עקבות המגפה נראו בעיר

ייסדו וועד מפקח שהוציא פקודות לתושבים ולימדו  ,את המגפה. האזרחים מצדם

אותם, איך עליהם להתנהג במאכל ובמשתה, בניקיון הגוף ובחדרים. הוטלו עונשים 

ניקיון. רבי עקיבא איגר הודיע לשלטון העיר, שהוא מעמיד -ראה בו איעל הבית שנ

מיד . 'המחלה הנוראה' ואחז באמצעים להצר צעדיה את עצמו לרשותה לעזור נגד

ניגש לייסד וועד יהודי למלחמה במחלה זו. ערך מגבית בין עשירי העיר והעמיד את 

נה מפקחים שישגיחו על הכסף לשירות הוועד, שעליו פיקחה קבוצה של נאמנים. מי

בתי העניים שיהיו בתכלית הניקיון, הפיץ כרוזים בשם חובת הדת ושמירת הבריאות, 

שיאכלו מאכלים קלים הנוחים לעיכול, לשתות רק מים מבושלים ולשמור על ניקיונם 

של כל חפצי הבית הכלים והבגדים, נתן הוראות בקשר לטיב המאכלים המותרים 

סדות העזרה ישרור ניקיון למופת, הסכומים שאסף בין בעת מגפה, השגיח שבמו

הגיעו הימים שלפני ראש השנה ויום . העשירים חילק לעניים כל אחד לפי צרכיו

הכפורים. כדי שלא יבואו לידי דוחק בעת התפלה התקין רעק"א, שאלה הבאים 

להתפלל בראש השנה, לא יבואו להתפלל ביום כיפור. כל מתפלל עבר בגורל וידע 

על פי . תי עליו לבוא. בהיכנסו להתפלל היה עליו להראות כרטיס נקוב על שמומ

דרישתו העמידה המשטרה שוטרים במסדרוני בתי התפלה, כדי למנוע צפיפות 



 
 

בראש השנה ויום כיפור, העולים לתורה קנו 'עליות' ונדבו נדבות בעד העניים, התיר 

בשמו הוכרז, שכל . הרבה לקצר בתפילות ראש השנה והזהיר שהציבור לא יתעכב

אחד מחויב לשתות כוס חמין בטרם הגיעו לבית הכנסת להתפלל, האיש שירגיש לא 

ציווה לקצר הרבה בתפילות .  טוב, ילך לביתו לאחר 'תקיעות דמיושב' ויסעד את ליבו

ציווייו ותיקוניו של  .גם ביום כיפור, ולעשות הפסקה ארוכה בין תפילה לתפילה

רעק"א, הועילו הרבה להפחית את התמותה בעיר, וועד המפקח האזרחי מטעם 

ולציין זאת באוזני הקומיסיה המלכותית הממונה   ,אף דאג להודיע על כך  ,השלטונות

על בריאות הציבור, ובתמורה נשלחה אגרת מיוחדת בשפה הגרמנית למענו של 

נית בשם השלטונות, על כל פועלו הרב בעת  הגאון, ובה תודה גדולה בשפה הגרמ

המגפה, תוך כדי שדואגים לציין כי הודות למאמציו אלה שנשאו פרי היה אחוז 

 .התמותה בפוזנא והמחוז מזערי ביותר לעומת שאר האזורים הסמוכים

 

מכתב ) {כ"ט בניסן תרי"ח -ט"ז בכסלו תקמ"ד } משה פאלייר מקובריןהרה"ק רבי 

פסוק זה זז מתוך  הבטחון הנהו עיקר הרפואה, ולא יהיה -( בעת מגיפה ר"ל שלחנש

בכם הפחדים ר"ל, און  וכשתשערו זאת בלבבכם, לא ישלטו ...'פיהם 'ה' צבאות' וגו

להושיע ולשמור אתכם מכל  בוודאי העלפין, כי כל חשקו וחפצו גאט ב"ה וועט

 מלהזכירכם בכל  ס ושלוםמנע חוגם אני לא א  .בישין, ושכרכם בכל טוב סלה  פטפוטי

און פריש, און נאר    ליבע ברידער, זייט געזונד און שטארק  .המקומות אשר אהיה שמה

כ"ד הנקשר מתוך  .וגופני לראות בישועתם והצלחתם ברוחני ניט געזארגט, אזכה

 משה פאליר .קשור בקשרי עבותות אהבת אמת ,אהבת אמת תכון לעד

 

  -{ כ"ה בתשרי ה'ת"ר  – ז' בתשרי ה'תקכ"ג. שרייבר(רבי משה סופר )}חתם סופר 

לפי שהיו השבטים מבזין  ,פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, אחז"ל הובא ברש"י ז"ל

ג הם מרמזים "פ  דהנה ידוע דאתיות  ,אפשר לפרש,  בא הכתוב ויחסו אחר אהרן  ,אותו

וגם בהשבעת כח של  ,ב"מ עב(גמ' מחלה )ה על פ"ג חלאים התלוים במרה גמטרי

מכשפים או שדים משתמשין באתיות הללו וזה כח של תיבות מגפה או נגוף וכדומה 

צ"א הם  הלזה אבל כח של שמות הקדושה של ה'ו'יה' א'ד'נ'י' בצירופם גמטרי

מבטלים הקליפות של כח השבעת פ"ג והייני הביזוי שהיו השבטים מבזין אותו ואמרו 

י אותו כח הי' ל ידמטרי' פ"ג והיינו שיש בו כח קליפה זו ועפ'נחס ב'ן א'לעזר דהיינו ג

לו יכולת להרוג נשיא שבט מישראל לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן כלומר 

צ"א חשבון  של ראשי תיבות הגמטריה יהי הזל ידי שהוסיף ע"ז ב'ן א'הרן ה'כהן וע

)פרשת  א מישראלי כח הקדושה נקם נקמת ה' להרוג נשיל ידשל ה'ו'יה' א'ד'נ'י' וע

 .פינחס, דרשות ח"א עמוד קט(

ובזה יובן ש''ס פרק חלק )סנהדרין צח.( אין בן דוד בא עד שיבוקש דג לחולה ולא 

ימצא. פירוש כי ידוע )ברכות ס'א:( כשאמר פפוס לרבי עקיבא, מאי טעמא עוסק 



 
 

  בתורה נגד גזירות המלכות, והשיב לו אמשול לך משל לשעול שעמד על שפת הנהר,

ואמר לדגים מאי טעמא אתם רצים הנה והנה, אמרו לו מפני שאנו מתיראים מפני 

הציידים, אמר להם צאו אלי היבשה ונלחמה עמהם, אמרו לו אין אתה פקח אלא 

טיפש שבחיות, השתא במים שהוא מקום חיותנו אנו יראים מפני הציידים, ביבשה 

שועל היה להטעותם שהוא מקום מיתתינו על אחת כמה וכמה. אמנם כוונת ה

להוציאם ממקום חיותם. ואמר רבי עקיבא הכי נמי ומה בשעה שאנו עוסקים בתורה 

כי היא חיינו ואורך ימינו אנו מתיראים, אם נשמע לקול השועל שלא לעסוק  בתורה 

הנה כן הדבר הזה ממש, כל זמן שהישיבות בעולם, אף על פי  –על אחת כמה וכמה 

יד ואין רגע בלא פגע, מכל מקום זכות התורה מגין, אבל שהציידים רודפים תמיד תמ

עתה הלביש את עצמו כשועל ליעץ לטוב לבטל כל הישיבות בכל המדינה, ואם יבוא 

חס וחלילה ויגש הרעה והמגפה או דברים שאנו יראים, מי יגן ביבשה בלי מי תורה. 

עים כשאנו והנה עצת השועל הזה המתנכר להטיב, היא יותר רע ומר מהציידים הר

במים. וכבר כתבתי לעיל דאין בן דוד בא, עד שאפס עצור ועזוב. על כן אמרו אין בן 

דוד בא עד שיבוקש דג לחולה, היינו תלמידים השטים במי יבוקשו לרפאות כל חלי 

ולא ימצאו בעוונותינו הרבים, ואז היא דיוטא התחתונה, ואז נצפה לבן דוד במהרה 

 עקב תקצ"א דרוש א'(. )חתם סופר פרשת בימנו אמן

 

שנה ){  י"ג באלול ה'תרס"ט  -  כ"ז באב ה'תקצ"ה.  הרב יוסף חיים מבגדאד}בן איש חי  

ובצוואות רבי אליעזר הגדול מזהיר, שלא לשתות "  -(  ראשונה, בהר בחוקותי סעיף יג

 .יש לו חולי ויתערב רוק בפיו באותו שיור" ממה ששייר חבירו דשמא

 

)ב"ק  {  י"ג באלול ה'תרס"ט  -  כ"ז באב ה'תקצ"ה.  הרב יוסף חיים מבגדאד}בן יהוידע  

אפיו אם נתחזק החולי בעיר טוב שיברח, וגם בזה לא יועיל   אבל בחולי הקוליר"אס:(:  

יזיק לאדם הפחד וההבעתה  ההסגר בביתו שבעיר, יען כי זה החולי של הקוליר"א

ואומרים הרופאים . ויתהווה בו החולי מחמת הפחד וההבעתה אשר יפחד ונבעת

דרך משל ומליצה, פעם אחת היה חולי הקוליר"א בעיר אחת גדולה, וקודם שנתחזק 

החולי מצא אדם אחד את המשחית הממונה על חולי הקוליר"א, ואמר לו כמה נפשות 

ה אלפים, וסוף דבר שמתו באותה העיר ט"ו אלפים אתה רוצה ליקח, ואמר חמש

באותו החולי, וימצא האיש ההוא לאותו המשחית ויאמר לו למה שקרת שאמרת 

שאתה שליח על מספר חמשה אלפים ולקחת ט"ו אלפים, והשיב לא שקרתי, כי לא 

לקחתי בחרבי על ידי אלא רק חמשה אלפים, ואותם העשרה אלפים מתו מחמת רוב 

תה שהיה להם בעבור זה החולי בעיר, עד כאן משל הוא בדרך מליצה הפחד והבע

להודיע שיש נספה בלא משפט מחמת פחד והבעתה, ולכן טוב לברוח למקום רחוק 



 
 

כדי שלא ישמע באזניו ולא יראה בעיניו החולי השולט בבני אדם ויבוא לידי פחד 

 ס וחלילה.והבעתה ואז ילקה ח

 

כ"ה שבט תקס"ו  . מקאמארנאספרין יהודה יחיאל רבי יצחק אייזיק }אדם ישר ספר 

הענין, שצריך ליזהר בזמן המגפה ב"מ  –( להינצל ממגפה)תפילות { י' אייר תרל"ד -

רעות בתכלית השמירה, מכעס וגאוה וקנאה ושנאה ותחרות ונקימה  תממידו

, פסולת של  תהמווממרה שחורה ועצבות, שהוא עצמו סם  םשבכולונטירה, והגדול 

רעות פסולת הברורין, ופסולת הפסולת הוא מרה  תהמידומלכין דמיתו, שמהם כל 

ה אמיתית בה' ממש הממית בזמן המגפה..... על ידי שמח תהמוושחורה ועצבות סם 

נהפכת הקללה לברכה ונעשה מ'נגף' 'גפן' שבו כלולים כל הברכות. וצריך להשפיל 

עצמו אין ממש בשמחה ובלב טוב, בלי שום תקוה לקבלת שכר, וע"י המשכות אין 

ממש בלב אמת, אמת בלב שמח, בלב אחד בלב אהבות ישראל, ושמחה ששמח עצמו 

צפה לשום דבר, אזי נמשך דעת עליון דעת  שזכה להיות שמו יהודי ישראל, ואינו מ

דמשה, סוד אלף אלופו של עולם, אשכון את דכא, ונעשה ואמת, בסוד משה עבד ה'  

שמספרו ואמת ונעשה ממות ואמת, ונהפכו כל זי"ן מדות ממות לחיים עלינו ועל כל 

ישראל סם חיים, אין ממש, ושמחה בלב טוב, ונעשה מנג"ף גפ"ן )אדם ישר מהדורת 

 פ ירושלים עמוד יח(.תש"

יזהר בזמן המגפה שלא לחשוב שום מחשבה רעה, אלא לב שמח ומחשבות קדושות 

בשמחה רבה, ויסיר מאתו יראת רעות ומרה שחורה, כי המלכות דעשיה שהיא 

בעמקי הקליפות, כי בחינה זו היא מה שאנו אומרים שבינה בגלות היא בבחינת אחור 

מלכות דעשיה שהירא ממנה עובד עבודה זרה, בבחינות דלי"ת.... וזהו היראה ד

משום שהיא בלועה ומעורבת בהם ואין זו יכולה לצאת מתוכם לגמרי, עד שיבא הזמן 

שכתוב בלע המות לנצח שאז יסולק זה החיות מתוכם מכל וכל וישארו כולם מתים 

וכעת בעקבות דמשיחא סוף הבירור, מתגבר המגפה בר מינן, על כן  ....ומבוטלין.

ואהבת ישראל 'סעדני  רעיםבשמחה ובלב שמח במידות טובות ואהבת  הר להיותיז

, לדבר דברי תורה ויראה ובדביקות התורה או אל רעים ואושע' בסעודת מצוה של

בקריאות שמע ישראל ה' אלקינו ה'   חכם וצדיק, וימשיך חיים על עצמו ועל ישראל

אדם ישר ) אמן" על ישראלאחד, ובזה יתהפך המגפה להמית הקליפות והרע וחיים 

 (.כז ודירושלים תש"פ עמ רתמהדו

 

בשם ספר מדרש . )עמוד שצג {מטוניס רפאל אהרן מונסונייגו}רבי משכיות לבב 

"הסימן השני: ה' יביא חום גדול  - ( למקובל ר’ כליפא הכהןכשלמה )ח”ב, דף 

בודה מהגויים עובדי עבעולם, מלווה במחלות קשות של שיעול. מזה ימותו מיליונים  



 
 

ועמהם הרשעים שבישראל. וכל אחד מהם חופר לו קברו בחייו, ומתחבאים  זרה

במערות ובמחילות עפר להציל את עצמם, אך לצדיקים יהיה חום השמש לתרופה. 

 שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

 

ויהי שמיני ד"ה  )פרשת  {  י"א בחשוון ה'תקנ"ח  -ה'ת"ץ  .  רבי מנחם נחום }  מאור עינים 

מדת הגבורה והפחד יצחק, וכל   בתורה על יראת השם, והוא  ונצטוינ  -  (ביום השמיני

כי עיקר היראה, הוא יראת  .המפחדו שבאים לאדם הוא השם ברחמיו הפחדים

עלמין. רק לאו כל מוחא סביל  בגין דהוא רב ושליט עיקרא ושרשא דכל ,הרוממות

ומי שאין בו זאת החכמה להביאו . ''הן יראת ה' היא חכמה (איוב כח, כח) דא, כי

מתפחד על ידי שכלו הקלושה בכדי  הרוממות, מפחדו השם בפחדים שהוא ליראת

( קהלת ג, יד)וזהו  .השם יראת הרוממות ידי יראה הקטנה הזו יבוא לירא את שעל

ם אלא כדי נבראו רעמי לא .(ברכות נט)מלפניו', ואמרו חז"ל  'והאלקים עשה שיראו

וזה אחד . )כו, יד איוב)שבלב, כי 'רעם גבורותיו מי יתבונן'  לפשט עקמימיות

שלוחותייהו  הרעמים יבוא לירא את השם, כי הרעמים מגבורותיו, שעל ידי יראת

שיתפחד על ידי  פעמים לרוב אין מגיע היזק לאדם, כי אם דרחמנא עבדין, כי כמה

לאדם,  הפחדים אפילו בבעלי חיים המגיע כלוכן אמר הבעל שם טוב ז"ל, ש .רעמים

ואם האדם חכם ומתבונן   .כדי שיזכור לירא את השם  ,הוא כוונת השם ב"ה להפחידו

 מחמת שבתחלה היתה כוונת השם ב"ה .שום דבר המפחדו להרע לו את זה, אז אין

ולפחד  הפחד, כי אם שמפחד זה יבוא לירא להפחידו, לא משום שיענשו על ידי

יפחד וירא מהשם, אז  אבל אם האדם לא יתבונן את זה, ולא .מהשם, וכן עשה האדם

תמיד', היינו  'אשרי אדם מפחד (משלי כח, יד)וזהו  .שהיה מפחד ממנו בא עליו הרע

ממנו תמיד. ואז  עליו, על ידי זה הוא ירא מהשם ומתפחד שמכל הפחדים המגיעים

היינו שאינו מתבונן לירא (, משלי כח, יד) ומקשה לבו יפול ברעה'' .'אשרי' לאדם זה

יפול ברעה' שהוא מפחד ממנו, על  ' ,מהשם על ידי הפחדים המגיעים אליו וליפחד

למטה, אז בקל הוא  כי אחרי שהגיע עליו הפחד מלמעלה .התבונן לירא מהשם שלא

 השם. יוכל לבוא ליראת

 

{ באדר ה'תרכ"וכ"ט  - ה'תקס"א . רבי שלמה הכהן רבינוביץ}תפארת שלמה 

ותחשב לו לצדקה לדור  ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה" - ( )ליקוטים, תהלים קו

לצדקה לדור  הנראה להבין במעלת פנחס, שנחשב לו, )תהלים קו, ל(" דור עד עולם

( יג ,יז )במדבר נאמרשו הלא גם אהרן עצר המגפה, כמ .דור, מה שעצר את המגפה

פעולה, כמו   אך ההפרש בזה, שאהרן עשה על ידי.  'החיים' וגו'ויעמוד בין המתים ובין  

גם משה רבינו ע"ה   .המחתה' וגו', וזה על ידי הקטרת 'קח את  (יא )במדבר יז,שנאמר 



 
 

אך ',  ויזר על פני המים  'ויקח את העגל(  לב, כ  )שמותכמו שנאמר    ,עשה על ידי פעולה

יהיה כהן  ת אחריו שלאבדעתו, מה יעשו כל הדורו פנחס עשה דבר חדש, כי עלה

לכן נתן עצה  .בעדם, במה יהיה לבני ישראל תקומה וזבח ומנחה וקטרת שיכפר

שומע קול רוך הוא וזה נוהג בכל דור ודור, שהקדוש ב .בנפשו לעמוד בתפלה לבד

 .עולם ולזה נחשב לו לצדקה לדור ודור עד .תפלת עמו ישראל ברחמים

 

כ"ד בטבת   -ד' בחשוון ה'תרט"ז . מסוכטשוברבי שמואל בורנשטיין } שם משמואל

"ומעתה יש לפרש, הא דזה שריפא את אברהם  –( בראשית וירא תר"פ) {ה'תרפ"ו

הלך להציל את לוט, ולא נחשב כשתי שליחויות, דהנה ענין קושי הרפואה מבארים 

הרופאים שהוא מחמת שבמקום המחלה או אבר הנחלה נמצאים בו מיני בעלי חיים 

שאין נראים אלא על ידי כלי הבטה המגדילים את הנראה, והם אוכלים  דקים מאד,

הם כחות חיצוניים המתלבשים  יובוודאבמקום החתך ומונעים אותו מלהתרפא, 

במיני בעלי חיים אלו, וכענין מה שכתוב בספר צרור המור )פרשת קרח( בסיבת מגפה 

ומאה, והרופאים שהיא מצב רוח עועים רחמנא ליצלן, הנכנס באדם מצד רוח הט

אומרים שהוא מעיפוש האויר, רואין ואינן יודעין מה רואין, והכל הולך לדרך אחד. 

והפירוש כנ"ל שרוח עועים שמצד הטומאה מתלבש במיני בעלי חיים אלה להזיק 

לבני אדם. ולדעתי ככה הוא מה שביארו הרופאים בקושי הרפואה. ושמעתי סיוע 

ק"כ, רבי שמעון בן אלעזר אומר אף על המגוייד   לדעת הרופאים מדברי הש"ס יבמות

אין מעידין מפני שיכול להכות ולחיות, ואי אפשר לפרש אלא מפני שידוע שחום האש 

מסלק את בעלי החיים הדקים האלה. ולפי זה יש לומר שכל ענין הרפואה שבא על 

החיים  ידי מופת או על ידי מלאך הוא נמי על דרך זה, שמסלקין או ממיתין את בעלי

האלה, או מונעים אותן מלאכול מקום החתך, ואז ממילא מעלה ארוכה בדרך הטבע 

כח החיות האדם. ובודאי שגם המלאך המרפא מסייעהו להוסיף כח וחזוק להתרפא 

 מהר אחר סילוק מניעת הרפואה כנ"ל...".

 

  { תש"גה'ז' חשון  – תרמ"ד. ה'אב"ד סאסוב} רבי חנוך העניך טייטלבוים הרה"צ 

וזה ימים בלכתי בדרך, בעת נסעי על מרכבת  -( סימן ט מפענח נעלמים  שו"ת)

 שסיבת המגפה {=בתנ"ך}אדם אחד במה שמבואר במקראי קודש  הקיטור, שאלני

המגדילים את   י כלי השקפהל ידוהרי בימינו נתברר ע -נעשה על ידי מלאך משחית 

י רמשים קטנים דקה  ל ידמתהווה ע  הראות, שסיבת התדבקות המגיפה מאחד לחברו

אתה כי אלה  והשבתי לו: דע, כי לא מחכמה שאלת זאת. האם סבור ?מן הדקה

השפעת כח עליון? אין הדבר כן,  הרמשים הברואים הקטנים, הם חיים מעצמם בלי



 
 

בהם חיותם אשר הם חיים. והנה הנביאים ידברו  אלא יש כח נעלם מאתנו השופע

 .ידברו מצד כח הגשמי... םוהטבעיי ,מצד כח הרוחני

 

מכתב { )י"א בחשוון תרמ"ד –תקס"ד. רבי אברהם וינברג מסלונים } יסוד העבודה

ג,  ן ואתחנ)חזקהו ואמצהו' [ו]ב"ה, לסדר ' - ( בעת מגיפת חולי רע רח"לשלח נ (פט)

 האהובים, המצפים לישועת ה', וחוסים  ברכת ה' ושמירתו, רחמי וחיי, לאהובינו.  )כח

 של הקדוש ב"ה, אשר מגן הוא לכל העיקר עצה להתחזק במדת חסד חינם .בצלו

עם  בוטח בה' ובחסדיו, וכולל אני את עצמי החוסים בו, ולומר בפה בכל יום, שאני

אליך הדבר  'כי קרוב (נצבים ל, יד)באמת. וכדכתיב  'יראי ה' ואוהביו, הבוטחים בה

ולהשליך מלבו כל  .ובמנחה קרולאמר בציבור דוקא קטורת, בבו .'מאוד בפיך' וכו

וצריך גם  .ולהסיח דעתו מהנשמע, רח"ל .לו על אחיו מישראל שנאה ומשטמה שיש

לאכול  ,יותר משארי עתים, והיינו בעניני העיכול ,כן לשמור את הבריאות עצמו

בשר ויין גפן  ,כך, ודברים שאינם מביאים לשלשול דברים שאינם קשים לעיכול כל

לשמור את עצמו  .למעטם. וכן דגים וגבינה למעט אותם פירות חיים צריךישן טוב. 

ושלא לצאת  .'כו דהיינו טרם עלות השמש בהמקום אשר ,מן עת התפשטות הטל

וראוי לומר בכל יום   .מאומה מן מזונות הסועדים את הלב  מפתח הבית טרם שיטעום

דף וכו', 'על כן עו לכבד את השבת ביותר, ובשמחה, ואור .תהלים ח"י קפיטלאך

 ולשמור את עצמו ממים קרים, ושאינם(. ישעיה כד, טו( ''באורים כבדו את ה

שהאדם צריך גם כן להתרחק  והעיקר עצתו אמונה ובטחון. ורק .נתבשלים בקודם

 ונא להודיעני בתדירות משלומם, בפרט .וכן לא יאכלו ביצים מבושלים .מכאלה

ידידם דורש שלומם, ומצפה   .ם וכל אשר לכםואל שדי יברך אתכ  .ובכלל ומכל הכולל

 .מאתם בשורות טובות תמיד לשמוע

 

א' בתשרי  – י"ט באדר תקס"טמיכל וייזר.   בן יחיאל ליבוׁש רבי מאיר } לבי"ם מ

כי בזה שאין המשחית מבחין בין טוב ורע, בארו חז"ל שדוקא בין  -אולי יש  -{ תר"מ

צדיק שאינו גמור ובין רשע אינו מבחין, אבל צדיקים גמורים יבחין גם המשחית... 

 .כד( ,)בראשית יח

אברבנאל דחה דבריו, ואמר  לרש"י ז"ל לשון נגף בא על הכאה, והר"י -נוגף 

שאינו בא רק על הכאה שיש בה מיתה. ובמדרש, אנכי נוגף, אני דוחק עליך את 

המכות, כמה דאת אמר וכי יגוף שור איש, רבי יהושע בן לוי אמר, כל מכה ומכה היה 

הדבר משמש עמה, מבואר שהתנא קמא פירש כרש"י, ורבי יהושע בן לוי כהר"י 

 .(כז ,אברבנאל. )שמות ז



 
 

שם נגף מציין מכה המביאה המות בהכרח, ולא נמצא רפואה אצל מגפה רק 

פעם אחת, נגוף ורפא, שבא לומר שלא ינגוף אותם דרך נקמה להשחית ולבלע, רק  

 .דרך רפואה, שעל ידי זה יתנו אל לבם לשוב אל ה' המרפאם. )הכרמל(

 

"ז בטבת כ –  כ"ד בסיוון ה'תקס"ח .הרב שמשון בן רפאל הירש} רש"ר הירש

נגף קרוב לנקב, נגב, משום שהשמש מכה על הראש במאונך,  -וכי יגוף  -{ ה'תרמ"ט

נקף שהוא לגדוע, מציין מכה שסופה פציעה והריגה, ואילו נגח מציין רק את מעשה 

 .לה( ,ההכאה... )שמות כא

נגף מכת מוות, קרוב לנקב, דקירה, ומכאן המלה מגפה, מיתת פתאום,  -ויגף 

לב  שמותע בהוראה מוגברת, ונגע הוא הביטוי למכה השלוחה מאת ה'. )נגף הוא נג

 .לה(

 

י' באייר  - כ"ה בשבט תקס"ו. רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין}שולחן הטהור 

סוף הבירור מתגבר המגיפה בר מינן על   בעקבות משיחא  וכעת  –(  129  ודעמ)  {תרל"ד

בשמחה ובטוב ללב במדות טובות ואהבת ריעים ואהבת ישראל סעדני   כן יזהר להיות

 בסעודת מצוה של ריעים לדבר דברי תורה ויראה ובדביקות(  קיז  ,תהלים קיט)  ואושע

ישראל ה'   התורה או אל חכם וצדיק, וימשיך חיים על עצמו ועל ישראל בקריאת שמי

 .על ישראל אמן ובזה יתהפך המגפה להמית הקליפות והרע וחיים ,ינו ה' אחדקלא

 

{ כ"ד באלול ה'תרצ"ג  –  י"א בשבט ה'תקצ"חכגן.    רבי ישראל מאיר הכהן}חפץ חיים  

נדפס   אגרות הח"ח  -החפץ חיים זי"ע  הכהן הגדול מאחיו  מרנא   הס"ק  מאתמכתב  )

האסון   העולם מרעידות אדמה אודותכאשר סער   ,לפני כתשעים שנה  (בכתבי הח"ח

 ם,נהרגו מאות ואלפי שקרה בזמנו ברוסיה שהנהר עלה על גדותיו, וכתוצאה מכך

לכלל  הגדול שהיה בארצנו הקדושה שבו זירזתי פרסמתי מאמר אודות הרעש": וז"ל

 התראה לכל העולם שישובו מדרכם הרעה ישראל לתשובה וכי זה הרעש הוא

וכו'.  שתהווכל החרדות הנוראות  ועלינו, ולא במקרה בא ויאמינו בה' שהכל מידו

שבידו לעשות כל מה שירצה  שמזרז אותנו הקב"ה לתשובה ומראה לכל והמבין יבין

ומה תפעל. וברור לי  ידיו בעליונים ובתחתונים שיאמר לומה תעשה ומי בכל מעשה

ובה לאבינו לתש בוודאי עמדו על המשמר לזרז את ישראל 'שאם היו לנו נביאים מה

ל ע לנו בימינו נביאים ושלוחים, הוא מזרז לעולםהרבים    ובעונותינשבשמים, ובאשר  

 ".י שליחים אחריםיד

 



 
 

 שכבר, זה דורנו של הייסורים ועל" - (גריינמן ש"הגר  ל")על התורה, שהו חיים  חפץ

 מאמרו  בפומיה  מרגלא  היה,  ליום  מיום  המתרבים  והפגעים  הצרות  מן  הסבל  כח  כשל

 וזהו, לידה לחבלי דומה הגלות וסוף, להריון דומים הגלות ימי שכל ל"זצ א"הגר של

 יולדה  בחבלי  והנה,  יולדה  חבל  לשון  שם  י"ופרש,  משיח  חבלי  ח"קי  בשבת  שאמרו  מה

 והמיילדת, לסבול בכחה שאין עד מתגברים והיסורים לילד המקשה אשה לך יש

 נתגברו  שהייסורים  מכיון  כי  תיראי  אל,  לבה  על  ומדברת  לה  מנחמת  גבה  על  העומדת

 שאי כך כל נתגברו שהמצוקות בימינו ממש הוא כן, הלידה זמן עוד ימשך לא בטח

 אשביר והאני, קרוב בזמן להגאל אנו שעומדים הדבר ברור בודאי, עוד לסבול אפשר

 סז(. עמוד, תולדות ט( )פרשת סו, )ישעיהו 'ה יאמר אוליד ולא

, זמן לכל(. יד, מא בראשית) הבור" מן ויריצוהו יוסף את ויקרא פרעה וישלח"

  אחד רגע אף מתמהמה ה"הקב אין, למוטב והן לטוב הן, המיועד הזמן קץ וכשמגיע

 הריצוהו האסורים בבית להיות צריך היה שיוסף הזמן שתם מכיון. הזמן על יותר

 לגאולתנו  העת  כשתגיע  כן  וכמו.  הבור  מן  ויריצוהו,  האסורים  בית  מן  הבזק  במהירות

 פתאום אלא הזמן על יותר רגע אף נתמהמה לא צדקנו משיח לביאת נפשנו ופדות

 מקץ  )פרשת  "בימינו  במהרה  הקדושה  לארצנו  הגלות  מן  במהירות  אותנו  ויריצו   יבוא

 .(עח עמוד

 האחרונה המצוה היא זאת(. יט, לא דברים) הזאת" השירה את לכם כתבו ועתה"

 על הציווי ובא. א"ה ת"וס מ"תו' מהל ז"פ ם"וכברמב. התורה את לכתוב שבתורה

 אשר  הרעה  כל  על  ההוא  ביום  פני  אסתיר  הסתר  ואנוכי  של  הפסוק  אחרי  הלזו  המצוה

 בעת  ואפילו,  ויגון  צרה  מכל  ולהציל  להגן  בכחה  יש  הזאת  שהתורה,  ללמדנו',  וגו  עשה

' הגמ וכמשל, ונלך ניסע ובאורה אור מפיץ התורה אור מ"מ, זה כבדורנו פנים הסתר

 מגינה תורה אף, לעולם מגין אור מה, אור ותורה מצוה נר כי הכתוב על א"כ בסוטה

 חרב תשכל שמחוץ, בתוכה נמצא ישראל שעם כזו ויגון תרה בעת ובייחוד. לעולם

 והעלטה החשכה את ולהאיר ביותר התורה במעוז להחזיק עלינו, אימה ומחדרים

 עמוד רפא(. וילך )פרשת "כמוהו שאין פנים ההסתר בעקב שבאה

 

אב"ד ריבאטיטש , נכד ה'בני יששכר' ,בני יוסף }רבי יוסף בנימין רייך בני יוסף 

לא תבערו אש  -  {. לא נודע יום לידתו ופטירתו, ולא השאיר זרע של קימאוהעליטש

שהקשו, .(  שבת ע)רז"ל    ידוע היא קושית.  )לה, ג)שמות    השבת'  בכל מושבותיכם ביום

וגם  .מלאכה נאסרה צורך הזהירה, כי הבערה בכלל כל כי אזהרת 'לא תבערו' ללא

מה  :(סנהדרין לה)ודרשת רז"ל  .מיותרים המה לגמרי 'כי תיבות 'בכל מושבותיכם

ממה שמבואר בפרק כל  ונראה לפרש על דרך רמז, דהנה חוץ .על זה, ידוע שדרשו

שמואל משמיה דרב, אין הדליקה   אמר רב יהודה בריה דרבמאמר    :(שבת קיט)כתבי  



 
 

'ואם לא תשמעו אלי  (ירמיה יז, כז( אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר מצויה

וגו' ולא תכבה'. ואמר רב נחמן בר  את יום השבת וכו', והצתי אש בשעריה לקדש

 שמירת שבתאך נוסף על זה, שעל ידי  .בשעה שאין בני אדם מצויים לכבותה ,יצחק

 וידוע שהארת אור השבת קודש מאיר .והמסטינים משתכחין ונמתקים כל הדינים

וידוע . ''כי ששת ימים( כ, יא )שמותפסוק  לכל השבוע. עיין 'אור החיים' הקדוש על

וזה מלמדינו  .פורעניות בא לעולם אלא בשביל ישראל אין .(יבמות סג)מאמר חז"ל 

מיני חולאים  הדליקה רח"ל, כמשמעו. או כל היינו אש, 'הכתוב 'לא תבערו אש

  .הזהרו בי שלא תבערו האישים הנ"ל  .אש' מתגבורת הדינים'  ומקרים רעים, שנקראים

יהיה 'מושבותיכם  מושבותיכם ביום השבת', היינו אם' כי זה תלוי בכם, איך שיהיה

מתעורר אש הדליקה ואש ס וחלילה בשמירתה כראוי, אז לא יהיה ח 'ביום השבת

ביה תליא, כראוי לשומרי  רק יהיה לכם מזוני ממזלא דכל מזונא .לעולם הפורעניות

 .שבת, והבן

 

 ח"ג)כ"ד בטבת ה'תשי"ד{  -ה'תרנ"ב . }הרב אליהו אליעזר דסלר  מכתב מאליהו

חורבנה  "'מלכות משיח צומחת ומתגלה מתוך מלכות אדום, שעל ידי - ( 204 עמוד

"'חורבנה של   המלוכה. והיתה לה' -של מלכות אדום, עולה ומתגלה מלכות שמים 

מביא הקב"ה את העולם למצב  אדום יבוא רק על ידי חורבן העולם הזה, כאשר

השלווה תתערער, חיי הפרט יהפכו לחיי דאגה,  שיסודות חיי העולם הזה יתמוטטו,

 אזי יתגלה לעין כל -ימת הרס וחורבן העולם כולו יעמוד תחת א פחד וייסורים, וכל

כביכול, מביאים  שהתרברבותו של האדם וגאוותו על התקדמות בכיבוש הבריאה,

מרוקנים מכל  "אז יכירו את ההעדר וההפסד שבחיי העולם הזה כשהם רק לאבדון.

האדם מלהשיג רצונותיו  תוכן רוחני, המובילים רק לכליה ואבדון. כשיתייאש

מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו',   ותאוותיו, אז יתגלה אורו של משיח, 'ועלו

 .".מלכות אדום לעין כל.. ותיראה ירידתה וחורבנה של

 

ה' באלול  -י"ד באדר א' ה'תרפ"ד . רבי אברהם חיים ראטה) קובץ אמרי קודש 

המכוון עם הפסוק אם   ובזה נבואה אל  -דברים עמוד תרעד(    -{ )חוקי חיים  ה'תשע"ב

בזאת אני בוטח וגו'. דהנה  תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה

בהקדושה, ככה יש זה לעומת זה מחנו"ת   מחנ"ה, משמעו חיל. וכשם שישנו מחנ"ה

שבנה הקדוש ב"ה את כותל הראשון עם מחנה  מהקליפות והחיצונים. והנה בעת

משריהון אשר בנו ליתר הכתלים, נמצא שהיה עם  דיליה כבי', וכן אבהין דעלמא

במחנות דקדושה, ואשר על כן היה לבו של דוד סמוך ובטוח   המקדש מוקפת מכל צד

ואמר עוד אם תקום עלי  .ממחנות וחיילות הטומאה שזממו להקיפו שלא יירא



 
 

מובא בזוהר הקדוש שמלחמה  בזא"ת אני בוטח, דהנה {,מצד מחנות הללו}מלחמה 

הגויים מצד אשר ערלים המה, אינם  מת גוג ומגוג, וכבר זכרנו לעיל כיהזו הוא מלח

אתערותא דלעילא, ולהמשיך על עצמם  מסוגלים לעורר במעשיהם הטובים שום

דמילתא שהטעמנו בדבר הזה לעיל שהוא מחמת כי  קדושה. אמנם זיל בתר טעמא

בה מצטרפת הלב ונפש דקדושה, ולפיכך אין מחשבתם הטו  אטומים המה, מבלי רצון

מזה כי אצלם מרובה מדת פרעניות שיכולים להמשיך על עצמן  למעשה. ונמצא

 והזוהמא וכל טריקין ומרעין בישין, גם מצד מחשבתם ורצון לבבם הרע לבד  הטומאה

על דבר  מבלי עשות מעשה, יען כי אצלם מחשבה רעה מצטרף למעשה. והנה כי כן

להענישם גם כן   בו אתערותא דלעילא  זה מועיל אתערותא דלתתא שלהם, כדי לעורר

דחזינן בזמן האחרון מה  על עצם רצונם ומחשבתם להרע לישראל. ואשר על כן הא

בשר חמורים בשרם להשליך על   שהתעוררו הישמעאלים הטמאים והמזוהמים, אשר

ושתיקת כל אומות העולם אשר שמחים  ישראל אבנים וכו', בצירוף עם הסכמת

ישראל זה בהסתר וזה בגילוי, בלי ספק כי על ידי  ן של עםבלבבם ומחשבתם על צרת

בקרבא על זרע ישראל עם כל אופן שהוא, יעוררו חרון  אתערותא דלהון די מת ערין

 המזומנת בכדי להשליך עליהון בקרוב ממש את אבני האלגביש ,אף והכעס מלעילא

צבאו על   אשרלהם מאז ומקדם, וזאת תהיינה גם המגפה אשר יגוף ה' את כל העמים  

היהודים על ראשם  ישראל, כדי להשיב להם במהרה את גמולם הרע אשר חשבו על

וזה שאמר דוד המלך ע"ה בזא"ת  .בארץ מלהלך עוד, בהמ"ק בשרם ועינם ולשונם

העליונה של סוכה }כי יצפנני בסוכ"ו  {אשר} 'אני בוטח וגו{ היא השכינה הקדושה}

 {וזאת תהיה בשבילנו לצל יומם ולמחסה ולמסתור  ,הקדומה שנבנתה עוד מימי קדם

ומגוג, להינצל מזרם וממטר כי תמטיר על רשעים פחים  של מלחמת גוג}ביום רעה 

בסתר אהל"ו, הוא האוה"ל הארעי של הסוכ"ה, דלאשר מסורת  יסתירנו {וכו', ושמה

 תן שלמלחמת גוג ומגוג תתרגש בחג הסוכות, ואם כן זה תהיה גם סגול  היא בידינו כי

מתחת   ישראל לינצל מהמלחמה הזאת, כשלא יזיזו ולא ימישו עצמם לצאת החוצה

באשר כבר מובא ש, }צל"א דמהימנות"א, וגם באם לא יהיה כל זאת בחג הסוכו"ת ממ

, מכל {יחדיו בזימנא חדא באברבנאל כי בגאולת בעת"ה, יהיו כל המאורעות תכופות

שבנהו בהתחלת הבריאה כאמור  יכולמקום יסתירנו הקדוש ב"ה בסת"ר אהל"ו כב

ואגפיו מזרע ישמעאל שהוא }חטאת מצרים    למעלה. וזה לעומת זה מצד שני זאת יהיה

משאר אומיא, אשר מחזיקין בידם הן }חטאת כ"ל הגוים  {  ראש וראשון להם, ביחד עם

לחוג את חג הסוכות בשעת הנסיון  {ולא יזכו}אשר לא יעלו { מעשה במחשבה דיבור

שיקדיר   , משום כי בשעה.(ע"ז ג)לעתיד לבא במצוה הקלה שסוכה שמה וכו'    שיתנסו

נידונין  הקב"ה החמה עליהם, לא יוכלו לסבול ויבעטו בה ויצאו וכו', ובזה יהיו

יסתירם  ,לחרפות ולבזיון ודראון עולם, וזרע עם הקודש אשר מחזיקים בבריתי



 
 

מתוך רחמים  תפארתינוהקדוש ב"ה בסתר אהל"ו יתברך, ויבנה לנא זבו"ל בית 

 .בימינו אמן וחסדים מגולים ותחזנה עינינו בשוב ה' שיבת ציון במהרה

מהגלות ללא  "ברחמים תשוב" כימי צאתנו ממצרים ללא שום פגע כן גם עתה נצא

הגאולה העתידה בקרוב  שום פגע ומחלה להלן פירוש מרביה"ק זי"ע שפירש על

משמעות יתר לימינו אנו. ...הקב"ה   פירוש זה מקבלבהקשר לזמן יציאת מצרים ואשר  

, ובמצרים היו (מיכה ז, טו)אראנו נפלאות  כבי' הבטיחנו כימי צאתך מארץ מצרים

בעבודת פרך וכדו', אבל בבוא עת הגאולה יצאו  בני ישראל בשעבוד והיו מושפלים

ת ללא שום צער וללא שום פגע, וכאשר הבטיח השי" בני ישראל ממצרים בשלום

מצרים אראנו נפלאות, אם כן יראה הקב"ה נפלאות בשעת יציאתנו   כימי צאתך מארץ

העתידים  הגלות, שיהא ללא שום פגע וללא שום מחלה, והגם שישנם מלחמות מן

אותם ביניהם  לבוא לפני הגאולה, לזאת אנו מבקשים שהקב"ה יבלבלם ויסכסך

ישראל, ואצל בני  מבנישילחמו חרב איש באחיו, הקרובים והרחוקים, וישכחו 

ברחמים וחסדים מגולים מן   ישראל יתקיים ולירושלים עירך 'ברחמים' תשוב, שיצאו

השי"ת שיתקיים בשובה ונחת תוושעון  הגלות המר והנמהר, בקרוב בימינו, יעזור

 .במהרה בימינו אמן (,ישעיה ל, טו)

 

ה'תק"י, כותב אהרן בן ברלין בשנת )בתקנות של בני החבורה של ביקור חולים 

"גם קיבלנו על עצמנו לבקר כל חולה חוץ מאם יהיה בו חס וחלילה : (משה הרופא

חולי שלשול מעיים ודבר  :איזה חולי שאינו שכיח שראוי להרחיק ממנו ר"ל, כגון

ר"ל... ובכלל זה עלה במוסכם שאם חס וחלילה על כל צרה שלא תבוא שיהיה בין 

קורין פאקין בלשון אשכנז... אז פטורים אנחנו בני החבורה הילדים חולי אבעבועות ש

שכן הם כבר } מן המשמר לגסיסה, חוץ מאותם אנשים שבניהם כבר חלו בחולי זה

 הם מחויבים לילך". {מחוסנים מפני המחלה

 

 הרה"צ רבי מנשה ישראל רייזמאן שליט"אהמגיד מישרים מאת  בקשה ראויה

 :יהודים שהיו כלואים בביתםל ידי ספרי הקודש, שנכתבו ע כמהישנם כידוע, 

הרמ"א הקדוש כתב את הספר 'מחיר יין' על מגלת אסתר, וכתב שם  -מחיר היין 

בהקדמה, שבשנת שט"ז היתה מגפה בקראקא והוכרחו להיות סגורים, והוא היה 

ור סגור בבית בעיירת 'שידלאוו', כשלא היו יכולים לצאת לרחוב, ואף היה מחס

 –במזון. ובבוא ימי הפורים, כשראה שלא יהיה משתה ושמחה ביחד עם המשפחה 

"להסיר יגוני ואנחתי, אמרתי אקומה ואשמחה במפעלי", וכך חיבר את הספר 'מחיר 

 .יין', כלומר, חידושי תורה תחת היין, כי פיקודי ה' ישרים משמחי לב



 
 

ל מפראג, כתב שבשנת להג"מ רבי חיים ברבי בצלאל, אחי המהר" - 'ספר החיים 

היתה שם מגפה קשה רח"ל, ובביתו מתה המשרתת,  } בהיותו בפרידבערג{של"ח 

שמתה בביתו צריך לסגור כל הבית, והכניסוהו ב'בידוד',  והחליטו הממונים שמכיון

וכן בתו היתה חולה ולבסוף הבריאה, והיו דלתי ביתו סגורים בעדו ב' חדשים, מאין 

יוצא ובא. ובשבתו בביתו כתב ספרו 'ספר החיים', שבו כתב כל הרעיונות שהיו לו על 

וק באלו העניינים דברי האגדה כל ימי חייו. וכתב שבדרך כלל אין לו זמן לעס

שנתבארו שם, כי הוא עסוק בהויות דאביי ורבא, שהיה ראש ישיבה גדולה, ובזכות 

'החיים', משום שכך יצא  –הבידוד שנכפה עליו מצא הזדמנות לכך. וקרא שם הספר 

 .'לחיים ולשלום מה'בידוד

, גחיברו רבינו שלמה מלונשיץ', גם הוא מאותו דור, כיהן כאב"ד בפרא - עמודי שש

וכתב בהקדמה,  .נקרא 'עמודי שש' על הששה דברים שעליהם העולם עומדו

שבחודש תשרי שנת שס"ז היתה שוב מגפה בפראג, והוצרך להיות מבודד בביתו, ואז 

 כתב כל הספר הזה.

 רבי אליהו בן רבי אלקנה קפסלאי רב בקניאדה וכתב את ספרו חברו - דבי אליהו

כתב כך: ואני נגוע הטיול מוכה הבטלה לכן כתבתי בימים י"ד בניסן עד כ"ה אלול, ו

 .אגרת דברי הימים הללו מפי חכמים זקנים יחדו את

שכד בזמן -רבי משה אלמושנינו מחכמי שאלוניקין בשנת שכגחברו    -תפילה למשה  

 .הנפש כתב בהקדמתו שהיה זה כמשיב ל ו על, והמגיפה

 שלטונות חששו עת באותה. לאיטליה מטוניס הפליג א"החיד רבינו -הגדולים  שם 

 באי  כל  הוכנסו,  בבואם.  מחלות  מיני  בכנפיהם  מביאים  כי הנוסעים  ליוורנו  הנמל  עיר

 שנכפה'  פנאי'ה  את  א"החיד  רבינו  ניצל.  לעיר  שמחוץ  ממושך במבצר  להסגר  ההאוניי

 מצוקי של רשימות ערך בו', הגדולים שם' החשוב עריכת ספרו את שם וסיים, עליו

 ספר על כתובים הם הלוא וגבורתם תקפם מעשי ומעתה, כל, וספריהם המה, ארץ

 .הימים דברי

 

מחלו נא, והראו את כוחכם בתורה  –, כל היושבים בבידוד בעת המגפה אשר על כן

 הקדושה, הפשילו שרווליכם וקחו עט בידכם, וכתבו ספרי קודש לכלל בני ישראל.

 

 

 

 מגיפה בעת במאמרו מתים  מחיה

 



 
 

 אברהם רבי ק"הרה רבינו מרן שפעל גלוי מופת אודות הידועים הסיפורים אחד

 השנים  באחת  זה  היה.  ע"זי  מרימניץזנוויל    חיים  ק"הרה  של  לזקנומשטפנשט    מתתיהו

 הרופאים הוראת ולפי, רבים חללים שהפילה ל"ר מדבקת מחלה מגפת התפשטה

 אלא, המחלה התפשטות את למנוע בכדי, צבור ואסיפות כינוסים לערוך נאסר

, והחסידים לא נשמעו להוראות נוהג כמנהגו עולם בשטפנשט הקודש שבחצר

 ביניהם ,כיפוריםה ביום ל"זצוק ק"הרה בצל להסתופף הגיעכן  רב וקהל, הרשויות

 תפלת לפני. ל"זצ מרימניץ חיים זנווילרבי  ק"הרה של זקינו, זנוויל חיים' ר ח"הרה

, הועיל ללא להקיצו שניסו וככל ,הכרתו את ואיבד זנוויל חיים' ר התעלף מוסף

 בריבוי הרופא ומשנוכח, מותו את מיד וקבע ,אותו בדק למקום שהוזעק הרופא

 ההתאספות  על  לשלטונות  הודיעל  החלטתו  היא  אחת  כי  נמרצות  יעדהו  המתאספים

 עמוקה חרדה החסידים בקרב השתררה הקשים דבריו לשמע. חוקה ל פיע האסורה

 אצל שנהגו כפי} ד"הביהמ בצד רבינו של המיוחד התפלה לחדר ונכנסו, מהבאות

 הראה לא ק"הרה אך, הנורא והמצב המתרחש כל על לו , וספרו{ין'רוז בית צדיקי

 רק עליו, מאומה חיים זנוויל' רל חסר לא: להם ענה, אדרבה, ודאגה פחד סימני שום

, כלל חיות סימני שום הראה לא תה להשקותו ניסו כאשר אמנם, תה מעט לשתות

 ושאל  אליו  וניגש  מחדרו  יצא  ומיד,  הנעשה  כל  את  לו  והודיעו  ק"הרה  רבינו  אל  וישובו

,  ענה לאוכאשר , {?לשתות רצונך האם=} "טרינקען ווילסט דו חיים: "הלשון בזה לו

 עליך מצווה אני}=" טרינקען דיר הייס איך, זנוויל" :פקודה בלשון ק"הרה הוסיף

 רבו כפקודת לשתות ראשו והגביה עיניו את זנוויל חיים' ר פתח ומיד, {לשתות

 איז'ס, אויף דיך שטעל, זנוויל חיים: "לו ואמר אליו לדבר רבינו הוסיף ומיד, הקדוש

 לגשת צריך מתאחרת השעה. ממקומך קום}= "מוסף דאווענען גיין דארף'מ, שפעט

 כאחד ויהיה רגליו על זנוויל חיים' ר קם, דבר קרה לא וכאילו {,"מוסף" להתפלל

 מומחים רופאים יום הקדוש מחרתל הגיעו, הרופא של מסירתו פי על אמנם .האדם

 עצמו זנוויל חיים ‘כשר אולם, במחלה נדבקו אם ,הצבור את לבדוק ,לכותהמ מטעם

 הרופא התנצל ואז, בסיס להם אין הרופא שדברי ראו, ושלם בריא לפניהם הופיע

, אברים אברים אדם יחתכו אם אף, זהק" צדי" אצל כי: ואמר והתבטא, בושה מרוב

 .זו עובדה אחר שנה כעשרים עוד חי זנוויל חיים ‘ר ואכן. להחיותו בכחו

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים, לרחם עלינו ועל פליטתנו, ולמנע  

  בנו יקויים ו, ומעל כל עמו בית ישראלמשחית ומגפה מעלינו 

מקרבך",  מחלה  והסרתי מימיך  ואת לחמך  את  "וברך  ההבטחה

  ונוושע , מעליא ונהורא גופא  בבריות ישראל בית כל יתברכו ו

 .אמן, במהרה בימינו עולמים בתשועת
 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 



 
 



 
 



 
  



 
 



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 
 



 
 



 
  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

                                        



 
 

 



 
 

 


