
אכילה לפני קידוש והבדלה

ויקדש  השביעי  יום  את  אלוקים  "ויברך  השבת:  קדושת  את  כוללת  בראשית  פרשת 

אותו". קדושת השבת מזכירה את מצוות הקידוש וההבדלה שאנו עורכים מידי שבוע.

לדעת הרמב"ם )עשה קנה; הלכות שבת, פרק כט, הלכה א(, הן הקידוש של ליל שבת 

והן הבדלה של מוצאי שבת הם מצוות מן התורה, כפי שהוא לומד מהפסוק "זכור את 

יום השבת לקדשו". הרמב"ם מבין שקידוש והבדלה הן שני חלקים של יחידה אחת – 

מן  יום השבת. לדעת אחרים, אמנם קידוש הוא מצווה  וסוגרת את  מסגרת שפותחת 

התורה, אך הבדלה היא מצווה דרבנן בלבד.

מדוע  ולהבדלה.  לקידוש  קודם  ושתייה  אכילה  של  השכיחה  בשאלה  נדון  זה  במאמר 

אסור לאכול קודם קידוש? האם יש הבדלים בין קידוש של ליל שבת לבין קידוש היום? 

כיצד אדם ינהג כשהוא צריך לאכול קודם תפילת שחרית של שבת? והאם מותר לאכול 

ולשתות לפני הבדלה? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

לאכול לפני קיום מצוות

בכמה מקומות אנו מוצאים איסור אכילה לפני קיום מצוות.

במשנה נאמר: "לא ישב אדם לפני ַהַּסָּפר סמוך למנחה עד שיתפלל, לא יכנס אדם למרחץ 

ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין" )שבת א, ב(. יסוד האיסור, כמו שביאר הרע"ב, הוא 

מפני חשש שמא יימשך אדם בסעודתו )ובשאר פעולות המנויות במשנה(, ומפני חשש 

זה גזרו חז"ל שלא יאכל אדם סעודה עד שיתפלל תפילת המנחה.

הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך )או"ח סימן רלב, סעיף ב(, ומבואר בה שהאיסור מתחיל 

ולא לאכול אפילו  ולא לדין  ולא לבורסקי  יכנס למרחץ  "ולא  אפילו קודם זמן התפילה: 

סעודה קטנה סמוך למנחה גדולה". כך גם נפסק בהקשר של מצוות קריאת שמע של 

ערבית )שם, סימן רלה, סעיף ב(: "אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת 

שמע של ערבית".

 פרשת בראשית תש"פ

מאמר השבוע עוסק באכילה קודם קידוש והבדלה. מדוע אסור אפילו לטעום קודם 

קידוש? האם יש הבדל בין קידוש הלילה לבין קידוש היום? מה הדין באכילה קודם 

בין גברים לנשים? ומה דינן של אכילה ושתייה קודם  התפילה, והאם יש בכך הבדל 

הבדלה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.

480

וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קורא יקר,

לדעת בית הלל, לפיה אדם מקיים מצוות 
פרו ורבו על-ידי הולדת בן ובת, נלמדת 
הגדרת המצווה ממעשה בראשית: כמו 
שהקב"ה ברא את האדם זכר ונקבה, כך 
בזה  ורק  ונקבה,  זכר  להוליד  האדם  על 

הוא מקיים את מצוותו.

מכאן למדנו פן חשוב של חובת האדם 
המידות  מן  לבד  לבוראו.  להידמות 
הוא  "מה   – הקב"ה  מדרכי  הנלמדות 
רחום, אף אתה הוי רחום; מה הוא חנון, 
אף אתה הוי חנון" – על האדם להידמות 
בורא,  הוא  "מה  בורא.  בהיותו  להקב"ה 

אף אתה הוי בורא".

לימות החול קובע אפוא הכותב:  בנוגע 
בששת  מלאכה".  תעשה  ימים  "ששת 
ימי החול אנו מצווים על עשיית מלאכה, 
מהותן  הקב"ה.  של  עשייתו  דוגמת 
בריאה  מעשה  היא  שבת  מלאכות  של 

ויצירה. 

על האדם, שנברא בצלם אלקים, מוטל 
הקב"ה  עם  שותף  להיות  התפקיד 

במעשה בראשית – להיות בורא.

חג הסוכות הרי הוא חג האסיף, שבו אנו 
אוספים לתוך ביתנו את תבואת השנה, 
מיד  הרוחני.  במובן  ואף  הגשמי  במובן 
לאחר הסוכות, מתחילים חודשי החורף, 
חודשי   – והמלאכה  העבודה  חודשי 
תקופה,  לאותה  כהקדמה  הבריאה. 
בראשית  ספר  בקריאת  אנו  פותחים 
על-ידי  העולם  בריאת  את  הן  הכולל 
הקב"ה והן את בריאת עם ישראל על-

ידי האבות. 

של  דרך  באותה  ללכת  שנזכה  הלוואי 
כשאנו  הקב"ה,  עם  ושותפות  בריאה 
חז"ל:  שאלת  את  עצמנו  את  שואלים 

"מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי".

מאחלים לכל קורא חורף בריא ופורה!
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גם בנוגע לשאר מצוות קיים איסור אכילה קודם קיום המצווה. 

ד'  מצוות  קיום  לפני  לאכול  לאדם  שאסור  קובעת  הגמרא 

ב(: "אסור  )תרנב,  נפסק בשולחן ערוך  וכך  לח, א(  )סוכה  מינים 

למצוות  בנוגע  אף  נפסקה  זו  הלכה  שיטלנו".  קודם  לאכול 

אדם  כל  "יזהר  ב(:  )תלא,  ערוך  בשולחן  כמבואר  חמץ,  בדיקת 

)ס"ק  ברורה  המשנה  יאכל".  ולא  מלאכה  בשום  יתחיל  שלא 

דלמא  אסור,  הזמן  שקודם  שעה  חצי  "ואפילו  לבאר:  הוסיף  ה( 

)סימן  ברמ"א  מוצאים  אנו  מגילה  בהלכות  גם  לאמשוכי".  אתי 

אפילו  המגילה,  קריאת  שישמע  קודם  לאכול  ש"אסור  תרצב( 

עליו". קשה  התענית 

מבואר אפוא שאסרו חכמים לאכול לפני כל מצווה שיש זמן מוגבל 

לקיומה, שמא ישקע בסעודתו ויחמיץ את קיומה. במאמר קודם 

עסקנו בעניין זה לעניין מצוות תקיעת השופר של ראש השנה. אך 

כפי שנראה, הלכת אכילת קודם קידוש חורגת מהכללים הרגילים 

של אכילה קודם לקיום מצוות.

אכילה קודם קידוש

בעוד שהאיסור לאכול קודם לקיום מצוות מוגבל לאכילת סעודה, 

לאכילה  בנוגע  בלבד,  אחרים  ומאכלים  פירות  לאכול  איסור  ואין 

קידוש  קודם  כלום  לטעום  שאסור  מוצאים  אנו  קידוש  קודם 

)פסחים קה, ב(. השולחן ערוך )אורח חיים רעא, ד( פוסק שאפילו 

שתיית מים אסורה לפני קידוש, כפי שעולה מדביר הגמרא.

הסיבה לחומרת האיסור היא בלשון חז"ל ששבת "קובעת" – כפי 

שחשיבותו של יום השבת "קובעת" לעניין תרומות ומעשרות, כך 

היא "קובעת" לעניין קידוש. האכילה והשתייה של שבת שונים, 

ואין לאכול אפוא קודם לקידוש )כפי שמרמז הגר"א בביאורו(.

איסור אכילה קודם קידוש נאמר אף לעניין נשים )שאף הן חייבות 

לילדים  מותר  אך  השבת(,  ביום  קידוש  לעניין  להלן  עי'  בקידוש; 

מתחת לגין בר- ובת-מצווה לאכול קודש קידוש )עי' חיי אדם סו, 

י; משנה ברורה רסט, א(.

את  עצמו  על  מקבל  אדם  כאשר  מתחיל  האכילה  שאיסור  כיון 

השבת )או בשקיעה למי שלא קיבל על עצמו שבת מוקדם(, על 

להתנות  הנרות  הדלקת  לאחר  לשתות  צריכה  או  שרוצה  אישה 

בשעת ההדלקה שהיא אינה מקבלת שבת עם ההדלקה )עי' דעת 

תורה רעא, ד(.

אכילה קודם לקידוש ביום )קידושא רבא(

כמו בליל שבת, גם בקידושא רבא )של יום השבת( אסור לאכול כל 

דבר קודם לקידוש. ואולם, חשוב לציין לעניין זה שחובת הקידוש 

ביום השבת אינה חלה עד לאחר תפילת שחרית, שכן אין קידוש 

אסור  לתפילה  וקודם  מזונות(,  או  פת  )של  סעודה  במקום  אלא 

שהחומר  מכאן  חלה.  אינה  הקידוש  שחובת  כך  סעודה,  לאכול 

המיוחד של אכילה קודם קידוש אינו תקף אלא לאחר התפילה, 

כאשר חלה חובת קידוש.

יש  אך  שחרית,  תפילת  קודם  אכילה  על  כללי  איסור  אמנם  יש 

מותר  למשל,  התפילה.  קודם  לאכול  לאדם  מותר  שבהם  מקרים 

 – וכדומה  קפה  לשתות  מותר  וכן  התפילה,  קודם  מים  לשתות 

התפילה  לעבודת  וערני  מוכן  להיות  לאדם  שיסייעו  משקאות 

אין  עקרוני  שבאופן  כותב  כב,  ס"ק  פט,  סימן  ברורה,  )המשנה 

וסוכה, אך הוא מציין שהמנהג הנפוץ הוא  להתיר אלא ללא חלב 

כותבים  פוסקים  בשאר  וכן  כג  פט,  השולחן  בערוך  בכך;  להקל 

חובת  כאשר  התפילה,  קודם  באכילה  שמדובר  כיון  בזה(.  להקל 

קידוש טרם חלה, הדבר מותר גם בשבת.

התפילה,  קודם  ולשתות  לאכול  מותר  חלש  או  שחולה  למי  גם 

עולה  כאן  אולם,  ותפקוד תקין.  בריאות  לצורך  נחוץ  ככל שהדבר 

שמא  התפילה,  קודם  סעודה  לאכול  לו  שמותר  כיון  השאלה: 

מתחייב בכך בחובת קידוש, ושוב אסור לו לאכול קודם קידוש?

המשנה ברורה )ביאור הלכה, סימן רפט( פוסק לעניין זה שפשוט 

הדבר שאדם כזה חייב בקידוש גם קודם התפילה, ולפי זה אסור 

לאחר  רגיל  אדם  של  כדינו  תפילה,  קודם  מים  לשתות  אפילו  לו 

התפילה )עי' נשמת אברהם, חלק א, עמ' נד(.

הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, אורח חיים ח"ב, סימן 

כח, בסוף התשובה( מציע שחובת הקידוש )דרבנן( אינה חלה אלא 

לאחר התפילה, אפילו לאדם חולה ותשוש, אך הוא מסיים ש"כבר 

הורה זקן" ויש לקיים את הוראת המשנה ברורה. בתשובה נוספת 

או פת  כו( הוא מוסיף שאם אדם צריך לאכול פת  ב, סימן  )חלק 

הבאה בכיסנין )עוגות וכדומה( עליו לקדש תחילה )כפסק המשנה 

ברורה(, אך אם די לו במאכלים אחרים אין לו לקדש, והוא רשאי 

לאכול לפני התפילה בלי קידוש.

קידוש לנשים

הרמב"ן פוסק שנשים חייבות בתפילה כמו גברים )השגות לספר 

לנשים  שאסור  נראה  מכאן  ד(.  קו,  ברורה  משנה  עי'  ה;  המצוות 

לאכול קודם התפילה, כמו גברים. ואולם, מובא בשם הרב שלמה 

זלמן אויערבך זצ"ל שמותר לבנות המתפללות בבית הספר לאכול 

קודם התפילה, משום שהתפילה בבית הספר מהווה חלק מחינוכן, 



Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 3

ובנסיבות אלו ניתן לסמוך על דעת הרמב"ם והשולחן ערוך לפיה 

די בתפילה קצרה כדי לקיים את עיקר חובת התפילה )הליכות בת 

ישראל ב, י(.

ילדה צריכות לאכול קודם התפילה, עליהן  או  מכאן שאם אישה 

קודם להתפלל תפילה קצרה שיש בה את שלשת חלקי התפילה 

הבסיסיים – שבח, בקשה, והודאה – המקיימים את חובת התפילה 

רוב  אצל  המנהג  שכן  כתב  ב  קו,  אברהם  )במגן  הרמב"ם  לדעת 

הנשים(. אולם, כשהיא עושה כן בשבת היא תתחייב אפוא בחובת 

קידוש )פרי מדגים, אשל אברהם רפט, ד(, כך ששוב יהיה אסור לה 

לאכול קודם קידוש )עי' שמירת שבת כהלכתה נב, יג(.

אינה  קידוש  חובת  נשואות,  לנשים  שבנוגע  פוסקים  יש  מנגד, 

חלה עד זמן הסעודה עבור בעליהן, דהיינו לאחר תפילת שחרית 

בבית הכנסת; כן פסק הרב משה פיינשטיין )שו"ת אגרות משה, 

לאכול לאחר תפילת  להן  ד, קא(. מכאן שיהיה מותר  חיים  אורח 

עצמן, בתנאי שטרם התפללו בבית הכנסת. הרב פיינשטיין מדגיש 

שהוראה זו לא תחול לאחר זמן התפילה בבית הכנסת, וכן לא תחול 

על אישה פנויה.

אחרים לא הסכימו להוראה זו )עי' שמירת שבת כהלכתה פרק נב, 

הערה מו(, והמנהג הרווח הוא שגם נשים נשואות שכבר התפללו 

נמנעות מלאכול קודם קידוש.

אכילה קודם הבדלה

בעוד  הבדלה.  לבין  קידוש  בין  מבחינה  א(  קה,  )פסחים  הגמרא 

שהאוכל מבעוד יום בששי חייב להפסיד את סעודתו כדי לקדש 

עם כניסת השבת, אין הדבר כן בנוגע למי שהוכל עם צאת השבת: 

מותר להמשיך לאכול את הסעודה )סעודה שלישית(, ואין חובה 

להפסיק כדי להבדיל. מנגד, אסור למי שאינו נמצא באמצע סעודה 

להתחיל לאכול לאחר השקיעה בסוף השבת.

יש לציין שהלכה זו, המתירה להמשיך באכילת סעודה גם לאחר 

ערוך  )עי'  פת  סעודת  שאוכל  למי  דווקא  נאמרה  השבת,  צאת 

השולחן רצט, ה, וכן פוסקים אחרים, שהורו שאין להקל בסעודת 

מזונות בלבד(.

ולדאוג  השקיעה,  לאחר  באכילה  מלהתחיל  להיזהר  יש  כאמור 

אדם  כאשר  זו.  לשעה  קודם  השלישית  הסעודה  את  להתחיל 

מאחר את השעה, פסק המשנה ברורה )רצט, א( שניתן להקל עד 

תם.  רבנו  של  חישובו  על-פי  הכוכבים,  לצאת  קודם  שעה  לחצי 

תמה  ו(  אות  סט,  סימן  ד,  חלק  חיים  )אורח  משה  אגרות  בשו"ת 

של  הכוכבים  צאת  לאחר  הסעודה  בהתחלת  מדובר  שכן  כך,  על 

הגר"א והגאונים. החזון איש )דינים והנהגות י, יג( החמיר בהתחלת 

)פרק  כהלכתה  ציין בשמירת שבת  וכן  הסעודה לאחר השקיעה, 

נב, הערה יז( בשם כמה שיטות.

אבחנה נוספת בין קידוש לבין הבדלה נאמרה בנוגע לשתיית מים: 

אסור לשתות אפילו מים קודם קידוש, ואילו בנוגע להבדלה מותר 

לשתות מים קודם הבדלה. כן נפסק בשולחן ערוך )רצט, א(, אם 

שיש שנזהרו מכך.

ולהבדיל  להשלים  ראשי  שבת  במוצאי  להבדיל  יכול  שאינו  מי 

יצום עד ליום שלישי,  עד ליום שלישי. אין כמובן ציפייה שאדם 

אך כתב המשנה ברורה )רצו, כא( שיש להימנע מאכילה ושתייה 

)למעט מים( עד לחצות של יום ראשון, כפי שפסק בשולחן ערוך. 

כשהדבר קשה, או כאשר הוא יודע שבכל אופן לא יספיק להבדיל 

יום ראשון, מותר לאכול מיד לאחר תפילת ערבית  עד חצות של 

ואמירת "אתה חוננתנו".

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

גבאי שהטעה את הקונה במכירת מפטיר וגרם שיקנה במחיר גבוה

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

אדם שיש לו שונאים בביכ"נ ביקש מהגבאי שיקנה עבורו מפטיר בכל מחיר היות והוא לא יהיה בזמן המכירה , הגבאי עידכן את הקהל 

שהנ"ל ביקש .. ואז העלו את המחיר לסכום הרבה יותר גבוה מהרגיל באותו מקום , האיש עלה למפטיר .. האם יכול לעשות התרת נדרים 

ולתת מה שרגילים כל הזמן ?
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שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שלום וברכה,

במכירת מצוות שהעלו את המחיר ללא כוונה לקנות, יש בזה איסור גנבת דעת. ולכן גבאי שנשלח לקנות את העלייה ביושר, והגבאי 

שינה ומכרה שלא ביושר, בטלה שליחותו, וקניית העליה בטלה. והעולה אינו חייב לשלם כפי המחיר שהכריז הגבאי. וטוב שישלם מחיר 

שמקובל לקנות בכל שנה במקום זה. ויתכן שאת שאר המחיר יצטרך לשלם הגבאי מכיסו.

בהצלחה.

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

בשו"ת יוסף אומץ להגאון החיד"א נשאל לגבי גבאי שיודע באדם פלוני שרוצה לקנות מצווה מסוימת, ומתכנן עם המתפללים שיוסיפו 

במחיר, ובאם הלה לא יעלה והעליה תשאר אצלם, יצטרכו לשלם חצי מהמחיר שהכריזו. וכתב ע"ז החיד"א שאסור לעשות כן  משום 

גנבת דעת. והוסיף החיד"א שעל גבאי כזה אמרו חז"ל ופקדתי על כל לוחציו - אלו גבאי צדקה. וכל מין לחץ אסור. וראה מהרש"א סוכה 

כט ע"ב על פרנסים הפוסקים צדקה ברבי ואין בכוונתם לתת את הצדקה, אלא שרוצים שאחרים ייתנו.

הרי לנו שהגבהת מחיר ללא כוונה לשלם יש בזה איסור גנבת דעת.

וגבאי נשלח לקנות עלייה והערים עם המתפללים והוסיפו במחיר בצורה של גנבת דעת, בטלה שליחותו של הגבאי, כדין שליח שקלקל, 

שבטלה שליחותו, משום שלתקוני שדרתיך ולא לעיוותי, וכמבואר בשו"ע חו"מ סימן קפג סעיף ה שליח שנשלח לקנות חיטים ושינה 

השליח וקנה שעורים, אם היה הפסד בשינוי השליחות ההפסד על השליח, ואם היה רווח, הרווח למשלח. ולכן גבאי שמכר בצורה של 

גנבת דעת יש בזה שינוי לגריעותא של המשלח, ובטלה השליחות. ולכן אין העליה נקנתה עבור העולה, ומה שקיבל את העלייה נחשב 

ויתכן שהגבאי ששינה מהשליחות יצטרך  שקיבל אותה ללא קנייה. אך מן הראוי שישלם לפחות את המחיר שנהוג לשלם כל שנה. 

לשלם על הגבהת מחיר העליה - כדין שליח ששינה וקנה שעורים והיה הפסד שהשליח נושא בהפסד.

תנאי בהדלקת נרות כאשר מדליקים לפני הזמן

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

אדם שמתגורר לבדו בבית וצריך להדליק נרות שבת בביתו ואח"כ יוצא לעבודתו כמשגיח כשרות ונדרש לעשות מלאכות, כיצד ינהג, א( 

לגבי ההדלקה בביתו, ב( עם ברכה או בלי, ג( עבודות הנעשות במסגרת עבודתו בסמיכות לשבת

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שלום וברכה

ראשית יש לדון היכן מקום ההדלקה בשבילו... אם הוא סועד במקום שבו הוא משגיח, משום שחלק מעבודתו להיות שם באותה 

שעה, יש לומר שעליו להדליק שם כיון ששם הוא מקום אכילתו. אמנם אם הוא חוזר לביתו לאכול אכן יש כאן בעיה, ובזה, אם יש 

זמן להדליק בזמן המיועד להדלקה ועל תנאי שאינו מקבל שבת, ניתן לסמוך בדיעבד כזה על השיטות שמועיל תנאי כזה, אבל אם 

אינו יכול להדליק בזמן אלא צריך להקדים מעט ]כמובן לא לפני פלג המנחה שזה ודאי לא מועיל[, זה כבר בעיה קצת, כיון שבהדלקת 

ולא מקיימים בה את המצוה אא”כ מקבל את  ניכר שההדלקה נעשית לשבת  הנר נאמרה הלכה שכאשר מדליקים לפני הזמן לא 

השבת בהדלקה זו, כמבואר בשו”ע סי’ רסג סעי’ ד. ולכן למשל אשה שרוצה לנסוע לפני שבת להורים וחוזרים לישון בבית והיא רוצה 

להדליק בבית וכדומה, ומחמת כן היא רוצה לעשות תנאי בהדלקה ]דבר שמועיל בדיעבד שאינה רוצה לקבל שבת[ אם מחמת כן 

היא מקבלת שבת מוקדם, זו שאלה אם זה מועיל. אמנם יש לצדד שבזמנינו הדין קל יותר כיון שלא רגילים להדליק נר סתם למאור 
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וניכר שזה לצורך שבת, וכן כתב בשו”ת קנין תורה ח”ד סי’ כה, אבל קשה לומר בזה הגדרה ברורה. לכן מי שאינו מקבל שבת בהדלקה 

40 דק’ לפני השקיעה  ישתדל מאוד להדליק בזמן המיועד לכך. שמעתי לת”ח אחד שרצה לחדש שאפילו מנהג ירושלים להדליק 

ניכר, ואם באותו מקום זה הוא הזמן הרגיל להדלקה זה  לי, כיון שהרעיון הוא שיהיה  זו, אבל זה אינו נראה  יהיה בעיה לפי הלכה 

בהחלט ניכר די הצורך. ומכל מקום אם יש בזה ממש צורך מצוה, כמו במקרה שלך או באשה שצריכה לנסוע לטבילה בריחוק המקום, 

ניתן לסמוך על סברת הקנין תורה.

ברכה והצלחה בכל!

תרומת כליה כשההורים מתנגדים

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

אני רוצה לתרום כליה דרך ארגון מתנת חיים, כששמעו מזה הורי אסרו זאת עלי בכל מכל, ושאלותי הן: א. מי שסיפק בידו, חייב לתרום 

כליה? או שיכול לתרום, ואולי רק "מותר" לו לתרום ותו לא. ב. אם ההורים מתנגדים מחוייב לשמוע בקולם? ג. האם בכל מצב עדיף לא 

לצער אותם ולהמנע מן התרומה הזו? יש לציין שעברתי כבר את גיל שלושים, נשוי עם ילדים, ולכל הפחות לא נחשב סמוך על שולחנם 

אם זה משנה. תודה רבה!

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שלום וברכה

הוראת כל גדולי ישראל בלי יוצא מן הכלל שאין חיוב לתרום כליה, ומ"מ ברור שמותר ומצוה גדולה היא לתרום, והעושה כן מקיים חסד 

שאין כמותו ומציל נפש מישראל.

במה  להורים  לשמוע  חיוב  שאין  הסוברים  דעת  יש  ראשית   .1 סיבות:  ומשתי  זה,  בענין  ההורים  בקול  לשמוע  חיוב  שאין  מסתבר 

שאינו נוגע אליהם כלל אלא לחיי הבן בלבד, כפי שיבואר במקורות. 2. לכאורה כיון שיש כאן מצוה גדולה, הדין בזה כמי שאומר לבנו 

שלא יקיים מצוה שאין לו רשות, כיון שאתה והוא חייבים בכבודי, ואף שאינה מצוה מחוייבת אלא מצוה קיומית, מסתבר שהדין 

בזה שווה.

ומכל מקום בשאלה כה משמעותית ומורכבת, הייתי מציע לך לשאול אדם גדול בתורה. תפנה לרב הבר מאירגון מתנת חיים שיסדר לך 

פגישה עם רב גדול בתורה, הוא יעשה זאת.

בהצלחה רבה ותזכה למצוות.

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

למעשה נראה שנחלקו בכך הפוסקים לגבי דבר שאינו נוגע להורים אלא לבן: בשו”ת מהרי”ק סי’ קסו כתב, שאם הבן רוצה לישא אשה 

מסוימת ואביו מתנגד לכך, הוא אינו חייב לשמוע בקולו, משום שבעצם ענין זה אינו נוגע להורים, והובא ברמ”א סי’ רמ סעי’ כה. אולם 

בחוות יאיר סי’ ריד והובא בפתחי תשובה שם, דן באדם שאמו ביקשה ממנו לפני מותה שלא ישכיר את דירתו לשון אדם, ויושב שם 

תלמיד חכם זקן, האם הוא מחוייב לפנותו משם, ולאחר שדן בזה האם כבוד התורה גובר על כבוד ההורים, מסקנתו שעל הבן לשמוע 

בקול אמו, כיון שאין שום חיוב לאדם להשכיר ביתו לתלמיד חכם. הרי שאף שהאם כבר נפטרה ואין לה בזה שום ענין וגם לא תדע לעולם 

שהבן לא שמע בקולה וכו’, יש חיוב לקיים בקשתה. כמו כן יש שטענו שגם המהרי”ק מודה לדינו של החוות יאיר, ולא אמר דבריו אלא 

בנדונו שהבן מחוייב לישא אשה משום מצות פריה ורביה. אמנם מהנימוקים שכתב המהרי”ק נראה לא כך, הוא כתב, שכיון שכיבוד אב 

הוא משל אב ולא משל בן, לא צריך הבן להפסיד אשה ההוגנת לו בגלל בקשת האב, ולא נראה שטעמו מחמת המצוה שיש בנישואין, 

ואם כן לפי דברי הרמ”א שפסק כדבריו נראה שאכן מחלוקת יש בדבר והמיקל יש לו על מי לסמוך. אולם כל דבר שהוא לתועלת ההורים 



Din.org.il :6הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

ועל הבן זו רק טירחה ולא הפסד ממש, אין חולק שעל הבן לטרוח בכבוד ההורים. וכמובן, המחמיר במצוה דאורייתא כזו כדעת החוות 

יאיר שכרו שמור לו לנצח.

עניית אמן באמצע הלימוד בבית הכנסת

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

אדם הלומד תורה במקום בו מתפללים, האם חייב להפסיק בלימוד ולענות אמן, אמן יהא רבה, קדושה, לענות לברכות העולה לתורה, 

לעמוד לספר תורה שיוצא מההיכל לבימה ? או שבגלל שזה מפריע לו ללימוד יכל להמשיך ללמוד ברצף ? תודה רבה!

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

1. במקרה שנמצא בחדר אחר, משמעות הפוסקים שאין חיוב לענות אחריהם, על ברכותיהם או לומר קדיש וקדושה, ובפרט אם הוא 

באמצע הלימוד. אם כי יודעני שגדולי ישראל הקפידו לענות על “אמן יהא שמיה רבא” גם באמצע לימוד של רבים כשהייתי נוכח בשיעור 

כזה שהיה בבית סמוך לבית כנסת ובבית כנסת התפללו, אך לא הקפידו על שאר אמירת אמנים[.

2. במקרה שנמצאים באותו חדר, אם המקום מיועד ללימוד ונכנסו שם אנשים ועשו מנין, נראה שיש לסמוך על דעות הפוסקים שאין 

חיוב לענות, כיון שמלכתחילה נכנס למקום שלא תהיה לו הפרעה באמצע הלימוד, והם עושים שלא כדין שמפריעים לו באמצע הלימוד 

בזמן שלא מיועד ללימוד.

אך אם המקום מיועד ללימוד ולתפילה, אם הדבר לא יגרום להפרעה משמעותית בלימוד יש להקפיד לענות ]ומכל מקום אם מחמת 

טירדת העיון לא ענית על כל הברכות אין בזה איסור[, ואם זה מפריע לא חייבים לענות, ואם זה לימוד בציבור ועל ידי כך יגרם ביטול תורה 

על ידי הפסק בזה, המיקל שלא לענות יש לו על מי לסמוך.

3. ודאי יש לעמוד בפני ספר תורה, שאם לא כן הוא בזיון. וכן הדין גם כשתלמיד חכם היה נכנס שהיו כולם קמים לכבודו בבית המדרש 

כמובא בגמרא בקידושין.

שאלה:

תשובה:

מקורות:

שאלה:

תשובה:

מקורות:

עי’ אשל אברהם )מבוטשאטש, סי’ רטו( שבאמצע הלימוד אם לא ענה אמן מחמת טירדתו נראה שאין בזה עוון, ובפתחי תשובה )או”ח 

סי’ קכד( הביא משו”ת דברי דוד )סי’ מא( שיש חילוק בין קדושה שחייב לענות עם הציבור, לבין אמן וברוך הוא וברוך שמו שאינו חייב, 

ובשערים המצויינים בהלכה )סי’ כ סק”א( הביא שהכרעת כמה מהפוסקים שאין צריך לענות אף לא לקדושה, ולעומת זאת בכף החיים 

)סי’ צ ס”ק קטו( ושו”ת עמק תשובה )ח”א סי’ א( כתבו שיש חיוב לענות אף לאמן של קדיש ושאר ברכות וכל שכן אמן יהא שמיה רבא, 

וקדושה, וכן דעת הגר”ח קנייבסקי )נוטרי אמן ח”ב עמ’ קסו(, ומכל מקום בעמק תשובה חילק בין לימוד ביחיד ללימוד ברבים שאין להם 

להפסיק.

ואמנם הגרש”ז אויערבאך )הליכות שלמה פ”ט ס”ו( ובשו”ת שבט הלוי )ח”ט סי’ מג( הכריעו שאם הדבר מהווה ביטול תורה שמפסיק כל 

פעם ואינו יכול ללמוד כהוגן, אין חיוב לענות על אף אמן, ואפילו אמן יה”ש רבא, אך קדושה כיון שנראה כמי שאינו מצטרף עם הציבור 

יש לו לענות, וכן נראה דעת האגרות משה )או”ח ח”ג סי’ פט( שיש לענות על י”ג מידות שאומרים בציבור.

יש  וברכו  שקדושה  אומרים  ויש  וכד’,  וברכו  לקדושה  לא  אף  לענות  חיוב  שאין  אומרים  יש  הפוסקים,  בין  דיעות  ג’  בזה  מצינו 

יצא  כבר  שאם אדם  ונראה  הברכות,  כל  על  לענות  שצריך  שכתבו  ויש  חיוב,  אין  קדיש  או  הברכות  על  אמן  אך  לענות,  חיוב 

דבר  לאמירת  לימודו  באמצע  לענות  מחויב  אינו  מאוחר,  במנין  להתפלל  ובדעתו  התפילה,  לפני  שעומד  או  תפילה,  חובת  ידי 

שבקדושה.


