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מאכלי חלב בשבועות: למה ואיך?
בדומה לשאר ימים טובים, אף בחג השבועות ישנה מצוות שמחה )או"ח תקכט, ג(. הגמרא אפילו 

קובעת )פסחים סח, ב( בניגוד לשאר ימים טובים, בהם נחלקו הדעות אם היום צריך להיות "כולו 

לה'" או "חצי לכם", בנוגע לעצרת )שבועות( כולם מודים שצריכים שיהיה היום גם 'לכם'. 

הדרך הבסיסית ביותר שבה אנו מבטאים את ה'לכם' של חג השבועות היא על-ידי מאכל ומשתה. 

סעודת יום-טוב הקלאסית מורכבת מבשר ויין )עי' ביאור הלכה, סימן תקמה, ד"ה ואם(, שנחשבים 

בייחוד מאכלים של שמחה. אולם, בשבועות רבים נוהגים לגוון את התפריט במאכלי חלב; אכילת 

מאכלי חלב מהווה מנהג שמובא על-ידי פוסקי הלכה רבים, ורוב ככל ישראל מקפידים על כך. 

כלל  ובדרך  בשר,  סעודת  אכילת  של  האפשרות  את  מאתנו  מונע  אינו  חלב  מאכלי  אכילת  מנהג 

מקיימים את שניהם: שמחת בשר, ומנהג מאכלי חלב. אולם, השילוב של שני סוגי המאכלים מחייב 

נקיטת אמצעי זהירות כדי לוודא שהשניים לא יתערבבו.

במאמר הזה נדון בעניין אכילת מאכלי חלב בחג השבועות, ונכלול בו שני דיונים: למה נוהגים לאכול 

השאלות  שתי  שנראה,  )כפי  בשר  סעודת  אכילת  עם  בשילוב  כן  לעשות  ראוי  ואיך  חלב,  מאכלי 

קשורות( בלי להיכשל במכשולים הלכתיים. 

מאכלי חלב: זכר לשתי הלחם
פוסקים  על-ידי  לכך  שניתנה  מרכזית  סיבה  שבועות.  חלב  מאכלי  לאכול  ישראל  מנהג  כאמור, 

קדומים היא כדי לעשות זכר קונקרטי לקרבן 'שתי הלחם' שמובא בשבועות.

זכר זה נעשה על-ידי שמתחילים את הסעודה עם מאכלי חלב, ובאמצע הסעודה מחליפים למאכלי 

)ונהייתה  חלבי  מאכל  עם  במגע  באה  השולחן  על  שנמצאת  הפת  שמא  חשש  שיש  כיון  בשר. 

חלבית(, יש חובה הלכתית לסלק את הלחם שנאכל בחלק הראשון של הסעודה, ולהביא ככר לחם 

אחר קודם שמתחילים באכילת מאכלי בשר )עי' שו"ע, יו"ד פט, ד(. לכן, סעודה המשלבת מאכלי 

חלב עם מאכלי בשר מצריכה בהכרח שני ככרות לחם, אחד לחלק החלבי של הסעודה ואחד לחלק 

הבשרי, ובכך מתקיים זכר ל'שתי הלחם' של שבועות )רמ"א, או"ח תצד, ג(.

לפי טעם זה, המנהג המקורי הוא לאכול מאכלי חלב ובשר באותה סעודה, שכן רק באופן זה יש 

חובה להשתמש בשני ככרות לחם שונים. הנוהגים לאכול סעודות נפרדות, אחת של חלב ואחת של 

בשר, יקיימו את המנהג לפי שאר טעמיו, כפי שיבואר להלן. 

קוראים יקרים!

תורה  במתן  העוסקת  הפרשה  בפתיחת 

השלישי  "בחדש  נאמר:  א-ב(  יט,  )שמות 

הזה  ביום  מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת 

באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבאו מדבר 

סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר". 

ב',  לפסוק  בפירושו  הקדוש',  החיים  ה'אור 

מעלה כמה שאלות: 1. למה איחר המוקדם, 

פסוק  קודם  להקדים  לו  היה  זה  פסוק  כי 

עוד   .2 סיני"?  מדבר  "באו  שאמר  שלפניו 

"ויבואו מדבר סיני"  קשה הכפילות באומרו 

- והלא כבר אמר בכתוב שלפניו "באו מדבר 

סיני"? 3. עוד צריך לדעת למה הוצרך לומר 

כי  הדבר  הוא  מובן  הלא  במדבר",  "ויחנו 

במקום ביאתם חנו?

על שאלות אלו השיב ה'אור החיים הקדוש' 

שכוונת הכתוב הוא ללמדנו יסודות חשובים 

כוונת  "אכן  התורה:  לקבלת  בהקדמה 

הם  ענינים,  שלשה  להקדים  הוא  הכתוב 

עקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם 

נתרצה ה' להנחילם נחלת שדי היא תורתינו 

הנעימה". התורה באה ללמד אותנו שלשה 

תנאים הנצרכים כדי לזכות בתורה. וכך הולך 

ומבאר את שלשת התנאים. 

התנאי הראשון הוא "התגברות והתאמצות 

עשב  הוא  העצלות  "כי  התורה":  בעסק 

כי כל מקום  ולזה תמצא  המפסיד השגתה, 

שיזכרנה ה' לתורה, ידקדקו לומר לשון חוזק 

ואומץ, עד גדר שימית עצמו עליה , דכתיב 

)במדבר יט, יד( "זאת התורה אדם כי ימות 

 חג השבועות תשע"ג

ישראל  במנהג  עוסקים  אנו  השבוע  במאמר  לטובה,  עלינו  הבא  השבועות  חג  לקראת 

יש  האם  חלב?  מאכלי  אכילת  של  למנהג  המקור  מניין  בשבועות.  חלב  מאכלי  לאכול 

ההפרדה  על  להקפיד  ראוי  איך  לכך?  המוצאים  השונים  למקורות  מעשיות  השלכות 

נעסוק  ועוד,  אלו,  בשאלות  החג?  לכבוד  הנאכלים  בשר  מאכלי  לבין  החלב  מאכלי  בין 

במאמר השבוע.
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יו"ד ח"א, סימן לח( מעיר שהאיסור לאכול סעודת בשר עם  הרב משה פיינשטיין )אגרות משה, 

לחם שנאכל בתוך סעודת חלב נאמר רק בפרוסות לחם שייתכן שבאו במגע עם מאכלי חלב. בניגוד 

לפרוסות לחם, בכיכר לחם גדול שהונח על השולחן ולא נפרס אין אנו חוששים שמא בא במגע עם 

מאכל חלב, ומותר להשתמש בו בסעודת בשר. למרות שאין חובה להחליף את הכיכר, מבאר הרב 

פיינשטיין שיש עדיין מנהג חסידות להחליפו, וייתכן שדי בכך להוות זכר ל'שתי הלחם'. 

כדי לוודא שישתמשו בכיכר לחם חדש לחלק הבשרי של הסעודה, יש שאופים במיוחד לחם חלבי, 

שכמובן חובה להסירו טרם ייפתח החלק הבשרי של הסעודה )משנה ברורה תצד, טז(. מי שאופה 

לחם חלבי חייב לעשות בו סימן מיוחד כדי שיוכר שהוא חלבי. הלכה זו נאמרה לאורך כל השנה, 

ונימוקה עמה כדי שלא יבוא אדם לאכול לחם חלבי בסעודה בשרית.

טעמים נוספים לאכילת מאכלי חלב
מצוות  בכל  ישראל  התחייבו  תורה  מתן  שבזמן  הוא  בשבועות  חלב  מאכלי  לאכילת  נוסף  טעם 

התורה. משום כן, כדי שיהיה מותר להם לאכול בשר היה עליהם לשחוט את הבהמות ולעבור את 

ההליך המסובך של הכשרת הבשר. כיון שהליך זה לוקח לא-מעט זמן, המאכלים היחידים שהיו 

זמינים לאכילה מיד לאחר מתן תורה היו מאכלי חלב. מצב עניינים זה מצוין על-ידי המנהג לאכול 

מאכלי חלב בשבועות )משנה ברורה תצד, יב(.

בספר 'שלמי תודה' )סימן ב( מציין סיבה נוספת למנהג בכך שהתורה ניתנה בשבת )עי' שבת פז, 

א(, ולכן ניתן לפרש את המנהג בכך שבשבת חל איסור על בישול, ולא הייתה אפוא אפשרות לבשל 

בשר )וכך לשוט את הבהמות(. מאכלי חלב בדרך כלל אינם מצריכים בישול ושאר מלאכות, ולכן 

אכילתם מציינת את המצב של השבת שבה ניתנה תורה.

שמים.  מלאכי  לבין  ישראל  עם  בין  ההבדל  את  להדגיש  כדי  היא  למנהג  הנתונה  נוספת  סיבה 

כאורחים על שולחנו של אברהם אבינו, שלשת המלאכים לא הקפידו להפריד בין בשר לבין חלב, 

כמו שמבואר בפסוק )"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר"(. המדרש מבאר שכתגובה לטיעון המלאכים 

שאין ישראל ראויים לקבלת התורה, ענה להם הקב"ה שהרי הם עצמם ירדו לשולחנו של אברהם, 

ולא הקפידו על דין התורה להפריד בשר וחלב )מדרש תהילים פרק ח(. 

במה שאנחנו מקפידים בדייקנות על הלכות הפרדת בשר וחלב, אנחנו מציינים אפוא את עובדת 

היותנו ראויים לקבל את התורה )באר היטב תצד, ח; משנה ברורה תצד, יב-יג(. 

באמת אנו מוצאים ב'חק יעקב' )תצד( שמביא בשם ה'כל בו' שיש מקלים בשבועות להמתין בין 

אכילת בשר לבין אכילת חלב פחות משאר ימות השנה )כלומר, פחות משש שעות(. ה'חק יעקב' 

זו, ומביא שלא הסכימו לכך שאר פוסקים. לפי הדברים הנ"ל, אכן ראוי דווקא  עצמו דוחה דעה 

בשבועות להקפיד ביותר על הלכות אלו, ולקיימם כדין.

בספר 'בית הלוי' )פרשת יתרו( מבאר עוד שהמלאכים לא ממש ערבבו בין בשר וחלב, אלא שלא 

הקפידו על ההלכות המסוימות הנוגעות לאכילת בשר אחרי אכילת מאכלי חלב. משום כן, התפשט 

המנהג לאכול בשבועות מאכלי חלב ולאחר מכן לאכול מאכלי בשר, שעל-ידי כך אנו מראים עד 

כמה אנו מקפידים על הלכות אלו )שלא כפי שעשו המלאכים(, וראויים אנו לקבל את התורה.

הסמליות של חלב
כמה טעמים נוספים ניתנו לאור הסמליות של חלב.

חלב נחשב סמל לטהרה, והלובן שבו סימן לניקיון רוחני. על-ידי אכילת מאכלי חלב אנו מזכירים את 

הקדושה והטהרה שאליהן זוכים ישראל בימי העומר, כהכנה לקבלת התורה )מגן אברהם תצד, ו(. 

בנוסף לכך, הגימטריא של 'חלב' היא ארבעים, נגד ארבעים יום שעלה משה למרום לקבל תורה, 

וכנגד המעלה העליונה שזכה אליה בהיותו בהר.

בנוסף לכך, אכילת מאכלי חלב מזכירה את הפסוק "דבש וחלב תחת לשונך" )שיר השירים ד, 

באהל", ודרשו ז"ל )ברכות סג, ב(, דאמר ריש 

לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא 

"זאת  שנאמר  עליה?  עצמו  שממית  במי 

התורה אדם כי ימות".

הזה,  בתנאי  ומאריך  ממשיך  החיים'  ה'אור 

שהוא הכרחי לקבלת התורה: אין אדם קונה 

ביגיעה שלא כדרך  את התורה אלא בעמל, 

הטבע. לכן ביאר הכתוב ואמר שנסעו ישראל 

אמר  זה  "וכנגד  סיני:  להר  ובאו  מרפידים, 

הכתוב ויסעו מרפידים, לא בא להודיע מקום 

שנסעו  לומר  אלא נתכוין  נסעו...  שממנו 

מבחינת רפיון ידים, כמו שמצינו שדרשו כן 

יז  )לעיל  ה, ב( בפסוק  )בכורות  ז"ל  רבותינו 

"ברפיון  ברפידים",  ישראל  עם  "וילחם  ח( 

והכינו  זו  מבחינה  נסעו  עתה  והן  ידים", 

והוא  ה',  בנועם  עצמם לעבוד עבודת משא 

אומרו ויבואו מדבר סיני".

בהמשך מבאר אור החיים את העניין השני 

השפלות  הוא  השני  "עניין  בפרשה:  הנרמז 

אלא  מתקיימין  תורה  דברי  אין  כי  והענווה, 

כמדבר  עצמו  ומשים  עצמו  שמשפיל  במי 

"ויחנו במדבר",  זה אמר  וכנגד  נד(,  )עירובין 

שהכל  כמדבר  וענווה,  שפלות  לשון  פירוש 

דורכים עליו". בנוסף על העמל וההתעצמות, 

אין אדם קונה דברי תורה אלא כשהוא מכונן 

במידת הענווה.

התנאי השלישי הוא אחדות האומה: "העניין 

התורה  את  לקנות  כהכנה  הנצרך  השלישי 

בלב  בהתחברות  חכמים  ייעוד  בחינת  הוא 

שעליהם  בבד,  בד  שיהיו  לא  ותמים,  שלם 

הבדים  אל  חרב  לו(  נ,  )ירמיה  הכתוב  אמר 

)תענית ז(, אלא יתוועדו יחד ויחדדו זה לזה, 

ויסבירו פנים זה לזה, וכנגד זה אמר "ויחן שם 

ישראל" לשון יחיד, שנעשו כולן יחד כאיש 

אחד, והן עתה הם ראויים לקבלת התורה".

למדנו אפוא שישנם שלשה תנאים הנצרכים 

הענווה,  והיגיעה,  העמל  התורה:  לקבלת 

והדיבוק חברים, כאיש אחד בלב אחד. מהו 

האחד  החוט   - כולם  אל  המשותף  המכנה 
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יא(, שנאמר על התורה )משנה ברורה תצד, יג(. 

הרב משה שטרנבוך )מועדים וזמנים ח, סימן שיט( מוסיף שקודם למתן תורה היה אסור לשתות 

חלב, כיון שנחשב החלב ל'אבר מן החי'. הרשות לשתות חלב ולאכול מאכלי חלב ניתנה רק בשעת 

מתן תורה.

הפרדה בין מאכלי חלב למאכלי בשר
סעודות שבועות מהוות הזדמנות טובה ליישם את דיני ההפרדה בין בשר לחלב. 

מי שנוהג לאכול מאכלי בשר וחלב באותה סעודה, חייב לנקוט בצעדים הבאים:

לאכול תחילה את מאכלי החלב, ורק לאחר מכן את מאכלי הבשר. הפיכת הסדר תאסור אכילת 

מאכלי חלב לאחר מאכלי בשר )יו"ד פט, ב(.

יש לפנות את השולחן לאחר סיום החלק החלבי של הסעודה, או לסלק את המפה )שם, ד(.

יש לשטוף )להדיח( את הפה במשקה מסוים )אפשר לשתות מים( וגם לאכול פת או מאכל שמנקה 

את הפה משאריות מאכלי החלב שאכל )שם, ב(

יש נוקטים שחובה לסיים את הסעודה ולברך ברכת המזון טרם אכילת מאכלי בשר, אך להלכה אין 

אנו נוקטים כן, ואין צורך לברך ברכת המזון טרם תחילת החלק הבשרי של הסעודה )משנה ברורה 

תצד, טז(. כיון שכך הלכה, אכן אין לברך ברכת המזון בין חלקי הסעודה, מחשש גרם 'ברכה שאינה 

צריכה'.

מעבר לכללים דלעיל, יש לוודא שידי הסועדים נקיות )שו"ע יו"ד פט, ב(. ב'פרי חדש' כתב שמי 

שמקפיד לאכול עם סכו"ם אינו חייב לשטוף את ידיו, הכל בהתאם לנסיבות. 

המתנת חצי שעה
הגהות  )עי'  בשר  מאכלי  לבין  חלב  מאכלי  אכילת  בין  שעה  חצי  המתנת  המצריכים  יש  לסיום, 

מיימוניות לרמב"ם, מאכלות אסורות ט, כח(. 

ב'שולחן ערוך' לא הזכיר חובת המתנה מעבר להדחת הפה, אבל ב'ברכי יוסף' )יו"ד פט, יג( הזכיר 

שנהוג להמתין "שעה אחת", ויש לכך מקור מפורש בדברי הזוה"ק )עי' כף החיים, או"ח קעג, ב(. לפי 

דבריו לכאורה יש להמתין שעה מלאה בין חלב לבשר.

יג( כתב שהכוונה ב'שעה אחת' אינה לשעה של ששים  יו"ד סימן  )ח"ד,  אולם, בשו"ת מהרש"ג 

דקות, אלא ל'תקופת זמן' בלבד. מכאן ביאר בספר 'מטה ראובן' )סימן קפו( את המנהג להמתין חצי 

שעה בין אכילת מאכלי חלב לבין אכילת בשר )עי' גם בקובץ מוריה, טבת תשנו, עמ' עט, בשם הרב 

שלמה זלמן אוירבך זצ"ל(.

לכן, מעיקר הדין אין חובה להמתין זמן כלשהו בין אכילת מאכלי חלב לבין אכילת בשר, ודי בהדחת 

הפה עם מים )או שאר שתייה( ואכילת פת או מאכל דומה. אולם, יש שמקפידים להמתין חצי שעה 

)גם לאחר הדחת הפה(, ומנהג טוב הוא לנוהגים בו.

עצרת לה' אלוקיך
שאין  בוודאי  היום,  של  חשוב  חלק  מהוות  ושתייה  אכילה  שאמנם  להדגיש  חשוב  נסיים,  טרם 

להשקיע את רובו ועיקרו של יום בכך, אלא כמו כן להקדיש את היום בתורה ובתפילה.

הגמרא עומדת על סתירת הפסוקים, שכן מצד אחד כתוב "עצרת לה' אלוקיך" ומנגד כתוב "עצרת 

תהיה לכם". הגמרא מסיקה מכאן שעצרת היא "חצי לכם, וחצי לה'" )פסחים סח, ב(. 

חוץ מהתענגות בשמחת היום, עלינו אפוא לתכנן היטב את ניצולן של שעות היום )והלילה( לתורה, 

מה עוד בחג השבועות שבו ניתנה תורה )עי' כף החיים תצד, ט(, מציינים את גדלות היום הן במאכליו 

המיוחדים, והן בלימוד תורה ועבודת ה'.

ויה"ר שנזכה כל אחד מאתנו לקבל את חלקו בתורה, כולנו כאיש אחד בלב אחד.

שכורך יחדיו את כל השלשה?

שלשת  כל  כי  היא  לכך  שהתשובה  דומה 

האדם  יכולת  אחד:  ביסוד  תלויים  התנאים 

"לצאת מתוך גדרי עצמו". 

של  חוקו  לחם  אינם  והעמל  ההתאמצות 

לאכול,  לנוח,  לאדם  לו  ונוח  טבעי  האדם. 

ולהתעסק בצורכי גופו, ולמעט בהתאמצות 

ויגיעה. כדי לעמול בתורה, על האדם להתגבר 

על נטיעותיו הטבעיות, "לצאת מתוך עצמו", 

שמעבר  רוחנית  ובתכלית  ה'  בצו  להתמקד 

לו. 

מטבעו,  לאדם.  טבעית  אינה  הענווה  כך 

האדם מתגאה בכל דבר טוב, ומבקש תהילה 

שאין  או  בו  שיש   - מעלה  כל  על  ותפארת 

עיני  כשאין  זה,  טבע  על  בהתגברות  רק  בו. 

יכול אדם לזכות  האדם נתונות כלפי עצמו, 

למידת הענווה. 

שכן  טבעי,  מצב  אינה  האחדות  גם  וכך 

מחברו,  שונה  אדם  כל  דברים  של  מטבעם 

אחד  וכל  ועיקר,  כלל  התאמה  ביניהם  ואין 

אמלוך".  "אנא  באמרו  שלו  לכיוון  מושך 

האחדות אפוא דורשת אף היא את ה"יציאה 

כדי  האחר,  ולקראת  עצמו"  גבולות  מתוך 

בלב  אחד  כאיש  להתאחד,  כולם  שיוכלו 

אחד.

יסוד זה הוא אף התנאי הגדול לקבל תורה. 

שיצא  הם  עניינה  ויסוד  התורה  מגמת  כל 

של  לרשותו  וייכנס  עצמו,  מרשות  האדם 

הקב"ה - לחיות את חייו לפי דבר ה' ולא לפי 

דברי עצמו. את ליל שבועות אנו מקדישים 

שנתבאר  כפי   - שתכליתו  התורה,  ללימוד 

במאמר השבוע - היא כדי שנדע את הדרך 

אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה.

במידות  מוכנים  תורה  למתן  שנבוא  ויה"ר 

ונזכה  החיים',  ה'אור  שביאר  כפי  הראויות 

לו,  לקבל תורה, כל אחד את חלקו המיוחד 

כאיש אחד, בלב אחד.
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מתי מדליקים נרות יום טוב
השאלה:

מתי צריך להדליק נרות יום טוב לפני כניסת החג או אחרי ומה דעות הפוסקים בנושא?

תשובה:

יש בשאלה זו מנהגים שונים, מעיקר הדין יש להדליק נרות גם ביום טוב מערב יום טוב, וככל ערב שבת, ויש המדליקים בליל יום טוב לפני הקידוש, 

וכל אחד עושה בזה כמנהגו. והאשכנזים הנוהגים לברך לאחר ההדלקה ביום טוב מברכים לפני ההדלקה כיון שביום טוב מותר להעביר אש )אמנם 

יש ליזהר שלא לכבות את הגפרור אלא להניחו שיכבה מאיליו.

כאשר מדליקים נרות יום טוב מברכים 'להדליק נר של יום טוב' ומנהג העולם לברך בזמן הדלקת נרות גם 'שהחיינו', ויש שכתבו לא לברך שהחיינו 

בזמן הדלקת הנרות אלא ישמעו בקידוש עם שאר האנשים.

מקורות:

הפרישה בהקדמתו לטור יו"ד מביא בשם אמו הרבנית שנהגה להדליק גם ביום טוב נרות לפני כניסת היום טוב שיהיו דלוקים לכבוד יום טוב, וכן כתב 

הפרי מגדים סי' ר"ס סק"ג במ"ז, ובמטה אפרים סי' תרכ"ה סל"ג הביא את המנהג להדליק בלילה לפני הסעודה. ויש שהוסיפו טעם להדלקה לפני 

יום טוב לדעת הגר"א בסי' תקכ"ט שבכל הדלקת נרות יש ב' טעמים כבוד ועונג, והכבוד הוא מערב שבת להכין את הנר שיהיה דלוק בשבת, ולפי זה 

דין הכבוד שנוהג גם ביום טוב מחייב להדליק מעי"ט.

ונחלקו האחרונים בהדלקת נרות ביום טוב אם תברך אחר ההדלקה ככל שבת משום לא פלוג )כדעת המגן אברהם רסג,יב והשו"ע הרב שם( או 

שמכיון שמותר להעביר אש ביום טוב תוכל לברך ולקבל יום טוב ואחר כך להעביר את האש לנרות )וכן פסק המשנה ברורה שם ס"ק כ"ז והמט"א 

שם וכדעת הפרישה בהקדמתו שם( וכך נקטו הפוסקים לעיקר הדין, והספרדים נוהגים תמיד לברך לפני ההדלקה.

ובענין ברכת שהחיינו בקידוש יש שכתבו שמכיון שמברכים לפני ההדלקה הוי הפסק להדלקה, ועי' בזה באריכות בהלכות חג בחג )חג הפסח( פרק 

ט"ו סעיף כ"ז.

כיצד מותר להיות ערים בליל שבועות והא מבטל בזה עונג יום טוב
השאלה:

כתוב ברמ"א בסי' ר"צ שאסור לאדם שרגיל לישון בצהרים לבטל את השינה בשבת בצהרים כיון שזה עונג ואין לבטל מעונג שבת. ולפי זה התקשתי 

כיצד נוהגים כלל ישראל להיות ערים בליל שבועות והלא כולם רגילים לישון בלילה ויש בזה מיעוט בעונג יום טוב.

תשובה:

מצינו בכמה מקרים שמותר לאדם לצער את עצמו בשבת בדבר אחד כאשר נגרמת לו שמחה מחמת כך בדבר אחר, וגם בענין הזה, כיון שיש לאדם 

עונג בכך שזוכה לקיים את מנהג ישראל ולהיות ער בליל שבועות וכן יש לו עונג מכך שלומד תורה מותר לו לעשות כך אף אם נמנע מעונג של השינה. 

טעם נוסף אפשר לומר שדברי הרמ"א הנ"ל אמורים רק אם מבטל את השינה בצהרים, אך אם משנה את זמן השינה ובוחר להיות ער בלילה ולישון 

בבוקר אין בזה ביטול העונג אלא שינוי הסדרים. אמנם למעשה מסתבר שאדם שאין לו שמחה מהיותו ער בלילה אלא עושה זאת בלית ברירה כדי 

לא להתבייש מחבריו/ילדיו וכדו' מבטל בזה מצוות עונג ביום טוב ועליו ללכת לישון.

מקורות:

איסור  בכך  עוברים  אין  אם  לדון  יש  אמנם  רבים.  טעמים  בו  ונאמרו  סק"א  תצ"ד  סי'  אברהם  במגן  הובא  כבר  שבועות  בליל  ערים  להיות  המנהג 

שמבטלים את מצוות העונג ביום טוב, ובאמת מצינו כעין זה גם בגדולי התנאים שהיו מסובים בליל הסדר בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל 

אותו הלילה עד שהגיע זמן קריאת שמע, ומבואר שגם בשביל מצוות סיפור יציאת מצרים ביטלו שינה בליל יום טוב מעיניהם.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אמנם יש לדון בכל זה דלכאורה דין השינה בשבת הוא מצד עונג שבת, ולא מצינו מצוות עונג יום טוב אלא 'שמחת יום טוב' וכך משמע בלשון רש"י 

בביצה לז,א שכתב 'עונג שבת ושמחת יום טוב'. וכך הביא האבודרהם )בהלכות מעריב של שבת( בשם אחד הראשונים שאין מברכים על נר של 

יום טוב כיון שלא מצינו מצוות עונג ביום טוב אלא בשבת. וכן מצינו גם בפני יהושע בסוף מסכת ביצה ובפתחי תשובה יו"ד סי' של"א סקי"א ובעוד 

אחרונים שאין יו"ט קובע למעשר כשבת כיון שאין מצוות עונג יום טוב.

אך בפשטות לשון הפוסקים משמע שיש מצוות עונג ביום טוב כמו בשבת, כך משמע בלשון הרמב"ם )הלכות יו"ט פ"ו הלכה ט"ז( שכתב וזה לשונו: 

"כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר לקדוש ה' מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן מקרא קדש, וכבר בארנו הכיבוד והעינוג 

בהלכות שבת, וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד, וכל המבזה את המועדות כאילו 

נטפל לעבודה זרה".

וכך כתב הטור בהלכות יו"ט )סימן תקכ"ט( "מצות יום טוב לחלק אותו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה ואף על פי שצריך כל אדם לצמצם 

יציאותיו אל יצמצם בהוצאת י"ט וצריך לכבדו ולענגו כדרך שמענג ומכבד השבת". וכך כתב הבית יוסף בשולחנו הערוך שם בסעיף א' "וצריך לכבדו 

ולענגו כמו בשבת", וכן כתבו הביאור הגר"א והשולחן ערוך הרב שם. וכך כתב גם ספר המנהיג סימן צ"ו שיש מצוות עונג ביום טוב )ואולי כך משמע 

גם משם הספר 'עונג יום טוב'(

אמנם בסימן רפ"ח מבואר שמותר להתענות תענית חלום בשבת כיון שנפשו עגומה עליו וזה עונג דידיה, ואף שבשבועות מצינו שאסור לעשות כן 

כיון שבעינן חציו לכם, היינו כיון שיש דין מיוחד של אכילה בשבועות, אך לא מצינו דין מפורש על שינה.

וצריך לומר שכיון שיש לאדם שמחה בכך שמקיים את המנהג ולומד תורה בלילה אין לו צער מכך שאינו ישן ולכן מותר לעשות כך, וכך כתב המהר"ל 

בגבורות ה' פרק נ"ג בביאור טעמם של התנאים שהיו ערים כל ליל הסדר וסיפרו ביציאת מצרים וכן כתב בשיירי טהרה )מערכת י' אות כ"ו( כשדן 

איך מותר להיות ניעור כל הלילה בשבת וימים טובים, ועיין עוד בשו"ת לב חיים סימן קפ"ח מה שכתב לדייק בזה מדברי האבן עזרא בפרשת יתרו 

פי"ט פסוק י"א.

הנאה מאש שנדלקה באיסור ביום טוב
השאלה:

ביום טוב בו מלאכה לצורך אוכל נפש מותרת, אם אני מתארח אצל משפחה שאני יודע בוודאות שאינם מדליקים את האש מנר דולק האם בדיעבד 

מותר לי להתארח אצלם ולאכול מאותם מאכלים שבושלו בגז?

תשובה:

בדיעבד, אם הדליקו אש חדשה ביום טוב מותר ליהנות ממנה ומהתבשילים שהוכנו באמצעותה.

מקורות:

משנה ברורה סי' תק"ב סק"ד בשם המגיד משנה והרשב"א, ובטעם הדבר והשוני שבין הנאה מאיסור זה לבין הנאה משאר מלאכות, כתב הגרש"ז 

אוירבך זצ"ל שהלהב מתחדש בכל רגע והאש הראשונה שהודלקה באיסור כבר הלכה מן העולם. ובערוך השולחן שם כתב שטעם ההיתר מפני שאין 

ההנאה מהאש עצמה שאין בה ממש אלא מהעצים או הפחמים שגורמים את האש.

שעון גז ביום טוב
השאלה:

האם מותר להשתמש ב"חגז" ביום טוב? מה דעת גדולי הדור לגבי חגז?

תשובה:

הפוסקים נחלקים לענין שימוש בשעון גז ביום טוב )המכונה חגז(, יש המתירים ויש האוסרים. 

בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל מובא שחשש לאיסור בזה, אך לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל מותר להשתמש בו ביום טוב כך כתב בארחות שבת פרק ח' 

סעיף צ"ג. והרב וואזנר שליט"א חושש בזה גם כן מצד מכה בפטיש כפי שהובא בקובץ מבית לוי חי"ב עמוד מ"ו.


