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תיקון המידות ביחס לתורה
כתב רבנו יונה לפירושו במס' אבות )פ"ג משנה י"ז(: אם אין 
דרך ארץ אין תורה, רצונו לומר שצריך תחילה לתקן את 
עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאיננה שוכנת 
לעולם, בגוף שאינו בעל מידות טובות, והנה ענינו רואות 
מידותיהם  תמיד  ולא  ופוסקים  בש"ס  גדולים  ידענים 
שכתבו  מה  ע"פ  יונה  רבנו  דברי  יוארו  אבל  מתוקנים, 
בספר בית קלם )ח"ג קנייני התורה בתחילת הספר תחת הכותרת דברים 
אחדים(, וז"ל: ...כיוצא בזה ניתן לראות פלא בעצם החיבור 

של השכל האנושי עם החכמה הרוחנית האלוקית - חכמת 
התורה הק׳ ]אם כי אמנם יש להם מקופיא דמיון וכמש״כ 
הרמ"ח לוצאטו בדרך עץ החיים ״שנים הם בתכונה אחת 
נבראו, שכל האדם והתורה״, אך בהמשך דבריו מתבאר 
כי הם ימני כוחות חלוקים ע״ש[, אלא שלצורך חיבור זה 
נזקקים אנו ל״קנינים״ שעי״ז יזוכך חומריותו של האדם 
הרוחנית  ושכלו למציאותה  בין האדם  ויתהווה התאמה 

של התורה. בבחינת ישראל ואורייתא חד הוא.

״נושא  במאמרו  זללה״ה,  הגרש״ז  מורנו  דברי  הם  וכה 
בעול עם חבירו״ שבריש ספרו חכמה ומוסר:

האדם  כוחות  מסגלים  הם  חכמים,  שנתנו  כללים  מ״ח 
והוסיף  ושכלו, כדי שיוכשר לקנין תורה.  נפשו  בכוחות 
עוד בראש מאמרו ״נחמד ונעים״ שם: כל אחת מהמעלות 
שנמנו בדברים שהתורה נקנית בהם, מכולם יחד יוטבע 
להדבק  שראוי  יפה  נפש  בעל  להיות  חדש  טבע  באדם 
דבק טוב עם חכמת התורה... ובלתי זאת אי אפשר לקנות 
התורה שהיא בתכלית הרוחניות, להדבק בנפש לא זכה 
אשר היא עודנה מגושמת... כי התדבקות האדם בתורה 

הרוחנית אי אפשר רק לאדם רוחני.

ביסוד זה מבאר מורנו הגרש״ז זללה״ה במאמרו ״מדושני 
קיימות  כי  ע״א(  יט  דף  )ע״ז  חז״ל  שיאמרו  מה  את  עונג״, 
נחשב  הראשונה  בדרגה  תורה,  לומדי  אצל  דרגות  שתי 
לדרגה  כאשר מתעלה  ואח״כ  ה׳,  בתורת  כעוסק  הלומד 

בהלכה ובאגדה
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הכתוב  וכלשון  דיליה,  בתורתו  כעוסק  נחשב  יותר  גבוהה 
)תהלים א, ב( ״ובתורתו יהגה״. ומבאר שהדרגה הראשונה היא 

ובאותה  התורה  בקנייני  עצמו  את  האדם  שהשלים  קודם 
שעה גם אם יש לו ידיעה והבנה בכל התורה כולה הרי זה 
נחשב שיודע את תורתו של הקב״ה, אבל כאשר זכה האדם 
נעשית  אזי  ורצונותיו  מידותיו  וזיכוך  בהשלמת  לעסוק 
התורה כחלק ממהותו ועצם מעצמותו ונעשה הוא והתורה 

אחד עד שנקראת היא על שמו - ״ובתורתו יהגה״.

והוסיף מורנו - כפי שמביא תלמידו רבי ירוחם ממיר )דחו״מ 
בכדי  גמור  הכרח  הם  הללו  קניינים  מ״ח  כי   - קע(  עמ׳  ה״א 

״במ״ח  התנא:  מלשון  שדקדק  וכפי  התורה,  את  לקנות 
בתורה  הזכייה  את  שדימו  היינו  נקנית״,  התורה  דברים 
קנין  מעשה  ללא  שבממונות  כשם  וממכר,  מקח  לגדרי 
הוא  כך  האדם,  של  בבעלותו  הממון  נעשה  לא  כהלכתו 
בענין תורה שבכדי לזכות לקנותה מוכרחים להקדים את 

מ״ח קניינים אלו.

אליהו  רבי   - תלמידו  בדברי  עוד  מצינו  זה  ביסוד  הרחבה 
לאפיאן )לב אליהו ח"ב עמ׳ קט(:

דברים,  ושמונה  בארבעים  נקנית  שהתורה  באבות,  אמרו 
והלשון התורה נקנית ביאורו שיש ידיעת התורה ויש קנין 
על  ממונה  שהוא  לאדם  דומה?  הדבר  למה  משל  התורה. 
הרבה בתים ובנינים של אדם אחד, הנה הממונה הזה יודע 
ומכיר כל פרט ופרט בכל חדר ופינה שבבתים הללו אשר 
בעצמו,  הבית  מבעל  יותר  עוד  ולפעמים  עליהם,  ממונה 
ואינם שלו כלל, מה  לו שום קנין בהם  אין  זאת  אבל בכל 
שאין כן הבעה״ב זה קנינו ורכושו אשר רכש לו. וכן הדבר 
לגבי התודה, כתוב בתהילים ״אשרי האיש אישר לא הלך 
יהגה  ובתורתו  חפצו  ה׳  בתורת  אם  כי  וגו׳  רשעים  בעצת 
יומם ולילה״ יאמרו חז״ל: בתחילה תורת ה׳ ואח״כ נעשית 
תורתו - תודה דיליה, כלומר, יש אנשים שיש להם ידיעה 
קנו  לא  כי  שלהם  נעשית  לא  התורה  אבל  בתורה  גדולה 
אתה בקניני התורה המפורשים בפרק קנין תורה, כי לקנות 
התורה צריך לזה ארבעים ושמונה מעלות שנמנו שם, ועל 

ידי המעלות האלו יעשה האדם קנין בתורה.

ובפתיחת הספר )עמ' ג'( כתבו בזה"ל:

למלך  משל  תרומה,  לי  ״ויקחו  א(  לג,  )שמו״ר  במדרש  אמרו 
שהיה לו בת יחידה וכו׳ לפרוש הימנה איני יכול וכו׳, אלא 
כל מקום שאתה הולך עשה לי קיטון אחד וכו׳״, כך לענין 

התורה וכו', עי"ש.

הענין צריך ביאור, הלא איך שייך בחכמה לפרוש הימנה, 

וכי בשביל שאחד מלמד חכמה לאחר נפרש הימנו החכמה? 
)שם(  ומדרש  א(  ה,  ברכות  )עי׳  בש״ס  נקרא  בחינה  באיזה  ועוד 
וכי  בחכמה?  מכירה  שייך  מאי  לישראל״,  מכורה  ״התורה 
נשאר  ולא  לעצמו  החפץ  לוקח  הלוקח  אשר  הוא  חפץ 
בלתי  נקי  להיות  צריך  האדם  הענין...  החפץ?  זה  לזולתו 
לפסוק  עלול  מעשיו  כל  הרי  לאו  ובאם  לרצונו,  משוחד 
אותם שלא כהוגן. אך סוף כל סוף האדם הרי נגוע במידות 
כי  מכורה,  התורה  נקראת  כן  על  דעתו,  מטעים  הם  אשר 
הרי אע״פ שעפ״י השכל הטהור היה צריך לפסוק הדין חייב 
בשמים  עושים  מוטעים  אפילו  הרי  עכ״ז  זכאי  פסק  והוא 
ב(.  ו,  )סנהדרין  רואות״  שעיניו  מה  אלא  לדיין  ד״אין  כפסקו. 

״יפתח בדורו כשמואל בדורו״ )ר״ה כה, ב(.

עי׳ להלן עמ׳ ו' שאין התורה מכורה למי שלא תיקן מידותיו, 
ומש״כ כאן שהתורה מכורה אפילו לאדם הנגוע, היינו כי גם 
לאחר שתיקן האדם מידותיו בשלימות עדיין חלק החומר 
לו  כי אין  הגשמי שבאדם מעכב מהשגת האמת לאמיתה, 
תריד([,  )עמ׳  ומידות  אמונה  קלם  בית  בסוף  המושג  ביאור  ]עי׳  נבדל  שכל 
וע״ז נאמר שאעפ״כ התורה מכורה לו. וכן מתבאר ממש״כ 
רבינו במקום אחר )חו״מ ח״ב עמ׳ רכא(: כי בודאי האדם החומרי 
ימשך אחרי מזגו מעט... וא״כ הרי רצונו ב״ה שיופסק הדין 

ע״פ שכל האדם המורכב.

וזהו הענין שלא רצו המלאכים ליתן התורה לבני אדם )עי׳ 
שבת פח, ב(, היינו לפסוק ע״פ שכלם המוטעה.

נקיון הנפשות מזוהמת  נקנית במ״ח דברים, היינו  התורה 
התאוות והמידות, ואז ראוי בטבע למתנת מתן תורה.

לקניית  הקדמות  הם  בהם  נקנית  שהתורה  שערים  ״מ״ח 
התורה בטבע, שיהיה הוא ותורתו אחד, כענין שאמרו ז״ל 
יהגה  יט, א(: ״מתחילה בתורת ה׳ חפצו ואח״כ ובתורתו  )ע״ז 

)תהלים א, ב(״.

הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם
מודים  הכל  אלעזר,  רבי  אמר  ע"ב(:  )ס"ח  בפסחים  איתא 
בעצרת דבעינן נמי לכם, מאי טעמא יום שניתנה בו תורה, 
הנפלאה  להראות שמחתו במתנה  הוא  הביאור  ובפשטות 
דביום  הפוך,  אומר  הייתי  שם  הייתי  אני  אילו  אבל  הזו, 
רבי  וכשיטת  לכם,  נמי  בעינן  לא  לכו"ע  תורה  בו  שניתנה 
אליעזר בשאר יו"ט שהיה יושב ודורש כל היום, הגע עצמך 
בנוהג שבעולם קונים לילד משחק הרי כל היום וכן בימים 
הזה,  במשחק  רק  מתעסק  הוא  המתנה  לקבלת  הקרובים 
ואף גם זאת לרבות הגדולים, וכל מי שקנה רכב יודע זאת 
וא"כ  בו,  שבתקופה הראשונה מחפש כל הזדמנות לנסוע 
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ביום שקיבלנו את המתנה הנפלאה הזו שהיא התורה היינו 
צריכים להראות שלא זזים מחבבה?

דהנה  רבותינו  דברי  עומק  לבאר במקצת  ועלה במחשבה 
ידועים דברי הרמח"ל בספרו דעת תבונות הביא דבריו גם 
שצריך  מה  ...וזה  וז"ל:  הכללי(  המבוא  בתחילת  )ח"א  שור  בעלי 
לשתחיה  בגוף  הנשמה  בביאת  הכוונה  סוף  אין  כי  להבין 
אותו  לזכך  בו  ביאה  עיקר  אבל  האלה,  ההבל  בחיי  אותו 
זיכוך ממש להעלותו משפל מדרגתו החומרית אל המדרגה 
העליונה להיות כמלאכי השרת. ודבר זה מצאנו כבר במשה 
למדרגת  ששב  עד  חומריותו  את  וזיכך  שזכה  ע"ה  רבנו 
גופה  את  לזכך  הנשמה  תוכל  בו  הדרך  אך  ממש...  מלאך 

הוא במעשה המצוות וקיום התורה, עכ"ל.

להפוך  היצירה  תכלית  זוהי  הרי  שור  בעלי  זה  על  וכתב 
את ההסתר פנים שבגוף להאיר אור הקדושה בגוף עצמו 
תושג  זו  תכלית  שמים  כבוד  גילוי  כולו  יהיה  שהוא  עד 
בעיקר ע"י חובות האברים, שהרי הם הם חיובי הגוף, והם 
מהסתר  ההתהפכות  לידי  ומביאים  הגוף  את  המקדשים 
התורה  בענין  הראשי"  “שהמחותן  יוצא  עכ"ל.  להארה. 
הקדושה הוא הגוף, וא"כ צריך לשמחו בזמן קבלת התורה 

והרי הגוף שמח באכילה ושתיה.

שו"ר שכעין זה כתב בספר סדר היום וז"ל: בחג השבועות 
יום  שהוא  מפני  יתירה,  שמחה  האדם  בו  שישמח  ראוי 
דבעינן  בעצרת  מודים  הכל  לישראל...  תורה  בו  שניתנה 
ובמצוות  בתורה  שעוסק  הגוף  לשמח  כדי  והטעם  לכם, 
כיון  זה  ביום  הגוף  לענות  ראוי  ואין  זה...  ביום  שניתנו 
וכו'  קיום  זולתו  ואין  מתקיימת,  התורה  הגוף  דבאמצעות 

עכ"ל.

דתורה  ידוע  דהנה  שונה,  קצת  באופן  עוד  לפרש  ואפשר 
דוקא בעשייה,  ושלימות ההבנתה  ניתנה על מנת לעשות 
כ"א(  עמ'  )ח"א  שור  עלי  בספרו  זלה"ה  וולבה  הגר"ש  וכלשון 
...ובאמת כלל הוא בכל התורה כולה כי המעשה הוא המפתח 
בו,  משתמשים  השרת  שמלאכי  רז  זהו  ולעלייה.  להבנה 
וכיוונו אליו דור הדעה כאשר הקדימו נעשה לנשמע. זהו 
עצמו  למדרש  אלא המעשה, שגם  עיקר  אין המדרש  סוד 
– המעשה עיקר כי רק המעשה מברר ומלבן את הדברים 
ומתוך המעשה באים לידי שמיעת הפנימיות הגנוזה בתורה 
התורה,  גילוי  שלימות  הוא  ג"כ  והמעשה  עכ"ל.  ובמצוות 
וכמו שהאריך בזה הרה"ג אורי יצחקי שליט"א בספרו חסד 
לאברהם )עמ' י"ח ואילך הבאנו דבריו בגליון איסתכל באורייתא ח"ו עמ' כ"ג 
ואילך(, וכבר ראינו בדברי הרמח"ל הנ"ל שסוף תכלית קיום 

המצוות לזכך הגוף, והנה גם זה ברור שאם יעשה המצוות 

כמצות אנשים מלומדה ובלי שמחה והשתוקקות כמעט לא 
תפעלנה בו המצוות כלום, ולכן כדי שהגוף יכנס בשמחה 
לעול תורה ומצוות נותנים לו לאכול ולשתות ביום קבלת 
התורה כדי שירגיש שאין התורה והמצוות באות להפריע 
לו אלא אדרבה לטובתו המוחלטת וכעין מה שכתב הגאון 
רבי יוסף בלוך זצ"ל בספרו שיעורי דעת, שהסיבה שיצחק 
תהיה  שהברכה  כדי  שיברך  לפני  מטעמים  ביקש  אבינו 
ע"י  דוקא  שמתעוררים  ג"כ  הגוף  כוחות  בשיתוף  שלימה 
באופן  נעשים  ושתיה  שכשאכילה  ובפרט  ושתיה,  אכילה 
שהגיע  למי  וביותר  בהם,  יש  ה'  עבודת  אדרבה  הראוי, 
למעלת הקדושה וכמו שכתב המסילת ישרים בסופו )פכ"ו( 
מעשיו  אפילו  בוראו  בקדושת  המתקדש  האיש  הנה  וז"ל: 
הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וכתב בביאור 
גם  הקדוש  זצ"ל,  לופיאן  אליעזר  ר'  מהגאון  אליעזר  נתיב 
מעשיו הגשמיים הם חלק מדביקות הבורא וגם בהרבות בם 
– תרבה דבקותו עכ"ל. וע"י שנותנים לגוף לאכול ולשתות 
הנ"ל.  כל  את  הוא  גם  יבין  התורה  קבלת  ביום  ולשמוח 
כתבנו זאת בה' בשבת סדר במדבר ולמחרת בעש"ק ראיתי 
ת"ח שמניח ספר כתרומה לביהמ"ד שנקרא מענה יחזקאל 
מהרה"ג יחזקאל הרטמן שליט"א, מתלמידיו של הגאון ר' 
אלא  שכתבנו  מה  כעין  שכתב  וראיתי  זצ"ל,  שפירא  משה 
מ"ג(:  )עמ'  לשונו  את  אעתיק  לכן  אחד  בסגנון  שניים  שאין 
כח  שיש  האדם  במעלת  היה  תורה  למתן  הגילוי  ...עיקר 
באדם להתחבר לבורא... וזה החידוש הגדול שיש לנו בחג 
מתן תורה, וכיון שעיקר צורת האדם בעולם הוא בדוגמת 
בדברי  מבואר  תורה  ובמתן  החטא,  קודם  הראשון  אדם 
זוהמתן,  פסקה  סיני  בהר  ישראל  שעם  קמ"ו(  )שבת  רבותינו 
וכו', ובעמ' מ"ה  וחזרו למעלת אדם הראשון קודם החטא 
דשבועות,  בתורה  האדם  מעלת  גילוי  עיקר  וא"כ  כתב: 
דביוהכ"פ מתגלית התורה שהיא חתירה תחת כסא כבודו 
את  מראה  אינה  התורה  אותה  ואדרבה  למעלתו,  להשיבו 
דבעינן  מודו  כו"ע  בעצרת  ולכן  להפך,  אלא  האדם  מעלת 
נמי לכם... כיון שמתעסקים עם צורת האדם קודם החטא, 
עם גופו והנאתו יש חיבור למעלה. וזהו החידוש הגדול של 
כל חלקי הגשמיות שלו  כפי שהוא עם  תורה שאדם  מתן 
...ואע"פ  )קידושין ל"ב(  יכול להיות שייך לתורה, תורה דיליה 
שבזמן הזה אין לנו שייכות לתורה של קודם החטא, ומ"מ 
העבודה ביום זה להתחבר לזה, שהרי בידינו לתקן הקלקול 
של החטא, עכ"ל בשינוי מעט. והנה לא ביאר מה הקשר בין 
החטא  קודם  הראשון  אדם  לדרגת  להגיע  לעבודה  "לכם" 
שגם הנאותיו שייכים לתורה, ובדברינו הדבר מוסבר. ודו"ק. 
ר'  כמדומני  נוברהדוק,  מגדולי  שאחד  נפלא  דבר  וראיתי 
גרשון מאדניק זצ"ל עבר ממיר לנוברהדוק, וכשנשאל מה 
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מצא בנוברהדוק מה שאין במיר ענה בנוברהדוק מלמדים 
שיש לשאוף להגיע למדרגת אדם הראשון קודם החטא.

שאיפות – יום דין
מנחם  מהרה"ג  בחוקותי  במוצ"ש  נפלא  מעשה  שמענו 
שטיין שליט"א שאחד מהאברכים בפתח תקווה פנה אליו 
נותנים לה  ולא  לו, שגילו את המחלה אצל רעייתו,  ואמר 
סיכוי להאריך חיים ואינו יודע מה לעשות, אמר לו מקובלנו 
הולכים לצדיקים, פנה האברך הנ"ל לצדיק מסויים והצדיק 
אמר לו את יום הדין בר"ה לא עברתם, אבל יש עוד יום דין, 
להרבות  עצמך  על  תקבל  השבועות,  חג  והוא  לתורה  דין 
אי  זה  בעיון, שהרי  כגון לסיים מסכת בבא בתרא  בלימוד 
עול  כל  ח"ו שעליך  בלי אשה  וק"ו  חולה  אפשר עם אשה 
שאיפותיך,  לממש  זכאי  שאתה  לך  שיפסקו  יתכן  הילדים 
הזה  דעת  הישוב  את  לך  לתת  מהשמים  יצטרכו  ממילא 
ומימלא האשה תבריא, אותו אברך החליט שביום השבועות 
יסע לישיבה ויהיה כל חג השבועות בתענית דיבור וירבה 
לא  הטובה  ואכן  טיפולים(,  עקב  הוריה  בבית  היתה  )אשתו  בלימוד, 
איחרה מלבוא ובצום גדליה עשו הרופאים בדיקה מקיפה, 

וגילו שהמחלה עברה כליל, ישמע חכם ויוסף לקח.

ושמח את אשתו
בגליון שואלים ודורשים כתבו משם שבט הלוי )ח"ח סי' קכ"ד(, 
לא  אבל  בפרחים,  האשה  שמחה  מצות  ידי  לצאת  שיתכן 
במכשיר חשמלי. אבל דעת חוט שני )עמ' קס"א(, ודעת יהודה 
של  המובהקים  מתלמידיו  זצ"ל  שפירא  יהודה  ר'  מהגאון 
מכשיר  בקניית  גם  י"ח  שיוצאים  קי"ט(  )עמ'  זצ"ל,  החזו"א 
היה  אשתו  במלבושי  שהאריז"ל  כתב,  ציון  ובנר  חשמלי. 
ידו  לא היתה  בגדים חשובים, אף אם  מפזר ממונו לקנות 
לידיעת הגרע"י  ומסופר שפעם אחת הובא  כך.  משגת כל 
חן  מצא  שמאוד  תכשיט  איזה  ראתה  ע"ה  שהרבנית  זצ"ל 
בעיניה, אבל אמרה לבנותיה זה יקר, אני לא אקנה, שאל 
3000 דולר,  הרב זצ"ל, מה הסכום של התכשיט, אמרו לו 
הוציא הרב את הסכום וביקש מביתו שתקנה את התכשיט, 
כך  הסדר  ליל  לקראת  הרבנית  של  המושב  מתחת  ותניח 

שתהיה לה הפתעה משמחת לכבוד החג.

הזמנת נכרים ומומרים
כתב המשנ"ב )סי' תקי"ב ס"ק א'(: מומר לעבודת כוכבים או לחלל 
שבת בפרהסיא דינו כנכרי שאסור להזמינו לסעודת יו"ט, 
שהרי אסור לבשל עבורו ויש לחוש שמא ירבה בשבילו, וכן 
פסק בחזו"ע )עמ' ט"ל(, ואור לציון )ח"ג עמ' ר' אות ג'( פסק, מחלל 
מברית  חדשים  עולים  כגון  יו"ט,  מענין  יודע  שאינו  שבת 

במשנ"ב  וכ"כ  לקרבם  ומצוה  להזמינם  מותר   - המועצות 
והגריש"א  אויערבך  הגרש"ז  משם   )6 הערה  תקי"ב  )סי'  דרשו 
עובדים  כתבו:  נר"ו  קרליץ  מהגר"נ  הלכות  ובפסקי  זצ"ל. 
ואוכלים  טובים  בימים  גם  ישראל  בבתי  שעובדים  זרים 
לבשל  אסור  אבל  הזמנה,  נקרא  לא  ישראל  שבישל  ממה 
מיוחד בשבילם, וכן אדם שנסתפק לנו אם דינו כמומר או 
ירבה  שמא  גזרו  לא  דבזה  מסתברא  שנשבה  כתינוק  דינו 
בשבילו ומותר להזמינו, אבל לא יבשל עבורו ובשו"ת בנין 
ציון החדשות )סי' כ"ג(, מתיר בכל החילונים דזמנינו שסובר 
שדינם כדין תינוקות שנשבו, ובמשנ"ב איש מצליח בהערות 
לעיניים  קילורין  בדברים  זה  בענין  האריכו  הספר  שבסוף 
ומסקנתם שמחלל שבת דזמנינו אם לא מחרף ומגדף דינו 

כישראל ונראין דבריהם.

הכנת משבת ליו"ט
כתב בחיי אדם )כלל קנ"ג אות ו'( בשעת הדחק שלא ימצא בלילה 
מיו"ט לחבירו אלא שצריך  וכן מים  יין  בקל מותר להביא 
שמביאו  מילתא  מוכחא  לא  דאז  גדול  יום  מבעוד  להביאו 
ליו"ט השני, וכן פסק במשנ"ב )סי' תרס"ז ס"ק ה'(, וטעמם דרק 
כשגומר איזה דבר הוי הכנה, אבל הבאה לביתו וכיוצא לא 
הוי הכנה, ועל כל פנים מתבאר מדבריהם שכדי להתיר צריך 
ד' תנאים: א. שלא יעשה פעולת גמר. ב. שיעשה מבעוד יום 
גדול. ג. צורך מצוה. ד. שעת הדחק. והנה בחזו"ע שבת )ח"ב 
ע' תמ"ז( פסק בזה הלשון מותר להוציא בשבת מתוך המקרר 

לאוכלה  אפשר  ויהיה  להפשירה  כדי  קפואה  שהיא  חלה 
בסעודה רביעית. ובמקורות הסתייע ג"כ מדברי החיי אדם 
והמשנ"ב הנ"ל וקצת צ"ע שלא התנה שיהיה מבעוד היום 

גדול ורק בשעת הדחק, כמו שכתבו החיי אדם והמשנ"ב?

והנה הגרש"ז אויערבך זצ"ל )שולחן שלמה סי' ר"צ ס"ק י"ג( סובר 
שהוצאת מאכל על מנת להפשירו נקרא הכנה, ולא דומה 
להבאת יין שהתירו החיי אדם והמשנ"ב הנ"ל, ואין לעשות 
כן, ועל כל פנים גם אי נימא דלא נקרא הכנה כמו שפסק 
בחזו"ע ועוד אחרונים שהביאם בחזון עובדיה שם מ"מ הרי 
לו  אפשר  אם  ולכן  הדחק,  בשעת  אלא  זה  על  לסמוך  אין 
טעמם  יפגם  שלא  במקרר  ולהניחם  שבת  קודם  להוציאם 

יש לעשות כן.

ביו"ט(,  ד"ה  תק"ג  סי'  )ביה"ל  השמשות,  בבין  גם  הכנה  איסור  
גדול  צורך  שבמקום  פוסק  רס"ח(  עמ'  )פסח  עובדיה  ובחזון 

אפשר להקל בענין הכנה כבר מבין השמשות.

יש אומרים שאין לומר בשבת שהולך לישון על מנת שיהיה 
מתיר  קצ"ה(  עמ'  )ח"ג  לציון  באור  אבל  בלילה,  ללמוד  כח  לו 

בזה.
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פתיל צף
דעת רוב פוסקי זמננו שמותר להכניס הפתילה לשעם )פתיל 
צף( ביו"ט, ובתנאי שהחורים פתוחים. )הפתילות המשושים בדרך 

כלל סגורים(, ובכל זאת רצוי להכין מבעוד יום.

הוצאת הפתילות הישנות
הט"ז )סי' תק"א סס"ק ז'( כתב ויכול לטלטל בליל שני הפתילה 
הישנה, ואע"פ שהמרדכי בשם ראבי"ה אוסר גם הטלטול 
בהא ודאי נסמוך על המקילים עכ"ל. ורע"א בהגהותיו שם 
כתב, לענ"ד לטלטל להוציא הפתילה הישנה מפני חדשה 
היתר גמור דטלטול מוקצה לצורך אוכל נפש קי"ל דשרי 
וצ"ל  הנר,  בהדלקת  יש  נפש  אוכל  מה  מובן  ואינו  עכ"ל. 
שבזמנם שהיו רק נרות ולא היה אור חשמל בודאי שהדלקת 
)ע"ד ע"ב( אמר רב  הנר אוכל נפש הוא, וכמו שאמרו ביומא 
יוסף מכאן רמז לסומין שאוכלים ואינם שבעים, אמר אביי 
הלכך מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלא אלא ביממא. שו"ר 
)יו"ט  תודה  שלמי  בספרו  זצ"ל  פלמן  הגרב"צ  פירש  שכן 
הנר  הדלקת  החשמל  אור  כשיש  לדידן  זה  ולפי  קמ"ד(.  עמ' 

אינה חשובה אוכל נפש ויהיה אסור להוציא את הפתילות 
שליט"א  משה  בן  גדעון  הרה"ג  פסק  שכן  שו"ר  הישנות, 
את  להוציא  שלא  תקפיד  וז"ל,  ו'(  אות  פ"ו   10 מס'  לשבועות  )גליון 

שאריות הפתילה שנשארו מהכוסית מאתמול כדרכה אלא 
מן  נקרא טלטול  הכפית שזה  בידית  תוציאם  ולכן  בשינוי 
הצד שמותר לצורך דבר המותר. והנה בשו"ת מנחת שלמה 
להגרש"ז אויערבך זצ"ל )ח"ב סי' ט"ל אות א'( כתב, ישנה מחלוקת 
האם הנאת אורה מיקרי אוכל נפש, ויש אומרים דכל דבר 
שהגוף נהנה ממנו מיד כגון חימום ואורה נחשב אוכל נפש, 
וכן ס"ל להגרע"א בהגהותיו לשו"ע )סי' תק"א(, אבל שטמ"ק 
סובר שהנאת אורה לא חשיב אוכל נפש, ולכן יש להסתפק 
האם מותר להוציא את הפתילות הישנות, ואפילו לסברת 
רע"א ודעימיה, יש להסתפק בזמנינו שיש את אור החשמל, 
אלא שיש הנאה מריבוי האור, יתכן שריבוי אור אינו חשיב 
מרע"א  שנעלם  נראה  לא  ולאחמ"ר  יעו"ש.  נפש,  אוכל 
השטמ"ק וגם לא יכתוב כדבר פשוט שהדלקת הנר נקרא 
אוכל נפש, והרי מצאנו בסי' תקי"ד שאסור לכבות על מנת 
לשמש מיטתו אע"ג שיש בה הנאת הגוף, ולכן מסתבר טפי 
שדברי רע"א רק בהדלקה שמועילה גם לסעודה שלא ישב 
בחושך נקראת צורך אוכל נפש. ובזה גם השטמ"ק מודה, 
דהשטמ"ק שכתב שהנאת אורה לא חשיב אוכל נפש, דיבר 
על הנאת אורה גרידא, ואע"ג שגם בחוט שני הבין מדברי 
הרע"א שכל צרכי אדם הקרובים נחשב אוכל נפש ומותר 
לי  נראה  ובעניותי  בהם,  להשתמש  כדי  מוקצה  לטלטל 

יותר כמו שפירשנו וכהבנת השלמי תודה. וכן נראה מדברי 
עוד כתב החוט שני  הנ"ל,  בן משה שליט"א  גדעון  הרה"ג 
שם דאף בזמנינו בבית יש בו אור חשמל אם יש בהדלקת 
מהנרות  אור  ריבוי  שיש  הנרות  ע"י  יו"ט  כבוד  הנרות 
והשפעתם ניכרת מותר להדליקם. עכ"ל. ]הנה הרב נר"ו לא 
החליט הדבר אלא כתב אם יש בהדלקת הנרות ריבוי אור 
והשפעתם ניכרת, ודלא כמו במשנ"ב דרשו משמו כהיתר 
וגם לדבריו כמדומני שהמציאות שברוב פעמים  מוחלט[. 
השפעתם  ואין  מהנרות  אור  ריבוי  אין  חשמל  אור  כשיש 
ניכרת. ובר מן דין הרי לפי השטמ"ק לא חשיב אוכל נפש, 
והאמת היא שאין צריך להיכנס לכל זה, ואפשר ליתן את 
הפתילות החדשות אע"ג שהפתילות הישנות נמצאות שם 

ולא קורה כלום, וכן מנהגנו שנים.

זמן ערבית וקידוש ליל חג השבועות
כתב המשנ"ב בסי' תצ"ד ס"ק א' מאחרין להתפלל ערבית 
הספירה  ימי  שיהיו  כדי  הכוכבים  בצאת  שבועות  בכניסת 
ושארי  פמ"ג  ט"ז  ציין  ובשעה"צ  עכ"ל.  תמימות.  יום  מ"ט 
שלא  להמתין  יש  כתב  ק"צ(  עמ'  )ח"ג  לציון  ובאור  אחרונים, 
שלא  אף  הראוי  מן  ולכתחילה  הכוכבים.  צאת  עד  לקדש 
ובמקום  הכוכבים.  צאת  לפני  ערבית  תפילת  להתפלל 
הצורך, שקשה להמתין עד צאת הכוכבים, אפשר להתפלל 
ולקדש אף קודם לכן. עכ"ל. אבל בחזו"ע )יו"ט עמ' ש"ה( פסק 
וז"ל: במקומות אלו שאפשר בנקל לחוש לדברי האחרונים 
וגם  כן...  לעשות  נכון  צאה"כ  לאחר  עד  מלקדש  ולהמתין 
אבל  בקידוש,  אלא  בזה  להיזהר  צריך  אין  למחמירים 
דברים  ]במה  יום.  מבעוד  להתפלל  אפשר  ערבית  תפילת 
יו"ט לא חל בשבת, אבל כמו השנה אין  אמורים? כשערב 
מרן  שפסק  כמו  אונס,  במקום  אלא  יום  מבעוד  להתפלל 
בסי' רצ"ג סעי' ג' וז"ל: מי שהוא אנוס כגון שצריך להחשיך 
מפלג  מוצ"ש  של  להתפלל  יכול  מצוה  לדבר  התחום  על 

המנחה ולמעלה[.

הדלקת הנר
שאין  כיון  ביו"ט,  תרומה  של  בשמן  נרות  להדליק  אסור 

מבערין קדשים ביו"ט.

גם הנוהגות לברך אחר הדלקת נרות בע"ש, מ"מ ביו"ט יש 
לברך לפני ההדלקה.

שהודלק  מנר  לאש  מאש  להעביר  שאסור  אומרים,  יש 
ס"ג(.  עמ'  ח"ב  )ששכ"ה  מתיר  אויערבך  והגרש"ז  יו"ט.  לכבוד 
ולכו"ע מותר לטלטל נר יו"ט כדי להאיר וכיוצא )שם עמ' ס"ב(.



יו"ט ושבועותו
בהלכה ובאגדה

טעות בתפילה
אף שהזכיר בתפילה יו"ט אם חתם מקדש השבת לא יצא. )ע"פ 
מרן סי' תפ"ז סעי' א(, ואם תיקן תוך כדי דיבור ואמר מקדש ישראל 

התפלל  אם  חתם  כיצד  מסופק  ואם  שם(.  )מרן  יצא  והזמנים 
)ראה  בתוך הסידור מסתברא שהתפלל כמו שכתוב בסידור 
כה"ח סי' תפ"ז אות ל'( ובשלמי תודה  להגרב"צ פלמן )יו"ט עמ' רל"ד( 

נשאר בזה בצ"ע. וא"כ מידי ספק לא יצאנו, וסב"ל.

מוצ"ש  שהוא  יו"ט  ליל  בתפילת  להבדיל  צריך  זו  בשנה 
ותודיענו וגם בקידוש לפי סדר יקנה"ז. ואם שכח להבדיל 
בקידוש ונזכר באמצע הסעודה יבדיל מיד )על הכוס, נר ויבדיל 
יין באמצע הסעודה  בין קודש לקודש(. ואם אינו רגיל לשתות 

נר.  יבדיל בלי  נזכר רק למחרת  צריך לברך גם הגפן. ואם 
הפמ"ג  דעת  היין  מן  שטעם  כיון  בתפילה  הבדיל  לא  ואם 
)הביא דבריו הביה"ל בסי' רצ"ד ד"ה ואם טעה( שצריך לחזור להתפלל 

תפילת ערבית. אבל באול"צ )ח"א סי' ל"ז ובח"ג עמ' ק"צ( ס"ל שאין 
צריך לחזור להתפלל כיון ש"ותודיענו" היא תקנה מאוחרת 
שאינה מעיקר הדין לאומרה, יעו"ש. ולהלכה ספק ברכות 

להקל.

של  השקיעה  עד  יברכנה  בקידוש  שהחיינו  לברך  שכח 
צאת החג, ואם הגיע זמן בין השמשות טוב לברך בלי שם 

ומלכות ויהרהר שם ומלכות בלבו.

ראוי להכין נר אבוקה להבדלה, ולכן יחתוך מהנר הקבוע 
וישמרנה  מע"ש,  לצלחת  וידביק  ס"מ   2-3 בגודל  חתיכה 
בצד לצורך ההבדלה. ועל כל פנים יכול לברך בורא מאורי 
האש גם על הנרות שהודלקו לכבוד יו"ט. )אול"צ ח"ג עמ' קל"א, 

ובפסקי הגר"נ קרליץ נר"ו(.

לימוד ליל שבועות 
כתב באול"צ )פי"ח הלכה י"א(, יש ללמוד בליל חג השבועות את 
התיקון לליל שבועות. ואף בני תורה שנפשם חשקה יותר 
בלימוד גמרא, יש להם ללמוד בלילה זה את התיקון, ואף 
אם לא מבינים את כל מה שקוראים. וילמדו גמרא ביום, או 
לאחר שסיימו כל סדר תנ"ך וקטע זוהר. ובחורים הלומדים 
)יו"ט עמ' ש"י(  בישיבה יעשו כהוראת ראש הישיבה. ובחזו"ע 
כתב נכון ללמוד עם הציבור התיקון שנדפס בספר קריאי 
מועד מ"מ מי שחשקה נפשו לעסוק בש"ס ובפוסקים אין 
להימנע  והעיקר  לסמוך,  מה  על  לו  יש  כי  בידו  למחות 
משיחת חולין ודבריו בטלים, ולא יאבד זמן יקר זה ויושב 
בטל כישן דמי. וע"פ הקבלה אין לקרוא משניות בלילה זו, 
לאלה  בפרט  ק"ש,  לקרוא  יש  בלילה  חצות  נקודת  ולפני 

שהתפללו ערבית מבעוד יום.

על  שנמנעים  ויש  הלילה  במהלך  כיבוד  שמגישים  מצוי 
מנת לזכות בתיקון כרת, אבל נראה שלא כדין הם עושים, 
שהרי אסור להצטער ביו"ט ויש אפילו שפקפקו על עצם 
לימוד כל הלילה אם הוא מצטער, ואם לגבי השינה אמרינן 
פוק חזי מאי עמא דבר, גם לגבי אכילה נאמר כן, ואם חפץ 
לאכול ולשתות מצוה עושה שמצוה לשמוח ביו"ט וגם ע"פ 
ועונג  בשמחה  הלומדים  אמנם  זה.  ידי  על  מתעורר  רוב 
ואכילה מפריעה להם לרצף הלימוד, ונהנים יותר בלימודם 

עליהם לא דיברנו אשרי הזוכה לזה. 

הכסא  לבית  הולכים  התפילה  שלפני  אשכנז  בני  מנהג 
שגם  כ"ט(  ס"ק  ד'  )סי'  המשנ"ב  שכתב  כמו  ענט"י  ומברכים 
אבל  ענט"י.  מברך  לכו"ע  ידיו  טינף  אם  הלילה  כל  הנעור 
כה"ח )שם אות מ"ט( הביא דברי מאמר מרדכי שגם בכה"ג אין 
לברך, וכן פסק בחזו"ע )יו"ט עמ' שי"ג(, וכן פסק באול"צ )ח"ג עמ' 
קצ"ד(, אלא שהוסיף שאם לא בירך ברכות השחר )אחר חצות( 

וישן על מיטתו לפחות חצי שעה יברך ענט"י.

בשר אחר חלב
טוב ונכון להחמיר אפילו בבשר עוף שלא לאכול אחריו 
ולא  החלב  מאכילת  שעה  תוך  חלב  ומאכלי  גבינה 

באותה סעודה. 

מקורות: בזוהר הקדוש הזהיר בדבר זה, ומרן בבית יוסף 
)או"ח סי' קע"ג( הביא לשונו וסיים שטוב ונכון להחמיר כדבריו 

כן  פסק  ו'  ס"ק  סוף  פ"ט  בסי'  הפר"ח  וגם  עוף,  בבשר  גם 
הזוהר,  כספר  להחמיר  יש  גבינה  אחר  בשר  ולאכול  וז"ל: 
ואחר ששהה שעה אחת.  ואין לאכול אלא בשתי סעודות 
עכ"ל. וכן פסק בכה"ח )או"ח סי' קע"ג אות ב'( וז"ל: כל ירא שמים 
בשר  לאכול  שלא  לו  הנשמעים  ולאחרים  לעצמו  יחמיר 
ובסעודה  גבינה או מאכלי חלב עד אחר שעה אחת,  אחר 
וכן  והדחה,  קינוח  אחר  מותר  דינא  דלפום  אע"ג  אחרת 
הבית  עמודי  בספרו  שליט"א,  נידאם  אלעזר  הרה"ג  פסק 
ואע"ג שנאמרו פירושים אחרים בדברי הזוהר  )ח"ב עמ' ס"ו(, 

הנ"ל, הביאם בילקו"י איסור והיתר )כרך ג' סי' פ"ט סעי' ב'(, מ"מ 
פתחי  ובספר  הזוהר,  בלשון  מאוד  דחוקים  הפירושים  כל 
תשובות )עמ' ס"ג( הביא עוד רבים מגדולי הפוסקים שהבינו 
מטה  יעקב,  מנחת  הקדוש,  של"ה  והכה"ח,  הפר"ח  כמו 

משה, יד יהודה, מגדל עוז, דרכי תשובה.

עישון
בימינו שהעישון פחת באופן משמעותי בקרב הציבור, רבו 
האוסרים לעשן ביו"ט על המתירים וס"ל שאסור מהתורה. 

ולכן שומר נפשו ירחק מזה.



יו"ט ושבועותז
בהלכה ובאגדה

הנמכת האש
)יו"ט עמ' נ"ח( פסק שמותר להנמיך האש, כדי  בחזון עובדיה 
שיתבשל יפה ושלא יקדיח תבשילו, ובשש"כ )פי"ג( התיר רק 
כשאין לו אפשרות להדליק להבה אחרת שהיא קטנה מזו. 

ובכיריים חשמליות אסור.

אבל  ישרף,  שהתבשיל  מחשש  רק  ההיתר  שכל  כתב  עוד 
כתב  ובהערה  במקצת,  חריכה  למנוע  כדי  להנמיך  אסור 
משם הגר"ש אויערבך זצ"ל, שאם החלק שנחרך קצת לא 
יהיה כל כך טוב למאכל מותר. וגם באור לציון )ח"ג עמ' ר"ט( 
התיר רק באופן שאינו יכול להדליק להבה קטנה יותר. ואם 
יש לו אפשרות להניח על האש כיסוי ועל ידי זה התבשיל 

לא יתחרך, יעשה כן ולא ינמיך את הלהבה. 

שמתיר  ומשמע  חילק  ולא  ָסַתם  עובדיה  בחזו"ע  והנה 
להנמיך האש אף שיש באפשרותו להדליק אש קטנה יותר. 

וכן מסיק בשו"ת תפילה למשה )ח"ד סי' ט"ל(.

גלולות לשיכוך כאבים
לשיכוך  תרופות  או  כדורים  ליקח  אסור  שבשבת  ידוע 
סכנה.  בו  שאין  כחולה  מוגדר  מצבו  כן  אם  אלא  כאבים, 
והנה ביו"ט נחלקו בזה רבותינו, ובהערות איש מצליח על 
בזה"ל:  וסיימו  בזה  )סי' תצ"ו( שבסוף הספר האריכו  משנ"ב 
סוף דבר נראה, מכיון דאין הכרח גמור, דהריטב"א מתיר, 
ומאידך הרא"ש מלוניל אוסר בהדיא, וכ"כ בעל האסופות 
בשם ר"י, וכן נראה דעת הרמב"ן לאסור, נלע"ד דאין להקל, 
זצוק"ל  הגרע"י  דעת  וכן  לסמוך,  ע"מ  לו  יש  המיקל  מ"מ 
להתיר. ובספר הליכות חיים להרה"ג אליעזר רוט שליט"א, 
שגם  כתב  ל"ד(  )עמ'  שליט"א  זלברשטיין  דהגר"י  חתניה 

הגריש"א זצוק"ל מצדד להתיר.

ברירה ביו"ט
בדין בורר ביו"ט: נחלקו רבותינו – האם אמרינן מתוך בדין 
ברירה ושרי אף שלא לצורך אוכל נפש. ובמשנ"ב הוצאת 
בשו"ת  ואזנר  הגר"ש  שדעת  כתבו   )2 הערה  תקי"ח  )סי'  דרשו 
שבט הלוי )ח"י סי' ע"ט( שסתימת השו"ע והפוסקים שאומרים 
מתוך בכל מלאכות שעיקרן לצורך אוכל נפש, ולפי"ז מותר 
)ח"ג  האורל"צ  דעת  ושכן  ביו"ט,  וספרים  בגדים  לברור  אף 
פי"ט תשובה ז'(, אבל דעת הגר"נ קרליץ )חוט שני יו"ט פט"ז ס"ק א'( 

לאסור, וכן דעת הגריש"א הובא בקובץ מבקשי תורה )יו"ט 
עמ' ר"ס(.

ליו"ט  שבורר  כל  מותר  מהדין  לאלתר  שלא  אוכל  לברור 
הרשב"א  כדעת  להחמיר  שראוי  נראה  דאפשר  היכא  אבל 

ראשונים  כמה  מעוד  משמע  שכן  רבא  באליה  שכתב  כמו 
לדבריו  חשש  כ"ד  אות  ובשעה"צ  תק"י  בסי'  המשנ"ב  וגם 
של הרשב"א וכן כתב בערוך השולחן שירא אלוקים יחמיר.

בידו  יטלנו  לא  ביו״ט,  וכיו״ב שנפל לקמח  או קיסם  צרור 
מהקמח, אלא ינפה לקמח כדרכו פעם שניה )ארחות יושר ח"א 

סי' כ"ז להרה"ג אשר חנניה זצ"ל(.

שנפלה  בין  ביו״ט,  מהאוכל  פסולת  כדרכו  ליטול  מותר 
לאוכל ולמשקה ביו״ט, ובין שהיתה מעורבת בו מערב יו״ט 
]ולא ידע בו מערב יו״ט[, ואין צורך להוציאה עם מעט אוכל 
או משקה, ומכ״ש שמותר לשטוף פירות וכיו״ב מהלכלוך 
שעליהם כדרכו בחול, והמחמיר בכל זה תע״ב. )ארחות יושר 

שם(.

באופן שיכל ליטול הפסולת מהאוכל מערב יו״ט, ולא היה 
נפגם טעמו דהאוכל עי״ז, יש להחמיר שלא ליטול הפסולת 
מהפסולת,  לאוכל  שיקח  דהיינו  בשינוי,  אלא  מהאוכל 
ט״ו.  סוס״ק  תק׳׳י  בסי׳  כה״ח  שינוי כמש״כ  דבכה״ג חשיב 

)ארחות יושר שם(.

לגרגירי הפסולת עם קצת  יברור  ביו״ט,  אורז  הבא לברור 
גרגרי אורז, כדי להנצל מחשש איסור בורר. )ארחות יושר שם(.

פתיחת בקבוקים וקופסאות שימורים
בשבת,  בקבוקים  פתיחת  בענין  רבותינו  מחלוקת  ידועה 
שאסור  הסוברים  ויש  מותר,  שהדבר  הסוברים  דיש 
מדרבנן, ויש הסוברים שאסור מן התורה, ובגליון איסתכל 
להלכה.  עיקר  שכן  להוכיח  הארכנו  בסופו(  )ח"ה  באורייתא 
ח"א  )חאו"ח  באגר"מ  כתב  דהנה  משתנה,  הדבר  ביו"ט  אבל 
עמ' ר"ד( ]ובמשנ"ב דרשו סי' תק"ט הערה 24 הביאו דבריו[, 

רק  ולא  נפש  כאוכל  פתיחתם  להחשיב  גדול  טעם  שיש 
מכשירי אוכל נפש, )הרב דיבר שם על קופסאות מתכת, וה"ה בקבוקים( 
א"כ למרן השו"ע אוכל נפש מותר לעשות ביו"ט אף שהיה 
אפשר לעשות מאתמול, ולרמ"א מותר ע"י שינוי. ובשתיה 
מוגזת אף שהיה מקום להחשיב אי אפשר לעשותו מאתמול 
אבל נראה יותר כיון שאפשר לנתק הטבעת מהפקק מערב 
יו"ט בלי לפתוח את הבקבוק לא נחשב אי אפשר לעשותו 
וגם אם נחשב כמכשירי אוכל נפש אם לא היה  מאתמול. 
יו"ט והתברר  אפשר לעשותו מאתמול, כגון שהכין מערב 
לו שלא הכין מספיק או שהזדמנו לו אורחים, דעת הגר"נ 
קרליץ )חוט שני יו"ט פ"ג ס"ק ב' אות ב'( שמותר מן הדין לפותחם 
נפש שלא היה אפשר לעשותם  כדין מכשירי אוכל  ביו"ט 
מאתמול. ודעת הגרש"ז אויערבך )ששכ"ה פ"ט הערה ד'( שהואיל 
ואפשר לפותחם דרך קלקול לא מסתבר שיהיה היתר מדין 



יו"ט ושבועותח
בהלכה ובאגדה

והנה  קלקול.  בדרך  שלא  לפותחם  נפש  אוכל  מכשירי 
כרבנן  שפוסק  מרן  בדעת  סובר  א'(  הל'  פי"ט  )ח"ג  לציון  באור 
שאוסרים מכשירי אוכל נפש אף שלא היה אפשר לעשותם 
מאתמול, ומתיר רק בכגון תבלין, ובכל זאת נקרא מכשירי 
רבנו הרמ"א  ורק  רק לתבל המאכל  כיון שבא  נפש,  אוכל 
מתיר מכשיר אוכל נפש ממש כשלא היה אפשר לעשותה 
ומ"מ הרוצה להקל אף מבני  יהודה,  רבי  וכדעת  מאתמול 
ספרד יש לו כר נרחב לסמוך, חדא דשמא נידון דידן חשוב 
ואף אם תרצה לומר  אוכל נפש כמו שכתב באגר"מ הנ"ל 
דחשיבי מכשיר אוכל נפש, סוף סוף יש מגדולי האחרונים 
נפש  אוכל  מכשירי  מתיר  הוא  שגם  מרן  בדעת  שסוברים 
ממש, ועוד שמא הלכה כרבנו הרמ"א, ושמא הלכה כאותם 
הפוסקים שמתירים לגמרי לפתוח בקבוקים וקופסאות גם 

בשבת.

רחיצה במים שהוחמו בדוד שמש ביו"ט
הגהות  כדעת  י"ב(  הערה  פי"ד  )ששכ"ה  אויערבך  הגרש"ז  דעת 
בלא  התחממו  שהמים  שכל  ד'(  ס"ק  מג"א  על  שכ"ו  )סי'  רע"א 
ולכן  יום,  מבעוד  שהוחמו  כחמין  נחשבים  בשבת,  פעולה 
מותר להתקלח ביו"ט במים חמים שהוחמו ע"י דוד שמש. 
ובשו"ת  מ"א(,  )עמ'  בחזו"ע  פסק  וכן  וכדו'.  סחיטה  מאיסור  שיזהר  )ובלבד 

הרבה  בזה  פלפל  ט"ז(  סי'  )ח"ב  כהן  זמיר  מהרה"ג  כהן  נזר 
ומסקנתו ג"כ להתיר, אבל באור לציון )ח"ג עמ' רי"א( סובר שכל 
שהתחממו המים ביו"ט אף שהתחממו ע"י דוד שמש אסור 
מהמשנ"ב  דרשו  במשנ"ב  דייקו  וכן  גופו,  כל  בהם  לרחוץ 
)סי' תקי"א הערה 6( ושכן דעת אגר"מ )או"ח ח"ד סי' ע"ה אות א'(, עוד 

הביאו שם שבשו"ת שבה"ל נראה לו להלכה לאסור, אבל 
הסומך להקל כדעת רע"א יש לו ע"מ לסמוך.

הולדת אש ביו"ט
א'( אין מוציאין אש  )סי' תק"ב  יוסף  כתב מרן החיד"א בברכי 
ויש  יו"ט  מערב  אש  להוציא  ואפשר  הואיל  טעמא  וכו', 
מעיו"ט  אש  להמציא  יכול  היה  לא  שאם  מזה  שדקדק  מי 
לו במה שיוציא  נזדמן  ולא  כגון שהיה במאסר או במדבר 
בעל  הרב  דעת  נראה  וכן  ביו"ט,  להוציאו  מותר  יו"ט  עד 
זלה"ה בהגהותיו  אזולאי  בית מועד, הביאו הרב מו"ז מהר"א  )ספר  תוספות. 
לא  ואם  וז"ל:  )יו"ט עמ' מ"ט(  בחזו"ע  וכן פסק  יד(, עכ"ל.  בכתב 

במאסר  שהיה  כגון  מעיו"ט,  האש  להוציא  לו  אפשר  היה 
וכיו"ב מותר להוציא האש ביו"ט. עכ"ל. ובכה"ח )סי' תק"ב אות 
ב'( הביא דברי הברכ"י וכתב על זה ומיהו הכרם שלמה כתב 
על דברי הברכ"י הנזכרים דמסתימת הפוסקים לא משמע 
ביו"ט.  התירו  ולא  כמלאכה  נראה  דבר  להוליד  אלא  הכי 
עכ"ל. ובאור לציון )ח"ג עמ' ר"ו( כתב בזה"ל: אף אם הכין אש 

מערב יום טוב וכעת כבתה, או שלא יכל להשיג אש בערב 

יום טוב, אין להבעיר אש ביום טוב אלא אם כן מעביר מאש 

ואין לו  מצויה. ואפילו שאין לו אפשרות כעת להשיג אש 

מה לאכול. עכ"ל. ובביאורים הביאו את דברי הברכ"י הנ"ל 

וכתבו שלדעת מרן מכשירי אוכל נפש אף שלא היה אפשר 

יוצא שלבני אשכנז  לעשותם מאתמול אסור. א"כ לדבריו 

מנחת  בשו"ת  גם  והנה  מותר.  הדבר  רמ"א  ביד  היוצאים 

יצחק )ח"ד סי' צ"ט( פשיטא ליה שלדעת מרן הבית יוסף הדבר 

נימא  אם  ואף  להסתפק  שיש  כתב  הרמב"ם  ובדעת  אסור 

שלרמב"ם מותר, זה דוקא בגוונא רחוקה כזו שהיה במדבר 

אש  לו  אין  שכעת  אף  האש  לו  בנכבתה  אבל  במאסר  או 

מצוי,  שאינו  אופן  הביא  ברכ"י  מדוע  דאל"כ  אסור  לכו"ע 

הלכה  זו  אם  ואף  עכת"ד.  במאסר.  או  במדבר  שהיה  כגון 

רופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר, והמנהג הפשוט שאין 

מוציאים אש חדשה אף שכבתה להם ואין אפשרות להשיג 

אש חדשה וכן עיקר למעשה. ואין הבדל בזה בין בני ספרד 

לבני אשכנז.

תשלומים להבדלה במוצאי יו"ט
מי שלא הבדיל במוצאי יו״ט נחלקו האחרונים עד מתי יכול 

להשלים הבדלה, דעת מרן החיד"א בברכ"י סי' תצ"א סעי' 

א' ובא"ח ש"ב ויצא אות כ"ג, שדי חמד מערכת ה' אות ט"ו, 

ובאול"צ ח"ג פי"ח הל' ט"ו, שאם לא הבדיל בלילה אין לו 

תשלומים, אבל במשנ"ב סי' רצ"ט ס"ק ט"ז הביא את רע"א 

שמצדד שיש לו תשלומים כל יום המחרת, וכן פסק ביבי"א 

ח"ז סי' מ"ז שכן דעת כמה ראשונים.

אסרו חג
עשה  חג  אסרו  ונקרא  שבועות  במוצאי  להתענות  אסור 

איסור לחג מפני שהארת החג לא מסתלקת, ועוד שהוא יום 

טבוח שהיו מקריבים בו עולת ראיה, משא״כ בפסח וסוכות 

אסרו  משאר  יתרון  לו  יש  כן  על  בחוה״מ,  מקריבים  היו 

חג. ואמרו בגמ׳ אסרו חג בעבותים, פי׳ עשו איסור וקשר 

כאילו  הכתוב  עליו  ומעלה  קדושתו,  תסתלק  שלא  לחג 

בנה מזבח והקריב עליו קרבן. ועל כן צריך לנהוג בו קצת 

וממכר  ממקח  עצמו  ולמנוע  שבת  בגדי  ללבוש  כחוה״מ, 

וממלאכה שאינה דבר האבד, כדי להתקשר בקדושת החג, 

והנזהר בזה תבוא עליו ברכת טוב, ומ״מ אע״פ שהיה ראוי 

ציון  )נר  לאסור בו מלאכה, עכ״פ הנשים מותרות במלאכה. 
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