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   סכמת ה
  מרן ראש ישיבת אמת ושלום 

  צ "הגה
  א "ין שליט'ר  אבנר עפג"כמוהר

  

        ז"ב באלול התשס"יום ראשון י                    ד"בס

  

  הסכמה ודברי ברכה
  

. מה נאה ומה יפה ערוגות מגדים פתחי שערים תקצירים ברורים עם מקורות נאמנים

 הלכות שבת. ים כמעשה ראשוניםקבצים נהדרים נאספו עדרים עדרים מלאים אסמ

החמורים בתוך ספר יקר מכונסים מראשונים ועד אחרונים יונקים שורשיו איתנים 

ספר יקר מכונסים מראשונים ועד אחרונים יונקים שורשיו איתנים ומסילות לנבוכים 

  מפנים ובאור יקרות מאירים ככוכבים ומזהירים

  .    יכונה שבת כהלכה  ובשם 

   אף כתבו הגאון הגדול דפקיע שמיה בספריו הקודמים  שחיברו חיקרו

  חריף ובקי כביר כח ואמיץ רוח 

  .  א"ר אבישלום מונייצר שליט"כמוה

  מורה צדק ץ"אמת ושלום תכבבהיכל ישיבתנו  ' אשר איוותה נפשו לשכון בחצרות ה

ולא נצטרך אלא לברכו שחפץ בידו יצלח .    בקהל עדתנו ומכוין לאמת ולא יחטיא

הוציא מחשבתו הטהורה מהכח אל הפועל לחבר עוד ספרים חשובים ונכבדים ל

כאלה ויתמיד בבריאות הוא ובני ביתו ויזכה ללמוד תורה מתוך הרחבת הדעת ותהי 

משכורתו שלימה מאת אדון העולם להמשיך להגביר חיילים לתורה ולתעודה 

  .א"ולהורות הלכות והליכות עד בא ינון גואל צדק בב
  בודה של תורהח לכ"הכו

  ין'י אבנר עפג"הצב
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 øåãä ÷ñåô ìù äîëñä áúëî  

 äøåúä éîëç úöòåî àéùðå ïåéöì ïåùàøä  
äøä ïøî" óñåé äéãáåò âèéìù"à   

  
äîëñä  

 øôñä úåðåéìâ éðôì åàáåä äãéìå ïåéøä äøäè úåëìä ìò äëìäë
ãåòå äøäè ,ïîåà éãé äùòî ,ïîàð òèð ,ïîä úðöðö , íé÷úîî åëç

åëååîù ÷øåú ïîù íéãéñç ìä÷á åúìäú íéãîçî åì  , åîòè
äøä  åîò å÷åîéðå" éáø âøöééðåî íåìùéáà èéìù"à  , øùà

íéðåøçàå íéðåùàø íé÷ñåôä  åðéúåáø éøáãá äðåîàá ïúåðå àùåð  ,
íéðùé íâ íéùãç  , àáéìà àúúòîù ÷éñîå àðéãã à÷îåòì úéçðå

åúãìåé éøùà  àúëìäã ,ìå åúéîà äøçåñå äðéö àðéîà àáè àìòô
 àúééøåàì äéìéç øùééà  

äëøáì àìà äëøöð àìå , øîâåîä ìò êøáì  äëæéù äåòø àäé
áåø÷á  ,äøéãàäìå äøåú ìéãâäì äöåç  åéúåðééòî åöåôé ãåòå ,

áèéîã éìéî ìëì äëæéå äåìùå úçð êåúî  , ìéëùé äðôé øùà ìëáå
çéìöéå ,úøàôúìå ïåàâì õøàá øùà íéìåãâä íùë åîù äéäå.  
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  שמירת שבת 
  

שואלים את עצמנו כיצד לשמור שבת הרי כל כך הרבה 

 ועוד הרבה , טוחן,בישול , בורר,מוקצה ,הלכות יש בשבת

  ?שר ללמוד את כל ההלכות ולדעת הכל כיצד אפ,פרטים

 שרוצים כל דברבצריך ללמוד כמו ש, והתשובה לכך היא

   .לומדיםלהבין  קודם כל 

 זה מסוכן ביותר ויש מקומות הרי לנהוג על הכביש

 וכל טעות קטנה יכולה להיות ,דורשת ריכוזנסיעה הש

גורלית לכל הנוסעים איתו ברכב ואפילו לאלה שמחוץ 

ומשלם עבור אדם לומד לנהוג  על רכב ובכל זאת , לרכב

   .ןהרישיושיעורי נהיגה ונבחן עד שמקבל את 

ובך אמנם יש בודדים ביותר שאומרים שנסיעה זה דבר מס

ומעדיפים תחבורה ציבורית אבל כולם יודעים כדי לדעת 

  .לנהוג צריך ללמוד
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עד שהוא מקבל , אדם רוצה להיות רופא וניגש ללימודים

 לעסוק ברפואה עוברות שנים תוהרישיונואת התעודות 

רבות ובכל זאת הוא אינו מתייאש אלא לומד ומשנן עד 

   .שיצליח

, ולדעת את ההלכותכך זה גם בהלכות שבת צריך ללמוד 

יושבים פעם ביום בקביעות חצי כמו כל דבר שצריך לימוד 

ט את ההלכות שבת בקלות ולאט שעה לפחות בספר שמפר

  .לאט רוכשים מושגים והלכות ויודעים

הבית היהודי  לוותר על הלכות שבת כיון שכל ות אפשרןאי

וי ומיוסד על  שמירת שבת כיון שהיא שומרת על הבית נב

  .היהודי

מסופר על חייל שהשאיל משניות מבית הכנסת למשך 

הסתיימה כש, שרת מול האויב בלבנוןהימים שבהם הוא י

 ואמר לו ניגש לגבאילבית הכנסת נכנס המלחמה הוא 

 המשניות ,  והגבאי ענה לו טעית,החזרתי לך את המשניות

  ...הם שהחזירו אותך

ל כך היא השבת אנחנו חושבים שאנו שומרים את השבת אב

   .האמת היא שהשבת היא ששומרת עלינו
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שומרת  על הבריאות ועל הפרנסה  ועל הילדים וככל 

ששומרים יותר כך היא שומרת יותר  ככל שמשקיעים יותר 

  .בשמירת השבת כך השבת משקיעה באותה משפחה

אנחנו ולכן כשיש קשיי פרנסה צריך לבדוק בראשונה כיצד  

על סעודות  ,יהותהלכ מקפידים על שמירת השבת  האם ב

 וכן דיבורים אסורים , קריאה המותרת בשבת,שבת מוקצה

  ועוד ותכנונים לימי החול 

 צריך  קודם כל, מקובלים,ם סגולות קמיעיםמחפשיולפני ש

לשמור שבת כהלכה כדי שהשבת תפעיל את סגולתה 

  .מכל המובנים של שמירההרוחנית ותשמור על המשפחה 
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  הידעת הידעת 
 שיש מצוות מהתורה ורה עד כדי כך שבת כל כך חמשמירת 

בת כדי שלא יבואו לידי ל אסרו לקיימם בש"ומדרבנן שחז

  .חילול שבת

 דין לכסא אה מכס"תקיעת שופר שבכוחה להעביר את הקב

 לסנגר על כל עם ישראל ולסייע לכתיבתם ה  יכול,רחמים

ל גזרו שאסור לתקוע "לחיים טובים ולשלום  ובכל זאת חז

ו לחילול שבת ולכן שבת שחל בה ראש בשופר שמא יבוא

   .השנה לא תוקעים בשופר

נטילת לולב הרי זוהי מצוה מהתורה שביום טוב הראשון 

ל "של סוכות צריך לנענע את ארבעת המינים ובכל זאת חז

    .ו לנענע בלולב משום חשש שיבואו לחלל את השבתראס

ל אסרו לקרוא את " כיון שחז,פורים לעולם לא יצא בשבת

ל ביטלו  מצוות בשביל לשמור ולקיים "חז. גילה בשבתהמ

  !!!ל ביטלו" חז,ציוה' מצוות שה, את השבת

על מנת שלא יבואו לידי חילול שבת לצורך עשיית המצוה 

   .אז כל שכן בשאר ענינים שאין בהם חשיבות
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  למה  לקחת סיכון למה  לקחת סיכון  
הרי אנו איזה אומץ צריך כדי לעלות על הרכב ולנסוע בשבת 

 ממש כיצד בכל סוף שבוע תאונות הדרכים רואים

נוסע בימי השבוע קשה להבין איך אדם רגיל כש, מתגברות

ומוסיף   נוסע בשבתבכבישים ובכל זאת  , מסתכןהוא 

   .סיכון על סיכון

 כלומר שבת ל מחלל הרי יש קטרוגים מהשמיים על כ

הן בנסיעה והן במקום  יותר מתמיד הסכנות אורבות לו

   . השבת ששומרת לו את סגולת איןשבוודאי ו. שנוסע לשם

  !?אז מדוע לקחת סיכון

ויש כאלה שחוששים ממה יגידו ומתביישים מהחברים או 

וזה מפליא כי כולם יודעים שצריך לשמור שבת , השכנים

מה " ,לא נעים מהחברים...וזוהי מקור הברכה וטוענים ש

  " יגידו

ם ולא הרי זה מגוחך צריך להיות לא נעים מבורא עול

מהחברים את הדין נותנים לפניו לאחר מאה ועשרים שנה 

ואף חבר לא יציל אותנו ביום שנצטרך לעמוד לפני בורא 

  .עולם
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, ביותר ויש לה משמעות גדולה ביותר השבת היא מצווה נעל

שכולם יחכו ,  עם חברים בשביל נסיעה אפשר לוותר עליהאי

   . שבתואנו נאמר החלטנו שאנו מתחזקים יותר בשמירת

  

  קמיע לפרנסה
באים עליהם צרות הם מחליפים סוגי אנשים שכאשר יש 

שאין להם שלום בבית אז וכ...מזוזות או בודקים כתובה

מחפשים איך לעשות תיקון וכשאין פרנסה מחפשים 

קמיעות מנסים לעשות הכל בכל מכל חוץ מלשמור שבת 

   .חזק בהלכותיהתולה

ם להלכותיה אז כשמעליבים את השבת ולא מתחייסי

הרי  ,השלום בבית נעלם הפרנסה בורחת והצרות מאיימות

מושך , אדם שמחלל שבת הרי הוא  חותך לעצמו את המזל

ולא יעזרו כל המקובלים בעולם כל , וקללות, עליו עין רעה

  .עוד שלא שומרים שבת
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היא הקמיע לפרנסה הגורם הסגולה להצלחה השבת היא 

   ...ים או כדורגלבשביל וחבל לאבד אותה לשלום בבית 

 היא המזרימה את ההצלחה לששת ימי השבוע הרי השבת

  .כל הכוחות וההצלחה נמשכים מיום השבתו

בקמיע של ההצלחה  ובכל  שאינו משתמש וזה מגוחך שמי

זאת בא בטענות מדוע  לא מצליח ואין שלום בית ואין כסף 

 ומחפשים סגולות וקמיעים אבל ועוד כאילו טענות ומענות

השבת שמירת , ות את מה שבאמת צריך לעשלא עושים 

   .שהיא מקור הברכה
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  לא הכל אסור 
    ... חושב ששבת זה היום שהכי אסור בו,אדם שלא מבין

 ואסור , ואסור לבשל, ואסור להדליק אש,אסור לנסוע בו

   , ואסור, ואסור, ואסור חשמל,לראות

בטלפון כמו אדם שרואה כיצד נוהגים ברכב אסור לדבר 

ואסור לנסוע מהר ואסור לנסוע בנתיב בשמאלי ואסור 

  לחנות בכל מקום  הכל אסור אסור 

אבל כל מי שיש לו רשיון יודע שלא הכל אסור אלא יש 

  כללים על מנת לנהוג בבטיחות ומי שלומד יודע 

יודע שלא , כך גם בשבת יש כללים לשמירת שבת ומי שלומד

  .הכל אסור

 שהם שומרים את השבת צריכים גם אלה שחושביםולכן 

  .ללמוד כיון שמי שאינו לומד כמעט בוודאי מחלל שבת
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  בודה בשבתבודה בשבתעע
ברור שכל אחד צריך מנוחה ושבת זהו יום מנוחה מנוחת 

ללא לחצים של , הנפש ומנוחת הגוף ללא מתחים בעבודה

אלא מנוחה , לקוח מרוצהוללא מרדף אחרי עוד ,  הבוס

  .נטו

  . רים כוחות לימי השבוע הבאים נושמים אויר אוז

,  יותר עובדים בשבת מרויחים  שאםיש המדמיינים לעצמם

 כאילו יש רווח במוצאי מטעה ונראה ולרגע באמת זה 

   ...שבת

נהג מונית מדמיין לעצמו את כל הכסף שיעשה בסוף השבוע 

כל השבת בור את ערימת השטרות שעשה פונהנה לס

  ...ומסתכל על שכנו ששומר שבת וחושב בלבו שיהיה עשיר

  ברכה בכסף לו איןגם הוא יודע שהאמת היא שאבל 

ועובדה היא שהוא לא מצליח לסגור את החודש אפילו 

  .שעובד בשבת

כל מיני דברים אים על  ימה שמרויחים בשבת מוצכי כל 

 , שיפוצים,מוסךבתיקונים אחרים שלא מתוכננים כגון 

 וכל זה ,הפסד כספים במקומות שונים ,בצנרת נזילות

  .במקרה הטוב
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טיפולים או רופאי שיניים ים על מוציאאבל יש מקרים ש

   . יותר בהרבה תרופות  ואז המצב חמוררפואיים ו

ובדים ללא הפסקה  אנשים שעהרי כולנו מבחינים באותם 

 חייהם חיים של צער ומתוסכלים הם . כולל שישי ושבת

 ועוד ,השבת עזבה אותם ולכן מצבם קשהסגולת כיון ש

   . לשמור שבתיחליטו עד ש,יהיה קשה יותר
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  שמירת שבת בהדרגהשמירת שבת בהדרגה
כולם  אבל , לשמור שבתאף אחד לא מכריז ואומר שזה קל 

   . ובהדרגהכל דבר עושים לאט לאטיודעים ש

 אינו דומה שמירת שבת של אדם פשוט לשמירת אמנם 

בל מתחילים  א,שבת של אדם שלמד את כל ההלכות

מקבלים החלטות שיותר לא מחללים שבת לא נוסעים 

 וחשמל  ואת כל המאכלים  יקים להדליק אשסבשבת ומפ

לאחר מכן ממשיכים  ווהתבשילים מכינים כבר מיום שישי

כל שבת עושים יותר ולאחר ליתר השבתות ומשתדלים שב

   .שמתרגלים זה כבר יותר קל

עים  כיצד להתכונן צריך לנסות ולאחר שמנסים יודולכן 

   .לשבת וכיצד להתמודד עם ההלכות הרבות שיש ביום זה

ולומדים  . משתמשים בפלאטה לחימום,מכוונים  שעון שבת

ואפשר להעזר במשפחה את ההלכות של שמירת שבת 

אחרת שיודעת הלכות שבת וכן לשאול רב שינחה כיצד 

  . לשמור את השבת באופן הפשוט וקל

  .כלרק צריך לרצות וזה ה
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  כדורגל כדורגל 
ירושלים חרבה בגלל שהיו מחללים בה את ל כתבו לנו ש"חז

    .בגלל משחק בכדור בשבתכן עיר שלמה חרבה ו. השבת

חסו לחילול שבת יל התי"אי אפשר להתעלם מהעובדה שחז

באופן החמור ביותר עד שהחשיבו את האדם שמחלל שבת 

ר ולכן אם הוא נוגע ביין אסו.  ממשלפני אנשים כגוי

ויש פעמים שאינו מצטרף למניין ... לשתותו מדין של יין נסך

  .ואינו יכול לעלות לתורה

הרי יהודים תמימים מסרו את החיים שלהם בשביל שמירת 

מאבדים את שבת  ואילו כאן רואים בני נוער ומבוגרים ש

 גם את העולם הזה וגם את הכל בשביל הנאה של רגע 

  העולם הבא 

הודי שמירת השבת והלכותיה וראדם הרי זוהי האות של הי

שמאבד את האות הזה הוא מאבד איתה את הסימן 

  .היהודי

הרי כל סגולתו של האדם היהודי תלויה בשבת וברגע שהוא 

מאבד סגולה זו הוא מאבד סגולות אחרות שיצטרך להם 

  ...בעתיד



  שבת כהלכה 
  

 

כ

  מה עושים עם הילדיםמה עושים עם הילדים
ללמוד כיצד  הילדים צריכים להאהיב את השבת על 

שהשבת זהו היום הכי יר להם את הידיעה הברורה להעב

ולכן , כל ההצלחות נובעות ממנו ו,מיוחד במשך השבוע

   לשמור שבת כדאי

 תפילה על הילדים שישמרו שבת בראש ובראשונה צריך 

  .ולא יתקלקלו על ידי גורמים רעים או חברים מקולקלים

 נראה להם שבת בשבתו כיצד ובנוסף לתפילה היומיומית 

על ידי התנהגות מיוחדת ,  בשבתעלים על עצמנו נו מתאנח

שבשבילנו שבת זה היום הכי מאושר גם נוכיח להם 

  .בשבילם

לא מענישים בשבת אלא דוחים את העונש למוצאי שבת 

שכדאי לו לשפר את התנהגותו עד למוצאי ומבהירים לילד 

  השבת

ממתקים ומשקאות מתוקים רק בשבת כך הם מצפים 

. אכול ממתקים ולשתות משקאות מתוקיםלשבת על מנת ל

ובמשך השבוע רק מצטיינים ביותר מקבלים ממתק 

וזוהי הנהגה נכונה גם . ובארוחות שותים מים בלבד

    . מבחינה רפואית וגם כלכלית



  שבת כהלכה 
  

 

אכ

 ולומר בגלל ,הלאישבין בעל בפרט אחד לשני ... לוותר

 וכשהם ,שהילדים מפנימיםלזכור , שהיום שבת אני מוותר

 ואז ,ם לנצח שבשבת יש מריבות זה נחרט בליביםלומד

  .ו"ח עוד יום  "סתם"שהם גדלים הם מבינים ששבת זה כ

ואווירה ,  שבשבת יש התנהגות שונהיםעאבל כשהם יוד

  .מיוחדת בבית אז הם מפנימים ומתגעגעים לשבת



  שבת כהלכה 
  

 

כב

  לדוגמא לדוגמא 
יין על השולחן או על אחד בערב שבת מצוי שנשפך  ה

חמיאים לילד המחונן שהחליט לפני שצועקים ומהילדים 

  לקשט את הבית בטיפות של יין 

אי אפשר להחזיר את הגלגל ו היין כבר נשפך נתבונן רגע הרי

 ערכים ובמקום ילד אפשר להקנות ל עדיין  אבל,לאחור

היום שבת ולא כועסים בשבת נאמר לו ? מה עשיתלצעוק 

 וכך... בוא נלמד כיצד מותר לנגב את היין על פי ההלכה

   .  של שבת רגועה אוירהה

 ברגעים אלה שהוא מראה ,נבחןההורה כעס ברגעי ה

היום  כי היום שבת אני לא מעניש כי לילדים אני לא כועס 

ששבת זהו יום מיוחד בקטנותם ינים חהילדים מבכך , שבת

    "כיף לחיות"ששבת יום שבו 

צריך הכל אפשר לנקות אבל את הנשמה אי אפשר  לכן 

 שאכן ישמחו בשבת וירגישו שבשבת אין  להשקיע בילדים

מריבות אין  הרגשה עצובה ולא בוכים , עונשים,צעקות 

נקנה להם ערכים שאותם לא יאבדו כל חייהם וגם בשבת 

  .כשיהיו הורים לילדים יחנכו על שמירת שבת

  



  שבת כהלכה 
  

 

כג

  

  ......חוקי שבתחוקי שבת
יש חוקים שנועדו לשמור על חיי האזרח ויש חוקים שנועדו 

אין כאן הכוונה להלכות שבת החשובות לשמור על השבת ו

  אלא לחוקים המיוחדים לכל בית יהודי 

אוכלים רק בשבת וכן משקאות ומיצים רק ממתקים : כגון

גם  ... ויש מיםין ממתקיםאבשאר ימי השבוע  בשבת אבל 

  .לילדים ועוד יותר להורים

על פי חוקים הבעל והאשה צריך לנהוג בזוגיות בין גם 

  יותר ופחות ביקורתיים נינוחים המיוחדים לשבת 

וכשמקפידים שההרגשה בשבת תהיה נעימה ללא הערות 

עוקצניות וללא חיפוש אשמים או קורבנות לכלות עליהם 

  את הזעם  המתפרץ כך כולם מחכים ליום שבת המיוחל 

זמן  יודעת שבההאיש,  ואפילו אם היתה מריבה לפני שבת

שלום כי לא ופניו ל מגיש לה את היין הקידוש הוא 

אין כאן הגזמות אלא חוקים , מחפשים מריבות בשבת

וכללים לשבת כך קל יותר להעביר על המידות ולנהוג כפי 

לאחר השבת אפשר , שקיבלנו על עצמנו בכל שבת

  ...להסתדר



  שבת כהלכה 
  

 

כד

  מה לך נרדםמה לך נרדם
שבת לא מבזבזים על שעות של שינה מבלי היום את 

ציב זמן לזמן השינה ולהקגבול צרים לשים   אלא ,בחנהה

   ... את השבת בשינה עמוקהלבזבזלהיות עם הילדים חבל  

ילדים צריך ליתן להם את מלא  ואדם שיש לו משפחה 

 הוא ירצה , וככל שהילד יקבל יותר,תשומת הלב בשבת

   .יותר את השבת

בפרט שכל השבוע ההורים טרודים אחר פרנסה ולפעמים 

קשר נפגשים  עם הילדים משבת לשבת  השבת מוסיפה ל

רוצים מראים שהם  כשהם עדיין קטנים ורבעיק, המשפחתי

  .אפשר לעצב את אופייםכך לב מאבא ואמא והאת תשומת 

להשקיע בשבת גם בגשמיות וגם ברוחניות כדי שהילדים 

לא כעוסים ולא , אבא ואמא נינוחים, יבחינו כיצד בכל שבת

כועסים  ונותנים להם את מלא המשחקים המותרים בשבת 

  .ומאכלים שהילדים אוהביםתקים וכן ממ

 וכן לא למנוע מהם את ,וצאותלהתאמץ שלא לקמץ בה

  . הם מקבלים את היחס מאבא ומאמא בשבתו שבןהזמ



  שבת כהלכה 
  

 

כה

  ......חבל על הזמןחבל על הזמן
יש זמן תפילה  את השבת צריך לסדר כדי שלא תתבזבז

וסעודות ובנוסף לכך יש זמנים  שלא מנוצלים כראוי בפרט 

   .שבתלריך לעשות סדר קבוע צלכן  .בימי הקיץ הארוכים

האמא עם הבת ואחר ו ,אבא לומד עם הבןזמן קבוע שבו ה

  .וכן עם יתר האחיםכך מתחלפים זה לומד עם זו 

עדיף   ,ביחד ואפילו רק חצי שעההזמן של לא לוותר על ו

ללמד את הילדים ו, או על ביקור חברים לוותר על השינה 

זה  ,ם קטניםשהלנצל את הזמן . להעניק להם תשומת לב

לחזור איתם על הלימוד וכל זה , הזמן שאפשר להשפיע

   וללא כפיה כעס כשעושים זאת באהבה ללא 

צריך להיות גם בשבת ילדים פילה תחינוך למצווות ול

ים בבית צריכים להיות מחונכים שהגיעו לגיל חינוך ונשאר

וכל זה בהשתדלות גמורה שלא לכעוס ולא להתפלל בבית  

 וצריך ,שבת זה לא יום של כעס וקפדנותזכור של. לריב כלל

   . בכךלהתמיד

  



  שבת כהלכה 
  

 

כו

  מתי יוצאת שבת מתי יוצאת שבת 
הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שומרי שבת ששואלים 

   ?מיד לאחר תפילת מנחה מתי יוצאת שבת

ברגע שאנחנו מחכים למוצאי שבת וצריך לשים לב לכך כי 

  ...זה כבר מראה שאנחנו לא נהנים

יש בזה לפעמים , ההנאה תיגמראדם שנהנה לא מחכה ש

את אמא או את שילדים שומעים נזק חינוכי לילדים  כיון 

שגם מן יוצאת השבת הם מבינים ז עוד כמה יםאבא שואל

וגם לאבא ואמא קשה בשבת ש " מחכים למוצאבא ואמא 

  ...וכולם אוהבים את מוצאי השבת

 לא שואלים מתי יוצאת שבת ואם יש הכרח שואלים ולכן

את הבדלה .מראים שאנו מצטערים ביציאת השבתבשקט ו

הילדים מפני ש".לחץ"יש לעשות לאט לאט לא להיות ב

 לדעת עד כמה הם מחכים ומצפים ,בוחנים את ההורים

   .וכיצד מוציאים את השבת  ,לשבת

  



  שבת כהלכה 
  

 

כז

הרי רבינו תם ואותם אלה שמקפידים על יציאת השבת לפי 

ים ולכן על הילד ,ה להקפיד על רבינו תםשבשעות הקיץ ק

עליהם להמתין אחר אפשר להקל יותר ואין  צריך להחמיר 

די לנו שישמרו את השבת כפי צאת השבת עוד שעה נוספת ו

 ויש להבהיר  םרבותיההנדרש לכן כל משפחה תעשה כמנהג 

  . מחלוקתלרב את המצב הרוחני בבית כדי שלא תיגרם 



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

ה

  יום שישי יום שישי 
, ההכנות לכבוד שבת הם חלק עיקרי ביותר מכבוד השבת

אבל בימי החורף , וראוי להכין את כל ההכנות ביום שישי
הקצרים אפשר להתחיל את ההכנות ביום חמישי או אפילו 

  .ביום רביעי

ר ביום שישי כך  נהנים יותר הכלל הוא ככל שמתכוננים יות
  .בשבת

יאמר לכבוד שבת קודש וכתוב שבכל מעשה שהאדם עושה 
לפני שמתרחץ יאמר הריני הולך להתרחץ לכבוד שבת 

 לכבוד שבת קודש  קודש וכשקונה יאמר הריני קונה
 יאמר אני מכין לכבוד שבת קודש כך וכשמכין מאכלים

  .1יאמר על כל מעשה ומעשה

זוהי  זכות גדולה להתכונן לכבוד שבת כל תלמידי החכמים 
להכין אפילו משהו קטן לכבוד בכל הדורות היו מקפידים 

  . שבת

רבה ורב יוסף היו , דק דקחותך את הירקות ב חסדא היה ר
 היה מדליק רבי זירא,  ומכינים אותם לשבת עציםיםמבקע
כלים הצריכים מכין את הורב נחמן היה ,  לכבוד שבתהאש

לא  ולא יאמר, ומהם ילמד כל אדם .לשבת ומפנה כלי החול
  .וא כבודו שמכבד השבתכי זה ה, כבודיבאפגום 

                                                 
  . י"ביסוד ושורש העבודה שער ח פ עיין   1



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

ו

  הכנת מאכלי שבת הכנת מאכלי שבת 

 יש להשתדל להכין לכבוד שבת --הכנות לכבוד שבת הכנות לכבוד שבת   )א
וכל מעשה קטן שעושים לכבוד שבת יש לו ערך , קודש

 .2גדול מאוד

ואם ,  לערוך  קניות כבר בבוקר יום שישיראוי  --קניות קניות   )ב
חושש שיהיה עומס או חוסר אפשר לערוך קניות כבר 

 .3ם רביעיביום חמישי ואפילו ביו

 יש נוהגים להכין פת לכל סעודות שבת --הכנת חלות הכנת חלות   )ג
 .4לא לשכוח להפריש חלהלהזהר שצריכים ו

 מצוה לטעום את המאכלים לפני שבת --טעימת מאכלים טעימת מאכלים   )ד
  .5למאכלעימים ולבדוק שאכן הם ט

                                                 
ואפילו , ישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת כתב סימן רנ סעיף אח "אוע "שוב   2

 .הכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת כדי לכבדויש לו כמה עבדים לשמשו ישתדל ל
והוא יותר טוב משיקנה כתב עדיף לקנות ביום שישי ק ב "משנה ברורה סימן רנ סב   3

שלהכנתו דרוש זמן רב יותר שהוא לכבוד שבת אם לא בדבר ניכר שהוא ' ביום ה

  . ואם אין אפשרות להכין ביום שישי אפשר אפילו ביום חמישי. הכנה רב
נוהגין ללוש  שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רמב סעיף יבע וב"א בשו"רמכתב ה   4

 לקנותמהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ולא ת "שוכדי שיעור חלה כל אחד בביתו לע

יש ל שם כתב ש"והבאה ,ט"לחם מן השוק כמו בשאר ימים ודבר זה מכבוד שבת ויו

 "'ו את אשר תאפו אפו וגווהיה ביום הששי והכינו את אשר יביא"לזה רמז בכתוב 

ה היום התחילו איזה נשים להשבית " ובעו.ש להכין לשבת"משמע דיש לאפות בע

  .ל" עכהמנהג ההוא ולוקחין מן האופה ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה כבוד שבת



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

ז

 על מנת שלא להכנס למחלוקת --לפתוח בקבוקים לפתוח בקבוקים   )ה
 .6בהלכה עדיף לפתוח את כל הבקבוקים לפני שבת

 מכבוד השבת להרבות בממתקים --קים לשבת קים לשבת ממתממת  )ו
לילדים וכן בכל מיני מאכלים טעימים שאין בימי השבוע 
והמנהג הנכון הוא להרגיל בבית שממתקים אוכלים רק 

 .7בשבת

 ל"כתבו  חז
כל מזונותיו של אדם מוקצבים לו בראש השנה מתשרי עד 

 י "תשרי חוץ מתשר
 כלומר מחודש תשרי עד חודש תשרי 

  לאדם כל ההוצאות הכספיות מוקצבים
  חוץ מהכספים שמוציאים 

 מים טובים יאש חודש רבתות שלמוד תורה תל
ומה שמוצאים על הוצאות שבת חוזר ואינו כלול בחשבון 

  )ביצה דף טז עמוד א(של ההוצאות שנגזר על האדם בראש השנה 

                                                                                                           
 חיים זכו מכאן שמצוה לטעום הכתב במטה משה טועמי ח סימן רנ"אליה רבה או   5

מצוה לטעום מכל תבשיל . ב שם"וכן במשנתקנן כהוגן תבשילין בערב שבת כדי ל

  .ח פרשת לך לך אות ז"וכן הבא ,ש כדי לתקנן יפה כהוגן"בע
  .לסמוך כפי שיבואר להלן בהלכות בנין וסתירה בכלים והפותח בשבת יש לו על מי   6
כ לעניין " ומשירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכלתו ע אורח חיים סימן רנ סעיף ב"שו   7

מתקים רק בשבת כיון שכך הילד לומד לצפות לכבוד שבת כיון שיש דברים מ

  .מיוחדים והיא לא כשאר ימי השבוע



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

ח

  הכנת הבית הכנת הבית 

ל שניקוי פינות " מקובל על ידי חז--  סגולה לשלום ביתסגולה לשלום בית  )ז
ת מקורי עכביש זוהי סגולה לשלום בית לכן יש הבי

להשתדל כבר לפני חצות יום להוציא את כל קורי 
  .8העכביש מהפינות בכל חדרי הבית

אבל יש ,  אין חובה  לשטוף את הבית--שטיפת הבית שטיפת הבית   )ח
להקפיד שהבית יראה נקי ומסודר לכבוד שבת קודש 

 .9ולכן ראוי לטאטא היטב את הבית

 כבוד השבת היא להכין מצעים  מצוה של--הכנת מצעים הכנת מצעים   )ט
נקיים לכבוד שבת ולכן יש לתכנן מראש את החלפת 

  .10המצעים שיהיו ממש  סמוך לשבת

 יש מצוה שהשולחן יהיה ערוך ומסודר --סידור השולחן סידור השולחן   )י
כבר לפני שבת ובמשך כל השבת אפילו שלא בזמן 

  .11סעודות השבת

                                                 
 כתבו יגאות פרשת לך לך  בן איש חי הלכות שנה שניהוכן הח סימן רנ "רבה או אליה   8

וכתב הרב , כדי לגרש הקליפה, טוב לפנות קורי עכביש שבבית בכל ערב שבת קודשש

  .נכון לפנות זה קודם חצות דוקאק י ש"ימן רנ ססכף החיים 
ע אורח חיים סימן רסב סעיף א יסדר שולחנו ויציע המטות ויתקן כל ענייני "שו   9

 .נ"כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבהכ, הבית
10 

 .פ שזה לא חובה מכל מקום מצוה"ואע כ שם"כ  
ואין , וכן המנהג יום השבתויהיה שלחנו ערוך כל   כתבע אורח חיים סימן רסב"שו   11

  .ק ג שזהו כבוד שבת"משנה ברורה ס וכן ב.לשנות



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

ט

 יש מצוה מיוחדת בכל ערב שבת לבדוק --בדיקת כיסים בדיקת כיסים   )יא
כיסים של בגדי שבת שלא יהיה שם מוקצה שאסור את ה

 .12לטלטלו בשבת

הזיעה של "י ז"בשם האר כתבו --סגולה למחיקת עוונות סגולה למחיקת עוונות   )יב
,  העוונותשאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת

בשביל כבוד ולהזיע לטרוח הרבה כדאי מאוד ולכן 
  .13שבת

 הצעה טובה 
  סמוך לחצות יוםעושיםאת כל ההכנות לשבת 

 תיים לפני כניסת שבת  וכך שע
 המאכלים מתחממים על הפלאטה 

 .ונשאר רק להדליק נרות שבת
 

                                                 
וכן . חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכהר א חנניא אומ, שבת יבהגמרא ב   12

מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך  ח סימן רנב סעיף ז"ע או"שוכתב ב

ע אורח חיים סימן רנב "שו וב.לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת

מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר  סעיף ז

ק נה שמא יש בהם איזה דבר ויוציאנו "משנה ברורה ס .שאסור לצאת בו בשבת

  .או שמא יש דבר מוקצה ויטלטלנה בשבתהרבים ת "שולר
ל הזיעה "י ז"וונות הארט בשם כ"עיין באהוזה לשונו שערי תשובה סימן רנ כתב ב   13

שאדם מזיע בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו הדמעות ולכן צריך לטרוח 

, ל בשם ספר הכונות ישן"כתב הרב מחזיק ברכה ז וכן ש"הרבה בשביל כבוד שבת ע

הקדוש ברוך הוא מוחק בו כל העונות כמו , הזיעה שהאדם מזיע בעסקי צרכי שבתש

  .י פרשת לך לךהובא בבן איש ח, הדמעות



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

י

  הכנות פרטיותהכנות פרטיות

 יש להכין בגדים המיוחדים רק לשבת ויש --בגדי שבת בגדי שבת   )יג
להקפיד ללבשן לפני הדלקת נרות וכן להשאר עם בגדי 
שבת בקידוש וכן בכל סעודות שבת וראוי להשאר עם 

  .14בגדי שבת אפילו בסעודה רביעית

ראוי לצחצחן , פ שאין חיוב לייחד נעלים" אע--נעלי שבת נעלי שבת   )יד
 . 15היטב וכבר נהגו ללבוש נעליים מיוחדות לשבת

 יש מצוה לגזוז צפרניים דווקא בכל יום שישי --  יםיםיירנרנוופפייצצ  )טו
ולפחות פעם בשבועיים ויש מקפידים שלא לגזור צפרניים 

  . 16ביום חמישי אבל מעיקר הדין אין איסור בכך

                                                 
חיי אדם וכתב ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת   סימן רסב סעיף בח"אוע "שו   14

כי אין המלבושים לכבוד הרואים כי אם לכבוד , חלק שני כלל ה ילבוש בגדי שבת

 ,יזהר ליחד בגדים נקיים וטובים לכבוד שבתאות יח בן איש חי פרשת לך לך  .השבת

חייב כל אדם להשתדל שיהיו לו   סימן רסב סעיף גח"אושולחן ערוך הרב וכן ב

ע בכף החיים "וע. בגדים נאים לשבת כפי יכולתו שצריך לכבד השבת בכסות נקיה

 .סימן ש אות יד שראוי להשאיר בגדי שבת עד אחר סעודה רביעית
ורק ראוי , יחד נעלים לשבתיאין צורך לכתב שת יחווה דעת חלק ה סימן כג "שוב   15

והמתחסד ליחד נעלים מיוחדות לשבת תבוא עליו . צחן יפה לכבוד שבתלמשחן ולצח

  .ברכה
בן איש חי פרשת לך לך ויזהר לקוץ צפרני  וכתב הע אורח חיים סימן רס סעיף א"שו   16

יזהר , ואם לא יוכל בכל ערב שבת מפני ששוהה גדולם, ידיו ורגליו בכל ערב שבת

 ביום מקפידין שלא ליטלןיש  ק ו" סשםמשנה ברורה  וב.לקוץ כל שתי שבתות

כ אין זה תיקון " ואןלגלוח' מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום גחמישי 



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

יא

 יש נוהגים להקפיד על סדר --רניים רניים ווסדר גזיזת ציפסדר גזיזת ציפ  )טז
מסויים של גזיזת הציפורניים ויש שאינן נוהגים בכך מכל 

  .17מקום מותר לגזוז צפרנים באיזה סדר שרוצים

יש להזהר שלא להניח צפרניים על  --זהירות בציפורניים זהירות בציפורניים   )יז
גוף האדם ולא על הבגדים או על הנעליים אלא להשליכן 

 .18ליהם בני אדםשלא ידרכו עלאסלה או לכיור כדי 

 בכל מקום שהציפורן נופלת בפעם --נפלה ציפורן נפלה ציפורן   )יח
ולכן כשציפורן נפלה . הדורך עליה יכול להנזק, הראשונה

יש לטאטא את המקום כדי שלא ידרכו עליה , ואבדה
  .19ובפרט אשה מעוברת

                                                                                                           
 שיב' עמ ב"צ ח"ו ובאורל"ע בכף החיים שם אות ט" ועכבוד שבת שחוזר לצאת

 .שמנהג בני ספרד שלא לחוש לגזוז ציפורניים ביום חמישי וכן לא לסדר גזיזתם
, ויתחיל בשמאל.  סימן רס וכשנוטל צפרניו לא יטול אותן כסדרןע אורח חיים"שו   17

מגן  וכתב הבימין, ה"ובדאג. בשמאלו, א"דבהג. וסימן לזה. באצבע, ובימין. בקמיצה

ע בהערה "ועז ולא היה חושש לכך "י היה מלעיג ע"ק א והאר"אברהם סימן רס ס

ן שכתבו שאין לבני הקודמת ובמקורות שכתבו בכף החיים ובברכי יוסף ובאור לציו

  .ספרד לחשוש בכך
, ויזהר בקציצת הצפרנים שלא יפלו על בגדיוכתב הבן איש חי פרשת לך לך אות יד    18

וצריך להזהר שלא יניח הצפרניים אפילו על , וכל שכן שלא יקוץ ויניח על בגדיו

 .ואין חילוק בזה בין צפרני ידים לבין צפרני רגלים, מנעליו
השורף צפרנים חסיד קוברן ח "ק י"מוק ו איתא בגמרא " רס סמשנה ברורה סימן   19

צדיק זורקן רשע שמא תעבור עליהן אשה מעוברת ותפיל ולכן בבית המדרש דלא 

גם איתא שם . צת אנשים מותר לזרוקישכיחי נשי או בית המרחץ שעשוי רק לרח

י להו בגמרא דאין בכחן להזיק רק בדוכתא דנפילי אבל אי כניש להו בתר הכי ושד

א מכאן דאם חתך בביתו במקום "לאבראי לית לן בה וכתב בפרישה סימן רמ

דשכיחי נשי ונפל מידו קצת צפרניו יכבד אותו המקום ויזיזם ממקומם ושוב לית לן 

 .דוקא כשהשליכן חוץ לחדר הוי שינוי מקוםשר כתב דאפשר "בה והא



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

יב

 מצוה להתקלח ולחפוף את השיער במים --מים חמים מים חמים   )יט
ם הקצרים ובימי, חמים וכן לקלח את הילדים לכבוד שבת

 . 20 אפשר כבר  ביום חמישי

 כשאין זמן או אין אפשרות --שטיפת ידיים ורגליים שטיפת ידיים ורגליים   )כ
להתקלח במים חמים אפשר לשטוף את הידיים ואת 

  .21הרגליים במים חמים וגם כן נחשב למצוה

 סמוך יש להמנע מלהתקלח --מקלחת לפני השקיעה מקלחת לפני השקיעה   )כא
שקיעה מחשש חילול שבת כיון שבקלות אפשר להכשל ל

שונים ובפרט אם המים חוממו בבוילר באיסורים 
  .22חשמלי

                                                 
פניו ידיו  ירחוץ, א לו"ואם א. מצוה לרחוץ כל גופו ע אורח חיים סימן רס סעיף א"שו   20

מ אין זה חובה גמורה והמקיימה מקבל עליה "ורגליו בחמין מפני כבוד השבת ומ

 ומכיון שיש חיוב לחנך את משנה ברורה בש" ע.שכר ושאינו מקיימה אינו נענש עליה

הילדים להתכונן לכבוד שבת לכן יש להכינם כבר מקטנות להכין את ההכנות לשבת 

  .צה במים חמיםובפרט את הרחי
גם על הנשים שייך מצות רחיצה ובימי החורף שהימים ק ב "שם סמשנה ברורה    21

קצרים ואין להם פנאי יקיימו מצות הרחיצה בפניהם וידיהם ואף לאנשים די בזה 

  .כשאין להם פנאי
י מצות הרחיצה "מאד יש ליזהר שלא יבוא עוזה לשונו משנה ברורה סימן רס כתב ב   22

ה הרבה נכשלין בזה בימי החורף כשהימים קצרים שיושבין " שבת ובעולחשש חילול

כ מזדמן איסור לידו "כמעט עד שחשיכה ואף אם גמר את עצם הרחיצה בהיתר ג

גם מצוי שאחר . שפעמים הוא סורק את ראשו בסוף שהיא מלאכה דאורייתא בשבת

סירוק גמר כל הפעולות סוחט האלונטית מהמים שנבלע בו והוא בכלל מכבס ו

 ואם המים חוממו על ידי בוילר חשמלי יש איסור נוסף לכן יש .ל"השיער עכ

 .להתקלח מוקדם יותר



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

יג

יום שישי לכבוד שבת יש מצוה להסתפר ב --תספורת תספורת   )כב
קודש וכן ראוי להרגיל את הילדים שמסתפרים ביום 

 .23שישי

 מנהג נכון הוא לטבול במקוה בכל ערב --טבילה במקוה טבילה במקוה   )כג
שבת ויש להשתדל מאוד לטבול רק אחרי חצות יום 

 .24שישי ולא מוקדם יותר

מצוה לישון ביום שישי אומרים ש יש --יום שישי יום שישי שינה בשינה ב  )כד
על מנת שיהיה כח לקבל את השבת בשמחה ובישוב 

  .25הדעת

 ...זהירות מונעת
היצר הרע  לחבל בשלום הבית כדי   מנסהביום שישי

 כועסים ופרודים שבשבת כולם יהיו 
 לא מתווכחים  שביום שישי שגיחלהלכן יש 

 ואת כל המריבות דוחים 

                                                 
 מצוה לגלחן, ואם היו שערות ראשו גדולותא "סח סימן רס "ע או"שוב א"כתב הרמ   23

וכמובן . עם כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מנוולכתב הטק ז "משנה ברורה סוב

 . ר כבר לפני כןכשהימים קצרים אפשר להסתפ
כתבו המקובלים שיש ערך לטבילה בערב שבת וכן הובא ביסוד ושורש העבודה שער    24

י לכן יש להשתדל בכל עז שלא לוותר על טבילה זו וכן כתב הבן איש חי "שמיני פ

כדי לקבל , מה טוב ומה נעים על פי הסוד לטבול בערב שבתז "פרשת לך לך אות ט

וטבילה ראשונה לטהרה מכל , שבת על ידי טבילהתוספת נפש רוח נשמה דליל 

ורביעית , ושלישית להפשיט בגדי חול מעל הנפש, ושניה לתקון עון הכעס, טומאה

כדי שישרה עליו עתה רוח , להסיר ולהפשיט מעליו הרוח שהיה שורה עליו בימי החול

 .מבריאה
מי שיש ג "רנ סבספר מצווה ועושה בעמוד תקנד הביא מקורות משולחן הטהור סימן    25

  .ש"רה ישן בערב שבת ועוד מקורות עיילו נשמה כש



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

יד

  סיון שלו בשמירת השבתכל אחד והני

בשעות כולנו יודעים  שאסור לעבוד בערב שבת וכל העובד בערב שבת 

שקיעה אינו רואה סימן ברכה  ממלאכתו  ובפרט שיש חשש של הסמוכות ל

  . חילול שבת

 בעלי החנויות נהג לסובב בין ערבי שבתות  שבמסופר על רבי אריה לוין 

 שלא יעברו על חילול  כדיתלסגור את החנויות לקראת שבולזרז אותם 

  . הם והקוניםשבת

שהמשיך למכור ראה יהודי   כשהגיע עת כניסת השבת באחת השבתות 

  וניכר לכל שהמוכר לא מתכונן .ממתיניםוחנותו היתה עמוסה קונים ה

רבי אריה ראה את היהודי עומד , כלל לנעול את החנות  לפני כניסת שבת

 דלפק הניח את  השטריימל על הות ולחנלהכשל בחילול שבת נכנס פנימה 

כבודו ראה אותו בעל החנות מופתע ואמר לו  כבוד הרב מדוע , וישב לנוח

  ?בא אלי  בשעה כל כך מאוחרת  לפני כניסת שבת

אתה עומד בפני ,  בלב אוהב וכואב מה אומר לך לו רבי אריה לוין אמר

!  ון שבעולם  לא ישווה לה כל ה, אבל שבת זה שבת,כסףנסיון גדול של  

  . מאתיים אבל תפסיד הון שלםאו אולי תרויח מאה 

אמר  כבוד  הרב   המתין שניה ובעל החנות חשב רגע הסתכל בעיניו של הרב 

יך לחלל שבת אני לא ימשו  ,יש לי יסורי מצפון שאני עושה זאת ,צודק

בפרט שאתה מצטער ואני לא רוצה לצער אדם כמוך  ומיד פיזר את 

  . את החנותהקונים וסגר 

 אני לא יודע אם  הייתי עומד ,אשריך יהודי יקראמר רבי אריה ברוב ענוה 

הזכות שלך גדולה מאוד ובוודאי שתיתן לך . כמוךפרנסה הבנסיון של 

 כל יהודי יכול להרויח את כל כך . כיאה לשומר את השבתברכה בפרנסתך 

  .עולמו  במעשה קטן של שמירת שבת
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טו

  הכנות כלליותהכנות כלליות

 ראוי באופן קבוע לייחד זמן לחתוך --" " ווטישטיש""הכנת הכנת   )א
ניירות לכבוד שבת על מנת שלא יצטרכו לקרוע בשבת 

 . 26ואפשר לחתוך כבר בימי השבוע

 ביום שישי מותר לכוון שעון שבת --הכנת שעון שבת הכנת שעון שבת   )ב
למזגן או למנורות החשמל על מנת שידליק ויכבה את 

  . 27האור בשבת

ר  על מנת לא להכשל בהדלקת או--הכנת המקרר הכנת המקרר   )ג
המנורה שבמקרר יש לנתק את המנורה כדי שלא תדלק 

  .28בשבת על ידי פתיחת הדלת

להשתדל ולהכין את  יש --והחלות והחלות   הכנת הנרות הייןהכנת הנרות היין  )ד
וחלות שבת כבר אחר חצות , בקבוק היין, גפרורים, נרות

                                                 
על מנת לא להכשל באיסורי שבת לכן יש להכין הכל כבר מערב שישי ואפשר ליתן    26

  .לאחד הילדים שיהיה אחראי על זה באופן קבוע
כבר פשט בעם להקל ולהשתמש בשעון שבת למזגן ולאור החשמל אבל לא לשאר כלי    27

מדיח או מיקרוגל או תנור שיאפה שיש בזה זילותא דשבת כשמפעילים חשמל כגון 

ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ס "שועיין ב .מכשירים חשמליים בשעון שבת

 .כל המלאכות בשבתת "שויכולים לעעי שעון כיון ששאסור להתיר שכתב 
  .שבועכפי שיבואר בהמשך ועצה טובה להשאיר את המנורה מנותקת בכל ימי ה   28
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טז

יום שישי כדי שלא ניזכר שהם חסרים סמוך לכניסת 
 . 29השבת

 את כל  יש לנתק--ניתוק מכשירי החשמל והטלפון ניתוק מכשירי החשמל והטלפון   )ה
המכשירי חשמל מהשקעים וכן את כל מכשירי הטלפון 

  .30ובפרט כשיש ילדים קטנים בבית

פ שבימי השבוע טוב יותר להתפלל " אע--תפילת מנחה תפילת מנחה   )ו
מכל מקום ביום שישי עדיף , מנחה קטנה סמוך לשקיעה

  .31להתפלל מנחה כבר בשעה מוקדמת

 הנהגה חשובה
 ביום שישי ללמוד עם הילדים למצוא זמן 

 יון מוסרי רע
 י"מפרשת השבוע ופירוש רש

 ולחזור על הלימוד בשולחן שבת 

                                                 
אפשר לחסוך הרבה בעיות בשלום בית כשמתכוננים מוקדם ומכינים את נרות שבת    29

  .והיין והחלות כבר אחר חצות היום וכך מקבלים את השבת ברוגע
ואחר כך אי אפשר לכבותם , לפעמים ילדים משחקים במכשירי החשמל ומדליקים   30

שבת ואחד מבני הבית נדלקים או שהטלפון מצלצל ב וכן יש מקרים שמכשירי חשמל

לכן כדי למנוע תקלות וחילולי שבת עדיך לנתק את כל מה שעלול , יבוא להרים

 .לגרום לחילולי שבת
ל דאף על גב דמצוה להתפלל לכתחלה מנחה "נ סעיף יא כלל אב "חיי אדם חכ ב"כ   31

דיש אומרים דאסור , לא מבעיא אם נכנס למרחץ, אבל בערב שבת, בזמן מנחה קטנה

ראוי להקדים להתפלל , ואפילו אם אינו נכנס למרחץ,  לאחר חצות עד שיתפללליכנס

ובאמת בחורף בימים הקצרים  כחק "סשער הציון סימן רלב וכתב ב. ל" עכמנחה

הלא ידוע שמצוה על כל אדם לזרז על הדלקת הנרות שלא , כשבא מבית המרחץ

בודאי מהנכון , נהולא יהיה לו שהות על ידי זה להתפלל מנחה בזמ, יעברו הזמן

    .להקדים להתפלל מנחה מקודם ואפילו ביחידי
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יז
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יח

  שנים מקרא ואחד תרגום שנים מקרא ואחד תרגום 
מצוה בכל יום שישי   --) ) שנים מקרא ואחד תרגוםשנים מקרא ואחד תרגום((ת ת ""שמושמו  )ז

לקרוא את הפרשה פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום 
ת "ואפשר לקרוא גם בשבת וכל המשלים פרשיותיו שמו

 .32מאריכים לו ימיו ושנותיו

 חסידים ואנשי מעשה --ללא הפסקה בדיבור ללא הפסקה בדיבור קריאה קריאה   )ח
קוראים  את כל הפרשה מיד אחר תפילת שחרית של יום 

 . 33שישי ללא הפסקה בדיבור

 קטעים לקרוא בכל יום אפשרות  יש --ת בכל יום ת בכל יום ""שמושמו  )ט
 את כל הפרשה פעמיים לסייםשבת המהפרשה ועד יום 
 ויש הנוהגים לקראה בפעם אחת ללא מקרא ואחד תרגום

 . 34יד לאחר סעודת שבתהפסקה  מ

                                                 
.  לו ימיו ושנותיומאריכיםשכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מובא  ב"ע, ברכות חב   32

פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת "אע ח סימן רפה סעיף א"ע או"שוב וכתב

מקרא ואחד תרגום חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים , בצבור

  .אפילו עטרות ודיבן
33 

בשום דבר רק יקרא הכל  וכתבו חכמי המקובלים שלא להפסיק בקריאת שמות  

במעמד אחד ויש טעם נכון וכמוס בדבר הזה אבל אם הוא צמא למים  בפעם אחת

כסדר  וצריך לקרוא הרבה מותר להפסיק בתוך הפרשה לשתות ולברך תחילה וסוף

 .ק טו"ך לחזור ולקרוא כסדר ראה בכף החיים סימן רפה סואם דילג או טעה צרי
א " יםק ב ובענין הקריאה יש דעות בזה בין אחרוני"משנה ברורה סימן רפה ס   34

כ התרגום היינו "פ ואח"א שיקרא כל פרשה ב"פ ותרגום עליו וי"שיקרא כל פסוק ב

דים ת מצד"א ובשע"כ התרגום ובמ"פ ואח"שיקרא כל פרשה פתוחה או סתומה ב

א נהג לומר התרגום אחר כל פרשה "כדעה ראשונה ובספר מעשה רב איתא שהגר
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יט

 כתבו המקובלים שלאחר קריאת --ת ת ""טבילה אחר שמוטבילה אחר שמו  )י
 .35ת יכול לטבול מיד אפילו לפני חצות יום"שמו

 מי שלא הספיק לקרוא את הפרשה --ת ת ""כשלא קרא שמוכשלא קרא שמו  )יא
של אותה שבוע יכול להשלימה בשבוע שלאחריו עד 

 . 36שמחת תורה של אותה השנה

שיש מתירים פ " אע--קריאה בזמן שמיעת הספר תורה קריאה בזמן שמיעת הספר תורה   )יב
מכל מקום יש להמנע מלקרוא שנים מקרא ואחד תרגום 

 . 37בזמן קריאת התורה

 אין צריך לקרוא את --ט או שבת חול המועד ט או שבת חול המועד ""שבת ויושבת ויו  )יג
הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום ביום טוב שחל בשבת 

 . 38או בשבת בחול המועד

                                                                                                           
פתוחה או סתומה או אחר מקום שנראה יותר הפסק ענין ודעביד כמר עביד ודעביד 

  .ת גופא"פ טוב להדר לקרות בס"ומי שהוא בקי בטעם ובנקודות בע. כמר עביד
, היה טובל בערב שבת, האחר קריאת הפרשי "כתבו המקובלים בשם רבינו האר   35

. כבר יש יכולת לקבל תוספות שבת, והיה אומר כי אחר שקרא הפרשה של שבת

כף .ח שער השבת פרק ג" עיין בספר פע,לא היה טובל, אמנם קודם קריאת הפרשה

  .ב עמוד שיב"צ ח"ק ז אורל"החיים סימן רס ס
, דם שיאכל בשבתמצוה מן המובחר שישלים אותה קו ח סימן רפה סעיף ד"ע או"שו   36

א עד רביעי בשבת "ואם לא השלים קודם אכילה ישלים אחר אכילה עד המנחה וי

 .שאז משלימים הצבור, דהיינו בשמחת תורה שמיני עצרתא עד "וי
ת בשעת "ח סימן רפה סעיף ה יכול לקרות הפרשה שמו"ע או"פ שכתב בשו"אע   37

ה "ב בשם השל"קרות ובמה יכול ל"קריאת התורה מכל מקום עיין בביאור הלכה ד

  .כןת "שוא שסוברים שיש ליזהר שלא לע"והגר
כיון שקוראים את פרשת יום טוב או פרשיות המיוחדות לחול המועד וקריאות אלו    38

צ לקרות פרשת "א ח סימן רפה סעיף ז"ע או"שוכ ב"ת כש"אין צריך להשלים שמו
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כ

 המנהג לקרוא את ההפטרה מיד אחר הפרשה --הפטרה הפטרה   )יד
ל כך כמו קריאת הפרשה שנים מכל מקום אינו חיוב כ

  .39מקרא ואחד תרגום

  
  
  

 חשוב מאוד 
 לשתף את הילדים בהכנות לשבת 

 להרים מוקצה המפוזר בבית
 ולהכין את שולחן שבת
 לטאטא ולקפל כביסה 
 ...כך הילדים לומדים ש

 לשבת צריך להתכונן 
  

 צריך לעשות 
 חלוקת תפקידים מסודרת 

 ...לדוגמא
 דר נרות ומכין פלאטה  האיש מקלח את הבנים מס

 האישה מכינה מטעמים לשבת 
 הילדים מסדרים את הבית  ואחראים על סידור השולחן 

 כל אחד בתפקידו ו
 רשאי לעזור לשני 

                                                                                                           
מידי שבת רשיות את הפכבר קרא ב כיון ש"ובמשנמגן אברהם וכתב שם ב. ט"יו

  .ה חול המועד"לכן אינו צריך לחזור וה, בשבתו
  . כ בהגהה שם"כ   39
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כא

  כביסה ביום שישי כביסה ביום שישי 
ל קבעו שלא לכבס ביום שישי " חז--כיבוס ביום שישי כיבוס ביום שישי   )טו

כדי שיהיו פנויים להכנות לשבת ולכן יש להקפיד לכבס 
  .40בר ביום חמישיאת כל הבגדים כ

 כתבו פוסקי זמננו שכיום שיש מכונות --מכונת כביסה מכונת כביסה   )טז
כביסה מי שלא הספיק לכבס ביום חמישי וצריך את 

 .41הבגדים לשבת יש לו על מי לסמוך

פ שהתירו כביסה במכונה מכל מקום " אע--כביסה ביד כביסה ביד   )יז
  .42יש להמנע מלכבס כביסה ביד

בסם בגדי תינוקות שיש צורך לכ --כביסה של תינוקות כביסה של תינוקות   )יח
ביום שישי אפשר לכבס את הבגדים במכונת כביסה 

  . 43ואפילו ביד

                                                 
ע "שו כן במפני כבוד השבת, מתקנת עזרא שיהיו מכבסים בגדים בחמישי בשבת   40

ש שיהיו פנוים "שלא יכבסו בעשהתקנה היא כדי  ש באחרונים"ועי. ח סימן רמב"או

 .לכבוד שבת
ם כשהיה טורח לכבס אבל כיום אין בכך טורח גדול כיון שכל הגזרה היתה בזמנ   41

ופעולת הכיבוס ממש נעשית על ידי מכונה והאדם הוא רק מכניס את הבגדים 

למכונה והוא אינו מכבס ואפשר שכך לא גזרו לאסור כשאינו מכבס ממש לכן אפשר 

תלה את ז שאלה א "פט ב"צ ח"ת אורל"כ פרק מב הערה יג ובשו"עיין בשש, להקל

  .רק אם יש מכונת יבוש אפשר להקל כיון שתליית כביסה היא טורח גדול ההיתר
כיון שכך היא תקנת עזרא לא לכבס ביום שישי על מנת שיהיו פנויים ומה שהקילו    42

 . א לבוא ולהקל בכביסה ביד אלא אם כן במקרה בלתי סביר"במכונת כביסה א
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כב

 מותר לתלות כביסה ביום שישי אפילו --תליית כביסה תליית כביסה   )יט
שמתיבשת בשבת ואין כאן איסור של מראית עין ואם 
צריכים את הכביסה היבשה בשבת אפשר להורידה 

 . 44מהחבל בשבת

 כשלא הספיקו לכבס --הפעלת מכונה לפני כניסת שבת הפעלת מכונה לפני כניסת שבת   )כ
,  ליבש בגדים ויש צורך בבגדים כבר למוצאי שבתאו

מותר להפעיל את המכונה סמוך לכניסת שבת אפילו 
 .45שהיא גומרת פעולתה בשבת

                                                                                                           
דולים שעוסקים בכבוד שבת שעליהם לא שייכת הגזרה של עזרא אלא רק על בגדי הג   43

אבל בגדי תינוקות אינם בכלל הגזרה ולא יותר חמור מחול המועד שהתירו בגדי 

  . תינוקות וכן ראיתי שכתב בחוט השני בהלכות כביסה בערב שבת
ואין לחדש גזרות מדעתנו ומכיון שמותר לתלות כביסה ביום שישי אין לחשוש שמא    44

 כביסה בשבת אם הבגדים לצורך שבת ואין כאן ומותר להוריד, יאמרו שכיבס בשבת

הכנה משבת לחול ויש שרצו לחלק אם הכביסה היתה ראויה להתייבש בשבת ועיין 

בהליכות עולם חלק ג עמוד רכ שהתיר בכל עניין להוריד כביסה מהחבל ולא אמרינן 

 .אתקצאי לכולי יומאת "שומגו דאתקצאי בבין השמ
שמותר לתת חטים לתוך הריחים של מים סמוך ב כת', ב סעיף ה"סימן רנב מרן   45

וכתב . ואין חוששים להשמעת קול שיאמרו ריחים של פלוני טוחנות בשבת, לחשיכה

, וכן בכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, ויש אוסרים בריחים, א בהגה"על זה הרמ

אשל  בוכתב הפרי מגדים. כ"אבל במקום הפסד יש להקל ע, וכן נוהגים לכתחלה

שהשמעת קול , שמעיקר הדין אנו סוברים כדעת רבינו תם וסיעתו, א"ק כ" סאברהם

אלא שנוהגים להחמיר לכתחלה , וכמו שפסק המחבר בשלחן ערוך, מותרת בשבת

מותר לתת בגדים למכונת ו. כ"לחוש לדעת החולקים במקום שאפשר בלי הפסד ע

 ולדעת .והם מתכבסים מאליהם בשבת, כביסה אוטומטית סמוך לכניסת השבת

ת יחווה דעת "שוב עיין כל זה  גם כן אפשר להקל,הואיל וכאן יש צורך בדבר, א"הרמ

  .חלק ג סימן יח
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כג

  סעודה ביום שישי סעודה ביום שישי 
 אין לאכול ביום שישי סעודה גדולה --סעודה ביום שישיסעודה ביום שישי  )כא

כגון מה שמגישים באולמות , שאינו רגיל בה בימי השבוע
ראשונה או שניה בשבת וכן כדרך מה שאוכלים בסעודה 

וכל היום בכלל האיסור אבל מותר לאכול כל היום כל 
 . 46סוגי המזונות ופירות וירקות

 סעודה שאין בה ריבוי מאכל ומשתה כגון --סעודה קלה סעודה קלה   )כב
באופן שרגילים לאכול בימי השבוע מותר לאכול עד 

 .47צ בערך ומשעה זו ואילך יש להמנע"שעה שלוש אחה

 מותר לאכול סעודת קבע --סעודת מילה או פדיון סעודת מילה או פדיון   )כג
, או בסעודת מילה, בסעודת מצוה כגון בסעודת פדיון הבן

אפילו שנעשית אחר חצות היום ויש להמנע מלאכול 
  .48הרבה

                                                 
סעודת קבע הגדרתה כל סעודה שהיא כמו הסעודות הגדולות שעושים בשמחות וכן    46

ח סימן "ע או"שווכתב ב. כסעודה שאוכלים בליל שבת גם כן נחשבת לסעודת קבע

ואפילו , בוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החולאסור לק רמט סעיף ב

וכל היום . שיכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, מפני כבוד השבת, היא סעודת אירוסין

 . ח פרשת לך לך אות כא"וכן הבא .בכלל האיסור
אפילו , ולאכול ולשתות בלי קביעות סעודהסעיף ב ח סימן רמט "ע או"שוכתב ב   47

אבל מצוה להמנע מלקבוע , כל היום מותר להתחיל מן הדין, בחולסעודה שרגיל בה 

כ שעה שלוש כיון שבדרך כלל בין " ומש.שעות ולמעלה' מט, סעודה שנהוג בה בחול

 .ע"בימי החורף ובין בימי הקיץ השעה הזו היא לפני תשע שעות כמובא בשו
מילה או פדיון כגון ברית , ח סימן רמט סעיף ב וסעודה שזמנה ערב שבת"ע או"שו   48

כ סעודת מצוה ואין לדחותה מפני "ק יג דהיא ג"סשם משנה ברורה  וכן במותר, הבן



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כד

    חימום מאכלים לשבתחימום מאכלים לשבת

  תנור חשמליתנור חשמלי

לכתחילה עדיף שלא להשתמש בתנור לחימום המאכלים 
  .49בשבת אפילו שכתוב עליו מצב שבת

בין תנור חשמלי שיש לו  יש לחלק --תנור במצב שבת תנור במצב שבת   )א
לבין תנור שנדלק , מצב של פלאטה שהוא מצב שבת

ונכבה על ידי תרמוסטט ויש להשתמש בתנור שאינו 
נכבה ונדלק על ידי תרמוסטט אלא חום קבוע במצב 

 .50שבת

 תנור שאי אפשר לכוון אותו למצב --שעון שבת לתנור  שעון שבת לתנור    )ב
שבת אפשר להשתמש בו על ידי שמחברים לו שעון 

                                                                                                           
 על מנת מ לכתחלה מצוה להקדימה בשחרית משום כבוד שבת"סעודת שבת ומ

 .להגיע לסעודת שבת שעדיין תאבים לאכול
 הכנסת כיון שיש בזה הרבה שאלות הלכתיות כגון פתיחה וסגירה של דלת התנור וכן   49

פ שמעיקר הדין אפשר להכניס לתוכו ביום שישי מאכלים "מאכלים לחימום אע

ת תפילה למשה חלק "ובשו ,ראה באורחות שבת פרק שני סעיף טו, שיתחממו לשבת

ככירה גרופה וקטומה לכן אפשר להשהות בו  סימן ב כתב לדון את התנורים שלנו

  .מערב שבת כל סוגי התבשילים
שהוא מכיון שבזמן תנור שנכבה ונדלק על ידי תרמוסטט במש יש להמנע מלהשת   50

הדלקה של גוף  יש חשש של גרימתונכנס אויר קר כבוי ופותחים את דלת התנור 

  . חימום ולכן יש להמנע מלהשתמש בו בשבת



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כה

מן שהשעון מכבה את התנור מוציאים את שבת ובז
 .51המאכלים מתוכו

אם אין שעון שבת   --  מנורת סימון כשהתנור דולקמנורת סימון כשהתנור דולק  )ג
שמכבה את התנור בשעות קבועות אז בשעת הצורך 

 . 52אפשר לפתוח את התנור כשהמנורה דולקת

 כשאין מצב שבת ואין מקום --תנור ללא מצב שבת תנור ללא מצב שבת   )ד
תנור לחמם את התבשילים אפשר להניח ביום שישי ב

רגיל שאינו נדלק בפתיחת הדלת ואפשר לפתוח  הדלת 
בשינוי או על ידי ילד קטן וגם הפותחים באופן הרגיל יש 

 .53להם על מי לסמוך

 בשבת לא מכניסים --  הכנסת מאכלים לחימום לתנורהכנסת מאכלים לחימום לתנור  )ה
 אלא רק מה שהיה לתוך התנור אפילו מאכלים מבושלים

                                                 
וכשהתנור כבוי לא נכשלים בגרימת הבערה או בבישול אבל אם יש בפנים מאכלים    51

 לסגור את דלת התנור משום זירוז הבישול של שאינם מבושלים יהיה אסור

  .בזמן שהחשמל יתחדש עם השעון שבת ,המאכלים הלא מבושלים
פועל ואין חשש של גרם הבערה ולכן אפשר  כשיש מנורת סימון דולקת הרי התנור   52

כיון שהוא כבר יון שאין כאן גרם הבערה ללא צורך בשינוי כ לפתוח את התנור כדרכו

 .דולק
כשאינו מתכוין אפילו  שיש כאן כוונה רק להוציא מאכל ויש מתירים גרמאכיון    53

ת אגרות משה "שווכן כתב ב שהוא פסיק רישא וכאן אינה מתכוון שהתנור ידלק

אין בזה פסיק רישא והוא דבר שאין מתכוין ואין שאורח חיים חלק ד סימן עד 

  .מן רנג סעיף וסי  במנוחת אהבה חלק א עמוד נח וכן בילקוט יוסףן וכלאסור



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כו

על בתנור  ועדיין חם ולא הניחו אותו על הרצפה או 
  . 54השיש  אפשר להחזירו לתנור

  בשעת הדחק יש אפשרות --דלת של התנור פתוחה דלת של התנור פתוחה   )ו
להקל ולהכניס לתנור דבר מבושל ויבש כאשר מניחים 
על רשת נוספת וכן לא סוגרים את דלת התנור עד 

  .55הסוף

 אפילו שמותר לפתוח את התנור --פתיחת דלת התנור פתיחת דלת התנור   )ז
ר אם יש תבשיל שאינו מבושל אסו, להוציא מאכלים

 .56לסגור את דלת  התנור משום איסור בישול

  פלאטה חשמליתפלאטה חשמלית

  פלאטה שיש בה דרגת --הנחה על הפלאטה ביום שישי הנחה על הפלאטה ביום שישי   )ח
חום קבועה ללא אפשרות שינוי מותר להניח עליה ביום 
שישי לפני כניסת שבת כל מאכל בין מבושל ובין שאינו 

                                                 
ח סימן רנג סעיף ב כירה שהיא גרופה "ע או"שומשום מחזי כמבשל כמובא ב   54

ולא . מותר להחזירה כל זמן שהיא רותחת, בשבת' וקטומה ונטל הקדירה מעליה אפי

ודעתו להחזירה ודוקא על  ועודה בידו הגהשם ב א"וכתב הרמ .ג קרקע"הניחה ע

 י"עיין בילקו, הוא גרוף וקטום' ר להחזיר אפיאסו, ובתנור. אבל לתוכה אסור, גבה

ת שבט הלוי "שוכ ב"ח אבל כשיש תנאי החזרה אפשר להקל ולהחזיר כ"סימן רנג ס

   .כ" עחלק ג סימן מח דאם הוא גרוף וקטום מן הדין מותר להחזיר לתוכו
כיון שיש כאן מחזי כמבשל לכן כשמבטל את המחזי אפשר להקל כאשר אינו סוגר    55

 כאן חשש ת לחלוטין וכן כשאינו מניח על הקרקעית אלא על רשת נוספת איןאת הדל

  .של מחזי באופן כזה אפשר להקל
ועל ידי סגירת התנור המאכלים יתבשלו לכן  כיון שיש שם מאכלים שאינם מבושלים   56

  .בשבת אסור לסגור את דלת התנור משום חשש שמבשל



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כז

מבושל וכן כל סוגי הבצק אפילו שאינו אפוי כדי שיאפה 
 .57במשך השבת

 להניח על  יש המחמירים שלא --כיסוי על הפלאטה כיסוי על הפלאטה   )ט
נייר כסף עבה או  כגון ,הפלאטה ממש אלא מניחים כיסוי

 .58 ועליהם מניחים את התבשילים,רשת צליה,מגש מתכת

 מותר לכוון שעון שבת ביום שישי  --שעון שבת לפלאטה שעון שבת לפלאטה   )י
על הפלאטה שיכבה וידליק בשעה קבועה בתנאי  שכל 

  .59מבושלמה שמונח על הפלטה 

 ארגז מתקפל העשוי דינו כפלאטה חשמלית --מיחמית מיחמית   )יא
ולפני שבת מותר להניח בתוכו כל תבשיל אפילו שאינו 

                                                 
 גרופה וקטומה ויש כאלה שכתבו כתבו הפוסקים שדין של הפלאטה הוא דין של   57

שדינה יותר קל מזה ולכן מותר להניח עליה כל מאכל לפני שבת אפילו שאינו מבושל 

 ב סימן מה"ת יחוה דעת ח"בשווב לאורח חיים סימן  ות יביע אומר חלק " שו,כלל

אורחות שבת עמוד . ז שאלה א"ב פי"א עמוד נט אור לציון ח"וכן במנוחת אהבה ח

  .סו
 שיהיה לה דין של גרופה וקטומה  שיחשב כנגד האש לשיטת האוסרים וכןכדי   58

ז "ב פי"לשיטת המחמירים להחשיב את הפלאטה לאש גלויה עיין באור לציון ח

  .אורחות שבת עמוד סו, שאלה א
אור לציון חלק ב עמוד רמ כתב להחמיר בו המנהג בעם להקל בשעון שבת כבר פשט   59

ואפשר להקל בכך כפי , שהיא כבויה יום שבת אפילוולהניח רק ביום שישי ולא ב

מים ביום  ומדבריו שם מובן שמותר להרתיח. א חלק י סימן כו"ת יבי"שכתב בשו

שישי ולהניח אותם לפני כניסת שבת על הפלאטה אפילו ששעון שבת מכבה ומדליק 

  .את הפלאטה במשך השבת



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כח

אבל בשבת מותר להכניס לתוכו מאכלים . מבושל
 . 60מבושלים   בלבד

 יש להשתדל שלא להניח --כשרות המיחמית והפלאטה כשרות המיחמית והפלאטה   )יב
רוטב בשרי כיון שאריות של  עליה שיש לחם על פלאטה 

ודינו שאסור באכילה עם חם יהפך להיות בשרי שהל
 .חלב

  אש גלויהאש גלויה

להניח על אש גלויה מאכל מבושל  מותרביום שישי רק 
 אבל או מאכל שהוא לא מבושל שמתבשל במשך השבת

 .61בשבת אסור להניח על אש גלויה אפילו מאכל מבושל

 כשהניחו ביום שישי --מגש או טס מתכת על אש גלויה מגש או טס מתכת על אש גלויה   )יג
 .62דינה כפלאטה לכל הלכותיהמתכת על אש גלויה 

בשבת  מותר להניח --הנחת טס מתכת על האש הגלויה הנחת טס מתכת על האש הגלויה   )יד
כיסוי של אבן או של טס מתכת על אש גלויה וכן הדין 

   63בתא חימום העשוי מפח מותר להניחו בחזרה על האש

                                                 
היכר וכן אין חשש של מחזי כיון שאינה עשויה לבישול אלא רק לשבת הרי יש כאן    60

כמבשל או שמא יבוא יחתה בגחלים וכן אין בה אפשרות לשנות את החום לכן אפשר 

 .להקל בזה כפלאטה חשמלית
א אין איסור להניח ביום שישי מאכל מבושל על אש גלויה ובפרט "ג ס"ע רנ"כ בשו"כ   61

מבשל ויש משום שיש כאן מחזי כלהניח ב שהטעם שאסור ל"ובמשנ.שהשעון מכובה

 .טעם נוסף משום שמא יחתה בגחלים כלומר יראה שהתבשיל יצטנן ויגביה את האש

 .שבתעון גז על מנת שיכבה את הגז בומותר לכוון ביום שישי ש
  .כיון שאין כאן מחזי כמבשל ודינו כנגד האש שמותר להניח עליו לכתחילה   62



  שבת כהלכה 
 הכנות לשבת 

 

כט

 אפשר להעביר את המאכלים  --  כשהגז כבה בשבתכשהגז כבה בשבת  )טו
 בחום וחם ואם הוא נוזלי  בתנאי שהכל מבושל ומוצק

 .64 העברה מפלאטה לפלאטהכדין יד סולדת שה

                                                                                                           
 סימן יא עמוד צב  שלמהוכן במנחת, ובהערה שם א פרק ג סעיף ו"במנוחת אהבה ח   63

ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד אש של הגז הוא קטן לגבי "שווכתב ב

דהרי חזינן שלא נעשה גחלת בכל שבת אף שהוא יותר ממעת , גחלתת "שוהחשש להע

פרק שני סעיף יב כתב  וכן אורחות שבת. ל" עכלכן אין לחוש לאסור בשביל זה לעת

  . אסור להניחו אבל אם הוא לא מתאדם מותר להניחולחלק שאם הפח מתאדם יהיה
כדין הנחה לכתחילה שמותרת על גרופה וקטומה ולכן יהיה מותר להחזיר רק דבר    64

אבל לח אם אינו חם לא יחזיר משום חשש של . אפילו שמצטמק ויפה לוויבש  מבושל

 או על בישול אחר בישול בלח ומכל מקום אם העבירו גם מאכל נוזלי על אש מכוסה

  .ממנה כדין דבר מבושל לח שהתחמם בשבת פלאטה מותר ליהנות



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

ל

  הדלקת נרות הדלקת נרות 

אחת המצוות החשובות ביותר שאשה זכתה בהן היא   )א
הדלקת נרות שבת ולכן תקפיד ביותר שלא לזלזל 

 וכן שלא במצווה זו וכן שלא תשכח להדליק נרות שבת
  . 1תדליק לאחר כניסת השבת

 סגולה המובאת בספרים הקדושים שבשעה --שעת רצון שעת רצון   )ב
יקה נרות שבת תתפלל על ילדיה שיהיו בני תורה שמדל

לשידוך בנותיה שיזכו תלמידי חכמים וכן להתפלל על 
הגון ולהקים בית וכן על עצמה שזוהי שעת רצון ולכן 

  .2תתפלל ככל יכלתה

 כמה יתן מנהג נכון הוא שלפני הדלקת נרות ת--צדקה צדקה   )ג
 . 3מטבעות לצדקה ואחר כך תדליק נרות שבת

                                                 
הנשים מוזהרות בו יותר כדאיתא במדרש מפני שכבתה ש סימן רסג ח"טור אוכתב ה   1

ל נתן טעם לדבר מפני "ם ז"נרו של עולם פירוש גרמה מיתה לאדם הראשון והרמב

 .שמצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית
ל שמות פרק יט פסוק ג ראויה האשה להתפלל לשם יתברך בשעת רבינו בחיי עכתב    2

כי , בנים מאירים בתורה' הדלקת הנר של שבת שהיא מצוה מוטלת עליה שיתן לה ה

התפלה יותר נשמעת בשעת עשיית המצוה ובזכות נר שבת שהוא אור תזכה לבנים 

האי מאן ל "וכן דרשו רז, בעלי תורה הנקראת אור שנאמר כי נר מצוה ותורה אור

 .ק לד"כ הכף החיים שם ס"וכ. דרגיל בשרגי הויין ליה בנים תלמידי חכמים
יש נשים נוהגים לתת פרוטות צדקה קודם הפרשת ח פרשת לך לך אות ו "כ הבא"כ   3

שהוא חלה נדה , ה"וסימנם חנ, וקודם טבילת מצוה, וקודם הדלקת נרות שבת, חלה

  .הדלקה



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לא

וי שתלבש בגדי שבת לפני הדלקת נרות  רא--בגדי שבת בגדי שבת   )ד
 .4על מנת שתקבל את השבת כשהיא כבר מוכנה לשבת

 אם הזמן דחוק ואין לה די שהות --חשש חילול שבת חשש חילול שבת   )ה
תדליק נרות בבגדי חול ולאחר , להתלבש ולהדליק נרות

  .5הדלקת נרות תחליף לבגדי שבת

 מעיקר הדין די בנר אחד --מספר נרות שצריכה להדליק מספר נרות שצריכה להדליק   )ו
ו כולן להדליק לפחות שתי נרות אחד כנגד זכור וכבר נהג

  . 6ואחד כנגד שמור

 יש הנוהגות להדליק שבעה נרות ויש --שבעה נרות שבעה נרות   )ז
 . 7נוהגות להדליק כמספר הנפשות בביתה

 כשהדליקה פחות נרות משרגילה --החסירה נרות החסירה נרות   )ח
 . 8להדליק בכל שבוע אינה צריכה לקנוס את עצמה

                                                 
ת לכן ראוי ללבוש את הבגדים לפני הדלקת נרות על מנת לכבד את השבת בבגדי שב   4

 . שבת לוגם כדי שלא תצטרך להתכונן לאחר הדלקת נרות שבת אלא הכל יהיה מוכן
הדלקה בבגדי שבת אינה מעיקר הדין ולכן עדיף להדליק בזמן על מנת שלא יעבור    5

 .זמן של הדלקת נרות ותפסיד מצוה יקרה זו
ת "שוויש מכוונים לע, נר יפהת "שויהא זהיר לע יף אע אורח חיים סימן רסג סע"שו   6

  .פתילות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור' ב
ק ו ויש נוהגין "ס ב"ה הקדוש וכן במשנ"בשם השלק ב "סרסד מגן אברהם ה כ"כ   7

ימי השבוע ויש עשרה כנגד עשרת הדברות ואין צריכין להיות ' נרות כנגד ז' להדליק ז

 . אבל מעיקר הדין די בנר אחד,  מכל מקום כל זה רק מנהג.ל" עככולן על השלחן
נרות ופעם אחת רק אחד צריכה להוסיף ' אם מדלקת בק ג " שם ספרי מגדיםכתב ה   8

 בכבוד תדליק יותר שתהא זהירה' וכן אם מדלקת הרבה ושכחה פעם אחד וחסר א

רק מנהג לא נהירא דכל זה הוא ה שכחה כתב לחלוק ש"בדביאור הלכה אבל ה, שבת

 וכיום שיש מנורות חשמל בוודאי שאפשר להקל בזה מכל והבו דלא לוסיף עלה

  .מקום אם רוצה יכולה להוסיף נר נוסף



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לב

ק בנרות שמן זית  מצוה מן המובחר להדלי--שמן זית שמן זית   )ט
ואין הבדל בין שמן זית שנועד למאור לבין שמן זית 

אלא כל שמן זית שאינו של ערלה , לבישול ואכילה
והופרשו ממנו תרומות ומעשרות ואורו צלול ויפה מצווה 

 .9להדליק בו

 אם אין שמן זית אפשר להדליק בשמן --שאר שמנים שאר שמנים   )י
תמש וכן אפשר להש' רגיל כגון שמן סויה חמניות וכו

בשמן שנשאר במחבת או בסיר טיגון בתנאי שדולק יפה 
 . 10וצלול

 בשבת אסור להשתמש בשמן --שמן שנשאר מהנרות שמן שנשאר מהנרות   )יא
הנשאר מנרות שבת משום מוקצה אבל במוצאי שבת 

  . 11מותר להשתמש בו

                                                 
ושמן זית , כל השמנים כולן יפין לנר, א אמר רבי יהושע בן לוי"מסכת שבת דף כג ע  9

 ה"דשם ביאור הלכה , שמן זית מצוה מן המובחר' ד סעיף ו"ע רס"ובשו. מן המובחר

  .שמן של איסור הנאה כגון של ערלה וכדומה אסור לנר שבתכתב ש "חוץ מאלו"
 וכן מדליקים בהםהנמשכים אחר הפתילה יפה , כל השמניםש ע"שועוד כתב שם ב   10

אם אין שמן זית מצוי מצוה בשאר שמנים שאורן כתב ק כג "סשם משנה ברורה ב

  .צלול והם קודמין לנר שעוה
משנה וראה ב. אסור להסתפק ממנו בשבתג ש"סיים סימן רסה ע אורח ח"שוכתב ב   11

ומיגו דאיתקצאי בין ת "שוכבר הוקצה השמן בין השמכתב שק ט ש"ברורה ס

י השמן שנעשה "וגם הכלי אסור בטלטול ע. לנר איתקצאי לכולי יומאת "שוהשמ

 ואפילו שהשתמשו בו למצוותו מותר להינות ממנו בין להדלקת נרות שבת בסיס לה

בין לאכילה ולא כמו נרות חנוכה שהשמן הוקצה למצוות ההדלקה ואם כבו בחצי ו

  .שעה ראשונה אסורים בהנאה



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לג

י ת צלוחית שמן שיש בה ש--שתי פתילות בצלוחית שתי פתילות בצלוחית   )יב
פתילות הנפרדות אחת מהשניה נחשבות לשתי נרות 

  . 12שבת

 בכמות רות יקרים אונאין להשתמש ב -- תשחית  תשחית בלבל  )יג
שמן אלא תשים כמות  .שמן משום בל תשחיתגדולה של 

  .13בלבד לילהזמן השידלקו למשך או נרות 

בימינו שנרות השעווה מאירים יפה אין   --נרות שעווה נרות שעווה   )יד
 להדליק בשמן זית ואפשר להדליק בנרות שעווה חיוב

 . 14אפילו לכתחילה

 הרוצה לשנות מנהגה -- שמן  שמן נרות שעווה במקום נרותנרות שעווה במקום נרות  )טו
ולהדליק נרות שעווה במקום נרות שמן אם חשבה שיש 
חיוב להדליק בנרות שמן אינה צריכה התרת נדרים אבל 
אם נהגה כן למנהג חסידות כדאי שתעשה התרת נדרים 

 .15אצל רב שמבין בהלכות התרת נדרים

                                                 
ע אורח חיים סימן תרעא סעיף גנר שיש לו שתי פיות "שוכדין נרות חנוכה שכתב ב   12

כיון שבמקום הנחתן בפה מינכר שהם ש באחרונים ש"ועיי. תי נרותעולה לו בשביל ש

 .םיתישתים נחשבות כש
ג " רס'סי "וכן בילקו .עו כתב שיש בזה משום בל תשחית' ת תורה לשמה סי"שו  13

כ כל הלילה משום שתמיד יש חשש של הפסקת חשמל ולכן יש "ומש. ב"הערה צ

  .צורך בנרות וכל שיש צורך אין בזה בל תשחית
  . ת משנה הלכות חלק טו סימן פג"שוומה שכתב בק כג "סימן רסד ס ב"עיין במשנ  14
התרת ת "שוכל מנהג טוב שנהגו בו שלושה פעמים הרי הוא חשש של נדר ולכן יש לע   15

ואין לחשוש משום התרה . אבל אם נהגו בו מתוך טעות אין צורך בהתרת נדרים, נדר

של מצוה כיון שהמצוה היא בהדלקת נרות ועדיין מדליקה נרות מנרות שאורם יפה 

  .מן פג שדן בנושאת משנה הלכות חלק ה סי"ע בשו"ע, וצלול



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לד

שיספיק לכל , די שמן כשאין --נרות שעווה ונרות שמן נרות שעווה ונרות שמן   )טז
 להדליק נר אחד של שמן ונר שני של אפשרהנרות 
  . 16שעווה

 אשה שנהגה להדליק שבעה נרות ולאחר --התרת נדרים התרת נדרים   )יז
זמן רוצה להפחית את מספר הנרות רצוי שתעשה התרת 

 . 17נדרים על כך שלא אמרה בלי נדר

 רצוי שתתנה פעם אחת בשנה --תנאי בהדלקת נרות תנאי בהדלקת נרות   )יח
שמספר הנרות שמדליקה הוא בלי נדר ואם תרצה יכולה 

 .18להדליק פחות נרות מבלי התרת נדרים

 כשאין די נרות שרגילה להדליק בכל --כשחסר נרות כשחסר נרות   )יט
אינה צריכה  או כשמתארחת והדליקה רק נר אחד ,שבוע

 . 19התרת נדרים כיון שעושה כן באופן חד פעמיקנס או 

                                                 
משום  להדליק נר שמן ונר שעווה לכתחילה ואין לדמות לנרות חנוכה ששם יש איסור   16

הרואים שיחשבו שאת הנר השני הדליק אדם אחר ואין כאן פרסומי ניסא של הימים 

כאן הדלקת הנר היא בשביל להרבות אור בבית לכבוד שבת קודש ודי בנר אחד 

  .ו שהדליקו שתי נשים מכל מקום אין בכך איסורמעיקר הדין ואפילו אם יחשב
התרת נדרים כיון שאין כאן מנהג של מצוה שהמצוה ת "שולא כתבנו בלשון חובה לע   17

ע אין מברכים "היא להדליק נרות וכל תוספת של נר היא תוספת אור ולפי שיטת השו

י על תוספת אור ורק מנהג של מצוה צריך התרת נדרים מכל מקום כתבנו שרצו

וכן ראיתי שכתב , שתעשה התרת נדרים כיון שיש פוסקים שכותבים שזהו מצוה

  . באוצר דינים לאשה ולבת בעמוד קצז
כיון שעשתה תנאי שאינה מקבלת על עצמה את הדלקת נרות כנדר לכן אינה צריכה    18

 .גם לשיטת האומרים שאכן צריכה התרת נדרים מכח של מנהג טוב ,התרת נדרים
אין רצונה לבטלו אלא להמשיכו אבל פעם אחת אינה עושה מסיבות כל מנהג ש   19

ח סימן ל "ת יביע אומר חלק ב או"שואינה צריכה התרת נדרים וכן כתב ב, שונות

 . התרהאין צריכהודעתה לחזור למנהגה , ג שיש לה איזה אונס"בכהש



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לה

 המתארחת --כשבעלת הבית מדליקה רק שתי נרות כשבעלת הבית מדליקה רק שתי נרות   )כ
דליק יותר בבית שמדליקים שם שתי נרות והיא רגילה לה

 . 20נרות אינה חייבת להוסיף נרות

 כששכחה להדליק נרות --שכחה להדליק נרות שבת שכחה להדליק נרות שבת   )כא
שבת תצטרך להדליק נר נוסף כל ימיה אבל אם השאירה 

ואפילו המכוון על ידי שעון (אור חשמל דולק לכבוד שבת 
  . 21 אין צריכה להוסיף נר נוסף)שבת

ת  אם רצתה להדליק נרו--כשלא הדליקה מחמת אונס כשלא הדליקה מחמת אונס   )כב
שבת ולא יכלה להדליק מסיבות שאינן תלויות בה כגון 
שהיתה חולה בבית חולים או שהיו אילוצים שמנעו ממנה 
להדליק נרות שבת וכן כשהבעל הדליק נרות בבית 
במקומה וכן כשהדליקה אור חשמל לא קנסו אותה 

 . 22ל"חז

                                                 
ד לכאורה היה מקום לומר כיון שרגילה להדליק מספר קבוע של נרות אז תקפי   20

שבעלת הבית תדליק במספר שווה כמוה אבל כל זה אינו כך כי די בכך שמתארחת 

אצלה וסומכת על נרותיה והיא מוציאה אותה ידי חובה של הדלקת נרות ואם רוצה 

 .בידהת "שוהר, להדליק ללא ברכה כפי שרגילה
ל ואפילו שיש אור של מנורת החשמל מכל מקום עיקר המצוה "כך קנסו אותה חז   21

ק ג ואם שכחה כמה "סשם מגן אברהם א שיש לאשה להדליק נרות שבת וכתב ההי

שתהיה זהירה מכאן ולהבא  כריפעמים צריכה להוסיף בכל פעם כי הדבר משום ה

  .ב עמוד קע בסוף הערה יב"צ ח"ת אורל"שו ,בכבוד שבת
בל תבוא לזלזל בכבוד שבת א כיון שכל הקנס הוא כדי שיהיה אור בבית וכן כדי שלא   22

כאן שרוצה לכבד את השבת בהדלקת נרות ורק מטעמי אונס אינה יכולה להדליק אז 

ח  רבבות אפרים חלקת "שוע ב" וע.ק ז"משנה ברורה סימן רסג סכ ב"כ לא נקנסה

  .סימן קל



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לו

 לשים מים בכוסיות השמן מותר --הגבהת השמן במים הגבהת השמן במים   )כג
או כשמתכוונת לנוי  יה הנרותהגבלכשבכוונתה במים 

אבל אם , כגון שהמים מתחת לשמן צבועים בצבע מאכל
רצונה כדי שהמים יכבו הנר אסור לשים מים בכוסית 

  .23השמן ואפילו שעדיין לא נכנסה השבת

 במקום שאי אפשר להשיג נרות שעוה או --אור החשמל אור החשמל   )כד
שמן או שאין אפשרות להדליק כגון בבית חולים אפשר 

 .24ר החשמל ולברך להדליק נר של שבתלהדליק או

מדליק ,  יש נוהגים שהבעל מכין את הנרות--הבהוב הנר הבהוב הנר   )כה
את הנר ומכבה על מנת שידלוק יפה וזהו הבהוב הנר 

מכל מקום אשה שמכינה יש  וומעיקר הדין אין חיוב בכך
 .  25לה מצוה בכך

                                                 
סימן רסה מותר ליתן מים בעששית שמדליקים בה בערב שבת כיון שאינו ע "שו  23

ק טו אמנם בשאר מלאכות " סשם ברורה משנה. מתכוין לכבוי אלא להגביה השמן

מותר להתחיל מבעוד יום והמלאכה נגמרת בשבת אבל כאן יש לחשוש שמא תחשוב 

שאין בזה שום איסור ותעשה כן בשבת וגם שמא תגביה הכלי עם המים נגד 

  .ג"ה ס"י רס"ילק ובז"ח שאלה י"ב פי"ת אור לציון ח"כ בשו"הניצוצות ותכבה וכ
. א חלק ט סימן קח אות קכד ובאוצר דינים לאשה ולבת עמוד ערה"ת יבי"עיין בשו   24

 .סימן קכט רבבות אפרים חלק ח, אור לציון חלק ב עמוד קע
נהגו א שם "וכתב הרמצ להבהב הפתילה "א ע אורח חיים סימן רסד סעיף ט"שו   25

משנה וב .להדליק הפתילה ולכבותה כדי שתהיה מחורכת ותאחז בה האור יפה

וזה יעשה האיש מתחלה ויהיה תועלת שלא תשהה האשה הוסיף ח ק כ"ברורה ס

וטעם נוסף נראה לי הוא משום שבפתילות המצויות היום יש , בהדלקתה בהגיע זמנה

שעווה שמרוחה עליהן על מנת שידלקו היטב ולכן נהגו להדליק את הפתילות על מנת 

ן שכל כוונתה שהאשה תדליק מיד בשמן ולא בשעוה ומכל מקום אין צריך בזה כיו

 .הוא להדליק נר של שמן והשעוה מיד נשרפת ולכן אינו חייב לעשותו



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לז

יש להדליק באופן כזה שרוב הפתילה   --אופן ההדלקה אופן ההדלקה   )כו
  .26לה יפה בכל  הנרתידלק כדי שהאש תע

 ועדיין לא סיימה ,אם כבה הגפרור --שימוש בנרות שימוש בנרות   )כז
 אלא שבת אין להדליקו מנר ,להדליק את כל הנרות

 נר שבת  מנר שבת דליקומותר לה,תדליק גפרור אחר
 .27אחר שכבר הודלק לכבוד שבת

לפני   --שימוש בנרות לפני שהודלקו לכבוד שבת שימוש בנרות לפני שהודלקו לכבוד שבת   )כח
 בנרות שהודלקו הנרות לכבוד שבת מותר להשתמש

אפילו שהודלקו ) לחמם  נר בנר(, לצורך הדבקת הנרות
לשם הבהוב והכנה ורק אם הודלקו לכבוד שבת קודש 

  .28אסורים בשימוש כנזכר לעיל

  
  

                                                 
המדליק צריך שידליק רוב מה שיוצא מן  ע אורח חיים סימן רסד סעיף ח"שו   26

עלה יפה מיד שיסלק ידו ת הק כו כדי שהלהב"סב "וכתב שם במשנ. הפתילה מהנר

 .שהיה בהדלקת המנורהכפי 
הוא לצורך שבת  הנר ה שתי פתילות דהדלקת"ג ד"ן רסכתב ביאור הלכה סימ  27

 ומותר להדליק מנר לנר בין אם מדליקה שנים או יותר ואין 'ק ד"ובמשנה ברורה ס

 אבל אסור להדליק גפרור או נר של חול ,בזה משום בזוי מצוה דכולן של מצוה הם

 סעיף ג"כ פרק מ" שש,ד"מנוחת אהבה שם סע ב"וע, מנר של שבת משום בזוי מצוה

  .ח"ל
כל שימוש בנרות שבת אסור בין להדלקה ובין לחימום השעוה על מנת שידבק וכל זה    28

 אבל לפני שהדליקו לכבוד שבת אלא רק מונח את הנר להדלקת נרות לאחר שיחדו

על הפמוטים וכן כשמהבהבים את הנר אין איסור לחמם את הנר על מנת להדביקו 

  . האיסור בזמן שהוא נקבע כנר שבת ולא בהכנתוכיון שעדיין לא נחשב לנר שבת וכל



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לח

 אם אינה מקבלת שבת בהדלקת נרות --כיבוי הגפרור כיבוי הגפרור   )כט
, וכן להחזיר הגפרורים למקומם, יכולה לכבות הגפרור

אין להרים אבל אם מקבלת שבת לאחר הדלקת הנרות 
את הגפרורים ואסור לכבות את הגפרור אלא יש להניחו 

  . 29שיכבה מאליו

 ילדה קטנה אינה צריכה --חינוך ילדה להדלקת נרות חינוך ילדה להדלקת נרות   )ל
להדליק נרות ולכן אין ללמדה להדליק בברכה ואפילו 
בלא שם ומלכות ומתכוונת לשם חינוך אסור ויכולה 

 .30להדליק ללא ברכה ולהקשיב לאם המברכת

 בנות שגרות אצל הוריהן פטורות --קות קות בנות רוובנות רוו  )לא
מהדלקת נרות שבת שהכלל הוא שכל שיש מי שידליק 

  .31בעבורן פטורות מהדלקת נרות

  

                                                 
כיון שבהדלקה נכנסת . אבל הנוהגת לקבל שבת בהדלקה צריכה להיזהר בזה, פשוט  29

שבת על כל חומרותיה ולכן אי אפשר לטלטל את הגפרורים שדינם ככלי שמלאכתו 

  . וגפרור לאחר שכבה דינו כמוקצה מחמת גופו, לאיסור
לכן אין לחנך , הדלקת נרות אין לאשה אחרת לברך בנוסףמכיון שהאם מברכת על    30

ע "וע, שיש כאן ספק ברכה לבטלה ואין כאן חינוך, הילדה להדליק נרות בברכה

אם יש ברצונן להתנהג בחסידות ולהחמיר על עצמן שב "לסת יחוה דעת חלק ב "שוב

ברכה אלא ישמעו ה, אסור להן לברך על הדלקת הנרות, להדליק נרות שבת בחדריהן

ואז ידליקו , בעת שמדליקה בחדר האוכל ויענו אמן, מפי האם שהיא עקרת הבית

  .הנרות
ואין כל חיוב על הבנות להדליק , שמצות הדלקת הנרות חלה על עקרת הבית בלבד   31

כיון שהאם מדליקה גם בשבילן . נרות בערב שבת אלא לאחר נישואיהן בבית בעליהן

  . לבת יחווה דעת חלק ב סימן"שוכ ב"כ



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

לט

 בת רווקה שדרה אצל הוריה --אינה מברכת אינה מברכת ששרווקה רווקה   )לב
ורוצה להדליק נרות שבת אין לה לברך על הדלקת נרות 
אפילו שמדליקה בחדרה אלא תשמע הברכה מהאם 

  . 32א ברכהותדליק ללהמברכת 

 אם מתארחת במקום שמדליקים --רווקה שמתארחת רווקה שמתארחת   )לג
נרות ידליקו גם בעבורה אבל במקום שלא מדליקים 
צריכה להדליק בברכה ותדליק במקום הסעודה ואם אינה 

  .33 תדליק בחדר שינה,יכולה להדליק שם

 אם יש מספר בנות הדרות בחדר אחד --חדר משותף חדר משותף   )לד
  .34תדליק אחת מהבנות בשביל כולן בברכה

 בשבת ומיחדים להם יםשמתארח כ-- בשבת  בשבת יםיםהמתארחהמתארח  )לה
 יכולים להדליק בברכה בחדר הפרטי שיחדו  נפרדחדר
 .35 אבל לא תברך היכן שמדליקה בעלת הבית,להם

                                                 
ת יחווה דעת חלק ב סימן לב אם יש ברצונן להתנהג בחסידות ולהחמיר על עצמן "שו   32

אלא ישמעו הברכה , אסור להן לברך על הדלקת הנרות, להדליק נרות שבת בחדריהן

ואז ידליקו , ויענו אמן, בעת שמדליקה בחדר האוכל, מפי האם שהיא עקרת הבית

 . דינים עמוד רחעיין באוצר. הנרות בחדריהן בלא ברכה
כיון שיש עליה חובת הדלקת נרות שבת היכן שנמצאת ואם אין בעלת הבית מדליקה    33

 . שם נרות צריכה היא להדליק
לכן אחת תדליק , כיון שיש עליהן חיוב של הדלקת נרות שבת ואין מי שמדליק שם   34

 . ל"בשביל כולן ולא כולן יברכו משום חשש לברכה לבטלה כנז
', בעלי בתים אוכלים במקום א' או ג' ב ע אורח חיים סימן רסג סעיף ח"שוכ ה"כ   35

ונכון ליזהר בספק ברכות ולא . ויש מגמגם בדבר, א שכל אחד מברך על מנורה שלו"י

סימן (א בספר ברכי יוסף בשיורי ברכה "וכן כתב מרן הגאון החיד .יברך אלא אחד

הסמוכות על שלחן , ם ובתהוכן א, שנראה שלכל הדעות כלה וחמותה, )ג"רסג סק

 .ואם כל אחת מדלקת ומברכת הרי היא ברכה לבטלה, אז הברכה אחת היא, אחד

 .ת יחווה דעת חלק ב סימן לב"שווכן הובא ב



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מ

  או ו בבית נרותדליקי  -- לסעודת שבת  לסעודת שבת ים רקים רקהמתארחהמתארח  )לו
 ויהנ לביתה וורחזיעד ש, שמן שידלק  למשך זמן רב

 כדי שמל בנוסף להדליק אור החואפשר . מאור הנרות
  .36 אם הנרות יתכבו מוקדםה לבטלהשלא תחשב הברכ

בהדלקת נרות שבת  ים חייב--  בבית מלוןבבית מלון  יםיםהמתארחהמתארח  )לז
ולכתחילה תבקש אישור מהנהלת בית המלון להדליק 

 וקפידיו, בחדרה בהתאם להוראות הבטיחות של המלון
   .37יםלחזור לחדר בעוד הנרות דולק

הנהלת אם  --כשאין אפשרות להדליק בחדר המלון כשאין אפשרות להדליק בחדר המלון   )לח
דליק המלון אוסרת בכל אופן להדליק בחדרים תקפיד לה

 )ואם הדליקו לפניה לא תברך( ,בחדר אוכל ותברך ראשונהה
ויצאה ידי בברכה  חשמל בחדרה אור דליקשת ,או

  .38חובה

                                                 
כתב ואם אין הנרות ארוכות שדולקות עד ' ובסעיף ט', ח סימן רסג סעיף ז"ע או"שו   36

כ "ומש. ש ובאחרונים"יע, ב"ק ל"ובמשנה ברורה שם ס. הלילה הוי ברכה לבטלה

כד במקום שאין אפשרות בשום פנים ' ה סי"ד ח"יחוות "כ בשו"לענין החשמל כ

  .ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה,  אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, להשיג נרות
  .ל ואם חוששת שלא תגיע לחדרה בעוד הנרות דולקות תסמוך על אור החשמל"כנ  37
 ט"ג סי"ילקוט יוסף רס, א"ג ס"ת אז נידברו ח"שו, ח"ט סימן ק"א ח"ת יבי"שו  38

ואם לא הספיקה להדליק ראשונה את הנרות תשמע ברכה , ב"ד סס"וסימן רס

מאשה הנוהגת לברך כגון מבנות אשכנז ותפטור אותה בברכת הדלקת נרות של שבת 

ת יחוה דעת "שוכ לענין הדלקת אור החשמל כתב ב"ומש. או שתדליק ללא ברכה

אפשר , ימן כד במקום שאין אפשרות בשום פנים להשיג נרות שמן או שעוהחלק ה ס

ת יביע "שוע ב"ע. ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה, לברך ולהדליק מנורות חשמל

  . אות הח סימן מ "אוד "חאומר 



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מא

 לפי , כשמדליקים נרות בחדר אוכל משותף--חדר אוכל חדר אוכל   )לט
מנהג עדות המזרח רק אחת מברכת בשביל כולן והשאר 

 .39יקות אחריה ללא ברכהמדל

שמדליקים נרות בשבילה כ --שיוצאת ידי חובה שיוצאת ידי חובה אורחת אורחת   )מ
ראוי שתקשיב לברכה אבל  ,אינה צריכה להדליק נרותו

 .40אם לא שמעה יצאה ידי חובה

 גרושה או אלמנה או רווקה שגרה --אשה שאינה נשואה אשה שאינה נשואה   )מא
לבדה חייבת בהדלקת נרות בערב שבת ובערב יום טוב 

 . 41אר כל נשיםוכן בערב יום כיפור כש

 שהאמא לא נמצאת עדיף שהאבא --כשהאמא לא בבית כשהאמא לא בבית   )מב
 ולא הבת שנמצאת בבית ,ידליק את הנרות בברכה
 . 42אפילו שהיא מעל גיל מצוות

                                                 
ת יחווה דעת "שוע ב"וע, ע רק אחת מברכת על הדלקת נרות"כיון שלפי שיטת השו   39

 .חלק ב סימן לב
ון שמצוות הדלקת נרות שבת היא שיהיה אור וכאן שמתארחת ומדליקים בשבילה כי   40

נרות שבת אינה צריכה להיות נוכחת בהדלקת נרות כי אין החיוב עליה אלא על 

בעלת הבית ולכן בת אינה צריכה להיות נוכחת בהדלקת נרות של האם וכן אורחת 

וע את הברכה על מנת אבל במקומות שנהגו שהאורחת מברכת צריכה לברך או לשמ

  . לצאת ידי חובה
שמצוה זו חובה על כל הנשים ובכל בית ולכן אם אין אשה שמדליקה חייבת להדליק    41

אפילו שגרה לבדה וכן אפילו שהיא רווקה שאין הבדל בדינים אלו בין אשה לנשואה 

 .לבין שאינה נשואה
חה של האיש ומעיקר כיון שכל החיוב הוא על האיש ועל האשה אבל האשה היא שלי   42

הדין החיוב הוא על בעל הבית ולכן עדיף שידליק הוא וכן פסק באוצר דינים לאשה 

 .ב עמוד לז"כ ח"ולבת עמוד רח והביא את שש



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מב

 אשה חולה שאינה --טלטול הנרות לפני קבלת שבת טלטול הנרות לפני קבלת שבת   )מג
בעלה יכול לקרב את הנרות , יכולה לגשת להדליק נרות

ת במקום בעבורה ולאחר שתדליק בברכה יניח את הנרו
 .43שאפשר להנות מהם

במקום  לכתחילה יש להדליק הנרות --מקום הנחתם מקום הנחתם   )מד
 ויש להשאירם היכן שהודלקו ואם צריכה האכילה

להעבירם למקום אחר כגון יולדת שהביאו לה להדליק 
נרות סמוך למיטתה או כשיש ילדים קטנים שיכולים 
להינזק מותר להניח הנרות אחר ההדלקה במקום גבוה 

  . 44מאורםכשנהנים 

 אסור לטלטל את הפמוטים --   בשבת בשבתטלטול הפמוטיםטלטול הפמוטים  )מה
בשבת אפילו לאחר שכבו הנרות משום שהם מוקצה 

עשו תנאי לפני הדלקת ו, אינם יקריםאבל שהפמוטים 
 אפשר  לאחר שיכבו הנרות, שיהיה אפשר להרימםנרות

  .45להרימם ולהניחם במקום אחר

 

                                                 
ק מח אם הדליק בבית במקום שמשתמשין בו "משנה ברורה סימן רסג סכתב ב   43

וש מחמיר והלב. כ ולהניח במקום אחר דכל הבית הוי מקומם"מותר לטלטלם אח

  .ובמקום הצורך יש להקל אף בזה
ק מח "ב שם ס"במשנ, י צריך להניח הנרות במקום שמדליקין"א רסג ס"כתב הרמ   44

' אוצר דינים עמוב ו"קפ' עמ' י שבת א"כ בילק"וכ כתב שבמקום הצורך יש להקל

   .א"קנ
ת "שוכיון שנרות שבת הם מוקצה ובסיס לדבר האסור שהתקצה כל זמן בין השמ   45

ואם עושים תנאי אפשר להרימם ואם הם יקרים דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס 

   .כפי שיבואר להלן בדיני מוקצהשאסור לטלטלו כלל 



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מג

  נוסח הברכה נוסח הברכה 
ּרוך ַאָתה ּבָ --  שבתשבתנוסח הברכה של הדלקת נר נוסח הברכה של הדלקת נר   )מו ' הְּ

ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְדִליק וֱאלֹ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֵּהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ת ּבָ ל ׁשַ   .ֵנר ׁשֶ

רוך ַאָתה  --  יום טוביום טובנוסח הברכה להדלקת נר בנוסח הברכה להדלקת נר ב  )מז ּּבָ  'הְּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְדִליק וֱאלֹ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֵּהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ל יֹום טֹובֵנר   . ׁשֶ

רוך  --  יום טוב שחל בשבתיום טוב שחל בשבתנוסח הברכה להדלקת נר בנוסח הברכה להדלקת נר ב  )מח ְּבָ ּ
ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ו ֱאלֹ'הַּאָתה  נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ֵּהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ת ְויֹום טֹוב ּבָ ל ׁשַ  .ְלַהְדִליק ֵנר ׁשֶ

 יש לברך לפני הדלקת הנרות כדי --זמן אמירת הברכה זמן אמירת הברכה   )מט
  ולא תכנס לספק ברכה לבטלהשתהיה עוברת לעשייתן

ויש הנוהגות להדליק הנרות ומכסות עיניהן מברכות 
  . 46כ מורידות את הידיים ונהנות מאור הנרות"ואח

                                                 
ח "ע או"ובשו. ם הלכות שבת פרק ה הלכה א כתב וחייב לברך קודם הדלקה"רמב  46

אחד , ו להדליק נר של שבת"ה אקב"י אמ"יברך בא, סימן רסג סעיף ה כתב כשידליק

ויש מי , א כתב ויש מי שאומר שמברכין קודם ההדלקה"וברמ. האיש ואחד האשה

שאומר שמברך אחר ההדלקה וכדי שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר 

כ מסלקין היד וזה מקרי "ואח, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, הברכה

ואין כל חשש בקדימת , רותין קבלת שבת תלויה לגמרי בהדלקת הנשא, עובר לעשייה

ח פרשת נח כתב ותניח ידה על עיניה ותעצום עיניה ותברך " ובבא,הברכה להדלקה

ת "ז ובשו"ח סט"ב או"א ח"ת יב"שוכלומר שתברך אחר ההדלקה אך ב, תיכף

ה "ם והראבי"ג הביא פוסקים רבים ובכללם רב עמרם גאון והרמב"ב סל"ד ח"יחוו

וכל שמברכות אחר ,  שצריך לברך עובר לעשייתןשכתבו, והמרדכי והשבולי הלקט

   .ההדלקה נכנסות בספק איסור ברכה לבטלה



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מד

אשה המדליקה פעם ראשונה בחייה  --ברכת שהחיינו ברכת שהחיינו   )נ
 וכדאי נרות שבת אינה מברכת שהחיינו על הדלקה זו

שתלבש בגד חדש ותברך עליו שהחיינו ותכוון גם על 
 . 47קת נרותהדל

 אם הדליקה את כל הנרות ומיד נזכרה --כששכחה לברך כששכחה לברך   )נא
ששכחה לברך אינה מברכת ואפילו אם תכבה את 
הנרות לא יועיל לה ורק אם נשאר לפחות נר אחד שלא 

 . 48הודלק מותר לה לברך עליו

 אחר הברכה אסור לה לדבר אלא מיד --הפסק בדיבור הפסק בדיבור   )נב
 .49צריכה להדליק את הנרות

 אם דברה מענין --כה להדלקת נרות כה להדלקת נרות כשדיברה בין הברכשדיברה בין הבר  )נג
אני ", או" תביאו לי גפרורים"של הדלקת הנרות כגון 

אינה צריכה לחזור ולברך אבל אם דברה " צריכה נר
מענינים אחרים שאינם קשורים להדלקת נרות צריכה 

 .50לחזור ולברך

                                                 
   .ש" עיי,א הוכיח שאין לברך שהחיינו" סימן ל'ת יחוה דעת חלק ב"בשו  47
ולכן כל עוד שלא הדליקה את הנר האחרון יכולה . שמעיקר הדין די בהדלקת נר אחד  48

כל הנרות אין לה לברך משום חשש לברך לפני ההדלקה אבל אחר ההדלקה של 

ובילקוט יוסף  ,ה"ד ס"מנוחת אהבה פוכן ב, א לעיל"ת יבי"כ בשו"וכ. ברכה לבטלה

   .להדליק לא תברך אם סיימהפסק ש ד"ג סל"סימן רס
  . כדין ברכת כל המצוות שאסור להפסיק בדיבור בין הברכה לעשיית המצוה   49
אם עדיין לא , שחה שלא מענין ההדלקהבן איש חי שנה שניה פרשת נח ואם כ ה"כ   50

ואם קודם ששחה הדליקה נר אחד מאלו , תחזור ותברך, הדליקה אפילו נר אחד

 .  וכן הובא באוצר דינים עמוד רמלא תחזור ותברך, הנרות שברכה עליהם



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מה

כשהזכירה   --כשברכה רק על שבת או רק על יום טוב כשברכה רק על שבת או רק על יום טוב   )נד
לא שבת יצאה ידי חובה שבת ללא יום טוב או יום טוב ל

  .ואינה צריכה לברך שוב

  לא קיבלה שבת אם כבו הנרות ועדיין--בו הנרות בו הנרות כככשכש  )נה
 כשאר מלאכה המותרת לפני כניסת יכולה להדליקם שוב

לבקש מאדם  שבת יכולה קיבלה היא רק ואם שבת 
   .51 ללא ברכהלא קיבל שבת שידליק בעבורהשעדיין 

אחר ל השקיעה אבל  זמן הדלקת נרות לפני--אמירה לגוי אמירה לגוי   )נו
השקיעה בזמן בין השמשות אסור להדליק נרות שבת 
ומותר רק לומר לגוי להדליק והיא לא תברך על 

 .52ההדלקה

 כשקבלה שבת ונזכרה שלא הדליקה --אמירה ליהודי אמירה ליהודי   )נז
אור וכדומה אם עדיין לא נכנסה השבת יכולה לבקש 

  .53מאחד מבני הבית שעדיין לא קיבל שבת שידליק אור

                                                 
מי שקבל עליו שבת קודם שחשכה מותר לומר כתב ז "ג סעיף י" סימן רסח"ע או"שו   51

ד כיון "משנה ברורה שם ס. לו מלאכהת "שולעיין לא קיבל שבת שעדלישראל חבירו 

שעדיין לא קיבלו עליהם רוב הקהל את השבת ולחבירו מותר אין איסור אמירה 

ואינה מברכת כיון שבירכה בתחילה ויצאה ידי , ז"ג ס"רס' סיילקוט יוסף , שייך בזה

  .חובה
את הנרות ומותר לומר לגוי אין מדליקין ת "שוא כתב בבין השמ"רסא ס' ע סי"בשו   52

ג כתב שספק "ק י"וס' ק ו"להדליק נר שבת ובמשנה ברורה שם ס, בין השמשות

ואסור כמו בשבת אבל אמירה לגוי הוא בכלל שבות ולא גזרו . איסור דאורייתא הוא

  .לצורך מצוהת "שועל שבות בין השמ
 .מלאכה בעבורול כשקיבל שבת יכול לומר לאדם אחר שלא קיבל שבת שיעשה "כנזכ   53



  שבת כהלכה 
 נרות שבת  

מו

 בזויתשמיש אסור לעשות מול הנרות כל  --ות ות כבוד הנרכבוד הנר  )נח
או להושיב קטן שעושה צרכיו בכלי או החלפה לתינוק כ

  .54לשהות ליד הנרות שלא בצניעות

  
 תפילה לפני הדלקת נרות

ָ ָרצֹון ִמְלפֶניך ְיִהי ָ ְתחֹוֵנן אֹוִתי . ֵהי ֲאבֹוַתיוַהי ֵואלֹו ֱאלֹ'הּ ּׁשֶ
ַני ְוֶאת ָא( י ְוֶאת ּבָ . ְָּוֶאת כל ְקרֹוַבי) ִּבי ְוֶאת ִאִמיְוֶאת ִאיׁשִ

ָרֵאל ַחִיים טֹוִבים ַוֲאֻרכים ְִוִתֶתן ָלנו וְלכל ִיׂשְ ָּ ּ ּּ ְּוִתְזכֵרנו . ּ ּ ְ
ָ טֹוָבה וְבָרכהְִזכרֹוןְב ת ְיׁשוָעה ְוַרֲחִמים . ּ פֻקּדַ ְּוִתפְקֵדנו ּבִ ְּ ְ

דֹולֹות ָרכֹות ּגְ ּוְתָבְרכנו ּבְ ֵתינו. ֵּ ִלים ּבָ ְּוַתׁשְ כיָנְתך ְוַת. ּ כן ׁשְ ָׁשְ ִ ֵּ
יֵנינו ִנים וְבֵני ָבִנים ֲחכִמים וְנבֹוִנים. ּּבֵ ל ּבָ ְּוַזכִני ְלַגּדֵ ּ ָּ אֹוֲהֵבי . ֵ

י ֱאֶמת. ִהיםו ֱאלֹיִיְרֵא. 'ה ֵבִקים וְמִאיִרים . ֶזַרע ֹקֶדׁש. ַאְנׁשֵ ּּדְ
ים טֹוִבים וְבכל ְמֶלאכת ֲעבֹוַדת  תֹוָרה וְבַמֲעׂשִ ֶֶאת ָהעֹוָלם ּבַ ָ ּ ּ ּ

ֵעת ַהֹזאתַהי וֱאלֹ' ה ָּאָנא. ּבֹוֵראַה ַמע ֶאת ְתִחָנִתי ּבָ ּׁשְ ּ ְזכות . ּ ּּבִ
ָרה ְוִרְבָקה ְוָרֵחל ְוֵלָאה ִאמֹוֵתינו ּׂשָ ּ . 

ָעה ה ְלעֹוָלם ָוֶעד ְוָהֵאר פֶניך ְוִנָוׁשֵ לֹא ִיכּבֶ ְּוָהֵאר ֵנֵרנו ׁשֶ ָּ ָ ְּ ּ .
 :ָאֵמן

                                                 
משום ביזוי , ה נהגו לכסות הקטנים שלא יהיו ערומים בפני הנרות"א סימן רע"הרמ  54

כתב , ו"טאות בן איש חי פרשת נח ו, ב"בכף החיים שם סמו. כ הרוקח"וכ. מצוה

  . וצריכין להזהר לכסות ערות הקטנים בפני נרות שבת שברכו עליהם



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

מז

  סגולת קבלת שבת מוקדמת

  

 ולא זכו שנים רבות היו בעל ואשה  הנשואים כבר בזמנו של החפץ חיים 

דמעות  בתפילות ולהפקד  בבנים ובבנות שניהם הרבו לפנות לבורא עולם ב

זכו להוושע והאשה על מנת שיזכו לפרי בטן ואמנם תפילותיהם נענו ואכן 

  נולד להם בן בשעה טובה הרתה ו

כשאר אינו הילד מיד לאחר הלידה אבחנו הרופאים שאבל דא עקא ש

 ללא יכולת החלמה  ובעיה רפואית קשה  נולד עם מום בלב הילדים אלא 

ניסו   בני הזוג  ,לא מצאו תרופה  לחולי זהבדקו וניסו  אבל הרופאים 

לאחר זמן נודע להם , לפנות לעוד רופאים ולא התייאשו אבל ללא הועיל

שיש להם אפשרות להכנס לברכה לחפץ חיים שיברך את הילד שיהיה 

החליטו ללכת לחפץ כיון שכבר נודע בצידקותו ובברכותיו ואכן , אברי

  חיים  לבקש את ברכתו 

יש סגולה גדולה של קבלת דעי לך  לאשה  החפץ חיים כשהגיעו אליו אמר

 וכל ההכנות , ולכן אם תקבלי על עצמך לקבל שבת מוקדם,שבת מוקדמת

מוכן לשבת יהיה שבת שולחן וגם  , מחצות יום כבר יהיו מוכנותלשבת 

תקפידי להכניס את השבת יותר מוקדם מהרגיל ומרגע של את בעצמך ו

   . תראי ישועה,הדלקת נרות לא תעשי כל מלאכה

  כן קיבלה על עצמה את הקלה הזו היא א

את השבת כבר ה קבל, הבית היה מוכן לשבת כבר מחצות יוםוביום שישי  

 נרות הפסיקה  ומהרגע של הדלקת המותרת על פי ההלכה משעה מוקדמת

 ומהשבת הראשונה מצבו  של הילד השתפר  ולאט לאט ,מעשיית מלאכה

   .הבריא עד שמחלתו נעלמה כליל



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

מח

  קבלת שבת קבלת שבת 

לכתחילה הזמן הראוי להדליק נרות הוא   --זמן הדלקה זמן הדלקה   )א
) כפי שכתוב בלוח שנה(כעשרים דקות לפני השקיעה 

ובדיעבד כשלא הדליקה יכולה להדליק עד כחמש דקות 
 .1השקיעה שכתובה בלוח שנהן זמלפני 

אין ,  כשיש ספק אם שקעה השמש או לא--ספק שקיעה ספק שקיעה   )ב
  .2מדליקים נרות שבת

 אי אפשר לקבל שבת לפני פלג המנחה --פלג המנחה פלג המנחה   )ג
שהוא בימות הקיץ כשעה ורבע לפני השקיעה ובימי החורף (

כגון מפלג המנחה והמדליקה נרות  )כשעה לפני השקיעה
קבל עליה שבת עה צריכה לשמדליקה כשעה לפני השקי

ואסורה בעשיית מלאכה כדי שיהיה ניכר שהדליקה , מיד
 .3הנרות לכבוד שבת

                                                 
ה "ל שם ד"ח סימן רסא סעיף ב באה"ע או"זמן תוספת שבת אין לו שיעור עיין בשו  1

 ז"סי' מנוחת אהבה פרק ד. ח סימן כא"ה או"א ח"ת יבי"מתחילת השקיעה ובשו

מ כיון שאין הכל בקיאים בזמן "פ שבתוספת כל שהוא קודם השקיעה סגי מ"ואע

  . כתבנו כחמש דקות, השקיעה המדוייק במקום מגוריהם
הזמן הוא בין אם נסתפק אם ח ש"הב  דבריהביא אתק א "מגן אברהם סימן רסא ס   2

  .ב שם" וכן הובא במשנאסורת "שוהשמ
 אורח חיים סימן רסג סעיף ד לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול ע"בשוכתב   3

ואם רוצה להדליק נר בעוד היום . שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת וגם לא יאחר

יהא מפלג המנחה ולמעלה שהוא שעה רשאי ובלבד ש, גדול ולקבל עליו שבת מיד

שאם קבל עליו שבת יוכל להקדים ל שם "ובבאהע באחרונים "ע ורביע קודם הלילה

פ ששעות אלו זמניות שערנו זמן זה על מנת להבהיר את השעה " ואעעד פלג המנחה

  .המשוערת אם ירצו בכך



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

מט

לפי שיטת עדות  --תנאי לא לקבל שבת בהדלקת נרות תנאי לא לקבל שבת בהדלקת נרות   ))דד
המזרח אינה חייבת לקבל שבת בהדלקת נרות ורצוי 

איני מקבלת שבת "לפני ההדלקה ותאמר  שתתנה
, בברכה נרותה ההדליקאפילו שואז  ,"בהדלקת נרות

לפני , קבל שבת מאוחר יותרין לא נכנסה שבת ותיעד
  .4ודי בתנאי אחד לכל השנההשקיעה 

מרגע שקיבלה על  --אכילה ושתייה לאחר הדלקת נרות אכילה ושתייה לאחר הדלקת נרות   )ה
עצמה שבת אסורה באכילה ושתייה עד הקידוש ואפילו 

  תקדש לעצמהלאכול חייבתמים אין לה לשתות ואם 
ת על עצמה לא קיבלה שב בלבד ואבל כשהדליקה נרות

  .5מותרת לשתות עד השקיעה ותמנע מאכילה

                                                 
כגון , אחר הדלקת נרות שאר מלאכותת "שויכולה לסמוך על כך בשעת הצורך לע  4

הדלקה וכיבוי חשמל עד כחמש דקות לפני השקיעה ומפני שאינה מקבלת שבת 

ורק . 'מלאכה עד שמקבלת שבת בפה וכדת "שובהדלקת נרות יכולה עדיין לע

' בן איש חי פרשת נח אות חכן הו.כשמדליקה מפלג המנחה צריכה לקבל שבת מיד

ת "שוובח סימן קכא "אות דברי יציב חלק "ט שו" סימן קלא"חח "ת הר צבי או"שו

ח סימן טז והביא גם את " או'ת יביע אומר חלק ב"ט שו" סימן י'ציץ אליעזר חלק י

תדליק ותברך , א שאשה שחל זמן טבילתה בליל שבת"ג סעיף י"רס' סיז "ע הגר"שו

תנאי ו. ותתנה שאינה מקבלת שבת עליה בהדלקה זו, קודם לכתה לבית הטבילה

   .ק לז" וכן פסק בכף החיים שם ס.ש"ע. מועיל במקום הצורך
 שם ןעיי. מים' אפי  אסור לטעום כלום קודם שיקדש'א סעיף ד"רע' ח ס"ע או"שו  5

ק יא וזהו רק איסור דרבנן והטעם כיון דחיוב של "ס משנה ברורהע וכתב ב"בשו

הקידוש חל עליו מיד בכניסת שבת ואפילו לא קבל עליו שבת בהדיא דכיון שנעשה 

מילא חל עליו שבת ואם קבל עליו שבת אפילו עדיין יום גדול דינא ספק חשיכה מ

כ בלילה רשאי "י ולקדש ולאכול ולהתפלל ערבית אח"הכי ואם רוצה לקבל שבת מבע

ת "ד בשו"ע בנד"וע .ב"ה ס"ובתנאי שיהיה חצי שעה קודם זמן מעריב כבסימן רל

השבת מותרת אבל כשאינה מקבלת על עצמה את . ח"סימן י' מנחת יצחק חלק ח

בשתיה ואכילה שרק לאחר שמקבלים שבת יש איסור של טעימה ולכן תהיה מותרת 

  .עד השקיעה בטעימה



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

נ

 ראוי שלפני הדלקת נרות תתפלל --תפילת מנחה תפילת מנחה   )ו
תפילת מנחה ואם יודעת שאין לה זמן יכולה להתפלל 

  . 6כבר משעה שתיים בצהריים תפילת מנחה

אפילו  -כשהדליקה נרות ולא התפללה תפילת מנחה כשהדליקה נרות ולא התפללה תפילת מנחה   )ז
 הדליקה נרות יכולה להתפללשקבלה שבת לאחר ש

   .7תפילת מנחה לפני השקיעה

 אפשר לקבל תוספת שבת בהדלקת נרות --תוספת שבת תוספת שבת   )ח
 או באמירת המילים "מזמור שיר ליום שבת"או באמירת 

ותכוין שבאמירה זו תחול עליה קדושת " שבת שלום"
 .8שבת ומהרגע הזה אסורה במלאכות

                                                 
תפילת מנחה אפשר להתפלל כחצי שעה אחר חצות יום וכיון שהזמנים משתנים    6

בהתאם לשעה הזמנית כתבנו בשעה שתים בצהריים שבכל ימות השנה אפשר 

ב שעדיף ביום שישי להתפלל מנחה גדולה על "שנופרט שכתב במ. להתפלל בשעה זו

מנת שלא לבוא לידי טרדות ולשכוח את התפילה עיין מה שכתבנו לעיל בהלכות 

 .הכנות לשבת
ק מג כתב אם אין "ק יט ובמשנה ברורה שם ס"במגן אברהם אורח חיים סימן רסג ס  7

אפילו כתב ש' לוית חן סימן ואך בשהות לזה יותר טוב שתתפלל ערבית שתים 

ח "ז או"א ח"ת יבי"וכן בשו .שמקבלת שבת בהדלקת נרות יכולה להתפלל מנחה

א "ובמנוחת אהבה ח ,ג"רס' באוצר דינים לאשה עמ ו, 'הליכות עולם חלק גד וב"סל

ת דברי "שוב ע"ע .שבת בהדלקת נרות וכל שכן לדידן שאשה אינה מקבלתא "צ' עמ

   .יציב חלק אורח חיים סימן קכא
אין , פ שעדיין יום הוא"אע, אחר עניית ברכו ח סימן רסא סעיף ד"ע או"שוכתב ב   8

ולדידן הוי אמירת מזמור שיר ; מערבין ואין טומנין משום דהוא קבליה לשבת עליה

ספר דרך חכמה שם ק לא ב"סב " וכתב שם במשנ.ליום השבת כעניית ברכו לדידהו

כלה הוי קבלת שבת ממש ין בואי ה במקומות שנוהגין לומר לכה דודי ומסיימ"דה

על מנת לקבל תוספת שבת יש לומר את הקבלת שבת לפני השקיעה ודי באמירת ו

  . ת אור לציון חלק ב עמוד קסד"בשו ע"ע" שבת שלום"או " בואי כלה"



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

נא

 בשבת חייבת להתפלל כפי --חובת אשה בתפילה חובת אשה בתפילה   )ט
 ולכן אם נוהגת להתפלל שנוהגת בשאר ימי השבוע

לפחות תפילה אחת בכל יום חייבת להתפלל בשבת 
תפילה אחת ועדיף שתתפלל בערב שבת תפילת ערבית 

 . 9של שבת ובבוקר תפילת שחרית של שבת

 נשים אינן מברכות ברכות -- ערבית לנשים  ערבית לנשים תתתפילתפיל  )י
קריאת שמע ולכן תאמר את סדר קריאת שמע וברכותיה 

חר מכן תאמר את תפילת ללא אמירת שם ומלכות ולא
   .10העמידה ויצאה ידי חובה של תפילת ערבית

 בטעות ה התחילהשבת והטועה בתפילת  --אתה חונן אתה חונן   )יא
 את האת ברכת אתה חונן לאדם דעת ואפילו אמר

 את הברכה כרגיל  לסייםכהצרי" אתה חונן"המילים 
אתה "תחזור לנוסח של שבת ברך חונן הדעת תולאחר ש

אמרה אתה בלבד יכולה להמשיך  אבל אם  וכולי"קדשת
  . 11אתה קידשת

                                                 
והשבת מתחילה מהשקיעה עד צאת הכוכבים ולכן תשתדל להתפלל תפילה אחת    9

 . לפחות כפי שרגילה בימות השבוע
נשים ועבדים פטורים ' ע סימן ע"כן כתב בשו, ש" דנשים פטורות ממצות קמכיון   10

. ונכון הוא ללמדן שיקבלו עליהן עול מלכות שמים, ג"ע שהז"ש מפני שהיא מ"מק

 . ו'ח סי"ב או"ח א"יבית "שוע באורך ב"ע, ש"אין לנשים חיוב לברך ברכות קלכן 
גומר אותה ברכה ,  תפלת החולאם טעה והתחיל ע אורח חיים סימן רסח סעיף ב"שו   11

ואין הבדל בין איש לבין אשה כיון שהיא מתפללת . אפילו בשאר הברכותשנזכר בה 

  .חל עליה חיוב כאיש



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

נב

 לכתחילה ראוי להתפלל בבגדי --תפילה בבגדי שבת תפילה בבגדי שבת   )יב
שבת בין איש ובין אשה אבל בשעת הדחק מותר לאשה 

 . 12להתפלל עם חלוק של שבת

 מנהג לקרוא שיר השירים בכל ערב שבת --שיר השירים שיר השירים   )יג
לפני שמקבלת שבת בהדלקת נרות ואם לא קראה יכולה 

לאחר שקבלה שבת ואפילו אם לא אמרה אין לקרוא גם 
  .13צריכה להשלים

 כשבבית הכנסת --מזמור שיר ליום השבת או ברכו מזמור שיר ליום השבת או ברכו   )יד
 "המבורך' ברכו את ה" או "השבתיום למזמור שיר "אמרו 

כבר חלה קדושת שבת על כל המתפללים בבית הכנסת 
 .14ועל משפחתם

" ויכולו השמים" אין לאשה חיוב לומר --ויכולו השמים ויכולו השמים   )טו
קום אם רוצה לומר רשאית לאמרו אפילו ביחידות מכל מ

  . 15ואפשר לאמרו בין בעמידה בין בישיבה

                                                 
שמבואר שם שאדם המפלל צריך להיות לבוש ע אורח חיים סימן צא "שועיין ב   12

 ובפרט בליל, שמתפללכולכן יש להשתדל להתלבש בבגדים נאים , כעומד לפני מלך

 . שבת שיש עניין לקבל שבת בבגדי שבת
ע הרב "בקצושמהפוסקים מובן שקוראים שיר השירים לפני קבלת שבת וכן    13

טוב כתב שפרשת לך לך סוף בן איש חי שנה שניה הוכן סימן עב סעיף יא גאנצפריד 

  . ל נעיםלומר בכל ערב שבת קודם קבלת שבת שיר השירים בשמחה ובקו
אין , פ שעדיין יום הוא"אע, מן רסא סעיף ד אחר עניית ברכוע אורח חיים סי"שו   14

 ולדידן הוי אמירת מזמור שיר ,מערבין ואין טומנין משום דהוא קבליה לשבת עליה

 .ליום השבת כעניית ברכו לדידהו
לו וא דאינו חוזר לומר ויכ"ק יט יחיד המתפלל י"משנה ברורה סימן רסח סכתב ב   15

 וטוב שגם היחיד ,יד יכול לומר אבל אין צריך עמידהא דיח"דאין עדות ליחיד וי

 ואצל נשים קל יותר כיון שאין יאמר אבל לא יתכוין לשם עדות אלא כקורא בתורה

 .בהם שייכות לעדות



  שבת כהלכה 
 קבלת שבת 

נג

 מעיקר הדין די בכך שתאמר ברכות --תפילת שחרית תפילת שחרית   )טז
השחר קריאת שמע ולאחר מכן תפילת העמידה ואם 
רוצה להחמיר על עצמה ולומר זמירות וכן נשמת כל חי 
לא תברך בשם ומלכות את ברכת ברוך שאמר 

 . 16חוישתב

 לפני תפילת שחרית אסור --אכילה לפני תפילת שחרית אכילה לפני תפילת שחרית   )יז
ואחר תפילת , לאכול אבל אפשר לשתות תה או קפה

 .17שחרית תקדש

 נשים פטורות מתפילת מוסף אבל הרוצה --תפילת מוסף תפילת מוסף   )יח
  . 18להתפלל תפילת מוסף רשאית להתפלל

 נקודה למחשבה
 אין מנוחה ועובדים ללא הפוגה כשביום שישי 

 ם את כוחנומתישיוהילדים 
 ' נשנן  ביננו לבין עצמנו תודה רבה ה

 נו  בביתשזכינו להיות השבת
 יש כאלה שאינם צריכים להתכונן 

 ....נמצאים בבתי חולים או שאצלם הבית ריק

                                                 
ז יש "שגם לפסד, אין לנשים לברך ברכות פסוקי דזמרהל ש"א הנ"עוד כתב שם ביבי   16

פ שהם צורך "ן דלאו רחמי נינהו אעומכיו שהרי נתקנו לפני שחרית דוקא, זמן מיוחד

פ אם ירצו הנשים "ועכ. ש בזה"מ) ב"סק(משנה ברורה ' וע. נשים פטורות, תפלה

 .ש בלא הזכרת שם שמים"ז וברכות ק"יברכו ברכות פסד, לאמרם
ע "שויש איסור לאכול לפני תפילת שחרית בין לאנשים ובין לנשים כמו שכתב ב   17

אבל מים מותר לשתות , לאכול ולא לשתותסור שאאורח חיים סימן פט סעיף ג 

 .מותר, וכן אוכלים ומשקין לרפואה. ט"בין בחול ובין בשבת וי, קודם תפלה
ת בשמים "שוהביא פוסקים ובכללם את ח סימן ל "או ת יביע אומר חלק ב"שועיין ב   18

כבר נהגו להתפלל כל , פ שהנשים פטורות מתפלת מוסף"שאע', שכ) פט' סי(ראש 

 . ש" ואפשר לומר שמעיקר הדין פטורות עיי.תו וחייבו עצמן בכל המצו,דבר



  ה שבת כהלכ
 קידוש וסעודות שבת 

נד

   של שבת של שבתקידושקידוש

 מיד אחרי תפילת ערבית יש להזדרז --זריזות בקידוש זריזות בקידוש   )יט
 .1לקידוש ולא להתמהמה בשיחות חבריםולהגיע הביתה 

נוהגים לומר שלום עליכם שלוש פעמים   --עליכם עליכם שלום שלום   )כ
ומעיקר אפשר להגיד רק פעם אחת ואפילו אם לא אמרו 

 . 2כלל אינו מעכב

 יש נוהגים לדלג את הנוסח של צאתכם --צאתכם לשלום צאתכם לשלום   )כא
לשלום על מנת לזכות לשלום בית ויש שלא חוששים 

 .3לזה

מרו בין ו נוהגים לומר אשת חיל ואפשר לא--אשת חיל אשת חיל   )כב
 .4 ובין בישיבהבעמידה

                                                 
 .כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד ח סימן רעא סעיף א"ע או"שוכתב ב   1
 לו מלוין מלאכי השרת שני, ב"ע ט"קי בשבת ס"הש י"עפ הוא עליכם שלום ענין   2

 דברי ת"שובע "ולכן אומרים להם שלום ע .'וכו לביתו הכנסת מבית ש"בער לאדם

  .קכג סימן חיים אורח חלק יציב
 שגדול שבת' תוס בשם' שכת ב"במח ועיין ט"בה עיין רסב סימן תשובה שעריכתב ב   3

 דהכוונה וליתא עמו והסכים לשלום צאתכם חרוז עליכם שלום בנוסח מחק אחד

 יודע שאינו ולפי ופוטרם מעליו אותם שדוחה ולא לשלום צאתם יהיה שיצאו שבעת

סגולה זו   אבלישראל ברוב שנהגו דבר למחוק ואין עכשיו ואומר גמר הוא צאתם

מכל מקום בוודאי שאין בזה חיוב  ל"הובאה בספרים בשם הרב מרדכי שרעבי זצוק

  . להגיד או לדלג ולכן כל אחד יעשה כמנהגו
כתב שלמה המלך בסוף  חיל אשתפרק  על י פסוק לא פרק משלי דוד מצודתעיין ב   4

   .ומכאן פשט המנהג לומר זאת לזכרון לה היות למען אמו לכבוד ספר משלי



  ה שבת כהלכ
 קידוש וסעודות שבת 

נה

 ךהקידוש צריעים היכן ששומ --  קידוש במקום סעודהקידוש במקום סעודה  )כג
רביעית יין לשתות לפחות כזית מזונות או פת או לאכול 

  .5בין  בלילה ובין ביוםחובת קידוש ים  ידי צאוכך ירק ו

 כשיש אורחים וילדים והכל רעבים או --בשעת הדחק בשעת הדחק   )כד
שהשעה מאוחרת אפשר להתחיל מיד קידוש של שבת 

 .6ירת הפזמונים הרגיליםללא אמ

 אדם שצריך ישועה מיוחדת כגון אשה --סגולה מיוחדת סגולה מיוחדת   )כה
ימזוג לתוך היין , אדם שאינו בקו הבריאותמעוברת או 

  .7)ואין צריך לדקדק בדווקא טיפות( שלוש טיפות של מים

 לפני הקידוש יש להקפיד לכסות את --מפה על השולחן מפה על השולחן   )כו
על ואחת מ, אחת מפת השולחן, שתי מפותבהחלות 
 .8החלות

                                                 
או שתה כוס , אכל דבר מועט'  כתב שאפי'ג סעיף ה"שולחן ערוך אורח חיים סימן רע  5

קידוש במקום סעודה וגומר סעודתו במקום חובת יצא ידי , יין שחייב עליו ברכה

אכל כזית פת או כזית אם ש כתב' זאות  פרשת בראשית שנה שניה בן איש חי. אחר

, יצא ידי חובת קידוש כאן, או שתה רביעית יין מלבד כוס הקידוש, מיני מזונות

  .ט"ג ס"רע' סי י"ויכול לאכול אחר כך במקום אחר בלא קידוש וכן בילק
כל המזמורים והפזמונים שאומרים לפני הקידוש אין בהם מעיקר הדין אלא רק    6

 שלום אמר לא ס"שהחתטלם ובפרט שידוע מנהגים ולכן בשעת הדחק אפשר לב

 .קכג סימן חיים אורח חלק יציב דברי ת"שוכמובא ב עליכם
  .כן ראיתי באחד מספרי הבן איש חי   7
 ומפה הפת תחת השולחן על מפה שתהיה צריך ט סעיף רעא סימן ח"או ע"שו בכ"כ   8

 שלא יירושלמ בשם בטור רעא סימן חיים אורח ז"טכתב ה גביו על פרוסה אחרת

 צ"א הפת על מקדש אם ז"ולפ היין על אלא עליו מקדשין שאין בשתו הפת יראה

 למן זכרת "שולע טעם שמעתי ואני ל"וז הטור' שכ אחר לטעם אבל מפה עליו לכסות

 צריך הפת על במקדש גם ממילא ל"עכ למטה וטל למעלה טל בקופסא מונח' שהי

 .נוהגין אנו וכן במפה לכסות
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 בבית ים מתארח ה--קידוש מוקדם לסעודה מאוחרת  קידוש מוקדם לסעודה מאוחרת    )כז
והסעודה בשעה מאוחרת '   או בשבת חתן וכלה וכדמלון

, או לשתות רביעית יין ,מזונות כזית ולאכולאפשר לקדש 
 ידי חובת קידושולהתחייב  בברכה אחרונה וכך יוצאים 

  .9וימתינו עד הסעודה, במקום הסעודה

ה לקדש על כוס מיוחדת לקידוש  אין חוב--כוס קידוש כוס קידוש   )כח
 ופלסטיק  או כוס חרס לקדש על כוס זכוכיתאלא אפשר 

   .10תאפילו על כוס חד פעמימותר  תכשאין כוס אחרו

 ידי מוציאה את האחריםאשה  --קידוש על ידי אשה קידוש על ידי אשה   )כט
 בתנאי שמקדשת כהלכה ושותה שיעור מלא חובת קידוש

ים ובדיעבד כשאחד מהמתכוונ, )כרביעית יין(לוגמיו 
לצאת ידי חובה שתה או שכולם יחד שתו כל אחד מעט 

  .11והצטרף לשיעור  רביעית  יצאו ידי חובה

  

                                                 
  .ז"סימן י' דברי דוד חלק ב ת"ע בשו"ל בהערה הקודמת וע"כנ  9

ב סימן "יח א"צית "שו,ט"ג סל"ח ח" אומ"אגת "שו, י סימן כג" חי"מנחת "שועיין ב  10

כתבו שאפשר כשאין כוס , א"סי ז"פמכ "ובשש ,א"א סמ" סימן רעי"ובילק ,ג"כ

  .אחרת
שים הואיל וחייבות מן ומוציאות את האנכתב  'א סעיף ב" סימן רעח"ע או"בשו  11

ולכן יכולה להוציא אפילו היא כבר כתב  ק ה" סשםמשנה ברורה וב. התורה כמותם

ג כתב "ובסעיף י. יצאת ידי קידוש וכמו באיש שלעניין קידוש אנשים ונשים שוים

ובדיעבד אפילו אם שתו כל , ע צריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו"השו

ת "שו, 'חיי אדם כלל ו, ק סד"ב שם ס"משנועיין ב, צאוהמסובין רק כמלא לוגמיו י

ת מנחת שלמה חלק א סימן "שו, ה והנה בדין"ח חלק ד סימן סט ד"אגרות משה או

  .יח



  ה שבת כהלכ
 קידוש וסעודות שבת 

נז

על ידי קטן  אין יוצאים ידי חובת קידוש --ילד קטן ילד קטן   )ל
יודעת לקדש שה שאינה  וא,מתחת לגיל שלוש עשרה

 וחייבת תחזור אחריו מילה במילה כל נוסח הקידוש
  .12ן המקדש לעצמולשתות רביעית יין מכוס הקידוש כדי

 רק המקדש על היין חייב לשתות מהיין --שתייה מהיין שתייה מהיין   )לא
ולכתחילה ישתה רוב רביעית , כדי לצאת חובת קידוש

קידוש יין הלשתות מאבל שאר השומעים אינם חייבים 
  .13 לחיבוב המצווההקידושממצווה לטעום מ "ומ

 בשעת הקידוש לעמוד לכתחילה ראוי --קידוש בעמידה קידוש בעמידה   )לב
בין קידוש בליל שבת או כול לשבת אבל אדם חלש י

ואפילו אם שמע  הקידוש כשיושב   קידוש של יום שבת
  .14וטעם בעמידה אינו מעכב כלל

                                                 
 ואם ,'ג ק" משנה ברורה שם ס. נשים חייבות בקידוש'א סעיף ב" סימן רעח"ע או"שו   12

ולא תכוין לצאת אינה יודעת לקדש בעצמה תאמר עמו מלה במלה מראשו ועד סופו 

בקידושו ובאופן זה כיון שהיא אומרת הקידוש בעצמה נכון שיהא פת או יין מונח גם 

לפניה בעת הקידוש ולא תסמוך על מה שהנער אוחז הכוס או הפת בידו כיון שאינה 

  .יוצאת בקידוש שלו ועצה זו מועילה אפילו אם הוא קטן ביותר
משנה ברורה שם . בחר שיטעמו כולםא מצוה מן המו" סימן רעח"ע או"כתב בשו  13

ואין ,  שאף כשהמקדש שותה לבדו מן היין' סימן כ'ת יחוה דעת חלק ה"א שו"ק ע"ס

ובפרט כשהיין  .בכל זאת כולם יוצאים ידי חובת הקידוש, השומעים טועמים כלל

  .כדי לשתות מיין הקידוש חריף אין חיוב לצער עצמו
יכול לעמוד בשעת  כתבא "וברמ, כלו מעומדא ואומר וי"סימן רעח "ע או"כן בשו   14

 ובילקוט יוסף ,ח"ז סכ"מ' פ ע בשמירת שבת כהלכתה"ויותר טוב לישב וע, הקידוש

כיון שאין כאן איסור מעיקר הדין  הטעימה בעמידה לענין כ" ומש.ז"א סכ"סימן רע

ז "א סכ"בילקוט יוסף סימן רע אלא מנהג על פי הקבלה וכן מתורת דרך ארץ עיין

  .א שהיה מקדש בישיבה" וראיתי כתוב בשם החזה"ערה לבה
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מגולה שנשאר  יש להיזהר ולא לקדש על יין --  יין מגולהיין מגולה  )לג
 ולכן יין שנשאר מקידוש הלילה חובה לכסותובלילה 

  . 15אבל אם שהה במקרר ללא מכסה  אפשר להקל

שבזמן הקידוש יצא לחדר כ --החדר החדר בדיעבד כשיצא מבדיעבד כשיצא מ  )לד
 אם המקדש כיוון ,אחר ושמע את הקידוש מהחדר השני

 לצאת ידי חובה אין ןהתכוושומע והידי חובה להוציא 
 . 16 שוב לקדשךצרי

שנשאר בכוס  יין מחזירים לא --  יין שנשאר מהקידושיין שנשאר מהקידוש  )לה
מעט יין כלומר מוזגים " תיקון"לאחר לבקבוק אלא 

 מחזיריםהקידוש ואחר כך  כוס יין הנשאר במהבקבוק ל
 .17 הייןלבקבוקהכל 

                                                 
ולא מקדשים על יין מגולה אפילו האידנא דלא ' ב סעיף א"ח סימן רע"ע או"כתב בשו   15

שעה מועטת מגולה אין להקפיד ' ק ג"ב ס"משנה ברורה סימן רע. קפדינן אגילוי

מה דמותר שנתון במקרר וכדו ת ציץ אליעזר חלק כב סימן מא"שו וכתב ב.האידנא

  .ש טעמו"עייז "אפילו להמחמירים במשקים שנתגלו אפילו בזה
יוצא ,  ואם קידש בביתו ושמע שכנו ושלחנו ערוך לפניו'ג סעיף ו" סימן רעח"ע או"שו   16

כתב . ומשמיע להוציא, וכגון שנתכוין השומע לצאת. בו דשפיר הוי מקום סעודה

ך אלא גם כשרוצה לערוך ק כט נראה דלאו דוקא ששולחנו ערו" סשם ב"במשנ

כתב ק יג "השלחן לאכול כיון שהיה דעתו לזה בשעת הקידוש יצאה ידי חובה ובס

ה כשהיה טרקלין גדול והלך מפנה לפנה לאכול שם או כשקידש בחדר זה על מנת "וה

   ט"קנ' א עמ"א ח"ובמנוח. ש"עיי ול מיד בחדר אחר שהוא תחת גג אחדלאכ
, י שיוסיפו מעט יין" יכולין לתקן כוס פגום ע' סעיף וב" סימן קפח"ע או"כתב בשו   17

 נוהגין ו"ק כ"ב ס" סימן קפב"ובמשנ. ואפילו על ידי שיוסיפו עליו מים מיתקן

כ שופכין אותו לקנקן ואז כשר "להוסיף עליו מתחלה מעט מהקנקן ובזה מתוקן ואח

  .היין להוציא לברכה
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 לבקבוק הייןאם החזירו   --יין מהכוס  שהוחזר לבקבוק יין מהכוס  שהוחזר לבקבוק   )לו
 שהיה של הייןהקודמת כמות וה ,נשאר בכוסאת היין ה

 מותר לקדש על יין שהוחזר בבקבוק גדולה יותר מהיין 
 .18זה

 מותר לקדש על מיץ ענבים וטוב יותר --מיץ ענבים מיץ ענבים   )לז
 .19לערבבו עם מעט יין

 לברכת המקדש צריכים להיות קשובים  --  תינוק בידייםתינוק בידיים  )לח
 ואסור לעשות אפילו מעשה , לצאת ידי חובהולהתכוון 

תינוק בזמן הקידוש ורק  ולכן אין להאכיל או להניקקל 
   .20אם הוא מפריע לשמוע את הקידוש אפשר להקל

                                                 
, היין שבקנקן כשר, וס פגום לקנקן אם החזיר יין של כ'ב סעיף ה"סימן קפ ע"שו   18

ק כח ובלבד שיהיה היין שבקנקן יותר " משנה ברורה שם ס,משום דקמא קמא בטיל

  .מהיין שבכוס
ערבוב ביין מעט כדי שיהיה משכר מעט על מנת שיהיה כשר לכתחילה לקידוש עיין    19

   .ת שבט הלוי חלק ט סימן נח"שוב
. מלאכה בעודו מברךת "שואסור לע'  ג'א סע"קצ' ובסיג "ע בסוף סימן קפ"כתב בשו   20

ז שיש ליזהר שלא "שום עסק או להפנות לבו למקום אחר וכתב הטת "שוואין לע

ז אצלו רק על "ז כי זה מורה על היות הבהמ"ת בשעה שמברך בהמ"לעיין אפילו בד

 כשעוסק בתפלה או באיזו ברכה אלא גםז " ולאו דוקא בבהמ,והמזדמןצד המקרה 

 תורתנו ואם תלכו עמי קרי דהיינו שלא יהיו המצות אצלנו ר נכלל במאמאחרת וזה

שום מלאכה ת "שולע אסור ו" ט' כלל הא"וכן בחיעל צד המקרה וההזדמנות בעלמא 

 מפני שנראה כמברך בדרך עראי 'ק ה" סשם ב"ובמשנ. אפילו דבר קל בשעה שמברך

רכם לנוע ולהניע ובפרט בתינוקות שדת "שוומקרה ואפילו תשמיש קל אסור לע

שתצטרך להסיח דעתה מהקידוש ולא  רות גדולהיאיתם כל מה שבידם וקיימת סב

 א"צית "שוב  וכן כתבל שלא יעסוק בדבר שצריך לשום לבו אליו"תצא ידי חובה ואצ

  .ב עמוד קפו"צ ח"ת אורל"ובשו א"סי ט"חי
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 אם אינו יכול לקדש על היין --קידוש על בירה לבנה קידוש על בירה לבנה   )לט
או ליל שבת בדש על בירה לבנה מטעמי בריאות יכול לק

 ויאמר את נוסח הקידוש ויברך סעודה שניה בבשחרית
  .21) וכן הדין בהבדלה (שהכל

 כשאינו יכול לשתות יין --קידוש על הפת בליל שבת קידוש על הפת בליל שבת   )מ
לכן נוטל ידיים מטעמי בריאות מותר לקדש על הפת ו

ומר את א את  החלות בידיים ובברכה ולאחר מכן אוחז 
או ובמקום ברכת בורא פרי הגפן נוסח הקידוש במלו

 אבל בסעודת שחרית ברך ברכת המוציא לחם מן הארץי
 .22אינו יכול לקדש על הפת אלא רק על בירה

 ...רבי יוסי בר יהודה אומר
 שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית 

וכשבא לביתו ומצא . אחד טוב ואחד רע, הכנסת לביתו
: מלאך טוב אומר, מוצעתנר דלוק ושלחן ערוך ומטתו 

ומלאך רע עונה אמן . יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך
יהי רצון שתהא : מלאך רע אומר, ואם לאו. בעל כרחו

 . ומלאך טוב עונה אמן בעל כרחו, לשבת אחרת כך
לכן כדאי ששולחן שבת יהיה ערוך כבר לפני שחוזרים 

 ב, שבת קיט מבית הכנסת

                                                 
 ,שינוי שום כאן אין תחלה הפת על יברך שאםסעיף ט כתב  רעב סימן ח"או ע"שוב   21

ולכן לכתחילה יברך על יין או שיכר או לפחות על שאר משקאות וההיכר יהיה 

ב "צ ח"אורלת "שוע ב"ע. ב"כ שם במשנ"שמברך שהכל נהיה בדברו לכבוד שבת כש

יין או  ובסעודת שחרית שאין.  שכתב שאפשר לקדש אפילו על בירה שחורה.קפז' עמ

ת ציץ אליעזר חלק "שושקאות קלים עיין בבירה יכול לברך שהכל נהיה בדברו על מ

   .ח סימן טז
 .ק ז" עיין שם במגן אברהם סט סעיף רעב סימן ח"או ע"שוכן ב   22
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  טט""קידוש  שחרית של שבת ויוקידוש  שחרית של שבת ויו

ט נקרא " קידוש שחרית של שבת ויו--דושא רבה דושא רבה קיקי  )מא
קידושא רבא וכל חובת הקידוש היא ברכת בורא פרי 
הגפן בלבד ולכן אם לא שמע את הפסוקים שלפני 
הקידוש  ושמע רק את ברכת בורא פרי הגפן יצא די 

 .23חובה

 שלא  אם דיבר רק --דיברו בין הקידוש לשתית היין דיברו בין הקידוש לשתית היין   )מב
 לברך שוב ךצרין  ורוצה לשתות מהיימעניין הסעודה
  .24בורא פרי הגפן

, לה לאכול קודם תפלת שחריתמותר ש --אשה חולה אשה חולה   )מג
ראוי ונכון כגון יולדת בימים הסמוכים ללידתה מן הדין 

תצא ידי חובת קידוש  לפני שאוכלת או ששתקדש או 
    .25שותה

                                                 
בורא פרי  אמר רב יהודה ביום מאי מברך תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קו עמוד א   23

,  רפט סעיף א קידושא רבא'סיע "ובשו ,י"ט ה"שבת פכ' ם הלכ"רמבוכן ב. הגפן

  . בורא פרי הגפן בלבד ושותהמברך
 בדברים השייכים לסעודה או בדברים השייכים לקידוש לא הוי הפסק הואם הפסיק   24

סעיף '  מנוחת אהבה פרק ו.כ"ק' חלק ב עמ כ" ששבדיעבד ואינה צריכה לחזור ולברך

   .א"כ
ת אגרות משה חלק "ט כתב שפשוט דצריך לקדש מתחלה שו"אור הלכה סימן רפיב   25

ת יביע אומר חלק " ובשו,לא חלק על דבריו, ה ובאחד שמוכרח"ח ד" סימן כ'בח "או

  .ש"עייקודם האכילה א כתב שמעיקר הדין אין חיוב לקדש "ח סימן ל"או 'ח
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ואשה  . אין אוכלים לפני הקידוש--אכילה לפני הקידוש אכילה לפני הקידוש   )מד
ש לה צורך לאכול מותר וי' שמחכה לבעלה או אביה וכד

ואחר כך יכולה לשמוע פעם , ולאכוללקדש לעצמה לה  
  .26 את הקידוששניה

אינה יכולה להמתין לבעלה שיקדש לה ו --  אשה חלשהאשה חלשה  )מה
תפלל תפילת שחרית תבשבת בבוקר ואין לה יין לקידוש 

 .27רותיאו פ,  אכילת עראי עוגהותאכלתשתה 

לל  כשאינה נוהגת להתפ--כשאינה מתפללת שחרית כשאינה מתפללת שחרית   )מו
שחרית מיד אחר ברכות השחר  חל עליה חובת קידוש 

פ שבימי החול יכולה לאכול ולשתות אחר "ולכן אע
ברכות השחר מכל מקום בשבת צריכה להמתין 

 . 28לקידוש

                                                 
 משנה ברורהוב א שיש איסור אכילה ושתיה קודם הקידוש"ע סימן רפט ס"כתב בשו   26

קידוש של  איש ואשה שוין וגם הנשים שייכים בענין זה דכל מילי דשבתכתב  ק ו"ס

שחרית הוא ברכת בורא פרי הגפן ולכן יכולה לקדש לעצמה ללא כל פקפוק ואפילו 

 . שבעלה יחזור יכולה לשמוע שוב את הברכה ולשתות מהיין
הראשונים מתי חלה חובת קידוש ואם יש איסור של אכילה  כיון שיש מחלוקת בין  27

ת "שובעיין באורך ש לה על מי לסמוך ולכן בשעת הדחק י, קודם של קידוש שחרית

  .ב"ח סימן כ"או 'יביע אומר חלק ה
שאמרה את הברכות חל עליה י רצון נחשבים כתפילה ולכן לאחר ברכות השחר ויה   28

אורח חיים סימן ע "חיוב קידוש ואסורה באכילה לפני הקידוש בשבת כמו שכתב בשו

ון שעדיין לא יצאה ידי חובת אבל לפני ברכות השחר יכולה לשתות כי. סעיף א רפט

  . התפילה אינה חייבת בקידוש
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  סעודות שבתסעודות שבת

 בשבת יש חיוב לסעוד סעודה ולברך --חיוב סעודת פת חיוב סעודת פת   )מז
על לחם משנה כלומר את ברכת המוציא מברכים על שני 

 וראוי לחלק לכל אחד מהסועדים פת לחמים שלמים
בשיעור של כביצה על מנת שיאכל ובוודאי יצא ידי 

 .29חובה

 אפשר לברך על כל סוגי הפת ובתנאי --לחם משנה לחם משנה   )מח
, לחמניות: שיהיה שלם וראוי לברך עליו המוציא כגון

, פיתות, מתוקות כשאוכלים בקביעות סעודהחלות 
 .  30ואפילו לחם שחור

לכתחילה אין לצרף  , לה או פיתה  כגון ח--פת קפואה פת קפואה   )מט
חלה קפואה ללחם משנה אבל בשעת הדחק כשאין 
אפשרות להשאיל מהשכנים אפשר להקל ולצרף פת 

  . 31קפואה

                                                 
שאוחז שתיהן בידו , )שלימות(בוצע על שתי ככרות  ח סימן רעד סעיף א"ע או"שו   29

זכר למן דכתיב לקטו לחם  כתב שזהוק א "ס שםמשנה ברורה . ובוצע התחתונה

ם משנה שהיו וגם הנשים מחויבות בלח. ט צריך לבצוע על שתי ככרות"משנה וגם ביו

 .כ בנס המן"ג
אין הבדל הלכתי אם אדם מברך על חלה או לחם ולכתחילה עדיף לברך על , פשוט   30

 ולעניין חלות מתוקות יש לאכול בשיעור של. משהו שיותר טעים לכבוד שבת קודם

  .כמאתיים ועשרים גרם על מנת לברך המוציא ולהתחייב בברכת המזון
לצרף ללחם משנה חלה קפואה ואפילו לסעודה שפיר , מ"ד ס"א חי"ת צי"שו   31

י "ת מנח"שו, ב"ו סעי"קצ' ב עמ"כ ח"שש, ב"ח סל"או ח"א ח"ת יב"שלישית שו

  .ב"ט סמ"ח
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 כשאין לחם אפשר לקחת קרקרים ולברך --קרקרים קרקרים   )נ
עליהם המוציא ולאכול כמות של שיעור  קביעת סעודה 

  .32שהוא כמאתים עשרים גרם

ה אחת ואין לחם אחר שלם  אם יש חל--לחם ובסקויט לחם ובסקויט   )נא
להשלימה אפשר לקחת קרקר שלם או ביסקויט ולצרף 

 .33אותו לחלה ולברך המוציא ולבצוע את החלה

 בשעת הדחק כשאין לחם שלם אפשר לברך --לחם פרוס לחם פרוס   )נב
על שתי פרוסות לחם על מנת לצאת ידי חובה של לחם 

 .34משנה

 בשעת הדחק כשאין לחם אפשר לברך על --כשאין לחם כשאין לחם   )נג
סקויטים שהם שלמים בורא מיני מזונות ולכוון שני בי

 .35עליהם כלחם משנה

                                                 
סעודה והוא שלם אפשר לברך עליו המוציא כגון כעכים  כל דבר שניתן לקבוע עליו   32

 . או עוגות שמרים ביסקוויטים
 מנחת ת"שוע ב"ון שיש לברך על שלם עועדיף מאשר לחלק את החלה לשניים כי   33

 אם ובודאי, אחרת עצה לו אין שלם' א לחם לפניו נמצא אם כד סימן י חלק יצחק

 בשעת טוב הוא בודאי, שלם בכיסנין הבאה פת עוד השלם הלחם אצל לצרף יכול

 ).ג"י' סי ג"ח (יצחק במנחת בדברינו באורך וכמבואר, הדחק
 מעכב אינו שלמה פת לו אין אם אדם חייכתב בשם ה ב ק"ס רעד סימן ברורה משנה   34

  . וכן בחוט השני שבת ד עמוד קהפת כזית על אפילו לקדש ויכול
 ביום כשמקדש יג סימן ג חלק יצחק מנחת ת"שו יז סעיף עז סימן ערוך שולחן קיצור   35

וכתב  .שלמות שתים לקחת יש, כיסנין פת ואוכל הקבועה הסעודה קודם בשחרית

להוכיח כן שאפשר לברך על פת הבאה  קכז סימן חיים אורח חלק יציב ידבר ת"שוב

  .בכיסנין בורא מיני מזונות וגם לצאת ידי חובת לחם משנה
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 כשאוכלים לחם בשיעור שלושים --נטילת ידיים בברכהנטילת ידיים בברכה  )נד
גרם יש ליטול ידים ללא ברכה ולכן אם ברך  על נטילת 

 .36ידיים צריך לאכול  כשיעור כביצה שהוא כשישים גרם

  מי  שחולה וקשה לו לאכול כביצה פת --אדם חולה אדם חולה   )נה
 .37יאכל לפחות  כזית פת ללא ברכה ו ייםיטול יד

 אין חיוב  לאכול מאכלים ותבשילים  שאינם --עונג שבת עונג שבת   )נו
  .38 אלא לאכול רק מה שגורם לעונג שבתטעימים 

 אפילו שמצוה לאכול דגים ביום שבת מכל --דגים בשבת דגים בשבת   )נז
  .39מקום מי שאינו  אוהב דגים  אינו חייב  לאכול דגים

                                                 
 מי ביש סעיף קנח סימן ח"או ע"שועל כזית פת נוטלים ידיים ללא ברכה כמובא ב   36

תב שם כ ז"טוב. יברך ולא ידיו יטול, מכביצה פחות אלא אוכל אינו שאם שאומר

 ואיכא אוכלין טומאת מקבל המכביצ פחות אוכל שאין לפי י"בב הטעם ג ק"ס

 בפחות אבל מספק יברך לא כ"ע פלוג ולא פת לאוכל נטילה הצריכו דסתם למימר

  .נטילה צ"שא בסוכה' בגמ מפורש מכזית
א שאפילו בכזית יוצא ידי הסעודה "כתב וי' ק ב"בדיעבד די בכזית בסימן רצא ס  37

ובמשנה ', ק י"יר לכתחלה אם אפשר לו ומגן אברהם סימן תרלט סונכון להחמ

, ז"ח פרשת וירא אות ט"בא, בשבת צריך לאכול כזית פת, ג"ק כ"ברורה שם ס

ת יביע אומר "ע בפוסקים שהביא בשו"וע', ד סעיף ל"פרק נ שמירת שבת כהלכתה

  . ח שכתבו שנשים חייבות בשלש סעודות בשבת"ח סימן כ"או' חלק ו
כתב , יש להתענג באכילה כדי לקיים מצוות עונג שבת ושבת לעונג ניתן ולא לצערש   38

אלא לכבוד , סעודות בשבת' שלא תיקנו חכמים ג' סימן ג' א חלק ה"ת הרשב"בשו

  .ופטור, אין לו עונג, וכיון דמצטער. שבת ולענגו
 טוב טוב ליזהר שלא יפחות משני תבשילין גםכתב  ק ב"סמשנה ברורה סימן רמב    39

סעודות דגים אם לא שאין נאותים לו לפי טבעו או ששונאן ' שיאכל בכל סעודה מג

 טובכתב  רמב סימן חיים אורח הרב ערוך שולחןוכן ב ושבת לעונג ניתן ולא לצער

 ששונאם או טבעו לפי לו מזיקים הדגים כן אם אלא סעודה בכל דגים לאכול ליזהר

  .לענג והשבת צער אלא עונג מהם לו שאין
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יותר משובחים  יש להכין מאכלים --סעודה שניה סעודה שניה   )נח
לסעודת הבוקר של יום השבת שסעודה שניה חשובה 

 .40יותר מסעודה ראשונה של ליל שבת

 לכתחילה עם  לחם משנה וכשקשה --סעודה שלישית סעודה שלישית   )נט
יכולה להקל ולאכול כזית מיני מזונות  או פירות או בשר  

 . 41או לשתות רביעית יין

 נשים ובנות צריכות  להזהר ולא לשיר --שירי שבת שירי שבת   )ס
לשיר שירי  שההיתר  שירי שבת  ליד קרובים כיון בקול

 בעלה וילדיה או אביה ואפילו רק לידהוא שבת בקול רם 
   .42ליד אחיה יש שכתבו להחמיר

ואכילתה תגרום לה ,  הנמצאת בפיקוח תזונה--דיאטה דיאטה   )סא
צער ועוגמת נפש תאכל לפחות פת כשיעור לחיוב סעודת 

  .43שבת ומשאר המאכלים פטורה

 

                                                 
משנה , כבוד יום קודם לכבוד לילה' א סעיף ג"שולחן ערוך אורח חיים סימן רע  40

  .מיני מגדים טוב יותר שיניחם לצורך סעודת היום' ק ט"א ס"ברורה סימן רע
  . נשים חייבותה"וביאור הלכה שם ד' א סעיף ה"שולחן ערוך אורח חיים סימן רצ  41
ת "וכן בשו. ות בשבתמשוררות זמירד כתב למחות בנשים ה"א סנ"ה חי"ת משנ"בשו  42

ח שציטט "ז סכ"א ח"ת צי"שו, ו"ע סל"ת דברי יציב אה"ז שו"סע,א"שרידי אש ח

שלא תשמיע קולה ' ת באר שבע ראוי ונכון לכל אשה כשרה יראת ה"את דברי שו

יש בזה גדר קול באשה ערוה אם היא מגביהה , ו"י סכ"ל ח"ת שבה"בזמירות שו

  .קולה
ח "שולחן ערוך אורח חיים סימן רפ ע"שפטור אפילו מאכילה בשבת ועכדין המצטער   43

  .ג"קע' י ד ה עמ"ובילקו .'סעיף ב
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יש להזכיר רצה בברכת המזון ואם שכחו   --ברכת המזון ברכת המזון   )סב
להזכיר בסעודה ראשונה או שניה צריך לברך שוב ברכת 
המזון אבל בסעודה שלישית אם שכח לומר רצה אין 

 . 44צריך לחזור

בכל אחת מהסעודות אם יש ספק אם   --ספק אם הזכיר ספק אם הזכיר   )סג
 .45הזכיר  רצה אינו צריך לחזור שוב על ברכת המזון

ה סעודה שלישית עד הלילה אם נמשכ  --סעודה שלישית סעודה שלישית   )סד
 ובכל מקרה שלא ,אפילו שיצאה שבת אומר גם כן רצה

 .46הזכיר בסעודה שלישית רצה אינו צריך לחזור לראש

ונמשכה במוצאי שבת שחל בו ראש חודש    --ראש חודש ראש חודש   )סה
סעודה שלישית עד צאת השבת צריך להזכיר בברכת 

 ובדיעבד שלא הזכיר יצא  גם רצה וגם יעלה ויבואהמזון
  .47ידי חובה 

  
  

                                                 
 פת חיוב יש אם ראשוניםוכיון שיש מחלוקת ב, ו סעיף קפח סימן ח"או ע"שו   44

 סימן חיים אורח ו חלק אומר יביע ת"שוע ב"לכן אין צריך לחזור עשלישית  בסעודה

 .פרשת חוקת סעיף יאבהליכות עולם  ע"ע כח
מי שנסתפק אם אמר רצה והחליצנו כתב   חלק ז אורח חיים סימן כחא"יבית "שוב   45

, ז"אין צריך לחזור ולברך בהמ, בברכת המזון של ליל שבת או של יום שבת שחרית

אם קודם שהתחיל ברכת הטוב והמטיב נכנס לבית הספק אם הזכיר רצה  אבל

  .ל" עכבשם ומלכות'  אשר נתן שבתות למנוחה וכויאמר שם ברכת, והחליצנו או לא
  .כ סימן ב חלק דעת יחווה ת"שו   46
  .תמיד בזה הולכים הסעודה התחלת שאחר , נה סימן ג חלק דעת יחווה ת"שוכתב ב   47
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 ראוי להתפלל תפילת מנחה לפני  --סעודה שלישית סעודה שלישית   )סו
סעודה שלישית מכל מקום  אם אשה התפללה אחרי  
הסעודה שלישית יצאה ידי חובה  של סעודה שלישית 
ותפילת מנחה בתנאי שהתפללה בזמן הראוי לתפילת 

 . 48מנחה

 מעיקר הדין אפשר --תפילת ערבית של מוצאי שבת תפילת ערבית של מוצאי שבת   )סז
אתה "בית מיד אחר השקיעה ולומר להתפלל תפילת ער

אבל יציאת השבת ממש היא לפחות עשרים , "חוננתנו
  .49דקות אחר השקיעה

 
 הנסיון מוכיח 

 שילדים אוהבים חידונים על פרשת השבוע 
 ...וגם מבוגרים

 ולכן עצה טובה אחר הסעודה לערוך חידון 
 על מה שנילמד בשולחן שבת 

 וכל מי שעונה נכון מקבל ממתק 
 ... מי שלאוגם

                                                 
ק יא "משנה ברורה ס ובע אורח חיים סימן רצא סעיף ב"שוכ ב"וכן דין האיש כש   48

מנחה יוכל אפילו לכתחלה לקיים הסעודה ובמקום שקשה לו לקיים הסעודה לאחר 

  והזמן הראוי לסעודה שלישית ולתפילתקודם מנחה אם הוא קודם זמן מנחה קטנה

  ש "מנחה שהוא חצי שעה אחר חצות יום עיי
תפילת ערבית וההבדלה אינן קשורות זו בזו ואפשר להתפלל ולהבדיל כל אחת בזמן    49

 . אחר ואין בזה עכוב



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

סט

  האורח חיים הקדוש

מסופר על  רבינו חיים בן עטר האורח חיים הקדוש שקיבל על עצמו ימים של 

 ממקום למקום גולהיום יום היה , גלות הרחק מביתו על מנת להזדכך ולהתקדש

  . היכן  לחסות מפני הגשמים  ומפני החוםומחפש 

,  מנת לכבד את השבת עלבאחד ימי שישי  חיפש אחר מקום שבו יוכל להתארח 

  שאל אותו  רבינו חיים בן ,בדרכו שמע יהודי שחוטב חצים לכבוד שבת קודש

אמר לו   החוטב עצים אשמח מאוד ,   האם אני יכול להתארח אצלך בשבת,עטר

  שיכול  יהודיהאורח החיים הקדוש שמח שיש לו  , יהודי לסעודות שבתלארח 

  .לשמור אצלו את השבת וסעודותיה 

 ולאחר מכן  נכנס לחדר  ,טב הראה לאורחו את חדרו והכין לו את חפציוהחו

סליחה ושאל  רבינו חיים בן עטר פנה איליו שיצא  כ, צדדי ושהה שם שעה ארוכה

    ?בפניםשאני שואל אבל מה כבודו עשה 

  .ואורח לא צריך לשאול שאלות, ה אורח הרי אתךעניינאמר לו החוטב  מה זה 

 שהוא לומד עם אליהו החוטב אמר לו הפציר בו עד שתר  והאורח חיים לא וי

  . האורח חיים הקדושהנביא  את חידושיו של הגאון הקדוש רבינו חיים בן עטר

בזמן  הסעודה  שאל האורח חיים הקדוש  את בעל הבית אמור נא לי מה  חידש  

החוטב הרים את גבותיו בפליאה הסתכל על האורח הסקרן שיושב ?  חכם  חיים

 חיים בן עטר הגאון  מתבייש  לקרוא לרבנואינך כי ו: לצידו והרים את קולו ואמר

 שים  ומדוע אתה קורא לודוקהרי הוא אחד מגדולי הדור ה" חכם חיים" ,הגדול

  . הישמר לך שלא תיכווה בגחלתן של תלמידי חכמיםחבר שלך הוא חיים  כאילו  

אנא ממך אמור לנו  מה ביקש פנה למארחו ובסעודה שניה  רבינו חיים בן עטר 

 בעל הבית שוב רגז עליו והוציאו החוצה והוכיח אותו מדוע ? חכם חייםחידש 

  ,  את רבינו הקדוש חיים בן עטר  כאילו הוא חבר שלךמכנה אתה 

  

מהם החידושים את החוטב שאל  האורח החיים הקדוש שוב בסעודה שלישית ש

 תפס את רבינו חיים בן ,  יכל להתאפק הלה  לאשל  רבינו חיים  על פרשת השבוע 



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

ע

ל ביזוי תלמיד תיענש עואמר  הפעם  , עטר והכניסו  לאחד החדרים ונעל אותו שם

 שאצלו בבית הוא   האורח חיים הקדוש סקרןל זה מבלי שידע שהאורח הוכ. חכם

   .וכך השאירו שם  בכבודו ובעצמו רבינו חיים בן עטר 

  החוטב נבהל,  הבית בדלת חזקות תצאת השבת  נשמעו דפיקו זמן לאחר

  .חשב לעצמו מי זה מעז לדפוק כל כך בחוזקה , מעוצמת הדפיקות

 ולבושו  , שחור כולו,הוא  פתח את הדלת וראה מולו מין יצור שלא מעולם הזה

  . מפחיד מאוד,שחור

מעת  ענה לו  שהוא ממונה על גיהנם וכל שבת  מי אתה שאל אותו החוטב  והיצור

לאחר ההבדלה  ובצאת השבת מיד ,גיהנם שובת למי ששמר שבתבת כניסת הש

 אבל היום האורח ,מבעירים שוב את גיהנםבשמיים  ,של האורח חיים הקדוש

  .חיים הקדוש לא עשה הבדלה ולכן איני יכול להבעיר את גיהנם 

  ?מה אתה רוצה ממני שאל וחוטב עצים לא הבין ה

 תשחרר ,ים הקדוש כלוא אצלך בביתהאורח חי, היצור מהעולם העליוןענה לו 

 יבדילו בשמיים ואני אוכל להמשיך , וכאשר יבדיל כאן,אותו מיד שיעשה הבדלה

   !? ותמה אצלי האורח חיים הקדוש רבינו חיים בן עטר,החוטב התבלבל. לעבוד

מיד  רץ לחדר  פתח את הדלת ונפל לרגלי האורח חיים הקדוש  והתחנן לפניו 

 להבדלה  האורח חיים הקדוש הבדיל בירך על  הבשמים   ועל   הביא יין.שיסלח לו

  .שמחו שמחה גדולה שניהם האש וסלח לחוטב ו



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עא

  הבדלה הבדלה 

שבת ה ביציאת כשהאיש מחמיר על עצמו  --בעל ואשה בעל ואשה   )א
מותר לו לומר לאשתו לעשות מלאכות רבינו תם כדעת 
 ביציאת השבת אשה הרוצה להחמיר על עצמה ו, בעבורו

 .1 לכךעלה בהסכמתחייבת לקבל 

אומר ו כשיצאה שבת ועדיין לא הבדיל --ברוך המבדיל ברוך המבדיל   )ב
לעשות אפילו שמותרים ברוך המבדיל בין קודש לחול ו

  .2ההבדלה על הייןלאחר  אסור לאכול עד מלאכה 

ואפילו  אין לאכול לפני הבדלה --אכילה ושתייה אכילה ושתייה   )ג
 )ללא טעם(בלבד שתיית מים אבל  ,ממתינים זמן רבש

 . 3דלהללא הבאפילו  תמותר

                                                 
, ש או שממשיך סעודתו בלילה"צג מי שמאחר להתפלל במו"רסס "סבא "הרמכתב   1

לו מלאכתו להדליק לו ת "שומותר לומר לחבירו ישראל שכבר התפלל והבדיל לע

ש "ק סה וכ"משנה ברורה שם סוב, ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו, נרות ולבשל לו

שבת  שמירת ,ש דמותר לומר"ש דכל שעה ושעה אם רוצה מתפלל ומבדיל מכ"צבמו

כ לגבי האשה שאינה יכולה "ומש. ד סעיף ט"ה ילקוט יוסף רצ"ט ס"פרק נ כהלכתה

להחמיר על עצמה כדין שאר מצוות שפטורה כגון כיבוד הורים או הסבה בליל פסח 

ח א סימן קנח אשה "ת אגרות משה חלק או"ע בשו"וע, כיון שמשועבדת לבעלה 'וכו

כתב שיש ' אות ד ח סימן לז"או חלק הת יביע אומר "צריכה לנהוג במנהגי בעלה שו

  .ואין לחלק בזה בין מנהגי אשכנזים וספרדים. לאשה להתנהג כמנהג בעלה לכל דבר
 בתפלה יש ללמדן שיאמרו ותט וכן נשים שאינן מבדיל" בסוף סימן רצח"ע או"בשו   2

ק לו לענין טעימה "סב שם "וכן במשנהמבדיל בין קודש לחול קודם שיעשו מלאכה 

  .'ט סעיף י"רצ' סיג ילקוט יוסף "ט ס"פרק נכ "שש  אפילו הבדילה בתפלהאסור
או אפילו לשתות ,  אסור לאכול שום דבר'סימן רצט סעיף א שולחן ערוך אורח חיים   3

  .כ באחרונים"וכ. משתחשך עד שיבדיל, יין או שאר משקין חוץ ממים



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עב

  יש חשיבות גדולה לאמירת יהי רצון שתפתח --יהי רצון יהי רצון   )ד
' לנו בזה השבוע ובכל שבוע שערי אורה שערי ברכה וכו

 .4שכך מתחילים את השבוע בפתיחת שערי שמיים

 כך ,יבת בקידושי כשם שח--  חייבת בהבדלהחייבת בהבדלהאשה אשה   )ה
אם אין מי שיבדיל בשבילה תעשה חייבת בהבדלה ולכן 

בדיל ולהוציא ידי חובה את יכולה לה והבדלה לעצמה
  .5והמבדילה לעצמה חייבת לשתות מהייןבעלה וילדיה 

 אם יצאה השבת מותר   --  המאריכים בסעודה שלישיתהמאריכים בסעודה שלישית  )ו
שלא כלעשות הבדלה בתוך סעודה שלישית אפילו 

  .6התפלל ערבית

 לכתחילה הנר צריך להיות מורכב משתי --נר הבדלה נר הבדלה   )ז
 . 7הפתילות אבל בדיעבד אפילו פתילה אחת מספיק

                                                 
' ע וכו"י ליזהר לומר רבשוראו סימן רצהסוף  משנה ברורהטור סימן רצט וכן הובא ב   4

 ל " עכט"כי הוא בירושלמי וטור סימן רצ' החל את וכו
כתב למסקנא דדינא  ח סימן כג"או ת יביע אומר חלק ד"שווב,סימן רצו סעיף ח שם  5

שאינו יכול להבדיל כשהעיקר להלכה שנשים חייבות בהבדלה לכן יכולה להוציאו 

כיון ו. ג"ף ליו סע"כות ביתה סימן טבהלי ע" שהוא יבדיל בעצמו עמצוהשלכתחילה 

ומנהג שנהגו , אם לא תשתה ברכתה לבטלהושמברכת בורא פרי הגפן חייבת לשתות 

לשוא וחלילה ' ם השאשה לא תישתה אין בכוחו לעבור על איסור של לא תישא את ש

ק לה "משנה ברורה סימן רצו סוכן ב, הותצא ידי חובת  אלא תשתה,כךת "שולע

  .לצאת תבדיל לעצמה ותשתה כדי שלא לבטל מצות הבדלהשאין לה ממי כ
 .כשיצאה השבת מותר להבדיל ואחר כך להתפלל תפילת ערבית ולומר אתה חוננתנו   6
וכתב שם . מצוה מן המובחר לברך על אבוקה סעיף ב ח סימן רצח"ע או"שוכתב ב   7

  .רק למצוה בעלמא ולא לעיכובאב שכל זה הוא "במשנ



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עג

להיות יש   כששומעים  הברכה --  ברכת מאורי האשברכת מאורי האש  )ח
 גם הנות מהאור ובדיעבדי לשאפשר קרוב לנר בשיעור 

 כשהמברך על הנר נהנה מאור  ידי חובההרחוקים יצאו 
   .8הנר

אינו מברך ברכת ,  אדם מצונן ואינו מריח--בשמים בשמים   )ט
יכול לשמוע הברכה מאשתו והיא תריח הבשמים אבל 

ביל ילדיו הקטנים כדי לחנכם בברכת וכן יכול לברך בש
 . 9הבשמים והם יריחו על סמך ברכתו

אפשר לברך על בושם  כשלא מצאו בשמים --אין בשמים אין בשמים   )י
בשמים יצאו בורא מיני בשמים ובדיעבד אפילו לא מצאו 

  .10 אפילו שלא ברכו על הבשמיםידי חובת הבדלה

                                                 
דהיינו שיהיה ,  אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו'דח סעיף "רצ סימן ע"כתב בשו  8

 שם ב"במשנ. סמוך לו בכדי שיוכל להכיר בין מטבע מדינה זו למטבע מדינה אחרת

  .לצאת בברכת בורא מאורי האשצריך ליהנות מאור הנר כדי  ג"ק י"ס
כ נתכוין "אמי שאינו מריח אינו מברך על הבשמים א סעיף ה ח סימן רצז"ע או"שו   9

ז "טאולם ה. יודע להוציא בני ביתו הקטנים שהגיעו לחינוך או להוציא מי שאינו
פ שיצא "דאין בשמים נקרא מברכת המצות שנאמר על זה אע חולקים בזה א"ומג

פ "פ שעכ"מוציא שאין הבשמים עיקר בהבדלה שאינן אלא להשיב את הנפש ואע
 בשמים כלל ופשיטא שהמבדיל מ הא הרבה מברכין בלא"תקנו בשמים בהבדלה מ

לאחרים והוא אינו רוצה להריח עתה שכבר הריח לא יברך ברכת בשמים אלא 
השומעים יברכו ומיהו אם רוצה להריח יכול לברך דהא יכול להריח כמה פעמים 
שירצה ודע כי ברכת בשמים לא נהגו השומעים לצאת בברכת המברך אלא מברכין 

 .ז"שם ס השולחן ערוךכן ב לעצמם וכן בברכת הנר
מברך על  סעיף א ח סימן רצז"ע או"כיון שאין הבשמים מעיקרי דיני הבדלה שו   10

כ "ומש .שםערוך השולחן . צ לחזור אחריהם"ואם אין לו א, הבשמים אם יש לו

חלק ג ' ב פרק יד אות לח וכן בברכת ה"צ ח"לעניין הברכה על בושם כן כתב באורל

  .א בספרו על ברכות וטו בשבט"יה יוסף שליטג עובד"תקכה וכן פסק הרה' עמ



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עד

 לכתחילה יש להבדיל על --הבדלה על היין או על בירה הבדלה על היין או על בירה   )יא
אבל כשאין אפשרות לשתות מחמת חולי או מסיבה היין 

 .11אחרת אפשר להבדיל על בירה לבנה

 לכתחילה יש לשתות  רביעית יין --שיעור שתיה מהיין  שיעור שתיה מהיין    )יב
או ( או  לפחות לטעום מהיין ואדם אחר ישתה  רביעית

 .12כדי שהברכה  לא תהיה לבטלה )קטן שהגיע לגיל חינוך

יין ההבדלה נהגו נשים שלא לשתות מ -- מהיין  מהיין ההשתיישתיי  )יג
משום טעמים שונים וכן יש לנהוג אבל כשאין מי שיבדיל 

 ,חייבת לשתות כדין קידושולה והיא האשה המבדילה 
ולא תחשוש  שזכות המצוה שומרת ומגנה ולעולם מצוה 

 .13לא גורמת לנזק

  השומע הבדלה והפסיק בדיבור --ר בין הברכות  ר בין הברכות  וודיבדיב  )יד
שוב אבל בין הברכות של ההבדלה אינו צריך להבדיל  

בברכות ההבדלה חייב להאזין היטב ולא להסיח הדעת 
   ..14כדי שלא להיכנס לספק  אם יצא ידי חובה

                                                 
ת ציץ אליעזר חלק ח סימן "שוובערוך השולחן אורח חיים סימן רעב סעיף יד עיין ב   11

  .קפז' ב עמ"אור לציון ח ח סימן יט"ת יביע אומר חלק ג או"שובטז 
וטעם אחד מהמסובין , אם לא טעם המקדש א סעיף יד"רע' ח סי"ע או"כתב בשו   12

' ע סי"בשו כמובא ה בהבדלה ואפשר להטעימו לקטן" יצא ידי חובה והמיוכמלא לוג

  .ט סעיף א"רס
אין הנשים ) מ(ה הקדוש מסכת שבת פרק תורה אור "והשל, ק ד"ו ס" סימן רצא"מ  13

לשתות מיין ההבדלה אפשר   מאודילדה קטנה הרוצהכ ו"טועמות יין של הבדלה ע

   .י הטעמים שהובאו שם כיון שאין איסור בשתיה ובפרט לפלהקל לה
כיון שהברכות אינן מעכבות זו את זו ואין אחת תלויה בשניה לכן אפילו הפסיקו    14

 את ווהחסיר  בדיבור בתוך ברכת המבדילובדיבור יצאו ידי חובה אבל אם הפסיק

 לשמוע או לברך את הברכה בשלמות ויש  ידי חובת הברכהוחתימת הברכה לא יצא



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עה

  אין לכעוס או לריב אם נשפך יין במוצאי --נשפך יין נשפך יין   )טו
ל שכל בית שנשפך בו יין זה סימן "שבת שכבר אמרו חז

 . 15לברכה

יש סגולה להשתמש בשאריות של היין   --שיורי מצוה שיורי מצוה   )טז
קומות כואבים כסגולה לרפואה ויש למריחה על מ

 .  16אומרים גם פסוקי פרנסה

אור זרוע לצדיק "יש אומרים פסוקים   --פסוקים בהבדלה פסוקים בהבדלה   )יז
וכולי  בין " שובי נפשי למנוחייכי"וכן " ולישרי לב שמחה

הברכות ולכתחילה אין לומר פסוקים אלא להאזין 
  .17לברכות בשקט ולכוין לצאת ידי חובה

בדילבמוצאי שבת רק אם לא  כשלא ה--שכח להבדיל שכח להבדיל   )יח
להבדיל ביום ראשון אבל אם אכל  רשאי  האו שתאכל 

 . 18או שתה אינו יכול להבדיל

                                                 
אינו בכלל   כל שאין יין נשפך בתוך ביתו כמיםרבי חנין בר פפא אמר א, עירובין סה   15

דאמרינן כל בית , טעם השפיכה סעיף אח סימן רצו "ע או"שוב א"כתב הרמ, ברכה

גם . ועושין כן לסימן טוב בתחלת השבוע, שלא נשפך בו יין כמים אין בו סימן ברכה

 .חיבוב המצוהל, ניושופכין מן הכוס לאחר הבדלה ומכבין בו הנר ורוחצים בו עי
סגולה זו מובאת בספר סגולות ישראל מכיון שכל דבר שהוא שאריות של מצוה יש    16

 .'בו סגולה מסויימת כגון שאריות מאפיקומן שאריות מסעודות מצוה וכד
כתב בעולת יצחק חלק א  שכמו.אבל בדיעבד כשדברו אינם צריכים להבדיל שוב   17

 . קמ הערה סע המקוצר עמוד"סימן קכד וכן בשו
א "וי. 'מבדיל עד סוף יום ג, ש"שכח ולא הבדיל במו ח סימן רצט סעיף ו"ע או"שו   18

, ג והמבדיל בין קודש לחול"ודוקא בפה, שאינו מבדיל אלא כל יום ראשון ולא יותר

ל טעם מבדיל "ויש מי שאומר דהא דקי. ש"אבל על הנר ובשמים אינו מברך אלא במו

אבל אם לא הבדיל בלילה כיון שטעם שוב אינו , ש"ומ היכא דהבדיל בליל מ"ה

 .מבדיל



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עו

  סעודה רביעיתסעודה רביעית

בסעודה רביעית  כולם חייבים --סעודה רביעית סעודה רביעית   )יט
 לברך על   לפחות אוולכתחילה טוב שיבצעו על פת 

 ואפשר גם לשתות רביעית יין או מיץ מזונות או פירות
 .19יעור ברכה אחרונה כדין סעודה שלישיתענבים כדי ש

 מי שנהג לאכול סעודה רביעית בפת --התרת נדרים התרת נדרים   ))ככ
לאכול סעודה רביעית  להפסיק מנהגו וועתה רוצה

חשב שחובה לאכול פת ולכן אם רק במזונות או בפירות 
  .20החמיר אינו צריך התרה

 כשרוצה להפסיק לאכול פת בסעודה --פעם אחת פעם אחת   )כא
  .21ן צריך התרת נדריםרביעית רק בשבת אחת אי

                                                 
אפילו אינו , ש כדי ללוות את השבת"צ לעולם יסדר אדם שלחנו במו'ש' סי ע"שו  19

אשרי למי שמקיים סעודה  ו כתב"אות לכלל ח  ב"ח חיי אדםוב ,צריך אלא לכזית

פ "עכ, ל פתולמי שאי אפשר לו לאכו" מלוה מלכה"רביעית בפת והיא נקראת סעודת 

מ סעודה "ודע דמכתב ק ב "סשם  ב"והוסיף במשנ ,וזהו חוב גמור, יאכל מיני מזונות

סעודות של שבת דשם אסמכוהו אקרא וזה רק מצוה ' זו אינה חובה עליו כמו הג

  .כדין סעודה שלישית יכולה לקיימה במזונות או בפירות וכתבו האחרונים שבעלמא
נות ובכל זאת החמיר על עצמו לאכול פת צריך התרת אבל אם ידע שיכול לאכול מזו   20

במי שנהג לעמוד בברוך שאמר בויברך דוד ורוצה , )ע' סי(ת משפטי צדק "בשונדרים 

שהנשבע שלא יעשה כך ', והביא דברי רבינו ירוחם שכ, לחזור בו אם צריך התרה

 חלה כ לא"כ נודע לו שאין בו איסור כ"ואח, מטעם שהיה סבור שהוא איסור גדול

, ש לגבי מנהג בדבר שיש בו איסור"דכ, ודייק מזה. כי היתה בטעות, השבועה כלל

ל מנהג בטעות "דהו. ל אם היה מותר גמור"ואצ. כ איסור כמו שחשב"אלא שאינו כ

 . יורה דעה סימן יאת יביע אומר חלק ג"שוכן הובא בצ התרה "וא
ב להפסיק את ההנהגה שכתב רק כשחוש ת יחווה דעת חלק ב סימן ע"שועיין ב   21

  .לגמרי אז צריך התרת נדרים



  שבת כהלכה 
 הבדלה  

עז

 לכתחילה טוב להקדים את סעודה --זמן סעודה רביעית זמן סעודה רביעית   )כב
רביעית כדי שתהיה סמוכה ליציאת השבת ובבגדי שבת 
ואם אין אפשרות ישתדלו עד חצות לילה ובדיעבד 

 .22יוצאים ידי חובה של סעודה רביעית עד עלות השחר

 להדליק נרות לכבוד דוד המלך ים יש הנוהג --נרות נרות   )כג
 . 23 בלי נדרםרביעית וטוב שיאמרו על מנהגדה ובסע

 ...כשמישהו
 חילל שבת בטעות 

 לא לצעוק אתה גוי ולא לסקול באבנים 
  לפחד מהשבת הוא טועה לא לגרום לולהבין ש

 אלא להאהיב את השבת 
 בפרט כשהוא מצטער שהוא טעה 

  

                                                 
, ז כתב"בספר בן איש חי פרשת ויצא אות כצ אות ה ו"ק ב שעה"ב שם ס"עיין במשנ   22

אבל בדיעבד עד חצות לילה , שמה שאמרו עד ארבע שעות הוא למצוה מן המובחר

ותה כל שהביא ראיות שיכול לע ת יחווה דעת חלק ד סימן כה"שו.יכול לקיימה

  .הלילה וכן כתב להלכה
מצוה להרבות קצת בנרות ולומר זמירות כתב ש ה"אות לכלל ח  ב"חחיי אדם    23

 עד אחר הבדלה פשוט בגדי שבתלכדי שיבוא ויבשר לנו ולא , ולהזכיר אליהו הנביא

במוצאי שבת כדי ללוות את השבת יש נוהגים להרבות נרות כתב ש  ש' סיב"וכן במשנ

כ שתאמר בלי נדר "לומר פיוטים וזמירות אחר הבדלה ומשכ "ונוהגים ג ביציאתה

כדין שאר מצוות והנהגות שקיבלה על עצמה שלוש פעמים שצריכה להיזהר שלא 

 .יהפך עליה לתורת נדר



  שבת כהלכה 
 שבת בבית מלון

עח

 שבת בבית מלון 

 לכתחילה  יש להדליק נרות --המתארחים  בבית מלון המתארחים  בבית מלון   )א
 שאוכלים כדי שתהיה הנאה מהנרות במקום במקום

הסעודה ותשתדל להיות הראשונה שמדליקה נרות שבת 
כדי שתוכל לברך ואם כבר הדליקו נרות שבת בחדר 
אוכל אפשר להדליק ללא ברכה או לשמוע מאשה אחרת 

  .1הברכההנוהגת לברך ולצאת ידי חובת 

 יש להקפיד לחזור לחדר  --כשמדליקים  נרות בחדר כשמדליקים  נרות בחדר   )ב
הנרות דולקות כדי שתהיה הנאה אפילו מועטת בעוד 

מאור הנרות שאם לא כן ולא נהנו מאור נרות יש חשש 
   .2של ברכה לבטלה

                                                 
חייבים להיות , סעיף ב אחד האנשים ואחד הנשים ע אורח חיים סימן רסג"כתב בשו   1

צריך  ק לב שכלתחילה"רעג סועיין במשנה ברורה סימן  בבתיהם נר דלוק בשבת

בעלי בתים אוכלים במקום ' או ג' ב ח"לאכול דוקא במקום נרות ועוד כתב שם בס

 משום שכבר יש שם אור. ויש מגמגם בדבר, א שכל אחד מברך על מנורה שלו"י', א

מרובה מנרות שכבר הדליקו ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד אבל 

מנהגם כן אלא נוהגים לברך אפילו שכבר הדליקו נרות בהגהה כתב שאין  א"הרמ

דכל מה דמיתוסף אורה יש בה שלום בית ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זוית 

ג "ת אז נידברו ח"שו, ח"ט סימן ק"א ח"ת יבי"ב שם וכן בשו"ע במשנ"וע. וזוית

 ואם לא הספיקה להדליק ראשונה, ב"ד סס"ט וסימן רס"ג סי"ילקוט יוסף רס, א"ס

הנוהגת לברך כגון מבנות אשכנז ותפטור אותה  את הנרות תשמע ברכה מאשה

  נרות של שבת או שתדליק ללא ברכהבברכת הדלקת
כתב ואם אין הנרות ארוכות שדולקות עד ' ובסעיף ט', סימן רסג סעיף ז ח"ע או"שו  2

 . ש ובאחרונים"עי ,ב"ק ל"ובמשנה ברורה שם ס. הלילה הוי ברכה לבטלה



  שבת כהלכה 
 שבת בבית מלון

עט

 כשאין אפשרות להדליק --כשאין אפשרות להדליק נרות כשאין אפשרות להדליק נרות   )ג
נרות בחדר ולא בחדר אוכל אפשר להדליק את אור 
החשמל ולכוון עליו במקום נרות שבת וכיון שיש אומרים 

וכך יוצאים  ידי   אור חשמל בברכהשאפשר להדליק
מ אם חוששת לברך "חובה של הדלקת נרות שבת ומ

  .3יק ללא ברכהמשום שאינו נרות ממש יכולה להדל

 נרות הדליקה  בדיעבד כשלא -כשלא הדליקה נרות כשלא הדליקה נרות   )ד
אבל שאר נשים הדליקו נרות בחדר אוכל  בבית מלון 

  .4אינה צריכה לקנוס את עצמה

 
  
 

                                                 
ת יחוה דעת חלק ה סימן כד במקום שאין "הדלקת אור החשמל כתב בשו ןלעני   3

, אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, אפשרות בשום פנים להשיג נרות שמן או שעוה

. ח סימן מ אות ה"ד או"ת יביע אומר ח"ע בשו"ע. ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה

, יג נרות שמן או שעוהבמקום שאפשר להש ת יחווה דעת חלק ה סימן כד כתב"ובשו

כיון שיש בהם , בודאי שעדיף לצאת בהם ידי חובת הדלקת הנרות של שבת ויום טוב

, ונכון לכוין בברכה שקודם ההדלקה, היכר מיוחד שנעשו לכבוד שבת ויום טוב

ומכל מקום במקום שאין . לפטור בברכתו גם את הדלקת החשמל שידליק לאחר מכן

, אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, ות שמן או שעוהאפשרות בשום פנים להשיג נר

   .ל"ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה עכ
כיון שהדלקת נרות היא לצורך אור לכבוד השבת ולשלום בית וכאן יש נרות    4

ע שישובים כמה משפחות אין "שהודלקו על ידי נשים אחרות ובפרט לפי שיטת השו

ידי חובה את כולן ולכתחילה עדיף כל משפחה צריכה לברך אלא אחת מוציאה 

שישמעו את הברכה ויכוונו לצאת ידי חובה אבל בדיעבד אינה צריכה להדליק נרות 

 .שבת כיון שכבר הודלקו לכבדו שבת



  שבת כהלכה 
 שבת בבית מלון

פ

 כשמתארחים בבית מלון -- מזונות  מזונות רביעית יין או כזיתרביעית יין או כזית  )ה
וקשה לחכות לשעת הסעודה אפשר  לצאת ידי חובת 
קידוש  בשמיעה או לקדש באופן עצמאי ולאכול כזית 

ולהתחייב בברכה , או לשתות רביעית יין, מזונות
  . 5אחרונה כדי לצאת חובת קידוש במקום הסעודה

 כל שקידשו בשבת בבוקר כהלכה אין --סעודה שניה סעודה שניה   )ו
קדש שוב במשך היום בשעת הסעודה אלא מיד צורך ל

שמגיעים לחדר האוכל אפשר  ליטול ידים ולבצוע על  
  .6לחם משנה

או כשחם כשיש אור בחדר ורוצים לכבותו   --אמירה לגוי אמירה לגוי   )ז
מותר לרמוז לגוי שיכבה את החשמל כגון לומר לו  מאוד 

 או חם לי מאוד  והגוי מכבה או איני יכול להרדם באור
  . 7זגןמדליק את המ

  

                                                 
או שתה כוס יין שחייב , אכל דבר מועט' כתב שאפי' ג סעיף ה"סימן רע ח"ע או"שו   5

מגן  .מר סעודתו במקום אחריצא ידי חובת קידוש במקום סעודה וגו, עליו ברכה

' אות ז פרשת בראשית שנה שניה בן איש חי .'ק י דכזית מיהא בעי"אברהם שם ס

או שתה רביעית יין מלבד כוס , שאם אכל כזית פת או כזית מיני מזונות כתב

ויכול לאכול אחר כך במקום אחר בלא קידוש , יצא ידי חובת קידוש כאן, הקידוש

  .ז"סימן י' דברי דוד חלק ב ת"ע בשו"וע .ט"ג ס"רע' סי י"וכן בילק
שכל שיצאו ידי חובת קידוש כגון שאכלו כזית מזונות או שתו רביעית יין אינם    6

צריכים לקדש שוב שחובת הקידוש היא פעם אחת ביום השבת כמבואר לעיל 

  .בהלכות קידוש וסעודת שבת
רים ומותר לומר לגוי כיון שכאן אין דין של אמירה לגוי שאסורה אלא סיפור דב   7

  .ובפרט שכאן אין הנאה מושלמת מהחושך סיפור דברים



  שבת כהלכה 
 שבת בבית מלון

פא

 מצוי שבכניסה לחדר האוכל --כניסה לחדר אוכל כניסה לחדר אוכל   )ח
עומד אדם לוודא שאכן רשומים במלון וצריך שבמלון 

להקפיד שיהיה גוי וכן שלא יאמרו לו תרשום אלא ירשום 
  .8מעצמו

 אין היתר  להזמין שירות חדרים --הזמנת שירות חדרים הזמנת שירות חדרים   )ט
נרשם אבל אם כיון שהכל נירשם בשבת י יהודי " עבשבת
לא ישאל על מחיר אפשר להקל בתנאי שי גוי על יד

  .9ההזמנה

אין לרחוץ בברכה או בים   --כה או בים כה או בים יירחצה בבררחצה בבר  )י
  .10בשבת אפילו שיש הפרדה מכמה סיבות עיין בהערה

 אין לפתוח ברז של מים חמים בשבת --מים חמים מים חמים   )יא
שבדרך כלל בבית מלון משאירים את המערכת חימום 

עוברים על החשמלית פועלת וכשפותחים את הברז 
 .  11איסור בישול

                                                 
 .יש איסור אמירה לגוי בשבת אבל כשעושה לעצמו ולצורכו לית לן בה   8
יש כאן גם איסור כתיבה בשבת של המוצרים שמזמין וגם איסור מקח וממכר    9

 .סעיף ד ח סימן שכג"ע או"שוהאסור בשבת כמובא ב
 בברכה או לים יכול בקלות לעבור על הלכות שונות בשבת הן איסור אדם שרוחץ   10

וכן איסור סחיטה של  כיבוס הבגד שהוא נכנס איתו למים וכן שחיה שאסורה בשבת

פ שישנן אפשרויות "ואע ועודת "שולרת "שושערות או מגבת וכן הוצאה מר

  . פי ההלכה מכל מקום יש להמנע מכךהמוותרות על
ית מלון מתחממים על ידי בויילר חשמלי בזמן הפתיחה של הברז כיון שהמים בב   11

נכנסים מים קרים למיכל המים ומתבשלים שם ויש כאן איסור של בישול בשבת 

והאמת היא שאפשר לומר שכל זה נעשה על ידי גרמא וגם פסיק רישא דלא ניחא ליה 

  .מכל מקום אין להתיר זאת הלכה למעשה, באיסור בישול מדרבנן



  שבת כהלכה 
 שבת בבית מלון

פב

  אין היתר לקחת מבית המלון  --סעודת מלוה מלכה סעודת מלוה מלכה   )יב
אפילו שיש כאן צורך מצווה של  סעודת מלווה  מאכלים

 . 12מלכה אלא אם קיבלו אישור מאדם הממונה לכך

אין להכנס לחדר שנדלקת שם המנורה   --דלת אלקטרוניתדלת אלקטרונית  )יג
 .13טיומטי וכן דלת שנפתחת באופן אוטומבאופן אוט

 לחולים וזקנים לעלות במעלית  יש מקילים--לית שבת לית שבת מעמע  )יד
 . 14שבת ויש המחמירים בזה

 לא כל דבר מותר לומר לגוי בשבת יש --גוי של שבת גוי של שבת   )טו
הלכות רבות בענין אמירה לגוי בשבת וחייבים לדעת 

 .15אותם לפני שפונים אל הגוי

כשנוסעים במוצאי שבת אין להכין     --הכנה משבת לחול הכנה משבת לחול   )טז
 שיהיו מוכנים לחזרה הביתה את התיקים בשבת כדי

  . 16הכנה מקודש לחולשזהו 

  
  
  

                                                 
ת מלון נותן את המאכלים רק לצורך המתארחים במלון ושוהים שם אבל לא כדי בי   12

הנהלה וכמובן שאין לקחת מאכלים בשבת הלקחת הביתה אלא אם נתנו אישור מ

 .לצורך מוצאי שבת שזהו מכין משבת לחול
כיון שבכניסתו לחדר הרי הוא מפעיל חשמל בין בכניסה בדלת חשמלית ובין    13

  .הלכות כלי חשמל פירוט בדינים אלו עיין להלן בבהפעלת אור החשמל
  .עיין מה שכתבנו בהלכות כלי חשמל בשבת לעניין מעלית שבת   14
 .בהלכות אמירה לגוי לכן יש ללמוד דיני אמירה לגוי כפי שפירטנו   15
ע בהלכות הכנה משבת "וע שאפילו הכנה מועטת אסור להכין לצורך מוצאי שבת   16

 לחול 



  שבת כהלכה 

  סדר ונקיון   
פג

  בגדים בגדים 

כיבוס בגדים הוא אחד מאיסורי שבת והגדרת כיבוס הוא   )א
ניקוי בגד מכתם כל ניקוי אסור בין על ידי מים סבון  או 

לק או מלח ואפילו ניקוי ברוק גם כן אסור אפיזור אבקת ט
 . 1משום כיבוס בשבת

בדל אם מנקים את הכתם בהרבה  אין ה--ניקוי במעט מים ניקוי במעט מים   )ב
מים או במעט מים  ואפילו ניקוי ביד לחה או טפטוף טיפות 

 .  2בודדות של מים אסור משום כיבוס

  אסור להשרות בגד מלוכלך במים וזוהי --שריית בגד במים שריית בגד במים   )ג
מלאכת הכיבוס האסורה אפילו שאין הכוונה לנקות את 

 .3הבגד אלא רק לרכך את הכתם או למנוע ריח רע

במטלית יבשה גם כן שפשוף על ידי  נקוי --נקוי ללא מים נקוי ללא מים   )ד
 את הבגד כנגד השמש ניחאסור משום כבוס אבל מותר לה

 .4על מנת שהכתם ידהה

                                                 
ט "ע סימן שב ס"בשו וכן במנחת חינוך מוסך השבת ערך המלבן ך המלבןכלכלת שבת ער   1

 ובשולחן שלמה טו סעיף כד באורחות שבת פיג סעיף כ פרקכ "ששק לט "ב ס"ובמשנ

 .סימן שב עמוד תסו
 . ש"כל ניקוי בגד על ידי מים אסור אפילו במים מועטים עיי   2
ק מה "משנה ברורה סימן שב סכן ב ו,שרייתו זהו כיבוסו בגד ב"ע זבחים צדהגמרא ב   3

פ שאינו עושה שום פעולה של " אעבגד שרייתו זהו כיבוסו והוי בכלל מלבן וחייבכתב ש

 .וכשיש עליו לכלוך הוי כיבוס טפי כיבוס
שב סעיף ז טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים דלא מוכחא מלתא ' ח סי"ע או"כתב בשו   4

ומה שכתבנו שמותר להניח  .ןן ומגררו בצפוראבל לא בחוץ דדמי למלב, לאתחזויי כמלבן

את הבגד מול השמש כיון שאין בכך ליבון או כיבוס במים או בשאר חומרים אלא רק 

  .הנחה מול השמש שבזה לא נאסר אפילו שכתם דוהה



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פד

 מותר לשפשף שני חלקי הבגד זה --שפשוף הבגד מבפנים שפשוף הבגד מבפנים   )ה
בזה כלומר לוקח חלקי הבגד מבפנים  ומשפשפם זה בזה 

  . 5אבל לא מבחוץ

ער בגד מאבק או נוצות או  אפשר להקל ולנ--ניעור בגד ניעור בגד   )ו
 .6משלג ויש המחמירים בכך

 בנייר ומותר להסיר תבשיל שנפל על בגד --  כתם בבגדכתם בבגד  )ז
במטלית יבשה או בציפורן ללא שפשוף וללא מים  ואטישו 

 .7נשאר  רושם של הלכלוך בבגדבתנאי ש, או סבון 

במטלית לחה או או כל דבר  אין לנקות בגד --נקוי במגבון נקוי במגבון   )ח
 .8סור כיבוסבמגבון משום אי

  כשיש חול ואבק על השטיח שפוגם בכבוד --נקוי שטיח נקוי שטיח   )ט
 אבל לא  או במברשתהשבת מותר לטאטא במטאטא ביתי

  .9במכונה ידנית לניקוי שטיחים

                                                 
  .פרשת ויחי אות ט כך כתב בהליכות עולם   5
חייב , הטל שעליהמן , שחורה, המנער טלית חדשה שב סעיף א' ח סי"ע או"כתב בשו   6

וכתב שם . והוא שמקפיד עליה שלא ללבשו בלא ניעור. שהניעור יפה לה כמו כיבוס

ע "ע. וטוב לחוש לדבריו, אם מקפיד עליו, א דאסור לנער בגד מן האבק שעליו"י א"הרמ

 .ז"כ פרק טו סל"שש ג אות ט"ת תפילה למשה חלק א סי"בשו
אבל אסור לגרר את . פרשת ויחי אות ט ות עולםובהליכ, ה דהוי טוחן"ל סימן שב ד"באוה   7

  .סעיף כג ע באורחות שבת פרק יג"ע עד שלא ישאר שום רושם בבגד התבשיל
שכל ניקוי בגד נחשב לכיבוס ואסור בשבת אפילו על ידי מטלית לחה מאוד שיש בה רק    8

  .כיבוס שאסור בשבת מעט מים מכיון שמסירה את הכתם הוי
שכתב  וכן ראיתי א"ע סימן שב ס"כמובא בשו י בגד מנוצות או עפרשדין זה דומה לנקו   9

כ שלא על ידי כלי ידני משום שנראה כעין זילותא "ס ד ומש"י ס"ת אז נדברו ח"בשו

  .דשבת



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פה

או  מותר לנגב ידיים במגבת קטנה או גדולה --נגוב ידיים נגוב ידיים   )י
מחמירים  ויש הבמפית נייר מגבת תלוש המוכן לפני שבת

 .10ים לפני הניגוב טיפות המים מהידילנער

 אין להניח בגדים במקום --בגדים במקלחת או באמבטיה בגדים במקלחת או באמבטיה   )יא
שעלולים להירטב כגון באמבטיה או במקלחת כי כך גורמים 

 .11לרוחץ שם שירטיבם

 כל בגד או מפה  שספוגים  במים  אסורים --בגד ספוג במים בגד ספוג במים   )יב
ים יבהרמה ובטלטול משום חשש של שמא יסחוט אבל שנ

 . 12ים שלא לסחוט מותרשמחזיקים את הבגד ונזהר

כשנרטבו הגרביים מהגשמים אפשר   --  נרטבו הגרביים בדרךנרטבו הגרביים בדרך  )יג
 יש חיוב להוריד את ומיד כשמגיעים, המשיך ללכת הביתהל

 .13הגרבים ולא לדרוך עליהן כשהן רטובות

                                                 
טוב לנגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם המים כפי , הרוחץ ידיו סעיף י ח סימן שב"ע או"שו   10

 אברהם שמדינא שרי לנגב ללא ניעור הידים  וכתב שם המגן.יכלתו קודם שיקנחם במפה

כיון שאין במגבת ליכלוך ואינו מתכון לנקות את המגבת במעט טיפות מים שבידיו וכן 

  .ב שם"במשנ
כשאדם רוחץ באמבטיה יש ודאות שהוא ישטוף את הבגדים במים ואפילו ירטיבם מעט    11

 . וכל שריית בגד במים אסורה משום ליבון
שם  א"וכתב הרמ. אסור לנגבם סמוך לאש, שא בגדים השרוים במיםח סימן "ע או"שו  12

ע במנוחת אהבה פרק " ועוהוא שמקפיד על מימיו, ואסור לטלטלם שמא יבא לידי סחיטה

  .כ פרק טו הערה נג"י שבת ב עמוד סד שש"יב הלכה יא וכן בילקו
שש שמא יבא הולך בהם ואינו חו, מי שנשרו כליו במים סעיף מה ח סימן שא"ע או"שו   13

ק קסב שלא אסרו על האדם הבגדים שלובש "ס משנה ברורהוכתב שם ב לידי סחיטה

אותן ואפילו אם נשרו כליו לבד הוא לובשן מתחלה ומהלך בהם ומסתבר דהיינו דוקא 

ם ולכן בבית כשיש אפשרות אחרת יש להחליף ולא לעבור על אם אין לו בגדים אחרי

  .סחיטה של הבגד



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פו

 מטלית שנמצאת בכיור ואינו מקפיד על --סחבה שבכיור סחבה שבכיור   )יד
כך שיש בה מים והדרך שיש בה מים כל הזמן מותר 

ה ולהניחה על השיש כשאינו סוחט את המים להרימ
 .14שבתוכה

 כשיש צורך לכסות את השיער --כובע או כפפת ניילון כובע או כפפת ניילון   )טו
מותר להשתמש בכובע נילון וכן מותר להשתמש בכפפת 

 .15ניילון אפילו  שנשפכים עליו מים רבים אין בכך איסור

 יש להוציאם מהאריזה ביום --) ) מגבוניםמגבונים((ממחטות לחות ממחטות לחות   )טז
או , שבת ולהשאירם להתייבש מעטשישי לפני כניסת 

 . 16לסוחטם לפני שבת על מנת שלא להכשל באיסור סחיטה

 אין לצחצח או להבריק נעליים אפילו בלי --צחצוח נעליים צחצוח נעליים   )יז
 .17 יבשהמשחה אבל מותר לנגב את האבק במטלית

 אסור בשבת לבשם בגדים או --בישום בגדים ואריגים בישום בגדים ואריגים   )יח
 .18ריחאריגים בין על ידי בושם נוזלי או תרסיסי 

                                                 
ק קעב היינו שאין רוצה שיהיה בהם מים אבל המטלניות "ורה סימן שא סמשנה ברכ ב"כ   14

  .ל" עכששרוים תמיד במים אין לחוש ומותר בטלטול
ח סימן "אוע "אפשר לדמות ניילון לעור כיון שאינו בולע מהמים הנשפכים עליו וכתב בשו   15

  .ותו אבל אסור לשפשפו על מנת לנקג מנעל לשכשכו"מותר ליתן מים ע שב סעיף ט
יאות מוכיחה שאין אפשרות צוהמ כיון שספוגים במים ובכל לחיצה דקה יוצאים מים   16

ן להשתמש בהם וכבר כתבו אחרוני זמננו ילהשתמש במגבונים בנחת ללא סחיטה ולכן א

שקשה להתיר במגבונים הללו כי הם עשויים מבד ואמנם יש שכתבו שאפשר להשתמש 

 שאין אפשרות כזו כלל ולכן עדיף לייבשן לפני בהם ללא שיסחט אבל המציאות מוכיחה

  .שבת או לרחוץ את התינוק במים
ח "גרי(ת תורת חיים "שוכיון שיש איסור הברקת הנעליים בשבת וכן ראיתי שכתב ב   17

כתב שמותר לנקות את ת ציץ אליעזר חלק יח סימן כא "שווכן בסימן לח ) זוננפלד

  .ח סימן כח"או ד"ח א"ת יבי"שוע ב"ע. אופן קל ושטחיהנעלים מהאבק ב
ה "א בהג"וכן פסק הרמ. מוליד ריח בבגדיומבואר איסור , )א"ג ע"דף כ(במסכת ביצה    18

 .ת יחווה דעת חלק א סימן לא"שוע ב"ב שם ע"וכן במשנ', א סעיף ד"סימן תקיח "או



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פז

  כביסה בשבתכביסה בשבת

 אסור לתלות בגדים בשבת אפילו במקלחת --תליית כביסה תליית כביסה   )יט
לפני כניסת אבל מותר לתלות ביום שישי , כשאין מי שרואה

  .19אפילו שמתייבשים בשבתשבת 

 בימי החורף מותר להניח --בגדים יבשים על הרדיאטור בגדים יבשים על הרדיאטור   )כ
בגדים יבשים על רדיאטור חם על מנת שיתחממו ויש 

 .20שטיחהלהניחם ללא פריסה ו

 בשבת אין לתלות בגדים יבשים --תליית בגדים יבשים תליית בגדים יבשים   )כא
לאוורור וכדומה אבל אפשר להניחם על החבל ללא פריסה 

 .21ושטיחה

להניח בגדים רטובים ליד תנור או סור  א--בגדים רטובים בגדים רטובים   )כב
  .22רדיאטור על מנת שיתייבשו

                                                 
הולך בהם ואינו חושש שמא , מי שנשרו כליו במים סעיף מה ח סימן שא"ע או"שוכתב ב   19

. שלא יחשדוהו שכבסן בשבת, מפני מראית העין, ולא ישטחם לנגבם יבא לידי סחיטה

אבל אם , ולא אסרו אלא לשטחן בשבת. אסור, שאין שם רואים, ואפילו בחדרי חדרים

 .אינו חייב לסלקן בשבת, ש כלים המכובסים"שטח מע
פורס את הבגד בתנאי שאינו  כדין תליה של בגדים יבשים על החבל בשבת שאפשר להקל   20

 . אלא מניחו
א שמצדד לומר דדוקא כשנשרה במים אבל "מכתב שה ק קסג"משנה ברורה סימן שא ס   21

 בשבת אם נפלו מים מועטים עליהם מותר לשטחן דליכא למיחש בזה שיחשדוהו שכבסן

  .ג פרשת ויחי"ע בהליכות עולם ח"ע
וכתב שם  .נגבם סמוך לאשאסור ל, בגדים השרוים במים ח סימן שא סעיף מו"ע או"שו   22

אסור להניחן על התנור במקום שהיד סולדת בהם והעולם נכשלין  ק קע"ס משנה ברורהב

ובמקום שאין היד סולדת . ה שמניחין בחורף בגדים לחים על תנור חם לנגבן"בזה בעו

 וכן בהם מותר לנגבן והוא שלא יניחם דרך שטיחה דאם שוטחם כדרכם אסור בכל גווני

  .באחרונים



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פח

 בגד שיש עליו מים או זיעה אפילו --פריסת בגד רטוב פריסת בגד רטוב   )כג
או שולחן  , או לשטחו על כסא,   על חבלאין לתלותו, מועטים

  .23כדי לייבשו או לאווררו

 אם תלו בגדים בשבת או פרסו בגדים --תליית בגדים בשוגג תליית בגדים בשוגג   )כד
ליבוש יש לברר אם תלו את הבגד בשוגג אז בשעת הדחק 
אפשר ללבשו אבל אם תלו במזיד בשבת  בגד רטוב אסור 

  .24ללובשו באותה השבת

 את הבגדים ללבישתם שצריכים --הורדת כביסה מהחבל הורדת כביסה מהחבל   )כה
אבק או , בשבת או  כשיש חשש שהבגדים ינזקו מהשמש

מהגשמים מותר להוריד כביסה מהחבל אפילו שהכביסה 
 .25היתה רטובה בין השמשות

                                                 
הולך בהם ואינו חושש שמא , ח סימן שא סעיף מה מי שנשרו כליו במים"ע או"שוכ ב"כ   23

. שלא יחשדוהו שכבסן בשבת, מפני מראית העין, ולא ישטחם לנגבם. יבא לידי סחיטה

אבל אם , ולא אסרו אלא לשטחן בשבת. אסור, שאין שם רואים, ואפילו בחדרי חדרים

א שמצדד לומר דדוקא "עיין מ. חייב לסלקן בשבתאינו , ש כלים המכובסים"שטח מע

כשנשרה במים אבל אם נפלו מים מועטים עליהם מותר לשטחן דליכא למיחש בזה 

ק "משנה ברורה ס כן בשיחשדוהו שכבסן אבל הרבה אחרונים סוברים דאין לחלק בזה

 .צ שם"ובשהקסג 
לכן  איסור זה דרבנןכדין כל איסור בשבת שאסור להינות ממנו באותה שבת ומכיון ש   24

  .בשעת הדחק כשעשו כן בשוגג אפשר להינות מזה וכל זה כשלא כובס בשבת
ל על הורדת כביסה "כיון שעושה כן למנוע נזק אין כאן הכנה משבת לחול ולא גזרו חז   25

ת מנחת יצחק חלק "כ בשו"ג עמוד רכ וכ"ע בהליכות עולם ח"אלא רק על תליית כביסה ע

 .כ חלק א עמוד קסה" הלוי חא סימן סב שששבט ת"א סימן פא שו



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

פט

 משום כבוד השבת עדיף שלא לקפל בגדים --קיפול בגדים קיפול בגדים   )כו
אלא להניחם במקום שאינם מפריעים לקדושת השבת ומותר 

 . 26ם על מנת ללבשו בשבתלהוציא בגד מהערימת בגדי

ורור ו אפשר להניח מצעים על אדן החלון לא--ורור מצעים ורור מצעים וואא  )כז
באופן שברור שלא נראו שכבסום בשבת והמיקלים להניח 

 .27על  חבלי כביסה יקפידו שלא לפרוס את המצעים

למכונת ם הכנסת בגדי --  כביסהכביסההכנסת בגדים למכונת הכנסת בגדים למכונת   )כח
ת שבגדי התינוקוגון  כשבתלכבוד ה הכביסה מותרת
 השבוע להניחם י בימםשכך נוהגים אצל ואמדיפים ריח רע 
 ואין פעולה חשמלית  בפתיחת המכונה במכונת כביסה

  .28ובסגירתה

                                                 
מכל מקום מכיון שיש בזה פגם בכבוד השבת , יש תנאים שאפשר ע"פ שלפי השו"אע   26

שטורחים ומקפלים כביסה וכן ממיינים כל בגד למקומו ויש חשש לברירה בשבת לכן 

אבל במקום הצורך כגון שאין מקום להניחם מותר , עדיף להניח במקום שאינו מפריע

 .בסדר קיפול שונה שלא כסדר קיפולו הרגיל לקפלם
כיון שאין הדרך ליבש בגדים על אדן החלון וכולם יודעים שההנחה על החלון היא לצורך    27

אוורור בלבד ולא ליבוש שאין מכבסים מצעים ומניחים על החלון לכן אפשר אפילו להניח 

  .על חבלי כביסה באופן כזה שלא יראה שכיבסם בשבת
פ שיש איסור הכנה משבת לחול מכל מקום כשמכניסים למכונת כביסה בגדים "אע   28

כיון שאין כאן הכנה  .מעורבים כגון צבעונים ולבנים לא נכשלו בהכנה משבת לחול

ת משנה הלכות חלק ד "שוין שוב את הבגדים על מנת לכבסם ישבמוצאי שבת צריכים למ

ת באר משה "שו  דרכו בחול כןמותר לשום הבגדים במכונת כביסה אם כתב סימן מד

ד כתב לגבי " סימן ע'ח ד"ת אגרות משה חלק או" שו,א"סימן פ'  ובחלק ו,ב"א סימן ל"ח

טוב לאנשי הבית ש הוא לחול אלא צורך היוםמותר ואין בזה משום הכנה שמדיח כלים 

י " ילק,ש"כביסה עיי לעניןה "כ וה"ע. שלא יראו כלים מלוכלכים במקום שבאים שם

ג סימן רמה "ת רבבות אפרים ח"ע בשו"ע. ב"ו סכ"כ פרק ט"שש. ה"רכ' עמ .'ב/'דשבת 

  .שגם כן כתב להתיר



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צ

 כשפתיחת המכונת --הוצאת בגדים מהמייבש כביסה הוצאת בגדים מהמייבש כביסה   )כט
כגון (הייבוש אינה מפעילה או מכבה נורה חשמלית 

 מותר להוציא את הבגדים )שהחשמל מנותק על ידי שעון שבת
 .29 על מנת להשתמש בהם בשבתהיבשים

בגדים שעברו סחיטה   --הוצאת בגדים ממכונת כביסה הוצאת בגדים ממכונת כביסה   )ל
יסודית במכונת כביסה עד שאין בהם מים אלא רק לחות אם 
המכונה מנותקת מהחשמל ואין פעולה חשמלית בפתיחת 

מותר להוציאם מהמכונה ולהניחם בערימה  ,דלת המכונה
 .30בגיגית על מנת שלא יתעפשו במשך השבת

אפשר  להוריד  גשם או אבק  כשיש--   יבשה  יבשה דת כביסהדת כביסההורהור  )לא
מותר ו אפילו שהבגדים היו רטובים בין השמשות בשבת

ולהכניסם לארון כדי לשמור על בשינוי להורידם ולקפלם 
   .31הסדר וכבוד השבת

  
  

  

                                                 
כיון שאין מסיחים את הדעת מהבגדים וכוונתם שיתיבשו במשך השבת לכן אין דינם    29

מכל מקום ת "שוכמוקצה ואפילו אם נאמר שאסור לפתוח את המכונה כל זמן בין השמ

טלטול ולכן אם אין פעולה חשמלית הנגרמת בפיחת הדלת יהיה הבגדים עצמם מותרים ב

  .מותר להוציא את הבגדים היבשים מהמייבש לצורך השבת
כל בגד שאינו רטוב באופן כזה שיש בו טופח על מנת להטפיח כלומר שאינו נוטף מים ולא    30

כבר יצאו ממנו מים אין בו איסור סחיטה ואינו נחשב למוקצה ולכן בגדים שבמכונה ש

נסחטו ואין בהם מים כשהמכונה הפסיקה לפעול ומנותקת מהחשמל מותר להוציא את 

 .הבגדים הלחים על מנת שלא יתעפשו במשך השבת
ת שבט "שו, א שדן בזה להיתרא"סימן פ' ת מנחת יצחק חלק א"ז שו"לוית חן סימן ל   31

.  דאיכא להקלי דודאי יתייבש פשוט"ב שכתב בימי הקיץ בפרט בא"סימן ס' הלוי חלק א

ב "ב פי" מנוחת אהבה ח,ט"ס' עמ' י שבת ב"ילקו ,ז ובהערה שם"ו סעיף י"פרק טכ "שש

  .קיפול בגדים כ לעיל לענין"ע מש"וע ,ה"סכ



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צא

  שבת השדכנית 

 אבל בשבת ,מר שבתבדרך כלל לא ש,   חייל לקראת סוף השירות הצבאיקובי 

הוא לא נוסע ויהי מה  אמנם הוא לא חוזר בתשובה  ולא ותר יהוא החליט ש

  .נהיה שחור אבל הוא לא נוסע בשבת

כשפעילותו המבצעית היתה שמירה על שלפני ראש השנה באחד מימי השישי  

 לנסוע ,אחד הישובים  בשומרון הוא היה אמור להתחלף בשעות הצהריים

  .הגיעשאמורים להמתין בסבלנות לצוות החיילים הביתה לשבת ולכן 

 מטען  עקב, פני כניסת השבתהגיע  רק  כעשרים דקות ל הזמן חלף והצוות

  . שגרם לעומס תנועהבאיזור חשוד 

קובי לאחר שבועיים מפרכים  הסתפק הרי זוהי שבת ולאחריה  מיד ראש 

 בוודאי יחלל שבת , אבל אם יסע,השנה אם ישאר כאן הרי יפסיד את חופשתו

 החליט שהוא לא יוצא  , לאחר מחשבה. שלא לנסוע בשבתוהוא קיבל על עצמו

ולא מחלל שבת אלא ישאר בישוב עם הצוות שהגיע  מבלי שיעשה פעילות 

מבצעית  ואפילו שאחד החיילים ביקש ממנו לצאת ושישמור בשבילו  קובי לא 

אני לא לוקח על עצמי אחריות של חילול "הסכים כדי שהוא לא יחלל שבת   

שם הוא הוזמן , והוא נשאר בשבת וראש השנה בישוב" חרשבת של אדם א

ושמח שזכה להשאר במחיצת אנשים ,  והחגשבתהלאחד התושבים לסעודות 

 ונהנה , התעניין במצוות,שומרי תורה ומצוות במשפחה שהתארח שאל שאלות

באחד מימי . צאת השבת והחג חזר למשמרתוב' לשמוע דברי חוכמה מתורת ה

  על הבית המארח שאירח אותו  בראש השנה ואמר לו  בניגש אליו השבוע 

והוא מעוניין להציע לו את תכונות טובות שבאותה שבת הבחינו בו שיש בו 

   .הוא יצטרך להתחזק יותר בתורה ובמצוותזה בתנאי שאבל , אחותו לשידוך

 התחתנו  לאחר שהשתחרר מהצבא  והחליטו להפגש  ומיד לאחר  ,הוא הסכים

  .שלימהשחזר בתשובה 

וכל זה בזכות שמירת שבת  שהצליח לעמוד בה  זכה לשאת אשה טובה ובנים 

  ...צדיקים הרויח גם עולם הזה וגם עולם הבא



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צב

  נקיון הבית נקיון הבית 
כשיש צורך לנקות את הבית לכבוד שבת כגון שנשפך 
משקה או שיש חול בבית יש לדעת איך מותר על פי ההלכה 

סחיטה כיבוס לנקות את הבית בשבת ויש להזהר מאיסור 
 .כפי שיבואר להלן

'  או השיש בספוג או סקוצשולחן אין לנקות ה--לנקוי  לנקוי    ספוגספוג  )א
 .32אפילו העשוי מחומר סנטטי

מותר לנגב במגב משקים שנשפכו על השולחן   --  ניגוב במגבניגוב במגב  )ב
 .33 בין במגב גדול או מגב קטןאו על הרצפה

לכתחילה אין להשתמש עם מגב שיש לו   --מגב עם ספוג מגב עם ספוג   )ג
שיש המתירים בכך המקילים  מקום כיוןספוג ומכל 
 .34יש להם על מי לסמוך, מגב עם ספוגלהשתמש  ב

                                                 
 .הספיגה והסחיטה האסורה אפילו בחומר סינטטי כיון שנעשית בו פעולת   32
ומה . בון לכן מותרכיון שאינו סופג את המשקים ואין בזה משום חשש של סחיטה או לי   33

שכתבנו שמותר לגרור את המים מהרצפה כיון שאין דרך שטיפת הבית בכך וכל מה 

  .שנאסר בשבת הוא שטיפת הבית על ידי מים ולא גרירת המים ממקום מסוים
ואם לאו אין מקנחין , א ספוג אם יש לו עור בית אחיזה מקנחין בו"ג ע"קמ' שבת ד' במס   34

אלא שנחלקו הראשונים בטעם ההיתר היכא שיש לו בית , וקהוכך היא ההלכה הפס, בו

ז "כ סעיף י"ש' ח סי"ע או"בשווו "שבת הט' ב מה"ד בפרק כ"ם והראב"הרמב. אחיזה

והמשנה . ל"כ יש בו בית אחיזה גזירה שמא יסחוט עכ"ספוג אין מקנחין בו אא פסק

שבת כלל ' בהד החיי אדם "ם והראב"ח הביא הטעמים של הרמב"ז מ"ק מ"ברורה בס

ם ושטעם ההיתר ביש לו בית אחיזה מפני דאז "ז מכריע בהדיא כהרמב"ד סעיף ט"י

ח סימן שכ ספוג אם יש לו בית אחיזה של "שולחן ערוך הרב או. ש"אפשר בלא סחיטה ע

כ "ח סימן שכ ואין מקנחין בספוג אא"ערוך השולחן אווכן בעור שיאחזנו בו מקנחין בו 

חלק ב עמוד  א"מנוח, רח הערה ח' עמ ב"ח צ"ת אורל" שויסחוטיש לו בית אחיזה שלא 

 .קפה' תורת השבת עמ. קפז



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צג

מותר ,  כשאין אפשרות אחרת--  כסא פלסטיקכסא פלסטיקדביק בדביק בכתם כתם   )ד
על הכסא או רהיט אחר שאינו עשוי מבד לשפוך מעט מים 

כ להעביר סחבה יבשה כדי להסיר את "ואחטישו ב ולנגב
 .35שבתמהרהיט כשיש צורך בזה בהלכלוך הדבוק 

  מותר להשתמש בה כדי לנקות --מברשת ניקוי לשירותים מברשת ניקוי לשירותים   )ה
את הטינוף וכן לשטוף המברשת במים ואפילו להוסיף חומר 

  .36חיטוי

 צבע ן בשירותים המפריש סבו-- בשירותים  בשירותים ן אסלה ן אסלה סבוסבו  )ו
 בתוך האסלה או ושצובע ומחטא את המים אפשר להשאיר

 . 37בניאגרה

 הבית  אסור בשבת לשטוף את--שטיפת הרצפה במים שטיפת הרצפה במים   )ז
  .38 במגב וללא סבוןוהאיסור גםבמים 

 
 

                                                 
  .אבל רהיטים אפשר לנקותאמנם יש איסור של הדחת הריצפה בשבת    35
 ותין לעיל בדין ספוג שיש לו ידית אחיזה וכאן קל יותר כיון ששערותיה עשוייע   36

ל סחיטה ובפרט שאינו מקפיד על המים מפלאסטיק וכן אינן צפופות לכן אין בזה חשש ש

  . במקום כבוד הבריות אפשר להקל שנמצאים בה ואינו מתכוון לסוחטה וכל שכן
שמותר בשבת כתב ת ציץ אליעזר חלק יד סימן מז "שוב, אור לציון חלק א סימן כט   37

ואין לחוש לא , למשוך את המים מהמיכל שהחומר הכחול המחטה נמצא שם אל האסלה

 ובמנוחא אהבה פרק יס סעיף ג החמיר כשהמים באסלה .ולא למוליד ריחאלצביעה 

  .נצבעים אבל בתוך המיכל מותר
אפילו הוא , ולא מדיחים אותו, אין סכין את הקרקע סעיף ג ח סימן שלז"ע או"שו   38

מועטת רק לצורך הוצאת כתם דביק מהרצפה אפשר להקל  אבל כשההדחה היא.מרוצף

ן מרוצפין וכאן כשהרצפה מרוצפת פה הוא גזרה אטו שאינכיון שאיסור שטיפת הרצ

יש סכנת חולי והדבקות  מעט מים אפשר להקל כיון שאין דרך שטיפת הרצפה בכך ואםו

   על מנת לחטא את המקוםמותר לפזר עליו מעט חומר ניקוי



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צד

 כשיש כתמים על הרצפה ממשקה או מאכל --ניקוי הרצפה ניקוי הרצפה   )ח
כדי להעביר הדביקות או ריח   מעט מיםלשפוך מותר דביק  

 הטיפות לספוג כ"ואח,  שדבק ברצפה ולנגבם במגברע
  .39 יבשהשנשארו במטלית או במגבת

אטא מותר לטרק במקום מרוצף   --טאטוא במטאטא טאטוא במטאטא   )ט
 .40כשיש צורך לשמור על הנקיון לכבוד שבת במטאטא

 כשיש צורך מותר להציע מצעים נקיים --החלפת מצעים החלפת מצעים   )י
 .41ואת המצעים המלוכלכים להניח בסל הכביסה

נייר טישו החתוך מלפני שבת ב וכן --  נייר מגבתנייר מגבתניגוב בניגוב ב  )יא
 או ידיים מותר להשתמש בו כדי לנגב משקים שנשפכו

 .42להשליכו לאשפה וכן מותר להרימו ורטובות

                                                 
ימי החול יש איסור אבל דיח את הקרקע באופן שנראה כמדיח בונראה לומר שדווקא לה   39

פך מעט מים על מנת לנקות כתם שנשפך אין בכך איסור וגם לנגבם במגב אפשר כששו

כיון שאין בכך כיבוס במעט מים ובפרט שזהו דרך לכלוך בכך  כשאין בזה חשש סחיטה

להתיר רק כשיש חשש של הידבקות או  לכן אפשר להקל אבל לשפוך סבון נראה קשה

  .ק במים בלבדזיהום כגון על הקאה אבל על כתמי בוץ או משקה ר
ויש . אלא אם כן הקרקע מרוצף, אסור לכבד הבית סעיף ב ח סימן שלז"ע או"שוכתב ב   40

אין לגזור בית  כיון שבזמן הזה כל הבתים שבעיר מרוצפים. אינו מרוצף' מתירין אפי

  .ב"ס' ה עמ"י ח"ילקו, שיז' ב עמ"צ ח" אורל.מרוצף אטו שאינו מרוצף
ין כאן הכנה משבת לחול כיון שכך היא הדרך בימי השבוע כיון שנעשה לכבוד השבת וא   41

  . להניח את הכביסה בסל
לא שייך בזה שרייתו זהו כיבוסו כאשר משליכים לאשפה ומחשש סחיטה אין כאן כיון    42

ת הר "שושאינו צריך את המשקים שיוצאים ורוצה לספגם על מנת להשליכם וכן ראיתי ב

שאין לאסור דלא שכתבו  ,ח חלק ב סימן ע"משה אות אגרות " שו,ח א סימן קצ"צבי או

ת משנה "שווכן ב .רבבות אפרים חלק ד סימן קצד אות ג, דשייך מלבן בנייר ההולך לאיבו

 והביא דברילא שייך איסור סחיטה בנייר כיון שאינו בר כיבוס  הלכות חלק יא סימן רנ

  .סכבסו אין בו ענין כיבוב שכתב וכל שאין דרך ל"ח סקכ"פ' שערים המצויינים בהלכה סי
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צה

 מותר לנגב בעדינות אבק מרהיטים --ניקוי רהיטים מאבק ניקוי רהיטים מאבק   )יב
או תמונות במטלית יבשה כשיש בזה צורך השבת אבל ללא 

 . 43הברקה ורק במטלית יבשה משום חשש סחיטה

 אסור לשפשף מפת ניילון --נגוב מפת ניילון או פלסטיק נגוב מפת ניילון או פלסטיק   )יג
במים על מנת להוריד כתמים שייש בה אבל מותר לנגב 

  .44ית יבשה ללא חומרי ניקויבמטל

 שירי שבת 
 כדאי ללמד את הילדים שירי שבת בימי השבוע 

 על מנת שידעו לשיר גם בשבת 
 ואפשר ללמוד בכל שבת רק שיר אחד 

 ואותו שרים בכל סעודה 
 אחרי הכל השירים נשארים לאורך שנים 

 ...ואיתם הזכרונות המתוקים
 של שולחן שבת

                                                 
נגוב רהיט מאבק אינו אסור משום כיבוס או ליבון ולכן מותר להסיר אבק מעל שולחן    43

שרוצים להשתמש בו בשבת אבל להבריקו על ידי חומר ניקוי יש לאסור משום מריחת 

  .עובדין דחול וכוליחשש של החומר שיש בזה משום ממרח ואם החומר נוזלי יש 
ון דומה בתכונותיו לעור וכבר כתבו אחרוני זמננו שמכיון שבגד עור אסור כיון שנייל   44

ג מנעל "מותר ליתן מים ע ח סימן שב סעיף ט"ע או"שולנקותו על ידי שפשוף כמו שכתב ב

ת אור "וראיתי שכתב בשו.אסור, דהיינו שמשפשף צדו זה על זה, אבל לכבסו; לשכשכו

  .לציון להקל בכך



  שבת כהלכה  
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צו

  נקיון כלים  נקיון כלים  

 בשבת מותר להדיח כלים שצריכים --הדחת כלים הדחת כלים   )א
להשתמש בהם בשבת כגון מסעודה שניה לסעודה שלישית 

 .45אבל הדחת כלים שאין בהם צורך בשבת אסורה ליום חול

 אין לשטוף כלים שלא לצורך השבת אבל   --  כשיש סט נוסףכשיש סט נוסף  ))בב
אפילו , מותר לשטוף כלים כדי להשתמש בכלים אלו בשבת

  .46ישיש סט כלים נוסף או כלי חד פעמ

  סבירותשיש  לשתיה כמותר לשטוף כוסות --שטיפת כוסות שטיפת כוסות   ))גג
  .47 בשבת אפילו שישתמשו בכוס אחת בלבדשישתמשו בהן

                                                 
בצהרים , ר קערות שאכל בהן ערבית מדיחן לאכול בהן בצהרים"ת א"ח ע"קי' שבת ד   45

י מפרש שטעם "רש' מן המנחה ואילך שוב אינו מדיח וכו, מדיחן לאכול בהן במנחה

ח סימן "באו ע"בשופסק ו. האיסור בזה הוא משום הכנה שמדיחן בשבת לצורך החול

ט מוסיף דאם יודע "א בסק"והמג. דלאחר סעודה שלישית אין מדיחין כלים' ג סעיף ו"שכ

ח מנמק שהאיסור הוא "ק כ"ב בס"שלא יצטרכו עוד אסור להדיח אפילו לפני כן והמשנ

 .ת ציץ אליעזר חלק יד סימן לז"שוע ב"ע ,משום טורח
שטיפה לצורך אין בה משום הכנה משבת לחול ואפילו שיש לו סט כלים אחר אינו חייב    46

ת " שו.קיים כשמשתמש בכלים לצורך שבתלהוציאו כיון שאיסור הכנה משבת לחול לא 

 שלא להדיח כלים כשיש סט כלים נוסף כן וראיתי שיש מחמירים 'ג סימן מ"ה ח"משנ

ת בצל החכמה חלק ד סימן קל שלא הותרה הדחת כלים בשבת רק לצורך אותה "שוב

ממילא כל שיש לו כלים נקיים כדי צורך שבת לא הותרה הדחת המלוכלכים , שבת

שאם יש לו כלים או כוסות ) 'ז' ג סעי"שכ' סי(ערוך השלחן ' כ בס"וכ .דמתמסעודה הקו

ד נראה " וכן פסק בהליכות עולם מכל מקום לענבריוח אינו נכון להדיח כלל בשבת

שאפשר להקל בכך כל שמתשמש בזה בשבת צורך שבת מקרי ואינו צריך להתשמש בכלי 

  . פעמי או בכלים אחרים שיש ברשותוחד
ח סימן שכג "שולחן ערוך או, אפילו כל היום וף הכוסות לשתיה ולכן מותר לשטאין קבע   47

כגון שנשאר לו עדיין סעודה לאכול אבל לאחר סעודה ,  מדיחים כלים לצורך היום'סעיף ו

 ב"וכתב במשנ. מדיחין כל היום שכל היום ראוי לשתייה, שלישית אין מדיחין וכלי שתייה

  .האסור להדיחבכוס  עוד ישתמשוט ואם ברור שלא "ק כ"ס
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צז

כגון שיש כיור אחד ואין ( כשהמטבח קטן --כבוד השבת  כבוד השבת    )ד
באופן  אפשר לשטוף הכלים )מקום להשאיר כלים מלוכלכים

על מנת לשמור על כבוד השבת המותר כפי שיבואר להלן 
 .48ה להכין משבת ליום חולללא כוונ

 מותר לנקות כלים וכן בקבוקי --מברשת לנקוי כלים מברשת לנקוי כלים   )ה
 .49התינוקות במברשת לנקוי כלים העשויה מסיבים סינטטים

 לכתחילה אין להשתמש בשבת במשחת --משחת כלים משחת כלים   )ו
 .50 כלים נוזליסבון  בעדיףכלים כדי לשטוף כלים אלא 

                                                 
אם צריכין לשולחן או שאינו דרך כבוד  כתב ח ד בסימן ע"ת אגרות משה חלק או"בשו   48

ד נשאל על כלים המלוכלכים מסעודת שבת האם מותר להניחם "ובסימן ע .יכולין לנקות

וענה שמותר ואין בזה משום הכנה שכל שעושה זאת לשם נקיות ומניעת  במדיח הכלים

ג "ת מהרש"מצאתי בספר שוכתב  חלק יד סימן לז א"צית "שווב ,ת שריבזיון בשב

אם רוצה להציע המטות או להדיח כלים שכתב שא "ח סימן ס"א חאו"ח) גרינפעלד(

בשבת בשביל שהבית נאה יותר אם המטות מוצעות בה והכלים מודחים בה כי הם קישוט 

דפשיטא ליה להגאון הרי . ל"להבית אזי באמת מותר להדיח ולהציע גם בשבת עכ

ל דכשכוונתו בהדחת הכלים משום קישוט הבית מותר הגם שאין לו כבר "ג ז"המהרש

והכלל בזה הוא . כ סייעתא גם מזה לדברינו האמורים" וא,צורך שימוש בהם לאכילה

 .יום בעצמו ולא לצורך החול מותרו הדכל שהכוונה לשם אות
 אינן צפופות ולא נראה בזה סחיטה וכן יש כמה סיבות להתיר זאת א משום ששערותיה   49

אם אין חשש , נראה להקלכתב ש ת מנחת יצחק חלק ג סימן נ"שועשוי מחומר סינטטי וב

ת "שווכתב ב, בשינוי מהמברשת שמשתמשים בחול, שיעשו מברשת מיוחדת לשבת, אחר

מפלאסטיק וכיוצא בו מחומר ' משנה הלכות חלק יא סימן רפד הנה המברשת העשוי

טי ואין שערותיה דבוקות וצפופות זו לזו מותר לנקות בו ואין דין סחיטה כלל בזה סינט

כ "ש' ל כספוג שיש לו בית אחיזה עיין סי"ובפרט כיון שהמברשת יש לו בית אחיזה הו

ד "פ לפענ" ועכ.'ל' ד סי"ח א"ת יבי"ב ושו"קי' ח סי"ז וגדולה מזו ועיין אגרות משה א"סי

  .אין להחמיר בזה כלל
פ שראיתי שיש "כיון שיש כאן חשש של ממרח ולכן עדיף שלא להשתמש במשחה ואע   50

מתירים משום שלא נשארת שכבה דקה של מירוח ולכן אפשר להקל מכל מקום כיון 

כ עמוד קמט "ושש ב עמוד רנ סימן ג"שאפשר בקל יש להחמיר בזה עיין באור לציון ח

 .הערה מט ובאוצר דינים לאשה שנג
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צח

 מותרהכשמדיחים כלים לצורך השבת באופן  --  כפפות גומיכפפות גומי  )ז
    .51ולשטוף כלים בעזרתןכפפות גומי ש ו ללבאפשר

 כשהמים התחממו מהשמש --הדחת כלים במים חמים הדחת כלים במים חמים   )ח
ביום אפשר להשתמש בהם להדחת כלים אבל כשהדליקו 

את הבויילר החשמלי לחימום המים אין להשתמש שישי 
בהם להדחת כלים רק לאחר שיעור זמן שהמים שבדוד 

 . 52התקררו מחום של יד סולדת

בספוג  אין לייבש כלים --   תינוקות תינוקותבקבוקיבקבוקי או  או יבוש כליםיבוש כלים  )ט
לים יהמקכשיש צורך לכלים בשבת  אבל יבש או במטלית
יש כמות מועטת מאוד של מים ואין חשש בשעת הדחק ש

  .53 יש להם על מי לסמוךכלל לסחיטה

                                                 
כ " וכ.סינטטי שאינו סופג או בולע מים ולכן דינם ככלי עור ות מחומרכיון שעשוי   51

 שאין בזה איסור של מכבס את .ג"ד סעיף י"פרק י כ"שש 'ג סעיף ו"שבת פרק י באורחות

  .הניילון כיון שדינו כעור ובפרט שאינו מתכוון לכבסו אלא לנקות את הכלים
י פתיחת הברז "מפני שע לאסור כיח באורךווה סימן להח "או חלק ד א"ת יבי"שוב   52

והוי בישול , חודרים מים צוננים אל המיכל ואל הכיור ומתבשלים במים החמים שבתוכם

 .בסימן שלפניו התיר שימוש בדוד שמש.בתולדות האור שאסור מן התורה
 פ"ואע נתינת מים על בגד דרך לכלוך שרי ג" בשם הפמא" נק" סב"ש ' סיב"משנכתב ה   53

 לסחיטה חישינן במים מועטים ובדרך לכלוך לא מ"ים מהם מועטים משאין אנו בקיא

אסור לנגב כוס שהיה בו כתב ח סימן שב סעיף יב "ע או"שואבל ב .ט" נק"סב כלל וכן

כתב שדבריו ' משום וכו ה"ד ביאור הלכה. משום דאתי לידי סחיטה, במפה, מים או יין

והביא שם  ותר לנגב ידייםע לכאורה סותרים את ההלכה הקודמת שכתב שמ"של השו

שעת הדחק אין למחותביד המיקל לנגב כוס צר ובלבד ז וכתב שם שב"את דברי הרדב

שיהיה בדבר שאינו מקפיד עליו לסחטו אחר הקינוח ויראה מתחלה לשפוך כל המים מן 

  . הכלי



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

צט

 כל ששערותיה אינן -- בקבוקי תינוקות  בקבוקי תינוקות יקוייקוילנלנ כלים  כלים מברשתמברשת  )י
 לניקוי בקבוקים וגם בהמותר להשתמש , צפופות ורכות

 .54לניקוי כלים שצריכים להם בשבת

 אין לשטוף כלים על ידי מדיח כלים המופעל --  מדיח כליםמדיח כלים  )יא
על ידי שעון שבת אבל כשאין מקום במטבח והמדיח מנותק 

   .55מהחשמל אפשר להניח כלים מלוכלכים בתוך המדיח

המונחים בכיור אפילו '  מטלית או סקוצ--מטלית בכיור מטלית בכיור   )יב
מותר להוציאם מהכיור על מנת שלא , רבה מיםספוגים בה

 .  56ישפכו עליהם מים או משקים

לאחר ם למקומו " יש מתירים למיין את הסכו--ם ם ""מיון סכומיון סכו  )יג
יש בזה צורך השבת כגון לסעודה שהדיחו אותו בהיתר ו

 .57הסמוכה

                                                 
ויש להקפיד   כתבט"קפ’  עמב" חאהבהמנוחת וב ,י" סב"פי  שבת כהלכתהשמירת   54

ובפרט שיש לה בית אחיזה .  בולעשאינוא יהיו צפופות ומחומר פלסטי קשה שהסיבים ל

 ,שיש להתיר  כתבג"עמוד ע ת שרידי אש חלק א סימן ל"שווכן ב ,שאפשר להקל יותר

ה "משנת "שווב,  כתב להתיר במברשת לניקוי כלים' סימן נ'ת מנחת יצחק חלק ג"שוו

ק וכיוצא בו מחומר סינטטי ואין  רפד כתב כיון שהמברשת עשויה מפלאסטי' סיא"חי

  .מותר לנקות בו ואין דין סחיטה כלל בזה שערותיה דבוקות וצפופות
למכונה שלא כסדרן אין זה נראה כהכנה משבת לחול אלא דרך הנחה  כשמכניסים כלים   55

ת באר משה חלק ג "ס עד שו"מ חלק ו ס"באג וכן פסק ,ובפרט שלא מניחים אותם כסדר

  . אוצר דינים לאשה ולבת עמוד שנז יוסף סימן סא הובאו בילקוטסימן מח וחלק ז 
 ב"כיון שהמטליות שרויות במים כל הזמן לכן אין בהם חשש של סחיטה כמו שכתב במשנ   56

 וכן מותר מטלניות ששרוים תמיד במים אין לחוש ומותר בטלטול ק קעב"סימן שא ס

יות תמיד במים אינו מקפיד לשטוף ידים כשהמים נשפכים על המטלית כיון שדרכו לה

 .עליו לסוחטו ואין כאן דרך ליבון אלא דרך ליכלוך
ח סימן לא להקל להתיר לברור סכינים כפות ומזלגות "או חלק ה א"ת יבי"שוכתב ב   57

 .וליתנם במקום המתאים להם לצורך סעודה שלאחר מכן



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

ק

שולחן  אין להשתמש בו ה או לניקוי  --    לשטיפת כלים  לשטיפת כליםספוגספוג  )יד
מגב ב  אבל המשתמשהמים שהרי סופג וסוחט  , כללבשבת

   .58 על מי לסמוךועם ספוג יש ל

טית לניקוי כלים ט צמר פלדה או ליפה סינ--לכלים לכלים ' ' סקוצסקוצ  )טו
לכן , משום איסור סחיטה, אין להשתמש בהם בשבת

  . 59טית קשה שאינה צפופהטישתמש בליפה סינ

 מתכת או ליליס העשוי --))ללא ספוגללא ספוג((פלסטיק  לכלים פלסטיק  לכלים ' ' סקוצסקוצ  )טז
מותר , ויש בו רווחים הקשוא הרק אם , פלסטיק כרשת

 להשתמשהם צפופים או רכים אין אם  אבל ו בלהשתמש
בהם בשבת משום איסור סחיטה אפילו שעשויים ממתכת או 

  .60כלים ביד עם סבון נוזלי ועדיף להדיח ניילון

 לתוך יבש ' בערב שבת סקוצמותר להכניס  --בשקית בשקית ' ' סקוצסקוצ  )יז
 לתוכה אפשרות שיחדרו מיםללא לון אטומה ישקית ני

   .61ולהשתמש בה לניקיון כלים

  

                                                 
ואם לאו אין , ן בואם יש לו עור בית אחיזה מקנחי,  ספוג'ג עמוד א"מסכת שבת דף קמ   58

כ יש בו בית "אין מקנחין בו אא, ספוג פסק שז"סימן שכ סיח "ע או"ובשו. מקנחין בו

ת "שווב.  גם במברשתכתב וכןל "סא "ת שרידי אש ח"שווב , גזירה שמא יסחוט, אחיזה

כאן ן כלו, ציץ אליעזר חלק טז סימן ט כתב כדי לא להיכנס למחלוקת לא יסחוט בחזקה

  .לא לסחוט אלא לספוג המשקים ואין ודאי שיסחט יכול להקל שושכל רצונ
  .י"ב ס"א ועיין בשמירת שבת כהלכתה פי"ג סי"י שכ"ילק   59

 ט שמירת שבת כהלכתה"ג סעיף נ"ז אורחות שבת פרק י"סעיף כ' מנוחת אהבה פרק ו   60

  .א" סיג"שכסימן  י"ילק' ב סעיף י"פרק י
שקית דינה ככפפת הוגם  ואין כאן כיבוס  ליבוןכיון שאין מגע של מים בליפה אין כאן   61

  .ידייםעל השהם כ  כלים בהםגומי וניילון שמותר להדיח



  שבת כהלכה  
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קא

 או ד במים ביפם לשפשאין -- תינוק או מוצץ  תינוק או מוצץ בקבוקבקבוק  פטמתפטמת  )יח
 עליו מים בלבד וכשיש לכלוך עיקש כתבמברשת אלא שופ

שטוף ת יבש או במברשת יבשה ואחר כך בקיסםגרד ת
 . 62במים מבלי לשפשף

 אם המים עוד זורמים ואין סתימה --נוזל לפתיחת סתימות נוזל לפתיחת סתימות   )יט
שר להשתמש בנוזל לפתיחת סתימות שכל מוחלטת אפ

 . 63פעולתו נעשית על ידי שפיכתו לתוך הכיור

רק אם הסתימה אינה מוחלטת  --") ") פומפהפומפה("("משאבת גומי משאבת גומי   )כ
 . 64ועדיין המים עוברים  מותר להשתמש במשאבת גומי

  כאשר הדיחו כלים באופן המותר --מתקן יבוש כלים מתקן יבוש כלים   )כא
ש וכן ולצורך השבת מותר להניחם אחר השטיפה במייב

 . 65להניחם בארון אחר שהתייבשו

 כשהרגילות בימי השבוע להניח את --הנחת כלים בכיור הנחת כלים בכיור   )כב
הכלים בתוך הכיור במטבח גם בשבת יהיה  מותר להניחם 

 . 66בכיור אפילו שרוחצים שם ידיים ויתמלאו במים

                                                 
כ "וכן בשש כתב שיש איסור לשפשף עור ודין הניילון דומה לעור ט" סב"שע סימן "שו  62

  .ב"ש  סוף סימןי"ילקו. 47 הערה ב"תי'  עמב"מנוחת אהבה ח, ד" סלו"פט
 ן מנא שלם שעדיין המים עוברים והוא רק מרחיב את הנקב של המים כיון שאין כאן תיקו   63
י "לאסור לפתוח סתימת הכיור עשהכריע  ח סימן לג"או חלק ה א"ת יבי"שועיין באורך ב   64

 .רנד שהתיר כאשר יש זרימה איטית' ד עמ" וכן בהליכות עולם חמשאבת גומי
הכנה  ר הבית ואין כאן כוונה לשםכיון שזוהי הרגילות שלהם בפרט כשעושים כן לשם סד   65

  .למוצאי שבת לכן מותר
כיון שאין כאן כוונה של הכנה משבת לחול אלא זהו מקומם ובפרט שהכלים לא נעשים    66

נקיים על ידי שפיכת המים אלא רק מונחים שם אין כאן הנכה לצורך ימות החול שאין 

 .כאן שום דבר שמוכן ויש צורך במוצאי שבת לנקותם היטב
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קב

 הכנה משבת לחול 

לימי  ואש " לצורך מוצ בשבתמפני כבוד השבת אין להכין  )א
אבל טרחה שהיא אסורה טרחה מועטת אפילו והשבוע 

לצורך השבת כגון  ניקיון  מפני ריח רע וכן לסדר הבית 
  .67מותר, לכבוד שבת

שמכינים דבר לצורך שבת מותר כ --הכנה לצורך שבת הכנה לצורך שבת   )ב
להרבות אפילו שישאר למוצאי שבת ולכן שיש צורך 
בצלחת מותר לשטוף  את כל הצלחות אפילו שיצטרכו רק 

 .68צלחת אחת

אחר סעודה שלישית אין לפנות השולחן  --ולחן ולחן פינוי השפינוי הש  )ג
הכל עד לאחר יש להניח משיורי מאכל וכלי אכילה אלא 

 ואם צריכים לשולחן בשבת ולכבוד השבת  מותר להדההב
   .69לפנות הכלים

 
 

                                                 
כגון , ח סימן שכג סעיף ו מדיחים כלים לצורך היום"וכן פסק שולחן ערוך או. ח"שבת קי   67

, וכלי שתייה, אבל לאחר סעודה שלישית אין מדיחין, שנשאר לו עדיין סעודה לאכול

ק ה אין "משנה ברורה סימן תרסז סכ ב"כ. מדיחין כל היום שכל היום ראוי לשתייה

נא סימן לו בגדרי הכנה משבת ת מנחת שלמה תני"ן בשוועיי ,מציעין המטות משבת לחול

  .ו"הערה קנ, כ פרק כח" שש,לחול
ם בשם הרוקח שאפילו עשר כוסות מותר להדיח שאק ח "מגן אברהם סימן שכג סכתב ה   68

 .ל" עכמטות' שמציעין י והוא הדיןיצטרך באחד שותה 
 ולחן אבל אם יש צורךלמקום הש משום איסור הכנה למוצאי שבת כיון שאין צריכים   69

  . בשולחן בשבת מותר לפנות לצורך שבת ואינו הכנה לימי החול שאסורה בשבת
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קג

 מאכלים שהרגילות --הכנסת מאכלים ושתיה למקרר הכנסת מאכלים ושתיה למקרר   )ד
להכניסם למקרר בשבת מותר להחזירם למקרר אפילו שאין 

יש אומרים שרק כשיש חשש שהם יתקלקלו בהם צורך ו
 .70מותר להכניסם למקרר

 מותר לאסוף צעצועים  המפוזרים בבית  --צעצועים  צעצועים  איסוף איסוף   )ה
  .71 כדי שהבית יהיה מסודר לכבוד שבתזאתללא מיון ו

 המתארחים אצל קרוביהם או בבית מלון   --אריזת מזוודות  אריזת מזוודות    )ו
אין אין להם לארוז חפצים לפני צאת השבת ואפילו תיק קטן 

    .72מוצאי השבתצורך להכין ל

 אחר  הלימוד או הקריאה בספרים  --החזרת ספרים למקום החזרת ספרים למקום   )ז
 .73מותר להחזירם למקום אפילו שאין בהם צורך שבת

 לנסיעה או כל יציאה  להתכונן  כשיש צורך --הכנות שונות הכנות שונות   )ח
להתחיל בהכנות לפני יציאת השבת   מוצאי שבת איןב

 .74 לאירוע אסורםואפילו ללבוש בגדי

                                                 
כשאין טרחה לשם תיקון אלא רק שמירה על מצב קיים אין בכך משום מכין משבת לחול    70

 שינזק כיון שגם עתה זה מוכן והפעולה גורמת רק שלא ינזק לכן כל מאכל שיש לו חשש

פרק כח סעיף פא ובמנוחת אהבה פרק יא סעיף יא כ "ששקרר עיין אפשר להכניסו למ

  .שלא יאמר שמכניס את זה לצורך מוצאי שבת
וכן  .מ"ר’ א עמ"א ח"במנוו ,ט"ק י" סםב ש" במשנ,ו"ב סק"א סימן ש"כדין מצעים במ   71

  .מותרים בטלטולהובתנאי שיהיו צעצועים . עמוד שפד כתב באוצר דינים לאשה
להעמיד  כתב שאפילו הכנה מועטת אסורה כגוןו "ק ט"ד ס"סימן תקימגן אברהם ב   72

 אפילו 'ק א"ג ס"במשנה ברורה סימן תקכן ו, נרות של שעוה לצורך הלילה אסורט "ביו

' סעיף ע, כ פרק כח"שש וכן בדבר שאינו מלאכה רק טרחא בעלמא אסור משום מכין

  .והערה קנו
זהו , יאה בהם וכל זה נעשה לכבוד הספריםכיון שכך הדרך להניחם בספריה לאחר הקר   73

  .צורך השבת שהכל יראה מסודר ואין כאן הכנה למוצאי שבת
  .ל משום כבוד השבת"אפילו הכנה מועטת אסרו חז   74
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קד

 אין לסדר את הבית למוצאי --הכנת הבית למוצאי שבת הכנת הבית למוצאי שבת   )ט
 .  75שבת אפילו שיש ארוע משפחתי סמוך לצאת השבת

 אין להוציא מתא --ש ש ""הפשרת אוכל קפוא לצורך מוצהפשרת אוכל קפוא לצורך מוצ  )י
ים ש  ואם צריכ"מוצלהכינם לההקפאה בשבת מאכלים כדי 

 להוציא בכמות גדולה אפילו שישאר שבת מותרמהמאכל ב
  .76למוצאי שבת

הכיל בתוכו מלאי של המיועד ל  כלי פלסטיק --  םםטיטוליטיטולי  )יא
שהתרוקן  טיטולים ומותקן בדרך כלל ליד מיטת התינוק 

טיטולים במשך השבת  יםכצרימותר למלאתו בשבת אם 
   .77טיטול אחד מותר למלא כל תכולתושיש צורך לואפילו 

 אין לחלק הזמנות בשבת גם מטעם של --חלוקת הזמנות חלוקת הזמנות   )יב
 .78ים נוספיםמכין שבת לחול וגם מטעמ

ספרים ומחברות ( הכנת מערכת שעות --ילקוט בית הספר ילקוט בית הספר   )יג
  . 79שבת לחולמאסורה משום מכין ) הנחוצים למשך השבוע

                                                 
  .כל טרחא אפילו המועטת ביותר אסורה משום מכין משבת לחול   75
  .נו לצורך שבת לאסור כשאיאפילו טרחה מועטת גזרוו יש כאן איסור הכנה משבת לחול  76
 ב"במשנכ "כיון שמותר לצורך שבת התירו אפילו להרבות כ ואין כאן הכנה משבת לחול  77

אלא לאחת רשאי להדיח כולן ריך צין אפילו עשר כוסות וא, ט" וכו"ק כ" שכג ס'סי

וכן מוכח מדבריו  .ל"הותרו כולן וכן שמציעין עשר מטות עכ אחד מהםהואיל וראוי לו 

אבל אם לא יצטרך לכלים אלו בשבת אסור לשטוף אפילו כוסות ג "ק ל"ו ס" של'בסי

  .ה ובסיום" דב" סי'כרך א א"ת עטרת פז ח"ע בשו"ועכ באחרונים "וכ
כשיבואו  לרוב בהזמנות יש איסור קריאה של שטרי הדיוטות לכן אין לחלק הזמנות   78

  .פרק י סעיף לג א"מנוח, צ פרק כה סעיף ו"אורל. לקוראם בשבת
  .ה משבת לחולוהכנ ליום ראשון אלאי אינו לצורך השבת שהר   79



  שבת כהלכה  

  סדר ונקיון

  
 

קה

יוצאים מהבית בשבת כגון לסעודה ה --כשיוצאים בשבת כשיוצאים בשבת   )יד
כיון שאינם צאי שבת אצל קרובי משפחה וחוזרים רק במו

להרים הכלים  ם אסור להצריכים לנקיון הבית בשבת 
 ורק  אם חוזרים הביתה לפני צאת השבת ת השולחןולנקו

   .80מותר לסדר שולחן לכבוד השבת

ללבוש  כשעדיין לא יצאה שבת אין --לבישת בגדים לאירוע לבישת בגדים לאירוע   )טו
ים הבגדים לובשניכר שאם במוצאי שבת ורק  לאירוע םבגדי

מותר להשאר עם כגון לפני סעודה שלישית כבוד שבת ל
    .81הלבוש עד מוצאי שבת

ליל הסדר ט מיד במוצאי  שבת כגון "שיש יו כ--  שש""חג במוצחג במוצ  )טז
 לסדר את השולחן או לחמם מאכלים לצורך אסור בשבת 
  . 82מוצאי שבת

 קודש מותר ללמוד עם ות מקצוע--לימוד למבחן עם הילדים לימוד למבחן עם הילדים   )יז
 אבל מקצועות חול יש הילד אפילו שנבחן ביום ראשון

  .83להחמיר ולא ללמוד בשבת

  

                                                 
וזוהי ההכנה משבת לחול האסורה בשבת ורק אם , בשבת ם לחזור לביתםאין כוונתשהרי    80

  . ופשוט, לחזור בשבת ולהנות מהסדר בשבת מותרים מיתכוונ
כיון שהלבוש נועד למוצאי שבת יש כאן הכנה משבת לחול אבל כשלובשים את הלבוש    81

  .האסורה ולכן מותר להשאר עם הבגדים עד למוצאי שבת בשבת אין כאן הכנה
שגם הכנה זו אסורה משום מכין משבת לחול ויש להקפיד בכך כיון שנכשלים בזה    82

  .בקלות
דהוי צורך היום ולכן אפשר  כיון שהלימודי קודש הן מצוה בפני עצמה ואין כאן הכנה   83

 .כ פרק כח סעיף פד"ע שש"ע. ללמוד
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קו

רחים אצל קרובים   כשמתא--לקחת מאכלים לימי השבוע לקחת מאכלים לימי השבוע   )יח
 אין לקחת בגדים או בשבתלסעודת שבת וחוזרים הביתה 

 .  84לימי השבועלצורך מוצאי שבת או מזון 

 כשיש מצעים וסדינים מפוזרים --סידור מצעים ומיטות סידור מצעים ומיטות   )יט
 לקפל בשינוי וכן לסדר מותרבחדר ויש חשש לבזיון השבת 

  .85המצעים

ח  במקום שיש עירוב מותר לרוקן פ--  לרוקן פח אשפהלרוקן פח אשפה  )כ
אשפה שיש בו ריח רע הפוגם בכבוד השבת ואפילו לאחר 

  . 86סעודה שלישית כל שעושה זאת לצורך כבוד השבת

 שינה יבבגדמותר להלביש את הקטנים  --הלבשת ילדים הלבשת ילדים   )כא
שזוהי דרכם להתלבש בשעה זו כאחר ההבדלה נים שישכ

  .87ש"ורח הלבשתם במוצואין כוונה להקל טבימי השבוע 

                                                 
כיון שאין צריכים את החפצים ליום השבת הוי , וכן לא לצורך יום טוב שחל במוצאי שבת   84

אפשר להקל כשלא  אבל כשיש צורך בזה בשבת .מכין משבת לחול שזהו מוצאי שבת

אומרים בפירוש שלוקחים לימי השבוע אלא רק ליום שבת כדין כל דבר שמותר להרבות 

ה כשצריך לקחת לצורך השבת יכול "וה.לחת אחתכגון לשטוף עשר צלחות וצריך רק צ

 .להרבות כשלא עובר על איסור הוצאה או טלטול
בזיון ודבר מגונה  יש מטה העומדת בחדר שדר שם ו'ק ו"ב ס"מגן אברהם סימן שכתב ב  85

ק יט מציעין את "לצורך שבת וכן במשנה ברורה שם סשנחשב שיעמוד כך מותר להציעו 

ש אבל אין מציעין משבת "לכתחלה טוב יותר שיציע מעהמטות מלילי שבת לשבת ו

מ אם המטה עומדת בביתו והוא דבר מגונה ובזיון לשבת שיעמוד כך "למוצאי שבת ומ

 כמובן שכל ח"ח סעיף ע"שמירת שבת כהלכתה פכב ע"וע, מותר להציע דמקרי צורך שבת

שם במשך שנים ין אפילו שאיו שבתזה בתנאי שנכנסים לחדר במשך השבת ולכבוד ה

  .השבת
  .כל שעושה כן לכבוד ולצורך שבת אין כאן משום מכין משבת לחול   86
ת אגרות "שו, ח הערה קצ"כ פרק כ"בששוסימן לו )  ג-ב (ת מנחת שלמה תנינא "שועיין ב  87

ואם הוא רק כדי שלא , ה ותלוי זה רק בידיעת האם המלבישה"ח ד סימן ק"משה חלק או

  .ש לאסורתצטרך להלבישן אחר הבדלה י
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קז

 בשביל לקלח את הילדים בשבת  אין  --רחיצת הילדים רחיצת הילדים   )כב
 אבל בימי הקיץ הארוכים והילדים ש" במוצלהכינם לשינה

ישנים כבר לפני צאת השבת מותר לקלחם אפילו לפני 
   .88יציאת השבת

כדי להיות כשיש צורך מותר לישון בשבת  -- בשבת  בשבת שינהשינה  )כג
 ים  זאת בפירוש שעושאומרים ש ובלבד שלא "במוצ םייערנ

  .89ש"כן לשם מוצ

  
  שבת עונג

 חשוב מאוד לקבוע זמן קבוע בשבת  
 שבזמן זה יושבים  ההורים עם הילדים 

 עם הרבה ממתקים 
 ושירי שבת וסיפורים 

 והכל בשמחה 

  
  

                                                 
כיון שרחיצתם היא לצורך השינה עוד לפני יציאת השבת הרי יש כאן צורך השבת ולכן    88

 'ת ציץ אליעזר חלק ח"עיין בשו צת ילדים במים חמים בשבתילענין רחאפשר להקל בכך ו

גיל שש נחשבים צרכי קטן כחולה שאין בו   שעדכתבמשיבת נפש פרק יב ו' טקונ ו"סימן ט

ד פרשת "א ח"ג מרן הרב עובדיה יוסף שליט"בריו בהליכות עולם לרהסכנה והסכים לד

אלא גם לענין , ה והוכיח שלא רק לענין להאכילו בשבת דינו של קטן מיוחד"תצוה אות כ

ה לענין רחיצה "שזקוק לבריאותו וכן לענין אם מצטער קצת וכדומה וה, שאר צרכיו

ו "הגאון יצחק יוסף בסימן שכ י"בשבת במים חמים וכן ראינו שפסק להתיר בספר ילקו

ה היקל "רנ' ב עמ"ת אור לציון ח" ובשו,ח"ד ס"כ פי" ובשש)ד"ס' עמ' שבת כרך ד(ה "ס

כ עליו בהליכות עולם שם "ג שנים להחשיב קטן כחולה שאין בו סכנה ועיין מש"עד גיל י

  .ן של הקטוסנווהכל תלוי בבריאותו וח
ע במנוחת אהבה "וע, מותרשבת   עונגת וכל שלצורךשהרי מותר לישון בשבת והוי עונג שב   89

מ לא יגלה "ש ומ"שישאר ער במוצ כדיו שמותר לאדם לישון בשבת "א סט"א פרק י"ח

  .ב"ח סעיף ע"כק פר ובשמירת שבת כהלכתה. כוונתו לאחרים בשבת



  שבת כהלכה 

  בור וקריאה די
קח

  דיבור המותר דיבור המותר 

אסור לדבר בשבת דברים בטלים או דברי חולין משום כבוד 
כגון מחר אסע או מחר אבשל אבל דברים שאין , השבת

מותר לומר ולכן מותר לומר בהם איסור לעשותם בשבת 
 . 1מחר אלך או אנוח

 בכל מקרה אם הכוונה  לשם מצוה --תכנון מצוה לימי החול תכנון מצוה לימי החול   )א
 .2אפשר להקל ובפרט כשרוצה לזרז עצמו  לעשות כן

כל דבר שאין לו חשיבות בשבת כגון עניני   --דברים בטלים דברים בטלים   )ב
מדינה או עסקים ומסחר אין להרבות בהם כי דיבורים אלו 

 .3ת השבתפוגמים בקדוש

 אין לספר בשבת דברים העלולים לגרום צער --דברי צער דברי צער   )ג
 .4 לשמועשהשומע סקרן ורוצהאפילו 

                                                 
 וכן מותר לומר, לכרך פלוני אני הולך למחר, יכול לומר לחבירו ח"ס ח סימן שז"ע או"שו   1

וכן כל כיוצא בזה שיש ; י בורגנין"כיון שהיום יכול לילך ע,  לך עמי לכרך פלוני למחר,לו

בשבת אסור לומר שיעשה ת "שוק ל דבר שאסור לע"סב "משנ, בו צד היתר לעשותו היום

 .זאת למחר
כתבו שלכל  ר והברכי יוסף"והמאמ. בשם אליה רבה' ק א"ס, ז"ב בסימן ש"כ במשנ"כ   2

מ נכון לכתחילה להחמיר כשאין צורך לזה בדיבורו היום ואם "ר ומדבר מצוה מות

ו כל חפצי שמים "ו ס"ע שרי לזרוזי נפשיה וכן כתב בסימן ש"מתיירא שיתרשל בדבר לכו

אינה , וישלח מי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול' ח פר"מותרים כתב הבא

  .מתברכת כשחשב עליה בשבת
וכתב שם . ף א ואפילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבותח סימן שז סעי"ע או"שו   3

היינו שאין בהם זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל וגם אין דברים בטלים משנה ברורה ה

  .ה אפילו מעט אסור"בהם דברי גנאי וקלות ראש דאל
  .אסור לספר בשבת איזה דבר שמצטער בו ק ג"משנה ברורה סימן שז סכתב ב   4
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קט

 בשבת יש מצוה לומר שבת שלום ולא לומר --שבת שלום שבת שלום   )ד
 .5שלום כבימי החול

 מותר להרהר בעסקים אבל ראוי שלא --הרהורים בעסקים הרהורים בעסקים   )ה
לחשוב או לתכנן אפילו במחשבה כיון שאין ברכה שורה 

 .6ונים אלובתיכנ

  אין לדבר  דברי חולין בשבת ולא יתכננו --דברי תכנונים דברי תכנונים   )ו
פעולותיהם לימי השבוע אבל פעולות שנעשו כבר בשבוע 

 אבל משום שיחה בטלה בשבת יש החולף מותר לאמרם
 .7להמנע

                                                 
ה קבלתי אדם המבקר לחבירו בשבת "ק ה איתא בשל"רה סימן שז סמשנה ברוכ ב"כ   5

בלשון קודש [בשחרית לא יאמר לו כדרך שאומר בחול צפרא טבא רק יאמר לו שבת טבא 

 .ל" עכאו בלשון חול כמנהגנו היום כדי לקיים זכור את יום השבת
אסור לאדם ) ]יום ה[דרש ב אות לה ( יונה באגרת התשובה הביא דברי רבניבית יוסף ה   6

שיהא לבו טרוד בעסקיו בשבת אף על פי שאמרו חכמים הרהור מותר אם יש לו מתוך 

ההרהור טרדת לב או נדנוד דאגה אסור שנאמר ועשית כל מלאכתך ואמרו במכילתא 

שתהא כל מלאכתך בעיניך כאלו היא עשויה שלא תהרהר עליה ) ז אות ט"בחדש פ, יתרו(

 שלום השקט ובטח מנוחה שלימה שאתה רוצה בה וכן אנו אומרים בתפילה מנוחת

 ח סימן שו"ע או"שו. ל"ובברכת מזון אנו אומרים שלא תהא צרה ויגון ביום מנוחתנו עכ

מצוה שלא יחשוב בהם כלל ויהא , מ משום עונג שבת"ומ מותר, הרהור בעסקיו סעיף ח

בן  וכתב התרדכתיב ודבר דבר דבור אסור הרהור מו .בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה

אינה , פרשת וישלח ומי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול שנה שניה איש חי

  .ח"ועיין כף החיים דף רי, וכנזכר בחסד לאלפים, מתברכת כיון שחשב עליה בשבת
ם חשבונות שאין בהם צורך מותר לחשבן "ק כז כתב הרמב"משנה ברורה סימן שז סבה   7

לנו בשנה פלונית כמה דינרין הוצאנו בחתונת בננו כך וכך כיצד כמה סאין תבואה היה 

המגיד ' ד ופי"חיילותיו של מלך וכיוצא באלו שהן שיחה בטלה שאין בהן צורך כלל עכ

משנה דרמז לנו שיש למנוע מזה מצד שיחה בטלה שאין שיחה בטלה ראוי ליראי חטא 

 כמושב לצים ומבטל בהן ח דהוי"כ לת"ל כתב שאפילו בחול אינו יפה כ"וגם בביאורי רש

 .ל" עכלימודו
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קי

 אסור בשבת לומר מחר אלך לקניות אבל --אלך לקניות אלך לקניות   )ז
ראות אפשר לומר באופן שאין בזה איסור כגון מחר אלך ל

 .8בגדים או מחר אחפש משקפיים

 מותר לאב לשנן עם בנו בשבת מקצועות --לימוד למבחן לימוד למבחן   )ח
קודש ואפילו להתכונן לקראת מבחן שיערך בימי השבוע 

 .9בתנאי שאין קורא מהמחברות  של הילדים

 מותר לומר לילדים שמחר הולכים --מחר הולכים לטייל מחר הולכים לטייל   )ט
זכירים לטייל או שמחר הולכים לגן חיות בתנאי שלא מ

 . 10נסיעה ברכב או מלאכות האסורות בשבת

'   אין לשאול ולברר מחיר עלות בגד וכד--השוואת מחירים השוואת מחירים   )י
ורק אם נקנה והמחיר שולם , כשמתכוונים לקנותו בימי החול

  .11ואין כוונת השואל לקנותו  מותר לומר מחיר הבגד

                                                 
כל דבר שיש איסור בעשייתו בשבת יש איסור אמירה ולכן אין לומר בשבת דברים שאסור    8

אין איסור לומר ולכן אפשר לומר אלך לראות ת "שואבל דברים שמותר לעת "שולע

 .בגדים כי אין איסור לראות בגדים בשבת
 גדולה היא בפרט כשלומד עם הילד ופשוט שאין מותר ללמוד בשבת בדברי קודש ומצווה  9

לא התירו בדבר מצוה ד ש"ק נ"ססימן שז בשער הציון  ועיין ב.במצוות מכין משבת לחול

של ילדיו יש חשש  במחברת וכאן כשקורא, רק במקום דלא שייך החשש שמא ימחוק

  .ע במנוחת אהבה חלק א עמוד רנד לעניין דפי הגהה"ע למחוק ולתקן שיבוא
  .מותר לומרת "שול שדבר המותר לע"כנ   10
ואם , אסור לחשוב חשבונות אפילו אם עברו' ח סימן שז סעיף ו"כתב בשולחן ערוך או  11

ו ואם החשבונות האלו יש בהן צורך "ק כ"משנה ברורה סימן שז ס ,פרעם כבר מותר

ת כתב שחשבונו' וישלח אות ה' ח פר"בא. לחבירו וחושב החשבונות האלו לצרכו אסור

ורק הוא מזכיר אותם בשבת בסיפור , שעברו שאין צורך בהם כלל לא לו ולא לאחרים

ל "א ז"וכתב הגאון חיד. אך צריך ליזהר שלא להרבות בדברים אלו, דברים בעלמא מותר

ושומר נפשו , יש אוסרין, הגם דיש מתירים בחשבונות שעברו, א"במורה באצבע אות קנ

  .א"מ קפ"ע'  בי שבת"ע בילקו"וע, כ"ירחק מהם ע
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קיא

אסור לחפש דירה בשבת וכן אם ראה דירה   --דירה למכירה דירה למכירה   )יא
ירה אין ראוי להכנס לראותה בשבת על מנת העומדת למכ

להתרשם כדי לקנותה ביום חול או כדי לברר פרטים ובפרט 
 .12שכבר כתבו המקובלים שאין בזה ברכה

 בעל הבית יש לו להמנע מלהכנס  למקום --הבונה בית הבונה בית   )יב
הבנין אבל אחרים המעונינים להסתכל לשם הנאה ולא לשם 

 .13קנין או בנין מותר להם להכנס

רק אם המתכון  מותר להכנה     --' '  מתכון אפיה וכד מתכון אפיה וכדלימודלימוד  )יג
בשבת מותר ללמוד את אופן הכנתו אבל מתכון שאסור 
להכנה בשבת אין ללמד כיצד להכינו אפילו בעל פה 

 .14בלבד

                                                 
פ שהרהור בעסקיו מותר בשבת מכל מקום כאן כשנכנס לדירה על מנת לבקרה עם "אע   12

ראויה היא בשבילו הרי יש כאן זילותא דשבת וכן אי אפשר שלא ימנע מדיבורים 

כן ת "שוהאסורים בשבת מכל מקום לאסור לחלוטין אי אפשר אבל בוודאי שאין ראוי לע

ח " כמו שכתב הבא.שחשב לעשותה בשבת אינה מתברכתובפרט שכבר כתבו שמלאכה 

אינה מתברכת כשחשב עליה , וישלח מי שחושב על מלאכה ביום שבת לעשותה בחול' פר

 .בשבת
כיצד לתקן ולשפץ את הבית בימי השבוע הרי הוא עובר על  כיון שיש ודאות שהוא יתכנן   13

ל לאחרים שנכנסים לשם איסור דיבור בעסקיו בשבת ולכן עדיף לו להמנע מלהכנס אב

   .להם תכנונים לימי החול כיצד לשפץהסתכלות והנאה אין להם איסור כיון שאין
ע "שו. משום דיבור המותר והאסור בשבת שכל דבר שאין לעשותו בשבת אסור לאומרו  14

, שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול) יג, ישעיה נח(ודבר דבר ' שז סעיף א 'ח סי"או

ודוקא אם הוא דבר שאסור לעשותו בשבת ואפילו אם הוא רק ' ק א"שם ס בב כת"ובמשנ

  .א"וישלח ס' ח שנה שניה פר"והבא. צ"ע ס"וכן בקצש. איסור דרבנן
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מותר לו ,  אב הפוגש בשבת מלמד של בנו--מלמד לבנו מלמד לבנו   )יד
טלפון ' לדבר איתו בעניין הלימוד ואפילו לבקש מס

 .15'ירו סכום כסף וכדמהמלמד ובלבד שלא יזכ

 דיבורים על התלמוד תורה על טיבו --מקום לימודים מקום לימודים   )טו
יתרונותיו וחסרונותיו מותרים בשבת כיון שהם לצורך 

 .16לימודו של הילד

 כשפוגשים מלמד או מורה של ילד ואם --מידע שלילי מידע שלילי   )טז
המלמד יודע שמצבו של הילד בלימודים יכול להכעיס או 

ו כדי שלא יבואו  לידי לא ימסור פרטים אל, לצער את האב
 .17ש"צער וכעס בשבת אלא במוצ

 כשפוגש בעל מקצוע  שביכולתו ללמד  את בנו --מקצוע מקצוע   )יז
אומנות המפרנסת מותר לו לברר פרטים כדי ללמד את בנו 

  . 18'ובלא שיזכירו סכום כסף וכד

 
 

                                                 
ו חפצי שמים מותר לדבר בהם וכן ללמדו ספר או אומנות ובלי "ו ס"ש 'ע סי"כתב בשו  15

ן איסור של דיבור חולין אין כא, טלפון' כ לעניין מס"ומש' להזכיר לו סכום מעות וכד

ואין חשש שמא יכתוב שאין , טלפון בלבד' אלא מבקש מס' שאינו מבטיח שיתקשר וכד

  .א"ז סי"י ש"ילקו. ולכן לצורך מצוות תלמוד תורה שרי, אנו מחדשים גזרות מדעתנו
  .ל בהערה"כנ  16

נו דברי צער אין לומר בשבת אפילו שלצורך מצוה כיון שיש חשש שהאב יכעס על ב   17

ש "צריך להזהר ולא לדבר על כך בשבת אבל במוצלכן ותשכון בביתו המריבה והבכיה 

  .לשם חינוך הבן, מותר
כ "וכ, ג"ק י"א ס"מ, כמבואר לעיל דהוי נמי לצורך מצוה כדי שלא יעסוק בגזל כשיגדל  18

  .'ק ל"ב ס"במשנ
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שמישהו מהמשפחה מדבר דברי חולין  כ--דברי חולין בבית דברי חולין בבית   )יח
ת סיק ולהזכיר לו שהיום שביש להעיר לו בצורה עדינה שיפ

 .19 עדיף שלא להעיראבל אם ההערה תגרום למחלוקת

 כשמצא מציאה בשבת או בימי השבוע  --מציאה בשבת מציאה בשבת   )יט
 .20מותר להכריז על האבידה בשבת

 כשרוצים לזרז ילד ללמוד תורה מותר --פרסים והבטחות פרסים והבטחות   )כ
פ שאסור לעשותן בשבת לכן "להבטיח הבטחות חולין אע

  .21 תלמד תקבל פרסמותר לומר לילד אם

על ,  אין להזמין או להודיע בשבת לילדים--יום הולדת יום הולדת   )כא
 .22הנערכת בימי החול' מסיבת יום הולדת וכד

 ילד המבקש מהוריו סיפור והאב נהנה בכך --סיפורי חולין סיפורי חולין   )כב
מותר לספר לילדיו סיפורי חולין וישתדל להראות להם דרכי 

 .23וליןפ שהם סיפורי ח"דרך הסיפורים אע' מוסר ועבודת ה

  
  
 

                                                 
  .י שבת חב עמוד קעז"כ בילקו"כ   19
 להכריז בשבת על אבידה אפילו היא דבר שאסור מותר ח סימן שו סעיף יב"ע או"שו   20

 דהשבת אבידה הוה מצות עשה  עיין שם באחרונים שזהו דבר מצוה ולכן מותר.לטלטלו

 .ש שם"עהוזהו חפצי שמים 
  .ת"דהוי לצורך מצוה שנזכר לעיל שהתירו ובפרט לצורך חינוך הבן לזרוזי נפשיה לת   21
22   

.בשבתמשום דבר דבר בדיבורי חולין האסורים 
  

לספרם  מותר, ז שסיפור שמועות ודברי חדושים הוא עונג להם"ש' א בסי"כתב הרמ   23

ע "אסור לאומרם כדי שיתענג בהם חבירו וע, בשבת כמו בחול אבל מי שאינו מתענג

פ שאינו אוהב לספר סיפורים "וכשהוא מתענג במה שהילד מתענג אע' ק ו"ב ס"במשנ

  .אפשר להקל
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  עד כמה צריך שלא לגרום צער לאדם אחר בשבת

ומתו , מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת במנחה' רעם מעשה היה 

הניחה שניהם  ברוריה אשתו כשראתה ששני בניה מתים מה עשתה , שני בניו

, מאיר מבית המדרש לביתו' במוצאי שבת בא ר, על המטה ופרשה סדין עליהם

בית  חיפשתי באמר לה , אמרה לבית המדרש הלכו, ן שני בניאמר לה היכ

חזר ואמר היכן ,  לו כוס של הבדלה והבדילהנתנ, המדרש ולא ראיתי אותם

הקריבה לפניו המאכל , אמרה לו הלכו למקום אחר ועכשיו הם באים, שני בני

אמר , אותךלאחר שבירך אמרה לו רבי שאלה אחת יש לי לשאול , ואכל ובירך

, לי פקדוןהפקיד אצ בא אדם אחד ו קודםאמרה לו רבי ,  שאלתךהי מלה 

 מי בוודאי שכל אמר לה , נחזיר לו או לא,  בחזרהאותוהוא בא ומבקש ועכשיו 

ה תוהעל, מה עשתה תפשתו בידה, בעליושיש פקדון אצלו הוא צריך להחזירו ל

 ונטלה סדין,  והקריבה אותו למטה ששם שניהם שכבו ,אותו לאותו חדר

התחיל בוכה ואומר בני בני , וראה שניהם מתים ומונחים על המטה, מעליהם

באותה שעה אמרה לו , ורבי שהיו מאירין פני בתורתן, בני בדרך ארץ, רבי רבי

נתן ' ה, אמר, בעליםצריך להחזיר הפקדון לשמאיר רבי לא כך אמרת לי ' לר

   מבורך ' לקח יהי שם ה' וה

  משלי פרשה לא פ מדרש "ע
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 יאה המותרתיאה המותרתקרקר

ל אסרו בשבת לקרוא או לעיין בשטרי הדיוטות מכתבים "חז  )א
ואגרות שאין בהם דברי תורה ובפרט קריאה שיש בה חשש 
של תיקון ומחיקה לכן אין לקרוא דברי חולין או  שטרי 

ורק במקום מצוה  יש שהתירו קריאה ' חובות תשלומים וכד
  .24בשבת

שבונות כגון אין לקרוא ח  --  קבלותקבלות, , תשלומיםתשלומים, , חשבונותחשבונות  )ב
תשלומי חשמל טלפון תלושי משכורת קבלות ועוד  כיון 

 .25שהם שטרי הדיוטות האסורים בקריאה בשבת

 כשיש עירוב מותר להכנס לגן חיות כשמחיר --גן חיות גן חיות   )ג
הכרטיס שולם לפני שבת ואין כתוב מחיר ושלא ינקבו או 

 . 26יקרעו הכרטיס

                                                 
דהיינו שטרי חובות וחשבונות ואגרות ,  שז סעיף יג שטרי הדיוטותח כתב סימן"ע או"בשו  24

וכן באליה רבה . אסור, אסור לקרותם ואפילו לעיין בהם בלא קריאה, של שאלת שלום

א משום שמא ימחוק "א משום ממצוא חפצך וי"ק נא י"ב ס"וכתב במשנ, ז"ח סימן ש"או

ד "ות וזה אסור ושער הציון נוכתב בשם הלבוש כשמעיין ודאי ישא ויתן בעניני השטר

בשם השבות יעקוב והפרי מגדים משמע שאפילו בסעודת מצוה אין להקל כשיש חשש 

וחיי אדם כלל סא כתב . צ לקרוא מתוך הכתב"כ אוסר לש"שמא ימחק ובכנסת הגדולה ג

  .ג"רל' א עמ"צ ובמנוחת אהבה ח"ק' עמ' י שבת ב"ע בילקו"ע. שצרכי מצוה נהגו להתיר
 ש"ה וכ"דשם ' שאסור לקרות בשטרי הדיוטות ופירשו התוס  מבוארז"קט  שבתבמסכת   25

ל "י ז"כגון שטרי חובות וכיוצא בהן דברים של עסק אבל אגרות בעלמא אין איסור ורש

כ הגיה דדוקא בשטרי מקח וממכר והטעם פשוט משום ממצא "בתחלה פירש אגדות ואח

דהיינו שטרי , שטרי הדיוטות עיף יגח סימן שז ס"ע או"שווכן פסק בחפצך ודבר דבר 

, לעיין בהם בלא קריאה' ואפי; אסור לקרותם, חובות וחשבונות ואגרות של שאלת שלום

  . שםערוך השולחןע ב"ע. אסור
  . ח"שס' א עמ"כ ח"ובשש, ו"קנ' עמ' י שבת ב"כ בילק"כ   26
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 'וכד מותר להסתכל בתמונות שבאלבום --אלבום תמונות אלבום תמונות   )ד
 . 27כשמקפידים לא לקרוא את הכתוב עליהן או  מתחתיהן

הורים המקבלים מגננת או מהמחנכים דפים של   --  דף קשרדף קשר  )ה
פעילות בגן או הודעות שונות אסורים בקריאה בשבת ורק 

 . 28אם יש בו דברי קדושה כגון פרשת שבוע אפשר לקרוא

 אין לערוך כל סוגי ההגרלות לילדים או למבוגרים --הגרלות הגרלות   )ו
 .29'הן במשחקים והן בכדי להעניק פרסים וכד

 כשרוצה להכין המאכלים המותרים בהכנה --הוראות הכנה הוראות הכנה   )ז
 אבל ,בשבת מותר לקרוא הוראות הכנה שעל גבי האריזות

מאכלים שאסור להכינם בשבת אסור לקרוא את הוראות 
  .30להכנתם

 אין לקרוא בשבת הוראות הפעלה  של --הוראות הפעלה הוראות הפעלה   )ח
 .31צים אפילו שמותרים בשבתמשחקים או שאר חפ

 כשיש היתר להישתמש בתרופה --הוראות מתן תרופות הוראות מתן תרופות   )ט
 תופעותבשבת מותר לקרוא הוראות השימוש והמינון הראוי 

  . 32'לוואי ואזהרות וכד

                                                 
  .המותרות בלבד כיון שאין בזה קריאה אסורה אלא רק הסתכלות על תמונות   27
  . שהודעות אלו יש בהן משום שטרי הדיטות שאסור לקרוא בשבת   28
ק כה אפילו אם הוא דבר מצוה ולא הוי מצי למעבד מאתמול "משנה ברורה סימן שכב ס   29

  .כ אסור בשבת"ג
ם בטלים וחשש ב משום שאין כאן דברי"סי ח"קצ' עמ' י שבת ב"ילק ג"ז סי"ע ש"שו  30

  .ח"ט הערה ק"כ פרק כ"שש, שמא יכתוב או ימחוק
פ שמותר לשחק בהן בשבת ואולי לא קיים בהם החשש של שמא ימחוק יש בהם "אע  31

  . ש בשטרות שאסורים בשבת"וכ.חשש שמא יקרא שטרי הדיוטות
  .נ שיש חשש שיגרם נזק כשלא משתמשים בתרופות כראוי"משום ספקו  32



  שבת כהלכה  

  דיבור וקריאה

  
 

קיז

אפילו שיש מתירים ' וכו, בר מצווה,  לחתונה--הזמנות הזמנות   )י
לקרוא הזמנות אלו בשבת יש להחמיר ולא לחלקם או 

  .33לקוראם בשבת

 אין לקרוא בהם בשבת משום --בישול בישול , , ת סריגהת סריגהחוברוחוברו  )יא
שטרי הדיוטות ודינם כמוקצה בשבת אפילו אם כוונתה לשם 

  .34עונג שבת

 אין לקרוא מחירים שבלוח מודעות או --חלונות ראווה חלונות ראווה   )יב
בחלונות הראווה אך מותר להרהר ולתכנן במחשבה  קניה 

  .35או נסיעה בימות החול

פר וכן ספרי  מחברות בית הס--מחברות וספרי לימוד מחברות וספרי לימוד   )יג
לימוד שהתלמידים ממלאים בהם תשובות אין להורים או 

 .36לילדים לקרוא בהן בשבת

                                                 
  .ד"ר' עמ' ת בי שב"בילקו ע"ע, ל"חשש של שטרי הדיוטות שמא יכתוב או ימחק כנ   33
כיון שנועדו למלאכת בישול ותפירה האסורות בשבת דינם ככלי שמלאכתו לאיסור וכאן    34

ויש כאן הכנה משבת לחול שמתכננת  לצורך שבת שיכולה להיתענג בדברים אחרים אינו

ונחשבים . ומדת ועצם הקריאה היא לימות החולבדעתה כיצד תעשה לפי הדברים של

וכן כשקוראת בקול יש חשש של דיבור האסור , ם בקריאהכשטרי הדיוטות האסורי

 ג כתב בלשון ראוי להחמיר והביא דברי"רי' ו עמ"ר' עמ 'י שבת ב"ואמנם בילק, בשבת

כיון שבקלות אפשר להימנע מכך יש לאסור  מ"ז להקל מ"ו סימן ס"ת באר משה ח"שו

  .ד"כנלע
מצוה , מ משום עונג שבת"תר וממו, הרהור בעסקיו' ח סימן שו סעיף ח"שולחן ערוך או   35

ק "משנה ברורה סימן שו ס. שלא יחשוב בהם כלל ויהא בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה

ט "בן איש חי פרשת וישלח אות י. והרהור מותר, ז דכתיב ודבר דבר דבור אסור"ל

ולאו דווקא יושב במקומו אלא כל , דמדינא אם יושב במקומו ומהרהר בעסקיו מותר

  .ו"קצ' י עמ"ע בילקו"וע  חולין לא נאסר ממצוא חפציךהרהור של
וכאן קרוב לוודאי שיבואו לתקן או למחוק  .משום גזרת שטרי הדיוטות וגם שמא ימחוק   36

  .ר האסור בשבת כגון איך ומה לכתובכשיראו טעויות ובפרט שנגררים לידי דיבו



  שבת כהלכה  

  דיבור וקריאה

  
 

קיח

 לוח התלוי על קיר או על המקרר  ומדביקים --לוח ציונים לוח ציונים   )יד
מותר בקריאה ' י מגנט או סקוצ"עליו ציונים של הילדים ע

 .37בשבת

 שיש בהם סיפורי צדיקים או מוסר וחינוך - ספרוני ילדים ספרוני ילדים   )טו
 .38 מותר לקרוא בהם בשבת'לעבודת ה

 אין לקרוא עיתונים חילוניים בשבת ואפילו בימי --עיתונים עיתונים   )טז
ובעיתונים חרדים ללא מודעות , השבוע חובה להיתרחק מהם

מסחר  המיקל יש לו על מי לסמוך כשנזהר לא לקרוא את 
  .39שאר דברים האסורים בשבת

 לכתחילה אין להרגיל הילדים שיקראו --עיתוני ילדים עיתוני ילדים   )יז
ם בשבת אפילו שיש בהם סיפורים ודברי מוסר עיתוני

ובדיעבד כשהילד רוצה לקרוא בהם דברי תורה או שאר 
  .40סיפורים כדי להתענג בשבת אפשר להקל

                                                 
 אבל בלוח מגנט או חכמים אסרו לקרוא שמא יגיע לידי כתיבה מדאורייתא או מחיקה  37

אין איסור דאורייתא ואפילו אם ימחק או יכתוב לא עובר כאן על איסור לכן אין ' סקוצ

  .'טעם לאסור לקרוא כתב שבאותיות מגנט או סקוצ
ל וכאן כשיש מצוה בלימוד תורה מותר לקרוא בספורי "במקום מצוה לא גזרו חז   38

  . צדיקים
הרבה , ג מקיל בזה"ח כ"ג או"בת שבות יעקוב חג כתב אף שבתשו"ק ס"ז ס"ש' ב ס"משנ  39

א סימן "ץ ח"ובשאילת יעב, אחרונים אוסרים מפני שיש בהם ידיעה מענייני משא ומתן

 .ו"ר' עמ' י שבת ב"ע בילקו"ע. 'ל' א עמ"ת אז נדברו ח"עיין בשו. ב כתב לאסור"קס

שאי אפשר  ומסחר כיון שיש בו מודעות פרסום ה כתב לאסור"רל' א עמ"א ח"ובמנוח

מודעות מסחר יכולה  מקריאת שיכול למנוע עצמו אם יודע ד"ולענ  מקריאתםטלהימל

  .גזרה על גזרה ובפרט כאן דהווי מדעתנות "שולהקל ואין לגזור גזרות חד
ג מקיל בזה הרבה "ח כ"ג או"ג כתב אף שבתשובת שבות יעקוב ח"ק ס"ז ס"ש' ב ס"משנ   40

א סימן "ץ ח"ומתן ובשאילת יעב ה מענייני משאאחרונים אוסרים מפני שיש בהם ידיע

  .'ל' א עמ"אז נדברו ח ת"ב כתב לאסור עיין בשו"קס



  שבת כהלכה  

  דיבור וקריאה

  
 

קיט

בשבת את הפרסומות  אסור לקרוא  --מבצעים ופרסומות מבצעים ופרסומות   )יח
והמבצעים למיניהם הנמצאים על גבי בקבוקי שתיה או 

י חוצות או באריזות מאכל וכן אין לקרוא הפרסומות בשלט
  .41על החנויות

אף על פי שאפשר להקל לנשים  --  ספרי קריאה עצוביםספרי קריאה עצובים  )יט
בספרים אין לקרוא לקרוא בספרי קריאה בשבת אבל 

 .42שגורמים לעצבות

 אין לבדוק בשבת ספרים ומחברות של --שיעורי בית שיעורי בית   )כ
 אבל לקרוא על מנת הילדים  משום חשש שמא ימחק ויכתוב

 .43ללמוד מהם מותר

אלבום תמונות שיש בהם תאריך  או  וכן --תמונות תמונות   )כא
מותר להסתכל בתמונות ' שכתובים בהם הערות וכד

שבאלבום אבל אין לקרוא את הכתב או התאריך שבו 
  .44צולמו

                                                 
לפני  ש לעיל ואשה חכמה"אסורה בשבת כמ משום דהוי כשטרי ההדיוטות וקריאה כזו  41

  .כניסת השבת תסיר כל המדבקות והמבצעים שאינם מותרים לקריאה בשבת
   .א' ז סע"ע סימן ש"ובא בשוכיון שיש איסור להצטער בשבת כמ  42
כמו שכתבנו לעיל שגם לדבר מצוה שקיים חשש שמא ימחוק אסרו כמו שכתבנו שערי   43

ק א שאסור לקרות בספר בשבת כדי להכיר מקום הצריך הגה להגיה "תשובה סימן שז ס

, ז"ק מ"ב ס"משנ: אבל אם מכוון לקרות ואם ימצא טעות יגיה למחר מותר, אותו למחר

  .ז" טק"ת ס"שע
ו כותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או דיוקנאות של "ז סט"ח סימן ש"ע או"בשו   44

, בני אדם של מעשים כגון מלחמות דוד וגלית וכותבים זו צורת פלוני וזה דיוקן פלוני

ק נז גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות "ב סימן שז ס"ובמשנ. אסור לקרות בו בשבת

ב ומשום החשש בשטרי הדיוטות והדמיון בין " ר’ב עמ/י ד"ילקו, ז"י סל"א פ"א ח"מנוח

  .נראה שיש להחמיר כתב תחת התמונות שאסור בקריאה לבין התאריך הכתוב בתמונה



  שבת כהלכה  

  דיבור וקריאה

  
 

קכ

 שמוטבע עליהן שמות של רבנים מותר להסתכל -תמונות תמונות   )כב
 .45בהן בשבת ולקרוא שמות הרבנים

 של סוף שנה וכן שאר תעודות הערכה -תעודת ציונים תעודת ציונים   )כג
ה אין לקרוא בהן בשבת כיון שנחשבים לשטרי והוקר

  .46הדיוטות

 
  

 אשה חכמה 
 יודעת להבהיר לכל יושבי הבית 

 כשאבא אומר דברי תורה 
 כולם בדממה שקט ודומיה 

 זה לא הזמן לסדר צלחות ולא לאסוף כוסות 
 ואפילו אם כל הילדים בורחים 

 אשה שומעת את בעלה 
 שלא ירגיש שאותו לא שומעים

 

                                                 
  .א"ר’ כ עמ/ילקוט יוסף ד   45
מ יש חשש שמא יבוא לקרוא שטרי הדיוטות ותעודה "פ שאין חשש שמא ימחוק מ"אע   46

ת לכן נראה "רוא בה ציונים ודרכי התנהגות הילד בתאין בה צורך מצווה להקל ולק

  .להחמיר ולא לקרוא בה בשבת



  שבת כהלכה  

  דיבור וקריאה

  
 

קכא

  כר כר מקח ומממקח וממ

 כשחסר מצרכים לשבת אפשר לבקש מחנוני --מכולת מכולת   )כד
ש "בקבוק יין או חלב ושאר מזון ולשלם במוצ, ששומר שבת

ולא מחיר ' מידת משקל וכדאת ובתנאי שלא שואל 
 .47תשלוםה

כאשר  יש מתירים ליתן או לקבל מתנות בשבת --מתנות מתנות   )כה
מצווה כגון לשמח חתן וכלה בשבע ברכות או ספרי יש 

וראוי להחמיר שלא לתת מתנות '  מצוה וכדקודש לחתן בר
ואם  קיבל מתנה בשבת שלא במקום מצוה יכוון . בשבת

 .48בליבו  שהמתנה תעבור לרשותו רק במוצאי שבת

 השומרת על ילדים בשבת אין לשלם לה שכר על --שמר טף שמר טף   )כו
ביום חול במוצאי שבת או שמירתה בשבת אלא  תשמור גם 

ם  לה על השמירה   וישול רבע שעה זמן מועט כאפילו
 .49בשבת וביום חול יחד

  
  

                                                 
  .ב"רכ' א עמ"א ח"מנוח' ג סעיף ד"ח סימן שכ"שולחן ערוך או  47
 ג"השמטות ס' ת משפטי עוזיאל כרך א"ובשו ח א סימן קכו"ת הר צבי או"עיין בשו  48

א "ת שרידי אש ח"ובשו. שאיסור מתנה הוא גזירה ובמקום מצוה ושמחת מצוה לא גזרו

ג עמוד עו כתב שמעיקר הדין יש מתירים ליתן מתנה בשבת אבל לכתחילה יאמר "סימן ל

א "ג סכ"ח ד"ת יחו"וכן בשו, ן לקנות בשבת אלא במוצאי שבתילמקבל המתנה שלא יתכו

' א עמ"א ח"ובמקום מצווה יש על מי לסמוך וכן הוא במנוח. שיש מתירים ליתן מתנה

  .ב"רכ
ע "סור לשלם שכר בשבת ורק אם משלם על ימי החול יחד עם השבת מותר עיין בשוא   49

ש "ק כא כתב ראוי שיתנה עם השומר שישמור גם ביום ע"ד ובמשנה ברורה ס"ס סימן שו

  .ש איזה שעות ואז הוי כשכר שבת בהבלעה ושרי"ובמו



  שבת כהלכה 

  מוקצה  
קכב

  מוקצהמוקצה
חכמים אסרו לטלטל חפצים מסוימים בשבת שמא יעשו 

תירו לטלטל מוקצה  ובתנאים מסוימים ה. הם מלאכת חולב
ם או במרפקים ויש פעמים שמותר לטלטל יבגוף כגון ברגלי

הנגיעה ללא הזזתו  מוקצה  לצורך גופו או מקומו וכן מותרת
  .1ו את  עיקרי המוקצה הנפוצים בביתוכאן הבאנ

 כלי שדרך ההשתמשות בו בימי --כלי שמלאכתו לאיסור כלי שמלאכתו לאיסור   )א
החול מביאה לידי עשיית מעשה איסור בשבת כגון מברג או 

  .2מותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו' גפרורים וכד

כשיש צורך להשתמש במוקצה שהוא  --טלטול לצורך גופו טלטול לצורך גופו   )ב
ספריים שדינם ככלי כלי שמלאכתו לאיסור כגון במ

מותר  )'אסור לגזור בשבת ניירות וכד(שמלאכתו לאיסור 
להשתמש בהם כדי לגזור אריזת מאכל כשאין אפשרות  

  .3או בסכין, לפתוח בידים

                                                 
. ח"ש' ב לסי"שנובהקדמת מ, ח"בית יוסף בהקדמתו לסימן ש, ד"ם סוף פרק כ"עיין רמב   1

טלטול מן הצד ' ח סימן שיא סעיף ח"ישנם עוד סיבות ואלו העיקריות שולחן ערוך או

טלטול בגופו פירוש ' ק ל"ובמשנה ברורה ס. מותר, כלומר בשינוי לצורך דבר המותר

שאינו נוגע בידו אלא בגופו או בשאר אבריו מקילינן בו יותר משאר טלטול מן הצד ולכן 

ח סימן שח "כ בשולחן ערוך או"שמותר בנגיעה כ כ"ומש, ורך דבר האסורמותר אפילו לצ

מגן  ,מקצתו' ובלבד שלא יהא מנענע אפי, ב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו"סעיף מ

היינו כשהנגיעה היא לצורך דבר המותר אבל כשהנגיעה לצורך ' ק ג"י ס"אברהם סימן ש

 . המוקצה אסור
ב כתב שההיתר הוא שאין כלי המותר אבל "ק י"ובס, 'ק י"ב ס"משנ, ג"ח ס"ע ש"שו   2

  .ז"א סי"ת תפילה למשה ח"כשיש כלי המותר לא יטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עיין שו
מותר לטלטלו בין לצורך גופו בין , כלי שמלאכתו לאיסור' ח סעיף ג"סימן ש ח"ע או"שו   3

א "ת תפילה למשה ח"שו, לצורך מקומו דהיינו שצריך להשתמש במקום שהכלי מונח שם

  . כתב שיזהר לא לטלטלו אחר השימוש.ן"ו בתשובת הנאמ"רס' ה עמ"סכ



  שבת כהלכה  

  מוקצה בבית

  
 

קכג

 מותר להרים כלי שמלאכתו לאיסור   --טלטול לצורך מקומו טלטול לצורך מקומו   )ג
שיש צורך במקום או  שהבית יהיה מסודר כדילצורך מקומו 
 אם יש על השולחן כלי כתיבה : כגוןה המוקצשמונח עליו

  .4'מותר להרימו  כדי שיהיה אפשר לאכול על  השולחן וכד

 גם כלי שמלאכתו כשהחפץ --מוקצה מחמת חסרון כיס מוקצה מחמת חסרון כיס   )ד
לאיסור ובנוסף הוא כלי יקר ערך ומקפידים שלא להשתמש 

או דיסק , מצלמה: בו בתשמיש אחר מלבד מה שהוא כגון
  .5'של נגינה  וכד

וקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל  מ--טלטולו טלטולו   )ה
ואפילו שיש חשש שינזק או יגנב ואפילו אם נשכח בחצר 
חפץ יקר כגון טלפון נייד ויש חשש שיירטב במים אין 

  .6להרימו ולהכניסו למקומו בשבת

 בשולחן שבת 
 כולם נפגשים

 לכן צריך לשמור יותר 
 שלא להוציא מילים שיכולות 

 ריבה לפגוע להכעיס ולגרום למ

                                                 
  .כמו שכתבנו בהערה לעיל   4
שמחמת חשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם ' ק ב"ב ס"א משנ"ח ס"ע ש"שו   5

א שאם הוא אינו מקפיד עליו לא "כתב בשם המ' ק ו"ב ס"ומקצה אותם מדעתו ובמשנ

שכתב . ט אות ג"ח ל"ז או"א ח"ת יבי"ע בשו"וע. לו כמוקצה מחמת חסרון כיסהוי בשבי

  . נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס שדווקא שהכלי הוא כלי שמלאכתו לאיסור
כל הכלים ניטלים בשבת חוץ ממוקצה מחמת חסרון ' ח סימן שח סעיף א"שולחן ערוך או   6

 הוא מקפיד עליהם שלא שמחמת חשש הפסד' ק ב"משנה ברורה סימן שח ס, כיס

וגם בחשש של הפסד אין היתר לטלטלו וכתב שם בסעיף  .לטלטלם ומקצה אותם מדעתו

, מחמה לצל דהיינו שאינו צריך לטלטלו אלא מפני שירא שישבר או יגנב שםג אפילו 

  .שאפשר לומר לגוי להכניסו הביתה כדי שלא ינזק ג"ב בשם הפמ" וכתב שם במשנ.אסור



  שבת כהלכה  
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קכד

  כאשר החפץ אין בו שימוש וגם אינו --מוקצה מחמת גופו מוקצה מחמת גופו   )ו
ולא  חשבו  עליו ככלי לפני , ראוי למאכל אדם או בהמה

גפרור שרוף שאינו כלי ואינו : אין לטלטלו כלל כגון. שבת
ולא חשבו להשתמש בו לפני שבת נחשב , ראוי למאכל

  .7כמוקצה מחמת גופו

יירי מאכל הרי הוא  שאין בו ש--נייר עטיפה של ממתקים נייר עטיפה של ממתקים   )ז
אינו ראוי לאכילה ולא , כמוקצה מחמת גופו כיון שאינו כלי

חשבו להשתמש בו ככלי ואם חשבו להשתמש בו לכלי 
  .8אינו מוקצה) נייר עטיפה של קרמבו למשחק: כגון(

 אין להרים ילד קטן שיש בידו מוקצה --קטן שאוחז מוקצה קטן שאוחז מוקצה   )ח
מאוד ויש וילד הבוכה , שמא יפול המוקצה ויבואו להרימו

, סכנה לבריאותו מותר להרימו כשיש בידו חפץ חסר ערך
או מצלמה , אבל כשיש בידו חפץ חשוב כגון שלט של מזגן

ומותר לומר לו , אין  להרימו אפילו שבוכה מאוד' יקרה וכד
  .9להניחן במקום המשתמר

  

                                                 
א כל דבר שאינו כלי כלל אסור לטלטלו "ז וברמ"ע ס"שו, ח"לסימן שי "הקדמת הב   7

ט מבואר שאבן דינה כמוקצה מחמת "ובסימן ש, ש לצורך מקומו"אפילו לצורך גופו וכ

  .ט"שמ' ב עמ/ילקוט יוסף ד, ח"רע' א עמ"כ במנוחת אהבה ח"וכ, גופו
אר בתוכם שיירי מזון לכן צריך להיזהר ולא להרימם מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם ניש   8

  .שדבוק בדפנותיהם מותר לטלטלם אגב המזון
כתב שאין להרים ילד שאוחז מוקצה מחמת גופו וכן פסקו ' ק ב"ב ס"ט משנ"ע ש"שו  9

ז אם שכח ונטלה בידו מותר "א סק"ח מ"ע ש"ע בשו"וע. אחרונים הלכה למעשה

נראה להקל כשילד קטן ג לכן "ח סי"ע סימן ש"ג שו"ק י"ב ס"כ המשנ"וכ ,לטלטלה יותר

  .ד"ג ס"א פי"מחזיק מוקצה בידו ולומר לו להניחו במקום המשתמר מנוחת אהבה ח



  שבת כהלכה  
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קכה

 כל מוקצה שאינו זז ומתנדנד כשנוגעים בו --נגיעה במוקצה נגיעה במוקצה   )ט
מותר לגעת בו ולהשען עליו ולכן , נגיעהוכן לא משמיע קול ב

מותר לשבת על מכונית כשאין חשש של אזעקה וכן מותר 
  .10'להניח בגדים על מייבש  או מכונת כביסה וכד

 
  
  

 בשבת 
 צריך לחלק את הזמן

 שכל ילד יקבל לפחות חצי שעה עם אבא או אמא 
 או עם שניהם 

 של למידה רעננה  זמן איכות ושמחה
 משפחה משחקים וקשר ב

  באוירה חמה ונעימה
 ואם הוא מלווה בכעס והערה

 פספסנו את המטרה

 

                                                 
ובלבד שלא יהא , ב כתב דבר שהוא מוקצה מותר ליגע בו"ח סעיף מ"ש' ח סי"ע או"בשו   10

ח "או חלק ז א"ת יבי"ובשו, ק יז"ע במשנה ברורה סימן שח ס"וע, מקצתו' מנענע אפי

  .שנגיעה אפילו לצורך המוקצה מותרתכתב  סימן לו
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וקכ

  בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור 

אחד מסוגי המוקצה הקיימים הוא בסיס לדבר האסור 
שפירושו כלי ריק שיש בו מוקצה ובגלל המוקצה שבתוכו 

 אי אפשר להרים את הכלי בשבת

ט  אם הונח בכוונה מוקצה בכלי כגון של--לפני כניסת שבת לפני כניסת שבת   )י
 כל השבת אפילו בתוך קערה ריקה אסור להרים את הקערה

 . 11 שם דבר שמותר בטלטולאם יניחו

או על ידי אם הונח שלא במתכוון  --כשהונח ללא כוונה כשהונח ללא כוונה   )יא
את הצלחת מהמוקצה שבתוכה אדם אחר יהיה מותר לנער 

 מותר צלחת  ילד שהניח מוקצה בתוך :כגון  להרימהכדי 
 .12ריקהשהיא כלנער ולהרים את הצלחת 

                                                 
פ החבית מטה על צדה ונופלת ואמרו בגמרא לא שנו אלא בשוכח "האבן שע:] ב"קמ[תנן    11

ע "ם פסקו כן וכן פסקו הטור והש"ף והרמב"אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור והרי

הוא אף על גב ש, שכל דבר שהיה מונח עליו המוקצה בין השמשותשמבואר שם ט "ש' בסי

 ויש ודינו כאלו היה הוא המוקצה, נעשה בסיס לדבר האיסור, כלי שמלאכתו להיתר

 ואילו במניח נעשה בסיס מניח לשוכח דבשוכח לא נעשה בסיס לכל השבת חילוק נוסף בין

  .ואי אפשר להרימו
אין היתר להרים את הכלי אפילו ת "שוכאשר הונח מוקצה בכלי כל זמן בין השמ   12

איתקצאי לכולי יומא וכיון ת "שואת המוקצה מיגו דאיתקצאי בין השמשהוציאו ממנו 

רק מוקצה הוח בקערה לכן אין לטלטלה כלל כי כבר הוקבעה לבסיס ת "שושבין השמ

 א"הרמכ לעניין הנחה של ילד כן כתב "ומש. לדבר האסור שאין אפשרות לטלטלו כלל

 בסיס דנעשה אמרינן לא, וחביר של על מוקצה דבר הניח אדם אם שט סימן ח"או ע"שוב

 כו ק"ס שט סימן ברורה משנה מדעתו שלא חבירו של אוסר אדם דאין, האסור לדבר

  .ממנה המוקצה שינער אחר לה כשצריך הכלי לטלטל דמותר היינו
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קכז

  יש איסור להניח בשבת מוקצה בתוך --ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו   )יב
כלי ריק כיון שלא יהיה אפשר להרימו עם המוקצה שבתוכו 

 .13זהו ביטול כלי מהיכנו

אם הונחו לפני השבת גם חפצים המותרים   --קערה מלאה קערה מלאה   )יג
ויותר חשובים ,  שאינם מוקצהכליםבטלטול בנוסף ל

, דבר שראוי למאכלם או "כגון סידור או סכוהמוקצה מ
  .14מותר להרים את הכלי יחד עם המוקצה שבתוכו

 צלחת שיש בה קליפות של ביצים --על שולחן שבת על שולחן שבת   )יד
לכתחילה יש להניח בתוכה כפית כדי שיהיה מותר להרים 

והמקילים להרים את , את הצלחת יחד עם הקליפות והכפית
הצלחת אפילו עם קליפות בלבד כשהצלחת אינה חד פעמית 

  . 15 על מי לסמוךיש להם

                                                 
י היא משום שעל "בראשונים נחלקו מה הטעם שאסור להניח מוקצה בכלי ריק שיטת רש   13

ו ואי אפשר להזיזו משם ואילו לשיטת הטור הרי הוא ידי כך הוא מחבר את הכלי למקומ

סותר את הכלי כי אין אפשרות להשתמש בו מכל מקום לכולי עלמא כשהונח שם כלי 

כן לכתחילה בשבת כלומר ת "שווכן אין לע. מוקצה אין להרים את הכלי בשבת כלל

ד אם ריקה דבר שהוא מוקצה כיון שכך מבטל כלי מהיכנו ובדיעב להניח בתוך קערה

הונח שם דבר מוקצה אפשר להניח בו דבר המותר בטלטול כגודן כלי או תכשיט ולהרים 

 .את הקערה יחד עם דבר המוקצה ודבר ההיתר ובתנאי שההיתר יותר חשוב מהמוקצה
כדין בסיס לדבר האסור והמותר שאפשר לטלטלו כאשר המותר יותר חשוב כמובא    14

 ,לטלטלו מותר, המותר ודבר האסור דבר עליו שיש כלי ח סעיף שי סימן ח"או ע"שוב

  . ובאחרוניםש"עייוגם שיא  הלכות בסיס לדבר אסור מפורטות גם בסימנים שט
האסור  קליפות של ביצים נחשבות כמוקצה מחמת גופו ולכן הצלחת נחשבת לבסיס לדבר   15

 יהי שהם הקליפות אבל אם נניח בתוכן כלי שיש לו חשיבות יותר מהקליפות כגון כפית

. המותר לטלטל את הצלחת ולשפוך את הקליפות לפח ואת הכפית להוציא מהצלחת

קלים להרים את הצלחת עם הקליפות בלבד יש להם על מה לסמוך כיון שאפשר יוהמ

כשמפריע לקדושת השבת ועוד טעם להגדיר את הקליפות כגרף של רעי שאפשר לטלטלו 

כך שביכולתן לבטל את הכלי אבל לא להקל משום שהקליפות אינן חשובות עד כדי  שי

   .ש"ה עיי"שס' א חלק א עמוד שמו ועמ"כלי חד פעמי כמבואר במנוח



  שבת כהלכה  
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קכח

 מגירה שיש בה עפרונות ועטים אסור --בארון או שידה בארון או שידה   )טו
 בשבת אבל אם יש שם דבר שהוא חשוב יותר כגון לפותחה 

יהיה מותר לפתוח אותה כדי להוציא את הסידור , סידור
חזרה ,  כיון שהסידור לא בתוכהמבלי לסגרה בחזרהאבל 

 .16להיות בסיס לדבר האסור

הרים נעליים אפילו שיש בהם הרבה  מותר ל--חול בנעליים חול בנעליים   )טז
חול וכן מותר להוציא חול מנעלי הילדים אפילו בשבת שאין 

  . 17כאן דין בסיס לדבר האסור

 : כשנשכח מוקצה בצלחת או על כרית כגון--ניעור המוקצה ניעור המוקצה   )יז
מפתחות שנשכחו על הכרית אפשר לנער את הכרית על 
 מנת שהמוקצה יפול ולכתחילה יש לנער את הכרית בשינוי

  .18ולא בידו ממש

                                                 
גם מגירה נחשבת לבסיס לדבר האסור כיון שהיא כלי שיש בה חפצים האסורים בטלטול    16

אבל אם הניחו בה חפצים שהם חשובים יותר מותר לפתוח את המגירה אבל לאחר 

ץ המותר בטלטול ונשאר שם רק המוקצה יהיה אסור לסגור את שהוציאו ממנה את החפ

 . המגירה אלא רק בשינוי
כיון שאין רוצים בחול שבנעליים ובוודאי שאין החול מבטל את הנעל כיון שאין בו    17

חשיבות כלל ומותר לנער את הנעל כדין כל מוקצה שהונח ללא כוונה על כלי שמותר לנער 

 .אותו
 צדה על חבית מטה, הכר על מעות או, חבית פ"ע אבן שכח ד סעיף טש סימן ח"או ע"שו   18

כיון שהמוקצה לא הונח בכוונה אלא נשכח  נופלים והמעות הכר ומנער, נופלת והאבן

אפשר לנערו מה שאין כן כשלא נשכח יהיה אסור להרים את הכלי כיון שמיגו דאיתקצאי 

 בסימןל בגופו עדיף כיון עיין ומה שכתבנו טלטו .איתקצאי לכולי יומאת "שובין השמ

 .מותר האסור דבר לצורך אפילו דבגופו ח סעיף א"שי
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קכט

  מותר להרים סלסלה שיש בה מעט גרגירי --סלסלה עם חול סלסלה עם חול   )יח
  .19חול ואין הסלסלה נהפכת להיות בסיס לדבר האסור

 כשהדליקו נרות שבת על מגש אסור --מגש עם פמוטים מגש עם פמוטים   )יט
אבל אם הניחו עליו , להרים את המגש לאחר שהנרות כבו

ם לפני כניסת שבת כלי שהוא חשוב יותר מהנרות והפמוטי
  וכן הדין כשמונח כגון תכשיט זהב אפשר להרים את המגש

  .20על השולחן

  
 111נזכור ולא נשכח 

 מיום שישי עד מוצאי שבת 
 יש הרבה נסיונות 

 נסיונות בין האישה לבין הילדים 
 לבין הבעל לבין האשה 

  וכולם לבין כולם 
 לכן צריך  פשוט לדעת להתאפק לא להעיר 

 ולא להגרר לויכוח 
 בזבז את השבת על הבל ורעות רוחחבל ל

  
  

                                                 
כיון שהחול הוא מועט ואינו חשוב ואין בכוחו לבטל כלי מהיכנו ולכן אין הסלסלה    19

  .נחשבת כבסיס לדבר האסור
איתקצאי לכולי יומא ת "שוהככר לחם הונחה בשבת אז מיגו דאיתקצאי בין השמ ואם   20

 ג סעיף רעט סימן ח"או ע"שו היתר להרים את השולחן או את המגש כמובא בואין

 שמתיר מי יש, י"מבע הלחם עליו נתן ואם. אסור, בשבת לחם עליו שנותנין י"ע נר לטלטל

ועיין באחרונים שבמגש של נרות אפשר  .עליו לסמוך ואין, זה לחם י"ע בשבת לטלטלו

 .וב מהפמוטיםלהקל יותר כאשר הכלי שמונח שם יותר חש



  שבת כהלכה 

  מוקצה  
קל

  חפצים המצויים בביתחפצים המצויים בבית

אם דרכו של האבזם להתפרק    --אבזם חגורה שהתפרק אבזם חגורה שהתפרק   )א
בכל ימי השבוע ויש חשיבות לחלקיו ככלים מותר לטלטלו 

  .1למקום המשתמר אבל אין להחזירו לחגורה

 אבנים המיוחדות לנוי שמונחות --אבנים שבאגרטל אבנים שבאגרטל   )ב
שנפלו או הוצאו  מהאגרטל באגרטל אינן נחשבות מוקצה וכ

  .2בשבת מותר להחזירן למקומן

 כל דבר שאינו ראוי --אבקות וחומרים להכנת תבשילים אבקות וחומרים להכנת תבשילים   )ג
, אורז, קמח, למאכל אדם או בהמה כגון אבקת אפיה

 .3אטריות דינו כמוקצה מחמת גופו

מותר להרים מהשולחן   --אגרטל עם פרחי נוי או פלסטיק אגרטל עם פרחי נוי או פלסטיק   )ד
  .4פרחים אמיתייםאגרטל פרחים העשויים מפלסטיק  או 

                                                 
מותר לטלטל שבריהם , בשבת' אפי, כל הכלים שנשברו' ח סימן שח סעיף ו"ע או"שו   1

ח שברי כלים "ק כ"ם לשום מלאכה משנה ברורה סימן שח סיובלבד שיהיו ראוי

דכשנשברו דמי לצרורות והוי מוקצה מחמת גופו אלא כיון שבאו מכלי לא בטיל שם כלי 

' ז אורחות שבת עמ"ב סל"א פי"א ח" מנוח.כגון לכסותשראויים למשהו  מהם כל זמן

  .'ג הערה ע"רפ
ככל כלי שיחד אותו לתשמיש מסויים שאינו נחשב למוקצה כגון אבן שיחדה להחזיק את    2

 .ה לאבנים המונחות לקישוט ולנוי"הדלת וכן שאר חפצי נוי וה
 או הכשר אחר כל סוגי האבקות שאינן ראויות לאכילה בשבת כגון שטעונות בישול  3

ח "ת היכל יצחק או"שאסור בשבת דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינו ראוי לאכילה שו

' כ פרק כ"שש ,אדמה ושאר דבר שאינו ראוי לאכילהבשבת אין לטלטל תפוחי ' סימן ל

  .ח"סעיף כ
4
ת "שו כיון שעשוי לנוי נחשב כשאר כלים שמלאכתם להיתר שמותר לטלטלם לצורך עיין   

  . ו"תס' עמ' י שבת ב"ילקו. ג"סימן נ' עת חלק ביחוה ד
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 ושאר מאכלים מאוסים שאינם ראויים --אוכל מקולקל אוכל מקולקל   )ה
לאכילת אדם אם אינו ראוי למאכל בעלי חיים דינו כמוקצה 
מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם צריכה להרימו מהשולחן 
יכולה להרימו בשינוי כגון במפת ניילון יחד עם שאר שיירי 

 .5המאכל

ביסה ונחשבים כלי  אין לטלטל אטבי כ--אטבי כביסה אטבי כביסה   )ו
שמלאכתו לאיסור אבל מותר להשתמש בהם כדי לסגור 

  .6שקית אוכל

דינו כמוקצה ככלי שמלאכות  --ארנק עם כסף ומסמכים ארנק עם כסף ומסמכים   )ז
הוציא ל לאיסור שאסור בטלטול אבל בשעת הצורך אפשר

  . 7 מתוכומפתח

 

                                                 
5
ח סימן שח "ואם ראוי למאכל בעלי חיים או למאכל אדם מותר בטלטול שולחן ערוך או   

  .סעיף לא מותר לטלטלו משום דראוי לכלבים
אטבי כביסה דינן כמוקצה כלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לטלטלו לצורך גופו או    6

 להוריד מהחבל כביסה אפשר לטלטלם וכן כשיש צורך להשתמש מקומו ולכן כשיש צורך

 .בהם לסגירת שקיות אפשר להתיר
ככל כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו משנה ברורה סימן שי   7

ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל שאין דרכו להקפיד "ק כז לדינא מסכים בספר א"ס

בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק כסתם כלי שמלאכתו להניח בו דברים אחרים איננו 

סעיף ' כ פרק ה"שש. ש"לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר ע

שכל כסף בין בשטרות ובין במטבעות הוא מוקצה  כיון.ב"רס' א עמ"ז מנוחת אהבה ח"ט

ר שנועד שולחן ערוך מחמת גופו והארנק בסיס לדבר האסור ודינו ככלי שמלאכתו לאיסו

ג "ב סנ"א פי"מנוח, בדין מטה שיש עליה מעות' וסימן שי סעיף ז' ח סימן שט סעיף ד"או

ר דאף שהכיס מיוחד למעות כל "ז לדינא מסכים בספר א"ק כ"משנה ברורה סימן שי ס

שאין דרכו להקפיד להניח בו דברים אחרים איננו בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס רק 

אכתו לאיסור ושרי לצורך גופו או מקומו וכן הסכים בספר בית מאיר כסתם כלי שמל

  .ש"ע
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 צנצנת זכוכית שיש בה דגים לנוי אין --אקווריום דגים אקווריום דגים   )ח
ער בעלי חיים כגון שנמצאים לטלטלם אלא רק כאשר יש צ

  .8 לדגיםחשש נזק מול השמש ויש 

לכתחילה יש  כשיש מוקצה בכיס  --בגד עם מעות בכיס בגד עם מעות בכיס   )ט
ואם ) 'מעות עט וכד(לנער את הבגד על מנת שהמוקצה יפול 

 בחליפות כמויש לבגד כיס עם בטנה פנימית התפורה בבגד 
 ללא ביטנה פנימית  אבל אם הכיס .מותר להשאר עם הבגד

 ויש אסור ללבוש את הבגד, כמצוי בחולצות הכפתורים
  . 9לנער את המוקצה מהכיס

 אינו  מוקצה ומותר להשתמש בו בשבת וכן --בושם לגוף בושם לגוף   )י
מותר לבשם הגוף והשיער אבל  אין  לבשם את  הבגדים וכן 

 . 10'אין לפזר ריח טוב על אריגים שטיחים וכד

שתמשים כלי חשמל יקרים שאין מ --  יפסר טוסטריפסר טוסטר''בלנדר צבלנדר צ  )יא
  .11בהם שימושים אחרים דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס 

                                                 
, ויש בזה צער בעלי חיים, ו אם החמה זורחת עליהם"ח סימן כ"או 'חלק ה א"ת יבי"שו  8

  .כ שימותו"ולפעמים קיים חשש ג
 הבגד ועיקר הואיל, בבגד התפור בכיס וכן ז סעיף שי סימן ח"או ע"שוב א"הרמכתב    9

 אם אבל אצלו בטל דהכיס, הבגד ללבוש מותר, משם המעות הוציא אם, לבושל עומד

 מותרו שכח דוקא דלאו כט ק"ס ב"במשנ וכתב שם הבגד לטלטל מותר, מעות בו שכח

 עיקר על ואינם הואיל בסיס נעשה לא דהבגד בכיס מונח שהמעות בעוד אף הבגד לטלטל

 לאחר ואפילו להמעות בסיס נעשה סהכי פ"דעכ הכיסתוך ב ידו להכניס אסור מ"ומ הבגד

 אפשר אם מ"ומ להמעות הכיס אתקצאי ש"ביה פ"עכ דהרי מתוכם המעות שהוסרו

 צריך כ"ג הבגד עיקר על אינם שהמעות דאף שסוברין דיש מתחלה לנער יראה בניעור

  .ל" עכבשכח ובין בהניח בין הבגד שיטלטל קודם לנער
  . מותר ובבגדים אסור משום מוליד ריחשעל הגוף י"ת' עמ' י שבת ג"עיין ילקו  10
 .כיון שמקפידים עליהם ומיחדים להם מקום ושימוש מיוחד   11



  שבת כהלכה  

  מוקצה בבית

  
 

קלג

אפילו שמיועדים לשעשוע ומשחק אסורים   --בעלי חיים בעלי חיים   )יב
בטלטול כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו כלל ויש מי 
שכתב שבעלי החיים המיוחדים למשחק לילדים מותר לשחק 

 . 12בהם ואפשר לסמוך עליו בשעת הדחק

 בעל חיים שיש צורך להוציאו --בעלי חיים שצריכים טיול בעלי חיים שצריכים טיול   )יג
לטיול ואם לאו הוא יהיה בצער מותר להוציאו במקום שיש 
עירוב כשהוא קשור ברצועה אבל ללא טלטולו כלומר ללא 

  . 13הרמתו

 אסור לטלטל כל סוגי הבצק מכיון שאינו ראוי --בצק בצק   )יד
למאכל וכן אם נפל מהמקרר בצק  אסור להרימו למקומו 

 . 14שדינו כמוקצה מחמת גופו

                                                 
ק "ב שם ס"משנ, חיה ועוף, ח סימן שח סעיף לט אסור לטלטל בהמה"שולחן ערוך או  12

ת בצל חכמה "כ בשו"וכ', סעיף מ 'כ פרק כ" שש, קמו שהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים

אבל יש מהראשונים שכתבו שבעלי חיים המיוחדים . אסור בטלטולד כתב ל"ה סימן ל"ח

ב "ה ע"שבת דף מ' בתוסלמשחק ולשעשוע מותרים בטלטול כשאר כל כלי משחק עיין 

ת "שווכן פסק ב. דחזי לשחק בו תינוק, ר יוסף לטלטל אפרוח חי"ה הכא התיר הר"ד

ילדים מותר לטלטל  שבעלי חיים המיוחדים למשחק לח חלק ה סימן כב"אגרות משה או

  .יש על מי לסמוך, שדחו דבריהם מכל מקום בשעת הדחק אותם ואמנם יש
 דהיינו, בחצר אותם מדדים ועוף חיה בהמה כל מ סעיף שח סימן ח"או ע"שוכתב ב   13

 בענין יגביהם שלא ובלבד, לכך ח"הבע צריכין אם ,ומוליכן ובצדדים בצוארן שאוחז

 מדדין שאין מתרנגולת חוץ; לטלטלו ואסור הם ןדמוקצי, הארץ מן רגליהם שיעקרו

 מאחוריה אותה דוחים אבל, מטלטל זה ונמצא הארץ מן עצמה שמגבהת מפני, אותה

שם שהתירו משום צער בעלי חיים וכל זה רק במקום  ברורה  משנה.שתכנס כדי בידים

 לא מהבה דגבי חטאת ויתחייב א"ד ויעבירם יגביהם שמא דגזרינן ה"בר אשיש עירוב ול

 .עצמו את נושא חי אמרינן
כל דבר ששאינו ראוי למאכל ולא יחדתי אותו לשימוש ואינו נחשב לכלי הרי ההגדרתו    14

 .כמוקצה מחמת גופו שאסור לטלטלו כלל
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כיון שאינו ראוי לאכילה דינו כמוקצה מחמת   --בשר קפוא בשר קפוא   )טו
מותר להזיזו  כלאחר בתוך המקרר  אבל ,גופו ואין לטלטלו

ויהיה ראוי שהות בשבת שיפשיר ובכל אופן כשיש די   .יד
 . 15לאכילת בעלי חיים מותר לטלטללו אפילו שעדיין קפוא

 כשנפל בשר קפוא מהמקרר אין להרימו --בשר קפוא שנפל בשר קפוא שנפל   )טז
יון שדינו כמוקצה מחמת גופו אבל אם יש אפשרות כ

  .16שיפשיר בתוך השבת אינו מוקצה ומותר להחזירו

 כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא --גוזז ציפורניים גוזז ציפורניים   )יז
  . 17לצורך גופו או מקומו

 אפילו שמשתמשים בגיגית לדברים --גיגית כביסה גיגית כביסה   )יח
המותרים בשבת מכל מקום מותר לטלטלה רק לצורך כגון 

או להרימה ' ניחים  בה בגדים נקיים ויבשים וכדשמ
  .18כשצריכים את מקומה

 ושאר משחות שאסורות  --ל מריחה לשיער או לגוף ל מריחה לשיער או לגוף ''גג  )יט
  .19במריחה דינן  כמוקצה מחמת גופו שאין לטלטלו

                                                 
  . פ"ר' א עמ"א ח" מנוח, ט"ג סכ"ת שבט הלוי ח"שו  15
 .ל"כ אחרונים עיין במקורות הנ" כ   16
ח סימן שמ "שולחן ערוך או,  ציפורניים אסורה בשבתכיון שעיקר מלאכתו שהיא גזיזת  17

  .בין ביד בין בכלי, סעיף א אסור ליטול שערו או ציפורניו
כמבואר  כיון שכל תכליתה של הגיגית הוא לכבס לכן נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור  18

  .כ בכלל זה"במשנה ברורה סימן שח סעיף ג ואפילו אם רק רוב מלאכתו לאיסור הוא ג
שאי אפשר להישתמש בה משום ממרח לכן היא מוקצה   שאין למישחה שימוש בשבתכיון  19

  . א"ק פ"מחמת גופו משנה ברורה סימן שג ס
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 גלילים וכן פיסות  נייר ארוך --ניילון ניילון , , אלומיניוםאלומיניום,,גלילי ניירגלילי נייר  )כ
צה שצריך לחותכם לשימוש בשבת אסורים בטלטול כמוק

 . 20מחמת חסרון כיס ופשוט שאסור לחתכם

 דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר --דלי לשטיפת רצפות דלי לשטיפת רצפות   )כא
להשתמש בו למילוי מים ולשאר מלאכות המותרות 

 . 21בשבת

שבת יש לנתק   לפני כניסת ה--הליכון עם תאורה או מנגינה הליכון עם תאורה או מנגינה   )כב
אורה  כדי שלא יבוא לידי הדלקה את פעולת הניגון והת

  .22מש בזה לצורך התינוקבשבת ומותר להשת

  אינן מוקצה ומותר -)  )  שאינן לרפואהשאינן לרפואה((ויטמינים או גלולות ויטמינים או גלולות   )כג
לטלטלם ואפילו שלא משתמשים בהם בשבת וכל שכן 

  .23שמותר לחולה להשתמש בהם

 וכן שאר שברים בבית שיכולים להזיק --זכוכיות שבורות זכוכיות שבורות   )כד
ולגרום חבלה מותר לטאטא ולהרימם ולהניחם באשפה או 

 .24ה  בו סכנהבמקום שלא תהי

                                                 
ת "שוכיון שהוא גליל שאינו מותר בשימוש בשבת כי צריך לקרוע הנייר ולחתכו ואסור לע   20

  .כן בשבת וכן מקפידים שלא להישתמש בו תשמיש אחר מלבד זה
 .לצורך גופו או מקומו ו לשטיפת רצפות או כיבוס ולכן אין לטלטלו אלאשעיקר מלאכת   21
כיון שנועד להליכה והמנורות מהוות כמוקצה לכן יש לגרום לו להפסיק את פעולתו על    22

 .מנת שיהיה מותר בטלטול
ציץ  ת"שו .ד וויטמינים לרפואה אסורים בשבת"סימן נ' ח ג"ת אגרות משה חלק או"שו  23

. בשבת גם כתב שיש להתיר ויטמינים ומותר להמשיך לקחתם 'ד סימן נ"אליעזר חלק י

 גלולות לאשה כדי שלא תתעבר ז כתב לענין"סימן ס' ע ד"ת אגרות משה חלק אה"ובשו

  .אין איסור לקחתם בשבת משום רפואה בשבת אבל לכתחילה אין לקחתם כלל
 .'עיף בח ס"ה קיצור שולחן ערוך סימן פ"ח ד"ביאור הלכה סימן תקי   24
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כשיש צורך  להעביר ריח רע מותר  לנקות   --חומרי ניקוי חומרי ניקוי   )כה
  .25ולחטא  לצורך ניקוי כיור או שירותים

,  וכל דבר שיש בו ריח רע--טיטול מלוכלך או טישו משומש טיטול מלוכלך או טישו משומש   )כו
ומפריע לכבוד השבת נחשב כמוקצה מחמת מיאוס ומותר 

  .26להרימו ולזרקו לפח מפני כבוד הבריות

ל טלפון יקר נחשב למוקצה מחמת  כ  --טלפון נייד יקר טלפון נייד יקר   )כז
חסרון כיס ואין לטלטלו ואפילו אם נשכח במקום שיכול 

 . 27להינזק כגון בחצר ובימי הגשמים  אסור להכניסו

 כשהנייד אינו יוקרתי ולא מקפידים עליו --טלפון נייד פשוט טלפון נייד פשוט   )כח
ומשתמשים בו אפילו במשחק הילדים דינו ככלי שמלאכתו 

רך גופו או מקומו וגם כן אין לאיסור ולכן מותר לטלטלו לצו
  .28להכניסו הביתה כשנשכח בחוץ

 כשלא נגרמת שום פעולה --כביסה במייבש כביסה כביסה במייבש כביסה   )כט
 כדי ללבשם בשבת םשמלית והבגדים יבשים מותר להוציאח

 .29או כשחוששת שמא יינזקו בתוך המייבש

                                                 
  .מ לצורך המותר בשבת יכולה לטלטלם"מ' כלי ו נחשבים שאין אפילו   25
א ורק שנחשב באמת למיאוס ולא "ק קל"ב ס"ד במשנ"ח סל"ח סימן ש"ע או""שו  26

  .בהערמה ולכן כשאינו מאוס או שאין ריח רע ואינו פוגם בכבוד הבריות אין לטלטלו
מת זה אינו ראוי לשום תשמיש חוץ מח, כלי יקר ומקפיד לשמור עליו שלא ינזק   27

 .מתשמישו הרגיל לכן דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול
כיון שלא מקפידים עליו לתשמיש קבוע אלא משמש אפילו למשחק לילדים נחשב ככלי    28

 .שלמאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו לפי הכללים שנכתבו לעיל
שנשארה על החבל שמותר להורידה ואין חשש של טלטול דלת כדין כביסה רגילה   29

ח ה סימן כא שבגדים שנשארו בכוונה במכונת "ת אגרות משה חלק או"ע בשו"ע ,המייבש

  .ו"ב סימן ט"ת דברי דוד ח"שו. הייבוש מותר להוציאם משם בשבת
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 תינזק מגשם או  כשיש חשש שהכביסה--כביסה יבשה כביסה יבשה   )ל
 מותר להוריד הבגדים  מאבק  או שזקוקים  לבגדים בשבת

  .30הנצרכים מהחבל כביסה

ומותר ,  הגדרתו ככלי שמלאכתו לאיסור--כותש שום כותש שום   )לא
  . 31לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

נרות שבת שכבו ונשארו הכוסיות  --  כוסיות של נרות שבת כוסיות של נרות שבת   )לב
או הפתיליות דינם כמוקצה מחמת גופו ואין לטלטלם אבל 

 .32ניחם באשפהכשדינם כגרף של רעי מותר לטלטלם ולה

אין להרים ולטלטל  המכסה   --  כיסוי של בור ניקוז במקלחתכיסוי של בור ניקוז במקלחת  )לג
של בור הניקוז  אלא אם כן יש לו ידית אחיזה או שבנוי 
באופן כזה שאפשר בקלות להוציאו כך הדרך בימי השבוע 

    .33להוציאו ולהחזירו

                                                 
א "י חת שבט הלו"שו, א שדן בזה להיתרא"א סימן פ"י ח"ת מנח"שו, ז"לוית חן סימן ל  30

כ פרק "שש ,י דודאי יתייבש פשוט דאיכא להקל"שכתב בימי הקיץ בפרט בא, ב"סימן ס

ובפרט . ה"ב סכ"ב פי"ט מנוחת אהבה ח"ס' עמ' י שבת ב"ילקו ז ובהערה שם"ו סעיף י"ט

  .כשרוצה לשמור על הכביסה על שלא תנזק יכולה להקל
  .אגוזיםכיון שמלאכתו לטחינה שאסורה בשבת דינו כפטיש לשבירת   31
בין של אדם , רעי וקיא וצואה: כגון, כל דבר מטונף סעיף לד  סימן שחח"ע או"כתב בשו  32

מותר להוציאם לאשפה או , אם היו בחצר שיושבים בה, בין של תרנגולים וכיוצא בהם

ואם ירא . אסור להוציאם, ואם היו בחצר שאינו דר שם; בלא כלי' ואפי, לבית הכסא

ודין שיירי הנרות כגרף של רעי . מותר לכפות עליה כלי, לך בהמפני התינוק שלא יתלכ

אלא תלוי לפי , לא שייך ליתן שיעור, ובעניין הגדרת גרף של רעייהיה מותר לטלטלם 

אם הוא איסטניס ובאמת מפריע לו לראות את שיירי הנרות וכן כשמונחים . האדם

  .ימן כא סה"ח ח"מ או"אגת "שוכ ב" כבמקום שמפריע ולא בזוית הבית
כ יש להם בית אחיזה דאז "כסוי בור ודות אין נוטלים אא' ח סעיף י"ח סימן ש"ע או"שו   33

ונראה שאם  .א"ר' ג עמ"א ח"במנוח ע"וע ואסור לטלטלו שמא יתקע, מוכח שהוא כלי

הוי כמו ידית  הוא מעוצב כך שיהיה קל להוציאו וכך הרגילות להוציאו בימי השבוע

  . יהיה מותר להוציאוולכן כשיש צורך אחיזה
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לימוד תפירה אין לטלטלם ל  וכן חוברת  --כלי  תפירה כלי  תפירה   )לד
  .34יסורככלי שמלאכתו לאודינם 

כלי איפור אסורים בשבת וכשמקפידים עליהם   --כלי איפור כלי איפור   )לה
שלא ינזקו ולא משתמשים בהם שום שימוש אחר דינם 

  .35כמוקצה מחמת חסרון כיס

מוקצה ככלי הם  סירים ומחבתות והמיכסים --כלי בישול כלי בישול   )לו
שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או לצורך 

לטלו אלא אם כן יש צורך מקומו ולכן אם הכלי ריק אין לט
  .36לפנות את השולחן או להניח דבר בתוך הכלי

הם כלי שמלאכתו ' מייבש שיער וכד,  טייפ--כלי חשמל כלי חשמל   )לז
לאיסור ומתירים לטלטלם לצורך גופו או מקומו ויש אומרים 

  . 37שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס

                                                 
הוא כדי לתפור או כדי ללמד תפירה לכן  כיון שיש איסור לתפור בשבת וכל תכליתם  34

מוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלם לצורך גופו או מקומו כגון נחשב ל

  .'שצריכה למחט כדי לנקות פטמת בקבוק של תינוק וכד
אין לטלטלם כלל כשמקפידה עליהם ש כשאר כלים שנחשבים כמוקצה מחמת חסרון כיס  35

  . ח"ד הערה קנ"כ פי"שש, ד"א קי"מ ח"שלא ינזקו ויקרים לה אג
ומשתמשין , אף על גב דלפעמים נוהגים לתת בה פירות. ק כ"ח ס"משנה ברורה סימן ש  36

דהדין הוא שהולכין בהם , לא מיקרי כלי שמלאכתו להיתר, בה שאר תשמיש של היתר

אין ,  דזו הקדרה רוב תשמישה הוא מלאכה האסורה בשבתוכיון, אחר רוב תשמישן

אבל אם היא ריקנית ומטלטלה מחמה , מטלטלין אותה אלא רק לצורך גופה או מקומה

אסור ואם יש בה מהתבשיל שמבשלים בו מותר , או כדי שלא תשבר או תגנב, לצל

ה משום ה ומותר להסיר"רס' עמ' ועיין משבצות זהב שם מנוחת אהבה חלק א, לטלטלה

כ "שש, בן איש חי שנה שניה פרשת מקץ ד, ה"ק ל"כף החיים שח ס, גרף של רעי שמאוסה

  .ח"רל' א עמ"ח
א "סימן כ' ח ה"ת אגרות משה חלק או"כלי חשמל ובשו יש מחלוקת בין האחרונים לענין   37

  .משתמשת בהם שמא יתקלקלו הווין מוקצה מחת חסרון כיס כלים שאינה
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כלי שמלאכתו לאיסור ומותר ל נחשבים --כלי כתיבה כלי כתיבה   )לח
 . 38 למקומם או להישתמש לצורך גופםיםלטלטלם כשצריכ

זכרון נייד ושאר  מקדלת עכבר  תקליטורים ו--כלי מחשב כלי מחשב   )לט
 .39ם כדין מוקצה מחמת חסרון כיסל אין לטלטעזרי מחשב 

 כל כלי שהתעקם ואינו ראוי לשימוש אסור --כלי שהתעקם כלי שהתעקם   )מ
 .40לטלטלו וכן אסור לתקנו ודינו כמוקצה מחמת גופו

 אם אין הדרך לפרקו -' ' כדכדכלי שהתפרק מלול או עגלה  וכלי שהתפרק מלול או עגלה  ו  )מא
  . 41אסור לטלטלו בשבת שמא יתקן את הכלים שהיתפרקו

מותר  להרים כלי   --כלי שיש עליו מוקצה וגם ודבר המותר כלי שיש עליו מוקצה וגם ודבר המותר   )מב
שיש בתוכו מוקצה וגם דבר המותר בתנאי כשהדבר המותר 

  . 42חשוב יותר  מהדבר האסור

 כרטיסי אשראי וכן פנקסי  אין לטלטל-- אשראי  אשראי ייכרטיסכרטיס  )מג
  .נם כמוקצה מחמת חסרון כיס שדייקים'צ

  

                                                 
ה כלי שמלאכתו "וביאור הלכה ד, ב"ק י"ב ס"ע שם במשנ"ובשו, ג" סח"עיין בית יוסף ש  38

  .ב"ה סמ"ת מנחת יצחק ח"שו', ק י"ב ס"ובמשנ, לאיסור
כלי מחשב כלל כיון שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס ומקפידים שלא  אין לטלטל   39

 .להשתמש בהם כלל לשום תשמיש אחר
 וכשאינו ראוי לשימוש אז דינו כמוקצה כיון שיש כאן איסור של בונה כשמתקן את הכלי   40

  .מחמת גופו שאין לטלטלו כלל
אסור להחזירו , כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו' ח סימן שיג סעיף ח"בשולחן ערוך או  41

מותר לטלטל שבריהם , בשבת' אפי, כתב כל הכלים שנשברו' למקומו ובסימן שח סעיף ו

' כ עמ"א שש"רפ' א עמ"א ח"מנוחב "ב משנ"ובלבד שיהיו ראויים לשום מלאכה עיש

  .ט"רמ
   .התבאר לעיל בדיני בסיס לדבר האסור במה שע"ע .ח סימן שי סעיף ח"שולחן ערוך או  42
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 אם הדרך לזורקם לאשפה --כלים חד פעמים משומשים כלים חד פעמים משומשים   )מד
לאחר שימושם אסורים בטלטול ומותר לטלטלם כשמאוסים 
ופוגמים בכבוד השבת ואם נוהג להשתמש בהם שוב כגון 

 .43מותרים בטלטול'  לאיסוף פסולת וכד

 כל סוגי הכסף מוקצה בשבת מחמת גופו  ואסור --כסף כסף   )מה
 .44 אפילו לא לצורך גופו או מקומולטלטלו

אם התפרק בשבת ודרכו להיתפרק   --כפתור גז שבתנור גז כפתור גז שבתנור גז   )מו
וכן אם כבתה האש , בימי השבוע מותר לטלטלו ולהחזירו

  .45והגז דולף מותר לסגור את ברז הגז

 כשהשעון שבת הפסיק פעולת החשמל או --כפתור חשמל כפתור חשמל   )מז
יזו כשיש קצר חשמלי והאור כבוי  בשעת הצורך אפשר להז

בשינוי כדי כשהאור ימשיך להיות מכובה ולא ידלק בשעת 
 . 46התחדשות הזרם

                                                 
בהם אין להם דין של מוקצה מחמת גופו ורק לאחר שאין להם שימוש  כיון שמשתמש   43

  . ח"ו ס"שפ ע אורחות שבת"וע ד"כמוקצה מחמת גופו כנלע נחשבים
 בפרי וראה, ז"ס שי' סי ח"או ע"בשו וכמבואר בשבת גופו מחמת מוקצה הוי כסף הרי   44

 מחמת מוקצה וגם גופו מחמת מוקצה הוי דמעות שכתב שח' לסי פתיחה ז"במשב מגדים

' סי שבת מנחת' בס' ועי. איסור מלאכת שהיא וממכר ומקח לסחורה שנעשו כיון איסור

 מקפיד שאדם כיון כיס חסרון מחמת מוקצה הוי כסף דשטרות, שם שכתב מ"סק פח

  .ג סימן משפט חושן ג כרך ראשון חלק פז עטרת ת"שוהובאו ב. ש"יותר ע עליהם
  ומותר לסובב הכפתור משום חשש סכנה. תפרקה בשבתכדין ידית אחיזה שה  45
ח סימן לו שיש לסמוך על הפוסקים הסוברים שאין דין "או חלק ז א"ת יבי"שוכתב ב   46

, שיוכל לסבב או ללחוץ על כפתור החשמל, וף תנאי מערב שבתבציר, מוקצה במחובר

כן ת "שוואז יהיה מותר לע. כדי שלא ידלק שוב לאחר מכן, לאחר שיכבה בשעה הקבועה

ותנאי אחד די לכל , לגרום מניעת הדלקת החשמל לאחר מכן בשעה הקבועה להדלקתו

  .סימן כ עמוד רט ב"ת תפלה למשה ח"שוע ב"ע, השנה
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 ואפילו שנפל בשבת אין לו דין   --כפתור שנפל מהבגד כפתור שנפל מהבגד   )מח
 . 47מוקצה ומותר לטלטלו

 כשחם מאוד מותר לטלטל מאוורר  אפילו --מאוורר מאוורר   )מט
 .48כשפועל כדין כלי שמלאכתו לאיסור

כגון  שאסורים בשימוש בשבת --מסרק מסרק , , מברשת שיערמברשת שיער  )נ
מברשת שאינה רכה נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור 

  .49שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

 אין לפותחה --מגירה שיש בתוכה דברים האסורים בטלטול מגירה שיש בתוכה דברים האסורים בטלטול   )נא
בשבת אבל אם יש בה גם דברים חשובים שמותרים בטלטול 
בשבת מותרת לפותחה אבל לאחר שהוציאו ממנה את 

וקצה אסור לסוגרה הדבר המותר בטלטול ונשאר בה רק מ
 .50בחזרה אלא רק בשינוי כגון במרפק או ברגל

                                                 
ו "ב ופרק ט"ו ס"כ פרק כ"שש', ד סעיף ב"שלמי יהודה פ, ד"שצ' עמ' בת די ש"ילקו  47

  .מ"ב ס"א פי"א ח"מנוח, ח"סס
, ה"ג סל"א שמירת שבת כהלכתה פי"א פרשת מקץ ס"ע יוסף שליט"הליכות עולם לגר  48

ה כתב להחמיר מלטלטלו "ד סל"א פכ"ובמנוחת אהבה ח, ט"ג סמ"אגרות משה ח ת"שו

  .ש בהערה"ה בחומת השבת ועייבשעה שעובד משום פרצ
תלוש שערות יז פסק שאסור להסתרק בשבת שמא "ג סעיף כ"ח סימן ש"שולחן ערוך או  49

  . מהראש לכן נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור
שכח אבן  ד כתב"שט ס' סי ע"ובשו ג"ק ל"ב שם ס"ובמשנ' ק ט"סימן שי ס א"עיין במ  50

ומנער הכר והמעות ,  והאבן נופלתמטה חבית על צדה, או מעות על הכר, ה חבית"וה

ק יח כתב אם הניחם בכונה בחול ולא היה דעתו בפירוש שישארו "ב שם ס"משנ, נופלים

ש כל שלא היה "י דאפילו הניחם בע"ודעת הב, כ שכחם שם מקרי שוכח"שם בשבת ואח

והנה . ש שכחו לסלק גם זה הוא בכלל שכח"דעתו בפירוש שישאר שם בכניסת שבת ובביה

כ הניח עליו דבר המוקצה בשביל "א דלא מקרי בסיס אא"קר דין בסיס מסיק במבעי

שיתיישב עליו אבל מה שמניחין בדרך אקראי מפני שאין לו ריוח לפנות לכל חפץ מקום 

בשולי התיבה כך לא חשיב מניח אלא שוכח ומותר לטלטל חפץ המותר אחר שניערו 

' א עמ"י שבת ח"ילק,ב"נ' כ סע" פכ"שש, ח"של' א עמ" חא"המוקצה מעליו וכן במנח

  . ו"תע
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קמב

כלי שמלאכתו לאיסור ולכן אם נשפכו מים מותר   --מגב מגב   )נב
להשתמש בו כדי לגרוף המים ומותר לשפוך מעט מים כדי 

  .51'לנקות משקה דביק שנשפך וכד

  מוקצה מחמת חסרון כיס --מד לחץ דם מד לחץ דם , , מד סוכרמד סוכר, , מד חוםמד חום  )נג
ל או סוללות  מותר למדוד  מצבו ואם אינו פועל  על חשמ
  . 52של חולה שאין בו סכנה

 כששכחו בעגלה  מוקצה ויש בעגלה  --מוקצה בעגלה מוקצה בעגלה   )נד
חפצים המותרים בטלטול שערכם רב יותר מן המוקצה מותר 

  .53לטלטל העגלה ואפשר גם  לנער המוקצה מהעגלה

  אם נשכח  על המיטה --מיטה שיש עליה מעות או מוקצה מיטה שיש עליה מעות או מוקצה   )נה
כגון טלפון סלולרי או מצלמה ושאר דבר שהוא מוקצה 

מוקצה מותר לנער המוקצה ולהפילו ואם הוא כלי שמלאכתו 
לאיסור כגון כלי כתיבה או גפרורים מותר להרימו ולהניחו 

 .54במקומו

                                                 
כיון שנועד לשטיפת הבית שאסורה בשבת לכן דינו ככלי שמלאכתו לאיסור אבל לצורך    51

  .ט"תצ' ע אורחות שבת עמ"ע גופו או מקומו מותר
כיון שמיוחד למדידה הווי כלי שמלאכתו לאיסור וכיון שמקפידים עליו לשמרו שלא    52

  . י שבמקום חולי מותר' ג סי"א ח"ת צי"ועיין בשו. ת חסרון כיסדינו כמוקצה מחמ, ינזק
כדי   בכוונהואבל אם הניח ששכח והניח בתוכה מוקצה' כדין מגירה שיש בה מוקצה וכו  53

בסיס לדבר האסור   יכול לנער המוקצה וכל העגלה נהייתהושישאר שם כל השבת אינ

ק יג "משנה ברורה שם ס, ביתפ ח"בדין שכח אבן ע' ט סעיף ד"שולחן ערוך בסימן ש

  .ד כתב דין הבסיס כאותו המוקצה שעליו"ק כ"ובסימן שי ס
ולכן . ל"הופכת לבסיס לדבר האסור כנ הוא אינו על המיטהמוקצה בכלי או  וששכחכ  54

  . י הטיית המטה או משיכת הבגדים"ע מותר לנער המוקצה
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קמג

אין לטלטלה כמוקצה מחמת   --מחט שהתעקמה או נשברה מחט שהתעקמה או נשברה   )נו
גופו ואסור לישרה ולתקנה וכן מזלג או כפית שהתעקמה וכן 

 .55אסור לישרםסיכת ביטחון 

 מותר בטלטול וכן מותר לטאטא הבית אבל --מטאטא שלם מטאטא שלם   )נז
כשהתפרק אין לטלטל המקל  כלל שנחשב כמוקצה מחמת 

  .56גופו ובפרט כשיש חשש שמא יבוא ויתקן

י מאוורר פנימי המייבש את " הפועל ע--מכשיר אדים קר מכשיר אדים קר   )נח
המים ללא חימום מותר לטלטלו לצורך קטן גם בשעה 

  .57סיף בו מים בשעה שעובדשפועל וכן מותר להו

 מוקצה מחמת חסרון כיס ואין לטלטלו --מכשיר אניהלציה מכשיר אניהלציה   )נט
מותר ) י שעון שבת"ע(כלל בשבת וכשצריך להפעילו 
  .58לטלטלו לצורך חולה שאין בו סכנה

                                                 
טול בה את הקוץ ניטל א כתב מחט שלימה מותר לטלטלה לי"ע סימן שח סעיף י"בשו  55

מקץ  'ח שנה שניה פר"א מחט בא"מגן אברהם בסימן שמ סי. אסור, חודה או חור שלה

' מנוחת אהבה חלק א' ח כ פרק סעיף"מעט אסור לפושטה שש' שנעקמה אפי כתב מחט

  . ס מחט ראויה למלאכה"עמ ר
סימן שיג שמותר לטאטא בשבת במקום מרוצף וב 'ז סעיף ב"של' ח בסי"ע או"כתב בשו  56

ולהניח הצד השמוט על , אסור להחזירו למקומו, כתב ספסל שנשמט אחד מרגליו' סעיף ח

מותר לטלטל , בשבת' אפי, כל הכלים שנשברו' ו' ח סע"ש' ובסי. יש אוסרים, ספסל אחר

וכאן אינו ראוי לשום מלאכה כשהוא . ם לשום מלאכהישבריהם ובלבד שיהיו ראוי

ם לשום מלאכה אפילו לצורך גופו ומקומו יובאינם ראוי" בריכגון ש"ה "ל ד"באה, מפורק

אבל מברשת המטאטא מותרת בטלטול משום . ה הכא במטאטא מפורק"אסור וה

  שראויה לשימוש אפילו שמפורקת אבל אם נשברה אסורה בטלטול 
וכיון שמכשיר , א"ג פרשת מקץ ס"כדין מאוורר חשמלי כמו שכתב בהליכות עולם ח  57

י מאוורר המורכב מעל המים "ו מבשל אלא מפזר טיפות המים באויר עאדים קר אינ

  .ובפרט שיש כאן צורך קטן שזקוק לאדים קרים
כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה    58

  .שנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות חשש לפיקוח נפש
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 )'משקולות וכד, וולווקר, קפיץ: כגון( --מכשירי כושר וספורט מכשירי כושר וספורט   )ס
פו שמותר לטלטלו  לצורך גודינם ככלי שמלאכתו לאיסור 

  .59ומקומו

 כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו אלא לצורך --מספריים מספריים   )סא
  . 60במספרייםלהשתמש  ולכן כשאין סכין אפשר. פו ומקומוגו

 כיון שיש איסור לסרוג בשבת אין לטלטלה והיא   --מסרגה מסרגה   )סב
  .61ככלי שמלאכתו לאיסור

  אסור לטלטלה ונחשבת כמוקצה מחמת --משאבת  חלב  משאבת  חלב    )סג
ער שחייבת לשאוב חלב במשאבה חסרון כיס אבל במקום צ

מכאנית יכולה להקל לטלטלה בתנאי שהחלב הולך לאיבוד 
  .  62כגון שיש חומר ניקוי בתוך הבקבוק

                                                 
ו "ת ציץ אליעזר ח"ב כתב להתיר וכן בשו"ו שי"ב פל"ור לציון חת א"ז ובשו"כ פט"שש  59

  .ד כתב להתיר קפיץ ידני"ס
כתב שיזהר לא לטלטלו אחר  .ן"ו בתשובת הנאמ"רס' ה עמ"א סכ"ת תפילה למשה ח"שו  60

ח "ב סימן ש"עיין במשנ טלטול כלי שמלאכתו לאיסור כשיש לו כלי אחר בעניין. השימוש

ט כתב "ז ובהערה י"כ סעיף ט"כ פ"בשש, ח" תנינא סימן ית מנחת שלמה"ק יב שו"ס

ח "ת אגרות משה חלק או"שו,אכתו לאיסור כשיש לו כלי של היתרדאין לטלטל כלי שמל

אף שיכול לשאול אצל אחר מותר לטלטל כלי , ה סימן כא ומסתבר דאם אין לו כלי היתר

  . שמלאכתו לאיסור
  . ב"סימן ס' ת שבט הלוי חלק ח"בשוכ "כיון שיש איסור לסרוג בשבת עיין מש  61
ד לא תקל אשה חלב מדדיה לתוך הכוס או לתוך "ח סעיף ל"ח סימן שכ"ע או"שו  62

ג דלחלוב מאדם לתוך " ועיין בפמ.ה ותניק"ביאור הלכה שם ד. הקדירה ותניק את בנה

ה "ח א"ת יבי"ובשו, כלי יש בו איסור דאורייתא משום מפרק כיון שאסור לחלוב בשבת

ת שבט הלוי "ובשו. א דחליבת אשה הויא מלאכה דאורייתא"ב כתב שי"ח סימן ל"או

ז גם חולב חלב אשה לתוך הכלי ודאי נקרא כדרכה "כתב שבזה 'י חלק ט סימן פח הלכה

והנה ומשום צערא יכולה ) א(ה "ד' פרק ה' סימן ג' ת ציץ אליעזר חלק ב"ובשו. ת"מה

, ח סימן קסה"ת דברי יציב חלק או"ע בשו"וע. האשה להוציא בידה החלב המצער אותה

  .ה אשר שאל"ו ד"סימן ס' ל חלק י"ת שבה"שו
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שנועד לתליית כביסה כלי שמלאכתו   --מתקן כביסה מתקן כביסה   )סד
לאיסור ואם תלויה בו כביסה יבשה מותר לטלטלו ממקום 

 . 63למקום עם הבגדים כדין בסיס לדבר האסור והמותר

 שמקפידים  עליו לשמרו כדי שלא -- מעטפה צבעוני  מעטפה צבעוני ניירנייר  )סה
יפגם או יתקמט וכן אין משתמשים בו בשימוש אחר אין 

  .64לטלטלו בשבת ודינו כמוקצה מחמת חסרון כיס

 אין לטלטלן בשבת מהעוגה --נרות של עוגת יום הולדת נרות של עוגת יום הולדת   )סו
אלא יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן 

האוכל ואם שכחו להוציאם חשש בורר שמוציא הפסולת מ
  . 65לפני שבת יש לחתוך העוגה סביב

 הספוגות במים נחשבות ככלי שמלאכתו --סחבות לניקוי סחבות לניקוי   )סז
לאיסור ואין לטלטלם כלל והיבשות מותר לטלטלם לצורך 

  .66ניקוי ללא מים

 סיכות שתוקעים על הבגד או --סיכת ביטחון סיכת נוי סיכת ביטחון סיכת נוי   )סח
  . 67בשיער  מותרים בשבת ואינם מוקצה בשבת

                                                 
  .שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו  63
  .ח"ט סע"ת שבט הלוי ח"שו. ב"ק ס"ב שם ס"ובמשנ, א"ח ס"ע ש"שו  64
 שכבו לרוב זורקים דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר   65

ק לד כל המחלוקת אם דין "ב סימן שח ס"משנ, לפח ולא משתמשים בהם בשנית אותם

גופו כשמשתמשים בהם לאחר שכבו  הנרות מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת

  .אבל כאן אינם ראויים כלל
  . כדין בגד רטוב שאסור לטלטלו שמא יסחוט המים שספוגים בו  66
ובזה ) כד(ת מנחת יצחק חלק ב סימן יט "ב שו"ח סימן קכ"קת יעקב אות חל"עיין בשו  67

שלא יניח השני בגדים או הצדי בגדים , ד דבודאי יש להחמיר לכתחילה"תבנא לדינא לענ

אלא יתחוב בבגד אחד בקצהו תחיבה , ז בשני תחיבות"ויתחב במחט בטחון שע, ז"זע

אין למחות בהנשים אף במה ד אבל "סימן פ' ח ב"ת אגרות משה חלק או"שו, אחת

שמחברות תכשיטיהן במחטים כי העיקר לדינא שמותר ומכיון שהתירו להשתמש בה 

  .אינה מוקצה
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קמו

 דינו ככלי שמלאכתו לאיסור מפני החשש --פוג רחצה פוג רחצה סס  )סט
  .68שמא יסחט המים שבתוכו

אין לטלטלם מהשולחן בשבת   --פמוטים שדלקו בשבת פמוטים שדלקו בשבת   )ע
אפילו אחר שכבו ואם הפמוטים אינם יקרים ועשו תנאי 

  .69מלפני שבת אפשר להרימם אחר שכבו

שנועדה להשחיז צפרניים נחשבת לכלי שמלאכתו   --פצירה פצירה   )עא
לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו כגון לאיסור שמותר 

  .70שמונחת על שולחן אפשר להרימה כשצריכים למקום זה

 מותר להרימם מהשולחן --פרחים תלושים או פרחי פלסטיק פרחים תלושים או פרחי פלסטיק   )עב
  .71ככלים שמלאכתם להיתר, ומותרים בטלטול

 מותרים בטלטול ואלו שדינם כמוקצה מחמת --צעצועים צעצועים   )עג
 ציור מותר חסרון כיס כגון צעצוע חשמלי יקר או בלוק

  .72למקום אחר, י מטאטא"לטלטלם ברגל או ע

                                                 
  . ו ולכן אין לטלטל שום בגד רטוב שמא יסחטנו"א סעיף מ"ח סימן ש"שולחן ערוך או  68
ם וש. אסור לטלטלו, פ שכבה"אע, ע סימן רעט סעיף א נר שהדליקו בו באותה שבת"שו  69

כ "ע.מותר לטלטלו אחר שכבה, ש על נר זה שיטלטלנו משיכבה"אם התנה מע' בסעיף ד

ב "צ ח"ת אורל"ע בשו"ע. אבל אם דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו כלל

  .עמוד קעד
  .א"מ ס"כדין גוזז סימן ש, אסור בשבת להשחיז ולסדר הציפורניים  70
  . נו נחשב למוקצהכיון שעשויים לנוי וכל שעשוי לנוי אי   71
ב "ובמשנ, ע טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר"ח כתב השו"א ס"בסימן שי  72

ואין דרך לטלטל צעצועים , כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו' ק ל"ס

. ד"ב פל"א פכ"ד שמירת שבת כהלכתה ח"ק כ"א ס"א שי"ברגליו וניכר השינוי בגופו מ

כתב שמותר לגדול ליתן לקטן ' ר' ב עמ"א ח"ג עובדיה יוסף שליט"ם לרהובהליכות עול

  .לשחק בצעצועים המיוחדים לקטנים ואין בהם משום מוקצה
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 אפשר לקלף בשבת פירות וירקות ולכן אינו נחשב --קולפן קולפן   )עד
כמוקצה ואפילו למחמירים שאומרים שדינו ככלי שמלאכתו 

 .73לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

  כשיש בה מעות אסור לטלטלה כדין בסיס --קופת צדקה קופת צדקה   )עה
ן בה מעות מותר לטלטלה לצורך גופו לדבר האסור ואם אי

  .74או מקומו

 דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס --דיסקים דיסקים //קלטות טייפקלטות טייפ  )עו
כלל בשבת ואם נמצאים במקום שיכולים שאסור בטלטול 

  .75להנזק מותר לטלטלם ברגל

 כגון קליפות של ביצים או גרעינים -קליפות שאינן לאכילה   )עז
חשבים כמוקצה שאינם ראויים לאכילת אדם או בעלי חיים  נ

מחמת גופו ומותר לטלטלם רק  בשינוי כגון על ידי כלי 
  .76)שאין הדרך לנקות השולחן בעזרתו כגון  בסכין(

                                                 
וכיון שאין כאן בורר שהרי הוא מסיר הקליפה שמותרת להוציאה . ט"ו סעיף כ"כ פ"שש   73

ו לשבור בשבת ואמנם עושה זאת על ידי כלי אבל הוא לא יותר חמור מפטיש שהתיר

  . ה לקולפן"אגוזים בעזרתו בשבת וה
כארנק ומותר לטלטלה לצורך  אז דינה ככלי שמלאכתו לאיסור כשהקופה ריקה ממעות   74

היא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטלה בשבת  גופו או מקומו אבל כשיש בה מעות הרי

  .כלל
ה מחמת חסרון שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומיחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצ  75

שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא לטלטלם ' ק ב"ב ס"א במשנ"ח ס"ע ש"שו,כיס

  .ש כאן שיש להם שימוש מיוחד"וכ, ומקצה אותם מדעתו
בהקדמה דבר שאינו כלי ולא מאכל אדם ולא מאכל בהמה כגון  משנה ברורה סימן שח  76

 נקראים זה שלא ראוייםוכל כיוצא ב אבנים וקנים ומעות ועצים וקורות ועפר וחול

, כ טלטול בשינוי כדין טלטול מן הצד לצורך דבר המותר"ומש. מוקצה מחמת גופו

  . ש באחרונים"ועי א סעיף ח"ח סימן שי"ע או"שו. שמותר
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קמח

 לצורך קטן שצריך לחממו מותר --תנור חימום תנור חימום //רדיאטוררדיאטור  )עח
לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה שאין בו 

 .77סכנה והכל חולים אצל צינה

ם בבית ויש חשש פציעה של ילדים  המפוזרי--שברי זכוכית שברי זכוכית   )עט
  .78מותר להרימם בידו ולזרקם לאשפה' קטנים הזוחלים וכד

 כל סוגי השלטים שמקפידים עליהם שלא --שלט רחוק שלט רחוק   )פ
להשתמש בהם בשימושים אחרים דינם כמוקצה מחמת 

 . 79 כללםחסרון כיס ואסור לטלטל

 אם בצרור יש מפתח של הבית --צרור מפתחות עם שלט צרור מפתחות עם שלט   )פא
 אותו בשבת מותר להרים את המפתח שמותר לפתוח

   .80המותר בטלטול ויחד איתו להרים את כל הצרור

אין לטלטל קליפות וגרעינים שאינם  --  וגרעיניםוגרעיניםקליפות קליפות   )פב
ראויים לאכילה  אלא אם נשאר עליהם מעט מהפרי אבל 

 .81מותר להרימם מהשולחן שמאוסים כגרף של רעי

                                                 
י "ד ילק"א סי"ת מנחת שלמה ח"ע בשו"ח וע"ק ל"ב ס"ה ובמשנ"ו ס" רע'ע סי"כתב בשו  77

  .ח"ז ובהערה כ"ח סי"ש
כגון זכוכית , אם נשברו במקום שיכולים להזיק' ו' ח סע"ש' ח סי"ע או"בשוא " הרמכתב  78

מותר לטלטל השברים כדי לפנותן שלא יוזקו , שנשברה על השלחן או במקום שהולכין

ח כתב שבאיסור מוקצה במקום הסכנה לא החמירו כל כך לכן "י' ע שם סע" וכן בשובהם

  .נו מזיק יכול לבעטו ברגלוכתב שאם אי' ק ל"ב ס"אפשר להקל ולהרימו ובמשנ
 .כיון שמקפדים עליו ומיחדים לו תשמיש קבוע ולכן נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס   79
 יז כשאינו מטלטל את המורצה ק"סב סימן שט "כיון שזהו טלטול מהצד שמותר משנ   80

ר לטלטלו ויש לומר גם תוכונתו גם כן בשביל שהוא צריך להיתר מו להדיא רק עם ההיתר

ן ויש צורך בשולחן טלטלו לצורך מקומו של החפץ יהיה מותר כגון שמונח על השולחכשמ

 .לאכילה מותר לטלטלו מן הצד
  .שנה ובמקורות שם' ועמ שכו' י עמ"עיין בילקו   81
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קמט

ת  שמחוברת לחשמל מערב שבת מותר--שמיכה חשמלית שמיכה חשמלית   )פג
  .82להתכסות בה בשבת אפילו בזמן שהיא פועלת

 כל סוגי תבניות האפייה אפילו העשויות --תבניות אפיה תבניות אפיה   )פד
כשהן ריקות נחשבות למוקצה ככלי , לשימוש חד פעמי
מותר לטלטלם לצורך שימוש בהם או ושמלאכתו לאיסור 

כשצריך את המקום שהם נמצאים אבל אם יש בהם מאכלים 
 .83מותר לטלטלם) לאכילהואפילו שאריות הראויים (

 תיק המיועד לנשיאה של חפצים שנחשבים --תיק נשיאה תיק נשיאה   )פה
למוקצה אין להרים או לטלטל אותו בשבת אבל מותר 

 .84להוציא ממנו חפץ המותר בטלטול כגון סידור תפילה

 לצורך קטן שצריך לחממו מותר --תנור חימום או רדיאטור תנור חימום או רדיאטור   ))פופו
שאין בו לטלטלו כדין שאר איסורי דרבנן המותרים לחולה 

  . 85סכנה והכל חולים אצל צינה

                                                 
כיון שראויה להתכסות בה גם בלא חום ' סימן נ' ח ג"א או"ת אגרות משה ח"שו  82

י שמלאכתה גם להיתר שמותר לטלטל היא כל, העלעקטרי כשאין צריכין לחום גדול

פ שיש בשמיכה "ח סימן לח אע"ז או"ח א"ת יבי"שו, אפילו להצניעו שלא יגנב ולא ישבר

מותר להשתמש ' ה סימן כ"ת יחוה דעת ח"שו, אין בטלטולה משום מוקצה, כח החשמל

  .בשבת בשמיכה חשמלית כשהיא מחוברת לזרם החשמל מערב שבת
אפייה שהן מלאכות האסורות בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו כיון שנועדו לבישול ו   83

ון שאריות מאכל גול כמקומו או שיש בהם דבר המותר בטלטלאיסור אבל לצורך גופו ו

 .מותר לטלטם אגב ההיתר
כיון שהוא נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור אבל אם יש בפנים חפצים שמותרים בטלטול    84

 . ממנו שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומוכגון סידור או ברכון מותר להוציא
ח "י ש" ילק,ד"א סי"ת מנחת שלמה ח"ע בשו" וע,ח"ק ל"ב ס" ובמשנ,ה"ו ס"ע רע"שו  85

  .ח"ז ובהערה כ"סי
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קנ

 מוקצה מחמת חסרון כיס --מקרר  מקרר  , , מכונת כביסהמכונת כביסה, , תנורתנור  )פז
ולכן אם נפל חפץ מתחת לתנור אין להזיז התנור כדי 

  .86להוציאו

יקרים הם מותר לטלטלם בשבת אפילו אם   --תכשיטים תכשיטים   )פח
מאוד אבל אם הם תכשיטים המיועדים למכירה אין לטלטלם 

 . 87ן כיסכדין מוקצה מחמת חסרו

 מוקצה ם וכן ציורי קיר שתלויים לקישוט אינ--תמונת קיר  תמונת קיר    )פט
ואפילו אם נפלו בשבת מותר להחזירן למקומן אבל כשנפל 

  .88המסמר אין להחזיר המסמר לקיר משום בונה

 כל סוגי  תלושי קניה נחשבים למוקצה מחמת --תלושי קניה תלושי קניה   )צ
חסרון כיס אבל אם פג תוקף הקניה הרי הן כמוקצה מחמת 

  .89פו ואסורים בטלטולגו

                                                 
משנה ברורה , כיון שמלאכתו לאיסור ובפרט שמייחדים לו מקום קבע ותשמיש מיוחד  86

ממקומה כדי שלא תפסד  ונהוכיון שבימות החול אין מזיזים את המכ' ק ח"סימן שח ס

  .ותתקלקל ממילא הוא בכלל מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלה
ה כלים המיוחדים לסחורה ומקפיד עליהם מגן "א וה"ח ס"ח סימן ש"שולחן ערוך או  87

' ב וסי"י ס"ש' סי, אבל אם אינו מקפיד עליו שרי כתב' ק ג"ח סימן שח ס"אברהם או

ובדבר שאין דמיו יקרים אם נתנן לאוצר אסור משנה '  אסוט דבכל דבר שדמיו יקרים"רנ

ומקפיד עליהם שלא להשתמש בהם כדי שלא יתקלקלו אבל אם ' ק ז"ח ס"ברורה סימן ש

  .כ שרי לטלטל"אינו מקפיד עליהם אף שהם מיוחדים לסחורה ונתנם באוצר ג
, לנוי דרך קבעדבר התלוי על הקיר . ג"א אות י"סימן כ' ח ה"ת אגרות משה חלק או"שו  88

שתלייתן שם הוא , אינם מוקצה בשביל זה, שעון או תמונות שקבעו להם מקום בקיר כגון

ב כתב "כ סכ"ובשמירת שבת כהלכתה פ. ט"ח סימן ל"או' חלק ז א"ת יבי"וכן בשו. לנוי

ח "ב ש"שאם מקפיד עליו ומיחד לו מקום דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס כנכתב במשנ

  .א"ע יוסף שליט"כ בהליכות עולם לגר"וכ, ה התיר"תס’ א עמ"חא וילקוט יוסף "ס
שאסור  קים אבל כשפג תוקפו הרי הוא ככלי שאין בו שימוש'כשיש בו שווי דינו כפנקסי צ   89

 .בטלטול
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קנא

  

  מילה רכה תשבר גרם

רבי אריה לוין היה מלווה את האסירים בבית הכלא ומלמדם אורחות חיים 

  ודרך מוסר רבים של האסירים קראו לו 

  ל  היה בבית הכלא עם האסירים "באחת השבתות שהצדיק רבי אריה לוין זצ

  .ני לא מעשן בשבתתדע לך שבזכותך ארבי ,  ניגש אליו אחד האסירים ואמר לו

  ?  שאל אותו רבי אריה לוין   כיצד בזכותי

אמר לו האסיר  בשבת שעברה שהגעת לבקר אותנו ראיתי אותך מתקרב 

ובאותה עת  עישנתי סיגריה  אבל כשהבחנת בי הסתרתי את הסיגריה מאחרי 

ובירכת אותי  בשבת שלום  ולחצת את ידי  מבלי שתדע שידי השנייה , גבי

וככל שלחצת את ידי בחמימות ובאהבה , י יש סגריה בוערתשמאחורי גב

כיצד ,  הרגשתי איך הסיגריה צורבת לי את כל האצבעות  ומצפוני לא הניחני

  אומר  שבת שלום ובידי השניה   מעשן בשבת   , אני לוחץ יד לרב

לכן  מיד לאחר שהרב הלך חשבתי בעצמי ונשבעתי שאני לא  אהיה מעשן 

  לעולם בשבת

ה בזכותך כבוד הרב שלחצת לי את היד  ואמרת לי שבת שלום  וכל ז

  ... בנעימות
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קנב

  צעצועיםצעצועים

כל הצעצועים והמשחקים המוזכרים כאן דינם נזכר לגבי 
, היתר טלטול משחקים לגבי ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך

אך כשהגיעו לגיל חינוך יש להמנע ממשחק משום חשש 
כל . 1ים להזהרש לגדולים יותר שצריכ"ביטול תורה וכ

יש לבחון לאיזה , צעצוע או חפץ שאנו רוצים לטלטלו בשבת
מוקצה הוא שייך ואם הוא מוקצה מחמת גופו או מוקצה 

  . אין לטלטלו בידו כלל, מחמת מחסרון כיס

 אין ליתן ביד הקטנים צעצועים --צעצועים משמיעים קול צעצועים משמיעים קול   )א
משחקים שיש בהם אורות או : האסורים במשחק בשבת כגון

 .2עים קול נגינההמשמ

 שדינם כמוקצה מחמת חסרון כיס המפוזרים --צעצועים צעצועים   )ב
ורוצים שהבית יהיה מסודר לכבוד שבת מותר , בבית

  .3למקום אחר, י מטאטא"לטלטלם ברגלו או ע

                                                 
ה "ח סמ"ש 'ע סי"יש מחלוקת בין האחרונים אם לדמות דין צעצועים לכדור וכתב בשו   1

ג עובדיה "ובהליכות עולם לרה,  לשאר צעצועיםה"שכדור מוקצה ואין לשחק בו בשבת ה

כתב שמותר לגדול ליתן לקטן לשחק בצעצועים המיוחדים ' ר' ב עמ"א ח"יוסף שליט

ב קטנים עד גיל ברמצוה אפשר "א פי"א ח"ע במנח"וע. לקטנים ואין בהם משום מוקצה

יכולים להקל כיון  א"וההולכים כרמ. להקל להם לשחק במשחקים ולטלטלם בשבת

  .ב"ש במשנ"ה התיר לשחק בכדור והוא הדין לשאר צעצועים ועיי"ח סמ"א בש"שהרמ
ואפילו דבר שאין בו איסור אלא משום ' ק ג"א ס"מ', ק ג"ב ס"א במשנ"ג ברמ"סימן שמ   2

  .בל תשקצו אסור ליתן לידו
ב " טלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור מותר ובמשנ'ע סי"ח כתב הכתב בשו"א ס"שי   3

ואין דרך לטלטל צעצועים , כתב שאינו נוגע בידו כי אם בגופו או בשאר אבריו'  לק"ס

ב "א פכ"ד ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח"ק כ"א ס"א שי"ברגליו וניכר השינוי בגופו מ

  .ד"פל
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קנג

 הקטנים מגיל חינוך במקומות שיש עירוב אפשר --אופניים אופניים   )ג
להקל להם לרכב על אופניים של ילדים קטנים כגון שקבועים 

 . 4לגלי עזרבהם ג

וכן שאר מכשירי כושר ואימון הגוף אין  --  אופני כושראופני כושר  )ד
להשתמש בהם בשבת כדי להזיע אבל מותר להשתמש בהם 

 .5לשם התרעננות קלה או הרפיה קלה של השרירים

 דינו ככלי שמלאכתו --אקדח המרעיש ומוציא ניצוצות אש אקדח המרעיש ומוציא ניצוצות אש   )ה
 .6שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, לאיסור

יש , פ שמותר לשחק באקדח מים בשבת" אע--אקדח מים אקדח מים   )ו
להמנע מלשחק באקדח מים כיוון שבדרך כלל  הוא מביא 

או , שריית בגד במים: לידי איסורים אחרים בשבת כגון
 .7'השקאה וכד

                                                 
עיין , מעיקר הדין לא אסרו אופניים אלא משום גזרה שמא יתקן ויסדר אותם בשבת   4

ת ציץ "כ בשו"וכ, ז"ו סט"ת באר משה ח"כ בשו"וכ, א" רמ'ד עמ"בהליכות עולם ח

ת משנה הלכות "כ בשו"וכ, ט"ח סי"ג או"ת ישכיל עבדי ח"כ בשו"וכ, ל"ז ס"אליעזר ח

, ז שרק אופניים המיועדות לקטן מותר"ו סט"ת באר משה ח"וכן כתב בשו. א"ז סע"ח

נים תלת אופן ג שאופ"ב ש"ב פמ"אור לציון ח, ז"ז סי"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט

אין  לקטנים ואין חשש שילד קטן יסדר ויתקןשניכר ששיך למשחק וכל  לקטנים מותר

  .סיבה לגזור ולאסור
  .רנח' ב עמ"אור לציון ח   5
ועיין , א מדרבנן וכן השמעת קול אסורה בשבת"א שניצוצות אסורים מדאורייתא וי"י   6

  .ד"ז סי"בשמירת שבת כהלכתה פט
זהר לבל יקים במים דרכם להרטיב בגדיהם וסביבתם לכן יש להכיון שילדים המשח   7

  .יכשלו באיסורים שונים



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנד

אין לנגן באקורדיון אפילו שנועד למשחק   --אקורדיון משחק אקורדיון משחק   )ז
 . 8משמיע קול שכיון

למשחק מלפני שבת המוכן ול יבש פ שח"אע - ארגז חולארגז חול  )ח
א בטלטול מכל מקום אסור לחפור בארגז חול וכן למותר 

 .9לשפוך מים לתוכו

אינן פועלות על סוללות ואינן  ש--בובות ללא סוללות בובות ללא סוללות   )ט
אינן מוקצה  ומותרות בטלטול כדין שאר , משמיעות קול
 .צעצועי ילדים

 יש לנתק הסוללות לפני שבת ואז יהיה --בובות עם סוללות בובות עם סוללות   )י
 כן דינם ככלי שמלאכתו לאיסור מותר לשחק בהם שאם לא

 .10שמותר לטלטלו רק לצורך גופו או מקומו

ויש ,  יש האוסרים לנפח בלון בשבת--) ) ניפוחניפוח((בלון בלון   )יא
, כאשר ניפחו את הבלון כבר פעם אחת, המתירים לנפחו

 .11אבל בכל מקרה יש להקפיד שלא לקושרו

                                                 
בשבת יש איסור לנגן בכלי ניגנה וגם כלי משחק שמנגנים יש איסור ולכן אין לנגן בכל כלי    8

 .נגינה שמשמיע קול ורק אם הוא מקולקל וכבר אינו משמיע קול מותר במשחק
כל , ה בטל אגב עפר הבית"ביאור הלכה ד, ג"ב קמ"משנח ב"ח סל"ש 'ע סי"עיין בשו   9

ו "באר משה ח ת"כ בשו"שיחד לו מקום והוכנס לשם כך לא הוי מוקצה מחמת גופו וכ

  .ע באורחות שבת עמוד תצד"ח ע"ט סע"ת שבט הלוי ח"כ בשו"וכ, א"סל
לות סול אבל כשיש של חילול שבת על ידי הפעלת הצעצוע כשהסוללות מנותקות אין חשש   10

הצעצוע נחשב כמחובר לחשמל ולכן יש חשש שיפעל לכן יש לנתק את כל מגעי החשמל וכן 

  .הוצאת הסוללות על מנת שלא ידלק אפילו באקראי
, ח"ז ס"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט, ו כתב להתיר"ג ח"באר משה סכ ת"כ בשו"וכ   11

ת שבט "ובשו, ש בהערה"ו כתב להקל ועיי"ד סט"עיין עוד בהערה וילקוט יוסף סימן שי

ת אור לציון "כ בשו"ל וכ"ו ס"וכן במנחת יצחק ח ח כתב לאסור לנפח בלון"ט סע"הלוי ח

  .ז וצריך להיזהר מקשר של קיימא"ק ס"ת חלקת יעקב ס"כ לאסור בשו"וכ, ב"ח



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנה

 מותר לשחק בהם ויש --בלון גומי בצורות בעל חיים בלון גומי בצורות בעל חיים   )יב
 .12בשבת לקטניםמתירים לנפחם 

 מוקצה מחמת גופו ואין לטלטלו כלל ואם --בלון שהתפוצץ בלון שהתפוצץ   )יג
יש חשש שהתינוקות ינזקו בשיירי הבלון אפשר להרימו 

 .13ולזורקו לאשפה

 ילדים המשחקים במים וסבון ומנפחים  בלוני --בלוני סבון בלוני סבון   )יד
 .14סבון עם מים בשבת יש להם על מי לסמוך

רשרת בלונים  אין לקשור בש--בלונים הקשורים בשרשרת בלונים הקשורים בשרשרת   )טו
אבל כשיש בלונים שקשורים בשרשרת או ליופי למשחק 

מותרים בטלטול ובמשחק אפילו אם אחד הבלונים  
 . 15התפוצץ

 אסור לנפח בשבת אוהל או בית  המתנפח  --בנין מתנפח בנין מתנפח   )טז
ואפילו אלו שמתנפחים על ידי משיכת חוט יש בכך איסור 
הקמת אוהל ועוד אבל כשהיה מנופח לפני שבת מותר 

 . 16שחק בתוכול

                                                 
  .ג"ו סימן כ"באר משה ח ת"כ בשו"וכ', ז אות ג"סמ' מ ב"ת אגרות משה חו"בשו   12
  .  כלי משחק ודינו כשברי הכליםכיון שכבר אינו   13
שמעיקר הדין אין כאן איסור של נולד או בורא שהרי הבלון לא מתקיים ומתנדף ועיין    14

 ,ד"סי' ת גינת ורדים כלל ג"ובשו, כ שם בהערה"ומש, ל"ז ס"בשמירת שבת כהלכתה פט

ן שאין הבועות והקצף מתקיימים לכ ובפרט, אות חח סימן כח "או חלק ד א"ת יבי"שו

  .ד להקל בכך לקטנים"נראה לענ
בלון הוי כלי למשחק ככדור ושקשורים ביחד בסרט יותר קל מכדור כיון שהוי כלי משחק    15

בלון שהתפוצץ משום שזהו רק טלטול מהצד של  ומה שכתבנו שמותר בטלטול אפילו שיש

 .הבלון הקרוע ואין כאן טלטול בגופו
 .בת כמובא בהמשך בהלכות עשיית אוהלכל פעולה שגורמת להקמת אוהל אסורה בש   16



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנו

 וכן פטמת תינוק או מוצץ חדש שעדיין --בקבוק תינוק חדש בקבוק תינוק חדש   )יז
לא עברו הרתחה ואינם ראויים לתינוקות דינם כמוקצה 

 .17מחמת גופו ואין לטלטלם כלל

 אסור לשחק בפלסטלינה  או בר --")  ")  פלסטלינהפלסטלינה("("בצק בצק --ברבר  )יח
 .18  ככלי שמלאכתו לאיסוראו גבסבצק וכן לא בחימר 

ותר לטלטלה בשבת כשמנופחת  מ--בריכת גומי בית בריכת גומי בית   )יט
להניח לילדים הלבושים בבגד ים להכנס בה ולכתחילה אין 

 .19כשנמצאת בבית ואין  חשש השקאהאפילו בשבת 

 מותר לשחק --") ") גוגואיםגוגואים("("גולות משחק וכן גלעיני משמש גולות משחק וכן גלעיני משמש   )כ
 .20אך לא בעפר' או בקרקע מרוצפת וכד, ג שטיח "בהם ע

 . 21ו בשבת משחק גומי דביק מותר לשחק ב--גומי נדבק גומי נדבק   )כא

                                                 
שאינו ראוי ליתן לתינוקות כיון שלא הורתח אך כשרוצה להשתמש בו כפי שהוא אין דינו    17

  .כמוקצה ומותר בטלטול
שבט  ת"כ בשו"וכ, ד"ה סי"שלמי יהודה פ, ו"ק מ"ב ס"א במשנ"ד סי" שי'ע סי"כתב בשו   18

  .ד"ו ל"באר משה ח ת" בשוכ"וכ, ג"ז סי"כ ט"ועיין בשש, ח"ט סע"הלוי ח
ג כיון שהילדים אינם שוחים בה אלא רק "ב סק"ב משנ"ט ס" של'ע סי"כתב בשו   19

ולא שייכת בהם הגזרה שמא יעשה בה חבית .משחקים במים ויש מקילים לנפחה בשבת

ולעניין .משום שהבריכת גומי בבית או בחצר' ה טלטול וכד"של שייטין או שמא יוציא לר

ד מותר משום שלא מקפיד על "פ שנלע"תר לקטנים לרחוץ איתו בברכה אעבגד ים אם מו

ש "מימיו והדרך לשרות בגדים במים ואין חשש שמא יסחטו כי אין סוחטים בגדים וכ

מ יש להחמיר ולהתיר רק בבגדי נילון "בבגדי ניילון אין סחיטה שאינו סופג המים ומ

פם משום חשש איסור שאין בהם חשש כיבוס שנרטבים במים אלא רק כשמשפש

  .'הערה ו' י' ב עמ/כ בילקוט יוסף ד"מש ע"דאורייתא וע
ח "ט סע"שבט הלוי ח ת"כ בשו"וכ' ק כ"ב ס"ה משנ"ח ס" של'ע סי"עיין מה שכתב בשו   20

ד "ה שמא ישווה גומות כחול הליכות עולם ח"ז ס"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט

  .כתב לשחק בגולות מותר בקרקע מרוצפת. א"רמ
 .ונועד להסרה לכן אין כאן חשש של הדבקה שאסורה בשבת כיון שההדבקה שלו רגעית   21



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנז

 מותר לילדים לקפץ ולשחק בחבל --' ' חבל קפיצה וכדחבל קפיצה וכד//גומיגומי  )כב
 .22שהרי בשבילם זהו תענוג' קפיצה וכד

 מותר לילדים לשחק בשבת בגלגליות וכן בשאר --גלגליות גלגליות   )כג
 .23סוגי משחקים על גלגלים במקומות שיש עירוב

 מותר לשחק בגלגל ים מנופח וראוי להחמיר ולא --ים ים --גלגלגלגל  )כד
 .24ראשונהלנפחו בשבת בפעם ה

 מוקצה ככלי שמלאכתו לאיסור שהרי אסור לשחות --גלשן גלשן   )כה
 .25בים ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו

  אסור בטלטול כדין מוקצה מחמת גופו  כיון --דבק נוזלידבק נוזלי  )כו
 .26שאינו ראוי לשום מלאכה בשבת

 .27 מותר במשחק בדומינו ככלי שמלאכתו להיתר--דומינו דומינו   )כז

 .28ם  מותר לשחק במשחק הדוקי--דוקים דוקים   )כח

                                                 
ב בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם מותר להם לרוץ ולקפץ "א ס" ש'ע סי"כתב בשו  22

  .ג"ו ל"באר משה ח ת"בשו כ"וכ
  . ר"ב משום שמא יטלטלם ברה"ש' ב עמ"ת אור לציון ח"כ בשו"כ  23
שכתב , ז"א ס" קמ’ה עמ/ז עיין עוד בילקוט יוסף חלק ד"ת כהלכתה פטועיין בשמירת שב  24

ל כתב "ו ס"ת מנחת יצחק ח"ובשו, שמותר לנפחו במקום הצורך אפילו במשאבה ידנית

  .ב"ת אור לציון ח"כ בשו"לאסור וכן פסק וכ
  .כדין שאר מכשירי שחיה וצלילה האסורים בשבת  25
   .כ בספר קצות השבת"מוקצה מחמת גופו וכאינו כלי ולא יחדוהו מערב שבת לכן כ  26
  .ד וכתב שם שיש להיזהר מבורר"ז סל"כ פט"שש, ז"ב סכ"ת באר משה ח"כ בשו"וכ  27
 .אין כאן חשש בורר כיון שרק מסיר את המונע להגיע אל הצבע המבוקש   28



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנח

 מעיקר הדין מותר לקטנים לשחק --בש בש --שששש, , שחמטשחמט,,דמקהדמקה  )כט
משחק הדמקה או שחמט אך מטעם חינוך יש להרגילם שלא 

 .29ישחקו במשחקים כאלו בשבת

שמופעל על ידי סוללות  אין " הגה" משחק --הגה עם סוללות הגה עם סוללות   )ל
 . 30לשחק בו בשבת

 כשאין בו סוללות אבל משמיע קול על ידי --הגה עם צפצפה הגה עם צפצפה   )לא
ר להשתמש בו בשבת אבל תינוק שבוכה הצפצפה אסו

 . 31מותר להביא לו את ההגה כדי להשתיקו

 יש לפרק מלפני שבת את חלקי --  ''הליכון עם מנורות וכדהליכון עם מנורות וכד  )לב
המוקצה שנמצאים עליו או לפחות לבטל את פעולת 

 .32הסוללות ואז מותר לילד להשתמש בו בשבת

י מתיחת חוט הכרוך " שע--הליקופטר מכאני ולא חשמלי הליקופטר מכאני ולא חשמלי   )לג
מתעופף מותר לשחק בו בבית ובמקומות שיש סביבו 
  .33עירוב

                                                 
ט "שבט הלוי ח ת"ובשו, ז"ב סכ"באר משה ח ת"ח וכן בשו"א סק"ח במ"ע בסימן של"שו  29

 ת"בשו וכתב, ג"ג סל"מנחת יצחק ח, ד"סל, ז"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט, ח"ע

ב כיון שמרגילם בביטול תורה ובמושב ליצים לכן משום חינוך "ח סקס"חלקת יעקב או

כדאי למנוע בעדם משחקים כמין אלו ולגדולים יש להחמיר ולא לשחק בהם בשבת משום 

  .ביטול תורה
 . טלטלו לצורך גופו ומקומוומותר ל כלי שמלאכתו לאיסור   30
 . א"ח ס"פיסקי תשובות סימן של' ז הערה ח"כ פט"ז שש"כ' ו סי"ת באר משה ח"שו   31
כדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו ומקומו ויש להזהר שמא יפעיל את   32

  .המנורות בשבת לכן לכתחילה יש לפרק הסוללות
  .א"ר ד" ברהאו טילטולות "שו מרהשלא יהא חשש של הוצא  33



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קנט

אסור   --  י חיבורם בחוזקהי חיבורם בחוזקה""מכוניות עמכוניות ע//הרכבת מטוסיםהרכבת מטוסים  )לד
להרכיב מטוסי פלסטיק או מכוניות ואוניות וכדומה משום 
בונה כיון שרגילים לבנותם לימים רבים והם תקועים בחוזקה 

  .34וכשנבנו לפני שבת מותר לשחק בהם כשאין בהם סוללות

, בשבת" סברס" מותר לשחק ולהרכיב ב--ס ס הרכבת סברהרכבת סבר  )לה
 .35כדין לגו

 משחקי קלפים שיש להתאים חצי קלף --הרכבת קלפים הרכבת קלפים   )לו
 .36מותר לשחק בהם בשבת' לחצי אחר וכד

 איננה מוקצה ומותר להשתמש בה בשבת --  זכוכית מגדלתזכוכית מגדלת  )לז
  . 37כדי לראות חפצים שונים בהגדלה

 אין להניח לילדים לשחק בחול בשבת וכן --    שבחצר  שבחצרחולחול  )לח
לא לחפור גומות ולא להרים חול בידיים משום שנחשב 

 .38למוקצה מחמת גופו

                                                 
  .'ז כ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט, ו"ג ס"באור הלכה שי, ו"ג ס" שי'ע סי"עיין בשו  34
ודינו יותר קל מלגו שבסברס אין תוקע בחוזק אלא הוא מורכב באופן של הכנסה ללא  35

  .תקיעה ולכן אפשר להקל בו יותר גם למחמירים בלגו כאן יורו שמותר
 חלק שני ספר חיי אדםדיבוק או חיבור אין בו משום כתיבה כל קירוב חלק אל חלק ללא   36

י מחט "ל דיחברם ע"ונ. אסור לחבר אותיות של כסף לפרוכת וכיוצא בו'  אות וכלל לז

וגם זה יעשה ביד . שהרי יפול, דלא יתקיים, דאז לא הוי חיבור, דרך שני נקבים לבד

   .ג"ו סי"עיין באורחות שבת פט ,שמאל
, פ שאפשר להדליק אש מכל מקום רוב תשמישו להיתר"ואע, ו להיתרהוי כלי שמלאכת  37

שמיוחד לדבר ' ק י"ח ס"ב ש"וכתב במשנ. שמיוחד לדבר שאסור בשבת' ק ה"ח ס"א ש"מ

כ אבל זכוכית מגדלת עיקרה ורוב תשמישה לקריאה ולמלאכה "עת "שושאסור בשבת לע

  .המותרת
כגון  .אין בו משום עשיית גומאשהוקצה לשם משחק מותר בטלטול כ אבל אם החול   38

   .ק קמג"משנה ברורה סימן שח סע "ע שהניחו אותו בבית או בארגז חול לשם משחק
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קס

 אין לשחק בה שבת ככלי שמלאכתו - חותמת ילדיםחותמת ילדים  )לט
לאיסור ומותר לטלטלה לצורך גופו או מקומו כגון שצריך 

  .39'לסדר החדר וכד

 חלקי בובה שהתפרקו אסור --חלקי בובה שהתפרקו חלקי בובה שהתפרקו   )מ
מי השבוע לטלטלם ולהחזירם למקומם אבל אם במשך י

 . 40פירוק והרכבה אפשר להקל ולהחזירםבמשחקים בה 

 מותר לשחק במשחק חמש אבנים בשבת אם  --  חמש אבניםחמש אבנים  )מא
אין , האבנים היו מוכנות מבעוד יום אבל אם אבדה אבן

  .41להשלימה באבן אחרת שאינה מוכנה לכך

ה בשבת  ב אינה מוקצה ומותר לשחק--  חשבונית חרוזיםחשבונית חרוזים  )מב
חרוזים ואין כאן חשש משום וכשהתפרקה מותר לאסוף ה

  .42מעמר

שאין בו מנוע ואינו פועל על ידי סוללות אלא   --טיסן ידני טיסן ידני   )מג
  .43רק באופן ידני מותר לשחק בו במקומות שיש עירוב

 שאינו פועל על חשמל או סוללות דינו כזכוכית --  טלסקופטלסקופ  )מד
  .44מגדלת ומותר בשבת

                                                 
ה "פכ כ"ועיין בשש, ד"מ ס"שהרי משמש לכתיבה שאסורה בשבת שולחן ערוך סימן ש  39

  .ואינה נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס כיון שאין מקפידים עליה ונועדה למשחק
ואם  תפרקו בשבת ואינם ראויים למלאכה וכן כשיש חשש שמא יחזיר ויתקעכלים שהי   40

  . הדרך להחזיר ולפרק בימי השבוע אפשר לטלטלו בשבת
ג והוא הדין "ב ע"ב משנ"ג סכ"ב ש"ח סכ"ש 'ע סי"א כתב בשו"ז סי"כ פט"ועיין בשש  41

  .ג עפר"שמותר לשחק בהם בשבת בקרקע מרוצפת ולא ע) גוגאים(לגלעיני משמש 
מלאכתה לאיסור שמותר לספור בשבת לכן אינה מוקצה וכן אם התפרקה  כיון שחשבונית  42

  .ב"רצ' ד עמ"החרוזים עיין הלכות עולם ח מותר לאסוף
  .הרביםת "שודווקא במקומות שיש עירוב משום חשש הוצאה לר  43
  .ד"ב קס"ו במשנ"א ע"מע ב"סעיף נ ועח " ש'ע סי"כתב בשו  44



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קסא

 מותר לשחק במשחק הטריויה אבל יש להזהר --טריויה טריויה   )מה
 . 45ום או לסמן נקודותשלא לרש

 מותר לקפץ עליו בשבת כדין - טרמפולינה או מזרון קפיץטרמפולינה או מזרון קפיץ  )מו
  .46חבל קפיצה כנזכר לעיל

ויש להזהר ,  כשאינו חשמלי מותר במשחק בשבת--יו יו   --  יויו  )מז
  .47שלא להתיר הקשרים שנקשרו בשעת משחק

 הנועד לספרים שמותרים בקריאה בשבת  --ילקוט בית ספר ילקוט בית ספר   )מח
ותר מכלי הכתיבה מותר ובדרך כלל הספרים חשובים י

לטלטלו בשבת כשיש בו ספרי לימוד ומחברות לימוד 
אבל אם הוא מכיל מחשבון או צבעים יקרים וכן , כתובות

  .48אין לטלטלו', מחברות ריקות וכד

 אין לשחק בהם בשבת דינם --קטנים קטנים //כדורים גדוליםכדורים גדולים  )מט
ויש שכתבו להקל לקטנים שלא הגיעו , כמוקצה מחמת גופו

 . 49זהירם שלא ישחקו על הדשאלחינוך ויש לה

 אסור במשחק ודינו כמוקצה מחמת -- אויר  אויר שיצא ממנושיצא ממנוכדור כדור   )נ
  .50גופו שאין לטלטלו כלל

                                                 
ות וכאן יש להזהר שלא לסמן את הנקודות אבל אפשר לחלק משחק של שאלות ותשוב   45

המוכנים מלפני שבת על מנת שיוכלו לעקוב אחר הנקודות  לעונים נכון פיסת נייר או קלף

 .מבלי לטעות אבל לא לסמן על ידי כלי כתיבה למינהם
  .'ק ה"ב ס"ב משנ"א ס"ש 'ע סי"שקפיצה לשם תענוג מותרת בשבת כתב בשו  46
 להקשר קשר של קיימא או מעשה אומן שאסור להתירו וכיון שהמשחק אינו כיון שיכול  47

  .ם הווי ליה כמתקן כלי שאסור בשבתתקין שיש קשרי
  .ט"י ס"ש 'ע סי"כדין בסיס לדבר האסור כתב בשו  48
ה ואם נתפזרו בבית עשרות כדורי משחק קטנים מותר "ח סמ" ש'ע סי"כתב בשו  49

  .ח"ו סימן צ"ג באר משה ח"ז ס"ול סימן שללטאטאם במטאטא לעבר מקומם כדין ח
  . משום שאינו ראוי למשחק ואין שם כלי עליו לכן דינו כמוקצה מחמת גופו  50
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קסב

 וכן בובות שלג אין לבנותם בשבת ויש להם --כדורי שלג כדורי שלג   )נא
 .51דין של מוקצה

 כלים הנועדו למשחק חפירה של הילדים בחול --כלי חפירה כלי חפירה   )נב
ר ומותר אסורים בטלטול כמוקצה ככלי שמלאכתו לאיסו

 .52לשחק בהם בבית באופן המותר ללא חול

  מסננת כף ודלי של חול אסורים --כלי משחק בחול כלי משחק בחול   )נג
 . 53במשחק בשבת בחול ודינם ככלי שמלאכתו לאיסור

 העשויים למשחק כגון מצילתיים או תוף --כלי נגינה כלי נגינה   )נד
ושאר צעצועים המשמיעים קול , קסילופון, חצוצרה, אקורדיון

 . 54בתאינם  מותרים במשחק בש

 וכן כל כלי שהיתעקם אסור לישרו --כפית שהתעקמה כפית שהתעקמה   )נה
ולתקנו ואם אינו ראוי לשימוש יש לו דין מוקצה מחמת גופו 

 .55שאסור בטלטול

                                                 
ל "ו ס"כ וח"א ס"באר משה ח ת"כ בשו"ד וכ"ז סמ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט  51

ז לכן כדאי להחמיר ולא לשחק "ב אות ל"ה סימן כ"ח ח"אגרות משה או ת"כ בשו"וכ

  .רי שלג בשבתבכדו
כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן הכלי חפירה נחשבים כך    52

משום שיש איסור לחפור את הקרקע בשבת אפילו שעושה כן לשם משחק ולא לשם 

  .חרישה וזריעה
בחול בשבת משום איסור מגבל ולישה והחול נחשב כמוקצה מחמת גופו אם  אסור לשחק   53

 דו אותו מערב שבת לא ייח
ת אגרות משה "שו, אסור, השמעת קול בכלי שיר סעיף א ח"של' ח סי"ע או"כתב בשו   54

 .אינו נכון שהילדים ישחקו בצעצועים כאלוכתב שח ה סימן כב "חלק או
מעט אסור ' מחט שנתעקמה אפי לענייןק יא "ח סימן שמ ס"מגן אברהם אוכ ב"כש   55

  . ב"ל אות יח ויקה" ליישרה וכן בבאלפושטה
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 מותר --י חום המים י חום המים ""קשים המחליפים צבעים עקשים המחליפים צבעים ע//כוסותכוסות//כפיתכפית  )נו
אבל אין למדוד בהם חום של מים , להשתמש בהם בשבת

 .56חמים

ניה במקומות מסוימים  הנותן הטבות ק--מנוי מנוי \\כרטיס תלמידכרטיס תלמיד  )נז
  .57הרי הוא ככלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו

 כשיש בה עדיין ניקובים דינה כמוקצה --כרטיסית אוטובוסכרטיסית אוטובוס  )נח
וכשאין בה שימוש דינה כמוקצה מחמת , מחמת חסרון כיס

 . 58'גופו וכן הדין בשאר כרטיסי כניסה לאוטובוסים וכד

כאן בנין  מותר לשחק במשחקי הרכבה כגון לגו ואין --לגו לגו   )נט
  .59וסתירה וכן מותר לאספו בשבת למקומו הקבוע

 כל מכשירי כתיבה ומחיקה אפילו --ספוג למחיקה ספוג למחיקה , , לוח וגירלוח וגיר  )ס
שנועדו למחוק או לכתוב דבר זמני דינם ככלי שמלאכתו 

  .60לאיסור ומותר להרימם רק לצורך גופם או מקומם

                                                 
כ "ה מש"ג סמ"ח ח"אגרות משה א ת"בשו ועיין, ז"א סש"משנה הלכות חי ת"כן בשו  56

ו סימן "ת באר משה ח"ד עיין בשו"לעניין משקפי שמש שמשתנה צבען והוא הדין לנד

, לכן מותר, כיון שלא נעשת פעולת צביעה בכפית ואין דבר המתקיים ונעשה מאליו. ו"מ

  .א"ד סל"ץ אליעזר חי"צי ת"בשו ע"עאך מדידה אסורה בשבת ו
כיון שנועד לעסקי מקח וממכר הרי הוא כשאר כלי שמלאכתו לאיסור ויש מקום לומר    57

  . שדינו כמוקצה מחמת גופו כדין מעות
כשיש בה עדיין ניקובים נחשבת ככלי שמלאכתו לאיסור ואפילו למוקצה מחמת חסרון    58

ניירות שאין בהם שימוש ונחשבים כמוקצה כיס ואם אין בה ניקובים הרי היא כשאר 

  מחמת גופו 
 ת"וכן בשו, א"ג סמ"ג פכ"במנוחת אהבה ח, ט"ז סי"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט  59

ח שצידד "ט סע"שבט הלוי ח ת"כ בשו"וכ, ה"ב נ"יחוה דעת ח', אות ד, ט"ז סל"ח א"יבי

  .ז" כא אות"ה סימן כ"ח ח"ע באגרות משה או"וע, ע"להקל לקטנים ונבצ
  . ב שם"ובמשנ' דו ' גמסעיף"ש' ח סי"ע או"שויש איסור לכתוב ולמחוק בשבת   60
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קסד

 אינו מוקצה ומותר להדביק עליו פיסות מגנט --לוח מגנט לוח מגנט   )סא
 . 61ן מותר להסירן מעליורכות וכ

 אפילו אותיות וכן ' מותר להדביק בלוח סקוצ--' ' לוח סקוצלוח סקוצ  )סב
 . 62בשאר משחקי התאמה

 כל סוגי לוחות  הציור בין על ידי חוט או מקל --  לוח ציורלוח ציור  )סג
 .  63סימון אין לשחק בהם בשבת

 כל סוגי המדבקות בין קטנות או גדולות אסורות --מדבקות מדבקות   )סד
איסור ומותר להתבונן בהם בטלטול ודינן ככלי שמלאכתו ל

 . 64'כשיש בהם תמונות וכד

 יש אומרים שמותר --)  )  על כל סוגיו ושמותיועל כל סוגיו ושמותיו((מונפול מונפול   )סה
לקטנים לשחק במשחקים כעין מונפול ויש אוסרים וכדאי 

 .65להימנע מלשחק משחקים אלו בשבת

 מותר לאסוף החרוזים שהתפרקו כדי - מחרוזת שהתפרקהמחרוזת שהתפרקה  )סו
  .66רשרתלהניחם בכלי אבל לא לשזרם מחדש בש

                                                 
  .ג"ט סי"עיין באורחות שבת רס   61
 .ואין כאן חשש של תופר שזוהי דרכו בכך כפי שיבואר בהלכות קורע ותופר   62
 בר שאינו מתקיים על גבי דברדכפי שיבואר בהלכות כותב כל כתיבה אסורה אפילו ב   63

  .נו מתקייםאיש
כיון שנועדות להדבקה שאסורה בשבת לכן נחשבות ככלי שמלאכתו לאיסור ואם יש    64

  . במדבקות כתב אסור לקרוא את הכתוב עליהן
ב וכדאי להחמיר ולאסור כיון שיש חשש שיכתבו נקודות והוי "ז סל"פט כ"ועיין בשש  65

התיר לשחק ' מן קו סי"באר משה ח ת"כ בשו"וכ, איסור ולילדים קטנים אפשר להקל

  .בשטרות כסף מדומה ולא במעות
' ד עמ"ואין כאן חשש מעמר ואינם מוקצה משום שעדיין שם כלי עליהם הליכות עולם ח  66

  .ב"רצ
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קסה

כל סוגי המחזירי אור שאינם פועלים על  - מחזירי אור מחזירי אור   )סז
חשמל מותרים בטלטול ובמשחק ואם התפרקו מאופניים אין 

 .67להחזירם בשבת

 מותר להעיף מטוסי נייר ברשות היחיד בביתו - מטוס ניירמטוס נייר  )סח
אך בחצר יש להימנע משום שמא יצא לרשות הרבים ונמצא 

  .ירוב מותרשהוציא מרשות לרשות ובמקומות שיש ע

 ושאר כלי רכב לקטנים שלא --טרקטור טרקטור , , מכונית בימבהמכונית בימבה  )סט
' פועלים על מנוע אלא מכניים ויש בהם ארבע גלגלים וכד

מותרים בשבת לקטנים במקומות שיש עירוב ולכתחילה יש 
 . 68להוציא הפעמון שלא יבואו לצלצל ולהשמיע קול

 מותר לילדים לשחק בשבת במכונית --מכונית קפיץ מכונית קפיץ   )ע
י קפיץ ואין בזה איסור משום מתקן מנא "הפועלת ע

  .69וכשמשמיעה קול נגינה אסור להפעילה בשבת

,  דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס--טיסן עם שלט טיסן עם שלט //מכוניתמכונית  )עא
לכן יש להיזהר לא לטלטלם כלל ובמקום הצורך יכול 

 .70לטלטלה בשינוי

                                                 
מחזיר אור אינו מוקצה כיון שאינו פועל על סוללות או על חשמל אבל אם התפרק   67

החזירם על ידי מאופניים נחשב כשברי הכלים שמותרים בטלטול שאם יש אפשרות ל

  .הברגה ותיקון אסור לטלטלם
  .לרשותת "שוכדי שלא יכשל בהוצאה מר  68
ז שנחשב כלי אפילו "ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט, ו"ג ח"ת באר משה סכ"כן בשו   69

א כתבו " רמ’ד עמ"והליכות עולם ח, ז" רנ’ב עמ"וכן במנוחת אהבה ח, בשעה שאינו עובד

   .'ב שאלה ג" פרק מת אור לציון"כ בשו"וכ, להתיר
כיון שמקפיד עליה ויש לה יעוד אחד ולרוב שומרים עליה במקום מיוחד לכן הוא מוקצה   70

  .'ק ב"ב ס"א ובמשנ"ח ס"ש, מחמת חסרון כיס
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קסו

אם מקפידים עליו לא להשתמש בו  --   דפים דפיםמכשיר לחירורמכשיר לחירור  )עב
אבל וקצה מחמת חסרון כיס מלדברים אחרים נחשב ל

כשאין הקפדה עליו נחשב ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר 
 .71לטלטלו לצורך גופו או מקומו

מותר לשחק במכתביות שנאספות לשם נוי  --  מכתביות לנוימכתביות לנוי  )עג
 .72ומשחק אבל מכתביות שנועדו למשלוח אסורות

  מותרת במשחק בשבת אך יש להיזהר שלא --מסיכת פוריםמסיכת פורים  )עד
 . 73שונהלהתקינה בפעם הרא

 כלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו רק לצורך --מספריים מספריים   )עה
 .גופו או מקומו

 כלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו כלל רק לצורך --מסרק מסרק   )עו
 .74גופו ומקומו

להבריש שיער בובה לילדה קטנה  מותר --מברשת בובות מברשת בובות   )עז
 . 75לא יתלשו שערותמשתדלת שלשם משחק  באופן כזה ש

                                                 
כיון שלא גזרו על מוקצה לחולה שאין בו סכנה הצריך תרופה זו וכל שכן אניהלציה   71

  .חשש לפיקוח נפששנועדה לטפל בחולי קוצר הנשימה היכול להוות 
מכתביות העשויות לשם משחק ונוי דינם כתמונות אבל כשכותבים בהם או שמיועדים   72

לשליחה דינם ככלי שמלאכתו לאיסור ואם הם יקרים ונשמרים במקום מיוחד עד 

  .שנשלחים נחשבים למוקצה מחמת חסרון כיס שאסור בטלטול
  . עיניים או לחבר לה חוטדינה ככלי לבישה אך יש להיזהר לא לחורר בה חורי  73
  .כיון שאסור להסתרק בשבת  74
שאין איסור לסרק בובה ואין כאן חשש של תלישת שערות האסורה כי אין תולש אחר    75

תולש ובפרט שאין כאן וודאות של תלישת שערות עיין באור לציון חלק ב עמוד רכב 

 בובה שדינו קל יותר ה לעניין סירוק"אורחות שבת עמוד שנא וה לעניין פאה נכרית וכן

  .שאין בו תיקון מנא ונועד לשם משחק ואין כוונה לתלישת שיערות
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קסז

כיון שמיועדות לשחיה ם בשבת  אין לטלטל--מצופי שחייה מצופי שחייה   )עח
  .76כלי שמלאכתו לאיסורנחשבות כ

 מותר לצפות בה -  )צעצוע(מצלמת תמונות מצויירות מצלמת תמונות מצויירות   ))עטעט
י חשמל או סוללות אלא רק "בשבת שאינה מופעלת ע

  .77י קפיץ או גלגל"להחליף תמונות ע

 שילדים עומדים עליו ומקפצים מותר לקפץ עליו - מקל קפיץמקל קפיץ  )פ
  .78בשבת

ר ילדים משחקים איתם אינם מוקצה  כאש- מקלות ארטיקמקלות ארטיק  )פא
נזרקים לפח דינם כמוקצה מחמת גופו ואין להרימם הו

 .79או מהרצפה, מהשולחן

 אין להרימם בשבת ודינם כמוקצה --מקלות וענפים תלושים מקלות וענפים תלושים   )פב
  .80אין לטלטלם כללומחמת גופו 

ולא חשמלית מותר לטלטלה   --משאבת אויר מכאנית משאבת אויר מכאנית   )פג
מש בה לדבר לצורך גופה ומקומה ויש המתירים להישת

  .81המותר

                                                 
  .בשבתוכן לצוף על המים אסור שחיה  שמשום  76
מותר לצפות בתמונות בשבת והכי נמי בנידון דידן שאין כאן פעולת כתיבה או מחיקה   77

  .אלא פעולה מכאנית פשוטה המחליפה את התמונות הנמצאות מול המשקף
  .שמותר לקפוץ לתענוג כדין חבל קפיצה   78
ועיין גם . וכשמשחקים הרי הם ככלי משחק וצעצועים, ככל כלי אחר שאין לו שימוש  79

  .ד"ילכה ה ה"בשלמי יהודה פ
  .ואינם ראויים למאכל ולא חשב להשתמש בו לפני שבת, שאינם כלי  80

כ "ב ס"כתב להתיר חבאר משה  ת"כ בשו"ה וכ"ז ס"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט   81

  .'ועיין לעיל הערה ח, ל כתב להחמיר"ו ס"מנחת יצחק ח
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קסח

 כל המשחקים שנועדו להרכבה --משחקי פאזל והרכבה משחקי פאזל והרכבה   )פד
ופירוק ואינם נשארים לנוי אלא מיד אחר המשחק מפרקים 

 . 82מותרים במשחק בשבת

 יש אומרים שמותר לילדים - טניס שולחןטניס שולחן//משחק מטקותמשחק מטקות  )פה
  .83לשחק בטניס שולחן ויש שכתבו לאסור

עדו להרכבה  משחקי  מילים ואותיות שנו-משחקי אותיות משחקי אותיות   )פו
 .84וללמידה של אותיות מותרים במשחק בשבת

"  כגון לוטו חיות צוללות--משחקי מחשבה או התאמה משחקי מחשבה או התאמה   )פז
 . מותרים במשחק בשבת גם לגדולים' וכד" טאקטיקו"ו

 יש להימנע מלשחק בשבת במשחקי --משחקי נקודות משחקי נקודות   )פח
נקודות וקליעה שנוהגים לרשום התוצאות משום חשש שמא 

 .85יכתוב התוצאות

הסתכל במשקפת מכאנית ללא  מותר ל-   דמויותדמויותמשקפת משקפת   )פט
  .86סוללות שיש בה תמונות שזזות בלחיצה

                                                 
  . ג"ז סכ"כ פט"ז שש"ב סט"ג פכ"א ח"עיין מנוח  82
ז כתב "ב כ"ת באר משה ח"בשו אבל, ו"ז כתב להתיר ס"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פט  83

  .משום הקולות שנשמעים במהלך המשחק, בתקיפות לאסור
יבה אלא רק צירוף של אותיות ללא מסגרת ועושים כן לשם לימוד כיון שאין כאן כת   84

שתמש בו אם מח ה סימן כב ש"ת אגרות משה חלק או"בשוכ "צורת האותיות מותר כש

  .ל מוקצה"ד צורת האותיות אז לא הווכדי ללמ
 שאין אפשרות לאסור לגמרי מכל מקום יש להמנע על מנת לא לבוא לידי חילול פ"אע   85

  .יון שהדרך במשחקים אלו לעקוב אחר התוצאות על ידי כתיבהשבת בשוגג כ
  .פעולה חשמליתכיון שנועד לשם משחק ואין כאן    86
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קסט

 אסורים -ושאר מכשירי שחיה או צלילה ושאר מכשירי שחיה או צלילה , , משקפת יםמשקפת ים  )צ
בשבת משום מוקצה מחמת כלי שמלאכתו לאיסור ומותר 

  .87לטלטלו לצורך גופו ומקומו

 כל סוגי המשרוקיות אסורים בשבת - צפצפהצפצפה//משרוקיתמשרוקית  )צא
משרוקית בשבת ולא לצפצף בצפצפה ולכן אין לשרוק ב

ודינה ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך 
  .88גופו ומקומו

 נדנדה המתנדנדת על ידי מתיחת קפיץ מותר --נדנדה קפיץ נדנדה קפיץ   )צב
 .89הקפיץ ולהתנדנד בנדנדה למתוח

כיון ,  דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס-נייר מעטפה צבעוני נייר מעטפה צבעוני   )צג
  .90 קבועשמקפיד עליו לשמרו ויש לו תשמיש

 הרי הוא שיירי מאכל ו שאין ב--נייר עטיפה של ממתקים נייר עטיפה של ממתקים   )צד
 ראוי לאכילה ולא ואינו,  כליוכמוקצה מחמת גופו שאינ

נייר עטיפה של : כגון( לכלי ו עליוחשבאם  עליהם לכלי ווחשב
  .91ה אינו מוקצ)למשחקשמיוחד קרמבו 

 

                                                 
  .ש"שאין לשחות בשבת משום גזרה ע, ב"ב סק"ב משנ"ט ס"של 'ע סי"כתב בשו  87
' ק א"ח ס"א של"מ, א"ח ס"של 'ע סי"כתב בשוכן , עים קול בשבתיככל הכלים שמשמ  88

  .יםוכן פסקו אחרונ
  .רצט' אורחות שבת עמ   89
  .ח"ט סע"שבט הלוי ח ת"כ בשו"ב וכ"ק ס"ח ס"ב סש"ובמשנ, א"ח ס" ש'ע סי"כתב בשו  90
 מהשולחן ביד אלא בשינוי ואם נישאר בתוכם שיירי מזון להרימם צריך להיזהר ולא לכן   91

  . בדפנותיהםשדבוק המזוןמותר לטלטלם אגב 
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קע

 אין לטלטלן בשבת מהעוגה אלא -נרות של עוגת יום הולדתנרות של עוגת יום הולדת  )צה
חשש מיאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו וכן יש להוצ

בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם שכח להוציאם לפני 
  .92שבת יחתוך העוגה מסביב

וכן ,  הכרוך בחוט מותר לסובב עליו החוט ולמשכו-סביבון סביבון   )צו
 מותר לשחק בו בשבת, י קפיץ או גומי"סביבון המסתובב ע

י שמסתובב " שיש בו מנורות הנדלקות ע--סביבון אורותסביבון אורות  )צז
  .93במהירות אין לשחק בו בשבת 

 כלי שמלאכתו לאיסור שנועדו לעשיית - סוללות מלאותסוללות מלאות  )צח
זרם ולהוליד חשמל שאסור בשבת ומותר לטלטלם כשצריך 

  .94למקומם או גופם

 אין לטלטלם כלל שהם -- ואינן נטענות   ואינן נטענות  נטענותנטענותסוללות סוללות   )צט
אם הם נטענות דינם ככלי שמלאכתו ומוקצה מחמת גופו 

  .95מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומולאיסור ש

 אינן נחשבות מוקצה משום - ''סט חוברות ציורים וכדסט חוברות ציורים וכד  )ק
  .96שאפשר להסתכל בתמונות מבלי לצייר

                                                 
 ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקן דינם כמוקצה מחמת גופו כיון שאינם  92

לכן אין לטלטלם וכן חשש ברירה שמוציא הנרות , לפח ולא משתמשים בהם בשנית

  .הנחשבים לפסולת
  .ככלי שמלאכתו לאיסור שפעולת הסיבוב היא גורמת להדלקת האורות ואסורה בשבת  93
 .ומלאכתם לאיסור כיון שיש עליהם שם כלי   94
נטענות וריקות כיון שאינן ראויות לשימוש הרי הן מוקצה מחמת גופו אבל סוללות שאינן    95

דינן ככלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו , כשהן נטענות כיון שעדיין שם כלי עליהן

 .לצורך גופו או מקומו
  .ח"ט סע"שבט הלוי ח ת"בשו עיין .ו"ז סט"ש 'ע סי"כ בשו"כש  96
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קעא

 אסור לטלטלו ונחשב ככלי שמלאכתו לאיסור --ספר מנגן ספר מנגן   )קא
וכל שכן שאין להביא לילדים קטנים שישחקו בו אבל אם 

מלית מותר א מקולקל ואינו משמיע קול ואין בו פעולה חשוה
 .97לטלטלו ולעיין בו

 אין לשחק או לשוט בשבת בסירת --סירת גומי מתנפחת סירת גומי מתנפחת   )קב
 .98.גומי אפילו שמנופחת כבר לפני שבת ודינה כמוקצה

 כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו רק לצורך - סרגלסרגל  )קג
  .99גופו או מקומו

שות  אין להניח לילדים להעיף עפיפונים בשבת בר- עפיפוןעפיפון  )קד
 ייכשל שלא פשראי  שאחידיות הש וגם לא ברביםרה

 .100באיסור הוצאה מדאורייתא וכשיש עירוב מותר

 של מצלמה דינו כמוקצה ואם פילם כל  -- של מצלמה של מצלמה""פילםפילם""  )קה
 לפתח התמונות שוב  נחשב כמוקצה מחמת חסרון  יש רצון 

  . 101כיס

                                                 
יו נחשב ככלי שמלאכתו גם להיתר ולכן אפשר כיון שראוי לקרוא בו ולעיין בתמונות  97

  . להקל
כיון שיש איסור בשבת לשוט בסירה לכן דינה ככלי שמלאכתו לאיסור אפילו שנעשתה    98

 .לשם משחק מכל מקום מאחר שמשתמשים בה כדי לשוט אסורה בטלטול
  .ז שמדידה אסורה בשבת ורק מדידה של מצוה מותרת"ו ס" ש'ע סי"כתב בשו  99

ספים של ונת "שווכן חשת "שולרת "שולא ימלט מאיסור טלטול והוצאה מרא ש"שא  100

  .ד להחמיר בכך"איסורי תורה הנלווים לכך לכן נלע
כמוקצה מחמת חסרון כיס כיון שעדיין לא פותח ונועד לפיתוח תמונות דינו סרט מצלמה    101

על שמקפידים שלא להשתמש בו בשימוש אחר וכן שומרים אותו במקום שלא יתקלקל 

 .מנת לפתחו שוב
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קעב

 ם נחשבים ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטל--  צבעיםצבעים  )קו
רים נחשבים למוקצה מחמת לצורך גופו או מקומו וצבעים יק

 .102חסרון כיס

 משחקי אותיות על כל סוגיהם כגון שבץ נא  --צירוף אותיות צירוף אותיות   )קז
 .103 מותרים במשחק בשבת'בלנקו וכו

 ללא סוללות מותר לשחק בה בחצר או - צלחת מעופפתצלחת מעופפת  )קח
בבית ובמקומות שיש עירוב בתנאי שאין עליה מנורות 

  .104שדולקים

 גופו כשאין בו  הוי מוקצה מחמת- צעצוע שנשבר בשבתצעצוע שנשבר בשבת  )קט
ים ראויים לשימוש רואין לטלטלו כלל וכשהשב, שימוש

מותר לטלטלם ושברים שנשברו לפני שבת ונועדו למשחק 
  .105מותרים בטלטול

                                                 
ח "ג ש"ה כלי שמלאכתו לאיסור ובסמ"וביאור הלכה ד' ב"ק י"ב ס"שח במשנ 'ע סי"שו  102

כתב אזלינן ביה אחר הרוב וכל שרוב מלאכתו לאיסור נחשב ככלי שמאכתו ' אות ט

  .ב"ה סמ"מנחת יצחק ח ת"כ בשו"וכ', ק י"ב שם ס"וכן במשנ, לאיסור
ני עצמן וכל המעשה הוא קירוב האותיות זה לזה אין בכך כיון שהאותיות כבר כתובות בפ   103

 .איסור כותב וכן ראיתי שכתבו באחרונים עיין בהמשך בהלכות כתיבה בשבת
ולא כמו עפיפון אין כאן חשש של קשירה של חוטים או הוצאה מחוץ לעירוב על ידי כך    104

  .שהוא עף למקום רחוק
ראויה לכסות שאם ' שם בסעיף זע "כתב בשוו "ח ס"כדין שברי הכלים שאין מטלטלים ש   105

וגם כאן כיון שראוי למשחק מותר לטלטלה ואין חשש שמא יתקן מותר לטלטלה , בה כלי

 וכשהשברים במקום שיכולים .ויתקע בילדים קטנים המשחקים בצעצועים שבורים

א כשיש עליו שם כלי יכול "ק ל"ב ס"ומשנ, להזיק מותר לטלטלם ולזרקם לאשפה

  .לטלטלם



  שבת כהלכה 

  מוקצה בצעצועים

  
 

קעג

י מתיחת קפיץ הבנוי בתוכם " הפועלים ע-  צעצועי קפיץצעצועי קפיץ  )קי
ומותרים ' וכשמשחררים אז הם מסתובבים או קופצים וכד

  .106ון או תיפוף ניגבשבת בתנאי שאינם משמיעים קול

, צפצפה, םיפעמון אופני,  כגון תוף- צעצועים המשמעים קולצעצועים המשמעים קול  )קיא
כל צעצוע שמשמיע קול אין לשחק ', כלי נגינה מפלסטיק וכד

 .107ורק התינוקות מותרים בהם, בו בשבת

 אינן מוקצה ומותר לשחק בשבת ודינם - קוביות משחקקוביות משחק  )קיב
  .108ככלי שמלאכתו להיתר

 לשחק בה בשבת ואין  מותר- ))קוביה הונגריתקוביה הונגרית((קובית פלא קובית פלא   )קיג
  .109בה משום צובע או כותב

יש אומרים שאין לעשות '  וכד,כובע,  מטוס- קיפולי ניירקיפולי נייר  )קיד
קיפולי נייר בשבת ויש מתירים רק בניירות רכים ואם עושים 

 .110זאת למשחק חד פעמי אפשר להקל

                                                 
ח משום שיש עליו שם כלי "ו סכ"באר משה ח ת"כ בשו"וכ, א" רמ’ד עמ"הליכות עולם ח   106

אפילו בשעה שאינו פועל ולא כמו שעון כשהפסיק לעבוד אז הוי תיקון כלי ואין לתקנו 

  .בשבת
, ח"ו סכ"באר משה ח ת"בשו ע"וע, אין גזרה שמא יתקן כלי שיר) תינוק(כיון שבילד קטן    107

י "ו ס"משנה הלכות ח ת"ובשו, א" רמ’ד עמ"הליכות עולם ח, ג"ז ס" פטכ"ועיין בשש

הרבה צעצוע שהתינוק ישמיע בו קול אבל באגרות משה  כתב ליתן לקטן שמצטער ובוכה

  .להחמיר כתב' ב אות ז"ה סימן כ"ח ח"או
   .שאין כאן בניה או תקיעה ונעשים לשם בניה ופירוק   108
  .שמותר להרכיבו בשבת הוא הדין לכאן, למ דיני כותב פאז"עיין בסימן ש   109
ד שכתב "ח סימן קל"באר משה ח ת"כ בשו"וכ. ט"ז הי"ן בשמירת שבת כהלכתה פטעיי   110

למשחק חד פעמי אין כאן איסור של  וכשנעשה ב"ו סימן ק"להתיר בנייר רך וכן פסק בח

  .ואין שם כלי עליו כיון שנזרק לאשפה בונה
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קעד

אין ו דינם כמוקצה מחמת חסרון כיס - דיסקיםדיסקים//קלטות טייפקלטות טייפ  )קטו
  .111 כלל בשבתםלטלטל

 חץ שעושה נקב במטרה דינו כלי --טרה טרה קליעה למקליעה למ  )קטז
, שמלאכתו לאיסור ורק לצורך גופו ומקומו מותר לטלטלו

מותר לשחק בו ', גומי דביק וכד', י סקוצ"אבל חץ שנדבק ע
 .112בשבת ויש להיזהר שלא לכתוב נקודות

מותרים במשחק  שנועדו לפירוק והרכבה --קליק קליק \\קליקסקליקס  )קיז
  .   כדין לגובשבת

 כגון צדיקים או מצוות - של קדושהשל קדושהקלפי משחק עם תמונות קלפי משחק עם תמונות   )קיח
  .113מותרים במשחק בשבת' וכד

 הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור שנועד להיות בסיס - קלמרקלמר  )קיט
  .114ודינו כדין ארנק כסף) כלי כתיבה(לדבר האסור 

 משחק רכבת שפועל על ידי סוללות או חשמל -רכבת רכבת   )קכ
הוא אסור במשחק בשבת ואם מקפידים עליו לשמרו כגון ש

 .115ככלי שמלאכתו לאיסוריקר דינו 

                                                 
יחד לו מקום אסור בטלטול והוי כמוקצה מחמת חסרון שכל דבר שאדם מקפיד עליו ומ  111

שמחשש הפסד הוא מקפיד עליהם שלא ' ק ב"ב ס"א במשנ"ח ס"ש 'ע סי"כיס כתב בשו

  .ש כאן שיש להם שימוש מיוחד בלבד"וכ, לטלטלם ומקצה אותם מדעתו
בשבת אפילו נקב קטן העשוי ת "שוכל נקב אסור לע, ח"ב סק"ד משנ"שי 'ע סי"כתב בשו  112

מדבקה זמנית  ג בד מחוספס מותר כדין"ע' וסקוצ. ק להכניס או להוציא אסור מדרבנןר

עיין בשמירת , שאינה נעשית לקיום המותרת בשבת וכן אין בזה קושר ומתיר או מדבק

  .ח"ו סע"פט' שבת כהלכתה לענין סקוצ
, ו"ז סט" ש'ע סי"כיון שמותר להסתכל בתמונות ולא לקרוא מה שכתב שעליהם כתב בשו  113

  .וכדין אלבום תמונות שמותר לעיין בו שבת
כף החיים סימן , א"ב סי"א פי"במנוחת אהבה ח, ז"ק כ"ב ס"י משנ"ש 'ע סי"כתב בשו  114

  .ח והכי נמי לענין קלמר שמלאכתו לאיסור"אות ל, י"ש
 . אם הוא משחק יקר ושומרים עליו שלא ינזק דינו כשאר מוקצה מחמת חסרון כיס   115
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קעה

כלי שמלאכתו  אין לשחק בו בשבת ודינו כ--רעשן רעשן   )קכא
 .116לאיסור

 אסור לשרוק במשרוקית והיא נחשבת --שריקה במשרוקית שריקה במשרוקית   )קכב
ככלי שמלאכתו לאיסור אבל מותר לשרוק ללא משרוקית 

 .117או כלי אחר

 הפועלים --אופניים עם גלגלי עזר אופניים עם גלגלי עזר , , קורקינטקורקינט, , תלת אופןתלת אופן  )קכג
לרכב עליהם בשבת בחצר באופן מכאני מותר לילדים 

ולכתחילה יש , וברשות היחיד או במקומות שיש עירוב
 .118לפני כניסת השבת, להוציא את הפעמון מהאופניים

 מותר להוציא ציורים מתיקיית הציורים --תיקיית ציורים תיקיית ציורים   )קכד
אין ' קיה צבעים וכדיולהסתכל בציורים בשבת וכשיש בת

 .119לטלטלה משום בסיס לדבר האסור
  

                                                 
כ "שש ם המשמיעים קול ולתינוקות מותר לשחק בהם כדי להשתיקם עייןכדין הצעצועי  116

צעצועים שמיד כשנוגע בהן  ב"ח ה סימן כ"ת אגרות משה חלק או"בשוע "וע .ב"ז ס"פט

  .אסורין בטילטול משום השמעת קול, משמיעין קול
  .אפילו אם מנעים הקול בשיר מותר' ק ג"ב ס"א משנ"ח ס"א של"רמ  117
ר "י משום שברה"א צעצוע ולא אופניים שאסרו לרכב עליהם ודווקא ברהכיון שניכר שהו  118

ז "ז סי"כ פט"הוי הוצאה איסור דאורייתא ואסור להרגיל הקטן לאיסורי דאורייתא שש

מ אם לא "ומ. ז"ו סט"ת באר משה ח"בשו ע"וע' ב שאלה ג"ב פמ"צ ח"אול ת"כ בשו"וכ

ם בשבת כשהילד ניזהר שלא הוציאו את הפעמון לפני שבת אפשר להקל לרכב עליה

  .בפעמון לצלצל
ילה ככשמאך , ה רק ציוריםלקיה מכייכיון שמותר להסתכל בתמונות וציורים בשבת והת  119

  .קיה בסיס להםיצבעים הצבעים אסורים והת



  פחה שבת  כהלכה במש

 חשמל בשבת  

קעו

  כלי  חשמל כלי  חשמל 

 אסורה משום הבערה ויש חשמל לפעמים הפעלת מכשירי   )א
אומרים משום בנין וסתירה ולכן אין שום היתר להפעיל 
בשבת מכונה חשמלית או להדליק מנורת חשמל אפילו 

 .1הפועלת על ידי סוללות

 אסור לכבות מנורת חשמל בשבת ואם --כיבוי נורת חשמל כיבוי נורת חשמל   )ב
 לו אפשר יש ילד קטן או חולה שצריך לישון והאור מפריע

   .2לומר לגוי שיכבה את החשמל בשבילו

 

                                                 
 איסורכתב שיש מחלוקת בין פוסקים האם ש יט סימן ח"או א חלק א"יבי ת"שועיין ב   1

 ס"ס ב"ח (ם"מהרש הגאון ומהם, מדרבנן או יתאמדאורי הוי בשבת החשמל הדלקת

 מלאכה הוי אם, בשבת החשמל וכבוי בהבערת, בלבי אני חוכך כי אכחד ולא', שכ) רמו

 ראיתי וכן. ש"ע). סב' סי (צבי ארץ ת"בשווכן  ,במשכן כמוהו היה שלא כיון דאורייתא

 מן איסור שמלהח בהדלקת שאין לומר שהאריך, )מח מז' סי (א"ח מרדכי לבושי ת"בשו

. בזה עליו לחלוק כתב) פ' סי (לדוד קרן ת"שבשו פ"ואע. ב"עש. מדרבנן רק אלא התורה

. בזה דבריו על להשיב מרדכי לבושי בעל הגאון כתב לדוד קרן' לס בהסכמה הנה. ש"ע

 ח"חאו (יהודה מי ת"בשו כתב וכן). טו' סי (אמוראי שמעון נחלת ת"בשו העלה וכן. ש"ע

 ישראל אוצר בשם) נד' סי (יעקב ירך ת"בשו כ"וכ. ש"ע. מדרבנן החשמל תשהדלק) לה' סי

' כ) כו ס"ס (הגדול ים ת"בשו וכן. ש"ע. 'וכו. כלל אש אינו החשמל שאור, )אש' מע(

  .ל" עכלא או ת"מה הוי אי בספק מוטל שהדבר
אומר ת יביע " שויב סימן א חלק שלמה מנחת ת"שועיין בבשבת  החשמל אור כיבוי בענין   2

כ שיכול לומר "ומש .אורח חיים סימן לא שכיבוי חשמל בשבת אינו אלא מדרבנן חלק א

ח סימן שז סעיף ה דבר "ע או"שולגוי כדין שבות דשבות במקום חולי לא גזרינן כמובא 

י "מותר לישראל לומר לא, בשבת אלא משום שבותת "שוואינו אסור לע, שאינו מלאכה

או מפני , או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, מקצת חולילעשותו בשבת והוא שיהיה שם 

  .מצוה



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קעז

 אסור לשמוע בשבת כל --הפעלת כלי תקשורת מלפני שבת הפעלת כלי תקשורת מלפני שבת   )ג
 ואפילו הפועלים על ידי שעון םמכשירי תקשורת למיניה

שבת או שדלוקים כבר מלפני שבת ואפילו שמיעת חדשות 
 .3בלבד אסורה

 מותר להשתמש בסדין חשמלי בשבת ואפילו --סדין חשמלי סדין חשמלי   )ד
  .4 שפועל ומחובר לחשמלבזמן

 כשהחשמל אינו דולק יש מתירים להוריד מתג --מתג חשמל מתג חשמל   )ה
 .5חשמל  על מנת שלא ידלק האור שוב בהתחדשות הזרם

                                                 
 ח"או ו חלקוכן ב .ל האיסורים בכךכהאריך לפרט את  כ סימן ח"או א חלק א"יבי ת"שו   3

 י"ע נערכה אם אף, שבת בליל בטלויזיא להסתכל שאסור דדינא מסקנאכתב ל לד סימן

, באולפן שבת מחללי ישראל י"עת "שוהנע המלאכות שרבו, ש"מע אוטומטי שעון

 בחול שאף) יב ס"ס (לעיל כתבנו וכבר. בשבת ישראל ממלאכת ליהנות ואסור, ר"בעוה

 מושב מלבד, האסורות נגעים מראות של תכנית בטלויזיא שיש, מהם ירחק נפשו שומר

 הארץ ומלאה בינה רוח תועי וידעו ישראל עמו פרצות יגדור ת"והשי. תורה וביטול לצים

 סימן א חלק שלמה מנחת ת"שווכן ב קז סימן א חלק יצחק מנחת ת"שובן וכ. 'ה את דעה

  .יב פרק טז סימן ג חלק אליעזר ציץ ת"שוב ע" ועי"אעפ אך ה"ד ט
 כשהיא חשמלית בשמיכה בשבת להשתמש מותר כח סימן ה חלק דעת יחווה ת"שוכתב ב   4

. בשבת החום מדת ימעט או יגדיל לשמא לחוש ואין, שבת מערב החשמל לזרם מחוברת

 וליתנו, שבת נייר על לכתוב או משונה קשר איזה שבת מערבת "שולע טוב מקום ומכל

 הנייר או השינוי ידי על, החום מדת לשנות ויבוא ישכח שאם כדי, החשמל כפתור ליד

 לחברה אסור, החשמל לזרם השמיכה את שבת מערב לחבר שכח ואם. שבת שהוא יזכור

 .א סוף פרק כד"כ במנוחת אהבה ח"וכ. בשבת
 דין שאין הסוברים הפוסקים על לסמוך שישכתב  לו סימן ח"או ,ז חלק א"יבי ת"שוב   5

, החשמל כפתור על ללחוץ או בבולס שיוכל, שבת מערב תנאי בצירוף, במחובר מוקצה

 כןת "שולע מותר יהיה ואז. מכן לאחר שוב ידלק שלא כדי, הקבועה בשעה שיכבה לאחר

 לכל די אחד ותנאי, להדלקתו הקבועה בשעה מכן לאחר החשמל תהדלק מניעת לגרום

 .השנה



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קעח

 פלאטה חשמלית המורכבת מכיריים --פלאטת בישול פלאטת בישול   )ו
חשמליות ויש לה וסת של חום  אין להשתמש בה בשבת 

 . 6לחימום מאכלים

מאריך אבל כשיש  אין לטלטל בשבת כבל --כבל מאריך כבל מאריך   )ז
צורך להרימו ממקום למקום מותר להרימו ככלי שמלאכתו 

 . 7לאיסור

 אסור להחשיך חדר שיש בו --מנורה הנדלקת מאליה  מנורה הנדלקת מאליה    )ח
מנורה הנדלקת בזמן שחשוך בו ואפילו אם עשו כן בשוגג 

 .8אסור להינות מהאור בשבת

 כשעובדי חברת חשמל יהודים סידרו את --הפסקת חשמל הפסקת חשמל   )ט
ש באיזור הזה חולים שיש בהם סכנה התקלה בשבת אם י

הזקוקים לחשמל אפשר להקל  להשתמש בחשמל אבל אם 
 .9אין באיזור חולים שצריכים את החשמל אין להינות

                                                 
כיון שנועדה לבישול ולא לחימום והיא שונה מהפלטה המיוחדת לשבת שמיוחדת לחימום    6

  .גבה כל סוגי המאכלים אפילו שהם מבושלים בלבד לכן דינה כאש ממש ואסור להניח על
ואין לדונו משום מוקצה  .ופו או מקומוכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך ג   7

מחמת חסרון כיס כיון שאין מקפידים עליו והוא מונח על הריצפה ואפילו דורכים עליו 

  .לכן מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו
אין הבדל אם המנורה נדלקת על ידי הפעלת מתג חשמלי או על ידי חיישן שמפעיל את    8

  . להדליק את האור יש בכך איסורמים לחישןהמנורה בזמן שחשוך כל זמן שגור
ת "שוכיון שאנו סומכים על החולים אותם אלה שצריכים לחשמל ובשבילם מותר לע   9

מלאכות האסורות מהתורה פיקוח נפש ואגב החולים מותר לבריא להינות כיון שמירת 

 כד סימן) ג ב (תנינא שלמה מנחת ת"שווכתב ב שבת כהלכתה חלק א פרק לב הערה קעד

 לתקן אסור חולים בתי שם שאין ברור שיודעים כזה ובאזור חלקי רק הוא הקלקול אם

ת אז נדברו חלק ד סימן כח והובא בילקוט יוסף " ובשו,ישראל י"ע בשבת הזה הקו את

  .ד עמוד נ"ח
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קעט

 כשאירע קצר חשמלי בבית ויהודי הרים את --קצר חשמלי קצר חשמלי   )י
 . 10אם עשה בשוגג המיקל להינות יש לו על מי לסמוך, המתג

שמלית הנפתחת  אסור להכנס בדלת ח--דלת חשמלית דלת חשמלית   )יא
 .11מאליה כשאדם מתקרב

 אסור להדליק את האור בחדר --חדר מדרגות חדר מדרגות אור באור ב  )יב
ואם אדם שאינו , אפילו אם האור כבה מאיליוהמדרגות 

 עד ראוי להמתין, האור בשבתשומר תורה ומצוות הדליק 
  .12המיקלים יש להם על מי לסמוךאבל  ,שהאור יתכבה

קע בשבת ויש   אין להוציא תקע מהש--הוצאת שקע מהתקע הוצאת שקע מהתקע   )יג
שכתבו שאפשר להקל כאשר הזרם מנותק ומוציאים את 

  .13התקע בשינוי

                                                 
 ברורה משנהכ ב"כדין מלאכה שנעשית בשבת במזיד שאסורה למי שנעשה בשבילו כש   10

 הוא ע"השו ודעת יהודה' ור מ"ר ומזיד שוגג בענין פליגי בגמרא הנה ז ק"ס שיח סימן

 לשיטת בבאורו הסכים א"והגר והגאונים ם"והרמב ף"הרי הסכימו שכן יהודה' ר דעת

 ובשוגג ש"מו עד לאחרים בין לו בין אסור דבמזיד מאיר' כר דפסקו וסייעתם התוספות

 .בשוגג בבשול זה על לסמוך יש הצורך ובמקום. מיד לו גם מותר
 בידים מעשה כעושה אינו אם שאף, בשבת שאסורה חשמלית הפעלה בזה שיש כיון   11

פתיחת הדלת נעשית על ידי שבירת קרן אור הנגרמת על ידי מעבר אדם ממקום למקום 

עיין בשמירת שבת , ופעולה זו נחשבת להדלקה וכיבוי ולכן אין היתר להכנס בדלת כזו

אבל אם נכנס גוי לצורך עצמו  י שבת ה עמוד רז"ילקו סעיף נג ג חלק א פרק כהכהלכת

 .מותר ליהודי להכנס איתו
כיון שמלאכה זו נעשתה בשבת והרי הוא חילל שבת במזיד ואסור להינות ממלאכה    12

 ולא לו אפ שיש הבדל בין ישראל לבין גוי שבישראל אין חשש שיחט"שנעשית במזיד ואע

 בוארפ שמ"אע נד סימן ג חלק הלוי שבט ת"שוכתב ב ולכן אין חשש של אמירה אבל

 בישראל אבל להינות אסור ישראל בשביל שעשה בגוי דדוקא ח"שי סימן ופוסקים ס"בש

 עבדי קא שבתות לחלל דהמומרים ה"בעו בזמנינו שייך לא זה מ"מ לו ולא חוטא אדם אין

 יותר מחאה חיוב עוד איכא ולפעמים להינות חשש ויש, לאמירה חשש ויש ישראל בשביל

 .י שבת ה עמוד רח שהמיקילים יש להם על מי לסמוך"ועיין בילקו. יותר' ה לוליוח
  .ילקוי כרך ב עמוד רסה, כ פרק יג סעיף כח אורחות שבת עמוד ער"שש   13
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קפ

 אין להשתמש במדיח כלים ואפילו שהוא פועל --מדיח כלים מדיח כלים   )יד
על ידי שעון שבת אבל אפשר להכניס לתוכו כלים שאינם 

 . 14נקיים אם זה הדרך הרגילה להניח שם בימי השבוע

 שמיעה  מותר להשתמש במכשיר--מכשיר שמיעה לאוזן מכשיר שמיעה לאוזן   )טו
 . 15לאוזן ויש  להפעילו ולהכינו מלפני שבת

 כשיש צורך אפשר --מכשיר אינטרקום לחדר ילדים מכשיר אינטרקום לחדר ילדים   )טז
 בחדר םלהשאיר מלפני כניסת השבת מכשיר אינטרקו

 .16הילדים על מנת לשמוע תינוק אם הוא בוכה

 כשנדלקה בטעות מערכת סטריאו --מערכת סטריאו מערכת סטריאו   )יז
וי לכבות בווליוום שמפריע לקדושת השבת אפשר לומר לג

ואם מפריע למנוחת השכנים והם רוצים לכבות יניח להם 
שהם יכבו והמיקל להוריד את הווליום  בשינוי אפילו שלא 

 .17על ידי גוי יש לו על מי לסמוך

 אסור להשתמש בפעמון חשמלי בשבת --פעמון חשמלי פעמון חשמלי   )יח
משום שמחבר מעגל חשמלי ומוליד זרם בחוטי החשמל 

 . 18שבפעמון

                                                 
 בפרט שבסגירת הדלת הוא מפעיל מערכת חשמל    14
 אין שהרי, ש"מע אותה מכינים אם, להתיר ישכתב ש יט סימן ח"או א חלק א"יבי ת"שו   15

  .לכלום הזרם בהגברת לחוש
 . בהליכות עולם חלק ד עמוד קצזכ"כ   16
כיבוי מערכת סטריאו אסור מדרבנן ובמקום צער כזה שיש בזה גם כבוד הבריות כאשר    17

ת ויש כאן צער גדול אפשר לרמוז בקול גדול ובנוסף מפריע למנוחת השב המערכת דלוקה

 וכשלא מוצאים גוי המיקל להוריד את הווליום גוי שרוצים שקט והוא מכבה מאיליול

 . כשעושה כן בשנוי יש לו על מי לסמוך
 במנוחת אהבה פרק כד סעיף יד והוסיף שם שיש איסור של השמעת קול בכלי כ"כ   18

 .המיוחד לכך
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קפא

ין לדבר מול מכשיר הקלטה או מול  א--מכשיר הקלטה מכשיר הקלטה   )יט
 אפילו שמופעל על ול או כל כלי אחר המעביר גלי קולרמק

  . 19ידי שעון שבת

 כשתינוק הדליק מערכת חשמלית --כשתינוק הדליק בשבת כשתינוק הדליק בשבת   )כ
או כל כלי חשמלי אחר מותר להינות ממלאכתו כגון 
כשהדליק מזגן או אור ובשעת הצורך  אפשר להשאירו ליד 

   .20ת שיכבה שוב מבלי לומר לו לכבותהכלי חשמל על מנ

כשנדלקה בשבת מערכת סטריאו בקול  -מערכת סטריאו מערכת סטריאו   )כא
רם ומפריעה לשכנים ונגרם חילול השם אם חילוני רוצה 

מרצונו אל ימנעו ממנו ואם אין ישאלו שאלת חכם  לכבות 
 .21כיצד לנהוג

 אין להשאיר מחשב דולק מלפני שבת על --הורדת תוכנות הורדת תוכנות   )כב
שנשלח " מייל"נות וקבצים או לקבל מנת להוריד תוכ

 .22בשבת

                                                 
 חלק יעקב חלקת ת"בשוו נז סימן ב חלק דעת יחווה ת"שועיין ב , כל ככל האחרוניםכ"כ   19

  .צח סימן 'ג
 מים ו"שח מלאו דאם' התוס מדברי' ונר ש"העבשם  כב ק"ס שכה סימן אברהם  מגןכתב   20

וכן ראיתי שהובא בתורת . ל"עכ ישראל לדעת כלל עושין דאין והטעם מהן ליהנות מותר

 שכל איסור הנאה ממלאכה שנעשתה בשבת היא מדרבנן אבל .ז"טפרק ח סעיף  השבת

 גדול אלא לשם משחק והוי כעין מתעסק לכן כאן הקטן אינו עושה בכוונה לצורך אדם

 . כשאינו עושה לדעת גדול ישראל אפשר להינות מזה
או חשש משכנים אלימים ' כיבוי חשמל של מערכת ניגון אסור מדרבנן וכשיש חילול ה   21

  .אפשר להניח להם שהם יבואו ויכבו את המערכת או שילד קטן ינמיך את הוולאיום
 מתוחזקת בשבת על ידי יהודים המחלל שבת וכך נהנים כיון שמערכת התקשורת   22

  .כןת "שוממלאכות האסורות בשבת ולכן אין לע
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קפב

  ' ' פקספקס//טלפוןטלפון

 ראוי לכבות את מכשיר הפקס לפני שבת על --מכשיר פקס מכשיר פקס   )כג
 .23מנת שלא יקבל פקסים בשבת ואפילו מגוי או מחוץ לארץ

 אסור לקרוא מכתבים או פקסים אפילו --קריאת פקסים קריאת פקסים   )כד
שהגיעו מערב שבת וכל שכן המגיעים בשבת ודינם כשטרי 

 .24הדיוטות

פ שמותר לשלוח במוצאי שבת "  אע--ל ל ""שליחת פקס לחושליחת פקס לחו  )כה
ט שני של גלויות "ל אפילו שעדיין שם שבת וכן ביו"פקס לחו

מכל מקום יש להחמיר בכך ) שבארץ ישראל הוא אסרו חג(
 .25משום לפני עיור לא תיתן מכשול

 אסור להניח טלפון נייד --הנחת טלפון במטען בשבת הנחת טלפון במטען בשבת   )כו
סה שבת מותר להניחו במטען ביום שבת אבל לפני שנכנ

 .26אפילו שמוטען כל השבת

 אסור לדבר בטלפון בשבת ויש להחמיר ולנתקו --טלפון טלפון   )כז
  .27מהשקע בפרט אם יש לו מכשיר הקלטה

                                                 
דשבת שיש כאן כשיגיעו פקסים וגם יש חשש שמא יבוא ויקרא ויש איסור  משום זילותא   23

  של קריאה של שטרי הדיוטות 
  .כמובא לעיל בהלכות קריאה המותרת בשבת   24
ת ואין כאן מלאכה שאסורה אבל אפשר לומר שאסור משום לפני כיון שבשבילו יצאה שב   25

בשבת ואסור לקרוא שטרי הדיוטות ' עיור לא תיתן מכשול אם יבואו ויקראו את הפקס

 .ו סימן מט"ת באר משה ח"ע בשו"בשבת ע
בשבת אסור מום שכך סוגר מעגל חשמלי שאסור בשבת אבל לפני שבת מותר ככל דין של    26

 .ני השבת שמותר להמשיכה בשבתמלאכה שנעשית לפ
  .מקליטים את הקול בשבת או חשש שאחד מבני הבית ירים את השפופרתמפני ש   27
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קפג

אם שכחו לנתק את הטלפון   --ניתוק טלפון מהתקע בשבת ניתוק טלפון מהתקע בשבת   )כח
 . 28מלפני שבת אין לנתקו בשבת

 יש לנתק את המזכירה אלקטרונית על --מזכירה טלפונית מזכירה טלפונית   )כט
 להכשיל את מי שמתקשר שיבוא ויקליט את מנת שלא

 . 29קולו

כשהטלפון היה מחובר והוקלטו   --הקלטות שהוקלטו בשבת הקלטות שהוקלטו בשבת   )ל
 .30הודעות בשבת מותר לשמוע אותן במוצאי שבת

עדיין שבת אצלו ל ו" יהודי שגר בחו--ל ל ""שיחת טלפון מחושיחת טלפון מחו  )לא
אסור להרים את הטלפון כאן בארץ ישראל שיודעים שהוא 

 . 31מתקשר בשבת

 כשבארץ ישראל יצאה השבת מותר --ל ל ""פון לחופון לחושיחת טלשיחת טל  )לב
לדבר עם גוי שנמצא בחול אבל לא עם יהודי מחלל שבת 

 .32ור לא תיתן מכשולימשום לפני ע

                                                 
כיום בטלפונים החדישים יש זכרון למספר האחרון . י שבת ד עמוד קצז"כתב בילקו   28

 שחייגו ממנו והחיבור לשקע הוא מעגל חשמלי קבוע שמחזיק את המספר בזכרון
ר הקלטת קול בשבת וכאן יש חשש שאדם ישמע את ההודעות שהוקלטו כיון שיש איסו   29

  בשבת ויבוא להינות ממלאכה שנעשתה בשבת 
או שעשה (, המבשל בשבת ח סימן שיח סעיף א"ע או"שובעניין הנאה מחילול שבת כתב ב   30

 ,ת מידאסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שב, במזיד, )טור(, )אחת משאר מלאכות

ז והובא "וכתב שם הט .לו מיד, ולערב מותר גם,  אסור בו ביום גם לאחרים,ובשוגג

 .אפילו למי שנתבשל בשבילוק ה שמותר במוצאי שבת "ב ס"במשנ
כיון שבאופן כזה הוא גורם לו לחלל שבת יותר ויש כאן לפני עיור לא תיתן מכשול לכן לא    31

ונודע לו שאצלם שבת יענה לשיחה כשיודע שהמתקשר מחלל שבת ואם הרים בטעות 

 .צריך לנתק את השיחה מיד
  .ו סימן מט"ת באר משה ח"כ בשו"כ   32
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קפד

  מקרר  מקרר  

 אין בשבת לווסת את --כפתור ויסות הטרמוסטט כפתור ויסות הטרמוסטט   )לג
הטרמוסטט של המקרר אפילו אם הוא מכאני ואינו גורם 

  .33לפעולה מיידית של כיבוי או הדלקה

 אסור לפתוח מקרר שיש בו מנורת חשמל --מל מל נורת חשנורת חש  )לד
שנדלקת בכל פתיחה של המקרר ונסגרת עם סגירת הדלת 

 .  34אלא יש לכבות את המנורה לפני שבת

מותר , כשנשכח האור במקרר דולק --נשכח אור במקרר נשכח אור במקרר   )לה
או להמתין עד , לומר לגוי שיפתח את המקרר וכן שיסגור

  . 35נוישהמקרר יפסיק לפעול ולהוציא את התקע בשי

 

                                                 
נגיעה בתרמוסטט יכולה לגרום להפעלה או כיבוי מידי של המקרר ולכן אין לשנות מצב    33

  .טמפרטורה במקרר אפילו שהוא מכאני
 מדליק פ שאינו"כשפותחים את דלת המקרר מיד נדלקת המנורה ויש כאן איסור ואע   34

בידיים מכל מקום זהו פסיק רישא כלומר שעושה דבר המותר שהתוצאה שלו היא דבר 

 .האסור ולכן פעולה זו אסורה בשבת
 כתב ואם יש חשש שהמזון יתקלקל אפשר לומר לקטן, א עמוד תקפב"ובמנוחת אהבה ח   35

שותו שיפתח ויסגור ועדיף שיעשה זאת בשינוי שבדבר שנחלקו בו הפוסקים אם מותר לע

בשבת או אסור מדרבנן מותר לגדול לומר לקטן לעשותו לו בשבת אם יש בדבר צורך או 

 ואיסור הולדעת הערוך כיון שאינו מתכון להדלקת המנורה ולא איכפת לו בהדלק מצוה

זה הוא מדרבנן לשיטת חלק מהפוסקים כיון דפסיק רישא באיסור תורה אפילו כשלא 

ן לדעת כמה מהפוסקים אין איסור תורה בהדלקת איכפת לו אסור מדברי סופרים וכ

א "וכשמסופק אם כיבה את המנורה לפני שבת ראיתי שכתב במנוח. ש"עיימנורת חשמל 

 .א פרק י סעיף טו"ח' וכן בשמירת שבת כהלכתה עמ .שם שאפשר להקל



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

פהק

 מותר לסמן לגוי או לומר לו איני צריך --י גוי י גוי ""ניתוק האור עניתוק האור ע  )לו
את המנורה במקרר כדי שהגוי יפרק את המגעים וכל זה 

  . 36שאינו אומר בפירוש לגוי אלא הגוי מבין בעצמו

 
  

 סוד האושר בשבת 
 לתת המון אבל המון 
 מחמאות במשפחה 
 בין ההורים והילדים
 לא להעיר כלל 

  אחרת בשבת מתנהגים

  
 ...להרגיל כבר מקטנות ש

 ממתקים שומרים לשבת 
 משקאות קלים ותוססים רק בשבת 
 ספרי קריאה המיוחדים רק לשבת 

 בגדים היפים והמיוחדים רק בשבת הו
 וכך כל השבוע אבא אמא והילדים 

 רק לשבת מצפים

 

                                                 
אין כאן אמירה האסורה כשאומר לו איני צריך אור וכשהגוי מוציא או מנתק את    36

ין כאן הנאה ממעשיו כיון שבכל מקרה מותרת פתיחת המקרר ורק הדלקת המנורה א

אור אסורה והגוי מנע את פעולת הדלקת האור האסורה בשבת אבל פתיחת הדלת 

  . מותרת



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קפו

  מזגןמזגן

 מותר להפעיל מזגן או מאוורר מלפני כניסת שבת על --מזגן מזגן   )לז
ת מכאני או דיגיטאלי שמכבה ומדליק בשעות ידי שעון שב

 . 37קבועות

 כשהשעון שבת כיבה את המזגן  --הארכת זמן כיבוי הארכת זמן כיבוי   )לח
החשמלי אם השעון מכאני מותר להאריך את משך הכיבוי 

  .38של המכשיר כשלוחצים לחיצות על הלחצנים של השעון

 כשחם מאוד או קר מאוד ויש ילדים קטנים --אמירה לגוי אמירה לגוי   )לט
ם לי או קר לי והוא מבין מאליו ומפעיל מותר לומר לגוי ח

  .39את המזגן לקירור או לחימום

 אין לקצר את הזמן של הדלקת המזגן  אלא אם --  קיצור זמןקיצור זמן  )מ
כן יש חולה שהמזגן מפריע לו ויש להזהר שלא לגרום לכיבוי 

  .40בידיים

                                                 
כבר נהגו הכל התירו על ידי שעון שבת מכל מקום  ששאר מכשירי החשמל לא פ"אע   37

  .להשתמש בשעון שבת למזגנים ואור
 שבת בליל החשמל לכבות ש"מע השעון כיון אם יח סימן ח"או ג חלק א"ייב ת"שו בכ"כ   38

 להזיז מותר, יותר מאוחרת שעה עד דולק להשאירו שבת בליל נמלך ושוב, מסוימת בשעה

  .מאוחרת בשעה החשמל שיכבה את בכדי, השעון מחוגי
 או רבמאוור החשמל זרם בהפעלת שאין כיון לח סימן ח"או ז חלק א"יבי ת"שוכ ב"כ   39

, להתיר יש צער שבמקום, דשבות שבות ל"הו גוי י"וע, שבות משום אלא אויר במזגן

 ומכל, לסובלו וקשה גדול כשהחום הילכך, החול בימי גם בכך שהורגלו הזה בזמן ובפרט

 ואף. אויר מזגן או המאוורר את להפעיל לגוי לומר מותר, קטנים תינוקות שם כשיש שכן

 אומר כשאינו שכן ומכל. קטנים תינוקות שם כשיש להתיר יש כך כל גדול החום אין אם

 .דמי דשפיר רמז ידי על אלא בפירוש לגוי
 .להתיר יש לישון יכול ואינו שמצטער סכנה ב"שא חולה במקום ל"הנא "שם ביבי   40



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קפז

 מים הנוטפים מהמזגן דינם כמוקצה --מים שנטפו מהמזגן מים שנטפו מהמזגן   )מא
דלי שיש בתוכו כלי נוסף ולכן כשיש צורך אפשר להניח 

כגון כפית או מאכל וכך יהיה מותר להרים את הדלי על 
 . 41מנת לרוקן את המים

 אין לפתוח צינור סתום על יד נפיחה בפה --צינור שנסתם צינור שנסתם   )מב
או על ידי הכנסת כלי אבל אם הצינור לא נסתם לגמרי אלא  
המים עדיין מטפטפים ורוצה להגביר את זרימתם אפשר 

 .42נפיחה בפהלהקל על ידי 

 סינון ות אין לפרק מהמזגן את רשת--ניקוי רשת המזגן ניקוי רשת המזגן   )מג
אויר על מנת שיפעל יותר טוב וכן אם נפלו אסור להחזירם ה

 . 43בשבת

                                                 
וכיון  האם יש להם דין של מוקצה הנוטפים מהמזגן ראשית יש לדון כיצד נחשבים המים   41

נים חלוקים בזה והובא בילקוי שבת ב עמוד תרנו באורך ובמנחת שלמה שראיתי שבאחרו

וגם ראיתי בשלמי יהונתן סימן ע  וברבבות אפרים חלק שביעי סימן רצט ובעוד מקומות

עמוד רפז שיש מאחרוני זמננו שפוסקים שאין מי מזגן מוקצה ואפילו אם נאמר שהם 

  בסיס לדבר האסור והמותרמוקצה מכל מקום כשמניח כפית בתוך הדלי הוי הדלי

וכשקובע לו מקום מיוחד לקבל את המוקצה אין כאן ביטול כלי מהיכנו ולכן יכול 

 .להכניס את הכפית אפילו לאחר שנשפכו מי מהמזגן פנימה
ר בהליכות עולם חלק ג עמוד רנד שחילק בדין זה אם הצינו ע"אורחות שבת עמוד רעד ע   42

  .נסתם לגמרי או לאו
כאן לאסור מכמה סיבות ראשית המזגן מחובר לקרקע וכיון שהוא מחובר דין של יש לדון    43

הרשתות הן כדלתות הבית ולכן כשמוציאים ממקומם הרי זה סותר וכן יש כאן איסור 

של הגברת זרם החשמל שפעולת המנוע מתאמצת יותר או פחות בהתאם לאטימותו של 

ה יותר לכאורה אין כאן איסור של המסנן אבל אם הדרך לפרק את המסנן בתדירות גבוה

ע "בונה וסותר כיון שכך היא דרכו אבל כיון שהוא מחובר לקרקע קשה להקל בזה ע

ע "יך בנין בכלים שמחוברים לקרקע עיסימן שיד שש ק מח"משנה ברורה סימן שטו סבמ

 .באורחות שבת עמוד רסח



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קפח

 אין לטלטל את צינור המים שלא --צינור מים של המזגן צינור מים של המזגן   )מד
לצורך אבל כשיש צורך לכוונו לדלי על מנת שלא יטפטף 

 . 44בבית מותר

אסור לכוון את הצינור שיטפטף   בשבת --טפטוף מים לגינה טפטוף מים לגינה   )מה
אבל מותר להשאיר מזגן דולק במשך  לעבר גינה או עציץ

השבת או על ידי שעון שבת אפילו שהצינור מטפטף לעבר 
 .45הגינה

 אסור בשבת לתקן  צינור שניסתם על מנת --מזגן מטפטף מזגן מטפטף   )מו
שהמים לא יטפטפו בבית אבל מותר לעטוף אותו בניילון 

 .46עט את כמות המים שנוטפיםללא קשר של קיימא כדי למ

 בשבת אסור להניח כלי ריק על מנת --דלי לקבל מים דלי לקבל מים   )מז
שיטפטפו מי המזגן לתוכו אלא אם הניחו בפנים דבר 

 .47שמותר בטלטול

                                                 
את המים ולהוציאם במקום הצינור נידון ככלי שמלאכתו לאיסור כיון שהוא נועד לאסוף    44

אחד ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו וכאן קל יותר כיון שהוא מחובר לקיר וכבר 

ידוע שיש פוסקים שסוברים שכל המחובר לקיר אינו נחשב למוקצה אבל יותר טוב 

שיתנה לפני שבת או פעם אחת בשנה הריני מתנה לטלטל את הצינור כרצוני במשך השבת 

 . שעון שבת ומיעקר הדין מותר אפילו ללא תנאיכפי שמתנה על
ון שהצינור הוא בסיס למי המזגן והוי בסיס לדבר האסור לכן אסור לטלטלו בשבת יכ   45

  .פ שנידלק בשבת"פטף לכיון הגינה אעאבל מותר לכוונו מערב שבת שיט
של רק במקום פסידה אבל כשאין כאן תיקון  ומה שהתירו בשינוי הוא משום מתקן מנא   46

  .כןת "שוממש אלא רק אטימה חלקית אין כאן תיקון מנא ומותר לע
כיון שהמים דינם כמוקצה מחמת נולד לכן שמטפטפים לתוך הדלי הרי הם מבטלים כלי    47

מהיכנו ככל מוקצה שמונח בכלי אבל כשהניחו שם דבר שמותר בטלטול הדלי הופך 

יך להיות ררוקן את המים וצלהיות בסיס לדבר האסור והמותר ויהיה מותר להרים ול

דבר שהוא יכול להגיע אליו מבלי לטלטל את המים שבדלי ולכן כתבנו שיניח דבר שהוא 

 . צף שמותר בטלטול



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קפט

  שעון שבת שעון שבת 

 מותר לכוון ביום שישי שעון שבת --  שעון שבת חשמלישעון שבת חשמלי  )מח
מכאני ואפילו דיגיטאלי על מנת שיפעיל את המזגן או 

ת הצורך אפשר לחבר גם בשעהאורות חשמל בבית ו
 . 48הלצילמכשיר אני

 בשבת אסור לכוין שעון על מנת  שידליק או --  כוונו בשבתכוונו בשבת  )מט
 . 49יכבה את המכשירים ואפילו שפועל באופן מכאני

ט שחל ביום " מותר לכוון שעון שבת ביו--וונו ביום טוב וונו ביום טוב ייככ  )נ
  .50שישי על מנת שידלק בשבת

ך זמן  בשעת הצורך אפשר להארי--הארכת זמן דליקה הארכת זמן דליקה   )נא
הדלקה של שעון שבת מבלי הפעלת חשמל ויש לעשות 
תנאי פעם בשנה  שאני מתנה שיכול להזיז את השעון 

 .51שבת

                                                 
 שיש פוסקים שכתבו להחמיר בזה משום זילותא דשבת ועוד טעמים מכל מקום פ"אע   48

  .ווררולמא כבר הכל נהגו להשתמש בשעון שבת למכשירי התאורה בבית וכן למזגן
  .כל ההיתר הוא כשעושה כן לפני שבת אבל בשבת אין להתיר   49
 שחל ט"ביו השעון את לכוין כ"ג להתיר שיש יז סימן ח"או ג חלק א"יבי ת"שו בכ"כ   50

 היא ט"ביו החשמל הדלקת איסור כל שהרי. בשבת החשמל את להדליק לגרום ש"בע

 .אש מוליד דהוי משום מדרבנן
 בליל החשמל לכבות ש"מע השעון כיון שאם יח סימן ח"או ג חלק א"יבי ת"שוכתב ב   51

מותר  ,יותר מאוחרת שעה עד דולק להשאירו שבת בליל נמלך ושוב, מסוימת בשעה שבת

 .לו להאריך את זמן הדליקה



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצ

 שנכבה על ידי שעון שבת יש להחמיר ולא להכניס --תנור תנור   )נב
לתוכו מאכלים שהתבשלו וקרים על מנת שידלק החשמל 

 . 52ויתחמם על התבשיל

מלית  שעון שבת שכיבה פלאטה חש--פלאטה של שבת פלאטה של שבת   )נג
מותר להניח על הפלאטה בשבת מאכל מבושל אפילו לח 
כגון מרק או רוטב כדי שהפלאטה תידלק בעוד זמן ותחמם 

  .53את התבשילים

  כשיש חולה או לצורך מצוה כגון סעודת --אמירה לגוי אמירה לגוי   )נד
שבת או לימוד תורה מותר לומר לגוי להפעיל שעון שבת 

 .54לכוונו כדי שידלק בזמן מאוחר יותרו

 !!!ים לצאת השבתלא מחכ 
 ילדים שומעים ומבינים 

  "נו מתי תצא שבת"ילד שומע את אמא אומרת 
  "'עוד שעה יוצאת שבת ברוך ה"אבא שאומר  

 טורחמשפטים אלו משדרים 
 שבשבת מבין כך הילדים 

  ... מחכים להבדלה
 
 

    

  

                                                 
כיון שיש כאן מחזי כמבשל אבל מי שעושה כן אין ל מחות בידו כיון ש יש להם על מה    52

ין כאן חשש של מחזי ולכן מותר להכניס לתוכו דבר מבושל לסמוך כיון שהתנור מכובה א

 .ויבש שאין בו חשש בישול אחר בישול
 . א חלק י סימן לח" ביביכ"כ   53
כיון שפעולה זו של הפעלת שעון שבת היא אסורה משום גרמא שהוא שבות ואמירה לגוי    54

   .במקום שבות מותרת לצורך מצוה או כשיש צורך הרבה



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצא

  השבת שומרת תמיד

 בדרך  מסופר על הצדיק להיימן  שבהפלגתו לארץ ישראל  עקב הטרדות

כל   ,ואימת  המלחמה  הגיע לנמל  ביום שישי   כשעה לפני כניסת השבת

   . ירדו מהספינה וגם הצדיק ירד עם כל רכושוהנוסעים 

הוא ידע שהוא לא יכול להרים את כל הרכוש שלו כי עוד מעט תכנס שבת  

לקח בידיו את הספר תורה את הטלית והתפילין שלו וחיפש את הקצין  

 הרציף  כדי לבקש ממנו להשאיר את המטען בנמל עד מוצאי שבת האחראי  על

   .כדי לא להתעכב ולחלל שבת

ואם תשאיר כאן , הקצין  אמר לו שזה בלתי אפשרי  הרציף חייב להיות מפונה

את הציוד שלך אין אחריות כי כשהערבים  יראו את כל הרכוש  שלך נשאר 

אמר לו הצדיק  . ד מוצאי שבתללא  שמירה יבזזו את הכל ולא ישאר לך כלום ע

אני  אצטרך להשאיר כאן את כל הציוד מפני שאינני רוצה לחלל שבת   פשוט 

, ראה הקצין שלפניו יהודי שמתעקש לשמור על דתו. אין לי ברירה אחרת

ושיחרר את הצדיק להיימן לדרכו עם הסכים לחתום  על כל המסמכים 

ו ואפילו המתין עד זמן רבינו  במשך השבת  הסיר דאגה מליב.התפילין וטלית

  . תם  ורק שיצאה השבת חזר לרציף לראות אם נשאר משהו מכל הרכוש

וכשהוא  מגיע לשם הוא רואה את כל ערימת הציוד שלו מונחת ולידה עומד 

החייל ראה אותו ושמח בוא הינה זה הציוד שלך אמר לו סבא כן  סוף , גויחייל 

  בוא וכעת כבר שעתיים אחרי השקיעה סוף הגעת  אמרו לי שאחרי השקיעה ת

י קצין הנמל  "מי אתה שאל אותו הצדיק  ענה לו החייל  אני הייתי ממונה ע

 אמרו ?  מדוע לקח לך כל כך הרבה זמן,לשמור לך על הציוד  במשך כל השבת

  ...לי שאחרי השקיעה תגיע

  .שמח על כך ששמר את השבתוהצדיק לקח את כל רכושו 

  .  בת כששומרים על השבת היא שומרת על החפציםך היא דרכה של השכ
 



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצב

  שעון מעוררשעון מעורר

  מותר לכוון מערב שבת שעון מעורר --שעון מעורר חשמלי שעון מעורר חשמלי   )נה
ואם נדלק בשבת ומפריע למנוחת אנשי הבית אסור לכבותו 
אבל מותר להרימו ולהוציאו מהבית או להכניסו למקום 

 .55שאינו מפריע כגון לארון

תר לכוון שעון מעורר מכאני  מו--כיוון שעון מעורר מכאני כיוון שעון מעורר מכאני   )נו
 .56אפילו בשבת כדי  שיעורר בשבת

  מותר ללחוץ על הכפתור --כיבוי שעון מעורר מכאני  כיבוי שעון מעורר מכאני    )נז
שאינו  מכאנישמפסיק את פעולת הצלצול של שעון מעורר 

 .57עובד על סוללות

                                                 
עיין  ,ג"צ' ת חלק לוי סי"ספר שו והביא דברית ציץ אליעזר חלק ח סימן יג "שווכן כתב ב   55

ת שבט הלוי חלק א סימן מז אנחנו נוהגים היתר בעריכת שעון הן לצלצול הן לכבות "שוב

כיון שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור ומותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ואפשר ולהדליק 

 .נו מפריע למנוחת אנשי הביתם ואיהכניסו למקרר ששם המקום אטוגם ל
פרק  צ"ת אורל"כיון שהשעון פועל ורק מכוון לאיזה שעה יעורר מותר לכוונו כן כתב בשו   56

ת חלק לוי "ספר שו והביא דברית ציץ אליעזר חלק ח סימן יג "שווכן כתב ב. מ שאלה ב

זל הזה שלא ן אם מותר להסיר את הברופעמ בועל שעון מעורר שיש כ "ג שנשאל ג"צ' סי

ובדברי תשובתו העלה  או להיפך ,יוכל להשמיע את קולולא הפעמון בשבת כדי שעל יכה 

ובלבד שהפעמון לא יכה תיכף מיד , להתיר זאת בפשיטות בהיות שרק מסיר את העיכוב

 .ש"לאחר שיטה הברזל ממקומו וישמיע קול אלא לאחר שעה עיי
פעמון שלא ימשיך לנקוש בו ואין בזה משום כיון שאינו גורם לכיבוי אלא מפריד בין ה   57

ת משנה הלכות חלק יא סימן שד אם הוא שעון של יד או עומד "שוע ב"ע איסור של כיבוי

י שינעוץ הכפתור ויורידו למטה ואפילו באמצע "על השלחן מותר להפסיק הצלצול ע

 אינו הצלצול ומיד נמנע השעון מלצלצל דאין בזה משום מלאכת כבוי דהפסקת הצלצול

 .למלאכה אלא הוא מונע שלא יצלצ



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצג

 לכתחילה ראוי להמנע מלהפעיל שעון --שעון מעורר בניגון שעון מעורר בניגון   )נח
 .58מעורר על ידי שירים או ניגונים

 מותר להשתמש בטלפון סלולרי כשעון --פון סלולרי פון סלולרי טלטל  )נט
מעורר בתנאי שאינו משמיע ניגונים ומנגינות אלא רק צלצול 

 .  59פשוט ואסור להפסיק את פעולת הצלצול

 מותר להשתמש בשירותי יקיצה --שרותי יקיצה של טלפון שרותי יקיצה של טלפון   )ס
  .60ולהכין ביום שישי את הטלפון על מנת שיצלצל בשבת

 
 לפני  ההבדלה 

  מעט מתין להשתהותכדאי לה
 לשורר לאליהו הנביא לבקש בקשות ו

 שהילדים ירגישו שקשה לנו להפרד מהשבת 
 ... שלא מחפשים להוציאכך הם לומדים 

 אלא רוצים להשאיר את השבת 
  לעוד כמה רגעים

                                                 
פ שהוא מכוון את השעון מלפני השבת מכל מקום ראוי שלא ישמיע ניגוני מוסיקה "אע   58

  .וכן השמעת קול שאסורה בשבת מחשש של זילותא דשבת
אבל כשיש לזה , כל שאין מקצב של ניגון אין בזה משום איסור של משמיע קול בשבת   59

שהכל שומעים מוזיקה , וזילותא דשבת, כך איסור השמעת קולוניגונים יש ב מקצבים

 וכאשר .על ידי שעוון שבת לשעה מכוונת ושירים בשבת וזה אסור כדין הפעלת טייפ

הטלפון אינו נחשב למוקצה מחמת חסרון כיס כגון טלפון זול שאינו מקפיד עליו מותר 

 .להרימו ולהניחו במקום שלא יפריע לבני הבית
תן באופן אוטומאטי ולכן אין איסור להכינו מלפני שבת בדיוק כמו שאין השירות ני   60

  .איסור לכוון שעון שבת



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצד

  מיתקן לחימום מיםמיתקן לחימום מים

 מתקן מים קרים הפועל על ידי חשמל --מתקן מים חשמלי מתקן מים חשמלי   )סא
מים נעשית על ידי לחצן אסור באופן אלקטרוני וגם הוצאת ה

  .61להשתמש בו בשבת כלל

 מתקן הפועל על ידי --מתקן מים מכאני לשתית מים קרים מתקן מים מכאני לשתית מים קרים   )סב
ואם הוא ינותק מהזרם (ידית משיכה של מים קרים וחמים 

המיקלים להוציא ממנו מים ) עדיין אפשר להוציא ממנו מים
  .62קרים בשבת יש להם על מי לסמוך

מרו המים במיחם אין להוסיף   כשנג--מיחם קומקום חשמלי מיחם קומקום חשמלי   )סג
לו מים אפילו שהם חמים ומבושלים ובדיעבד אם הוסיפו 

  .  63אפשר להינות מהמים בשבת, מים שכבר רתחו והתבשלו

  
  
  

                                                 
לחיצה הוא גורם לחיבור מעגל חשמלי שמשחרר את המים מהמיתקן ולכן  כיון שעל ידי   61

  .אפילו שאין חשש של בישול כגון במים קרים יהיה אסור להשתמש בו בשבת
הפעלת מעגל חשמלי ובפרט  ו גרמא באיסור של רבנן שהואכדין פתיחת מקרר בשבת שזה   62

פסיק רישא לכן אפשר  שאין כאן איסור של בישול או הבערה של גופי חימום וכן אין כאן

 .להקל בזה בשעת הצורך
פשוט משום איסור בישול ובמים גם כן שייך בישול אחר בישול ואפילו ששופך מכלי    63

 בזה למחות ע"השו דעתעל הפלאטה כמובאר בראשון אין לשפוך לתוך כלי שמונח 

 מתבשלים לחבירו אחד וכשמערה בו סולדת היד אין והשני בו סולדת היד אחד דפעמים

 נצטנן שלא דכל יח סימן י חלק יצחק מנחת ת"שוד וכתב ב עין סימן רנג סעיף זה עם זה

ות ממים ולכן העושה כן יש לו על מי לסמוך וכן מותר להינ ,בישול בזה ש"ל לגמרי

 .מבושלים שהונחו שם בשבת



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצה

 גוי שהדליק בויילר חשמלי לצורך עצמו --גוי שמחמם מים גוי שמחמם מים   )סד
 .64מותר להינות מהמים במוצאי שבת אבל לא בשבת

 שהחומו על ידי  אסור להשתמש בשבת במים --דוד חשמלי דוד חשמלי   )סה
בויילר חשמלי ואפילו שחוממו מלפני שבת כל עוד שהמים 

 .65בדוד חמים בחום של יותר מארבעים מעלות

 המקילים להשתמש לרחיצת ידיים או כוסות --דוד שמש דוד שמש   )סו
במים חמים שחוממו בדוד שמש יש להם על מי לסמוך אבל 

 ואפשר אסור להתקלח בשבת במים חמים אפילו מדוד שמש
 . 66וץ ילדים קטנים במים חמים לצורך בריאותםלהקל לרח

 מותר לכוון שעון שבת על מנת --חימום מים למוצאי שבת חימום מים למוצאי שבת   )סז
שידליק את הבויילר בשבת בצהריים כדי שיהיו מים חמים 

 .67)כגון בימי החורף הקצרים(במוצאי שבת 

                                                 
כיון שהגוי הדליק לצורך עצמו אין כאן הנאה ממעשה של שבת לצורך יהודי לכן מותר    64

להשתמש במים במוצאי שבת ואין צריך להמתין זמן בכדי שיעשו ויש להזהר שלא לפתוח 

שמיד בפתיחת המים החמים  את המים החמים בשבת משום שיש כאן איסור בישול

 .ים מים קרים לדוד ומתבשליםנכנס
 וכן, מרכזית ההסקה של הברז לפתוח אסורש לה סימן ח"או ד חלק א"יבי ת"שוכתב ב   65

 הברז פתיחת י"שע מפני, בשבת שבהם חמים במים להשתמש, )בוילר (החשמלי הכיור של

 בישול והוי, שבתוכם החמים במים ומתבשלים הכיור ואל המיכל אל צוננים מים חודרים

  .התורה מן שאסור האור לדותבתו
 בדוד שהוחמו החמים המים של הברז לפתוח דינא לפום שמותר לד סימןועוד כתב שם ב   66

 .ב"כיו וכל ולשתיה ידים ורחיצת כלים לשטיפת בהם ולהשתמש, שמש
כיון שההנאה באה במוצאי שבת ואין כאן איסור בישול ולכן אפשר להקל ואפילו    67

ן שבת שיחמם את המים לקראת מוצאי שבת כגון בימי החורף שהפעילו ביום שישי שעו

הקצרים ויש צורך במים חמים במוצאי שבת אפשר להקל אבל אין להשתמש במים אלו 

  .כן ראיתי שכתב בשמירת שבת כהלכתה פרק א סעיף מג .בשבת



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצו

  מעליתמעלית

 אסור לעלות במעלית בשבת אפילו שאנשים --מעלית מעלית   )סח
שלוחץ על הלחצנים או שיש גוי כגון אחרים לוחצים 

 . 68שמצטרף עמהם לעליה במעלית

 אין להכנס למעלית שבת אפילו לקומה --מעלית שבת מעלית שבת   )סט
עשירית אלא אם כן אדם חולה או אשה מעוברת שקשה לה 

  .69לעלות במדרגות

 אין לעלות במדרגות נעות אפילו שפועלות --מדרגות נעות מדרגות נעות   )ע
באופן אוטומאטי ויש מי שכתב להקל לעלות לאדם חולה 

 וכל זה בתנאי שאין שאינו יכול לעלות במדרגות רגילות
 . 70מהירות המדרגות משתנה כשעולים עליהן

                                                 
שיש איסור הנאה ממלאכה של גוי שעושה אותה בשביל ישראל ואפילו אם נאמר שעושה    68

מגביר את זרם החשמל מחמת כובדו   בשבילו מכל מקום כל אחד שנכנס למעליתאותה

 .בעליה ובירידה לכן לכולי עלמא אין היתר להשתמש במעלית רגילה בשבת
 אנשים אפילו שיש כליל מבוטלים הקריאה ולחצני תחנה בכל נעצרתה אוטומטית מעלית   69

שם כתב שאפשר  ובהערה: ט"מ סעיף ג"כ פרק, כהלכתה שבת בשמירת, ויוצאים נכנסים

ש ויש שכתבו לאסור "להקל בפרט לצורך מצוה כיון שאינו עושה מעשה אלא גרמא עיי

 משנה ת"שוע ב"וע, כיון שכניסתו של האדם למעלית גורמת להפעלת מערכות חשמליות

שדעת  י שבת ד עמוד קצד"וכתב בילקו. בזה מקילין יששכתב ש רכ סימן יא חלק הלכות

ך במקום שאפשר נכון א להקל בזה בין בעליה ובין בירידה א"בדיה שליטמרן הרב עו

 .ל"להחמיר עכ
כדין מעליות שבת וכאן אפשר בקל להחמיר ולא לעלות בהם אבל אדם שהוא חולה יש לו    70

א "חע במנוחת אהבה "על מי לסמוך כשפועל באופן אוטומאטי ומשמש רק לעליה בלבד ע

  .פרק כד סעיף יח



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצז

  מערכות מיגון מערכות מיגון 

 כשלא ניתקו את המערכת מיגון מלוח --מערכת מיגון מערכת מיגון   )עא
מהבהבות בלוח הבקרה המיקל " ֵלד"הבקרה ויש נורות 

להכנס ולצאת כשאין לו אפשרות אחרת יש לו על מי 
 .71לסמוך

שאין אפשרות מעבר אחרת אפשר כ --  קטרוניתקטרוניתמצלמה אלמצלמה אל  )עב
לעבור  במקום שמופעלת שם מצלמות  וידאו שמצלמות את 

 . 72כל העוברים בתנאי שאינו רוצה בכך ולא נוח לו בזה

  אין להפעיל מערב שבת מנורה --פנס הנדלק על ידי חיישן פנס הנדלק על ידי חיישן   )עג
 .73ידי חיישן וכן אין לעבור שם בשבת נדלקת על

אפילו ספק סכנה או חשש של  כשיש סכנה ו--לחצן מצוקה לחצן מצוקה   )עד
 .74פיקוח נפש מותר ללחוץ על לחצן המצוקה

  

                                                 
ביתית יש לוח אלקטרוני שמסמן על ידי נורות לד איזהו דלת פתוחה  רכת מיגוןכיון שבמע   71

 לכן וסגורה ולכן כל פתיחת דלת וסגירת דלת או חלון מפעילה נורות בקרה בארון הבקרה

כדי שלא לגרום לנורות לד להדלק אבל בשעת  לכתחילה יש לנתק את המערכת אזעקה

מבלי שיבדוק בלוח בקרה  הדלתות כדרכוהדחק כשאין אפשרות אחרת אפשר לפתוח את 

דלא ניחא ליה באיסור דרבנן כזה בשעת הדחק אפשר להקל כשאין  כלל ואז פסיק רישה

  .אפשרות אחרת לצאת ולהכנס מהבית
 .א חלק י" ביביכ"כ   72
ויש להסיר את המכשול לפני  מנורה זו נדלקת כאשר אדם עובר לידה וכך נגרם מכשול   73

א לידי חטא ומכל מקום בשבת מי שעבר ליד מנורה כזו ונדלקה שבת על מנת שלא יבו

שיעמוד שם במקומו יכול להמשיך בדרכו אפילו  עליו בשעת הדחק כשאינו מוצא גוי

פסיק רישא דלא ניחא לי באיסור דרבנן של כיבוי אפשר  שהמנורה תתכבה מטעם של

 .י שבת ה עמוד ריט"להקל בשעת הדחק כזו עיין בילקו
  .נפש לכן מותר ללחוץ על הלחצן ולהזמין עזרה בזה חשש פיקוח שכיון שי   74



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצח

  מלאכות שנעשו בשוגגמלאכות שנעשו בשוגג

,  בשבת אסור מדאורייתא להדליק מנורה--הדלקת אור הדלקת אור   )עה
שיש בה חוט להט משום מבעיר ואפילו פנס כיס או מנורה 

 ובמקום שיש צורך לחולה .לכן אין להדליק אור, שבשעון
   .75שאין בו סכנה אפשר לומר לגוי

 כגון כל מלאכה האסורה מדאורייתא --הנאה מחילול שבת הנאה מחילול שבת   )עו
י יהודי "שנעשה עהדלקת אור או טחינת ירקות וכן בישול 

  .76נות ממלאכה זו בשבתיאסור לה לצורך אחרים ואפילו

כל מלאכה האסורה מדרבנן שנעשתה   --  מלאכה בשוגגמלאכה בשוגג  )עז
אבל במזיד אין ליהנות , ממנה בשבת בשוגג מותר ליהנות

 .77ש מותר לכל מיד"ובמוצ, תממנה בשב

                                                 
ת ישכיל עבדי "שו, ט"ח סי"א או"משפטי עוזיאל חת "שו', ג סימן ס"ת אחיעזר ח"שו   75

ת חלקת יעקב "ט שו"ח י"א או"ח א"ת יבי"שו, כ"א ס"ת ציץ אליעזר ח"ז שו"ד סט"ח

שהאיסור מדאורייתא לכן אין ג כתבו "ו קונטרס החשמל כ"ת באר משה ח"שו, א"א נ"ח

  .להקל בזה כלל
' ק ז"ב ס"וכן נפסק באחרונים ובמשנ, ם והגאונים"יהודה והרמב' א פסק כר"ח ס"שי   76

א "כ במנוחת אהבה ח"א וכ"מ והגר"כתב שבמקום הצורך אפשר לסמוך על הפוסקים כר

  .ח כתב להחמיר"י' ג עמ/ב ובילקוט יוסף ד"ה ס"פכ
 ,)או שעשה אחת משאר מלאכות(, ח סעיף א המבשל בשבת" שי'ח סי"ע או"כתב בשו   77

אסור בו ביום גם , ובשוגג; אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד, במזיד

שכתב המבשל בשבת  ה" דשםביאור הלכה סימן ע ב"וע, ולערב מותר גם לו מיד, לאחרים

יהודה היינו ' ע שפסק כר"א שמסיק להלכה דאפילו לדעת השו"ביאור הגרשם ב

בדאורייתא אבל במלאכה דרבנן הוא סובר דלא קנסו שוגג אטו מזיד והביא לזה סוגיות 

 במזיד אל ,המטביל כלים בשבת בשוגג ישתמש בהןשם "וכן פסק הרמבת "שומפור

  .כשנעשה במזיד החמירו בה בשבת ורק .ש"צישתמש בהן עד מו



  שבת כהלכה  

  חשמל בשבת

  
 

קצט

מחלוקת בפוסקים אם מותר  במקום שיש --כשיש מתירים כשיש מתירים   )עח
אפילו שנפסק שאסור מותר ליהנות ממלאכה זו , או אסור

אדם : לדוגמה .במזידמלאכה זו ה תעשנבשבת ואפילו ש
  .78מם מרק קר מותר ליהנות מהמרק החם בשבתישעבר וח

לק בשבת  אסור ליהנות מאור שהוד--אור שהודלק בשבת אור שהודלק בשבת   )עט
אור כשיש : כגון, כשהיתה אפשרות ליהנות מאור קלושאבל 

מותר להישאר בחדר ולעשות כל מה שיכולנו , בתנרות שמ
אבל כשנרות השבת כבו אין ליהנות . לעשות עם נרות שבת

 .79מאור המנורה שהודלקה בשבת

התעסקות בדבר אחר כגון י " אור עוהדליק אם --התעסקות התעסקות   )פ
.  ומבלי כוונה נידלק האורהקירשנשען עם הכתף על אדם 

לי כוונה על השלט של המזגן ונדלק מותר בוכן כשדרך 
 . 80ליהנות ממלאכה זו בשבת ואפילו שאסורה מדאורייתא

                                                 
  .' או שעשה וכוה המבשל בשבת"ל ד" באה,'ק ג"ב ס"א במשנ"ח ס"שי   78
  .א"ח סל"שי י"ועיין ילק, ה אסור"א ד"ו ס"ביאור הלכה סימן רע   79
ל "מדין ספק ספיקא שמא מדרבנן ואת כדין הנאה ממלאכת שבת האסורה מדרבנן וכן   80

 ,ג"אגרות משה קכ ,ו"ב סק"ע מנחת יצחק ח" ע.מ להקל"מדאורייתא שמא פוסקים כר

  .ג"ח סכ"י שי"עיין ילקו ,ד"ח סי"תורת שבת פ



  שבת  כהלכה  

 גוי בשבת  

ר

  גוי בשבתגוי בשבת

בשבת יש איסור אמירה לגוי כלומר כל דבר שאסור ליהודי 
, אמירה :לומר לגוי לעשות  יש שלושה מצביםלעשותו אסור 

   . כפי שיבואר להלן,סיפור דברים, רמז

 כל מה שאסור לומר לגוי אסור גם כן --רמז לגוי בלשון ציווי רמז לגוי בלשון ציווי   )פא
לרמוז לו בלשון ציווי שיעשה כגון לומר לו תרים יד ימין 

  . 1והוא מבין שהוא צריך להדליק את האור

 מותר לספר לגוי סיפור --רמז בלשון של סיפור דברים לגוי רמז בלשון של סיפור דברים לגוי   )פב
ך לעשות כגון או לומר לו משפט שממנו יבין מה הוא צרי

קר אפשר לומר לו קר לי מאוד והוא מבין מעצמו ביום 
  . 2 את המזגן או התנורומדליק

 כולנו  אוהבים להקשיב לסיפורים
 לכן 
 !!!חובה 

 על ראש המשפחה
 להכין סיפורים שיש בהם תוכן מוסרי 

 לשולחן שבת 

  

                                                 
אסור , כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי לעשותו בשבת ח סימן שז סעיף כב"ע או"שו   1

י "ק עו הסביר שגם זה הוא בכלל אמירה לגוי כיון שע"ס לרמוז לו לעשותו ובמשנה ברורה

ה שאסור לומר לו בשבת איזה דבר שיבין מתוך כך שיעשה "רמיזתו עושה בשבת וה

  .שיקנח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר גויאסור לומר ל מלאכה ולכן
כן מבואר שם וכל זה בתנאי שאין הנאה מושלמת ממעשה של הגוי כגון שהיה אור עמום    2

 .והגוי הגביר את האור



  שבת כהלכה 

  גוי בשבת

  
 

רא

  גוי שחילל שבת גוי שחילל שבת 

אסור  לצורך יהודי שחילל שבתגוי   --הנאה ממלאכה של גוי הנאה ממלאכה של גוי   )פג
ליהודי להינות ממלאכתו שעשה בשבילו ולכן אם במקום 

  . 3חשוך הדליק הגוי את החשמל ליהודי אסור להינות מהאור

שומע מוזיקה בקול רם ו גוי שגר אצל ישראל --שמיעת רדיו שמיעת רדיו   )פד
אין לומר לו בפירוש לכבות או להנמיך ' ממכשיר רדיו וכד
ם כגון לרמוז לו להוריד את הווליואפשר את הווליום אבל  

  .4אנחנו רוצים לנוחלומר לו 

 אסור לומר לגוי להדליק או לתקן קצר --קצר חשמלי קצר חשמלי   )פה
חשמלי אבל כשיש ילדים קטנים הזקוקים למים חמים 

 סיפור דברים שמתוכם לשתיה כגון לדייסת חלב מותר לומר
יבין שהוא צריך להדליק את החשמל כגון לומר לו הילדים 

 מבין מעצמו ומחבר את רעבים או אין לי מים חמים והוא
  .5המיחם

                                                 
למי ' אפי, אסור לכל, י שהדליק את הנר בשביל ישראל"סעיף א א ח סימן רעו"ע או"שו   3

יאמר לו  א מדרבנן שאם יהיה מותר לו להינותואיסור זה הו. שלא הודלק בשבילו

 .להדליק בשבילו
כשאומר לו להנמיך או לכבות הרי הוא עובר על איסור אמירה לגוי שאסור אפילו שאין    4

שבת היום או אני רוצה לישון  בזה הנאה לכן ירמוז לו באופן המותר על ידי כך שאומר לו

 .וכך הגוי מבין מעצמו ומכבה או מנמיך
 ירה לגוי בשבת אסורה אבל במקום חולי או שיש סכנה אפשר לומר לו וכאן הקטניםאמ   5

לו בפירוש חבר את  לומר דינם כחולה שאין בו סכנה שמותרת האמירה לגוי ולכן מותר

המיחם על מנת שיהיו מים חמים לקטנים לדייסה ולכתחילה עדיף שיאמר זאת בלשון 

נים מה ההגדרה של קטן שהוא חולה שאין בו סיפור דברים כיון שיש מחלוקת בין האחרו

  .סכנה



  שבת כהלכה 

  גוי בשבת

  
 

רב

 גוי שיושב  בחדרו  ומדליק את האור --גוי שמכין לצרכו גוי שמכין לצרכו   )פו
  .6בשבילו מותר ליהודי שנכנס לחדר ליהנות מהאור

 בימי הקיץ החמים אפשר לומר לגוי חם לי --להדליק מזגן להדליק מזגן   )פז
כדי שידליק מזגן לקירור ומותר להינות מהקירור וכן בימי 

 שעלולים להתקרר אפשר החורף הקרים שיש ילדים קטנים
  . 7לומר לגוי קר מאוד והוא מבין מעצמו ומדליק מזגן לחימום

 כאשר יש צורך לכבות מזגן אפשר לומר לגוי --לכבות מזגן לכבות מזגן   )פח
  .8והוא מבין מעצמו ומכבה את המזגן) או חם לנו(קר לנו 

 ה שתפקידה לסעד ולנקות את הבית  גוי--נקיון הבית נקיון הבית   )פט
 ואפילו בסחבה את הביתמשתמשת במדיח כלים או  מנקה ו

  .9 אם זוהי עבודתה אין למחות בידהמכבסת כביסה

                                                 
כמובא  כיון שאינו עושה זאת בשביל ישראל אלא בשבילו מותר ליהודי להינות מכך   6

  .ש"אם הדליקו לצרכו מותר להינות עיי 'ח סימן רעו סעיף א"ע או"בשו
 םח סימן לח שכתב ש"חלק ז או א"ת יבי"הדלקת מזגן היא איסור דרבנן כמובא בשו   7

ל "י גוי הו"וע, שאין בהפעלת זרם החשמל במאוורר או במזגן אויר אלא משום שבות

, ובפרט בזמן הזה שהורגלו בכך גם בימי החול, שבמקום צער יש להתיר, שבות דשבות

מותר לומר , ומכל שכן כשיש שם תינוקות קטנים, הילכך כשהחום גדול וקשה לסובלו

ואף אם אין החום גדול כל כך יש להתיר כשיש . רלגוי להפעיל את המאוורר או מזגן אוי

 .ומכל שכן כשאינו אומר לגוי בפירוש אלא על ידי רמז דשפיר דמי. שם תינוקות קטנים
כשיש סכנת חולי אפשר לומר לו בפירוש כבה את המזגן כיון שאמירה לגוי באיסור דרבנן    8

רה בפירוש אבל במקום חולי אפשר להקל אבל כשלא במקום חולי אין להתיר אמי

 .בסיפור דברים והגוי מבין ומכבה מעצמו אין איסור
כיון שהיא מדיחה במדיח על מנת להקל מעליה טורח הדחת כלים ולכן נחשב שעושה כן    9

כשמדלקת השפחה כדי להדיח כלי אכילה  ק כז"בשביל עצמה משנה ברורה סימן רעו ס

ל נהנה ממנו אלא כלים שלו שאכלו לא מיקרי לצורך ישראל כיון שאין גוף הישרא

  .דהעיקר אדעתא דנפשה קעבדה מודחים והיא חייבת להדיחם לצרכה



  שבת כהלכה 

  גוי בשבת

  
 

רג

 בין השמשות מותר לומר לגוי לעשות דבר --אחר השקיעה אחר השקיעה   )צ
שיש לו חשיבות לצורך השבת כגון לחבר פלאטה חשמלית 

 קצר אפילו שקבלו עליהם את השבת באמירת בואי תקןאו ל
  . 10כלה

שבת קת נרות  זמן הדל--   להדליק נרות שבת  להדליק נרות שבת אמירה לגויאמירה לגוי  )צא
אבל בדיעבד כשלא הדליקו ונזכרו לפני הוא כחצי שעה 

מותר לומר לגוי להדליק והיא אחר השקיעה בבין השמשות 
  .11לא תברך על ההדלקה

 מותר לומר לגוי לפתוח מקרר חשמלי --מקרר חשמלי מקרר חשמלי   )צב
  .12אפילו שנורת השמל נדלקת

 אין לומר לגוי  לנתק את --ניתוק מנורת החשמל במקרר ניתוק מנורת החשמל במקרר   )צג
בל אפשר לומר איני צריך שם אור ואם הוא מנתק החשמל א

  .13או מפרק את הנורה אין צריך לומר לו להפסיק

  

                                                 
להדליק נר לצורך , בין השמשות, י"מותר לומר לא ח סימן רסא סעיף א"ע או"כ בשו"כ   10

. כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליהת "שווכן לומר לו לע; שבת

לצורך מצוה כגון ת "שובכלל שבות ולא גזרו על שבות בין השמהוא  כיון דאמירה לגוי

  .ש באחרונים"כאן שיש לו צורך לכבוד השבת ומצטער מזה עיי
אין מדליקין את הנרות ומותר לומר לגוי בין שות א כתב בבין השמ"רסא ס' ע סי"בשו   11

ג כתב שספק איסור "ק י"וס' ק ו"להדליק נר שבת משנה ברורה שם ס, השמשות

ואסור כמו בשבת ואמירה לגוי הוא בכלל שבות ולא גזרו על שבות בין . ורייתא הואדא

  .לצורך מצוהת "שוהשמ
דהוי שבות דלית בו מעשה לא  ק צט אמירה לגוי"כתב המשנה ברורה סימן רנג ס   12

כיון שאיסור זה הוא פסיק רישא ולכן אמירה . רינן כולי האי ושרי אף בפסיק רישאימחמ

  .ישא מותרתלגוי בפסיק ר
וכן אין כאן הנאה מושלמת  כיון שאין כאן אמירה מפורשת אלא סיפור דברים בעלמא   13

  .ממעשה הגוי כיון שאינו צריך את האור ופתיחת הדלת מותרת כשאין מנורה



  שבת כהלכה 

  גוי בשבת

  
 

רד

 מותר לומר לגוי להוציא מים חמים ממתקן --מתקן מים מתקן מים   )צד
  . 14חשמלי אפילו שהמתקן ידלק באופן אוטומטי

 שגורם צער ם כשמופעלת אזעקה ברכב בקול ר--אזעקה אזעקה   )צה
קט והוא מבין לשכנים מותר לומר לגוי שרוצים כאן ש

  .15מעצמו לנטרל את האזעקה

 כששכחו להשאיר אור בשירותים ואין  --אור בשירותים אור בשירותים   )צו
אפשרות להתפנות שם ולא במקום אחר יש אפשרות לומר  

  . 16לגוי שחשוך שם והוא ידליק

 כשיש בעל חיים המבהיל את בני הבית מותר לספר --צידה צידה   )צז
לכוד כדי שיניח מלכודת או שי' לגוי יש עכבר בבית וכד

  . 17אותו על מנת שיסלקו מהבית

  
  

  

  

  

                                                 
פתיחת מקרר עם נורת  פסיק רישא בגוי מותר ואפילו אמירה או הנאה ממעשהו כגון   14

פילו שעל ידי כך יופעל המתקן לחימום או לקירור עיין מים מהמתקן א הוצאת חשמל וכן

 .רנה' י שבת ב עמ"ילקו
גדול יותר אפשר להקל  כן כתב במלכים אמניך עמוד רנה וכתב שם שאם יגרם חילול שבת   15

ואין כאן הנאה  על ידי אמריה לגוי כדי להציל רבים מעוון ואפשר לומר לו בדרך סיפור

והובאו דברים אלו בספר ילקוט יוסף סימן  ם סילוק נזקישירה ממלאכת הגוי בשבת כי א

 . שז עמוד רעד
כיון שראינו שהתירו שבות דישראל במקום כבוד הבריות וכאן זה יותר קל כיון שהוא    16

ז פסק שאפשר להינות מהאור וכן בביאור הלכה ביאר "ובפרט שהט שבות אמירה לגוי

 וכן ראיתי בספר אמירה לנכרי עמוד שצג  דבריו
איןך כאן אמירה מפורשת ללכוד את העכבר ולכן אפשר להקל ובפרט שכאן יש איסור    17

  .דרבנן של מלאכה שאינה צריכה לגופה ובמקום צער מותרת אמירה לגוי בכגון זה



  שבת כהלכה 

  גוי בשבת

  
 

רה

  מצוות לא על חשבון אחרים

מסופר על רבי ישראל סלנטר  שהוזמן לכבד את שולחן שבת של תלמידו 

התלמיד הרחיב ותיאר את מערכת הכשרות שיש לו בבית וכמה הם , האמיד

מקפידים על  קלה כבחמורה וכן שולחן שבת ערוך בכל מיני מטעמים לכבוד 

ובפרט שהם מקפידים ,  חידושי תורה וזמירות כיאה לשבת הקדושהשבת עם

דברי בו הרבה שבין מנה למנה יש שיעור קבוע  על מנת ששולחן שבת יהיה 

רבי ישראל הסכים  להתארח בתנאי שיקצר את הסעודה . וחניותתורה ור

זאת הסכים אבל בכל , התלמיד לא הבין את התנאי  המוזר של  רבו !בשעתיים

  .את התנאי התמוהוקיבל 

עשה את הקידוש ומיד לאחר מכן נטל  , ישראל הגיע לסעודת ליל שבתרבי 

 וביקש , בתוך הסעודה  אמר דברי תורה קצרים,ידיים ובירך ברכת המוציא

 ובירך , ותוך שעה קלה  אמר מים אחרונים חובה,שיגישו את המנות בזריזות

שאל מדוע כבוד הרב ו,  התלמיד  האמיד חש שלא בנוח. את ברכת המזון

מקצר כל כך בסעודת השבת שבביתי האם יש  איזהו פגם בסעודה שערכתי  

רבי ישראל שתק וביקש ממנו לראות את  האשה המבשלת שאחראית  ?לכבודך

 לה מהמטבח אקראת רבו ובכל זאת העשיר לא הבין  ,על התבשילים  וההגשה

ב ונאמנת המליץ שתבוא אל הרב  היא אשה אלמנה שמועסקת אצלנו זמן ר

לאחר רגעים מספר היא הגיע  עם סינר  של מבשלת  , עליה התלמיד המסור

  . ונעמדה לפני הרב

פנה אליה הרב ואמר אני מבקש ממך סליחה שבגללי נגרם לך טורח כל כך  

היא ענתה  אדרבה  כבוד ו. בהגשת המנות בסדר מהיר יותר מכפי שאת רגילה

הלוואי ותתארח אצלנו כל שבת  כיון שבכל הרב ברכות יחולו  על ראש הרב  

מאוחרת ליל שבת הסעודה אורכת שעות ארוכות ואני נאלצת לעבוד עד שעה 

 ואילו עכשיו  כבר סיימתי את הכל מוקדם ואני יכולה לחזור לביתי ,מאוד

פנה רבי ישראל לתלמידו  ואמר  קבלת תשובה לשאלתך  שולחן שבת , ולנוח

זה לא חכמה ..  זה  בתנאי שאינו פוגע באחריםשלך  נפלא ומהודר אבל כל

  ... להדר במצוות ולגרום לאנשים צער  בגלל שאתה רוצה להיות צדיק



  שבת כהלכה  

  חימום המאכלים  
רו

  הטמנה הטמנה 

כשיש צורך לכסות מאכלים שנמצאים על הגז או על 
ומתי , במה מכסים, אופן הכיסוי: יש להקפיד על, הפלאטה
לכן לפני שמכסים את התבשילים יש לבדוק היטב , מכסים

 .ם הכל נעשה כהלכה כפי שיבואר להלןא

או את כל הכלי שיש ,  עטיפת כל המאכל--פירוש הטמנה פירוש הטמנה   )א
בכל דבר שנועד לחמם או לשמור על חומו של , בו מאכל

  . 1' וכד,שמיכה, ניילון, או נייר מגבת, מגבת: התבשיל כגון 

 הטמנה של כל הסיר כולו נחשבת --אופן הטמנה האסורה אופן הטמנה האסורה   )ב
ל הפוסקים אבל יש מקילים להטמנה האסורה לשיטת כ

  .2לכסות רק חלק מהסיר ללא שיורד הכיסוי על כל הדפנות

  הטמנה בבגד שהוא פולט חום --הגדרה של מוסיף הבל הגדרה של מוסיף הבל   )ג
וזוהי , ומחמם את הכלי עם התבשיל כגון שמיכה חשמלית

  . 3יום שישיכבר מהטמנה האסורה אפילו 

                                                 
 נקרא לאכ הפוסקים ש"וכ. י סעיף רנז סימן ח"או השולחן ערוךו ב כלל אדם חייעיין ב   1

  .צדדיו ובכל ולמטה מלמעלה הקדירה בגוף בו שמטמין דברב כשנוגע אלא הטמנה
 כתב א"והרמשאפילו מקצת הטמנה נחשבת להטמנה שאסורה  ע"השובסימן רנג פסק    2

ומחלוקתם גם בדבר שאינו מוסיף הבל  שהמנהג שכל זמן שהוא מגולה לא נקרא הטמנה

ה "ולאו דווקא אם מגולה למעלה אלא ה  סטק"סב שם " ובמשנע"בשוכמבואר בסעיף ב 

ב אפשר להקל אבל החזון איש החמיר "ולשיטת הפוסקים כמשנ אם מגולה בשאר צדדים

 ולכן לכתחילה עדיף שלא לכסות את הסיר אפילו במקצת והמקילים לכסות ע"השוכדעת 

  .קז' פד אורחות שבת עמ' א עמ"ח ת אז נדברו"בשו במקצת יש להם על מי לסמוך עיין
גזירה ב שם "במשנ ,י"בדבר המוסיף הבל אפילו מבעח סימן רנז אין טומנין "ע או"שו   3

 .שמא יטמין באפר שיש בו גחלים ויחתה בשבת



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רז

 מותר להטמין בדבר ששומר על --רק לפני כניסת שבת רק לפני כניסת שבת   )ד
וכל זה לפני . ם ואינו מוסיף חום כגון שמיכות וסדיניםהחו

כניסת שבת  אבל בשבת אסור להטמין אפילו בדבר שאינו 
 . 4מוסיף חום

 כשצריך לשמור על חום --כיסוי שאינו יורד על הדפנות כיסוי שאינו יורד על הדפנות   )ה
 שהכיסוי אינו יורדהתבשילים אפשר לכסות  באופן כזה 

  .5לדפנות הכלים אלא רק על החלק העליון של הכלים

 מותר לכסות סיר קטן בסיר גדול כלומר --סיר בתוך סיר סיר בתוך סיר   )ו
להכניס סיר קטן לתוך סיר גדול כדי שהסיר הגדול ישמור 
את החום של הסיר הקטן וכן יש להקפיד שהסירים לא יהיו 

אפילו (ניהם יצמודים ממש זה לזה אלא יהיה מרווח אויר ב
  .6שלא יחשב כהטמנה) מעט ביותר

 
 

                                                 
אפילו בדבר שאין , אין טומנין בשבת כתב ששולחן ערוך אורח חיים סימן רנז סעיף א   4

לאחר ' ק א"ב ס"ועיין במשנ.  אבל לפני שבת טומנים בדבר שאינו מוסיף הבלמוסיף הבל

וצה להטמינו בדבר שישמור חומו כגון בכרים וכסתות וכדומה אסור רושנתבשל התבשיל 

דלא נקרא הטמנה אלא כשנוגע הדבר כתב חיי אדם חלק שני כלל ב וב ,כן בשבתת "שולע

  .שמטמין בו בגוף הקדירה מלמעלה ולמטה ובכל צדדיו
המיקלים לכסות את הדפנות של הסיר יכולים להקל רק שמונח על פלאטה או על גז    5

אבל לא שהסיר מונח על גז מגולה כיון שאם הכסוי יורד על הדפנות יש כאן חשש , כוסהמ

ע בסימן רנז סעיף ח שהחום עולה "של הטמנה בדבר המוסיף הבל כמו שכתב בשו

מכל מקום כבר כתבו הפוסקים שאפשר , מוסיף חום בסירים מהפלאטה לכיסוי והוא

ת "ע בשו"כן עת "שוביום שבת אין לעלהקל בזה רק בפלאטה חשמלית וביום שישי אבל 

  .אור לציון חלק ב עמוד קסא, א חלק ט סימן קח אות קיט"יבי
וח ניכר בין סיר לסיר אז וואפילו למי שחושש ששייך בכלים הטמנה מכל מקום כשיש ר   6

  .אין כאן הטמנה ולכן אין בכך איסור



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רח

כיסוי פח כגון תנור העשוי נירוסטה  --פח חימום תבשילים פח חימום תבשילים   )ז
המונח על הגז מותר לכסותו כולו בשמיכות וכן מותר 
להכניס לתוך התא חימום המונח על הפלאטה ואין בזה 

 .7איסור הטמנה אפילו בשבת

 כל כיסוי מגבת או שמיכה שאינו --כיסוי שאינו נוגע בכלים כיסוי שאינו נוגע בכלים   )ח
נוגע בכלי ממש אינו נחשב להטמנה וכל מה שאינו נחשב 

 . 8הטמנה מותר להניחו אפילו בשבתל

ולכן  ,סיר חם המונח על השולחןיש הטמנה ב --סיר חם סיר חם   )ט
 . 9אסור לעטפו במגבת  כדי לשמור את החום

 כשהתבשילים מבושלים מותר --הוספה או החלפת כיסוי הוספה או החלפת כיסוי   )י
להוסיף כיסויים על התנור וכן מותר להחליף את כיסויי 

 . 10הפלאטה בכיסויים אחרים אפילו בשבת

                                                 
, ב שאינו נוגע בצדי הקדירהואם נתן על הקדירה כלי רחח "סע אורח חיים סימן רנז "שוב   7

מותר דכיון שאין הבגדים נתונים אלא על אותו כלי רחב , ונתן בגדים על אותו כלי רחב

כיון שכל איסור הטמנה הוא בכלי שנמצא על , אין כאן הטמנה, שאינו נוגע בצדי קדירה

הפלאטה עם התבשיל אבל כשיש כלי רחב מעליו כגון הפח חימום ואת הכלי מכסים אין 

 .כך איסור הטמנהב
איסור הטמנה הוא רק בבגד שעוטף את הכלי שיש בו תבשיל אבל המונח מעל הכלי אין    8

 ל "כנ. בו איסור הטמנה
לשמור חום הכלי  העשויה עטיפה שכל, ההטמנהוכל זה שהוא כלי ראשון שאסורה בו    9

  .סרו אפילו שאינו נמצא על הפלאטה וא על כל מקור חום אחרא
פ שאין טומנין בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף "אע ח חיים סימן רנז סעיף דע אור"שו   10

 וכן אם רצה להוסיף ,מותר לחזור ולכסותו, י ונתגלה משחשיכה"אם טמן בו מבע, הבל

בין שהראשון חם יותר , מוסיף וכן אם רוצה ליטלו כולו ולתת אחר במקומו, עליו בשבת

ו לא היה מכוסה אלא בסדין יכול ליטלו אפיל, מהשני בין שהשני חם יותר מהראשון

, הכל צרכ אבל אם אינה מבושלת , והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכה,לכסותו בגלופקרין

א "ת יבי"ע בשו"ע. שתוספת זה גורם לה להתבשלמפני , אסור אפילו להוסיף על הכיסוי

כסות את א פרק ג סעיף כ וכמובן שכל זה הוא לשיטת המקילים ל"מנוח, ג"ל חלק ו סימן

 .וכבר כתבנו שיש מחמירים בכך הפלאטה



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רט

 אם בשבת נפל הכיסוי מעל הסירים מותר --הכיסוי הכיסוי נפל נפל   )יא
 . 11להחזירו אפילו על הסירים ממש

 איסור הטמנה --שהוציאו את התבשיל והניחו בסיר אחר שהוציאו את התבשיל והניחו בסיר אחר   )יב
אבל בכלי שני מותר לעטפו , הוא דווקא בכלי שהתבשל בו

כלומר אם העבירו את התבשיל לכלי אחר שאינו חם מותר 
 .12לעטפו

ר מותר לעטפו ואין בו  כל תבשיל ק--  עטיפת מאכל קרעטיפת מאכל קר  )יג
 . 13משום הטמנה

ולכן מותר ,  אין הטמנה באוכל--  הכנסת ביצים לחמיןהכנסת ביצים לחמין  )יד
כגון ביצים קשות לתוך סיר שעל , להכניס אוכל לתוך אוכל

הפלאטה או לתוך כוס מים חמים על מנת שיתחממו וכן 
 . 14מותר להכניס בשר מבושל קר לתוך מרק חם

                                                 
כיון שהתחילו את ההטמנה ביום שישי בהיתר לכן אפילו שנפל . ע שם סעיף ד"כ בשו"כ   11

 .מותר להחזירו וכן באחרונים
אם פינה התבשיל  ע אורח חיים סימן רנז סעיף ה"שוהטמנה בכלי שני מותרת כמובא ב   12

  .מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל, רתבשבת מקדירה שנתבשל בה לקדירה אח
מותר להטמין בשבת דבר צונן בדבר שאינו מוסיף הבל  ע אורח חיים סימן רנז סעיף ו"שו   13

ואפילו להטמין צונן , אבל בדבר המוסיף הבל, כדי שלא יצטנן ביותר או כדי שתפיג צינתו

  .נמי אסור, י"גמור ואפילו מבע
, ח סימן שיח סעיף ד דבר שנתבשל כבר"אוע "כמובא בשוכיון שאין הטמנה באוכלין    14

ק לג אפילו בכלי ראשון "ס ב"וכתב שם במשנ. מותר לשרותו בחמין בשבת ,והוא יבש

לכלי  רותח כדי שיהיה נימוח שם ויהיה דבר לח דאין בישול אחר בישול אבל לא יתנו

יותר ולכן יהיה וכבר כתבנו לעיל שדינה של הפלאטה קל , שעומד על גבי האש ראשון

מבושלות לתוך מים רותחים על מנת שיתחממו או לתוך ת "שומותר להכניס ביצים ק

מנוחת אהבה  כח' ע בתורת השבת עמ"תבשיל על מנת שיקבלו גוון חום במשך הלילה ע

 .עמוד עח כתב שזהו דרך בישול ולא דרך הטמנה



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רי

לעטוף סיר   אין --עטיפת סיר בבגד כדי שלא יתקרר עטיפת סיר בבגד כדי שלא יתקרר   )טו
במגבת מכל הצדדים על מנת להביאו לשולחן ולשמור על 

אבל מותר לעטפו  , חומו שזוהי ההטמנה האסורה בשבת
 .15במגבת על מנת שיהיה נוח להחזיק בו

 ושאר מאכלים קרים אסור לעטפם בשבת --פירות וירקות פירות וירקות   )טז
אבל אם מניחים , במגבת ולהניחם במקום חם כדי שיתחממו

 . 16מותרבמקום שאינו מחמם 

 תבשיל שאינו נמצא בכלי ורוצים לחממו --נייר כסף בשבת נייר כסף בשבת   )יז
 מותר לעטפו  ומוכן לאכילהבשבת כגון תפוח אדמה אפוי

כדי לשמור על נקיונו או  )שחתוך כבר מלפני שבת(בנייר כסף 
על נקיון הפלאטה אבל אם עוטפים את התבשיל כדי 

 . 17שישמור על החום  יש בכך איסור הטמנה

                                                 
ן לשמור על חום יאם מתכוול מפני חום הכלי אין בזה הטמנה אבל ישהכיסוי שנועד להצ   15

 . התבשיל שבכלי הרי יש כאן הטמנה שאסורה
  .י הטמנה"כל שכוונתו לחמם המאכל אסור ע, ב שם"ובמשנ' ז סעיף ד"ע רנ"שו  16
דהרי כיון . ג"באופן שעוטף את המאכל בכוונה שלא ילכלך את המיחם שהוא מניחו ע   17

ג " כדי שלא יזוב השמנונית שבו עאלא, שאין לו כוונה בהטמנה זו כדי להחם את התבשיל

ז יש לומר דאם עוטף "ולכן לפ. ג זיל בתר טעמא הוא"דכל כה, המיחם וילכלך אותו שרי

בין של המאכל בין של המיחם שהוא מניחו , ומכסה את התבשיל בנייר כסף משום נקיון

' סי(ד "ח ח"ות אגרות משה חא"מ פיינשטיין בשו"וכן מפורש בדברי הגר. שפיר דמי, ג"ע

בענין לכרוך בשבת דבר גוש מבושל שהוא צונן , אשר כתב שם, )אות ג, בענין הטמנה, עד

, רנז' דכל שהוא מוסיף הבל אסור בסי, וכתב שם. ג המיחם"בנייר אלומניום ולחממו ע

ולכורכם בנייר אלומניום נמי . ובהפסק קדירה נמי הוא מוסיף הבל ואסור בהטמנה. ו"ס

ש "ת שבט הלוי להגר"ובשו, )עח' סי, ו"ח(ת אז נדברו "מבואר בשווכן . ש"ע. הוא הטמנה

ג המיחם אית ביה משום "אם עוטף מאכל בנייר כסף ומניחו עש) מז' סי, ג"ח(ווזנאר 

כ בזה בענין הטמנה בנייר " מש.יז' סי, ח"ת מנחת יצחק ח"וראה גם בשו. ש"ע. הטמנה

ה י ברם "ח סימן י ד"או שון כרך את עטרת פז חלק רא"שוראה כל זאת ועוד ב. ש"ע, כסף

 . כ באורחות שבת פרק שני סעיף עו"וכ
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ריא

מותר להניח על  ביום שישי  --  בשבתבשבתליון ליון כסוי מכסה עכסוי מכסה ע  )יח
הפלאטה תבנית חד פעמית שיש עליה כיסוי של נייר כסף 

לכסות סיר שעל הפלאטה בכיסוי אפילו בשבת ויש מקילים 
 .18 עליון נוסף  על מנת שיתחמם היטב במשך הלילה

 מותר להניח בתוך הסיר ניר --נייר כסף מתחת התבשיל נייר כסף מתחת התבשיל   )יט
מתחת לתבשיל כדי שלא כסף או שאר ניירות המיוחדים 

 . 19ידבק לסיר ולשמור על נקיונו

 כשמניחים על המאכל ניילון או --ניילון או נייר  פרגמנט ניילון או נייר  פרגמנט   )כ
נייר אפיה  על מנת שלא יפלו נוזלים על התבשיל או למנוע 

 .20הדבקות אין כאן משום הטמנה

 כשמכניסים מאכל או לחם לתוך שקית ניילון - שקית ניילון שקית ניילון   )כא
חמם את הלחם אז יש איסור הטמנה אם הכוונה  שהשקית ת

אבל אם מתכוונים שהשקית תשמור על נקיון הלחם 
והפלאטה אז מותר מכל מקום אם השקית אינה נוגעת בלחם 

  .21כגון  שקית מנופחת אז אין כאן חשש הטמנה כלל

                                                 
אסור להטמין בשבת , צ"אפילו תבשיל שנתבשל כ ע אורח חיים סימן רנז סעיף ב"שו   18

, מ לשום כלים על התבשיל כדי לשמרו מן העכברים"ומ. אפילו בדבר שאינו מוסיף הבל

כמטמין להחם אלא כשומר ונותן כיסוי על שרי שאין זה , או כדי שלא יתטנף בעפרורית

עיין שארית יוסף חלק . ' אבל לכתחילה אין להניח עליה כיסוי נוסף של מגבת וכדהקדירה

  .ג עמוד שעז
כיון שאין כאן כוונה לחמם את המאכל אלא למנוע ממנו להתלכלך לכן אפשר להשתמש    19

  .ל"בנייר כסף כדין מציל העפרוריות שהותר כנזכ
שהניילון נועד להפריד ולגרום שלא יכנסו נוזלים בתבשיל ולא לחמם לכן אין כאן כיון    20

  .ע שם סעיף ב"משום הטמנה שאסורה כמובא לעיל בשו
בין לכסותה כולה בין לכסות , ג המיחם"אסור לכסות את החלה שהוא מניחה עפשוט ש   21

  .' יח סי"או את עטרת פז חלק ראשון כרך "וע בש" ע.שיש בה איסור של הטמנהמקצתה 
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ריב

 אם הניחו על הסיר מגש רחב מותר --מגש רחב על הסיר מגש רחב על הסיר   )כב
ת אינה לכסות את המגש הרחב במגבת באופן כזה שהמגב

 .22נוגעת בסיר אין בזה הטמנה

 סיר חשמלי שנועד לבשל במשך השבת --סיר בישול איטי סיר בישול איטי   )כג
 . 23בבישול איטי  אין להשתמש בו לצורך השבת

 על מנת שהתבשיל לא יתייבש או ישרף --תבשיל שהצטמק תבשיל שהצטמק   )כד
אפשר לפני כניסת שבת להטמין בתוך התבשיל שקית עם 

בבו מים ובשבת לנקב את השקית כדי שהמים יתער
 .24בתבשיל כדי שלא ישרף או יצטמק

בתוך מגבת , בקבוק של תינוקמותר לעטוף  --בקבוק תינוק בקבוק תינוק   )כה
 ולהניחו ' במגבת וכדאך אין לעטפו , על מנת לשמור חומו

 . 25פלאטה חשמלית וכדומהשיתחמם על 

                                                 
  . אורח חיים סימן רנז סעיף חע "כ בשו"כ   22
ומחמם את  על ידי חשמל סיר פלא לבישול איטי מורכב מסיר בתוך סיר והחיצוני נתחמם   23

הסיר הפנימי והרי יש כאן דין של הטמנה בדבר המוסיף הבל שאסורה אפילו במקצת 

ף הבל וכן יש בו טרמוסטט הן מטעם הטמנה בדבר שמוסית "שוובנוסף יש בזה הרבה חש

יסות החום לכן יש להחמיר ולא להשתמש בו בשבת ושמכבה ומדליק ויש לו כפתורים לו

ובשולחן , קיב בשם הרב אלישיב והרב וואזנר עיין שם באורך' עמ  באורחות שבתכ"כ

  .שלמה סימן רנז סעיף יג כתב לאסור
 לכן אפשר להכניס מים בשקית כיון שיש איסור להוסיף מים לתוך התבשיל משום בישול   24

ואין כאן הטמנה משום שאין הכוונה להטמין את המים אלא השקית שומרת על המים 

שלא יתאדו והרי הוא כמציל מעפרורית שמותר בשבת וכל שכן שעושה כן לפני שבת 

 . השקית מתוך התבשיל בשבת ויזהר שלא יכשל באיסור בורר כשמוציא
25   

ה "ל ד"ט באה"ק כ"ח ודווקא בדבר שאינו מוסיף חום ס"כק "ב ס"ה משנ"ז ס"ע רנ"שו

שאין הטמנה בכלי שני ובפרט בדבר שאינו מוסיף הבל במגבת שנועדה  .אפילו להטמין

ש כאן ששפך מכלי ראשון שעל האש לתוך כלי שני ומותר "וכ, לשמור חום של הדייסה

.ה אפילו להטמין"ל ד"א באה"ז ס"ע רנ"ט שו"ק כ"ב ס"להטמינו שאינו מוסיף חום משנ
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ריג

 אין לכסות חלה במגבת או --חימום חלה על הפלאטה חימום חלה על הפלאטה   )כו
 הטמנה בניילון על מנת שתתחמם היטב שיש בזה איסור

 . 26אפשר לכסות' אבל אם חוששים מזבובים וכד

 מותר להזיז ממקום חם מאוד לפחות חם --שינוי מקום שינוי מקום   )כז
 בתנאי שהאוכל כשנמצאים על פלאטה אחת וכן להיפך

 ואם הזיזו בשבת כאשר היה חצי מבושל מבושל לחלוטין
 .27בדיעבד אפשר להינות מהתבשיל

כשהמאכלים מבושלים  --העברה לפלאטה אחרת העברה לפלאטה אחרת   )כח
התבשילים הלחים  עדיין חמים מותר להעביר לפלטה ו

 .28 )כגון בהפסקת חשמל(אחרת 

 מותר להניח תבשיל מבושל על --שעון שבת בפלטה שעון שבת בפלטה   )כט
הפלאטה כשתדלק בשבת ואפשר להניח מרק מבושל קר על 

  .29ם המרקמטה כבויה על מנת שתדלק בשבת ויתחאפל

של הגז כשכבתה ,  מותר לסגור את הברז--  כבתה האשכבתה האש  )ל
  .30עדיף לסגור בשינויוהאש 

                                                 
  .כמבואר לעיל שכל שנעשה על מנת להציל מהטינוף מותר   26
כיון שהוא חם בחום של יד סולדת בו והוא מבושל במצב של רתיחה לכן אפשר להזיזו    27

כ "ומש.ת אור לציון חלק א עמוד רלא" ובשוב"ככ פרק ג סעיף "ממקום למקום וכן בשש

 שזהו מאכל בן דורסאי  ואין בכך בישול אחר שאפשר להנות מהתבשיל כיון שיש אומרים

  בישול ואפשר לסמוך עליהם בדיעבד 
מאכלים מבושלים לחימום והוא הדין למקרה של  כיון שמותר להניח על הפלאטה בשבת   28

ע "הפסקת חשמל שאפשר להעביר מפלאטה לפלאטה במקום שאין חשש של בישול וע

  . כ פרק א סעיף כג"בשש
ת "שתדלק בשבת כן כתב בשו טהאכ לעניין מרק קר על פל" ומש.ז"ככ שם סעיף "שש   29

 .יביע אומר חלק י סימן כח
כיון שיש כאן סכנה של חיים לכן אפשר לכבות בפרט שדינו ככלי שמלאכתו לאיסור    30

  . ע שם סעיף כח"שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו ע
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 אם נשפכו על הפלאטה טיפות מרק או רוטב --בשר וחלב בשר וחלב   )לא
בשרי אז הפלאטה בשרית ולכן כשמחממים חלה או פיתה 

על הפלאטה ללא צלחת או נייר כסף הם נהפכים להיות ' וכד
בשריים אבל אם הניחו צלחת או נייר יבש מתחת הפיתה אז 

  .31היא עדיין פרווה

  
 שינה בשבת תענוג 

 ל צריך להזהר לא לבזבז זמן יקר בשינה אב
 בשבת הזמן יקר מאוד 
 לקבוע שעה עם הילדים 

 ללמוד דברים שאנו לא לומדים 
 להכיר את נפשם של הילדים 
 ...מה שבשבוע כמעט ולא עושים

  

                                                 
לבשרית לכן כל מאכל שיונח כיון שהטיפות נכנסו בתוך הפלאטה והפכו את הפלאטה    31

ט בר "וה כדין נועליה נהפך לבשרי ואם הפלאטה נקיה ביותר אז דין המאכל עדיין פר

   .ט"נ
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רטו

  חימום מאכלים לשבת חימום מאכלים לשבת 

הראוי ביותר להכין את כל המאכלים שיהיו מבושלים לפני 
 על מנת לא להכנס שבת וכל שנותר הוא רק לחממם

  לשאלות הלכתיות 

  חימום בתנור אפיהחימום בתנור אפיה

 לכתחילה עדיף שלא להשתמש בתנור לחימום --תנור אפיה תנור אפיה   )א
המאכלים בשבת כיון שיש בזה הרבה שאלות הלכתיות כגון 
פתיחה וסגירה של דלת התנור וכן הכנסת מאכלים לחימום 

 .32ועוד

 יש לחלק בין תנור חשמלי שיש לו מצב של --מצב שבת מצב שבת   )ב
טה שהיא מצב שבת לבין תנור שנדלק ונכבה על ידי אפל

תרמוסטט ולכתחילה יש להשתמש בתנור שאינו נכבה 
  .33ונדלק על ידי תרמוסטט אלא חום קבוע במצב שבת

  
  
  

                                                 
קיים החשש של פתיחת התנור וסגירת הדלת ובישול  יש חשש של הפעלת תרמוסטט וכן   32

המאכלים שאינם מבושלים וכן איסור החזרה שיש שאוסרים להכניס תבשילים לחימום 

טה לכן עדיף שלא להכנס למחלוקות בענין תנור אך תנור חשמלי אפילו במצב של פללתו

  .ולהשתמש בפלאטה חשמלית המיוחדת לשבת
בזמן כשהוא מכובה ופותחים את דלת התנור ונכנס , תנור שנכבה ונדלק על ידי תרמוסטט   33

המנע אויר קר יש חשש של הפעלת התרמוסטט וגרימת הדלקה של גוף חימום ולכן יש ל

  . מלהשתמש בו בשבת
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 תנור שיש לו מנורת סימון --מנורת סימון כשהתנור דולק מנורת סימון כשהתנור דולק   )ג
אפשר לפתוח את התנור , שדולקת כאשר התנור עובד
שעל ידי פתיחת דלת התנור כשהמנורה דולקת ואין חשש 

 .34יכנס אויר קר שיגרום להדלקתו כיון שהוא כבר דולק

 תנור שאי אפשר לכוון אותו למצב --תנור ללא מצב שבת תנור ללא מצב שבת   )ד
שבת ואין אפשרות אחרת לחימום מאכלים לשבת יש 
אפשרות להשתמש בו לשבת כשפותחים את הדלת בשינוי 

 מי או על ידי ילד קטן והפותח באופן הרגיל יש לו על
 . 35לסמוך

 כדאי להכניס לתוך תנור --הכנסת מאכלים ביום שישי הכנסת מאכלים ביום שישי   )ה
  .36חשמלי רק סוגי מאכל מבושלים אפילו לפני שבת

 אם מכניסים לפני שבת מאכל --מאכל לא מבושל בתנור מאכל לא מבושל בתנור   )ו
שאינו מבושל אפילו שמותר לפתוח את התנור להוציא 

  .37אסור לסגור את דלת התנור, מאכלים

                                                 
כשיש מנורת סימון דולקת הרי התנור פועל ואין חשש של גרם הבערה ולכן אפשר לפתוח    34

  .ן כאן גרם הבערה מכיון שהוא דולקאת התנור כדרכה ללא צורך בשינוי כיון שאי
כיון שיש כאן כוונה רק להוציא מאכל ויש מתירים גרמא כשאינו מתכוון אפילו שהוא    35

כ במנוחת אהבה חלק א עמוד נח וכן " רישא וכאן אינה מתכוונת שהתנור ידלק כפסיק

 . בילקוט יוסף סימן רנג סעיף ו
את התנור שלנו יש לדון ככירה גרופה וקטומה לכן אפשר להשהות בו מערב שבת כל סוגי    36

התבשילים וכדאי להכניס רק תבשילים מבושלים כדי שאם יפתחו את דלת התנור בשבת 

עיין באור לציון חלק ב  .ר כך יסגרו לא יגרם בישול על ידי סגירת דלת התנור בשבתואח

 . עמוד קנז
המאכלים יתבשלו לכן  כיון שיש שם מאכלים שאינם מבושלים ועל ידי סגירת התנור   37

ת מנחת שלמה חלק א "שווכתב ב. אסור לסגור את דלת התנור משום איסור בישול בשבת

התנור להוציא את המרק שאוכלים בלילה כאשר הם סוגרים כשפותחים דלת  סימן ו

  .ראוי להדגיש ביותר את האיסורו נמי משום קירוב בישול' כ את הדלת הרי אית בי"אח



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

ריז

יחת הדלת מיד נדלק בו  תנור שבפת--  ייתנור אוטומאטתנור אוטומאט  )ז
  .38החימום אין היתר להשתמש בתנור זה בשבת

 בשבת לא מוציאים --הכנסת מאכלים לחימום לתנור הכנסת מאכלים לחימום לתנור   )ח
מהמקרר מאכלים ומכניסים לחימום בתוך התנור אלא רק 
מה שכבר היה בתנור ועדיין חם ולא הונח על הרצפה או על 

 . 39מותר להחזירו לתנור) אלא על מגבת(השיש 

 בשעת הצורך אפשר להקל ולהכניס את --  חימום בתנורחימום בתנור  )ט
המאכלים לתוך התנור כשמניחים סיר על סיר וכן לא 

 .40סוגרים את דלת התנור

  פלאטה חשמליתפלאטה חשמלית

פלאטה חשמלית נפוצה בקרב ציבור שומרי השבת ואכן זו 
. הדרך הפשוטה והקלה לחמם מאכלים ללא בעיות הלכתיות

כל בין ומותר להניח על הפלאטה לפני כניסת שבת כל מא
מבושל ובין שאינו מבושל וכן כל סוגי הבצק אפילו שאינו 

 .41אפוי כדי שיאפה במשך השבת

                                                 
 . כיון שאינו גרמא אלא הדלקת אש בתנור ממש   38
ח אבל כשיש תנאי החזרה אפשר להקל "י סימן רנג ס"משום מחזי כמבשל עיין בילקו   39

אם הוא גרוף וקטום מן הדין מותר שת שבט הלוי חלק ג סימן מח "שו בכ"ולהחזיר כ

  . כ" עלהחזיר לתוכו
כיון שכך אין לחשוש משום מחזי כמבשל כיון שאין הדרך לבשל בתנור ואפילו אם נאמר    40

שיש דרך מכל מקום כך כשהדלת פתוחה ואין מניחים בתוך התנור אלא על גבי סיר נוסף 

ועיין עוד באוצר דינים לאשה ולבת , בשעת הצורך אפשר להקל בכךהרי יש כאן היכר לכן 

 .עמוד תמא
א להגדיל מדת החום "בפלאטה לא שייך כלל שמא יחתה כיון שאכבר כתבו האחרונים ש   41

  .סימן לבח "אות יביע אומר חלק ו "שוע ב"עשבה 



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

ריח

 יש המחמירים שלא לחמם על הפלאטה --כיסוי על הפלאטה כיסוי על הפלאטה   )י
ממש אלא מניחים כיסוי כגון מגש מתכת או רשת צליה 

 .42ועליהם מניחים את התבשילים

 מותר לחמם על הפלאטה בשבת --חימום תבשילים בשבת חימום תבשילים בשבת   )יא
כל תבשיל מבושל יבש ואפילו אם יש בו מעט רוטב שנספג 

  . 43בו אבל אם יש בו הרבה רוטב יש לאסור לחממו

 אפילו שאסור לחמם מרק קר מכל --כשחיממו תבשיל נוזלי כשחיממו תבשיל נוזלי   )יב
מקום בדיעבד אם חיממו מרק או רוטב מבושל על פלאטה 

 .44מותר לאכול ממנו בשבת

ם שישי על  מותר לכוון שעון שבת ביו--שעון שבת לפלאטה שעון שבת לפלאטה   )יג
הפלאטה שיכבה וידליק בשבת ויחמם מאכלים ואפשר 
להניח בשבת אפילו מרק קר או מים רתוחים קרים כדי 

 . 45שיתחממו  וכל זה  בתנאי שהכל כבר מבושל

                                                 
 לשיטת כדי שיחשב כנגד האש לשיטת האוסרים וכן שיהיה לה דין של גרופה וקטומה   42

  .המחמירים להחשיב את הפלאטה לאש גלויה
והיה , ת יחווה דעת חלק ב סימן מה תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבת"שוכתב ב   43

אפילו חום שהיד סולדת , מותר לחממו בשבת על פלאטה חשמלית של שבת, מונח במקרר

חמם את הרוטב ואינו מתכוון ל, אף שיש בו קצת רוטב, ובלבד שרוב התבשיל יבש. בו

אסור לחממו בשבת , רוב התבשיל רוטבכשאבל אלא רק את היבש והלחות נבלעת ביבש 

  .שיש דין בישול אחר בישול בלח. על הפלאטה
ק ב כל שיש ספק פלוגתא בזה אי "משנה ברורה סימן שיח סכתבו הפוסקים וכן כתב ב   44

עבד דכל האיסור הזה ג אין לאסור בדי"הוי בכלל בישול או לאו או בשאר מלאכות כה

ולכן בבישול דבר לח יש מחלוקת בדין  .הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא

  .זה שיש פוסקים שמתירים אפשר להינות בדיעבד
  . א חלק י סימן סימן כו"ת יבי"כ בשו"כ   45



  שבת כהלכה 
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ריט

 כשהמאכלים אינם מבושלים ויש קצר חשמלי --קצר חשמלי קצר חשמלי   )יד
יש להוריד את המאכל מהפלטה כדי שלא יתבשל בשבת על 

אם לא הורידו את המאכלים מהפלטה ידי חיבור החשמל ו
וחזר החשמל יש אומרים שאפשר להקל ולהינות מהם 

 .46בשבת

 יש איסור לפתוח את --פתיחת סיר לבדוק אם הוא מבושל פתיחת סיר לבדוק אם הוא מבושל   )טו
הכיסוי של הסיר עד שהתבשיל מבושל ואם פתחו והתבשיל 

  . 47עדיין לא התבשל אסור להחזיר את המכסה בשבת

 חשמל או קצר  כשיש הפסקת--העברה מפלאטה לפלאטה העברה מפלאטה לפלאטה   )טז
ויש צורך להעביר מאכלים לשכנים אפשר להעביר בתנאי 

ואם , כשכל המאכלים היבשים מבושלים ואפילו שכבר קרים
הם נוזליים אפשר להעביר כשעדיין חמים בחום של יד 

 .48סולדת

  

  

                                                 
כיון שרוצים לסמוך על ההלכה שמותר ליהנות מחשמל שחובר לצורך החולים שמחוברים    46

לבריא להינות מהמלאכה שנעשתה לצורך  כשירים ויש בהם משום פיקוח נפש ומותרלמ

 .החולה אפילו על יהודי מחלל שבת
כיון שאם מחזירים את הכיסוי התבשיל מתבשל יותר מהר ויש כאן חשש של בישול    47

משנה ברורה סימן רנט ועיין ב .בשבת כעין מגיס לכן אסור לסגור בחזרה את המכסה

שלא הגיע עדיין למאכל בן כפילו בדיעבד אסור התבשיל כדין מבשל בשבת וא ק כה"ס

  .אין לאסור בזה בדיעבד למאכל בן דורסאי הגיעכשדרוסאי 
כיון שיש חשש בישול בהעברת נוזל קר והנחתו על הפלאטה אבל אם הוא בחום של יד    48

 של בישול אין חשש סולדת אפשר להקל ולהעבירו לפלאטה אחרת אבל בדבר יבש ומבושל

 וכמובן שצריך להשגיח שאין הוצאה מרשות לרשות .אחר בישול בהנחה על הפלאטה

 .במקומות שאין עירוב



  שבת כהלכה  

  חימום המאכלים  
רכ

  בישול בישול 

מלאכת הבישול היא אחת מהמלאכות שאפשר להכשל 
צורך סעודות בקלות כיון שמצוי בשבת שמחממים מאכלים ל
מה מחממים : שבת לכן תמיד לפני חימום תבשיל יש לבדוק

 .והיכן מניחים לחמם

 על מנת שיהיה מותר לחמם תבשיל יש צורך --מה מחממים מה מחממים   )א
לוודא שהתבשיל כבר יבש ומבושל ואינו מתכוון לחמם את 

 . 1המעט רוטב שבתוכו

 לאחר שודאי לנו שהתבשיל מבושל --היכן מניחים לחמם היכן מניחים לחמם   )ב
 להכניסו לתוך תנור אפילו שמכוון על פלאטה אלא ויבש אין

להניחו על פלאטה חשמלית או על כיסוי פח שמכסה את 
  .2להבת האש

 מותר להניח רוטב קרוש על אורז --נוזל קרוש על אורז נוזל קרוש על אורז   )ג
 .3וזל מתחמם ונבלע בתוך האורזנכשה

                                                 
ע בדבר נוזלי כגון מרק או רוטב יש בישול אחר בישול ולכן אין "כיון שלפי שיטת השו   1

ל לחממו בשבת ואפילו שרובו יבש ומיעוטו נוזלי כיון שמתכוון לחמם את הנוזל אין הבד

בין רוב למעט אלא בכל מקרה אסור ורק כשאינו רוצה ברוטב כלל מותר לחמם את 

ע אפשר "המעט כיון שאפשר לומר פסיק רישא דלא איכפת ליה בבישול לח לשיטת השו

 .להקל וכן ראיתי שכתב באוצר דינים לאשה ולבת עמוד תלג
אחר בישול בדבר שהוא ד בדבר לח בטל ממנו בישולו כשנצטנן ואין בישול "ח ס"ע שי"שו   2

י ואין לחוש משום מחזי כמבשל בפלאטה חשמלית או בפח "ג דף ר/ילקוט יוסף ד, יבש

ת תפילה "שו', ח אות ח"ז סכ"ת ישכיל עבדי ח"שו, ה"ב סמ"ד ח"ת יחו"שו, שעל האש

  . אין כאן מחזי כמבשל והוי כנגד האש שאין הדרך לבשל עליו, ב"א סל"למשה ח
מותר ליתן  ח סימן שיח סעיף טז"ע או"שומותר לחממה כמובא בכדין אינפאנדה ש   3

  .פ שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח"אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואע



  שבת כהלכה 
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רכא

פ שאין לחמם תבשיל מבושל " אע--כשחיממו תבשיל נוזלי כשחיממו תבשיל נוזלי   )ד
ו מרק מכל מקום בדיעבד כשחיממו שהוא נוזלי כגון רוטב א

 .4תבשיל מבושל נוזלי אפשר לאכול ממנו

  הגדרות ומושגים בבישולהגדרות ומושגים בבישול

 זוהי דרגת חום שמבשלת ולכן כל תבשיל או --יד סולדת יד סולדת   )ה
מרק או מים חמים שהחום שלהם הוא רותח עד כדי כך שאין 
אפשרות להכניס אצבע לתוך הכוס או שאין אפשרות 

ל בישול וזהו חום של יד לשתותו בקלות יש בו חשש ש
  .5סולדת

 כל דבר שאינו מבושל אסור לחמם בשבת על --בישול בישול   )ו
פלאטה או על כל דבר שמחמם אפילו בחום נמוך ואפילו 

גיע לחום יאם מפני ששמפקחים על התבשיל שלא יתחמם 
 .6של יד סולדת הרי יש כאן בישול מהתורה

                                                 
סימן שיח ב "כיון שכל מקום שיש מחלוקת פוסקים אפשר להקל בדיעבד כמובא במשנ   4

ג אין " בשאר מלאכות כהק ב וכל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או"ס

  .ל" עכלאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא
כל היכא שזה החמין ראוי לשתיה , נקיט האי כללא בידךח פרשת בא אות ה "כתב הבא   5

ואם , הרי זה לא חשיב יד סולדת בו, שאין האדם נמנע מכח רבוי חמימותו, או לאכילה

 שלמה מנחת ת"שו הרי זה נחשב בכלל יד סולדת בו, שתותו או לאכלו מרוב חומוימנע מל

 סימןח "או ג חלק אומר יביע ת"שווב, עד סימן ד חלק ח"מ או"אג ת"שו צא סימן א חלק

 .להחמיר ראוימארבעים מעלות  שכבר כתב כד
 האש מותר ליתן קיתון של מים או שאר משקים כנגד  סימן שיח סעיף ידע"כתב בשו   6

ובלבד שיתנם רחוק מהאש בענין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד , להפיג צנתן

אבל אסור לקרבו אל האש למקום שיכול להתחמם שתהא היד , שתהא היד סולדת בו

ע "וע. אסור כיון שיכול להתבשל שם, ואפילו להניח בו שעה קטנה שתפיג צנתו, סולדת בו

 .במקורות דלעיל
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רכב

, ונח על האש או על הפלאטההכלי שמ הוא  --כלי ראשון כלי ראשון   )ז
מבשל ולכן אין להוסיף בשבת לתבשיל שבכלי ונחשב ל

כל עוד שהוא חם  .ראשון תבלינים או כל דבר שאינו מבושל
  .7 מעל הפלאטהשהורדאפילו  בחום של יד סולדת

 כששופכים מכלי ראשון לתוך כלי --  עירוי מכלי ראשוןעירוי מכלי ראשון  )ח
חום התבשיל מבשל את מה שיש בכלי השני ולכן אין , אחר

או ,  מכלי ראשון לתוך כלי עם תהלשפוך מים רותחים
  .8לשפוך מרק לתוך צלחת עם תבלינים

 כל כלי ששפכו לתוכו --מאכל או משקה רותח בכלי שני מאכל או משקה רותח בכלי שני   )ט
נחשב לכלי שני כגון צלחת או כוס ומעיקר , מהכלי הראשון

הדין אינו מבשל ולכן לאחר ששפכו את המרק לצלחת או 
נים מותר להניח בתוכו כל סוגי התבלי,  לכוסמיםאת ה
  . 9והתה

 

                                                 
אפילו . הכלי שמשתמש בו על האשפירושו כלי ראשון  ן שיח סעיף טח סימ"ע או"שו   7

לפיכך אסור ליתן לתוכו . כל זמן שהיד סולדת בו, לאחר שהעבירוהו מעל האש מבשל

דצריכא מלחא בישולא , אבל מלח מותר ליתן לתוכו כיון שהעבירו מעל האש, תבלין

 .אפילו הוא של שור, ויש מי שאוסר לתת לתוך כלי זה בשר מלוח. כבשרא דתורא
משנה . אסור ליתן תבלין בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון ח סימן שיח סעיף י"ע או"שו   8

בדיעבד אסור ' ל דהוא מבשל כדי קליפה ואפי"ר קי"עירוי מכשם כתב ק עד "ברורה ס

 .אם עירה להדיא עליהן שלא נפסק הקילוח
פ שהוא "תבשיל מקדרה לקערה אעם הלכות שבת פרק כב הלכה ו ואם צק ה"רמבכתב ה   9

וכן כתבו באחרוני  .רותח בקערה מותר לו ליתן לתוך הקערה תבלין שכלי שני אינו מבשל

מנוחת אהבה ,  קיאצ חלק ב עמוד רלט אורחות שבת פרק ראשון הערה"ע באורל"ע זמננו

ת ת יחווה דע"שוב וכן פסק, ב עמוד מז"מקוצר של הרב רצאבי חהע "שו, פרק י סעיף כא

 .חלק ו סימן כב



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רכג

כלי ( כאשר מזגו ממיחם חשמלי או סיר מרק --כלי שלישי כלי שלישי   )י
ומהכוס שפכו לכוס אחרת ) כלי שני(לצלחת או כוס ) ראשון

 .10היא נחשבת לכלי שלישי שאינו מבשל כלל

 מותר לחמם תבשיל יבש כגון אורז או --תבשיל עם רוטב תבשיל עם רוטב   )יא
בשר שיש בו מעט רוטב בתנאי שמבושל כל צרכו ורובו 

  .11וטו לח  ואינו מתכוון לחמם את הרוטביבש ומע

 תבשיל מבושל יבש או אפוי וראוי --מצטמק ויפה לו מצטמק ויפה לו   )יב
מותר להניחו על הפלאטה בליל שבת על מנת , לאכילה

 .12שישביח במשך הלילה עד לסעודה שניה

 אסור להוסיף מים לתוך תבשיל --תבשיל חמין שהצטמק תבשיל חמין שהצטמק   )יג
יל אבל אפשר להעביר התבש, שהתייבש ומונח על הפלאטה

 . 13ולהוסיף לתוכו מים רותחים ולערבב לאט, לכלי אחר

                                                 
ח "ז או"חת יביע אומר "שו באורך בכןו , שולחן ערוך אורח חיים סימן שיח סעיף טעיין ב   10

אורחות , ב פרק ל שאלה ג"אור לציון ח .ח ד סימן עד"ת אגרות משה חלק או" שו,סימן מ

  .שבת פרק ראשון סעיף מא
טו רוטב אזלינן בתר רובא ח סימן מב שכל שרובו יבש ומיעו"ז או" חא"יבית "שוכ ב"כ   11

, תבשיל צונן שנתבשל כל צרכו מערב שבתל "וזב סימן מה "ת יחוה דעת ח"שווכן ב, ושרי

 על פח מתכת או, מותר לחממו בשבת על פלאטה חשמלית של שבת, והיה מונח במקרר

ו אבל אם רוב, אף שיש בו קצת רוטב, יבשו ובלבד שרוב, מנוקב המונח על כירים של גז

ע "וע. ל" עכשיש דין בישול אחר בישול בלח. אסור לחממו בשבת על הפלאטה, רוטב

  .ב"מ' ד עמ"ובהליכות עולם ח, ח סימן י"ת עטרת פז כרך א או"שוב
ביאור הלכה סימן רנג מצטמק ויפה לו מותר להניח על הפלאטה בשבת כמו שכתב    12

 . ל" עכמותר להחזירה היינו אפילו מצטמק ויפה לוש
כ "א ומש"ס' ד עמ"ע ח"סיף מים חמים לתוך תבשיל שהצטמק עיין בהליאסור להו   13

כ שמותר להחזירו כדין תבשיל "להוסיף מים מותר שאין בזה משום מגבל או מגיס ומש

שאם עירה את כתב ת יחוה דעת חלק ד סימן כב " שו.ל"שרובו יבש ומיעוטו רוטב כנ

 וצריך .פני שכלי שני אינו מבשלמ, מותר לערות עליו מים חמים, התבשיל לתוך כלי שני

  .להזהר שלא לעבור על מגבל לכן יש לערבב לאט לאט לאורך ולרוחב



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רכד

 מותר להניח סיר קר על סיר --הנחה על סיר שעל הפלאטה הנחה על סיר שעל הפלאטה   )יד
אלא , חם כשלעולם לא יגיע לידי חום רותח של יד סולדת

יפשיר או יתחמם מעט כגון סיר מרק נוזלי קר על מיחם של 
 . 14מים חמים

 על  מותר להניח   --תבשיל לח מבושל לצורך חולה תבשיל לח מבושל לצורך חולה   )טו
או חלב חם כדי שיתחממו מעט , הפלאטה  מרק מבושל

בשביל תינוק או חולה בתנאי שעומדים ליד ומשגיחים שלא 
 .15יגיעו לחום שהיד סולדת בו

  הכנת מאכלים ושתיה בשבתהכנת מאכלים ושתיה בשבת

 טוב לבשל תמצית התה מלפני השבת --הכנת תה הכנת תה   )טז
עדיף  , ולהשתמש בתמצית מבושלת אבל אם לא הכינו

מר להעביר את המים מכוס לכוס להשתמש בכוס נוספת כלו
כלי "ואחר כך להניח את התמצית בכוס השניה שנקראת 

 .16"שלישי

מותר למזוג חלב קר לתוך מים רותחים בכלי   --מזיגת חלב מזיגת חלב   )יז
  . 17שני כגון כוס נס קפה עם מים רותחים

                                                 
 .וכיון שאינו מגיע לידי יד סולדת אינו מבשל ולכן אין חשש לחממו באופן כזה   14
ס "והטעם שאסרו לחמם תבשיל לח משום גזרה שמא יבוא לידי יד סולדת ויש כאן ס  15

לכן במקום הצורך , ושמא הלכה שאין בישול אחר בישול בלחשמא יגיע לידי בישול 

מ "ע באג"ה וע"י ס"ב פ"א ח"מנוח, ט"בא אות י' ד פר"הליכות עולם ח. אפשר להקל

  .ו שפיסטור הוי כמבושל"ח סט"א ח"ת יבי"ה בשו"כ' א סע"כ פ"ד ושש"ד סע"ח ח"או
פ שיש מתירים להכינו "ואין בישול אחר בישול ואם לא בישלו אע לכתחילה עדיף לבשלו  16

  .בכלי שני כמובא לעיל בדין בישול בכלי שני מכל מקום עדיף בכלי שלישי
ל שאפילו היה הכוס של הקפה רותח מותר לערות לתוכו חלב קר "ת יביע אומר הנ"שו  17

  .ת מנחת יצחק חלק ה סימן קכז כתב שיש להקל"שו, מפני שכלי שני אינו מבשל



  שבת כהלכה 

  חימום המאכלים 

  
 

רכה

מותר להכין קפה או נס כבימי החול ויש   --נס נס / / הכנת קפה הכנת קפה   )יח
 .18מחמירים להכינו דוקא בכלי שני

 הטעמת  הקפה או התה בתבלין כגון   --שקה עם תבלין שקה עם תבלין ממ  )יט
פ "אע' ביל או הל וכד'זנג, ג'חווי, לימון ,לואיזה, עלי נענע

י עדיף להכינו בכלי נשמעיקר הדין אפשר להכין בכלי ש
  .19שלישי כדין הכנת התה כמובאר לעיל

הנוהגים לשתות קפה העשוי   --) ) קפה לבןקפה לבן((הכנת קפה תימני הכנת קפה תימני   )כ
רס וכדומה יש לעשותו בכלי שלישי מגרגירי חיטה או תי

 .20והמיקילים לעשותו בכלי שני יש להם על מי לסמוך

 אסור לבשלם בשבת וכן --פירות וירקות שאינם מבושלים פירות וירקות שאינם מבושלים   )כא
אסור לחממם במקום שיכולים להגיע ליד סולדת כגון על 

 .21פלאטה

                                                 
מסקנא לח סימן לה "ת יביע אומר חלק ח או"שווב ב סימן מד ת יחוה דעת חלק"שועיין ב   18

ל אין בישול אחר "דקי, שמותר לערות בשבת מים רותחים מכלי ראשון על הקפה, דדינא

  .ב"והמחמיר לערות מכלי שני על הנס קפה תע, אפיה וצליה
י בכלמ לכתחילה עדיף "מחשש בישול של קלי הבישול ואפילו שיש מתירים בכלי שני מ   19

 ת יביע אומר חלק ז"שוובח חלק ד סימן עד "ת אגרות משה או"שוכ ב"עיין שכשלישי 

א סימן "ת תפלה למשה ח"בשוו. עירוי מכלי שני לשלישי מותר בשופי גאות ח סימן מ "או

  .ח סימן ל"ת תבואות שמש חאו"בשוו, לג
 ישול לכןאו קלוים ונחשבים לקלי הב ם מבושליםנמרכיבים רבים של הקפה הלבן אי   20

על מנת לא להכשל בקלות באיסור בישול כשושפכים  לכתחילה יש להכינם בכלי שלישי

  .מים חמים מכלי ראשון על גרגירי הקפה והתבלינים
מנוחת אהבה  ,א שמא ישכח עד שיצלו"ב צ" במשנ,ד"ח סי"ובסימן שי', ד' ד ס"ע רנ"שו  21

י בישולם " עםכיכון שמתרכי, י הבישול מתרככין ומתמתקין"כיון שע ,א"י ס"ב פ"ח

  .ומתמתקים



  שבת כהלכה 
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רכו

 שעל הפלאטה או לכל רקאין להוסיף לסיר מ --תבלינים תבלינים   )כב
 כגון שום בצל פפריקה או תבשיל בכלי ראשון תבלינים

 .22'לימון וכד

 קטשופ או רסק עגבניות על תבשיל חם לתן מותר --קטשופ קטשופ   )כג
  .23בכלי שני כגון אורז או עוף

 וכן שקדי מרק או קרוטונים מותר --אטריות מבושלות אטריות מבושלות   )כד
פ שהיד סולדת בו מפני "להניחם במרק חם בכלי שני אע

  .24שהתבשלו מלפני השבת

 או חלה קפואה על הפלאטה  מותר לחמם לחם--חלה קפואה חלה קפואה   )כה
ולכתחילה עדיף לחכות מעט כדי שיפשיר הקרח המונח על 
הפת ואין לעטוף את החלה בנייר כסף או שקית נייר וכן אין 

 .25להכניסה לתוך שקית ניילון כדי שתתחמם

ג פלאטה " שהתבשלה מלפני שבת מותר לחממה ע--פיצה פיצה   )כו
 וכן בתנאי שהתבלינים והזיתים התבשלו מלפני שבת' וכד

שלא מניחים אותה ממש על פלאטה שהיא בשרית אלא 
  .26בכלי

                                                 
  .אסור ליתן תבלין בקערה ולערות עליהן מכלי ראשון' י' שיח סע' ח סי"ע או"שו  22
  .כיון שכבר מבושל ואין בישול אחר בישול בכלי שני אפשר להקל, ד"ע' ח ד"מ או"אג  23
ל ה ודע שנראה להתיר לערות מים רותחים ע"לה ד' ח סי"ח או"א ח"ת יבי"כתב בשו 24

כן על שקדי מרק ת "שווכן יש להתיר לע, איטריות מטוגנות הנמכרות ומוכנות לאכילה

אין בהם דין , וראויים לאכילה, שמאחר שהם מטוגנים יפה בשמן, המטוגנים בשמן

והוא הדין שמותר ליתנם בתוך מרק רותח של כלי ראשון לאחר שהעבירוהו מעל , בישול

  .ל"עכ, שדין הטיגון כדין הבישול, גון אחר טיגוןולא טי, שאין בישול אחר בישול. האש
   .ח סימן י"ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"שועיין ב   25
כ "וכ, פ שהשומן שבה נקרש חוזר ונימוח"ז מותר ליתן אע"ח ט"כדין אינפאנדה שי  26

  . מ מקרי יבש כיון שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדיין"מ' ק ק"ב ס"במשנ
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רכז

 וכן רוטב נוזלי אסור לחממו על הפלאטה בשבת --מרק קר מרק קר   )כז
אבל אפשר להניחו על פלאטה קרה וכבויה שנדלקת לאחר 
זמן על ידי שעון שבת וכן אפשר לעשות כן עם החמין 

 .27 מיםו לכלי שני והוסיפושהצטמק לאחר שהעביר

דגים מבושלים '  מותר לחמם על הפלאטה וכד--דגים ברוטב דגים ברוטב   )כח
שיש בהם מעט רוטב שומני קרוש ואפילו שהרוטב יתחמם 

 .28ויחזור להיות נוזלי

לכתחילה אין לקלף ביצים חמות מתחת ברז   --ביצים חמות ביצים חמות   )כט
מים או בתוך כלי עם מים קרים כדי שהמים לא יתבשלו 
במגעם עם הביצים החמות אלא יש לחכות שיצטננו מעט 

  .29 על מי לסמוךומ העושה כן יש ל"ומ
  
  
  
  
  

  

  

                                                 
ו פסק שמותר להניח על פלאטה כבויה מרק קר ולאחר זמן "סימן כ' ק יא חל"ת יבי"בשו   27

 .היא תידלק ותחמם המרק
פ " סימן שיח סעיף טז מותר ליתן אינפאנדה כנגד האש במקום שהיד סולדת ואעע"שו   28

פ שהשומן חוזר "ק ק ואע" סשםמשנה ברורה וכתב ב ,שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח

וכן ברוטב שומני . כ" עון שבשעה שנותנו לחממו לא נמחה עדייןמ מקרי יבש כי"ונימוח מ

אפילו שחוזר ונימוח מותר ובפרט אם הרוטב הוא חלק קטן , של דגים שהשומן בו קרוש

  "ויש לומר עוד"ה "דח סימן י "ת עטרת פז חלק ראשון כרך א או"שומהדגים 
מים קרים או פ שיש הכותבים שאפשר להקל ולקלף ביצים חמות מתחת לברז "אע  29

להכניסם לתוך כלי עם מים אבל לכתחילה ראוי לחכות שיצטננו מעט ולא להכנס 

ת עטרת פז חלק ראשון "שולמחלוקת פוסקים וחשש בשול דאורייתא עיין שכתב להקל ב

  ומכל הליןה "דהערות סימן ד הערה ב , ד"יו כרך ב
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רכח

  לכל אדם יש נקודת שבירה

בערב שבת  לאחר הדלקת נרות  רבי אריה לוין   צועד לעבר הבית כנסת 

לתפילת  שבת  לפתע ניגש אליו יהודי  עם סיגריה בפיו ושואל אותו  תגיד לי 

  איך אני מגיע  לבית מלון  פלוני 

,  עכשיו  בין השמשות ונכנסה השבתרבי אריה חשב מה לעשות  מצד אחד

וללכת  ברחובותיה של ירושלים  ולצידי יהודי המעשן בפרהסיה   זה לא מראה 

  ... כל כך ראוי

אבל מצד שני  חשב רבי אריה שיהודי זה זר הוא  ובקלות הוא יכול ללכת 

 של ירושלים    ובסמטאות של הרובע היהודי  ומי יודע לאן הלאיבוד ברחובותי

 לאחר מחשבה  וחשש של פיקוח נפש החליט רבי אריה ללוות את היהודי ,יגיע

הטועה  לבית המלון שאותו הוא מחפש על מנת שלא יטעה בשבילי ירושלים 

העתיקה  כל הרואה את הזוג מהצד את  רבי אריה  עם לבוש שבת מהודר 

  חליפה  ומגבעת  וזקן לבן  ולצידו פוסע אדם  הלבוש כולו חולין עם סיגריה

שלומו ומהיכן הגיע ולאן הוא בוערת בפה  בדרך שאל אותו רבי אריה מה 

ואפילו בירך אותו בהצלחה ושיהנה מביקורו כאן בארץ הקודש  ?הולך

רבי אריה הוא לא העיר לו דבר על הסיגריה  וכך פסעו לאיטם . ובירושלים

 לעבר הבית מלון האורח הזר  לא מצא מנוח לנפשו  הרי לידו פוסע יהודי

  כל הדרך ,שניכר עליו שהוא משכמו ומעלה ואילו הוא עם סיגריה בפה

  ומיד  כשהגיעו למלון  השליך האיש את הסיגריה ,הסיגריה בערה בנשמתו

  ופנה לרבי אריה  ואמר לו  רבי אני לא דתי  ומעולם לא נכנעתי לפני אף ,מפיו

 לי הערה אחד שרצה להחזיר אותי בתשובה  אבל אתה שברת אותי  לא הערת

  !אחת על הסיגריה  אני מקבל על עצמי שלא לעשן בשבת קודש 
  
  
  



  שבת כהלכה  

  רבור
רכט

  בוררבורר

הגדרת מלאכת בורר הוא תיקון המאכל על ידי הפרדת 
 כשיש מאכל או תבשיל שראוי  .הפסולת המעורבת בו

או שראוי לאכילה אבל אין (למאכל וחלקו אינו ראוי למאכל 
יכים שלושה תנאים צר) רוצים לאוכלו כגון הפרדת אפונה מהאורז

  הפסולת מהאוכל ואם אין תכדי להתיר את פעולת הפרד
  .1את השלושה התנאים יש איסור בורר

  .שעושים זאת לאלתר סמוך לסעודה )1
   .מוציאים מהמאכל את החלק שרוצים לאכול )2
  .ולא מפרידים על ידי כלי אלא ביד )3

 כל דבר שראוי ורוצים לאוכלו או שיש --הגדרת אוכל הגדרת אוכל   )א
צים לאוכלו מיד נחשב אוכל ומותר להוציאו כגון אחרים שרו

  .2הפרדת  בשר מעצמות

  

                                                 
 בעת י עיףש שם ס"בעהוכתב  שיט סימן חיים אורח שולחן ערוךראה את כל התנאים ב   1

 הלא בשבת לאכול וביכולת ןאי כ"דאל ולאכול הפסולת מתוך האוכל לברור יכול האכילה

 מיני ובכמה הפסולת ולהניח האוכל ליטול בהכרח לאכול בידיו שנוטל בשעה אדם כל

 אבל בידו ודווקא ברירה לומר שייך לא האכילה דבשעת וודאי אלא פסולת יש מאכלים

 הפסולת נוטל אם אבל הפסולת ומניח האוכל כשנוטל דווקא וכן ברירה יהו וכברה בנפה

 כשבשעת אוכלין מיני בשני הדין וכן חטאת וחייב ברירה הוי האוכל אוכל כ"ואח וזורקו

 אותו נוטל אם אבל מותר לאכול חפץ שאינו את ומניח לאכול שחפץ אותו נוטל אכילה

  .וחייב ברירה הוי לאכול שחפץ אותו אוכל כ"ואח הצד מן ומניחו לאכול חפץ שאינו
יכול ש א"הרמוכתב שם  מותר, בידו כדי לאכול לאלתר  אוכלואם בירר א"ע שם ס"שו   2

 . וכן הסכימו באחרוניםלברור בעד כל בני הסעודה



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רל

תבשיל או בפרי ,  כל דבר שמעורב במאכל--הגדרת פסולת הגדרת פסולת   )ב
ואין רוצים בו  נחשב לפסולת ואסור להוציאו מתוך שאר 
המאכל אלא יש להוציא את הראוי למאכל ולהשאיר את 

  ..3שאינו רצוי לאכילה 

מש  סמוך לסעודה ולצורך  כשמכינים מ--הגדרת לאלתר  הגדרת לאלתר    )ג
 .4הסעודה הקרובה ויש מקילים מסעודה לסעודה

רק כשבוררים או מוציאים את   --תנאי ברירה המותרת תנאי ברירה המותרת   )ד
ללא כלי , האוכל מתוך הפסולת לצורך אכילה מידית
 .  5המיועד לסינון או הפרדה מותר לעשות כן בשבת

 לכתחילה יש לברור סמוך לסעודה --ברירה לצורך סעודה ברירה לצורך סעודה   )ה
אר לסעודה אחרת אין בכך איסור כל עוד שלא עשו ואם נש
  .6בכוונה

  
  
  

                                                 
ומוציא הפסולת אפילו ביד חייב משום בורר  ג שכל שמעורבים' ע ובסע"ש בשו"עיי   3

אינו רוצה מאכל מסויים נחשב בשבילו כפסולת ולכן יש ואפילו בשני מיני אוכלים אם 

  .להוציא בדווקא את מה שרוצה לאכול
חזון איש סימן סא כתב האכילה התמידית היא דרך ברירה ולא חל עליה שם עבודה ועמל    4

 אפילו שעושה רעל מנת לאוכלו לאלת ולכן כאשר בורר אוכל מתוך פסולת בידו מלאכה

לל אלא שם כשעת האכילה ממש אין למעשהו חשיבות ברירה זאת סמוך לסעודה ולא ב

י "בילוק ע"ע .קכז'  באורחות שבת עמע"עשל מעשה אכילה או הכנה לאכילה ומותר 

 . סעיף ט את כל השיטות סימן שיט
. מותר, א ואם בירר אוכל בידו כדי לאכול לאלתר"שולחן ערוך אורח חיים סימן שיט ס  5

 ע"ע, ט"ב בהקדמתו לסימן שי"אוכל מתוך הפסולת במשנק ב ודוקא "מגן אברהם שם ס

  .שם הר צבי ת"בשו
  . מנוחת אהבה פרק ז, בשלח ג' ח פרש"בא, ג, ע הרב שיט"שו ה ק"סב "משנ   6



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלא

 כגון כשיש בצל מעורב באורז  --דוגמא לברירה המותרת דוגמא לברירה המותרת   )ו
ולא רוצים בבצל יש להוציא את האורז ולהשאיר את הבצל 

וכן כשאין רוצים באפונה יש להשאיר את האפונה , בצלחת
  .7ולהוציא את מה שרוצים לאכול

והשני ,  אינו רוצה סוג של מאכל אם--פסולת שהיא אוכל  פסולת שהיא אוכל    )ז
 כגון ילד שאינו אוהב בצל  מותר להוציאו לאוכלורוצה 

מהמאכל כדי לתת לשני כלומר להוציא חתיכות בצל מסלט 
  .8כדי ליתן הבצל לאדם אחר

 מותר לברור פסולת כשמוציאים גם --פסולת עם מעט אוכל פסולת עם מעט אוכל   )ח
קצת מהאוכל יחד עם הפסולת כגון עצם עם בשר או תפוח 

קו רקוב אז יחתוך את החלק הרקוב יחד עם חלק שחל
 .9שראוי לאכילה

  

  
  

  

                                                 
ורוצים לאכלו וזה נחשב לאוכל והנותר שאינו  תמיד יש להוציא את מה שראוי למאכל   7

למאכל נחשב לפסולת ולכן קיים כאן ראוי למאכל או שאינו רוצה לאוכלו אפילו שראוי 

  .איסור ברירה של הוצאת פסולת מאוכל
 משום בזה ואין הסעודה בני כל בעד לברור יכול אחדכתב ש' ק ו"ב ס"א ובמשנ"ע ס"שו   8

פ שנחשב "ואע .שרי כ"ג עמהם כלל בעצמו אוכל אינו ואפילו היא אכילה דדרך בורר

 שיט סימן ברורה  משנה.ל מותר לאלתרפסולת לראשון כיון שבשביל השני נחשב אוכ

  .ו ק"ס
כיון שאין בזה דרך ברירה אלא כמחלק את התערובת וכן כתב באיל משולש והביא שם    9

 . שם בעמוד עע"ע הבורר ה"דל סימן שיט "דברי הבה



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלב

  כלים שיש בהם איסור בוררכלים שיש בהם איסור בורר

 אסור להשתמש בכלי העשוי לברירה כגון --הפרדה בכלי הפרדה בכלי   )ט
 .10מסננת או נפה אפילו שמוציאים אוכל כדי לאכול מיד

 כלים הנועדים לסינון שמן --מצקת מנוקבת או כף מחוררת מצקת מנוקבת או כף מחוררת   )י
מש בשבת במצקת מנוקבת או מרק לכתחילה אין להשת

  .11שנועדה לסנן הירקות מהמרק משום איסור בורר בכלי

 כלי שנועד להוציא את גרעין --מגלען דובדבנים או זיתים מגלען דובדבנים או זיתים   )יא
מהדובדבן או מהזיתים אסור בשבת להשתמש בו כיון 
שנחשב לכלי של ברירה ובפרט שבפעולתו הוא מוציא את 

 .12הפסולת שהיא הגרעין מתוך האוכל

י המיועד להוציא את הגרעינים מהתפוח   כל--תפוחן תפוחן   )יב
 . 13מש בו בשבת יש להם על מי שיסמוכותהמקילים להש

                                                 
  .ע סימן שיט סעיף א"אסורה אפילו שמוציאים אוכל כמובא בשו כל ברירה בכלי   10
עיין ו "מ' ע בבכורי יצחק עמ"וע . בכלי אסורה אפילו לאלתרא ברירה"ט ס"ע שי"שו  11

  .לו, ב ז"א ח"מנו, מב, ילקוט יוסף שיט, נד, כ ג"שש

 ,ג  פרקכ"שש. ב"ב שאלה י"צ ח"ת אורל"הוצאת פסולת מאוכל שומשום שחשיב לכלי ל  12 

   .נה סעיף
 חיתוך התפוח כיון שהוא מוציא אוכל יחד עם הפסולת לכן אין כאן ברירה מושלמת אלא   13

 יג ק"ס שיט סימן חיים אורח ז"טשכן כתב ה .באמצעו ולכן אינו נחשב לברירה האסורה

 ל"דהו הכוס מן לבדן הזבובים יוציא שלא לכוס זבובים כשנופלים איסור יש ד"דלהראב

ז אות יז " וכן כתב עליו הפרי מגדים משבעמהם קצת המשקה מן יקח אלא פסולת כבורר

 קצת יניח וכן הפסולת עם אוכל קצת מניח אלא מפסולת אוכל רילגמ בורר שאין כל

  .ל"עכ היום כל לברור יכול האוכל עם פסולת



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלג

בשבת לכן  יש האוסרים להשתמש בקולפן --קולפן תפוחים קולפן תפוחים   )יג
 מכל מקום המיקלים השתמש בסכין לריש להמנע מכך ואפש

 . 14להשתמש בו סמוך לסעודה יש להם על מי לסמוך

הנמצאים בכלי המיוחד ") תיונים(" שקיות תה --מסננת תה מסננת תה   )יד
לסינון תה מותר להשתמש במסננת כדי להוציא תה אבל 

כשעלי התה אינם בשקיות תה אלא  מפוזרים בתוך הכוס  
 .15אין להשתמש במסננת התה

 . 16  מותר להוציא שקית תה מכוס תה--שקית תה שקית תה   )טו

או  ,פירות,  מותר להסיר קרם--עוגת קרם או דודבנים  עוגת קרם או דודבנים    )טז
העוגה  כדי לאכול את העוגה על מונחים לי  ש'סוכריות ג

אסור " עוגה אנגלית"כמו באבל אם  הם  בתוך העוגה 
  .17להסיר משום בורר 

                                                 
שמירת . 49, ב ז"א ח"מנו, סא, ילקוט יוסף שיט,א כד"קונ, שערים המצוינים בהלכה פ  . 14

  .פרק כה סעיף א וכן בחוט השני לא כתב לאסור' שבת כהלכתה פרק ג סעיפים ל
כלי של המסננת הינו מסונן אלא מעורבב במים אז יש כאן מלאכת סינון על ידי כשהתה א   15

צ "אורל, אבל כשהתיונים נמצאים בשקיות וכבר המים מסוננים מעלי התה אפשר להקל

כ פרק ג סעיף נח מנוחת "ת מנחת יצחק חלק ד סימן צט אות ב ושש"שו. ב עמוד רמד"ח

  .אהבה חלק ב עמוד רנט
או יוציאה בכף עם , ישפוך את התה לכוס אחר וישאיר התמצית בכוסוהרוצה להחמיר    16

 כ"שש' ט אות ב"ד סצ"מנחת יצחק ח, ח" רנ’ב עמ"ראה במנוחת אהבה ח קצת משקה

  .אורחות שבת עמוד קס .ח"ג סנ"א פ"ח
מפני שרק במינים המעורבים זה בזה שייך ברירה ואילו כאן הקרם או הדובדבן מונח על   17

היו לפניו שני מיני אוכלים  'לחן ערוך אורח חיים סימן שיט סעיף גשוכ ב"העוגה כש

אין כש, ק יד" סשםמשנה ברורה ,כלומר רק בדבר המעורב שייך ברירה, מעורבים

 ה"שם דביאור הלכה  שייך בורר וכן במסודרות כל מין בפני עצמו אלא מעורבין ביחד

' ב עמ"א ח"במנוח ע"וע. י עצמו בפנכל מין ניכרש ןלא שייך בורר היככתב ש ,לאכול מיד

   .ט"רי



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלד

 אסור להוציא מאשכול ענבים את הענבים --אשכול ענבים אשכול ענבים   )יז
שאינם ראויים למאכל וזהו הגדרה של פסולת מאוכל שיש 

 .18בזה איסור ברירה

סננת שיש בתוכו מ" חמוצים" כלי של --" " חמוציםחמוצים""כלי אחסון כלי אחסון   )יח
, מתוך המים שבכלי" החמוצים"פלסטיק שנועדה להרים את 

בעזרת המסננת אלא יש להוציא " החמוצים"אין להוציא 
  .19ביד "החמוצים"

 לכתחילה אין לשפוך את המים מתוך --קופסאות שימורים קופסאות שימורים   )יט
קופסאות שימורים משום חשש בורר והמיקלים בכך יש להם 

 . 20על מי לסמוך

תוח ברז מים אפילו שמורכבת  מותר לפ--מסננת על ברז מסננת על ברז   )כ
 .21עליו מסננת

                                                 
כיון שהוצאת הענבים שאינם ראויים לאכילה נחשבת לגביו כפסולת לכן יש איסור ברירה    18

 .בכך
  .כו. כה, ג באורחות שבת פרקכ "וכ, מחסעיף , שיטסימן  בילקוט יוסףעיין    19
לכן אין להקל כיון שאפשר בקלות להוציא את המלפפונים ויש פוסקים שהחמירו בזה    20

 י"שכתב להחמיר ובילקו עיין בשמירת שבת כהלכתה עמוד מג סעיף יטובזה לכתחילה 

 .שיד הביא את דבריו וכתב שאפשר להקל בכך' שם עמ
כיון שהמים ראויים לשתיה גם ללא המסננת לכן אין כאן ברירה האסורה לכן מותר    21

  .י סימן שיט סעיף לא"כ בילקו"וכ .להשתמש בזה



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלה

 ברירה במאכלים ברירה במאכלים 

 מותר להסיר את התוית מעל הלחם --תוית הדבוקה ללחם תוית הדבוקה ללחם   )כא
 .22וראוי להוציא עמה מעט מהלחם

 מאכלי תינוקות שמכינים מאבקת חלב ומים --אבקת דייסה אבקת דייסה   )כב
 מותר לרסקם לאוכלםויש בהם גושים שהתינוק אינו יכול 

להוציאם מהדייסה עם קצת או , ולמעכם ביד או בכפית
  .23דייסה

י חלב ואבקת קקאו ונוצרים גושי " שמכינים ע--שוקו לשתיה שוקו לשתיה   )כג
  .24קקאו מעל החלב מותר להסירם בכפית עם  מעט חלב

מותר להסיר את העור מהעוף לצורך אכילה   --עור העוף עור העוף   )כד
 .25לאלתר

וכן העצמות מהעוף ,  מותר לברור העצמות מהדגים--עצמות עצמות   )כה
  .26האכילה לאלתרלצורך , בשעת הסעודה

                                                 
עם הראשון שאין הוא מעורב עם החלה ממש אלא רק מונח עליה וטעם השני מהט   22

  .שאפשר להקל כשמוציאים גם מעט אוכל יחד עם הפסולת כנזכר לעיל
כשאין אפשרות לשתות את המשקה עם הגושים הרי יש כאן ברירה ותיקון המאכל ולכן    23

מכל מקום למעך אסור לסנן את המשקה אבל כשהמשקה ניתן לשתיה אין כאן תיקון ו

  .את הגושים מותר וכן להוציאם עם מעט משקים אין בזה בורר
והוא  .יקח מעט מן המשקה עמהם ג כתב"ק י"ז ס"והט ,'ק ב" באר היטב ס,ט"ע שי"שו  24

  .ב"ק מ"וכף החיים שם ס, ב"הדין לנדון דידן וכן בבן איש חי בשלח אות י
  .ש"ד' עמ' שבת ג' "ה ילקו"רמ' ב עמ"צ ח"ל אורל"ג ס"כ פ"כדין הסרת קליפה שש   25
, ה"א סע"י ח"מנח ת"כ בשו"וכ', ח בשלח אות י"בא, ו"ז סט"ב פ"עיין במנוחת אהבה ח  26

  .ז"פ' ד עמ"ע ח"ובהליכות עולם לגר



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלו

קרום שנוצר מעל חלב רתוח או     --קרום שעל דייסה או חלב קרום שעל דייסה או חלב   )כו
על דייסא שהתקררה וכן שומן שצף על המרק  מותר להסירו 

 .27בכף או ביד כדי לאוכלו מיד

כשהשאירו בצלחת שאריות   --מיון אוכל מפסולת בצלחת מיון אוכל מפסולת בצלחת   )כז
מאכל עם פסולת  כגון קליפות של ביצים עם ביצים שלימות 

 .28 את הקליפות  מהצלחתאסור להוציא

 קליפות המעורבות בביצים או --הוצאת אוכל מהפסולת הוצאת אוכל מהפסולת   )כח
בפירות אסור להוציא את הפירות או הביצים מתוך ערימת 

 .29הקליפות  אלא רק  לצורך אכילה לאלתר

שרות קלחי חסה או שאר ה אסור ל--שריית ירקות במים שריית ירקות במים   )כט
ירקות במים כדי להפריד מעליהם החול והשרצים אבל 

 . 30טפם מתחת זרם מיםמותר לש

                                                 
ח ד סימן עד פשוט שלהסיר הקרום מותר דהוא נפרד "ת אגרות משה חלק או"שוכתב ב   27

ת "שוע ב"וע. א שהוא גם אוכל"ס שכ"סועדיף מקליפת שומים ובצלים ד, מהחלב לגמרי

' י שבת ג"ילקו, ב"א סימן מ"ת תפילה למשה ח" ובשו,ח סימן לא"או יביע אומר חלק ה

 .א"עמוד רנ' א חלק ב"י מנוח"ש' עמ
 .שזוהי ברירת הפסולת האסורה בשבת אפילו לאלתר   28
הניחו אפילו לבו ל, בידו, הבורר אוכל מתוך הפסולת' ט סעיף ב"שי' ח סי"ע או"כתב בשו   29

לכן אין להפריד שיורי מאכל כדי להשאירו למחר אלא . וחייב נעשה כבורר לאוצר, ביום

 הבורר פסולת 'סעיף דב שםע "כתב בשו רק כדי לאכול מיד ולהוציא הפסולת מהאוכל

היפך ולכן אין להוציא מהצלחת מאכלים מפסולת ול. אפילו בידו אחת חייב, מתוך אוכל

 . ידים האוכל מאלא רק אם אוכל
שולחן ערוך אורח חיים סימן שיט סעיף ח אין שורין את הכרשינין דהיינו שמציף מים    30

ה אם יש "ק ט ה"מגן אברהם אורח חיים סימן שיט ס ,עליהם בכלי כדי להסיר הפסולת

כ " וכפסולת ואוכל מעורבין אסור ליתנם במים כדי שיפול הפסולת למטה כגון עפר

  .רלג' ב עמ"א ח"ה ובמנוח"פ'  עמד"בהליכות עולם ח



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלז

 אסור להוציא מתוך סלט גרעין של --גרעין של לימון בסלט גרעין של לימון בסלט   )ל
לימון משום בורר פסולת אבל אפשר להרימו עם מעט 

  .31סלט

 כשיש אטריות מעורבות במרק אין לסנן --מרק איטריות מרק איטריות   )לא
במצקת או בכף כדי להוציא מרק שזהו בורר בכלי אלא 

  .32פךאפשר להטות את הסיר על מנת שרק המשקה יש

  
 ברירה בחפציםברירה בחפצים

 כשנשארו בגדים שאינם מקופלים ויש --מיון ערימת בגדים מיון ערימת בגדים   )לב
צורך לסדרם לכבוד השבת אפשר לקפל באופן המותר על 
ידי כך שמקפלים מכל הבא ליד ללא מיון וכל בגד מניחים 

 . 33במקומו ויש שהחמירו בכך

 במשחקי הילדים שלא לבררם ולמיינם להזהר יש --משחקים משחקים   )לג
המותרים  במשחק יש חשש של מיון כגון וגם במשחקים 

שגם באלו שייך ' קלפים או סידור לגו לפי צבעים וכד
 .34בורר

                                                 
  .וראה בספר אור לציון חלק ב עמוד שטו. עיין באורחות שבת עמוד קנד   31
כיון שאינו מעוניין באיטריות הרי הן פסולת לגביו והוא משאיר את הפסולת בעזרת כלי    32

  .ומוציא את המרק שהוא אוכל וזוהי ברירה בכלי שאסורה
פרק ג סעיף פב שכתב בשם כ "ששוהביא שם את ספר  באורחות שבת עמוד קעט כ"כ   33

  .ל"א שהתיר כנז"הגרשז
ועיין בשמירת שבת כהלכתה , ד"רמ' ב עמ"במנוחת אהבה ח, ו"ק ט"ט ס"ב סימן שי"משנ  34

  .ג"ב ספ" ס’ג עמ"א פ"ח



  שבת כהלכה 

  בורר 

  
 

רלח

 כשיש צורך מותר  למיין סכינים ומזלגות לצורך --ם ם ""סכוסכו  )לד
  .35הסעודה הקרובה

 כשרוצים  להוציא בגד מארון הבגדים מותר --בגדים בגדים   )לה
להוציא או להסיר את הבגדים העליונים  המונעים להגיע 

  .36ד הרצוילבג

 עוגה מההוציא נרות אין ל  --  נרות של עוגת יום הולדתנרות של עוגת יום הולדת  )לו
בשבת אלא יש להוציאם לפני שבת כדין מוקצה מחמת גופו 

חשש בורר שמוציא הפסולת מהאוכל ואם ובפרט כשיש 
  .37חתוך העוגה סביביש ל להוציאם לפני שבת ושכח

 

                                                 
ד להתיר לברור "אורח חיים סימן לא שיש להקל בנ ת יביע אומר חלק ה"שוכן כתב ב   35

והנח . גות וליתנם במקום המתאים להם לצורך סעודה שלאחר מכןסכינים כפות ומזל

 .ל"עכ להם לישראל
 ת יביע אומר חלק ה"שוב ע"ע .מ"א ס"ת תפילה למשה ח"כ בשו"וכ, ו"ק ט"ב ס"משנ   36

  .וזה לא שייך לא בכלים ולא בבגדים, דבמלאכת בורר צריך שיהיו בלולין ,ח סימן לא"או
  שאינם ראויים לשום מלאכה ולאחר שכבו לרוב זורקים כיוןגופו כמוקצה מחמת דינם   37

ק לד כל המחלוקת אם דין "ב סימן שח ס"משנ, בשניתלפח ולא משתמשים בהם  אותם

גופו כשמשתמשים בהם לאחר שכבו  הנרות מוקצה מחמת חסרון כיס או מוקצה מחמת

  .אבל כאן אינם ראויים כלל



  שבת כהלכה  

  הכנת מאכלים  
רלט

  סחיטת פירות וירקותסחיטת פירות וירקות

ליהנות מהמיץ אסור בשבת לסחוט פירות וירקות על מנת   )א
שבהם  ויש  פירות שאיסור הסחיטה הוא  מהתורה ויש 

 .1שאיסור הסחיטה הוא  מדרבנן

 יש אומרים שאסור לאכול חצי אשכולית --חצי אשכולית חצי אשכולית   )ב
בכפית ויש מתירים בכך כיון שאינו מתכוון לסחוט ולהלכה 

 . 2אפשר להקל בכך

פה אבל בענבים יש בפרי  מותר למצוץ --פה פה בבמציצת פרי מציצת פרי   )ג
 . 3לאוכלם כמו שהםוחמיר לה

                                                 
 יצאו ואם, )ה"ס ב"רנ' סי ל"ע (לסחטן אסור, וענבים זיתים א סעיף שכ סימן ח"או ע"שו   1

, לסחטן אסור, ורמונים ותותים. לאכילה אלא עומדים היו לא אפילו אסורים, מעצמן

 כל ושאר. אסור, למשקים עומדים ואם, מותר, לאכילה עומדים אם, מעצמן יצאו ואם

 לשתות פירות איזה לסחוט שנהגו ובמקום א" וכתב שם הרמלסחטן מותר, הפירות

וכיום רוב ככל הפירות עושים מהם  .ורמונים כתותים דינו, תענוג או צמא מחמת מימיו

   .מיצים ולכן יש להחמיר בכל סוגי הפירות
 לסוחטה שאסור באשכוליתשכתב  כד סימן הה " בחז"ט סימן סוף ד"ח ח"או מ"באגעיין    2

ק א פרק ה ובשמירת שבת כהלכתה חל, תיכף לאכול אף, סוכר שם שיש מקום על בשבת

ז והובא בילקוי סימן שכ הערה י והביא שם דברי "פסק להקל שם בשם הגרש סעיפ יב

 . להקל בדין זהא"שליטמרן הרב עובדיה 
 ויש. דברים בשאר ש"וכ שבהן המשקה הענבים מן בפיו למצוץ מותר שכ סימן ח"או ע"שו   3

 מן המשקה בפיו וץלמצ מותרפרשת יתרו אות ח  ח"כתב הבא .ענבים בפה למצוץ אוסרין

, המתירין כסברת העיקר, אוסרין דיש גב על ואף, בכך סחיטה דרך דאין מפני, הפירות

 משימם אם יב ק"ס ברורה משנהוכתב שם ב .במציצה להחמיר נכון וענבים בזיתים ורק

 ומותר אפילו הוא מאכל דרך ע"לכו לחוץ החרצנים ומשליך המשקה ומוצץ פיו לתוך

 .י סימן שכ סעיף י" בילקולדעת המחמירים וכן



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמ

 מותר לסחוט מעט פירות לתוך --סחיטה על גבי מאכל סחיטה על גבי מאכל   )ד
או תפוז לתוך בננה , כגון לימון לתוך סלט, מאכל או תבשיל

 .4מרוסקת

  אסורה כל  סחיטה לתוך כלי ריק אפילו --סחיטה לכלי ריק סחיטה לכלי ריק   )ה
 . 5שרוצים  אחר כך להניח בתוכו מאכל

ט לימון לתוך כלי  ראוי להחמיר ולא  לסחו--סחיטת לימון סחיטת לימון   )ו
ריק או שיש בו משקה כגון  לתוך מרק או למשקה  לימונדה 

 . 6אבל להטעים מאכל כגון על סלט או דג מותר

  אסור לשבור או לרסק --או בכפית או בכפית ריסוק קרח ביד ריסוק קרח ביד   )ז
לחתיכות קטנות קוביות קרח או ארטיק קרח ביד אבל דרך 

  . 7אכילה מותר

 

                                                 
 כדי תבשיל בה שיש קדירה לתוך ענבים אשכול לסחוט מותר ד סעיף שכ סימן ח"או ע"שו   4

 .אסור תבשיל בה אין אם אבל, דמי וכאוכל לאוכל הבא משקה ליה דהוה, האוכל לתקן

  .אסור משקה בה שיש כלי לתוךש הלכה ביאורועיין שם ב
 כדי תבשיל בה שיש קדירה לתוך ענבים אשכול לסחוט ותרמ ד סעיף שכ סימן ח"או ע"שו   5

 אסור תבשיל בה אין אם אבל ,דמי וכאוכל לאוכל הבא משקה ליה דהוה, האוכל לתקן

 דבעינן אסור כ"ג לתבשיל כ"אח ליתנו דעתו ואפילו יח ק"סשם  ברורה משנהוכתב ב

 .התבשיל לתוך שיסחטנו
 וכבר כתבו האחרונים שם שכיום .ש"לימוני לסחוט מותר ו עיף שם סע"בשו שכתב פ"אע   6

סוחטים לימון למשקה לכן אין להקל בכך אלא כשסוחטים על גבי מאכל או סוכר ולכן 

 להוסיף כשדעתו סוכר על לימון לסחוט שאסור) ז אות נו' סי (איש  החזון.אין להקל בכך

ב להתיר אמנם כת .ש"ע. שאסור למשקה סוחט חשיב למשקה שדעתו שמכיון, מים עליו

   .לו סימןח אורח חיים "ח אומר יביע ת" שו,)פג עמוד (חן לויתב
 לחתיכות לשברם דהיינו, אותם מרסקין אין, והברד השלג ט סעיף שכ סימן ח"או ע"שו   7

 הללו המים שבורא למלאכה דדמי לג ק"ס ב"במשנוכתב שם , מימיו שיזובו כדי דקות

  .למשקין העומדין פירות יסחוט שמא גזירה נ"א מדרבנן ואסור



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמא

וביות קרח בכוס  מותר להניח ק--הנחת קוביות קרח בכוס הנחת קוביות קרח בכוס   )ח
שתיה אבל אסור לערבב את הקוביות אלא יש להניחם 

אין לערבב מאכל קפוא על מנת שבלבד שימסו מעצמן כיון 
 . 8 לגרום לו שימס מהר

 אסור בשבת לקחת גלידה בין עם קוביות קרח --  מילק שייקמילק שייק  )ט
 .9ובין בלי קוביות  ולערבבה על מנת שתהיה נוזלית

ם להקפאה על מנת שיהפכו  מותר להכניס מי--שקיות קרח שקיות קרח   )י
לקרח אבל צריך להזהר שלא לקשור את השקיות וכן לא  
למעך שקית שיש בה קרח קפוא על מנת לגרום לקרח 

 .10 מסנלהי

                                                 
מעשה של המסה בידיים כמובא לעיל מכל מקום הנחה בלבד ת "שוכיון שיש איסור לע   8

שמותר לרסק נראה  אבל .ס"שי שם עמוד "מותרת כשאינו עושה מעשה בידיים וכן בילקו

כיוון שאינם הופכים למשקה  בידיים טחינה או חילבה קפואה ושאר מאכלים קפואים

שאין כאן שינוי  של בורא המים שהרי אין יוצאים מים ואין חשש נולדואין כאן חשש  כלל

 .תכונת המאכל
דהיינו לשברם , אין מרסקין אותם, השלג והברד ח סימן שכ סעיף ט"ע או"שוכתב ב   9

דדמי  ק לג"משנה ברורה סימן שכ סוכתב שם ב, לחתיכות דקות כדי שיזובו מימיו

נ גזירה שמא יסחוט פירות העומדין " אלמלאכה שבורא המים הללו ואסור מדרבנן

 .למשקין
 סימן יב מותר להשתמש בשבת בשקיות ח"או ת עטרת פז חלק ראשון כרך א"שוכתב ב   10

וליכא למיחש לגבי מילואם במים והנחתם בתא ההקפאה , המיוחדים לעשיית קרח

קשור רק שיש להזהר שכשבא ל. לא למתקן מנא ולא למידי, שיקרשו ויהיו קוביות קטנות

' שלא יעשה כדרכו בחול לקשור בב, לאחר שמילאם במים, את הרצועות שבפי השקית

או בקשר אחד במקום , י עניבה"אלא רק יקשור ע. ד להתירם בו ביום"קשרים אפילו ע

ילון ישכשרוצה להוציא את הקרח וצריך לקרוע מתבניות הנ, וכן בענין הקריעה שיכול

לא יקפיד , שבעת שקורע את התבנית, מנם מהיות טובוא, כ שרי וליכא ביה משום קורע"ג

ד "אלא יקרע בלא שום הקפדה ע, לקורעה במיתון לפי מידתה כדי שלא לפגוע בזו שלידה

 . שיוכל רק להוציא את הקרח מתוכה



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמב

 מותר לשבור קרחון על מנת ליצור ממנו --לשבור קרח לשבור קרח   )יא
קוביות קרח קטנות בתנאי שאינו עושה כן כדי  שיצאו ממנו 

 . 11מים

  
  

 ...שבת על שולחן התמיד זה קור
 הוא מושך את המפה 

 הכוס נופלת
  המשקה נשפך 
 האגרטל  נפל

 לכלך את  החולצה 
 החליטה לקרוא ספר 

 האוכל התקרר 
 לחינם טרחתי ואתם לא אוכלים

 נעצום עיניים ונתפלל 
  שלא אכשל ע"רבש

 תן לי כח שלא אכעס 
 ולא אתרעם

 

                                                 
 אלא בריסוק אסרו ולא כלל מלאכה אינה הקרח דשבירת לו ק"ס שכ סימן ברורה משנה   11

 .וימימ שיזובו כדי עושה הוא אם



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמג

  טחינה טחינה 

חצי  מותר להכין סלט ירקות לצורך סעודה ב--סלט ירקות סלט ירקות   )א
השעה הקרובה ויש להשתדל  לחתוך  חתיכות גדולות יותר 

  .12מהרגיל  בימי השבוע

  אין להשתמש בסכין  חד או בכלי  --קוצץ ירקות ופירות קוצץ ירקות ופירות   )ב
המיוחד לעשיית סלט אפילו שאינו חשמלי ועושה כן סמוך 

 .  13לסעודה אסור להשתמש בו לעשיית סלט

להשתמש  אפילו לצורך ילד קטן אסור - ))פומפייהפומפייה((מגרדת מגרדת   )ג
במגרדת  לטחינה ולכן  תפוחי אדמה ושאר  ירקות אסור 
לרסק במגרדת או במכשיר המיוחד לריסוק שאין לרסק 

 .14בכלי בשבת כלל

 אין להשתמש בסכין --סכין המיוחדת לעשבי תיבול סכין המיוחדת לעשבי תיבול   )ד
 .15המיוחדת לעשבי תיבול הבנויה כקשת עם ידיות

                                                 
ולחתוך הירקות , סלט בשבתת "שות יחוה דעת חלק ה סימן כז כתב ומותר גם כן לע"בשו  12

ויש נוהגים ממדת חסידות לחתוך הירק של הסלט . על מנת לאכול לאלתר, דק דק

. מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה, ואף על פי שאין זה מן הדין. חתיכות גדולות קצת

  .מותר לחתוך דק דק,  אוכל לאלתר או תוך שעה אחתמשפטים אם 'שנה שניה פר ח"בא
ע לעניין "וכן נפסק בשו דאסור במכתשת תבלין כשחיקת הוי לכך מיוחד שהכלי דכיון   13

 שקורין פיפיות בעל חרוץ במורג בשבת הגבינה לגרור אסור י סעיף שכא סימן גבינה

   .ב שם" ובמשניב ק"ס אברהם מגןע ב"ע .ו"ראליי
י אסור לברור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין "א ס"ע סימן שכ"שו   14

ו הרי זה דמי לחול ודמי לשחיקת תבלין במכתשת ואפילו "ק ל"ב ס"במשנ" כאליין"

  .ד"ח סימן ע"ת תבואות שמש או" שו.ב"רס’ ב עמ"ומנוחת אהבה ח, לאכול מיד אסור
בשבת אלא בסכין אחרת כיון שהוא כלי המיוחד לכך יש להחמיר ולא להשתמש בו    15

  .ל לגבי גבינה"לכלי המיוחד לכך כנזשאינה נחשבת 



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמד

  אכילהלצורך או בכף  מותר לרסק עגבניה במזלג - עגבנייהעגבנייה  )ה
  .16 ויש המחמירים  להפוך את המזלג ולרסק בשינוילאלתר 

  ושאר מאכלים שאינם - בשר מבושל או ביצים או סרדיניםבשר מבושל או ביצים או סרדינים  )ו
גידולי קרקע  מותר לרסק דק דק במזלג  או בסכין לצורך 

  .17תינוקות על מנת להאכילם לאלתר

 מותר לחתוך פירות לחתיכות כדי --הכנת סלט פירות הכנת סלט פירות   )ז
 סמוך  ובתנאי שיכינו זאתלערבבם ולעשותם סלט פירות

 .18לאכילה

מותר לרסק בננה בכף לצורך תינוק שאוכל זו   --  ריסוק בננהריסוק בננה  )ח
, מיד ויש המחמירים להפוך את הכף על מנת לרסק בשינוי

  .19וכן מותר לסחוט לתוכה מעט מיץ תפוזים כדי לרככה

                                                 
כ "ז וכ"סימן כ, ה"ת יחוה דעת ח"כ בשו"וכ, ז"א סמ"ת תפילה למשה ח"עייין בשו   16

התיר , ח"ב ס"ע’ א עמ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח. ח"א סימן כ"ת אור לציון ח"בשו

  .י שינוי לרסק בננה"רק ע
דק , מותר לחתוך בשר מבושל או צלי כתב' אורח חיים סימן שכא סעיף טבשולחן ערוך    17

וכן . ק י בשר דאין גדולו מן הארץ לא שייך בו טחינה"דק בסכין ובמגן אברהם שם ס

א "ובמנוח. א מותר לחתוך אפילו דעתו להניחו לאחר זמן"ק ל"במשנה ברורה שם ס

כיון שלא  ואין כאן חשש גיבול. מידמותר לרסק סרדינים וביצים בשיני מזלג כדי לאוכלן 

א "רפ’ ב עמ"ע במנוחת אהבה ח"ע.נעשה כולו לבלילה אחת אלא חתיכות מרוסקות

וכן בשאר . ד"ו סי"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ, ח"א סמ"תפילה למשה ח ת"ובשו

  האחרונים 
ת אור "שו ד" סעח"ד או"מ ח"ת אג"ח משפטים ב שו"ז בא"ה סימן כ"ד ח"ת יחו"שו  18

  .ח"א סימן כ"לציון ח
ת יחווה דעת חלק ה סימן כז מותר לכתחלה לרסק בננה או ירקות מבושלים "שוכן ב  19

ת תפילה למשה חלק "ובשו. כדי להאכילו לאלתר, וכיוצא בו, בשיני המזלג לצורך תינוק

  .סימן מז' א



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמה

 אסור בשבת לכתוש שום או שאר תבלינים -- שום  שום תתששייתתככ  )ט
 כלומר על ר למעכו בשינויבכלי שנועד לכתישה אבל מות

 .20ידי כוס

 אסור להשתמש במועך תפוחי אדמה --מועך תפוחי אדמה מועך תפוחי אדמה   )י
  .21 בכלי שאסור מהתורהמשום טוחן

כף ב מותר למעוך אבוקדו רך במזלג או --מעיכת אבוקדו מעיכת אבוקדו   )יא
הוספת ירקות או ביצים יש בומותר לתבל בתבלינים אך 

  .22 לאט ובשינוי מערבבים ולכןגבללהזהר משום מ

המיוחדת לחיתוך מכונה  מותר לפרוס לחם ב-- לחם  לחם פורספורס  )יב
  .23לכוין עובי הפרוסותכן מותר שאינה חשמלית ולחם 

 מותר להשתמש בשבת בפורס ביצים בין --פורס ביצים פורס ביצים   )יג
 .24שפורס לארבע חתיכות ובין שפורס לפרוסות דקות 

                                                 
 ב שם עיין באור לציון חלק א סימן כח ובחלק ב פרק מז סעיף כו וכן ביחוה דעת חלק   20

שבשינוי אחד כלומר על ידי מזלג או כוס מותר לרסק תפוחי אדמה או בננות או אבוקדו 

ויש מחמירים לפי שיטת החזון איש להפוך את המזלג ועיין במנוחת אהבה חלק ב עמוד 

  .רסה מה שכתב לעניין שחיקת שום והצריך שם לכתחילה שני שינויים
  .רה בשבתכיון שנחשב לכלי והוי דרך מלאכה שאסו   21
ת יחוה דעת חלק ה סימן כז מותר לכתחלה לרסק בננה או "שול וכן ב"באור לציון הנ  22

ועיין להלן . כדי להאכילו לאלתר, וכיוצא בו, ירקות מבושלים בשיני המזלג לצורך תינוק

  .בהלכות מגבל
  .א"א סי"כ פי"ג שש"ה סנ"ה ח"משנ, ד"ח ד סימן ע"ת אגרות משה חלק או"שו   23
שאין טחינה אלא בגידולי קרקע וביצה אינה גידולי קרקע לכן מותר לתכה אפילו כיון    24

לפרוסות דקות בכלי המיוחד לכך וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה חלק א פרק ו סעיף ג 

ת אגרות משה חלק " שו.א סימן רמח"וכן ברבבות אפרים ח .י סימן שכא סעיף יז"ובילקו

 .ד"ח ד סימן ע"או



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמו

 דבר שהוא טחון ומרוסק מותר לחזור --טחינה אחר טחינה טחינה אחר טחינה   )יד
טוחן אחר טוחן ולכן דייסת תינוק  ולטחנו בשבת כיון שאין 

שנעשו בה גושים מותר לפררם ולמעכם ביד  או בכפית וכן 
 .25הדין באבקת שוקו לשתיה שנעשתה גושים מותר לפררם

 מותר לפצח אגוזים  במפצח אבל --פיצוח אגוזים ושקדים פיצוח אגוזים ושקדים   )טו
יש להקפיד שלא לפצח הרבה אלא  רק לצורך האכילה 

 26באותו רגע ולא להשאיר לאחר זמן

 אין  למלוח סלט ירקות במלח --מלח על סלט ירקות מלח על סלט ירקות   )טז
ולהשאירו כך כדי שיקבל הטעם של המלח אלא יש לערבבו 
בשמן  ולמלוח סמוך לאכילה ולכתחילה יש לשפוך השמן 

 .27בתחילה ואחר כך המלח

 אין  למלוח חתיכות צנון יחד אלא יש למלוח --מליחת צנון מליחת צנון   )יז
סעודה אחד אחד ולאוכלו מיד ולא להשאירו במלח ל

 .28השניה

  

                                                 
  .ז"ט סט"ב פ"במנוחת אהבה ח, ג"ד סי"בת כהלכתה פעועיין בשמירת ש   25
 .ט שעיף שכ "י שי"ילקו מב אורחות שבת עמוד קסד וכן בתפילה למשה סימן   26
וצריך לשפוך שמן כיון שצריך מליחה  ירקה כל "וה ד"יו ג" יק"משנה ברורה סימן שכא ס  27

  . ב"ק' כ עמ"ה שש"ס' ד עמ"עיין בהליכות עולם חחליש כח המלח לההשמן שתכונת 
מפני שנראה , ביחד' או ה' ד, אסור למלוח חתיכות צנון 'ג 'א סע"שכ' ח סי"ע או"כתב בשו   28

. ואוכלה, אלא מטבל כל אחת לבדה, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל, ככובש כבשים

ק יד דכשכל חתיכה מונחת לבדה "משנה ברורה סימן שכא ס. מותר למולחן, ביצים אבל

כובש כבשים וגם לא מיחזי כמעבד אבל כשמולחם ביחד אפילו דעתו אין בזה משום 

 וכן .כ אסור"לאכלם תיכף ולא להשהותם במלחם עד שיצא מרירותם מזיעה כדרכם ג

 .ד"ס' ד עמ"בהליכות עולם ח



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמז

  המגבל המגבל 
מדבקים שני חומרים שלישה אסורה מהתורה והגדרת לישה  כ

זה לזה ויוצרים עיסה אחת דבר האסור מדרבנן בלישה יש 
ללוש אותו בשינוי על ידי שמהפך בסדר נתינת המאכלים או 

  על ידי שמערבב באופן של שתי וערב כלומר לאורך ולרוחב 

ת המאכלים הדרושים ולכתחילה יש להכין מלפני שבת א
 טרי מותר שיישארלשבת וכשיש צורך להכין  בשבת כדי 

  :להכין בתנאים אלו
 כלומר אם הרגילות  להניח קודם --שינוי מסדר הנתינה שינוי מסדר הנתינה  )1

תה ובתוכו פירורי בסקוויט אז יעשה בשינוי קודם בסקוויט 
  .29כ תה וכן כשמערבבים גבינה עם סלט"ואח

בשינוי מסדר לאט ו, לערבב לאט --מהירות הערבוב מהירות הערבוב  )2
 .30הערבוב שרגילים  לערבב כגון לאורך הכלי ולרוחב

 יש חשיבות לסוג הבלילה כפי שיבואר בהמשך 
 הגדרתה שהעיסה לא נשפכת מכלי לכלי --בלילה  עבה בלילה  עבה  )3

 . נשפכת בקלות מכלי לכלי-  בלילה רכהבלילה רכה
  
 
  
 

                                                 
ב "פ במנוחת אהבה ח"א ע"ועיין בשמירת שבת כהלכתה ח, ז"ק נ"ב ס"משנ, ד"א סי"שכ   29

  .א"רצ' עמ
ב "במנוחת אהבה ח, ח"צ ע"שה' ק ח"ב ס"ה יכול לערבו משנ"אור הלכה דד ב"א סי"שכ   30

  .ה"רצ' עמ



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמח

 סוגי האבקות הנמסים מיד ולא --אבקת מרק או שוקו אבקת מרק או שוקו   )יח
ותר לערבבן במים כשאין משקים מנעשים כבלילה אלא כ

ולכן מותר להכין מיני מאכל דלילים  כגון . חשש של בישול
 . 31אבקת חלב או אבקת  שוקו  או אבקת מרק

 אין להכין בשבת מאבקת --  אבקת פירה תפוחי אדמהאבקת פירה תפוחי אדמה  )יט
תפוחי אדמה  פירה וכן משאר סוגי אבקות שנעשות בלילה 

  מלפני שבת מותר להוסיף מים מעטנעשתהקשה אבל אם 
  .32עט ולערבב בשינויים שהוזכרומ

 כגון ששופכים כמות קטנה של אבקה --בלילה רכה מאוד בלילה רכה מאוד   )כ
לתוך כמות גדולה של מים כגון אבקת שוקו או להסמיך 

 .33מרק בקמח אין בזה איסור גיבול

 מותר לערבב גבינה עם ריבה או רסק --גבינה עם ריבה גבינה עם ריבה   )כא
 עגבניות כשעושים  כן  לאט לאט ובשינוי סדר הבחישה כגון

  .34לאורך ולרוחב

 
 

                                                 
ט "ב פ"במנוחת אהבה ח' ט ח"א נ"א חז"הערה ס, ב"ב פ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה ע   31

  .ג"סי
יש אומרים דהא דשרי לערב משקה בחרדל דוקא ז "ט' סעא "שכ' ח סי"ע או"כתב בשו   32

אם נתן המשקה כתב שק סב "ס שםמשנה ברורה , אסור אבל בשבת, שנתנו מבעוד יום

  .ש בהערה"א עיי"ח סי"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ, ע"להוסיף בשבת לכוש מותר "מע
  .כ באורחות שבת עמוד רכו בשם החזון איש"כ   33
 .והוא הדין לכאן ת משנה הלכות חלק יא סימן רלז"שועיין מה שכתב ב   34



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רמט

 לכתחילה יש להכינה לפני שבת ויש להמנע --הכנת טחינה הכנת טחינה   )כב
מלהכינה בשבת כיון שהיא מתקשה ונעשית בלילה קשה 

 .35נעשתה מערב שבתשאבל מותר לדלל טחינה 

 חילבה שכבר מוכנה לפני שבת מותר --לבה לבה ייהקצפת חהקצפת ח  )כג
 . 36להוסיף לה מים על מנת  להקציפה

להכנת דייסה לתינוק כגון  --  ))תחליף חלב אםתחליף חלב אם((אבקת חלב אבקת חלב   )כד
מטרנה וכדומה יש לעשות שינוי בסדר ההכנה כגון אם 
רגילים לשים מים ועליהם אבקה אז ישנו וקודם יניחו את 

 .37האבקה ועליהם המים

 מותר לשפוך מיונז על סלט ירקות או תפוח אדמה --מיונז מיונז   )כה
מבושל כשהחתיכות גדולות ולא נדבקות להיות עיסה אחת 

קטנות יש חשש של גיבול ולכן יערבב אבל כשהחתיכות 
  .38לאט לאט ובשינוי

 
  
 

                                                 
כ פרק ח "ין בששיע תורה ולכן יש כאן חשש של איסור תורההכנת בלילה קשה אסורה מה   35

עמוד שו שכתבו להתיר  ב"מנוחת אהבה ח 'ג אות ה"ב פל"צ ח"אורלת " שוסעיף כו

מותר להוסיף מים  בתנאי שעושה כן בשינוי ונילושה כבר בבית חרושת ולטחינה המוכנה

  .לבלילה
פרט אם מערבבים אותה לאט לאט כיון שכבר נילושה לפני שבת אין לישה אחר לישה וב   36

  .ת עולת יצחק חלק א סימן נו"שו עיין אור לציון חלק ב עמוד רמח .ובשינוי הניכר
פ שכתב במנוחת אהבה עמוד שד שאפשר להקל מטעם של פסיק רישא דלא ניחא ליה "אע   37

  .מכל מקום כיון שאפשר בקלות לשנות בסדר הנתינה עדיף טפי באיסור דרבנן
  . ח סעיף ד וכן במנוחת אהבה פרק ט סעיף יטפרקכ "שש   38



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנ

  כגון פירה תפוחי אדמה --מנה חמה  של ירקות  טחונים מנה חמה  של ירקות  טחונים   )כו
וירקות  כשאין חשש של בישול אפשר להכינה על ידי כך 
ששופכים את תכולתה לצלחת ועליה שופכים את המים 

 .39ומערבבים לאט

מותר ' עם גבינה או אבוקדו או בצל וכד  --  סלט ביציםסלט ביצים  )כז
להכינו בשבת כשעושה כן סמוך לסעודה ממש ומערבב לאט 

י שלא כבימי החול כלומר מערבב לאורך ולרוחב לאט בשינו
  .40ולא בתנועה סיבובית

 מותר להוסיף מיץ או סוכר לתוך סלט גזר על --סלט גזר סלט גזר   )כח
 .41מנת להטעימו בתנאי שעושה זאת לאט ובשינוי

קות עם גבינה  מותר לערבב סלט יר--סלט ירקות עם גבינה סלט ירקות עם גבינה   )כט
  .42שעושים זאת בשינוי כלומר בערבוב לאורך ולרוחב

                                                 
כמובא שם בסעיף יד וכיון שלא נוצרת שום בלילה אחת  ע אפשר להכינה בשינוי"פ השו"ע   39

 ב שם"לדין שהובא במשנ לכן אין כאן גיבול ומכל מקום עדיף לערבב בשינוי כיון שדומה

פכין חומץ או שאר ס דק דק ושו"ק סח מה שחותכין צנון וקשואין שקורין אוגערקע"ס

דבר לח לתוכן ומערבין אותן ביחד צריכין ליזהר שלא לערב בכף בכח או ינענע בכלי עצמו 

בהערה  עמוד רמט  ועיין באורחות שבת.כ המאכל"כ שיתן החומץ ואח"וטוב להחמיר ג

  .שם לעניין מנה חמה
. ד"מן מו סי"ת באר משה ח" שו,ו"א סימן ל"ת ציץ אליעזר חי"שו .ה"ק מ"ב ס"משנ  40

ד "מ ח"ת אג"שו ,ח"ט סימן כ"י ח"ת מנח" שו,א"ב סימן קפ"ת תשובות והנהגות ח"שו

ו לפני הסעודה ממש השמן או החומץ תחלה "א סימן פ"ת שבט הלוי ח"שו ,ד"סימן ע

 עיין .ה"ג ס"ב פל"צ ח"ת אורל"שו. כ הבצלים וביצה שלא לטרוף ולערב היטב"ואח

  .לפני שבת חרונים שעדיף לעשותהא וכבר כתבו א"הערה פ ח"כ פ"בשש
 .קמד' חוט השני עמ, רמו' אורחות שבת עמ   41
   .כיון שאין כאן ממש גיבול לעיסה אחת   42



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנא

 ערבוב גבינה או שמנת בריבה וכן שני --ערבוב מאכלי חלב ערבוב מאכלי חלב   )ל
מותר כאשר עושים זאת לאט לאט  ,סוגי מעדני חלב זה בזה

  .43ובשינוי כגון לאורך ולרוחב

 מותר לערבב פתיתי לחם בתוך - ''ערבוב פת בשמנת וכדערבוב פת בשמנת וכד  )לא
 .44רבבים לאט לאט ובשינויגביע של שמנת כשמע

לי ' אסור להכין בשבת פודינג ואבקת ג-לי  לי  ''אבקת גאבקת ג/ / פודינגפודינג  )לב
אסור , לי לאכילה'ואם שפכו  מים על אבקת פודינג או ג

 .45באכילה  בשבת  משום מגבל

 כשהכל מתגבל לעיסה אחת יש --פירה עם סלט או אורז פירה עם סלט או אורז   )לג
חשש של גיבול אבל מותר לערבב לאט ובשינוי כלומר 

 . 46אורך ולרוחבערבוב  ל

 מותר לערבב קטשופ ושאר סוגי --קטשופ ושאר רוטבים קטשופ ושאר רוטבים   )לד
הרוטב בתוך אטריות או אורז שבצלחת ואין כאן חשש של 

 . 47גיבול

                                                 
ד "ד סע"ח ח" אומ"אג ת"כ בשו"מ לאט לאט ובשינוי אפשר להקל וכ"פ שמערבב מ"אע   43

  .א עמוד קיג"חוט השני ח. כנכתב לעיל
  .' ח–ז "ט ס"ב פי"מנוחת אהבה חב, ו"ח סט"עיין בשמירת שבת כהלכתה פ  44
 ת"בשו וכן ,ו"ט סט"א פ"מנוח, כיון שנוצרת בלילה קשה ואינו ראוי לאכילה בלא מים  45

  .ו"מו סימן "באר משה ח
כיון שאינו נעשה עיסה אחת אלא הכל מופרד זה מזה וכן כשעושה כן בשינוי ולאט אפשר    46

נעשה בלילה אחת קשה יש לערבבו אבל גיבול של פירה עם אורז כיון שהוא . להקל בכך

  . סדר הערבוב בשינוי
ביאור הלכה על שולחן ערוך אורח חיים סימן שכא כמובא ב כיון שזוהי הוספה על האוכל   47

כ הוא מתגבל אין זה חשיב כמו מלאכת "י נתינת מים שנותנין בתוכו אח"דע סעיף יד

יב כמו רוטב שנותנין לישה אלא כמו תיקון אוכל בעלמא דדרך אכילתו בכך והוא חש

 .בתבשיל ואין זה מלאכה דאורייתא ולכך הותר מעט מעט דחשיב קצת שינוי



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנב

 המערבב קמח במים באופן כזה שנעשתה --קמח במים קמח במים   )לה
בלילה עבה  בשבת חייב משום מגבל מהתורה  ואם עשה 

 .48בלילה רכה אסור מדרבנן

 מותר להוסיף למרק שקדי מרק --קרוטונים או שקדי מרק קרוטונים או שקדי מרק   )לו
  .49או קרוטונים  כשאין בזה חשש בישול

 פירות מרוסקים שהתקשו מעט מותר להוסיף --  רסק פירותרסק פירות  )לז
  .50לתוכם מיץ או מים כדי לדללם  לצורך מאכל לתינוק

  חתיכות גדולות של פרי --תות שדה בשמנת או גבינה תות שדה בשמנת או גבינה   )לח
מותר לערבב בגבינה או שמנת ואם החתיכות קטנות יש 

 .51רבב בשינוי כגון לאורך ולרוחבלע

   של השבת כהער

עושים ש לכן כל מצוה ,אמר החפץ  החיים ששבת שקולה כנגד כל התורה כולה

א כל אות בלמוד תורה היא מצוה "ולפי הגרג מצוות "בשבת  שוה  לתרי

ש כשעושים זאת בשבת מכפילים כל אות ואות במספר של שש מאות ושלוו

יושב ולומד בשבת חצי שעה או שעה  אין סוף  ולכן אדם ש.עשרה מצוות

חשבונו ובמיוחד בימי  ראש השנה ועשרת ימי תשובה וות שיכול להוסיף ללמצ

  . כשאדם צריך זכויות על מנת להטות את כף המאזניים לטובה

 ששעת לימוד תורה ביום שווה לאלפי שעות של לימוד תורה אמרו חכמינווכן 

דל יותר ויותר לקבוע עיתים לתורה ביום בשאר ימי השבוע לכן כדאי להשת

  . שבת וללמוד   שהרי אין סוף למצוות שיכול להוסיף לעצמו
 

                                                 
בלילה רכה לא  משנה ברורה סימן שכא וכן נפסק להלכה עיין בתרומת הדשן סימן נג   48

  .מ צריך שיעשה השינוי"שייך בזה לישה ומ
 .רהכיון שאינו נעשה בלילה אחת לכן אין כאן גיבול ולישה האסו   49
א "ז חז"ח ס"ה יכול לערבו ועיין בשמירת שבת כהלכתה פ"א ד"באור הלכה סימן שכ  50

  .'ח אות ח"סנ
  .עמוד רמז כ באורחות שבת"כ   51



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנג

  כתיבה ומחיקהכתיבה ומחיקה

הכותב והמוחק הן מהמלאכות האסורות בשבת שהעובר 
עליהן חייב חטאת לכן יש להזהר שלא לכתוב בשבת 

 .52'בצבעים או בעפרונות וכן לא לצייר ציורים וכד

 באצבע   אין לצייר או לכתוב--ימת ימת כתיבה שאינה מתקיכתיבה שאינה מתקי  )א
אבק או במשקים שעל גבי שולחן או חלון או על אדים שעל ב

, ובכתב שאינו מתקיים,  ואפילו במים או בחול'וכדהבקבוק  
 .53אסור בשבת

לכתחילה יש להשתדל שלא לקרוע במקום   --אריזות מאכל אריזות מאכל   )ב
אבל יש מתירים לפתוח אריזות מאכל   שכתובים אותיות

  .54רעים האותיותאפילו כשנק

 מותר להלביש הקטנים בטיטול צבעוני --  טיטול צבעוניטיטול צבעוני  )ג
  .55פ שהצבע נמחק בשבת"אע

                                                 
  .ב"ק כ"ב ס"ד משנ"ס, ג"מ ס"ע ש"שו, ה"שבת ע' גמ   52
יש ליזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על ' מ סעיף ד"שולחן ערוך אורח חיים סימן ש   53

ח אף דחיוב חטאת ליכא דבעינן שיכתוב דוקא "ק י"משנה ברורה שם ס. אפרהשלחן או ב

ה מדרבנן אסור אף "בדיו או בשאר דבר כיוצא בזה שרישומו מתקיים וכדלקמיה אפ

דאסור לרשום כמין אותיות על החלון זכוכית בימי הקור שהם ' ק כ"באינו מתקיים ובס

שכותב בדבר שאינו מתקיים על דבר ז דאף על פי "ב כלל ל"חיי אדם ח. לחים מן הקור

  .מ מדרבנן אסור"שאינו מתקיים מ
  .מ"י סימן ש"ד ובילקו"קס' ג עמ"א ח"עיין מנוח   54
  .נ"ת' אורחות שבת עמ. 'מ שאלה ג"ב פ"צ ח"אורל ת"בשו ראה   55



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנד

 של ילדים ם מותר  לשטוף  ולנקות  הידיי--  ידיים צבועותידיים צבועות  )ד
ואין כאן חשש ' עטים וכד, קטנים הצבועות בצבעי גואש

 . 56מוחק

 כשיש אותיות הכתובות על היד ושכחו --כתב שעל הידים כתב שעל הידים   )ה
ים לפני שבת  אפשר ליטול ידיים לסעודה לנקות את היד

ביעית מים ואינו מנגב את רבאופן ששופך על הידים 
  .57הידים

 המחליפים צבע כשבאים במגע --כפית כוסות קשי שתיה כפית כוסות קשי שתיה   )ו
במים חמים או  קרים  מותר להשתמש בהם בשבת אבל אין 

 . 58למדוד את חום המים בעזרתם

 או  בשבת אסור לכתוב בקרם שוקולד--כתב על עוגה כתב על עוגה   )ז
 .59'בסוכריות על עוגה או על כל דבר מאכל וכד

                                                 
ובמשנה ברורה , קלא' ד סי"ז ח"ת הרדב"אין בנקיון צבע מהידיים איסור מוחק עיין בשו   56

כ "וכ. ד"קנ' עמ .א"ב סל"ג פכ"א ח"מנוח, ב"תנ' ק נט וכן באורחות שבת עמ"סימן שכ ס

ת יביע אומר חלק ה "ובשו ,משיבת נפש פרק יד' ת ציץ אליעזר חלק ח סימן טו קונ"בשו

  .ח סימן כח"או
   .חלק ד עמוד רעג כ בהליכות עולם"כ   57
אן אינו מתקיים אלא כיון שלא נעשית כאן שום מלאכה של צביעה או מחיקה וכן הצבע כ   58

משתנה בהתאם לחום או לקור ואין כאן מעשה בידיים ודינו ממש כעין המשקפי שמש 

א "ת משנה הלכות חי"עיין בשו .שמחלפים צבע בין החמה לצל שכתבו הפוסקים להתיר

ת באר משה "כ בשו"ד וכ"והוא הדין לנד, ה"ג סמ"ח ח"ת אגרות משה א"ובשו, ז"סש

לא נעשית פעולת צביעה בכפית ואין הוא דבר המתקיים ונעשה כיון ש. ו"ו סימן מ"ח

 .א"ד סל"ץ אליעזר חי"ת צי"ע בשו"אך מדידה אסורה בשבת וע, לכן מותר, מאליו
דאפילו אם כתב בהמשקין על דבר שאינו מתקיים כגון  ט"ק י"מ ס"משנה ברורה סימן ש   59

ת " שו.ג"לק ז סימן ית מנחת יצחק ח"ה מדרבנן אסור שו"ב אפ"על עלה ירקות וכיו

  .א"א אות י"מנחת שלמה חלק א סימן צ
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  הכנת מאכלים

  
 

רנה

 ילד שכותב על אדי החלון  או על אדי --  כתיבה על אדיםכתיבה על אדים  )ח
בקבוק קר יש להפרישו שאין לכתוב על שמשת חלון או 

  .60זכוכית

 שעל ידי משיכת הלוח או פעולה אחרת  --לוח כתיבה לוח כתיבה   )ט
הכתב נמחק אין לכתוב בו בשבת וכן אסור למחוק את 

  .61ידי משיכת הלוחהכתוב בו על 

 מותר להשתמש  בשבת  --משקפיים מחליפות צבע משקפיים מחליפות צבע   )י
 . 62במשקפי שמש שצבעם משתנה בין שמש לצל

 אין צביעה בדברי מאכל או --צביעה באוכלים ובמשקים  צביעה באוכלים ובמשקים    )יא
על ידי הוספת תרכיזי   שתיה ולכן מותר להכין משקאות

שתיה או לערבב מיני מאכלים זה בזה ולא לחשוש  משום 
 .63צובע

                                                 
ו אסור לרשום כמין אותיות על החלון זכוכית "ס כ"ב ק"ד ובמשנ"מ ס"ש 'ע סי"כתב בשו   60

  .בימי הקור שאם רשם משמע שחייב והוא הדין כשיש אבק על החלון או לצייר או לרשום
וכן .  שאינו מתקיים אסור למחקוב שאפילו דבר"ק כ"ב ס"ו במשנ"מ ס"ש' ע סי"בשו   61

 כ"וכ, ד יש להזהר שלא לכתוב באצבעו במשקין על השולחן או באפר"כ בס"כמש

  .ב"ז סכ"בשמירת שבת כהלכתה פט
, ז"א סש"ת משנה הלכות חי"כיון שאין זו דרך כתיבה וצביעה לכן מותר כמו שכתבו בשו   62

ת "כ בשו"וכ ,שמשתנה צבען משקפי שמש כ לענין"ה מש"ג סמ"ח ח"ת אגרות משה א"שו

   .ד עמוד רפט"הליכות עולם ח .ו"ו סימן מ"באר משה ח
דאין , מותר ואין לחוש לו משום צובע, ליתן כרכום בתבשיל ח סימן שכ סעיף יט"ע או"שו   63

ק נו וכן מותר ליתן יין אדום בתוך יין לבן "ס משנה ברורה וכתב שם ב.צביעה באוכלין

שהביא פוסקים רבים אורח חיים סימן כ   יביע אומר חלק בת"שוועין ב פ שמתאדם"ואע

 .אין דין צביעה במשקיןשסוברים ש



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנו

 מחיקת כתב או ציור גיר שעל הלוח או כל צבע --לוח לוח ספוג וספוג ו  )יב
אסורה מדרבנן שכל , אחר בספוג או מטלית  ואפילו ביד

 .64סוגי הכתב אסור למחוק בכל אופן

 שכתובים עליהם אותיות או ציורים בסוכריות --עוגיות עוגיות //עוגהעוגה  )יג
יש אומרים שמותר לחותכם בשבת ויש ', או שוקולד וכד

חתוך במקום שיש אוסרים לכן יש להשתדל שלא ל
  .65אותיות

מריחת מים על דף הנצבע מאליו וכן ציורי  --  ציורי מיםציורי מים  )יד
 . 66עופרת או ציורי שמן אסורים בשבת

 אין לשחק בשבת במשחקי לוח --משחקי כתיבה ומחיקה משחקי כתיבה ומחיקה   )טו
 . 67הנמחקים במשיכת הלוח ויש בכך משום מוחק וכותב

 הנחת אותיות זו ליד זו מותרת בשבת --משחקי אותיות משחקי אותיות   )טז
 . 68שעל ידי כך נוצרות מיליםואפילו 

                                                 
  .ב"ק כ"ב ס"במשנ, פ שלא נועד לקיום"ד שאסור מדרבנן אע"מ ס"ש' ע סי"שו   64
ח סימן שמ סעיף ג אסור לשבר עוגה שכתב עליה "ע או"שובשם המרדכי ב א"כתב הרמ   65

, א" רע’ד עמ"הליכות עולם ח .דהוי מוחק, ן רק לאכילהפ שאינו מכוי"אע, כמין אותיות

  .ב"ד כתב שהמחמיר תע" קס’ג עמ"במנוחת אהבה ח
פ שאינה "כדין שאר כתיבה שאסורה בשבת אע, 'ב אות ח"נ ק"ב ס"תולדת כותב משנ   66

  .מתקיימת
שאין הבדל אם הכתב נמחק על ידי משיכת הלוח או על ידי מחק בכל מקרה שכתב אפילו    67

 .ינו מתקיים נמחק הרי יש כאן איסור כתיבה ומחיקהשא
כיון שאין כאן כתיבה האסורה אלא רק קירוב אותיות זה לזה ללא חיבור וכן כתב    68

אם אין שום חבור רק שהעמידן אות  ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קלה"שוב

  .זה אצל זה לבד אין לאסור לא מצד כותב ולא מצד מוחק



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנז

  יש אוסרים לשחק בפאזל אותיות או של --משחקי פאזל משחקי פאזל   )יז
אם ציורים ויש מקילים בכך ולכן במקום הצורך אפשר להקל 

 בפרט שעושים אינו מיועד להרכבה קבועה אלא מתפרק מיד
 .69כן לשם לימוד אותיות

'  אותיות הנדבקות על ידי מגנט או סקוצ--אותיות הנדבקות אותיות הנדבקות   )יח
 לשחק בהם בשבת ולהדביקם על המשטח המיועד להן מותר

אבל לא לחבר את האותיות זה לזו  על ידי מחט או 
 .70הדבקה

 מותר לפתוח  ולסגור ספר שיש בו --כתיבה  על חודי הספר כתיבה  על חודי הספר   )יט
 .71ות ונמחקותכתיבה על ראשי דפיו אפילו שהמילים נכתב

                                                 
 אבל כשאינו מחברם ו לזוק י מובן שאין לחבר אותיות של כסף ז"מן שמ סא בסי"מהמ   69

 ולכן כאן כשמצרף את חלקי הפאזל זה לזה סעיף ו חיי אדם כלל לזאין בכך איסור עיין ב

ז סעיף כג וכן "פרק טכ "שששאינו מחובר אלא נוטה להתפרק אין בכך איסור כותב 

  .ז"במנוחת אהבה פרק כב אות ט

 משום כותב כיון שאינו כותב את האותיות אלא מצרף את האותיות זה לזה ואין בזה   70 

וטעמם , א בתשובה להקל בזה וכן דעת הרבה אחרונים"דעת הרמכדין חודי הספר ש

דכיון דעשוי לנעול ולפתוח תמיד ליכא ביה משום מחיקה וכתיבה והוי כדלת הנסגר 

שמ אות ב מאריך ' ח סי"אוע "ז בשו"טוהונפתח תמיד דאין בו משום בנין וסתירה 

כ פתיחת ספרים שכתובים עליהם "א בתשובה מתיר ג"בדינים אלו ומסיים ושמעתי שרמ

לקרב ולרחק דאיכא למימר הואיל ועומד , צד היתר בנדון זהויש  .אך ראייתו לא ידענא

. יבה בעלמא דאינו עושה רק שנקרא זה עם זה והכתב כולו כתוב קודם לכן מותרוקר

  .סימן קיט עוד צדדים להקל בדין זה א"הרמת "שוע ב"וע. ינו מעשה כללדהקריבה א
ספר שכתוב עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות יש  ק יז"משנה ברורה סימן שמ ס   71

י הפתיחה שובר האותיות והוי כמוחק וכן כשנועלו הוי "אוסרין לפתחו ולנעלו בשבת דע

הכנסת הם יובינ וכן דעת הרבה אחרוניםא בתשובה להקל בזה "ככותב אבל דעת הרמ

וגם , ע וחות יאיר והאליה רבה ותוספות שבת ועוד פוסקים"ז והפרישה והרמ"הגדולה וט

כתבו שכן המנהג וטעמם דכיון דעשוי לנעול ולפתוח תמיד ליכא ביה משום מחיקה 

מ נכון "ומ. וכתיבה והוי כדלת הנסגר ונפתח תמיד דאין בו משום בנין וסתירה וכן המנהג

  .להחמיר כשיש לו ספר אחר



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנח

 אין להשתמש בחותמת לחתימה ואפילו לא לשם --חותמת חותמת   )כ
 שיש לה איסור של מוקצה יש בכך איסור מלבדשמשחק 
 . 72כתיבה

פ שכתיבה על החול אסורה בשבת מכל " אע--נעלים בחול נעלים בחול   )כא
מקום מותר ללכת על החול אפילו בסוליות שיש בהם 

 . 73חותמת או ציור שעובר על גבי החול

 אסור בשבת להקליט כל מידע או מוזיקה לתוך --הקלטה הקלטה   )כב
 . 74שעון שבתמכשיר הקלטה מכל סוג אפילו שעובד על 

 כשמותקנת מצלמה המצלמת את עוברים --מצלמת וידאו מצלמת וידאו   )כג
אינו כיון שושבים מותר לעבור שם אפילו שהאדם מצטלם 

 .75ח לו בזהולכך ולא נ מתכוון

 מותר לחבר בשבת מנעול מספרים או --מנעול מספרים מנעול מספרים   )כד
לי בין על אותיות על מנת לפתוח את המנעול כשאינו חשמ

 .76וביםה ובין על ידי סיבידי לחיצ

                                                 
איסור כתיבה בשבת הוא שעושה זאת בכל סוגי המכשירי כתיבה ואפילו בדבר שאינו    72

מתקיים ומלבד שהחותמת נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס כשמקפיד לא להשתמש 

  . מלבד חתימהשבה בשום שימו
ר משום שאין בכך דרך שכתב להתיאורח חיים סימן כח  ת יביע אומר חלק ה"שועיין ב   73

   .ש"כתיבה אינו מתכוון לכתוב וכן בדבר שאינו מתקיים ועוד עיי
 . כל האחרוניםכ"כמשום שיש בכך רשימה על גבי הסרט או הדיסק ו   74
 . להא חלק ט סימן "וכן ביבי כ בשולחן שלמה סימן שמ אות יב ב"כ   75
י הכוונת "המנעולים נפתחים עאפילו כשכתב להתיר  ת ציץ אליעזר חלק יג סימן מד"שוב   76

 . 'מ' א סי"חו עח 'ב ס"ת בצל החכמה ח"שו וכן באותיות מסוימות



  שבת כהלכה 

  הכנת מאכלים

  
 

רנט

 שהכתיבה מוטבעת על האוכל והיא --כתיבה על גבי אוכל כתיבה על גבי אוכל   )כה
חלק מהמאכל כגון עוגיה שמוטבע בתוכה שם מותר לאכול 

 .77ממנה ואין כאן משום מוחק

 אסור לצלם בשבת במצלמה וכן יש איסור --צילום במצלמה צילום במצלמה   )כו
   .78לפתח פילים  ויש בכך איסור כותב

צבע שצובע סבוניה המפרישה   --סבוניה צבעונית בשירותים סבוניה צבעונית בשירותים   )כז
ומחטא את המים לכתחילה יש להסיר את הסבוניה לפני 

 ..79 על מי לסמוךם  יש להים השבת והמשאיר

 אפילו שהמחשב דלוק מלפני שבת יש --כתיבה במחשב כתיבה במחשב   )כח
איסור חמור לכתוב עליו או לסמן בו סימונים על ידי 

 .80המקלדת או הסמן
  

                                                 
אותיות דאסור  עליהןם על העוגות הכתובים "שסט בשם מוהר' ז סי"כתב המרדכי שבת פ   77

שמ אות טו שכתב ודוקא ' ב הלכות שבת סי"במ'  ועי. מוחקט ושבת משום"לשברם ביו

אותיות מדבר אחר אבל שהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או  על העוגות כשכותבים

וכן אם כתב האותיות . בידים שרי דאין שם כתיבה עליה וממילא לא שייך בזה מחיקה

ועיין בספר דגול מרבבה שמצדד  כ אין להחמיר"בדבש המעורב במים או שאר מי פירות ג

ו שובר במקום האותיות ת ויש לסמוך עליו כשאינ"להקל בעיקר הדין הזה והביאו בשע

   .בידו רק בפיו דרך אכילה
ג עמוד קלט שנראה "כ כל האחרונים שיש בזה איסור כותב וכתב במנוחת אהבה ח"כ   78

  .שיש בזה איסור מהתורה עיין שם בהערה
סוף סימן  א"צ ח"ת אורל"ועיין בשו. לכתחילה יש להסירה כיון שצובעת המים שבאסלה  79

  .סימן שכב שכתבו להתירסוף  י שבת ג"ט ובילקו"כ
  .דין זה פשוט   80



  שבת כהלכה  

  בעלי חיים
רס

  בעלי חיים בשבת בעלי חיים בשבת 

 ולכן אין  להשתמש גם בבעלי חיים יש איסור מלאכה בשבת  )א
או לסמן לבעלי חיים שיעשו מלאכות לצורך האדם כגון 

 .1לנשיאת משא או בכלבים מאולפים  ושאר בעלי חיים

  מותר לשרוק או לסמן או להנהיג בעל --  חח""לשרוק לבעלשרוק לבע  )ב
חיים שאינו נושא משא כדי שיבואו אחריו לפי סימנים שלו 

 . 2ולכן אין איסור לשרוק לכלב כדי שיבוא אליו

 בשבת יש איסור לומר לכלב מאולף או --כלב מאולף כלב מאולף   )ג
לשאר בעלי חיים לעשות מלאכות האסורות בשבת כגון 

 .3להדליק חשמל או להוציא מרשות לרשות

                                                 
ל "וקבלו חז, ובהמתך' לא תעשה כל מלאכה אתה וגו בוכת עיף אסכלל נח  חיי אדם חלק   1

דהיינו שמחמר אחר הבהמה , דרוצה לומר מלאכה שנעשה בשותפות על ידי אדם ובהמה

פילו בהמת ואין חילוק בין אם היא בהמת ישראל או א. ומנהיגה על ידי קול וכיוצא בו

וכתב . מכל מקום לאו דמחמר שייך גם בה, אף על פי שאינו מצווה על שביתתה, נכרי

חיות ועופות שלו שאיסור זה קיים גם בשביתת בהמתו  ה"ביאור הלכה סימן רמו דה

 .ולכן אסור להנהיג כל בעלי חיים שעושים מלאכה לצורך האדם ואפילו על מינים שבים
מחמר ואיסורו הוא מן  נחשב לק ז מנהיג חמור טעונה "רסו סמשנה ברורה סימן כתב ב   2

ל מלאכה שנעשית "ל דר"התורה מדכתיב לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך וקבלו חז

י אדם ובהמה דהיינו שהיא טעונה איזה דבר והוא מחמר אחריה ומנהיגה "בשותפות ע

עיין   חיים אינו שלואבל כשאין משא אין בזה איסור ובפרט שהבעל. י קולו וכיוצא בו"ע

  .ת שמע שלמה חלק ד סימן ג"בשו
כל עשיית מלאכה בבהמתו שייך בזה איסור מחמר אפילו כשמאלפו לכן אין לאלף בעלי    3

כתב שם שאם הכלב  א סימן רלא"ח רבבות אפרים, שיד' ב עמ"ח צ"אורל .חיים בשבת

. ק ו סימן נהבאר משה חלת "שועושה מעצמו אפשר להינות מזה וכן צידד להתיר ב

מלאכה ת "שוחלק א סימן כג כתב לאסור אמירה לבעלי חיים לע צ"אורלת "שווב

 .בשבילו



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסא

 אסור לרכב על סוסים או על סוסי פוני  --רכיבה על סוסים רכיבה על סוסים   )ד
וכן לא רוכבים על חמורים בשבת בין שהסוסים שייכים לגוי 

 .  4או שהלכו לאיבוד

 אדם שעלה על הסוס לרכיבה ואפילו על --וכב על הסוס וכב על הסוס הרהר  )ה
 . 5סוס פוני שנועד למשחק צריך לרדת מיד

 גם בבעלי חיים שאינם שלו שייך --בעל חיים שאינו שלו בעל חיים שאינו שלו   )ו
איסור עשיית מלאכה ולכן אין להשתמש בבעלי חיים אפילו 

 .6של אחרים

 כשיש צורך לכסות את הכלוב --כיסוי כלוב של תוכי כיסוי כלוב של תוכי   )ז
 .7 לכסות את הכלוב אפילו בשבתבשמיכה  מותר

להיעזר בכלב הנחיה "  סגי נהור" מותר לאדם --כלב הנחייה כלב הנחייה   )ח
 .8במקומות שיש עירוב

                                                 
בצדה ' ואפי, ג בהמה ולא נתלים עליה"אין רוכבין ע סעיף יח ח סימן שה"ע או"שוכ "כ   4

ז משום "גזירה שמא יחתוך זמורה מן המחובר כדי להנהיגה דחייב ע אסור להשתמש

 .שםמשנה ברורה ע ב" עדקוצרתולש דהוא תולדה 
  .ח"עירד משום צער ב, במזיד' אפי, אם עלה עליה ע"שווכתב שם ה   5
ש דעובר "ן והריב"בשם הר) ק ה"סימן רסו ס(א "מחמר בבהמה של אחרים כתב המג   6

ע "לאחר שהביא דעת הראשונים דלאו זה נוהג בכ) כלל נח(ובנשמת אדם . משום מחמר

י "וכנראה שהיה בהעלם עין ממנו דברי הגהות אשר,  על זהולא ראיתי מי שחולק: כתב

וחמר אחריה ) מגוי(אם שכר בהמה : בשם רבינו אפרים שכתב) סימן כג(ז "ק דע"סופ

הרי מבואר מדבריו דלאו דמחמר אינו נוהג אלא דוקא . בשבת חייב חטאת דשכירות קניה

בי אורח חיים א סימן ת הר צ"שוכ ב"כ. כשהבהמה שלו אבל בהמה של אחרים אינו עובר

 .ה הנה לענין"קמז ד
לבוד ונחשבים לאוהל בפני בכלוב דינם כסורגים ין בזה משום איסור אוהל כיון שהא   7

 .כ בהלכות אוהל"ל גבי אוהל אסור בשבת עיין משעעצמו ואין אוהל 
  . ת שמע שלמה חלק ד סימן ג"שו   8



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסב

  מותר לטרוח ולהאכיל רק בעלי חיים --האכלת בעלי חיים  האכלת בעלי חיים    )ט
הנמצאים ברשותו של האדם ושייכים לו כגון דגים 

אבל שאר בעלי חיים שאינם , אפרוחים ,חתול ,באקווריום
ו אין לטרוח אפילו טרחא מועטת על מנת להאכילם שייכים ל

  . 9בשבת

 מותר להשליך  שאריות מזון למקום --השלכת שאריות מזון השלכת שאריות מזון   )י
הקבוע לכך בחצר על מנת שבעלי חיים יאכלו אפילו שאינם 

 . 10השייכים לו

 מותר ליתן לכלבים בשר חי שאינו קפוא או שיכול --כלבים כלבים   )יא
כן מותר להפשיר במשך השבת ואינו נחשב למוקצה ו

  .11להאכיל את הכלב אפילו שאינו שייך לו

 אסור לפורר פירורי לחם לציפורים על מנת --פירורי לחם פירורי לחם   )יב
שיאכלו אבל מותר לנער את המפה במקום  שיבואו לאכול 

 .12שם הציפורים

                                                 
ולא לפני יוני ,  מזונות לפני דבוריםאין נותנין מים ולא ח סימן שכד סעיף יא"ע או"שו   9

אבל נותנין לפני אווזין ותרנגולים ויוני בייתות וכן לפני , ולא לפני חזיר, שובך ויוני עליה

  . ואיסור האכלתם כתבו הפוסקים משום טרחא יתירה בשבת.כלב שמזונותיו עליך
ואין כאן ואין בזה משום האכלה בעלי חיים שאסור בשבת מכיון שהם באין מעצמם    10

טרחא מיוחדת אלא שבמקום לזרוק לאשפה שופכים שם את השאריות וכן ראיתי שכתב 

  .בשמירת שבת כהלכתה חלק א עמוד שמא הערה סט
כ שמותר "ומש וכל דבר שראוי למאכל אינו נחשב למוקצה כיון שראוי למאכל כלבים   11

לפני כלב  זונותיא נותנים מ' סעח סימן שכד "ע או"שולהאכיל את הכלב כפי שכתב ב

ק לא ואפילו כלב שאינו מגדלו בביתו מותר "משנה ברורה סוכתב שם ב. שמזונותיו עליך

ה עליו לפי שמזונותיו מועטין "ל שחס הקב"כ ליתן לו מזונות כמו שאחז"דמצוה קצת ג

ולפני כלב רע אסור כמו לפני חזיר דאסור . ימים' ומשהה אכילתו במעיו שלא יתעכל ג

  .גדל חזירים וכלב רעמשום דאסור ל
  .כ בשמירת שבת כהלכתה חלק א עמוד שמא הערה סט"כ   12



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסג

  כשיש חשש סכנה לבעלי חיים כגון --צער בעלי חיים צער בעלי חיים   )יג
ויש חשש שינזקו מותר להרימם , שנמצאים בכלוב בשמש

  .13לטלם למקום מוגן על מנת להצילםולט

 כשדג קפץ מהאקווריום אין לטלטלו ולהחזירו --דג חי דג חי   )יד
בידיים אבל מותר להרימו בשינוי כגון על ידי יעה ולהחזירו 

 . 14למים משום צער בעלי חיים

 כשיש דג מת שעלול להרעיל את כל --  באקווריוםבאקווריוםדג מת דג מת   )טו
י כלי הדגים היקרים שיש באקווריום  מותר להוציאו על יד

 .15אבל לא להחזיקו  ביד

וריום של דגים וכן אין ו אסור להרים אק--ריום דגים ריום דגים וואקואקו  )טז
  .16להחליף להם מים בשבת אלא אם כן יש חשש שימותו

                                                 
ויש , שאם החמה זורחת עליהםאות ג אורח חיים סימן כו  ת יביע אומר חלק ה"שוכ ב"כ   13

ח "יש לסמוך על סברת המהר, כ שימותו"ולפעמים קיים חשש ג, בזה צער בעלי חיים

  .ד כזאת ולהתיר לטלטלם לצל"ז בשעה"או
כשמוציאו אפילו לרגעים , ואפילו שנמצא באקווריום קטן חייב משום נטילת נשמה   14

מותר להחזירו על מנת שלא  אבל כשנפל כמבואר לעיל יש כאן צער בעלי חיים. אחדים

כ פרק כז סעיף "ע בשש"זאת על ידי טלטול מן הצד ועת "שוימות אבל לכתחילה יש לע

  . כח
ו וכשיש צורך להוציאו משום הפסד מרובה או שיש ריח דג מת דינו כמוקצה מחמת גופ   15

 ת"כ בשו"ט וכ"ז סעיף כ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה פרק כ. בשינוי רע מותר להוציאו

ב שדווקא שיש הפסד ממון מותר להוציאו מהמים שלא יזיק "סימן ס' שבט הלוי חלק א

 .לשאר הדגים
, יש לחוש יותר פן יוציאום מן המיםובדגים שאסור לטלטל את הדגים כשאר בעלי חיים    16

אבל מקום שיש צער בעלי חיים אפשר להקל ולהרימם כגון , ויתחייבו משום נטילת נשמה

ת "שוע ב"ע .מהחמה לצל או שנשפך לתוך המים חומר מסוכן שיכול לגרום להם למות

טז ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן "שווכן באורח חיים סימן כו  יביע אומר חלק ה

  . לטלטל דגים הנעשו לנוישאסורכתב 



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסד

 כל בעלי חיים הם מוקצה בשבת ולכן אסור --אפרוחים אפרוחים   )יז
  . 17לשחק באפרוחים או חתולים אפילו שנועדו לשם משחק

להרים ולהציל  מותר --תרנגולת שנטרפת על ידי חתול תרנגולת שנטרפת על ידי חתול   )יח
 .18תרנגולת או אפרוח שחתול מנסה  לטורפם

 יש המקילים לטייל עם כלב שקשורה לו רצועה --כלב כלב   )יט
במקום שיש עירוב משום צער בעלי חיים וצריך להזהר ולא 

 . 19להרימו בשבת משום איסור טלטול מוקצה

 אין לשלח את היונה בשבת ואין לטלטל את --  שילוח הקןשילוח הקן  )כ
  . 20לו שמקצה אותם מלפני שבתהביצים משום מוקצה אפי

                                                 
ת יביע אומר "שו וכתב בחיה ועוף, אסור לטלטל בהמה סעיף לט ח סימן שח"ע או"שו   17

שאפילו עוף שראוי לשחק בו תינוק הבוכה  ראיתי. ה א"אורח חיים סימן כו ד חלק ה

ם כל בעלי חיישת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כב "שווכתב ב. אסור לטלטלו

 כ הם מיוחדים לשעשועים"אלא א באותן שהתינוקות משחקין בהן' אפי, ל מוקצה"הו

ת בצל החכמה חלק ה "שווכתב ב .ומדבריו אפשר להקל כאשר הם מיוחדים למשחק

דלדעת המאירי והאגלי טל לא שייך האיסור של משתמש בבעלי חי בעופות ולזה  סימן לג

רים ופישמורה להתיר לטלטל בשבת את הצעל כן מי , נראה נוטה גם דעת המנחת פתים

  .המנגנים שיחדם למשחק אין מזחיחין אותו
כיון שיש כאן צער בעלי חיים ובמקום צער לא גזרו על מוקצה ולכן אפשר לטלטלה כך    18

דעת השלטי שלת הר צבי אורח חיים א סימן רה "שווכתב ב .הובא בחישוקי חמד על שבת

לדברי הכל יש , בטלטול בעלמאוום צער בעלי חיים גבורים התירו לטלטל כל מוקצה מש

 .ד יש להתיר להציל את התרנגולת"לכן בנ, ח"להתיר משום צעב
דהיינו שאוחז , כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר ח סימן שח סעיף מ"ע או"שו   19

ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו , ח לכך"אם צריכין הבע, בצוארן ובצדדים ומוליכן

ק קנ אבל לא "משנה ברורה סוכתב שם בן דמוקצין הם ואסור לטלטל,  מן הארץרגליהם

א ויתחייב חטאת דגבי בהמה לא אמרינן חי נושא "ה דגזרינן שמא יגביהם ויעבירם ד"בר

 רק ברצועה וכן במקום שיש ותוולכן כשיש צער בעלי חיים התירו לקחת א .את עצמו

 .ת שמע שלמה חלק ד סימן ג"ע בשו"עירוב ע
 ח סימן ק"ס או"חיה ועוף חת, אסור לטלטל בהמה ח סימן שח סעיף לט"ע או"שושכתב ב   20

  .צד סימן ד  מלאכת ל הרים"ת הר צבי ט"שויב חטאת והובא ביכתב שח



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסה

  צידה בשבת צידה בשבת 

י "היא תפיסת בעל חיים ע,  צידה האסורה בשבת--הגדרה הגדרה   )א
 .21מלכודת או בידיו או בכלוב  באופן שאינו יכול לברוח

 כל בעל חיים שברח אסור לתפוס אותו --ח שברחו ח שברחו ""בעבע  )ב
 .22בשבת אפילו אם הוא יקר מאוד כגון תוכי או סוס מיוחד

בעלי חיים שגדלים בבית ואינם  --בעל חיים מבוייתים בעל חיים מבוייתים   )ג
מנסים לברוח כגון חתולים וכלבים אם אינם מנסים לברוח 

 . 23אין בהם איסור צידה ולכן מותר לסגור בפניהם את הדלת

 אין היתר לדוג בשבת אפילו שמשחרר את --לדוג בשבת לדוג בשבת   )ד
 . 24הדגים מיד  לאחר הדיג

                                                 
ח שאין הדרך "ח שהדרך לצודן נקראים במינן ניצוד והצדן מתחייב מדאורייתא בע"בע   21

ג כל שבמינו ניצוד "ז ס"שט 'סי ע"שם בשו בנןלצודן כגון יתושים וזבובים הצדן עובר מדר

פ שאין במינן ניצוד אסור לצודן "אין במינו נצוד פטור אבל אסור וזבובים אע, חייב עליו

  .ש ובאחרונים"עיי
איסור צידה באופן כזה שבמינו ניצוד והוא בורח יש בכך איסור דאורייתא ולכן אין היתר    22

חיה  סעיף יב ח סימן שטז"ע או"שוובה עיין בלתפוס את הבעל חיים אפילו בהפסד מר

אסור לתפסם אפילו , אבל אם הם מורדים, והוא שלא ימרודו, ועוף שברשותו מותר לצודן

. ש באחרונים" עייאם החצר גדול שאם לא גדלו בין בני אדם היו צריכים מצודה, בחצר

 צידה כלל דבפרה וסוס שהם מיני בהמות לא שייך ק נט"משנה ברורה סימן שטז סוב

אפילו מדרבנן אפילו קנה אותם מחדש ועדיין לא הורגלו לבוא לביתו כי אין עשויין 

להשמט מתחת ידי אדם ומותר לתפוס אותן ולסגור אותן במקום צר ובשאר חיה ועוף 

שברשותו שעשויין להשמט מידי אדם אף שאין צריכין מצודה לתפסן כי יבואו מעצמן 

 צידה דרבנן וכל זה בשלא מרדו אבל מרדו אפילו פרה מ יש בו איסור"לביתן לערב מ

  . וסוס חייב חטאת עבור צידתן אפילו נתגדלו מתחלה בביתו
 .והוא שלא ימרודו, חיה ועוף שברשותו מותר לצודן סעיף יב ח סימן שטז"ע או"שוכתב ב   23
 שיש כאן איסור צידה בשבת אפילו שלאחר מכן משליכו למים ובפרט שיש כאן איסור   24

 .נוסף של צער בעלי חיים



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסו

 אסור לשלוח כלב על מנת שיצוד --צידה על ידי בעלי חיים צידה על ידי בעלי חיים   )ה
תול וכן לא לשלוח חתול על מנת שיצוד עכבר וכן הדין עם ח

  .25שאר בעלי חיים

 בעל חיים שנתפס במלכודת מותר --ח ממלכודת ח ממלכודת ""שחרור בעשחרור בע  )ו
לעזור לו לצאת ולשחררו כשמוציאים אותו בלבד ללא 

  . 26עשיית איסורי תורה

 מותר להאכיל תוכים --האכלת תוכים או ציפורים בכלוב  האכלת תוכים או ציפורים בכלוב    )ז
לוב אלא מכניס לו את המזון בתנאי שאינו פותח את הכ

 .  27דרך הסורג ואם פתח את הכלוב אסור לסגרו

כשאינן עלולות להזיק אין היתר לתפסן     --דבורים וצרעות דבורים וצרעות   )ח
אבל כשחושש שיזיקו לו כגון שיש תינוק  שרגיש לעקיצות 

  .28מותר לצודן ואפילו להרגן

                                                 
, )כלבו(הוי צידה , משסה כלב אחר חיה בשבתב "ס ח סימן שטז"ע או"שוב א"כתב הרמ   25

ק י היינו "משנה ברורה סוכתב ב משום מושב לצים, א אף בחול אסור לצוד בכלבים"וי

אם לא עשה בעצמו מעשה כלל רק במה ששיסה את הכלב והכלב תפסו הוי רק צידה 

כ מעשה לזה כגון שברח הצבי מן הכלב והיה עיף ויגע והיה "עשה בעצמו גמדרבנן ואם 

ז הוי צידה גמורה ואפילו אם רק עמד בפניו והבהילו "הוא רודף אחריו והשיגו הכלב עי

 .כ תולדה דצידה ומיחייב שכן דרך הציידים"עד שהגיע הכלב ותפסו הוי ג
  .ל"ול כנצער בעלי חיים אפשר להקל בטלט מהטעם שבמקום שיש   26
כיון שאם יפתח את הכלוב הרי הם יכולים לצאת וכשסוגר הרי שוב צד אותם ועובר על    27

  . צידה לכן ישאיר את הכלוב סגור
ו שמלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן "ק מ"ב ס"י ובמשנ"ז ס" שט'ע סי"כתב בשו   28

קיצת יתוש או אך צער קטן כגון ע, ובמקום צער לא גזרו ודווקא אלו שיש בהן צער גדול

  .תכג' עמ ע באורחות שבת"ע .פרעוש אין להרגם אלא יבריחם מעליו



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסז

כשנכנסו הביתה לכתחילה יש  --  חתול או כלב רחובחתול או כלב רחוב  )ט
נם רוצים לצאת אפשר  לסגור עליהם כיון להוציאם  ואם אי
  .29שכבר ניצודים הם

 מותר להכין בערב שבת מלכודת יתושים --  יתושיםיתושים  )י
חשמלית וכן שאר מלכודות  ואפילו שניצודים בשבת מותר 

 . 30ובלבד שלא יטלטלה בשבת

 אין להניח בשבת מלכודת --מלכודת עכברים בשבת מלכודת עכברים בשבת   )יא
הניח עכברים אבל כדי לתפוס חולדה מסוכנת מותר ל

  .31מלכודת  כדי שתיתפס ולא תזיק לתינוקות שבבית

 מותר לנקות ראשם של הילדים מכינים ואפילו --  כיניםכינים  )יב
מותר להרגן אבל אין להישתמש במסרק או מברשת 

  .32שתולשים  שערות

ואם  להורגםמותר ,  אפילו ספק שמא ימיתו--  נחש או עקרבנחש או עקרב  )יג
  .33מסתתר בבית מותר לחפשו ולצודו כדי שלא יזיק

                                                 
א ואינן מורדות לכן אין בזה צידה כשניסה להבריחם "שדינם כחיות בית שהורגלו לבנ   29

  .ונשארו בעמדתן
דגים והם , עופות, א מותר לפרוס מצודות חיה"ב ס"ע בסימן רכ"כ מרן הכתב השו"כ   30

  .נצודים בשבת
כל האיסור להניח מלכודת הוא משום שמא יתפס הבעל חיים בזמן שמניח את המלכודת    31

אבל כאן יש היתר לצוד את החולדה המסוכנת שיכולה להזיק לכן אפילו אם תיתפס 

  .במלכודת לא נעשה איסור ולכן אפשר להקל בזה
נוחת אהבה כ במ"וכ, ט כינה מותר להרגה וכן פסקו כל האחרונים" שם ס'ע סי"כתב בשו   32

  .'כ' ד עמ"כ בהליכות עולם ח"וכ, ב"ז אות פ"כף החיים שט, ו"ח ס"פי' חלק ג
33 

ז הצד נחשים ועקבים בשבת או שאר רמשים המזיקים אם " שם ס'ע סי"כתב בשו  

והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שבמקום , לרפואה חייב ואם בשביל שלא ישכנו מותר

  .צער והזק לא גזרו



  שבת כהלכה 

  בעלי חיים 

  
 

רסח

י " אסור לדרוך על נמלים אבל מותר להבריחם ע--ם ם נמלינמלי  )יד
  .34.מטאטא בזהירות שלא לצודן ולא להרגן

 כשיש נמלים בכיור אסור לפתוח עליהם מים --נמלים בכיור נמלים בכיור   )טו
אבל מותר לשפוך מים על השיש והמים יגלשו מהשיש על 

  . 35הנמלים

 אם יש בגופו של תינוק או קטן תולעים מותר --תולעים תולעים   )טז
  .36לתפסן ולזרקן

לכתחילה ימנע מלהשתמש בו   --תרסיס נגד יתושים וזבובים תרסיס נגד יתושים וזבובים   )יז
כדי , בשבת וכשזקוק מאוד לצורך קטן ירסס בחלל החדר

ויזהר שלא ירסס עליהם ממש ואפילו , להבריח היתושים
המחמירים יכולים להקל לצורך תינוק או חולה שאין בו 

 .37סכנה

                                                 
אין , חייב עליו, כל שבמינו נצוד ז סעיף ג"שט' ח סי"ע או" בשוכ"ח כש"כדין שאר בע   34

וכן  .אסור לצודן, פ שאין במינו נצוד"זבובים אע, הלכך. פטור אבל אסור, במינו נצוד

דיש ליזהר מלהרוג שאר רמשים ותולעים הנמצאים בפירות כתב ק מח "משנה ברורה סב

שמותר לצודן כיון  שכתב. ל"ך זצארבי אוז"בשם הגרש ה"ז הערה קמ"פרק כ כ"עיין בשש

  .שהן כניצודות ואפשר לתפסן בקל
אסור ליטול נשמה אבל מותר לשפוך מים בקרבת מקום והמים יגלשו על הנמלים שזהו    35

יש כאן פסיק רישא בתרי  גרמא המותרת באיסור דרבנן במלאכה שאינה צריכה לגופה

  . לידם קוביות קרח שימס וישטוף אותםה שאפשר להניח"דרבנן אפשר להקל בכגון זה וה
א בספרו "ע יוסף שליט"כ הגר"ט וכ"שבמקום צער לא גזרו רבנן כדין פרעוש שם ס   36

  .א רק שיזהר שלא להרגן" י' ד עמ"הליכות עולם ח
ע "ובהליכ' ז אות ט"ח ל"ד או"יביע אומר ח ת"ובשו, ב"ט סכ"ציץ אליעזר ח ת"בשו עיין  37

  .  בתנאי שהחלונות פתוחים ושאינו מרסס עליהם ישירותכתב להתיר. ו"ט' ד עמ"ח
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  בעלי חיים 

  
 

רסט

 מותר להשתמש בנוזל הדוחה --תרסיס נוזלי הדוחה יתושים תרסיס נוזלי הדוחה יתושים   )יח
תושים ואפילו למרוח על הגוף אבל אין להשתמש במשחה י

 . 38אפילו לא על ילד קטן" סטיק"או 

 אסור להרוג רמשים  בשבת אבל אפשר --  ))תיקניםתיקנים((וקים וקים ''גג  )יט
להזיזם עם מטאטא או לרסס בקירוב מקום על מנת לגרום 

 . 39להם לברוח

 אפילו שהצרצר  מרעיש אסור לתופסו בידיים כדי --צרצר צרצר   )כ
 .40כן שאסור להרגולהוציאו וכל ש

 כשיש מריבות 
 "בונות"או הערות 

 אז כולם בורחים 
 ואז מתפלאים למה את השבת לא אוהבים

 לכן צריך להשגיח 
 שבשבת לא מעליבים
 אלא רק מאירים פנים

  
  

                                                 
  .אורחות שבת פרק יז סעיף כד   38
אסור להרוג בעלי חיים בשבת וגם כשניכנסו הביתה ויש פחד מהם אסור לצודם אבל    39

מותר לרסס סביבם על מנת שיברחו ויצאו מהבית כיון שאין ודאות שהם ימותו אלא 

ת "שווכן כתב ב .בפרט שלא מרססים ישירות עליהםיברחו הרי אין כאן פסיק רישא ו

ג "ד דהוי משאצל"בנה "לענין יתושים וזבובים והאורח חיים סימן כ  יביע אומר חלק ג

  .ל ספק בדרבנן ושרי"הו
ולהזהר ' אין להתיר צידתו אפילו שמפריע לישון אלא יש להוציאו על ידי מטאטא וכד   40

 .מאוד שלא להרגו
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  טיפולי יופי 
רע

  איפור וקוסמטיקה איפור וקוסמטיקה 

ולוטה  ושאר תחליבי וכגון  קרם ידיים  או   --משחה רכה משחה רכה   )א
יש חה נבלעת בגוף אם אין סדקים של יובש והמש. 'גוף וכד

  .1 כשעושה זאת לשם תענוג ולא לשם רפואהמתירים 

 שנועד למנוע יובש ומזין את העור --קרם לחות לפנים קרם לחות לפנים   )ב
ולעיתים מסנן קרינה מותר רק בתנאי שניספג בעור ואינו 

  .2משאיר שכבה של משחה  ואינו מרפא חולי  מסוים

 הגוף בשמן אפילו שיש בו ריח את  מותר למרוח--  שמן גוףשמן גוף  )ג
כשעושה זאת לשם עונג ותחושת רעננות ואינו מרפא . טוב

  .3 אבל אם יש סדקים ועושה כן לריפוי אסור.יובש 

 תחליב דליל הנבלע בפנים ונועד לנקות --מי פנים מי פנים / / חלב חלב   )ד
מותר להשתמש בו בשבת כדי , העור משומנים ושאר לכלוך

לנקות הפנים בעזרת צמר גפן המוכן מלפני שבת ויש 
  .  4חוט את הצמר גפן שלא לסרלהיזה

                                                 
רכה כשנבלעת בגוף ואינה לרפואה אלא מרענננת ובמשחה רכה אין כדין מריחת משחה    1

א שלא שייך "ז כתב בשם המ"ח סכ"ד או"א ח"ת יבי"שו, איסור ממרח מדאורייתא

ע המקוצר "כ בשו"וכ, ו"כ ס"ג פ"ש ובמנוחת אהבה ח"מירוח היכא שמיתכוון להבליע ע

  .ד"ג י"פל תהובשמירת שבת כהלכ', ה הערה ד"לר' ב עמ"ג יצחק רצאבי ח"לרה
  .ל"כדין משחה רכה שמותרת כשניבלעת בגוף כנ   2
מותר לסוך לשם תענוג אבל לשם רפואה אסור , שולחן ערוך אורח חיים סימן שכז סעיף ב   3

  .ט"ע' ה עמ/י ד"ילק ע"ע
לסבון רגיל משתמשים בחומר ניקוי ורענון עדין שכל פעולתו ת "שובעור יבש ופנים רגי   4

, על העור וניבלע בעור ונימחה בניקוי בצמר גפן כסבון ואינו יוצר שכבההיא ניקוי הפנים 

כיון שאינו מרפא אלא מנקה בלבד כסבון רגיל רק צריך ן כאן כ אי"וחשש של רפואה ג

  .להזהר שלא לסחוט את הצמר גפן הספוג בחומר
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רעא

פנים  בסבוני מלח את ה מותר לשטוף ולנקות --סבוני מלח סבוני מלח   )ה
  . 5כאשר עושה זאת לניקוי הפנים ולא לרפואה

 שעשוי כדי להוציא נקודות - קרם או גרגרי קרםקרם או גרגרי קרם" " פילינגפילינג""  )ו
י פעולת מריחה ושהיה של כמה "ע) קומודונים(שחורות 

  .6דקות ושפשוף אסור בשבת על כל סוגיו

כל סוגי המסיכות אסורים בשבת בין מסיכה    --מסיכה מסיכה   )ז
  . 7רפואית ובין לשם רענון

 אין להניח על העיניים תמצית תה או --  תמצית תהתמצית תה//מלפפון מלפפון   )ח
  . 8כדי להרגיע כאב או לרפואה'  מלפפון חתוך וכד

  כל סוגי המשחות שנועדו להעביר ולייבש --פיצעי בגרות פיצעי בגרות   )ט
מריחה אפילו שמניחים המשחה ללא ) אקנה(פיצעי בגרות 
  .9 משום רפואהאסורות בשבת

                                                 
ת הספרדים שהולכים בעקבושת יחווה דעת חלק ב סימן נ "שוב כ"כדין סבון רגיל כש   5

אבל אחינו בני , יכולים להקל ברחיצת הסבון בשבת, ם ומרן השלחן ערוך"הוראות הרמב

כגון רופא , אלא אם כן יש צורך בדבר, ראוי להם להחמיר, א"אשכנז היוצאים ביד רמ

  .שצריך לרחוץ ידיו בסבון אחר בדיקת חולה מטעמי בריאות
רש אלא רק מהשכבה אפילו שמטרת הפילניג לקלף כל השחור ולא לעקור מהשו   6

כיון שמסיר שומנים ותאי  למרוח המשחה על העור לכן יש איסור. החיצונית ואינו פנימי

לכן , עור מתים ותולשים שערות קטנות הנמצאות על העור ויש חשש של גוזז ממרח ועוד

  . אין להקל בזה כלל
 .חות לעורהפנים ויש שנותנות לת "שוויש מסכות שמיב, מסיכה שואבת שומן מהפנים   7

  .על ידי פעולת מריחה ולרוב נועדו לרפא פצעונים ויובש אסורה בשבתת "שווכיון שנע
משום רפואה בשבת שכל שנועד לרפא חולי אסור בשבת אפילו בשאר תכשירי קוסמטיקה    8

  . ורפואות טבעיות
  . ל"כנ. משום רפואה בשבת   9
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רעב

 חיטוי הפנים או פצעונים באלכוהול מותר בשבת --אלכוהול אלכוהול   )י
 .10כיון שאינו גורם לריפוי אלא לשם ניקיון בלבד

קרם  הנמרח  במקומות  שיש זיעה ונועד למנוע   --חלבלין חלבלין   )יא
  .11ריחות אין להשתמש בו בשבת כלל

בת   מריחת שכ--  '' וכו וכוסטיקסטיק  מיםמים  בסיסבסיס על   על  נוזלינוזלימיקאפ מיקאפ   )יב
בין שנעשה בצבע העור ובין שנעשה , מיקאפ אסורה בשבת

  .  12בגוונים שניבלעים בעור

שנועדו לעגל ריסים   --  ומסרק ריסים ללא צבע ומסרק ריסים ללא צבע מסקרה מסקרה   )יג
ואין  , מותרים בשבת כשהיא יבשה ללא חומר שקוף המבריק

  .13חשש תלישת שערות מהריסים

 בהיר או כהה , גווןתאבקה בעל העשויה כ--  פודרהפודרה  )יד
ותפקידה לקבע את , י ספוגית או צמר גפן"ע ושימושה 

אסורה בשבת אבל אם מניחה על העור ללא " מיקאפ"ה
משחה או קרם  ולאחר זמן מתנדפת ברוח ואינה מתקיימת 

 . 14מותרת בשבת

                                                 
  . ג"כ פרק יד אותקונטרס משיבת נפש  ת ציץ אליעזר חלק ח סימן טו"שו   10
חלאבלין היא משחה קשה שנשארת זמן רב ומונעת ריחות לכן אין להישתמש בה בשבת    11

  . אבל ביום שישי  לפני כניסת השבת מותרת במריחהכלל 
  . אין להתיר בשבת משום צובע בין מריחה ובין בשפשוף ואפילו שנספג בעור   12
שאינה מדביקה השיער אלא מפרידה , האין כאן צביעה ואין כאן חשש של בונ כשיבשים   13

  . שיער שאינו נעשה בחוזקה ואין דרכו לתלישת השערות כבמסרק
וכשנושרת לא ישאר , מאחר שהאבקה יבשה ואינה נדבקת בפנים, שאין בזה גדר צביעה   14

והביא שם דברי . ח סימן לז"ת יביע אומר חלק ו או"כ בשו"ממנה שום רושם כלל כ

א להתיר גם באבקה "ג ע"ש דל"בבדה' קצות השלחן חלק ח' ל בס"ח נאה ז"הגרא

  .ח א סימן קיד"ת אגרות משה חלק או"וכן בשו. ש"ע. צבעונית מטעם האמור
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רעג

,  אודם, צללית משי, סומק,תוצללי:  כגון --צבעי פנים צבעי פנים   )טו
 ' צבעונית וכומסקרה, צבעי עינייםו,  עיפרון שפתיים,איילנר

  .15רים בשבת משום צובעאסו

או משחה על כל סוגיהם  אפילו , נוזלים, שמן מ--  שפתוניםשפתונים  )טז
שנועדו רק להרטיב את השפתיים או לעבותם אסורים משום 

  . 16צובע ומשום ממרח

העשוי כנוזל בבקבוק תרסיס שמתיזה על  --י מקבע י מקבע ייספרספר  )יז
לזמן רב אם עשוי כנוזל ומתאדה איפור ת המקבעאיפור ו

ור כדי לשמרו ובתנאי שאינה מותר לרסס על האיפ
  .17מתאפרת בשבת

אין למרח בשבת על , או אבןמשחה  על בסיס  --  ""נצנציםנצנצים""  )יח
 שהדרך בסיס אבקהאך על , העור כלל משום חשש ממרח

להניחם בעדינות על הפנים או על השיער ללא משחה 
  .18ובמשך היום נעלמים עם הזיעה והרוח מותרים בשבת

                                                 
, שולחן ערוך אורח חיים סימן שג סעיף כה אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה   15

  .וניםובשאר האחר, ז"ה סכ"וח, ד"א סימן קי"ח ח"מ חלק או"ת אג"שו. משום צובע
ו וכתב שם הואיל ונעשה ברק בשפתיים על "ג ס"ג פי"א ח"מנוח, ח"ד סנ"א פי"כ ח"שש  16

  . ל"ידי משיחת השפתון השקוף יש בזה משום צובע עכ
 כיון שכל תפקידו לשמר את האיפור מהתאדות או כניסת גורמים חיצונים המאבדים את  17

כיון שאין בו צבע  ם צובעאפקט האיפור כלומר משמר מצב קיים ואין בזה איסור משו

והוא חומר שקוף ואינו מבריק ועשוי כנוזל מימי ובפרט אין כאן בונה שאינו מחבר ואינו 

  .ד שאין בזה איסור בשבת"אלא מונח על האיפור כניילון דקיק על הפנים נלע מדבק
וצבעונין על פניה כדי  שאין כאן מדבק או פעולת מריחת צבע אלא מניחה ניירות דקים  18

התיפות ואינם מתקיימים לאורך זמן אלא מתנדפים ברוח ובזיעה ובמים ועל פי ל

גם כאן אינו מתקיים  פודרא צבעונית לז לענין' ח סי"ו או"א ח"ת יבי"המבואר בשו

  .ד"ומותר לענ



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעד

ם או תרסיס דאודורנט  מותר לפזר על הגוף בוש--  בושםבושם  )יט
למניעת ריח רע של זיעה ובתנאי שלא מבשמת את הבגדים 

 .19ואין בכוונתה  לבשמם

צריכה להיזהר לפני כניסת שבת המורחת אודם   --אודם אודם   )כ
 .20שהאודם לא ימרח על הניירשלא לקרב שפתיה לסידור 

 להסיר איפור בין במים ובין בחומר  מותר --הסרת איפור הסרת איפור   )כא
צמר גפן הטבול במעט חומר המסיר ויכולה להשתמש באחר 
  .21איפור

 לכתחילה בנות ישראל לא מורחות לק  על --הסרת לק הסרת לק   )כב
הציפורניים אבל כשיש צורך להסיר את הלק  אפשר 
להסירו בעזרת אציטון ולא להשתמש במגבונים להסרת לק 

  .22כיון שיש בהם חשש סחיטה

  

                                                 
 חלק ג סימן א"צית "שווב, סימן תקיא סעיף דע ב"ובשו, ק כה" סימן שכא סב"עיין במשנ   19

  .שאפילו אם אחר כך הריח נדבק בבגדים מותר, י"עמ ת' י שבת ג"ילקו, ח"סטז פרק ב 
ואין איסור לנשק תינוק אפילו אם נמרח על פניו האודם כיון שזוהי דרך לכלוך ואינה    20

ואפילו אם נאמר פסיק רישא אפשר להקל בדרבנן כשלא ניחא ליה וכן  מתכוונת לצבוע

 .אין כאן דרך צביעה בכך
כדי למרח וכוונתה רק להסיר הטינוף  ם ממחק כשאינה מחליקהאין בהסרת איפור משו   21

וכן אין לאסור משום צובע הנייר או , ואין בכל כגון דא משום ממחק, ידיהפניה או מעל 

ומכיון שאין דרך צביעה . שאינו אלא לכלוך בעלמא, הצמר גפן שאין כאן צביעה כל עיקר

ובפרט שכאן . באיסור דרבנן מותרל "ר דלא ניח"ופ, אין כאן אלא איסור דרבנן, בכך

ק נט "משנה ברורה סימן שכ ס, קלא' ד סי"ז ח"ת הרדב"בשו הנייר מתקלקל ונזרק עיין

' ח סי"ת ציץ אליעזר ח"שו. ד"קנ' עמ א"ב סל"ג פכ"א ח"מנוח, ב"תנ' אורחות שבת עמ

  . ח סימן כח"או ה"ח א"ת יבי"שו ,משיבת נפש פרק יד' קונ טו
איסור של ניקוי מצבע ולא כמו מוחק על מנת לכתוב שאסור אורחות כיון שלא מצינו    22

  .ע בהערה הקודמת" שמירת שבת כהלכתה עמוד קנט וע,עמוד תנב שבת



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעה

, זרקורים, אבנים, ריסים --  הסרת הדבקותהסרת הדבקותהדבקת או הדבקת או   )כג
כל שאינו נדבק על ידי משחה אלא על ידי '  וכו,םיהלומי

שמן או נוזל מימי מותר להדביקו בשבת כשדרכה להסירו 
 . 23באותו היום  וכן מותר להורידן בשבת

 אין ללחוץ על פצעונים על מנת לנקות אותם  --פצעונים פצעונים   )כד
 וכן אסור לשים עליהם אלא רק אם בוודאי לא ירד דם

 .24משחה משום רפואה בשבת

                                                 
כדין הדבקת שינים תותבות בפה שכאן זהו בנין עראי שאינו יכול להתקיים יותר מכמה    23

ת אגרות "שו, י בניןבונה סימן א בנין לשעה לא הו ל הרים"ת הר צבי ט"עיין בשו שעות

ח סימן "ת ציץ אליעזר חלק טו סימן כה אבני נזר חאו"א שו"סימן פ' ח ב"משה חלק או

ו שכותב לומר שעצם הדין הזה דיש בנין באדם הוא במחלוקת שנויה ולדעת הגאונים "רט

ז "כ לפי"וא, ש"ורק מדרבנן מיהת אסור עיי, ם אין בנין באדם כמו בכלים"והרמב

' ג סעי"שי' ע הרב סי"ובשו. איסור מדרבנן' ג אפי" גם בו ביום שאין בכהכשעשוי לסותרו

א שכתב לענין כלי של פרקים שאם הדקם בחוזק בענין שצריך לזה גבורה ואומנות "כ

אם עשוי להתקיים הרבה ואם אינו "היינו דוקא , ג שהוא בנין גמור וחייב משום בונה"אע

כ אינו עשוי לקיום "סור מדברי סופרים אאעשוי להתקיים הרבה הרי זה בנין עראי וא

וכאן במדבקות שאינו עשוי , דשרי גם מדרבנן. היינו שרגילים לסותרו בשבת עצמה" כלל

קיל טפי ואין טעם לאסור משום בונה ומשום . אחדות שעות לקיום שדרכם להורידם אחר

בקתן כ לא שייך לאסור שזהו קל יותר מטיטולים שהתירו הד"מדבק תולדה דתופר ג

ועד להדבקה ארעית הואיל ונבשבת שזהו זמני ולא נועד לקיום וכל שכן כאן שמותר 

  .ד"ולהסרה אחר זמן מה כנלע
כדרך , המפיס שחין בשבת כדי להרחיב פי המכה ח סימן שכח סעיף כח"ע או"שו   24

הרי זה חייב משום מכה , שהרופאים עושים שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה

הרי זה , ואם הפיסה כדי להוציא ממנה הליחה שבה,  היא מלאכת הרופאבפטיש שזו

 אדם והחיי רבה האליה גםו אברהם גןהמ, הליחה עם שמה כ"ג דם יש אם  ואפילו.מותר

 ידחוק שלא יזהר ורק חבורה משום בו אין שם שכנוס והליחה הדם דאותו מותרכתבו ד

  . שםוןהצי פט שער ק"ברורה ס מחדש משנה דם להוציא המכה



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעו

 מותר להתיז על הגוף ספריי או להשתמש --יתושים יתושים דוחה דוחה   )כה
בכל חומר נוזלי שנועד להרחיק יתושים אבל לא למרוח 

 .25משחה

 כשאינו יכול לקום מהמיטה בגלל --נתפס הגב או הצוואר נתפס הגב או הצוואר   )כו
שנתפס הצוואר או הגב מותר לעשות לו עיסוי אפילו בשמן 

  .26על מנת לשחרר את השריר התפוס

חצח שיניים כשאין רגילים  יש מתירים לצ--צחצוח שינייםצחצוח שיניים  )כז
ועדיף להשתמש במי פה ולא , לראות  דם מהחניכיים

 . 27במשחה

שהוא כלי צינור דק " מתזית" מותר להשתמש ב--מתזית מתזית   )כח
ששוטף את השינים במים אבל אסור לחבר את המתזית 

  .28בשבת

 עצה טובה 
 לקנות משחקים  המיוחדים רק לשבת

 כדי שבשבת הילדים לא ירגישו חסרון 
 ו שגם בשבת וידע

 אפשר להינות 

 

                                                 
כיון שאינו רפואה אלא להרחיק יתושים לכן אין איסור כשלא עובר על ממרח וכן בחוט    25

  .אורחות שבת פרק יז סעיף כד, ריד' השני עמ
  . י סימן שכז סעיף ה"כ להתיר בילקו"כ   26

כ "שש. י"כ ס"ג פ"א ח"מנוח ,ל"ז ס"ת ציץ אליעזר ח"שו, ז"ד סימן כ"א ח"ת יבי"שו   27

   .ש שהאריכו בנושא זה בפרוטרוט"עיי. ג"ו סי"סימן שכ' י שבת ד"לקי, ד"ד סל"פי
 .כ באורחות שבת פרק יז סעיף לא"כ   28



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעז

  שיער שיער 

על איסורים בנקל  לעבור אפשר ,  בשבתבשערות טיפולב  )כט
 בנית וסתירת שיער , איסור תלישת שערות: כגוןשונים 

  .29האיסור סחיטו

 , גומיותי " מותר לאסוף השיער  ע  --     השיער השיעראיסוףאיסוף  )ל
כשכל כוונתה לאיסוף  השיער '  וכו סיכות שיער,יםקליפס

אין ו,  האסוףלהתיר שיערמותרת  וכן ,עיצובוולא לבנייתו  ו
 אבל להתיר צמה אסור כפי שיבואר כאן בניה וסתירה

 .30להלן

 לפרקם אין לקלוע צמות וכן אין --  צמותצמותקליעה ופירוק  קליעה ופירוק    )לא
 מהצמות גומיותהמותר להסיר  אבל שדומה לבונה וסותר

  .31 שהצמה מתפרקת מאליהאפילו ' כשרוצה לישון וכד

  
  
  

                                                 
י סימן "איסור סחיטה עיין ב ולענין ז"ו וכ"ג סעיף כ"עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן ש   29

  . 'ק ג"א ומגן אברהם ס"של ס
 ,לאספורק ולא  השערות בשזירה ולחבר הוא לקלוע שיער  של דמי לבנין האיסורשכל   30

, ו" סטג"ש  שם סימןי"ו ילקכ"וכ ,או לבנותו וכאן היא רק אוספת השיער מבלי לעצבו

  .ב" סנד" פיא" חכ"שש
 ד"פי  שמירת שבת כהלכתה,ה" סמג" פכג" חא"מנוח ,ב" פק" סב"משנ, ו" סכג" שע"שו   31

 אםויש ספק ,  הגומיה שהצמה עדיין תפוסה ואינה מתפרקת מיד עם שחרור כיון.ב"סנ

 וזה ספק בגרמא ובדבר שאינו פסיק רישא, כיון שיש פעמים שנשארות קלועות, תתפרק

  .לכן אפשר להקל בזה ,ואיסור דרבנן



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעח

ותר לאסוף שיער בגומייה והורדת גומיה מ  --גומיית שיער גומיית שיער   )לב
 שערות וכן מותר לנקות שאין תלישתמותרת בעדינות 

גומיית שיער מהשערות הסבוכות בה כדי להשתמש בה 
 .32בשבת

 וכן בכל " רולים" אין להשתמש ב--  ""רוליםרולים""סיכות לשיער סיכות לשיער   )לג
  .33עיצוב השיער תילתול ווא לבניה שנועדכלי אחר 

 להוריד שיער מכל מקום  אסור לתלוש או- הורדת שיערהורדת שיער  )לד
    .34בגוף בין בכלי בין ביד ואפילו בשיניים משום גוזז

בשבת הראש במסרק  שערות אין לסרק -- או מברשת  או מברשת מסרקמסרק  )לה
 וכן לא במברשת שיער שעלולה  שערותשבודאי נתלשות

אלא רק מברשת רכה מאוד כמו של , לתלוש שיער
  .35תינוקות

                                                 
איסוף גומייה מותר בשבת משום שאין כאן בונה או מעצב שיער אבל הורדת גומיה יש    32

 יהא מותר כדין דבר כאן חשש של תלישת שערות וכאשר אין וודאות שיתלשו שערות

כיון שאין כאן ברירה אלא  וניקוי הגומייה מהשיער הדבוק בה מותר, שאינו מתכוון

עיין אורחות שבת , פעולת נקיון כדין נקיון כלים שהותר בשבת וכדין הסרת נוצות מהבגד

  .ב"הערה קל' פרק ג
י "ובילקו, ל"ש במקורות הנ"מהטעם שנכתב לעיל משום בונה השיער שאסור בשבת ועיי   33

  . ה"ק' ב עמ"ח' בת דש
בין ביד בין , אסור ליטול שערו או צפרניו' מ סעיף א"שולחן ערוך אורח חיים סימן ש   34

  .ה בשיניו"ע במשנה ברורה שם וה"וע, בין לעצמו בין לאחרים, בכלי
 ב"משנ, ז כתב אסור לסרוק במסרק בשבת"ג סעיף כ"שולחן ערוך אורח חיים סימן ש   35

כ לעניין "ומש. האחרוניםכ" הגוף דהוי תולדה דגוזז וכשיערמשום תלישת תב כ פה ק"ס

מברשת שיער כיון שהמציאות מוכיחה שהיא אכן תולשת שערות ורק במברשת רכה 

  .אפשר להקל מאוד



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רעט

רה קטנה וכן  אפילו צביעה של שע-חמצון שיער או צביעתו חמצון שיער או צביעתו   )לו
  .36משום צובע האסורצביעה בכל מקום בגוף בכל דרך 

 לאט ובזהירות לאט מותר להפרידו -  שנדבק בשיער שנדבק בשיערמסטיקמסטיק  )לז
 ואם בלי כוונה נתלשו שערות כיון ערותישלא יתלשו ש

  .37ערה לא עברה איסורישאינה רוצה בתלישת ש

 במגבת הראשערות י מותר לנגב ש- ערות במגבתערות במגבתיי ש שניגובניגוב  )לח
ה לספוג את כל המים שבשיער ואין בה חשש  שיכולגדולה

  .38של סחיטה

 בריק שיערושאר תכשירים שנועדו לה -  מעצב שיער מעצב שיערספריספרי  )לט
  .39משום חשש בונהאו לעצבו אסורים 

                                                 
אפילו שהצביעה היא בדבר שאינו מתקיים לאורך זמן ועל גוף האדם אין היתר לצבוע    36

  .בנו לעיל בהלכות איפור בשבתשיער בשבת או להתאפר כפי שכת
ואפילו אם  כיון שאינה מתכוונת לתלוש שיער וכל רצונה הוא לנקותו מהמסטיק שנדבק   37

תתלוש שערות דבר שאינו מתכוון הוא ואיסור תלישת שיער ביד אסורה מדרבנן ופסיק 

ת יביע "ע בשו"ע, יכולה להקל ופרט אם אינו פסיק רישא רישא בדרבנן ושלא ניחא לה

ו וכיון שגוזז בידיים דרבנן הוא ולא ניחא ליה בשערות "ח אות ט"ט סק"ומר חא

 ד" פיכ"ששוכן כתב , פסיק רישא דלא ניחא ליה הוא ובדרבנן אפשר להקלת "שושנתל

   .ב"סמ
ח שנה "אבל כתב הבא, כתב שלא שייך בשערות כיבוס וסחיטה, ז"קנ אבני נזר ת"שוב   38

אלא יביא ,  בין אשה לא יסחטו השערות שלהםבין איש' שניה פרשת פקודי אות ח

ואף על גב דעל ידי , מטפחת גדולה המיוחדת לניגוב ויתנגבו בה ויקנחו בה פניהם וראשם

, וכיון דסחיטת שער דרבנן התירו בכהאי גוונא. הקנוח נסחט השער הוי סחיטה כלאחר יד

א יקנח בכח אלא ועם כל זה ל. משום דהוי כלאחר יד והמים הנסחטין הולכין לאיבוד

 ,א" אות קיכ" החיים שכףע ב"ע. עד שיבלעו המים שבשער במטפחת, בנחת לאט לאט

שהסחיטה   מדרבנןשיערסחיטת שמכיון ש. כ" סד" פיכ" שש,א" סכב" פיב" חא"מנוח

  . לנגב שיער הראשלאחר יד והמים הולכים לאיבוד לכן מותר
  .א" אות יג" פסקי תשובות ש,נ" סד" פיכ"שש   39



  שבת כהלכה 

  טיפולי יופי 

  
 

רפ

 של ראשיהם אין לסלסל ולעצב פיאות -  ילדים ילדיםפיאותפיאות  )מ
ויש שכתבו להתיר להשתמש במים , משום בונה, הילדים

  .40כשהפאות יבשות ומסולסלות מעט

 וכן ספריי עיצוב שיער בין שעשויים -  מוס לשיער מוס לשיער,,לל'' ג ג,,םםקרקר  )מא
כמשחה ובין עשויים כנוזל אם מיועדים לעצב השיער 

 .41ולשמור על מבנהו אסורים בשבת

תלתלי השיער  אין לסלסל ולעצב את --  שיער תלתלים שיער תלתלים   )מב
  .42משום בונהאפילו במים 

 ויש השיערלמרוח מעט שמן על יש מתירים  -  לשיער לשיערשמןשמן  )מג
 שלא להשתמש בשמן לשיער כשהוא מבושםהמחמירים 

 .43ולכתחילה לא תשתמש בשמן לשיער בשבת

                                                 
 ת" ובשופ" סא"מנחת יצחק ח ת" בשוןוכ, ז" סיו"ק' עמ' בת ד שי"ילק, ג" סנד" פיכ"שש   40

  .ט"רכ' ג עמ"א ח"ובמנוח, 'ו אות ט" סיא"באר משה ח
כיון שהחומר משמש כמעצב ומחזיק השיער ובמשנה  משום ממרח וחשש איסור בונה   41

איסור להחליק  שלא כתב בשם מאמר מרדכי ויש שנוהגין מנהג "ק פ"ברורה סימן שג ס

ה וחוששני להם "שערותיהם בחלב מהותך ומעורב במיני בשמים שקורין בלשוננו פומאד

ובתנאי שתלתלי  ויש שכתבו להתיר במים בלבד. מחטאת דנראה שיש בזה משום ממרח

 ולפספס לחוץ ה" דל"באה ע"השיער יבשים ומסולסלים מעט ורק מסדרת התלתלים ע

  .א" אות יג"שובות ש פסקי תנ" סד" פיכ" שש.ביד
ם הלכות שבת פרק כב הלכה כו אין גודלין את שער הראש ואין פוקסין אותו מפני "רמב   42

ולא להתיר , ח סימן שג סעיף כו אסור לאשה לקלוע שערה בשבת"ע או"שו, שנראה כבונה

ב "ח' בת ד שי"ילק, ג" סנד" פיכ"ב שש" פק"ס ב" משנ.אבל יכולה לחלוק שערה, קליעתה

א "מנוח, 'ו אות ט" סיא" באר משה חת" שו,פ" סא" מנחת יצחק חת"שו, ז" סיו"ק' עמ

  .  וכאשר השיער מתולתל אין כאן בניה ממש אלא הוספה על הקיים.ט"רכ' ג עמ"ח
, א" סלא"ח ד" יחות"בשו ועיין .שיער וגם אינו מבושם בניה ועיצוב ן בו פעולתשאימפני    43

 כללא דמילתא ה"ד'  כלל גז"סימן ט,  ורדיםגינת ת"שו ,ו" סלח" אוו" חא" יבית"שוו

.  מוליד ריח בשיער אדםשאין מוליד ריח  בשערות יש להקל ואין בהם משוםגםכתב שש

  ).ג(ו א "שכ' שולחן שלמה סי ,ט" סיא" באר משה חת"שו. ח" סמד" פיכ"ששבו



  שבת כהלכה  

  רפואה בשבת 
רפא

  רפואה בשבתרפואה בשבת

חכמים אסרו להשתמש בתרופות ולעשות כל צרכי רפואה 
בשבת אבל כשיש סכנת חיים התירו לחלל שבת לרפואת 

החולי ו, הכל לפי הענין, החולה  ולעשות כל הדרוש לו
  .1וראהובמקרה של ספק יש לשאול רב מורה ה

 כל חולי פנימי שיש בו סכנת פיקוח --חולה שיש בו סכנה חולה שיש בו סכנה   )א
נפש ואפילו שיש ספק אם קיימת סכנת חיים מותר לחלל 

 .2שבת לרפואתו

 כשאדם נופל  למשכב מחמת חולי או --חולי שאין בו סכנה חולי שאין בו סכנה   )ב
כאב הוא נחשב כחולה שאין בו סכנה שמותר לעשות לצורך 

לגוי שיעשה כל רפואתו איסורי דרבנן בשינוי או לומר 
  .3הדרוש לרפואתו

  

                                                 
זק והולך מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתח סעיף א שולחן ערוך אורח חיים סימן שכח   1

גזירת . גזירה משום שחיקת סמנים, י"י א"ע' ואפי, לו שום רפואהת "שואסור לע, כבריא

שאם לא , חכמים לאסור תרופות אפילו בדבר שאין בו משום מלאכה ומוכן מערב שבת

, חיי אדם חלק שני כלל סט, ק ב"ב שם ס"משנ, יבואו לידי חילול שבת ימצאו תרופה

כל חולי שהרופאים  סעיף י חן ערוך אורח חיים סימן שכחשול. ש פרשת תצוה"ש ח"בא

  .מחללין עליו את השבת, פ שהוא על הבשר מבחוץ"אע, אומרים שהוא סכנה
, מצוה לחלל עליו את השבת והזריז, מי שיש לו חולי של סכנה סעיף בע סימן שכח "שו   2

ת "שוספק נפו בואפילק כו "משנה ברורה ס. הרי זה שופך דמים, הרי זה משובח והשואל

 .משום דכתיב וחי בהם ולא שימות בהםמחללים שבת 
ק א כתב שאם כואב הרבה וחלה כל גופו או "ב שם ס"יז משנ' שכח סע' ח סי"ע או"שו   3

כ "בשבילו רפואה שאין בה מלאכה ששת "שושנפל למשכב אף שאין בו סכנה מותר לע

  . ז"קל' ספר רפואת השבת עמע ב"וע, ג' א סימן יז סע"ת מנחת שלמה ח"וא ש"ג ס"פל



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפב

מוגדרים אפילו הבריאים  ילדים וקטנים --תינוקות וילדים תינוקות וילדים   )ג
שיש אפשרות לעשות בשבילו איסורי כחולה שאין בו סכנה 

  : ויש מספר דעות בפוסקים עד איזה גילדרבנן בשינוי 

  . עד גיל שנתיים או שלוש )1
  . עד גיל תשע או עשר )2
  . עד גיל שלוש עשרה שנים )3

תבו כל זמן שאינו אוכל לבדו נחשב כחולה שאין בו ויש שכ
ובמקרים שהתינוק מוגדר כחולה שיש בו סכנה מותר  סכנה

 .4לחלל אפילו באיסורי דאורייתא

 תינוק הסובל מכאבי בטן חזקים או --  כאבי בטן  לתינוקכאבי בטן  לתינוק  )ד
שיש לו חום גבוה או התכווצויות דינו כחולה שיש בו סכנה 

 .5מלאכה מדאורייתאבאפילו ומחללים עליו את השבת 

  
  

                                                 
, ז דסתם צורכי קטן כחולה שאין בו סכנה דמי"שכח סי' וסי, א"רעו ס' א סי"מבואר ברמ   4

ויש מחלוקת , ז"ק נ"ב ס"י משנ"ק ק"כף החיים ס, ב"ק י"ז ס"ט, ד"ק י"א ס"ע במ"וע

ך ובערו, בין האחרונים עד איזה גיל נחשב כקטן לעניין מלאכות דרבנן לצורך רפואתו

ו "ב פל"אור לציון ח ת"ובשו, כ כשאינו אוכל כאנשים דינו כקטן"ח ס"השולחן סימן שכ

' ציץ אליעזר חלק ח סימן טו קונ ת"בשוו, שלוש עשרה שנים כתב עד גיל. 'שאלה ד

א אפילו יותר כל "וי, א עד בן שתים או שלש שנים"דעת החזו כתב שמשיבת נפש פרק יב

ואולי יש להקל עד בן . ונותנים לו מאכל מיוחד לקטניםזמן שאינו יכול לאכול כאנשים 

א "מנחת יצחק ח ת"בשו ע"וע, א"ופסק כצי צ"ובהליכות עולם חלק על דברי האורל, שש

שכתבו עד גיל תשע או עשר , ב"ו ס"כ פל"ובשש, ו"ס' א ס"א פכ"א ח"ומנוח ,ח"סימן ע

ולכן יש , תיים שלושא עד גיל שנ"ב כתב כדעת החז"ל' ח סע"ובשולחן שלמה סימן שכ

   .לפסוק לפי העניין והחולי וכל מקרה לגופו
כגון שאר חולים שיש בהם סכנה שמותר לחלל שבת ' ק ד"ב ס"ח ס"שכ' ב בסי"משנ   5

דלקת התוספתן : וכאבי בטן יכולים להיות סימנים של חולי שיש בו סכנה כגון. עבורם

ט אות ד "ח סימן נ"א או"וכן כתב חז, ושאר דברים מסוכנים וכל עיכוב יכול להיות גורלי

  .ד"שכ' כ ברפואת השבת עמ"א וכ"א סכ"א פכ"א ח"א מנוח"ז ס"כ פל"שש



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפג

 מותר להשתמש בשבת באבקת טאלק --אבקת טאלק אבקת טאלק   )ה
 .6שאינה  רפואית ונועדה  לספיגת זיעה

מקום בגוף באלכוהול  ויש כל  מותר לנקות --אלכוהול אלכוהול   )ו
 .7להזהר שלא לסחוט את הצמר גפן

 כשהתחילו טיפול אנטיביוטי באנגינה מותר --אנגינה אנגינה   )ז
 .8להמשיך בטיפול האנטיביוטי גם בשבת

חום מותר  כאבים או כשיש לו לתינוק    כשיש--אקמול אקמול   )ח
כדורים וסירופ ושאר תרופות אבל ,  פתיליותלתת לו

למבוגר יש להחמיר ולאסור אלא אם כן הוא בהגדרה של 
 .9חולה שאין בו סכנה

 מותר להשתמש בבקבוק מים חמים --בקבוק מים חמים בקבוק מים חמים   )ט
 .10אר תפוסוולהניחו על בטן כואבת או על צו

 מחלת הברונכיט נחשבת  כחולי שיכול להתפתח --ברונכיט ברונכיט   )י
לדלקת ריאות ולכן מותר לקחת התרופות בשבת על מנת 

   .11 זהלטפל בחולי

                                                 
ועיין בשמירת , ז" תק’א עמ" במנוחת אהבה ח,ד"א סימן קי"ח ח"מ חלק או"ת אג"שו  6

  . וכן באחרונים.ב"ד סנ"שבת כהלכתה פל
 .כך משום רפואהכיון שאלכוהול אינו מרפא אלא תפקידו לנקות ואין ב   7
כיון שמוגדרת כחולי שיכול להתפתח ולגרום סכנה לכן אין להפסיק את הטיפול הרפואי    8

 .וכשיש חום גבוה מותר להתחיל את הטיפול אפילו בשבת
  .'ק ב"ח ס"ב סימן שכ"עיין משנ, שדינו כחולה שאין בו סכנה שמותר בתרופות בשבת  9

  .עד שמשתחררכיון שאינו מרפא אלא מחמם את המקום    10
 .כן ראיתי שכתב בחוט השני סימן שכח   11



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפד

אסור לחבול או לפצוע  את הגוף ולכן אין     --גירוד פצע גירוד פצע   )יא
וכן אין לגרד או לקלף  פצע  , להוציא דם מפצע שנגלד

  .12שעלול להוציא דם

זמה יש מקרים שהוא  טיפול בגרדת או באק--  גרדת  אקזמהגרדת  אקזמה  )יב
חיוני ביותר ומכיון שהוא מלווה במריחת משחות  האסורות 
במריחה  יש לשאול רב לפני השבת כיצד לעשות זאת 

 .באופן המותר על פי ההלכה

 ושאר תחבושות אלסטיות מותר --גרביים אלסטיות גרביים אלסטיות   )יג
ללובשם בשבת כדי להקל על  הכאבים ויש להזהר שלא 

  . 13ימאלקשור את התחבושת בקשר של קי

  כשיש צער  מרוב מאכל או שתיה  מותר --גרימת הקאה גרימת הקאה   )יד
  .14להכניס אצבע לגרון כדי לגרום להקאה  ולהקל על  הסבל

 כשיש דלקת בשן עד כדי כך שהלחי --דלקת שיניים דלקת שיניים   )טו
מתנפחת  מחמת הדלקת שבשן מותר לחלל על זה את 

  .15השבת

                                                 
12  

ב המפיס מורסה יזהר שלא יעשה "ק ל"ח ס"א שכ"והמ' ק ל"ב ס"ח ובמשנ"ז ס"שט

  .חבורה
13  

אלא רק מונע כאב ומחזיק את וורידי הרגליים אין  כיון שאין בזה משום רפואה בשבת

  . כאן משום רפואה בשבת ולכן מותרים כדין תחבושת אלסטית
א "א ח"וכן במנוח. ט ואם מצטער מרוב מאכל מותר רק ביד"ח סימן שכח סל"ע או"שו  14

  .א וכן בשאר אחרונים"פ' א סע"פרק כ
כיון דהוי מכה של חלל שמותר לחלל עליה את השבת אפילו על ידי ישראל כן כתב בחוט    15

  .השני סימן שכח עמוד קעב



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפה

ויש '  כשננעלה דלת על קטן או שנפל לבור וכד- דלת נעולהדלת נעולה  )טז
כגון לשבור , כנה לחייו מותר לחלל שבת כדי להצילוס

 .16הדלת או להתקשר לכוחות הצלה

 בימים קרים או  חמים מאוד כשיש חשש --הדלקת מזגן הדלקת מזגן   )יז
סכנה לבריאותו של התינוק או ילד קטן מותר לומר לגוי 

 .17להדליק מזגן או מאוורר

 המוציא דם חייב משום נטילת נשמה   --הוצאת דם מפצע  הוצאת דם מפצע    )יח
העלול להוציא דם וכן לא לשפשף  גרד פצעולכן אין ל

  .18חניכיים ולא לגרום להוצאת דם מהשינים

 אסור להתעמל לצורך בריאות והתירו רק --  התעמלותהתעמלות  )יט
כשיש חולי אפילו שאין בו סכנה או כשיש צורך  לעשות 

  .19תרגילי נשימה או הליכה

                                                 
  .ח"ק ל"ב ס"ובמשנ, ג"ח סעיף י" שכע"כיון שילד קטן מפחד מאוד ויכול להנזק שו   16
אמירה לגוי לצורך חולי שאין בו סכנה כגון תינוק מותרת שלא אסרו שבות במקום חולי    17

ין לעיל בכלי יוכאן הדלקת מזגן היא אסורה מדרבנן ולכן אמירה לגוי בכגון זה מותרת וע

  .חשמל וכן בדיני אמירה לגוי שהרחבנו מעט שם
18  

טעם לחיוב חבלה הוא מפני נטילת נשמה כתב ק כט " סשם ב"ובמשנ ח"ז ס"שט' עיין בסי

כ אפילו יצא הדם כל שהוא או נצרר הדם כל שהוא "שבאותו מקום כי הדם הוא הנפש וע

  .ק לב המפיס מורסה יזהר שלא יעשה חבורה"ח ס"שכ' א בסי"והמ, חייב
 שמותר להתעמל מבואר ק ה"משנה ברורה סוב א" ססימן שאבשולחן ערוך אורח חיים    19

היינו שדורס על הגוף , ב אין מתעמלין"שכח סעיף מסימן וב כדי להנות בלבד ולא לרפואה

ואסור משום שחיקת סממנין ויש ' ק ז"ב סימן שא ס"בכח כדי שייגע ויזיע ובמשנ

 ועוד. ח"ד סל"כ פי"בשש ועיין. מחמירין אפילו בטיול אם כונתו להתעמל לרפואה

  .ה ולצורך קטן אין חשש בכך שלא גזרו לחולה שאין בו סכנהשהטעם שאסרו משום רפוא



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפו

נועדו להרגיע כאבי בטן ש ישנם תרופות --בטן בטן הרגעת כאבי הרגעת כאבי   )כ
ל לקחתם בימי השבוע כשיש צער גדול מותר ואם אדם רגי

 .20לקחת אותם בשבת

ולוטה או בשאר וויש מקילים להשתמש במשחת   --וולוטה וולוטה   )כא
קרם ידיים הנבלע בעור כשאין פצעים על הידיים כשלא 

 .21נעשה  לשם רפואה אלא לשם עונג בלבד

 מותר לאדם בריא לשתות --  ויטמינים וטבליות לחיזוקויטמינים וטבליות לחיזוק  )כב
הם לרפואה כגון ויטמינים להקלה ויטמינים אפילו שניכר ש

על פעולת מעיים ובפרט שהוא לצורך חיזוק ושמירה על 
  . 22הבריאות או להרגעה נפשית

 מותר להזריק לאדם  חולה במחלת --זריקת אינסולין זריקת אינסולין   )כג
 .23זריקת אינסולין, הסכרת

                                                 
כיון שאינו מרפא חולי אלא רק מרגיע וגם רגיל להשתמש בו בימי השבוע לכן אפשר    20

  .להקל במקום שיש צער גדול
ג "א ח"כדין מריחת משחה רכה המותרת לתינוק ולרפואתו וכן כשמבליעה בגופו במנוח  21

  .'ה הערה ד"לר ’ב עמ"ג יצחק רצאבי ח"הע המקוצר לר"ו ובשו"כ ס"פ
ח סימן "ת חלקת יעקב או"וכן בשו. שהם מאכל בריאים משום הטעם שהקלו בויטמינים   22

ז "ר' עמ ד"וכן כתבו להתיר בהליכות עולם ח. וויטאמינים ט"ה כתב להתיר בשבת ויו"קל

' ד סימן נ"א חי"ת צי"ובשו ג"א סימן ל"ת באר משה ח"שו י"ו ס"ב פל"צ ח"ת אורל"שו

אלו שלוקחים אותם בכל ימי החול כתוספת תזונה מותר להם להמשיך לקחתם גם בשבת 

א "וכן במנוח. ועל כן מותר להם לקחתם לחיזוק מזגם, כשאין להם שום מיחוש מיוחד

כתבו . ח"נ' ח סע"כ ושולחן שלמה סימן שכ"ד ס"א פל"כ ח"ו ובשש"א סק"א פרק כ"ח

ועדיף שישתה לפני שבת ומיד במוצאי שבת . יף למזוןלהתיר רק ויטמינים שהם תחל

  . וימנע מלקיחתם ביום השבת
וכן ראיתי בספר ל "וזמשיבת נפש פרק יד ' קונ ציץ אליעזר חלק ח סימן טו ת"בשו כתב   23

מותר שמשנת בנימין  ת"שוו' מ' ג סי"אבני זכרון ח ת"שו ג שמביא בשם"יסודי ישורון ח

  .ל וכן כתב בהליכות עולם פרשת תצוה אות כא" עכישראלי רופא "ע' זאת אפית "שולע



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רפז

  בחום של שלושים ושמונה מעלות אדם נחשב --חום גבוה חום גבוה   )כד
ם מעלות נחשב כחולה כחולה שאין בו סכנה וחום של ארבעי

  .24שיש בו סכנה שמותר לחלל שבת לרפואתו

 לילד קטן לצורך בריאותו ליתנם מותר - טיפות אףטיפות אף  )כה
 אבל שבחולה שאין בו סכנה לא גזרו גזרת שחיקת סממנים
 . 25לאדם מבוגר שאינו מוגדר כחולה שאין בו סכנה אסור

כשיש דלקת עינים מותר להשתמש בטיפות   --טיפות עיניים טיפות עיניים   )כו
 .26ם אבל לכתחילה יש להתחיל את הטיפול לפני שבתעיניי

 כשיש חום גבוה המלווה לכאבי אוזניים --טיפות אוזניים טיפות אוזניים   )כז
ולילדים קטנים מותר לטפטף , מותר להשתמש בטיפות

על מנת להרגיע את הכאב  .באוזן הכואבת טיפות אוזניים
 .27אפילו שאין להם חום 

רים הסובלים  מכאבי טחורים מות  --ישיבה במים חמים ישיבה במים חמים   )כח
 יהםעלמבישיבה  בתוך אמבטיה של מים חמים  כדי להקל 

 .28הכאבים

                                                 
א שהביא שם את "קנ' עמ' ז בהליכות עולם חלק ד"סימן נ ו"ת באר משה ח"ועיין בשו   24

ת אור לציון "ובשו. דבריו ועוד פוסקים הסוברים שבחום גבוה כארבעים מעלות יש סכנה

 .לחולה שיש בו סכנה ברנח כתב שכבר בחום של שלושים ושמונה מעלות נחש' עמ ב"ח
ח "שכ 'ע סי" מותר בשבת בשינוי כתב בשוחולה שאין בו סכנהכל איסורי דרבנן לצורך    25

  .א"ו ס"א רע"ז וסתם צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה רמ"סי
חולי עיניים נחשב לחולי שיש בו סכנה ולכן אפשר לטפל בחולי זה בשבת ובפרט כשיש    26

 . להקלחשש שהדלקת תחמיר לכן אפשר
אבל . ילד קטן נחשב לחולה שאין בו סכנה כמובא לעיל וכל שכן שיש לו כאבי אוזניים   27

, אדם גדול רק אם הוא נופל למשכב או שיש לו חום גבוה שנחשב לחולה שאין בו סכנה

  .מותר בתרופות
  . ג"א סימן ל"ת באר משה ח"שו   28
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רפח

, כגון כאבי בטן או כאבי גב או חולשה כללית  --כאבי גוף  כאבי גוף    )כט
רק אם מרגישים חולי בכל הגוף עד שנופלים למשכב 

 . 29מוגדרים כחולה שאין בו סכנה ומותר להשתמש בתרופות

קרה של כאבים חזקים עד שנופל במ רק   --כאבי ראש כאבי ראש   )ל
   30סכנה מותר בתרופותלמשכב ומוגדר כחולה שאין בו 

 ילדים קטנים המוגדרים כחולה שאין בו --כאבי שיניים כאבי שיניים   )לא
סכנה וסובלים מכאבי שיניים מותרים לשפשף השן בערק או 
בברנדי או בכל חומר אחר כדי לשכך הכאבים אבל 

 .31מבוגרים יעשו זאת בדרך שתיה

יכולת לישון מותר  כשיש צורך לבריאות ואין --כדורי שינה  כדורי שינה    )לב
 .32לקחת כדורים לצורך שינה

 שחיקתם וכן המסת גלולות במים וכן --גלולות גלולות //כדוריםכדורים  )לג
 או לצורך חולה שיש בו ערבוב תרופות במים לצורך קטן 

  .33מותרת בשבתסכנה 

                                                 
ה מי שיש לו מיחוש שמצטער א בהגדרת חולה שאין בו סכנ"וכתב הרמ ז"ע שם סי"שו   29

ולכן אשה שבימי ווסתה כואב . כנפל למשכב דמי, פ שהולך"וחלה ממנו כל גופו שאז אע

לה כל גופה ואינה יכולה לתפקד באופן הרגיל ובפרט שנפלה למשכב מותרת בתרופות 

  . חולי כחולה שאין בו סכנה כדין שאר תרופות שהתירו לקחת במקום צער או
אבל יש פעמים שהכאבים חזקים מאוד  נחשבים כחולי י ראש אינםבדרך כלל כאב   30

ונודע   שכתבת מנחת יצחק חלק ג סימן לה"שוועיין ב. ונחשבים כחולי שאין בו סכנה

  .יש לו צער גדול נראה להקל שאם
אבל מבוגרים אינם מותרים  .כ בהקדמה"כדין חולה שאין בו סכנה שמותר בתרופות כש   31

  .ת הערק וינערו בפה על מנת שישטוף את השינים הכואבותבתרופות לכן ישתו א
לישון ואין בתרופות אלו יכולת  כשאינו ישן הרי הוא מצטער מאוד ןלכן כשכל כוונתו היא   32

  אפשר להקל  לרפא חולי מסויים
  .ט שאין טוחן אחר טוחן"ז ס"פל כ"ועיין בשש, א"ב ברמ"א סי"סימן שכ   33
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 אין למדוד במד חום דיגיטאלי או --מד חום דיגיטאלי מד חום דיגיטאלי   )לד
 . 34במדחום למדידה באוזן אלא אם כן יש חולי שיש בו סכנה

  לאדם בריא אסור למדוד חום בשבת --חום כספית  חום כספית  --מדמד  )לה
, אבל מותר למדוד חום לתינוק בשבת במדחום כספית

לצורך בריאותו ואם צריכים למדחום בשבת מותר להוריד 
 .35הכספית

 מותר לחבר מחט למזרק כדי להזריק לחולה --מזרק  ומחט מזרק  ומחט   )לו
 מושלכת לאשפה דינה כמוקצה מחמת היאולאחר השימוש 

 .36אין לטלטלו כללגופו ש

למכשיר מים  אם יש צורך להוסיף --מכשיר אדים חמים מכשיר אדים חמים   )לז
אדים של מים חמים יכינו מבעוד יום מים רתוחים ובשבת 

 .37אפילו שהתקררוויוסיפו מים רתוחים שהתבשלו 

                                                 
נן ולכאורה לצורך קטן שחולה יהיה מותר להשתמש פ שמדחום הוא איסור דרב"אע   34

 על סוללות לכן נראה שהמקילים בשעת פועלבמדחום ששימושו אסור מדרבנן כגון ש

 .יש להם על מה שיסמוכו הצורך כשאין מדחום אחר למדוד עם מדחום דיגיטאלי
ליכות ע בה"ע, ז"ו ס"ש' ע בסי" כמובא בשוס מותר"שאיסור מדידה מדרבנן ולצורך חשב   35

מותר להשתמש בשבת כתב שד סימן כט " חד"יחוו ת"ט ובשו"כ' עולם פרשת תצוה סע

וכשמסירים אותו , במד חום שעשוי כרצועת סרט שאם יש חום לחולה נראות אותיות

ואין בזה לא משום כותב ולא , נמחקים האותיות ונעלמות כלעומת שבאו, מעל החולה

 אין להוריד הכספית לאחר המדידה משום  צריך המדחום בשבתןואם אי. משום מוחק

מותר גם לנענע כתב שציץ אליעזר חלק יא סימן לח  ת"בשו ע"וע .מכין משבת לחול

  .מערב שבתלמטה כדי שיוכלו למדוד ואין צורך להכין זאת  ולהוריד קו הכספית
ה ת ציץ אליעזר חלק יג סימן מו אין כל איסור תור"ת יחוה דעת חלק ב סימן נו שו"שו   36

זאת בשבת ת "שוומותר לע, ומסתבר שגם איסור מדרבנן ליכא, בהרכבת המחט במזרק

  .גם עבור חולה שאין בו סכנה
  .קכז' י שבת ד עמ"עיין בילקו   37
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רצ

 מותר להוסיף מים לתוך מכשיר אדים --מכשיר אדים קר מכשיר אדים קר   )לח
 .38קר אפילו בשעה שהמכשיר עובד

 הזקוקים למכשיר אניהלציה  כשיש --מכשיר אניהלציה מכשיר אניהלציה   )לט
בשבת יש לכוון מערב שבת שעון שבת שידליק ויכבה את 
המכשיר לשעות מסוימות ומותר להכניס לתוך כוסית 
המכשיר את התרופות בשבת כשהמכשיר אינו מבשל 

 .39התרופה אלא רק מפזר הטיפות

 הרוצה למרוח מרגרינה על גופו של תינוק לצורך --מרגרינה מרגרינה   )מ
 ידי הוצאתה מהמקרר וכשהיא רכה מאוד רפואתו ירככה על

 .40מותר למרחה בשבת על גופו של תינוק לרפואתו

 כיון שהיא קשה אין להשתמש בה בשבת --" " סיניתסינית""משחה משחה   )מא
 .41אפילו לצורך קטן

                                                 
אדים ת "שובמכשיר לעת "שות מנחת יצחק חלק ז סימן כא בענין השתמ"שועיין ב   38

ת על מנת להקל להכניס כיון שאינו מבשל את המים אלא מפזר את הטיפו.לרפואה בשבת

  .נט' רע אורחות שבת עמ 'אור לציון חלק ב עמ בוכן. לחות לאויר וכך להקל על הנשימות
המוציא אויר דרך הצינורית ) קומפרסור(י מדחס חשמלי "מכשיר אניהלציה פועל ע   39

ובאמצעות נוזל הנמצא בכוסית הוא מפזר את התרופה לחלקיקים קטנים שנשאפים 

 –ישנו מכשיר אניהלציה אולטרא סוני . תיו של החולה וכך הוא מתרפאונכנסים לריאו

מ כיון שיש "י גלי אולטרא סאונד וגם אינו מבשל התרופה ומ"המפרק התרופה ע

' שמלאכת דאור' י גוף חימום וכד"חידושים לבקרים יש לוודא שאין התרופה מתבשלת ע

  .לא הותרה לצורך חולה שאין בו סכנה
ה מאוד מותר למרחה כדין משחה רכה הנבלעת בגוף שמותרת למריחה וכשמרגרינה רכ   40

ואם ' ק ד"א ס"ב סימן קע"כ במשנ"א ואין כאן חשש של ביזוי אוכלין כמש"ל ס"כנז

  .ל"עושה לרפואה שרי אפילו ממאס בה עכ
איסור דאורייתא לחשש מכיון שהיא סמיכה וקשה מאוד אין להקל ולהשתמש בה בשבת    41

  .משחה קשהאלא יעשה כדין 
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רצא

סבון  מותר להישתמש רק במשחה רכה כ-מריחת משחה מריחת משחה   )מב
שכבה של נה משאירה לוטה הנבלעת בגוף ואיו כגון ונוזלי

בה וקשה אסורה במריחה אבל אפשר  אבל משחה ע, משחה
אדם  המוגדר להניח עם קיסם נקודות משחה על גופו של 

 .42כחולה שאין בו סכנה

 למריחה - ''בי אגיסטן וכדבי אגיסטן וכדייביבי, , בי פסטהבי פסטהייביבי, , משחת עדינולמשחת עדינול  )מג
על תינוקות במקום שיש פטריות או אדמומיות אין למרוח 

או , אלא תניח המשחה  עם השפופרת, על התינוק בשבת
מבלי '  וכד, טיטול ,על גוף התינוק או על  תחבושתיסם בק

 .43למרוח ואפילו  שיתמרח מאליו  על ידי הטיטול

  תינוק הסובל מפצעונים בתוך פיו --משחה לפצעים בפה משחה לפצעים בפה   )מד
מותר להניח על הפצעונים ללא פעולת מריחה משחה 
לרפואתו כדי להקל על כאביו וכן מותר להתיז עליו ספריי 

  . 44לשכוך כאבים

צורך לטפל בדלקת עינים אפשר כשיש  --ם ם ייעיניעינימשחת משחת   )מה
ים ללא מריחה וכל שכן שמותר ילהניח את משחת העינ

 .45לטפטף טיפות עינים

                                                 
 מותר רק חולה שאין בו סכנה כיון שבמשחה רכה אין איסור ממרח מדאורייתא ולצורך    42

ובשמירת , ו"קט' ג עמ"וח, ה"א סס"א פכ"במנוחת אהבה ח, כשהמשחה נבלעת בגופו

  . ו"א סימן ל"ח, באר משה ת"ובשו. ד"ג י"שבת כהלכתה פל
נוק ומריחתן הוי איסור דאורייתא שאינן נבלעות בגוף התית "שומשום שהן משחות ק   43

ח "א או"ה חז" סס,א"א פכ"מנוחת אהבה ח. שלא הקלו לצורך קטן איסורים מהתורה

  .ד"ג סי"פל שמירת שבת כהלכתה ,ז"ב אות ט"נ
   .צרכי חולה  שאין בו סכנה שהתירו לו צרכי רפואהככל    44
כ "ששע "ע ת מאליהמניחה על העפעפיים והיא נמרח כיון שאינו מורח את המשחה אלא   45

  .ח' ד סע"פל



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצב

יש להמנע מלהכנס לניתוח שלושה   --  ניתוח לפני שבת ניתוח לפני שבת   )מו
 .46ימים לפני שבת אבל  כשיש חשש סכנה מותר

בריא אסור לו להשתמש במשחה אדם   --פצעים בפה פצעים בפה   )מז
 .47ס ספריי המיועד להרגעהאבל מותר לרסרפואית 

בשינוי  לצורך בריאות תינוק מותר לסחוט - סחיטת פירותסחיטת פירות  )מח
בידו לימונים או רימונים וכן תפוזים אך ענבים וזיתים כלומר 

 .48אין לסחוט בשום אופן אלא רק במקום סכנה

עקירת  שן על ידי יהודי אסורה בשבת משום   --עקירת שן עקירת שן   )מט
  .49 לגוי לעקור השןאבל כשיש צער גדול מותר לומר,  חובל

בשמן  ואם מים או בעדינות במותר לעסות  - '' מסאז מסאז//עיסויעיסוי  )נ
נתפס הגב עד שנחלש כל גופו ונפל למשכב  מותר אפילו 

  .50בחוזק

                                                 
 אם מ"נפ שאין נתוח הוא אם אבל לנפשותיכם ונשמרתם של עוברת מצוה דהוא כיון   46

כך אז עדיף לדחותו לתחילת השבוע  וראוי ואינו דחוף כל  הבא בשבוע או היום יעשהו

   . להוועץ עם רופאים ואחר כך עם רב  תלמיד חכם שיכריע בהלכה כזו
 רפואי אפשר להקל להשתמש בו כיון שאינו מרפא אלא רק מרגיע ויוצר ספריי שאינו   47

 . שכבת מגן על הפצע ולכן אפשר להקל ולהשתמש בשבת כדין ויטמינים
ולצורך . סחיטת ענבים וזיתים אסורה מדאורייתא ומותרת רק לצורך חולה שיש בו סכנה  48

ה שאין בו סכנה שלצורך קטן מותר לסחוט שאר פירות האסורים מדרבנן בשינוי כדין חול

נ וביד חשיב "ב סק"ז ובמשנ"ח סי"וכן בסימן שכ, א"כ ס"ש 'ע סי"שו, בריאותו מותר

  .טפי סחיטה בשינוי
49  

 לגויאומר , ומצטער עליו להוציאו מי שחושש בשיניוח "שכ' ח סי"ע או"בשוא "הרמכתב 

את שינו ג דהוא פותח פיו וממציא "אעוק יא " סשםמשנה ברורה וכתב בלהוציאו 

ז מאריך בענין זה ודעתו להחמיר אבל הרבה "ל דמסייע אין בו ממש ובט"להוציאו קי

.ע"אחרונים דעתם כהשו
 

ת "בכח כדי שייגע ויזיע שו, היינו שדורס על הגוף, אין מתעמלין  שכח סעיף מבע סימן"שו  50

  .עמוד עטי  שבת ה "ע בילקו"וע .תקג' א עמ"א ח"מנוח ל עמוד עד ' יש חלק א סשרידי א



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצג

 מותר להדביק פלסטר בתנאי שמכינו ומפרידו --פלסטר פלסטר   )נא
מלפני שבת וכן מותר להוריד הפלסטר משאר החבילה 

ף פצע העלול מגופו בשבת וצריך להיזהר שלא לגרד ולקל
 .51להוציא דם

 מותר להשתמש בפינצטה להוצאת קוץ או עוקץ --פינצטה פינצטה   )נב
 וכן שברי זכוכית שחדרו לעור אבל יש להקפיד של דבורה 

 .  52יצא דם לא ש

 אין להשתמש בפקקי אוזנים העשויים מדונג --פקקי אוזנים פקקי אוזנים   )נג
 .53ושעווה ומותאמים לאוזן אלא רק בפקקי  פלסטיק או גומי

 תינוק שיש חשש שישרוט את בשרו --וכות  וכות  ציפורניים ארציפורניים אר  )נד
או את פניו לכתחילה ישימו על ידיו כפפות או גרביים ואין 
להקל לגזוז ציפורניים  ורק כשאין כל אפשרות אחרת ויש 
חשש סכנה לבריאותו מותר לומר לגוי שיגזוז את 

 .54וציפורני

                                                 
א "ו במנוחת אהבה ח"ה סכ"ועיין בשמירת שבת כהלכתה ל, ו" קע’עמ' י שבת ד"ילקו  51

ויש להזהר ולא לחתוך את הפלסטר  ו"ו סט"ב פל"צ ח"אורל ת"כ בשו"וכ, ו"א סצ"פכ

ט "יביע אומר ח ת"בשו וכן. שמחובר לפלסטר אחר שבחבילה אלא להפרידו מבעוד יום

בידים אסור מדרבנן וכשאינו מתכוין הרי הוא פסיק ו שהתולש שערות "ח אות ט"סק

   .ליה בדרבנן דמשרא שריה  דלא ניחאריש
מותר ליטול הקוץ במחט ובלבד שיזהר שלא יוציא כתב  ק פח"משנה ברורה סימן שכח ס   52

ק קסח " וכף החיים שם סע"מ אסור הוא לכו"דם דעביד חבורה ואף דהוא מקלקל מ

 .לה שאין בו סכנה בשבת עמוד רלטע המקוצר הלכות חו"הובא בשו
יש חשש משום ממרח ומכה בפטיש בכך שהוא מתקן את הפקקים בהתאם לאוזנו עיין    53

 .ג סימן כא"אז נדברו חת "שוב
ס וגזיזת ציפורנים בכלי מדאורייתא "ב ילד דינו כחשב"ב ס"א שנ"מ ס" ש'ע סי"כתב בשו   54

ס לכן כשאין אפשרות "שדינו כחשבוכן אמירה לגוי איסור דרבנן שמותר לצורך קטן 

  .אחרת והילד מצטער יהא מותר לומר לגוי



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצד

טבליות  כנגד צרבת הנועדו לשכך את הצרבת ולא   --צרבת צרבת   )נה
ר להשתמש בהם כשיש צער גדול וכך הרגילות לרפואה מות

 .55להשתמש בהם בימי השבוע

 חולה שנפל למשכב מחמת הכאבים ומוגדר   --קומפרסים קומפרסים   )נו
כחולה שאין בו סכנה וצריך קומפרסים לכתחילה יש להכין 
מלפני שבת ואם לא הכינו אפשר להניח מעט טיפות מים או 

 .56ויזהר שלא יסחט את המטלית חומץ על מטלית נקיה

או יבש מהשפתיים אסור לקלף עור מדולדל  --קילופי  עור קילופי  עור   )נז
גוף ואפילו לנשוך או בשאר אברי המכפות הרגליים ו

 .57בשיניים קילופי עור יש בזה חשש של איסור מהתורה

 מותר להשתמש בקיסמי שיניים כשאין - קיסמי שיניים קיסמי שיניים   )נח
חשש שירד דם מהחניכיים ואסור להכין קיסם שיניים 

    .5588אחרקיסם ממגפרור או 

                                                 
כיון שאינם מרפאים חולי אלא רק יש בהם תוספת תזונה וכן מונעים צרבת לכן אפשר    55

פרק לד כ "ששבאר משה חלק א סימן לג ת "שולקחתם על מנת להינצל מצער הצרבת 

 .ריב' פה וכן הובא בברוך שאמר עמ ק"ס
ויש אפשרות נוספת . רנח' אור לציון חלק ב עמ תצ ן במנוחת אהבה חלק א עמודעיי   56

מקררות ללא ליבון וסחיטה ת בשקית ולעטפן במטלית וכך הן "שולהניח קוביות קרח יב

 .ויש להזהר שלא לקשור את השקית בקשר של קיימא
בין לו בין , בכליבין ביד בין , אסור לחתוך יבלת מגופו סעיף ב שמ' ח סי"ע או"כתב בשו   57

 יש ליזהר שלא יתלוש מן עור שלו בידו או במקומות אחרים שם כתבביאור הלכה . לאחר

 .ו" שלבסוף סימןז "טוב
יש בזה משום כבוד שק יד אף "משנה ברורה סש ב" ועייב סעיף ד"שכ' ח סי"ע או"שו   58

  .אסור כיון שהיה צריך להכין מלפני שבתהבריות 



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצה

 ומרגיע  קרח או כל דבר קר , על נפיחות מותר להניח--קרח קרח   )נט
ויש להזהר  שלא  להשמש ברטיה משום חשש סחיטה או 

 .59כיבוס

 אסור להתקלח במים חמים בשבת --חמים חמים רחיצה במים רחיצה במים   )ס
אבל מותר לרחוץ במים חמים חלק קטן מהגוף כשלא 

  .60התחממו על ידי בוילר חשמלי

ותר לרחוץ תינוק לצורך  מ--רחיצת תינוק במים חמים רחיצת תינוק במים חמים   )סא
י בוילר "במים שחוממו בדוד שמש ולא ע, בריאותו וניקיונו

ומותר להשתמש גם בסבון נוזלי כשיש צורך הגייני , חשמלי
  .61'וכד

                                                 
ו נותנין כלי על גבי העין להקר והוא שיהא "ח סעיף מ"יים סימן שכשולחן ערוך אורח ח   59

ב כלל סט "חיי אדם ח ,ין כאן חשש רפואה שקרח אינו מרפאוא. ל"כלי הניטל בשבת עכ

הנחת  כ לענין"ומש.ח"ג אות י"ת באר משה סימן ל"ד ובשו"ק קמ"משנה ברורה שם ס

 עושה פעולה של ריסוק או ןאי את המים הנמסים וך צריןשאי הקרח אין לחשוש להמסתו

  .ק לד" סב"משנ ט" סכ"סימן ש ע"המסה אלא רק מניח על מקום הנפוח שו
אסור להתרחץ בכל סוג של מים חמים בשבת ורק חלק מועט מהגוף מותר ובתנאי    60

 להשתמש גם בסבון נוזלי עיין שולחן י בוילר חשמלי ומותר"ד שמש ולא עשחוממו בדו

אפילו , כל אבר ואבר לבד' אפי, א אסור לרחוץ כל גופו"ו ס"שכערוך אורח חיים סימן 

ח סימן לד כתב שמותר לפום "ת יביע אומר חלק ד או"ובשו, במים שהוחמו מערב שבת

ולהשתמש בהם לשטיפת כלים , דינא לפתוח הברז של המים החמים שהוחמו בדוד שמש

  .ב"ורחיצת ידים ולשתייה וכל כיו
א "מערב שבת בשם רע" במים שחוממו"ה "בביאור הלכה דו "ע סימן שכ"עיין בשו   61

ב בבאור הלכה "וכן בסימן ש, פ שאינו חולי כל הגוף יש לומר שמותר לרחוץ"שמצטער אע

ל באיסור "ופסיק רישא דלא ניח, דהוי איסור דרבנן של סחיטה בשיער. ה דלא אמרינן"ד

ה "ו ס"בסימן שכ י"פר ילקובס  להתירופסק  וכן.דרבנן שרי לצורך רפואת תינוק מטינופו

ה היקל עד גיל "רנ' ב עמ"ת אור לציון ח"ובשו , ח"ד ס"כ פי"ובשש ד"ס' עמ' שבת כרך ד

ג שנים להחשיב קטן כחולה שאין בו סכנה והכל תלוי בבריאותו וחיזוקו של הקטן וכל "י

  .שיכול לגרום לו להיזק בריאותי צריך להיזהר



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצו

גלולות ותרופות שנועדו לשמר הריון קיים  --  קליטת הריון קליטת הריון   )סב
או כדי לעזור בקליטת הריון מותר להשתמש בהם בשבת 

 .62 לפני החתונהוכן הדין בגלולות לכלות

 מותר למרוח תינוק בשמן זית או בשמן תינוקות - שמן זיתשמן זית  )סג
  .63או  כדי להרגיע  עור סדוק או אדום, כדי לחזק אבריו

 מותר לאשה בריאה להשתזף  לשם תענוג  --ף בשמש ף בשמש ווזזשישי  )סד
 .64בשבת בתנאי שעושה כן במקום צנוע

 מותר לשתות תה המיועד להרזיה או להקלה --  תה רפואיתה רפואי  )סה
 . 65טןעל כאבי ב

 מותר בשבת לחבוש פצע  ויש לנקות את מקום --תחבושת תחבושת   )סו
ר בשני וולא יקש, החבישה כדי שלא יצבע התחבושת

  .66)כקשירת שרוכי  נעליים(קשרים אלא בעניבה 

                                                 
כיון שאינם מרפאים אלא משמרים , ן כשיש היתר מרבוכן בגלולות שנועדו למניעת הריו  62

ת אור לציון חלק ב עמוד  רנז " וכן ראיתי שכתב  בשו.מצב קיים בפרט באשה בריאה

ו סימן "א סימן לס אות ח ובח"ת באר משה ח"ג סימן יב  שו"ת אז נדברו ח"שו. הערה ט

ט שאסור לקחת ופשו. כ  פרק לד הערה פב"בשש, לט  מנוחת אהבה חלק א עמוד תקיז

ג יצחק "גלולת פוסטינור בשבת ולא ביום רגיל כיון שגורמת להפלה וכן כתב הרה

 .ש"ה  עיי"א בקובץ עטרת שלמה תשס"זילברשטיין שליט
שיש כאן דין צרכי קטן וצרכי חולה שאין בו סכנה ובפרט שבשמן אין איסור ממרח כמו   63

  .ו"ז ס"פל כ"בששע "ב וע"ב שם סק"ובמשנ, א"ז ס"שכ 'ע סי"שכתב בשו
  . ג"קע' ד עמ/י ד"ילקו   64
 .כיון שזהו מאכל בריאים ואינו מרפה חולי מסוים לכן מותר   65
  .ו"א סל"באר משה ח ת"כ בשו"וכ, ט"א סע"מנחת יצחק ח ת"בשו ראה  66



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצז

 הסובל מכאבי בטן חזקים או שיש לו חום גבוה או --תינוק תינוק   )סז
התכוצויות דינו כחולה שיש בו סכנה ומחללים עליו את 

  .67השבת

 אם מצאו ילד קטן שהלך לאיבוד  --לך לאיבוד לך לאיבוד תינוק שהתינוק שה  )סח
ר מהבית שיעור זמן כדי סכנת חיים מותר עדוכן במקרה שנ

להודיע למשטרה על היעלמותו או על מציאת ילד קטן כדי 
  .68שיחזירוהו להוריו

 מותר לטפטף טיפות  של תמיסה --תמיסה לשטיפת עיניים תמיסה לשטיפת עיניים   )סט
 כדי שאינה רפואית אלא נועדה לניקוי ושטיפת עיניים או

 .69להרכיב עדשות מגע

 מותר להניח בתוך עינו של תינוק תמצית תה - תמצית תהתמצית תה  )ע
  . 70ט את התיוןמבלי לסחוכשיש צורך בכך לרפואתו אבל 

 מותר למרוח בשבת על - תרופה נוזלית של אבעבועות רוחתרופה נוזלית של אבעבועות רוח  )עא
  .71 נוזלית ביותרהתרופהמקום פצעי התינוק כש

                                                 
דלקת התוספתן ושאר , כאבי בטן יכולים להיות סימנים של חולי שיש בו סכנה כגון  67

כ "ט אות ד שש"ח סימן נ"א או"וכן כתב חז, ב יכול להיות גורלידברים מסוכנים וכל עיכו

  .ד"שכ' כ ברפואת השבת עמ"וכ, א"א סכ"א פכ"א ח"מנוח, א"ז ס"פל
כיון שילד קטן נבעת ומפוחד ויש חשש לחיו כדין ילד קטן שנסגר בחדרו שמותר לשבור   68

ע בשמירת "עח ו"ב סקל"ובמשנ, ג"ח סי" שכ'ע סי"הדלת כדי להצילו כמו שכתב בשו

  .ח"א סכ"שבת כהלכתה פמ
כיון שאינו מרפא חולי מסויים אלא רק מרטיב את העין לכן מותר וכן ראיתי שכתב    69

  .כו' ח סע"י סימן שכ"בילקו
שצרכי קטן כחולה שאין בו סכנה ואיסורי דרבנן מותרים לו בשינוי וסחיטת תמצית תה   70

  .ל בהערה"ר פירות דרבנן כנזאסורה מדרבנן שמדאורייתא רק ענבים וזיתים ושא
שאין בו , ודינו כחולה, כיון שאינו מורח משחה אלא נוזלי מותר למרחה על גוף התינוק   71

  .סכנה שלא גזרו בו גזרת שחיקת הסממנים



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

רצח

סת פולידין ח על פצע  תמיו מותר למר--תמיסת פולידין יוד תמיסת פולידין יוד   )עב
  .72ואפילו בצמר גפן  ואין בה חשש של צביעה או רפואה

 אסור לאדם בריא לקחת תרופות או --גלולות גלולות //תרופות תרופות   )עג
הוא  בהגדרה של חולה אם למרוח משחות לרפואה אלא רק 

 . 73שאין בו סכנה התירו

מותר לבלוע גלולות ושאר תרופות   --תרופות לפוריות תרופות לפוריות   )עד
 . 74פריון

  בתהכוסס ציפורניים מחלל ש

רים  שבליל שבת ישבו סביבו המון תלמידים וחסידים  "מסופר על אחד האדמו

וכאשר הגיעו למילים כל " כל מקדש שביעי"והתחילו לזמר בקול ניגון זמר של 

ר נעצר  וחזר כמה פעמים על המילה "  האדמו,שומר שבת כדת מחללו

בקצה השני   והראה לכיוון ממולו  שוב ושוב חזר על אותם מיליםו, "מחללו"

מקום שהרבי לא יכל לראות  שם עמד אחד מהנוכחים  ובטעות מ  .של השולחן

וששמע את הרבי ששוב חוזר על המילה  מחללו  התעשת . היה כוסס ציפורניים

מיד הפסיק  ו ,והבין בעצמו שהוא מחלל את השבת בזה שהוא כוסס ציפורניים

רבי  בניגון  הזמר בסדר והוציא את ידו מהפה ואיך שידו יצאה מפיו המשיך ה

  . הרגיל

                                                 
ח " תק’א עמ"במנוחת אהבה ח, ח"ו סל"ת באר משה ח"כ בשו"וכ, ב"ה סי"כ פל"בשש  72

יוד משום חשש סחיטה ומכיון   הרבהואפילו בצמר גפן מותר להשתמש אך לא ישים

שזהוא דרך לכלוך ולא דרך צביעה ובנוסף זורקה לאשפה לאחר שימושו דינו כמפית ניר 

  .שמותר לנגב בה פניו הצבועות ובפרט שזהו לצורך רפואת קטן
מי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך ' שולחן ערוך אורח חיים סימן שכח סעיף א   73

ת "שו.  גזירה משום שחיקת סממנים, י גוי"ע' ואפי, לו שום רפואהת "שועאסור ל, כבריא

  .ו"משיבת נפש פרק ט' ו קונט"סימן ט' ציץ אליעזר חלק ח
ד "א ס"א פכ"א ח"ע במנוח"וע ו"תע' א עמ"כ ח"אין כאן מחלה אלא היא בריאה שש   74

ם לקחת ש גם לגבי מניעת הריון שיש מתירי"שכתב כן להתיר והאריך במקורות עעי

  .במקום שרב מוסמך פסק לה שמותר תרופות



  שבת כהלכה 

  לידה בשבת  
רצט

  לידה בשבתלידה בשבת

מוטלת חובה גדולה על הבעל ועל האשה ללמוד היטב   )א
הלכות יולדת בשבת על מנת לדעת היטב מה מותר ומה 

ולא להרבות בחילולי שבת שלא לצורך ולדעת כיצד , אסור
להיות זריזים בנסיעה עבור היולדת שיש בכך הצלת חיים 

  . ופיקוח נפש

ה עבור הצלת חיים וכתבו הפוסקים שיש לחלל אין להתמהמ  )ב
די על ידי גדולי הדור ותלמי, שבת עבור חולה שיש בו סכנה

ולא לחפש גוי או ילדים קטנים או נשים אלא , חכמים
המצווה בגדולי ישראל להציל חיים של חולה שיש בו 

 .1סכנה

 שמחלל שבת עבור חולה שיש   --  המחלל שבת לצורך חולההמחלל שבת לצורך חולה  )ג
אדם שחילל שבת במזיד ! להיפך, בר איסורבו סכנה אינו עו

  .2זוכה עכשיו לתקן עוונו ולחלל שבת עבור יולדת

                                                 
ע "שוכתב ב, ד לא על ידי כותים ולא על ידי כושים אלא על ידי גדולי ישראל"ביומא דף פ  1

 שלא משתדלים, אורח חיים סימן שכח סעיף יב כשמחללין שבת על חולה שיש בו סכנה

שם טור וכן כתב ה. עתי ישראלים גדולים ובני ד" וקטנים ונשים אלא עגויי "עת "שולע

  .ח סימן שכח"רבה או אליהכ ב"וכ
וראה . שאם בעבר חילל שבת בשביל דברים בטלים כעת עושה מצווה בכך שמציל חולה   2

בילקוט יוסף שבת כרך ד מה שהאריך בדיני פיקוח נפש בשבת ובדיני יולדת  בזה באורך

 .ראה שם פרטי הדינים



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

ש

 מהרגע שהיא מרגישה --מתי הרגע שנחשבת כיולדת מתי הרגע שנחשבת כיולדת   )ד
שהופיעו אצלה סימני התחלת לידה אפילו בסמוך לצאת 

ק "השבת ואפילו שמסופקת אם תוכל להמתין עד מוצש
 .3מותר לה לנסוע מיד

ה של חשש פיקוח נפש והיולדת  בכל מקר--ספק סכנה ספק סכנה   )ה
במצב של לידה קרובה שאין אפשרות להמתין או להחמיר 
יש לעשות את כל הנדרש במהירות גדולה על מנת שלא 

ואין להתחסד במנהגי חסידות כשיש סבירות . להגיע לסכנה
 .4של סכנה ליולדת או לעובר

 יש המתפללים שלא תלד בשבת --תפילה שלא תלד בשבת תפילה שלא תלד בשבת   )ו
אין צריך לכך אלא כל תינוק נולד בזמנו ואם ומעיקר הדין 

נגזר על התינוק להיוולד בשבת עם המזל של שבת זהו מזלו 
ואין אנו צריכים להתערב במזלו של הילד ואין לחשוש 
, מחילול שבת כיון שחכמים התירו לחלל שבת עבור יולדת

  .5הרי זה מותר לכתחילה ויש כאן  מצוה של הצלת חיים

                                                 
 .וכן בתורת היולדת בפרק הראשון ,כ בשמירת שבת כהלכתה עמוד תצ"כ   3
הכל על מנת להציל חיים ולכן אין להתמהמה ת "שוכיון שפיקוח נפש דוחה שבת מותר לע   4

  .בשעת הצורך
 יתפלל שלא, דש התשיעיוספר חסידים סימן תשצג מי שאשתו מעוברת והגיע חכתב ב   5

מנחה  בתפלת ואחד היה מתפלל. וכן על בתו וכלתו, יחללו שבת שלא אשתו בשבת תלד

 אבל כל זה מנהג חסידות ושלא תלדנה הנשים בשבת, בערב שבת שלא תפול דליקה בשבת

, ואינו מעיקר הדין כיון שהותר חילול שבת עבור היולדת יש בזה מצוה של הצלת חיים

  .וכן הוא בילקוט יוסף שם



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שא

  שבת שבת חודש תשיעי בחודש תשיעי ב

חודש התשיעי שכבר בתחילת המן הראוי  --הכנות הכנות   )ז
 תסדר בכל יום שישי כל חפציה הנצרכים ללידה ,להריונה

זדמן לידתה בשבת כדי שלא תלבית חולים ולנסיעה שמא 
 בעבורה ומכל מקום אם לא להרבות בחילולי שבתיצטרכו 

 . 6הכינה אין להתמהמה בשל כך

לה בנקל  כשחוששת שתלד בשבת אם יכו--מגורים לשבת מגורים לשבת   )ח
לשכור דירה או להתארח סמוך לבית החולים במרחק 

 .7הליכה ראוי לעשות כן ואם לאו אינה חייבת

 יש להכין את המכונית לפני שבת לנתק את --כלי רכב כלי רכב   )ט
להוציא מהרכב מה , האורות שנדלקים עם פתיחת הדלת

לנתק הרדיו שלא ידלק בשעת הנסיעה  ,שלא משמש לנסיעה
  . 8לרכבולכבות הטלפון המחובר 

 

                                                 
בשביל  וכן באחרונים ואפילו שמותר לחלל שבת 'ק א"ל ס"כ במשנה ברורה סימן ש"כ   6

  . ככל האפשר בחילולי שבת למעטלהקפיד ראוי מ "יולדת מ
כיון שאין לה ודאות שתלד בשבת אינה מחוייבת לגור בסמוך לבית החולים ולגלות    7

כך חיוב וכן ראיתי שכתב בכן ואין ת "שוב מובן שרק ראוי לע"מביתה ובפרט שמהמשנ

שאין צורך לנסוע כתב ימן קע ח ס"ת דברי יציב חלק או"שובתורת היולדת עמוד כו וכן 

 .ת מנחת שלמה חלק א סימן ז"שווכן ב. ש"מער
בוודאי כשאין שהות , לפני שבת עושים אבל בשבת בשעת מעשהת "שושכל מה שאפשר לע   8

  .כןת "שולהוציא חפצים מהרכב אינו צריך לע



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שב

 כשיש זמן עדיף לבחור רכב עם כמה שפחות --סוג רכב סוג רכב   )י
חילולי שבת כגון שאין בו אזעקה ושלא נדלקים אורות בזמן 

  9הפתיחה של הדלת ויש לו הילוכים ידניים

 על מנת שלא להרבות בחילולי --הוצאה מרשות לרשות הוצאה מרשות לרשות   )יא
שבת ולהינצל מאיסור הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים 

 .10פצים למכונית כבר לפני כניסת  השבתראוי להכניס הח

 כדי למנוע כתיבה של פרטי היולדת --הכנת רשימות הכנת רשימות   )יב
ומספר תעודת זהות ראוי להכין מראש את הטפסים שעליהם 
תכתוב את כל הפרטים הנצרכים על היולדת עבור כל מי 

וכן לנהג אמבולנס ' שיבקש ממנה פרטים לחתום לכתוב וכד
 .11קום לחתוםתגיש נייר עם הפרטים שלה במ

 ראוי ונכון לתאם עם נהג גוי לפני שבת --תיאום עם נהג גוי תיאום עם נהג גוי   )יג
על מנת שאם יצטרכו לנסוע בשבת ויש שהות אז עדיף 

 .12שיקראו לו

                                                 
י כיבוי רכב אסור מדרבנן ובמקום הפסד מרובה יש אפשרות לכבותו בשינוי על יד   9

אבל ברכב אוטומאט אין אפשרות ) ץ'קלא(שמשאיר בהילוך ראשון ומשחרר את המצמד 

  .מ עיין בהמשך מה שכתבנו בדין זה"כזו מ
על מנת למעט בחילולי שבת ככל האפשר מכל מקום אם לא עשו כן לפני שבת אפשר    10

 . בשבת את כל הדרוש על מנת להציל חיי היולדת והעוברת "שולע
 . למעט בחילולי שבת אנו ממעטיםשככל שאפשר    11
אפילו שבשעת הצורך מותר לנהוג עם נהג יהודי מכל מקום בוודאי שעם נהג גוי יש פחות    12

בעיות הלכתיות כיון שאמירה לגוי מותרת במקום חולי וסכנה וכן מותר ליהנות ממעשהו 

י ישראל של חילול שבת מיותר על ידת "שוכשיש צורך חולה שיש בו סכנה ואין כאן החש

 . לחזור למקומו אפילו בשבת הגוי וכן יכול



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שג

 יש להכין שמרטף לילדים הקטנים לזמן --שמרטף לילדים שמרטף לילדים   )יד
הנסיעה ללידה כדי שלא יצטרכו לחלל שבת בשביל לחפש 

 .13'שמרטף וכד

לה ראוי להוציא לפני שבת את  לכתחי--מוקצה שבתיקים מוקצה שבתיקים   )טו
כל סוגי המוקצה שאינם נצרכים ללידה ובדיעבד כשיש 
בתיק או בשקית סוגי חפצים שאינם לצורך הלידה כגון 

עם חפצים הנצרכים ללידה מותר להוציא ' פלאפון ארנק וכד
 .14הכל בפעם אחת בתיק אחד

 על מנת שלא להכשל באיסור תחומין של --איסור תחומין איסור תחומין   )טז
ץ לעיר יש להפקיר את כל המזון שצריך לקחת הוצאה מחו

 .15איתו לבית החולים על מנת שלא יעבור על איסור תחומין

 יאמרו ביום שישי גם האשה וגם האיש הרי --נוסח ההפקר נוסח ההפקר   )יז
פ שאנו משתמשים בהם "אנחנו מפקירים את כל חפצינו ואע

 .16אין אנו מתכוונים לזכות בהם

                                                 
על מנת שלא יצטרכו לקחת אותם בשבת לשמרטף וכן כדי שיהיה ישוב הדעת ליולדת    13

מכל מקום בכל מקרה שצריכים לנסוע לבית חולים , שיודעת שיש מי שמטפל בילדיה

 .בשבת אין להשאיר את הילדים לבד בבית אלא אם כן הם גדולים
 נחשב לבסיס לדבר האסור והמותר וכאן כלי היולדת חשובים לה ביותר ואפילו שהכל   14

מגן אברהם כ ב"יותר ממכשיר הטלפון לכן אין כאן איסור שיותר חשוב מהמותר כש

וכן ג שלכל העולם הוא חשיב אם אין חשוב לדידיה לא מקרי חשוב "ק ט אע"סימן שי ס

ים את כל התיק אגב הכלים המותרים להיפך וכן כאן אם חשוב לה הבגדים יכולה להר

  .  מהמוקצהשחשובים לה יותר
כ "ההפקר מועיל להוציא חפצים מחוץ לתחום כי חפצי הפקר אינם קונים שביתה כש   15

ק ב דחפצי ישראל שיש להם בעלים הם כרגלי הבעלים "משנה ברורה סימן תא סע וב"שו

מקומן משום דלאו בני דעת אבל חפצי הפקר שאין להם בעלים ומעצמן לא קנו שביתה ב

  .הן לעולם ולא דמו לאדם ישן
  .כ הנוסח בתורת היולדת עמוד לו"כ   16
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שד

סח ההפקר לפני  עדיף שיאמרו את נו--הפקר בפני שלושה הפקר בפני שלושה   )יח
יכולים להפקיר , שלושה אנשים ואם אינם מוצאים שלושה

ובדיעבד אפילו הפקירו  בינם לבין עצמם , בפני אדם אחד
   .17גם כן אפשרי

כשיש צורך להוציא מזון למלווה יש המתירים  --מזון למלווה מזון למלווה   )יט
לו להוציא באופן כזה שמכניס הכל לתיק עם החפצים 

  .18ם אחתהחיוניים ליולדת ומוציא בפע

 כשיש עירוב בעיר בצורת הפתח אפילו מי --עירוב העיר עירוב העיר   )כ
שבדרך כלל מחמיר שלא לסמוך על העירוב במקרה של 
יולדת יכול להקל ולהוציא מהבית למכונית את כל הדרוש 

 .19לצורך הלידה

 במקום שיש עירוב וכן הנסיעה לבית --הכנסת מזון לרכב הכנסת מזון לרכב   )כא
 להכניס החולים היא בתוך העיר ולא מחוץ לתחום אפשר

 .20מזון למכונית אפילו בשביל המלווה

                                                 
ג דהפקר בעינן שיהיה בפני שלשה "ק טו ואע"משנה ברורה סבסימן רמו ע ב"על פי השו   17

להפקיר טוב ליזהר בזה לכתחלה  וזהו מדרבנן אבל מדאורייתא אפילו בינו לבין עצמו סגי

פ "עכ  הפקר עד שיפקירודאורייתא אינמם מגדולי הפוסקים סוברים דאף בפני אחד דרבי

 .מאנשי הביתבפני אדם אחד ואפילו בפני אחד 
הרבים מדאורייתא כיון שאינו מרבה בשיעורי הוצאה רק ת "שובמקומותינו שאין ר   18

א סעיף ב בהערה "פל  כן בשמירת שבת כהלכתה,מכניס לתוך התיק שמותר לו להוציא

  . בא בנשמת אברהם סימן שכחקלח הו
כיון שיש מתירים לסמוך על העירוב של צורת הפתח יכול לסמוך על העירוב ובפרט    19

 . שעושה כן באופן חד פעמי אינו צריך התרת נדרים
היחיד וכשיש עירוב אז כל המקום ת "שוהיחיד וכן הרכב הוא רת "שוכיון שהבית הוא ר   20

 . היחידת "שונחשב לר
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שה

 במקום שאין עירוב והרכב נמצא --הוצאה מרשות לרשות הוצאה מרשות לרשות   )כב
ברשות הרבים רק הוצאה לצורך פיקוח נפש של היולדת 

 .21מותרת

 כל מה שצריך בשביל --הוצאה מהבית לצורך הנסיעה הוצאה מהבית לצורך הנסיעה   )כג
 אבל אם יש שהות יש למעט ,פיקוח נפש מותר להוציא

  .22בהוצאה אחתבחילולי שבת ולהוציא 

 כל תעודה או חפץ שיש בו צורך --טלטול רשיון נהיגה טלטול רשיון נהיגה   )כד
, לנהיגה מותר להוציא ולכן מותר לקחת רשיונות רכב

 .23'תעודת זהות וכד, ורשיון נהיגה

 אין לקחת חפצים או כלים כדי שיהיו --הכנה למוצאי שבת הכנה למוצאי שבת   )כה
מוכנים למוצאי שבת שמלבד האיסור של הוצאה יש גם 

 .24לחולאיסור של הכנה משבת 

                                                 
הרבים היא מלאכה מדאורייתא ורק לצורך פיקוח ת "שוהיחיד לרת "שווצאה מרכיון שה   21

 .נפש אפשר להקל אבל שלא לצורך פיקוח נפש אין להקל
אבל כשמוציא בפעם אחת אפילו כלים ת "שולרת "שואיסור הוצאה הגדרתו הוצאה מר   22

בפעם הרבה עובר רק על איסור אחד של הוצאה והכנסה לכן ישתדל להוציא תיק אחד 

כתב אחת ולא הרבה תיקים ואפשר להניח הכל בתוך תיק גדול ולהוציאו בפעם אחת כן 

פירש ' ואפי, יש בו מאה סעודות' מצילין אפי' בכלי א ד סעיף ו"של' ח סי"ע או"בשו

מותר כיון שמוציא הכל בפעם , וחזר וקיפל והביא לתוכו, טליתו וקיפל והביא לתוכו

אם היה המזון בכלים ומערה אותן לתוך ' ק ח אפי"מגן אברהם סימן שלד ס ו.אחת

אסור כיון ' הטלית שרי אבל להניח הרבה כלים מלאים תוך הטלית ולהוציאם בבת א

  . שהם כלים מחולקים
משום חשש של סכנה בדרך שמא יחשבו אותו למחבל או לאדם מסוכן לציבור ויעצר לכן    23

פשר לקחת כל הדרוש לנהיגה וכן יש כדי למנוע עצירות ועיכובים בדרך לבית חולים א

מתירים אפילו לקחת טלפון נייד כאשר הוא נצרך על מנת להנצל מסכנה או מחשש של 

  .פיקוח נפש
כיון שכל מה שלא ניצרך לשבת הרי הוא מכין אותו למוצאי שבת ויש כאן הכנה משבת    24

 . לחול שאסורה
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שו

 עדיף להשאיר טלפון סלולרי דולק --צלצול לקבלת עזרה צלצול לקבלת עזרה   )כו
שמכוון למצב חיוג על ידי לחיצה אחת בלבד על מנת למעט 
בחילולי שבת אבל כשאין אפשרות כזו אפשר להתקשר 

 .25בטלפון רגיל

 כשיש חשש שהטלפון של --ניתוק טלפון אחר השיחה ניתוק טלפון אחר השיחה   )כז
קו מותר לנתק את , הרופא או האמבולנס לא יקבל שיחות

 .26הטלפון

  שמירת שבת בחמש דקות 

שברוסיה הוכרח לשרת בצבא )  הסטייפלר(ל "מסופר על הרב קנייבסקי זצ

ובאחד השבתות  היה צריך לשמור על המחנה  וכיון שהלילות היו קרים מאוד 

  . היה צריך ללבוש מעיל פרוה עבה על מנת לחמם

העץ  והחייל השני כל חייל שהיה מסיים את המשמרת היה מניח את המעיל על 

  . שמחליף אותו מוריד את המעיל מהעץ ולובשו על מנת לא לקפוא מקור

תורו של הרב קנייבסקי הגיע והנה המעיל תלוי על העץ בליל שבת קודש והרי 

אסור להוריד בגד  שתלוי על העץ והקור היה עז  ובכל זאת חשב כיצד הוא 

, לחמש דקותרק  מעמד עד שהחליט שבכל פעם יחזיק, יצליח להחזיק מעמד

 ולאחר שעברו חמש , אפשר להתירפיקוח נפשחשש סכנה ובמקום כשיהיה 

הצליח לעבור את בחמש דקות וכך  , דקות  שוב פעם המתין רק עוד חמש דקות

 וכך היה מאושר  שלא .מבלי שהיה צריך לחלל שבת, עד הבוקרכל המשמרת 

   .חילל שבת  אפילו לא באיסור דרבנן

                                                 
לחצנים יש כאלו שיש בהם תאורה טלפון חוגה אין בו הפעלת אור או צלילים ובטלפון    25

פנימית שנדלקת עם ההפעלה של החייגן לכן כשיש אפשרות בחירה יש להשתדל 

 . להשתמש בטלפון שיש בו הכי פחות חילולי שבת
26   

אבל אם אין חשש כזה כגון שיש קוים נוספים או שהקו מיתנתק מאיליו יש איסור לנתק 

  . את השיחה
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שז

   החולים החוליםנסיעה לביתנסיעה לבית

גופה לכל שידוע לאשה בהתאם  --הגדרה של תחילת לידה הגדרה של תחילת לידה   ))כחכח
שהוא מצב של לידה אפילו ללא צירים כגון הרגשת לחץ 

יש או דימום מים ה רבה של שהולד רוצה לצאת או יריד
לבית חולים ורק לחלל השבת ולנסוע באופן הבהול ביותר 

 ככללעשות המלאכה בשינוי להשתדל יש  אם יש שהות
  ..27אפשרש

 אפילו שמותרת הנסיעה ברכב פרטי עם נהג --  מבולנסמבולנסאא  )כט
יהודי כיון שיש פרטים רבים שצריך להזהר בהם צריך 
לעשות את השיקול הנכון בהתאם ובכל אופן כשיש שהות 

 .28עדיף להזמין אמבולנס

רכב המופעל על ידי נעילה מרכזית עדיף   --פתיחת הרכבפתיחת הרכב  ))לל
כב שלא להפעיל את האזעקה לפני שבת כדי שיפתח את הר

  . על ידי מפתח בלבד ולמעט בחילולי שבת

  
  
  
  

                                                 
שבת על חולה שיש בו  כתב כשמחללים ב"ן שכח סעיף ישולחן ערוך אורח חיים סימב   27

על ידי גוי או קטנים ונשים אלא על ידי ישראלים גדולים ת "שו שלא לעמשתדלים, סכנה

עושה , בלא דיחוי ובלא איחור ובשינוית "שוא דאם אפשר לע"א וי"וברמ. ובני דעת

 .תחילה יש לבקש מגוילכ, על ידי גוי כשאין חשש שיתעצל הגוית "שובשינוי ואם אפשר לע

  . ה"רנ' ב עמ"צ ח"ת אורל"שו, צ"ת' א עמ"כ ח"שש, ל סעיף א"סימן שוב
ע "ג וע"כיון שרבו השיטות בזה לא מצאנו מקום להאריך עיין באורך בתורת היולדת פי   28

  .ז"רצ' עמ' י שבת ד"ובילקו' שם בהערה ט
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  : סדר עדיפויות לנסיעה בשבת עם יולדת הוא כך   ))לאלא

 משום חשש סכנה בדרך ראוי להזמין --אמבולנס אמבולנס  )1
שאם תתחיל הלידה , אמבולנס שיש בו מכשור רפואי
  .29בדרך יש אפשרות לטפל ביולדת

 יש לסכם עם נהג גוי לפני שבת את הנסיעה --נהג גוי נהג גוי  )2
  .30ם להזמין מונית עם נהג גויאפשר ג

 כשאין אפשרות לחכות לאמבולנס או לגוי --רכב פרטי רכב פרטי  )3
אז מותר לנסוע ברכב פרטי ועדיף רכב שאינו אוטומאט 

 .31וכן שאין בו נעילה מרכזית על ידי שלט

ל קבעו שיולדת צריכה ישוב הדעת בזמן " חז--ישוב הדעת ישוב הדעת   )לב
 הלידה כלומר שתהיה בטוחה שמטפלים בה באופן הטוב
ביותר ולכן מותר לעשות בעבורה דברים אחרים אפילו שאין 
בהם צורך ממשי ללידה מכל מקום אם היא יותר רגועה 

 .32שעושים הכל למען בריאותה

                                                 
אית כיון שיש לו היתר לחזור באמבולנס יש עדיפויות גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה רפו   29

  .למקומו על מנת להציל חיים נוספים וכן יש בו את כל הציוד הנדרש ליולדת בשעת הצורך
רת במקום סכנה וכל שכן להשתמש בו על מנת להציל תנהג גוי עדיף כיון שאמירה לגוי מו   30

ה וכאן אין חשש שימשיך לחלל שבת לאחר שהיולדת הגיעה לבית החולים מת "שונפ

  .שאין כן בנהג ישראל שיש חשש שיחזור למקומו בשבת וזהו חילול שלא לצורך פקוח נפש
הנסיעה ברכב פרטי כרוכה בהרבה בעיות הלכתיות מהרגע של פתיחת הדלת ועד לחניה    31

  . לכן כשיש זמן כדאי שלא להשתמש ברכב פרטי אלא באמבולנס
תא היינו שיותר יכולה היולדת תוספות מסכת שבת דף קכח עמוד ב יתובי דעכתבו ה   32

להסתכן על ידי פחד שתפחד שמא אין עושין יפה מה שהיא צריכה ממה שיסתכן החולה 

כיון דמצינו ביולדת שעלולה להסתכן מחמת פחד מי הוא שיכול לסמוך על ו. ברעב

 .חילוקים בחשש פקוח נפש
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שט

 אם דעתה של היולדת מתישבת דוקא בבית --צוות רפואי צוות רפואי   )לג
חולים עם צוות רופאים ואחיות שהיא מעדיפה מותר 

 .33להסיעה לשם אפילו שהוא במקום יותר רחוק

אין להעדיף בית חולים רחוק בשביל  --הידור בכשרות הידור בכשרות   )לד
הכל תלוי ביישוב ומכל מקום צניעות בהידור בכשרות או 
 .34דעתה של היולדת

מותר לבעל או לכל אדם שהיולדת סומכת  --אדם מלווה אדם מלווה   )לה
לנסוע עימה ברכב לבית החולים כדי ליישב ועליו להתלוות 

  . 35דעתה של היולדת

 יולדת שטוענת שאינה צריכה --ה ה יולדת שאינה רוצה במלוויולדת שאינה רוצה במלוו  )לו
מלווה ואינה רוצה שיתלוו עליה אין צריך לשכנע אותה 

 . 36שתסכים שיתלוו אליה

                                                 
ק ד "של ס'  סיב"ישוב הדעת של היולדת עדיף כדי שתינצל מהסכנה של הלידה במשנ   33

כ פרק "וכן הוא בשש. דקים להו לרבנן דיתובי דעתא דיולדת הוא מילתא דמסתכנא בה

ב כתב שקל "ג ס"ע השלם עם פסקיו של הרב מרדכי אליהו סימן צ"ח וכן בקיצוש"ו ס"ל

דינה של יולדת מחולה שאין בו סכנה שהיא יכולה להחליט על מיילדת או רופא מסויים 

  . חלק יג סימן נהא"צית "שוע ב"ע. ל"ביתה עכאפילו שהוא רחוק מ
הידור בכשרות אין בו צורך ישיר למהלך הלידה לכן אין להרבות חילולי שבת בשביל זה    34

יגרם לה מכך עוגמת תאבל אם היולדת חוששת שאם תלך לבית חולים שהוא יותר פרוץ 

 . נפש הרי זהו ישוב דעתה של היולדת בפרט שחוששת שלא תוכל לאכול שם
ב כתב שיש להתיר אם תצטער מזה אף שלא "סימן קל' ח א"ת אגרות משה חלק או"שו   35

, ו"ג סל"ת שבט הלוי ח"ובשו, ט"קע' ח סע"ט סימן ק"א ח"ת יבי"שו. תבוא לידי סכנה

בשביל  ובשעת הצורך כשאין מקום ברכב שמסיע את היולדת והיא צריכה את המלווה

 דיה ושלא תשאר לבדה ותיטרף דעתה מותר לושימסור פרטים עליה וכן שיחזק את י

  .לנסוע ברכב פרטי על מנת ללוות אותה
לידה לבדה אין כאן הסיכון של תיטרף דעתה עליה ולכן אין  להיות בכיון שאינה חוששת   36

 . לנסוע עימה ואין לחלל שבת בנסיעה ללוותה
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שי

 כשיש צירי לידה וכן הכורעת --לומר בפה שצריכה מלוה לומר בפה שצריכה מלוה   )לז
ללדת אינה צריכה לומר בפיה שהיא צריכה שבעלה יבוא 
איתה ודי בכך שהמלוה יודע שהיא רוצה שיתלוו אליה 

 .37לנסיעה

 כשמבקשת מלוה נוסף יתכן --דת שמבקשת שני מלווים דת שמבקשת שני מלווים יוליול  )לח
ויהיה מותר לשניהם להתלוות אליה כשלא עושה זאת מתוך 
פינוק אלא מתוך פחד הלידה ומכל מקום לפני שבת יתייעצו 

 .38עם מורה הוראה כיצד לנהוג

 מלוה שיצא בלילה לבית --יציאה בלילה לבית החולים יציאה בלילה לבית החולים   )לט
מנת שיבואו וישמרו החולים עם יולדת יעיר את השכנים על 

על הילדים ואם אין מי שיכול להשגיח עליהם מותר לו לקחת 
את היולדת לבית חולים ולחזור אפילו בשבת כדי לא 

  .39להשאירם נעולים בבית

 

                                                 
מ " בפירוש מב אסר והתיר רק כשהיא מבקשת"צ ח"ת אורל"פ שיש מחלוקת שבשו"אע   37

ח ריש סימן "ח וכן הוא בב"ט ססק"א ח"ת יבי"איתה שכבר דחה דבריו בשו יכול לבוא

  . א"של
כשמבקשת מבעלה ואמה שיתלוו אל נסיעתה מחשש פחדה הרי יש כאן הגדרה של ייתובי    38

 .ח לפני שבת מה דינם"דעתה של יולדת והכל נידון לגופו לכן ישאלו ת
מותר לשבור הדלת על מנת לחלצו שיש בזה פיקוח נפש שדוחה כדין קטן שננעל בבית ש   39

ע אורח חיים סימן שכח סעיף יג כל הזריז לחלל שבת בדבר שיש בו "שוכ ב"שבת כש

הרי זה משובח אפילו אם מתקן עמו דבר אחר כגון שפירש מצודה להעלות תינוק , סכנה

משנה ברורה ק ח וה"א ס" וכתב שם המ.וכן כל כיוצא בזה, שנפל לנהר וצד עמו דגים

פ שהוא מפצל אותם כמין עצים "ננעל הדלת בפני התינוק שובר הדלת ומוציאו אעשאם 

ה מותר השבירה שמא "ים למלאכה שנעשים כמין נסרים או קסמין להדלקה אפישראו

יבעת התינוק וימות ולא אמרינן שאפשר לקרקש להתינוק באגוזים מבחוץ עד שיביאו 

 .המפתח
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שיא

 בשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת --תינוק ללא השגחה תינוק ללא השגחה   )מ
ויש צורך להסיע אשה יולדת לבית החולים ואין מי שישמור 

ל ולקחת את התינוק יחד עם היולדת על התינוק אפשר להק
  .40לבית החולים

 כשאין מי שישמור --חילול שבת עבור שמירה על הילדים חילול שבת עבור שמירה על הילדים   )מא
על הילדים הקטנים ויש חשש של סכנה אם ישארו לבדם 
אפשר לקחתם למקום שבו ישגיחו עליהם ויש למעט בחילולי 

 .41שבת ככל האפשר

 תמיד צריך לנסוע בדרך הקצרה ביותר --מהלך הנסיעה מהלך הנסיעה   )מב
ובפרט כשהנהג יהודי עדיף שלא יאריך בדרכו וימעט 
בחילולי שבת ככל האפשר בהתאם לבטיחות הנסיעה שלא 

 .42יכנס לכלל סכנה בנסיעה

 כשאפשר לפתוח חלונות אין להדליק --הדלקת מזגן בקיץ הדלקת מזגן בקיץ   )מג
מזגן קירור אפילו שהיולדת מבקשת אלא אם כן החום גדול 

  .43מאוד וגורם לה לסכנה

בווליום " טיפ" אם נידלק ה--מפריע מפריע כיבוי מכשיר חשמל כיבוי מכשיר חשמל   )מד
 .44גדול אין לכבותו במהלך הנסיעה

                                                 
וא הדין כאשר יש אנשים היכולים להחטיא את הילד ולגרום לו נזק רוחני ונראה לי שה   40

 .בפרט כשאין ישוב הדעת ליולדת בכך שילדיה נתונים במקום אחר ללא פיקוח
כיון שאי אפשר להשאיר ילד קטן נעול בבית שיש בזה פיקוח נפש וכל שכן כאן שהיולדת    41

  .ם סגורים בבית לבדםלא תהיה רגועה אם אינה יודעת היכן ילדיה או שה
שאין היתר להרבות בחילולי שבת שלא לצורך אלא רק לצורך פקוח נפש אבל גם בנסיעתו    42

 .צריך להיות זהיר כדי לא לגרום לסכנה
 . הפעלת מזגן כרוכה בהאמצת המנוע וכן בהגברת שריפת דלק   43
 .אבל אפשר לבקש מגוי שיכבה אם יש צורך גדול   44
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שיב

 כשהלידה --מלוה כשיורד מהאמבולנס בזמן הלידה מלוה כשיורד מהאמבולנס בזמן הלידה   )מה
התחילה והמלוה ירד מהאמבולנס כדי לא להיות נוכח בזמן 

או שנשאר באמבולנס והיסב את פניו על מנת לא , הלידה
רק אם היולדת צריכה את המלוה , לראות את מהלך הלידה

 .45ותר לו להמשיך איתה לבית החוליםמ

 אין להחנות את הרכב על ידי הנהג יהודי --חניית הרכב חניית הרכב   )מו
ואם יש שומר של החניון שהוא גוי אפשר לצאת מהרכב 

 .46ולרמוז לו שהוא יחנה את הרכב בחניה

 כשנהג יהודי הגיע בין השמשות לבית --בין השמשות בין השמשות   )מז
 חניה החולים יכול לבקש מגוי שיחנה לו את הרכב במקום

  .47מסודר על מנת שלא יגרם נזק לרכב

 רכב שמופעל על ידי הילוכים ידניים --כיבוי רכב רגיל כיבוי רכב רגיל   )מח
אפשר לכבותו על ידי שינוי כגון שעוצר את הרכב בהילוך 

 . 48והרכב כבה מאיליו ולא יכבה את פנסי הרכב

                                                 
 כחולה שיש בו סכנה שמותר להתלוות אליה לצורך החלמתה ואם כן דינה של יולדת הוא   45

לחזור לאמבולנס ולהתלוות אליה ללידה כדין כל חולה שיש בו סכנה שיש  מותר למלווה

  .חשש שתיטרף דעתו ורוצה שיתלוו אליו קרוביו
שיש לדון כאן דין של הפסד מרובה ואם לא נתיר לו יש חשש שמא לא ירצו לקחת חולים    46

בית חולים שמא לא יוכלו לכבות את הרכב ויש כאן גם סניף של אם לא נתיר לו סופו לא ל

  .תחילתות "שויבואו לע
וכן . להדליק נר לצורך שבת, בין השמשות, י"רסא ומותר לומר לא' ח סי"ע או"כתב בשו   47

משנה ברורה . כל מלאכה שהיא לצורך מצוה או שהוא טרוד ונחפז עליהת "שולומר לו לע

  .לצורך מצוהת "שוק יג ולא גזרו על שבות בין השמ"ימן רסא סס
כיון שכיבוי גחלת מתכת אסור מדרבנן והכיבוי הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה כיון    48

שאינו צריך את הגחלים ויש כאן הפסד גדול אפשר להקל משום שאם לא נתיר לו לכבות 

שוש על רכבו וכן כתב בילקוט את הרכב בסופו יש חשש שלא יצא להציל את החולה ויח

 סט והביא גם' ד סי"ת דבר יהושע חיו"יוסף בדיני יולדת סימן של סעיף ח והביא את שו

מ פסק שם הסומך על המיקילים במקום הפסד גדול יש לו "פוסקים  שמחמירים בכך מ

  .על מי לסמוך
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שיג

 לכתחילה עדיף שגוי יכבה את הרכב --כיבוי רכב אוטומאט כיבוי רכב אוטומאט   )מט
ינו יכול לכבות הרכב בשינוי אבל כשחושש לנזק גדול וא

במקום של הפסד מרובה המיקל לכבותו כדרכו יש לו על מי 
 .49לסמוך ולא יכבה את פנסי הרכב

 מותר לחתום על כל טיפול רפואי --חתימה על טיפול רפואי חתימה על טיפול רפואי   )נ
הנועד להקל על היולדת ולהצילה מסכנה ועדיף לחתום 

 .50בשינוי כגון ביד שמאל או לבקש מגוי שיחתום במקומה

 כשהרופאים דורשים חתימה על --מתלווה שמתבקש לחתום מתלווה שמתבקש לחתום   )נא
מנת ליתן טיפול רפואי בשבת ואין בכח היולדת לחתום ואין 
גוי שיכול לחתום במקומו יכול המתלווה לחתום בשינוי 

  .51במקום היולדת

 מותר לאשה הסובלת מכאבי לידה לבקש --  אפידוראלאפידוראל  )נב
זריקת אפידוראל כדי ללדת ביישוב הדעת ולהשיב את 

  .52נפשה אבל אם אפשר להימנע מזה גם בימות החול עדיף

                                                 
ן לבקש מגוי מ יכול כא"הילוכים מרכב עם כיון שאי אפשר לכבות את הרכב בשינוי כב   49

כדין אמירה לגוי במקום הפסד מרובה שכיבוי הרכב אסור מדרבנן ככיבוי גחלת של 

מ עיין במקורות בהערה הקודמת שסומך על המקילים "מתכת שאינו צריך לגופה מ

 . במקום הפסד
כתיבה ביד שמאל איסורה מדרבנן ולצורך רפואת היולדת או העובר אפשר לחתום בשינוי    50

  . שמה שאפשר לשנות משנים, ולה שיש בו סכנהכשאר צרכי ח
בשבילו איסורי דאורייתא כדי להצילו ת "שוכיון שיש כאן חולה שיש בו סכנה שמותר לע   51

וכאן כתיבה בשינוי היא איסור דרבנן ועל מנת שיטפלו באשתו יכול להקל בכך כשזהו 

  .תנאי הכרחי לטיפול בחולה
ו בגופה ועוד שיש "שבדבר שיכולה להשתתק חסכנה המחשש עדיף להמנע מתרופה זו    52

ת "ע בשו"עונשים אחר זריקה זו עלולות להופיע אצל תופעות לוואי שונות ומשונות ש

רק כתב ששה " סימן ע'ת שבט הלוי חלק ט"ובשו, ו"משנה הלכות חלק יד סימן רס

  .להקלאפשר חולניות ות "שונשים חלבצועקת כבר בחבליה שקשה לה לסבול ובפרט כש
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נוחות  אין שום היתר לעשות זירוז לידה בשביל --זירוז לידה זירוז לידה   )נג
בין בשבת ובין בימי החול שלכל תינוק יש מזל שנקבע לו 
בעת לידתו והזירוז יכול לקבוע לו מזל אחר ואסור להתערב 
במלאכת שמים ורק במקרה של סכנת חיים לאם או לולד 

 .53תירו לזרז לידהה

 כשיש בחדר לידה מכשירי חשמל למיניהם --חדר לידה חדר לידה   )נד
שמפריעים לה והיא טוענת שזה שמפריע את מנוחתה וגורם 
לה לטירוף הדעת אפשר לבקש מגוי למלא בקשתה לצורך 

 . 54ישוב דעתה של היולדת

 לאחר הלידה כשצריך להעביר יולדת לחדר --מעלית מעלית   )נה
אין ל שבת ואם  אפשר להשתמש במעלית שהתאוששות

 אפילו במעלית מעלית של שבת יש לחפש גוי שיפנה אותה
 .55רגילה

                                                 
זירוז לידה נגד רצון הבורא שכל ילוד יש לו זמן ת "שוואין לע, ועת לכל חפץ, לכל זמן   53

לידה וחיים ומזל ואם מקדימים שעתו אז מזלו משתנה ויכול להתהפך ולהישתנות ולכן 

ה ורק כשיש חשש של פיקוח נפש של הולד או האם מותר "אין להתערב בעבודתו של הקב

  . 'א' סע' בתורת היולדת פרק א ע"ע. יםזירוז כדי להציל חית "שולע
ככל צרכיה שעושים לה על מנת שלא תרגיש שלא עושים צרכיה כראוי לכן מותר לכבותו    54

מסכת שבת דף קכח עמוד ב שיותר יכולה היולדת להסתכן על ידי בתוספות כ "בשבת כש

 שבת  וכן כאן שמא תראה שחוששים לחללשתפחד שמא אין עושין יפה מה שהיא צריכה

בעבורה היא תחשוש שלא יעשו שאר צרכי לידה בשבילה ובפרט שכאן היא טוענת שזה 

כיון שהדבר גורם לה לעגמת נפש ומכביד את החולי עליה לכן . מפריע לרוגע הנפשי שלה

  .אפשר להקל וכדאי לכתחילה שיאמר לגוי או יעשה זאת בשינוי כדי למעט באיסורי שבת
לרפואת החולה אלא צורך של הבית חולים בפינוי החדר ואין כיון שאין כאן צורך ממש    55

צורך בחילול שבת שלו לכן יחפש גוי ואם בא יהודי ועושה כן מדעתו כגון סניטר או אחד 

 . העובדים אין למחות בהם
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 אשה מעוברת שרופא קבע שאם לא תקבל --חשש הפלה חשש הפלה   )נו
 מותר ,ו"הטיפול הרפואי יש חשש שתפיל הולד חאת 

  .56 כל הדרוש כדי להציל הולד את לעשות

 אשה שהפילה דינה כיולדת לכל דבר ולכן במקום --המפלת המפלת   )נז
חייה מותר לחלל שבת כדי להצילה ובפרט שיש סכנה ל

כשהרופאים טוענים שאם לא תקבל טיפול רפואי יגרם לה 
  .57נזק

 מותר לחלל שבת על מנת להציל --להציל אשה מהפלה להציל אשה מהפלה   )נח
אשה שלא תעשה הפלה ובכללם מנעה מליטול גלולות 
שיכולות להפיל את הוולד אלא אם כן יש חשש סכנה 

   .58לחייה

  
 שבת ולא בימי החול כשאוכלים ממתקים רק ב

 כשמקפידים לשתות משקאות קלים רק בשבת 
 וכשנותנים לילדים יחס חם 

 גורמים לילדים 
  לצפות לשבת 

                                                 
נ "ג ויש להורות להתיר לחלל שבת עבור פקו"א סימן מ"ת ציץ אליעזר חלק י"כתב בשו   56

ואפילו בספק , יום ליצירתו' ואפילו קודם מ, שקפת סכנה לאםשל עובר גם במקום שלא נ

  .ל"פיקוח נפש עכ
דין המפלת הוא כדין היולדת לכל דבר בין לעניין צומות ותעניות ובין לעניין חילולי שבת    57

ככל הדרוש לה על מנת להצילה ובפרט אחר ההפלה שיש צורך לנקות ת "שוולכן מותר לע

 .ה זיהום פנימיאת הרחם על מנת שלא יגרם ל
ג יצחק זלברשטין שאשה "ועוד כתב שם  הרה.   בקובץ עטרת שלמה שנת תשסהכ"כ   58

העומדת ליטול גלולת פוסטינור בשבת  יש לחלל שבת ולשכנעה שלא תיטול אלא אם כן 

 ל"העובר מסכן את חייה ונוטלת אותו כדין עכ
. 



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שטז

  



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שיז

  שבת בבית חולים שבת בבית חולים 
לכתחילה יש להדליק נרות בחדר אוכל כדי  --הדלקת נרות הדלקת נרות   )נט

שתהיה הנאה מהנרות במקום הסעודה ותשתדל להיות 
 . 59רךהראשונה שמדליקה נרות שבת ואז תוכל לב

 כשאין אפשרות להדליק --כשאין אפשרות להדליק נרות כשאין אפשרות להדליק נרות   )ס
נרות ממש אפשר להדליק את אור החשמל ולכוון עליו 

 . 60במקום נרות שבת

 אם כבר הדליקו נרות שבת בחדר --שמיעה מאשה אחרת שמיעה מאשה אחרת   )סא
אוכל אפשר להדליק ללא ברכה או לשמוע מאשה אחרת 

 .61הנוהגת לברך ולצאת ידי חובת הברכה

                                                 
 ות וקא במקום נרצריך לאכול דשכלתחילה ק לב "משנה ברורה סימן רעג סב   59
ת יחוה דעת חלק ה סימן כד במקום שאין אפשרות "שולענין הדלקת אור החשמל כתב ב   60

ויוצאים , אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, בשום פנים להשיג נרות שמן או שעוה

ת יחווה "שווב .אות הח סימן מ "אוד "חת יביע אומר "שוע ב"ע. בהם ידי חובת ההדלקה

בודאי שעדיף לצאת , במקום שאפשר להשיג נרות שמן או שעוהכתב  כד דעת חלק ה סימן

כיון שיש בהם היכר מיוחד שנעשו , בהם ידי חובת הדלקת הנרות של שבת ויום טוב

לפטור בברכתו גם את הדלקת , ונכון לכוין בברכה שקודם ההדלקה, לכבוד שבת ויום טוב

שרות בשום פנים להשיג נרות ומכל מקום במקום שאין אפ. החשמל שידליק לאחר מכן

  .ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה, אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל, שמן או שעוה
א "י', בעלי בתים אוכלים במקום א' או ג' ב ע אורח חיים סימן רסג סעיף ח"שוכתב ב   61

מרובה מנרות  יש שם אורמשום שכבר . ויש מגמגם בדבר, שכל אחד מברך על מנורה שלו

א בהגהה כתב " אבל הרמ ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחדוהדליקר כבש

דכל מה דמיתוסף אורה יש שאין מנהגם כן אלא נוהגים לברך אפילו שכבר הדליקו נרות 

ת "שוב שם וכן ב"ע במשנ"וע ,בה שלום בית ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זוית וזוית

ד " וסימן רסט"ג סי"ילקוט יוסף רס, א"ג ס"חת אז נידברו "שו, ח"ט סימן ק"א ח"יבי

ואם לא הספיקה להדליק ראשונה את הנרות תשמע ברכה מאשה הנוהגת לברך , ב"סס

 .כגון מבנות אשכנז ותפטור אותה בברכת הדלקת נרות של שבת או שתדליק ללא ברכה



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שיח

 ראוי להשאיר את הנרות במקום --קומם קומם הנחת הנרות במהנחת הנרות במ  )סב
שהדליקה אותם ולכן אם שוכבת במטה תדליק נרות 

 .62בקרבת מקומה על מנת שלא תצטרך להרימם

 אם לא הדליקה נרות מחמת לידתה וכן --לא הדליקה נרות לא הדליקה נרות   )סג
אם היתה עסוקה בטיפול בתינוק  לרפואתו  איננה צריכה 

  .63דרהלהוסיף נר נוסף כקנס וכן אם יש אור חשמל בח

 יולדת בשבוע אחרי הלידה שצריכה --לחצן חשמלי בשבת לחצן חשמלי בשבת   )סד
לקרוא לאחות לכתחילה עדיף שתמנע מללחוץ על פעמון 
הקריאה ובשלושת הימים הראשונים יכולה ללחוץ על הזמזם 

  .64כשצריכה סיוע דחוף מהאחות

 יש להשתדל שהוצאת התפרים --הוצאת תפרים בשבת הוצאת תפרים בשבת   )סה
על ידי גוי בלבד אז ביום חול ואם אין אפשרות בשבת תעשה 
סכנת פיקוח נפש אפשר גם על רופא בזה יש אלא אם כן 

  .65יהודי

                                                 
לא , ןצריך להניח הנרות במקום שמדליקיי "סע אורח חיים סימן רסג "שוא ב"כתב הרמ   62

אם  ק מח"משנה ברורה סימן רסג סוכתב ה .להדליק במקום זה ולהניח במקום אחר

כ ולהניח במקום אחר דכל הבית "הדליק בבית במקום שמשתמשין בו מותר לטלטלם אח

 .והלבוש מחמיר אף בזה ובמקום הצורך יש להקל. הוי מקומם
ק "סמשנה ברורה סימן רסג כ ב"כ. כיון שלא עשתה כן במזיד אלא באונס לכן לא נקנסת   63

. צ להוסיף"אם נאנסה ולא הדליקה כגון שהיתה בבית האסורים וכיוצא בזה א' ז

 . ה עמוד רלז"ח בשמירת שבת כהלכתה פרק מג סעיף ה וכן בנשמת אברהם
הפעלת הזמזם גורמת לצלצול וכן להבערת אור מנורה במקומם של האחיות ולכן יש בה    64

ור דאורייתא של הבערה מכל מקום בשלושה ימים ראשונים גם איסור דרבנן וגם איס

שהיא בהגדרה של חולה שיש בה סכנה אם יש לה צורך של ממש בכך יכולה ללחוץ 

 . ולהזעיק את האחות
במקרה של דלקת והרופאים אומרים שיש צורך להוציא את התפרים אפשר להוציא את    65

  . התפרים אפילו בשבת



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שיט

 יולדת חייבת בקידוש בליל שבת וכן --קידוש בערב שבת קידוש בערב שבת   )סו
בשחרית ותשמע מאדם אחר שמחוייב בקידוש ואינה חייבת 

 .66לטעום מהיין

 סעודה ראשונה ושניה צריכה פת ולחם --סעודות שבת סעודות שבת   )סז
ורביעית אם קשה לה יכולה אבל סעודה שלישית , משנה

 . 67לאכול מזונות או בכל מאכל אחר כגון פירות וירקות

כגון , לה לאכול קודם תפלת שחריתהתירו ש --אשה חולה אשה חולה   )סח
ראוי ונכון שתקדש או תצא יולדת בימים הסמוכים ללידתה 

   .68ידי חובת קידוש לפני כן

 לכתחילה ראוי שתשמע מאדם אחר אבל אם אינה --הבדלה הבדלה   )סט
או תתן שיעור רביעית דיל לעצמה ותשתה מהיין יכולה תב

  .69ד קטן שהגיע לגיל שש לשתות מהיין כשיעורליל

                                                 
ולכן אינה פטורה משאר המצוות של שבת כל מה ת "שוריכה לעצת "שוכל מה שיכולה לע   66

חולי ולכן אם יכולה לשמוע קידוש חייבת בכך ואינה חייבת לשתות לשאינו גורם לה 

  .מהיין כיון ששתיית היין היא לחיבוב המצוה ואינה חיוב מעיקר הדין
לישית בפת ובלחם משנה אבל סעודה שת "שורק סעודה ראשונה ושניה יש חיוב לע   67

 ע אורח חיים סימן רצא סעיף ה"שוכ ב"במזונות כשת "שוורביעית מעיקר הדין אפשר לע

א שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד "וי. צריך לעשותה בפתסעודה שלישית 

אבל , א שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים"וי. מחמשת מיני דגן

ק א "משנה ברורה סימן ש ס ועיין ב.ל לעשותהא דאפילו בפירות יכו"וי. לא בפירות

  .פ בפירות"קיימה במזונות או עכשכתב שסעודה רביעית אפשר ל
ח "ת אגרות משה חלק או"ט כתב שפשוט דצריך לקדש מתחלה שו"אור הלכה סימן רפיב   68

ח " או'ת יביע אומר חלק ח" ובשו,לא חלק על דבריו, ה ובאחד שמוכרח"ח ד" סימן כ'ב

  .ש"עייקודם האכילה כתב שמעיקר הדין אין חיוב לקדש א "סימן ל
שכל שמבדילה לעצמה מברכת בורא פרי הגפן וכדי שלא תהיה ברכה לבטלה חייבת    69

לשתות אבל כששומעת מאדם אחר את ההבדלה ומתכוונת לצאת ידי חובה אינה חייבת 

 . לשתות ודי בכך שהמבדיל שותה מהיין



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שכ

  אחרי הלידהאחרי הלידה

 דינה של היולדת כחולה שיש בו --שלושה ימים ראשונים שלושה ימים ראשונים   )ע
סכנה שעושים בשבילו כל צרכיו אפילו שאינו מבקש 
, להדליק אור או לכבות אור או לבשל אוכל בשבילה מותר

  .70 בו סכנהשדינה כחולה שיש

 מהיום השלישי עד יום השביעי רק --חולה שאין בו סכנה חולה שאין בו סכנה   )עא
אבל . מחללים שבת בעבור רפואתה, אם אומרת צריכה אני

כחולה שאין בו  נחשבת שלושיםהמהיום השמיני עד יום 
מלאכות דרבנן בשינוי או על לרפואתה מותר לעשות וסכנה 
 .71ידי גוי

ומר שהיולדת  כשרופא א--הוראת רופא לאחר שלושה ימים הוראת רופא לאחר שלושה ימים   )עב
מותר לעשות , צריכה טיפול כדי למנוע סכנה ליולדת

  . 72בשבילה אפילו לאחר שלושה ימים ואפילו שלא מבקשת

 

                                                 
כל שלשה ימים הראשונים אפילו אמרה אינה צריכה   דשל סעיף' ח סי"ע או"כתב בשו   70

 מכאן ואילך ,אין מחללין, אינה צריכה. אמרה',  משלשה ועד ז,מחללין עליה את השבת

אין מחללין עליה אלא הרי היא עד שלשים יום כחולה שאין בו , צריכה אני. אפילו אמרה

 .סכנה
ראשונים מחללין עליה שבת ל סעיף ד מבואר ששלשה ימים ה"בשולחן ערוך סימן ש   71

ומותר להדליק מזגן חימום או לבשל אוכל כשצריכה ואפילו לכבות האור כשמפריע לה 

אין מחללין עליה שבת מכאן עד שלשים יום , אמרה אינה צריכה' משלשה ועד ז, לישון

  .שמותרת בתרופות ומלאכות דרבנן בשינוי. היא כחולה שאין בו סכנה
יש בו סכנה ולכן אם רופא אומר שיש סכנה וזוקקה לטיפול רפואי מכיון שדינה כחולה ש   72

 .מותר לעשותו בשביל להצילה מסכנה, אפילו הכרוך בחילול שבת



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שכא

 משבעה ימים עד שלושים יום אחר הלידה --עד שלושים יום עד שלושים יום   )עג
דינה כחולה שאין בו סכנה שעושים בשבילו איסורי דרבנן 

 יפעיל בשינוי ולכן אפשר לומר לגוי שידליק אור עבורה או
 . 73'חימום וכד

 כשצריכה למרוח משחה צריכה להכין לפני --מריחת משחה מריחת משחה   )עד
תניח , שבת חתיכות בד שמרוח עליהן משחה ואם לא הכינה

או בקיסם על הגוף או על התחבושת , המשחה עם השפופרת
  .74או הבד ללא מריחה ולהצמיד על הגוף שיתמרח מאליו

הלידה נקראת  יולדת עד שלושים יום אחר --פטמות סדוקות פטמות סדוקות   )עה
חולה שאין בו סכנה ולכן יכולה להניח משחה על הסדקים 

מותרת להניח ללא , ללא מריחה וכשיש חשש של זיהום
 . 75אפילו לאחר שלושים יום, מריחה

                                                 
כל שלשה ימים הראשונים אפילו אמרה  שולחן ערוך אורח חיים סימן של סעיף דבכתב    73

, ין מחלליןא, אינה צריכה: אמרה', משלשה ועד ז, אינה צריכה מחללין עליה את השבת

 אין מחללין עליה אלא הרי היא עד שלשים יום, צריכה אני: מכאן ואילך אפילו אמרה

 .וכן נפסק באחרונים. כחולה שאין בו סכנה
מריחת משחה אסורה מדאוריתא משום ממרח ורק במקרה של פקוח נפש כגון בחולה    74

 שאין בו סכנה שיש בו סכנת חיים אז התירו וכאן אין פיקוח נפש אלא דינה כחולה

שמותר ליתן לו תרופות על מנת לרפא את חוליו לכן תניח מבעוד יום על רטיות או פדים 

משחה ותכסה אותה ובשבת תניח את המטליות על גופה ואם לא הכינה מבעוד יום אז רק 

 .תניח את המשחה ללא מירוח ואחר כך תשים את הרטיה
תמש בתרופות בשבת ואחר שלושים יום כדין שאר חולה שאין בו סכנה שהתירו לו להש  75

שכבר אינה בהגדרה של חולה שאין בו סכנה אם יש הוראת רופא שהסדקים עלולים 

להחמיר עד כדי זיהום מותר לה להמשיך הטיפול גם בשבת וללא פעולת מריחה שיש בה 

חשש איסור דאורייתא של ממרח אלא תניח על מקום הסדוק או על פד הנקה ואפילו 

ה אות "ג סימן קפ"ת באר משה ח"וכן בשו. ד"תצ' א עמ"כ ח"ע שש"ע. איליושיתמרח מ

  . 'ד



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שכב

 כשיש ריבוי חלב וגודש וסובלת --גודש באשה מניקה גודש באשה מניקה   )עו
יכולה להשתמש בתרופות להרגעת הכאב , מכאבים

ה עלי כרוב כדי להרגיע או להניח על עצמ, ולמניעת דלקת
  . 76המקום

 שאיבת חלב במכונה חשמלית או ידנית --שאיבת חלב שאיבת חלב   )עז
אסורה בשבת ואשה המצטערת מאוד מריבוי חלב יכולה 
לשאוב במשאבה ידנית לתוך מיכל שיש בו חומר שמקלקל 

 . 77את החלב עד שאינו ראוי לאכילה

 תינוק שבימיו הראשונים עדיין אינו --שאיבת חלב לתינוק שאיבת חלב לתינוק   )עח
ול לינוק ואינו אוכל דיסה או תחליף חלב מותר לשאוב יכ

  . 78חלב במשאבה ידנית כדי להאכילו בשבת

בשעת הצורך אפשר לומר לגויה   --  שאיבה על ידי גויהשאיבה על ידי גויה  )עט
לשאוב על ידי מכונה אפילו חשמלית לצורך שמירת החלב 

 .79לתינוק שזה כל מאכלו ויש חשש שיבוא לידי סכנה

                                                 
משום שהגדרתה כחולה שאין בה סכנה שאם לא תטפל בגודש המצב עלול להחמיר ויש    76

 .ו"חשש לחום גבוה ותצטרך לטיפול של רופא מומחה ולעיתים יכול להסתיים בניתוח ח
 כתב וכן היא בעצמה יכולה להוציא בידה החלב ח"ל ס"בשולחן ערוך אורח חיים סימן ש  77

  .המצער אותה
באופן שהתינוק אינו יכול לינוק מאמו כגון שהוא בבית החולים מותר לחלוב עבורו לתוך    78

כ בשמירת שבת כהלכתה פרק לו הערה סב בשם "כלי גם בשבת כיון שעלול להסתכן כ

  . לדא וכן מובא בשולחן שלמה סימן שכח בתחילת סעיף"הגרשז
כדין כל צרכי תינוק ששבות דשבות במקום חולי לא גזרו רבנן וכאן כשיש חולי לתינוק    79

שצריך את החלב יהיה אפשר להשתמש בגויה שתחלוב בשבילו אפילו שיצטרך את החלב 

פ שהמינקת "במוצאי שבת כיון שזהו כל מאכלו ויש חשש שלא יהיה לו מה לאכול ואע

י כזה כשאינה מסייעת ממש אלא רק עומדת אפשר כמסייעת מכל מקום במקום חול

  . להקל



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שכג

ג שכל מאכלו הוא חלב  תינוק פ--שאיבת חלב לצורך פג שאיבת חלב לצורך פג   )פ
מותר לשאוב במשאבה ידנית לתוך בקבוק על מנת , ֵאם

 .להעביר לו את החלב

 אשה מניקה שלוקחת ויטמינים --ויטמינים להגברת חלב ויטמינים להגברת חלב   )פא
להגברת החלב לצורך הנקה וחיזוק גופה מותרת להמשיך 

 . 80לקחתם גם בשבת

פ שאסור בשבת לחלוב חלב ביד מכל "אע --טפטוף חלב טפטוף חלב   )פב
טפטף חלב לתוך פיו של תינוק כדי שירצה מקום מותר ל

 .81לינוק

 אשה שיש לה ריבוי חלב ורוצה לתרום אותו --בנק החלב בנק החלב   )פג
לבנק החלב אסור לה לחלוב לתוך כלי בשבת על מנת 
להעבירו לבנק החלב ואם יש לה צורך להוציא חלב תוציא 

  .82לתוך כלי שיש בו חומר הפוגם את החלב

  
  
  
  
  

                                                 
כיון שאין כאן חולי שצריכה להתרפאות ממנו אלא רק מחזקת גופה וכתוספת מאכל כדין   80

  .שאר ויטאמינים שנכתב לעיל שהתירו בשבת
ר בנימין מה שנוהגות שמקלחות "הבית יוסף אורח חיים סימן שכח אות לה הביא דברי ה   81

ה מותר לאשה לקלח "ל' שכח סע' ע סי"כ בשו"אחז הדד ויינק מותר וכמהחלב כדי שי

  .מהחלב כדי שיאחוז התינוק הדד וינק
כיון שיכולה להוציא במוצאי שבת ואין כאן חשש של פיקוח נפש או סכנה שיכולה    82

 .ס לה"להוציא את החלב לאיבוד כשמצטערת מאוד שולחן שלמה סימן שכח ס



  שבת כהלכה  

  אה בשבת רפו

  
 

שכד

ש אור בחדרה והיא בשלושה  יולדת שי--כיבוי אור בשבת כיבוי אור בשבת   )פד
ימים אחר הלידה וקשה לה להירדם ואומרת שהאור מפריע 
לה מאוד ואין לה מקום אחר לישון בו אפשר לבקש מגוי 
שיכבה בעבורה את האור ואם אין גוי אפשר לכבות 

 . 83בשבילה את האור בשינוי

 עד חודש לאחר הלידה כשהמזגן מפריע לה --כיבוי מזגן כיבוי מזגן   )פה
ו שחם מאוד אפשר לומר לגוי שיכבה את כגון מקרר מאוד א

 .84המזגן בשבילה

 יולדת בחודש הראשון ללידתה שמבקשת --הדלקת מזגן הדלקת מזגן   )פו
חימום אפשר להדליק לה מזגן על ידי גוי על מנת להקל 

 .85עליה

                                                 
ן בו סכנה שמותר לחלל שבת בעבורו וכאן יש איסור שלכיבוי כיון שדינה כחולה שאי   83

 .האסור מדרבנן לכן אפשר להקל במקום הצורך לרפואתה ומנוחתה של היולדת
כדעת הפוסקים שאיסור כיבוי של מזגן הוא אסור מדרבנן ולא מדאורייתא ולכן במקום    84

 ועד חודש ימים ,חולי אפשר להקל לצורך יולדת שנמצאת בשבוע הראשון לאחר לידתה

 .לצורך חולה שאין בו סכנהת "שואפשר לומר לגוי כדין כל מלאכות שאפשר לומר לגוי לע
85 

בשבילו מלאכות לצורך רפואתו ת "שוכדין של חולה שאין בו סכנה שמותר לומר לגוי לע  

ואפילו שיש מנורה הנדלקת כיון שהוא הגוי  .ובפרט כאן שהדלקת מזגן אסורה מדרבנן

 .ון להדליק את המנורה וזהו פסיק רישא שמותר באמירה לגויאינו מתכו



  שבת כהלכה  

  בניה וסתירה   
שכה

  ביקור חולים בשבת ביקור חולים בשבת 

לכתחילה לא מבקרים את החולה בשבת כדי שלא לבוא   )א
 .1שר  להקללידי צער אבל כשלא היה זמן במימי השבוע אפ

 אם יש לחולה סכנה --חולה שמבקש שיבואו לבקרו בשבת חולה שמבקש שיבואו לבקרו בשבת   )ב
והוא מרגיש הכרח שיבואו לבקרו לצורך רפואתו מותר 

 . 2לבקרו

 אדם שיודע שבזה שהוא יבקר את --הליכה לתועלת החולה הליכה לתועלת החולה   )ג
החולה הוא יועיל לו מותר לכתחילה לבקר חולה אפילו 

  .3בשבת בתנאי שלא יגרום לו טורח בביקורו

:  המבקר את החולה בשבת יאמר לו--יא מלזעוק יא מלזעוק שבת השבת ה  )ד
  .4"שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא"

                                                 
בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים : ואמר רבי חנינא ב, שבת יבאומרת הגמרא ב   1

בשם חכמי המוסר דמי שסיפק בידו לא יפה עושה  שערי תשובה סימן רפזוכתב ב. בשבת

ים וצרכם וירחם עליהם כפי לבקר חולה בשבת וילך בחול לבקר עניים חולים ויראה עני

ונראה מי שבימות החול טריד במילי , ש"ע' ח כתקנה כו"אשר תשיג ידו והוא מצות ב

דשמיא או דעלמא ובשבת שיש לו פנאי הולך לחולה אוהבו שיודע בו שיש לו נחת מזה 

ט ומי שהוא רך הלבב "שהוא בא אליו לבקרו מצוה קעביד ואין לו למנוע מללכת בשבת וי

  .על יסורי החולה אין לו לילך בשבת לבקר דלעונג ניתן ולא לצערומיצר 
  .כיון שיש כאן צורך החולה מותר לבקרו בשבת   2
וזהו בכלל גמילות חסדים ולכן ת "שולתועלת החולה ראוי לעת "שוכל דבר שאפשר לע   3

אדם שיודע שהוא יועיל לחולה בזמן שהוא אצלו ראוי לו ללכת אבל אם הוא גורם לטורח 

  .ולנזק עדיף שלא ילך כיון שאסור להטריח את החולה כמובא בהלכה
המקום ירחם עליך : שיאמר, ד סימן שלה סעיף ו יכלול אותו בתוך חולי ישראל"ע יו"שו   4

  .ורפואה קרובה לבא, שבת היא מלזעוק: ובשבת אומר. בתוך חולי ישראל



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שכו

 מותר לשבת ליד חולה על מנת לטפל בו --לשבת ליד חולה לשבת ליד חולה   )ה
  .5ולסעדו אפילו בשבת

 צער בשבת ולכן לא מבשרים אסור לגרום  --גרימת צער גרימת צער   )ו
 על אדם חולה או על להודיעבשורות רעות ביום שבת ולא 

וידוע שגם בימי השבוע ראוי להמנע מכך שעל אדם שנפטר 
  .6זה נאמר מוציא דיבה הוא כסיל

 כשנותנים מי שברך לחולה מוסיפים בסוף -מי שברך מי שברך   )ז
  .7הברכה שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

 לא נותנים מתנות בשבת ואם יש הכרח ליתן --מתנה לחולה מתנה לחולה   )ח
מתנה אז יש להקנות לחולה את המתנה לפני שבת עיין 

  .8הערהב

 יש הנוהגים לברך חולים בברכת המזון --ברכת המזון ברכת המזון   )ט
במשך ימי השבוע אבל ביום שבת אין לעשון כן אלא אם כן 

 .9החולה הוא בסכנת חיים

                                                 
 .כיון שזהו צורכו ומצוה יש בזה לכן מותר   5
ואפילו , אינו חובה שיאמרו לו, מי שמת לו מת ולא נודע לו סעיף יב  סימן תבד"ע יו"שו   6

  .בה הוא כסילימוציא ד: ועל זה נאמר, באביו ואמו
כשעושין מי שבירך לחולה שאין בו סכנה אומר כתב ק כח "משנה ברורה סימן רפח ס   7

  .שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא
בשבת לכן יש להקנות לו את המתנה לפני שבת על ידי כך כיון שיש איסור להקנות מתנה    8

שנותן את המתנה לאדם אחר והוא יגביה את המתנה בשביל אדם אחר וכך הוא מעביר 

  .לו את הבעלות על המתנה לפני שבת
  .כיון שהאזכרה על החולה מביאה לידי צער לכן לא יתפלל עליו בשבת קודש   9



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שכז

פ שמעיקר הדין מותר לנחם אבלים "אע  --ניחום אבלים ניחום אבלים   )י
בשבת אבל בקושי התירו לנחם  ולכן יש ללכת בימי 

  .10החול

 אחר קריאת התורה   מותר לומר השכבה בשבת--השכבה השכבה   )יא
ועדיף לומר את הנוסח המקוצר אל מלא רחמים הוא יחוס 

... ויחמול על נפש רוח נשמה  של כל מתי ישראל ובכללן
  .11שבחות על הנפטרללא כל ת

 
 הלכה היא 

 לא ללמד בשבת דברים שיגרמו לילד להיות עצוב 
 צריך להאהיב את השבת 

  
  
  
  

 אמר רבה 
שמסיירים ובודקים נכסיהם מפני בעלי בתים יורדים מנכסיהם  

 ב"מסכת גיטין לח עבשבת 

                                                 
נן בגמרא בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים אמרי ק א"משנה ברורה סימן רפז ס   10

  .כ לא יפה עושין אותן שכל ימי השבוע אין הולכין רק בשבת"בשבת וע
בשמיים בודקים את מצבו גורמים לכך שכיון שכל תשבחות שמשבחים את האדם    11

האמיתי ואם הדברים אינם נכונים יש בזה חשש קטרוג על הנפטר לכן ראוי למעט ולומר 

 .וסח המקוצראת הנ



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שכח

  אוהל אוהל 

ויש שני סוגי , עשיית אוהל היא מלאכה אסורה בשבת  )א
אסורים אוהל עראי ואוהל קבע וכן יש איסור האוהלים 

 .12להקים מחיצה שמתירה איסור כפי שיבואר להלן

 מותר להקים מחיצות שאינן  קבועות כלומר --מחיצת עראי מחיצת עראי   )ב
עד שבוע ימים , ברוח ומסירים אותן ביום יוםשמתנודדות 

כגון לפרוס וילון בין נשים לגברים או כנגד השמש או וילון 
 .13של אמבטיה

 אסור בשבת לפרוס מחיצה --מחיצה לסוכה או לעירוב מחיצה לסוכה או לעירוב   )ג
שמשלימה את הכשר הסוכה או  לפרוס מחיצה לשם עירוב 

 .14אפילו שהיא עראי

                                                 
ודוקא , ט אפילו הוא עראי"אהל בשבת ויות "שואסור לע ח סימן שטו סעיף א"ע או"שו   12

. כ נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול"ואין מחיצה אסורה אא, אבל מחיצות מותר, גג

ב "העושה אהל קבע כגון שפורס מחצלת או סדינין וכיו ק א"משנה ברורה סוכתב שם ב

שיתקיים אף דאין זה בנין ממש חייב משום בונה דעשיית אהל הוא לאהל ועושה אותן 

תולדת בונה והסותרו חייב משום סותר וגזרו על אהל עראי משום אהל קבע וכן על 

 [.סתירת אהל עראי משום סתירת אהל קבע
עיקר אהל הוא הגג שמאהיל עליו ולכן גזרו בו משום  שמחיצות מותרע שם ש"כ בשו"כ   13

ויש לומר שכל זה שהוא נבנה . מחיצות עראי לחוד לא נחשב כאהל כללכ"אהל קבע משא

בנין עראי אבל כשעושים מחיצת קבע הוי בנין ממש שאסור מהתורה והגדרת הזמן עד 

   .15שבעה ימים הוי אוהל עראי כסוכה שנחשבת לעראי עיין במנוחת אהבה פרק כג הערה 
כ נעשית להתיר סוכה או להתיר "מחיצה אסורה אא אין א"ס ח סימן שטו"ע או"שו   14

היה כש שםמשנה ברורה כ ב"כיון שהיא מתירה איסור הרי היא כמו בנין וכ. טלטול

ל דאז חשיב "כמבואר לקמן בסימן תר' ה רק שני דפנות ועשה מחיצת עראי לדופן גסוכל

ה כשמתרת אותה המחיצה לטלטל על ידה "הך מחיצה כבנין דעל ידה נתכשרה הסוכה וה

  .אסור לטלטל דכיון דחשבינן לה מחיצה לענין היתר הטלטול חשיב בניןבמקום ש
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שכט

  )מ"שמונה סכ( כשיש גג ברוחב של טפח --הוספת אוהל הוספת אוהל   )ד
העשוי כדי להצל מהחמה ובגובה של טפח אפשר להאריכו 
בשבת שהדין כל שפרוס טפח מלפני שבת מותר להמשיכו 

 .15 שמותרת בשבתבשבת כדין הוספה על אוהל עראי

 אין לבנות בבית או בחצר אוהל למשחק כגון --אוהל ילדים אוהל ילדים   )ה
שמכסים כיסאות או שולחן בשמיכה או שטיח ואם ילדים 

 . 16הל למשחק אסור לפרק את האוהלבנו או

 אסור להקים אוהל בשבת אפילו שנפתח על --אוהל מתנפח אוהל מתנפח   )ו
 משיכת חוט  וכן אסור לנפח אוהל או בית  המתנפח  ייד

 . 17ואפילו שמתנפח מאליו

 אסור להקים סככה בשבת אפילו שנעשית --הקמת סככה הקמת סככה   )ז
 . 18מגג בלבד כיון שנועדה לשם צל

 העגלה בסדין או שמיכה על  אסור לכסות את--כיסוי עגלה כיסוי עגלה   )ח
  .19אוהל עראימשום שעושה בכך מנת להצל על התינוק 

                                                 
מותר לפרוס שאר , ב מחצלת פרוסה כדי טפח"שולחן ערוך אורח חיים סימן שטו ס   15

כ לפרוס עוד "י מותר אח"ק טו כשהיה טפח פרוסה מבע"ב שם ס"ובמשנ. המחצלת בשבת

  .ה אסור"דאינו אלא מוסיף על אהל עראי אבל בלא
אפילו שנועד לשם משחק מכל מקום נחשב לאוהל עראי שיש איסור לבנותו ולסותרו    16

 .לשם אוהל בשבת מדרבנן כיון שנעשה
אין הבדל בהלכה כיצד מקימים את האוהל אלא כל הקמת אוהל אסורה ויש פעמים    17

 .שאסורה מדרבנן כשנעשה אוהל עראי
משנה הל עראי שאסורה מדרבנן וכן בלה מחיצות ונועדה רק לשבת דינה כאו ואפילו שאין   18

קונדיסין ' ק ב ואף כשאין מחיצות תחתיו כגון לפרוס מחצלת על ד"ברורה סימן שטו ס

  . אסור משום אוהלדרך עראי להגין מפני החמה והגשמים
  .פ שאין עושים מחיצות מכל מקום זהו אוהל עראי האסור מדרבנן"ואע   19



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

של

 אין להרכיב בשבת גגון על גבי --גגון של עגלה או סלקל  גגון של עגלה או סלקל    )ט
עגלה ורק אם היה מחובר לעגלה ופתוח טפח מלפני שבת 

 .20מותר  להמשיכו או לסגרו

של תינוק  בין  אין לפרוס כילה על מיטה --כילה על המיטה כילה על המיטה   )י
אבל כשנפרסה מלפני שבת ונשאר כטפח מבוגר בין של 

 .21שאינו סגור אפשר לפורסה ולסגורה

 מותר לכסות בניילון בגדים  --ניילון על חבל כביסה ניילון על חבל כביסה   )יא
 .22התלויים בחבל כביסה ואין כאן חשש של אוהל

 מותר לפרוס מפה על השולחן --פריסת מפה על השולחן פריסת מפה על השולחן   )יב
ת אפילו שדפנותיה יורדות עד הרצפה ויוצרות אוהל מתח

 .23לשולחן

                                                 
ז ובשמירת שבת "ו סימן פ"ת באר משה ח"ובשו' ת וב או"ח נ"א או"עיין באחרונים בחזו   20

א שאפשר לפתוח לכתחילה גגון "ג וי"מ' ב סי"ת יחוה דעת ח"ובשו, ג"ד סי"פכ כהלכתה

 ועוד כתב. ו"ג סט"פכ ג"עיין במנוחת אהבה ח .פ שסגור וכן לפתחו"מחובר לעגלה אע

  .א"ת תפילה למשה ח"בשו
' ולין סביב למטה ויש מהם שמקיף המטה מגוילון שת עיף בס כלל מב חיי אדםכתב ה   21

ואם אינו . אסור לפרוס בשבת מדאורייתא ואפילו על ידי נכרי, צדדים וגם למעלה יש אהל

דהא צריך לאויר שתחתיו , על ידי ישראל אסור מדרבנן, מקיף רק שני צדדי המטה

וי תוספת דה, מותר למשוך כולו, אם היה כבר פרוס מערב שבת ברוחב טפחאבל . לצניעות

  .אהל עראי ומותר
יש כאן דין של לבוד שכיון שהחוטים קרובים אחד לשני פחות משלושה טפחים הרי    22

עצים שתוקעין ראשן האחד בדופן הספינה וכופפין  ח סימן שטו סעיף ב"אוע "כמובא בשו

או , אם יש ברחבן טפח, ופורסין מחצלת עליהם לצל, ראשן השני בדופן השני של הספינה

חשיבי כאוהל ומותר לפרוס עליהם בשבת , ט"לו אין ברחבן טפח אם אין בין זה לזה גאפי

ואין אוהל על גבי אוהל ולכן מותר לפרוס כדין דהוי ליה תוספת אהל עראי ושרי , מחצלת

 . אוהלת "שוודווקא לע פריסת ניילון על גבי סכך
חת לשולחן לכן אין ן לשם אוהל אלא לשם מפה ואין משתמשים מתיכיון שאינו מתכו   23

  .בכך איסור של בניית אוהל בשבת



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שלא

 אסור להשתמש במטריה בשבת להצל מפני -מטריה מטריה   )יג
השמש או מפני הגשמים ואפילו שהיא פתוחה מלפני 

 .24שבת

 ילדים שפורסים על השולחן מפה או --אוהל מתחת לשולחן אוהל מתחת לשולחן   )יד
שמיכה ונכנסים מתחת לשולחן לשחק אין צריך למונעם 

 .25מכך

על מ  סככה המורכבת --סככה מתקפלת או  סוכך חלון סככה מתקפלת או  סוכך חלון   )טו
על המרפסת אסור לפתוח אותה בשבת אלא אם מן או החלו

גרה בשבת משום וכבר פתוחה יותר מטפח וכן אסור לס
איסור סותר וכן הדין בסוכך הנגלל לתוך קופסא המורכבת 
מעל החלון אסור לפתוח אותו בשבת אם לא הושאר  טפח 

 .26פרוס מבעוד יום

                                                 
ואפילו . לאסור לפתוח מטריה ולנושאה עליו בשבת להגן מפני הגשמיםהאחרונים כתבו    24

פרשת (' בספר בן איש חי שנה ב עיין. היתה פתוחה מערב שבת בין בשבת בין ביום טוב

, ה טפח"ד, ) סעיף חסימן שטו(וכן כתב המשנה ברורה בביאור הלכה , )שמות אות ח

וראה עוד ). סימן שטו(וכן העלה הפתח הדביר . ש"ע. והביא שכן דעת החיי אדם לאסור

ת קרית "ובשו, )סימן נב אות ו(ובחזון איש , )ח סימן ו"חלק או(ת אהל אברהם "בזה בשו

הובאו ). סימן קיט(' ת שבט הלוי חלק א"ובשו, )ח סימן סג"חלק או(' חנה דוד חלק ב

  ת יחווה דעת חלק ב סימן מג "שוכולם ב
שאין בפריסת מפה על השולחן משום אוהל כיון שאין גובה טפח בין השולחן למפה ולכן    25

ק כו משום "זוהי הוספה על אוהל עראי המותרת כמובא במשנה ברורה סימן שטו ס

  .דמותר להוסיף על אהל עראי בשבת
אשר הוא עשוי יותר מטפח מבעוד כדין אוהל עראי שאסור בשבת אבל מותר להוסיף כ   26

  .יום



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שלב

 הניח בצמוד כשיורד גשם מותר ל--פריסת ניילון על סוכה פריסת ניילון על סוכה   )טז
 .  27אפילו שהסוכה נפסלת בכך סכך ניילון ל

 אסור בשבת לפרוס צילונית אבל צילונית מוכנה --צילונית צילונית   )יז
אפשר להחזירה למקומה ללא קשר , שאחת מפינותיה  נפלה

  .28של קיימא

 אסור לפרוס שמיכה על גבי עגלה או --שמיכה מפני השמש שמיכה מפני השמש   )יח
 . 29זהו אוהל עראישלול  על מנת להצל 

ר לתלות וילון על הווים המיועדים לו ואין  מות--תליית וילון תליית וילון   )יט
  .  30בכך משום בניין

 אשה חכמה 
 בסעודת שבת מנתבת  את השיחות והנושאים 
 שלא יגררו למחלוקת

 . וצריך לזה פיקחות גדולה

  
  

  

  

                                                 
כיון שאין בזה עשיית אוהל כאשר יש אוהל המוכן מבעוד יום ועושים עליו אוהל נוסף    27

 . איסורווזהו רק בניית אוהל על אוהל שאין ב
, מכל מקום אם נעשה לצל, אף על גב דאין אהל בלא מחיצות סעיף ו כלל מב חיי אדם   28

  .ל אוהל עראי המותרתכיון שזוהי הוספה ע. אסור
ודוקא , ט אפילו הוא עראי"אהל בשבת ויות "שואסור לע ח סימן שטו סעיף א"ע או"שו   29

' משנה ברורה ואף כשאין מחיצות תחתיו כגון לפרוס מחצלת על דוכתב שם ב ,גג

  .קונדיסין דרך עראי להגין מפני החמה והגשמים
 לשם צניעות ומתנודדת ברוח מצויה לכן כיון שאין זו מחיצה המתירה איסור אלא נועדה   30

  .כן מותר לתלותה בשבת על הווים המיועדים לכךשבת למחיצת קבע ואינה נח



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שלג

  

  סיפר יהודי ירא שמיים

שבת אחת השכנים לא נתנו לנו מנוח והחליטו לעשות מסיבת יום הולדת 

כל השכנים , ת תופים ומנגינות של מוזיקה סטריאופוניתבשבת והרעישו בקולו

 לסבול את והצטערו בשמיעת  הקולות  ואנחנו  כשכנים שומרי שבת לא  יכולנ

הצער  ונגרמה לנו והעגמת נפש גדולה מאוד כתוצאה מהמוזיקה הרועשת  

  . וכולם ידעו שהם עושים זאת בכוונה כי היום שבת

 לעשות קידוש  מרוב יאוד כאב לי שלא יכולתאני יהודי פשוט כך הוא מספר ומ

ולאטום כל מרווח , המוזיקה הרועשת ואפילו שניסינו לסגור את חלונות הבית

  . מכל מקום הקירות רעדו מרוב מוזיקה רועשת, אויר

ה בורא עולם שציוני  על "בחוסר אונים החלטתי לפנות לאבי שבשמיים  לקב

רוצה אני לשמור שבת ולא ' אנא ה,  ביקשתי מקירות ליבי,   שמירת השבת

ע הפסק את המוזיקה הרעשנית  מאוזניי "אנא רבש.  לשמוע  חילולי שבת

, ומיד  כשסיימתי  את דברי. ה לעשות קידוש ולשמור שבת כהלכתהונזכ

 וכך עברה לה השבת בשקט הפתאום המוזיקה שקטה  ונעלמה כלא היית

  לאחר מוצאי שבת  ,ובדומיה

שבאמצע החגיגה לפתע פתאום נשרף , מקורבים למשפחההוברר לנו על ידי 

. נתיך שגרם לקצר ולהרס לרמקולים ולמערכת הנזק נאמד באלפי שקלים

האמת זה לא חידוש כי כך זה כשמחללים שבת  ועוד גורמים צער לאחרים 

  .ששומרים שבת
 



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שלד

    בונה וסותרבונה וסותר

פילו בבית ואכל בנין או תיקון בקרקע יש איסור של בנין ב  )א
הרבה מצבים שיכולים להכשל בבנין או סתירה ים ימצו

י "הידוק כלי המתחבר עכגון הרכבה או שאסורה בשבת 
 ..31' או תקיעת נעצים מסמרים וכדברגים

 אין להחזיר בשבת אבזם של חגורה אבל אם --אבזם חגורה אבזם חגורה   )ב
אינו ננעץ בחגורה אלא רק נתפס על ידי לחץ וכן בימי 

 . 32השבוע דרכו בכך להתפרק אפשר להקל

 המקפידים להרתיח בקבוק או מוצץ --מוצץ חדש  מוצץ חדש  //בקבוקבקבוק  )ג
חדש צריכים להיזהר ולא להכניסו לתוך מים רותחים כדי 

  .33לתקנו שיהיה ראוי לתינוק

 כגון כיסוי על --אריזות הסגורות בנייר כסף או ניילון אריזות הסגורות בנייר כסף או ניילון   )ד
 .34קופסאות חומוס או על בקבוקי קטשופ  מותר לפותחן

                                                 
סותר עיין  י הברגים המרכיבם או המפרקם נחשב לבונה או"כיון שנחשבים כגוף אחד ע   31

ואם תקע , מטה של פרקים אסור להחזירה ולהדקהל "וז' סימן שיג סעיף ו ח"ע או"בשו

  .ב"ק ל"צ ס" שהורפוי ואינו רפוי אסור כתב ק מג" סשם ב" ובמשנייב חטאתח
עין אורחות שבת פרק שמיני סעיף ע ובפרט שאין כאן נעיצה של אבזם אלא רק לחיצה    32

 .והוא מחליף בין חגורה לחגורה בשעת הצורך
וק יני שפיכת מים רותחים מתקן המוצץ ומכשירו לת"כיון שע ד"משום מכה בפטיש כנלע  33

כיון שבכלי שאינו טבול האוכל מותר ) ז"ג ס"ע שכ"שו(ואינו דומה לטבילת כלי בשבת 

ויש עליו שם של כלי ואילו  ל ועוד שהכלי ראוי לתשמיש אחר"כ שם הבאה"בדיעבד כש

כאן במוצץ אין שימוש אחר מלבד לתינוק ולכן שפיכת מים רותחים הופכת את המוצץ 

משום שנחשב לה כלי כבר  מקפידה יכולה להקלכשאינה  לכלי שראוי לשמוש ורק

  .מתחילתו ומכיון שראוי לשימוש אין בשפיכת מים רותחים עליו דין של מכה בפטיש
  .כיון שאינו עושה כלי אלא רק מסיר הנייר הדבוק לשמירה על הטריות   34



  שבת כהלכה  

  בנין וסתירה  

  
 

שלה

לגליה או  עגלה שהתפרק אחד מג--גלגל שהתפרק גלגל שהתפרק   )ה
שהשתחרר בורג ממקומו אסור להחזיר את הגלגל או הבורג 

  .35 בטלטולאסור הכלי שהתפרקלמקומו ו

 גביעים של לבן או מעדנים מותר --הפרדת גביעים מחוברים הפרדת גביעים מחוברים   )ו
 . 36להפרידן ולכתחילה ראוי להפריד  מלפני השבת

 חלון או תריס שהתפרק מהמסילה אסור --חלון שהתפרק חלון שהתפרק   )ז
או להזיז  אסור לפרק  וכן כשנתקעהחזירו למקומו בשבתל

 .  37את החלון מהמסילה על מנת לישרו שזהו בנין

 אין להרים את המכסה של בור --כיסוי בור ניקוז במקלחת כיסוי בור ניקוז במקלחת   )ח
ניקוז המיועד לפתיחת סתימות אבל אם המכסה עשוי באופן 
כזה שיש לו בית אחיזה או שאינו מהודק בקרקע אלא אפשר 

ביד אפשר להוציאו להוציאו בקלות על ידי משיכתו 
  . 38ולהחזירו בשבת

                                                 
אסור להחזירו למקומו , ספסל שנשמט אחד מרגליו סימן שיג סעיף ח ח"ע או"כתב בשו   35

 גזירה שמא יתקע ביתד כדי לחזקו  אסורואפילו לעשותו רפויכתב ק נא " סשם ב"במשנו

סימן וב אסור להחזיר גלגל זה שמא יתקע ח ה סימן כב"ת אגרות משה חלק או"שווכן ב

כיון שיש לחשוש שמא יהיה רפוי ויבוא  ,י ברגים"פ שאין מהודק ע" אעכתב, 'ג סעיף ו"שי

וכן בשמירת , יהיה הגלגל אסור בטילטול, שום שמא יתקעכיון שאסור מ ולפי זה להדקו

  .ה"ח סמ"פכ שבת כהלכתה
  .ז"כ בהליכות עולם שם ס"כ   36
 .כיון שהחלון מחובר לקרקע הוי בנין לכן אם התפרק אסור להחזירו למקומו   37
כ יש להם בית אחיזה "ח סימן שח סעיף י כסוי בור ודות אין נוטלים אא"ע או"שוכתב ב   38

יכולים ליטלם אפילו אין , אפילו הם מחוברים בטיט, ושל כלים, כח שהוא כלידאז מו

, י"או שנשתמש בהם מבע, והוא שתקנם ועשה בהם מעשה והכינם לכך, להם בית אחיזה

 .צריכות בית אחיזה, וכסוי חביות הקבורות בקרקע לגמרי
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שלו

 לשימוש אפשר העדיין ראוי אם --כוס פלאסטיק שהתעקם כוס פלאסטיק שהתעקם   )ט
 כגון כוס שהתעקמה ואפשר לשפוך לתוכה משקה הליישר

אבל אם התעקמה באופן כזה שאי אפשר להשתמש בה 
 . 39אסור ליישרה ודינה כמוקצה מחמת גופו

מה וכן סיכה שהתעק , כפית או מזלג--כלי מתכת שהתעקם כלי מתכת שהתעקם   )י
אסור ליישרה בשבת אבל מותר להשתמש בה כשהיא עדיין 

  .40ראויה לשימוש

גלה או טיולון וכן לול  מותר לפתוח או לקפל ע--כלי מתקפל כלי מתקפל   )יא
והדרך לפתחו ולסגרו . אם הכל כבר מחובר ומוברג, תינוקות

 .41בימי השבוע

 שיש עליו מדף להניח עליו כלי סעודה --כסא של תינוק כסא של תינוק   )יב
בת כשיש פינים הנכנסים ויוצאים מותר לפרקו ולהניחו בש

 .42י דחיקה והדרך לפרקו ולהרכיבו תדיר"או שנכנס ע

                                                 
הקל ולהחזירו וכן אפשר ל כיון שהוא ראוי להשתמש בו בשבת על ידי שפיכת נוזלים לכן   39

  .ז"טראיתי שכתב במנחת שלמה סימן לה אות 
מעט אסור ' מחט שנתעקמה אפי לעניןק יא "מגן אברהם אורח חיים סימן שמ סכ ב"כש   40

   .ב"ח ויקהל אות י" ליישרה וכן בבאלפושטה
וכשרוצים לישב עליו פותחין , כסא העשוי פרקים 'סימן שטו סעיף ה ח"ע או"כתב בשו  41

 .מותר לפתחו לכתחלה, וכשמסירים אותו סוגרים אותו והעור נכפל, עור נפתחאותו וה

 וכן דינם ככסא טרסקל שמותר לפתחו ולהקימו שמחוברים מבעוד יום ועגלה וטיולון

  .ד"קצ' ג עמ"א ח" וכן במנוח,ד כתב להתיר"ח סמ" פכבשמירת שבת כהלכתה
מותר לפרקו , ס של פרקיםכוו בדין " סשולחן ערוך אורח חיים סימן שיגכנזכר ב  42

כ בחוזק שיהיה "ק מה והטעם דאין דרך להדק כ" סשםמשנה ברורה  ,ולהחזירו בשבת

ד "פכ כ" שש.א"ג סכ"ז שי"ע הגר"בש ע"עכ אין לחוש שמא יתקע "חשוב כמו תקיעה וע

ח סימן "או ת עטרת פז חלק ראשון כרך א"שוע ב"וע ,ד"ג סל"ב פכ"ג מנוחת אהבה ח"סכ

א במסקנת דבריו "והעלה שם החזו, י"ה ובב"י בד"סק, נ' א בסי"החזוי שהביא דברח 

  .ש"דלעולם אפילו דבר שדרכו לתקוע מותר להחזירו ברפוי ע
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שלז

 מותר לפתוח כסא או שולחן --כסא או שולחן מתקפל כסא או שולחן מתקפל   )יג
  .43מתקפל  כשכולו עשוי מחלק אחד

 מותר לילדים לשחק במשחקי הרכבה --  ' ' וכדוכד" " קליקסקליקס"", , ""לגולגו""  )יד
ת כגון לגו כשהרגילות לפרק ולהחזיר אבל אם הרגילות לבנו

 . 44ולהשאיר לאורך זמן כגון לקישוט יש לאסור

 מותר להרכיב לול מתקפל על ידי כך שהוא --לול מתקפל לול מתקפל   )טו
 .  45נפתח ומניחים עליו את המיטה והמזרן של התינוק

 ואין בה מוקצה מותר להחזירה לתוך --מגירה שהתפרקה מגירה שהתפרקה   )טז
שידה או ארון קטן שאינו מחובר לקרקע אבל לארון בגובה 

 . 46י אסור להחזירהשל יותר ממטר וחצ

רקה מהמקרר  מגירה שהתפר אין להחזי--מגירה שבמקרר מגירה שבמקרר   )יז
 להוציא  ודרכה להתפרק כדיאבל כשהתפרקה מהמקפיא

 .47 אפשר להקלכגון מגירת קוביות קרחמים ולהכניס 

                                                 
וכשרוצים לישב עליו פותחין אותו , כסא העשוי פרקים סעיף ה ח סימן שטו"ע או"שו   43

  .כתחלהמותר לפתחו ל, וכשמסירים אותו סוגרים אותו והעור נכפל, והעור נפתח
ע שיג סעיף ו שמותר לפרקו "כיון שמדמים דין זה לכוס של פרקים המובאת בשו   44

ו בשבת מפני שאין בנין וסתירה בכלים והוא הדין לאבני פלא שהבנין נעשה בהן רולהחזי

ועומדות להתפרק  ים או יתדות או מסמריםגל ידי בראינו בר קיימא כלל ואינו מחברן ע

   .פרשת ויקהל אות א כ בהליכות עולם"ירה כלל כבכל שעה אין בה משום סת
 .סעיף כא ג פרק כג"מנוחת אהבה ח   45
על חצי מטר רוחב נחשב  כשהארון גדול יותר מארבעים סאה שהוא מטר וחצי גובה   46

קטנה דינו  למחובר לקרקע ולכן אין להחזירו בשבת משום איסור בונה אבל בשידה

קה כשאין בה מוקצה כיון שאין בה חשש של מגירה שהתפר ככלים ולכן מותר להחזיר

  .אורחות שבת עמוד רסח סעיף ט. בונה
יץ אליעזר ת צ"ע מה שכתב בשו"כיון שעשוי להכניס ולהוציא אין כאן בנין וסתירה ע   47

  .עומק חלל טפח  למגירותושם התיר אפילו כשיש חלק יח סימן לה 
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שלח

  מותר להחזיר את השקע של מגבעת --מגבעת שהתקמטה מגבעת שהתקמטה   )יח
 . 48שהתקמטה

סור  כל כלי שמחובר על ידי הברגה א--מטאטא שהתפרק מטאטא שהתפרק   )יט
 וכן אסור לטלטל  להתפרקדרכולהחזירו בשבת אפילו אם 

 . 49את המקל או המטאטא ודינו כמוקצה

 מלפני שבת מותר לנפחו  נופח בלון ש--ניפוח בלון או מזרן ניפוח בלון או מזרן   )כ
 .50ויש להזהר שלא יקשרו אותו

אסור לנעוץ נעצים או סיכות על שולחן   --או מסמריםאו מסמרים  נעציםנעצים  )כא
 או תקוע על הקירוכן הדין שאסור ל' כדי להחזיק מפה וכד

  .51 כל סוגי הנעצים והמסמריםעל לוח מודעות 

אסור לפתוח סתימה בכיור ורק כשיש   --סתימה בכיור סתימה בכיור   )כב
זרימה איטית של מים ואין הסתימה מוחלטת מותר לשחרר 

 .52הסתימה על ידי משאבת גומי

                                                 
  .סעיף פד שהתיר אם הכובע רךאורחות שבת פרק יג  ,שמירת שבת כהלכתה עמוד קעב   48
ואינו דומה לכוס של פרקים שדרכו לפרק ולהחזיר אלא כאן הדרך לתקוע ולהבריג בחוזק    49

את המטאטא למקל על מנת שלא יצא ולכן אין להחזירו ובפרט שיש כאן תיקון מנא 

 ובאחרונים ח סימן שיג סעיף ו"ע או"שושהמטאטא לא ראוי לשימוש ללא המקל עיין ב

 .שם
  .עמוד קב אורחות שבת עמוד רסא   50
בין שתקע במסמר בין שתקע , התוקע עץ בעץ' שולחן ערוך אורח חיים סימן שיג סעיף ט   51

ק טז וכן התוקע וכן המפרק עץ " סא"במ. הרי זה תולדת בונה, בעץ עצמו עד שנתאחד

   .ק נד בין בבנין ובין בכלי" סשםמשנה ברורה וכן בתקוע חייב 
אם נסתם ,  דנסתם הצינור דמעכב הילוך המיםןו סימן כט היכ" חי"מנחת "שוכתב ב   52

כ "משא, פ מדרבנן"או עכ' והפותח בשבת כעושה כלי בשבת מדאו, הוי ביטול כלי, בחוזק

  .ד"רנ' ד עמ" הליכות עולם ח.אין בפתיחה כעשיית כלי בשבת, אם לא נסתם בחוזק כל כך
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שלט

 אין לנקב או להרחיב פטמה של בקבוק --פטמה של בקבוק פטמה של בקבוק   )כג
 .53י ומכה בפטיששל תינוק בשבת משום תיקון כל

 מותר לפתחן בשבת --' ' או ריבה וכדאו ריבה וכד" " גרברגרבר""צנצנות של צנצנות של   )כד
 .54לכתחילה ואין כאן חשש של בונה כלי או מכה בפטיש

 מעיקר הדין אפשר להקל ולפתוח --פתיחת בקבוקים פתיחת בקבוקים   )כה
בקבוקי שתיה של יין או של שתיה קלה  בשבת וטוב 

  . 55להחמיר לפתוח  ביום שישי

תחילה ראוי לפתוח את  לכ--קופסאות סדרינים ושימורים קופסאות סדרינים ושימורים   )כו
הקופסאות לפני שבת אבל כשיש צורך לכך בשבת מותר  

 .56אפילו על ידי פותחן

 מותר לפתחו בשבת ולסגרו ואין כאן --שער המתקפל ונסגר שער המתקפל ונסגר   )כז
   .57משום חשש בונה וסותר

                                                 
  .ט"י סעיף ט"ס פרק שמירת שבת כהלכתה  53
  .ז" רמ’ג עמ"ע במנוחת אהבה ח"כ באחרונים ע"כ  54
פשוט הדבר שאיסור גמור הוא לפתוח בו כתב ת מנחת שלמה חלק א סימן צא "שוב   55

ת יחוה דעת "שווב, ת ציץ אליעזר חלק יד סימן מה"שואך חלקו עליו ב, לראשונה בשבת

ות טוב כי מהי, טוב להזהר ממדת חסידות לפתוח הבקבוק מערב שבת חלק ב סימן מב

מותר  .מותר לפותחו בשבת, אולם במקרה שלא הספיקו לפותחו מערב שבת. אל תקרי רע

  .תחילה בקבוק ייןלכלפתוח בשבת 
ף כשלוקח את המאכל זורק ככיון שאין הדרך להשתמש בכלים קנים של הסרדינים ותי   56

רת כ בהליכות עולם פרשת ויקהל אות ו ובספר שמי"את הקופסה ולכן אין כאן כלי כ

באר משה חלק ג סימן פט אות יח התיר לפתוח ת "שו ,הערה י ט"שבת כהלכתה פ

 . לא משתמשים בהם לאחר פתיחתןם אות איסקופ
כיון שהרי הוא מחיצה שמותר להקימה בשבת ואינה דומה למחיצה המתרת שאסור    57

 א סעיף שולחן ערוך אורח חיים סימן שטוכ ב"כש, להקימה ולכן מותר לפותחו ולסוגרו

לכן   וכאן אינה מתרת מאומהכ נעשית להתיר סוכה או להתיר טלטול"מחיצה אסורה אא

  .ש באחרונים"עי.מותרת
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שמ

 תקוע בשבת  אסור ל--  בעגלה או בחצרבעגלה או בחצרשמשיה שמשיה תקיעת תקיעת   )כח
שמשיה הנועדה להצל מפני החמה או הגשמים אפילו 

 .58יה פתוחה כבר לפני השבתשהשמש

 יש איסור לחזק ברגים רופפים או --חיזוק בורג חיזוק בורג הברגה או הברגה או   )כט
ואפילו וכן לחבר חלקים שהתפרקו  תקועים לשחרר ברגים

  .59בורג של משקפיים אסור לחזק או להחזירו

 אסור לתלות מודעה בלוח מודעות וכן לא --לוח מודעות לוח מודעות   )ל
 60להחזיר מודעה שנפלה

 או של כלים אסור לשמן צירים בדלת --''צירי דלת וכדצירי דלת וכדשימון שימון   )לא
  61משום מתקן כלי

מתחברת על ידי טבעות נדנדה ש -נדנדה או ערסל נדנדה או ערסל תליית תליית   )לב
לווים הקבועים במשקוף מותר להשחיל הטבעות למשקוף 
שהדרך לפרק ולהחזיר בימי השבוע וכן שאין מעשה של 

   .62תקיעה אלא השחלה בלבד

                                                 
ת "ע שו"כפי שיש איסור לקיחת מטריה בשבת כך יש איסור להניחה על גבי עגלת תינוק ע   58

 . חלק א סימן כו אות ו ושמירת שבת כהלכת סימן כד סעיף יגהתפילה למש
בין שתקע במסמר בין שתקע בעץ עצמו עד , התוקע עץ בעץ שיג סעיף ט סימן ע"שו   59

. ין בבנין ובין בכליועיין שם באחרונים שאיסור זה הוא ב. הרי זה תולדת בונה, שנתאחד

  .ריג' ג עמ"א ח"עיין במנוח
 .מהטעם שאסור לתקוע בעץ כמובא לעיל    60
  . אורחות שבת עמוד רעד  61
  . ע באורחות שבת עמוד רע"ה  אין כאן משום בונה עכיון שאין כאן מעשה תקיע  62



  שבת כהלכה  

  הקושר והמתיר  
שמא

  הקושר והמתיר הקושר והמתיר 

בכל שקית פיד צריך להקכדי שלא להכשל בקשירה אסורה 
לא קושרים קשר על קשר ואפילו קשר בודד בראש שאו חוט 

  .החוט או השקית לא לקשור

 כל קשר שצריך אומנות בשביל לקשור --קשר של אומן קשר של אומן   )א
  .  1אותו כגון קשר של תפילין אסור לקושרו או להתירו בשבת

 קשר  שעשוי להשאר ליותר מיום --קשר ליותר מיום אחד  קשר ליותר מיום אחד    )ב
עשרים וארבע שעות נחשב לקשר של קיימא לאחד כלומר 

  .2שאסור לקשור אותו

 קשר על קשר גם כן הגדרתו כקשר של אומן --שני קשרים שני קשרים   )ג
  .3ולכן אין לקשור או להתיר קשר על גבי קשר

  

                                                 
קשירה היא מאבות מלאכות וכן התרת הקשירה והיכן היו במשכן שכן צידי חלזון היו    1

דהרשתות שצדין בהן החלזון עשויין קשרים קשרים והן קשרים :] ד"ע[קושרין ומתירין 

ד מהתנאים או קשר ואם יש רק אח וגם הם מעשה אומן] ה קושרין"י ד"רש[של קיימא 

ערוך השולחן אורח ע ב"עוע "אומן או קשר של קיימא האיסור מדרבנן לפי שיטת השו

  .חיים סימן שיז
 ,א שכל קשר שאינו עשוי להתיר באותו יום עצמו"י ח סימן שיז"ע או"שוב א"כתב הרמ   2

 ויש מקילין לומר דעד שבעה ימים לא מקרי של) י"מ פ"כל בו והגה(מקרי של קיימא 

 .כ עשוי להתקיים לעולם או זמן ארוך"ק א ואינו חייב אא"מגן אברהם סועיין בקיימא 
ם אסור "ף ורמב"כיון דלרי ק יד"ס שםמשנה ברורה א וכן ב"ז ס"שי' סיב א"כ הרמ"כ   3

לכתחלה באומן אפילו כשמתיר בו ביום ואין אנו בקיאין מהו קשר של אומן ומסתברא 

טב הוי של אומן לכך אנו נזהרים בכל קשר שהוא של דכל קשר שקושרין אותו הדק הי

 .שני קשרים דשני קשרים הוי קשר אמיץ



  שבת כהלכה 

  הקושר והמתיר 

  
 

שמב

  דוגמאות הנפוצות בבית דוגמאות הנפוצות בבית 

שרו ו כשהקשר של הציצית נפרם אסור לק--קשר ציצית קשר ציצית   )ד
 . 4בשבת להדקו

אפילו קשר אחד בראש  אסור לקשור --קשר בראש חוט קשר בראש חוט   )ה
 . 5חוט או בראש שקית

 מותר לקשור את שרוכי הנעלים  בקשירה --שרוכי נעליים שרוכי נעליים   )ו
ועליה קשירת עניבה כשהדרך להתיר את קשרי  הנעל 

  .6במוצאי שבת

 נעלים שהדרך ללבשן --קשירת שרוכים ליותר מיום אחד קשירת שרוכים ליותר מיום אחד   )ז
ללא התרת הקשר אסור להתיר או לקשור את הקשר בשבת 

  . 7ע ימים נחשב לקשר של קיימאכיון שנשאר שבו

 כשאין  אפשרות להתיר שרוכים  --  שרוכים שהסתבכושרוכים שהסתבכו  )ח
  . 8מותר לנתקם בעזרת סכין על מנת לשחרר את הרגל

                                                 
גבי קשר האסור משום חשש  כיון שמהדק קשר שני על גבי קשר הראשון נחשב לקשר על   4

 .א ובאחרונים שם"א שיז ס"של קשר של קיימא כמובא ברמ
ק טו דאז מתהדק "מן שיז סמשנה ברורה סיכ "כש ויש בזה חשש של קשר של קיימא   5

  .שפיר ומקרי קשר של אומן
של קיימא כיון שעשוי להתירו בכל יום ולכן  כיון שאינו נחשב לקשר של אומן ואינו קשר   6

אם אין הדרך להתירו בכל יום אלא משאירו ליותר מכך נכנס לספק של קשר של קיימא 

 . את הקשר של איסור ועדיף תמיד במוצאי שבת להתירשולכן יש כאן חש
בהגדרת קשר של קיימא הובאו כמה שיטות בפוסקים יש אומרים שמעל יום אחד ויש    7

  .אומרים עד שבוע ולכן לכתחילה לא להכנס לספק אלא להתירו ביומו בלבד
שמותר לנתק קשר שהסתבך  א"כ הרמ"וכאין להקל בפני עמי הארץ שבית יוסף כתב ה   8

  .ובתנאי שלא יעשה זאת בפני עם הארץ



  שבת כהלכה 

  הקושר והמתיר 

  
 

שמג

 אסור לקשור שרוך בקצהו על מנת שלא --קשירת שרוך קשירת שרוך   )ט
  .9יצא מהנעל

 אסור לחבר שרוך שנקרע לשני חלקים משום --שרוך נקרע שרוך נקרע   )י
  .10ירו במוצאי שבתאיסור קושר ואפילו שמתכוון להת

  קשירה בבגדיםקשירה בבגדים

ואין ,  כשבלא כוונה נקשר קשר על גבי קשר--קשר מסובך קשר מסובך   )יא
  .11י מספרים או סכין"להתירו מותר לנתקו ע דרך

מותר לקשור מטפחת ראש בכל מיני   --מטפחת ראש מטפחת ראש   )יב
 .12קשרים זה על גבי זה  ובתנאי שמתירה הקשרים בשבת

י חספוס  שני חלקי בד הנדבקים זה לזה על יד--' ' בד סקוצבד סקוצ  )יג
 .13ובד גס  מותר להצמידם ולהפרידם בשבת

                                                 
מותר , נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או שנשמט רוב הרגל ח סימן שיז סעיף ב"ע או"שו   9

משנה ברורה א והובא גם ב"וכתב המ. ובלבד שלא יקשור, להחזיר הרצועות למקומם

 .שלא יעשה קשר בראשו שלא ישמט דהוי קשר של קיימא רושק יט פי"ס
,  צידי החוט או הבגד ביחד ועשה קשר אחד'סעיף א אם הניח ב כלל כוחיי אדם כן כתב ב   10

  .זה מיקרי קשר של קיימא, דזה יוכל להתקיים לעולם
 ורגיליםואם לא יכול להתיר הקשר , ל"רשכתב בשם הז "סימן שיבח "אליהו רבה או  11

ברורה סימן  משנהוכן ב,  שלא בפני עם הארץבצנעהלנתקו מותר  ,םיי בידולהתיר ביומ

 יישכיל עבד ת"בשו ע"וע, ח כתב להתיר"ל' ג ס"נה הליכות חת מש" ובשוג"ק כ"שיז ס

אם דרכו ו ,ח אם אדם רגיל לקשור ולהתיר את הסינר יהא מותר לנתק אותו בסכין"ח

  .עניבה ובלא כונה נקשר דינו כקשר שעשוי להתיר בכל יוםת "שולע
  .ד" קע'א עמ"כ ח"שש. א"ל' עמ' א חלק ג"מנוח, ט"סימן כ' ת תפילה למשה חלק א"שו  12
א "קמ' עמ' ובילקוט יוסף שבת ה, ח"ו סע"כ פט"כ שש"וכ ,כדין כפתור של חולצה  13

  .בהערה



  שבת כהלכה 

  הקושר והמתיר 

  
 

שמד

 מותר לקשרו סביב צווארם של קטנים --סינר של תינוק סינר של תינוק   )יד
ויש לעשות קשר , ןבשעה שהם אוכלים כדי לשמור על ניקיו

 .14ועניבה כקשירת שרוכי נעלים

 שצריך לקשרה ולענבה בשבת אין לעשותה בשבת --עניבה עניבה   )טו
או לקצרה לפי אלא אם מוכנה מבעוד יום מותר להאריכה 

  .15מדתו

  כשקשורים יחד ויש צורך להלבישם - גרביים או כפפותגרביים או כפפות  )טז
י סכין או מספריים אך לא יעשה כן "מותר לנתקם ע, לתינוק

  .16)אדם שלא יודע הלכות(בפני עם הארץ 

 יש אומרים שמותר ללפף בו שקית - ברזלברזל//חוט של פלסטיקחוט של פלסטיק  )יז
רים ויש אומ. בתנאי שדרכו להתירו ביומו' של ניילון וכד

 .17לאסור ולכן בשעת הצורך יש על מי לסמוך

                                                 
  .ו"כיון שעומד לקשור ולהתיר ביומו כמו שכתב במשנה ברורה סימן שט   14
  .ג"ג סי"ד ח"במנוחת אהבה פי   15
 כן ג מותר לנתקו אפילו בסכין אך לא יעשה"ז פס" קע’ועיין בשמירת שבת כהלכתה עמ   16

ז מרן התיר לחתוך בסכין קשרי חותלות אך אין להתיר בפני עם "ד ס"שי, בפני עם הארץ

   .שמט' אורחות שבת עמ. א"ז ס"א שי"הארץ רמ
ת דברי יציב "ובשו, ז" רכ’ב עמ"ת אור לציון ח"בשו ע"וע, ד"ד הי"ג פי"במנוחת אהבה ח   17

ה "ת משנה הלכות ח"שווב, א"ח אות קס"ט סימן ק"יביע אומר ח ת"בשו, ג"ב קנ"קנ

  .ז"ס



  שבת כהלכה 

  הקושר והמתיר 

  
 

שמה

 קשירה בחפצים שונים

אסור לקשור חוט  למפתח על מנת  --קשירת חוט למפתח קשירת חוט למפתח   )יח
שלא יאבד וכן אסור להתיר את הקשר אבל מותר לנתקו על 

  .18ידי סכין או מספריים

 אין לקשור שקית של פח אשפה בשני --קשירת שקיות קשירת שקיות   )יט
שני קשרים אלא רק קשרים או לקשור טיטול  בשקית ב

  .19בקשר אחד

 . לכתחילה יש להכין את הטיטולים לפני שבת--טיטולים טיטולים   )כ
להוציא המדבקה ולהחזירה ובדיעבד שלא הכינם מותר 

בתנאי כשרוצה להורידו  מפרידה , להשתמש בהם בשבת
את המדבקות וכשמוציאה הטיטול לא קורעת המדבקה אלא 

ח אסור ולאחר השימוש כשזורקת לפ. מפרידה לאט לאט
 .20להדביק הטיטול במדבקות אלא לגלגלו ללא הדבקה

                                                 
וכן יש איסור , כיון שיש בכך איסור של קשר של קיימא שהדרך לקשרו לימים רבים   18

  .אבל לנתק על ידי סכין מותר כנזכר לעיל, להתיר את הקשר
  ל"כיון שזהו קשר שאינו עומד להיפתח וגם חשש קשר של אומן כנ   19
שבת ובדיעבד מותר לפתוח ולהפריד כיון ד לכתחילה יפרידנה מלפני "ו סכ"יחוה דעת ח   20

ת ציץ "כ להתיר בשו"וכ, ד פרשת כי תשא אות ה"כ בהליכות עולם ח"שנועד להסרה וכ

ט "ח, א"ח ל"אבל במנחת יצחק ח. ב"ז סי"ג פט" ובמנוחת אהבה ח, ו"ז ס"אליעזר חט

ן א כתבו להחמיר ואין לפתוח המדבקה בשבת אלא יש להכי"ו ספ"א פט"כ ח"ובשש, א"מ

ע אין להדביק לאחר השימוש וכן אין להוריד הטיטול מבלי לפתוח "ולכו. מערב שבת

שמותר  הגייניותת "שוכיון שההדבקה נשארת לעולם וכן הדין בתחבו המדבקות

להשתמש בהן בשבת ולהזהר לא להדביקן לאחר השימוש בהדבקות שמתקיימות כדין 

  .הטיטול



  שבת כהלכה 

  הקושר והמתיר 

  
 

שמו

 כמוקצה שמלאכתו לאיסור  דינו  --) ) סלוטייפסלוטייפ((נייר הדבקה נייר הדבקה   )כא
והעושה כן מתחייבת משום , ואין לקרעו ולהדביקו בשבת

  .21תופר וקורע ומתקן מנא

,  מותר לחבר ולצרף שני בגדים זה לזה--סיכת ביטחון סיכת ביטחון   )כב
 כדי שלא תפתח ויש בסיכת בטחון וכן מותר לנעול הסיכה

  .22מתירים רק תחיבה אחת

 מותר לקשור וילון בסרט אבל אין ליקשור וילון --וילון וילון   )כג
על מנת שלא יתנודד ברוח ואם ) ללא סרט קשירה(בעצמו 

יש צורך אפשר לקושרו באופן כזה שיהיה קשר רופף מאוד 
  . 23שיהיה ניתן להתירו ביד אחת

 
  
 

                                                 
ה הרי זה תולדת "ביאור הלכה ד, לדת תופרז תו"ה ה"ד ביאור הלכה ד"מ סי"ע ש"שו  21

  .ט וכן באחרונים"ו ס"ג פט"מנוחת אהבה ח, ב"ב מ"תופר משנ
ו סז "ד ובמנוחת אהבה פט"ב ספ"ת אגרות משה ח"ושו, ג"ג סמ"ת ציץ אליעזר חי"בשו  22

. ע"ו ס"כ פט"ובשש, ה"ט ח"ב כ"ת אור לציון ח"כן בשוו, ט"רכ' ד עמ"ובהליכות עולם ח

ז כתב בשם קרבן נתנאל אותן אנשים "ק כ"מ ס"ב ש"ובמשנ, ר הדין מותרכתבו שמעיק

מ "וכן בכף החיים ש, שתוחבים הקריז עם הבגד במחט בשתי תפירות חייב אף בלי הקשר

  .ט כתבו גם כן להחמיר בשתי תחיבות"בן איש חי כי תשא ס, ט"ק נ"ס
 קשר של אומן אם כשקושרים קשר מהודק בראש חוט יש חשש של קשר של קיימא וכן   23

הוא מהודק חזק אבל כשאינו מהודק אין כאן חשש של קשר של אומן כיון שניתן להתירו 

בקלות והדרך להתירו יום יום ולכן אינו קשר של קיימא לכן אפשר להקל בכך בשעת 

  .הצורך



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים  
שמז

  השמעת קול השמעת קול 

עמונים בין הפועלים על ידי חשמל  אין לצלצל בפ--פעמונים פעמונים   )א
 .1ובין העשויים כמשחק לילדים

 פעמונים התלויים לפני הדלת יש --פעמונים תלויים בדלת פעמונים תלויים בדלת   )ב
להורידם לפני שבת ומכל מקום אם לא הורידם מותר לפתוח 

 .2את הדלת

 אסור להשמיע ניגון קצבי על ידי מחיאת --מחיאת כפיים מחיאת כפיים   )ג
ב היד או כדי להעיר כף אבל מותר לעשות כן בשינוי כגון בג
 . 3אדם ישן כשלא עושה זאת באופן קצבי

                                                 
כיון שמשמיעים נגינה הרי הם ככל כלי העשוי לניגון שאסור משום משמיע קול ואין    1

 .ךלהקל בכ
 א"ולהמ אסור ז"דלהט עינבל בה שיש שיודע דלת ו ק"ס שלח סימן ברורה משנהכתב ב   2

 א"ש בסימן שם א"הגר ומדברי קול להשמיע מכוין אין בשבת הדלת כשפותח דהרי שרי

 במה מ"נ אין קול להשמיע מיוחד דהעינבל דכיון ז"כהט כ"ג סובר דהוא מוכח ג"סכ סוף

 דהוא פרוכת גבי אלא לחוד זה מטעם להקל דאין מצדד ר"בא וגם לזה מכוין אינו שהוא

 בצמר שיפקקנו או הפתח ג"מע העינבל ש"מע שיסיר מהנכון בודאי כ"וע דמצוה מילתא

 האי כי וכל ש"מע הסירו ולא ששכח כגון [הדחק במקום אך קולו ישמע שלא במוכין או

. ל"עכ קול להשמיע ןמכוי שאינו כיון להקל ל"הנ הסברא על לסמוך דיכול נראה] גוונא

 .ובמנוחת אהבה חלק ג עמוד רסב .ע בברית עולם אות יח אור לציון חלק ב עמוד רסה"ע
 זהו ומטפחין ולשיר לשמחה מרקדין ולא מספקין ולא מטפחין לא:] ו"ל [בביצה תנן   3

 שהעשיות דכיון והטעם ברגלים וריקוד ירך על כף להכות זהו ומספקין כף אל כף להכות

 יתקן שמא ט"ויו בשבת שיר כלי על שגזרו שם ולכן שיר בכלי שמשוררים בעת הם האלו

 ולא, כף אל כף להכות מטפחין אין ג סעיף שלט סימן ח"או ע"שו וכן פסק השיר כלי

אבל לאחר יד מותר  .שיר כלי יתקן שמא גזירה, מרקדין ולא, ירך על כף להכות מספקין

 .עיף ז סשלט סימן חיים אורח השולחן ערוךוכן ב



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שמח

 אין לנגן מקצב באצבעות כדרך שעושים --אגודל עם האצבע אגודל עם האצבע   )ד
בניגון אבל כדי להעיר אדם ישן או לשחק עם תינוק אם לא 

 .4נעשה בדרך ניגון מותר

ם משום " אין לתופף על שולחנות וסכו--תיפוף בזמן שירה תיפוף בזמן שירה   )ה
 . 5גים להקל בזהשנחשב ככלי נגינה ויש נוה

 בשבת יש איסור לרקוד ורק  בשמחת תורה --ריקודים ריקודים   )ו
  .6מותר הריקוד לכבוד הספר תורה

 כשמשחקים להנאה ולא לשם הרווחת --  שש בששש בש//שחמטשחמט  )ז
ממון מותר לשחק שחמט או דמקה ואפילו שש בש ושאר 

זהר מאוד מביטול תורה שהוא הימשחקי שולחן אבל יש ל
  .7איסור חמור ביותר בפרט בשבת

                                                 
 על באמה שמכין אלו כגון בשם הבית יוסף ט ק"ס שם ברורה משנה שם וכתב בע"בשוכן    4

 לחבירו להקיץ כדי בחזקה זה עושה ואם עריבות תנועות בזה ועושין בנעימה האגודל

 . ויש מחמירים בזהשיר דרך דלאו דשרי א"ממ משמע משנתו
 .ם אסור בשבת"לי ואפילו על ידי סכוכל השמעת קול בשבת אסורה ולכן תיפוף על ידי כ   5

  .ד"סימן שלח ס י"א פרק כד סעיף יט ילקו"עיין במנוח
 לרקד מותר תורה שמחת שביום האי רבינו בשם) ב ענף(' ט בשורש ל"ז קולון י"מהר כתב   6

 אלא ביה דלית כיון התורה כבוד משום היתר בו דנהגו דתורה קילוסים שאומרים בשעה

  . שם באחרוניםכ"כו שלט סימן חיים אורח יוסף יתבוהובא ב שבות משום
 פ"אע, ך"טשי שקורין בעצמות לשחוק ומותרה "ס שלח סימן ח"או ע"שוב א"כתב הרמ   7

 אבל, )י"ב (בעלמא צחוק דרך בשוחק זה וכל לשיר מכוונין ואינו הואיל, קול שמשמיעים

  .כ באחרונים"וכ, אסור, להרויח כדי בשוחק



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שמט

 מותר לשרוק בפה אפילו בעזרת האצבעות אבל --שריקה שריקה   )ח
לא על ידי כלי משרוקית וראוי שלא לשרוק כלל אפילו לא 

  .8בימי החול

 מותר לילדים להכנס לשחק בתוך --ילדים באמבטיה ילדים באמבטיה   )ט
אמבטיה עם מים קרים אבל בבריכה בחצר שיש בה חשש 

 . 9השקיה יש להחמיר לאסור

אפילו שהיתה כבר  אין לנפח בריכה --ניפוח בריכה ניפוח בריכה   )י
מנופחת לפני שבת אבל אם יצא ממנה מעט אויר מותר 

 .10לנפח מעט

 לצורך השבת אפשר  להכין משקה - הכנת סודה בשבתהכנת סודה בשבת  )יא
סודה במתקן המיוחד לכך וכן מותר להחליף בלוני גז 

  .11)כשאינו פועל על חשמל(במכשיר 

                                                 
 לחבריהם שקורין אלו בשם הגהות אלפסי שלח סימן ח"או ע"שוב א"כתב הרמ   8

 היינו ג ק"ס ברורה משנהוכתב שם ב בשבת לעשותו מותר, צפור כמו בפיהם ומצפצפים

 .בפה דעביד היכי בזה גזרו דלא שרי שיר כעין הקול מנעים אם אפילו
 בשבת פ שלאמבטיה מותר להכנס כדין רחיצה במים קרים מכל מקום כניסה לבריכה"אע   9

ולכן עדיף להכנס ללא , אחד איסור סחיטה ומלבן של הבגד ים יש לדון בכמה איסורים

וכן אין כאן איסור התעמלות או שחיה , ואין איסור רחיצה במים קרים בשבת, בגד ים

ולכן אין להחמיר ואמנם היה מקום לכתוב שאפילו בבריכה ביתית קטנה העשויה 

כיון שלא נועדה לשם שחיה , להכנס לשם משחק מפלאסטיק יהיה מותר לילדים קטנים

ג יוסף קדיש ברארנדספאר "עיין בספר אורה ושמחה לרה. כשאין חשש של השקאה

שסו כתב כדברנו לחלק בבריכה שעשויה לשם משחק בבית לבין בריכה שעשויה ' שבעמ

 .לשם שחיה
וח מזרון אויר כדין ניפ אפילו במשאבה מכאנית שאינה פועלת על ידי חשמל או סוללות   10

שמותר לנפחו אם היה מנופח לפני שבת וכן כדור שהיה מנופח לפני שבת שהתירו 

א להתיר לנפח "כמובא באורחות שבת עמוד רצא ומכל מקום א הפוסקים לנפחו בשבת

 .שעושה מחדש בריכה והוי כמתקן מנאאת כל הבריכה שיש בכך זילותא דשבת 
  סימן לב ח"ד או"ובח). ס יז"ח ר"וחא(ג "ת יביע אומר ח"בשוכן הוכיח    11



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנ

   בשבת  בשבת  צמחים צמחים

תר יפס בשוגג מו אסור לטפס על עץ ואם ט--טיפוס על עץ טיפוס על עץ   )א
 במזיד אסור לו לרדת עד מוצאי לרדת אבל אם טיפס

  .12שבת

  אסור להשקות עציצים ופרחים--השקיית גינה או עציצים השקיית גינה או עציצים   )ב
 אסור משום משקה ' לדשא וכדואפילו לשפוך מים מחלון

  .13אפילו שאין מתכוונים להשקות

 מעיקר הדין אפשר לכוון שעון שבת --  בשעון שבתבשעון שבתממטרות ממטרות   )ג
ראוי לכתוב בשלט שפועל שיפעיל את הממטרות בשבת ו

    .14שעון שבתעל ידי 

מותר לפתוח ממטרות לפני כניסת  --  ממטרות ביום שישיממטרות ביום שישי  )ד
שבת כדי שישקו בשבת ומותר בשבת לסגור את הממטרות 

ולכתחילה יסגור את הברז הראשי של כל טפטפות האו 
 . 15הממטרות ואם אינו יכול יסגור את הברזים באופן הרגיל

                                                 
 ואין בו נתלים ואין, יבש בין לח בין, באילן עולים אין א סעיף שלו סימן ח"או ע"שוכ "כ   12

 מותר בשוגג, בשבת באילן עלה. ויתלוש יעלה שמא גזרה, כלל לקרקע במחובר משתמשין

 ויש. משחשכה לירד מותר גווני בכל, יום מבעוד עלה ואם. לירד אסור, במזיד, לירד

 יום מבעוד לירד דעתו היה לא אם אבל, יום מבעוד לירד דעתו כשהיה מילי דהני אומרים

 . ובאחרונים שם.באיסור שם לישב דעתו שהיה כיון, משחשכה ירד לא
ק כו המשקה את הזרעים חייב משום זורע "משנה ברורה ססעיף ג ובסימן שלו ע "שו   13

 .י הלחלוח"פיא הקרקע עדמועיל להצמיח וגם משום חורש שמר
 .'כיון שהתחילו לפני שבת אין בכך איסור כמו הדין במכונות כביסה וכד   14
אין איסור לסגור ברז בשבת אפילו שמונע ממנו להשקות ולכתחילה יסגור את הברז בבת    15

ע במנוחת אהבה "כ בשמירת שבת כהלכתה פרק כו הערה כח בשם החזון איש ע"אחת כ

 .חלק ב עמוד צג



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנא

או לשטוף מותר ליטול ידיים   --   לגינה לגינהשמחובר לו צינורשמחובר לו צינורכיור כיור   )ה
ממנו דרך הצינור ניקוז  שהמים זורמים ובכיור אפילכלים 

   .16לגינה ומשקים בשבת

פרי למקום שיכולים אסור לזרוק גרעין של  --השלכת זרעים השלכת זרעים   )ו
  .17 לזרוע אפילו שאינו מתכויןצמוחל

 אסור ליטול עציץ מעל גבי הקרקע ולהניחו --עציץ  עציץ  הרמת הרמת   )ז
 על אדן החלון וכן להיפך אין להוריד עציץ על שולחן או

   .18'מאדן החלון לרצפה וכד

כגון  אסור בשבת להכניס גרעינים למים  --  גרעינים במיםגרעינים במים  )ח
או גרעיני שעועית על צמר גפן אפיל כוס מים בגרעין אבוקדו 

שאינם משרישים מיד ואם הכניסו אסור להוציאם ביד אלא 
   .19לשפוך את המים יחד עם הגרעינים

                                                 
 . י חלק ד ה עמוד מא עיין שם טעמיהם"כ במנוחת אהבה חלק ב עמוד צב וכן בילקו"כ   16
יש ליזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת  שולחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף ד   17

 .כ באחרונים"וכשסופן להצמיח , גשמים
זהר מליטלו מעל יש לי, עציץ אפילו אינו נקוב  סעיף ח שולחן ערוך אורח חיים סימן שלו    18

משנה וכתב ב. בין שהוא של עץ בין של חרס, או איפכא,  גבי קרקע ולהניחו על גבי יתדות

ש אם "יש חשש תלישה מדרבנן מפני שמפסיק יניקתו מעט וכשק מג "ברורה סימן שלו ס

משום מוקצה וכן כשהעציץ דצריך ליזהר בזה וכתב באור לציון חלק ב העציץ הוא נקוב 

  .י שבת ה עמוד כב"ע בילקו"ע. קוצרמנוקב משום 
אסור להכניס גרעינים במים משום איסור זורע ואסור להוציאם משום איסור מוקצה    19

ע "ע. אבל אפשר לשפוך את כל המים לכיור יחד עם הגרעינים וכך לא תהיה זריעה

 . בשמירת שבת כהלכתה פרק כו הלכה ד ובהערה ט



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנב

  אסור להחזיר או להניח שושנים או --חים סגורים במים חים סגורים במים פרפר  )ט
שאר פרחים סגורים למים  אבל אם הם פתוחים ואין יפתחו 

  .20יותר אפשר להקל

 אפילו  אסור לקטוף פרחים בשבת -- מעציץ מעציץ פרחים פרחיםקטיפתקטיפת  )י
 . 21עליםמהם וכן לא  להסיר מעציצים 

כדי ליצור זר אפילו לשזור עלים זה בזה אסור  --זר זר שזירת שזירת   )יא
   .22ושים כבר מלפני שבתשתל

 אסור לאכול פירות --וכן ירקות שנשרו וכן ירקות שנשרו פירות שנפלו מהעץ פירות שנפלו מהעץ   )יב
 . ואפילו שיש ספק אם נשרו בשבת,או ירקות שנשרו בשבת

אבל פירות או ירקות שבוודאי נשרו לפני שבת מותר לאכול 
  . 23מהם בשבת אחד אחד ואסור לאספן משום מעמר

  

                                                 
נג עצי בשמים וענפי הדסים מותר ליתנם בשבת אף ת יחווה דעת חלק ב סימן "שוכתב ב   20

ולתת בתוכו , וגם מותר לתת מים לתוך האגרטל, לכתחילה לתוך האגרטל שיש בו מים

אבל פרחים . ומכל שכן שמותר להוסיף מים בשבת בתוך האגרטל. את ההדסים והבשמים

 בשבת אין ראוי ליתנם לכתחילה, ושושנים שניצניהם סגורים ועלולים להפתח במים

אבל אם , אין להחזירם לתוכו, וגם אם הסירם כדי להריח בהם, לאגרטל שיש בו מים

והמחמיר בשושנים . מותר ליתנם בשבת לאגרטל שיש בו מים, השושנים והפרחים נפתחו

  . תבוא עליו ברכה, גם באופן שנפתחו
 .  נקוב אסור לתלוש אפילו מעציץ שאינו שולחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף ז   21
  . ת אגרות משה חלק ד סימן עד"משום מתקן מנא ומכה בפטיש עיין בשו   22
אסורים בו ,  פירות שנשרו מן האילן בשבת סעיף ג שולחן ערוך אורח חיים סימן שכב    23

ה זרעים וירקות "ק ו  וה" סשם משנה ברורה וכתב שם ב. ביום ולערב מותרים מיד

ודע דאפילו אם יודע שנשרו . לטלן שמא נשרו היוםהנמצאים בגינות אסור לאכלן ואף לט

 משום שאם יאסוף הרבה אסור משום ש אינו מותר רק ללקט אחד אחד ולאכלו "בע

כ "ק ה ואפילו אם ספק שמא נשרו בשבת ג"משנה ברורה סע שם ב" וע.מעמר בשבת

  . אסור



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנג

  

  סיפרה אשה

לכן לא ולשמור שבת זה נראה לי מוגזם כשבעלי החליט לחזור בתשובה 

   .  והוא שיעשה מה שהוא רוצה, החלטתי שאני ממשיכה בשלי,הסכמתי

שבת אחר הצהריים רציתי לחזור יום   ב.עד אותה שבת  שהתארחנו בבית מלון

אותי זה לא ,  כיון שהוא לא רוצה לחלל את השבתהביתה והוא לא הסכים

  .  וזהוחנו נוסעים הביתה  בשבתהחלטתי שאנעניין בכלל אמרתי לו ש

  אני ,הוא ביקש שנשמור שבת לפחות עוד  שלוש שעות עד שתצא השבת

,  לל שבת בשביליופשוט הכרחתי אותו שיחהתעקשתי  שיקח אותי הביתה  

  ...נאלץ לנהוג  בשבתהוא וכך 

 סטתה , משאית שנסעה בכיוון הנגדי,באמצע הדרך כשנסענו בכביש מהיר

ואני מעוצמת ההתנגשות כל הרכב התרסק ,  בנו חזיתיתמהדרך והתנגשה

הבין איך אף אחד לא , מרבה הנס  הוא יצא בלי פגעלאבל , נפצעתי קשה מאוד

הוא ניצל מהתאונה בדרך ,  אפילו סריטה לא קיבלו, בעלי שהיה הנהג  לא נפגע

לעומתו אני התאשפזתי . שזה בזכות זה שהוא רצה לשמור שבתידעתי , פלא

    , והרופאים הסתפקו אם אחזור ללכת בכוחות עצמי בבית חוליםזמן רב

 בגלל שהחטאתי ה רק בכיתי המון וידעתי כל הזמן  שאני אשמה וכל זה קר

ואותו יום שקיבלתי על עצמי , את בעלי ובליבי קיבלתי על עצמי לשמור שבת

    .'מצבי החל להשתפר עד היום ברוך ה,  שמירת שבת

  .לחלוטין  ואני מרגישה כיצד השבת שומרת עלי וכיום אני שומרת שבת 

  

  

  

  



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנד

המחוברים לקרקע פרחים ושושנים  --  עצים וצמחיםעצים וצמחיםהרחת הרחת   )יג
 מותר להריחם אבל פירות המחוברים נוגע בהםאפילו כש

  .24לעץ אסור להריח

לאותם  תקיעת פרחים בספוג קשיח מותרת --ספוג קשיח ספוג קשיח   )יד
או  חורים שבהם הוכנסו לפני שבת אבל ליצור חורים חדשים

 .25אסורלהרחיב את החורים הקיימים 

וכן לא לחפור בידיים  אסור לעדר בגינה --לעדר בגינה לעדר בגינה   )טו
  .26אפילו שכל כוונתו רק להסיר את האבנים

שבת על ערסל או נדנדה אסור ל --ערסל התלוי בעץ ערסל התלוי בעץ   )טז
מותר הם תלויים על מסמר או ואו שתלויים בעץ אבל אם 
 .27להתנדנד עליהם בשבת

 להשען על עץ בשבת כשגורם לו לזוז  אסור--עץ עץ להשען על להשען על   )יז
מעט אבל גזע עץ שהוא עבה וחזק שאינו מתנודד כלל 

 . 28שנשענים עליו מותר להשען עליו

                                                 
אבל אתרוג   מותר להריח בו, הדס מחובר שולחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף י   24

כ "כ. אסור להריח בו במחובר שמא יקוץ אותו לאכלו, ותפוח וכל דבר הראוי לאכילה

שמותר לאחוז ההדס בידו בשעה שמברך  ת יביע אומר חלק ה  אורח חיים סימן כו "שוב

  .קיב' ב עמ"א ח"ובמנוח. עליו להריח בו
 . ע"אסור לתקוע בעץ וכן בספוג כמו שכתב בשו   25
 .משום חורש   26
אסור  סעיף יגאסור להשתמש באילנות בשבת אבל בצדדי אילן מותר כמובא בסימן שלו     27

לפיכך אסור לסמוך הסולם לצדי האילן . אבל בצדי צדדין מותר, להשתמש בצדדי האילן

אבל אם יש יתד תקועה בצדי האילן מותר לסמוך סולם , דכי סליק ביה משתמש בצדדין

היתד , ואם נעץ בו יתד ותולה בו כלכלה.  צדי צדדיןוסולם, דהוה לה יתד צדדין, עליו

 .נקרא צדדין והכלכלה כצדי צדדין
 .כיון שאסור להשתמש בעץ וכן לא לטפס עליו עיין בכף החיים שם סעיף ג   28



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנה

  מותר ללכת על הדשא אפילו בלי נעליים --ללכת על דשא ללכת על דשא   )יח
  . 29ויזהר שלא ירוץ באופן כזה שיתלוש עשבים

לפרוס  לשבת על דשא וכן אפשר  מותר --לשבת על הדשא לשבת על הדשא   )יט
 . 30 עשביםבזהירות שלא יתלשושמיכה 

 אסור לשבת על גזע של עץ שיונק מהקרקע  --לשבת על גזע לשבת על גזע   )כ
אפילו שמיועד לישיבה  אבל אם הוא אינו יונק ממקרקע 

 .31מותר

 אסור לעשר בשבת --מעשר פירות וירקות והפרשת חלה מעשר פירות וירקות והפרשת חלה   )כא
וכן אסור להפריש חלה ואם נזכרו לפני כניסת שבת שעדיין 

כל "נוסח המעשרות בלשון עתיד לא עישרו יכולים לומר את 
מה שאני עתיד להפריש בשבת כדי לתקן את הפירות יהיו 

 ואם "תרומות ומעשרות ויחול פדיון מעשר שני כפי הדין
רוצה להפריש חלה יאמר ומה שאני עתיד להפריש חלה 

  . 32יהיה חלה כדין

  

                                                 
משנה ברורה ומשמע בגמרא שאפילו  וכתב בשולחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיף ג    29

ף שהעשבים רגילים להיות נדבקין בקשרי  והוא הולך יחיםאם העשבים הם ארוכ

כ אין "ה מותר דלאו פסיק רישיה הוא שיתלש ולכן אפילו אם יתלש ג"אצבעותיו אפ

מ אם לאחר הליכתו מצא שנדבקו עשבים ברגליו "ומ. איסור עליו שהוא אינו מכוין לזה

 בין אצבעותיו או על מנעליו יזהר שלא יסלקם בידיו דאסורים בטלטול משום מוקצה

 .ש היו מחוברים"דביה
 .מהטעמים דלעיל   30
 .אור לציון חלק ב פרק מט סעיף כט   31
 בשבת .לא מפרישין תרומות ומעשרותסעיף ד ש שולחן ערוך אורח חיים סימן שלטכתב ב   32

 א"רעדדמי למתקן ואם הפריש דינו כמבשל בשבת שם כתב ק ז "מגן אברהם סוה

ובמנוחת אהבה חלק ג , ז"סי ין בברית עולםעי ב"בחידושים על המשניות דמאי פרק ז מ

 .אות ד ת תפילה למשה חלק א סימן יט"ע בשו"ע. עמוד רעו



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנו

  עירובין עירובין 

, הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים אסורה מדאורייתא  )א
בת חייב כדין אדם המבעיר אש רשות לרשות בשוהמוציא מ

 ולא להוציא מרשות היחיד לרשות להזהרלכן יש  ,בשבת
  .הרבים בשבת כלל

אם אפשר לסמוך על העירוב של , יש מחלוקת בין הפוסקים  )ב
ולכן הנוהגים בשיטת ). חוטים סביב העיר(צורת הפתח 

דין רשות הרבים ורק כרמלית יכולים כיום הפוסקים שאין 
אך הנוהגים בשיטת . וך על העירוב הקיים בעריםלסמ

הפוסקים שיש רשות הרבים מדאורייתא אין להם לסמוך על 
העירוב הרגיל שבערים אלא צריכים גם שיהא מוקף חומה 

  .33ובדלתות הננעלות או הראויות להנעל

 בערים המוקפות --טלטול על ידי קטן במקום שיש עירוב טלטול על ידי קטן במקום שיש עירוב   )ג
 מחמיר מלטלטל אפשר פ שגדול "פתח אעעירוב של צורת ה
  .34'ג ויום א"י קטן פחות מגיל י"להקל ולהוציא ע

                                                 
תנאי זה של ששים רבוא הבוקעים . 'ד הלכות שבת הלכה א"ם פי"ז רמב"ע שמה ס"שו   33

א שמה "שכל הרשויות שלנו יש להם דין כרמלית והרמ, ג"ו ס"ש שמ"י והרא"כתבו רש

ף "א רי"א רשב"ן המאירי רטב"ן הר"והרמב. רו שישים רבוא כל יוםשצריך שיעב' ק ו"ס

ד "שס 'בסי ע"וע, ע"ם לא הזכירו תנאי זה של ששים רבוא וכן נראה שדעת השו"רמב

  .'ק ח"ב ס"ומשנ, ה והוא שנעולות בלילה"ל ד"ב ועיין בבאה"ס
ויב מדרבנן ר בזמננו לכן הוי ספק והוא מח"כיון שיש מחלוקת בין הפוסקים אם יש רה   34

כ הערה "א פ"כ במנוחת אהבה ח"ב לחנכו מדרבנן לכן ספק דרבנן לקולא כיוכן אביו מחוי

וכן פסק בהליכות עולם  ,ז"ס מ"ח ס"ד או"ת יביע אומר ח"והביא ראיה לדבריו שו, 15

  .כ"ז ס" כצ’ד עמ"ח



  שבת כהלכה  

  ענינים שונים 

  
 

שנז

 כשאין עירוב כלל אין לומר לקטן --טלטול ברשות הרבים טלטול ברשות הרבים   )ד
 .35לטלטל בשביל גדול

 אין להרים ילד ברשות הרבים ולהוליכו וכן --הרמת תינוק הרמת תינוק   )ה
וקטן הנמצא . אין להוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים

ובוכה מאוד אפשר ) צורת הפתח(ברשות הרבים ויש עירוב 
אבל כשאין עירוב והילד נמצא . להקל ולהרימו לביתו

 .36ברשות הרבים או בכרמלית אין להרימו משום טלטול

 במקומות שאין עירוב אין לטלטל ברשות --עגלת תינוק עגלת תינוק   )ו
הרבים עגלה של תינוק ויש מחמירים ולא מטלטלים אפילו 

 .37במקומות שיש עירוב של צורת הפתח

 ת צריך להתכונן לשב
 לחלק את הזמן 
 לשינה ולאכילה 

 ללימוד עם הילדים 
 וזמן לתת להם להבין 

  שזה היום הכי מיוחד בשבוע
  
 

                                                 
ה שהרי הוא עושה מלאכה לגדול ואסור להינות ממנ, ד"ח סנ"שמירת שבת כהלכתה פי   35

  .א"ח ס"א שי"ג ס"שמ
ר ובלבד שלא תגררהו כיון שזהו איסור "האשה מדדה את בנה אפילו ברה, א"ח סמ"ש   36

ג שמירת "ק קנ"ב ס"משנ, דרבנן שהחי נושא את עצמו התירו לה לדדות אבל אין להרימו

א "ובילקוט יוסף ש, א"ח צ"ד או"ת אגרות משה ח"שו. 'כ' ז ס"א פי"שבת כהלכתה ח

  .ב"הערה ס
ת אגרות משה חלק "שוב שם וכן ב" ובמשנשולחן ערוך אורח חיים סימן שח סעיף מא  37

  .ה ובדבר להוליך"ד ב סימן לג ד"יו


