
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 . שכיחי רבים .ו. חשדא בזמן הזה .ה .איסור שהייה ד.. צורה שאינה שלמה ג.. דמות צורה חמה ולבנה ב.. לאו דלא תעשון א.
 .גרמא )צילום אוטומטי( .יא .כתב שאינו מתקיים .י. אינה בולטת ואינה שוקעת )ציור( .ט. צורה בולטת או שוקעת .ח. של פרקים .ז

 לא תעשוןלאו דא. 
 "אותילא תעשון " פ"כ פס' כ()שמות  "לא תעשון אתי אלוקי כסף וכו' לא תעשו לכם" )כד.( ר"הו)מב:(  ע"זש"ס ב דרשו חז"ל

להדדי וחיות שרפים ומלאכים כדמות שמתראין דהיינו ארבעת פנים  )במדור העליון(השרויות אתי כדמות אל תעשו  כלומר
 כגון (במדור התחתון) כדמות שמשיי" אתי"לא תעשון . ועוד דרשו לפני אדם במראה הנבואה דהיינו אדם שיש לו כנפים

  .אכסדרה תבנית אולםכו'  ,היכללא יעשה אדם בית תבנית שעוד מדרשה זו שלמדו  ועיי"ש .דמות חמה ולבנה
ואע''פ שלא  כדו',מתכות ו, אבנים, ו מעשות צורות בעלי חיים מעציםהזהירנביאר שש)ל"ת ד(  בספר המצות רמב"םב ויעויין

וביד  .חותושיחשבו כי לצורות כ הטועיםיעשו להעבד, וזה הרחקה מעשות הצורות כלל כדי שלא יחשוב בהם מה שיחשבו 
 .(וסע' ח סי' קמא סע' דיו"ד ) הטשו"עוכן פסקו  "ז.שלא יטעו בהן הטועים וידמו שהם לע 'כתג ה"י( ")ע"ז פהחזקה 

המצויות בזמננו. ומה  תכוכבים ע"י מצלמות דיגיטליוו שמשצורת לבנה,  ויש לדון בשאלה מצויה מאוד, האם מותר לצלם
 דדלמא יש להמנע משום לאו דלא תעשון.הדין לענין הדלקת מכשירים שבמסך שלהם מופיע תמונות של צורות הנ"ל, 

 דמות צורה חמה ולבנהב. 
)ח"ב פ"ג  ביד הקטנה. ועי' חמה ולבנה כפשוטן אסור לעשותכגון ת וכתבו דגם צורד (חס"ק שם )ש"ך וב ג(ס"ק ישם ) ט"זב ויעויין

מי שרואה צורה זו אומר שזאת היא צורת חמה והיינו צורת עיגול וקצת  כלכשמצייר הצורה באופן ד דוקא סורשא ל"ת יח(
אם מצייר נקודה עגולה וחידודין סביב לה אסור,  דדוקאם לבנה וכוכביבצורת  וכן הדין ,צורה בתוכה וחידודין סביב לה

 . )קובץ צהר ח"י עמ' תקכא( הגרנ"ק שליט"אדעת כן ו )ח"ה סי' ט אות ו(. באג"מוכן פסק ע"כ. 
 צורה שאינה שלמהג. 

ליכא ו ,אבל צורת הראש בלא גוף שלם מותר ,צורת אדם ודרקון דוקא בגולם שלם דאסרינן האד )ע"ז פ"ג סי' ה( הרא"ש 'כתו
 דה"ה )סי' עז( מהר"ם אלשיךה ודעת .ז(ע' ס) "עושוב )ע"ז סי' תתלט( במרדכי, (ד"ה שאני ע"ז מג:) בתוס'וכן מבואר  .חשדאאף משום 

 )ס"ק לח(.בדרכ"ת  דבריהם הובאו, בא()פר'  בלוין חן. וכן נקט שרי חסריםאם כהירח דמות שמשי שבמרום ב
לנו בזה  יםנראשהם כיון  )סוף מצוה לב( המנ"חוכ"כ להחמיר בזה,  וכד: על תוס' ד"ה לא תעשון( ,)ר"ה כד. ד"ה במשנה הפנ"ידעת  אולם

 מקור מיםבכן פסק ו ,(חולק אף בצורת אדםשחמה )ועיי"ש צורת חצי לאסור אף ב )ח"ב יו"ד סי' לה( המהרי"ט וכן דעת .האופן
להקל  ח"ז סי' קלד אות ז() השבט הלויודעת  .(ד"ה הנה )ח"י סי' עב "ימנחהוכן פסק  .)כלל פה אות ה( "אחכהמוכן משמע . )שם( חיים

אלא כפי עמידתה נגד השמש דלעולם שלימה היא  ,אעפ"י שגם חצי לבנה אינה במציאות חצי לבנהבצורת שמש חסרה ד
ומה שנכנסה בחלקה תחת האופק אינה סיבה לאסור גם חצי  ,"מ כן מסתבר שסו"ס חמה נראה לעולם שלימהמ ,כידוע

כן שו"מ שו ,צי שמשצורת חאף בדמבואר להחמיר  הפוסקים הנ"למוצ"ע  (.שם) שליט"אוהגרנ"ק וכן דעת  ., ע"כצורת חמה
 .בכה"גאף  אסורל פ"י אות כב(יו"ד )אשרי האיש  הגריש"א זצ"לדעת 
 שהייהאיסור ד. 

משום חשדא. וכן  שהייהסור יאשאין משום איסור עשייה מ"מ יש  באופןדפעמים אף  )מג:( ע"זבו (שם) ר"הבמבואר והנה 
שלא חששו לחשדא אלא בצורות שהיה מנהג הגוים לעבדן אבל ( . ברי"ףיטע"ז ) הר"ןכתב מ"מ ו. )יו"ד סי' קמא(טשו"ע ה פסקו

וכן  ,כל שלא נודע ולא נשמע שיהיו נעבדות כלל אף בעשייהמותרין דשאים( ואילנות בהמות שאין המנהג לעבדן )כגון  אלו
שיסברו  חיי' שכת' דבחשדא )שם אות כה( בפרישהועי' ] )שם סע' ו(. השו"ע . וכן פסקפ"ג הי"א()ע"ז  הרמב"םוכ"כ  ., ע"כהמנהג

כת' שדברים יט וכא(  יות)שם אות ובביאור הגר"א. יחשדוהו שעובד להםנקט שחיי' ש )ס"ק ט( והט"ז, ע"כ. שהוא עשאם או עבדם
במקור . וע' המותרים בעשייה החשד הוא משום שחושדים שעבדם. והאלו שאסורים בעשיה החשד הוא מחמת איסור עשייה

משמשי שבאליבא דהטור שכת'  )שם אות כה(בפרישה  עוד ועי'אלא משום חשדא דע"ז.  'לא חיידתוס'  ע"פ (שם) מים חיים
)מצוה לט אותיות ב  מנ"חוה .שלא ס"ל הכימוכח  והרא"ש 'מהתוסאלא שאפי' ליכא חשדא  איכא איסור שהייה מה"ת מרום

 . . ואכמ"ל[ונו"כ )סע' ד(שו"ע ב מבוארוכן  .להקלדעת רוב הראשונים כת' ד וטו(
 בזמן הזה חשדא. ה

 כתב והנה אם יש לחוש לאיסור שהייה.  לחוד, השמש והירחצורת כגון  ,לעבדןהעכו"ם דרך לענין צורות שאין ויש לדון 
אף אסורים  אם הכלים מכובדים ,וצא כלים ועליהם צורות חמה או לבנהדהמ )מב:( ע"פ המשנה בע"ז סע' ג(שם ) השו"ע
ע"ז  פה"מ) רמב"םה ע"פ )שם( הרמ"אופירש . ואם הם מבוזים, מותרים שלא נעשו אלא לנוי "ז,שוודאי נעשו לשם עבהנאה 

לשם חמה ולבנה, כמו שעושים בעלי הטלסמאות צורות לכוכבים, כגון צורות  ותדהיינו צורות הנעש (הובא בדרכ"מ אות א פ"ג מ"ג
 )ס"ק ח( ך"הש וביאר , ע"כ.בלבנה יש להם צורה מיוחדת כיוצ"בו ,המתייחסות לשמש מציירים מלך מעוטר יושב על עגלה

 לענין איסור עשייה מודה הרמ"א, אבל להדאין לחוש שמא עבדו בהנאה  מותרת לבדהשנמצאה ורת לבנה דכוונת הרמ"א דצ
, צורך הוא משהה אותם וכן להשהותם בידו איכא חשדא דלאיזה ,אף בלא מלך מעוטר וכדו'עיגול צורת לעשות אף אסור ד

 .ומבואר דאיכא משום חשדא אף בדברים שאין הדרך לעבדם .)סי' קכט( החת"סוכן נקט  ע"כ.
 ,לבו ספק דלשם ע"ז משהה אותםב נכנסאלקטרוניים לנוי וכדו' והרואה אותם לא על דף ועל מסכים ובזה"ז שמצוי תמונות 

דבכה"ג ליכא  ךחולק על הש"ש ס"ק יג() ט"זל בלא"ה מצינומשהה אותם". וצ"ע. ו ךאפשר דליכא האי סברא "דלאיזה צור
היכא שיכולין  תירמו הש"ךלא כהוכיח ד)שם(  מקור מים חייםב שו"ר ., עיי"ש(ו)כלל פה אות  "אחכב. וכן מבואר ייההשאיסור 

 .ע"כ דכיון שאינו לנוי למה מחזיקו,לחשדא חיי' אין שייך לומר דלנוי מחזיקו בביתו שאבל בדבר  ,לתלות שמחזיק בידו לנוי
 )שם(. הגריש"א זצ"לוכן דעת  ולפי"ז אין לחוש לחשדא בנ"ד. .)ס"ק יח( הדרכ"תוהביאו 

 שכיחי רבים. ו
ובכותל בעלייתו  בטבלא "גדמות צורות לבנה היו לו לר (כד:-)כד. בר"התנן בנ"ד, ד חשדאללחוש  דאפשר שאין םונראה עוד טע

ומי שרי והכתיב לא תעשון אתי לא תעשון כדמות  בגמ'שבהן מראה את ההדיוטות ואומר הכזה ראית או כזה. ואמרו 
היינו דשכיחי רבים גביה  וכת' )ני"ז ח"ה קנח ע"ד(ו י"רה וכן נקט ., ע"כשאני ר"ג דנשיא הוא שכיחי רבים גביה ,שמשיי וכו'

)סע' ד(  והרמ"א. לדבריו ראיה ועיי"ש שהביא ,)שם( בבדק הבית הב"יוהביאו שני אנשים הנכנסים לבית שיש שם צורה.  אפי'

 .)או"ח סי' ס( חת"סה וכן הביא ,ש מתירין בשל רבים, דליכא חשדאידכת' 
כי בד"כ נכנסים שם  ,משום חשדא איןאו בשאר מקומות גלויים  בקירות הבית תוליםו ו(צולמכבר ש) ותולפי"ז י"ל דתמונ

מקומות דשכיחי ל מכשירים אלו אם הדרך לקחת ,מכשיר אלקטרוני מסךעל  המופיעות וכן תמונותנים וכדו'. אורחים ושכ
 )או"ח סי' יג ד"ה ואני(. בכנסת יחזקאל ועי' ליכא חשדא. כיון שרבים שכיחי שם, עבודה וכדו', מקומות בהמ"דרבים כגון 

השמיט  שהרמ"א. ואע"פ (שם) הב"י והביאו. שדא מכוער הואסקים דאע"ג דברבים ליכא חובשם הפכת' )שם(  שהרי"ואלא 
שם ) הכנסת יחזקאלש אלא .)ס"ק ח( בפת"ש ן הוא. וכםוהביא )יו"ד סי' קכט ד"ה אשר( והחת"ס )ס"ק כז( הש"ך אלו, מ"מ םדברי

 ,ליכא חשדא ברבים הרבה מהן נמכרין בחנותו "זבאותן מדינות שנדפסו שלא לשם ע שרגילותאלו הצורות כת' ד (ד"ה אמנם
בפת"ש ]ועי'  ליכא משום כיעור.הכא ל דה"ה ". ולפי דבריו י)ס"ק ו( בפת"ש. והובא , ע"כמכועראין הדבר בכה"ג לכו"ע י"ל דו

 [.דאיכא רבים 'שדחה דברי הדברי יוסף שנקט להחמיר בבה"כ אפי )שם(

 "ותשע| ה' גליון " | פר' ה
 

 'קהילת ''חניכי הישיבות'', רמות ב
 

 

 
 
 

 

  תנןשלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. עוד )ברכות מה.(  תנן -א 
ג' שאכלו כאחת אינן רשאין ליחלק, וכן ד' וכן  )נ.( התם 

ונפסק  חמשה. ו' נחלקין עד עשרה. ועשרה אין נחלקין עד כ'.  
 .)סי' קצ"ג ס"א( בטור ובשו"עלדינא 
שלשה שאכלו כאחת, כתב   - )ריש פרק ג' שאכלו(הרא"ש וכתב 

ז"ל דמיירי שקבעו עצמן ביחד מתחילה לברכת   ה"ר יונה
המוציא, לדידהו בהיסבה ולדידן בישיבה, אז אינם רשאין  
ליחלק. אבל אם לא נקבעו יחד בברכת המוציא רשאין  

כדברי המפרשים אע"פ שלא ברכו   נראהולי ליחלק וכו'. 
המוציא ביחד אלא אח"כ נקבעו באכילה יחד נקבעו לזימון  
ואינן רשאין ליחלק. ומה שהביא ראיה מההיא דכיצד  
מברכין, לאו ראיה היא, דשאני התם דאי לא אמרו ניזול  
וניכול נהמא בדוכתא פלונית היו מתחילת הסעודה ועד  

 ל להוציא חבירו. ע"כ.  סופה בלא קבע ולא היה אחד יכו
אפי' לא הוקבעו מתחילה   - )שם ס"ב( בשו"ענפסק  "שהראכו

כולם לאכול יחד, אלא שהשנים קבעו ואח"כ בא השלישי  
וקבע עמהם, או שאחד קבע תחלה ואח"כ קבעו השנים עמו,  
אינם רשאים לחלק כיון שהם קבועים יחד בגמר אכילה.  

 .ומ"מ אם יאכל עמהם בלא קבע רשאים לחלק
דייק מלשון המחבר שכתב "בגמר  )ס"ק י"ט(  והמשנ"ב

אכילה", דבכה"ג שלא התחילו סעודתן יחד אם אף לא גמרו  
דעכ"פ או ההתחלה או הסוף   סעודתן יחד רשאים לחלק,

)ס"ק ט"ז(   בשה"צ. וביאר )בס"ק ו'( הט"זבעינן יחד. וכדברי 

  מפקפקין בדבריו,)ס"ק ג'( והנהר שלום )ס"ק ח'(  דהא"רדאף 
  וחיי אדם)סק"י(  ומחה"ש)ס"ק ז'(  ר"ומאמ)ס"ק ה'(  החמד משה

 הסכימו לט"ז.)אלף המגן סק"י(  ומגן גבורים)ח"א כלל מ"ח ס"ב( 
אולם סיים דמ"מ אם המתינו לאחר האכילה ולא ברכו עד  
שגמר גם השלישי לאכול, חיבין לזמן ואין רשאין לחלק.  

להו מידי מצי  ואע"ג שלא גמרו ביחד, כל היכי דאי מייתי
 למיכל מנייהו כמו גמרו ביחד דינינן להו.   

, שרוצה אדם  ויל"ע בדבר שכיח בסעודות מצווה וכיוצ"ב -ב
להצטרף לסעודה אך אין רצונו להתחייב בזימון מחמת  
שרוצה לצאת לדרכו קודם ברכת המזון. אם מהני כוונתו  
שלא להצטרף עמהם ע"מ שלא יתחייב בזימון. או דילמא  
כיון שבפועל קובע סעודתו עמהם, תו לא מהני כוונתו מידי,  

  ורהובדעת תדהא כל שקבע סעודתו עמהם נתחייב בזימון. 
אם ישבו מתחילה על דעת   -נסתפק בכיוצ"ב )סי' קצ"ג ס"ב( 

 שלא להצטרף יחד אי מהני. והניח הדבר בצ"ע.  
דלא מהני מה   נר' –שכתב סי' קצ"ג( )ר באשל אברהםומצינו 

שיזמנו  ב'שהיה דעתו מתחילה ליחלק מהם תיכף, ויבקש 
עמו. וכן הוא אם הוא בזמן שא"א להמתין לאכול אח"כ  

, וכן אין לו מקום  'שהשעה דחוקה לסעודת שבת וכדובפנ"ע, 
אחר לילך לשם לאכול, מחמת שהשעה עוברת בכדי שילך  

אינו רשאי ליחלק ותמיד חל עליו חובת   "כ, ע'ויבא וכדו
זימון, כי לא פלוג רבנן בזה וממילא חל עליו חובת זימון. וגם  
אם הוא נחוץ הרבה לדבר מצוה או חובה, מ"מ אין לילך בלי  

 ימון, ושנים המסובים עמו מחויבים לזמן עמו כשרוצה.  ז
 במשנ"ב]ובענין מ"ש דגם אם הוא נחוץ הרבה וכו', יעויין 

בענין ג' שקבעו עצמן יחד דאם   )סי' קצ"ג ס"ק ל"א וסי' ר' ס"ק ה(
הדבר נחוץ מאד שנוגע להפסד מממון וכדומה אפשר שיש  

לצאת.  להקל לאחד לברך בפנ"ע קודם שגמרו הב' סעודתן ו
אך באופן זה טוב יותר שהב' ינהגו לפנים משורת הדין 
ויפסיקו סעודתן ויזמן עליהם. ע"כ. ולענין עשרה שאכלו  

דאם צריכין   דהמג"אמשמיה )ס"ק ט"ז( כאחד כתב בסי' קצ"ג 
ללכת לדבר מצוה ואין להם שהות להמתין שתתבטל  

מגמגם בזה ופוסק   והחיי אדםהמצווה רשאין להחלק לג' ג'. 
שעכ"פ לא נשארו עשרה בלעדם בודאי אסור לצאת אפי'  כ

לדבר מצווה. ומ"מ אם הוא מצווה דאורייתא אפשר שיש  
 להקל בכל גווני ע"ש[.   

נשאלתי   -כתב )על המחבר בס"א(  חכמת שלמהאולם בהגהות 
אם מתחילה ישבו לאכול על דעת שיהיו רשאים לחלק, אם  

ותר לחלק,  מותר לחלק. והשבתי דנראה לפענ"ד פשוט דמ
דהרי כתב המג"א ס"ק ח' דמשמע בגמ' דהיכי דאין האחד  
מוציא את חברו בברכת המזון אין רשאי לזמן, והרי להוציא  
אחד את חברו ודאי בעינן שיהיה דעתו להצטרף יחד. וגם  
בסי' קצ"ה לקמן איתא בשו"ע כגון שנכנסו על דעת  

חד  דדעתו דאפי' בבית א)ס"ק ב'( להצטרף, ועי' במג"א שם 
בעינן נכנסו על דעת להצטרף, ולכן אף להט"ז החולק שם  

היינו רק דלא בעינן כוונה בפירוש להצטרף, אבל  )ס"ק א'( 
נכנסו בפירוש על דעת לחלק ודאי אין מצטרפין בעל כרחם,  
ואין אחר דעתו כלום, וזה ברור ופשוט בדבריו, ולמעט  

 בפלוגתא עדיף ודו"ק. ע"כ.

 
 בס"ד    
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 של פרקים. צורה ז
דאין בהם משום ( ו לאחר השימושלפרק הדרךש פזלמשחק )וכן כגון מחשב  םאלקטרונילענין תמונות במכשירים י"ל  ועוד
דלא גרע , או מחבר חלקי הפזל( כשמצלם או שמדליק המכשיר ומופיע תמונה כזו) אין בהם סור עשייהיא אפשר דאףד וחש

צורה של ד ,הא דדמות צורות לבנה היו לו לר"ג )חוץ מתירוץ דשכיחי רבים הנ"ל( שאמרו ליישב (שם) בר"ה דאיתאמהא 
כלומר של חוליות ולא היה מחברה  שפירש של פרקים( שם) י"בב 'עיו. )סי' קמא( והטור )שם( הרא"ש פסקו וכן. פרקים הוה

בכה"ג ליכא ע"פ תוס' ד כת'שאות ח( שם ) רך השלחןבעועי' אלא בשעת בדיקת העדים וכל יומא לא חזו לה וליכא חשדא. 
ולפי"ז  .)ועי' להלן באות ח' בשם המנ"ח()ס"ק מב( הדרכ"ת והביאו  ,עשייה דלא כרש"י שמחמיר לענין אפי' איסור עשייה

 מיםמצלכאו , בתוכנות אחרות יםתמשמששכאו  ות שנמחקות כל פעם שמכבים המכשירתמונות אלקטרוני"ל דק"ו בי
 רמב"םבו )ע"ז יח: ברי"ף( ברי"ף 'עי]ו פרקים גדולה מזו שהרי לגמרי היא נעלמת.מדי"ל דאין לך צורה  וכדו', תואחר ותתמונ

 .[הגהות חת"ס בשם )שם( דרכ"תב עוד ועי' .)שם( ב"יב עי'. ודרבים ופרקים שאניתירוצים ה ולא הביאש( שם)
 צורה בולטת או שוקעת. ח

מותר  ,חותמה שוקע .אסור להניחה ומותר לחתום בה ,בולט( צורתה)טבעת שחותמה  )מג:( בע"זבברייתא איתא  והנה
כשהוא חותם שוקע החותם בשעוה ואינו כשצורתה בולט מותר לחתום בה דד )שם( ופרש"י, ע"כ. להניחה ואסור לחתום בה

שצורות האסורות בעשייה אסורות  אסיקנא(ו )ע"ז שם ד"ה הרמב"ןדעת  ]א'[איזה צורות מיירי. ונח' הראשונים ב .נראה מבחוץ
חשדא שמא צורה נעבדת היא משום  בבולטת יש לאסור רק)כגון אילנות ודשאים(  אף בשוקע. וצורות שמותרות בעשייה

בזה אף משום שאין  וכת', יט: דיבור ראשון(ע"ז ) הר"ןוכן נקט  .בצורות אלו מתיר הברייתא הנ"ל בשוקעו, כיון שהוא מניחה
דבצורת חמה ולבנה "ת בשם ר)שם(  והרא"ש מג: ד"ה והא ר"ג(ע"ז ) 'התוס דעת ]ב'[ .צורות אלו מנהג הגוים לעבד חשדא כי אין

ולא מפליג  ,שהרי נראין בעינינו כשקועים ברקיע הילכך בשוקעין נמי אסור וכוכבים ומזלות אין חילוק בין בולטת לשוקעת
 ,דדמות שמשי מרום אסורים בין בולטים בין שוקעים (י"א-ה"יע"ז פ"ג ) רמב"םהדעת  ]ג'[ .וכיוצא בהן בהכי אלא גבי פרצופין

וזה שחילקו  .מותרים בין בולטות בין שוקעות)אילנות, דשאים וכדו'( ושאר כל הצורות  ,וצורת אדם אסורה דדוקא בבולטת
צורת משמשין אפילו הם שוים לא בולטים ולא ועיי"ש ד .בצורת אדם בלבד "םבמלשוקע העמידה הרבין טבעת בולט 

 . )שם( ראב"דב ועי' .שוקעים אסורים וצורת אדם אם אינו בולט מותר
לעשות כל אלו אסור שבמדור שכינה, כגון צורות מלאכי השרת. וכן צורת אדם לבדו, שצורות )שם סע' ד(  השו"עכתב למעשה ו

ושמציירים בכותל  על הבגד, ט"ז ס"ק י"א( ואפי') , בבולטת. אבל בשוקעת, כאותם שאורגים בבגדבד"א ,אפילו הם לנוי
צורות בהמות, ד)סע' ו( ועיי"ש  ., ע"כבסמנין, מותר לעשותם. וצורת חמה ולבנה וכוכבים, אסור בין בולטות בין שוקעות

דאסור  הרמב"ןכלהחמיר שיש  )ס"ק יב( בט"ז דעתאולם  .צורה בולטת 'אפים, אות חיות ועופות וכיוצא בהם, מותר לצור
  דראוי לחוש להרמב"ן.כת' )כלל פה אות ח(  חכ"אה אולם מסכימים לשו"ע.שאר נו"כ משמע דמ מיהו .אף בשוקע

לענין עוגיות ירח )שהם חצי לבנה( דשרי כי אין מכוונים בזה  (שם) הגרנ"ק שליט"אעשיית צורות באוכלין, דעת  ]ולענין
צורות כוכבים באוכלים כיון דיש להמנע מעשיית  )שם( השבט הלוי, ע"כ. ודעת ללבנה ואין הוא נזכר בלבנה כשרואה אותם

אם שייך איסור זה באוכלין. ונפ"מ בזה לענין עשיית צורות על עוגות וכדו' לקישוט וכן לענין מה שהתחדש  דיש להסתפק
 לדון להקל[. ישוי' ח' ה', וכדו'. ולפי מש"כ באותיות ד',  בזמננו הדפסת תמונות על מאכלים

 אינה בולטת ואינה שוקעת )ציור(. ט
 (וע"ז סי' תתמ תקמט 'סי )ב"ב והמרדכי (כרובים דצורתא. ד"ה יומא נד) 'סהתודהנה דעת  ,י"ל דעדיף טפי דון דידןלהרמב"ן נאלא דאף 

אולם דעת  .)אות ד( בדרכ"מ והביאםלא מיקרי לא בולט ולא שוקע ואינה עשיה כלל. ד שרי בשם הר"מ דציור בסמנים
 .תכשוקע השדינ )שם( רמב"םה ודעת כצורה בולטת. דינה שנעשית בדיו וסממנים הצורשלהחמיר  (:מגע"ז ) הריטב"א

 דציור 'השו"ע כתשדאף )ח"א יו"ד ססי' לה(  בית שלמהבועי' . פסקו כהרמב"ם )ס"ק כה( והש"ך (דע' סי' קמא ס) "עוטשוה
 בדברי מלכיאלאולם  .ס"ק לו(שם ) דרכ"תהוהביאו  .בסממנים הוי כשקוע זה דוקא בציור שאין ממשות הצבע ניכר למעלה

 .מבואר דלא כדבריו( סד"ה ולכאורה )ח"ג סי' נח
כנסת במ"מ  .מכל הפוסקים כן משמעדלא כת' עליו )על הט"ז שם(  הנקה"כש ואע"פ. מרדכיהכפסק להקל )ס"ק יג(  ט"זה אבל

 שם) "אחכב. אלא דשו"מ )על הש"ך ס"ק כג( תפארת למשהה דעת כן נר'ו .נקט כהט"ז )ס"ק ו( בפת"שהובא  )או"ח סי' יג( יחזקאל

  .(שם) הגריש"א זצ"לו סי' ט אות ו( )ח"ה אג"מה וכן דעת .שמחמיר בזה אות ה(
 כתב שאינו מתקיים. י

ואפשר  כתב שאינו מתקיים לענין איסור עשייה בתמונות שבמסכים אלקטרונים, מחמת שהוא טעם להתירעוד  ולכאורה יש
י"ל דבכלל מכשירים אלו  וכן .מצינו לענין שבת דכתב שאינו מתקיים אינו אסור עכ"פ מה"תו .דאפי' אינו בכלל כתב כלל

בד"כ להתכבות, ואין הכתב מתקיים. וכמו כן  םלחשמל אלא לסוללה, סופ יםמחובר כשאינםכתב שאינו מתקיים כי 
הגריש"א מוחק הכתוב במסך. וכן דעת  מה זמןאחר שומר מסך או התכבה מאליו, מהמחשב אחר כמה דק' ללא שימוש בו 

שמ ס"ק א( סי' נשמת אברהם ) הגרשז"א זצ"לודעת כתיבה בשבת. לענין  "ב אות ד()רבבות אפרים ח"ה סי' קכו ואשרי האיש שבת פמזצ"ל 

  בס"ד בגליון רפ"ד. בזהוהארכנו . של אלקטרונים ירימשום שהוא כלל מחשב אינו בכלל כתב ד
נו מציוכן . (אפשר דאף מדרבנן שריאו) כתב לענין מלאכת שבת י"ל שאין הכא משום איסור עשיהן דאינו חשיב כיומעתה 
דאמרו בר"ה שם שר"ג היה בודק העדים ע"י צורות הא הקשה על ד ,משבת ללאו דלא תעשוןד שלמ)מצוה לט אות א(  במנ"ח

 ויישב. מה"ת דעשיה עובר על איסור נמצאר"ג מחברן והא  הקשה היאך בשעת בדיקת העדים הי 'כאודל ,עשויות מפרקים
  , ע"כ.ה"ה בזה ,גבי שבת אם היה רפוי מותר שלא הוי עושה כלידמו כד

איסור ושמא ס"ל ד) כת' דאף באינו מתקיים איכא איסור עשייה ולא הביא ראייה לדבריוש (ד"ה הנה )ח"י סי' עב "ימנחבשו"ר 
לא תעשון בדין  הוא בכללאם  ופקמס( דיםלענין צילום של זמנו )פיל 'כת )ח"ז סי' קלד אות ה( בשבט הלויו .(איכא מיהא דרבנן

 תדיגיטליוות מלבמצהוא הצילום שננו מולפי"ז י"ל שבז ., ע"כע"י פעולות הידועות בפוטו המאלי תכיון שהצורה נרשמ, זה
שהטעם שכת'  שםרמב"ם ע"פ ה ()ססי' קכח בחת"ס ]ויעו' יודה שאינו בכלל עשייה.ודאי אפשר דו כנ"לבכלל כתב  אין הדבר

אסור לעשותם משום דלפי"ז  ,"כדי שלא יטעו בהם הטועים ויסברו שהם של עכו"םשהתורה אסרה לעשות צורות אלו "
  [.גדול חידוש הואשיש להקל בנ"ד. אלא  דבריו יפ. ולמותר םאבדומיד יוא"כ אם יעשם  ,מכשול שעתיד אדם להכשל בהם

 גרמא )צילום אוטומטי(. יא
 ש לדוןי יטמצולמת ע"י צילום אוטומשהיא או  ,על המסך לאחר זמן )כגון עד שנדלק המכשיר( המופיעהיכן שהתמונה ו

 אפשרולפי"ז . עשייה הוא דאסור גרמא שרי גו'"ולא תעשון דהיכן שכתוב " )קכ:( שבתב דמבואר ,עשייה איסור שאין כאן
)ח"א או"ח בזרע אמת  וכן מצינו א,שריובכלל גרמא  ,זמןאחר  שהואי טאם מצלם ע"י צילום אוטומע"כ ו. דשרי הכאדה"ה 

וכן  .)או"ח סי' נז(בית יצחק ה נקט. וכן אחר זמן פעולתו הו"ל גרמא בעלמא נעשית שאם לענין מלאכת שבת (ד"ה אכן פשר סי' מד
לענין שבת ויו"ט.  גליון קע"ובבזה  עי'ו .(וסס"ק ה )סי' לח ס"ק ב בחזו"אוכן מבואר . )סי רנב ד"ה השמעת( יאור הלכהמהבמשמע 

 לעיל אות י' בשם השבט הלוי. עוד ועי' .ואכמ"ל
אע"פ שיש כמה צדדים התמונה( שלא לפתח )וק"ו  במכשיר אלקטרוני ביםכוכו שלבנה, שמיש להימנע מלצלם למעשה ו

אלא  ושאינכיון  להשהות התמונהלענין להחמיר  ו לכו"ע. אולם אחר שצולם נראה דא"צלהקל כיון שאכתי לא יצאנ
אם ישראל עשה אף מבואר דש דכי(ר)שם ד"ה כתב המבב"י עי' ו] .אות כב( )אשרי האיש יו"ד פ"י זצ"ל הגריש"אפסק ן. וכן מדרבנ

. קנסינן דמזיעשה בבעכ"פ ד בב"ח מבואר שמאידך 'וכת .)שם אות ה דין ד( בערך השלחן . והביאוישהנהשלא  וקנס לאבאיסור 
 [. (ק ב)סי' שיח ס" במ"בלא קנסינן, עי' לכו"ע עבד ישעכ"פ בד 'אולם בנ"ד דיש צדדים להתירה נר

 את המחשבשמדליק המכשיר שהן מופיעות ע"י אע"פ ובהם צורות אלו ברקע המחשב וכדו' המופיעות  תמונותאולם לענין 
  .(מצילום בידיםקיל כי ) מחמת כל הטעמים הנ"ל יש מקום להקל

 
מי שרואה באופן שואיסור זה הוא בצורה הניכרת  .לצייר צורת לבנה, שמש וכוכביםלעשות או אסור  א' ,העולה לדינא

 ,(ת)כגון בשעה ששוקע מהשל השאינ שמשצורת בן דיהוכן  ,מהשלהלבנה אף כשאין צורת סור לעשות כן אב' . אותה מזהה
ואם כבר  .(, עי' אות א'לגמרי אסוריש לתמונה הפתח לו) ביםכוכו שלבנה, שמיש להימנע מלצלם . ג'ויש מתירין בשמש. 

שהן מופיעות אע"פ ובהם צורות אלו ברקע המחשב וכדו' המופיעות  תמונותד' . התוהשהלמותר  או פתחו התמונה צלמו
אולם יש  חצי לבנה(. כגון) בצורת לבנהוכדו' עוגיות  מותר לעשותה'  .יש מקום להקל את המחשבשמדליק המכשיר ע"י 

 הדפסת תמונות על מאכלים. ע"י על עוגות באמצעות מאכלים וצבעי מאכל וכדו' וכן אלו להיזהר מעשיית צורות
 
 

ברי המג"א בסי' קצ"ה, צ"ע,  אלא דמ"ש להוכיח דבריו מד
דהא התם איירי בשתי חבורות האוכלות בבית אחד, ומשום  
הכי בעינן שיכנסו לשם כך, וכמ"ש שם המג"א להדיא  
"והכא כל חבורה היא בפנ"ע לכן אין מצטרפין אלא א"כ  
נכנסו לכך". משא"כ הכא דאוכלין בשולחן אחד י"ל דא"צ  

שלא להצטרף, כיון כוונה לאכול יחד, ואף לא מהני כוונה 
שמעשיהם מוכחים על רצונם לקבוע יחד. וכבר עמד בזה  

 .)או"ח ח"א סי' נ"ו( האג"מ
המג"א בס"ק ח', יש מקום לדון,  ואף בראייתו הראשונה מ

די"ל דמה שאמרינן התם דכל שאין אחד מוציא את חברו  
אין רשאין לזמן ולברך אח"כ כל אחד בפנ"ע, היינו דוקא  

דיני קביעות, דכל דלא חשיבי קביעות לענין לצאת   לענין
יד"ח בברכת המזון, לא חשיב קביעות לענין זימון. אבל  
היכא דממעשיהם מוכח דקבעו עצמם יחד לישב ולאכול  
 דשפיר חשיב קביעות אף לענין ברכת המזון, חייבים בזימון.

הדרכי  אולם לכאו' יש להביא ראיה ברורה לדבר מדברי  -ג
מרגלא בפומא דאינשי וכן   -סי' קצ"ב, שכתב בריש  משה

נוהגין שאין מזמנין בבית גוי, ולא ידעתי טעם למנהג. וכן  
שהיה מזמן במלון בבית גוי  )הל' סעודה סג:(  במהרי"למשמע 

וכן נכון לעשות. אמנם נראה ליישב המנהג דחוששין לדבר  
סכנה, כי לא יאמרו הרחמן יברך בעל הבית וכו', ואיכא  

ילמא יהא שם מי שיודע דרכן של ישראל שמברכין  למיחש ד
לבעל הבית ואם לא יעשה כזה בבית הגוי יבואו לידי סכנה.  
ואין איסור בדבר במה שאין מזמנין, דכיון שלא נהגו לזמן  
בתחלה לא קבעו עצמן לזימון, והוי כמו שאכלו בלא קבע  

 דפטורים מן הזימון.
הג שלא לזמן  המנ -וקבע כן לדינא בשו"ע סי' קצ"ג ס"ג 

בבית גוי, ונראה לי הטעם משום דלא יוכלו לקבוע עצמן  
בבית גוי משום יראת הגוי והוי כאלו אכלו בלא קבע, ועוד  
דיש לחוש לסכנה אם ישנו בנוסח הברכה ולא יאמרו הרחמן 
יברך בעל הבית הזה, ולכן מתחלה לא קבעו עצמן רק לברך  

ם לא היו טעמים  כל אחד לבדו, ולכן אין לשנות המנהג, אף א
אלו מספיקים מכל מקום מאחר דכבר נהגו כך הוי כאלו לא  

 קבעו עצמן ביחד.
הרי דמפורש בדבריו דאף היכא דקבעו עצמם יחד לסעודה,  

 כל שלא קבעו עצמם לזימון אין חייבין בזימון.
מדברי הרמ"א  )או"ח ח"א סי' נ"ו(  האג"מוכן הוכיח לדינא 

דהוכיח )ס"ק ט'( בסי' תקנ"ב  המג"אהנ"ל. וציין עוד לדברי 
מדברי הרמ"א הללו דאף באכלו ג' ביחד בסעודה מפסקת  
לא יזמנו מפני דלא חשיב קביעות משום דאין דעתם לקבוע.  
ור"ל דמוכח מהרמ"א שלא סגי בקביעות האכילה יחד לבד,  
אלא שצריך שתהיה קביעותם גם ע"מ לברך ביחד, אלא  

ון שיש מצוות זימון דבסתמא הוא כנקבעו גם לברך ביחד כי
וגם מעלת ברוב עם, אבל כשיש טעם שלא היו רוצים לקבוע  
לברך יחד כמו בבית העכו"ם שיש יראת העכו"ם, או בערב  
תשעה באב שיותר טוב שלא לזמן ביחד, אמרינן דמסתמא  

 לא קבעו עצמן לברך יחד. וכתב דהיא ראיה גדולה.     
שלא לקבוע   ויש להעיר דבכה"ג שנכנס לסעודה על דעת -ד

עמהם לברך ביחד, יזהר שלא להצטרף אח"כ לזימון כאחד  
מתוך ג' או כאחד מתוך עשרה, דהא אחר שכיוון שלא  

. ורק  י'או  ג'להצטרף עמהם תו לא מצי להשלים למנין 
 בלעדיו יכול להצטרף עמהם לזימון. י'או  ג'בכה"ג שיש 

ן  הנכנס לסעודה ורוצה שלא להתחייב בזימו -העולה לדינא 
מחמת שממהר לדרכו וכדומה, רשאי להצטרף עמהם  
לסעודה על דעת שלא לקבוע עמהם לברך ביחד, ובכה"ג  
נפטר מחיוב זימון. ]אלא דבאופן זה אם לבסוף נשאר לברכת  
המזון יזהר שלא יהיה ממנין השלשה או העשרה של ברכת  
הזימון, אלא יצטרף לזימון של שלשה או עשרה בלעדיו 

לם מן הראוי שלא יפקיע עצמו מזימון שלא  ויענה עמהם[. או
 במקום הצורך.  

 
 

 
 
 

 

 ()ג מוצאי שבת
  - תפילת ערבית במוצאי שבת בשמחה ובכוונה

במוצאי שבת יתפלל ערבית בכוונה כי הסט"א "
מתגברת. ויאמר ויהי נועם... ויכוון הרבה באמירת  

 מורה באצבע להחיד"א, אות קסב() ".התבות
כתבו הספרים שיש להתפלל ערבית של מוצאי  " -

שבת בעוז וחדוה, ולא כמו בעוונותינו הרבים כעת  
במה שמתפללים תפלת ערבית במרוצה ובהלה,  
התעיף בו ואיננו. ועושים כן מחמת שהמה ממהרים  
לביתם לעסקיהם, וזה מפתוי היצר, אוי לאזנים  

 שככה שומעות ואוי לעינים שככה רואות...
חול על הקודש, ויתפלל מעריב בחדוה  אלא יוסיף מ

ובשמחה, יען היות קדושת יום השבת שורש כל  
הימים, והואיל ויהיה שש ושמח בשורש הימים  
בכניסתו וביציאתו, ככה יהיה לו עוז וחדוה בענפים, 

והקדמונים ז"ל אסמכוה   היינו בכל ימי השבוע.
".  אקרא: "כי בשמחה תצאו" אז "ובשלום תובלון

 בסידור אוצר התפילות, מוצאי שבת( בשמים ראש,)
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