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הסנדק: הלכות ועקרונות הסנדקאות

בפרשת לך לך אנו קוראים את הציווי הראשון של הקב"ה המכוון דווקא לעם ישראל – מצוות 

ברית מילה שניתנה לאברהם אבינו, ונוהגת כמובן על היום. המשמעות העמוקה שבמצוות ברית 

מילה גלומה במילה "ברית" – הברית הנצחית שבין הקב"ה לבין עם ישראל משתקפת על בשרנו 

בברית המילה.

המרכזיות של מצוות ברית מילה מקבלת ביטוי גם בנוכחות ההלכתית. סימן שלם של השולחן 

ערוך מוקדש להבהרת העיקרון שמצוות ברית מילה היא החשובה שבמצוות עשה. בדרך כלל 

סימני השולחן ערוך מחולקים לסעיפים, אך כאן כולל הסימן )יורה דעה סימן רס( סעיף אחד 

בלבד: "מצות עשה לאב למול את בנו. וגדולה מצוה זו משאר מצות עשה."

ומצווה באופן כללי, אך עדיין מזדהים כיהודים,  יהודים שאינם שומרי תורה  מובן אפוא שגם 

ל-100%(.  שואפים  האחוזים  )בישראל  ברית  על  מאד  גדולים  באחוזים  להקפיד  ממשיכים 

בוודאי, ברית מילה היא המצווה הכי נפוצה; מעבר לכל מצווה אחרת, היא מבטאת את מהות 

היותנו יהודים, את ליבת תפקידנו הלאומי.

את  האוחז  ה"סנדק",  תפקיד   – המילה  ברית  במעמד  אחד  בפרט  נתמקד  הנוכחי  במאמר 

התינוק בשעת הברית. יש אמנם לא מעט כיבודים שמחלק אב היילוד במועד הברית, אך כיבוד 

הסנדקאות עולה על כולם. כאשר נולד בן זכר, אחת השאלות הראשונות בהן ידונו ההורים היא 

זהות הסנדק – בדרך כלל אחד הסבים, או דמות חשובה אחרת.

מה המקורות לתפקיד הסנדק בברית? מניין הכלל שיש לכבד אדם רק פעם אחת בסנדקאות 

לבנים? האם יש לאב להיות סנדק לבנו, ומהו סדר הקדימה בבחירת סנדק לבן? בשאלות אלו, 

ועוד דינים של סנדקאות, נעסוק בהמשך הדברים.

מקורות הסנדק

אנו מוצאים מקורות למנהג הסנדקאות בכמה מדרשים.

במדרש תהילים )שוכר טוב, סימן לה( מבואר שהקב"ה שימש כסנדק הראשון. כאשר אברהם 

פרשת לך לך תשע"ז

מאמר השבוע עוסק במצוות ברית מילה, ובפרט בסנדקאות. מהו המקור למנהג הסנדק 

בברית מילה? על-פי איזה קריטריונים יש לבחור את הסנדק, ולמה יש להימנע מלכבד 

את אותו סנדק פעמיים? האם ראוי שהאב ישמש כסנדק? איזו עוד הלכות קשורות 

לנושא? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

עם  שעליו  הראשון  האב  אבינו,  אברהם 

תכונות  שתי  בנפשו  שילב  נבנה,  ישראל 

מרכזיות. 

מצד אחד, האמונה. כפי שמאריך הרמב"ם 

)הלכות עבודה זרה, פרק ג(, אברהם אבינו 

בתוך  בוראו  את  שהכיר  הראשון  היה 

אברהם  אלילים.  עבודת  של  חשוך  עולם 

גבי  על  בנו  את  להקריב  מוכן  היה  אבינו 

נהיה אברהם  בכך  המזבח למען אמונתו. 

אבינו אבן פינה לאומה היהודית.

מצד אחר, אברהם אבינו הוא איש החסד. 

לאברהם".  "חסד  המובהק.  החסד  איש 

המלאכים  שלשת  עם  אברהם  מעשה 

עם  של  המכונן  החסד  כמעשה  הונצח 

ישראל. מידת החסד של הקב"ה מתגלה 

המון  אב   - אבינו  אברהם  על-ידי  בעולם 

גויים.

אין ספק ששתי המידות האלו פעלו יחדיו 

אצל אברהם. על-ידי שגמל חסד לעוברי 

את  אבינו  אברהם  בהם  החדיר  דרך 

שמתארים  כפי  העולם.  בבורא  האמונה 

להודות  מבקשים  היו  כשאורחיו  חז"ל, 

לו על האירוח אליו זכו, הוא הפציר בהם 

מעלה,  כלפי  לבם  את  לפנות  להודות 

ולהודות לא-ל עליון. 

בין  המהותי  ברובד  הקשר  מה  אולם, 

המידות? האם מידת החסד חייבת ללכת 

יחד עם מידת האמונה? למה זכה אברהם 

המידות  שתי  את  דווקא  לשאת  אבינו 

האלו יחדיו?

בהגדרה  מונחת  לכך  שהתשובה  דומה 
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אבינו היה ירא למול את עצמו, הקב"ה אחזו וסייע לו, ובכך הפך לסנדק של אברהם אבינו. 

מקור מוקדם נוסף מופיע בתרגום יהונתן בן עוזיאל, הכותב על הפסוק "גם בני מכיר בן מנשה 

יולדו על ברכי יוסף", מבאר: בני מכיר בן מנשה כד אתילידו גזרינון יוסף". המפרש מפרש: "רוצה 

לומר שיוסף היה סנדק, שעל ברכי יוסף היו נימולים".

מקור נוסף הוא מדברי הילקוט שמעוני )פרק כה(, שם מבואר על הפסוק "כל עצמותי תאמרנה" 

שדוד המלך היה מפרט את העבודה הנעשית בכל אבר ואבר של אברי הגוף: "אמר הקב"ה לדוד, 

מה אתה עושה, אמר לו אני משבחך בכל אברי, בראש אני מניח תפילין, בשערי לא תקיפו, בירכי 

אני עושה סנדיקוס לילדים בשעת מילה ופריעה".

)יו"ד רסה, מד(, מרמז על המקור המילולי של המילה  המקור האחרון, המצוין על-ידי הגר"א 

שפירושה  "סינדיקוס",  היוונית  במילה  לד(  רכה,  השולחן  בערוך  )כמבואר  ששורשו  סנדק, 

בנצרות, אך  ביהדות שונה לחלוטין מהרעיון המקביל  )godfather(. כמובן שהרעיון  "סנדק" 

נראה שגם ביחס לסנדק של ברית המילה נוצר קשר מיוחד בין הסנדק לבין הנימול.

בדרכי משה )יו"ד רסה, יא( הביא מהרי"ל )ריש הלכות מילה סו, א( שכתב "דיפה כח הסנדק 

בנה מזבח  כאילו  הוי  ברכיו  על  הילד  המוהל, דהסנדק המחזיק  קודם  בתורה  לקרות  מהמוהל 

והעלה עליו קטורת.

סנדק אחד למשפחה

ברמ"א )יו"ד רסה יא( כתב: "נוהגין שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד, כדאמרינן גבי קטורת 

חדשים לקטורת". מקור דבריו מהמהרי"ל, ובמגן אברהם )ס"ק כב( ביאר "שאין כופלין לתת בניו 

לבעל ברית אחד פעמיים או שלוש, רק לכל בן בורר בעל ברית אחר".

נוהג זה מבוסס על דברי הגמרא )יומא כו, א(, לפיהם כהן המקטיר את הקטורת זוכה לסגולת 

עשירות, ומכאן שהיו נותנים לכהנים את הזכות להקטיר את הקטורת רק פעם אחת בחייהם, 

לקטורת,  נמשלה  הסנדקאות  שגם  כיון  מהסגולה.  ליהנות  כהנים  שיותר  לכמה  לאפשר  כדי 

וממילא יש בה גם סגולת עשירות, יש לחלק את הסגולה בין כמה שיותר אנשים.

בביאור הגר"א )ס"ק מו( תמה על דברי הרמ"א, לעולם לא ראינו סנדק שנתעשר, ואיך נאמר 

שיש בסנדקאות סגולה לפרנסה? בנוסף לכך הוא מעיר שלפי דברי הרמ"א "מאי טעמא מאדם 

אחד דוקא, שהרי אחד לא יעשה שתי פעמים סנדק לעולם" – אם רוצים לחלק את הסגולה 

לכמה שיותר אנשים, הרי שאין לאדם לשמש פעמיים כסנדק גם בתינוקות חלוקים? 

יש שפירשו את סגולת העשירות בדרך פחות נוקשה, ולאו דווקא על עושר כספי )שו"ת תשובות 

והנהגות ח"א, סימן תקפד(. בהקשר הזה, כאשר הסטייפלר גאון נשאל על העדר עושרו למרות 

בעולם!"  ביותר  הגדול  העושר  הוא  חיים  הרב  כמו  ש"בן  השיב  הוא  כסנדק,  כיבודים  אינספור 

אחרים כתבו שייתכן שחטאי הסנדק מבטלים את סגולת העשירות )שו"ת חתם סופר, או"ח 

קנח(, ויש שכתבו שהסגולה תלויה באהבת הסנדק למצוות מילה )חיד"א, פתח עיניים, יומא כו(.

כמה  להקריב  רשאי  הכהן  היה  בקטורת  שהרי  להשקות  כתב  לד(  סעיף  )שם,  השולחן  בערוך 

פעמים, אלא שלא נתנו לו כדי לזכות לכולם, "ואם כן כשהאב רוצה למה לא יכול ליתן? הוא 

ממשיך לשאול מהמציאות בשטח, "דהרי יש מקומות שהרב הוא הסנדק בכל הילדים" – אך 

לעניין זה הוא מיישב "שהרב בעירו הוא דוגמת הכהן הגדול, שהיה יכול להקריב כמה פעמים 

שירצה".

הנעלמים,  מהדברים  הוא  הענין  דעיקר  לי  אומר  "וליבי  השולחן:  הערוך  כתב  דבריו  בהמשך 

בגם  וכך   - החסד  מידת  של  המהותית 

חדירה  פירושו  חסד  האמונה.  בהגדרת 

פורץ  חסד  מעשה  הדין.  לגבולות  מעבר 

לבין  אדם  בין  המבדילות  המחיצות  את 

חברו, ומעניקה את הטוב לזולת. כך אדם 

לשורת  מעבר  חודר  קונו  עם  שמתחסד 

חסד  שמעבר.  ה'  לרצון  ומתחבר  הדין, 

פירושו אפוא לפרוץ את הגדר, לחדור אל 

הצד שמעבר.

את  פורץ  המאמין  האמונה.  עניין  גם  כך 

ומתעלה  הזה,  עולם  של  החושך  גבולות 

עליון.  עולם  של  הבהירות  לקראת 

העולם הזה הרי הוא מקום חשוך - עולם 

העולם  את  מאיר  המאמין  העלם.  לשון 

ומחבר  באמונתו, מתחבר לדבר שמעבר, 

את העולם יחדיו עמו.

פורץ  אבינו  אברהם  היה  מהותו  בעיקר 

העולם  כל   - 'עברי'  נקרא  הוא  גבולות. 

מעבר זה, ואברהם מעבר זה. אברהם היה 

שתי  אמונה.  בעל  היה  והוא  חסד.  בעל 

המידות השתלבו יחד בדמותו הגדולה.

מלווים  אבינו  אברהם  של  פרשיותיו 

אותנו בתחילת חודשי החורף. בחורף אנו 

עסק  גם  בכך  ואמנם,  בזריעה.  עוסקים 

הראשוניים  הזרעים  בזריעת   - אברהם 

של האומה הישראלית - כלשון הרמב"ם: 

אברהם  ששתל  העיקר  היה  קט  "וכמעט 

נעקר". 

במובן הטבעי, החורף הוא זמן של גבולות 

מוקף  בביתו,  יושב  אחד  כל  ומחיצות. 

במחיצות. העולם חשוך, לילותיו ארוכים. 

אברהם אבינו מלמד אותנו איך לפרוץ את 

הגבולות, איך להאיר את החושך. עושים 

עיקרי  של  זריעה  זריעה,  על-ידי  זאת 

אמונה, זריעה של חסד.

לכל אחד גבולות ומחיצות. כנגד המחיצה 

במצוות  נצטווינו  למקום  אדם  שבין 

שבין  המחיצה  כנגד  אלוקיך".  ה'  "אנכי 

"ואהבת  במצוות  נצטווינו  לחברו  אדם 

מאבינו  למדנו  שניהם  את  כמוך".  לרעך 

ההולכים  ובשביל   – בשבילו  הראשון. 

בדרכו – נברא העולם.
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דמצינו לרבי יהודה החסיד בצוואותיו שלא ליתן לאחד סנדק לשני בניו 

אלא אם כן מת אחד מהן" גם הגר"א ציין לדברי ר"י החסיד, לפיהם יסוד 

המנהג הוא על-פי הסוד. הערוך השולחן מסביר שלמרות זאת, תלו את 

המנהג במקור גלוי ולא במקור קבלי.

ולא  זכר,  בן  לו  פו( נשאל באדם שנולד  )יורה דעה סימן  ביהודה  בנודע 

מצא סנדק כרצונו, חוץ מאחד שהיה אצלו סנדק באחד מבניו הקודמים, 

אם מותר לו לכבדו. במענה לכך הוא מבאר שאין טעם במה שנמנעים 

אנשים מלכבד פעמיים את אותו הסנדק, ואין שום מקום ללמוד הלכה 

מדימוי הסנדקאות לקטורת. הוא מוסיף לבאר שמדובר ב"כל דברים אלו 

אין להם שורש ועיקר בגמרא, והכל רק דרך דרש ורמז בלבד ולא לעיכוב 

ולא למנהג, והרבה אין מדקדקין בזה" )בשו"ת חתם סופר, ח"א או"ח סי' 

קנח, חלק עליו בתוקף(.

בני אותה  ילדים  נהוג לפעמים שרב מפורסם ישמש בסנדקאות לכמה 

משפחה – במשפחתו של חבר שלי כל חמישה הבנים זכו לסנדקאות של 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל – וכנראה שסומכים על הנודע ביהודה הנ"ל. 

בחירת הסנדק

כתב הרמ"א )יורה דעה רסד, א(: "ויש לאדם לחזר ולהדר אחר מוהל ובעל 

ברית היותר טוב וצדיק". מכאן הנוהג של רבים לבקש מראש הישיבה 

או רב מפורסם אחר לשמש כסנדק במילת בניהם. בקיצור שולחן ערוך 

במקורות  צדיק.  שהוא  סנדק  לבחור  שיש  בפשטות  כתוב  א(  )קסג, 

אחרים מוזכר רק שיהיה יהודי טוב )אור זרוע; רקנטי סימן תקצ(.

מעניין  משפחה,  קרוב  או  חכם  תלמיד  להעדיף,  מי  של  לשאלה  בנוגע 

של  למעמדו  ביחס  ע(  סט,  צבי  חכם  )שו"ת  צבי  החכם  דברי  את  לציין 

מוהל. 

מדובר היה במקרה של אדם שנפטר לעולמו, והשאיר אחריו את אלמנתו 

הרה ובן נוסף )גדול( מנישואי נוספים. בעבר, הוא מינה תלמיד חכם מוכר 

כסנדק  הגדול לשמש  הבן  ביקש  פטירתו,  כעת, לאחר  בניו, אך  למילת 

פוסק  צבי  החכם  ומוכר.  המנוסה  למוהל  האם  העדפת  למרות  לאחיו, 

שהבן יהיה המוהל, שלקרבת בשר יש קדימה גם על תלמידי חכמים, כפי 

שחובה לתת צדקה למשפחה לפני אחרים. 

באותה מידה, יש להעדיף סנדק שהוא קרוב משפחה )בוודאי סבים( על-

פני סנדק שאינו קרוב משפחה, גם אם הוא תלמיד חכם.

בני משפחה כסנדקים

תרומת  בעל  של  )תלמידו  יושר  לקט  בעל  כתב  הסנדק,  בבחירת  עוד 

הדשן(: "חייב אדם ליתן לאביו קודם אביו זקנו להיות בעל ברית )סנדק(, 

משום  לזקנו,  ליתן  והמנהג  לזקנו.  ליתן  יוכל  אביו  ברצון  הוא  אם  אבל 

גהינום.  פני  רואה  אינו  נינו,  לבן  ברית  בעל  שהיה  מי  אומרים  שהעולם 

סאור  נחום  רבי  והגאון  בס  גרשון  רבי  מהגאון  שמעתי  מקום  ומכל 

קודם  בית  שלום  בית,  לשלום  נוגע  הדבר  אם  אלו  שבענינים  שליט"א, 

להכל".

לתפקיד  עצמו  את  להעדיף  לאדם  יש  עקרוני,  שבאופן  למדנו  מדבריו 

סנדקאות, אלא שאם אינו יכול לשמש בעצמו כסנדק, אזי עליו למנות 

אחרים. .גם בשו"ת דברי מלכיאל )ח"ד, סימן פו( מבואר שעל האב שאינו 

של  במצווה  משתתף  הוא  שבכך  סנדק,  להיות  לפחות  כמוהל  משמש 

מילת בנו. 

למשפחות של היום, בוודאי בין האשכנזים, לא נהוג שאב ישמש כסנדק. 

כאשר האבן אינו משמש כסנדק, יש דיון בין הפוסקים ביחס להעדפה 

בין קרובי משפחה אחרים, וכמובן שהדבר חשוב הוא שהצדדים השונים 

הכבוד  את  לתת  שיש  מבואר  הנ"ל  יושר  בלקט  מרוצים.  משם  ייצאו 

ראשית כל לאבי האם.

מבואר מתוך הדברים האמורים שאין המוהל נעשה סנדק. הסיבה לכך 

היא שיש לברך את הברכות בעמידה, ואילו הסנדק צריך לשבת. סיבה 

)שו"ת מהר"ם שיק",  נוספת היא שאין עושים מצוות חבילות חבילות 

או"ח סו(, וסיבה נוספת )אוצר הברית ג, כד( היא שהמוהל מיוחס למזל 

של דם, ואילו הסנדק שייך לשלום של מקום המזבח ולאריכות ימים. 

 טבילה במקווה ועוד הלכות

יש שנוהגים לטבול במקווה קודם לשימוש בסנדקאות, ומפורש הדבר 

במהרי"ל שנהג לטבול עצמו, מפני שדומה לכהן המקטיר. בדרכי משה 

)שם, ס"ק יא( כתב על דברי המהרי"ל שמדובר ב"חומרא בעלמא", "ואין 

נוהגין כן".

הוא  "ואני אומר דאם  יח(:  )שם אות  יוסף  בברכי  זה החיד"א  על  וכתב 

יגש למזבח הן בעודנו בבגדים צואים  ולא  וישר לטבול  וטהור, טוב  נקי 

עוד טומאתו בו, וכל שכן אם מתכוין לתקן כי לא טהור הוא. ורבים נהגו 

במקומותינו דבכל אופן טובלים סמוך למצוה כל האפשר, וכן ראוי לנהוג". 

 בשו"ת מהר"י ברונא )סי' קפ( כתב שמעלים את הסנדק לתורה בבוקר 

הסנדק  המהרי"ל  שלדעת  הזכרנו  כבר  מצווה.  חיבוב  מפני  הברית,  של 

עדיף בכך על המוהל, וכן העתיק ברמ"א )סעיף יא(. 

הברית,  של  לכבודה  חגיגיים  בגדים  ללבוש  והסנדק  המוהל  האב,  על 

חיים  אורח  )רמ"א,  שבת  בגדי  ללבוש  יש  הימים  תשעת  בתוך  ואפילו 

יש ללבוש עדיין בגדים  נופלת בתשעה באב,  תקנא, א(. כאשר הברית 

חגיגיים, אך לא ברמה של בגדי שבת )אורח חיים תקנט, ח(.
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אספו לצדקה והעני נעלם

שאלה:

שלום וברכה

כסף שנאסף למטרת צדקה מסוימת ) עבור זקנה שממש היתה זקוקה לכסף(

אחרי שגמרנו לאסוף את הכסף לא מצאנו שום גורם שקשור לכסף ולא את הזקנה, אין לנו לאיפה להעביר את הכסף, מה עלינו לעשות איתו?

תשובה:

שלום רב

למעשה כיון שאספתם בשבילה היא זכתה בו, אין כל דרך להעביר אותו למישהו אחר. במקרה שיתברר שאכן אין דרך להשיג אותה, יש לצדד ולומר 

שכל המגבית בטלה, ולפי שעל דעת לא התנדבו, מעיר הדין ניתן יהיה להחסיר את הכסף לאנשים שתרמו, ואם אין דרך לדעת מי תרם וכמה, ינתן 

הכסף לצדקה דומה.

מקורות:

ראה שו"ע סי' רנג סעי' ז שהביא מחלוקת במקרה שאספו כסף לעני ומת קודם שקיבלו, וההכרעה שם היא שעל דעת כן לא התנדבו, ואם המקרה 

כאן יהיה דומה שבאופן מוחלט לא ניתו להשיגה לא עכשיו ולא לאחר זמן, לכאורה הוא אותו הדין, שהרי מדובר באומדן דעת התורמים.

ספק צדקה – האם חייבים להחמיר ולתת?

שאלה:

היום מצאתי בארנק שלי שטר של 200 ש"ח מקופל בתא קטן בין שני כרטיסים.אני זוכר ששמתי אותו שם למטרה מסויימת אך איני זוכר איזו.יתכן 

ששמתי את זה בדי לשלם למשהו חשוב ]ושלא יתבזבז בנתיים[ ויתכן שהיה לי כסף ושמתי שטר זה בצד כמעשר כספים.כדי לדעת שאני כבר' 

מכוסה'. מה דינו של כסף זה.האם אוכל להשתמש בו.או שמא עלי לתת אותו לצדקה?

תשובה:

שלום רב

אם יש לך סיבה אמיתית לחשוב שזה כסף של צדקה, וכגון שאתה נוהג הרבה פעמים כך לשמור כספי צדקה, נראה שיש להחמיר, כיון שבספק צדקה 

סברו חלק מהפוסקים שהוא נחשב כספק איסור, ובאחרונים כתבו שכן עיקר להלכה כפי שיבואר במקורות.

אבל אם אין סיבה לחשוב שזה כספי צדקה, ואתה רגיל לשים כך להרבה מטרות או אפילו בדרך אקראית, אין סיבה לחשוב שזה דוקא צדקה.

מקורות:

בענין ספק בצדקה יש מחלוקת בין הרמב"ן והרשב"א לבין הר"ן בנדרים ז' ע"א, שכן הגמרא מסתפקת שם אם יש יד לצדקה , ונחלקו הרשב"א 

והרמב"ן עם הר"ן כיצד יש לנהוג בספק זה. דעת הרמב"ן והרשב"א להחמיר כספק איסור, ודעת הר"ן להקל כספק ממון. ובעיקר ספק צדקה יש 

מבוכה גדולה וגם סתירות בפסקי הראשונים, עיין בשו"ע יו"ד סי' רנ"ט סעי' ה' ובנו"כ שם. ובקונטרס הספיקות סי' א' ס"ק ט' הביא ביאור המהרש"ח 

ליישב הסתירות בענין זה, דלא אמרינן בספק צדקה ספק ממון להקל אלא כשיש חזקת מרא קמא ואין הספק תלוי בנדרו. אבל כשאין חזקת מ"ק 

או באופן שאם יקל לעצמו יצא שמיקל גם בספק נדר לצדקה יש להחמיר.

אמנם החתם סופר בתשובותיו יו"ד סי' ר"מ נשאל באחד שנדר לצדקה אחת שבעירו ושכח לאיזה צדקה נדר, והעלה דעיקר לדינא כהראשונים 

הסוברים דספק צדקה לחומרא, ושגדר הדבר הוא שצותה תורה בכל ספק מתנות עניים לדון העני כמוחזק וממילא משאירים הצדקה בידו, וא"כ 

צריך לשלם לכל הצדקות שהן בכלל הספק.

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

שאלה:

שלום לכבוד הרב היקר

במסגרת עבודתי אני נמצא עם עוד עובדים במשרד בתפקידים שונים

אם אני עוזר לאחד מהם בעבודתו ובמטלות שלו האם אני מקיים בזה מצווה ואהבתה לרעך כמוך ? או כול מצווה אחרת ?

תשובה:

שלום רב,

אכן אתה מקיים בזה מצוות חסד, זו אינה בהכרח בתרי"ג, )אם כי הרמב"ם מונה את ואהבת לרעך כמוך במנין המצוות(. אולם היא תיקון המידות 

והוא דבר חשוב וחיוני ביותר עבור הנפש היהודית. החפץ חיים מביא בהקדמתו לספרו אהבת חסד את הפסוק "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל 

ממך כי אם ליראה וכו' וללכת בכל דרכיו" כלומר, ללכת בדרכי הקב"ה מה הוא רחום וכו', עשיית חסד אלו דרכי הקב"ה. בזה בחר החפץ חיים לפתוח 

את ההקדמה לספרו הנ"ל. וכפי שהפסוק אומר בנביא )מיכה ו' ח'(: מה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד".

הבדלה לנשים / שתייה לפני הבדלה

שאלה:

שלום וברכה

רציתי לדעת , מלפני כמה זמן קבעו החכמים להבדיל על כוס יין במוצאי שבתות קודש ? ומה הייתה הסיבה לכך ?

האם בזמן שבית המקדש היה קיים היו עושים הבדלה ?

מדוע לדעת רוב הפוסקים אישה פטורה מהבדלה ? האם גם לדעת פוסקים אלו האישה חייבת להבדיל בתפילה כלומר לומר "אתה חוננתנו " בערבית 

במוצאי שבת , ורק אז יכולה לעשות מלאכה ?

מדוע מותר לעשות מלאכה לגבר ולאישה עוד לפני שברכו ברכת המבדיל בשם ומלכות בהבדלה ? כלומר מדוע דיי לומר " ברוך המבדיל בין קודש 

לחול " ומייד להדליק את הנר ללא הזכרת שם ומלכות ?

האם רוב הפוסקים מתירים לכתחילה לשתות מים לפני הבדלה על הכוס או שהרוב נהגו להחמיר ?

למשל אדם צמא שבדעתו להתחיל הבדלה מייד אך קודם רוצה מעט מים , האם יכול לשתות ?

שבוע טוב !

תודה מראש.

תשובה:

שלום רב

עיקר מצות הבדלה היא מהתורה, אלא שחכמים קבעו לעשות זאת על היין, שנאמר זכור את יום השבת ודרשו: זכרהו בכניסתו וביציאתו, וכל זכירה 

היא על יין כמובא בתוס' בפסחים על פי פסוקים שונים. זמן התקנה בתחילת ימי בית שני בימי אנשי כנסת הגדולה. ראה רמב"ם שבת כט ו.

הפוסקים נחלקו אם מצות הבדלה על הכוס היא אכן מכלל זכירת יום השבת וכדלעיל או שזו מצוה בפני עצמה מפני חשיבותה של הברכה, הנפקותא 

במחלוקת זו היא לענין חיוב נשים, שכן כל מה שנוגע לזכירת השבת ושמירתה אין הבדל בין גברים לנשים, אבל אם זו מצוה בפני עצמה היא כשאר 

מצוות שהזמן גרמא שנשים פטורות מהן, להלכה אשה חייבת בהבדלה, אלא שלכתחילה אם יש איש שיכול להוציאה עדיף שכך יהיה כדי לצאת ידי 

כל השיטות. ראה שו"ע ומשנה בסי' רצו סעי' ח.

גם נשים אסורות לעשות מלאכה לפני שאומרות ברוך המבדיל או אם מתפללות ערבית – אתה חוננתנו. כל הדיון הוא רק לגבי ההבדלה על הכוס.

איסור מלאכה לפני הבדלה הוא דרבנן, כדי שלא ימנע מלהבדיל ]השבת יוצאת מאליה בצאת הכוכבים[ ולכן לא החמירו בהבדלה על כוס דוקא אלא 

לגבי אכילה ושתיה אבל מלאכה מותר לאחר ברוך המבדיל. ראה על כך שו"ע רצט י.

מים בלבד מותר לשתות לפני הבדלה. אולם ראה בערוך השלחן סי' רצט סעי' א שלפי האר"י גם מים אין לשתות, לכן אם הולכים להבדיל מיד אין 

להקל בזה.
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