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שיכור כלוט
הרב זאב ליטקה

כולם מכירים את הביטוי "שיכור כלוט". צמד מילים אלו נזרקים לעברו של השתוי המתנדנד הנה והנה. אין זה רק כינוי וביטוי לשוני אלא גם הגדרה 

הלכתית למעמדו של שיכור. במאמר שלפנינו ננסה להבין מהו מעמדו ההלכתי של השיכור – עד כמה הוא נושא באחריות לתוצאות מעשיו, וכמה 

עליו לשתות כדי לזכות למעמד הזה...

בפרשתנו, פרשת וירא, אנו קוראים על הפיכת סדום. משפחתו של לוט צועדת בחופזה אל מחוץ לעיר העומדת להיחרב -- לוט, אשתו ושתי בנותיו. 

בדרך הם משאירים את האישה, ולוט נותר עם שתי בנותיו. בתרמיל הקטן שאיכשהו הצליחו לחלץ מהעיר נמצא גם יין, והרבה יין, לפחות כמות 

מספקת לשני לילות. ההמשך ידוע, לוט משתכר פעם ועוד פעם, וכך נולדים לנו שני עמים חדשים: עמון ומואב.

מאז זכה לוט שמשך אלפי שנים, יקראו שכורי העיר: "שיכור כלוט". מדוע דווקא לוט זכה להתכבד בתואר הזה? הרי הוא לא היה השיכור המתוקשר 

הראשון. קדם לו סבא רבה שלו: נח. לפני שבועיים קראנו בפרשת נח כיצד נח נטע כרם עם צאתו מן התיבה, והשתכר. מדוע דווקא לוט זכה לכינוי 

המפוקפק הזה? בשורות הבאות ננסה מעט להבהיר את העניין.

מהו שיעור 'שכרותו של לוט'

הגמרא במסכת עירובין )סה,א( מביאה: "שיכור, מקחו מקח, וממכרו ממכר, עבר עבירה שיש בה מיתה - ממיתים אותו, מלקות - מלקים אותו, כללו 

של דבר: הרי הוא כפיקח לכל דבריו... אמר רבי חנינא: לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל הגיע לשכרותו של לוט - פטור מכולם". כלומר, 

זהו המדד לקבוע מתי הוא פיקח ואחראי למעשיו, ומתי הוא כשוטה ואינו אחראי למעשיו. מה שיעור האלכוהול הנצרך לאדם להגיע לשכורתו של 

לוט? לכאורה זה ברור: אצל לוט אנו מוצאים את ההגדרה: "ולא ידע בשכבה ובקומה", לא יודע מה נעשה איתו, לא יודע מה עשה בעודו שיכור. זהו 

ההגדרה של שיכור כלוט שדינו כשוטה לכל דבר.

מכאן עולה תשובה לאחת התמיהות שהעלינו בהקדמה. מדוע דווקא לוט נבחר לדגמן את השיכור ולא נח, משום שעל נח כתוב: "וייקץ נח מיינו וידע 

את אשר עשה לו בנו הקטן". לפי פשוטו של מקרא -- למרות שכרותו וחוסר כשירותו לבצע מהלכים נורמאליים, ידע נח בשעת מעשה מה נעשה 

לו ע"י בנו הקטן. נראה ששכרותו של נח הייתה פחותה מזו של לוט, שלא ידע "בשכבה ובקומה".

]הסבר זה הוא לפי פשוטו של מקרא. לפי מה שפירשו המפרשים, "ויידע נח את אשר עשה לו בנו הקטן" היה זה מניתוח האפשרויות לאחר מעשה. 

ראה בפירושו של הכלי יקר שם[.

הרמב"ם )סוף פרק כט מהלכות מכירה( מגדיר את שכרותו של לוט כך: "השכור -- מקחו מקח, וממכרו ממכר, ומתנותיו קיימים. ואם הגיע לשכרותו 

של לוט -- והוא השכור שעושה ואינו יודע מה עושה, אין מעשיו כלום והרי הוא כשוטה או כקטן פחות מבן שש". כלומר, רמה של ילד בן שש הוא 

השיכור  שדינו כשל שוטה. לפני שננסה לדמיין את רמתו של ילד בן שש, ניתן לעיין באותו פרק ברמב"ם, שם הביא הרמב"ם הלכה נוספת בהקשר 

לילד בן שש: מגיל זה בודקים אותו אם הוא מבין במשא ומתן. והיה אם אכן כן, חכמים תיקנו שיש תוקף לקניותיו ומכירותיו. אם כן, יש לנו כבר מת 

מידה כדי להעריך את הרמה של ילד בן שש – ילד בעל כושר שיפוט בקניה ומכירה. כך גם יש לנו לבחון את השיכור: אם יש לו כושר שיפוט 

וירא תשע"ו

בעבר העלנו לדיון מעל במה זו, את נושא השכרות בכמה זוויות. המאמר השבוע גם הוא עוסק בנושא השכרות. אולם מזווית אחת: מהו 

שיכור כלוט. מפרשת השבוע למדו חז"ל את הגדרת השיכור הפטור מכל המצוות, את השיכור הזה אנו הולכים לאבחן השבוע
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות
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כזה -- דינו כפיקח. ואם אינו בכושר כזה -- דינו כשוטה.

עם זאת, לגבי תפילה, גדר השתוי הפטור מן התפילה שונה מגדר השיכור 

באופן כללי. שם אנו מוצאים שאפילו בפחות מהשיעור הנ"ל הוא פטור 

מתפילה. וכך כתב הטור )או"ח סי' צט(: "שכור -- אל יתפלל עד שיעבור 

יינו. ואם התפלל -- תפלתו תועבה, וצריך לחזור ולהתפלל, ואפילו אם 

 -- ואם התפלל  יתפלל.  זמן התפלה שנחשב כשוגג. שתוי -- אל  עבר 

ומיהו  ]=מיהו השכור  והיכי דמי שתוי?  היכי דמי שכור  תפלתו תפלה, 

יכול לדבר לפני המלך, שתוי -- כל שיכול  השתוי[ שכור -- כל שאינו 

לדבר לפני המלך. ומ"מ לכתחילה, לא יתפלל אפי' אם שתה כדי רביעית, 

עד שיסיר יינו".

כלומר, לגבי תפילה ההגדרה היא, האם הוא ראוי לעמוד ולדבר לפני מלך. 

היכולת הזו היא אמת המידה לעניין זה מכיוון שזוהי מהות התפילה – 

זו,  בסוגיא  מבואר  בזה  כיוצא  עולם!  של  מלכו  לפני  והדיבור  העמידה 

יכולת  את  הוראה  מורה  מרב  נוטלת  כבר  מינימאלית  שכרות  שרמת 

ההוראה, ואסור לו לפסוק ולהורות הלכה אפילו  לאחר שתייה מועטת. 

אולם כדי לקבוע אם האדם הוא חסר דעת ברמה של שוטה הפטור מכל 

להתמקד  ננסה  זו  ובהגדרה  כלוט!  שיכור  אחת:  היא  ההגדרה  המצוות, 

בשורות הבאות.

שאלה  אותו  לשאול  שבאו  אלישיב  הרב  אודות  מפורסם  סיפור  ]ישנו 

לפני התקיעות בראש השנה. הרב בקש מהשואל שימתין ועלה לביתו. 

כל המתפללים המתינו אף הם לרב שיחזור. לאחר כמחצית השעה חזר 

של  קרוביו  עלו  התפילה  לאחר  שאלתו.  על  לשואל  וענה  למקומו  הרב 

הרב לשאול את אשתו מדוע הרב התמהמה כל כך הרבה זמן, הלא בדרך 

כך  על  שאלותיהם.  על  לפונים  לענות  כדי  לספרים  נזקק  הוא  אין  כלל 

ענתה הרבנית כי הרב ישן במשך כמחצית השעה בבוקרו של יום ראש 

השנה. על שנתו הסביר הרב כי לפני התקיעות הוא עשה קידוש ושתה 

רביעית יין. לאחר שתיית היין לא יכול היה לפסוק הלכה, לכן פנה לישון 

כדי להפיג את היין, ורק לאחר מכן ענה לפונה.[

האם ישנם רמות שונות של צלילות דעת בקביעת 
ממעמד השיכור

בהלכות אישות )פ"ד הלכה יח( כתב הרמב"ם את מעמדו של השכור לגבי 

ואף על פי שנשתכר הרבה.  קידושין: "שכור שקידש קידושיו קידושין 

ואם הגיע לשכרותו של לוט אין קידושיו קידושין, ומתיישבין בדבר זה". 

כלומר, רק השכור כלוט אין מתחשבים בקידושין שביצע משום שרמתו 

זה"  בדבר  "ומתיישבים  הרמב"ם:  דברי  וסיום  דבר.  לכל  כשוטה  הוא 

כלומר, מאחר שאין לנו אפשרות לבדוק את רמת האלכוהול בדם האם 

הגיע לשכרותו של לוט או שעדיין לא, האלכוהול כידוע משפיע על כל 

אדם באופן שונה. לכן צריכים הבחנה מדוקדקת לפני שאנו קובעים שלא 

הגיע לשכרותו של לוט, שהרי כשאנו עוסקים בשאלות חמורות – ענייני 

אשת איש -- נדרשת זהירות מרבית. 

עתה נראה כיצד הרמב"ם הביא הלכה זו לגבי גירושין. )גירושין פרק ב' 

הלכה יד(: "מי שהייתה רוח רעה מבעתת אותו ואמר כשהתחיל בו החולי 

כתבו גט לאשתי -- לא אמר כלום מפני שאין דעתו נכונה ומיושבת. וכן 

השכור שהגיע לשכרותו של לוט, ואם לא הגיע -- הרי זה ספק". כלומר, 

אם הגיע לשכרותו של לוט: "לא אמר כלום", אולם, "ואם לא הגיע – הרי 

זה ספק". הכיצד? הרי אם לא הגיע לשכרותו של לוט הוא נחשב כפקח 

לכל דבר, ומדוע מוטלת כשרותו של גט כזה בספק?

הטור  שאחריו.  והפוסקים  הרמב"ם  מפרשי  כל  התחבטו  זו  בשאלה 

ציטט:  וכך  אחרת,  בגירסה  הרמב"ם  דברי  את  הביא  קכא(  סי'  )אבה"ע 

כבר  כאן  ספק".  זה  הרי  לוט  של  לשכרותו  הגיע  אם  ספק  הדבר  "היה 

הגיע לשכרותו של  יש ספק האם  הגיונית לחלוטין. אם  נראית  ההלכה 

לוט, דינו של הגט: ספק. 

שתי  ומעלה  שלפנינו,  הרמב"ם  בגירסת  נותר  יוסף  הבית  מאידך, 

הרמב"ם  כוונת  שאכן  הראשונה  האפשרות  דבריו.  בביאור  אפשרויות 

לומר שאפילו אם ברור שלא השתכר כשכרותו של לוט, די בכך שהשתכר 

היא  הנוספת  והאפשרות  לא.  או  כשר  הגט  האם  להסתפק  כדי  הרבה, 

שיש  במקרה  כלומר,  הנוכחית.  בגירסה  הטור  של  פירושו  את  להסביר 

ספק האם הגיע לשכרותו של לוט, רק אז הדין הוא: ספק. אלא שכאמור, 

יש קושי רב בדברי הרמב"ם בפירוש זה.

בספרו החשוב  כ-300 שנה(  לפני  ירושלים  רבני  )ראש  רבי משה חביב 

גט פשוט )שם סי' קכא סק"ה( סיכם את הנושא כך: אם התנהגותו של 

יכול לדבר בפני  ואינו  האיש מגיע לרמה "שהוא שכור שנשתכר הרבה 

המלך ועושה מעשים מכוערים שאם לא היה שכור לא היה עושהו, אע"פ 

שיודע מה שהוא עושה" אז יש להסתפק האם הגט כשר או לא. אולם 

"אם אין אינו אלא שתוי יין ויכול לדבר בפני המלך" לדעת כולם קידושיו 

קידושין גמורים, וגיטו גט כשר לכל הדעות.

מדבריו של רבי משה חביב נראה כי ישנה רמה נוספת לשתוי: יודע מה 

עושה  היה  שלא  מכוערים  דברים  עושה  זאת  בכל  אולם  איתו,  נעשה 

בימים כתיקונם. רמת שכרות זו מספיקה של כדי להטיל ספק בכשרותו 

של גט וכד'.  

דברי  את  מבאר  הוא  בו  שם,  יוסף  בבית  גם  מוצאים  אנו  לכך  בדומה 

וכך  זה".  בדבר  "ומתיישבים  קידושין:  בעניין  לעיל  האמורים  הרמב"ם 

על  לסמוך  ראוי  אם  שכרותו  ענין  לראות  מתיישבים  "כלומר  ביאר: 

ולא  להחמיר  דווקא  אלא  עליהן  לסמוך  ראוי  אין  אם  לגמרי  קידושיו 

לוט.  של  לשכרותו  מעבר  נוספת  הבחנה  פוגשים  אנו  כאן,  גם  להקל". 

יכולה להיות רמה גבוהה של אלכוהול אבל עדיין לא רמתו של לוט אשר 

יש בה כדי לייצר ספק בתוקפם של הקידושין או הגירושין.

החלוקה  את  הרמב"ם  שאב  מהיכן  דיו.  ברור  לא  הנושא  שעדיין  אלא 

הנוספת הזו? מלשון הגמרא נראה כי אין רמת ביניים כזו: "שיכור, מקחו 

מקח וממכרו ממכר, עבר עבירה שיש בה מיתה - ממיתים אותו, מלקות 

רבי  אמר  דבריו...  לכל  כפיקח  הוא  הרי  דבר:  של  כללו  אותו,  מלקים   -

חנינא: לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל הגיע לשכרותו 

של לוט - פטור מכולם". 
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רמות שכרות שונות – חלוקה לנושאים

על מנת להבין את הסוגיה נסקור מעט את דיני השוטה, ולאחר מכן נשוב 

לדון ברמות השכרות השונות.

מתנהג  אותו  רואים  שאנו  שאדם  עולה  )ג,ב(  חגיגה  במסכת  מהסוגיה 

כשוטה בנושא מסוים, דינו כשוטה גם לשאר נושאים, ופטור מן המצוות, 

ואינו אחראי למעשיו כלל. אלא שמדברי התוספות שם נראה שהטעם 

הוא משום שההסתברות היא שאם הוא שוטה בנושא אחד, סביר להניח 

שלנושאים  וימצא  ייבדק  האיש  אם  אולם  דבר.  לכל  גם  שוטה  שהוא 

אחרים יש לו כושר שיפוט איכשהו ברמת הנורמה, נקבע שלגבי אותו 

תקפים  אינם  מעשיו  כלומר,  המשתמע,  כל  על  שוטה  הוא   -- נושא 

מתנהג  שהוא  נראה  הוא  בהם  אחרים  נושאים  לגבי  אך  אלו.  בנושאים 

כשורה -- הוא נחשב כאדם רגיל.

"שוטה  אודות  בהרחבה  דן  קכ(  סי'  ח"א  )אבה"ע  משה  אגרות  בשו"ת 

לדבר אחד", ומסקנתו בדעת הרמב"ם, שיש הבדל בעניין זה בנושאים 

השונים עליהם אנו דנים. לגבי חיובו במצוות מכריע הרמב"ם שאם הוא 

שוטה לדבר אחד, דינו כשוטה לכל דבר ופטור מן המצוות משום שמאחר 

שפטור שוטה מן המצוות אינו משום שהוא "אנוס" וכבול בחוסר שפיות 

אין  מצווה,  קיים  שהוא  אף  ועל  המצוות.  בעצם  פטור  הוא  אלא  דעתו, 

ראש  מסכת  בסוף  מצאנו  לכך  ]דוגמא  מצווה  כקיום  זה  את  להחשיב 

השנה, שוטה שאכל מצה בליל פסח ולאחר כמה שעות התפקח, שחייב 

אינו  דעת  חסר  בעודו  שעשה  המצווה  שמעשה  משום  שוב,  לאכול 

נחשב כלל למצווה[. לכן אם פטרנו אותו ממצווה אחת, הרי שהוא פטור 

ומופקע גם משאר המצוות.

אולם שונה הדין לגבי גיטין קידושין וקניינים. שם המדד הקובע אינו אם 

הוא אדם מחויב במצוות או לא, אלא האם הוא יודע מה שהוא עושה, 

האם יש לו כושר שיפוט נורמלי או לא. לכן יכול להיות מצב שבו יהיה 

שוטה לדבר אחד, שהוא פטור מכל המצוות, ועדיין יכול לגרש את אשתו 

אם בנושא זה הוא בדעה יחסית צלולה.

שהוא  שהתעקש  אדם  אודות  פינשטיין,  משה  הרב  שם  הכריע  וכך 

שהמשיח  אצלו...(  )לפחות  שצפוי  כפי  בדיוק  התנהג  גם  וכך  המשיח! 

אמור להתנהג. אולם במשא ומתן על גירושיו מאשתו האומללה, התנהג 

גירושיו.  לפניו  העומד  בעל  מכל  כמצופה  ומתן  משא  וניהל  רגיל  כאדם 

פטור  האיש  המצוות  שאר  שלגבי  למרות  לגרש  כשיר  שהוא  ופסק 

מהמצוות כדין "שוטה לדבר אחד".

מתוך דברים אלו אנו למדים, שלפחות בענייני גיטין וקידושין יש לשפוט 

בלבד. משום שהעיקר  בנושאים אלו  וכושר שיפוטו  צלילות דעתו  לפי 

בנושאים אלו הם האם יש לו דעת ולהחליט בנושאים אלו או לא. ולא 

צורת התנהגותו בשאר הדברים. 

נוספת  יתכן שמצאנו את ההבנה מהיכן צמחה רמה  זו,  לאחר הקדמה 

של שכרות.

בדרך כלל החלוקה היא כפי המבואר במסכת עירובין: שיכור כלוט הרי 

פיקח  לאדם  נחשב  הוא  כלוט  שיכור  אינו  ואם  דבר,  לכל  שוטה  הוא 

שאדם  דברים  יש  זאת,  עם  וכד'.  מעשיו  על  נענש  למעשיו,  האחראי 

עושה הדורשים ממנו רמה של רצון ודעת, שיתכן שאינם קיימים באדם 

שתוי ברמה גבוהה. למרות שהוא יודע מה נעשה איתו ואינו שיכור כלוט, 

לא ברור שמעשיו יקבלו תוקף הלכתי קובע.

לרשויות  בדומה  השיכור,  של  כשירותו  לאבחון  נוספת  רמה  כאן  אין 

החוק שם נבדקת רמת האלכוהול בדם, אלא הערה משמעותית לשים 

לב שבדברים מסוימים רמת צלילות הדעת היא הקובעת האם המעשים 

הקובע  המדד  אלו(.  בנושאים  הכרחי  שהוא  )מושג  גמור  ברצון  נעשו 

בכל עניינים אלו הוא אך ורק האם הגיעו לשכרותו של לוט או לא, וכפי 

שנראה מסוגיית הגמרא בעירובין שהזכרנו.

דעה נוספת מהי שכרותו של לוט

יודע מה שנעשה  ובקומה" -- אינו  ידע בשכבה  הפסוק מסביר ש"ולא 

עימו. הרב רפאל בולה )מחכמי ירושלים במאה ה-18( בספרו גט מקושר 

)ספר יסוד בכל הלכות גיטין(, סימן קכא, תמה כיצד ניתן לקבוע שאדם 

ואינו  לחלוטין  מבולבל  שהוא  רואים  אנו  אם  איתו  שנעשה  מה  יודע 

אחראי למעשיו? הכיצד ניתן לתת תוקף למעשיו כאילו הן רצוניות? איך 

אפשר לקבוע שהוא אחראי למעשיו, ולהענישו על עבירות שעשה? הרי 

אנו רואים שהתנהגותו רחוקה מלהיות רצונית!

לכן ביאר את שכרותו של לוט באופן הזה:

"כל שנשתכר הרבה עד שאינו מבחין בין טוב לרע ואינו מבין מה נזק יוצא 

מאותו מעשה, אף שיודע שעושה כיון שהשכרות גורמת חסרון ידיעה 

-- הרי זו שכרותו של לוט. משמעות המימרא הגיע לשכרותו של לוט 

הינה שכשם שאצל לוט השכרות גרמה לחסרון ידיעה, הרי בכל מקרה 

ששכרות תגרום לכך -- אין תוקף למעשיו. לפיכך לא נאמר 'שיכור כלוט' 

אלא 'הגיע לשכרותו של לוט' לרמוז שאין צורך שיהיה שיכור כלוט ממש, 

אלא שהשכרות תגרום לו חסרון ידיעה כשם שגרמה ללוט".

לסיכום:

סקרנו מעט את התייחסות ההלכה לתופעת השכרות, מהו שכרותו של 

לוט, הבאנו כמה דעות וכוונים שונים.

א. שיעור "שכור כלוט" הינו אדם שהשתכר ברמה שאינו מודע למעשיו 

פחות  בשכרות:  שיש  היחידה  הנה  זו  רמה  איתו.  נעשה  מה  יודע  ואינו 

משיעור זה – פיקח, הגיע לשיעור זה – שוטה.

ב. ישנם דברים המצריכים רמה מינימאלית את דעת כדי לבצע. לדברים 

אלו, גם רמת שכרות קרובה לשיעור זה, עלולה לבטל את תוקפם.

ג. כדי להגיע לשכרותו של לוט, אין צורך ברמה כזו שאינו יודע מה נעשה 

תוצאות  את  מבין  ואינו  לרע  טוב  בין  מבחין  שאינו  בכך  די  אלא  איתו, 

מעשיו כדי לקבוע שדינו כשוטה. 
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

צורת הפתח בשירותים - נטילת ידים

שאלה:

בס"ד שלום רב

האם צורת הפתח עם וילון מועיל לבית הכסא שבתוך חדר אמבטיה לעשותו לרשות נפרדת לכל הדינים כגון נטילת ידים וכגון שלא להצטרך להמתין 

הזמן המשוער לצורך המצוה ועוד..? לכולי עלמא?

תשובה:

שלום וברכה

בחדר שיש בו גם מקלחת וגם בית הכסא ויש וילון המסתיר את בית הכסא ניתן להקל בזה בכל וילון אפילו בלי צורת הפתח. ובחדר שיש בו רק בית 

הכסא ראוי להחמיר לעשות וילון שאינו יכול לנוד ברוח. ולנטילת ידים שחרית ניתן להקל בכל מקרה. ואם עושה גם צורת הפתח יש להקל בזה יותר, 

גם אין עליו דלת של ממש אלא וילון.

מקורות:

בחדר שיש בו מקלחת דעת רבים מהפוסקים )מנחת יצחק ד,לו יביע אומר ז,כז ועוד( שכיון שיש בו עוד תשמישים ניתן ליטול בו ולכן כשיש וילון 

לכו"ע יכול להקל בזה, וכן כתב בהליכות שלמה פרק כ' הערה ל"ז. ובבית הכסא, לכאורה לדעת המשנה ברורה בסי' שט"ו סק"ט שמחיצה שנדה 

ברוח אף במקום שיש מחיצות המגינות כעת על הרוח אין לה שם מחיצה גם כאן יהיה הדין כן, אך החזו"א נב,יד חולק על דברי המ"ב בזה ודעתו שכל 

שכעת אינה נדה ברוח שמיה מחיצה ולכן לדבריו מותר לעשות וילון גם אם הוא נד ברוח.

ולנטילת ידים שחרית ניתן להקל בכל מקרה, ובאגרות משה אבן העזר א,קיד כ' שגם לתפילה ניתן להקל בזה אם אין לו מקום אחר.

וכשיש שם צורת הפתח ניכרת, אין כל בעיה, ראה שו"ת ויען יוסף או"ח סי' רא, על פי דברי החכמת שלמה או"ח סי' שסג ושאר אחרונים שם.

בן חו"ל הנמצא בארץ ישראל - ותן טל ומטר

שאלה

שלום רב

-1 מה הדין בבן חול שבא לא"י היום לענין ברך עלינו, האם ממשיך לומר ברכנו או שנוהג כבני א"י?

-2 מה הדין כששחוזר לחול לפני שהתחילו שם לומר ברך עלינו?

-3 מהו התאריך שבחול מתחילים לומר בו ברך עלינו?

-4 מה טעם השניו בין א"י לחול לענין זה?

אודה לכם אם תצרפו מקורות.

בכבוד רב,

תשובה:

שלום רב

זמן בקשת ותן טל ומטר בחו"ל הוא בליל ה-5 או ה-6 לדצמבר ]תלוי אם חודש פברואר באותה שנה יהיה 28 או 29 יום, שאז זה מתחיל ב6 לחודש[. 

הסיבה לשינוי, היא משום שארץ ישראל זקוקה יותר לגשמים ומשום כך מקדימים שם לבקש עליהם, ראה תענית דף י.

לגבי בן ארץ ישראל שנמצא בחו"ל לאחר ז' חשון האם אומר ותן טל ומטר, נחלקו הדעות כידוע כמובא בבאר היטב סי' קיז ס"ק ד, ובפרי מגדים שם 

והמשנה ברורה נראה שמחלוקת זו היא גם להיפך, בבן חו"ל הנמצא בארץ ישראל בתוך התקופה, אם אומר ותן טל ומטר. אולם בברכי יוסף שם אות 

ה כתב שבאופן זה לכולי עלמא יבקש טל ומטר כמנהג בני ארץ ישראל שהוא מצוי בה עתה, ולהלכה הכריע הגרש"ז אויערבך, שאם יחזור לחו"ל 
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לאחר השישים יום של התקופה, יאמר טל ומטר כמנהג ארץ ישראל, אך אם יחזור לחו"ל כששם עדיין לא מבקשים גשם, גם בעודו בארץ ישראל לא 

יבקש גשם. כשניגש כשליח ציבור עליו לנהוג כמנהג המקום, אלא שיש אומרים שלכתחילה לא יגש לפני התיבה.

מקורות:

עיין בברכי יוסף סימן קי"ז סק"ו ועיין שו"ת מנחת יצחק חלק י' סימן ט' ועיין בספר יו"ט שני כהלכתו פרק י' הערה י"ב -כ' – כ"ב בשם הגרש"ז אוירבך 

זצ"ל ועיין שו"ת בצל החכמה ח"א סימן ס"ב.

האם מותר לחפש סידור כדי להתפלל ולהעיר את ההורים?

שאלה:

שלום הרב אם ההורים שלי יושנים ואני צריך להתפלל ואם אני יחפש סידור יהיה רעש זה יעורר אותם האם אני הולך בכל זאת או לא ? ומה הדין 

בבת שאין לה חיוב של תפילת ערבית

תשובה:

שלום רב

אם אין ברירה ויעבור זמן תפילה אתה יכול לחפש את הסידור גם אם האבא יתעורר. אבל עדיף להמנע ממצבים כאלה. וראה במקורות. לגבי אישה 

בתפילת עברית מאחר שהיא פטורה מתפילת ערבית, אסור לה להעיר את הוריה לצורך זה.

מקורות:

כתב בספר חסידים סימן שלז: "הבן שבא לידו ריוח ואביו ישן למדנו מדמה בן נתינה, אבל אם בא ריוח לאביו ונפסד אביו וכשמקיץ מצטער יותר 

שלא הקיצו והבן יודע דעת אביו ששמח כשמקיצו בשביל אותו דבר מצוה להקיצו מאחר שאביו שמח על זה, וכן כשמקיצו ללכת לבהכנ"ס או לדבר 

מצוה".

ועל כך כתב בערוך השולחן )יו"ד סי' רמ סעי' מ'(: "כתוב בס' חסידים על מעשה שבגמ' באחד שהיו המפתחות תחת מראשותיו של אביו ולא הקיצו 

דזה דווקא כשהאב אינו מצטער על שלא הקיצו אבל אם יודע שיצטער צריך להקיצו וכן ללכת לבית הכנסת או לדבר מצוה מקיצו ]שם סי' של"ז[ 

ונראה דדווקא כשיעבור זמן תפלה ויש לדקדק דוודאי נראה להדיא בהך מעשה דבגמ' שאביו היה נהנה אם היה מקיצו והרויח ממון הרבה ולהיפך 

מסתמא מצטער ואולי הכל לפי מה שהוא אדם ומ"מ טוב יותר להקיצו ע"י אחר ולא ע"י עצמו וכמדומני שכן המנהג וכן נכון לעשות".

האם יש נזק לאדם שקיללו אותו ללא עוול בכפו?

שאלה:

לכבוד מעלת תורתיכם רבני אתר דין,

אסור לקלל שום אדם כמו שכתוב בש"ע, ר"ל. אם מישהו עשה בשימוש שם ד', בודאי עוון גדול מן התורה, עתה האם זה אומר שה' יסכים ויעשה 

בבקשתו? לא נראה שכן כי ה' לא יסכים להעניש מי שלא מגיע לו ואפילו אם כן הוא יחליט מתי ואיך.

תודה ברכה והצלחה

תשובה:

שלום רב,

ברור שיש איסור דאורייתא לקלל כל אדם מישראל כפי שנאמר לא תקלל חרש ודרשו חז"ל שכך גם כל נפש מישראל. )האיסור מדאורייתא הוא 

קללה בשם(. והובא על בספר המצוות להרמב"ם וספר החינוך מצווה רלא. ןצריכים לדעת את הגמרא בסנהדרין )מח,ב( אמר ר' יהודה שעדיף להיות 

מהמקוללים ולא מהמקללים משום שסוף הקללות לבוא על המקללים בעצמם.

אולם בשאלה האם יש נזק למקולל ע"י הקללה, התחבט בזה בספר החינוך שם, ונביא ציטוט מדבריו:

אף על פי שאין בנו כח לדעת באי זה ענין תנוח הקללה במקולל ואי זה כח בדבור להביאה עליו, ידענו דרך כלל מכל בני העולם שחוששין לקללות, 

בין ישראל בין שאר האומות, ויאמרו שקללת בני אדם, גם קללת הדיוט תעשה רושם במקולל ותדביק בו המארה והצער. ואחר דעתנו דבר זה מפי 
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הבריות, נאמר כי משרשי המצוה, שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתינו כמו שמנענו מהזיק להם במעשה. וכעין ענין זה אמרו זכרונם לברכה ]מועד 

קטן י"ח ע"א[ ברית כרותה לשפתים, כלומר שיש כח בדברי פי אדם....

והרמב"ם זכרונו לברכה אמר בטעם מצוה זו, כדי שלא יניע נפש המקלל אל הנקמה ולא ירגילנה לכעוס, ועוד האריך בענין בספרו. ונראה לי מדבריו, 

שלא יראה הוא בדעתו נזק אל המקולל בקללה, אלא שתרחיק התורה הענין מצד המקלל שלא ירגיל נפשו אל הנקמה והכעס ואל פחיתות המדות. 

וכל דברי רבנו נקבל, עם היות לבנו נאחז במה שכתבנו יותר".

עד כאן ציטוט מספר החינוך. כלומר, מהרמב"ם הוא מדייק שאין כל פגיעה במקולל. אולם הוא עצמו מדד לומר שיש נזק במקולל אלא שאין יודעים 

את טיבו ומתי וכיצד זה ישפיע.

בחיד"א )בספר מדבר קדמות מערכת אות יט( כתב על פי הזוהר הק', שיש כת מלאכים בשמים ששמם אוררי יום, והם נוטלים דיבורו של אדם 

וגונזים אותו, וכשמגיע שעה שיש יכולת לקטרג על אדם בגלל חטאיו, הם משתמשים באותו דיבור כדי לחזק את הקיטרוג. אינני יודע אם דבריו 

אמורים גם לגבי קללה שאדם מקלל אדם אחר או רק לגבי אדם המקלל את עצמו. 

האם מותר לי להעלות את עצמי שרה ביוטיוב או בפייסבוק?

שאלה:

בס"ד

שלום רב,

שמי אלויה, אני בעלת תשובה כבר שנה, אני זמרת, ווויתרתי על פרסום מאוד גדול בטלוויזיה למען בורא עולם.

שאלתי היא, האם מותר לי לפרסם שירים שלי ביוטיוב או בדף העיסקי שלי בפייסבוק ולפני שהשיר יתחיל לרשום "מיועד לנשים ונערות בלבד "קול 

באישה ערווה"?

חשוב לי לציין שאני לא מעלה חלילה תמונות שלי כדי לא להכשיל את הרבים.

והעלאת השירים היא אך ורק בשביל פרנסה.

ומה הדין של אישה שהיא זמרת המפרסמת את תמונותיה באינטרנט?

תודה מראש,

ויום טוב.

תשובה:

שלום רב,

מרגש לראות אישה עם קריירה מובטחת, שמוותרת על הכל למען שמו יתברך. אין כל ספק שיתקיים בך מאמר חז"ל, לפום צערא אגרא. כלומר, 

השכר הוא לפי המאמץ.

לעצם השאלה, מותר לך להעלות את השירים ביוטיוב, וטוב את עושה שלא מפרסמת את תמונתך.

מקורות:

ראשית, באופן הנ"ל יש צד שמותר לגברים לשמוע אותך שרה, ראה בשו"ת בית שערים סי' נג שצידד להקל באופן שאינו מכירה כלל ולא ראה 

מעולם אפילו את תמונתה, אמנם בשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קפא שדחה דבריו בחריפות, ולדעתו אין סברא זו אמורה אלא לענין ראיית בגדי צבעונים 

של אשה, שכיון שאינו מכירה אין בכך גירוי ליצרו, אבל שמיעת קולה גורם להרהורי עבירה  גם כשאינו מכירה. וכן הורה הגרי"ש אלישיב. אולם, 

בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ו סעי' יג הקל בזה לענין שמיעת קול אשה ששרה מבית אחר כשאינו מכירה, הרי שגם לדבריו יש מקום לסברא זו לכל 

הפחות בשעת הדחק.

ממילא, כיון שהמיקל בזה יש לו על מי לסמוך בדוחק, אין בכך איסור של לפני עיוור לא תתן מכשול. מעבר לכך, כיון שאת כותבת בפירוש שהשירים 

מיועדים לנשים, אדם שבוחר לחטוא ולשמוע אותם עושה זאת על אחריותו, ואין את אחראית על מעשיו. תקוותנו שאכן יחלפו במוחו הרהורי 

תשובה כשיראה שכתוב "מיועד לנשים בלבד"...

את השאלה האחרונה לא הבנתי. אם כוונתך לעונשי שמים, איננו בקיאים בכך, כשנבוא לשמים אולי נדע קצת איזה עונשים מקבלים... ה' יצילנו...


