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הטבת חלום: "להיטיב" חלומות רעים 

בפרשת וישב אנו מתחילים ללמוד על החשיבות של חלומות. 

התורה מתעדת איך שיעקב אבינו "שמר את דבר" חלומותיו של בנו יוסף. לימים, זכר יוסף את 

חלומותיו, והם באו לידי הגשמה מלאה. 

נבואיים  חלומות  הם  אף  פרעה,  של  חלומותיו  את  מוצאים  אנו  מקץ,  פרשת  הבאה,  בפרשה 

ובנביאים  בתורה  משמעות  בעלי  חלומות  עוד  נמצאים  כך  מצרים.  על  הבאות  את  המבשרים 

)כגון חלומו של נבוכדנצר(. 

בספר  פוגשים  שאנו  הראשונים  החשובים  החלומות  אינם  פרעה  ושל  יוסף  של  חלומותיו 

בראשית. חזון יעקב אבינו של סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אף הוא מתואר כחלום, 

ולדעת כמה מפרשים )ובפרט הרמב"ם( גם ההתגלות של ברית בית הבתרים הייתה בחלום.

כן מתוארת הנבואה בכללות: "בחלום אדבר בו" )במדבר יב, ו(. הקב"ה מתגלה לשלמה המלך 

גם לאינם- - החכמה.  ובו מבקש שלמה את בקשתו המפורסמת  ג(,  א, פרק  )מלכים  בחלום 

יהודים יש גילויים מעין אלו, כגון אבימלך )בראשית כ, ג( ולבן הארמי )בראשית לא, כד(.

בעבר עסקנו בשאלה של משמעותם של חלומות ביחס לכמה נידונים הלכתיים )עי' במאמרנו 

חלומות  של  הספציפית  בשאלה  נעסוק  הנוכחי  במאמר  תשע"א(.  שנת  ומקץ,  וישב  לפרשת 

רעים, ומשמעותם ההלכתית. 

האם חלום רע הינו סימן לבאות? מה משמעותו של טקס "הטבת חלום", והאם אנו נוהגים בו 

כיום? האם מן הראוי שיצום אדם כדי לתקן חלומות רעים? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך 

הדברים.

אמביוולנטיות של חלומות

כששמואל היה חולם חלום רע )ברכות נה, ב(, היה קם ואומר: "וחלומות השוא ידברו" )זכריה 

י, ב; יש לציין שהמשמעות הפשוטה של הפסוק הוא שהחוזים בחלומות מדברים דברי שווא(. 

בו"  אדבר  בחלום  והכתיב:  ידברו?  השוא  החלומות  "וכי  מכריז:  היה  טוב,  חלום  חולם  כשהיה 

)במדבר יב, ו(. 

כפי שנלמד להלן, גישת שמואל קשורה לעיקרון נוסף, דהיינו שאמרתו של אדם ביחס לחלום 

וישב תשע"ו

מאמר השבוע דן בעניין דיני "הטבת חלום" לאחר חלום רע. מהן האפשרויות השונות 

להיטיב חלום רע? מפני מה יש בכך צורך, והאם דינים אלו נוגעים אף היום? מתי מן 

הראוי לצום על חלום רע? 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!

את  מוצאים  אנו  השבוע  בפרשת 

הצדיק.  יוסף  של  סיפורו  תחילת 

יעקב אבינו נותן ליוסף מעמד מיוחד 

חכמתו,  את  לו  מוסר  אחיו,  בקרב 

הטיפוח  אולם,  לגדלות.  אותו  ומכין 

קנאת  את  מעורר  יוסף  של  המיוחד 

אחיו, ולאחר שמחליטים שלא ליטול 

את נפשו, נופלת ההכרעה למכור את 

היורדים  ישמעאלים  לשיירת  יוסף 

מצרימה.

טרם נלמד אודות חיי יוסף במצרים, 

לבנו  תשובת  את  הפסוקים  מסיתה 

ליהודה: "ויהי בעת ההוא וירד יהודה 

מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו 

חירה". רק לאחר שמשלימה התורה 

)שבה  ותמר  יהודה  פרשיית  כל  את 

התורה  חוזרת  במאמר(,  נוגעים  אנו 

"ויוסף  יוסף:  של  סיפורו  להמשך 

הורד מצרימה".

הבולט:  הסדר  על  רש"י  עומד  כבר 

מה רואה התורה לקבוע את פרשיית 

ותמר באמצע סיפור הדברים  יהודה 

רש"י  עונה  כך  על  יוסף?  בעניין 

שהאחים ראו את יהודה כאחראי על 

כיון שראה את  יוסף.  מעשה מכירת 

הנזק שנגרם בכך, הורידו את יהודה 

מגדולתו, ועל כן באים דברי הפסוק: 

"וירד יהודה מאת אחיו".

מסר  בפסוקים  שגלום  ייתכן  אולם, 

יוסף,  את  גידל  אמנם  יעקב  נוסף. 
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יכול להשפיע על משמעותו. אך ברור מכמה אמרות חז"ל שמצד אחד, יש צד רציני של חלומות, 

"אחד מששים בנבואה" )ברכות נז, ב(, אך מנגד יש לראותם בחשדנות, וכדברי חכמים )ברכות 

אי אפשר  כך  בר,  רבי שמעון, כשם שאי אפשר לתבן בלא  יוחנן משום  רבי  "אמר  א(:  נה,  דף 

לחלום בלי דברים בטלים". כלומר, כל חלום, גם אם הוא חלום אמיתי, טומן בחובו דברים שאינם 

אמיתיים. 

רבא )בראשית נה, ב( אף יישב את הסתירה בין הפסוקים השונים ביחס לחלום על-פי הבחנה 

בין חלומות שונים: יש חלומות הבאים על-ידי מלאך )החלומות האמתיים(, ויש שבאים על-ידי 

שד )חלומות כוזבים(. 

כפי  האדם,  של  מעוסקיו  מושפע  החלומות  שתוכן  לכך  מודעים  היו  שחז"ל  הרי  מזו,  יתרה 

שנאמרו )שם(: "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו". כמו כן, חלומות מושפעים ממצבי הרוח 

העוברים עלינו, מהמצב הבריאותי של הגוף והנפש, וכך הלאה. ועדיין, ישנה מסורת הלכתית 

ברורה המתייחסת לחלומות רעים ברצינות, ומציעה מספר דרכים להתמודד איתם.

להלן נתעד שלוש דרכים שבהם מציעים חז"ל "תיקון" של חלומות רעים: טקס "הטבת חלום", 

תפילה, וצום.

הטבת חלום

למדנו בגמרא: "אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה ילך... ויטיבנו בפני שלשה" )ברכות נה, 

ב(. על אותם שלשה לשמוע את החולם, ולענות לו: "חלמא טבא חזאי". 

הדברים מתבארים על פי דברי הגמרא בברכות )שם(, הקובעים כי "כל החלומות הולכים אחר 

הפה". הכוונה בכך היא שהפתרון הניתן לחלום משפיע על הגשמת החלום לטובה. 

הריטב"א מבאר שמטעם זה, כאשר היה מתעורר שמואל לאחר שחלם חלום רע, היה אומר: 

"וחלומות שוא ידברו", כמוזכר לעיל. כדבריו: "ואף דשמואל כי הוה חזי חלמא בישא הוה אמר 

החלומות שוא ידברו, לא לפטור עצמו מתענית היה אומר כן, אלא לפתור החלום לטובה, שכל 

החלומות הולכין אחר הפה, כדרהטא כולה סוגיא בפרק הרואה". 

העיקורן של הטבת חלום נאמר צוין על-ידי השולחן ערוך )אורח חיים רכ, א(. בשו"ע מצויין שיש 

לקיים את הטקס בפני שלשה אוהבים, שכן קירוב הלבבות מועיל לפתרון החלום לטובה. בשו"ת 

תשובות והנהגות )ח"ב, סימן רנו( הביא שהגרי"ז מבריסק נהג להקפיד מאד על כך, וכתב עוד 

שהיה מיטיב בפני בניו. הסיבה שמותר לעשות כן הוא שאין בהטבת חלום חובה של "בית דין" 

כדת וכדין, ודי בכל שלשה שישבו להיטיב את החלום. 

במשנה ברורה )רכ, כ( כתב ש"טוב שייטיב בשחרית, כי זריזין מקדימין למצוה". ועוד כתב )שם 

)כלומר, כדאי להיות  נפשו בזה"  ג( "מצוה להימצא עם השלושה להיטיב, מפני שמשיב  ס"ק 

אחד מן השלשה המטיבים חלומם של אחרים(. 

תפילה בברכת כהנים

עוד דרך שנקבעה בחז"ל להטבת חלום הוא תפילה בסדר ברכת הכהנים.

בנוסף על אפשרות של הטבת חלום, נקבע בגמרא כי מי שחולם חלום, ואינו יודע מה הוא חלם, 

יכול לומר נוסח קבוע בשעת ברכת הכוהנים: "האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא, ליקום 

קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו ולימא הכי, ריבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך וכו', ומסיים 

בהדי כהני דעני ציבורא אמן'". 

בתוספות )סוטה מ, א( הקשו איך מותר לעשות כן – שהרי לכאורה אין היתר לעסוק בדברים 

אחרים באמצע ברכת הכהנים )"כלום יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין?"(. תירוצם של 

התוספות מדגיש את הרצינות שבה התייחסו חכמים לחלומות: "משום סכנה התירו שמא חלום 

מסוכן הוא שצריך רפואה".

אותו  והכין  זקונים,  כבן  אותו  טיפח 

הגיע  לא  יוסף  לבסוף,  אך  למלוכה. 

אם  כי  ישראל,  על  מלוכה  לעמדת 

במצרים,  כמלך  מצרים.  על  למלוכה 

ירדו אביו  יוסף את הדרך שבה  סלל 

ואחיו מצרימה. 

דווקא  נטל  בישראל  המלכות  את 

המלכות  התכלית,  נקודת  יהודה. 

בישראל שהיא היא גילויו של מלכות 

בית  במלכות  מיוצגת  בעולם,  שמים 

יהודה - במלכות דוד המלך.

מקדימה  כן  משום  שאף  נראה 

ותמר  יהודה  פרשת  את  התורה 

לפרשת יוסף במצרים. טרם נלמד על 

הדרך, קובעת התורה את היעד. טרם 

התורה  מתארת  יוסף,  על  לומדים 

את דרכו של יהודה למלכות, יחד עם 

ראשית שושלת המלוכה. 

 - ממני"  "צדקה  יהודה  שאמר  כיון 

חברו  את  עליו  להמליך  שזכה  כיון 

- יצאה בת קול ואמרה: "ממני יצאו 

שהודה,  כיון  ב(.  י,  )סוטה  כבושים" 

זכה למלכות.

כלל ישראל נקרא מחד על שמו של 

יהודה.  של  שמו  על  ומאידך  יוסף, 

לי  יקיר  "הבן   - אפרים  נקראים  אנו 

שתי  יהודים.  ונקראים   - אפרים" 

התכונות גנוזות בקרבנו: הדרך מחד, 

והיעד מאידך. יוסף, וגם יהודה. 

הדרך היא של יוסף, דרך של כבישת 

בניסיון,  עמידה  של  הרע,  היצר 

ועלייה לגדלות. היעד הוא של יהודה: 

האפשרות להודות, לכופף את הראש 

לפני מלך מלכי המלכים.

ויה"ר שנזכה בקרוב לשילוב המובטח 

אש,  יעקב  בית  "והיה  בפסוק:  לנו 

ובית יוסף להבה, ובית עשו לקש" – 

ואז: "והיתה לה' המלוכה".



Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 3

יוסף הביא את דברי המהרי"ל על אותה קושיה: "דחשיב שפיר  ובבית 

ליה  קאמר  הכי  ומשום  כהנים,  ברכת  דמקבל  עצמו  שמראה  לו,  מאזין 

"דברכת  מבאר:  יוסף  הבית  חלומו".  ויתהפך  כהנים  ברכת  בו  שיתקיים 

יש לה כח לתקן חלום רע, כשמתפללים עליו באותה שעה, הוי  כהנים 

שפיר מענין ברכת כהנים, והוי עבד שרבו מברכו והוא מאזין לו ומסביר 

לו פנים".

בחוץ לארץ )בארצות אשכנז(, מברכים הכהנים את העם בימים טובים 

בלבד, ונהגו הכהנים לשיר בברכת הכהנים כדי לאפשר לציבור להתפלל 

את התפילה על חלומות. במשנה ברורה )קל, א( כתב שכולם נהגו לומר 

שאינו  חלום  חלם  ליום-טוב  יום-טוב  בין  הסתם,  שמן  מפני  זו,  תפילה 

יודע מהו, ולכן יש לומר את התפילה.

התפילה  את  לומר  כאמור  מותר  שרים,  הכהנים  אין  כאשר  חול,  בימי 

כך  הברכה  סיום  עם  התפילה  את  לסיים  ויש  הברכה,  כדי  תוך  אפילו 

שעניית "אמן" תחול אף על התפילה. מי שדר בחו"ל, ונפשו עגומה עליו 

תפילת  לאחר  התפילה  את  לומר  יכול  מהו,  יודע  שאינו  חלום  מחמת 

חזרת הש"ץ שבא במקום ברכת הכהנים. 

ברורה  ובמשנה  א(  )קל,  ערוך  בשולחן  מופיעות  )ואחרות(  אלו  הלכות 

)א-ט(, ועיי"ש שהדגיש שאין לומר תפילה זו בכל יום, אלא דווקא ביום 

שאחרי לילה בו חלם חלום שאינו יודע מהו.

תענית חלום

מתייחסת  אינה  היא  אך  רע,  חלום  "לתקן"  שיטה  היא  חלום"  "הטבת 

משמעות  של  לאפשרות  בהתייחסות  עצמו.  החלום  של  למשמעותה 

עבירה  משקפת  אף  ואולי  רעה  גזירה  לאדם  המבשר  לחלום,  שלילית 

שבידי האדם, מוזכרת בחז"ל אפשרות של צום עבור חלום: "יפה תענית 

לחלום כאש לנעורת" )שבת יא, א; תענית יב, ב(.

הריטב"א מבאר שראוי לו לאדם, המתעורר מפוחד ומוטרד מן החלום, 

לחפש  מעוררו  הקב"ה  בוודאי  כי  לבו,  את  עליו  ולשים  עליו  לדאוג 

במעשיו ולפשפש בדרכיו. מכאן ש"התענית יפה לו לבטל הגזרה לגמרי, 

שלא ישאר ממנה כלום ככלות האש מן הנעורת במהרה ועד גמירא. וכן 

בדין, שזה שהתעורר מפני דברי חלומות לחפש בדרכיו ולחזור בתשובה 

חכם,  או  נביא  פי  על  עושה  שהיה  כמו  לשם,  נדיבה  ורוח  לבב  בנקיון 

ובודאי תשובתו שלימה היא ומקובלת יפה". 

הריטב"א מדגיש שיש לצום בו ביום, מיד: "ולפיכך אמרו בו ביום, קודם 

שתתקרר דעתו ויסור פחד לבו, כדי שירא מאד ויעשה תשובה גמורה, וגם 

שיראה שהוא חושש מאד לרוח חלום שיערה עליו ממרום, כי כשמאחר 

אותו אחר שתתקרר דעתו לא יחזור בתשובה כראוי, וגם מראה עצלה 

וכמי שאינו חושש כל כך". המשנה ברורה )רפח, ז( מבאר על-פי אותה 

הדרך שיש לשתף תשובה וצדקה עם הצום, וכן תלמוד תורה ותפילה. 

יש להעיר שהתענית אינה חובה )עי' שו"ת הרשב"א קלב(. כאשר אדם 

כלל  לצום  עליו  אין  בעלמא,  הבל  דברי  בו  ורואה  מחלומו,  מוטרד  אינו 

נכונים שבעתיים כיום, כאשר אנו  ז(. הדברים  )שולחן ערוך הרב, רפח, 

מעניקים משמעות פחותה לחלומות )עי' להלן(.

כאמור לעיל, יש לצום למחרת החלום. כאשר אדם חולם חלום רע בליל 

שבת, וקם כאשר הוא מוטרד ודואג עליו, מותר לצום אפילו בשבת וביום 

טוב. לפי דעה אחת בשולחן ערוך )רפח, ה(, אין היתר לעשות כן אלא אם 

וכן  כן מדובר בנסיבות מסוימות: אם אדם רואה חלום רע שלוש פעם, 

רשימה מיוחדת של חלומות. 

אדם הצם תענית חלום בשבת, עליו לצום תענית נוספת כדי לכפר על 

שעבר על איסור להתענות בשבת.  

י"ב שעות  לו להתענות משך  ראוי  היום,  רע בשינת  אדם הרואה חלום 

הבדלה  עד  להענות  ובשבת  ד(,  רפח,  ערוך  )שולחן  שמתעורר  מהזמן 

)רפח, ה; במקרה זה יתענה ביום ראשון, או ביום אחר, כנ"ל(.

באופן כללי, המשנה ברורה מסתייג מצום בשבת מחמת חלום, ואפילו 

מביא מדברי השל"ה שניתן להימנעות מכך, ולצום יומיים בימי החול: יום 

אחד כנגד שבת, ויום אחר כנגד התענית הנוספת לכפר על צום בשבת 

)רפח, טו(.

חלומות בזמנינו

עדיין אנו עדים, לעתים, לחלומות שיש בהם ממש. דוגמה מופלאה לכך 

לעריית  הנאצים  פלישת  שערב  מובשוביץ,  דניאל  הרב  של  חלומו  היא 

קלם, חלם על כניסתם, ועל חורבן הישיבה ורציחת כל בני הקהילה. לאחר 

שקם מחלומו, שחלם בשבת, כינס את בני הקהילה, והכינם למסור את 

נפשם למען קדושת ה' – כפי שהורה לו מן שמיא בחלום.

כללי  באופן  ופוסקים  פנים,  הסתר  של  דור  הוא  דורנו  כללי,  באופן  אך 

מייחסים להם פחות חשיבות מאשר בדורות עברו. החזון איש, למשל, 

מציין שפעמים רבות חלם חלומות שקבעו חז"ל לתענית חלום, אך לא 

שם את ליבו אליהם. הוא מציין שנכון לומר את תפילת "רבונו של עולם" 

בברכת הכהנים )אגרות חזו"א, ח"ב, סימן קמט(.

כמו כן, המשנה ברורה מדגיש את האפשרות שחלומות נובעים ממעשיו 

של אדם במשך היום, וכותב שאין לדאוג על חלום שבא לאחר תענית, 

כי מן הסתם נגרם החלום מעינוי התענית )רכ, שער הציון א(. כך, אפילו 

על חלום שצוין על-ידי השולחן ערוך לתענית בשבת )חלום של נפילת 

שיניים(, כתב המשנ"ב שאם יש לתלות בכאב שיניים שהיה לו ביום, אין 

להתנעות עליו )רפח, ז(.

מאכלים  מפני  חלומות  חולמים  אנו  שלפעמים  מדגיש  השולחן  בארוך 

שאוכלים קודם השינה, ובאופן כללי ממליץ שלא לצום על חלומות. יש 

לציין שהחיים שלנו היום שונים בתכלית מהחיים השקטים של עיירות 

חיים  ורעות(,  מטרידות  כלל  )בדרך  חדשות  מוקפים  אנו  עברו.  בדורות 

בערים מלאי רעש וקול סאון, וחסרה לנו שלווה. 

מכאן שאין להתפלאות על חלומות רעים, וייתכן שהיחס ההלכתי משנה 

אף בשל כך.
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

נר חנוכה במלון כשאשתו מדליקה בבית / הדלקה על ידי שליח

שאלה:

שלום לכבוד הרב,יש לי שתי שאלות:

1. באחד מלילות החנוכה אני אהיה במלון, אבל אשתי תדליק בבית. במלון לא מאפשרים להדליק בחדרים אלא היכן שאוכלים. האם אני צריך 

להשתתף שם בפרוטה, או שאפשר לצאת בהדלקה של אשתי? ומה לגבי ברכת הרואה )שהרי יש דיעות בראשונים שזה רק למי שאין מדליקים 

עליו בביתו?(

בזמן. ראיתי  חנוכיה אחת  רוצה לבקש משליח שידליק עבורי  אני  לבית עד שעה מאוחרת.  כל המשפחה תהיה מחוץ  חנוכה  בלילה אחר של   .2

בתשובה אחרת שלכם שהשליח לא מברך במקרה כזה. האם כשנחזור כולנו הביתה אוכל להדליק חנוכיה נוספת בברכה? או שרק הילדים יוכלו 

להדליק את שלהם בברכה?

תודה וחנוכה שמח!

תשובה:

שלום רב

1. במקרה שאשתך מדליקה עליך בבית, למנהג הספרדים אין צורך להדליק במלון, ואף שמי שיש לו חדר מיוחד חייב בדרך כלל להדליק למרות 

שמדליקים עליו בביתו מפני החשד, בזמנינו שכל אחד מדליק במקום אחר, ובלאו הכי אין רשות להדליק בחדר אין צורך להדליק, אבל יש לשמוע 

את הברכות ממי שמדליק שלא תזדקק לברכת הרואה. כך מבואר בשו"ע ומשנה ברורה בסי' תרעז. אולם בני אשכנז שנהגו משום דין מהדרין שכל 

אחד מדליק בעצמו, גם אכסנאי ידליק, ומכל מקום כיון שמקום האכילה אינו מיוחד לך יתכן שאין טעם להחמיר להדליק שם, ראה במקורות.

2. במקרה כזה אכן עדיף שתעשה שליח להדלקה, השליח יברך בביתו על ההדלקה שלו ואחר כך ידליק אצלכם ללא ברכה, וכשתחזרו בלילה רק 

הילדים ידליקו בברכה, שהרי אתה כבר יצאת ידי חובה בהדלקה של השליח, אבל זה רק בתנאי שיש לכם היכן לשמוע את הברכות במקום בו אתם 

נמצאים, אם אין לכם אפשרות, תדליקו מאוחר בלילה.

מקורות:

ויש שכתבו שאין  ידליק במקום האכילה על פי הרמ"א בסי' תרע"ז ס"א,  1. בפסקי שמועות הביא בשם הגר"נ קרליץ שהגר בבית מלון בחנוכה 

להדליק במקום האכילה אלא במקום השינה כיון שאין לו קביעות במקום זה, ודומה הדבר למי שאוכל במסעדה שלא יוכל להדליק שם, והרב בן ציון 

אבא שאול זצ"ל כתב שאף לא יוצאים ידי חובה אם מדליקים במקום האכילה, ולכן לכתחלה יאכל במקום השינה וידליק שם, אך בדיעבד יכול לסמוך 

על הסוברים שיכול להדליק גם במקום השינה.

אמירת "ויתן לך" במוצאי שבת

שאלה:

)לא נשואים, שאינם צריכים לדאוג לפרנסתם(  "ויתן לך"-מהן ההלכות בדיוק? האם בחורים  שלום- רציתי לשאול על הענין של אמירת פסוקי 

אומרים את זה? ולמה באמת בהרבה קהילות לא אומרים פסוקים אלו?

תודה רבה ותזכו למצוות!!

תשובה:

שלום רב

אמירת ויתן לך אינה קשורה דוקא לפרנסה ודוקא לאנשים נשואים, מקורה בזוהר הק' סוף הקדמת בראשית, שכתב: "ואינון ]הנשמות שבעולמות 

העליונים[ מקיימין על ההוא ברנש כל ברכאן, דקאמרי ציבורא ויתן לך". בענין זה אגב יש מנהגים חלוקים האר"י הק' היה אומרו ביחידות בביתו 



Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 5

לאחא הבדלה וכן מנהג הספרדים, ואילו מנהג האשכנזים היה לאומרו בציבור ובביאור הלכה הביא ממנהגי טירנא שגם היו אומרים לאחר הבדלה, 

אבל כנראה כוונתו לפי מנהג האשכנזים שגם ההבדלה נאמרת בבית הכנסת לפני עלינו לשבח. אינני יודע מדוע פשט המנהג היום שלא לומר זאת, 

אולי בגלל חילוקי המנהגים הנ"ל שיש שהיו אומרים בביתם.

בדרכי משה בסי' רצה הביא שיש שנהגו שלא לומר זאת, וכתב שמנהג טעות הוא.

שוכר שהתחייב לצבוע ביום העזיבה וצבע שבועיים לפני

שאלה:

המשכיר סיכם בחוזה שהשוכר צובע את הדירה ביום שהוא עוזב. השוכר צבע את הדירה שבועיים לפני שצריך היה לעזוב.

ביום העזיבה,המשכיר דורש מהשוכר לצבוע את הדירה. טענות השוכר שהוא כבר צבע את הדירה אינן מקובלות על המשכיר.

מה הדין, האם השוכר צריך לצבוע מחדש?

תשובה:

שלום רב,

אינני יודע כמה הקירות התלכלכו בשבועיים האלו, הרי לא ראיתי את הדירה. בדרך כלל )99%(, אין הבדל משמעותי בין דירה שנצבעה ביום העזיבה 

לבין דירה שנצבעה שבועיים לפני העזיבה, והמשכיר אינו יכול לדרוש לצבוע מחדש.

מקורות:

יש לפרש חוזה בהתאם לתכלית הראויה ואין מקום לדרוש ולעמוד על קוצו של יו"ד. עיין שו"ת מהר"ח אור זרוע סי’ סט.

שבעה על אב שזנח את אשתו וילדיו / על מי מוטל חיוב הקמת המצבה

שאלה:

שלום. אדם שזנח את אשתו וילדיו וחי עם מי אישה אחרת ללא חופה וקידושין, ידועה בציבור. וגם הוריש לה ולילדים שלה את כל רכושו האם 

נוהגים בו דיני אבלות ושבעה ויום השנה, ילדיו הביולוגיים מאשתו הראשונה. שאלה נוספת: על חשבון מי צריכה להיות הקבורה והמצבה אם כל 

הרכוש הועבר לידועה בציבור איתה חי 20 שנה?

תשובה:

שלום רב,

א. יש מחלוקת האם יושבים שבעה על אבא רשע. אבל ההלכה נוטה לדעת האומרים שחייבים לשבת עליו שבעה למרות מעשיו הרעים.

ב. במקרה זה הילדים אינם צריכים לממן את הוצאות הקבורה והמצבה, ועל האישה וילדיה שבידיהם כספי הירושה, לשלם על הקבורה והקמת 

המצבה.

מקורות:

א. הרמב"ם והטור נחלקו אם יש חיוב כיבוד אב ואם כשהם רשעים ולעניין הלכה דעת השו"ע יו"ד סימן ר"מ שחייבים לכבד אב רשע וכדעת הרמב"ם 

אולם כתב הרמ"א שי"א שאינו חייב. ועיין בפרי מגדים בהקדמה ליורה דעה )כללי הוראות איסור והיתר אות ג'( שנסתפק אם בכהאי גוונא דעת 

הרמ"א לחלוק על מרן המחבר, או דילמא שכל שלא כתב "וכן עיקר", לא הביא סברת יש אומרים אלא לכבוד בעלמא, והעיקר להלכה כדעת המחבר. 

לומר שהדבר ספק,  כוונתו  יש אומרים,  ולי הדבר צ"ע, שאפשר שמכיון שהביא הרמ"א סברת  ד'.  זיסקינד סימן  וכן כתב באמת בשו"ת מהר"ם 

ובדאורייתא אזלינן לחומרא, ובדרבנן לקולא. עכת"ד.

ועיין בשו"ת הרמ"ץ )חלק יורה דעה סימן טז( שאף שהרמ"א כתב ויש אומרים וכו', כיון שלא כתב וכן עיקר, הלכה כדעת המחבר שנאמרה בסתם. 

ע"ש. ועיין עוד בשדי חמד )כללי הפוסקים סימן יד אות יב(. ע"ש. אולם הערוך השלחן )בס"ק לט( פסק כדברי הטור, שזוהי דעת רוב הפוסקים. ע"ש. 

ומדברי החיי אדם )כלל סז סימן יח( נראה שדעתו לפסוק להחמיר כמרן השלחן ערוך. וכן כתב בקיצור שלחן ערוך )סימן קמג סעיף ט'(. וכן העלה 
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בשו"ת בן יהודה )סימן ד'(, שהעיקר בזה כפסק מרן המחבר, שגם אם אביו רשע חייב לכבדו, ואפשר שגם הרמ"א מודה לזה להלכה, ולא כתב סברת 

היש אומרים שפטור אלא לומר שיש ספק בדבר, ונפקא מינה לענין העוסק במצוה פטור מן המצוה וכו'. ע"ש. והובא בשדי חמד )מערכת כ' כלל צט( 

בד"ה ואם אביו רשע. ע"ש. ועיין בכל זה בשו"ת יביע אומר חלק ח' יו"ד סימן כ"א. ובחלק ב' חלק יורה דעה סימן טו אות ט.

ב. ראה שו"ע יו"ד סי' שמח סעי' ב' שהוצאות הקבורה כולל הקמת המצבה הוא מכספי הנפטר. וכתב שם הש"ך )סק"ה( שאם האב לא הוריש להם 

ממון, לא ניתן לכפות על הקרובים להוציא ממון משלהם לצורכי הקבורה. בנידון דידן, שהאב הוריש להם ממון, אלא שמן הסתם כתב צוואה לאחרים 

באופן שאינו תקף הלכתית, הרי שבעצם הלכתית הממון שייך ליורשים - ילדיו הביולוגיים. אולם מאחר שאין להם גישה לכספים הללו, הם יכולים 

לומר לאותם האחרים )האישה וילדיה(, שעליהם לממן את כל הוצאות הקבורה והמצבה מהכספים שהותיר.

מעשרות בקטיף מעץ בחצר פרטית

שאלה:

שלום, בשטח העבודה שלי יש עץ עם פירות. אם קטפתי מותר לי לאכול בלי לעשר?? אם קטפתי אתמול כמה יחידות והיום אני רוצה לאכול האם 

אני צריכה לעשר??

תשובה:

שלום רב

בחצר המשתמרת כגון בגינתך הפרטית הסמוכה לבית, אם אוכלים בחצר והפירות לא נכנסים לבית. בפרי קטן שרגילות לאוכלו כאחד, כגון שסק, 

מותר לאכול במקום בלא מעשר, אולם אם קטפו שנים, הרי זה מצטרף וחייב במעשר. ואם הפרי הוא גדול שהדרך לחלקו לחלקים קודם האכילה, 

באם חתך מהפרי בעודו על העץ חתיכה, אין חיוב מעשר, ובאם קטף את כל הפרי, התחייב במעשרות כדין.

מקורות:

אמנם הדין הוא כי כל עוד הפירות לא ראו את פני הבית, אינם חייבים במעשר. אבל מאחר שהפירות גדלים בחצר )בפרט שהיא פרטית(, זה נחשב 

לחצר הקובעת למעשר, וכפי שכתב הרמב"ם )פ"ד מהלכות תרומות הלכה ח'(: "אי זו היא חצר הקובעת כל שכלים נשמרים בתוכה או שאין אדם 

בוש מלאכול בתוכה או שאם יכנס אדם לה אומרים לו מה אתה תבקש".

הדלקת נר חנוכה במסיבת הודיה באולם

שאלה:

שלום וברכה

חברי מקיים מסיבת הודיה באולם בחנוכה הוא מעוניין להדליק נר חנוכה באירוע

האם יש אפשרות שע"י תפילת ערבית במקום יהיה אפשר להדליק לאחר מכן נר באולם

תשובה:

שלום רב,

אפשר ואף מצוה להדליק נר חנוכה במקום שמתאספים אנשים לפירסומא ניסא, אולם לא ניתן לברך על הדלקה זו. גם אם יתפללו שם ערבית.

מקורות:

ראה קובץ מבית לוי חלק י' עמוד יט, ושו"ת שבט הלוי ח"ד סי' סה, וראה עוד בשו"ת מנחת יצחק ח"ו סוף סי' סה שכתב על כך שבקושי רב התירו 

לברך בהדלקה בבית הכנסת, לכן יש לברך רק בבית הכנסת שבו מתפללים בקביעות.


