
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 בימי שרב טלית קטןלבישת 
פטור  ,)כגון ביום שרב(ו המצטער מלבישת מ"מבכל רגע. ו טלית קטןמצוה ללבוש 

אף בזמן שקשה ללכת בטלית קטן  מ"מו. ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פ"ב אות כג([מלבישתו. 
 . ["א )חי"ד סי' מט וח"ח סי' ד(בציו ]עי' באז נדברו )ח"ב סי' נה(. ווכיוצא בזה יש להשתדל שלא להסיר

 בריכה  או אחר רחיצה ביםיו לברך על
 "כ, כשחוזר ללובשו אינו חוזר ומברך, אא'לית קטן בעודו בים, בבריכה וכדוהטהפושט 

]עי' שהה זמן שיש בו משום היסח הדעת, דהיינו כשתים או שלש שעות )והכל לפי הענין(. 

)פ"ג אות ג ואות ז ושיח הלכה סי' ח( ובתשובות והנהגות )ח"א בהליכ"ש בביאור הלכה )סי' ח על סע' יד ד"ה וי"א(, 

]אור לציון ויש מפוסקי עדות המזרח שנקטו שביותר מחצי שעה צריך לחזור ולברך.  י' לב([.ס

 .)ח"ב פמ"ד אות י([
 על בשרוו לבישת

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פ"ג אות מותר ללבוש טלית קטן על בשרו ואין בזה משום ביזוי מצוה. 

דנכון ליזהר שלא ללבוש הט"ק סמוך לבשרו ממש יא( ועוד. ועי' בדעת נוטה )תשובה קעב( בשם הגרח"ק שליט"א 

 .דלא ליהוי כבגד תחתון עשוי לזיעה דפטור מציצית[



 ים האוקיינוס
ים האוקיינוס המקיף את כל העולם כולו )האוקיינוס האטלנטי, השקט, ההודי ואה הר

הגריש"א ] .הים הגדול )וי"א שעשה(מברך ברוך אתה ה' כו' עושה  ,וכו'( ולא ראה אותו ל' יום

 פי"ז אות ב([. וזאת הברכה זצ"ל )
 ים כנרת

מברך ברוך אתה ה' כו' עושה מעשה בראשית.  ,הרואה ים כנרת, אם לא ראה אותו ל' יום
. ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"ג אות כז(, הגר"י פישר זצ"ל )וזאת הברכה פי"ז אות ד( והאור לציון )פי"ד אות מ([

 במשך הזמן התרחבשמא ( שער העין עמ' פד]הגריש"א זצ"ל ). וי"א דדוקא אם רואה כל הכינרת מברך

 בראשית[. והחלק הנראה לו אינו מששת ימי

 ים התיכון
מברך ברוך אתה ה' כו' עושה מעשה  ,הרואה ים התיכון, אם לא ראה אותו ל' יום

]מנחת יצחק )ח"א סי' קי וח"ח אלא דראוי להוסיף תוך כדי דבור "עושה הים הגדול".  .בראשית

 פכ"ג אות כט([.הליכ"ש ) והגרשז"א זצ"לסי' ו( 
 ים המלח

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"ג הגה מג(, שבט הלוי )ח"ט סי' מז( והגרחפ"ש הרואה ים המלח אינו מברך. 

אילת השחר עה"ת ]הגריש"א זצ"ל )את כולו מברך. וי"א דדוקא אם רואה . זצ"ל )וזאת הברכה שם([

 [.(ח"א פר' לך לך פס' ג
 הרים גבוהים מאוד

הרואה הרים גבוהים במיוחד, אם לא ראה אותם ל' יום מברך ברוך אתה ה' כו' עושה 
. ועל כן הרואה את הר החרמון מברך ברכה הנ"ל. ג([-]שו"ע )סי' רכח סע' אמעשה בראשית. 

 ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש ח"ב פמ"ו אות סב([.
 ראה בלילה

 אות כו([. שם]הגרשז"א זצ"ל ) ברך.עליו להרואה את הים בלילה, אם מתפעל ממראיתו 

 עד מתי מברכים ברכות אלו
ועבר מן המקום ושוב אינו רואם, נראה  ,ראה את הים או הרים וגבעות שמברכים עליהם

 אות כו([. שם]הגרשז"א זצ"ל )שכל זמן שהתפעלותו נמשכת מברך. 

 יום ראה ים אחר ל'בירך על ים אחד ותוך 
 .אות כז([ שם]הגרשז"א זצ"ל ), מברך שנית. עליו, ובתוך ל' יום ראה ים אחר ראה ים ובירך

 זמן חיובה
היוצא לדרך מברך תפלת הדרך. וחיוב זה הוא כשיוצא שיעור דרך של פרסה מחוץ לעיר. 

ק"מ. ויש למדוד שיעור  638.. -ק"מ. ולפי החזו"א כ 0.8.3 -לפי הגר"ח נאה כ :]מ"ב )סי' קי ס"ק ל(. שיעור פרסה

 מטר מהבית האחרון של העיר[. 3.04.מטר מהבית האחרון של העיר ולפי החזו"א לאחר  00.6 -זה לפי הגר"ח נאה כ
 די הדרךדשמצוי ישובים בצכ

בתפלת  יםחייב מ"מיש אומרים שאף על פי שבזמנינו מצויים ישובים בצדדי הדרכים, 
אולם יש חולקים וסוברים ]שבט הלוי )ח"י סי' כא(. ועי' בתשובות והנהגות )ח"א סי' קצט([.  הדרך.

יכלול אותה בברכת שמע  ואם רוצה ,שבאופן כזה אין לברך תפלת הדרך בשם ומלכות
שכתב ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"א הגה ז(. ועיי"ש קולנו בתפלת שמונה עשרה לפני הנסיעה. 

 שבנסיעה דרך יישובים בזמן שיש בהם חשש סכנה יש לברך[.

 נוסע במטוסה
. סכנה נופל יש משום ילו היהתרומם המטוס לגובה כזה שאמהנוסע במטוס מברך מיד כש

 . ]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש פכ"א אות ד([
 נוסע כמה פעמים באותו יוםה

אבל אם  .ינוח בעיר באמצע היוםאין לומר תפלת הדרך אלא פעם אחת ביום, אפילו אם 
ואחר כך נמלך ויצא ממנה לעבור חוצה לה או לשוב לביתו, צריך לחזור  ,דעתו ללון בעיר

דעתו לחזור ולילך, ה תאלא דכל זה כשהי .]שו"ע )סי' קי סע' ה([ולהתפלל אותה פעם אחרת. 
 .[(שם ס"ק כה)]מ"ב ה דעתו כלל צריך לחזור ולברך. תאבל אם לא הי

 ביום ולן במלון והשכים קודם אור היוםבירך 
בירך תפלת הדרך ולן במלון וכדומה, אפילו אם השכים קודם הבוקר לנסוע לדרכו צריך 

 ]ביאור הלכה )סי' קו ד"ה צריך([.לברך תפלת הדרך. 

 נוסע במשך כמה ימים
הנוסע בדרך ימים מספר, אם יצא בלילה מן המכונית וישן שינת קבע, אפילו תחת כיפת 
השמים, למחר צריך לברך שוב תפלת הדרך, ואם לא עצר נסיעתו אלא ממשיך לנסוע כל 

]הגרשז"א זצ"ל הלילה כגון באניה וכדומה נהגו לאמרה בברכת שמע קולנו שבשמונה עשרה. 

 .)הליכ"ש פכ"א אות ב([
 פלת הדרךוציא בתיכול להצא יהאם 

. ועל כן יש מי שבירך ברכת הדרך צ"ע האם מותר לו להוציא את חברו מדין יצא מוציא
תנ' סי' נח ענף ד  "שמנחהגרשז"א זצ"ל )]. להימנע מלהוציא אחרים יד"ח אם כבר יצא יד חובתו

 .[שהבאנו בס"ד ראיה מהתבא"ש דמהני אות ב ד"ה ומסופקני(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ס"ט

 במטוס טס
הגרשז"א ו ]אג"מ )ח"ב סי' נט(במטוס יש אומרים דמברך ברכת הגומל בשם ומלכות.  הטס

)ח"ב סי' מז(. ועי' עוד בבצל החכמה )ח"א  פ]מנח"יוי"א דמברך ללא שם ומלכות.  )הליכ"ש פכ"ג אות ה([.

 רבים נוהגים לברך.למעשה וסי' כ(, בתשובות והנהגות )ח"א קצג( ועוד[. 
 ביםהפלגה קצרה הפליג 

ויש  ]בצל החכמה )ח"א סי' כ([. המפליג בים אינו מברך הגומל אלא אם כן הפליג בעומק הים.
מפוסקי בני ספרד שכתבו )דלפי מנהגם( אם נכנס בעומק הים במשך שעה וחומש, כל ששט 

 [. )ח"ב פי"ד אות מג( ]אור לציוןמעיר לעיר, כגון מעכו לחיפה ולא רואים אותו מהחוף, צריך לברך. 

 גדוליםבנהרות  הפליג
מברכים הגומל, אבל לדעת )סי' ריט סע' ז( המהלכין באניות וכדומה בנהר, לדעת השו"ע 

שבזמנינו באניות  "אוירי"ט[. סי' ]כן תלה בפלוגתא זו בביאור הלכה ריש אין מברכים. )שם( הרמ"א 
 .]עי' בברכת ה' )ח"ד פ"ו אות כא([לברך.  המצויות דאין שכיח הזיקא אף לדעת השו"ע אין צריך

 נוסע לכמה מקומות באותו יום
יש אומרים שהנוסע אפילו ליום אחד בלבד, מברך הגומל בהגיעו למחוז חפצו, ואחר כך 
בשובו יברך שנית )אבל בחניית ביניים לשעות ספורות לא יברך, ואם החניה היא למשך 

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש משיך בנסיעתו רק למחרת יש להסתפק אם צריך לברך(. מהלילה ו

ויש אומרים שכל זה אם דעתו להתעכב ולנוח שם איזה ימים, אבל אם  .תפלה פכ"ג הגה ד([
אין לברך, עד שיגיע למקום שרוצה לנוח בו  ,דעתו לשוב תיכף בו ביום ההוא או למחרתו

 .]כה"ח )סי' ריט אות ה([לום. איזה ימים או עד שישוב לביתו לש

 מהו ,שינוי מקום
אכילתו חייב לחזור מי שבירך על מאכל במקום אחד, ושינה מקומו, אם רוצה להמשיך 

היה אוכל בבית זה ופסק אכילתו והלך לבית אחר, או שהיה אוכל וקראו  ן אםכגו .ולברך
חבירו לדבר עמו ויצא חוץ לפתח ביתו וחזר, הואיל ושינה מקומו )ואינו רואה מקומו 

]עי' שו"ע ד והלך למקום אחר עמידתו זו היא גמר אכילתו. הראשון( צריך לברך, שכיון שעמ

 )סי' קעח(, גר"ז )שם אות א( ומ"ב )הקדמה לסי' קעח([. 

 שינוי מקום מבית לבית או מחדר לחדר
מעיקר הדין אין משום שינוי מקום כשיוצא מחדר לחדר שבאותו בית,  אלא דיש להחמיר 

לבית לא מהני דעת לשנות מקומו אלא  לכתחילה שיהא לו דעת לשנות מקומו, אבל מבית
 ]מ"ב )סי' קעח ס"ק יב(. ועיי"ש עוד פרטים בזה ובשו"ע סי' רע"ג[.  אם כן רואה מקומו, ועי' בסמוך.

 בסעודת פת שינוי מקום
ברכה אחרונה שהדין הוא שצריך לברך  דאפילו בסעודת פת)סי' קעח סע' א( דעת השו"ע 

ברך צריך ל, מקום הראשוןל אפילו חזראם שינה מקומו מ"מ  במקום שאכל )ברכת המזון(
על מה  מקומו, וחוזר ומברך ברכה ראשונהלפני שעקר מכבר ברכה אחרונה על מה שאכל 

שבאופן זה אין צריך לברך כלל לא על מה )שם סע' ב( אולם דעת הרמ"א  .שעתיד לאכול
נחשב זון במקומו שכבר אכל ולא על מה שעתיד לאכול, דכיון שמחויב לברך ברכת המ

 אין משום שינוי מקום. הדבר כאילו לא עקר ממקומו ו
 כה"חוה)פר' בעלותך אות ב( השו"ע, כתבו הבן איש חי  כדעתולמעשה אף לבני ספרד הנוהגים 

 (.הנ"ל הרמ"אואם שינה מקומו אינו מברך )כ דספק ברכות להקל)שם אות א ואות יד( 
 שינוי מקום בדברים שברכתם בורא נפשות

במקומה(, ושינה  כהורא נפשות )שאין חיוב לחזור ולבראכל דבר שברכתו האחרונה ב
 .[שם] .ברך ברכה ראשונה בלבדולמקומו, צריך לחזור 

 בז' המינים שינוי מקום
נחלקו הראשונים בדינם של שבעת המינים, האם טעונים ברכה במקומם. יש אומרים 
דטעונים ברכה לאחריהם במקומם. ויש אומרים דדוקא מיני דגן טעונים ברכה במקומם. 

כדעה השניה. )סי' קעח סע' ה( הכרעת השו"ע ופת לבדה טעונה ברכה במקומה. שויש אומרים 
 השלישית.כדעה  (שם)והכרעת הרמ"א 

דלכתחלה יחמיר לברך במקומו אפילו בז' מינים, )שם וסי' קפד על סע' ג( ולמעשה כתב המ"ב 
לברך על שבעת המינים כמו על לחזור וכן לענין שינוי מקום אם שינה מקומו אין צריך 

ים לסתם ]ועיי"ש שהביא דעת הגר"א דדעה האמצעית היא עיקר לדינא, ולפ"ז פירות של שבעת המינים דומהפת. 

 .פירות דשייך בהו שינוי מקום לכו"ע[
 שינה מקומו וחזר מיד

מקום וחייב לחזור ולברך. שינוי  נחשבאפילו שינה מקומו ומיד חזר למקומו הראשון, 
)כלל יב אות א( דהיינו משום דלא פלוג רבנן. וזה דלא  "א]מ"ב )שם ס"ק לג וסי' קעח ס"ק ב וס"ק ד(. וביאר בנשמ

)סי' קעח( והגר"ז )שם אות ח( שנקטו דאין שינוי מקום אלא בששהה חוץ למקומו, כגון שהלך לדבר עם  "קכהמו

 חבירו והפליג בדברים. ודעת האג"מ )או"ח ח"ה סי' טז אות י( דיש להחמיר כשתי השיטות, עיי"ש[. 

 היה דעתו בשעת הברכה לשנות מקום
אבל  ., אין צריך לחזור ולברךאם חשב לשנות מקומו מ"חדר" שנמצא שם ל"חדר" אחר

מבית לבית אפילו חשב לשנות מקומו צריך לחזור ולברך )חוץ מפת וז' המינים כנ"ל(, 
 .[ומ"ב )שם( רמ"א )סי' קעח סעי' א(]עי'  אם רואה מקומו הראשון אינו חוזר ומברך. מ"מו

 כשדרכו לשנות מקומו
]כן מוכח אם דרכו לשנות מקומו אמרינן דמסתמא דעתו לשנות ומהני כאילו כוון להדיא. 

בשם ש"כ פסק המ"ב )שם ס"ק לח(. ועי' בביאור הלכה )רסי' רעג( מ ןא(, וכ ק"ס א"נשמג ו"א )כלל נט אות יייבח

 שבט הלוי )ח"א סי' ר"ה סי' קעח([.עוד הלבוש, ויש לחלק. ועיין 
 וכל לחדרושינה מקומו מחדר הא

אם שינה מקומו מחדר האוכל של המלון לחדרו וכדומה, יש לומר דהוי כשינוי מקום 
 מחדר לחדר הנ"ל דאינו חוזר ומברך. 

 כשאוכל עם אחרים
, (יחד עמו וכל)מאלו שאהיה יושב לאכול עם אחרים ויצא, אם הניח שם מקצת אנשים 

, ואם לא הניח שם אדם צריך לחזור ולברך. שניתלברך  "צזר למקומו וגומר לאכול, ואחו
אף באופן  מ"מוועי' במ"ב )שם ס"ק יג( שבאופן זה מותר לצאת אף לדבר הרשות[.  .]שו"ע )סי' קעח סע' ב(

שהניח מקצת אנשים במקום אכילתו אינו מועיל אלא כשחזר למקומו, אבל כשאוכל 
 ז(. ועי' במאמר מרדכי )שם ס"ק ד([. ]ערוה"ש )סי' קעח אותבמקום אחר צריך לברך במקום השני. 

 אוכל בשדה ושינה מקומו
, ושינה מקומו, אם המקום מגודר, אינו חוזר ו'במקום פתוח כגון שדה, גינה וכדהאוכל 

אם אינו רואה מקומו הראשון חוזר  ,ומברך. אבל אם אין המקום מגודר ושינה מקומו
 סע' ג( ומ"ב )שם([. שם]שו"ע ) זר ומברך.בדיעבד אינו חוה דעתו לשנות מקומו תהי ומברך. ואם

 

 
 בס"ד    



 

 
 אוכל בדרך הליכה

ך הילוכו, אינו חוזר ומברך ברכה בדר דבר שיש בו משום שינוי מקום 'אם אכל אפי
 סע' ד([.שם ]שו"ע )אכילה מברך ברכה אחרונה. הובמקום סיום  שונה,רא

 התחיל לאכול בביתו ויצא לדרך
אם התחיל לאכול בבית ויצא לדרך, חוזר ומברך )באופנים שיש בהם שינוי מקום כנ"ל(. 

ויש אומרים דאף באופן זה אינו חוזר ומברך אם לא גמר אכילתו  .]מ"ב )סי' קעח סס"ק מב([
 .ספק ברכות להקלו ]אג"מ )או"ח ח"ב סי' נז([.ותוך כדי דבור מיציאתו מהבית המשיך לאכול. 

 משך הנסיעה ויצאאכל במכונית ב
אפילו אינו רואה מקומו  ,התחיל לאכול במכונית כשהיא נוסעת ועצר ויצא ממנה לחוץ

ויש אומרים שבאופן דאינו רואה ]בצל החכמה )ח"ו סי' עב אות ו([. )המכונית( אינו חוזר ומברך. 
  ]אג"מ )או"ח ח"ב סי' נז([.מקומו הראשון חוזר ומברך. 

 לנסוע ועקר מקומוכל במכונית לפני שהתחיל א
התחיל לאכול )אפילו בדרך קבע( במכונית כשהיא עומדת, ועקר מקומו בנסיעה, אף אם 
אינו רואה מקומו שחנה בשעת אכילתו אינו חוזר ומברך כי קרקע המכונית נחשבת מקומו 

 ]בצל החכמה )ח"ו סי' עג([.הראשון. 
  ברכה אחרונהלעקור מקומו לדבר הרשות לפני 

, אולם באופן ישכח לברך אוליקום אחר משום חשש שצע האכילה למאין לצאת באמ
י עיכובו לברך יאחר האוטובוס "החושש שעאף ו ]ביאור הלכה )סי' קעח ד"ה עוברת([.ארעי שרי. 

חק ובמקום ד מ"מוכדומה, אינו רשאי להפסיק סעודתו על דעת לגומרה במקום השני. 
עוד  במקום השניאו הפסד רשאי להפסיק אכילתו, ולברך במקום השני. ואם אפשר יאכל 

 ובמ"ב )ס"ק לג([. (חעסי' ק)]עי' בשו"ע קצת לחם לפני ברכתו, ולכתחלה יאכל כזית. 
 לעקור מקומו לדבר מצוה

כשיוצא לדבר הרשות, אבל לצורך מצוה אף שאינה עוברת רשאי לצאת. הוא  הנ"לכל 
וכיון שרשאי לעקור מקומו לצורך מצוה שוב מותר לגמור ]ביאור הלכה )סי' קעח ד"ה עוברת([. 

סעודתו במקומו השני, דבכה"ג לא גרע מעבר ושינה מקומו דמברך במקום שנמצא. 
]כמבואר במ"ב )סס"ק לג(. ועי' בגר"ז )אות ו( שנקט שאסור לצאת לצורך מצוה עוברת על דעת לגמור במקום אחר, 

 לם בערוה"ש )אות ח( מבואר דרשאי לעקור מקומו בכה"ג[.או



 יציאה לדרך תוך חצי שעה לפני עמוד השחר
אין דין ויש אומרים ד ]מ"ב )סי' פט ס"ק יז([.. לדרךתוך חצי שעה לפני העמוד השחר לא יצא 

 .]אור לציון )ח"ב פ"ז אות ו([ או יותר.שעה וחומש היא נסיעה זה נאמר אלא כשה

 משעלה עמוד השחר
ש מקילין לאחר שאמרו מקצת . וי]שו"ע )סי' פט סע' ג([ .אסור לצאת לדרך משעלה עמוד השחר

 כלי תחבורהבשעת הדחק שאין ו ]רמ"א )סע' ג([. ., וטוב להחמיר בזה)ברכות השחר( ברכות
 ([.ס"ק כ) מ"ב]. לו יכול לילך מקודם לדרך יםממתנ

 לצורך מצוה
. ומ"מ [סי' צ ס"ק נג(סי' פט ס"ק כ ומ"ב )עי' ב]כשנוסע לצורך מצוה מותר לנסוע לפני התפלה. 

  .[(סי' צ ס"ק נגמ"ב )]מוטב שיאמר תחלה לפני ברכות השחר. 
 מקומות הקדושיםלהתפלל ב דעתו

יש אומרים דהנוסעים על מנת להתפלל בכותל המערבי או בקברי צדיקים רשאים לנסוע 
 ]אור לציון )ח"ב פ"ז אות ו([.אחר עמוד השחר, כיון שעיקר כוונתם לצורך התפלה עצמה. 

 אחר אמירת ברכות השחר
במקום הצורך יכול לצאת לדרך אחר עמוד השחר אפילו לצרכו אחר שבירך ברכות השחר 

 ]שבט הלוי )ח"ח סי' יט וח"י סי' יז אות ח([.)כשדעתו להתפלל במקום השני(. 

 אחר שהגיע זמן מנחה או מעריב
סי' ]עי' במ"ב )סי' רלג ס"ק א( או מעריב ]מ"ב )אסור לצאת לדרך מזמן שהגיע תפלת מנחה קטנה. 

]אור לציון )ח"ב פ"ז אות ו(. ובשבט הלוי ויש אומרים דלפני מנחה ומעריב אין איסור. פט ס"ק יט([. 

 )ח"ח סי' יח( כתב דלפני מנחה ומעריב קיל טפי. ועי' שיח הלכה )סי' פט ס"ק יז([.

 תפלה בשעת נהיגה
 [.(46ישפה פי"ד הגה  )אבני]הגרשז"א זצ"ל . "ננהג רכב אסור לו להתפלל בעת הנסיעה משום חשש פק

 תפלה בשעת נסיעה
אם יש באפשרותו לעצור את הרכב ולהתפלל שמונה עשרה  ,הנוסע במכונית וכדומה
אם הדבר כפוף בסכנה או  ]שו"ע )סי' צד סע' ד( ומ"ב )שם ס"ק יג([. בעמידה עליו לעשות כן.

 ]שו"ע )סי' צד סע' ה([. בהפרעה בכוונת התפלה מותר להתפלל אף בשעת הנסיעה. 

 הגיע לתחנה שצריך לרדת בעודו מתפלל תפלת י"ח
מותר לו לרדת אף שהוא באמצע תפלת שמונה עשרה , אם הגיע לתחנה שצריך לרדת

 ]הגרח"ק שליט"א )אשי ישראל פכ"ג הגה מג([.)והתירו בזה כדי שלא יהיה טרוד ויוכל לכוון(. 

 מידהלצאת לדרך כשידוע שלא יוכל להתפלל בע
אין לצאת לכתחלה לנסיעה אם יודע שלא יוכל להתפלל בעמידה, אבל בשעת הדחק מותר. 

 .]עי' גר"ז )סי' צד אות ה([
 תפלה בזמנה בישיבה או שלא בזמנה בעמידה

בשעת הדחק מוטב להתפלל קודם נץ החמה בביתו בעמידה, אם הוא אחר זמן משיכיר 
]מ"ב דק' לפני נץ החמה(, מלהתפלל בדרך בשעת הנסיעה או כשהוא מהלך.  03-את חברו )כ

וכמו כן בשעת הדחק עדיף להתפלל מפלג המנחה בעמידה, ולא אחר צאת מ([. -)סי' פט ס"ק לט
 ק שליט"א )אשי ישראל פכ"ג הגה נג([.]הגרח"הכוכבים בשעת נסיעה. 

 תפלה בנעלי ים
, או בנעלי בית או במקום שאין הדרך ללכת בפני בן אדם גדול עם סנדליים בלי גרביים

סי' צא סע' ) עי' בשו"ע] אא"כ אין לו ברירה אחרת. ,, אין לנעלם בשעת התפלה'נעלי ים וכדו

 [., מ"ב )שם( וערוה"ש )אות ה((ה

 תפלה עם כובע וחליפה או במנין
כל ו, ואם יהשיגםעל מנת ללהפסיד תפלה בציבור עליו אין אם שכח הכובע או החליפה, 

פ"ז הגה פ והליכ"ש  ]הגרשז"א זצ"ל והגריש"א זצ"ל )תפלה כהלכתהעדיף.  ,להספיק להתפלל עם הש"ץ

 [. פסיד תפלה בציבורבכה"ג עדיף להש הגרח"ק שליט"א )נקיות וכבוד התפלה עמ' קפב(ודעת  .פ"ב אות טו(

  וכדו'(רחוב שדה, )תפלה במקום פתוח 
לכתחלה לא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה או ברחוב, דכאשר מתפלל במקום צנוע יש 

 ,מוקף מחיצות אף שאינו מקורהמקום ומ"מ ]שו"ע )סי' צ סע' ה([. עליו יותר אימת המלך. 
 ]מ"ב )ס"ק יב([. מותר להתפלל בו לכתחלה. 

 במקום פתוח תפלתםהולכי דרכים 
אם יש במקום אילנות וכדומה עדיף  מ"מרשאים להתפלל במקום פתוח, ועוברי דרכים 

 ס"ק יא([. שם]מ"ב )לעמוד ביניהם בשעת התפלה. 

 פסדתפלה בצבור כשהדבר כרוך בה
יש להשתדל להתפלל כל התפלות בעשרה. ובמקום הפסד ממון )מהקרן ולא מניעת רווח( 

המאחר אם ד)תפלה כהלכתה פ"ח אות י ובהגה שם( ]מ"ב )סי' צ ס"ק כט(. ודעת הגריש"א זצ"ל  אינו מחויב.

 מ"מו פ"ה אות טז(.)תפלה בהליכ"ש למקום לימודו או עבודתו יפסיד ממשכורתו, רשאי להתפלל ביחידות. ועי' עוד 

 ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קמ"ד[. )ח"ב סי' כז(. כדי שלא לבטל ת"ת אסור לדחות תפלה בצבור כמ"ש באג"מ 

 צירוף אינם שתו"מ לעשרה 
בשעת הדחק אפשר לצרף אינם שתו"מ למנין עשרה. בפרט היכן שהם בכלל תינוק שנשבו. 

 . אג"מ )ח"א סי' כג([ב)ח"ב סי' ד אות י( ו במנח"ש]הגרשז"א זצ"ל )קובץ מבקשי תורה סיון תשנ"ה אות קסג(. ועי' 
 יציאה למקום שאין בו מנין 

בציבור, אלא אם כן יוצא לצרכי בו יש להשתדל שלא לנסוע למקום שלא יוכל להתפלל 
)תפלה פ"ה אות ד( ובספר תפלה בהליכ"ש ]עי' בשבט הלוי )ח"ו סי' כא אות ו(, בריאות, פרנסה או מצוה. 

 בציבור )פ"ג הגה א(. ועי' עוד בזה בשמעתא עמיקתא גליון קמ"ד[. 

 יציאה באמצע חזרת הש"ץ
במקום הפסד  כגון דוחק במקוםו .(י'אין לצאת באמצע חזרת הש"ץ )אף היכן דנשארים 

. שמענו מחשובי הפוסקים שליט"א]. עושה כן רק באופן אקראי אם ,רשאי ממון או מצוה עוברת

 והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון קל"ט[.

 נמצא במקום שאין ספר תורה  
הנמצא במקום שאין ספר תורה אין לו חיוב לקרוא בחומש. אמנם אם נמצא בצבור 

 ]עי' במ"ב )סי' קמג ס"ק ט( ובשמעתא עמיקתא גליון ל"ו[. לכתחלה יקראו מתוך חומש ללא ברכה. 



 עמיבכלי חד פ
)מבית לוי ח"ג עמ' ע(, הגר"ש ואזנר זצ"ל ]דעת הרבה פוסקים דכלי חד פעמי כשר לנטילת ידים. 

. ויש אומרים דכלי חד פעמי אינו כשר לנטילת [אג"מ )ח"ג סי' לט(. ועי' בהצי"א )חי"ב סי' כג( ועוד
מקום שאפשר עדיף כן בועל [. הובא בצי"א )שם( )סי' נה( עי' בשרגא מאירמנח"י )ח"י סי' כג(. ו]ידים. 

ברך בכה"ג מידיו )וה ויטול ביכול לו כלי אחר ידים, ובדיעבד שאין ל ולהימנע מליטול ב
דעת האור לציון ו]. ת הכלי לשימוש קבוע ויטול בברכהעל מי לסמוך(, וטוב שייחד איש לו 

 לשימוש קבוע[. ן)ח"ב פי"א אות ו( שלא יברך אא"כ מייחד אות
 במי הים 

דאינן ראויים לשתיית כלב. ובשעת הדחק יש להתיר ליטול בהם  לנט"ימי הים פסולים 
]עי' במ"ב )סי' קס ס"ק לח(, בכה"ח )שם אות מב( ללא ברכה. ואם הרתיחם כשרים ליטול בהם. 

 . ועי' בסמוך. ]מ"ב )ס"ק מ([כשרים הם לטבילת ידים.  אופןבכל  ומ"מובמנח"י )ח"ד סי' כב([. 
 טבילת ידים

 ]שו"ע )סי' קנט סע' יט([. צריך ניגוב, ולא להגביה ידיו.  ואיןידיו טהורות,  'המטביל ידיו פעם א

 על טבילת ידים  ברכה
. ואם המים פסולים ]שו"ע )סי' קנט סע' כ( ומ"ב )שם ס"ק צז([ .הטובל ידיו מברך "על נטילת ידים"

טבילת כגון מים מלוחים וכדומה( מברך "על אבל כשרים לטבילת ידים ) ,ידיםלנטילת 
 .[כה"ח )אות צה(]ודעת פוסקי ספרד שמברכים אף באופן זה על נט"י.  .[(שם)]מ"ב  ידים".

 טבילת ידים במי מעיין 
הטביל ידיו במי מעין, אפילו אין בו מ' סאה, עלתה לו טבילה כל שמתכסים ידיו בהם בבת 

 ]שו"ע )סי' קנט סע' יד([. אחת.

 טבילת ידים במי מקוה
מהני. אבל דעת )סי' קנט סע' יד( טבילת ידים במי מקוה שאין בהן מ' סאה לדעת השו"ע 

 דרק בדיעבד או בשעת הדחק יש להקל בזה. )סי' קנט ס"ק פה( והמ"ב )שם( הרמ"א 



 קניית פתקים )תלושים( לרכישת משקאות או בעד סעודות שבת
מותר לקנות מבעוד יום פתקים מיוחדים )תלושים(, לפי הסחורה שתהיה דרושה לו 

שיקח. ובלבד שלא יוזכר בפתקים בשבת, ולמסור אותם בשבת לחנוני תמורת הסחורה 
 ]שש"כ )פכ"ט אות כו([. מחיר.

 תאורה הנדלקת על ידי חיישנים
אסור להיכנס או לעבור במקום חשוך אשר נדלקת בו תאורה עם מעבר אדם במקום. 

אם נקלע אדם למקום שכזה מבלי לדעת שהתאורה תדלק, מותר לו לעזוב את  מ"מו
 [.והארכנו בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון רנ"ו. )פכ"ג אות סה(]שש"כ המקום כשאין כוונתו לכיבוי האור. 

 גדול בשעת הדחק
בשעת אפשר שהתארח בשבת במקום שיש אורות שנדלקים על ידי חיישנים, אם בטעות 
כגון שהולך הליכה בשינוי  "יע באופן אקראי בור דרך שםלע יש מקום להתירהדחק גדול 

 [.  רנ"ווהארכנו בשמעתא עמיקתא גליון  .בתורת היולדת )פ"ט הגה יא(עי' ] וישאל שאלת חכם. לאחוריו.

 תאורה הנדלקת על ידי חיישנים אלא שיש תאורה נוספת
אלא שהתקינו שם תאורה נוספת לשם שמירה מפני גנבים  ,במקום שכבר קיימת תאורה

וכדו', והיא נדלקת כאשר אדם עובר במקום, ג"כ מן הראוי להחמיר ולא לעבור שם, גם 
 ]שש"כ )פכ"ג אות סה([.אם אין לו כל אפשרות אחרת להגיע למקום הרצוי לו. 

 שילך במקום שהתאורה נדלקת על ידי חיישנים כו"םלבקש מע
אכן אם הנכרי הלך שם על מנכרי שיעבור לפניו במקום זה כדי שהאור ידלק, אסור לבקש 

להישאר  "ציו. ואם הלה כבר עזב את המקום, אונדלק האור, מותר ללכת אחר דעת עצמו
 ([.שם]שש"כ ). שם כדי שלא יכבה אור החשמל בשל עזיבתו את המקום, ובלבד שלא יכוון לכך

 כניסה למקום שיש בו מצלמות
ואם  .למקום שיש בו מצלמות, אם אינו מכוון כלל להקרנת תמונתו אין איסורהנכנס 

]ארחות שבת )ח"א  .דעת כמה גדולי הוראה לאסור ,כוונתו שתיראה תמונתו על גבי המסך

 פט"ו אות לה וח"ג פכ"ו אות כז([.

 טלטול שלג בשבת
הגריש"א זצ"ל )שלמי ו ופ"י הגה יד(ט"ז אות מה הגה קיח פשש"כ )הגרשז"א זצ"ל ]אין בשלג משום מוקצה. 

ובספר שלמי יהודה ( 560בספר טילטולי שבת )מוקצה עמ' יהודה פי"ג הגה יט ואורחות שבת פי"ט הגה רנט( ועי' 

 [. . והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא גליון קס"ו)פי"ג הגה יט( לענין דעת האג"מ בזה

 עשיית בובת שלג בשבת
בו אין שרי ו . ]שש"כ )שם(. אבל לכבד השלג בקרקע מרוצפתאו כדורי שלג אין להתיר עשיית בובת שלג

 משום חשש אשוויי גומות אם הוא בעיר דרוב הבתים מרוצפים. וכ"כ במחזה אליהו )סי' סח אות ב([. 



 
 לצאת לטיול למקום שאין סוכה

מי שיש לו "א דוי ]אג"מ )ח"ג סי' צג([.לו סוכה.  תהיהדאסור לצאת לטיול למקום שלא  "אי
. ומ"מ כשאין צורך אינו ראוי לעשות כן, להחמיר עליו"א איזה צורך לצאת לטיול, א

 [.הגרנ"ק שליט"א )חוט שני סוכות פי"ב ס"ק ט(] וכן עיקר. ]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פכ"ו אות לה([.

 גנבים בלילה וכדו'(סוכה שאינה ראויה לשינה )מחמת פחד 
לו לעשות אחד "א ו בשינה, או שאעשה סוכה במקום שמצטער באכילה או בשתייה א

מהם בסוכה מחמת דמתיירא מלסטים או גנבים כשהוא בסוכה, אינו יוצא באותה סוכה 
בדברים שלא מצטער בהם, דלא הוי כעין דירה שיוכל לעשות שם כל  ', אפי"חיצא יד
דאף דלכתחלה בודאי "א וי סע' ד(, ערוה"ש )אות ט(, חזו"א )סי' קנ ס"ק ג( ועוד[. ]רמ"א )סי' תרמצרכיו. 

 ד"חבדיעבד יוצא בה י מ"משאין יכול לקיים בה כל הדברים כדין,  האין לעשות סוכה כז
 .)אות כה([ ה"צ]שעולמעשה יש ליזהר.  מ"ב )ס"ק כ( ועוד[. ]חכם צבי )סי' צד(,ה אין מצטער. כיון שלאכיל

 מלאכה לצורך דבר האבד 
ולא מניעת ) דהיינו הפסד מהקרן. עשות מלאכת אומן לצורך דבר האבדל בחוה"ממותר 

]עי' בראב"ד )נמק"י . העניןלטרוח עבורו והוא שווה יותר מהטורח. והכל לפי  "אשדרך בנ רווח(

 פ"ב אות ב(. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון נ"ד[. חוה"מ)רסי' תקלח(, בשש"כ )פס"ז אות טז והגה נג( ובחוט שני ) בבאה"לא(,  מו"ק



 

 ליטול ידים על גבי עשבים  
מותר ליטול ידים על גבי עשבים אף על פי שנמצא משקה אותם במועד, דאין כאן אלא 

]עי' בשש"כ )פס"ו אות מז הגה קפא ופס"ח אות לא(, משום פסיק רישא ובחול המועד פס"ר מותר. 

 [. חול המועד עמ' קעז(, בשולחן שלמה )סי' תקלז אות ה( ובשמעתא עמיקתא גליון ח' שליט"א בחוט שני )להגרנ"ק
 לנקות בגד שהתלכלך מפני כבוד הבריות 

שמותר )פרט להסרת כתם מקומי  בלבדאף במים כבס בגדים בחוה"מ חז"ל לאסרו 
הבגד רשאי לכבסו  הבגד כך ואין בידו להחליףש ובבמקום שיש גנאי גדול לל מ"מ(. לנקותו

 בשמעתא עמיקתא גליון נ"ה[.]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פי"א אות י(. ועי' בזה . משום כבוד הבריות
 צרכי רפואה 

]עי' מ"ב )סי' תקלב ס"ק ה(, מותר לעשות כל צרכי רפואה במועד אף במקום מיחוש בעלמא. 
חוט )שבט הלוי )ח"ח סי' קכה אות ג(. וכן דעת הגרנ"ק שליט"א ו לכה )ססי' תקלא ד"ה כל אדם מותר(ביאור ה

 פי"ב הגה א( והשש"כ )פס"ו אות כ(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון צ"ה[. חוה"מ שני 
 טיפול שיניים 

מותר לעשות טפול שיניים במועד, אם נהנה ממנו במועד אבל טיפול לישר השיניים אסור. 
)או"ח ]הגרח"פ שיינברג זצ"ל )תורת היולדת פמ"ו הגה א( והשש"כ )פס"ו אות כ והגה פח וקצט(. אולם דעת האג"מ 

ח"ג סי' עח( שלרפא השיניים בחוה"מ דוקא אם יש לו צער קטן מותר, ואם אין לו צער וגם אין לו לחוש שיתקלקלו 
 .יותר אין להתרפאות בחוה"מ כי יש בזה מלאכה ממש. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון צ"ה[

 בישיבת בין הזמניםשעות הלימוד  כתיבת
אומן שעות הלימוד שלמד בישיבת בין הזמנים כדי מותר לכתוב בכתב שלנו שאינו מעשה 

. ]עי' במ"ב )סי' תקמה ס"ק ה וס"ק לה( שכתב שלא ישכח ויוכל לקבל המלגה הניתנת לאחר מכן
דהמיקל בכתב שלנו דאינו מעשה אומן יש לו על מי לסמוך. ואף למחמירים לצורך הפסד שרי. וכה"ג בכלל הפסד 

 תנות(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ז'[. הוא כמבואר במאירי )מו"ק יח ד"ה מ
 מבצעים 

הזדמנה לו קניה או מכירה שאינה מצויה תמיד, מותר לעשותה בחול המועד. ולפיכך 
גם אם אנשים  .מותר לבקר ביריד ולסחור שם, אם ימי היריד קבועים לימי חול המועד

 )פס"ז אותיות כא וכג([.]שש"כ שאינם שומרי תורה ומצות קבעו את היריד דוקא לימי החג. 



 חובת קריעה על ירושלים
-. ]שו"ע )סי' תקסא סע' א "בית המקדש" חייב לקרועמקום "ירושלים" בחורבנה או הרואה 

 רואים. ואם ראה את ירושלים והמקדש בבת אחת כגון שבא דרך הר הזיתים שמשם ב([
 )אות טז([. כה"ח]ירושלים והמקדש בבת אחת, אין צריך לקרוע כי אם קרע אחד. 

 ירושליםבחיוב קריעה לגרים 
ואם לא שהה מחוץ לירושלים ל' יום שוב  ,המקדש קורע הרואה מקום יםרושלשב יתו

]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פע"ג דפטור זה הוא דוקא למי שגר בעיר העתיקה. "א אינו קורע. י

]הגרשז"א זצ"ל )הליכ"ש  דדין זה נאמר אף בירושלים חדשה ושכן הוא המנהג."א וי אות יב([.

 . ( עיי"ש טעמו[56תפלה פי"ג הגה 
 מנינוהמנהג בז

]הגרי"מ טוקצינסקי זצ"ל יש אומרים שהנוהגים להקל לענין קריעה יש להם על מי שיסמכו. 

 סי' רנז( לימד זכות על המקילים[.בספר אר"י )סי' כב אות ז( והמשנה הלכות )ח"ו סי' קי(. וכן במועדים וזמנים )ח"ו 

]שבט הלוי )ח"ז סי' עח(, הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש פע"ג אות יב(, אין במנהג זה כלום. שויש אומרים 

אפשר  ע"מ לצאת ידי המח'ו האג"מ )ח"ד סי' ע אות יא( והגרי"ק זצ"ל )ארחות רבנו ח"ב עמ' קנד([. 
רו יתן לו כלי דיו לאחר בקנין סודר, והיינו שחב, וכן יכול להקנות בגג'להפקיר בגדיו בפני 

רו שקנה הבגדים יאמר לו בפירוש שאינו הוא מקנה לו בגדיו, וחבתמורת זה או מטפחת ו
 ]הגריש"א זצ"ל )שם אות יג([. מרשה לו לקרוע בגדיו. 



 ש שי
יש חשש , אם מאכלים קריםורצונו להשתמש בשיש להנחת  המתארח בצימר וכדו'

כגון שמתארח  ,צריך להכשירו כדלהלן: אם עתיד להשתמש בו באופן ארעי שהשיש נאסר
להשתמש בו באופן קבוע, כגון  . ואם עתידלפני השימוש די בניקוי יסודי ,רק יום א'

בדין  המקורות]עי'  .(כמבואר בסמוך)או להכשירו  לכסותושמתארח שם כמה ימים, יש 

 שמא בקבע, דכלי שנאסר אסור אף בצונןשכת'  רמ"א )סי' קכא סע' ה(ומש"כ שיש לכסות הוא ע"פ ה. שלחנות

 . [קיל טפי, ואכמ"לנ"ד שיש היתר דרוב תשמישו ועוד צדדים באמת ב. אלא שישתמש בחמין
  :כדלהלן ולהכשיר צריך ,מאכלים חמיםלהנחת בו ואם רוצה להשתמש 

יסודי )ואם ניקוי ניתן להכשירו ע"י המתנה מעת לעת משימוש האחרון ו לבני אשכנז:
לערות עליו  , וישאינו יודע מתי היה שימוש אחרון א"צ להמתין דסתם כלים אינן בן יומן(

 שעלולים להתקלקליש סוגי שיש אלא ש. )עדיף מקומקום חשמלי( רותחים מכלי ראשון
שיש מאבן חברון או קיסר( ועל כן באופן זה יסמוך על הכיסוי כגון ע"י עירוי מים רותחים )

יו"ד פ"ה )אשרי האיש , בבמ"ב )ס"ק יט(, )סע' ו( ברמ"אובמ"ב )שם(. ועי' עוד  שו"ע )סי' תנא סע' כ(ב]עי'  בלבד.

  [.נ"טרועי' עוד בשמעתא עמיקתא גליונות צ"ה ו .אור לציון )ח"ג פ"י אות יא(בו הגריש"א זצ"לבשם  אות לה(
יסודי )ואם אינו ניקוי ו ע"י המתנה מעת לעת משימוש האחרון ניתן להכשירולבני ספרד: 

  [.' במקורות דלעיל]עי .יכסנו או (בנ"ייודע מתי היה שימוש אחרון א"צ להמתין דסתם כלים א
 כיור

אם דעתו להשתמש בו בצונן יש לנקות ניקוי יסודי בלבד. ואם דעתו  לבני אשכנז:
לאחר המתנת מעת לעת מהשימוש האחרון בחמים  ,להשתמש בו בחמים )יד סולדת בהם(

 יש להכשירו על ידי עירוי מכלי ראשון. ואם הוא עשוי מחומר שלא מועיל לו הכשר )כגון
ע )סי' תנא סע' כה(, מ"ב שו"עי' ] .מכלי ראשון שלש פעמיםישפוך עליו מים רותחים חרסינה(, 

 אג"מ )יו"ד ח"א סי' מב מד"ה ולכן(דעת הו אור לציון )ח"ג פ"י אות יא(וב כה"ח )אות קב( ,ס"ק קנה(ו )ס"ק מה

. טפו ולנקותו היטבולשדי  ני ספרד:לב .[. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון צ"השכיור א"צ הכשר, ואכמ"ל
 .[במקורות דלעילעי' ]

 תנור 
 ,על ידי ניקוי וליבון קל יש להכשירו ,שרוצה להכשירו מבשר לחלב או איפכא תנור כשר

לחצי שעה )ואם יש אפשרות לעשות כן על ידי הגריל על חום גבוה ו והיינו על ידי הדלקת
 .[]הגריש"א זצ"ל )אשרי האיש יו"ד פ"ה אות כח(עדיף כי גופו אינו נסתר(. 

זיעה.  "יכיון שאינו נאסר אלא ע ,בליבון קל די ,מחמת איסורהתנור נטרף באופן שואף 
 מאכליםלא יניח ותבניות התנור על הרשת  מ"מו]קשו"ע )פפויפר בב"ח קונטרס הביאורים סי' ה([. 

-דב תמה()ספר הגעלת כלים עמ' להצריך ליבון חמור. ודעת האג"מ  ,בכה"גויש מורים להחמיר ] הפסק כלי. "יאלא ע

י ליבון קל "יכשירנו ע "כואח אב"יימתין שיהיה  כ"פא להכשירו בכה"ג ע"דרגות צלזיוס סגי לזה. ואם א 070

 המאכל עטיפת להשתמש בו ללא הכשר ע"ירשאי  ו"כוכמ. [ויעטוף התנור בנייר אלומיניום
 .[קרוגלמעי' במקורות להלן בשימוש ב] .שני כיסוים ע"י, ועדיף לעשות כן והכלי

 צובותח
חצובות אפילו במקום שיש חשש שהשתמשו בהם בדברים אסורים, אין צריכות הכשר, 

]כמבואר במ"ב )סי' תנא ס"ק לד( בניקוי יסודי אם משתמשים בהם על ידי הפסק כלי. להם ודי 

 וכן הדין בכיריים חשמליות שזכוכיתובאג"מ )יו"ד ח"א סי' נט(. וכן פסק באור לציון )ח"ג פ"י אות ג([. 
]ועי' עוד בדרכ"ת )סי' צב ס"ק קפ(, בתשובות וכל שכן המבערים שאין צריכין הכשר.  קבועה עליהן.

 ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קל"ג באורך[.   .והנהגות )ח"ב סי' שפז( ובאורחות רבינו )ח"ג עמ' עח אות לז(

 שימוש במקרוגל
בשרי ורוצה להשתמש  , רשאי להשתמש במקרוגל שנאסר, או שהוא'המתארח במלון וכדו

]עי' בשו"ע )סי' ב' כיסויים.  "ייקוי יסודי ועטיפת המאכל והכלי עלחלבי )או להיפך(, אחר נ

זיעה. וא"כ בנ"ד אם מנקה את  אוקח סע' א( וברמ"א )סי' צב סע' ח( שאם המאכל מכוסה אין חשש משום ריחא 

דרשת וחקרת ח"ב יו"ד סי' ד אות ב( שמותר ) בעל האור לציוןהמקרוגל ומכסה את המאכל אין חשש. וכן הורה 

(, באשרי האיש )פ"ה ..להשתמש במקרוגל בכה"ג. אולם באופן קבוע אין לנהוג כן, עי' בהליכ"ש )פסח פ"ז הגה 

 . סוף אות ג( ובמבית לוי )ח"ז עמ' כה וח"ג עמ' כב אות ט(. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קמ"ב[

 מנגל שצלו בשר מהכשר מפוקפק 
דרגות  074-ב לחממה ועל כן יש .[שו"ע )סי' תנא סע' ד(] שנטרפה צריכה ליבון חמור. מנגל רשת

 [.ו( - שו"ע )סי' תנא סע']תקנה.  האין ל כך "ילהתקלקל ע הא עלוליואם ה [.אג"מ )שם(] צלזיוס.
והיא עלולה להתקלקל ע"י ליבון  ,בשר כשר כדבעי האינו יודע בבירור אם צלו במיהו אם 

 נהילבו ינקנה ניקוי יסודי )ואין באפשרותו להשיג רשת חדשה המתאימה למנגל(, חמור
. ויניח כלי או רשת ]לצאת דעת הפוסקים הסוברים דאמרינן כבולעו כך פולטו בליבון[חום הכי גבוה. ב

. ומקצת רוטב העלול להכנס ]דבכה"ג הוי מכלי לכלי דלא  בולע ללא רוטב. רשתן האוכל לבי להפסיק
אלא חומרא אינו  מכלי לכלילהחמיר )סי' צב( . ואף דדעת הרמ"א ביניהם הרי הוא נשרף ואינו חשיב רוטב, ואכמ"ל

 בשמעתא עמיקתא גליון קפ"ח[.ועי' בעלמא ובכה"ג שאינו אלא חשש וגם כבר הכשיר ע"י ליבון יש מקום להקל. 
 בורייבמקום צשלחנות 

גנים או בעל כשרות, כגון שם ציבורי שלא מקפידים  םמקוב הרוצה להשתמש בשלחן
 רשאי להניח עליהם דבר קרלו מפה אם אין ע"י מפה. ומ"מ  ןלכסות עליו, מטוס וכדו'ב

ברמ"א עי' ]אבל אין להניח עליהם דברים חמים.  אפילו הוא לח, אחר שיקנח השלחן היטב.
פמ"ג )מ"ז ס"ק בתורת חטאת )כלל יז סוף דין ד( ו, בש"ך )ס"ק ג(, בנקה"כ )שם(ב ,ט"ז )ס"ק ג(, ב)סי' צא סע' ב(

 .[. והארכנו בזה בס"ד בשמעתא עמיקתא קצ"גב(


 כלים חד פעמיים )כגון מנגל( 
]אג"מ  .ב' או ג' פעמים וומשתמשין באם דוחקין עצמן  י'אפ ,כלי חד פעמי פטור מטבילה

]הגריש"א זצ"ל )קונטרס הלכות א שיש להטבילם ללא ברכה. ". ויי )ח"ה סי' לב([")יו"ד ח"ג סי' כג( מנח
 . ]תשובות והנהגות )ח"ד סי' קצב(. וע' באז נדברו )ח"ז סי' עא([ .. ונוהגים להקלישראלזון אות לה([ - "כטב

 השתמשות חד פעמית בכלי לא טבול  
ן אסור להשתמש בכלי העומד לסעודה ללא טבילה. ואפילו באופן חד פעמי. ואף כשאי

]עי' בסמוך לענין השתמשות בכלי סעודה במלון. בידו להטבילו כלל )וכגון שאין בור הטבילה פתוח(. 
בכלי השייך לבעליו לא מקילינן, כמ"ש הגרשז"א זצ"ל גופא בספר  מ"מואף לדעת הגרשז"א זצ"ל המיקל שם, 

 טבילת כלים )פ"ד הגה ד(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא בגליון קפ"ו[.
יש עצה לפוטרו מטבילה, והיינו על ידי  ,באופן שאין לו מקום היכן להטביל הכלי מ"מו

אין לסמוך על זה אלא עד שיזדמן לו  מ"מנתינתו במתנה לגוי ולחזור ולקבלו בהשאלה. ו
 [.(חס"ק י)וט"ז  (כססי' ק)]שו"ע מקווה לטובלו )דאז יקננו בחזרה מהגוי ויטבלנו כדין(. 

 או צימר של ישראלכלים לא טבולים במלון 
, חייבים טבילה, ועל כן או צימר וכדומה שבעליהן יהודים כלי סעודה השייכים למלון

שמותר למתארחים להשתמש בהם ללא  "א. ויאסורים בשימוש כל זמן שלא הטבילום
]תשובות והנהגות . ואין להקל אלא בשעת הדחק. ]הגרשז"א זצ"ל )מנח"ש ח"ב סי' סו אות יד([טבילה. 

עוד בשמעתא ועי' )ח"א סי' מד(  "יסי' רנט(. ועי' בשבט סופר )יו"ד סי' סז(, בדרכ"ת )ס"ק ע וס"ק פח( ובמנח )ח"ה
 קמ"ז[.ו ק"ג נותליוג - עמיקתא
 חשוד על טבילת כלים שלכלים 

 ,סעודה השייכים למי שחשוד על טבילת כלים. אם ידוע לו בודאי שלא טבל אותםכלי 
ואם ספק הוא ואין בידו לברר )וכגון מחמת חשש שיפגע בבעל  .הדין כנ"ל לענין כלי מלון

 .]שם[רשאי להשתמש בהם.  ,הבית וכדו'(
 שימורים קופסאות

יש אומרים שמיד אחר פתיחתם צריך להוציא  ,קופסאות שימורים שייצרם עכו"ם
תמז( -וכן נקט בתשובות והנהגות )ח"א סי' תמו .]חזו"א )טבילת כלים פ"ד סוף הגה כ(מתוכם את תכולתם. 

י"ל )קו"א אות קלו ד"ה בכלי מתכות. ועי' באורחות שבת )ח"א פי"ב סוף הגה ו( דע"כ החזו"א סמך על דברי המהר
 ע"ישפטורות מטבילה משום שנעשו ראויים לשימוש רק "א וי[. ודע עוד( עד שעת הפתיחה

ו הגה י(, אור לציון )או"ח ח"א סי' כה( והצי"א )ח"ח סי' כו([. ]הגרשז"א זצ"ל )שש"כ ח"ג פ"ט סישראל. 
 ]הגרנ"ק שליט"א )חוט שני שם עמ' רכ אות ו עמ' ריט וחוה"מ עמ' שנ אות ג([. והמנהג להקל.
 צנצנות קפה

המהרי"ל דיסקין ]צנצנות קפה וכדו', מעיקר הדין אינן חייבות טבילה עד שתגמר תכולתן. 
דבקונה כלי עם משקה א"צ לשפוך המשקה ולהטבילו, דשב ואל תעשה הוי  משוםעוד(  )קו"א אות קלו ד"ה ודע

 .. ויש מחייבים[ססי כד(ח"א אור לציון )ה פסק. וכן . וכן הוא לדעת האג"מ )יו"ד ח"ב סי' מ(ולא נקרא שימוש
 .[נ אות ג(עמ' שהגרנ"ק שליט"א )חוט שני שם עמ' רכ אות ו עמ' ריט וחוה"מ ]. והמנהג להקל. [)שם( ]חזו"א

 מקילים לעיל()להעודף  להחזיר
ולא השתמש בכל מה שהוציא,  או הצנצנות אם הוציא את המאכל מהקופסת שימורים

]שש"כ )פ"ט הגה מד בחדש( בשם מותר להחזיר את הנשאר לקופסה אף על פי שלא טבל אותה. 
 שכתב שבאופן זה יש לחייב טבילה[.הגרשז"א זצ"ל, עיי"ש טעמו. ועי' בתשובות והנהגות )ח"א סי' תמו( 

 לשימוש רב פעמי )למקילים לעיל(ה ייחדל
]הגרנ"ק שליט"א )שם טבילה.  תשחייב י"אלשימוש רב פעמי,  הכשאחר השימוש מיחדים אות

וכסברתו שם נקט  ח"ב סי' מ וססי' קלז(.יו"ד ]אג"מ ) . ויש פוטרים.עמ' ריט אות ו( והאז נדברו )ח"ז סי' עא([
וכן יוצא מהחלקת יעקב )יו"ד סי' מב( ושאר תמז(. -נמי המהרי"ל דיסקין )הובא בתשובות והנהגות ח"א סי' תמו

עי' ו וכן פסק האור לציון )שם( .הפוסקים שפטרו קופסאות שימורים משום שנעשו ראויים לשימוש על ידי ישראל
 שמעתא עמיקתא גליון קפ"ח[.ב

 חשמליים כלים
י הטבלתם במים יש חשש "שע ע"פויים מחומר המחייב טבילה, אכלים חשמליים העש

פירוק חוטי  "ישיתקלקלו, חייבים טבילה. וכדי למנוע קלקול הכלי יש לפוטרו מטבילה ע
 ח"א סי' ג([. )קובץ תשובות ודפוס ישן ח"ב סי' סו( מנח"ש )]החשמל שבתוך הכלי. 

ה לפטרו מטבילה, על ידי נתינתו במתנה לגוי ולחזור ובאופן שהדבר אינו אפשרי יש עוד עצ
]דרכ"ת )סי' קכ ס"ק קיב( בשם שלחן גבוה )סי' תנא ח"ב ז' וסי' קכ ס"ק יא(, בן איש חי ולקבלו בהשאלה. 

)מטות שנה שניה אות ח ואות יא( ומנח"י )ח"ה סי' קכו אות ב(. ואף המ"ב )סי' שכג ס"ק לה( אפשר דיודה בנ"ד. 
 .קכ"ח[ו ק' ונותגלי -מעתא עמיקתא ' בזה בשועי

 חציצה באחיזת הכלי בשעת טבילתו
הטובל כלי רשאי להחזיקו בידו באופן רפוי )ולא חיישינן שמא יחזיקו בכח ויבוא לידי 

במקום שאפשר יתננו מיד "מ ומ]שו"ע )סי' קצח סע' כח(, הט"ז )ס"ק כז( והש"ך )ס"ק לה([. חציצה(. 
עדיף להכניסו  "מאפשר בכך יש להרטיב הידים במי המקוה. ומליד בתוך המים, ואם אי 

]לחוש לדעת הב"ח )אות כז( והלבו"ש )חדושי דינים אות קצו, הביאו בפת"ש )שם ס"ק ד( ברשת מחוררת. 
שמחמירים בזה. ועי' בכל זה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"ח[. 



 אכילת מאכל כשר במסעדה שיש לה הכשר מפוקפק 
במסעדה לא כשרה, או  ,מעיקר הדין מותר לאכול מאכל כשר או לשתות משקה כשר

שרה מפוקפק. אולם במקום שחושש שהרואים יבואו על ידו לידי מכשול, עליו שהכ
ספר אמת ליעקב  ר"י קמנצקי זצ"ל )גה]כל לפי המקום והזמן. וה ,להימנע מזה משום מראית העין

 סי' תכה( ובשמעתא עמיקתא גליונות ד' וקנ"ט[.
 זבוב הכוס שתייה שנפל ב

אין רוב לבטל פליטת הזבוב.  'יש להסיר הזבוב והשאר מותר אפי זבוב, השנפל בכוס קפה 
רמ"א )סי' קז סע' ב( ועי' בפמ"ג ב]עי' בשו"ע וובכלי ראשון ואין ששים המחמיר תבא עליו ברכה. 

דהרי בסי' ס"ח )ס"ק  א')סי' קז ש"ד שם( שכדבריהם נוהג העולם. ואף הש"ך )סי' קז ס"ק ז( המחמיר היינו בכלי 
 . ועי' בשמעתא עמיקתא גליון ק"ו[.ע"בכלי שני אינו בולע ומפליט. ועי' בפמ"ג שם דהמחמיר כהש"ך תבכח( כתב ד

 כלומר אם ,כל שהוא, או אינו מכירו בטביעות עין, אם נתעלם מן העין מןסישאין בו בשר 
החליפוהו  או שרצים דשמא עורבים ,אפילו היה מונח על שלחנו אסורא ראהו, לשעה אחת 

ואם מוצאו באותו מקום  ]שו"ע )סי' סג סע' א([.. שבה כשר ה. אפילו בעיר שרוב הבשרבנבל
ואם הוא מקום שאין השרצים  .[סי' סג סע' ב(יו"ד רמ"א )] הבשר מותר.לבני אשכנז שהשאירו 

 .[שו"ע )סע' ב(]מגיעים לשם אין חשש בכל אופו. 
 בורייאכסון אוכל במקרר צ

ו סימן. אם בבמקרר ששייך לרבים וכדומה ואין  הנמצא במקום צבורי ומאכסן אוכל
, ואפילו לא מצאו אין לחוש משום בשר שנתעלם מהעין מוצאו באותו מקום שהשאירו שם

]פמ"ג )יו"ד סי' סג מ"ז ס"ק ג(. ניתן לתלות שאחרים הזיזוהו למקום אחר.  מ"מבאותו מקום 
אותו מקום אסור, י"ל דשרי כיון שנמצא בתוך ואפילו לפי השו"ע )שם( החולק על הרמ"א וס"ל דאף אם מצאו ב

 מקרר דאין לשרצים גישה לשם, וכמו שמצינו לענין תולה הבשר על מסמר דשרי כמ"ש השו"ע שם[.
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 או חשוד עכו"םבשר ביד  נתאכס
בהחלפתו, כגון בשר שיש לחוש  השולח או מפקיד דבר שיש בו משום חשש איסור תורה

אלא אם כן  םיחלפנו בבשר נבלה, אסור לשלחו על יד או חשוד על האיסורים כו"םשהע
הוא בחותם בתוך חותם. ואם שולח דבר שיש משום חשש איסור דרבנן די בחותם אחד. 

 [.ל סע' ב' בשו"ע והרמ"אועי' בסימן ק". ועיי"ש בשו"ע שהשולח יין בחותם א' היין נאסר. שו"ע ורמ"א )רסי' קיח(]
 בדיעבד

לבני במקום שרוב טבחים עכו"ם,  'חותם א', אפי "ירק ע"י עכו"ם בדיעבד אם שלח ע
)ואם רוב טבחי ישראל,  לבני ספרד הבשר אסוראבל  [.הרמ"א )שם סע' א(. ]הבשר מותראשכנז 

וביאר רמ"א )שם(. ]אסור.  לבני אשכנז 'י ישראל חשוד אפי"אם שלח עו. [שו"ע )שם(] עי' בסמוך(.
 . וכ"כ בש"ך )ס"ק טז([.טקי" י"ם בו כמבואר בשו"ע ססבט"ז )ס"ק ב( שחשוד פירושו במידי דרבים נזהרי

 שרוב הבשר כשר  במקום
]חדרי . )אף לדעת המחמירים לעיל( 'בחותם א דיבשר כשר באותה עיר, בדיעבד הרוב שבמקום 

 (, מנחת יעקב )כלל לב ס"ק נב(, ישועות יעקב )ס"ק ב(. ועי' בפרישה )ס"ק יא([. שםדעה )רסי' קיח(, קהל יהודה )
 ישראל יוצא ונכנס

עלול לעבור דרך שם כל רגע לא רק  ואפי' ,ס ויוצא במקום שהבשר שםננכ בעל הבשר אם
 ]שו"ע )סע' י([.. אין הבשר נאסר"כ , ועימרתתשהעכו"ם או החשוד כיון  החליפוהוש חוששים

 צלמותשיש מבמקום 
]עיין בנתיב החלב )תנובה גליון ג שנת אדר  והמחליף נתפס כגנב אין חשש. צלמותבמקום שיש מ

 תש"ע(. ועיין עוד בישא יוסף )יו"ד ח"א ססי' יג( בשם הגריש"א זצ"ל[.
 איכות ההיכן שהבשר הנמצא הוא מאות

אלא כשהוא דבר שיש לחוש שהחליפו ונהנה בחליפין, ועל כן אם  לאיחלופי םישלא חוש
רמ"א )סע' ב(. ]שו"ע )סי' קיח סע' י( וא מאותה איכות שקנה אין חשש. וה שהבשר וכדומהרואה 

אולם כל זה כשאין רווח כלל, אבל בריוח מועט חיי', כמ"ש הפר"ח )סי' קיח ס"ק לו(. וכן פסק הבית מאיר )שם(, 
 .רח לא טורח בשביל ריוח מועט כמבואר שם[אלא דאם יש טו

 טביעות עיןיש לו 
 .)אבני ישפה ח"ב סי' נט([גריש"א זצ"ל ה]אם יש לו טביעות עין על המאכל, בכל אופן מותר לכתחלה. 

 כבד הכשרת 
או חותך בו כמה שתי וערב תכו לחיש )אם הוא שלם(  כבדהלפני הכשרת  חיתוכו:. 1

ש יכבד עוף ב. ו[ורמ"א )שם( שו"ע )יו"ד סי' עג סע' א(]. ומניח חיתוכו למטה, וצולהוחתכים 
. וכן הלכה לבני חתיכת בשר מן הכבדממילא נחתך  "זיעושדי בהסרת המרה  אומרים
ועל כן  בהסרת המרה לא נתלש חלק מן הכבד אלא שבזמן הזה .[רמ"א )סי' עג סע' א(]אשכנז. 

 הדחה. 2 [.כ"ה ה'תשע"א עמ' רכז( ד'גלאט מזצ"ל )הגריש"א ]. אפילו הסירו ממנו המרה יש לנקבו
 .[רמ"א )סי' עו סע' ב(] לבני אשכנז יש להדיחו במים. חיתוכואחר : לפני הצלייהומליחה 

יש ואח"כ  .[דרכ"ת )סי' עג ס"ק יז וסי' עו ס"ק ג(] קצת שיתייבשו המים. ולאחר מכן יש להמתין
סי' עג סע' ה וסי' סט סע' ב ויח(. ועי' שם, ]רמ"א ) לפזר מעט מלח על הכבד סמוך להתחלת הצליה.

לבני ספרד א"צ להדיחו . בבן איש חי )שנה ב' פ' אחרי אות ד( שמי שאסור לו לאכול מלח רשאי להקל בזה[
וכמו כן א"צ מליחה  .[בדעת השו"ע פר"ח )ס"ק א(ש"ך )ס"ק א( ו]רצונם לבשלו לאחר מכן. אא"כ 

יש לצלותו באש )אפילו אלקטרי( עד שיהיה ראוי לאכילה מחמת : צלייתו. 3 לפני כן.
כך  נר' לנו שהוא כחצי צלייתו ונתבשלואם  .[ושבט הלוי )ח"ו סי' קז( רמ"א )סי' עו סע' ב(] .הצליה
 [.חמודי דניאל )סי' נג(וב"ז )סי' סט ס"ק נד( בט . ועי' עוד)כלל לא אות ו( "אחכו ש"ך )סי' עג ס"ק ב(. ]עי' מותר
מהרש"ם )דעת תורה ]אולם אסור לבשלו. נצלה מבחוץ ובפנים נראה עוד חי מותר לאכלו ואם 
שבט הלוי )ח"י ] .בבישולמותר אף נתיבש מבחוץ נצלה עד שאם ומ"מ . [(סע' ב ד"ה ואם נצלהסי' עג 

)ואחר ההדחה  לבני אשכנז יש להדיח הכבד שלש פעמים :. הדחה לאחר צלייה4 .[ססי' קיח(
אולם לבני ספרד  .[רמ"א )סי' עג סע' ה( וש"ך )סי' עו ס"ק טו(] .רשאי להחזירו ולחממו על האש(

 .[)פ' קדושים ראות ח( וכה"ח )סי' עו אות כט( ן איש חיב]רך בהדחה כלל. וצ ןאי
 על פלטה חשמליתהכשרת בשר 

גוף  "יירו מדמו על טס של מתכת המחומם עלהכש ל מנתע שלא נמלחמותר לצלות בשר 
]חשב האפוד )ח"א סי' קיג(. ועי' . ולכתחלה הטס יהיה מונח בשיפוע. (חימום חשמלי )פלטה

 בשמעתא עמיקתא גליון קנ"ו[.
 בשר ללא מליחהבו שצלו  הרשתהשיפוד ו הכשרת

רמ"א )יו"ד סי' ]ע"י ליבון קל. שלא נמלח לבני אשכנז יש להכשיר השיפוד שצלו עליו הבשר 
היא צריכה  שגם י"או הבשר רשת שצלו עליה. ולענין [מ"ז ס"ק י(כג ועו סע' ד( ופמ"ג )ש"ד ס"ק 

. קלג([ ]חלקת יעקב )ח"ב סי'. ויש מקילין בזה]דרכ"ת )סי' עג ס"ק לח( בשם ספר ברית מלח[.  .ליבון קל
 ]שו"ע )יו"ד סי' עו סע' ד([. .עדות המזרח להתיר בכל אופןומנהג 

 הכשרת בשר במיקרוגל
במיקרוגל  בשר בלא מליחהכן אסור לצלות אין חימום המיקרוגל נחשב לצליה, ועל 

 .שש"כ פמ"ב אות כג ובהגה שם() הגרשז"א זצ"ל]ואינו יוצא.  כואת הדם בתו בשלתהקרינה מש
 ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ס"א[. .)מבית לוי ח"ג עמ' כב אות י(הגר"ש ואזנר זצ"ל ו


 דירה שכורה 

השוכר אולם ]שו"ע )יו"ד סי' רפו סע' כב([. לאלתר.  חייב לקבוע מזוזההשוכר בית בארץ ישראל 
 ]שו"ע )יו"ד סי' רפו סע' כב([. בית בחו״ל, פטור מזוזה עד ל' יום. 

 מלון 
הדר במלון בחו"ל אולם ]שו"ע )יו"ד סי' רפו סע' כב([.  .הדר במלון באר״י פטור מזוזה עד ל' יום

ש )אות מח( כת' דחייב בכה"ג. אולם ]הערוה"פטור ממזוזה, ולאחר ל' יום יש פוטרים ויש מחייבים. 
יקבע מזוזה בלא אם בידו להחמיר וע"כ דעת המזוזות ביתך )להגרח"ק סי' רפו ס"ק עד( דפטור לעולם[. 

, עי' שו"ע רצ"א לידי בזיון המזוזהותגיע כי עלולים לבא אחריו עכו"ם ]. ולאחר שהייתו שם יטלנה ברכה.
 .[(זובחלקת יעקב )יו"ד סי' קס אות סע' ב' 

 צימרים
בבית העומד  'דפטורים לגמרי עי' לעיל(. ואפי "אובחו"ל י) צימרים פטורים ממזוזה ל' יום

לכמה ימים הדין כן, כיון שאין להם קנין בגוף הבית. אבל  וובאים ללון ב הללינה קבוע
סי' קפ(, חובת הדר  ]שבט הלוי )ח"יאם שוכרים את הבית שיש קנין בגוף הבית חייבין במזוזה. 

 . [י"ק זצ"ל )ארחות רבנו ח"ג עמ' קעא אות כג(. ועי' בשמעתא עמיקתא גליון קנ"גיוהגר )פ"ג ס"ק יח(


 לצורך טיול וכדו'"י יציאה מאר
לנסוע מארץ ישראל לחו"ל לבקר חבירו או לצורך לחזק מזגו, לצורך בריאותו או מותר 

לצורך טיול אם הולכים לזמן מועט מאד לראית פלאי כן ותלמודו וכדו', דמצוה איכא. 
שבט הלוי )ח"ה סי' קעג ד"ה עי' ב]הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא, יש מקום לצדד להקל. 

 [.בזה בשמעתא עמיקתא גליון ס"טעוד . ועי' אחדשה"ט(


  מות שבחו"למקולשבח 
]תשובות אם אין כוונתו לתת להם חן.  ,םאו מעשיה כו"םשבח מקום השייך לעלאין איסור 

 והנהגות )ח"ד סי' קצז(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון מ"א[.



 במקום מניעת חום או צינה  נעלי בית ורודות(כגון )לבישת בגד 
ם דוחק וצער צינה, או מחמת חום כגון נעלי בית ורודות( במקו)בגד צבעוני מותר ללבוש 

ומ"מ אם בידו להחמיר תבא  .החול חם ואין לו נעלי בית אחרים(כגון שנמצא במקום ש)
שמקילים בזה. אולם דעת הבינ"א )שער או"ה סי' עד( להחמיר "כ ובנוש )וקנסי' יו"ד )]עי' טשו"ע . עליו ברכה

כלי צבעוני בלהשתמש ומ"מ מותר עמיקתא גליון ע"ו[.  מעתאא דרך מלבוש, עיי"ש. ועי' בזה בשהו כי
]עי' טשו"ע יו"ד  .ואין בזה חשש איסור ( כדי לעשות צלוכדו' מטריה צבעונית )בצבע ורודכגון 

  עמיקתא גליון ע"ו[.' בזה בשמעתא שמקילים בזה. וכן פסק הבינת אדם )שער או"ה סי' עד(.  ועי "כקנ"ו ובנוסי' 


 אחיזת עינייםלהשתתף במופעי 
לפני ידוע ומ"מ אם  מופעי אחיזת עיניים, ואיסור זה הוא אף לעכו"ם. אסור לעשות

כגון שמודיע להם בפירוש , 'הרואים שאינו עושה אלא תחבולות ולא מעשה כשפים וכדו
חזו"א )תשובות והנהגות ח"א סי' תנה סד"ה ואמנם(. ] דמעשיו אינם אלא מעשי תחבולה, אין איסור.

אם ו[. תחבולות איך עושים אותם מותר ח"ג סי' עח( שאם הוא יסביר ג' או ד'ודעת הגריש"א זצ"ל )אבני ישפה 
בלאו אם  ,במה שהוא עושה ור להסתכלאיס מעיקר הדין אין מ"מלא עשה כן,  הקוסם

)כלל פט אות  א"חככדמוכח בולא על הצופים  האיסור הוא על הקוסםכי הרי ]הכי יש אחרים שמסתכלים. 

 עי' בשמעתא עמיקתא גליון קי"א[.ו, ומשום לפנ"ע ליכא דבלא"ה יש אחרים שמסתכלים. הובא בפת"ש שם ס"ק ז(ו
 



 בהם משום סכנה מקומות שאסור לטייל
שומר כל דבר שהעולם נוהגים לעשות כן ולא לחוש משום סכנה, מותר אדם לסמוך על 

, כי מה שקצרה יד האדם לדעת וליזהר ממנו הקב"ה שומר עליו. אולם דבר פתאים ה'
]עי' בשש"כ )פל"ב הגה ב( בשם הגרשז"א שהעולם חוששין לו משום סכנה הרי הוא בגדר סכנה. 

 ]עי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון ק"י[.יול שדרך העולם לחוש בו משום סכנה אסור. כ ט". ועזצ"ל[
 נסיעה למקום סכנה להתפלל בקברי צדיקים 

דאסור ] ו להתפלל על קברי צדיקים וכדומה.אסור ללכת למקום סכנה אפילו היכן שמטרת
 בשמעתא עמיקתא גליון פ"ח[. עי' בזהועוד פוסקים.  במ"א )סי' קד ס"ק א(להסתכן אף לצורך מצוה כמבואר 



 פוגע בקןה לשלוח האם לחוב
חו"י )סי' סז(, ]עי' ב. , יקיים מצות שילוח הקןאין לו צורך בביציםאם אף קן צפור, הפוגע ב

 ,ת"סולמעשה מנהג העולם דלא כהח .שנח' בזה חת"ס )או"ח סי' ק(ובאות ח וקו"א אות ב(  יו"ד סי' רצבבברכ"י )
 . ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליונות קכ"א וקפ"ג[.ח בכל אופןלשל

 קן שקנה ברשות פרטי
סע' ב(. וכתב  יו"ד סי' רצבשו"ע )]פטור ממצות שילוח הקן. פרטית נמצא ברשות קן ברשות אם ה

אם יפקיר י"א דאף ו. [פקע חיוב שלוח בין מבעל החצר בין מאיש אחר דעלמאבכה"ג הברכ"י )אות ד( ד
דאחר  י"א. אולם [ברכ"י )אות ג(]. אח"כ הבית פטור מלשלח, שכבר נקרא עליהם שם מזומן

בעל האג"מ ובעל הקהלות יעקב )שלח תשלח עמ' עא( והגרח"ק ] וכן עיקר. קר פקע שם מזומן מהם.ההפ
 .[ת אותיות מט וס(ותשובבשליט"א )שם 

 כשמגלה דעתו שאין רצונו לזכות בקן
שאינו רוצה לקנות הקן, לדעת הרבה פוסקים אפשר לקיים בו  מלכתחלהמגלה דעתו אם 

הגר"י פישר והגריש"א זצ"ל )אבני ישפה ח"ג סי' צח ענף א(, ]וא"צ להפקיר המקום.  מצות שילוח הקן
זצ"ל )אבן ישראל ח"ח סי' סז(. והוסיף הגרח"פ שיינברג זצ"ל )שם תשובת הגרחפ"ש אות ד( דאם מכוון במחשבתו 

ניחא קן כיון דלא שלא לזכות בדעתם של אנשים ם בזמנינו סתי"א ד. ו[דאין ברצונו לזכות סגי
]הגרח"פ שיינברג זצ"ל )שלח תשלח תשובת הגרחפ"ש אות ה( והגרח"ק שליט"א ולא בביצים.  םלהו לא בא

 )שלח תשלח עמ' סז(. ועי' בזה בשמעתא עמיקא גליון קפ"א[.


 בישים שיש קבריםנסיעה במכונית על כ
-]הגרשז"א זצ"ל )צי"א חי"ב סי' סב .אין לכהן לנסוע על כבישים שידוע שיש תחתם קברי ישראל

 [.)יו"ד סי' רפ ד"ה והנה(סג( ובהר צבי -]עי' בצי"א )חי"ב סי' סב .ובשעת הדחק ישאל שאלת חכם סג([.
 לטוס במטוס המאהיל על בית קברות 

יש במטוס משום אהל זרוק דלא שמיה אהל, ועל כן אסור לכהן ליסע בו בשעה שעובר על 
 לעת עתהו]החזו"א )אה"ע סי' קמד ס"ק ט( והגריש"א זצ"ל )אשרי האיש יו"ד פצ"ב אות יח([. בית הקברות. 

מטוס ומ"מ  ]עי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"ט[.קברים. אין הטיסות עוברות מעל  באר"י
]דעת הגריש"א זצ"ל )שם לטוס בו. כהן , רשאי )כגון בחו"ל( המאהיל על בית קברות של עכו"ם

 אות כא(. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"ט[.
 לקברי צדיקים הבהליכ אשת כהן מעוברת

. ואף היכן שיודעת ]מ"ב )סי' שמג ס"ק ג([ .אשת כהן מעוברת רשאית להיכנס באהל המת
אא"כ הולד מתעורר  ,סונד", מותרת להכנס באהל המת-ידי "אולטרהשעוברה זכר על 

)שם אות ד( שסיים דראוי לנהוג סלסול וליזהר אף  כה"חשבט הלוי )ח"ו סי' קעה אות ב(. ויעויין ב] לצאת.
 כיון דאם הוא זכר נטמא טוב שלא יטמא, ע"כ. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קי"ב[.  מ"משמותרת ליכנס, ד



נסיעה במכונית בלילה
, צריך שיהיו ג' אנשים על מנת למנוע איסור מחוץ לעיר כגון במונית וכדו' השיעם א הנוסע

רמ"א ] כשב' מהם כשרים. מספיקבד יחוד, ולכתחילה בעינן שיהיו כולם כשרים, ובדיע

אג"מ ] בב' אנשים. מספיקדחק אם לא באים לשמור על האשה ובשעת ה .[(אה"ע סי' כא סע' ה)

כל זה ו .[בדבר הלכה )סי' ט אות יג( 'ה(. ועיהנדחי ישראל )פכ"ד אות  )ח"ג סי' סה אות ג(. וכן נראה דעת
מכוניות באופן תמידי וכדו', והיינו בערך כל עשר דקות, אבל בלאו  ותבכבישים שלא עובר

דבר הלכה ועי' עוד ב. והגריש"א זצ"ל שב יעקב )אה"ע סי' יט ד"ה אשתעשע(]הכי אין משום איסור יחוד. 

 בשמעתא עמיקתא גליון קצ"א[.ואות טו בהגה ד"ה והא(  שם)



 מצא אבידה שיש בה סימן
מטפל בו אם היה שלו, חייב להשיבו המוצא בגופו או במקומו, שהיה סי' חפץ שיש בו 

מי ועל פי איזה סימנים מחזירים.  ]שו"ע )חו"מ סי' רנט סע' ב(. ועי' בשו"ע בסי' רס"ז )סע' ו( לענין על .לבעליו

מניעת בועי' עוד שם )סי' רסה סע' א( דאינו חייב להפסיד ממונו לקיים מצוה זו, ועי' בגר"ז )אבידה אות לג( דאף 
 [.הדין כןרווח 

 אבידה שאינה יקר ערך )מוצץ, בקבוק תינוק וכדו'(
דברים שאין ערכם חשוב, ואין בעליהם מחשיבים אותם כשווה פרוטה לטרוח אחריהם, 

וכדומה, אין צריך להכריז עליו  מןסיאין חייב להכריז עליהם. ועל כן עט פשוט שאין בו 
וקונטרס  ]הגריש"א זצ"ל )השא"כ פ"ב בהגה כיון שאנשים מחשיבים אותו כפחות משוה פרוטה.

במקום  ויותר טוב להשאירערך,  יקר החפץ אינושאופן ב כמו כןוהשבת אבידה עמ' לא([. 
והכל  , מאשר ליטול ולהכריז ולא יוחזר לבעלים.ודיתכן שהבעלים יבואו לחפש ושמצא

 [.. ועי' בזה בשמעתא עמיקתא גליון קכ"בהגריש"א זצ"ל )השא"כ פ"ב בהגה(] לפי הענין.
  מןסיאבידה שאין בה 

פטור י"א ש מןסיבאופן שאין בה במקום שאינו משתמר כלל )כגון ברחוב( המוצא מציאה 
ש"ך שו"ע )סי' רס סע' ט( ו, ססי' רס(מ "חוב"י )] .ואף אם הגביהה אינו חייב להחזירה, מלהגביה

ים לדעת מיד דאם הגביהה חייב להחזירה )אם הוא דבר שאין דרכם של אנש "אאבל ישם[. 
 בה כיון שאיןו שיבואו עדים שיוכלו להעיד שזה החפץ נאבד מבעליו. 'שנאבד להם(, דחיי

יכול לכתוב  מ"מלהחמיר בזה. ו ישו]הרמ"א )שם([.   יעמוד ברשותו עד שיבא אליהו. מןסי
]עי' באג"מ )חו"מ ח"ב ססי' מה, ואו״ח ח"ה סי׳ ט(.  .בפנקס ערך האבידה, ושוב רשאי להשתמש בה

 אלא דכ"ז אם הוא דבר דמסתבר שאין הבעלים מקפידים דוקא על חפץ זה, עיי"ש בסמ"ע )ס"ק ל([.

 אבידת עכו"ם
לאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר שנאמר "לכל אבדת אחיך",  ,מותרת עכו"םאבידת 
ובמקום  שו"ע )סי' רסו סע' א([. ] .אבידתו אסורה אלא דבמקום שיש חילול השם אפילו .לכנעני

פירושו שמצאו במקום שרוב ישראל, והגוי לא יסבור שנפלה ממנו, אלא  ,שיש חילול ה'
 והביאו הסמ"ע )ס"ק ג([.)שם( ]ב"י  ישראלים המצויים שם גנבוה ממנו חייב להחזיר.

 מומראבידת 
 כתינוקות שנישבו דינם ההשבת אבידבזמנינו, לענין מצוות מחללי שבת בפרסיא המצויין 

]בעל האג"מ )תשובה בסוף הספר השא"כ עמ' קעה וחייבין להחזיר להם אבידתם.  ,)ולא כמומרים(

  [.שו"ע )חו"מ סי' רנט סע' א(. ועי' בזה באות כב(, הגריש"א זצ"ל והגרנ"ק שליט״א )שם פ"ב סעי׳ ח(
  עכו"םבמקום שרובם 

מצויים שם, או אפילו רובה ישראל ומצאה במקום שרוב העוברים שם  עכו"םעיר שרוב 
 א מדברים שישיאינו חייב להחזיר, אם הסי' ישראל בה עכו"ם, פטור מלהשיב )אפילו נתן 

טוב וישר לעשות לפנים משורת  מ"מו .ממנה תייאשהועל כן  םלתלות שידע מיד בנפילת
 א"צשם סע' ה(. ואם הוא עני ובעל האבידה עשיר, ]שו"ע )הדין להחזירה לישראל שנתן בה סימן(. 

לעשות לפנים משורת הדין, שו"ע )שם(. ועי' בסמ"ע )סי' רנט ס"ק ו וט( שכל שמצא אבידה במקום שרובן עכו"ם 
 ואף במקום שאין תליה שהבעלים התייאשו הרי הוא שלו[.  ,תלינן שנפל מגוי

 במקום שרובם חשודים על מצות השבת אבידה
אם מצא ברחובות שרוב העוברים ושבים הינם אינן שות"מ, ועל כן אין מדקדקים לקיים 

דפטור מלהשיב  עכו"םמצוה זו, יש להחשיב אותו מקום כמוצא אבידה במקום דרובם 
 .)השבת אבידה כהלכתו פ"ב הגה יז([]הגרנ"ק שליט״א והגרח"ק שליט״א  ודאי הבעלים מתייאשים.כי  כנ"ל,


