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 ד"סגליון ק

 "בית ההוראה"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

הלכות הדחת ונקיון הבית בשבת

 :נושאי השיעור

הזזת עציצים ממקום למקום לחנות ועגלות במקום עפר. טלטול ש נטילת ידים ויריקה במקום צמחייה ובעפר.סעודות שבת בחצר. 

. גריפת ת לכלוך נקודתי. שטיפת שיששטיפת הבית. שטיפלטאטא בית וחצר. טלטול מוקצה על ידי מטאטא. בשבת בבית ובחצר. 

 מים. שטיפת מקומות ציבוריים.

 

 שבת חתן בחצר

האם יש בעיות הלכתיות בעריכת סעודות שבת א. שאלה: 

 ?בחצר הבית

כשאוכלים  זהרשצריכים לה מה דבריםיש כתשובת הרב: 

 :שאינה מרוצפת סעודות שבת בחצר

כתב מרן בשלחן ערוך )סי' של"ו ס"ג(: . (. נטילת ידיםא)

ים כיון האוכלים בגינות אסורים ליטול ידיהם על העשב

מתכוונים להשקות או  ינםאשמשקים אותם, אף על פי ש

  להצמיח, פסיק רישיה הוא ואסור.

  .דשאבמקום שיש צמחייה וים לא ליטול יד להזהרולכן יש 

ובאמת שגם במקום שאין צמחייה ודשא אלא עפר, כיון שיש 

איסור לדון אם יש בזה חול, אם אדם נוטל ידים שם יש 

, וכתב המשנה ברורה )ס"ק )עי' סי' שכ"א סי"ד( משום לש

ל כלי שרוקק בו או רוחץ בו פיו בשבת ותחתיו יש חונ"ז(, 

דאולי הוי  ,יש לעיין אם הוא אסור או מותר ,הדק או גס

 ומצאתי בספר בית מאיר דמתיר .פסיק רישא דלא ניחא ליה

ונראה  .על טיט עשות צרכיומטעם זה במקום הצורך אפי' ל

דאז בודאי לא  ,במקום שהטיט אינו שלול זה דיש לסמוך ע

בבן איש חי ש"א פ' משפטים  וכ"פ)ניחא ליה בלישתה. 

 "ז, ובכף החיים אות צ"ה(. סי

( שמותר לרבץ ס"א אמנם כתב מרן בשלחן ערוך )סי' של"ז

את הבית. ופירוש הדבר, שבזמנם בבתים לא היו מרצפות 

העפר עולה ומפריע ת היה מלא עפר, ופעמים אלא הבי

מתיזים מעט מים על החול כדי י הבית, לפיכך היו לאנש

בשלחן ערוך  והבית יישאר נקי. וכתב מרן שהאבק ישקע

 שמותר לרבץ את הבית בשבת.

ולפי זה לכאורה יוצא שמותר לשפוך מים על החול בשבת, 

ולא אסרו מטעם לישה, ואם כן צריך ביאור מדוע נאסור 

 ליטול ידים?

בשמירת שבת כהלכתה )פכ"ג הערה כ'( כתב בשם  אבל

אין לישה כזו הגרש"ז אוירבך שכיון שמתיז רק מעט מים, 

 מותר. , ומתקיימת בשבת

 

 

 הלכות מעשיות
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 

 טמ"קגליון 
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הוסיף וכתב שלכן טוב להחמיר שם )סי' של"ו ס"ג( הרמ"א 

בקושי אפשר לאכול בגינות אם משתמש שם במים, כי שלא 

 שלא יפלו שם מים. להזהר

, אנשים שיושבים לאכול במקומות כאלה )ב(. יריקה בעפר.

ק )בפרט אם ותוך כדי אכילה וישיבה במקום רוצים ליר

ורה היה מקום לאסור לירק על לכאיושבים שם הרבה זמן(, 

שני גבי עפר, משום מגבל. אבל הגר"נ קרליץ בספרו חוט 

הורה להקל, מפני שאין אדם שמשקה )ח"א פ"י סק"ד( 

)וע"ע  בטיפת רוק כזו, ואם כן אין דרך השקיה בכך ומותר.

 בסימן שט"ז סי"א. ודו"ק(. 

יש להזהר בזמן עריכת השולחנות, טלטול שלחנות. (. )ג

ם מזיזים את הכסאות והשולחנות על גבי העפר. מרן שפעמי

בר שאין מתכוון מותר, ובתנאי שאינו פסיק רישיה כתב שד

 (.)כלומר שאין הכרח שהאיסור יתבצע

: גורר אדם )סי' של"ז ס"א( וכך כתב מרן בשלחן ערוך

מיטה כסא וספסל בין גדולים ובין קטנים, ובלבד שלא 

 יתכוון לעשות חריץ.

 שאסור לגרור)סק"ד( המשנה ברורה ו ברהםודעת המגן א

 .ודאי יעשה חריץכבד מאד באופן שקרוב לכסא 

ויש מקילים גם בכסא כבד, מחמת שלא ייעשה בודאי חריץ 

אם הקרקע קשה. )עי' בערך השלחן סק"א, מנוחת אהבה 

ח"ב פ"ב ס"ט, וחזון עובדיה שבת ח"ד עמ' ל"ח(. אבל אם 

לעצור ולא להמשיך  רואה שנעשה חריץ לכל הדעות עליו

 לגרור.

לא דבר אין הכוונה לסימן שנעשה מעל החולות, א -"חריץ" 

שחורץ בתוך האדמה ובזה אסר המשנה ברורה. לפיכך אם 

עליו אה שאכן נעשה חריץ באדמה, דם גורר כסא מעץ ורוא

לעצור, להרים את הכסא ולא לגרור. אבל בדרך כלל לא 

  נעשה חריץ ומותר.

עמים אדם גורר שולחן שאינו בקרקע. פ אין לנעוץ שלחןו

ה לתקוע אותו באדמה על מנת לייצב ורוציציב כל כך, 

 והנעיצה הזו אסורה., שיעמוד איתן ולא יתנדנד

(, שעצם ס"ק צ"א כך מבואר בהלכות יום טוב )סי' תצ"ח

חורש,  דינה כחופר והוא תולדה של מלאכתהנעיצה בקרקע 

ת הרגל של השולחן ולמרות שלכאורה ברגע שאדם נועץ א

בקרקע החור מתמלא מיד מהרגלית של השולחן, ואם כן לא 

עשה כאן שום חור, ולכאורה לא יתחייב משום חורש, אף 

על פי כן, כתב המשנה ברורה שאין חילוק, ויש בזה איסור 

 גמור של חורש.

, מותר לסדר כסאות ושלחנות בחצרולכן הלכה למעשה, 

בקרקע שלא יעבור על  אבל יש להזהר שלא לנעוץ אותם

 איסור חורש.

כל האמור הוא דוקא בקרקע שאינה מרוצפת, שיש עפר. אך 

לא בשפיכת מים ולא בגרירת בקרקע מרוצפת אין חשש, 

)שער הציון סי' של"ז סק"ב. וע"ע ש"ע כסאות ושלחנות 

 .ס"ב(

בחוץ, בני  ים שבת חתןכשעורכ .בעפר עגלותהולכת . )ד(

, ולכאורה היה של התינוקותבאים עם העגלות  המשפחה

צריך לאסור ללכת עם העגלות על הקרקע כי הן עושות 

 חריץ.

למעשה הדין להקל. כך שנינו במשנה במסכת ברכות  אבל

)דף כ"ג ע"ב( שכל הכלים אין נגררים, חוץ מן העגלה מפני 

שהעגלה כובשת ואינה עושה שהיא כובשת. וביארו בגמרא 

מק האדמה ומוציאה חול חריץ, דהיינו שאינה חודרת לעו

, אלא רק לוחצת את האדמה שתחתיה (חור )ובכך יוצרת

שביל במקום שגלגלי העגלה  תר פנימה, ועל ידי כך נוצריו

, ולפיכך מותר הזו אינה נחשבת לחריץעברו. הפעולה 

 .עגלה )אפילו לשיטת רבי יהודה(הוביל ל

הפוסקים בדור האחרון דנו באדם העושה סיבוב בעגלה, 

אומרים שכאשר מסתובבים עם העגלה בהכרח שיש 

בחזון עובדיה אסור. אבל מרן הגר"ע יוסף ושייעשה חריץ 

שבהכרח )שבת ח"ד עמ' ל"ח( כתב להקל, אף על פי 

 )וע"ע במנוחת אהבה ח"ב פ"ב ס"י(. שייעשה חריץ.

בדרך ישרה, וכאשר להוליך העגלה  יםמחמירים, יכולוה

 שלא ייעשה חריץ. מעט כדי צריך להסתובב ירים העגלה

 עציצים בשבת טלטול

 האם מותר לטלטל עציצים בבית או בחצר?ב. שאלה: 
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ובפרט מי שהזמין אורחים לשבת והילדים משחקים 

ומשתובבים ומזיקים לעציצים, האם מותר לטלטל העציצים 

 ולהכניסם לבית?

אסור  – שאינה מרוצפת בחצרלגבי עציצים תשובת הרב: 

 בית.סור להכניסם ל, וקל וחומר שאלהגביה

אם מגדלים  –או בחצר מרוצפת לגבי העציצים שבבית 

בעציצים הללו דברים שעומדים לתלישה, כגון עגבניות שרי 

או פלפלים וכדומה, או פרחים שעומדים לתלישה כמו 

, םלהריח בה לואיזה, שמדי פעם תולשים כמה עלים משם

 אסור לטלטלם משום מוקצה.

ם נוי שאינם עומדים לתלישה והאבל אם מגדלים שם צמחי 

מותר לטלטל אותו  –בצמח חי  עומדים בתוך הבית, אפילו

 ו לתוך חדר אחר.עם העפר, ולהכניס

 )סי' של"ו ס"ח(:בשלחן ערוך כתב מרן ונסביר בהרחבה. 

 להזהרעציץ, אפילו אינו נקוב, אם הוא מעץ או מחרס, יש 

צפת( )שאינה מרומלהגביה אותו אם הוא מונח על הקרקע 

 ו( או להיפך. ולהניחו על גבי יתדות )כמו סטנד שבזמננ

על פי שאף אחר ההגבהה הוא יונק מהקרקע כיון שאין  ואף

דבר מפסיק בין העציץ לקרקע אלא הוא מונח גבוה באויר, 

מניח את  וקל וחומר אם הואמכל מקום היניקה פחותה. 

העציץ על גבי שולחן או מגש שהוא הפסק גמור. )וע"ע 

 ס"ק מ"ד(.ברורה  שנהמב

, כי בזה הוא מנתקם לבית לפי זה אסור להכניס את העציצים

 אסור. –לחלוטין. ואפילו רק להגביה אותם 

ם על גבי ציצים שנמצאים בתוך הבית מותר להניחאבל ע

שכל האיסור  ום גבוה או להכניס אותם לחדר אחר.מק

 לטלטל עציץ, הוא מפני שממעט את היניקה, אבל אם העציץ

הרי הבית מרוצף ואינו יונק מהקרקע  נמצא בתוך הבית

ולפיכך אין איסור , אינו ממעט את היניקהמאומה. ונמצא ש

 לטלטלו.

ולענין אם יש איסור מוקצה בטלטול העציץ. בשער הציון 

)סי' של"ו סק"ד( כתב שהפרי מגדים )אש"א ס"ק ט"ו( 

 מוקצה.  מפקפק קצת שבעצם הטלטול של העציץ יש איסור

שבעציץ כתב ( ולם במנוחת אהבה )ח"ב פ"ד הערה כ"אא

שאינו נקוב אין איסור מוקצה אלא אם כן הוא מיועד 

שיתלשו ממנו, כגון שמגדלים בו לואיזה ותולשים ממנו, 

בטלים לגבי ולכן הוא מוקצה וממילא החול והעציץ 

 הצמחים, ואסור לטלטל העציץ.

אין בזה , ושבבית דינו כדין תמונהבצמח נוי בעלמא, אבל 

והוא  חשש. עציץ ללאלטלטל את הור מוקצה ומותר יסא

הדין אם יש בו מיני בשמים והדרך להריח בהם בלי 

 ודים)וכ"פ בחזו"ע שבת ח"ד עמתלישתם, מותר לטלטל. 

 ע"ב, שאין בו איסור טלטול(.  -ע"א 

 כיבוד הבית והחצר במטאטא

 האם מותר לטאטא את הבית והחצר בשבת?ג. שאלה: 

רט העורכים סעודות שבת חתן בחצר, האם אחר האכילה ובפ

 מותר לטאטא את המקום אחר הסעודה?

: מן של"ז ס"ב(יבשלחן ערוך )ס כתב מרןתשובת הרב: 

וצף, ויש ראסור לכבד את הבית אלא אם כן הקרקע מ

מתירים אפילו אינו מרוצף. וכתב הרמ"א: ויש מחמירים 

 אפילו במרוצף, וכן נוהגים ואין לשנות.

דעות בראשונים האם מותר  ונבאר את מקור הדין: יש ג'

)בתשובות החדשות סימן י"ח( לטאטא בשבת. דעת הרי"ף 

 אפילו מקום שאינו מרוצף, כי אין ברור שמותר לטאטא

פסיק רישיה ולשיטת  , ואם כן אין זהגומות שיבוא להשוות

ה"ג( מהלכות שבת )פכ"א רבי שמעון מותר. דעת הרמב"ם 

 ,צף מותר לטאטא ומקום שאינו מרוצף אסורשמקום מרו

מקום  שאפילו)בתשובה כלל כ"ב סי' ט"ו( ודעת הרא"ש 

 מרוצף אסור.

מרן פסק כדעת שני עמודי הוראה )הרמב"ם והרא"ש(, 

לאסור לטאטא מקום שאינו מרוצף, ומאידך בקרקע 

מרוצפת, מרן פסק להקל כדעת שני עמודי ההוראה 

 )הרמב"ם והרי"ף(. 

פת, גם לפי דעת מרן אינה מרוצבחצר ש –שה למעולכן 

 דעת מרן מותר.ל, מרוצפת בחצראבל  ,אסור לטאטא

שאסור לטאטא גם במקום  הרמ"א פסק כדעת הרא"ש

שיש מקומות מרוצפים ויש , וטעמו משום שכיון מרוצף



4 
 

גוזרים ואוסרים לטאטא בכל מקומות שאינם מרוצפים, ולכן 

 מקום. 

צפים גם לאשכנזים יש להקל, אולם בדורנו שכל הבתים מרו

ר לטאטא ומותר לכל הדעות. מפני שטעמו של הרמ"א שאס

ולכן את הבית, לפי שבזמנם לא היו כל הבתים מרוצפים, 

, מחשש שיבואו לטאטא גם אף במקום מרוצףלטאטא אסרו 

. אבל בזמננו שכל הבתים מרוצפים, גם לדעת מקום מרוצף

 הרמ"א מותר. 

צ"ה ע"א( אמימר שרא זילחא בגמרא במסכת שבת )דף ו

אמר טעמא מאי משום אשויי גומות, הכא ליכא  במחוזא.

גומות. ופירש רש"י, שהתיר לרבץ הבית, ורצפת אבנים 

ולפי זה כיון שבכל העיר הבתים היו  היתה בכל העיר.

 מרוצפים, לא גזרו לאסור.

וכך כתב בביאור הלכה )ד"ה ויש( שאם כל הבתים בעיר 

ים, מותר לטאטא הבית אף לשיטת )או רובם( מרוצפ

 הרמ"א.

בין לאשכנזים ובין לספרדים  – בזמננו ולכן הלכה למעשה

 מותר לטאטא את הבית בשבת.

שמותר בשמירת שבת כהלכתה )פכ"ג הערה י'( כתב ו

לטאטא גם חצר מרוצפת, כי רואים את החצר המרוצפת 

 כהמשך לבית. 

 אם מותר לטלטל מוקצה על ידי מטאטא

האם מותר לטאטא את הבית באופן שיש על שאלה:  ד.

 הרצפה מוקצה ודברים שאינם ראויים למאכל בהמה?

מאחר והלכלוכים מפריעים לשהות במקום, תשובת הרב: 

 מותר לטאטא הכל ללא חשש.

ראשית נקדים שבקליפות של תפוזים או ונבאר בהרחבה: 

 ל אוכל שראויים למאכל בהמה, אף עלשיריים ש -פירורים 

הללו  לכלוכיםפי שאין אוכלים אותם, מותר לטאטא את ה

  ללא חשש, משום שאינם מוקצה )ש"ע סי' ש"ח סכ"ז(. 

דברים שאינם ראויים למאכל בהמה, אבל אם יש על הרצפה 

וכגון קליפות קשות של שקדים, פקאן, פיסטוק וכיוצא בזה, 

אסור או שיש על הרצפה אריזות של ארטיקים או חטיפים, 

ולפי זה לכאורה ם בשבת משום מוקצה מחמת גופו. לטלטל

 גם אין לטלטלם על ידי מטאטא.

וכן כתב הרא"ש )שבת פי"ז ס"ס ד'( שאסור לכבד את הבית 

כתב  כןובמכבדות, לפי שמזיז עפר ועצמות ואבנים ממקומן. 

הוא פני שמשאין לטאטא את הבית,  ()שבת סי' תי"ד המרדכי

 גמור.מזיז עפר ממקומו, והוי טלטול 

טלטול מן הצד לצורך כיון שלכאורה היה אפשר לומר ש

אם מותר )כמבואר בש"ע סימן שי"א ס"ח(,  –דבר המותר 

כדי שהמקום לטאטא כאן היה צריך להתיר, כי כוונתו גם כן 

 יהיה נקי וטוב, וזה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר?

ההגדרה שאין זה בכלל טלטול מן הצד.  םאוסריאולם דעת ה

את המוקצה בידיו אדם אינו נוטל שא יטלטול מן הצד השל 

 אלא מטלטל אותו על ידי חפץ אחר שאין דרכו בכך.

או ביצים, אם יש על השולחן עצמות או קליפות לדוגמא, 

יד, משום וכדומה, אסור ליטלם בקליפות קשות של אגוזים 

את על ידי כף, מזלג או סכין,  דחוף. אולם מותר למוקצה

מטלטל את  ולסלקם, מפני שאינולתוך צלחת  הקליפות

הקליפות בידים אלא על ידי חפץ אחר, וכיון שאין הדרך 

לטלטל את הקליפות הללו בכף או מזלג אלא ביד, לכן זה 

נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, ובאופן כזה מותר 

 לטלטל.

לטאטא במטאטא את הדברים המוקצים שנמצאים על  אבל

מפני שכך הדרך לטלטל אותם יש לאסור  , לכאורההרצפה

 .זה בכלל טלטול מן הצד ואין

כתב שאפשר )עבודת הקודש שער ג' סי' ה'( אבל הרשב"א 

כגרף  הפסולת שיש על הרצפה מפני שדינולהקל לטלטל את 

לשהות במקום אי נעימות של רעי. אם הרצפה מלוכלכת, יש 

הכל  כזה, אי אפשר לשבת ולסעוד סעודת שבת הבאה כאשר

מלוכלך, ולכן מותר לאדם לטאטא במטאטא את כל דברי 

ז "סי' של)א "כ המג"כ עוד ראשונים. וכ"וכ המוקצה הללו. 

 ועוד אחרונים. (ד"סק

)והוא  אם הרצפה מלוכלכת משיירי מאכל וכיוצא בזה לפיכך

וקצה מפני שהם ראויים לא שייך בזה מ –יותר( במצוי 
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ומותר לטלטלם ללא )ש"ע סי' ש"ח סכ"ז(,  למאכל בהמה

 חשש.

ה וכדומואריזות גם אם נפלו שם עטיפות של חטיפים 

אם המקום מלוכלך  אף על פי כן,, 1שלכאורה הם מוקצה

, מפני שיש מותר לטאטא את המקום –ולא נעים לשהות שם 

 לזה דין גרף של רעי ומותר בטלטול.

מעט רק  אבל אם אינו שוהה שם אחר האכילה, או שיש שם

ורק מתוך  דברים קטנים שאינם מפריעים לשהייה במקום

ועוד לפי דעת הרשב"א ים את המקום, הרגל הם מטאטא

 יש להחמיר.ראשונים 

מ"ח ע"ב מדפי הרי"ף( דף שבת במלחמות )הרמב"ן ומאידך 

התירו טלטול מן שכתבו י"ב ע"א מדפי הרי"ף( דף הר"ן )ו

שטלטול והיינו הצד שתהא להם דירה נאה לכבוד שבת. 

אף ל מן הצד, ולכן התירו ול ידי המטאטא נחשב טלטהעפר ע

 .2אם אין דין גרף של רעי ואין אי נעימות לשהות במקום

כתב שמותר ד"ה ויש(  ב"סימן שלז ס)ביאור הלכה וב

כתב שאחד משום מה לטאטא ואין לחוש לאיסור מוקצה, 

ועוד  .הרשב"א דמותר לפנותם משום דהוי כגרף של רעי

לצורך שבת וכמו  ל ידי דבר אחרדהו"ל טלטול מהצד ע

וע"ע בחזון עובדיה )שבת ח"ג עמ' קסט, שכתבו האחרונים. 

 וח"ד עמ' מה(.

אהבה ח"א  ( ובמנוחת"ת תפלה למשה ח"א )סי' נ"ובשוו

כשאין המקום מאוס ומלוכלך  שיש להחמירכתב )פי"ג ס"י( 

 ,יש על הרצפה פסולת שאינה ראויה למאכל בהמהו

)וע"ע בחזון איש סי'  .והמקילים יש להם על מה שיסמוכו

 מ"ז ס"ק י"ג, כ'(.

 

                                                             
, אם הן ראויות עדיין איסור מוקצה אריזותאין בשויש שמקלים  1

פ"ט ס"ג, ובחזון להשתמש בהם. )עי' בשמירת שבת כהלכתה 

 עובדיה שבת ח"ג עמ' קכ"ט(. 
פ שדרך "ל שאע", צ(א"ג הערה ל"פי)א "אהבה ח במנוחתוכתב  2

וף אינו מטלטל את לכבד את הבית במכבדת, מכיון שסוף ס

ויש להוסיף ש. "על טלטול מן הצד. "המוקצה בידים, אכתי הו

דינר לא, אבל שכעין זה אמרו נוטל אדם את בנו והאבן בידו. 

ו שאביו נוטל את בנו חשיב כאילפ "ואעדילמא נפיל ואתי לאתויי. 
 הוא נושא בידו. 

 שטיפת הבית

 ?בשבתלשטוף את הבית  רהאם מותה. שאלה: 

כתב מרן בשלחן ערוך )סי' של"ז ס"ג( תשובת הרב: 

 שאסור לשטוף את הבית אף במקום מרוצף. 

כיון שאין הבית במקום מרוצף,  אמנם מרן התיר לטאטא את

אבל גבי שטיפת הרצפה חשש שמא יבוא להשוות גומות, 

שלא יבואו לשטוף  מרן אסר אפילו במקום מרוצף, על מנת

 גם מקום שאינו מרוצף.

 מה החילוק בין לטאטא ובין לשטוף?ו

)פכ"א מהלכות שבת ה"ג( שאין צורך כתב המגיד משנה 

 בשטיפת הבית, כמו בכיבוד הבית. 

כי הרבה פעמים  אטא בית הוא דבר מאד נחוץ,לט ,דהיינו

מצוי שהבית מתלכלך, ולכן בזה התירו ולא אסרו גזירה 

אינו בדרך כלל  שטיפהצף. אבל אטו אינו מרו מקום מרוצף

בשטיפה אפילו חכמים לא היקלו נחוץ כל כך, ומחמת כן 

 במקום מרוצף.

ובאמת בשטיפת הבית אדם יכול להכשל יותר באיסור 

 "ז(.)וע"ע במשנ"ב סוף ס"ק י .סחיטת הסמרטוט

 שטיפת לכלוך נקודתי

כגון שנשפכה כוס מיץ , אם התלכלך חלק מהביתומכל מקום 

ף נעשה דביק, או שהילד הקיא וכדומה, מותר לשטו והמקום

את הרצפה. )וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"ב פמ"ג ס"ח(. ומכל 

  סמרטוט.להשתמש ב מקום אין

( ד עמ' נ'"שבת ח) ע יוסף בחזון עובדיה"מרן הגרב וכת

שאין מרן כתב כל הבתים מרוצפים, אף על פי ששבזמננו ש

שחלק מהבתים לא היו  , היינו בזמנםלהדיח את הבית

 ף בשבת.ולכן אם התלכלך הבית מותר לשטומרוצפים, 

להקל רק במקום צורך כתב ( ה"ב ס"פ)ב "חבמנוחת אהבה ו

מוכח להחמיר אפילו אם , משום שמדברי כמה ראשונים גדול

ואף שהאיסור רק מדרבנן, ובדרבנן צפים, בתי כל העיר מרו

קיימא לן שנוקטים להקל, מכל מקום בנקל אפשר להכשל 

 אפשר להקל.  גדול באיסור סחיטת הסמרטוט, ובמקום צורך
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 שיש וכדומהמשטח השטיפת 

רים והאסלות, יש להקל השיש ואת הכיו לגבי שטיפת משטח

 בפשיטות. 

 רק בקרקע,אמנם חז"ל אסרו לשטוף מקום מרוצף, אבל זה 

. אבל שגזרו קרקע מרוצפת אטו קרקע שאינה מרוצפת

)ולא שייך בו מקום הוא מקום גבוה שבמטבח ששיש משטח 

 וכיוצא בזה. , כיור,. והוא הדין לאסלה, מותרשאינו מרוצף(

 )וע"ע בס' ארחות שבת ח"א פי"ח הערה פ'(.

 ריפת מיםג

ר לגרוף מותוהתמלאה הרצפה במים, שיחקו במים שם ילדיו

ל האיסור הוא לשפוך מים על את המים בשבת. משום שכ

לנקות, אבל כאשר יש כבר מים ברצפה והוא רק והרצפה 

אינו גורף אותם, אין זה בכלל שטיפה שאסרו חכמים, כי 

)וכ"כ  .ק מוציא את המים החוצהוטף את הרצפה אלא רש

 רת שבת כהלכתה פכ"ג הערה כ"ז(.בשמי

את המים לנקודת ניקוז או שאוסף ואין חילוק בין אם גורף 

 לתוך דלי. (יעהכף אשפה ) את המים על ידי

 ועל ידי גוי שטיפת מקומות ציבוריים

במקומות ציבוריים, כגון  בשבתלגבי שטיפת הרצפה 

ימים של ראש ישיבות, בתי מלון וכדומה, ובפרט בשני 

 .בהשנה שמצטבר לכלוך ר

שבערב פסח היו  )דף ס"ג ע"א( במסכת פסחים מבואר

שוחטים יותר ממיליון כבשים, ואם חל ערב פסח להיות 

הכהנים היו שוטפים את כל רצפת העזרה. בבית בשבת, 

המקדש היתה עוברת תעלת מים, והכהנים היו סוגרים את 

ם מתוך התעלה, נקודת היציאה של התעלה והמים היו עולי

מציפים את כל הקרקע של בית המקדש, ולאחר מכן היו 

ים היו נכנסים פותחים את הפקק של נקודת היציאה והמ

 .עם כל הדם והלכלוך, והרצפה נשארת נקיה חזרה לתעלה

אומרת על זה שהיו עושים כן שלא ברצון חכמים,  והמשנה

כגון בית וגדול ולכאורה מוכח מכאן שאפילו במקום ציבורי 

 חכמים לשטוף את הרצפה.אסרו המקדש 

מפני שחכמים אסרו לשטוף את  אבל על ידי גוי מותר.

הרצפה גזירה שמא יבוא להשוות גומות במקום שאינו 

מרוצף, וכתב הרמ"א )סי' של"ז ס"ב( שעל ידי גוי מותר 

שאמנם כל מה שאסור ליהודי לשטוף ומותר לטאטא, 

לעשות בשבת אסור לגוי לעשות, אבל זה רק כאשר היהודי 

ומר לו לעשות איסור, אבל אם הוא אומר לו לעשות דבר א

ק רישיה שיעשה איסור, אין בגוי דין סיהמותר אלא שיש פ

)משנה ברורה סק"י(. ובחזון עובדיה  של פסיק רישיה.

)שבת ח"ד עמ' נ"א( הוסיף טעם להקל משום שיש מי 

שמתיר לשטוף את הבית, ובמחלוקת הפוסקים יש להקל על 

 ידי גוי.

יכול להביא גוי שישטוף את הבית, ולא רק  מעשה,לולכן 

ם ציבורי אלא גם בית פרטי. )אך לא יאמר לו להשתמש מקו

 .(סמרטוטב
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 שואל ונשאל

 תשובות שהשיב הרב לשואליו בקצרה

 מתנות כהונה ולויה ומצוות התלויות בארץהלכות 

 שאלות במתנות כהונה

שאלה: א( האם כששוחטים עגל או טלה והקונה עושה תנאי 

חלק, לוקחים. ואם לא יוצא עם בעל הבהמה שאם יוצא 

 חלק, לא לוקחים. האם חייבים במתנות כהונה?

ב( וכן אם מתחלקים בבהמה שני אנשים האם חייבים 

 במתנות כהונה ואיך?

ג( וכן אם יש במשפחה חתנים כוהנים שעושים איתנו את 

החג האם זה נחשב כמתנות כהונה או שצריך לתת להם את 

 החלקים ממש?

בעל הבהמה ישראל, חייבים במתנות תשובה: א( אם גם 

כהונה. אבל אם בעל הבהמה גוי, פטור. )הרמ''א ביו''ד סי' 

 ס''א סעיף כ''ה וכף החיים שם סעיף קטן צ''ד(

ב( בהמה שקנו אותה שני ישראלים חייבים במתנות כהונה. 

אבל אם אחד מהם כהן או לוי אינם צריכים ליתן מתנות 

ן שותף בבהמה ולכן לא כהונה. וחייבים להכריז שם שכה

נותנים מתנות כהונה, כדי שלא יבואו לחושדו )שולחן ערוך 

 וכף החיים שם בסעיף כ''ה(

ג( אין זה נחשב כמתנות כהונה אלא צריך לתת להם ממש 

את המתנות )וכן מוכח מכף החיים שם ס''ק מ''ב ומעוד 

 .מקומות(

 עוד שאלות במתנות כהונה

אם הכהן לא רוצה את שאלה: א( לגבי מתנות כהונה 

המתנות כמו שהם אחרי השחיטה האם יש חיוב לנקות 

 ולהכשיר לו אותם?

ב( וכן אם הוא מוותר עליהם ובתמורה נותנים לו חלק 

 מהמתנות מבושלים האם מקיימים את המצווה?

 ג( וכן אם מותר לחלק לכמה כהנים מתנות מבהמה אחת?

 ' ס"א סעיף קטןתשובה: א( אין חיוב )כף החיים חלק יו"ד סי

 י"ד(

ב( קודם כל יתן אותם לכהן, או שיזכה לו בהם ע"י אחר 

 -)דהיינו ראובן בעל הבהמה, יתן את המתנות לחבירו שמעון

גביה אותם ותזכה ויאמר לו: ת -שאינו מבני ביתו של ראובן

בהם עבור פלוני הכהן(. אחרי שזכה בהם הכהן, יכול ליתנם 

 רום או יצלו אותם וכדומה.לבעלים כדי שיטרחו בהם ויכשי

ויכול לתת חלק מהמתנות תמורת הטרחא שטורחים בנותר 

דהוי כמכירה דשרי כמבואר במרן שם סעיף י"ג. ולא דמי 

 למה שכתב הכה"ח שם ס"ק קכט.

וכעי"ז ברמב"ם סדר זרעים פרק י"ב מהלכות תרומות הלכה 

 י"ז. ע"ש.

מפני ג( כתב מרן שם בסעיף ט: לא יחלקם להרבה כהנים 

שצריך לתת לכל אחד דבר חשוב כדי נתינה. ואפשר לתת 

זרוע לאחד, וקיבה לאחד, ולחיים לשניים. ובשור גדול יכול 

 לחלק הזרוע לשניים, לכל אחד פרק.

 המשך ענין מתנות כהונה

בהגדת איש מצליח בנושא מתנות כהונה לגבי הזרוע שאלה: 

ן מובן משם נראה לעניות דעתי כי יש ניסוח שאינו נכון ,שכ

כי ניתנים לכהן שני החלקים הצמודים לגוף ולע"ד אין זה 

כך אלא מתוך שלושת החלקים הצמודים לגוף ניתנים השנים 

 הרחוקים מהגוף .

 כך לעניות דעתי.

תשובה: מה שכתבנו הוא ע"פ כף החיים יו"ד )סימן ס"א 

סק"ז( בשם הפמ"ג. ולא ידעתי היכן כת"ר ראה סברא 

 אחרת.

 ר ללוינתינת מעש

האם אפשר לספרדי לסמוך על החזון איש ולא לתת שאלה: 

 מעשר ללוי מטבל ודאי?

 זה נגד מרן בשולחן ערוך )יורה דעה סימן ס"א(.תשובה: 

 מעשרות וערלה בפירות המיובאים מהארץ לחו"ל

א( כיצד תהליך הפרשת תרומות  ומעשרות לפירות שאלה: 

 או ירקות המיובאים לצרפת מהארץ?

אצלנו בצרפת מצויים בשוק מיני פירות וירקות המגיעים ב( 

מתוצרת הארץ. באיזה מינים יש לחשוש לאיסור ערלה 

 )שהרי אין שום פיקוח על הפירות והירקות(?

א( פירות וירקות שיצאו מהארץ לחו''ל פטורים תשובה: 

מהפרשת תרומות ומעשרות, אפילו אם נגמרה מלאכתן 

 רת השדה א, ד(.בארץ, אם יועדו לייצוא )קצי

ב( אין צריך לחוש לערלה )אף בענבים וכדומה שמצוי בהם 

 קצת ערלה( מכיון שרוב הפירות שיש אינם ערלה.
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 חילול מעשר שני ונטע רבעי

 . האם חובה לחלל מעשר שני ונטע רבעי על פרוטה ורבע או זה חומרה בלבד?1שאלה: 

 תורה? וכמה אחוז זה נטע רבעי מפירות שנה רביעית?. מי שאוכל נטע רבעי בלי לפדותו עובר על איסור 2

. כאשר אין במעשר שני שלי שווה פרוטה האם בזה חייב פרוטה חמורה לדעת מרן והרמב"ם או לעולם לא צריך פרוטה חמורה 3

 לפי הנ"ל?

 . עיין בסידור איש מצליח מהדורא רביעית שהתייחסנו לכל זה.1-3תשובה: 

נטע רבעי וצריך לאכלם בירושלים בטהרה. בזמן שבית המקדש קיים. ובזמננו שכולם טמאים יש  . כל פירות שנה רביעית הם2

לפדותם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בתשפ" ז' שבט ראשוןהשיעור נמסר ביום 

 בצהריים בערוץ "קול ברמה" 12כמידי יום ראשון בשעה 

 מידי יום מוסר הרב שליט"א שיעור בגמרא בדף היומי, 

 ופים בו רבבות יהודים בכל רחבי תבל. השיעור מופץ בתפוצה רחבה מאד, ומאזינים וצ

 ניתן להקדיש את זכות השיעורים להצלחה ולישועה, לעילוי נשמת, לרפואה וכדומה. 

 ניתן גם לערוך פדיון נפש. 

 או בדוא"ל המערכת.  052-7108693צרו קשר בפל' 

 יתן להאזין לשיעור זה ולשאר שיעורי מורנו הרב שליט"א נ

 וכן במערכת "קול הלשון" 02-5606532בקו "תורת חיים" 

 :את ספרי הרב שליט"אלרכוש ניתן 

 .הכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו בשנת תשע"ח -ספר "תורת חיים" . 1

כל השלחן ערוך הכולל שאלות ותשובות אקטואליות ומעשיות בקצרה על  -ספר "הלכות מעשיות" חלק א' . 2
 ת. ומשנה ברורה בהלכות שב

 .ש"עאקטואליות ומעשיות בארבעת חלקי ההכולל שאלות ותשובות  -ר "הלכות מעשיות" חלק ב' . ספ3

 .הכולל שאלות ותשובות ארוכות בעומק העיון בנושאים רבים בהלכה -ו"ת "בירורי הלכה" . ש4

גמרא במסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין. וכן על הכולל חידושים על ה -פר "תורת חיים" על הש"ס . ס5
 .סוגיות נוספות במסכתות הש"ס

 .פר "תורת חיים" דרושים. ס6

 .הכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו בשנת תשע"ט, תש"ף - 'פר "תורת חיים" חלק ב. ס7

 .בשנת תשפ"אהכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו  -ר "תורת חיים" חלק ג' . ספ8

 0533-121357ניתן להשיג בכל רחבי הארץ, בטל' 

 A025606532@gmail.com -ליצור קשר בדוא"ל לתפוצה וניתן להצטרף  .שלמה נחום עורך ראשי: הרב

 


