
1 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 הלכות תענית אסתר 

כתב הרמ"א )סי' תרפ"ו ס"ב( שפטור  ואדם שיש לו כאבי עינים,  .חייבים להתענות ביום תענית אסתר

לגמרי ואין צריך להשלים  פטוראדם חלש . אולם חוש בטוב, ישלים ויתענהמלהתענות. ומכל מקום אחר שי

 התענית. 

שבעת ימי המשתה צריך  שחתן בתוך   אףכי התעניות. יא התענית הקלה ביותר מכל  תענית אסתר ה

 .  1ענית אסתר פטור מלהתענות מכל מקום בתלהתענות בכל התעניות,  

 שבת  הלכות

 מלאכת כותב בשבת 

חסר בו אות אחת, ובא אדם והשלים את האות, חייב אף על ב. וספר תורה שהכותב בשבת שתי אותיות חיי

  .2כשירו לקריאה פי שכתב רק אות אחת. כי הספר היה פסול וכעת ה 

 מלאכת מוחק בשבת 

והמוחק שלא על מנת לכתוב )שבת דף ע"ג ע"א(.  חק בשבת, אינו חייב אלא עד שימחק על מנת לכתובהמו

. אולם המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הרי הוא מתקן  אינו אסור אלא מדרבנן, משום שמוחק הוא מקלקל

 .3ומכין את המקום לכתיבה 

   מחיקה בתרופות וסיגריות ל פסיק רישה 

וציא את הגלולה, מותר לעשות כן בשבת. ואין לחשוש  ב, והאדם לוחץ ומגלולות לתרופה שיש על האריזה כת

שמאחר ואינו מוחק על מנת בדרבנן.  )לא איכפת ליה(משום שהוא פסיק רישיה דלא ניחא ליה משום מוחק, 

 .4וכך דעת החזון איש. וכך נוהגים .לכתוב, אינו אסור אלא מדרבנן

והוא הדין לעישון סיגריות ביום טוב, שאף שיש אותיות על הסיגריה אין לחוש משום מוחק, מפני שהוא פסיק  

 .5רישיה דלא איכפת ליה בדרבנן

 נטילת תרופות וויטמינים בשבת
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 שליט"א מרן ראש הישיבה פת הדורמו פסקי
 תשפ"ב  יב אדר א' – בגליון כ"

 בתוספת מעט נופך ממקורות נוספים מכתבי מרן  -מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן"  מלוקטים 

 

 

 

 פסקי הלכות
 



2 
  

אם החל ליטול תרופות אנטיביוטיקה קודם השבת, בשבת משום שחיקת סממנים. אולם ל תרופות אין ליטו

תרופות שהאדם אינו יכול אם לא יטלם ]שדינו כחולה שאין בו סכנה[. וכן  ן מותר להמשיך ליטול בשבת. וכ

 . 6מותר ליטול ויטמינים בשבת

 עישון סיגריות ביום טוב 

מכל מקום בזמננו נתברר שאין   משום שהוא אוכל נפש,שהתירו לעשן סיגריות ביום טוב,  ף שיש פוסקים א

 . 7נפל היתרא בבירא ובסגול, אלא אוֵכל נפש בצירי,  אוֶכל נפשהעישון 

 אימתי הפרשיות מחוברות

הובא סימן: נקהלו  חברים או מחלקים במשך השנה. ובספר שירי דוד )דף נ"ה ע"ד(פרשיות מ שבעה זוגות

 לזרוע אחרי ההר וחוקת המטות נצבה. 

בכל שנה יש כללים אימתי הפרשיות מחוברות ואימתי נפרדות. ויש י"ד סוגי שנים, וסימנם בש"ה גכ"ה. )עי' ו

פרשיות חקת בלק, אינן מתחברות בארץ ישראל, רק בחו"ל כאשר חג הפסח  סולת נקיה פרק י"ד(. וכגון בספר  

 חל ביום חמישי.

 ותי,בחק –ם, בהר קדושי –אחרי מות  מצורע, –ספר ויקרא, דהיינו תזריע פרשיות בשל ה בשלושת הזוגות  

ואין בהם יוצאים  ת.הכלל פשוט: בשנים פשוטות הפרשיות מחוברות, ובשנים מעוברות מחלקים את הפרשיו

   מן הכלל.

את פרשת משפטים לשתי 'יר לחלק ובאלג, נהגו בתונס חל ביום חמישיראש השנה שיום מעוברות שנים ב

כי חנון אני" )שמות כ"ב כ"ו(, ופרשה שניה חוזרים ג' פסוקים שה ראשונה עד הפסוק "ושמעתי פרשיות, פר

 –עד לסוף הפרשה. ויש מקור למנהג בספר החינוך )מצוה שכ"ו מן "אם כסף תלוה את עמי" )שם פסוק כ"ד(, 

ח"ג )מכתב אלף ש"ע(. והטעם לזה, כי סף משאש בספרו אוצר המכתבים . והזכירו גם כן הגאון רבי יו ח(שכ"

אולם בתונס ראש השנה ביום חמישי, מנהג העולם להפריד את פרשיות מטות מסעי,  בשנים מעוברות שחל

 ר ביתובספואלג'יר מחברים את הפרשיות )עי' בספר סולת נקיה עמ' כ"ד, ובפס רבינה לעתים עמ' קנ"א, 

ני חלקים.  נאמן עה"ת אחר פרשת משפטים(. ומחמת כן הוצרכו בתונס ואלג'יר לחלק את פרשת משפטים לש

בשנה מעוברת,  כשראש השנה חל בחמישיכלומר  ."ה' עבור, ואלה פלג"נתנו סימן: העו"ף, ראשי תיבות: ו

 .8ולא נהגו בזה בג'רבאואלה המשפטים. מחלקים את פרשת 
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 נכתב ונערך בחסד ה' עלי 

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 

בראשות מורנו הגאון הגדול הרב  "הלכות מעשיות" בברכה ניתן לשלוח למכון  הערות והארות יתקבלו

   ט"אמצליח חי מאזוז שלי
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