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 אדר א' תשפ"ב

 

 אם כל מלאכה שאינה צריכה לגופה חשיב גם כן פסיק רישיה דלא איכפת ליה 

מטעם פ"ר דלא ניח"ל במשאצל"ג. כי לכאורה כל מלאכה שאינה  לכאורה אי אפשר להקל
 צריכה לגופה הוא ג"כ פ"ר דלא איכפת ליה. 

)ואף שמצינו כמה ביאורים בחילוק בין משאצל"ג, לפ"ר דלא איכפ"ל. עי' באח' בסימן רעח. 
 ואכמ"ל(. 

ולכאורה כן מוכח מדין פתיחת הדלת שאסורה שמא יכבה הנר )סי' רעז(, ובמקום דלא 
איכפת ליה בכיבוי, הוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה במשאצל"ג, והאם אכן יש להתיר במקום  

 צו"ג, )כדין תרי דרבנן במקום צו"ג(.  

זולת על המקום שהנמלים    והנה בדין  לעבור  לו מקום אחר  ואין  רוחשות  המהלך בדרך 
ומהלכות שם, ואינו יכול לעבור אם לא יהרגם, והוי פסיק רישיה. עיין בחזון עובדיה )שבת  
הוא   כי  בדרבנן,  ליה  איכפת  דלא  רישיה  פסיק  דהוי  משום  להקל  קכד( שכתב  עמ'  ח"ה 
משאצל"ג, ולכן אף שטוב לדקדק במקום שהן מצויות שלא לדרוס על הנמלים, מ"מ אם אין 

ואמנם במנוחת אהבה ח"ב )עמ' מא( כתב דחמירא משאצל"ג משאר    לו דרך אחרת מותר.
שבות דרבנן. אולם בחזו"ע )שבת ח"ג עמ' תסח והלאה( הוכחתי שלא נאמר כן אלא בכיבוי  

 דליקה, אבל שאר משאצל"ג הו"ל ככל שבות דרבנן. ע"ש.  

לה נוסף  ואין כאן טעם  ניח"ל, הוא משאצל"ג.  פ"ר דלא  קל ולכאורה מאותו הטעם דהוי 
ולמה נחשב פסיק רישיה דלא איכפת ליה "בדרבנן". דהא כל מלאכה  להחשיבו משאצל"ג. 

 שאינה צריכה לגופה, הוא גם כן פסיק רישיה דלא ניחא ליה.

ועי' בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' שטז ס"ק מח, בסוה"ס( שכ' להוכיח דלא שרינן 
ה ח"ג )פי"ח הערה כ(. וע"ע להגר"ח  פ"ר דלא ניח"ל, במשאצל"ג. וע"ש. וע"ע במנוחת אהב

רבי )במכתבו שבראש שו"ת אור דוד אזולאי(, ובשו"ת ברכת יהודה ח"ז )סימן נג( שנשאו  
ונתנו בנ"ד אם יש להקל משום פ"ר דלא ניח"ל במשאצל"ג. ואכמ"ל. ומ"מ לכאורה יש טעם 

ישיה דלא ניחא  דהוא רק איסור דרבנן, משום דמקלקל, וא"כ שפיר הוי פסיק ר  בדין זה  לומר
ליה בדרבנן. ]וזה ע"פ מ"ש בס' ארחות שבת )פי"ד הע' מג( שהריגת הנמלים הוא מקלקל, 
ואע"ג דמקלקל בחבורה ונטילת נשמה חייב, מ"מ כתבו התוס' )שבת קו.( דבעינן שיהיה  
תיקון קצת, והכא אין שום תיקון בהריגת הנמלים. וגם הוי משאצל"ג. ועוד היה מקום לדון,  

שאין כאן אלא איסור דרבנן והאדם פוגע באיסור זה דרך הילוכו ואינו יכול להמנע  דכיון  
ממנו, דמי למ"ש הט"ז )סי' שכו סק"ב( בטעם ההיתר בהולך ברה"ר ומטר סוחף על ראשו, 
שהוא משום שא"א להזהר ולא גזרו בו. אך אין זה ברור שאפשר לדמות לנ"ד. וצ"ע. ובמקום 
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רמת נזק לבריאותו, יש טעם נוסף להקל לדרוס ע"ג הנמלים. שהשהייה בחוץ זמן ממושך גו
 ע"ש. ובעיקר הענין אם הריגת הנמלים חשיבא מקלקל, יש להאריך ואכ"מ[.  

וזה מכבר כתבתי עיקרי הדברים הנ"ל להגר"ד יוסף שליט"א בזמן שכתב את ספרו הגדול  

ידונו משום טוחן,  דטעמם של הראשונים שאין בנוכתב  (  ס"ק סוהלכה ברורה על סימן שב )

 משום דהוי פ"ר דלא ניח"ל במשאצל"ג.

שמבחינת האדם דהוי פ"ר דלא ניח"ל, ומאותו    טעמאוצריך לבאר למה זה לא היינו הך, ל

 הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה.   הטעם

)דאמנם יש חילוק בעצם המלאכה, אימתי הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואימתי הוי  

אינו מתכוין למלאכה כלל, וכפי שהורחב בהלכה ברורה סימן רעח. אך פ"ר, דפ"ר היינו כש

בטעם שהאדם לא ניחא ליה, הוא הטעם דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולמה נתחשב  

 בזה להקל כאילו יש כאן ב' קולות(. 

( חבית שפקקה בפקק של פשתן, שיש מי שמתיר  ולכאורה כן מוכח בש"ע )סי' שכ סי"ח

והתם מיירי שהמים   ניח"ל אסור.  עליו דאע"ג דלא  וחלקו  ניח"ל,  פ"ר דלא  לסתום משום 

הולכים לאיבוד, כמבואר במשנ"ב )ס"ק נב(, ומחמת כן חשיב לא ניח"ל. ולא צירפו גם דהוי  

יכפת ולא ניחא  מלאכה שאצל"ג. ולכאורה הסיבה לכך היא, משום שמאותו הטעם שלא א

 ליה לאדם, מאותו הטעם הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. 

 

, אם דינו  באמירה לגוי במקום מלאכה שאינה צריכה לגופה "בבירור דעת המשנ
 כשבות דשבות דעלמא 

בדין אמירה לגוי להוציא דג מהמים, במקום שירא שימות הדג ויפסדו המים, כתב המשנ"ב 
ר לגוי להוציאו להניחו ביבשה, משום שלא מקילינן איסור  שאסור לומ )סי' שטז ס"ק לג(

 דאורייתא במקום הפסד. ע"ש. אף דהתם הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה.  

וי"ל דמש"ה לא היקל באמירה לגוי    אולם התם לא כתב דהוי הפסד גדול, רק מקום הפסד
( כתב, שדעת המגן אברהם שדוקא במקום במשאצל"ג. דהא המשנ"ב גופיה )סי' שז ס"ק כב

הפסד גדול שרינן שבות דשבות, אבל בלאו הכי אין להקל כלל. ובאליה רבה מפקפק אפילו 
 באופן זה. ע"ש.

 

 יבשה בשבת "סאונה"כניסה ל

 סאונה יבשה.  מי שיש לו בביתויש לדון האם מותר להכנס ל"סאונה" יבשה בשבת, כגון 

מבואר שלא אסרו זיעה, אלא משום שהיו רוחצים ואומרים   שבת )מ.(בגמ' במסכת    דהנה 
התחילו   "ש,תחלה היו רוחצים בחמין שהוחמו מעמזיעים אנחנו. דסוגיא דהתם הכי איתא: ב

  . אסרו את החמין והתירו את הזיעה  ,הבלנין להחם בשבת ואומרים מערב שבת הוחמו
  .ואסרו להם את הזיעה והתירו חמי טבריה  , בחמין ואומרים מזיעין אנחנו  ועדיין היו רוחצין

אסרו להם חמי טבריה והתירו   ,ועדיין היו רוחצין בחמי האור ואומרים בחמי טבריה רחצנו
 . התירו להם חמי טבריה וזיעה במקומה עומדת ,ראו שאין הדבר עומד .להם את הצונן

וי"א    . וכתב הרמ"א,סור ליכנס למרחץ אפילו להזיעאכתב,   והנה מרן הש"ע )סי' שכו סי"ב(
 . דאפילו לעבור במרחץ במקום שיכול להזיע, אסור
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דוקא במרחץ אסרו להזיע, דהיה בכלל הגזרה שהיו רוחצים  דלכאורה ועדיין יש מקום לדון  
ואומרים מזיעים אנחנו. אבל מי שיש בביתו חדר סאונה יבשה, שאין שם מרחץ כלל, אין 

ייאסר משום לא  הנמצא במקום שיש מזגן עם חום גבוה  בודאי שלהחמיר. ו  הכרח מהנ"ל
 גזרת מרחצאות. 

. ]וכתב  כדי שייגע ויזיע היינו שדורס על הגוף דאין מתעמלין, ועי' בש"ע )סי' שכח סמ"ב( ד
ואין להקשות כיון שאין כאן שייכות שחיקת סממנים    .היא בכלל רפואההמשנה ברורה, ד

י"ל דכיון שלפעמים מביאין הזיעה על החולה   בואר בש"ע )סעיף מ"ג(.היה לנו להתיר כמ
שאין שייכות רפואה    מ"גמשא"כ בסעיף    .חיישינן שיעשה רפואה האחרת  ,ג"כ ע"י סממנים

 .[לא גזרינן ,לאותן הדברים ע"י שחיקת סממנים כלל

יעה שם נאסרה משום רפואה, אבל בחדר סאונה שגם דרך הבריאים להכנס שם,  אולם הז
 אין לאסור.

יש אומרים דהא דשרי בחמי טבריא דוקא כשאין המקום מקורה,  ועי' בש"ע )סי' שכו ס"ב(,  
בחמי   להזיע  דמותר  וי"א  ואסור.  זיעה  לידי  דאתי  משום  אסור  מקורה,  אם המקום  אבל 

   טבריא.

 ועי' בפתח הדביר )על הש"ע סי' שכו סי"ב(.נצרך לזה לרפואה. ובפרט יש לדון אם 

 ויש עוד לדון בזה. וגם מצד זילותא דשבתא.

ר זיעה דשאסור להכנס לחשכתב בפשיטות   בס' מעדני השלחן פלבני )סי' שכו סכ"ג(  ייןוע
 . "סאונה"

 

 

 אם הכנה לסעודה אחת נחשבת לשינוי דמעט מעט בלישה

שכתב שכל  הביא דברי תהלה לדוד )סי' שכא ס"ק כה( עובדיה )שבת ח"ד עמ' רעו(בחזון  
שעושה לאותה סעודה מקרי מעט מעט. ע"כ. ולמד מזה לנידונו בהכנת מיונז, שבעושה  

 לאותה סעודה מותר. )בנוסף לשאר הנימוקים שם להקל(. 

מרא במסכת ולכאורה לא הותר לעשות מעט מעט אלא משום דהוי שינוי, וכמפורש בג
שבת )דף קנו ריש ע"א( היכי משני, אמר רב חסדא על יד על יד )כלומר לעשות מעט מעט(. 
ואם כן בדבר שהדרך להכין רק לצורך סעודה אחת, מה שינוי איכא כשמכין לאותה סעודה,  
הרי זה דרכו ואין כאן שום שינוי. ורק בדבר שהדרך להכין לכמה סעודות, כשמכין לסעודה 

   [.וצל"ע במקור הדברים בתהלה לדודשינוי. ]אחת חשיב 

 ואפשר דס"ל שרגילים להכין מיונז לכמה וכמה סעודות, ולפיכך כשמכין לסעודה אחת שרי.  

שנטה להקל כשעושה סמוך לאכילה,   וכעת ראיתי במנוחת אהבה ח"ב )פ"ט סט"ז והערה ס'(
לישה כשעושה סמ אין איסור  סי' עה(  )ח"ד  לאכילהשלדעת הרשב"א בתשובה  ועי'  וך   .

 בשו"ת תפלה למשה ח"א )סי' נ אותיות א, ה(. ע"כ. 
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 הכנת טחינה בשבת 

ושופכים  גולמית  טחינה  אריזת  שנוטלים  ההכנה,  אופן  בשבת.  טחינה  להכין  מותר  אם 
לקערה, ויוצקים מים ומערבבים, בתחלה נעשית לעסה קשה מעט ולאחר מכן ע"י ערבוב 

 .  ה מרכם רך ונוזליהיטב נעש

 ויש לדון אם נאסר משום לש בשבת. 

בספר  ו ]עי'  לאסור.  כתבו  בדורנו  פוסקים  וכמה  כמה  )פ"ח  הנה  כהלכתה  שמירת שבת 
ובחוט שני ח"א )פי"ג סוף סק"ב עמ' קיג( שכתבו   ובס' ארחות שבת ח"א )פ"ו ס"ו(  סל"א(

לאסור. וכ"כ בשו"ת ברכת יהודה ח"ח ובשו"ת תורה מציון )חאו"ח סי' קמה(. וע"ע בילקו"י  
 . [בשם מרן הגר"ע יוסף

ובס' הלכות שבת   חת אהבה ח"ב )פ"ט סי"ז(ומאידך בשו"ת אור לציון ח"ב )פל"ד ס"ו( ובמנו
 כתבו להקל. וע"ע בשו"ת נזר כהן ובס' הליכות שבת. בשבת ח"א )פי"ג סט"ז(

אולם גם למחמירים, כתב בשש"כ שם שבשעת הצורך, ישפוך תחלה מים, וישנה גם באופן 
בירנו  הבחישה, דהיינו שיבחוש באצבעו או על ידי נענוע הכלי. ואם הוכרח לבחוש בכלי, יע

 "ל בזה.וידרך שתי וערב. 

 ואם דילל והקציף מבעוד יום, מותר להוסיף בשבת. )שש"כ שם(. 

ויש לציין שהפרי מגדים )סי' שכא מש"ז ס"ק יב( צידד שקמח קלי הוא מן התורה, ואף על 
 פי כן מותר מעט מעט. ולפ"ז אף בקמח רגיל בר גיבול, מהני מעט מעט. ע"ש.  

 גיבול כקמח, מ"מ שרי מעט מעט.  וא"כ אף אם נגדיר את הטחינה כבר

)וע"ש בפרי מגדים בשם העולת שבת, שדרך עשיית מעט מעט, היינו ע"י נתינת מים, 
 וממנו יקח מעט מעט ויגבל(. ובדעת הרמב"ם והש"ע יש שני צדדים בפמ"ג.  

 

 

 

 

 

 החזרת מלפפונים חמוצים למי הכבישה בשבת 

מי שהוציא כמה מלפפונים חמוצים מתוך מי הכבישה בשבת, כמה מהם לא נאכלו   שאלה:
 בסעודה, האם מותר להחזירם למי הכבישה בשבת?

 מותר להחזירם, שאין כובש אחר כובש, כשם שאין בישול אחר בישול.  תשובה:

 

 

 

 ריסוק בננה ואבוקדו בשבת 

 האם מותר לרסק בשבת בננה או אבוקדו לצורך מבוגר או לצורך תינוק?  שאלה:

לאלתר )כדעת הרשב"א שהביא מרן  תשובה: לאלתר מותר, כפי שהותר לחתוך דק דק 
 בבית יוסף סימן שכא(. 

' בחזון איש שכתב לאסור, מפני שדוקא חיתוך דק דק התיר הרשב"א לאלתר, משום  ועי
 שנקרא דרך אכילה, אבל ריסוק אינו דרך אכילה ואסור אפילו לאלתר.  



 ה
 

 

 

 

 

 מליחת סלט בשבת

 האם מותר למלוח סלט בשבת? שאלה: 

על מלפפונים אסור, מפני שנראה ככובש כבשים )רמב"ם וש"ע סי'    לפזר מלחתשובה:  
 ס"ג(. שכא 

 ולרש"י הטעם מפני שהמלח משפיע עליו ודמי לעיבוד )והובא במשנ"ב ס"ק טו(.  

)דלטעם ואם חותך מלפפון לאורכו לארבע פרוסות, לכאורה גם כן אסור לפזר עליהם מלח,  
והש"ע  ולטעם הרמב"ם  זה.  ודמי למעבד, אף כאן שייך  זה  דרש"י  שהמלח משפיע על 

ורה אין דרך לכבוש כך רצועות מלפפון. וי"ל. ועי' בס' דמשום שנראה ככובש כבשים, ולכא
 שכתב שהדרך לכבוש מלפפון אף כשהוא חתוך.  הליכות שבת מלכה )ח"א עמ' שכו(

אולם בעגבניות מותר, מפני שאין דרך לכבוש עגבניות אדומות. וגם אין המלח משפיע על 
 העגבניה ואינו דומה לעיבוד )עי' בלוית חן(.  

במליחת   מי שמתיר  ובצירוף  להקל,  יש  מלפפונים,  וגם  עגבניות  גם  בו  ובסלט שמעורב 
]וצ"ע בדבריו אם מתיר אפילו בחתך מלפפון לארבע פרוסות, כיון שאין  מלפפון מקולף  

 [. הדרך לכבוש מלפפון כך

 

 

 מלקחיים שראשם מפלסטיק, אם טעון טבילה 

פלסטיק, ושאר המקלחיים עשויים    לגבי מלקחיים שראשם במקום שאוחז את המאכל עשוי
 .מתכת, אם טעונים טבילה

 .מעיקר הדין פטורים, והמחמיר להטבילם תע"ב

שכן פסק מרן בש"ע יו"ד )סי' קכ ס"ו( כלי עץ שיש לו חשוקים של ברזל מבחוץ שמעמידין  
 . אותו, אינו טעון טבילה

 
תע"ב, כי בבית יוסף כתב מרן שיש להטבילו ללא ברכה. ]רק שי"ל     והמחמיר להטבילו

שחזר בו בש"ע[. וכ"כ הש"ך )ס"ק יב( לתמוה על הש"ע, דהא בב"י פסק הלכתא דיש לטובלו 
בלא ברכה דמספקא לן אי אזלינן בתר המעמיד או לא ומביאו ד"מ במסקנתו וכ"כ בסוף  

נ"ח דין מ"ט דיש הלכות טבילות של מהרי"ל דיש   וכ"כ האו"ה כלל  לטובלו בלא ברכה 
 .להטבילן בלא ברכה או עם כלים אחרים. ע"ש

 
אולם הגאון פרי חדש כתב להקל, וכמו שפסק מרן בש"ע, ואף על פי שבב"י ]עמוד סה ד"ה  

ומעמידיו עץ  של  הוא  בין  עץ  של  ומעמידיו  כסף  של  הוא  דבין  פסק  מתכת    ומ"ש[  של 
שיטבילנו בלא ברכה, משום דמספקא לן אי אזלינן בתר המעמיד או לא, בשלחן ערוך חזר  
בו ופסק כסברת התוספות ]עבודה זרה עה, ב ד"ה והלכתא[ והרא"ש ]שם פרק ה סימן לה[  
שכתבו דאפילו לרבנן דאמרי בפרק במה אשה ]שבת ס, א[ הכל הולך אחר המעמיד, הכא 

ן דאין משתמשים בהם דרך המתכת. ולפי זה בדין כוס של כסף מחובר  אין צריך טבילה, כיו
בכלי עץ שפסק בסמוך ]סעיף ז[ שצריך טבילה ומשמע דצריך ברכה, מיירי אפילו בכלי 
שאלולי העץ לא היה הכוס מתוקן כלל והעץ הוא מעמידו. וזהו כפירוש שני שפירש בב"י  



 ו
 

ינן למעמיד כלל אלא הכל הולך אחר  ]שם ד"ה כתב[ בכוונת סמ"ק ]סימן קצט[ דלא חייש
 .המקום שמשתמשים בו ודלא כהש"ך ס"ק )י"א( ]יג[ שלא כיון יפה ע"ש, וכן עיקר. ע"ש

 וע"ע בהוראה ברורה ס"ק כח. 
 

 

 ברכת אשר קידש בברית מילה

הנה מעיקר הדין ברכת אשר קידש אינה כרוכה במצות הסנדק, וכמבואר בשלחן ערוך 
על הכוס: בורא פרי הגפן.    ךאבי הבן או המוהל או אחד מהעם מברש יו"ד )סי' רסה ס"א(

 .ואומר: בא"י אלהינו מלך העולם אשר קדש ידיד מבטן וכו'

ד"ה אם אני( )סנהדרין פט:  בספר תורת חיים  והילד הנימול חשיב  והנה    כתב, שמאחר 
דהו"ל   יין שהסנדק שותה,  ברכה של  נותנים כוס של  לכן  למזבח,  דומה  והסנדק  כקרבן, 
כמנסך יין על גבי המזבח. ומזה נראה דדוקא הסנדק המחזיק את הנולד בשעת המילה על  
ברכיו, הוא יחזיקנו גם כן בשעת ברכה, וישתה מן הכוס של יין. ודלא כאותן שנוטלין את 

לאחר שנימו מן הסנדק  והוא  הילד  להחזיקו בשעת הברכה,  ונותנים אותו לאדם אחר  ל, 
שותה כוס של ברכה, דאיהו לאו מזבח יחשב ומה לו לשתות כוס של ברכה. עכת"ד. וכן  

 הביאו הגאון רבי עקיבא איגר בהגהותיו על הש"ע יו"ד )סי' רסה(.  

שייחס    ונודע שכן נהג גם מרן הגר"ע יוסף באחרית ימיו. )וידי"ן ר' אברהם טראב אמר
 זאת לגאון ממונקאטש, שסנדק שאינו מברך על היין, אין לו מעלת סנדק(.  

ו' בהערה( בשם ספר ברית אברהם הכהן על  ועי' בספר תורת הברית ששון )סוף פרק 
בשם הגר"ח קרייזוירט שכל סגולת  מגדל עוז )נחל ט' ראשי א' יאור ד' ס"ו בהערות שם(

הסנדקאות שמעשרת, הוא רק כשהסנדק מביא התינוק ומניחו עליו עד סוף הברכות, ומברך 
 בעצמו. ע"ש. 
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