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 א "פגליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

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

  חג השבועות  ותהלכ

 שאי השיעור: נו

בגדים .  ים בשבתמקלחות לילד.  התזת בושםטבילה בחג השבועות.   ב.אופן הרחיצה ביום טו.  רחיצה ביום טוב

  .סעודה בשרית או חלבית.  ב במוצאי שבת(כשחל יום טו)  סעודה שלישית בשבת .  ישתםוב וזמן לבדים ליום טמיוח

לנהוג צד  כי  .םת נרות או הבדלה, מה קודדלק. ההישיבה  לבטל מנהג מפני הוראת.  במה לעסוק בליל שבועות

.  השון סיגרי ם בעיפרטי.  טובור ביום  הודלקה באיסשימוש באש ש.  ם טובהכנת הפתילות ביו  .בברכת מאורי האש

 . כי החג קודם יציאת השבתהכנת צור

 

 רחיצה ביום טוב

 תרחץ ביום טוב? לה מותרהאם שאלה:  א. 

הרב:   מותרלתשובת  לספרדים  ה,  יש מנהג  אשכנזים 

 להחמיר. 

בש"ע   )כמבואר  חמים  במים  להתרחץ  אסור  שבשבת  ידוע 

אול שכ"ו(.  טוב,  סי'  ביום  ערוך  רן  מכתב  ם    י' )סבשלחן 

חמים  (ס"ב  קי"את במים  להתרחץ  מערב    שמותר  שהוחמו 

 . טוב יום

גם מים שהתחממו ביום טוב עצמו בהיתר, על ידי דוד שמש,  

מורי וכן דעת  גר"ע יוסף בחזון עובדיה שמותר.  כתב מרן ה 

ל  ורבי משה  הרב  זצ"ל  הגאון    ו נדפסש  יםמכתב)להקל  וי 

  . (ט"ו ט"זתורת משה סי'  ח"ד, קונטרס    ויען שמואלבקובץ  

ון  כיום  מכל מקו,  ביום טוב עצמ  התחממו   המיםש י  אף על פש

הללו   המים  את  חיממו  ביוב שלא  או  ידי   םשבת  על  טוב 

ממש   חשמלו מעשה  ידי  על  להמות,  וכדומה   כגון    תרחץ ר 

הללו בשו"ת  )  . במים  הכהן  יעקב  רבי  הרה"ג  ידי"ן  וכ"כ 

יעקב   מ"א.  ויברך  לצסימן  אור  בשו"ת  ח"גועי'  פכ"א    יון 

 כ"ו(.   מן, ושו"ת מחקרי ארץ ח"ג סיס"א

למעשה   להתמותולכן  ב  רחץר  חמים   פיכו  .טוב  םיובמים 

קוד הוא  ם,  שהזכרנו  זה  והיתר  לספרדים  שיטת  רק  פי  על 

   .מרן

להתרחץ אף במים שהוחמו    אוסריםיש  ב שמ"א כתאבל הר

ושכן מנהגם. טוב,  יום  להתרחץ בשבת  וכפי    מערב  שאסור 

 ם, כך אסור אף ביום טוב. במים חמי

ר אבר ולנגבו, ולאחר מכן  אולם גם למנהגם מותר לרחוץ אב

על   וכן  וינגבנו.  אחד  אבר  כל  לרחוץ  שירחץ  עד  הדרך  זה 

על פי שבשבת אסור לרחוץ כך, מכל מקום ביום גופו. ואף  

 מותר )משנ"ב ס"ק י"ח(. טוב 

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשליוז זמאי ח-מצליחורנו הגאון הרב  של משיעורו 

 ט מ"ק גליון
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מחכמ היש  שמחמירים  כנאשי  להתרחץ  זים  ם  גבת  שב לא 

את   גם בזה הם עושיםשבפסקי תשובות הביא  ום,  קריבמים  

כ  טוב  ואיום  טוב    רחץלהתוסרים  שבת  במים ביום  אפילו 

  קרים.

הוא  , כי  להקל אם קשה מחמת החוםיש  ומכל מקום למעשה  

מצטער,   רחיצה אדם  לולכן  בגדר  ללא  מותר   שמצטער 

לספרדיםלהתרחץ   לא  בין  )ובין  רביאור  שכנזים  ס"י הלכה 

 איגר(.  רבי עקיבא בשם הגאון , שכ"ו

מלדעכום:  סיל ערוך  רןת  לאדם  מות  השלחן  טוב  ביור  ם 

ום שהוחמו מערב י  תנאילרחוץ את כל גופו במים חמים, וב

 .  טוב

שמש, אף  מים שהוחמו בדוד  והוא הדין שיש להקל לרחוץ ב

 . ביום טובעל פי שהוחמו 

האשכנזיםו ר  מנהג  בלאסור  טוחיצה  חמיום  במים  , יםב 

 כמבואר ברמ"א.

 ותילה בחג השבועבט 

 יש חיוב לטבול בחג השבועות? האם  ב. שאלה: 

בערב  תשובה:   לטבול  ורצוי  שיש  טוב  למי  השבועות,  חג 

על דרךחג ד ה, לכבוביכלתו במסכת  )מה שאמרו רבותינו    . 

עצמו ברגל. אף  חייב אדם לטהר    דף ט"ז ע"ב(ראש השנה  

כהן   ולא  קרבן  לא  לנו  ואין  הזה,  בזמן  מתים  טמאי  שכולנו 

בית המקדש  הבעבודת  את  דרשו  ובזה  יעברו  פסוק:  .  בנהר 

 . )תהלים ס"ו ו'( ל'ברג

עצמו   שבועות  ביום  הש)ואף  עלות  קודם  טוב    (חרמעט 

 על פי הסוד. )כה"ח סימן תצ"ד אות ז'(. , במקוה ל לטבו

אך יזהר מאד שלא להתרחץ שם במים חמים, כי המים הללו  

יס מים קרים , וכל הפותח את הברז מכנהתחממו בדוד חשמל 

ואפילו אילו זה היה מדוד    , וזהו איסור גמור. שיתבשלו שם 

כמבואר בשלחן ערוך )סי' תקי"א שמש אסור להתרחץ שם,  

 ר לרחוץ שם במים חמים.  שבמרחץ של רבים אסו ס"ב(

החג   בסיכום: בערב  לטבול  לט וכן    .טוב  בחג  בול  טוב 

ל   השבועות במקוה  עלות השחר,  סמוך  להתרחץ  אסור  אבל 

 . ם טוב במים חמיםביו

 

 טוב  אופן הרחיצה ביום

 כאשר מתרחצים ביום טוב? זהר יך להרצבמה . שאלה:  ג

 : שימת לב הלכות הטעונות ישנם כמה הרב:  תשובת

 . לא ישתמש בסבון נוזלי, א שתמש בסבון מוצק ילא  .(א

לה.  (ב ויש  וסוחט,  מלבן  מאיסור  לא  ן  לכזהר  להקפיד  יש 

שלחן  עי' )  וכדומהספוג ב  ישתמשלא אי ודובלהרטיב בגדים,  

ס"טערוך   ש"ב  שישפוך  אלא    .(וס"י  סי'  עצמו    ל עלאחר 

 גופו. על ישים וסבון נוזלי ושמפו מים, יקח בידו  

במסכת   בואר במשנהוכמ  , ראשבשמפו   חפוף עםל   איסוראין  

ע"א(  מ"ב  )דף  נזיר  שאפ  נזיר  ב ילו  שיער  השאסור  סרת 

ולפספס. לחלו  מותר    הראש, )שב  פוף  מכאן  נ'  ולמדו  דף  ת 

  יש רק  ושהוא הדין בשבת מותר לאדם לחפוף ראשו.   ע"ב(

ס  הרחיצהלאחר  במסרק  תרק  סלה לא    הזהרל סימ)עי'    ן וף 

 .  ש"ג(

לה.  (ג לא  סבאיסור  ר  זהיש  השערות  אמנם  בשיער.  חיטה 

זה קיבוץ ש  חכמים אסרו זאת מפני  ממש סופגות מים, אבל

שערות המיםו  של  את  מוציא  אדם  כאילו  נראה  ט  וסוח  זה 

  . השיערת מגבת א סחוט עםולכן אסור ל , וך השיערמת םאות

המגבת על שערות ראשו  ר  אפשמכל מקום    לאב להניח את 

)עי' בא"ח    . חשש איסור  אלל  רותו השעוכך יתנגב  ,נוקזאו  

 פ' פקודי ס"ח(. 

 התזת בושם 

 התיז בושם על בגדים?ותר ל האם מ. שאלה: ד

 אסור. : תשובת הרב

תקי"א  )הרמ"א  תב  כ ד'(סף  סוסי'  כוס    : עיף  לסחוף  אסור 

כלומר, בשעה    ריחא.  ן שום דמוליד בה מ מבושם על הבגדים  

מכניסשאד לבגדים,    ם  ריחמ  הואבושם  בהם  ונקרא )  וליד 

כי מכניסוליד" ריח"לה קייםבר שלד  ,  היה  ואפילו אם  (א   .

מבושם  הב היה  שאדם  ם  קודגד  זה  עצם  מקום  מכל  החג, 

ועודאותו  מבשם   את    , עוד  מחזק  אסהוא  והדבר    ור. הריח 

 (. )משנ"ב ס"ק כ"ו

הח  מובן כ להתיז  ג  שקודם  איסור  שום  בגאין  על  ד  בושם 

אדם שרוצה ללבוש בגד מבושם,  ולכן    .בשו בחג שעתיד לל

להתיז הבגד  בושם    יכול  ולהניעל  החג,    בשקית   חוקודם 
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. אבל  מותרוושם  בנשאר מהבגד    ו אות  בשסגורה וכאשר לו 

 אסור.  –וב או ביום טבגד בשבת ה שם על בוהתיז את הל

אבל בבגדים,  רק  הוא  האמור  ל מו  כל  על    התיזתר  בושם 

מעברא  ה "זיעכי שאין בזה מוליד, , משום  גוף. הטעם לדברה

זיעה,    שגופוכיון  כלומר  .  יה"ל מפריש  תמיד  האדם  של 

בושם  התיז ר לתמוולכן  ,את הבושם תיעה מעבירה ומסלקזה

ו הגוף  שלעל  חשש  בזה  או  אין  בשבת  טוב   מוליד    ביום 

 . )משנ"ב סי' קכ"ח ס"ק כ"ג( 

ש לציין  בגמראראוי  ע"ב(   מבואר  מ"ג  )דף  ברכות    במסכת 

לש מבושם  ם  חכ  תלמידגנאי  אדם  וראוי    . לשוק לצאת  לכל 

 . באופן בולט  לפחות לאם  שלא יתבש ואדם

אצל נשים זה שונה והן רגילות להתבשם. וכידוע מה שאמרו 

יז(   פרשה  )בראשית  רבה  במדרש  רבי רבותינו  את  "שאלו 

וא להתבשם  אשה  של  דרכה  מה  מפני  של  יהושע:  דרכו  ין 

והאדמה   מאדמה,  נברא  אדם  להם:  אמר  להתבשם?  האיש 

תניח  אם  משל,  מעצם.  נבראת  וחוה  לעולם,  מסרחת  אינה 

   בשר שלשה ימים ללא מלח, מיד הוא מסריח.

נכלומר האדם  מהחול,  לוה,  ברא  לעולם  או חול  מתקלקל    א 

ה, כיון שנבראה  להתבשם. אבל האשו צריך לכן אינו מרקיב,

להרדםהא  בשרמ דרכו  הבשר  ולכן  ,  זקוקה קיב    היא 

 להתבשם. 

 קלחות לילדים בשבת מ

 ? תבצאת הש קודם את הילדים רחוץ ל מותרהאם . שאלה:  ה

הרב:   גםתשובת  זאת  שואלים  שבתות במשך    רבים    כל 

, וקשה הדבר  מאוחרת  שעת ערב, כאשר שבת יוצאת ב הקיץ

 וחרות.  לשינה בשעות מאהילדים   לארגן את

ש כפשוט  איאין  לחול סור  אן  משבת  ממכין  שתיכף  ,  שום 

הילדים מתרחצים הרי הם רעננים ושמחים ונהנים גם  אחר ש

 יצה. אלא יש לדון מצד איסור רח מה. בשבת עצ

הי לכך  להתשובה  שאסור  בשבתי  רחוץא  ואפילו    . לדים 

ש ובמים  קטנים  אבילדים  שבת  מערב  מש  ש  ודבדו  הוחמו 

ם במים ם כל גופפן אסור לקלח ילדיוכל כיוצא בזה, בכל או

רח  בשבת.   חמים ללא  שמצטערים  ילדים  מותר,  )רק  יצה 

 להלן(. ר כמבוא

ערוך  כתב   בשלחן  שלמרן  ח )סי'  שבזמן  ס"ט(  כמי "א 

א ולאח  לאם  התלמוד,  המילה  לפני  הילד  את  רוחצים  ר  היו 

השלישי   וביום  בסהיה    –למילה  המילה  כן  ל ודבר,  כנה 

כשחל  לכתוב  הוצרכו   דינו    מן שבז  ,מרן  וסייםבשבת.  מה 

נהגו  זה לא  למילה  ה  הקטן  את  של  לרחוץ  דינו  ולכן  כלל, 

 . הקטן לגבי רחיצה בשבת הוא כדין רחיצת כל אדם

  , שדין הקטן הוא בדיוק כמו אדם גדול   ים משמע שט הדברפ

לרח גדול מותר   את  רקם חמים בשבת  במיוץ  שכמו שאדם 

ור ידיו  ל  , גליופניו  כל ואסור  ס  גופו   רחוץ  שכ"ו )ש"ע    י' 

הדין ,  ס"א( רחי  הוא  כל  לגבי  הקצת  במים  גוף   חמיםטן 

 ת שאסור. בשב

 לאסור. מכאן שאת ולתת אם יש הכרח אמנם אפשר ל

יובאמת  אבל   בהלכות  ברורה  במשנה  הכיפורים   םמפורש 

ילדים במים בכל שבת שאסור לרחוץ  ( ש סק"א  תרט"זסי'  )

 חמים.

יום , אבל בם חמיםבמיים  ן לרחוץ ילדים קטניאבשבת  כן  לו

 . אות א'( )ראה לעיל   כמו שמותר לכל גדול  ,מותרטוב 

אשכנזים שאינם רוחצים במים חמים גם למנהג היין שיש לצ

ביום   חצםלר  מותרי ילדים קטנים  בלג, מכל מקום  ביום טוב 

 . תקי"א ס"ק י"ח( )משנ"ב סי' טוב

ת  לוזמננו שאין רגיבשצידד   קי תשובות )אות ז'(בפסם  נמא

ילדי לרחוץ  כך  יום    םכל  כל  חמים  בזה,  במים  להחמיר  יש 

שהיו היא  האמת  מקפידם  אבל  יותר  את  לרחוץ  ם  יהרבה 

יום.  הילדים ש  בכל  ודאי  הרמ"ולכן  והאחרונים דברי  א 

לזמננו,  קיימים   לרחוץ  גם  השמותר  חמים ילדיאת  במים  ם 

 ביום טוב.  

חץ במים תרלהם להקל  רדים נוהגי, הספכפי שהזכרנו קודםו

 גדולים. ם ם טוב גם לאנשיחמים ביו

 ישתם בגדים מיוחדים ליום טוב וזמן לב

  ? וחדים ביום טובללבוש בגדים מיחיוב  ש  האם י. שאלה:  ו

 לבשם? ומתי יש ל

הרב:   מרןתשובת  ערוך    כתב  תקכ"טבשלחן    : (ס"א  )סי' 

טו יום  טובים משל שבת.בגדי  יותר  יהיו  נם מאש,  כלומר  ב 

שבבכ ישל  דרכיך""וכבד  מצוה   ת  מעשות  נ"ח    תו  )ישעיה 
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בגדיםש  ,י"ג( שיהיו לאדם  ליום שבת  צריך  ל  אב  .מיוחדים 

נהוג בו, יש גם את  ב שצריך ל, בנוסף לכבוד יום טו ביום טוב

טוב,   יום  שמחת  גורמים  מצות  ומיוחדים  נאים  ובגדים 

 מחה.  לש

ב ס"ק  שנ")מ  מי שאין ידו משגת, אין בזה חיוב ומכל מקום  

ה "ב(י כל  שידוזה    ענין.  מי  אפשרות    משגת   רק  לו  ויש 

   .כלכלית לרכוש בגדים נאים ומיוחדים ליום טוב

אקונה  שאדם   לו  ויש  את  חליפה,  ללבוש  ליפה  הח פשרות 

בחג,  ם  סתב או  החדשה   או  החליפה    עדיףשבת  את  שיחדש 

ק  , ואין ספשמחת יום טוב  ום טוב כי יש גם את מצותיבשלו  

 . כך ש ביום טוב הוא שמח בחד  אדם לובש בגדאשר שכ

,  חגים בלבד פה מיוחדת ליכול לקנות חלי  ן, לא כל אחדכמוב

ל בל  א יכול  עניבה אדם  בח  לבוש  מספיק.  זה  וגם    פרט דשה 

בנ סוגיאצל  בין  הבדל  כך  כל  אין  התורה  אבל  ה  י  חליפות, 

יבעניבה   שיתמיד  יכש  ולכן  מסוים,  עניבה  נוי  ללבוש  ול 

החחגיגיו  ה חדש לכבוד  יותר  דברי  ת  ויקיים  בגדי  ש  ןמרג, 

 יהיו יותר טובים משל שבת.  יום טוב

 לבישת בגדי יום טוב בשבת 

מתי יש ללבוש  כאשר חל יום טוב במוצאי שבת,    שאלה:ז.  

 ? את בגדי החג

שיכה,  ום שבת סמוך לחגדי יום טוב בילבש ב לא י  תשובה:

מחליף שמפני   י  כאשר  לבגדי  שבת  טוב בגדי  נראה  זה    ום 

י  .טוב   וםלית  כמכין משב יותר,    לבשאלא  -שעתייםמוקדם 

שם  ילבלא  בת, או ש לכבוד ש יכוון גםקודם השקיעה ולוש ש

ליל עד   ודאישיהיה  ה  ה  תקכ"ט  חיים  )כף    . "ג( כאות  סי' 

הכנסת,  ם  אנשיהלפיכך   בבית  ערבית  להתפלל  שהולכים 

 .  קדמת בשעה מוגד  ילבשו את הב

שאולם   לישון  אדם  מנת    בשבתהולך  על    היה שיבצהריים 

בליעי השבועות רני  חג  קודם    ,ל  פיג'מה  אין  ולובש  השינה, 

שלא ואפבעיה  החדש  הבגד  את  ילבש  השינה  זה  ש  ילוחר 

ולה  ש ואינו עושה פעבלאו הכי הוא מתלב  , כי קיעהסמוך לש

אין בזה היכר שעושה את הדבר לכבוד  ,  גכבוד החמיוחדת ל

 ומותר.  יום טוב

אאב הכי    , שה ל  בנששבלאו  הולכת ארת  ולא    לבית   בית 

ללבוש  אז    אי ורקן עד שיהיה לילה ודלהמתי  יכולההכנסת,  

 וב. לה לכבוד יום טאת הבגדים המיוחדים 

 , כשחל יו"ט במוצ"ש בתת בשסעודה שלישי

חל  , כאשר ך סעודה שלישית בשבתיש לערותי  מאלה:  ש  .ח

 יום טוב במוצאי שבת? 

הרב:  תשו )הרמ"כתב  בת  ש"אס  טקכ"ת  סי'א  יום ב(  ערב 

אסור   וכמו  לאכול  טוב  ולמעלה  המנחה  והטעם, בשבתמן   .  

כבוד השבת שאדם ייכנס לשבת כאשר הוא תאב  בכלל  ה  שז

להיכנס לחג כשהוא תאב  ריך האדם  ום טוב, צ, וגם ביול אכל

לאכול   אסור  ולכן  למנחהלאכול.  דהיינו  סמוך  כשלוש  , 

השקיעה  )לערך(שעות   מקוםו  .קודם  איסור   מכל  זה  אין 

משנ"ב  )  באותה שעה. סעודה  קבוע  אלא מצוה שלא ל  ,גמור

 סק"ה(. 

וכמו השנה,    , אהרמ"  הוסיף ו בשבת  חל  טוב  יום  ערב  שאם 

סעודה שלישקיייכול ל פת   , יתם  מעט  יאכל  יאכל    ולא   אבל 

 יאבון. כדי שיאכל סעודת יום טוב לת  סעודה גדולה

זו מנחה  לל בשבת היתפ  שאדםראוי  וסקים שכתבו הפלפיכך 

לעשו,  גדולה  לאחכדי שיוכל  ס ת  ולאחר  ריה  עודה שלישית, 

ל  ואכהיה תאב לד הלילה כדי שיות עק שעמכן יש לו מספי

 . את סעודת החג 

ערו מרן בש   כתב ,  הדיןקר  מעי ( שאם  גס"  ארצ"'  )סי  ךלחן 

עד שהגיע זמסנמשכה   להפסיק  עודת הבוקר  יכול  ן המנחה, 

לבר הסעודה,  המזון את  ברכת  יפו הוס  וניםהאחרו ),  ך 

נכון  ש קצשלכתחלה  הדעת.  וצה,  החת  יצא  היסח  ויעשה 

, יברך ברכת  ידיו  ל, יטו(י"דנ"ב ס"ק  שמ.  ולאחר מכן יחזור

ויסעד. מפני  המוציא  הוא  לדבר  י  הטעם  לא  כך  שאם  עשה 

מאו שעה  עד  ימתין  יוכל  אלא  לא  סעודה  לאכול  חרת, 

 סה. כראוי אלא רק באכילה ג   תשלישי

ת  לשלישית קודם תפסעודה   כולר לאשמותרי מרן מוכח מדב

ול סעודה  כאל למעיקר הדין יכוידון שלנו נבגם ולכן . חההמנ

 . דם לכן פלל קוחייב להת אינוו ,לה דם התפ קו  שלישית
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( הרמ"א  אחר   שם(אבל  לאכול  שאפשר  שיודע  שמי  כתב 

שיתפלל מנחה עם הציבור, לא יעשה סעודה שלישית קודם  

 מנחה. 

החיים  בכו וכתב  "ו(  "ק ט)סק"ב וסף  הזוהר  פי  פי  שעל  על 

ה תפיל  ,אר"ירבנו  לאחר  רק  הוא  שלישית  סעודה  ת  זמן 

 ה. מנחה

שבת,בשבת  לסיכום:   במוצאי  השבועות  חג  ון  הנכ  שחל 

מנח להתפלל  גדולהביותר  סעודה  ולאחרי  , ה  לאכול  ה 

   . שיתשלי

  סעודה שלישית מותר לאכול  מנחה מוקדם,  לא התפלל  שמי  

 תפלל. להולאחר מכן 

נה,  חה קטעד מנודה  הקפיד לאכול את הסעום יש לומכל מק

כ שעדהיינו  השקיעה  ות  שלש  מקודם  לאכול  נת  על  שיוכל 

 אבון. סעודת החג לתי את

 או חלבית סעודה בשרית 

לעשות אותם  עס. שאלה:  ט  האם צריך  חג השבועות,  ודות 

עם חלב או עם בשר, או שצריך לעשות סעודה אחת עם חלב  

 בשר? עודה אחת עם וס

)סי' תצ"דכתב    הרב:   תשובת בכמה  הגנו:  (ס"ג  הרמ"א  ים 

. ומצד  1ן של שבועות י חלב ביום ראשוומות לאכול מאכלמק

  שמחה חת בחגך", ואין  שני יש מצות עשה מדאורייתא "ושמ

 לא בבשר ויין. א

שבזמננו   אומרים  והעיקר  יש  דוקא,  בשר  לאכול  חיוב  אין 

  )עי' בשו"ת שאגת אריה סימן ס"ה   שישמח ויתענג ביום טוב

הובו תשובה הלאה,  בשערי  רק  זה  פי  ול  . (א  לאכול  רשאי 

 . ת סעודה חלבי

, בכל זאת  ת המקדש יבאין  למרות ש  בזמננו  גםבל להלכה,  א

ון  הגא.  יש מצוה לאדם לאכול בשר ולשתות יין בכל יום טוב 

טרב יצחק  השוי  ערך  בספרו  תקכייב  )סי'  הוכיח  "ט(  לחן 

במה ע"א(סנהדרין  מסכת  גמרא  ע'  יש   )דף  הזה  בזמן  שגם 

 ה באכילת בשר. שמח

 
למנההמקו  1 שכר  היום ג  נפוץ  כך  הל  בדברי  נזכר  בלשון ,  רק    רמ"א 

  מאכלי החלב לבה ענין  ואילו היום מייחסים הר,  מקומות"   בכמה "נוהגים  

 בועות. בחג הש

הראוי בהמה,   מן  בשר  יאכל  בעיה  ו  שאדם  לו  שיש  מי 

)חזו"ע יו"ט עמ'    ם בבשר עוף.וכיוצא, יכול להקל ג  פואיתר

 צ"ה(. 

ם לאכול מאכלי חלב בליל שבועות ובסעודת היום יש נוהגי

בשר.  או מן  עיולכאורה  כלים  טוב  ביום  שמחה  מצות  קר 

על   היא  הלילה   , יוםההתורה  על  ש ולא  מפני  שה,  יה  הזמן 

הקרלהקר  אפשר את  הביב  מן  וממילא  ביום,  רק  צות  וא 

על ליל  ו )מדובר  על הלילה  ולא  היום  היא על  בחגך  שמחת 

 (. יום טוב ראשון 

ת  יש מצוכתב ש (י"ט  )סי' פ"ט ס"קהרב דרכי תשובה  אולם  

יום  מדרבנן  שמחה   ולכן  טוב גם בליל  יש לעשות את שתי  , 

אין    י כבבשר,    יוםהסעודת  לילה וגם  ה  סעודת הסעודות, גם  

 . א בבשר וייןשמחה אל

היא ביום, ומשום מה יש כאלה  מן התורה המצוה   מקוםומכל 

ועושים  שמקלי הם  ואילו  בלבשרית  הסעודה  את  יום בילה, 

חלביתאראוכלים   עיקר  וחה  שאדרבה,  לדעת  צריך  אבל   .

מצוה לאכול סעודה  יש  יתא היא ביום, אלא שהמצוה מדאורי

 בשרית גם בליל יום טוב. 

ת, כי בשבת המצוה של אכילת בשר היא  משבשוב ר חזה יות

דוקא בחלבי, יש  מתענג  ג שבת, ולכן אם האדם  רק מדין עונ

בזה להקל  גםמקום  יש  אמנם  כבוד    .  בבשר  ו ת,  שבמצות 

מקום   מכל  אבל  שבת,  כבוד  שייך  עונג  ם  משויותר  מצות 

ביום טוב יש מצוה  אפשר להקל בארוחה חלבית. אבל  שבת  

ו  אורייתאדמ בשרלאלשמוח  להסתואין    כול  פק  לאדם 

 חה בשרית. רובארוחה חלבית במקום בא

 בליל שבועות ילמד במה  

בלימוד  ל   עדיף בליל שבועות  האם  . שאלה:  י ולעמול  שבת 

או  גמראה שבועות ,  ליל  תיקון  את  בספר    לקרוא  )הנדפס 

 ? "קריאי מועד"(

,  חלילה   המצאה  אינה סתםתיקון ליל שבועות  בת הרב:  תשו

שונים היו אומרים  שחסידים הרא  הקדוש  בזוהר  מבואראלא  

למות". זאת  קדושה לנו ולבנינו בשני עו   בואו וננחל ירושה "

לאד דקדושה  נחת  של  מפתח  כאן  שיש  ולאומרת  ילדים ם 

תורה, דרך של מצוות, דרך של  דרך של  ת בשלו שיזכו ללכ
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ואין לנו דבר  .  כרצונום, לעשות רצון ה' יתברך  מעשים טובי

 גדול מזה. 

ך ללמוד את  תחלה צריכיצד צריך ללמוד. בה  בוארמר  בזוה

זה   מקרא, ה על  וכן  המדרש  את  כך  לא    אחר  אמנם  הסדר. 

וא המקרא,  לימוד  סדר  את  מפורש  שם  רבנו  כתוב  זה  ת 

את    אומר שיש לקרוא"ל מבאר ומרחיב את הדברים ויזארה

הרא הפסוקים  וכך  שושלושת  פרשה,  מכל  והאחרונים  נים 

דברי הזוהר הקדוש, אבל    ר את מבאמילה במילה ור  הוא עוב

בזוהר.  הדברים  החיים    )עי'  מקור  תצ"ד  בכף  סק"ו  סי' 

 . סק"ז(

לקר ואחד  אחד  לכל  ראוי  ליל  התיקון    אתוא  ולכן  של 

שעכש בימינו  נגלתה  לא  הגמרא  לנו  שבועות.  התחדש  יו 

התורה,   בעמל  ולעסוק  לשבת  היו ברים  הד א  אלשצריך 

בותינו ישבו וקראו  ם מאז ומעולם, ואף על פי כן כל רקיימי

מועד,   קריאי  בשנים    גונה ך  כ את  מאות  הדורות  דור גדולי 

דור באחר  שעמד  רב  אין  כלשהו.  ש  זמן  תת  ל  צריךואמר 

והלכודרשה   מוסר  בבית  ת  עם  שיושבים  האנשים  לכל 

ינו ו את התיקון. אם כל רבות, אלא כולם ישבו וקראנסתהכ

דורו במשך  כך  נהגו  לדת,  הקדושים  אין  שלנו  אוג,  ודאי 

ונים והפוסקים בכל  הגאי  ולאנחנו לא נהיה יותר חכמים מגד

 ת ישראל ובכל מקום שהם. לוקהי

לרב שטיינמן בליל שבועות  ו  ם פורסם שנכנסלפני כמה שני

קריאי בספר "או שיושב וקורא  רו  בות, הישיע"ה, זקן ראשי  

הגמרא"מועד איפה  אותו  ושאלו  התפלאו  הם  הוא    ?,  אבל 

 רוא. ך נכון לקאמר להם שכ

פלא מאד.  יפה ונ  שים דבר , עו"רחמיםכסא  "בישיבת    אצלנו

קורא   אחד  כל  את  לא  פסוק  לבדו  קורא  הרב  אלא  התיקון, 

וכ הישיבה  עימאים  קורולם  אחד  כל  מכן  ולאחר  בלחש,  ו 

. וכן הלאה  בטעמים ובמקהלה ים את הפסוק הבא  קוראכולה  

קורא  לפס שהרב  השלישי,  בלחש,  וק  קוראים  וכולם  בקול 

באחריו כל  התורה    ניו  בני  כל  להבות בקו הישיבה,  אש    ל 

הבקוראי הפסוק  את  שכל  א.ם  הזה  הנפלא  הציבור    הדבר 

 התורה מתרבה. את הציבור וכבוד   אים יחד, זה מעוררקור

שהכהן הגדול היה נשאר  מובא    ( בדף י"ט ע")במסכת יומא  

יקירי ירושלים גם הם  וכל ליל כיפור והיה עוסק בתורה,  ער  

נשארים   כדי  ק  לעסו היו  הגדולבתורה,  הכהן  קול    שישמע 

של  ול  רההב הרעש  חוטפתו.  שנה  תהא  התורה  א  לימוד 

עירני.   הגדול  הכהן  את  קול  שכישאיר  חזק  תורה  יש 

 . 2רה עוסקים בתוו נייםריבסביבה, זה משאיר את כולם ע

הזה  בלילה  לפטפט  הלך  הוא  להאם  טעם  אין  ער, ,    ישאר 

 . כישן דמייושב בטל  

ח וימרכל הלילה לעסוק בתורה,  ער  נשאר  אבל כאשר אדם  

   :נוסףבר בזה ד

ירה שיש בה בר  עבר עבאריז"ל, שכאשר אדם  אומר רבנו ה

ת וכדומה, אפילו אם ייכנס  ן אדם שחילל שבגומינן כרת, וכ

לג שנה  יסמאה  לא  זה  הזה,  יהנם  העוון  על  לכפר  כדי  פיק 

נשמ ואובדת.  אלא  נכרתת  שתו  כרת אדם  ועשה    התחייב 

ת יוםתשובה,  תולה,  ו  שובה  תולה  יהכיפורים  יסורים  רק 

 ממרקים. 

חיד האריז"ל  חידוש,  רבנו  לנו  קל:  שיש פתש  יש  ארון  מנם 

יו ויש  יתשובה  צריך  אבל  הכיפורים,  ובמקום  ם  סורים, 

שבת ולעסוק בתורה לילה שלם ברצף,  ול לם יכהייסורים אד

 והוא מתקן בזה את הכרת. 

יודע   על אדם משמי  נגזר  או פטכמה פעמים  ייסורים  או  ים 

התמדה  ב תורה  עוסק בוכאשר יושב  ו,  מחמת איזה עוון   רותצ

 העוון של הכרת. לו מתכפר  –

ההליל   בתחילת סעודת  לאכול  יושבים  וה  מכן  חג,  לאחר 

לביתילכהו וקוראים    ם  יושבים  מועד   מידהכנסת,    קריאי 

בטלה,  וי משיחה  וייזהר  ישב  לישון  כך  בלי  הלילה  כל  למד 

להתנמנם וובלי  כך ,  ידי  אעל  גם  האחלילה  נגזר    ם,  דם  על 

 
י אשמורות לשיח  אמרו שבפסוק קדמו עינ במסכת ברכות )דף ג' ע"ב(  2

הלי מתחלת  כבר  בתורה  עוסק  היה  שדוד  משמע  ואילו  באמרתך,  לה, 

משמע שרק    קך" על משפטי צדחצות לילה אקום להודות לך  הפסוק " מ
ו ללמוד.  קם  הלילה  תירץ  בחצות  זירא  ורבי  תירוצים,  כמה  נאמרו שם 

גבר כארי. והרב  חצות היה עוסק בתורה ומתנמנם ובחצות היה מתשעד  

זירא הכינור של דוד היתה  פני יהוש דברי רבי  ע שם כתב לבאר שלפי 

דם שנת  ונית מנשבת ומשמיעה ניגונים, ועל ידי כן דוד לא היה נררוח צפ 

ו בתורה.  ועוסק  )וסמך( קבע  טובה  עצה  חכמים   זה  שתלמידי  למה 

בשעות הלילה המאוחרות מאד,  ,  ם בימות השבוע בביתבתורה  שעוסקים  

 . קו בתורהישמיעו שירים ונגינות ויעס
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טוב לא  הריגזירות  דינו    ות,  גזר  את  קורע  וזוכה  שהוא 

 גדולות. ישועות ל

 ה הישיב לבטל מנהג מפני הוראת

או   אברכים  וכמו  אפשרות,  ישנה  כאשר  כמובן  זה  כל 

ים יבנהוג כן, אבל יש ישיבות שמחיבות שמאפשרים לבישי

לקרוא קריאי מועד,  למוד גמרא ולא  הם ל מידים שלאת התל

מרן  וכ כך  על  הישיבה  תב  מאיר הגדול    הגאון ראש  רבנו 

ולא כל  מאזוז שליט" בקול רבותיו  לתלמיד לשמוע  א, שיש 

 ה לעצמו. אחד יעשה במ

פסק לאסור  , וכמו אם מרן  ין גמוראילו היה מדובר כאן בד

, ודאי שאין לספרדי אכנזים נוהגים להתיר כדעת הרמ"והאש

לעשות  ציווהו במפורש    שיבה האשכנזיתבים  לנהוג כן, גם א

מר השולחנגד  ערוךן  אנח  .ן  הרי  ככי  להלכה,  פופנו  ים 

עולם לבורא  ל  ודאי שלא יבקשו)וב.  כפופים  עבור על  ממנו 

שלו ההלכה  לתלמיד  יאמר  ישיבה  שראש  וחס  חלילה   ,  

שאין זה דין גמור כאן  אבל    ערוך(.  שלחןשות דבר נגד הלע

חומאלא   נכונים,  מנהגים  עדות  נכונותרות  על  מנהגי   ,

  ו יגבותיו הנהאם ר  ,ת ההלכה , כיון שזה לא סותר אוכדומה

 כפי שהורוהו. ינהג  –ה אחרת בישיב

אנחנו  , שאמנם  חוץ לבגדים  ת ציציוההוצאת  הוא הדין לגבי  

כדעתונ האר  הגים  ה   ,יר"בנו  מרן  חי,  איש  הבן  גר"ע רבנו 

בפנים,  ועוד    יוסף הציציות  את  להכניס  כל  מ אבל  שאמרו 

אומר   בישיבה  מקום  נמצא  אדם  שאם  הישיבה  ראש  מרן 

לנה יו  רבותש עליו  ציציות,  להוציא  אותו  כדעת מחייבים    וג 

רברבותי נגד  לעשות  לו  ואין  הישו  שנמני  שם.  יבה  צא 

יס  אבותינו ורבותינו ויכננהג כמנהג  כשיתחתן לחיים טובים י

 . בהלכה  כונה יותרנים כמו הדרך הנאת הציציות בפ

גכך   הגרב"ץהורה  שזצ"ל שאול    אבא   ם  שב,  ועות  בליל 

, אבל  בתורה ליל שבועות וביום שבועות יעסוק    א תיקוןרקי

אח לו  אומרים  בישיבה  רבותיו  שהורוינהג    –רת  אם   כפי 

 בישיבה. 

 ם קוד ת נרות או הבדלה, מה הדלק

שיא שבת, לה:  א.  במוצאי  חל  טוב  שיום  יש    בשנה  מתי 

 לפניה?דלה או  באחר ההלהדליק נרות החג, האם 

הרב:   מרןכתשובת  ערוך   תב  רע"  בשלחן  יש  ס  ג )סי'  "ז(: 

מק שאין  אלאומרים  שאין  דשים  אומרים  ויש  הנר,  לאור  א 

בנר תלוי  אפ)  הקידוש  כבה  הנר  אם  גם  לשכלומר  עשות  ר 

האויר אם הוא נהנה בחצר יותר מפני  פסק מרן, שו  . (קידוש

ף על פי שאינו או מפני הזבובים, מקדש בחצר ואוכל שם א

 . ונג נצטוו ולא לצעררואה הנר, שהנרות לע

ל"בברורה    משנה וב הרבה  במצטער  שרק  הסביר   ( )ס"ק 

ש בחצר  לאכול  להקל  לנרות.  רשאי  סמוך  בדרך  אינו  אבל 

   א במקום הנר. קכלל צריך לאכול דו

 הקידוש.   ות החג קודםלהדליק נר  ישיוצא שועל פי זה 

וס יין  שעה על כ עורכים באותהה  דל אמנם את הקידוש וההב

אינה  לא הבדילה  האשה  ש   אחת )וזה נקרא יקנה"ז(. וכל זמן

מכל מקום יכולה לומר "ברוך המבדיל  נרות,    להדליק   יכולה

לקודש" קודש  תדליו,  בין  מכן  החג  לאחר  נרות  את  ק 

 ו קידוש. עשיו )בהעברה מאש לאש(

לה ש זהיש  לומר  ר  ה'  ך"ברולא  קודש    אתה  בין  המבדיל 

 והריזו )ש"ע סי' רצ"ט ס"י(. ותשם ומלכ ללא , אלא"לקודש

   . "בין קודש לקודש"ח לומר בנוס

א תפי  םדאם  התפלל  "ותודיענו", כבר  ואמר  ערבית  לת 

במקום אתה    צאי שבת מוטוב שחל ב  םיום בהקטע שאומרי)

לומר  (נווננתח אינו צריך  כבר הבדיל    כי  ,"בדילהמ  ברוך ", 

 דומה. וכ , ורשאי להעביר אשבתפילה

 מאורי האש לנהוג בברכת צד כי

יש   ראיזה נ על,  בליל יום טוב )יקנה"ז( הדל בהב. שאלה: בי

 ? שבורא מאורי האברכת רך לב

הרב:   ערוך  כתב  תשובת  בשלחן  (  ס"ב  חצ"ר)סי'  מרן 

אבוקה שמ על  לברך  המובחר  מן  גדול ה  כי  .צוה  שלה    , אור 

לברכה שאומרים  זה  ו י ריבום  שהאש, שיש  מאורי  מתאים 

מצוה  .אורות   של רק  זה  המבוחר,    אבל  הדין  מן  ומעיקר 

 . נר כל  לברך על רשאים

ות של מצוה שהדליק אותם לכבוד  לאדם נרן שיש  יוולכן כ

  הנרות הללו יכול לברך גם על   והם נעשו להאיר בבית,  החג, 

 רי האש. רא מאובו ברכת

יש מצוה להדליק אבוקה, אבל בליל  בכל מוצאי שבת    אמנם

וקה אחר הברכה,  יום טוב יש בעיה, כי אסור לכבות את האב 

לקת עד  רב דו שאר זמןתה כך דולקת, ואם ישאיר את האבוק

 שתכבה. 
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  יקח על ידי ש, אבוקה לברך עלמצוה  את השר לקיים אפאבל 

כך שלמעשה יש כאן  ו לנרות של החג,  אות  צמידיר ונר אח

הש פתילות,  החשתי  נר  של  השני  להבת  בנר  נוגעת  וכך  ג 

לה, כיון שיש צורך  ואין זה נקרא נר של בט  אבוקה.  נוצרת

ולא   שהוא.  סיגרע  כל  משנ"ב  )עי'  המילה  לכבוד  '  מנר 

 תקי"ד סק"ל, וחזו"ע יו"ט עמ' נ"ה(. 

אלכאורה   הזה  הפתרון  גפרור,  גם  לבצע  פשר  את  עם 

החגפרומיד  שיצ לנר  יקבל אבוקה,ג  ר  יש  וכך  כמים ח  אבל 

יו מהר,  רור האש מתקרבת אלבו לא לעשות כן, כי בגפשכת

וידוע    החוזקב   שליךלה   עלולו אותו,  ולכבות  הגפרור  את 

לכבות  ש ולכן  טוב   ביוםאסור  ,  קטן   נרלקחת    הטוב ביותר. 

ארוך גפרור  שיקח  שו  , או  מאורי   ברךיאחר  בורא  ברכת 

 ולא יבוא לחשש כיבוי.  נחתבו  יוכל להניח האש

 ם טוב ו בי פתיל צף הכנת 

  על מנת בליל יום טוב  מותר להכין פתילות  אם  ה:  . שאלה גי

 ?ם לנרות החגקלידלה

 חג. קודם השבת והיכניס את הפתילות  : שובת הרבת

ובזנחלקו   האחרון,  הדור  פוסקי  אוה  מתקן  יש  משום  סרים 

כ כי  הפתיל  שראמנא,  את  ביום    ה מכניס  השעם  טוב,  לתוך 

פעמים  ט שהרבה בפר, ומכשירו לשימוש כליה  מתקן אתהוא 

ש ההנקב  את  בתוך  מכניס  וכאשר  כראוי,  מנוקב  לא  שעם 

ממ  הילתהפ הוא  מתקן  לשם  ראש  )  .כליש  מרן  הורה  וכך 

ב  שליט"א  הנדהישיבה  ב שיעורו  נאמן  פס  שי"א   )גליוןבית 

תשפ" י"בב,  נשא  מקילים,    (אות  ויש  מחמירים  מ"מ ושיש 

 .(הפסד להחמיראין 

להכין שכח  הפתיל  אם  את  ל  יכול מערב שבת,    ותאת  הפוך 

סי'    משנ"ב)  בצד השני.כעת  ידליק  שבת ושהדליק בהפתילה 

לתק ס"ק  נ"ה,  "ג"א  אות  החיים  בכף  וכ"כ  איסור שו.  אין 

שראוי   כיון  גדו   בשעתטלטול  ועהדחק  ח"א ל.  במנוח"א  י' 

 הות איש מצליח שם בסוה"ס(. גפי"ב הערה פ"ח, ובה

כלל ,  בשמן( )ולא בפתילות    להדליק בנרותנוהגים  ה   ובדרך 

הנר   החול הם מחממים את  אותו בימות  ומדביקים  בתחתית 

ך משום  אסור לעשות כ כי  יום טוב ביש להזהר פמוט, תוך הב

  –, אבל להמיס ולהדביק  את הנר בפמוט עוץ  לנמותר  ממרח.  

 אסור.

 סור ביום טוב שימוש באש שהודלקה באי 

טוב מסיגריה  להדליק    האם מותר. שאלה:  די סיגריה ביום 

למרות שמן הסתם הוא  שומר תורה ומצוות,    של אדם שאינו

איסור   אש ב השעשה  טוב  ביו  עיר  מאש    לא ו)ם  העביר 

 ? (לאש

 מותר.  הרב:  בתתשו

ש שאדם  מלאף  טוב  אכה  ביום  או  בשבת  אסור    –עשה 

ממנה.  ל ס"א( יהנות  שי"ח  סי'  מקום    .)ש"ע  מרן  מכל  כתב 

שלמרות שחכמים אסרו להוציא אש    )סי' תק"ב(   בית יוסף ב

העצי האבניםמן  ומן  לחכך  )  ם  לאדם  אסור  גפרור ולכן 

עבר והוציא אש ביום   מכל מקום אם ,  (אשציא  קופסא ולהוב

באש.  ולהשתמש  ליהנות  מותר  רוב    טוב,  הסכמת  וכך 

כ  סק"ד,  תק"ב  סי'  )משנ"ב  א'(. האחרונים  אות  ולכן    ה"ח 

המצויה אצל אדם שאינו מותר להדליק את הסיגריה מהאש  

אף ומצוות,  תורה  הש  שומר  הסתם  חדשה  מן  אש  בעיר 

 בשבת. 

 יה שון סיגרם בעיפרטי

יש    יגריה ביום טוב אינו ברור.אם מותר לעשן סהדין    עצם

בנושא    ןבזה מחלוקת גדולה בפוסקים, וגם המשנה ברורה ד 

הלכה  בביאור  ס"ד(   הזה  תקי"א  ולמעשה  )סי'  מרן  דעת  , 

 לעשן רשאי להקל. גיש צורך גדול  שמרמי שגר"ע יוסף  ה

ב הסיגגם  ישימוש של  כמה  ריה  מוסכמים נם  פרטים שאיש 

ללהיתר וכמו  א,  האפר מהסיגרנער  הוא  יהת  זה  ידי  , כי על 

ור הוא  גורם לכיבוי, כי האפר היה בוער קצת ועל ידי הניע

 כבה אותו. מ

ריה לא יכבו  שר גומרים את הסיגט צריך לשים לב שכאובפר

 ימו אותה בתוך מאפרה ותכבה מאליה. לא ישאותה, א 

ורק  בפרט ביום טוב,  בכל השנה לא מומלץ, ועישון סיגריה  

גדול האדם מר  אם צורך  הדין    גיש  ורק    . לעשןמותר מעיקר 

 ביארנו.ש  פיבוי וכייזהר בדיני הכי

 כי החג קודם יציאת השבתרהכנת צו

לפני צאת    החגהאם מותר להתחיל להכין צורכי  . שאלה:  טו

 שבת? ה

הרב:   מש  סוראתשובת  מכין  לחול, משום   מותראבל    בת 

ממאכללהוציא   החוצההמן  ים  מצוה ,  קרר  צורך  ועוד    שזה 

 . על האש  רק שלא יניח דברים. נימוקים
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