
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ˙·˘· ˙Â¯� ˙˜Ï„‰ È¯Á‡ ˙Â˘˜· ˘˜·Ï ‰˘‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  
˙·˘· ˙Â˘˜· ˘˜·Ï ¯ÂÒ‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח' כ'Â˘„˜Ï ˙·˘‰ ÌÂÈ ˙‡ ¯ÂÎÊ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' מובא בטור  ,ב''ח ע''ברכות מ' מובא בתוס ג"ו דשבת ה"ירושלמי פט

לתבוע צרכיו לאדם  אסור א''ובביאור הגר, ובמגן אברהם שם, ח" קפמןסי ח"או
  .בשבת

  

· ·˙Î ÔÎÂÂ·ÏÎ ¯ÙÒ ח ''ספר שבולי הלקט ענין שבת סימן קכוכן כתב ב ז''סימן ל

ב ברכות "אין בשבת יפרשת וירא במדרש תנחומא ומצאתי כתוב 
אמצעיות לפי שכולן הן בקשת צרכי האדם ועל זה אין לאומרן 
, שמא אפשר שיהיה צריך לאחת מהן ויהי מיצר בזכרו צרתו

לא נתנה כי אם לקדושה ולמנוחה ולעונג ולא לצער והשבת 
אחרונות שהן שבחו של ' ראשונות וג' לפיכך אין אומרים רק ג

  .מקום והמנוחה נאמר
  

Ó‚· Ï·‡' ח '' איתא דהטעם שלא תיקנו להתפלל יא''א ע''ברכות כ
  .אטרחוהו רבנן מפני כבוד השבתמשום דלא , ברכות בשבת

  

 ¯ÙÒ·Â‚È‰�Ó‰ ל"הנ'  כתב לבאר את דברי הגמא'' ימן שבת סיכותהל ,
, ח בשבת דלא אטרחוהו רבנן מפני כבוד השבת"דאין מתפלל י

, פירוש שלא יצטער שאם היה לו חולה אומרה בברכת רפאינו
דאסור לו לאדם , הילכך אין מתפללים בשבת כי אם שבע ברכות

לתבוע צרכיו בשבת ויש אומרים משום דבשבת ממהרין לבוא 
ואינו , ח ויצטער" והוא צריך להתעכב בתפילת יוממהרין לצאת

  .חזינן דעושה הכל פירוש אחד, נראה כלל אלא כדפרשינן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : על הא דנהגו הנשים להתפלל בקשות לאחר
וקשה איך מותר הרי בהדלקת נרות , הדלקת נרות של שבת

מקבלת עליה את השבת לדעת כמה פוסקים וכמבואר בדברי 
 דהמנהג שאשה המדלקת מקבלת שבת ף ירסג סעי'  סיא"הרמ

, וממילא אם חשיבא לגבי דידה כיום שבת כיצד תבקש, בהדלקה
כך מקשה הגאון רבי חיים קניבסקי , הרי אסור לאדם לבקש צרכיו בשבת

,  יורה דעה' כרך ב'ת עטרת פז חלק א"שווכן ב', מ ס''א בספרו דרך שיחה פרשת לך ע''שליט
   .ט''סימן קכ' ת רבבות אפרים חלק ו'' בשווכן', הערות סימן ב הערה ז

  

ı¯˙Ó˘ ˘È : דכיון דזה הזמן המועיל ביותר לתפילת הבנים לכן

א בספרו דרך ''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר, מותר אף בשבת לבקש צרכיו

  . 'מ ס''שיחה פרשת לך ע
  

‰Ê „ÂÒÈÏ ‰È‡¯ Â‡È·‰˘ ˘ÈÂ :א"ראש השנה לב ען " הרפ מה שכתב''ע 

הודה בר ברזילי אלברצלוני כתב שאין לומר אבינו י' דהרב ר

‡·Â�È‚‰�Ó Ï , מלכנו בראש השנה ויום הכיפורים שחלו בשבת

ÂÈ˘ÎÚאבל ביום ,  שלא לאומרו בראש השנה שחל בשבת

והטעם לכך שבראש , הכיפורים שחל בשבת אנו אומרים אותו

השנה שחל בשבת הואיל והוא שאלת צרכיו בשבת לא התירו 

 ביום הכיפורים כיון שהוא שעת גמר הדין אומרים אבל, לאומרו

נ יש לומר לכאורה בענין זה "הכ, אותו שאם לא עכשיו אימתי

דהתפילה בשעת הדלקת הנר להכי מותר היות וזוהי שעת רצון 

ג שרינן לה אף "גדולה להתפלל על ענין זה ומכיון שכן כל כה

   .'הערות סימן ב הערה ז, ה יורה דע' כרך ב'ת עטרת פז חלק א"שוכך תירץ ב, בשבת
  

 ˙Ú ÔÓÊ ‡Â‰ ˙·˘ Ï˘ ˙Â¯� ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ·„ ÌÈ¯·„‰ ¯Â˜Ó ‰�‰Â

ÌÈ�·‰ ˙ÁÏˆ‰ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï ÔÂˆ¯ : הוא ברבינו בחיי בפרשתן על

איתא ' הפסוק כה תאמר לבני יעקב ותגיד לבני ישראל וגו

, במדרש רבה בפרשתן למה לנשים תחלה שהן מזדרזות במצות

וברבינו בחיי ' גות את בניהן לתורה וכודבר אחר כדי שיהו מנהי

כתב שהאשה הטובה היא סבה לתורה שהיא יכולה להמשיך את 

והיא מרחמת עליו , בנה לבית המדרש לפי שהיא מצוייה בבית

בכמה מיני געגועין כדי להמשיך אותו אחר למוד התורה מנעוריו 

ÈÂ‡¯ ÍÎÏÂ‰ ‰‡˘‰ , "וגם כי יזקין לא יסור ממנה "'ו ב''משלי כ

 ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ˙·˘ Ï˘ ¯�‰ ˙˜Ï„‰ ˙Ú˘· Í¯·˙È Ì˘Ï ÏÏÙ˙‰Ï

‰ ‰Ï Ô˙È˘ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ '‰¯Â˙· ÌÈ¯È‡Ó ÌÈ�·, כי התפלה יותר 

ובזכות נר שבת שהוא אור תזכה , נשמעת בשעת עשיית המצוה

כי נר מצוה  "ג''כ' שם ולבנים בעלי תורה הנקראת אור שנאמר 

ן דרגיל בשרגי הויין  האי מא'ג ב''שבת כל ''וכן דרשו חז" ותורה אור

  .ליה בנים תלמידי חכמים
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˙·˘· ‰ÏÈÓ ˙È¯·· ‰ÎÂ· „ÏÈ‰˘ ÔÓÊ· ˙Â�ÈÁ˙ ˘˜·Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

ÌÈ¯Ù‡ ˙ÂÏÏÂÚ· ‡˙È‡ ‰�‰ ו מובא בהגהות רבי אליעזר גוטמאכער ''סימן תט

 דבזמן שהילד בוכה מיסורי המילה עולים כל התפלות א''ל ע''שבת ק

  .תפלותבלי שום מניעות והוא עת רצון ל
  

כשיש ברית מילה בשבת האם מותר להתפלל על  יש לחקור

  .הצרות בעת בכי התינוק או דילמא אסור
  

ËÈÏ˘ È˜Ò·È�˜ ÌÈÈÁ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ‰�‰''‡ כתב 'מ ס''בספרו דרך שיחה ע 

פ יסוד המבואר לעיל כיון דאז הויא זמן המעולה ''שמותר ע

  .מותר אף לבקש בקשות
  

ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ˙Ú„ Ï·‡ˆÊ ÍÚ·¯ÈÂ‡ ''Ï  מובא בהליכות שלמה

דלהרהר בבקשת ,  שיהרהר בקשות בזמן המילהח''ח סימן רפ''אור

אבל , דלא גרע מעסקיו שמותר להרהר בהם בשבת, צרכיו מותר

  .לא יאמר בפה
  

˙·˘· ˘˜·Ï ¯˙ÂÓ ¯Â‰¯‰· ˙Â˘˜·„ ‰Ê ¯·„ ‰�‰Â: כבר קדים 

מותר לתבוע  דכתב דבהרהור 'ק ח''ו ס''ח סימן ש''אורבאשל אברהם 

  .צרכיו בשבת
  

˘¯‰Ó· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ"‡ י הרהור ליכא "דלבקש צרכיו עב "שבת קיח ע

  .איסור בשבת

  

˙·˘· ÌÈÏÂÁ ˙È·Ï ˙ÚÒÂ�˘ ˙„ÏÂÈ Í¯„‰ ˙ÏÙ˙ ¯ÓÂÏ ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

· ‰�‰Â˘"‰ÓÎÁ‰ Ïˆ· ˙ חולה שיש בו נשאל ב א'' סימן מ'חלק ה

סכנה הנוסע ביום השבת הוא ומלויו לבית חולים שבעיר 

אם צריכים להתפלל תפלת הדרך כדרך שהיו מתפללים , וקהרח

או דילמא שאני שבת שאסור לשאל , אם היו נוסעים ביום חול

על כן אין , ותפלת הדרך הרי שאילת צרכיו היא, בה צרכיו

  .ט"לאומרה בשבת ויו
  

˜ÈÒÓÂ: דעד כאן לא אסרו לשאול צרכיו בשבת אלא בדבר 

ן שאסור לאדם להתעסק ולכן כיו, שאסור לו לעסוק בו בשבת

  . בהשגת פרנסתו בשבת אסור לו להתפלל על פרנסתו בשבת
  

‡˙ÈÈ¯·· ‡˙È‡„ ‡‰· ÔÎÂ ר הנכנס לבקר את החולה "  תב"שבת י

 דנראה ,בשבת אומר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא

משום , שאינו רשאי להתפלל עליו כדרך שהוא מתפלל בחול

בת כאשר הארכתי בזה  שאילת צרכיו שאסורה בשיא ליהדהו

 דכיון שאסור לעסוק אי טעמאכ מה" והיינו ג,ם אחרבמקו

על כן אסור גם , ברפואה בשבת גזירה משום שחיקת סממנין

ל לעשותו " אבל דבר שהתירו חז,להתפלל על רפואת החולה

מותר לו גם להתפלל שאותה , בשבת והוא עושה אותו בשבת

שיש בו סכנה שמותר  ולכן בחולה , לטובהה תצליח ותהייהעשי

מותר גם לזעוק ולהתחנן עבור , להתעסק ברפואתו בשבת

   .'י' ח סעי"רפ' ח סי"ע או"כמבואר בשורפואתו 
  

ÈÈÚÂÔ ‚Ó"‡ דחלומות שמתענין עליהם בשבת מותר ע"ח סק" קכמןסי 

 יון דידןלכן גם בנד, י שיש בו תחינה"אעפ' גם לומר הרבון וכו

בשבת לבית חולים שבעיר כיון שהתירו לו ולמלויו לנסוע 

מותר להם גם להתפלל תפלת הדרך , רחוקה בשביל פקוח נפש

  .ל כיון שכל הדרכים בחזקת סכנה"להצלחת דרכם כתקנת חז
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ"ÌÈ¯Ù‡ ˙Â··¯ ˙דיולדת ב "ע סק"סימן ק'  חלק ה

  .שנוסעת בשבת צריכה לברך תפילת הדרך כמו בימות החול

˘�Ï ‰¯Â˙ ‰�˙È�„ Ô�È¯Ó‡ ÍÈ‡ ˙ÂÂˆÓ· ˙ÂÊÈ¯Ê Ì‰„ ‰ÏÈÁ˙ ÌÈ

Ì‰ ˙ÂÈ�ÏˆÚ„ ˙Â�Ó‡� Ì�È‡ ıÓÁ ˙˜È„·· È¯‰?  

Ï‡¯˘È È�·Ï „È‚˙Â ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯Ó‡˙ ‰Î Ô˙˘¯Ù·.  
  

‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ למה לנשים תחלה שהן  פרשת יתרו על הפסוק

,  כדי שיהו מנהיגות את בניהן לתורהבר אחרד, מזדרזות במצות

 את העולם לא ה כשבראתי"ר תחליפא דקיסרין אמר הקב"א

צויתי אלא לאדם הראשון ואחר כך נצטוית חוה ועברה וקלקלה 

את העולם עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה הן מבטלות את 

  .התורה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : דנשים ב''ע' פסחים ד' מובא בתוסמהא דאיתא בירושלמי 

כ איך ''א, אינם נאמנות על בדיקת חמץ משום דעצלניות הם

כך , ם תורה תחילה דהם מזדרזות במצוותאמרינן דניתנה לה

ח ''וכן בספר טעמא דקרא להגר, ל''וכן בהגהות הרד, מקשה ביפה תואר על המדרש רבה

  .א''קניבסקי שליט
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 דווקא לגבי חמץ סמכה דעתן משום דאין חמץ כל כך בבית .‡

אבל היכא דאיכא ודאי חמץ , בוטחות בבדיקה כל שהוא

  .כך תירץ ביפה תואר על המדרש, י מאנשיםמזדרזות טפ

,  לענין לזרז את בעליהן ואת בניהן ללכת ללמוד הן זריזות.·

א ''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר, אבל לעשות בעצמן הן עצלניות

  .בספרו טעמא דקרא

  .ל''כך תירץ בהגהות הרד,  זרזות לקבל אבל אינם זרוזות לקיים.‚

  

˙‰ ˙ÂÎÊ ÌÈ˘�‰ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÚÂ„Ó‰¯Â  

˙Â·ÈÈÁ Ì‰˘ ˙ÂÂˆÓ ‰·¯‰ Ì‰Ï ˘È È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר ליה רב לרבי חייא נשים  א''וכן סוטה כ, א''ז ע''ברכות י

ובאתנויי גברייהו בי ,  באקרויי בנייהו לבי כנישתא,במאי זכיין

  .ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, רבנן
  

Ï ˘È˙Â˘˜‰:הרי נצטוו , מאי קשיא ליה נשים במאי זכיין 

 וכן בכל מצות עשה שאין הזמן ,מצות לא תעשה כאנשיםב

כך מקשה פני ,  לתלות באקרויי בנייהוכ מדוע היה צריך''א, גרמא

  .א''ז ע''יהושע ברכות י
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 בראתי יצר הרע ב''א סוכה נ''ע' קדושין ל' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.‡

י ''רק ע, חזינן כדי לנצח את היצר הרע, בראתי תורה תבלין

איזה זכות תורה יש לנשים שהם ' ולכן שאל הגמ, סם התורה

שיש להם את ' ולכן ענה הגמ, יכולים לנצח את היצר הרע

  .כך תירץ ביערות דבש, ל''הזכות הנ

ה גידיו על ידי קיום "ח אבריו ושס"צריך אדם לזכך כל רמ .·

ה מצות לא תעשה כדי שיוכלו כולם "ח מצות עשה ושס"רמ

 לא שייך כי אם באנשים הך מילתאמזיו השכינה וליהנות 

כ בנשים כשתסיר מהם " משא,ח מצות עשה"שמקיימים רמ

מצות עשה שהזמן גרמא כיון דפטורות ישארו אותן אברים 

הני מקשה ה "ומש, פגומים ולא יוכלו ליהנות מזיו השכינה

 ומסיק באקרויי בנייהו ובאתנויי גברייא ,נשי במאי זכיין

א כיון שהן מסייעות לבעליהן ולבניהן ללמוד  נמצ,ונטרין

ג מצותיה יש להם שכר אפילו "תורה לשמור ולעשות כל תרי

ג "במצות עשה שלא נצטוו עליהם וכן בתלמוד תורה אע

ה יש "שלא נצטוו עליהם ושכר תלמוד תורה כנגד כולם אפ

  .א''ז ע''כך תירץ הפני יהושע ברכות י, להם שכר בכולן

¯˘‡ È�„ÚÓ:ל שמסיעת לילדים '' בהלכה דסברא הנ מצאנו

 א''ז ע''כתובות יש ''ולבעל נחשב ללימוד תורה ממש דהנה הרא

מביא שיטה דאשה שמתה יש חיוב ללוותה כמו מאן דקרי 

ותני ומתני כיון שאינה מצווה לקרוא אין לזלזולי בה מפני 

ומשגחת על לימוד בעלה , כיון דלא נצטווית, חסרון קריאה

 .לכבוד כמאן דקרי תני ומתניראויה , ובניה



Ú ‰·È˙Î Ì‡‰''‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ‡ÈÂ‰ ˙·˘· ·˘ÁÓ È?  

Ô˙˘¯Ù· Î 'È' ‰Ï ˙·˘ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈÂ ' ÏÎ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÍÈ‰Ï‡

‰Î‡ÏÓ.  
  

Ú ˙·˘· ·Â˙ÎÏ Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È'' ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ‡ÈÂ‰ ·˘ÁÓ È

 Â�È‡˘ ·˙ÎÎ ‡ÈÂ‰ ‰Ê ˙‡ ˜ÂÁÓÏ ¯˘Ù‡˘ ÔÂÈÎ ‡ÓÏÈ„ Â‡

ÌÈÈ˜˙Ó.  
  

· ‰�‰Â˘"Ë·˘ ˙ÈÂÏ‰  בענין מחשב נשאל ז '' סימן ל'חלק ו

האלקטרוני אשר פעולתו כידוע צירוף של קוים באופן אלקטרוני 

אם ג " נעשה ספרות וחשבון לענין שבת אי אסור כהל ידי זהוע

 דלחבר מ"ש' ב סי"והובא גם במ  אדם בחייתבשהרי כ, מקרי כתיבה

אופן אבל זה רק ב, אותיות אסור בשבת אף שהאותיות גמורות

  .קבוע ולא באופן עראי והכא זה עראי
  

ÂÈÂÏ‰ Ë·˘· ˜ÈÒÓ: אלא גם חיובא דאורייתא , דאסוררק לא 

  .איכא
  

Ô‡Î ‡ÎÈ‡„ ˙Â˙ÂÚÈ¯ È�˘Â: לכאורה היינו שאין מלאכתו 

ושהוא רק דרך גרמא באמת אינה סבה לפוטרו , מתקיימת

  .ידון דידןמכותב דאורייתא בנ
  

˙ÓÈÈ˜˙Ó Â˙Î‡ÏÓ ÔÈ‡ ÌÚËÓ„: דמתקיים בשעתו ועושה  כיון

פעולה הנצרכת בשלמותה דהיינו כתיבה המבוקשת זה כבר 

 דחייב וכלשון ב"ד ע"בשבת קוכמו הכותב על בשרו , בגדר המתקיים

ז ככתב "פ שעובר לאחר זמן ה" דאעז"א משבת הט"יפם "הרמב

אבל מעצם , נ נעשה פעולה חדשה למחקו מיד"שנמחק וה

  .צריך לו נעשה בשלמותומה ש, ז מתקיים נקרא"הכתיבה ה
  

ÎÂÔÌÈÈÁ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯ÙÒ· È˙È‡¯  ל ''זצ זעמבאלהגאון רבי מנחם  'א ג"י' סי

 כדברינו לענין כותב על בשרו דחייב דמצד הכתיבה היא תבכד

ה ממש "וכ, כ"והמחיקה פעולה שנתחדשה אח, כתיבה גמורה

  . בענינינו
  

‰�Â· ÔÈ�ÚÏÂכ "מ לסתור פטור ואעפ" דעת קצת פוסקים דבונה ע

ביצה   יהושעינובפ,  דמגבן חייב משום בונהא"ה ע"שבת צ' גמאמרו ב

י דדוקא "כ הפ" ומש,מ לסתור ולאכול" עמד בזה דהא זה עב"י

, לאוצר חייב כבר הרגיש בעצמו הדוחק ואין דעת הראשונים כן

 אבל באמת ט בדיני בנין לזמן"קי' א סי"ת שבט הלוי ח"ועיין מה שהערותי בזה בשו

או מה שנראה , מ לסתור חייב"מזה דבאמת בונה עיש הוכחה 

 תורה חייב מהרי זהיותר כיון שבשעתו הוא בנין למה שצריך ה

והרי כותב על שני לוחי , ואין מזיק מה שעומד לאכילה דזה דרכו

י דהיינו " רשתבפנקס דחייב כמבואר במשנתינו דשבת שם כ

ך פ שידוע ששוב עוברים על השעוה דר"אע, כתיבה על שעוה

מחיקה ומרוח ואין הכתיבה עומדת להתקיים אלא כל קיום 

  . בשעתו והושג התועלת הנרצה נקרא מתקיים מלאכתו בשבת
  

˘ ‰ÓÂÏ‡Â˘‰ ¯ÈÚ‰:דחיבור מ"ש' ב סי"ומ י אדם החימה שכתב מ 

אותיות שהיו אותיות כבר מה שאסור מדרבנן גם זה דרך קבע 

וגם , ל"נשאני הכא דלא נקרא עראי כ, ולא ארעי והכא ארעי

 ,ביסודו אין זה דמיון דהתם האותיות כבר עשויות רק מחברן

  . כ הכא דגורם לאותו סוג כתיבה בתחלה"משא
  

Ú „È· ˙ÂÈ˙Â‡‰ ˙‡ ¯ÈÈˆÓ Â�È‡˘ Û‡Â" ˙Ó¯‚· ‡Ï‡ ‰·È˙Î È

‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ¯Â˙ÙÎ ÏÚ ‰ˆÈÁÏ‰, ז"מ' ח סי"בשבט הלוי או הרי כבר כתבתי 

פ שהמלאכה "בת אע בזורה דחייב בשא"ע' ק ס"בש "כ הרא"במש

 רחמנא כיון יבהש שם דבהכי חי" הראתב וכ,רק דרך גרמא

, כ דאין לדייק דדוקא זורה"י רוח ע"דמלאכה זו עיקר עשייתה ע

ב כיון דבמלאכת שבת עיקר היסוד מלאכת מחשבת "אלא כל כיו

 אב או תולדה הואם מלאכה זו תהי, לעשות המלאכה כדרכה

ורמזתי , כעושה בידים ממשנעשתה בכדרכה בדרך זו שוב נחשב 

 דחורש בשבת או זורע במכונה ד"י' ק סי"בשם על דברי החזון איש 

 נפעלת ל ידי זהוהאדם לוחץ לחיצה ראשונה על כפתור וע

,  חרישה וזריעהז שגורמים שוב לפעולת"מערכת הגלגלים זא

פ שבמציאות החרישה והזריעה לא עשה אדם כלום מלבד "אע

 דכיון דדרכו בכך היינו ן התורהכ חייב מ"תחלת הלחיצה אעפ

  .נ ממש בדידן" וה,מלאכת מחשבת דאורייתא

  

˙·˘· ‰·È˙Î· ÈÂ�È˘ ‡ÈÂ‰ ÈÓ� Ï‡Ó˘ „È· ·˘ÁÓ· ‰·È˙Î· Ì‡‰?  

ÓÈ˜''¯ÂËÙ ˙·˘· ÂÏ‡Ó˘· ·˙ÂÎ‰„ Ï.  
  

ם בכתיבה במחשב נמי הכותב שמאלו פטור או יש לחקור הא

  .ל''דילמא במחשב ליכא פטור הנ
  

ÂÈ„È È˙˘· ·˘ÁÓ· ·Â˙ÎÏ ÂÎ¯„˘ ÈÓ· ‰�‰Â בודאי שליכא פטור 

דהויא כשולט בשתי ידיו שחייב בשבת אף שכותב בשמאלו רק 

השאלה הוא במי שכותב רק בידו אחת אם כשכותב במחשב נמי 

  .איכא האי פטור
  

˜ÙÒ‰ È„„ˆÂ:יון שאין שינוי בתוצאת הכתיבה דהכתב יפה כמו  כ

וכן אולי זה נמי אינו קשה לכתוב ביד שמאל , שכתבו ביד ימין

  .כמו הכותב בעט ביד שמאל
  

 ‰�‰Ì‰¯·‡ ˙�˘Ó ¯ÙÒ· שהכותב כתב  ב"א רע"ג דף תקי"על הסמ

כי בזה אין הבדל בין , במכונת כתיבה בשבת בשמאלו חייב

  . שמאל לימין

  

Â˙ÙÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰˙ÂÈ˙Â‡ Ì·Â˙Î Ì‰ÈÙ„ ÏÚ˘ ÌÈ¯ÙÒ ˙·˘· ¯Â‚ÒÏÂ Á?  

Ó¯‰ ‰�‰"‰·Â˘˙· ‡ שמותר לפתוח ולסגור ,  פסקט"סימן קי

ושאין , בשבת ספרים שעל דפיהם כתובים אותיות או תיבות

שהואיל והספר עומד , בזה לא משום כותב ולא משום מוחק

  .להפתח ולהסגר תמיד אין דרך כתיבה ומחיקה בכך
  

Â˘·Â"¯È‡È ˙ÂÁ ˙ לפי ,  הסביר עוד טעם להתיר דבר זהז"סימן ט

 ולכן הדבר ,שאינו דומה למלאכת הכתיבה והמחיקה שבמשכן

אלא גם איסור מדרבנן , ברור שלא רק שאין בזה חיוב מן התורה

ותמה על מה שכתב הלבוש שהעושה כן קרוב הוא , אין בזה

  .שזה אינו, לחיוב חטאת
  

‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î‰Â שאין ספק שאילו ,  כתבמ" שבהגהות בית יוסף סימן

ל היה חוזר "א בתשובה הנ"ראה בעל הלבוש דברי רבו הרמ

וכן המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל לפתוח ולסגור , מסברתו

 וכן היינו נוהגים לעשות ,ואין פוצה פה ומצפצף, ספרים כאלה

ט ולא מיחו "בפני זקני גדולי הדור ובפני מורינו הרב המהרימ

   .בידינו כלל
  

  עמי אשר מט
  בענין מלאכת כתיבה בשבת

מי שכתב בשבת אות אחת על דף קופי האם חייב משום 

  ז ''יתרו תשס ?כותב כיון שבמציאות נכתב פעמיים

   ?מדוע כותב אות אחת בשבת אינו חייב משום צובע
  ז ''יתרו תשס

   ?כמה ימים מקרי כתב המתקיים לגבי כתיבה בשבת
  ז ''יתרו תשס

של עיר הנידחת האם חייב כיון הכותב בשבת על קלף 

   ז''יתרו תשס ?שעומד להישרף לא מקרי כתב המתקיים

האם רק במלאכת כתיבה הויא יד שמאל שינוי או דילמא 

  ח''ויקהל תשס ?ט מלאכות''בכל הל



    

  
  

åéá øúåî äéä êéà''ïîä úà èå÷ìì è  
áåè íåéá øúåä àì äøéö÷ úëàìî éøä  

èéùì íéðåøçà íùá íúù÷äù äîäøéö÷ øåñéà äæ úáùá ïî úèé÷ìù åðøåôñä ú ,
à''ñåúá àáåîä úåèéùì ë 'åéáã''ïî ãøé è ,ïîä úà èå÷ìì øúåî äéä êéà ,îé÷ éøä'' ì

øåà''öú ïîéñ ç'' äáåè íåéá øúåä àì äøéö÷ úëàìîã ,íúöøúå.  
  

íñøåôîä ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð , áåè íåéáãøöå÷ àéåä àì íåéá åá åè÷ìéù úðî ìò ïîä ãøéù , ïåéë

ò øáåçî äùòðã''óëéú èå÷ìì î ,ò åàùò íà øù÷ éáâì äæá ïçëùàå'' óëéú øéúäì î
äøéö÷ íù àéåä àì éîð éëä øåñéà àéåä àì , úáùá ïî äéä íàã éøééà åðøåôñä ìáà

 úðî ìò àìù úáùá ïî ãøåé äéä æàã øöå÷ íåùî èå÷ìì øåñéà àéåä åúåàá èå÷ìì
íåé ,ò àìù ò÷ø÷ì øáçúðù ïåéë äæ ìò äøéö÷ íùå èå÷ìì øåñà àäã'' åá èå÷ìì î

íåéá .  
  

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
äøä''èéìù ïîöìåä ìàøùé â'' àãåãùà  
äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð , øåèá øàåáî éøäùøåà''çöú ïîéñ '''  íéìë éàùåðáå ä øåñà äøéö÷ã øáãä íòèá
åéá''ùôð ìëåà êøåöì è , äéä ïîä ìáà íéáø íéîé êøåöì äúåùòì åæ äëàìî êøã éë

øçà íåéì åðîî øéàùäì øåñà äéäå ãáìá åîåéì ÷ø , àìîúð åðîî åøéàùä íà óàå
ëì øåñéà äéä àì ïëì íéòìåú''áåè íåéá åè÷ìì ò.  

  
ä ïî úáùá íéøîäùìåú øåñéà ìò øáò íà  

åùáã íúàáäù äî'' øæð éðáà úøåà''÷ ïîéñ ç''ì ,ô ïîéñ íéúéô úçðîá ïëå'' ä äî ìò äù÷ä
ä áúëù åðøåôñïúùøôá ãèå÷ììäæ úáùá ïîä  úáù ìåìç  ø÷åòã íå÷îî øáãä

åìåãâ ,ã úåù÷äì ùéã àøîâáé ïéáåøéò''ò æ" á éìëá úàöì åîå÷îî ùéà àöé ìà åùøã
òîùî ïîä è÷ììäëàìî äðéà äîöò äèé÷ìù  ,öá åçéðîå äàéöéä ÷ø''ò.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù êééø ïîçð óñåé éáø â'' àíéìùåøé  

ðä àéùå÷ ìò øéòäì äàøð''ì , ïîä úèé÷ì ìù úåàéöî äúéä àì úåàéöîá éøä
úáùá ,ïî ãøé àì úáùá éøäù ,úáù áøò ìù ïîåñàîð øáë  , êéøö äéä àì ïëì

 øåñéà ìò åøáòéå àìù ïî ãøéù íáùåçá øéäæä äàéöéä ìò ÷ø äèé÷ìä ìò øéäæäì
äàöåä.  

  

äåøò äùàá ìå÷ éøä øéùì äàéáðä íéøîì øúåî äéä êéà  
 óåúä úà ïøäà úåçà äàéáðä íéøî ç÷úå áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

åâå äãéá 'äì åøéù íéøî íäì ïòúå'åâå äàâ äàâ éë  ' øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã
øéùì íéøîì ,îé÷ éøä'' ìøåà''ò ïîéñ ç'' ääåøò äùàá ìå÷ ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
 íéðôåà äîë ãåòá õøúì äàøðãçàä{ íéøåáâ ïâîá ò ïîéñ'' ä äúéäù äðååëä ïéàù

ù àìà úøøåùîøéù êøãá ñðä ìò äçáé ,ùä éðåéìâá áúë ïëå''î äèåñ ñ'' çéðùä{ éùåáìîá 
 éëãøîá ïîéñ 'ò óã'' åò õøéú''øúåî áì íéùî åðéàùëã ìåëùàäå äðåé åðéáøä áúëù äî ô ,
éùéìùä{ò ''åæ äøæâ äøæâð àì ïééãò ïðáøãî ÷ø äæ äåøò äùàá ìå÷ã úåèéùä ô ,
éòéáøä {ò''øòù øôåñ ïúçá áúëù äî ôé ïîéñ íéãé úøäè '' äùà ìù øîæ ìå÷áã ã

ðä éôì éòîúùî àì àì÷ éøúã ùùç àëéì ùéà íò ãçéá''øéôù éúà ì.  
  

äøä''èéìù øâééâ äîìù øåãâéáà éáø â'' àçî ÷øá éðá''äîìù úøåðîå ïåéò éøåòéù ñ  
ãéçä íùá íúöøúù äî''àøåñéà àëéì àúðéëùã àúîéà àëéàã íå÷îáã à , ùé

à øéòäì'' òåãî ëäåøò ìå÷ àäéù øåñà òîù úàéø÷å äìôú úòùáù ÷ñôð , éøä
îé÷'' úåéîùâä úåèùôúä ãò ììôúäì êéøöã ìøåàá àúéàãë''öú ïîéñ ç''ç.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
ñåúá áåúëù äî ïééöì äàøð 'äì åøéù íéëàìîì äøîà íéøîù äøåúä ìò ' éëä íåùîå

øëæ ïåùìá íäì áåúë ,ä íà éë íäì ïòúå áåúë úåéäì êéøö äéä íéùðäì úøáãî äúé
íäì àìå.  

  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî''ñçðô éøáã ñ  
 éúáúëù õåøú ãåò ïééöì äàøð çìùá úùøô ñçðô éøáã éøôñáò'' èòåî ïîæáã éîìùåøéä ô

 àëéì íéùøôî äáøä éôì ãçà ÷åñô ÷ø äøîàù ïàë éìåàå øåäøä ìù ùùç àëéì
ùùçøåäøä  .  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
ò äúéä äæã íéöåøúä ïî ãçàá õøúì íúàáäù äî'' íéøî ç÷úå áåúë ïëìå øåáéãä ô

äàéáðä , éòéáùá äéä äæ éøäã øîåì çøëä ãåò àéáî æòåì íòî èå÷ìéáã ïééöì äàøð
éä äæã êçøë ìòá àìà óåúä úà äç÷ì êéàå äö÷åî äéä óåúäå çñô ìù úàøåä ä

äòù.  
  

äåøò äùàá ìå÷ éøä äøåúá àåø÷ì äùàì øúåî êéà  
íéðåøçà íùá íúù÷äù äî îâá àúéàã àä ìò 'ò âë äìéâî''à î'  ïéìåò ìëä ïðáø åðú

äòáù ïéðîì ,äùà åìéôàå,äøåúá àø÷ú àì äùà íéîëç åøîà ìáà  , ãåáë éðôî
øåáö ,îâáå 'î íéáøá äàéø÷ä úà úåø÷ì äìåëé äùàäã òîùî ãåáë úîçî ÷ø àðéã

øåñà øåáéöä ,äðéâðá úåø÷ì ïðéòá äøåúä úàéø÷ éøä úåù÷äì ùé ,à'' àì òåãî ë
îâá ïðéøîà 'íòèäã äùàù äøåñà úåìòì äåøò äùàá ìå÷ã íåùî äøåúì ,íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç â'' àçî ïéì÷åøá øåâ ììåë''íééç ç÷ì ñ  
äøä''ù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé âèéì'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

äæ ïéðòá íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøðãçàä  {øãàä'' úøåà øáåò åøôñá''÷ ïîéñ ç'' é ïã
ðä äìàùá'' äéáà åîë äéáåø÷î íìåë øåáéöäùë éøééîã õøéú íéöåøúä ïî ãçàáå ì
äéðáå äéçàå ,îå''øåñà øåáéö ãåáë íåùî î ,æùøâä õøéú ïëå'' àúîùðá àáåîøåé íäøáà '' ã

ö÷ ïîéñ''ä éðùä {øãàä  õøéú ãåò'' úàéø÷ òåîùì åúãåáòá ãåøè àåäù ïàëù ïëúéã ú
äìù úåøîæì áì íéùî åðéà äìéâî åà äøåúä ,éùéìùä{ íäøáà úëøáá ë äìéâî''âäì â'' ø

èéìù øâðéìøà íäøáà'' à äìåò ÷ø àìà úàøå÷ àìå úëøáî àìå äøåúì äìåòù éøééîã õøéú
íééòöîàá .  

  

èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä'' à  
åùáã ïééöì äàøð'' éåìä èáù úâ ÷ìç 'é ïîéñ'' ã ìù ùùç ïéà äåöî ìù äàéø÷áã õøéú
äåøò äùàá ìå÷ ,äøù íéøî êéà àéùå÷ä éîð áùééì ùé äæ éôìå , äøéù äéäù ïåéë àìà

äåøò äùàá ìå÷ ìù ùùç àëéì äåöî ìù.  
  

èéìù ïðàîãòéøô éåìä ìëéî ìàéçé áøä'''à øúñùèðàî  
 øùåé è÷ìá àúéàù äî ïééöì äàøðá ÷ìç ïùãä úîåøúä ãéîìú ' óã37 æå'' åúìëù éðøåëæå ì

æ ìéãòø''ø åîùù ãçà ï÷æ éðôì äãîåì ì 'æ øôåñ ìéãåé''öæ ïåàâä úéáá ì'' íå÷îá ì
åëå ï÷æ åúåàå íù íééåöî úéáä éðá áåøù'.  

  

èéìù ùèéåã óñåé áøä'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
ääá''éð ïîøáéì á÷òé ç'' å÷øá éðá äùî éëøã úáéùé  

ò áùééì äàøð'' ìå÷ ìù ùùç àëéì àúðéëùã àúîéà àëéàã àëéäã íúàáäù äî ô
äåøò äùàá ,à'' äëìäì ÷ñôðù åîëå àúðéëùã àúîéà éîð àëéà äøåúä úàéø÷á ë

øåà''î÷ ïîéñ ç''ñ à''à ÷ ' íù äøåøá äðùîáå ãîåòî úåø÷ì êéøöãéä ìàøùé ìëù ïéãîåò å
á÷ä úîéà éðôî" âåäðì ïéëéøö åðà êë äîéàá äðúéðù íùë ãåò ïðéøîàå äúåà ïúåðä ä

 äîéàá äáà''äåøò äùàá ìå÷ ìù ùùçä ïàë àëéì ïëì àúðéëùã àúîéà àëéà ë.  
  

ò äöî úåöî íéé÷ì íéìåëé äéä íàä''ïî úìéëà é  
äöî úáåç éãé úàöì íéìåëé äéä àìù òåãî íéîòè äîë íúáúëù äîò '' úìéëà é

 äòáùì éåàø åðéàã åà äøéùò äöî àéåäã åà íéðéîä úùîçî àéåä àìã íåùî åà ïîä
õåîéç éãéì éúà íåùî àìã åà ,ò äöî úáåç úàöì øùôàù úåèéù íúàáäå''ïîä é.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä''àáàå áø ''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú ã''ñ ,øå''áåùèëåñ úáéùéá î  
ì äàøð ïîá äöî úåöî íéé÷ì íéìåëé åéä àìù òîùî éîð àøæò ïáàä éøáãîã ïééö
æå áúëã''ì é úåîù''ë á''ä åâå õøàä ìà åàáú éë äéäå ÷åñôä ìò 'åâå øáãä úà íúøîùå '

æå''ìõøàá äéåìú çñôä úèéçù éë ùøéô äúò ,éðéñ øä çñô êéìò äù÷é ìàå  , äåöî éë
äúéä äðåéìò .øáãîá øçà çñô åùò àìå ,úåöî åàöîéå áåùéä íò åéä éðéñ øäá éë .

ùéà äá øáò àì øùà õøàá íúåéäáå ,åãáì ïîä ÷ø íäì ïéà.  
  

äáä''éð øôéåôô éëãøåî ç'' åíéøéòöì ìàøùé øåà úáéùé  
øîåì äàøð ,ò óñåð íòè'' ïîáå äåöî úöî íùì øåîéù êéøöù íéçñôá øàåáîã äî ô
äæ êééù àì.  

  
÷éìãäì åâäðù âäðîì íòèä äîäìéî úéøáá úåøð   

äìéî úéøáá úåøð ÷éìãäì ìàøùé âäðîá íéðåùàøä íùá íéîòè äîë íúàáäù äî.  
  

èéìù ïàîééð ïñéð éáø ïåàâä'' àåî''ùîù úéá éñðàî õéðæéå ö  
 ïúðåäé úøàôúá àìôð øáã ïééöì äàøðäøäî'' õéùáééà ïúðåé éáø ÷âáã áúëù ' äìéôà éîé

á àúéàã íîöò úà íéìî ìàøùé åéäøàä éáúë'' øåà úåéäì êéøö äìéîä úéøááã é
 éúááù øåàä åðééä íúåáùåîá øåà äéä ìàøùé éðá ìëìå øîàù äæå úñðëä úéáá

äìéîä úòùá úñðëä ,â êùåç äéä êëìå 'âä íåéá åùéâøä íàã íéîé ' íéàá åéä åìîù
âä íåéá íäéìò 'â íåé éë íâøåäì 'â åéä êëìå äù÷ àåä äìéî ìù 'äìéôà éîé.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

ùðá áøä'' ÷ùøáìä äùîíàè èéìù'' à  

ùîù úéá  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âõéáå÷ùøä éëãøî èéìù''à  

ø''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäáà÷àé ïøäà èéìù'' àíéìùåøé  

åîà úîùð éåìéòì ääáåùçä äùà   

 úøîìæééøã øúñàäøä úá '' öáàæ íåìùò ''ä  

äøèôðé ''ìùú èáù ç''æ  

ú.ð.ö.á.ä.  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"יל שוורץ שליטלהרב אשר אנש

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת


