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ה לה' יתברך, הנני מתכבד להגיש בפניכם קובץ בשבח והודי
יות. לא ברור מאליו תשובות העוסק בהלכות לבעלי מוגבלו

שאני אכתוב ספר העוסק בנושא זה, מכיוון שאני עצמי מוגבל 
מאוד בארבעת הגפיים ובדיבור. כתוצאה ממגבלות אלו אני 

מהסובבים אותי,  רבה מתקשה בתפקוד היומי שלי ונזקק לעזרה
ו "לפרוק עול תורה ומצוות ולומר ח עד שלכאורה הייתי צריך
תבונה נכונה ולשים חלקי בדעת ובני כימה חלקי עם ה'. אך ה' ז

עם יושבי בית המדרש, ללמוד, לעסוק בסוגיות אלה בדעה 
 ישרה וברגישות רבה.  

קיימת קושי מסוים. מצד אחד, פסיקה בסוגיות אלה יש ב
בחינת "לא ב דברי הפוסקים מן הדורות הקודמים,ל מחויבות
יש  שני,הצד ן המ ;ן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל"תסור מ

"כבוד הבריות" צורך במודעות לחשיבות העקרונית של 
נדרשת הבנה עמוקה של הבעיה  לכך, במשמעו הרחב. בנוסף

הניצבת בפנינו. דברים אלו נכונים לכל פסיקה הלכתית, אך 
משנה זהירות מפני ב יש לנקוטכאשר אנו עוסקים בסוגיות אלה 

 ובעתנהחמרה השלעתים נוטים להחמיר ולעתים נוטים להקל. 
הבעיה. ההקלה  הבנה שללרוב מחוסר העמקה במקורות וחוסר 

 באה לרוב מעודף רחמים על בעל המגבלה.  
השתדלתי ראשית להבין את הבעיה הניצבת  ,בבואי לפסוק

בפניי על כל מרכיביה. לאחר מכן פניתי ללמוד את הסוגיה 
סוגיה ולהבין את הההלכתית. ניסיתי לרדת לעומקה של 

הבנות אלה באתי לפסוק הלכה. לעתים  פי עליסודותיה. 
והייתי צריך לחזור לעיין בהבנת  ,הפסיקה לא התיישבה בדעתי

הנידון.  הסוגיה על כל מרכיביה ואף לשאול מומחים בנושא
היו מצד אחד רבנים ופוסקים ומצד  המומחים אשר נועצתי בהם

שני אנשי מקצוע המבינים בנושא. כך עשיתי עד אשר נתיישבה 



ה הרגשתי שהגעתי לאמיתה של יה בדעתי. בסיום כל סוגיהסוג
 תורה.

מוגש לכל קורא הרוצה לעיין בו. חילקתי ספר זה  ספר זה
לשני חלקים. בחלק הראשון, סיכומי תשובות הכוללים רק את 

הבאתי  הלכה בשאלה הנידונה. בחלק השניהפסקי תמציתם של 
  את כל המשא ומתן ההלכתי על כל שאלה. 

לכל משפחתי לאימי מורתי ו ,הודות לאבי מוריברצוני ל
יה הכהן שדחף אותי אבהרב ר "למו ;התומכת לכל אורך הדרך

וד ביגמן המלמד אותי הלכה מה ר הרב ד"למו ;להוציא ספר זה
לרב יובל שרלו, לרב שמואל דוד, לרב אחיה אמיתי, לרב  ;היא

ן, שי פירון, לרב בנימין לאו, לרב מאיר נהוראי, לרב דוד משע
, לרב שלומי אלדר 'אנצ'לוביץלרב שלמה רוזנפלד, לרב אלישע 

ולמרדכי פש שסייעו בלימוד וליבון של הסוגיות וחלקם אף 
לעמותת בוגרי תודה חלקו על הפתרונות ההלכתיים שאני מציע. 

הוצאת שטרחו ועמלו בעל  ת הקיבוץ הדתי בעין צוריםישיב
שעשו את  ן זעפרנימוגילבסקי וינו ספר זה. תודה מיוחדת לאורי

 .עבודת העריכה

נשמת סבי מורי בן ציון ענברי בן  יאני מקדיש ספר זה לעילו
 הרב יעקב וסבתי מורתי ארזה ענברי בת יוסף הלוי.

 שאול ענברי
 תש"ע חג מתן תורה,ערב 
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 ברכת הגומל לנכה

  השאלה

ת בעת לידתי טבעתי במי השפיר של אימי והייתי במצב של סכנ
 חיים. כתוצאה מטביעה זו נותרתי נכה בעל מגבלות רבות. 

הגומל כאשר הגעתי לגיל  ברךהאם אני רשאי או חייב ל א.
 חינוך או למצוות?

איזו משמעות יש למשך הזמן )י"ג שנים( שחלף מאז לידתי  .ב
לגבי תוקף החיוב לברך עתה הגומל? האם שייך כאן מעין 

, ואז שוב איני  חייב 'חוק התיישנות' על חיוב ברכה זו
 לברך?

 תשובה

  :א( פוסק ,ריטאו"ח ע )"השו

יורדי הים כשעלו : ארבעה צריכים להודות

ממנה, והולכי מדברות כשיגיעו לישוב, ומי 

שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית 

וסימנך: וכל החיי"ם יודוך  האסורים ויצא,

 . 'מדבר' ',ים' ',יסורים' ',חולה' – סלה

 ן בשעת הלידה, הייתי בגדר חולה.שהייתי ללא חמצהיות 
גומל עתה. שאלה , האם אני רשאי לברך ההיא השאלה שנשאלת
 :םיזו מתחלקת לשני

 ?הרגשל פי האם ברכה זו ניתנת להיאמר ע א.

 ?האם לברכת הגומל יש קצבה או לא ב.
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את ש ומר( אד סי' ,התשב"ץ )חלק ד'לגבי השאלה הראשונה, 
ת הגומל( רשאי לומר כל אחד ואחד, מפני ברכת הודאה )ברכ

  :תוך רגשות תודה אישיים. כך לשונושהיא באה מ

כי אנשים אחרים יכולים הם לברך ברכה זו 

ואת החולה וכ"ש האב להודות לאל על רפ

 . על רפואת בנו

 ל שכןי, כיאחרים יכולים לברך עלשאם  היא המסקנה מכאן
 .מותר לי לברךש

 ,דעת ב עובדיה יוסף פוסק )יחוההרלגבי השאלה השנייה, 
  :' יד(יס

לכתחלה יש להשתדל לברך תוך שלושה 

ימים, ועל כל פנים לא יאוחר מחמשה ימים, 

ך, רשאי לברך הגומל כל ואם איחר ולא ביר

 .  זמן שירצה

 סיכום

 אני רשאי לברך הגומל.   ,אור כל המסקנות שהבאתי בתשובה זול
תי לתורה ברגשי תודה עלי ,אחר שגמרתי לדון בתשובה זול

 ה וברכתי הגומל."עמוקים לקב
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 סוי ראש לגבר מוגבלידיני כ

 השאלה

האם מותר לאדם המתקשה לחבוש כיפה בכוחות עצמו  א.
 לשבת או ללכת בלא כיסוי ראש?

  האם מותר לאדם כזה לברך בלא כיסוי ראש? ב.

 תשובה
מותר לאדם מוגבל ללכת ד' אמות  – לוי ראשיהליכה בג .א
סוי ייוון שכ, ככיפה ילוי ראש עד שימצא מישהו שיחבוש לובג
 מידת חסידות.  אינו אלאראש ה

רוב הפוסקים אסרו  – חובת כיסוי הראש בברכות .ב
 ןבמקום שאימכל מקום,  .בגילוי ראש לברךהשם ו להזכיר את

חבוש כיסוי ראש, יסמוך על הדעה אפשרות ללאדם מוגבל 
 אש.לוי ריבג להזכיר את השםשמותר 
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 דיני קטטר

צריך  על ידי קטטר אדם המטיל מימיו מספר פעמים ביום א.
 . 'אשר יצר'לברך 

אופן תמידי על ידי הציץ אליעזר זצ"ל פסק שהמטיל מימיו ב ב.
 ' בכל פעם. לעומת זאת, הגר"אאשר יצר'צריך לברך  קטטר

וקר, על סדר ברכות שיברך פעם אחת בכל ב כתבסופר שליט"א 
 כך יכוון לשאר היום.  יועל יד השחר,

ל ידי ע אופן תמידישהמטיל מימיו ב הציץ אליעזר זצ"ל פסק ג.
את בלבד שיכסה ו קטטר מותר בתפילה ושאר דברים שבקדושה,

 ם.ימי הרגלי
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תפילה והנחת  ,אמירת קריאת שמע

 בגוף לא נקי  ןתפילי

 השאלה 

איני מצליח לעשות את צרכיי לפני התפילה, מסיבות שונות. 
ולהתפלל  מעשריאת מותר לי להניח תפילין או לומר ק האם

  בגוף לא נקי? 

  תשובה
מותר לאדם שאינו מצליח לעשות את צרכיו לעשות כל דבר 
שבקדושה, מפני שאיסור אמירת דבר שבקדושה בגוף לא נקי 

 הוא מדרבנן.
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 קריאת שמע, תפילה וברכות

   של אדם אילם 

 השאלה 

י חובה בקריאת שמע, תפילה יכול לצאת ידאילם אדם כיצד 
 ?וברכות

 תשובה 

 קיימות שלוש אפשרויות לקריאת שמע על ידי אילם:
 ישמע מאחר )כך פסק ה'שאגת אריה'(. א.
יהרהר בליבו )כשיטת האומרים "הרהור כדבור דמי"  ב.

 במקרה של אונס(.

מי שיכול להוציא את המילים בשפתיו, גם ללא קול, יוצא  ג.
 כל הדעות. בזה ידי חובה לכפי

לדעת רוב הפוסקים, רק הפסוק  – הערה לגבי כבד פה
הראשון של קריאת שמע הוא מדאורייתא; לפיכך, מי שמסוגל 
לקרוא רק מעט בפיו, יכול לקרוא בפיו את הפסוק הראשון 

 ולהרהר בפרשיות.  
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 קרו אנשים ימניין שע

 עם פיגור קל או אוטיזם קל 

 השאלה

קרו מבוסס על אנשים עם פיגור יעמניין שניתן לקיים האם  א.
 קל או אוטיזם קל?  

 צ?"האם מותר לאדם עם פיגור קל או אוטיזם קל להיות ש ב.

 תשובה
 הגרש"ז אוירבך זצ"ל פוסק )מנחת שלמה ח"א, סי' לד(: 

 כמו דעת לו ויש מבין שהוא דכל ראהנ

 ואנחנו תורה לנו נתן ה"שהקב ויודע פעוטות

 דעת כבר יבחש דשפיר מצוותיו מקיימים

 הרי שנה ג"י לגיל ובהגיעו, מצוות קיום לענין

 .כגדול חשיב הוא

למסקנה, אנשים אלה יכולים לקיים מניין לבד, בתנאי שיש 
 את תקינות המניין. חהדרכה בעת המניין כדי להבטי

)שהרי יודע למי מתפללים(,  מצווהשאדם כזה הוא בן  כיווןמ
א מצינו שום תנאי נוסף הוא יכול להיות גם שליח ציבור שכן ל

 מבחינת רמת ההבנה הנדרשת משליח הציבור.
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 יה לתורה של כבד פה יעל

 שאלה ה

ובמקום  במקום מגוריילעלות לתורה  ליכבד פה, האם מותר  אני
 אני מתארח?בו 

  הסבר הבעיה

 בעיות: מתייחסת לשני סוגים שלהשאלה 
יב העולה לתורה חי על פי פסק השו"ע )או"ח קמא, ב(, א.

איני יכול לבטא את אני  ואילו – קוראהעם בעל  לקרוא יחד
 קורא.הבעל קצב של המילים ב

 ייחודב ;כבד פה, אין כל אדם מבין את דיבוריאני ש כיווןמ ב.
לא להבין אותי כלל, שעלול  הציבור אינני מוכרבו במקום ש
אין באפשרות הציבור לענות על ברכותיי כאשר אני  לפיכך

    עולה לתורה.

 תשובה
הפוסקים קבעו שגם מי שאינו יכול לקרוא בפיו )אינו יודע  א.

או אינו מסוגל( רשאי לעלות לתורה, זאת על סמך דין 'שומע 
  :(קלט, ג ח")אוערוך השולחן ב כעונה'. כך, למשל, נכתב

גדולי עולם דאפילו עם  כתבואבל כבר 

הארץ גמור שאינו יכול לקרות  גם אחר 

ויכול  דשומע כעונהרה הש"ץ מ"מ עולה לתו

גם רבינו הב"י בספרו הגדול שם לברך. ו

ע"פ זוהר ויקהל דבזה שומע כעונה  כתב
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ע"ש וכן הוא המנהג הפשוט ברוב תפוצות 

 ישראל.

פסק שיש לומר את הברכות בקול רם,  ו( ,"ח קלטואהשו"ע ) ב.
והדבר מעכב. ה'ביאור הלכה' )שם, ד"ה והברכות( כתב 

הברכה עצמה שנאמרה ירת 'ברכו', ואילו שהכוונה היא רק לאמ
שמדובר ב'דבר שבקדושה', הרי  כיווןאינה מעכבת. ומבלחש 

אמירת 'ברכו'. לפיכך נראה את חייבים לשמוע עשרה אנשים ש
לי שכאשר קולו של העולה אינו נשמע או אינו ברור, אדם אחר 

 יאמר 'ברכו' ואילו העולה יברך את ברכות התורה. 

י שני הסעיפים שלמעלה(, אדם 'כבד פה' רשאי באופן זה )על פ
 לעלות לתורה.
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    של אדם אילם יה לתורהיעל

  שאלהה

לעלות  רשאיאדם אילם, פיקח, בעל יכולת שמיעה, האם 
 לתורה?

 תשובה

 ח קלט, ג(:"כתב ערוך השולחן )או – "שומע כעונה"א. 

אבל כבר כתבו גדולי עולם דאפילו עם 

רות  גם אחר הארץ גמור שאינו יכול לק

הש"ץ מ"מ עולה לתורה דשומע כעונה ויכול 

לברך. וגם רבינו הב"י בספרו הגדול שם 

כתב ע"פ זוהר ויקהל דבזה שומע כעונה 

א המנהג הפשוט ברוב תפוצות ע"ש וכן הו

 .ישראל

מכאן אנו מסיקים לגבי אילם שאינו יכול לבטא בשפתיו שיהיה 
ניין עלייה לתורה בעכפי שבארנו במאמר  ,רשאי לעלות לתורה

 .של כבד פה

אמירת ברכות יות של ושתי אפשרקיימות  – דין הברכותב. 
ומר את הברכות יכול ל המדבר בשפת סימנים אדם על ידי אילם:

 . לברך באמצעות הנפת שלט בשפה זו; אפשרות אחרת היא
תמיד אחר יברך  בשעה שאילם עולה לתורהבשני המקרים, 

 איתו.
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 ילםאשל  ה לתורהיעלי

 מכשיר באמצעותהמדבר  

 שאלהה

 ,אדם שאין לו מיתרי קול ונעזר במכשיר דיבור בכדי לברךהאם 
 רשאי לעלות לתורה?

  תשובה

אמירת ברכות  –בדברי הפוסקים מצינו דיון בשאלה מקבילה 
 רמקול. שני המכשירים )מכשיר דיבורהתורה באמצעות 
שהם אופן הפעולה הטכנית שלהם, ובכך בורמקול( דומים 

 מאפשרים הפקת קול ממקור חיצוני לגוף.
חשיבותן של ברכות התורה היא בכך שבאמצעותן ניכר 

אין שום בעיה באמירת  לציבור שכעת קוראים בתורה. לפיכך,
, שכן הקול המופק על ידי מכשיר או רמקול הברכות באמצעות

 ',ברכו' אדם אחר יאמר מכל מקום, .נשמע בבירור מכשירים אלו
אם יוצאים ידי בשאלה הפוסקים בין הת יש מחלוקכיוון שמ

 רמקול.  על ידיחובה בברכה 
דיבור, מכשיר  אם העולה מדבר בעזרתיש מקום להדגיש ש

מפני שקולו של המכשיר  . זאתעם הקוראיחד עדיף שלא יקרא 
ולפיכך נוצר מצב שבו קריאת העולה נשמעת יחד עם  ,חזק

 יגוד להלכה שלפיהקריאתו של בעל הקורא. מצב זה עומד בנ
למעמד  בדומהולא יקראו שניים יחדיו, על העולה לקרוא לבד 

כפי שבואר בהרחבה  התורה לבד.את משה קיבל בו הר סיני ש
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במאמר בעניין עליית כבד פה לתורה, אין בעיה בכך שהעולה 
 אינו קורא יחד עם בעל הקורא.
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 קדיש יתום לאילם

  שאלהה

יתום בשקט בשעת אמירת האם אדם אילם יכול לומר קדיש 
 קדיש בתפילת ציבור?

  תשובה

אומרים את אבלים  שכמה נהוג הםב מותנראה לי שגם במקו
קדיש יתום מפני שהוא כלל  ומראילם אינו יכול לביחד, הקדיש 
 אדם זה קדישהאמירת כתחליף לנשמע על ידי הציבור.  אינו

 אחראדם שכור ליכול ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר, ו
 שיאמר עבורו קדיש.

אמנם אפשר שבמקום שיש חשש לכבוד המתים או החיים אם 
מר בשקט יחד עם לא יאמר קדיש במקום שמכירים אותו, יא

 ויסמוך על המתירים בזה. שאר האבלים
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 כרי לאדם מוגבלבישול נ

  שאלהה

האם אדם מוגבל הנעזר בעובד נכרי ואינו יכול לסייע לחלוטין 
  ?של העובד הנכרי מבישולו בבישול, יכול לאכול

  תשובה

 להתירשני טעמים בעקבות פסיקת ה'ציץ אליעזר', ניתן להעלות 
 :בישולי נוכרים עבור מוגבלים

בשבת הותר להשתמש בבישול נוכרי עבור חולה שאין בו  א.
שאדם מוגבל דינו כחולה שאין בו סכנה, הרי  כיווןומ סכנה.

קום שבו לא ניתן שניתן להתיר לו בישול נוכרי בחול במ
 לעשות את הבישול על ידי יהודי.

קיימת דעה שלפיה אין איסור בישולי נוכרים במקרה של  ב.
  שכיר, וניתן לסמוך על דעה זו בעת הצורך. עובד
כאשר קיימת אפשרות לאדם המוגבל לעשות פעולה ש אוסיף

 ילוובב את כפתור או ללחוץ עליו(, אפבבישול )לסכלשהי 
ישתדל לעשות כן. בבישול על כירי גז יש  ,זרבעזרת העובד ה
 והעובד הזר ידליק ממנו. ,להכין נר דולק
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 בשבתמחשב שימוש ב

 חירש אילםעל ידי  

 השאלה

אילם להשתמש במחשב בשבת על מנת -האם מותר לחירש
  לתקשר עם סביבתו?

 תשובה

 ות יסוד:י הנחתשובה זו מניחה שת
 .עד למוצש"ק בתשרב המחשב דולק מע א.
 מחשב משמש אך ורק לשיחת האילם עם הבריות.ה ב.

הוא מכשיר מחשב ה – שימוש במכשירי חשמל בשבת
אינו מופעל גם מסך המחשב ) להט תאין בו מנורש חשמלי

 (, על כן אין בשימוש בו משום הבערה.נורות להטבאמצעות 
בונה איסור אין לחוש בזה ל ,באשר להקלדה על מקשי המקלדת

שההקשה נמשכת זמן קצר ביותר. כללו של או מוליד, כיוון 
שימוש לאסור שלפיה יש גישה רואים הפוסקים בדברי דבר, 

 צביון מיוחד לשבת.   העניקחשמל כדי לבמכישירי 

אינה  מחשבאמצעות כתיבה ב – אמצעות מחשבכתיבה ב
כיוון שכל קיומה תלויה בהספקת נחשבת ל"כתיבה של קיימא", 

; לפיכך לא שמל הכל נעלםלמחשב ובעת ניתוק החהחשמל 
מתחייבים עליה משום כתיבה בשבת. יתרה מזו, נראה שכתיבה 
כזאת כלל אינה מוגדרת ככתיבה מבחינת הלכות שבת. זאת 

ואילו המקרה שלנו,  –שהחיוב הוא רק ב"דרך כתיבה"  כיווןמ
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דרך ו מוגדר כ"אינהדלקת נורות, על ידי ת רת נוצצורת האו שבו
 .  "כתיבה

 התיר לטלטל מכשיר שמיעה 'ציץ אליעזר'ה – ותכבוד הברי
להתיר שבאופן דומה ניתן מפני כבוד הבריות. נראה לי  ,בשבת

לצורך תקשורת עם הסביבה משום כבוד מחשב שימוש ב
הבריות, שכן ראינו שבשימוש זה יש לכל היותר סרך איסורי 

 דרבנן.

 סיכום
 ,מותר לאילם להשתמש במחשב בשבת כאמצעי תקשורת בלבד

 בשני תנאים: וזאת
. אם שכח מוצאי שבתעד ל רב שבתמחשב יהיה דלוק מעה א.

 ידליקו. ,להדליקו
כגון )לאילם אין דרך אחרת להתקשר עם הסובבים אותו  ב.

 (.אבנים עם אותיות
אם למשוחח עמו יש אמצעי  ,חירשגם הוא כאשר האילם 

תקשורת אחר מלבד המחשב ישתמש בו ואם אין ישתמש 
 במחשב.
אין  ,כרוך בחשש איסורי דרבנן שימוש במחשבוון שהמכי

גם אם יש  שאז –לנצל היתר זה אלא בתנאים הנקובים למעלה 
 .כבוד הבריותהוא נדחה מפני חשש איסור דרבנן 
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 חנוכיה חשמליתשימוש ב

  על ידי אדם מוגבל

 שאלהה

מתקשה להדליק חנוכיה רגילה, מותר האם אדם שאינו יכול או 
 ך על חנוכיה חשמלית?לו להדליק ולבר

 תשובה

אמנם הפוסקים מדברים על דמיון בין הדלקת נרות חנוכה לבין 
שאי אפשר ליצור זהות  כיווןהדלקת המנורה במקדש, אולם מ

מושלמת בין מנורת המקדש לנרות חנוכה אפשר להדליק נרות 
חנוכה באמצעות חנוכיה חשמלית )אף שעדיף להדליק בשמן או 

 בנרות של שעוה(.  

חשמלית קיימת מידה מסוימת של היכר )שנחוץ  הבחנוכיי
 לצורך פרסום הנס(, כאשר נעמיד אותה במקום מיוחד.  

בעקבות פסיקתו של הגרש"ז אוירבך זצ"ל )מנחת שלמה 
חשמל נקראת אמצעות הדלקה בסי' יב( נוכל אף לומר ש ,ח"א

 הדלקה.
בעניין האפשרות לברך על הדלקה זו, אביא את דבריו של 

 שליט"א: ר הרב שמואל דוד "מו

הסיבות לאסור הדלקת נר חנוכה בחשמל 

אינן הכרחיות, ויתכן שהדבר מותר. אבל 

רוב ככל הפוסקים האחרונים הסיקו לאסור, 

בין מטעם ודאי ובין מטעם ספק. ואף על פי 

לבי, אך  שנוטה אנכי להתיר לא מלאני
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נראה שאין למחות ביד המברך על חנוכיה 

 ין לו נרות או שמן. חשמלית כאשר א

  סיכום

 מצווהאדם שמבקש לקיים את הב במקרה הנדון אנו עוסקים
לעשות זאת, כדי לאפשר לו  .ולא על ידי שליחבעצמו 

ובהתחשב בעובדה שזוהי האפשרות היחידה מבחינתו, אנו 
סומכים על דברי המתירים להדליק נרות חנוכה באמצעות 

 רך.חנוכיה חשמלית שיש בה נורות להט ולב
המשקל שאנו  עקב למקרה זה,ספיציפי  נוההיתר הכאמור, 
היחידה  אפשרותהבאדם מוגבל שזו לצורך להתחשב  מעניקים
 .מצווהלקיים את המבחינתו 
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 במגילה חירשקריאת 

 השאלה 

 לקרוא במגילה בציבור? חירשהאם מותר ל

 תשובה

השומע באמצעות מכשיר שמיעה יוצא ידי  חירשנראה לי ש
 א מגילה, משלוש סיבות:   חובת מקר

מסוגל לשמוע באמצעות מכשיר שמיעה, הרי  חירשאם ה א.
שקיים אצלו חוש שמיעה )על פי אנשי המדע(. לפיכך, הוא 

 נחשב לשומע ומתחייב במקרא מגילה. 

טלפון, ההרב קוק זצ"ל מתיר מקרא מגילה דרך הרדיו או  ב.
 ישראל בין מפסיקה מחיצה שום איןמתוך תפיסה "ש

". דבר זה נכון פי כמה וכמה במקרה של שבשמים אביהםל
 היושב בבית הכנסת בשעת הקריאה.  חירש

השומע באמצעות מכשיר  חירשבעל 'מנחת יצחק' אומר ש ג.
. ניתן אחר קול גםבו  שמעורב הקורא קולאת  שומעשמיעה 

להבין מדבריו שהקריאה נשמעת על ידי אדם זה כמעט 
  על ידי כל אחד אחר.באותו אופן שבו היא נשמעת 

השומע באמצעות מכשיר שמיעה )ואין זה  חירשלפיכך נלע"ד ש
משנה איזה סוג של מכשיר שמיעה( יוצא ידי חובת מקרא 

מוציא  מצווהמגילה. מכאן, על סמך הכלל שכל המחויב ב
 חירשזו, אנו מגיעים למסקנה שה מצווהאחרים ידי חובתם ב

ריאת המגילה. הקריאה יכול להוציא את הציבור ידי חובה בק
 מותנית בכך שהקורא יבטא היטב כל מילה ומילה.
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 השאלה
בעת לידתי טבעתי במי השפיר של אימי והייתי במצב של סכנת 

 חיים. כתוצאה מטביעה זו נותרתי נכה בעל מגבלות רבות. 
גיל הגומל כאשר הגעתי ל ברךהאם אני רשאי או חייב ל א.

 חינוך או למצוות?
חייב לברך הגומל מיד  האם אבי מורי או מישהו אחר היה ב.

שאלה זו קשורה לבירור המשמעות של ברכת  ?אחרי לידתי
עדיין וקטן הגומל. לכאורה ניתן להעלות סברה שאם הייתי 

לא הייתי מחויב בברכה זו, לא שייך לומר שאבי יוציא אותי 
ירע ואבי בירך הגומל מיד לכן אפשר שאף אם א .חובהידי 

מוטלת החובה  ישמא לא נפטרתי בכך ועלי ,לאחר לידתי
 .לברך הגומל עתהולשוב 

איזו משמעות יש למשך הזמן )י"ג שנים( שחלף מאז לידתי  ג.
לגבי תוקף החיוב לברך עתה הגומל? האם שייך כאן מעין 

ישנות' על חיוב ברכה זו, ואז שוב איני  חייב י'חוק הת
 לברך?

 שובהת

 ח וברכות הנאהא. ברכות שב

ו אינה ז, ושאחר יכול לברך ברכת הגומל כותב )או"ח ריט( הטור
נותן שבח והודאה לקב"ה מפני שהמברך לבטלה ברכה נחשבת 

  כדרך שבני אדם משבחים את הקב"ה:

ולא חשיב ברכה לבטלה כיון שהם לא 

נתחייבו בה, שהם נתנו שבח והודאה 

שבחים למקום למקום, כדרך בני אדם שמ
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לפי זה אם בירך  .על הטובה שמזין להם

לעצמו ושמע אחר וכיון לצאת  אחד הגומל

 .יצא

הבית יוסף במקום מביא דוגמא לבני אדם המשבחים את 
 הקב"ה:

שנוהגים קצת אנשים, שכשיולדות 

 .תיהם, עומדים ומברכים ברכת הגומלנשו

כללי בסיס ההסיוע נוסף לסברא שאחר יכול לברך ברכה זו על 
אש רהגמרא )דיון של שבח והודאה להקב"ה אפשר להביא מ

הלכה במ ,"כל ישראל ערבים זה לזה"א( בסוגיית ע" כט השנה
ן להוציא בהן אדם לו הן הברכות אשר ניתנשאלת השאלה: א
 :בתשובה לשאלה זו לשון הגמראאחר ידי חובה? וזה 

 ,מוציא -כל הברכות כולן אף על פי שיצא

וברכת היין שאם לא חוץ מברכת הלחם 

 .ואם יצא אינו מוציא ,מוציא -יצא

 : מסביר את הסיבה לחילוק רש"י שם

שהרי כל ישראל  – אף על פי שיצא מוציא

ערבים זה לזה במצוות. חוץ מברכת הלחם 

 ןשאינ  וריחני ושאר ברכות פירות –והיין 

חובה, אלא שאסור ליהנות מן העולם הזה 

ת, שאינו ערבוכאן ובזו אין  .לא ברכהב

 .י ולא ליבריךנלא ליתה ה על האדם,חוב

מעתה עלינו לשאול, האם דין ברכות השבח הוא כדין ברכות 
יה או שמא דינן יה – ערבות הדדית לקיומן ןהמצוות, שיש בה
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על פי . ברךל אינו רשאיהנה נ שבהן מי שלאכדין ברכות הנהנין, 
אה ברק, )כגון מי שררק מי שהוא עצמו זכה  האפשרות השנייה,

 חייב לברך. ,(ניצול מסכנה ואשמע רעם 
ברכות הנהנין לברכות השבח עשויה להצביע ההשוואה בין 

 על הבדלים ביניהן:
, הרי מהן לפני ההנאהברכות הנהנין מברכים את בעוד ש א.
האירוע שבעבורו  לאחרברכות השבח מברכים דווקא את ש

 מתחייבים לברך.
טבע כלליות, שאינן ברכות השבח קשורות בתופעות  ב.

 . האירועים הללו קורים מעצמם,םמסוידם באדווקא  תלויות
להוציא את ו לברך עליהםיוכל כי כל אדם  ניתן להסיקלפיכך 

באות על הנאה  ברכות הנהנין לעומת זאת,רעהו ידי חובה. 
נהנה חייב  כןלכן אפשר לטעון שרק היחיד שאעצמית ואישית, 

 בברכה שלו.לברך ואחר לא יוכל להוציאו 

ות לברכות שבח הבאות בזכות אולם, אפשר גם לציין דוגמא
א( אומרת כי "העושה סוכה ע")מו  הגמרא בסוכההנאה. כך 

לעצמו  ד"ה "העושה סוכה) . התוס' שםו מברך שהחיינו"מלעצ
קריטריונים למצוא  ניסיוןמתחבטים הרבה ב ("מברך שהחיינו

ם בין השאר, הברורים לאמירת שהחיינו על קיום מצוות. 
כגון ) שמחה מצות שאין בהן בין שני סוגי מצוות: מבחינים

שמחה  הגורמותמצוות  לעומתןו (,כתיבת תפיליןובניית הסוכה 
. ממקור זה נראה שעל כל (בן וקריאת המגילהפדיון ה כגון)

מברכים שהחיינו מפני שזו הנאה, ובכך  שמחה שיש בהמצווה 
 נותנים שבח והודאה להקב"ה.

פי זה ניתן לראות קו משותף בין כל הדברים שעליהם על 
.ד. הלוי בספרו 'מקור של הרב ח סיכומומברכים שהחיינו. מ

שה י(, נראה שברכת שהחיינו נתקנה עבור שצב, אחיים' )
 דברים:
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 מועדים וימים טובים. א.

 לולב., כשופר, סוכה ומצוות הבאות מזמן לזמן ב.

 פרי המתחדש מזמן לזמן. ג.

 אה פני חברו שלא ראה שלושים יום.הרו ד.

 קניית דבר חדש שאינו שגרתי ושמח בו. ה.

 שמועה טובה שהגיעתו. ו.

 ,המשותף בין כל אלה הוא שהמברך מרגיש שמחה בלבו
ה. ואכן מצינו בגמרא קב"צורך להודות לחש ב כךוכתוצאה מ
אנא אקרא חדתא נמי אמר: דה "רב יהו)מ ע"ב(:  בעירובין

"כשאני רואה דלעת חדשה  :פרש רש"י במקוםומ אמינא זמן",
ואה כל אדם רה משנה לשנה אמינא זמן", דהיינו ברכת שהחיינו.

נזכר שזכה הוא כך עקבות וב שנה ושנה את התחדשות הפרי
 לשנת חיים נוספת, על כן הוא בא להודות לקב"ה.

 הגומל כחלק מברכות השבחב.  

עולי  בראותו ,אבן זומכך שא( מסופר על בברכות )נח ע"בגמרא 
אמר עליהם: "ברוך החכם הרזים וברוך  ,להר הביתשבאו הרגל 

היא על קבלת  זונראה שברכת שבח  שברא כל אלו לשמשני".
הקב"ה. בהמשך הגמרא אנו מוצאים ברכות נוספות מתנה מאת 

ישראל או למלכים, הן מלכי ישראל והן מלכי  דומות לחכמי
תוך מ שבח.כברכות פרשן אומות העולם. גם ברכות אלה ניתן ל

שבני האדם משבחים את הקב"ה על  אנו רואים הדוגמאות הנ"ל
על בסיס זה סביר  כל טובה, על כל מאורע שבא מאתו יתברך.

ומל היא חלק מקבוצה של ברכות שבח לטעון כי ברכת הג
 הודאה.ו

 .ולפרטי הלכות הגומל הרלבנטיות לענייננניגש מכאן 

 ג.  המחויבים בברכת הגומל

 :(בע"  גמרא )ברכות נדמובא ב
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: ארבעה צריכין אמר רבי יהודה אמר רב

ומי  ,יורדי הים, הולכי המדברות – להודות

מי שהיה חבוש בבית שהיה חולה ונתרפא ו

 האסורים ויצא.

לה ונתרפא" כולל את האירוע של לענייננו נראה כי "מי שהיה חו
היה ממנו לידה ושכתוצאה במהלך החמצן שאירע  אספקת-אי

 חשש למוות.

 לקטןחיוב הגומל 

קיימת מחלוקת בדבר חיוב קטן בברכת הגומל. המחלוקת 
נובעת מנוסח הברכה, כלומר האם קטן יכול לומר "הגומל 

 טובות" או לא. לחייבים
כיצד  ה שאללהשאלה אם "חייבים" כולל את הקטן, קשורה 

המושג "חייבים" המופיע כאן. יש מי שסובר, כי  להגדיר את
שהקטן אינו מחויב במצוות ולכן  כיווןא אינו כולל את הקטן, הו

וזו , כך סבור אמנם (רי"ט)או"ח  חייבים". המג"אבכלל "אינו 
 : לשונו

 לומר קטן אין צריך להודות, דלאו שייך

לחייבים טובות דהא לאו בר עונשין הוא... 

 .אין לשנות מטבע שטבעו חכמים

' יס שו"ת לחמי תודה,במובא סברה אחרת מעלה מהר"ם מינץ )
משום שעל ידי  ביר כי קטן אינו יכול לברך הגומלהמס ,ה(

חטא ועלול להיענש  יואבשעוונות את המזכיר הוא הברכה 
 .עבורם

שני אולם רבי ישעיה באסאן )שו"ת לחמי תודה, שם( הביא 
 טעמים לחיוב קטן בברכת הגומל:
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ליחיד ווקא ולאו ד בורינוסח ברכת הגומל תוקן לכלל הצ א.
בכך שהקטן אין כל בעיה  לפיכך האומר עכשיו את הברכה;

 סיוע לטענתו זוהר"י באסאן מביא . ישתמש בנוסח הכללי
ת כי כאשר יום מרשם הגמרא או ,ב(ע" )כו ממסכת חולין

אומרים במוצאי החג את נוסח  טוב חל באמצע שבוע
בין יום השביעי "המבדיל  המיליםשאף ה הרגיל )ההבדל

ו ון שזהכיו, (לכאורה אינן מתאימות" המעשהלששת ימי 
קטן יכול מקרה שלנו, גם ב אי לכך,הקבוע.  סדר ההבדלה
 הוא אינוהנוסח הקבוע ו וברכת הגומל כיוון שזהלומר את 

 מכוון אליו אישית.
הלשון "חייבים" משמעה שהאדם חייב להודות על הטוב  ב.

 זאת שירפשכפי ) לעונש הקב"ה, ואין הכוונה כאן שגמלו  
 .(מגן אברהםה

 מי הוא ה'אחר' הרשאי לברך הגומל?

)מובא בשו"ת מראש צורים, עמ' פג( אומר כי "מי שלא  הרמב"ן
 נתחייב בברכה, אינו יכול להוציא מי שנתחייב בה".

 ירוש "מי שנתחייב בה" בהקשר שלנו?מה פ השאלה היא:
ים נכללים קרוב ,(, הלדעת הרשב"א )מובא בב"י רי"טכך, 
 שכן הם נהנים מהצלתו של קרובם. ברכת הגומל, בחיוב

, שברכת הודאה )ברכת הגומל( תשב"ץבעל הלעומתו טוען 
וך רגשות תודה רשאי לומר כל אחד ואחד, מפני שהיא באה מת

  :וזו לשונואישיים. 

שאם  הרב רבינו חננאל זלה"ה למדנו משם

עשרה וברכו ברכה זו וענה החולה שם יש 

, ואם אין רכה אחרתאמו אין צריך לברך ב

צריך לברך הוא פעם אחרת.  שם עשרה

מבורר מדבריו ז"ל, כי אנשים אחרים ...
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יכולים הם לברך ברכה זו להודות לאל על 

 .ואת החולה וכ"ש האב על רפואת בנורפ

 )ספר התשב"ץ, חלק ד' סי' ד'( 

ריט(:  הטור )או"ח ממה שכתב התשב"ץ הביא סיוע לדבריו
בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב וענה אמן "ואם בירך אחר ואמר 

)ברכות נד  בגמראהמובא  סיפוריצא". הטור לומד הלכה זו מה
 רכוילבקרו ב וכאשר הבאיםחלה ונתרפא, ש ל רב יהודהע ע"ב(

  רב יהודה ענה אמן על ברכתם. ברכת הודאה לה'
 ( פוסק: ד ,ט"ריאו"ח השולחן ערוך )

ו ברוך את ה' אלוקינ'אם בירך אחר ואמר: 

וענה אמן,  מלך העולם אשר גמלך כל טוב'

בריך רחמנא מלכא 'יצא. וכן אם אמר: 

 וענה אמן, יצא. 'ןדעלמא דיהבך ל

 :והרמ"א במקום מעיר

אע"פ שלא  ואין זו ברכה לבטלה מן המברך

נתחייב ברכה זו, הואיל ואינו מברך רק דרך 

 שבח והודאה על טובת חבירו ששמח בה.

לה ילה: האם כוונת השולחן ערוך במסעיף זה מציב בפנינו שא
לו זיקה מיוחדת  או רק לאדם מסוים שיש היא לכל אדם "אחר"

 אביו או רבו?  כלפי הקטן, כגון
 ית יוסףבבקובע המחבר עצמו . ן זה יש שתי דעותיהנה, בעניו

על סמך סיפור הגמרא על רב זאת  מוסב רק על רבו, "אחר"כי 
דעת יוסף בשו"ת יחוה עלה. הרב עובדיה למ יהודה שהבאנו

דברי הב"י, ומסיק שאפילו על אשתו ב' טו( מדייק יסחלק ד, )
 כגופו אינו מברך.אף שהיא 
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ד"ה ואין זו( מביא את דעת  ריט,הבאור הלכה )לעומת זאת 
ין "אחר", שכל מי ששמח בהצלת אחר צריך לברך הרא"ה בענ

דברי התשב"ץ אולם לבסוף הוא פוסק כדעת הב"י. ב הגומל;
 דעת הרא"ה, והתשב"ץ מביא שתי הוכחותתן למצוא סיוע לני

  לכך שכל אחד יכול לברך הגומל:
לקב"ה, כמו  היא ברכה של שבח והודאה ברכת הגומל .א

  שביארנו בהרחבה לעיל.
בתשובה )שאינה נמצאת הרשב"א התשב"ץ מביא את דברי  .ב

 ;ברך על קרובו ועל אהובאדם לאסור לש לפנינו במקור(
שהאב יכול לברך על בנו הקטן,  זו התשב"ץ מדייקתשובה מ

 נחשב כגוף האב. הבןמפני ש

שהמקרה היחיד שבו אדם  היאמסקנת רוב הפוסקים מכל מקום, 
יכול לצאת ידי חובה בברכת הגומל של אדם אחר הוא של אדם 

 ברכת הגומל על רבו. המברך

לא  אחראשר בירך עליו  שתינוקנראה  ,בירור זהלסיכומו של 
 וזאת משתי סיבות: א ידי חובת ברכת הגומל לכל הדעות,יצ

כאשר האחר בירך, התינוק לא שמע את הברכה ולא ענה  א.
 אמן )אפילו כדעת התשב"ץ(, לכן התינוק לא יצא.

האחר בשעת ברכתו לא היה מחויב בברכה זו )כפסק  ב.
 הב"י(, ולכן לא יכול להוציא את המחוייב בברכה.

ו או זכאותו של הקטן עצמו לברך מאידך, לשאלת מחויבות
הגומל לכשיגדיל, נראה לסכם בחיוב. כלומר, נכה, אשר היה 

בו לגיל ש וגיעה רשאי לברך הגומל בהבסכנה בשעת הלידה, יהי
 יכול לברך, וזאת מהסיבות כדלקמן:

 פיכ) בעת לידתו נס לו הנכה מודה לקב"ה על אשר עשה א.
 .(מסתבר מדברי התשב"ץש
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שכל אחד יכול לברך הגומל, ולכן אף  נראה דברי הטורמ ב.
קטן, משהגיע לגיל מצוות, יכול לברך ברכה זו, ואין כל 

ממעשה רב יהודה  עולה גםבעיה של נוסח. מסקנה זו 
 .שבגמרא

שהיה עוד נוסח לברכת הגומל  עולה גםטור ב ן המובאמ ג.
שאין  ייבים", ולא כמו שכתב המגן אברהםבלי המילה "ח

כמים. הנוסח הוא: "בריך רחמנא שיהבך לן ות מטבע חנלש
ולא יהבך לעפרא" )= ברוך הרחמן שנתנך לנו ולא נתנך 

ברכה זו ללא אמירת שאף קטן יכול לברך  (. לכן נראהלעפר
 .הימנע משימוש בנוסח הבעייתיוכך ל ,"חייבים"

קטן יכול לברך הגומל בנוסח המלא, ש הר"י באסאן פוסק ד.
"חייבים" )הטעמים בוארו אף בלי להשמיט את המלה 

 לעיל(.

 מנה קצוב, או לא?ז -.  ברכת הגומלד

מין לברך הגומל, יש לו תשלומחר ישם( כותב: "ואם א)הטור 
 אהי יוסף: "זו מרן הבית לברך כל זמן שירצה". וכתב על כך

עד שלשה ד ב בשם הרמב"ןוכת חיים ותרחסברת רבינו, אבל בא
מסכת עירובין )סה ב ראדברי הגמ". טעמו משום כיןימים מבר

"הבא מן הדרך לא יתפלל עד שלשה ימים", שאין דעתו  :(ע"א
(. הרא"ה שם רש"יעל פי מיושבת עליו מפני טורח הדרך )

ין שלושים יום בשביל אפשר להמתכי  כתב ד ע"ב(ת נ)ברכו
מותר לברך אפילו ביחיד.  םכעבור שלושים יוו לברך במניין,
ת הגומל נתקנה כנגד קרבן שברכ אומר הרא"הבהמשך דבריו 

ך תודה, ואפשר להביא קרבן זה כל זמן שירצה. השולחן ערו
כל זמן  לברך יש לו תשלומין "אם איחר :( פוסקו ,ריט או"ח)

מבוסס על אי  זה  פסק .שירצה, ונכון שלא לאחר שלושה ימים"
 קציבת זמן לברכת הגומל בגמרא.
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"לכתחלה  :יד( ס' ,'גחלק  דעתהרב עובדיה יוסף פוסק )יחוה 
תוך שלושה ימים, ועל כל פנים לא  הגומל יש להשתדל לברך
, רשאי לברך הגומל ואם איחר ולא בירך .יאוחר מחמשה ימים

 )המקורות לקטע זה נלקחו מתשובה זו(.  כל זמן שירצה"

 סיכום

לגיל מצוות פוא, לסכם כי נכה )קטן( אשר הגיע נראה לי, א
ניצל שעת הלידה שב כךקב"ה על ומרגיש צורך להודות ל

 ברכת הגומל.ת, יהיה רשאי לברך וממו

עליתי לתורה ברגשי תודה  ,אחר שגמרתי לדון בתשובה זו
 רכתי הגומל.יה וב"עמוקים לקב



 

   

 סוי ראש ידיני כ
 לגבר מוגבל
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 השאלה
האם מותר לאדם המתקשה לחבוש כיפה בכוחות עצמו  א.

 לשבת או ללכת בלא כיסוי ראש?
 אדם כזה לברך בלא כיסוי ראש?האם מותר ל ב.

 תשובה

  :מספרת (לא ע"א)בקידושין  ראהגמ

רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע 

לה אמות בגילוי הראש אמר שכינה למע

 .מראשי

"צניעות גדולה  ( מביא להלכה:דעות פ"ה ה"ו הל)הרמב"ם 
ממקור זה  .נוהגים תלמידי חכמים בעצמן... ולא יתגלו ראשן..."

 כולים לראות שרק תלמידי חכמים נהגו מנהג זה.אנו י
צריך להבין מה פירוש הביטוי "תלמידי חכמים". הרמב"ם 

שהדרך הישרה היא מידה בינונית/הדרך ( פ"א ה"ד)שם כותב 
וזוהי דרך החכמים. כל אדם שדעותיו דעות בינוניות  ,האמצעית

מוכין לדעת הרמב"ם ניתן למצוא יממוצעות נקרא חכם. ס
"אמר רב הונא בריה  (:קיח ע"ב)שבת  כתמסהגמרא בדברי ב

א לי שכרי( דלא סגינא ארבע אמות ויב=דרב יהושע תיתי לי )
 ראש".הבגלוי 

ו( כתוב: "אסור לילך בקומה זקופה  ,באו"ח בשולחן ערוך )
ניתן לראות  לוי הראש ויבדוק נקביו".יולא ילך ד' אמות בג

אי הכלים של שפסק זה הוא על פי הגמרא בקידושין. נוש
ות ינלפי עהשולחן ערוך מסבירים שמדובר במידת חסידות. 
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א רצונם של במקרה זה הו "חסידותהמידת פירושה של "דעתי, 
שהחכמים הקפידו על  כיוון –בני האדם להידמות לרבותיהם 

כיסוי ראש, הרי שגם שאר בני האדם הלכו כך כדי להידמות 
 .אליהם

יש האם  הכלים היא שמתעוררת אצל נושאינוספת שאלה 
 הב"ח על הטור כותב:לכסות את הראש בשעת ישיבה. 

ויכסה ראשו כו' איכא למידק דעיקרא ה"ל 

למימר דיכסה ראשו ואח"כ יאמר ויקום וילך 

בכפיפת קומה כו' ואפשר דבא להורות רבינו 

דאין להיזהר כלל בגילוי הראש כשיושב ולכן 

ו אחר שכתב ויקום וילך וכו' כתב ויכסה ראש

 .לאחר דבשעה שרוצה לילך יכסה ראשווכו' 

 : מלשון הטורהב"ח מדייק 

ויקום וילך בכפיפת קומה כדאיתא פ"ק 

י אסור לילך דקדושין: אמר רבי יהושע בן לו

...מלא כל הארץ 'שנאמר  ,בקומה זקופה

ויכסה ראשו כדאיתא נמי התם רב  ',כבודו

ילוי הראש אמר הונא לא אזיל ד' אמות בג

  .לה מראשישכינה למע

 ב( סי' )טור או"ח  

לקימה  היא דווקא נוסח כזה משתמע שהכוונהמ ,הב"חלדברי 
 והליכה באופן פיזי.
ישיבה בראש היתר ח( מביא טעם נוסף ל, )רפב המגן אברהם

בעניין המקום שבו התוספות דברי מסתמך על  המג"א. מגולה
 הכוהניםנערך הפייס בבית המקדש. הפייס נערך באופן הבא: 

עמדו בשורה, הממונה היה נוטל מכהן אחד את מצנפתו וממנו 
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הספירה החלה במספר קבוע, כאשר הממונה הגיע למספר 
 שאליו הגיעשל הכהן  ומצנפתמרים את היה  הואשנקבע 
התוספות מסבירים , ואותו כהן היה זוכה בפייס. בספירה
עשות בעזרה ילא היתה יכולה להבאופן זה הפייס  שעריכת
גילוי בגלל  ,מפני כבודה( אלא היא נעשתה מחוץ לעזרה)כנראה 

המג"א על סמך דברי התוספות, . הראש של הכוהנים במהלכה
 ישיבה ועמידה בראש מגולה.שניתן להתיר פוסק 

אסור לאדם לשבת  אומר מכל מקום, הט"ז )וכן ה'באר היטב'(
  (:ד ,ב או"ח) לשונו של הט"ז זו. ונוסעתגילוי ראש בעגלה ב

אם רוכב ע"ג בהמה  ראה לי דהוא הדין...ונ

וף הוא כמהלך, דהא אמרי' סאו יושב בעגלה

 .שין רוכב כמהלך דמיודידק פרק קמא

אפילו נוהגים לכסות את ראשם בימינו כולם  ,בכל מקרה
 כן יש להקפיד על כיסוי הראש.  לעבישיבה, 
שכמו שראינו מדובר בסופו של דבר ב'מידת  כיוון, מזאת עם

אדם שאינו יכול  להקל לגבי בן אפשרנראה לי ש ,חסידות'
לפי עניות דעתי יהיה מותר  ו כן,לחבוש בעצמו את הכיפה. כמ

לו ללכת ד' אמות בגילוי ראש עד שימצא מישהו שיחבוש לו 
 את הכיפה. 

 חובת כיסוי הראש בברכות

איך צריך לעמוד  בשאלהמובא דיון  )י ע"א(במסכת שבת 
 :בתפילה

מי פוזמקי ומצלי, אמר רבא בר רב הונא ר

ון לקראת וגו'. רבא שדי גלימיה ופכר כה

ומצלי, אמר כעבדא קמיה מריה. אמר  הידי

כי איכא  רב אשי: חזינא ליה לרב כהנא
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לביש ומתכסי ומתעטף  -צערא בעלמא

,אמר:כעבדא קמיה מריה. כי איכא ליומצ

לביש ומתכסי ומתעטף ומצלי, –שלמא 

 .הכון לקראת אלוקיך ישראל :אמר

יורידו בני האדם שראוי היה שבשעת צער  מדברי הגמרא עולה
את כל הסממנים החיצוניים מעליהם, כדי שלא ייראו חשובים 
ויהיו כ"עבד לפני רבו". ברם בשעת שלום רצוי ללבוש 

שתפילתו  ל מנתמלבושים המכבדים ומחשיבים את האדם ע
 בחינת "הכון לקראת אלוקיך ישראל".בתהיה 

פוסק שאין להתפלל בראש  (תפלה פ"ה ה"ה הלכות)הרמב"ם 
לכל  ה היאכוונהרואים שמגולה. מדבריו שם )פ"א ה"ב( אנו 
מצביעים על הגמרא פרשניו  אדם למעט נשים, עבדים וקטנים.

לא  רא, ברם בגמבמסכת שבת שציטטנו לעיל כמקור לפסק זה
הרמב"ם להבנת ניתן להניח ש על כןסוי הראש. ימוזכר כ

 סוי הראש. ימשמעו גם בכ מתעטף ומצלי""
 : ( כותבד"ה ומ"ש רבינו ,סי' צא)או"ח  בית יוסףה

ז )ח"ז דף ורבינו ירוחם כתב בסוף נתיב ט

שאסור לברך בגילוי הראש ובמס'  קמח עד(

כתב: פוחח הנראים  ט"ו(ה סופרים פי"ד

כרעיו או בגדיו פרומים או מי שראשו מגולה 

וי"א בכרעיו ובגדיו  .פורס את "שמע"

רומים פורס אבל לא בראשו מגולה פ

 .אינו רשאי להוציא הזכרת השם מפיו)ש(

 נא)ברכות בהסוגיא  בהקשר של נאמרורבנו ירוחם דבריו של 
עשרה דברים שנאמרו על הכוס,  ע"א( המונה "עיטוף" בין

כאשר להבנתו החובה לכסות את הראש היא משום הברכה 
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 –ה על הבנה זו מקש ג"בסימן קפ הבית יוסףהנאמרת על הכוס. 
ברכות, אם כן מה הרבותא בכוס של כל האיסור נוהג בהרי 

תשובת הב"י היא  ?ברכה )שדווקא לגבי נאמרה חובת העיטוף(
ברכת המזון יש צורך בשני כיסויים על הראש )סודר על גבי שב

אחר  מיישב את קושיית הבית יוסף באופן 'עדני יו"טמ'ה .כובע(
עשרה דברים אלו ביחד, אבל  רק בכוס של ברכה מופיעים –

 כל הברכות.בי גהחובה לכסות את הראש קיימת לברור ש
 :ב( נאמר כךהי"ד "פי)סופרים  כתבמס

או מי  כרעיו, או בגדיו פרומים, ןפוחח הנראי

. ויש אומרים עשמעל שראשו מגולה פורס 

על  פורס פרומים בגדיונראין או בכרעיו 

אינו רשאי  בראשו מגולה  אבל שמע,

בין כך ובין כך וזכרה מפיו. ההוציא ל

ר מתרגם, אבל אינו קורא בתורה ואינו עוב

 .לפני התיבה ואינו נושא את כפיו

ניתן לראות מכאן שישנה מחלוקת בעניין האיסור להזכיר את 
'נחלת בפירושו  ר' יעקב בר' ברוך נוימבורגהשם בגילוי ראש. 

 למסכתות קטנות מסביר שם: יעקב'

זה נמי הטעם  – בתורה קוראאבל אינו 

שאין כבוד לציבור בראשו מגולה לקרות, או 

  לעבור לפני התיבה, או לישא כפיו.

מפני כבוד וא הבין שהאיסור ה 'נחלת יעקב'ש , אם כן,נראה
 הציבור.

בגילוי מתיר לברך  )סי' עב( המהרש"ל בתשובתולעומת זאת, 
שני מקורות התומכים בכך. האחד הוא ממדרש ראש, ומביא 

 בויקרא רבה )פר' כז, הציטוט בלשונו של המהרש"ל(:
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ר גמר ר' ברכיה מלך בשר ודם משא

פרוטגמא )מכתב( שלו למדינה, מה הם 

כל בני המדינה עומדים על רגליהם  ןעושים

ופורעים את ראשיהם וקוראים אותה באימה 

וביראה ברתת ובזיע. אבל הקב"ה ית' אומר 

לא ידי הרי ד הטגמולישראל קראו ק"ש פר

הטרחתי עליכם לקרות לא עומדים ולא 

 פרועי ראש וכו'.

לאופן שבו אומרים קריאת ממדרש זה משמע שאין חשיבות 
 .שמע מבחינה זו

הגו של ר' הונא בגמרא בקידושין המקור השני הוא תיאור מנ
חובה הכללית עניין השכבר הבאנו למעלה בדיון ב ,)לא ע"א(
ו ומסיק שמעשה רב המהרש"ל דן בסוגיא זהראש. לכסות את 

 .כיפת השמיםדת חסידות, ושזה שייך רק תחת יהונא היה ממ
  מסכם שם:הוא 

וכן מסתבר שמדת חסידות הוא בהזכרת 

אש כמו הולך ד' השם שלא יהא בגילוי הר

 .אמות באויר השמים

 סיכום

להזכיר את השם אנחנו רואים שרוב הפוסקים אסרו  ,סיכוםל
שכתב כי אין בזה אלא "ל בגילוי ראש, למעט המהרש ולברך

בסוף דבריו פוסק אף המהרש"ל כי יש לציין ש) מידת חסידות
רוב העם "תופסים בה קלות ולפריצות משום ש ,להחמיר ראוי

 כאילו עובר על דת יהודית"(. 
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חבוש כיסוי ראש, יסמוך לאפשר לאדם מוגבל  במקום שאי
לוי ראש )כפי שמובא יהשם בג להזכיר אתעל הדעה שמותר 

 מסכת סופרים(.ב





 

 

דיני קטטר
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דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו מספר א. 
 קטטר ל ידיפעמים ע

  :(ד ,זהשו"ע פסק )או"ח 

אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטפה 

אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב 

ה ההיא היה קשה לו, וחייב מלהוציא הטפ

 . להודות

מכאן  דרך הוצאתם.על הטלת המים בלבד ולא על השו"ע מדבר 
ל אדם המטיל מימיו מספר פעמים ביום עש ,נוכל להסיק להלכה

)הר  זצ"להגרצ"פ פרנק  ך כתבצריך לברך אשר יצר. כ י קטטריד
 ח"זצ"ל )ציץ אליעזר ח לדנברגו א"(, הגרסי' ו ,צבי או"ח ח"א

 (.א ,ר שליט"א )נשמת אברהם או"ח זסופ"א (, הגרבכ ,א

דם המטיל מימיו תמיד דין ברכת אשר יצר באב. 
 קטטר ל ידיע

הלק"ט  ל פיע (כג שם, ציץ אליעזרהגר"א ולדנברג זצ"ל פסק )
י קטטר צריך לברך אשר יצר בכל ל ידע שהמטיל מימיו תמיד

לעומת זאת, ע"ש.  מי הרגליים,כיוון שחפץ בהוצאת  ,פעם
( כתב שיברך פעם שםסופר שליט"א )נשמת אברהם  ר"אהג

ראה יכוון לשאר היום. נו ,ר ברכות השחרקר על סדואחת בכל ב
על פי  א( ,)או"ח ד שפסק ,הרמ"אדברי שפסק זה מבוסס על 

"וי"א גם  האבודרהם בנוגע לברכה שאחרי נטילת ידיים בבוקר:
 אשר יצר, ואפילו לא עשה צרכיו, וכן נהגו".
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דין תפילה ושאר דברים שבקדושה באדם ג. 
 קטטר ל ידיהמטיל מימיו תמיד ע

 ,שו"ת הרמ"א )סי' צח( יפל ע ,(ב ,)ח"ח א ציץ אליעזר''בנפסק 
תפילה ושאר דברים מותר ב קטטר ל ידיתמיד עשהמטיל מימיו 

ים, שלא יהיה מתפלל יהרגלאת מי בלבד שיכסה ו – שבקדושה
א סופר שליט"א "הגר ך כתב גםע"ש. כ ,םיהרגלי מיכנגד 

 .(עו  שם,)נשמת אברהם 



 

 

תפילה  ,אמירת קריאת שמע
הנחת תפילין בגוף לא נקיו
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  שאלהה
איני מצליח לעשות את צרכיי לפני התפילה, מסיבות שונות. 

ולהתפלל  מעשריאת מותר לי להניח תפילין או לומר קהאם 
 בגוף לא נקי?  

  תשובה

  תייחסת למקרה הנדון:( מע"א הגמרא בברכות )כג

תנו רבנן: הנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם 

ה. אמר רב זביד תפלתו תועב -התפלל 

ואיתימא רב יהודה: לא שנו אלא שאינו יכול 

ם יכול לשהות בעצמו לשהות בעצמו, אבל א

 . תפלתו תפלה -

כאשר יכולים להתאפק בדיעבד יהיה מותר ש ,מגמרא זו רואים
  :א( פוסק כך ,ח צב"ע )או"להתפלל. השו

היה צריך לנקביו, אל יתפלל, ואם התפלל 

ר ולהתפלל; וה"מ תפלתו תועבה וצריך לחזו

שאינו יכול לעמוד עצמו שיעור הילוך פרסה, 

אבל אם יכול להעמיד עצמו שיעור פרסה 

יתפלל עד  יצא בדיעבד, אבל לכתחלה לא

 שיבדוק עצמו תחלה יפה.

עוסקים  והשו"ע בעקבותיה, ,גמראשה , צריך לזכורעם זאת
לעומת זאת, במקרה  .אדם בריא )כלומר, אדם ששולט בצרכיו(ב
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באדם שאינו מצליח לעשות את צרכיו, לכן אדם זה  מדובר ושלנ
 לפיכך יש לדון במקרה הנ"ל במסגרת יחס ההלכה לאנוס.אנוס. 

 אנוס בדבר של קדושה

וסק בעניין תפילה בגוף ופ ,בסוגייתנו דןא )סי' צח( "ת הרמ"שו
  :לא נקי כך

אמנם כי דייקינן אדרבא מתשובה זו נראה 

ש לא קאמר דיכול להתפלל, דהרי הרא"

אלא דמוטב שיעבור זמן תפלה אבל לא 

אמר דיש איסור בדבר, אלא מוטב לו 

להמתין מאחר שיש לו תקנה לחזור 

ולהתפלל שתים. אמנם מי שרגיל הוא בכך 

ואי לא יתפלל יפטר מן התפלה לעולם 

בודאי מותר לו להתפלל בלא גוף נקי, דלא 

ורייתא או אתא איסור דרבנן ודחי לחיוב דא

 . שהיא מצוה דרבים לתפלה

אומר שהאיסור להתפלל בגוף לא נקי הוא מדרבנן, על א "הרמ
כן יש להתיר הנחת תפילין וקריאת שמע )שהן מדאורייתא( 

יש לשים לב  ולםא ותפילה )שהיא מצוות רבים( בגוף לא נקי.
במצב  ואילוקטטר(,  מצב קבוע )כגוןמתייחס לא "הרמלכך ש

שיהיה בגוף נקי ואחר יעשה את מתין לה שאינו קבוע לדעתו יש
ומר כלל נוסף שראינו בברכות א א"בקדושה. הרמש יםהדבר
וכן כל דבר  ,אם יכול להתאפק מותר להתפלל – )שם(

גן המוכן ב(.  ,ח א")ח 'ציץ אליעזרגם ה' ך כתבכשבקדושה. 
 וזובגוף לא נקי,  ת הכנסתב( מתיר להיכנס לבי ,)עח ברהםא

  :לשונו
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י צ"ח מי שיש לו חולי כתב רמ"א בתשו' ס

לא ם כןשמטפטף תמיד מי רגלים לאונסו וא

יוכל להתפלל לעולם יש להתיר לעשות לו 

בגד סביב איברו והבגדים העליונים יהיו 

ויתפלל ובשע'  ית הכנסתנקיים ויכנס לב

הטפת מי רגלים יפסיק ואח"כ יתפלל ודוקא 

שמתחיל  השלא הוצרך לטפטף בשע

ך תפלתו להתפלל ואע"פ שיודע שבתו

יצטרך לטפטף וכו' ע"ש שהאריך בטעמו 

סי' ע"ו ס"ה  יין מה שכתוב פ' וע מןבסייין וע

 . א"שוס"ו בשם הר

ת נראה לי שגם במקרה שלנו יהיה מותר להיכנס לבי י זה,לפ
 בגוף לא נקי.  הכנסת

  סיכום

לעשות כל דבר  ,לאדם שאינו מצליח לעשות את צרכיומותר 
שבקדושה.





 

 

 ילה וברכות, תפקריאת שמע
של אדם אילם 
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 השאלה 
כיצד אדם אילם יכול לצאת ידי חובה בקריאת שמע, תפילה 

 וברכות?

 תשובה

 א. הקדמה

  נאמר: (ברכות פ"ג מ"דמשנה )ב

ואינו מברך לא  בעל קרי מהרהר בלבו

ועל המזון מברך  ,לפניה ולא לאחריה

לאחריו ואינו מברך לפניו. רבי יהודה אומר: 

 חריהם. מברך לפניהם ולא

ריאת ק ובתחדי יוצא י ריקל שבעמסביר )ברכות כ ע"ב( רש"י 
לעומת  ;היא מדאורייתא משום שקריאת שמע בהרהור מעש

לא ניתן  ,מדרבנן שהן ריאת שמע,בברכות שלפני ואחרי ק ,זאת
 לצאת ידי חובה בהרהור.

הרהור כדבור "האם  ,רבינא ורב חסדאגמרא )שם( נחלקו ב
רוב הראשונים פסקו . או לאבור( )=הרהור הנו כד "דמי

ת או ברכו מעשריאת מי שהרהר קשהרהור לאו כדבור דמי, ו
 בליבו לא יצא ידי חובה.

 הרמב"ם פוסק )הל' ברכות פ"א ה"ז(: 

כל הברכות כולן צריך שישמיע לאזנו מה 

ין ב ,ואם לא השמיע לאזנו יצא .שהוא אומר

 . שהוציא בשפתיו בין שבירך בלבו
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בור דמי יהרהור כד רמב"םשלדעת ה ,שתמעדברים אלו ממ
 .הסמ"ג )עשין סי' כז(כך פסק גם  .בברכות

 קריאת שמעב. 

שמי שלא השמיע  ,פסק כרוב הראשונים ב, ג()או"ח ס שו"עה
מוסיף וכותב אולם הוא ובלבד שיוציא בשפתיו.  לאזנו יצא
 שמי שהיה אנוס וקרא בלבו יצא.( )שם, סע' ד
, וכן דעת הרב של במשנ"ב על אתרעי' למאחרונים )חלק מן ה
נת ו( סוברים שכוב'יביע אומר' או"ח ח"ד סי' ג עובדיה יוסף

 בל שכרהשו"ע היא כשיטת תלמידי רבינו יונה, שמהרהר ומק
ויב לקרוא שנית קריאת ואף מח ,אך לא יוצא ידי חובה ממש

האם יברך שנית, יש בזה דעות  ,)לגבי ברכות לכוכשילשמע 
  .חלוקות(
מכריע שאילם חייב ( שיטה זו, ה'שאגת אריה' )סי' ו ךעל סמ

עי' במאמר בעניין עלייה  – שומע כעונה מדין)לשמוע מאחר 
  .(בספר זה לתורה של כבד פה

( מבינים שם הט"זגם וכנראה  ,אחרונים אחרים )ברכי יוסף
שו"ע בדיעבד יוצא ידי חובה בהרהור, ואינו צריך דעת השל

א(  ,)סב 'משבצות זהב'מגדים ב הפריגם כך לחזור ולברך. 
א מדרבנן יש חובה להוציובור יתא הרהור כדימסביר שמדאורי

אף מביאור  אונס העמידו על דין תורה.במקרה של ו – בפה
 הוא בעקבות שיטת השו"ע שפסקמסביר שם, ההגר"א 

עולה שניתן לצאת ידי חובה  ,הירושלמי על פיהאורחות חיים 
  .גם כשלא השמיע לאזנו

 ברכות. ג

כפי שצוין לעיל, לשיטת הרמב"ם והסמ"ג הרהור כדיבור דמי 
 בברכות.
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שיצא אם פוסק ב(  ,קפהאו"ח השו"ע ) ,ברכת המזוןלגבי 
יוצא  ,רך אנוסאם המבשפוסק שם  מגן אברהםהוציא בשפתיו. ה

ברכי יוסף וכבר הזכרנו לעיל את שיטת ה .כמו בעל קריבהרהור 
 בקריאת שמעחובה בהרהור  וס יוצא ידיהאנשלפיה  ,(ד ,בס)

 ברכות.והוא דין ל
ר כדי והרהברך בל יכולאדם כותב ש)או"ח סי' סב( הט"ז 

יכול להתנקות. לפי זה  אינואם מתעורר בלילה ו ,לשתות מים
לגבי ברור שיכול לצאת ידי חובה בהרהור במקרה שאנוס. 

ברכות  בין ברכות שבגופו )כגון( מחלק יז ,)אביו"ד  הט"זאילם, 
בין ל ,בהרהור בהן ניתן לצאת ידי חובהש ,אכילה ושתיה( על

בהן לא ניתן ון שחיטה, תרומות( שבגופו )כג ןברכות שאינ
 )סוף סי' סב( פוסק 'נשמת אברהם'ה בהרהור. לצאת ידי חובה

או להשיג מים  אונס, כגון חולה שאינו יכול לקוםבמקרה של ש
 לסמוך על הט"ז. ניתן לנטילה, 

 . תפילהד

ברכות בה, אם נלך לשיטת הפוסקים האומרים שהמהרהר לכאור
השו"ע אולם שגם בתפילה המהרהר יצא.  נוכל להסיק ,יצא
פוסקים ס"ק ב( שם, ) ברהםאגן ובעקבותיו המ ,ב( ,קא או"ח)

ועי' שאם הרהר בתפילה לא יצא, משום שהרהור לאו כדיבור. 
 ברהםאגן מקשה על המש)אשל אברהם ס"ק ב(  דיםמגרי פב

 .בוריהרהור כדש בהם משמעומות אחרים שממק
 על המשנה בברכות )טו יהושע' ינפ'הלסיום, נביא את דבריו של 

 א(: ע"

ונראה לענ"ד ליישב דשפיר מצינן למימר 

אפילו בהרהור  וא הדיןדלת"ק דקאמר יצא ה

בעלמא והא דלא קתני בהרהור היינו משום 

דאיכא למימר איפכא דבהרהור פשיטא 
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אפשר להרהר כי אם בכוונה  דיצא כיון דאי

ום גמורה שמכוון בלבו מה שרוצה לומר מש

יוצא דאחר כוונת הלב הן הן הדברים  הכי

בקורא ולא השמיע לאזנו  ה שאין כןמ

דשפיר מצי איירי שאינו מכוון בלב סד"א 

 . אין כאן לא שמיעה ולא כוונהדלא יצא ש

בור שלא ייש סברה להעדיף הרהור על ד ,דברים אלולפי 
בבסיס שיטת  נראה שקו מחשבה זה הוא העומד .השמיע לאוזנו

 הרהור. לבין בור ללא שמיעת אוזן יהרמב"ם שאינו מחלק בין ד
 לגבי ליט"אמאיר נהוראי שהרב אוסיף כאן את מה ששמעתי מ

הוא אנוס גמור ולכן ייתכן שפוסקים ש מלידהאילם מי שהוא 
שאדם יוכל  ,שיגם שיקול אנובכך נוספים יתירו לו להרהר. יש 

 לקיים את המצווה בעצמו ולא יזדקק לאחר.

 סיכום הלכה למעשהה. 

מספר אפשרויות  קיימותלמעשה לאור מה שראינו, מסתבר ש
 לגבי האופן שבו אילם יכול לקרוא קריאת שמע:

 ישמע מאחר, כפסיקת השאגת אריה. א.

יהרהר בלבו, כשיטת האומרים הרהור כדבור דמי במקרה  ב.
 של אונס.

 ובהחדי י שיכול להוציא בשפתיו גם ללא קול, יוצא בזה ימ ג.
 .ל הדעותלכ

רוב הפוסקים רק פסוק דעת ל :הערה לגבי כבד פהנוסיף כאן 
כן מי שמסוגל  תא, ואםיהוא דאורי מעשריאת ראשון של ק

יו פסוק ראשון ולהרהר יכול לקרוא בפ ,לקרוא רק מעט בפיו
 בפרשיות.

בין  לחלק בעקבות הט"ז "דנלע ראהלהלכה נבאשר לברכות, 
בהן ניתן ש ,ברכות על אכילה ושתיה( ברכות שבגופו )כגון
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בגופו )כגון  ןברכות שאינבין ל ,בהרהור לצאת ידי חובה
 בהן לא ניתן לצאת בהרהור.שחיטה, תרומות( ש

יהושע' ניתן לצאת ידי י פנ'לפי הכפי שראינו, בנוסף לכך, 
בתפילה וגם בברכות.חובה בהרהור גם בקריאת שמע, גם 





 

 

קרו אנשים עם ימניין שע
פיגור קל או אוטיזם קל
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 שאלהה
קרו מבוסס על אנשים עם פיגור ימניין שעניתן לקיים האם  א.

 קל או אוטיזם קל?  
 צ?   "האם מותר לאדם עם פיגור קל או אוטיזם קל להיות ש ב.

  תשובה

ת שעל מנ ,ב( לומדת מדרשת הפסוקיםע" הגמרא במגילה )כג
  לקיים מניין יש צורך בעשרה אנשים:

מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן: דאמר קרא ונקדשתי בתוך בני 

כל דבר שבקדושה לא יהא פחות  -ישראל 

דתני רבי חייא:  -מעשרה. מאי משמע? 

אתיא תוך תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך 

בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך 

תיא עדה עדה, דכתיב התם עד העדה, וא

 -זאת, מה להלן עשרה מתי לעדה הרעה ה

מגמרא זו, לומדים שכל    . אף כאן עשרה

 דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.  

על מנת להבין את מעמדם של אנשים עם פיגור קל בהקשר הזה, 
  יש לדון בשאלה האם הם נכללים בהגדרת שוטה.

 כך: ה( מגדיר שוטה ,ד א"יוע )"השו

דהיינו שהוא יוצא יחידי בלילה, או מקרע 

ת הקברות, או מאבד מה כסותו, או לן בבי

 . שנותנים לו
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 י( פוסק: "ט ה"ם בהלכות עדות )פ"הרמב

הפתאים ביותר שאין מכירין דברים 

שסותרין זה את זה ולא יבינו עניני הדבר 

כדרך שמבינין שאר עם הארץ, וכן 

געים המבוהלים והנחפזים בדעתם והמשת

ביותר הרי אלו בכלל השוטים, ודבר זה לפי 

הדיין שאי אפשר לכוין הדעת  )מה( שיראה

 .  בכתב

  :שני סוגי אנשיםהתייחסות ל בדברי הרמב"ם ניתן לראות
שאין מכירין דברים שסותרין זה את זה ולא יבינו  -פתאים  א.

 עניני הדבר כדרך שמבינין שאר עם הארץ.  
 הנחפזים בדעתם והמשתגעים ביותר.  המבוהלים ו -שוטים  ב.

מבחינת המושגים האלו של הרמב"ם, נראה שבעלי פיגור קל 
 רק בשכל ולא במעשה שלהם היאלקות שכן ה, הם בגדר פתאים

שוטה שלקותו היא במעשה. אולם יש לשאול, מה לעומת  –
 דרגת הדעת של פתאים אלו? 

 :סי' לד( )מנחת שלמה ח"אל פוסק "זצוירבך א ז"שרגה

מ"מ נראה כיון שעיקר הטעם דחרש ושוטה 

פטורין ממצוות הוא רק מפני שאין להם 

וכמו"ש רש"י במס' ,דעת והרי הם כאנוסים 

שבועות דף מ"ב ע"א אהא דאין נשבעין על 

טענת חרש שוטה וקטן משום דכתיב וכי יתן 

והוא הדין חרש ושוטה מפני  .איש ולא קטן

 ,'שהחרש והשוטה כקטנים הם בלא דעת'

ואילו בנוגע לקטן ממש מבואר בחת"ס 

חיו"ד סי' שי"ז דכיון שהרמב"ם עצמו פסק 
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ניתנו השיעורים אלא  שלא'שם בפ"ט ה"ט 

לכן צריכים  ,ולא לבני נח 'לישראל בלבד

לומר דדוקא בישראל יש שיעור של י"ג שנה 

בבן  מה שאין כן ,ושתי שערות לענין גדלות

אוי נח רק בודקין אותו ואם שכלו שלם כר

דינו כגדול כי לא שייך בו שום פטור אחר 

חוץ מזה שאין לו דעת. וכיון שכן מסתבר 

לכאורה דה"ה נמי בחרש הואיל ומה שפטור 

ממצוות הוא רק מפני שהוא שוטה וחשיב 

אבל כל שבודקין  .כאנוס דרחמנא פטרי

אותו ורואין שיש לו דעת ושכלו שלם 

מסתבר דשפיר חייב במצוות וגם נהרג 

שהרי טעמא דפטור הוא לא מפני  עליהם

 . ני שאין לו דעתשהוא בעל מום כי אם מפ

כל מצווה לגבי אנו רואים שאין צורך לבדוק מדברי הגרש"ז 
תנאי מספיק  וזה אלא אם יש דעת ,אם האדם מחויב בה או לאה

 לחייב בכל המצוות. 
והשוטה  חירשנראה שה ,ז"נו של הגרשואם נדייק בלש ,אמנם

הם אנוסים מפני שאין להם דעת. ש אלאהמצוות חייבים בכל 
  :התשובה ךבהמשדוגמה לכך ניתן לראות בפסיקה המופיעה 

אבל יכול  ובענין חרש בר דעת שאינו שומע

לדבר בשפת עלגים שמלמדים אותם לדבר 

בתנועות שפתים, נשאלתי לפני כמה שנים 

אך  י חכם אחד בנידון כזה, בצעיר חרשע"

ור, וגם יש לו חריף בשכלו ופיקח גמ

חברותא בלימוד, והשבתי שדינו כפקח, וגם 

מחותני הגאון ר' יוסף שלו' אלישיב שליט"א 



 נגישות למקום  78

 

נשאל על כך והסכמנו אז לדבר אחד שדינו 

כפקח, ורק לענין לעלות לתורה חושבני 

ל לברך כראוי מסתבר שאין דכיון שאינו יכו

 . להעלותו

יכול  סובר שיש לבדוק אם האדם ז"יוצא מכאן שגם הגרש
 לקיים מצווה מסוימת או לא. 

רף למניין. ן הדרישות שיש לעמוד בהן כדי להצטכעת נראה מה
 -רכין "קטן היודע למי מב :( רב נחמן אומרע"א בברכות )מח

מוסיף ומדייק בהגדרה זו א( ע" לה)ברכות ף "מזמנין עליו". הרי
  :ואומר כך

אמר רב נחמן קטן שיודע למי מברכין 

כן הלכתא ואמרי רבואתא והוא מזמנין עליו ו

שנכנס בשנת שלש עשרה שנה ואע"ג דלא 

פרח אבל קטן שלא הגיע לשלש עשרה שנה 

אע"ג דפרח אין מזמנין עליו ואנן לא סבירא 

לן הכי דכיון דקרי ליה קטן אפי' בן עשר ובן 

 . הוא יודע למי מברכין מזמנין עליותשע כש

  מן בגמרא להלכה:מביא את דברי ר' נחי(  ,קצט ח"ע )או"השו

קטן שהגיע לעונת הפעוטות ויודע למי 

עליו ומצטרף בין לשלשה מברכין, מזמנין 

  בין לעשרה

  :ף"מדייק כרי)שם( א "הרמלעומת זאת 

וי"א דאין מצטרפין אותו כלל עד שיהא בן 

שלש עשרה שנה דאז מחזקינן ליה כגדול 
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שהביא ב' שערות )הרא"ש והמרדכי פ' ג' 

  כן נוהגין ואין לשנותכלו וטור( ושא

שלגבי ה הוא כשוטה וקטן( מוסיף "ד ,)סי' נה אור הלכההב
 לפיוהעיקרון ש קום,מכל ניתן לצרף קטן בשעת הדחק. מ תפילה

ש )סי' "כך עולה מדברי הריב .מצרפים אדם למניין ולזימון זהה
צריך שיהא בן  ,"אפילו לדברי המתירין בתפלה :כותבה ,תנא(

באור הכותב וכך  ,ולמי מתפללין" רכיןדעת ויודע למי מב
 .  הלכה, עיי"ש
 (: מנחת שלמה, שםל פוסק )"זצ וירבךא גרש"זה לענייננו,

נראה דכל שהוא מבין ויש לו דעת כמו 

פעוטות ויודע שהקב"ה נתן לנו תורה ואנחנו 

מקיימים מצוותיו דשפיר חשיב כבר דעת 

ל י"ג שנה הרי לענין קיום מצוות, ובהגיעו לגי

  א חשיב כגדול. הו

אדם אינו מבין את סיבת אם דרגת הפיגור היא כזאת שהש מכאן,
לעומת זאת, הוא פטור מעשיית המצווה. הרי שקיום המצווה, 

ה, הרי שהוא חייב במצוות ויכול ואם הוא כן מבין שמקיים מצו
 אף להצטרף למניין.

אנשים שמבינים למי מתפללים הם בני מצווה, ועל למסקנה, 
 הדרכה בעת המניין )בתנאי שיש ן לבדכולים לקיים מניייכן הם 
שלא מצינו אף תנאי  כיווןומ .(להבטיח את תקינות המניין כדי

נוסף מבחינת רמת ההבנה הנדרשת משליח הציבור, הרי שאדם 
 כזה יכול גם להיות שליח ציבור.





 

 

 ה לתורה יעלי
פה' כבדדם 'של א
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  שאלהה
ובמקום  לתורה במקום מגוריי ותר לי לעלותאני כבד פה, האם מ
 בו אני מתארח?  

  הסבר הבעיה

 בעיות: מתייחסת לשני סוגים שלהשאלה 
העולה לתורה חייב  על פי פסק השו"ע )או"ח קמא, ב(, א.

איני יכול לבטא את אני  ואילו – קוראהעם בעל  לקרוא יחד
 קורא.הבעל קצב של המילים ב

 ייחודב ;ין את דיבוריכבד פה, אין כל אדם מבאני ש כיווןמ ב.
לא להבין אותי כלל, שעלול  הציבור אינני מוכרבו במקום ש
אין באפשרות הציבור לענות על ברכותיי כאשר אני  לפיכך

 עולה לתורה.

 תשובה

 הקדמה

כי אין חיוב  עלינו להדגיש ,ה לתורהיעליהעניין ב לעסוקבבואנו 
נו א מכל מקום, .לעלות לתורה לא מדאורייתא ולא מדרבנן
 נעסוק באדם שחפצה נפשו לעלות לתורה.

 בפיו לקרואחיוב העולה א. 

 כתוב:  , ב("ח קמאוא)בשו"ע 

...ומ"מ צריך הוא לקרות עם הש"ץ שלא 

ך לקרות תהא ברכתו לבטלה אלא שצרי

 .בנחת שלא ישמיע לאוזניו
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בעל יו עם "ע רואים שהעולה חייב לקרוא בפומדבריו של הש
, שהנעת תעוררת בעיה לגבי כבד פהלכה זו מבעקבות ה .קוראה

שפתיו איטית יותר מבעל הקורא ולכן אינו יכול לבטא את 
 המילים יחד עם בעל הקורא.

עלינו לזכור כי  ,בפיו לקרואבבואנו לדון בחיוב העולה 
 משתמע, כפי שלתורה הוא הקוראבתחילה היו נוהגים שהעולה 

העולה  "לא יקראו שניים אלא :ב( ,קמא או"ח) מדבר השו"ע
 :אולם, כדברי הב"י )או"ח קמא, ב( קורא וש"ץ שותק".

בעלי  "."התקינו שיקרא שליח ציבור שהוא בקיא בקריאה
התוספות )בבא בתרא טו ע"א, ד"ה שמונה( מסבירים שהטעם 

שאינם בקיאים בקריאת  אלהלא לבייש את שהוא בכדי לתקנה 
שאין באפשרותו לבטא  ,אדם כבד פהאם כן, ייתכן ש התורה.
לעלות לתורה מפני שעדיין נשאר  לא יוכל ,הקריאה ותמילאת 

 זכר לתקנה זו.

שומע כעונה"! " נוכל למצוא פיתרון לבעיה זו באמצעות דין
 (: מגילה )פ"ד ה"א, עד ע"גבירושלמי נעיין בדברי ה

ב בבית שומעשה ברבי מאיר שקרייה מי

 ליהשל טיבעין ונתנה לאחר ובירך עהכנסת 

למרות  ,רך עליהימגילה ואדם אחר באת ה קרארבי מאיר  אם כן,
 שמע את קריאתו של ר' מאיר. רק אלאבעצמו שלא קרא 
ביחס לקריאת  מד ממקרה זה "שהשומע כקוראו"והירושלמי ל

מצטט את סוגיית הירושלמי ג(  ,אקמ או"חט"ז )ה .המגילה
ה ומוסיף שאין לחלק בכלל זה בין קריאת המגילה לקריא

ל לקרוא בעסומא אסור אף שלשבעקבות זאת הוא פוסק  .בתורה
 שהרי - לות לתורה כאשר יש אתו שליח צבורלע ומותר ל, הפ
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מוסיף שאפילו סומא עם  הט"ז! "שומע כעונהבקריאת התורה "
 הארץ רשאי לעלות לתורה.

 :יב( ,קלט או"חבמשנה ברורה ) כך נפסק

הגין דעכשיו קורא סומא וטעמו דכיון שאנו נו

הש"ץ קורא, והוא קורא מתוך הכתב שוב ש

 דשומע כעונה.  ,לא קפדינן על העולה

 : (קלט, גאו"ח )וכן כתב ערוך השולחן 

עם  אבל כבר כתבו גדולי עולם דאפילו

גם אחר הארץ גמור שאינו יכול לקרות 

הש"ץ מ"מ עולה לתורה דשומע כעונה ויכול 

בספרו הגדול  בעצמו לברך. וגם רבינו הב"י

שם כתב ע"פ זוהר ויקהל דבזה שומע 

א המנהג הפשוט ברוב וכן הו ,כעונה ע"ש

 .תפוצות ישראל

שחוסר היכולת לקרוא יחד  על סמך המקורות הללו, נוכל להסיק
 .לעלות לתורהמאדם  עם בעל הקורא אינו מונע

 ברכות התורהב. 

והחותם : "הפותח א(מ" פ"דנאמר במשנה במסכת מגילה )
העולה הראשון מברך  כלומר – ה ולאחריה"בתורה מברך לפני

 לפני הקריאה והעולה האחרון מברך אחרי הקריאה. 
מבואר בערוך  בברכת התורהכל העולים חיוב להטעם 
  )או"ח קלט, יא( באופן הבא: השולחן

וחכמי הגמ' תיקנו שכל האחד מהעולים 

יברך לפניה ולאחריה, גזירה משום 
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ן הנכנסים באמצע הקריאה יאמרו שאי

תורה לפניה, ומשום היוצאים שלא בברכה 

יאמרו אין ברכה לאחריה מפני שראו כמה 

(. ויראה לי ע"בעולים שלא ברכו )מגילה כא 

שלא הוצרכנו לטעם זה אלא בזמן שהעולה 

קורא בעצמו אבל כפי המנהג אצלנו שהש"ץ 

כו דאל"כ קורא בהכרח שכל העולים יבר

 .במה ניכר שעולים לתורה

החיוב על כל אחד מן העולים שולחן עולה שערוך ה מדברי
 :לברך הוא משתי סיבות

שיש ברכה  לבית הכנסתציבור המאחרים בכדי ליידע את  א.
 את התורה.יקרלפני ואחרי 

 עולה לתורה. האדם שיהיה ניכר שבכדי  ב.

 כיצד העולה מברך? 

 ו(:  ,"ח קלטואלשון השו"ע )

והאומרם  ,אומר ברכו והברכות בקול רם

ומרים שצריך לחזור ויש א .טועה בלחש

 . ולברך בקול רם

 הגהת הרמ"א להלכה זו: 

כדי שישמעו העם ויענו 'ברוך ה' המבורך 

לעולם ועד' ואם לא שמעו הציבור את 

אע"פ ששמעו החזן עונה לא יענו  ,המברך

 . עמו, אלא עונין אמן על דברי החזן
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רכות כי הציבור צריך לשמוע את הב ,מדבריו של הרמ"א מובן
 ולענות עליהן.

 דין עניית אמן

בעניין עניית אמן במקרה שלא הרמ"א  את המקור לדברי
אנו ו, לברכה ז שומעים את המברך עצמו אלא את מי שעונה

(: "ת"ר אין עונין לא ע"א בברכות )מז ראמוצאים בדברי הגמ
 אמן חטופה ולא אמן קטופה ולא אמן יתומה".

". רש"י מסביר במקום: לשאלתנו חשובה הגדרת "אמן יתומה
רק כאשר האדם לא שמע את הברכה אלא אמן הכוונה לעניית 

 שהציבור עונים, ולא ידע על איזו ברכה ענה הציבור אמן. שמע
מע את הברכה מפי המברך ובו הציבור לא ששלמקרה  מהדוג

)נא  אפשר לראות בתיאור הגמרא בסוכה ,אמן ונהולמרות זאת ע
 ,באלכסנדריה של מצריםשכנסת ה ביתע"ב( את סדר התפילה ב

של בית העצום עקב גודלו  ותלא כל הציבור שמע את הברכ םש
על פי הגמרא, הפיתרון הנהוג בבית כנסת זה היה מתן  .הכנסת

 : סימן לעניית אמן באמצעות הנפת סודר

 הכנסת וחזן ,...ובימה של עץ באמצעיתה

וכיון שהגיע  .עומד עליה והסודרין בידו

מניף בסודר וכל העם עונין הלה לענות אמן 

 אמן...

האיסור לענות אמן יתומה את  לכאורה סותר תיאור זה
 .הגמרא בברכותשבסוגיית 

רש"י מעמיד את המקרה של אלכסנדריה בהתייחסו לבעיה זו, 
באלכסנדריה ידעו אלו ברכות מברך שכן לדבריו  ,כמקרה מיוחד

 יתומה.אמן ל נו נחשבאי מענה כזהו – הש"ץ ועליהן ענו
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התייחסו  (וכיווןד"ה נב ע"א, )בסוכה גם בעלי התוספות 
בעיה זו, ולדעתם השימוש בפיתרון של הנפת סודר נעשה רק ל

הציבור ידי את הש"ץ אינו מוציא בהן ברכות שבמקרים של 
של  הסברומוסיפים את  , הםכןכמו כגון קריאת התורה.  ם,חובת

י נימוקים אלו שנ ידעו באיזו ברכה מדובר.הציבור רש"י ש
רבנו יונה על  בעניין עניית אמן באלכסנדריה מובאים גם בדברי

 (.אע" הרי"ף )ברכות לה
מותר בעלי התוספות ורבנו יונה למדים אנו ש ,מדברי רש"י 

 שמעהאדם לא כאשר לא אף ברכת התורה לענות אמן לאחר 
 משתי סיבות: וזאת ,אותה
 .ובהחדי ר יאת הציבוברכת התורה אינה באה להוציא  א.
שקוראים  הכל הציבור רוא ,ברכת התורהבמקרה של  ב.

בתורה )שהרי ספר התורה מונח לפניהם( וידוע לכולם 
אה. מכאן שכל הציבור הקרי ברכה לפני ולאחר ישנהש

הנפת כאשר בעקבות  המברך, ברכה מתכוון ויודעים לאיז
הם גם יודעים מתי הברכה  סימן אחרכל או  ית אמןיענ ,סודר
 .סתיימתמ

 בקול רם 'ברכו'דין אמירת 

אמר יהנימוקים שהבאנו רואים שברכת התורה יכולה להמ
 : בשו"ע נפסק ,, שכן, כפי שכבר ראינוקשהאולם הדבר  .בלחש

ברכות בקול רם והאומרם אומר ברכו וה

ומרים שצריך לחזור ויש א, בלחש טועה

 .ולברך בקול רם

 : שם רי הרמ"אעל מנת ליישב קושיה זו נצטרך לדייק מדב

ברוך ה' המבורך 'כדי שישמעו העם ויענו 

ואם לא שמעו הציבור את  ',לעולם ועד
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יענו לא  ,אע"פ ששמעו החזן עונה ,המברך

 .אלא עונין אמן על דברי החזן

 'ברכוהציבור ל'ית ירואים חילוק בין דין ענאנו דברי הרמ"א ב
 ציבורשהכתב הרמ"א  'ברכול' היית אמן. על ענידין עניבין ל

עניית ל אילו באשרו ,הברכה מפיו של המברךאת לשמוע  חייב
את החזן, ולא חייבים לשמוע  בכך ששומעים את מענהאמן די 

ית אמן ילגבי ענרשנו לעיל יכמו שפ)הברכה מפי המברך 
אם כן, על פי על הטור. בעניין זה מתבסס  ואנראה שה ;יתומה(
ברכו את ה' " מוסבים על אמירת"ע והש דברירמ"א ה הגהת

עשרה המחייב מענה של  א כידוע דבר שבקדושהישה, המבורך"
אין אומרים קדיש ו" "ו(:י ה"פ) במסכת סופרים כפי שכתוב –

 .וברכו פחות מעשרה..."
כתב במפורש  והברכות( ד"ה ,"ח קלטו)אהביאור הלכה אכן, 

 ',ברכו' אמירתשהשו"ע התכוון באומרו "מברך בקול רם" רק ל
 .בתמעכ אינהעצמה שנאמרה בלחש  מפני שהברכה

חייבים לשמוע את אמירת 'ברכו' ש ,מכאן עולה המסקנה
 עשרה אנשים.  

 דבריםי נש םוהברכה ה 'ברכו'האם  :ך לשאול ולדוןעתה צרי
יה יעלהבתקנת שאו  ,ואפשר לנתקן אחת מהשנייה יםנפרד

אפשר לנתקן אחת  ואינתקנו יחד לתורה שתי הברכות הללו 
 מהשנייה? 

כאשר עולים  'ברכו'לשם מה צריך לומר  בררל יש ,אשית כלר
 לתורה. קיימת מחלוקת בעניין זה.  

 ן )סי' עג( אומר:"הראב

שאלני אחי ר' חזקיה הקורא בתורה למה 

אומר לציבור ברכו את ה' המבורך, יברך 

והשבתי לו לפי שעזרא  ?ברכת התורה ודיו



 נגישות למקום  90

 

תיקן לישראל שיהו קורין בתורה בב' וה' 

והקורא בתורה מוציא את הציבור  ,תובשב

ידי חובתן מקריאה, לפיכך הרי הוא אומר 

לציבור אתם צריכין לברך ולקרות כמוני 

תי ותברכו עמי והם תסכימו לקריאתי ולברכ

 . עונין ומברכין

ח תקנת עזרא. כלומר, ומכ היא אמירת 'ברכו'ן אומר, ש"הראב
לה נחשב העוש הרי ועזרא תיקן לישראל קריאת התורה היות
מגן 'קריאת התורה. ה ובתחדי ץ ומוציא את הציבור י"לש

 אומר שאפשרות זו סבירה. 'גיבורים
 א סי' תקעב( אומר: "ז ח"ת הרדב"ז )שו"הרדבלעומת זאת 

ברכת התורה אין קריאה בס"ת בפחות ...

מעשרה ולפיכך מזכיר את ה' ואומר ברכו 

קרות את ה' המבורך לפי שהוא לבדו בא ל

 . א נתחייבו בברכה זווהצבור ל

ראיה נוספת  מביאטו(  סי' תנינאמהד'  או"ח,) הודהבידע הנו
  :אינו שייך לברכת התורה 'ברכו'שלכך 

דמהר"י מינץ ולא להא דמשפטי שמואל כי 

הם דברו במקרה שאירע שלא התפללו עם 

הציבור וכן בהאי דמשפטי שמואל שאיחרו 

זמן תפלת מנחה בשבת ובזה שייך לפגם 

רו שהראשונים לא התפללו כהוגן או שיאמ

שיאמרו שהספר הראשון לא היה הגון אבל 

בדבר שהוא מנהג קבוע תמיד להתפלל כת 

אחת ואח"כ כת שניה לא שייך פגם שהם 

רואין שכן מנהגם תמיד ואין כאן שום חשש 
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פגם. וכן אני נוהג בבית הכנסת של בחורים 

שבביתי שבכל שבת שחרית יש לי מנין 

כמה ואנחנו מתפללים שחרית הבאים להש

ושוב באים הבחורים וכל השייך להם 

ומתפללים שנית ואני מניח החזן השני 

במקום שעמד הראשון כי לא שייך בזה פגם 

כלל ולחשש אורחים כבר ביארתי בנ"ב חלק 

"ח שבאיסור קל לא חיישינן לאורחים ק"ו וא

כאן שאין כאן שום נדנוד איסור, ועיין בנ"ב 

וסימן י"ג. ועל דבר גורם ברכה  שם סימן י"ב

שאינה צריכה אין צריך תשובה על זה וא"כ 

לא יהיו רשאים להתחלק לחבורות לקרות 

בתורה ונימא כיון שבהכ"נ מחזיק את כלם 

יהיו כלם באותה בהכ"נ הא ודאי ליתא וכל 

אחד רוצה לזכות בעליית התורה והם לא 

ל הראשונים נתכוונו לצאת בברכות ש

מברך א"כ  שכל אחד מהעולים ובפרט לדידן

אינו מכוין להוציא אחרים  שום אחד

 . בברכתן

 הרימכיוון שכל אחד רוצה לעלות לתורה, ש נימוקו העיקרי הוא
 ברכת חברו. ב ובהחדי מהעולים אינו חושב לצאת יאף אחד ש
 ,ל"א סי' נח( שהביא את המקורות הנ"חאו"ח ) 'הר צבי' ת"שו

  :מקור נוסףל מציין

בספר צ"צ ליובאוויץ )או"ח, סימן מצאתי 

לה( שכתב כן מסברת עצמו וז"ל: שהחיוב 

לקרות ז' אין החיוב על הצבור ממש שיקראו 

קריאת ז' רק שז' יהיו קורין, ולא דמי למקרא 
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מגילה שכל אחד חייב לשמוע כל המגילה, 

והביא ראיה לזה מהא דקטן קורא בתורה 

 אבל אינו פורס על שמע מפני שאינו מוציא

את הרבים י"ח כמו שאין מוציא י"ח במקרא 

מגילה, וכיון שכן איך קורא בתורה ומברך 

והרי הקטן אין מוציא וע"כ וכו'. ולא ראה 

דברי הראב"ן הנ"ל שממנו מוכח שקריאת 

התורה היא להוציא את השומעים שיהא 

חשיב כאילו כל אחד קורא לעצמו. עכ"פ אם 

נאמר דבמצות קריאת התורה אין הקורא 

וונת מוציא את הרבים כלל, הרי אין כאן כ

 . הקורא להוציא את הרבים בכלל

ה אינן באות להוציא את מרוב המקורות ראינו שברכות התור
 תאלא הן רק בשביל העולה. אולם נשאר ובהחדי הציבור י
 ?לברכת התורה 'ברכואמירת 'האם ניתן להפריד בין  :השאלה
יות בקריאת ועדן במקרים של ט )או"ח סי' קמ( ע"השו
האם כאשר בעל הקורא השתתק באמצע  :לדוגמא ,התורה

העולה לתורה צריך לברך הקריאה ובעל קורא אחר החליפו, 
 רורהבשנה וסק שיברך שוב. המ( פסע' א שם,ע )"השו ?שוב

  לחזור ולברך: מדוע על העולהמסביר ( )שם, ס"ק ג

ולא יוכל לסמוך על ברכה ראשונה שבירך 

בתורה אינו מברך  הנשתתק שהמברך

  כל אחד ואחד להוציא אחרים בברכתו אלא

מן הקרואים מברך לעצמו ועיין באחרונים 

שכתבו דכשחוזר ומברך אינו חוזר לאמירת 

כה בלבד שהוא עיקר ברכת ברכו כ"א הבר

 .התורה
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 בהרליה על אתר. א בהרליה מסתמך על הא רורהבשנה המ
ברכת  לדבריו –מע שריאת חלק בין ברכת התורה לברכות קמ

לעומת  ,שהיא עיקר הברכה ,התורה היא על התורה עצמה
רי פכך נפסק אף בש. יי"ע ,ש"ק הש שעיקרן אינ"ברכות ק

 שברכת התורה עיקר.  ,ודרך החיים דיםמג
י ברכות תש ןוהברכות ה 'ברכו'מכל האמור עד כה נראה ש

 פרדות זו מזו.נ

 מהדברים עד כה: ותהעול ותהמסקנ
ישנה ברכה בור המאחרים שדעו ציה מברך י  כאשר כבד פ א.

ניכר שכך אם כן, עצם הברכה גורמת ל. קריאת התורהלפני 
 שעולה לתורה.

שניתן לראות את ברכת התורה ו'ברכו' כשתי ברכות  כיווןמ ב.
נפרדות, הרי שניתן, במקרה הצורך, לברך את ברכות התורה 

 .גם בלא 'ברכו'
ר רק את ברכת התורה, לפיכך, כאשר כבד פה מברך עליו לומ

שחייב  'דבר שבקדושה'וכך נפתרת הבעיה של  –בלא 'ברכו' 
 להיות מובן על ידי עשרה אנשים )כפי שראינו לעיל(. 

  :( כותב, ארפב ח"י )או"במכל מקום, ה

כתוב בשבלי הלקט )סי' עז( בשם הגאונים 

למה קורין ז' בתורה שאם יארע לאדם אונס 

ימי השבוע ולא שלא בא לבית הכנסת כל ז' 

שמע ברכו יאזין מפי הקורין ז' פעמים ברכו 

 .עכ"ל ויצא ידי חובתו

לפי זה, על מנת ש'ברכו' אכן ייאמר לפני כל אחת מהקריאות, 
פה יברך את ברכת הכבד האדם ו –' ברכו'אחר יאמר אדם 
 התורה.
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 סיכום

 יה לתורה של כבד פה, משני היבטיו:יעלעניין הבתשובה דנו ב
 ,הכלל "שומע כעונה"ל סמך ע ,ראינו – קריאההיבט הא. 

שלכבד פה יהיה מותר לעלות לתורה למרות שאינו יכול 
 לקרוא בשפתיו את הפרשיה.

רשאי לעלות כבד פה ראינו להלכה ש – היבט הברכהב. 
מהסיבות  עלייה זו נחשבת במניין הקריאותו ,לתורה

 שהוזכרו לעיל.



 

 

ילםאה לתורה של יעלי
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 שאלהה
לעלות  רשאיאילם, פיקח, בעל יכולת שמיעה, אדם האם 

 לתורה? 

 תשובה

 'שומע כעונה' ןדי

ול לקרוא שאינו יכ גם מיארנו שי, בבמאמרנו בעניין כבד פה
דין 'שומע מ רשאי לעלות לתורה בתורה יחד עם בעל הקורא,

 .כעונה'
על סמך המקורות שהבאנו שם )ובפרט מהאמור ב'ערוך 

 בחינה זו אין שום בעיה בכךנו שמנראה להשולחן' ]קלט, ג[(, 
בתנאי  –אילם -)כך גם במקרה של חירשלתורה  יעלהאילם ש
הרי מכשיר, שאם אינו שומע  מסוגל לשמוע באמצעות ואשה
 ומר "שומע כעונה"(.אין מקום לש

המשנה ברורה וערוך השולחן.  דברילהבהרת מסקנתנו נסתייע ב
 :יב(קלט,  או"חבמשנה ברורה ) כך נפסק

יו קורא סומא וטעמו דכיון שאנו נוהגין דעכש

כי הש"ץ קורא, והוא קורא מתוך הכתב שוב 

 לא קפדינן על העולה דשומע כעונה. 

 : (קלט, ג)וכן כתב ערוך השולחן 

אבל כבר כתבו גדולי עולם דאפילו עם 

הארץ גמור שאינו יכול לקרות  גם אחר 

הש"ץ מ"מ עולה לתורה דשומע כעונה ויכול 

רבינו הב"י בספרו הגדול שם לברך. וגם 
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כתב ע"פ זוהר ויקהל דבזה שומע כעונה 

א המנהג הפשוט ברוב תפוצות ע"ש וכן הו

 .ישראל

 ת אילם לתורה.   יאין כלל בעיה בעלי מכאן שמבחינת הקריאה

 דין הברכות

 – מצד דין אמירת הברכות היא זהבעיה נוספת שעולה בהקשר 
רך שהרי אין באפשרותו לבעלינו לדון כיצד אילם יעלה לתורה, 
 אמירת ברכות. אואין אדם רשאי לעלות לתורה בל

קיימת דרישה הכרחית  ,כפי שהבאנו במאמר בעניין כבד פה
 :באותה שהעולה לתורה יברך, מהסיבות

 שיהא ניכר שעולה לתורה. א.

דעו שיש ישהנכנסים והיוצאים באמצע קריאת התורה י ב.
 אחריה. לברכות התורה לפניה ו

עמים אלו נראה לכאורה שאין כל אפשרות שאילם יעלה מט
להראות שיש שלוש אפשרויות כעת ברצוני אולם לתורה. 

 .לפיתרון הלכתי שיאפשר עליית אילם לתורה
הכיוון הראשון שברצוני להעלות קשור למעמדה ההלכתי של 

, ה אשר על כן("ד ,ת מנחת שלמה )סי' לד"בשושפת הסימנים. 
יחס לאדם שמדבר באופן שונה מרוב בני הגרש"ז אוירבך מתי

  האדם:

נראה שאם הוא מדבר נידון דידן אולם ב...

באופן כזה שסתם בני אדם יכולים להבין 

כוונתו אף אם תנועות השפתים הן שונות 

משל כל אדם אפי"ה מסתבר דשפיר חשיב 

כמדבר ואינו שומע שדינו כפקח לכל דבר, 

אך אם רק האנשים שרגילים לדבר אתו 
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יודע יודעים ומבינים כוונתו ולא אחרים אינני 

 להכריע אם חשיב כמדבר או לא.

אמנם השאלה אם ניתן להגדיר 'תנועות שפתיים' כדיבור 
דעתי נוטה לומר הושארה כאן בלא הכרעה, מכל מקום 

 ,כדיבורסימנים( הן אכן  שתנועות שפתיים )ובאופן כללי, שפות
 :סיבות כמהמ

ם אינה מוכרת לרוב בני האדם אין העובדה ששפת הסימני א.
בה כדי למנוע את הגדרתה כשפה. למעשה, כל שפה רגילה 
אינה מובנת ל'רוב בני האדם', כלומר כל אלה שאינם דוברים 

לפיכך אין שום הבדל עקרוני בינה לבין שפת  –אותה 
 הסימנים.

  נאמר כך:א( ע" בגיטין )עא בגמרא ב.

בר אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לד

אמר  .מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו

נשתתק  :תנינא, רב יוסף מאי קא משמע לן

 ,ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו

אם אמר על לאו  .בודקין אותו שלשה פעמים

 ו ועל הן הן הרי אלו יכתבו ויתנו.לא

 תקשורת כלשהי שמאפשרתאפשר ללמוד ששפת גוף זו מגמרא 
ה המתואר בגמרא מדובר בתקשורת במקר. מהווה מענה

שפת ל ומרחל וק – מינימאלית, ואף על פי כן יש לה תוקף
וכן מבנה מורפולוגי, תחבירי  לםסימנים שיש בה אוצר מילים ש

 *וסמנטי עשיר ומורכב כמו כל שפה אנושית.

 
עירית המעוניינים בסקירת המחקר בתחום זה מוזמנים לעיין במאמרה של   *

דיבור,  ,אם: נגישות לחינוך שוויוני בקרב ילדים חירשים'-'הזכות לשפת ,מאיר

א סיפר לי "ר הרב ביגמן שליט". מו33-46(, עמ' 2007) 28שפה ושמיעה, כרך 
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לענייננו, אם אכן נראה בשפת סימנים שפה לכל דבר, ובפרט 
נו להתמודד עם כמה קשיים לעניין ברכות התורה, הרי שעלי

 שעולים בהקשר זה.
ראשית, נשאלת השאלה האם יש ממש בברכת התורה שאינה 

 כבד פהעליית בתשובתי על נשמעת לציבור. בעניין זה דנתי 
 האינברכות של העולה לתורה מטרת ההראיתי ששם  ,לתורה

לתת כבוד לתורה, נועדו אלא הן ידי חובה להוציא את הציבור 
שם גם הרחבתי בעניין הסתירה . לעולה לברך בשקטלכן מותר 

את הנוהג  א ע"ב()סוכה נ הקיימת לכאורה בין תיאור הגמרא
לבין האיסור לענות אמן יתומה  הבבית הכנסת של אלכסנדרי

, ודרכים שונות ליישובה גמרא ברכות מז ע"א(המופיע ב)
 פוסקים.השהעלו הפרשנים ו

עולה לברך בלשון האם מותר ל היא שמתבקשתנוספת שאלה 
( אומרת ב-, מש' אז"המשנה בסוטה )פ ודש.קלשון ה אינהש

 כך: 

פרשת סוטה ווידוי  :אלו נאמרין בכל לשון

מעשר קרית שמע ותפלה וברכת המזון 

ואלו  .ושבועת העדות ושבועת הפיקדון

מקרא ביכורים  :נאמרין בלשון הקודש

וחליצה ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת 

לך ופרשת עגלה פרשת המכהן גדול ו

 . ערופה ומשוח מלחמה

 
דיון בין שני  נערךכנס מהלך הלכנס של חירשים אילמים. בשפעם הזמינו אותו 

א. לבסוף "תשובה של הרב עובדיה יוסף שליט בענייןאנשים בשפת סימנים 

 שהוא לא ידע מי החירש בכנס זה. ,המתרגמת סיכמה לו את הדיון. הרב אמר לי
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 שואלים ()סוטה לב ע"א, ד"ה קרית שמע ותפילה תוספותה
ניתן לאומרם בכל מדוע המשנה מונה רק חלק מהדברים ש

דברים את אותם המשנה מונה רק ש תשובתם היא לשון.
יש דברים  אולםוגם חייבים לשמוע אותם,  נאמרים בכל לשוןש

מצוות כגון ברכות ה שון הקודשנאמרים בלבהכרח שלא נוספים 
כל בש בעניין זה הואהכלל המנחה מסתבר ש. דברים נוספיםו

לקרוא, לברך וכו', כלומר שיש  שישמפורש ו נאמר בשב מקום
 אילו כאשר לאו האמירה חייבת להיות בלשון הקודש,בו טקס, 
נוכל . מכלל זה ודשקשון החייבים לומר בל לאש הרי כתוב כך
, שון הקודשים לומר בלחייב לאשאת ברכת התורה  ללמוד

  לפיכך אילם המדבר בשפת סימנים יוכל לברכה.
ולא כל  ,כיוון שברכת התורה נתקנה לומר בציבורמכל מקום, מ
של הציבור ו אין זה מכבוד ,סימניםהשפת את הציבור מבין 

לפיכך, בשעה מובנת לו.  שאינהשיתחילו לדבר לפניו בשפה 
את הברכות, אדם אחר ישמיע אותן לציבור בקול שהאילם יאמר 

 רם.
   :אילם לתורהשל  העליילאפשר נוספות  דרכיםקיימות שתי 

אילם מותר לש ג סוף סי' ב( פוסק"ת ממעמקים )ח"בעל שו א.
לתת הרגשה  על מנת , זאתלעלות לתורה ואחר יברך איתו

 טובה לאילם.
יטב בידיו האילם אינו שולט היש להתייחס גם למצב שבו  ב.
אינו יודע לדבר בשפת שכדי לדבר בשפת סימנים או ב

   .סימנים
הבאתי את אילם, על ידי אמירת ברכות ב העוסקבמאמר 

 יוכל לצאת ידי חובתאילם שלפיהם , יהושע' יפנדבריו של ה'
יוכל  שהאילם ואף לענייננו נוכל לומר ,ברכות בהרהור

קיים את את הברכה. השאלה היא כיצד אילם זה י להרהר
 ,ד"? לענהדרישה שאמירת הברכות תהיה ניכרת לציבור
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האילם יאחז בידיו ש דרישה זו יכולה להתקיים על ידי כך
שלט שכתוב עליו "אני מברך" ויניפו בעת אמירת הברכה. 

 כןו ,שהוא עולה לתורה ניכריוצרת מצב שבו הנפה זו 
קריאה ה הנכנסים והיוצאים שיש ברכה לפנימיידעת את 

 עם העולהאחר יברך  במקרה זה, אדםואחריה. גם  הבתור
שה, אפשרות זו מקבילה למה למנהג למע .בקול רם
בבית הכנסת  ,על פי תיאור הגמרא שהתקיים,

מהמתפללים שמעו את  חלקרק אף שם  .באלכסנדריהש
לשתף את כל המתפללים  , לפיכך, על מנתהעולה לתורה
דע מתי לענות ישהציבור יכך סודרים  הניפובברכת העולה, 

 אמן על ברכת העולה.



 

 

 אילםיה לתורה של יעל
מכשיר באמצעותהמדבר  
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  שאלהה
 ,אדם שאין לו מיתרי קול ונעזר במכשיר דיבור בכדי לברךהאם 

 רשאי לעלות לתורה?

 תשובה
היות ולא מצאנו בדברי הפוסקים התייחסות למכשיר דיבור, 

נתנו עליו  הפוסקיםאחר שלמכשיר  זהלהשוות מכשיר  ניאלץ
בור ימכשיר הדאכן, עיקרון הפעולה של  הרמקול. – את דעתם

ל, כמו כן הרמקוהפעולה של עיקרון ל מקביל מבחינה טכנית
נה חיצונית יבשני המקרים מדובר בפעולה של הפקת קול שה

 אף שקיים הבדל מסוים בין המכשירים, המתבטא בכך לגוף.
, הרמקולשל  זויותר מ הבור לקול גבוהישרגישות מכשיר הד

נברר אם כן, . לראותם כמקבילים , בכל אופן,נראה שניתן
 תחילה את ההלכה לגבי רמקול.

 'שומע כעונה'דין  א.

בעיה בכך אין ארנו שיב במאמר בעניין עליית כבד פה לתורה
זאת בגלל דין  –שהעולה אינו יכול לקרוא יחד עם בעל הקורא 

 'שומע כעונה'.
ם אדם המתשמש במכשיר דיבור אועוד יש מקום להדגיש ש

הקורא מפני בעל עדיף שלא יקרא עם הרי ש עולה לתורה,
משתי  על כן נוצרת בעיה הלכתיתחזק ומפיק קול שהמכשיר 

 סיבות:
שלא יהא רש"י על הגמרא במגילה )כא ע"ב, ד"ה ובלבד  א.

תרי קלי לא אחד קורא ושניים מתרגמים( אומר ש"
 .עים(נשמ אינםשני קולות =) "'עיממשת
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הקריאה בתורה ש עולה 'ויקהל'מדברי הזוהר על פרשת  ב.
 – יקראו שניים יחדיוצריכה להיות מפי אדם אחד, ולא 

 התורה לבדאת משה קיבל ם ש ,למעמד הר סיני בהקבלה
ור' עוד בחלקו השני של המאמר בעניין עליית כבד פה )

 .(לתורה

 דין אמירת הברכות ב.

ע"ב(, הפוסקים כותבים )ר'  אכ)גמרא במסכת מגילה בעקבות ה
ברכות התורה תוקנו ש יא( ,טאו"ח קל 'ערוך השולחןלדוגמא ב'
 :משתי סיבות

 ציבור המאחרים והיוצאים באמצע קריאת התורהעל מנת ש א.
 .אחריהגם והקריאה בתורה  לפניגם  הכי יש ברכ ידעו

 שיהיה ניכר שעולה לתורה. ב.
ל ידי אדם הנעזר ע לפיכך, אין שום בעיה באמירת הברכות

והיחס שלו מפני שהקול שיוצא מן המכשיר  דיבור,מכשיר ב
הציבור רואה ומבין שישנה ברכה לפני כך ש ,ברורלמברך 

 עולה לתורה.הוא ל שווכן ניכר לכואחריה, תורה ב קריאהה



 

 

 

קדיש יתום לאילם
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 השאלה
האם אדם אילם יכול לומר קדיש יתום בשקט בשעת אמירת 

 בור?קדיש בתפילת צי

 תשובה
המקור לקדיש יתום נמצא במדרשים שונים, וכן מובא בספרי 
הלכה שונים בתקופת הראשונים, ביניהם שו"ת הריב"ש )סי' 

 קטו(. 
אמן יהא "מטרת הקדיש היא שהקהל יענה , זה מקורלפי 

ויציל על ידי זה את נשמת הנפטר מדין  "שמיה רבא מברך
מו ם יגיד על אביו וא( פוסק שיתוד ,גיהנם. הרמ"א )יו"ד שעו

י"ב חודש )והמנהג לומר י"א חודש(, ושם במשך קדיש יתום 
כאשר קדיש יתום מי יזכה לומר   – הביא את סדרי הקדימויות

 ישנם בבית הכנסת כמה אבלים.
 אבלים לומר קדישכמה האם מותר לבשאלה  והפוסקים דנ

דברי  מובאים (הסי' שמ ,יו"ד)בשו"ת חת"ם סופר  .ביחד
כולם אומרים קדיש  כי מנהג הספרדים לפיו ץ בסידורו,היעב"

 ביחד נכון בעיניו. 
 בית הכנסת רב מובאת שאלה של (ב)סי' קכבשו"ת בנין ציון 

שרצה לתקן בבית הכנסת שלו שנבנה מחדש, שיאמרו כולם 
אשכנז  יצא בחריפות כנגד הרצון לשנות מנהגהמשיב  .כאחד

האמירה ביחד ששם  וכתב לפיו רק אחד אומר בכל פעם,
כמו כן,  שכך היא כל תפילתם.רק למנהג הספרדים  אפשרית

מה שהא ימן א"ושאם בזכות אמירת  הוסיף שאין לשנות המנהג
שקולו  למירק הקהל עונה מתעלה נשמת המת, הרי ש בא"ר
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אומרים את שאר האבלים כך שנשמע, וממילא אין טעם ב
 בלחש.  הקדיש 
נגד המנהג  יצא (טו סי' "ט,ח)שו"ת ציץ אליעזר על הבגם 

קדיש בבת אחת, שכל אחד ה שלפיו כמה אבלים אומרים את
 היענהקהל חברו כדי שאת מגביה קולו ומנסה להקדים 

אין ברירה כלל ואי אפשר מקרה שבו ב לדבריו, ;הוא אמירתול
שיאמרו כולם  את הדברים כך אלא שיאמרו ביחד, עדיף לסדר

במצב ול גדול עוד יותר מכשהש הוא הוסיףכאחד במקום אחד. 
בקול והשאר בלחש, והביא האבלים אומר את הקדיש אחד שבו 

אין זה מועיל כלל  את דברי ה'בניין ציון' שהוזכרו לעיל, לפיהם
אבלים אומרים ה כמו כן, לדבריו מצב שבו לתקנת המת כנ"ל.

, נראה שמעילציבור שיברכו את ה', אך מנמיכים קולם שלא י
אליעזר ברור שעדיף שכולם יאמרו קדיש . מדברי הציץ כשקר

 כאחד בקול, ולא שיאמר אחד בקול והשאר בשקט.
הביא את  (די "ב או"ח, סי')חבשו"ת רב פעלים לעומת זאת, 

בשקט את הקדיש יכול לומר  לפיהם האבלדברי מהר"א מני, 
 יחד עם החזן. אמנם הוא הסתפק בזה.

נוהגים ו שגם במקום בנראה לי על פי כל המקורות הנ"ל, 
קדיש  ומראילם אינו יכול ל שכמה אבלים אומרים קדיש ביחד,

יתום מפני שהוא כלל לא נשמע על ידי הציבור. במקום אמירת 
יכול ללמוד משניות לעילוי נשמת הנפטר, וישכור  , האילםקדיש

 אחר שיאמר עבורו קדיש. 
ם יש חשש לכבוד המתים או החיים אם לא אאפשר ש ,אמנם

מקום שמכירים אותו, יאמר בשקט יחד עם שאר יאמר קדיש ב
 האבלים, ויסמוך על המתירים בזה.



 

 

בישול נכרי לאדם מוגבל 
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 שאלהה
האם אדם מוגבל הנעזר בעובד נכרי ואינו יכול לסייע לחלוטין 

 ? כרישל העובד הנ בבישול, יכול לאכול מבישולו

 תשובה
 כרים.שולי ניאיסור בלמה הטעם  כהקדמה לדיון, עלינו לברר

 זהו לשון המשנה )עבודה זרה פ"ב מ"ו(:

ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין ואין 

איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו עובד 

כוכבים ואין ישראל רואהו, והפת והשמן 

שמן. ושלקות, בשלהן. רבי ובית דינו התירו 

וכבשין שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית 

לבית שוטטת טרופה, וציר שאין בה דגה כ

בו, והחילק, וקורט של חלתית, ומלח 

ו אסורין ואין איסורן הרי אל -שלקונדית 

 . איסור הנאה

ד"ה והשלקות( אומר: "כל דבר  )עבודה זרה לה ע"ב, רש"י
שבישלו עובד כוכבים ואפילו בכלי טהור וכולהו משום 

 חתנות".
י( מסביר את -הל' ט הרמב"ם )הל' מאכלות אסורות פי"ז,

' דוכ םנכרי יבישולאכילה מ לדבריו, –"משום חתנות"  הטעם
 ערבבות וחתנות.לידי מסיבות ומסיבות מביאות לידי הת המביא

עיקרו של ש , מדברי הראשונים אנו מסיקיםכללו של דבר
זו שלא יבואו ישראל להתערבב עם הנכרים.  הוא כדי איסור זה

 .בהנחה שהמאכל כשר ,דיון בשאלתנותהיה נקודת המוצא ל
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 .תר בישולי נוכרים עבור מוגבליםהילשני טעמים ניתן להביא 
  

 א. בישולי נוכרים מותרים לחולים  

"חולה שאין בו סכנה מותר  :יט( פוסק ,שכח ח"ע )או"השו
רי ק סג( כותב בשם הפ"ס שם,) שנה ברורה. המגויים"בבישולי 

י ל ידי יהודי אסור לבשל על ידבמקום שאפשר לבשל עש דיםמג
רי הפדברי סי' סא( מדייק מ ,א"כלק ת ציץ אליעזר )ח". בשונכרי
  דים:גמ

אסור אפילו  מוצאי שבתומה שנשאר ל

לחולה עצמו כיון שאפשר לו לבשל אז ע"י 

ישראל וכו', הרי מפורש דבמקום שא"א 

 אין בו סכנהלבשל ע"י ישראל מותר חולה ש

בבישולי עכו"ם, ומאידך מציין כת"ר לדברי 

ות ו' שכותב דבישולי הפרמ"ג במש"ז א

עכו"ם לחולה שאין בו סכנה הותר דוקא 

בשבת, וכיד חכמתו מבהיר השיטות בזה 

בחול ומסיק דיש מקום להתיר בזה אפילו 

 .באי אפשר לבשל אז ע"י ישראל

ב. אפשרות להקל במקרה של עובד מושכר 
 ובבית של יהודי

 מחלוקת בין יםד"ה אלא מדרבנן( מביא ,אע" לח שםהתוספות )
 הראב"ד לר"ת וז"ל:

אומר הר"ר אברהם ב"ר דוד דודאי שלקות 

אסרו חכמים כשהעובד כוכבים מבשלם 

בביתו אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל 
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אין לחוש לא לחתנות ולא לשמא יאכילנו 

ולא הודה לו ר"ת דודאי כיון , דברים טמאים

שהעובד כוכבים מבשל לא חלקו כלל 

ת העובד חכמים בין רשות הישראל לרשו

כוכבים כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר גם 

ישראל כמו בביתו של עובד  בביתו של

 .כוכבים

מחלוקת זו מובאת בטור )יו"ד, סי' קיג( המכריע כר"ת שאיסור 
 בישולי נכרים קיים גם בבישול שנעשה בבית של יהודי. 

 (: , דקיג ד"יוהב"י )נקודה נוספת עולה בדברי 

הל' איסורי מאכלות סי' כתוב בארחות חיים )

סז( כתב הרמב"ן בתשובה דעתי שאין 

איסור בשפחות הללו הקנויות לנו דמלאכה 

דעבד ערל דישראל היא דקנוי לו למעשה 

ידיו ומוזהר עליו בשבת מן התורה וליתיה 

בכלל גזרות דידהו  בכלל גוים והילכך ליתיה

 . וכן נהגו עכ"ל

המתירים ואת דעת  קיג, ד( הוא מביא את דעת בשו"ע )יו"ד 
  :פוסק (שםא )"הרמ .האוסרים

ובדיעבד, יש לסמוך אדברי מתירים )ארוך 

כלל מ"ג והגהות ש"ד(. ואפילו לכתחלה 

נוהגין להקל בבית ישראל שהשפחות 

והעבדים מבשלים בבית ישראל, כי אי 

שלא יחתה אחד מבני הבית מעט אפשר 

 . )שם(
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יאים את דעת והש"ך )שם, ס"ק ז( מבק ג( "ס שם,ז )"הט
' שבדיעבד היתר זה קיים גם במקרה שמדובר איסור והיתר'ה

 בעקבות מושכרים, על סמך דעת ר"א בתוספות;בעובדים 
. הציץ אליעזר מביא להיתרהציץ אליעזר )שם( פוסק  ,דבריהם
סי' ו( שבני  ,ח"ד או"ת רב פעלים )ח"שוהאמור במ נוסףסיוע 

 חה מושכרת.כרי בשפם בישול נתירימואשכנז מקילים 

  סיכום

תיר בישול נוכרי לאדם ניתן לההציץ אליעזר על סמך דברי 
 מכיוון שיש שני צדדים להקל: ,מוגבל
הציץ ולדעת  כנה,סו בין אדם מוגבל נחשב לחולה שא א.

 .  בישול נוכרי מותר לחולה שאין בו סכנהאליעזר 
פוסק שמקרה של עובד מושכר לא נוצר  הציץ אליעזר ב.

 .  בישול נוכריאיסור של 
ד, כאשר קיימת אפשרות לאדם המוגבל לעשות פעולה "לפענ

בעזרת  ילוכפתור או ללחוץ עליו(, אפהבבישול )לסובב את 
ישתדל לעשות כן. בבישול על כירי גז יש להכין  ,העובד הנכרי

 ידליק ממנו. נכריבד הווהע ,נר דולק



 

 

 בשבת מחשב שימוש ב
חירש אילםעל ידי 
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 השאלה
אילם להשתמש במחשב בשבת על מנת -תר לחירשהאם מו

 לתקשר עם סביבתו?

 תשובה
 ות יסוד:י הנחתשובה זו מניחה שת

 .עד למוצש"ק בתשרב המחשב דולק מע א.

 מחשב משמש אך ורק לשיחת האילם עם הבריות.ה ב.

 א. איסור השימוש בחשמל בשבת

חשמל להשתמש במכשירי  איסורהבטעמי  ראשית עלינו לדון
בעניין זה ניתן  עסקופי שנראה, בדברי הפוסקים שכבשבת. 

 למצוא כמה טעמים לכך.

 הבערה

 ה"א( כותב:  ,הרמב"ם )הל' שבת פי"ב

ין מדליק את הנר או את העצים בה

  .להתחמם בין להאיר הרי זה חייב

 הגדר לחיובמוסבר סי' יז( )בשאלות הזמן פסקי עוזיאל ת בשו"
 :וזו לשונומבעיר, 

ר דמושג הבערה נאמר גם ולענ"ד נראה ברו

על דבר שאינו כלה באש, ומקרא מלא דבר 

( ב ,)שמות ג 'והסנה איננו אוכל'הכתוב 

ומגופה של הלכה זו מוכח כן שהרי באסור 
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מבעיר צריך אחד משני תנאים: א' שיהיה 

צריך לאפרו. ב' להתחמם או להאיר 

( הא למדת שבת פי"ב ה"א הל')הרמב"ם 

ועלתי, חשובה שכל הדלקה שיש בה צורך ת

מלאכה ואסורה בין שיהיה בה כלוי דבר 

הנשרף או לא. ומדין זה היה ראוי לאסור גם 

הדלקת המתכת אם היא עשויה להתחמם 

או להאיר. אלא הואיל ואין האש נאחזת בו 

אלא שהיא מתחממת ובהצטננותה חוזרת 

לכמו שהיתה, אין זה בגדר מלאכת הבערה. 

לכך דלא אסרה תורה אלא הבערת אש ה

המחמם את הברזל אפילו אם הוא נעשה 

גחלת ואפילו כשהוא מתכוין להתחמם או 

 .להאיר אינו חייב משום מבעיר

הפוסקים קבעו שהדלקת נורה  אם כן, בעקבות דברי הרמב"ם
ניתן לדמות מפני שהכוללת חוט להט בשבת היא תולדת מבעיר, 

ר לעצים שהאו)שהמנורה צריכה לו כדי להאיר( חוט הלהט את 
 צריך להם. 

סי' עא( שכל אש  ,"חורח משפט או)אכתב הרב קוק זצ"ל כך 
ב: כתו במעשה הסנה ,בוערת ומתחממת נקראת אש. לדוגמאש

במעשה זה הייתה  ;"והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל"
שריפה לא הייתה בסנה התורה אף על פי שה ךבעירה, א

 משתמשת במילה "אש". הרב אומר: 

הדיבור על האש המתהוה ע"י הפעולה של 

הזעזוע שבמגפון, שמחולל את הניצוץ 

 טרי, שבא ע"י ההזרמה החשמלית. האלק
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כל  דעתול ,יחשב לאש. לכןיוון שנוצר ניצוץ, הדבר יראה שמכנ
 . תולדת מבעירהיא  יחשמל פעולה של סגירת זרם

, (ט 'סי ,מנחת שלמה חלק א) זצ"ל אומר וירבךא גרש"זהאולם 
אש, ובעיה זו קיימת  אין כלל הולדתכשלעצמו  שבזרם חשמל

 : וזו לשונו שם. רק במקרה של חוט להט

על ערוך השלחן זצ"ל מצדד אף שהגאון ב

להתיר הדלקת  'בית ועד לחכמים'בירחון 

חשמל ביו"ט, היינו מפני שלא ידע שזרם 

איננו כלל אש והלוחץ על הכפתור כדי 

להדליק הוא ממש מוליד אש שלא היה כלל 

קודם, וכמו שהוא מעיד שם על עצמו מ

שאיננו יודע היטב אופן הדלקת חשמל, 

ובאמת השיבו לו יודעי דבר והשיגו עליו 

באותו הירחון, וכמוהו היו עוד גדולי תורה 

שלצערנו טעו בזה, וגם יש אשר שגו לחשוב 

שכל סגירת מעגל של חשמל בשבת יש בו 

משום מבעיר אע"ג שאינו מדליק כלל שום 

  .חשבם את עצם הזרם לאשאש, ב

שסגירת מעגל חשמלי  גרש"ז אוירבךהקביעה הנחרצת של ה
להסיק שבהפעלת מחשב אין כלל מאפשרת לנו  איננה אש
סגירת מעגלים לאך ורק  גורמתלה זו ומפני שפע הבערה,
 חשמלים.

 בונה

 נ, , הלכות שבתמועד ,חלק או"ח ,"א זצ"ל )בספר חזו"אוחזה
 ( אומר: ט
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תיקון מנא כיון שמעמידו משום עוד יש בזה 

על תכונתו לזרום את זרם החשמל 

 , קרוב הדבר דזה בונה מן התורה,בתמידות

היינו דוקא בהרכבה של ב'  כעושה כלי...

גשמים שאפשר לחשבן כשנים משתתפין 

בפעולה אחת אין התקעה מכרעתן לגשם 

אחד כל שפירוקן נחוץ לטיח של הנמוך, 

שה ע"י זה אבל תיקון צורה להגשם ונע

שימוש, ודאי חשיב בונה, ואף אם השימוש 

הוא לשעות מיוחדות ואח"כ פוסקו, 

א מכאן ולהבא והצורה ודהפסיקה ה

 ...הראשונה אינה בת פירוד מן הגשם

שההדלקה הוא בנין הכבוי הוא ואחרי 

 . סותר

הוא כותב ו ,החזו"אלא קיבל את דעתו של זצ"ל  וירבךהרב א
  א(: ' ייס לק א,מנחת שלמה ח)כך 

דכיון שעשוי תמיד לפתוח ולסגור איך אפשר 

לחושבו כבונה בשעה שאין זרם בחוטים ולא 

נעשה כלל שום דבר, הא לא גרע מכיסוי 

בור ודות שיש להם בית אחיזה, וגם הוא 

בארוכה בחלק א' סי' מ"ז  שא ונותןעצמו נו

והפריז על  ,בעיקר הדלקה וכיבוי של חשמל

מדרבנן עיי"ש,  המידה לומר דאיסורו רק

דמ"מ אסור משום בונה  כתב ואיך לא

 . וסותר
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מוכיח שאין בחשמל  גרש"זה לכל אורכה של התשובה ,כך
 איסור בונה.

 מוליד

 הדלקתא( מגדיר סי' ל ,ד ח"בהבית יצחק )במפתחות ליו"
 ית יצחקבשבת מדרבנן. הב האסורהמוליד,  כפעולת חשמל

 ראהגמשעל פי  להולדת ריח בבגדים חשמלהמשווה את זרם 
 ,א"אומר )מנחת שלמה ח וירבךא גרש"זהלעומתו, אסור ביו"ט. 

 מתקיים רק בדבר חדש שנוצר )כגון איסור הולדהש' ט( יס
דבר שנועד לפעולה זו במקרה של אבל  ,הפיכת שלג למים(

הולדת ריח בבגד המיוחד לכך( אין זה נקרא מוליד.  )כגון
 משוםחשמל אין לקת בהדש לומר גרש"זהגדרה זו מביאה את ה

אפשר  ,שהחשמל מפסיק פעמים רבות ביום ואף .בונהמוליד או 
תים ילעמו ומחזירים אותו למקשלהשוות פעולה זו לדבר רפוי 

לגבי  )ח"ו, סי' ו( הציץ אליעזר זצ"לבעל  כתבוכן בות. וקר
שבשעת הדיבור קיים זרם במכשיר אבל  ,מכשיר שמיעה

שני חכמי עולם יהם של מדברבהפסקת הדיבור נפסק הזרם. 
פעולה הנמשכת זמן ארוך ב קיים רק שאיסור מוליד עולה אלה

 ומתחייבים עליה בתחילתה.

כעת נחזור אל דיוננו בעניין המחשב, לאור הדברים שראינו 
לגבי טעמי האיסור להפעיל מכשירי חשמל בשבת. השימוש 

נורות מסוג לד  , שכן גםלהט נורת במחשב אינו כרוך בהדלקת
(led שבאמצעותן פועל ) בגדר נורות להט.  ןאינמסך המחשב

את דבריו של הגרש"ז אוירבך ראינו את  באשר לדעת החזו"א,
עלה. באשר להקלדה על מקשי אשר מקצתה הבאתי למ התשובב

כיוון שההקשה  נה או למולידאין לחוש בזה לבו ,המקלדת
 נמשכת זמן קצר ביותר. 
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ה לאסור חשמל כדי כללו של דבר, רואים מהפוסקים גיש
  .לתת צביון מיוחד לשבת

 כתיבה ומחיקה במחשבב. 

בנוסף לבעיה שבעצם הפעלת המחשב )בה דנו בסעיף הקודם(, 
עלינו להתייחס לשאלה האם יש בכתיבה באמצעות מחשב 

 משום איסור כתיבה בשבת.
 : אומרת( ה-פי"ב מש' דמשנה בשבת )ה

חייב.  -הכותב שתי אותיות בהעלם אחד 

בדיו, בסם, בסיקרא, בקומוס,  כתב

ובקנקנתום, ובכל דבר שהוא רושם, על שני 

כותלי זויות, ועל שני לוחי פינקס והן נהגין 

חייב.  -חייב. הכותב על בשרו  -זה עם זה 

רבי אליעזר מחייב  -המסרט על בשרו 

כתב במשקין, במי  חטאת, וחכמים פוטרין.

ים, ובכל פירות, באבק דרכים, באבק הסופר

 .פטור –ים יבר שאינו מתקד

דאורייתא הוא רק בדבר מהמשנה עולה שאיסור כתיבה מ
שבת פי"א הל' ) המתקיים. בעקבות משנה זו פוסק הרמב"ם

  :הט"ו(

אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם 

ועומד כגון דיו ושחור וסקרא וקומוס 

ויכתוב על דבר  .וקלקנתוס וכיוצא בהם

עור וקלף ונייר  עליו כגון כתבשמתקיים ה

ועץ וכיוצא בהם, אבל הכותב בדבר שאין 

רישומו עומד כגון משקין ומי פירות, או 

בדיו וכיוצא בו על עלי ירקות ועל כל  כתבש
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 אינו חייב עד .דבר שאינו עומד פטור

 . שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד

 'לא קיימא'ו 'קיימא'גים של ששהמו עולה הרמב"םמדברי 
 ,עליו כתבנשאר על הדבר שנ כתבהבו משך הזמן שמתייחסים ל
 .של קיימאכל הפוסקים בעניין כתיבה  וכן כותבים

לפיכך יש לומר שכתב המופיע על גבי צג של מחשב אינו 
ספקת החשמל הב תלוי וכיוון שכל קיומנחשב לכתב של קיימא, 

 ובעת ניתוק החשמל הכל נעלם. ,למחשב

מחשב כלל לא תיחשב יתרה מזאת, נראה שכתיבה באמצעות 
 כתיבה מבחינת איסורי מלאכה בשבת.

 שדרך הכתיבה הרגילה היא שהבאנו לעיל עולהמהמשנה 
מים אבל אינם חומרים הרושמקרה של חומר רושם. ב באמצעות

יש כאן  שכן הכותב פטור אבל אסור ,מתקיימים לאורך זמן
חומרים אינם מתקיימים לאורך אף שהמעשה כתיבה בידיים 

על  רטסמשה מו כן, הרמב"ם מסביר בפירושו למשנה זוכזמן. 
 כיוון שאין דרך כתיבה כך.  פטור לדעת חכמים, בשרו

לאחר "כתיבה:  ה של דרכיבהמשכה של המשנה ישנה רשימ
הסיבה במקרים הללו, . "ברגלו, בפיו, ובמרפיקו ... פטור ידו,

 שיש מעשה כתיבה אבל לא בידיים.  משום היאלפטור 
אומרים שכאשר אין כלל מעשה פוסקים ה בהמשך לכך,

מותרת, למרות שהתוצאה היא של מעשה הרי שהפעולה  כתיבה
מקרה שבו יש אותיות שכתובות על הצד החיצוני ב כךכתיבה. 

 –של עמודי הספר, ובעת סגירת הספר כביכול נוצרות מילים 
( שכיוון קיט 'סי ,שו"ת הרמ"אבוכן  ;ב ,שמאו"ח )פוסק הט"ז 

היו כתובות קודם השבת ורק פתחו וסגרו את הספר  האותיותש
וכן זה מעשה. בכיוון שאין  חיוב כותב כאןאין ש הריבשבת, 
(: ד ,שמבאו"ח הרמ"א  , מובא על ידיתרומת הדשן )סי' סג כתב
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מפני שאין  זאת ,ל מותר לרשום באויר כמין אותיות""אב
 ניכר.  ןרישומ

שאין  ,תיות בשבתסק בעניין רקמת אזצ"ל פו הר' פיינשטיין
אותיות לרקמה ומותר הזה דרך כתיבה כאשר אין מחברים את 

סי'  ,ח"א או"ח שהמרות )אג וזו לשונובשבת משום כותב. 
   :קלה(

וכ"כ אסור להמג"א חבור אותיות כסף אף 

שאינו בדרך כתיבה כיון שהוא מחובר 

ככתב. דגם המג"א אינו סובר שיש בזה 

וא"כ  מלאכת כתיבה ממש דהא לא אמר

אפשר דחייב בשבת אלא אפשר דאסור 

לעשותו בשבת משום דגם הוא סובר דרש"י 

 כתבבאנדוכתרי שאינו  כתבבגיטין דף כ' ש

משום שאינו כתוב וקבוע אלא מוטל על 

בן הבגד וב' ראשיו תחובין שמדייק הב"י בא

סוף סי' קכ"ה שאם הוא קבוע כגון  העזר

נו בארוג או מרוקם כמו שרוקמין הנשים אצל

עיי"ש הוא רק  כתבשהוא קבוע הוא 

ברקימה שעושה מעשה בהאות גופיה ולא 

יות של כסף שכבר נגמרו רק באות

 . שמחברן

לדיונים אלה, נוכל לומר אף לענייננו שכתיבה  בהמשך
שבה צורת האותיות נוצרת על ידי הדלקת  –באמצעות מחשב 

ם ואין כאן חיוב משו ,אינה דרך כתיבה כלל ועיקר –נורות 
שכתיבת  כתיבה בשבת. וכן נוכל לומר )בעקבות דברי האג"מ(

רת יאותיות, כיוון שיצהגוף אותיות במחשב אין בה מעשה ב
 האות היא פעולה חשמלית.
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שכתיבה במחשב אינה כתיבה כלל ומותר  יוצא כל הנ"למ
קשר בין מחיקה  קייםכיוון שומלעשות פעולה זו בשבת. 

 :א"א הי"שבת פיתא תוספ)כפי שניתן לראות בלכתיבה 
"המוחק על מנת לכתוב והמוחק על מנת לתקן כל שהו הרי זה 

 . זה אינה מחיקה כתב(, הרי שגם מחיקתו של חייב"

 כבוד הבריות

אם כן, ראינו שבהפעלת מחשב בשבת וכתיבה באמצעות מחשב 
יש לכל היותר איסורי דרבנן. נדמה לי שבמצב זה עולה באופן 

הלכתי של "כבוד הבריות". עיקרון זה העיקרון ההברור ביותר 
ליטול אבנים המתירה ב( ע" שבת פאמופיע בסוגיית הגמרא )

, משום כבוד גג או ליטול צרור עשבים כדי לקנחעלותם להול
הכלל הוא שבמצב שבו כבוד הבריות עומד מול איסור הבריות. 

 . דרבנן, הרי שכבוד הבריות דוחה את האיסור
לטלטל  ( מתירו 'סי ,ו"ח) אליעזרהציץ  על סמך עיקרון זה

 : וזו לשונובשבת.  מכשיר שמיעה

למדנו מהאמור דהותרה איסור טלטול 

מוקצה משום כבוד הבריות שלא יתבזה 

האדם מגרמת אי הטלטול בעיני עצמו 

ובעיני הבריות באיזה דרך שהוא. וא"כ 

לפי"ז הרי נדמה דאין לך כבוד הבריות גדול 

מהחרש מאי מזה כמניעת בושה ובזיון 

שמעו לקול המדברים אליו, דאין לתאר גודל 

החרפה ובושת הפנים ואי הנעימות הנגרמת 

לו מדי בואו בין אנשים ובבית הכנסת והוא 

בודד לו, אינו מקשיב להנעשה, ולא יכול 

להשיב למה ששואלים אותו, באופן שאיכא 

בזה משום כבוד הבריות יותר מהנידונים 
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תו זאת מעורב ועוד זאת, בבש .האמורים

גם צער רב על ביטול תפלה בצבור ושמיעת 

קריאת התורה ואמן יהא שמיה רבה 

וקדושה ובכדומה בביטול קיום חביל מצות 

קלות וחמורות, ולכן שפיר יש להתיר טלטול 

מוקצה משום כבוד הבריות גדול כזה 

ולהתיר לחרש לשאת בשבת מכונת 

 החרשים. 

הוא מקרה מובהק עוד יותר נדמה לי שהעניין שבו אנו עוסקים 
מדובר במצב שבו בלא עזרת המחשב  .של "כבוד הבריות"

את יהיה מנותק מהסובבים אותו ולא יוכל להביע האילם 
להשתמש אין לנו כבוד גדול מזה, להתיר לו ו – תיונורעיו
 .הסובבים אותועם  לצורך תקשורתבשבת מחשב ב

 סיכום

, תקשורת בלבדש במחשב בשבת כאמצעי מותר לאילם להשתמ
 בשני תנאים: וזאת
. אם שכח ערב שבת עד למוצאי שבתהמחשב יהיה דלוק מ א.

 להדליקו ידליקו.
 כגון)לאילם אין דרך אחרת  להתקשר עם הסובבים אותו  ב.

 . (אבנים עם אותיות
אם למשוחח עמו יש אמצעי ש , הריחירשגם הוא כאשר האילם 

ישתמש  – יןואם א ,תקשורת אחר מלבד המחשב ישתמש בו
 במחשב.

אין לנצל היתר זה  ,כרוך בחשש איסורי דרבנן יןמכיוון שהעני
 במעשה זהגם אם יש  אזש – אלא בתנאים הנקובים למעלה

 כבוד הבריות.הוא נדחה מפני איסור דרבנן 



 

 

 חנוכיה חשמליתשימוש ב
על ידי אדם מוגבל
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  שאלהה
, מותר מתקשה להדליק חנוכיה רגילההאם אדם שאינו יכול או 

 לו להדליק ולברך על חנוכיה חשמלית?

  תשובה
מצוות נר חנוכה. הגמרא בשבת  את עיקרי נסקור בקצרהראשית 
ומסבירה  ,ומרת: "מצות חנוכה נר איש וביתו"ב( אע")כא 

הנס שהיה במקדש. מצווה זו כל כך  שההדלקה היא לזכר
חשובה, שאמרו שעני מוכר את כסותו וקונה מכסף זה שמן לנר 

שחשיבות ב( מסביר  ,תרעא או"ח) רורהבשנה נוכה. המח
 מפני פרסום הנס. מיוחדת זו של ההדלקה היא

מפני  ,הדלקה חייבת להיות בשמןהש קבעו רוב הפוסקים
מכים על בעל המאור, שהנס במקדש היה בשמן. דבריהם נס

האיסור להשתמש שמסבירים  . ראשונים אלוהר"ן והרשב"א
השוואה של נר חנוכה למנורת נובע מהבאור נרות חנוכה 

 ,ר המנורה במקדשכשם שהיה אסור להשתמש באו – המקדש
מכאן מסיקים הפוסקים  .רות חנוכהכך אסור להשתמש באור נ

שההשואה תקפה גם לעניינים אחרים. כך, ה'פתחי שערים' 
כך  .ללא פתילה שלא יוצאים בנר חנוכה א( כתבע" )שבת כא
מספר השוואות  שמביא ,סג( 'בשו"ת דבר אליהו )סי נפסק גם

ן שאיהיא תו נמסקמכל מקום . רות חנוכהבין מנורת המקדש לנ
לדבר על זהות בין מנורת המקדש לנרות חנוכה אלא על דמיון 

להלן מספר הבדלים המבהירים א. "ן והרשב", כדברי הרבלבד
 מסקנה זו: 

אילו את נרות ו ,מנורת המקדש הדליקו רק בשמן טהוראת  א.
 בשמן שאינו טהור.   גם יתן להדליקחנוכה נ
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צריכים  אילו נרות חנוכהמנורת המקדש דלקה כל הלילה ו ב.
 רק לזמן קצוב.   להיות דולקים

מפני ששמן זה ) היה מדליק נר חנוכה בשמן שומשמיןאביי  ג.
 שאת המנורה הדליקו בשמן זית אף זמן רב יותר(,דולק 

  )שבת כג ע"א(.
בנר של  להדליק" מתיר א( ,תרע"ג חתו לאו"בהגההרמ"א ) אכן,

הרמ"א מדבר על הדלקה בנר שעוה, כי אורן צלול כמו שמן". 
)ר"ס  ערך להדלקה בשמן גם ב'דרכי משה' שעווה כשוות

ל היה נוהג להדליק בשמן "כותב: "שהמהרי , שם הואתרעג(
 ,ח"א ,המאירי גם כך פסקו .והמנהג הפשוט להדליק בשעווה"

יביע )ה יוסף שליט"א הרב עובדיגם א"ר ומחה"ש.  ,ברכ"י
 סי' לה( מסכים עם הרמ"א.  ,ח"גאומר 

 ,עניין הזכרת הנס ופוסק )או"ח תרעאלעסוק בהרמ"א מוסיף 
 ז(: 

ומ"מ יזהרו שלא להדליק במקום שמדליקין 

הנרות כל השנה, כי אז לא יהיה היכר כלל; 

 כל מקוםבני הבית, מואף כי אין היכר רק ל

 . יהיכר קצת מיהא בע

ושוב  למקור טעם החג, שהוא פרסום הנס. יםחוזר דברים אלו
  :ב( שכתבי ,א כ"אליעזר )חת ציץ "בשו ראיתי

ולפי הנ"ל אין גם מקום לחלק ולומר דרק 

שמן בלא פתילה כשר אבל לא פתילה בלא 

שמן, מכיון שעיקר הנס היה בשמן, מכיון 

שהא הרי כשר גם בשל שעוה, ומשמע 

נרות דולקים  ה שיראושעיקר המצו

 .ויתפרסם הנס
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נוכל לומר  ר היתר הרמ"א להדליק בנרות שעווהלאואם כן, 
, ועל כן ניתן יהיה אור החשמל צלול כמו השמן והשעווה אףש

. כאשר לקיים מצוות הדלקת נרות חנוכה בעזרת נורות חשמל
מר שהשינוי משמן זית , נוכל לווהרמ"א נתבונן בדברי המהרי"ל

עצי זית אינם  שכן – נוי של מציאותימש לנרות שעווה נבע
שכאשר אין  מכאן, לדעתי, ניתן להסיק. הגדלים באירופ

 ניתן להדליק בחשמל.  להדליק באש אפשרות
 'עטרת זקנים'ה בעיה נוספת שיכולה להתעורר עולה בדברי

לאור אבוקה  דומה ונר שעווה משום שאור אוסרש)ר"ס תרעג( 
המאירות כאור נר  היום נורות קיימותמכל מקום, ולא לאור נר. 

 ., ועל כן אין בעיה מבחינה זוולא כאור אבוקה

עמדנו על שתי נקודות בכל הקשור לאפשרות להדליק עד כה 
 :  נרות חנוכה באמצעות חשמל

רות אפשר ליצור זהות מושלמת בין מנורת המקדש לנ אי א.
אפשר להדליק חנוכיה חשמלית למרות  לפיכך חנוכה,

 ק בשמן או בנרות של שעוה.  שעדיף להדלי
היכר קצת  ישיה חשמלית בחנוכמבחינת פרסום הנס,  ב.

 א. "כדברי הרמ ,כאשר נעמיד אותה במקום מיוחד

באופן עקרוני הדלקה בחשמל מוגדרת ם לברר אכעת עלינו 
בחנוכה עיקר המצווה לשאלה זו יש חשיבות, משום ש כהדלקה.

שיהיה אור  בהן הואר שבת שהעיקנרות לעומת )היא להדליק נר 
 . (בבית

  :סי' יב( פוסק ח"א,ל )מנחת שלמה "זצ וירבךא הגרש"ז

שהזרם עצמו רק במרוצתו משפשף ומחמם 

את החוט שמתנגד לו עד שהוא נהפך לאור 

ושורף ונקרא אש, אבל לגבי הזרם עצמו לא 
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לומר שהוא אש לא בתחלה ולא  שייך כלל

 . בסוף

הדלקת לעניין הלכות שבת שמוכיח אוירבך הרב בתשובה זו, 
י חשמלסגירת מעגל לעומת  ,תולדת מבעיר היאמנורת להט 

סי' לה(  ,. בשו"ת יביע אומר )ח"גמשום הבערה השאין ב גרידא
 )סי' לב(:  'ים הגדול' הכתוב בשו"תהביא את 

אולם י"ל דמ"ש הדלקה עושה מצוה, דברו 

בהוה, שכל הנרות שבזמנם היו נדלקים 

נרות חשמל המאירים ע"י  באש, ולעולם גם

דפיקת הכפתור מקרי הדלקה. וכן נראה 

  ף שאין לי לע"ע הוכחה ברורה.בעיני, א

ב( שהדלקה בחשמל נקראת י ,א כ"חבציץ אליעזר )ושוב ראיתי 
ת "הרב יוסף משאש בשו בדבריו שלכן ראיתי וש. יי"ע ,הדלקה

יק נר חנוכה בחשמל. אחד מים חיים )סי' רעט( שמתיר להדל
סיבה שנאסר אותה זו נקראת הדלקה, מ השהדלק הוא ימוקיומנ

 ט.  "בשבת וביונורת חשמל להדליק 
מתיר בשעת הדחק להדליק אוירבך  גרש"זצריך לומר שה
ה יוסף שליט"א מתנגד הרב עובדיואילו חנוכיה חשמלית 

מפני שלדעתו הדלקה צריכה  ,'ים הגדולדברים שהביא בשם 'ל
וראו את הדיון למעלה, שם דש. להיות בשמן כפי שהיתה במק

להיות דווקא בשמן.  ינו צריךהדמיון א ניות דעתישלע טענתי
למנורת כפי ש מסוים יםנורות להט יש אורך חילנוסף לכך, ב

 מסוים.  יםשמן יש אורך חי
 , ועלראת הדלקהחשמל נקאמצעות שהדלקה ב תי היאמסקנ

 כן אפשר להדליק.
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קכ, ) 'מצוינים בהלכה שעריםכעת יש לדון בעניין הברכה. '
כאשר אדם שכח לספור את העומר יום אחד, מותר ש ותבכ (ד

הנימוק לכך לאדם זה להמשיך לספור בברכה בלילה לאחר מכן. 
על  – אנשים לא יספרו כלל ,שאם נאמר לספור ללא ברכה הוא

 .   כן יש לאפשר במקרה זה לספור בברכה
  :א פסק"ר הרב שמואל דוד שליט"מו

אסור הדלקת נר חנוכה בחשמל הסיבות ל

אינן הכרחיות, ויתכן שהדבר מותר. אבל 

רוב ככל הפוסקים האחרונים הסיקו לאסור, 

בין מטעם ודאי ובין מטעם ספק. ואף על פי 

שנוטה אנכי להתיר לא מלאני לבי, אך 

 נראה שאין למחות ביד המברך על חנוכיה

 . חשמלית כאשר אין לו נרות או שמן

חנוכיה חשמלית, מאותה הדלקת שר לברך על ד נראה שאפ"לענ
 ספירת העומר. עניין ב 'שערים מצויניםה'בעל הביא סיבה ש

 סיכום

 מצווהאדם שמבקש לקיים את הב במקרה הנדון אנו עוסקים
לעשות זאת, כדי לאפשר לו  .ולא על ידי שליחבעצמו 

ובהתחשב בעובדה שזוהי האפשרות היחידה מבחינתו, אנו 
י המתירים להדליק נרות חנוכה באמצעות סומכים על דבר

 חנוכיה חשמלית שיש בה נורות להט ולברך.
המשקל שאנו  בשל למקרה זה,ספציפי  ינוההיתר הכאמור, 
היחידה  אפשרותהבאדם מוגבל שזו לצורך להתחשב  מעניקים
 .מצווהלקיים את המבחינתו 





 

 

במגילה חירשקריאת 
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  שאלהה
 בציבור של נשים?ת לקרוא במגילה חירשהאם מותר ל

 תשובה

האם אישה יכולה לקרוא במגילה בציבור של . א
 נשים ולהוציאן ידי חובת קריאת מגילה?

איני רוצה להיכנס לדיון בשאלה זו, כיוון שהיא לא מעיקר 
 ,דיוננו. אסתפק בהערה אחת בעניין. בשו"ת בני בנים )ח"ד

 אישה יכולה לקרואש עונה הגרי"ה הנקין שליט"א ,(מר המא
 ,במגילה בציבור של נשים ולהוציאן ידי חובת קריאת מגילה

 הזל והרוצה לסמוך ע ,ר קהילות נהגו כך"ש. כיום במספייע
 ימשיך לעיין.

מתחיב בקריאת מגילה, כאשר  חירשהאם . ב
 באמצעות מכשיר שמיעה? היאשמיעתו 

ות את במשנה )מגילה פ"ב מ"ד( כתוב: "הכל כשרין לקר
 הוא חירשחז"ל אצל  ,". כידועה וקטןהמגילה חוץ מחרש שוט

 נחשב אדם שאין לו דעת.  ולפיכךמדבר,  אינושומע ו אינוזה ש
ב ימתחי חירשהאם  – דברי המשנה מתעוררת שאלהבעקבות 

באמצעות מכשיר שמיעה?  היאכאשר שמיעתו  בקריאת מגילה
בעזרת אלו ששומע )ואין זה משנה  חירשמחד גיסא, יש לומר ש

איננה שמיעה זו מגילה. מאידך גיסא, קריאת ב( חייב אמצעים
 יהיה פטור. חירשייתכן שה פיכךל  ,טבעית

אגרות ה'מגילה. בעל מקרא מ חירשאפתח בדעת הפוטרים 
 סי' לג(:  ,גח")אה"ע  כותב בתשובה בנושא 'משה
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ולכן גם מי שאינו שומע אלא ע"י מכונה כיון 

שאינו שומע בעצמו אין להחשיבו לשומע, 

מע כשמדברין בקול רם דהוא ודאי ול"ד לשו

בחשיבות שומע, דאיכות השמיעה אינו שוה 

לכל אדם ולא נאמרה מדה לזה, ולכן אם אך 

שומע אף רק לקול רם נמי הוא בדין שומע. 

ובשמיעה ע"י חצוצרה כיון שהוא דבר המצוי 

וגם שהשמיעה ע"י זה אינו דבר מחודש 

אלא מחמת שמתייחד הדבור רק לאזנו 

"ח דג"כ הוא בכלל טבעיות סובר הפר

השמיעה, מאחר שלא כל אדם שוין ואיך 

 .ששומע נחשב שומע אפילו בא בקושי גדול

אבל מכונה ע"י עלעקטרי שהוא שמיעה 

לשומע מאחר  דכח מחדש אין להחשיבו

 . דאינו שומע כלל בעצם

נחשבת אינה  , שמיעה באמצעות מכשירלדברי ה'אגרות משה'
ח וכ נושה חשמלי,כוח עזרת ת במבוצע היאשמיעה כיוון של

 טבעי.  אופןולא ב ,חדש
שמיעה מוגדר  מסביר מדוע מכשיר 'מנחת שלמהה'בעל 

  :כשמיעה חדשה

מצטער אני שלפי זה נמצא שהאנשים אשר 

אזנם כבדה משמוע ומשתמשים במכשיר 

של מיקרופון וטלפון קטן לקרב את קול 

המדבר לאזנם שלפי"ז אינם יוצאים כלל 

ומקרא מגילה וכדומה. ועכ"פ  חובת שופר

אינם רשאים לברך על שמיעה זו כיון שאף 
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שומעים רק קול תנודות של  גם הם

 ט( 'סי ,)מנחת שלמה א     . ממברנה

 איננו הקול שיצא מפי האדם. שומע חירשלפי דבריו, הקול שה
ינו מכשיר שמיעה א באמצעותהשומע  חירש לפי דעה זו ,כלומר
מגילה ואינו מוציא אחרים, מפני ידי חובת קריאת  יוצא

 ולי מפסיק בין אוזן השומע לקורא.שהמכשיר א
בהמשך דבריו, הרב אוירבך מביא את הדברים שאמר לו 

 זו: החזו"א לאחר שראה את תשובתו

לאחר שכבר נדפס מאמר זה נזדמן לי לדבר 

עם מרן בעל החזו"א זצ"ל ואמר לי שלדעתו 

ול אין זה כ"כ פשוט, ויתכן דכיון שהק

הנשמע נוצר ע"י המדבר וגם הקול נשמע 

מיד כדרך המדברים "אפשר" דגם זה חשיב 

כשומע ממש מפי המדבר או התוקע, 

וכמדומה לי שצריכים לומר לפי"ז דמה 

שאמרו בגמ' אם קול הברה שמע לא יצא, 

היינו מפני שקול הברה נשמע קצת לאחר 

קול,  -בטלפון ורם מה שאין כן  ,קול האדם

דוש גדול מאד ואין אני מבין א חיולענ"ד הו

  .אותו

 ו( אומר ,)אה"ע קכא 'פרי חדש'דעת החזו"א זקוקה לביאור. ה
 אך ,רם אינו שומע כאשר מדברים אליו בקול אדםאם ה ילושאפ

אדם זה לשמיעה ו זה נחשב ה,כלי הדומה לחצוצרשומע בעזרת 
סי' לג(  ,)ח"ב ת יעקב'שבוב' נכתבכך  .חירשאינו מוגדר כ

אלה היו הפוסקים וייתכן שהב(.  ,תרפט)או"ח  שובהתרי עובש
 .  יוצא ידי חובה במכשיר חירשאומרים ש
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מתייחס בדבריו, כפי שהובאו ב'מנחת א "החזוראינו ש
השומע  לפיהש)פ"ג מ"ז(  שלמה', למשנה במסכת ראש השנה

הראשונים  " לא יצא ידי חובתו בתקיעת שופר.קול הברה"
מהקול המקורי  השונהקול כל הברה" מגדירים "קו והאחרונים

ש "הרא ,לדוגמא .שכן הוא אינו אלא הד ,ניכר בשוני איכותיו
  :( אומרח' סי ,ג"ה פ")ר

על כן נראה לי אע"ג דרב יהודה אמר לא 

 :שנו אין בא כ"א לפרש המשנה והכי פירושו

לא שנו אם קול הברה שמע אלא לאותם 

העומדים על שפת הבור שהקול מתבלבל 

ולעולם אינן שומעין קודם שיצא לחוץ  בבור

  .אלא קול הברה

שומע באמצעות מכשיר  חירשוהתכן יישא סובר "החזואם כן, 
 ". זאת משום שקול זהקול הברה"את קול המדבר ולא  שמיעהה

 ללא שינוי ניכר.   ,ממשהמקורי נשמע כקול 
 כך:  סברה יפל סי' מה( פוסק ע ,)ח"ב נותקטכות הלבשו"ת 

ש שמדבר ואינו שומע אלא ע"י שאלה: חר

שעושה כלי לאזנו כמין חצוצרות מהו? 

תשובה: נראה פשוט שחייב בשופר וכי מפני 

וחרש שפטור ?! שכבדה אזנו משמוע יפטר

 . יינו שאבד ממנו חוש השמע מכל וכלה

השומע  חירש :יםחירשמחלק בין שני סוגי  נותקטכות בעל הל
 חירשו קיעת שופר(ב בתחיי)ולפיכך  בעזרת כלי כמין חצוצרות

ינו חייב אמפני כך )ו זהלא בעזרת כלי  ילואפ ,שאינו שומע כלל
ששמיעה  נות,קטכות בעל הלשל  הבחנה זו. ופר(שקיעת בת

)סוכה המופיע בגמרא נלמד מהכלל  שמה שמיעה, בעזרת משהו
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לפי "ש. ייע ",דבר אחר שמה לקיחה ל ידילקיחה עש"א( ע" לז
עיקר היא השמיעה ודרך השמיעה של בעל הלק"ט, ה תוסבר

 איננה משנה. 
סי'  ,או"ח )אורח משפט מתייחס בתשובתוהראי"ה קוק זצ"ל 

  :דבר שבקדושה דרך הרדיו או טלפון לשמיעתמח(, 

אין שום מחיצה מפסיקה בין ישראל 

לאביהם שבשמים, ויכולים לענות אפילו 

אלה ששומעים מרחוק, כמבואר בשו"ע 

ם נבוא להסתפק שמא או"ח סי' נ"ה ס"כ. וא

זה נקרא קול הברה ולא עצם הקול, אין לנו 

חלוק זה כי אם דוקא בשופר, ששם 

הקפידה תורה על הקול שיהי' קול שופר, 

ועוד כמה דרכי קפידא, שלא יהיה שינוי 

שלא יהיה מצופה בדבר אחר  בקול, כמו

 .וכיו"ב

, מכל תרון זה הוא בדיעבדישפאמנם בהמשך התשובה נאמר 
ש"אין שום מחיצה  המחודדת של הרב תואמירמתוך  מקום

שוב רואים שהעיקר  ,מפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמים"
 א השמיעה ודרך השמיעה איננה משנה, למעט בשופר.  וה

בעל  ,רב יצחק ווייס זצ"להשייכת ל ,מצאתי תשובה נוספת
  :סי' קיג( ,)ח"בשו"ת מנחת יצחק 

בת דבקול שופר מעכב אם יש בקול תערו

של שופר אחר או שאינו ממין שופר, אבל 

בקריאת התורה או מגילה, הרי שומע קול 

הקורא, אלא שמעורב גם קול אחר, יש לדון 

דשפיר יוצא גם כשנתערב בו מקול אחר, 
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דהכל הוא מכח הקורא, וכל הקולות כשרים, 

כן נראה לכאורה  .אלא שיהי' מכח בר חיובא

 וצ"ע בזה. 

 ומע בעזרת מכשיר שמיעההש חירשהש בעל מנחת יצחק אומר
 את קול הקורא, אלא שמעורב גם קול אחר.  למעשה שומע 

אחר התעמקותי בתשובות אלה, ראיתי תשובה נוספת של 
 סי' עב( האומר ,ב"ע ח"י חיים אהת דבר"הרב חיים מצאנז )בשו

  כך:

באם מדברים קצת ]ואפילו בלשון עלגים[ 

ז"ל  והוי בגדר מדבר באופן שכתב מהרי"ט

]בתשובה הנ"ל[ בכהאי גוונא לפענ"ד 

ואי משום שאינם שומעים הנה  ,כפקחים הם

לפי מה שכתב הרמב"ם ]בפירוש המשניות 

תרומות פ"א מ"א ד"ה חרש[ דעל פי טבעי 

הרפואה אי אפשר לדבר מבלתי שמוע ולכן 

אם הם מדברים מסתמא שומעים קצת על 

דזה מהני להיות נחשב כשומע כל פנים 

 . ומדבר

מגילה גם מוציא את ביכול לקרוא ה חירשברור שמדבריו 
 קח וחייב בכל המצוות. יהרבים, משום שהוא פ

ת יביע אומר "נ( וכן בשו ת קול גדול )סי'"בשו שוב ראיתי
בשם הירושלמי )מעשר שני פ"ה ( הביאו חסי' י ,ז"ח ח")או
כל הלכה שהיא רופפת בידיך צא וראה היאך הצבור " :ה"ב(

 סתהכנת ים באים לביחירשמאחר שרוב הו. "ג כןנוהג ונהו
הם יוצאים ידי חובת מקרא ש הריושומעים דבר שבקדושה,  

 מגילה.   
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השומע  חירשהתשובות הנ"ל נראה לי ש חמשבעקבות 
באמצעות מכשיר שמיעה יוצא ידי חובת מקרא מגילה, משלש 

 סיבות:   
קיים הרי ש ,שומע באמצעות מכשיר שמיעה חירשאם ה א.

יה ביכולתו לשמוע לא ה שאם לא כןשמיעה, חוש  ואצל
זה נחשב לשומע  חירששמיעה. לכן הבאמצעות מכשיר 

 .כות קטנותב במקרא מגילה, כדברי בעל הלומתחיי
 (שתל)מכשיר שמיעה המחובר למוח  ילושאפ ראהד נ"לענ

, כיוון שגם השמיעה נותקטכות נכנס בגדר התשובה של הל
מי ששומע כך עדיין יש לו  פיכךל -הרגילה מתבצעת במוח 

 במקרא מגילה.    חייב והוא חוש שמיעה
הרב קוק מתיר מקרא מגילה דרך הרדיו  כפי שהוזכר לעיל, ב.

"שאין שום מחיצה מפסיקה בין  על סמך הנימוק או טלפון
 ים". מחשבה זו נכונה פי כמה וכמהישראל לאביהם שבשמ

אין שה מ – הבשעת הקריא סתכנת ההיושב בבי חירשביחס ל
מדובר טלפון, שאין לדעת אם הדרך הרדיו או  העימבש כן
 . במשהו שהוקלט בעבר ומשודר כעתאו  חי'שידור ב'
השומע בעזרת מכשיר  חירשש קבע 'מנחת יצחק'על ב ג.

גם קול אחר. שמיעה שומע את קול הקורא אלא שמעורב 
י השומע ל ידשהקריאה נשמעת ע דבריומניתן להבין 
שבו היא כשיר השמיעה כמעט באותו אופן המשתמש במ
בר חיובא, כפי הנו זה  חירשכל אחד אחר. אף  נשמעת על ידי

יש להעיר בנוסף,  .בעל דברי חיים בתשובתו שלשראינו 
אינו בעל מכשיר השמיעה  הרי ,מדבר אינואחד  אם אףש

רק בגלל הקריאה או ששמעיתו היא ומזה מוכח דבר, שומע 
 .הדיבור
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ואין )השומע באמצעות מכשיר שמיעה  חירשש "דנלעלסיכום, 
 תיוצא ידי חוב מדובר( מכשיר שמיעהשל איזה סוג בזה משנה 

הרי , ון שכךוומכימקרא מגילה, מהסיבות שהבאתי למעלה. 
מחויב הלפי הכלל ששהוא יכול להוציא אחרים ידי חובתם, 

 חירשחובה באותו דבר. קריאת הבדבר מוציא אחרים ידי 
 .יבטא כל מילה ומילה היטב חירש, שהבכך יתמותנ


