
 

נע האם ראוי לאנשים להמ
 מעשיית מלאכה בר"ח

 

אמרינן בערכין [י:] דר"ח אינו טעון שירה משום 
דלא איקדיש בעשיית מלאכה, דכתיב [ישעיה ל' 
כ"ט] השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, לילה 

ג טעון שירה ושאין מקודש לחג אין קודש לחה
 מלאכה. בעשיית  –טעון שירה. ופרש"י מקודש 

יש בו קרבן מוסף  וה"נ אמרינן בחגיגה [יח.] דר"ח
ומותר בעשיית מלאכה, וכן הוא בשבת [כד.] דר"ח 

 אינו אסור בעשיית מלאכה.
אולם במגילה [כ"ב:] אמרינן דיום שאין בו ביטול 

של מועד קורין ד'.  ח וחולומלאכה לעם כגון ר"
 ומבואר דר"ח אסור בעשיית מלאכה.

ראשי חודשים אין בו  -פי'  אלא דברש"י [שם]
כ"כ שאין הנשים עושות בו מלאכה,  ביטול מלאכה

ושמעתי מפי מורי הזקן ז"ל שניתנה להם מצווה זו 
בשביל שלא פירוק נזמיהם בעגל, ומקרא מסייעו 

' כ'] שמואל אדכתיב אשר נסתרת ביום המעשה [
ותרגם יונתן ביומא דחולא, והתם נמי גבי ר"ח 

חודש, וקרי ליה לערב ר"ח  קאי דקאמר ליה מחר
 למא ר"ח לאו יום המעשה הוא.יום המעשה, א

וכן הוא בתוס' [שם ד"ה ושאין בהם] דהקשה 
מההיא דחגיגה, ותי' דודאי מותר הוא בעשיית 
מלאכה אבל הנשים אסורות במלאכה לפי שלא 

 הן במעשה העגל.קו נזמיפר
וסייעתא לדבריהם הביא התוס' [המבוא ברש"י 

דר"א [פמ"ה] דהנשים לא רצו לתת שם] מפרקי 
לבעליהן, ואמרו להם לעשות שיקוץ נזמיהן 

ותועבה שאין בו כח להציל לא נשמע לכם, ונתן 
הקב"ה שכרן בעוה"ז שהן משמרות ראשי חודשים 

 ה"ב שהןיותר מן האנשים, ונתן להם שכרן בעו
עתידות להתחדש כמו ר"ח שנאמר [תהילים ק"ג 

 '.ה'] המשביע בטוב עדיך וגו
ותענית פ"א וכן מצינו בירושלמי [פסחים פ"ד ה"א 

נשיי דנהיגין דלא למעבד עובדא באפוקי  -ה"ו] 
 שובתא אינו מנהג וכו' יומא דירחא מנהג.

אולם בתוס' בשבת [כד. ד"ה או דילמא] כתבו 
לה דבר"ח ליכא ביטול נן במגיליישב דהא דאמרי

מלאכה היינו מנהג בעלמא שאין רגילין לעשות בו 
משון  לאכה. וכ"כ בתוס' בחגיגה דאינו נאסר רקמ

מנהג. וכן הוא בר"ן בשבת [שם]. (ויעויין עוד 
בתוס' בר"ה כד. ד"ה משום ביטול מלאכה). 

 ומשמע דאף האנשים היו בכלל המנהג.
יטול שאין ב -ובמרדכי [שם סי' תת"ו] כתב 

מלאכה לעם כגון ראשי חודשים כי דוקא לנשים 
שלא פרקו נזמיהם לעגל, נתנה מצוה זו בשביל 

מלאכה כבידה כגון לחרוש ולזרוע ועוד אומר ר"י ד
אסור אף לאנשים מדכתיב אשר נסתרת שם ביום 
המעשה ותרגם יונתן ביומא דחולא והתם גבי ר"ח 

"ח לאו קאמר וקרי ערב ר"ח יום המעשה אלמא ר
 יום המעשה (ויעויין עוד במרדכי בשבת סי' רע"ח).

לה כב:] כתב דהא דאמרינן איברא דבריטב"א [מגי
טול מלאכה לעם כגון ר"ח לפי כל שאין בו בי

מנהגם אמר כן שהיו נוהגין שלא לעשות מלאכה 
בר"ח, ומנהג הראשונים, כמו שכתוב בדוד ויהונתן 

לפני אשר נסתרת שם ביום המעשה, שהיה יום 
ח כדכתיב מחר חדש, למימרא דחודש עצמו ר"

ן נוהגים בכך אינו יום מעשה להם. אבל אנו אי
ה מפרקי דר"א כתיב אלא הנשים בלבד, ובפרק מ"

כן לפי שלא קבלו הנשים עליהן ליתן נזמיהם לעגל 
נתן להם הקב"ה שכרן בעוה"ז שהם משמרות ר"ח 

  יותר מהאנשים.
אסור  דר"ח אינו ובטור [או"ח סי' תי"ז] כתב

בעשיית מלאכה, והא דאיתא במגילה דאין בהם 
כגון ר"ח, ההיא לנשים קאמר ביטול מלאכה לעם 

 לות בו ממלאכה.מפני שהנשים בט
ר"ח מותר  -והחזיק אחריו המחבר [שם] וכתב 

בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות בו 
מלאכה הוא מנהג טוב. (וכתב הרמ"א דאם המנהג 

ות ולא לעשות קצתן אזלינן מקצת מלאכ לעשות
 בתר המנהג).

ו ולא הזכירו איסור הנה חזינן דהטור והב"י סתמ
ולא באנשים, ולא  עשיית מלאכה אלא בנשים

  הזכירו כלל דברי התוס' והר"ן בשבת.
(ובבה"ל נסתפק בכוונת המחבר אם לדעתו עכ"פ 
מצד מנהג מחוייבות כל הנשים לנהוג כן מצד 

הן החזיקו בו כבר, דום שאמותישהוא מנהג ק
וכשאר דברים המותרים שבנות ישראל קבלו 

זמנים קדמונים שבודאי כל הדורות עליהם מ
נהוג כן. או שכוונתו רק לומר שאישה מחויבים ל

הנוהגת כן הוא מנהג טוב, וגם אין ראשית לחזור 
ממנהגה כמו כל מנהג של מצוה שאין להתירו, 

ג כן. וייבת לנהואבל לכתחילה אין כל אישה מח
והעלה דאף שמדברי ר' ירוחם נראה דאין כל 

ג בזה אלא רק מי שנהגה כבר אישה מחוייבת לנהו
אין להקל כי מרוב הפוסקים במנהג זה, מ"מ 

הראשונים משמע שאין הדבר תלוי כלל בנשי דידן 
אלא מצוות ועמודות הן מאמותיהן מדורות 

 קודמים ע"ש). 
י הטור שהביא דבר אולם במור וקציעה [שם] אחר

ולא  -דהא דאיתא במגילה היינו מפני הנשים, כתב 
מה זה טעם לכשיוסיפו ויקראו ארבעה  הבינותי כי

ונשים אינן חייבות בקרה"ת, ומה ביטול  בתורה,
מלאכה בכך לאנשים. אבל הרע"ב כתב שם 
במגילה [פ"ד מ"ב] דר"ח הוי כחולו של מועד דשרי 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 

 נהשלא יגמור תפלתו בזמרשאי להתחיל להתפלל כהאם 
 .להפסיק באמצע כשהתחיל ועבר הזמן ה. .יש עוד צדדים שעדיין חשיב זמן תפלה ד. .התחיל בזמן ומסיים אחר הזמן ג.. זמן תפלה ב. .ה כל יוםחובת תפל א.
 פלה כל יוםחובת תא. 

להתפלל מה"ת ע "מד (תפילה פ"א ה"א ומצות עשה ה) הרמב"ם מן התורה או מדרבנן, דעת הראשונים האם מצות תפילה נחלקו
כדעת  שפסק (סי' קו סע' א) בשו"עועיין  דכל ענין התפלה אינה חובה כלל מה"ת. (על עשה ה) הרמב"ןאולם דעת  .בכל יום

מוסכם הדבר דאיכא חיוב  ומ"מ .ס"ק ד)ם (ש במ"ב כתב שהעיקר כדעת הרמב"ן, וכדבריו פסק (שם ס"ק ב) המ"אהרמב"ם. אבל 
וכבר כתבנו  .ד)-(פ"א ה"ב רמב"םב כמבואר ,מנין תפלות כמנין הקרבנותו מתפללין בכל יום י"ח ברכות, שיה מתקנת חז"ל

  .בס"ד עוד מזה בגליון פ'
 (מגילה פ"א ה"יא) למלךשנה ה במגיהמ ,קו בזה גדולי הפוסקיםלאו כל יום הוי חיוב בפנ"ע, נח 'זו נחשבת כמצוה א והאם מצוה

 ,פוסקים מעודכן מוכח ו ,(תוספת בכורים סי' תרנא סד"ה כתב בשו"ת שבו"י) בכורי יעקבה כן דעתו ',למד שתפלה נחשב למצוה א
 ."ע וכל יום נחשב למצוה נפרדתנמצוה בפ הוי מסיק דכל יום ות יז)(ח"א סי' יג א דברי מלכיאלהאולם . ואכמ"ל

 זמן תפלה. ב
והאיר פני המזרח, יצא. ונמשך זמנה עד  ואם התפלל משעלה עמוד השחר ,השחר, מצוותה שיתחיל עם הנץ החמה תפלתזמן ו

כתפלה בזמנה, שכר שאין לו שכר  אע"פעד חצות,  או עבר, והתפלל אחר ד' שעות ואם טעה, ' שעות שהוא שליש היוםסוף ד
 . ועי' לקמן. (סי' פט סע' א) שו"עבבואר מכחרית ואחר חצות אסור להתפלל תפלת ש ,תפלה מיהא איכא

 שם( הלכהוהביאור  ,יא)שם אות ( ח"בכה , וכן פסקאפשר שברכה לבטלה היאד פט) '(סי ב"יהדעת  שחרית אחר חצות ואם מתפלל
ר מנחה לאחפללים אף המתנקט ד )צא סד"ה מיהו '(או"ח סי מהר"ם שיקהאבל  .דברכותיו לבטלה לכמה פוסקים 'כת חר)ד"ה וא
 . שיתפלל אדם כל היום כולו יוהלוואברכה לבטלה, דתפלה רחמי היא,  משוםאין בזה זמנה, 

היינו עד תפלת מנחה עד הלילה, ד )וס"ק יד ב ק"ס שם( במ"ב וכתב ,(סי' רלג סע' א) בשו"עוזמן תפלת מנחה הוא עד הלילה כמבואר 
ב להתפלל ביחידות קודם שקיעה, מלהתפלל בצבור וטמ וע"כ"ש שהוא ספק לילה. דהא אין להתפלל מנחה בביה השקיעה,

דהרי יש  לכו"עאולם אין דברי המ"ב מוסכמים  בדיעבד יש לסמוך על המקילים להתפלל בביה"ש.ש אלאאחר שקיעה, 
 ,ה)כ בדה"ש סק" '(סי חןהשל קצות, ס) 'א וסי '(סי ארץ צבי, )שם( מהר"ם שיקב בזה עד הלילה ממש, עי' הואה לכתיל ףאסוברים ש

  .כ) 'סיח"א ( אור לציוןוב יט) 'ח"ב או"ח סי( רב פעלים, לב) 'ח"ז סי( משנה הלכות
 הלודכ ,, האם חייבים להתחיל ולגמור התפילה בזמן התפילהיםמהנה שאלה מצויה בפרט בימי החורף שזמני התפלות מוקדו

 .)עודקר"ש ו לענין לדוןכן יש ו( ל הולך אחר ההתחלהכהבעינן או כל שהתחיל בזמן סגי די"ל ד ,בזמנה
 זמןהאחר מסיים התחיל בזמן וג. 

נן המ"ז דאזליהיה אוכל ויצא שבת מזכיר של שבת בבשפסק דאם  י) 'או"ח סי' קפח סע( "עושמהלנ"ד  הראי ולכאורה יש להביא
התם ד חותיש לד . אולםג ד"ה כתבתי)(סי' רל טשבא"א מבטשאוכן רצה להוכיח . ומועדים חבר" כן הדיןו הסעודהתחילת בתר 

די"ל דחייבים לגומרה משא"כ תפלה  ,לת הסעודה שהוא זמן חלות החיוביבתח תלוי מעין המאורעשל חיוב ההזכרה דשאני 
 .המובא לקמן ברב פעלים צא לדחות ראיה זושי וכן ראיתי .חכמים קבעו להש ןבזמעד תומה 

ואם התחיל  ,ואם הוא קלוש ודק מברך ברךלאין מפסיק עב ענן שכתב לענין קידוש לבנה שאם  )שמז 'סיח"א ( רדב"זבעיין ו
 ונקטשיודע שתתכסה תכף לא יתחיל לברך. וכן שכמשמע ש א) ק"תכו ס '(סי א"מה דייקו ,ענן גומר הברכהבה תכסנתלברך ו
ל עדיין לברך התחילא  'דאפי 'כתש ר"ח צאנזארגהברי יא דשהב (ד"ה ונהנין) בביאור הלכה ועיי"ש[. (ס"ק ג) והמ"ב ו) ק"(ס הא"ר

ומקורו מההיא  ,כל שלא עבר יותר מכדי דיבור משעה שזרחה הלבנה יכול לכתחלה להתחיל ולברך ,ה הלבנהתעד שנתכס
 אבל הכא ,ם וברקים נתקן הברכה רק על מנהגו של עולםמיקצת דהתם לענין רע ויש לדחות ,דלעיל סימן רכ"ז ס"ג עי"ש

  .], עכ"לרך אחר שנגמר ההנאהנן שיהנה לאורה וע"כ אינו מבהלא בעי
יש כמו כן אם התחיל אין ברכתו לבטלה ועולה לו. וד אבזמן שאינו יכול לגמור, אלדלכתחלה אין לו להתחיל  משמעולפ"ז 
לא  דיש לדחות דעד כאן יתפלל תשלומים. אלאאח"כ אין זמן לגמור התפלה כולה בזמנה לא יתפלל כלל ובגוונא דעפ"ז לומר 

די"ל דאע"פ דלכתחלה אין להכנס במצב זה  משא"כ בנ"ד ,למחר לכתחלה פשר לקדשהאלא בקדוש לבנה דאהחמיר הרדב"ז 
בא"א , וכן יצא לחלק כדבעי קיים חיובומ"מ בדיעבד יכול להתחיל על סמך לגמור לאחר הזמן דאל"כ לא יוכל שוב ל

שאין ניכר חידושה שם אין ראוי לומר "מחדש" כה זו דשאני קידוש לבנה כי לדחות ראי ה[ועיי"ש שרצ שם ד"ה גם)( מבטשאטש
  , ועיין לקמן.רי]משל הלבנה אז, משא"כ בתפלת י"ח שנתקנה בשוה תמיד וע"כ יש ללכת בתר ההתחלה לג

ב לענין תפלת כתש (סי' רלב סע' א)השו"ע יש לסיים כל התפלה בזמנה, וכן מוכח מדברי עכ"פ לכתחלה ד מהרדב"ז משמעומ"מ 
ל הקדוש, אם אין -כ יאמר שליח ציבור מגן, ומחיה, ויענה קדושה, ומסיים הא"יתפללו בלחש ואחדחוקה, ם השעה מנחה דא

(סי' קכד א"א  הפמ"גוכ"כ אליבא דהשו"ע , ברכות , ע"כ. מבואר דבעינן שיהא זמן לגמור כל הי"חלגמור י"ח ברכותשהות ביום 
צריך לגמור כל התפלה בזמנה, ולא מהני ע"פ המ"א ד (שם) ג"פמה"כ כו )קכד ס"ק ד 'ס"ק ד וסי פט י'(ס מ"אה. וכן נקט ס"ק ד)

שלא ה עוברת דכשהשע כנה"גבשם  (סי' קי ס"ק א) מ"אהולשיטתו שם כתב  .צריך לגומרה כולה בזמנה "שהתחלה לבד, וכן קר
אלא [ בזמנה בעינן בביאור דברי המ"א דכל התפלה ם)(ש הפמ"גוכ"כ  .תפלל הביננוייספיק להתפלל כל הי"ח ברכות בזמן 

מ"מ כבר כתב ו. לא שייך לומר הביננו "טוש וי"צבמוו בימות הגשמיםאבל  אמרינן הביננו, בימות החמהשם דרק  בשו"עדעי' 
  ].(אות ה) והכה"ח(אות ו)  הערוה"ששלא נוהגים לומר הביננו. וכ"כ  יוכל) (סי' קי ד"ה או שלא הביאור הלכה

ו אם מיה ,המתפלל מוסף אחר סוף שבע שעות נקרא פושע, וצריך ליזהר בזהד שכתב א)א"ב תרכ (סי' פמ"גב שמצינופ "עאו
ק דשאני התם דאף אחר . יש לחל"ל, עכשנמשך השמונה עשרה עד אחר שבע רשאי, וצ"ע "געאד "לישעות התחיל קודם שבע 

  סגי.היתר אפשר דכל שהתחיל בד "גוע"כ הסתפק הפמ ,עכ"פ בדיעבדא הושעה שביעית זמן מוסף 
לישראל, ראו כמה צדקות עשיתי  ב"האמר להן הקד:) ד(בע"ז דחה דברי המ"א הנ"ל מהא דמצינו  (אות ה) ערוה"שה ולםא

 'והיינו דקא ,כם, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליטעמכם שלא כעסתי עליכם כל אותן הימים, שאם כעסתי עלי
, ובברכות ד"ה רגע שם( בתוס' , ע"כ. והקשוה'. וכמה זעמו רגעומה אזעם לא זעם  מה אקב לא קבה אל )ר כגדבבמ(ליה בלעם לבלק 

 ,ק להתחיל קללתו באותו רגעשאין צריך ר תירצו בתירוץ אחרוןו ,א"ת מה היה יכול לומר בשעה מועטת כזאתד )ז. ד"ה שאלמלי
 מוכח ., ע"כאתה למד מה היה בלבומברכותיו של אותו רשע קה:) ( ןריסנהדבתדע שהיה רוצה להאריך בקללתו כדאיתא 

ארץ בוכן  פ שמסיימה לאחר הזמן."התחיל בזמן תפלה מקרי תפלה בזמנה אעאם  "כ ה"ה בנ"דדהולכין אחר ההתחלה וא
אף שנמשך אחר  כות על המתחיל להתפלל בזמן תפילהלימד זשהק' מפשיסחא זצ"ל, ביא בשם ה )ד"ה אמנם סי' קכאס( צבי

שמבואר  (ליק סי' נא) תשובת הגאונים. ושוב העירוני מדברי הנ"למנה, מדברי התוס' ל כל התפילה בזחשוב כאלו התפלד ן,זמה
שע"פ  תשובת בית יעקבבשם (סי' ו ס"ק ו)  ה"שהמחצבשם  )סע' א ד"ה ואין לאחרה ופ(או"ח סי' ר דעת תורהבועי'  .כדברי הערוה"ש

ללת תוך אותה השפעה של תפלת הציבור והביא ראיה לזה כאחר התפלה היא נ "נהככל עסק שאדם עוסק בבי האר"י ז"ל
 .מדברי תוס' הנ"ל

ריך לגמור בזמן, ועי' ועיי"ש סי' קכ"ד ס"ק ז' שאף חזרת הש"ץ צ, כדעת המ"א) וסי' קי ס"ק א (סי' פט ס"ק ד המ"בכבר פסק  אבל
 . )נאק (ח"ד סי' ובתשובות והנהגות (שם ד"ה ויעבור) בביאור הלכה

כל היכא דידע שלא יגמור התפלה קודם שיעבור הזמן, אסור לו להתפלל, אלא דמסיק להלכה,  ח"א או"ח סי' ה)(ברב פעלים ו
(אמרי הגר"א . ושוב העירוני שכן הוא דעת בר זהימתין עד אחר שיגיע זמן תפלת ערבית ויתפלל שתים, אם הוא היה אנוס בד

 "שרמי ששהה להתפלל מנחה בעלענין  )ד 'סי( התרוה"דשכת' שאע"פ שכת'  ד"ה איך שיהיה)שם ( ברב פעלים' ועי[ נועם ברכות פ"ד)
נ שבו , ונמצא מתפלל מקצת תפלת חול באותו בהכ""ברכושיאמרו הצבור "לא יוכל לגמור חצי תפלת המנחה קודם  י'אפד

ד"ה וכתב  (סי' רסג הב"י ולי האי. והביאוכ דאענו כבר ברכו וקדשו היום מ"מ הואיל והתחיל בהיתר אין נראה דיש קפי הצבור
 ].לא התיר בזה אלא משום דהוא חומרא בעלמא. ע"כ )עוד
 יש עוד צדדים שעדיין חשיב זמן תפלה. ד
 אחר זמן ות"דקכמה "להקל שיתחיל להתפלל אע"פ שיגמור יש למעשה נראה דאם עומד לפני סוף זמן תפלת שחרית שלא א

דס"ל דאין זמן שחרית דוקא עד ד' (סי' פט)  הב"חלצרף בזה שיטת דיש  ועוד ,ים בלוחותנזמה שינוי בצירוף אותה תפילה,
מחלק בין  (אות ג) ובא"ר (ס"ק א) והט"ז (שם) הפרישהשעות אלא עד זמן תפלת מנחה גדולה שהוא עד ששה שעות וחצי, וכ"כ 

כתב דלמעשה אין  (ס"ק ז)"ב והמעד חצות. לל פהתל שיכולאם עבר במזיד לבין עד מנחה גדולה ל שיכול להתפלאם טעה בשוגג 
וכן במנחה בדיעבד יש לסמוך על הסוברים שעד צאת  .(אות יא) הכה"חלזוז מדברי השו"ע דמתיר עד חצות ותו לא. וכן פסק 

  .לש"כ בזה בהגה לעיעי' מ, זמן תפלת מנחההוא הכוכבים 
 ועבר הזמן התחילשכ צעמפסיק באלה. ה

וכן מבואר  ,אפי' אם כבר התחיל סמוך ממש לסוף הזמן של אותה התפילה לבנהמר דומיא דברכת הוג ילתחאם כבר ה וכ"ש
יצא לחדש מסברא ש (דעת נוטה ח"א תפלה תשובה י) הגרח"ק שליט"א. אלא דשו"מ דדעת )סי' קד סע' ו ד"ה והשליח( "א מבטשאטשבא

נימא שהדבר הוי ספק מחמת ואף אם  .דב"זמדברי הר צ"ע ודברי פסיק, ולכאורהלה כבר התחיל עליו אף אםלעולם ד
אם מ"מ ו .ש"עיי, ח"ק שליט"אהגרושכן דעת אינו פוסק מספק במקום מח' הפוסקים ' שבס"ד בגליון פתבנו ר כלוגתא כבפ

 .נדבה תפלת תפלתויהיה צא ידי חובתו ויתנה שאם לא י שתים יתפלל בתפלה הבאתחלה לכונס עשה כן מחמת א
 -מסקנא דדינא-

אסור לו י"א ש, זמנה לאחר אין בידו לגמור עדו תוך הזמן אלא שידו להתחיל תפלתובחר להתפלל שאימי א'  העולה לדינא,
וי"א שרשאי להתחיל להתפלל  .בראם הוא היה אנוס בד שתים ויתפלל ה הבאהלהתפלל, אלא ימתין עד אחר שיגיע זמן תפל

כל מקום -כחמש דקות( ותדקכמה תפלתו יגמור  אםב'  .יש לנהוג כדעה הראשונה. ולמעשה לתו לאחר זמנהתפ ראע"פ שיגמו
אף  ,הזמןוף לס בקרו ילתחהטעה ואם ג'  .כדעה השניה לקהלנראה  אותה תפילה אחר זמן )דשם ומקום לפי שינוי הלוחות

 בתפלה הבאתחלה לכונס אם עשה כן מחמת אמ"מ , ותשלומיםלל פנו חייב להת, ואיאינו פוסקאם עבר הזמן לכל הדעות 
 .נדבה תפלת תפלתויהיה צא ידי חובתו ויתנה שאם לא י יםשת יתפלל

 "ג| ה'תשע גליון ק"כ | פר' תולדות
 'קהילת ))חניכי הישיבות))- רמות ב

 
 



 

ת בו גם אכות אסורודבר האבד בלבד, משמע דשאר מל
 לאנשים, השתא ניחא לן חדא.

הנשים בר"ח אלא דאתקפתא לן חדא, דלפי"ז ש
מלאכה, דהיינו  יושבות בקתדרא ואינן עושות שום

דאהני להו מעשה עגל לפ"ד פרקי דר"א, א"כ מה נאכל 
בר"ח, שמצוה להרבות בו בסעודה שהיא מלאכת 

ות הנשים. ונ"ל שכך הוא עקרו של דבר מלאכות כבד
גם לאנשים, אבל דבר האבד מותר להם, אך אסורות 

ן אם אינו ממלאכתן, לנשים אף דבר האבד אסור לה
ים בדאפשר. ומ"מ מלאכות אלא יש לעשותו ע"י אנש

קלות שהן מלאכת נשים ודאי עושות הן ביום אפי' 
   בפרהסיא. עכ"ד.

וכן בהגהות מקור חיים [על השו"ע שם] הביא דברי 
דה כגון חרישה וזריעה ים דמלאכה כביהמרדכי הנזכר

דעה זו  וכן בלבוש (שם) הביא אסורה אפי' לאנשים.
 בפמ"גו כב:] בטורי אבן [מגילהועי' עוד (בשם י"א. 

  .[א"א סי' תי"ז ס"ק ב'])
אולם בפר"ח [שם] אחר שהביא דברי המחבר דהנשים 
נוהגות שלא לעשות מלאכה בר"ח, כתב להקשות דכיון 

"כ יש לדקדק במאי כה במנהגא תליא אדאיסור מלא
יו דקאמר בפרקי ר"א דנתן להם הקב"ה שכרן שיה

משמרות יותר מהאנשים, וקשה דמה יתרון לנשים 
אנשים כיון דבמנהגא תליא מילתא גם האנשים אם מ

 נהגו הוי מנהג ובעי התרה.
וכתב דלכן נ"ל דלאנשים הוי יום ר"ח כשאר ימות 

 ו מלאכה הוי מנהגהחול, ואם נהגו שלא לעשות ב
בורות ולא בעי התרה, וזו היא המעלה שנתנה לנשים 

שלא לעשות מלאכה בר"ח דהוי מנהג טוב שאם ירצו 
 ואין לבטלו.

והביא דבריו בברכ"י [שם], וכתב שכ"כ הדברי יוסף 
סי' מ"ה, וכן נראה דהא קי"ל כל הפטור מן הדבר 

 ועושהו נקרא הדיוט.
דינא את דברי ובשערי תשובה [ס"ק א'] הביא ל

"ח, הדברי יוסף והברכ"י הנזכרים. וכ"כ המשנ"ב הפר
נהגו אנשים שלא לעשות בו מלאכה אין  [ס"ק ב'] דאם
. וציין בשה"צ [ס"ק ו'] לדברי הפר"ח זה מנהג כלל

 והברכ"י המובאים בשע"ת.
איברא דמצינו להדיא ראשונים ואחרונים דס"ל דאף 

קם כבר האנשים אסורים במלאכה וכנזכר (ועל חל
ד"ה מנהג טוב ע"ש מ"ש בזה). ועוד  עמד הבה"ל

ק ברכה [שם] הביא דהברכ"י גופא בספרו מחזי
שים היו רגילין דהמריק"ש בהגהותיו כתב דגם האנ

שלא לעשות בו מלאכה כדאיתא בתוס' בשבת כ"ד, 
ואף דהוא גופא כתב שם לדחות דבריו דאף התוס' 

מדברי בשבת איירי בנשים ולא באנשים, מ"מ כתב ד
 גה משמע דלחד תי' הוא אף מנהג אנשים. התוס' בחגי

כתב דבקונטרסו ברית עולם ובשירוי מחזיק ברכה 
החסיד דהוא תלמיד ר"י כתב דכיון דאשכחן לר"י 

דמוכח ממ"ש בספר חסידים [סי' קכ"א] דגם האנשים 
לא היו עושין מלאכה, אית לן לאוקמי דברי התוס' 

י משמע בדברי בשבת כדנקטינהו מהריק"ש, והכ
ס' בר"ה ובפסקי תוס' שם דגם האנשים לא היו התו

ן מוכח בפשטות מדברי הרשב"א עושים מלאכה. וכ
 בחידושי לר"ה שם.

ספרו יוסף אומץ [סי' כ'] נשאל נמי לענין עשיית וב
מלאכה בר"ח לאנשים, ואחר שציין לדברי הפר"ח 
ודבריו בברכ"י הנ"ל, כתב דמרהיטא דתוס' בשבת 

שיו שם, מוכח דגם ברי הרשב"א בחידוור"ה, וד
וכן האנשים היו נוהגים לא לעשות מלאכה בר"ח, 

 -כתב נראה מדברי הר"ן במגילה. ואחר שהאריך בענין 
ולכל הדברות לפי דרכנו למדנו דאם איזה איש רוצה 
שלא לעשות מלאכה בר"ח רשאי ותחשב לו לצדקה 
כיון דהאיכא כמה רבוותא דסברי דגם האנשים היו 

והביא דבריו לדינא  מלאכה בר"ח.והגים שלא לעשות נ
 ].בבא"ח [ש"ש פרשת ויקרא ס"ב

 וטעם שמחת -ובסדר היום [כוונת ההלל בר"ח] כתב 
היום שהוא יו"ט ללבנה שנתחדש אורה, וצריכין אנו 
לשמוח בשמחתה שישראל מונין ללבנה ובשלומה יהיה 
 לנו שלום, ועל זה הנוהג שלא לעשות בו מלאכה הוי

ותו על שום דבר בעולם, כי אם על מנהג ואין לבטל א
והביא דבריו בכה"ח [סי' צד הדוחק והאונס ובהתרה. 

 תי"ז ס"ק כ"ח].
 
 

 "י הרב ש. פ. שליט"א][נכתב ע

 פניני מוסר 
 )2(נשמה יתרה  -עניני שבת קדש 

 
 

עוד " - לם עליון ששמו 'שבת'ר הנשמה יתרה מעומקו
.) שאמרו שביום שבת באה יתבאר על פי דבריהם ז"ל (ביצה טז

מוז באומרו שבת וינפש... וענין נשמה נשמה יתירה לישראל, כר
זו היתירה רמזו מקומה רבותינו באומרם (שבת י:) מתנה 
טובה בבית גנזי, וידוע הוא מקום הנקרא גנזי המלך שהוא 

ונשמה זו מחצבה שם היא, ולזה תקרא  חינת עולם עליון,ב
 יא, שנקרא עולם שכולו שבת.שבת... כשם העולם שממנו ה

בון, ועליו לא בא כדבריהם בו אלא עונג ועולם זה אין בו עצ
ושמחה, ולזה צוה ה' להרחיק ביום שבת כל אותם בחינות 
 החול המלאכה והעינוי כי באחת מהנה תגעל הנשמה ִמֶשֶבת

 )ר החיים שמות לא, טזאו(  ".בקרב איש
זה היום כי השם קידש " - נשמה יתרה בתוספת חכמה

כל הימים על כן וזימנו לקבל הנפשות תוספת חכמה יותר מ
 )אבן עזרא שמות כ, ח(   ".כתוב ברך ה'

בעבור היות נשמת המשכיל בששת ימי המעשים מתבודדת " -
להבין מעשה השם בעסקי העולם, על כן היא מתבודדת בשבת 

 )אבן עזרא תהלים צב, ה(   ".נפלאותיוו
ועל זה חל עליו שפע אלקי ושכל יותר נשמה יתירה. פירוש, " -

 )שיטה מקובצת ביצה טז.(   ".ה ולעיין במעשה ה'לעסוק בתור
 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת 
 "עבודת המועדים"

 

 שלא נחתם מחו"ל השתמש בבולחזור ולמותר ל האם
 .חוק המלכותו.  .שימוש חוזר בבול מחו"ל ה. .הפקעת הלואתו ד. .טעותו ג. .חובת השבהב.  .איסור גזל עכו"ם א.

 כו"םעאיסור גזל א. 
בזמן שהן מסורים  ,ה' אלהיך נותן לך ם אשרל העמיואכלת את כ 'מנין לגזל הכנעני שהוא אסור שנא קיג:)( ב"קב איתא

כל הגונב ממון עובר "ד יבה פ"א ה"א)(גנ הרמב"םוכן פסק  .]פז:)(בב"מ ועי' עוד [ ., ע"כבידך ולא בזמן שאינם מסורין בידך
 .)(חו"מ סי' שמח סע' ב הטשו"עוכ"כ  ".ממון עכו"ם הגונבאחד הגונב ממון ישראל או  ,"לא תגנוב" 'שנא ל"תעל 

בדעת  "ק ב)(חו"מ סי' שנט ס"ק ב וסי' שמח ס הש"ךו (סי' רלא)ב"ח ה וכ"כ ,תורהה משמע מהרמב"ם דאיכא בזה איסור נהו
  .דגניבת עכו"ם אסורה מה"ת ודעימיה הרמב"ם

 אות ב) שם( הלבוש ווכן נקט ,אינו בכלל לאו דודאיתמה (ב"ק פ"י סי' כ)  ביש"ש. אולם "לאו"עובר בד מהרמב"ם משמעו[
 והקשה. אות ב) שם( "שבערוה ועי' עוד .לגניבה לאו דליכאגזל שחילק בין (יו"ד סי' פא ד"ה והדרך) ב"י ובנעי' ו .(שם) בותתיהנו

שפסק שמי שקדש בגזל או בגניבת עכו"ם מקודשת דהא  סי' כח סע' א) ע"ה(א הרמ"אעל דברי  הרמב"ם הנ"ל פ"ע שם)( בש"ך
מה"ת מ"מ  אסורה שאע"פ שגזלת עכו"םיישבו  (ר"ה כח. ד"ה אמר ר"י)ום תרועה יבלם '. אולהחזיר רק משום קידוש ה "צא

(סי' טו  בחוט המשולש(שם ס"ק ה),  בב"ש 'ועי .ו"ד סי' פא ד"ה הא חדא)(י ב"יוהנ. ובדרך זה כת' נןחיוב השבה אינו אלא מדרב
 .]ג) אות קלח (ח"א סי'שבט הלוי וב(סי' שנט)  בחי' רע"א, ד"ה והעולה מזה דגם התוס')

 ביש"שוכן נקט . ול השםילח משום מדרבנן משמע דליכא בזה אלא איסור )ישראל בנכרי מותרדרין נז. ד"ה הנ(ס ברש"י ולםא
רחיק עצמו מן לה דמוטל על האדם אפי' בלא חילול ה' אסור משום לדעתואלא ד פ"י סי' כ)ו ,"ק פ"א סי' מא ד"ה וכתב הרמב"ם(ב

בשער ו[ דאיסור דרבנן הוא ע"פ הירושלמי (ח"ב סי' קיז) המהרש"םוכן הביא  ,(סי' שנט ס"ק ב) ךהש" הכיעור. וכן נר' מסקנת
 פליגי בטעםדאלא  ,(גזילה פ"א ה"ב) הכס"מוכ"כ  ,שבאמת דעת הרמב"ם כרש"ינקט  סי' ב ד"ה הנה מצאתי ראיתי)( אפרים

משמע דכוונת  )שם(בב"ש שש. אלא יי", עםהרמב"ל משא"כדוקא היכן דאיכא חילול ה'  הוא דלדעת רש"י האיסור
דבין גזילו בין עשקו  וונתדכוכת'  וואה)הנה בהפקעת הל(סי' יד ד"ה ו בחוט המושלש אבלהוא מדרבנן. ששק לחוד וע על "מסהכ

 'עי בעכו"ם חמס איסור ענין. ול"מ נמי על גזלסועוד פוסקים שנקטו שכוונת הכ (שם) א"בשעאסור מדרבנן. וכן מבואר 
. ובענין כג) ה אות(גזיל בגר"ז '. ועי(סי' תרד מ"ז ס"ק א) בפמ"גאולם כבר הסתפק בזה  ,שנקט שהוא מותר או"ח סי' שכד)( "זבנבא

 .]דהוי כגזלן וחייב באחריותכת'  (סי' שא) והמנחת פיתיםשלכו"ע מותר. (סי' תרלז)  בדעת תורה 'מדעת עי שואל שלא
(סי'  נתיבות(גזילה סי' ג),  א"מח ,(סי' כח ס"ק ג) מ"ח(סי' שע אות ז),  פרישהעי' , "תהפוסקים שהוא אסור מה אלא שמסקנת רוב

כת' דכן משמע מהרמב"ם והשו"ע (חו"מ סי' שמח אות ח ובאה"ע שם ס"ק ה) אור הגר"א ובבי. ועוד ,(גזילה אות א) גר"ז ,שמח ס"ק א)
 .(חו"מ שם)

 ת השבהחוב .ב
מקיים דמ"מ אינו  (מצוה קל אות ה) ח"במנ כת'ו .ב)ה", אפ"(גזילה  ב"םמרב כמבוארמ"מ לכו"ע אף אם כבר גזל חייב להחזיר 

(ר"ה כח.  וביום תרועהוין בממון דניתנו לתשלומין. ייב להחזיר כמו הרבה לאשח אלאדהשבה דהרי ב"עמיתו" כתיב העשה 
 ,(סוכה ל. סד"ה הא קני) סת"הח ,ג)(סי' שמח ס"ק  הנתיבות ,(גזילה רפ"א) השער המלךוכ"כ אלא מדרבנן,  ן זהאיד כת' )ד"ה אמר

כהיום תרועה תירצו ברי הרמ"א הנ"ל ולא על ד שתמו )שם ושם( גר"אוה (ס"ק ה) הב"ש ,(שם ס"ק ג) מ"החאולם מדברי  ועוד.
אות סי' שמח ו(סי' שס אות א  ה"שוערה . וכן דעת(וכ"כ להדיא הח"מ שם שאין חילוק ביניהם)משמע דאיכא חיוב תורה  הנ"ל ודעימיה

 .ב)
  טעותוג. 
 )יכול יגלום עליו (ד"ה מתוס'אפי' להטעותו מותר. וכן מוכח (שם)  רש"י, ולפי טעותו מותרתד (קיג:) בש"ס ב"קלא דמבואר א

ועי' (ב"ק פ"י סי' כ ד"ה ומסיק),  היש"ש[וכן למד מדבריהם אא"כ הגוי יודע שהישראל עושה עצמו כאינו יודע נו אסור דאי
(סי'  הטור. וכן דעת (אות ב) ובב"ח (חו"מ ריש סי' שמח) בב"יוהובאו דברי תוס' . עכ"פ לכל)זה דוהעולה מ(סי' טו ד"ה  בחוט המושלש

  .)שמח
מיהו אם טעה  ,להטעותן כ"ש (חולין צד.)דהא אפי' גניבת דעת אסור  ,דאסור להטעותןכד:) -כג: (ב"ק המרדכיאולם דעת 
היינו מה שאתה חייב לשלם לו  (כמבואר לק') ידאף דהפקעת הלואה שר ,שאסור להטעותו (שם) היש"שוכן דעת  .מעצמו שרי

 (גזילה פי"א ה"ד) הרמב"םוכ"כ  .מקח דומה לגוזל, ועוד דאיכא חילול ה'אבל מה שהוא בעת ה ,או דרך מכס או דרך חוב
אם אין להרמב"ם  כת' שאף (שם)בלח"מ אולם  .(גזילה סי' ד) "אהמח, הנ"ל היש"ש. וכ"כ בדעת הרמב"ם להטעותו אסורש

 . ס"ק ב)(סי' שמח  שער משפטב בשם (חו"מ סי' שמח ס"ק ד) הפת"ש 'ועי. להטעותו 'העכו"ם יודע מותר אפי
שטעות עכו"ם כגון להטעותו בחשבון מותר ובלבד שלא ידע דאז ליכא בדעה ראשונה  (סי' שמח סע' ב) הרמ"אסתם ולמעשה 
"ש. נר' שפסק כדברי היש (ס"ק ג) מהש"ך. אבל דסתם וי"א הל' כסתם אף לפי הרמ"א] "ה ד"ה וכ"ת)(יו"ד סי' רמב כללי או ש"ךב[עי'  חילול ה'
 . ועיי"ש דנכון שהישראל יאמר ראה שעל חשבונך אני סומך. גזילה אות ד ואונאה אות יא)( בגר"זוכן פסק 

 הפקעת הלואתו. ד
(גזילה אות ד בהשמטות הצנזור)  בגר"זוביאר ). וסי' שסט סע' (שם ו הרמ"אדהפקעת הלואתו שרי, וכן פסק  (קיג.) בב"קהנה מבואר ו

ולדעת  .מ"מ אינו שרי אא"כ ליכא משום חילול ה'בנכרי שנא' "רעך", ו דהלאו דלא תעשוק אינו אלא בישראל אבל לא
רעו, ויש כאן חוב אלא שאינו חייב לפ דבאמת 'כת (ב"ק סי' י ריש ס"ק יד) החזו"אאבל  .הרי זה כהפקר (סי' עב ס"ק נז) התומים

 מיםבתו ועי' .החוב קיים ואפשר שאם דעתו להפקיע פקע חובו אבל אם דעתו לפורעו משום ח"ה או דרכי שלוםעיי"ש 
 .כתב שמשגילה דעתו שרוצה להפקיע נפקעת ההלואה (סי עב ס"ק נב) ובנתיבותהאם בעינן אמירה להפקיעה.  (סי' קכו)

 לשימוש חוזר בבול מחו". ה
לא האם מותר לחזור ולהשתמש בבול ש ,יכת לעכו"םשיר מחברה היש לדון האם המקבל מכתב דרך הדואעתה מ

 .(ח"ה סי' קעג אות ב) בשבט הלויושרי. וכן העירוני שפסק  בהיתר הגיע לידוד אינו אלא כמפקיע הלואתו ', דלכאוהוחתם
י שאדאינו ר(שם)  הגר"זדעת ד. אולם לעולם י"ל דאין זה דומה אלא להפקעת פיקדון דנחלקו בה הפוסקים האם שריא

 קוכן פסי זו גזילה ממש אלא להפקיע חובו שהוא חייב להנכרי אבל כשהחפץ של הנכרי הוא בעין אסור לכפור בו שהר
דדוקא בהפקעת הלוואתו מותר הואיל דמלוה להוצאה  (אישות פ"ה ה"ח ד"ה בש"ע) הבני אהובה וכ"כ ,(ל"ת נא) הגרי"פ לרס"ג

 .אליבא דשיטה זו (סי' עב ס"ק נז) בתומיםוכן ביאר  .דמריה איתיה הואה ניתנה משא"כ בפקדון דכל היכא דאיתיה ברשותי
הנתיבות שרי משום דבהיתרא בא לידו הו"ל כהפקעת הלואתו דשרי. וכן דעת  דאף זה (סי' עב ס"ק נז) םהתומיאבל דעת 

  .]השיטותבביאור  ' קלח אות ג)(ח"א סי ישבט הלווב (מ' חמ' סי' פה)בשו"מ . ועי' סי' עב ס"ק נג) 'ועי (סי' קצד ס"ק ז המשפט
ידו הוי גזל ולא הפקעת הלואתו. ולפ"ז י"ל דודאי הגוזל פקדון של נכרי שב )(ב"ק סי' י רס"ק יד ד"ה והנה החזו"אוהכרעת 

 דומהו"בול" שלא נחתם אע"פ שבהיתר הגיע בידו, מ"מ כשחוזר ומשתמש למכתב אחר הרי נמצא שמוציאו באיסור ש
 .הנ"ל השבט הלויעל  בזה תמהש (ח"א פ"א עמ' ב ד"ה וראיתי) בפתחי חושן. וכן ראיתי (לדעת האוסרים) סורדא יקדוןפל
 חוק המלכות .ו
וכמו שבארנו בס"ד בגליון ל"ה  א,דמלכותא דינ איכא בזה מפני דינאעוד י"ל דאם ע"פ חוק המדינה הדבר אסור ו

[ועי' בגליון ל"ד לענין האם דד"ד הוי מה"ת והאם הו דד"ד דלהלכה כל חוקי המלכות שהם לתיקון המדינה אמרינן ב
סי' ( ועיי"ש .משום דד"ד דבארצותינו לא נוהגים דינים אלושהרי כת' בריש הסימן)  שם( וה"שבערוכן מבואר  .נוהג באר"י]

 .כדי, ע"דבזה"ז בכל מדינות אלו אסור מה"ת שום הטעאה והערמה ואין שום חילוק בין ישראל לאינו יהו אות ב) שמח
 המלכות מדינא דמלכותא, אמנם זהנשי מעשה בחו"ל קרעו הבול שלא לעשות עוול לא דמ"מכת' שם  בשבט הלוי באמתו

 .שכתב לאסור בזה (ח"ו סי' עד) האז נדברווכן העירוני מדברי . הוי חיוב מן הדין דד"דדלכאורה צ"ע ו .מידת חסידות
ואני כותב זה לדורות "צמו מה שטעה עכו"ם איכא משום קידוש ה', חזיר מעדאם מ (שם) בבאר הגולהובר מן דין כבר כת' 

ון ולא הניחו אחריהם ברכה "ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיולו והעשירו מן טעות שהטעו העכשראיתי רבים גד
לים שהגוזל ם המקובבש (ערך גזל) בפלא יועץועי'  .אות ב) (סי' שמח הערוה"ש. והביאו "(סי' תתרעד) בספר חסידיםוכמ"ש 

  .עכו"ם גורם שהשר של הגוי יגזול מהקדושה אל הקלי', ע"כ
 -מסקנא דדינא-
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