
  

  עד מתי זמן ברכת הלבה
  

איתא בסהדרין (מב.) א"ר אחא בר חיא א"ר אסי
אילואמר רבי יוחן כל המברך על החדש בזמו כ

מקבל פי שכיה וכו'. כדר' יהודה דאמר רב יהודה
ברוך וכו' אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל

  צבאם חוק וזמן תן להם וכו' בא"י מחדש חדשים.
ואמרין שם (מא:) א"ר אחא בר חיא אמר רב אסי
אמר ר' יוחן עד כמה מברכין על החדש, עד שתתמלא

ר רבי יעקב בר אידיפגימתה (של לבה). וכמה, אמ 
אמר רב יהודה עד שבעה. הרדעי אמרי עד ששה עשר.
ותרוייהו כר' יוחן סבירא להו, הא למיהוי כי יתרא,

  הא למיהוי כי פיא.
במלתיה ד' -ופרש"י (מב. ד"ה ותרוויהו כר' יוחן) 

יוחן פליגי ועד שתמלא סבירא להו, מיהו רב יהודה
חן למהוי כי יתרא,סבר מלוי פגימתה דקאמר ר' יו

דהואי כמו יתר של קשת שתהא כל פגימת הקשת
מלאה עד היתר, דהייו חצי עיגול, והאי לסוף שבעה.
והרדעי סברי מלוי פגימה דקאמר ר' יוחן עד דתהוי

  כי פיא עגולה במילואתה. 
אמר ר' יוחן עד מתי -וכתב הטור (או"ח סי' תכ"ו) 

מתו, אבל מכאןמברכין על החודש עד שתתמלא פגי
והילך כבר הוא ישן ואיו ראוי לברך על חידושו. וכמה,
פירוש מתי תתמלא פגימתו, רב יהודה אומר עד ז'
שתמלאה הפגימה והיא כחצי עגולה, והרדעי אמרי
עד  י"ו ולא י"ו בכלל, שעשה כולו כלם. והלכתא
כהרדעי. והי י"ו משעת המולד מוין אותם ולא מיום

  חודש. ע"כ.קביעות ה 
ומ"ש רביו והי י"ו מיום המולד מין -וכתב ע"ז הב"י 

ומצאתי בתשובה אשכזית (שו"ת מהרי"ל סי' -אותם 
י"ט) דטעמא משום דאמרין עד שתתמלא פגימתה,
ואם כן במילוי תליא מילתא ולאו דוקא ט"ו וי"ו אלא
חצי כ"ט י"ב תשצ"ג זהו מלאתו כן "ל. ולע"ד ראה

וי לבה שאו רואים יגוד אמיתי אמצעותאם היה ליק
הלקות בודאי שאין לברך אח"כ, אבל סתמא סמכין
'אחשבויו שמסרו לו רבותיו שהוא מולד השוה אפי
אם היה ליקוי חמה שהוא מולד אמיתי קודם לשלו
או אחריו, כי הרמב"ם (קידוש החודש פ"ז הל' ז') כתב

  דחיות עכ"ל. שרבותיו כיוו לפגוע באמיתי ע"י ה
ואיי -והד"מ (ס"ק א') כתב להעיר על דברי המהרי"ל 

מבין דבריו דמה שכתב, שאו רואים המולד האמיתי
בליקוי הלבה שהוא היגוד, או בליקוי החמה שהוא
עת המולד. ודברי הרמב"ם לא יספיקו לזה, כי
הרמב"ם על הרוב ידבר שעל ידי הדחיות יבוא חשבון

לפעמים יקדים האמיתי או יאחר שלו בשוה אבל מ"מ
כמבואר בדברי הרמב"ם בהל' קידוש החדש, ועוד
שהמפרש שם הוכיח בראיות לדחות דברי הרמב"ם.
ואפשר ליישב דברי מהרי"ל דבעין לקות לבה או
רואין יגוד האמיתי כי הוא שיוי בכל העולם, אבל
ליקוי החמה משתה לפי ישוב ולפי הרואים כמבואר

ם בעין הלקות, ולכן אין להתבון מולד אמיתיליודעי
מלקות החמה הראה לו, ולא הביא דברי הרמב"ם
לראיה אלא שעל הרוב מולד שלו הוא באמיתי ולכן
אין לחשוב אלא ממו, אלא אם כן יודעים בברור
שקדם האמיתי וזה א"א לו לדעת כי אם ע"י [היגוד]

  כן "ל דבריו.     
עד אימתי -ו ס"ב) סתם המחבר וכתב ובשו"ע (סי' תכ"

מברכין עליה עד ששה עשר מיום המולד, ולא ששה
עשר בכלל. ע"כ. ולא הזכיר דברי המהרי"ל אע"פ

  שהביאו בב"י. 
ואין -אולם הרמ"א הביא דברי המהרי"ל לדיא וכתב 
  לקדשה אלא עד חצי כ"ט י"ב תשצ"ג מן המולד. 

מיום -בר והה המג"א (ס"ק י"ב) כתב על דברי המח
מלשון זה משמע דלא חשבין מעת לעת, כגון -המולד 

שחל המולד עשרים שעות על יום ראשון אסור לקדשה
ביום שי, ולדברי רמ"א מותר לקדשה דהא חשבין
חצי כ"ט י"ב תשצ"ג משעת המולד ואם כן צריך
לחשוב י"ד ימים י"ח שעות שצ"ו חלקים וחצי, ואם כן

ו משמע שבא לגרוע שכתברמ"א בא להוסיף, ולשו
ואין לקדשה וכו'. ובאמת בטור כתוב וז"ל והי ששה
עשר משעת המולד חשבין להו, משמע דחשבין מעת
לעת, ואם חל במוצאי שבת שתים או שלש שעות
בלילה מותר לקדשה תחלת ליל שי, ולדברי רמ"א

  אסור.
וביאר המחה"ש דכוות המג"א לומר דמכיון שמדברי

דמשעת המולד חשבין להו, א"כ צ"ל הטור משמע
  דמ"ש הרב ב"י מיום המולד לאו דוקא.  

עי' מ"א. הייו כי -אולם הפמ"ג (א"א ס"ק י"א) כתב 
משמע שלש מחלוקות בדבר, המחבר סובר "מיום"
המולד, לא "משעת" המולד, אם אמר ט"ו יום
שלימות, והשמיט דעת מהרי"ל בתשובה סימן קמ"ג

ה) (עיין אליה רבה [ס"ק] ט') אף על פי(צ"ל י"ט או ק"
הביאו, אם כן להמחבר פעם חומרא ופעם קולא.
ולהר"ב גם כן פעם חומרא ופעם קולא, ולשון ואין
לקדשה משמע דרק לגרוע בא, ובאמת לפעמים קולא

  בס"ד

  מיקתא ע  אמעתש 

  היולדת בשבת, ממתי מחללין עליה השבת
    .לצורך יולדת שיית מלאכות דרבן בשיויעג.  .עשיית מלאכות דאו' בשיוי במקום חולה שיב"ס ויולדתב.  .חילול שבת עבור יולדתא. 

    .ממתי מחללין שבת עבור יולדתו.  .לידה או לפי הלידהת הבשעם עכו"  ע"י שיוי אוב המלאכות   עשייתה.   .לצורך יולדת מלאכות ע"י עכו"םעשיית ד. 

    .חילו הצירים מער"שתה כשיא.  .הכת צרכי היולדת מער"ש י. .שפיר  ירידת מי ט.   .באיזה צירים מחללים ללא שיויח.   .ה ציריםאחזו ז. 

  . כשבידה לסוע לבית החולים ע"י עכו"ם יב.

          שבת עבור יולדת  חילולא. 
ומחללין עליה (אפי' מחוץ לתחום) ממקום למקום  (מילדת) מילדין את האשה בשבת וקורין לה חכמה :)כח(ק שבתבתן 

  .(סי' של סע' א) שו"עטה ווכן פסק, ע"כ. את השבת
    חולה שיב"ס ויולדתבמקום  בשיוי דאו' מלאכות עשייתב. 

 ,מביאה לה בכלי ,לעשות כן בידהאיו  אםו ,ערהחבירתה מביאה לה שמן בש ,צריכה לשמן יולדתאם הש )שם( בגמ'ואמרו 
   .ע"מ למעט בחילול שבת שיוי , כדי לעשות המלאכה בהטעם שלכתחלה מביאה בשערהרב אשי  ופירש

דכל צרכי חולה אע"פ שיש בו סכה היכא  מכאן שלמד  הובא במג"מ שבת פ"ה הי"א)תוה"א שער הסכה ד"ה בפרק מפין ( רמב"ן ב ועי'
יוי שלא יתחלל בה שבת משין ואין מחללין והוא שלא יתאחר צורכו של חולה כלל בשוי אכה בשלה למלדאפשר למעבד 

    .)סע' יב (סי' שכח  הרמ"אוכן פסק  .(ח"ב סי' לח וסי' קח סוף אות א) באור זרועוכן קט  זה וכו', ע"כ.
שם  המגיד משה וביארד. עת לילה הכורדוקא באש(של מלאכה ע"י שיוי) הביא דין זה  (שבת פ"ב הי"א)הרמב"ם  אולם

ה הם כדבר טבעי לה ואין יל, מפי שכאב היולדת וחב בלבדוי אלא החיה יבכלל הש שב"סהרמב"ם שאין חולה שידס"ל ל
 וכדברי הרמב"ם פסק א' מאלף מתה מחמת לידה ולפיכך החמירו לשות במקום שאפשר ולא החמירו בחולה, ע"כ.

ביולדת מודים דבעין שיוי  ,אפי' להחולקים על הרמ"א בסי' שכ"חכתב שש (שם ס"ק ג) במ"א עוייןוי .(סי' של סע' א) שו"עה
אבל אם איו עשה בזריזות בשיוי   ,כ"ז בדליכא עיכוב לחולהד ה)(ס"ק   המ"במשום הטעם של המגיד משה ה"ל. והוסיף 

דעת חולה שיב"ס איו בכלל השיוי, השו"ע דלדעת ואע"פ [ .כמו בלא שיוי מצוה לעשות בלא שיוי למהר הדבר בכל כחו

טיפול הישיר בחולה א"צ שיוי, אבל חלק שאיו ישיר לטיפול הדברים שהם חלק מלעין דדוקא  (שמ"א ח"א סי' שכח ס"ק ב) הגרשז"א זצ"ל

(פל"ו הגה ב ד"ה  האור לציוןן דעת "ע. וכיש לעשותן ע"י עכו"ם או שיוי לכו ,החולה כגון כתיבת דו"ח או כיבוי ר כדי שהחולה יוכל לישון

שבשעת ההיגה יהג כרגיל כפי שוהג ביום חול, ואפי' כשקיים רק חשש  )אות צ (הרופא בשבת לבעל השמ"א הגרשז"א זצ"ל. ומ"מ דעת וראה)

  .]רל"ח . ועי' עוד בכל זה בגליוןעוד מדיי היגה במקום פק" (פ"מ) בשש"כרחוק לגרימת תאות דרכים. ועי' 
  בשיוי  דרבן מלאכותג. עשיית 

  סי' של( גר"זהלשון מ. וכן משמע י"ל שא"צ לשות כולי האי דלא חמיריאמם מלאכות דרבן  ,ומ"מ כ"ז במלאכות דאו'

פקוח  בשם ספר )הגה ב פל"ב( בתורת היולדתוכן הביאו  .)ט אות (אשרי האיש ח"ב פל"ז  זצ"להגריש"א ושו"מ שכן דעת  אות א).
 (אלא דיש לחלק דהתם שיוי במקום האפשרבמשמע דאף בכה"ג יש לעשות  (שם א"א ס"ק ג) הפמ"גדברי אלא שמ. פש

ס"ק י   בדה"ש (סי' קלה קצות השולחןב הואוכן  .(אות יב)הכה"ח . והביאו אין הדבר מוסכם דליכא רה"ר בזמיו)כי  חמיר טפי

  אפשר יש להחמיר.ה קוםובמ .יות ע"י שיוסור דרבן צריך לעשאי 'אפיד )ד"ה ומבואר
    לצורך יולדת עשיית מלאכות ע"י עכו"ם ד. 
עשות לדי"ל דדוקא הצריכו לישראל  ,אפשרמקום שת ע"י כרי בת מלאכה עבור יולדאם גם צריך להחמיר לעשו יש לעייןו

  . עכו"ם לא ע"י, אבל שאין חשש שיהויבשיוי 
עין חולה שיב"ס שאם קטן או עכו"ם מצא שם עושים המלאכות ב לכת ) ב יומא ד: אות אות א ו(שבת מ.  בשלטי גבורים והה

דחה  (ס"ק ה)  ט"זה. אולם אם אפשר לעשות ע"י א"י בלא איחור כלל, עושין ע"י א"יד שם)ח י' שכס( הרמ"אוכן פסק על ידו. 
. משובח רי זההזריז ר כל הספק הצלה ויש סכה בבירו 'ולכן אם יש אפי ,הישראל יזרז בדבר יותרדברי הרמ"א משום ש

כתב דהעיקר כהט"ז ומ"מ והגים כהרמ"א  )עדסי' (ח"ח  והשבט הלוי( (או"ח ח"ה סי' כה) והאג"מ (ס"ק לז) המ"ב ווכן פסק
דמודה הט"ז במקום ספק פק" דאם אפשר יש  סע' יב) על  שם  'ת ' מ ( בוטשאטשמ בא"א במקום שאין חשש איחור. ועי' 

  ).)ח"ו סי' כה אות זשם ד"ה ומסיים ו( הלוישבט ה הוכיחוכן  לעשות ע"י עכו"ם.

וכ"ז לעין חולה שיב"ס, אולם לעין יולדת דלכו"ע במקום האפשר עושים המלאכות בשיוי, י"ל דה"ה שיש לעשות ע"י 
כיח כן  ווה ,ועדיף משיעשה הישראל בשיוי ,יש לעשות על ידויש עכו"ם כתב דאם ש )(א"א ס"ק ב פמ"גב עכו"ם. וכן מציו 

ואע"פ שיש חולקים על דבריו מ"מ ביולדת לכו"ע י"ל  ,ל הסובר דבמקום פק" אם יש עכו"ם עושים ע"י"א המ"הרמ
משום שמלאכה בשיוי ע"י ישראל חמירא  )(סי' של ס"ק א התהל"ד וכן דעת .)ב אותג צ כלל( קשו"עב וכן פסק .דהדין כן

   .ט)י  גהה ת בשבת פכ"ט(הל' שב זצ"ל"א הגריש קטכן . ו מאמירה לכרי
  או לפי הלידה  עכו"ם בשעת הלידה ע"י שיוי אוהמלאכות ב עשיית ה. 
 אות ו' -ויעויין להלן (דבזה עוסקת הגמ' שם  משמע דדין שיוי קאי על יולדת בשעת הלידהה"ל  בשבת מהש"סהה ו

 ,מתה אלףמ ' א אין ת כיי ביולדדאף להרמב"ם בעין שיו שכתב המגיד המשה מ לכאורה וכן מוכח  .)והלאה ממתי
  . מ"מ כיון שאין חשש כ"כ צריך שיוי ,סכה אע"פ שהיאבשעת הלידה עצמה ש  החובת השיוי אמרומשמע ד

בשעת הלידה, דבעין שיוי דוקא  ג) הגה(ח"ב פל"ו  אור לציוןוה )106הגה  הרופא בשבת לבעל השמת אברהם ("א זצ"ל הגרשזדעת ו
דול החמירו בו חכמים, אבל קודם הלידה שיש יותר חשש שתסתכן אם חשש גואין הר טבעי הוא שכיון שעצם הלידה דב 

לא יעשו את הדברים הראויים לה, דיה ככל חולה שיש בו סכה שמחללין עליו את השבת בלא שיוי, ולכן מותר לטלפן 
   , ע"כ.ילרופא וכדומה לצורך יולדת ללא כל שיו

"א שהיולדת רק ב' הלכה ידקדק מהרמב"ם שכת' בפ )בצי"א חי"ז סי' סה הו"ד וסוכה יומא  עיי קה"ח  על רי"ז הגחי' (  גרי"זהש אלא
י"ג כתב שחיה משיתחיל לכה ואילו בה ,צריכה לר וכדו' מדליקין לה כו' וכל שאפשר לשות משין הכורעת לילד אם

רק דדין שיוי אמר  זי"תב הגרועפ"ז כ וי.ולא הזכיר דבעין שילהיות שותת דם עד שתלד מחללין עליה את השבת. 
 אבל משיתחיל הדם להיות שותת ,קודם שיתחיל הדם להיות שותת דקאתין עלה רק משום עצם סכת מעשה הלידה

מלבד הסכה מעצם מעשה הלידה הרי היולדת עצמה חשיבא חולה שיב"ס ובחולה שיש בו סכה לא אמר דין שיוי  
לידה לא כהגרי"ז (שהרי כתב שבשעת הקצת משמע  (סי' של ד"ה ומדליקין) הלכה ומהביאור ).ה"ל והשו"ע (לדעת הרמב"ם

הגרשז"א זצ"ל והאור לציון ה"ל, אלא יש  ובשםיפכא ממש"כ ע"פ המ"מ אולפי"ז יוצא  .צריכים לשום פרט, עיי"ש)
משמע ש )האות ( ה"שוער בו"מ [ש לשות דוקא לפי שעת הלידה, אבל בשעת הלידה עושים ללא שיוי (לדעת השו"ע).

  ., עיי"ש]משום יתובי דעתא חובת שיוי אמרה דוקא על דברים שעושים עבורהד
  עבור יולדת שבת ממתי מחללים ו. 

אמר רב יהודה אמר שמואל חיה כל זמן שהקבר פתוח בין אמרה צריכה אי ובין אמרה אין  .) קכט - קכח: ( שם בגמ' ויעויין
רה צריכה אי מחללין עליה את השבת לא אמרה צריכה אי אין  בר אמתם הקס, את השבת מחללין עליה ,צריכה אי

רב הוא בריה דרב יהושע אמר  ,מאימתי פתיחת הקבר אמר אביי משעה שתשב על המשבר .מחללין עליה את השבת
ן כל זמד (שם)הריבב"ן ופירש  , ע"כ.ואמרי לה משעה שחברותיה ושאות אותה באגפיה ,משעה שהדם שותת ויורד

  .מחללין עליה את השבת להוציא דם פתוח בר)ם (קשהרח
שמעת מייה דקודם   ,דייקי רבוותא מדלא קאמר רב הוא עד שיתחיל הדם להיות שותתד )בדפי הרי"ף (א: רי"ףה  וכתב

ותמהו עליו  ., ע"כותשב על המשברלין שבת עד שיהא הדם שותת ויורד שתשב על המשבר קאמר. וכאביי עבדין ולא מחל
וכן פסק  .היאך פסק בספק פשות להחמיר והוה ליה למיפסק משעה שהדם שותת ויורד (ד"ה אמר) והר"ן (סי' ה) הרא"ש
  . הי"ג)  ב(פ" הרמב"ם

 שי דלאואית  ,מסתברא דשיעורי לא תלו בהדדיוכתב דתמה על פסק הרי"ף  (שער הסכה) בספר תורת האדםהרמב"ן  כןו
שעה שישבה על המשבר או ששותת הדם ויורד או שחברותיה ושאות א מאל ,אתולד ממהר לציתבה על משבר כלל שה

[ומהא שחז"ל לא תו שיעור   כדעה זו.(סי' של סע' ג)  השו"ע, ע"כ. ופסק היא בחזקת מסוכת ועושין לה אותה באגפיה הרי 
  ].א)  אות ב פל"זשרי האיש ח"(א זצ"להגריש"א ל"שותת" ראה דאפי' ראתה קצת דם בכלל שותת היא. וכן דעת 

  "ו| ה'תשע   גליון רל"ה  | פר' ח
 'קהילת ''חיכי הישיבות'', רמות ב

  בעמוד הבא] [המשך



  

גם כן. ואם אמר להמחבר גם כן כמהרי"ל רק כ"ט
י"ב תשצ"ג אלא שהוסיף המחבר חומרא מיום המולד,
אם כן הר"ב רק להוסיף בא, קשה הלשון. ובטור
משמע ט"ו יום שלימות, הוה רק קולא לחוד. ולדיא
או אין לו אלא דברי הר"ב לחוד כמהרי"ל בתשובה,
וחשבין מעת לעת כ"ט י"ב תשצ"ג, ופעם קולא ופעם

  חומרא. ע"כ. 
  וראה מדבריו דס"ל דהמחבר פליג על דברי הטור. 

"ל (סי' תכ"ו ס"ג ד"ה ולא ט"זולמעשה יעויין בבה 
עיין בכה"ג שהביא בשם מקצת - בכלל) שכתב

מפרשים דגם ט"ז בכלל [וכן משמע ביד רמה בסוגיא
זו], ואף שאין הלכה כן אלא כמחבר וכרמ"א וכמו
שכתב בפר"ח, מ"מ כתבו איזה אחרוים דבדיעבד אם
לא קידש עד ט"ז יקדש בליל ט"ז בלא שם ומלכות.

א עדיין יום ט"ו אלא שהיה אחר י"ב שעותאכן אם הו
ותשצ"ג חלקים אפשר שיש לסמוך על בעל המור
וקציעה שדעתו להתיר לברך בשם ומלכות, וכן הסכים

  הגאון מהר"ץ אורישטיין.  
אולם הרב פעלים (או"ח ח"ב סי' ל"ח) אע"פ שבריש
דבריו רצה להקל בשעת הדחק לתושבי העיר במביי

ט י"ב שעות ותשצ"ג חלקים,לברך אף אחר חצי כ"
למעשה חזר בו והעלה דאם עבר חצי כ"ט יום י"ב
שעות תשצ"ג חלקים מעת המולד יברכו בלא שם

  ומלכות.   
סי' תכ"ו ס"ק -וכן העלה הכה"ח (לגר"ח סופר זצ"ל 

"ג) דהגם דיש מן האחרוים שפסקו שיכול לקדשה עד
ט"ו יום שלמים מן המולד, מ"מ אן קימ"ל בספק 
ברכות להקל אפי' כגד השו"ע ואפי' כגד הרוב, וע"כ

  אין לקדשה אחר חצי כ"ט י"ב ותשצ"ג מן המולד.  
ומ"מ מבואר בדברי הרב פעלים דלא ס"ל לחשוש
לראה מלשון המחבר דיש לחשב הימים שלא מעת
לעת. דאל"כ פעמים שיש לאסור לברך לדעת המחבר

מ"ש המגןאף קודם חצי כ"ט י"ב תשצ"ג מן המולד, כ
אברהם בריש דבריו. וכן ראה מסתימות דברי הכה"ח

  בס"ק ' ו"ג דלא חיישין לזה.
הה בדין אם לא -[וע"ע בהגהות חכמת שלמה שכתב 

ראית הלבה עד אחר כ"ט י"ב תשצ"ג אך לא שלמו
ט"ו מעת לעת ממש, הה בזה יש ספק אם לברך או

א הלכהלא, ולכאו' הוי ספק ספיקא שלא לברך, דלמ 
כרמ"א דשיעורו רק חצי כ"ט י"ב תשצ"ג, ואם תמצי
לומר דהלכה כמחבר דלמא הכווה בלא מעת לעת,
כמו שכתב המג"א דיש לפרש כן דלא בעין מעת לעת,
א"כ הוי ס"ס שלא לברך. אך ראה כיון דהוי בזה
חיבוב מצווה ושעת הדחק יש לברך, רק שלא יברכו

ויכוין להוציאהכל, רק אחד יברך בשם ומלכות 
הרבים והם יכווו לצאת בברכתו, וכולם יברכו בלא
שם ומלכות. והייו דלמה יעשו כולם ספק ברכה
לבטלה, יעשה אחד מהם ספק ברכה לבטלה ולא יכסו
כולם בספק זה. גם זה אם אחד מוציא הרבים אין
חשש עבירה כ"כ, כיון דמתכוין לשם מצוה, ואף דהוי

בים לא קפדין על מצוה הבאהבעבירה מ"מ במצוה דר
בעבירה וכו'. כן ראה לפע"ד להוג בזה, וכן הוריתי

   הלכה למעשה שת תקצ"א פה"ק בראד וכו'. ע"ש]. 
  

  פיי מוסר 
  )א(  תפילת מוסף  -שבת קדש    עיי

  
והה בימי הקודש וספת תפילה," - תפילת מוסף

כגד קרבן המוסף, והיא בבחית השפע הוסף ביום
רמח"ל, דרך ה' ח"ג(. "ההוא כפי בחית קדושתו ועיו

  ) סוף פ"ו
ובאשכז והגין" - וסח תכת שבת על שם הגאולה

יתא שלבלומר "תכת שבת" וכו' ומיוסדת על אלפא 
תשר"ק על שם הגאולה דכתיב "אשרקה להם

    )טור סי' רפו( ".ואקבצם"...

לפי שהיא שמעת על הגאולה והגאולה עתידה" -
להיות בזכות שבת, שאמר לסריסים אשר ישמרו את

ב"י שם( ".שבתותי וכתיב והביאותים אל הר קדשי...
    )בשם שבלי הלקט

ושתדולאשר שק" - יהי רצון שתעלו בשמחה""
המוסף גדולה מקדושת שחרית, לכן הזכירו בזה
הגאולה העתידה "שתעלו בשמחה לארצו" וכו' וכן

  ) ערוך השלחן סי' רפ"ו ס"א( ".בכל המוספים

יהי רצון וכו' שתעלו בשמחה לארצו וכו'. תפילה" -
זו יתפלל אדם בכווה עצומה מעומקא דליבא, ויכיס

זכה לכל זה, שקריבבלבו צער ואיות על זה, מתי 
שם כל הקרבות וגם קרבן מוסף שבת זה, והייו
עושים בזה חת רוח גדול ליתברך שמו, וזה עיקר
".מגמתו, וזהו "כמצות רצוך" ודי בזה למשכיל

  )יסוד ושורש העבודה ח, י(
  
  

  ערך ע"י מחבר סדרת 
  עבודת המועדים

ע"כ אין מחללין שבת בזה כ"א אחר  ,בלי עיכוב אןאשר אפשר לעשותן כ ם"ל שזהו לעין הדברי (ס"ק ב)  הט"זוכתב 
, הללו דהם קרובים ללידה יותר משיעור ביאת החכמה םלא שייכי שיעורי המילדתאבל לעין קריאת  ,שיהיה א' מאלו

  .(ס"ק ט) והמ"ב  (אות ד) הערוה"ש, ע"כ. וכן פסקו הבקריאתבספק מותר  'פיאלא משעה שמרגשת קצת א
   ה ציריםאחזוז. 

וכן הדין אם מרגישה לחץ מחמת  .הייו שאחזוה צירים וחבלים "משתשב על המשבר"שפירש ש(אות ד)  בערוה"ש  ויעויין
ע"פ שבאמת אדביאר אלא ש ,ק א)ס" סי' קצד( פלתימהמשמע  הערוה"שוכ. )פ"ג( בתורת היולדתרוצה לצאת וכמ"ש  רשהעוב
ואף כי לפעמים הם רק צירים וחבלים   .מקיליןספק פשות מ"מ משום  ,אכתי איו בודאי שפתח רחמה ותלד זה באופן

מ"מ מאן מפיס כיון דדרך האשה באשר יבוא חבל לה ויושבת על המשבר  ,שאין בהם לידה וחבלי שוא וכאב בעלמא
 יש משום פתיחת הקבר.שמשעה שיושבת על המשבר שקט ' קצד ס"ק ח) ש סיא בפת"(סי' ט מוב  בחלת שבעהועי' [ שתלד, ע"כ. 

משום את השבת מחללין אלא דמ"מ  ,אין בזה משום פתיחת הקברדחה דבריו ד(סי' קצד ס"ק א)  תורת השלמיםב אולם
ו ן עלישמחללימספק פשות ואע"פ שאיו בודאי שתלד מ"מ לא גרע , שיולדות מחמת הצירים דאזלין בתר רוב שים

שבת  יםחללמ ע"י צירים יש לידהאלא שמאחר שברוב שים  ,ציריםע"י , ע"כ. מבואר שבאמת ליכא פתיחת הקבר השבת
   .]אה אף צירי פתיחה גורמים פתיחת הרחםושע"פ הרפ . ועי' עוד בסמוךמחמתם

  מחללים ללא שיוי  איזה ציריםבח. 
ם לפתיחת הרחם ורמים הגרי צי  - פתיחה . ציריא'י סוגי צירים ש שיש הביאש (עמ' מה ועמ' קעד)  היולדתבתורת עי' ו

 - צירי דחף ב' שעות). 6-8שעות בשאר הלידות  10-12לידה (בלידה ראשוה הם בין עד ה ומשכים באופן סדיר כמה שעות 
 ,דק' 30-40שדוחפים את העובר החוצה לאחר פתיחת הרחם ומשכים פחות משעה בדרך כלל. (בלידה ראשוה  םצירי

  .דק') 20-30בשאר לידות 
מיד כשהתחילו  ,ואם בלידות קודמות משך תהליך הלידה זמן קצר( דק' 20 -  15כל  סדיריםהופעת צירים שעת והה ב

דלא גרע . יש לחלל שבת ע"מ לסוע לבית חולים), (פ"כ אותיות עג ועה) בארחות שבתוכ"כ  ,צירי הלידה אף שאים סדירים
  הללו דהם קרובים ללידה יותר משיעור ביאת  םמה לא שייכי שיעורילעין קריאת חכ"ל דה "זבטמבואר "פ מהעכ

יש לעשות  ה"ל ז"ילדעת הגרה זאלא דלפי טעם  ., ע"כבספק מותר בקריאתה 'החכמה אלא משעה שמרגשת קצת אפי
שבת אף ללא  חלליןמש ברמשיושבת על ה בכללהיא שגם מחמת צירים אלו י"ל מיהו  .י במקום האפשרוהמלאכות בשי

מסתימת לשון הערוה"ש שכל צירי הלידה בכלל  , וכן משמע)דלא בעי שיוי בשאר חולים שיב"ס שיוי (לדעת השו"ע ה"ל
דאם כוותו   ץוע"כ כוותו לצירי לח ,וא וכאב בעלמאוצירי שהפלתי ה"ל שכתב שפעמם שהצירים הם כן משמע מו זה.

בתורת  עי' ו פתיחה.לגורמים  בד"כ צירים אלודהדבר תלוי בפתיחת הרחם ו ועוד .ואש לימצוי שהם חבלצירי דחף אין 
דקדק כן מהחלת שבעה הובא לעיל, אולם מדבריו אין   ושם[ שאר בצ"ע.למעשה ו ,מי כן קדקדש(פכ"ט עמ' קעד)  היולדת

  . )הע אות כ  "(פ ארחות שבתב ועי'הכרח כ"כ, עיין עליו], 
  שפיר ימירידת  ט. 
אם הוא רק ספק אם תלד עכשיו מותר לחלל  אפי' שבשעה שיש ירידת מי השפירכתב ש )בגה כ האות ח ו (פל"ו כ "שש ב ןי ויויע

כמו כן  ו, שבת ע"מ להגיע לבית החולים, מחמת שלפי הרופאים ירידת מי השפיר בסוף ההריון היה חשש לתחלת הלידה
וכן הובא  . כדי שתגיע במהירות לבי"חהשבת ת א יןלוולד מחלל האפשרות של סכהע"כ מחמת ו ,חשש לדלקת יש
  . )(ח"א עמ' שז אות ט ארחות רבוב

, דהרי לא אלא דלכאורה אין זה בכלל ג' הסימים ה"ל שבשעת הופעתם מחללין שבת אף ללא שיוי (לדעת השו"ע ה"ל)
(פכ"ט   תורת היולדתב"כ "מ שכושו .)לעיל אות ה'כמבואר  שיויב עשיית מלאכה אמר סימן זה בדברי חז"ל (ופ"מ לעין

דזה בכלל "חברותיה ושאות יצא לחדש  (אשרי האיש ח"ב פל"ז אות א) להגריש"א זצ"ד אאל .)ז, שמת אברהם ח"א עמ' שא גהה
אולם יש לחלק דשאי התם שהסכה היא   דמה לי שאין לה כח ללכת לאין לה רשות מצד סכה הרעלה, ע"כ. אותה"
   .)(סי' של ס"ק ט ת אברהםבשמועי'  כאן. "כשאמ הקברפתיחת  מחמת

  (להמצא בקרבת בית החולים מער"ש)  הכת צרכי היולדת מער"שחובת י. 
אשה הרה וכבר הגיע חודש התשיעי להריוה בערב שבת עם חשיכה יטמין מים חמין כדי  ") תתה '(סי ספר חסידיםהכתב 

כשתגיע "(סי' של ס"ק א)  המ"אוע"פ דבריו כתב  ."שאם תלד בליל שבת או בשבת הרי המים חמין מזומין ולא יחללו שבת
שבחודש התשיעי הכווה  תבשכ להלןהמובא  ההגותובתשובות (ועי'  "."ש שלא יחללו שבתרמע הכללחדש ט' יזמין 

  ).צרכיה מער"ש להכין "צבזמיו איו מצוי שתלד ואלסוף חודש תשיעי שאז עלולה לילד, אבל בתחילת תשיעי 
שיצטרך לחלל  אפי' שבת פליג בספיה מערבמבואר דמותר לה חסימן רמ" בשו"ע דהרי ,ולכאורה דבר זה איו חיוב

בגר"ז  . וכן מבואר לעשות מעשה למוע חילול שבת העלול לבוא עליו ממילא השבת מחמת פק". וא"כ ק"ו שאיו מחויב
  .(ק' סי' ז עף אות ו ד"ה אף שהלכות שבת) "שבמחו   )יו"ד סי' שלח( חת"סב ועי' עוד לעשות כן. שראוי (ס"ק א)  במ"בו  אות ג)סי' של (
וכן פסקו  . מסיעה בשבת מעיבקרבת בית החולים סמוך לשבת כדי לה להמצא א"כ ראוי ליולדת במקום שאפשרו
אם יש משום מצוה או טרחא גדולה  מיהואיה חייבת. ראוי לעשות כן, אלא שד )גגה יכ פל"ו ה"(שש והגרשז"א זצ"ל חזו"אה

שיצטרך לחלל השבת שלצורך מצוה מותר אף מער"ש לעין הפלגה בספיה  ' רמ"חסידכן מציו  ,צריכה להחמיר איה
וכן מבואר בדברי  ., וא"כ ק"ו כאן דאין לחוש בכל כה"גם מפליג מתחלת השבוע)אף לדבר הרשות שרי אומחמת סכה (

  . )כא אות אשרי האיש ח"ב פל"ז ו סי' מג  קובץ תשובות ח"א( זצ"לגריש"א הוכן פסק  החזו"א והגרשז"א זצ"ל ה"ל.
  חילו הצירים מער"ש  הת. יא
ת ואין כאן  ד לכיון שלפעמים עצרים ואיה יוי שבת לפ ,לסוע לבית החוליםצריכה איה מער"ש אם התחילו צירים אף ו

דאם יודע שיצטרך לעבור מלאכה דאו'  לעין הפלגה בספיה מער"ש הסובר(סי' רמט)  המ"בהרי אף לדעת ו ,אלא ספק
לסי'  הפתיחב בדבריומשא"כ במקום ספק כמבואר  ,אסור להפליג מער"ש, הייו כשיודע שבודאי יצטרך לחלל השבת

דלפעמים  הכל לפי העין, ומ"מ . (והארכו בזה בס"ד בגליוות קל"ב וקל"ד), וא"כ ק"ו ב"ד דהכי הואס"ק כו)ושם ( ח"רמ
אשרי האיש ח"ב  ( זצ"לגריש"א הוכן פסק . (ח"ה סי' פח ד"ה וראה) בתשובות וההגותשו"מ שכן הוכיח . ן זה בכלל "ספק"יא

  .ג) סס"ק  קמ בדה"ש  (סי' השלחן קצותבו  (פ"ב הגה א) בתורת היולדתועי' . )כא אותפל"ז 
  יב. בידה לסוע לבית החולים ע"י עכו"ם 

דהרי   ,ת בית החוליםבבקר להמצאא"צ  בלבד, לעבור על אמירה לכרי או שאר איסורים דרבן רךיצטבמקום ש וכמו כן
במקום שודאי  מ"מ, כשיצטרך לעשות בשבת מלאכה דאו' שמחמיר לעין הפלגה בספיה מער"שה"ל אף לפי המ"ב 

ומשום מדת חסידות י"ל דדוקא  .ד"ה ופוסק עמהם) סי' רמט( ביאור הלכהב  בוארכמ מודה להקליצטרך לעשות מלאכה דרבן 
   .אף כשצריכה לצאת מחוץ לתחום)( )הל' שבת בשבת ח"ב פכ"ט אות ה( להגריש"א זצ" כן פסק שו"מ שו חששו על מלאכות דאו'.

  -מסקא דדיא-

משעה שאיה יכולה   או ,הדם להיות שותת התחיל. וזה כשיש סימי לידה, סכהמחמת המחללין שבת עבור יולדת  א'
הכות ללידה סיעה לבית החולים ושאר ב' ה צירים. דהייו שאחזו משעה שתשב על המשבראו  ,ללכת בכחות עצמה

דק' יש לסוע לבית  20 - 15צירים סדירים כל  וע"כ אם אחזוה ,ה"לסימים שלשה לפי  אפי' שא"א להשהותן מחללין
אם בלידות קודמות משך תהליך הלידה זמן  כן בית חולים מבית היולדת. ו(ותכיפות הצירים תלויה גם במרחק  חולים

אם יש ירידת מי שפיר (ועי' הדין . וכן סדירים) שאין הציריםאף  צריכה לסוע לבה"ח קצר אפי' רק התחילו צירי הלידה
 אפשר לעשותאם  ג' .ט' אם זה בכלל ג' הסימים) או מרגישה לחץ כלפי מטה וחשה כאלו העובר רוצה לצאת באות

ובשעת הלידה עצמה לדעת השו"ע  .לכו"ע יש לעשות כן ,ללא חשש סכה כלל ,ע"י שיוי או עכו"ם מלאכות עבור היולדת
 סכהכשאין בזה חשש ולדעת הרמ"א צריך לשות (, ם הוגעים לטיפול עצמו)י(אם הם דבר שיוי המלאכות בא"צ לעשות 

חדש סוף שהגיע זמה ללדת (אשה הרה  ד' .י הסכהמפ כלל, לא ישהלכו"ע  לבית החולים ,בשעת ההיגהו. )כלל
ללא קושי ראוי  אפשר ואם  .בעשיית מלאכות דאו' בשבתלעת הצורך ע"מ למעט  כין דברים הצרכיםשת ראויהתשיעי) 
סיעה בשבת, אולם איה חייבת בכך אף אם אחזוה צירים בער"ש וע למ ע"מבית החולים סמוך לשבת בקרבת  להמצא

  .(והכל לפי העין) אם אין הדבר ודאי שעומדת ללדת
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