
 

 

 
 
 
 
 

 

 בלא הפסק בינו לקרקע רצפהעל  האם מותר לכרוע
כשמפסיק  ו. . פישוט ידים ורגלים על קרקע ה.. ויה האסורהוהשתח ד.. איזה אבנים בכלל האיסור ג.. הכ"נבבי ב.. ות על אבן משכיתולהשתח א.

 .ויהוכשאינו עושה דרך השתח. י. ע"י מה אפשר להפסיקט. . מקום ההפסק בין האדם לרצפה ח.. כשיש שטיח על הקרקעז. . בין פניו לקרקע

 אבן משכיתעל  להשתחוות א. 
 )ל"ת יב( ברמב"ם. ועי' "יכםקאל ה'עליה כי אני  להשתחוות אבן משכית לא תתנו בארצכם " (א פס' כ"ופויקרא )כתוב בקרא 

כדי שלא יתדמה  וטעם האיסור הואל יתעלה. -עליה ואפילו היה זה לאהזהירנו מעשות אבן מוכנת להשתחוות ששכתב 
)ועיי"ש , ע"כ. כי כן היו עושין אבן מצויירת במלאכה מחוכמה לפני הצלם וישתחוו עליה לאותו הצלם ,לעבודת הצלמים

סי' קלא מ"ז ס"ק ) בפמ"ג. וכ"כ שאינו לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה (ע"ז פ"ו ה"ו)החזקה  ביד

ובהגהות אשר"י המובא להלן מבואר דמדרבנן לא  . ועיי"ש ברמב"ם דמ"מ מהני אם מפסיק בינו לפניו או מטה על צדו.(טו
 .ועי' עוד בזה להלן מהני מטה על צדו על רצפת אבנים ופישוט ידים ורגלים.

 דכיון ,והוא מפני שנראה כמשתחוה לאבן עצמה לזה עוד טעםשהביא דברי הרמב"ם וכתב )מצוה שמט(  בחינוךאולם עי' 
 שהכינוה וציירוה והיא נאה יש מקום לחשד. אבל המשתחוה על גבי בגדים נאים, אין שם מקום לחשד, שהבגד דבר שהוא

 עהאור זרו, ע"כ. וכהחינוך כתב א דבר קיים ויש לה שר בשמיםיהאבן שה משא"כ, כלה במהרה, ולא יעשנו בריה אלוה
 . ופירש מקדשהדוגמת  שלא יעשו רצפת אבנים בבית הכנסתהוא יסור אדה מבואר ד"ה לא( לה כב:י)מג רש"יבו )ח"א סי' צג(.

( ד"ה המשתחוה כב:לה י)מג המאיריוכן הביא  ."לא תעשון"כעין לאו דאיסור הוא עשיית הרצפה מאבנים שה )שם אות א( המנ"ח

 .בדעת רש"י ()ע"ז פ"ו ה"ו כס"מב וכ"כ .וניםהאחרחכמי בשם קצת 
 בבית הכנסתב. 

על האבנים, שנאמר לא  ה'מותר להשתחוות לדשם  ,חוץ מן המקדשבכל מקום ג האיסור זה נוש)כב:(  להימגש"ס ב ואיתא
 ברמב"םוכן הוא  ., ע"כתתנו בארצכם, בארצכם אי אתם משתחוים, אבל אתם משתחוים על האבנים המפוצלות במקדש

 .)שם( ובחינוך)שם(  בסמ"ג, )שם(
שה האבנים עוה שומשתחוביחשדו בני אדם שהוא מפני ש ,ע"פ דרכו בטעם איסור זה הטעם לזהשביאר  בחינוךועיי"ש 

עבודה שם  שאיןאלוה, ומפני שהבית הקדוש נבחר לעבודת השם ברוך הוא, ומפורסם לכל העולם כשמש בחצי השמים 
ולפי דבריו היה מקום לדון להתיר בבהכנ"ס דלא שייך האי טעמא, וצ"ע. אלא  ., ע"כלבדו, אין שם מקום לחשד ה'בלתי ל

שהיה ראוי  "ששהיו עושין לה כן, כ "זלהרחיק ע שס"ל שטעם האיסור הוא כדיהרמב"ם דמ"מ יעויין שם שכתב דלפי 
יש לרבינו  שלא לפגל מחשבת המשתחוה לשם בזוכרו אותם. ואולם ידעתי כי ,להרחיק כל הדומה לה ממקום המקודש

דהרי לא  ,ולפי"ז י"ל דלעולם יש לאסור אף בבית הכנסת ., ע"כטעם נכון בכל אשר יפנה, ונעלם לפעמים מחסרון השומע
 ועי' לעיל מש"כ בשם רש"י.וכן נקטו הפוסקים כמבואר לקמן.  ,ידוע לנו הטעם להתיר

 ורבכלל האיסאיזה אבנים ג. 
ת במגירה איכא איסור באבן מצוירת וכן אבן גזית מגורר מבואר דדוקא )שם( חינוךוב )שם(ברמב"ם בספר המצות והנה 

סתמו בזה ומשמע דס"ל דבכל אבן אפילו )מצוה קפ(  והסמ"ק )לאוין מג( הסמ"ג, )ע"ז פ"ו ה"ו( הרמב"ם ביד החזקהתורה. אולם 
דלהלן דבכל גוונא איסורא מיהא וכן מבואר בפוסקים  מהרמב"ם. )אות א( המנ"חאינה מצוירת שייך איסור זה. וכן דקדק 

 .)ח"א סי' כג(השבט הלוי וכן פסק ת של אבני שיש דינם כרצפת אבנים. רצפוד (קלא ס"ק כ' סי) במ"אועי'  איכא.
 ,כדכתיב ותהי להם הלבנה לאבן ,דאבן כתיב ולבנה לאו אבן היא ,אסורה נהדרצפת לבנים אישכתב  במ"א י"שעימ"מ ו

עשויות ממלט עם אבנים הבלטות ב מרוצפותרצפות ויש להסתפק לענין  , ע"כ.(ח"א סי' נג) ובריב"ל (פ"ו)ע"ז  ברמב"םוכ"מ 
. בה טפילותוהאבנים  ממלט ינם כלבנה דהרי רובהדשאו  ,אם דינן כרצפת אבנים דהרי יש בהם אבנים ניכרות קטנות,

 להלן. 'יוע .מותר לכו"עלטות שלא מעורב בהם אבנים בב ומ"מלהחמיר בזה.  )אבני ישפה ח"ב סי' ז(הגריש"א זצ"ל  ודעת
 ויה האסורהו. השתחד

אמאי דא"כ  שם . והקשובלבד על רצפת אבנים דלא אסרה תורה אלא פישוט ידים ורגלים כג.(-כב:) מגילה בש"ס ויעויין
רב ב' רצפה של אבנים היתה.  א' :רב כשהגיע לבבל בתענית צבור אע"פ שכולם השתחוו לא השתחווה. ותירצו ג' תירוצים

לא לשנות שוע"מ  ,אלא היו על פניהם בלבד שאר הצבור לא היו עושין כן, אבל בפישוט ידים ורגליםהיה נופל כשהיה נופל 
כדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו  ,אדם חשוב שאני ג'. להשתחוות מנהג המקום נמנע מ

דלכאורה התירוץ השני הוא פשוט  )ד"ה ואיבעית( התוס' והקשו .אלא אם כן נענה כיהושע בן נוןצבור( )לבזות עצמו עם ה
ואמאי לא תרצו כן מלכתחלה. וכתבו ליישב דבהוה אמינא חשבו דבלא פישוט ידים ורגלים איכא איסור דרבנן עכ"פ, וע"כ 

השני סברו דאין איסור כלל ללא פישוט ידים ועם דרבנן נמנע. אולם בתירוץ איסור תירצו דהיה רצפת אבנים ומשום 
דלפי תירוץ הראשון יש  ,נפ"מ בין התירוציםוע"כ תרצו דנמנע כי דרכו לעשות כן. ויש  ,פישוט ידים רגלים אסור על האבן

 לאסור מדרבנן אפילו ללא פישוט ידים ורגלים ולתירוץ שני שרי.
 )שם(ופרש"י ". נא לאביי ורבא דכי נפלו אאפייהו דמצלי אצלוייאמר רב חייא בר רב הונא חזיוהנה בש"ס שם אמרו "

 , ע"כ. לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ,מטין על צדיהן ולא נופלים על פניהם ממששאביי ורבא היו 
כן משמע ו. דהא דמצלי אצלויי היינו משום ההיא דרבי אלעזר דאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניומבואר מדברי רש"י 

דהא דמצלי אצלויי היינו משום ההיא דרבי אלעזר דאין אדם חשוב  "לדס ,שחיבר אלו המימרות יחד (ברי"ף יג.שם ) הרי"ףמ
. ומשמע מדבריהם דבמקום שנופל על פניו ללא פשיטת ידים ורגלים אין איסור כלל, אלא שעל אדם רשאי ליפול על פניו

  .)הל' תפלה ססי' צג( האור זרועחשוב להטות על צדו. וכן פסק 
בתר הך ברייתא  לד:() ובברכותדהא הטעם דמייתי ליה בשמעתין  ,הטעםזה ין תמה על הרי"ף דא סי' ד(שם ) הרא"ששאלא 

ומשמע דאתא רב חייא בריה דרב הונא לאשמועינן דאע"ג דמן התורה  ,דקידה על אפים השתחויה זו פישוט ידים ורגלים
ולהכי הוו מצלי  ,מדרבנן אסור אף בלא פישוט ידים ורגלים ,אלא בפישוט ידים ורגלים ה אסורה על הרצפהיאין השתחו

דלחד לישנא דגמרא אפילו בלא )סי' תתז(  והמרדכי הנ"ל 'התוס "כוכ .כ"ע ,אצלויי אביי ורבא וכן כתבו בשם רב האי גאון
בהלכות רמב"ם ב מבוארוכן  .מצלי אצלויי כאביי ורבא א"כא ,שתחויה על הרצפה מדרבנןפישוט ידים ורגלים אסורה ה

בשבלי וכן כתוב דבריו הכס"מ, עיי"ש.  שווההלא משמע כן כבר  הי"ד( פ"ה)תפלה ואע"פ שבדבריו בהלכות  ,ז(-וה"פ"ו )ע"ז 
 .כמה טעמים לזה וכתבועיי"ש שהביא שיש לנטות כלפי שמאל,  .)סי' ל( הלקט

 מעשהול .אסורה מדרבנןאו  מותרת ויה בלא פישוט ידים ורגלים על רצפת אבניםונח' הראשונים האם השתחומבואר ד
)אולם אם לא נופלים  .אבנים אפי' דרך קידה אסור שעל רצפת (ס"ק מא) מ"בהוכן נקט  ,להחמיר סע' ח( קלא 'סי)הרמ"א פסק 

 (.(שם)ובמ"ב  )סי' תרכא אות יד( במט"אוכ"כ  .ס"ק כב() במ"אמבואר ן כו ,על אפים מותר
 פישוט ידים ורגלים על קרקעה. 

 אביי ורבאבא בש"ס שם דוהא דמל דשרירא ז"בשם רבינו  בן גיאת ז"ל "יהרב רבשם כתב ש)סי' תיב(  ריב"של ומצינו
שמא היתה  ,אפילו לא היתה שם רצפת אבנים לפניהם ,לאבן משכית וששח היינו כי ,היו מטין על צדן כשנפלו על פניהם

 , אלא אם כןלהשתחוות אין רצפת אבנים אסור במקום ש מבואר דאפילוו, ע"כ. כשהיא שם שם וחרב המקום ונבנה עליה
 נוטה על צדו.

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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ש"ץ או בעל תוקע  האם 
 ליטול שכר   רשאים

להעיד  הנוטל  שכרו לדון דיניו בטלים,)בכורות כט.(  תנן
עדותיו בטלין, להזות ולקדש מימיו מי מערה אפרו  
אפר מקלה. אם היה כהן מטמאהו מתרומתו, מאכילו  
ומשקו וסכו, ואם היה זקן מרכיבו על החמור, ונותן  

 לו שכרו כפועל.
אבל אם אותו רואה בכורות או הדיין   - רש"י ופירש

או העד או המזה והמקדש כהן, וזה המוליכו עמו  
קום טומאה שאין דרך אחר. מטמאהו  מעבירו במ
ומפסידו שצריך לקנות חולין ולאכול,   -מתרומתו 

ודמי חולין יקרים מדמי תרומה, שהחולין ראוין לכל  
זה  -ותרומה אינה ראויה אלא לכהנים. מאכילו 

  -המוליכו, ומשקו וסכו. ונותן לו שכרו כפועל בטל 
 שלפי מה שמפסידו נותן לו.

הני מילי, אמר רב יהודה אמר מנ -שם  בגמ'ואמרינן 
רב דאמר קרא ראה למדתי אתכם וגו', מה אני בחינם  
אף אתם בחינם. תניא נמי הכי כאשר ציוני ה' אלהי,  
מה אני בחינם אף אתם בחינם. ומנין שאם לא מצא  
בחינם שילמד בשכר, ת"ל אמת קנה. ומנין שלא יאמר  
כשם שלמדתיה בשכר כך אלמדנה בשכר, ת"ל אמת  

 אל תמכור.קנה ו
ואמרינן התם דשכר הבאה ומילוי מצי שקיל, אבל  

דשכר   ופרש"ישכר הזאה וקידוש לא מצי שקיל. 
הבאת המים ממקום רחוק מירושלים ושכר מילוי  
המים מצי שקיל, דאגר טריחיה שקיל ולא הכשר  
מצוה. אבל שכר הזאה וקידוש לא מצי שקיל דהוי  

 הכשר מצוה.    
פי' רש"י דשכר הבאת המים  (  )נח: ד"ה בשכרובקידושין 

ממקום למקום ושכר מילוי המים דמילתא דטירחא  
היא ורחמנא לא רמיא עליה, שרי למשקל אגרא. אבל  
שכר הבאה וקידוש דליכא טרחא, שכר לימוד מצוה 
הוא נוטל, והתורה אמרה ראה למדתי אתכם וגו'  

 כשאר ציוני וגו' מה אני בחינם אף אתם בחינם.
כתב דאפרו עפר מקלה  ן שם ד"ה מימיו( )קידושי ובתוס'

שעבר על דברי תורה דכתיב ראה למדתי אתכם  
חוקים ומשפטים מה אני בחינם אף אתם בחינם, וזה  
עשה בשכר עבר על דברי תורה. ומקרא ממש לא נפיק  
דהא לא שמעינן מיניה היכא דעבד בשכר דלא מהני, 

 אלא אסמכתא בעלמא הוא דלא מהני אפי' בדיעבד.
אר בדבריו דעצם נטילת השכר הוי איסור  ומבו

דאורייתא, ורק הא דבדיעבד לא מהני מעשיו הוי  
 מאסמכתא.

כן אף לענין  הרמב"ן כתב )ענין הסכנה(  ובתורת האדם
ולענין שכר רפואה נ"ל דמותר   -שאר מצוות וז"ל 

ליטול מהן שכר בטלה וטרחא, אבל שכר הלימוד 
אסור, דאבדת גופו הוא ורחמנא אמר והשבותו לו,  

מה אני בחינם אף  )בכורות כט.( ואמרינן לענין מצוות 
אתה בחינם. הלכך שכר החכמה והלימוד אסור דה"ל 

שכר הטרחא מותר דה"ל כשכר הזאה וקידוש, אבל 
בטור  כשכר הבאה ומילוי דמותר. והובא לדינא 

)יו"ד סי' של"ו ס"ב. וע"ש בטור ובשו"ע בסעיף ג' ובט"ז   ובשו"ע

 .ס"ק ג'(
ה"ר הביא משמו של אחיו )סי' תקפ"ה(  בטורוהנה 
ז"ל דבספרד היו צריכים לשכור אחד מהשוק   יחיאל

דהא  לתקוע להם, ולא ידע מאין מצאו היתר לזה, 
אסור ליטול שכר שבת אלא בהבלעה כדאיתא בב"מ  

)אבות פ"ד , וא"כ יצא שכרו בהפסדו ועל זה נאמר )נח.(

 עבירה גוררת עבירה. מ"ב(
  שמואל ה"רשם יצא ליישב המנהג ע"פ דברי ובב"י 

, דאין בדבר )סוף פרק אע"פ סי' קפ"ט(במרדכי המובא 
  איסור משום שכר שבת כיון דאינו שוכר אותו בשבת

 
 בס"ד    

   



 

אפילו מטה קצת על דבפישוט ידים ורגלים  )ח"א סי' צג( אור זרועהבשם כתב ש סי' כ(חר  ברכות תפלת הש) י"רת אשוהגהבעי' ו 
ושאין שם רצפת אבנים  ,ם מותרשלנו נופל בלא פישוט ידים ורגלי"ץ אבל כמו שש ,אפיו אסור אם יש שם רצפת אבנים

אם עושה  ת אבניםכשאין שם רצפאפי' דמבואר ו .כ"ע ,בפישוט ידים ורגלים מותר ובלבד דמטה אפיו קצת על הצד 'אפי
 .קצת אפיו להטותצריך בפישוט ידים ורגלים 

אפשר שטעמו כדכתב  אי נמי ,ושמא גזירה שלא יבוא לעשות כן על הרצפה ,יודע לו טעםתמה על דבריו דלא  )סי' קלא( ב"יוה
בשם רב שרירא דאביי ורבא חיישי לאבן משכית אפילו לא היתה שם רצפת אבנים לפניהם שמא היתה שם  (שם)הריב"ש 

 ,שיש שם רצפה אינה ניכרת שרי על ידי אצלויית"ל א 'דחששא בעלמא הוא ואפיאור זרוע דכיון הוסובר  ,ונבנה עליה ע"כ
  .על הרצפה ממש שא"כמ

 בט"זתחוה בפישוט ידים ורגלים. ועי' ששפסק כהריב"ש וההגהות אשר"י במקום שמ )סי' קלא סע' ח( ברמ"אולמעשה יעויין 
 התורה דכתיב ואבן משכית לא תתנו בארצכם  יש לגזור אטו אבן משכית שאסור מןהיינו טעמא דד שביאר )ס"ק יד(

ועי'  (.הריב"ש שלטעם שנקט כ )ויעויין להלן בשם המ"א )ס"ק מ(. המ"ב. וכ"כ )כתירוץ הראשון של הב"י( עליה להשתחוות
וכן מבואר  .ם ורגלים מותר על קרקע אף ללא הפסק )דהוי גזרה לגזרה(יידשכתב שללא פישוט  (שם א"א ס"ק כב) בפמ"ג

 .(מגילה כב: ד"ה שם) ובראש יוסף (שם) בפר"חועי'  .(סוף סע' ח שם) בביאור הגר"א
 .על רצפת אבנים ב' .משתחוה בפישוט ידים ורגלים א' :תי לריעותאאלא כשיש תר סור מן התורהידאין אנמצא לפי"ז 

או אם הוא , בלא פישוט ידים ורגלים רצפת אבניםשנופל על אפיו על דרך קידה דהיינו  כגון ,אולם היכן שיש חדא לריעותא
תרתי למעליותא דהיינו דרך קידה בלא רצפת  איתאאבל אם  דרבנן.אסור רק מ ,בפישוט ידים ורגלים שלא על רצפת אבנים

 ,דהיינו שנטה קצת על צדו ,וכן אם היה נופל דרך קידה על רצפת אבנים אך שלא היה קידה גמורה .לא גזרו רבנן ,אבנים
 .(שם) המ"בוכ"כ  .בפישוט ידים ורגלים ושלא על הרצפה ונטה קצת על צדו דלא הוי פישוט ממש ג"כ מותראו אם היה 

 מפסיק בין פניו לקרקעכשו. 
 החינוךוכן הביא  אם פרס מחצלאות על רצפת האבנים וכסה אותן, מותר להשתחוות עליהם.כתב שש ה"ז( שם) ברמב"םעי' ו

משום האי טעמא  ,רקע אפילו ללא פישוט ידים ורגליםסור השתחויה על הקיאיש כיון שד )שם( מרדכיב מצינו וכן .)מצוה שמט(
 , ע"כ.משימין ביום הכפורים עשבים בבית הכנסת לכסות הרצפה משום דנופלים על פניהם כשאומרים והכהנים והעם

 (.זכור ולא אתי למטעייללא הפסק כיון שע"י שינוי זה מא יבוא להשתחוות ש גזרודבכה"ג לא  ("ק ידסמ"ז ס) הפמ"ג וביאר)
"כ כשנופלין על הוכן יעשו ביו ,אבל אם נוטה קצת על צדו, מותר אם אין שם אבן משכיתוז"ל:  ,)שם( הרמ"אוכן פסק 

חוצץ. הטיה ודבר הרמ"א דתרתי בעינן מ ומשמע , ע"כ.אם יציעו שם עשבים כדי להפסיק בין הקרקע, וכן נוהגין פניהם
 כתב דצריך לגרוס ברמ"א "או יציעו". )ס"ק טו( הט"זאולם 

להפסיק בין הרצפה שרי  םכשמציעין עשבי דדוקאכפשוטו כתב לבאר בפירוש הראשון דכוונת הרמ"א  )ס"ק כב( והמ"א
דקרקע  ,דדוקא על הקרקע אוסר בלא הטיה שמא יש תחתיו רצפת אבנים ונבנה עליה ,אפילו בלא הטיה שרי אי נמי ,בהטיה

 ,אבל עשבים חשיבי הפסק ,אהלות )לפי גרסת המחצה"ש(לא חשיב הפסק שארצו של בית כמוהו עד התהום כדאי' פט"ו ד
ביאור ראיית  המחצה"שועי' להלן בשם כ. ע" ,וכ"כ הרמב"ם פ"ל מע"א וכן עיקר וכנ"ל דלא כמ"ש הריב"ש סי' תי"ב

ועי' עוד  דהכא הדבר תלוי בנגיעת פניו לקרקע. אה,דומה לטומ דחה ראיית המ"א דאין זה (שם) מור וקציעהוההמ"א. 
 .אסור מה"תומתחתיו אבן משכית אם האם לפי המ"א בכה"ג שיש הפסק אדמה  (מגילה כב: ד"ה שם) בראש יוסף

פישוט ידים ורגלים כשמפסיק בין פניו לקרקע אם ב )ואם עושה .דע"י הפסק לחוד סגי הט"זכ )ס"ק מד( המ"בולהלכה פסק 
אבל  ,ללא הטיהשהדבר תלוי בשני פירושי המ"א, דלפירוש הראשון ודאי דלא מהני  )אות מד(בשעה"צ הטיה כתב גם צריך 

 .(שם) בביאור הלכהועי' עוד  .של השעה"צ שהוא מקור (מ"ז ס"ק יד) בפמ"ג ועי' , ע"כ."עלפירוש השני אפשר דיש להקל, וצ
 על הקרקע שטיח כשישז. 

, ופירש הר"ע ברטנורא שכיסה "חצצו מארצו" אהלותדתנן בראיית המ"א הנ"ל מהא שכתב לבאר  )שם( מחצה"שב ויעויין
, אם יש במקומן טפח על טפח ברום טפח שתחת היריעות או הנסריםכלים  ,מת בביתיש קרקע הבית בנסרים או יריעות, ו

ונסרים  דהוי אוהל וחוצץ בפני הטומאה, ואם לאו טמאים, שארצו של בית כמוהו עד התהום, עכ"ל. הרי דיריעות ,טהורים
וכן נסרים,  ותים חוצצים. והא דיריעות אין חוצצעשב משא"כדעפר וקרקע שעל גבי רצפה אינו חוצץ,  "האין חוצצים, ה

, דהוי כקרקע, עכ"פ מוכח דקרקע ממש 'בקרקע ע"י יתידות וכדום קבועים נסריהלדברי מ"א דמיירי שהיריעות ו "לצ "כע
 , ע"כ.עשבים דהוי תלוש מפסיק משא"כאינו מפסיק, 

רצפת אבנים ובתי מדרשות אף שאין שם  בהכנ"סנוהגים לשטוח עשבים בכל כתב ש )סי' תרכא אות יד( ה אפריםמטבש אלא
)שם  ובקצה למטה)סי' קלא אות קטז(  בכה"חועי'  לחוץ ע"י בגד, ע"כ.ואם לא הציעו עשבים יש להם רק של לבנים או נסרים, 

  מקומות. וצ"ע. או אף בשאר, הוא רק בבית הכנסתזה מנהג הויש לעיין אם . די"ל דמשום לא פלוגשכתבו אות כא( 

לקרקע )כי  מחובר ואפילו שאינ ,כשיש שטיח על הרצפהאפילו ר ימלהחכתב ש)או"ח מ' תנ' סי' קד(  מרדכי בלבושי עוד ועי'
שטיח  על  דאף )הליכ"ש תפלה פי"ט אות ח( הגרשז"א זצ"ל דעתאולם  (.או משום גזרה לא קבוע אטו קבוע ,לקרקע אומתבטל ה

אך המנהג להחמיר בזה. ומ"מ שטיח שהוא לנוי, אשר רגילים להוציאו מפעם , לקרקע מותר להשתחוות קבוע ומחובר
 .למקום שנהגו להחמיר אף בזהפרט  מועיל כהפסק,לפעם לנקותו 

 מקום ההפסק בין האדם לרצפהח. 
בין נהגו כל ישראל להציע מחצלאות בבתי כנסיות הרצופות באבנים או מיני קש ותבן להבדיל ד )ע"ז פ"ו ה"ז(הרמב"ם  וכתב

 (מרש"י)והרמב"ם שמכתב )סי' תיב(  הריב"ש וכן עיקר ההפסק הוא בין הפנים לרצפה.ש , ע"כ. מבוארובין האבנים פניהם
אבל שוחה  ,אין בו פישוט ידים ורגליםנראה שאין לחוש לאבן משכית אפילו מדרבנן אלא כשפניו דבוקות בארץ אע"פ ש

)סי'  מ"בוה )סי' תרכא אות יד( מט"אה, )סי' קלא אות טו(א"ר ה וכן פסקו .ח(-)ע"ז פ"ו סהוהכס"מ  לבד אין לחוש ע"ז, ע"כ. והביאו

)אבני  זצ"להגריש"א  פסקוכן . ו בין הפנים לרצפה )ולא בברכיים(יש לו בד קטן וכדו' לחצוץ, ישימנ. וע"כ אם קלא ס"ק מא(

 על אבן. תחוה ששלא יהא נראה שמ. ולענין גודל ההפסק לכאורה י"ל דבעינן דבר שניכר ע"מ ישפה ח"ב סי' ז ענף ו(
 פסיקלה מה אפשרע"י ט. 

מהני. ויש לעיין אם מהני אף להפסיק ע"י בגדו.  ,, עשבים וכדו'מחצלאותוהנה מבואר לעיל שלהפסיק בינו לקרקע ע"י 
מבואר  (סי' קלא ס"ק ב) במ"א ובאמת מדברי הפוסקים הנ"ל שכתבו להפסיק ע"י הדברים הנ"ל משמע שבבגדו לא מהני. אולם

 טו(אות קלא סי' ) א"רה וכן פסקו פסיק בכנף טליתו.לה מועילכת' ש )סי' תרכא אות ו( בדרכי משהוכן . שלהפסיק בבגדו מהני
 משמע דאפי')סי' תרכא ס"ק יד(  מ"בבו( מד אותקלא  )סי' שעה"צוב .(סי' תרכא אות יד) מט"אב וכן הוא ,כשאין לו עשבים להפסיק

כי ניכר טפי  ,וי"ל דלעולם הפסק ע"י מחצלאות וכדו' עדיפא. בטלית של מצוה שרי ףשא הםומשמע מדברילכתחלה מהני. 
בדבר  יכול להפסיק בכל דבר אפי'ד )אבני ישפה ח"ב סי' ז ענף ב( הגריש"א זצ"לודעת  .הפסק עשות בהםהראשונים ל כת' ומה"ט

  .(ח"ה מעמ' קיב)בארחות רבנו ו סי' קלא סע' ח(דעת תורה ) במהרש"םועי'  .יקר הוא שלא נראה כמשתחוה על אבןמחורר דהע
 יהוכשאינו עושה דרך השתחו. י

מסתבר דכיון שמוכח ו .בינו לקרקע חייב לעשות הפסק בקרקע אם נוגעותפניו ופעילות גופנית במי שעושה  להסתפקויש 
משום  ,דבכה"ג אין חשש (ענף ד שם )אבני ישפה הגריש"א זצ"לדעת ו .נו בכלל האיסורויה איחולא לשם השתמעשה ש שהוא

"ז ה"ה הנצרך לתקן דבר ולפי ., ע"כהשתחויה, אבל בלא"ה אין הדבר בכלל להשתחוות תלוי בכוונה  איסור השתחויהש
 ב על הרצפה וכדו' אינו בכלל האיסור.וצריך לשכ

 
 

פסיק ע"י בגד מאלא אם כן  ,אפילו אין בה אבנים על קרקע דרך פישוט ידים ורגלים על פניו לכרועאסור  א' :העולה לדינא
אלא אם  ,אסור לכרוע דרך השתחויה על אפיו )ללא פישוט ידים ורגלים( על רצפת אבנים ב' או דבר אחר בין פניו לקרקע.

אף ללא ת ללא אבנים( מותר רצפה מרוצפ. ועל קרקע )או או שנוטה על צדו ,כן מפסיק ע"י בגד או דבר אחר בין פניו לקרקע
)כגון שיניח  . ואם אין לו דבר להפסיק, יפסיק על ידי בגדואף באופן זה לשים דבר המפסיקלהחמיר  נוהגים, ומ"מ הפסק

לעשות להחמיר  נוהגיםקרקע לא מחובר ואם ה ,אם יש על הקרקע שטיח וכדומהו .טליתו על ידי או שרוולו כנגד פניו(
)כגון  כשכורע על פניו שלא לשם השתחוויה' ג .ויש נוהגים להחמיר אף בזה ,צריך הפסק אין הוא אינו מחוברואם  ,הפסק

  .להפסיק בינו לקרקע א"צ (הנצרך לתקן דבר וצריך לשכב על הרצפה

עצמה, אלא דמחזי כשכר שבת. וכדמשמע בפסחים  
דאמרינן דשכר מתורגמין אין בו סימן ברכה, )נ:( 

משום דמחזי כשכר שבת. דמשמע דלית ביה איסורא  
אלא שאינו רואה בו סימן ברכה. אלא דיש לחוש  
לכתחילה היכא דאפשר, ובמקום מצוה לא חששו 

 כלל.
ר לתקוע  הנוטל שכ -)שם ס"ה(  בשו"עוכן פסק לדינא 

שופר בר"ה, או להתפלל, או לתרגם בשבתות וימים  
]ואילו בסי'   טובים, אינו רואה באותו שכר סימן ברכה.

אסור להשכיר חזנים להתפלל   -ש"ו ס"ה כתב המחבר 

בשבת ויש מי שמתיר. ויעויין בפר"ח ובשולחן גבוה ס"ס  

 תקפ"ה. ובמשנ"ב סי' ש"ו ס"ה. ואכ"מ[.
ם שם אלא משום שכר  ויל"ע הא דלא דנו הפוסקי

 שבת, ולא מצד עצם נטילת שכר על קיום המצווה.  
הר"ן והרא"ש ונהי דלענין תפילה יש ליישב ע"פ דברי 

דלא אסרינן ליטול שכר אלא  )לז. ד"ה ור' יוחנן( בנדרים 
על דבר שחיובו מדאורייתא, אבל על דבר שחיובו  

 הרמ"אמדרבנן ליכא איסור ליטול שכר. וכן פסק 
. מ"מ מתקיעת שופר תיקשי דחיובה  ' רמ"ו ס"ה()יו"ד סי

 מדאורייתא.

סי' תקפ"ה דין ה'(  -)לגר"י עייאש זצ"ל  במטה יהודהואכן 

הקשה בכל תפילות דעלמא היכי שרינן ליטול שכר,  
דהא קימ"ל גבי ת"ת מה אני בחינם אף אתם בחינם,  
ומיניה ילפינן לכל המצוות כדאיתא ביו"ד בדין רופא  

חולים. ותי' דכי היכי דשרינן שכר פיסוק  וביקור 
טעמים משום דלא הוו דאורייתא כמ"ש הר"ן שם  
בנדרים, ה"נ תפילה דהויא דרבנן מותר ליטול שכר.  
ועוד דאי נמי דהויא דאורייתא השכר שנוטל הוא על  
שאר דברים שאינן חובה, כגון קורב"ץ שאומרים  
ביוצר ובתפילה, וכגון פיוטים לחתנים וקינות  

 אבלים.ל
הנה הקשה על הא דנוטלין שכר על התפילה, וטפי  
ה"ל להקשות איך נוטלין שכר על תקיעת שופר דהוי 

 דאורייתא.
אלא דכעין דבריו יש ליישב לענין תקיעת שופר, דנוטל  
שכר על שאר התקיעות דהוי דרבנן. ]אלא דלפי"ז אי  
תוקע רק התקיעות דמחוייבים בהן מדאורייתא  

 ר על תקיעותיו[.אסור לו ליטול שכ
כתב   סי' תקפ"ה ס"ק י"א( -)לגרי"ש סופר זצ"ל  ובתורת חיים

דאולי נהגו ליקח שכר מפני שע"כ הוא מרגיל עצמו  
כמה ימים קודם לכן לתקוע היטב ולהתפלל נכון, ועל  

 כן רשאי ליטול שכר הבטלה של זמן זה. ע"ש.
מיהו לפי"ז לא יהיה רשאי ליטול אלא שכר בטלה לפי 

הזמן שביטל ולא יותר. ואם הינו בקיא  שיעור 
במלאכה ואינו צריך לבטל מעצמו קודם לכן כמה  

 ימים, לא יהיה רשאי כלל ליטול שכר.
  הבית]וע"ע מ"ש התורת חיים שם להשיג על דברי 

בספרו  החקרי לב. ויעויין עוד מ"ש סי' תקפ"ה() מאיר
 [.)עסק התורה(מערכי לב דרוש י"ד 

או"ח ס"ס   הר צביזה בשו"ת  ויעויין עוד מ"ש בענין
 
 
 

 

 (יא) קדששבת ב התורה לימוד
  - ניצול השבת כ"יומא דשוקא" לעבודת ה'

והרוצה לזכות לכתרה של תורה, ישכיל לנצל את  "

השבת קדש לעסק התורה והתפילה, שהוא כמו  

"יומא דשוקא" שהיה בעיירות שהתפרנסו ממנו לכל  

ימי השבוע, וכל אחד השתדל לתפוס מראש מקום  

טוב, לעמיד מרכולתו, ולמכור כמה שיותר, ביודעו  

שזה פרנסתו לכל השבוע, ואם לא יצליח ביום השוק,  

 יעבוד בקושי כל השבוע...  

כך השבת קדש הוא "יומא דשוקא" של תורה  

ועבודת ה', עבור כל ימות השבוע, ובן עליה המחפש 

את הדרכים להתעלות בעבודת ה', יהא עיניו בראשו  

ויה"ר שנזכה לנצל   לנצל את היום הקדוש הזה כראוי,

הג"ר ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל, רזא דשבת ). "את השבת...

 מ' צז(ע
 

 נערך ע"י מחבר סדרת
 "עבודת המועדים"
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