
  

  

  
  
  

  

  

  

    .היקף ללא הכרה (הרדמה כללית) .ז .ע"י עכו"ם ו. . על ידי אישה  ה. . בל תקיף ד. .רבים הגו לעשות כן ג.. איו מכוון ליפוי ב. .ילבשלא  א. 

  .לעשותו בחוה"מ יא.  .ביטול מצוה עקב הטיפול י.  . ביטול מצות תפילין ט.. במקום כבוד הבריות ח.

באזורים קירחים  או זקיקים טכיקה כירורגית המתבצעת במטרה להשתיל שיער שהיאהשתלת שיער מצוי בזמו טיפול 
מע מלהיח דברים על הראש למספר יכן על המושתל להו  ,. פעמים שלפי ההשתלה יש צורך לגלח שיער כל הראשבגוף האדם

שמלת אשה ובל תקיף   האם יש בזה חשש איסור משום לאו דלא ילבש גבר ,ימים. ושאל השואל אם רשאי לעבור טיפול זה
  ומחמת שיצטרך להימע מקיום מצות תפילין של ראש לכמה ימים. 

  א. לא ילבש 
 'אושמתאה עצמו בויי אשה, מפי בחול אסור  'חייב, ואפי 'א 'המלקט בשבת לבות מתוך שחורות אפי(כ:)  במכותאיתא 

(יו"ד   במהר"י אשכזי עי'כן אם צבע שערו שחור לוקה. וש והוסיף(ע"ז פי"ב ה"י)  הרמב"ם לא ילבש גבר שמלת אשה. וכן פסק

שאין מי שחולק כתב  (יו"ד סי' סב)    ובדברי חייםהשער הסכמת רוב הפוסקים קדמאי ובתראי דהוי איסור מה"ת.    שצביעתסי' יט)  
יש לו על מי לסמוך כי לשיטתם   מחמת בושה  תהשערו  ' שרוב פוסקים סוברים דהצובעשכת  (ח"א ק' סי' רי)   שו"מכה  . דלאל זהע

  בגליון צ"ב דאף ע"י עכו"ם אסור.עוד ועי' ועי' בזה בגליון כ"ו.  רק איסור מדרבן. אין בכה"ג
 אהעי"ז רד צובע ל ודמימגלח שער זקו במספרים כעין תער הוי יפוי הדכ"ש ' שכת (ליובאויטש יו"ד סי' צג אות ח) בצמח צדק 'עיו

 כי עי"ז רא' בחור. ואף ולפי"ז י"ל דה"ה ב"ד יש לאסור השתלת שיער .כה"ג, ע"כבחור והוי וי לגבי תיקוי אשה וכ"ש ב
ולא מצד תיקון יופי הם בלא  ללא זקן שער הזקן שבראו השים כןדפליג על הצ"צ הייו כי  (יו"ד ח"ב סי' סא ד"ה ומה)  אג"מה

  שערות בזקן, לא שייך למילף מאיסור לבישת שמלת אשה שהם דברים אחרים שמקשטות הגוף בהם. 
  ב. אינו מכוון ליפוי 

מגרר אדם ד (:) בשבת דאיתא ,אלא שבמקום שאיו עושה כן אלא מחמת בושה כגון ששערו שר בטרם מועד וכדו' י"ל דשרי 
מתבייש לילך דה"ה אם    ד"ה בשביל)שם  (תוס'  ה  כת'. ועצמוליפות    לא על מת  אבל  ,צואה וגלדי מכה שעל בשרו בשביל צערוגלדי  
ו)יו"ד ( הרמ"אפסק  ןשרי דאין לך צער גדול מזה. וכ א"בין בסי' ק.  
 שו"עה וכן פסקשהיתר זה איו אלא לעין העברת שיער שלדעתו איו אסור אלא מדרבן. כת'  (ח"ה סי' רעא) הרשב"אש אלא

לובשת בגדי איש להתדמות לאיש, ואיש כש  אלא  הוכיח מהראשוים ה"ל שאין איסור  אות ה)   שם(  ב"חה  אבל  .סי' קפב סע' ד)יו"ד  (
  (ס"ק ד)הט"ז הלובש בגדי אשה להתדמות לאשה. אבל אם לובשין כדי להגן מפי החמה או מפי הקור, אין איסור. וכן קטו 

(ת'   "שבמחו כדי שיקבלוהו למשרה באופן שאין איסור אואה.  ביעת שערותצלהתיר כתב עפ"ז  )שם( אג"מוה  .(ס"ק ז) והש"ך

  . מטעם זה והגים להקל לצבוע או ללקט לבות מתוך שחורות למי שהוא צעירשכתב  סי' פו אות ג)
  ג. רבים נהגו לעשות כן 

דבמקום שרגילין  ד"ה רואה)  ברי"ף ט:ע"ז ( הר"ןש "כמ ,שוב ליכא איסור טיפולים אלואשים עושים דכיון שהרבה  ועוד י"ל
 ועי'. (רסי' קפב וסי' קו סע' ב) הרמ"אוכן פסק  .להסתכל במראה כמו השים תו ליכא משום לא ילבשלהעביר שער או האשים 

אין מכין אותו מכת מרדות אגב רישא קט שם דומש"כ  הדין כן,  אף להשו"ע  ומותר    'שאף לכתח  'שכת  (כלל ו סי' יב)  בגת ורדים
משמע שקט שאף במקום מהג אסור, אלא שמהג ש (ח"ג יו"ד סי' יח) רב פעליםכהדלא ריש סי' קפ"ב.  הרע"אוהביאו  ,הכי

  .רכ"גו ע"ו, כ"ו ותבכל זה בס"ד בגליו עי' עודו .בגדא'ד כסברת הרמ"א
לחלק דמה דאזלין בתר מהג העולם הוא דוקא לעין מראה שאין עושין לוי ולקישוט   'שכת  (ח"ג סי' קיא אות ב)  בשבט הלוי  ועי'

משא"כ מלקט לבות שהוא וי וכן מה שמלקטים היום האשים   ,דוקא כידוע, וכן לעין רבוי שערות בגוף שעושין מפי הבזיון
אולם  בגליון מ'. מש"כ עוד בזה ועי', ע"כ. אסורהן ישראלים הן גוים פשוט שהוא כדי להראות כבחורים ולא כזקים וא"כ 

   ור וע"כ ראה דשרי אף מטעם זה.עב"ד י"ל דרבים עושים להסיר כי
  בל תקיף . ד

"לא תקיפו פאת ראשכם".   פי"ט פס' כז)(  ויקראב  ליושצטוויו ע  ואכתי יש לדון האם יש לאסור טיפול זה משום איסור דבל תקיף
  .(יו"ד סי' קפא) הטשו"עוכן פסקו  הראש שתים א' מכאן וא' מכאן.חייב על ד (כ.)  במכותשיו ו

דהא איכא   ,ושיבוש הוא בידם  ,יש והגין היתר בפיאות הראש כשמגלח בתער כל הראשש(סי' עא אות ב)    בהגהות רביו פרץועי'  
וח'  .סע' ב)שם ( השו"עו (ע"ז פי"ב ה"א) הרמב"ם וברב אלפס, ע"כ. וכן פסק "עוצ ,הקפת כל הראש שמה הקפהד ח.)(  זירבמ"ד 

  דיש לחוש למחמירים.  (שם)  השו"עהראשוים האם איסור זה הוא דוקא כשמשחית הפאה בתער או אף ללא תער, והכרעת 
גם היקף חייב אם סייע בדבר  ש  סע' ד)  שם(  הטוש"ע  וכן פסקו  .כי מסייע הוא  (כ:)  מכותב  כמבואר   לוקה  ראשוואפי' אחר מקיף  

  ק"א.עוד בזה בגליון  ועי' ועי' בגליון פ"ט לעין מסייע בשאר איסורים. .שמטה עצמו אליו להקיפו
  על ידי אישהה. 

פטירי דשים (כט.)  קידושיןבמדתן  שאשה רשאית להקיף את האיש ג) -סי' ב שם ( והרא"ש (מכות ד. ברי"ף) הרי"ףדעת והה 
 פסק ה"ה) שם(  הרמב"םאבל  ,ומשמע להו דליתא במצות הקפה כלל לא שלא להקיף ולא שלא להיות יקפת ,ממצות לא תקיף

רב אדא בר   "לדא )ז:( בזירטעמא משום דאמרין הייו ד(שם)  הב"יביאר ו .קטןשל  'אסורה לגלח פאת ראש האיש ואפיש
וכיון  ,אהבה לרב הוא ביך מאן מקיף להו חובה תקבריהו לביה כל יומי דרב אדא בר אהבה לא איקיים זרעא לרב הוא

  . על הגדול 'ה לוקה אפיאי אלא דס"ל דמ"מ(שם)   הראב"דוכן דעת  .דחזין דאיעש רב הוא אלמא לית הלכתא כוותיה
פ שאיו מסייע איסורא  "דאע  ,בר חיובא הוא פשיטא שאסור לו להיח להקיף ראשוגברא  היקף    םא  אלא שמ"מ אף למתירין 

אשה איה במצות הקפה, כת' ד  (סע' ו)  השו"עו.  (שם)  הב"יוכ"כ    לעין כשהמקיף הוא עכו"ם,  מיהא איכא כמו שתבאר בסמוך
מ"מ י"ל כת' ש (שם) רע"אוה ., ע"כהוא קטן 'ואפיפ שמותרת להקיף פאת ראשה, אסורה להקיף פאת ראש האיש "וי"א שאע

  . שאם בא להצילו שלא יעשה בעצמו ליכא לפ"ע, עיי"ש לפ"ע (כשמקיף הגדול) על האישה איסור שיש
  ע"י עכו"ם ו. 

ואעפ"י שאין מלקות אלא במסייע איסורא מיהא איכא,  ,י גוי"שאסור להשחית הפאות ע ה בידםקבלש(לאוין ז)  סמ"גה וכת'
וכ"כ (י"ז ח"ה קט:)  וי" הרו (סי' עא) סמ"קה וו המקיף והיקף בי חיובא שהרי המקיף את הקטן חייב. וכן הביאיצ שיה"שא

. וכן הוא  (שם) הטור. וכן פסק בזה לאפוקי מאותם שהיו מתירים (מכות ד. ד"ה והלכה)  מוק"יוה(שבועות ג. ד"ה ועל הזקן)  התוס'
(אותיות ד   בפרישה וכת'"י עכו"ם. ע 'סייע, לפיכך אסור להיות יקף אפימ ף אם היקף איואיסורא איכא אד  (שם סע' ד) בשו"ע

  . (שם) מהלבושאלא שאין לוקין דהוי לאו שאין בו מעשה. וכן משמע איכא איסור דאו' ד ה)-
  הניקף ללא הכרה (הרדמה כללית) ז. 

פירש דהיקף הוי מסייע משום שמזמין השערות למקיף  )שם( רש"י דהה, כללית היקף תחת הרדמהכשיש לדון  שעודאלא 
היה מעשה שקודם העבירה קרא לאו שיש בו מעשה, יכי תיתי ידמה  "זהקשה ע  (סי' צו ד"ה האמת)  רע"אהקודם ההקפה. אמם  

דוקא  מסייע  חשיבשדבריו יוצא מו , ע"כ.עצמומטה ומקרב  המעשהדדוקא אם בשעת  קצ"ח 'ביו"ד סי מהט"זוהכי משמע 
שבמסייע בשעה שהוא עושה המלאכה כיון שא"צ   ס"ק א)(  ח"או"ח סי' שכבגופא    הט"ז  'כבר כתכי  קשה    'ולכאובשעת ההקפה.  

כמו מתחיל לו רק לסיוע בעלמא אין בו ממש משא"כ ביקף שקודם שמתחיל המקיף להקיף מזמין היקף את שערו הוה 
  . , ומיושבת קושית הרע"איש התחלה של המלאכהאת שערו קדק שבזה שמזמין ו. ומד, ע"כויש בו ממש במלאכה

תו הרגיל כמו מרים ראשו יכת' לישב קושית הרע"א דהחזקת הראש במצב משוה מתכו ליקוטים על מכות כ:)(חו"מ  החזו"או
  בגליון פ"ט. עודמהוח לו לאדם מקרי מעשה, ע"כ. ועי'  אויותר מרגילות 

  
  
  

  

החלה והתרומה חיבין עליהן   (חלה פ"א מ"ט)תן  -א 
מיתה וחומש, ואסורים לזרים, והם כסי כהן, ועולין  

  באחד ומאה.
אמר    (בכורות כז.)ולעין חלת חו"ל דעיקרא דרבן שיו  

שמואל תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב, רבה מבטלה 
  ברוב ואוכל לה בימי טומאתו.

לאוכלה לזר ולא בעיא אחד  -בטלה ברוב  ופרש"י
ומאה, ולאחר שעירבה ברוב חולין יכול לאוכלה זר או 

הן  פי' דלהתירה לכ התוס' כהן בימי טומאתו. אולם 
טמא קאמר, כדקאמר רבה מבטל לה ברוב בימי 

  טומאתו, ולא כמו שפי' הקוטרס. 
כתב בפ"ה מהל' ביכורים הי"ב דחלת חו"ל והרמב"ם  

מותר לאוכלה עם הזר על שולחן אחד לפי שאיה 
ויעויין עוד פי"ג מדמעת אפי' תערבה שוה בשוה. 

חלת חו"ל מותר כתב דמהל' תרומות הל' י"א ד
  ולאוכלה בימי טומאתו. ברובה לבטל

שכתב דחלת חו"ל בטלה (ס"ס רמ"ו)  מ"קבסומציו 
ברוב לאוכלה בימי טומאתו, ושמא ה"ה להאכל לזר, 

  ומ"מ טוב לישאל עליה אם חזרה ותערבה בעיסה. 
(סוף הל' זרעים ס"ק ו'   בהגהות מיימויותוכיוצ"ב איתא 

כתב בסה"מ דאיתא בתוספתא  -בזה"ל בהג"ה) 
דדוקא לגבי טומאה בטלה ברוב אבל לגבי   בבכורות

זר בעי ק' מין במיו, וכתב ואם חזרה ותערבה בעיסה 
טוב לשאול עליה. ו"ל שראייתו מהא דקי"ל שיש 

  .שאלה בהקדש

ואע"ג דעצם דיא דחלת חו"ל אי בטלה ברוב להאכל  
לזרים הוא פלוגתת הראשוים וכ"ל, מ"מ מדבריהם  

תבטלה החלה בתערובת יכול  למדו דהיכא דלא 
  לישאל עליה ולבטל ההפרשה למפרע.

דהביא  (סי' שכ"ג)  בבדק הביתוכן מתבאר מדברי הב"י 
המפריש   ד(הי"ז) פ"ד מהל' תרומות דברי הרמב"ם ב

הרי זה שאל לחכם  ,תרומה ומעשרות ויחם עליהם
ותחזור  ומתיר לו כדרך שמתירים לו שאר דרים, 

יפריש פעם שייה אותה חולין כמו שהיתה עד ש
  - שהפריש תחלה או פירות אחרים. וכתב על דבריו 

  מזה יש ללמוד למי שתערבה חלתו עם עיסה אחרת.ו
דכתב לדיא דחלת ס"א)  (יו"ד סי' שכ"א    במחברויעויין  

חו"ל רשאי לאכלה עם הזר על שולחן אחד לפי שאיה 
 הרמ"א מדמעת ואפי' תערבה שוה בשוה. וכתב שם 

ויש חולקים וס"ל דאוסרת תערובתה עד ק"א אם 
הוא במיה ושלא במיה עד ס'. ואם חזרה ותערבה  
בעיסה ואין ק"א לבטלה אם לא אכל העיסה ישאל 
לחכם ויתיר לו כדר דשאלין על ההקדשות ויחזור  

  ויטול חלה אחרת.

יו"ד  במחבר '[והייו ע"י חרטה מעיקרא על הפרשתו, יעוי
 'שם דמן החרטה יעשה פתח. ויעוי וברמ"אסי' רכ"ח ס"ז, 

  רמ"א שם בסי"ג דחרטה מעיקרא מהי אף בולד].בעוד 
הקשה על דברי הרמ"א (שם ס"ק ב')  ט"זדהואע"פ 

וסיים דדברי הסמ"ק דכאן צ"ע גדול ליישב, ואין  
הא חזין קמן   לסמוך על פסק זה ולהקל בשביל זה.

 והש"ך . בבדק הביתדאף הב"י ס"ל כן וכמ"ש 
כתב ליישב דברי הסמ"ק ע"ש. (שם)  בקודות הכסף

כתב דיש להוג הלכה ד (סי' שכ"ג ס"ק א')   בברכ"י  ויעויין
למעשה כדברי הרמ"א, ואף שהט"ז פליג בזה, כבר  

וכן ס"ל למרן בבדק  ,הרב קוה"כ תבריה לגזיזיה
הבית, ורבן קשישאי מעידין מן המכירים דהכי הוג  

(אהע"ז ח"ב   החת"סגדולי הדור שלפיו. וכיוצ"ב כתב 

דסוגיא דעלמא וכן הורו רבותיו להתיר הדר   סי' צ"ב)
  דלא כט"ז.

דהקשה על דברי  ("ט ע"א) בדרים  ברש"ש ויעויין  -ב 
הרמ"א היכי מצי לאיתשל על החלה הא מצא דעבר  
למפרע על לא תשא בברכה שבירך על הפרשתה. וכתב 

(סי' שם  הרא"שוכן ) :(י"אבתעית  התוס'דלפי מ"ש 

לעין תפלת עו דאפי' אכל אח"כ לא מקרי שקרן י"ז)  
כיון דאז היה בדעתו להתעות, א"כ י"ל ה"ה לעין 

  ש.ברכה לבטלה ע"
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  ואףסיוע כי הוא תחת הרדמה.  אזהכא אפשר דשרי כי לא שייך  ,בשעת מעשההוא אסור ולפי דברי האוסרים דהסיוע   
י"ל דכיון שבשעת ההקפה אין לו ,  שמחזיק את ראשו באופן משוה  ואמחמת שמזמין השערות למקיף  לסוברים שהסיוע הוא  

  הגרשז"א זצ"לודעת    עש.דישן לא שכר ולא    (ח"ב סי' צז)  שאילת יעב"ץב  מציוש  ואע"פהכרה תו ליכא איסור דאין כאן סיוע  
, בזה בס"ד בגליון קל"דמש"כ ועי'  ,)"ד סי' רל סוף עף דיו( האג"מוכ"כ  דאיו עש דבכלל אוס הוא, תפילה מילואים סי' יב) "ש הליכ (

שייך   הרי לא  איו בכלל ישן כי איו בהכרה כלל וכמו כןב"ד  דאולם יש לדחות    וא"כ י"ל דעכ"פ מעשה עבירה באוס יש כאן,
  . )שם( באג"מכמו שהוכיח  כלל לא גרע משיכור שדיו כשוטה שאיו בר חיובאו כלל כאן סיוע

היקף צריך הטיית ראש כדי  שמה שמבואר שיצא לחדש א) 3סי' תרו עמ' תשפד ס"ק או"ח (שמ"א  הגרשז"א זצ"לשאלא דשו"מ 
אך אה״ אם בוצע ההקפה בהסכמתו   ,האיסור עשיית בידים בשעתצריך מעשה שלהתחייב מלקות  לעין הייולהתחייב, 

יו"ד ח"ג סי'  (  באג"מ  ושו"מ  כשהוא בא להמקיף שיבצע את האיסור, עובר שפיר בלאו גם אם היה בלי הכרה בשעת מעשה, ע"כ.

איו אוס כדהביאו  דהוא כהשכיב עצמו לישן אצל כלים ש  איסור כהא ד"ד איו חשיב אוסיא עצמו לידי  שהמב  )מד ד"ה בדבר
שצירף לקולא  (סי' יז)להגר"א קלצקין  דבר אליהובשם (סי' ה אות עז) באוצה"פ עי' אבל ., ע"כמירושלמי )ד"ה כיון(ב"ק ד. התוס' 

  .(חי"ד סי' צו ד"ה אוסיף) בצי"אוהביאו מי  לעין סירוס ע"י עכו"ם אם מפילין תרדמה למסתרס ע"י סם.
  הבריות במקום כבוד ח. 
דגדול כבוד הבריות  (סי' יג ס"ק טו)  במ"בוכן פסק  ,(יט:) בברכותאמרו חז"ל אכתי יש לדון בזה כי משום בושה  שישבמקום ו

ולפי"ז י"ל דה"ה ב"ד   .במקום בזיון גדול  וא"תשדוחה איסור דרבן אפי' בקום ועשה אף במקום בזיון קטן. ואיסור תורה בש
איו   ואשישו בשאלה דלאו  )שוא"ת ד"ה  (ברכות כ.  תוס' וגדולה מזו לדעתיקף ע"י עכו"ם. באופן שוא"ת דוחה איסור תורה בש

לאו דהקפה מקרי איו שוה בכל לפי שאיו והג ד ) .(ה יבמותבואיתא . שוה בכל שרין מפי כבוד הבריות אפי' בקום ועשה
(יו"ד סי'   הרמ"אפסק  יו, וכדבר איו שוה בכל ואשישו בשאלה דכה"ב איו דוחה לאו  ד"ה אבל) שם( רש"ידעת דאלא  .בשים

  כ"כו. (סי' כו ד"ה אולם צ"ע) יצחק פריוה (או"ח סי' יג ס"ק ג) יעקב ישועותה ,(ק' או"ח סי' לה ד"ה ואומר) וב"יהוכן הוכיחו  ,שעב סע' א)
  סיים שם שהסומך על המקילים בזה אין מזיחים אותו.ש אשדעת הרמ"א כרש"י אל סי' רי ס"ק טז ד"ה ובמאי)יו"ד  ( חזו"אה

אלמלא הוסיף דשיש לאסור ב"ד כי קיי"ל כרש"י, ו 'שכת )וס"ק שם ( בדרכ"תהובא  (ח"א סי' קיט) מהמהרי"א הלוישו"ר 
אלא דוקא בקבורת מת מצוה ומשום שמלבד כה"ב איכא מי מצות   להתיר 'לא כת ה"ל התוס'דמיסתפיא אמיא שגם 

תוס' דל 'כת )שם( "יבישועאולם  .(סי' א ד"ה ויש) אמרי ביהוה ס"ק ג ד"ה הן) "י(סי' יג אר הארצה"חקבורת מת, ע"כ. וכדרכו כת' 
   . לה)(או"ח סי'  בדברי חיים  'ועי .בזהוכן שאר הפוסקים לא חילקו  .כה"ב דוחה איסור הקפה

וכמ"ש הט"ז ביו"ד   כי א"א להיזהר שלא יסייע בשעת מעשה עכו"םשאין להתיר אף ע"י עוד  שכת' במהרי"א הלויועיי"ש 
, אלא יגלח ע"י כרי במספרים שאיו חידוד מאוד כדי שלא יבא לגלח בהתחתון דהוי  וע"כ הוי קום ועשה  (ס"ק טז)   סימן קצ"ח

[ומש"כ בשם . דא"א ללא סיוע באופן שהוא תחת הרדמה כללית לא שייך לחוש לזה דבריוולפי  ., ע"ככעין תער אחר שגילח
  של עצמו, בשאר הפוסקים מבואר לא כן]. לא דכה"ב דוחה כבוד דאחרים אבל (סי' כא ס"ק יב) התומים

 דא"א ללא מעשה)  ת כלאיםלביש(כגון    אלא ע"י מעשה  א"אדכל שתחילתו  שהוכיח    )ש"ל(סי' לב ד"ה אבל מה    שאג"אב  י'דיעואלא  
שאפי' תחילתו בהיתר הוי קו"ע כיון שבידו   (קוצר סי' ס ס"ק ח) אגלי טלהו צג סוף אות ה) (אה"ע סי' הצ"צ ודעת. ם ועשהקו חשיב

שהבאו  ולפי השאג"א י"ל דה"ה ב"ד היכן שמוסר עצמו שיקיפו את פאותיו דחשיב כקו"ע. ועי' בגליון ל"ד לסלק האיסור. 
  ה"ל. המהרי"א הלויוע"כ יש לעשות כעצת  חולקים על השאג"א ובכה"ג אכתי חשיב שוא"ת. ומ"מ קשה להקל בזה.

  ביטול מצות תפילין ט. 
של ראש  תפילין איו מיחמי שואע"פ ש ,תפיליןד "עלדון בזה כי מצא מבטל מ ואף באופן שאין משום בל תקיף אכתי יש

הוי  'ושאר הראשוים דכל א תכב)-(מצוות תכא החיוך יד), -(מצוות יג  הרמב"ם 'כ"ו, מ"מ כבר כת 'אכתי מיח של יד כמבואר בסי
  ].(או"ח ח"ד סי' מ אות יח) באג"מהשערות המושתלות כמבואר  מחמתמשום חציצה  אין מצוה בפ"ע. [אולם

עיקרן וסיים שם ו ,'די ברגע א ה"תת חייב כל היום בתפילין, או מ"אם מהיצא להסתפק  סי' לז א"א ס"ק ב)או"ח ( הפמ"גוהה 
ה"ת המצוה, אבל מצוה מן המובחר מ יצא יד"ח, ובהיח רגע עליו "עכלל לתפילין ביטל מ 'של דברים דאם לא היח יום א

מצות תפילין כל יום מצוה כת' ד  ד"ה וכשאי וד"ה ואחר)  (או"ח סי' ט   בכת"ס. וכן  (רסי' לז)הבה"ל    , ע"כ. והביאולהיותן עליו כל היום
 , והא דאיתאשאין חיוב כל יום בתפילין ז"הגריבשם הביא  (ח"ה סי' רצט)מועו"ז בו (ח"ג סי' יא)בתשובות וההגות  . אולםבפ"ע

  , ע"כ.יןתוספתא סוף ברכות שאם לא מיחן שחרית מיח בצהרים, דמשמע שיש חיוב כל יום, אולי מדרבן חייב ב
מבטל מ"ע ועוד י"ל דהוי בכלל פושעי ישראל בגופן דעושו חמור  שאם איו מיח אפי' יום אחד עכ"פ לרוב הדעות  מצאו

מעולם. הייו שלא היח    קרקפתא דלא מח תפיליןש  ע"פ גרסתו  שכת'  (שם ד. ברי"ף)  ברי"ף  '. אלא דיעוי(יז.)  בר"ה  כדאיתאמאוד  
ממשמעות  ) רסי' כו( החלת צבידחה דברי הרי"ף. וכן הוכיח  (עשה ג) הסמ"ג כןכתב עליו שאין גרסא לפיו כן. ו  (שם) והרא"ש
  .יום א' שמבטל ולא היח הוה בכלל פושעי ישראל 'אפידלפי שיטה זו (סי' לז א"א ס"ק א)   הפמ"ג. וכת' )שם( הטשו"ע

 ,לין שבראשויכשהמצוה בזויה עליו שמגוות עליו רצועות של תפ שדוקאמפרש ש "תרבשם  (שם ד"ה קרקפתא)בתוס' אלא דעי' 
הרשב"א  . וכ"כ ודאי אין עליו דין פושעי ישראל בגופן מט.)( שבתב אבל אם ירא להיח משום דבעין גוף קי כדאיתא 

אין מיחן מאיזה טעם שיהיה, הוה בכלל  'דאפי הוכיח מהטור )ד"ה וכלשם (הב"י אבל . (ס"ק א)  במ"א ן הוא. וכ (שם) והריטב"א
פסק כהמ"א, (ס"ק ג)    והמ"ב.  (א"א שם)  הפמ"גדעת    'וכן ר  .)ס"ק א(  חלת צביהו  )ס"ק ב(  עטרת צביה   ו. וכן קטאל בגופןרפושעי יש

איו אלא   וםהיבג שעשים י"ב חדש  פושעי ישראל בגופן    ,חילוקים בדבר  ג'דס"ל שיש  (אות ב)    הב"חומ"מ עיי"ש שהביא דברי  
מיהו יש  כלל זהאבל אם איה בזויה עליו אלא שאיו רוצה להיח תפילין להתבטל ממלאכתו איו ב  ,כשהמצוה בזויה עליו

ב"ד י"ל ו, ע"כ. ין עליו דין פושעי ישראל בגופןאבעין גוף קי  כיאבל אם ירא להיח  ,חודש י"ב עליו מקצת עוש גיהם תוך 
  כי איו מבטל המצוה בשעט פש אלא לצורך.  זהכל דאיו בכלל 

  ביטול מצוה עקב הטיפול י. 
או"ח סי' תר"ו דהמבזבז  ברמ"א מבוארואע"פ שיש בזה משום ביטול מצוה אכתי יש לדון האם ב"ד איכא איסור, דהרי 

צוה עוברת גרע טפי וחייב  שבמאפשר  ו  ,מ"מ חייב להוציא עכ"פ עישור כסיו לזהד  (ס"ק ח)  מ"ב ה  וכתב  אל יבזבז יותר מחומש.
  ליון קל"ט.בגבשמעתא עמיקתא  מש"כ בזה בס"ד ועי' .להוציא עד חומש מכסיו

היה מוציא יותר    עליוכי    דהרי זה חשיב כמוציא יותר מחומש  איו מחויב לקיים המצוה  ולבריאות  במקום שהדבר וגעולפי"ז  
ע גם אוס ממון יותר מחומש חשב אוס לפוטרו ואולי גם בפחות מחומש "על מכי  (או"ח ח"א סי' קעב) האג"מוכ"כ . מחומש

, וא"כ כ"ש זה שעדיף לאדם אף מחומש ממון ויותר שהיה מוציא להתרפא אף כל ממוו שחשב  (שם ס"ק ז)במ"א כמבואר 
כתב ע"פ דברי הרמ"א ה"ל דאיו מחויב להכיס עצמו בצער   (ח"א סי' מז) בבין שלמהוגם . אוס ממצות עשה ופטור, ע"כ

אלא דכל זה  ועי' בגליון צ"ו. .שכא) '(יו"ד סי באב"ז. וכן מציו וחולי בשביל מ"ע, דהא צער הגוף וחולי עדיפא לאשי מממוא
אם הטיפול הוא לצורך בריאות וכדו', אולם אם איו אלא ליופי בלבד, לא שייך טעם זה, אא"כ איכא משום כבוד הבריות 

דוחה המצוה   ו איוימא שהצורך ב  אםהרי  ד  ,בסוגיא דמכיס עצמו לאוסאיו תלוי    ד"ד  ורא'[  .דבכה"ג י"ל כסברת האג"מ
, והארכו בה בס"ד  ף אחר הטיפול אע"פ שהדבר עלול לקלקלו כיון שאין כאן חשש חוליאזי הוא חייב להיח התפילין א

  . לעין עשיית יתוח לצורך יפוי]מש"כ   עי' בגליון רכ"גו בגליוות י"ט וקל"ד.
  לעשותו בחוה"מיא. 

ממצות תפילין, אלא שיש לא מיחים תפילין בחוה"מ יש עצה לעשות הטיפול בחוה"מ ע"מ שלא יתבטל  והגים שובמקומות ש
  לדון אם שרי למעבד הכי כי חוה"מ אסור במלאכה.

(מו"ק ריש יד. וט:  הריטב"א עושה אשה כל תכשיטיה במועד, ופירש  (סי' תקמו סע' ה) בשו"עלא גרע מהא דפסק דזה אלא די"ל 

(סי' תקלב   מהשו"עד. ועוד ד"ה כל) שם( ה"לבבדתכשיטים הם בכלל צורך אוכל פש וצורך המועד. והביאו להלכה  ד"ה עושה אשה)

  משמע דרפואה שריא לגמרי. , שסתם וכתב "כל רפואה מותרת בחול המועד" סע' ב)
דאפילו דלאחר י"ל דחשיב כדבר האבד  (באופים ה"ל) שמחמת שאם לא יעשה הטיפול במועד לא יוכל לעשותועוד ואפשר 

והכא עדיף   ,מציו דלאו דוקא דבר שבממון חשיב דבר האבדאע"פ שאין זה הפסד ממון מ"מ והמועד שרי ע"י מעשה אומן. 
לא שייך בזה  ו. )(סי' תקמג ס"ק א מ"אבעי'  טפי כמבואר לעיל דתיקון הגוף חשיבא טפי ממוו. בפרט היכן שעושה ע"י עכו"ם

, כי אין בידו לעשותה לפי המועד  (ססי' תקלח)  שו"עב דקסין ליה אף בדבר האבד כמבואר  מכוין מלאכתו למועד    איסור  משום
(מצוה   וחיוך  (ו: ברי"ף) מוק"י ,(יו"ט פ"ז ה"ד)  רמב"ם, עי' דבכה"ג לא אין משום אין מכוין מלאכתו למועדמשמע מהפוסקים ו

שמותר לדחות טיפול זה במועד  )2אות ד מס'  זאו"ח סי' כ (שמ"א בעל השש"כוכן פסק  .(סי' תקלח אות א) מהברכ"י. וכן מוכח שכג)
  ע"מ שלא לבטל מצות תפילין.

  
  במקום הצורך מותר לעבור טיפול השתלת שערות ואין לחוש משום איסור לא ילבש גבר שמלת אישה. א' העולה לדיא, 

אם מחמת הטיפול לא יוכל לקיים   ג'אם יש צורך בהקפת הראש אסור לעבור טיפול זה (ובמקום בזיון גדול עי' מש"כ לעיל).    ב'
מצות תפילין ליום אחד או יותר יש להעדיף לעשות הטיפול בחוה"מ (אם מצא במקום שוהגים שלא להיח תפילין), ואם לא 

 .יתן לעשות כן יש מקום להקל במקום צורך אף בשאר ימות השה

כתב לבאר ד(סי' שכ"ג ס"א)  במחת פיתיםעוד  'ויעוי
  - (קו: בחולין  הריטב"אכיוצ"ב בשם בו ע"פ דברי 

דאם בירך על טילת  או"ח סי' ק"ח ס"ק א') "ת הובאו בשער
וז"ל שם (  ידים ומלך שלא לאכול לא הוי ברכה לבטלה

דהא מכיון שטל ידיו גמרה לה ברכת הטילה שעליה הוא   –
, וכיוצ"ב כתב  מברך, וההיא שעתא דעתו היתה לאכול)

דלוה אדם תעיתו ופורע  (ד.) פ"ק דתעית  הר"ן
ואעפ"כ לא מיקרי שקרן בתפילתו כיון דמעיקרא היה 

  .  (ד"ה תעיות)בשבת כד. תוס' בדעתו להתעות. וכ"כ 
דאין כאן חשש ברכה   'כת ש"כ)(יו"ד סי'  ובחת"ס

לבטלה, שככה מברך וציוו להפריש תרומה חלה, 
ועין הפרשת תרומה חלה הוא שישאר לו כח לשאול 

  זה וכן עשה והפריש. "דעליהם, וכה ציווו להפריש ע
שכתב  (ח"א סי' מ"ח)  כות קטותהלב והה מציו  –ג 

 -לעין מי שבירך והפריש חלה והוצרך להישאל עליה 
אין כאן ברכה לבטלה מאחר שחל שם חלה עליה לפי 
שעה אח"כ הוי כמו שרפה, וקרוב אי לומר שתועיל 
הברכה שיברך למה שיפריש. עכ"ל. וסתם ולא פי' 

  דבריו אמאי תועיל הברכה שיברך למה שיפריש.  
דכתב ד"ל עיל) (הזכר ל ברש"שוכדבריו מציו 

דכשיפריש עתה מחדש לא יצטרך לברך דיוצא בברכה  
שברך בהפרשה ראשוה, אע"ג דלא עשה מצוה אז 
מ"מ חשב לעשות המצוה והוי כתחילת מצוה, ואף 
שעסק אח"כ בעיים אחרים ואפי' איזה ימים 
ביתים, מ"מ דומה למפסיק באמצע המצוה דאיו 

(מה:)  ד בסוכה חוזר ומברך. וכמו בסוכה דאיכא למ"

  דאיו מברך אלא יום ראשון וסגי לכל שבעת הימים. 
על דברי הרש"ש  תמה(ח"ב סי' מ"ז)  אמרי יושר האולם 

דבחוזר על ציצין (ס"ד) דהא מבואר ביו"ד סי' רס"ה 
המעכבין צריך לברך כל הברכות, ומכ"ש הכא דכיון  

  דשאל הרי תגלה מילתא שלא התחיל במצוה כלל.
דצדד דלא  (סי' שכ"ג ס"ק א')  בברכ"יו אלא דאכתי מצי

  - יברך על ההפרשה השיה, מחמת מילתא אחריתי 
דאחר שהסיק לדיא דיכול להשאל על חלה 
שתערבה, ודלא כהט"ז, כתב דעל הצד היותר טוב  
כשמפריש חלה שית לא יברך, דברכות אין מעכבות 

  ויש לחוש קצת לדעת הט"ז. 
דסתם לדיא דלא (סי' שכ"ג ס"ק י"ג)    במקדש מעט  'ויעוי

יברך על ההפרשה השיה, וציין לדברי הברכ"י  
  וההלכות קטות.

דמבואר  יו"ד סי' ש"כ) - (הזכר לעיל  בחת"ס 'אך יעוי
(פ"ד    ובדרך אמוה.  בדבריו דמברך על ההפרשה השיה

  . ס"ק תפ"א) "ה(ע"ש ובציוסתם כדבריו תרומות ס"ק קפ"ד) מ
יצא לדון בדבר  (תרומה פ"ד הי"ז ס"ק ג')  ובמעדי ארץ

חדש, דהיות ומצד הדין מסתבר יותר כהחת"ס, לכן 
לע"ד שהרוצה לצאת מכל ספק יקדים להפריש 
הפרשה שיה קודם שהוא שאל על הראשוה, 
דבכה"ג לאחר שישאל על ההפרשה הראשוה תחול 
למפרע ההפרשה השיה, אך מ"מ אין צריך לברך כיון  

רשה לא שאל עדיין על הראשוה. ויעויין  דבשעת ההפ
דחזר ושה דבריו,  (ח"א סי' ס"ב ס"ק י"ג) במח"שעוד 

  ויישב  מה שהקשו על דבריו. 
הפריש חלה וחזרה ותערבה בעיסה,  -לדיא  העולה

ואין בעיסה פי מאה משיעור החלה שהופרשה דאין 
החלה בטלה בעיסה, ישאל לחכם על הפרשתו ויחזור 

שית. וח' הפוסקים אם יחזור ויברך   ויפריש חלה
  שוב על הפרשתו השיה. 

  
  
  

  )(זמעלת וקדושת השבת 
"ומודה  -עין השבת שהיא ככלה לכסת ישראל 

איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפי שרץ 
ברשות. בערב שבת מאי ברשות איכא כדר' חיא 
דאמר ר' חיא בואו וצא לקראת כלה מלכתא ואמרי  
לה לקראת שבת כלה מלכתא רבי יאי מתעטף וקאי 

  לב:)  -  בבא קמא לב. ו  :לב ב"ק (ואמר בואי כלה בואי כלה 

ן זוג ולי לא תת בן זוג א"ל "ע"פ מ"ש לכל יש ב -
כסת ישראל יהיה בן זוגך כו' והשבת גופיה היא 
כשואה לישראל אבל בפיא דמעלי שבתא היא 
כהכסת כלה לחופה וכמו שע"י הקדושין בהכסתה 
לחופה עשית הכלה שואה כן השבת בהכסתו 
בקידוש היום עשית כשואה לישראל וקראה מלכתא 

(מהרש"א שראל בי מלכים הם שהיא כלת המלך דכל י

  . ):לב "קב חידושי אגדות
  

  

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 


