
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 .נעלם מאליו ה. .צבע שנעשה לנוי (איפור)ד.  .גדר אין בו ממש ג. .צבע שאין בו ממש / צבע לנוי ב. .חציצה ברוב או במיעוט א.
 .דרכה להוציאו ח.. בכולו ז.. צבע עמיד למים ו.

 ברוב או במיעוט חציצהא. 
וכן הדין  סי' קסא).יו"ד סי' קצח ואו"ח ( הטשו"עי, וכן פסקו "בנט חוצץ ת מצוהכל דבר שחוצץ בטביל, (קו:)בש"ס חולין  איתא

 (יו"ד סי' קכ סע' יג וסי' רב, ובט"ז שם ס"ק א). בטשו"ע כדאיתא ובטבילת כלים סי' רסח ס"ק ו)יו"ד (הש"ך בטבילת גר כמו שפסק 
 .עד רוב גופו תפוסלחציצה דאין  (סי' פח ד"ה וכן) בביאור הלכהכתב עזרה ולענין טבילת 

ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו מה"ת רובו ומקפיד עליו חוצץ  (ד:) בערוביןואיתא 
י רוב ודמי הואיל והושגזרו על רוב שאינו מקפיד  (שם) רש"יופ, ע"כ. משום רובו המקפיד המקפיד ועל מיעוטו המקפיד

 .הואיל ודמי ליה בהקפדה וכן על מיעוט המקפיד ,'במקצת לחציצה דאו
הוה ליה כגופיה הואיל ואין שמיעוט שאינו מקפיד אינו חוצץ כי " שכת'(ערובין ד: ד"ה אינו מקפיד, וסוכה ו: ד"ה אין)  רש"יב עי'ו

קרצה יצא לחדש שב (שם) ז"ישהאלא [ .ס"ק א)שם ( סד"טהו (סי' י) זכרון יוסףה". וכ"כ סופו ליטלו ובטיל לגביה ולא חייץ
לבוא לתוכן אמטו להכי לא  לאו משום חציצה אתינן עליה, אלא משום שאין המים ראויןשפתותיה או קפצה ידה וכה"ג 

דלא שייך למימר לענין זה דמיחשב כגופה ולא עלתה לה טבילה, ואם  ,עלתה לה טבילה אע"ג דלא הוי אלא מיעוטה
' הוי חציצה והוי ספיקא דאו', ע"כ. ומבואר מדבריו שבקרצה שפתותיה וכד מסופקת אם קרצה שפתותיה וכיוצא בזה

תשובת  אוליגוף אתינן עלה. ולשפלפל בדעת הז"י וכתב דלא ס"ל דמשום ביטול  יו"ד סי' צז ענף א)( באג"מו מה"ת אף במיעוט.
שלעולם  הז"י דחה דברי (סי' צה ס"ק ג) החזו"אולהדיא דמשום ביטול לגוף אינו חוצץ. תחת ידו שהרי הז"י כתב  ההז"י לא הי

לגוף, אלא שאינו חשוב  ושאינו חוצץ אינו מצד ביטולאין חציצת בית הסתרים חמור משאר חציצה, וטעם מיעוט המקפיד 
 .](סי' ט אות ג) בשערי טבילהלחוץ, וכיון שכולו תוך המים ורובו נוגע במים החשיבתו תורה טבילה, ע"כ. ועי' 

 לנוי צבע /צבע שאין בו ממש  .ב
חוצץ כי הוא נוי להן ואינן מקפדות  ן הצבענשים הצובעות עצמן נר' שאיד(מקואות ססי' כה)  רא"שה כתבולענין חציצה בצבע 

 א'שאין בכה"ג משום חציצה מתרי טעמים ועוד שאין בו ממש אלא חזותא בעלמא, ע"כ. מבואר  ,אלא עשאוהו במתכוין
 .אין בו ממש ב', נוי אינו חוצץ

ומחדשות  חוזרות הןלפי שאינן מקפידות בהן לעולם אדרבא  ץחוצ ולנוי אינדכל  כתב(תה"ב קצר ב"ז ש"ז לב.)  ברשב"אוכן 
אינה מקפדת ורוצה להיותו שם והרי הוא כאילו הוא מגופו  הרי השער ורובו שצבע זה פושט בכל פ"אעו ,אותן תמיד לנוי

 פ"טבילה לפרוכת אעה) -(שקלים פ"ח מ"דמצינו  וכן ,של שער וכבגד צבוע שאין הצבע כדבר נוסף וחוצץ אלא כעיקרו של בגד
אלא מראיתו של צבע ולפיכך אינו  ועוד יראה שאין ממשו של צבע בשער ועל הידים .שיש בו תכלת וארגמן ותולעת שני

חוצץ ואינו דומה לכתב שחוצץ שממש הדיו בכתב וכן הנשים שמלאכתן לצבוע יראה לי שאין אותו צבע שעל ידיהן חוצץ 
הא דאין בו ו[ (יו"ד סי' קצח) יהב"והביאו  , ע"כ.מן הטעם הזה שאין ממשו של צבע אלא מראיתו ועוד שכל שמלאכתה בכך

שפירש הא דאמר שמואל כחול שעל גבי העין חוצץ ואם היו עיניה (נדה סז. ד"ה פורחות) ברש"י מצינו נמי ממש אינו חוצץ, 
 פורחות אינו חוצץ, כלומר פותחת ועוצמת תדיר בין כך ובין כך אינו חוצץ לפי שפריחתה מעבירתו ואין בו ממש].

. ולפ"ז דבר לנוי אינו חוצץ אף אם יש בו ממש, וכן משמע שפסק ככל הטעמים לקולא (סי' קצח סע' יז) השו"עוהנה מסתימת 
שדעת השו"ע לפסוק דאינו חוצץ משום דאינן  'כת(אות לו)  בבאר הגולהוכן  דבר שאינו לנוי אם אין בו ממש אינו חוצץ.

 .יח)(אות  הגר"א בביאורו. וציין לדבריו עוד שאין שם ממשו אלא מראיתומקפידות ואדרבה חוזרות הן ומחדשות אותם ו
 פני עצמובממש אינו חוצץ. ומשמע שהוא טעם  דכל שהוא לנוי הוי כגופו ואינו חוצץ, וכן כל שאין בו 'כת(ס"ק כא)  הש"ךוכן 

  .(אות מד) הערוה"שו (ס"ק יח) הט"ז פסקו . וכןלהקל
"וכן מי שהוא צובע וידיו צבועות אינו חוצץ" שמשמע דאדם אחר  דייק מלשון השו"עס"ק לג) שיו"ט ( סדרי טהרההאולם 

(אות  בפרישהשאינו צובע אם ידיו צבועות חוצץ אע"פ שאין ממש בצבע. ועיי"ש שעפ"ז דחה דברי הט"ז הנ"ל, ושכן מבואר 
, ע"כ. עמ' קצ)( מהב"חחוצץ בכל דהו כיון דמקפדת עליו, וכן מוכח  היהלהדיא דדוקא נקט שצובעות הנשים דאל"כ יח) 

 .לחוד מבואר דלא סמכינן על האי טעמא דאין בו ממש
ל הטעם דנוי לחוד נמי לא סמכינן, אולם שוב הביא ראיה עדאפשר ש הסד"טסתפק בדעת מש(יו"ד ח"ג סי' סב) באג"מ  ועי'

 הטבעת למי שאינה מקפדת להסיר שגם הוא מודה שטעם של נוי ויופי אינו חוצץ, כדחזינן בעניןגופא ס"ק מד) שם ("ט סדהמ
"ט הביא דברי הב"ח והפרישה דמשמע שאף בנוי בעינן שלא סד. [ולפי דבריו צ"ל שאע"פ שהצתינו חוצאש בשעת לישה

. אלא שאכתי שהרי הם נקטו שמיעוט אף שהוא לנוי כיון שיש בו ממש חוצץ ,יהא בהם ממש, מ"מ לענין זה חולק עליהם
אע"פ שהוא נוי  צתוהפרישה מהא דטבעת דחזינן דאם אינה מקפדת להוציאה בשעת לישה אינו חוצ הב"חיש להקשות על 
 שיש בו ממש]. 

מבואר דנט"י וטבילת אשה (תה"ב הקצר מובא בב"י שם) הנ"ל, שהרי ברשב"א  הסד"טשהקשה על (סי' קסא אות א)  "דבתהל 'ועי
הטעמים עולים להלכה ובעינן שיקפיד ויהיה ממשות צבע. וכפי הנראה דשני סי' קסא סע' ב) או"ח ( השו"עשוין. ולדינא פסק 

אלא שבאמת מנט"י ליכא  ., ע"כ"ט שדעתו דבעינן תרתי לטיבותא שלא יהיה צובע ושלא יהא ממשותסדנעלם דבר זה מה
 רטייה. שהחמירו לענין )סי' קצח סע' ייו"ד (אליבא דהטור והשו"ע  (שיו"ט ס"ק כד) הסד"ט וכ"כראיה דקיל טפי. 

וגם מוכח להדיא דלנוי  ,דכל שאין בו ממש אינו חוצץ אע"פ שמקפיד עליו כתב שמהרשב"א מוכח כט"ז(אות יב)  והבינת אדם
שמחלק שמי שאומנותו (סי' קסא ס"ק יג)  במ"ב '. ועי(כלל קיט אות יא) בחכ"אוכן פסק . ממש אינו חוצץ כמו קצב ורבב אפי' יש בו

, אבל אשה שצובעת ידיה לנוי אפי' צבע כל היד אינו חוצץ כיון שמתכוונות לעשות כן רק עד רובובו צבע אינו חוצץ הבכך 
 ורוצות בזה הרי הוא כגופן ממש ולא חייצי. 

כל שאין ממשות אינו חוצץ עכ"פ כשאינו ברוב (לענין טבילת מצוה) כתב דלהלכה (אות א מד"ה ושכיח)  ובשיעורי שבט הלוי
בעות השער והעינים והידים, מעיקר הדין אינו חוצץ דהוא לנוי ואינו רק חזותא, אמנם היו נשים הגוף, וצבע שהנשים צו

אבל אם איכא ממשות רק בדיעבד כשא"א להוריד או בנשים  ,בדורות שלפנינו שהקפידו שלא לצבוע משום חשש חציצה
ת הרי מקפידים להוריד השאר וודאי שאינן רוצות להוריד מקילים לצורך כעיקר הדין, ואם מורידים מקצת ונשאר מקצ

 .אינו לנויבצבע שמשות מקילים אפילו דבאין בו מכתב  (אוצרות הטהרה עמ' תתקיט אות קז) זצ"להגריש"א וכן  חוצץ, ע"כ.
 גדר אין בו ממשג. 

ש בו כל שלא ניכר ע"י המישוש, ואע"פ שכל דבר י שגדר שאין בו ממש הואעמ' רצט ד"ה ודע) חוט שני ( הגרנ"ק שליט"א ודעת
ואם בין החריצים שבעור יש בו  ,לא נרגש כלל, אנו מתייחסים לזה כדבר שאין בו ממשש כלאיזה שיעור של ממשות, מ"מ 

 ., ע"כממשות, חשיב כדבר שיש בו ממש
 )איפור(צבע שנעשה לנוי ד. 

 חוצץאינו  אף לכתחלהט"י (ולענין נ משום חציצהאף אם יש בו ממש, ) איפוראין בצבע העשוי לנוי (בדעבד ש "לולפי"ז י
זה ן עיוכ אלא שבאופן שיוצא הצבע ממקומו מחמת רטיבות המים, דבכה"ג אינו נוי כלל, י"ל דחוצץ. .)בשם המ"ב כנ"ל

שאין לאשה לטבול באבק לבן שקורין פוד"ר אשר מפזרים על שערותיה, דאע"פ  (סי' ו)פני אריה בשם  (ס"ק כג)בפת"ש מצאנו 
אפי' לדעת כגופו של שער, מ"מ כשיבואו השערות במים אזיל ליה הנוי ולא עדיף תו מאבק שעל רגלים, ו שעשוי לנוי והוי

 ומ"מ בגוונא אינו חוצץ בדיעבד, מ"מ בהא מודה הרמב"ם דזה גרע יותר מאבק של רגלים, ע"כ.הרמב"ם דאבק של רגלים 
 .יש להקל םלת כלייטבו ולענין נט"י. , וצ"עאינו חוצץד י"ל עבדיבדקו ואין בו ממש בדש

       
 

     
 
 

 
 
 

 

שנשאל על י"ג)  -(ח"ד אלף פ"ז  בשו"ת הרדב"זמצינו  -א 
ראובן שהיה חבוש בבית האסורים ולא היה יכול 
לצאת להתפלל בעשרה ולקיים מצוות, והתחנן לפני 
השר ולא אבה שמוע להניחו זולתי יום אחד בשנה 

שנה יבחר איזה יום שיחפוץ, איזה יום מכל ימות ה
 ללכת לבית הכנסת. 

והשיב דאנן קימ"ל דאין מעבירים על המצוות ואין 
חולק בזה כלל, הלכך המצווה הראשונה שתבא לידו 
שא"א לעשותה והוא חבוש בבית האסורים קודמת, 
ואין משגיחין אם המצווה שפגעה בו תחילה היא קלה 

 או חמורה שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות.
קום לומר דה"ה בנזדמנה לידו מצווה ולכאו' יש מ

שאפשר לעשותה כעת, אולם אם ימתין מלעשותה 
יוכל לעשותה בהידור טפי,  דאין לו להמתין 

 מלעשותה, כיון דאין מעבירין על המצוות.
על הרואה לבנה (שאלה ל"ה)  בתרומת הדשןאולם מצינו 

בחידושה בימי החול ואומר נמתין לברך על חידושה 
יפה הוא עושה. והשיב דיש לחלק בדבר על מוצ"ש אם 

אם ליל מוצ"ש יהיה בימים הראשונים של החודש 
כגון בז' או בח' שאם יהיה מעונן במוצ"ש וב' או ג' 
לילות אחריו עדיין יהיה זמן לברך עד סוף ליל ט"ו, 
יפה להמתין עד מוצ"ש, דכתב או"ז דאין מברכין על 

אים. הירח אלא במוצ"ש כשהן מבושמים ובבגדין נ
אבל אם ליל מוצ"ש יהיה בתוך החודש שאם יהיה 
מעונן בו וב' או ג' לילות שאחריו יעבור זמן הברכה, 
בכה"ג אין להמתין עד  מוצ"ש. דכל היכא שראוי 
להסתפק שמא תעבור המצווה אין משהין אותה אפי' 

 כדי לעשותה יותר מן המובחר.
ומבואר דהיכא דאין לחשוש שמא תעבור המצווה, 

 יכול להשהותה ע"מ לקיימה בהידור טפי. שפיר
שנשאל ביש שאלה מ"ב)  -(לגר"א מלובלין אליהו  בקול ועי'

לפניו כעת תפילת מוסף בעשרה, ויש בידו ללכת 
להתפלל במקום אחר ברוב עם, כיצד יעשה. וכתב 
דאף הרדב"ז לא קאמר אלא היכא דיש זמן גדול 

מחר בניהם ויש כמה חששות, אבל אם הוא זמן קצר ל
או ליומא אוחרא לא אמרינן הכי. והוכיח דבריו 
ממ"ש הב"י בסי' רע"א דאם אין לו אלא כוס אחת 
עדיף שיניחנה להבדלה שא"א לעשותה בפת, מאשר 
יקדש עליה, אף דעדיף טפי לקדש על היין. ע"כ. 

 סותרים לדברי הרדב"ז. תרוה"דולדבריו אין דברי 
ם חשש אולם מדברי הרדב"ז נראה דאין טעמו משו

שמא לא יהיה באפשרותו לקיים המצווה, אלא 
דלעולם מצווה שפגע בה תחילה יש לו לקיימה משום 
דאין מעבירים על המצוות, ומשמע דאפי' אם המצווה 

לא יתעכב אלא יה יהיה זמנה בתוך זמן מועט שלאחר
 יקיים המצווה שבאה לידו כעת.

י כתב להקשות על דבר(שאלה ק"ו)  חכם צביובשו"ת  -ב 
דמבעיא ליה לר' (מט.) הרדב"ז מדברי הגמ' במנחות 

חייא בר אבין בציבור שאין להן תמידין ומוספין איזה 
מהם קודם, אי מוספים דהאידנא דהוה להו מקודש, 
או תמידים דלמחר משום דהוי תדיר. דלדבריו ה"ל 
לגמ' למימר דמוספין דהיום עדיפי משום דאין 

על המצוות. אלא וודאי דלא אמרינן אין  מעבירין
מעבירין אלא בששתיהן שוות, אבל לא היכא דחד 
מנייהו עדיף. אלא דהיה לו לחלק בין היכא שהמצווה 
השניה היא לזמן מועט דליכא למיחש שמא ימות, 
להיכא דהיא לזמן מרובה דיש לחוש שמא ימות. 

 [וחזינן דס"לוכמ"ש התרומת הדשן לענין ברכת לבנה. 
 דהרדב"ז עצמו לא ס"ל חילוק זה וכמ"ש].

אלא דכתב דרואה הוא דברי הרדב"ז גמ' ערוכה 
דרמו קראי אהדדי דכתיב פלס מעגל (ט.) בפ"ק דמו"ק 

רגלך וכתיב אורח חיים פן תפלס, ופרקינן דכאן 
במצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים וכאן במצוה 
שא"א לעשותה ע"י אחרים. ופרש"י דמצוה שא"א 

נן בה אל תפלס אלא מצוה ע"י אחרים אמרי לעשותה
 לידך בין גדולה בין קטנה עשה.  הבאה

וההיא דברכת הלבנה שפסק תה"ד דיש להמתין לא 
קשיא, דהתם המצוה ההיא נעשת באופן יותר 
משובח, לכן יש להמתין לקיימה על הצד הטוב ביותר, 
וכן ההיא דתמידין ומוספין י"ל דכחדא מצוה חשיבא 

יהו עבודת הקורבנות ובחד בהמה נינהו. כיון דתרוו
 אבל במצוות שונות אין מעבירין קלה מפני החמורה.

 
 בס"ד    
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 נעלם מאליוה. 
"ואלו חוצצין בכלים הזפת (מקואות פ"ט מ"ה) על הא דתנן  (שבת טו: ד"ה בכלי זכוכית) ברש"ימצינו מה ש לפיאלא שיש לדון בזה 

אין אדם מקפיד על טיט ודבר אחר הנדבק בהן לפי "שנופל מאליו", והני שהן חלקין  ,והמור בכלי זכוכית" דכלי זכוכית
לכאורה ו. (יו"ד רסי' רב) הטשו"עהוא דמדבקי טובא וקפיד עלייהו, ואין חוצץ אלא דבר המקפיד עליו, ע"כ וכדבריו פסקו 

הגרשז"א  . וכן נקטו (כלל קיט אות טז) א"בחכממנו ושוב אינו חוצץ. וכן מבואר  וופה ליפול מסיח דעתרש"י דכל שס כוונת
והארכנו . (עמ' שפט ד"ה תפירות) והשיעורי טהרהעל סע' יא אות ג ד"ה ובחוט) שם ( השיעורי שבט הלוי, (תשובה בסוף המראה כהן) זצ"ל

 .בכל גוונא דיש להקל ולפ"ז אפשר דה"ה בנ"ד .בזה בס"ד בגליון קס"א
אף  העתד הלא מסיחדודאי דועוד י"ל  ,לגמרימאיליו  יורדאינו  )איפורצבע (נ"ד לא שייך זה כי בדרך כלל אמת בבאלא ש

שהדבר הוא במקום שאינו נראה ולא מקפידים כי סופו  גוונאאולם ב שישנו כעת, מחמת הכיעור לאחר הזמן יפול מאליוש
 .והכל לפי הענין ,שאינו חוצץ "לילרדת מאיליו 

 עמיד למיםצבע ו. 
וכן שמענו  נראה שבשעת הדחק אין לחוש. ,הנ"לעמיד למים דלא שייך חשש  צבעאבל  (איפור),רגיל בצבע אולם כל זה 

 בנזמים אפי' רפויםלכתחלה (טבילת מצוה) אין לטבול (שם אות כז)  הב"חואע"פ שלדעת  .מהגר"מ שאול קליין שליט"א
 ברע"אובל באיפור וכד' לא שייך זה. [ו רפוים, אישמא לא יה 'דבריו אמורים אלא בנזמים דחייאע"פ שהם לנוי, מ"מ אין 

הסובר דנזמי האוזן אינן חוצצים כי נוי  כחולק על הב"ח (ח"ג סי' רפ) התשב"ץהביא דברי הב"ח ושוב הביא דברי (על סע' כג) 
 ].(ח"א השמטות לסי' קצט) במהרש"ם 'הם כשאין דרכם להסירם. ועי

לכתחלה לא תטבול אפילו ס"ל דבשם הגהות שערי דורא, ד(סי' קצח סע' א)  הרמ"א ע"פובלאו הכי האי דינא של הב"ח הוא 
בט"ז הרמ"א שאין דין זה אלא לכתחלה, ולא לעיכובא. וכ"כ אטו דברים החוצצין. ומבואר מבדברים שאינן חוצצין, גזרה 

(כלל קיט  א"בחכ '. ועי(ח"ב סי' פז על יו"ד סי' קצח) ובזרע אמת (על הרמ"א שם) בביאור הגר"א הואשבדיעבד לא גזרו. וכן  (סס"ק ד)
 (אע"ה קכו סע' ד) ברמ"א י'עבד. [עדיוא שעת הדחק גדול הוי כשכתב דבמקום דא"א הוי כדיעבד. וא"כ בנ"ד אם האות ג) 

]. וכעין (ח"ג סי' קי ד"ה אבל אחר)ובשבות יעקב (או"ח סי' נח ד"ה מי שהוא אנוס)  בב"י. וכן הוא עבדידשמבואר ששעת הדחק עדיפא מ
, שבשעת הדחק שרי לטבול בהם סיכום אות ד)ו ס"ק זשם ( יעורי שבט הלויובש(ח"א סי' נ"ב ד"ה וגם)  זקן אהרןבזה כתבו בענינו 

משום יש להחמיר בו אלא שתוך העור, בהוא כי בלוע  שאינו חוצץ איפור קבוע ודאיו[ דהוי כדיעבד. ומ"מ הכל לפי הענין.
 ].רי"טבס"ד בגליון  בזה הארכנוו איסור כתובת קעקע

 ולובכז. 
אע"פ שחופה רוב ש )(ס"ק כא ש"ךה . וכ"כ)יז אות( לבושב ן מבוארכומוכח שאף בכולו אין חציצה בנוי. הנ"ל ברשב"א והנה 

  .הרי הוא כגופו של שער שאינו חוצץ ,השער או כולו
עד רוב, אבל אשה שצובעת ידיה לנוי  בו חוצץ צבעאין השמחלק שמי שאומנותו בכך לענין נט"י (סי' קסא ס"ק יג)  במ"ב 'ועי

כי  וטעם החילוק י"לכל היד אינו חוצץ כיון שמתכוונות לעשות כן ורוצות בזה הרי הוא כגופן ממש ולא חייצי.  האפי' צבע
יב כגופה לגמרי כמבואר להלן וע"כ אינו חוצץ שאינו מקפיד, אבל היכן שהוא מחמת נוי חשצבע אינו מחמת נוי אלא משום 

 שכן מוכח מהרשב"א ומהש"ך הנ"ל. (שם ד"ה והיו)  הלכה בביאור כת'ואף בכולו. 
אבל אם אינו רק  ,אם חופה רוב שיער או הגוף דוקא חזותא אינו חוצץ דלנויכת' ) ובנ"א סי' יב (כלל קיט אות יא חכ"אה אולם

ש הט"ז ס"ק י"ב כדמוכח "נמי דאינו חוצץ וכמ "לשאינו לנוי י פ"על מיעוט הגוף אף שיש בו ממש אינו חוצץ ובחזותא אע
שכל שאין בו ממש  , ע"כ. יוצא מדבריוכיון דאינו אלא מראיתו של צבע ואינו דומה לדיו שיש בו ממשד 'מרשב"א שכת

אם כל הגוף או ש 'שכתאות ג) (ט "כלל קיאלא דאפשר דלשיטתו אזיל באינו חוצץ עד רוב.  שיש בו ממש אינו חוצץ כלל, ונוי
 דברי, ע"כ. ועי' בנוגע לוצ"ע למה השמיטו כל הפוסקים דין זה' כל השערות שבראש מכוסים אפי' אינו מקפיד חוצץ מדאו

 , ואכמ"ל. (ריש מקואוות) גרי"זוב )(מצוה קעה אות ז ח"מנב ,על הרמב"ם מקואות פ"א הי"ב) (גליון ברע"א ,"אהחכ
 ,(שם סע' ה) השו"עפסק  דבריווכ (מקוואות פ"ב הט"ו)רמב"ם העת הגאונים שהביא דלונפ"מ לענין אשה הצובעת כל שערה ד

 דיש להקל. שו"מ הש"ך הנ"ל ודעימיה נר'אולם לפי  ,עת החכ"א יש להחמירדדל ,הוי מה"ת(של השער) ו רובחציצה ב
ע"פ הפני  ,ץאינו חוצ ותוציאה את הצבע ושוב מחדששאף בגוונא ש )ז-(אות ח ס"ק ו ועיי"שמזה.  שכת' (ססי' מד) בשערי טבילה

צבע ותהליך סדר הצביעה הוא שצריך רוצה בו אלא אדרבה מאחר שרוצה ב שמאחר שמסירתו לא מחמת שאינו(סי' ז) אריה 
דלפי  'ונר בר דאף כשדעתה להחליף הצבע מסתבר להקל.תסועיי"ש שמ .לעשות כן א"כ לא נחשבת כמקפדת על הסרתו

 הז"י שבסמוך יש עוד טעם להקל בזה.
 להוציאו הדרכח. 

(שער  הראב"דבשם (מקואות סי' כו)  ברא"שומצינו  ,רחיצה וכדו'הלפני השינה או  (האיפור) להסיר הצבעהוא דרך הואע"פ ש
שמקפדת להסירה בשעת לישה, כיון שמקפדת בשום פעם אע"פ שאינה מקפדת בשעה שנוטלת ידיה הוי  דטבעתהטהרה) 

, אלא כל דלאו דוקא בשעת לישה (ח"ב סי' פז על יו"ד סי' קצח) בזרע אמת וכתב. )ע' כג(יו"ד סי' קצח ס שו"עהכן פסק חציצה. ו
 לחוש לזה בנ"ד כדלהלן. . מ"מ איןחוצצת שמקפדת להסירה מאיזה סיבה וכגון בשעת רחיצה

ביאר דהטעם שטבעת חוצצת כשמסירתה בשעת לישה, היינו משום דאם (יו"ד שאלה י ד"ה ולענין חציצה)  בזכרון יוסףדהנה 
משא"כ טבעת שאינה מסירה עכשיו כלל בשום פעם רק  ,מזדמן לה עיסה ללוש כמה פעמים היום או מחר, מסירתה ממנה

גבי צובע שידיו צבועות (יו"ד סי' קצח סע' יז)  השו"עד' לא מיקרי מקפדת. וראייה לזה מהא דפסק בשעת לידה (עיי"ש הנידון) וכ
דאין בצבע משום חציצה, דכיון דאומנותו בכך אינו מקפיד עליו, וכי ס"ד שלעולם לא יקנח ידיו אפי' בשבת וכיוצא בזה, 

אם דרך בני אדם להקפיד עליו לפעמים ולא (רסי' קצח)  הטשו"עאע"כ אף שעתיד להסירו באיזה זמן אינו חוצץ. [ועל כן כת' 
(סי' קצב  בחת"סשנר' שחולק על הז"י, וכן מבואר (יו"ד ק' סי' סד)  בנוב"יכתבו שדרך בנ"א עליו בשום פעם], ע"כ. אולם עי' 

אבל החת"ס ודאי , "י אינו חולקכתב שאפשר דהנוב(ח"א סי' צז ענף א ד"ה אבל וענף ב ד"ה אבל אפשר)  באג"מאולם  .ד"ה לכאורה)
 פליג, עיי"ש].

ה מסירתה אלא לאחר זמן. וכן  משא"כ כשאינ ,' מדברים המזדמניםומבואר מדבריו דדוקא כשמסירתה מחמת לישה וכד
(יו"ד ח"א סי' צז ד"ה אך)  באג"מאם מקפדת לעתים מזומנות חוצץ. וביאר שי "וכתב שכוונת הז(סי' קצח ס"ק א) "ש פתה פסק

כוונתו לחלק בין הקפידא להסיר ן ליתן קצבה ושעור לדבר, אלא דמנל ,לחלק בין זמן מרובה לזמן מועט הכוונהשאין 
בשעת לישה שאין לה זמן קצוב דאפשר שיזדמן לה בכל יום וגם בלילה לכן נחשב בכל עת שהיא מקפדת דאינה יכולה 

דעד זמן ההוא ודאי לא תסלקנו הויא אינה מקפדת, ואף  לבטלו על משך זמן ובין כשהקפידא להסיר הוא רק לזמן קצוב
הלכה כהז"י, אלא שיש לחוש קצת בזה שפסק ש(סוף ענף ה ד"ה נמצא) אם אין כוונתו כן מ"מ הוא טעם נכון, ע"כ. ועיי"ש 

 לבעלי נפש. 
 ,שיזדמן השבת עכשיו וכהא דצובע שמקפיד רק בשבת וכד', דהרי לא שייך ,מבואר מדבריו שכל דבר שזמנו קבוע אינו חוצץ

דאף אם בזמנים  (ח"ג סי' קכז אות ב) בקובץ תשובותזדמן גם עתה. וכן מצאתי תקבוע ואפשר ש הולא דמי ללישה שאין זמנ
א, דאז באמת חוצץ, מ"מ בשאר "ואין, ודינו בזמנים הנ"ל כשאר בנמסויימים מקפדת כגון בשבתות בחגים ומועדים או ניש

 ימות השנה שאינו מקפיד אינו חוצץ, דזה נחשב למקפיד בזמן קבוע, ע"כ.
הז"י הנ"ל) וכ"כ ( להסיר יםעתידאף צבע לנוי דהרי  ,גם הם יודו בנ"דאלא שבאמת נראה דאע"פ שיש חולקים על הז"י 

הוא כאילו הוא מגופו כי " שם רשב"אה א כמ"שוע"כ שעיקר הטעם להקל בזה הו ,ואעפ"כ כתב הרשב"א דלא הוי חציצה
וכ"כ  .(אות יז) בלבושוכן הוא להדיא  של שער וכבגד צבוע שאין הצבע כדבר נוסף וחוצץ אלא כעיקרו של בגד ואינו חוצץ".

חוטי  לענין (ס"ק ה) הט"ז 'הא דכתואינו כחלק מגופה ממש. וכן י"ל מ משא"כ הא דטבעת שהוא נוי חיצוני ,(ס"ק כא)הש"ך 
 אלא שאילו לא היתה מוציאם אנו אומרים שהן בטלין לגופה, אבל אם דעתה חיצונידהוא ודאי דבר  ,צמר וכיוצא בזה

 שכת' שנוי לא חוצץ אף בכולו. (הובא באות ז') וכחילוק זה מוכח מהמ"ב הנ"ל .ןצציולהוציאן אינן בטלין אליה וח

 
אפילו יש בו לנוי עשוי  צבע ב' .אינו חוצץ ות, אבל צבע שאין בו ממשבנט"י חוצץ ותצבע שיש בו ממשא' העולה לדינא, 

בצבע כיון  אומנותואם  ג' חוצץ.ו בשעת הנטילה שוב אינו נויאם הוא נימוח אלא ש ,ל היד אינו חוצץהוא על כו ממשות
(בין בטבילת מצוה  להיחוצץ בטבשאינו לנוי  צבע 'ד .)ואינו לנוי ותאף אם יש בו ממש( עד רוב חוצץ מקפיד עליו אינו אינוש

). ויש להשתדל להסירלענין טבילת מצוה ה לחואם אין בו ממשות אינו חוצץ (ולכת. אם יש בו ממשות בין בטבילת כלים)
ומ"מ לא מתירים בזה  ,להיבטב אינו חוצץ ,אם יש בו ממשות אףנמחה במים (איפור העמיד במים)  שלא צבע עשוי לנוי' ה

  הוראת חכם.ע"פ ו גדול דחקאלא בשעת 

וכתב דאע"פ (סי' צ"ד ס"ה)  הגר"זוהחזיק אחריו 
שההולך בדרך יכול להתפלל דרך הילוכו [ע"ש], מ"מ 
כדי לקיים מצווה מן המובחר נכון שימתין עד שיגיע 

משום  למקום חפצו להתפלל שם מעומד, ואין בזה
זין מקדימין כיון אין מחמיצין את המצוות וזרי

 שמתכון כדי לקיים המצווה מן המובחר. 
ואכתי יל"ע מדברי הב"י שהובאו בקול אליהו דאם 
אין לו כוס יין אחת עדיף טפי שיניחנה להבדלה, דהא 
התם שתי מצוות נינהו ואפ"ה כתב הב"י דיניח היין 

הו מחמת תרויילהבדלה. וי"ל דכיון דקידוש והבדלה 
וכמ"ש דעבודת  ה,כבוד השבת חשיבי חדא מצו

 ה חשיבא.      הקורבנות כחד מצו
דהקשה מדברי (פסחים קה.)  במשמרות כהונהויעויין 

הגמ' שם דכבוד לילה קודם לכבוד יום על דברי 
הרדב"ז, דלדבריו ה"ל להקדים כבוד לילה דהוא 

אתי שפיר  קודם בזמן. וכתב דלפי מ"ש החכם צבי
 ה חדא חשיבי.דסעודות שבת כולהו מצו

כתב לדינא דאין (או"ח סי' תכ"ו ס"ב)  המחברוהנה  -ג 
מברכין על הירח אלא במוצ"ש כשהוא מבושם 

הביא דברי תה"ד דהיינו (שם)  והרמ"אבבגדים נאים. 
דוקא אם ליל מוצ"ש הוא קודם י' בחודש, אבל אם 

 הוא אח"כ אין ממתינין עד מוצאי שבת.
היכא דיכול לקיים המצווה כעת, אלא ומבואר ד

דאפשר לו לקיימה בהידור טפי לאחר זמן, שפיר יש 
לו להתעכב מלקיימה ע"מ לקימה בהידור טפי, היכא 

 דאין חשש שמא תתבטל המצווה.
דכתב דכיון דלכתחילה מצוה (ד"ה אלא)  בבה"לוע"ש 

ביחיד ויודע לעשותה ברוב עם, היכא דכעת יכול לברך 
ליל  רך ברוב עם אחר איזה ימים קודםשיזדמן לו לב

 וכמ"ש הרמ"א לענין מוצ"ש. צריך להמתין, עשירי, 
דאין להשהות (שם)  הגר"אס"ק כ' דדעת  במשנ"ב[וע"ש 

ברכת הלבנה בכל אופן אלא יברך מיד אחר ג' ימים. וכתב 
(נשמת אדם כלל ס"ח) החיי אדם בשה"צ ס"ק כ"א דכן דעת 

דשיהוי מצוה לא (סי' תתע"ח)  הספר חסידיםדהעיקר כדברי 
 משהינן אף אם יחשוב שיעשה אח"כ מן המובחר יותר].

בסי' כ"ה דכתב דאם תפילין  הרמ"אויל"ע מדברי 
מזומנים לידו ואין לו ציצית אין לו להמתין על 
הציצית אלא מניח התפילין וכשיביאו לו הציצית 

דכל שהוי מצווה (ס"ק ב')  המג"איתעטף. וביאר שם 
ינן אע"פ שיכול לעשותה אח"כ יותר מן לא משה

[וזה דלא . (ס"ק ז')שם  המשנ"בהמובחר. והביאו 
דהא דצריך להקדים אינו (ח"א שאלה ל"ד) השבות יעקב כ

משום מצוה מן המובחר, אלא רק דראוי להקדימה מפני 
או משום דתדירה, ומש"ה כל  דשקולה כנגד כל המצוות

גרעון מצווה כלל. שתפילין לפניו שפיר יניחם דאין כאן 
 ולדבריו ל"ק מידי].

וי"ל דשאני ההיא דתפילין דאם ישהה הנחתם עד 
אחר שיתעטף בטלית אין נוספת מעלה בגוף מצוות 
תפילין, וע"כ אין משהים המצווה. משא"כ בברכת 
הלבנה דאם ישהה הברכה ויברכנה במוצ"ש איכא 
מעלה בגוף המצווה, שפיר להשהות המצווה ע"מ 

(סי'  ארצות החייםדור טפי. וכ"כ לחלק לקיימה בהי
 .(ח"א סי' י"ג) והדברי מלכיאלכ"ה המאיר לארץ י"ג) 
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 רבי דאמר" - הרחת הבשמים להשיב נשמה יתירה
 ערב באדם הקב"ה נותן יתירה נשמה לקיש בן שמעון

 שבת שנאמר הימנו אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת
 ביצה טז.)(". נפש אבדה ווי ששבת כיון וינפש

 בבשמים להריח תקנו ולפיכך פירוש. נפש אבדה ווי" -
 אבל. מאבדתה הנפש את לשכח שבתות במוצאי
 את משיב טוב יום שהרי לא טוב ליום שבת במוצאי

 תקנו לא לחול טוב יום במוצאי אבל. ומשמחה הנפש
שיטה (". טוב ביום יתירה נשמה שאין לפי בשמים

 מקובצת שם. ועי' תוס' פסחים קב:)
 הבשמים על ומברך" - טעם נוסף להרחת הבשמים

 לשרוף שמתחיל גיהנם של אש משום הוא הטעם'. וכו
 אין שבת במוצאי טוב יום כשחל הכי ומשום ולהסריח

 של אש שובת נמי טוב דביום הבשמים על מברכין
 תקנו דלא נראה אלא זה... על הקשו והתוספות גיהנם
 הנפש אבדת תרתי, בדאיכא אלא הבשמים על לברך

 דהשתא ומסריח, דשורף גיהנם של אש התחלת וגם
 יגיע בקל הנפש לו דאבדה דאדם דעתא דחלשא כיון
 כאן כשאין אבל גיהנם, של אשו מסרחון חולשא לידי

 כל חוששין דאין היכי כי לסרחון לחוש אין נפש אבדת
 על אף טוב יום במוצאי מברכים אין ולכן החול, ימות

 אין וכן נפש, אבדת שם דאין כיון סרחון דאיכא פי
 פי על אף שבת במוצאי להיות שחל טוב ביום מברכים

 נראה וזה סרחון כאן שאין כיון נפש אבדת דאיכא
 ב"ח סי' רצ"ז ס"ק א)(". נכון

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
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