
 

 

 

 
 
 

 

 

  .ר ופס"ר דלא ניחא ליה"באופן שאינו פסו.   מלאכת בורר. ה. .צובע דרך לכלוך –אינו מתקיים ד.  .מלאכת כותב ג. .הצבע מוסתר ב.  .מלאכת צובע .א
 . טלטול מוקצה .אי .סחיטת המטוש  .י .היתר בתרי דרבנן ויותר .ט. גרמא  .ח  .מלאכה שלא כדרכה .ז

 פתיחה
דוגמים את רירית האף  ביתית בה  בדיקה  שהיא  ,  הוא ע"י בדיקת אנטיגן   הקורונה חיובי לנגיף  אדם  אם ק  ולבדאחד מהדרכים  

את חומר הסופג של    שסוחטים(ויש סוגי בדיקות    ימיכחומר    ה המכיללתוך שפופרת    מטוש ה את    טובלים  ,באמצעות מטוש 
  לאחר מכן מטפטפים את החומר לתוך שקע בערכת הבדיקה   , המטוש לתוך כלי המכיל את החומר כימי ללא צורך בהטבלתו)

אם  ו , אם התוצאה היא שלילית מופיע פס צבעוני אחד . חלבוני מבנה של נגיף הקורונה פס המזהה ונספג תוך דרכו נכנס החומר  
(יש סוגים    צובעים אותםונקשרים אל האנטיגנים  ה חומרי צבע  הם ע"י  הופעת הקווים    ,התוצאה היא חיובית מופיעים שני פסים

אלא רחוק ממנו    בו מטפטפים החומר,מול השקע    ממוקם אינו    הוא בתחילת הפס, אמנם    ] ספוג[שצבע הנקשר באנטיגנים נמצא  
שהיא בדיקה   .P.C.Rלבדיקת  ביחס  פחות מדויקת    זובדיקה    .קצת, אשר על כן הצבע נקשר לאנטיגנים אחר שהחומר נספג בפס)

    .הרגילה אלא שמבוצעת במעבדה 
  חולים , לבקר ללכת לבית כנסת להתפלל בצבורלצאת מביתו, יוכל שע"מ  בדק בשבת אם אינו חש בטוב ילה  מותראם    יש לדוןו

ן דומה כמו  נו גסבנוספות  [ומלבד בדיקות אלו מצינו בדיקות    , או דלמא יש לחוש משום מלאכת צובע וכדו'.ללא חשש   וכדו'
  . שבגוף  לפי רמת החום כתוביםעליו עים ופדים לגוף ומי. וכן סרט למדידת חום שמצמתוך שתןל שמכניסים   קיסםע"י בדיקות 

 ].םע"מ לדעת אם יש צורך להחליפ כשנרטבים םטיטולים לתינוקות שמשתנה צבע קיים בשוק   מו כןכו
 מלאכת צובעא. 

הצובע מאבות  כתב שש  (שבת פכ"ב הכ"ג)  רמב"םבועי'    .ראשית יש לדון אם יש משום מלאכת צובע ע"י שמופיעים פסים אדומים 
 ע"כ.  שאפשר לטוות ממנו חוט כזה חייב,הצובע חוט שארכו ארבעה טפחים או דבר ש (פ"ט הי"ג) עיי"ש ו . מלאכות

 במשמש את הבתולה בשבת  אמאישהקשה    (כתובות ה: ד"ה ויש לעיין)חת"ס  ב  דמצינואולם נראה דלא שייך מלאכת צביעה בנ"ד.  
ועיי"ש  בדם לראות שהיא בתולה שהרי לכך מכניסים מפה ושושבינים.    צביעה דניחא לי' לצבוע הסדינין  מלאכת  משום  אין חיוב
כגון בית השחיטה שעי"ז יראו שנשחט היום א"כ ע"י    א לצורך דבר הנצבעידלא שייך צביעה אלא כשהמכאן נראה  שכתב ש

לה וזה לא מיקרי  רק לפרסם שהיא בתוהצביעה נתרפא הבשר. משא"כ צביעת הסדין איננו לצורך הסדין אדרבא לכלוך הוא לו.  
 ולפי"ז י"ל דה"ה בנ"ד דאין ענין בצביעה בדבר הנצבע אלא לראות תוצאת הבדיקה.  ., ע"כצובע

  הוא עשיית תיקון בדבר הנצבעהחילוק שבין כותב לצובע הוא דענין צביעה  כתב  ש  (שבת סי' מ ד"ה ויש)  קהילת יעקבב  וכן מבואר
שמשביחו ומייפהו בזה, ומלאכת כתיבה הוא איפכא שהדבר שנכתב עליו הוא משמש להאותיות ועיקרו לעשיית אותיות מתכוין  

ואע"פ דלקמן  .  יי"שע  , )פי"א ה"ט(  רמב"ם ב] וכן מבואר  להשביח את הדבר המקבל הצבע  תכמלאכת צובע שהצביעה משמש [ולא  
אעפ"כ (שהרי בבדיקת העד אין לה ענין לתקן דבר הנצבע ו  יש משום צובע מדרבנן   "גה בכ  ףועוד פוסקים דא   יושר  הלקט ממבואר  

בכה"ג)  וה תמ צובע  משום  ליכא  י"ל    ,אמאי  זרקו  דמיד  הכא  להל  דשרימ"מ  עוד  שנבאר  דס"ל  .  'ד אות    ןכמו  מצאתי  וכן 
 . )2או"ח סי' שיח ס"ק ב אות (נשמת אברהם  להגרשז"א זצ"ל

 הצבע מוסתרב. 
(ולכאו'   עכ"פ מדאו'  בכלל צובע  ודאינ  י"ל  משתקף הצבע,  כימית תופעה  י  וע"  שהצבע כבר קיים אלא שהוא מוסתר אופן  ועוד ב

הכותבים דבר סתר בנייר    אותן שכתב ד  סי' שמ מ"ז ס"ק ג)(  בפמ"געי'  ו.  לעיל בפתיחה)  (בחלק מסוגי הבדיקות), עי'כן הוא נמי בנ"ד  
עם חלב שנחלב ולא נתבשל עדיין, ונבלע בנייר ואין רישומו ניכר, וכשבא לחבירו נותן אותו אצל האש ושלהבת ומתחמם וניכר  

מ מדרבנן אסור, דדומה "דחיוב חטאת ליכא, ומ  ל"ד כעין זה), אם עשה כן בשבת י"ב ה "בירושלמי שם פי  'הכתב ההוא (עי
שע"י  להשתמש במד חום    הגרשז"א זצ"לדמה"ט אסר    (פ"מ הגה ט)  בשש"כועי'  ומבואר דיש בכה"ג איסור דרבנן.  , ע"כ.  לכותב

 ועכ"פ בכה"ג אינו אלא איסור דרבנן.  אא"כ האותיות ניכרות קצת לפני המדידה. חום הגוף משקף אותיות 
נמחק מאליו  הכתב    כיון שבזה הנ"ל  ואף לדעת הפמ"ג  ,  מטעם הנ"ל,  הנ"ל  כת' להתיר שימוש במד חום  )לא  -ל    (חי"ד סי'  צי"א וה

צידד    )ד"ה וגם  (ח"ז סי' כב  י"מנח וה  דהוי רק חצי שיעור כי אין כאן צביעה באורך ד' טפחים. ועוד    . ואינו מתקיים כלל י"ל דשרי
  ן באופדמיירי    דחה הראיה מהירושלמי  (שם סי' ל)  בצי"א והוכיח מהירושלמי. אולם    להחמיר נמי אם האותיות אינם נכרות כלל

 .)סו – (סי' סה אליהו מחזהב ועי'  ., ע"כמשא"כ בהא דהפמ"גלגלות את הכתב שפך על הנייר דיו שהוא סוג חומר כתיבה,  שע"מ
 מלאכת כותב. ג

  הרמב"ם שמות חייב. וכן פסק ב' בין מ 'הכותב שתי אותיות בין משם א ד (קג.) בשבת בואריש לדון משום מלאכת כותב דמועוד 
שנר' מהרמב"ם שאינו חייב על ב' אותיות אלא כשהן שם א', ר"ל שיש להם כונה כגון "גג". וכן    במגיד משנהוכת'  .  י)-(פי"א ה"ט

שרש"י ורי"ו ורע"ב חולקים    (שם על סע' ד ד"ה במשקין)  ה"לבב, אלא דעי'  (שם ס"ק כב)  מהמ"ב, וכן משמע  (סי' שמ אות כד)  הערוה"שפסק  
   .אלא במתכוון לכתוב מתחילה תיבה גדולה ולא כת' רק מקצתה   על הרמב"ם וס"ל בזה דע"כ לא מצרכינן שיהיה משמעות,

כדרך שהציירין    וכיוצ"בדאף הרושם חייב משום תולדת כותב, כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל    (שם הי"ז)  הרמב"םוכתב  
ועיי"ש  .  אסורד  (שם ס"ק כד) בבמ"רושם קו כת'  וב  , אלא דבנ"ד אינו אלא קו בעלמא  .)ס"ק כב אות ח סי' שמ(  המ"בוהביאו  ים. מושר

מש"כ בזה ועי'    .לדעת השו"ע, עיי"ש  אינו מתקיים אין בו אפילו איסור דרבנןוב  ,מבואר דהוא מדרבנןש  (על סע' ה ד"ה כמו) בבה"ל
 או אפי' מותר לגמרי.  אסור דרבנןשולפי"ז בנ"ד יש לדון   גליון קס"א. עמיקתא  שמעתא ב
 צובע דרך לכלוך –  אינו מתקיים. ד

) ו"א הט"י(שבת פ  רמב"םהוכן פסק    פטור.   , םיובכל דבר שאינו מתקי   במי פירות  , במשקיןדהכותב    דאיתא  :)קד(  שבתש"ס  בועי'  
 . )שם סע' ד( שו"עהוכן פסק   ., ע"כעל דבר שמתקיים הכתב עליוואין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד ד

 , ע"כ.שאינו מתקיים כלל, וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת פטורבצבע  צבע  כש  דאין הצובע חייב  (פ"ט הי"ג)  רמב"םב  וכן הוא
זה הכלל כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת  (קב:)    שבת משנה  מה ו  הנ"לזה נלמד מדין הכותב  ד  המגיד משנהוכתב  

 א"כ בגוונא שהפס נמחק ממילא אין בזה איסור תורה עכ"פ.  ו .)שכ ס"ק כה סי'( המ"א וכן פסק  .חייב, ע"כ
כי אינו צריך לו רק לצורך   אכתי יש לדון דבכה"ג חשיב אינו מתקייםאולם    , אין הפס נמחק  )ן (בדיקות אנטיג  בנ"דאלא ש

קשר שאינו עשוי להתירו לעולם אם  מלאכת קושר ד  בענין  (קו"א אות לה)  במהרי"ל דיסקיןרקו. וכן מצינו סברא זו  והבדיקה וז
המהרי"ל דיסקין  חולקים על סברת  מצינו  שאלא  .  (ח"כ סי' יח)  בצי"א אינו צריך לו לקשר אח"כ לא חשיב של קיימא. וכן פסק  

  .א"רכ  גליון יקתא מבשמעתא עכמו שהבאנו 
לא חשיב צביעה ד  י"לאבל הכא    , זרקועומד לעולם אלא ששבקשר גמור  לא פליגי אלא    דעד כאן  , כו"ע יודוי"ל ד  בנ"ד מ"מ  אלא ד

ואף לדעת החולקים    .(שם אות ב)דרכ"מ  בהמובא    )י' תפד(ס  האגורלדעת    מחמת שאין לו ענין בצביעה כלל והוי כדרך לכלוך דשרי  כלל
יש לסמוך  ד  (ס"ק נט)  המ"בכבר כת'  ו ,אלא מדרבנןאינו   )סי' שכח סע' מחו  סי' שכ סעי' כ(  בשו"עוס"ל אף בדרך לכלוך אסור כמבואר  

מ"מ אסור לכתחלה ובבגד אדום פשיטא    , אע"ג דמקלקל הוא ופטורד   )סי' שכח ס"ק קמו(ועיי"ש    א לו ליזהר בזה. "עליהם היכא דא
ואין בצביעה שום חשיבות י"ל    מ"מ הכא דדרך לזרקוו  .דאסור. ובמקום הדחק הסכימו האחרונים דיש להקל דהוא דרך לכלוך

 .  ותר בכל אופן מלהיזרק אחר השימוש   ודרכשבדבר ש ) כא אות(פי"ד  כ"ששב וכ"כ .דלכו"ע שרי
להתיר בדיקת הריון ע"י קיסם המשנה צבעו   )תשובה מהגרי"י נויבירט זצ"ל  (עטרת שלמה ח"ז עמ' קכה  "א זצ"להגריש  הורה ש  העירוניוכן  
כי מיד אחרי שהשתמש בקיסם ומצא מה שרצה לראות,   , אין זה אלא דרך לכלוךכי  ,כמו בנ"דשלילית או חיובית,  התוצאה כש

שהתינוק עושה    ה טיטולים שבשעב  בענין שימושערה)    הגהכ פט"ו  "(שש  גרשז"א זצ"ללהובדרך זה מצינו  [  הוא זורק את הקיסם.
, אלא רק לדעת שעליו להחליף את  וכיון דלא איכפת ליה בצבע או במחיקת  , דאין לחוש משום צובע  , צרכיו משתנה צבע הטיטול

   .], ע"כ) תינוק עושה כן ע"י הטלת השתן והוא לצורכו וכדי שיחליפו לו, אין לחושה והטיטול (
וע"כ המלבן כלל,    לא חשיב מלאכה   ה ואין דרך העולם להחשיב  שאין לו חפץ בה כללחזותא  דלחדש    'שכת  (קו"א סי' שב)  גר"זב  ועי'

רסה נדה בשבת ליתן שום מוך שהתקינה לנידתה משום צובע.  ידאל"כ אסור לאשה שפ  . והוכיח יסוד הנ"לרוקצת אין בו איס
ר לבדוק בשבת לפי דעת האוסרים משום  ועוד דאל"כ לר' יהודה שאסר דבר שאינו מתכוין לא מצינו בדיקת ז' נקיים, שאסו

 . ע לכו" יש לו ענין בצביעה, אבל בלא"ה שרישדרך לכלוך אלא כאם שרי ד כאן לא פליגי עד עיי"שו .צביעה 

        
 

      
 
 

 

 

 
 

 

והשו"עכתבו   תק"פ)    הטור  ט"ב   דבה"גמשמיה  (סי'  (הל' 

ע"ד)   ימים דארעוותענית ל"ט  בהם צרות לישראל    דישנם 
וע"כ ראוי להתענות בהם, וחד מנייהו ז' אדר שבו מת  
אם   ביארו  ולא  דבריהם,  וסתמו  ע"ה.  רבינו  משה 
הייתה פטירתו בשנה פשוטה או בשנה במעוברת, ואם  

 יש להתענות באדר א' או באדר ב'. 
והנה בענין יום שמת בו אביו או אמו, החל באדר, נח' 

באיזה אדר יתענה בשנה ס"ז)  (סי' תקס"ח    המחבר והרמ"א 
ודעת   שני.  באדר  דיתענה  המחבר,  דעת  מעוברת. 
בשנת   שמת  לא  אם  ראשון,  באדר  דיתענה  הרמ"א 

 העיבור באדר ב' דאז נוהגים להתענות בשני.  
וא"כ לענין תענית ז' אדר שבו נפטר משה רבינו, לכאו'  
הדבר תלוי אם נפטר באדר א' או באדר ב'. ואי נימא  

בשנה   המחבר דנפטר  במח'  תלוי  הדבר  פשוטה, 
 והרמ"א כיצד נוהגים ביום הפטירה בשנה מעוברת. 

בגמ'   בז' באדר  (יב:)    בסוטהוהנה  נולד  מבואר דמשה 
שנה   דאותה  צ"ל  מ"ד  דלחד  אלא  באדר.  בז'  ונפטר 
ולחד   ונולד באדר ראשון.  היתה,  מעוברת  בה  שנולד 
א"נ בשנה   דנולד בשנה פשוטה,  [וי"ל  לזה  א"צ  מ"ד 

 רת באדר ב']. מעוב
בן מאה ועשרים שנה אנכי היום  (יג:)  עוד אמרינן שם  

ב') ל"א  ושנותי,  (דברים  ימי  מלאו  היום  היום,  ת"ל  מה   ,
ללמדך שהקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום  
אמלא   ימיך  מספר  את  דכתיב  לחודש  ומחודש  ליום 

   (שמות כ"ג כ"ו).
פטר  ולפי"ז לכאו' י"ל דאם נולד באדר א', ה"נ אם נ

בשנה   נולד  אם  אך  א'.  באדר  נפטר  מעוברת  בשנה 
פשוטה, אף אם נפטר בשנה מעוברת יש מקום לומר  

 דנפטר באדר ב'.  
בזה במדרש   דנח'  ו'  ואכן מצינו  בשלח פרשה  והובא -(מכילתא 

דלר' אליעזר המודעי משה  ש יהושע רמז ט"ו)  "בשינוי לשון בילק
ואילו לר'  .  א'רבינו נפטר בשנה מעוברת בז' באדר אדר  

. ולדעת ר' אליעזר  א'יהושע א"צ לומר שנפטר באדר  
 נפטר בז' שבט ואותה שנה לא היתה מעוברת. ע"ש.   

בז'   נולד  דאם  בזו,  זו  המחלוקות  לתלות  יש  ולכאו' 
אדר א', אם שנת פטירתו היתה בשנה מעוברת, נפטר  

 .  (ר"ה יא.)בז' אדר א'. וכ"כ החיד"א בספרו פתח עינים 
דאף אם נימא דנולד בשנה מעוברת באדר   מיהו י"ל

א"נ   פשוטה.  בשנה  דנפטר  י"ל  אכתי  מ"מ  הראשון, 
שנפטר בשנה מעוברת אך באדר השני, דכיון דהקב"ה 
ממלא שנותיהם מיום ליום ומחודש לחודש, י"ל דאם  
 נתעברה השנה נתעברה לצדיק וזמן פטירתו באדר ב'.  

דנשאל על  ג)  (ח"ב סי' קע"  הלכות קטנותוכן מצינו בשו"ת 
המתענה ביום שמת בו משה רבינו באיזה אדר יתענה,  

שהקב"ה   (ר"ה יא.)והשיב דמסתברא דכיון דאמרו ז"ל  
יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ודאי  
שאם השנה שמת בה משה רבינו היתה מעוברת לא 
מת אלא באדר שני, ואפי' אם השנה שנולד בה היתה 

 שון. ג"כ מעוברת ונולד ברא
ג' לז' אדר)    ביערות דבשוכ"כ   דמשה רבינו נולד (ח"א דרוש 

מעוברת   נפטר בשנה  אולם  א',  מעוברת באדר  בשנה 
 באדר ב'. ע"ש. 

דמשה רבינו נפטר באדר  (לח.)    בקידושיןוכן הוא להדיא  
בז' אדר ונפטר בז'    הסמוך לניסן. דאמרינן התם דנולד

אדר, ומזמן פטירתו עד י' ניסן היו שלשים ושלש יום.  
ולכו"ע  דסוטה,  סוגיא  על  פליגי  לא  זו  דסוגיא  וי"ל 

 נפטר באדר הסמוך לניסן.  
ג')    במהרי"לומצינו   אות  ל"א  בו    - שכתב  (סי'  שמת  ויום 

אביו אם יש להתענות באדר הראשון או השני, על דבר  
באושטרייך ולא הושווה דעתם,  זה שאלו את רבותינו  

יש שהורה בראשון ויש בשני. ואני איני כדאי להכריע, 
אלא דיש קצת להביא ראייה מפטירת משה רבינו ע"ה 
דמתענין בראשון, כי אותן הימים כתוב בה"ג. ושמא  
ונפטר   היתה  מעוברת  דבשנה  עובדא,  הכי  תאמר 
בראשון, איברא לאו הכי הוא, דבאדר הסמוך לניסן  

, דילפינן פטירתו בז' באדר מוהעם עלו מן הירדן  נפטר
באדר   בז'  לידתו  וכן  דקידושין,  פ"ק  לחודש,  בעשור 
מיום   חודשים  ג'  דמני  דסוטה,  פ"ק  לניסן  הסמוך 
ו' בסיון יום מתן תורה אליבא דרבי אחא   לידתו עד 
יום   א'  באדר  היה  פפי  בר  לחנינא  ולרבי  חנינא,  בר 

 ניסן כדלעיל.לידתו, מ"מ פטירתו באדר הסמוך ל

 משיעורי הרה"ג יוחנן בֹורגר שליט"א
 מו"ץ וראש כולל הוראה רמות ב' 
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  א אינו אסור אף ליראים אל   כי בכה"גבדיקת ז"נ    טעמא דשריס"ל דד   הסכים לעיקר דברי הגר"ז אלא  (או"ח ס' קעה אות ד)  "זאבנוה 
בצובע עיקר מלאכתו   כי חשיב מקלקל ופטור. כי טעם ה אם ימצא והוי ספיקא דרבנן. והוא  לא גזרו כיון שספק ובכה"ג . מדרבנן

איך נאמר  דכ הוא היפוך המלאכה  "א ,אחר אם אין חפץ המראה   ו ,לו מראה אחר ממה שיש לו עתה שחפץ במראה אחר ה שיהי
   ., ע"כשעושה המראה שאין חפץ בו יחשב צובע. על כן חשיב מקלקל ופטור אפילו לר' יהודה  דבמה 

הקשה האיך מותר לנשים לבדוק א"ע בשבת, הא נצבע גם    )סי' רנח  (בשמים ראש   רסנא הא דבכסש  הביאסע' כ)  על  שם  (  תורה  דעתוה
שאין שייך צביעה אלא בדבר שיש בו טורח ואומנות    )ובקונטרסין  ה: ד"ה  כתובות(  מהשטמ"קי"ש בדעת תורה שהביא העד בדם. ועי

 .צ"עדעל דבריו כתב  (ח"ח ססי' פד) ט הלוי שבוה . , ע"ככגון שעושה חבורה שיש בו טורח אבל כשהוא מפקד פקיד אין בו טורח 
 מלאכת בורר .ה
  כי אין ,  נקשרים אל האנטיגניםה חומרי צבע  ע"י  בתוצאת הבדיקה    מופיעים   הקווים שמחמת    מלאכת בורר  אין לאסור משום ו
אפי' בשביל  ( מים על עלי תה  שמותר לתת  שפסק    ס"ק כג)  סי' שיט  (שולחן שלמה  לגרשז"א זצ"למצינו    . וכןברירה   מעשה בזה    יכרנ

כיון דקלטו רק חזותא וכדומה לא מקרי  ע  צב  או, משום דלא ניכר הברירה, ומה שקולט עי"ז טעם  לא חשיב כבוררו  ) לאחר זמן
 .לענ"ד וזה פשוט בורר בכלי ושרי, ע"כ.

 ופס"ר דלא ניחא ליה  אאינו פסיק רישבאופן ש. ו
  . ושרי  לא חשיב פס"רדיש לדון  וכשהתוצאה שלילית לא מופיע בו שום קו,  ובסוגי הבדיקות שרק מופיעה קו כשהתוצאה חיובית  

  בעל התרוה"דאת רבו  שצביעה בדרך לכלוך אסורה והביא ששאל אור זרועה  בשםכתב ש  (עמ' סה ענין ג) יושר לקטב נוימצש  וכמו
ביאר כוונתו דא"כ לא הוה   (חי"א סי' רפג)  הלכות  משנהוה  שמא לא מוצאות דם.  והנדות בודקות בשבת, ואמר ל  האיךדלפי"ז  

 [והיה לפרש דכוונתו דבכה"ג אינו אלא ספר דרבנן ולקולא]. .  פס"ר ובמקום מצוה לא גזרו
  התעוררות תשובה   וכמ"ש  ,כשלתאם יש דם רצונה לראותו שלא  הרי  ד  , אומתכוין ה בכלל  מ"מ  אף דאינו פס"ר  דבזה  צ"ע  דאלא  

דמ"מ עיקר הבדיקה הוא שמא תראה שם,  יושר  קטלעל ה  (שלחן שלמה סי' שכ ס"ק לא.ד) הגרשז"א זצ"ל. וכעין זה הקשה  (ח"ד סי' כט)
  )שם(  "זהגרמוכן מוכח  סוף סוף אינה רוצה שיהיה דם.  כי  אולם יש לדחות דאכתי חשיב אינו מתכוין    ואם תראה הרי יש לחשוש. 

הו"ל ספק פס"ר בדרבנן כיון שהוא דרך  שיש להתיר בזה כי    'שכת)  שם(  שבה"לבעי'  ודכתב דבכה"ג חשיב דבר שאינו מתכוין.  
 ע"כ.קל כזה לא העמידו דבריהם מספק במקום מצוה,  , ובלא"ה יראה דבאיסור, וגם יתכן שהוא בגדר לא ניחא להלכלוך

היכן דהוי פס"ר שיופיע    אףולפי"ז    .ע"מ לודאות שהבדיקה תקינה אחד  ניחא ליה בצביעת קו  כוין ו תמ אולם בנ"ד י"ל דחשיב  
איננו מוכרח    כי  להתיר בדיקת עד בשבת  'כתש  )שם(  התעוררות תשובהב  ועי'  ליה.  ניחאפס"ר דלא  אין זה בכלל  עכ"פ קו אחד  

שתצבע הסמרטוט רק הדם מונח עליו ואם מקנחת הדם מעליו נשאר הסמרטוט נקי ואין בזה משום צובע ואם תמצא לומר  
, ע"כ. אולם סברתו  תכליתה הוא רק לראות אם יש עליו דם  כי   ,"דלא ניחא ליה "ר  "מ"מ הוי פס  , צבעיבלע בהסמרטוט עצמו ויש

משא"כ    ,חשיב לא ניחא ליה   אותו צבע  נאירע שאם  ,צבע את העד בדיקה תכיון שאינו מוכרח ש  בנדון דידיה אם  שייכת כי    ה אינ
 גליון תל"ג.  עמיקתא  בשמעתא ועי'  .הצביעה של קו אחד ע"מ לוודאות שהבדיקה תקינה את העצם שצריך  בנ"ד

 מלאכה שלא כדרכה. ז
ע"י נתינת    או לכתוב  כי אין זה מלאכה כדרכה שאין הדרך לצבוע  מה"ת,  לא שייך לאסור משום צביעה או כתיבה עוד דבנ"ד    'נרו

הגם  נ בשבת  " דא' מהטעמים להתיר לבדוק בדיקת ז  'שכת)  שם(  התעוררות תשובהבבמשטח. ומצינו נמי סברא זו    משקה וכדו'
אין דרך צובע בכך שיתן סמרטוט בגופו לצבוע   כישאם יש לה עוד דם בפרוזדור נוח לה שתמצאהו על הסמרטוט כדי שלא תכשל  

שמותר    א"כ הוי שבות דשבות  י"ח ד הוי כלא"ובנ  ,שיקלטו הצבע ע"מ  צבע    ליורות שתוך    ע"י נתינת בדים וכדו'   אלא צובע בידים
. דאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע  שכ ס"ק כה) (סי'  מ"א בועי'  [  . )(חי"ד סי' לא  צי"א בוכן מצאתי    ., ע"כלצורך גדוללצורך מצוה או  

 .דבר שדרכו לצבוע]  . ויש לדון בנ"ד אם חשיב , משום שהוא דבר שאין בו צביעה לעולםשרי בכה"ג  במתכוין   'אפיד(שם)  גר"ז  ה  וכת' 
 גרמא. ח

שכת' דכל שהמלאכה   (ח"א או"ח סי' מד ד"ה אכן פשר)בזרע אמת    דמצינו   כי אין הצבע משתנה מיד.  גרמא  הוי דרך  גבכה"ד  יש לדון   ועוד
, שהרוח מסייעתו בשעת הזרייה ממש. וכן  נעשית אחר זמן פעולתו הו"ל גרמא בעלמא, ולא דמי לזורה ורוח מסייעתו דחייב

דמלאכת הבערה כיון (ח"ג סי' ס ד"ה וגדול)    האחיעזרואע"פ שדרכו בכך, אכתי חשיב גרמא כמ"ש    .(סי' רנב ד"ה השמעת)  ה"למהבמשמע  
  ) שם( י"מנח בוכן ראיתי    באופן שהמלאכה מתהוה תמיד ע"י גרמא, ע"כ.שדרך המלאכה היא בידים, אינו חייב משום גרמא, רק 

(ועיי"ש שמסיק לאסור בכל אופן כי לדעתו בכתב יש    הנ"ל  מודד חום סניף ע"פ סברא זו להתיר לתת על המצח  לצרך כשכתב  
  וכת'   במקום פסידא שרי.בגרמא בשבת מ"מ עיי"ש דהביא להחמיר ) סי' שלד סע' כב( הרמ"א ש ואע"פ   .איסור כותב מדרבנן לכו"ע)

 גליון רנ"ד.  בשמעתא עמיקתא ועי' בזה  שרי. שאב"ס ה"ה לצורך מצוה או לצורך חולה ש ססי' כז) (ח"ב במנח"ש
  . ועי'תוך הפסלהולך  משם  ו  כנס דרך נקב, אלא נשהרי החומר אינו יורד בכח ראשון למקום הפס  כח כחו  ש לדון דחשיבי  וכמו כן
  ) עודד"ה וכט  סי'    א(ח"  צ"אולהוכן פסק    .(שבת פ"ט ה"ב)  שמח   באורוכ"כ    .נקט דאף בשבת פטור בכה"גש  (או"ח סי' רל אות ב)  באבנ"ז

סס"ק  (מ"ב  ה . וביאריוצאים לכרמליתה פסק דמותר לשפוך מים ע"פ הביב אפי' בימות החמה  שג)  ע'  (סי' שנז ס  שו"עמה   והוכיח כן
  חזו"אהועי' מש"כ בזה    .(ח"ב סי' ו)  שרגא המאירב  נקט  כןו  . שרי  בכרמלית, רק שהוא בא מכוחו  דכיון שאינו שופכם להדיא  כג)

כיור אשר המים הנשפכים לתוכו זורמים דרך צינור מותר להשתמש בע"כ כתב שו (פי"ב הגה נג)בשש"כ וכן הוא . סי' יד ס"ק יב)ב"ק (
ועי'    בענין פס"ר בגרמא.  )פ"א הגה קלה(ועי' עוד שם    חו (ואם אינו מתכוין שרי לכתחלה).כחשיב כח  דעד שמגיעים לקרקע זרועה  

  .(או"ח ח"א סי' קכ ד"ה ואשר) הר צביבו) (או"ח סי' עו יעקב חלקתבעוד בזה 
 ויותרהיתר בתרי דרבנן . ט

רושם  משום כותב אינו אלא  כן  ו  , חצי שיעור, ואינו אלא  כשהוא לצורך דבר הנצבעלא שייך צביעה אלא  ד  ,ולפי כל הצדדים הנ"ל
 ,ודרך לכלוך דשרי  מתמתקיימלאכה שאינה  וכמו כן הוי  ,  ואף אפשר דבכה"ג אף מדרבנן שרי  ,שאינו אסור אלא מדרבנן  קו

שמבואר דמקילינן  (סי' שיד סס"ק ה)  במ"א  עי'  ד  ,ך גדול או מצוה רבמקום צועכ"פ  , נראה דיש להקל  גרמא דרך    מלאכה שלא כדרכה
מלאכה  במקום פס"ר דרבנן,  כת' דהמ"א מתיר    (ס"ק יא)והמ"ב  .  אין מתכוין ומקלקל לכתחלה במקום פס"ר דרבנן היכן דהוי  

  ועי' .  ד"ה עכ"פ)(ססי' פ  הקרן לדוד  . כון הוכיח  דאיכא כמה דרבנן מקילינן בכה"ג  היכןומבואר ד  י.ח"מקלקל וגם הוא כלא,  שאצל"ג
(סי' החזו"א ואף  .)טו ס"קסי' שמ ( במ"ב שרי. והובאהיכא דאינו מתכווין ומקלקל ועושה כלאחר יד דכת' ש )סי' שמ על סע' ג ( מ"רדגב

 .ודה להקלי"ל דימ"מ בנ"ד דאיכא עוד הרבה צדדים בזה פקפק ש סא ס"ק א)
 הגרשז"א זצ"לתפילה בציבור ושמיעת קה"ת. וכן דעת   ,שהתיר תרי דרבנן עכ"פ לצורך מצות  )(ח"ג סי' מג מהר"ש ענגלב עוד ועי'

 גליון תמ"ג.   עמיקתא  בשמעתא וכתבנו מזה באורך  . (ח"ז סי' נו) משנה הלכות ה. וכן פסק  (הליכ"ש תפלה פ"ה אות ה)
 המטוש תסחיט. י

. ראשית הוי חצי שיעור  בפרט כשעושה בשינוי  דיש כמה צדדים להקל בשעת הדחק , י"ללתוך חומר כימי ולענין סחיטת המטוש 
ספוג עם בית אחיזה חשיב כלי דס"ל ד)  פכ"ב הט"ו(  הראב"ד ). ע"פ דברי  כגרוגרתהוא  כמלוא הסיט ושיעור דש  (שיעור מלבן או  

כיון דספוג עשוי לכך לקבל  ד שביאר )(סי' נו ס"ק החזו"א ב ועי'.  (ובפרט כשעושה כן תוך החומר) העשוי להוריק מים ואין בו דישה 
דהיכן שעושה בכח אסור גם לראב"ד. ועי'  ס"ק נה)  סי' שכ  (  מ"בה   שדעת. אלא  מים ולהוריקן לא מיבטלי המים בתוכו למקרי דש

(סי' שכ    פמ"גב. ועי'  דאיסור מפרק הוא במשקה הראויה לשתיה שצידד    ג)אות    (סי' קלו ס"ק ב  ה"שקצוב. ועי'  יח)  הגהה  "פל(  שש"כב
ח"ג  (  במנח"י  וכן. ובכה"ג הוי דישה בדבר שאינו גידולי קרקע דהוי דרבנן.  סינטטי  שחומר הסופג הוא  . וכמ"כ שמענוא"א בהקדמה)

דרבנן. והעירוני דשמא יש לדון דבכה"ג חשיב מלאכה שאצ"ל מ הוא סחיטה בחומר סינטטי דנקטו  )ז אות (פט"ו  כ"ששוב )נ-סי' מט 
. ויש לדון עוד בזה. ולמעשה יש  )ח"ב פל"ו אות כא(  צ"באול ו  )ח"י סי' כה (   בצי"א ,  )פל"ב הגה קנח (   בשש"כעי'  דא"צ לגוף דבר הנסחט,  

 להימנע מסחיטה. 
 טלטול מוקצה  .אי

ולא גרע מתרופה וכדו' דהוי    ,כי חזי לתשמישו לצורך הכנסת הדגימה,  החומר    את  טלטללמשום מוקצה  ונראה דאין לאסור  
אם הרגיש בטוב    ףוא  ,מותרת בטלטול, וה"ה הכא שהבדיקה עומדת לשימוש לצורך זה   ה"שמוקצה ומ"מ אם עומדת לשימוש בב

משא"כ בנ"ד שאין    ,בבה"שחולה  ע"כ בענין שיהיה   מישה ש כיון שאסורה לת  , דתרופה רופה תדשאני הכא מ נראה דשרי    ה"שבב
להשתמש   כלל  למה איסור  מיודעת.  בה  רמ"ז  עמיקתא   בשמעתא   עוד  ועי'  שהיא  שאי  גליון  דבר  לובענין  ועומד    ן  כלי  תורת 

וכמו  טלטול מי רגלים לצורך בדיקת שתן,    בענין  טז)ר(שלחן שלמה ערכי רפואה ח"א עמ'  הגרשז"א זצ"ל  ובדרך זה פסק נמי    .לשימושו 
 .  משום מעבד, עיי"ש מיוחד לצורך הבדיקה  ערבוב הדגימה בחומר כן דעתו שאין לאסור

צורך  במקום    ושהתיר  הגריש"א זצ"לו  הגרשז"א בשם    )הגהות צ וצבופל"ג אות כ  ושש"כ    2  הגה(או"ח סי' שיח ס"ק ב  בנשמת אברהם  עי'  ו
שם    הגרשז"א זצ"לדעת  מ"מ  ו.  דנ"ד  ה בדומה לבדיק  לילית או חיוביתשכשהתוצאה    המשנה צבעו  קיסםע"י  לעשות בדיקת שתן  

 צורך גדול.מצוה או במקום  מעתה ה"ה לנ"ד ו  שטוב לעשותה באופן שהשתן יתקרב מאליו אל הקיסם דחשיב רק גרמא.

 
 אלא ישמור בידוד לפי הצורך.   בדיקת אנטיגן בשבת  לא יעשה   וכדו',  כגון שיש לו תסמיני  ,חיובי לנגיף הקורונה הוא  החושש שא'  

  הבדיקה   לבצע  להקל  או כדי להתפלל בצבור רשאי   ור אדם שמסוכן אצלו הנגיףקום מצוה או צורך גדול כגון שצריך לשממב אולם  
ומות לזו  דדיקות ה ב  ב'תוך פס הבדיקה בשינוי.  לשפיכת הנוזל  שה  עי  אם אפשר ו   , המטוש לאחר הטבלתו)את  סחט  י   לא (אולם  

   .במקום מצוה או צורך גדול ןמותר לבצעדינן כנ"ל ו שלילית או חיובית  כשהתוצאה  ןצבע ות נהמש קיסםכגון בדיקות 
 
    

 
 

 ) אי(תפילת שחרית 
יכוון   לתפילה,  גאולה  בין  העמידה  לתפילת  "כשיגיע 

יום השבת".   (יסוד ושורש לקבל עליו תוספת הרוח של 
 העבודה ח, ח) 

משה'  'ישמח  כשהיו    -   ברכת  משה,  ישמח  "ופירוש 
אבותינו במצרים וראה משה כובד השעבוד שהכבידו 
בשבוע   אחד  יום  להם  שיתן  מפרעה  ביקש  עליהם, 

ר ביום השביעי, וכאשר נצטוו  שינוחו בו, ונתנו לו ובח 
על יום השבת שמח משה שבחר בו [שמות רבה א, כח]  

 וזהו 'ישמח משה במתנת חלקו'. 
ה'   אני  כי  "לדעת  דכתיב  הא  משום  מפרשים  ויש 
מקדשכם" אמר לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי  
בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך 

ישמח   תקנו  כן  ועל  מתנה".  והודיעם,  באותה  משה 
 (לבוש סי' רפא) 

ראוי לומר    "ולא נתתו ה' אלקינו לגויי הארצות וכו'.  -
והודאה  שבח  ולתת  מאד,  עצומה  בשמחה  זה  נוסח 
של  הגדולה  המתנה  על  במחשבתו  עצומה  בשמחה 

 קדושת שבת כנ"ל.  
בחרת בם  אשר  יעקב  הודאה לזרע  במחשבתו  יתן   .

שנתן   ית"ש  להבורא  עצומה  בשמחה  חלקו  עצומה 
 וגורלו ג"כ מזרע קדוש, זרע יעקב אשר בחר בהם.

יכניס בלבו   ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי ענג.
ובאלוקותו   במלכותו  עצומה  ותשוקה  גדולה  אהבה 

 (יסושו"ה שם) ית"ש ויתעלה זכרו לעד". 
 

 "עבודת שבת קודש"   מח"ס ל ידיע נערך
 

מ"מ   ב',  באדר  משה  נפטר  אם  דאף  דס"ל  ומבואר 
 המנהג להתענות באדר א'. 

הוריו   נפטרו  דאם  כתב  רצ"ד  סי'  הדשן  ובתרומת 
אם   וכ"ש  א',  באדר  להתענות  לו  יש  פשוטה  בשנה 
נפטרו בשנה מעוברת באדר הראשון. מיהו אם נפטרו  
בשנה מעוברת באדר השני יתענה לעולם באדר השני.  

כתב    ובסוף תשובה    -דבריו  הוראת  ראיתי  אח"כ 
מאחד הגדולים שהורה כדברי וכראיותי דלעיל, אלא  
ששינה בהן קצת. אבל כתב עוד ראיה מאחד שכתב 
ורשם כל הימים שמתענין בהן בכל חודש זכר לצרות 
שאירע בהן, ורשם שביעי באדר שמת בו משה רבינו  
ע"ה באדר הראשון בשנת העיבור, וגם הוכיח שמשה  

 רבינו ע"ה בשנה פשוטה נפטר.  
ואי כוונתו לדברי המהרי"ל, יל"ע דבמהרי"ל לא כתב  
להוכיח דאותה שנה היתה שנה פשוטה, אלא דנפטר  
באדר הסמוך לניסן. והוכיח מפטירת משה דאף אם  
נפטר באדר הסמוך לניסן מ"מ מתענה באדר הראשון.  
שנה  הפטירה  שנת  היתה  דאפי'  דבריו  ומשמעות 

טר באדר שני, מתענה בראשון. וזה שלא  מעוברת ונפ
תרומת   דברי  העתיק  (ובמג"א  הדשן.  תרומת  כדברי 
מעוברת,   היתה  לא  שנה  דאותה  מוכח  דבגמ'  הדשן 

 ולא העיר מידי. וצ"ב).  
יעוי'   לדינא    ברמ"א ומ"מ  דפסק  ס"ז  תקס"ח  בסי' 

השני  באדר  העיבור  בשנת  מת  דאם  הדשן  כתרומת 
 נוהגים להתענות באדר השני. 

כ אי נהדר לנידון דידן לענין התענית ביום פטירת  וא"
נפטרו   אם  דבין  המחבר  דלדעת  נמצא,  רבינו,  משה 
בשנה   הוריו  נפטרו  אם  ובין  פשוטה,  בשנה  הוריו 
א"כ   שני.  באדר  יתענה  בתרוויהו  ב',  באדר  מעוברת 
מאחר דבש"ס דילן מבואר דמשה רבינו נפטר באדר  

הינה באדר הסמוך לניסן, א"כ ודאי דתענית ז' אדר  
פשוטה   בשנה  נפטר  דאם  הרמ"א  לדעת  אולם  ב'. 
יתענה באדר ראשון, ואם נפטר באדר ב' יתענה בשני.  
א"כ אכתי לא נפשט ספק דידן אם יתענה על פטירת  
אם   תלוי  דהדבר  שני,  באדר  או  ראשון  באדר  משה 
נפטר   דאם  מעוברת,  בשנה  או  פשוטה  בשנה  נפטר 

 באדר ב'.בשנה מעוברת באדר שני יש להתענות  
ט"ו)    במשנ"בויעוי'   ס"ק  תק"פ  בין  (סי'  דעות  דיש  שכתב 

האחרונים אם להתענות בז' אדר ראשון או בז' אדר  
אולם   ע"כ.  בראשון.  להתענות  דעלמא  וסוגיין  שני, 

ישראליעוי'   ארץ  החברא   בלוח  אצל  דהמנהג  דכתב 
 קדישא בירושלים להתענות באדר שני. 

לדינא  להתענות ה    -   העולה  שבו    נוהגים  באדר  בז' 
ל יש  המחבר  לדעת  רבינו,  משה  להתענות   הםנפטר 

ויש   בדבר,  יש להסתפק  הרמ"א  ולדעת  השני.  באדר 
  , שנהגו להתענות בראשון, ויש שנהגו להתענות בשני

 וכן היה המנהג בירושלים. 
י  " ע ב  ת כ  נ

א  ט" י שלי ל ו פל ן  ג שמעו  הרה"
ם  י מ ו ד א ה  ל מע ת  י ד ר ח ה ה  ל י ה ק ה ץ  "  מו
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