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פרק א

זמני המצוות במקום שהיום מתארך מאד
א. תפלת ערבית \ ב. קריאת שמע של ערבית \ ג. הדלקת נרות ש"ק \ ד. הבדלה \ ה. קידוש 
לבנה \ ו. ספירת העומר \ ז. ליל א' דשבועות \ ח. ליל ב' דשבועות \ ט. טבילת טהרה \ י. מעיינות 

החמים.

שאלה מהשליח בעיר רעיקיאוויק אשר בארץ אייסלאנד, לענין תקופת הקיץ, שאז הימים 
ארוכים מאד, איך יתנהג בכו"כ מצוות התלויות בזמן.

 ,GMT כשעון  הוא  המקומי  שעון  מגריניץ',  מערב  מעלות  ל-22  קרוב  הוא  זה  מקום 
בקיץ ובחורף. ויוצא איפוא שבזמן אמת הוא באיחור 90 מינוט מגריניץ', וחצות הלילה 
האמצעית תהא זמן מה לפני 1.30 בבוקר. בשיא הקיץ שוקעת השמש זמן מה אחרי 12, 
והיא עולה זמן מה לפני השעה 3. היינו, שהשמש נעדרת קרוב ל-3 שעות, שעה ומחצה 
נעדר עד כדי  לפני חצות ושעה ומחצה לאחר חצות. אך עיקר הבעי' היא, שאין האור 

שייראו הכוכבים, היינו שאין שם 'צאת הכוכבים' כלל .1

ולמעלה א(  המנחה  מפלג  ערבית  תפלת  להתפלל  יכול  הדחק  בשעת  ערבית:  תפלת 
 105 אורכה  זמנית  ושעה  שעות,   21 היום  מתארך  דלעיל  בתקופה  ר' יהודה( 2.  )כדעת 
מינוט3. ונמצא שפלג המנחה – שעה ורביע קודם השקיעה – הוא 130 מינוט ועוד לפני 

השקיעה, והיינו קרוב אחרי 9.50 בערב, שאז יכול להתפלל תפלת ערבית.

לגבי מקומות הקרובות יותר לקוטבי צפון ודרום, שם אין השמש שוקעת לכמה חדשים בקיץ, ובחורף נמשך   11
החושך לכמה חדשים – ראה 'תורת מנחם תשמ"ו' ח"ב ע' 247, שיש מחשבים היום בי"ב שעות והלילה בי"ב 

שעות. ואכמ"ל.

שו"ע או"ח סי' רלג סוס"א. אכן לענין תפלת ערבית ביחיד, הרי מבואר בשוע"ר סי' צ ס"י שאין לו להתפלל   12
מבעוד יום, וכן משמע שם סי' תלא ס"ז. וכן פסק ב'קצור שו"ע' סי' ע סוס"א. אבל ב'פסקי תשובות' סי' רלה 
הע' 8 כתב שי"ל שהקפידו בזה דוקא כשהתפלל מנחה לאחר הפלג, דהוי תרי קלי דסתרי, ע"כ. ונראה לסמוך 

על זה עכ"פ בעת הצורך, כבנדו"ד.

היינו לפי החשבון מנץ החמה ועד שקיעת החמה. וכך נהוג עלמא לענין קבלת שבת מוקדמת בימות הקיץ. וראה   13
דברי הרא"ח נאה ב'שיעורי ציון' ע' עה הע' 16, שחשבון שעות זמניות מעה"ש עד צאה"כ יתכן רק לר"ת וסיעתו, 
משא"כ להגאונים. ומכיון דנהוג עלמא כהגאונים, וכל שכן לדעת אדה"ז )בסדורו, ב'סדר הכנסת שבת'(, אית לן 

למיזל בשעות זמניות לפי חשבון מן הנץ עד השקיעה.

הערת הרב י. י. ד. גרינוואלד שליט"א: וכן נקט אדה"ז )בסדורו הל' קר"ש( בחשבון סוף זמן קר"ש דאורייתא, וכל 
שכן לענין תפלת ערבית.
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קריאת שמע של ערבית: לדעת רש"י ועוד, דברי ר' יהודה נאמרו רק לענין תפלת ב( 
ערבית, אבל לא לענין מצות קריאת שמע של ערבית, שגם הוא מודה שצ"ל בלילה ממש4. 
ניתן להחשיבו כלילה,  ואילו לדעת ר"ת ועוד, דעת ר' יהודה היא שמפלג המנחה ואילך 
שנהגו  משמע  לאו"ח  בנו"כ  ערבית.  של  שמע  קריאת  מצות  י"ח  גם  יוצא  ואילך  ומאז 
]באשכנז[ לסמוך בזה כדעת ר"ת, ורק לחומרא ולרווחא דמילתא יש לכוין בקריאת שמע 
על המטה לצאת בה י"ח קר"ש5. אבל הכרעת אדה"ז היא "שהעיקר כהאומרים שמפלג 
המנחה אינו חשוב כלילה אפילו לרבי יהודה אלא לענין תפלה בלבד, אבל לא לענין שאר 
יקרא 'שמע'  דברים שמצותם בלילה…"6. לכן, בכדי לצאת מידי ספק במצוה של תורה, 

אחר חצות ולפני נץ החמה, דהיינו בין 1.30 ו-3 לפנות בוקר – ראה בהערה 7.

וכן נפסק בשו"ע או"ח סי' רלה ס"א.  14

ויכולנו לצרף להקל, דמצינו בכמה מקומות בהלכה שלא התחשבו במנהג היחיד, ועליו אמרו "בטלה דעתו אצל   15
כל אדם", אבל כן התחשבו במנהג "כל אנשי מקומו" )ראה לדוגמא באו"ח סי' שכ, לענין סחיטת פירות(. וראוי 

להתחשב איפוא ב'זמן שכיבה' של אנשי אותו מקום. וילע"ע.

יוסף' או"ח ח"א סי' קכח, שבמקומות שאין  'רבי עקיבה  וכ"כ בשו"ת  י. י. ד. גרינוואלד שליט"א:  הערת הרב 
לילה, הולכים אחר זמן שכיבה של אנשי המקום ההוא. וכעי"ז בשו"ת 'בית ישראל' )הורוויץ(, או"ח סי' ט"ז. 

וראה גם 'תורת חיים' )סופר( סי' רלה סק"ג; שו"ת 'משנת יוסף' ח"ה סי' ה:ו.

עוד יש לצרף להקל מה שמחדש בשו"ת 'דברי יציב' )ח"א סימנים קח-קיא( שבמקום שגדר הלילה של סימן 
הכוכבים לא קיים כלל, על כרחך הולכים אחר גדר אחר של לילה, דהיינו הגדר של סימן השקיעה – שלכמה 

ענינים מחשבים 'לילה' מתחילת השקיעה.

)ב'הערות וביאורים' גליון א'קלז עמ' 75 כתבתי שלדעת אדה"ז אין מקום לזה. אך שוב ראיתי שב'דברי יציב' 
כותב כן גם לשיטת הגאונים. ועכ"פ עיקר כוונתי היתה לגבי מוצ"ש, שאין לסמוך על סברא הנ"ל להקל ולעשות 
מלאכה לפני חצות, כי רק אז נחשב סוף בין השמשות ותחילת היום הבא. אבל לגבי דברים שצריכים דין 'לילה' 

דוקא, וגדר לילה של צאה"כ לא קיים כלל שם, ייתכן שגם אדה"ז יסכים לחידושו של ה'דברי יציב'(.

שוע"ר סי' תפט סו"ס יב.  16

י. י. ד. גרינוואלד שליט"א: דעת אדה"ז, גם ב'סדר הכנסת שבת', שלקר"ש צ"ל כוכבים. וא"כ עד  הערת הרב   17
חצות הוא בגדר ספק, בין השמשות, כי אין כוכבים. אבל אחר חצות, אף כי עלה השחר, הרי מי שהי' אנוס וקרא 
קר"ש אחר עלות השחר קודם הנץ החמה, יצא י"ח בדיעבד )או"ח סי' רלה ס"ד(. ובנדו"ד שאין צאת הכוכבים, 

אין לך אונס גדול מזה, וכ"כ בספר 'אור מאיר' )פ"ה סוף סי' א בהערה(.

אבל מכיון דשלא במקום אונס לא יצא אף בדיעבד )שם(, והרי לר"ת וסייעתו שאפשר לקרות לפני צאה"כ, 
חייב לקרות לפני חצות שהיא עלוה"ש. ]ואדה"ז שהצריך כוכבים )כנ"ל(, פסק כן רק כשזה חומרא, כדמשמע 
קצת ב'סדר הכנסת שבת', ולכן פסק בהלכות ספירת העומר )סי' תפט סי"ב הנ"ל( שאם ספר אחר פלג המנחה 
ולכן בשעה שקורא שמע בעת תפילת  יברך שנית כשסופר אחר צאה"כ[. ומסתבר שכן הוא גם למחבר.  לא 
ערבית אחר פלג המנחה יכוין לצאת לפי שיטת ר"ת, ושוב יקרא אחר חצות. וכדאי שיסדר שכאשר קם לקרוא 
שמע באמצע הלילה יקום מעט לפני חצות, ויקרא פעמיים זה אחר זה לפני חצות ואחריה, כדי לצאת הסברות 

שהזכרתי בהערתי הקודמת, ובזה יצא מכל ספק. עד כאן הערתו, ודפח"ח.

ואין להוכיח משוע"ר סי' עא ס"ב, שהאונן למוצ"ש יקרא קר"ש מפלג המנחה, כי שם אין לו אפשרות בלילה 
כלל, ולינקוט מיהא לצאת י"ח קר"ש אליבא דר"ת.
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הדלקת נרות שבת: מפלג המנחה ואילך8, והיינו משעה 9.50, כנ"ל. ומשעה זו ואילך ג( 
מקיים גם מצות סעודת שבת9. וזה עדיף מלדחות הקידוש והסעודה לסעודת היום10. אך 
אם לא קידש בערב ובא לקדש בסעודת היום, יאמר כל הברכה הארוכה "בא"י אמ"ה אק"ב 

ורצה בנו… בא"י מקדש השבת", אבל לא יאמר אז "ויכולו"11.

הבדלה: אע"פ שיש מתירים להבדיל מפלג המנחה, אבל למעשה קי"ל להימנע מכך, ד( 
ידלג  אז  אך  ראשון.  ביום  להבדיל  איפוא שיצטרך  ונשאר  לרבים12.  דבר התמוה  הוא  כי 
הברכות שעל הבשמים ושעל האש13. הברכה על הבשמים רשאי לברך אח"כ, אבל הברכה 

שעל האש תימנע ממנו עד שיקצרו הימים ותהא צאה"כ לפני 1.30.

יקדים  שלא  נאמר,  ערבית  תפלת  לענין  גם  לרבים,  דתמי'  מילתא  דהוי'  הך  באמת, 
להתפלל במוצ"ש מבעוד יום. אלא דשאני נדו"ד, שלדחות תפלת ערבית עד אחר חצות 
יברך  וגם לא  נכון )כדלהלן לענין ליל א' דחג השבועות(, כי אז הוי קר"ש בדיעבד,  אינו 
'השכיבנו'. משא"כ הבדלה, שאינו מפסיד כלום באיחורה, שהרי ברכת הנר לא יוכל לברך 
מבעוד יום ולא ביום מחר. ועל הבשמים רשאי לברך בכל עת )רק שלא יפסיק בה בסדר 
יותר להתפלל ערבית לאחר  יעדיף  כן, במוצ"ש  הבדלה, כנ"ל(. אלא שאם בידו לעשות 

השקיעה.

קידוש לבנה: קי"ל דאין לברך ברכה זו כי אם בלילה, שאז נהנין מאורה, לאפוקי בין ה( 
השמשות14. וא"כ בחדשים הללו תימנע ממנו לברך 'קידוש לבנה'.

ספירת העומר: בתחלת ימי הספירה הרי יוכל לספור בלילה בברכה. אבל כאשר כבר ו( 
מתארכים הימים, והוא מתפלל ערבית אחרי פלג המנחה, לא יספור אז כלל, וייזהר לספור 

בבוקר, אחר תפלת שחרית15.

שוע"ר סי' רסא ס"ה.  18

שם סי' רסז ס"ג. ואע"פ שיש מחמירים ומצריכים לאכול כזית אחר צאת הכוכבים, זה הרי לא שייך בנדו"ד.  19

שם סי' עדר ס"ח.  110

שם סי' רעא סט"ז.  111

שם סי' רצג ס"ג.  112

שם סי' רצט ס"ט.  113

רמ"א או"ח סי' תכו ס"א.  114

שוע"ר סי' תפט סי"ב.  115
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ואע"פ ז(  בברכה.  השמשות  בבין  שיספור  נכון  השקיעה,  אחר  עד  ימתין  אם  ומיהו, 
שבשוע"ר שם כתב "שלכתחלה אין להכניס עצמו לידי ספק", הרי בנדו"ד אין לו הברירה 
השמשות.  בבין  עכשיו  לספור  עליו  מוטל  ובמילא  לילה.  לו  אין  כי  ודאי,  באופן  לספור 

ובמילא נראה שיברך על ספירה זו. מה גם כי מנהג העולם להקל בזה16.

שלא ח(  הזהירות  פשטה  הספירה,  ימי  של  'תמימות'  מטעם  השבועות:  דחג  א'  ליל 
צאת  לו  אין  הרי  בנדו"ד,  אבל  הכוכבים17.  צאת  עד  לקדש  ולא  ערבית  תפלת  להקדים 
עלות  כבר  הוא  לאח"כ  תיכף  אבל   ,)1.30( לילה  בחצות  הוא  היום  סוף  ולכן  הכוכבים. 
השחר18. וזמן קר"ש של לילה הוא עד עלות השחר19. ורק למי שהוא אנוס, אז קורא אחר 
עלות השחר. אבל אז לא יברך 'השכיבנו'20. וא"כ בנדו"ד נראה שייאלץ לוותר על הזהירות 

של 'תמימות', ויתפלל לפני "צאת הכוכבים", היינו לפני חצות )1.30(.

ובתחלה סברתי שיכול להתפלל ערבית ולקדש מן פלג המנחה. אך שוב נמלכתי, שאם 
ואילו  ה'תמימות',  מן  בודאי מקצץ  הוא  הרי  ואילך,  ויקדש מפלג המנחה  יתפלל ערבית 
אם ימתין עד שקיעת החמה, הרי הוא רק בספק מקצץ מן ה'תמימות'. ומכיון שהמדובר 
ב'אחת בשנה', ומה גם שנוהגים להיות ער בליל זה, ראוי איפוא להחמיר להתפלל ערבית 

וכן לקדש אחר השקיעה )12.00(.

ליל ב' דחג השבועות: יכול להתפלל ערבית ולקדש מן פלג המנחה ואילך. והנשים ט( 
מברכות על הדלקת נרות לפני התחלת הסעודה, אע"פ שהוא עדיין יום21.

השמיני י(  ביום  ואפילו  לטבול22.  אסורה  השביעי  שביום  לן  קיימא  טהרה:  טבילת 

כבשוע"ר שם.  116

שוע"ר סי' תצד ס"ב, על פי גדולי הפוסקים האחרונים.  117

ימי  ה'תמימות' של  קציצת  איסור  לחדש  בזה  האחרונים  דברי  כוונת  אין  שליט"א:  גדלי' ליברמן  הרב  הערת 
בחג   – הרי  היום,  קדושת  לקבל  שמקדים  בזה  מעלה  יש  ויו"ט  שבת  שבשאר  מה  כלפי   – אם  כי  הספירה, 
השבועות אין להזדרז להשיג מעלה זו, עכ"ד. ועל פי דבריו אולי יש מקום להקל בנדו"ד להתפלל ערבית מפלג 

המנחה. וילע"ע. וראה להלן פ"ג הע' 17.

כדברי אדה"ז בסדורו, לפני ספירת העומר.  118

או"ח סי' רלה ס"ג.  119

שם ס"ד.  120

ראה 'נתיבים בשדה השליחות' ח"א ע' סה, וש"נ לשו"ת 'רב פעלים' ח"ד או"ח סי' כג ועוד.  121

שו"ע יו"ד סי' קצז ס"ג.  122
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כמובן  'אונס'?  אי מקרי  בנדו"ד  לדון  ויש  אונס23.  במצב של  ביום, מלבד  לטבול  אסורה 
שלהמתין עד צאת הכוכבים ]בנדו"ד: 1.30 בבוקר[ הוי בודאי דוחק גדול. ואפילו "סמוך 
ביום שמיני  וגם מה שכתב רמ"א25 שהטובלת  גדול.  לחשיכה" שהתיר ר"ת24 הוא דוחק 

תסתיר טבילתה מבעלה, ושלא ישמשו עד הלילה – שניהם כרוכים בנדו"ד בדוחק גדול.

וראיתי במלקטים26 להשוות שעת הדחק לדין אונס. גם, החיוב להסתיר טבילתה מבעלה 
יוסף'27. ובעיקרון סבר הב"י דמיירי בטבלה  וכו', הביאו רמ"א מן ה'אגור' שהובא ב'בית 
בשביעי. ומ"מ מסיק דאפשר דמיירי בטובלת בשמיני, "וחומרא יתירה היא". והרמ"א נקט 
כה'חומרא יתירה'28. וא"כ נראה להקל בנדו"ד דהוי' שעת הדחק טובא, ותוכל לטבול ביום 

השמיני, אך תאחר הדבר עד כמה שאפשר לאחר.

מעיינות החמים: מעיין טבעי כשר לטבילה, ואיני רואה בזה חשש. ומפורש כתב יא( 
הרמ"א29 שמותר לטבול בחמי טבריא, והיינו דלא שייכא בי' גזירת מרחצאות.

נ. ב. בימות החורף, הרי עלות השחר היא אחר שעה 8 בבוקר. לענין ברכות השחר לפני 
עלות השחר, ובפרט לברך אז 'הנותן לשכוי בינה' אם לא שמע קריאת התרנגול – ראה: 
 ;)31 בהערה  החדשה:  )במהדורה  במקומו  והערות'  מקורות  ציונים  עם  הזקן  רבנו  'סדור 

'הערות וביאורים' גליון א'קנז.

שם ס"ד.  123

כמובא בש"ך ביו"ד שם סק"ו.  124

שם ס"ה.  125

'בדי השלחן', יו"ד שם ס"ק נא.  126

יו"ד שם, ד"ה כתב האגור.  127

ואילו בביאור הגר"א נקט שה'אגור' מיירי בטובלת בשביעי.  128

יו"ד סי' רא סע"ה.  129



פרק ב' – הגשת אוכל 8

פרק ב

הגשת אוכל: א. למי שאינו נוטל ידיו, ב. ביום צום
"אסור להאכיל למי שיודע בו שלא נטל ידיו, משום 'ולפני עור לא תתן מכשול'"1. א( 

וכן "לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך; ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה"2.
מצוות  שומר  שאינו  מי  שמארח  למי  הקילו  וכן  הפוסקים,  הקילו  מסעדה  לענין  ומ"מ 
וחושש שייפגע אם יתבעו ממנו שיטול ידיו או שיברך לפני האכילה. ויש שהציע שאחד 

יברך בקול בנוכחות האורחים: "שהכל נהי' בדברו", ויכוין להוציאם ידי חובתם 3.

בימי תענית צבור, מותר להגיש אוכל לקטנים וכיוצא בהם 4.ב( 

שאלה: אולם ה'בית חב"ד' נשכר גם לחוגים שאינם שומרי תומ"צ לעת-עתה, ואנו ג( 
נותנים להם האוכל. אירע ושכרו האולם ליום תענית צבור. האם אני רשאי להגיש כיבוד 

של אוכל ושתי'?

תשובה: לפעמים ניתן לשער שאם אתה לא תציע אוכל לקבוצה זו, אזי ילכו לסעוד 
לבם במסעדה אסורה. בזה האופן, כולי-עלמא מודו דעדיף שאתה תכין להם אוכל כשר. 
ובכל זאת נכון שיכריז מאן דהו: "היום – בלוח היהודי – הוא צום" 5. ]אגב: כך גם יבינו 

האורחים למה יש מי מהנוכחים שנמנע מלטעום כלום[.

שוע"ר סי' קסג ס"ב.  11

שו"ע או"ח סי' קסט ס"ב; רמ"א שם. )בשוע"ר – סימן זה חסר(.  12

'פסקי תשובת', או"ח שם ס"ק ג' וד'.  13

ראה שוע"ר סי' תריא ס"ט. וב'פרי מגדים' )מ"ז סו"ס תריב( העלה שאף בד' צומות שהן מדרבנן, אסור לנגוע   14
במאכלים שלא לצורך. הוכחתו היא מדין חמץ של נכרי שנתגלגל לגגו של ישראל בפסח, שעליו לדוחפו בקנה 

לגגו של הנכרי, ולא יטלטלנו – שמא יבוא לאוכלו )שו"ע או"ח סי' תמו ס"ג ובנו"כ שם )שוע"ר שם ס"ז((.

התעסקות.  לבין  נגיעה  בין  מבחין  )שם(  ובשוע"ר  דרבנן".  נוקשה  חמץ  אף  "ומשמע  מגדים':  ה'פרי  ומוסיף 
ומשמע שם דהאידנא שנהגו לאסור קניבת ירק ביוהכ"פ, אסור להתעסק בהכנת אוכל לא רק משום איסור הכנה 
מקודש לחול כי אם גם מחשש שמא יבוא לאכול, וההיתר להכין אוכל הוא עבור קטנים כו' )ע"ש היטב(. ומ"מ 
יתכן שבצום דרבנן לא היה מחמיר כל כך. ואכן למעשה לא ראיתי – בשאר צומות – מי שיימנע מלהכין אוכל 

במשך היום לצורך סעודת הערב. אלא שיש לדחות שגם זה נחשב 'לצורך'. וילע"ע.

הפוסקים דנו להתיר למסעדה שתישאר פתוחה ללקוחות ביום צום, וסמכו על ההבדל בין מתנה למכירה, דקיל   15
)ראה הנסמן ב'פסקי תשובות' סי' תקמט הע' 8(. על החישוב להצילם ממאכלות אסורות – ראה 'פסקי תשובות' 

סי' קסט הע' 13. אלא דשם לא מיירי בצום, כי אם לענין אכילה בלא נט"י וכו'.
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פרק ג

ענייני נרות שבת ויו"ט
\ ה. אורח   \ הנרות  ד. אורך   \ ג. אור של חשמל   \ 'שהחיינו' בפעם הא'  ב.   \ נש"ק   א. מבצע 

ו. זוג המתארח במלון \ ז. בחורי ישיבה \ ח. כשאשתו אינה בבית \ ט. תפלת מנחה \ י. ברכת 
שהחיינו של יו"ט \ יא. הדלקת נר ליום כפור על תנאי \ יב. הדלקת נרות ערב יו"כ ב'בית חב"ד' \ 
יג. ליל יו"ט שני \ יד. 'נירונים' \ טו. מחזיק-נרות העשוי מנייר-כסף \ טז. הדלקת הנרות בסוכה \ 
יז. שבת ראשונה שאחרי לידה \ יח. איפה תדליק אורחת \ יט. זמן ההדלקה \ כ. לא לפני הפלג \ 
כא. קידוש ב'בית אבות' לפני הפלג \ כב. להדגיש להדליק בזמן \ כג. אם אשה תדליק נר במקום 
עבודתה \ כד. להעמיד הגפרור באלכסון \ כה. טלטול המגש עם הנרות אחרי שכבו \ ענייני נש"ק 

שנתבארו במקומות אחרים.1

זי"ע בקריאה קדושה לחזק א(  כ"ק אדמו"ר  יצא  מבצע נש"ק: בשלהי שנת תשל"ד 
מצות הדלקת נרות של שבת קודש. חלק מהמבצע היתה הבקשה שגם בנות לא-נשואות, 
נר יחידי2 לכבוד שבת )לפני  ואפילו קטנות הקרובות לגיל שלש שנים, ידליקו כל אחת 

שתדליק האם3(, גם בחוגים שעד אז לא נהגו בנותיהם להדליק4.

יש דעות בפוסקים שהמקיים מצוה בפעם הראשון יברך 'שהחיינו', ויש חולקים, ולכן ב( 
מומלץ שהבת תתחיל להדליק ביו"ט, שאז כבר מברכת 'שהחיינו' על החג5. "והמהדרות 

להתחיל בש"ק הקודמת – יקנו להן שמלה חדשה"6.

עיקר דיני מצוה זו – בשו"ע או"ח סימן רסג. ילקוט מדברי רבותינו נשיאנו במצוה זו – ב'קיצור דיני ומנהגי נרות   11
שבת קודש' )קה"ת נ. י. תשנ"ב(, בעריכת הרב ניסן דוד שי' דובאוו.

הנימוקים שהבת לא תדליק ב' נרות – ראה 'שלחן מנחם' כרך ב ע' נט.  12

ראה הטעם ב'שלחן מנחם' שם ע' ס.  13

ראה 'לקוטי שיחות' כרך יז ע' 146; 'שלחן מנחם' שם ע' מו ואילך; 'המבצעים כהלכתם' כרך א ע' 183 ואילך.  14

בשעתו ערך הרשד"ב לוין שליט"א שני קונטרסי 'נרות שבת קודש', ח"א )תשל"ה( סוקר הלכות מצוה זו, וגם 
מתעד מנהג ההדלקה ע"י הבנות בכמה וכמה בתי אדמו"רים ושל עוד גדולי התורה; ח"ב )תשל"ו( מיועד לבירור 
זמני ההדלקה. במקביל, קונטרס 'נרות שבת קודש' )ת. א. תשל"ו( נערך בידי הרב י. ש. גינזבורג שליט"א. סקירה 
על מ' שנות מבצע זה מופיעה ב'קובץ מבצע נרות שבת קודש' )תשורה, קולסקי, פריז, תשע"ד(. מאמר 'להאיר 
מבראשית', 'ליקוט בענין גיל התחלת הדלקת נרות שבת ויו"ט', מאת הר"ז אדלר שי', נספח ל'ומדייק במאמר' 

)טבת תשע"ט(.

ראה להלן סעיף י.  15

'שלחן מנחם' שם ע' נח, וש"נ. אך נכון העיר במאמר 'להאיר מבראשית' הנ"ל, שכוונת הדברים היא לזרז להתחיל   16
ההדלקה בערב יו"ט, אבל מי שהיא מוכנה להתחיל להדליק בשאר ימות השנה, אין סיבה לדחות התחלתה עד 

ערב יו"ט הבא.
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עיקר מקום ההדלקה הוא על שלחן האכילה או סמוך אליו7. מנהג כל ישראל לברך ג( 
על הדלקת להבה, לא על נר של חשמל8. ורק בשעת הדחק, כגון המאושפז בבית רפואה 

שלפי החוק אסור להדליק שם אש, יברך על הדלקת אור של חשמל הסמוך למטתו9.

שיעור אורך הדלקת נרות שבת הוא שידלקו עד עת הסעודה, או עד הלילה10.ד( 

אורח: גבר המתארח במלון ויש לו חדר מיוחד – שאין בעה"ב משתמש שם, אע"פ ה( 
יכול לסמוך על זה שאשתו מדלקת  ואינו  נר שבת.  שאינו אוכל שם, חייב להדליק שם 

משלו בביתו11. כאשר כמה גברים מתארחים בחדר אחד, די בזה שאחד ידליק שם12.

של ו(  האוכל  בחדר  האורחים  שאר  עם  שבת  סעודת  ואוכלים  במלון  המתארח  זוג 
אורה  יוסיף  שמדליקות  שהאור  במקום  האוכל,  בחדר  מדליקות  שהנשים  נהוג  המלון: 

ושמחה לסעודת השבת13.

ראה שו"ע אדה"ז ר"ס רסג; 'שלחן מנחם' כרך ב ע' מד הערה טו.  17

הערת הר' ל. י. שי' שפרינגר: להעיר משיחת כ"ח אייר תנש"א, לכינוס נשי ובנות חב"ד )מועתק מההקלטה(: 
"ווי ס'פירט זיך בא אידן אין דעם צימער וואו מ'עסט דעם סעודת שבת און סעודת יום טוב און אויפן זעלבן 
שלחן". גם בעוד פעמים נשמע מכ"ק שההדלקה היא על השלחן. שוב ראיתי ב'הערות וביאורים' גליון א'קנא 
זיך בא אידן", דמשמע שאינו  "ווי ס'פירט  )וא"כ צע"ק הלשון הנ"ל:  זאת הרא"ג שי' משו"ע אדה"ז.  הוכיח 
מעיקר הדין(, ע"כ. ושם הובאו עוד כמה ציטוטים משיחות ק' שהנרות של שבת תהיינה על שלחן שאוכלים שם 

סעודת שבת. וראה דברינו ב'עיוני הסדור' בליל שבת הע' 284.

מה גם בימינו שעל פי רוב כבר דולק בבית אור חשמל, הרי אין הצדקה לברך על נרות שבת כי אם משום תוספת   18
אורה במקום האכילה דוקא )כנ"ל בהערה הקודמת(. ואם יברכו על הדלקת נר מן הצד, שלא במקום האכילה, הרי 

הברכה היא לבטלה.

העיד לי הרש"ב שי' אבצן, ששימש את הג"ר זלמן שמעון דווארקין ע"ה בימי חליו האחרון כשהי' מאושפז בבית   19
רפואה. ואמר שלעת הדלקת נרות כיבה הגרז"ש את נורת הפלורסנט שליד מיטתו ושוב הדליק אותה לצורך 
השבת )כן עשה איזה פעמים בזה אחר זה(, וגם בירך על הדלקה זו. ואמר, שמכיון שכן הוא מורה לשואלים, כן 

יאה לו לנהוג בעצמו. דעות הפוסקים בזה נקבצו ב'פסקי תשובות' סי' רסג הערות 93-94.

שו"ע אדה"ז סי' רסג סי"ג. וראה 'קיצור דיני ומנהגי נש"ק' פ"ב הע' 13.  110

שו"ע או"ח סי' רסג ס"ו. שו"ע אדה"ז שם ס"ט.  111

ההבדל בין דין אורחים הללו לבין דין בחורי ישיבה דלהלן, אולי י"ל: בישיבה יש בעלות אחת, ועלי' מוטל לספק 
אור לצורכי התלמידים, הן במקום האכילה הן במקום השינה. ולכן ברכה אחת לכולם. אבל האורחים במלון אינם 
חייבים להדליק במקום האכילה, "כיון שיש להם שלום בית במקום שהם שם" )כלשון שוע"ר שם(. ורק בחדרם 
נרות בחדר  די בברכה שמברכת בעלת הבית המארחת על הדלקתה  הפרטי חל עליהם חיוב הדלקה. לכן לא 

האוכל של המלון. ועדיין צ"ע.

'משנה ברורה', שם סק"ל בשם כמה אחרונים.  112

אך  האוכל.  בחדר  וחלק  הפרטי  בחדרם  מנרותי'  חלק  שתדליק  הורה  ס"ד(  יד  סי'  )ח"א  משה'  'באר  בשו"ת   113
למאי דנקיטנא לעיל שגם בנר חשמל מתקיימת המצוה, הרי די בזה שידליקו נר חשמל בחדרם לצורך השבת, 
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והישיבה ז(  בפנימי',  מדליקים  הבחורים  שאין  הוא  בישיבות  המנהג  ישיבה:  בחורי 
מספקת נרות, ואחד מהתלמידים מדליק אותם, בברכה, בחדר האוכל, ומוציא בהדלקתו 

את כל התלמידים14.

מי שאשתו אינה בבית ויש בבית בנות שהן מי"ב שנה ולמעלה, יש מורים שאע"פ ח( 
כן עדיף שהבעל ידליק15. אך למעשה אני מורה שיכול למנות בתו להדליק בעבורו16.

תפלת מנחה: מי שהדליק נר שבת ולא הי' בדעתו לקבל שבת תיכף, יכול להתפלל ט( 
מנחה גם לאחר שקיבל שבת במחשבה, כל שלא קיבלה בדיבור17.

ובהדלקתה בחדר האוכל תכוין לכלול גם נר החשמל בברכתה. ]נמשכנו לסמוך על זה לפי שרבים מבעלי המלון 
אינם מרשים להדליק אש בחדרים[.

השינה  בחדרי  להדליק  ישיבה  בחורי  נהגו  שלא  מה  ליישב  האחרונים  ונלאו  כד.  ס"ק  שם  תשובות',  'פסקי   114
שלהם. וכבר תמה על זה ב'ערוך השלחן' )או"ח שם סוס"ה(. ובשו"ת 'דברי יציב' )ח"א סי' קיט( ר"ל שדין 'חדר 
מיוחד' היינו שאינו של בעה"ב שהם סמוכים אצלו. ויש שכתבו שסומכים על כך שיש אור מן הפרוזדור )'פסקי 
תשובות', שם הע' 220(. ולא ניחא לי בהא, שהרי גם האור שבפרוזדור אינו ל'השתמשות' בעה"ב, כי אם לצורך 

התלמידים המתאכסנים בפנימי'.

ולענ"ד י"ל, כי האידנא אין הבחורים מוותרים על אור קטן של חשמל בחדר שלהם, שיוכלו על ידו להסתדר 
בליל שבת. ובזה מקיימים הם עיקר תקנת חכמים להדליק נר "שלא ייכשל בעץ ובאבן". וכבר נקטנו שמעיקר 
ק החשמל שבחדרים גם הוא משל הישיבה. הרי  הדין מתקיימת מצות הדלקת נש"ק גם בנר של חשמל. אך ֶהְסּפֵ
שבעה"ב הוא המספק להם אור בחדרים הפרטיים וגם במקום אכילתם. ובברכה שמברך התלמיד על הנרות בחדר 
האוכל, מוציא את כל הספקת האור שבישיבה, כולל אור החשמל שבחדר האוכל, בבית המדרש, בפרוזדורים, 
וגם בחדרי השינה. וכדין האשה שמברכת על הדלקתה במקום האכילה, ומוציאה בזה מה שבעלה הדליק לצורך 

שבת בשאר חלקי הבית – כבשוע"ר שם.

שו"ת 'באר משה' ח"ח סי' סז )ושם מפורש דהיינו אפילו בבתים שהבנות מדליקות בלאו הכי(; 'שמירת שבת   115
כהלכתה' ח"ב פרק מג הע' מו – מסברא דנפשי'. בתרוייהו הקילו יותר כאשר הבת הנמצאת בבית היא אשה 
נשואה. אך בשו"ת 'באר משה' שם מסיק: "אבל בודאי אם היא רוצה מאוד והאב מסכים, יכול להניחה להדליק 

עם ברכה".

כי אם ידליק הוא, אפילו על תנאי, חייב הוא לקבל שבת תוך דקות אחדות, "פחות הרבה מרביע שעה" )שוע"ר   116
שם ס"ז ובקו"א סק"ב(. והרי שכיח הדבר שהבעל ירצה לנסוע ברכב לביהכ"נ לפני השבת.

להעיר מ'הגהות לסדור רבנו הזקן' ע' כח, שכאשר כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע היה במקום שלא היתה אשתו 
אתו, היה פוקד על בנו – כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – או למשרתו להדליק שתי נרות, בלא ברכה, ע"כ. ואולי 

היינו מחשש שכבר יצא י"ח בברכת אשתו על הדלקתה.

ראה בארוכה 'נתיבים בשדה השליחות' ח"ב ע' 212-217.  117

הגרמ"ש אשכנזי ז"ל חידש שבאמירת 'שבת קודש' מקבל עיצומו של יום, ואינו מועיל תנאי )'שערי תפילה 
ומנהג' ח"ג – נמצא בדפוס(. ויש לעיין לענין הנאלץ שלא לקבל שבת בעת ההדלקה, אם ייאלץ גם לוותר על 

נוסח הברכה כפי מנהג חב"ד.
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שהחיינו: מנהגנו שהנשים מדליקות נר של יו"ט בזמן שווה להדלקת נר שבת, וגם י( 
מברכות 'שהחיינו'18. אבל גבר המדליק נר של יו"ט אינו מברך 'שהחיינו' אז, כי אם בקידוש 

הלילה19.

שאלה: אשה באה בימים וביתה במרחק מה מבית הכנסת, ביקשה אם רשאית היא יא( 
וכך תוכל לנסוע  שאינה מקבלת אז קדושת היום,  יום כפור על תנאי  נרות של  להדליק 

ברכב לבית הכנסת?

מענה: מותר לעשות כן, אך לא תברך 'שהחיינו' בעת ההדלקה, כי עי"ז מקבלת עלי' 
קדושת היום20.

יש  בקהילות אחרות  דבר. אבל  חזי מאי עמא  ופוק  יו"ט,  נר של  זמן הדלקת  בהן  בלוחות, שכתוב  כמפורסם   118
שנוהגות להדליק בלילה, סמוך לסעודה – ראה 'פסקי תשובות' סי' תקיד סי"ט.

ואין לחשוש בזה למיעוט ה'תמימות' של ספירת  'שהחיינו' בעת ההדלקה,  יש לברך  גם בערב חג השבועות 
העומר – ראה מאמר הר"ג שטיינמעץ שליט"א ב'הערות וביאורים' גליון תשצט. וראה לעיל פ"ג הע' 17.

קידוש  של  'שהחיינו'  לברכת  'אמן'  בענייתה  שפקפקו  יש  נרות,  בהדלקת  'שהחיינו'  מברכת  שהאשה  מכיון 
הלילה, דהוי' הפסק בין שמיעתה ברכת היין ושתייתה ממנו. וראה 'סדור רבנו הזקן עם ציונים מקורות והערות' 

בקידוש של שלש רגלים הע' הע' 60, שכתבנו ליישב טענתם, על פי שוע"ר סי' תרמא ס"א.

ולפי הנאמר שם נ"ל שאשה שיודעת שתצטרך לקדש בעצמה, עדיף שלא תברך 'שהחיינו' בעת הדלקת הנרות, 
כי אם בעת שתקדש.

'לוח כולל חב"ד'. וכן כתב ב'פסקי תשובות' סי' תקיד ס"ק כא ובהע' 106. אך מה שציין שם ל'מטה אפרים'   119
סי' תקצט ס"א, כנראה כוונתו לס"ט. גם ציין לשו"ת 'יגל יעקב' )גוטליב, או"ח סי' לט(. עיקר דבריו הוא לענין 
ליל א' דסוכות, אם גבר יברך 'שהחיינו' בעת ההדלקה )בשבת הא' אחרי שילדה אשתו(, אם יפטור בזה ברכת 

'שהחיינו' שעל הסוכה עצמה.

בשו"ת הנ"ל העיר שהמברך 'זמן' בהדלקת הנרות, מבטל הוא מה שהנהיגו הפוסקים )שו"ע סי' תרמא( כרב 
כהנא )סוכה מו ב( דמברך לה אכסא.

לפי הנ"ל נתקשיתי בהמובא ב'לקוטי שיחות' )כרך כב ע' 283(, שכאשר ביקר כ"ק אדמו"ר זי"ע ב'סדר ליל פסח' 
של תלמידי הישיבה, התייחס למנהג ההסתכלות על הנרות בעת אמירת קידוש, ואשר מעלה מיוחדת לנרות של 
ליל יו"ט כי בירכו עליהן שתי ברכות. והוקשה לי, הרי בישיבות נהוג )כבפנים ס"ז( שאחד הבחורים מדליק, וא"כ 

לא בירך 'שהחיינו' בהדליקו הנרות?

אך שוב נתברר לי כי אז בליל ה'סדר' היתה מדלקת הטבחית, האלמנה מרת מוסיא נימויטין ע"ה, אשר כל שנה 
הי' הרבי מברך אותה בעת ביקורו ב'סדר' של הישיבה. אלא שהיא היתה מדלקת נרותי' במטבח, ואחרי הערת 
הרבי – שהבחורים צריכים לראות הנרות בעת הקידוש – הוציאו את נירותי' מן המטבח אל חדר האוכל )ראה 

'התקשרות' גליון שפ(.

כמבואר בגמ' עירובין מ' ב, והובא בשו"ע אדה"ז סי' תריט ס"ז. וכן כתבו 'ארחות חיים' )ספינקא( סי' רסג סק"ו   120
ו'נטעי גבריאל – יום כיפור' פכ"ה הע' יא. אכן יש המצדדים שגם אם מברכת 'שהחיינו' בעת ההדלקה יכולה 
היא להתנות שאינה מקבלת קדושת היום ע"י כך – ראה המובא בשו"ת 'ציץ אליעזר' ח"י סי' יט ס"ו )העירני 
'זמן' לא רק על  על כך הר"מ שי' צירקינד(. ברם שם פקפק בדבריהם. אכן על המוזכר שם שהאשה מברכת 
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והוא הדין להרוצה להביא המחזור לבית הכנסת אחרי שהדליקה נרות בביתה )במקום 
שאין עירוב(.

אורחות המגיעות ל'בית חב"ד' ליום הכיפורים יכולות להדליק נרות בברכה במקום יב( 
שיתוסף על ידי זה לכבוד היום21.

בליל יו"ט שני נוהגים להמתין בהדלקה ובסעודה עד הלילה. אבל במקומות שזה יג( 
מאוחר מאד יש להקל לקדש ולערוך הסעודה מבעוד יום. ואז גם הדלקת נרות תיעשה 

מבעוד יום 22.

של יד(  מיוחד  בכוס  אותו  שמציבים  ייקרא,  'נירונים'  בשם  אשר  נר-שעוה  סוג  נפוץ 
זכוכית, והשעוה נהי' לנוזל. כשהלהבה נכבית, נשאר דבוק בשולי הכוס פח בצורת דיסק 
ובאמצעו קוץ. לפני שימוש נוסף בכוס זה, חייבים להסיר פח זה. אבל פח זה הוא 'מוקצה 
מחמת גופו', ולפי שו"ע אדה"ז, אין היתר להזיזו ממקומו לצורך ההדלקה. וא"כ יש בעי' 

איך להשתמש ב'נירונים' הללו בליל יו"ט שני.

לזה יש כמה עצות:

y ;מריחת שמן בתחתית הכוס, וכך לא יידבק הפח

y  לרוקן ואז  הפח,  את  המדבקת  השעוה  יימס  ובכך  הכוס,  לתוך  חמים  מים  לערות 
המים והפח יחד מן הכוס. בשני דרכים אלה יש פקפוקים להלכה, ולכן עדיף:

y  ובליל שני, להניח דיסק או שנים בשולי ,)washers :להכין דיסקים מנוקבים )בלעז
הכוס, כך שהנר החדש עומד למעלה מהקוץ23.

יותר הוא דין ה-candle holders ]מחזיקי-נרות[ הנעשים מנייר-כסף, שאם בא טו(  קל 
להשתמש בהם בליל יו"ט שני, אפשר להוציא שירי השעוה ע"י שלוחץ על כלי זה מצדו 

עצם הזמן, כי אם גם על מצות הדלקת נרות החג, להעיר מהדומה בדיוק לשון שו"ע אדה"ז סי' תרמא סוס"א, 
שברכת 'זמן' בקידוש היא לא רק על עצם הזמן, אלא גם על מצות קידוש היום, שהיא ג"כ מצוה הבאה מזמן 

לזמן. ואכמ"ל.

ראה בארוכה להלן ב'בירורי הלכה' סימן יז. ולא שונה זאת ממה שהבנות שבבית הוריהן מברכות על הדלקתן נר   121
לכבוד יו"כ.

ראה 'נתיבים בשדה השליחות' כרך א ע' סו.  122

ראה דברינו בארוכה בקובץ 'פעלים לתורה' גליון לו )לונדון, תשע"ח(. מאמרי תגובה, שם גליון לז.  123
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החיצון24.

אבל טז(  האכילה.  מקום  הוא  שם  כי  בסוכה,  הנרות  להדליק  יש  הסוכות  חג  בערבי 
כשהסוכה קטנה מדי, יש להניח הנרות במקום שיאירו לתוך הסוכה )כגון בחלון הנפתח 
מהבית אל הסוכה( 25. המדליק בסוכה וחוזר ומביא הנרות לתוך הבית, לא יפה הוא עושה26. 
ואם חושש שלא ייגנבו הפמוטים של כסף, ידליקו בסוכה קצת נרות בפמוטים פשוטים27.

אם יז(  כי  הנרות,  מדליקה  היולדת  אין  לידה,  אחרי  ראשונה  שבשבת  העולם  מנהג 
הבעל28. ואין מנהגנו כן29. וכל שכן כאשר היולדת איננה בביתה, שעלי' להדליק נר שבת 

במקומה ]אם אפשר – וראה לעיל סעיף א[.

אורחת יח(  לפי מנהגנו שהבנות מדליקות בברכה אף במקום שהאם מדלקת, אזי גם 
מדלקת בברכה ליד השלחן30.

זמן ההדלקה: זמן הדלקת נרות המתפרסם בלוחות של חב"ד הוא 18 מינוטין לפני יט( 

בזה מטעם  )ע' קמז( העירו בצדק על מה שכתבתי להתיר  לז  גליון  'פעלים לתורה'  ראה דברינו שם. בקובץ   124
'כלאחר יד', שאין זה אלא 'טלטול מן הצד'. ולא ניחא לי' בהיתר זה, מכיון שהשעוה דבוקה במתכת, ע"ש. אכן 
נלענ"ד שאם מושכים את הנייר-כסף ומרחיבים אותו, מתבטלה בכך דביקות השעוה, וניתן להפילה בהכאה קלה 

באצבע באחורי כלי זה, דהוי טלטול מן הצד לצורך מקום המוקצה )ראה שוע"ר סי' שח סס"א, ועוד(.

מימרא דרבא, סוכה כט א; שו"ע ר"ס תרלט. וראה 'מטה אפרים' סי' תרכה סל"ג.  125

'משנה ברורה' סי' רסג ס"ק מח.  126

בענין זה לא יועיל להתיר לטלטל המגש של הנרות אחרי שכבו הנרות, זה שיניחו על המגש גם דבר היתר שהוא   127
יותר חשוב מן המוקצה )ראה להלן סעיף כה(, כי היתר זה נאמר לטלטל לצורך דבר היתר – כגון שצריך למקום 
הנרות, אבל לא לצורך דבר האסור – בנידון דידן: לשמור על הפמוטים שלא ייגנבו )שו"ע אדה"ז סי' שט סוס"ו; 

'שמירת שבת כהלכתה' פ"כ סס"א(.

ב'נטעי גבריאל – סוכות' פל"ה ס"ב הביא בשם הרה"ח הר"י לנדא, אב"ד בני ברק, להתיר שהאשה תדליק הנרות 
בסוכה ושוב יעבירם הבעל לתוך הבית, ע"כ. ולא אבין: לאיזו תועלת מדלקת היא בסוכה אם לא יישארו הנרות 

שמה לעת הסעודה?

מובא בשוע"ר סי' רסג ס"ה.  128

ראה 'שלחן מנחם' ח"ב ע' מה ואילך.  129

לפי המנהג שבשו"ע אדה"ז סי' רסג ר"ס י וסו"ס יד. ב'קיצור דיני ומנהגי נש"ק' פ"ג ס"י הביא שיש אומרים   130
שתדליק בחדר אחר. ואין המנהג כן. וראה להלן פי"א הע' 9.



15פרק ג – ענייני נרות שבת ויו"ט

שקיעת החמה31, היינו השקיעה האסטרו-נומית32. שיעור זה הוא 'ג' רביעי מיל'33, שלדעת 
אחד הראשונים, אז הוא התחלת בין השמשות34.

מותר להדליק נרות ולקבל שבת מפלג המנחה ואילך, היינו שעה ורביע זמנית לפני כ( 
שקיעת החמה35.

שאלה: אני 'שליח' בעיר בארץ אשכנז, ויש בעירי 'בית אבות' יהודי, אבל כל צוות כא( 
העובדים שם הם נכרים, והם מבקשים שאבוא בליל שבת לעשות 'קידוש' עבור התושבים. 

יש לי שני ספיקות:

בתנאי שאינני )א(  להם  לקדש  לי  מותר  מביתי, האם  רחוק  הוא  בהיות שבית האבות 
מקבל שבת, ואח"כ אוכל לחזור לביתי ברכב?

בימי הקיץ הארוכים, לא שייך לקדש להם אחרי פלג המנחה. האם רשאי אני לקדש )ב( 
להם לפני פלג המנחה?

מענה:

y  אם תקדש להם, עליך לקבל שבת אז. אע"פ כן רשאי לחזור ברכב של גוי, או ברכב
של יהודי שטרם קיבל את השבת;36

y קודם אף  לקדש  לסמוך  מי  על  יש  הרי  אשכנז,  מארץ  נשאלת  השאלה   בהיות 

ב'לקוטי שיחות' כרך טז ע' 577: "לכל הפחות 18 רגעים". ויש מדייקים להקדים 23 מינוט לפני השקיעה )ראה   131
'קיצור דיני ומנהגי נש"ק' פ"ב סי"ג(.

ב'אגרות קודש' )כרך כ ע' שי( מורה להרח"ה אזימאוו ע"ה, שהי' עורך לוח שנתי לעי"ת פאריז, שזמני הנץ   132
והשקיעה יקח מהחברה האסטרונומית של צרפת.

לפי חשבון המיל ב-24 מינוט, כמסקנת אדה"ז בשו"ע שלו סי' תנט ס"י. ואע"פ שלא נתקבלה דעת ה'יראים'   133
להלכה, אבל מכיון שעלינו להוסיף מהחול על הקודש, על כן נקטו בשיעור זה – ראה 'פסקי תשובות' סי' רסא 

סק"ו.

ומה שבכמה לוחות נקטו שיעור של 14 מינוט לפני השקיעה, היינו לפי שנקטו כעיקר הדעה שהילוך מיל היינו 
18 מינוט )ראה שו"ע אדה"ז שם, וש"נ(, וא"כ ג' רביעי מיל היינו 13 מינוט וחצי – ראה 'פסקי תשובות' שם.

לכאורה, אם נקח בחשבון ההבדל בין שקיעה הנראית לשקיעה האמיתית )כמבואר ב'סדר הכנסת שבת' שבסדור 
אדה"ז(, הרי 14 מינוט לפני שקיעה הנראית היינו 18 מינוט לפני השקיעה האמיתית. ומ"מ למעשה אנו נוהגים 

להקדים ה-18 מינוט לפני השקיעה הנראית.

דעת הר' אליעזר בספר 'יראים', הובא בשו"ע אדה"ז סי' רסא ס"ה.  134

ראה שוע"ר שם, ובסי' רסג ס"ו, ובהערות המו"ל שם.  135

שו"ת 'מנחת שלמה' ח"א סי' ג, על יסוד 'הגהות רעק"א' בשו"ע או"ח סי' רסג.  136
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פלג המנחה37.

בזמנה, כב(  צ"ל  שההדלקה  להדגיש  זי"ע  אדמו"ר  כ"ק  הרבה  נש"ק'  מ'מבצע  בחלק 
ושאם איחרו הזמן, אין להדליק אז, כי אי אפשר לכבד השבת במעשה שמחלל אותה.

שאלה: אשה שאינה שומרת שבת עדיין, ובעת ההדלקה היא עדיין נמצאת במקום כג( 
עבודתה. היש תועלת בזה אם תדליק נר במקום עבודתה, או שתבקש מבני ביתה שידליקו 

בביתה בעבורה?

שאוכלים  במקום  ועיקרה  בית,  שלום  משום  בבית,  היא  נש"ק  הדלקת  מצות  מענה: 
סעודת שבת38, ואין שום מצוה בהדלקתה במקום עבודתה. לאידך, אם תבקש מיהודי אחר 
להדליק בביתה בעבורה בזמן הנכון, מקיימת בזה מצותה, ומצוה גוררת מצוה, שתדליק 

היא בעצמה בזמן הנכון.

להדליק, כד(  בגמרה  תיכף  השבת  מקבלת  שהאשה  הקדמונים  כדברי  בסתמא  נוהגים 
ולכן נהגו שהפתילה שבה הדליקה הנרות, משליכתה על הקרקע בעודה דולקת, והפתילה 
ָבה תיכף. ואילו  כבה מאלי'39. יש מי שהעיר דנקטו פתילה דוקא, כי בזריקתה לארץ אינה ּכָ
קיסם וגפרור, נראה בעליל שבנפילתם על שטח ישר הם ממהרים להיכבות. ולדבריהם, על 

ֶבה תיכף. המדליק נרות ע"י גפרור ליזהר להעמיד הגפרור באלכסון, כך שאינו ּכָ

מצוי היום מצית )lighter( של גז, שבלחיצת כפתור בוער האש, ובשחרור הכפתור כה( 
נכבה האש. ניתן להדליק בכלי זה, ובגמר ההדלקה, לשחרר הכפתור ולהניח הכלי במקום 

קרוב, ואז לברך.

טלטול המגש עם הנרות אחרי שכבו: יש מורים היתר לטלטל הפמוטים של נרות כו( 

פלג  לפני  רב  זמן  ערבית  להתפלל  אשכנז  מנהג  ליישב  האריך  בתרא',  ב'מהדורא  ברכות,  ריש  יהושע'  ב'פני   137
המנחה, ואף לקבל שבת אז, כי מאז שהשמש מתחלת לרדת, 'חשיכה' איקרי, ומצא סמך ב'ראב"ן' סי' קכב. 

מנהג זה מוזכר בריש שו"ת 'תרומת הדשן', ושבשו"ת 'שבות יעקב' ח"ב סי' ו צווח על זה, ולא צייתו לי'.

שו"ע אדה"ז ריש סימן רסג.  138

ראה שו"ע ורמ"א או"ח סי' רסג ס"י, שו"ע אדה"ז שם ס"ז, 'קצות השלחן' סי' עד הע' יד. )והכוונה בשוע"ר   139
שם ס"ח היינו שאם היינו מברכים לפני ההדלקה, אז יתעורר הקושי בגלל קבלת שבת ע"י אמירת הברכה. אבל 
למעשה מנהגנו לקבל שבת בגמר ההדלקה, כדברי ה'הלכות גדולות'(. והיינו דלא כ'ערוך השלחן' )או"ח שם 

סי"ד(, שכתב שלפי מנהג אשכנז לברך אחר ההדלקה, יכולה לכבות את הפתילה.

ונפקא מינה עוד כאשר נכבה אחת הנרות אחר גמר ההדלקה, לפני שבירכה, אם מותר לה לחזור ולהדליקה. 
וב'קצות השלחן' שם הורה לאסור.
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שבת אחרי שכבו ע"י שמניחים דבר היתר על המגש, ובכך נחשב המגש בעיניהם כבסיס 
לדבר האסור ומותר, שמותר לטלטלו בשבת40.

ברם, מתנאי ההיתר בזה הוא שהחפץ של היתר הוא חשוב יותר מן החפץ של איסור. 
וזה קשה לקבוע41.

חמור הדבר בנר חנוכה, כשאינו זקוק למקום הנר ורק שהוא מתיירא שלא תתקלקל כז( 
המנורה, אין בזה היתר 'בסיס לדבר האסור ומותר', כי שם התועלת היא לההיתר, וכאן בא 

להציל את החפץ של איסור42.

וראוי איפוא להימנע מלטלטל המוקצה באופנים הנ"ל. אכן, על ידי נכרי מותר לטלטל 
כל הנ"ל43.

שוע"ר סי' שט ס"ד, וש"נ.  140

מצד אחד, הדרישה לחשיבות בחפץ של היתר היא רק כלפי השלהבת )שוע"ר ר"ס רעט(. אך כאשר דולק אור   141
החשמל, אין בשלהבת חשיבות יתירה )ראה הערת הגרש"ז אוירבאך זצ"ל ב'שמירת שבת כהלכתה' פ"כ הע' רג(.

לאידך, בעלי השו"ע )ראה שוע"ר שם( דנו על פמוטים כ'כלי שמלאכתו לאיסור', שהוא מותר בטלטול בשבת 
לצורך גופו ומקומו. אבל אם הפמוטים הם של כסף, הרי לא ישתמשו בהם לשום צורך אחר, ומסתבר איפוא 
להגדירם כ'מוקצה מחמת חסרון כיס'. וצריך איפוא שהחפץ של היתר יעלה בחשיבותו על הפמוטים היקרים 

)הר"א אלאשוילי שליט"א, 'התקשרות' גליון שפט(.

ואם מניח על המגש לחם של שבת, נראה שבזה נסתפק אדה"ז )בסי' רעז ס"ו(, שבתחלה הציב בסוגריים שבלחם 
)שלצורך שבת( נחשב השלחן כבסיס לדבר האסור ומותר, ומשמע שהלחם של שבת הוא ממילא חשוב יותר 
מדבר האסור המונח על הבסיס. אבל בהמשך כתב: "והוא שיהיו )הלחם( או שאר דברים חשובים יותר", דמשמע 

שהלחם אין לו חשיבות של ממילא.

יש סוברים שהמגש המיועד לנרות לא יועיל בו דין 'בסיס לאיסור והיתר', כמבואר בשוע"ר סי' שי סי"ב דן בדבר 
מטה המיוחדת למעות, ושם יליף מיני' לענין ארנק, שלא יועיל בהם הנחת גם חפץ של היתר )הר"א אלאשוילי 
שליט"א, 'התקשרות' שם(. והשיב לו הרי"ש גינזבורג )שם( שבשוע"ר שם מיירי בדבר שמקפידים עליו שלא 
להשתמש בו לצורך אחר. ושם הביא הרב שבתי פרידמן שליט"א שכן נקט להיתר ב'שמירת שבת כהלכתה' פ"כ 

סס"ג ובהע' רכז* שם, ובשו"ת 'ציץ אליעזר' חי"ב סי' ל.

הערת הר"א אלאשוילי )'התקשרות' גליון שפז(.  142

שוע"ר סי' רעט ס"ה, דסמכינן אמאן דאמר דבכהאי גוונא לא מקרי בסיס. ואף לפי הנ"ל שפמוטי הכסף יקרים   143
הרבה מהלחם, הרי לענין אמירה לנכרי יש לסמוך על מה שיש מחשבים הפמוטים רק כתכשיט לבית )ראה 
'שלחן שלמה' סי' רעז י:ג(, אע"פ שלענן הטלטול בעצמנו קשה לי לסמוך על סברא זו. וגם י"ל דהוי שבות 

דשבות למנוע הפסד )ראה ריש פרק הבא(.
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ענייני נרות שבת קודש שנתבארו במקומות אחרים:

y  נוסח ברכות ההדלקה – של שבת ושל ראש השנה – 'סדור רבנו הזקן עם ציונים
מקורות והערות' )רק במהדורה החדשה(, לפני קבלת שבת.

y .זמני כניסת השבת – 'סדור רבנו הזקן' הנ"ל, ב'סדר הכנסת שבת', ובמילואים

y  'בציור של ב' נרות שבת – להוסיף נר קטן ביניהם – 'נתיבים בשדה השליחות
כרך ב ע' 154.

y .תפלת מנחה אחר השקיעה בערב שבת – שם ע' 212 ואילך

y .קבלת שבת של קהל שאינם שומרים שבת ר"ל – שם ע' 218 ואילך
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פרק ד

כללי היתר לאמירה לנכרי בשבת

בעצמנו  שאנו  מעשים  בעבורנו  לעשות  מנכרי  לבקש  עלינו  אסרו  חז”ל 
אנחנו  אך  אחרות,  במצוות  גם  שייך  זה  איסור  כי  אם  לעשותם.  אסורים 

נתמקד פה על איסור אמירה לנכרי בשבת.

יש מהראשונים שנתנו הטעם לאיסור זה, משום זלזול שבת. וידוע שאדה”ז 
לנכרי  לחומרא  שליחות  דין  העניקו  שחז”ל  ‘שליחות’,  של  הטעם  הביא 
העושה מלאכה בעבורנו בשבת. ולענ”ד אין סתירה בין שני טעמים הנ”ל: 
של  הגדר  ואילו  הנכרי,  של  זו  פעילות  לאסור  הנימוק  היינו  שבת’  ‘זלזול 

האיסור הוא שהנכרי נחשב כשלוחו של הישראל.

הנכרי  על  לפקוד  לנו  הותר  שונים  במצבים  הרי  זה,  איסור  חומר  עם  יחד 
לעשות פעולה האסורה, או ליהנות ממה שעשה בעבורנו מבלי שציוינו עליו 

לעשותו. והנני להציג בזה כמה כללי-היתר, מלווים בדוגמאות מעשיות.

עשה  ה.   \ רישי'  פסיק  ד.   \ חולה  לצורך  ג.   \ ממונו  על  בהול  אדם  ב.   \ דשבות  שבות  א. 
\ מעצמו  כשעושה  ח.   \ הפוסקים  במחלוקת  ז.   \ עצמו  להנאת  עשה  ו.   \ לעצמו  להקל   הגוי 

ט. בין השמשות \ י. כשהגוי קלקל. 44 *

* ההלכות השייכות לנושא זה פזורות הן בכמה מקומות בהלכות שבת שבשו"ע. בנושא זה הרחיב אדמו"ר הזקן   144
ב'קונטרס אחרון' בכמה מקומות, וגם ב'מהדורא בתרא' )נדפס בסוף הלכות שבת שבשו"ע שלו(. גם שקד אדה"ז 
למצוא דרך היתר למחזיקי מחי' )בלע"ז: קרעטשמע(, שהנכרים יוכלו לקנות שם יי"ש גם בשבת )נעתק בהוצאה 

החדשה של שוע"ר, ע' תתקז ואילך(.

עיון מעמיק בקו"א ומהדו"ב הנ"ל הופיע ע"י כולל אברכים, מלבורן תשמ"א, בשם 'הערות וביאורים'. ילקוט 
'הלכות אמירה לנכרי משו"ע אדה"ז' הופיע בשנת תשס"ג, מאת הרשד"ב לוין שליט"א. בשנת תשע"ז הופיעו 

שני ספרים בביאור ה'מהדורא בתרא':

)א( 'מהדורה בתרא המבוארת', להרב א. למברג שליט"א;

)ב( 'יסודי השלחן וזיקוקי אורותיו', להרב ש. זאיאנץ שליט"א. פרק זה נתפרסם תחלה בקובץ 'הערות וביאורים' 
גליון א'קנד. ושם בקובצים א'קנד וא'קנה העירו על דברינו ש"ב מו"ה מ. מ. שי' מרוזוב והר"מ שי' צירקינד.
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כלל א: שבות דשבות הותרה לצורך מצוה, במקום הפסד או לצורך גדול1. כלל זה נאמר 
רק בדיעבד2.

דוגמאות:

y  .הנושא מרה"י לרה"ר אדם שהוא יכול ללכת בעצמו – עובר הוא על איסור דרבנן
לצורך מצוה, כגון להביאו להתפלל בבית הכנסת, מותר לנו לפקוד לנכרי להובילו 

בכסא-גלגלים. הכסא-גלגלים עצמו בטל הוא אל הרוכב בו3.

y  אם נכבית להבת הגז ביו"ט, מותר לבקש מנכרי להצית גפרור בכדי להדליק האש
לחמם האוכל של יו"ט, כי הצתת האש ביו"ט הוא איסור דרבנן. אבל אסור לסמוך 
או  ביו"ט,  בכדי להדליק ממנו האש  דלוק  נר  יכין  לדוגמא: שלא  זה לכתחלה,  על 

להדליק הנרות בליל יו"ט שני.

y  הנושא מרה"י לרה"ר תינוק ]וכן שאר אדם[ שאינו יכול ללכת כלל – עבר על איסור
מן התורה. אסור לבקש מן הנכרי להוליך תינוק כזה בעגלה מרה"י לרה"ר דאורייתא, 

אפילו אם הוא לצורך מצוה4.

y  להכין אפשר  שאי  במצב  מדרבנן.  הוא  אסור  שני,  ליו"ט  ראשון  מיו"ט  להכין 
ההכנות את  אז  לערוך  ראשון  ביו"ט  הנכרי  על  לפקוד  מותר  ראשון,  יו"ט   מערב 

]אבל לא מלאכות![ ליו"ט שני5.

כלל ב: אדם בהול על ממונו, ולכן התירו לבקש מנכרי לעשות מלאכה בעבורו, שלא יבוא 
האדם לעשות מלאכה בעצמו6.

דוגמאות:

y  ההולך ברה"ר ונזכר שהארנק שלו מונח בכיסו – רשאי לתתו לנכרי שיקחנו וישמרנו
עד אחר השבת.

שוע"ר סי' שז סי"ב.  11

קונטרס אחרון לשוע"ר סי' שג סק"א. וראה להלן הערה 23 בסופה.  12

'שמירת שבת כהלכתה' פל"ד סכ"ז.  13

אכן בשוע"ר סי' שלא ס"ח מסתייג מהבאת תינוק למולו גם דרך כרמלית )ר"מ צירקינד(.  14

ראה בארוכה להלן ב'בירורי הלכה' סימן טו.  15

שוע"ר סי' רסו ס"א.  16
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y  לכל במקומו  ישאירנו  ואם  החוק,  לפי  להשאירו  שאסור  במקום  רכב  וחנה  טעה 
השבת, יש לשער שייגרר ע"י הרשויות, וייאלץ לשלם הון רב לשחררו. רשאי לבקש 

מנכרי להעביר הרכב למקום מובטח.

כלל ג: מותר לבקש מנכרי לעשות מלאכה לצורך חולה – אף שאין בו סכנה, ואף מלאכה 
דאורייתא7. דין צרכי תינוק כצרכי חולה8.

דוגמאות:

y  חולה המאושפז בבית רפואה, רשאי לבקש מהמטפל הנכרי להכין לו כוס תה או
להחם הארוחה הכשירה שלו.

y  ביום שהקור גדול, מותר לומר לנכרי להדליק האש, לפי ש"הכל כחולים אצל הקור
הגדול"9.

מי שאינו בגדר 'חולה שאין בו סכנה', אבל מצטער צער גדול או שסובל מקצת חולי, )ג( 
רשאי לומר לנכרי לעשות עבורו איסור דרבנן10.

מלאכה  נעשית  רישי'  פסיק  ובדרך  היתר,  דבר  עבורו  לעשות  הנכרי  על  פוקד  ד:  כלל 
האסורה11.

דוגמאות:

y  שכח לכבות לפני השבת את האור שבתוך המקרר. מותר לומר לנכרי בשבת לפתוח
הדלת, אע"פ שבודאי יידלק האור על ידי זה.

y  הפותח הברז של מים החמים גורם הפעלת ה'בוילר'. מותר לבקש מנכרי להביא מים
חמים מן הברז12.

שוע"ר סי' שכח סי"ט. והיינו בנפל למשכב או שיש לו מיחוש ומצטער ממנו כל גופו )שם(.  17

הרבה כשמצטער  או  רנט(  סו"ס  )שוע"ר  לאכול  מה  לו  כשאין  היינו  צירקינד:  הר"מ  ס"ו.  רעו  סי'  שוע"ר   18 
)שם סי' רעו סט"ו(.

שוע"ר שם סט"ו.  19

הפוסקים,  מגדולי  עשרות  דברי  בבירור  בארוכה  ראה   – 'מצטער'  של  ההיתר  בבירור  ס"כ.  שכח  סי'  שוע"ר   110
במאמר הרב מרוזוב הנ"ל בריש דברינו.

שוע"ר סי' רנג ס"י.  111

הכוונה שלמרות העובדא שפתיחת הברז גורמת לשפיכת מים קרים לתוך הבוילר, והם נרתחים שם, אעפ"כ   112
 מותר להתעלם מכך מכיון שלא על כך פקד את הנכרי. ומשמע דבכהאי גוונא מיירי בשו"ת 'חלקת יעקב' ח"א

סי' עח:ה.
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כלל ה: ביקש מהנכרי לעשות מעשה היתר, והנכרי עושה איסור להקל על עצמו13.

דוגמאות:

y .14ציוה לנכרי לנקות חדר, והנכרי מדליק שם האור בכדי להקל מלאכתו

y  אחר חזרה  ממנו  ולקחתו  השבת,  לפני  נכרי  למכונאי  לתיקון  רכב  למסור  מותר 
השבת, בתנאי:

)א( שהמכונאי הוא קבלן, היינו שמשלם לו עבור המלאכה שיעשה, לא עבור זמנו; 

)ב( שיש למכונאי די זמן לגמור משימת הישראל לפני או אחר השבת.

היתר 'קבלנות' אינו מועיל כשהנכרי עושה המלאכה בבית הישראל15.

אבל אין נראה להוכיח מזה לענין מי שצריך מים חמים מרובים, כגון למלאות מקוה, שיותר לו לבקש מנכרי 
היא בשליחות  לומר שפעולת הרתיחה  אז מסתבר  כי  יורתחו מעצמן.  והמים  מים החמים,  הברז של  לפתוח 

הישראל, ואסור.

שוע"ר סי' רעו סי"ב.  113

עוד שם ס"ט מתיר לפקוד על הנכרי לעשות דבר שהישראל היה יכול לעשותו בדרך היתר, אך הגוי יעשנו בדרך 
איסור. "ואין להורות היתר זה אלא לבני תורה, אבל לעמי הארץ אין להתיר, שלא יתרגלו באמירה לנכרי וידמו 

דבר לדבר ויקלו יותר".

ולכאורה נכלל בהסתייגות זו מה שיש מתירים לפקוד על הנכרי לשטוף הכלים, והוא עושה כן על ידי מכונת 
הדחת-כלים; לנקות החדר, והוא עושה כן במכונת שואב-אבק )'שמירת שבת כהלכתה' פ"ל סכ"ג(. ויש מתירים 
רק כאשר המלאכה שיעשה היא מן הצד )כלל ה שבפנים(, אבל לא כשמלאכת הנכרי הוא בגוף מעשהו שלצורך 

הישראל )'מלכים אומניך' פ"ט הע' לד(.

שאפשר  מכיון  רטובה  במטלית  הרצפה  לשטוף  הנכרי  על  לפקוד  שהתיר  סכ"א  שלז  סי'  החיים'  'כף  וראה 
לנקות הרצפה בדרך היתר. ולכאורה גם זה בכלל ההסתייגות הנ"ל. ]אך ראה 'ארחות שבת' פכ"ג סנ"ו שהיתר 
זה נאמר מיירי אפשר לנקות רצפה זו על ידי מגב )rubber fin(, שאין בכך מלאכה, והנכרי מעדיף לנקותה 

.])mop( על ידי סחבה

ויש אופן שלישי, להתיר שיביא נכרי מים מהנהר דרך רשות הרבים, הואיל שיכול היה הישראל ללכת אל הנהר 
לשתות )ראה רמ"א או"ח סי' שכה ס"י בשם ר"ת(. ולא קי"ל כן, כי אם כאשר הפעולה אפשרית היא בדרך היתר, 

לא כאשר רק התועלת ניתנה להשיג בדרך היתר )ראה שוע"ר סי' רעו קו"א ג(.

היינו רק במלאכה שאין גוף הישראל נהנה ממנה. משא"כ בעבד המלווה את רבו בחשיכה, שאסור להרשות לו   114
להדליק את הנר, אע"פ שגם הוא יהנו ממנו, כי עיקר הילוכו הוא לצורך הישראל )שוע"ר שם סי"א(. וראה מאמר 

הרב מרוזוב הנ"ל בריש דברינו.

שוע"ר סי' רמד סעיפים א' וב'.  115
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כלל ו: נכרי העושה מלאכה להנאת עצמו, מותר ליהנות ממנה16. היתר זה נאמר רק כאשר 
אין חשש שירבה הנכרי בשבילו. לכן, נכרי המכירו שחימם מים לעצמו, לא ישתה ישראל 

אחריו17.

דוגמא:

נכרי לבוא לתוך החדר – באמתלא שרוצה לתת לו משהו  החדר חשוך. מותר להזמין 
]אחרי שכבר  והוא מדליק האור להנאת עצמו18.  רואה שהחדר חשוך,  הנכרי  לשתות. 

הדליק האור, מותר לומר לו שלא יכבה האור כשהוא יוצא לדרכו[.

כלל ז: דבר שנחלקו בו הפוסקים בדין תורה, יש להתיר עשייתו על ידי נכרי19.

דוגמא:

לדעת רבים מפוסקי דורנו, אסור לישראל לפתוח קופסת-שימורים בשבת20. אבל גם 
לדעתם, מותר לומר לנכרי שיפתחנה.

כלל ח: נכרי שעושה המלאכה מעצמו לצורך הישראל. לפי שוע"ר, הוא מותר רק כשהגוי 
חושב שעושה לעצמו, להשלים המוטל עליו מכבר21. אבל לפי ה'מהדורא בתרא'22 מותר 
גם כשיודע שהוא עושה עכשיו עבור ישראל זה, מכיון שהוא מצפה לקבל טובת הנאה. 
היתר זה הוא רק כאשר אין גוף הישראל נהנה מיד ממעשה הנכרי23. גם, אין להתיר זאת 

בנכרי שהוא שכיר יום24.

שוע"ר סי' רעו ס"ו.  116

שוע"ר סי' שכה סי"ח.  117

כעין זה כתב בס' 'מלכים אומניך' פ"ט ס"א. הרב מרוזוב במאמרו הנ"ל מעיר שבשני מקורות הנ"ל משוע"ר   118
)שמקורם בסוגיא דשבת קכב א( מיירי בנכרי העושה מעצמו, לא כשהישראל גורם הדבר בעקיפין. אך העירני 

הרד"ב שי' קארף, שככל המעשה הזה מסופר ב'רשימת היומן' )ע' קפא( על כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק'.

הרבה לכך(. ויש לעיין טעם השינוי  שם סי' שיד סי"ז )לצורך השבת(; סי' תקו ס"ג; סי' שיז ס"ב )אם צריך   119
ביניהם, אחרי שכולם ספיקא דרבנן. ואולי תלוי הדבר אם שני הדיעות שקולות או שהמקיל הוא דעת יחיד. וע"ע 

סי' רנג סכ"ה )מתיר ליהנות ממנו בדיעבד(. ואכמ"ל. וראה 'כללי הפוסקים וההוראה' כלל צח.

ראה 'נתיבים בשדה השליחות' כרך ב ריש פרק ח )ע' 96 ואילך(.  120

שוע"ר סי' שז ס"ז.  121

בהוצאה החדשה של שוע"ר: ח"ב ע' תתע ואילך.  122

ראה הנסמן ב'מהדורא בתרא המבוארת' ע' 129. 'הלכות אמירה לנכרי בשו"ע אדה"ז' פל"ב סט"ז ואילך.  123

בהוצאה החדשה של שוע"ר: שם ע' תתסא.  124




