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 מדיני 
קידוש בשבת

מאת הרב מנחם מענדל הראל
רב בית הכנסת חב"ד, דרום צפת  <

הרב מיכאל אבישיד <
בת בגיל 'בת מצווה' ששכחה להדליק נר 
שבת, האם עליה להדליק נר נוסף באופן 

קבוע?
לא צריכה להדליק נר נוסף, כי מן הדין אין 

לה חיוב להדליק נר שבת )אף שהמנהג הוא 
שמדליקה נר שבת(.

שו"ע אדה"ז סי' רס"ג סט"ו
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

הרב משה קורנווייץ <
האם משחק לתינוק עם פעמונים, הינו 

מוקצה בשבת להזזה על ידי מבוגר?
אם מדובר בפעמונים מכניים )ללא חשמל( 
שאינם עושים מנגינה ממשית אלא צלילים 

סתמיים מותר להזיז לצורך התינוק ואפי' 
יש היתר לקשקש בהם אם אין דרך אחרת 

להרגיע את התינוק. 
שו"ע אדה"ז סי' ש"ח ס"ב, שם סי' של"ח ס"א, שש"כ פט"ז ס"ג
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

הרב מ"מ הראל <
ילד שיש לו אוסף אבנים מכל מיני סוגים, 

יכול לשחק בהם בתוך ביתו בשבת?
אם הקצה אותם לפני שבת למשחק ומשחק 

בהם, מותר לו לשחק בהם גם בשבת.
שו"ע או"ח סי' ש"ח סכ"ב, שו"ע אדה"ז שם סל"ב-ו, שש"כ )מהדו"ב( פט"ז ס"י 

האם מותר לתת לילד לאכול לפני קידוש?
כל אב מצווה לחנך את בניו בקיום המצוות, 

על מנת שיתרגלו בקיום כל המצוות 
המעשיות בטרם הגיעם לעול המצוות. גיל 
החינוך במצוות הוא ממתי שהילד מתחיל 
להבין את חשיבות המצווה, ומאז מתחיל 
חיוב החינוך על ההורים. לפני גיל זה אין 

על הילד כל חיוב.

אך יש לציין את דברי חז"ל שאסור 'לספות 
לו איסור בידיים'. כגון, מאכל שהוא אסור 
באכילה, גם אם הילד עדין איננו מבין כלל 
בכשרות האכילה, בכל זאת אסור לתת לו 

מאכל שאינו כשר. 

אבל בנוגע לאכילה קודם הקידוש, בפרט 
בשבתות הקיץ שזמן הקידוש בליל שבת הוא 
בשעה מאוחרת, ומצוי הרבה שקשה לילדים 

להמתין עד שיעשו קידוש בבית, באם 
הילד רעב או צמא אין לענות את הילד, כי 

כשהמאכל עצמו מותר באכילה וכל האיסור 
הוא מחמת הזמן, מותר להאכילו ואסור 

לענותו1.

 האם יש ענין להסתכל על הנרות 
בעת הקידוש?

כשמתחיל את אמירת הקידוש טוב ליתן את 
עיניו בנרות. והטעם לכך הוא, שב' פעמים 
המילה 'נר' זה בגימטריא ת"ק, וזהו רפואה 

לפסיעה גסה שנוטלת אחד מת"ק ממאור 
עיניו של אדם.

אך בשעת ברכת הקידוש צריך להסתכל 
בכוס של הקידוש.

1. ע"פ שו"ע אדה"ז סי' שמ"ג ס"ג, ז, ]בדברים שאסורים מד"ס "כל 
שהוא צרכו של תינוק ותקנתו לא חששו בו שמא יסרך בכך ויעשה כן 

לכשיגדל"[; סי' רס"ט ס"ג. ראה פסקי תשובות סי' רסט ס"ב.

יש ענין נוסף שהרבי עורר אודותיו בקשר 
למאור עיניו של אדם בשייכות לקידוש – 
הזהירות בקידוש על יין דווקא. וכך כותב 

הרבי "למותר לעוררו על מאמר רז"ל אשר 
כל הזהיר ביין של קידוש וביין של הבדלה 

הרי זה מוסיף במאור עיניו"2.

 האם חובה על השומעים לטעום 
מכוס הקידוש?

המקדש צריך לשתות מכוס הקידוש 
לכתחילה רוב רביעית - מיד לאחר אמירת 
הקידוש. חובת השתייה מוטלת על המקדש 

ובכך יוצאים הוא והשומעים ידי חובת 
קידוש. מי שקידש ואינו יכול לשתות את 
היין, יכול לתת לאחד המסובים לשתות 

כשיעור, ואפילו לקטן שהגיע לחינוך.

בנוסף לכך, מצווה מן המובחר שכל אחד 
מהשומעים ישתה מעט מיין הקידוש, וזהו 
משום כבוד הכוס להראות את החביבות 
שישנה לכוס של ברכה. וראוי לכתחילה 
לשתות מכוס המקדש עצמו, אמנם באם 

ישנם מסובים רבים ימזוג לכוסות של 
השומעים אך יוסיף יין לכוס המקדש לפני 

שמוזג3.
2. ע"פ הדרכי משה סי' רעא סק"ח ]דיש להביט בנרות בעת אמירת 

ויכולו[; שו"ע אדה"ז שם סעיף יט; לקו"ש חכ"ב עמ' 283; מנהג כ"ק 
אד"ש שבעת אמירת הקידוש מביט הרבה בנרות ובפרט באמירת יום 

השישי ובשעת אמירת ברכת הגפן מביט בכוס הקידוש, ובתחילת ברכת 
הקידוש מביט שוב בנרות. אג"ק חי"א עמ' שעה.

3. עפ"י שו"ע אדה"ז סי' רעא סכ"ד, כ"ה, כ"ט. קצות השולחן סי' מו 
סקל"א.
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 הגליון מוקדש: לרפואת זהבה בת רינה ודור בן ענבר

ראשון |  לימוד התורה לאשה – חיובי?
מפסוק  בניכם",  את  אתם  "ולמדתם  נאמר: 
זה למדו חכמים שהאב מֻצֶוה ללמד את בנו, 
מֻצָוה  אינה  שהאשה  למדו  וכן  בתו;  את  ולא 
ללמוד בעצמה. ונחלקו חכמים אודות למוד-
התורה לאשה. יש אומרים שכיוון שאם למדה 
לכן  כך,  על  זכויות  לה  נקבעים  תורה  האשה 
לעומתם  תורה,  בתו  את  ללמד  האדם  צריך 
והסתייגו  אסור.  שהדבר  ואמרו  שחלקו  היו 
מפני  לבנות  התורה  פלפולי  מלמוד  חכמים 
אלא  שליליות,  תוצאות  לגרור  עלול  שהדבר 
ללמוד  לבנות  מתיר  הרבי  בדורנו  שלמעשה 

תורה שבעל-פה וכפי שיתבאר לקמן1.

שני | לימוד ההלכות הצריכות לנשים 
על-אף שאישה פטורה מעצם מצוות תלמוד-
בכל  חייבות  שנשים  כיוון  עם-זאת  תורה, 
מצוות  בכל  וכן  בזמן,  תלויות  שאינן  המצוות 
מוטל  הגברים  שעל  כשם  לכן  לא-תעשה, 
החיוב ללמוד את הלכות התורה בכדי לדעת 
את פרטי המצוות ואופן קיומן, כך גם הנשים 
הן  בהן  המצוות  הלכות  את  ללמוד  חייבות 
במטבח  להנהגה  הקשורות  הלכות  מחויבות: 
ודומיהן.  שבת  הלכות  היהודי,  בבית  היהודי, 
בשבת  הרב  שדרשת  הנוהג  היה  אף  בעבר 
הייתה משולבת בקטעי הלכות שנאמרו בצורה 

ברורה והיו מותאמים אף עבור הנשים2. 

שלישי |  לימוד חסידות לנשים 
מצוות  היא  חייבות,  שנשים  המצוות  בין 

מצוות  שהנן  כיוון  ויראתו,  אהבתו  ה',  ייחוד 
וכשם  מסויים;  בזמן  תלויות  ואינן  תמידיות 
שעל הנשים לדעת היטב את הלכות המצוות 
בהן הן חייבות כך עליהן לדעת את "הלכות" 
עורר  הזדמנויות  בכמה  ויראתו.  ה'  אהבת 
הרבי על כך שבדורות האחרונים, קיום מצוות 
ע"י  ה' בשלמות היא  ויראת  ה' אהבתו  ייחוד 
היטב  מתבארים  בה  החסידות  תורת  למוד 
עקרונותיהם של מצוות אלו. ולכן חיוני שגם 
נשים ובנות ילמדו את תורת החסידות, בכדי 

שיקיימו מצוות אלו בשלמות3.  

רביעי |  נשים בברכת התורה
כיוון שמוטל על האשה ללמוד תורה בעניינים 
בהלכות  שהתבאר  כפי  אליה  הנוגעים 
התורה;  ברכות  את  היא  מברכת  הקודמות, 
של  התורה  לברכת  הובאו  נוספים  טעמים 
הנשים לבד מחיובה ללמוד הלכות הצריכות 
ובאמירת  בתפילה  חייבת  שהאישה  משום 
אף  מברכות  ולכן  התמיד,  קרבן  פרשת 
הנשים את ברכות-התורה. וכן בברכת המזון 
תורתך  על   .  . לך  "נודה  הנשים  אף  אומרות 

שלמדתנו"4.   

חמישי |  שכר האשה עבור העזרה
מלמוד- עקרונית  פטורה  שהאשה  אף-על-פי 

התורה, אמרו חז"ל שאשה העוזרת לבנה או 
לבעלה בגופה ומאודה, בכדי שיהיה לו פנאי 
היא שכר  חולקת אף  ויכולת לעסוק בתורה, 
בניה  את  שמזרזת  בשכר  למודם  על  גדול 

ללכת לבית הכנסת, ושולחת את בעלה לבית 
בלידת  אף  לברך  מנהגנו  זה  מטעם  המדרש. 
הלידה-  שלאחר  ה"מי-שברך"  -בנוסח  בת 
טובים",  ולמעשים  לחופה  לתורה  ש"יגדלוה 
ובמכתבי הברכה להורים עבור לידת בנותיהם 
הקדושות  ברכותיו  לצד  הרבי  זאת  ציטט  אף 

להולדת הבת5. 

שישי | לימוד תורה שבע"פ לנשים
בעיוני  הנשים  מלימוד  ההסתייגות  על-אף 
ופלפולי התורה שבעל-פה. עורר הרבי בדורנו 
על חשיבות לימוד-התורה במסגרות מתאימות 
ואפילו  אלו  לימודים  הכוללים  בנות,  של 
על  הרבי  הצביע  הדבר  בטעם  גמרא.  לימודי 
לומדות  שכיום  משום  ראשית  נקודות;  כמה 
הכללית,  לתרבות  ונחשפות  חול  לימודי  הן 
על  והשקפתה  היופי שבתורה  את  ללמדן  יש 
טעם  היום-יום;  בחיי  פוגשות  אותן  הבעיות 
נוסף לכך הוא שעל ידי למודן יכולות ליטול 
הבעל  של  ללימודם  בעזרה  רק  לא  חלק 
כשהילדים  עצמו,  בלימוד  אף  אלא  והבנים 
הן  שנמצאות  וכיוון  מתלמודי-התורה,  שבים 
בניה,  של  בלימודים  להתעניין  יכולות  בבית 
מוסיפה  בניה  אל  שמקרינה  והרגש  ובחום 

חיות יתירה והתלהבות בלימודם6.

סי"ד.  פ"א  ת"ת  הל'  יו"ד  אדה"ז  שו"ע  יט;  י"א,  דברים   )1 מקורות: 
ע'  חי"ד  לקו"ש  וראה  סי"ד;  פ"א  ת"ת  הל'  יו"ד  אדה"ז  שו"ע   )2
ע'  חב"ד   - המנהגים  ספר   ;121 ע'  החכמה"  "בצל   )3 ואילך.   149
ס"ז.  קפז  סי'  או"ח  אדה"ז  שו"ע  מז;  סו"ס  או"ח  אדה"ז  שו"ע   )4  .84 
5( ברכות יז, א; סוטה כא, א; שו"ע אדה"ז יו"ד הל' ת"ת פ"א סי"ד; היום 
יום כה מנ"א; לקו"ש חי"ד ע' 463 בשוה"ג. 6( אג"ק כ"ק אד"ש ח"ז ע' 247 
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לימוד תורה לנשים <

לימוד חסידות – גם נשים ונערות

נה בשנים האחרונות אי אפשר בלאו הכי שגם הנערות ה
דתורת  פרקים  מהראשי  ידיעה  עכ"פ  להם  תהי' 
יותר בהענינים  החסידות המביאה להרגשה פנימית 
ישראל  ואהבת  ויראתו  השם  אהבת  למקום  אדם  דבין 
ואהבת התורה כו'. ואם נחוצים ידיעות אלו לאנשים ונשים 
לאלו  נחיצותן  גדולה  וכמה  כמה  אחת  על  הרי  פרטים, 
המתעסקים בחינוך שיש להם השפעה מיוחדה על הדור 
הצעיר, ובמילא הרי אפילו שגיאה קלה ונטי' קלושה מדרך 
לכל  רב  היזק  להביא  עלולה  והמחנך,  המורה  של  הישר 

המחונכים שלו, והאריכות בזה אך למותר.

)אג"ק ח"ז עמ' רמז(
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