
 מאיזה גיל יש להקפיד 
על צניעות לילדות?

את  חכמים  למדו  זה  מפסוק  תלכו",  לא  "ובחוקותיהם  נאמר 
שבין  הבולטים  ההבדלים  בין  הגויים;  במנהגי  לנהוג  האיסור 
ישראל לעמים שציינו חז"ל הינם דיני הצניעות. הם למדו זאת 
בין היתר מן האמור בפרשת הסוטה, שם משמע שנשות ישראל 
מאז כיסו את ראשן ואת גופן. חכמים אף כינו את דינים אלו "דת 
משה" ו"דת יהודית" ובכך בטאו את ייחודיותו של עם ישראל על 

העמים בהקפדה עליהם.

אודות גיל חינוכן של ילדות להליכה בצניעות נחלקו הפוסקים, 
יש  ולעומתם  חינוך  מגיל  החל  עמן  להקפיד  שיש  שכתבו  יש 
יש  ההלכה  פי  שעל  הרבי  כותב  למעשה,  קודם.  שעוד  שכתבו 
להקפיד על כך החל מגיל 3, אלא שיש לעשות זאת בדרכי נועם.

ויקרא יח, ג; במדבר ה, יח; כתובות עב, א-ב; טוש"ע ונ"כ יו"ד סקעח; אה"ע סכ"א; 
לקו"ש חלק י"ח עמ' 448; שיחות קודש ה'תשמ"א ח"ב עמ' 419 

יהודי איטר יד הניח תפילין על שמאל של כל אדם, האם עליו להניח 
תפילין שוב? < הרב מנחם כהן

שלו.  שמאל  שהיא  אדם,  כל  של  בימין  להניח  צריך  יד  איטר  לכתחילה 
בדיעבד, כשכבר הניח, יש מחלוקת הפוסקים אם יצא ידי חובתו או לא, 
ולכן חייב להניח שוב על יד ימין של כל אדם )שמאל שלו(, אך לא יברך 
בעצמו אלא ישמע את הברכה ממישהו אחר, או שיעשה הפסק של היסח 

הדעת בין הנחה להנחה, ואז יכול לברך שוב. 
שו"ע אדה"ז סי' כז ס"ט. בדיעבד, ראה באה"ט ומ"ב שם סקכ"ד, שכתב שאף בדיעבד לא יצא. 
לאידך, בשו"ת דברי יציב ח"א סי' ט"ו ושו"ת ברכות שמים ח"א סי' א מכריעים שבדיעבד יצא 

ידי חובתו, ומספק יעשה כנ"ל, כמבואר בפסקי תשובות ח"א עמ' רמז.

גם  ויצאו  הקאתי,  שעות  משש  יותר  שעברו  ולאחר  בשר  אכלתי 
חתיכות בשר. האם עלי להמתין שוב שש שעות? 

< הרב מנחם מענדל הראל
אין צורך להמתין שוב שש שעות, יש רק לרחוץ את הפה. ע"פ רמ"א סי' פ"ט 

ס"א ובש"ך שם ס"ק ג'.
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גאולה ומשיח

- גיל החינוך לצניעות -
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לזכות הת' מאיר שלום שיחי' בן רייזל לשנת הצלחה בגו"ר

עוד  עם  צעקה,  עוד  יצעק  שיהודי  הוא  מחכים  שעליו  היחידי  הדבר 
בקשה ותביעה ועוד תזכורת: עד מתי?! ועל ידי זה הוא פועל שמשיח 
כאן  ישראל  בני  כל  את  ולוקח  זה  הכנסת  לבית  עכשיו  נכנס  צדקנו 

בתוך כלל ישראל לארצנו הקדושה. 
ש"פ דברים תנש"א

גאולה ומשיח

- הזכרת שם שמיים בלועזית -
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ניתן להקדיש את העלון לזכות/לע"נ יקיריכם - להקדשות 052.218.7701

והאמת,  והחכמה  הדעה  תרבה  הימים  ש"באותן  כיון  לבוא,  לעתיד 
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה'", ועד ש"לא יהי' עסק כל העולם 
מדרכי  לוי  דשבט  בהבדלה  צורך  יהי'  לא  בלבד".  ה'  את  לדעת  אלא 
חלק  לוי  שבט  גם  יקבל  ולכן  השלימות,  בתכלית  אז  שיהי'  העולם 

ונחלה בארץ. ש"פ שלח ה'תנש"א, סי"א

האם מותר להזכיר את שם ה' 
בשפות לועזיות?

נאמר "את ה' אלקיך תירא". במצווה לירא את השם הנמנית 
במניין מצוות ה"עשה" מן התורה, נכלל אף האיסור שלא להזכיר 
לחינם את שמותיו של ה', ואם הזכיר אדם בטעות את שם השם, 
שם  "ברוך  ויאמר:  שימשיך  כגון  השם,  את  וישבח  ימשיך  מיד 

כבוד מלכותו לעולם ועד".

ודנו הפוסקים אודות אמירת שמות ה' בשפות לועזיות, והכל 
מודים שאם אמר ברכה בלשון לועזית יש תוקף לברכתו, וממילא 
פוסקים  וכתבו  לועזית.  בלשון  גם  לבטלה  מברכה  להיזהר  יש 
אפילו  לבטלה  שם-שמיים  מהזכרת  להימנע  יש  שבכלל  רבים 

בלשון לועזית.

דברים ו, יג; נדרים ז, ב; רמב"ם הל' ת"ת פ"ו הי"ד; שבועות פי"ב הי"א והל' סנהדרין 
פכ"ו ה"ג; טוש"ע ונ"כ יו"ד סשל"ד סל"ז וסמ"ג; ש"ך יו"ד סקע"ט; שו"ת הרדב"ז 
ח"ג סתי"ט; שו"ע אדמוה"ז או"ח ספ"ה ס"ב-ג וסקנ"ו ס"ב וסי' קסז סי"ג; שו"ת 
רעק"א סכ"ה; שד"ח ח"ז מערכת מ כלל יב אות ג; שו"ת מנחת שלמה ח"ב ס"ג.

האם מותר בשבת לשים על השיער נוזל לשיער הנותן מראה טוב 
יותר לשיער? < הרב מיכאל אבישיד

ולא  נוזלי  הוא  החומר  אם  גם  בשבת,  בזה  מלהשתמש  להימנע  צריך 
צוננים מחשש לסחיטת  במים  הגוף  כל  משחתי. אף שנזהרים מרחיצת 
)כנפסק בשו"ע אדה"ז סי' שכו ס"ו(, בכל זאת לא אסרו להרטיב  )דרבנן(  שיער 
את הפנים כולל את שערות הראש, )כדמשמע שם ס"ח(. ולכן מטעם זה אין 
בזה איסור. הבעיה נובעת מהברק שזה נותן לשיער, שבזה נחלקו גדולי 
הפוסקים בדינו, האם לאסרו משום צובע, אף שאין זה צבע ממש, אלא 
רק את מבליט ומבריק אותו. ואף אם אינו מתקיים שעות רבות, ובפרט 

לשיטת אדה"ז )בשו"ע סוף סי' ש"כ(, ולכן יש להימנע מכך להרבה פוסקים.

האם מותר לשחק במשחק מגנטים בשבת או חג? < הרב דניאל גראבסקי
לשחק במגנטים אחד עם השני, מותר. יש נזהרים לא להדביק מגנט על 
כלי גדול כגון מקרר מחשש איסור בונה. ארחות שבת ח"א עמוד רסט, שולחן שלמה 

סימן שיד בתחילתו )לעניין שחמט מגנטי(.
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