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הרב שאול סילם 
ראש ישיבת 'דעת מנחם', ורבה של ק"ק חב"ד 

ליובאווויטש גילה, עיה"ק ירושלים תובב"א <

הרב משה קורנוויץ<
ספירת  בימי  ניגונים  לשמוע  מותר  האם 

העומר?
שיר.  מכלי  מוזיקה  אלו  בימים  שומעים  אין 
מוזיקה  משמיעת  אף  להימנע  יש  כמו־כן, 

מוקלטת.

לריקוד  מוזיקה שאיננה מעוררת  אך שמיעת 
אינה  והתעוררות,  דביקות  כניגוני  ושמחה, 
אסורה בימים אלו. כמו"כ, במצבים מסויימים 
מתירים שמיעת מוזיקה, כגון להפגת בדידות, 
וכדומה.  בנסיעות  שינה  מניעת  עצבות, 
זו מסוג  אלא שיש להתאמץ שתהיה מוזיקה 

המנגינות המותרות.

בשו"ע לא מובא במפורש איסור על שמיעת 
מבאר  קיא[  סי'  ]ח"א  יצחק  המנחת  מוזיקה. 
ע"פ דברי הפוסקים כי בכלל האיסור לעשות 
גם  נכלל  הספירה,  בימי  ומחולות  ריקודים 
ריקודים  בלא  אף  שיר  בכלי  לנגן  האיסור 
לולי  שאף  שם  מבאר  ]המנח"י  ומחולות 
עלינו  אסור  הדבר  זה  לדין  יסוד  שמצאנו 
מחמת שכך שנתקבל במנהגי ישראל עיי"ש[. 
מכאן למדו הפוסקים האחרונים כי יש להמנע 
אף משמיעת מוזיקה מוקלטת ]אג"מ ח"א סי' 
ח"ג  מועדי  הם  אלה  בספר  ראה  ועוד[.  קסו 
סי' סג־סה, שהביא באריכות את דעת פוסקי 

זמננו בזה.

קדושת התפילין 
בבית ובדרכים

מתי נחשבים התפילין כעטופים 
בשני כיסויים?

תורה  ספר  בו  שיש  "בית2  חכמים1:  אמרו 

שיוציאם  עד   .  . בו  לשמש  אסור  תפילין  או 

או שיניחם כלי בתוך כלי". וכתבו הפוסקים, 

שצריך שלפחות אחד הכלים לא יהיה מיוחד 

יהיו  אם  אך  החיצוני3,  או  הפנימי  לתפילין, 

אפילו  לתפילין,  המיוחדים  כלים  הכלים:  כל 

מאה כלים יחשבו לכלי אחד4.

שתי  עוד  למעשה  מביא  אדה"ז5  ובשו"ע 

התפילין  לפני  שיעשה   )1 אפשריות:  עצות 

בגודל  )אך מחיצה  י' טפחים6,  גבוהה  מחיצה 

אינה  טפחים,   4  X טפחים  מ-4  פחות  של 

כיסוי  )או  בגד  שיפרוס  מחיצה(7; 2(  נקראת 

רהיט  )על  המונח  התפילין,  כיס  על  אחר( 

את  יעטוף  לא  שהבגד  אע"פ  מדף(,  על  או 

כיסויים  שני  בהגדרת  מלמטה8.  התפילין 

או  שנייר  מבוטשאטש9  אברהם  האשל  כותב 

אך  כיסוים,  לשני  ייחשב  לשנים,  המקופל  בגד 
לא בגד התפור עם עוד בד תחתיו.

שבת10,  בהלכות  אדה"ז  מביא  נוספת  עצה 

לה  שאין  כזו  )גם  מחיצה  בין  שילוב  והיא 

רשות,  מחלקת  לא  שהיא  והיינו  מחיצה,  דין 
שהיא  או  טפחים,  י'  גובה  לה  שאין  וכגון 

מתנדנדת, כמו וילון שאינו קשור היטב(, יחד 

1.  ברכות כה, ב; והובא להלכה בשו"ע או"ח ס"מ ס"ב.
2.  הכוונה לחדר, ע' מ"ב שם סק"ו. 

לתפילין,  מיוחד  יהיה  לא  שהפנימי  שדי  הזכיר  שם  3.  הרמ"א 
כיס  המניחין  אותן  "לפיכך  כתב:  ס"ג  ס"מ  אדה"ז  בשו"ע  אך 
התפילין והטלית לתוך כיס גדול, הרי גם כיס הגדול נקרא כליין 
המיוחד להן, וצריך עוד כלי על גביו", שה"ה אם החיצוני לא 
מיוחד לתפילין, וכן מפורש במ"ב )שם סק"ח( שסיכם שהעיקר 

שלא יהיו שני הכלים מיוחדים לתפילין.
4.  שו"ע שם.

5.  סי' מ.
6.  שו"ע אדה"ז שם ס"ג, וכן הביא המ"ב סק"ו.

7.  שו"ע אדה"ז סשנ"ה ס"א־ב.
8.  שו"ע אדה"ז ס"מ ס"ד; וכ"ה בשו"ע סר"מ ס"ו.

9.  סו"ס רמ, והובא בכה"ח סר"מ אות נג
10.  שו"ע אדה"ז סשט"ו ס"ד.

עם כיסוי על התפילין11. 

קדושת  על  לשמור  ניתן  כיצד 
בדרכים? התפילין 

)או ספרים(12  ויש עמו תפילין  הנצרך לנקביו 

עליו לעטפם בשני כיסויים13, או כיסוי ווילון 

וכדומה14; אולם מותר לילך בתפילין על ראשו 

ישנה  בהם  המטונפים  במבואות  זרועו,  ועל 
כן טוב לכסות את התפילין15. צואה, ואע"פ 

המונחות  תפילין  אודות  הפוסקים  דנו 

כיוון  עליה  לשבת  מותר  האם  במזוודה, 

והמסקנה  אחר,  בכלי  מונחות  שהתפילין 

מכביד  שבישיבתו,  משום  זאת,  לאסור  היא 

עליהם, והוא ביזיון התפילין. אבל להניח את 

המזוודה על הרצפה, מעיקר הדין מותר, אלא 

שראוי שלא יהיו התפילין בתחתית המזוודה, 

בינם  המפרידים  חפצים  תחתיהם  יהיו  אלא 

טפח  בגובה  יהיו  שהתפילין  ומוטב  לקרקע 

מעל הקרקע16.

11.  וע"ש שניתן לתלות מחיצה כזו בשבת, כי מאחר שהתפילין 
כבר מכוסות כיסוי אחד, לא נצרכת כאן מחיצה בעלת גדרי 
מחיצה, והמחיצה כאן תיחשב לעוד כיסוי בלבד. ועיי"ש בס"ג 
שה"ה גם אם בפועל יהיו ל"מחיצה" זו כל גדרי מחיצה, מאחר 

שלא נדרשת בכגון זה מחיצה. 
שכתב  מה  )וע"ש  ס"ו  בסמ"ג  וכן  ס"ד,  סשט"ו  אדה"ז  12.  שו"ע 
אדה"ז בסוגריים לגבי ספרים(, וכן הוא במ"ב ס"מ סק"ה, בשם 

דרך החיים; וע"ע שער הציון סמ"ג סקי"ז.
13.  ע' שו"ע ושו"ע אדה"ז סמ"ג שה"ה בבית הכסא שבבית, אך 

בבית הכסא שבשדה, קיימות מספר קולות
14.  כמו לגבי תשמהמ"ט.

מפאנו  הרמ"ע  מדברי  והוא  ס"ז  סמ"ג  אדה"ז  שו"ע  15.  ע"פ 
והמג"א, וכן הוא במ"ב סמ"ג סק"כ.

16.  ע' בכ"ז בפסקי תשובות ס"מ ס"ו.

האם מותר לשמוע ניגוני חב"ד בספירת העומר? ראה מדור 'שואל ומשיב'
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ראשון |  בדיקה רפואית לאשה אצל 
רופא

מעיקר הדין מותר לאישה להיבדק אצל רופא; 
מכיוון שהוא טרוד באומנותו ולא יבואו לדבר 
כראוי  שמקפידים  בתנאי  זאת  אך   - עבירה 
ויש  אסור.  הדבר  לא  ואם  ייחוד,  דיני  על 
שמותר  הרווחת  הדעה  אך  בכך,  המחמירים 
לאשה להתרפאות אצל רופא וכמסופר בגמרא 
על "אומן" המקיז דם שטיפל אף בנשים, וציינו 
דם  מקיז  כשהיה  צניעותו  את  לשבח  חכמים 
שככל  אלא  זרוען.  את  מכסה  והיה  לנשים 
להיבדק  ללכת  לאישה  לה  ראוי  ניתן,  שהדבר 
אצל רופאה, או לחילופין אצל רופא ירא־שמיים, 
אם אינם מומחים פחות, וכן הדבר כדאי כיון 

שדווקא רופאה תבין יותר את הרגשותיה1. 

שני | ביקור כהנים בבתי רפואה
עשוי  כהנים,  עבור  רפואיים  במרכזים  ביקור 
להיות כרוך באיסורים שכן הזהירה התורה את 
הכהנים להישמר שלא להיטמא למת ואף שלא 
המת'(.  )'אוהל  המת  נמצא  בו  לחדר  להיכנס 
רוב  האם  ולמשל  רבות  בשאלות  תלוי  הדבר 
המאושפזים הנם יהודים או גויים )כגון בחו"ל(, 
ועל כן כהן הנדרש לבקר בבית רפואה בעבורו 
או לשם ביקור קרוביו ישאל רב מורה הוראה, 

ויעשה זאת על פי הנחייתו2.

שלישי | לימודי רפואה לכהנים
על אף שהסבירות שבמרכזים רפואיים ימצאו 
חלילה נפטרים, אינה מאפשרת לכהנים לבקר 
במקרה  אמורים  הדברים  שאין  מובן   בהם. 
של פיקוח נפש, שהרי אפילו ספק פיקוח־נפש, 
האם  הפוסקים  ודנו  טומאת־כוהנים.  דוחה 
שיש  יתכן  שכן  רפואה,  ללמוד  לכהנים  מותר 

רבים  פוסקים  למעשה  הצלת־נפשות.  צורך  בו 
כתבו שהדבר אסור בגלל ההכרח לגעת בגופות 
גם  קיים  זה  איסור  הלימודים,  במהלך  מתים 
אף  שאסורה  גוי,  במת  נגיעה  מחשש  בחו"ל 
במרכז  אח  לשמש  לכוהן  מותר  אולם  היא. 
רפואי, אם יש הכרח בדבר לצורך פרנסתו או 
מראש  להתנות  שעליו  אלא  בחולים;  לטיפול 
עם הנהלת המרפאה, שבכל מקרה של מת, או 
גסיסה חלילה, יוכל לצאת מן הבניין עד שיפנו 

את הנפטר3.

רביעי |  ניתוחים פלסטיים לנשים 
ולגברים

דנו הפוסקים בשאלה האם ניתוחים קוסמטיים 
ניתוחים  שמא  או  מותרים,  מומים  להסרת 
שאסור  כשם  אסורים  רפואי  לצורך  שלא 
להיתר  הפוסקים  ונמקו  בעצמו.  לחבול  לאדם 
בזיון,  דרך  כשהיא  רק  היא  האסורה  שחבלה 
אך לצורך נוי מותר כשאין סכנת־נפשות בדבר. 
מהווה  הדבר  לגברים  פלסטיים  ניתוחים  לגבי 
בעיה משום איסור "לא־ילבש" האוסר על גבר 
להקל  הפוסקים  שנטו  אלא  לאשה,  להידמות 
לצורך הסרת מומים וכתמים שונים להחזיר את 
מראה האדם למצבו הרגיל, ויש שהתירו אפילו 
במומים שהיו עמו מעת לידתו, כיוון שהסרתם 
אולם  האדם,  בני  שאר  למראה  אותו  מחזירה 
בניתוח  שמעוניין  אלא  רגיל  מראה  כשמראהו 
נוי, הדבר אסור, ומצד החששות  פלסטי לשם 
שבדבר יש להיוועץ עם מורה הוראה אודות כל 

טיפול לגופו4.

חמישי | הענקת טיפול רפואי לאב
אסור לבן לטפל בהוריו טיפול העלול להוציא 

דם, וכפי שמסופר בגמרא שרב פפא לא הניח 
ממנו  יצא  שמא  קוץ,  לו  להוציא  אפילו  לבנו 
הפוסקים  וכתבו  באביו.  בחבלה  ויכשל  דם 
שאף אם הדבר יהיה כרוך בהוצאת ממון סביר 
ובטרחה סבירה, יתאמצו בני המשפחה להשיג 
רופא אחר. אבל בשעת הדחק, כשאין אפשרות 

אחרת, מותר לבן לטפל באביו5. 

שישי |  קביעת ניתוחים בסמיכות 
לשבת

כניתוח  רפואי  טיפול  לקבוע  אין  לכתחילה 
טעם  לשבת.  הסמוכים  הימים  בשלשה  וכיו"ב 
הדבר הוא משום שהדבר כרוך בדרך כלל בצער 
סחרחורות וכדומה וישנו חשש שהדבר יפריע 
שהניתוח  ידוע  כאשר  גם  )ולכן  שבת.  לעונג 
ראוי  באשפוז,  כרוך  ואינו  וקל,  קצר  הינו 
ועוד,  זאת  שבת(.  בערב  מלעשותו  להימנע 
במקרה שייתכן ויידרש מהמנותח לעבור סדרת 
בגללו,  השבת  את  ויחללו  ובדיקות  טיפולים 
מהווה  לשבת  סמוך  הניתוח  קביעת  זה  במצב 
כשמועד  רק  הוא  זה  שכל  אלא  וודאי.  איסור 
לדרוש  יש  מראש  לקביעה  ניתן  הניתוח 
אך  הראשונים,  השבוע  ימי  בשלשת  שיתבצע 
כשדחיית הניתוח כרוכה בסיכון חיי האדם –

כמובן שאין לדחותו6.

אני ה' רופאך – ענייני רפואה <

הוספה בתורה ומצוות מועילה להטבת בריאות החולה 

.הוספה בהתנהגותם של י דומים ש.  ברור מכמה מקרים  לי  דוע 

הרוצים בטובת החולה מתאים לרצונו של נותן התורה ומצווה 

המצוות, כפי המבואר בשולחן־ערוך, הועילה להטבת מצב החולה 

. לא חשוב בזה איך להסביר את התופעה או לעמוד על החכמה   .

שבדבר . . ואף שכמובן שסדר חייו של כל יהודי צריך להיות כנ"ל אך 

ורק מפני שכך רצונו של בורא האדם ומנהיגו, שלא על־מנת לקבל 

פרס, אבל בנידון זה לא באתי להרצות על־דבר השקפת עולם בכלל, 

כי אם בהמשך לכתבה אודות הטבת מצב בריאת אמה שתחי'.

)כ' אייר ה'תשל"ה – ניצוצי רבי 667(

לקבלת ההלכה מידי יום לניד שלחו הודעת וואטסאפ ל: 972-55-708-1737+

האם מותר לקבוע ניתוח 
ביום שישי?

האם מותר לאשה להבדק 
אצל רופא?

ק; שערי  ע'  חי"ד  אג"ק  יו"ד סקצ"ה סק"כ;  ב; ש"ך  כא,  1.  תענית 
הלכה ומנהג ח"ג ע' שנג; אג"מ יו"ד ח"ג סנ"ד; מנח"י ח"ז סע"ג; 

שו"ת שבה"ל ח"ג סקפ"ו וח"ד סקס"ז.
2.  במדבר יט, יד; ב"מ קיד, א; טוש"ע ונ"כ יו"ד סשע"ב; ציץ אליעזר 
שו"ת  סק"ד;  סשל"ה  יו"ד  ח"ב  אברהם  נשמת  לג;  סימן  חט"ז 
מעשה חושב ח"ד סכ"ח; 'מוריה' שנה שלושים ואחת גליון א - ג 

שסא- שסג שבט תשע"א; קובץ מבית לוי ט.
שיק  מהר"ם  שו"ת  סשע"ב;  יו"ד  ונ"כ  טוש"ע  א;  קיד,  3.  ב"מ 
ס"ח;  חי"ז  אליעזר  ציץ  סקנ"ה;  ח"ג  חיו"ד  אג"מ  סש"ג;  או"ח 

אנציקלופדיה הלכתית־רפואית ערך כהן, ח"ד, ע' 81 ואילך.
4.  ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד סקנ"ו ס"ב וסו"ס קפב וחו"מ סת"כ סל"א; 
ודיניהם  ונפש  גוף  נזקי  שו"ע אדה"ז או"ח סו"ס שב וחו"מ הל' 
ס"ד; אג"מ חו"מ ח"א סק"ג, חו"מ ח"ב סס"ה־ו; יבי"א ח"ח חו"מ 

סי"ב; מנח"י ח"ו סק"ה; צי"א חי"א סמ"א אות ח.
פסקים  ס"ג;  סרמ"א  יו"ד  ונ"כ  טוש"ע  ב;  פד,  סנהדרין  5.  ראה 

ותשובות שם ס"ג־ה.
6.  שבת יט, א; שו"ע אדה"ז או"ח סרמ"ח ס"א; לקו"ש חט"ז ע' 518; 

פסקי תשובות סרמ"ח אות ד.

מקורות:  


