
פרשת בחוקותי תשע"ח

האם מותר להפסיק בתפילה כדי לתקן טעות של הש"ץ

ואיש  החמה,  בימות  לברכה"  ומטר  טל  "ותן  ואמר  טעה  שהש"ץ  הכנסת  בבית  שהיה  מעשה  שאלה:  א. 
מהמתפללים לא שם לב לטעות ולא תיקן אותו מלבד אחד שאחז באותה שעה באמצע תפילת העמידה, והוא 

הסתפק האם מותר לו להפסיק באמצע התפילה כדי לתקן את הטעות של הש"ץ או לאו.

להתיר  צידד  שליט"א  קליין  שאול  משה  רבי  הגאון  תשובה: 
א.  טעמים:  משני  וזה  הש"ץ,  את  לתקן  כדי  בתפילה  להפסיק 

בחזרת  חובתן  ידי  יוצאים  אינם  שהציבור  דרבים,  מצוה  משום 

הש"ץ מחמת הטעות. ב. כדי להציל את הש"ץ מאיסור חמור של 

ברכה לבטלה בכל ברכה וברכה שמברך. 

בנידון  תלוי  זה  שדין  אמר  שליט"א  סופר  חיים  יעקב  רבי  והגאון 
חבירו  את  כדי להציל  באיסור קל  חטא  לו לאדם  אומרים  האם 
לאדם  אומרים  פשע  לא  שחבירו  במקום  [א.ה.  חמור.  מאיסור 
אמרו שאין  ולא  סכ"ט:  שו  הרב סימן  כמו שכתב השו"ע  חטא, 

אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך אלא כשחבירו פשע בזה, 
וע"י פשיעתו בא לו האונס אח"כ, כגון שהדביק פת בתנור בשבת 
כדי  התנור  מן  לרדות  לו  שמותר  שאף  שתיאפה,  קודם  ונזכר 

שלא יבא הוא לידי איסור חמור ממנו, אסור לאדם אחר לרדותה 
אפיית הפת בשבת,  לידי איסור חמור של  חבירו  כדי שלא יבא 
ע"כ.  בתנור בשבת,  כיון שחבירו פשע במה ששכח והדביק פת 

ומסתבר דמה שטעה ואמר טל ומטר אינו בגדר פשיעה]. 

ועוד אמר הגרי"ח סופר די"ל שדין זה תלוי במה שחקרו האחרונים 

וכדו', האם תפילה  במי שטעה והפסיק בתפילה בשאלת שלום 
שהפסיק בה אינה בגדר תפילה ולא יצא ידי חובתו, או שעבר על 
איסור אבל יצא ידי חובת תפילה. ואם נאמר שהפסיד התפילה 

בודאי אין לו להפסיד התפילה כדי להציל את הש"ץ מטעותו. 

יכול  בודאי  תפילה"  "שומע  או  עלינו"  "ברך  בברכת  עומד  ואם 

לצעוק בקול רם "ותן ברכה" כחלק מסדר התפילה כדי להחזיר 
את הש"ץ. וסיים הגרי"ח סופר דמכל מקום בודאי מותר לו וצריך 
לעקור רגליו ולילך אל הש"ץ ולהראות לו באצבע שחייב לחזור 

מתחילת ברך עלינו ולומר ותן ברכה כדין, דעקירת רגלים בודאי 
רבי  הגאונים  הסכימו  וכן  בדיעבד.  התפילה  את  מפסידה  אינה 

מרדכי גרוס, רבי שלמה זלמן אולמן, רבי שמאי גרוס שליט"א.

דן לומר דאין לו להפסיק  יעקב מאיר שטרן שליט"א  והגאון רבי 
מכיון  לבטלה  ברכה  מאיסור  הש"ץ  את  להציל  כדי  בתפילתו 
שהש"ץ הוא בגדר שוגג בלבד. ולכאורה היה מקום להתיר מטעם 
וישוב  כוונה  לו  אין  הש"ץ  טעות  את  ששמע  שהמתפלל  אחר, 
הדעת בתפילתו כל זמן שלא תיקן את הש"ץ ודעתו טרודה כל 
ואולי מותר לו הפסיק  בטעות,  כולה  העת בזה שתפילת הש"ץ 
בתפילתו כדי להסיר ממנו את הדבר הטורד את מחשבתו, וכמו 
שכתב המ"ב סימן צו סק"ז: נפל ספר על הארץ ואינו יכול לכוין 
מותר להגביהו כשיסיים הברכה שהוא עומד בה כו'. אם התחיל 
ליקח  לו  הידוע  למקום  לילך  מותר  ונתבלבל  שמו"ע  להתפלל 
משם סידור, ע"כ. הרי דמותר להסיר ממנו דברים הטורדים את 

הכוונה.

זה,  עבור  בתפילה  להפסיק  להתיר  אין  למעשה  מקום  ומכל 
ויוכל  הטירדה  ממנו  יסיר  שנים  או  רגע  ישהה  שאם  דמסתבר 
להתיר להפסיק  בכוונה כמקודם, ולכן קשה  להמשיך להתפלל 
בתפילה בדיבור עבור זה. אבל לילך למקומו של הש"ץ ולהראותו 

באצבע שיתקן טעותו זה בודאי מותר. 

וגם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר שאסור לו להפסיק 
בתפילתו, ואמר דיש צד גדול לומר שברכות הש"ץ אינן לבטלה 
אף אם לא יחזור ויתקן טעותו, וזה ע"פ מש"כ הפוסקים דבארצות 
הזקוקות למטר בימות החמה אם טל ומטר בדיעבד אינו חוזר, 
אחת כולה  ומכל מקום אם ארץ  קיז, א):  (סימן  וז"ל שו"ע הרב 
צריכה למטר בימות החמה וטעה בה היחיד ושאל מטר בברכת 
השנים יכול לסמוך על סברא זו בדיעבד ואינו מחויב לחזור אלא 
אם רוצה לחזור ולהתפלל בתורת נדבה, ע"כ. ומכיון שארץ ישראל 
בימינו זקוקה למטר בכל ימות השנה, אם טעה ושאל טל ומטר 
בדיעבד אינו חוזר, וא"כ אין ברכותיו של הש"ץ לבטלה והציבור 
יצאו ידי חובתן בדיעבד. וכן הורו מב"ד שבט הלוי שאין להפסיק 

בדיבור.

שני מנינים שבכל אחד יש כהן אחד

באחד  בקירוב, הבחינו  ועומדים בתפילת שחרית באותו זמן  זה לזה,  כנסיות הסמוכים  שתי בתי  ב. שאלה: 
הימים שבכל אחד מהם יש כהן אחד. בא אחד מהמתפללים וטענה בפיו: היות ונשיאת כפים בכהן יחיד אין 
ויקיימו  יברכו  שבו  אחד  כנסת  לבית  הכהנים  שני  שיתקבצו  ראוי  יותר  מדרבנן,  אלא  התורה  מן  מצוה  בה 

לעילוי נ˘מ˙ ר' פנחס מאיר גאנˆפריד ז"ל בן יבדלחט"א הגה"ח ר' אליעזר דוד ˘ליט"א נלב"ע ביום י"ד כסלו ˙˘ע"ד



המצוה מן התורה ובבית כנסת השני לא תהיה נשיאת כפים כלל, מאשר שיברך כל אחד בבית כנסת אחר ויקיימו 
המצוה מדרבנן בלבד. האם נכונה טענה זו?

רוצה  הכהנים  אחד  באם  א.  פנים:  כמה  זו  בשאלה  יש  תשובה: 
ראוי  האם  התורה,  מן  המצוה  לקיים  כדי  אחר  כנסת  לבית  לילך 
ב.  לאו.  או  בו בלא כהן  את המנין שנתפלל  ולעזוב  לעשות כן  לו 
ותקיים  השני  כנסת  לבית  עמנו  לך  הכהנים:  לאחד  אמרו  באם 
הכהן  ונתחייב  'כהנים'  כאמירת  חשיב  האם  כהנים,  בשני  המצוה 
ג. מהי הדרך הישרה  לילך עמהם אפילו רוצה להישאר במקומו. 

והראויה לנהוג בה לכתחילה במצב כזה.

השיב על החלק השלישי  הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א  הגאון 
בשאלתנו ואמר שמן הראוי ששני הכהנים יברכו בשני בתי הכנסת, 
הראשון,  במנין  מלברך  שישובו  עד  ימתין  יותר  המאוחר  והמנין 
וכדאי היא הברכה שציוה הקב"ה לברך את עמו ישראל באהבה כדי 

להתעכב בשבילה בתפילה כמה רגעים. 

והגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א השיב דשב ואל תעשה עדיף, 
ויישאר כל אחד במנין שלו ויברך ביחיד. וכן הסכימו הגאונים רבי 
מרדכי גרוס, רבי משה שאול קליין, רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א. 
מצוה  בה  אין  אחד  בכהן  כפים  שנשיאת  זו  הנחה  שעיקר  ואמרו 
הראשונים  במחלוקת  שנויה  והיא  כלל  פשוטה  אינה  התורה  מן 
והאחרונים ולא הוכרעה להלכה. ושורש הספק הוא מפני שיש דין 
ומכיון  להם",  מ"אמור  ליה  וילפינן  העם,  את  לברך  לכהנים  לומר 
דכתיב "להם" בלשון רבים לכן נפסק להלכה שכהן אחד אין אומרים 
יש  אמירה  דין  נתקיים  ומכיון שלא  מעצמו,  מברך  אלא  לברך  לו 
אומרים שאין כאן חיוב ברכה מן התורה אלא מדרבנן. ויש אומרים 
דאף שהכהן אינו מחוייב לברך כל זמן שלא אמרו לו לברך, מכל 
מקום אם מברך מעצמו מקיים בזה מצוה מן התורה, וא"כ אף כהן 

יחיד מקיים מצוה מן התורה בברכתו. 

וז"ל הטור: כתב הר"פ שאם אין שם אלא אחד אינו עובר, דילפינן 
על  דלהם  נראה,  ואינו  לרבים.  דוקא  דמשמע  להם  מאמור  ליה 
אהרן ובניו קאי, ופירוש אמור להם לכל אחד מהם, ע"כ. וכתב הב"י 
בשם מהר"י אבוהב: וא"ת כיון דאינו קורא כהנים אלא לשנים וכל 
שאין קוראין לכהן לעלות אינו עובר, היאך אמר אם אין שם אלא 
ע"כ.  רבינו,  לדעת  עובר  עלה  ולא  קראו  אם  שמ"מ  וי"ל  עובר.  א' 
ועיין ט"ז סק"ג מש"כ בזה, ועיין מ"ב סקל"ט שכתב דלדעת הט"ז 
ומהרל"ח מחוייב לעלות מן התורה אם הוא אחד אף על פי שלא 

קראו לו, ע"ש. 

והוסיף הגר"מ גרוס שאף הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הורה כן שאין לכהן 

לילך לבית הכנסת כדי לברך שם, ותשובתו נדפסה בקובץ תשובות 

ובפניני תפילה. וכן העיד הגר"י זילברשטיין שמו"ח הגרי"ש אלישיב 

הורה לו בעצמו שאין לכהן לצאת מבית הכנסת שמתפלל בו לישא 

כפיו בבית כנסת אחר. 

שאם  הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א  ולענין השאלה השניה השיב 

השני  מן המנין  מתפללים  אליו  ונכנסו  הכנסת  בבית  עומד  הכהן 

וביקשו לילך עמהם לבית הכנסת שלהם ולישא כפיו בודאי אינו 

מחוייב לילך עמהם דלא חשיב אמירת כהנים אלא בשעה ובמקום 

שיש בו חיוב ברכת כהנים, אך כשנמצא כהן לא חל עליו חיוב ברכת 

כהנים של בית הכנסת השני אף אם אמרו לו לילך. אמנם אם שני 

בתי הכנסת סמוכים זה לזה כמו בשטיבלאך שהם שני חדרים זה 

בצד זה, ויצא ליטול ידיו ושם ביקשו ממנו לילך לישא כפיו עמהם, 

מן הראוי לילך ולישא כפיו די"ל שנתחייב באמירתם בנשיאת כפים 

במקום שיש שם שני כהנים. 

ולענין השאלה הראשונה אמר ת"ח אחד שלכאורה נידון זה תלוי 

בשאלה האם ברכת כהנים היא חיוב על הכהן בלבד והציבור אינו 

חלק מן המצוה אלא שהוא מתברך, וא"כ רשאי הכהן לעשות כרצונו 

ולברך במקום שמרויח מצוה יותר גדולה לדעת כמה פוסקים, אך 

לישא  אפשר  אי  שהרי  המצוה,  מן  חלק  הוא  שהציבור  נאמר  אם 

שבקדושה,  כדבר  מישראל  עשרה  שם  שיש  במקום  אלא  כפיו 

וז"ל: כתב בספר  ובפרט לפמש"כ הביאור הלכה בריש סימן קכח 

את  תברכו  כה  ישראל שנאמר  את  כהן  לברך  מצת עשה  חרדים, 

בשתיקה  הכהנים  פני  כנגד  פנים  העומדים  וישראל  ישראל,  בני 

ומכוונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה' הם נמי בכלל המצוה עכ"ל, 

והביאוהו האחרונים, ע"כ. א"כ הציבור יש להם זכות לתבוע מן הכהן 

שהתפלל עמהם שיברך עמהם ולא יילך לבית כנסת אחר לברך שם.

ות"ח אחד טען, שאם כבר עקר רגליו על מנת לעלות לדוכן בבית 

לברך בבית הכנסת השני בודאי  הכנסת שלו ואח"כ ביקשו ממנו 

אינו רשאי לעזוב את בית הכנסת שלו, דמכיון שעקר רגליו על מנת 

לברך שם את הציבור כבר נתחייב בברכה שם. אך אם עדיין לא עקר 

רגליו ראוי שיילך למקום שמבקשים ממנו לילך.

מי ששכח הרבה פעמים לומר "ותן ברכה" האם צריך לחזור גם אחרי שלושים יום

יום  ל'  עד  לא,  אם  הגשם  מוריד  הזכיר  אם  נסתפק  אם  החמה,  בימות  ס"ח:  קיז  סימן  השו"ע  פסק  שאלה:  ג. 
ששכח  יום  השלושים  בתוך  פעמים  הרבה  לו  שאירע  במי  להסתפק  ויש  לחזור.  וצריך  הגשם,  שהזכיר  בחזקת 
ושאל טל ומטר, והוצרך לחזור לברכת ברך עלינו כדי לברך כהוגן, או לחזור לראש אם כבר סיים תפילתו, וכעת 
משחלפו שלושים יום הוא מסתפק איך אמר, האם מועילה לו חזקה זו שלאחר ל' יום אמר כהוגן, או שחזקה זו 
מועילה רק למי שאמר במשך כל השלושים יום כראוי, אבל זה שבתוך השלושים יום אמר כמה פעמים "ותן טל 

ומטר לברכה" אין לו את החזקה וצריך לחזור ולהתפלל.

שמכיון  השיב  שליט"א  קניבסקי  חיים  רבי  הגדול  הגאון  תשובה: 
ברכה  ותן  לומר  מוחזק  ואינו  הרבה  זו פעמים  לו טעות  שאירעה 
כהוגן צריך לחזור בכל פעם שמסופק איך אמר עד שיוחזק במשך 
שלושים יום לומר כהוגן. וכן הורה הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א. 
יום  והוסיף, דבודאי מי ששכח כמה פעמים בודדות בתחילת הל' 
ואח"כ הורגל לומר כהוגן וכך אמר רוב הל' יום, אינו צריך להשלים 
משנשלמו  תיכף  אלא  תחילה,  ששכח  בודדות  פעמים  אותם  את 
כל  במשך  אלא  כלל  הוחזק  שלא  זה  אבל  חוזר.  אינו  שוב  יום  ל' 
יום  הל'  לו  הועילו  לא  בתפילתו,  פעמים  הרבה  טעה  יום  הל' 

האלו כלל.

וכן הסכים הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א והוסיף דכעין זה יש 
ס"ט: אם ביום ראשון של פסח  דכתב השו"ע שם  להסתפק בהא 
אומר ברכת אתה גבור עד מוריד הטל צ' פעמים, כנגד ל' יום שאומר 
אותו ג' פעמים בכל יום, משם ואילך אם אינו זוכר אם הזכיר גשם 
הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם, ואינו צריך לחזור. [והמ"ב סקמ"א 
כתב: ובתשובת חתם סופר חלק או"ח סימן כ' מורה ובא לכתחלה 
לאומרו מאה פעמים ואחד, אמנם בדיעבד מי שאמר רק תשעים 
פעמים אין בידינו לפסוק שיחזור ויתפלל נגד פסק השו"ע]. והנה 
מי שעשה עצה זו ונוכח לדעת שהדבר לא הועיל לו וכמה פעמים 
שלא היה מרוכז בתפילתו אמר "מוריד הגשם" מתוך שיגרא דלישנא 



כשם שהיה רגיל לומר בימות הגשמים, וכעת הוא מסופק האם אמר 
כהוגן או לאו, גם בזה יש להסתפק האם מכיון שעשה את המוטל 
עליו ע"פ השו"ע לא יחזור, או שמכיון שראה שלדידיה לו הועילה 
עצה זו חייב לחזור ולהתפלל עד שיוחזק לומר כהוגן. והורה הגרי"ח 
גם בזה שחייב לחזור ולהתפלל מכיון שהדבר מבורר שאינו  סופר 

מוחזק לומר "מוריד הטל" כהוגן.

רבי  קליין,  שאול  משה  רבי  זילברשטיין,  יצחק  רבי  הגאונים  ואילו 
הורו שמכיון שעברו הל' יום שוב אינו  שלמה זלמן אולמן שליט"א 
יום.  הל'  בתוך  פעמים  הרבה  טעה  אפילו  ולהתפלל  לחזור  צריך 
וביאר הגר"י זילברשטיין שהרי גם בתוך השלושים יום חזר והתפלל 
מנין  את  כראוי  התפלל  והרי  שטעה,  שנזכר  פעם  בכל  כראוי 

התפילות שצריך להתפלל כדי שיוחזק, ומה שאמר באמצע כמה 
פעמים שלא כהוגן אינו מבטל ממנו את החזקה. 

רגיל  דאם  בזה  לחלק  דיש  אמר  שליט"א  גרוס  שמאי  רבי  והגאון 
עצמו  את  ומתקן  ומטר  טל  ותן  כשאמר  תיכף  עצמו  את  לתפוס 
מיד באותה ברכה ואומר ותן ברכה כסדר, בזה בודאי מהני חזקתו 
דלאחר שלושים יום שוב אינו חוזר ומתפלל אף שעכשיו נולד לו 
הספק לאחר שכבר סיים ברכת השנים. אבל אם אינו רגיל לתפוס 
את עצמו בזמן אלא אחר שכבר אמר כמה ברכות חוזר לברך עלינו 
שמע  בברכת  ומטר  טל  שאל  פעמים  הרבה  הגשמים  בימות  [או 
קולנו מכיון ששכח לשאול בברכת השנים], בזה לא מהני רגילותו 

כלל וצריך לחזור ולהתפלל עד שיוחזק לומר כהוגן.

האם אפשר לבצע לכהן ניתוח כריתת אצבע יתירה

ובבית החולים הציעו  יתירה,  בידו אחת אצבע  והיתה  מום בידיו ל"ע,  שנולד עם  מעשה בכהן קטן  ד. שאלה: 
היא  היום  בזה  המקובל  והשיטה  לכשיגדל.  מום  בעל  יהיה  שלא  כדי  לאלתר  יתירה  האצבע  את  לכרות  להוריו 
לכרוך סביב האצבע היתירה תחבושת הדוקה בלחץ חזק שגורם שלא תהיה זרימת דם באצבע כלל, ואחרי כמה 
ונופלת מאליה. ונשאלה השאלה האם מותר לעשות טיפול זה לקטן  היא 'מתה'  ימים שהאצבע לא מקבלת דם 
כהן, ושורש הספק שהרי אבר מן החי מטמא באהל, והכהן אסור ליטמא לאבר מן החי כמו לאבר מן המת, והרי 
כהן קטן זה יהיה זמן מסויים עם האצבע המתה באותו אהל וייטמא ממנה, ואסור להכניס אפילו כהן קטן לאהל 

המת ולטמאותו בידים. 

הכהן  יו"ד סימן שסט ס"א:  זה מבואר בשו"ע  דין  עיקר  תשובה: 
מוזהר שלא ליטמא במת, ולא לכל טומאות הפורשות ממנו, ולא 
לגולל, ולא לדופק, ולא לאבר מן החי שאין בו כדי להעלות ארוכה 
בתשובת  עיין  סק"ג:  תשובה  הפתחי  וכתב  ע"כ.  מחובר,  היה  אם 
נודע ביהודה תניינא חיו"ד סי' ר"ט שכתב דכהן שנחתך רגליו ויש 
להחזיקם  להכהן  שאסור  דפשוט  שמטמאים  באופן  בשר  עליהם 
יכמרו רחמים עליו דאף  אצלו כדי להראות אשר נעשה בו למען 
באבר מן החי של עצמו מוזהר ע"ש. ועיין בספר הר אבל ריש ענף 
י"ח שכתב דאם לאו אבר שלם הוא רשאי ליגע בו, ולא שייך כאן 
ע"ש,  עליו  טומאה  שם  לא חל  שלם  דליכא אבר  כיון  חצי שיעור 

ע"כ.

משה  רבי  זילברשטיין,  יצחק  רבי  הגאונים  השיבו  דידן  ובנידון 
שאול קליין, רבי שלמה זלמן אולמן, רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א 
שהאצבע כל זמן שהיא מחוברת בגוף אפילו כחוט השערה אינה 
מטמאה. וביאר אחד הרבנים שעצם הדבר שהאצבע לא נפלה עדיין 
מוכיח שיש בה עדיין קוסטא דחיותא וממילא אינה מטמאה באהל. 

והגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א אמר לי שיש מחלוקת בין האחרונים 
בו  באבר שאין בו כלל חיות אך עדיין הוא מחובר בגוף, האם יש 
טומאת אהל או לאו, ואנו נוקטים העיקר להלכה שכל זמן שהאבר 
מחובר בגוף אין בו טומאת אהל. וציין לספר המאיר לעולם סימן ב 

שדן בשאלה זו, ע"ש.

[א.ה. יש להביא סיעתא לדבריהם מהא דאיתא בתורת כהנים (אמור 
פ"א, יג): מעשה ביוסף בן פכסס שעלת נומי על רגלו ובקש הרופא 
לחותכה, אמר לו כשתניח בה כחוט השערה הודיעני. חתכה והניח 
בה כחוט השערה והודיעו, קרא לנחוניא בנו אמר לו, חוניא בני עד 
כאן הייתה חייב ליטפל בי, מיכן ואילך צא לך, שאין מטמא על אבר 
מן החי מאביו. וכשבא דבר לפני חכמים אמרו על זה נאמר יש צדיק 
אובד בצדקו, הצדיק אבד וצדקו עמו, ע"כ. וכן הוא במסכת שמחות 

פ"ד הט"ו, ובירושלמי נזיר פ"ז ה"א].

רמב"ם  כתב  וז"ל:  לי  כתב  שליט"א  סופר  חיים  יעקב  רבי  והגאון 
הלכות טומאת מת (פ"ב ה"ו): האבר והבשר המדולדלים באדם, אף 
על פי שאין יכולין לחזור ולחיות - טהורים. מת האדם הרי הבשר 
טהור, והאבר מטמא משום אבר מן החי, ע"כ. ועיין שם הלכה ז'. 

ולפי זה באותם שבועיים האחרונים שכבר בטל ופסק החיות לגמרי 
מהאצבע היתירה, והיא מתחילה להתפורר ולנשור כמו שאמרת לי, 

מדוע לא תחשב אצבע זו כבשר המדולדל וכנ"ל.

(פ"ב  הטומאה  אבות  בהלכות  ז"ל  הרמב"ם  בדברי  לעיין  יש  ועוד 
ה"ה) והלכות טומאת אוכלין (פ"ב ה"ו) והלכות מקואות (פ"ב ה"ו) 
ודוק  שכתב  התירוצים   בשני  שם  משנה  בכסף  ז"ל  מרן  ובדברי 
הגאון  מו"ז  ובדברי  ס"ג)  ס"ב  (סימן  יו"ד  ערוך  שלחן  ועיין  היטב. 
ויש  כבקשתך,  ריהטא  כתבתי לפום  ואכמ"ל.  בכף החיים שם  ז"ל 
עוד להתיישב בזה בעזה"י, עכ"ד. ונמצא שדעתו שיש להחמיר בזה 

ולחוש לטומאת הקטן הכהן. 

והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א אמר לי שמהסוגיא בחולין פרק העור 
והרוטב (קכז, ב - קכט, ב) מוכח להדיא למעיין שיש חילוק בין אבר 
מן החי באדם לאבר מן החי בבהמה, שבאדם נחשב כמחובר עד 
שייתלש ובבהמה נחשב כתלוש מחיים ולכן מטמא טומאת אוכלין 

מחיים כמבואר שם, ולכן אין האבר מטמא עד שייתלש בפועל.

והגאון רבי אהרן דוד דונר שליט"א אמר לי שהיה מעשה אצל הגאון 
ר"ל,  בעל שבט הלוי זצוק"ל, בכהן קטן שנקטעה אצבעו ע"י דלת 
והיו יכולים להחזיר את אצבעו ע"י ניתוח, ונשאלה השאלה האם 
עד  שהרי  האצבע,  חיבור  לשעת  עד  באהל  להיטמא  לכהן  מותר 
הלוי  שבט  בעל  והשיב  באהל.  אותו  מטמאת  היא  החיבור  לרגע 
שיפגמו קצת בעצם באופן שלא יהיה אבר שלם ושוב אינו מטמא 
באהל. ולענין טומאת מגע אמר השבט הלוי שייזהרו מאד בשעת 
הנחת האצבע להניחה בדיוק במקום החיבור ולא תיגע במקום אחר 

בגופו כלל, ומקום החיבור אינו מטמא כדין טומאה בלועה.  

והגרי"ח סופר השיב שכמעשה זה ממש נשאל גם הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל והשיב לחומרא שאין להחזיר אצבע קטועה לכהן כדי שלא 

לטמא אותו עד לשעת חיבור האצבע. 

ואמר לי הגרי"ח סופר שמדברי התוס' בב"מ (קיד, ב ד"ה אמר ליה) 
למאי  דהקשו  לכהן,  שנקטעה  אצבע  חיבור  להתיר  סיעתא  יש 
דאמרינן התם דאליהו הנביא כהן היה וז"ל: תימה לר"י, היאך החיה 
בנה של האלמנה כיון שכהן היה, דכתיב (מלכים א יז) ויתמודד על 
הילד וגו', ויש לומר שהיה ברור לו שיחייהו לכך היה מותר משום 

פיקוח נפש, ע"כ. 



בהר  בגליון פרשת  מה שדנו  על  לנו  כתב  שליט"א  יעקב סקוצילס  רבי  הגאון 
[שאלה ב] באחד שמקליד דברי תורה ונמחק לו באמצע העבודה האם הוא יכול 
הבאתם  דבריו:  ואלו  לו,  שנמחק  לפני  שעשה  העבודה  על  עבודה  שכר  לקבל 
מה ששמעתם מהגאון הגדול רבי שמאי קהת הכהן גרוס שליט"א מח"ס שבט 
הקהתי שדימה מעשה שהיה אודות מגיה שקלקל ספר תורה באמצע ההגהה, 
ורציתי רק להוסיף שכבר כתב בספר החשוב משנת הסופר להגאון הגדול רבי 
שם  וכתב  כזה  שאלה  אודות  בביאורים  א'  עמוד  שליט"א  שטרן  מאיר  יעקב 
שם  ציין  בחינם,  עשה  אם  לבין  בשכר  זאת  אם עשה  בין  לחלק  שיש  שנראה 
למשנה בב"ק צח שנתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, ובגמ' שם כתב 
דהנותן בהמה לטבח וניבלה אומן פטור הדיוט חייב, ואם נותן שכר בין הדיוט בין 
אומן חייב, וכן נפסק בשו"ע חו"מ (סימן ש"ו סעיף ד'), ועי' שם בסמ"ע דבאומן 
הבהמה  דבעל  לידי מכשול, אמרינן דמזל  רגיל לבוא  ואינו  מומחה  כיון שהוא 
גרם לו שבא מכשול זה לידו, אבל אם קיבל על זה שכר חייב דהוי ליה ליהזהר 
טפי. ולפי זה בנידון דידן אם הוא מומחה ועשא בחינם אין לחייבו לשלם. וטעם 
החילוק בין אחד שעושה בשכר לבין אחד שעושה בחינם הוא כגון טבח ששחט 
בהמת חבירו בחינם, אם הוא יסכים לעשות זאת בלי שכר, הרי שהוא עושה בזה 
טובה לחבירו ומכניס עצמו לדבר שהוא פטור לגמרי ממנה, על כן אין לחייבו 
ועשה מלאכתו כדרכו  פשע כלל,  כשקלקל, שהרי מדובר באומן מומחה שלא 
בשאר הימים, משא"כ כשנהיה כמו שומר שכר אי אפשר להתעלם מזה, ולכן אם 

הסופר מומחה ועושה בחינם אי אפשר לחייבו אא"כ לוקח על זה שכר.

ריפוי לכומר  קיים חשש לפני עור לעבודה זרה לגבי  ג' לגבי אם  בדבר שאלה 
גוי. מצאתי לנכון להוסיף כאן עוד חידוש שנמצא אצלי אודות שאלה למעשה 
שנוגע באותו ענין. והנה אאמו"ר שליט"א הסתפק מאחר ואח גוי שעובד בבית 
חולים שהוא רופא שם סיפר לו שהוא עושה מגבית של תרומות עבור ההוצאות 
של הבית התיפלה שלהם "כנסיה" והוא ביקש כמה דולרים עבור הוצאות של 
מיקרופונים וכדומה, ואבי השיב בשלילות שלא יכול לעשות דבר כזה, וזה אסור 
לו. והגוי אמר שוב שאם המקרה היה הפוך שיהודי יבקש ממנו כסף הוא היה 

תורם, ועזב את המקום וסיים את הסיפור כך. 

שוב אאמו"ר שליט"א הסתפק האם באמת זה אסור לתת כמה דולרים לכזה דבר 
שמסייע לעובדי ע"ז, ועוד האם עכשיו מצד איבה כדאי לו לחזור על המילה שלו 
שסיפר להגוי שזה אסור לו לתת, ולתת עכשיו. ולמעשה שלחנו השאלה להגאון 
יורה  בשו"ע  כתב  וז"ל:  בתשובה  והשיב  שליט"א  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגדול 
דעה (סימן קנ"א סעיף א') שאסור למכור לעכו"ם דברים השייכים לעבודתם, וכן 
אסור למכור לעובד כוכבים מים, כשיועדים שרוצה לעשות מהם מים להטביל. 
ויש אומרים הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתם היינו דוקא אם אין 
להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות 

במקום אחר, מותר למכור להם כל דבר.

ויעוין בדרכי תשובה שם שמותר למכור מלבושים לעכו"ם המשמשים לפני עבודה 
זרה, ואין בזה לפני עור. ועיין עוד שם (ס"ק ד') שדעת הפני יהושע שהאיסור של 
לפני עור לעכו"ם לאחר מתם תורה הוא מדרבנן. ועוד שהרי בארה"ב אין העכו"ם 
עובדי ע"ז אלא מעשה אבותיהם בידיהם. ולכן נראה שמשום איבה מותר לתרום 

לה כסף לצורך מערכת ההגברה, שהרי אין זה עבודה זרה.

הגאון רבי משה שמואל דיין שליט"א כתב לנו: ראה ראיתי מה שכתבתם בגליון 
פרשת בהר [שאלה ה] בדין אדם שנזכר באמצע תפילת שמונה עשרה של מנחה 
בבין השמשות, שלא ספר ספירת העומר כל אותו היום, וחושש שאם יסיים את 

התפילה שוב לא יספיק לספור לפני צאת הכוכבים, אם יכול לספור את העומר 
בזה  נשאלתי  זמן  הרבה  לפני  והנה  לא.  או  בקשה  בדרך  תפלה  שומע  בברכת 
מידידי הדגול הרב הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א. וזה תוכן הדברים 

שכתבתי לו בקיצור נמרץ. 

הנה לכאורה י"ל דכיון שהוא נמצא באמצע תפילה, הרי הוא פטור לגמרי ממצות 
מילתא  דהאי  י"ל  אולם  המצוה.  מן  פטור  במצוה  עוסק  שהרי  העומר,  ספירת 
מדרבנן,  או  מדאורייתא  בזה"ז  העומר  ספירת  אם  הראשונים  בפלוגתת  תליא 
שאם היא מדרבנן, א"כ פטור מדין עוסק במצוה. אבל אם ספירת העומר בזה"ז 
מדאורייתא, א"כ באנו למה שדנו האחרונים אם עוסק במצוה דרבנן פטור ממצוה 
דאורייתא. וע' בתשו' יביע אומר (ח"י או"ח סי' נה ח"ג אות ג ד"ה אולם). וע"ע 
בתשו' שואל ומשיב (תליתאה ח"א סי' רמד) ובס' חתן סופר (שער הטוטפות סי' 
טז) ובתשו' דברי יששכר (סי' ז). אולם נראה, דכיון שדעת מרן הש"ע דספיה"ע 
בזה"ז מדרבנן, וכמבואר בב"י (סי' תפט) ובש"ע (שם ס"ב וס"ד וס"ו), א"כ הרי 

הוא פטור מספירת העומר מדין עוסק במצוה. 

וכמש"כ  במצוה,  עוסק  מדין  נפטר  אינו  שניהם,  לקיים  שיכול  דכיון  י"ל  אמנם 
וכ"כ  ו).  סי'  (פ"ב  בסוכה  הרא"ש  וכ"כ  בההיא).  (ד"ה  ע"ב  נו  דף  בב"ק  התו' 
דף  במנחות  בשטמ"ק  הובא  שמחה.  רבינו  דעת  וכן  כה.  דף  בסוכה  הריטב"א 
לקיים  יכול  הרי"ף) כתב שאפילו אם  הר"ן בסוכה (דף יא מדפי  אולם  לו ע"ב. 
שניהם, פטור ממצוה השניה, אא"כ יכול לעשותה בלא טורח כלל, אלא כדרכו 
במצוה הראשונה. וכן משמע מדברי רש"י בסוכה דף כה, וכמש"כ בתשו' דברי 
מלכיאל (ח"א סי' כב אות ד). וכן דעת הראב"ד (שהובא בשטמ"ק בב"מ דף פב), 
(ח"ב סי' רצט). וכן  וכ"כ האור זרוע  וכמש"כ הרשב"א בב"ק שם בדעתו. ע"ש. 
מבואר מדברי הרב המגיד (פ"ו מסוכה ה"ד) בדעת הגאונים והרמב"ם. וכן מבואר 
מדברי מרן בב"י (או"ח סי' לח ד"ה וכותבי). וכן פסק הרמ"א (שם ס"ח). וכ"כ 
הגאון מאמר מרדכי (שם סק"י) בדעת הרמ"א. וכ"כ המשנ"ב בביאור הלכה (שם 
ד"ה אם צריך) בדעת מרן והרמ"א. ע"ש. מיהו אכתי י"ל דכיון שאין טורח בדבר 
לומר את הספירה בתוך בקשה בברכת שומע תפילה, א"כ אינו נפטר מדין עוסק 
במצוה גם לדעת הראשונים הנ"ל, וכמש"כ הר"ן שאם יכול לקיים המצוה השניה 
בלא טורח, יצא ידי שתיהם. וכ"כ הרמ"א (שם). וע' בתשו' יביע אומר (ח"ה או"ח 

סי' יג אות ה). ויש לחלק. וק"ל.

ומ"מ נראה, דכיון שעוסק במצוה רשאי להחמיר על עצמו ולקיים מצוה אחרת, 
וכמש"כ בתשו' יביע אומר (שם אות ו) בדעת רוב הראשונים, ודלא כהריטב"א 
בסוכה שם. וכבר קדמו בזה בתשו' דברי מלכיאל (ח"א סי' כב אות ה). ע"ש. א"כ 
ה"נ רשאי לעזוב התפלה כדי לקיים מצות ספירת העומר בברכת שומע תפילה, 
ולהציל בכך את שאר הימים אליבא דבה"ג. וע' בס' חשוקי חמד ביבמות דף קה 

ע"ב. ואין דבריו מוכרחים. וע"ע בתשו' מקדש ישראל (ספירת העומר ס"ס כ).

ונראה שאם התחיל מנחה סמוך ממש לצאת הכוכבים, ונזכר שלא ספר ספירת 
הכוכבים,  קודם צאת  תפילה  להגיע לברכת שומע  יכול להספיק  העומר, ואינו 
לספור  להמשיך  ויוכל  יום,  אותו  של  והשבועות  הימים  מנין  את  בלבו  יהרהר 
בשאר הימים בברכה מטעם ספק ספיקא, שמא הרהור כדיבור דמי, ושמא כל יום 
הוא מצוה בפני עצמה. וכ"כ בס' אגורה באהלך (דף יא סע"ג), שאם שכח לספור 
מטעם  בברכה  ואילך  מכאן  סופר  לעומר,  ימים  כו"כ  היום  ביום  וכתב  בלילה, 
דמי.  כדיבור  הרהור  כמ"ד  הלכה  ושמא  בפ"ע,  מצוה  הוי  לילה  כל  שמא  ס"ס, 
והובא בתשו' יבי"א (ח"ד או"ח סי' מג אות ט). וכ"כ הגאון רבי משה לוי בתשובה 
שנדפסה בקובץ ויען שמואל (ח"ד קונטרס תורת משה סי' יז). וכ"כ בתשו' דברי 
בניהו (חכ"ב סי' לד). ע"ש. ויש לפלפל בזה. ואכמ"ל. וכבר נדפסה תשובה זו בס' 

גם אני אודך (מתשובותי, ח"ב סי' יד). ע"ש. הנלענ"ד כתבתי והיעב"א.
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לעילוי נ˘מ˙ מוהר"ר מרדכי רייז זללה"ה בן מוהר"ר מאיר אריה זללה"ה נלב"ע ב˘ם טוב וב˘יבה טובה כ"ו ניסן ˙˘ס"א

מכתבים למערכת

 דבר נאה ומ˙˜בל 
בלב מלא רג˘י ˘מחה הננני לאחל ברכ˙ מזל טוב לאחי הי˜ר עוס˜ בˆרכי ˆיבור 

באמונה ועו˘ה חסד לאלפים ורבבו˙ להו˘יט סעד ומרפא ולב˜ר חולים

הרה"ח ר' חיים מרדכי פריד ˘ליט"א
יו"ר חבר˙ בי˜ור חולים 'סעד ומרפא'

לרגל ˘מח˙ אירוסי ב˙ו הכלה המהוללה ˙חי' עב"ג הבחור המˆוין כמר 
˘לום וובר בן העס˜ן רבי אפרים וובר ˘ליט"א מנכ"ל המוסדו˙ בא˘דוד

ואˆרף ברכ˙י לאבינו הי˜ר רו"ר ל˜ד˘י בי˙ בעלזא

הרב החסיד ר' עמרם פריד ˘ליט"א

יה"ר ˘הזיווג יעלה יפה ויהא ל˜˘ר ˘ל ˜ימא ולבנין עדי עד

 ו˘מואל ב˜וראי ˘מו 
הנני לברך א˙ כבוד ידידנו הנעלה והנכבד מו˜יר רבנן ורחים רבנן

ואיהו גופיה ˆורבא מרבנן רב פעלים ל˙ורה ולחסידו˙ הרבני הנגיד

הגאון ר' ˘מואל דוד פרידמן ˘ליט"א
מח"ס נפלאים מˆווה ועו˘ה ˘דה ˆופים ועוד

˘הרים ˙רומה נכבדה להחז˜˙ הגליון

לכבוד ה˙ורה ולומדיה

יזכה להגדיל ˙ורה ולהאדירה ויפוˆו מעיינו˙יו חוˆה ולהרבו˙ פעלים 

ל˙ורה ועבודה ולהˆלחה בכל מע˘יו, ולכל מילי דמיטב, אכי"ר.


