
ערש"ק פרשת נצבים-וילך תשע"ד - גליון ל"ו

האם מותר להקליט לאחר צאת השבת ד"ת הנאמרים בסעודה שלישית?

האדמורי”ם  מן  ורבים  שלישית,  בסעודה  רעים  בשבת  יחדיו  לשבת  החסידים  בחצרות  נהגו  שאלה:  א. 
עורכים אז את שולחנם הטהור ברבים ונושאים מידברותיהם בעניני הפרשה ובעניני דיומא באזני החסידים 
המסתופפים בצלם. והנה במקומות רבים מתארכת סעודה שלישית מאד עד שאמירת ה’תורה’ נעשית כבר 
אחרי צאת השבת, ונשאלת השאלה האם מותר למי שכבר הבדיל להקליט את אמירת ה’תורה’ לטובת כל 
החסידים שנבצר מהם להשתתף בעצמם ב’טיש’, וכך יוכלו גם הם לשמוע את הדברים שנאמרו במקהלות עם 

בבחינת מפיהם ולא מפי כתבם.

גאון  זכיתי להעלות שאלה זו על שלחן מלכים לפני  תשובה: 
ישראל הגרי”ש אלישיב זצוק”ל ונדפסה תשובתו בשו”ת וישמע 
משה ח”א עמוד קא, ותחילה שאלתי בסתם האם מותר להקליט 
אדם שעדיין לא הוציא את השבת, וענה לי שאם האדם אינו יודע 
שאני מקליט אותו אין איסור בדבר. וחזרתי ושאלתי אותו האם 
אפשר להקליט את אמירת ה’תורה’ ב’טיש’, וענה לי שהדבר אסור, 
דמכיון שיודעים מזה הוי זלזול בכבוד שבת. ושאלתי האם מותר לי 
להחביא את מכשיר ההקלטה תחת השלחן של הרבי באופן שלא 
יבחינו הנוכחים בדבר, וענה לי דמכיון שעושה כן בקביעות לא יוכל 
לעשות זאת בצינעה, וסוף דבר שיתפרסם ויהיה זלזול בכבוד שבת.

ובספר מאור השבת ]סימן י”ד אות נ”ב[ הביא שאלה ששאל 
גאון ישראל הגרש”ז אויערבך זצוק”ל, והתשובה  בענין זה את 
שהשיב לו, וז”ל: ישנם כאלו שמעמידים “טייפ” במוצאי שבת 
קודש להקליט דברי תורה שאומר רבו שהוא עדיין באמצע סעודה 
שלישית, והמקליט אמר כבר ברוך המבדיל וכו’ אחר צאת השבת, 
האם מחוייבים למחות בידם כיון שאצל הרבי עדיין שבת, או לא 
משום דהוי רק מתעסק ודבר שאינו מתכוון ופסיק רישא דלא 
ניחא ליה ועוד. והשיבו הגרש”ז אויערבך וז”ל: אסור להכשיל גם 
למי שהוא רק כמתעסק, כי יש לחשוש דמ”מ גם במלאכת שבת 
חשיב רק כשגגת עבירה, וגם אין זה חשיב כלא ניחא ליה, כיון 
שזה רק מפני איסור שבת, שהרי בימות חול ניחא ליה, עכ”ל. וכן 
כתב בשו”ת באר משה להגאון רבי משה שטרן מדעברצין זצוק"ל 
קונטרס עלעקטריק סימן ע"ז שאסור להעמיד מערב שבת טייפ 
להקליט בשבת אפילו בלי ידיעת מי שדבריו מוקלטים. ]א.ה. יש 
להעיר שהקלטה בטייפ חמורה וקרובה להיחשב כתיבה גמורה, 

יותר מהקלטה בנגנים המצויים כיום[.

וכן היא דעת הגאון רבי מנדל שפרן שליט”א, שהקלטת אדם אפילו 
בנגנים המצויים כיום יש בה משום מלאכת כותב ומלאכת מכה 
בפטיש, או עכ”פ גרם מלאכה, וזה איסור גמור לעשות כן לכתחילה. 
ואפילו אם האדם שמקליטים אינו יודע מזה והוא נחשב מתעסק 

לגבי המלאכה, אין זה דבר ברור שאין איסור בשוגג במלאכה 
ע”י המתעסק, ועיין מנחת ברוך שהביא מחלוקת בדין זה, וא”כ 
לדעת המחמירים נמצא שהמקליט מכשיל את רבו במלאכת שבת 
בשוגג. ואף אם יכוון את מכשיר ההקלטה כך שימחוק מעצמו את 
ההקלטה לאחר עשרים שעות מאז שהקליט, באופן שיהיה דבר 
שאינו מתקיים אין היתר בדבר, דלא מצאנו היתר לעשות מלאכה 
לזמן, וכי מותר לייצר כוס חד פעמית שמתכלה מעצמה לאחר 
עשרים שעות? ולא מצא צד להתיר את הדבר לכתחילה, דיש 
כאן משום “לפני עור לא תתן מכשול” כלפי רבו. וכן הסכים הגאון 
רבי נפתלי נוסבוים שליט”א, שהדבר אסור משום מלאכת שבת.

ואילו הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א הורה שאם היה כבר 
צאת הכוכבים גם לדעת ר”ת, והכל יודעים שהדבר נעשה לאחר 
צאת השבת, אין איסור בדבר, וגם אין זה זלזול בכבוד שבת, ומותר 
אפילו בפרהסיא. וכן נוהגים בבית מדרשו של הגאון רבי יחזקאל 
מארה”ב ע”פ הוראתו, להקליט את דברי  קרלסבורגר שליט”א 

תורתו הנאמרים לאחר צאת השבת. 

והגאון רבי גבריאל צינער שליט"א ]בעמח"ס נטעי גבריאל[ אמר לי 
שמעיקר הדין אין לאסור, והרבה רבנים מורים בזה היתר לכתחילה, 
ולדעתם אף זלזול בכבוד שבת אין בזה, אף דבודאי אם היו מעבירים 
את הדברים בשידור חי למקומות אחרים, והיו השומעים יודעים 
שהמדבר נמצא כעת בעיצומה של סעודה שלישית, היה בדבר 
זלזול בכבוד שבת, אבל כאן ישמעו השומעים את ההקלטה בימי 
החול, ולכן אין בזה זלזול בכבוד שבת. אמנם מאידך הוא זוכר 
שהגה"ק מקלויזענבורג זי"ע לא הניח להקליט את תורותיו הק' 

גם כאשר אמר אותם לאחר צאת השבת.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א הורה דיש לאסור הדבר משום 
זלזול בכבוד שבת, ואמר דאף אם נאמר שכאשר ההקלטה נמחקת 
מאליה אין איסור בדבר, הרי לאו כולי עלמא יודעים שהנגן שלו 
מכוון בצורה כזאת, וילמדו ממנו להקליט גם באופן המתקיים 

תמיד. ולכן אין לנהוג היתר בדבר בשום אופן.
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האם מותר לאכול ולשתות לאחר אמירת שיר המעלות?

ב. שאלה: כתבו המג”א והמ”ב ]סימן א’[ בשם השל”ה, שראוי לומר בכל סעודה בחול על נהרות בבל ובימים 
שאין אומרים בהם תחנון שיר המעלות. ומנהג העולם לאומרם בסוף הסעודה. ויש לעיין האם מכיון שנהגו 
לאומרם בסוף הסעודה נחשבת אמירתם כאמירת הב לן ונברך שפסק השו”ע בסימן קע”ט דהוי היסח הדעת 

לענין שתיה, ויש אומרים דהוא הדין לענין אכילה, או לאו.

תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א אמר שמסתבר 
הגאון רבי  דחשיב הפסק כמו אמירת הב לן ונברך, וכן הסכים 
יעקב מאיר שטרן שליט”א דהו”ל כהיסח הדעת, דהאי אמירת 
שיר המעלות מראה שהולכים לברך ואין דרך בני אדם להמשיך 
באכילה ושתיה. וכעין זה במ”ב )קע”ט ס”ק ג’( דאם הסיח דעתו 
בלבו מלשתות עוד ואח”כ רוצה לשתות צריך לברך על המשקה 

וע”ש בשעה”צ בשם הגר”ז והבית מאיר.

והגאון רבי מנדל שפרן שליט"א אמר שדין זה תלוי במחלוקת 
הראשונים שם האם הב לן ונברך הוא הפסק בסעודה או משום 
היסח הדעת, דלדעת האומרים שהוא משום היסח הדעת א”כ גם 
אמירת שיר המעלות יש בה היסח הדעת דשוב אין דעתו לאכול 
ולשתות, ולדעת האומרים שהוא משום הפסק א”כ אמירת שיר 
המעלות אין בה הפסק בסעודה. ולפ”ז יש להחמיר בדבר וכדעת 

האומרים דהוא משום היסח הדעת.

הורה להקל בדבר  הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א  אמנם 
ויכול לאכול ולשתות גם אחרי אמירת שיר המעלות, וכן דעת 
הגאונים רבי חיים צבי שפירא ורבי שלמה זלמן אולמן ורבי נפתלי 
נוסבוים שליט”א. והוסיף הגר”נ נוסבוים, דמכיון שאין חיוב לומר 
שיר המעלות בסוף סעודתו ע”פ הלכה, לא חשיב הפסק והיסח 
הדעת. ובשם גאון ישראל הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שמענו, דמותר 
לאכול ולשתות בלא ברכה, דאמירת שיר המעלות אינה היסח 
הדעת, שהרי אם היו מביאים לו גלידה טובה אחרי שיר המעלות 
היה אוכל, וא”כ לא הסיח דעתו מן הסעודה. וכן פסק הגאון רבי 

בצלאל שטרן זצ”ל בספרו בצל החכמה ]ח”ו סימן ח’[, וכן הביא 
בספר זימון כהלכתו ]פ”ז סי”א[ בשם הגאון רי”י פישר זצ”ל דלא 

הוי הפסק.

והגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א אמר שהכל לפי מה שהוא 
אדם, דמי שרגיל לומר שיר המעלות בסוף אכילתו א”כ לגבי 
דידיה הוי היסח הדעת כאמירת הב לן ונברך, אמנם מי שאינו רגיל 
באמירה זו או שאומרה לפעמים בתוך הסעודה, כמו שהוא מצוי בין 
אחינו הספרדים שלא קיבלו עליהם אמירה זו בתורת מנהג קבוע, 
וגם האומרים אותה אינם עושים זאת בסוף הסעודה דוקא, א”כ אין 
בזה היסח הדעת כלל ויכול לכתחילה לאכול ולשתות לאחר מכן.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א אמר שאפילו מי שרגיל לאומרה 
דמצוי  הדעת,  היסח  שיהיה  מוחלט  דבר  אינו  הסעודה  בסוף 
לפעמים שאומרים שיר המעלות כדי לרמז למסובים או לבעל 
הבית שהגיעה העת לברך ברכת המזון וכדו’, ובמקומות אלו לא 
הוי היסח הדעת, שהרי האומרים עצמם אינם יודעים אם עומדים 
לברך לאלתר, ודעתם שאם בכל אופן יביאו לפניהם דבר מאכל 
ומשקה יאכלו וישתו, ובזה ליכא בית מיחוש כלל. אבל מי שאמרו 
בסוף סעודתו כדרכו ואח”כ נמלך לאכול ולשתות לכאורה דינו כמי 
שאמר הב לן ונברך, ובפרט אם כבר הביאו על השלחן מים אחרונים, 
בודאי הדבר ידוע שסיימו את הסעודה. והראה לי מש”כ בזה בספרו 
שבט הקהתי ]ח”ב סימן ע”ח[, ומצדד שם דהוי הפסק, וע”ש מה 
הדין אם רק אמר את המלים “שיר המעלות” ולא השלים את כל 
המזמור. והגאון רבי גבריאל צינער שליט”א אמר לי דמעיקר הדין 

לא הוי הפסק, ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה.

האם מותר לקנות מקום בבית המדרש מכספי מעשר?

ג. שאלה: במקומות רבים מוכרים את מקומות התפילה בימים הנוראים, ומי שרוצה שיהיה לו מקום מסודר 
מקום  עבור  לשלם  מותר  האם  המדרש.  בית  לגבאי  לשלם  צריך  ולהתפלל  הדעת  בישוב  שם  לשבת  שיכול 

התפילה מכספי מעשר?

גאון  זכיתי להעלות שאלה זו על שלחן מלכים לפני  תשובה: 
ישראל הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ונדפסה תשובתו בשו"ת וישמע 
משה ח"ב עמוד רכט, ותוכן הדברים הוא שהגרי"ש זצ"ל אסר 
להשתמש בכספי מעשר לצורך קנית מקום בבית המדרש מכל 
וכל. ואע"פ שהכסף מיועד לתחזוקת בית המדרש, מכל מקום 
מכיון שהקונה נהנה בזה שיש לו מקום משלו אסור לו לשלם על 
כך בכספי מעשר. ושאלנוהו מה הדין במי שיכול לקנות מקום זול, 
וקונה את המקום יותר, וכוונתו בזה להגדיל את ההשתתפות שלו 
בהוצאות בית המדרש, וענה שבכה"ג יכול לשלם את ההפרש 
בין מקום רגיל למקום היקר מכספי מעשר. וכן שמענו מהגאון 
הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א, שאסור לקנות את המקום 
שליט"א  לנדא  יעקב  שמואל  רבי  הגאון  ואף  מעשר.  מכספי 

 הורה לחלק בין מקום רגיל למקום יקר כעין החילוק ששמענו 
מהגרי"ש זצ"ל.

הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א הורה שיש להתיר  ואילו 
את השימוש בכספי מעשר, מכיון שהכסף משמש להחזקת בית 
המדרש כל השנה, ומותר להחזיק בית המדרש מכספי מעשר, ואף 
שהמשלם נהנה מזה במה שיש לו מקום מסודר לימים הנוראים, 
אין איסור בדבר. והגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א אמר לי 
בשם רבו הגאון בעל שבט הלוי שליט"א, שישלם חלק מן הסכום - 
כעשרים אחוז - מכספו, ואת השאר יכול לשלם מכספי מעשר. וכן 
הורה הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א ואמר שאף אם לא היה 
הכסף משמש להחזקת בית המדרש היה אפשר להתיר את הדבר, 
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שהרי עצם הדבר שיהיה לו מקום בבית המדרש ויוכל להתפלל 
במנוחה ובישוב הדעת הוא עצמו דבר מצוה, וראוי לשלם עליו 
מכספי מעשר. וכן שמעתי מהגאון רבי גבריאל צינער שליט"א, 
שמי שמשער בנפשו שע"י שיהיה לו מקום מסודר יוכל להתפלל 
יותר בישוב הדעת, חשיב שפיר צרכי מצוה ויכול להשתמש בכספי 

מעשר.

והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר שמבואר בט"ז בהלכות 
צדקה שאם צריך להוציא הוצאות על קיום מצוה, ויודע שאם לא 
ישתמש בכספי מעשר לא יקיים את המצוה כלל, מותר להשתמש 
לקיום המצוה בכספי מעשר. וכן יש להורות גם בנידון דידן, דמי 
שיודע שבלא כספי מעשר ימנע ולא יקנה לעצמו מקום בבית 

המדרש, יכול להקל לקנות את המקום מכספי מעשר.

והגאון רבי מנדל שפרן שליט"א אמר, שדין זה תלוי בכל אדם לפי 
הנהגתו הכללית בכספי מעשר, דמי שמשתמש בכספי מעשר רק 
לצדקה בלבד, אסור לעשות צרכי מצוה בכספי מעשר, וממילא 
אסור גם לקנות בהם מקום בבית המדרש, אולם מי שמשתמש 
בכספי מעשר לכל צרכי מצוה כגון החזקת בית המדרש וכדו' שאין 
בהם קיום מצות צדקה, יכול לקנות את המקום בכספי מעשר. ואני 
הקטן שמעתי חילוק זה לפני כמה שנים מהגרי"ש אלישיב זצוק"ל, 
שהשימוש בכספי מעשר תלוי בכל אדם לפי מה שקיבל על עצמו.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א הכריע למעשה שיכול לקנות 
את המקום ממעשר כספים ובלבד שישתתף במשהו מדיליה, 
ודי אפילו בעשר אחוז לזה, שזהו שיעור מיעוט המצוי בכל מקום 

ונקרא דבר חשוב.

כהן שטעה וברך “אשר קדשנו במצוותיו” האם יצא ידי חובה?

ד. שאלה: בגמ’ סוטה ]ל”ט ע”א[ מבואר שלפני ברכת כהנים צריך הכהן לברך: אשר קדשנו בקדושתו של 
אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה. ויש להסתפק מה הדין בכהן שטעה וברך: “אשר קדשנו במצוותיו 

וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה”, האם יצא ידי חובתו, או שצריך לחזור ולברך. 

תשובה: מצאנו בס"ד ב'קובץ פסקי הלכה' מאת רבה של ירושלים 
הגאון האדר"ת זצוק"ל אות ז' ]נדפס ב'צהר', ח', תש"ס[ שנקט 
בפשיטות דחשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות ולא יצא 
ידי חובתו. וביאר בזה את דברי המגן אברהם ]סימן קכ"ח סק"א[ 
שיש איסור לזר לישא את כפיו משום שברכתו לבטלה. ולכאורה 
לדעת התוס' בראש השנה ]ל"ג ע"א[ שנשים מברכות ברכת 
המצוות אע"פ שאינן חייבות בהן, היה יכול לברך 'אשר קדשנו 
במצוותיו' אע"פ שאינו חייב לברך, וע"כ שאף אם יברך כן תהיה 
ברכתו לבטלה משום שאין זו המטבע שטבעו חכמים לברכה זו. 

ואילו הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט"א הורה שבדיעבד יצא 
ידי חובתו, ולא חשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות. וכן 
הגאונים רבי שלמה זלמן אולמן ורבי מנדל שפרן ורבי  הסכימו 
ראיה מדברי הרוקח  הגר”ש גרוס  שמאי גרוס שליט”א. והביא 
]הלכות תפילה סימן שכ”ג[ שהביא את הנוסח “אשר קדשנו 
במצוותיו וצוונו לברך” וגו’, ומשמע שגרס כן בגמ’. וא”כ י”ל דגם 
לדידן  שמברכים לכתחילה “בקדושתו של אהרן” אין זה מעכב 
בדיעבד. וכן הוא בסדר רב עמרם גאון הלכות נשיאת כפים. וכן 

פסק בספר ילקוט יוסף ]תפילה ח”ב סימן קכ”ח סל”ט[.

ואם הבחין הש”ץ בטעות קודם שסיים הכהן את הברכה, ורוצה 
לתקן את הכהן ולהזכירו לברך כראוי, הורו הפוסקים הנ”ל שאסור 
לש”ץ להפסיק בדיבור כדי לתקן את הכהן, דמכיון שהכהן יוצא ידי 
חובה גם בנוסח ברכה זו, נחשב הדבר להפסק לגבי הש”ץ. והוסיף 
הגר”מ שפרן דמכל מקום יכול להזכיר לכהן שטעה ע”י השמעת 

הקול בלי להפסיק בדבור, כגון באמירת: נו, נו, וכדו’.

אמר שהדבר תלוי בשינוי  והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א 
המנהגים לגבי אמירת ‘כהנים’, דבני אשכנז מקפידים שלא יאמר 
הש”ץ ‘כהנים’ משום הפסק, ולדידהו שפיר חשיב הפסק אם יתקן 
הש”ץ את הכהן. אבל רבים נוהגים שהש”ץ עצמו אומר ‘כהנים’ 
ואין חוששים להפסק בזה, ולדידהו מותר לש”ץ לתקן את הכהן 
אף בדיבור, דמכיון שהוא צורך הברכה שיברך כנוסח הברכה הראוי 
לא חשיב הפסק. והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א דחה ראיה זו, 
שאמירת ‘כהנים’ היא חלק מסדר הברכה, שהרי לומדים מ”אמור 
להם” שהישראל צריך לומר לכהנים לברך את העם. אבל לתקן 
את הכהן ולהחזירו כדי שיברך כראוי י”ל דהוי הפסק, אם נאמר 

שהכהן יוצא ידי חובה גם בנוסח זה. 

בחור שהלבינו שערותיו האם מותר לו לצובען?

יו”ד ]סימן קפ”ב ס”ו[ פוסק: אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו שחורות, אפילו  השו”ע  ה. שאלה: 
שערה אחת, ע”כ. ומעשה בבחור שהלבינו שערותיו במקום הפאות, והוא מתבייש בזה הרבה, ובפרט מפריע 

לי הדבר בעת הגיעו לגיל שידוכים. האם ניתן למצוא צד היתר בדבר במקום הצורך?

ישראל  גאון  לפני  לזו  דומה  שאלה  להעלות  זכיתי  תשובה: 
ח”א  משה  וישמע  בשו”ת  ]נדפסה  זצוק”ל  אלישיב  הגרי”ש 
עמוד רסג[, אודות ילד קטן ששער פאותיו לבנות והוא מתבייש 
בזה מאד, ובפרט שהוא נמוך קומה וחבריו לועגים לו, האם יש 

להתיר להוריו לצבוע את שערותיו. וענה לי שאם הגיע לגיל חינוך 
אסור לצבוע את שערותיו. וכן העידו תלמידיו של הגאון הגדול 
 בעל שבט הלוי שליט”א בשמו, וכן הורה הגאון הגדול רבי חיים 

קניבסקי שליט”א. 
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ת.נ.צ.ב.ה.
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הונצחה ע"י משפחתה שיחי'

לעילוי נשמת

האשה הצדקנית
 מרת רחל צערל ע"ה

בת ר' אליעזר עקיבא ז"ל
נלב"ע י"ג אלול האי שתא

ת.נ.צ.ב.ה.

v   הונצחה ע"י בנה   v 
הנגיד הנכבד ר' שמחה יונה וויס שליט"א

לעילוי נשמת
מוהר"ר מרדכי רייז זללה"ה

מאנטוורפן יע"א
בן מוהר"ר מאיר אריה זללה"ה

נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה כ"ו ניסן תשס"א
v v v

לעילוי נשמת
ר' פנחס מאיר גאנצפריד ז"ל

בן יבדלחט"א הגה"ח ר' אליעזר דוד שליט"א
נלב"ע ביום י"ד כסלו האי שתא

יו"ל ע"י הצב"י משה בן אאמו"ר הרב עמרם בן מו"ז הרב סנדר פריד שליט"א קרית בעלזא בית שמש יצ"ו
העלון עבר הגהה הלכתית של הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א דומ"ץ דקהל מחזיקי הדת בעיה"ק ירושלים תובב"א
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ואילו הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א נקט בפשיטות שיש 
להתיר את הדבר, כי האיסור של לא ילבש הוא רק על מי שעושה 
פעולות כדי להתייפות, אולם אין איסור לעשות פעולות כדי למנוע 
הגאונים רבי נפתלי נוסבוים  וכן הסכימו  ובזיון.  מעצמו בושה 
ורבי מנדל שפרן שליט”א. ושאלתי את הגר”נ נוסבוים אם ראוי 
לכתחילה לעשות זאת ע”י גוי, ואמר לי שאין בזה נ”מ, דאם יש בזה 
משום לא ילבש, אסור גם ע”י גוי, דכל דבר שאסור מן התורה יש בו 
 איסור אמירה לעכו”ם. ואם אין בזה משום לא ילבש, יכול לצבוע 

בעצמו.

]ובגליון פרשת תרומה שאלה ס’ - נדפס כעת מחדש בקונטרס 
וישמע משה ח”ב אות פ”ב - דנו האם מותר לכתחילה ללקט 
לאדם שערותיו הלבנות בעת שישן, והבאנו מדברי הפוסקים 
שצידדו לכאן ולכאן, והבאנו דיש שהתירו מחמת דוחק השעה 

לעשות זאת ע”י גוי[.

דיש מקום לצדד  הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א,  ודעת 
להתיר במקום צורך גדול מטעם אחר, כיון דבזמנינו ישנם הרבה 
אנשים שצובעים שערותיהם וממילא אין בזה משום לא ילבש. 
והאריך בזה בספרו אמרי יעקב על שו”ע הרב חו”מ עמ’ ל”ג. 

ולמעשה יעשו שאלת חכם.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א הביא ראיה להתירא מהא דתניא 
בשבת ]נ’ ע”ב[: מגרר אדם גלדי צואה וגלדי מכה שעל בשרו 
בשביל צערו אם בשביל ליפות אסור. וכתבו התוס’ ד”ה בשביל 
צערו - ואם אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני אדם שרי 
דאין לך צער גדול מזה, ע”כ. ומבואר שכשעושה מחמת הבושה 
אין בו איסור משום לא ילבש. והראה לי בשו”ת אגרות משה 
שכתב שמי שהלבינו שערותיו ומחפש עבודה וחושש שאם יראו 
את שערותיו הלבנות יחשבוהו לזקן ולא יקבלוהו לעבודה, יכול 

לצבוע את שערותיו. וכעין זה כתב בשו”ת מנחת שלמה. 

מי שנגנבו תפיליו והושלכו בבזיון, האם צריך כפרה?

ו. שאלה: מעשה באדם שנגנבו התיק שלו ובו התפילין שלו בארץ שווייץ, ואמרו לו היהודים תושבי המקום 
שדרכם של הגנבים שבאותו מקום, שכאשר הם גונבים תיק, הם נוטלים מתוכו את הכסף ודברי הערך, ויתר 
התכולה הם משליכים לפח האשפה. וקרוב לודאי שזה מה שארע לתפילין שלו. וכעת לבו נוקפו שמא לא שמר 

כראוי על התיק וגרם בעקיפין לבזיון התפילין ע”י הגנבים, והוא שואל האם הוא זקוק לכפרה על כך.

תשובה: ראש הישיבה הגאון הגדול ראי”ל שטיינמן שליט”א ענה: 
הוא צריך כפרה? על מה? הגוי צריך כפרה! והוסיף בחיוך: שהגוי 

יילך לכפרה... וכן אמר הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א: 

מה הוא אשם? הוא לא עשה כלום! וכן הסכימו הגאונים רבי שלמה 

זלמן אולמן ורבי יעקב מאיר שטרן שליט”א. וכן שמעתי מהגאון 

הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א.

והגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א הראה לי את המעשה המובא 

בגמ’ מועד קטן ]כ”ו ע”א[: רבי אבא ורב הונא בר חייא הוו יתבי 

קמיה דרבי אבא, בעא לאפנויי, שקליה לטוטפתיה אחתיה אבי 

סדיא, אתאי בת נעמיתא בעא למיבלעיה. אמר השתא איחייבין לי 

שתי קריעות. והגמ' דוחה: לא אמרו ]שחייב קריעה[ אלא בזרוע, 

וכמעשה שהיה ]ביהויקים מלך יהודה שקרע את מגילת איכה 

והשליכה באש, ונתחייבו העומדים שם קריעה[. ופירש רש"י: לא 

אמרו אלא בזרוע - שאין יכול להצילו. וכמעשה שהיה - דיהויקים, 

אבל דנעמיתא דמצי להציל, לא מיקרע. והתוס’ ד”ה לא אמרו 
כתבו: ובירושלמי גרס ששרפה מלך ישראל בזרוע. ומבואר דלדעת 
רש”י כל שאין יכול להציל חייב קריעה, ואילו לדעת התוס’ רק 
כאשר הבזיון נעשה בזרוע דומיא דיהויקים חייבים קריעה. וא”כ 
לדעת רש”י נראה שיש להצריכו כפרה מכיון שלא היה יכול להציל 

את התפילין מידי הגנבים.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א אמר שזו ראיה יפה לנידון דידן, 
ומ"מ יש לחלק דאף אם היה חייב קריעה אם היה רואה את הגנבים 
מבזים לעיניו את התפילין, מכל מקום אין להצריכו כפרה ע"ז. 
והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר שיש לדחות את הראיה גם 
לענין חיוב קריעה, דשם אם היתה הנעמיתא בולעת את התפילין, 
היה הבזיון של התפילין ברור לעיני הרואים, ולכן היה סבור שחייב 
קריעה, אבל כאן שאינו יודע מה עשו הגנבים עם התפילין, והאם 
השליכו אותם בבזיון או לאו, אין לחייבו קריעה על מה שלא 

ראה בעיניו.


