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המשך שאלות מעשיות הקשורים למגיפת הקורוה
ערב ש"ק פ' אחרי מות קדושים תש"פ

האם קריאת השם לבת צריכה להיות על יד הספר תורה
מהג ישראל שהאב ותן שם לבתו כשעולה לתורה ,ובזה מתפרסם שמה ,ויש להסתפק מה יעשו
אלו שולדו להם בות בתקופה זו ,שחלק מהם אין להם אפשרות כלל להתפלל במין ,וחלק מהם
מתפללים במין אבל אין קרה"ת כיון שאין להם ס"ת .בשו"ת משה הלכות )חי"ג סי' ק"צ( כ' שקריאת
שם הבת הוג בישראל מאז ועד עתה דווקא ביום קריאת התורה ,ויש בזה שי טעמים :א .קריאת השם
צריכה פרסום ברבים ,ושתתחזק בשם זה ,דיש בזה פ"מ לכל דבר שבקדושה ,וגם לגיטין וקידושין
ליבום וחליצה לירושה וליחוס משפחה ,ובעת קרה"ת מצאים שם רבים ותפרסם הדבר ,ב .מתפללים
על האם והילד כעין שמתפללים על הזכר בשעת הברית "קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ,ויקרא שמו
בישראל" שעושין זה בציבור ,כמו"כ מתפללים על הבת שולדה בעשיית "מי שבירך".
אבל יש להעיר ,דלפי דברי המשה הלכות ,עיקר הקפידא איה שיתו שם לבת דווקא לפי
הס"ת ,אלא שיתו השם ברבים כדי שיתפרסם ,והזמן והמקום הטוב ביותר כדי לפרסם את השם הוא
בזמן קרה"ת ,אבל אין חיוב לקרוא את השם דווקא בקרה"ת ,אלא שאז מתפרסם יותר ,ולכן ראה
שאם אין אפשרות לקרא שם לבתו בקרה"ת ,וגם אין אפשרות לקרא את השם במין ,יבקש משלש
שכים לצאת לפתח דירתם ,ואחד מהם יעשה "מי שבירך" לקריאת השם ,בעבור שאבי התיוקת יתן
לצדקה בעדה ,והפרסום הוא מה שקרא את השם לפי שלשה שקראים "רבים ,בהרבה דיים ,וע'
בשו"ת זכרון יוסף )הג"ר יוסף שטייהארט ז"ל דפס בשת תקל"א – או"ח סוסי' ה'( שהגו לקרא שם לבת בבית
היולדת בוכחות ערות קטות שהגיעו לכבוד קריאת השם ,ולא היה שם ס"ת כלל.

פילת אפים בחדר שיש שם ספרים
כשאין מתפללים בביהכ"ס ,יש להסתפק מתי אומרים תחון בפילת אפים ,ומתי אומרים אותו
בישיבה בלי פילת אפים ,ומה יעשו אם מביאים להם ס"ת מאחד מהדירות אחרי תחון לצורך קרה"ת,
וכמו"כ מי שמתפלל ביחידות בדירתו בחדר שיש שם ספרים.
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כ' הרמ"א )סי' קל"א ס"ב( י"א דאין פילת אפים אלא במקום שיש ארון הקודש וס"ת בתוכו,
אבל בלא זה אומרים תחיה בלא כסוי פים ,וכן והגים ,וחצר ביהכ"ס הפתוח לביהכ"ס או בשעה
שהציבור מתפללין ,אז אפילו יחיד בביתו אומר תחיה בפילת אפים )ע"ש במ"ב שופל על אפיו אפילו אם הוא
רחוק מבית הכסת ,ובתאי שאין שם טיוף שמפסיק בין ביתו לביהכ"ס ,ועוד דמיירי שגם הציבור אומרים תחון בשעה זו(.
פילת אפים כשיש ס"ת בחדר צדדי ולא בתוך ביהכ"ס
כ' האג"מ )או"ח ח"ד סי' כ"א( דגם אם הס"ת מצא בחדר צדדי משום שהוא יותר שמור שם,
חייבים בפילת אפים בבית המדרש שמתפללים שם ,כיון שיש ס"ת באותו מקום .מרן הגרשז"א זצ"ל
פסק דגם כששומרים הס"ת במקום אחר ,ורק מביאים אותו לארון הקודש בביהכ"ס לצורך קרה"ת
בשי וחמישי ,ג"כ יש להקל ליפול על פיו )אשי ישראל פכ"ה הערה ל"ו(.
פילת אפים במקום שיש שם ספרים
המ"ב )סקי"א( הביא מחלוקת אם יש פילת אפים במקום שאין שם ס"ת רק שאר ספרים .מצד
אחד הא"ר ודרך החיים ס"ל שלא יפול על פיו )והא"ר סק"ה הסביר דצריך לומר כן ,דאל"ה ,הלא כל בית יש בו
מזוזה ,ויצטרך ליפול על פיו שם( ,והכי מבואר בשו"ע הרב )סי' קל"א ס"ג( ובקיצור שו"ע )סי' כ"ב ס"ד( ובכה"ח )סי'
קל"א סקמ"ה( ,אבל מאידך גיסא המ"ב הביא בשם העולת תמיד ושכה"ג ומגן גיבורים דכשיש שם
ספרים יפול על פיו )והמגן גיבורים סק"ז יישב הוכחת הא"ר ,דשאי מזוזה שאיו עשוי ללמוד ממה ,ועוד שהיא מכוסה,
ומה"ט גם כשיש תפילין בחדר אים מחייבים פילת אפים( .אבל בשו"ת תשובות וההגות )ח"ב סי' ע"ט( העיר שאם
ופלים על אפים כשיש שם ספרים ,כש"כ בתפילין ,וק"ו כשהם על ראשו שקדושתן מרובה ,וחמור
מס"ת שאסור להסיח דעת מרוב קדושתו ,ומשמעות הרמ"א שכתב שופלים כשיש ס"ת ,משמע שאם
אין שם ס"ת אין ופלים גם בשחרית שיש לו תפילין על ראשו ,וא"כ איו מועיל גם אם יש ספרים בחדר
למעשה מרן הקה"י זצ"ל הג כשיטת המקילים ,ואמר תחון בפילת אפים בחדרו שהיו שם
ספרים אע"פ שלא היה שם ס"ת )ארחות רביו ח"ב עמוד ס"ז( ,וכן קט באג"מ )או"ח ח"ה סי' כ' סק"ה( ,וכבר כ'
מרן החת"ס זצ"ל )בהגהותיו בשו"ע סי' קל"א( שהוא הג ליפול על פיו היכי דגרס כשיטת השכה"ג ה"ל.
אמם מרן הגרשז"א זצ"ל קט דמה שהגו לומר תחון בפ"א בירושלים גם כשאין שם ס"ת או שאר
ספרים )ע' אג"מ יו"ד ח"ג סי' קכ"ט סק"ב שהסביר המהג ,משום שירושלים הוא מקום קדוש ומיוחד לתפילה ,וממילא גם
כשאין שם ס"ת שייך פ"א כמו במקום שיש שם ס"ת( ,הייו דווקא בין החומות שקדוש לעין קדשים קלים
ומעשר שי ,אבל בשאר ירושלים אומרים בפ"א דווקא כשיש שם ס"ת או ספרים )וכן קט בשו"ת תשובות
וההגות ח"ב סי' ע"ט ,אלא שלא היקל אם יש שם רק ספרים( ,ובשאר א"י אין אומרים בפ"א אא"כ יש שם ס"ת
)הליכות שלמה – תפילה פי"א סי"א והערה .(37

פילת אפים ליחיד שיש לו ס"ת בביתו
במקום שיש ס"ת ,גם יחיד בביתו ופל על פיו )מ"ב סקי"א(.
פילת אפים כשמתפלל בעזרת שים
עוד הוסיף המ"ב )סקי"ג( שאם הוא מתפלל בעזרת שים ,ג"כ צריך פילת אפים כיון שיכול
לראות מקום הארון הקודש מהחלוות ,והמהרש"ם )בדע"ת שם ד"ה וחזר( הוסיף דחשב פתוח אפילו אם
יש שם וילון.

ברכה אחת מעין שבע במיים בליל ש"ק בתקופת מגיפת הקורוה
תוספת על השיעור שנמסר בליל ש"ק פ' ויקהל  -פקודי בענין זה
כ' בשו"ע )סי' רס"ח ס"י( שאין אומרים ברכה אחת מעין שבע בליל שבת אא"כ הוא מין קבוע,
ולפ"ז יש להסתפק לגבי המיים המתפללים במרפסות ,שכבר מתפללים שם קרוב לחודש ימים ,האם
חשבים כמין קבוע כדי לומר ברכה אחת מעין שבע בליל ש"ק.
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הט"ז )סי' רס"ח סק"ח( כ' וז"ל אותן שקובעים מקום להתפלל על איזה ימים ,כמו שרגילים
לעשות בירידים ,זה הוה דומה לביהכ"ס קבוע ,ואומרים שם ברכה זו עכ"ל .בשו"ע הרב )שם סט"ו( שיה
את הלשון קצת ,וכתב "כגון בירידים שרגילים לקבוע מקום על כמה שבועות" ,וכבר העירו ע"ז בשו"ת
מחת יצחק )ח"י סי' כ"א( ושו"ת קה בושם )ח"ב סי' מ"ח אות ד'( .המחת יצחק כ' שגם הקיצור שו"ע )סי' ע"ו
ס"ז( כ' כמו השו"ע הרב ,והסביר שהם הביו דא"א לומר דמש"כ הט"ז "כמה ימים" הוא בדווקא ,דא"כ
למה פסק השו"ע שאין אומרים הברכה בבית החתן ובבית האבל ,הלא גם הם קבועים לכמה ימים,
אעכצ"ל דכוות הט"ז היא לכמה שבועות.
מרן החת"ס זצ"ל היה לו תלמיד הג"ר צבי הירש מאגליד זצ"ל ,והוא שאל בעין ברכה אחת
מעין שבע כשעושין מין בבית החולה לכמה שבועות עד שיתרפא )התשובה מובא בקובץ זכור לאברהם שת
תשס"ד עמוד רע"ג – וכן באור ישראל קובץ ע"א עמוד צ"א( ,וכתב שם שאין הידון דומה לט"ז כלל ,דלהכי כ'
שקובעים מקום להתפלל כמו בירידים ,כוותו שקובעים בית שיהיה זה ביהכ"ס בכל יריד ויריד ,ולכן
אף שבין יריד ליריד הוא סגור ,עכ"פ שם ביהכ"ס עליו לאשי היריד ,ודומה עכ"פ קצת לתחילת תקת
חז"ל שיאמרו ברכה זו בביהכ"ס ,וגם זה שם ביהכ"ס עליו ,ודומה לכפר שיש להם ביהכ"ס ואין
מתאספין רק פעם בחודש .אבל בידון דידן ,שהעיקר הוא בית תשמישו ,ולא הוקבע לשים רבות להיות
בית תפילה רק ע"פ מקרה בהיות שם חולה ר"ל ,מעולם לא קרא עליו שם בית הכסת ,ולא דמיא כלל
לתחילת תקת חז"ל ,והביאו בשם הספר מאורי אור )חלק באר שבע עמוד ק"ג (:שג"כ הבין שכל דברי הט"ז
הם רק בירידים שיש להם ביהכ"ס קבוע שם ,אלא שרק מתפללים שם לתקופת היריד.
אמם הכה"ח )סי' רס"ח סק" (הביא בשם שו"ת בית דוד )סי' תקל"ז( וברכ"י )שם סק"ד( דבשת תס"ח
יצא הקצף על תושבי שאלויקי ,והיה דבר בעיר ,ורוב בעלי בתים יצאו מהעיר לכפרים שבסביבות,
וסתפקו אם לומר ברכה אחת מעין שבע בלילי שבתות ,וכ' דפשיטא שאין לאומרה שם ,חדא משום
שהמאחרין לבא אין הולכים שם להתפלל ,דדווקא בזמן חכמי הגמ' שהיה להם בתי כסיות קבועות
בשדות ,היו המאחרים הולכים שם כדי להתפלל בביהכ"ס קבוע שיש בו קדושה ,אבל באלו מקומות
שאים ביהכ"ס קבוע ,אין המאחרים הולכים שם ,אלא הולכים לביתם ומתפללים שם.
אמם בשו"ת מחת יצחק ה"ל הביא בסו"ד מש"כ התהלה לדוד )סי' רס"ח סקי"ג( דאם כל הציבור
מתפללין בבית אחר שלא בביהכ"ס מאיזה טעם ,אומרים ברכה אחת מעין שבע ,דבזה שפיר שייך
הטעם דמאחרין לבוא )והעתיקו המחת שבת סי' ע"ו סק"כ( ,ועפ"ז כ' בשו"ת מחת יצחק שם ,וכן היה כמה
וכמה פעמים שהוצרך הציבור בפקודת הבד"צ שליט"א לצאת ולמחות ברחובה של עיר ,וסגרו הבתי
כסיות ובתי מדרשות ,ואמרו ברכה אחת מעין שבע ברחובה של עיר .וראה שאין דבריהם סתירה
להמבואר לעיל ,דהתם כל הקהלה כולה מתפללים במקום אחר ,לכן המקום ההוא הפך להיות
ביהכ"ס של העיר ,וכיון שכן ,כל מי יגיע באיחור ילך לרחובה של עיר להתפלל אתם שם ,משא"כ
הפוסקים ה"ל שלא היה שם ביהכ"ס קבוע )אמם יש לציין שבאג"מ או"ח ח"ד סי' ס"ט סק"ג פשיטא ליה שאם יש
מין קבוע למעריב בליל שבת בבית ,ג"כ אומרים ברכה אחת מעין שבע(.
הרי מבואר דיש לחלק טובא בין המיים שלו במרפסות ובחצירות ,למש"כ הט"ז לגבי הירידים,
דהתם הבית הכסת היתה בית הכסת קבוע ,אלא שרק התפללו שם בתקופת הירידים ,משא"כ
במיים שלו ,אע"פ שכבר מתפללים בהם כמה שבועות ,אבל קשה לומר שהם בגדר בית הכסת קבוע,
ויותר מזה שמעתי בשם מרן הגר"ח קיבסקי שליט"א ,שבודאי אין אחו רוצים שה"קביעות" הזה
תשאר ,ואדרבה כל יום אחו מצפים שוכל לחזור לבתי כסיות הקבועות שלו ,ולכן הורה דלמעשה
אין לומר ברכה אחת מעין שבע במיים שלו במרפסות ובחצירות ,ווזכה במהרה לחזור לבתי כסיות
ובתי מדרשות שלו להתפלל תפילותיו כתיקון אכי"ר .

מי שבירך לתעית בה"ב  -אחרי שחרית בלי ס"ת או במחה בס"ת
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מהג ישראל לברך המתעים בה"ב לפי תפילת מוסף בש"ק כשהחזן מחזיק הס"ת לפי
החזרתו לארון הקודש ,ויש להסתפק מה יעשו ציבור ,שלאור המצב השרוי היום בכל העולם ,אין להם
ס"ת לקרה"ת ,אבל יקבלו ס"ת אחרי תפילת מוסף או לתפילת מחה ,האם ימתיו מלברך המתעים
בה"ב עד שיהיה להם ס"ת ,או שמא החזקת הס"ת ע"י החזן כשמברך המתעים איו כ"כ חשוב בכדי
לדחות אמירת ה"מי שבירך" לזמן אחר.
טעמים למהג תעית בה"ב
כ' בשו"ע )סי' תצ"ב( יש והגים להתעות שי וחמישי ושי אחר הפסח וכן אחר חג הסוכות,
וממתיים עד שיעבור כל חודש יסן ותשרי ואז מתעים ,וחלקו הראשוים ואחרוים בטעם מהג זה.
תוס' בקידושין )פ"א .ד"ה סקבא( והראב"ד )שו"ת תמים דעים סי' קע"ח( הסבירו ,דכיון שבחג מתקבצים אשים
ושים לשמוע את הדרשה וותים עייהם אלו באלו ,לכן מתעים אח"כ לכפרה .הרא"ש בתעית )פ"א
סי' כ'( והראב"ד ה"ל ובספר האשכול )ח"ג סי' ג'( ובכל בו )סי' ס"א( כ' כעין טעם זה ,משום שברגל אוכלים
ושותים שבעה ימים יותר מדי ,ומרוב אכילה ושתיה ושמחה ,פוחזים וחוטאים ,וצייו שכן מציו באיוב
)א' ה'( שהביא קרבות אחרי ימי המשתה כמין כל ביו שמא ביו חטאו במשתה ,והתעית במקום
קרבן .הא"ר )סי' תצ"ב סק"ג( כ' טעם אחר לתעיות אלו ,לכפרה שמא עשו מלאכה האסורה בחוה"מ )וע"ע
בתוס' חיים על הח"א סוף כלל ק"ל(.

הכרזת תעית בה"ב ב"מי שבירך"
המ"א )סי' תצ"ב סק"ג( הביא בשם הש"ך )יו"ד סי' ר"כ סוסקל"א( שבשבת הראשון שאחר ראש חודש
מברכין מי שיתעה בה"ב ,ובטעם הדבר שמכריזין על תעיות בה"ב ואין מכריזין על שאר תעיות,
הסביר התוי"ט בתעית )פ"ב מ"ט( משום שתעיות הללו אים ביום קבוע בחודש ,ואין הכל יודעים מתי
חלין ,ולכן מכריזין בשבת שלפי התעית כשכולם מצאים בביהכ"ס.
חיוב קבלת תעית מבעו"י
שיו בתעית )י"ב (.אמר שמואל כל תעית שלא קיבל עליו מבעוד יום לאו שמיה תעית ,ואי
יתיב מאי ,אמר רבה בר שילא דמי למפוחא דמליא זיקא )פרש"י הוא מפוח שופחין בו הפחין את האור המתמלא
ברוח ,אף זה תמלא רוח שלא אכל בחם ,וע' בשו"ע סי' תקס"ב ס"ה ב' דעות בעין זה(.

בטעם החיוב לקבל התעית מבעו"י ,כ' הלבוש )סי' תקס"ב ס"א( שהתעית דומה לקרבן שמקריב
חלבו ודמו ,וכמו שצריך להקדיש קרבו לפי שיקריבו ,ואפילו אם הוא מתעסק בשחיטה ,הוא פסול
כדכתיב "לרצוכם תזבחו" ,כך המתעה ואיו מקבלו קודם לכן ,דומה למתעסק בקדשים ופיגול הוא
ולא ירצה לו.
האם עיית אמן על ה"מי שבירך" של הש"צ מחייבו לצום
והה המ"ב )סי' תצ"ב סק"ג( הביא בשם המ"א דמי שעה אמן על אותו "מי שבירך" ודעתו
להתעות ,א"צ לקבל עוד במחה שלפי יום התעית ,ומ"מ אם אח"כ מלך שלא להתעות ,איו מחוייב
להתעות מחמת עיית אמן כל זמן שלא קבל עליו התעית בפירוש בפיו .אבל בהל' תעית כ' המ"ב )סי'
תקס"ב סקל"ט( דלפמש"כ בסי' תקס"ג שיש מחמירין שאפילו בהרהור בלבד הוי קבלה ,א"כ לפי דבריהם
צריך ליזהר שאם בזמן שעה אמן על ה"מי שבירך" בשבת ,הי' בלבו להתעות ,לא יחזור בו ממה
שקיבל להתעות אע"פ שרק הי' בהרהור )והוסיף שם השעה"צ סקל"ז דאם אין רצוו להתעות ,יעה אמן על ברכת
הש"צ ,ויכוון שאיו מקבל התעית אלא שהקב"ה יברך למי שיקבל עליו להתעות בה"ב(.
ולכאורה צריך להבין עיקר דברי המ"ב ,דמצד אחד כתב שעיית אמן חשבת כקבלת תעית,
ומאידך גיסא ס"ל דכל זמן שלא קיבל התעית בפירוש בפיו איו מחוייב להתעות מחמת עייתו ,ואם
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מלך שלא להתעות ,מעיקר הדין א"צ להתעות .מרן הגריש"א זצ"ל הסביר בקובץ תשובות
"ז( דאע"פ דקיי"ל שכל תעית שלא קבלו עליו היחיד מבעו"י איו תעית ,ורק בתעיות שגוזרים על
הציבור אין כל יחיד צריך לקבלו ,מ"מ בתעיות בה"ב סגי בעיית אמן אחרי הש"צ במי שבירך ,הואיל
ויש בהם כעין ציבור כמש"כ האחרוים ,ולכן מי שעוה אמן ובמחשבתו להתעות ,ומתחיל בתעית,
בודאי א"א עוד לסגת ,וחייב להשלים את הצום ,ולכן סגי בעיית אמן .ולע"ד לבאר דכשעוה אמן
חשבת עייתו כקבלת תעית בציבור ,ושוב הוי כתעית ציבור שא"צ קבלה חדשה ,ולכן אם התחיל
להתעות וכבר חל קבלתו ,שוב איו יכול לסגת מקבלתו וחייב להשלים התעית ,משא"כ אם מלך שלא
להתעות לפי שהתחיל להתעות ,כיון שקבלתו עדיין לא חלה יכול לחזור בו ,אע"פ שהי' מקום לומר
שיצטרך להתיר דרו שקיבל ע"ע להתעות ,ע"ז הסביר המ"ב דכיון שלא דר בפיו ,אין לו דין של דר
שצריך התרה ,ולכן אם מלך לפי התחלת הצום א"צ להתעות.
)ח"א סי'

זמן אמירת ה"מי שבירך" למתעים בה"ב
הלבוש )שם ס"א( כ' שהש"ץ אומר את ה"מי שבירך" אחרי קרה"ת ו"אשרי" ,לפי שיאמר
"יהללו" ,ויקח את הס"ת בידו כדי לברך את העם עם ס"ת ,וכן העתיקו הפמ"ג )שם א"א סק"ג( והשערי
אפרים )שער י' סמ"ו( בקיצור .לפ"ז יש להסתפק כמה צריך להשתדל להחזיק ס"ת בשעת ה"מי שבירך",
דזה פשוט שאם יש מין שאין להם ס"ת )כמו שפוץ בתקופה זו ,שרוב אלו שיש להם הזכות להתפלל במין ,מתפללים
במרפסות ולא בבתי כסיות( ,בודאי יאמרו ה"מי שבירך" גם בלי ס"ת ,אבל השאלה היא ,מה יעשו ציבור
שאין להם ס"ת בשבת בבוקר ,ומ"מ הם יודעים שישיגו ס"ת לקרה"ת אחרי התפלה או בתפילת מחה,
האם יאמרו ה"מי שבירך" בבוקר לפי מוסף ,או שמא ימתיו עד קרה"ת אחרי התפלה או במחה ,ואז
יוכלו לאומרו כשהס"ת ביד הש"ץ .כדי לפשוט ספק זה ,יש לדון האם העין שהשליח ציבור יחזיק
הס"ת בשעת אמירת ה"מי שבירך" ,הוא דומה למה שוהגין שהש"ץ מחזיק הס"ת בשעת ברכת החודש.
החזקת הס"ת בזמן ברכת החודש
כ' השערי אפרים )שער י' סל"ו( שבזמן אמירת "מי שעשה סים" בברכת החודש ,הש"צ יאחז ס"ת
בידו ,וכן הובא גם במ"ב )סי' צ"ו סוסק"ב( בשם המחצה"ש ,דבשעה שמברכים החודש מחזיק ס"ת בזרועו,
והסביר המקור חיים )סוסי' רפ"ד( טעם הדבר דעי"ז יותר תחול תחיה ובקשה וברכה ,והמחצה"ש ה"ל
הוסיף שהחזקת הס"ת בידו מעוררת את הכווה ,ובאג"מ )או"ח ח"א סי' קמ"ב( כ' דאולי הטעם הוא זכר
לזמן שהיו מעברים את השה ,וכשלא היו שם עשרה אשים ,כ' תוס' בברכות )מ"ח .ד"ה ולית( שהיו
מחזיקים ס"ת בידיהם.
בשו"ת אפרקסתא דעיא )ח"ב סי' מ"ג( כ' דאין לזלזל במהג זה של אחיזת הס"ת ,משום שהוא
מהג קדום וקדוש בישראל ,ומהג אבותיו תורה היא ,ומרן הגר"ח קיבסקי שליט"א פסק דאפילו אם
מין אחר צריכים את הס"ת כדי לקרא בו ,ויש טירחא דציבורא להמתין עד שציבור הראשון יסיימו
ברכת החודש ,אין לבטל מהג זה של החזקת הס"ת בזמן שמברכין החודש )אשי ישראל פל"ט הערה י"ד(.
לפ"ז יש לדון לגבי ה"מי שבירך" שאומרים לאלו שיתעו בה"ב ,דלכאורה חלק מהטעמים
שאמרו למה מחזיקין הס"ת בברכת החודש ,שייכים גם באמירת ה"מי שבירך" לפי בה"ב ,דהייו
משום דבזה יותר תחול תחיה ובקשה וברכה ,או משום שהחזקת הס"ת בידו מעוררת את הכווה,
ובפרט שהלבוש כ' דסיבת החזקת הס"ת בשעת אמירת ה"מי שבירך" היא כדי לברך את העם עם ס"ת.
מיעת אמירת ה"מי שבירך" כשיש חתן בבהכ"ס
והה לכאורה יש לפשוט הספק ממש"כ המ"א )סי' תצ"ב סק"ג( ,דאם יש מילה או חתוה באותה
שבת שמברכים בה"ב ,והגים לברכו במחה משום דשיו בברכות )ל" (.מהיות טוב אל תקרי רע",
והסביר המאמר מרדכי )סי' תצ"ב סק"ב( ,דאין טוב להזכיר עין תעית בצבור בשעת שמחת המילה
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והחתוה שעיקרה בשחרית ,ולכן כיון שיכולים להזכירו במחה עושים כן ,ואין זה אלא לסימא טבא
לבעל השמחה.
בספר ליקוטי מהרי"ח )ח"ג במהגי חודש אייר( הקשה דבשלמא במילה שהשמחה היא רק בשחרית
בזמן המילה ,אבל בחתן מה לי בשחרית ומה לי במחה ,ותי' דאפשר ליישב עפמש"כ במהגי המהרי"ל
)הלכות שואין סוף אות ט'( דברוב פעמים היו מועים החתן מלבא למחה בשבת כדי שהציבור יוכלו לומר
"צדקתך צדק" )וע"ע מש"כ בסוגי' זו במעדי יו"ט ח"ד סי' קל"א(.
סיכום לדיא
הרי מבואר שאין קפידא לומר ה"מי שבירך" דווקא בקרה"ת בשחרית ,דהרי כשיש חתן
בביהכ"ס ,כ' המ"א שיאמרו ה"מי שבירך" במחה ,וא"כ כיון שיש כמה וכמה טעמים למה ראוי לברך
ברכת בה"ב כשמחזיק הס"ת בידו ,ראה שאם אין ס"ת לציבור זה בתפילת שחרית ,והם יודעים
שישיגו ס"ת לקרה"ת אחרי התפלה או במחה ,ימתיו מלברך המתעים בה"ב עד שישיגו הס"ת.

האם סופר יכול לכתוב סת"ם כשאיו הולך למקוה
סופר מחו"ל התקשר לשאול ,מכיון שכל המקוואות של גברים סגורות ,ואין לו אפשרות לטבול,
האם מותר לו לכתחילה לכתוב סת"ם בלי ללכת למקוה ,או שמא מספיק ע"י רחיצת תשעה קבין ,והוא
הסביר שבהתחלה כאשר המקוואות סגרו ,כיון שהיה סמוך לפסח ,הוא לא כתב כלל ,אבל עכשיו הוא
לא יודע כמה זמן הדבר ימשך ,והוא צריך לכתוב ,אב"א משום שיש לו הזמות שצריך לכתוב לפי
תאריך מסויים )מי שצריך מזוזות משום שמתחתן וכס לדירה חדשה ,ומי שהזמין תפילין לבו הבר מצוה( ,ואב"א משום
שהוא צריך פרסה.
כ' בקסת הסופר )סי' י"א סי"ח( וז"ל יש סופרים זהירים שלא לכתוב שם קודש בלי טהרת הגוף,
וכון הוא ,ולפעמים משום זה כותבין יריעה שלימה ומיחין פוי מקום השמות ,לכתבן אח"כ
לכשיטבלו במקוה טהרה ,וגם זה כון ,אך לעשות כן בכל הס"ת ,יש לחוש מחמת שכל הכתב תיישן
קצת ,והשמות יהיו בכתב חדש יהיה ראה כמומר ,ואין לעשות כן עכ"ל .והה לכאורה צריך לדעת
מהיכן מצא מקור לחומרא זו ,לטבול לפי כתיבת השמות הקדושים.
בלשכת הסופר )שם סקי"ד( הביא ירושלמי )ברכות פ"ה ה"א( ,הכותב את השם ,אפילו מלך ישראל
שואל בשלומו ,לא ישיבו .היה כותב ב' וג' שמות ,הרי זה מפסיק בייהם ומשיב .ופי' המו"י )הלכות
קטות הל' ס"ת ג' ב' ד"ה היה כותב( כגון שהיח ביריעה שמות רבים שלא רצה לכתבם מפי שלא היה טהור,
ובא לכתבם עתה בבת אחת ,וע"ש בלשכת הסופר שהביא דברי המו"י כמקור שצריך לכתוב השמות
בטהרה ,אבל ו" אם כולם מסכימים שמותר לכתחילה לדלג על השמות ולכתבם בהפסקות .אבל רע"א
)בהגהותיו יו"ד סי' רע"ו ס"ב( לא העתיק הלשון "מפי שלא היה טהור" ,אלא "מפי שלא היה המקום קי",
ולפ"ז אין מקור בכלל להאי חומרא.
אבל יש לציין שבמושב זקים לבעלי התוס' בפ' פקודי )ל"ט ל'( על הפסוק "ויכתבו עליו מכתב
פיתוחי חותם" כ' וז"ל הקשה החסיד מהו "ויכתבו" ,וכי כאחד היו יכולים לכתוב ,ותי' משום דהוצרכו
לכתוב השם ,והוצרכו י' לעמוד על גביו כדי לכוון יחד ,מכאן היה אומר החסיד ,אדם שכותב אזכרות
במזוזה ובתפילין ובס"ת ,צריך עשרה ,ולטבול ,ולהיות במקום טהרה ,מפי שאין דבר שבקדושה פחות
מעשרה עכ"ל .כמו"כ כ' בספר האשכול )הל' ס"ת סי' י"ז( וז"ל שמיע לן האידא ,דאיכא סופרים שאין
כותבים השמות אלא מיחים חלק מקום השמות ,וכשמסיימין כל התורה כולה ,מטהרין עצמם
וכותבים השמות עכ"ל .שוב ראיתי שהערוה"ש )סי' ל"ב סמ"ב( כ' כיון שיש בכתיבת השם סודות גדולים
ווראים ,לכן כון שכל סופר יטבול טבילת עזרא.
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אמם העירו על רע"א ,דאם הגירסא שהוא הביא היא הכוה ,א"כ מה ה"מ בין כתיבת
השמות לכתיבת שאר הכתב ,דבשלמא לעין טבילת עזרא ,י"ל דס"ל ,הואיל ומעיקר הדין בטלוהו ,א"כ
הסופר החמיר רק בשמות לרוב קדושתם ,אבל אם המקום איו קי ,א"כ אין "מ בין השמות לשאר
כתיבה )משת הסופר על הקסת הסופר שם בביאור הספר ד"ה טהרת הגוף( .יש לציין שהעירו שמהג ישראל לכבד
אוהביו וידידיו בגמר כתיבת הס"ת ,ומי יודע אם כולם טהרו במקוה ,אלא מוכח שאם יש קפידא ,הוא
רק בכתיבת השמות ולא בשאר הס"ת וצ"ע.
אבל מביאים שמרן החזו"א זצ"ל אמר שאין שום הידור לטבול אפילו טבילת עזרא לפי שכותב
מזוזות )מעשה איש ח"ו עמוד פ"ט וארחות רביו ח"ג עמוד קע"ד(.

ולכן למעשה ,כיון שמצאו בברכות )כ"ב (.שבמקום טבילת עזרא יכול להתרחץ בתשעה קבין ,וכן
הובא להלכה בשו"ע )סי' פ"ח( ובמ"ב )שם סק"ד( ,א"כ כיון שהטבילה הזו לפי כתיבת השמות איה
מוזכרת בגמ' בודאי יכול להסתמך על תשעה קבין ,ומ"מ אם מי שהזמין התפילין או המזוזות התה
אתו שהוא חייב לטבול במקוה לפי שכותב את השמות הק' ,ראה דצריך לקבל ממו רשות לכתוב
כשלא טבל במקוה אלא ברחיצת תשעה קבין ,ואם איו מסכים ,אין המזמין יכול לבטל ההזמה משום
שהסופר אוס ,אלא הסופר ימשיך לכתוב עבורו לכשיוכל לטבול במקוה.


שיעור ממורו ורביו
מרא דאתרא דשכות "אדמור מצאז-והסביבה"
הגאון ר' יו"ט זגר שליט"א
המשך שאלות מעשיות הקשורים למגיפת הקורוה
אור לז' אייר תש"פ

בס"ד

שמסר עבור ביהכ"ס דחסידי ראדזין
רח' אהרוסון 8
בי ברק

זקן חושב שלא ספר ספה"ע והפיליפיי המטפל בו אומר שהוא שמע שספר
מעשה שהיה בזקן שלפעמים שוכח דברים ,שהתפלל מעריב ביחידות בביתו
בתקופה זו( ,וכשהגיע לספור ספה"ע בלילה אחרי מעריב ,זכר שאתמול בלילה שכח לספור ספה"ע,
וממילא לא יוכל להמשיך לספור בברכה ,ולכן התקשר לבו לשאול אותו אם יכול להמשיך לספור
בברכה .באמצע השיחה אמר הפיליפיי המטפל בו" ,אדוי היקר ,אי שמעתי היאך אמרת "לשם יחוד"
בכזה כווה אתמול בערב" ,ולכן הזקן שואל אם יכול לסמוך עליו כדי להמשיך לספור בברכה ,ואת"ל
שא"א לסמוך עליו ,האם עדותו מטיל ספק בדבר ,ואז יוכל להמשיך לספור בברכה בשאר הימים מדין
ספק ספיקא )ע' מ"ב סי' תפ"ט סקל"ח(.
)כמו שהרבה עושים

שיטת הרמב"ם שאפשר להאמין פסולי עדות כשיתן לברר אם הדבר אמת
כ' הרמב"ם )הל' גירושין פי"ג הכ"ט( אע"פ דקיי"ל "על פי שי עדים יקום דבר" ,מ"מ מצאו שחז"ל
התירו אשת איש בעדות אשה או עבד או שפחה או גוי המסיח לפי תומו ,ועד מפי עד ,ומפי הכתב ,ובלא
דרישה וחקירה ,שלא הקפידה תורה על העדת שי עדים ושאר משפטי העדות ,אלא בדבר שאין אתה
יכול לעמוד על בוריו אלא מפי העדים ובעדותן ,כגון שהעידו שזה הרג את זה ,או הלוה את זה .אבל דבר
שאפשר לעמוד על בוריו שלא מפי העד הזה ,ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת ,כגון זה שהעיד
שמת פלוי ,לא הקפידה תורה עליו ,שדבר רחוק הוא שיעיד בו העד בשקר )וע' ביבמות צ"ג :סברא דמילתא
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דעבידי לגלויי לא משקרי אישי( .לפ"ז בד"ד ,כיון שאין שום אפשרות לדעת אם הזקן ספר ספה"ע אתמול,
ממילא א"א לסמוך על עדותו של הגוי ,דאין זה מילתא דעבידי לגלויי.
גדר אמות כרי כשמסיח לפי תומו
אבל אפשר היה מקום לומר ,דמצאו שגוי אמן כאשר הוא מסיח לפי תומו ,וכאן אף אחד לא
שאל את הגוי ,וא"כ אפשר יש להגדיר את הדבר כמסיח לפי תומו .אבל ראה דיש לדחות סברא זו
מתלת טעמי .ראשית כל הש"ך )יו"ד סי' צ"ח סק"ב( כ' דגם אם הגוי מסיח לפי תומו ,איו אמן בדין
דאורייתא ,והרי כאן הידון הוא אם הזקן יכול להמשיך לברך ספה"ע בברכה ,ולכמה ראשוים ברכה
לבטלה היא איסור דאורייתא ,הגם שבספה"ע יש על מי לסמוך שכל יום הוא מצוה בפ"ע ,ושפיר יכול
להמשיך לספור בברכה גם אם דילג יום אחד ,ואמם אחו מחמירים בזה ,מ"מ כיון שיש מחלוקת
בדבר ,הוי ספק דאורייתא ,ואפשר בכה"ג אין לסמוך על הגוי שמסיח לפי תומו .אבל יש לדחות קצת
לפמש"כ הט"ז )יו"ד סי' צ"ח סק"ב( דהא דאין גוי אמן במסל"ת בדין דאורייתא ,הייו דווקא במידי דבעי
עדות דווקא ,משא"כ באיסור והיתר שפיר מהי דלא בעין עדות גמורה אלא סגי אם יש לו הוכחה.
ובלא"ה יש עוד סברא שלא אמין לו ,דבכל מסיח לפי תומו אין לגוי שום "מ בעדותו ,משא"כ
כאן שבודאי ימצא חן בעיי הזקן אם יעזור לו לפשוט את ספיקתו ,ואע"פ שמסתבר לומר שהגוי איו
יודע שעל ידי עדותו ,הזקן יוכל להמשיך לספור בברכה ,מ"מ אין שמחה כהתרת הספיקות ,וזה גופא
האת הגוי שימצא חן בעיי המעביד שלו ,כשיפשוט את ספיקתו .שוב ראיתי בחזו"א )יו"ד סי' קפ"ט סק"ז(
שכתב וז"ל ראה דווקא ביכרין הדברים שבא כשיחת ב"א להראה לו דבר בלתי שכיח שאדם אוהב
לראות דבר בלתי רגיל ,והייו מסיח לפי תומו ,אבל אם השומע מרגיש שיש לו להמספר כווה בזה ,אין
זה מסל"ת.
עוד יש לציין שחלקו הראשוים בסיבת ההיתר של מסיח לפי תומו ,דבשו"ת הריב"ש
מבואר שאמות מסל"ת מבוססת על מילתא דעבידי לגלויי ,שאיו רוצה לימצא שקרן ,ואילו הריטב"א
)יבמות קכ"א .ד"ה מתי'( ס"ל דאמות מסל"ת היא אמות חלשה ,והיא בויה על הסבירות שאדם המסיח
לפי תומו איו משקר )ע"ש שכתב וז"ל איו מדין עדות ,דגוי איו בר עדות כלל ,אלא משום דקים לן דקושטא קאמר כיון
שמסיח לפי תומו עכ"ל( ,ולפ"ז בד"ד ,כיון שאין הדבר עבידי לגלויי ,לפי הריב"ש אין כאן אמות של
מסל"ת ,משא"כ לשיטת הריטב"א ,שפיר יש מקום לסמוך עליו ,לולא שי הטעמים האחרים ה"ל.

)סי' תל"ג(

אבל אפשר יש מקום לסמוך על הגוי מסברא אחרת ,דהרי לא בעין כאן דיי עדות כדי להתיר
אשה או כדי להתיר הבשר ,אלא צריכים גילוי מילתא על מה שעשה ,האם הזקן ספר או לא ספר,
ואמם איו בגדר מילתא דעבידי לגלויי ,בכל זאת אם הזקן סומך עליו אפשר יכול להאמיו כשאומר
שספר אתמול
האם יכול לסמוך על עדות בו הקטן כשאכל כדי שביעה ואיו זוכר אם בירך ברהמ"ז
יש להסתפק במי שאכל סעודת פת כדי שביעה ,ואיו זוכר אם בירך ברהמ"ז ,ובו הקטן אומר לו
ששמע שבירך ,דלכאורה א"א לסמוך על עדות קטן בדין תורה ,אא"כ אמר דהא דקיי"ל דספק
דאורייתא לחומרא ,הוא רק מדרבן )שיטת הרי"ף בקידושין ה :והרמב"ם הל' מאכלות אסורות סוף פ"ט( ,וא"כ יש
מקום להאמין לקטן ,אבל אם ספק דאורייתא לחומרא הוא מדאורייתא )שיטת תוס' והר"ן בקידושין ה,(:
א"כ א"א לסמוך על הקטן .אבל זה איו ,דהרי החוו"ד )יו"ד סי' ק"י ריש בית הספק( כ' שהרמב"ם מודה
דבמצות עשה ספק דאורייתא לחומרא מה"ת ,וא"כ א"א לסמוך על הקטן ,וצריך לחזור ולברך כמו בכל
מי שאכל כדי שביעה והוא מסופק אם בירך ברהמ"ז )סי' קפ"ד ס"ב( ,אבל מרן בעל אילת השחר זצ"ל
אמר ,דאע"פ שאיו אמן ,מ"מ יש לחוש משום חשש ברכה לבטלה ,דשמא באמת בירך כמו שאמר
הקטן ,ולכן יחזור ויאכל עוד כזית פת ויתחייב בברהמ"ז בתורת ודאי ,או שישמע ברהמ"ז ממי שעדיין
לא בירך )הובא בשלמי תודה – סוכות עמוד ש"ס( ,וכמו"כ אם אכל סעודת שבת ובירך ברהמ"ז ,ויש לו ספק אם
אמר רצה ,הא קיי"ל דמספק צריך לחזור ולברך ,ואם קטן אומר לו שהוא שמע שאמר רצה ,הלא בדין
דרבן הוא אמן ,אבל חלקו הפוסקים )בשו"ע יו"ד סי' קכ"ז ס"ג( אם אמן בדרבן כשאיו בידו בדלא
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איתחזק איסורא ,ולכן פסק מרן בעל אילת השחר זצ"ל ,דגם בכה"ג ,משום חשש ברכה לבטלה ,יחזור
ויאכל עוד כזית ,ורק אח"כ יברך וכ"ל )הובא בשלמי תודה שם(.
אבל מרן הגריש"א זצ"ל פסק ,שגם אם אכל סעודת פת כדי שביעה ,יכול לסמוך על הקטן שאמר
לו שבירך ברהמ"ז אם הוא סומך עליו בבטחון מוחלט ואין לו ספק ,והביא ראיי' מהרמב"ם )הל' סהדרין
פכ"ד ה"א( שכתב וז"ל יש לדיין לדון בדיי ממוות על פי הדברים שדעתו וטה להן שהן אמת ,והדבר חזק
בלבו שהוא כן אע"פ שאין שם ראיי' ברורה .....אפילו היתה אשה או עבד אמים אצלו ,הואיל ומצא
הדבר חזק וכון בלבו ,סומך עליו ודן עכ"ל ,וכ"כ בהגהות אשר"י בחולין )פ"ק סי' י"ד( וז"ל אבל רביו ר'
אליעזר ממיץ תירץ ,דהא דאמרין דעד אחד איו אמן היכא דאיתחזק איסורא ,הייו דווקא באשים
ריקים ופוחזים ,דומיא דשים שהאמיה תורה כמו שהן ,ובההיא אין עד אחד אמן ,אבל בעד מהימן
וכשר ,סמכין עליה ,ואפילו אשה עכ"ל ,ולכן פסק דה"ה כשהאדם סמוך וכון בלבו שבו הקטן מעיד
אמת ,יכול לסמוך עליו )הובא בספר קב וקי ממו"ר הגר"י זילברשטיין שליט"א – ח"א סי' "ה(.
לאכול על שלחן של בתו וכלתו האוכלות בילות וטריפות כשמאמין להן שאין משקרות לו
ולכאורה יש להביא ראיי' ליסוד הזה ממש"כ באג"מ )יו"ד ח"א סי' "ד( ,ששאל מאשים ברוסי'
שסמוכים על שלחן ביהם ובותיהם האוכלים בלות וכל דבר איסור ,ורובם הם כופרים בה' ובתורתו
ר"ל ,ושבקי היתירא ואכלי איסורא ,וא"כ אים אמים על איסורים ,ואין להאבות החלושים והזקים
עצה איך לאכול בשר כשצריכים לו לבריאותם ,וגם לא כל דבר מבושל ,וחידש שם שאם האב יודע וקים
ליה בגוה דבתו וכלתו שלא יכשילוהו באיסור ,משום שמכיר טבעה בידיעה ברורה ע"י שיסה אותה
הרבה פעמים ,וראה שאיה מכשילתו משום שאיה רוצה לצערו ,יכול לסמוך עליה ולאכול מה
שמבשלת בעדו ,מבשר וכל דבר ,כשאומרת לו שהוא מבשר כשר ובכלים שייחדה עבורו ,משום שאין זה
בגדר אמות ,אלא בידיעה עצמית שהוא כראיה ממש ,כיון שיודע בבירור שאיה משקרת לו )ע"ש
ראיותיו( ,אבל הוסיף )שם יו"ד ח"ב סוסי' מ"ג( דאין להקל בזה רק לאדם חלוש ובשעה"ד ,משום שיתכן
שידיעתו שבתו אמת כבי תרי איה מעכשיו אלא מלפי הרבה זמן ,ויש מקום לחוש שכבר איה
עומדת באמותה .עוד הוסיף שרק בבן ובת וכדומה שייך אמות כבי תרי ,משא"כ באדם אחר שאין
ידיעה תמידית שעדיין עומד באמותו ,אין לסמוך עליו כבי תרי לומר בידיעה ברורה שאיו משקר.
לפ"ז י"ל בד"ד ,שאם הזקן סמוך וכון בלבו שהפיליפיי איו משקר ,יש מקום לומר שיכול
לסמוך עליו ,וגם לפי האג"מ שהתה שהאמות של בן ובת כבי תרי ,היא רק אצלהם שיש ידיעה
תמידית ,משא"כ באדם אחר שאין לו ידיעה תמידית ,א"כ בד"ד כיון שהפיליפיי גר אצלו ומצא אתו
רוב שעות היום ,ג"כ יכול לסמוך עליו אם אכן יודע שעומד באמותו.
סיכום לדיא
תבא לדיא ,ראה שאם הזקן מאמין לפיליפיי בכל מה שהוא אומר ,יש צד גדול שיכול לסמוך
עליו ,ועכ"פ אפילו אם א"א להאמין אותו ,בכל זאת אחרי דיבורו של הפיליפיי ,הרי הוא במצב של
ספק ,וממילא בצירוף השיטות שכל יום הוא מצוה בפ"ע ,ראה שיכול להמשיך לספור בברכה מדין
ספק ספיקא.

התגדות השכים למין שמתפללים עם הה"ח משום שמתעוררים מהרעש
לאור המצב ,מין קבוע בבית הכסת התחילו להתפלל שחרית כל בוקר עם הץ החמה בחצר
שעל יד ביהכ"ס ,אבל השכים מתלוים שהתפלה מעורר אותם משיתם .מקום הספק הוא ,האם
תקת יהושע בן גמלא )ב"ב כ"א (.שהתיר ללמד תשב"ר במקום שמפריע לשכים ,היתה תקה מיוחדת אך
ורק להגדיל תורה ולהאדירה ,או שמא התקה כוללת כל דבר מצוה.
אין שכים יכולים לעכב דבר מצוה אע"פ שמפריע להם
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בשו"ע )חו"מ סי' ק"ו ס"ג( פסק וז"ל יש לו ללמד תיוקות ישראל תורה בתוך ביתו ,ואין
השכים יכולים למחות בידו ולומר לו אין או יכולים לישון מקול התיוקות של בית רבן ,וה"ה לכל
מילי דמצוה ,שאים יכולים למחות בידו עכ"ל .הרי מפורש דלאו דווקא לתלמוד תורה ,אלא גם לכל
דבר מצוה אין השכים יכולים לעכב ,וכן קטו רוב האחרוים )ט"ז שם סק"א ,ולבוש שם ס"ג ,ושו"ת חת"ס חו"מ
סי' צ"ב ,ושו"ת משה הלכות חי"ד סי' רי"ב( .אבל עדיין יש להסתפק אם האי דיא אמר גם בשעות הלילה שרוב
אשים ישים.
הלומד תורה בקול באמצע הלילה בבהמ"ד או בבית
בשו"ת שבט הלוי )ח"ז סי' רכ"ד( פסק שאין שום היתר לת"ח ללמוד מאוחר בלילה בביהמ"ד בקול
רעש גדול באופן שמפריע שית השכים ,והסביר שיכול ללמוד בקול בלי להפריע להם ,ואין זה דומה
להמבואר בשו"ע בהל' שכים )חו"מ סי' ש"ו ס"ג( שיכול ללמד תיוקות בתוך ביתו ואין השכים יכולים
למחות בידו בטעה שקול המלמד והתיוקות מפריע לשיה שלהם ,משום ששם אין אפשרות אחרת,
והם צריכים להגביה את קולם בלימוד ,אבל גם בזה מבואר בשו"ע )יו"ד סי' רמ"ה סי"א( שההיתר הוא רק
מקצת בתחילת הלילה ,ואם יש חולים בסביבה או באותו בין ,בודאי צריך לחשוש לבריאותם.
מאידך גיסא בשו"ת משה הלכות )חי"ד סי' ר'( העיר ,דלא מיבעיא תלמידי חכמים הלומדים בבית
המדרש דרך לימודם אפילו בקול שמעורר השכים ,אין בזה איסור כל שהוא אפילו רעש כקול הר סיי
)כל שאיו מכתכוון להפריע ח"ו( ,אלא אדרבה רבים או אפילו יחיד בביתו הלומד בקול בלילה ,ליכא בזה
איסור ח"ו ,אלא מצוה וחיוב ,וכבר אחז"ל בעירובין )י"ח (:כל בית ששמעים בו דברי תורה בלילה ,שוב
איו חרב – ופרש"י שם להכי קט לילה שהקול שמע למרחוק ,וע"ש עוד ראיות לזה.
יש להוסיף שמרן הגר"ח קיבסקי שליט"א סיפר ,מעשה בבחור שלמד בקול רם בשעה 11.00
בלילה במרפסת הישיבה ,ואחד מהשכים צעק שמפריעים לו לישון ,ורצה להכס לביהמ"ד ,ובחור אחד
סגר הדלת כדי שלא יוכל להכס ,והמשיך ללמוד בקול רם ,וכששמע מרן החזו"א זצ"ל אמר לו "טוב
עשית ,משום שאסור לו להפריע ללמוד" )מעשה איש ח"ד עמוד ע"ד( .אבל כל זה הוא רק בישיבה שיש רשות
לבחורים ללמוד שם בקול ,ואסור להשכים להפריע הלימוד בישיבה ,ופעם באו שכים להתלון שרעש
הלימוד בישיבת תפארת ציון מפריע להם ,ועה להם "עוד יבא זמן שכל בין שי בבי ברק יהיה ישיבה
או ביהכ"ס" )מעשה איש ח"ז עמוד צ"ח ,אבל ע' בדרך שיחה ח"ב עמוד שמ"א ,שלא משמע כן וצ"ע(.
עוד יש להוסיף שמרן החזו"א זצ"ל אמר ,שאם בחור לומד בבית המדרש בישיבה מאוחר בלילה,
ומפריע בחורים אחרים מלישון ,ילמוד בשקט ולא ירעיש )הובא בשערי הוראה קובץ ג' עמוד רי"ח( .וע"ע בפתחי
חושן )ח"ד עמוד תכ"ז( שהעיר דכל שאפשר לעשות באופן שלא יפריע למוחת השכים יעשה ,והעירו
דלכאורה יש לחלק בין הפרעה לשכים להפרעה לבחורי ישיבה.
סיכום לדיא
לאור כל הי פסקים בעין לימוד תורה בקול בלילה כשמפריע לשכים ,ראה שאין היתר לעשות
מין בשעה שרוב השכים עדיין ישים ,אם מתפללים בקול וזה יעורר השכים משיתם ,לא מיבעי
לפמש"כ בשו"ת שבט הלוי ,אלא גם המשה הלכות לא הביא ראיי' שיש להקל אלא בתלמוד תורה ולא
בתפלה ,וגם לפי מרן החזו"א זצ"ל ,הוא רק היקל בתוך הישיבה משום ששם יש רשות לבחורים ללמוד
שם בקול ,משא"כ במיים שמתפללים מחוץ לבתי כסיות ,דאין זה מקום תפלה ,אין להם רשות
להתפלל שם כ"כ מוקדם אם זה יפריע לשכים .יש להוסיף עוד הרגשה ,שאיו מתקבל על הדעת
שתפילות ותחוים יתקבלו בשמים ,כשהם באו על חשבון צער של אחרים.

האם יכול לקיים מצות פדיון הבן ע"י העברה בקאית
לפי כחודש ימים ולד בו בכורו לאברך בבי ברק ,אבל משך החודש ,חלה במחלת הקורוה
ל"ע ועכשיו הוא בבידוד ,אבל הוא צריך לקיים מצות פדיון הבן .הוא איו יכול ללכת לכהן כדי לפדות
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את בו ,ואין כהן שמוכן לבא אליו ,אבל יש לו גיס בירושלים שהוא כהן ,ואבי הבן כבר קיבל מסר
ברור מחמיו ,שהוא בטוח בלי שום ספק שהוא יקח את גיסו כדי לקיים את המצוה של פדיון הבן ,דהא
קיי"ל "מבשרך אל תתעלם" )אבי הבן אמר שהוא לא מרגיש שיוכל להשתמט מה"פקודה" של חמיו( ,וגיסו איו יכול
לבא לבי ברק ,לכן שאל אם יכול לפדות את בו בהעברה בקאית ,מחשבוו לחשבון בק של גיסו ,או
לחילופין אפשר ידחה את הפדיון הבן עד שיבריא ויתאפשר לו לקיים את המצוה כמקובל.
פדיון הבן בשטר
כ' בשו"ע )יו"ד סי' ש"ה ס"ג( שאין פודין את הבכור בשטרות משום שאין גופן ממון ,וחלקו
הפוסקים אם אפשר לפדות בשטרות כסף שהן במקום מטבעות כסף וזהב ,ולמעשה מהג העולם
להחמיר שלא לפדות רק במטבעות שהן עצמן כסף )ערוה"ש שם סי"ח( ,ובדיעבד אם כבר קיים את המצוה
בשטרות ,כ' הפוסקים שיחמיר לפדות את בו שית בלי ברכה .לפ"ז בד"ד ,לא שייך לפדות את בו ע"י
העברה בקאית ,דאפילו אם הכהן יקבל את הכסף באותו יום ,אבל אבי הבן לא תן שום כסף לכהן,
ואדרבה זה יותר גרוע מפדיון ע"י שטרות.
פדיון הבן בשבת
עוד יש לדון ,דיש בזה חסרון שלא יוכל לברך על הפדה"ב כמו שמברכים לפי כל מצוה ,והרי
שיו בתרומות "ערום לא יתרום" משום שהוא יפסיד את הברכה בהיותו ערום ואיו יכול לברך,
וממילא גם בד"ד י"ל הכי ,דהרי איו יכול להקות הכסף לכהן בשבת ,ומתי יברך .והה מבואר בשו"ע
בהל' שבת )סי' של"ט ס"ד( שאין פודין הבן בשבת ,והסביר המ"ב )סקכ"ז( דאע"פ שאיו יכול לפדות בכסף
בשבת כיון שהוא מוקצה ,מ"מ הייתי חושב שיכול לקיים את המצוה בזמו בשוה כסף ,קמ"ל דאפילו
בכלי ששוה חמשה סלעים ג"כ אסור משום שדומה למקח וממכר ,ואין לומר שיתן המעות לכהן בערב
שבת ,וכשיגיע יום השלושים ואחד בשבת שאז הוא זמן המצוה ,יחול הפדיון ,זה איו ,משום שאז לא
יוכל לברך ,דבערב שבת איו יכול לברך כיון שעדיין לא חלה המצוה עליו ,ואיך יאמר "וצוו" ,ובשבת
ג"כ איו יכול לברך כיון שאיו עושה שום מעשה ,לכן פסק שימתין עד אחרי שבת .מקור האי דיא
שאין לפדות בשבת הוא שו"ת תרומת הדשן )סי' רס"ט( ,ושם הוסיף עוד טעם למה אין לפדות בערב שבת
כדי שיחול הפדיון בשבת ,דהרי הסעודה שעושין היא סעודת מצוה ומדיא דגמ' )ע' ב"ק פ .רב ושמואל ורב
אסי איקלעו לבי ישוע הבן – ופרש"י משתה שעושין לפדיון הבן בכור( ,ואימתי יעשה ,דהרי בערב שבת עדיין אין הבן
פדוי ולא מלאו לו ל' יום ,והיאך יעשו סעודה לפרסם המצוה כשהוא לא פדוי עדיין ,ואם יעשו הסעודה
בשבת ,מאן ימא לן דאיכא פרסום בכה"ג שאין רואים הפדיון בשעת הסעודה.
דרך אגב ,יש ידון באחרוים אם מותר לעשות קין בערב שבת על מת שיחול בשבת ,כגון
למכור דבר ביום חול במשיכה או בכסף ע"מ שהקין יחול בשבת ,דהרי פסק בשו"ע בהל' שבת )סי' ר"ב
ס"א( מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה ,אע"פ שאיו יכול לגמרה מבעו"י והיא גמרת
מאליה בשבת ,ולפ"ז כ' בשו"ת מהר"ם שיק )או"ח סי' קל"א( ושו"ת שואל ומשיב )מהדורא שתיתאי סי' ('
ושו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' ע"ב וסי' קי"ז( דמותר לעשות קין בערב שבת כדי שיחול בשבת ,ואע"פ שיכול
לחזור בו בשבת מהקין שעשה בערב שבת ,מ"מ כל זמן שעדיין לא חזר בו עשה הקין מאליו בשבת.
אבל בשו"ת רע"א )ח"א סי' ק"ט( ובשו"ת כתב סופר )או"ח סי' מ"ו( ובשו"ת אבי זר )או"ח סי' "א( כ'
שאסור לעשות כן ,דכל ההיתר לעשות מלאכה בערב שבת שממשיכה בשבת ,הייו רק מלאכה שאיה
צריכה מעשה האדם ,משא"כ בקין ,שאם לפי שבת ימות המקה או שימכרו למי שהוא אחר ,יתבטל
הקין ,ממילא חשב כאילו הקין עשה בשבת מחמת האדם ,ולכן אסור .אמם מרן הגר"ח קיבסקי
שליט"א )בשוה הלכות סי' ש"ו סי"ב( דייק מדברי המ"ב ה"ל דאין איסור לעשות קין בערב שבת כדי שיחול
בשבת ,דהרי הסביר שהסיבה למה אין אפשרות לעשות פדה"ב בשבת ע"י תית הכסף לכהן בערב שבת
ע"מ שיחול הפדיון בשבת ,הוא משום שאיו יכול לברך ,ולא כ' משום שאין אפשרות לעשות קין בערב
שבת בכדי שיחול בשבת ,משמע דס"ל שמטעם הקין אין איסור בדבר ,והביא שגם החזו"א )דמאי סי' ט'
סקי"ב( כ"כ ודייק מהר"ש שם )פ"ד מ"ד( שאיו עובר משום שבות בשבת עי"ז.
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פדיון הבן ע"י שליח
עכ"פ מוכח מכל ה"ל שאין לפדות את בו אם לא יוכל לברך על הפדיון .ולכן הסתפק האברך
האם עדיף שימה שליח לקיים את המצוה עבורו ,דבר שמאוד קשה לו לעשות – מצוה דירה כזו,
שבדרך כלל יכול לקיים רק פעם אחת בחייו ,או שמא ידחה את המצוה עד שיבריא ואז יקיים את
המצוה בעצמו .מקום הספק הוא לפמש"כ הלבוש בהל' בין המצרים )או"ח סי' תק"א סי"ז( דמי שמאחר
מלפדות את בו ,עובר בעשה בכל יום ,אבל מאידך גיסא ,הרמ"א בהל' פדה"ב )יו"ד סי' ש"ה ס"י( פסק
שאין פודין הבן ע"י שליח .אבל כבר תמהו כל האחרוים על החידוש הזה ,דהא קיי"ל דשלוחו של אדם
כמותו ,ולמה איו יכול למות שליח כדי לפדות את בו ,והסביר בשו"ת חת"ס )יו"ד סי' רצ"ז( דכוות
הרמ"א היא ,שאיו מקיים המצוה אם השליח פודה את הבן ממעות שלו ,ואיו מזכה את המעות לאב.
אבל אם האב ותן לו כסף ,שפיר יכול לפדותו ע"י שליח ,אלא שבודאי היה עדיף אם האב יקיים את
המצוה בעצמו מדין מצוה בו יותר מבשלוחו .אבל לפי הלבוש ה"ל ,אסור לו להשהות את המצוה משום
שעובר בעשה בכל יום ויום ,אבל למעשה רוב הפוסקים חולקים על חידוש זה ,והם סוברים דאע"פ
שבודאי צריך לקיים את המצוה בזמו מדין זריזין מקדימין למצוות ,וגם שהיום הזה הוא זמן המצוה,
מ"מ אם מאחר את המצוה ,איו עובר עבירה כמו שחידש הלבוש.
מצוה בו יותר מבשלוחו או מצוה מהודרת ע"י שליח
לפ"ז יש להסתפק אם עדיף לקיים המצוה בזמה ע"י שליח ,או לקיימה שלא בזמה בעצמו
לכשיתרפא ,וכידוע שהחיי אדם )כלל ס"ח ס"ז( מביא ספיקת המבי"ט ,האם עדיף שיכתוב ס"ת בעצמו,
אע"פ שהכתב לא יהיה כ"כ מהודר ,או שמא עדיף לשכור סופר שיכתוב הס"ת יותר בהידור ,ושאר
בצ"ע ,וא"כ גם בד"ד יש להסתפק אם יקיים המצוה יותר בהידור ,ע"י שיקיימה בזמה ע"י שליח ,או
שימתין עד שיתרפא כדי שיוכל לקיימה בעצמו מדין מצוה בו יותר מבשלוחו.
תבא לדיא ,למעשה כבר הארכו בספיקת הח"א בהל' חוכה ,וראה שבד"ד עדיף שימתין
לקיים המצוה לכשיבריא ,שהשי"ת ישלח לו רפואה שלימה.
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