
פרשת נצבים תשע"ה - גליון פ"א

האם אפשר לעשות פרוזבול באמצעות פקס או טלפון?

תשמט  שלא  כדי  פרוזבול  האנשים  רוב  עושים  ובאה,  הממשמשת  השבע  שנת  סוף  לקראת  שאלה:  א. 
השמיטה את החובות שחייבים להם, ואף מי שאינם בעלי גמחי”ם, הרי אם יש להם תוכנית חסכון בבנק ]או 
אפילו יתרת זכות בלבד[, וכן ביטוח מנהלים או קרן השתלמות וכדו’, הרי גופים אלו חייבים להם כסף וכדי 
שיוכלו לתבוע את כספם בעתיד בלא להיכנס לחשש איסור שמיטת כספים עליהם לעשות פרוזבול כתקנת 
הלל הזקן. והנה העושה פרוזבול לדעת השו”ע צריך לעשותו בפני ב”ד ממש, ולדעת הרמ”א יכול לעשותו 
בפני כל שלשה אנשים שדינם כב”ד לענין זה. ויש לדון מה יעשה מי שנמצא במקום שאין לו שלשה אנשים 

שיכול למסור את הפרוזבול בפניהם, האם יכול לעשות פרוזבול באמצעות טלפון או פקס.

תשובה: הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א ענה שבודאי יכול 
לשלוח את הפרוזבול לב”ד באמצעות הפקס, ולא גרע ממי שעושה 
פרוזבול באמצעות שליח. וכמו כן יכול לעשות את הפרוזבול 
באמצעות הטלפון. וכן הסכימו הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי 
הגר”נ נוסבוים  יעקב גרינוולד ורבי שמאי גרוס שליט”א, וביאר 
דמכיון שעדים יכולים להכיר ולקיים את חתימתו על גבי הפקס 
חשיב שפיר שנמסר השטר לידי ב”ד. אמנם הטוב ביותר שיקנה 
את שטר הפרוזבול בפני עדים לב”ד פלוני ]א.ה. ומסתבר שזה 
עוזר גם לדעת השו”ע שצריך למסור את הפרוזבול לב”ד דוקא, 
דמכל מקום אין צריך לבוא בפניהם ודי שמקנה להם את השטר[. 
אמנם גם אם לא עשה זאת בפני עדים מהני, ואין הלוה יכול לומר 
שאינו מאמין למלוה שהקנה את השטר לב”ד, שהרי המלוה נאמן 
לומר פרוזבול היה לי ואבד ואינו צריך להביא כל ראיה שהיה לו 

פרוזבול. וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט”א.

והגר”ש גרוס אמר שאמנם שליחת הפרוזבול לב”ד מהני מטעם 
הנ”ל, שיכולים עדים לקיים את חתימתו מן הפקס, ומכל מקום 
יותר טוב לדבר עם הב”ד באמצעות הטלפון ולומר להם שמוסר 
להם את חובותיו, ואע”פ שאין הב”ד מכירים את קולו אין זה מעכב, 
שהרי כל אדם שמוסר פרוזבול לפני ב”ד אין ב”ד מבקשים הוכחה 
שאכן זהו שמו אלא מאמינים לו, וא”כ מדוע לא יאמינו לו בטלפון 
כשאומר להם ששמו כך והוא מבקש למסור להם את חובותיו. 
ואמנם לענין מסירת הגט דנו הפוסקים האם אפשר לאשר את 
שליחות הגט ע”י שיכירו הב”ד את קולו של הבעל באמצעות 

הטלפון, ועיקר הדיון היה לפני שנים כאשר האיכות של שירות 
הטלפון לא היתה גבוהה והקול היה משתנה, ודנו הפוסקים האם 
אפשר לסמוך על טביעות עינא דקלא בטלפון. אבל בימינו איכות 
הטלפונים טובה בהרבה והקול אינו משתנה בטלפון ויש בו היכר 
ברור, וגם לענין גט יש צד להקל בזה. ובפרט בנידון דידן שאין 

צריך כלל להכיר את קולו וכנ”ל. 

וגם הגאון רבי מרדכי גרוס שליט”א הסכים שניתן לעשות פרוזבול 
באמצעות טלפון או פקס, אבל לענין גט בודאי אין סומכים על 
והגאון  דרבנן.  רק בפרוזבול  הכרת הקול באמצעות הטלפון, 
רבי יעקב מאיר שטרן שליט”א אמר לי שבחתם סופר מבואר 
שמי ששולח פרוזבול צריכים ב”ד להכיר חתימת ידו כדי לקיים 
הפרוזבול, וכך הדין גם במי ששולח פקס דלא מהני רק אם ב”ד 
מכירים חתימת ידו. ומכל מקום יכול למנות שליח באמצעות 

הטלפון לעשות עבורו פרוזבול.

לומר  דיש  פקפק  קליין שליט”א  משה שאול  רבי  הגאון  ואילו 
נחשב  אינו  הפקס  או  הטלפון  באמצעות  שנעשה  שפרוזבול 
פרוזבול כלל, ולא מהני נאמנות המלוה לומר שעשה פרוזבול 
רק כשטוען שעשאו כדין, אבל אם מודה שעשאו באמצעות הפקס 
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי  נראה דאינו כלום. וכן הורה גם 
שליט”א. והגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א הניח את הדבר 
דלכתחילה יעשה הפרוזבול בעצמו,  הגר”ש גרוס  בצ”ע. ומסיק 

ורק בשעת הדחק יעשה ע”י טלפון או פקס.

דירה שנבנתה על גג באופן לא חוקי האם נחשבת לקרקע לענין פרוזבול

ב. שאלה: מעשה באדם שבנה על גג הבנין שלו דירת מגורים נוספת בלא שקיבל אישור חוקי על כך, ומכר 
את הדירה שעל הגג לאחר. והנה בדיני פרוזבול מבואר שהפרוזבול אינו חל אלא א”כ יש ללוה קרקע, ואם 
אין ללוה קרקע משכיר לו המלוה קרקע משלו למשך כמה ימים כדי שיחול הפרוזבול ]וא”צ את הסכמתו 
של הלוה על כך, דזכין לאדם שלא בפניו[. ויש להסתפק לגבי הקונה שקנה את דירת הגג, האם נחשב הדבר 
זו אינה נחשבת כקרקע המלוה צריך להשכיר לו  שיש לו קרקע ואפשר לעשות עליו פרוזבול, או שדירה 

קרקע משלו.
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הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א אמר דיש מקום  תשובה: 
פרוזבול,  לענין  נחשבת כקרקע  אינה  זו  לצדד שדירה  גדול 
וטעמו, שהרי מבואר בש”ך חו”מ סימן צה הטעם שדירה בקומה 
עליונה נחשבת כקרקע מפני שהדירות העליונות בטלות לקומה 
התחתונה, וזה שייך בדירה שנבנתה באופן חוקי, שלכל אחד 
מן הדיירים יש זכות בקומת הקרקע, ובאמת אם נופל הבנין כל 
אחד מן הדיירים בכל הקומות יש לו חלק בקרקע לפי גודל ושווי 
הדירה שהיתה לו בבנין. אבל בדירה כזו שאין לבעליה כל זכות 
בקומת הקרקע, ואין לו אלא זכות שימוש בדירה כמות שהיא, 

אינה נחשבת כקרקע לענין פרוזבול.

ואילו הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א אמר שהדין תלוי האם 
מי שבנה את הדירה ומכר אותה עשה זאת בהסכמת השכנים או 
בלי הסכמתם, דאם השכנים הסכימו שתהיה דירה נוספת בבנין 
והיא תימכר לאדם אחר, שזו בעצם הסכמה להכניס שותף נוסף 
לבנין, א”כ לבעל הדירה הנוספת יש זכות בקומת הקרקע של 
הבנין. ואע”פ שזכות זו אין לה תוקף לפי חוקי המדינה ובערכאות 
שלהם לא יוכל לקבל את חלקו, מכל מקום ע”פ דין תורה יש לו 
קרקע ולענין פרוזבול די בזה. אמנם אם השכן שבנה את הדירה 
עשה זאת בלי לקבל את הסכמת השכנים, א”כ לקונה הדירה 
באמת אין כל זכות בקרקע הבנין, דאף אם הגג שייך למי שבנה 
את הדירה, מכל מקום הוא אינו יכול למוכרו ולהכניס שותף חדש 
לבנין בלי לקבל את הסכמת השכנים, ואז באמת יש להחמיר ולדון 
שאין לבעל הדירה קרקע לענין פרוזבול. וכן הסכימו הגאונים רבי 
יצחק זילברשטיין ורבי מנדל שפרן ורבי יעקב גרינוולד שליט”א 
דהדירה נחשבת קרקע לענין פרוזבול אא”כ מי שבנה אותה עשה 
זאת בגניבה ובלא רשות השכנים, דבזה קי”ל קרקע אינה נגזלת, 
ואף אם הקונה מתגורר בדירה זו כבר שנים רבות אין זה עושה 
אותה לשלו אם לא קנה אותה כדין מכל השותפים בנכס. וכן 

נוטה דעת הגאון הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א.

וגם הגאון רבי יצחק כץ שליט”א הורה שהכל תלוי בזכויות של 
בעל הדירה באם יפול הבנין, דאם יש לו זכות בקרקע א”כ אפשר 
לכתוב עליו פרוזבול, ואם לאו אי אפשר לכתוב עליו פרוזבול. 
והנה אם מי שבנה את הדירה ומכר אותה עשה זאת בהסכמת 
השכנים, פשיטא שיש לבעל הדירה זכות בקרקע. ואף אם עשה 
זאת בלא הסכמת השכנים אולם הגג עצמו הוא שלו כדין, א”כ 
בדין תורה הוא יכול למכור את הזכות שלו בגג לאחר, ואף אם 
השכנים יכולים לעכב עליו שלא יוסיף דיורים בבנין, והוא עשה 
שלא כדין בזה שבנה שם דירה נוספת, מכל מקום אין זה מבטל 
את עצם מכירת הזכות בגג לאחר, ובעל הזכות בגג יש לו גם זכות 
בקרקע באם יפול הבנין מחמת הגג. ורק אם מי שבנה עשה זאת 

על דעת עצמו בלא שקנה את הגג מן הקבלן ובלא שקיבל את 
הסכמת השכנים, בכהאי גונא לכאורה אין לבעל הדירה כל זכות 

בקרקע ואי אפשר לכתוב עליו פרוזבול. 

ולדעת הגאון רבי שמאי גרוס שליט”א בכל גוני דין הדירה העליונה 
כדין קרקע לענין פרוזבול, והביא ראיה נפלאה לדין זה מדין 
כוורת המבואר במסכת שביעית פ”י מ”ז, שנחלקו בו רבי אליעזר 
וחכמים האם דינה כקרקע וכותבין עליה פרוזבול או לאו. והקשה 
הרא”ש דאף אם הכוורת אינה כקרקע מכל מקום יש ללוה את 
הקרקע שעליה עומדת הכוורת. ותירץ הרא”ש דמיירי שהעמיד 
את הכוורת בשדה חבירו שלא ברשות. ומכל מקום לרבי אליעזר 
הכוורת עצמה דינה כקרקע, ולדעת חכמים כיון שהעמידה בשדה 
חבירו שלא ברשות לא חשיב קרקע. ובדרך אמונה שמיטה 
פ”ט ס”ק קב הוכיח מדברי הירושלמי שמחלוקת רבי אליעזר 
וחכמים היא רק באופן שלא היתה הכוורת מחוברת בקרקע, 
אבל אם היתה מחוברת בקרקע לכו”ע הרי היא כקרקע ואע”פ 
שהעמידה בשדה חבירו שלא ברשות. ונמצא דהדירה העליונה 
שהיא מחוברת בקרקע לדעת הירושלמי דינה כקרקע לענין 
פרוזבול אף אם בנו אותה שלא ברשות השכנים ובלא הסכמתם. 
והטעם, דכמו בכוורת לבעל השדה יש זכות לסלק את הכוורת 
משדהו, אבל אין לו זכות להשתמש בכוורת וזכות זו שייכת לבעל 
הכוורת, הכי נמי אמנם השכנים יש להם טענה נגד עצם בניית 
הדירה על הגג שלהם, ומכל מקום אין להם זכות שימוש בדירה 
אלא רק למי שמתגורר בה. ולענין מה שאין הדירה נחשבת שלו 
ע”פ החוק, ציין הגר”ש גרוס לדברי החתם סופר הידועים לענין 
מכירת חמץ ששטר שמועיל בדין תורה אע”פ שאינו מועיל 

בדיניהם כשר למכירת חמץ. 

וכן הורו הגאונים רבי משה שאול קליין ורבי מרדכי גרוס שליט”א, 
שבכל מקרה מי שמתגורר בדירה העליונה עושים עליו פרוזבול, 
דלא גרע משואל ושוכר קרקע שגם הוא נחשב כמי שיש לו 
קרקע לענין פרוזבול, ודייר זה שיש לו זכות לגור בדירה העליונה 
הרי יש קרקע שמושאלת או מושכרת לו. והוסיף הגר”מ גרוס 
דידועה המחלוקת בין החזון איש והגרי”ש אלישיב האם הבעלות 
על קרקע לגבי כמה ענינים בהלכה כגון ירושה וכדו’ תלויה 
ברישום הנכס בטאבו וכדו’, או שאפי’ בעלות שאינה מוכרת 
ע”י החוק נחשבת כבעלות לכל דבר. ומכל מקום אין זה נוגע 
לענייננו, מכיון שלפרוזבול מספיקה שאלת קרקע, ושאלה יש 
כאן וכנ”ל. ]והגרי”ח סופר השיב, דאם נאמר שהדירה העליונה 
אינה נחשבת כקרקע מצד עצמה, רק מצד החלק בקרקע שיש 
לבעל הדירה, א”כ י”ל דגרע משוכר ושואל, שהרי אין לו קרקע 

אפי’ בשאלה ושכירות[.

האם מותר לתקוע ביו”ט לצורך קטן שלא הגיע לחינוך?

ג. שאלה: ר’ הלל הוא בעל תוקע מפורסם ומומחה, וכשחזר לביתו ביו”ט של ראש השנה ביקש ממנו בנו 
הקטן שעדיין לא הגיע לחינוך שיתקע עבורו בשופר, מכיון שהוא לא היה בבית הכנסת בשעת התקיעות. 

האם מותר לר’ הלל לתקוע עבורו?

תשובה: הסכימו הפוסקים ]הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי 
ורבי נסים קרליץ שליט”א, הגאונים רבי מנדל שפרן, רבי יצחק 
זילברשטיין, רבי יעקב גרינוולד, רבי יעקב חיים סופר, רבי נפתלי 
נוסבוים, רבי שמאי גרוס שליט”א[ שאין היתר לתקוע בשופר 
אלא לצורך קטן שהגיע לחינוך דחשיב שפיר צורך מצוה, אבל 
לצורך קטן שלא הגיע לחינוך לא חשיב צורך מצוה ואסור 
לתקוע ביו”ט אלא לצורך מצוה. והביא הגר”נ נוסבוים ראיה 
לדבר, דבראש השנה לב, ב תנן: אין מעכבין את התנוקות 

)לג, א-ב(  מלתקוע אבל מתעסקין עמהן עד שילמדו. והגמ’ 
מקשה סתירה בלשון המשנה, דמדתנן אין מעכבין משמע 
שלכתחילה אין מורים להם לתקוע, ואח”כ תנן אבל מתעסקין 
עמהן עד שילמדו דמשמע שמותר לכתחילה, ומתרצת: לא 
קשיא, כאן בקטן שהגיע לחינוך כאן בקטן שלא הגיע לחינוך. 
אין מתעסקין עמו שילמד  לחינוך  הגיע  הרי שבקטן שלא 
לתקוע, אלא דאם הוא נוטל את השופר מעצמו ותוקע אין 

מעכבין על ידו. 
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האם מותר לתקוע ביו”ט בשביל קטנה שהגיעה לגיל חינוך?

ד. שאלה: בהמשך לשאלה הקודמת יש להסתפק האם מותר לר’ הלל לתקוע עבור בתו הקטנה שכבר 
הגיעה לגיל חינוך. דהנה המנהג הפשוט שתוקעים עבור נשים למרות שאינן חייבות בשופר מן התורה כדין 
מצות עשה שהזמן גרמא, וכן פסק השו”ע )סימן תקפט ס”ו(: וכן אחר שיצא כבר יכול לתקוע להוציאן. 
וביאר המ”ב )סק”ט( הטעם דיש להם מצוה בשמיעת שופר כדין מי שאינו מצווה ועושה, ולמנהג בני אשכנז 
אף מברכות על המצוה כמ”ש התוס’ קידושין )לא, א ד”ה דלא(: מכאן מדקדק ר”ת דנשים מברכות על 
מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דפטורות לגמרי. אבל קטנה שקיום המצוות על ידה הוא מדין חינוך, 
יש לומר שאין דין לחנך אותה לקיום מצוות עשה שהזמן גרמן, וא”כ אין מצוה בדבר ואין היתר לתקוע 

עבורה, או דלמא לא שנא.

תשובה: הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א נקט בפשיטות שניתן 
לתקוע בשופר עבור קטנה, וטענה זו שאינן בכלל חינוך למצוות 
עשה שהזמן גרמא אינה טענה, דפוק חזי מאי עמא דבר, והמנהג 
הרווח בקרב בני אשכנז שבנות קטנות מברכות על נטילת לולב 
ולישב בסוכה. וא”כ גם לענין תקיעת שופר יש מצוה קצת בחינוכן 
לשמיעת שופר ומותר לתקוע עבורן. ומכל מקום יש לומר לקטנה 
שלא תברך על השופר אלא תשמע בלא ברכה. וכן הסכימו 
הגאונים רבי יצחק זילברשטיין ורבי יעקב גרינוולד ורבי מרדכי 

גרוס ורבי שמאי גרוס שליט”א. והגאון רבי אריה אלישיב שליט”א 

העיד על זקנו גאון ישראל הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שהורה לתקוע 
לצורך קטנה שהגיעה לחינוך אך בלא ברכה. וכן נוטה דעת הגאון 

הגדול רבי נסים קרליץ שליט”א. 

והגר”ש גרוס הורה שהבנות הקטנות יכולות גם לברך על שמיעת 

השופר, והביא ראיה ממש”כ בשו”ת רעק”א ח”א סימן א: אלא 
דמ”מ רוב נשי דידן מחמירין לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב 
מ”ע שהזמן גרמן, כגון שופר סוכה לולב וכן בקידוש יום טוב 

והוי כקיבלו עלייהו ולזה רוצים לקיים כולו לה’, ע”כ. הרי שגדר 
שמיעת שופר ע”י נשים הוא כעין קיבלו עליהם חובה. ובודאי 
שייך בזה מצות חינוך, וא”כ יכול האיש לתקוע עבורן, והן יכולות 

לברך לעצמן למנהג בני אשכנז. 

והראה לי הגר”ש גרוס שבספר חנוך לנער מאת הגרי”י בלוי זצ”ל 
פכ”ב ס”ז כתב שלא יתקעו בשופר עבור בנות קטנות ביו”ט, 
אבל למעשה אין להורות כן אלא מותר לתקוע עבורן וכנ”ל. 
פקפק בדבר, דיש  הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א  אמנם 
דעות שאין מצות חינוך בנשים כלל, ולא התירו לתקוע לקטנים 
אלא במקום שיש מצות חינוך, וצ”ע. וגם הגאון הגדול רבי חיים 
קניבסקי שליט”א הורה שאין לתקוע עבור בנות קטנות אף אם 
הגיעו לחינוך. והגר”מ גרוס אמר לי שמנהג צאנז ע”פ דעת הגה”ק 
הדברי חיים זי”ע שנשים אינן מקיימות מצות עשה שהזמן גרמא 
כשופר ולולב וסוכה, ואמנם אינן נמנעות מלשמוע התקיעות 
בבית הכנסת ]כדרך שנמנעות מאכילה בסוכה ומנטילת לולב[, 
ומכל מקום אם אשה לא שמעה אין אומרים לאיש שיתקע עבורה. 

ולנוהגים כן כל שכן שאין לתקוע עבור קטנות.

האם יש מעלה בטבילת סכין המילה קודם הברית?

ה. שאלה: כ”ק אדמו”ר משאץ בית שמש שליט”א, שהוא מוהל מומחה, נשאל ע”י אחד מבעלי הברית האם 
הטביל את סכין המילה במקוה. ואמר בעל הברית שאע”פ שאין זה כלי אכילה ובודאי אינו חייב בטבילה, 

מכל מקום יש מעלה בזה שיהיה טבול. האם אכן יש בזה איזה ענין ומעלה?

תשובה: כעין שאלה זו יש לשאול על המעשה הידוע באחים 
הקדושים מסלוויטא שהטבילו את ה’אימהות’ ]מעטריצין[ של 
הדפוס לפני הדפסת ספרי הקודש שהדפיסו, וזו אחת הסיבות 
למעלה היתירה שייחסו לש”ס ולזוהר שנדפס בדפוס סלוויטא 
המקורי. וגם בסידור מנחת אשר שנדפס לפני כ-30 שנה מציין 
בהקדמה שהטביל את האותיות לפני ההדפסה. וגם בזה יש 
להסתפק האם יש איזה מעלה בהטבלת דבר שאינו חייב בטבילה 

כלל ואין לו שייכות עם מצות טבילת כלים.

וענו לי הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן ורבי שלמה זלמן אולמן 
שלא מצאנו כל מקור בהלכה זו  ורבי נפתלי נוסבוים שליט”א 
לחומרא זו, ודבר שאין לו מקור אין כל תוספת מעלה לנהוג 
כן. ואילו הגאון רבי יצחק וייס שליט”א מב”ד שבט הלוי אמר לי 
שמסופר על הגה”ק הדברי חיים מצאנז זי”ע, שהביא לו אחד 
ציצית שנעשתה מצמר של כבש שהטבילוהו במקוה קודם הגיזה, 
והיה לציצית זה מעלה וחיבה יתירה אצל הגה”ק זי”ע. ]והגאון 
רבי יעקב חיים סופר שליט”א סיפר לי מעשה זה אודות הרה”ק 

רבי מרדכי מנדבורנא זי”ע[.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט”א הראה לי מקור להנהגה זו בדברי 
ראבי”ה )פסחים סימן תסד( שכתב וז”ל: במגנצא נוהגין בפסח 

להטביל כליהם אחרי ההגעלה והליבון ואפילו כלי עץ. וכן כתב 
זקיני, ואמר כי דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה 
רשאי להתירן בפניהם. ובקולוניא לא נהגו כך. ונראה דאגב כלי 
גוים של מתכות הנהיגו בכולם, ע”כ. הרי שנהגו להצריך טבילה 
בדבר שכבר הוטבל כדין ולא שייכא ביה מצות טבילת כלים, ולא 
מצאנו למנהג זה רמז בתלמוד, ועם כל זה לא דחאהו ראבי”ה 
בשתי ידים. וכן כתב בהגהות סמ”ק )מצוה קצט סק”ג(: כלי עץ 
וכלי מתכות לצורך הפסח מטבילין אותו בנהר, אף על פי שאין 
ראיה מן התלמוד, כך כתב ה”ר משה כהן אשכנזי, ע”כ. אמנם 
בספר איסור והיתר הארוך )כלל נח סימן פה( כתב שדבר שאינו 
חייב בטבילה לא יחמיר לטובלו, שמא יבוא לברך על הטבילה 
ונמצא מברך ברכה לבטלה ר”ל. ועל מנהג מגנצא יש שכתבו 
שהוא מנהג שטות, ועם כל זה מאחר שנהגו כן בעיר ואם בישראל, 
וראבי”ה לא דחה מנהגם, וסמ”ק הביאו בשם הרמ”ך, א”כ יש 
בזה מקור נאמן שיש מעלה ותוספת קדושה בטבילת כלים 
שאינם חייבים בטבילה. וזהו סמך לאותם שנוהגים להטבילה 
סכין המילה קודם הברית אף שאינו שייך בטבילה. שוב זכיתי 
להעלות שאלה זו לפני הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט”א, 
ואמר לי שאכן כשקונים סכין מילה מן הגוי יש מעלה לטובלו 

במקוה, אך אם קונים אותו מן הישראל אין מקום לחומרא זו.
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מכתבים למערכתמכתבים למערכת
בגליון פרשת כי תצא הבאנו את הערתו של הגאון רבי שלום וידער שליט"א 
בענין אם נתערב האתרוג של האב ושל הבן ביחד,  על דברי הגר"ש גרוס 
דיש להתיר משום ספק ספיקא: א. שמא זה האתרוג של הגדול. ב. אפילו אם 
זה של הקטן שמא לא זכה בו הקטן מן התורה כיון שאין דעת אחרת מקנה 
אותו, וקנין דרבנן שתקנו לקטן זכיה לא מהני לדאורייתא, ועדיין מדאורייתא 
הוא הפקר ויכול האב לזכות בו ולצאת בו. וכעת שלח לנו הגר"ש וידער את 

תשובתו וביקש שנכניס את דבריו כלשונם: 
ספיקא,  ספק  מטעם  עליו  ולברך  אחד  אתרוג  לברור  העצה  שמובא  מה 
לדעתי צ"ע גדול דהספק הוא אולי הוא אתרוג אביו ואפילו לא אולי אין קנין 
מועיל לדאורייתא וזכייתו של הקטן היא רק מדרבנן כיון שאין דעת אחרת 
]עיין באבני מילואים סי' ל סק"ה[ הטעם דקנין  מקנה. ומבואר באחרונים 
דרבנן אין מועיל לדאורייתא דחכמים יש להם כח מדאורייתא רק להפקיר 
הוי  וזה  אותו,  א' שקנה  דברים:  ב'  בו  יש  כשקונה  וקטן  קנין  לעשות  ולא 
קנין דרבנן. והב' דהחכמים אוסרין לגוזלו ממנו ואין יכולים לקנותו כמו כל 
גזלן, וזה יש להם כח מן התורה להפקיר ולא לזכות בו, נמצא דאף אי קנין 
דרבנן לא מועיל לדאורייתא, אבל מה שאחרים אין יכולים לזכות בו הוה 
מדאורייתא, וא"כ אין כאן ספק ספיקא, דבאתרוג בעי שלכם ולכם זה ודאי 

אינו מדאורייתא מכח הפקר ב"ד הפקר. 
מועיל  לא  דרבנן  דקנין  דכיון  לעיל,  שכתבתי  הצד  כמו  נימא  אי  ורק 
לדאורייתא אז מה שאסור ליטלו מן הקטן הוא בגדר איסור ולא ממון, וא"כ 
אפשר דשייך בו ביטול ונסתלק האיסור ואז יכול האב לזכות בו, זה צ"ב, כיון 
דמסתבר דכל דתיקון דרבנן כעין דאורייתא תיקון ולא מועיל ביטול בזה. 
ועוד דאף אם יהיה ספק ספיקא אסור להכניס עצמו לכתחילה בספיקות 
דאין עושין ס"ס בידים רק בספר תורה כדי שלא לבייש ספר תורה אין זה 
נקרא עושה בידים דהא כבר נעשה וכמבואר בשו"ת מהר"ם שיק יו"ד סימן 

רנ"ח.

ראש ישיבת בעלזא כתב לנו בענין  והגאון רבי שמואל רוזנגרטן שליט"א 
זה: במשנה מס' שקלים ]פ"א מ"ח[ מבואר דאע"פ שקטנים פטורין מליתן 
יפה  שימסרם  ]ובלבד  מהם  מקבלים  מעצמם  נותנים  אם  השקל,  מחצית 
לציבור כמבואר שם בכל הפטורים מן הדין[. והקשה בשער המלך בהלכות 
שקלים, הלא קטן אינו יכול להקנות לאחרים רק מדרבנן, א"כ נשאר שלו 
מה"ת, נמצא דרבנן ציבור נקרב משל יחיד. ותירץ השער המלך דמטבעות 
שלהם בטלים ברוב מטבעות של הגדולים, והא דמטבע לא בטל הוא רק 
מדרבנן, ומדרבנן יכולים למסור לציבור. והקשה באבני מלואים ]סימן כח 
הקטנים  ממון  והוי  מה"ת,  הקטן  של  ונשאר  להקדיש  יכול  דאינו  סקל"ג[ 
וממון בעלים לא בעלים כמבואר בגמ' מסכת ביצה דף לח ]וזה דין תורה[. 
ובקצוה"ח ]סימן רלח סק"ד[ הוכיח מחמת קושית שער המלך דקנין דרבנן 
מהני לדאורייתא, א"כ נשאר של הציבור מן התורה. ובנתיבות דחה הראיה 
מהני הפקר ב"ד ושוב יכול הגזבר לזכות במטבעות ולהקדישם. ואם מקדש 
אשה במעמד שלשתן לקצות מקודשת מה"ת ולנתיבות רק מדרבנן. ]עיי"ש, 

הבאתי רק מה שנוגע לשאלה שבפנינו[.  
ואין מן הצורך לחידוש האחרונים דאין ביטול ברוב נותן דינים על המיעוט, 
כדברי  מדרבנן  רק  בעל  בממון  הוי  אי  אפילו  בטל  לא  בעלים  ממון  אלא 

האבני מילואים הנ"ל. 
]א.ה. עוד תמה הגאון שליט"א על סברת הספק ספיקא שכתב הגר"ש גרוס, 
ולא הבאנו דבריו בזה כי כבר נתבארו דברי הגר"ש גרוס בתחילת מכתבו 
של הגר"ש וידער, ושם הבאנו את טענתו הנפלאה של הגר"ש וידער כנגד 

הספק ספיקא[. 
עוד כתב הגאון שליט"א: עוד צ"ע דברי הגאון ר' משה שאול קליין דאין 
הקטן זוכה כלל, דלכאורה ודאי זוכה מדרבנן. גם צ"ב, אם חשש הפסד של 
האתרוג של הגדול גורם שהאפוטרופוס יכול למכור לצרכי הקטן, וגם אם 

מכירה כזו מהני מדאורייתא. 

פרשת  בגליון  שהבאנו  מה  על  העיר  שליט"א  ויזל  הלוי  ברוך  יצחק  הרב 
כי תצא בשם הגר"ש גרוס שחזר בו ממה שהתיר לצאת יד"ח הדלקת נר 
שבת ע"י פרוטה אחר הדלקתם משום שצריך לשמוע הברכה מהמדליק ע"פ 
המשנ"ב רס"ג סק"ל. ויש להעיר דבקו"א לשו"ע הרב סימן רסג אות ה וד"ה 
וידוע  הברכה.  לשמוע  דא"צ  דנוקט  נראה  דהרא"ש  דלישנא  ומיהו פשטא 

שכן המנהג פשוט בישיבות.
יהודא  יוסף  הרה"ג  עליהם  שדן  הכניסה  כרטיסי  בעניין  להעיר  יש  עוד 
הוכהייזר שליט"א באותו גליון מדין מוקצה מחמת חסרון כיס, דלדעת גדול 
אחרונים ]לשון הדברי חיים זי"ע[ השו"ע הרב סימן שח סעיף ד דין מוקצה 
מחמת חסרון כיס אינו אלא בכלי העומד לסחורה ומקפיד שלא להשתמש 
תשמיש  בהם  להשתמש  שלא  ומקפיד  לאיסור  שמלאכתו  בכלי  או  בהם 
המותר בשבת. ועיין בתשובות קנה בושם שהאריך בהוכחות שהעיקר כהרב 
ז"ל, וכתב שם שאף המ"ב סימן שח סק"ח בעניין קורה כבידה לא נחלק עליו 

עי"ש. ולפ"ז ברור שהכרטיס האלו מותרים בטלטול.

בגד  עם  תפילה  האם  ד[  ]שאלה  עקב  פרשת  בגליון  שדנו  מה  בענין 
יהושע העשיל  הבה"ח  לנו  בציבור, הראה  וכובע עדיפה על תפילה  עליון 
מאסקאוויטש בן האדמו"ר משאץ בי"ש שליט"א מש"כ בספר עלינו לשבח 
האם  שדן  שס"ז[  ]עמוד  ויצא  פרשת  בראשית  בספר  זילברשטיין  מהגר"י 
לבישת החליפה בעת התפילה היא חובה או הידור, ונפק"מ כאשר יש טורח 
בכך כגון הטיול וכו'. והשיב הגר"י זילברשטיין שליט"א: וכי אדם שהיה קובע 
ויש  כראוי?!  בלי מלבוש מכובד  לבוא  היה מעיז  נשיא ארה"ב  פגישה עם 
לזכור שבעוד כחודש ימים יתרגשו עלנו ימי הדין ומה נענה להשם יתברך 
אחרי שהתפללנו ללא מורא שמים משום טורח כו', ע"ש. ולענין ברכת המזון 
רבים  יהודים  שהיו  לזכור  יש  זילברשטיין:  הגר"י  השיב  וחליפה  כובע  עם 
עלינו  יתברך משפיע  כאשר השם  כל, וא"כ  ומחוסר  בשואה מרעב  שמתו 
נשאל שם האם  ועוד  ובתודה.  ארץ  בדרך  לברך  יש  מזון  לנו  ונותן  מטובו 
השמש,  מן  כהגנה  רק  ללובשו  שנהוג  כובע  התפילה  בעת  ללבוש  אפשר 

והשיב דאם ראוי לעמוד כך לפני המלך מותר, ע"ש בדבריו.

מאכל  לטעום  מותר  האם  א[  ]שאלה  ראה  פרשת  בגליון  שדנו  מה  בענין 
חלב בתוך שש שעות מאכילת בשר, הראה לנו הרה"ג ר' אליעזר מרגליות 
בספרו החשוב דמשק אליעזר עמוד קמ"ב בשם הגרח"ד שובקס שליט"א 
על  לסמוך  יש  ולפלוט,  חלב  תבשיל  לטעום  ורוצה  בשר  דבכה"ג שאכל 
מש"כ הרמ"א שנהגו להקל שדי בהמתנת שעה, דלא כדברי שו"ת כפי אהרן 
]עפשטיין סימן ל[ שאוסר ומשוה דין זה למש"כ הפוסקים שאסור לטעום 
ולפלוט איסור דרבנן, שהרי כמה טעמים שכתבו האוסרים לא שייכי כאן, 
וגם יש מקילין בכל העניין. וכן הקילו בזה בספר מרא דשמעתא ]סימן ש"מ 
ובליקוטי שי שם אות שפ"ב[ ועיי"ש שמשמע שסובר שאין צריך להמתין 
אחר אכילת בשר כלל לעניין זה. ובשו"ת אבני ישפה ]ח"ה סימן קא ענף ד[ 

הביא כן בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

לנהג  צריך לשלם  א[ האם  ]שאלה  כי תצא  בגליון פרשת  בענין מה שדנו 
מונית שהסיע משפחה לגן חיות וידע שהוא סגור, העיר לי ת"ח אחד שיש 
חודשים  כמה  כבר  מוכן  היום  סדר  להם  שיש  מבוקשים  נהגים  לפעמים 
מראש, ומזמינים אותם בתאריך המסוים, נהג כזה שהתכונן מראש לנסיעה זו 
וביומן שלו מופיע נסיעה לצפון, ולא יודע להיכן רוצה המזמין לנסוע בדיוק, 
רק הוא יודע שיום זה 'תפוס' על ידו, ולכן הוא דוחה הזמנות אחרות ליום זה, 
ובבוא זמן הנסיעה מתברר לו שהמזמין רוצה לנסוע למקום שסגור, והמזמין 
רוצה לבטל את ההזמנה מחמת זה, יתכן שמגיע לנהג שכרו משלם עבור יום 
זה, שהרי הוא דחה הזמנות אחרות בגללם, ואם ירצו יקח אותם לטיול אחר, 
אך אינם יכולים לבטל את ההזמנה ביום הנסיעה, ובפרט שמה שהגיע לקחת 

אותם נחשב תחילת מלאכה ושוב אי אפשר לבטל את הפעולה.

לעילוי נשמת מוהר"ר מרדכי רייז זללה"ה בן מוהר"ר מאיר אריה זללה"ה נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה כ"ו ניסן תשס"א
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לעילוי נשמת
 האי גברא יקירא ירא ה' מדקדק בקלה כבחמורה

נח לשמים ונח לבריות נודע לשם ולתהילה

 אאמו"ר הרב יצחק זאב דמן ז"ל
בן א"ז הרב מרדכי זללה"ה

 נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה ביום כ"ט אלול תשנ"ה
ת.נ.צ.ב.ה.

 הונצח ע"י בנו ידידנו הנכבד הגה"ח ר' ירמי' חיים דמן שליט"א
ראש ישיבה לצעירים "צור יעקב" דחסידי בעלזא טעלז-סטאן

לעילוי נשמת
הגאון הקדוש

מרן השר שלום מבעלזא
זצוקללה"ה

נלב"ע כ"ז אלול ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י ידידנו הרבני הנגיד החפץ בעילום שמו שליט"א

המערכת מאחלת לקוראי העלון ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת


