פרשת דברים תשפ"ב

מלו תינוק בשבת ב' אב סמוך למנחה ?
א .שאלה :מעשה שהיה בשבת האחרונה שתינוק שהיה צהוב מאז הלידה וסברו שלא יוכלו למולו ביום השמיני שחל
בשבת ,ירדה הצהבת במשך יום השבת וסמוך למנחה קבע המוהל שאין מניעה למולו בעתו ובזמנו וכך עשו.
והסתפקו מה יעשו בענין הסעודה ,שנוהגים לעשות סעודה בשרית לכבוד המילה ,ובשעה זו אין הזמן גרמא
להכין סעודה בשרית כאשר אנשים יושבים לאכול סעודה שלישית .האם מותר לדחות את הסעודה למוצאי
שבת ולאכול בשר בתשעת הימים מכיון שהיא סעודת מצוה ,או שמכיון שזמן הסעודה הוא ביום השבת
צריך לעשות כל טצדקי לאכול סעודה שלישית עם בשר ויין כראוי ולקיים בזה את סעודת המילה ולא
במוצאי שבת.
ניכר שעשו סעודה לכבוד המילה ומן הראוי לקבוע סעודה חשובה במיוחד

תשובה:
הגאון רבי יעקב גרינוולד שליט"א השיב שישתדלו לעשות סיום מסכת
במוצאי שבת ויעשו סעודה על המילה ועל הסיום יחד ,אבל אם אין אפשרות
מותר לקבוע סעודה בשרית לכבוד המילה ג"כ.

לכבוד המילה .וכן הורו הגאונים הגדולים רבי משה שטרנבוך ורבי יצחק
זילברשטיין שליט"א שיעשו סעודה מיוחדת במוצאי שבת לכבוד הברית.
והגאון ר"ע פריד שליט"א אמר שאם אפשר להוסיף בסעודה שלישית באופן
שיהיה ניכר שקובעים סעודה לכבוד המילה שפיר דמי ,ואם אי אפשר יכולים

והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א השיב שיעשו את הסעודה
שלישית לכבוד המילה וישתדלו להוסיף בה דבר שיהיה ניכר שעשו סעודה
לכבוד הברית .ואם יכולים ליתן בשר בסעודה שלישית בודאי שפיר דמי לנהוג
כן וייצאו בזה.

לדחות את הסעודה למוצאי שבת.
והראה לי הגר"ע פריד מש"כ התוס' בשבת (קל ,א ד"ה שש אנכי) בענין חיוב סעודת
ברית מילה וז"ל :במדרש (שוחר טוב) למנצח על השמינית כתיב הנדרש על המילה
שהיא בשמיני ,וכן אמרי' (פר"א פ' כ"ט) ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את

ואילו הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ,רבי יעקב מאיר שטרן ,רבי שמאי גרוס

יצחק ביום ה"ג מל את יצחק דהיינו ביום השמיני דמילה כמנין ה"ג ,ר"ת.

שליט"א הורו להקל בזה שיוכלו לקבוע סעודה בשרית במוצ"ש לכבוד המילה

וידועים דברי הגמ' בכתובות (ח ,א) שמן הראוי היה לומר שהשמחה במעונו בעת

בלבד ג"כ .וביאר הגרי"מ שטרן שאף אם יתנו בשר בסעודה שלישית אין הדבר

סעודת ברית מילה אי לאו משום צערא דינוקא.

האם מותר לברור ענבים הקדושים בקדושת שביעית מתוך הפסולת בשבת ?
ב .שאלה :בשלום זכר שהתקיים בליל שבת הוגשו לאורחים מיני מזונות ופירות כנהוג ,וכשהלכו האחרונים וכבר ניקו
את השולחנות והניחו בפח האשפה את כל השיירים ,נזכר בעל השמחה שהענבים שהוגשו לפני האורחים
היו מאוצר בית דין וקדושים בקדושת שביעית ,וא"כ אותם הענבים הגרועים שלא נאכלו אסור להשליכם
ולאבדם בידיים וצריך להניחם בפח של שמיטה עד שיתקלקלו מאליהם .אלא שכעת מעורבת כל הפסולת
יחד ,ונתעוררה שאלה האם יש איסור בורר בהוצאת הענבים מתוך הפסולת והנחתם במקום המיועד לפירות
הקדושים בקדושת שביעית עד שיירקבו וייפסדו מאליהם.
תשובה:
הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א השיב שלברור את הפסולת הקדושה
בקדושת שביעית יש בזה חשש איסור דאורייתא של בורר .אמנם אין חיוב
להוציא את הענבים מתוך הפסולת מאחר שכבר הושלכה מכיון שכעת איני

עושה כלום להפסידם ,דאטו אם אחד הולך ברחוב ורואה פירות שביעית
מונחים בקרטון עם עוד פסולת באופן שנפסדים מוטל עליו להוציאם? פשוט
שלא .ואפילו אם רואה גוי מנקה את השולחן ומפנה את כל השאריות עם
החלקים הקדושים בקדושת שביעית אין צריך למחות בו ,שהרי כל גרם הפסד

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 ת.נ.צ.ב.ה

בפירות שביעית נחלקו בו הפוסקים אם יש בו איסור ,ולדעת רוב הפוסקים אין
איסור בדבר ,וכאן שאין הישראל יכול למנוע ההפסד משום חשש בורר ,יש
לסמוך על דעת רוב הפוסקים ולא לומר לנכרי כלום .וכן אם כבר נעשה הדבר
ע"י ישראל שלא ידע שהם פירות שביעית או ע"י קטן וכדו' אין צריך להוציא
את הפירות מתוך הפח דכבר נפסדו בהשלכתם לפח ואין חובה למנוע את
ההפסד אלא שאסור לגרום לו מלכתחילה.
וגם הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר שלא יבררו את
הענבים מתוך יתר הפסולת ויש חשש איסור בורר בזה ,אלא יניחום במקומם
עם כל הפסולת[ .כן אמר לי משמו הגאון רבי משה מלובנצי'ק שליט"א ,ואני הוספתי שאין
בזה גרם איבוד בידיים ,שהרי בזה שהם מונחים בפח עם כל יתר הפסולת אינם נאבדים יותר ממה
שהיו עד עתה ,ועיקר האיבוד הוא כשמפנים את הפח הגדול במכונית האיסוף שהיא דוחסת את
כל הפסולת יחד וזה איבוד ממש של השיריים ,והרי מן הסתם עד ליום ראשון שתבוא מכונית
האשפה כבר יירקבו הפירות ולא יהיה כלל שם הפסד פירות שביעית עליהם].

והגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א השיבו
שמותר לברור את הפסולת של שביעית ולהניחה בפח של שמיטה ,ואין בזה
חשש בורר כי זהו השימוש של שיירי פירות שביעית להניחם במקום מכובד
שלא ייפסדו בו ,וחשיב ברירת אוכל מתוך פסולת על מנת להשתמש בה
לאלתר.
והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א אמר לי שאין חשש בורר בהוצאת פסולת

מתוך פסולת ,וכן הורה הגאון ר"ע פריד שליט"א ,והראה לי מקור הדברים
בביאור הלכה סימן שיט ס"ג ד"ה היו לפניו ,שהביא את דברי הפמ"ג שהמפריד
שני מיני אוכלים זה מזה על מנת לאכול את שניהם לאחר זמן אין איסור בדבר
והביא ראיה מדין נתינת ביצה במסננת של חרדל ,והביה"ל חלק עליו וכתב ז"ל:
ולענ"ד לא דמי כלל דהתם תרוייהו אינם עומדים לאכילה לעולם דהחלבון
נתערב בפסולת החרדל ואין רוצה לאכלה והחלמון יורד למטה לגוון ולא
לאכילה ולפיכך אין שייך ע"ז שם בורר שאין מתקנם ע"י ברירתו לאכילה לעולם
אבל כשבורר שני מיני אוכלים כ"א מחבירו כדי לאכול כל מין בפני עצמו לאחר
זמן הרי שפיר מתקן שניהם ע"י ברירתו ובורר גמור הוא וכמו שכתבנו ,ע"כ.
ולמדנו שאין איסור בהפרדת שני מיני פסולת זה מזה.
וכתבו הפוסקים דמהאי טעמא מותר להפריד פסולת מוצקת מנוזלית ,כמו
שמצוי בשיירי המרק שרוצים לשפוך את הנוזל לכיור ואת הירקות לפח כדי
שלא יסתמו את הכיור ,ומותר לעשות זאת אפי' ע"י כלי המיוחד לברירה [כמו
שהיה מצוי שהיו נותנים משולש עם חורים בפינת הכיור למטרה זו] ,דאין זה מעשה ברירה
כלל.
[א.ה .יש להוסיף שכל זה לאחר שכבר הושלכו הפסולת כולה יחד ,אבל אם באו הבעלים להימלך
לפני פינוי הפסולת מן השולחנות ,אם אין הענבים נוגעים בשאר מיני השיריים המונחים שם אין
בזה חשש בורר כלל ,ואם הם מעורבים ממש אם דברים אחרים ,יש להוציאם באופן המותר ע"פ
דיני בורר כגון שיאכל קצת מהם בשעה שמוציאם וכדו'].

מהו הזמן הראוי לנטילת צפרניים כשחל ר"ח אב בערב שבת ?
ג .שאלה :כתב המ"ב סימן רס סק"ז :יש מקומות שאין מגלחין ואין נוטלין צפורנים בר"ח אפילו חל ביום עש"ק כי כן
צוה ר"י חסיד .ובסק"ו כתב :וביום ה' מקפידין שלא ליטלן מפני שהצפרנים מתחילין לחזור ולצמוח ביום ג'
לגלוחן וא"כ אין זה תיקון כבוד שבת שחוזר לצאת .וא"כ כאשר חל ר"ח בערב שבת הזמן הראוי לכתחילה
ליטול הציפרניים הוא ביום רביעי .ויש להסתפק במי ששכח ליטול ביום רביעי ונזכר בליל חמישי ,האם עדיף
שיטול מיד או שיכול ליטול גם ביום חמישי ואין הבדל בין הלילה ובין היום ,או שיעבור על צוואת ריה"ח
ויטול בערב שבת שהוא ר"ח .ובנידון דידן יש להוסיף לספק זה את המנהג של ליטול ציפרניים בתשעת
הימים .ואף שהמ"ב בסימן תקנא סק"כ מתיר ליטול צפרניים אף בערב שבת שחל בו תשעה באב ,מכל
מקום שמא היא סיבה נוספת להעדיף ליטול ביום חמישי.
תשובה:
הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א השיב שיטול את הצפרניים בליל שישי כי יש
אומרים שצוואת רבי יהודה החסיד נאמרה רק על יום ראש חודש ולא על לילו,
ומ"מ אם רוצה יכול ג"כ ליטול הציפרניים בליל חמישי.
ואילו הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן ורבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמרו
שעדיף ליטול בחמישי ,כי אין זה איסור גמור ,אלא שיש יותר היכר של כבוד
השבת כשנוטלים לפניו או לאחריו ,אבל אין לשנות עבור זה מן המנהג שלא

ליטול צפרניים בראש חודש .והוסיף הגרי"מ שטרן דמ"מ יתכן שעדיף ליטול
בליל חמישי ולא ביומו.
והגאון ר"ע פריד שליט"א הראה לי שכדבריהם מפורש בשערי תשובה סימן
רנא וז"ל :אם יש צורך להסתפר ביום ה' או לקוץ הציפרנים ,שהוא ערב חג
שבועות או שיום ו' ר"ח ונוהגים איסור או דבר אחר ,אין לחוש .ומ"ש האחרונים
שלא לעשות ביום ה' ,וגם מה שנוהגים לחתוך איזה דבר אחר נטילת הציפרנים,
אין לחוש לזה ע"ש ,ע"כ.

האם מותר ללבוש בר"ח אב טלית של שבת ?
ד .שאלה :שאל אדם המהדר בכבוד ראש חודש ולובש בכל ראש חודש את הטלית של שבת ,האם יעשה כמנהגו הטוב
גם בראש חודש אב ,או שמא אין ללבוש בגדי שבת בתשעת הימים אם לא לכבוד מצוה כגון ברית מילה
וכדו'.
תשובה:
הגאונים רבי יעקב גרינוולד ורבי יעקב מאיר שטרן שליט"א השיבו שאין
ללבוש בגדי שבת בראש חודש אף למי שרגיל לכך בכל ראשי חדשים[ .וכמו שיש
רבים המקפידים על אכילת סעודה בשרית לכבוד ר"ח ומשנים ממנהגם הטוב בר"ח אב בגלל
האבלות].

והגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הורו
בפשיטות להתירא .והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א השיב שאם הוא מתפלל
במקום קבוע וכולם שם מכירים את מנהגו ודרכו להתפלל בכל ראש חודש
בטלית של שבת ,יכול לנהוג כמנהגו גם בר"ח אב ואין בזה זלזול באבלות כי

לעילוי נשמת האשה החשובה מרת ניסל פייגא גאנצפריד ע"ה בת ר' אשר מרדכי שיבלחט"א
נלב"ע י"ג מנחם אב תשע"ט ת.נ.צ.ב.ה.

כולם מכירים במנהגו ,ולהיפך אם ישנה ממנהגו הרי הוא נוהג בזה זלזול בכבוד
ר"ח.
והגאון ר"ע פריד שליט"א הראה לי את המקור לשנות בגדים לכבוד ר"ח,
ואמר לי שדבר זה נזכר בסדר היום לרבי משה בן מכיר שכתב :וכמו כך הלובש
בגדים מעולים ויפים משל חול בר"ח נראה שראוי לחוש למנהג וצריך להחזיק
בו ,ע"כ .ובמחזיק ברכה להגאון חיד"א סימן תיט כתב וז"ל :יש להחליף הבגדים

ג"כ בראש חדש ,הרב הנז' שם .וכן יש במקומותינו כמה יראי שמים שלובשין
איזה בגדים לכבוד ר"ח .וכן כתב בספר יסוד ושורש העבודה שער ט .ומ"מ
בספר סדר היום עצמו ענין בין המצרים כתב :ואפי' ביום ר"ח עצמו עם היות
שהוא ר"ח והוא יום שמחה שאני ר"ח זהו שהו' ראש לחדש הפורענות ,ע"כ.
ומשמע שגם הנוהגים להחליף הבגדים בשאר ר"ח ,אין להם לנהוג כן בר"ח
מנחם אב.

האם מותר למכור רכב משומש ולקנות רכב משומש אחר במקומו ?
ה .שאלה :כתב השו"ע סימן תקנא ס"ב :מר"ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן .וכתב המ"ב סקי"א :יש מן
הפוסקים דס"ל דהיינו שלא ישא במו"מ של שמחה כגון לקנות כלי כסף או צרכי חופה וכדומה אבל סתם
מו"מ אין צריך למעט כלל ויש דס"ל דכל מו"מ צריך למעט בעת הזאת ולא יעסוק אלא כדי פרנסתו וכן
משמע בסימן תקנ"ד סוף סכ"ב דצריך למעט בכל מו"מ ,ע"כ .ויש להסתפק במי שמוכר רכב יד שניה וקונה
במקומו רכב משומש אחר ,האם הוא בכלל משא ומתן של שמחה כי שמח בזה שיש לו רכב חדש ,או
שהשמחה העיקרית היא ברכב חדש ולא ברכב משומש.
תשובה:
הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א השיב שאין למכור ולקנות רכב משומש
בתשעת הימים כי סוף סוף יש לו שמחה בזה .וכן הורה הגאון הגדול רבי יצחק
זילברשטיין שליט"א ואמר שסוף סוף אצלו זה חדש ויש לו בזה שמחה .והגאון
רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר שאם צריך את הרכב לצרכי פרנסה יש מקום
להקל בדבר ,אב ל אם רוצה לקנות רק מפני שנזדמן לו כעת במחיר זול וכדו'
ימתין עד לאחר תשעה באב.
והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמר שאם שווי הרכב החדש הוא
כשוויו של הישן ,אלא שיש לו איזה צורך טכני בהחלפה כמו שמצוי הרבה
פעמים ,יכול להחליף .אבל אם שווה יותר בודאי יש לו שמחה בהחלפה ואין
לעשות זאת בתשעת הימים.
והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמר שיש להתיר את הקניה כמו
שמותר לקנות בגדים יד שניה ורק בבגדים חדשים יש לאסור .ומכל מקום אם
יש לו שמחה גדולה בהחלפה יש להחמיר .והגאון ר"ע פריד שליט"א אמר שאם
חושש שאחרי תשעה באב לא ימצא כזה יכול שפיר להחליף בתשעת הימים.
ובענין מה שנקט הגרי"מ שטרן בפשיטות שמותר לקנות בגדים יד שניה,
הזכיר לי הגר"ש גרוס שלפני ארבע שנים דנו בשאלה כזו [גליון ואתחנן תשע"ח],
ותוכן השאלה היה במי ששכח להכין בגדים לתשעת הימים ,ואמר לו חבירו
הנה אני הכנתי הרבה י ותר מכפי צרכי ,וגם יש לי הרבה חולצות שאיני זקוק
להם כלל ,וקח שתים במתנה ואינך צריך להחזיר לי כלל .והשאלה היתה האם
מותר לו לקבל את המתנה או שיש בזה שמחה של קניית דבר חדש בתשעת
הימים.

והבאנו בשם הגר"ח קניבסקי זצוק"ל שאמר שאין בית מיחוש בדבר דמכיון
שזו חולצה שהיתה בשימוש אצל אחר מותר לקבלה במתנה .וגם הגרי"מ שטרן
התיר ואמר שמותר לקנות בגדים מגמ"ח יד שניה רק אסור ללובשם אם לא
הכינו אותם לפני תשעת הימים כי על פי רוב הם מכובסים מאז הלבישה
האחרונה.
והגר"ש גרוס הראה לנו מש"כ השו"ע בהלכות אבלות (יו"ד סימן שפט ס"א):
וכשם שאסור לכבס ,כך אסור ללבוש המכובסים קודם לכן .וכתב הרמ"א:
ונוהגין שאדם אחר לובשם תחלה ,ואח"כ לובשם האבל ,והמנהג עיקר כו' ,ואם
לבשו אדם אחר רק שעה אחת די בכך ,ע"כ .והקשה המטה יהודה מהא דפסק
השו"ע בהלכות ברכות (סימן רכג ס"ג) :בנה בית חדש ,או קנה כלים חדשים ,אפילו
היה לו כיוצא באלו תחלה ,או קנה וחזר וקנה ,מברך על כל פעם ,שהחיינו ,ולאו
דוקא חדשים דהוא הדין לישנים ,אם הם חדשים לו ,שלא היו אלו שלו מעולם,
ולא אמרו חדשים אלא לאפוקי אם מכרן וחזר וקנאן ,ע"כ .הרי שגם על בגד
שכבר לבשו אותו אחרים שייך שמחת חידוש ומברכים עליו שהחיינו ,וא"כ איך
יהיה מותר לאבל ללבוש בגד ע"י שאחר לבש אותו.
והתירוץ הפשוט הוא שבהלכות אבלות מיירי דוקא בבגד שהיה שלו מעולם
וכל איסור הלבישה הוא מצד הכיבוס וע"ז עוזרת הלבישה של אחר ,ובהלכות
ברכות מבואר שאם הבגד כעת חדש עבורו אע"פ שלבשו אחר פעמים רבות
עדיין יש לו בו שמחה בחידושו ויש לברך עליו שהחיינו ,ואין הכי נמי דגם לאבל
יהיה אסור בכהאי גונא ולא יעזור מה שאחר לבשו לפניו .וא"כ יש שמחת
חידוש גם בבגד יד שניה ,ומברכים על שמחה זו שהחיינו ,וראוי להימנע מכך
לכל הפחות בתשעת הימים .וע"ש שהבאנו בשמו צד נוסף בזה ויש להקל
בשעת הדחק.

מכור לאכילת בשר מה יעשה בתשעת הימים?
ו .שאלה :אדם הרגיל באכילת בשר מדי יום ביומו עד שאינו מסוגל לעבור יום בלא אכילת בשר ,והוא בא בתשעת
הימים ושאלתו בפיו האם אפשר למצוא עבורו צד היתר לאכול בשר שאין זה לתוספת תענוג אלא למניעת
צער כי יש לו צער גדול אם לא יאכל בשר.
תשובה:
הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר שאסור להתיר דבר זה
בשום אופן .ואמנם בדיעבד אם אכל יתכן שיש לדונו כאנוס בדבר ,אבל
לכתחילה אין למצוא צד היתר בדבר זה כלל.
וגם הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמרו שאין
להתיר אכילת בשר אלא לחולה שאין בו סכנה הזקוק לאכילה זו לרפואתו ,אבל

בלאו הכי אסור.
והגאון רבי שמאי גרוס שליט"א השיב שאם יכול להסתפק בתחליפי בשר
למיניהם בודאי עדיף גם אם יעלה לו הדבר יותר .ובשעת הדחק יכול לבקש מי
שעושה סיום מסכת ולאכול עמו בשר בסעודתו .אבל הרבה צריך ליזהר בדבר
כי יכול הדבר לגרור לפירצה גדולה שאנשים יורו לעצמם בדבר שלא כדין ,וכדאי
הוא בית אלוקינו להתאבל עליו שבוע אחד בשנה.

לעילוי נשמת הרה"ח ר' פנחס מאיר גאנצפריד בן הגה"ח ר' אליעזר דוד ז"ל
נלב"ע י"ד כסלו תשע"ד ת.נ.צ.ב.ה.

מכתבים למערכת
הגאון ר' גמליאל רבינוביץ שליט"א כתב לנו:
בוישמע משה פרשת מסעי תשפ"ב
ש'החיינו"] הארכתם בענין אם אפשר לעשות פדיון הבן בתשעה באב .ע"ש.
הנה מצאתי בספר הנפלא "בית מתתיהו" לידידי הגאון רבי מתתיהו גבאי
שליט"א ,חלק ב' סימן כ"ו ,שהאריך בזה ,ואביא כאן רק חלק מדבריו ,והשאר
אסמוך על המעיין שם:
א"ל הגר"א ירחי רב שכונת מקור ברוך מעשה שבא לפניו .בפדיון הבן שחל
בתשעה באב ופסק לדחות הפדיון ללילה ולא לעשות בתשעה באב דאין לברך
שהחיינו בתשעה באב .ונראה שיש לדון בזה .וכמו שיבואר.
בשו"ע או"ח ס' תקנ"ט ס"ז .אם יש תינוק למול מלין אותו אחר שגומרים
הקינות .ויש ממתינין למולו עד אחר חצות ומברכים ברכת המילה ,וכו'
ומדברכין ברכת המילה בת"ב זהו גם ברכת שהחיינו ,א"כ י"ל דה"ה פדה"ב שחל
בת"ב יברך שהחיינו ויפדה .דמ"ש מילה מפדה"ב .דכיון שהגיע זמנה בת"ב
שפיר מברך.
ובשו"ע או"ח ס' תקנ"א ס' י"ז ,טוב ליזהר לומר שהחיינו בין המצרים .ועל
פדה"ב אומר ולא יחמיץ המצוה .וצ"ע מ"ט נקיט השו"ע דמברך שהחיינו על
פדה"ב ,ולא נקיט על מילה דקדים לפדה"ב .ומצאתי שהקשה כן בס' מאמר
מרדכי שם .ותירץ שבמילה יש מנהגין אם מברכין שהחיינו ,ובפדה"ב לכו"ע
מברך ומש"ה נקיט פדה"ב ואה"נ גם במילה לנוהגין לברך עי"ש .ואמנם בתוס'
סוכה מ"ו ע"א דאין מברך שהחיינו במילה ,אולם השו"ע יו"ד ס' רס"ה ס"ז דנהגו
בכל מלכות א"י וכו ' לברך .וא"כ צ"ע מ"ט לא כתב השו"ע שמברך שהחיינו בין
המצרים על מילה .ואולם הרמ"א שם כתב שלא נהגו לברך שהחיינו במילה
עי"ש .ולהשו"ע תיקשי.
ומרן הגר"ח קנייבסקי תירץ לי דעת השו"ע דלא הזכיר שמברך על מילה בין
המצרים שהחיינו ,דבמילה פשיטא דמברך ,והודפס בספר מועדי הגר"ח תשו'
ש"ב .והיינו די"ל דהא קמ"ל דווקא על פדה"ב מברך שהחיינו .שבפדה"ב ס"ד
שידחה המצוה דפדה"ב לאחר ת"ב ,או שיפדה בלי שהחיינו ויברך אח"כ ,וזהו
דקמ"ל השו"ע שלא ידחה המצוה והברכה ,ויעשה הפדה"ב בזמנו אם הברכה,
ובמילה פשיטא שמברך ועושה המילה ,דליכא ס"ד לדחות המילה ,שעובר
בעשה בכל יום כשלא מל ,כמש"כ הרמב"ם פ"א ממילה עי"ש .ואילו בפדה"ב
לא הזכיר שעובר בכל יום ,א"כ י"ל שיעשה הפדיון אחר ת"ב .קמ"ל דאפי' שאין
עובר מ"מ לא יחמיץ המצוה ויעשה ויברך שהחיינו.
ומו"ר בתשו' משנת יוסף ח"י ס' צ' הוכיח כן מלשון השו"ע טוב ליזהר מלומר
שהחיינו בין המצרים ,ועל פדה"ב אומר ולא יחמיץ המצוה .מהו לשון ולא יחמיץ
המצוה .שהרי אין המצוה תלויה בברכת שהחיינו ,וכתב המשני' ,שה"מ שידחה
לפדה"ב עד אחר ת"ב ,כמו בפרי אם לא יתקלקל ישמרנו ויאכל אחר ת"ב.
כמש"כ המשנ"ב ס' תקנ"א ס"ק ק"א .קמ"ל שמברך בפדה"ב ,ועדיין הו"א
שיפדה בלי שהחיינו כמובא בשע"ת ס' תקנ"א ס"ק ל"ח לענין פרי .קמ"ל
השו"ע שבפדה"ב יפדהו בזמנו ויברך .ועפ"ז י"ל דמש"ה נקיט השו"ע פדה"ב.
שבמילה פשיטא שמברך דליכא ס"ד לדחות המילה ורק בפדה"ב י"ל שידחה,
או שלא יברך שהחיינו ומש"ה נקיט השו"ע ועל פדה"ב מברך ולא יחמיץ
המצוה.
אמנם י"ל איפכא ,דמה שנקיט השו"ע פדה"ב הוי בדווקא ,עפמש"כ הלבוש
או"ח סי' תקנ"א ס' י"ז שם ,שבפדה"ב שלא פדה בזמנו עובר כל יום בעשה
כבמילה ,א"כ י"ל דזש"כ השו"ע ועל פדה"ב אומר שהחיינו ולא יחמיץ המצוה.
דקמ"ל שבפדה"ב אם לא יפדה יעבור בעשה .וזהו דלא יחמיץ המצוה ,ובמילה
פשיטא שעובר כל יום ,וקמ"ל דפדה"ב הוי כמילה שעובר כל יום .ועפ"ז בפדה"ב
[תשפ"ב ,ראשי תיבות" :פ'דיון ת'שעה ב'אב

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידי מנעורי
ידען מופלא בקי בתורת החסידות
הרה''ג ר' נפתלי נוסבוים שליט''א
מח"ס "הליכות צדיקים"

לרגל שמחת הולדת בנו ני"ו במז"ט
והברכה אחת היא לחמיו ידידי
הגה"ח ר' מרדכי ראנד שליט"א
יהא רעוא שיזכו לרוות נחת מכל יוצא"ח
ויצליח בכל אשר יפנה

שחל בת"ב ודאי שיש לעשותה ולברך שהחיינו וכמו שפסק השו"ע שעושין
מילה ומברכין שהחיינו וה"ה בפדה"ב .אולם מהשו"ע יו"ד ס' ש"ה ס' י"א דכתב
ואחר שלושים יום יפדנו מיד שלא ישהה המצוה ,הרי שהוי רק שיהוי מצוה
כשלא פדה בזמנו .ואילו בה"ל מילה יו"ד ס' רס"א ס"א דאם לא מל עובר בעשה
בכל יום כמבואר ברמ"א שם ,אולם השו"ע לא הזכיר כן בהדיא .וצ"ע .וכן הוכיח
בשו"ת משנת יוסף חי"א ס' קע"ח מהשו"ע עי"ש .ולמש"כ הלבוש מלשון
השו"ע ולא יחמיץ המצוה קמ"ל שעובר גם בפדה"ב בכל יום ,א"כ י"ל דמש"ה
נקיט השו"ע פדה"ב.
והגר"א שלזינגר בעל השואלין ודורשין כתב לי תירוץ נוסף .מ"ט השו"ע נקיט
דמברך שהחיינו בפדה"ב ולא הזכיר מילה .דסמך עמש"כ בס' תקנ"ט הנ"ל
שביום ת"ב שעושין מילה מברכין הברכות של מילה וה"ז כולל גם ברכת
שהחיינו שמברך בת"ב .ואם מברך בת"ב כ"ש בימי בין המצרים ,ומש"ה לענין
בין המצרים כתב שמברך שהחיינו על פדה"ב .וה"ה שמברך שהחיינו בת"ב על
פדה"ב ולא ידחה המצוה .עכ"ל.
הרה"ג ר' יעקב ישראל מייזנער שליט"א כתב לנו על מה שדנו בגליון פרשת
חוקת ,ואלו דבריו:
על אודות השאלה היכא שבבתי כנסת לא מוכרים המקומות למתפללים,
אולם המתפללים הקבועים עושים לעצמם חזקה וקובעים לעצמם מקום
תפילה קבוע .האם 'חזקה' זו יש בה ממש ,ואם בא אחד לשבת במקום זה האם
יש רשות ביד בעל ה'חזקה' לדרוש ממנו לפנות לו את המקום.
הנה יש ליזהר מאד כשמבקשים מאנשים לפנות ממקום בבית הכנסת,
שהרבה פעמים אנשים נעלבים מזה ,וכ"ש היכא שאין המקום שייך למי שרגיל
לישב שם ,ועוד שאם אותו מתפלל ימשיך להתפלל שם הוא ישמע שאין
מוכרים מקומות באותה בית הכנסת ,ולא היה לו זכות לסלקו משם ,ויהיה לו
תערומת .אלא העצה הוא שהבעל ה"חזקה" יסביר לאותו מתפלל שאע"פ
שאין המקום שלו ,מ"מ הוא רגיל להתפלל שם ,ומבקש לו בנעימות לישב
במקום אחר ,וגם יעזור לו למצוא מקום פנוי באותה בית הכנסת.
על אודות השאלה היכא שנלכד עכבר בשבת באופן שלא ניתן לחלצו משם
אלא ע"י הגבהתו וטלטולו ,ובעלי חיים הם מוקצה מחמת גופו האם מותר
לקרוא לגוי ולצוות לו לחלץ את העכבר ,ונתיר שבות דשבות במקום צער בעלי
חיים.
ואפשר לומר שהאיסור של צער בעל החיים הוא רק היכא שיש דבר שגורם
כאב לבעל חי כגון משא או להכות לו ,אבל היכא שהבעל חיים נלכד ואיני יכול
לז וז ,אע"פ שאין נוח לו ,מ"מ יתכן שאין זו נחשב צער בעל החיים ואין חיוב
לחלצו משם.
על אודות השאלה במי שנתעורר ממשנתו והרגיש רעידה ואם יטול ידיו קודם
הברכה כדין כבר לא יוכל לברך ,האם נכון לנגב ידיו בכל מידי דמנקי ולברך בלא
נטילת ידיים .והבאתם בשם הרבה פוסקים שלא יבטל הברכה.
ונראה להוסיף עם מה שאמר המ"ב בס' ס"ב ס"ק ז' בשם הט"ז "שמי שצמא
בלילה במטתו שאי אפשר לו לטל ידיו ולברך ,יהרהר הברכה בלבו וישתה,
ובספר מטה יהודה חולק עליו וכתב דהרי אפשר לו לעמד ולטל ידיו וגו' ,ואפילו
אם אין לו מים על הנטילה והשתיה ,הרי יוכל לקנח ידיו בכתל או בכל מידי
דמנקי ,וזה מהני אפילו כשיודע בודאי שנגע בידיו במקומות המכסים" ,ע"ש.
הרי מבואר שאפילו לשתות מים בלילה שזמנה אינה עוברת יכול לנקות ידיו
במידי דמנקי ולברך על המים ,כ"ש שיכול לנקות ידיו במידי דמנקי כשנתעורר
ממשנתו ולברך על הרעידה שהיא מצוה עוברת.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לידידינו עוז
איש החסד והמעש עדין הנפש ואציל המידות
הרב החסיד ר' צבי קליין שליט''א
לרגל שמחת הכנס בנו נחום זאב אשר ני"ו
בעול תורה ומצוות במז"ט ובשעטו"מ
והברכה אחת היא לאביו ידידינו
העסקן הדגול לכל קדשי בית בעלזא
הרב החסיד ר' מנחם שליט"א
יהא רעוא שיזכו לרוות נחת מכל יוצא"ח

ברכת מזל טוב חמה ולבבית לאחי היקר
עובד ה' בכל לבבו הוגה בתורה ביגיעה עצומה
מקבל כל אחד בסבר פנים יפות
הרב החסיד ר' אביגדור פריד שליט''א
לרגל שמחת הולדת הנכדה תחי' במז"ט
אצל בנו האברך כמדרשו מחכמי רבני כולל עיון אשדוד
הרה"ג ר' ישראל הי"ו
והברכה אחת היא לאבי מורי
ראש וראשון לכל קדשי בית בעלזא
הרב החסיד ר' עמרם פריד שליט"א
יהא רעוא שיזכו לרוות נחת מכל יוצא"ח

יו"ל ע"י הצב"י משה פריד בלאאמו"ר הרב עמרם שליט"א בן מו"ז הרב סנדר זצ"ל 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 ונשיא המערכת
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