פרשת שלח תשפ"ב

אכל מצה בפסח שני ונתברר לו שהיה זה ליל הסדר האם קיים המצוה
א .שאלה :מעשה שהיה ביהודי ירא שמים שהוגלה לסיביר ושהה שם בפסח שנת תשי”ד ,והיה סבור שהיא שנה
פשוטה ,ובליל הסדר אכל מצות שהיו ברשותו ,וגם בליל פסח שני חזר ואכל מצות כפי המנהג[ ,דמכיון שחודש אדר
הסמוך לניסן חסר ,וניסן מלא ,נמצא שליל י”ד אייר בחשבונו היה ליל ט”ו בניסן] ,ואח”כ נתברר לו שהמצות שאכל
מהם בליל הסדר היו בחזקת חמץ ואסורות באכילה בפסח ,והיה צערו גדול מאד .לימים זכה לעלות לארץ ישראל ,ואז
נתברר לו ששנת תשי”ד היתה שנה מעוברת ורווח לו שלא אכל חמץ בפסח ,כי את המצות שאכל בליל הסדר לפי
חשבונו ,בפורים דמוקפין אכל ולא בפסח .והוסיף להסתפק האם קיים מצות אכילת מצה במה שאכל בליל פסח שני ,או
שמכיון שכוונתו היתה לשם המנהג לא קיים בזה מצוה כלל ,למאי דקיי”ל בדאורייתא מצוות צריכות כונה.
תשובה :פסק השו”ע (סימן תעה ס”ד) :אכל מצה בלא כוונה,
כגון שאנסוהו עכו”ם או לסטים לאכול ,יצא ידי חובתו כיון שהוא
יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה .אבל אם סבור שהוא
חול ,או שאין זו מצה ,לא יצא .וביאר המ”ב סקל”ד :ואף על גב
דמצות צריכות כונה כדלעיל בסימן ס’ ס”ד וכ”ש הכא דאינו רוצה
לאכול הרי בודאי אינו מתכוין לצאת ידי המצוה תירצו המפרשים
דבמידי דאכילה שע”כ נהנה גרונו עדיף טפי וכמתכוין דמי .וע”ש
שהביא דעת הפר”ח שפסק כדעת הראשונים שכתבו שגם במצוות
התלויות באכילה בעינן כוונה.
ועכ"פ בנידון דידן שבשעת אכילת המצה היה סבור שהוא חול,
דהיינו שהוא ליל י"ד אייר ,א"כ לכאורה בודאי לא קיים המצוה
וכמו שמסיים השו"ע :אבל אם סבור שהוא חול לא יצא .וכן הורו
כל הפוסקים הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן ,רבי שמאי גרוס ,רבי
קלמן וייס ,רבי נפתלי נוסבוים ,ר"ע פריד שליט"א .ואמר לי הגר"ש גרוס
שבאמת אין מקום לשאלה בזה כי זהו דבר המפורש בשו"ע ,אלא

שראוי להביא מעשה זה לפני הקוראים הנכבדים בגלל חשיבותו של
בעל המעשה ומסירות נפשו על קיום המצוות עד דקדוק במנהגי
ישראל של אכילת מצה בפסח שני.
והגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א אמר שיש צד גדול שקיים את
המצוה באכילה שאכל בפסח שני לפי דעתו ,דמה שכתב השו"ע
שאם סבור שהוא חול לא יצא היינו כשאין אכילתו לשם מצוה כלל
אלא לשם אכילת הרשות ,אבל אכילת פסח שני אף שהיא מצד
המנהג מכל מקום מישך שייכא עם אכילת מצה דמצוה ,ואוכל את
המצה זכר למצה הנאכלת עם קרבן פסח לשם מצוה ,ויתכן שבכהאי
גונא הדרינן לכללא שבמצוות שיש בהם הנאת גרונו כמתכוין דמי
ויצא ידי חובתו.
וכן שמענו מהגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שלדעתו
קיים את המצוה ויצא בה ידי חובתו ,ואין אכילה של פסח שני נחשבת
כאכילת חול לענין זה.

שכר אולם למכירת ד’ מינים עד ערב סוכות בצהרים
ב .שאלה :מעשה שהיה באחד ששכר אולם לצורך מכירת ד’ מינים בימים שבין יוה”כ לסוכות ,ומכיון שבעל
האולם היה צריך להכין את האולם לאירועים שייערכו בו במשך ימי חול המועד התנה עם השוכר שיפנה את חפציו
עד לערב יום טוב בשעה שתים עשרה בצהרים ,ולאחר מכן תהיה כל הסחורה הפקר ויוכל להשליכה מן החנות .ואכן
כשהגיעה השעה היעודה עמד המשכיר בפתח האולם והכריז שכל הסחורה הפקר וכל הרוצה יבוא ויטול ותיכף נכנסו
כמה עשרות אנשים ונטלו מכל הבא ליד ולא נשאר מאומה .לאחר מכן בא השוכר וטענתו בפיו שמעולם לא נתכוין
שהמשכיר יפקיר את סחורתו לכל עובר ושב ,אלא שהמשכיר עצמו יוכל להשליך את הסחורה החוצה ,וכוונתו היתה
מכיון שהניח לעצמו בצד כמה אתרוגים יפים ויקרים שרצה לשמור לעצמו ולמקורביו ,וידע שעד שיפנה בעל האולם
את הסחורה משם יילך השוכר למקום שבו החביא את האתרוגים הללו וייקחם ,אולם כעת שהכניס בעל האולם אנשים
רבים שחיפשו בבת אחת בכל פינות האולם ומצאו את האתרוגים הללו ,נטלו גם אותם ונגרם לו הפסד גדול .ובעל
האולם משיב כנגדו דמכיון שסיכמו ביניהם שהסחורה היא הפקר הרשות בידו לעשות בה כרצונו וגם להביא אנשים
אחרים שיטלו מכל הבא ליד .הצדק עם מי?

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

תשובה :הגאונים רבי שמאי גרוס ורבי קלמן וייס שליט”א השיבו
שהפקר הוא הפקר לכל והרשות ביד המשכיר לעשות כרצונו אף אם
לא חשב השוכר שזה מה שיעשה.
והגאון ר”ע פריד שליט”א אמר שבודאי אם השוכר מודה שהפקיר
את הסחורה למשכיר ,אלא שטוען שההפקר היה רק למשכיר ולא לכל
העולם ,אין בדבריו כלום ,דהפקר הוא הפקר לכל ואי אפשר להפקיר
למקצת בני אדם כדאיתא בב"מ ל ,ב :רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה
קאזיל באורחא ,פגע ביה ההוא גברא הוה דרי פתכא דאופי [משאוי
של עצים  -רש"י] ,אותבינהו וקא מיתפח [עומד לפוש] .אמר ליה דלי
לי [הטעינני] ,אמר ליה כמה שוין ,אמר ליה פלגא דזוזא ,יהיב ליה פלגא
דזוזא ואפקרה .הדר זכה בהו [חזר האיש ההוא והחזיק בהן מן ההפקר],
הדר יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה .חזייה דהוה קא בעי למיהדר למזכיה
בהו ,אמר ליה לכולי עלמא אפקרנהו ולך לא אפקרנהו .ומי הוי הפקר
כי האי גוונא? והתנן בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר ובית הלל
אומרים אינו הפקר עד שיהא הפקר לעניים ולעשירים כשמיטה .אלא
רבי ישמעאל ברבי יוסי לכולי עלמא אפקרינהו ,ובמלתא בעלמא הוא
דאוקמיה ,ע"כ.
והוסיף הגר"ע פריד דמצד אחר יש להצדיק את השוכר אם יבוא ויטען
שאע"פ שהזכיר את המילה הפקר לא היתה כוונתו להפקר ממש ,שהרי

חזר ופירש שיוכל המשכיר לפנות את הסחורה מן החנות ,וכוונתו היתה
שלא יתחייב המשכיר בנזקיו אם יפנה את הסחורה מן החנות ,אבל לא
שתהיה הפקר לכל ממש .וטענה זו יש בה ממש דאומדנא דמוכח היא
שלא נתכוין להפקר ממש ,וגם המשכיר היה יכול להבין כן מדבריו .וכן
הסכים הגאון רבי יצחק כץ שליט"א.
והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אמר שהפקר הוא קנין גמור ואינו
נעשה כלאחר יד ,ומה שהסכימו ביניהם המשכיר והשוכר שאם לא יפנה
את מקומו עד לשעה מסויימת תהיה הסחורה הפקר ,אינו הופך את
הסחורה להפקר אם לא הפקירה בפה מלא ואמר הרי זה הפקר .ולדבריו
לא זו בלבד שהיה אסור לבעל האולם להביא אנשים מבחוץ ולחטוף את
הסחורה ,אלא אפילו לבעל האולם עצמו היה אסור להשליכה ,כי השוכר
לא הפקירה בפועל בשעת מעשה .וכעין זה הורה הגאון רבי שמואל
אליעזר שטרן שליט"א שאם לא אמר בפה מלא שמפקיר את הסחורה
אין הסחורה הפקר כלל ,אמנם אם הפקירה בפה מלא הרי היא הפקר
לכל ואין לו כל טענה על בעל האולם.
וגם הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר שחוצפה גדולה
היא מה שעשה בעל האולם לבעל האתרוגים במה שהביא אנשים
מבחוץ ליטול את סחורתו ,ונחשב מזיק בזה.

אשה שמקדשת לבדה האם תברך שהחיינו בקידוש או בהדלקת הנרות
ג .שאלה :כאשר יו”ט חל במוצאי שבת מקדשים בסדר יקנה”ז  -יין קידוש נר הבדלה זמן .ורבים מקהילות החסידים
מניחים את משפחתם בבית ונוסעים לעשות החג במחיצת האדמו”ר .והפוסקים דנו בזה בכמה שאלות הנוגעות לנשים
בקידוש זה :א .האם נשים מברכות על הנר בעצמן .ב .האם יכולות לשתות את הכוס שעשו עליו גם הבדלה ,או שאם
יש בן קטן בבית עדיף לתת לו לשתות את הכוס .ג .אשה המדליקה נרות ובדרך כלל מברכת שהחיינו בעת הדלקת הנרות
האם תברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות כדרכה תמיד ,ותאמר ליתר השומעים שיברכו שהחיינו לעצמם ,או שתברך הפעם
שהחיינו בעת אמירת הקידוש.
תשובה :נציין קצת מראי מקומות על ב’ השאלות הראשונות
ואח”כ נביא את דברי הפוסקים שליט”א בענין השאלה השלישית.
בענין ברכת הנר תחילת הדברים בביאור הלכה סימן רצו ד"ה לא
יבדילו שדקדק מדברי המג"א שגם לדעת השו"ע שנשים לא יבדילו
לעצמן ,מכל מקום יכולות לברך לעצמן על הכוס ועל הבשמים שהרי
הן נהנות מהן ,אבל לא יברכו על הנר כי אין זו ברכת הנהנין אלא ברכת
השבח .ונסתפק שם הביה"ל אף לדעת האומרים שנשים יכולות להבדיל
לעצמן דמכל מקום על הנר לא יברכו .ועיין פסקי תשובות שם אות כ
[הערה  ]200שהביא בשם הרבה פוסקים דמכל מקום אם רוצה יכולה
לברך על הנר ושכן נהגו למעשה.
ובענין שתיית כוס של יקנה"ז שיש בו גם כוס של הבדלה ,נעתיק מה
שמצאנו בשו"ת שיח יצחק סימן קעב בסופו :בואכה גררה אכתוב עוד
דבר בהלכות הבדלה ,הנה הגאון ר' דוד נ"י [ה"ה הג' ר' דוד לאקענבאך
זצ"ל] הראב"ד דפה ,נסתפק במוצאי שבת שחל בו יום טוב אם מותר
לנשים לשתות כוס של קידוש כיון שגם הבדלה אמרו עליו ,לפימ"ש
מג"א (בסי' רצ"ו סק"ד) ,הבדלה שנהגו הנשים שלא לשתות מכוס
הבדלה ,ומג"א ציין שם שטעם בה נאמר בשל"ה ,הנה השל"ה הוא
בסוף מס' שבת שלו דפוס אמסט"ד (דף קל"ט ע"ב) וז"ל ,בשם תולעת
יעקב ,וכבר ידעת מה שארז"ל בסוד העץ שחטא בו אדם הראשון גפן
הי' ,ואמרו מלמד שסחטה ענבים ונתתה לו וכו' ,ולפי שנתכוונה להבדיל
מאדם ע"י היין אין הנשים טועמות יין של הבדלה ,עכל"ק .והעלה הגאון

נ"י שלטובה מצטרף ,ע"כ .וכן המנהג הפשוט בענין יקנה"ז שהנשים
שותות מיין הקידוש למרות שהבדילו עליו ,עיין בזה בפסקי תשובות
סימן תעג אות ג.
ובענין ברכת שהחיינו ,הגאונים רבי יעקב גרינוולד ,רבי חיים צבי
שפירא ,רבי שמאי גרוס ,רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א השיבו שמנהג
הפשוט שאשה המקדש לעצמה אינה מברכת שהחיינו בשעת הדלקת
הנרות אלא בשעת הקידוש .והגרח"צ שפירא ציין למש"כ המ"ב סימן
רסג סקכ"ג בשם השערי תשובה ורעק"א שכתבו בשם השאילת יעבץ
שבכל יו"ט אין לברך שהחיינו בעת ההדלקה אלא בשעת הקידוש,
ומסיק שבמקום שנהגו לברך בשעת ההדלקה אין למחות בידן .ומכל
מקום כשצריכה לקדש עצמה ולהוציא את שאר בני הבית בברכתה
עדיף טפי שתברך שהחיינו על הכוס יחד עם יתר הברכות שמברכת
על הכוס.
והגר”ש גרוס הוסיף דמצא במטה אפרים סימן תקצט ס"ט שכתב
שכשאין האשה בביתה והאיש מדליק נרות לא יברך שהחיינו בשעת
הדלקת הנרות אלא בשעת הקידוש.
והגאונים רבי נפתלי נוסבוים ור"ע פריד שליט"א הורו שאין לקבוע
מסמרות בדין זה אלא האשה יכולה לעשות כרצונה ,ואם תרצה לברך
שהחיינו בשעת הדלקת הנרות ,תאמר למי שאינה מדליקה שתברך
שהחיינו ותוציא את השאר ,ואם תרצה תמתין עם ברכת שהחיינו עד
הקידוש.

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

והגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א הורה דאם מוציאה אחרים בקידוש
טוב יותר שתעשה שהחיינו בקידוש ותסדר את כל הברכות יחדיו וייצאו
כולם ממנה בכל הברכות .אבל אם מקדשת לעצמה ואינה מוציאה
אחרים יכולה לכתחילה לברך שהחיינו בשעת הדלקת הנרות ולא תחזור
ותברך בשעת הקידוש.
והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א השיב שמכיון שהדלקת
הנרות היא מצות הנשים מן הראוי שתברך שהחיינו על המצוה שלה
[וזו הסיבה שנהגו הנשים תמיד לברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות],
ולא תשנה ממנהגה הקבוע.
ואמר לי הגאון ר' משה מלובנצ'יק שליט"א שמצא כן בתשובת עלי

תמר ,שכתב שמכיון שמצות הנרות חביבה על הנשים והיא מיוחדת להן,
לכן יש לה לברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות דוקא.
והוסיף הגר"מ מלובנצ'יק ,שבפסקי תשובות הביא את המטה אפרים
הנ"ל [שציין לו הגר"ש גרוס] שתברך בעת הקידוש ,ואת דעת האומרים
שיש לברך בשעת ההדלקה ,והציע פשרה מדעתו שתברך בעת ההדלקה
כדרכה ,אולם תראה להסמיך את ההדלקה לקידוש ככל האפשר ,ולא
תדליק עד שיהיה הכל מוכן לקידוש ,ותיכף אחר ההדלקה תקדש על
היין .ועיין עוד כף החיים סימן תקיד אות קיב .ועיין באר משה להגאון
מדעברעצען זצ"ל סימן רטז אות ב שמסיק שמן הראוי לברך שהחיינו
בשעת הקידוש ולא בשעת ההדלקה.

כיריים חשמליות שנטף עליהם בשר ואח”כ נטף עליהם חלב
ד .שאלה :שאלה זו נשאלה ע”י הרה”ג דוד דב ברקוביץ שליט”א :בזמנינו מצוי כיריים חשמליות המצופות זכוכית
מלמעלה [קרמיות] ,ויש לדון באם הניחו על הכיריים קדירה של בשר וגלש מרוטב הבשר הרותח על גבי הכיריים ,ולאחר
מכן בישלו על גביהם קדירה של חלב וגם החלב גלש על גבי הכיריים ,האם דינם כדין כלי שבלע בשר ואח”כ חלב ,דאע”פ
שהיה מעת לעת בין הבליעות ולא חל שם איסור על הבליעות מכל מקום לכתחילה אסור לבשל בו לא בשר ולא חלב ,דאין
מבטלין איסור לכתחילה ,ורק מאכלי פרוה מותר לבשל שם לכתחילה[ ,וכן אם גלש החלב בתוך מעת לעת מן הבשר נאסרו
הכיריים ואסורות אף במאכלי פרוה] ,או שאין הכיריים בולעות מפני שהן של זכוכית או מטעמים אחרים ,ואף אם בלעו אין
לחוש שמא יפליטו הבליעה בשעה שיניחו עליהם קדירה פעם אחרת.
תשובה :הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט”א השיב לי שאנו
מחמירים שזכוכית בולעת ,ומכל מקום בנידון דידן יש להקל ולומר
שנשרף הבעין תיכף בשעה שנטף על הכיריים ולא הספיק להיבלע,
ולא נאסרו הכיריים כלל .ואף אם נחוש לומר שבלעו מכל מקום אם
הכלי יבש כעת אין הבלוע שבכיריים יכול לאוסרו ,דאין הבלוע יוצא
מכלי לכלי בלא רוטב .ולכן יש להחמיר לכתחילה שלא להניח כלי לח
מתחתיו על גבי הכיריים הללו ,אבל כלי יבש אין לחוש ומותר להניחו
לכתחילה[ .וגם בכלי לח בדיעבד אין לאסור] .וכן הורה הגאון רבי שמאי
גרוס שליט"א להקל לכתחילה בקדירה יבשה דוקא.
והגאון ר”ע פריד שליט”א הראה לי מש"כ המ"ב סימן תנא סקל"ד:
חצובה צריך ליבון  -הוא כלי שיש לה ג' רגלים ומעמידין עליה קדרה או
מחבת בתנור על האור כל השנה ואם רוצה להשתמש בה בפסח צריך
ללבנה באור לפי שלפעמים נשפך עליה עיסה ונבלע בה טעם חמץ
ע"י האור .וזהו רק לכתחלה משום חומרא דחמץ דבאמת שתי קדרות
הנוגעות זו בזו אין יוצאת הבליעה מזו לזו כמבואר ביו"ד סימן צ"ב ס"ח
וגם יש לתלות שאף אם נשפך כבר נשרף והלך לו כיון שבכל שעה היא
על האש וע"כ בודאי די לזה בליבון קל ובדיעבד אף אם נשתמש עליו
בלי ליבון כלל ג"כ אין לאסור ,ע"כ.

אמנם יש לדעת דכיריים של גז של זמנינו אין דינם כחצובה זו ,דמכיון
שהקדירות על פי רוב רחבות יותר מרוחב הלהבה שתחתיהם ,וכשנוטף
מן הסיר בשעת הבישול אינו נוטף על מקום הלהבה אלא מחוץ לה ,אי
אפשר לתלות ולומר שנשרף תיכף ,ועינינו רואות הרבה פעמים שנותר
בעין ממש על גבי החצובה לאחר הבישול במקום שלא הגיעה לשם
האש .ובחצובה שהיתה בזמן המ"ב [כמו הדרייפוס] ,היתה הלהבה
גדולה והקדרה קטנה ,ובכל מקום שנטף התבשיל נשרף לאלתר.
אמנם בכיריים החשמליות נראה שעל פי רוב מקום החום הוא גדול
כמקום כל הקדירה [מלבד סירים גדולים במיוחד או כשמניחים סיר
גדול על חום נמוך] ,ולכן יש יותר צד להקל ולומר שהנוטף נשרף תיכף
כשנטף .ולכן אף אם היתה הקדירה לחה בשעה שהניחה על גבי הכירה
הוא חשש רחוק לומר שמא נפלט הבלוע בכירה וחזר ונבלע בקדירה,
וכ"ש אם היתה הקדירה יבשה וגם הכירה היתה יבשה והבעין כבר
נסתלק והלך לו ואין כאן רק את הבלוע בכירה ,דאין כאן בית מיחוש
כלל ,דאין הבלוע יוצא מכלי לכלי בלא רוטב וכנ"ל.
וגם הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א הורה דאם חום הכיריים
הוא תחת כל הקדירה יש להקל ולומר שכל מה שנטף נשרף לאלתר
ומותר אפילו להניח קדירה לחה ע"ג הכיריים.

חמש מגילות שנפלו לארץ

ה.

שאלה :מי שנפלה אחת מחמש מגילות [הכתובות בדיו על קלף כדין] מידו לארץ ,האם צריך להתענות או לאו.

תשובה :הגאונים הגדולים רבי משה שטרנבוך ורבי יצחק
זילברשטיין שליט”א השיב שאין צריך להתענות ,רק יעשה דבר אחר
לתיקון.
וכן הסכימו כל הפוסקים הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן ,רבי נתן
קופשיץ ,רבי יוסף בנימין וואזנר ,רבי יעקב מאיר שטרן ,רבי נפתלי נוסבוים,
רבי שמאי גרוס ,ר"ע פריד שליט"א .והגר"נ קופשיץ אמר שראוי ליתן
לצדקה לכפרה.

והגר”ש גרוס והגר”ע פריד ציינו למש"כ הערוך השולחן ביו"ד סימן
רפב ס"ד שאין צריך לעמוד בפני ספר נביאים וכן מפני חמש מגילות
העוברים ממקום למקום ,וחזינן שאין קדושתו כקדושת ספר תורה
שמדינא דגמ' חייבים לקום כשעובר ממקום למקום כדאיתא בגמ'
קידושין לג ,ב ,וה"ה לענין אם נפל לארץ אין צריך לצום אלא בס"ת
הנופל ולא בספר נביא ,וכ"ש בחמש מגילות שקדושתם פחותה
מקדושת נביאים.

לעילוי נשמת ר' פנחס מאיר גאנצפריד בן הגה"ח ר' אליעזר דוד ז"ל נלב"ע ביום י"ד כסלו תשע"ד

מכתבים למערכת
הגאון ר’ גמליאל רבינוביץ שליט”א כתב לנו:
בוישמע משה חג השבועות תשפ"ב ,שאלתם האם גר שנתגייר בין חתונה
לשבע ברכות ,אם נחשב פנים חדשות .ע"ש
הנה בקבצים "מה טובו אהליך יעקב" שאני זוכה להוציא לאור ב"ה לע"נ הרב
טלי סקוצילס זצ"ל ,כרך י"ז ,הבאתי בזה תשובת מרן החיד"א וויס שליט"א,
בעל ויען דוד שליט"א[ ,ועיין שם בקובץ "מה טובו אהליך יעקב" כרך י"ז ,עוד
תשובות בזה מגדולי הרבנים שליט"א] שכתב בזה תשובה לידידי הגה"צ רבי
יעקב אהרן סקוצילס שליט"א ,בעל "אוהל יעקב" ,וז"ל :גר שהשתתף בחתונה
לפני שגמר את תהליך הגיור ,ויומיים אחר כך השלים הגירות ,האם יכול
להיות פנים חדשות ,וכן מה הדין בכל קטן שנתגדל בתוך ימי השבע ברכות,
שהשתתף בחתונה בעת שהיה קטן ,אם יכול להיות פנים חדשות.
תשובה :שאלה זו נדירה מאד ,ומקודם אציע הגמרא (יבמות דף כ"ב ע"א),
ועיין בתוספות (שם דף ס"ב ע"א ד"ה רבי) ,דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי,
(ועיין מש"כ בתשובה לענין היחס בין גר לאמו הנכרית ,לענין יחוד וכו' .והא
דאיתא (שבת דף פ"ו ע"ב) דגוף של נכרי משונה משל ישראל ,מדאכלי שקצים
ורמשים ,היות שכבר נזהר בעניני כשרות ,בודאי לא נשתנה טבעו מיומיים לפני
שנתגייר .ואם משום שנתגייר נתרבה הידידות ,הרי כבר כתבתי בתשובה
מגמרא (ע"ז דף י' ע"ב) ,דשייך ידידות עם נכרי.
ואמנם פנים חדשות הוא לפי חשיבותו ,באהע"ז (סימן ס"ב סעיף ח') ,שמרבה
הסעודה בשבילו ,וכבר כתבתי דנכרי לא נחשב לפנים חדשות( ,הגם דשייך
שירבה בסעודה בשבילו ,בגמרא (ביצה דף כ"א ע"ב) עיי"ש) ,וכשנתגייר נעשה
חשוב ביותר.
ואולם לפי"ז ,מי שהיה אצל הסעודה ,ועלה לגדולה באמצע ימי השבע ברכות,
וכי וכל להמנות עוה"פ לפנים חדשות ,אך שם לא נשתנתה מהותו ,והגם
דמוחלין לו כל עונותיו (ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג) ,מ"מ בגר שנתגייר ,ונשמתו
נתחלפה( ,ועדיף בזה לגבי נשמתו אף ממי שמת וחי בתחיית המתים) ,והוי
כקטן שנולד כנ"ל ,נראה שנחשב לפנים חדשות.
וכן לענין קטן שנתגדל( ,הגם דבשנים בלי סימנים סמכינן רק אחזקה דרבא),
מכיון שנתחייב במצוות ,נשתנתה מהותו ,ואמנם לפי"ז ה"ה בשוטה (שפטור
מן המצוות) שנשתפה( ,אחר שכבר השתתף בסעודה בשעת שטותו).ואם
כנים הדברים ,על כרחך "פנים" חדשות לאו דוקא ,שהרי פניו לא נשתנו,
והרי שבת ג"כ בכלל פנים חדשות ,וש"מ דפנים אינו כפשוטו( .עכ"ל מרן בעל
ויען דוד שליט"א).
הרה”ג ר’ יעקב ישראל מייזנער שליט”א כתב לנו על מה שדנו בגליון חג
השבועות [פרשת נשא] ואלו דבריו:
על אודות השאלה במנהלי מוסד תורני חשוב שבאו לפני בעל צדקה ושטחו

שמחו בה’ וגילו צדיקים
קול צהלה ורינה שפתינו תרננה לרגל השמחה השרויה
במעון קדשו של רבן ומאורן של ישראל מאור עינינו ומורה
נתיבתינו עטרת ראשינו

כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א
בלידת הנינה תחי’ בת נכדו המופלג בתורה וירא”ש
בר אוריין ובר אבהן קדישין הרה”ג ר’ דוד שליט”א
בן הגאון הצדיק פאר מקדושים ראש חבורתינו הק’
הגה”צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט”א
ומשמחה זו יושפע שפע רב לכל בית ישראל ,אמן.

לפניו שאם לא תמצא דרך לחלץ את המוסד מן החובות המעיקים עליו הוא
עומד בסכנת סגירה חלילה .ועלתה במחשבת אותו הנגיד מה עדיף ,האם
להשקיע סכום כזה בהקמת מוסד חדש שירבה תורה בישראל ,או בהמשכת
הקיום של מוסד שכבר קיים.
לכאורה נראה פשוט שישתדל הנגיד בהמשכת קיום של מוסד שכבר קיים,
שהרי משמע מהנידון שאותו מוסד מצליח אלא שעומד בסכנת סגירה מחמת
החובות ,וא"כ מהיכי תיתי שהנגיד חושב שהוא ירבה תורה בישראל ע"י הקמת
מוסד חדש ,הרי במה שהוא מקים מוסד חדש במקום קיום מוסד שקיים יש
חשש שהוא ימעט תורה בישראל ח"ו ,שהרי יתכן שהמוסד שקיים ומצליח
יסגר מחמת החובות ואינו ברור אם המוסד החדש יצליח.
ועל אודות השאלה במעשה בגר שאחז בתהליכי הגיור האחרונים והשתתף
בשמחת חתונה ,בעיצומם של ימי השבע ברכות הושלם תהליך הגיור,
וכשהגיע להשתתף בשמחת השבע ברכות לאחר הגירות התעוררה שאלה
האם הוא נחשב לפנים חדשות מכיון שבחתונה עדיין לא היה יהודי.
הנה השו"ע אבהע"ז ס' ס"ב סע' ד' אומר "שאין מברכים ברכת חתנים אלא
בעשרה גדולים ובני חורין",ע"ש .ואומר הפתחי תשובה שם ס"ק י"ד "שאשה
לא חשיבא פנים חדשות דאין פנים חדשות אלא למי שראוי להמנות בעשרה
של ברכת חתנים כ"כ כתב מהר"ר בצלאל פ"ק דכתובות דף ז' ,ולפ"ז ה"ה
עבדים וקטנים לא חשיבי פנים חדשות",ע"ש .לפ"ז נראה דכיון שאותו גר לא
היה יהודי בשעת החתונה ,אז לא היה ראוי להמנות בעשרה של ברכת חתנים
ואינו נחשב שהיה בחתונה ,ועכשיו שהוא יהודי אז שפיר יש צד לומר שהוא
נחשב פנים חדשות.
ועל אודות השאלה במעשה ביהודי שנפטר ,ובאו היורשים ומצאו הרבה
תמונות של האבא שהצטלם בצעירותו שאינו מדרך כבוד לפרסמם ברבים,
והשליכו אותן לפח  .והנה נקלע למקום אספן עתיקות וכשגילה את התמונות
המושלכות נטלם לעצמו על מנת למוכרם .אבל היתומים טוענים שהם השליכו
את התמונות על מנת לאבדם מן העולם ואוסרים עליו לפרסם את התמונות.
והאספן טוען שמאחר שהשליכו את התמונות הן הפקר והוא זכה בהן ,הצדק
עם מי.
ונראה שזה תלוי אם אפשר לראות בתמונות שהאבא של יתומים הצטלם אותן
או לא ,שאם אי אפשר לדעת מי הצטלם אותם אז יש צד לומר ששיש לאספן
טענה ,שהרי היתומים הפקירו את התמונות במה שזרקו אותן בפח ,ולא שייך
שעל ידי האספן יבוא איזה בזיון להאבא או למשפחה ,אבל אם שייך לדעת
שהאבא הצטלם אותן ,אז אסור לאספן לקחתם כיון ששייך שיגיע בזיון למת
על ידו ,והרי מבואר בחפץ חיים ,הלכות לשון הרע כלל ח' סע' ט' "שאפילו
לבזות ולחרף המתים ג"כ אסור ,וכתבו הפוסקים דיש תקנה וחרם קדמונים
שלא להוציא לעז ושם רע על המתים ,וכל זה אפילו אם המת עם הארץ" ,ע"ש
באריכות.

קול ששון וקול שמחה

לעילוי נשמת

ברגשי שמחה נשגר ברכת מזל טוב מעומק הלב לידידי היקר ש”ב
איש החסד והמעש מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות לבו לב זהב
עושה חסד לאלפים בהצנע לכת ראש וראשון לכל קדשי בית בעלזא

ידידינו הבלתי נשכח איש החסד והמעש

הרה”ח ר’ אהרן פריעד שליט”א

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו הכלה תחי’
עב”ג החתן המצוין כמר צבי אלימלך וועבער נ"י בן ידידינו
הרה”ח ר’ יוסף וועבער שליט”א
יה”ר שהזיווג יעלה יפה ויהא לקשר של קיימא ולבנין עדי עד וירווו
רוב נחת דקדושה מכל יוצ”ח מתוך רוב שמחה והרחבת הדעת ,אמן.

הרב החסיד ר’ יוסף יהודה וינד ז”ל
בן יבלחט”א הרב החסיד ר’ אהרן וינד שליט”א
נלב”ע ביום י”ג סיון
ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש ע”י מוקיר זכרו
הרב החסיד ר’ יצחק פרנקל שליט”א

הכ”ד חברי חבורת הרה”צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט”א

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

שאלות לגדו"י ,הערות והארות אפשר לשלוח בפקס | 153-2-5377498 :מייל המערכת | A0527170252@GMAIL.COM :לתרומות והנצחות ניתן לפנות אלי0533177749 :

