
 

  

בשבוע האחרון יצא פסק בית דין קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא ובראשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א א. שאלה: 

ו בחתונות אלא כלי זמר אחד, ועם היוודע התקנה ביקשו כל בעלי מחדש לנהוג כמנהג ירושלים שלא ינגנ

השמחה שכבר הזמינו תזמורת לחתונתם לבטל את הזמנתם, ונשאלה השאלה האם הם חייבים לשלם 

לבעלי התזמורת דמי ביטול כפי המוסכם מלכתחילה או שמכיון שביטול זה הוא באונס אינם צריכים 

 לשלם עבורו.

 : תשובה 

תחילה את מקור מנהג ירושלים בזה. מנהג זה יסודו בבית דינו של  נזכיר

מהרי"ל דיסקין זצוק"ל, בעת שנתפשטה מגיפת הכולרה בירושלים והפילה 

חללים רבים, ישבו מהרי"ל דיסקין עם הרב מקאליש הגאון רבי מאיר 

אויערבאך והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד שליט"א ותקנו תקנה זו של מיעוט 

מר בירושלים בזמן נישואין. וסמכו עצמם על דברי הגמ' ב"ב ס, ב: כלי ז

שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגו' מאי על ראש 

, ע"כ. ולמדו מכאן שיש שמחתי אמר רב יצחק זה אפר מקלה שבראש חתנים

 למעט בשמחה בעת הנישואין זכר לחורבן.

השיב שהמזמינים פטורים שליט"א  הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין

מלשלם לתזמורת פיצויים על הביטול, וביאר דמכיון שהמנהג שלא להשמיע 

]מלבד כלי זמר בחתונות בירושלים התפשט כמעט בכל מקהלות האשכנזים 

א"כ הזמנה זו בטעות יסודה ולא היה ק"ק דעדת חסידי גור שלא קיבלו על עצמם תקנה זו[, 

תחילה, וה"ל כנתכוין לקנות בשר כשירה ונמצא להם לקבל את ההזמנה מ

 טריפה דפטור מלשלם. 

ביאר לי כוונתו ע"פ מש"כ בשו"ע חו"מ סימן רלב והגאון ר"ע פריד שליט"א 

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, ס"ו: 

, מחזירין. וכל שהסכימו עליו שאינו מום, ה"ז אינו מחזיר בו אלא אם פירש

ודוגמה לדבר: מי  ., ע"כשכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך

שקונה בגד ונמצא של שעטנז, דאם קנה את הבגד בבני ברק או אפילו בחו"ל 

בשכונה כמו בורו פארק שרוב קוני החנות הם חרדים לדבר ה', בודאי חשיב 

ונים בחנות מקח טעות, אבל בשכונה שאין רוב תושביה יהודים ורבים מן הק

אינם בני ברית, אין הקונה יכול לבוא בטענת ביטול מקח אם מצא שעטנז 

 בחליפתו, כי בחנות זו שעטנז אינו נחשב למום במקח. 

שרוב בני אשכנז בירושלים אינם משמיעים תזמורת בחתונותיהם  ומכיון

חשיב מום במקח והמקח בטל. ובספר משמרת שלום למהרש"ם מברעז'אן 

יב כתב שאפילו דבר שנהגו בו איסור משום חומרא בעלמא  סי' רלב אות

נחשב מקח טעות אם לא ידע בו הקונה מתחילה, ע"ש שכתב כמה חילוקים 

 בדבר. 

אינה כן, ולדעתו מכיון שיש קהילות שמשמיעות הגר"ע פריד דעת  אמנם

כלי זמר בחתונות, ואף המזמינים עצמם בעת ההזמנה נהגו כן, אלא שלאחר 

תנה המנהג שלהם, אי אפשר לדון כאן כמקח טעות כלל. אלא יש ההזמנה הש

לדון רק מצד ביטול מקח בטענת אונס וכדלהלן. וטענה זו אינה מוחלטת ולכן 

מה שכבר שילמו אינם יכולים לתבוע מהתזמורת להחזיר להם, ומה שלא 

 שילמו אינם חייבים לשלם.

מב"ד הישר חק כץ הגאונים רבי מנדל שפרן, רבי נפתלי נוסבוים, רבי יצ

הורו שהמזמינים פטורים משום שיש שביטול ההזמנה נעשה שליט"א  והטוב

דבנידון דידן בודאי חשיב אונס שהרי כבר כמה הגר"מ שפרן באונס. והוסיף 

]בגלל כמה מאורעות קשים ר"ל שאירעו חדשים מדובר על כך שעומדים לתקן תקנה זו 

כך והיה להם להתנות שאם יצטרכו  ובעלי התזמורת בודאי ידעו עללאחרונה[, 

המזמינים לבטל את ההזמנה מחמת תקנה זו ישלמו פיצויים כך וכך, ומדלא 

 התנו כן נחשבים המזמינים למבטלים מחמת אנס ופטורים. 

הורה שהמזמינים פטורים הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א וגם 

דחסידי בעלזא מלשלם דמכיון שזו הוראה שנתקבלה בפעם אחת בכל ק"ק 

והגאון ולא החלטה של אדם פרטי, ה"ל כעין מכת מדינה שהחוזר בו פטור. 

אמר שהמזמינים פטורים משום דחשיב אונס. רבי נפתלי נוסבוים שליט"א 

ואמר לי שבשו"ע חו"מ סימן הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א, וכן הסכים 

וכל אלו הדינים ז"ל: שלג ס"ב מבואר שכל שלא פשע חשוב אונס בענין זה, ו

אבל אם לא היתה  ,כשלא ביקר בעל הבית מלאכתו מבערב, שהוא בפשיעתו

ובנידון  ., ע"כפשיעת בעל הבית בדבר כלל, הרי זה אנוס ונפטר כמו שנתבאר

 דידן בודאי לא הוי פשיעה ולכן חשיב אונס ופטורים.

יא אמר שמספק אי אפשר להוצוהגאון רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א 

ממון, ולכן אם עדיין לא שילמו המזמינים לתזמורת כלום אי אפשר לחייבם 

לשלם, אבל אם כבר שילמו דמי קדימה יהיה קשה להוציא את הדמים מן 

 התזמורת. 

אמר שהמזמינים חייבים לשלם דמי והגאון רבי משה שאול קליין שליט"א 

 פטר מחוב זה. ביטול כפי שהוסכם מתחילה עם התזמורת, ואין להם טענה להי

נביא מה ששמענו מהפוסקים שליט"א בדיני ביטול הזמנה. אם  ואגב

 פ"גתש ויצאפרשת 

 ? האם חסידי בעלזא צריכים לשלם לבעלי התזמורת על ביטול ההזמנה
 

 זללה"ה  אריהמאיר זללה"ה בן מוהר"ר  מרדכי רייזמוהר"ר לעילוי נשמת 
 ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע בשם טוב ובשיבה טובה כ"ו ניסן תשס"א



 

 

  

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

 ?האם מותר לעשות זריקות של דיאטה בשבת 

לאחרונה התפשטה שיטה חדשה להרזיה על ידי זריקות שמזרזות חילוף חומרים ומדכאות את התיאבון. ב. שאלה:  

זריקות אלו נעשות באופן עצמאי ועשייתם אינה כרוכה בהוצאת דם כלל, אלא בדקירה קלה בלבד. האם 

והאם יש חילוק בין מי שעושה זאת מטעמי בריאות לבין מי שעושה מותר לקבל זריקה כזו בשבת? 

 דיאטה לשיפור המראה החיצוני שלו?

  :תשובה 

, רבי שמאי גרוס, רבי שמואל אליעזר שטרן, הגאונים רבי יעקב מאיר שטרן

 הורו שמותר ליטול זריקות אלו בשבת.שליט"א  ר"ע פריד

אסור משום גזירת שחיקת הורה להגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א ואילו 

 סממנים שאסרו על כל נטילת תרופות. 

השיב על טענה זו שאלו והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א 

הנוטלים זריקות אלו עושים זאת מחמת סיבות בריאותיות וסובלים מהשמנת 

יתר, והם לכל הפחות בגדר חולה שאין בו סכנה שמותר לו ליטול תרופות ולא 

שלא נראה לו שיש הגר"נ נוסבוים והשיב ליו משום שחיקת סממנים. גזרו ע

 חשש סכנה  או הפסד של תהליך הרפואה כולו בביטול יום אחד.

אפילו למאן דאסר הני מילי לדברי הגמ' בשבת קמ, א:  ןצייוהגר"ע פריד 

היכא דלא אישתי כלל אבל הכא כיון דאישתי חמשא ומעלי שבתא אי לא 

ואמנם שם  וכן פסק השו"ע סימן שכא סי"ח, ע"ש. .שתי בשבת מיסתכן

מדובר שיש סכנה בהפסקת הרפואה, אבל כבר למדו מזה פוסקי דורנו להתיר 

לחולה שאין בו סכנה ליטול תרופות בשבת אם צריך ליטול את התרופה 

במשך כמה ימים ברציפות, כמו שמקובל בנטילת אנטיביוטיקה. ויש לצרף 

י"מ דמסתכן חסים לר"ן בשבת שם שכתב: דעה שהביא בחידושים המיו

דהכא לאו דוקא אלא מצטער מחמת חליו כי הך דהתם ותרווייהו בחולה שאין 

, ע"כ. ואף דהשו"ע פסק לא כן, מכל מקום באיסור נטילת תרופות בו סכנה

 שהותר לחולה שאין בו סכנה יש לצרף דעה זו.  

י דיכוי התיאבון חשש ביטול עונג שבת שזריקות אלו גורמות ע" ולענין

השיבו הגאונים שליט"א שמי שסובל מהשמנת יתר עבורו מניעת האכילה 

]וכמו שהתירו תענית חלום בשבת משום שזה עושה נחת היא עונג ואין בזה ביטול עונג שבת. 

 . [רוח לבעל החלום, וזה העונג שבת שלו

 

הביטול היה שלא מחמת אונס, הנה אם לתזמורת יש אירוע אחר במקום  

אירוע זה ולא הפסידו כלום מביטול ההזמנה, אין המזמין הראשון צריך לשלם 

יה מי כלום דמי ביטול. ואם אין להם אירוע אחר, אם יש להם ראיה שה

שביקש להזמינם לערב זה ובגלל המזמין הפסיד את ההזמנה חייב המזמין 

לשלם להם חצי מדמי ההזמנה, שכן נוח לו להיות פוחת משכרו ולהיות יושב 

 ובטל. 

לא הסכים שעל התזמורת להוכיח שהיתה להם הזמנה והגרמ"ש קליין 

רי אחרת לערב זה, שכן אין זה דבר שיש באפשרותם להוכיח כלל, שה

כשאדם מתקשר להזמין אירוע ובודקים ביומן ורואים שערב זה תפוס 

משיבים לו בשלילה ואין רושמים שיחה זו בשום מקום, ולכן בכל מקרה 

כשביטלו אירוע ואין לתזמורת אירוע אחר בערב זה חייב המבטל לשלם חצי 

 מדמי האירוע.

 

 ?מחיצה שעשויה להסתלק לפעמים ובתוכה קבועה דלת האם חייבת במזוזה

עשויה מתריס שכאשר מגיע רכב גדול לפרוק סחורה וכדומה התריס ישנם חנויות שאחת מדפנות החנות ג. שאלה:  

כולו מסתלק כלפי מעלה. פתח זה הרבה פעמים אינו חייב במזוזה כי אין לו משקוף ומזוזות, אולם 

ת זו חייבת באמצע התריס קבועה דלת שהיא משמשת לכניסה ויציאה במשך היום, ויש לדון האם דל

 במזוזה, או שמכיון שהדופן כולה עשויה להסתלק ועי"ז יתבטל שם פתח מדלת זו אין לחייבה במזוזה. 

 : תשובה 

שהעלינו לפניהם שאלה זו הוסיפו שנידון זה וכיו"ב מצוי  הפוסקים

 בדוגמאות נוספות:

כנסת רבים קיימת אפשרות לחלקם על ידי מחיצות ניידות הקבועות  בבתי

לות, ובשבת מסלקים את המחיצות לצדדים כדי שיהיה מקום בתוך מסי

מרווח עבור כל הציבור כאחד, ובימי החול מתחלק האולם הגדול לאולמות 

קטנות שכל אחד משמש כ'שטיבל' בפני עצמו. ובתוך מחיצות אלו קבועות 

דלתות למעבר משטיבל לשטיבל, וגם שם יש לדון האם דלתות אלו חייבות 

 ון שהן עשויות להסתלק ולהתבטל מתורת פתח פטורות.במזוזה או  שמכי

יש לדון במקום שיש צורת הפתח גמורה אלא שהמשקוף אינו קבוע  עוד

במקומו לגמרי אלא ע"י ברגים וכדו' באופן שכאשר מגיע רכב גבוה פותחים 

האם משקוף זה נחשב משקוף לחייב  -את הברגים ומסלקים את המשקוף 

ון שהוא עשוי להסתלק לא חשיב משקוף גמור את הפתח במזוזה, או שמכי

 לענין זה. 

 שני האופנים הראשונים שהבאנושבהגאון רבי שמאי גרוס שליט"א דעת 

חייבים לקבוע מזוזה עם ברכה  אופן האחרוןיש לקבוע מזוזה בלא ברכה, וב

 וחשיב פתח גמור. 

רגא ממש בשו"ת ש]באופן השני[ שכבר עמד בשאלה זו הגר"ש גרוס לי  והראה

המאיר ח"ד סימן כב, ותחילה דימה דין זה לדין אהל עראי שאינו חייב במזוזה, 

וחילק דשאני הכא שהבית עצמו קבוע, ורק המחיצה שבתוכה נמצאת הדלת 

 וזה אינו פוטר את הפתח ממזוזה מן הדין. אינה קבועה, 

( )סי' רפ"ו סי"אשוב אחר חיפוש מצאתי בדעת קדושים  ובסוף הסימן כתב וז"ל:

וז"ל כעין כותלים מפסיק חדא אחד לב' בקבע אף ברוח שאינה מצויה רק 

ביום או בלילה מפרקין ואינם שם, ובהם פתחים, בשעת עמידתו חייבים 

במזוזה אם עומדים בקבע ביום ובקצת הלילה, כבחנויות, וכן באולי בעומדים 

ה ביום בלילה ומקצת מהיום כו', ואולי יש לומר כיון שגוף המקום הוא לדיר

ובלילה ברציפים אף שהכתלים אינם רק לקצת שעות מהימים חייבים כו' 

עכ"ל. ונהניתי שכוונתי לדעת קדושים. ולפ"ז מש"כ הדעת קדושים בריש סי' 

רפ"ו אהל זרוק בעת עמדו על הארץ חייב לכו"ע במזוזה ע"כ, ובמקדש מעט 

מר שכוונת שם כתב וצ"ע דהא אין לך דירת עראי גרוע מזו ע"כ, מוכרח לו

הדע"ק כיון דבעת עמדו על הארץ הוא דרך תשמישו להשתמש בו בקביעות 

לא מיקרי אהל עראי, והא דאמרינן אהל עראי פטור ממזוזה מיירי רק אם 

משתמש בעת טלטולו, וא"כ ה"נ בנידון דידן חייבות במזוזה, רק ללא מפני 

י הנ"ל שאנו מדמין נעשה מעשה, וע"כ יעשה כמ"ש לעיל בשם התשורת ש

שיקבע מזוזה אחרת במקום שודאי חייב ויפטר גם מזוזה זאת באותה ברכה 

 כנ"ל, ע"כ.

השיב שבאופן הראשון אין הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א ואילו 

 צריך לקבוע מזוזה כלל, ובשני האופנים האחרונים יש לקבוע מספק בלא ברכה.

ר שטרן, רבי יצחק שאול והגאונים רבי משה שאול קליין, רבי יעקב מאי

השיבו שבכל האופנים הנ"ל יש חיוב גמור שליט"א  , ר"ע פרידקניבסקי

לקבוע מזוזה בברכה, דמכיון שעל פי רוב משתמשים במקום זה באופן כזה 

שיש כאן מחיצה ובתוכה דלת לכניסה ויציאה חייב המקום במזוזה אע"פ 

 שלפעמים מסתלקת המחיצה עם הדלת. 

 



 

  

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

 ? נכרי שבא לקנות מזוזה האם מותר למכור לו נרתיק עם נייר בפנים

קדושה ואומר ששמע שיש סגולה לשמירה במזוזה של יהודים והוא נכרי נכנס לחנות של תשמישי ה. שאלה:  

מבקש לקנות מזוזה כזו במחיר מלא. והמוכר אינו רוצה למסור מזוזה שנכתבה בקדושה ע"י סופר ירא 

ועלה בדעתו שהנכרי שמים למי שאינו בן ברית, ומאידך יש לומר שמשום דרכי שלום חייבים למכור לו, 

שכתובה ביד על קלף וכו', וניתן ליטול צילום של מזוזה וליתנו בתוך נרתיק  אינו מבין במהות המזוזה

 נאה של מזוזה ועבור הנכרי זה יהיה מצוין. האם מותר לעשות כן. 

 : תשובה 

רבי יעקב מאיר שטרן, רבי נפתלי נוסבוים, הגאונים הפוסקים ה"ה  הסכימו

שאסור בהחלט להונות את הגוי ולמכור שליט"א  "ע פרידרבי שמאי גרוס, ר

הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין . וכן הסכים לו נייר בעלמא במקום מזוזה

 שליט"א.

הראה לי שאיסור גניבת דעת בגוי מפורש בגמ' חולין צד, א: והגר"ע פריד 

. דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות ואפילו דעתו של עובד כוכבים

איסור גניבת דעתו של נכרי כתבו קצת רבותינו בשם ו והריטב"א שם כתב:

בעלי התוספות ז"ל שהוא איסור תורה דנפקא לן מדכתיב לא תגנבו ולא 

תכחשו וגו', וכי כתיב בסיפא דקרא איש בעמיתו דממעט גוי, ההיא ]א[דלא 

ואף על גב דלא  כו'. תכחשו ולא תשקרו קאי, ובמקום שאין חילול השם בדבר

על גניבת דעת אלא לשון גניבת לב, בכאן נכתב לא תגנבו  אשכחן גניבה סתם

איתא )פ"ז ה"ג עיין שם( סתם לכלול אף גניבת ממון, ובתוספתא דבבא קמא 

וכן פסק השו"ע חו"מ  ., ע"כשלשה גנבים הם גדול שבכולם גונב דעת הבריות

 סימן רכח ס"ו.

ול ממנו , לא יטצעתי שכדי להינצל מאיסור גזל הגוי וגניבת דעתוה ואני

מחיר של מזוזה שלימה אלא יאמר לו שיש כעת מבצע והוא מוכר לו את 

המזוזה בהנחה של שבעים אחוז וכדו' באופן שלא יטול ממנו יותר מן המגיע 

 לו.

יש ד שהדבר אסור בהחלטהגר"י זילברשטיין והגר"ע פריד ע"ז אמרו  וגם

תברר שיפתחו את הנרתיק ות לחוש שיתברר לו הדבר ביום מן הימים

ויהיה בזה חילול השם, וחילול השם הוא העון החמור ביותר שאין לו  התרמית

א תשובה ויום הכיפורים ויסורים תולים ויום המיתה מכפר, ואין כפרה אל

להיכנס לספק ספיקא של חשש חילול השם, ק"ו בנידון דידן שהוא קרוב 

 לבוא לידי חילול ה'. 

ועובד ב הרמ"א יו"ד סימן רצא ס"ב: הדין של מסירת מזוזה לנכרי כת ובעיקר

)כך השיב  כוכבים שבקש שיתנו לו מזוזה, ורוצה לקובעה בפתחו, אסור ליתנו לו

ונראה לי דמ"מ במקום דאיכא למיחש משום איבה, ושירע משום זה מהרי"ל(. 

כתב )סימן קמה, יט( , ע"כ. והגאון נצי"ב בספרו העמק שאלה לישראל, שרי

יבה אפשר למכור מזוזה לנכרי היינו דוקא במזוזה דמש"כ הרמ"א שבמקום א

חדשה שמעולם לא היתה בשימוש אצל ישראל, אבל מזוזה שכבר נשתמש 

 בה ישראל פעם אחת אסור למוכרה לנכרי משום שמורידה מקדושתה.

 

 ? שאין רפואה למחלתו ר"לל שבת כדי להקל יסורים נוראים מעל חולה האם מותר לחל

נשאלנו ע"י אדם שאשתו חולה מאד במחלה שאין לה רפואה בדרך הטבע ר"ל, ולעתים היא נתקפת ד. שאלה:  

ביסורים קשים ומרים ואין אפשרות להקל מעליה את היסורים בבית אלא בבית החולים, ויש להסתפק 

דש ואין נכרי שיוכל לקחת אותה לבית החולים האם מותר לישראל לחלל שבת באם אירע כן בשבת קו

כדי להקל מעליה יסורים אלו שקשים ממיתה או שמכיון שאין כאן פיקוח נפש ממש אין אפשרות להקל 

 בדבר.

 : תשובה 

רבי יעקב מאיר  רבי יצחק שאול קניבסקי, ניםהגאוהפוסקים ה"ה  הסכימו

 , ר"ע פרידרבי שמאי גרוסבי משה שאול קליין, רבי נפתלי נוסבוים, ר שטרן,

שהיתר גמור וחובה לחלל שבת להקל מעל חולה את יסוריה שליט"א 

וביארו הטעם שהיסורים מקרבים את מותו של החולה שיש בו , הנוראים

הגאון הגדול רבי וכן הורה סכנה, והרי מחללים שבת אפילו על חיי שעה. 

 יצחק זילברשטיין שליט"א. 

שהאריך הרבה בשאלה האם  (סימן שכח ס"ד ד"ה כל) לדברי הביאור הלכה ווציינ

מותר לעשות לצורך חולה שיש בו סכנה גם דברים שאין סכנה אם לא יעשו 

אותם עבורו, והביא כמה פוסקים שהתירו, וכנגדם ערך הרבה מן הראשונים 

נחזור שלא התירו אלא רפואה ודאית. ובסוף דבריו מסיק להחמיר וז"ל: 

דכל היכא  כו'לעניננו דמוכח מהני פוסקים שהבאתי למעלה היינו רש"י ור"ת 

ולא נשאר לנו כו' דאינו מסוכן לדבר זה אין מחללים וכן הוא משמעות הר"ן 

א"כ  כו', להקל כ"א דעת המגיד ומשמעות התשב"ץ ומשמעות המאירי דיומא

 .ם סכנהבודאי היה מהנכון להחמיר באיסורי תורה ובפרט שהוא שלא במקו

וגם ברקנט"י סימן ק"ד כתב וז"ל יש אומרים דהא דאמרינן במסוכן דוחה 

שבת היינו דברים שאם לא יעשה אותן יבוא לידי קלקול גדול אבל בדברים 

שאין להם צורך הרבה אין מחללים את השבת ויש מתירים ונראים דברי 

 . , ע"כט"יולענ"ד העיקר כמו שכתבנו וכמו שהכריע הרקנ כו',האוסרים עכ"ל 

ודע עוד דאפילו לפי דעת האוסרים הנ"ל היינו כל זאת כתב אח"כ וז"ל:  ועם

דוקא בדבר שברור לנו שלא יכבד חליו ע"י מניעת דבר זה אבל בדבר שיש 

חשש שע"י מניעת דבר זה יחלש ויכבד חליו מחללין עליו השבת וכעין שכתב 

י"ח. ולפי דברי המאירי ר"ת לגבי יוה"כ וכנ"ל וכן נפסק לקמן בריש סימן תר

הנ"ל ביומא משמע שאם ע"י פעולת החילול הזה יתחזקו אבריו ג"כ אין 

, ע"כ. ומכיון שברור לנו למנוע דבר זה מאתו כיון שהוא חולה שיש בו סכנה

שתגבורת היסורים הקשים מחלישה מאד את החולה ומכבידה את חוליו, 

 הלכה. בודאי מותר לחלל שבת עבור זה גם לדברי הביאור 

אילמלי נגדוה לחנניה מישאל  ציין לדברי הגמ' בכתובות לג, ב:והגר"ש גרוס 

. ולמדנו שקשה על האדם לסבול יסורים יותר מאשר ועזריה פלחו לצלמא

 למסור עצמו למיתה ממש. 

 



 

 

 מכתבים למערכת 
 כתב לנו:הרה"ג ר' שלמה שיף שליט"א 

בענין רשת האזינו שאלה ב[ ]גליון פמה שהבאתם שאלה לפני כמה שבועות  בענין
כלי המילה שהם מוקצים מחמת חסרון כיס, ולצורך מילה מותר לטלטלם, 
ולאחר המילה להרמ"א והש"ך והדה"ח מותר לטלטלו דלא חל שם מוקצה 

ולמהרי"ל והט"ז ומג"א א"ר שועה"ר )לשון הרמ"א יור"ד סי'רס"ו ס"ב( עליה בבהש"מ 
ם ישים חלה בתיק אם יהא מותר אסור לטלטלם לאחר המילה.  ונשאלתם א

ע"י כך להחזירו לביתו , ואם צריך להשימו כבר מע"ש. הנה מהפוסקים יוצא 
דמן הנכון ביותר שישים מיד הסכין בתוך התיק ובתיק יהיה שם גביע בעכער 
שהוא היתר ועי"כ הוא בסיס לאיסור ולהיתר, והיות דקשה להשימו מיד בתיק 

ע"כ הנני נוהג בס"ד לשים מיד הסכין על דהא צריך למהר לעשות הפריעה 
המפה שמכינים שם כל צורכי הברית, ולאחר הברית לןקחים כל המפה יחד 
עם הסכין והצבת דזה הוה כטילטול מן הצד, ושמים אותו כך בתוך התיק 
ובתיק שמים גביע בעכער שהוא חשיב בשבת יותר משאר כלי המילה, ובזה 

ך אפשר לטלטלו להצניעו בביהמ"ד במקום הוה התיק בסיס לאיסור ולהיתר וכ
סור שמור, ועי' בשש"כ פ"כ הערה נ"א דלכתחילה אסור לעשות בסיס לאי

מפני דקיי"ל דבדיעבד צריך לנער את המוקצה רק כשיש חשש שמא  ולהיתר
יתקלקל אי"צ מ"מ לכתחילה אסור לעשותו אבל כאן בצירוף הרמ"א וסיע' 

תו כך ןלהצניעו. אבל להחזירו לביתו דאינו מוקצה כלל בשבת זו מותר לקח
אין לסמוך ע"ז וההיתר שאולי יזדמן לו עוד ברית עיי"ש בשש"כ דאין זה מצוי 
ובסתמא א"א לסמוך ע"ז, ובדרך כלל יש למוהלים עוד סכין בבית.   ולשאלה 
השניה ברור שאי"צ לשים הגביע בתוך התיק מע"ש דהא אז לא הוה בכלל 

 ו ברית בשבת, רק לאחר הברית ישים הגביע.  מוקצה לכו"ע דיודע שיש ל

 
 כתב לנו:הרה"ג ר' שמעון מנואל שרייבער שליט"א 

]גליון  הנה הרה"ג ר' יעקב ישראל מייזנער שליט"א כתב במכתבים למערכת

תו"ד וז"ל, אין זה גרע ממי שנותן צדקה לאדם שאינו הגון והיה  פרשת תולדות[
ת עשיר גדול, וודאי שלא היה בדעת נראה לו כעני ואח"כ נתגלה שהוא באמ

לנותן לתת צדקה למי שאינו נצרך, ואע"פ כן אין לנותן שום תביעה ממונית 
מהמקבל שהרי נתן לו הכסף והמקבל קנאו, ואין לנותן אלא תרעומת עכ"ל, 

שלא ביקש ממנו  ונראה שקיצר בדבריו והול"ל שנותן צדקה לאדם שאינו הגון
דאז י"ל דברים שבלב  ,ום שחשב שהוא עניצדקה אלא נתנו לו מדעתו מש

]ובאופן זה דומה לאותו עובדא של הדירה, שלא אינם דברים, והוא נתן לו מתנה והוא קיבלו 

אבל אם אותו אדם  התנה בפירוש שאין לו רשות להשכירה וא"כ י"ל דברים שבלב אינם דברים[,
א דעל דעת שאינו הגון ביקש ממנו צדקה ומשום הכי נתן לו, הרי פשוט הו

מצות צדקה נתן לו הממון, וא"כ אם נמצא שהמקבל הוא עשיר הרי זה נתינה 
 .בטעות וחייב להחזיר לו הממון

 
 כתב לנו:הרה"ג ר' נחום חיימוביץ שליט"א 

לגבי סוכה העשויה מקרטון, שאין דפנותיה  םראיתי בעלון לסוכות שדנת
הבאת דעות לכאן עומדות ברוח מצויה אלא בשעה שהאדם מתיישב בתוכה. ו

   ולכאן אם להכשירו או לא.
על כן אין נכון לעשות כל המחיצות " ראה לשון השו"ע סימן תרל סעיף י':

זימנין דמינתקי ולאו  מיריעות של פשתן בלא קנים, אף על פי שקשרן בטוב,
והוה ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח מצויה". והנה, מאי  אדעתיה

עה שאינו מקיים מצוות סוכה; כאשר יכנס לאו אדעתה בשנ"מ אם מתנתק ו
לסוכה לקיים המצוה הרי יראה שהרוח מוליך ומביא את היריעה ויתקנו. 
ועכ"פ כ"ע מודו שאין הפסול של "אינו יכול לעמוד ברוח מצויה" נמשך על 

שעת קיום המצוה אם אכן תיקנו וקשרו ליריעה קודם שנכנס לקיים מצות 
החשש הוא משום שמא יתנתק באותה שעה שיושב ומקיים סוכה. ועל כרחך 

מצות סוכה, וכגון שבשעה שנכנס לסוכה בדק והבחין שכל המחיצות עמידות 
ברוח מצויה, אך באמצע אכילת כזית ראשון התנתק היריעה בלי ידיעתו, ועל 

 זה שפיר יש לחשוש לדבר המצוי כי אז לא יצא ידי חובתו.
המחיצה יכולה לעמוד בפני רוח  מוכח מלשון השו"ע, שאם א"כ

ולא בעינן שתהא צריך לעמוד  -מצות סוכה, כשרה  בשעה שיוצא בו מצויה
 ברוח מצויה בשעה שאינו יושב בו כדי לקיים המצוה.

לגבי מוהל הרוצה לטלטל את  םהאזינו שדנת ראיתי בעלון לפרשת ועוד
כך לשים איזמל המילה הביתה לאחר מילה בשבת, אם מותר למוהל לצורך 

פת באמצע שבת לתוך נרתיק האיזמל, כדי להתיר את טלטולו ע"י שהנרתיק 
נעשה בסיס לדבר האסור ולדבר המותר. ובאמצע הדברים הזכרת סברה 

אע"פ שכל דיני מוקצה נקבעים בביה"ש של כניסת השבת, ושוב לא  -להתיר 
אסור יועיל כלל הכנסת דבר המותר כדי להפוך בסיס מלהיותו בסיס לדבר ה

דשאני כאן משום "שבערב שבת היה  -גם לדבר המותר  ונחשב עתה כבסיס
ידוע למוהל שיש לו ברית בשבת ויהיה מותר לו לטלטל את הכלים לצורך 
הברית, וממילא לא חל שם מוקצה על הכלים עד לאחר המילה". ובנוגע לזה 

דור שליט"א ומגדולי הפוסקים של ה הבאת מדעת גדולי הפוסקים של דורינו
הקודם זכר צדיקים לברכה, אם יועיל עצה כזו או אחרת כדי לטלטל האיזמל 

   הביתה.
אין מקום כלל לומר "לא חל שם מוקצה על הכלים עד לאחר המילה",  הנה

וכל זה לא מיירי אלא שהיה " - שהרי מבואר בסימן ש"י סעיף ח ברמ"א
בד לא מהני מה ההיתר עם האיסור מבעוד יום; אבל אם היה האיסור עליו ל

הרי קביעת החפץ להיות מוקצה או לא, כולל  – שהניח אצלו ההיתר בשבת"
 בסיס לדבר האסור או המותר, תמיד נעשה לפי מצבו בביה"ש.

הכא מקור הספק נראה, משום שיש לבעל החפץ ב' כוונות סותרות  אמנם,
לו בזמן ביה"ש: מצד א' הרי אינו מקצה דעתו מן האיזמל לפי שיודע שיש 

ומאידך, האיזמל בעצם הוא  ]או שיודע שיתכן ויהא לו תינוק למול[;תינוק למול בשבת 
כלי שיש בתזוזתו חסרון כיס, ואין רצונו ליגע ולהזיזו שלא לצורך. וא"כ עולה 

   השאלה להלכה, איזו מחשבה היא הגוברת בזמן ביה"ש. 
ם דס"ל דבזה פליגי גדולי הפוסקים, דלדעת הרמ"א וכל הפוסקי ונראה

שסכין של מילה אינו בגדר מוקצה כלל, ס"ל דזה שהמוהל יודע שיש לו תינוק 
ומשום כך אינו מקצה דעתו מליטול האיזמל  )או שיתכן שיקראו לו(למול בשבת 

ומחשבתו  זה הגובר; ולדעת הט"ז המ"א והמ"ב, ס"ל שהסתכלותו –בשבת 
ובר כדי שייחשב של המוהל לגבי האיזמל ככלי שיש בו חסרון כיס, הוא הג

הסכין לאחר המילה כמוקצה בעצם )ולא נתיר את טילטולו לאחר המילה 
מטעם שאין מוקצה לחצי שבת(, וכל טילטולו קודם המילה היתה מותרת רק 

  משום שמילה דוחה איסורי שבת. ולכן לשיטתם אין עצה להתיר.
יש להעיר, שלדעת אלו הפוסקים, אין לתלות את היתר טילטול  אמנם

איזמל המוקצה לאחר המילה בנושא של "האם מילה דחויה או הותרה ה
כי אם נאמר שטעם המתירין דוקא משום דמילה בשבת הותרה  –בשבת" 

הוא, אם כן יצא שיטתם לגבי איזמל רק אליבא דרבי אליעזר דס"ל שמילה 
יר ]ראה בחידושים המיוחסים להר"ן שבת )קל.( שהסבדוחה את שבת גם לגבי מכשירי מילה 

אולם רבי עקיבה פליגי עליה וס"ל שאין  מחלוקת ר"א ור"ע דשבת הותרה אצל מילה לכו"ע[.
מכשירי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת דוחין את השבת ופסקינן כוותיה 

 ואם כן יצאו שיטתם דלא כהלכה. -
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