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ע טליתו לפשט ממש דדמי מברך אינו תיכף מחזירה וללבשו"דאם לחזור ואם,מ

שג לטלית דדמי לברך צריך ודאי דעתו ומסיח רב זמן כן"הפסיק הדין בס"וע.כ 'ע

שלמה פ"ח(הליכות י"א אות הלכה דבר ).'ד

החיים כף בעל הגאון פסק הלבספר)סופר(וכן על יעקב קול א"רצ'סי(ם"סת'ו

יברך:ל"וז)ז"סק אבל,דלא הבדיקה אחר תכף שעה באותה לקובעה בא אם והיינו

כשיבוא יברך כהא כל אחרים בעסקים שעסק הדעת הסח ועשה בנתים שהה אם

אותה שנ,לקבוע הלכות חי איש בן בפ"עיין ח'ב אות סוף תבוא פוסק".כי וכן

השלחן סעי"רפ'סי(הערוך בזה)'ד'ט כותב שהוא מהפתח:ל"אלא נוטלה ואם

צריך אין וקובעה וחוזר כשירה ונמצאת לפי,לברך לבודקה טליתו הפושט כמו

מברך ואינו ללובשו לחזור דמברך,שעה וודאי יום לאחר קבעה הרי.ל"עכ,ואם

יום לאחר או יום באותו קובעה אם בין צ,דמחלק לטל"ולכאורה מדמהו דאם יתב

ג של זמן שעבר או דעתו שהסיח כל ולברך'אזי לחזור צריך לערך ע"שו'עי(שעות

הל וסוכה'הרב תפילין ומנהג,ש"ובקצוה,ציצית הלכה שלמה,ובשערי ובהליכות

דעתו).ציצית'הל הסיח בודאי יום לאחר קבעה שאם הוא דכוונתו פשוט נראה אך

מחזיר,מזה אם אף אזי דעתו הסיח אם לברךואכן צריך יום באותו .ה

שליט"והג גראס שלמה דומ"ר ב"א בעלזא דחסידי בזה,פ"ץ לי :ל"וז,כתב

ביניהם גדול שחילוק פשוט שהדבר חשבתי בזה ההפסק,ובעיוני לדמות ואין

טליתו לפושט המזוזות טעמים,בבדיקת פשיטת-א.מכמה עצם הרי טליתו הפושט

הדעת והיסח הפסק מעשה הוא ציציתהטלית מזוזות"משא,ממצות המסיר כ

לבדקן ליתן כדי ביתו ציווי,מפתח דכן מזוזה מצות עסקב הוא עצמה זו מעשה הרי

אדם שחייב התורה[חכמים מן מזוזה]אולי מצות לקיים כדי המזוזות לבדוק

ובדיקתם,כראוי לבדיקה ונתינתם המזוזה בהורדת אין היסח,וממילא מעשה שום

אדרב,הדעת מזוזהרק מצות בקיום מעשה בזה יש היסח"וא,ה לזה לקרוא א

.הדעת

ע שם"ויתר בספרי הבאיתי הלא בפ[כ ביתך קדושים]ח"מזוזות הדעת מדברי

כן כי מזוזותיו לבדוק שנותן בשעה אחרים מזוזות להעמיד חיוב שאין ברכה ועמק

ולבדקם להורידם שיש חכמים לקרוא,ש"עי,תיקנו אפשר אי הורדתממילא את

הדעת היסח מזוזה,המזוזה ממצות חלק הוא ובדיקתם הורדתם אדרבה ,אלא

כלל הדעת היסח בגדר זה אין בודאי .וממילא

הרגיל הצורך מן יותר משהה הוא אם כמובן וכמש,אמנם מהם דעתו כ"ומסיח

לברך וצריך הדעת היסח עושה כבר הוא בזה אז בלעדם בלילה .כשלן

מקום יש עגם לסופר ונותנם בבוקר כשמורידם דאף לומר בו"גדול להחזירם מ

וכיוצ,ביום למלאכתו לו הולך שהוא היסח,ב"הגם בזה דאין לומר גדול מקום יש

ובודקם במקומו בהם מטפל והוא לסופר מסרם שהרי הולך,הדעת שהוא הגם לכן

מהם דעתו ומסיח כשלוחו"מ,לו במקומו הסופר את העמיד הרי בהםשי,מ טפל

שיחזור הדעת,עד היסח כאן .ואין

היסח בהם שדנו מצות ושאר טלית בין ולחלק לומר לי נראה גדול טעם ועוד

שעות שלש של בשיהוי מזוזה,הדעת מצות טליתו,ובין שכשפוטש בטלית דדוקא

כעת המצוה ביטל בקיום,הרי להמשיך וללבשו לחזור רוצה אם בדעתו ותלוי

הוא,המצוה ללבשושאם חוזר אינו רוצה אינו ואם וילבשו יחזור ומאחר,רוצה

בדעתו ג,דתלוי שלאחר שיעור חכמים נתנו הדעת'לכן היסח הוי כ"משא,שעות

כלל בדעתו תלוי במקומם המזוזות החזרת אין הלא חייב,במזוזות כרחך בעל כי

מזוזות בלי ביתו להשהות לו אסור כי להחזירם החזר"וע,הוא חיוב עצמהכ תם

הדעת היסח להיות נותן .אינו

שכ הנהנין בברכת שמצינו מקומו'וכעין במשנה לחלק דבאלו,הפוסקים

ולמקומו לחזור צריך שאינו הוא שהדין והיסח,הדברים הפסק הוי יציאתו אז

במקומו"משא,הדעת ולברך לחזור צריך אשר דבר וכל בפת החזרה,כ חיוב אז

במקומו לחזור מאחרח,שצריך הדעת היסח ביציאתו שיהיה מניח אינו זה יוב

לחזור .שחייב

שנית ללבשו חייב שאינו בטלית דדוקא בזה הוא מג,וכן יותר הפסיק אם 'לכן

הפסק הוי האפשרי"משא,שעות בהקדם להחזירם דחייב מאחר במזוזות ואינו,כ

תיכף להחזירם שלא היסח,רשאי דין שעות כמה של בהפסק אין מאחרלכן הדעת

íñê¾. ³îïîïôí šîðëñ îñê ó−ô−ë ó−èíîò í¾¼ô −¾òêî ó−ð−½ì .íñê¾í ³ñê¾òî: 
þïîì¾× µþëñ µ−þ® óêí íšðëñ −ð× íïîïôí ³ê þ−½ôí 

í¼ëîšî.  
  

  .תשובה
פשיטא , אם נמצאו פסולות וקובע מזוזה אחרת]. א[

  .שצריך לברך כשקובע מזוזה אחרת
, אזי אם מחזירה רק לאחר יום, ואם נמצאו כשירות]. ב[

  .צריך לברך ברכה על קביעתה
, ואם מחזירה באותו יום שלא הסיח דעתו בינתיים]. ג[

נכון שיחליף מה, אכן אם בודק כמה מזוזות. אזי לא יברך
  .ואז שפיר יכול לברך, המזוזה של הפתחים של זה בזה

כשחוזר וקובעה , נפלה המזוזה מעצמה על הארץ]. ד[
  .צריך לברך

  

בזה הפוסקים ספיקת
יו    תשובה בפתחי סי"כתב ברכ,ל"וז)א"סק(ט"רפ'ד ס"כתב רפ"י אם"ס ו

יב אם להסתפק יש ולקבעה לחזור ודעתו לבדקה המזוזה כשחוזרהסיר רך

א–וקבעה למודים י"לשון סימן הנ.ד"ח התשובה אין לא"והנה וכעת לפני ל

ע טליתו פשט כמו זה הוי לא אמאי בזה הספק מקום ולהתעטף"ידעתי לחזור ד

ע בתפילין או עי"בו ולהניחם לחזור ח"באו'מ סימן כ"סי'ח ובסימן בהגה ה"ד

בהגה"סי י.ב ע"ושמא הוי לא דהכא לחזו"ל ולכןד פסול ימצא דשמא ולקבעה ר

בזה ודאי.נסתפק צריך לקבעה ורוצה לארץ מעצמו המזוזה נפל דאם ונראה

הוא ופשוט שם טליתו נפל כמו הפ"עכ,לברך אחרונים.ת"ל כמה ,והעתיקוהו

שו הקיצור ס"י'סי(ע"ובכללם קדושים"וע).ז"א בדעת ).ט"רפ'סי(ע

עמ"ח(ח"ובשד ת)246'ד ביארהעתיק ושם לימודים לשון הספר דברי וכן

ספיקתו את דבריו,היטב תוכן ונמצאת:וזה לבדוק המזוזה במוריד מסתפק

וקובעה וחוזר באו,כשירה המחבר מרן לפסק ח"ומביא סימן טלית'ח לענין

כ ע"ובסימן ע"ה דמוריד תפילין לענין מברך"ב ולהניח לחזור לדעת,מ ומביא

שחולקים הפוסקים לרמ(ז"ערוב ומג"מציין וט"א למרן,)ז"א דאפילו ומבאר

מלח הביאו כאומר והוי מורידה המזוזה דלצורך הכא דשאני לומר יש המחבר

הפסק הוי כיון,דלא שאני הכא הפוסקים רוב לדעת דאפילו להיפך לומר יש וכן

פסולה שתמצא זמן,דאפשר שהגיע משום דבודקה דהיכא לומר יש ועוד

כ הוי לביהכהבדיקה שנכנס משום תפילין להמג,ס"חולץ כ"ומציין בסימן ה"א

ביהכ"סקכ דאם שכתב הפסק"ב הוי דלא אפשר רחוק אינו כתבתי:ומסיים,ס

ואי עיני בין לזכרון מילין בס"ריש שנית ידי אנופף דבריו"ע,ד"ה תוכן .כ

לברך גווני בכל שהכריעו דיש מחלוקת בזה מצינו פוסקים ויש,ובשאר

בזה שיתבאר,שחילקו .וכמו
  

הפוסקים מהר–דיעות מרן גווני-ע"זיש"ובכללם בכל לברך המחייבים
השד לימודים)שם(ח"הנה הלשון ספיקת שהביא ספר,לאחר בשם הביא

הי אזי המזוזה שהסיר דבשעה משום לברך שהכריע קדש צד'אדמת גם לו

וא פסולה ע"שהמזוזה מזה דעתו הסיח ראי"כ בס,ותיוש גם מחזה'והעתיקו

תקנ(אברהם ל'ט'סי,ו"שאלוניקי ).ז"אות

הלכה בירור סי"יו–קמא(ובספר פוסקים)ט"רפ'ד כמה מעוד הביא

גווני בכל לברך אור:ה"ה,המחייבים מאורי י(בספר דף ע"יומא כותב)א"א

ותפילין טלית כפשיטת דהוי שמברך ישני"וכ,דפשיטא מעורר ספר אות(םד

ד"קע אם"ד אליהו'ועי,)ה זכורנות בספר יו"ח(גם מ"א ה'ד ).'אות

אחרון יהושע עמק בזה)ה"ל'סי(ובספר "ל"כותב שלום"והה: רבינו ק

המזוזה"זללה]א[מבעלז כשבדק לברך נהג ".ה
  

לחזרתה הסרתה מן זמן במשך המחלקים הפוסקים דיעות
הבית'בס כ(ברכת אות ברכה י"שערי אות בינה ובשערי וכ"ה מכריע)ה"ח



 
נפשי לאפוקי כן שו.מפלוגתא'לעשות בעל השיב בשו"וכן המאיר שרגא ת"ת

פנחס סי"ח(נחלת קט'א'א ).אות

  
íñê¾ .−ìôí ñ¼ ³×þë ³þ¬îõ ê−í óêí ³î¾õò êþîë ³×þë’.  

ולכן אם בירך , ו פוטרהסכמת הפוסקים דאינ. תשובה
בטעות ברכת בורא נפשות במקום שחייב לברך מעין 

  .ו וחוזר ומברך כהוגן"אומר בשכמל, שלש
ואכל גם פרי שאינו , מינים'    אולם אם אכל פירות מז

צ לברך ברכת בורא "אי, כ העץ"המינים אך ברכתה ג' מז
  .נפשות דברכת על העץ יפטרנו

הגדולה מעיןמב)י"ר'סי(בכנסת ברכת במקום נפשות בורא בירך דאם ואר

המג,דיצא,שלש סקכ"ר'בסי(א"אך בורא)ו"ב ברכת דאין ודעתו עליו הקשה

המחי על ברכת פוטרת בלבוש"ע('נפשות ובמחה"ש ).ש"ר

הלכה סי"ר'סי(ובביאור ד"ב נפשות"א ובורא וז)ה אלו:ל"כתב לו אין ואם

פירות המי את לפטור גש[דברים מעין אחריהם לברך צריך אם בורא'ספק או

השו,נפשות מז"וכתב פרי יאכלו שלכן וכו'ע מים ישתה וגם דעת,]'מינים

בנ"הכנה שמברך וכו"ג ודיו דכנה"והמג',ר בדינו מפקפק בס,ג"א ר"ועיין ח"ס

בזה כלל לברך שלא דעתו בב,]ג"מפמ[משמע קצת משמע וב"וכן לו"י דאין ח

וכ כלל למג.ל"עכ',ותקנה שציין סו"ומה ר"א אכל,ח"ס דאם כתב ששם היינו

ג מעין ברכתו אם שספק בנ'פרי יברך לבטלה"לא ברכה חשש בזה שיש .ר

המג דברי על להקשות יש להכנה,א"אמנם בעצמו דהסכים בסי"מהא י"ר'ג

מז זית חצי אכל בנ'שאם אחריהם מברך אחר זית וחצי מהלפי'ולכאו,ר"מינין

שלש מעין ברכת עם רבות נפשות לבורא שייכות דאין משמע לעיל ,שכתב

רע בהגהות כן הקשה בסי"וכבר בצ,י"ר'א סי'בס'ועי.ע"ונשאר חיים 'מחשבת

שליט"להגרמ(ג"מ שמרלר בזה)א"ח שמתרץ בס"וע,מה ברכה'ע שערי

).ו"כ'סי,אויערבאך(

במשנ מצינו שפסק"ולמעשה מקומות בכמה המגב ברכת"כדברי שאין א

שלש מעין ברכת פוטר רבות נפשות סי"משנ'עי.בורא סקמ"ר'ב וסקנ"ב ,ה"ב

סקס"ר'סי אחרונים"ח בשם .ב

בס'ועי מהרי'גם הנהנין(ח"ליקוטי ברכת וז)סדר "ל"שכתב דהמוני: ודע

כוללת ברכה היא נפשות בורא שברכת וסוברים טועים שמעתי,העם ובעצמי

בעמאיז ידעו שלא מחמת עם המוני בור"ה ברכת אמרו שלש מעין לומר ,נ"פ

זה על להזהירם בזה,וראוי יוצא אין בדיעבד אפילו לבטלה,כי ברכה הוי ,וגם

הפוסקים מכל משמע .ל"עכ"וכן

התורה נזר קובץ לאור יצא חכ)רעא'עמ',י(שוב כותב להוכיח"ושם א

תוס ראשונים"והרא'מדברי ועוד לש ע"בברכות כללית"ז ברכה הוי דלא א

מש"ע,כשהכל שם ודוחה בס"ש ל'כ הלכה בירור הברכה להוכיח'וזאת

להיפך .מדבריהם

שלש מעין ברכת יודע ואינו סידור לו שאין שבמקום הסוברים יש אמנם

נפשות,פ"בע בורא ברכת ולברך לסמוך ובס'בס'עי,יכול הברכה ת"פסק'וזאת

הדי בזהשהביאו פרי"שו'ועי.עות מנחת סי"ח(ת ע)ג"כ'א שהעיר .ז"מה

מז פירות אכל אם מז,מינים'אולם שאינו פרי גם ברכתה'ואכל אך המינים

העץ"ג היא"אי,כ שגם כיון יפטרנו העץ על דברכת נפשות בורא ברכת לברך צ

היא עץ בשו,פרי סי"כמבואר סעי"ר'ע .ג"י'ח
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להחזירם .דחייב

ע הטו"ויתר לדברי דידן נידן לדמות נראה באו"כ סי"ז סק"מ'ח וס"ז לגבי"ו ח

ללמוד דחייב מאחר שנית לברך מחייב והפסק הדעת היסח דאין התורה ברכת

מפסיקו הדעת והיסח ההפסקות אין לכן ולילה עי,יומם ומברך חוזר וכן,ש"ואינו

דחיוב מאחר בזה שעההוא ובכל עת בכל הוא עליו,מזוזה מוטל וכשמורידן

תיכף ולהחזירם הטו,לבדקם כדברי הפסק שיהא מניח אינו זה חיוב כ"ע,ז"לכן

ברכה בלי דמחזירם מסתבר כלל,שפיר הטלית לדין דומה במכתבו"עכ,ואינו .ל
  

לכשירות פסולות מצאן בין שמחלקין הדיעות
הנ בפשיטות"בפוסקים מבואר כשירותל נמצאו אם רק היא השאלה ,דכל

פסולות ומצאן בדקן אם דמברך,אבל פשיטא במקומה אחרת מזוזה כ"וכ,וקובע

אברהם'בס את י(בירך אות מזוזה בס,)ז"דיני שפר'וכן כ(אמרי ב"כלל אות )'א

עם'ובס כאן"ליור(נתיבי מברך)ד אינו כשירות דכשמצאן ומוכח,כתבו

פסולות בשו"וכ,מברךדכשמצאן משה"כ השיב גם)בסופו'ח'סי(ת ומציינו

פתים"הג במנחת אריק מאיר ).כאן(ר

לאחרת כשירה מזוזה במחליף משה בהשיב שם שנסתפק צריך,אלא אז גם אי

לב"ובשו,לברך ישמח סי"או(ת דדבריו)ד"י'ח בתקיפות וכתב בזה עליו משיג

מזוזה במחליף אף ובודאי שחר להם לברךאין צריך לאחרת בס"וכ.כשירה 'כ

ישנים קע(מעורר נתן'ובס)א"אות קי(זכר ע"דף הגר,)ב"א דעת קלוגר"וכן ש

שו"זצ בספרו סופרים"ל קנאת ודעת"ושו)א"מ'סי(ת טעם טוב [ו"רמ'סי(ת 'ועי)

הרא"בשו סי"ת התורה על ראם קרני ספר שבסוף בשו"וכ,]ז"מ'ש מהר"כ ם"ת

ס"יו(שיק מהרש"בשו'ועי)ה"רפ'יד סי"יו(ג"ת צבי"בשו)ז"נ'ד הר סי"יו(ת 'ד

בלולה"ובשו)ו"רל מנחה ס(ת ע"בדף ע)א"ז בזה .ש"שמאריך

הלכה'ובס ו(בירור הראב)ד"תפ'עמ'חלק בדברי מפורש שכן אב"כותב ד"י

האשכול ח(בספר עמו"ירושלים וז)ד"קצ'א "ל"שכתב יברך: לא כתיבה ובשעת

מידי חובה לקבוע ברכה אבל בידו הרשות שהחיינו ברוכה דבעי מאן איכא  ואי
לעשייתן עובר עליהן שמברך ואמעקה ואציצית אתפילין שבירך)לא(דהוה וכיון

הפסק לה ואין כלילות בימים נוהגת דמזוזה לברוכי צריך לא תו קביעה בשעת

במקומ אחרת ומניח הפתח מן אותה מסיר אם אבל אחת להשעה דאזלא כיון ה

השנית על לברוכי צריך ראשונה .ל"עכ"מצוה

הקהתי"בשו'ועי[ שבט סי"ח(ת להלכה)'ח'ב בהעולה כשמחליף:שכותב

הי והראשונה הפוסקים'מזוזה מחלוקת דהוי מאחר יברך לא ספק,כשירה

להקל הי,ברכות הראשונה המזוזה אם לברך,פסולה'אבל צריך .ל"עכ,ודאי

הלכה'בסוראה עליו)תליתאה(בירור הבאתי:שכותב שאני מה כל ראה ואילו

הי,ד"בס סב'לא דהוי הי"מסיק אלא לברך'ל יש דודאי ].מסיק

הפסגה'ובס מאוד)'ח'סי(אשדות מחודשת שיטה דאף,מצינו שכותב

ולברך לחזור אין אחרת מזוזה וקובע פסולה בנמצאת
  

בזה ההלכה מסקנת
להגבקונט המזוזה שליט"רס זילבר בנימין על(א"ר ברוך בית ספרו בסוף נדפס

אדם עמ–החיי הקצר הלכה בירור בספר הגריא"פ'וכן לבנו שליט"ט :כותב)א"ז

שצריך אומרים יש מיד וקובעה וחוזר כשירה ומצאה לבודקה המזוזה הסיר

ולברך שספ,לחזור זו לדעה לחוש וראוי מברך שאינו אומרים ברכותויש ק

ואז,להקל בזה זה של הפתחים של המזוזה להחליף נכון מזוזות כמה בודק ואם

לכו מברך המזוזה.ע"שפיר הסרת לאחר מיד וקובע וחוזר בבודק דוקא זה וכל

וקובעה וחוזר הסופר שיתפנה בעת לבדיקה ומשאיר לסופר הולך אם אבל

לכו מברך ודאי דעתו שמסיח וכדומה שעות כמה ומצאה.ע"כעבור המזוזה בדק

אחרת וקבוע המזוזה שמחליף כל וכן מברך ודאי אחרת מזוזה וקובע פסולה

בס.מברך גם העתיקו מדבריו הל'חלק על החדש שערים ט"רפ(מזוזה'פתחי

י ).ב"אות

השלחן והערוך החיים הכף כהכרעת שביארנו[וזהו וראה,וסייעתם]כפי

להג ביתך מזוזות שלמה"בקונטרס שליטר ח(א"גראס דרך)'פרק הוא שכן

מברך יום לאחר מחזירו ואם מברך אינו יום באותו מחזירו שאם ,ההוראה

בערוה"וכמש אלא,ש"כ פסולה נמצאות לא אם אפילו או פסולות נמצאו ואם

והכשירה'שהי חכם שאלת בה בינתיים"מ,לו מלהחזירה דעתו הסיח הרי ,מ

החזרתה בשעת דמברך .ומסתבר

שיחליף מזוזות כמה בודק אם יום באותו מחזירו אם דאף למעשה נראה אכן

בזה זה של הפתחים של הגר"וכמש[,המזוזה זילבר"כ סי,ב אומץ ביוסף 'ומקורו

לכו"תע לברך שיוכל עצה לעשות שראוי שכתב פוסקים,]ע"ח כמה דעת דהרי

גווני בכל מהר,דמברך מרן נהג זי"וכן כמשנת"ש שאםומאחר,ב"ע שנתבאר

לברך שיכול דפשיטא הפוסקים גדולי דעת בזו זו המזוזות נכון,מחליף ממילא
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חוזר שימוש שימורים בקופסאות להשתמש דמותר יבאר

החזוהנה דברי סי(א"ידועים סקי'שבת שימורים)א"נא מכל"דקופסאות דסתום

כלי נעשה פתח לו וכשעושה הוא כלי לאו נעשית,"צד הכלי דכשפותח ונמצא

ע טבילה"הכלי צריך ואין ישראל בירחון.י אחד רב כבר כתב זו "המאור"והמצאה

בארה"היו תשט'חו(ב"ל דא)ו"ניסן קופ"והוסיף כשקונה כליכ שם עליו שאין סא

מעכו מתכת מקונה כמו"גרע טבילה חיוב עליו חל לא דמעולם כלי ועשאו ם

הרע יו"שפסק סי"א סק"ק'ד .ש"ע,ו"כ

אחרת בחוברת תשט(אמנם תמוז דזה)ו"מחודש ומנימוק אחד רב זאת דוחה

מנא בתיקון תלוי שהתם שבת לענין שתלוי,דוקא שאני כלים טבילת דין אבל

הכלילה בהשתמשות ע.ש"עי,לכה בשו"וכתב אליעזר"ז ציץ סי"ח(ת ):ו"כ'ח

זה לדיחויו מקום אין לדעתי החזו,אולם שקובע היסוד משום"שהרי הוא בזה א

בגמ הודגש כלים טבילת וגבי הוא כלי לאו צד מכל דבעינן'דסתום הפוסקים ובכל

כלי .בזה

הגרשז גם מתחלה"ואמנם זו בסברא הסתפק מהדו"שו'עי(א שלמה מנחת 'ת

ח שלמה סי"אוצרות י"ס'ב אות בשש)'ו להקל הכריע לבסוף הע"פ(כ"אך ב"מ'ט

הסעודה)ובמילואים לצורך ולהכניס להוציא בכלי להשתמש דהאפשרות דכיון

ע רק היהודי"נעשו הדבר,י את הפך מי לדון צריך כלים טבילת דלגבי ונראה

לשימוש ראוי .ל"עכ,שיהא

צע[ דבס"אמנם כלים'ג הע"פ(טבילת סוף רבינו"וכ)יט'ד באורחות ג"ח(ה

נו אות פה מהגרח)עמוד שהחזו"הביאו בקופסאות"ק להשתמש התיר לא א

חוזר שימוש ].ע"וצ,שימורים

ח"ובשו לציון אור סי"ת קפה"כ'א של צנצנות לגבי גם מזה ביותר עוד כותב ד

וכיוצ מ"נמס שקונים טבילה"העכוב צריכים דאינם אינו,ם הייצור שבשעת כיון

אז רק כלי ולעשותו בו להשתמש הקונהו הישראל שחושב בשעה רק לכלי נחשב

כבר הישראל ברשות הוא והרי כלי שם עליו כלי,חל נוצר לא"בכה,וברשותו ג

טבילה כאמור,בעי להקל דיש דרבנן טבילתן שחיוב זכוכית בכלי .ד"עכתו,ובפרט

כלי"וצ מקרי פתיחתן קודם גם בודאי קפה של בזכוכית דהרי מחשב,ע ולא

הכלי עשה האג,שהישראל כסברת סברתו בסמוך"ואולי שנביא .מ

המהרי של דיסקין"היתירו ,ל

הנשאר להחזיר שהוציא מה כל את צריך כשאינו וההיתר

בשו מהרי"כתב דיסקין"ת סי"קו(ל קלו'ח'א עםודע:ל"וז)אות כלי דבקונה

ולהטבילו המשקה לשפוך צריך אין שימוש,משקה נקרא ולא הוי תעשה ואל ,דשב

הוא.ל"עכ הדברים הכלי,והסבר ממלא היהודי אם רק הוי הטבילה אבל,דחיוב

פעמים הרבה אפילו וקצת,לרוקן קצת פעם בכל שמוציא נקרא,כיון לא

האוכל שמריק השתמשות היפוך אדרבה רק חיוב,מתוכוהשתמשות זה על ואין

עכו,טבילה של משקאות בקבוקי כל להיתר העולם סמכו בהם"ומכאן להשתמש ם

קימעא בס.קימעא הביא כלים'וכך הע"פ(טבילת כתבו)ד"י'ד שכן המאור מירחון

רבנים כמה בס,בשם כותב השלחן'וכן ליו"ח(זה בהערות סי"א ).קכ'ד

הגרשז וב"בשש(א"וכתב שם פ'סכ כלים הע"טבילת סוף דגם)טז'ד ומסתבר

טבילה להצריך סעודה בכלי כשימוש עדיין נחשב לא העודף את אלא,כשמחזיר

של עטיפה שבתוך קפה ערימת לתוך מחזיר האו וכאילו הקודם למצב כהמשך רק

צריך,נייר אינו דזה דעתו כמגלה אלא חדשה כהשתמשות מקרי בס"שו.ולא 'ר

בכשרותו הגריש)ה"ק'עמ(הבית שליט"שדעת והגרש"א שליט"א להחמיר"וו א

.בזה

קפה בקופסת להתיר סברא עוד

הגרשז של ההיתר מלבד העודף"והנה את להחזיר קפה,א לגבי נוסף היתר מצינו

ודעת"בשו טעם טוב ח"מהדו(ת סי"ג קאוי"ע)ב"כ'ב של ריחיים על שנשאל ש

הקאוי בו צר,ששוחקין שאין טבילהוהשיב נקרא,יך לא שקאוי מפני הטעם ומנמק

שישנם , יש להקדים ולהעיר,  לפני שנבאר התשובה הבא:הקדמה
דכלי , אבל זה טעות, צ טבילה"הסוברים דלשימוש הראשון בכל כלי א

 אסור להשתמש בו בלא, העומד להתקיים להשתמש בו כמה פעמים
ואסור , ומחוייב טבילה אף לפעם הראשון, טבילה אפילו עראי

ורק כלים העשויים לשימוש חד , להשתמש עם הכלי קודם שיטבול
ואכן אם מתחילה , פעמי מותר להשתמש בהם פעם אחת בלי טבילה

צריך טבילה כבר קודם , יודע שישתמש בהכלי החד פעמי כמה פעמים
 ומעתה ] לגבי טבילת כלי אלומינייםא"וכמו שכתבנו במקו[השימוש הראשון 

  .נשאלת השאלה הבא
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  :תשובה
,  מדלגבי שבת לא נקרא כלי)tins(בקופסאות שימורים ] א[

וממילא הוא , נמצא כשהישראל פתחן הוא עשה הכלי
  .י ישראל ואין צריך טבילה"כלי שנעשה ע

ים שנתבאר תלוי בהטעמ, ולגבי בקבוקים מזכוכית] ב[
היינו מלבד [בפוסקים בהיתר השתמשות בכלים אלו 

ומתחילה נבאר ]. הטעם שנעשו רק לשימוש חד פעמי
  .מ היוצא מכל טעם"כ נבאר הנפק"ואח, הטעמים בקצרה

  

יש שכתבו הטעם משום שהורקה מכלי לא נקרא ) א
רק אדרבא היפוך השתמשות שמריק האוכל , השתמשות

מ גם לפי טעם " ומ).זה השלחן ועוד, ץ המאורקוב, ל דיסקין"מהרי(ממנו 
אם הוציא למשל קפה מהזכוכית יותר ממה שצריך , זה

דאין זה נחשב כהשתמשות חדשה , מותר להחזיר המותר
  ).ל"ז אויערבאך זצ"הגרש(אלא כמגלה דעתו דזה אינו צריך 

יש מי שכתב הטעם שהכלי בטל להמשקין ונמצא ) ב
רק אצל הישראל נעשה ו, ם"שלא קנה כלל הכלי מהעכו

מוזיל כלום '  עוד כתב דכיון דהמוכר לא הי).מ"אג(כלי 
' נמצא שאצל הגוי לא הי, מהמחיר אי לא קנה הצלוחית

  ).שם(ונעשית הכלי רק אצל הישראל , להכלי שום חשיבות
יש שכתבו להתיר מטעם דכשקונה כלי כזה אינו רוצה ) ג

וכענין , להלקנות הכלי ורק תוכנה כדי שלא יצטרך לטוב
חלקת , ת פרי השדה"שו(למיקני ' שאמרו איסורא לא ניחא לי

  ). יעקב ועוד
  

לפי טעם הראשון יהא אסור , ומעתה לענין שאלתינו
דהיינו להוריק מכלי אלא , להשתמש בהכלי שימוש חוזר

ולדבריהם גם יהא אסור להחזיר קצת מיין , כלי וכדומה
  .  כמה גדוליםוכן החמירו בזה, של קידוש לתוך הבקבוק

ולטעם השלישי יאמר . ולטעם השני יהא מותר בכל זה   
בפירוש כשמשתמש בה שימוש חוזר שאינו רוצה לקנות 

  .את הכלי
     

דבקבוק של פלסטיק  ,ויש להעיר שכל זה הוא דוקא בבקבוק של זכוכית   
  .אין צריך טבילה

  



 
.כשלעצמו

התורה נזר חכ)שם(ובקובץ הספק"העיר סבך מידי יצאנו לא שעדיין א

מגוי,בשלימות כלי קונה כשישראל נש,דהתינח שפיר לקנות שלא ארומכוין

הגוי ברשות מישראל,הכלי ומשקאות מאכלים מלאים כלים כשקונים אבל

מעכו הבקבוקים הבעה"שקנה הרי העכו"ם מן הכלי קנה כבר הישראל קנין"ב ם

בטבילה ונתחייב אחר,גמור שיראל בכלי משתמש זה שישראל בלא,ונמצא

לקנות,טבילה שלא דמכוין ול,והגם לסחורה קנאו הראשון ישראל אוגם

יו,לאכילה המחבר כתב סי"וכבר סעי'ד צריך'ח'קכ שאין שאומר מי דיש

בכה לטובלו הט"מ,ג"השני הרי סק(ז"מ בזה)ז"סקט(ך"והש)י"|שם חששו

האו לדעת ברכה"להחמיר בלא לטובלו .ה

דמ שם עפי"וכתב להקל בזה לצדד יש תשובה"מ בפתחי מובא אדם הבינת ד

סק( זכוכי)ט"שם כיוןדבכלי אורחים או שבת צורך במקום בזה להקל יש ת

דרבנן אלא בדרכ,דאינו כשנוסעים)ע"סק(ת"וכתב בזה להקל נוהגין דהעולם

המוזג בעל של בכלים ושותם הדרך לסחורה,על קנאוהו שהם כיון זה סמך ,על

בזה להחמיר מקום יש דעדיין העולם"מ,והגם מנהג ליישב בזה די .ד"עכ,מ

ש"שו בשור בזה קדמו סופר"כבר שבט סי"חיו(ת בדרכ)ז"ס'ד ת"מובא

ע"ע)ח"סקפ( שנשאל לא"ש מה מפני טובא האידנא דשכיחי פלאשען זאדא ד

טבילה דצריכים סעודה כלי כל כמו אותן להתיר,טובלים במסקנתו וכותב

הב"עפי בסי"ד סעי"ק'י בו'ח'כ להשתמש ולא לסחורה הראשון לקחו דאם

אוהשאילו אחר טבילה"לישראל שהאו,צ והט"ואף מחמיר והש"ה כתבו"ז ך

י ברכה בלא להטבילו טבילה"דיש דצריך מתכות בכלי אלא החמירו דלא ל

והרמ"מה המחבר על לסמוך יש מדרבנן רק דהוי זכוכית בכלי אבל דלא"ת א

כלל טבילה .ד"עכ,צריך

צי"ובשו ב(א"ת אות ע)'שם מ:ד"כותב ראיתי בשואמנם עליו שמשיג ת"ה

חיו מרדכי סי"לבושי השב,ג"פ'ד בכדי בהם דאין יראה הרואה גם'ועי,אבל

מהרי"בשו חמו'ע'סי)דושינסקי(ץ"ת ובדברי סופר השבט רבו בדברי שדן מה

ע מרדכי .ש"הלבושי

התשו דברי את להתיר מצרף יהודה'וכן סי"חי(בית בטבילת)ב"נ'ד להקל

פלאשען זכוכיתכלים אין,של וגם ממש בהם לשתות בהם משתמשין דאין כיון

בהם בתשו.מבשלין שמחה'ומצאתי יהודה)ד"ק'סי(זכר הבית כדברי שפסק

הסאדא יעקב"ע,פלאשען לגבי זרע בקובץ כ–ע גליון שערי,א"סקווירא קובץ

ח עמ"הוראה וח'ב עמ"קטו   .קסז'ד
  

íñê¾ .−−š"šëð ñ"−þ® ³î×þëë ö×î ¾ íô î−òïêñ ¼−ô¾íñ µ
þôîê¾ ,ñ−î"ñ¼îõë ¼ô¾−¾ µ−þ®¾ îê þîë−ðë þî¼−¾ êîí óê ¼ ,
šõòíî"¾¼þ ³ôìô ¼ôî¾ îò−ê µê î−õô ê−®îô þ¾ê× êí− ô.  

  
' ה במכת צפרדעים הי"מצינו בשפתי חכמים שכתב דמש. תשובה

כי לא יכול היה להשמיע לאזניו מחמת רעש ' צריך משה לצעוק אל ה
  .ע"כה למעשה צמ להל"ומ. הצפרדעים

   
 íôñ¾ ³î×−ñíë  )ì"×õ ê"−¼½ ë ’ð’ (êëîô :ôë ê®ôòíñîðè ¾¼þ ¾−¾ óîš ,
 óê šõ³½íñ ¾−®þî−òïêñ í×þëí ¼−ô¾−¾ −ð× ð¼ îñîš í−ëèíñ µ− ,

 ñ¾ ö−ò¼ êîí î−òïêñ ¼−ô¾íñ íñì³×ñ µ−þ®¾ íï ö−ðð ¬î¾õ íêþò íþîê×ñð
³îê−®ô ,ñ¼îõë îòïêñ ¼−ô¾−¾ ,ì óê îþîë−ðë þðè šþ êñî ñîšë þëðô× ë−¾
êñ îê , îþôê¾ íôô íêþò ö×î)− ³î×þë"¼ è"ê" ( í³ê¾ íô µòïêñ ¼ô¾í

µ−õô ê−®îô" ,íï ö−ð ó−−š êñ ñ¼îõë î−òïêñ ¼−ô¾í êñ óêî ,ô µê" ô
® í¾¼ôñ"¼.  

 ó−õñêñ ð½ìë íïë šõ³½í ö×¾ î−ð×ò ó−ê−ëô ó¾ ³îíèíëî   )−½ ’½"ë .(
ï¾þèí ó¼õ íþîíî"ìñ µ−þ® ö−ê¾ í¾¼ôñ ñêî¾ñ êµ×ñ ¾î , ñîšë þôê− êñê

ñ−èþ× ,−êðô þ³î− îòí−ëè− êñî ,¼"×.  
½ë    ’ì íþî³í ñ¼ íì−¾ µþð" ê)î×î ³îëî¾³ ±ëšô ’þèíô" −š½ë−−òš ì
¬−ñ¾"þèí îð−ôñ³ñ ë−¾í þ¾ê ê"öô ê (þõ ’ êþêî]ô¼ ’×þ"í [ë³î× : −³þëð

î−òïêñ ¼−ô¾íñ µ−þ®¾ ö−ðí −ëèñ ëþí ó¼ ,¼ô¾ ³ê−þšëî íñ−èôí ³ê−þšë ,
îí óêñ¼îõë ¼ô¾−¾ µ−þ®¾ îê þîë−ðë þî¼−¾ šþ ê , þ¾ê× í−í öîð−òíî

íñîôí ¾¼þ ³ôìô ¼ôî¾ îò−ê µê î−õô ê−®îô ,îíô îò−ð , þë½³ô¾ −ñ þôêî
þîë−ðë þî¼−¾ šþ êîí −× .þ ñëê ’ï öôþðñ ñê−ì−" −³õ¾í ó¾ë þôîê í−í ñ

ó−ô×ì ,í ñê šî¼®ñ í¾ô µ−þ® í−í ó−¼ðþõ®í ³×ôë íôñ −× ,’ ñî×− êñ −×
í−íó−¼ðþõ®í ¾¼þ ³ôìô î−òïêñ ¼−ô¾íñ  ,¼"×.  

þõ ó−ô×ì −³õ¾í öî¾ñ íïî    ’ êþêî)ì,ì" ( íò−¾ íôñ óñî¼í ó−¾šô
í ñê í¾ô š¼®−î ó−¼ðþõ®ë ëî³×í ’í ñê í¾ô þ³¼−î ë−³× ³î×ô þê¾ëî’ .

−î"î−õô ê−®îô¾ íô î−òïêñ ¼−ô¾íñ µ−þ® ññõ³ôí öò−þôêð óî¾ô ñ , öê×î
³×¾ îô× ó−š¼î® ó−¼ðþõ®í î−í¾þ ë" î³ñõ³ë îñîš ó−þíñ µ−þ®íî µîô½ë −

î³ñõ³ ³ê î−òïêñ ¼−ô¾−¾ −ð×."  
]   ½ôñ ³îþ¼í ±ëîš íêþî ’ ³îôë−)−½ ’ô"− ³îê ì"ð ,ôðòëî" ³îêë ê−í ì
ô³"ì (íñ−èô ö−ò¼ñ ë³î×¾" :−õñî" ó³½ óê ¼ôî¾î þëðôë îñ−õêð íêþò ï

îòôô ¼ôî¾í ê®− êñ î−òïêñ ¼−ô¾í êñî êþšî î−òïê ³ê ."¼î"¼¾ë ¼"−½ ³ ’
õþ³" ¬)š½"ë( î¾" ó−−ì −šì ³)ì"−½ è ’¬’ (î¾î" −³íší ¬ë¾ ³)ì"−½ î ’

¼"ê.[(  

ע רק כך לאכלו ראוי שאין כיון נפש וכו"אוכל המים למידין"ועפי',י נמצאנו ז

טבילה בלי הקפה של בזכוכית להשתמש מרווח של,היתר היתרו בלי גם

דיסקין"המהרי .ל

כלי אל מכלי להוריק יאסר הקידוש,לדבריהם ממי לתוכן לשפוך וכן

המהריוה דברי לפי עצמו"נה מהכלי להוריק רק היתר מצינו לא דיסקין אבל,ל

מותר יהא לא כלי אל מכלי התורה,להוריק נזר בקובץ הביא כן 'עמ–'ו(ואכן

זצ"שהגר)רפח קוטלר בזה"א הקפיד זצ,ל מדעברעצין הגאון ע"וכן כשנשאל ז"ל

בזה היתר שום יודע שאינו הגר.השיב מדברי יוצא הנ"שזוכן התיר"א שלא ל

הקפה את הל'עי[להחזיר שלמה בשולחן ח'גם סי"שבת בהערות"שכ'ג ].ג

להחזיקה"ועפי כדי הבקבוק לתוך חזרה קידוש של מיין לשפוך גם יאסור ז
 

ולהבדלה היום בזה,לקידוש מחמירים שיש שמעתי בקבוק,וכן מייחדים רק

זה בשביל שנטבל איז.מיוחד להכניס קודםובשלמא הבקבוק לתוך מים טיפין ה

למלאות חשיב זה שאין לומר יש בזה כדי,קידוש שמכניסו הכוונה דלמלאות

שם בו,שיהיה שממלא מה שם להחזיק שרוצה משום הכלי בנידון,שממלא אבל

משום היין להוציא תיכף שיוכל כדי שמכניסו אלא,דידן למלאות נקרא זה אין

ד.לרוקן קידוש של ביין אסוראבל יהא בזה שם להחזיקה רוצה .אדרבה

האג של הנ,מ"היתירו בכל מותר יהא ל"ולדבריו

אג"בשו ח"יו(מ"ת סי"ד ב)'מ'ב א'כותב להקל נבטל'טעמים דהכלי משום

מע לענין דמצינו בפ"להמשקין חולין קנקן יצא סתומות יין דבכדי דמע"ש ש"א

מע,ג"מ לקנקן מעש"ובזלף קנה גפן סתם בפש ממע"ר מי"ג דין.ב"ש להקנקן ויש

מהעכו קנה שלא ונמצא בהמה של כלל"עור כלי כלי,ם נעשה הישראל אצל ורק

ע טבילה"שליכא דין המשקים.ז שם להכניס ביחוד נעשו שלא כלים היו אם ואף

ואח יחד וגפן"למוכרם המשקין לתוכן הכניס מתני,כ הוא זה באופן הא 'נמי

ממע"דפ נב"ג שנמי המעש למשקין הכלי מעשר"טל וקנה ליכא.ש ובעצם

הפעקטערי בשביל ביחוד נעשו והצלוחיות הקנקנים שכל כלל מציאות במדינתנו

היי היי"שעושה שמה להכניס אותן,ש"ש להכניס משקין דשאר ולפעקטערי

שעושה .המשקין

גופן אפילו לחתוך שמותר וגרוגרות תמרים של חותלות כדין להקל כתב עוד

חותלות אפי"ע,של שדן המג'ש וכו"לדברי שם באלו"וא:וכותב',א מסתבר כ

לקנות ירצה כשאחד אחת פרוטה אף מוזיל אינו שהמוכר וצלוחיות הקנקנים

הקנקן כמסקנתי,בלא נימא אם אף אגוזים כקליפת ממש הוא המוכר אצל הרי

לכלי,א"להמג זה החשיב לא ודאי הא שבירה,דהמוכר לענין תלויורק בשבת

ממילא הנעשה לכלי נחשבהו אם דאף אסור כלי נחשב שלדידיה שכיון בהלוקח

אסור נמי כוונה לא.בלא הוא שאם המוכר בנכרי תלוי הא טבילה לנין אבל

שלקח הנכרי של כלי אותו להחשיב אין הרי לקפליפה אלא לכלי החשיבהו

וכו כלי בחשיבות הנכרי אצל היה שלא כיון שלומסת.'ממנו הצלוחית שגם בר

בנייר אותם ליתן שאפשר אף וכדומה שעכ,קאפא כיון ניתנים"נמי הם פ

משקין של צלוחיות כמו הוא נמי הצלוחית עם דוקא ונמכרים וטעם,בצלוחיות

כתמרים יבשים בדברים עיקרו נאמר הרי קליפה בחשיבות שהוא השני

הנ"ועפי.ל"עכ,וגרוגרות בכל מותר .ל"ד

ודעימיהיתי השדה הפרי של ניח'רו הצלוחית"דלא כלל למיקני ל

השדה"בשו פרי סי"ח(ת ראשון)ט"ק'ב שימוש להשתמש מותר אי נמי נשאל

גוי של כלי דהוי כיון כאלו עפי,בבקבוקים להיתר לחדש שם שכתב"וכתב מ

סי"או(ז"הט סק"תמ'ח אמרינן)ג"ח לא ישראל של לביתו חמץ שהכניס דגוי

לודח קונה למקני,צרו ליה ניחא לא דאיסורא אמרינן"ולפי.כיון דידן בנידון גם ז

למקני ליה ניחא לא ולא"וא,דאיסורא תוכנו רק שקונה אמרינן הכלי כשקונה כ

עי יגיע שלא כדי כשלעצמו טבילה"הכלי בלי בכלי השתמשות של מכשול לידי ,ז

לקנין ולא לשאלה רק מכוין כאילו צריךומכיון,והוי אינו מגוי ששאל דכלי

עכתו"א,טבילה בטבילה מחוייב אינו ראיות,ד"כ בכמה זו סברא מחזק והוא

בשו.והוכחות דבריו חיזק יעקב"וכן חלקת סי"חיו(ת במהדו"מ'ד גם'ועי,)ח"ב

הלכות"שו משנה סי"ח(ת השלחן'ועי).ב"ק'י הערוך סעי'סי(לשון ).מה'קכ

דיבר שהם אף ראשוןוהנה בשימוש ההשתמשות על הנ,ו ההיתר ל"אולם

חוזר לשימוש גם שעכ,מועיל בו"ואף שחפץ מעשיו מתוך ניכר עיי"מ,פ ש"מ

בהל יעקב אח)ט"סק(פסח'בחק בו משתמש אם דאף אומר,כ"שכותב אם

בו לזכות חפץ שאינו תחילתו,בפירוש על סופו כהוכיח יהא שלא מהני אמירתו

לקנות היה רוצה.ושדעתו שאינו אחת פעם בפירוש יאמר כאן גם וממילא

הכלי כזו,לקנות בקבוק שקונה פעם הבקבוק,דבכל ולא תוכנו רק לקנות כוונתו
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ל "הלוי אבעלעס זמשה צבי ' ח ר"ה בת הרה"עחנה רבקה העניגלעילוי נשמת מרת
ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"הערות והארות יתקבלו בתשו (

  מה דוד קלייןשל'  אצל העורך הר
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן " כבנשיאות 
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  "ל תורהיגדי"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"הערות והארות יתקבלו בתשו (

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"הערות והארות יתקבלו בתשו (

  שלמה דוד קליין' העורך הר אצל 
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"צלונדון י) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"הערות והארות יתקבלו בתשו (

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) קילדס. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"בתשוהערות והארות יתקבלו  (

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'çð  
  
  

ñùú úðù"ôì æ"÷  
  

ä äðù'  
  

  ]כל הזכויות שמורות[

  
  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו

  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) דסקיל. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח" הערות והארות יתקבלו בתשו

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840' פקס'  בטל

  

ו א י  נ י י נ ע ב ם  חי י השכ ם  שאי ו נ ב ת  ו כ ל ה י  ר ו ר י ב ת  ו ב תשו ו ת  ו וח "שאל י   ד"ו

ñá"ã

ùò"øô ÷ 'ú÷ç  
  
  

ñùú úðù"ôì å"÷  
  

ã äðù'  
  

  ]מורותכל הזכויות ש[

  "יגדיל תורה"י חברת "ל ע"יו
  ד דחסידי בעלזא"י ביהמ"שע
  ו"לונדון יצ) לדסקי. סט(

  א"ר שליט"אדמוק מרן "בנשיאות  כ
  ח"הערות והארות יתקבלו בתשו (

  שלמה דוד קליין'  אצל העורך הר
  00442088090840'  בטל
  )00442088801768' פקסאו ב

  

  ...............................בירושלים' טל

 ד"בס
  י"נצו' ק פר"עש

  ק"ט לפ"שנת תשס
  

  'שנה ז
  

  ]ת שמורותכל הזכויו[
"

  
î−"¼ ñ" ³þëì −"íþî³ ñ−ðè−"  

¼¾"ôí−ë −"êïñ¼ë −ð−½ìð ð  
)¬½ .½ðñ−š (®− öîðòîñ"î  

×  ³îê−¾òë"îôðê öþô š"¬−ñ¾ þ"ê  
î¾³ë îñëš³− ³îþêíî ³îþ¼í "ì  

þí µþî¼í ñ®ê  ’ö−−ñš ðîð íôñ¾  
ñ¬ë  ’½šõ ’00442088090840  

מהו לדלגם כשהציבור כבר , לפני כל פיוט יש איזה פסוקים. שאלה
  .התחילו הפיוטים

הסליחות.תשובה עיקר הם כי אמירתם על להקפיד ואין,יש
הסליחות.לדלגם שאר כמו בנחת לאמרם יזהר .וגם

שענין תוכן הפיוט ' פי, וקים הם יסוד הקרובץ שמהם נתייסדושהפס) ו"רנ' סי(בספר חסידים '    עי
ק אמרי פנחס "כ בספה"וכ, ]שהן כמו הקדמה להפיוט[הוא מעין הפסוקים המלוקטים שלפניו 

שיש לדקדק לאמרם מלפניו ) ז"ל' סי(ת מקדש ישראל "וממילא כותב בשו. 'מדילי) אות תקנו(
  .פיוטכ יצטרך למהר או לקצר בסוף ה"אף שעי, דייקא

עיקר הסליחות : שכותב) 2' עמ(א "ש אלישיב שליט"   וראה גם בקונטרס הליכות והנהגות מהגרי
ויש להקפיד , א בשם ספר חסידים"ך וכמבואר במג"הם הפסוקים שלפני הפיוטים הלקוחים מהתנ

  .על אמירתם
יו הפיוטים    עוד כתב שם בספר חסידים שיש לומר אותן הפסוקים בנחת ולא במרוצה כדי שלא יה

  ). ח"מ' רסי(א "והובא דבריו בקיצור במג, עיקר ואשר ברוח הקודש טפל

  
מי שנתאחר ובא כשהציבור כבר עומדים באמצע אמירת . שאלה

  .הסליחות האם יתחיל ממקום שהציבור עומדים או יאמר על הסדר
  

הפסוקים.תשובה מן וקצת אשרי עם"ואח,יאמר לומר ימשיך כ
שהן במקום .אומריםהציבור

ג הוי תפילה בציבור גמורה "דבכה,    מן המובחר שיאמר ביחד עם הציבור על אף שאיחר קצת
ל כשהגיע באמצע "י זצ"שהקה) 'חלק ב(ארחות רבינו ' כ בס"וכ, כשאומר ביחד מה שהן אומרים

  .הסליחות היה מתחיל עם הציבור במקום שהם עומדים
נראה שאשרי והפסוקים שבתחלת הסליחות יקדים ד) 'מ' סי(ת מקדש ישראל "   אמנם כתב בשו

ח דענין אמרית אשרי לפני סליחות הוא כעין מה שמקידמין "לומר לפי המבואר בליקוטי מהרי
כ "ה ואח"ל לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"אשרי לפני תפלת שחרית ומנחה שהוא על פי אמרם ז

 שאומרים בתחילת הסליחות פ איזה פסוקים מהפסוקים המלוקטים"כ יאמר עכ"ואח, יתפלל
מעבר יבק שהאריך הרבה ' וכן בס, ך"שנראה שעיקר הסליחות הוא בקשת סליחה שנזכר בתנ
ך שיש בהם סודות גדולות והוא מגני "שתועלת מרובה יותר בבקשות ותחנונים שהוא מפסוקי תנ

רז לאומרו מיהו כל זה בדיעבד אבל לכתחלה יזד. כ יתחיל ממקום שהציבור עומדים"ואח, ומצלי
  .עם הציבור

  
ל שהתחיל ממקום שהציבור עומדים אי אחר שסיימו "עשה כנ. שאלה

  .הסליחות מחוייב הוא לחזור ולהשלים מה שחיסר
  

שישלים.תשובה הראוי .מן
דנראה שמן הראוי והנכון שישלים מאחר שהן דברי ) א"מ' סי(ת מקדש ישראל "   כתב בשו

 התקנה של ימים אלו להרבות בהם בפשפוש ותיקון המעשים והן עיקרי, תחנונים ובקשות סליחה
  .ובקשת רחמים ותחנונים

) א"רפ' סי(א "לדבר מהא דמבואר ברמ' וראי,    והגם שמעיקר הדין נראה שאין צריך להשלים
והטעם כיון שאין אמירתן חובה , שנוהגין בשבת להרבות בזמירות ואם לא אמרו אין מחזירין אותו

ולא אמרינן שאחר התפלה , אף שהוא מנהג שנתפשט בכל תפוצות ישראל, ג"א סק"ש במג"עיי
שהחפץ ) א"ל' דוגמא מדרכי אבי עמ(בכל כתבי החפץ חיים ' ועי. והכי נמי בזה, ישלים מה שחיסר

  .תפוס במחשבתו בענייני חיזוק הדת' והי, חיים לא דקדק לומר כל הפיוטים
אבל , בקשות סליחות ואינו משנה כל כך מה שאומר   ועוד דהעיקר שיאמר איזה דברי תחנונים ו

מ ראוי ונכון מאוד להשלים כל מה שחיסר משום שימים אלו מיועדים להרבות בהם באמירת "מ
  .תחינות וסליחות ובקשות בין בציבור בין ביחיד

      

מי שמתפלל במתינות ואינו מספיק לגמור כל פרק בסליחות ) א. שאלה
  .ג מדות עם הציבור"סיק כדי לומר יהאם צריך להפ, עם הציבור

ומה הדין כשהתחיל אמירת קל מלך יושב עם הציבור אלא )    ב
ג מדות האם יכול להמשיך ולומר "שהציבור כבר התחילו אמירת י

ג "כ בכל יום בעת אמירת י"שאלה זו מתעוררת ג. [ג מדות"בעצמו י
  ].מדות שלפני תחנון

  

של)א.תשובה פרק באמצע אוחז אם באמצעאף יפסיק סליחות
י לאמירת סליחות של הציבור"הפרק עם מדות ימשיך"ואח,ג כ

שהפסיק שיספיק,במקום פרקים כמה הסדר לפי .ויאמר
יושב)ב מלך קל אמירת באמצע עומד אם לכתחלה,ואף

י לומר כדי באמצע הציבור"יפסיק עם מדות הסומך.ג אולם
א תפלת לסיים ואח-להקל אפים ארך הי"ל אומר אף"כ מדות ג
הציבור סיימו לסמוך,שכבר מי על לו .יש

מי שמתפלל במתינות : כותב) 3' עמ(א "ש אלישיב שליט"בקונטרס הליכות והנהגות מהגרי)    א
ג מידות עם "ואינו מספיק לגמור כל פרק בסליחות עם הציבור יפסיק באמצע הפרק לאמירת י

  .ויאמר לפי הסדר כמה פרקים שיספיק, כ ימשיך מהמקום שהפסיק"ואח, הציבור
ל שהמתפלל סליחות "ז אויערבאך זצ"בשם הגרש) ז"פ(שלמי מועד '    וכדברים אלו מביא גם בס

ג מדות יפסיק ויאמר "והוא עדיין לא הגיע למקום שאומרים י, ג מדות"בציבור והקהל אומרים י
  .כ ימשיך במקום שהפסיק"ג מדות עם הציבור ואח"י

שאם התחיל לומר את הוידוי יחד עם הציבור אף שהציבור ) ו"צ' סי(ת תורה לשמה "שוכתב ב)    ב
ג מדות והוא לא השלים עדיין את הוידוי יכול לומר את "כבר השלימו את אמירת הוידוי ואמרו י

ג מדיות יחד עם "ג מדות לבדו כיון שהתחלת הוידוי יחד עם הציבור נחשבת לו כהתחלה י"הי
  ).ז"א סק"קל(כ בלקט הקמח החדש "וכ, שלימםהציבור ויכול לה

פסק דפשוט דצריך להפסיק ולהגיד עם הציבור דבאמצע ) ב"י' סי(ז "ת שבט הלוי ח"   אמנם בשו
הקשה לו השואל ) ה"כ-ד"כ' סי(' ושם בחלק ט. אמירת הוידוי מותר להפסיק לצורך מצוה

ענית שכתב דגם כשאומר היחיד ת' מספר מאורי אור במס) תחנון' ס עבודת אפרים על הל"בעמח(

הרי צריכין לחזור , המשכימים לסליחות קודם עלות השחר. שאלה
ש הוא "מה הדין כשזמן העלוה, ש"וליטול ידיהם לאחר העלוה

או , האם צריך למהר מיד ליטול ידיו, באמצע אמירת הסליחות
  .כ"גם אחשיכול ליטול 

  

מיד.תשובה שנית ידים וליטול להפסיק צריך אלא,אין
ואח הסליחות ידים"גומרים נוטלים אז.כ ללכת מותר כן וכמו
אמות מארבע בעינים,יותר לגעת שלא לדקדק צריך אין ואף

וכו .'ובמלבושים
 צריך השכים קודם עמוד השחר ונטל ידיו יש להסתפק אם"ד "י' סעי' ד' ע סי"   נפסק בשו

הגה ויטלם בלא , ליטול ידיו פעם אחרת כשיאור היום להעביר רוח רעה השורה על הידים
  .ר לשרות"א דבעמוד השחר חוזר הר"ב די"והטעם מבואר במשנ. כ"ע" ברכה
כשמשכימין לסליחות אף על פי שהוא קדם "ב "י' א סעי"תקפ' ז כתב במטה אפרים סי"   ועפי

לה ברכת על נטילת ידים וגם צריך לברך ברכת התורה קודם צריך לברך בשעת נטי, אור היום
כ שלש "כ כשגומרים הסליחות והאיר היום צרייך לטל ידיו שנית ועירה עליהם ג"הסליחות ואח

  .ל"עכ, "פעמים כמו כל נטילת ידים שחרית אבל לא יברך על נטילה זו ברכת על נטילת ידים
. כ בזה"ש או דאין צריך לדקדק כ"יד בעלוה   אך יש להסתפק אם צריך ליטול ידיו שנית מ

משמע לכאורה דאין צריך לצאת באמצע , כ כשגומרים הסליחות"ומלשונו שכתב ואח
כשמגיע זמן עלות השחר : "ל"וז) 'ו' א סעי"מועדים פ(וכן כתב בהליכות שלמה , הסליחות

 או בתלמוד וכן בכל פעם שהוא ער בזמן עלות השחר ועוסק בתפלה[, באמצע אמירת הסליחות
כ נוטלים "אלא גומרים הסליחות ואח, אין צריך להפסיק וליטול ידים שני מיד] 'תורה וכדו

ואף אין צריך לדקדק שלא לגעת בעינים , וכמו כן מותר ללכת אז יותר מארבע אמות, ידים
. א"בשם החזו' י אות י"נט' הל) גריינמן(כ גם באמרי יושר "ש בהערות דכ"וע. כ"ע" ובמלבושים

שבחן בהרבה גדולי ישראל שלא פסקו באמצע ) 'ב' ב סי"ח(ת תשובות והנהגות "גם שו' ועי
לימוד או אמירת סליחות ליטול ידיהם ועל כן מצדד שכל זמן שעוסק בתורה ותפלה אין כח 

  . לרוח רע זה לחול עליו
 מיד כשיאור אם היה ניעור כל הלילה צריך ליטול ידיו) "ג"סי' ד' סי(ע הרב "   וראה לשון השו

אך יש לחלק בין אם כבר נטל ידיו , דמשמע דאכן צריך לדקדק בזמן שיעור עלות השחר". היום
ל כתבו דינם גם "אך הפוסקים הנ. (לבין מי שהיה ניעור כל הלילה, קודם לכן כענין שאלתינו
  ). קובץ מבקשי תורה סיון תשנה' עי, לענין הניעור כל הלילה

ש "ע שיחזור ויטול ידיו כשעולה עלוה"דהא דאיתא בשו) 'ג' ח סי"ח(ם "ת מהרש"ר בשו"   שו
כגון ללמוד או להתפלל אבל כל שעוסק בענין הראשון אינו , היינו כשהולך לעשות עבודה אחרת

) ב"ל' סי(ת פתחא זוטא "ויתירה מזה מבואר בשו). ג"סי' ד' סי(ה בספרו דעת תורה "וכ, צריך
ש לא מי שקם באשמורת הבוקר ונטל ידיו " יידו בעלוהדרק הניעור כל הלילה צריך ליטול

  . ש"כ האיר השחר עי"ואח

  
 כגון -[ל דהבקשות שבסוף הסליחות שהן בלשון ארמית "קיי. שאלה

מה הדין במי שמאריך . אינן נאמרות אלא בעשרה] מחי ומסי
וכשהציבור כבר אמרו מחי ומסי האם מותר לאמרם או , בסליחותו

  .דנחשב כבר ליחיד
  

בביהמ.תשובה מנין עוד שיש עוד לאמרם,ד"כל אבל,מותר
עוד לאמרם אין נתפזרו כבר .אם

ובסליחה . ג מדות"ואף יחיד יוכל לומר אותם שאין בהם י) "ד"א סק"תקפ' סי(ב "   כתב במשנ
' וכן אותם הבקשות שהן בלשון תרגום כגון מחי ומסי וכו. ג מדות ידלג אותן תיבות"שנזכר י
  .כ"ע]" ר"א[לא יאמר כשאין שם מנין עשרה ' שמיא כוומרן די ב

הבקשות שבסוף הסליחות שהן בלשון ) "ובהערות' ד' א סעי"מועדים פ(   וכתב בהליכות שלמה 
, המתפללים עדיין אומרים אותן' ואינן נאמרות אלא בעשרה כל זמן שששה מתוך י, ארמית

 עוד שלא גמרו הסליחות שלאחריהן הדעת נוטה שכל, ואף אם כבר גמרו. מותר ודאי לאומרם
אבל (,  שכל עוד שהצבור מתפללין מתקבלת אף תפלה בלשון ארמית–מותר לאמרן , עד הקדיש

, ה"ה ס"תקס' כמבואר בסי, סדר שלש עשרה מדות שהיחיד אינו אומרם כדין דבר שבקדושה
מרו הצבור כל אבל אם כבר ג , -) ולא סגי במה שעדיין עסוקים בתפלה, יאמר עם הצבור בשוה

דהכא אין שייכות בין , ח דסגי בהיו בתחלה עשרה"ולא דמי לתפלת י, שוב לא יאמרן, הסליחות
  .ל"עכ" בקשה אחת לחברתה

דהכא אין , שוב לא יאמרן, כ בסוף דבריו דאם כבר גמרו הצבור כל הסליחות"   אמנם מש
' נים לגבי בריך שמיב בשם אחרו"יש להוכיח מדברי המשנ, שייכות בין בקשה אחת לחברתה

א "ח קנייבסקי שליט"שהביא בשם הגר) ח"נ' ה הע"פמ(וראה גם באשי ישראל . 'דלא כוותי
ביחידות אף " מחי ומסי"נ ולא הספיק לומר עם הציבור יכול לומר "דכשמתפלל בביהכ"

שאומרים " בריך שמיה"וכן ראיה מ, ודומיא דיקום פורקן בשבת, שהציבור אינו אומר עמו
ת "ג שיכול לאומרו עד שפותחים את הס"ד סקי"קל' ב סי"ת שכתב במשנ"וצאת סבשעת ה

ומשמע שמיירי שהציבור כבר סיים , ]ת"ואז האיסור משום שצריך לשמוע קריאה[לקרוא בו 
  .ד"עכ" ורק הוא לא הספיק לומר עמהם, לומר

 סליחות של בדין אמירת: "ל"כתב בזה וז) 'ז אות ג"קכ' ט סי"ח(ת שבט הלוי "    וכן בשו
שאל במי שמתפלל לאט והוא מתאחר יכול עדיין לומר , תרגום דוקא בציבור כמבואר בפוסקים

ג מדות שאין "וכן הספק בי, פ עדיין הצבור לא גמרו"כיון שעכ, הגם שהוא בלשון תרגום
  .'נאמרים בלי טעמים ביחידות וכו

ג מדות "די, ה"תקס' י סי" ובבא"רי' א סי"א ח"הבאתי מתשובת הרשב) 'כ' לעיל סי(א "   ובמק
וכי יעלה על הדעת שאם איחר מלומר קדיש , הם בגדר דבר שבקדושה שלא נאמר אלא בעשרה

אבל בענין לשון ארמי אפשר להקל ולסמוך על ספר , כ לבד"או קדושה עם צבור שיאמר אח
  .ל"עכ" ג"תענית שמקיל כה' מאורי אור מס

יחיד האומר סליחות : כותב) 3' עמ(א " אלישיב שליטש"   גם בקונטרס הליכות והנהגות מהגרי
אמנם כשיש מנין במקום אומר אותם כל יחיד , לא יאמר את הקטעים שהם בלשון ארמית

מ גרוס "כ הגר"וכ. כ"ע, וזאת על אף שאין עשרה שאומרים באותה שעה את הקטעים הללו
המפורש בדינים שבריש ע בהסליחות "וע, )ו"ה תשס"ב ר"קובץ ס(א בקובץ תל תלפיות "שליט
  ).ד"ס' סי(ת מקדש ישראל "ובשו, הספר
ג "אע' ה ב"א מגילה אות קנ"שהביא דברי החזו) ט"ויקרא תשובה פ(ר בספר עלינו לשבח "   שו

אך יצא לדון [, וכתב דכן נוהגין העולם, ז הקיל לענין שאלתינו"ש ועפי"ע', שאין קוראין וכו
] ג אין אומרים"נם כאמור הכרעת גדולי הפוסקים דבכהאמ, כשהציבור כבר התפזר' להתיר אפי

 .  

  



 
ר "אך לו עצמו פשוט שרבנו יונה התכוון רק למקום שחביור כבר יודע שהאיש דיבר לשה, כך
  .אלא שאינו יודע את הפרטים, נגדו

וץ מסעיף שרבי ישראל יכתוב לו הסכמה ויציין בה שכל דין בפסר נכון ח,    החפץ חיים הציע
כיון שישנים הרבה אנשים שקוראים את , אולם רבי ישראל אמר שאינו יכול לעשות זאת, זה

  ...".'לפני עור'ונמצא שיעבר אל הלאו של , הספר ולא מסתכלים בכל נוסח ההסכמה
ת אז נדברו "ד ושו"פ' ג עמ"קובץ בית אהרן וישראל קובץ ק' עי(   והנה ראיתי לכמה מחברים 

ל החפץ "י הנ"עפאכן , ש"ס ע"ח להגרי"שרצו לומר שאין כאן מחלוקת בין הח) ו"ס' ז סי"ח
  .כאן מחלוקת' חיים עצמו העיד שהי

  
  ח"ח כהח"דעת המקו

ל "וז, ח"שכתב להדיא כדעת הח) ח"ה ב"ו ד"תר' סי(י "   והנה מצאתי במקור חיים להחו
".  להודיעו ולבקש מחילהפ כשסרח הן בדיבור הן במעשה וחבירו לא ידע צריך"ונראה לי דעכ"
  ].'ה דיבר דברים רעים וכו"ש בד"ועעו[
  

  ב שאם יודע שחבירו יתבייש לא יפרט החטא"הערה מדברי המשנ
דאם ) ג"ו סק"תר' סי(ב "ממה שכתב הוא בעצמו במשנ, ע"   אלא שלכאורה דברי החפץ חיים צ

  ).ו"תר' ריש סי(א "מגומקורו מ, יודע שחבירו יתבייש מזה כשיפרט החטא אזי לא יפרט אותו
לו צער ' דבחפץ חיים המדובר שחבירו לא יתבייש מזה רק יהי,    וצריך לחלק בין צער לבושה

ב "ובמשנ, אבל עצם דיבור הלשון הרע לא יגרם לא בושה, מעצם הדבר שחבירו דיבר כנגדו
, )24' ג הע"מועדים פ(וכן ראיתי לחלק בהליכות שלמה , המדובר באופן שחבירו יתבייש מזה

  .ודוחק
ב דמיירו שחבירו יודע "א והמשנ"למד בדברי המג) 'א' ד הע"נ' א סי"ח(מועדים וזמנים '    ובס

אלא שיתבייש , ב"שפלוני חטא כנגדו ואפילו יודע באיזה חטא ומה דיבר עליו וכל כיוצ
מ מדברי "ז לק"ועפי. ד"עכ, ה אין צריך לפרט החטא"ומשו, כשיזכירו זאת עוד פעם לפניו

  .א"ל לומר כן בדברי המג"ע מנ"אך צ, ח שמיירי שהלה אינו יודע כלל שחטא כנגדו"הח
  

  ר עליהם"למשה רבינו לפייס את עם ישראל על שדיבר לשה' ידון ממקרא מפורש שציוה ה
) 'פסוק ח(ד "דהנה בפסוק שמות פ, לפסק החפץ חיים ממקרא מפורש'    לכאורה יש להביא ראי

והאמינו לקול האות "ונאמר ,  רבנו שיעשה את האותות לעיני העםה ציוה למשה"איתא שהקב
" ר"על שסיפרתי עליכם לשה, משתאמר להם בשבילכם לקיתי"י על אתר "ופירש" האחרון

ה "רק לקב" והן לא יאמינו לי"ולכאורה הרי משה רבינו אמר את דבריו על עם ישראל , ש"יעו
טווה מפי הגבורה ללכת ולפייס את בני ישראל ובכל זאת נצ, מבלי שילוד אשה ישמע זאת, בלבד

ח עצמו קשה "אך מאידך גם להח. ח"ברורה לדברי הח' זה ראי' ולכאו, ולבקש מחילתם
ח מודה שאין צריך אפילו "ובזה גם הח, ה לא קיבל את דברי משה"דהרי הקב, ממקרא זה

  .כ מדוע הוצרך משה אפוא לבקש את מחילת העם"וא, לבקש מחילה מחביור
ד "ל שיישב הדברים בטוטו"ר שניאור קוטלר זצ"הביאו דברי הג) שם(מאיר עיני ישראל '  ובס  

, דהיינו, "והן לא יאמינו לי"הוי אומר , ה על ישראל"דבאמת מה היה הלשון הרע שדיבר משרע
והנה ממצע הדברים עלול מישהו . 'שחשש פן לא יקבלו ישראל את דברי שליחותו בשם ה

אבל באמת אינו . ה לא ידע" כל אדם בישראל שהוא מאמין ורק משה רבינו עכאילו ידע, לטעות
שהיתה שכינה מדברת , ה אדון הנביאים"כי אף משרע, אלא החידוש שבדבר, כולם לא ידעו, כן

כביוכל לא עמד די הצורך על רוממות הנשמה , אפילו גדול בענקים כמותו, מתוך גרונו
, ה לא ידע"ואם משרע, שרשת האומנה בחביונההישראלית ולא השכיל לדעת עד כמה מו

דעו שהנכם : עד שהיה צורך פשוט לגלות להם ענין מופלא זה, יהודים אחרים בודאי לא ידעו
ומשום כך לא היה ביכולתו לוותר , האמונה גנוזה מעמקי הנפש שלכם, מאמינים בני מאמינים

כי , לבשרם בשורה טובה, חםכי אם לשמ, לא לצערם בא. על ההודעת שסיפר לשון הרע עליהם
  .כ"ע, הנקודה הפנימית שלהם יקרה מכל יקר

  
  ס"א כהגרי"הכרעת הגרשז

ל בהליכות שלמה "ז אויערבאך זצ"כתב הגרש, ח"ס והח"   ולמעשה בהאי פלוגתא שבין הגרי
י "ברם למעשה מסתבר בנדון זה מה שאומרים בשם הגאון מוהר: ל"וז) 'ל אות ו"שם דבה(

לעשות כן ' לאו כל כמיני, ז יגרם לחברו צער"דכיון שעי, ל"ח ז"אמר לרבנו החל ש"סלאנטער ז
  .מפני חובת התשובה שיש עליו
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íî®ô ñ¾ íìô¾ ,íî®ô ñ¾ íìô¾ µî³ô ññõ³íñ ñ−ì³íñ ëî¬ ö×ñ , ¬î−õí óèî
íìîòô −ê®îôë ñ−ì³í. 

¼"− ³þ−ôê −"ëší ³îðô è"îòñ íòî¼ í –ëší þôê "ðîðñ í : ³îêë ³îþ®í¾ í¼¾ë
³ìê íðîèêë ðì− −òõñ îðô¼− öí−³îòîî¼ë ñêþ¾− ñ¼ ,−òõñ óí−³îòîî¼ ñ¼ îðîî³−î ,

ð½ −òõñ îþôê−îó³îê íò¼ê −òêî íì−ñ½ þ .− ³þ×ïí êîí íì−ñ½ þð½î" ³îðô è
³− îëî¬ ³ðô îëñë þ−−®ñ íôî®¼ ³îòòîë³íë ’ ó−ôìþë ñ×í î−þî®− ³ê î³èíòíî

è ³îôð³íñ íïô ±îõì−î"−¼ î−³îðôë ×" ïêî í× ð¼ í¾¼ þ¾ê îòî¼ ³ê íðî³−î ï
í −òõñ í®þ− ’í µò¼− îíïî ’îèî íþ® óî−ë ’ê þôîñ× µ−³îìòô ñ× þî×ï− ³¼ë ¹

 öî×ôë µ³î−í ³¼ë ³êëí þ¾ê µ−³îìòô ñ× þî×ï− íþ®í −ô− îíï¾ öëþîìíî ³î−ñèí
ñê ó¾ µëè¾− íôëî óî−í óè µò¼−î µ³−ë-³− îô¾ þî×ï³¾ íôë ëš¼− −í ’ î−³îðôî

−í íôí¾" îô¾ óí¾ ³îðô è)×õ ¹î½ ê¬îï îí−ñê −ëð êò³"−õëî è ’ ¾ê −þîêô
ó¾.( 
¼"ó−ò−ðí ñ× ö−ñ¬ëô íþî³í ðîô−ñ − -î ôèë öò−¾þðî óë ³þëð ’ ó−þëðë êñî

ó−ñ¬ë ,−õ ’−í³ êñ ïê íô¾ñ íþî³ë îš½¼³¾× ’ êñ−ôô −× ó−ò−ðí ñ¬ëñ þëðñ µ−þ®
 ó−ñ¬ë óí)þõ µñô−ñê ó¼îò ’ð ó−¾îðš"þëð þôê− îê í.( 
íñ ³îðîíñ ’íò¾í ñ× ñ¾ ³îëî¬í ñ¼ óè - íò¾í ¹î½ë ³î−þëí −õë ñèþîô¾ íô 

í íò¾í¾ îí¼þñ ¾−ê ó−ñîì−êë ³îëþíñ³õñîìí íò¾íô íëî¬ êí³ íêë , íñ×³î
îð×î í−³îññšî íò¾ ,’ï¾þèí þ−¼í"ì ³î−íñ êñ¾ íïë þíïíñ ¾−¾ ê" î³ëî¬ −−îõ× î

óîšô ñ¾,  µ¾ôë î−í¾ ³îëî¬íî ó−ð½ìí ñ× ñ¼ íðô í³îêë ³îðîíñ óè ¾− ö×ñî
 íêñí óè î×−¾ô−¾ ñì−ñî íò¾í)õ ó−ð¼îô íôñ¾ ³î×−ñí"¼í ê ’35.( 

ö× îô×îí ëî¬ êñ¾ þ−¼í  ìîñí ¹î½ë ëî³×ñ ³îìîñí −½−õðôô šñì ö−¾î¼¾ þëð
"í−³îññšî íò¾ íñ×³" , ö×ñ óðîš íô−ñ¾ íò¾ íï þëð ³ë−³×ë ¾− ó¼¬ íô −×

ìîñí ³½õðí öôïë ,ì ö¬¾ñ íõ ³ì−³õ× êñê íï ö−êî" î)ó¾ .(  
  

  

ìàøùé úéá ìëìå íéàøå÷ä ìëì äáåè äîéúçå äáéúë 
  

ז "וע, ל"וגם העיר לו מדברי התורה לשמה הנ, כ נקרא תפלה בציבור כיון שעומד בציבור"אח
ל דבודאי לכתחלה יש להפסיק דכן הוא משמעות לשונות הראשונים במקור "השיב לו השבה

ב שאם "ווכי יעלה על הדעת ברכו או קדושה שהם דבר שבקדושה וכי, ה"תקס' י סי"ההלכה בב
אלא , כ ביחיד כשהוא עומד בציבור"ץ והציבור שיאמר אח"הש איחר אחר מלאמרו יחד עם

  .מאורי אור אהני לן ללימוד זכות דיעבד למי שלא נוהג כן' שמסיים דדברי הס
כתב ) 'תשא ח(דבספרו עוד יוסף חי , ח סותר את עצמו"ל דהבא"ה העיר השואל הנ"   ובלא

ת שבט "וכן העיר בזה בשו,  צריך לומר עם הטעמים כקורא בתורהג מדות"דכשאומר היחיד הי
שפסק להקל רק ) 'תשא אות ד' פ(גם בספרו בן איש חי ' ועי, )'ד אות ג"נ' ג סי"ח(הקהתי 

כ דבודאי לכתחלה יפסיק בתוך "ולכן פסק ג, ג מדות"כשהציבור עומד עדיין באמצע אמירת י
וכשיסיים ) ה"מ' ח סי"ח(ת אז נדברו "ן פסק בשווכ, ץ"ג מדות עם הש"הוידוי כדי לענות הי

, ג-קובץ א(ע בקובץ אור ישראל "וע. ג מדות"ימשיך ויגמור מהיכן שאוחז בלא לומר שוב הי
  ).'נ' ת מקדש ישראל סי"והדפיסו כותב המאמר בספרו שו

  
וטעה ואמר את הסליחות , מי שהוצרך לומר סליחות ביחידות. שאלה

  .ות יאמר למחר כשמתפלל עם הציבוראיזה סליח, של היום הבא
  

הציבור.תשובה שאומרים מה שאמר(יאמר מה שיחזור דהיינו
את).אתמול יאמר ביחידות להתפלל למחר גם הוצרך ואם

אתמול של .הסליחות
אלא דלכתחילה התקינו לכל יום סליחה ,    נראה פשוט דסדר אמירת הסליחות אינו מעכב

ולכן , ובודאי סליחות בציבור עדיף, לומר בכל יום אותה סליחותוהרי מנהג הספרדים , מיוחדת
ורק אם יתפלל ביחידות יאמר את , אם יתפלל למחר בציבור יאמר מה שהציבור אומרים

ת בצל "ז כתב גם בשו"וכעי, )ה"ס' סי(ת מקדש ישראל "כ לעניינינו בשו"וכ, הסליחות האחרת
  .ש"ע, ריך באמצע ימי הסליחותלענין העובר את קו התא) ג"קכ' ה סי"ח(החכמה 

 
 
 

 דצריך לפרט החטא )ו"תר' א ריש סי"ח ומג"ב' עי(ל "קיי. שאלה
ר על חבירו והוא "מה הדין כשדיבר לשה, כשמבקש מחילה מחבירו

ולבקש , ר נגדו"האם צריך לספר לו שדיבר לשה, לא ידע מזה
  .מחילה

  

הג.תשובה בין בזה המחלוקת זצ"ידוע סלנטר ישראל ל"ר
זצל חיים ס"דהח,ל"החפץ החטא"ח לפרט דצריך ס"והגרי,ל

זה פסק עם הסכים שעי,לא צער"דכיון לחברו יגרם כל,ז לאו
עליו'כמיני שיש התשובה חובת מפני כן זה[לעשות ומטעם

הגרי רצה לס"לא הסכמה לתת חיים'ס הגרשז,]חפץ א"וכתב
כהגרי בזה .ס"דמסתבר

יתביי"ומ שחבירו באופן הלשהמ לו כשיספר כתב,ר"ש
החטא"המשנ לפרט צריך דאין בעצמו אופנים"וע[ב עוד ע

זה התשובה,בענין ].בפנים
  

  ואופני הכפרה בזה, אופנים'  ד–ו "ר ח"דיבר על חבירו לשה
, ואם עבר וספר לשון הרע על חברו ובא לעשות תשובה) "יב' סעי' כלל ד(' חפץ חיים'   כתב ה
ים דחו את דבריו ולא נתגנה חבירו על ידי זה כלל בעיניהם אם כן לא אם השומע, תלוי בזה

שצוה על זה כמו שכתבנו לעיל ' נשאר עליו כי אם העון דבין אדם למקום דהיינו שעבר על רצון ה
, בפתיחה תקונו שיתחרט על שעבר ויתודה ויקבל על עצמו בלב שלם על להבא שלא לעשות כן

  .כמו בכל עונות שבין אדם למקום
   אבל אם חבירו נתגנה על ידי זה בעיני השומעים ונסבב לו על ידי זה הזק בגופו או בממונו או 

הרי הוא ככל עונות שבין אדם לחברו שאפילו יום הכפורים ויום המיתה אין , שהצר לו על ידי זה
על כן צריך לבקש מחילה מחברו על זה וכשיתפיס וימחל לו לא , מכפר עד שירצה את חבירו

ואפילו אם חבירו אינו יודע עדיין כלל , ל"שאר עליו כי אם העון דבין אדם למקום ויעשה כננ
ולבקש ממנו מחילה על זה כיון שהוא יודע שעל , צריך לגלות לו מה שעשה נגדו שלא כדין, מזה

מאמר (ובבאר מים חיים כותב שמקור הדברים בשערי תשובה לרבינו יונה ". ידו נסבב לו דבר זה
  ).ז"ר

אך יש לחוש שברבות , אם לעת עתה לא הגיע היזק וצער לחבירו על ידי דיבורו"ד:    והוסיף עוד
ובא המספר לעשות תשובה על עונו אם חייב לפייס אותו , הזמן יוגרם לו על ידי זה היזק וצער
הא פשיטא דאם עשה רק תשובה למקום ואחר כך נסבב , עבור זה או שיעשה רק תשובה למקום

רק דברינו הם לעת עתה שלא , יו הקומדים היזק וצער לחביור דהוא מחוייב לפייס אותוי דבר"ע
. ע"בא לו היזק וצער על ידי זה אם מחוייב להודיעו ולפייס אותו עבור מה שגינה אותו או לא וצ

ויותר טוב שאז יראה לסבב שלא יגיע לו ההיזק והצער על ידי דבריו כגון שילך אל האיש שסיפר 
יאמר לו טעיתי בדמיוני במה שדברתי עמך אותות פלוני כי לפי מה שראיתי עתה אין לפניו ו

ובאופן שלא , הענין כן כמו שהצעתיו לפניך וכיוצא בדברים אלו עד שיוציא את הענין מדעתו
  .ד"עכ" יסובב בדבריו אלו רעה לאחרים
אין צריך , דחוהור והשומעים "באופן שסיפר לשה. א, אופנים'    נמצאנו למדים דיש בזה ד

אם חבירו נתגנה בעיני השומעים ונגרם לו צער . ב, ורק צריך תשובה לשמים, לרצות את חבירו
אפילו אם חבירו אינו יודע כלל מזה שדיבר . ג, צריך לבקש ממנו מחילה ולפרט לו חטאו, מזה

קש ממנו ולב, ר נגדו"צריך לספר לו שדיבר לשה, מ נתגנה בעיני השומעים"אך מ, ר"נגדו לשה
ואפילו לא נתגנה כעת בעיני השומעים , אם לא הגיע לעת עתה שום היזק וצער לחבירו. ד, מחילה

ע אם יפרט לו שדיבר "צ, אך יש לחוש שברבות הימים יתגנה] כך נראה בפירוש הדברים[
  .ש"ויותר טוב שאז יראה לסבב שלא יגיע לו ההיזק והצער על ידי דבריו ע, ר"הלשה

  
  ,ר על חבירו והוא לא ידע כלל מזה"ח במי שסיפר לשה"החס ו"הגרי' מח

  אי צריך לפרט לו החטא בעת בקשת המחילה
ל לא הסכים לפסק זה שאפילו אם חבירו אינו "ר ישראל סלנטר זצ"   והנה ידוע הסיפור שהג

שיחות החפץ חיים ' סיפור זה מובא בקצרה בס, יודע מזה שצריך לספר לו שדיבר לשון הרע נגדו
מאיר ' ונעתיק את הסיפור במילואו כפי שמצאתיה בס. ששמעה בעצמו מפי החפץ חיים) 'ט' עמ(

נסע לרבי ישראל סלנטר , כשהחפץ חיים גמר לכתוב את ספרו: "ל" וז)353' ו עמ"ח(עיני ישראל 
כל זמן שאינו , שאיננו יכול לתת הסכמה, רבי ישראל ענהו. ל וביקשו ליתן הסכמה לספר"זצ

החפץ חיים השאיר את הספר אצל רבי ישראל ולאחר זמן חזר . תחילתו ועד סופומעיין בספר מ
שעבר על הספר בעיון גדול וכל דבר שכתב שם , רבי ישראל אמר. לביתו לשם קבלת ההסכמה

שהעושה תשובה בחטא זה חייב לספר למי , ל"מלבד דבר אחד והוא הדין הנ, הוא אמת ונכון
ודין זה אינו נכון ואם לא יוציא , ור עליו כדי לזכות למחילתושדיבר נגדו ולספר לו את מה שדיב

  .סעיף זה מהפסר לא יוכל לתת לו הסכמה
אלא כך כתב רבינו יונה בשערי , שהוא לא חידש דין זה מדעתו,    החפץ חיים ענה לרבי ישראל

  יונהשרבנו, אבל אנו מוכרחים לומר, אני יודע את זה: סעיף רז ענה רב ישראל' תשובה שער ג
אלא שאינו יודע , מתכוון למקרה שאותו אחד שדיבר עליו שמע ונודע כבר שהלה דיבור נגדו

איך אפשר לומר , אבל מקום שחברו אינו יודע כלום מזה, בדיוק את הפרטים של השלון הרע
, החפץ חיים אמר לרבי ישראל. שאם האיש עושה תשובה הוא מחוייב להוסיף פשע על חטאתו

שהוא יכול לסבור , אולם רבי ישראל אמר לחפץ חיים. ב דין זה בסתם בלי לחלקשרבנו יונה כת



 
  


