
פרשת וירא תשע"ו - גליון פ"ז

 האם מותר לבחור לעזוב דירה מפני שאחד הבחורים מחזיק מכשיר לא כשר

א. שאלה: בכמה ישיבות גדולות בירושלים, כדוגמת ישיבת מיר וישיבת בריסק, אין הישיבה מחזיקה פנימיה 
מסודרת עבור כל הבחורים, אלא רוב הבחורים שוכרים דירות בקבוצות, וכל בחור משתתף בשכר הדירה חלק 

כחלק. ומעשה בשלושה בחורים [ראובן, שמעון ולוי] ששכרו דירת חדר למגורים, וסיכמו ביניהם את כל התנאים 

אודות המגורים בדירה ואחזקתה, אולם אחרי כמה חודשים נוכח לוי לדעת שראובן מחזיק מכשיר שאינו כשר 

ר"ל, והוא מבקש לעזוב את הדירה לאלתר, וראובן ושמעון מתנגדים מכיון שהוא גורם להטיל עליהם את חלקו 

בהוצאות שכר הדירה וכו', ולטענתם מכיון שלוי לא התנה מראש שלא יחזיקו מכשיר שאינו כשר בדירה אין לו 

זכות לעזוב את הדירה בגלל זה. הצדק עם מי?

תשובה: הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א ענה, שההתחייבות של 
הבחורים אינה זה כלפי זה בלבד, אלא כל אחד מהם מחוייב כלפי 

בעל הדירה על השכירות במשך כל השנה, ואינו יכול לפטור את 

עצמו מן התשלום בשום טענה שהיא, והוא חייב לשלם לבעל 

הדירה את כל מה שהתחייב לשלם לו עד סוף השנה. ומ“מ יכול 

לוי לתבוע את ראובן לדין תורה בטענה שהוא מבריח אותו מן 

בדירה  לגור  יכול  אינו  שבגללו  בזה  נזק  לו  גורם  והוא  הדירה, 

שהוא משלם עליה שכר דירה. וטענה זו יתכן שתתקבל אם לפי 

ראות עיני הדיינים לא היה צריך לוי לחוש שמא אחד מחבריו 

יעשה מעשה כזה להחזיק מכשיר לא כשר, ולכן לא התנה על 

כך. אבל אם לפי ראות עיני הדיינים היה ללוי מקום לחוש לזה, 

אין מקום לתביעה בב“ד, מכיון שהיה לו להתנות על כך מתחילה 

רבי  הגאון  הורה  זה  וכעין  אנפשיה.  דאפסיד  ואיהו  התנה,  ולא 

משה שאול קליין שליט“א, והוסיף שלוי בודאי מחוייב כלפי שמיא 

ויש סכנה גמורה להתגורר בדירה עם בחור  לעזוב את הדירה, 

שמחזיק מכשיר לא כשר.

והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט“א הורה, שאם בעת חתימת 

החוזה כבר היה לראובן את המכשיר הלא כשר, לוי חייב לשלם את 

שכר הדירה ואין לו כל תביעה על ראובן, ואיהו דאפסיד אנפשיה 

שלא בירר קודם חתימת החוזה אודות חבריו לדירה. אולם אם בשעת 

חתימת החוזה באמת לא היה לראובן את המכשיר ולאחר מכן קנאו, 

יכול לוי לתבוע את ראובן לדין תורה על הנזק שגורם לו, וכסברת 

הגר“מ שפרן והגרמ“ש קליין.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט“א הורה שבכהאי גונא שלראובן כבר 

היה את המכשיר הלא כשר בעת חתימת החוזה, פטור לוי מלשלם 

שכר דירה, כי המשכיר אשם בזה שהשכיר לראובן ולא בירר תחילה 

את מצבו הרוחני, כי בודאי אסור לו להשכיר דירה באופן שיהיה 

בה מכשול רוחני גדול כל כך שהנזק ממנו קרוב לודאי. ועיין שו“ת 

תמורת שי סימן רמו שדן במקום שהמגורים בדירה כרוכים באיסור 

דרבנן, האם השוכר חייב לשלם למשכיר, וכל שכן בכהאי גונא 

שהמגורים בדירה כרוכים באיסורי תורה חמורים שאין השוכר חייב 

לשלם למשכיר כלום. ואף אם לא ידע המשכיר מכך, היה לו לברר. 

ועוד אמר הגר“ש גרוס, שגם באופן שראובן לא החזיק את המכשיר 

בעת חתימת החוזה והמשכיר אינו צריך להפסיד את חלקו של לוי 

בשכירות, מכל מקום תביעתו של המשכיר אינה על ראובן ושמעון, 

שהם בודאי אינם חייבים לשלם את חלקו של לוי בשכר הדירה, אלא 

כל אחד אחראי על חלקו בדירה דהיינו שליש מכלל השכירות, אלא 

הנידון הוא בין לוי למשכיר.

והגאונים רבי שלמה זלמן אולמן ורבי יצחק כץ שליט“א אמרו, שאפילו 

אם המשכיר לא אשם כלל בזה שהשכיר לראובן, מכל מקום לוי יכול 

לטעון שהוא אנוס בזה שאינו יכול לשכור את הדירה שהתחייב, 

והנה בסימן שלד נחלקו הפוסקים בשוכר ששכר בית ובתוך זמן 

השכירות נאנס ואינו יכול להשתמש במה ששכר האם חייב לשלם 

השכירות, ומספק אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה והדין תלוי 

מי מוחזק בכסף: אם לוי עדיין לא שילם, אין המשכיר יכול להוציא 

ממנו התשלום. ואם כבר שילם במזומן, אין המשכיר צריך להחזיר 

הכסף ששילם. ואם נתן צ‘קים דחויים מראש לכל השנה, אם היו 

הצ‘קים פתוחים להסבה השוכר הפסיד, כי צ‘קים כאלו הם כמו 

תשלום במזומן והמשכיר יכול להעבירם לאחרים. אבל אם היו 

הצ‘קים ’למוטב בלבד‘ אינם נחשבים כתשלום במזומן ואין המשכיר 

נחשב מוחזק בכסף, והרשות ביד לוי לבטלם.

עוד הוסיף הגר“י כץ, שדבר שכיח בדירות כאלו שאחד הבחורים 

חותם על חוזה מול המשכיר על דמי שכירות כל הדירה, והוא חותם 

עם כל בחור על חוזה על החלק שלו בדירה. ובאופן כזה פשוט 

שהמשכיר מקבל את דמי שהכירות במלואם, והדין תורה הוא בין 

הבחור השוכר לבין לוי וראובן וכפי החילוקים שנתבארו לעיל. וכל 

זה אם חתם על החוזה עם המשכיר בסתם, אבל אם אמר למשכיר 

להדיא שהוא משכיר את הדירה לעוד שני בחורים, וכל אחד ישלם 

שליש השכירות, אע“פ שבחוזה לא נכתב שמם של הבחורים רק 

שמו של השוכר, מכל מקום יתכן שבד“ת לא יחייבו אותו לשלם את 

חלקו של לוי בשכר הדירה.

ואילו הגאונים הגדולים רבי נסים קרליץ ורבי חיים קניבסקי שליט“א 

אמרו דאע“פ שכדאי ללוי לעזוב את הדירה כדי לברוח מן הנסיון, 

וקדוש יאמר לו, מכל מקום ע“פ דין תורה אינו מחוייב לעזוב את 

התורה אע“פ שיש בחור בעל עבירה בדירה, אלא הוא יכול להתגורר 
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בה ולכוף את יצרו שלא להיגרר אחריו, וכמו שיש לאדם נסיונות 

בעת שהולך ברחוב ועליו לכוף את יצרו, כך יש לו נסיון בדירה 

שמתגורר בה. וממילא אין זו עילה לבטל את החוזה עם המשכיר 

ולהימנע מלשלם לו שכר דירה כראוי, וגם מראובן אינו יכול לתבוע 

כלום, דאף אם ראובן חוטא לעצמו אינו מכשיל את לוי בידים ועל לוי 

לעמוד בנסיון שנזדמן לו. ואין ה“נ דאם היה ראובן מחזיק עיתונים 

אסורים או תולה תמונה שאינה ראויה וכדו‘ באופן שאין ללוי מנוס 

מלהיכשל בראיות אסורות מחמתו, היתה ללוי טענה, אבל בזה 

שראובן מחזיק בכיסו מכשיר אסור עדיין אין ללוי טענה ממונית 

עליו. וכן הסכים גם הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט“א.

שכח נעליים ישנות בחנות הנעליים ועובד החנות השליכם לפח

ב. שאלה: מעשה באדם שקנה נעלים בחנות ונעל אותם מיד, והיה בדעתו לקחת עמו את הנעלים הישנות ושכח 
אותם בחנות, ובערב סידר אחד העובדים את החנות והשליך את הנעלים הישנות לפח האשפה, ולמחרת בא 

בעל הנעלים ותבע את בעל החנות את דמי הנעלים הישנות שלו. האם בעל החנות או העובד חייב בתשלום?

שבעל  הורה  שליט"א  קרליץ  נסים  רבי  הגדול  הגאון  תשובה: 
כן  כי  הנעלים,  לבעל  מלשלם  פטורים  שניהם  והפועל  החנות 

ישנות בחנות על מנת שבעל  נעלים  הדרך שאנשים משאירים 

החנות ישליך אותם לפח האשפה, ולא היו מחוייבים לחוש שמא 

הגאונים ורבי  מדובר בשכחה ולשמור את הנעלים. וכן הסכימו 

מנדל שפרן ורבי שמואל אליעזר שטרן ורבי משה שאול קליין ורבי 

שלמה זלמן אולמן שליט“א. והוסיףהגר“מ שפרן דאם עברו כמה 

בעל  יכול  בודאי  לתובעם  שבא  עד  הנעלים  שכחת  מאז  ימים 

החנות לומר לו שמכיון שלא בא מיד היה בטוח שאינו זקוק להם 

וכוונתו להשליכם. ואם בא מיד למחרת, ע“פ רוב עדיין הנעלים 

נמצאות בפח וניתן למוצאם שם.

וגם הגאונים רבי נפתלי נוסבוים ורבי שמאי גרוס שליט“א הסכימו 

שאם עברו כמה ימים מאז שכחת הנעלים עד שבא לתובעם אין 

בעל החנות חייב לו כלום. ומ“מ אם בא לתובעם מיד למחרת, לדעת 

הגר“נ נוסבוים בעל החנות אינו חייב כלום, שהרי לא קיבל על עצמו 

שמירה על הנעלים ואפי‘ כשומר חנם לא חשיב, ואילו הפועל 

שזרקם יש לחייבו משום מזיק או משום שומר אבדה. ולדעת 

הגר“ש גרוס הפועל אינו חייב כלום, שזהו התפקיד שהטיל עליו 

בעל החנות - לרוקן את החנות לגמרי ולנקותה ולהכינה ליום הבא. 

אמנם בעל החנות יש לחייבו משום שומר אבדה, והיה לו לחוש 

שמא מדובר בשכחה ולשמור את הנעלים אצלו ליום או יומיים, 

ומכיון שלא עשה כן חייב בתשלום. ומ“מ אינו חייב רק בשווי נעלים 

משומשות כאלו בשוק, ומכיון שאין מוכרים היום נעלים ישנות 

כלל, אין הנעלים שוות כמעט כלום. ומן הראוי שבעל החנות יתן 

לקונה סכום קטן של 20 ש“ח לערך, ובזה יפטור עצמו לכל הדעות.

וגם הגאונים רבי יצחק זילברשטיין ורבי מרדכי גרוס שליט“א הסכימו 

לסברת הגר“ש גרוס שהפועל פטור, שהוא מילא את תפקידו כראוי, 

וכל הנידון הוא לגבי בעל החנות. ולדעת הגר“מ גרוס יש לחייב את 

בעל החנות משום שומר אבדה, ולא חילק בין אם בא הקונה למחרת 

או אחרי כמה ימים. והגר“י זילברשטיין הסתפק בזה גם לגבי בעל 

החנות, ולדעתו הדבר תלוי במצב הנעלים וכדלהלן בדברי הגר“י כץ.

שוב חידש הגר“ש גרוס סברא אחרת בזה, שבדרך כלל מי שנועל 

את הנעלים החדשות בצאתו מן החנות, ורוצה לקחת את הנעלים 

הנעלים  הישנות בקופסה הריקה של  מניח את  הישנות עמו, 

החדשות שקנה. וממילא אם נמצאו בחנות נעלים ישנות בתוך 

קופסה, בודאי מדובר באבידה ובין בעל החנות ובין הפועל חייבים 

לשלם אם השליכו את הנעלים לפח. וכל החילוק הנ“ל בין בעה“ב 

לפועל ובין אם המאבד הגיע לאלתר או לאחר זמן הוא באופן 

שנמצאו הנעלים בלא קופסה, כלומר שהקונה לקח את הקופסה 

הריקה והותיר את הנעלים בחנות, בזה הדעת נותנת שמסתמא 

היתה דעתו להשליך את הנעלים לפח, ואין בעל החנות מחוייב 

לשומרם אלא יום או יומים וכנ“ל.

והגאון רבי יצחק כץ שליט“א אמר שהדבר תלוי בשיקול הדעת, 

דאם הנעלים במצב שרוב האנשים כבר אינם נועלים אותם כך אלא 

משליכים אותם לפח, אין בעל החנות חייב בשמירתם ושפיר עבד 

שהשליכם לפח, אמנם אם הם עדיין במצב סביר וראויים ללבישה, 

יתכן שיש לחייב את הפועל שהגביה את הנעלים משום שומר 

אבדה או משום מזיק. ואת בעל החנות בודאי אין לחייב שהרי לא 

קיבל על עצמו את שמירת הנעלים [וכסברת הגר“נ נוסבוים בזה].

והגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט“א אמר שבעל החנות חייב 

לשלם את מחיר הנעלים. ואמר לנו גיסו הגר“י זילברשטיין, שגיסו 

הגאון שליט“א באמת אינו יודע הבדל בין חדש לישן, ולדידיה אין 

הבדל ביניהם כלל. וידוע שהגר“ח שליט“א אמר פעם לגאון ישראל 

החזון איש זצוק“ל שאינו מבין מה ההבדל בין חדש לישן, והחזון 

איש ענה לו בחיבה: בטלן, לך ללמוד, זה מה שאתה יודע...

האם מותר לברך ברכת המזון באמצע סעודה כדי שלא לאכול סעודת קבע מחוץ לסוכה

ג. שאלה: שאלה זו נשאלנו ע"י גברא רבה מבני חו"ל, ששם כידוע ברוב השנים יורד גשם בחג הסוכות, ונהג 
סלסול בעצמו, שגם בעת שיורד גשם ומותר לאכול בבית, שלא לאכול בבית סעודה קבועה אלא סעודת עראי 

שמותר מעיקר הדין לאוכלה מחוץ לסוכה גם שלא בעת הגשם. והנה אירע שתיכף לאחר שקידש ונטל ידיו 

ואכל כזית התחיל לרדת הגשם ונאלצו להיכנס לבית להמשך הסעודה, והתעורר ספק האם מותר לו לברך 

ברכת המזון על הפת שאכל כדי שהמשך הסעודה שאוכל מדגים ובשר וכדו' יהיו בגדר אכילת עראי שפטורה 

מסוכה, משא"כ אם יאכלם בתוך סעודת פת נמשכים כולם אחר הפת ונחשבים חלק מסעודת קבע שאסור 

לאוכלה חוץ לסוכה. אולם מאידך יש לחוש לברכה שאינה צריכה, שהרי כעת כל המאכלים הללו נפטרים 

בברכת המוציא וברכת המזון, ואם יברך ברכת המזון יצטרך לחזור ולברך לפניהם ולאחריהם. האם מותר לו 

לברך ברכת המזון או לאו.

שאסור  אמר  קניבסקי שליט"א  חיים  רבי  הגדול  הגאון  תשובה: 
הזו.  החומרא  את  להרוויח  כדי  צריכה  שאינה  לברכה  לגרום 

נוסבוים  הגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן ורבי נפתלי  וכן הורו 

הגר“נ נוסבוים ביאור, דחומרא שלא מצינו לה  שליט“א, והוסיף 

מקור בדברי הגמ‘ והפוסקים כלל, רק אחד נוהג בה מדעתו, אינה 

כדאי לעשות עבורה ברכה שאינה צריכה, אא“כ זה בגדר חשש 

ספק איסור, שאדם רשאי להחמיר על עצמו, וכמו שכתב החובות 

החסידים,  קצת  על  שנאמר  כמו  פ“ה:  התשובה  שער  הלבבות 



שהיו פורשים משבעים שערים משערי המותר, מיראתם שער 

אחד משערי האסור, ע“כ. אבל בנידון דידן שאין בו חשש איסור 

כלל, אלא סלסול שאדם נוהג בעצמו מחמת חביבות המצוה, ואין 

זה כדאי להתיר עבור זה לברך ברכה שאינה צריכה.

והגרש“א שטרן הוסיף עוד, שבאופן הרגיל מי שמקבל על עצמו כזו 

הנהגה אינו מקבל אותה על עצמו אדעתא דהכי שיצטרך עבור זה 

לנהוג קולא ולהיכנס בפירצה דחוקה בדבר חמור יותר, ואף אם 

נמצא צד היתר בדבר מ“מ יצא שכרו בהפסדו. ולכן ראוי שבכה“ג 

ימשיך סעודתו בביתו ויברך אחר כך ברכת המזון כדין.

ואילו הגאונים רבי יצחק זילברשטיין ורבי מנדל שפרן ורבי מרדכי 

גרוס שליט“א הורו בפשיטות שאין לחוש כאן לברכה שאינה צריכה, 

דברכה שאינה צריכה היינו כשמברך סתם ללא צורך, אבל כאן 

שעושה זאת מפני החומרא שהחמיר לעצמו, אף שחומרא זו אין 

לה יסוד בהלכה מכל מקום לא חשיב ברכה שאינה צריכה.

והגאון רבי שמאי גרוס שליט“א אמר שאין לברך ברכת המזון מפני 

שאינו מרויח בזה שום דבר, דמה שאוכל בשר ודגים בדרך קביעות 

סעודה כמו שרגילים לאכול בסעודת שבת ויו“ט, חשיב סעודת 

קבע שחייבת בסוכה אף אם אוכל זאת לאחר ברכת המזון. ומכיון 

שאינו מרויח בזה כלום בודאי אין כדאי לברך ברכה שאינה צריכה 

בספר  בחינם. וכבר עמד בזה הגאון רבי משה שטרנבוך שליט“א 

תשובות והנהגות ח“א סימן שעח וסימן שפט, ע“ש דבריו. ומצאנו 

כעין סברא זו בהלכות מעשר, שמותר לאכול אכילת עראי מפירות 

שלא נגמרה מלאכתן למעשר, ובשבת ויו“ט אסור לאכול עראי, כי 

אכילת שבת ויו“ט היא אכילה חשובה וקובעת למעשר.

ס“ת שנמצא פסול בשמחת תורה, האם צריכים כל הקהל לחזור ולעלות לתורה?

ד. שאלה: מעשה אירע בשמחת תורה בבית כנסת שספר התורה שבו קראו פרשת וזאת הברכה לכל הנמצאים 
[שחוזרים וקוראים הפרשה כמה פעמים עד שיעלו כולם לתורה], נמצא פסול בפסול גמור - שנמצאה אות 

ל קטועה ומחולקת לשנים - הוי"ו לחוד והכ"ף לחוד. ונתעוררה שאלה האם צריכים כל הקהל לחזור ולעלות 

לתורה בס"ת אחר או שיצאו במה שקראו ועלו לתורה בספר זה למרות שהיה פסול.

נקדים יסוד דין נפסק האות בשו“ע. בסימן לב סט“ז  תשובה: 
וי“ו  כגון  נפסק אחת מהאותיות, הגה: הפשוטות,  כתב השו“ע: 

זיי“ן או שנפסק רגל (הנו“ן) וכיוצא בה, אם תינוק שאינו לא חכם 

ולא טפש יודע לקרותו, כשר. ואם לאו, פסול. וכתב הרמ“א: מיהו 

אם אנו רואים שלא נשאר צורת האות כתקונו, פסול אף על פי 

דהשו“ע  נב,  ס“ק  המ“ב  וביאר  כהלכתו.  אותו  קורא  שהתינוק 

מיירי כשהספק הוא האם יש באות את השיעור הדרוש, כגון וי“ו 

שנפסקה וספק אם נקראת כוי“ו או כיו“ד, וכן נו“ן פשוטה וכ“ף 

פשוטה וכדו‘. אבל אותיות שמורכבות מכמה איברים, וכשנפסק 

אחד  שנפסק  אל“ף  כגון  האות,  בצורת  חסר  מהאיברים  אחד 

היו“דין שלה, או פ“א שנפסק היו“ד שלה, בזה הספר פסול ולא 

דידן,  בנידון  הדין  והוא  תיקון.  שיועיל  רק  תינוק  מהני קריאת 

למ“ד שנפסק הוי“ו מהכ“ף בודאי פסולה ולא מהני קריאת תינוק 

להכשיר את הספר רק לשיועיל תיקון אח“כ.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט“א הורה שצריך כל הקהל לעלות 

הגאונים רבי מרדכי  לתורה מחדש בס“ת כשר כדת וכדין. ואילו 

גרוס ורבי נפתלי נוסבוים ורבי שמואל אליעזר שטרן ורבי שמאי גרוס 

שליט“א הסכימו שאין צריכים לעלות לתורה מחדש ויצאו במה 

שקראו כבר. ואמר הגר“ש גרוס דיש ג‘ טעמים לפוטרם מלחזור 

א. דעת הרמב“ם ידועה שבכל קריאת התורה  ולקרוא בתורה: 

אם לאחר הקריאה נתברר שקראו בס“ת פסול אין צריכים לחזור 

ולקרוא שנית. ב. דעת הפנים מאירות ח“ב סימן טז להכשיר את 

הספר בקריאת תינוק גם בכה“ג, וכתב המ“ב סימן קמג ס“ק כה שאם 

כבר קראו סומכים בדיעבד אפילו על שיטה יחידאה וא“צ לחזור 

ולקרוא. ולכן אם אכן תינוק קורא את הלמ“ד כראוי, יש לסמוך על 

סברת הפנים מאירות ולא לחזור ולקרוא. ג. כתב החיד“א במחזיק 

ברכה, שס“ת חדש שנמצא בו פסול בפעם הראשונה שקראו בו 

יצאו ידי חובה ואין צריך לחזור ולקרוא, ונימוקו עמו דקי“ל חתן אין 

רואים לו נגעים בשבעת ימי המשתה לו ולכסותו ולביתו, וס“ת חדש 

הרי הוא כחתן בתוך ימי המשתה ואין רואים לו נגעים. ועפ“ז י“ל 

דבשמחת תורה שהוא זמן החתונה הגדולה, ומסיימים בו הקריאה 

בחמשה חומשי תורה, אין רואים בו פסול בס“ת, ויש להכשיר 

הקריאה בדיעבד אם קראו בס“ת פסול.

האם המלמד חייב להמתין לילדים המאריכים בתפילתם

ז' בשעות אחר הצהרים, וסדרי הת"ת הם שבגמ' ההפסקה הילדים  שאלה: ר' שאול הוא מלמד בכיתה  ה. 
מתפללים מנחה ולאחר מכן מתחיל המלמד בשיעור. ומצוי בכל כיתה שישנם ילדים שמאריכים בתפילה - או 

כדי להתפלל במתינות או כדי לעכב את תחילת השיעור בכמה דקות... ושואל ר' שאול מה עליו לעשות - האם 

ימתין לאחרון המתפללים או שיתחיל בשיעור בעודם מתפללים.

תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר שאין צריך 
למנוע את הילדים מלהאריך בתפילתם וכל המרבה הרי זה משובח, 

ומכל מקום אין המלמד צריך להמתין להם ולבטל את כל הכיתה 

מן הלימוד, אלא יתחיל את השיעור והם ימשיכו בתפילתם.

הגאון רבי מנדל שפרן שליט“א אמר שהמלמד אינו חייב להמתין 

למאריכים בתפילה, [ויש בזה משום ביטול תורה דרבים], ומכיון 

שהקציב זמן שראוי לסיים בו את התפילה במתינות יכול להתחיל 

את השיעור ולהורות למאריכים להפסיק את התפילה ולהקשיב 

לשיעור, ואם ירצו ישלימו את תפילתם בעת ההפסקה או בגמר 

הלימודים. וגם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט“א אמר שהמלמד 

צריך לקבוע זמן קצוב שמיועד לתפילה [8 דקות לערך], ויותר מזה 

אינו צריך להמתין למאריכים. והגאון רבי שמאי גרוס שליט“א נתן 

עצה, שהמלמד ידפוק על השלחן שתי דקות קודם תחילת השיעור, 

כדי שהמאריכים יוכלו למהר ולסיים קודם תחילת השיעור, ויתר 

על כן אינו צריך להמתין.

והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט“א אמר שהמלמד צריך לבחון 

בעיני השכל האם הילד מאריך כמעשה קונדס או שהוא באמת 

ילד רציני שמוציא את המילים כמונה מעות, ואם באמת הוא ילד 

רציני צריך להמתין עליו.

ואילו הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט“א לא הסכים לדבריהם ולא 

קיבל את כל העצות הללו, דחלק מחינוך הילד לתפילה היא בזה 

שיתנו לו להתפלל באריכות נועם כרצונו, ולא יקצבו לו זמן קצוב 

לתפילתו, ולא יזרזו אותו בשעת התפילה, אלא יניחוהו להתפלל 

בכונה כרצונו. [א.ה. והעצה היעוצה לקבוע את זמן התפילה כעשר 

דקות קודם ההפסקה, ומי שירצה להאריך בתפילתו על חשבון 

ההפסקה קדוש יאמר לו].



יו"ל ע"י הצב"י משה בלאאמו"ר הרב עמרם בן מו"ז הרב סנדר פריד שליט"א 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
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מכתבים למערכתמכתבים למערכת

הגאון רבי אלחנן פרינץ שליט"א מח"ס שו"ת אבני דרך, שלח לנו תשובה 

פיגוע  צילום  בענין  ד]  [שאלה  לך  לך  פרשת  בגליון  שדנו  מה  על  ערוכה 

בשבת וז"ל:

במצב השורר כעת בארץ ישראל, ה' יחוס וירחם. עורר ידידי הגר"ג רבינוביץ, 

האם אדם הרואה מחלון ביתו בשבת, ערבי הדוקר יהודי רח"ל, והוא אינו 

יכול לרדת למטה לעזור, האם מותר לו לצלם או להסריט זאת בשבת, כדי 

והתמונות,  ע"י הסרט  לזהותו  יברח המחבל, תוכל המשטרה  שאם חלילה 

ויתפסו אותו, כי יש לו דין רודף, שהרי אם לא יתפסו אותו, ימשיך חלילה 

וחס במעשיו.

ראשית, איתא באור החיים הקדוש (שמות לא, יג): "והנמנע מהדבר אין זה 

אלא מזלזל במצוות הא-ל ח"ו. וגמר אומר: 'כי אות היא ביני וביניכם', פירוש, 

ואם כן, אם אין שומר - אין שבת. ואומר 'לדעת' (כי אני ה' מקדשכם), כאן 

נתחכם ה' להודיע שקדושת נפש ישראל גדולה מקדושת שבת, שזה נדחה 

אומרו  והוא  הגדול,  מפני  הנדחה  הוא  שהקטן  הוא  פשוט  ודבר  זה.  מפני 

שמו  ויתקדש  יתגדל  מקדשכם.  ה'  אני  כי  יודע  אתה  בזה  פירוש,  לדעת, 

יתברך".

מותקפים  אנו  בהם  בימים  דברינו  את  לפתוח  לי  נראה  תשובתנו,  בפתח 

ישנו עניין להסריט בכדי שידעו מי האדם  ע"י שונאינו המנסים לכלותינו, 

וכוחות  וע"י ההסרטה המשטרה  בכפם,  עוול  ללא  באנשים  השפל שפוגע 

הביטחון תוכל למנוע לזות שפתיים שאנו רוצחים סתם אנשים ברחובות. 

אלא דמשום טעם זה קשה להתיר איסורי דאורייתא. אולם, ישנו שיקול נוסף 

והוא שע"י צילומו ניתן יהא בקלות לזהות את המחבל התוקף ויוכלו לעוצרו. 

רוב מוחלט של המחבלים אינם פועלים מתוך מעידה חד פעמית  וכידוע 

אלא מתמידים בפעולתם העויינת. ולפיכך ע"י הצילום יוכלו בקלות לתפוס 

את המחבל, וע"י כך למנוע מיהודים אחרים להיפגע. אלא דבזה יש לעיין, 

לחלוטין,  ינוטרל  מפני שהמחבל  לגמרי,  מיותר  יהא  יתכן שהצילום  שהרי 

דבר שבחסדי שמים רואים אנו במקרים רבים לנגד עינינו.

אלא כידוע מהגמרא במסכת יומא (פה, ב) למדנו דמקלים לעשות מלאכה 

בשביל בספק פיקוח נפש. אלא ששם הספק עומד ברגע זה מולנו. וכן נפסק 

להקל בספק פיקו"נ במשנה ברורה (רמח, סק"ל. של, סקי"ח), חיי אדם (סח, 

יב) ובקיצור שו"ע (צב). וע"ע בשו"ת באהלה של תורה (א, נז), שו"ת בנין אב 

(ה יורה-דעה סח) ובשו"ת יחל ישראל (ב יורה-דעה נו). 

בעניין הספק העתידי שמצוי בשאלתנו, מצינו לגבי חולה שאם מחלתו עלולה 

להתפתח למחלה מסוכנת, מחללים עליו שבת בכדי למנוע את התפתחותה 

(שמירת שבת כהלכתה לב, ח). כמו כן, כאשר יש חשש שאדם בריא יחלה 

כהלכתה  שבת  (שמירת  לבודדו  כדי  שבת  לחלל  התירו  מסוכנת,  במחלה 

לב, יג). אלא שכתב השמירת שבת כהלכתה (לב הערה ב) שלחשש רחוק 

שעוד לא נולד, אין חוששים. ולכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר (ח עמוד צא) 

כי אין מחללים את השבת על מחלה שיש חשש רחוק שתתפתח לסכנה. 

וכבר איתא בשו"ת בנין ציון (א, קלז) דמפליגים באוניה אף שעלול להתפתח 

ולפי"ז  הרוב.  אחר  הולכים  בפועל,  אינה  זמן שהסכנה  כל  כלומר,  לסכנה. 

דדעת גורמי הביטחון דמחבל שעושה פיגוע, כל עוד לא יתפס הוא ימשיך 

בזממו, והוי כסכנה שאינה רחוקה, אלא קרובה וממשית היא, יש לסייע בכל 

דרך לתופסו.

שיטות  את  סיכם  אשר   (102-111 (עמודים  בהלכה  החיים  בספר  וע"ע 

האחרונים בעניין סכנה עתידית שאינה לפנינו, וביאר כי לפי החזו"א הכל 

הולך אחר מידת השכיחות וההסתברות. ועיין שם (עמוד 98) כי אם חיללו 

שבת מפני שחשבו שיש סכנה, ואולם אח"כ התברר שטעו לגמרי ואין שום 

סכנה (כגון: שהמחבל חוסל וכדו'), כל זמן שפעלו בהיגיון סביר, אין בידם 

"מכיוון שאמרה  כ):  הערה  (לב  כהלכתה  בשמירת שבת  בזה  ואיתא  עוון. 

התורה וחי בהם ולא שימות בהם, מסתבר דכל מה שעושים בשביל ספק 

פיקוח נפש, אפילו אם נתברר שטעה, מכל מקום אינו חשיב כטעה בדבר 

מצווה ולא עשה מצווה, ושפיר פטור מחטאת, אפילו בכהאי גוונא שלא היה 

כל כך בהול" (וע"ע בשו"ת מהרש"ג או"ח ב, יד).

בעניין שאלתנו נראה לי דניתן להוכיח שמותר, ממה שהביא בספר משיב 

מלחמה (א סימן יט) להתיר לחלל שבת כדי למנוע סכנה עתידית על ידי 

האויב (כגון ייצור נשק בשבת עיי"ש בתנאים הנדרשים כשיש חשש ממשי 

המשמרות  בכל  עובדת  והתעשיה  חיונית  היא  הנשק  ותוספת  למלחמה 

ובספר  לב),  (אורח-חיים  יצחק  היכל  בשו"ת  מצינו  כן,  כמו  החול).  בימות 

התורה והמדינה (כרך ז) הדן בעייני משטרה בשבת, ומובא שם שכאשר יש 

מריבה יש מקום לחוש שהיא תתלקח לשפיכות דמים. והתערבות מהירה 

של המשטרה מונעת שפיכות דמים ומקרי רצח, וסיורי המשטרה מונעים 

ומצמצמים את הפשיעה בשבת. ובעקבות זאת הסכים הרב הרצוג שכאשר 

מסתובבים  כגנבים  חשודים  אנשים  כאשר  או  אנשים,  בין  רציני  ריב  יש 

בשטח, להתיר להזעיק את המשטרה (אף שיתכן דעד שיגיעו למקום הזירה 

אורח-חיים  (ה  עבדי  ישכיל  בשו"ת  בזה  וע"ע  וכדו').  בהם  צורך  יהא  לא 

מד) ובשו"ת ציץ אליעזר (ד, ד). אגב בעמוד הימיני (יז) ביאר הרב ישראלי 

שבגדר פיקוח נפש אין הולכים אחר הרוב וגם לא לפי השכיחות, אלא כל 

שברור שאם לא ננקוט פעולה מסוימת, בעתיד יהיה מקרה שלא נוכל להציל 

ואדם ימות, הרי שזה נחשב פיקוח נפש.

דאם  בהסרטה.  הקיים  באיסור  תלוי  זה  דדין  לענ"ד  נראה  דברינו  ולמרות 

מיירי בפלאפון וכדומה, אזי האיסור הוא לכל היותר דרבנן, ובזה נראה דיש 

מקום גדול להתיר. אולם אם מדובר במצלמה המופעלת ע"י מנורת להט, 

כפי שמצוי במצלמות הגדולות, דבזה הוי איסור דאורייתא, נראה לי דאין 

להתיר. וראיתי דבגיליון וישמע משה (פרשת לך לך תשעו) הביא בשם הגר"י 

זילברשטיין להתיר בשאלה זו משום ספק פיקוח נפש, ושדעת הגר"מ גרוס 

להתיר רק איסור דרבנן.

וכדו'  לזיכרון של המחשב  גדולי הדור הקודם הקילו במה שמצלם  כידוע 

אשר אינו בכלל חשמל, אלא בטריה או נורות LED (שהקילו במקום צורך 

כמכשירי שמיעה). והעיר כי לא מתירים אנו לזרוק חפצים מהדירה אל עבר 

הרחוב בו שרויים היהודי והמחבל, שכן כאשר שניים נאבקים, סבירות גדולה 

היא שהחפץ שיפול לא יפגע רק במחבל, אלא יתכן דיפגע ויפצע קשה גם 

את היהודי. אלא דכל היתר זה של מלאכה דרבנן בכדי למנוע ספק פיקוח 

נפש עתידי (שעדיין לא עומד בפועל מולנו), חייב להיות נובע מתוך שיקול 

אמיתי של המצלם והוא תפיסת המחבל ע“י הגורמים הביטחוניים. ולפיכך, 

פשיטא דאם מטרת הצלם הוא להגדיל שמו ע“י פרסום תמונות של אירוע 

חבלה הנמצאות אצלו בתיעוד חי, או להתסיס את התושבים אין להתיר לו 

דכיוון שכיום ברור שהצילומים מחלישים את החוסן היהודי,  וה“ה  לצלם. 

ואת עמידתנו האיתנה וזורעים פחד, הרי אין שום היתר לפרסם התמונות 

עלינו  מוטלת  כן,  כמו  הביטחון.  וכוחות  למשטרה  יעבירם  אלא  שצילם 

החובה לדאוג לכבוד האדם וצנעתו, ולפיכך אין לפרסם תמונות בלי רשותו 

של המותקף. ובמציאות של ימינו אף אם המותקף מסכים, כיוון דזה פוגע 

במורל ובהליכה בקומה זקופה בארצנו, ומאידך הוא מדרבן פורעים ורוצחים 

לבצע את  זממם ולשפוך דם יהודי, ולכן אין היתר להפיץ את התמונות כלל, 

אלא יתנם למשטרה דרק לצורך זה הותר לו לצלם.

העולה לדינא: יש מקום להתיר לצלם במכשירים שבהם האיסור הוא דרבנן, 

היינו  שמים,  לשם  יהיו  ומעשיו  ומטרתו  מגמתו  שכל  בתנאי  זאת  אולם 

להעביר את התמונות למשטרה וכוחות הביטחון בלבד. ויהי רצון שקוב“ה 

ברחמיו הגדולים יגלה לעין כל שהוא ”הבוחר בירושלים“ ובישראל עמו, ולא 

ישמע שוד ושבר בגבולנו, ונזכה לראות בנחמת ציון ובבנינה.
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