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ברכה לכבוד הוצאת גיליון ה- 100 של 'אמונת עתיך'

תורת ה' תמימה משיבת נפש
התמימות היא שלמות. תורת ה' יכולה להיות תמימה רק בארץ ישראל. כאן התורה מתיישמת בכל 
תחומי החיים, הפרטיים והציבוריים, במצוות שבין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לארצו ובין 

אדם למדינתו. סוגיות שהיו תיאורטיות בגלות מתיישמות כאן הלכה למעשה. 
השילוב של  ההלכה עם  המעשה זהו פן נוסף של התמימות ופן נוסף הוא היישום של ההלכה בחיים 
המודרניים, כפי שהם באים לידי ביטוי בטכנולוגיה, בכלכלה, בחקלאות, ברפואה ועוד. חיבור החול 

אל הקודש בכל מערכות החיים הוא התמימות המאפיינת את תורת ארץ ישראל.  
ראוי  השונות,  הפעילויות   מרחבי  בכל  המגוונים,  בנושאים  והפוסקים  העוסקים  הכוחות,  כל  איחוד 

לברכה. 
במה  הייתה  גוף  לכל  השונים.  העיסוקים  בין  מחלוקת  חלילה  הייתה  לא  זה  איחוד  לפני  גם  אומנם 
משלו שהשלימה את במת חברו. אולם כינוס כולם לבמה אחת הוא שדרוג, מייחוד  לאיחוד, המדגיש 
מתעשרת  התורה  ובכך  השונים.  התחומים  בין  הפריה  להיווצר  יכולה  מעתה  והשלמות.  השלום  את 
ומתעמקת. ולקהל הרחב יש במה אחת בה הוא יכול למצוא את מבוקשו בשאלות השונות והמגוונות 
ישראל  שבארץ  חכמים  תלמידי  כולו.  ולעם   להם  ברכה  מביא  לצדיקים  כינוס  הפרק.  על  העולות 
המנעימים זה לזה בהלכה מרבים שלום בעולם. ומכאן מסר לציבור כולו. ניתן וצריך לאחד את כל 

הכוחות יחד להרים את קרנה של התורה בארצנו.

יבואו  על הברכה הפוסקים העוסקים בתורה על גווניה, היוזמים והמארגנים של הביטאון, המערכת, 
המוציאים לאור והתומכים  יעמדו  כולם על הברכה  של הטל היורד על הררי ציון 'הנה מה טוב ומה 

נעים שבת אחים גם יחד... כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם' (תהילים קלג, א, ג).

 ד' אייר תשע"ג
(14.4.13)



  
  



לכבוד: 
'מכון התורה והארץ'

שמחתי לשמוע על הופעת גליון המאה של הבטאון "אמונת עיתך",
המשמש כשופרם של 'מכון התורה והארץ' ומכונים אחרים.

עם שובנו 
יישר כוחכם על מפעל חשוב זה של הפצת תורה בכל תחומי חיינו ההולכים ומתעצמים 

אל ארץ חמדנו.

יהי רצון שתזכו לקרב את ישראל לאביהם שבשמים, להגדיל תורה ולהאדירה.

החותם לכבוד התורה

בס"ד ז' סיוון תשע"ג

הרב דוב ליאור
רב העיר וראש הישיבה
קרית ארבע היא חברון.
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  הרב גבריאל קדוש

  הקודש והחול בתחיית האומה
  'אמונת עתיך' של 100-גיליון הלכבוד 

  
עניינים מרכזיים מאז ומתמיד היו  ,ההבדלה ביניהם וחיבורם זה לזה,  הקודש והחוליחסי

שלמים של האומה צורת חייה האשר כ, בגלות הארוכה. של היחיד ושל הכלל' עבודת הב
לעומת .  וראה בהם רק צורך קיומי בלבד,התרחק עמנו מכל ענייני החול, תה חסרהיהי

תה שכדי י תפיסת העולם הי.עניינים הרוחנייםב את מירב מרצו  העם השקיעזאת
 ,צרות הגלות להתגבר עלחיים בין הגויים ו בלשרוד, להחזיק מעמד בגלות ובמאורעותיה

  .לו ולהחשיב את הקודש חזות הכיש צורך להתרחק מהחול
 ומאסה , תפיסה אשר הפכה את היוצרותהתפשטה ,עם תחילתה של תחיית האומה

התורה , ענייני הקודש.  החומריה לארץ ובניינהיהעלי, בענייני הקודש לטובת ענייני החול
 ולכן הם ,מדינהבניין ה ונראו לחלק מבני עמנו נוגדים את פיתוח ההתיישבות, והמצווה

על כל פנים , ההפרדה בין הקודש לחול. רידו הפרדה מוחלטת בין הקודש והחולהפ
 אשר הדריכו לעסוק בקודש ,גדולי ישראל באה אף מצידם של חלק מ,מבחינה מעשית

  .  עד כדי זלזול מוחלט בחול,ולהתרחק מהחול
יחסי סוגיית להעסיקנו  חוזרת ושבה ,עת תחיית האומה בארצהב, בדורות האחרונים

צחק ברהם ימרן הרב א, קם לעם ישראל גדול הדורותשזכינו . הקודש והחולמלין בין הגו
 החובה לעסוק . אחרי שנות גלות ארוכות בסוגיה זו להאיר את עינינו,ל"זצקוק הכהן 

ה "מאמרי הראי(ל " בדברי הרב קוק זצת מובא, והיחס ביניהם והחולבסוגיות הקודש
   ):הקודש והחול 407' עמ, ב"ח

. בכל ארחות החיים. להגדיר את גדרי הקודש וגדרי החול בכל מערכות ההוהצריך 
עם ההבדלה המדויקת בין . בכל חיי הפרט ובכל חיי הכלל רק עם ההגדרה הנכונה

תקום ההתאחדות שביניהם וההתיחדות השרשית הנמצאת . הקודש ובין החול
  .במקורם הנותנת בשביל כך לשניהם עוז ועוצמה יופי ויפעה

צורה  בכל אחד את מקומומוצאים הקודש והחול שכאשר  ,ו מדבריו של הרב קוקלמדנ
להבחנה .  הם זה את זהמשלימיםואף  ,שום סתירה ביניהםאזי אין , הראויה והמדויקת

הרב .  יש השפעות על כלל חיינו הפרטיים והלאומיים, ולחיבור ביניהםחוללבין הקודש 
תקומת האומה והעמדת ייעודה  ש,אותנומלמד ) 477' ב עמ"ה ח"מרי הראימא(קוק 

נתק בין אם יש להתקיים יוכלו  לא ,)ו, שמות יט(' ממלכת כהנים וגוי קדוש'להיות 
 :הקודש לחול
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עוזבים את התוכן של הקודש ורוצים להחיות את נשמתנו , חלילה, אם אנו
ממלכת כהנים '. הרי זה דבר שהיה לא יהיה, מתוכן חול, נשמת האומה, היחידה

  .תמצא את פרנסתה הרוחנית מנכסי הקודש)  ו,שמות יט ('וי קדושוג
  של היחסרור העמוקי מחייבים את הב, לאחר שנות גלות המתחדשיםהחיים הלאומיים

בירור . הכלליים והפרטיים, הרוחניים והמעשיים, בין הקודש לחול בכל תחומי החיים
משמעות של ה .לת ישראלגאוהנוגע ל,  נושא עמוק ומשמעותיהוא  הקודש והחוליחסי

כל שכלול ב ו, ישראל היא חיים רוחניים ומעשיים שלמים של האומה בארצהגאולת
של חיי האומה בארצה היא השלמות . שלמותתוספת  יש ,והתקדמות במהלך הגאולה

  .קודשלבין החול , חיבור הנכון והמדויק בין חיי שעה לחיי עולםה
תורה  דורשת מחקר ולימוד ,מתקדמת  חקלאותפתחתצורת חיים של מדינה אשר מ

נו שב,  וכעת בשיבתנו לארצנו, חסר לנו קיום המצוות התלויות בארץבשנות הגלות. רחב
 מאמינים שיש בכך גרעין  אנואך,  חלקי וחסרעדיין זהו קיום אמנם .לקיום מצוות אלו

  . התפתחותללצמיחה ו
,  וללמוד מתורתנובררמחייבת אותנו ל, כלכלה רחבההמטפחת צורת חיים של מדינה 

קשרים , עדיפויותהסדרי את , הכלללצורכי רכי הפרט ו צ את היחס בין,שהיא תורת חיים
ובנוגע  , לענייני ממונות ציבורייםנוגעדעת תורה ב יש ללמוד ולברר . נכוניםויחסי חוץ

 מה בין כלכלה של ,אמנם ישאל השואל. כלכלה עולמיתב לכלכלת מדינה המשולבת
נענה שמלבד הבדלי ? אנו מאיתםוכי שונים ?  לבין כלכלתנו,פת או סיןצר, אנגליה

כלכלה .  דרכה של תורה ערך מוסףיפל  יש ודאי לכלכלה ישראלית ע,הכלכלבהשיטות 
אם . המדינוהציבור ה  מוסריים ומתחשבת בתועלתמדדיםנהלת גם לפי על פי התורה מת

ת הניהול של  ודאי צור,ומהי האאומה חשוב הוא בעינבלדוגמא ערך לימוד התורה 
אם  ,יישוב הארץ ועוד, נים לזקכבודה, םילדיהחינוך  .מושפעת מכך  תהיהכלכלת המדינה

  . ודאי שיהיו לכך השלכות להתנהלותה הכלכלית, חשובים הם בעיני האומהכל אלו
 לא .בין אדם לחברו שמערכת המשפט בגלותנו הארוכה כללה דינים הקשורים לסוגיות

 וודאי לא עם סוגיות משפטיות , לכלל האומהעם מערכות משפט מרכזיותהתמודדנו 
בעת תחיית האומה , לבושתנו ולחרפתנו.  הקשורות לצורת חיים של מדינה,ציבוריות
יש צורך .  ומשפטי הגויים הפכו להיות מרכזיים,משפטי התורה בפינה נידחתהושמו 

 את ההתנהלות צורך לכווןיש . ט העברי לציוןפלהנחיל בקרב עמנו את החזרת המש
 תקומתה , תחיית האומה,יותר מכך . דרכה של תורהיפל  ע,הפרטית והציבורית שלנו

ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט ִּתָּפֶדה '. קשורות וחבוקות בשיבת משפטיה של תורה, וגאולתה כוללות
  ). כז, ישעיהו א. ('ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה

 מחייבות אותנו ,התפתחות זוהנובעות מות ההתפתחות הטכנולוגית והשאלות ההלכתי
חיים  . והכללהסתכלות רחבה לצורך פתרון בעיות היחידל ו.יישומי-הלכתי- למחקר מדעי

משטרה בתי חולים , צבא ריבוניים של האומה בארצה כוללים מערכות מורכבות כגון
וח מערכות אלו מצריכות פית. חשמל ועוד, ומערכות משוכללות של הובלת מים, ועוד
יתנו היצרנים  טוב היה שלכתחילה .למגוון בעיות, טכניים- הלכתייםמגוון פתרונותשל 
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 כדוגמת ,פיתוחים טכנולוגים משוכלליםבגרם יבעיות הלכתיות שיכולות להלדעתם 
היכולת . מכשירי מים חמים וקרים ועוד רבים, מקררים משוכללים, שערים חשמליים

במחקר ,  תלויה בלימוד,ובמקומות הציבוריים לשמור על ההלכה במערכות הציבוריות
  ובפיתוח פתרונות הלכטכניים של אנשי ההלכה

 ם לכך ששאלות חדשות בנושאי כשרותגורמיה מדהתפתחות טכנולוגית המזון היא אח
המזון מגיע כיום . 'מאן מלכי רבנן' של מלכים ם על שולחנ חדשים לבקריםצצות ועולות
המדינה מחוקקת חוקים הדורשים מן  .דינות שונותהסחר העולמי בין מלביתנו דרך 

כדי בקרה ומפעילה מערכת , היצרנים והיבואנים לדווח על רכיבי המוצרים השונים
והנחלת , יכולת התמצאות בנעשה בשטח, רבלימוד ועיון כל זה דורש  .זיופים למנוע

  . הנותנים כשרותהשונים בקרב הגופיםהתודעה בקרב הצרכנים ו
ת המדע הרפואי הביא בחיקו פתרונות רבים לזוגות אשר התקשו בהבאת התפתחו, ה"ב

ויש , לא אפסה התקווה, תאונות וכדומה, גם במקרים קשים של מחלות.  לעולםילדים
הקרוב כל כך לליבו של כל בן , זה גם בתחום .פתרונות מגוונים לבעיות שונות של פוריות

לא  .א המדע ומתחבר לתורה ולהלכהב, תחום שהיהדות רואה בו ערך רב כל כך, אנוש
לתת מענה הלכתי מתאים לבעיות מורכבות יש  . על פי ההלכה לעשותמותרכל דבר 

גילו ) ב"נדה יג ע(ל "חז. ולפתח אפשרויות חדשות המותרות על פי ההלכה, ומסובכות
אין בן דוד בא עד , אמר רבי יוסי':  של ישראלםלגאולת ח ההולדהוכאת הקשר בין  לנו

ח מלפני יעטוף ונשמות אני כי רו') טז, נז' ישעי(שנאמר , לו כל הנשמות שבגוףשיכ
   .'עשיתי

 את חיבור ים מבטא,תשובותיהם ומחקריהם,  על מאמריהם'אמונת עיתך'נות גיליו
תורת ארץ ,  מכוחה של תורת הגאולה,מעשהעולם עם חיי את חיי  ,הקודש והחול

  . ישראל
כונים העוסקים בחיבור הקודש והחול מכוחה של התורה  מכמה, יחד להתאחד זכינו, ה"ב

האכסניה המשותפת מדגישה .  ולהוציא לאור חוברת זו במתכונתה החדשה,הגואלת
התמחות של כל מכון ה. ומבליטה את תורת ארץ ישראל ההולכת ופורחת בכל התחומים

 ,ודיותיסב לידי ביטוי בהעמקה וות הבא, ברכה ותועלתמביאה נושאים המיוחדים לוב
ת להפיץ תורה ו מאפשרות אלו מעל.של המציאותתוך כדי הכרת הצדדים המעשיים 

אמונת 'חידוש נוסף ב. קצרותתשובות  במאמרים עיוניים ואף ב,הלכה למעשה, ברורה
להגיב אלו  , והקוראים השונים תלמידי החכמים,יחד הוא האפשרות לעסוק בתורה 'עתיך

מידע הפרסום . הערות על מה שנכתב והתפרסם להאיר הארות ולהעיר, על דברי אלו
 וכמובן חשיפת העשייה הברוכה שבכל , לקהל שוחרי התורהמועיל גם הואיישומי ה

  .מגבירה ומעצימה את פעילותם, המכונים

נתפלל שנזכה לקיים את קריאתו של מורה ', אמונת עיתך'ליון המאה של י גלכבוד
  ):תשמ, ה ג"אגרות הראי(הרב קוק , הדורות
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למפעלים הגיוניים , אחת ודאי נדע כי קרואים אנו למפעלים גדולים
, למפעלים מעשיים וחברותיים, למפעלים ספרותיים ופומביים, ומחשבתיים

, למפעלים בתוכיות חיי הקודש חיי הנצח ולמפעלים בחיי השעה והחול
ולמפעלים מהם השוטפים , למפעלים מכל אלה המתגבלים בגבול ישראל

געים בזרמי החיים אשר לעולם הכללי ויחוסיהם הרבים עם עולמו ועוברים ונו
אשר ' אשר היה הוה ויהיה לברכה לכל משפחות האדמה כדבר ד, של ישראל

  .נאמן לצור חוצבנו מני אז
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  תשובות קצרות

  

  קניית כבד קפוא. 1

  ?ולהכשירו, )שלא הוכשר(האם מותר לקנות כבד קפוא   |שאלה
, דמו את ממנו שהוציאו ילב משחיטתו ימים' ג ששהה בשר גביל קפס 1ע"השו  |תשובה

 אסור - אותו שצלו אחר וגם ;צלייהב רק אלא ,מליחהב יוצא ואינו, בתוכו נקרש דמוש
 ,דמו את ממנו שהוציאו מבלי ימים' ג שהה לא אפילוש 2ע פסק"השו ,כבד לגבי. לבשלו
 ימים' ג תוך נצלה אם. ליחהבמ ולא צלייהב רק להכשירו יש -  שבו דם ריבוי מחמת

 שחיטת הבהמה מעת ימים' ג שהה אם אבל .כך אחר לבשלו מותר ,הבהמה לשחיטת
  . אך אסור לבשלו אחר הצלייה, הכבד מותר בצלייה, ולא נצלה

 קרשיי לא שהדם לכך גורמת הבשר הקפאת האם, הפוסקים נחלקו קפוא בשר לגבי
 דעת. הימים ספירת את עוצרת ואינה ,כלום מועילה אינה שההקפאה או, הבשר בתוך

' ג תוך אותו הקפיאו אם אפילו בשר לבשל ולאסור ,להחמיר 4'החיים כף'ו 3'דיםמגי פר'ה
. 6יוסף עובדיה הרב פסק וכן , ולהתיר בישול בשר קפואלהקל 5'השולחן ערוך' דעת. ימים
 מקום ומכל ,הזה בדבר להקל גדולה הסבר שיש שכתב 7',משה אגרות' ת"בשו ועיין

וכן , ניתן להקל, ובדיעבד אם הקפיאו, גדול לצורך לא אם - כן לעשות אין לכתחילה
  .'אגרות משה'כדברי ה, נראה לפסוק למעשה

שהרי כבד אסור להכשירו במליחה , על אף שיש צד חומרא בכבד משאר בשר: הערה
 כיוון שמותר להכשירו, שאר בשר. מכל מקום יש גם צד לקולא, ושאר בשר מותר

ימים יבוא להכשירו ' מחשש שמא אחר ג, ימים' אסרו חכמים להשהותו ג, במליחה
כיוון שאסור להכשירו במליחה אלא רק , ואולם כבד. 8ונמצא שדמו לא יצא, במליחה
לא אסרו , ואף שאסור לבשלו אחר הצלייה, התירו הפוסקים להשהותו לכתחילה, בצלייה

   .9 מותר לאוכלו–ד משום שבדיעבד אם בישלו את הכב, להשהותו

                                            
 .יב 'יעס סט' סי ד"יו, ע"שו  .1
 .א 'יסע עג' סי ד"יו, ע"שו  .2
 .לי יראה ה"ד ,נג ק"ס דעת שפתי ,דיםמגי רפ  .3
 .ריד ק"ס סט 'סי ד"יו, ייםהחף כ  .4
 .עט 'יסע סט 'סי ד"יו  .5
 .מו 'סי ו"ח ,וה דעתיחות "שו  .6
 .זכ' סי א"ח ד"יו, שהמרות ת אג"שו  .7
 . יב'סע סט 'סיד " יו,א"רמ  .8
 .ק כו" סט ס'סיד "יו, פתחי תשובה  .9
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  הכנת טחינה בשבת. 2

  ?האם מותר להכין טחינה בשבת  |שאלה
 סוגי בין לחלק יש ,לישה בסוגיית. 10'לש' של בעיה להיות עלולה טחינה בהכנת | תשובה
 אינם שבמהותם דברים ביןל מתגבלים שבמהותם דברים בין ולהבדיל,  שונותבלילות

של הכנת  שלב מאיזה א"והרמ ע"השו נחלקו, מחק כגון ,גיבול בר שהוא דבר. מתגבלים
 ולדעת ,הלישה משעת מתחייב 11ע"השו לדעת .מהתורה  מכין העיסהמתחייב, העיסה

 ,מהוכדו כאפר ,גיבול יבר שאינם בדברים גם. המים נתינת משעת מתחייבכבר  12א"הרמ
 תשבנתינ א"הרמ ודעת, מדרבנן אסור אולם, מהתורה כלל חייבמת שאינו ע"השו דעת

 ,מדרבנן שאיסורו ןוכיו, גיבול בר שאינו דבר ,ע"השו לדעת. מהתורה חייבמת -  המים
 א"הרמ לדעת. 13הערבוב באופן שינוי לדוגמא, בשינוי העיסה את לעשות להתיר אפשר

  .תורה איסור על עובר -  המים בנתינת שכבר משום , בכךלהקל אין
 למאעלי לכו 14'רכה בלילה' עושים כאשר אבל, 'עבה בלילה' בסוג הוא כאן עד האמור כל

 ובלבד ,בשבת רכה בלילה לעשות מותר א"הרמ לדעת גם לכן .מדרבנן הוא האיסור
  :15שינויים בשני זאת שיעשה

 את לתת יש בשבת, הנוזל לפני קהמוצ תא נותן כלל בדרך אם :הנתינה בסדר שינוי .1
  המוצק לפני הנוזל

  .בכלי לטרוף גם ואפשר וערב שתי לערבב אפשר :הערבוב באופן שינוי. 2 
  .הנתינה בסדר לשנות אפשר, אחד שינוי מספיק 16ע"השו לדעת 

 ןוכיו ,רכה בלילה אולםו. בשינוי אפילו טחינה של עבה בלילה להכין ניתן לא ,למעשה
 ורק ,בתחילהרבים  מים לתת יש לכן .שינוילעשותה ב להתיר ניתן ,מדרבנן שאיסורה

 שלב שיהיה אסור .רכה שארית שהבלילה ,גולמית טחינה של כזו כמות להוסיף כך אחר
 בסדר לשנות אפשר, אחד שינוי מספיק ע"השו לדעת. עבה בלילה  בותהיה הבלילהש

 באופן גם לשנותיש , שינויים שנילעשות  צריך א"הרמ לדעתלעומת זאת . הנתינה
   17.הנתינה בסדר וגם רבובהע

                                            
, )ח"שס' ח סי"חלק או(ת דבר חברון "בשו, א"ג הרב דב ליאור שליט"עיין להרה] ד"אב[הערת העורך   .10

אבל התהליך בהכנת טחינה , שכתב שאיסור לישה שייך כשהוא מגבל את הגרגירים ויוצר מעין עיסה
ודלא , לכן אין בזה איסור לישה כלל.  הטחינה וגורם שלא תהיה עיסתיתהוא מדלל את: הוא הפוך

  ).כו' ח סעי"פ(כשמירת שבת כהלכתה 
 .השונות השיטות את שמסביר ,)נ ק"ס שם( ב"במשנ ועיין ;יד 'סע שכא 'סי ח"או ,ע"שו  .11
  .יא-י ק"ס ב"ומשנ ;ג 'יסע שכד 'סי, שם ;סד ק"ס ב"משנו ;טז 'יסע שכא 'סי ח"או, ע"שו  .12
 .ג 'יסע שכד 'סי ח"או, ע"שו  .13
הבלילה  אם, רכה בלילה היא הרי - בקילוח נשפכת הבלילה אם :הרכ לבלילה עבה בלילה בין הבדלה  .14

  .עבה בלילה היא הרי - בגושים נשפכת
 .סח ק"ס שם ב"במשנ ועיין ;טז' יסע שכא 'סי ח"או, ע"א לשו"רמ  .15
 .יד 'יסע שכא 'סי ח"או ,ע"שו  .16
 .ד אות יב פרקא "ח שבת ,הלכה פניני עיין  .17
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  )וזןהרב ישראל ר(שימוש במדיח כלים בשבת . 3
  ?באלו תנאים, ואם כן, האם מותר להשתמש במדיח כלים בשבת | שאלה

השימוש במדיח כלים בשבת באמצעות שעון שבת איננו רק מותר אלא אפילו  | תשובה
 את וקא בשבת צריך להדיחווד, להשתמש במדיח כליםמי שרגיל כל השבוע . מומלץ

רבים , מו כן בהדחת כלים בידייםכ. עונג שבתזוהי פגיעה עבורו במצוות  – הכלים בידיו
  . וכן בשימוש במים חמים מדוד בלא התקן שבתי, נכשלים באיסור סחיטה

 .רי האוכלבישול שייהועלתה שאלה של גרם  ,לגבי השימוש במדיח הכלים בשבת
. 18 תוך כדי בישולו, כי מדובר בבישול ההולך וכלה לאיבוד,עמדתי היא שאין בזה ממש

אינו ' ו'גרמא 'יש גם צירופי היתר שלידון דידן אך בנ , להתפלפל אפשראמנם
  . בבישול שיירים אלו'לא ניחא ליה'וגם , לבישול 'ןומתכו

לגבי  אכן גישתו לא נתקבלה. החזון אישדעת  ל',שהייה'איסור יש שעוררו גם שאלה של 
אין ולפיכך , מכשירי חשמל אלו פועלים על פי תכנית קבועה. מכשירי חשמל אוטומטיים

   .19חיתויל חשש בהם
  : התנאים הבאים צריכים להתקיים , להשתמש במדיח הכלים בשבתכדי

 לחצן ההפעלה או התחלת הסיבוב בגלגל ה עלולחיצ, ב שבת כיוון שעון שבת בער.1
  .כך שהמדיח יפעל במועד המתוכנן בשעון, ההפעלה

ת באותה מובן מאליו שאין אפשרות להשתמש במדיח אחד לשתי הדחו, לאור תנאי זה
  . שבת

ולא ניתן להפעילם על , יש מדיחים אלקטרוניים שאין בהם טיימר מובנה: לתשומת לב
   .כי הפסקת המתח מוחקת את פקודת ההפעלה בפיקוד, ידי שעון שבת חיצוני

הסיבה היא .  תיעשה לפני השבת- ) אבקה או נוזל, קובייה (הכנסת הדטרגנט .2
והכנסתו בשבת גורמת לבישול , בישול בייצורושחוששים שמא חומר זה לא עבר תהליך 

  .החומר
אם הדלת , בכל מדיח כלים יש מתג המבטל את פעולת המדיח. ביטול מתג הדלת .3

היא גרם הפעלה , משום כך סגירת הדלת לאחר הכנסת הכלים. נפתחה תוך כדי עבודה
ערה והב) מי ההדחה(בישול : מדובר בשתי מלאכות חמורות מדאורייתא. של המדיח

  . 20פותר בעיה זו) לתמיד או רק לשבת(ביטול המתג ). גופי החימום(

                                            
 .צב' ד סי"יו, ס"ת חת"ראה שו  .18
מצויים ה , עם פיקוד שבת מתוצרת מכון צומתין מחמים אוטומטייםיי נויבירט לענ"ררנו עם הגריכך ב  .19

  .גם בישיבות, במקומות ציבוריים רבים
-0524, עמוס(המתמחה בנושא בפנייה טלפונית לטכנאי ) בתשלום(מכון צומת מספק שירות זה , אגב  .20

295293.( 
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  )הרב ישראל רוזן (הפעלת מטאטא רובוטי בשבת. 4

מ המּונע בעזרת " ס30- מדובר במכשיר שקוטרו כ. מטאטא רובוטילאחרונה רכשתי  | שאלה
, ומרגע הפעלת). כמו של מנקה רחובות(שבתחתיתו מותקנות מברשות ניקוי , גלגלים

את מבנה הבית והחדרים בעזרת חיישנים מיוחדים ' לומד'ו, לא הכוונהבהרובוט פועל 
  שבמהלכן הוא סורק בשיטתיות,הרובוט נועד לעבודה רציפה של כמה שעות. הקבועים בו

הפעלת הרובוט מתוכנתת לפי שעות קבועות בשבוע .  ומנקה את כל רצפת הביתאת הבית
  ). הבית נקי - עד שובם כך ו,  דיירי הבית לעבודהבדרך כלל הוא מופעל לאחר צאת(

האם יש הבדל בין הפעלתו בזמן ? האם מותר לתכנת אותו כך שיתחיל לפעול בשבת
  ? בביתיש אנשיםבין הפעלתו בזמן של ,שהבית ריק מאדם

ולכן אסתפק במתן תשובה , הרובוט המתוארמאפייני  על מיוחדאין בידי מידע  | תשובה
  .מכשירים מסוג זהלבנוגע עקרונית 

בתחילה הוא שימש למאור . התקבל בבתי ישראל) המכני או הממוחשב(שעון השבת 
 ,תנורים(אך במהלך השנים השימוש בו נעשה נפוץ למגוון מכשירים חשמליים , בלבד

היו מן הפוסקים שנטו לאסור את , בתחילה). מדיחי כלים ועוד,  מזגנים,מאווררים
חשד ' ול'מראית עין'או ל,  ולפגיעה בכבוד השבת'מילתאאוושא ' מחשש ל,השימוש בו

שהשימוש בשעון כיוון , אך כיום. חילול שבתהמכשירים הופעלו תוך כדי  שמא ,'הרואים
 מופעל בו ינואמזגן וכמעט אין בית ש( יותר ויותר ים שכיחונעשובתכנות מראש שבת 

   .ן להם יסוד במציאות חששות אלו אי–) באמצעות שעון שבת
בעניין זה אין הבדל בין . שימוש בשעון שבת נעשה כהלכה פסוקה שאין עליה ערעורה

   .בין תכנותו מערב שבת כך שיתחיל את פעולתו בשבתל, השארת מכשיר פועל מערב שבת
 נפוץ והוא אינו מוכר בציבור ינו מכיוון שהשימוש בו עדיין א- לגבי הרובוט המדובר

מחשש , כוונו בערב שבת כך שיפעל מאליו בשבת אין ל,לגמרימכשיר אוטומטי בתור 
, בעניין זה. 'חשד הרואים'ובוודאי גם ל, זילותא של כבוד השבתל ,'אוושא מילתא'ל

אשר לא מקובל להפעילו בשבת , 'אופה לחם אוטומטי'למטאטא רובוטי די דומה 
  .מן הטעמים הללו, בתכנות מבעוד יום

 שעתידים לחזור לבית יפל עף א(יר  כאשר אין אדם בבית בשעת פעילות המכשאבל
  אפשר אי- וקולו אינו נשמע מחוץ לבית ,המכשיר אינו רועשאזי אם , )במהלך השבת

 על כל ענייני 'מראית עין'ל גורף של "מכיוון שאין איסור חז, זאת. לאסור את השימוש בו
מים כל מה שאסרו חכ' ולכן לא שייך כאן הכלל ש.ואין להרחיבו מדעתנו, אוטומציה

  .' אפילו בחדרי חדרים אסור,משום מראית העין

  

  )הרב אהוד אחיטוב (שהופרשה בלא קריאת שם חלה. 5
 על ולאחר שברכה, 'לקרוא לה שם חלה' בצק כדיאישה הסירה חתיכת  | שאלה
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  ?יצאה ידי חובת הפרשת חלההאם ,  כמקובל'הרי זו חלה'שכחה לומר , ההפרשה
 כדי שתהיה אפשרות לברך את , מסירים חתיכת בצק,לאחר סיום לישת הבצק | תשובה

 הנוהג .בצק שהוסרההחתיכת  לע 'חלה לקרוא שם' ומיד לאחר מכן ,ברכת הפרשת חלה
 מתבסס על דעת כמה מן ,חתיכה שהוסרה לשם כך הלע' חלההרי זו ' לומר ,כיום

 'קרא שם' ודי אם , בפיו'לקרוא שם' חיוב  יש מן הפוסקים הסוברים שאיןך א.21הפוסקים
, 'קריאת השם' אין קפידא ב:'טעם א :כמה טעמים נאמרו בהסבר שיטתם .22בהבמחש

 כמוה ,ברכת ההפרשה: 'טעם ב .23להפרישה במחשבהמותר ש, כיוון שחלה דינה כתרומה
ברכה שמברך אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להפריש חלה אין 'שהרי ה', קריאת שם חלה'כ

כל זה . 24'מברך ותכף מפריש הרי הוא כמפרש זו חלהכיוון ש, לך קריאת שם גדול מזה
 כיוון שהאישה ,שלנואך במקרה  .אמור במקרה שלא הוסרה חתיכה מהבצק לפני הברכה

תכן שבכך היא מבטאת שרצונה הוא שלא י י,הסירה חתיכת בצק לפני ההפרשה
 אולםו. 25'שם קריאת' תיחשב הברכתעל כך שאו ש' הפרשה במחשבה'להסתמך על 

שב נחהדבר שתכן יי' חלה'ן שבסופו של דבר היא הזכירה בברכת ההפרשה המילה כיוומ
לחתיכה ' חלה לקרוא שם'רצוי במקרה הנידון  ,כדי לצאת מן הספק ,לכן .26'קריאת שם'

ספק 'כן ש,  אבל לא תברך שוב את הברכה.שהופרשה או שתופרש מן העיסה ,אחרת
   .'ברכות להקל

  )הרב אהוד אחיטוב( בימינוינה הפרטית מתנות עניים בג. 6

 מעצי פרי בגינות ,כמו פאה, עניים מדוע לא מקובל להשאיר כיום מתנות  |שאלה
  ?הפרטיות

אמנם . ו מן התורה גם בימינ מתנות עניים הן מצוות,לדעת כמה מן הפוסקים | תשובה
מידי מחלוקת אם כן  ,הסוברים שחובתם בימינו היא רק מדברי חכמיםמן הפוסקים יש 
   . יצאנולא
משמע שחובת מתנות עניים מן התורה חלה על רוב  27ם"פשטות דברי הרמבמ

כדעה זו . תירוש ויצהר חייבים מן התורה, שרק דגן ,29תם ואמנם דעת רבנ. 28האילנות
  .ראשונים הרבה כותבים

                                            
  .ועוד, צו כא' פר',  שנה א,ח"בא;  פרשה צו שאילתא עג,שאילתות דרב אחאי גאון  .21
דעת כן  ונראה ש.א'  שם סעי,ע" שו;שכח' ד סי" יו, טור;א"ה הי"ביכורים פ'  הל,ם"פי לשון הרמבל  .22

 . סוף שער ד, בפסקי חלה,א"הרשב
 . שםם" בדעת הרמב,מ"כס  .23
  .ה ובהשגות" ד,א"ה הי"ביכורים פ'  הל,י קורקוס"מהר  .24
אם עתיד לקרות להם שם אין בהן קדושה עד שיקרא ' ש,ג"ג ה" פ)ליברמן (כדברי התוספתא תרומות  .25

 .א"ה הי"ביכורים פ' הל ,דרך אמונה. 'להן שם
 . 60'  שער ד הע,א" על פסקי חלה להרשב,פי קדושת לחםל ע  .26
  .ב"א ה"עניים פ-ותמתנ' הל, ם"רמב  .27
 .א"שבת סח ע, ן"כ הרמב"וכ  .28
 . ה ואילו" ד,א"שבת סח ע, פותתוס  .29
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 .עניים  חובה להשאיר מתנותאין ,גיעו ללקוט מהפירותילא אולם כאשר ידוע שהעניים ו
 ולא –לעני ולגר תעזוב אותם ':  לפסוק30ל"ק מהראשונים את דרשת חזכך פירשו חל

התורה פטרה מלהשאיר מתנות עניים בשדה או במטע , לדבריהם. 'לעורבים ולעטלפים
 33'ת יוסףבי'אמנם ה .32ע"שוה וכך פסק גם ,31 כך כתב הטור.אם העניים לא יבואו ללוקטם

 ,ל" בחונייםעת  למתנובנוגער רק ולפיו פטור זה נאמ, הביא הסבר אפשרי בדברי הטור
  . היתר זהנאמרישראל לא  ארץנוגע למתנות עניים באך ב, שחובתם היא מדרבנן

. ואם כן משמע שדין זה נוהג גם בארץ ישראל, את דבריו  לא סייג34ע"השו, להלכה
ל שלעיל היא סיבה " סברו שדרשת חז35רוב האחרונים. בנושא זה יש מחלוקת אחרונים

 שכתבו שבארץ ישראל 36ואולם יש אחרונים. ת עניים גם בארץ ישראללפטור ממתנו
, המנהג הוא לתת לקטש 37כתב' פאת השולחן'. חייבים להשאיר מתנות עניים בכל מקרה

 אם בעלי העצים יודעים בוודאות ,למעשה .38אולם כיום אין המנהג כדבריוו ,שכחה ופאה
 ה חוב, יבואו בעזרת הבעליםן אםביבין אם הם יבואו בכוחות עצמם ו, שהעניים יבואו

   39.גם בימינו, מעצי הפרי שבגינה הפרטיתמתנות עניים להם להשאיר 

  )הרב אהוד אחיטוב (מפריע למעבר בגינהשעץ . 7
   ? בגינה או בכניסה לבית, המצמצמים את שטח השבילהאם מותר לעקור עצי פרי|  שאלה

,  למעשה.40ית בדרך השחתהכשהיא נעש, קציצת עצי מאכל אסורה מהתורה | תשובה
 41,כגון עקירה לצורך בניין בית; פרי הגורמים גם נזק עקיף התירו הפוסקים עקירת עצי

 אמנם יש .42 מהוכדו, כשהעץ מפריע להם לחדור לבית, עקירה לצורך ריבוי אור ואויראו 
סוברים שעקירה ו ,חולקיםיש האך , 43אפילו עקירה לצורך הרווחה בעלמאלהתיר שהקלו 

 כתבו הפוסקים ,אלא שחוץ מהאיסור שבדבר. 44 אסורה מן התורהורך הרווחה בעלמאלצ
כשיש שכתבו שהסכנה . 45שעקירת עצי פרי היא מהדברים האסורים מחמת הסכנה

                                            
  .ב"חולין קלד ע  .30
 .שלב' ד סי"יו ,טור  .31
 .א'  סעישם, ע"שו  .32
  .ש רבינו והאידנא"ה ומ" ד,שלב' ד סי"יו, י"ב  .33
 .א' שם סע, ע"שו  .34
  .רמד' ד סי" יו,ב"ר חת חתם סופ"שו ; שם אות ב,ח"ב; ק א"סשם  ,דרכי משה  .35
 .י בהגה' ד סעי' סי, ש"הפא; א"שם סק, ך"ש  .36
  .ק כא" ס,ישראל  בית;ש שם"פאה  .37
 דרך ;ק י"ז ס'  מעשרות סי,א" חזו;קנג-קנב'  עמ,ישראל   ספר ארץ,ל"הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ  .38

  .ק סב"י ס"א ה"ע פ"מתנו' הל ,אמונה
  .  שם ציון ההלכה אות צה,רך אמונה ד;ק ה"י ס"א ה"פאה פ ,ארץ  מעדני;ספר ארץ ישראל שם  .39
  ח"ו ה"מלכים פ'  הל,ם"פי רמבל ע  .40
 .קמב' א סי"ד ח" יו,ת בית יצחק"שו  .41
  .קצה'  סי,ת חוות יאיר"שו  .42
  .קא' א סי"ד ח" יו,י בסאן"ת מהר"שו  .43
  .קמב' א סי"ד ח" יו,ת בית יצחק"שו  .44
  .וק "קטז ס' סיד " יו,ז"ט; א"ב כו ע"פי בל ע  .45
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 יש לעקור ,ולפיכך אף כשהדבר מותר,  אף כשהיא נעשית בהיתר,בעקירת עצים קיימת
בהם מותרת ש במקרים ,ש סכנה וסוברים שאין חש,אמנם יש חולקים. 46כריו נדייל ע

אם אין לעשות כן ,  לעקירת העץש היתר עקרוניאם יאף ,  לפיכך.47עקירת עצי פרי
אין , במקרה שלנו, דילול הענפים אינו מספיקאם גם . 48 להסתפק בדילול הענפיםאפשר

העברתו למקום כיוון ש,  להעבירו למקום אחר יש אלא, לגמריהיתר לעקור את העץ
אדמה שהעץ יכול  עץ בגושה  את להעביר עדיף49.'דרך השחתה' תשב נחנהאי, אחר

דאי שגם לכן וו,  שאין זו נטיעה חדשה לעניין איסור ערלה שבדרך זו כיוון,50לחיות ממנו
מותר להעבירו , אפשריתכשההעברה בגוש אדמה אינה , אכן. 51אין בכך איסור עקירת עץ

צוי לעשות זאת על ידי פועל ראך  . ולשתול אותו במקום אחר,כשהוא חשוף שורש
, כיוון שהעץ אינו גורם נזק ממשי,  במקרה הנידון בשאלהמחויבים אלו תנאים. 52כריונ

  . אלא רק מונע מעבר נוח בגינה

  )הרב אהוד אחיטוב(  מפירות שגדלים בגינון הציבוריעשרותממות ותרו. 8

ירות היישוב מרשה מזכ .שוביישנם עצי פרי הגדלים בשטחי הגינון הציבורי בי | שאלה
   ? אלו מפירותהאם צריך להפריש תרומות ומעשרות. לתושבים לקטוף מן הפירות שעל העצים

,  רק על פירות שיש להם בעליםחלה עשרותממות ו תרוה שלהפרשהחובת  | תשובה
 54הפסוקל על "חזדרשת ן ככו. 'חייב במעשר... כל אוכל אדם הנשמר' :53ם"כלשון הרמב

שנאמר , יש לו בעלים... מה דגן תירוש ויצהר' – 'שך ויצהרך תתן לוראשית דגנך תירו'
  .55'...אף כל כיוצא בהן חייב בתרומה, דגנך
  : עשרותממות ו לומר בעליל שהם פטורים מתרואפשר ש,פירות הפקר ישנם

ומעולם ,  פירות המוגדרים פירות הפקר מתחילת גידולם- פירות שהיו הפקר מתחילתם
וכן המדברות ,  כל המחזיק בו זכה-ההפקר ' :56ם" כלשון הרמב. בעליםהםלא היו ל

  .'וכל הקודם בהן זכה, והנהרות והנחלים כל שבהן הפקר
 אך ידוע לנו שהם הפקירו , יש פירות שהיו להם בעלים-  הבעליםםרויפירות שהפק

הוא שיאמר אדם נכסים אלו הפקר ? ומה הוא הפקר' :57ם" כלשון הרמב.אותם במפורש
  . '... במטלטלין בין בקרקעותלכל בין

                                            
   .עו' א סי" ח,ץ"ת שאילת יעב"שו  .46
 .סא' א סי" ח,ת בניין ציון"שו; ה אנא לא קייצנא" ד,א"ב כו ע" ב,תורת חיים  .47
 .קנט'  סי,א" שבות יעקב ח;קצה'  סי,ת חוות יאיר"שוראה   .48
  .קנט' א סי" ח,ת שבות יעקב"שו  .49
  .קב' ד סי" יו,ם סופר"ת חת"שו  .50
  .ג"א מ"ערלה פ' פי מסל ע, עו'  סוף סי,א"ץ ח"ת יעבת שאיל"שו  .51
  .קנט' א סי"ח ת שבות יעקב" ושו;כג' א סי"ת חיים שאל ח" בשו,א"פי החידל ע  .52
 .א"ב ה"תרומות פ' הל  .53
   . ד,דברים יח  .54
  .דרשה נוספת, א"ב הי"תרומות פ'  הל,ם"רמבע "וע  .55
   .א"זכיה ומתנה פ' הל, ם"רמב  .56
   .יד' ב הל"נדרים פ'  הל,ם"רמב  .57
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 כגון פירות הגדלים בשטחים מיושבים – פירות שניכר בעליל שאין לבעלים עניין בהם
 ;ם חפצים לקחת את הפירות הגדלים שםהשברור בעליל שאין בעלי, במרכזי הערים

 ה שפסק,58כדברי התוספתא. וברור לכולם שכל אדם רשאי לקחת מהפירות לאכילה
  :59 ם בהלכותיו"הרמב

... המשמר שדהו מפני ענביו ובא אחר ואסף את התאנים הנשארות באותה שדה
בזמן שבעל השדה מקפיד עליהן אסורין משום גזל ולפיכך חייבין במעשר 

   .אין בעל הבית מקפיד עליהן מותרין משום גזל ופטורין מן המעשר, ובתרומה

 ,לפיכך. דרת הפקר מוגדרת מתנה ואינה מוג–בלבד נתינת רשות לאנשים מסוימים 
יתכן שהיא מוגבלת רק י,  רשות לקטוף מן הפירותיש אף כאשר ,שובים קטניםיבי

הגדלים הפירות  .60 שאינו נחשב הפקר, חלקידינה כהפקרולכן  –לאנשים מסוימים 
בעלים ידוע שהאם  רק עשרותממות ופטורים מתרו, בשטחים ציבוריים ביישובים קטנים

מות עדיף להפריש תרו, במקרים מסופקים אלו. מוחלט באופן ,פקירים אותם לכלמ
    .61לא ברכהב עשרותמו

  )הרב אהוד אחיטוב( בשבתהוצאת נבטים ממקום הנבטתם . 9

 הגדלים מחמת ,גרעיני תבואה או קטניות בצלחות או מסננותאנו מנביטים   |שאלה
  ? האם מותר להוציא אותם ממקום הנבטתם בשבת.המים או הלחות שהם סופגים

 או פטריות שגדלות , קוציםביגל נאמר שהתולש בשבת כשות שגדל ע 62מראבג | שובהת
. 63הם לא ינקו מהאדמהאף על פי ש ,'עוקר דבר מגידולו'משום ,  חייב- על דפנות הדלי

יתכן י כיצד ,השאלהנשאלת . 64'קוצר' של מלאכת 'תולדה'משום הוא  מן התורה חיובו
ואילו תלישת ,  אסורה מהתורה–כלל באדמה  שאינם גדלים ,שתלישת כשות ופטריות
 ,)שם (ראמשיבה הגמ?  אסורה רק מדרבנן- המכיל אדמה ,גידולי עציץ שאינו נקוב

לעומת . 65'אין דרך זריעה שם' משום ש,שתלישה מעציץ שאינו נקוב אסורה רק מדרבנן
מן אסורה , או פטריות הגדלות על דפנות הכלי,  קוציםביגל תלישת כשות הגדל עזאת 

 וכך פסק ,67ם"כך פסק הרמב. 66'םעיקר גידול'כלומר זהו , 'היינו רביתייהו' משום ש,התורה
בכל דבר שדרכו ליגדל ' ש,ל"ג צבי פסח פרנק זצ" כתב הרה,בהסבר הדברים. 68ע"גם השו

                                            
 .א"ע' פסחים ו'  גמ;ג"ג הי"מעשרות פ, תוספתא  .58
 .ב"א הי"מעשר פ' הל, ם"רמב  .59
 .נט' ז סי" אהע,ת נודע ביהודה קמא" שו;ו" פאה פ,פי ירושלמיל ע  .60
  . ב' ה סעי" פ,משפטי ארץ  .61
   .ב"שבת קז ע  .62
  .ה דקטלינן לה"ם ד תורת חיים ש;ה כשות" ד,י שם" ורש;ב"עירובין כח ע פיל ע  .63
 מלאכת גוזז ,טל-אגלי'  ועי;ה הא דאמרינן" ד,א שם"ן ורשב" רמב;ה הכא נמי" שם ד,ד" ריפותוסת  .64

  .ק ז"בתחילת ס
  .ה לאו היינו רביתייהו" ד,י"רש  .65
  .ה לאו היינו" ד,י שם"רש  .66
 . ג"ח ה"שבת פ' הל, ם"רמב  .67
 .ז' ה וסע' שלו סע' ח סי"או, ע"שו  .68



   תשובות קצרות 

 23  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

ר הרב יעקב " ודייק בדבריו מו69'מאליו לעולם חייב משום קוצר בין בתלוש ובין במחובר
  :א"אריאל שליט
אך דבר שאינו גדל בצורה טבעית , דבר הגדל בצורה טבעית היינו רביתיהשרק 

הגדלים , ולפי זה גידולי מים טבעיים. לאו היינו רביתיה, אלא רק בצורה מלאכותית
היינו רביתייהו והתולש מהם בשבת , כגון אצות ופטריות, בדרך כלל במים מאליהם

  .חייב
י על מים אינם רביתייהו והתולש מהם פרחים הגדלים רק באופן מלאכות 'לעומת זאת

אסור להוציא נבטים אלו ממקום ': 71ל"מ אליהו זצ"כך גם פסק הגר. 70'בשבת פטור
  . 72'אף אם אינם מונחים במים הנבטתם בשבת

  )הרב אהוד אחיטוב( מתבשילים מות ומעשרותהפרשת תרו. 10
  . ירקות שאינם מעושריםתיבישל | שאלה

כפי שמפרישים לפני , עשרות לאחר הבישולממות ו תרותהירקו להפריש מאפשר האם .1
  ?הבישול

  ? כדין כלי שבישלו בו מאכל אסור, האם הכלי שבישלו בו את הירקות טעון הגעלה.2
  :שאלותי תשיש לדון ב | תשובה

 ? מתבשילים שמעורב בהם ירק שאינו מעושרעשרותומומות פריש תרלה האם מותר. א
,  בהפרשהים חייבהירקותוכש, ירק בושל לפני שעושר להגיע למצב שרצוילא , מובןכ

לא אם .  כדי למנוע תקלות בלתי צפויות,ם להבאת'סמוך ונראה' הפריש מהםצריך ל
 הפריש ממנולמותר ,  שונותסיבותמ הופרשו תרומות ומעשרות מהירק סמוך להבאתו

חר א תרומהלהחתיכה שהופרשה , אמנם יש הסוברים שבמקרה כזה. גם לאחר הבישול
 התבשיל הוא חולין אזיו, נהפכת להיות תרומה למפרע עוד לפני הבישול; הבישול

 של חוליןמאכל וכשנתערבה ב, 1/100בטלה רק ביחס של התרומה . שנתבשל עם תרומה
 אם היינו פוסקים , כמובן73במאכל המותרממנה  צריך שיהיה פי ששים .מין ירק אחר

 ךא. מחמת טעם התרומה שבתבשיל, ה גם הסיר היה טעון הגעל,למעשה כשיטה זו
 לאחר הבישול עשרותממות ו תרושהפרשת,  הוכיח בתשובתו74ל"ז אויערבאך זצ"הגרש

  .ואינה גורמת בעיה של עירוב תרומה בחולין, לגמריהיא הפרשה רגילה 
 ,נשאלת השאלה ? על טעם הטבל הבלוע בכליעשרותממות והאם ניתן להפריש תרו. ב

. כשאין בו ממשות של מאכל, עם של איסור טבל הבלוע בכליהאם תרומה מתקנת גם ט
 לכתחילה להפריש תרומה מותר היא מההלכה ש75אחת הראיות שהובאה בפוסקים

                                            
  . מלאכת קוצר–ם "ל הרי" ט,ב"צבי ח-הרת "שו  .69
 .מט אות ב'  סי,ב"ת באהלה של תורה ח"שו  .70
 .לט'  סע31' ה עמ"ח, התורה והארץ, מ אליהו"פסקי הגר  .71
  .ל"ואכמ, ב"הרב אליהו מביא סימוכין לדבריו מגמרא שבת נ ע  .72
 .ק טו" סשכד' סישם , ז" ט;ק ה" שם ס,ך" ש;ק ד"שכג ס' סיד " יו,דרכי משהעיין   .73
  .ה ולכאורה" ד,ק א"נד ס' י ס,א"חת מנחת שלמה "שו  .74
  .סב אות ח'  סי,א"ת מנחת שלמה ח"שו  .75
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 שגם אף .ולכוון שהיא תחול אף על מה שבלוע בזגים ובחרצנים, גדולה מיין לאחר הסינון
 ידי השריית  שניתן להוציאו על,אלא רק יין בלוע,  אין ממשות של ייןבמקרה זה

 , ספקישאלא שעדיין . חלה על היין הבלועההפרשה בכל זאת , החרצנים והזגים במים
שצריכים , ולא במעשרות, שניטלת באומד, שמא הדבר מועיל דווקא בתרומה גדולה

 ,76 להקל נקטו האחרונים שבימינובנוגע לספק זהגם . לדעת בהם כמות מדויקת
מתקנת ובדיעבד , טבל הבלוע בכליםהעם  על טעשרותמהוומות התר להפריש אתו

משום זאת .  בפירוש לכך לא כיוונו אםאף, התרומה את טעם הטבל הבלוע בכלים
לפיכך ו, 'קביעת מקום' וב'קריאת שם' גם את שאר המעשרות אנו מפרישים רק ב,שכיום

 . אף שאינה ידועה לנו,ניתן לקבוע שהמעשר יחול בהתאם לכמות הטבל הבלועה בכלים

  )הרב איל בן דוד (במקרה של ספק אם שילמו עבורם, חובת תשלום על כרטיסים .11
לפי ההסכם ביניהם היה צריך . ראובן קנה בכספו לשמעון כרטיסים להופעה | שאלה

לאחר זמן דיברו ראובן ושמעון . שמעון להעביר לראובן את הכסף תמורת הכרטיסים
ואילו שמעון אמר שאינו זוכר , סיםראובן אמר ששמעון שילם לו עבור הכרטי, ביניהם

  ?האם שמעון חייב לשלם לראובן עבור הכרטיסים . אם שילם לו או לא
 מבואר שאפילו במקרה ששמעון היה טוען שוודאי לו שלא 77ע"מדברי השו | תשובה

אין חיוב על שמעון לשלם , ואילו ראובן טוען שוודאי לו שהוא קיבל את התמורה, שילם
כל שכן בנידון  .שנחשב כאילו מחל ראובן לשמעון, )שם(ע "תב השווטעם הדבר כ. שוב
  .שאין עליו שום חיוב לשלם, ששמעון אינו זוכר אם שילם או לא, דידן

  )הרב איל בן דוד (לקיחת תרופה עם מים בצום. 12

, ואינו יכול לקחתה בלי לשתות מים, אדם הלוקח אנטיביוטיקה עקב זיהום בגופו | שאלה
  ? בצום לשתות מים עם לקיחת התרופההאם מותר לו

הגדרת . פטור מצום תענית אסתר, אפילו שאין בו סכנה, כתב שחולה 78א"הרמ | תשובה
  :79במקום אחר' ערוך השלחן'כתב ', חולה שאין בו סכנה'

 ביכולתו שאין מטתו על יושב או במיטה שמוטל בחולה הם הדברים אלו וכל
 אבל שנתבאר כמו סכנה לאין סכנה בזה יש בין חילוק בו ויש ביתו מפתח לצאת

 והוא בזה וכיוצא בלב או במעיו או בראש מיחוש בעלמא מיחוש לו שיש מי
 וכיוצא שיעול להם שיש מיחושים מפני חלושים שיש כמו בריאכ והולך מתחזק

 ...כלל חולה דין להם אין העסקים כל ועושים ונוסעים והולכים בזה
אמנם אדם . נחשב חולה שאין בו סכנה, ודתולמדנו מדבריו שאדם שמושבת מעב

שהרי ייתכן שכבר ', חולה שאין בו סכנה'בהכרח עונה להגדרת  לא, אנטיביוטיקה שלוקח

                                            
  .שםיאור הלכה  ב,ד"ד הכ" תרומות פ, דרך אמונה;ק כא"א ס" פ,המעשר והתרומה  .76
  .יא' עה סעי' מ סי"חו, ע"שו  .77
 .ב' תרפו סעי' ח סי"או, א"רמ  .78
  .יט' כח סעש' ח סי"או, ערוך השולחן  .79
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כתב ) שם(א "ואולם מכיוון שהרמ. ונוטל את התרופה תוך כדי העבודה, שב לעבודתו
 - ' בו סכנהחולה שאין'הרי שגם מי שאינו מוגדר , שאפילו כואבי עיניים פטורים מהצום

או , מיוחד הוא לתענית אסתר' כואבי עינים' נסתפק אם דין 80'ביאור הלכה'אמנם ה. פטור
  :וכתב שם, שהוא הדין לשלושת התעניות הנוספות

ץ "ם כתב כמדומה שראיתי בכתב קודשו של הגאון מהר"אמנם בקובץ שעל הרמב
  .והכל לפי ראות עינים, ל להקל בזה אף בשאר תעניות"עמריך ז

משום שכידוע הפסקה בנטילת אנטיביוטיקה יכולה לגרום , נראה להקל בזה, למעשה
  .לחזרת הזיהום

  סיכום

מותר לו , ואינו יכול לקחתן בלי לשתות מים, חולה שצריך ליטול גלולות אנטיביוטיקה
    .לקחתן עם מעט מים

  )הרב איל בן דוד (קניית עגלת תינוק בשלושת השבועות. 13

  ? בשלושת השבועותלקנות עגלה לתינוקהאם מותר  | שאלה
, 'מלבוש על או פרי על המצרים בין שהחיינו מלומר ליזהר טוב' 81:ע כתב"השו | תשובה

 פורענות זמן הוא ההוא שהזמן כיון אלו ימים מ"מ': 82'משנה ברורה'וטעם הדבר כתב ה
בה לו אבל מכיוון שקניית עגלה לתינוק היא טו .'הזה לזמן שהחיינו לומר כדאי אין

הטוב 'ברכת ב .'הטוב והמטיב'אלא ' שהחיינו'רך עליה אם כן ממילא אין לב, ולאשתו
בתשעת .  ולכן נראה שאפשר לברכה,שהגיעו לזמן הזהעל  הודאה ים מזכיראין 'והמטיב

אבל בשלושת  , ולכן אין לרכוש בהם עגלה83,הימים יש גם חובה למעט במשא ומתן
  .א ומתןהשבועות אין עניין של מיעוט במש

  סיכום

 ומותר לקנותה ',שהחיינו'ולא ', הטוב והמטיב'קניית עגלה של תינוק יש לברך על 
  .בשלושת השבועות

  )הרב איל בן דוד(  לכסות חוב של קופת צדקהכדיעריכת מגבית . 14

כשדעתו להחזיר את כסף , האם מותר לגבאי צדקה ללוות כסף כדי לתת לעני | שאלה
והאם צריך לבקש על כך את , ת שיגיעו מהציבור לאחר מכןההלוואה על ידי תרומו

  ? אישור הציבור

                                            
  .ה מיהו עוברות"בד, א' תקן סעי' סי, ביאור הלכה  .80
  .יז'  סעיתקנא 'סיח "או, ע"וש  .81
  .ק צח" סתקנא 'סי ,ב"משנ  .82
שהביא מחלוקת אחרונים אם ממעטים בכל , )ק יא"שם ס(ב "ועיין משנ; ב' א סעי"ח תקנ"או, ע"שו  .83

 .משא ומתן או רק במשא ומתן של שמחה
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יש שרצו לפסוק המלוה לתוך כיס של צדקה דלא  ':כתבנ 84'הגהות אשרי'ב | תשובה
הציבור צריך לדעת שהתרומות , דהיינו. 'יפרע לעצמו מן הכיס אם לא מדעת הקהל

אבל בעל . ות של קופת הצדקה באים הם לכיסוי חוב,שיינתנו לתוך הכיס מכאן ואילך
  : זוה דוחה סבר'הגהות אשרי'

י בירושלמי פליגי רבי חנינא ורבי אסי אם "ה דבפרק אעפ"ולא נהירא לרבינו אבי
ומדקרי הלואה שמע מינה שנפרעין מכיס של , מוטל על הגבאין ללות או לא

  ...צדקה כשימצא בו לאחר זמן ואין צריך ליטול רשות מן הנותנים בכיס
   85:ע" הללו נפסקו להלכה בשו'הגהות אשרי'רי דב

ימצא בכיס לאחר זמן נפרע שכשחסר בכיס של צדקה צריך הגבאי להלוות וכ
   ...ממנו ואין צריך ליטול רשות מהנותנים בכיס

ולהחזיר אחר כך את החוב  עבור עני תו שמותר לגבאי צדקה ללו,נמצא מפורשאם כן 
  . צריך להודיע לציבור על כך ואין ,לקופה מתרומותיהם של הציבור

  

   לצרכים אישייםוליםחת שימוש בציוד בי. 15

 השבוע.  בבית חולים'עבודה מעשית'ב ומתמחה, לומדת לימודי סיעודאני  | שאלה
האחות מרחה . זיהום כלשהו שיש לי, הראיתי לאחות בבית החולים שבו אני מתמחה

.  שאקח לביתיפדיםוה המשחה אתואחר כך נתנה לי , משחה וחבשה את מקום הזיהום
 .שום בעיהבכך השיבה לי שאין   והיאדברים אלולי  מותר לה לתתשאלתי אותה אם 

חשבתי שהיא אינה הסמכות שיש לשאול אותה אם מותר לתת לי ציוד , לאחר מכן
היא ש ש לציין י?האם מותר לי להשתמש בדברים שהיא נתנה לי. רפואי מבית החולים

, לא נראה לי שיש טעם להחזירהלכן  .במיוחד עבורי  המשחהתכבר פתחה את שפופר
 .גיינהימטעמים של ה, שלא ישתמשו בה עודמאחר 
 לעשות זאת גם אפשר , את ציוד בית החוליםריהחזל ה אם אכן יש חוב,ראשית | תשובה

  . שכן ניתן לשלם את שוויה, המשחהכבר נפתחה  ועל כן אין זה משנה ש,על ידי תשלום
 אין לחשוד ,הכלל הוא שאם אין סימנים מחשידים שהנתינה נעשית בגזל,  ענייןלגופו של

יש  שייתכן בהחלט .)שנח' סימ " חו,ע"ראה שו( שחרג מעבר לסמכותו ,בנותן החפץ
אם אכן יש נורמה ).  שאינך עובדת בשכראף על פיוזאת (' פרסונל'אחות לטפל בל רשות

ובמיוחד אם ידוע שהנהלת בית (פרטיים פסולה של לקיחת ציוד בית החולים לצרכים 
 ביותר הטובעצה ה. זה ציוד הרי שיש בעיה בנטילת ,)החולים מנסה להילחם בתופעה

  . א לברר את הנושא עם הנהלת בית החוליםיה

                                            
 . יא'ג סי"גיטין פ, הגהות אשרי  .84
  .ה' רנז סע' ד סי"יו, ע"שו  .85
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  קלפים והימורים. 16

 .'פוקר' במשחק שנקרא ,בהם אפשר להמר בכסף על קלפיםשישנם מקומות  | שאלה
 :תרציתי לשאול כמה שאלו

 ?'פוקר'האם מותר לשחק . 1
אין אפשרות להחזיר אותו אם , יחים ממשחק זהוהאם מותר להשתמש בכסף שמרו. 2

 ?שנלקח ממנו למי
 ולקבל , האדם שמערבב ומחלק את הקלפיםבתפקיד, במקום כזההאם מותר לעבוד . 3

 ?תשלוםעל כך 
היות והשחקנים , ןמשום גזל מדרבנ,  יש לאסור משחקי הימורים86ע"לדעת השו | תשובה

  .87אינם מתכוונים באמת להקנות את הכסף
. למי שיש לו עבודה קבועה שממנה הוא מתפרנס, מתיר משחקי הימורים) שם(א "הרמ
 .88 מותר לך להשאיר אותו אצלך,לאחר שהכסף ניתן, האוסרת' שולחן ערוך'לדעת ה אף

יש ', שולחן ערוך'הלדעת , כאמור. 89ראוי שתחזירו, אמנם אם ברצונך לצאת ידי שמים
גם אם הינך סומך על . ממילא העובד בכך הוא שותף באיסור', פוקר'איסור לשחק ב

 בוודאי אין רוח חכמים , משחקי הימורים למי שיש לו מלאכה קבועה המתיר,א"הרמ
 כמו שמבואר . אחרתוכדאי למצוא פרנסה,  בתחום זה מבחינות שונותבודהנוחה מע

 אין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ...קוביאהמשחק ב' :90ם"הרמבבדברי 
   91:א"הרשבוכן כתב  .'ובישובו של עולם

 בא לישאל על ךכר ואח, עד זמן ידוע, מי שנשבע שלא ישחק בקוביא: שאלה
ואין מתירין , עבירה היא, דשחוק בקוביא. מסתברא שאין נזקקין לו:  תשובה...נדרו

  .נדר לעבירה
היות וזהו נדר של , אין מתירין את נדרו, דם שנדר שלא לשחק בקובייהא, כלומר לדבריו

  .מצווה
. דבר מכוער ומתועב ומשוקץ הוא... ': כתב נגד משחקי הימורים מעין אלו 92ש"ריבגם ה

  : בעניין זהד והחמיר מאש ,93ז"הרדבנסיים בדברי  .'ועצומים כל הרוגיו, ורבים חללים הפיל
 לקנסו ולהענישו בגופו ולהפקיר את ממונו יןדית לבומיהו אם הוא רגיל בכך יש  

ימשכו כל כך אחר השחוק לא  ו...כפי הוראת השעה להעמיד המשפט על היושר
   .אשר הולך יועצים שולל והחרוב במים גדולים

                                            
 .ב- א' שע סעי' מ סי"חו, ע"שו  .86
  .ו' מ סי"חו, ז"ת יביע אומר ח"שו  .87
 . ט'ד הערק  גניבה פ,ראה פתחי חושן  .88
וספר ; ז' סעי, מ שע"חו, ערך לחם; שנט' סי, א"ז ח"ת הרדב"וכן שו; שם סוף הערה ח, פתחי חושן  .89

  .יב' עמק יהושע סי
 .א"יהו "פגזילה ואבידה '  הל,ם"רמב  .90
  .רנב' סי, ן"ת המיוחסות לרמב"שו  .91
  .תלב' סי, ש"ת הריב"שו  .92
 .תקיז' סי, א"ז ח"ת הרדב"שו  .93
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  .  ופורש מעבודה מסוג זה, ואשרי מי ששומע להם,דבריהם של חכמים ברורים

   כספיםהחזר חוב על חשבון מעשר. 17

שההלוואה  בעלה ביקש. ח"ש 20,000  הלוויתי לאחותי,לפני שנה וחודשיים | אלהש
 ,מאז ועד היום לא ביקשתי מהם את הכסף חזרה. והסכמתי, תהיה לשלושה חודשים

תי שום רצון לוותר יכמובן שלא הרא. ךכל  לא השתפר כם הכלכלימצבלצערי מכיוון ש
 אך , כיום אני צריך את הכסף.זמן בהושפשוט לא לחצתי עליהם שיחזירו אלא,  הכסףעל
היא המפרנסת היחידה אחותי ו,  עובדגיסי אינו לצערי .שציינתי מצבם לא השתפר כפי

  :שאלתי היא .הם עדיין צריכים עזרהולכן  ,כרגע
ובמקום לתת אותו ,  בצדהכספים שאני נוהג להפריש האם אני יכול לשמור את מעשר .א

הדבר ודאי ייחשב , חשבתי שכיוון שמצבם דחוק? םמהחוב שלה  אותולנכות, לצדקה
 .נתינת צדקה

האם אני עובר בכך על איסור ,  את ההלוואהאם אבקש שיתחילו להחזיר לי מעט מעט. ב
 '?לא תהיה לו כנושה'

שאתה עושה במיוחד . נתינת מעשר כספיםבתור  נכות מחובםברור שתוכל ל. א | תשובה
קרוב קרוב ' שכן, סדר העדיפות לנתינת צדקההקודמת לאחרים ב, ךאחותזאת עבור 

  .94'קודם
 מותר לתבוע אותם כדי לברר , שיש להם כסףייתכן אם - ' לא תהיה לו כנושה'איסור . ב

 שאינם זקוקים להם לצורך קיום ןמיטלטלי וכן אם יש להם .95עהאם הם יכולים לפרו
 עדיף להימנע , במקרה כזהך א;96 אלוןממיטלטליולגבות מהם  מותר לתבוע ,בסיסי

   .97 של ממש ולא רק נכסים לגבייהלהמתין לכך שיהיה בידם כסףאלא  ,מלדחוק אותם
  .  בוודאי מקובלת וראויה,הצעתך לאפשר פירעון בתנאים נוחים

  רכב שהתקלקל לפני גמר הקניין. 18

.  יומיים–ליום ,  אלי ביקשתי מהמוכר לקחת את הרכב לבדיקה,לפני קניית רכב | שאלה 
. לאחר יום הרכב התקלקלו,  עשיתי כן. הרכבאתר המליץ לי שלפני כן אבטח המוכ

 אני איני . עלי לקנות את הרכב או לתקנו,ד של בעלותעהמוכר טוען שמכיוון שעשיתי צ
   ?האם אני חייב לתקנו, רוצה לקנות רכב מקולקל

השאלה הראשונה היא האם העסקה . יש לחלק שאלה זו לשתי שאלות | :תשובה
והשאלה השנייה היא האם מוטל על הקונה חיוב לתקן את ; והרכב שייך לקונה, למההוש
  .הנזק

                                            
 .תרצה' סי, ב"ת תשובות והנהגות ח"ראה שו  .94
 .צז' סי ,סף הקדשיםכ  .95
 .יח'  ב העהלואה פרק, וראה פתחי חושן; תסח' סי, ה"ת תשובות והנהגות ח"וש  .96
 .'לא תהיה לו כנושה'שגם על עשיר יש איסור ) קפג' סי (יראיםספר עיין   .97
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 הרכב , אלא לפי המתואר בשאלה,ין גמורימכיוון שלא נעשה קנ, לגבי השאלה הראשונה
. 98 וניתן לחזור מעסקת המכירה, הרי שזו פעולה שאינה מחייבת,נלקח למטרת בדיקה

מי 'אפילו לקבל על עצמו צריך  אין הקונה ,שלום תשולם מכיוון שגם לא ,בכל מקרה
  ). וחזר בו מהעסקה, ןי אך לא ביצע פעולת קני,סנקציה למי שאמנם העביר כסף ('שפרע

האם זוהי תקלה שנגרמה משום . צריך לבדוק מה גרם לנזק, לגבי השאלה השנייה
אי אפשר  ו,הרי שיש כאן מקרה של אונס, כךאם אכן ? שהרכב מלכתחילה לא היה תקין

הוא יתכן שי , נהגקונההשבה אך אם הנזק נגרם בגלל הדרך  .99 בתשלוםקונהלחייב את ה
  . ו אם מדובר ברשלנות של,היה חייב בתשלוםי

  עמלת תיווך. 19

 וביקש , איש מכירות,פנה אליי מכר לאחרונה .שניםכבר הרבה   בחברהאני שכיר  |שאלה
  .  ציוד שהוא מוכרכדי שיקנו , עובדאנשים בחברה שבה אניבינו לבין שאני אקשר 

האחראים האנשים '  :מידע פנימי כגון זהלמכר האם מותר לספק : שאלה ראשונה
  ? 'x לקניית ציוד

 עמלת  עבורו או לבקש,האם אני רשאי למכור מידע כזה, אם הדבר מותר: שאלה שנייה
 שמסרתי יםאנשה רוכשיםהאם מותר לי לבקש עמלה עבור כל רכישה ש, כלומר? תיווך

  ? את שמותיהם לאיש המכירות
 ,הםיואם אקשר בינ , מנסים להיפגש עם אותם אנשיםאנשי מכירותיש לציין שהרבה 

  . סף להם עוד סוכן שמנסה למכור את מרכולתוויתו
 ואינו נשמר ,אם מדובר במידע שניתן לבירור גם בדרכים אחרות - גילוי המידע . א | תשובה

 מובן שאתה ,אך אם מדובר במידע סודי של החברה. ו מניעה לגלות אין,סוד על ידי החברהב
  .  ועל דעת כך הם מעסיקים אותך, שכן אתה מחויב לכללי החברה,מנוע מלגלותו
עד שיאמר , מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר: אמר רבה':  נאמר100במסכת יומא

פ שלא מסרה ''ר לחבירו אעלמדנו דרך ארץ למי שאומר דב': המאירי מבאר. 'לו לך אמור
שלא לספר דבר , הנהגה מוסרית ראויהשזוהי  ,מדבריו משמע. 'לו בסוד שהוא בבל יאמר

זאת  מנה 101ג''סמואולם ה. אף אם חברו לא ביקש בפירוש שלא יגלה, שאמר לו חברו
 סודות החברה הם , שלפי החוק כיום,102'צנעת אדם'בספר  ראה גם. מהתורה איסור בתור

                                            
 . עג' כט ובהע' פיקדון פרק א סע, ופתחי חושן; יא'יר סע' מ סי" חו,ע"ראה שו  .98
 ,אמנם במקרה זה נמצא מום ברכב.  הוא חייב באונסין, שלפני שהקונה חוזר בו,)שם(ע "אה בשור  .99

ועל כן .  הוא באחריות המוכר,המוםמחמת נגרם ש שכל נזק ,)כב'  סעירלב' מ סי"חו(ע "ונפסק בשו
 הוא מיד מפסיק להיות ,שבמקרה כזה)  הערה עד,מובא בפתחי חושן (ןל דיסקי"הכריע המהרי

 אחרי שהחליט , שנחלקו הדעות לגבי מי שמחזיר את החפץ,)יא'  סעיר' סי(ע "ראה גם בשו. כשואל
 שהוא נחשב ,יש דעה נוספת בראשונים.  האם הוא שומר חינם או שומר שכר;זהשאין רצונו בחפץ 

 . שם, וראה פתחי חושן,דעה זו לא הוזכרה בשולחן ערוךאך , שואל
  .ב"יומא ד ע  .100
 .לאוין ט, ג"סמ  .101
ת תורה "ושו; א' יט סעי' מ סי"חו, ע"ע שו"וע. 40'  הע31' עמ, ר איתמר ורהפטיג"הרב ד, צנעת אדם  .102

 .רד' סי, הלשמ
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על כן צריך לבדוק את שאלתך לאור חוקי . ואין לעובד רשות להשתמש בהם ,בבעלותה
  . 103'דינא דמלכותא דינא'שכן , המדינה

 , במכירותיו ובזכותך הצליח הסוכן, את המידעגלותך ל במקרה שמותר ל- תשלום. ב
אנשים רגילים לשלם עמלה על מידע ש .1: וזאת בשני תנאים, אתה יכול לדרוש תשלום

  .104תשלוםעל כך התכוונת מראש לכך שתגבה . 2קת מהסוג שסיפ
 שכן אם מעסיקיך ישמעו על כך ,תכן שהדבר יפגע בך בעתידי שיךנזהיר ,בתור עצה

הם יכולים לראות ,  לחברה שלהם בין איש מכירות בתיווך,שמצאת מקור הכנסה נוסף
   . שהם נתנו בךבזה ניגוד אינטרסים ופגיעה באמון

  של פרישת מתפללים מבית הכנסתחלוקת הרכוש במקרה . 20

 עקב רצונם ,מניין שלנוין מתפללי הבמהלך החודשים האחרונים התנהל ויכוח ב | שאלה
 החליטה ,לאחר דיונים רבים. של חלק מהמתפללים לעבור להתפלל בבית כנסת אחר

לקבל לא ב ,אחר ללכת להתפלל בבית כנסת ,קבוצת המתפללים שרצתה במעבר
 ו שלושההליחשבון הבנק של המניין נאת . של מתפללי המניין אספה כלליתבהחלטה 

 ששולמו יםחברהעיקרו מדמי ש ,בחשבון ישנו סכום כסף.  שהם בין העוזביםמתפללים
ממגבית שנערכה לצורך החלפת קצתו  ו,) יחד כולםבה התפללוש(על השנה החולפת 
   : הפרטים הבאיםאת ןציינ ,ך הבנת המצבלצור. וילונות בבית הכנסת

  . הכנסת איננו עמותה בית .א
   .הושאר במניין הישן) ומהוכד ריהוט ,סידורים(כל הרכוש . ב

  ? וכיצד יש לנהוג בו,השאלה הנשאלת היא למי שייך הכסף הנמצא בחשבון הבנק של המניין
 שאלהבכאן רק נדון .  אך ורק בבית דיןיעשותדיון לגופו של עניין צריך לה | תשובה

  .105תעקרוניה
 כל מעות ההקדש נשארים , פרשו מהרובהקהלמ מיעוט אםתב שו כ106ך'' מהרשת''שו

  .  שכוונת המקדישים הייתה לתת לרוב הקהל, שכך היא האומדנא;בידי הרוב
שהנכסים  ,108בשם האחרונים 107'מקדש מעט'מציין ספר , במקרה שרוב הקהל פרשו

שהנכסים ים ופוסק 109 על כךחולקיםה  אחרוניםיש. בו מצוי הרובש למקום שייכים
 שגם החולקים מודים שאם , וכותב'מקדש מעט ' ומוסיף.נשארים בבית הכנסת הקודם

  .110 כל אחד נוטל לפי חלקו,היה הכרח להיפרד

                                            
, הכרעתו היא כפי שכתבנו .שכתב בנושא הקרוב לנידון דידן, )רפ' ז סי"ח(ת משנה הלכות "ראה שו  .103

  .מותר לגלות, שאם אין התניה ברורה שאסור לגלות
  . ועוד,ג'  סעיקנג' סי, מ"נה; ד'  סעירסד' מ סי"חו, א''ראה רמ  .104
 .כגק " סקנד'  סיח"או, א"ראה בדברי המג, לגבי חפצים מסוימים  .105
  .צוין במגן אברהם,  כח'סי, ב"ך ח"ת מהרש"שו  .106
 . לא'סי, מקדש מעט  .107
  . ועוד קכב'סי, אבקת רוכלת "שו  .108
  . ועודקפב' סיד '' יו,ם''מהרשדת "שו  .109
   .ועוד צג 'סי, ב"חאמרי יושר ת "וש  .110



   תשובות קצרות 

 31  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

 אם הפילוג הוא על רקע ,נמצא שבמקרה של חשבון בנק משותף של בית הכנסת
 אם ,צדקהקהילה אם הפילוג אינו על רקע מו  צריך לחלק את החשבון לפי חלקי,מוצדק

 עזבו את בית  המתפללים אם רוב.הכסף שייך להם, הרוב נשארו בבית הכנסת המקורי
  . 111 וצריך לבדוק מי הוא המוחזק,הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים, הכנסת

  דיני זהירות בדרכים. 21

 ?  הוא נכנס'מזיק'לאיזה גדר , נהג שהזיק בנסיעתו. 1 | שאלה
ת בטיחות חגורלחגור  כגון -  עצמועלשמור את האדם להאם התורה גם מחייבת . 2

  ? בנסיעה
 . מכך על כל המשתמע',אדם המזיק'בדיני נזיקין  נחשב ,בנסיעתו ברכבהמזיק  | תשובה

 נחשבת נזק , הסוסגורם שכל פגיעה ש,רוכב על סוסש לגבי מי, 112בתשובהכותב ש ''הרא
 . מיוחס לאדם עצמו הפטיש שמעשה, כמו אדם המזיק על ידי פטיש, עצמורוכב הגורםש

 וכן חייב ',אדם מועד לעולם' שהרי , חייב גם על נזק שנגרם באונסנוהג ברכבלפיכך ה
  .113ע" כך נפסק בשו.)שבת ובושת, ריפוי, צער, נזק(בחמישה תשלומים 
ואם הוא מוסיף , אדם לשמור על עצמוהתורה מחייבת את הש ברור, לשאלתך האחרונה

  .תבוא עליו ברכה, ומחמיר על עצמו בעניין השמירה

  

  )הרב אריאל בראלי ( על מי מוטלת חובת התיקון–רכב שאול שהתקלקל . 22

החל לעלות עשן , לאחר נסיעה של עשרים דקות. שאלתי רכב לצורך נסיעה | שאלה
שכן משאבת המים לא , התברר שהמנוע התקלקל בגלל התחממות יתר. ממכסה המנוע

האם עלי לשלם על תיקון . מד חום המנוע תקיןבבדיקה במוסך התברר ש. עבדה כיאות
  ?הרכב

כל לחיצה . הורס במו ידיו את הרכב, נהג הנוסע במצב שבו חום המנוע גבוה | תשובה
יש מקום . ולכן נהג זה נחשב מזיק בידיים, שלו על דוושת הגז מעלה ישירות את החום

, ים אינה תקינהמשום שבזמן הנהיגה הוא לא ידע שמשאבת המ, לבחון האם הוא אנוס

                                            
 שכן ,חלוקת הכספיםיתכן שחוקי העמותות יכולים להשפיע על י, במקרה שבית הכנסת הוא עמותה  .111

 למה ,כלומר אומדן דעת הנותנים, ) נג'מ סי'' הראת"ראה שו( היסוד הגדול בעניין זה הוא האומדנא
 מכוון לכך שהמקום יתנהל לפי חוקי ,עמותהשהוא מסתבר שהנותן היום לבית כנסת . הייתה כוונתם

  .המדינה בנושא ניהול עמותות
 .ה' כלל קא סי, ש"ת הרא"שו  .112
  . נזיקין פרק ג הערה ו, וראה פתחי חושן;ט' מ סי"חו, ע"שו  .113



 

 ג"  תמוז תשעאמונת עתיך  32  

נוסף על . 114אדם המזיק חייב אף באונס שכן, נראה שזו אינה סיבת פטור. ונהג לפי תומו
ולגלות כי ישנה , משום שניתן היה לבדוק את שעון החום, אין זה מצב של אונס, כך

  .115בעיה
שימוש רשות ודאי ש .'מתה מחמת מלאכה'לכאורה ישנה סיבת פטור מצד הדין של 

 ובכל , הנהג נחשב מזיק בידיים, כך גם במקרה שלנו. פטור מחיוב מזיקכוללת גםברכב 
מתה מחמת ' את פטור ביאר 116ן"רמב ה. שקיבל מהבעלים מחמת הרשות,זאת פטור

  :'מלאכה
וכאן משאיל פשע בה , שואל ודאי חייב באונסין אבל לא בפשיעה דמשאיל

  ...שהשאילה למלאכה והיא אינה יכולה לסבול אותה
 סימן שהבעלים שלה טעה בהערכת , עומדת בעומסאינהכאשר הפרה : יוביאור דבר

 המשאיל נתן .במקרה שלנו הסברא הזו ודאי קיימת.  הפסדו לעצמםגרו, היכולת שלה
אך ! שכן התברר שמשאבת המים שבו אינה תקינה, רכב שלא מסוגל לשמש לנסיעה

נהג רכב . תה תקינהמכיוון שצורת השימוש ברכב לא היי, נראה שיש לדחות פטור זה
יש הנחה שהנהג יעשה כל , ובוודאי ברכב שאול. אמור להביט על מד החום בזמן הנסיעה

אם הנהג היה פועל . וממילא יביט בשעון חום, שביכולתו להשיב את הרכב בצורה תקינה
  .היה ההזק נמנע, כדין

  מסקנה

, בת המיםיש להפחית את עלות תיקון משא(על הנהג לתקן את הרכב על חשבונו 
  ).'מתה מחמת מלאכה'שלגביה יש פטור של 

  

  
  

                                            
 .א' שעח סעי' סי, מ"כמבואר בחו. שבו יש פוטרים, מלבד אונס גמור  .114
יש נזילה בגלל שדווקא  ,מד החום אינו מראה את המצב הנכוןבהם  יש מצבים ש,לפי דברי בעל מוסך  .115

 ה זדבר אמנם הרב אשר ויס התחשב ב.חד ברגע אקורה וגם זה לא , שכיח לאזהלדבריו  אך .מיםשל 
 .קד'  עמ ג,דרכי הוראהעיין ב - בנסיבות דומות

 .ב"מ צו ע"ב, ן"חידושי הרמב  .116
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  הרב יהודה עמיחי

 או 'קוממיות לארצנו'

  'בארצנוקוממיות '

  שאלה

הרחמן הוא יוליכנו קוממיות '  לומרצריךבארץ ישראל המברך ברכת המזון האם 
 ?'ארצנובהרחמן הוא יוליכנו קוממיות 'צריך לומר  ,בארץהוא  או מכיוון שכבר ,'ארצנול

והביאנו לשלום מארבע ': שאלה זו נשאלת גם לגבי הברכה השנייה של קריאת שמע
  ? בארץ ישראל', ארצנוב'האם גם שם יש לומר . 'ארצנולכנפות הארץ ותוליכנו קוממיות 

  קוממיות בארצנו. א

  :כתבנ) קפה' א סי"חי חאגיז "מהר ('הלכות קטנות'בתשובת 
כך : תשובה? ת"ו קוממיות בארצנו בביוהוליכנרץ ישראל אם יש לומר בא: שאלה

 כי אין מקומו של כל אדם ,ואם היו אומרים לארצנו לא הפסידו,  לאומרהנוהגים
  .1ניכר

  . 'והוליכנו קוממיות בארצנו' שאומרים , חאגיז מספר לנו על מנהג ארץ ישראלי"רמה
  ):סא' ח סי"סיתהון או ('ארץ חיים'כדעה זו מופיע גם בספר 

 שבארץ ישראל נוהגים לומר בברכת ,י"ם בן חביב בתשובת כת"כתב הגאון מהר
 כי הנוסח , ומנהג נכון הוא,ת"והוליכנו מהרה קוממיות בארצנו בבי אהבת עולם
ט בדברי הטור "והאריך שם בשקו, ד אין לומר אלא בחוץ לארץ"לארצנו בלמ

  ). ובזמנינו אין המנהג כן(קפז ' י לקמן סי"ש הב"קפח ובמ' לקמן סי
אלא שלאחר , נתקן בארץ ישראל מסביר שהנוסח המקורי של הברכה 2ם בן חביב"מהר

 אמרו בברכת המזון נוסח אחר , כפי שקודם כיבוש הארץ.זמן שינו את הנוסח לפי המצב
  :והוסיף וכתב. )קפז' סי(י " כמבואר בב;מהנוסח שאמרו לאחר הכיבוש

ם לא היו אומרים ל דכשהיו שרוים על אדמתם וידם תקיפה על אומות העול"נ
דבזמנם היו מבקשים , והם היו אומרים הלשון כפי הזמנים, בלשון הזה כלל

                                            
ה יוליכנו " ולכן הבקשה היא שהקב,אין מקומו של אדם ניכר.  א:נימוק הזה אפשר לפרש בשני אופנים  .1

 'ארץ ישראל'כך פירש ספר , רץיביאנו למקומנו המיוחד בא - שאנו בארץ אף .קוממיות לארצנו
 ולכן יכולים ,ל"מחו ארץ ישראל ומי מאין ניכר מי. ב .)2תקכח אות ג הערה ' ג עמ"ח, ת"ספרות השו(

  . יבואר להלן. 'לארצנו'כולם לומר 
על , עט' עמ, )ד"תשס(ישורון יד , י" מכת לראשונההתפרסמה. תשובה זו לא הופיעה תקופות ארוכות  .2

 .ו"דבליצקי היידי הרב בצלאל 
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ולא בלשון זה שאנו , להמשיך מלכותם ושיהיה ידם תקיפה על אומות העולם
כ אנחנו הדרים בארץ "וא', אומרים ושבור עול הגוים מעל צוארנו והוליכנו וכו

כי הלשון כפי . ד"ל בלמ" בחווהדרים, בארצנו: ישראל שפיר עבדינן לומר
  .4ל" ושאר הפוסקים ז3א"ן והרשב"ש משם הרמב"כמ, המקומות והזמנים יאמר

  :ח הוסיף"ם ב"מהר
משום דנוסחא זו היו אומרים אותה , נראה לי כי עיקר הנוסחה היא לומר בארצינו

  . כשהיו שורים באדמתם
יפה כתב ' :י חאגיז" מופיעה הסכמתו של המהר,ם בן חביב"י של תשובת המהר"בכת
  . 'כך נוהגים לאומרה'): קפה' סי(' הלכות קטנות' בתשובתו בגםכך כתב . 5'חנין

כתב שהמנהג בירושלים לומר , )נט' סי(ל "ע אבורביע ז" להג'נתיבי עם'גם בספר 
עדות , ל"טל זצ. הרב ש(' רינת ישראל'ועל פי זה גם הודפס בסידור , 'קוממיות בארצנו'

לפי הסבר זה אין הבדל בין ). בלא הבדל בין נוסחי העדות(' המקדש'ר ובסידו, )המזרח
יש , ובשניהם בארץ ישראל, בברכת המזון' בארצנו'בתפילה לאמירת ' בארצנו'אמירת 

  . 'בארצנו'לומר 

  כלל ישראל . ב

שאל מדוע בירושלים אומרים , ח שיש לומר לפי המקום והזמן"ם ב"לאחר שהוכיח מהר
, 'והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם': םרגלי' במוסף של ג

ם בן חביב "המהר. ראוי היה שאנשי ירושלים לא יאמרו נוסח זה שמתאים לאנשי הגולה
  .'צריך עיון'הניח שאלה זו ב

ם בן "לא התקשה מהר, 'שתעלנו בשמחה לארצנו', בנוסח של תפילת מוסף של שבת
שאין הכוונה ,  הוא המדויק'שתעלנו בשמחה בארצנו'הנוסח אלא בתשובתו כתב ש, חביב

אם כן שינה גם בתפילת מוספי . 'תן לנו עילוי ומעלה בארצנו'ל לארץ אלא "שתעלנו מחו
והביאנו לציון עירך ': שבה נאמר, רגלים' ונשאר בשאלה רק על תפילת מוסף של ג, שבת

  . 'ולירושלים בית מקדשך
 ,)רנא' סי, י חאגיז"למהר ('הלכות קטנות' ת"אה גם בשום בן חביב הוב"שאלתו של מהר

  :כתבוכך 
: תשובה? ו אם יאמרו והביאנו לירושלם עיר קדשך"העומדים בירושלים ת: שאלה

  .כ אנו מבקשים" ועל אחינו ג,זו היא ביאה ריקנית
והביאנו לציון 'מדוע יש להשאיר את הנוסח הרגיל של , ם חגיז"שני נימוקים הביא מהר

גם על אחינו . ב). כל זמן שלא נבנה המקדש(' ביאה ריקנית'הביאה כעת היא . א: 'עירך
ועל כן , הנימוק הראשון שייך רק לעניין ירושלים ובית המקדש. שבגולה אנו מתפללים

                                            
  . שורש ראשון אות ט, השגות לספר המצוות, ן"רמב; ה"רא, א"וכן ריטב. ב"ברכות מח ע  .3
 . ח סימן קפז אות א"או, י"ב; קפח' ח סי"או, טור; כב' ברכות סי, ש"רא  .4
 . 6ובהערה , שם, ועיין ישורון; ם בן חביב" היה חותנו של מהר'הלכות קטנות'בעל   .5
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כיוון שהיו , 'הוליכנו קוממיות'שדנה בעניין ) קפה' סי(לא הזכיר נימוק זה בתשובתו 
לא הוזכר , שהתפילה היא גם על אחינו שבגולה, יאך גם הנימוק השנ. בארץ ישראל

נשאלת השאלה מדוע לא הביא נימוק זה . 'והוליכנו קוממיות בארצנו'בתשובתו לגבי 
  ? 'קוממיות לארצנו'בתור הסבר לכך שיש לומר 

  קוממיות לארצנו. ג

ם בן חביב שיש לשנות ולומר "לאחר שהביא את דברי המהר, )סיתהון(' ארץ החיים'
ואולם לא הסביר מדוע שינו . 'ובזמנינו אין המנהג כן': כתב, 'נו קוממיות בארצנותוליכ'

גם ברוב סידורי ארץ ישראל לא . י חאגיז"ם בן חביב ומהר"כפי שמסרוהו מהר, מהמנהג
מדוע הניחו את , נשאלת השאלה). ועוד' קול אליהו', 'יחווה דעת', 'עולת ראיה'עיין (שינו 

  ? 6'לארצנו'הנוסח 
 בעיקר בכך 7הוסברה, 'לארצנו'ולהמשיך לומר בה , גדות לשנות ליושבי ארץ ישראלההתנ

עלינו לומר את הנוסח , ומכיוון שרוב ישראל בגלות, שלשון התפילה היא על כלל ישראל
שהנוסח , ח"ם ב"אלא שלכאורה על כך כתב המהר. המתאים למצבם של כלל ישראל

קפז ' סי, י"הובא בב, ב"ברכות מח ע(א "הרשבראייתו מדברי . הוא לפי המקומות והזמנים
וכן יש ; שיש הבדל בין הנוסח שהיה לפני כיבוש הארץ לנוסח שהיה לאחריו, )אות א

ומכאן שיש לומר ; הבדל בין הנוסח שהיה בימי דוד ושלמה לנוסח שאחר חורבן הבית
סבים שדברי הראשונים נ, ח"ם ב"נראה שיש להעיר על דברי המהר. לפי המקום והזמן

לפני הבית , כגון לפני כיבוש ולאחריו(אודות שינויים בזמן או במצב של כל ישראל 
אבל שחלק מעם ישראל יאמר כך וחלקו יאמר אחרת לפי המקום שנמצאים , )ולאחריו

הדיון כאן הוא האם יושבי ארץ ישראל ישנו מנוסח . זאת לא נראה מדברי הראשונים, בו
. ח"ם ב" אין ראיה מהראשונים והפוסקים שהביא המהרועל כך, התפילה של אנשי הגולה

  ): י"בכתה(י חאגיז "נראה שזאת היא השגתו של המהר
דשם היו , אין נראה כן, שבזמן בית שני היו משנים) ם בן חביב"מהר(ש "אבל מ

כ קבוץ גלויות ומלכות בן דוד ומעט זמן ישבו בלא עול היוונים או "מצפים ג
   .ר מקומות היו תחת עול הגוייםוגם ישראל שבשא, הרומיים

ולכן , ביאור ההשגה הוא שבתקופת בית שני חלק גדול מעם ישראל לא היה בארץ
מכאן שהתפילה והבקשה היא . ולא שינו הנוסח, על הסרת עול הגויים המשיכו להתפלל

עצמו סבר ' הלכות קטנות'שבעל , י זה"למדנו מכת. והלשון היא אחת, על כלל ישראל
אלא שהביא בתשובתו את דברי חותנו , 'לארצנו'ויש לומר , ת את הנוסחשאין לשנו

מכיוון ,  אינו טועה'לארצנו'ועל כך הוסיף שהאומר . 'בארצנו'שנוהגים לומר , ח"ם ב"מהר
יש להשאיר את הנוסח כפי שמתאים למצב של , שלשיטתו במצב שרוב ישראל בגולה

                                            
ד משמשת "פעמים אות למ, הביא שבירושלמי, )רמג-רמב' א עמ"זרעים ח, ירושלמיל(' עלי תמר'  .6

  . ק"ודו', בארצנו'ומשמעותו ', לארצנו'ואם כך אפשר לומר , ת"במקום בי
 .כב' יחוה דעת סי, הרב יצחק חזן; יג' ג סי"ח, עשה לך רב; יב' מים חיים סי, ד הלוי"הגרח  .7
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' הלכות קטנות'זה נראה שכוונת בעל על פי הסברנו . 'לארצנו'ויש לומר , רוב ישראל
 שלא ניכר אם הוא מהארץ או 8היא, 'כי אין מקומו של כל אדם ניכר') קפה' סי(באומרו 
גם לדעת , לפי הסבר זה. 9שהוא לפי רוב העם, ועל כן יש לומר נוסח אחיד, מהגלות

מדוע לא ובכך מובן , הן בברכת המזון והן בתפילה, 'לארצנו'ראוי לומר ' הלכות קטנות'
  . שינו את הנוסח בתפילה

  ברכת המזון. ד

 שמופיעה בברכה שנייה של 'הוליכנו קוממיות בארצנו'עיקר הדיון נסב על אמירת 
יש להעיר שאין אמירת בקשות , בברכת המזון' הרחמן'אבל לגבי בקשות , קריאת שמע

ך בברכת  להארינהגו': הביא בשם אחיו) קפט' סי(הטור . חלק מברכת המזון' הרחמן'

מופיע לראשונה במחזור ) רובו(, הנוסח הנהוג. 10'הטוב והמטיב הרחמן בכמה גווני
וכן , 'כ אומר הרחמן ומאריך כרצונו'ואח': 'כלבו'ו' אורחות חיים'הסבר לכך כתבו . 11'ויטרי'

,  למדנו שבקשות הרחמן.'כל אחד כרצונו וכרצון שאלתו, ואומר הרחמן': כתב האבודרהם
ולא , אם כן לכאורה מובן מדוע אפשר לשנות בברכת המזון. ומר כרצונוכל אחד יכול ל

אלא שאם אנו הולכים לפי הטעם שהתפילה היא גם על אנשי . 12בברכות קריאת שמע
יש לומר , ואם אנו הולכים לפי מצבם של אנשי ארץ ישראל, 'לארצנו'אזי יש לומר , הגולה

הוא יוליכנו קוממיות ': ויאמר, יחדנראה ששתי הנוסחאות יכולות להיאמר . 'בארצנו'
  . וכך הכול בא על מקומו בשלום, 13'לארצנו ובארצנו

                                            
 . 1עיין לעיל הערה   .8
  . 'בארצנו'יצטרכו לשנות ולומר , נראה שכאשר רוב ישראל יהיו בארץ,  זהלפי הסבר  .9

מכאן שבקשות אלו לא היו חלק , אחי הטור הקשה כיצד מפסיקים בין ברכת המזון וברכת פרי הגפן  .10
  ). ה כתב אחי"ד, ח"ש בתשובת הב"עיי. (שהרי ראה בהם הפסק, מברכת המזון אלא בקשות מיוחדות

 . מופיעות בקשות שונות מהמקובל אצלנו, )עח' סי(' סדר עמרם גאון'ב. פג ' א סי"ח  .11
' נחשוני החולה'הביא מעשה מספר , )רפג' א עמ"זרעים ח, ירושלמי(' עלי תמר; 'סידור איש מצליח  .12

, שבסיור הרבנים במושבה התארחו הרב קוק) 183' עמ, ירושלים תשלח, תולדות ישוב יסוד המעלה(
בעל הבית אמר בברכת . פישל סלומון' בביתו של ר, פ זכר צדיקים לברכה"רלהרב זוננפלד והרב ח

ח "ח והגר"ם ב"עד שהתברר שמהר, ל הקפיד עליו מאוד"ח זוננפלד זצ"והגרי', קוממיות בארצנו'המזון 
אבל לא , הרב תמר נקט שיש מקום לשנות בברכת המזון. 'בארצנו'ל נקטו שיש לומר "אבולעפיה זצ

וכן ', בארצנו'כתב שבברכת המזון יש למקום לומר , ובן מרגליות בהגדה של פסחהרב רא. בתפילה
  ). ו' סי, והשיב משה(, נהג הרב מלכה

, כ"בסדר עבודת יוה. שנהג לומר את שתי הנוסחאות בברכת המזון. 'לב העברי'נוסח זה מופיע בהגדת   .13
שנת קבוץ , שנת קוממיות'): ח ספרדנוס, על פי מחזור רבא(בני אשכנז אומרים , בתפילת הכוהן הגדול

, )בארץ(קוממיות , משמע שהביאו את שני הביטויים', ארצנולשנה שתוליכנו קוממיות ... גלויות
שנת קבוץ , שנת קוממיות': יראה שהנוסח שונה', רינת ישראל'אולם המעיין במחזור . וקוממיות לארץ

  . 'ארצנובשנה שתוליכנו בה קוממיות ... גלויות
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  סיכום

, אין לשנות מהנוסח קבוע) 'שמונה עשרה'או ' קריאת שמע'ברכת (בנוסח התפילה . א
  . 'לארצנו'ראוי לומר , וכל זמן שרוב ישראל בגלות

 את הנוסח הקבוע על פי נראה שיש להשאיר, בתפילות הרחמן, גם בברכת המזון. ב
 אבל מכיוון שיש בברכות הרחמן גם בקשות .'לארצנו'ולומר , מצבם של רוב ישראל

  . 'בארצנו'אפשר לומר , פרטיות
ונראה , 'והוא יוליכנו קוממיות לארצנו ובארצנו'אמר בברכת המזון ' לב העברי'בעל . ג

  .שנוסח זה עדיף
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  הרב יואל פרידמן

,  במעשרות– 'ובחנוני נא בזאת'

  במעשר כספים ובצדקה

  הקדמה

ְלִמיֵמי ֲאבֵֹתיֶכם ַסְרֶּתם '): ז, מלאכי ג(הנביא מלאכי מוכיח את עם ישראל על חטאיו 
ַּקי ְוGא ְׁשַמְרֶּתם ׁשּובּו ֵאַלי ְוָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם Iמציין הנביא מהו הצעד ) ח, שם(בהמשך . 'ֵמח

ַוֲאַמְרֶּתם ַּבֶּמה ְקַבֲענּוL ַהַּמֲעֵׂשר ': ובההראשון שעל העם לעשות בתחילת תהליך התש
אם כך יעשה .  נתינת התרומה לכוהנים ונתינת המעשר ללויים– ראשית לכל –' ְוַהְּתרּוָמה

  ):י, שם(' עד בלי די'אזי הוא צפוי לברכה , עם ישראל
 'הְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת ָאַמר ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל ֵּבית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ְּבֵביִתי ּו

ּבֹות ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי Iא ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲארG ְצָבאֹות ִאם.  
הנביא אינו מסתפק בהבטחה שנתינת התרומה והמעשר תביא לירידת גשמים ולברכה 

א לעם ישראל לבחון אותו בעניין  הוא קור–' ובחנוני נא בזאת'אלא הוא אומר , עד בלי די
האם ראוי לבחון את : יש כמה שאלות שצריכות להישאל, בעקבות קריאת הפסוקים. זה

ולצפות לברכה , כלומר לתת לכוהנים וללויים את מה שאנו מחויבים לתת להם, ה"הקב
ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם . ..ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצוַֹתי ):יד-יג, דברים יא(נאמר ? ולגמול
רק  או שמא מותר לבוחנו, ה בנוגע לכל המצוות" האם מותר לבחון את הקב–' ...ְּבִעּתֹו

במה נתייחדו התרומה והמעשר שלגביהם , ואם הדבר אסור? בנוגע לתרומה ולמעשר
  '?ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבזֹאת': אומר הנביא

  נסו אותי. א

  :)ב"ח עתענית ( ראבגמנאמר 
אשכחיה רבי .  עשר בשביל שתתעשר-מאי דכתיב עשר תעשר : ואמר רבי יוחנן

. עשר תעשר:  אמר ליה-! אימא לי פסוקיך: אמר ליה, יוחנן לינוקא דריש לקיש
מנא : אמר ליה. עשר בשביל שתתעשר:  אמר ליה-? ומאי עשר תעשר: אמר ליה

והכתיב לא ?  ברוך הואומי שרי לנסוייה להקדוש: אמר ליה. זיל נסי: אמר ליה? לך
שנאמר הביאו את כל , חוץ מזו: הכי אמר רבי הושעיא: אמר ליה! 'תנסו את ה

צבאות אם לא ' המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה
   ...אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די



   במעשר כספים ובצדקה, במעשרות –' ובחנוני נא בזאת' 

 39  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

בנו של (הוא אשר אמר לבן אחותו ו',  בשביל שתתעשר- עשר 'יוחנן דרש מהפסוק ' ר
חננאל מסביר שיסוד הדרשה אינו נובע מן הדמיון בין המילה ' ר! 'זיל נסי') ריש לקיש

לאמור אם תעשר פעם , בפסוק' עשר' אלא מהכפלת השורש 1מעשר למילה העשירות
כלומר עשר כדי שירבה קניינך ותעשר עוד פעמים ': תוכל לעשר גם פעם נוספת, אחת

  2:על פי מדרש אגדה, )ה עשר"ד, תענית שם( בכיוון זה כתבו גם תוספות .'אחרים
ומעשה באדם אחד שהיה עשיר והיה לו שדה שעשתה אלף כור והיה אותו ...

וכן עשה כל ימיו כשחלה , כורין למעשר ומפריש כל שנה ושנה' עשיר נוטל ק
שנה ושנה למות קרא לבנו ואמר לו בני דע ששדה זו שאני מוריש לך עושה בכל 

כורין כאשר עשיתי ומת אותו האיש ועמד הבן ' אלף כורין הזהר שתפריש ק
' במקומו ועשה השדה אלף כורין כאשר היה עושה בחיי האב והפריש ממנה ק

כורין בשנה שניה נסתכל וראה הבן שמעשר היה דבר גדול ואמר שלא יפריש 
ראה כי מתחלה  בא ו...לשנה אחרת נתמעט השדה ולא עשה כי אם מאה כורין

ה כהן שהיה המעשר חלקו ליתן לעניים "כשבא השדה לידך היית בעל הבית והקב
   ...ה בעל הבית ואתה כהן"ועכשיו שלא הפרשת חלקו לו היה הקב

  'לא תנסו'איסור . ב

Gא '): טז, דברים ו(והרי נאמר ', ה"ומי שרי לנסויי להקב'כאמור הגמרא לעיל שואלת 
 מעמת את שיטת 3'דרך מצוותיך'ספר '? יֶכם ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה ֱאGהֵ 'הְתַנּסּו ֶאת 

הוא ' לא תנסו'ם נראה שאיסור "מדברי הרמב. ג"עם שיטת הסמ, ם במניין המצוות"הרמב
שהזהירנו מנסות ייעודיו וייחוליו יתעלה שייעדו וייחלו אותנו  '4:רק בנוגע לנבואת הנביא

לעומת זאת ספר . 'הנביאם אחר שנדע אמתת נבואת  על צד שנסתפק בהנביאיובהם 
וכללו את כל המקרים שהאדם , הרחיבו את האיסור) ת ד"ל(ג "וסמ) שסא' סי(' יראים'

וזו לשון ספר ; ה אם נותן לו שכר על כך"ומנסה ובוחן את הקב, מקיים את המצוות
ו ואראה אם ה שלא יאמר אדם אעשה מצוה ז"הזהיר הקב' פי' א תנסו את הל': 'יראים'

 הן את –וכלל את שני הצדדים , הלך בעקבותיהם) מצווה תכד(' ספר החינוך'. 'אתברך
ה לאחר "הניסיון שמנסה האדם את הנביא והן את הניסיון שמנסה האדם את הקב

   :והוא מסביר את טעם האיסור, שמקיים את מצוותיו
 שםולי התנסו גמ כלומר לא – אלקיכם כאשר ניסיתם במסה' לא תנסו את ה

' שלא לעשות מצוות הוכמו כן בכלל האזהרה  ...י נביאיו"ם עכועונשיו שהודיע ל
 -ת כצדקו "ה על דרך הנסיון כלומר שיעשה אדם מצוות לנסות אם יגמלהו הי"ב

  . לא לאהבת האל ויראתו אותו

                                            
  .ב"תענית ט ע, א" מהרש'עי  .1
  .הוספה א, ראה' פר, בובר' מהד, מדרש תנחומא; דברים רמז תתצב, ילקוט שמעוני' עי  .2
 .מחבר משנה למלך, לרב יהודה רוזאניס, ל"ורשא תר, א"דף יג ע, ספר דרך מצוותיך ב  .3
  .ה"ה-ד"י ה"תשובה פ' ע הל"וע; ה"י ה"יסודי התורה פ' הל; ת סד"ל, ספר המצוות  .4



 

 

 ג"  תמוז תשעאמונת עתיך  40  

לם  אלא בעוההזלם  שהוא מפני ששכר מצוות אינו דווקא בעו,ובטעם האיסור כתב שם
   .'היום לעשותם ומחר לקבל שכרם'ל "ו שאמרו חז כמ,אהב

  במעשר. 1

  : מיוחד הוא למעשר, ה"שההיתר לנסות את הקב, )תענית שם(מזכיר את הגמרא ' חינוך'ה
... שכבר תירצוה שם ואמרו שבכל המצוות נאמר לא תנסו חוץ מזו דמעשר

ה ה כי בפרנסתנו משרתי ביתו במעשר נמצא התועלת והברכ"שהודיענו האל ב
  '...פ ולא יעכב זה שום חטא ועוון"עכבממוננו 

על ידי ' של ה' משרתי ביתו'שהעובדה שהאדם מפרנס את , במעשר יש הבטחה אלוקית
 6,ל" מסביר בשם רבו המהרש5'פרישה'. תביא לו תועלת וברכה במה שיש לו, המעשר

את ה לגבי מעשר היא מפני שבאמת אין האדם מנסה "שהסיבה שמותר לנסות את הקב
ואם כן הבטחה זו ', עשר בשביל שתתעשר'שכן יש הבטחה אלוקית מפורשת , ה"הקב

', עשר, 'מוגבל ומסויג למה שחייבה תורה' ובחנוני'לפי זה ברור שהיתר . בוודאי תתקיים
, אם כן יש לשאול. 'לא תנסו'שוב חוזר האיסור , אך במה שאינו בכלל החיוב מדאורייתא

  ?או אף במעשר כספים ובצדקה, ר תבואההאם הדברים אמורים רק במעש

  מצוות צדקהב. 2

  :צדקהלגבי  )רמז' סיד "יו(כתב הטור 
ואל יעלה בלבו עצה לומר איך אחסר ממוני ליתנו לעניים כי יש לו לדעת שאין 
הממון שלו אלא פקדון לעשות בו רצון המפקיד וזה רצונו שיחלק לעניים ממנו 

ועוד כי הדבר בדוק כתיב והלך לפניך צדקך וזהו החלק הטובה שיהיה לו ממנו כד
 שנותן לא יחסר לו אלא אדרבה תוסיף לו עושר וכבוד כי בשביל הצדקה ומנוסה

אכול ושבוע והותר עד לרוב כי ' מהחל התרומה לביא בית ה) לא' ה ב"ד(כדכתיב 
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף ) 'מלאכי נ(ברך את עמו וכתיב ' ה

צבאות אם לא אפתח לכם ארובות השמים ' ובחנוני נא בזאת אמר הבביתי 
חוץ ' והריקותי עליכם ברכה עד בלי די ואמרו חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה

  .מדבר זה כדכתיב ובחנוני נא בזאת
  :'וסףיית ב'ועל כך השיג 

בפרק קמא . 'חוץ מדבר זה וכו' ש ואמרו חכמים בכל דבר אסור לנסות את ה"ומ
 הוא דשרי לנסויי אבל בשאר צדקה דבמעשר דוקאניות ומיהו משמע התם דתע

  .לא
  : כותב כך) ד' רמז סעי' ד סי"יו ע"לשו (א"הרמ

ובחנוני נא : שנאמר, ה כי אם בדבר זה"ואסור לנסות הקב, מעשרת] הצדקה[והיא 
  . צדקהבשאראבל לא , ה"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקב"וי; 'בזאת וגו

                                            
 .רמז' ד סי"לטור יו, פרישה  .5
  .ת ד"ל, ג" לסמהגהות, ל"מהרש  .6



   במעשר כספים ובצדקה, במעשרות –' ובחנוני נא בזאת' 

 41  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

וזוהי דעת (ה במצוות צדקה "מותר לנסות את הקב, א"עה הראשונה שמביא רמלפי הד
מלבד שאר  (במעשר כספיםרק  מותר לעשות כן ,א"לפי הדעה השנייה של רמ). הטור

בהסברו הראשון  7'דרישה'האך . )וזוהי דעת בית יוסף ( צדקהבשאראך לא , )מעשרות
מידה  כי מעשר כספים הוא ,כתב שאין לחלק בין מעשר כספים לבין מצוות צדקה

, לדעתו יש להשוות בין צדקה ומעשר כספים לבין מעשר תבואה. צדקהחיוב בינונית ב
וזו ; ושורש אחד להם,  מקורו ממעשר תבואה-כי כל החיוב בצדקה ובמעשר כספים 

  :'דרישה'לשון ה
משום דסבירא ליה דצדקה היא באה ממעשר וכמו שכתב בסמוך בסימן רמט ...

שרה מידה בינונית ולכך נמי מביא רבינו לפני זה פסוקי דמעשר הביאו דאחד מע
משום דסבירא ליה דסתם צדקה היא מעשר כספים ודין אחד ' את כל המעשר וכו

  ...להם
גם אם יסוד , ה במעשר כספים"מביא סברה נוספת להיתר לנסות את הקב' דרישה'ה

  :וזו לשונו; חיובו אינו ממעשר תבואה
סבירא ליה לרבינו דהנותן צדקה כדינו דהיינו מעשר מריווח שלו ועוד יש לומר ד

 אין טעם לחלק בין מעשר כספים למעשר תבואה ודווקא כשאינו נותן –או חומש 
  .ל"שיעור הוא דאסור לנסות וק

. ה במעשר"מדוע הותר לבחון את הקב, להסבר אחר' דרישה'בסברתו השנייה רומז ה
שהוא  מקפיד לתת בדיוק את המידה אדםשהה נובע מכך "ההיתר לנסות את הקב
אין , אפשר להסביר שכאשר נותנים צדקה במידה קבועה. ה"מחויב בה על ידי הקב

במידה שהוא חפץ לתת אותה , האדם נותן אותה רק מתוך רגשות רחמים כלפי העניים
כשהאדם מעשר את התבואה הוא . אלא הוא מדייק בנתינת המעשר, ובזמן המתאים לו

 –וכן בנתינת צדקה במידה קבועה , ה"שיעור המעשר מחמת חובתו לקבמדייק ב
 ונותן מעשר ללוי או מדייקסובר שאין הבדל אם ' דרישה'ה. במקרים אלו הוא מתעשר

 בשביל עשר '- ' אם מדייק לתת לפי ציווי ה,  בכל מקרה– ונותן מעשר לעני מדייק
   .'שתתעשר

במעשר ה רק "לנסות את הקבהתיר י במלאכשהפסוק היא  8ה"שלדעת ה,  לעומת זאת
 'שאילת יעבץ'ה 9.'לא תנסו'אך מה שלא התיר הפסוק הריהו בכלל הלאו של , תבואה

   10:וזו לשונו, ה"השלסובר כדברי 

                                            
 . שם, דרישה לטור  .7
  .ה יש מפזר ונוסף" ד,ב"פז ע'  עמ,ב ענין צדקה ומעשר"סוף ח, ה"של  .8
 , ומדייק כן גם מדבריו,ין צדקהיענבה גם "ה מבאר שאין כוונת הטור להתיר לנסות את הקב"השל  .9

 לעומת זאת לגבי מעשר ;אך לא כתב שמותר לנסות, 'דבר בדוק ומנוסהשהוא 'ין צדקה כתב ישלענ
 שהביא את דברי הטור וכתב שלדבריו מותר ,א"ע על הרמ"ולכן נשאר בצ, ראהביא את לשון הגמ

יסודי התורה דף ' הל( משנת חכמים תבכן פתחי תשובה מביא שכ. ה גם בשאר צדקה"לנסות את הקב
ח "י ה"פ(סדר המשנה ' וס, )ת ד"ל(ג " לסמוביאורב, ל"עת מהרשא מביא ד"וגליון מהרש, )א"יז ע

 .)מיסודי התורה
 .ג' א סי"ח, ץ"ת שאילת יעב"שו  .10



 

 

 ג"  תמוז תשעאמונת עתיך  42  

שאינו . ל דמעשר כספים אינו מדאורייתא כמו מעשר הארץ"ר ז"ש אמ"והנה במ
ח וגם "דעת הבבלי ספק שהן הן הדברים כמסיני מסורים וכ. אלא מתורת צדקה

' והוא מדאיתא בפ. ל עם שאינו מהצורך"בזה יש לי להביא סעד גדול לדבריהם ז
י במה הן זוכים בשביל שמעשרים שנאמר עשר תעשר "כל כתבי עשירים שבא
מוכח בהדיא . ובשאר ארצות בשביל שמכבדין השבת. עשר בשביל שתתעשר

עשר קרקעות אינו דבשאר ארצות ליכא לאשכוחי שום מעשר דבר תורה לפי שמ
ואי איתא האיכא ) י ומדרבנן הוא"אם לא במקומות הסמוכים לא(ל "נוהג בח

אלא ודאי מעשר כספים דנוהג בכל מקום שהרי אינו חובת קרקע , מעשר כספים

מעשרה בבינוני '  אלא בכלל צדקה הוא וזה שיעורה אאינו לגמרי מן התורה
  11...מדברי סופרים
לא 'מפקיע את איסור התורה ' ובחנוני נא בזאת'ש', ץ"עבשאילת י'נקודת המוצא של ה

לדעתו לא ייתכן שחיוב עשה מדרבנן יפקיע איסור . אך זאת רק בחיוב מדאורייתא', תנסו
אינו , שלדעתו אינו אלא חיוב דרבנן,  לכן מעשר כספים12.'לא תנסו'מדאורייתא של 

  ): ב"כג ע(מכות ב ראלכאורה יש לדחות את דבריו מהגמו. 'לא תנסו'מפקיע איסור 
ד של מעלה על "ד של מטה והסכימו ב"שלשה דברים עשו ב: ר יהושע בן לוי"א

,  הבאת מעשר...והבאת מעשר, ]בשם[ושאילת שלום , מקרא מגילה:] אלו הן[, ידם
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת : דכתיב
ת ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד צבאות אם לא אפתח לכם א' אמר ה
  ...בלי די

משתמע שאין מדובר ', עשו בית דין של מטה והסכימו בית דין של מעלה'מלשון הגמרא 
, אלא בתקנת חכמים שדוחה אותה, בחיוב מדאורייתא שדוחה מצווה אחרת מן התורה

פירוש האחד ה: י"וכן משתמע משני פירושיו של רש. ועל כך הסכימו בית דין של מעלה
מלבד (שעזרא תיקן להביא את המעשרות לבית האוצר כדי לחלק אותם גם לכוהנים 

אם כן נשאלות . והפירוש השני שמדובר במעשר פירות וירקות שהוא מדרבנן; )הלויים
  ?וכיצד הוא מתבטל', לא תנסו'האם מתבטל איסור השאלות 

לדעתו . במעשר ובצדקה' בזאתובחנוני נא 'מסביר מהו יסוד תקנתו של מלאכי  13ז"הרדב
  :שונולו וז, מפני תקנת העניים ,ין הצדקהיה בענ"מותר לנסות את הקב

אבל כד מעיינת שפיר תשכח דאין הדברים אמורים אלא בנדבה ונדר שאינו 
מקיים בה מצוה כגון קרבנות שאינו מחויב בהם מן הדין אלא עתה בא להתחייב 

מצות עשה שהוא מחוייב בה ומנין י אבל צדקה הוא "מ ור"דבהכי פליגי ר
שנשבעין לקיים את המצוה לזרוזי נפשיה דכתיב נשבעתי ואקיימה לשמור 

                                            
' עי, מדרבנן או מנהג חסידות, על חיוב נתינת מעשר כספים ועל השאלה אם חיובו הוא מדאורייתא  .11

מעשרות , 'עמיחיודה הלוי ע להלן במאמר הרב יה"וע; פרק ה, ג יעקב בלויא"לרה, ספר צדקה ומשפט
  . 'תבואה ומעשר כספים

, )ק ב"סז ס' סי, מ"ע חו"לשו(ע "סמ' ועי, האמור בשמיטה' וציויתי את ברכתי'ודומה במידת מה ל  .12
  .שברכה זו חלה רק בשביעית מדאורייתא

 .ב"תתפ, תמא' ג סי"ח, ז"ת הרדב"שו  .13
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לפיכך אם רואה עצמו מתרשל במצות הצדקה מצוה עלינו לומר משפטי צדקך 

 ולא יכול לחזור בו או שיאמר הרי זו הרי עלי כך וכך לצדקה כדי לזרז עצמו
ר במצות הצדקה אז טוב לו שיתן אותה בלא ואם רואה עצמו זריז ונשכ. לצדקה

תו איכא טעמא אחרינא בצדקה שהרי לא הותר הנסיון . קבלת נדר או נדבה

ז " והאומר סלע זה לצדקה כדי שיחיה בני הבמצוה מן המצות אלא במצות צדקה
וטעמא דמילתא משום צדקה דכתיב ובחנוני נא בזאת והמעשר היינו הצדקה 

התירו ' ן שהוא אסור מן התורה דכתיב לא תנסון וכוואם הנסיו. תקנת העניים
הכתוב מפני תקנת העניים הנדר שאינו אסור אלא משום דילמא אתי לידי תקלה 

  .אינו דין שיהא מותר מפני תקנת העניים
טֹוב '): ד, ה(קהלת אף שנאמר ב, ז מעודד את נדירת הנדר כדי לקיים מצוות צדקה"הרדב

לא 'שהפקיע איסור תורה , הוא לומד מתקנת מלאכי. 'ּדֹור ְוGא ְתַׁשֵּלםֲאֶׁשר Gא ִתּדֹר ִמֶּׁשִּת 
קל וחומר שמותר לנדור גם אם יש , ה במצוות צדקה"וקבע שיש לבחון את הקב', תנסו

הוא מסביר שמה שעומד . ובלבד שיהיה זריז בקיום מצוות צדקה, בכך חשש תקלה
נמצאנו . תידור מפני תקנת הענייםולכן טוב ש, בבסיס תקנת מלאכי הוא תקנת העניים

  .ולא רק על המעשרות, נאמר גם על הצדקה' ובחנוני נא בזאת'ז ש"למדים מדברי הרדב

  'ובחנוני'מהו . ג

כשהם עושים , נשאלה השאלה האם שלוחי מצווה אינם ניזוקים) ב"ח ע(בגמרא בפסחים 
  :את המצווה גם למטרות אישיות צדדיות

שמא תאבד לו : אמר רב אשי! וחי מצוה אינן ניזוקיןשל: והא אמר רבי אלעזר...
האומר סלע זו : והתניא? וכהאי גוונא לאו מצוה הוא. ואתי לעיוני בתרה, מחט

  ... הרי זה צדיק גמור– לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא
ו גם אם יש ל,  הוא נחשב צדיק גמור–התוספות דנים בשאלה מתי כשאדם מקיים מצווה 

' מקלקלת את השורה'ובאיזה מקרה המטרה הנוספת , מטרה נוספת מלבד קיום המצווה
  ):פסחים שם(וזו לשונם ; ויש בכך פגם

 והדתנן אל תהיו כעבדים המשמשין את -שיזכה לעולם הבא הרי זה צדיק גמור 
ג שאם לא תבוא לו אותה הטובה שהוא מצפה "הרב על מנת לקבל פרס היינו בכה

   ...ז צדיק גמור" על הצדקה שעשה אבל מי שאינו תוהא ומתחרט התוהא ומתחרט
 –למדנו שהנותן צדקה על מנת לקבל שכר , )ה והא"ד, א"פסחים ח ע(מדברי התוספות 

אך אם . רק אם אינו מתנה לגמרי את נתינת הצדקה בקבלת השכר, הרי זה צדיק גמור
כעבדים המשמשים 'רי זה וה, יש בכך פגם, הוא תולה את עשיית המצווה בקבלת השכר

, שאלו את שאלת תוספות' חינוך'ג וה"הסמ', יראים'ה. 'את הרב על מנת לקבל פרס
 בניגוד - ' האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני': והעמידו את מאמר הברייתא

 הוא רק 'לא תנסו'איסור מדבריהם למדנו ש. ותירצו כתירוץ תוספות', לא תנסו'לאיסור 
,  להתעשרעל מנתמעשר לתת . ה את קיום המצווה בשכר שיקבלמתנהאדם כאשר 
מתכוון לקיים את המצווה הוא אך אם . במעשר תבואה ואולי במעשר כספיםרק הותר 
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אין בכך  – מהה ירחם עליו או ירפא את בנו וכדו"אלא שעושה כן כדי שהקב, בכל מקרה
  .  ובשאר מצוותבצדקהגם וזה הותר , כל פסול

  סיכום

הוא רק לגבי קבלת נבואת הנביא או לגבי כל ' לא תנסו'נים נחלקו אם איסור הראשו. א
  .אם יקבל שכר בעקבות קיום מצוותיו, ה"מקרה שהאדם בוחן ומנסה את הקב

יש אומרים שזו : 'ובחנוני נא בזאת'האחרונים נחלקו במידת ההגבלה של הקריאה . ב
; ה גם במעשר כספים" הקביש אומרים שמותר לבחון את; אמורה במעשר תבואה בלבד

  .ויש אומרים שהדבר הותר גם בכל סוגי הצדקה
ותשובות שונות לשאלה במה , ה"נאמרו הסברים שונים להיתר לבחון את הקב. ג

  :מעשר כספים וצדקה, התייחדו מעשר תבואה
כי יש הבטחה אלוקית , ה כשמקיים מצוות מעשר"את הקב' לבחון'מותר . 1  

  .'יזכה לברכת ה, ה" הקבשאדם הדואג למשרתיו של
, ה"של הקב' ניסיון' תליית קיום המצווה בקבלת שכר אינה בגדר –במעשר . 2  

עשר בשביל  '–שכן יש הבטחה אלוקית מפורשת שקיום המצווה מביאה לידי עושר 
  .'שתתעשר
ולכן מותר , הוא בחיוב מעשר תבואה, שורש מצוות צדקה ומעשר כספים. 3  

  .נוגע אליהםה גם ב"את הקב' לבחון'
שכן , ה הוא דווקא במעשר תבואה ובמעשר כספים"ההיתר לבחון את הקב. 4  

  . מודדין לו–ובמידה שאדם מודד ', בשניהם מדייק בשיעור הנתינה לפי ציווי ה
  

  
  



 

 45

  הרב יהודה הלוי עמיחי

  מעשרות תבואה ומעשר כספים

  הקדמה

. 1)ו, בשנים ג(ר עני לעני ומעש, )ה, ד, ב, בשנים א(חקלאי נותן מעשר ראשון ללוי 
  . האם הוא מחויב לתת גם מעשר כספים לעניים נשאלת השאלה

  מקורות לחיוב מעשר כספים. א

  עשר תעשר את כל תבואת זרעך. 1

הוזכר בגמרא . לא הוזכרה בתלמוד הבבלי, החובה לתת מעשר כספים מרווחי האדם
אלא שאם רצונו , תת חומשולא נכתב שיש חיוב ל, שאין לבזבז חומש) א"כתובות נ ע(

רמז לחיוב מעשר כספים אפשר ללמוד . 2אל ייתן יותר מחומש, של אדם לתת צדקה
, שתחילה אדם צריך לתת חומש מהקרן) יובאו להלן, א"א ה"פאה פ(מדברי הירושלמי 

אם כן מוכח שנותנים חומש . ולאחר מכן צריך לתת חומש מהשכר של כל שנה ושנה
  ? מהו המקור לחיוב מעשר כספים, אלת השאלהאלא שנש. משכר כל שנה

  :כתב) א"תענית ט ע(התוספות 
 אין , עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה:הכי איתא בסיפרי

ל " ת? רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין,לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר
פרקמטיא וכל דבר  לרבות רבית ו? דהוה מצי למימר את תבואתך מאי כל,את כל

  .שמרויח בו
וזה נלמד , מדברי התוספות למדנו שיש חובה לתת מעשר כספים ממסחר האדם

שיש ' כל תבואתך'ל למדו מ"חז. 'עשר תעשר את כל תבואתך'): כב, דברים יד(מהפסוק 
  . 'ריבית ופרקמטיא'אלא גם מ, שלא רק מתבואה יש לתת מעשר, לרבות

ן דברים "רמב(נלמד שאפילו גידולי גידולים חייבים ' ךאת כל תבואת זרע'מלשון התורה 
ועשה מהם , דרשו שאם אדם זרע עשרה זרעים מעושרים) ב"נדרים נט ע(בגמרא ) כב, יד

עשרה כבר מעושרים ואפריש רק על 'ולא לומר , יש להפריש על כל המאה, מאה גרעינים
 שהפסוק בא ,אבל הספרי שהביא התוספות למד מלשון הפסוק דבר אחר. 'תשעים

יש לתת מהם ', ריבית ופרקמטיא'אלא הם , ללמדנו שגם דברים שאינם נזרעים באדמה
  . מעשר כספים

                                            
כמו . ינו אינם נאכלים מכיוון שכולנו טמאיםובימ, מלבד התרומה הגדולה ותרומת המעשר שהם לכוהן  .1

 . שבימינו אין נותנים אלא פודים אותו, כן מעשר שני
 . ו' א סי"ץ ח"ת יעב"שו; קצח' מהדורא תניינא סי ,י"עיין נוב  .2
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כתב שיש להאמין לדברי ) רמט אות ג' סי ('וסףיי ברכ' ה.ידינו נמצא באינוספרי זה 
 שיש הרבה מדרשי ספרי וספרא הסביר', תורה תמימה' ב.התוספות שיש ספרי כזה

 ראה( הביא את דברי התנחומא 'ברכי יוסף'ה. מצויים בידינו ינםנים ואראשושמוזכרים ב
  :)יח' סי

תבואת , לעמלי תורהרמז למפרשי ימים להוציא אחר מעשרה , עשר שלא תתחסר
ואם לאו סוף שהיוצא השדה , זרעך אם זכיתם סוף שהם יוצאים לזרוע שדה

  . דכתיב ויבא עשו מן השדה, ואיזה זה עשו, מתגרה בהם
  :)רצט' עמ ראה פרשת(במדרש הגדול נכתב  וכן

אבא בר כהנא רמז לפרגמטוטין ולמפרשי ימים שיהו ' אמר ר, עשר תעשר את כל
  .לעמלי תורהמוציאין אחד מעשרה 

  . 4 ללומדי תורה3יש חובה על האדם לתת מעשר מרווחיו, לפי מדרשים אלו

  מהונך' כבד את ד. 2

  :ואומר, ות חסדיםדן בחיוב גמיל) א"א ה"פאה פ(הירושלמי 
דמר רבי ואתייא כיי , הדא דתימר בגופו אבל בממונו יש לו שיעור: גמילות חסדים

 נמנו באושא שיהא אדם מפריש חומש :שמעון בן לקיש בשם רבי יהודה בן חנינא
 חד אמר עד , רבן גמליאל בן איניניא ורבי אבא בר כהנא? עד היכן.המנכסיו למצו

 ,מהונך ומראשית כל תבואתך' חרנה אמר כבד את ה ו,כדי תרומה ותרומת מעשר
  .כמראשית כל תבואתך

למדנו ', מהונך' כבד את ד') ט, משלי ג(כתב שמהפסוק ) ק ב"רמט ס' ע סי"שו(א "הגר
בא ', מהונך' כבד את ד'כוונת דבריו שיש לדרוש שהפסוק . שמעשר עני נוהג בכספים

מכבדו במעשר עני מראשית כל כשם שאתה , ללמדנו לתת מעשר עני אפילו מכספים
מסכת (ה "דמיון בין מעשר כספים למעשר עני אפשר למצוא בדברי השל. 5תבואתך

  :וכך כתב, )ב"חולין פד ע
 ראוי לבערו ולחלקו בשנה השלישית ,ת שיש לו מעשר הרבה"אם זיכהו השי

  . ובשנה השישית של שמיטה כדין מעשר תבואה
  . 6ין מעשר ענילמדנו שיש שהשוו דין מעשר כספים לד

                                            
אבל החיוב חל , אלא אלו דוגמאות לסוגי מסחר, נראה שהחיוב חל לאו דווקא על יורדי הים והסוחרים  .3

 . ווחיםעל כל סוגי הר
שהיא המקור לדרשות שיש לתת , )פרשה י(הביא את פסיקתא דרב כהנא , בהערות לברכי יוסף  .4

ועל כן נראה שדברי , קדמה לתנחומא ומדרש הגדול, פסיקתא דרב כהנא. מעשר לעמלי תורה
 . הם המקור לדרשות, כ"הפסיקתא דר

א הדיון "לפי הגר.  מעשר כספים2%ות למד שיש לתת לפח, )א"א ה"פאה פ(א בבאוריו לירושלמי "הגר  .5
ע ראה בדברי הירושלמי את מקור הדין שיש "אבל שו, בירושלמי הוא מהו המינימום שחייבים לתת

 . מעשר מכספים ולאו דווקא מתבואת הארץ
רמז ' ד סי" יו,א" רמ: ולאו דווקא למעשר עני ,יש שהשוו מעשר כספים למעשר ראשון ולמעשר שני  .6

 . כז'  סי,באר שרים; פז'  סי,א"תשובה מאהבה ח; קצח'  תנינא סי,נודע ביהודה; ם אות א ודרישה ש;סד
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  למי ניתן מעשר כספים. ב

חלוקים בשאלה למי , נראה ששני הלימודים המובאים בתור המקור לחיוב מעשר כספים
הסביר שהפסוק ) ה אולם"ד, א"תענית ט ע', מרומי שדה'(ב "הנצי. ניתן מעשר הכספים

פני ואכלת ל'כנאמר בהמשך , מדבר במעשר שני', עשר תעשר את כל') כב, יד(בדברים 
שעיקר מטרת המעשר השני , ולכן כתב בתנחומא שיש ליתנו לעמלי תורה. 'אלוקיך' ד

גדול מעשר , ')י"ג רש"ה ה"ד, א"קידושין כד ע(כמו שכתבו התוספות , הוא ללמוד תורה
מהונך ומראשית כל ' כבד את ד'לעומת זאת הפסוק במשלי . 'שמביא לידי תלמוד

  .ש לתת את מעשר העני לענייםי, אם כן. מדבר במעשר עני', תבואתך
  :כתב) קמו' שלא סעי' סי(א "הרמ

 שיש ללמוד , השמיט כל דיני מעשר עני שכתב הטור)ע"השו( הרב המחבר הזה
  ...מהם הרבה דיני צדקה הנוהגים האידנא

שמפרישים , כדי ללמוד מהם על מעשר כספים, את דיני מעשר עני הביא) ק לב"ס(ז "הט
נראה שכיוון שהסכימו רוב האחרונים שיש לתת מעשר . יםמהרווחים ונותנים לעני

מהונך ומראשית ' כבד את ד'אם כן ייתכן שעיקר הלימוד הוא מהפסוק , כספים לעניים
  . 'כל תבואתך

וכל '): כב, בראשית כח(מדוע לא למדו מעשר כספים מדברי יעקב , שאלו האחרונים
, קב אין ציווי כללי על בני ישראליש לומר שבדברי יע. 7'אשר תתן לי אעשר אעשרנו לך

ואין להביא ממעשה אבות ראיה לדיני , ה"אלא נטיית הלב והבטחה של יעקב לקב
', מהונך' כבד את ד'וכן הפסוק במשלי ' עשר תעשר את כל'אבל הפסוק . ישראל

  . מלמדים על חיוב מעשר כספים לעניים

  רמת החיוב של מעשר כספים. ג

  .  שיטות מרכזיותשלושויש בהם , נחלקו המפרשים, ברמת החיוב של מעשר כספים
  :כתב) ה וגמילות חסדים"ד, ביאור הארוך, א"א מ"פאה פ(' שנות אליהו'. 1

דתנן המבזבז אל , דיש לה שיעור, הדא דתימא בגופו אבל לא בממונו, ירושלמי
באושא התקינו ,  והא דאיתא בגמרא דילן.יבזבז יותר מחומש והוא מן התורה

דאל , הפירוש שהיו מקודם הלכה למשה מסיני,  אל יבזבז יותר מחומשדהמבזבז
וזה פירוש באושא , כ שכחו וחזרו ויסדו כהלכה ראשונה"ואח', יבזבז יותר וכו

  . וכן איתא בירושלמי בפרק הלז, התקינו ששם חזרו להלכה למשה מסיני הקדומה
הלכה זו . שה מסיניוהוא נלמד הלכה למ, א עולה שהחיוב הוא לתת חומש"מדברי הגר

עשר 'אם נסביר שהפסוק . חזרו וחייבו הפרשת חומש מהנכסים, ואנשי אושא, נשכחה
אז ייתכן שחיוב מעשר , בא לרבות מעשר כספים בכל הדברים כפשוטו' תעשר את כל

  . כספים הוא מדאורייתא

                                            
 . עו' עמ, )ל"תש(כו -גיליון כה, שבילין ט, ל"שאלת הרב טכורש זצ  .7
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 היא רק 'עשר תעשר את כל') א"תענית ט ע' תוס(יש שלמדו שדרשת הספרי . 2
ברכי , ')נד' סי(' ל"ת מהרי"שו'וכן כתב .  מדרבנןוחיוב מעשר כספים אינו אלא, אסמכתא

  ). ש"א בדעת הר"א מ"פאה פ(א "ותוספות רע, )רמט אות ג' סי(' יוסף
כתב שיש להכריע שמעשר כספים אינו לא מהתורה ) ה ואין נותנין"ד, שלא' סי(ח "הב. 3

הפסוק המחייב במעשר כספים , בריולד.  שנהגו בו ישראלמנהגהוא אלא , ולא מדרבנן
ר ברוך "ם ב"הביא מדברי המהר) ק יב"שלא ס' סי(' פתחי תשובה'ב. איננו אלא אסמכתא

 .שסובר גם הוא שמעשר כספים הוא מנהג טוב שנהגו בו ישראל) עד' פראג סי' ד(
למסקנה נראה שנהגו ישראל להחשיב ). ש באריכות מחלוקות האחרונים בשאלה זו"עיי(

 8,נעשה עליו כנדר, וכל מי שנהג כבר במנהג זה,  כספים בתור מנהג של מצווהמעשר
  . אלא אם כן מתחילה התנה שנותן בלא נדר

  מעשר כספים ומעשר היבול. ד

הדיון שלפנינו הוא האם מנהג מעשר כספים נוהג גם מי שהפריש כבר מעשרות 
ל " דברי הרב המעילי זהביא את) ה מאי"ד, א"כתובות נ ע(' שיטה מקובצת'ה. מתבואתו

  :וכתב, ולשיטתו יש לתת חומש למעשר כספים, )'מאורות'בעל ה(
, באושא התקינה שיהא אדם מבזבז חומש ממונו למצוה: ובירושלמי גרסינן

ונראה סמך לדבר זה שבכל שנה , כ על הריוח"ומפרש התם בתחלה על הקרן ואח
 מעשר - ונה ושניה שנה ראש; ושנה היו ישראל חייבין להפריש שני מעשרות

נראה מזה שמן המעשר .  מעשר ראשון ומעשר עני-ושלישית , ראשון ומעשר שני
לו ולבניו  שהרי מעשר שני היה נאכל... יש לו רשות להוציאו לכל דבר מצוה' הא

אבל מן המעשר האחר יש לו לתת לצדקה לבני עניים כמו , ולבני ביתו בירושלים
ומעשר עני שהיה ', לווים למען יחזקו בתורת דשהיה נותן מעשר ראשון לכהנים ו

  . נותן לעניים
וזה בא , משמע שלומדים מדיני מעשר תבואה לדין מעשר כספים' מאורות'מדברי בעל ה

כדברים אלו אפשר . נראה שלא הייתה נתינה למעשר כספים מתבואת הארץ. כנגד זה
   ):קצב' סי, ד"ב פ"נר ג כלל ז ח ('מנורת המאור'ללמוד בספר 

וממשיך במעלת ... (הצדקה בזמן הזה במקום המעשרות שמעשירים לנותן
 ברוך אתה בעיר וברוך אתה :גרסינן באלה הדברים רבה:) ומסיים, המעשרות

ה שדה הייתי מוציא "אמר רבי יצחק שלא יאמר אדם אלו נתן לי הקב ,בשדה
ירפה לפיכך אל , אלא אם אין לו שדה יתן ממה שיש לו בעיר, מעשרות מתוכה

מן השדה ומן הבית ומכל מה שיבוא לידו , אדם ידו מן המעשרות ויתנם כראוי
  .בשום ענין בעולם

  :כתב) ו"פ ד כלל א מאמר (9'צידה לדרך'בעל ה

                                            
 .ב' ה סעי" פ,צדקה ומשפט' סעיין   .8
  . לאחר גירוש יהודי צרפת, ש"יהודה בן הרא' מתלמידי ר, רבי מנחם אבן זרח  .9
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 לרבות את מפרשי הים ,ל"ואמרו חכמים ז, ואמר עשר תעשר את כל תבואת זרעך
 כל אדם לעשר יבחי, ואם אין לנו עתה מעשר כל תבואת זרענו, והולכים בסחורות

  .מכל הבא לידו
ולכן חייב כל , נראה שאין לנו עתה מעשר כל תבואת זרענו' צידה לדרך'מלשון בעל ה

לא היינו צריכים לתת , אבל אם הייתה בידנו תבואת מעשר. אדם לעשר מכל הבא לידו
  . מעשר כספים

  :כתב) ב"מסכת חולין פד ע(ה "גם השל
עשר תעשר את 'כמו שכתוב , ומיד יפריש מעשרי ריוח אז תיכף "ואם הזמין לו הש
 לרבות מפרשי הים והולכי מדברות 'את'ל " אמרו רבותינו ז.'כל תבואת זרעך
 חייב אדם לעשר מכל –ואם אין עתה לנו תבואות מעשר זרעים . והולכי בסחורות

   .הבא לידו
שר נראה שכל הנהגת מע. עולה מכך שמעשר כספים ניתן בתור תחליף למעשר תבואה

כפי , ופסקה הפרשת תרומות ומעשרות, כספים חלה רק משעה שיצאו ישראל לגלות
משמע שבארץ ישראל לא נהגו מעשר . שזה מנהג הגולה, )שם(ר ברוך "ם ב"שכתב מהר

פאה (' עלי תמר'הסבר זה מופיע ב. כיוון שהפרישו תרומות ומעשרות מהיבול, כספים
, השיטות שמעשר כספים הוא מדרבנן או מנהגהסבר זה ייתכן לפי ). ה נמנו"ד, א"א ה"פ

ייתכן שנהג גם , אבל לפי השיטה שמעשר כספים מדאורייתא או הלכה למשה מסיני
  . בתבואת הארץ

 שחקלאי המפריש מעשר 10,ל"ש ישראלי זצ"ר הגר"פסק מו) ו, שנים ג(בשנות מעשר עני 
 הורה שחקלאי שנתן ל"מ אליהו זצ"לעומת זאת הגר. איננו צריך לתת מעשר כספים, עני

מ אליהו "לפי פסיקת הגר. לכתחילה ייתן מרווחי שאר הפירות מעשר כספים, מעשר עני
   .חיוב מעשר כספים חל למרות שהחקלאי הפריש מעשר עני כדין, ל"זצ

אפשר לומר שהנותן מעשר ראשון ללוי  ,)ה,ד,ב,שנים א(בשנות מעשר ראשון ושני 
שזו מצוות , לא חלים עליו חיובי מעשר כספיםו, הפריש את המעשרות של זרע הארץ

אמנם יש מקום . ולכן אינו צריך לתת מעשר כספים שוב מפירות אלו, צדקה בממונו
, אלא ללויים חלף עבודתם, לסברא שמעשר ראשון הניתן ללוי איננו ניתן צדקה לעניים

 תרומות אבל נראה שפירות אלו שהפריש מהם. לא קיים מצוות צדקה מפירותיו, ואם כן
שכן קיימו בהם מצוות התורה להפריש , אינם מחויבים במצוות צדקה, ומעשרות כדין

יסוד זה יכול להיות מוסבר על . ולא חלה עליהם תקנת מעשר כספים, תרומות ומעשרות
ואז הפירות של , עליו לברך, שכדי להתיר לאדם לאכול, )א"ברכות לה ע(פי הגמרא 

כדי לאוכלה צריך להפריש תרומות ,  גם בתבואהכן. ה מותרים לשימוש אדם"הקב
על האדם לתת עשירית מממונו כדי שהכסף , וכן גם בכספים, ומעשרות מכל התבואה

מדבר שכבר הפרישו ממנו , לכן אין צורך להפריש מעשר כספים. יעבור לשימושו
שמעשר כספים איננו , הדברים מובנים יותר לפי השיטה המקובלת. תרומות ומעשרות

                                            
  . 105' עמ, התורה והארץ ב' ס  .10
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אם כן המנהג היה להפריש מעשר כספים מדברים שאינם מזרע ). אות ז(א מנהג אל
נוהגת אצל מי שנתן והפריש תרומות ומעשרות  ולכן אין נתינת מעשר כספים, הארץ
א הערה "פ', צדקה ומשפט'(ל "ג יעקב בלויא זצ"ראיתי שכן כתב הרה. כל השנים, כדין

  ):יד
ייב במעשר כספים מריוח פירות שדהו אינו ח, מסתבר שגם הנוהג במעשר כספים

  . מ שחייב בהם"לאחר שהפריש מהם תרו
וכל שנה , אלא בתרומות ומעשרות, משמע שלא נתחייב זרע הארץ כלל במעשר כספים

  . יש לתת מעשר לפי חיובי אותה שנה

  סיכום

פטור מנתינת מעשר , )בכל שנות השמיטה(המפריש תרומות ומעשרות מפירות שדהו . 1
יש מי שאומר ). אם נתן מעשר ראשון או מעשר עני כדין(מפירות אלו כספים 

  . עליו לתת גם מעשר כספים, גם אם הפריש ונתן מעשר ראשון ועני, שלכתחילה
ועליו להפריש , לא קיים בכך מצוות צדקה, המפריש תרומות ומעשרות מפירות שדהו. 2

  .צדקה משאר נכסיו
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  א"ג יעקב אריאל שליט"הרה

מות ומעשרות הפרשת תרו חיוב

  באילת

  הקדמה

רות ימירקות ופמות ומעשרות שיש מתושבי אילת שאינם מפרישים תרושמעתי 
  :לא מבוססות, על שתי הנחותמסתמך זה  נוהגכנראה . המגיעים לשם ממרכז הארץ

   .ל"אילת היא חו. א
   .מות ומעשרותל פטורים מתרו"י שיצאו לחו"רות איפ. ב

ונדון מתי חל הפטור של , אילת היא חלק מארץ ישראל או לאובמאמר זה נברר האם 
  .ל"פירות ארץ ישראל שיצאו לחו

  אילת היא חלק מארץ ישראל. א

. 'ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלשתים'): לא, שמות כג (פסוק מפורש בתורהנאמר ב
. חל הדרומי הוא ים המל הגבו1, יהושעפרנחלות בפרשת מסעי ובסהתאמנם בגבולות ה

אין לנו שום . חצר אדר ועצמונה, שם צינהמים המלח נסב הגבול למעלה עקרבים ומ
 וכל ההשערות , מגבולות ההתנחלותלקבוע את הגבול הדרומיאפשר מסורת שעל פיה 

ים : שאין עליהם עוררין, אין לנו אלא עצמים טבעיים ברורים. ירו פורחות באו,בנידון
  ). ים הוא הים התיכוןים פלשת(ים סוף וים פלשתים , המלח

לא הייתה אפשרות מעשית להתנחל מסתבר ש. ת אינם גבולות הארץול ההתנחותגבול
י "גבול א: ראך דבר אחד ברו.  לשבטים הערבהלכן לא התחלקהו ,במדבר ובערבה

 ו ולדברי, דהיינו אילת, מעלה עקרבים הוא עקבה,ג"אומנם לדעת רס .א ים סוףוהדרומי ה
שמעות הפסוקים  כי מ,ק לומר כןו דחםאול. ללה בתחום ההתנחלותיוצא שכל הערבה נכ

 לנחל ד ע,דרום מערבהל הפחות  או לכ,דרום ים המלח פונה הגבול מערבהמהיא ש
ינת ר היא עצמה מציש כא, גבול דרומיבתור ציינה התורה את ים המלח ע ומדו;מצרים
   !? את ים סוף- גבול טבעי ברור ם אחר במקו

  ): דעשה, פר המצוותטות לסהשמ(ן "כתב הרמב
באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה )  אםדברי(' אומרו יתב

להם במצוה זו כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר ובואו הר האמורי ואל כל שכניו 
  ... שלא יניחו ממנה מקום,'בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגו

                                            
  .שם ה; שם טו ב; יהושע יב ג. שם יב; במדבר לד ג  .1
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ָּבֲעָרָבה ָבָהר ּוַבְּׁשֵפָלה ּוַבֶּנֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים : המורחביםי לגבולותיה "פסוק זה תוחם את א
י " שקדושת א2',כפתור ופרח'הן כתב וכ.  ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרתֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ְוַהְּלָבנֹון ַעד

ולא לפי , נקבעת לפי גבולות ההבטחה לאברהם אבינו, לעניין מצוות ישיבת הארץ
עולי 'ר לצאת מתחום  סוברים שאסו3'פותתוס'האמנם .  עולי מצריםהמקומות שכבשו

אבני ' וה6'ישועות מלכו' ה5',מור וקציעה' אך כבר חלקו עליהם ה4.ט"וכן כתב המהרי', בבל
.  שגבולות ארץ ישראל הם אלו שהובטחו לאברהם אבינו8',חזון איש' נראה מדברי ה7.'נזר

עניין מצוות אחרות וא הדין לנראה שהאך , הנסבים על דין חל, א שם"אמנם דברי החזו
   :'חזון איש'וזו לשון ה. ושביעיתמות ומעשרות כגון תרו, התלויות בארץ

צ לתנאי של קידוש הארץ בכיבוש וקידוש אלא בזה שהארץ ניתנה "ל דחלה א"ור
ז שבטלה קדושת הארץ ופטורה מן "כ גם בזה"ה סגי לחיוב חלה וא"לאברהם אע

   . בחלהמ חייבת"המעשר מ
 ו שכבשמקומות משמע לכאורה שלא רק ה',ה"שהארץ ניתנה לאברהם אע': ומלשונו

 אלא כל הארץ ;הם בכלל חיוב חלה מהתורה', מסעי'דהיינו גבולות , לי מצריםעו
רגע שנכנסו ה מ,היא בכלל חיוב חלה מהתורה -  דהיינו עד ים סוף,שהובטחה לאברהם

', עולי בבל 'אינה בתחוםאילת מסתבר ש. ע לעולםחיוב זה יכול לפקואין  ו;ישראל לארץ
בית ראשון תקופת שוב בארץ ביומצינו במקרא שתחום הי, שהרי היא דרומית לאשקלון

קשה . שובי חזקת ידייל  עקבע נלי בבל וכיבוש עו,היה בעיקר מדן ועד באר שבע
בה הר'שהרי (כאשר הגבול היה מצומצם יותר , בית שניבתקופת ש להעלות על הדעת

הוא התפשט דרומית לבאר בכל זאת , )'כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל
היא  גם אם נניח שאילתכי , לי מצריםהיא בכלל תחום עואך צריך עיון אם אילת . שבע

שהרי ,  חל על המקום דין קדושה ראשונהאםיש מקום להסתפק , זהמחוץ לתחום 
. לא הקדשה בפהבבוש עצמו מקדש גם י הכ9,ז"לדעת הרדב. יע לאילתשלמה המלך הג

. ל" חונידיכ ואין לדון בה, ל" מעמד של חולתת לאילת בשום פנים ואופןי אפשר אפוא א
 אילת זוריגם אם נניח שא.  ההבטחה לאברהם אבינוותגבולתוך  באילת היאלכל הדעות 
מדרגת ל ,יםעולי מצר די כיבושיל  כי אולי לא התקדש ע,י" של או בתור חלקירד ממעלת

   10.בוודאי לא הגיע ,ל ממש"חו

                                            
  ).רנ-רמז' עמ, בית המדרש להתיישבות' הוצ (י"פ, כפתור ופרח  .2
 .ה ואשקלון" ד,א"גיטין ב ע, תוספות  .3
 .מז'  סי,א"חט "ת מהרי"שו  .4
 .שו' ח סי"או, מור וקציעה  .5
 .סז' ד סי"יו, ישועות מלכו  .6
 ).48' עמ(ו ' סי, ת באהלה של תורה ד"ע שו"וע; כח' ד סי"יו, שם' ועי; תנד' ד סי"יו, אבני נזר  .7
 .ק ב"ג ס' שביעית סי, א"חזו  .8
 .ה"א ה"תרומות פ' הל, ם"ז לרמב"רדב  .9

  'עמ, )ט"תשס(תחומין כט ' ?הנגב והערבה האם נתקדשו בקדושת הארץ'במאמר כ "משראה   .10
306-291.  
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  ומות ומעשרות בתריםאילת חייבב. ב
 לפחות מדין הארצות הסמוכות ,עשרותממות ו בתרוים חייבילתאיש מקום לומר שב

 ,י" רק סמוכות לאאינן ש, הערבה ואילתחומרול  וק.עשרותממות ו החייבות בתרו,י"לא
  ):א"א ה" תרומות פ'הל(ם "מב וזו לשון הר.י ממש"אלא הן חלק מא

בין בפני הבית בין , התרומות והמעשרות אינן נוהגין מן התורה אלא בארץ ישראל
ונביאים התקינו שיהו נוהגות אפילו בארץ שנער מפני שהיא , שלא בפני הבית

והחכמים הראשונים התקינו שיהיו , י ורוב ישראל הולכין ושבין שם"סמוכה לא
  .י" עמון ומואב מפני שהם סביבות לאנוהגות אף בארץ מצרים ובארץ

 חומרול  ק, בלי ספקל"חו  שהןאף ,ים בתרומות ומעשרותמצרים חייבבשנער ובאם 
 מתרומות ץ אדוםפטר את אר )שםם "לרמב(ז "רדבאמנם ה.  חייביםאילתבערבה ושב

   :וזו לשונו, ומעשרות
י "ת לאו כיון שהיו ישראל מתפשטים בכל הארצות הסמוכו"ירושלמי שביעית פ

התקינו שיהיו נוהגים שם תרומות ומעשרות ולא ידעתי למה לא הזכירו ארץ אדום 
שגם היא קרובה לארץ ושמא לא נתיישבו שם ישראל ולפיכך לא הזכירו אותה 

נתיישבו בהם ישראל אין נוהג בהם תרומות ומעשרות שאין ' ולפיכך נראה שאפי
   ...לנו להוסיף על גזירתם

בפסוק  .בשל קרבתה לארץ אדום,  גם היאאילת פטורהשאולי  שובהיה מקום לח, ןכם א
  :נאמר כך) ח, ב א(דברים ב

ַוַּנֲעבֹר ) ח( ...ַוָּנָסב ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָיִמים ַרִּבים ...ַוֵּנֶפן ַוִּנַּסע ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרV ַים סּוף) א(
Vָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמֶעְציֹן ָּגֶברֵמֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָׂשו ַהּיְֹׁשִבים ְּבֵׂשִעיר ִמֶּדֶר  .  

ה ו כבש, אילתולא כן, אדום לא נכבשה מעולם. ו יש לחלק בין ארץ אדום לאילתיהמ
גם אם נניח  .עשרותממות ו וייתכן שנהגו בה תרו,שלמה המלך ומלכי ישראל אחרים

אינה ו, ל"אינה חוודאי ,  מגידולים מקומייםעשרותממות ושלא נהגו להפריש בה תרו
 ,לי מצריםגבולות עו רות טבל שגדלו בתוךי מפעשרותממות ו להפקיע חיוב תרויכולה

א "תרומות פ' הל(ם " על הרמבובהשגת .לי בבלבגבולות עו דאי שלא מאלו שגדלווובו
  :ד"תב הראב כ)ב"הכ

ל ונמרחו שם חייבין מדרבנן משום דלא "אבל מדרבנן מיהא אף על פי שיצאו ח
ער ומצרים ועמון ומואב ועוד שלא יאמרו ראינו פירות הארץ שנ] מפירות[גריעי 

  .שנאכלין בטבלם ומי שאינו מודה בזה טועה
פירות היוצאים ודאי ואך ב, ל לשנער ומצרים"ד דימה חו" שהראבצריך עיון בכךאמנם 

אינם  ,י המובטחת"ארצות שהן בתוך אל וחומר ל וק,י"ארצות הסמוכות לאי ל"מא
 בזה גם .מות ומעשרות מתרוים פטורבארצות אלוגם אם נניח ש, ל"כפירות היוצאים לחו

  .'שלא יאמרו ראינו פירות הארץ שנאכלין בטבלם'ד "ם יודה לראב"הרמב
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  ל"י שיצאו לחו"פטור פרות א.  ג
 רותיהפ  של'גמר מלאכה' הרי ,ל"שאילת היא חו גם אם מישהו יניח הנחה מוטעית

 וכיצד ,עשרותממות וחיוב תרו חל עליהם וכבר , ישראל היה בארץהמובאים לשם
  : כתב )שלא ס"ס ד"וי(ח "אמנם הב? נפטרו

ם שאין לחלק "נראה דברישא ביצאו מארץ ישראל לחוץ לארץ סבירא ליה להרמב
בין נקבעו למעשר בארץ ישראל בין לא נקבעו לעולם פטורין מדרשה דקרא 

  . ץ פטורין אתם חייבין בחוץ לאר- שמה 'אני מביא אתכם שמה'שנאמר 
, רק בארץ חייבים בתרומות ומעשרות, היא הדדית' שמה'הרי דרשת ,  הקשה11'חזון איש'ה

פוטר מהפרשה גם אם הפירות , ל"בחו' גמר מלאכה'כשם ש, ואם כן. ל פטורים"ואילו בחו
מחייב גם אם הפירות יצאו , בארץ' גמר מלאכה, 'כך גם להפך, נכנסו אחר כך לארץ ישראל

, ל שנכנסו לארץ"רות חוים יש מקום להחמיר בפ"אמנם לדעת הרמבשהוסיף ויש ל. ל"לחו
  ): ב"א הכ" תרומות פ'הל(ם "רמבוכן מבואר ב. ל"י שיצאו לחו"רות אי מאשר בפיותר

י שיצאו חוצה לארץ פטורין מן החלה ומן התרומות ומן המעשרות "פירות א
ואם יצאו , ריןל פטו"שמה אתם חייבין בח, שנאמר אשר אני מביא אתכם שמה

וכן פירות חוצה לארץ שנכנסו לארץ חייבין בחלה , לסוריא חייבין מדבריהם
ואם , שמה אתם חייבין בין בפירות הארץ בין בפירות חוצה לארץ, שנאמר שמה

  . נקבעו למעשר ביד ישראל אחר שנכנסו לארץ חייבין במעשרות מדבריהם
  : וזו לשונו, מדרבנןבהפרשה יבים ל חי"רות הארץ שיצאו לחוי גם פ,ד"אך לדעת הראב

' א ור"א ולי נראה שלא נחלקו ר"א. 'פירות ארץ ישראל שיצאו לחוצה לארץ וכו
א אזיל בתר גמר פרי ורבי עקיבא "עקיבא בזה אלא בחיוב תורה ובפטור תורה דר

קביעות למעשר דהיינו מירוח אבל מדרבנן מיהא אף על פי ] מקום[אזיל בתר 
שנער ומצרים ] מפירות[שם חייבין מדרבנן משום דלא גריעי ל ונמרחו "שיצאו ח

ועמון ומואב ועוד שלא יאמרו ראינו פירות הארץ שנאכלין בטבלם ומי שאינו 
  .מודה בזה טועה

הבליע ו ,דבר ידועבתור ח "את דעת הבה "הראי הביא )מו 'סי( 'משפט כהן'ת "שוואכן ב
שייצאו היה על דעת ' גמר המלאכה' שמדובר במקרה ש,א" להערת החזובבדרך אגב יישו

  : ו לשונווז. ל" לחוהפירות
פ אומד "ע, י"אפשר לתקן באיזה אופן את מה שמשתמשים בו בא' פ אם יהי"ולכה
, מ שלו"ל יש בו מקום להקל יותר בעיקרי חיוב תו"כי כידוע מה שיוצא לחו, יפה
  .כ פטור"ל בארץ ג" גם בנגמל"ד חו"ל ע"דבהוי גמל "כי י

   ): עב'א סי"ח(ם "ת מהרש"שו בבתכן וכ
ל "כ לח"בזה אף שיצאו אח, י"בא' י אדעתא שיהי"ל דדוקא היכא דנתמרח בא"אף גם י
  .ע פטורים"ל דלכ"ל י"אבל אם מתחלה נתמרחו אדעתא להוציאם לח, חייבים

' גמר המלאכה'ה להקל כאשר "הראימה שכתב אולם גם . ש"יי ע,א דחה גם דעה זו"החזו

                                            
  .דק "סטו ' דמאי סי, א"חזו  .11
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מ "שרצו להפריש תרו בר במקרה חריג של יצוא ייןו מד,ל"ייצא לחומנת לעל בארץ היה 
  .צוא של טבל גמוריהיה מתיר יהרב  ואין מכאן ראיה ש,מיצור האלכוהול מהיין

  מסקנה  . ד

 חייבים ,י שהגיעו לאילת"רות איא פ"לדעת החזו, ל"גם אם נניח בטעות שאילת היא חו
גמר 'י ש" לא פטר אלא פירות אה קוק"גם הראי.  מעיקר הדיןעשרותממות ובתרו

. צואי כגון יין שרובו היה מיועד לי,ל"לשווקם בחועל מנת היה  ,בארץשלהם ' כהאלהמ
 .או לפחות בחלקו הגדול, אתרוגים שגידולם היה מיועד ברובו לייצואם דן ב"וכן המהרש

לשיווק המיועדים  רותי אלא הם פ,צואילי רות המגיעים לאילת אינם מיועדיםיאך הפ
 היבולאחרי ש ו',רהייש בר'שפשר לומר אמנם א. מגיע לאילת  וחלק קטנטן מהם,בארץ

אלא שגם בשאלה של . שגידולו היה מיועד לאילתאיגלאי מילתא למפרע  ,נשלח לאילת
 ההזמן  שבזיפל עף א. עשרותממות ותרו  בחיוב'רהייש בר'אם ,  נחלקו הפוסקים'רהיבר'

מן  גם בז)טז' סידמאי (א "לדעת החזו. חיוב הוא מהתורה עיקרו של ה,חיובם מדרבנן
החקלאי לא התנה ו הכי  אך בלא12.'רהיבר אין '-   מדרבנןעשרותממות ושתרוהזה 

 ומן הסתם לא , שחלק מהפרות ישווקו לאילתנתמל במפורש שהוא גומר את המלאכה ע
 .ק בתוך הארץ שהפרי ישוואלא הניח , דווקארות יגיעו לאילתיהעלה על דעתו כלל שהפ

 ,צואילי רות שהיו מיועדיםימקום לסברה זו בעודפי ירקות ופ היהאולי לכל היותר 
את רק על אך ז. שכן גידולים אלו היו מיועדים לכתחילה לייצוא, ונפסלו ונשלחו לאילת

 ,כאמור. ות ומעשרותל לעניין הפקעת חיוב תרומ"סמך ההנחה המוטעית שאילת היא חו
 שאילת ל וחומר וק,עשרותממות ו חייבים בתרוםגידולי אילת עצמ ייתכן שגם ,אדרבה

  . ארץמרכז ה שחל בעשרותממות ולהפקיע חיוב תרו אינה יכולה
 חשש  בלי בשביעית ירקותיםהערבה מספקחקלאי כנראה שמקור הטעות הוא בכך ש

. ל"ערבה ואילת הן חולכן התפשטה השמועה שה.  לשומרי שביעית ברחבי הארץ,ספיחין
לי עו בתחוםואילו  ,בבל ספיחין הוא דין מיוחד שחל רק בתחום עוליאיסור . א היאול
. )ו משנה א"פ( כמבואר בשביעית , אין איסור ספיחין- )'עוטף עזה'באזור כגון  (צריםמ

משום שלדעתו לא היה עשה זאת , זרוע בערבה בשביעיתכתחילה לגם מי שהתיר ל
 הנחה זו ,לפי האמור לעיל (צריםמלי  עודייל ע ולכן לא נתקדשה ,בערבה כיבוש וחילוק

לעניין יתר רץ ישראל אך אין ספק שהערבה היא חלק בלתי נפרד מא 13).מסופקת
, אדרבה. י וכדומה"ישוב אית ו מצו,רבעי,  כגון ערלה דאורייתא,לויות בארץהמצוות הת

 את וש ירגיאכדי של, מן הראוי היה שלא להסתמך עליה, סברה להקלגם אילו הייתה 
להם   ומחר עלולים לומר,בארץ טמאה כביכוליושבים הם עצמם תושבי אילת כאילו 

 ראוי להפריש לכן גם מסיבה זאת היה .)יהושע כב' ר(קי ישראל ולהם חלק באל שאין
 .מעיקר הדין בלאו הכי חיוב ההפרשה באילת הוא, אך כאמור. עשרותממות ו תרואילתב

                                            
 .מא'  סי,דכ באהלה של תורה "מש' ור  .12
 .א'  שביעית סי,גכ באהלה של תורה "מש' ור  .13
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  הרב יעקב אפשטיין

 ומעשרות הפרשת תרומות

   ממכונת איסוףים הנופלמפירות

  שאלה

המעבירה את , מהמכונה האוספת. אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול
האם הוא רשאי ליטלם . נפלו פירות בודדים על האדמה, היבול שנאסף למכל גדול

  ?או שעליו להפריש מהם קודם תרומות ומעשרות, ולאוכלם

  תשובה

לבעל השדה לא משתלם לעבור . נת איסוף הם בדרך כלל הפקרפירות שנפלו ממכו. א
כיוון שאין ,  ממון ענייםאינםפירות אלה . ולאסוף את הפירות הנופלים ממכונת האיסוף
אבל גדרם הקנייני , אלא רק מכונים לקט, מתקיימים בהם הגדרים ההלכתיים של לקט

וממה שתזכור '): ו"א מ"פאה פ(ם "רמבכדברי ה, הפקר פטור ממעשרות .הוא הפקר
   ):ו" הא"פאה פ(ש "רוכן כתב ה. 'תמיד שההפקר והוא הדבר הנטוש אינו חייב במעשרות

) א"א ה"מעשרות פ(' וטעמא דהפקר פטור מן המעשר מפרש לקמן בירוש
ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך יצא הפקר שידך וידו ) דברים יד(מדכתיב 

  .שוים
ונותן משום הפקר ופטור מן המעשרות עד ': קובעת) ו" מא"פ(פאה במשנה אמנם ה. ב

אם . היינו הפקר פטור מתרומות ומעשרות רק אם הפירות הופקרו קודם מירוח. 'שימרח
 אפילו שגדרם הקנייני 1,הפירות חייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן, הופקרו אחר מירוח

  .עתה הוא הפקר
  ):  שםפאה( ש"רכתב ה, בטעם הדבר שמירוח מחייב במעשרות. ג

מעשרות ' כדתנן במס] עד שימרח[וטעמא דמירוח משום דאין מתחייב במעשר 
מ "בב' דכתיב דגנך ודרשינן דיגונך דבגורן תלינהו רחמנא כדאמרי) 'א משנה ו"פ(

  . )ח ב"דף פ(השוכר את הפועלים ' בפ

                                            
ואולם מרכבת , )ב-א ו"ב ה"מעשר פ' הל(ם "וכן עולה מדברי הרמב, )ו"א מ"פאה פ(ש "כן כתב הר  .1

' ועי). א מצאתי שםול(שהפקר לאחר מירוח חייב מן התורה , )מ כא"ב(א "המשנה כתב בשם הריטב
ולא ברור שאינו חייב (ק ח "ז ס' דמאי סי, א"ע חזו" ע:)פ"י(הערת עורך ). ו"א מ"פאה פ(א "רעק' תוס

  .ם"ה כתב הרמב"ד, 387' נו עמ' סי, מקדש דוד' ועי; )רק מדרבנן
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היו מביאים את ) בתור ציון מקום(לגורן . עולה שתבואה חייבת במעשרות מהגורן
ומשם היו , עד שנשארו גרעינים בלבד, ומפרידים את הגרעינים מהשיבולים, עומריםה

   .מעבירים את התבואה לאסם
  ): שם(ם "רמב פירש ה2,מהו גדר מירוח. ד

לניקוי התבן מן הגרן וגמר עבודת והושאלה כאן , וביאור מריחה בלשונם השפשוף
רתו למקום שאוצרו  זולת העבהתבואה עד שלא ישאר לו לעשות בה שום פעולה

 וכן יש לו ...שאין משפשפים אלא עם גמר הכלי, והוא דומה לשפשוף בכלים, שם
לא יפקיר ממנה אבל אחרי המירוח , להפקיר מתבואתו מה שירצה לפני מירוח

   .כלום עד שיפריש את המעשרות
  ): שםפאה (ש "ראוכן פירש ה

 שאסור לאכה למעשר והוא גמר מ3שמשוה פני הכרי אחר הזרייהוהמירוח הוא 
 וכן אם הפקיר אדם תבואתו קודם שנתמרחה ...משם והלאה אף באכילת עראי

ו דהפקר פטור מן המעשר אבל "בכרי פטור הזוכה מלעשר כדאמרינן לקמן בפ
  .חייב הזוכה לעשראם הפקירה אחר שנתמרחה 

עינים ומרגע סיום הכנת הגר, )בתבואה(מירוח הוא גמר מלאכת הכנת הגרעינים , היינו
אסור להפקיר פרי שחייב , ם"אמנם לפי הרמב. הם ראויים להניחם בממגורה או באסם

ש הזוכה "בעוד שלפי הרא, והמפקיר חייב להפריש קודם שמפקיר, בתרומות ומעשרות
כתב )  שםפאה( 'תוספות יום טוב'). ואולי דיברו בסוגי הפקר שונים( יפריש - מן ההפקר 

 .'... דדמאי לא ישליך עד שיעשר'  פרק ג'והכי תנן במשנה ב': ם"כרמב
מחוץ למכל האיסוף על , )'קומביין'(לגבי תבואה שנפלה מהמסוע של מכונת האיסוף 

זאת משום שמכונת האיסוף . עשרותממות וחייבת בתרוכבר נראה שהתבואה , האדמה
נאספים לתוך מכל האיסוף , והגרעינים בלא חלקי השיבולת, קוצרת ודשה וזורה בתוכה

ולכן אם נוטל מתבואה . ומשם הם מועברים למכל גדול כשהם אחר מירוח, במכונה
  . חייב לעשר קודם שאוכל- שנפלה בשדה 

  ):ו- ה' משא "פ(מעשרות נאמר ב, לגבי שאר מינים. ה
איזהו גרנן למעשרות הקשואים והדלועים משיפקסו ואם אינו מפקס משיעמיד 

 ירק הנאגד משיאגד ,עשה מוקצהערימה אבטיח משישלק ואם אינו משלק עד שי
 ,אם אינו אוגד עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי עד שילקט כל צרכו

כלכלה עד שיחפה ואם אינו מחפה עד שימלא את הכלי ואם אינו ממלא את הכלי 
   ...4עד שילקט כל צרכו

                                            
או ; 241-185' עמ, התורה והארץ ב, ד"באריכות במאמרו של הרב שמעון בירן הי' עי): פ"י(הערת עורך   .2

 .95-53' עמ, )בו נלקטו מאמריו(בספר תרומת שמעון 
והגרעינים נופלים בגלל , שמעיפה את התבן, ניקוי התבן מן התבואה היה נעשה על ידי זרייה לרוח  .3

 . משקלם
א במוליך לשוק אבל במוליך לביתו אוכל מהם עראי עד "בד':  נאמר,בסוף המשנה במעשרות שם  .4

ואולם שאלתנו עוסקת באדם אחר שזכה מן , י המצבים עוסקים במגדל שנ.'שהוא מגיע לביתו
  .ההפקר
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 הבצלים משיפקל ואם אינו מפקל ,הפרד והצמוקין והחרובין משיעמיד ערימה
 , התבואה משימרח ואם אינו ממרח עד שיעמיד ערימה,יעמיד ערימהמש

הקטניות משיכבור ואם אינו כובר עד שימרח אף על פי שמרח נוטל מן הקוטעים 
   .ומן הצדדים וממה שבתוך התבן ואוכל

  ): ה"א מ"מעשרות פ(ם "רמב ופירש ה
כול ממנו שאסור לאוהכוונה מאמתי נעשין הפירות כדגן שבגורן . מושאלת, גרנן

   .עראי מפני שנקבע למעשר
, כגון גרעיני חמניות או בוטנים, נראה שבמיני הקטניות שנאספים יבשים וראויים לאכילה

זאת כיוון שמכונת האיסוף מנקה את הגרעינים או הבוטנים מכל . הדין כמו בתבואה
 והם מונחים במכלים המתאימים כשהם נקיים ומוכנים לפעולות הבאות של, הפסולת

אם נפלו פירות ממכונת האיסוף בשעת השפיכה , על כן. קלייה או קילוף וכדומה
  .פירות אלו חייבים בתרומות ומעשרות, למכלים

כיוון , נראה שעדיין לא הגיע לגורנו, כגון גזר, ירק שנאסף כשהוא לח וראוי לאכילה. ו
תרומות לכן נראה שמותר לאוכלו בלא הפרשת . שעובר עוד תהליכי ניקוי ואריזה

  .אם נפל ממכונת האיסוף, ומעשרות
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  הרב אביגדור לוינגר

  גשמים לאחר חודש ניסן

   הגשמים סימן קללה–יצא ניסן . א

שהוא התאריך המוקדם ביותר , )למניינם( למרץ 26-ב, דוהשנה חל חג הפסח מוקדם מא
, קבועג אינה שנה מעוברת לפי סדר העיבורים ה" תשע1.שחל בו פסח מזה שנים רבות

 ירדו משקעים רביםעוד  ובאמצע חודש אייר ,ונוצר מצב שימות הגשמים לא הסתיימו
  : שנינו) ז"א מ"פ(משנה מסכת תענית ב. ואף בחג השבועות

באו  יצא ניסן ו,שיצא ניסן היחידים חוזרים ומתענים עד ...עברו אלו ולא נענו
' אקרא אל ה היום הלא קציר חטים) יז, שמואל א יב( שנאמר סימן קללה 2גשמים

   3.'וגוויתן קולות ומטר 
הרי הם , ח אייר"רמשכאשר יורדים גשמים בארץ ישראל הוא לכאורה פשט המשנה 

מאיר בתחילת ' בזיקה לשיטת רשזה נאמר תכן יי. סימן קללה וגשמים שאינם בעתם

                                            
  . הגרגוריאניילוח השמשה במונחי ,חל חג הפסח מוקדם,  שנים19 במחזור של ,16בכל שנה   .1
יצא ניסן הגשמים ':  ועוד)א"תענית סוף פ(ם "ש והרמב"הרא, ף"גרסת הרי). ןובגיליו (קאופמןי "כך בכ  .2

  .כאןס "ודקט "ראה תיוו. 'סימן קללה
ה " והגשמים סימן קללה וקשה בעיני הקב–הלא קציר חטים היום ' ):שם( בספר שמואל י"רשומבאר   .3

  . 'ויתן קולות ומטר' פ כן יש בי כח ואקרא אל ה"להביא פורענות חנם אע
פירש : " ומתרץ'!פעמים רבות יהיה זה? מה דבר גדול היה המטר בעת הקציר': שואל) טז, שם(ק "הרד  

הנותן ') כד, ירמיהו ה(זהו שאמר , ל כי בארץ ישראל לא היה יורד מטר כלל כל ימי קציר"אדני אבי ז
ולפי שהיה המטר בקציר חדוש גדול אצלם ... 'שבועות חקות קציר ישמר לנו, גשם יורה ומלקוש בעתו

ירדו גשמים סימן קללה יצא ניסן ו'ל "ובדברי רז', ואל נמות... התפלל בעד עבדיך'פחדו מאד ואמרו 
י "אך ברש. הוא משום עצם החידוש שבדבר' סימן קללה'ז "לפי". 'שנאמר הלא קציר חטים היום

, וכן בפירושי בעלי התוספות על התורה, 'מפני הקצירהגשמים בקיץ סימן קללה הן ': ב"תענית ג ע
לא כלומר ואחר כך ,  ויצהרךואספת דגנך תירשך': יד,  דברים יא,ן"בהדר זקנים ובספר הג, בדעת זקנים

' ירדו גשמים עליך באספך דגנך כל זמן שאתה בשדה כי סימן קללה הוא כדכתיב הלוא קציר חטים
, פליקס' י). שצט' ב סי"ובאור זרוע ח, נבו' מהדו, בהערת המהדיר לבכור שור דברים שםראה גם (' וכו

שגשם בזמן הקציר מרביץ , מבאר) 187' עמ(ישראל בימי המקרא המשנה והתלמוד -החקלאות בארץ
התועלת , כד, שמואל שם(ג "רלב: ראה[את התבואה וגורם לרקבונה וכן לרקבון התבואה הקצורה 

פ "ד עה-ג, קהלת יא'; כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא נאוה לכסיל כבוד'פ "א עה, משלי כו; ג"הכ
' מלמד התלמידים פ,  וירמיהו שםק ישעיהו יח ד"רד, י קרא שמואל שם"ר, )'וראה בעבים לא יקצור'

אבל בשלא בעתם הם ': 'ונתתי גשמיכם בעתם'פ "עה, ובחזקוני ויקרא כו ד, ה הלא תראה"קרח ד
ש המובאת להלן "וראה בתשובת הרא, ואלשיך שמואל שם, וכן באברבנאל שם' מרקיבים את התבואה

כתב ) שסח-שסז' הרשלר עמ' דומה, מקץ' מבוא לפ, מ חלאוה"י בן ר"לר(אמרי שפר ' ובפי]. 47' הע
משמע , ה עברו"ב ד"תענית יב ע, א"ובריטב. שגשמים בזמן הקציר מבטלים את הקוצרים ממלאכתם

שסימן הקללה הוא משום שהגשמים יורדים ללא תועלת בזמן שכבר לא נהנים מהם לגידול התבואה 
על גשמים , להלן כי שומרוןרונום מרדוראה מאמרו של אג.  )58' ראה להלן הע, וכן באר הפני משה(

  .מאוחרים והשלכותיהם על החקלאות בימינו
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ה עד אימתי שואלין את הגשמים רבי יהוד':  העומד על מועד זה,)ב"א מ"פתענית ( פרקה
ויורד לכם ) כג, יואל ב(שנאמר  שיצא ניסןאומר עד שיעבור הפסח רבי מאיר אומר עד 

 ולא ,מבואר שעת הגשמים הוא עד סוף חודש ניסן בלבדו 4.'גשם מורה ומלקוש בראשון
יצא ניסן ובאו גשמים סימן 'ש, נראה שכך הבין רבנו חננאל את משנתנוו. לאחר מכן

  5.חודש ניסן סוף הכוונה לגשמים אחר ',קללה

  ניסן של תקופה. ב

 ,יצא ניסן הגשמים סימן קללה':  מובאים דברים אחרים6)ח"א ה"פ(אך בירושלמי תענית 
במשנתנו ' ניסן'בון מחדש ש' רבי יוסי ביר .' בון ובלבד ניסן שלתקופה'ראמר רבי יוסי בי

 7.תיהאלא ניסן של שנת החמה ותקופו,  הנקבע על פי הלבנה,אינו חודש ניסן הרגיל
 אך 8.ף" ולא הובאה ברי, אין לה זכר בבבלי,הגדרה מחודשת זו של הירושלמי לניסן

 ואף מוסיף לו ביאור , ומביא אותו להלכה, הולך בעקבות הירושלמי,ם כדרכו"הרמב
  ): ט"ג ה"תעניות פ' הל(מעשי 

תלמידי חכמים חוזרין לבדם ומתענים שני וחמישי ושני עד שיצא ניסן 
 והוא כשתגיע השמש לתחלת מזל שורשלתקופהניסן א  יצ...שלתקופה

אין  – 9

                                            
עד שיפסקו גשמים עד שיצא ניסן כולו ... קונם יין שאני טועם'): ה-א, ח(וכיוצא בו במשנה בנדרים   .4

רבי מאיר  ש,)ב"נדרים סב ע(י שם "ומבאר רש. 'דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח
  ). ה"ח ה"פ( וכן הוא בירושלמי נדרים ,קו בתענית ובנדרים באותה מחלוקתורבי יהודה נחל

שסוף זמן התעניות הוא , עולה) ה באחד" ד,א"יד ע(ה " לסוגיית הבבלי ברחננאלמפירושו של רבנו   .5
 הנה ...ז במרחשון עד סוף ניסן"זמן הגשמים המועילין ומתענין בהם שירדו מי': בסוף חודש ניסן

הרי שני , שבט ואדר וניסן]מ[ו "נשארו מימות הגשמים ט, ו בשבט"ילל דאמרי בטאליבא דבית ה
  . 'חדשים וחצי

  .4-3' שו, 711' עמ, האקדמיה ללשון העברית' מהד  .6
ולכן קורין ... ל חזרה וסבוב" לשון תקופה הוא מלשון הקפה שר'ופי'): שער התקופות(אבודרהם   .7

 הלילה והיום תבכל תקופה מהן גומר ענין אחד ממדלארבעה חלקי השנה תקופות מפני שהזמן 
 .'בחסרונן או ביתרונן ומתחיל בענין אחר

 שהביא את אף, בון' יוסי ביר' מימרת ר והתעלם מ',יצא ניסן'כתב סתם ) תענית סוף פרק א(ף "ריה  .8
מא הדה דתי': )6-5' שו (ירושלמיהסוגית באחריה הבאה , )לפי גרסתו" (אסי בר אבין' ר"ת מימר

ה " ד,י' ת כלל רביעי סי"ושו, כא' א סי"תענית פ(ש " וכן הרא).ראה להלן (' וכו'בשלא ירדו להם גשמים
' אשכול הל: כגון, סוגיה זודנו ב שוכן לא הובא בפוסקים רבים (לא הביא חלק זה של הסוגיה) ומה

ספר ; קעז'  סי,תשובות ופסקים מאת חכמי אשכנז וצרפת; תתסו' ה סי"ראבי; שני וחמישי ותענית
; ן תענית"ריבב' פי;  תענית,ז"ד ופסקי ריא"פסקי הרי; י מלוניל תענית"ר; ב" יד ע תענית,המאורות

ספר ; ירוחם נתיב יח' ר; ה תענית"חדושי הרא; שעז' א סי"א ח"ת הרשב"שו; רח' שבלי הלקט סי
דף א בדפי , רושלמיה י"א ד"ן תענית פ"ר; א תענית" ריטב;אגודה תענית;  נדתפילה'  הל,המנהיג

  .286'  עמ,טו פרשה ,וראה גם משנת רבי אליעזר). ב כאן"רע; נמוקי יוסף תענית; ף"הרי
ית  ב, ובספר הבתים;יג' תענית סי' הל , חייםבארחות ;ב"ית הבחירה תענית יד עב, וכן מובא במאירי  .9

י " וכן הובא בב;יתענית שער שנ' הל , וראה ספר השלחן;שערי תענית שער שלישי אות י, תפלה
  . ז' תקעה סעי' ח סי" או,ע"ובשו

גלגל התשיעי שהוא מקיף את ': ט-ז' ג הל"פ,  יסודי התורה'הלאת עניין המזלות במסביר ם "הרמב  
 וחלק העלו לו שם על שם צורה זו חלקכל , הכל חלקוהו החכמים הקדמונים לשנים עשר חלקים

ואלו ... שור, טלה, והם המזלות ששמותם, ים תחתיושתראה בו מן הכוכבים שלמטה ממנו שהם מכוונ
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שאין הגשמים בזמן הזה אלא סימן קללה הואיל ולא ירדו כל עיקר , מתענים
   10.מתחלת השנה

יש שכתבו .  שונה מניסן של חודשי הלבנה11,'חמה של ניסן'הנקרא גם , 'תקופה של ניסן'
קירוב ב אך זהו –השיווי האביבי  יום – 12שהוא מסתיים שלושים יום אחר תקופת ניסן

זה הוא ' חודש '13.תקופת ניסןרגע  לאחר , והכוונה לשלושים יום ועוד חלק מיום,בלבד
בעניין ) א"ה טו ע"בבלי ר (רא בדומה לו מצינו בגמ14.'אביב'גם החודש הנקרא בתורה 

ם "ומבאר שם הרמב'; שבט דתקופה'ו' שבט דחודשים': שני סוגים של שבט, אחר
  : 'שבט דתקופה' ומהו ,לתלמוד את ההבדל ביניהםשו בפירו

ה ולפי אותן הימים חמא בשנת לבנה וחשבון תקופות בשנת ודשים הוחשבון ח
לת החדשים ישמוספת שנת החמה על שנת הלבנה נמצאו התקופות אינן בתח

תקופת טבת פעמים נופלת בעשרה בטבת ופעמים בעשרים בטבת ופעמים ... אלא
שבט ,  בשבט ונמצאת אומר בשנה שתקופת טבת נופלת בשבט]או בשנים[באחד 

   ...של אותה שנה בטבת הוא לענין תקופה ואדר של אותה שנה הוא שבט דתקופה

                                                                                                                  
, השנים עשר צורות לא היו מכוונות כנגד אותן החלקים אלא בזמן המבול שאז העלו להן שמות אלו

ב "המזלות שנים עשר כנגד י'): ב"ה יא ע"ר ( כתבובפירושו לתלמוד. 'אבל בזמן הזה כבר סבבו מעט
והשמש מהלכת חדש בכל מזל ומזל שלושים יום בכל מזל ... תאומים, שור, טלה: חדש ואלה שמותם

 החשבון קהחשבון אבל לפי דקדו) קירוב(כנגד שלשים מעלות שבכל מזל מעלה אחת בכל יום לפי 
ה " נמצאת מקפת שנים עשר מזלות בשס,מהלכת בכל מזל ומזל שלשים יום ועשר שעות וחצי שעה

יש שנים שאין ... אייר בשור,  ניסן בטלה והשמש בחדש,ימים וששה שעות וזאת היא שנת החמה
וכן כל חדש וחדש לפי שאין ]... באדר שני[בניסן או עד שנים ועשרים ' השמש מגעת לטלה עד כ

 ששנת ,חשבון לבנה שהוא חשבון חדשים וחשבון שנת החמה שהוא חשבון מזלות יוצאין כאחת
ו חלקים מאלף "עות ותתעד יום ושמנה ש"ה יום ושש שעות וחשבון שנת לבנה שנ"החמה שס

ושמנים חלקים בשעה ולפיכך אין החשבון יוצא כאחד ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה עשרה 
מיהו כיון שרוב השנים חמה בניסן במזל טלה בין בסוף החדש בין , ד חלקים"א שעות ור"ימים וכ

ות ואנו אומרים קורין החדשים על שם המזל, באמצע בין בראש וכן באייר בשור וכן בכל החדשים
א תענית "ח(א "וראה מהרש .'טלה לניסן שור לאייר תאומים לסיון וכן בכל חדש וחדש כמו שפירשנו

 ).ה ודמיא לעיגלא"ב ד"כה ע
סוף זמן שאלת ל בנוגע ,)ו"ב הט"פ(תפילה ' האחרונים דנו כיצד עולים הדברים הללו עם פסיקתו בהל  .10

ראה  ,אוסר עצמו בדבר עד שיפסקו הגשמיםל בנוגע ,)א"י הי"פ( ובהלכות נדרים ,םוהזכרתגשמים 
 ). שם(נדרים ' והל) שם(תעניות '  הל,פרנקל' ם מהדו" ברמב, ראה בספר המפתח;4' לעיל הע

  . ועוד,ב" תענית יד ע, בית הבחירה,כך למשל במאירי לסוגייתנו  .11
 ,פני משה; ק כד"תקעה ס' סי, שתלי זתים; תקעה אות ג' י ס,באר הגולה; ז' סעיתקעה '  סי,לבוש  .12

; א אות לח"י תענית פ"תפא; א, ז' תענית סי' ב הל"ח ,ש חלמא"שולחן תמיד לר; ח"א ה"תענית פ
'  סיי"מובא בב(ה או שבט "ב ד"ה טו ע" ר,י"וכך כתב רש. ועוד; ק כא"תקעה ס' סי, משנה ברורה

  .'חמה שבט של' על )תקעה
ריך וצ ( תעניות שם,ולחם משנה; ב"ט ה" פהחודשקידוש '  והל,א"טו ע, ב"ה יא ע" בפירושו לר,ם"רמב  .13

  ).ו"שס-ד" ראשון ונציה שספוס הטעות כבר בד–' טלה'הליכת מזל :  שםהיותל
 קרוי אביב אלא על פי בישול התבואה ניסןשאין , חמה-של-אביב הוא ניסן': ב"סנהדרין יג ע, י"רש  .14

 ,א"ה כא ע" ר,י"ראה גם רש, 'החורף לחשבון החמה הםוכל ביכור התבואה ועתי הקיץ ו, שמתבכרת בו
  .ה ולא תחוש"ד
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וכאשר תקופת ניסן , מתקופת ניסןהחל יום ומשהו שלושים  הוא 'תקופה של ניסן'אף 
  15. נכנס לתוך חודש אייר'תקופה של ניסן', לא נופלת בתחילת חודש ניסן

 הוא 'חמה של ניסן' עיתויו של , ולכן לפי הירושלמי16ירידת גשמים תלויה בעונות החמה
אם הגיע חודש .  סימן קללהגשם הוא ומתי ה,הקובע אימתי יש להתענות ולצפות לגשם

אם לא , ומנגד.  ממשיכים היחידים ומתענים– 'חמה של ניסן'ועדיין הוא ) של לבנה(אייר 
, ואם כן.  יש להפסיק להתענות– 'חמה של אייר' והוא כבר ,)של לבנה(יצא חודש ניסן 

ימות הגשמים מסתיימים ,  כגון השנה שחל בסוף מרץ– מוקדםבהן פסח חל שבשנים 
 מסתיים 'חמה של ניסן'ובשנים שבהן . אין הם סימן קללה  ועד אז,בתוך חודש אייר

 וגשמים היורדים 17,יירלפי הירושלמי מפסיקים להתענות עוד לפני חודש א, בחודש ניסן
   18.אז הם סימן קללה

שהרי רוב ההלכות . דונמצא שהלכה זו של התעניות וסוף עונת הגשמים ייחודית מא
 כגון תחילת .נקבעו בסופו של דבר על פי חודשי הלבנה, התלויות בעונות החמה

י ו בשבט הנקבע כמובן גם על פי הירושלמ" וכן יום ט19,התעניות בתחילת ימות הגשמים
כמבואר ו 21.ו באב" טוכן 20,'שבט דתקופה'של לבנה ולא בשבט היינו , 'שבט דחודשים'ב

                                            
אמנם בנידון דידן  .' דתקופה נמשך בתוך אייר של לבנהדניסןזימנין ': ה שנולדו" ד,א"ה י ע"ר, י"רש  .15

ח ושאר הראשונים שהבינו שניסן כאן הוא "ונראה שסובר כר, י לא פרש שניסן הוא ניסן דתקופה"רש
  ).8' ראה הע (ניסן של לבנה

. 14' ל בהע" הנ,ב" סנהדרין יג ע,י" ורש'; החמהתקופתהעיתים הולכין אחר ': ב" סנהדרין יא ע,י"רש  .16
  . 'מכח השמש הגשמים יורדים': ד,  פרשה יב,במדבר רבהבו

  דן אם אפשר גם להקל) הספר תשובה יבובסוף ,לג' א הע" פ,ספר מעשה חמדהובא ב(ש דבליצקי "ר  .17
.  וכתב שלא מסתבר להקל שיאכלו וישתו בניסן של לבנה,נגד פשטות הבבלי,  זהירושלמיבתענית כ

אם היתה השנה ' ):ג"א סה"תענית פ( , את דברי הירושלמיהביא ,)ט"ג ה"תענית פ' הל(צפנת פענח 
רבי זעורה רבי יסא רבי שמואל בר רב יצחק מטי בה בשם רבי יוחנן ... מעוברת הולכין אחר עיבורה

משהו על '(ש ליברמן " ר.ימות החמה הולכים אחר ,שבהפסקת התעניות בסופםוביאר , ' נצרכהלבסוף
 ותוספתא ,שטז-שטו' עמ, בספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס, 'מפרשים קדמונים לירושלמי

' מיוחס בר' לר(אר הירושלמי בספר פרי האדמה ו הביא שכך גם ב,)1065' תעניות עמ, כפשוטה
המיוחסת לרבנו , שלמי בגיליון הירודיתב בשם הגהה בכ, )א"ח ע, ד ה תענית"ח, שמואל מירושלים

פי שלא עבר לפי ל עף א,  וכתב שאם בשנה מעוברת עבר ניסן לפי תקופת החמה;בצלאל אשכנזי
, ד ראש השני"ח, וורץשי "לר (וכן כתב דברי יוסף. היחידים מפסיקים להתענות, סדר השנה שנתעברה

 משום , והוא סוף התענית, לרוב סוף מזל טלה הוא בערך באמצע ניסן,ת העיבורשבשנ, )תשובה מה
בשנה , שםלשיטת רבי בירושלמי , ולדבריו(שאין טעם להטריח את היחידים להצטער ללא הועיל 

 משום שיש רק –בון ' יוסי ביר'  בניגוד לר– בסוף ניסן של לבנה ,ח אייר"פשוטה סוף התענית הוא בר
 משמע )ה ומסיים"ד, ב"א ה"תעניות פ(חסדי דוד  אך .)ח אייר"ין סוף מזל טלה לרימים בודדים ב

 מובנם שבשנת העיבור אין מתענים עד סוף אדר ',ובלבד ניסן שלתקופה'אר שגם דברי הירושלמי ישב
וראה עוד . ומשמע ניסן של לבנה,  אלא עד סוף ניסן של שנת העיבור, שהוא ניסן שלפני העיבור,שני

 .א"א תענית ו ע" ח,רנטעי או
.  יוצא לאחר שכלה ניסן של לבנה'חמה של ניסן'שאר י ב,)ה עד שיצא"ד, תקעה' ח סי"או(הפרישה   .18

א "ה יא ע"י ר"ראה לשון רש ( יוצא לפני ניסן של לבנה'חמה של ניסן'בהם שכי ישנן שנים , וזה תמוה
  . )15' שהובא לעיל הע

  .ד"מ-ג"א מ"פ תענית במשנה, שבעה עשר במרחשוון וראש חודש כסלו  .19
 'שבט דחודשים'מקביל לה ,)ד"ב ה"ירושלמי ביכורים פ(', כסדרן של תקופות' ולא 'כסדרן של שנים'  .20

 שנההאש  הקשה על קביעת ר,)יד' ח סי"א או"ח(ס "חתה). א"ה טו ע"ר, בבלי(' פהשבט דתקו'ולא 
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ג שבישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר "אע' ):דחדשיםה " דא" טו עה"ר(תוספות ב
 'יצא ניסן' רק .'תיב ממגד גרש ירחים וגם ישראל מונין ללבנהכנ "ממגד תבואות שמש ה

   22. אלא לחודשי החמה,הלבנה על פי הירושלמי אינו קשור לחודשי ,שבמשנתנו
 היא משום 'שלתקופהובלבד ניסן 'בון מחדש רק בדין זה ' יוסי ביר' ונראה שהסיבה שר

 אך.  של גשמים שאינם בעתם',סימן קללה'שהמשנה קובעת שהגשמים לאחר ניסן הם 
יתכנו יבהחלט יודע ש, ישראל ומכיר את מציאות ירידת הגשמים בה-כל מי שחי בארץ

 כדי להמעיט ,על כן. גשמים גם בחודש אייר שעל פי קביעת חודשי השנה של בית דין
שבדבר זה יש ללכת רק על , את ההסבר המובן והמתבקשבון ' יוסי ביר' ר חידש ,בקללה

 של ניסן'רק גשמים היורדים לאחר כך  ו.פי המציאות של עונות השנה ושנת החמה
יצא 'בון מוסבים על ' יוסי ביר'  דברי ר, בירושלמיואכן . הם גשמים שלא בעתם',חמה
היחידים ':  ולא על הרישא',יצא ניסן ובא גשמים סימן קללה':  שבסיפא של המשנה'ניסן

 משום שחידושו נועד בראש ובראשונה לסייג את עניין .'חוזרים ומתענים עד שיצא ניסן
  .  ולא דווקא את זמן התענית שברישא,הקללה שבסיפא

                                                                                                                  
 ',א בשבט אין שרף באילנות ולא יחנטופ עדיין צינה של טבת הו"כיון שעכ' :לאילן בשנים מעוברות

כיון ' : והאילנות חונטים בשבט של לבנה,וכתב שהטבע משועבד לתורתנו הקדושה לקביעת החודשים
וחונטים האילנות כמו ברוב השנים , דזה דבר הנוגע לתורתינו הקדושה משועבדת הטבע לתורה ודיניה

' תוס' והיינו דכ,  וידליק והקור לא יזיקומי שאמר לשמן וידליק אומר לחומץ, בשבט הסמוך לטבת
ח "או(שבילי דוד '  הביא מס,ס שם"ובליקוטי הערות לחת. 'ישראל מונין ללבנה והטבע משועבדת לה

ניסן ' ולא ב'ניסן דתקופה' שהקשה שמוכח מהירושלמי שלנו שבישול התבואה הוא ב,)נה אות ג' סי
ד "ד שבת שובה תשנ"מועדים ח, להורות נתן' ובס, ל"נ שטרן זצ"רי וראה מה שתירץ שם ה.'דחודשים

 השפעת –ראש השנה לאילנות בשנה פשוטה ובשנה מעוברת ', א סוחובולסקי"כ ר" וראה מש.אות ג
, אגב יש להעיר. 61-48' עמ, )ה"תשס (61אמונת עתיך , 'הטבע בהלכה או השפעת ההלכה בטבע

 אינם ,)ב"ה א" פה"רירושלמי  ('חוץרוב התקופה מב'ו בשבט "שנראה שהאמוראים הסוברים שבט
של בשבט ו "ט, ו בשבט הוא כסדרן של תקופות" אלא שט,ל"סוברים כמסקנת הירושלמי ביכורים הנ

  .ע" וצ',תקופה של ניסן'תקופה כמו 
ולא , חמה-מחמשה עשר באב ואילך תשש כוחה של: רבי אליעזר הגדול אומר': א" תענית לא ע,בבלי  .21

מסוגיה זו , אגב ('וקרו ליה יום תבר מגל: אמר רב מנשיא. לפי שאינן יבשין, ערכההיו כורתין עצים למ
השמחה על שמירת הטבע , 'הקיימותחג 'בתור  –טוב של חמישה עשר באב -עולה הבנה למהות יום
 בין אם שבירה ממשית –כלי כריתת הצומח ' שבירת'יתכן שזוהי משמעות יו, מכילויו לצורכי האדם

 ועומד בקצה האחר של , ההופכי לראש השנה לאילן היום יום זה הוא. תפיסתיתובין אם שבירה
; ה כיון שהגיע"ד, ב" קכא עב" לב, בחידושי אגדות,א"מהרש'  עי; בדיוק חצי שנה אחריו,השנה
 ,צפנת פענח( שקיץ הוא עד חצי אב ,מ להלן"א הגדול היא כשיטת ר" שיטת ר,ניםפל כל ע. )ל"ואכמ

על חדשי חמה והלכות ', י מרצבך"וראה במאמרו של ר. )ג"ד הי"ח פ"קדה' ט והל"ג ה"תענית פ' הל
  .כב-טו'  עמ, עלה יונה',התלויות בהם

 הגהות על(ס "והביא החת, )א"ה יא ע"בבלי ר(' ביומי ניסן'עוד נמצא באחרונים לעניין ברכת האילנות   .22
כל זמן שנמשך ימי חודש ': 'חמה לש ניסן' שזמנה של הברכה ב,נ אדלר"בשם רבו ר, )רכו' ע סי"שו

 הביא )ה ובספר"ד, ב' סי, ת ברכותאסיפת דינים מערכ(ושדי חמד ; 'ניסן דתקופה לתוך חודש אייר
הובא לעיל  ,שם(י " רשרוש וכפי', ביומי ניסן...דאית ביה זיוא לאילני... חדש זיו' )שם( ראראיה מהגמ

 עד ,כוונה אף לכל רבע השנה של תקופת ניסןוהציע שה( נכנס לאייר 'ניסן דתקופה'ש, )15' הע
בהערה הובא ש, ט דתקופה לגבי שב)א"ה טו ע"ר (י"רשראה  אך .ח שם"ראה הגהת הב, תקופת תמוז

כתב שגם שאלת נ ,)קנ' ב עמ"ח(ת ראשית ביכורים "ובשו. )מ בטור"וראה להלן על הבנת לח; הבאה
  . 'תקופה של ניסן' הוא )ל"הנ, ב"א מ"תענית פ ('עד שיצא ניסן'מ "גשמים לר



 

 

 ג"  תמוז תשעאמונת עתיך  64  

  ת הטורשיט. ג

  : כותב) תקעה' ח הלכות תעניות סי"או(הטור 
יצא ... עד שיצא תקופה של ניסןותלמידי חכמים לבדן מתענים שני וחמישי ושני 

 אין מתענין עוד שהגשמים סימן קללה הואיל ולא ירדו בתחלת תקופה של ניסן
  . השנה

 :בירושלמי מציין שמקורם של דברי הטור ,ח במקום"הב. ונחלקו הפוסקים בביאורו
חמה -של-  יצא ניסן23פירושו לסוף שלשים של תקופת ניסן... ש יצא תקופה של ניסן"ומ'

' הל ('לחם משנה'אך לדעת ה. ם" והיינו כשיטת הרמב– 'והגיע השמש לתחלת מזל שור
 .ם" שונה משיטת הרמב',תקופה של ניסן'שיטת הטור בדבריו על , )ט"ג ה"תעניות פ

 , שמשת לאחר רבע שנהיינו, 'תקופת ניסן'י עד שתצא  שכוונת הירושלמ היאדעתו
 ועד אז ,הגשמים אינם סימן קללה עד לימות הקיץן כם  וא. תקופת תמוזתגעהו

 שמלשון ',שנהמם לח' מקשה ה, על שיטה זו של הטור24.ממשיכים היחידים להתענות
 ,)צאה עד שי" ד,שםלטור  ('פרישה'ברם כבר העיר ה. ם"הירושלמי נראה יותר כרמב

תקופה ' ולא ',תקופה של ניסן' משמע שהגרסה הנכונה בטור היא 'ית יוסףב'שמדברי ה
   25. ולא לתקופת ניסן של רבע שנה',מה חשל ניסן' שהכוונה ל,ם" וסובר כרמב';של ניסן

  'תקופה של ניסן'מתי יוצא . ד

זמננו ניסן ע איך לחשב ב"צ'ש העיר) תקעה' ח ג סי"או, א זילבר"לרי ('בירור הלכה'בספר 
 לא הסביר כיצד יש לחשב , שהלך בעקבות חידושו של הירושלמי,ם"הרמב. 'של תקופה

                                            
, א"ה טו ע"ר(י "כנראה בעקבות דברי רש', טבת': קנו בטעותי ת,מכון שירת דבורה'  מהדו,חדש-בבית  .23

שבט 'י עוסק ב" אך רש. בבית יוסף שםשהובאו ';לסוף שלשים של תקופת טבת, ')ה או שבט"ד
  .'ניסן ':ח" בבהיותלריך ופשוט שצ, 'תקופה של ניסן' ולא ב'דתקופה

 –עד שיצא ניסן '): ה"מ ליפשיץ תלמיד השל"לר, ז"א מ"תענית פ(בספר לחם משנה למשניות ' וכן פי  .24
 .'תקופות ניסן

ח עם " הראשון של טור אופוס בד, עצמובטור וכך הגרסה גם ',תקופה של ניסן'י מצטט מהטור "הב  .25
: קים של הספרייה הלאומית במאגר ספרים סרו–אך בדפוסי ערש של הטור שבדקתי . י" שונציה ,י"ב

' מס(ז "וכן איטליה רנ; ס"ברשה לפני ר, ה"לייריאה רנ, ד"קושטנטינא רנ, נ"שונצינו ר, ה"אישאר רמ
J בספריית 211 T S (–מכון שירת ' בהגהות והערות בטור מהדו. ['ניסן של תקופה' היא  הגרסה

, JTS בספריית 15-14-י מהמאה ה" כך בכ– ציינו שכך גם בכתבי יד של הטור ,דבורה
MIC.#9517(RAB.2372) ,http://hebrewmanuscripts.org/hbm_1433.pdf[ . ונראה שהמתקן שהחליף

 ולכן סבר שיש כאן ',תקופה של ניסן'לא הבין ולא הכיר את המושג , 'תקופה של ניסן'פעמיים ל
, אם כן צורם שהרי תיקוןוה –במובן של תקופת ניסן ' תקופה של ניסן' ויש לשכל את המילים ל,טעות

אולי בדומה לכך נוצרה גרסת ירושלמי משובשת המובאת בגנזי שכטר (' תקופת ניסן'היה צריך להיות 
  ).'של ניסן תקופה': 406' א עמ"ח

 – וסוקלו רבים משיבושיה נתבהרו לי מושגיהו עמו למדתי סוגיה זו ומכוח –ו "שמעתי מאבי נר  
:  והוא משמש אצל מחברים שונים בכמה מובנים',תקופה'שפעמים רבות יש בספרות בלבול במושג 

 ארבעיום התקופה או רגע התקופה ב, במונחי שנת החמה' חודש'ה,  שמשתרבע שנ, שנת החמה
: ות שונותלתקופ בנוגע לעתיםגם באה , במשמעויותיה השונות, והמילה.  השמשת לאורך שנניםזמ

  . ראה להלן, תקופת רב אדא או התקופה האמתית, תקופת שמואל



   גשמים לאחר חודש ניסן 
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מבואר ) ג"י ופי"פ- ט"פ( קידוש החודש כותאמנם בהל. את זמן כניסת השמש למזל שור
אורך השנה לפי שמואל ובה :  שיטות לגבי אורך שנת החמה והתקופות בהכמהשישנן 

ואורך השנה האמתי , י רב אדא ובה תקופות רב אדאאורך השנה לפ, תקופות שמואל
 של ניסן' יהיה תאריך אחר למועד יציאת , מסוגי התקופותדלפי כל אח. האסטרונומי

השעה והחלק ' שהיא –כשלושים יום לאחר תקופת ניסן ,  ולסוף עונת הגשמים'חמה
לפי כל  , החלה במועדים שונים– 26)ג"ט ה"שם פ ('שתכנס בו השמש לתחילת מזל טלה

  .אחת מהשיטות
 – ותקופת ניסן חלה בימינו ,ה ימים ורבע יום בדיוק"אורך השנה הוא שס, לפי שמואל

 אין הגשמים סימן , במאי8-7לפי זה עד .  באפריל8 או 7-ברק  – 21- וה20-במאה ה
עובר את לפי שמואל  'תקופה של ניסן'בדרך כלל  (27.היחידים מתעניםעדיין  ו,קללה

 בין הימים האחרונים ,בימינו,  במונחי הלוח העברי הוא יכול לחול– לבנה חודש ניסן של
).  לימים האחרונים של חודש אייר בשנים פשוטות,של חודש ניסן בשנים מעוברות

רק את ) תכח' סיח "או( ראש חודש כות שהביא למעשה בהל, זו שיטת הטור,בפשטות
 , תעניותכות גם בהל,ןכם  א.יהשב שם את התקופות על פי וח,אורך השנה שלפי שמואל

 בירושלמי 'תקופה' , שיטה זו לפי28. לפי חישוב זה תהיה משמעותו',תקופה של ניסן'
 ,)א"התענית פרק א (מתפרשת בדיוק כמו בסוגיית הירושלמי לעיל ) א"תענית סוף פ(

, 'בגולה לא נהגו כן אלא עד ששים יום בתקופה': ל"בעניין תחילת שאלת גשמים בחו
קלנדס לפני תקופה שמונה ימים '): ב"א ה" פז"ע(ירושלמי וכן ב.  תקופת שמואלשהיא

  . נראה שהיא תקופת שמואל',ימים' סטרנלייא לאחר תקופה ח
 ואורך זה 29, אלא קצר מרבע יום,ה ימים ורבע יום" אורך השנה איננו שס,לפי רב אדא

  ): ו"י ה"שם פ(ם "כפי שכתב הרמב, מדויק יותר מאורך השנה שלפי שמואל
שחשבון זה הוא האמת יתר ... על חשבון תקופה זו היו סומכין לענין עיבור השנה

והוא קרוב מדברים שנתבארו באצטגנינות יתר מן החשבון הראשון ... מן הראשון
   .שהיתה בו שנת החמה שלש מאות וחמשה וששים יום ורביע יום

 של יצא ניסן', לפי זה. ץ במר28 או 27 חלה בימינו ביום ,תקופת ניסן של רב אדא
 והגשמים היורדים עד לתאריך זה , באפריל27-26- וסיום עונת הגשמים הוא ב',תקופה

                                            
המנויים ,  מעלות בדיוק על גלגל המזלות30 קטע של משמעם , וכל יתר המזלות'מזל טלה'המונחים   .26

 ,למקום האמתי של קבוצת הכוכבים שבאותו השםכיום  ואין הם זהים ,עליו' נקודת האביב'כסדרם מ
ר בהלכות יסודי כמבוא –של ציר כדור הארץ ) פרצסיה( עקב תופעת הנקיפה – לאורך גלגל המזלות

 . הערת אבי–) 9' הע(ראה לעיל , התורה
ת להורות נתן "ושו) מו' עמ, יקרא דאורייתאהגדה של פסח : בתוך(ש דבליצקי "וכן ראיתי שנקטו ר  .27

, ה" בני ברק תשכ,ש דבליצקי"לר( ובספר פלגי מים . לסיום התעניותנוגע ב)יג אות ד' ח סי"ד או"ח(
י בזמננו "המאסף לכל הלכות תעניות הגשמים בא, )119' לה הע' עמ, לו'  הגשמים סעיהלכות תעניות

 שלושים יום :ריך להיות וצ',יום שתיפול בו תקופת ניסן' וכתב שהיחידים מתענים עד ,נפלה טעות
   .אחר יום שתיפול בו תקופת ניסן

 יוצא , לפי שמואל'חמה של ניסן' ,כי כאמור בדרך כלל, 18' לעיל העראה  ,ואולי זו כוונת הפרישה  .28
 .אחרי ניסן של לבנה

 .א"י ה" פ,קידוש החודש שם'  הל,ם"ראה אורכו המדויק ברמב  .29
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 ,ז בניסן בשנים מעוברות" בין ט, הוא יכול לחול,במונחי הלוח העברי(אינם סימן קללה 
  30).לאמצע אייר בשנים פשוטות

י חכמים הוא כשלושים ם עצמו היא שסוף התעניות של תלמיד"אך נראה ששיטת הרמב
 , וזו כוונת לשונו הייחודית31, המוכרת לנו, האסטרונומית,יום לאחר תקופת ניסן האמתית
כשתגיע ':  למיקום השמשנוגע כאן בהלכות תעניות ב,עם המינוח האסטרונומי החריג

 על שאלת ,ז"ב הט"תפילה פ' ובניגוד בולט לסגנונו בהל ('השמש לתחילת מזל שור
קידוש החודש ' ם מזכיר בהל" הרמב32).'ביום ששים אחר תקופת תשרי': ל"גשמים בחו

תדע יום , ומאחר שתדע מקום השמש בכל עת שתרצה': גם חשבון זה) א"ג הי"פי(
 33,אמנם הלוח בנוי לפי הקירוב של שנת רב אדא. 'התקופה האמתי כל תקופה שתרצה

אומטרית של מזלות יהגם את ההגדרה " בו הרמבשהזכיר', משנה תורה'אך בכל מקום ב
 ולא לקירובים ,נראה שכוונתו לאסטרונומיה אמתית אוניברסלית, ומיקום השמש

 יסודי כות כך עולה גם מדבריו בהל34. שמואל או רב אדא',חכמי ישראל'שאליבא ד

                                            
 לסיום נוגע ב,)ה שנת"ד, א באור ההלכה"י ה"ח פ"דהק( הקדש בספרו שקל ,ח קניבסקי"וכך נקט רשי  .30

מ "ם שהלח משו,מ"כנראה הבין כך בלח. מ משמע שהיא תקופת שמואל" בלח,אך לדבריו, התעניות
אך . ופרק זה עוסק בתקופת שמואל,  להגדרת תקופת ניסן,) בפרק ט,ל"הנ(ם "הביא את דברי הרמב
. ראה להלן, 'שתיכנס השמש בראש מזל טלה'העל של תקופת ניסן היא - הגדרת,נראה שגם לרב אדא

אך לא (ת  נקט מועד זה להפסקת הצומו,)יג אות ה' ו סי"ח, ז"שומריה תשס(ת חבל נחלתו "וכן בשו
ייתכן שבעל . )מעולם בתאריך זהלא יצא עדיין  'תקופה של ניסן'– באפריל כפי שכתב שם 28

, הכיר את תקופת רב אדא של הלוח, שחי בדור ייסוד הלוח, בון' יוסי ביר' ר, המימרא בירושלמי
  . ודבריו נסבים עליה

 עליו הוא סמך ,בתאני- אל,תתשיעי-מכתבי התוכן הערבי בן המאה ה ,ם"וכן הייתה מוכרת לרמב  .31
,  ראה מאמרו; הערת אבי– הלכות אלה ל''פירוש'עובדיה בעל ה' רציין כבר כפי ש ,בחשבונותיו

 3  בדד,'טיבו והשוואתו לקריטריונים אחרים,  מקורו–ם לראיית הירח החדש "הקריטריון של הרמב'
  .85-45' עמ, )ו"תשנ(

וזאת בניגוד ללשונו , ם" העתיק את לשונו של הרמב,)ז' ה סעיתקע' ח סי" או,דיני תעניות(ע "וכן בשו  .32
ע בדיני תעניות "אם כוונת השו. 'אחר תקופת תשרי' יום ס'): א' קיז סעי' ח סי"או( בדיני ברכת השנים

מינוח להשתמש ב ולא ,' תקופת ניסןאחרשלושים יום 'היה צריך לכתוב , הייתה לתקופת שמואל
  . האסטרונומי

 השמש ת היא בשל העובדה שחצי שנ, להבדל בהלכות בין תקופת תשרי לתקופת ניסןייתכן שהסיבה
קצרה במעט מחצי השנה שבין תקופת ניסן ,  בין תקופת תשרי לתקופת ניסן האמתיות,החורפית

 ולכן הפער בין תקופת ניסן שעל פי המציאות האסטרונומית לתקופת ניסן ;לתקופת תשרי האמתיות
 על כן לגבי . מהפער בין תקופת תשרי האמתית לתקופת תשרי של שמואלגדול יותר, של שמואל
 . השערת אבי–אי אפשר לסמוך על תקופת שמואל , תקופת ניסן

סוד י חלה קרוב מאד לשיווי האביבי האסטרונומי בשנת י,ם תקופת ניסן לרב אדא"לפי הרמב, אכן  .33
  ).http://www.daat.co.il/daat/vl/tohen.asp?id=162 ,ו"אביב תשמ-תל, אבי בספרו על השמינית(הלוח 

,  והחלק שתכנס בו השמש לתחלת מזל טלההשעהתקופת ניסן היא '): ג"ט ה"שם פ(וכן כשכתב   .34
ותקופת , ותקופת תשרי היות השמש בראש מזל מאזנים, ותקופת תמוז היות השמש בראש מזל סרטן

, ומית השמימית האידיאלית של התקופותכוונתו להגדרה האסטרונ, 'טבת היות השמש בראש מזל גדי
ם מסביר " הרמב,בהמשך. אליה שואפת להגיע כל שיטה אנושית המנסה להציע מחזוריות קבועהש

 – 'לפי חשבון זהותקופת ניסן היתה בשנה הראשונה של יצירה ': את קירובו של שמואל לערך זה
ובפרק . לת מזל טלהי לתחכנס השמשי תקופת ניסן היא כשת,למרות שלפי האמת האסטרונומית

תקופת ':  לתקופה האמתיתהוא מעמיד מול זה את התקופה לפי קירובו של רב אדא, )ב"י ה"פ(הבא 
 . ''ניסן לפי חשבון זה היתה בשנה ראשונה של יצירה קודם מולד ניסן בתשע שעות וכו
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את חלות  דרך היאך לחשב , לנו בשום מקום בכתביולימדם לא " ואמנם הרמב35.התורה
 כנראה משום שחישוב תקופה זו אינו חשוב לענייני ,זאתאך  36.תקופת ניסן האמתית

 תענית של אלא רק לעניין ; שהם יסודיים ומרכזיים לכל התורה כולה,קידוש החודש
סמך עליהם שידעו לברר את הנתון האסטרונומי ם "והרמב, תלמידי חכמים יחידים בלבד

מאז הנהגת הלוח , תבמאות האחרונו, בימינו. משמעותי בהן שהוא ות בעתים הרחוק,הזה
, תקופת ניסן האמתית שהיא זמן השיווי האביבי האסטרונומי, 1582שנת  בהגרגוריאני

-  כבר ב, יום לאחר מכן30- השמש מגיעה לתחילת מזל שור כו , במרץ21 או 20-חלה ב
לעתים בשנים ,  אמנם בימינו37. ואז מפסיקים היחידים את תעניותיהם, באפריל20-19

חל לפי הלוח שלנו אף לפני היום ,  האסטרונומי האמתי'חמה של סןני' סוף ,מעוברות
 משום ששנת רב – הפסח זוחל לעבר הקיץ ,כידוע במשך השניםו 38הראשון של פסח

 אך נראה שבשנים אלו – 39 ארוכה במקצת מאורך השנה האמתי,עליה בנוי הלוחשאדא 

                                            
עת היתכנות הראייה  לשם קבי,והירחשמש הלחישובי מקומם האמתי של  נוגעוכן ב. 9' ראה לעיל הע  .35

  .  הוא עוסק באסטרונומיה אמתית,)פרק יאח החל מ"קדה' בהל(
הרואה ':  הלכה הנוגעת לתקופת שמואלמביא) ח"י הי"ברכות פ' הל(ם "הרמב , לברכת החמהנוגעב  

את החמה ביום תקופת ניסן של תחלת המחזור של שמונה ועשרים שנה שהתקופה בתחלת ליל 
 סגנונו מראה שהכוונה לראיית .'ם רביעי בבקר מברך ברוך עושה בראשיתרביעי כשרואה אותה ביו

 ואין הוא כותב שהברכה היא בזמן שתיכנס השמש ,לא קשר לאירוע אסטרונומי כלשהובהחמה 
כן כשתחזור הלבנה לתחלת מזל טלה ו' :רק בהמשך אותה הלכה הוא עובר לאסטרונומיה. למזל טלה

וכן כשיחזור כל כוכב וכוכב מחמשת הכוכבים , צפון ולא לדרוםבתחלת החדש ולא תהיה נוטה לא ל
וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה , הנשארים לתחלת מזל טלה ולא יהיה נוטה לא לצפון ולא לדרום

 כאן הוא מזכיר את המזלות ואת מיקום גרמי .'מקצה המזרח על כל אחד מאלו מברך עושה בראשית
ת ו ולא לחישוב מקורב של תקופ,יום השיווי האביבי האסטרונומי וכוונתו לאירוע שמימי ול,השמים

  . שמואל או רב אדא
 לחישוב המקום האמתי של השמש בכל עת דרכועל סמך  ,אמנם אנו יכולים לשחזר ערך זה לשיטתו  .36

 . הערת אבי– על גלגל המזלות
לעניין , )תשובה מה, השניד ראש "ח,  הארץתבואותיהוסף שוורץ בעל ' לר(דברי יוסף ה נקט הזן מעי  .37

 ,טבלה מפורטת) ב"קלט ע(ראה שם .  באפריל21-שהשמש יוצאת ממזל טלה ב, סוף זמן התעניות
ג "תשע למשל בשנת .ט שנים" בכל השנים במחזור של י,ח אייר ביחס למזל טלה ומזל שור"מתי חל ר

כיום שיטות . מזל טלה ב22 והוא יום , באפריל11-ח אייר הוא ב"ר, ז במחזור פשוט"שהיא שנה ט
  וכאמור מקובל שזמן השיווי האביבי האסטרונומי חל מעט מוקדם יותר,החישוב משוכללות יותר

י אחרי חודש "על משקעים בא, תט-תז' תוצאות הארץ מאמר העתים עמ, וראה בתבואות הארץ(
  . )ניסן

תעניות הוא כשהשמש כותב שכניסת השמש למזל שור וסיום ה, 935' עמ, א"תשע' לוח דבר בעתו'ב  
אך נראה שאי , כיום אמצע מאי, °53.32: האורך השמימי-נכנסת לתחום קבוצת הכוכבים שור בקו

וראה לעיל ,  כפי שהתבאר'תקופה של ניסן'אפשר להסביר כך שהרי אין כל קשר בין מועד זה לסיום 
  ).26' הע(

 ,י שוורץ"בטבלה של ר). הערת אבי( א בניסן"בה נכנסה חמה למזל שור כבר ביש, ה"תשסכגון בשנת   .38
וכן בשנים מעוברות ,  במזל שור19ח אייר הוא כבר יום "ר, ניתן לראות שבכל שנה שמינית במחזור

שכן כתב קודם לכן , כנראה הוא לא שם לב לבעיה בשנים אלו.  מזל שור מקדים את פסח,נוספות
 ',בערך בחצי חדש ניסן בחג המצות'שסוף מזל טלה בשנה מעוברת הוא בדרך כלל ) ה אולם רבי"ד(

  .ח אייר"לעומת שנה פשוטה שהוא ימים אחדים לפני ר
 האמתי של שנת החמה קצר בכשש וחצי דקות האורך; )33' ל הע"הנ(' על השמינית'ראה בספר   .39

  . דקות שהצטברו מאז יסוד הלוח ועד זמננו לכשבעה ימים, מאורכו לפי הלוח
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 ולא עד ,של פסח' היחידים ממשיכים להתענות עד זמן הפסקת שאלת גשמים ביום א
עדיין כמעט לא , ם וסמוך לו" על כל פנים בזמן הרמב40.שתגיע השמש לתחילת מזל שור

  41. לפני הפסח,ארע שהשמש הגיעה לתחילת מזל שור האסטרונומי
 כמו בסוגיית היא', שלתקופהניסן 'כוונת הירושלמי בתענית ם הבין ש"הרמב, לפי זה

  : פה היא התקופה האמתיתשם התקוש ,)א"ה ה"עירובין פ(הירושלמי 
 ממקום ,צא ולמד מן התקופה יוסה אם אין יודע לכוין את הרוחות' אמר ר

שהחמה זורחת באחד בתקופת תמוז עד מקום שהיא זורחת באחד בתקופת טבת 
 ממקום שהחמה שוקעת באחד בתקופת טבת עד מקום שהיא ,אילו פני מזרח

 הדא הוא ,אר צפון ודרום והש,שוקעת באחד בתקופת תמוז אילו פני המערב
 הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילה ' אל צפוןבהולך אל דרום וסוב'דכתיב 

 ניחה , אילו פני המזרח והמערב'סובב סובב הולך הרוח ועל סביבתיו שב הרוח'
בשילו ובבית העולמים דמר רבי אחא בשם שמואל בר רב יצחק כמה יגעו נביאים 

זרחי שתהא החמה מצמצמת בו באחד בתקופת טבת הראשונים לעשות שער המ
  . ובאחד בתקופת תמוז

באחד בתקופת ניסן ובאחד בתקופת תשרי היום ':  נאמר)א"א ה"ברכות פ(ירושלמי וכן ב
 של ניסן' הוא 'יצא ניסן' מחדש ש,בון בירושלמי בתענית' רבי יוסי בירו. 'והלילה שוין

 לא יכלו להכיר בזמנם את התקופה םאף אונראה ש,  אמתי המתאים למצב השמש'חמה
 אם אנו יודעים 42, אלא רק ערך מקורב כלשהו שהיה מקובל בין האצטגנינים,האמתית

  .ירושלמים ב"הבנת הרמב לפי , הרי שזהו הערך הקובע הלכה למעשה,את הערך האמתי

  עונת הקציר. ה

) ז"א ה"פ תענית( מיוסדים על התוספתא ,בון בירושלמי' יוסי ביר' נראה שדברי רו
  : המוסבת על משנתנו

 חצי תשרי :דבריוב מרדוסא או' מאיר וכן היה ר'  משם ררשמעון בן לעזר אומ' ר
 חצי שבט אדר וחצי , חצי כסליו טבת וחצי שבט חורף,מרחשון וחצי כסליו זרע

                                            
  . 17' וראה לעיל הע  .40
ע אם " אמנם צ–ד בניסן "י) אינו יום תענית(הדבר ארע ביום רביעי ) ח"תתקמ'ד( 4948בשנת , שללמ  .41

הדבר  4949 ובשנת .בתאני- לדעת זאת על פי ידיעותיו וחלות התקופות של אל היהלום יכ"הרמב
כשתגיע 'ם " הגדרת הרמב,על כל פנים). את הנתונים קיבלתי מאבי (של פסח עצמו' ביום אאירע 
 שהפער בין הלוח למציאות ,אך בימינו,  הייתה מספיקה בזמנו'ש לתחלת מזל שורהשמ

ואין לראות , אין מנוס אלא להיצמד בשנים הבעייתיות לזמנים שעל פי הלוח, האסטרונומית גדול יותר
  .  כשכל ישראל עוד שואלים ומזכירים גשמים, סימן קללה'חמה של ניסן'בגשמים היורדים לאחר תום 

 והוא טעה במעט , למניינם150 קרוב לשנת התפרסם', אלמגסט') פטולומאוס( של התוכן תלמי ספרו  .42
 ,תקופת ניסן האמתית חלה באמצע המאה הרביעית, לפי האלמגסט .בקביעת התקופה האמיתית

ם הפער בין התקופות לפי חישוביו גדל כבר עד "בזמנו של הרמב . ימים לפני תקופת שמואלשלושהכ
 . הנתונים מאבי –ימים  11-למעלה מ
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חצי אב ,  חצי סיון תמוז וחצי אב קיץ43,חצי ניסן אייר וחצי סיון קציר ,ניסן קור
  . שמעון היה מונה מתשרי' ר, יהודה היה מונה ממרחשון' ר; שרי חוםאלול וחצי ת

על , מחלוקת התנאים בתוספתא היא לגבי הגדרת העונות החקלאיות לאורך שנת החמה
עֹד ָּכל ְיֵמי ָהָאֶרץ ֶזַרע ְוָקִציר ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ְויֹום ָוַלְיָלה ') כב, בראשית ח(פי הפסוק 
  ומסתבר44,'חמה של ניסן' כאן הוא 'ניסן' נמצא שהתוספתא כבר מפרשת ש.'Gא ִיְׁשּבֹתּו

 ,ומתברר עוד מן התוספתא. על פי עונות השנהקרוב לאמתי  ה'חמה של ניסן' שהוא
 45,מאחר את תחילת המנייה היהודה'  הוא אליבא דר, המשנה בונוקטתששמועד זה 

 , שגם מן המשנה יש להוכיחונראה 46.חמה ולפיו חודשי הקציר הם אייר וסיוון של
 כשמביאה ראיה מן ,שהרי גם היא מתייחסת לעונה החקלאית. 'חמה של ניסן'שכוונתה ל

ואמנם עונת הקציר מתחילה בקציר . 'הלא קציר חטים היום'הפסוק בספר שמואל 
,  מגיע רק לאחר מכן'פרק חטים'ואילו תחילת ,  מיני השעורים–התבואות המבכירות 

   47.דואך הזמנים סמוכים מא, ס אייר של חמהאחרי שכבר נכנ

  גשמים בפרוס העצרת. ו

ש סיבות  עדיין י',תקופה של ניסן'מצאנו שגם לאחר שיצא ) ב"ג ה"תענית פ(בירושלמי 
  : מתריעים על הגשמיםשבגללן 

                                            
מתחלת קציר שעורים עד כלות קציר , ר שמואל בר נחמן"א'): יא, רות רבה פרשה ה(ולשיטה אחרת   .43

קציר זו , זרע זו תקופת תשרי'): ז"פ(  כתובדרבי אליעזרובפרקי ; ולא חודשיים, 'חטים שלשה חדשים
,  ח כב,פרשת נח,  מרגליות,דרש הגדול וכן במ';חום זו תקופת תמוז, קור זו תקופת טבת, תקופת ניסן

   .קפ' עמ
' ל בהע"הנ, החקלאות, פליקס' וי; ט"ג ה"תענית פ ,צפנת פענח; ה וקיימא" ד,ב"מ קז ע" ב,ראה תוספות  .44

  .128' עמ, 3
מ קו "ב(בבלי לפי גרסת ה אך .כב, פרשה לד, אלבק,  רבהבבראשית וכן הוא ,כך לפי גרסת התוספתא  .45

  . דים שיטתו להק,)ב"ע
  . 1071' תעניות עמ, תוספתא כפשוטה ו,פ"ה ועכ"כ ד' ג סי" ח,ראש אפריםראה   .46
 ;) כב,שמות לד( 'וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים': זמן קציר החיטים הוא סמוך לחג השבועות  .47

ראה ( ערפורט דיתב  כיפל, ב"א הי"ה פ" ור,ח"ג הי"סוכה פ,  ותוספתא; שמואל שם,ג"ראה רלב
ביומי סיון בזמן חצד ': בראשית ל יד, יונתןותרגום  ';עצרת שהוא פרק חיטים': ) שםכפשוטהפתא תוס

 ויישב , נראה שעמד על העניין,כלל ד סימן יש "ת הרא"ובשו. א"ד מ" בכורות פ,ט" וראה תוי';חיטין
ם כבר וגם החטי, קציר שעורים בפסח':  קצירתםלפני משום שהם עומדים ,שלחיטים הוא סימן קללה

. 'ולכך הגשמים סימן קללה הם, עמדו בקמותיהם ואינן צריכין אלא להתיבש ולהתבשל עד עצרת
 .מקדים את חג השבועותקציר חטים ש כתב שממשנתנו ראיה ,)א"קג ע, סא' סי (ת שב יעקב"שו

ראה סידור בית  ('בעצרת יהיו כל החיטין והשעורין קצורים': ה תאמר"א ד" שבת קלא ע,'ה תוסורא
נביאים ראשונים ' ובפי). ה לאי"ס שבת שם ד"יעקב עמדין סדר חג השבועות אות מב וחידושי חת

, החקלאות(פליקס ' י וראה .'שזמן קציר חטים הוא אחר יציאת ניסן': קלז' קאפח עמ'  מהדו,ש"לראב
ת  אך באזורים החמים החיטים מבשילו,שקציר החיטים מתחיל בחג השבועות) 183' עמ, 3' ל הע"הנ

 1-שבהם עונת הקציר מתחילה בסביבות ה, בעמק בית שאן ובנגב המערביכך הוא כיום . לפני כן
 גם אם הפסוק המובא במשנה אינו ראיה על ,על כל פנים .)פ אתר ארגון עובדי הפלחה"ע(במאי 

ון שהם תקופת והרי שהוא מלמד שימי אייר וסי,  שהוא סימן קללה'משיצא ניסן'המועד המדויק 
  . אינם זמן גשמים, הקציר
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תני מתריעין על האילן בפרס הפסח לבורות לשיחין ולמערות בפרס העצרת 
  . םמיכן מעשה ניסים ואין מתריעין על מעשה ניסי יותר ?מעתה אפילו יותר מיכן

 אם חסרים מים , על הגשמים ומתריעים עד אז, חג השבועות48 הוא לפני',בפרס העצרת'
כאשר יוצא .  גשמים בימות הקיץ הם מעשה ניסים, אך מעבר לכך49.הבמאגרי השתיי

 ומהעצרת , כדברי המשנה, הם סימן קללה מדי פעםהגשמים היורדים, 'תקופה של ניסן'
בין הזמנים ,  לפי הירושלמי50.מעשה ניסיםבנוסף לכך גם  ירידת גשמים היא ,והלאה

   51.עדיין מתריעים כאשר יש מחסור חמור במים, ס העצרתובפר, הללו

                                            
 .1092' תעניות עמ ,ראה למשל תוספתא כפשוטה  .48
לדברי ו ,ב"תענית יט ע,  ובנמוקי יוסף,ה ועל הבורות"ב ד"תענית יט ע, א"הירושלמי הובא בריטב  .49

 ,)תקעה אות ח' ח סי"או(י "וב. עצרתפירושו  – 'בפרס החג'שגרס ) שם( גם לשיטת הבבלי ,א"הריטב
מסכת תעניות (בירושלמי . ראה שירי קרבן לירושלמי שם, א שמיני עצרתישעצרת ה ,אר בירושלמייב

' שאלו מה' :א, בזכריה י ראיה מהפסוק הבאו ה)קפב' עמ, י" תלמודה של א–מכון הירושלמי ' מהדו
מלקוש ' מכאן שעת .'ומטר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה, עושה חזיזים' מטר בעת מלקוש ה

אך אין מכאן ראיה שעד סמוך לחג השבועות הוא . הוא עת גשמים) א"הא "פית תוספתא תענ ('בניסן
ולהלן לימוד בברייתא שזמן המלקוש (  אין זה עת מלקוש',תקופה של ניסן'שהרי כשיצא , עת גשמים
. 255-246' עמ, ב"שנה בשנה תשנ', תענית בימות הקיץ על מחסור במים', י זולדן"וראה ר. )אינו באייר

הנהגות מקובלי ', בניהו' מ: על הגשמים ראהעלייה לקברי צדיקים בחודש אייר להתפלל על מנהג ה
עלייה לקברי צדיקים בחודש ', סיימונס' ח; מ-ט' עמ, )ב"תשכ, ספר צפת א(ספונות ו , 'צפת במירון

 'עמ, )ח"תשנ(קובץ על יד יד , 'ישראל-ציוני קברים בארץ', עמר' ז; צב-עז' עמ, )א"תשנ(סיני קח , 'אייר
 'ה הנקברים בארץ הקדושה בארץ ישראל"יחוס הצדיקים והחסידים ע‘איגרת ", דוד' א; 296-275

  .221-199 'עמ, )ב"תשס(קובץ על יד טז , "ט"משנת רמ
 שהסביר ,)ועוד הרבה בחיבור זה, 43' עמ, ו"ירושלים תשס(א בלס "ראה בספר אורות הירושלמי לר  .50

בון ' תכן שגם חידושו של רבי יוסי ביריי.  ומתחשב בובעעולם הטלשהתלמוד הירושלמי קשור 
  . כפי שהסברנו, ם"במיוחד לפי שיטת הרמב,  יסודו בתפיסה זו',שלתקופהובלבד ניסן '

  .'בפרס עצרת' גרס שלא ,)שם( פסק כבבלי ,)ז"ב ה"תענית פ' הל(ם "הרמב  .51
היה להם מים לשתות ואפילו מתענים על הגשמים בכל עת שלא י' ,אמנם אם יש מחסור במי שתייה  

ואפילו מעצרת ') ב" ובבלי תענית יט ע,ח"ב ה" תוספתא תענית פעל פי ,ם שם"רמב ('בימות החמה
אמר רבי ': ב" תענית יד ע, בבלי,וראה עוד). 49' בהעראה לשיטתו , ה ואם אין" ד,א שם"ריטב ('ואילך
,  הכל לפי השנים–אבל בזמן הזה , ן בזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמת–אימתי : יהודה

  .'הכל לפי הזמן, הכל לפי המקומות
 הם ועד העצרתהגשמים שמן הפסח ': מובא) א אות כב"דף יט ע, פ מקוריץ"לר(בספר מדרש פנחס   

דהיינו לעמוד על , רפואה גדולה לכל התחלואים שאין לך רפואה כמוהו בכל החנויות של רפואה
וגם לפתוח פיו בכדי שירד הגשם לתוך פיו ,  שירד הגשם על ראשוהגשם ולגלות קצת ראשו כדי

דהיינו גשמים היורדים בזמן שהארץ , ומן העצרת ואילך צריך לברור איזה גשמים שהם טובים, ממש
קצט בשם ' סוף סי, השלם(ובהגהה על ספר שבלי הלקט . 'ל"כ לרפואה הנ"הם טובים ג, צריכה להם

נוגע  שדברים אלו לא נאמרו באמנם נראה. 'הוא סימן שובע'מר ג בעו" נכתב שגשם בל,)גיליון
ן ויקרא כו ד "והרמב(  סימן קללהם ה, אומרת המשנה שמשיצא ניסןםעליהו, ישראל-ארץב לגשמים

 כאשר יאות יהיה האויר זך בבואם בעתםכי ,  הקדים דבר הגשמים–' ונתתי גשמיכם בעתם': כותב
וימלאו ימיהם כי בהיות הגופים ... יה זה סיבת בריאות לגופיםויה, וטוב והמעינות והנהרות טובים

   .וראה להלן, )'גדולים ובריאים יתקיימו כימי האדם



   גשמים לאחר חודש ניסן 
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  כשירדו גשמים בתחילת השנה. ז

קשורה לנאמר בכל ' יצא ניסן הגשמים סימן קללה'מן המשנה לא ברור האם הסיפא 
כ "וא' עברו אלו ולא נענו': ובמשנתנו, )משנה ד(' לא ירדו גשמים'אם הפרק שמתענים 

 או שהסיפא של .הגשמים משיצא ניסן סימן קללה רק אם לא ירדו כלל כל השנה
ירידת גשמים , המשנה עומדת בפני עצמה ובין אם ירדו גשמים בעתם ובין אם לא ירדו

' דברים פיס(ן הברייתא בספרי כך גם נראה לכאורה מ. לאחר שיצא ניסן היא סימן קללה
אתה אומר , יורה במרחשון ומלקוש בניסן, תנו רבנן'): א"תענית ו ע(שמביא הבבלי ) מב

תלמוד לומר ? או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש באייר, יורה במרחשון ומלקוש בניסן
. גשמים אחר ניסן אינם סימן ברכה, ומשמע שאף אם ירדו גשמים בתחילת השנה. 'בעתו

? גשמים כל אימת דאתיין זמנייהו היא'): א"בבלי שם ב ע(' וכן נראה גם מדברי הגמ
. ''שנאמר הלוא קציר חטים היום וגו, והתנן יצא ניסן וירדו גשמים סימן קללה הם

יתכנו גשמי , גם בשנה שיורדים בה גשמים בזמנם, בכל שנההבינה ש' ומשמע שהגמ
 הבמשנ) ה מוריד" דב"תענית ג ע(י "שונראה שכך גם הבין ר. קללה שאינם בעתם

ומשמע שאף שירדו גשמים ', הגשמים בקיץ סימן קללה הן מפני הקציר'כשבאר ש
 העלולשהתבואה  52,הגשמים סימן קללה מפני הפגיעה בקציר, שהצמיחו את התבואה

המובא במשנה ' הלא קציר חטים היום'י מפרש כך בשל הפסוק "ונראה שרש. להרקב
 ומכאן שכוונת המשנה שכל ירידת גשמים 53.לחיטים העומדות בקמותיהןוהבין שהכוונה 

   54.אחר ניסן היא סימן קללה ואף כשאין זו שנת בצורת
אנו מוצאים את המשך  ,)א בתענית"בסוף פ(ת הירושלמי יבהמשך סוגי, לעומת זאת

  : המגמה להמעיט בקללה
ם מכבר אבל אמר בשלא ירדו להן גשמי אמר רבי שמואל בר רב יצחק הדא דת

   55. הןסימן ברכהאם ירדו להם גשמים מכבר 

                                            
י זה מובא " פירוש רש.ועוד, בארו גם בעלי התוספות בפירושיהם לתורהבדרך זו  ש3' ראה לעיל הע  .52

  .שצט' ב סי"בשמו באור זרוע ח
 –כך גם הבינו המפרשים בספר שמואל ). 47' ראה לעיל הע(ש בתשובה "כלשונו והסברו של הרא  .53

  .אלשיך ועוד, אברבנאל, י קרא"ר, ג"ראה רלב
נתנאל ' י סוברים גם ר"וראה בהערה הבאה שייתכן שכרש. למשנתנו, וורטהיימר, ראה משנת שלמה  .54

ראה , ק ו"הובא בבאר היטב שם ס(ק ד "קיז ס' א סי"מ במ"וכ; המובא בתוספות וראשונים נוספים
' יצא ניסן'ד ש' סעיקיד ' סיעטרת זקנים מה שהבין ב(ק י "קיד ס' ח סי"ז או"ובט)  שםצית השקלמח

  .ק ב"תצב ס' ובאליה רבה סי)  תמוה–יום אחר הפסח ' הוא ל
חלק זה של , ל"בון הנ' בניגוד למימרת רבי יוסי ביר. ' להםברכהסימן ':  גרס)תתסו' סי(ה "ראבי  .55

לא נמצא , בבבלי כאמור). 'אסי בר אבין' ר'בשם , א"תענית סוף פ(ש "ף וברא"ברי הירושלמי מובא
' ה בימות ותוס"ב ד"תענית ג ע' נתנאל בתוס' ר(יש מהראשונים . הסבר מצמצם זה לדברי המשנה

על מי שטעה והזכיר מוריד ) א"א ה"תענית פ(שבארו את דברי הירושלמי ) ה הא"ב ד"ברכות כט ע
וזאת תוך התעלמות ', מקלל'שפירושו , "מיקל"ה שמחזירים אותו משום שהוא הגשם בימות החמ

 –ר יצחק כאן בירושלמי בסוף הפרק שסימן קללה הוא במקרה מאד מסוים "שמואל ב' ממימרת ר
שהביא את דברי ) ף"דף א בדפי הרי, ה ירושלמי"א ד"תענית פ(ן "ראה ר. שלא ירדו גשמים מכבר

ן עצמו נדחק "והר, )מלשון קולא' מיקל'ומפרש (על אותם ראשונים ן שעמד על כך וחולק "הרמב
הוא לשון קללה אך אין זו קללה גמורה כיוון שרק לפעמים הגשמים אחר ניסן ' מיקל'לפרש שאמנם 
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 לא ירדו כלל גשמים מתחילת אם רק , גשמים בימות החמה הם סימן קללה,לפי זה
 'ט"יווספות ת'בעל ה.  סימן ברכהם אך ברוב השנים המצב נדיר ביותרשהוא  56,השנה

  :  נימוק אגרונומי לתפיסה זו של הירושלמינותן) ז"א מ"פתענית (
דמועד קטן זרעים שלא ' אפרק ' ש לתת טעם בדבר מההיא דתנינן במשנה גוי

 דחזינן מהכא דזרעים ,שתו לפני המועד דלא פסדי אם לא ישתו ואם שתו פסדי
  . ששתו צריכי למשתי וטוב להם

 ניסן'ירידת גשמים משיצא , אם כבר ירדו גשמים בתחילת השנה בעונת החורף, לדבריו
 מוכיח את 'ט"יווספות ת'.  והיא סימן ברכה, וטובה לחקלאותמועילההיא  ',תקופה של

כל  לנוגע וצריך בירור האם הדבר נכון ב, המועדלפני שלא שתו הזרעיםדבריו מדין 
ירידתם אחרי , נראה שעיקר הטעם הוא שאם ירדו גשמים מכברו 57.חקלאייםהגידולים ה

גשמים בעתם בה  ירדו לא שרק בשנה שחונהו. שיצא ניסן היא המשך של עונת הגשמים
והגיעו לפתע דווקא בזמן שאין מצפים להם ואין  – והתעניות לא נענו –בעונת החורף 

  .  הרי זה סימן קללה של גשמים שאינם בעתם58,בהם תועלת כגשמים בעונתם

  סיכום

כאשר יורדים בארץ , ש ורבים מהראשונים"רא, ף"רי, ח" וכן נראה שנקטו רהבבלילשיטת 
 ותעניות ,הרי הם סימן קללה,  ואילךח אייר של חודשי הלבנה"מרישראל גשמים 

  .  מסתיימות תמיד בסוף ניסן של חודשי הלבנה,הגשמים של היחידים תלמידי חכמים

                                                                                                                  
ן שם דף ה "וראה ר ( וברוב השנים הגשמים סימן ברכה– והפסוק מזכירם כקללה –הם סימן קללה 

שאני מטר שהוא מזיק לרוב העולם בתקופת תמוז כדכתיב הלא ': בה שלחו שכת"ף ד"א בדפי הרי"ע
אמנם מראשונים שהזכירו . )ה להאי"וראה שירי קרבן לירושלמי שם ד''; קציר חטים היום אקרא וגו

: ראה בעל המאור תענית שם, ן"קא כהסבר הרולא משמע דו, את משנתנו ולא הביאו את הירושלמי
ת הטל הואיל ואין גשמים לאחר ניסן סימן ברכה כאילו לא התפלל מי שמחליף ומזכיר של גשם בימו'

בקיץ והזכיר שלגשם מצלי דבר קללה ומחזירים אותו דתנן יצא ניסן ' פי': המנהיג דיני תפילה נד'; כלל
: ה ירושלמי"ב ד"ן תענית ג ע"תלמיד הרמב' פי'; הלא קציר חטים היום' וירדו גשמים סימן קללה שנ

נמוקי ''; כשהוא מזכיר גשם בימות החמה מקלל כדכתיב הלא קציר חטים היום וגומיקל מקלל ד' פי'
  .ועוד; ''מקל קללה בימות החמה כדכתיב הלא קציר חטים וגו' פי': ב"יוסף תענית ג ע

הואיל ולא ירדו כל שאין הגשמים בזמן הזה אלא סימן קללה '): שם(תעניות ' ם בהל"וזו כוונת הרמב  .56

 :ב"תענית יד ע, בית הבחירה, ועל פי זה כתב המאירי. )מ תענית שם"וכן בפיה( 'עיקר מתחלת השנה
 נראה לי סעד ומכאןונראה מזה שאם ירדו כבר בימות הגשמים שמתענים עליהם אף בימות החמה '

' מהדו (י פערלא לביכורי יעקב"וראה בהערת ר. 'למנהגנו שאנו גוזרים תענית גשמים אף בימות התמה
 שמירושלמי זה מקור למה שמובא בבכורי יעקב בשם ספר ,)ק לט"ט ס"תרל'  סיוכהס' הל, פלאהר

 ופתע ,לא ירדו כלל גשמים קודם לחגאם  רק ,שגשמים שירדו בסוכה הם סימן קללה, חמדת ימים
 .פתאום נתקשרו שמים בעבים

 .'י והחקלאי ההיבט המטאורולוג–גשם לאחר ניסן , 'רונום מרדכי שומרון אגשלמאמרו , להלןראה   .57
ר יצחק בירושלמי הבין שהקללה היא שהגשמים יורדים בזמן שאין בהם תועלת "שמואל ב' נראה שר  .58

נביאים ראשונים ' ראה גם פי, )3' ראה לעיל העו, ה יצא ניסן"ד(משה שם במשנה -כביאור הפני
ן הקללה הוא שכתב שסימ) קמח אות א' ח סי"ט או"ח(ת שבט הלוי "וראה עוד שו. קלח' ש עמ"לראב

  .רק כאשר הגשמים יורדים בקיץ בקולות וברקים ובזעף כבעונת הגשמים
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 ניסן' תעניות היחידים מסתיימות בסוף ,)וכן עולה מן התוספתא (הירושלמיאך לשיטת 
אחר ל ורק ;ביעת חודשי השנה ולא על פי ק,על פי עונות השנה החקלאיות, 'תקופה של
שמועד , 'משנה- לחם'ה לפי הבנת הטורדעת .  יש לראות בירידת גשמים סימן קללהמכן

אך .  והגיעה תקופת תמוז,לאחר שעברה כל רבע השנה של תקופת ניסן, זה חל בקיץ
, 'חמה של ניסן' שסוף תעניות היחידים הוא לאחר שיצא , בטורח"הבנראה הסברו של 

תקופת ניסן מחושבת על פי אורך , לשיטה זו. תקופת ניסןהחל מם ומשהו  יו30שהוא 
לפי החשבון של .  למאי8-7ובימינו סיום התעניות חל רק ביום , שנת החמה של שמואל

 ם"הרמבמדברי ו.  באפריל27-26מועד זה חל ביום , על פיו בנוי לוחנוש ,תקופת רב אדא
 בהתאם למצב האמתי של חידים מסתיימיםותעניות הי' ל תקופהש ניסן'ע נראה ש"והשו

.  באפריל20-19-  ובימינו ב; יום לאחר יום השיווי האביבי האסטרונומי30- כ, השמש
ימות הגשמים מסתיימים ,  כגון השנה שחל בסוף מרץ– פסח חל מוקדם ןבהשבשנים 

 'חמה של ניסן'בשנים שבהן ו.  ועד אז אין הם סימן קללה,בתוך חודש אייר של לבנה
לעתים , לפי הירושלמי מפסיקים להתענות עוד לפני חודש אייר, סתיים בחודש ניסןמ

הגשמים היורדים הם , 'ניסן של תקופה'לאחר .  עם הפסקת שאלת הגשמים,כבר בפסח
, אך אם ירדו גשמים בעונתם בחורף.  רק אם לא ירדו כלל מתחילת השנה,סימן קללה

 הם גשמים בעתם וסימן ,מועד זה לאחר גם גשמים הממשיכים ויורדיםלפי הירושלמי 
  .'מעשה ניסים' כבר בבחינת הם ,אמנם גשמים היורדים לאחר חג השבועות. ברכה
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  מרדכי שומרון' אג

 ההיבט –ניסן  לאחר גשם

  והחקלאי המטאורולוגי

  הקדמה

  .)ז"מ א"פ תענית משנה ('קללה סימן גשמים ובאו ניסן יצא'
 החקלאית העונה. הפסח ועד ןובמרחשו' מז ,בחורף היא הגשמים עונת ישראל בארץ
 ,אבותינו בימי .כיום גםכך הוא  רבה ובמידה, הייתה תלויה בגשם היורד בעתו קדם בימי
מאמץ רב נדרש להשקאתם של ו ,הגשם ההשק והמטע השדה גידולי מרביתאת 

 באופן מושקים השדה מגידולי חלק ,כיום. מים לתוספת ונזקקו בקיץ שגודלו גידוליםה
 ובראשם ,בחורף החקלאות שטחי מרבית את התופסים ,הבעל גידולי אולםו .מלאכותי

 רק יםוגדל ,יםמושק םאינ, הצפוני בנגב דונם אלפי מאות על המתפרס, החיטה גידול
  .משמע תרתי, שמים בחסדי

 עונת בתחילת מראש לחזות ניתן ולא ,יציב אינו ישראל בארץ בחורף האוויר מזג
 מיוחדת תפילה הגדול הןוהכ מתפלל כך ועל ,הגשמים עונת תהיה ךהיא הגשמים
, הגשמים עונת לאחר היורד הגשם השפעת את אבחןזה  במאמר. הכיפורים יום בעבודת

  .השונים החקלאות ענפי ועל הכללי המים משק על

   האקלים נתוני. א

 – ישראלב האקלים, גולדרייך יאיר (1861 שנת מאז ישראל בארץ נעשות גשם מדידות
 עונתש להגדיר אפשר ,שבידינו המרובים הנתונים מתוך). 1998 ,ויישום חקר ,תצפיות
 תהמקובלהגדרה ה. )למניינם (ופברואר ינואר, דצמבר חודשיםהיא ב העיקרית הגשמים

 חודשי יןילמנ בניגוד ,השמש ויתולז ביחס קבועים שאלו ןוכיו ,החמה חודשי פיל איה
 ישראל בארץ הגשמים  ירידתבעיתוי מרכזי גורם היא לקרקע ביחס השמש יתוזו. הלבנה

 שלישים כשני יורדים ,ופברואר ינואר, דצמבר החודשים בשלושת). 75-70' עמ שם(
חמישה עשר כ יורדים ,נובמבר ואוקטובר בחודשים, בסתיו.  של הגשםהשנתית מהכמות

. השנה מגשמיחוז חמישה עשר אכ יורדים ואפריל מרץ בחודשים וכן ,השנה מגשמי אחוז
 ממוצע כי מלמדים ,)1990-1961 (שנה ך שלושיםשנמש מדידות ממוצע מתוך נתונים
, מ"מ 57 :מירון, מ"מ 19 :אביב תל, מ"מ 29 :ירושלים: כדלהלן הוא אפריל בחודש הגשם
 ומגיעות ,זניחות הגשם כמויות מאי בחודש. גדולות גשם כמויות אלו. מ"מ 42 :דפנה

 חג  בהחלש בשנה, אלו אקלים נתוני לפי). 80 'עמ שם (שנתי רב צעבממו בודדים מ"למ
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 בגשמים הפתעה כל אין, )ג"תשע (השנה שקרה כפי, החמה לשנת ביחס מוקדם הפסח
 אם, 'ניסן יצא' הביטוי משמעות מה לדיון להיכנס מבלי. הפסח חג לאחר היורדים

 בישראל גשםירידת ל תההסתברו אפריל בחודש, 'ניסן תקופת' או ניסן חודשמשמעותו 
  .גבוהה

  המים למשק באביב הגשם תרומת. ב

  המיםתוספתבשל  הן, טובה עבורו שיורדת גשם כמות כל ,הארצי המים משק מבחינת
שאינו , לטפטוף כמובן הכוונה אין. בהשקיה הצורך הקטנתבשל  והן ,ולאקוויפר למאגרים

. המים טיב הוא לאיתחק מבחינה נוסף חשוב היבט. רב לגשם אלא ,מוסיף הרבה
 ערוך לאין, )ומהוכד מטופל ביוב (גדולות בכמויות מושבים מים מנצלת ישראל חקלאות

 , של שטחי חקלאותלהמלחה גורם אלו במים השימוש. בעולם אחרת מדינה מכל יותר
 עשרות (באביב רב גשם. מצטבר לנזק לגרום ועלולה ,מתמדת אך איטיתאמנם המלחה 

 ,הצמחים של השורשים מבית המלחים את מדיח וגם ,יההשקב חוסך גם ,)מ"מ
  . מאוד חיובית הגידולים על וההשפעה

  החקלאות על באביב הגשם השפעת. ג

  המטעים ענף. 1

 גידוליםה ושאר המנגו, ההדרים, הבננות ממטעי הדיווחים - סובטרופיים מטעים 
 בכמויות, אפרילב אותנו שפקד גשםשה מלמדים, שאן ובית הכנרת מאזור סובטרופייםה

 משרד, העמקים מחוז מנהל, גלבוע נתי ר"ד(עבורם  גדולה ברכההוא , מ"מ עשרות של
  ).החקלאות

 נקטרינה, אפרסק, גודגדן, דובדבן: נזקיםבהם  היוש מטעים מיני היו אלו מטעים לעומת
.  מודרניתחקלאית בכלכלהיש להסביר כמה יסודות , כדי להבין מדוע זה קרה. ועוד

 כיום. בארץ קדם בימי נהוגה תהישהי מזו שונה כיום בישראל המודרנית תהחקלאו
 מבטא 'לעונה מחוץ' הביטוי. 'לעונה מחוץ' רבים וירקות פירות מיני בישראל מגדלים
 ,זה בתחום בחקלאות המחקרמאמצי  עיקר. בישראל החקלאות מגמת את למעשה
 הינה  לכךהסיבה. גרתיתשה הגידול עונת של השוליים את להרחיב בשאיפה יםמתמקד
 חוק פיל , נמוךהעונה בשיא מחירו ולכן ,רב בשפע בעונתו מצוי פרי כל. כלכלית בעיקר
 סוג לכל המתאימה העונה לפני פירות לקבל מצליחים כאשר אולםו. והביקוש ההיצע
 מחיר, לדוגמא. בהרבה גבוה וומחיר ,אטרקטיבי להיות פריה הופך, או לאחריה, גידול

 ,אוגוסט-יוני יםחודשמחירם ב לעומת ,ג"לק ₪ 30-ל להגיע עשוי אפריל חודשב הענבים
 שנמכרים אחרים גידוליםיש גם במחירי  דומה יחס. 6:1 של יחס  ישכלומר ,ג"לק ₪ 6 -כ

 עלול ,העונה לפני להניב המסוגלים פרי עצי טיפוח. ועוד אבטיחב כגון ,מחוץ לעונה
  השנה חודשיםהיו ומרץ פברואר חודשים, וגמאלד. כלכליים סיכונים גם בחובו לטמון
 ובצפונה הארץ במרכז שירד הגשם. לחנוט הקדימו רבים פירות ומיני ,ויבשים חמים
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 ספיגת עקבהנזק התרחש . לפרי לנזק גרם, ברציפות ימים כמה במשך אפריל בחודש
, דבןהדוב של ,אחוזים גבוהים של פירות סדוקיםל גרמה אשר, הפרי בקליפת עודפת מים

 האחת הסיבה: סיבות משתילחנוט  הקדימו הפירות. נוספים ומינים נקטרינהה, אפרסקה
 מזג היא יהיהשנ הסיבה. לעיל שהוסבר כפי ,הניבה להקדמת טופחו אלו זניםהיא ש

 הביא, להבשלה קריטיתה בעונה ממושך גשם.  בחודשים פברואר ומרץויבש חם ירואו
 משרד, ארצי גלעיניים ר"ממ, אנטמן שמעון אגרונום את הנתונים מסר (.ניכר כלכלי לנזק

 הגשם, אדרבה. הנזק נגרם היה לא ,יחד הגורמים כל של הצירוף אלמלא). החקלאות
  .יקרה השקיה וחוסך ,למטעים גדולה ברכה מביא כשלעצמו

  שדה וגידולי פלחה. 2

 הואש ,הצפוני בנגב. מועטים לנזקים אפריל בחודש שירד הגשם גרם החיטה בשטחי
 ,החורף בתחילת מרובים ברכה גשמי ירדו ,ישראל מדינת של העיקרי התבואה אסם כיום
 השטחים ברוב ,ההפתעה למרבה. גשם ירד לא כמעט ,מרץו פברואר בחודשים ואילו

 מים בכמויות להסתפק המסוגלים זנים לטיפוח תודותזאת . להבשיל הצליחה החיטה
 מנהל ,מורג יואב מהאגרונומים לי נמסרזה  מידע. (ממושך יובש בפני ולעמוד ,קטנות

  ). הנגבמחוז מדריך, שמואל חדדו ,החקלאות במשרד הנגב מחוז
 ונראה ,חיטה למשמעותיים נזקים היו לא ,באפריל רב גשם  בהםירדש באזורים גם

 הוא , לחיטהנזק נגרםש במקומות. גבוהים יהיו  בצפון הארץבקרוב קצרוישי שהיבולים
זה  מידע (הקציר על המקשה דבר ,גבוהה גשם עוצמת עקב הקמה צתמרבי בעיקר נבע

מנהל מחוז העמקים במשרד , גלבוע נתי ר"ומד ,מעלומים שליסל גרשון ממר נמסר
  ).החקלאות

  שחת גידולי. 3

 שנכבשו או בוואלים ונערמו הגשמים לפני נקצרו אשר ,למספוא השחת בגידולי
 חציר' מאמר ראה. (היבולים עיפוש עקב ימשמעות נזקשנגרם  תכןיי בהחלט ,לחבילות
 ,החקלאות' מש קלינית הזנה מחלקת ,קוצר אסי ר"וד גיל חן ר"ד ',?עושים מה – מעופש

 ברמה לשימוש בהפנייתו או ,החומר של מחדש באוורור צורך יש אלו במקרים). ג"תשע
 ויעית בהתאמת הנזקים את להקטין אפשרש תכןיי. כספי בנזק כרוך דברוה, ירודה

 עד הקציר את לאחר יש.  בהחלטטובה דיוקן רמת אשר ,האוויר מזג לתחזיות הקציר
  .כלל בדרך ,בודדים ימים זו בעונה הנמשכים ,הגשמים לאחר

 תדשומח היעשבי נביטת כגון, שונים בגידולים נוספים  שולייםנזקים להיות עלולים
 על אולםו). הנגב במושבי פלחה רכז, בראון רמוןמידע מאת  ( נוספיםובגידולים באבטיח

 דרכים עוברי של תפילתם לפניך תבוא שלא ':הכיפורים ביום גדול הןוכ מתפלל היה כך
 ולכל הגידולים לכל שנוחה בשעה רק הגשם יורד היה אילו. 'לגשם צריך שהעולם בשעה

  .לעולם יורד היה לא – האדם בני
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  מאי בחודש גשם. ד

. נוסף גשם פרק ארצנו את לפקוד מתחיל ,)ימא חודש אמצע (אלו שורות כתיבת בשעת
 עשוי זה גשם פרק. אפריל חודשגשם בל בהשוואה נמוכה ששכיחותה תופעה זוהי

 גשמי בחובו צופן ואינו ,המטאורולוגי השרות תחזיות פיל ע שלושה - כיומיים להימשך
 ברכה להביא עשוי הצפוי הגשם. לחקלאות נזקים לגרום העלולים ,סערה או זעף
 התחזיות אחר יעקבו שהחקלאים בתנאי, אפריל חודשגשם בל בדומה ,שונים דוליםלגי

  . בהתאם ערכויוי

  סיכום

 מכמותיכול להיות כחמישה אחוזים ו ,בישראל מאוד שכיח דבר הינו אפריל בחודש גשם
הן מבחינת , למשק המים טובה ירידת הגשם בחודש אפריל. הממוצעת השנתית הגשם

 מביאים אלו גשמים לחקלאות גם. בחינת הקטנת הצורך בהשקיהמילוי המאגרים והן מ
 כאשר, המוקדמים הנשירים במטעי) למדי נדירים( נזקים של מקרים למעט, ברכה

 נוסף ענף. ממושך גשם ולאחריו ויבש חם אביב, מאוד מוקדמת חנטה של צירוף מתקיים
 עיתוי את תכנןל ומוטב ,שנקצרה השחת גידולי הוא משמעותי באופן להיפגע העלול
 שטחי מרבית את המכסה, הטבעי ולחורש ליערות. האוויר מזג תחזית פיל ע הקציר

 במשך היהצמחי של ההישרדות יכולתל ,במיוחד משמעותיתשל הגשם  תרומתו, הבור
  .הבאה השנה לגשמי עד ,והיבשה החמה הקיץ עונת

 כל במשך גשמים ירדו לאשחלילה  במקרה ,קללה סימן הם ניסן) תקופת (לאחר גשמים
 ארוכה הפסקה תהיהי כאשר אפילו (ברכה גשמי בחורף ירדו כאשר אולםו. החורף
  .מרובה ברכתם הרי) השנה  שקרהכמו ,החורף בסוף הגשמים בירידת

  
  .' עד בלי דיברכה לכם והריקותי' לברכת שנזכה רצון יהי
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  קביעות ווסת בהפסקת גלולות

  שאלה

מסיבה מסוימת  ובחודש השלישי, )27, 27נניח ( באותה הפלגה ודשייםחשה הפליגה יא
 יום 27 היא שוב הפליגה הרביעידש וחב. והווסת נדחתה, גלולות למניעת היריוןלקחה 

הוא  לקיחת הגלולותדש של והאם הח ?ת ווסתועיקבנוצרה האם . מראייתה האחרונה
  ? שלוש הפלגות רצופותשכדי לקבוע את הווסת צריך שיהיו או , 'כמאן דליתא'

  תשובה 

והפוסקים דנו בעיקר , )בן עשרות שנים(השימוש בגלולות הינו חדש באופן יחסי 
הרי , בעניין קביעת הווסתות. בשאלת היתר השימוש בהן בתור אמצעי למניעת היריון

כל עוד ,  שווסת שנקבעה לפני לקיחת הגלולות אינה ווסת1שמוסכם על הפוסקים
הסיבה היא שהגלולות גורמות לכך שכל עוד האישה לוקחת . גלולותהאישה משתמשת ב

מגיעה הווסת בטווח של כמה , ולאחר שמפסיקה לקחת אותן, היא אינה רואה ווסת, אותן
היא חוזרת , כאשר האישה מפסיקה לקחת את הגלולות). בין יום וחצי לשבוע(ימים 

, לות לזמן של היריון והנקהד נראה שיש להשוות את לקיחת הגלו"לענ. לווסתה הקודמת
ולאחריהם הגוף חוזר , הגורם לשינוי בווסת, שכן מדובר בזמנים שבהם יש שינוי בגוף

  .לטבעו הרגיל שהיה קודם לכן
שאיננה חוששת לווסת , )לד' קפט סעי' סי(נפסק בשולחן ערוך , בעניין מעוברת ומניקה

חוזרת ,  ימי העיבור וההנקהאבל לאחר שעברו, אפילו הייתה לה ווסת קבועה, הראשונה
שאיננה חוששת , ן"כדעת הרמב] ק עה"שם ס[ך "ודעת הש(לחשוש לווסתה הראשונה 

לגבי , לעומת זאת). אפילו שלא בזמן וסתה שהייתה לה, עד שתחזור ותראה פעם אחת
שאינה חוזרת , )ד סימן פו"ת יו"מהדו(' נודע ביהודה'ת "נכתב בשו, ווסת שאינה קבועה

ואף שהוא כתב , )ק לב"קפט ס' סי(' פתחי תשובה'וכן נכתב בשמו ב, לללחוש לה כ
ואין , נראה מדבריו שאין כלל משמעות למה שהיה קודם', לחוש לו קודם שבא'לעניין 

שנכון ', הפלאה'ת "הובא בשם שו) ק לג"קפט ס' סי(' דרכי תשובה'ואמנם ב. לחשוש לכך
למעשה אין נוהגין .  העיבור וההנקהלחוש לה לאחר, להחמיר גם בווסת שאינה קבועה

אין לחשוש לאחר מכן לווסת שאינה , נראה שגם במקרה של לקיחת גלולות, אם כן. כן
אלא לאחר , וגם אין לצרף מה שלפני לקיחת הגלולות למה שאחרי לקיחתן, קבועה כלל

אולי יש מקום . צריכה האישה לחשוש רק אם הייתה לה וסת קבועה, לקיחת גלולות

                                            
 . ועוד,ק ב"ח ס' סעיקפד ' סי , שיעורי שבט הלוי;קאק "סז ' סי ,דרכי טהרה  .1
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לבין לקיחת כדורים במשך חודש , שאורכים זמן ממושך,  ולחלק בין היריון ולידהלבוא
שאינה , אך לפי זה צריך להחליט היכן עובר הגבול בין לקיחת גלולות קצרה, אחד

והיכן , נמצאת נותן את הדבר לשיעורים. שמפסקת, ללקיחת גלולות ממושכת, מפסקת
  ?יעבור הגבול

וכן אין לחשוש , ייה זו לראיות הקודמות כדי לקבוע וסתד נראה שאין לצרף רא"לכן לענ
  .אפילו שנלקחו תקופה קצרה, אחר שהפסיקו לקחת גלולות, לווסת שאינה קבועה

שאלתי את הרב יעקב אריאל על כך והשיב שלדעתו לקיחה של שנה בוודאי מבטלת את 
והסתפק , )שלא כדברינו לעיל(ואילו לקיחה של חודש נראה לו שאינה מבטלת , הצרוף

האם ייתכן , לאחר מכן הוא אמר שצריך לשאול את הרופאים. מה הגבול בין הדברים
היות ואנו יודעים . שגלולות משפיעות על זמן הווסת גם לאחר שהפסיקו לקחת אותן

נותנים לעיתים גלולות למניעת , ולכן לנשים שיש וסת לא סדירה(שלפעמים הדבר קורה 
, הרי שגם לדבריו, )ף שלהם ליצור וסת סדירה גם לאחר מכןאת הגו' ללמד'כדי , היריון

כל עוד נקבעה , אין לצרף את מה שהיה לפני לקיחת הגלולות למה שיהיה אחרי לקיחתן
, וסת רציפה לפני לקיחת הגלולות אמנם כששאלתי את הרב יצחק זילברשטיין לדעתו

  .שאינה קבועהולחשוש הן לווסת קבועה והן לווסת , כתב לי שיש להחמיר בדבר
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  האם דם כחול מטמא

  שאלה

אשר יגרום לאישה בשעת ויסתה לדמם , אם יהיה ניתן להמציא זריקה או אמצעי אחר
   ?האם אפשר יהיה לטהר אותה באופן כזה, דם כחול במקום אדום

  תשובה

תלוי יהיה , אולם התמריץ לנסות ולהמציא זריקה כזאת, אמנם מדובר בשאלה תיאורטית
ולכן יש צורך לנסות ולברר את ההלכה לפני שממציאים , בשאלה האם תהיה בה תועלת

ואפשר להעלות שתי , לא ברור בדיוק באיזה אופן יהפוך הדם מאדום לכחול. דבר כזה
  :אפשרויות

 .יהפוך לכחול, אך ביציאתו מן הגוף, הדם שבגוף האישה יישאר בצבע אדום. 1
  . בגוף מצבע אדום לצבע כחולהזריקה תהפוך את כל הדם. 2

נאמר . יש להביא בקצרה את סוגיית המראות הטמאים באישה, כדי לענות על שאלה זו
, כרכום וכקרן, והשחור, האדום: באשה טמאים דמים חמשה'): א"נדה יט ע(במשנה 

דנה בשאלה מה המקור לכך שרק אלו הדמים ) שם(הגמרא . 'וכמזוג, אדמה וכמימי
וכן , יקה שהדם שמטמא מן התורה הוא דם בכמה גוונים של אדוםוהיא מס, הטמאים

לכאורה גם אם , על פי זה. ושינה צבעו כשנעקר, מכיוון שבתחילתו היה אדום, שחור
כמו , כיוון שבמקור היה אדום, הרי שהדם יהיה מטמא, נשנה את צבע הדם על ידי זריקה

אם הזריקה , בר זה נכוןואולם ד. ששחור מטמא מכיוון שבמקור היה אדום והשתנה
לפני שנעקר , אך אם השינוי יהיה עוד קודם, תגרום לדם לשנות את צבעו לאחר יציאתו

. והאישה תהיה טהורה, יש מקום לומר ששוב אין מדובר בדם שאסרה תורה, הדם לצאת
  ):עב סימן תנינא ,שלמה מנחת ת"שו(ל "ז אוירבאך זצ"כך עולה גם מדבריו של הגרש

 כל' שיהי שבאשה הדם מראה לשנות תחבולה י"ע מישהו יתחכם אםש ד"נלענ גם
 כיון, נקיים למנין הימים אותם יעלו כ"שג אפשר אדום ולא ירוק הימים שבעת

  .טהור והשאר טמאים דמים' ה שרק תורה גזרה שכך
  ):בסימן עג(ז אוירבאך "כותב הגרש, ואף שיש דעות ששחור טמא אף אם השחיר מלכתחילה

 החדר בתוך השחיר כבר אם אף טמא שפיר דשחור נאמר אם ףדא אפשר גם
 נעשה שלקה דלאחר הדרך הוא שכך בשחור דוקא דכל זה לומר מקום יש עדיין
 שהדם אירע אם אבל, דם ונקרא אדום הוא כאילו השחור את גם רואים ולכן שחור
 דם מראה דלאו כיון טהור דהרי זה אפשר ,המקור בתוך בעודו ירוק או ללבן נהפך
  .כלל הוא
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רק שחור . אף שבמקור היה זה דם, הוא יהיה טהור, כיוון שאין זה מראה דם, כלומר
ע יוסף "לגר' טהרת הבית'ספר , לעומת זאת.  יהיה טמא-שדרך דם אדום להפוך אליו 

, שהיה פשוט לו להפך, ל"פנחס אפשטיין זצ' הביא בשם הגאון ר, )שה' א עמ"ח(א "שליט
. ישתנה דינו בשל כך, הפך מראה הדם בתחבולות מלאכותיותשאי אפשר לומר שאם נ

קצ ' סי(' סדרי טהרה'לדעת ה. יש מקום לומר שמחלוקת זו תלויה במחלוקת אחרונים
ודם שבא , התנאי היחיד לטומאה הוא ודאות שהדם הגיע מן המקור, מן התורה, )ק צג"ס

עומת זאת לדעת ל. רק מפני שלא ברור אם הגיע מהמקור, בלא הרגשה אינו מטמא
דם אינו מטמא מן התורה אף אם ידוע שבא מן , )ת סימן ב"שו(ם מלובלין "המהר

כיוון שהתורה אמרה שכדי שהאישה תיטמא לא די בכך שהיא רואה דם אלא , המקור
כשידוע , הנפקא מינה בין שתי הסברות הללו היא. צריך שתתלווה לראייה גם הרגשה

 דם זה אינו –ם לובלין "לדעת המהר.  בלא הרגשהאך בא, בוודאות שהדם יצא מהרחם
 דם זה מטמא מדאורייתא לחלק -' סדרי טהרה'ולדעת ה, ודינו ככתם, מטמא מן התורה

יש לדון האם דם שאינו בצבעים , היה מקום לומר שגם בנידון שכאן. מהראשונים
ים אלו כיוון שהתורה גזרה על צבע, אף אם ידוע שבא מן המקור, מסוימים אינו מטמא

ודם שאינו , או שהתנאי היחיד לטומאה הוא שהדם יגיע מן המקור, שהם מטמאים
אם שינו את הצבע , ואם כך. כיוון שבידוע שאינו מן המקור, בצבעים אלו אינו מטמא

  .האישה נידה מדאורייתא, ואנו יודעים שלולי כן היה מדובר בצבע אוסר, באופן מלאכותי
ולא סימן לה ) ם לובלין"כדעת מהר(א סיבה לטומאה הדעה המקובלת היא שהרגשה הי

דווקא דם הבא מן ': שכתב, )קפג' ד סי"יו(כך מוכח מלשון הטור ). 'סדרי טהרה'כדעת (
ד שם "יו(וכן מדברי השלחן ערוך '; ואף באלו אינה טמאה עד שתרגיש ביציאתו... המקור

ומדברי פוסקים ', ווהוא שתרגיש ביציאת, טמאה... אשה שיצא דם ממקורה'): א' ס
ולכן , גם כאן היה מקום לחשוב שצבע הדם הוא סיבה לטומאה ולא רק סימן לה. נוספים

  .שינוי מלאכותי של הצבע יהיה מותר
נלמד מהפסוק , משום שהלימוד על הצורך בהרגשה, אך נראה שיש מקום להחמיר

ומכאן ראיה . 'בשרהעד שתרגיש ב '–)ב"נדה נז ע(ל "ודרשו חז', בבשרה'): יט, ויקרא טו(
) יח, שם כ; ז, ויקרא יב(לעומת זאת מן הפסוקים . שהצורך בהרגשה הוא מהותי, לכאורה

, ואולם הלימוד שדם טמא הינו אדום,  שיש ארבעה דמים טמאים1נלמד' דמיה דמיה'
של  לימוד זה נעשה בדרך. 'ויראו את המים אדומים כדם'): ג כב, מלכים ב(נלמד מהנביא 

אם אנו יודעים בוודאות שהוא דם , ולכן גם דם שאינו אדום, ינו לימוד ישירוא, השלכה
גם לדעת מי שסובר , הרי שהוא מטמא, )כגון שזה דם ששינו את צבעו באופן מלאכותי(

אלא , אין פסוק המלמד שהוא צריך להיות אדום, כי לגבי דם נידה. שהרגשה היא סיבה
  .ומכאן הוא סימן לטומאה ולא סיבה לה, והצבע רק מגדיר את הדם, שצריך להיות דם

שכן לא , לכן נראה שאין טעם לנסות ולהמציא זריקה שהופכת את הדם מאדום לכחול
  .ברור שזריקה כזו תוכל לטהר את האישה

                                            
 .א"ראה לעיל מה שהבאנו את דברי הגמרא בנדה יט ע  .1
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  הרב גדעון ויצמן

שיטת הרב ישראלי בקביעת 

   1אימהות בתרומת ביצית ופונדקאות

  הקדמה

. רך עצומה בנוגע לטיפולי הפוריות בעולםלפני כשלושים וחמש שנה חלה פריצת ד
, בראון'  בגבניסתה טיפול חדשני ,רדסאר אדו"דבראשות , קבוצת רופאים באנגליה

הרופאים שאבו ביצית  . ולכן לא הצליחה להרות, חסומותשהחצוצרות שלה היו
 והחזירו את הביצית המופרית לתוך רחם ,הפרו אותה עם זרע הבעל במעבדה, מהשחלות

 מאז נולדו בעולם מאות אלפי ילדים בעזרת . לואיס בראון,תהוכך נולדה ב, שהיהא
 , פותרת בעיות רבותהפריה חוץ גופית). IVF(' הפריה חוץ גופית'הנקראת , טכנולוגיה זו

תרומת ביצית : מאמרנו עוסק בשני סוגים של טיפולי פוריות .ולא רק חצוצרות סתומות
 מחלה עקב או ה המתקדםגילעקב ,  מייצר ביציותשגופה אינונשואה שה יא. ופונדקאות
ית  אחרי הפרי.שה אחרתיאבביציות שתורמת יכולה להיעזר , אחרתמחלה גנטית או 

 מוכנסותת ות המופרוהביצי,  של האישה בלא הביציות עם זרע הבעל,ביציות שנתרמוה
פה אישה שגו,  במקרה הפוך.אלפים רבים של ילדים בכל העולם ים כך נולד.מהלרח

והיא איננה יכולה לשאת , אך אין לה רחם או שהרחם שלה איננו תקין, מייצר ביציות
ולהכניס את הביציות המופרות ,  ניתן להפרות את הביציות שלה בזרע של בעלה–היריון 

  .'אם פונדקאית'הנקראת , לרחם של אישה אחרת
, ת האימהותהשאלה המרכזית היא קביע .ת שאלות רבותו מעוררפעולות אלוכמובן ש

  .לדושה היולדת את הוי והא, בעלת הביצית:ילד שתי נשיםיצירת הן שהשתתפו בוכיו
 , שלה היא האםביציתהאישה שה האם? נקבע מי האם של ילד שנולד בצורות אלואיך 

ריון י הה שהאישה הנושאת את או;בע תכונות רבות בילדו החומר הגנטי שקשהרי זהו
 מא בכלליאו שאין לו א, מהותי נאמר שלילד יש שתי אליואו ?יולדת את הילד היא האםו

  ? יחדתוצאה של חומר גנטי ולידה מהות היאין שאוכיו, על פי ההלכה
  . והביאו מקורות שונים לחזק את דעתם,פוסקים רבים ענו על שאלה זאת

                                            
דיין בבית הדין , ה"של כפר הרואשהיה רבה , ל" לפטירתו של הרב שאול ישראלי זצ18-ליום השנה ה  .1

 .'ארץ חמדה'ראש ישיבת מרכז הרב ונשיא מכון , חבר מועצת הרבנות הראשית, הגדול
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  הסוברים שהולכים אחרי היולדת. א

צז (ראיה מהגמרא ביבמות  והביא , שהיולדת היא האם2 כתבהרב זלמן נחמיה גולדברג
  :)ב"ע

שני אחים תאומים גרים וכן משוחררים לא חולצין ולא מייבמין ואין חייבים משום 
ה ואפילו מן והלכך אין לו אחו,  דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי:י"רש( חאשת א

: י"רש(תה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין יהי). האם
חייבים משום ל אב) דזרע מצרי כבהמה,  האב הוא והני אין להם אבדצד ייבום מן

   .אשת אח
  :על כך כתב הרב גולדברג

יתה שלא בקדושה ישהרי הורתן ה,  בלידה שיתחשב אמודינראה מוכרח ש
 ,ידי לידהונעשית אמו על , שנעשו כקטנים שנולדו, ומתבטל יחוס האם בגירות
  .הרי שלידה הוא העושה אם

  : שונולו  וז4)כא, בראשית ל (ביא ראיה מהתרגום יונתן שרצו לה3יש
סיף ה יהיב יוובריא במעיהון והולותא דלאה ואתחלפו עצ' הושמיע מן קדם 

  . 5רחל ודינה במעהא דלאהדבמעהא 
בנה של הוא נחשב לבכל זאת , הבן של לאה יוסףהיה מכאן שלמרות שעל פי הגנטיקה 

הרב אליעזר יהודה  . ולא החומר הגנטי, ולכן מוכרחים לומר שהלידה קובעת,רחל
 ):ב"ג עמ( מהגמרא בסוטה הוכחה ,)6מ' ט סי"חי(' ציץ אליעזר'ת "ולדנברג הביא בשו

זאת  .'נה ואין בה דין ערלהבטלה ילדה בזק, ה בזקנהכ ילדה שסיב-והאמר רבי אבהו'
שכבר על אילן זקן , שכאשר מרכיבים ענף מאילן צעיר שפירותיו עדיין ערלה, אומרת

והפירות שיצמחו עליו מכאן ואילך , בטלו דיני הערלה מהענף הצעיר, יצא מדין ערלה
אחרי  ולא ,אחרי מקום הגידולבדיני התורה  שהולכים ,מכאן ראיה. מותרים באכילה

  .מקור הביולוגיה

  הסוברים שהולכים אחר בעלת הביצית. ב

 הרב גולדברג ממעוברת את הראיה של: אחרותההראיות את כל  דחה 7הרב יעקב אריאל
דחה הרב אריאל בטענה שיש לחלק בין עובר טבעי לבין עובר שנולד , שהתגיירה

                                            
 260 ' שם עמ,א" וראה גם מאמרו של הרב אברהם יצחק הלוי כלאב שליט, ואילך248'  עמ,תחומין ה  .2

   . ואילך268 ' שם עמ',קביעת אמהות' וכמו כן המאמר ;ואילך
ת ציץ "מחבר שו(הרב אליעזר יהודה וולדנברג בדברי , 11/ וק" סא'  אבן העזר סי,נשמת אברהםעיין   .3

  ).אליעזר
  .ה ואת" ד,ב"ס ע  ברכות, בחידושי אגדות,א"המהרשאת ראה גם דברי   .4
  .והיה יוסף במעי רחל ודינה במעי לאה, והתחלפו העוברים במעיהם, תפילת לאה' ונשמעה לפני ה: תרגום  .5
 .כט' ג סי"ח, ת אבן יקרה"מקורו בשוו  .6
 וראש ,ניו יורק, ד בריברדיל"אב,  ויליגרב מרדכיושמעתי דעה דומה מפי ה.  ואילך171'  עמ,תחומין טז  .7

  . ברסיטהיונאכולל בישיבה 
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. שכן במקרה הראשון הוא עוברה הביולוגי, מהשתלת ביצית של אישה אחרת ברחמה
גם . דחה הרב אריאל בטענה שאין ללמוד מדברי אגדה, את הראיה מדברי התרגום יונתן

ברכות ס (לפרש את דברי התרגום כפי המדרש המובא בגמרא  אפשר –אם לומדים מכך 
דחה , את הראיה מדיני ערלה. ולא בין העוברים, שהחילופים היו במין של כל עובר, )א"ע

ולכן מתבטל , הרב אריאל בטענה ששם מדובר על ענף הנשאר באופן קבוע בעץ הזקן
ועוד שמדובר . נו מתבטלולכן אינ, סופו של הוולד לצאת, ואילו בתרומת ביצית, בתוכו

  .ובכלאיים אין אומרים דין זה, שם בדין מיוחד לערלה
 דברי הגמרא במסכת קידושין את ,איה לשיטה ההפוכהלאחר מכן הביא הרב אריאל ר

מא י ולא אחרי התחללות הא, מי הוא חלל הולכת אחרי העיבורהקביעהש) א"ז עע(
ולכן במקרה של ,  הגנטיקהלפיא מהות היימסיק להלכה שקביעת או, ריוןיבתקופת הה

  . היא בעלת הביצית ולא היולדתם הא,תרומת ביצית

  אימהותהזמן קביעת . ג

הרב שלמה זלמן  דבריו של הביא את) 11/ק ו"א ס' אבן העזר סי(' נשמת אברהם'
מהות יבאיזה שלב האאיך נדע , ם שאם נקבע שהיולדת היא האשהקשה, אויערבאך

  :םוזו לשונו ש? עוברת אליה
שה ומשתילים אותו ברחם של פונדקאית ייר שמוציאים עובר רגיל מהאלו יצו

ואם כן , האם גם במקרה כזה יהיה הדין כן, שתלד אותו בתום תשעה חודשים
בתחילת החודש או אפילו , חודשיםמלאת שלושה קודם ,  יום40לפני ? ממתי

   ?התשיעי
 חייב  הוולדיהיה, צית היא גויהולכן אם בעלת הבי,  לחומרהפסק הרב אויערבאךלמעשה 

  .לד חייב בגיורווהיהיה , ה ובעלת הביצית יהודייאם היולדת היא גויהגם אבל , בגיור
נקבעת רק לפי מהות י שאי אפשר לקבוע בפשטות שאמצביעה על כך קושיה זאת

אבל , שמהם עולה שלידה היא קובעתרבות הרי יש סוגיות ש, לידהלפי הגנטיקה או רק ה
וקשה ואולי ,  לידה-  הריון- צמה היא רק פעולה אחת בתוך הרצף של עיבורלידה ע

  . של רצף זהמרכיביםמשאר ה לנתק אותה, בלתי אפשרי
  בין זמן ההפריהוחילק, נדרש לשאלה זו) סח' ב סי"ח, חוות בנימין(הרב שאול ישראלי 

, ם בפוטנציאלא רק חייי ההפריהה. )ארבעים יום לאחר ההפריה (ולדויצירת הזמן לבין 
,  היצור נקרא עובר,לדויצירת הוזמן אלא רק ב,  שלמיםחייםמדובר ב איןעדיין שוברור 

וכיח ממקורות שונים ישראלי ההרב  .8עובר–ולד הוא בעצם טרום וועד זמן יצירת ה
 )ב"כא ע( בבכורות לדוגמא הגמרא, התעברותלד היא ביום הארבעים אחרי הושיצירת הו

  .9'מיא בעלמא'ועד אז הוא , הארבעיםד הוא ביום לוקובעת שיצירת הו

                                            
ורק , תחילת חיי הביצית המופרית שלב טרום עוברירואה בהמדע היום גם מעניין מאוד לראות ש  .8

' מ סי"חו,  נשמת אברהם ראה לדוגמא.'עובר' הביצית המופרית הופכת להיות ,בשלב מאוחר יותר
  .4/אק "תכה ס

  .ב"ראה יבמות סט ע  .9
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 שמדברת על תפילת לאה שבנה ,)א"ס ע(  בברכותהוכיח זאת מהסוגיההרב ישראלי גם 
. כפי שראינו לעיל לפי תרגום יונתן, תחלפו בין לאה לרחלישהעוברים   או,יהפוך לבת

 :מרא מתרצתוהג,  להתפלל לשינוי מין העובראפשרהגמרא הביאה מקרה זה להוכיח ש
שה ייחשב הולד כבן הא'אומר הרב ישראלי שולכן  .'מעשה דלאה בתוך ארבעים יום הוה'

לא פעולת , לפי דרך זו .חדשהדרך מהות היא ידרך זאת בקביעת א .'שבה נגמרה יצירתו
 עדיין אינוחומר גנטי לבד ן שוכיו, חומר הגנטיהוגם לא ,  קובעת את האימהותהלידה

תיקרא , לדויצירת הולשלב עד  המגיעה צית המופרית בתוך הרחםהתפתחות הבי. חיים
לכן הרב . לדולד ומין הווובקביעת ה את השלב הקובע ל"חזבו רואים שלב שזהו ה .חיים

נמצא הוולד  שלפי המקום, יא הקובעת את האימהותלד הויצירת הושבע ישראלי ק

  : דבריו שם במסקנהכ ,תיקבע האימהות, בשלב זה
לא , אלא מיא בעלמא,  עובר או ולד יום אין על הביצית תורתבעיםארכיון שעד 

  .מהותי באותה שעה תורת אהזל ל לחול עיכו
  : והוסיף וכתב

שולל את  ,יסוד זה של התייחסות הביצית אחרי האם שבה נגמרה יצירת הולד
 את השפעת וכן, שה שבמעיה גדל אחר זאתיהאפשרות של התייחסות אחרי הא

  .תייחסותהלידה כגורם לה
נראה שקביעה זאת מבוססת על ההנחה שביצית לא מושרשת אינה מסוגלת להתפתח 

  . אינם נחשבים חיים בעיני ההלכה וכל חיים כאלה,לחיים

  סיכום

  :דעות שונות נאמרו בשאלה מה קובע את ייחוס הוולד אחר אמו
  .יש הסוברים שהלידה היא הקובעת את הייחוס

  . הקובע את הייחוסיש הסוברים שהחומר הגנטי הוא
  .יש שהסתפקו בדבר והחמירו לשני הכיוונים

אף לא , שיטתו של הרב ישראלי ייחודית בכך שסבר שלא הגנטיקה קובעת את הייחוס
, במלאות לו ארבעים יום, אלא השלב שנחשב בעל מעמד מרכזי ביצירת העובר, הלידה

  10.היא שנחשבת אמו, ולכן האישה שברחמה נמצא העובר בשלב הזה
  

  
  

                                            
 98אמונת עיתך ', מעמדו של העובר קודם יום הארבעים ליצירתו, 'ראה גם מאמרו של הרב אריה כץ  .10

 .86-77' עמ, )ג"תשע(
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  רועי הכהן זקהרב 

מימון מערכות חינוך מכספי ציבור 

  1ותקנת יהושע בן גמלא

 חיוב האב בחינוך בניו . א
 מחויב ללמד את 4אלא כל אב,  אינה קיימת3 ציבורית2מערכת חינוך, על פי דין התורה

ו וללמד... ר האב חייב בבנו"דת' ):א"ע, קדושין כט( כפי שנאמר בתלמוד .5בניו שלו תורה
נדונו גדריו ההלכתיים של חיוב זה ) א" ל ע-ב"כט ע, שם(בסוגיית התלמוד . 'תורה

נחלקו  .6 הכריעו להלכה בשאלה זוע"הטור והשו, ם"והרמב, מבחינת היקפו הכמותי
אדם של רבותינו האחרונים בדבר החיוב המוטל על האב לשכור בכסף את שירותיו 

רבינו   שללדעתו.  או מסיבות אחרות,אם נבצר ממנו ללמדו בעצמו, שילמד את בנו
מקורו אלא ,  מן התורהאין חיוב כזה חל על האב, 'משנה-לחם'בעל , בוטון- אברהם די

  : מתקנת חכמים
דף (לא יחפור ' ואפשר לי לומר דהוא מדרבנן ויצא לו לרבינו מהא דאמרינן בפ

 שיש לו שבתחלה מי' אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב וכו) א"כ
אב היה מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה לומד תורה מאי דרוש ולמדתם 
אותם ולמדתם אתם כלומר שהאב בעצמו חייב ללמדו ואם אינו יודע האב ללמד 

דמשמע ' אינו חייב לשכור התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים וכו

דמכח התקנה חייב ללמד אותו בשכר
7.   

                                            
 כמהנדון בהרחבה בשנים האחרונות ב, פי ההלכה- על ומימונההקמת מערכת חינוך ציבורית, נושא זה  .1

 מאמרים שנכתבוכל המאמרי את  אך לא ציינתי ב. במאמרים אלושתמשובדברים להלן נ, מאמרים
או מאמרים שריכזו וציינו את ,  חידושםשיש בה, ים מהותימאמרים שהיו בהם דיוניםאלא רק , בנושא

  .המקורות בצורה המקיפה ביותר
 'חינוך', בלשון ההלכה. פי משמעותו בלשון ימינו-על, 'חינוך'ייעשה להלן שימוש במונח , בהקשר זה  .2

ואילו מערכת החינוך נקראת , בטרם היותם מחויבים במצוות, פירושו הכשרת הילדים לקיום מצוות
על היחס בין חובת האב לחנך את בנו למצוות לבין חובתו . 'מלמדי תינוקות' - על שם מפעיליה

 . ה' רמה סעי'ד סי"יו, עיין בערוך השלחן,ורהללמדו ת
שהציבור חייבים ללמד שהפרשה נאמרה בלשון יחיד ללמדנו , ב"א ה"ת פ"ת' הל, באור שמחאך עיין   .3

  . בשכר לבני חבריהם
  .סוף מצוה יט,  בספר החינוך'עי, על חובת האם בחינוך בניה  .4
כגון מימון ,  שאלות אחרות כבדות משקל. גמלאמאמר זה עוסק בגדריה הרגילים של תקנת יהושע בן  .5

דונו יי, חינוך הבנות ולימודי חול, חינוך לגיל הרך, חינוך מיוחד, הוצאות נלוות שאינן שכר לימוד
  .ה"בעז, בנפרד

  . רמה'ד תחילת סי" יו,ע" טוש;ג-א הלכות א" תלמוד תורה פ' הל,ם"רמב  .6
  . ז'לעיל סעי, לחןהשך  וכן פסק ערו;ג"א ה"ת פ" ת'הלם משנה לח  .7
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 כי החובה לשכור מלמד מוטלת על האב מן , הגאון רבי בן ציון שטרנפלד כתב,לעומתו
  : 9ם מרוטנברג"כבר עולה מפסיקתו של המהר, צ שטרנפלד"מה שכתב הגרב. 8התורה

דכפינן ליה ללמדם או להשכיר להם מלמדים דמאי שנא האי עשה דולמדתם 

ו ולפדותו  וכשם שהאב חייב בבנו למול...אותם משאר עשה דכפינן ליה לקיים
  ... הכי נמי כייפינן ליה ללמדו תורהדכופין אותו לקיים 

כבר , יתר על כן). ה סוף סעיף ד"סימן רמ, ד"יו(א "י והרמ"דברים אלו פסקו להלכה הב
שחיוב האב ללמד את בנו , ם"בן דורו של המהר, פסק במפורש רבנו חיים אור זרוע

  .10ד תינוקותעניינו ללמדו בעצמו או לשכור עבורו מלמ, תורה

  יהושע בן גמלאתקנת . ב
לילדים  ת של מערכת החינוך הציבוריתפקידהלמחלוקת זו נודעת משמעות רבה בהבנת 

ך כו. ולשאלה מי צריך לשאת בעול לימוד התורה של הילדים, 11עד לגיל בר מצווה
  : תלמודמסופר ב

, מוויהושע בן גמלא ש, ברם זכור אותו האיש לטוב: אמר רב יהודה אמר רב
מי . מלמדו תורה, מי שיש לו אב, שבתחילה. שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל

 . ולמדתם אתם-  'וִלמדתם אתם'? מאי דרוש. לא היה למד תורה, שאין לו אב
כי מציון תצא '? מאי דרוש. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים

לא היה עולה , אין לו אבמי ש. היה מעלו ומלמדו, ועדיין מי שיש לו אב .'תורה
ומי , ז"ז כבן י"ומכניסין אותן כבן ט, התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך. ולמד

עד שבא יהושע בו גמלא ותיקן שיהו . מבעיט בו ויוצא, שהיה רבו כועס עליו

ומכניסין אותו כבן , מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר

  12...שש כבן שבע
 הטלת חובה על כל אעיקר משמעות התקנה הי ,'לחם משנה'לשיטתו של בעל , ורכאמ

 רק לדאוג תפקידו של הציבור הואו,  בניוהתינוקות המלמד אתאב לשלם למלמד 
לשלם את  חיוב האב ,לעומת זאת לפי השיטה החולקת.  של מלמדי תינוקותלהימצאותם

 הקמת מערכת חינוך תקנה היאומשמעותה הבסיסית של ה, הוא מן התורהשכר הלימוד 

                                            
שהביא ראיות , ג"א ה"ת פ"הלכות ת, פר עבודת המלךועיין עוד בס. כז ענף ב' ג סי"ח, ת שערי ציון"שו  .8

 .נוספות להיותו של חיוב זה דין תורה
  . א אות א"ת פ"ת' הל, תשובתו צוטטה בהגהות מיימוניות  .9

ן כי הדברים יצאו לאור מכתב יד רק זמן ץ שטרנפלד מציי" הגרב;סימן יא, ח אור זרוע"ת מהר"שו  .10
  .ולא עמדו בפני האחרונים, קצר לפני כן

ג יהודה "הרה; לה 'סי החדשות ץ"מהריט ת"שו: מקורות הבאיםעיין ב, מעל גיל בר מצווהעל חינוך   .11
משטר ומדינה , אילן-ג נפתלי בר"הרה; 156-145' עמ, תחומין יז, 'הוצאת תלמיד מישיבה', זולדן

  .1331-1330' עמ,  רעא'סעי, פרק נד,  על פי התורהבישראל
ב " בדברי מרן הנצי'עי, הלביאור עניינם של שלבי התקנה כמתואר בסוגי. (א"כא ע, בבא בתרא  .12

,  גם בהלכות נזקי שכניםגדולה משמעות הלכתית יש לתקנה זו ;אות ג, שאילתא קמב, בהעמק שאלה
בחידושיו , ס"חת'  עי, ההיבטים שלובים וכרוכים זה בזהשני. ה התקנה בסוגי בוהובאהשוזהו ההקשר 

 . ב"כ ע ב"למסכת ב
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 על מערכת חינוך  כאן אין מדוברגם לפי שיטה זו, אמנם. עם מערך גבייה ריכוזי, ציבורית
שהציבור אחראי ,  מלמדי תינוקות רבים מערכת שבה אלא על,ריכוזית ואחידהציבורית 

  .13 של המלמדיםמקצועיותםכן מוטלת על הציבור חובה תמידית לפקח על  ו,על קיומה
  ): ב"קיט ע( מופיעה במסכת שבת ,השייכת לנושא זה נוספת הוגיס

כל : ואמרי לה מאבותיך, כך מקובלני מאבותי: אמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה
  ... רבינא אמר מחרימין אותה.  מחריבין אותה- עיר שאין בה תינוקות של בית רבן

   ):א"ה ה"פהלכות תלמוד תורה (ם " להלכה הרמבםדברים אלו פסק
וכל , מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר

עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחרימין את אנשי העיר עד שמושיבין מלמדי 
שאין העולם מתקיים אלא בהבל , ואם לא הושיבו מחרימין את העיר, תינוקות

  .פיהם של תינוקות של בית רבן
). סעיף ז, ה"רמ' סי, ד"יו(ע "הובאו הדברים גם בטור ובשו, לשונווכ, ם"בעקבות הרמב

, 14מובנה הרווח בתקופתנוב, 'מערכת חינוך ציבורית'אין מדובר כאן על , אמנם כאמור
כפי שעולה ממכלול הלכות ,  בנפרד פועלכל אחדש, אלא על מלמדי תינוקות פרטיים

  . 15ע"בטור ובשו, ם"מלמדים ברמב

 דים מימון שכר המלמ. ג
  : דעת רב האי גאון היא .בשאלת מימון שכר הלימוד נחלקו רבותינו הראשונים

ונראה לי כי שכר מלמדי התינוקות בעיירות קטנות שאין יכולין היחידים לתת 
, לא על אבותיהן של הנערים בלבד, כי היא על כל הקהל לפי ממון, שכר מלמדין

, מד על אבות התינוקות בלבדואפילו היה שכר המל. כי אינן יכולין זה על זה

                                            
: ב" עב כא"פיקוח ציבורי על מלמדי התינוקות עולה במפורש מדברי רבא בסוגיית התלמוד בהמשך ב  .13

, סק להלכהפם "והרמב ';אומנא וסופר מתא כולן כמותרים ועומדים דמי, טבחא, שתלא, מקרי ינוקא'
 מסלקין –ומלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא למד או למד בטעות ... ':  כךז"י ה"ות פבהלכות שכיר

 , ב"מרן הנציבדברי ' ועי ';הואיל והעמידו אותן הצבור עליהן, שהן כמותרין ועומדין, אותו בלי התראה
 . שאילתה קמב אות ה, העמק שאלה; ה 'סי ב"ח, ת משיב דבר"שו

 .'...רבי יודן נשייא שלח לרבי חייא': ז"א ה"חגיגה פ,  מסוגיית הירושלמיאין להביא ראיה, בדומה לכך  .14
, עבור ילדי העיר כל שנאמר כאן הוא כי יש חיוב על בני העיר לדאוג לכך שיהיו בעיר מלמדי תינוקות

.  והפעלתהציבוריתמערכת חינוך אין מדובר על הקמת . ואולי החיוב הוא על ציבור ההורים בלבד
הקהילה ,  היחיד-חינוך וצדקה'במאמרו , ג יהודה זולדן"כיתי להבין את דבריו של הרהלא ז, לפיכך

תפקידם של אותם 'ש, 364-363' בעמובפרט , 377-361' עמ, 'שבות יהודה ישראל'בספרו , 'והמדינה
היה לוודא שההנהגה המקומית שבכל עיר אכן הקימה , חכמים שנשלחו על ידי רבי יהודה הנשיא

,  אמנם עיקר מטרת מאמרו היא להדגיש כי אין השלטון המרכזי מופקד על החינוך.'מערכת חינוך
אך ממקור זה מוכח החיוב על בני העיר כי יהיו ביניהם מלמדי תינוקות , ן המקומיואלא השלט

ואם כן אין כל , ג יהודה זולדן"אך אולי זו גם כוונתו של הרה. 'מערכות חינוך'הקמת חיוב ולא , פרטיים
  .קושי

עיין בדברי מרן הגאון רבי , על אחריות ההורים לעצם קיומה של מסגרת חינוכית פרטית בעירם  .15
 הדין בבית ,ד"תשכ - ושתים ארבעים תיק ,ז חלק רבניים דין פסקיב, אברהם אלקנה כהנא שפירא

 .17-16' בעמ , ואילך10' עמ, ירושלים האזורי הרבני
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בשביל שהם צריכים להם לבדם מכל זולתם מן הקהל שאין להם לא בן ולא 
   16...נין

, הנחת היסוד הפשוטה היא כי החיוב הכספי מוטל על אבותיהם של התלמידים בלבד
בשל מיעוט (אין ביכולתם של האבות לעמוד בכך לבדם שרק במקרה  ,ולא על הציבור

ף לגבי מקרה או ; את אפשרות חיוב הציבור במימון שכר הלימודג"מעלה רה, )מספרם
  : א כתב לגבי מקרה זה"הריטב.  באופן מוחלטך אין הוא מכריע כ,זה

, כיון שיש שם תינוקות כלל, דהוא סך מיקרי דרדקי, ה תינוקות"אפילו אין בעיר כ
, י להםונותנין האבות הראו. כופין אבותיהן לבני העיר לשכור מלמד בני העיר

  . 17וזה דעת רבותי, ן" וכן פירש הרמבוהשאר בני העיר
, 18כאפשרות הראשונה שהעלה רב האי גאון, ן הכריעו אפוא"בבית מדרשו של הרמב

החיוב לממן את , יש בעיר עשרים וחמישה תלמידים או יותרשומשמע מדבריו שבמקרה 
הנהגת שתה יתקנה הילפי שיטה זו ניתן לומר כי ה. שכר הלימוד יוטל רק על אבותיהם
תוסיף את התשלום עבור העניים מקופת , םהוריההקהילה תגבה את שכר הלימוד מ

 מ"רהגבמפורש  כתב ך כ.ותשלם את מלוא הסכום הכולל למלמד, הצדקה המקומית
  :19פיינשטיין
דסתמא המושיבין הם המשלמים מאחר , דהוא גם משלמין, מ מלשון מושיבין"מ...

, שתקנת יהושע בן גמלא היתה כדי שכל ילדי ישראל ילמדווגם כיון . דלא נתפרש
היה דואג גם על בני עניים וגם על אלו שהאב לא ירצה , לא רק מי שיש לו אב

וגם הא ודאי כשהושיבו בכל פלך ופלך שאף מי שאין לו אב היה הבן . לשלם
דהמלמדים הא לא יסמכו שאביו . היו פרנסי וגבאי העיר מתחייבין, בעצמו הולך

ובפרט שיש לחוש , וקרוביו ישלמו כשלא יתחייבו הפרנסים והגבאים לשלם
שהיו פרנסי , כ ודאי שגם המושיבין דתקנת יהושע בן גמלא"א. שיבעטו ויצאו

כ "שא. פ בדין ערבות"או לכה, וגבאי העיר מתחייבין לשלם והם יגבו מן האבות

   .חד לזהפשוט שלבני עניים שילמו מקופת צדקה של העיר או מקופה מיו
  :20כתב גם מרן הגאון רבי אברהם אלקנה כהנא שפירא, ובדומה לכך

                                            
יש לפקפק , לאור זאת. ג" חנתיב כט, ספר מישרים, ו ירוחםרבנידי -דברי רב האי גאון צוטטו על  .16

,  ב-א' עמ, כרך ב', מקורות לתולדות החינוך בישראל'בספרו , בהשערתו של הרב שמחה אסף
 . שקיבלו את שכרם מהקופה הציבורית,שבתקופת הגאונים בבבל היו מלמדי התינוקות פקידי ציבור

,  לציבור מעידות על חשיבותם של מלמדי התינוקות,הראיות המובאות שם מלשונות פתיחה לאגרות
 . פקידי ציבורבתור אך לא על מעמדם ההלכתי 

 .ה אמר רבא"ד, א"בבא בתרא כא ע, א"חידושי הריטב  .17
 .ה אמר רבא"א ד"עב כא " ב,עליות רבינו יונהב ,כך נראה לפרש גם את דברי רבנו יונה  .18
, ת ירושת פליטה"שו, ד"י טייכטל הי"עולה גם מדבריו של הגרכך . כט' ד סי"ד ח"יו, ת אגרות משה"שו  .19

  .)לעיל, מעין דברי האור שמח(חיוב מדאורייתא בתור  אלא שהוא מציב את הדברים . לז'סי
. 26' בעמו,  ואילך10' עמ, ירושלים האזורי הרבני ד"הבבי ,ד"תשכ ושתים ארבעים תיק ז"ח ,ר"פד  .20

א "כך הסביר גם את שיטת הרשב, ובסופו של דיונו, תוספותהסבר שיטת הל נוגעהדברים נאמרו ב
כוללת חיוב לשיטתם התקנה שאז , יש פחות מעשרים וחמישה תלמידיםשמלבד במקרה (א "והריטב

ב כא "ב, עינים למשפט, י אריאלי"וייתכן שזאת גם כוונת הגר). על הציבור להשלים את שכר הלימוד
  . נ-אותיות מ
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 יהיו שהם העיר אנשי את לחייב באה לא גמלא בן יהושע שתקנת לומר יש כ"וע...
 זה לפני כמו יהיה שלא היתה התקנה עיקר אלא, המלמד שכר לשלם חייבים
 לטפל חייבים יהיו העיר שגבאי אלא, לציבור ולא להורים רק מסור היה זה שענין

 על ולא בלבד ההורים על מוטל אמנם הוא, לשכר ובנוגע, בעיר מלמד ולמנות בזה
 המלמד שכר לשלם אותם כופים הגבאים היו לא התקנה שלפני אלא, העיר

 לשאר שכופין כמו במשותף לשלם אותם כופים התקנה לאחר ואילו, במשותף
   ...הציבור של צרכים
 חיוב על הציבור לממן ישתה כי יבנו מאיר הלוי אבועלפיה הישיטתו של ר, לעומת זאת

  :  21את שכר הלימוד של כל התלמידים
ומיתב להו אגרא  ,דמחייבין ציבורא לאותביה מקרי דרדקי בכל מאתא

י בן גמלא שיהו מושיבין "והכי נמי מסתברא מדקתני התקין ר ...ומדציבורא
אלא ? יבורא מאי שיהיו מושיביןואי דלא יהבינן להו אגרא מצ. מלמדי תינוקות

והכין עדיף כי היכי דלילפו בני עניים כבני , דיהבינן להו אגרא מדציבורא, לאו
  . עשירים

  : 22ז מליאדי"תה גם עמדתו של הגרשיזו הי
ושכר מלמדי תינוקות תקנת חכמים היתה לפרוע מקופת הקהל בעד כל 

היתה עיקר תקנת חכמים כי כן ... התינוקות שבעיר בני העשירים והעניים יחד
ולהטיל שכר מלמדי , להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר בין גדולה בין קטנה

כל התינוקות שבעיר בין עשירים בין עניים על כל הקהל שבעיר כל אחד כפי 
וגם . 'כשאר נתינות הקהל שהן לפי ממון וכו, אפילו מי שאין לו בנים, השגת ידו

כמו שחייבים ,  חכמים חייבים ליתן לזה כפי ממונםהפטורים ממסים כמו תלמידי
   ...ליתן לפרנסת העניים שבעיר המוטלת על כל הקהל

                                            
י "ם את עמדתו ההלכתית של הרניתן היה לפרש כך ג, לכאורה. אות נח, ב" עבבא בתרא כא, יד רמה  .21

אך מכספי שכר , ניתן לפרש כי על הקהל לשלם למלמד, אולם, ה ריש דוכנא"ד, א"ב כא ע"ב, מיגש
 כפי שאכן כתב במפורש רבנו יהונתן ;ולא מכל תושבי העיר, לימוד שנגבו מהורי התלמידים בלבד

גם במה ' ועי (לג' סי, ק"פסקי מהריגם ב' ועי; א"ב כא ע"ב, ק" הובאו בשטמשדבריו, הכהן מלוניל
יה ילגבהיא ק " לומר כי כוונת המהריאפשר בל א.)366' בעמ, ל"במאמרו הנ, ג יהודה זולדן"רהשכתב ה

ק "ריתשובות מה ל)ג אליהו דב פינס"הרה(מהדיר עוד בהערת ה' ועי; מרוכזת של שכר הלימוד
פי שורת -ואין מדובר כאן במימון ציבורי על, 'למיגדר מילתא'זו תקנה פרטנית ש,  לח'החדשות סי

  . הדין
התלמוד  תיה מסוגי"שהביא ראיה לשיטת הרמ, ל"במאמרו הנ, מיכאל ויגודה' עוד עיין בדבריו של ר  

בהם מחויב כל המתגורר בעיר יותר ש, 'פסי העיר'המגדירה את , ז"סוף ה, ח" פ,פאה, ירושלמיה
אבל ,  שם'פני משה'כך אכן עולה מפירושו של ה. 'שכר סופרים ומשנים', עשר חודשים-משנים

 לפרש שהכוונה היא לשכר אפשרולכן ,  כולה הוא דיני הצדקה הציבוריתהההקשר ההלכתי של הסוגי
הלכות מתנות , צפנת פענח, י ראזין"כוונתו של הגרש ה שזוונרא לימוד עבור התלמידים העניים דווקא

  . א"ז ה"פעניים 
שמעון בן יוחי אם ראית עיירות ' תני ר'): שם(יש שהביאו ראיה למימון ציבורי מדברי הירושלמי   

ג " אך כבר העיר הרה.'....דע שלא החזיקו בשכר סופרים ומשנים, שנתלשו ממקומן בארץ ישראל
  .כי אין ממקור זה כל ראיה לדבר, 365' בעמ, ל"במאמרו הנ, יהודה זולדן

 . ג'רמה סעי' ד סי"יו, רבע ה"שו  .22
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מדובר במימון , ה זוגם לפי שיטיש להדגיש כי . 23יק'ז סולובייצ"כך מובא גם בשם הגרי
המקבלים את , מלמדי תינוקות פרטייםב אלא ,ריכוזיתמערכת ב מדובר אין אך, ציבורי

  .ה הציבוריתשכרם מהקופ

  המנהג הרווח. ד

הנוהג הרווח לאורך תקופת רבותינו הראשונים והאחרונים היה כי כל אב , בפועל
מימנה , אם מימנה משהו ,ואילו הקהילה המקומית, שילם את שכר הלימוד מכיסו

 ומימון זה נבע,  לשלם משגת של הוריהםרק את שכר הלימוד של ילדים שאין ידם
  :25א מפורשות"כך פסק הרמ. 24יתהלכות הצדקה הציבורמ

ואין אביהן של תינוקות יכול ,  במקום שבני העיר מושיבין ביניהם מלמד תינוקות
  .  גובין לפי ממון-ויצטרכו הקהל ליתן השכר, לשכור לבניהם

הלכות תלמוד מ בתור חלק ולא ,חלק מדיני מסיםבתור ראוי לציין כי הדברים נפסקו 
, אלא רק ציין לדבריו, לא כלל דין זה בהלכות תלמוד תורהא "ונראה לומר כי הרמ, תורה

רכי ו אלא דין מדיני צ, לרמוז שאין זה חלק מתקנת יהושע בן גמלאכדי, 26לגבי דיני המס
שכל זה ': 27א בביאורו"כך עולה גם מהערתו הקצרה של הגר. חלק מחיוב הצדקהו, ציבור

                                            
  .א"ב ה"ת פ"הלכות ת, משנת יעקב, נ רוזנטל"הביאו הגרי  .23
כפי שעולה ברורות ממאות ציטוטי התקנות והתשובות שהביא הרב שמחה אסף בארבעת כרכי ספרו   .24

כפי שנטען היה ולא ,  ולא ניכר בזה הבדל משמעותי בין הגלויות.'מקורות לתולדות החינוך בישראל'
,  לדוגמאעיין. תה קיימת מערכת חינוך ריכוזית במימון ציבורייכי בקהילות הספרדים הי, יםלעת

רבנו חיים ובמיוחד בדברי ; טק סי׳ ״אח,  פרח מטה אהרןת"וש; בי' סי, ם"ת הרא"שו: במקורות הבאים
ליה יש המצטטים את תקנות קהילות קסטי, אמנם;  ז'רמה סעי' ד סי"יו, א"ראשון לציון ח, בן עטר

מקור הלכתי למימון של מערכת החינוך בתור ) פד-פא' עמ, כרך ב, המובאות שם(ב "משנת קצ
אולם עיון בלשון התקנות ו.  ההוריםימוד שמשלמיםלר ה ולא משכ,מכספי מסים של כלל התושבים

ומשמע שמדובר , בפתיחה לתקנות נאמר שמטרתן חיזוק התורה מחדש, ראשית. מלמד אחרת
התלמידים היו 'נאמר בפתיחה כי , שנית. ולא בחיוב שמעיקר דין התלמוד, ' מילתאלמיגדר'בתקנות 

לפי שלא היתה יד , וגם התינוקות של בית רבן היו בטלים במקומות הרבה, מתמעטים והולכים
. ואם כן עיקר החיוב מוטל על האבות, 'אבותיהם מספקת לתת שכירות למלמדים אותם תורה

כל קהל מן חמשה עשר בעלי בתים יהיו ': נאמר) שם, פג' באת בעממו(באחת מהתקנות , שלישית
לפי , ושיתנו לו הספקתו המתאימה, שילמד את בניהם פסוק, מחויבים להחזיק מלמד תינוקות הגון

ואם לא ,  ושיפרע כל אחד למלמד לפי רכושו–לחם לאכול ובגד ללבוש , מספר נפשות בני ביתו
ו להשלים למלמד את "בים הקהל יצימחוי, ו לו הורי הילדיםיספיק למלמד להוצאת ביתו מה שיתנ

ורק יתרת התשלום ,  הורי הילדיםשילמולימוד שהמדובר בשכר כלומר  .'הדרוש להספקתו לפי הזמן
  .הוטלה על הציבור,  כזוהייתהאם , למלמד התינוקות

תוך שהוא , )שצוינו לעילבדבריו (עיד על מנהג זה מז מליאדי "גם הגרש.  ג'קסג סעי' מ סי"חו, ע"שו  .25
דברים דומים על היחס בין המנהג בפועל . מנהגל  בנוגעמשלב את הצגת עמדתו ההלכתית העקרונית

  . ס'ד סי"ב יו" ח,ת שואל ונשאל"שו כתב גם הגאון רבי כלפון משה הכהן ב,לבין תקנת יהושע בן גמלא
  .מ"וא לעיין בדבריו בח"רמז הרמ, ז 'עי ס,רמה' ד סי"יו, ע"בשו  .26
 וכן פירש . יד' קסג סעי'מ סי"חו, ש"א בערוה"וכך עולה גם מדרך הבאת דברי הגר, א שם"ביאור הגר  .27

יקר החיוב שע,  כג'סי, ג"ת עשה לך רב ח" בשו,ד הלוי"הגרחבדברי ' ועי; א"א והגר"את כוונת הרמ
 להסבר .'דקהקופת הציבור משלמת מדין צ, וכשאין ידם משגת לשלם, נשאר בכל מקרה על ההורים

  ).23' הע (לעיל, רוזנטל נ"עיין בדברי הגרי, הדברים
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מי אלא כל ,  מוסד חינוכי ציבוריברוב הקהילות לא הוקם. 'ל"בכלל צרכי העיר וצדקה כנ
למדו בו בעיקר , תורה מרכזי-בית תלמודבהן הוקם שבקהילות ו . לימד– רצה ללמדש

  :28 אפשטייןמ הלוי"ריכפי שכתב הג, היתומים והעניים
תלמודי תורה שנותנים שמה יתומים ובני עניים ללמדם ובכל ערי ישראל יש ...

כ "חייב להשכיר מלמד לבנו אא ...תורה ושכר המלמדים נותנים מקופת הקהל
לומד עמו בעצמו כמו אצל המלמד אבל לבן חבירו אינו חייב להשכיר לבדו אלא 

וכן  ...ש וכופין אותו לשכור מלמד לבנו"ת וכמ"בכלל כל בני העיר לעשות ת

ת להושיב מלמדים ללמד תינוקות בני עניים "מכריחין כל אנשי העיר לעשות ת

 וכן נהגו בכל ... שכל אחד יתן על זה נדבה או מקופת הקהלויתומים וכופין על זה
ת והולכין לשם בני עניים ויתומים ומשגיחים "תפוצות ישראל שיהא להם בתי ת

עליהם להאכילם ולהלבישם עד שיגדלו בשנים ואז המסוגל לתורה מחזקין אותו 
.. .ללימוד ואותם שאינם מסוגלים נותנים אותם לבעלי מלאכות ללמדם אומנות

כ "ת אא"ש עשירים אין מניחין את בניהם לילך לת"אבל בעלי בתים בינונים וכ

נותן הרבה ממון ויש בזה טובה לבני העניים לפי ראות עיני הגבאים אבל בלא זה 

ת לא ישאר מקום לבני העניים וכן "ב יכנסו לת"אין מניחין אותן דאם בני הבע

  .אנחנו מורים ובאים להלכה למעשה
בדרך כלל לא הייתה מוטלת חובה על הקהילה  שנראההמקורות  מןש כי ידגנ

ומוסדות אלו נתמכו על ידי ,  מכספי הציבורבתי תלמוד תורה לענייםומוסדותיה לממן 
 שאספו צדקה מתושבי העיר לשם ,)תורה-חברה קדישא דתלמוד (ארגונים התנדבותיים

תפקידיה השלטוניים של  .30קבלו סיוע כספי מסוים מהקופה הציבוריתאף לעתים ו, 29כך
הקהילה בנוגע למערכת החינוך סבבו סביב אכיפת החיוב החל על ההורים לשכור 

                                            
ולשכור מלמדים ללמד ... ז"וכופין בני העיר זא':  א'סעי,  קסג'סי, מ"וכן בחו, י-סעיפים ח, שם, ש"ערוה  .28

במקום שבני העיר מושיבין ביניהם ':  יד'ובסעי, '...וכן נהוג בכל תפוצות ישראל ... תורה לבני עניים 
ת ואין אביהם של התנוקות יכולים לשכור לבניהם מפני עניותם והקהל צריכין "למד תנוקות לתמ

הטעמים 'ש, לעיל, נ רוזנטל" ועיין מה שכתב על כך הגרי.'...ת שבמדינתנו"ליתן שכר לימודם כמו בת
 .'לא שייכים כלל בזמננו ובמקומינו, ש"שכתב בעל העה

 דבריהםאו , ל הם תקנות של חברות כאלו"ביא הרב אסף בספרו הנרוב המקורות הנוגעים לענייננו שה  .29
רלז ובמכתבו '  סיד"יו, ק"ם שי"ת מהר"עיין עוד בשוו. של הפוסקים ושל תקנות הקהל לחברות אלו

ניתן להבין את , לאור זאת. ט"וילנא תרס, בסוף החוברת צדקה בכל עת, נסקי'ע גרודז"של מרן הגרח
קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים 'במאמרו , רפפורט ם הכהןג שבתי אברה"דבריו של הרה

, מזון: לסיפוק שלושה צרכים בלבד'כי הצדקה הציבורית מוגבלת , ן"תמוז תש ,נ-אסיא מט, הלרפוא
, שכן אין זה חיוב על קופת הצדקה הציבורית הרגילה,  ואילו חינוך לא נזכר בדבריו.'כסות וקבורה

  . חובה מוחלטת על הציבורלאב, אלא מסגרת צדקה נפרדת
ד " חלק ד יו,ת רב פעלים"שוו;  מח'סי,  תשובות בית הילל; ב' סי,ת חיים ביד"שו: עיין במקורות הבאים  .30

 עולה כי מוסדות הקהילה ניתבו חלק מההכנסות שהתקבלו ממס שחיטת הבשר מקורות אלו מ. א'סי
כי תשובותיהם , צייןנ.  כב'ח סי" אוב" ח,ת רב פעלים"וכך עולה גם משו(ת "לצורך תפעול ומימון הת

למרות שהגאון (ת בקהילות אשכנזיות וי עוסק' והגאון רבי חיים פלאגליכטנשטייןשל הגאון רבי הילל 
ח עוסקת בקהילת " ואילו תשובתו של מרן הבא,)י היה חכם ספרדי מחכמי טורקיה'רבי חיים פלאג

  .אין מדובר בהבדל בין העדותלומר כ, בגדאד



   מימון מערכות חינוך מכספי ציבור ותקנת יהושע בן גמלא 

 93  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

עבור יתומים ,  ותפעולותורה כללי-והקמת בית תלמוד, 31מלמדים פרטיים לילדיהם
  : 33ה"תיקן רגמכבר כך . 32ועניים

שאין מספיק , ובמקום שאין מספיקים כמה שנותנים למלמדים של התינוקות
יקחו משאר הקדשות שהניחו נוחי נפש עבור נשמתן , הקדש שאין שם כל כךה

מ לצורך מה ומותר יתנו במקום שרוצים "אם לא פירש השכ, ויתנו למלמדים
  . הקהל

לאור כל  .שניהולה מופקד בידי פרנסי הקהילה, מדובר על צדקה שנתנו אנשים פרטיים
ידי -ראל אכן נטתה ללימוד עלנראה ברורות כי המגמה הרווחת בקהילות יש, האמור

ולא לכל בני , בית תלמוד תורה כללי הוקם אך למטרות צדקה. מלמדי תינוקות פרטיים
 ורהתלמוד זאת מפני שמצוות ת .ואף הוא לא הופעל במימון ציבורי ממש, הקהילה

דיני מ  ולפיכך כל עוד לא היה הכרח גמור להתערבות של הקהילה,מוטלת על האב
בעיקר בשל , במאתיים השנים האחרונות, אמנם .34אחריות בידי האבנותרה ה, צדקה

הוקמו בתי תלמוד תורה , התגברות החילון והקמת מוסדות לימוד ברוח של התבוללות
על היחס . מרוכז על כל המלמדיםפיקוח סיונות לפקח י נשועונ, מרכזיים בקהילות רבות

הואיל והדברים נוגעים לשאלת אך , למגמה זו מצאנו מקורות חולקים בין חכמי ישראל
  .35אין כאן המקום להאריך בהם, ולא לשאלת התקציב, החינוך

                                            
 או שליחתו ם לימודיערכתממחוץ לשהכלל של בחירת ההורים אינו כולל הותרת הילד , ובן מאליומ  .31

, כאמור,  מסוימת של פיקוח שלטונימידהובשל כך קובעת ההלכה , למוסד המטיף לגנבה וכדומה
  .ובכל מקרה אין מדובר בחשש מציאותי ברובם המכריע של המקרים

  .כז-עיפים כדד שם ס"יו, ש"עיין בהרחבה בערוה  .32
 . אות סהתשע' עמ, ג"נספח לערך חדר, רך יזכ, למודיתתקלופדיה פי הנוסח המצוטט באנצי-על  .33
 האישית של האב לחינוך בנו גם מחויבותועל המשך . ג שלמה הלוי אישון על הסבר זה"תודתי לרה  .34

 פסקב, הנא שפיראבהרחבה בדברי מרן הגאון רבי אברהם אלקנה כעיין , אחרי תקנת יהושע בן גמלא
שפורסם בפסקי , פסק דינו של בית הדין לדיני ממונות בירושליםועוד עיין ב. 28-16' בעמ, ל"דינו הנ

-  1420'מסתיק ממונות , )ע"תש(כרך יב , בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין, דין ירושלים
בספרו , אילן-ג נפתלי בר"שהביא הרה ובמקורות ; נד'סיה "ח, ת להורות נתן"בשו; שכ ואילך'  עמסט
 להסביר זאת בבעייתיות של מערכת אפשר  על כך נוסף.1360-1358' עמ,  רעז'סעי, פרק נד, ל"הנ

שכן בכך נשללת מעורבות ההורים ואחריותם על חינוך , הנשלטת בידי הקהילה, חינוך ממוסדת
 להנחיל ,לו את המערכת הריכוזית גם סכנה שמוסדות השלטון של הקהילה ינציש, יתר על כן. בניהם

  .ל"ואכמ,  בקרה הלכתית או ציבוריתבלי,  מסוימתךדרך חינו
 לעשות עירו בני יכולים'ש, כב'  סיב"ח, ת דור רביעי"שו, עיין בדברי הגאון רבי משה שמואל גלאזנער  .35

מקיץ (אדאר עוד עיין בהצעתו של הגאון רבי מנחם מענדיל חיים לנדא מנאוו; רבים יכצור זה במעות
בשל מצבו הרוחני הירוד , ת כלליים"להקים בתי ת, 31-27' מכתב ז עמ, ד"פיעטרקוב תרס, נרדמים

כך עולה גם . ל' עמ, בספרו בין ישראל לעמים,  וכן כתב גם הגאון רבי בנימין מנחם שוורצמן;של הדור
ומאז , ד"חסידות חב דייל החלטות אלו פורסמו אז ע(ע "מהחלטות ועידת הרבנים ברוסיה משנת תר

שבכל עיר , החנוך הדתי ועוד, החסד, הנהגת ופיקוח כל מוסדי הדת': כי, )ידה-הן חוזרות ונדפסות על
בין בערי תחום המושב או חוצה מתרכזים בידי הכנסיה העברית המתיסדת מהמועצה הכלכלית , ועיר

יר מוטל החזקת כל הענינים על היהודים תושבי הע. ומההנהגה העירונית העברית, העירונית העברית
השגחה והשתדלות ליסד ] ה... והמוסדים הדתיים הנוגעים להקהלה העברית הדרושים על פי התורה

למען למד לילדים , ויתר בתי לימוד, ישיבות, ולהחזיק בתי תלמוד תורה מכל הטפוסים השונים חדרים
, שפה העברית, רי הקדשויתר ספ, תלמוד, מקרא, למודי הדת: משני המינים במקומות הלמוד
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 יישום תקנת יהושע בן גמלא בימינו. ה
אין מקום ללקיחת אחריות של השלטון המרכזי על , מעיקר ההלכה, לאור כל האמור

ח אלא די במחלקת פיקו ,אין צורך במשרד החינוך. 36הקמת מערכות החינוך והפעלתן
כדי , אשר תשלח מדי פעם מפקחים לכל ערי הארץ, 37שמקומה במשרד הפנים, כללית

ברשות המקומית יש . לבחירת הורי התלמידים, לוודא כי קיימות מערכות חינוך בכל עיר
קציני . קציני ביקור סדיר ומדריכים פדגוגיים תורניים וקיעסשי ,ת חינוךומחלקלהקים 

 ך חינודסוים שבגילאי בית ספר אכן לומדים במ כי כל הילדובדק יסדירהביקור ה
  את רמתם המקצועית של המוריםנובחי, תורנייםהפדגוגיים המדריכים ה .38וכלשה

ויהיו , 39בין במסגרות ביתיות ובין במסגרות רחבות יותר, המלמדים את ילדי העיר

                                                                                                                  
החזקת יתר בתי תלמוד תורה ומוסדות הדת ] ו. היסתורית הספרות העברית, העברית' היסתורי

 בווילנא יםשהק, עיין במטרות אגודת כנסת ישראל,  לעומת זאת.'הממלאים הצרכים של המקום ההוא
 עניים לבני הממשלה ןברשיו חדרים לפתוח )א': נסקי'ח מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז"בשנת תרס

 בני למסור )ב.... ליתומים מחסה בתי ווישיבות ת״ת בתי לכונן .מועט בשכר או םנח ד׳ תורת ללמדם

 העניים םלהתלמידי חמרית תמיכה להמציא .שונות אומנות ללמדם חרוצים ניםמאו ידי על עניים

תכנית לחוקה במדינה ין גם ב ועי.'וכיו׳׳ב זול ומעונות מחוית בתי ולכונן הנזכרים המוסדות מבקרי
קובץ , יבנה מתוך כתב העת ,התכנית מופיעה באתר דעת (יצחק ברויערשהציע הרב  ,היהודית

המדגיש מאוד את האחריות , )וסעיף ז, 5סעיף - סעיף ד תתפרק שני, 'כרך ג, ט"ניסן תש, אקדמאי דתי
עיין בדברי מרן הראשון ,  זאתלעומת. והמימון הציבורי שלה, מערכת החינוך התורניתעל הציבורית 

שחילק בין , )ה-פרק ג סעיפים ד, א"בספרו שערי עזיאל ח, לציון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל
: המוטל על ההורים, לבין המימון, המוטלת על בית הדין והציבור,  על קיום מערכת החינוךהאחריות

להטיל : את אומרת מחובת בית דיןז, מכניסין התינוקות לבתי ספר להתלמד מבן חמש שנים שלמות'
ולחייב את הצבור להקים בתי , חובת הכנסת בניהם לבתי ספר מילדותם, על האבות או קרובי הילדים

לקיום החזקת בתי ספר גובים . ספר ומורים במדה מספקת לכל ילדי ישראל שבעירם מקופת הקהל
 כך עולה ברורות גם .'א לפי נפשותוהעודף מטילים על הצבור לפי ממון ול, מאבות הילדים שכר למוד

טבת  (ב/המעין כט, מרדכי ברויאר' ר'  נינו פרופםשפרס, מתשובתו של הגאון רבי שמשון רפאל הירש
בקונטרס חברא מחזירי עטרה ,  וכן מדבריו של הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר;17-15' עמ, )ב"תשמ

  . יב-י' עמ, ליושנה
וחוסר היעילות , ת המובנית בשליטה ממשלתית על מערכת החינוךזאת מלבד ההטיה האידיאולוגי  .36

, עיין במאמרו של הרב מיכאל פואה, בהקשר זה. ולו ברמה ההישגית בלבד, המוחלט של שליטה כזו
  .מאמרנודבריו תואמים בחלקם את האמור ב ו307גליון , נקודה', חובהלבטל את חוק חינוך '

 על מוסדות ,ילים תפקידים שלטוניים של בית הדין הגדולרבים המטהלכתיים  מקורות  ישאמנם  .37
אלא , שלטון המרכזיעל  ,על-תפקיד של פיקוחה הטיל את היה לומר כי אין לאפשרולכן , הקהילה

פי מסקנותיו העקרוניות של הדיון -אולם עלו.  בידי הרשויות המקומיות כולולהותיר את הפיקוח
חלק את נראה כי יש ל, לעיל, שלטוני בית הדין הגדול בנושא יישומו המעשי של מעמדו ה,האמור

פי עניינם -על,  בין הרשויות השונות בדורותינו,התפקידים השלטוניים הנובעים מדיני בית הדין הגדול
ולכן מסתבר כי ,  לומר שמוסדות הקהילה יפקחו על עצמםאי אפשר, על-פיקוחנוגע לב. ותועלתם

אמנם .  ולא השלטון המקומי,השלטון המרכזיהוא  זה הגורם השלטוני המתאים ביותר לתפקיד
ולשם כך די , על- נפרד למטרת פיקוח'משרד חינוך'שיקולי יעילות מורים על כך שאין צורך להקים 

  . במחלקה ייעודית בתוך משרד הפנים
 של למקורות לפעולתם, 1348' עמ, פרק נד סעיף רעד, ל"בספרו הנ, אילן-ג נפתלי בר"עיין בדברי הרה  .38

 .קציני ביקור סדיר בקהילות ישראל
כך שהמדריכים הפדגוגיים יבדקו רק את רמתם ול, ן בנוגע לפיקוחשלטוהאמנם יש לדאוג לריסון   .39

  .ולא על כפייה כלשהי של שיטות הוראה מסוימות, המקצועית של המורים
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אם אכן אין הוא מתאים לגמרי , מוסמכים להורות על סיום העסקתו של מורה
על העובדים הסוציאליים של מחלקת הרווחה המקומית לבחון , כמו כן. 40דולתפקי

ולהעביר את תשלומי הסיוע , יוע בתשלום שכר לימוד של ילדיהםלסשל הורים בקשות 
,  במציאות ימינו.41 הטיפול הכולל בתחום הצדקה הציבוריתתור חלק מןב, לזכאים

,  הטבעי שבין תלמידים שוניםחלקם בשל השוני, קיימים ממילא מוסדות חינוך שונים
לכן נראה כי אין צורך להקים . 42וחלקם בשל ההבדלים בין קבוצות שונות בעם ישראל

ועדיף לשלם שכר לימוד למוסדות , מוסדות חינוך ציבוריים מיוחדים לתלמידים עניים
  .כאמור, הפרטיים עבורם

 פסק, ל הקהילהשתלמוד תורה פרטי  ידי- באשר לקיומה של תקנת יהושע בן גמלא על
  : 43הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר

, ענין בני מאתא נשתנה היום שרכוז היהודים החרדים הוא בעיירות גדולותוגם 

א "ובזה א, ת ובתי חנוך או חוגים חוגים"א בית ת"ושם קהלות קהלות שיש לכ

ת לשלם גם בשביל האחרים וכמבואר "כ ת"שיש להם ג' לחייב בני קהלה השני

וגם פשוט דבסגנון ישוב היהודים היום ,  דנחשב כל קהלה כעיר לבדהבפוסקים
ת "ת והיכולת באופן יסודי שבניהם ילמדו בת"אם אין קהלה אחת מחזיקה היום ת

ת מחריבין "אחרים אשר בעיר שאין חל עליהם הדין של כל עיר שאין מושיבין ת
כ נראה "וא, ז"ה ס"רמ' ע סי"ם ושו"ט ולשון הרמב"או מחרימין אותה עיין שבת קי

וחל עליהם לבד על כל צבור , ת וכל בתי חנוך ענין פרטי שלהם הוא"ג בת"דבכה

כ חל "א, שלהם ואם אין יכולים לכוף את כל הצבור בזה גם אלו שאין להם בן ונכד

וחלק העניים של קהל הזה חל על קופת , על אבות התנוקות בלבד במשותף

                                            
אך מסתבר כי , דווקאאין מקור בהלכה לכך שתפקיד שלטוני זה מוטל על מדריכים פדגוגיים , אמנם  .40

מן הראוי לצמצם , עם זאת. זו היא המומחיות הנדרשת והמתאימה לצורך ביצוע נאות של תפקיד זה
, שכן ישנן שיטות חינוכיות ופדגוגיות שונות, את השימוש בסמכות זו רק למקרים של כשלון מוחלט

החורג מנושא , ושא זהל בנ"ואכמ, אלא של ההורים, והבחירה ביניהן איננה מתפקידיו של השלטון
 . דיוננו

ומאפשרת בחינה של מצבם הכלכלי של ההורים , שייכות זו לתחום הרווחה הכולל היא יעילה יותר  .41
  . במכלול ההיבטים

  .שב'  עמ,לז' ג סי"ח, בספרו עמק המשפט, ג יעקב כהן"בדברי הרהעיין , ושא זהלגבי נ  .42
, א"ב ה"ת פ"הלכות ת, אמונה ותורה, מ שטרנבוך"גרכך פסק גם ה.  קמז' סיו"ח, ת שבט הלוי"שו  .43

בספרו , ג ישראל דוד הארפענעס"דברים דומים כתב גם הרה. רפג'  סיג"ת תשובות והנהגות ח"ובשו
 לתמוך במוסדות תלמוד תורה של 'חיוב'אין ... ' :תסה' עמ,  הערה זה' סעיב ' ז סי"פ, חינוך ישראל
מחוייבין כל בני העיר להחזיקו מצד תקנת רבי יהושע בן גמלא ש, ת של עירו"מלבד הת, ילדים אחרים

עולה ברורות כבר , דווקא, הדגשת תפקידה של הקהילה. '...להושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר
ציין כי יש המצטטים מקור נ.  לז' סית ירושת פליטה"שו, מדבריו של הגאון רבי יששכר שלמה טייכטל

יצחק ' עיין למשל בדברי ר(חינוך ה על המדינואחריות הימד השלטוני  להדגיש דווקא את המכדיזה 
אך יש , 367-366' עמבפרט ,  ואילך360' עמ, תחומין ל, 'גבולות ההפרטה בהלכה'במאמרו , ברט

אין לומר , ד"לענ. מדינה לעולא , כל קהילה בנפרד לע במפורש דברש טייכטל מ"להדגיש כי הגרי
שכן כבר , ש טייכטל" המציאות הרגילה בזמנו ובמקומו של הגרישניסוח הדברים מתבסס רק על

כך , של אחריות המדינה בעניין הגדרה ,)יותר מחמישים שנה לפניו(הובא לעיל הדיון בין חכמי מקומו 
 . קהילהה וחידד את חיוב תקהילתי- העלאחריותש טייכטל שלל את ה"שעולה ברורות שהגרי
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מגבית שעושה הקהל הזה במקום קופת כ ה"ואם אין להם א, הקהל אם יש להם

 ואיני רואה חיוב על היראים האחרים האגודים בקהלות אחרות שיש .הקהל הם
אם לא כשאר צדקות וחסד , ת משלהם שאנו יכולים לחייב אותם"כ בית ת"להם ג

ש שאין כל קהלות וקבוצי היראים בעולם "ודבר פשוט מכ, בדרך מצוה ונדבות לב
י בן גמלא לעזור בכל עיר ועיר בהושבת המלמדים כי "מחוייבים מכח תקנת ר

ואם אין העיר ביכולתה הם יכולים לבקש להם מקורות , פשוט כי זה מחובת העיר
מ בזה רק כנותני "והנותנים בכ, נ אבל זה מחובת העיר"י נו"הכנסה מכל מקום ע

והם , דהתקנה חלה על העיר בלבד. י בן גמלא"צדקה לא כמחויבים בתקנת ר
   .ולים לבקש דרך נדבת צדקה מכל העולםיכ

הטיפול בנושא החינוך מוטל ברובו על ההורים , העובדה שבמצב האידיאלי לפי ההלכה
שכן ייתכן שיהיה מצב שהקהילה , 44מעוררת קושי, ובמיעוטו על הרשויות המקומיות

להציע כי  אפשר. תתקשה לסייע להורים נזקקים בתשלום שכר הלימוד של ילדיהם
יהיה על השלטון המרכזי לסייע לרשות המקומית במימון שכר הלימוד של , כזהבמצב 

  : 45ג יהודה זולדן"וכך כתב הרה. ילדים נזקקים
לסייע , ובכלל זה הההנהגה השלטונית כללית של המדינה, חובת כלל ישראל

להקים מערכות חינוך ולהשתתף במימונן משום מצות צדקה ולא מכוח תקנת 
  .יהושע בן גמלא

שכן כאשר תיקן , אולם נראה כי אין מקור הלכתי לתפקיד מעין זה של השלטון המרכזיו
הוא תיקן , בתור תוספת לחיוב העיקרי המוטל על ההורים, יהושע בן גמלא את תקנתו
למרות השוני בחוסנן , במכוון וביודעין, על הקהילה בלבד, אותה על שלטון המקומי

תפרשת קביעתו של הגאון רבי שמואל הלוי כך גם מ. הכלכלי של הקהילות השונות
  : 46וואזנר

שאנו ניגשים , הוא הדין כשאר צרכי עמך ישראל מרובים, אם עדין נשאר גרעון
' אבל לא מתקנת ר, לכלל ישראל שהם נתבעים ונותנים להעמיד דת על תלה

   .יהושע בן גמלא
 ולא בפעולה ,47 מיחידים רבים בני קהילות שונותהתנדבותית במגבית, מדובר אפוא

השלטון המרכזי אינו . לא של השלטון המרכזי ואף לא של השלטון המקומי, שלטונית
שכן עליו להשתמש בכספי הציבור שבידו לתפקידים , רשאי להשתתף במגבית מעין זו

                                            
נראה כי ההלכה , לאור המקורות שנדונו לעיל. ארצית  כללךת חינושאלה אחרת היא התוויית מדיניו  .44

מפני שמדובר בחובה , הן המקומי והן המרכזי, נמנעה בכוונה מהטלת תפקיד מעין זה על השלטון
 .המוטלת על כל הורה

ה ג יהוד" הזכיר הרה,377-375 - ו362-361' בעמ, שם, גם בדבריו שציינו לעיל. 369' בעמ, ל"במאמרו הנ  .45
 . בהקשר של סיוע מהשלטון המרכזי, 'מערכות חינוך ורווחה'זולדן בנשימה אחת 

 בדבר ,ג יהודה זולדן לדבריו לעיל"זה המקור שהביא הרה. קמז' ד סי" יו חלק ו,ת שבט הלוי"שו  .46
ואין זו כוונת , בשעת הצורך, תפקידו של השלטון המרכזי לסייע למוסדות הקהילה בנושא החינוך

  . אמורכ, הדברים
 למוסדות אין הכוונהו, כפי שעולה במפורש מהקשר הדברים בתשובה, 'כלל ישראל'וזו הכוונה במונח   .47

  .השלטון המרכזי
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אמנם מהדיונים ההלכתיים הרבים של פוסקי הדורות האחרונים . המוטלים עליו בלבד
 וסדותמכלול משולה כי העמדה ההלכתית המקובלת היא ע, לגבי תקנת יהושע בן גמלא

 של םלמרות ריכוזיות,  בדיעבדשל תקנת יהושע בן גמלא אכן קיוםהוא החינוך בימינו 
ולא , 49למציאות הקיימתבנוגע  הלכתית קביעת עמדהאולם מדובר בו. 48םחלק מה

  .50פי ההלכה- הגדרת המצב הראוי עלב
  

  
  

                                            
ת מנחת "בשו, בתשובתו בעניין שביתת מלמדים, אמנם עיין בדברי הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך  .48

 במידה  מופקדים על תחום החינוך'ירדייני העיר או חשובי הע'רואה ב ה, פז אות ג'א סי"ח, שלמה
  .קהילתית כלשהי- מסגרת עלנזכרת בדבריוואין , כלשהי

של [תרגום התפיסה הזאת ': 369' בעמ, ל"במאמרו הנ, ג יהודה זולדן" עיין בדברי הרהנוגע לכךב  .49
, תילמציאות ימינו הוא בעיי.] ז. ר-ולא של השלטון המרכזי, אחריות הרשות המקומית בתחום החינוך

מאחר שהיכולת להתקדם במסלול הלימודים בגילאים מבוגרים תלויה בעמידה בתנאים ובקריטריונים 
אך נראה שלפחות בגילאים צעירים יותר ...). בחינות בגרות( משרד החינוך –הנקבעים על ידי המדינה 

. ניה אופיה ותכ,יש לאפשר להנהגה המקומית אוטונומיה רחבה באשר לעיצוב המסגרת החינוכית
 המימון העיקרי של מערכת החינוך מגיע מכספם של כל תושבי המדינה ממסים - בנוגע למימון

אין צורך לשנות את שיטת הגבייה למסגרת של גבייה ). ומועבר בחלקו דרך הרשויות המקומיות(
מה שחשוב הוא לאפשר ניהול חינוכי של המסגרות בידי הכוחות . אם כי גם זה אפשרי, עירונית

לפיו המדיניות החינוכית , בשונה מהמקובל כיום, ולפי היכרותם את הציבור וצרכיו, מייםהמקו
כי אין כל ,  יש להעיר על דבריו.'והתכנים הלימודיים נקבעים כמעט במלואם על ידי משרד החינוך

ואין כל סיבה לייצר מנגנון שלטוני , יסודי-מקור הלכתי לטיפול של השלטון המרכזי בחינוך העל
הנובעים מהתמקדות עיקשת , על הכשלים המבניים שבמערכת הקיימת(הו של תעודות בגרות כלש

על מערכת : מהומה רבה על כן דבר', דויד' עיין במאמרה של החוקרת ח, בזכאות לתעודת הבגרות
עיצוב 'האחריות על , כמבואר לעיל, כמו כן). המופיע באתר פסיכולוגיה עברית, 'החינוך הישראלית

 אכן אינם מוטלים על השלטון ,וכן מימונה וניהולה, בכל גיל, ' אופיה ותכניה-  החינוכיתהמסגרת 
 על תפקידים אלו מוטלים.  אין הם מתפקידיה של הרשות המקומית,אך כמעט באותה מידה, המרכזי
  . בעיקרם המכריע, ההורים

פרק , ' כרך גט" ניסן תש,קובץ אקדמאי דתי, בנהי, יצחק ברויעראמנם עיין בהצעת החוקה של הרב   .50
מדובר ,  לכאורה.'מקומיים או ממשלתיים, בתי ספר חרדיים יהיו ציבוריים': 5תת סעיף , סעיף ז שני

לומר אפשר , אכן. גם לשלטון המרכזי ובכל זאת מיוחס תחום החינוך, מבנה הרצויהכאן על התוויית 
, אות הנוכחית על אדני התורהשכוונת הדברים היא לתיאור של השאיפות המרביות להעמדת המצי

 מערכות  נשלטובהששכן הדברים נכתבו בתקופה , פי ההלכה-השלם עלוולא על תיאור המצב הראוי 
יתה שליטה ממלכתית על נושא החינוך אחרי קום י ומתוכננת ה, המפלגותעל ידיהחינוך בארץ 

 'קול התורה' במאמרו ,ג משה ארנרייך"עוד עיין בדברי הרה .ע"ועצ, )כפי שאכן אירע(המדינה 
כי בדורותינו , )שפורסם באתר של כולל ארץ חמדה, ד מסוים בהלכות שכנים"המבוסס על פס(

יישום של בתור ,  בעיקר על הרשויות'האחריות הכלכלית על הפעלת מסגרות ללימוד תורה'מוטלת 
בשטחים , זכותם של האזרחים לדרוש מהרשויות מסגרות לימוד'ולפיכך , תקנת יהושע בן גמלא

באחריותו של מלמד הייתה המסגרת החינוכית שהפעלת , ל" זאת בשונה מהמצב בימי חז.'ציבוריים
  .ג משה ארנרייך מנמק טענה זו"אמנם אין הרה .התינוקות
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  ? מהן–ת השקעות כשרו

השקעה בחברות שאינן שומרות שבת או שעוסקות בהלוואות בריבית ובאיסורים אחרים 
גם מן הבחינה , שאלות ההלכתיותה לבד מ1.בבעיות הלכתיותעלולה להיות כרוכה 

א ראוי שכספנו ישמש למטרות שיש בהן פגיעה בערכים להערכית והמוסרית ברור ש
 שהכסף ישמש לעידוד חברות להתנהל כדי ראפשויש לעשות כל מה ש, המקודשים לנו

 יכול היה להימנע הוא,  אם אדם רצה יש לציין שבעבר2.באופן המותר על פי ההלכה
ובאופן כזה לא להיכנס לשאלות של השקעה בחברות , לחלוטין מהשקעה בחברות

כל אדם עובד הוא בעל .  כיום הדבר בלתי אפשרי,לעומת זאת .העוברות על איסורים
. תכניות ביטוח שונות וכן הלאה, רבים חוסכים גם בקרנות השתלמותו, סיהקרן פנ

ל אם ע, הגופים הללו משקיעים את כספי לקוחותיהם בצורה זו או אחרת בחברות שונות
 אדם עלול למצוא את , כך שבפועל3,גרות חובי רכישת מניות ואם על ידי רכישת אדיי

 בשנים כן ל.אף בלא ידיעתו, 4ורי תורהעצמו משקיע את כספו בחברות העוברות על איס

                                            
 .ש" עי,ה, כרך ו סימנים ד, י ההלכה"מחקרים בכלכלה ומשפט עפ, ר"בעניין זה עסקנו בספר כת  .1
ח הכלכלי העצום המצוי וולכת וגוברת המודעות לכך שראוי להשתמש בכיש לציין שבעולם כולו ה  .2

 לקדם כדי, הביטוח ואפיקי השקעה אחרים, בידיהם של מוסדות פיננסיים המנהלים את כספי הפנסיה
 המוסדות – בעולם וגם בארץ הדבר נעשה בעיקר בכל הנוגע להגנת הסביבה. ערכים חשובים

 בבואם לקבל ,גורמים נזק הסביבתי שהמפעלים השוניםהפיננסיים נדרשים להתחשב במידת ה
 החשש שגופים הפוגעים –הסיבה להתחשבות היא גם פיננסית .  השקעה במפעלים אלועלהחלטות 

 –אך גם ערכית , ידי המחוקק באופן שיפגע במשקיעים בהםבבסביבה ייקנסו בסכומים גבוהים 
לרבות בתחום ,  תפקיד מרכזי בפיקוח על חברות,כבעלי מניות ובעלי חוב, המייחסת לגופים מוסדיים'

 מתוך מדריך שהוציאו ,הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, עודד שריג' פרופ ('הסיכונים הסביבתיים
הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת ': משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה בנושא

 /http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2 :ראה. 'החלטות השקעה
Publications/P0601-P0700/P0605.pdf.  

המחוקק אינו מכיר , שכאמור יש לו גם היבט פיננסי, השיקול של הגנת הסביבהן בשונה מ, אמנם  
לכן המחוקק אינו מאפשר לשקול . בהיבט הפיננסי שיש להשקעה בחברות המתנהלות על פי ההלכה

אם כי הוא כן מאפשר פיקוח הלכתי הקובע את , בחירת ההשקעות השונותשיקולים הלכתיים ב
 .המסגרת שבתוכה הגוף המנהל את הכספים רשאי לשקול שיקולים פיננסיים בהשקעותיו

 כמוה כהלוואה ,גרת חוב של חברהירכישת א. רכישת מניה הופכת את בעל המניה לשותף בחברה  .3
 הנוגע לאיסור ריבית ראה במחקרם של הרב ישראל בן הלכתית בכלהמשמעות העל . בריבית לחברה

 .כרך א, י ההלכה" מחקרים בכלכלה ומשפט עפ,ר"ספר כת, ריבית בתאגידים, שחר והרב יאיר הס
המניות . הם רוכשיםשיש להדגיש כי קרנות הפנסיה והגופים הפיננסיים האחרים אינם בעלי המניות   .4

 המנהלות את ',חברות מנהלות'הגופים הפיננסיים הם רק  ו,גרות החוב הן בבעלות העמיתיםיוכן א
לא ברור שכל עמית באחת , גרות חוב רגיליבשונה מבעל מניות או בעל א, עם זאת. כספי העמיתים

משום שלא ברור חלקו , חים"מן הקרנות יוכל להשתתף בפועל בהצבעות של בעלי המניות או האג
  .http://www.themarker.com/markets/1.1594127: אה ר.המדויק באותם ניירות ערך בכל זמן נתון
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ויותר ויותר , האחרונות הולכת וגוברת המודעות לחשיבותן של השקעות כשרות
בעקבות . פיקוח הלכתיב הנמצאיםמשקיעים מבקשים להשקיע את כספם במסלולים 

החלטנו לבדוק באופן מעמיק את , ר בעניין זה"פניות רבות שהגיעו למכון כת
הבדיקות והבירורים . 'השקעה כשרה'בתור תיים המגדירים השקעה הקריטריונים ההלכ

.  שיטותיש כמהובעניין זה , 'השקעות כשרות' אחידה למושג השערכנו העלו כי אין הגדר
  .  ונציע את הנראה לנו בסוגיה זו5להלן נסקור את השיטות השונות

  א"ץ של הרב קרליץ שליט"הצעת הבד. א

ץ " הציע בעבר הבד,נסיוני לא יופנו להשקעות אסורותסכון הפיכדי להבטיח שכספי הח
 ,עם קרן הפנסיה' יתר עסקאה'א כי העובד יחתום על שטר "של הרב קרליץ שליט

 הנהלת הקרן שהוא שולח אותם לעשות עם מסכם בדועהש שמפרט בו סעיף ויתווסף
 בהם  אין הוא חפץ,ואם הם עושים עסקים אסורים, בממונו רק רווחים מעסקים מותרים

בשונה שאלא , רבים' תרי עסקאהי'יש לציין שסעיף דומה קיים כיום ב. וברווחיהם
בהצעה זו מדובר שעל ,  הנוגעים לכלל המשקיעים בחברה,רגילים' היתרי עסקא'מ

כאשר ההשקעות , השטר יחתמו רק אותם עובדים המעוניינים בהשקעות כשרות
   6. שלא חתמו על שטר זה מכספי העמיתיםינהיעשת ההלכה תהבעייתיות מבחינ

הקושי הגדול בהצעה זו נעוץ בכך שבסופו של דבר העמיתים שחתמו על השטר 
ונמצא שהחתימה על , והעמיתים שלא חתמו על השטר מקבלים רווחים זהים לחלוטין

  7.השטר היא פיקציה בלבד

                                            
 . פיקוח הלכתי על השקעותעורכים גופים הכמההמידע שבסקירה מבוסס על פגישות שערכנו עם   .5

 .ע"מודיעין עילית תש,  הרב יעקב לנדומאת,  נעזרתי בקונטרס תקנת הריבית,כן וכמ
 שעל פי החוק קיימת שקיפות מלאה משום, אין אפשרות להחתים את כלל העמיתים על השטר  .6

 ברור שחלק מכספי העמיתים מושקע , על כן.בנוגע לאופן ההשקעה המדויק של כספי העמיתים
 .בחברות שאינן מתנהלות על פי ההלכה

העמיתים , היה מקום לומר שבמקרה של פער ברווחים בין ההשקעות הכשרות לאלו שאינן כשרות  .7
אלא שכפי שהרב יעקב , ים בקרן מקנים זה לזה חלק ברווחיהםהעמיתים האחרו מצוות םשומריה

מבחינה . הדבר בעייתי הן מבחינה משפטית הן מבחינה הלכתית,  שם,לנדו כותב בקונטרס הריבית
העמיתים ולהקנות אותם בלא ן חלק משל  םרווחין הם שאין לקרן רשות לקחת מו מש–משפטית 

אין די השקעות כשרות בכדי להשקיע שמשום שבמצב  – מבחינה הלכתית .ידיעתם לעמיתים אחרים
 לקבוע כי כספים אלו ניתנים בהלוואה לעמיתים יש,  מצוותםשומריה את כספי העמיתים ןבה

והעמיתים האחרים יקנו לעמיתים , על מנת שהקרן תוכל להשקיעם בעסקים שאינם כשרים, האחרים
שהוא כיוון  ,ריבית אסורהלרווחים נחשב חלק זה ב. הרווחים בעסקים אלון  מצוות חלק מםשומריה

בין ' היתר עסקא'ואין לומר שנעשה .  מצוותםשומריההלקוחות ן בלו מימשולם בתמורה להלוואה שק
 מצוות לשותפים גם בהשקעות םשומריה משום שעל ידי כך הופכים העמיתים ,העמיתים השונים

 .וכפי שיתבאר עוד לקמן, שאינן כשרות
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  ל"פי הרב אלישיב זצל –א "שיטת הרב דביר שליט. ב

 , על פי שיטתו.ל" על פי הוראותיו של הרב אלישיב זצ זה בענייןא פועל"הרב דביר שליט
מעיקר הדין אין איסור בהחזקת כמות קטנה של מניות אשר אינן מאפשרות כל שליטה 

, למרות זאת.  גם אם מדובר בחברה העוברת על איסורים הלכתיים–על הנעשה בחברה 
 חברות למעשה הם מחמירים ואוסרים על הקרנות שבפיקוחם לרכוש מניות של

אך כן מאפשרים לרכוש מניות של חברות המחזיקות , העוברות על איסורים הלכתיים
ת על וכדי שלא להשקיע בחברות העובר .בחברות בת העוברות על איסורים הלכתיים

אלא . כללי' היתר עסקא' הם מקפידים על השקעה בחברות שחתמו על ,איסור ריבית
גרות חוב גם מחברות שלא חתמו על י א להקל ולרכושמותרלדעתם , שנוסף על כך

' היתר עסקא'גרות חוב אשר בעת הנפקתם נחתם יאם מדובר בסדרת א' היתר עסקא'
השקעה בסדרה זו נחשבת לדעתם השקעה כשרה . המתייחס ספציפית לסדרה זו בלבד

 והדירקטוריון והיועצים ,כללי' היתר עסקא'גם אם החברה עצמה מתנגדת לחתום על 
החתימה על . 'היתר עסקא'לל אינם יודעים שאותה סדרה הונפקה בכפוף להמשפטיים כ

 שתפקידם לסייע בקידום ,נעשית במקרים אלו באמצעות החתמים' יתר העסקאה'
  .גרות החוב של החברהיההנפקה של א
 שכן לדעתם אין לייחס כל משמעות ,תם הסתייגו מגישה זו ִא 8התייעצנושכל הפוסקים 

  .כנגד רצונם של מנהלי החברה ובלא ידיעתםשנחתם ' היתר עסקא'ל

  ץ של העדה החרדית"שיטת הבד. ג

 ,אפילו בכמות קטנה ביותר, ץ החזקת מניות"לדעת הבד, בשונה משיטת הרב אלישיב
כל , לדעתם. פת בעלי מניות משום שהיא מקנה זכות הצבעה באֵס ,ת בעלּו– מוגדרת

גם אם מדובר בחברת בת , רהאסו  היאהחזקת מניות בחברה שאינה מתנהלת כהלכה
נמנע ץ " כיום הבד,בפועל. ואפילו בחברה העומדת ברמה נמוכה יותר בשרשרת החברות

מחמת הקושי המעשי לפקח על מכלול עסקיה של , באופן גורף מלאשר השקעה במניות
ץ נמנע מלאשר גם השקעה במניות "הבד, יתרה מזאת. החברה ושל חברות הבת שלה

  . בין בעלי המניות יש יהודי מחשש שמא –ל "בחו
', היתר עסקא' אף של חברות שיש להן ,חים"ץ נמנע מלאשר רכישת אג" הבד,ןכ כמו

 וממילא אותם חששות ,ח לשותף בחברה"הופך את רוכש האג' היתר העסקא'משום ש
  . גם כאןמתעוררים שיש לדעתם בהחזקת מניות

  :ץ הם"פי הבדלאפיקי ההשקעה המוגדרים אפיקי השקעה כשרים 
 .ח מדינה"אג. 1
 .ח מדינות זרות"אג. 2
 .מסחר באופציות. 3

                                            
ץ של העדה "הבדן  יעקב אריאל והרב זלמן נחמיה גולדברג וכן הרב קרליבך מר הרב"ביניהם מו  .8

 .החרדית



   ?מהן –השקעות כשרות  

 101  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

  .תעודות סל. 4
5. E.T.F הום דיפו' כדוגמת ,ם גויים או גויים ברובשבעליהםבחברות (ל "בחו'(.  

ץ אין באפיקים אלו "נבאר את מהותם של אפיקי השקעה אלו ואת הטעם שלדעת הבד
  :חששות הלכתיים

  ח מדינה"אג. 1

 תעודת שמשתא מהי .מנפיקה המדינהשמדינה היא נייר ערך ) ח"אג(איגרת חוב 
מתחייבת ו המדינה לווה כספים מן הציבור ,גרת החוביבאמצעות א. התחייבות לתשלום

 אין ,ץ"לדעת הבד .ח"במועד הפדיון של האג לפרוע את קרן ההלוואה בתוספת ריבית
חתומה  המדינהשכללי ' היתר עסקא'מחמת , ח מדינה חשש איסור ריבית"בהשקעה באג

אין בה שיעבוד הגוף שרוף הדעות הסוברות שאין כלל איסור ריבית בהלוואה י בצ9,עליו
 בעלים ןא שאין איסור ריבית במעות שאין לה"רוף שיטת הרשבי ובצ10של אדם פרטי

  11.ידועים

  ח מדינות זרות"אג. 2

ואף אם .  ההלכה המותרת על פי, כמוה כהלוואה לגוי,ח של מדינות זרות"רכישת אג
 ועל כן רכישתן מותרת גם בלא , אין החוב מוטל עליהם,יהודים מתגוררים באותן מדינות

  .'היתר עסקא'

  מסחר באופציות. 3

ורוכש ) וכר האופציההנקרא גם מ(כותב האופציה :  בין שני צדדיםחוזהאופציה היא 
כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו . האופציה

 strike או 'מחיר הרכישה'(תמורת מחיר קבוע מראש ) Underlying או 'נכס בסיס'(
price ( במועד קבוע מראש או לפניו)'או 'מועד פקיעת האופציה expiration date .(

אופציה ). call(זכות לרכוש את נכס הבסיס נקראת אופציית רכש אופציה המקנה את ה
 נכסהמחיר ש). put( את הזכות למכור את נכס הבסיס נקראת אופציית מכר המקנה

אף שהוא מתבצע , בתשלום עבור האופציה .הבסיס יימכר בו נקרא מחיר המימוש
 12.פי ההלכה המותר על , פרמיית ביטוח משום שהוא כתשלום,אין חשש ריבית, מראש

                                            
 אשר ,ל" זצאוהרב יעקב בלוי, ל"זצר הרב שלמה גורן "ידי הרהבמ ונוסח "ההיתר נחתם בשנת תש  .9

 .ץ"לימים עמד בראש הבד
.  סג' סב וסי' סיד ב סוף" יו,גרות משהית א" שו;)תשיט( כרך ב ,ג נדפסה בנועם"תשובת המהרש  .10

אף ששם יש מקום לראות את בעלי המניות , הפוסקים הללו התירו מטעם זה אף הלוואה לחברה
 . שאין לה כלל בעלים,וכל שכן שיתירו הלוואה למדינה, לוויםבתור 

א שם התיר להלוות "הרשב.  קס'סיד " יו,הובא בבית יוסף,  רכב'ן סי" המיוחסות לרמב,א"ת הרשב"שו  .11
' יוע. 'ולהלכה אמרתי ולא למעשה'דבריו וכותב את  מסייג  הואאם כי,  מעות שהוקדשו לענייםבריבית

 .כז הערה סחף פרק ז סעי, ץ"שהיה חבר הבד, ל"זצ בלויאגם ברית יהודה לרב יעקב 
 שם יש חשש איסור . דומה לקבלת הנחה בתמורה להקדמת התשלוםנוואי.  שח' סי,ש"ת הריב"שו  .12

בתמורה הוא מקבל לאחר זמן את ו ,מלווה למוכר הלוואה שהקונהלבר נחשב ריבית משום שהד
התשלום הוא עבור פרמיית , לעומת זאת, דון דידןיבנ.  ששוויו עולה על סכום ההלוואה,המוצר
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 ולכן אין בו חששות ,חים"מסחר באופציות אינו כרוך ברכישה בפועל של מניות או אג
גם בו ו ,ל"בכלל ההיתר של מסחר באופציות גם מסחר בחוזים עתידיים בחו .הלכתיים

  .אין חששות הלכתיים

  תעודות סל. 4

יק התעודה מנפ.  נייר ערך המקנה למחזיק בו תשואה על פי מדד כלשהואתעודת סל הי
מבטיח לקונה להחזיר לו את כספו בתוספת אחוזי העלייה במדד שהתעודה עוקבת 

החברה המנפיקה את , פי המצב המשפטי כיום ל.אחריו או בניכוי הירידה במדד זה
, אליהם צמודה התעודהשתעודת הסל אינה מחויבת לרכוש דווקא את מרכיבי המדד 

כל לעמוד בהתחייבויותיה כלפי רוכשי  ובלבד שתו–והיא רשאית לעסוק בכל דבר 
 את תעודות הסל הם בדרך כלל רווחיה של החברה המנפיקה, יתרה מזאת. תעודות הסל

 אם ,תעודות הסל צמודות אליושדווקא מהשקעה בעסקים שאינם מרכיבים את המדד 
   .התשואה מעסקים אלו עולה על עליית המדד של תעודת הסל

 שגם אם נראה את רכישת התעודות העובדהוסס על ההיתר להשקיע בתעודות אלו מב
 מכל מקום ההלוואה היא לחברה 13,'היתר עסקא' המחייבת ,הלוואה בריביתבתור 

 צמודה תעודת הסלשהמנפיקה את תעודת הסל ולא לחברות המנפיקות את המניות 
ואין , שנעשה מול החברה המנפיקה את תעודת הסל' עסקאההיתר ' די ב,על כן. הןילא
 .אליו צמודה תעודת הסלשלחברות שמניותיהן מרכיבות את המדד ' היתר עסקא'רך בצו

 המשקיע הופך לשותף בעסקי החברה המנפיקה את ,'היתר העסקא' בגיןהקושי הוא ש
 שותפות זו הוא הופך בעצם להיות שותף בחברות שמניותיהן באמצעותו, תעודת הסל

' היתר העסקא'יכתב בי אם ואף. התובעלב תעודת הסלשידי החברה בנרכשות 
תים לחברה המנפיקה את תעודת הסל הרי שלִע , שההשקעה היא רק בעסקים המותרים

שרים הועדת : קושי נוסף נובע משינוי החוק הצפוי בענף זה .אין כמעט עסקים מותרים
קובעת כי הצעה וביניהם ה,  שינויים בענף תעודת הסלהמכשרה לאחרונה ילחקיקה א

 , במצב זה14. אלא על שם המשקיעים בתעודה, רשומים על שם המנפיקהנכסים לא יהיו
רוכשי תעודות הסל בעלי המניות בגם מבחינה הלכתית יש מקום לראות שיתכן י

 קשיים הלכתיים ם שאותפואונמצא א, רכשה והנכסים האחרים שמנפיקת תעודת הסל
  15.ישת תעודת סל גם ברכיםיהיו קיימ, חים או מניות"הקיימים ברכישה רגילה של אג

                                                                                                                  
, זאת ועוד.  אף אם לא יממש את האופציה–חזרה ב המשלם השהרי בכל מקרה לא יקבל, הביטוח

עבורו בשם ערכו של המוצר אינו עולה בהרבה על המעות ששולמו  , האסורה,בשונה מהקדמת מעות
ד בין הפרמיה המשולמת מראש לבין מחיר המימוש ו ברכישת אופציה קיים פער גדול מא.מראש

, ר"כתראה גם .  הקדמת דמי הנכסברכישת אופציה לראות אפשר י ולכן א,שישולם בפועל על הנכס
 .  ו'ו סי כרך ,י ההלכה"מחקרים בכלכלה ומשפט עפ

 .67' עמ, )ב"תשע( 95אמונת עתיך , 'חשש ריבית ברכישת תעודת סל'וכך כתבנו במאמר   .13
 .http://www.themarker.com/markets/1.1728055: אהר  .14
 וכך סבורים ,ות בעיהילדעת הרב יעקב אריאל הדבר אכן עשוי לה. בנקודה זו דעת הפוסקים חלוקה  .15

לא  ,היא כי גם כאשר ישתנה המצב החוקי נ גולדברג"דעת הגרז ,לעומת זאת. ץ"גם פוסקי הבד
הדבר נובע מכך שגם לאחר שינוי . המשקיעים בתעודות הסל כבעלי המניות, על פי ההלכה, יחשבו
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5. E.T.F ל"בחו   

קרנות סל הנסחרות סוג של  (= ETF-בסחר ב, סל הנהוגות בארץהבשונה מתעודות 
 מחויבת לרכוש את ניירות הערך הנכללים במדד החברה המנפיקה) בארצות הברית

 שאף אם נאמר ,מכאן .בכמויות המתאימות לכמויות המוגדרות בהגדרת המדד
שהחברה המנפיקה תשקיע רק בעסקים ' היתר העסקא'ות ב להתנאפשרשבתעודות סל 

יות ושהרי החברה המנפיקה מוגבלת באפשר,  הדבר קשה הרבה יותרE.T.Fב , מותרים
אלא . והיא חייבת לרכוש דווקא את ניירות הערך הנכללים במדד, ההשקעות שלה

ר קל הדב,  בלבד או בעיקרל ובמדדים של חברות שבבעלות גויים"שכאשר מדובר בחו
וממילא ', היתר עסקא' אין איסור ריבית ואין צורך ב, שמדובר בגוייםמאחר: הרבה יותר
 ואף אם בכל זאת נראה את הרוכשים .משקיעים שותפים בחברה המנפיקהבאין לראות 

 , שמדובר בחברות של גוייםמאחר,  רכשהבעלי ניירות הערך שהחברה המנפיקהבתור 
 מאחראך , יתכן שיש גם בעלי מניות יהודיםיאמנם ו. אין חשש ריבית או חילול שבת

  16.אין בכך חשש איסור, ץ" לדעת הבד,שאין מדובר בהחזקה ישירה של מניות

  ועד ההלכה להשקעות וקרנות. ד

 של הרב ואזנר והרב קרליץ יןהדת  דייני בידיל ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע
 השקעה בתעודות סל ,לדעתם. ץ בעניין השקעה בתעודות סל"לקים על הבדוא ח"שליט

עם החברה שמנפיקה ' היתר עסקא'ת ריכהיא מחייבת ע,  משום שכאמור לעיל,אסורה
זה הופך את רוכש תעודת הסל לשותף בעסקיה של ' היתר עסקא'ו, את תעודת הסל

 שהחברה המנפיקה חייבת לרכוש נכסים שיניבו תשואה מאחר. החברה המנפיקה
תצטרך לרכוש מרכיבים היא הרי שבפועל ,  תעודת הסלהמקבילה לתשואה של מרכיבי

כי ' היתר העסקא'יכתב ביואף אם . הכוללים גם מניות של חברות העוברות על איסורים
 – לא תוכל לעשות זאת  היאבפועל, החברה המנפיקה תשקיע רק בעסקים המותרים

תרים האפשרות היחידה שהחברה המנפיקה תשקיע בעסקים מו .בגלל התחייבותה זו
שתשואתם דומה לתשואת מרכיבי תעודת הסל היא כאשר מדובר בתעודת סל הצמודה 

על המניות . '25תל אביב 'תעודת סל הצמודה למדד , למשל, למניות שיש עליהן אופציה
ועל כן במקרים כאלו החברה המנפיקה את תעודת הסל , המרכיבות מדד זה יש אופציות

, ן במקום ברכישת המניות עצמ,איסור הלכתי ן שאין בה,יכולה להשקיע באופציות
 הסעיף הקובע שההשקעות תהיינה רק בצירוף' היתר העסקא'במצב זה יועיל שונמצא 

כאשר מדובר בתעודת סל הצמודה למדד של , לדעתם, אולם כאמור. באפיקים מותרים

                                                                                                                  
 ,שייכים להיהו רווחיהם ו , לפי שיקול דעתהםלקנות נכסים מכל סוג שהוא ולמכרהחוק תוכל החברה 

כאן שלא תהיה כל משמעות מעשית לבעלותם של המשקיעים מ. באחריותהיהיו וגם הפסדיהם 
  .קדימותלהם  תינתן ,רעון של החברה המנפיקהימעבר לעובדה שבמקרה של חדלות פ, בתעודה

ול  שלמעשה נהגו בכל תפוצות ישראל ללוות ולהלוות בריבית מ, ט' קעג סעי' סי,ראה נתיבות שלום  .16
 .יות יהודים שיש בהם בעלי מנ אףלע ,בנקים של גויים
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' היתר העסקא' לא יועיל –יות כשרות הדומות בתשואתן והשקעות שאין בהן אפשר
  .השותפות בחברות העוברות על איסוריםן ל מלהצי

  ר"פי מכון כתלהשקעות כשרות . ה

 מהודרות מן הבחינה ןאף אם ה, ץ וועד ההלכה להשקעות כשרות"שיטות הבד
 להורות לכלל אפשר יאשהרי  ,אינן יכולות לספק פתרון סביר לכלל הציבור, ההלכתית

מעניק  א"הרב דביר שליטההכשר ש, מאידך .מנע באופן גורף מרכישת מניותילה
' היתר עסקא'נעשה ש בתנאי ,'היתר עסקא'גרות חוב של חברות שאינן חתומות על ילא

בהתייעצות עם , על כן .מעורר קשייםגם הוא , גרות חוב בעת הנפקתןיייעודי לאותן א
ניתן נקבע כי , א"א והרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"ר הרב יעקב אריאל שליט"מו

גרות יאואלא שיש להקפיד שרכישת המניות , במסלולים הכשריםמניות לאפשר רכישת 
היתר ' להסתפק בי אפשר וא,'היתר עסקא'חברות שחתמו על מהחוב תהיה אך ורק 

 המצב מורכב עוד , לנושא שמירת השבתנוגעב. גרת חוב ספציפיתישנחתם על א' עסקא
 אם ,במשק עובדות בשבתבו מרבית החברות ש,  ברור כי המצב הנוכחי, גיסאמחד: יותר

נראה כי , מאידך.  בעייתי ביותרהוא, באופן מלא ואם באופן חלקי על ידי מתן שירות
קביעה גורפת שאין להשקיע בחברה שמתקיים בה חילול שבת כלשהו מצמצמת את 

 .מנעות מהשקעה במניות בארץי למעשה התמחייבואפשרויות ההשקעה באופן קיצוני 
ים מלהשקיע בהשקעות כשרות י המשקיעים הפוטנציאל ידחה את מרביתצב כזהמ

א "א והרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"לכן הסכימו הרב יעקב אריאל שליט. בכלל
שומרת שבת אם הפעילות בתור תוגדר חברה , לקבוע כי לשם רמת כשרות רגילה

על כן לא תותר . ת בשבתקיימ מתינה א,ממנה היא מפיקה את רווחיהש, העיקרית שלה
אם חברה , אולם .שקעה בחברה המייצרת בשבת או המשווקת את מוצריה בשבתה

 אף אם היא מפעילה – יהיה להשקיע בה מותר, משביתה את פעילותה העיקרית בשבת
ה כי הגדרה שכזו תאפשר לחזק את שמירת השבת ו מתוך תקו,17שירות תיקונים בשבת
 תלקח בחשבון פעילות, תשומרת שבבתור לעניין הגדרת חברה  .בכלל החברות במשק

 .חברה הבתההחברה עצמה ולא תהיה התחשבות בפעילותה של 
 

  
 

                                            
 הוא גורם לה - ואף להפך נוספת להבחנה זו היא שמתן השירות אינו מכניס כסף לחברה הסבר  .17

 .בה בעל המניות אינו נהנה מחילול שבת הנעשה בחברה שהוא שותףבאופן כזה  ולכן ,הצאות
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שהתקיים ביוזמת בית ',  לאור ההלכההחברהמדעי 'חוג מסמך זה נכתב לסיכום ה
, הודיתהמסמך מסכם לימוד ועיון בסוגיית מדינת רווחה י. 2המדרש הישיבתי בירושלים

לבקשת חברי . סים וכלכלנים"בהשתתפות קבוצה של עו, ב"שהתקיים בחורף תשע
כדי להבהיר ולחדד את העמדות ההלכתיות , עם סיום הלימוד גובש המסמך, הקבוצה

ולהביא , ההחלטה לכתוב סעיפים קצרים וברורים, ומכאן. והערכיות העולות מן המקורות
  ). 3ראו עוד בהערה (את המקורות בהרחבה בהערות השוליים 

  מדינת הרווחה היהודיתלמקורות . א

  .עקרונות לעיצוב מדינת רווחה בעלת גוון ייחודי, אפשר למצוא במקורות היהדות. 1
ניהלה מערכת רווחה שממנה אפשר להסיק לגבי , הקהילה היהודית בתור גוף פוליטי. 2

 .בהתאמות הנדרשות, מדינה
 .3תקנות הקהל ומנהגים, ל"תקנות חז, הלכות: המקורות כוללים. 3

   יסודעקרונות. ב

 .5 ואישית4יש חובה לסייע למי שסובל ממצוקה כלכלית, לפי ההלכה. 4
 .6ההלכה מגינה על קניין הפרט. 5

                                            
 .יאיר חייט, פנחס לנדאו, ס יצחק יעקב"עו, ס איתי שי"עו, ס טל לסר"עו, ר חיים כהן"ד: בהשתתפות  .1
  .בתמיכת משרד המדע  .2
 .נאמר למעלההובאו הפניות למקורות התומכים ב. 1 :במסמך זהבהערות השוליים עקרונות הציטוט   .3

 . ותבהירב וה בקצרנאמר למעלה שמבטא את ה,הובא ציטוט אחד. 2
' ...ליהםשצוונו לעשות צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב ע' : מצות עשה קצה,ם"ספר המצוות לרמב  .4

 : מצות לא תעשה רלב,ם"ספר המצוות לרמב; )קל, שם; קכד-מצות עשה קכ, שם: וראו עוד(
שהזהירנו שלא למנוע צדקה והרחבה מהאביונים מאחינו אחר שנדע חולשת ענינם ויכלתנו להחזיק '

שה לא תע, שם: וראו עוד('  וזה אזהרה מלקנות מדת הכילות והאכזריות שתמנע מעשות הראוי...בהם
  . )ריד-רי

מה , ה"אלא להלך אחר מדותיו של הקב' :א"סוטה יד עמקורו ב;  ח מצות עשה,ם"ספר המצוות לרמב  .5
ה "הקב;  אף אתה בקר חולים...ה ביקר חולים"הקב; אף אתה הלבש ערומים.. הוא מלביש ערומים

  .' אף אתה קבור מתים...ה קבר מתים"הקב;  אף אתה נחם אבלים...ניחם אבלים
 מלכים ' הל,ם"רמב -ראו למשל . האיסור להזיק, גנבה, איסורי גזל: הלכות רבות מגנות על קניין הפרט  .6

 אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי זה ...כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו': ח"ה ג"פ
ו מדה ז –ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך ': י"מ ה"משנה אבות פ -ראו עוד '; גזל
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 .7על הסיוע להינתן לפי היכולת של הנותנים. 6
. 8להגיע למצב שאין בו מצוקהואולם אי אפשר , יש חובה לפעול לצמצום המצוקה. 7

 .9להביא את האדם לסייע ולפעול פעולה מוסרית, למצוקה יש ייעוד

   רווחהמדינת. ג

, 10הכופה את הציבור לתת צדקה, מערך הרווחה היהודי כולל מערכת רווחה ציבורית. 8
 .12משפחתי וקהילתי, 11על בסיס אישי, וכן סיוע התנדבותי

 .13קת לנזקקים אמצעי קיום בסיסייםמספ, מערכת הרווחה הציבורית. 9
 .14הסיוע ההתנדבותי נותן מענה לצרכים סובייקטיביים. 10
למי . 15בלא אפליה בין יהודים לנוכרים, הסיוע ניתן לכל אזרחי המדינה באופן שווה. 11

 . 16ניתן הסיוע לפי החלטת ההנהגה, שאינם אזרחים

                                                                                                                  
 ;חסיד – שלי שלך ושלך שלך ;עם הארץ – שלי שלך ושלך שלי ;בינונית ויש אומרים זו מדת סדום

  .'רשע –שלי שלי ושלך שלי 
והעושה כן עובר על דעת , לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו': ג"יה ח"פערכין ' הל ,ם"רמב  .7

ואין זו חסידות אלא , מו שבארו חכמיםולא כל אשר לו כ" מכל אשר לו'הכתוב שהרי הוא אומר 
: א' סעי רמט' סיד " יו,א"רמ'; ...ואין מרחמין עליו, שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות

 .'שלא יצטרך לבריות, )לצדקה (=ואל יבזבז אדם יותר מחומש'
 את ידך לאחיך כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח':  יא,דברים טו  .8

  .'לעניך ולאבינך בארצך
, להיכם אוהב עניים הוא-אם א: וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא' :א"ע בבא בתרא י  .9

  .'כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום: אמר לו? מפני מה אינו מפרנסם
 להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים כל עיר שיש בה ישראל חייבין': א"הט "פ מתנות עניים ' הל,ם"רמב  .10

ידועים ונאמנים שיהיו מחזירין על העם מערב שבת לערב שבת ולוקחין מכל אחד ואחד מה שהוא 
והן מחלקין המעות מערב שבת לערב שבת ונותנין לכל עני ועני מזונות , ראוי ליתן ודבר הקצוב עליו

  .'וזו היא הנקרא קופה, המספיקין לשבעה ימים
  .'...כל אדם חייב ליתן צדקה':  א'סע,  רמח'סי ד"יוע "שו  .11
' סעי רנא' סיד " יו,א"רמ -צדקה במעגלים המשפחתיים והקהילתיים באים לידי ביטוי בהלכות הבאות   .12

והם קודמים , ואחר כך בניו. והם קודמים לפרנסת בניו, אם הם עניים, יקדים פרנסת אביו ואמו...': ג
ואנשי עירו לעיר , ושכיניו לאנשי עירו, והקרובים קודמים לשכיניו, םוהם קודמים לשאר קרובי, לאחיו
  .'אחרת

ולא בצדקה , צדקה במעגל המשפחתי והקהילתי שייך רק בנוגע לצדקה האישית ההתנדבותית  
יכול ליתן  אההנבת בצדקה סתם שלו שיש לו בהן טו':  קמדד א"יו, ת אגרות משה" שו-הציבורית 

ין ליקח צדקה אף שאחד יותר צריך ואף למי שחסר לו כסות אף שיש  מאלו שרשאלכל מי שירצה
 ...אההנבת אבל גבאי על כיס של צדקה שאין לו בהם וגם לא להנותנים זכות טו. עני שצריך למזונות

כ אסור "עלייהו נאמר דינים להקדים ליתן מתחלה להנחוץ יותר ושלאכילה קודם לכסות וכדומה וכ
 ולכן אף באין שוין יכול ליתן למי שירצה ...מחברו כשהצורך הוא שוהלהם ליתן לעני אחד יותר 

 .'...וכשאחד קרוב יש עליו ממילא ליתן לקרוב שדין זה נאמר דוקא על היחיד בצדקה שלו
 .10ראו הערה   .13
אם , כיצד. די מחסורו אשר יחסר לו, ותנין לעניכמה נ':  א'סעי  רנ' סיד" יו,שלחן ערוך; דברים טו ח  .14

ואפילו אם היה דרכו . קונה לו כלי בית, אין לו כלי בית. יכסוהו, היה צריך לכסות. יאכילוהו, היה רעב
לפי מה . וכן לכל אחד ואחד. קונה לו סוס ועבד, והעני, ועבד לרוץ לפניו כשהיה עשיר, לרכוב על סוס

  .'שצריך
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 .17 ורצון טובהסיוע לנזקקים צריך להינתן מתוך תחושה של חובה. 12

  חובותיו של מערך הרווחה. ד

ולהביא את הנזקקים לעצמאות , 18מערך הרווחה היהודי מחויב לצמצם את המצוקה. 13
 .19כלכלית

אך , 20מערך הרווחה היהודי אינו מחויבת לפעול לצמצום הפערים הכלכליים בחברה. 14
 . תוך שמירה על קיומו של קניין הפרט, 21רשאית לעשות זאת

סיוע (נת הרווחה היהודית מחויבת להעניק סיוע למי שמצוי במצוקה מדי. 15
 . 22)סלקטיבי

אלא מנסה , חובתה של המדינה לסייע גם כאשר הנזקק אינו פונה לקבלת סיוע. 16
 .23להתמודד בכוחות עצמו

כדי למנוע סבל , )סיוע אוניברסאלי(ההנהגה רשאית להעדיף נתינת סיוע לכל . 17
 . 26או כדי למנוע אדם מלהפוך לנזקק, 25וע בושה מהנזקקאו כדי למנ, 24מהנזקק

                                                                                                                  
גובין משל ישראל ומשל ) הגבאים(=תני עיר שיש בה גוים וישראל הגביים ': ג"ד ה"פ דמאי ,ירושלמי  .15

גוים ומפרנסין עניי ישראל ועניי גוים ומבקרין חולי ישראל וחולי גוים וקוברין מתי ישראל ומתי גוים 
 .'ומנחמין אבילי ישראל ואבילי גוים ומכניסין כלי גוים וכלי ישראל מפני דרכי שלום

וכן מעמידין גבאין שלוקחין בכל יום ויום מכל חצר וחצר פת ': ו-א' הל ט" מתנות עניים פ' הל,ם"רמב  .16
ומחלקין את הגבוי לערב בין העניים ונותנין ,  לפי שעהשמתנדבומיני מאכל או פירות או מעות ממי 

 לערב והקופה מערב שבת, התמחוי נגבה בכל יום ...וזהו הנקרא תמחוי, לכל עני ממנו פרנסת יומו
 .'והקופה לעניי אותה העיר בלבד, והתמחוי לעניי עולם, שבת

ומתאונן עם , בשמחה ובטוב לבב, צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות': ג' סעי רמט' סיד " יו,ע"שו  .17
  .'הפסיד זכותו, אם נתנה בפנים זועפות ורעות... העני בצערו

עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן , אפילו, קהכל אדם חייב ליתן צד': א' סעי רמח' סיד " יו,ע"שו  
  .'ממה שיתנו לו

  .16, 10ראו הערות   .18
מעלה גדולה שאין , שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו': ז"הי "פמתנות עניים ' הל ,ם"רמב  .19

מך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל ש
והחזקת בו גר 'ועל זה נאמר , ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול

 .'כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך', ותושב וחי עמך
 .'וה לעשרוומצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה מצו': ג"ה ז"פמתנות עניים ' הל ,ם"רמב  .20
  . ג' קסג סעי' מ סי"חו, א"וכן פסק הרמ', דרוב ענייני מסים תלויים במנהג':  סימן שמב,תרומת הדשן  .21

ואיזה מנהג שהוא , שמסים תלי טפי במנהג ממאי דתלי בדת תורה': כב' ב סי" ח,ת ציץ אליעזר"שו  
עוקר המנהג את , בועי חכמים ואין לו ראיה מן התורה ובלבד שיהא ק" אי לא הוקבע עפלואפי

 שאם אחד מהם מעכב אין להם ... אכן אבל בקביעת מנהג כזה צריכים הסכמת כל העיר...ההלכה
י כל אנשי העיר לשם כך שיוכלו לעשות ולתקן כפי "או כשראשי הקהל נבררו מתחילה ע... רשות

  .' ...אשר יראה בעיניהם
   .' צדקה ולחזק החלשים ולהרחיב עליהם לעשותשצוונו':  קצה מצות עשה,ם"ספר המצוות לרמב  .22
עני שאינו רוצה ליקח ':  ט' רנג סעי' סיד"יו, ע" וכך נפסק בשו;ט"ז ה" מתנות עניים פ' הל,ם"רמב  .23

 .'צדקה מערימין עליו ונותנין לו לשם מתנה או לשם הלואה
ני שאין מכירין אותו ואמר ע':  י' סעי רנא' סיד" יו,ע" וכך נפסק בשו;ו" הז"מתנות עניים פ' הל ,ם"רמב  .24

היה ערום ואמר כסוני , אין בודקין אחריו שמא רמאי הוא אלא מפרנסין אותו מיד, רעב אני האכילוני
  .'בודקין אחריו שמא רמאי הוא
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 זכאות לסיוע . ה
, 28 או הכנסה חודשית קבועה27רכוש, אדם זכאי לסיוע ממשלתי כאשר אין לו כסף. 18

ראו פירוט (ובכלל זה צורכי הקיום הבסיסיים , 29שמספיקים לקיום בסיסי לפי המקובל
 . 31ואף קצת מעבר לכך, 30)בהערה

  .32לנסות להתמודד בכוחות עצמו עם מצוקתו, סרית של הנזקקחובתו המו. 19
 אינו זכאי –ואינו עושה זאת ,  להיחלץ ממצוקה או לצמצם אותה33אדם שיש לו יכולת. 20

 . 35ואולם יש לסייע לילדיו, 34לסיוע

                                                                                                                  
. על דבר הכנסת אורחים על פי פתקין הנחלקין מן הקלפי כפי ההזדמנות':  סימן ז,י מינץ"ת מהר"שו  .25

.  יקח הפתק מן הקלפי ולא הפרנס כדי שיתבייש העני ולא יוסיף לבא עודויש מהם אומרים שהאורח
אלא . "הוצאת אורחים" אבל נקרא "הכנסת אורחים"והמתנגדים אומרים שכל דבר שכזה איננו נקרא 

ואין לשנות המנהג ולא לבייש ) אורחים(=המנהג שהפרנס מוציא הפתקין נותן אותן לארחי ופרחי 
   .'ה וחס לתקן תקנה לבייש העני ולזלזלוחליל:] תשובה[ .העניים

, העושה מצוה לחבירו ולא עשאה בצנעא והעני מתבייש':  בראשית פרק מה,)לקח טוב (,פסיקתא זוטרתא
  .'שלא עשאה כהוגן, פי שהוא עושה טוב יביא למשפט-על-אף

דולה שאין מעלה ג, שמונה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו': ז"י ה" מתנות עניים פ'הל, ם"רמב  .26
או הלואה או עושה עמו שותפות או  מתנהלמעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו 

  .'ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול
 .'לא יטול מהצדקה כלל... יש לו מאתים זוז': רנג' סי  יורה דעה,טור  .27
ם יש לו פרנסה פשיטא שאסור לו לקבל צדקה אף כשאין לו דא': ב' סעי רמח' סי ד" יו,ערוך השולחן  .28

  .'...מאתים זוז
מי שיש לו משכורת קבוע שמתפרנס ממנה ברווח פשיטא דלא ': קכה' סי חלק ב ,ת שבט הלוי"שו  

 .'יטול מן הצדקה
ו ומה שאמרו מי שיש לו מאתים זוז אם יכול ליטול צדקה אומר אני הכל לפי פרנסת':  א יד,אור זרוע  .29

  .'...ופרנסת ביתו
מי שישב במדינה שלשים יום כופין ': ב"יה, ט"פמתנות עניים ' הל ,ם"רמבראה  – קבורה, ביגוד, מזון  .30

ישב שם , התמחויישב שם שלשה חדשים כופין אותו ליתן ,  עם בני המדינהלקופהאותו ליתן צדקה 
ישב שם תשעה חדשים כופין ,  שמכסים בה עניי העירבכסותששה חדשים כופין אותו ליתן צדקה 

ת "שוראה  – דיור - . שקוברין בה את העניים ועושין להם כל צרכי קבורהלקבורהאותו ליתן צדקה 
ועניים : כי ההתישבות בארץ היא צדקה גדולה לעניים כמו שנאמר': מד' סי ד"יו, משפטי עוזיאל ב
, בריאות .סת עניים בלחם וכסותהא למדת שנתינת מקום דירה לעני הוא כמו פרנ. מרודים תביא בית

יש מי שאומר שמצות '):  קכח' סי,ק"ת מהרי"שופ "ע(טז ' סעי רמט' סיד " יו,ע"שוראה  – תורני חינוך
עדיף ממצות , ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים עניים, בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה

 ערים בהרבה הז מנינובזו...': טו' רמט סעי' ד סי"יו, ראה ערוך השולחן –  מקצועלימוד .'בית הכנסת
 עליהם וחיגיש ורק .מאוד עד ואה ולדג ודבר ,מלאכות יעללב ישראל עניי נערי שנותנים חברות יש

  .'ולבריות לשמים אמונה בעלי ויהיו יום בכל לופלוית 'ד רךדב שילכו
בחיי צער קצת או אפילו יהיה דגבי עניים אף על גב שיש להם ספק לגלגל ': קכח' סי ,ק"ת מהרי"שו  .31

מכל מקום ברבות הטובה להם תחת ליטרא ירק לפעם יוכלו לקנות , להם די הספק בדרך ממוצע
 .'ליטרא דגים או ליטרא בשר להבריא גופם

לעולם ידחוק אדם ':  א' רנה סעי' סיד" יו,ע"וכך נפסק גם בשו, ח"יי ה" מתנות עניים פ'הל, ם"רמב  .32
עשה ": וכן צוו חכמים ואמרו, ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הצבורעצמו ויתגלגל בצער 

ואפילו היה חכם ומכובד והעני יעסוק באומנות ואפילו באומנות , "שבתך חול ואל תצטרך לבריות
 .'מנוולת ולא יצטרך לבריות
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 .36אסור לאדם לנהוג באופן שיביא אותו למצב שיהיה נזקק. 21
 .37זכאי לסיוע, שה בעבראדם שנמצא במצוקה בעקבות מעשים שע. 22
אפשר לשלול , כאשר יש התנהגות שיטתית של אדם שמביאה לנזקקּות שוב ושוב. 23

 .38גם אם כעת הוא אינו יכול להיחלץ מן המצוקה, את הסיוע
 או 40תלות כלכלית, )כגון צריכת סמים (39כאשר הסיוע מחזק התנהגות מסוכנת. 24

  . חובה לסייעאין, 41התנהגות שלילית מאוד מבחינה מוסרית

  
   

                                                                                                                  
 להתפרנס למי  שאין חלוק בין מי שיש לו ואינו רוצהאופשיט':  קסו'ד סי" חלק יו,ם"ת מהרשד"שו  .33

 שאם יעלה בדעת .שאין לו מעות בעין ויכול להתפרנס ממקום אחר ממלאכה או אומנות או סחורה
 יתפרנס מן כרשכל מי שאין לו מאתים זוז בעין ויכול להרויח מזונותיו במלאכה או בענין אחר כנז

עלי מלאכה או  אין ספק שהיה זה מן הנמנע שרבו מאד האנשים שאין להם מעות בעין והם ב,הצדקה
הרי ודאי דלא מיירי אלא במי  ... את האריע ולא היה הקומץ משבים שיתפרנסו מן העשיריחראבר ד

 על זה אמרה תורה אשר ,גלו ולימודו ואפשר יסתכןרשהורגל ואין לו יכולת עתה בשום צד למצוא ה
ויגיע כפיהם והוא  לא על מי שאבותיו ואחיו וארץ מולדתו רגילים להתפרנס מטרחם ועמלם .יחסר לו

 .' כי הוא מחסר את עצמו'יחסר לו' מעונג בלתי עמל דאין זה נקרא גרוצה להתנה
כן כתבו . האחרונים המובאים כאן סבורים שאדם כזה אינו זכאי לסיוע, סוגיה זו שנויה במחלוקת  .34

ת משיב דבר "בשו, לעומת זאת.  אלף לה' סי,)מרגליות(ספר חסידים ; רכט' ד סי"יו, ת חתם סופר"שו
  . למעלה הבאנו את דעת הרוב. נכתב שאין לשלול סיוע ממי שאינו רוצה לעבוד, )ס' ב סי"ח(
ומכאן תשובה על מקצת עניים בני עמינו המטילים את עצמם על הצבור ואינן ':  שמות כג ה,כלי יקר  

 יכולין רוצים לעשות בשום מלאכה אף אם בידם לעשות באיזו מלאכה או איזו דבר אחר אשר בו
כי אם '  כי דבר זה לא צוה ה.וקוראים תגר אם אין נותנים להם די מחסורם, להביא שבר רעבון ביתם

כי העני יעשה כל אשר ימצא בכחו לעשות ואם בכל זה לא תשיג , עמו הקם תקים עמועזוב תעזוב 
  .'אז חייב כל איש מישראל לסעדו ולחזקו וליתן לו די מחסורו אשר יחסר לו, ידו

, כגון(בשירותים , כלומר', סיוע בעין'הדרך הטובה ביותר היא על ידי . שהרי הם אינם אשמים, מסברה  .35
 .ולא בכסף שיגיע להורים שאינם זכאים, )חינוך ובריאות

והעושה כן עובר על , לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו': ג"יהח "פערכין וחרמין ' הל ,ם"רמב  .36
ואין זו חסידות אלא ,  אומר מכל אשר לו ולא כל אשר לו כמו שבארו חכמיםדעת הכתוב שהרי הוא

 .'...ואין מרחמין עליו, שטות שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות
 של דמאי כשר שאפשר שיפקיר נכסיו ויהיה עני ...אתרוג': ב"ה ח"פשופר וסוכה ולולב ' הל ,ם"רמב  .37

  .'...שמותר לו לאכול דמאי
  .סא' סי ,)מרגליות(ספר חסידים : ראו עוד.  פרשה ה,ספרא בהר: הדבריםמקור   .38

 פעמים ושלוש והטיל עצמו על םאלא שמכר עצמו לנכרי': קעז' סימ " חו, חלק ה,ת חתם סופר"שו  
 ולא לידח אבן אחר ', לוהאחרי נמכר גאולה תהי' לפדותו כדכתיב םהציבור לפדותו ומן התורה מחויבי

ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה שלא לפדותו הואיל והטיל  רק יש כח .הנופל
  .'... לא גזרוה דידיפשניקוח עצמו על הציבור ובמקום פ

המבקש צדקה עבור צורכי גופו ': 6כו הערה ' עמ, ה"ירושלים תשס, מעשה הצדקה, הרב אלחנן פרץ  .39
אולי גם סיגריות אין בנתינות אלו משום כגון סמים ו. ' אין בזה צדקה-והדברים שצריך מזיקים לו 

  . 'שמא אין בזה איסור כל כך לתת להם דבר מועט... אם כי הסתפקתי... צדקה
יכול אתה מפסידו לתרבות רעה של עצלות מחמת התמיכות החוזרות ':  ויקרא כה לה ,ר הירש"רש  .40

 .'... בעצמאות של פעילות מפרנסת-עמך , תלמוד לומר? ונשנות
, יכול אפילו עובר עבירה שהוא נפסד מדרך החיים, כלומר': ה יכול"ד, ספרא שם, ש משאנץ" הרושפיר  .41

  .'?יכול אפילו מוטה ידו בשביל עבירות וזנות וקוביא תהא מצוה להחזיק בו, פירוש אחר
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  הקדמה

במקרה שייתכן שהממונים . עולה בבית הדין לעתים שאלת סמכותם של הנהלה או ועד
האם יש , על כספי הציבור טעו בהחלטותיהם וגרמו נזק כספי לציבור שהם מייצגים

  ?מקום לביטול הפעולות שהוועד עשו
  ): ב סעיף א' מ סי"חו, ע"שו (הלכה פסוקה היא

 הפקר והפקרן, ועונשין מכין, הגדול ד"כב בעירן העיר שטובי מקום בכל נוהגין כן
  .המנהג כפי

מה . בית דין חוזרים בהם במקרה של טעות ואף חייבים לעתים בתשלום על כך, לכאורה
ולדעת , רותבמקרה הנידון בבית הדין היה ועד קהילתי שביצע הליך בור? דין טובי העיר

  . חלק מן הציבור ההליך היה פגום

  סמכות טובי העיר לפשרה. א

 'ריבות דברי' ת"שוכך מפורש ב. לטובי הקהל יש סמכות לעשות פשרה בנכסי הציבור
  : סג 'סי) לרבי יצחק בן שמואל אדרבי(

 הקהל עניני כל על הממונים המעמד ואנשי הפרנסים שעשו שמה ודאי שכן וכיון
 רוחא דאיכא אפשרד כיון הקהל מדעת שלא שעשו אפילו קייםו שריר שהוא
 על שחתומים המס פורעי מגדולי רשומים אנשים כמה ברצון שנעשה ועוד לקהל
 שריר שהוא דודאי ביניהם תורה המרביץ השלם החכם ברצון הנעש וגם השטר
   .וקיים

  ):כד' כלל ו סי(ש "ת הרא"הוא מביא ראיה לדבר משו
 ממס לו ופטרו, המס בענין העיר טובי שבעה עם פשרה עשה ראובן: וששאלת

: לראובן אמרו אחריהם והבאים; העיר טובי' ז מתו ועכשיו. זהובים מאות ארבע
 העיר טובי שבעה אותם אותו שפטרו, ראובן וטען; לך אשר מכל מס עמנו תפרע

; לדבריך ראיה תביא, שפטרוך לך מאמינים אנו אין: לו והשיבו. זהובים מאות' ד
  ...ראיה כתב לי אין: ראובן השיב

                                            
הרב דניאל : בהרכב. ד ארץ חמדה גזית" בבי72021' בתיק מסשכתבתי  יןדק מעובד מתוך הכנה לפס  .1

  .ד והרב סיני לוי"בא, מן
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 להוציא במגו נאמן ואינו, ראיה להביא צריך, ליפטר טענה לו יש אם...: תשובה
 למנות יכולין הם, הקהל בצרכי להשתדל הרגילים, העיר וטובי ...ממון מהם

  . קיימים מעשיהם וכל, הקהל בשביל לדון מורשה
מכאן מוכח שאם יביא . ה על הפשרהלעיל נאמר שעל ראובן להביא ראישש "בדברי הרא

  . יש תוקף לאותה הסכמה, ראיה שטובי העיר הקודמים התפשרו עמו בדרך זו או אחרת
  ):מט' סי(ח "ת ראנ"ראה עוד שו

י טובי הקהלות "ת על ידי כל הקהל אלא עי שהפשרה לא נעשםגם טענת הטועני
ני המסים ובדברים עניש ב"אינה כלום שטובי הקהלות כחם יפה לכל עניני צבור וכ

  .ד יפה"כ מה כח ב"לעולם דא' ג אמרי"טעו דבכה'  ואפים עליההמחוםש
ראה (ודבריהם קיימים אפילו אם טעו , מדבריו עולה שיש לטובי העיר סמכות להתפשר

שם ). ט' כא סי(' ציץ אליעזר'ת "עיין גם בדברי שו ).להלן עוד דבריו בעניין הטעות
החשיבות הרבה שכל דבר ציבורי , לפעול בענייני העירמבוארים כוחם של טובי העיר 

  . בכדי שלא תהיה אנדרלמוסיה, ייעשה בידיהם
אף אם הייתה , במקרה דידן נראה שהתקיימה בדיקה מקיפה, נציין שלדעת בית הדין

 –חברתיים - הסכמה לכך שעניינים מסוימים לא ימוצו עד תום בגלל שיקולים קהילתיים
יך לומר שהחלטה שלא לבדוק פרטים מסוימים משיקולים אין צר. הדבר לגיטימי

  . היא לגיטימית ואף מסתברת) תועלת/של עלות(כלכליים 

  ינה חוזרת א–טעות של טובי העיר  .ב

אלא גם , מצאנו בפוסקים שלא רק שבסמכות טובי העיר להתפשר, יתרה מזאת
רר דין זה להלן נב. שהכרעה של טובי העיר תקפה אפילו אם מתברר שהיא שגויה

  .ונעמוד על מקורו וטעמו
  :כתב) ד' כלל ו סי(ש "הרא

להטיל שמונה זהובים על כל מי שיראה להם שיש , אם הקהל בררו שלשה אנשים
' והיו מקצת אנשים שלא היו סבורים שיש להם מאה וכ, זהובים' לו מאה וכ

  . וכתבו שמם חלק, זהובים
בין משמונה , פטורין מאותו המס, אם ימצא אחר כך שיש להם ממון' שאפי, יראה

לקהל שבררו אנשים לעשות פנקס , הא למה זה דומה. זהובים בין מפרעון המותר
כי לפי , והטילו על ראובן שיתן מס מאלף זהובים, על הקהל לפי אומד דעתם

לא יפרע , ושוב נודע שהיו לו עשרת אלפים. אומד דעתם לא ידעו שהיה לו יותר
אפילו יאמרו כמה בני , וכן בנדון זה. הו עושי הפנקסאלא מאלף זהובים שאמדו

כיון שהשלשה שנבררו . הם פטורין, אדם שיש להם יותר ממאה ועשרים זהובים
, להטיל שמונה זהובים על מי שיראה להם שיש לו מאה ועשרים זהובים פטרום

גם לי , נמלכתי בפורעי המס ונראה להם כך. סייעתא דשמיא היא ופטורין לגמרי
  .ה כןנרא
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פטורים מלשלם את המס , אנשים שפטרו אותם בטעות מחיוב במס, ש"לפי הרא, כלומר
ש הוא שהייתה לאותם אנשים "הנימוק שנתן הרא. גם לאחר שהתברר שחלה טעות

  .'סייעתא דשמיא'
דן בטענת הקהל כנגד הכרעה של טובי ) סג סימן ב חלק( 'עמוקים מים' ת"שוח ב"הראנ
 ובסכום זה פטרו את כל הנכסים שירש,  מבנו של אדםקצובם הללו קיבלו סכו. הקהל

אף , ח מכריע שאי אפשר לחזור מן ההסכמה"הראנ. הקהל התנגדו להסכם זה. ממסים
  :אם יש בה טעות

 שטעה ושליח הקהל כשלוחי אלא הוו דלא לכאורה יראה הקהל דטובי ג"ואע 
 הקהל דטובי תימא ולואפי. לעוותי ולא שדרתיך לתקוני יהלמר דא בטל שליחותו

 שתות הותיר או שתות שפחת הדיינים שום ותנן. איסרלן י"מהר כתב וכן ד"כב הוי
 הלכתא נחמן רב התם פסיק וקא יפה ד"ב כח מה כ"א אומר ג"רשב בטל מכרן
 היכא אבל טעו דלא היכא אלא יפה ד"ב כח מה כ"א אמרינן דלא ג"כרשב דלא

  . לא דטעו
' אפי עושים הקהל שטובי מה שכל בתשובה ל"ז ם"מהר כתב כבר קוםמכל מ

 ידןדידון בנ ללמוד יש וממנו. דין אינו טעות של דין דכל ג"ואע. חוזר אינו שעוברין

 הקהל ואין קיים שהוא בידם הונחו הקהל שעניני הקהל ראשי שעשו מה דכל

  . ההוא בדבר טעו הקהל שטובי רואין לוואפי בהם רלחזו יכולין

. היא תקפה ואין אפשרות להפכה,  טעו טובי הקהל בהחלטתםח קובע שגם אם"הראנ
אך , המשלח יכול לחזור בו, הוא אמנם כותב שבית דין שטעה חוזר בו וכן שליח שטעה

ח מכוונים רק לטענות של "דברי הראנ, כמובן. טובי העיר עומדים מעל דרגה זו, לדבריו
 שיש לבטל החלטה של טובי כיוון שבכגון זה אין ספק, אך לא לטענות של מרמה, טעות
ספר תשובותיו הביא פעמים בם "גם מהרשד. שכן הם פועלים שלא בסמכות כלל, הקהל

כך הוא כותב . שדברי טובי הקהל קיימים אף כשהם מוטעים, מספר את הכלל הזה
מ "חו(למשל במקרה שהקהל פטרו יתומים מן המס על ידי תשלום חד פעמי והתחרטו 

. אינם חוזרים, שאפילו טעו הקהל, ש הנזכרים לעיל"ל דברי הראהוא מסתמך ע). שע' סי
  :בעניין טעות שהייתה בהערכת הסכום) תמב' סי, שם(וכן נכתב בעוד מקום 

ש "ש הרא" דבמה שפרעו וטעו אין להחזיר כי מן השמים רחמו עליהם וכמאהנר
ירא  אריה שאג מי לא יהזל כם  דבריו תמוהים ערה ואף על גב דלכאו...בתשובה

 בעיני אה נרןכל  וע.ומי יבא אחרי המלך את אשר כבר עשאו וזה במה שעבר
 במה שעתיד לבא  אך אמנם... טעו ומן השמים רחמוידןדידון דבמה שטעו בנ

  .םמכאן ולהבא חייבי
אבל הוא מסייג . ומן השמים ריחמו, יש בטעות הציבור מחילה שאין ממנה חזרה, דהיינו

ם כותב "בתשובה אחרת המהרשד, מאידך גיסא. טעותוכותב שלהבא יש לתקן את ה
בעניין טעות בהערכת מסים שגרמה לחייב אדם במסים בסכום הגבוה ) תה' מ סי"חו(

ש המובאת לעיל בעניין טעות "הוא מדייק מסוף תשובת הרא. בהרבה מחובו האִמתי
  :ש שאל את גובי המסים והסכימו עמו"בהערכת מסים שהרא
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 ובודאי , היה פוסק כן אלא מכח מה שנמלך בפורעי המסמשמע מתוך דבריו שלא
 אלא שאפשר לומר שהיה דרך פורעי המס כך ,שהיה נראה יאודה ועוד לקרא

 בעיני שאין דרך אה אך אמנם בזמן הזה נר.ומשום הכי נסמך על סברא זו
לות אלא שלעולם כשמתברר הטעות בין לזכות בין לחובה חוזרים ומתקנים יהקה

 זה כך ראוי לעשות אך בזאת שיתברר הדבר שבשעת ידןדידון  גם בנ,הדבר
  .טעות דאלולי כן אין כאן טעות כללהעריכה היה 

וממילא אם , ש שהפסק מבוסס על מנהג הקהילות"יש מקום לדייק בדברי הרא, דהיינו
תלמיד . הרי שצריך לתקן את הטעות, מנהג הקהילות השתנה ונוהגים לתקן טעות

חלק חמישי (' משא מלך'בספרו ) 'עצמות יוסף'בעל ה(בן עזרא ם רבי יוסף "מהרשד
ש מבוססים בעיקר על כך שטובי העיר נבחרו על "טוען שדברי הרא) שער שני משפט ג

ש שאל את גובי המס "הרא, לדבריו. דעת כך שייצגו את הציבור גם אם יהיה בדבר טעות
 על דעת כך הם נבחרו כדי לוודא שאכן, האם אכן מקובל שמוחלים על טעות בגבייה

ם שהקהל צריך להחזיר את "הוא מסכים עם מהרשד, בנוגע לשאלת גבייה בטעות(
  ).ראה שם נימוקו, הגבייה המוטעית

  .שציין לדברי חכמים הדנים בעניין, )יג(ש לנייאדו החדשות "ת מהר"ראה עוד בשו

  טעם הדין. ג

מאידך , הדין הוא במנהגש והסיק שיסוד טעות "ם ניתח את דברי הרא"מהרשד, כאמור
ש הוא קבלת בני העיר את "הבין שיסוד דברי הרא) שם(' משא מלך'גיסא בעל הספר 

 רבו של 2,ם"כך מצינו בתשובת מהר. נראה ששני הטעמים קיימים, למעשה. אנשי העיר
  :ח"שהוזכרה בדברי הראנ, ש"הרא

, ות מידוואפילו אם טעו הקהל ונודע שטעו בדין קודם שהוציא שמעון הערבונ
דאין לו לראובן , ואף על פי כן הלך שמעון ומסר הערבונות למשדך במצות הקהל

אף על גב דנראה דהא דאמרינן נאמנין עלי שלשה רועי בקר דאינו . עליו כלום
אבל אם היה נודע דטעו היה נראה לי , יכול לחזור בו היינו דוקא שלא נודע דטעו

ולא עדיף ,  דכל דין של טעות אינו דין...דיכול לחזור בו אפילו לאחר גמר דין
מנהג הוא , ואפילו הכי בנדון זה שהניחו על טובי העיר ועל ראשי הקהל. מפשרה

בכל מלכותינו שכל מה שאדם מקבל עליו בפני ראשי הקהל שנבררו מדעת 

  . הקהל שאינו יכול לחזור בו
 )ב" עב ח"ב(יר להסיע על קיצתן וכן כתב רבינו תם בתשובתו דרשאין בני הע

אם מתחילה קבלו עליהם , אפילו בדברים דלא שייכי לכל הקהל אלא ליחידים
  . ..אינן יכולין לחזור בהן

וטעמא נראה לי דטובי העיר הוו בעירם כחבר עיר למה שהוזכרו כמה גדולי הדור 
כמו שגדולי הדור הפקירן הפקר בכל מקום במגדר מילתא ותקנתא , בכל מקום

                                            
 .י' סי שופטים , וראה גם תשובות מיימוניות;רל' סי ,רימונהקם מרוטנבורג דפוס "תשובות מהר  .2
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ו וכמ. דעלייהו סמכו כל בני העיר וכל הנסמכים עליהם, בעירםהכי נמי טובי העיר 
 בני העיר שהלכו לעיר אחרת )א, ילה כזמג(חבר עיר דאמרינן פרק בני העיר 

ופסקו עליהן צדקה נותנין וכשהן באין מביאין אותה עמהן ומפרנסין בהן עניי 
 לחבר במה דברים אמורים בשאין שם חבר עיר אבל יש שם חבר עיר תנתן, עירן
הלכך מכל הני טעמי דפרישנא . וטעמא הוי משום דבתרייהו גרירי בעל כרחן, עיר

  .אין לו לראובן על שמעון כלום
הרי קבלה של דיין ? ם שואל בתחילה מדוע טובי העיר יכולים לפעול גם בטעות"מהר

ם עולה שיש שני גורמים המחייבים את "מדברי מהר. בטעות אינה מחייבת את המקבל
  : עיר לקבל את החלטות טובי העיר גם כאשר הם טועיםבני ה

  .מנהג המדינה שבני העיר הולכים אחריהם גם במקרה של טעות. א
  .בני העיר נסמכים עליהם ומעניקים תוקף לכל מעשיהם אף אם תהיה להם טעות. ב

ובכך הם שונים , ם מחיל את שני הטעמים גם על מקרה שמנהיגי הציבור טועים"מהר
ועל כן הם חוזרים בהם במקרה של ,  שמחויבים אך ורק לכוון לאִמתה של תורה,מדיינים

  . טעות
מדברים אלו עולה באופן ברור שאף שאפשר להעביר ביקורת על תוכן ההחלטות של 

כמובן שבמקרה שנמצאו . אין מקום לבטלן, כעיקרון, נציגי הציבור בביצוע התהליך
וכן אם נמצאה רשלנות , יע את עושיהןיש חובה לבער אותן ולהוק, שחיתות ומרמה

חשוב . יש מקום לדון בכך ולפחות באחריות האישית של העוסקים בעניין, חמורה
. למנהיגי הציבור אחריות לעשות את מרב המאמצים לטובת הציבור להדגיש שיש

 ובשולחן ערוך 3ם"וכבר נפסק להלכה ברמב, חשיבותו של עיסוק זה היא גדולה מאוד
ראוי גם שהציבור . '!וסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורהכל הע'): ד' ג סעיצ' ח סי"או(

אך , ביקורת בונה ומתקנת רצויה. לא יקנטרו יותר מדי את מי שעוסק בצורכי הציבור
וסופו של , ביקורות בלתי פוסקות עלולות למנוע אנשים טובים מלעסוק בצורכי ציבור

  .דבר שייגרם מכך נזק לציבור
  

  
  

                                            
 .א"ה ה" פ,י ירושלמי ברכות" עפח" הו" פ,תפילה' הל, ם"רמב  .3
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  ץ"יאל כהרב דנ

   במקח  והטעיהמקח טעות

  מקח טעות

התובעים דרשו לבטל . ולאחר שימוש די ממושך התברר שיש בו פגם, מוסד קנה ריהוט
   1.את המקח ולקבל ריהוט חדש

עד מתי רשאי הקונה לדרוש ביטול מקח בשל פגם . 1
  ?במקח

   2: רב להחזירו גם לאחר זמןאפשר הדין הוא ש,במקרה שנמצא מום במקח
ונמצא במקח מום , כר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטליםהמו

והוא , שזה מקח טעות הוא,  לאחר כמה שניםלואפימחזירו , שלא ידע בו הלוקח
אבל אם נשתמש בו אחר שראה המום הרי זה מחל ואינו . שלא ישתמש בו הלוקח

  . יכול להחזיר
 ,נראה מדבריו שהזמן אינו משמעותי. )ג'  סעירלב' סימ "חו(ע "ם נפסקו בשו"דברי הרמב

ם נוספה "אך בדברי הרמב.  יש לקונה אפשרות לבטל את הקנייה,המום ובעת שנתגלה
ב יימוכר חה אין , שאם ידע הלוקח ולא החזיר, משמע.'ולא ידע הלוקח'ההסתייגות 

השאלה העולה היא מדוע לא ביקשו מיד להחליף את . לקבל את החפץ בחזרה
  .ברור שהם לא פנו מיד, פנו בהקדםטענת נציגי התובעת שפי  אף ל?הספסלים

  . זכות לדרוש את ביטול המקח  לתובעיםישהשאלה ההלכתית היא האם במצב כזה 

  ביטול המקח לאחר זמן משנודע הפגם. 2

על כבר ידע הקונה  כש, דן בשאלת החזרת מקח לאחר זמן רב3'מחנה אפרים'ספר על הב
  : כותבכך הוא  ו.שימוש אך לא עשה בו ,המוםקיום 

לכאורה . מי שמכר חפץ לחבירו ונמצא בו מום ושהה מלהחזירו אחר שידע המום
דכל שלא נשתמש במקח אחר שידע ) ג, מכירה טו(ל "ם ז"נראה מדברי הרמב

מהמום אפילו שהה כמה ימים הרי זה מחזירו ולא אמרינן כיון דידע ושתק הרי זה 

                                            
ד הרב יוסף כרמל והרב "אבה:  בהרכב71014' תיק מס, ד ארץ חמדה גזית"מעובד על פי פסק דין בבי  .1

  .יני לויס
  .על פי רב האי גאון בספר המקח וממכר שער לה, ג"ו ה"מכירה פט' הל, ם"רמב  .2
 .הלכות מכירה דיני אונאה סימן ד, מחנה אפרים  .3
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אבל מדברי הגאון . וכן כתב הטור... ומיןדחזקה אין אדם מתפייס במ, נתרצה
נראה דאם אחר שידע הלוקח המום שהה ולא החזירו ) קלו ,ד(ז "הביאו הרדב

  .ש"לבעלים הרי זה מחל עיי
 , המום על קיוםם שציטטנו לעיל שגם אם קונה ידע" מדייק מדברי הרמב'מחנה אפרים'ה

.  שמחל על זכותו מן העיכובמסיקים ולא , הוא יכול לחזור בו,כל עוד לא השתמש בחפץ
ומסיק דברי רב האי גאון מביא מ הוא , גיסאמאידך. 'טור'הוא מדייק שכך היא גם דעת ה

 וסובר שמרגע הידיעה יש לקונה חובה לבטל את 'טור'ם וה" הרמבמהם שהוא חולק על
אם אכן ברור שהיה , לפי דברים אלו. לבטלו הוא מפסיד את הזכות , ואם לא כן,המקח

רלב '  סימ"חו ('שולחן ערוך'ה.  הדבר תלוי במחלוקת ראשונים,ב מרגע שנודע המוםעיכו
 מותר ועל כן להלכה ,נראה שכך היא הכרעתוומכאן  ,ם"מעתיק את לשון הרמב) גסעיף 

  . להחזיר מקח גם לאחר זמן מרגע הידיעה

מגיד 'ה שיטת –מום שאפשר להבחין בו בבדיקה . 3
  'משנה

   4:'מגיד משנה'גם בשיטת ה צריך לדון עניין זהב
ויש מי שכתב שאם היה הדבר שהלוקח יכל להבחינו לאלתר כגון שיכולין לנסותו 

  .ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן והמוכר מכר לו סתם אינו חוזר
פוסקים המדברים על הם ושאר "העיר שמסתימת דברי הרמב) שם ('משנה למלך'ה

האחרונים  .'מגיד משנה'מים לדברי השלב הקובע עולה שאינם מסכיבתור ההשימוש 
ת "שובעל ה. ם" שלפי דבריהם לא יסתרו את דברי הרמב5ו ביאורים לדבריכמההציעו 

אז אם בחר להמשיך ו , מבאר שמדובר ביכולת להבחין לפני סיום המקח6'שבות יעקב'
 במקרה דנן המקח נגמר במסירת , לפי ביאור זה.פגם המוצר מוכח שמחל על ,קנותול

 סמכו על בעלי המפעל שמביאים להם , אלא אדרבה, ולא יכלו לבדוק לפני כן,חנותהשול
 העמיד) אק " סרלב' סי ('נתיבות המשפט'בעל הספר . מקובל בכל מקוםכדבר מתוקן 
 לאחר שיכול היה להבחין  במוצר במקרה שהקונה השתמש'מגיד משנה'את דברי ה

 ציין 'פתחי תשובה' ה.יןשהדבר שקול למקרה שהשתמש לאחר שכבר הבח, בפגם
 אך ',ינייםעאירת מ'פר  בס'מגיד משנה'ציטוט החלקי של הל להתאיםשהסבר זה יכול 

יש לציין את דברי , לבד זאתמ . במקורם'מגיד משנה'אינו מתיישב עם דברי ה
  7:ם"מהרשד

כ לא שייך "שזו סברת יחיד כיון שלא מצינו חלוק זה בפוסקים המובהקים וא
  .כי ודאי סברא זו סברא בטלה לגבי האי דינא'  כוילם לומר כאן קי

                                            
  .יק "סרלב ' סיע " הובא גם בסמ,ם שם"רמבמגיד משנה ל  .4
  .אק " סרלב' סי ,ש"ראה פת  .5
 . שם וכן נקט תרומת הכרי,קסט' סי, גת שבות יעקב "שו  .6
 .גק " סרלב' סי הובאו על ידי משפט שלום ,שפה' סימ "חו, ם"ת מהרשד"שו  .7
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 והראה שכן היא שיטת 'מגיד משנה' חיזק את סברת ה8'נכח השולחן'ת "שועל הב
 לברר אפשרשבדבר ש) ה הנהו" ד,א" עקידושין יא ('תוספות'ה וכן עולה מדברי 9הגאונים

  דברימך על שהסתתימה בלא. פגם מחל על ה– או להביא בעל מקצוע שיברר ולא בירר
 םתבנו מר) קידושין שם(כל הראשונים בעוד  10,י" את שיטת רשים שמיישב',תוספות'ה

משפט 'ספר על הב !'מגיד משנה'י וממילא חולקים על דברי ה"ואילך חולקים על רש
 כשיטת 'קים לי' לומר אפשרהכריע על פי פוסקים רבים ש) גק " סרלב' סי ('שלום

עוד  . נראה שאין המקרה דידן משתייך בבירור לדבריו,אך כאמור לעיל, 'מגיד משנה'ה
הלך ,  כיוםעל אף שהוא ברור, פגם וכן ה,בחברה היה אמוןלתובעים נראה שבמקרה דידן 

 יש לכן.  המשתמשים אי נעימות מצטברת אצלנגרמתוהתברר עם הזמן כשהתגלה ש
הייתה כאן  ולא ,פעולה בעניינםבבירור הדברים ובם שהתעכבו  התובעימקום לטענת
  .פגםמחילה על ה

  הודעה על הפגם שימוש לאחר . 4

 נראה לכאורה שאין ,פגם שכבר היה שימוש לאחר ידיעת המאחר, אמנם במקרה דנן
  :כותב)  ה'שם סי ('מחנה אפרים'אלא שה. ע" כפי שעולה מדברי השו,מקום להחזרה כלל

נן בכהאי ואם נמצא מום במקח והודיעו ואחר כך נשתמש בו נראה דלא אמרי
ואם נשתמש בו ): ב" עמ נ"ב(א "גוונא דמחל ואינו יכול להחזיר וכן כתב הריטב

אחר שהכיר האונאה קודם שיודיע למוכר מחל אונאתו שאם לא כן לא הוה ליה 
להשתמש בו כיון דהוי ביטול מקח ואם הכיר אונאתו והודיעו ואחר כך נשתמש בו 

שנשתמש בו או מה שהפסיד לא מחל אונאתו אלא שחייב לשלם למוכר מה 
  .בתשמישו

 לאת דברי בעאך ציין , 'מחנה אפרים'הביא את דברי ה) אק " סרלב' סי ('פתחי תשובה'ה
 שימוש בחפץ לאחר שנודע היה מקרה שהוא מביא ).י' א סי"ח( 'גליא מסכת'ת "שוה

וסבר א " הסתמך על דברי הריטביןהד בית ואב,  בבית הדין נחלקו הדיינים בדין זה.המום
 'גליא מסכת'ם פנו בשאלה לבעל הדייני ה. לבטל את המקח גם לאחר שימושאפשרש

א העוסקים " חולק וסובר שאין ללמוד מדברי הריטבוהוא אמר שהוא, שיכריע ביניהם
, וכאשר מדובר בפגם במוצר .פגםביטול מקח מחמת אונאה לדיני ביטול מקח מחמת ב

ואם הוא ממשיך להשתמש ,  עליו להחזירו– ברגע שנתברר לקונה שיש טעות במקחאזי 
נחלת ' בחיבורו 'פתחי תשובה'בעל ה.  הרי הוא מגלה בכך שהוא חפץ בקיום הקנייה,בו

עצמו ' פתחי תשובה'אף שב ( להלכה'מחנה אפרים' מקבל את שיטת ה)מ שם"חו ('צבי
בר סו 'כנסת הגדולה' גם בעל הספר .)הוא כותב שהדבר תלוי בידי מי הכסף על המקח

  11:כותבכך ו

                                            
 .377' עמ, משפטי ארץ ג, דיה אחיטוב צוין על ידי הרב עוב,טו' סימ "חו, ת נוכח השלחן"שו  .8
  .ו אות ד' ת שערי צדק סי"שו  .9

  .ש"י תוספות רא"א עפ"או ריבבתוספות על הגיליון בשם רבנו אליהו   .10
  .ת נכח השולחן שם"מובא בשו, ז אות לורטות הב הגהרל' מ סי"חו, כנסת הגדולה  .11
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ל דאם נשתמש במקח אחר שידע במום שמחל היינו על "ויראה לי דהא דקי
הסתם שלא גילה דעתו שרוצה להחזירו אבל אם גילה דעתו שרוצה להחזירו 

  . שמחלנןכשידע במום אז אפילו נשתמש יכול להחזיר ולא אמרי
אינם  שמרגע שנתברר להם שהספסלים אכן  טענת התובעים אם נקבל את,על כן

 ולטענתם גם דיברו עם עובדים ,ניסו להשיג את המפעל, מתאימים והמפעל הטעה אותם
 מה הקושי ורבראמנם לא . הרי שהם יכולים להחזיר את הספסלים ,במפעל על הפגם

 שבו,  מדובר במוסד ציבורי,אך מצד שני,  ארך שניםתהליךלהשיג את המפעל ומדוע ה
התובעת פנו  בעלי המפעל מכחישים שנציגי אמנם. בדרך כלל ההליך מסורבל יותר

ובפרט שיש עובדים , שקיבלו מטבע הדברים לא ייתכן שיזכרו כל פנייה אך, אליהם
  . ד לברר עם מי דיברו ומתיווקשה מא, רבים

חזרה את הספסלים ולהשיב ב לקבל  חייב המפעל, ברור לפנינופגםמכיוון שיש , לסיכום
התובעת דמי שימוש ן  זכות לדרוש מ ישלנתבעת, עם זאת. את הכסף שנתקבל עבורם

  . וכלדהלן, בספסלים

 גביית דמי שימוש מדבר שנמצא בו מום והוחזר. ה
 צריך לדון , השתמשו מתפללי בית הכנסת בשולחנותשבזמן שעבר מאז הרכישהמכיוון 

  .האם עליהם לשלם את שווי השימוש
  : בו אונאההפץ שנמצאכותב לעניין ח) ה יתר" ד,ב" ע נציעאמבא ב(א "הריטב

   :דינים' נשתמש הלוקח במקח יש לו גוהוי יודע שאם 
 מחזירו כמות שהוא דהא ברשות אם התשמיש היה קודם שהכיר באונאתו] 1[

  . עבד
 ואם נשתמש בו אחר שהכיר באונאה קודם שיודיע למוכר מחל אונאתו שאם ]2[

  . ו להשתמש בו כיון דהוי ביטול מקחלא כן לא היה ל
שחייב  נשתמש בו לא מחל אונאתו אלא ךכר  ואם הכיר אונאתו והודיעו ואח]3[

 אם רצה המתאנה לבטל לשלם למוכר מה שנשתמש או מה שהפסיד בתשמישו
  ...המקח לתבוע אונאה

הפוסקים .  חייבים לשלם שכר שימוש או לפחות בלאי, מרגע שהכירו במום,אם כן
  ):ח" הז"טפמכירה ' הל(ם "דברי הרמבאת מציינים גם 

אם רצה להחזיר , המוכר קרקע לחבירו ואכל פירותיה ולאחר זמן נראה לו בה מום
  .קרקע לבעלים מחזיר כל הפירות שאכל

 עולה שאין חילוק בין הפירות דבריםהן  מ.)טו'  סעירלב' סי(ע " בשו גםהובאודבריו אלו 
יר  מסב13' משהברכת'ספר על ה ב12.בין אלו שנאכלו אחריהשנאכלו לפני ההכרה במום ל

 לקיום 'היכי תמצי'  בה שיש, מה שאין כן באונאה,המקח בטל לגמרי, שבמקרה של מום

                                            
  . שלדעת רוב הפוסקים הוא משום שהשתמש ברכוש שאינו שלו, אונאה יג הערה כ,ראה בפתחי חושן  .12
 .על מחנה אפרים אונאה ה, ברכת משה  .13
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הסתפק האם יש ) ם שם"על הרמב ('אור שמח'ה כןו.  ועל כן הדבר תלוי ועומד,המקח
א "נוטה לומר שלפי דעת הרשבא וה .חיוב לשלם שכר שימוש במקרה של מום במקח

 שהיה 14'שלטי גיבורים'ומ) תעו' סי(ש "הביא מרשב אך , לחייבאפשריש ספק האם 
 של הכרעתם הברורהולהלכה נראה שיש ללכת אחר , פשוט להם שצריך לחייב

  . הפוסקים
  .על כן יש לחייב את החברה להחליף את הריהוט הפגום לאחר ניכוי דמי השימוש

מחילה של שמן הזמן שעבר עד התביעה לומדים שהייתה   הייתההכרעת הרוב
  .20%ח הפשרה הם זכאים לרכוש ספסלים חדשים בהנחה של ו ומכ,בעיםהתו

  15הטעיית עובד. ב

  שאלה

אך לדבריו , במכרז נאמר לו שיש הצעת מחיר קודמת. התובע הוא קבלן שניגש למכרז
הוא הציע גם כן אותה . לא נמסר לו שהקבלן שהציע אותה עובד עם פועלים זולים

רק לאחר זמן התברר לו מקור ההצעה . פסד ניכרועקב כך סיים את העבודה בה, הצעה
וממילא הוא טוען שהוא הוטעה בידי המעסיק ודורש לחייב את המעסיק , הראשונה

  .לשלם לו על פי התעריף המתאים לקבלן מן הסוג שלו

  תשובה

מר לו וכותב שמעשים בכל יום שאדם מטעה את חברו וא) דק " סשלב' סימ "חו (ז"הט
 אין בכך בכדי לבטל את , לדעתו. אף שנקנה בפחות מכך,סויםשהחפץ נקנה בסכום מ

דן ) סט' סי ('חוות יאיר'ת "שושבעל המציין ) טק " סרז' סי ('פתחי תשובה'ה. המקח
אמר לו שאדם כיוון ש, וגרם לו לקנות בית במחיר מסויםבמקרה שאדם הטעה את חברו 

 ,ונה כבר שילם הוא מפסיד פוסק שאם הק'חוות יאיר' ה.אחר הציע לו סכום גדול יותר
רק בגלל ההצעה ש 'אומדנא דמוכח'יכול לבטל את המקח משום הוא  ,אך אם לא שילם

 שכן ',יוןעריך צ' נשאר ב'פתחי תשובה'ה. השנייה הוא הסכים לקנות במחיר שהסכים
  .לכאורה זו מחלוקת בין הפוסקים

 שהקונה סמך על מחלק בין מקרה שברור) גק " סרכז' סי ('משפט שלום'ספר על הב
לבין ,  שבו המוכר נשבע שהאמת כדבריו',חוות יאיר' כמו במקרה של בעל ה,המוכר

אכן הקונה קנה בגלל הבטחות אם  ברור לא אך ,מקרה שהמוכר שכנע את הקונה בשקר
 שכן אין , במקרה דנן יש מקום להסתפק, לפי דבריו16.המוכר או בגלל סיבות אחרות

                                            
  .ף אות א"א בדפי הרי" עמ ל"ב, שלטי גבורים  .14
ד הרב יוסף כרמל והרב " בהרכב אבה71105' תיק מס, ד ארץ חמדה גזית"ק דין בבימעובד על פי פס  15.

  .סיני לוי
 . כב' אונאה פרק י סעי,ראה עוד בספר פתחי חושן  .16
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א זו שגרמה לקבלן להוריד את המחיר שהציע ספק שהצעת המחיר הזולה הי
 הרי שיש לכך , הצעה זו שהיא הצעה של קבלן רגילואם נאמר לו על, מלכתחילה

במקרה שלנו מדובר בבעל מקצוע ש כיוון. אך נראה שיש לחלק בין הדברים. משמעות
 הרי שהעובדה שהוא ,סיונו ויכולותיוי לפי נ למחירה שיש בידיו לתת הערכהעבודהוב
ואין זה דומה לקביעת , חר להציע גם הצעת מחיר כזו עדיין נתונה באחריותו המלאהב

  . שבו המחיר אכן תלוי אך ורק ביחסי הכוחות בשוק,מחיר חפץ
 , בין דבר שיש ביכולת הקונה לבדוק–  חילוק אחר17נציין עוד שהרב משה בארי מציע

לבין דבר שאין ביכולתו אז אין לו טענה על המוכר אלא על עצמו ו ,כגון השער בשוק
 גם במקרה דנן ,לכאורה.  ואז יש לו טענה כנגד המוכר,...)פלוני הציע לי כך(לבדוק 

 ולא הייתה לתובע אפשרות לבררה אלא ,מדובר בהצעה שהייתה אך ורק בידי הנתבעים
מדובר ש מאחר , שכן כאמור, גם במקרה זהתקפיםאך דברינו , בהסתמך על דבריהם

 לתובע אפשרות ואחריות לקבוע את המחיר לפי מה שקבלן צריך ו הי, מקצועיענייןב
  .ידי אנשים אחריםב ולא להסתמך על כך שמחיר מעין זה מוצע ,לקחת

  .  של העבודה כולהחוזראנו דוחים את טענת ההטעיה לעניין תמחור , על כן

  

  

  
  

                                            
 . ואילך426' עמ, משפטי ארץ ג' ס, הרב משה בארי  .17
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  הרב הלל גפן

  דיון שלא בפני הנתבע

האם לדון ,  אינם נזקקים לבירור התשובה לשאלהדייני בתי הדין לממונות, בדרך כלל
, אינו חותם על שטר בוררות, אדם שאינו רוצה לדון בפני בית הדין. אדם שלא בפניו

, בהעדר שטר בוררות שחתמו עליו שני צדדים. וממילא אין לבית הדין סמכות לדון אותו
ינקוט בית הדין הצעד ש, במקרה כזה. ואין טעם לדון, אין משמעות לפסק הדין שיינתן

, המאפשר לתובע לגבות את ממונו בכל מקום שהוא מוצא לנכון, הוא הוצאת כתב סירוב
ואולם יש מקרים שבהם שני הצדדים חתמו בעבר על . והתובע יוכל לפנות לערכאות

, חוזה ובו סעיף המחייבם לפנות לבוררות באחד מבתי הדין הדנים על פי דין תורה
ואינו מוכן להיות נידון בבית הדין , אך אחד הצדדים חזר בו; במקרה של חילוקי דעות

וקיבלו עליהם את , יש גם מקרים ששני צדדים חתמו על שטר בוררות. שהסכים עליו
והחליט להפסיק ', לאן נושבת הרוח'ובמהלך הדיונים הבין הנתבע , סמכות בית הדין

להוציא פסק דין כפי , במקרים אלו יש לבית הדין סמכות חוקית. להופיע בבית הדין
או לדון , האם להפנות את התובע לערכאות: השאלה היא כיצד עדיף לנהוג. הישר בעיניו

  .את הנתבע שלא בפניו
קבלת עדות , שמיעת הטענות שלא בפני בעל הדין: הדיון בנושא מתחלק לכמה תחומים

 שלא אנו נעסוק רק בשמיעת הטענות. ופסיקת הדין שלא בפניו, מהעדים שלא בפניו
  .ובפסיקת הדין שלא בפניו, בפני בעל הדין

  גמר דין שלא בפני בעל דין. א

זאת . אלא בפני השור, שאין דנים שור שהמית אדם,  אמרו חכמים1במסכת בבא קמא
כמיתת בעלים כך מיתת 'ודרשו חכמים ', השור יסקל וגם בעליו יומת'משום שנאמר 

כך גם אין דנים את השור אלא ,  בפניוכשם שאין דנים את הבעלים אלא, כלומר. 'השור
עד עמדו 'הוא בפסוק , י כתב שהמקור לכך שאין דנים את הבעלים אלא בפניו"רש. בפניו

ואפילו דיני ,  כתב שדברים אלו אמורים רק בדיני נפשות2א"הרשב. 'לפני העדה למשפט
 את רסות ראיה שמביא זמן כל הא לן איכפת מה בעלמא בממונא אבל, 'נפשות של שור

 .'הדין את לסתור ראיות מביא אם למחר דבריו ושומעין היום דינו חותכין הילכך. הדין

                                            
  .א"ק מה ע"ב  .1
  .קיח אלף סימן א חלק ,א"הרשב ת"שו  .2
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האחרונים . 'יןדל בע בפני שלא ממונות בדיני פוסקיןבית דין ': 3ע"בעקבותיו פסק גם השו
  :4ע"ושהתקשו כיצד ליישב את הסתירה בין הלכה זו לבין הלכה נוספת ב

 הגדול ד"וב, ושולחין כותבין, הגדול ד"במ דבר לשאול הדיינים הוצרכו אם
 עליהם הגדול דין בית שיפסקו למימר דליכא, אותם דנין והם דעתם להם מודיעים

  .הדיינים לפני עומדים הדין בעלי שיהיו בעינן דהא, הדין את
עוסקת במקרה שבעלי דין כבר טענו ,  כתבו שההלכה בסימן יח6ך" והש5ע"הסמ

ובית הדין , ההלכה היא שאין צורך בנוכחותם בשעת גמר דין. טענותיהם בפני בית הדין
או לכתוב את פסק הדין ולשולחו לכל אחד , יכולים לומר את פסק הדין בפני אחד מהם

עוסקת במקרה שבית הדין הגדול לא שמע את , לעומת זאת ההלכה שבסימן יג. לביתו
ובית הדין ששמע את , תוולכן אינו יכול לדון בהן אלא רק לחוות את דע, טענות הצדדים

  .7'נתיבות המשפט'כשיטתם כתב גם . הוא ידון בהן, הטענות
 9א"תשובת הרשב. 8שחילוק זה אינו נכון, א"ח טען שמוכח מתשובת הרשב"הב, לעומתם

וטען שאין , ועמד ראובן ומסר את זכותו ללוי, עסקה בראובן שהיה לו דין עם שמעון
  :א ענה"הרשב. שלא בפני לוי, לדון את לוי

, מיד ראיה והביא וטען בא אם. לו שולחין, קרוב במקום או בעיר שלוי זמן שכל 
. לו שומעין אין, ראיה שאביא זמן לי תנו: ואמר שבא או, בא לא ואם. לו שומעין

  .בפניו שלא ואפילו, הדין את פוסקין אלא ',מחמתי דאתי מגברא עדיף דלא
א "ולמרות זאת הרשב, נותיו בפני בית הדיןלוי לא טען את טע, ח טוען שבמקרה זה" הב

א הוא שדיני ממונות הם "נימוקו העיקרי של הרשב. פסק שאפשר לדונו שלא בפניו
אפשר תמיד לסתור את הדין , ולא כפי שנפסק, ואם יתברר שהדין עם לוי, הפיכים

, שלכתחילה יש לדון בפני בעל דין, ח הוא"החילוק הנכון לדעת הב. ולהחזיר את הממון
, אבל בדיעבד; )ההלכה שבסימן יג(אינם פוסקים את הדין , ולכן בית דין הגדול שנשאלו
, א"את החילוק הזה הוא מוכיח גם מתשובה זו של הרשב. דנים גם שלא בפני בעל דין

אבל אם הוא אינו ; יש לשלוח לו ולהזמינו, שכן הוא כתב שאם לוי נמצא במקום קרוב
  .ואפשר לדונו שלא בפניו', דדיעב'הדבר נחשב , במקום קרוב

שגם , א" של הרשב10ומוכיח מתשובה אחרת, ח"ך דוחה את החילוק שאמר הב"הש
א הזו היא המקור של ההלכה "תשובת הרשב.  פוסקים שלא בפני בעל דין-לכתחילה 

  :מורה על כך שהדברים הם גם לכתחילה, א"הסגנון שנקט הרשב. ע בסימן יח"שבשו

                                            
  .ו' עייח ס' חושן משפט סי, ע"שו  .3
  .ו 'יסע יג 'סי משפט חושן, ע"שו  .4
 .ק יג"יח ס' סי, ע"ע לשו"סמ  .5
  .ק ח"יג ס' סי, ע"ך לשו"ש  .6
  .ק ז"יח ס' סי, ק ח"יג ס' חידושים סי, נתיבות המשפט  .7
  .טז' מ סי"חו, הובא בבית יוסף  .8
  .קצב 'סי ,ב"ח ,א"הרשב ת"שו  .9

  .קיח אלף' סי א"ח, א"ת הרשב"שו  .10
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 ושומעין את היום דינו את חותכין הילכך ...דין בעל בפני שלאואפילו  פוסקין ד"ב
  ...דבריו למחר
רק לאחר שבית , בית הדין פוסקים אפילו שלא בפני בעל הדין, ך"אלא שלשיטת הש

' ב סי"ח(, א"אמנם בתשובה השנייה של הרשב. הדין שמע את הטענות של בעל הדין
טען את טענותיו לפני כן , ו את זכותואך ראובן שמסר ל, לוי לא טען בפני בית הדין) קצב

  .בפני בית הדין
הביא ראיה מסוגיית ' קצות החושן'. ח" פסקו כדעת הב12'תומים' וה11'קצות החושן'

ומנמקת שאין לגבות מהם , האומרת שאין לגבות שטר מנכסי יתומים קטנים, 13הגמרא
כמו כן יש . ולא משום שאי אפשר לפסוק נגדם שלא בפניהם, משום חשש צררי או שובר

שגובים מנכסי יתומים קטנים שטר חוב כאשר , 14ע"להביא ראיה ממה שפסק השו
ואין אומרים שאי אפשר '; חזקה אין אדם פורע תוך זמנו'משום , אביהם מת בתוך הזמן

איך ייתכן לדון בלא ', קצות החושן' תמה על 15'חזון איש'ה. לפסוק נגדם שלא בפניהם
א הביא "החזו? 16בא לבית הדין מחמת אונס לפי שעהאם לא , שמיעת טענות הנתבע

כדי שלא ,  האומרת שאפשר להיפרע מבעל חוב שלא בפניו17ראיה לשיטתו מהסוגיא
ואתה נועל דלת בפני , והולך ויושב במדינת הים, יהא כל אחד נוטל מעותיו של חברו

 נעילת דווקא משום תקנה של, משמע מהסוגיא שעושים דין שלא בפני בעל חוב. לווין
מכך ' קצות החושן'את ראיית . אי אפשר לדון שלא בפני הנתבע, אבל מצד הדין; דלת

כיוון שהדיון נעשה בפני , הוא דוחה, שאפשר לגבות שטר חוב מיתומים קטנים
והוא עומד במקומם כיון שהדבר הוא לתקנת היתומים שלא , האפוטרופוס של היתומים

  .יאכלו גזל

  ן הרבנייםתקנות הדיון בבתי הדי. ב

  :18'קצות החושן'נתקנה על פי דברי , תקנה קא מתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים
 הדין להחליט על-  רשאי בית-והוא הוזמן כדין , הופיע התובע ולא הופיע הנתבע

 דין או- ולתת פסק,שלא בפני הנתבע, כולל שמיעת עדות וראיות, בירור התביעה
  .לדחות את הישיבה לתאריך אחר

                                            
  .ק א"יג ס' סי, חשןקצות ה  .11
  .ק ד"יג ס' סי, אורים ותומים  .12
 .א"ערכין כב ע  .13
  .קי סעיף א' סי, ע"שו  .14
  .אות יא' ג' מ סי"חו, א"חזו  .15
, ולכן אם הנתבע היה אנוס, דיני ממונות הם הפיכים. א"ח יוכל לענות על כך כמו שכתב הרשב"קצוה  .16

 .על פי טענותיו וראיותיו, תר לתבוע דיון מחודשהוא יוכל בזמן מאוחר יו, ד לפי שעה"ולא בא לבי
 .א"כתובות פח ע  .17
  .48 הערה 515' עמ' כרך א, מהדורת תשעא, סדר הדין בבית הדין הרבני, ראה שוחטמן  .18
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ע "כיוון שהיא מנוגדת לדעת הסמ, טען שתקנה זו אינה כהלכה, 19ל" זאב לב ז'פרופ
לדעתו בית דין שפסק במעמד צד אחד . שהלך בעקבותיהם' חזון איש'ולדעת ה, ך"והש

, לא זו בלבד. 'שמוע בין אחיכם'כיוון שעבר על מה שציוותה התורה , דינו בטל, בלבד
. כיוון שהם נוגעים בדבר, ל פסק דינםאלא שהדיינים פסולים לדון מחדש בערעור ע

שלפי הבנתו פסק שלא לפי , הביא סיוע לדבריו מפסק דין של בית הדין הגדול לב' פרופ
 20הרב אברהם שרמן. ולכן הוא טען שיש בזה פסק דין שהתקנה אינה חוקית, תקנה זו
סק אבל בית דין שפו, שבית הדין הגדול עסק בדיין ששמע צד אחד שלא כדין, ענה לו

, שצדדים אשר חתמו על שטר בוררות, כמו כן טען הרב שרמן. אינו נפסל, לפי התקנה
לב ערער גם על ' פרופ. וגם את סדרי הדין הנהוגים בו, קיבלו על עצמם את בית הדין

הוא הביא את תשובתו של . האפשרות לתקן תקנת ציבור מעין זו לטובת הציבור
שאם אחד , ק יארמיט לתקן תקנה"קד ד"שעסקה בבקשתו של אב, 21ם שיק"המהר

  :ם שיק ענה כך"המהר. ידונו אותו שלא בפניו, הצדדים מסרב לירד לדין
שבדיני ישראל אנו מוצאים שכופים אותו או ... דבר זה אינו ראוי על פי דין תורה

בנידוי או בחרם ובשוטים או על ידי גויים שיכפוהו עשה מה שישראל אומר אבל 
  .מצאנולדון שלא בפניו לא 

האם מותר לתקן , ם שיק הייתה בדיוק כמו שלנו"לכאורה השאלה שהועמדה בפני המהר
מפני , ד יארמיט טען שמדובר בתקנה שיש בה צורך"אב. תקנה כזו לטובת הציבור

עדיף לדון שלא , והואיל ואין אפשרות אחרת לכוף אותם, הסרבנים שאינם באים לדין
ם שיק היתה שאין אפשרות "דעת המהר, אף על פי כן. מאשר כפייה על ידי גויים, בפניו

, ם שיק"אמנם הרב שרמן הדגיש את הסיפא של דברי המהר. לדון את הסרבן שלא בפניו
יהא צריך אז לעשות סייג לתורה בהוראת שעה אפילו לדונו שלא 'שאם יזדמן מקרה 

כמה לתקנה אך לכאורה נראה שעדיין אין בכך הס', בפניו אם לא יהא אפשר בענין אחר
אפשר לומר שתקנת הדיון אינה באה , מצד שני. ל בתקנות הדיון"כמו התקנה הנ, קבועה

כאשר בית הדין יראה , אלא לאפשר זאת, לחייב את בית הדין לדון שלא בפני הנתבע
 קיומה של –יש חשיבות לתקנה גם מצד נוסף . שיש מקום לכך בתורת הוראת שעה

י לגרום לנתבע שלא לנסות להתחמק מהדיון בבית עשו, האפשרות לדונו שלא בפניו
  .הדין

שהשואל טען שהואיל ומצאנו שמקללים ומכים את , ם שיק משמע"בתשובת המהר
, שאין הנידון דומה לראיה, ם שיק השיב לו"המהר. אפשר גם להפקיר את נכסיו, הסרבן

 לפגוע אבל אין רשות', אינו עושה מעשה עמך'כיוון שמותר להכות ולקלל את מי ש
צריך רשות מבית דין כדי לתבוע , הוא הוסיף ואמר שבמקרה של סירוב. בממונו

לכאורה . 22זאת כדי שבית הדין יבדוק אם אין חשש של הפסד ממון לסרבן, בערכאות
                                            

 .151' עמ, תחומין י', דיני ממונות במעמד צד אחד'  .19
 .168' עמ, תחומין י,  תגובה-' דיני ממונות במעמד צד אחד'  .20
  .ב' מ סי"חו, ם שיק" מהרת"שו  .21
מאפשר , 'גודא רבה שדי עליה', שהמקור לדין מסרבשכתב , )קע' ב סי"ח(ט "אבל עיין בתשובת המבי  .22

  .לקונסו גם במה שאינו חייב מן הדין



   דיון שלא בפני הנתבע 
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אינו אמור להביא לידי הפסד שאינו , כיוון שדיון שלא בפני הנתבע, הדברים אינם מובנים
היה משום שדיני , תיר לגמור דין שלא בפני הנתבעשה, א"הרי טעמו של הרשב. חוזר

הוא יוכל בכל שלב להביא את ראיותיו ולהפוך את , אם הנתבע ירצה. ממונות הם הפיכים
אם בית הדין , ייתכן שבמציאות ימינו, מצד שני. ולכן אין חשש של הפסד לנתבע, הדין

, יצוע ההוצאה לפועלויכתוב פסק דין שיעבור לב, יפסוק דין בלא שמיעת טענות הנתבע
. ולא יחתום על שטר בוררות חדש, התובע יוכל להתנגד אחר כך לפתיחת הדיון מחדש

שבית , המובאת להלן, פתרון לחשש זה אפשר למצוא בהצעתו של הרב יועזר אריאל
רק אם . וכך יתאפשר לנתבע להגיב על פסק הדין, הדין יחתום על פסק דין זמני בלבד

ופסק , נהיה רשאים להניח שהוא מסכים לו, מן קצוב על פסק הדיןהנתבע לא יגיב תוך ז
  .הדין הזמני יהפוך להיות סופי

, ם שיק העדיף כפייה על ידי גויים על פני דיון שלא בפני הנתבע"ייתכן שהסיבה שהמהר
, 23ע"הפוסקים נחלקו כיצד לפרש את ההלכה בשו. היא שיטתו בנוגע לדיון בערכאות

  :תהמתירה לפנות לערכאו
ואינו יכול להציל ממנו בדייני , ובעל דינו אלם, היתה יד עובדי כוכבים תקיפה

נוטל רשות מבית דין , אם לא רצה לבא; יתבענו לדייני ישראל תחלה, ישראל
  .ומציל בדייני עובד כוכבים מיד בעל דינו

ואז הפנייה , ההיתר ניתן רק במקרה שברור שהנתבע חייב, 24'נתיבות המשפט'לדעת 
כאשר , אך ההיתר לא ניתן כדי לברר את הדין. כאות היא רק כדי לבצע את הגבייהלער

והתירו לפנות ', נתיבות המשפט' חלקו על 25אחרונים אחרים. לא ברור שהנתבע חייב
גם במקרה שלא ברור שהנתבע , לערכאות במקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין תורה

גויים שיכפוהו עשה 'בלשון , פעמיםם שיק התבטא כמה "המהר. וכך נוהגים היום, חייב
שערכאות רק ', נתיבות המשפט'לשון המתאימה לשיטתו של ', מה שישראל אומרים לך

גם , ייתכן לומר שעל פי המנהג היום, לפי זה. אך אינם מבררים אותו, מבצעים את הדין
ר מאש, על פי דין תורה, ם שיק היה מודה שעדיף שבית דין ידון שלא בפני הנתבע"מהר

  .שערכאות ידונו על פי דיניהם
 אין ,הדין אינו ברורוכתב שאם , 'שפטהמיבות נת' הסכים בתחילה לדברי 26'ערוך השולחן'

לתבוע שהערכאות יכריחו את המסרב לדון רק  אלא , רשות לדון בערכאותבעותנותנים ל
 וכן, יש לקבל טענות מהתובע, אפשריאולם הוא הוסיף שאם הדבר אינו ו. יןדת בבי

ן שכוונתנו היא רק לברר שיש לתובע תביעה ו כיו, אף שלא בפני הנתבע,תיולקבל עדו
 שלא יהא , כאשר עשה כן יעשה לו, מסרב לבוא לדיןנתבע הואיל וה.חזקה על הנתבע

דיבר על מקרה שבו אין לבית הדין סמכות חוקית לאכוף ' ערוך השולחן '.חוטא נשכר
ובית הדין יכול , הצדדים חתומים על שטר בוררותששני , אך במקרה כמו שלנו. את הדין

                                            
  .ב' כו סעי' מ סי"חו, ע"שו  .23
  .ק ג"כו ביאורים ס' סי, נתיבות המשפט  .24
  .'ק ב"כו ס' סי, ישועות ישראל; כז' ני דיינים סידי, אמרי בינה; כו סעיף ב' סי, י"ערך ש  .25
  . ב' כו סעי'סי, ערוך השלחן  .26
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עדיף שבית , יסכים שכדי שלא יהא חוטא נשכר' ערוך השולחן'ייתכן ש, לאכוף את הדין
  .מאשר שערכאות יפסקו, דין שלנו יפסוק

  הצעות מעשיות. ג

כיצד לנהוג במי שאינו נענה להזמנת בית ,  ממליץ על כמה אפשרויות27הרב יועזר אריאל
האומר כי הצדדים , פשרות ראשונה היא להכניס מראש סעיף לכתב הבוררותא. הדין

בית הדין יהיה רשאי לפסוק , מסכימים שבמקרה שאחד מהם לא יופיע להמשך הדיונים
כיוון שזו ', אסמכתא'התחייבות כזו של הצדדים יש בה חסרון של . 28לפי ראות עיניו

לה בדעתו של אחד הצדדים וייתכן שבשעת ההתחייבות לא ע, התחייבות מותנית
או להודות ; לכן יש להתחייב על כך בקניין בפני בית דין חשוב. להיעדר מן הדיונים

אפשרות שנייה שממליץ עליו הרב .  כמאה עדים-והודאת בעל דין , שנעשה קניין כזה
שבית הדין יוכל לחייב את הצד שנעדר , שהצדדים יתחייבו בשטר הבוררות,  היא29אריאל
כמו כן יוכל בית הדין לחייב את הצד .  לשלם הוצאות ביטול זמנו של הצד שכנגד,מהדיון
התחייבות זו אינה . לשלם הפסדים עקיפים שגרם לצד שכנגד מחמת היעדרותו, שנעדר
אם אוביר 'והדבר דומה להתחייבות , כיוון שהמתחייב אכן גרם נזקים', אסמכתא'בגדר 

  .כל להשתמש בהתחייבות זו לפי שיקול דעתובית הדין יו. 'ולא אעביד אשלם במיטבא
הרב אריאל ממליץ . אפשרות שלישית היא לקנוס את הסרבן על ידי פסיקה שלא בפניו

הנתבע יהיה זכאי להגיב על פסק . 30אלא פסק דין זמני, שקנס זה לא יהיה פסק דין סופי
טען טענות אם הנתבע יתנגד לפסק הדין וי. יום' שלא יעלה על ל, הדין תוך זמן קצוב

ויוכל לשנות את פסק הדין , בית הדין יזמין את הצדדים לדיון נוסף, הדורשות דיון
פסק הדין יקבל תוקף של , אם הנתבע לא יגיב תוך הזמן הקצוב. בהתאם לטענות הנתבע

וכך יש תוקף , שתיקתו של הנתבע נחשבת למחילה, לדעת הרב אריאל. פסק דין סופי
  .נוסף לפסק הדין

בית הדין יפסוק שעל הנעדר להפקיד . 31ל ממליץ גם על אפשרות נוספתהרב אריא
עד שיתברר , )חלק מסכום התביעה או כולה(בקופת בית הדין סכום מסוים לפיקדון 

אפשר , לפי דבריו. אלא ערובה לכך שהנתבע יופיע בבית הדין, פיקדון זה אינו קנס. הדין
 .לפי חוק הבוררות, להוציא לפועל פסק דין כזה

 
                                            

  .רפה ואילך' עמ, הוצאת מכון שער המשפט, דיני בוררות  .27
אם אחד מאיתנו ': נוסח שטר בוררות הנהוג בבית דינו של הרב ניסים קרליץ) תמה' עמ(ראה שם   .28

צ להוציא פסק דין כפי ראות "הרשות בידי הבד, צ לגמר הטענות"מ ישתמט מלבוא לפני הבד"הח
הרב , ד ירושלים"דומה לכך נוסח שטר הבוררות של אב. 'וליתנו לבעלי הדין, פ או בכתב"עיניהם בע

  .דלא כאסמכתא, ד חשוב"יש לציין שלא נכתב בהם שהקניין נעשה בבי). תמו' שם עמ(שיינפלד 
  .רצו' שם עמ  .29
  .רצב' שם עמ  .30
  .רצו' שם עמ  .31
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  הרב אריאל בראלי/ הרב שלמה בן יאיר 

  ? מי הוא בעל הבית

  מבוא

  .לבית הדין לממונות בשדרות הגיעו בני זוג אשר נמצאים בעיצומו של הליך גירושין
, בדירה זו גרים שוכרים כבר שנתיים. לבני הזוג ישנה דירה הרשומה על שם שניהם

הלכה , טו בני הזוג להיפרדלאחר שהחלי. ובימים אלו מסתיים חוזה השכירות שלהם
מתוך ציפייה לחזור לגור בדירה השייכת לבני , האישה להתגורר בבית הוריה עם הילדים

וזאת לאחר , בלא ידיעת אשתו, חידש את החוזה לשנה נוספת, ואולם הבעל. הזוג
כעת . והחוזה לא יוארך, שהאישה הודיעה לשוכרים במפורש שהיא עתידה לחזור לדירה

השוכרים . היות ואין תוקף לחוזה החדש, ת את פינוי הבית מהשוכריםהאישה תובע
. משום שרק לבעל יש זכות להחליט מי יהיו השוכרים, טוענים שיש תוקף לחוזה החדש

  ? יש לברר מהן זכויות הבעל בנכס המשותף

  מי הוא בעל הדירה. א

אם . ן לדירהואולם יש לברר מהם מקורות המימו,  הדירה רשומה על שם שני בני הזוג
מהו מקור הכסף ולא ידוע , ונרשמה על שם שני בני הזוג,  הנישואין לאחרהדירה נקנתה

' תשובה כלל צו סי(ש "בדברי הרא. א"ש והרשב"נחלקו בכך הרא, שממנו נקנתה הדירה
ולכן , מבואר שבמצב זה אנו אומרים שהאישה נתנה מכספה למען קניית הדירה) ד

  :הדירה שייכת לשניהם
ה שכל הקרקעות שקנה בעלה והשטרות כתובין גם בשם האישה שהקרקעות ירא

כי אדם הקונה קרקע אין דרך שיכתוב את אישתו בשטר הקנאה וזה , חצים שלה
  ...שכתב שם אישתו ניכרין הדברים שחצי דמי הקרקע הן משלה

  ):תתקנז' א סי"ח(א בתשובה "כתב הרשב, לעומתו
 בכך שיש לה אם מוחזקתרואים , ת אביהאם היא טוענת שקנתה שנפלו לה מבי

אבל אם אינה מוחזקת , ואם הוחזקה בכך וטוענת כן הדין עמה, נכסי מלוג אם לאו
, ועוד... אינה נאמנת ואפילו בשבועה לפי שכל מה שיש לאישה הוא בחזקת בעלה

וכן האישה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ) ב" עב נב"ב(דאמרינן 
וסתם אישה בחיי בעלה נושאת , וצאות על שמה עליה להביא ראיהושטרות י

  ...ונותנת בתוך הבית ועליה להביא ראיה

אך באמת , ורשמה אותם על שמה, א חושש שמא האישה נשאה ונתנה בנכסים"הרשב
ייתכן שרצה להבריח , אפילו אם יוכח שהבעל רשם את הבית על שם האישה. אינם שלה
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אלא אם כן הוחזקה שהביאה כסף משלה בזמן , הדירה שלהולכן אין , מבעלי חובות
שכל הדירה , א"פסק כדעת הרשב) ק ז"סב ס' מ סי"חו, ע"לשו(ך "הש, להלכה. הנישואין

. שהדירה שייכת לשניהם, ש"פסק כרא) ק ה"ע שם ס"לשו(ע "אך הסמ. 1שייכת לבעל
ל היה "בזמן חז .כפי מה שרשום בטאבו ובחוזה, מסתבר שבימינו הדירה שייכת לשניהם

. והכניסה עצמה שותפה בקרקע בלא ידיעת בעלה, חשש שמא האישה רשמה את השטר
מנהל מקרקעי ישראל , על פי החוק אין תוקף לעסקת מקרקעין בלא רישום בטאבו, כיום

אישה אינה יכולה לרשום את עצמה בלי . ואין אפשרות לרמות, מקפיד על רישום
  . הוא הקנה לה את חלקהומסתבר ש, הסכמה מלאה של בעלה

  .2שייכת לשניהם בשווה,  דירה הרשומה על שם בני הזוג–מסקנה 

  ?מי יכול להשכיר את הדירה. ב

יש תקנת חכמים המקנה ,  על הדירה משותפת לשני בני הזוגהבעלותעל אף שהתברר ש
אוכל 'מלמדת כי הבעל ) ב"מו ע(המשנה בכתובות .  בנכסיםזכות שימוש בלעדיתלבעל 

 חכמים חייבו את הבעל לפדות את 3.'וחייב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה, ות בחייהפיר
מדובר על נכסים שבוודאות . נתנו לו זכות ליהנות מפירות נכסיה, וכנגד חובה זו, אשתו

 מהשימוש 4והבעל זכאי ליהנות, כגון נכסים שהיו שלה עוד לפני הנישואין, שייכים לה
לכאורה צודק הבעל בטענה שהוא היחיד , לאור זאת. בנכסים אלו ומהרווחים שלהם

. שכן לו הזכות להשתמש בדירה, אף בלא הסכמת אשתו, המוסמך להשכיר את הדירה
  .לאור העובדה שהמשכנתא משולמת מהחשבון המשותף, ואולם יש לפקפק בכך

אשר בו הבעל מחל על זכות השימוש כאשר הוא , ישנו מקרה יוצא דופן) שם(בגמרא 
ולא השאיר , במקרה זה אנו אומדין דעתו שנתן בעין יפה. אותה לאשתו במתנהנתן 

אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל '. לעצמו את זכות השימוש
   5.'במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות, פירות

                                            
דלמא לגלויי זוזי הוא 'משום , משום שבעל עשוי למכור קרקע ולרושמה על שם אשתו, מטעם שונה  .1

ורצה לראות אם יש , שמא כתב על שמה משום שהיא משלמת על חצייה, א כלומר"ב נא ע"ב(דבעי 
  .בידה כסף שהחביאה

ובעלה קנה בכסף זה , הדן באישה שזכתה בכספי פיצויים מעבודת) קכח' ח סי"ח(ת מנחת יצחק "שו  .2
 . שייכת לאישה–מסקנתו היא שחצי מהדירה , דירה ורשם אותה על שם שניהם

  .א'  סעי פה' אבן העזר סי,וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך  .3
, ב"כמסקנת הגמרא בכתובות פ ע, רווחים אלו ניתנו לבעל כדי שישתמש בהם לרווחת אשתו וילדיו  .4

  .'משום רווח ביתא'
והקנה , שרצה להקנות גט לאשתו, לגבי ההוא שכיב מרע, )ב"גיטין עז ע( הראשונים מהגמרא והקשו  .5

משום שמה שקנתה , הגמרא דחתה הצעה זו. כדי שתקנה את הגט בקניין חצר, לה תחילה הבית
הרי שם הקנה , על כך הקשו הראשונים. וממילא זכות הקניין היא שלו ולא שלה,  קנה בעלה-אישה 

אך , פירש שהפירות שלה) שם' תוס(י "ר! ובכל זאת אומרת הגמרא שאוכל פירות, תנהלה הבית במ
, והוא שלה, אלא יקנו בהם נכס, לכן אינה יכולה להשתמש בפירות אלו ולכלותם. פירי הפירות שלו

  .י"פסק כר) ז' פה סע' אבן העזר סי( ע "השו. יהיו לבעל, שהם פירי פירות המתנה, ופירות הנכס הקנוי



   ?מי הוא בעל הבית 
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והמשכנתא משולמת מכספי , הדירה נקנתה באמצעות הלוואה מהבנק, במקרה שלפנינו
. מצב זה מעורר ספק באשר למשמעות רישום הנכס על שם האישה. שבון המשותףהח

כי כל הכסף , האם נחשב הדבר למתנה מצידו, הבעל רשם את הדירה גם על שם אשתו
והוא החליט בכל זאת לתת לה , שכן מעשה ידיה של האישה לבעלה, בחשבון שייך לו

 אלא הסיבה שהדירה רשומה גם ,או שמא אין כאן נתינת מתנה מצד הבעל ?חלק בדירה
  ? היא הבעלות שלה על החשבון המשותף, על שם האישה

כתובות , העדפה על ידי הדחק(יש צד שהיות והאישה עבדה הרבה מעבר למוטל עליה 
אפשר , כמו כן). לפחות אם היא מוחזקת בכך(לכן מעשה ידיה אינו לבעלה ) סו עמוד א

איני , 'שמעשה ידיה אינו לבעלה, ן אמירהלראות בפתיחת חשבון על שם האישה מעי
האם לבעל ישנה : נפקא מינה מכך היא השאלה שבה אנו עוסקים. 'ניזונת ואיני עושה

בעניין זה . או שמא הוא צריך גם את הסכמת האישה, זכות בלעדית להשכיר את הדירה
   6.כפי שמובא בפסקי דין רבניים, אין הכרעה ברורה בין פוסקי זמנינו

 שתנאי החיים כיום גורמים לכך שבני הזוג 7ף את סברתו של הרב דייכובסקייש לצר
מתחתן על , זוג שמתחתן היום. ואין לבעל יתרון על פני אשתו, רואים זה בזה שותפים

הלכה , לאור זאת. כפי שמופיע בשטר השידוכין, דעת כן שישלטו בנכסיהם שווה בשווה
אין , בלא הסכמת האישה. חד צדדי בנכספסוקה היא ששותף אינו יכול לפעול באופן 

על חוזה , )חוק החוזים(על פי חוקי המדינה ,  נוסף על כך8.משמעות לחוזה שחתם הבעל
וממילא אין תוקף לחוזה של , שכירות חייבים להיות חתומים כל הבעלים של הנכס

  .השוכרים שחתם עליו רק הבעל

  הזכות למדור. ג

, הבעל מחויב להמציא לאשתו מדור. רות החדשישנו טעם נוסף לבטל את חוזה השכי
 אם הבעל רוצה להשכיר את 9.הנאמר בתורה' כסותה'או מחיוב , מכוח תנאי כתובה

ובמקום זאת הוא ישכור עבור אשתו מדור אחר , הדירה המשותפת בטענה שהפירות שלו
  ?האם הוא זכאי לכך, באותה איכות ובאותו מקום

מוציאין מנוה רעה לנוה יפה אך לא מנוה יפה לנוה 'אומרת ) ב"קי ע(המשנה בכתובות 
שמהם עולה כי מעבר מדירה בבעלות , הרב יועזר אריאל מצטט כמה פסקי דין. 'רעה

 הסברא היא שבדירה שכורה יש 10.נחשב מעבר מנווה טוב לנווה רע, הזוג לדירה שכורה
, רישת המשכירלפי ד, האפשרות שתאלץ לעזוב את הדירה אחרי זמן מה, כגון, חסרונות

ובדירה שלהם היו עושים , שאין בעל הדירה מסכים לעשותם, או שינויים קלים נצרכים
, כמו כן יכולה האישה לטעון שהיא כבר מכירה את הדירה הזו והתרגלה אליה. וכדומה

                                            
 .154'  עמ,דר "פד  .6
 .174 'עמ, תחומין כט  .7
 .ט' סעי קעו 'חושן משפט סי, ע"שו  .8
  .ג" הג"י אישות פ' הל,ם"רמב  .9

 .163'  עמ,תחומין כה  .10
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, נראה שיש טענה נוספת, בדירה שהאישה שותפה בה. ואינה רוצה להסתגל למקום חדש
ונועד לסייע בידו ', רווחא דביתא'ה שהבעל אוכל פירות הוא לומ, כיוון שהדירה שלה

ממקום השייך גם , אין לך מקום ראוי יותר לאישה לגור בו. להביא לרווחת אשתו וילדיו
  . ובו היא מרגישה נוח יותר מכל מקום אחר, לה

הוא מכיוון שהדירה , טעם נוסף לכך שחוזה השכירות שחתם עליו הבעל בלבד אינו תקף
סביר מאוד שכספי שני . אלא בתור דירת מגורים, ה לא בתור נכס להשקעהנקנת

את זכות ' נצל'ל ואי אפשר, הצדדים ניתנו על דעת שדירה זו תשמש אותם למגורים
 לכן אין אפשרות להכריח את 11.וכדין בעל שנסתלק מפירות בקניין, הפירות לעניין אחר

 וממילא החוזה שנחתם 12,ום דירה זוהאישה לגור אצל הוריה או לשכור דירה אחרת במק
  .ועל השוכרים לעזוב את הבית, בניגוד לדעתה אינו תקף

  סיכום

והדירה ,  הבעל אוכל הפירות- ורשומה על שמה , דירה השייכת לאישה לפני הנישואין .א
  .שלה

והדירה , הבעל אוכל הפירות, אם ידוע שחצי מסכום הדירה שילמה האישה מכספה. ב
  .בבעלות משותפת

נחלקו , ולא ידוע מה מקור הכסף שממנו נקנתה, דירה הרשומה על שם שני בני הזוג. ג
והבעל אוכל , נראה שהיום כולם מודים שהדירה בבעלות משותפת. ע"ך והסמ"בכך הש
  .הפירות

והבעל רשם אותה על שם אשתו או על , דירה שנקנתה לאחר הנישואין מכספי הבעל. ד
   13.ואין הבעל אוכל הפירות, ותפתהרי זו בבעלות מש, שם שניהם

 –ומחזירים את החוב באמצעות החשבון המשותף , קנו דירה בשותפות מכספי הבנק .ה
. האם האישה שותפה בו או שכולו שייך לבעל, יש להסתפק במעמד של חשבון משותף

ואין , נמצא שנתן לה מתנה בקניית הדירה, אם הוא בעלים בלעדי על חשבון משותף
  . הבעל אוכל הפירות, אם הם נחשבים שותפים. והפירות של

אינו , ולעבור לגור בדירה שכורה אחרת, דירה משותפת שהבעל רוצה להשכיר אותה. ו
  .כי הדבר נחשב מעבר מנווה טוב לנווה רע, יכול לכוף את אשתו לכך

  
  

                                            
 . א' צב סעי'אבן העזר סי, שולחן ערוך  .11
ואף שעד עכשיו היא הסכימה לגור בדירה שכורה זה משום שחפצה להיות עם בעלה אך כרגע   .12

 .זכותה לחזור למקום המועדף עליהשנפרדו 
 .ויקנו בכסף הפירות דבר קיים ויהנה הבעל מרווחי הדבר, אך אוכל פירי פירות  .13
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  הרב אוריאל בנר

  שהזיק תוך כדי עבודתוועל פ

ם הוא נחשב שומר שכר של הכלים או שומר הא. שכיר עובד עם כליו של בעל הבית
ונידון על פי הלכות , האם השכיר נחשב מזיק, אם ארעה תקלה וכלי ניזוק? חינם שלהם

  ?נזיקין
הוא קיבל .  אדם נשכר לנקות בית לקראת הפסח: נדון במעשה שארע,רור הענייןילב

. עשות זאתלהתלבט כיצד והוא , היה צורך לפתוח את המכשיר.  הבית שואב אבקמבעל
 ,יתה נכונהישלא ה , בצורה מסוימתפתוח ניסה ל,ן שלא ידע בדיוק איך עושים זאתוכיומ

  ? האם הוא חייב לשלם את שווי הנזק .יםחלקאת אחד הושבר 

  מזיק. א 

 שכן ,)ג"ט מ"בבא קמא פ ( מדין מזיק, פועל שהזיק ושבר כלי יש לחייב,באופן פשוט
נראה ,  יש לפטור אותו באונס גמור1א"דעת הרמלואף ש. אדם המזיק חייב אף באונס

, העובד הסתפק כיצד להפעיל את הכלישכן , אינו נחשב לאונס גמור שהמקרה הנידון
על פי יסוד המובא  ,לפוטרואם יש אולם יש לדון  .פועל נכוןהוא ולא היה ברור לו ש

כיון שעליו , 'שבמקרה כזה לא שייך דין אדם המזיק, )נזקי ממון ה( 'חנה אפריםמ'בספר 
וממילא אין ,  כוונת הדברים היא שיש לעובד רשות לעשות כך.'מוטל להתעסק בדבר

  . 2הוא מזיק שעושה שלא ברשות
  . יש להסתפק האם אכן קיבל רשות להתעסק במכשיר, במקרה שלנו

', מבחן הסבירות'ניתן לבחון זאת לפי . הרשות לא ניתנה בפירוש בשעת קבלת המכשיר
וממילא יש לו רשות , ק אם העובד פעל לפי שיקול דעת של אדם סבירדהיינו לבדו

פעולה שיש לחלק בין , במענה לשאלה זו כתב הרב צבי בן יעקב. מבעל הבית לנהוג כך
 תחיפת,  לפעולה חריגה למשל,ח הזרועו בכ אותהלא עשה שהעובד ,ה ומקובלתפשוט

אין דינו כאדם , קובלתאם העובד עשה פעולה פשוטה ומ .בפראות ובחוזקההמכשיר 
  . מדין אדם המזיק, העובדחייב, ואילו אם עשה פעולה חריגה, המזיק

  שומר. ב

 נקדים . לחייבו מדין שומר אםין יש לדוןיעד ,פטור מדין מזיקהעובד גם אם נניח ש
מעין חיוב , אלא בחיוב, אין מדובר בפשיעה של העובד, ונאמר שלפי מה שהתברר לעיל

                                            
 . א' שעח סעי'יס חושן משפט ,ע"א לשו"רמ  .1
לחייב פועל שנהג ברכב שיש  ,ת נתיבות אדם"לכן כתב שו. אינו כולל פשיעה ממש ברור שיסוד זה  .2

 . ועקב כך הרכב ניזוק, במקום שהיה אמור לעצור ולא עצר,תוך כדי עבודה
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  ?האם דינו כשומר חינם או כשומר שכרוממילא עולה השאלה . אבדהשומר שכר בגנבה ו
מ "חו( 'ערוך שולחן'ב? ויש אצלו חפצים של בעל הבית, מה גדרו של פועל העובד אצל אחר

.  נחלקו הפוסקים מה דינו של שכיר.'הם שכר שומרי האומנים כל': נפסק) א' שו סעי 'סי
אבל פועל העובד ,  דינו כשומר שכר-  כתב שדווקא קבלן, )ק א"ס, ע שם"לשו(ע "הסמ

נותן לו מעמד של , משום שאם נטען שהשכר שמקבל הפועל.  דינו כשומר חינם- בשכירות 
 עבור אלא ,השמירה עבור אינו לו שהשכר שנותנים כנגד זה אפשר לטעון, שומר שכר

אפשר , וזה נחשב לשכר, שבחרו דווקא בו וכן אם נטען שיש לו הנאה .שהוא עושה המלאכה
אין  ,יום אך שכיר; שמקבל את המלאכה בצורה שלמה ,לומר שטענה זו שייכת רק בקבלן

לעומת . ולכן אין זו הנאה שבעבורה ייחשב שומר שכר, התחייבות שישלים את העבודה
וגם שכיר נחשב שומר שכר על , שאין חילוק בדבר) ק א"ס, ע שם"לשו(ך "כתב הש, ע"הסמ

כתבו שפועל בביתו , )מא' שומרים סי' הל(' מחנה אפרים'וה) םש(ח "הב .החפץ שקיבל לידיו
אמנם צריך . שכן לא נסתלקו הבעלים משמירתם, אינו נקרא כלל שומר, של בעל הבית

והפועל עבד , שבעלי הבית עזבו את הבית לשעות ארוכות, מה הדין בנוגע לנידוננו, בירור
נראה , לאור זאת. ך"ת היא דעת השכתב שהדעה הרווח) לו' סי(' נתיבות אדם'ת "שו. לבד

  .החייב בגנבה ואבדה, מדין שומר שכר, שיש לחייב את הפועל

   שבביתהדבריםהאם אומן נחשב שומר שכר על כל . ג

 ת"בשו. מצאנו בפוסקים דעות המצמצמות את הדין של שומר שכר אף בנוגע לקבלן
ן התבקש במפורש נכתב שיש לחלק בין מקרה שהקבל) קעב' ג סי"ח( 'מלכיאל דברי'

ולא דובר , לבין מקרה שהקבלן עושה עבודות שונות בבית, לשמור על חפצי בעל הבית
אף שמקבל , במקרה שלא דובר עימו על שמירת חפצי הבית. עימו על שמירת חפצי הבית

מדבריו אפשר ללמוד לנושא . 3אין השכר כולל שמירה על חפצי הבית, שכר על עבודתו
כיוון שאינו מקבל שכר על שמירת שואב האבק אלא , ינו שומר שכרעובד ניקיון א. שלנו

נכתב שכל דיוני הפוסקים הם בנוגע ) ג' פקדון ושאלה עמ(' פתחי חושן'ב. על הניקיון
אך יש לעיין בנוגע לחפץ שאינו ניתן לו לתיקון אלא ניתן לו , לחפץ הניתן לפועל לתיקון

לצורך תיקון רהיט , פועל מבעל הביתלדוגמא פטיש שביקש ה. לצורך העבודה לשימוש
תשובתו היא שאם לפי תנאי השכירות או ? האם נחשב שואל של הפטיש. של בעל הבית

אבל אם לפי תנאי . פשוט שנחשב שואל, היה אמור הפועל להביא כלי זה איתו, הקבלנות
לפי תשובתו . נחשב שומר שכר ולא שואל, יכול להשתמש בחפץ של בעל הבית, השכירות

שכן , אולם סברא זו אינה מוסכמת. ראה שהפועל נחשב שומר שכר על שואב האבקנ
 פועלהאין  בנידון דידןו. השכר צריך להיות על השמירהש, 'דברי מלכיאל'ת "משמע משו

  .4יתהבל רכו אלא לצורך בעואינו לצ בכלי  והשימוש,מקבל שכר על השמירה
  . שמשמש לעבודתו יש שפוטרים פועל מחיובי שמירה על החפץ,לסיכום

                                            
  .א" סימן רצא סק,ח"בקצה שכן משמעהוא מציין   .3
 .ובכך מצדד הרב צבי בן יעקב  .4
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  ?האם יש פטור מיוחד לפועל. ד

  :לגבי שומרים ) א'סעי שד' סי(ע "מצאנו בשו
 זה שאין, שישלם הוא תורה דין, ונשברה, בשכר למקום ממקום חבית המעביר

 שיהיה חכמים תקנו אבל, בהן חייב שהוא ואבידה כגניבה השבירה גדול והרי אונס
 חבית שיעביר אדם לך אין, ישלם מראו אתה שאם, בה פשע שלא שבועה חייב

  . ושבירתה הבהמה כמיתת החבית שבירת בו עשו ולפיכך. לחבירו
  ): ט"ה א"פכ אישות הלכות(ם "כתב הרמב, נוגע למזיקו

 הדין מן זה ואין, פטורה ביתה בתוך מלאכותיה שעושה בעת כלים ששברה האשה
 נמצאת אלא ולםלע הבית בתוך שלום אין כן אומר אתה אין שאם, תקנה אלא

  .ביניהם קטטה ונמצאת המלאכות מרוב ונמנעת נזהרת
' ג סי"ח( 'יעקב שבות' ת"מדברי שו ?ישנו במקרים נוספיםהשאלה היא האם פטור זה 

, שכן התקנה הייתה רק להעברת חביות כבדות, שאין להרחיב פטור זהמשמע , )קעז
  . בידי אנשים בלא אמצעים, וההעברה נעשתה על פי רוב

  .אין תקנה לפוטרו, פועל שהזיק לחפצי בעל הבית, יכוםלס

   ומנהג המדינה'לפנים משורת הדין'. ה

ולא , ולשלם לפועל כל שכרו, יש להתחשב במנהג המדינה, 5לדעת הרב יעקב אריאל
  :וכך הוא כותב; לגבות תשלום עבור הנזק

. ד הדיןשאין באים על הפועלים בתביעות מצדומות בימינו מצינו הטבות ד ש"נלע
לכל היותר יפטרוהו אם  .ב אינו משלם"פועל שהזיק בעבודתו לרכוש בעה ,כגון

 ונראה שנוהגים כמו שדרש !?אך תשלום נזיקין מאן דכר שמיה ,נזקו רב מתועלתו
 .'למען תלך בדרך טובים' )א"מ פג ע"ב (ח בסוף פרק האומנין"רב מרבב

ולכן הם  ,רק על הפועליםלהטיל את כל האחריות י אפשר המעבידים מבינים שא
רת פ שכל זה הוא רק לפנים משו"ד שאע"נלענ ו...פוטרים אותם מחיובים מסוימים

ואכן כל תנאי עבודתם של  ...אולם הנוהג ההופך זאת לחיוב הוא נוהג טוב .הדין
רת לפנים מש'פ שיסודם הוא " ואע'כולל פיצויים וכדו ,הפועלים השתנו לטובה

  .ך אותם לדין וכך נאה וכך יאהמנהג המדינה הופ' הדין

  מסקנה 

לא מדין מזיק ולא מדין , אין לחייבו בנזק, עובד ניקיון ששבר את שואב האבק בעל הבית
  .אשר אינה מצופה מעובד, אלא אם כן עשה בשואב האבק פעולה חריגה, שומר

                                            
 . יג' עמ, ספר חבל נחלתו אהרב להערות מובא ב  .5
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  הרב מרדכי וולנוב

  לטין'גהאם מותר לאכול 

  הקדמה

 חיים בעלי מעצמות המופק קרישי חלבון הוא) יןגלד או מקפית גם נקרא (1לטין'ג
 מייצב חומר משמש לטין'הג. ודגים חזירים, מבקר בעיקרהוא מופק  .ומעורותיהם

 השימוש כיום. מעצמות המופק לטין'ג היה ביותר הנפוץ לטין'הג בעבר. 2המזון בתעשיית
 28%-כ, חזיריםלטין מופק מעורות ' מן הג44%-כ .ומעורו  חזירמשומן הוא ביותר הנפוץ
   מופק מעצמות של נבלות וטרפות 27%- כ, לטין מופק מעורות נבלות וטרפות'מן הג

 כשרים מדגים לטין'ג ייצור יש ,לכך בנוסף .3 מדגים ומבהמות שנשחטו כדת וכדין1%-וכ
 שאינו כמעט וכדין כדת שנשחטו מבהמות המופק לטין'בג שימוש. כשרים מדגים לאו

, קרם בוואריה,  מוסכדוגמת במוצרים בעיקר הוא לטין'הג של העיקרי השימוש. קיים
כמו . למאכל )לי'ג (מקפא בייצור העיקרי בהמרכי הוא, כן כמו. נוספיםפנקוטה וקרמים 

  .לתרופות )קפסולות( כמוסות לייצור משמש לטין'הג, כן

  לטין'בג בשימוש ההלכתיות הבעיות. א

  'מעמיד'. 1

 אסור המותר המאכל, אסור דבר עם מותר מאכל של תערובת לנו יש כאשר ,כללי באופן
 במאכל שיםיש פי יש כאשר אולם, האיסור כנגד  נפחשיםיש  במאכל פישאין זמן כל

 בהםו, זה למכל היוצאים מקרים יש .4באכילה מותר המאכל, האסור הדבר כנגד המותר
 הוא  הללוהמקרים אחד. באלף אפילו בטל אינו  הואהאסור הדבר  שלחשיבותו מחמת
 צבירה במצב הנמצא מאכל ,הלדוגמ. המותר הדבר את 'מעמיד' האסור הדבר כאשר
 חלבונים, אנזימים כמו חומר הוספת ידי על מוצק צבירה למצב ולהעביר אפשר נוזלי
  הואבעבר .'רנט' בשם אנזים בעזרת נעשה ינותהגב כל של הגיבון תהליך .מהוכדו

שבתעשיית האנזימים מתבססים בעיקר על  וןוכי. חיים בעלי מקיבות בעיקר הופק

                                            
 . כשרות יתבעי וב שאין ןוכיו, הצומח מן המופק לטין'בג נעסוק לא זה במאמר  .1
 הדומם מן או הצומח מן הקרשה חומרי .החי מן וקאוד מופק לטין'ג הנקרא חומרהש לציין יש  .2

 .ועוד' צלולוז', 'אגר אגר'', ערביק גומי', 'אימסיפייר', מייצב', 'מתחלב 'כגון ,שונים שמות נושאים
משום שיש מקומות שחוששים בהם , ייתכן שכיום יש שינויים קלים. מידע זה נכון ללפני כמה שנים  .3

ומשום כך מעדיפים שלא להשתמש ', וכדו' הפרה המשוגעת'כגון , ח"המצויות אצל בעממחלות 
 . לטין המופק מן החי'בג

 .א 'סעי צח 'סי ד"יו ,ע"שו  .4
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צריך להתמודד עם עודנו עולם הכשרות היה צריך ו, קיבות משחיטה שאינה כשרה
  .  כשר לא כשרה הואהשאלה האם גיבון בקיבת בהמה

, ובהמה טמאה, וטריפה, ל המעמיד בעור קיבת נבלהאב ': זו וקובעה דן בסוגי5ע"השו
משום דדבר האסור  ':6'וסףיית ב'אור על פי המובא ביא הוסיף ב"רמהו. 'אוסר בכל שהוא

  .'אפילו באלף לא בטיל, ומעמיד, בעצמו
 – נוזלי מאכל 'להעמיד' שגורם גלם חומר כל ענייןל ללמוד אפשר ע"השו של זו מפסיקה

 לכאורה כאן אפשרמ.  אינו בטלוהאיסור באכילה אסור המאכל, אסור זה חומר מקור אם
 ישראל כדת שלא שנשחטו טהורות מבהמות או טמאות מחיות  המופקלטין'שג להסיק

 להפיק אפשר לטין'הג שאת וןוכי אך. באכילה אסור המאכל, מאכל בעזרתו 'מעמידים'ו
  .אכילהב ותאסור טמאה בהמה של עצמות האם לברר יש, הבהמה מעצמות גם

  לטין'טעמים להיתר אכילת ג. ב

  עצמותדין ה. 1

 לקדרה נפלה ועצמות בשר בה שיש נבלה שחתיכת במקרה הדין נחלקו מה הראשונים
 שיהיה וצריך ,הבשר עצמו כדין ,ותאסור האסורה החתיכה של העצמות האם – היתר של
 ,ותאסור ןאינ החתיכה של העצמות האם או העצמות עם החתיכה כנגד בהיתר שיםיש

 7א"הרשב דעת. האסורה החתיכה את לבטלויכולות  חלק המותר בתבשילל ותמצטרפ
) שם( ן"הר. האיסור את לבטל היתרל ותומצטרפ ותאסור ןאינ האיסור שעצמות 8ן"והר

 או מוח ןבה יש אם אבל, ותיבש ןה כאשר רק לאיסור ותנחשב ןאינ שהעצמות ביאר
  . ותראסוהן  ,רכותן מחמת לחות  מהןשיוצאת

 העצמות כאשר גם איסור עצמות לאסוריש  10'אומרים יש' בשם 'טור'וה 9ן"הרמב דעתל
   :פסק 11ם"הרמב. ולחות מוח ןבה ואין יבשות

 ומן העצמות ומן העור מן הטמאים וחיה מבהמה או, וטריפה מנבלה האוכל
 משם שמבצבץ ממקומות עוף של הצפרנים ומן הטלפים ומן הקרנים ומן הגידים

 אינן שאלו מפני פטור ז"ה אסור שהוא פי על אף שלהן השליא ומן שיחתכוכ הדם
  .לכזית הבשר עם מצטרפין ואין לאכילה ראויין

ם "סובר שמקורו של הרמב 12'מגיד משנה'ה. ם" בהבנת שיטת הרמבנחלקו הפוסקים
העצמות והגידין והקרנים והטלפים מצטרפין לטמא ' 13:מברייתא המובאת בגמרא בחולין

                                            
 .יא 'סעי פז 'סי ד"יו ,ע"שו  .5
 .פז 'סי ד"יו ,י"ב  .6
 .ו ,א שער ד בית ,הארוך הבית תורת  .7
 .'גרסי ה"ד ,א" עלה חולין ,ף"הרי על ן"ר  .8
  .שם ן"בר מובא  .9

 .צט 'סי ד"יו, טור  .10
 .ח"ד הי"פ אסורות מאכלות 'הל, ם"רמב  .11
 .שם  .12
 .ב" עקיז חולין  .13
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 ומראייתו .והטעם מפני שאין בהן לאו של נבלה .' אוכלין אבל לא טומאת נבלותטומאת
הן  , מכל מקום,לטמא טומאת נבלותכדי  ותמשמע שאף שאין העצמות מצטרפ

 15'ת אחיעזר"שו'אך ב. 14'אוכל' שם ן ומשמע שיש עליה, לטמא טומאת אוכליןותמצטרפ
אבל ,  לחותן שיש בהותת רכ מוח או עצמוןם מדבר על עצמות שיש בה"סבר שהרמבמו

ם " נמצא שדעת הרמב',האחיעזר'ולפי דברי . איסורא ליכא אפילו ות וקשותבעצמות יבש
  .א"ן והרשב"היא כדעת הר

 עם ההיתר לבטל את ות שעצמות האיסור מצטרפ,ן"א והר" כדעת הרשב, פסק16ע"השו
א שם "מהר.  המוח שבעצמות מצטרף עם האיסור, ומכל מקום,טעם החתיכה האסורה

 לצורך שיש להחמיר ולא לצרף את עצמות האיסור להיתר 17'רועזר או'הביא את דעת ה
העצמות מצטרפות אין א שכשם ש" דעת הרמביאר את 18ך"שה. שיםיל האיסור בשוטיב

ת ו העצמ אין אם–  הקשה19'פרי מגדים'ה.  מצטרפות לאיסורן כך גם אינ,להיתר
 כדי שלא יטעו להתיר את –  ותירץ?תר להיות מצטרפןמדוע אינ,  לאיסורותמצטרפ

א הביא את דעת "אחר שהרמ. לבדב עם הנבלה נהתבשלת ןהעצמות כאשר ה
 נמצא שגם .'ובמקום הפסד יש לסמוך אמקילין ומתירין כי כן עיקר' : כך סיים,המחמירים

א לגם בדעת המחמירים שהביא . יקרית היא דעת המתיריםהדעה הע, א"לדעת הרמ
 אלא שמא יטעו ויתירו אותה כאשר התבשלה עם ,רה מחמת עצמהנראה שהעצם אסו

  .  בלבדהאיסור
יבשות לטין מופק מעצמות ' כאשר הג, סובר שמעיקר הדין20הרב יחזקאל אברמסקי

ו  וז,זהר מלהורות היתר למעשהיאולם הוא קובע שצריך לה,  להתירואפשר, לחלוטין
   :שונול

מעשה יש להתישב אם לא יכשלו על אבל ל, אמנם כן להלכה לא נראה בזה איסור
אלא הטועים והמטעים את אחרים באמרם שדיני , ידי הוראת היתר בדבר זה

  . התורה מקבלים שינוי כפי חפץ הרבנים ומורי הוראה בישראל
בגלל שלא עמדו על מהותו ומחסרון ידיעה את אופן ) לטין'ג(הלא הדזשעלטין 

יען וביען שהדבר היה גלוי , סורהיה מקובל עד עתה בפי כל כדבר הא, עשייתו
ומחסרון ידיעה יש שהוסיפו עוד , שבעיקרו הוא בא מעצמות נבלה וטרפה, וידוע

ואין זה פחד שוא . ואמרו שעצם החומר של הדזשעלטין הוא בשר המח שבעצמות
אם נחשוש שהוראת היתר בדזשעלטין תחזק את הדעה המשובשת הנפוצה כל 

. סור וההיתר הוא בידי הרבנים כחומר ביד היוצרכך בדורנו בזדון ובשגגה שהאי
אל תתנו מקום לצדוקים לרדות שיאמרו ) א"ע' דף מ(ועל כגון זה נאמר ביומא 

                                            
 .ג הערה בפתיחה ,ד ,אליעזר ציץ ת"בשו עיין  .14
 .ה אות לג 'סי ג"ח, ת אחיעזר"שו  .15
 .א 'סעי צט 'סי ד"יו, ע"שו  .16
  .רעז' פסקי עבודה זרה סי, אור זרוע  .17
 .ב ק"ס ,שם, ע"ך לשו"ש  .18
 .ב ק"ס ,דעת שפתי, שם, ע"ג על שו"פמ  .19
 .בפתיחה ד"ח ,אליעזר ציץ ת"בשו מובא  .20
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ט קל(וזה לשון רבינו חננאל במסכת שבת , )י שם"רש(לפי רצונם הם עושים הכל 
ומהא שמעינן שאפילו דברים המותרים כגון אלו וכדומה להן המסורין לעם ) א"ע

  .ץ אין אדם רשאי להורות להן להיתר אלא יחמיר עליהן לאיסורהאר
 יש בעיה נוספת ,מכל מקום,  איסורן אין בה,על אף שמעיקר הדין נראה שעצמות יבשות

לטין יש לנקות את העצמות מחומרי 'בשלב הראשון של תהליך ייצור הג. שיש לדון בה
ליך זה הת .מים חמיםבם רבות הניקוי נעשה פעמי. ןהדבוקים בה) 'בשר וכו, עור( הגוף

 יםפרידמואף לאחר ש,  בעצםיםגורם שטעם הבשר הדבוק בעצם וטעם מוח העצם נבלע
 טעם איסור בלוע ודין העצם הוא כדין כלי השאר בנ עדיין , אותהיםייבשמאת העצם ו

 יש הסוברים שהטעם ,אך עם כל זאת. לא הכשרהב שאין להשתמש בו , איסור בובלועש
יש שפקפקו ו.  שבועות3-14 במשך נפגם כאשר משרים את העצמות בסיד הבלוע בעצם

 אולם ניתן 21. משום שכל החלבונים המופקים משרייה זו אינם נפגמים,היתר זהבגם 
מייבשים את עצמות הבקר זמן רב בשמש ומניחים , לייבש עצמות גם בדרך אחרת

  . מי גשמיםבשטף ילעצמות לה
, מעצמות יבשותלטין המופק 'קר הדין אין איסור בגלראות שמעיאפשר עד כה לכאורה 

 . כפי שביארנו,ןשאז יש טעם גדול לאסרכיוון ,  אם העצמות נוקו בעזרת מים חמיםאלא
ן מביאים את העצמות היישר משכן , קיימת כלל זו אינה מציאותבימינו , למעשה

 הרבה ,סףבנו.  מוחן שאריות בשר וכן יש בהן ויש עליהותין לחי עדןהמשחטה כשה
עם . בהם אין כלל דיון להתיר מדין עצמות יבשותו ,לטין מופק משומן חזיר ועורות'ג

  . 'פנים חדשות באו לכאן'אולי יש להתיר גם מציאות זו משום שאם הפוסקים דנו , זאת

  חדשה יצירה. 2

 אומרים יש .החיה מן הבא בושם מין הוא המוסק .מוסקב דן 22ברכות במסכת ש"הרא
 מתייבש כך ואחר וארהובצ שמתקבץ חיה של מדם שבא אומרים ויש ,החיה מזיעת שבא

 את שם הביא ש"הרא .התבשיל את להשביח  כדיבמאכל אותו ונותנים ,בושם ונעשה
 ',בעלמא פירשא' הוא המופרש שהחומר ולומר להתיר טעם לתת שרצה ,יונה רבנו דעת

 שעכשיו וןווכי ',השתא תר'ב שהולכים וןוכי ,חוששים לא ,דם היה שמתחילה יפל עף וא
, איסור חתיכת בו השנפל מדבש זו הלסבר ראיה מביא יונה רבנו 23.מותר ,דם רואים אין

 לתוכו נופלש המ להחזיר הדבש שדרך ןוכיו, הדבש בתוך נימוח שהאיסור ל פיעף א
 רבנו של הראיה שאפילו מסיים שם ש"הרא. מותרהוא ו דבש כמו אותו דנים, דבש להיות

  .דבריו על שחולק ונראה, ראיה צריכה יונה
 טעם נוסף להקל בתור יונה רבנו של היסוד את צירף 24'אומר יביע' ת"בשו עובדיה הרב

  :שונולו וז ,לטין'בג

                                            
  .7' עמ, )1995, אוגוסט ('כשרות תהודת ',שרשבסקי. א יהודה הרב של לטין'הג סוד במאמר עיין  .21
 .לה 'סיו "פ, ש"רא  .22
 בושם הוא שהמוסק משמע ז ק"ס רטז 'סי ב"במשנ אך ,ק"מוש היא החיה ששם משמע ש"מהרא  .23

 . שם מוזכר ינוא ושמה ,חיה מאותה המופרש
 .יא 'סי ח"ח ,אומר יביע  .24
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 של התוצרת ובתהליך הואיל, ד"בנ להתיר נימוק עוד להוסיף יש ולכאורה
, שיםחד כמה במשך, בשמש היטב שנתייבשו לאחר והעצמות העור מן לאטין'הג

, דק לאבק הכל שנהפך עד היטב הדק אותם וטוחנים כימיים מלחים בהם מערבים
 יונה רבינו ש"למ זה דבר לדמות יש, שבהם התרכובת עם לכאן באו חדשות ופנים

 שיש ידועה חיה מתוך הניקח שהמוסק, )לה' סי מברכין כיצד פרק ש"בהרא הובא(
 בו שיש מוסק נעשה כ"ואח, דם כעין תחלה לשם ומתקבץ, בצוארה חטוטרת לה

, משום, באכילה להתירו טעם יש, ובמרקחות בתבשיל לשבח טעם ונותן טוב ריח
 השתא דבתר, לכך לחוש אין, דם היה שמתחלה פי על ואף, הוא בעלמא דפירשא

, הדבש בתוך שנימוחה פי על אף איסור חתיכת לתוכו שנפלה הדבש שהרי, אזלינן
, ומותר ליה דיינינן דבש כדין, דבש לתוכו נופלש הדבר להחזיר הדבש שדרך כיון
, אזלינן השתא בתר, דם מתורת שיצא כיון, דם היה שמתחלה פי על אף נ"וה

 מינה ודון. כ"ע. מותר ובמרקחות בתבשיל לשבח טעם שנותן פי על אף הילכך
  באתרין ואוקי

 שאין בעחולק וקו אברמסקי יחזקאל הרב יוסף עובדיה הרב של זו קביעה על ,עם זאת
 .'לכאן באו חדשות פנים' של הלסוגי לטין'הג בין כלל לדמות

 שנשתנתה חדשה יצירה אינו מעצמות הנעשה הדזשעלטין אשר הוא ברור דבר
 הוא דזשעלטין. כימיים אמצעים ידי על לגמרי חדש חומר אאל הראשון מחומר

 יםשמשתמש הכימיים האמצעים וכל. בעיקרן בעצמות שישנו עצמו חומר אותו
 שישנם חמרים שאר להפריד אלא באים אינם, הדזשעלטין בתעשיית בהם

 אין וממילא. טיבו את יגרעו שלא או יפסדוהו שלא, הדזשעלטין מחומר בעצמות
 פי על וטרפות נבלות מעצמות הנעשה הדזשעלטין בהיתר ומתן למשא מקום כאן

  .איסור של חתיכה בו שנפל בדבש יונה רבנו דברי
 להתיר כלל פשוט זה אין ,מוח ןבה שיש מעצמות מופק לטין'הג כאשרש ראינו כה עד

 כדי היה התהליך וכל, ונשאר היה הקולגן סוף- סוף שהרי, 'לכאן באו חדשות פנים' מדין
 לברר יש יןיעד, אולם. המזון בתעשיית בו להשתמש שנוכל כדי העצםן מ אותו לבודד

 כלל ראוי אינו הוא ,לבד עומד ןלטי'הג שכאשר משום ,לטין'הג את להתיר אפשר םאה
 בכל לדון אפשר, זה ענייןב לדון באים אנו כאשר. כלב למאכל לא אף ואולי אדם למאכל

 זה רוריב. להתירו אפשר ,כלב ממאכל נפסל הוא כאשר האם – באכילה אסורה דבר
 מבהמות בעצמות רק לא משתמשים לטין'הג ייצור בתהליך שכיום משום ,דומא חשוב

  .כאמור,  שלהןשומןבו החזיר כדוגמת הטמאות הבהמות של בעור גם אלא, טמאות

  כעץ שהתייבש עור. 3

, לגמרי ונתייבש כדין מלחהוש קיבה בחלב עור למלא שמותר כתב 25'הלקט שיבולי'על ב
 ,בעלמא כעץ הוא הרי ,מתייבש העור שכאשר משום, בחלב בשר איסור משום כאן ואין

                                            
 .כתב ה"ד ,י 'סעי פז 'סי ,י"בב דבריו והובאו ,לד 'סיב "ח, שיבולי הלקט  .25
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 ,27ך"הש. להלכה 'הלקט שיבולי'ה דברי את הביא 26א"מהר. בשר לחלוחית שום בו ואין
 כן לעשות אין מקום ומכל ,מעיים בני בכל אלא בעור רק אינו זה שדין כתב ,שם

 ביאר איגר עקיבא' שר וכתב ך"הש דברי את הביא 28'תשובה פתחי'ה. לכתחילה
 אם אבל .האיסור כנגד שיםיש שאין במקום רק אלא, לכתחילה כן עושים שלא ובתשובת

 אפילו מותר, לכתחילה איסור םמבטלי שאין משום הוא החשש וכל שיםיש יש
 שלא נזהרים שהעם 'הגדולה כנסת'ה בשם כתב 29'אפרים יד'על הב אולם. לכתחילה

  . כעץ יבש שהוא יפל עף א ,העור תוךב שהושמה גבינה לאכול
 האם קונחל האחרונים .כדין והוכשר מלחהוש טהורה בהמה בעור עוסק א"הרמ היתר
 אחר ,איסור של שם עליה היה שלא וןושכי, טהורה בבהמה וקאוד הוא א"הרמ היתר

 בהמה חלקי וליא ו,גבינה בה להעמיד ומותר כלל בשר נחשבת אינה כעץ שהתייבשה
 שם יהםעל יש שמלכתחילה וןוכי איסורם מהם פקע לא כעץ שהתייבשו אחר גם, טמאה

  .טמאה בהמהב ובין טהורה בהמהב בין ףגור הוא א"הרמ היתר שמא או, איסור של
 בהגדרת העוסקת התנאים מחלוקת את להביא יש האחרונים מחלוקת את להבין כדי

 .נבלה
 אסור 'לפגם טעם נותן' האם מעוןשבי ור אירמבי ר נחלקו 30זרה עבודה במסכת בגמרא

   :בגמרא מבואר טעמוו ,מותר 'לפגם טעם נותן'ש ש"ר דעת .מותר או

 לגר נבלה כל תאכלו לא: דתניא? )מותר –' לפגם טעם נותן' (אטעמ מאי ש"ור
. נבלה קרויה אינה לגר ראויה שאין, נבילה קרויה לגר הראויה כל - בשעריך אשר

 למעוטי ההוא? )'לפגם טעם נותן' להתיר זה מפסוק לומד ינוא מ"ר מדוע (מ"ור
  .הוא מאבעל עפרא, מיעוטא צריכא לא מעיקרא סרוחה? ש"ור. מעיקרא סרוחה

 ראוי המאכל האם הוא נבלה משום מאכל לאסור המדד ש"ר שלדעת למדים נואנמצ
 על עובר אינו האוכלו, ראוי היה בעבר אם אפילו, ראוי אינו אםו .ראוי אינוש או לאכילה

 לא שמלכתחילה דבר שרק וסובר ש"ר על חולק מ"ר ,זאת לעומת. נבלה אכילת איסור
 פקע לא, ראוי אינו שעכשיו אף, ראוי שהיה דבר אבל, נבלה בגדר אינו ,לאכילה ראוי היה

  .איסורו ממנו
 שאנו הוא והטעם, איסור בו אין ,כעץ שהתייבש בשר שאפילו משמע 31,ך"הש לדעת

. ךכר אח נסרחה אם אפילו נבלה קרויה אינה לגר ראויה שאינה נבלהש ,ש"כר פוסקים
, התורהן מ מותר – לגמרי דםא מאכילת האוכל נפסד שאם 32'דיםמגי פר'ה דעת אולם
  . מותר בתערובת אבל, 'בעין' כשהוא קאודו לאכלו אסורו, מדרבנן אסור אבל

                                            
 .י 'סעי פז סימן ד"יו, ע"א לשו"רמ  .26
 .לג ק"ס ,שם, ע"לשו, ך"ש  .27
 .יט ק"ס ,שם, ע"פתחי תשובה לשו  .28
 .י 'סעי פז 'סי ד"יו, ע"יד אפרים לשו  .29
   .ב" עסז זרה עבודה  .30
 .כא ק"ס פז סימן ,ת"הפ הבנת פי על  .31
 .ו פרק שלישי חלק התערובות שער  .32
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 בהמה של בקיבה חלב 'להעמיד' ן ההיתרמ ללמוד שאין סובר 33'ביהודה נודע'ה
 הוא אדם ממאכל שנפסל דבר לאכול שההיתר משום, נבלה כל ענייןל כעץ שהתייבשה

 מותרת היא – טהורה בהמה קיבת כגון (איסור לכלל הגיעש לפני נפסל  המאכלאם רק
 בה 'העמידו'ש לפני התייבשה אםו, נאסרת היא חלב בה 'מעמיד'ש אחר ורק ,עצמה בפני
 שנפסל לפני עצמו מחמת אסור היה הדבר אם אבל, )החלב את אוסרת נהאי, חלב

דע נו'ה עתלד גם ,אולם. אדם ממאכל שנפסל אחר אפילו באכילה אסור – אדם ממאכל
 גם נפסל אם אבל, בלבד אדם ממאכל הדבר נפסל כאשר רק הוא האמור כל ',יהודהב

  34.איסור שם ממנו שפקע מודה 'יהודהבדע נו'ה גם ,כלב ממאכל
 פסח צבי הרב דן, באכילה אסור אינו כלב ממאכל הנפסל דבר שכל ,זה יסוד פי על

 :שונולו וז ,לטין'הג את להתיר 35פרנק
 תלוי זה, בלבד אדם מאכילת נפסל הוא שנתייבש האבק שאם, ל"הנ מכל המורם

 הוא אם אולם, אסור ביהודה הנודע ולדעת, מותר ך"להש, הפוסקים במחלוקת
 אחר שנפסל י"אעפ האיסור שם ממנו פקע הכל לדברי, כלב מאכילת גם נפסל
 גם דנפסל אפשר זה ואבק. שם עיין, י"בנוב שם כמבואר, האיסור עליו חל שכבר

 לאסור אין כ"וא האיסור שם ממנו ופקע יאכלנו לא חי בעל ושום כלב אכילתמ
 החעמיא באומנות בקי י"ע זה יעשה אולי, לברר ר"כת צריך זה ואת התערובות

 כל מאכילת גם נפסל זה אם לשער בקי שיהיה מומחה רופא ידי על או, /הכימיה/
 במחאה לצאת אבל ,זה בדבר היתר להורות אין ר"כת שיברר ועד. לא או ח"בע

  .טעמים מכמה כדאי אינו ישמעו ולא הורגלו כבר שהרבים בדבר
 שיש יפל עף שא ומכריע כלב ממאכל שנפסל דבר בעניין הוא דן גם 36'משה אגרות'ה

 כדי איה מאכילה פסילתו שכל משום, מתירו זה אין ,לאכילה ראוי אינו לטין'הג שבו שלב
  : נושולו וז ,יותר טובלבסוף במצב  לאכלו

 שלכן, לאכילה ראוים אינם דנעשו ה"כתר שאמר מ"לפ אחר מטעם לדון יש אבל
 היינו לא איסור בשר והוא לאכילה ראוי אינו נעשה אם עצמו הבשר שמצד אף

 יותר לאוכל בזה הכנתם מצד הוא מאכילה שנפסל שמה כיון דאולי משום, מתירין
, לאכילה וטוב ראוי אכשהו עתה ואסור אוכל משם נבטל לא כשהדזעלאטין טוב
  .שאסור להשביח וסופו בתחלה לפגם זה לדמות קצת ויש

כיוון , לטין נפסל ממאכל כלב' דן לאסור אף כאשר הג37'מנחת יצחק'ת "שועל הגם ב
ן  אסור מ, לתקן בו אוכלים אחריםאפשרכל זמן ש, שאף כאשר מאכל נפסל ממאכל כלב

  :שונולו וז, התורה

                                            
 .כו 'סי ד"יו קמא מהדורא ,ביהודה נודע ת"שו  .33
 תשאבק שאפשר כותב ולמסקנה באריכות ההסוגי את שמביא ,פג 'סי ד"יו ,צבי הר ת"בשו עיין  .34

 באומנות בקיא ידי על זה דבר לבדוק יש אך, התערובת את אוסרת ואינה כלב ממאכל נפסלה לטין'הג
 . לא או ח"בע כל מאכילת גם נפסל זה אבק אם לשער בקי שיהיה מומחה רופא ידי על או הכימיה

 .פג 'סי ד"יו ,צבי הר ת"שו  .35
 לאסור שכתב ,לח 'סעי ה 'סי ה"ח ,יצחק תמנח ת"בשו גם ועיין ,כג 'סי ב"ח ד"יו ,משה אגרות ת"שו  .36

 . ומשבחו למאכל ראוי להיות הופך לטין'הג תהליך של שבסופו הסיבהן מ כן גם לטין'הג את
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 שאסור מחמץ דקשה מה ליישב, לשיטתו אף ד"החוו שכתב מטעם, ז"בכ ל"י ועוד
 דראוי מטעם דהוא, אדם מאוכל שנפסל אף) עוברין אלו' בפ (שעיפשה בפת

, אחרים אוכלים בו לתקן או, לאוכל ראוי שעדיין וכל, אחרות עיסות בו לחמץ
 אינן דשמרים אף, אסורה עיסה שחימצו שמרים ט"ומה', מדאו אסור לכך ועומד
  .הלאכיל ראוים

ונתם ו האם כ. צריך לבחון למה התכוונו המתירים משום שנפסל ממאכל כלב,ככלל
ון שמעורבים חומרים חריפים רבים שהופכים את וכי, בתהליך הייצורנפסל יתה שיה

שכל עוד ,  לחומר גלם הסופיונתםואו שכ' המאכל לבלתי נסבל לאכילה כגון סיד וכדו
נתם ו נאמר שכואם.  אינו ראוי לאכילת כלבהוא, הוא עומד לבד ולא הושם במאכל אחר

 יחומרבתור בהיתר זה אנו מתירים מאות ואולי אלפי חומרי גלם ש, יתה לתוצר הסופייה
,  אפייה אבקת,הלדוגמ,  טעם כלל וכלב לא יאכלםחסריגלם הם פגומים לגמרי או שהם 

אם  אך .ד ועוד ועו שמן שבתהליך הייצור שלו משתמשים בבנזין,אבקה להכנת פודינג
 ואין משתמשים ,הרי שהיום תהליך הייצור שונה לחלוטין, נה לתהליך הייצורונאמר שהכו

יתכן לומר שבתהליך הייצור של היום אין י, אם כן .באותם חומרים שהשתמשו בעבר
 38.קיים היום ינו ונמצא שגם היתר זה א,כל כלבלטין נפסל ממא'הג

  הלכתיות ומסקנות סיכום

 וכל ,באלף אפילו בטל אינו ,אסור בחומר מדובר אם, מאכל 'מעמיד'ש חומר שכל ראינו
 נראה הדין מעיקר ,לחלוטין יבשות מעצמות מופק האסור החומר כאשר. אסור המאכל

 השתמשו אכן ואם העצמות את ייבשו כיצד לברר יש אולם ,באכילה נאסר המאכל שאין
 גם', וכדו בהמה עורותב או יבשות לא עצמותב נעשה השימוש כאשר. יבשות בעצמות

 מטרת שכל משום האוסרות דעות שיש ראינו ,כלב מאכלל נפסל לטין'שהג נאמר אם
  .אחרים מאכלים לשפר כדי הוא כלב ממאכל ופסילת

 . )46%- כ( מחזירים הוא בעולם המופק לטין'הג רוב כיום. 1
ליו ע נשעןש העיקרי ההיתר היה שזה ,לחלוטין יבשות בעצמות שימוש כלל אין. 2
  . אברמסקי י"והגר אחיעזר ת"שוב
 המזון חברות כיום. כשר לא לטין'בג השימוש נאסר ,הראשית הרבנות הוראות פי על. 3

 לטין'שג  אףלע (כשרים מדגים המופק לטין'בג ותמשתמש ,לטין'בג המשתמשות בארץ
 ).הבהמות לטין'מג בתכונותיו דומא שונה הדגים

 לא בהמותב שמקורו לטין'בג משתמשיםש יתכןי ל"מחו כשרויותבמאכלים בעלי . 4
 גומי סוכריות יש ,הלדוגמ. 'לכאן באו חדשות פנים 'של ההיתר על מסתמכים הם .כשרות

                                                                                                                  
 .ה 'סי ה"ח ,יצחק מנחת ת"שו  .37
 הולכים שאנו סוברהוא  .אריאל יעקב ג"הרה של בהערתו, 143 'עמ, )ג"תשע( 98' עתיך אמונת'ב 'עי  .38

 כך משום; לטין אינו ראוי לאכילת כלב'בסוף התהליך הג,  ואף שהעצמות היו לחות,הסופי התוצר לפי
 ,לבנון אליקים ג"הרה של בתגובתו ,152 'עמ) ג"תשע( 99' עתיך אמונת'ב ועיין .עומד בעינו ההיתר

  .כשר שאינו לטין'ג לאכול היתר שום אין כך ומשום ,תהליךה לפי שהולכים
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 מקור מה לברר יש ל"מחו בכשרויות .לטין'בג שימוש דומא מצוי בהםו נחשים בצורת
 . לטין'הג
 כשרות מבהמות פקהמו לטין'ג רק לצרוך שיש  היאהראשית הרבנות שהוראת ןוכיו. 5

 בהיתר להקל רצו לא הפוסקים שמרבית להבין אפשר, מדגים או וכדין כדת שנשחטו
. לטין'הג באכילת להקל ולא למעשה לנהוג ראוי כך ולכן ,'לכאן באו חדשות פנים'

 אישור את יקבלו לא טמאות מבהמות המופק לטין'ג ומכילים ל"מחו המיובאים חטיפים
 39.לישראל הראשית הרבנות

 גוש ממנו לעשות כדיו, שומני הוא זה ויטמין .אי ויטמין מכילות תרופות פעמיםל. 6
 מסוימת ובטכניקה אי ויטמין לוקחים – מיקרוקפסולציה שנקרא פתרון יש, מוצק

 התרופות ברכיבי. לטין'ג עשוי זה ציפוי ,ציפוי לותעב קטנטנות לכדוריות אותו הופכים
 שמקפיד מי לכן .כתוב אינו הזה לטין'הג אבל, םפעילי ולא פעילים חומרים כתובים
 תוסף לצרוך עליו ,אי ויטמין שמכיל 40מזון תוסף צורך הוא כאשר, כשר לטין'ג לצרוך

 .כשרה לעב מזון
 טבליותב מדובר פעמיםל .הדבקה לשם טבלייה בתוך לטין'ג יש לפעמים ,לכך בנוסף
  .לטין'ג מכילה התרופה אם לברר ויש ,טעם לותעב מציצה

 גם בעייתיות אלו כמוסות .לטין'בג עטופות לווהל, כמוסותב עטופות רבות תרופות
 בלי התרופה את יטולול הכמוסה את לפתוח אפשר שהרי, סכנה בו שאין לחולה

 את לפתוח צריך האם .לטין'מג עשויה שלו העטיפה ',מוקסיפן' הלדוגמ .הכמוסה
 זו שכמוסה לומר שאפשר וןויכ ,להקל אפשר למעשה ?התרופה את ולהוציא כמוסהה

 אפשרש יפל עף וא, סכנה בו שאין בחולה שמדובר ועוד ,מאכל מגדר לגמרי יצאה
  41.כן לעשות לאש העולם מנהג מקום מכל ,לתרופה הכמוסה בין להפריד

 

  
 

                                            
 רק אלא, טמאות מבהמות המופק לטין'בג משתמשים שאינם יריםשמצה ל"מחו כשרותגופי  יש  .39

,  איגוד הרבנים,ok, סטר'מנצ ץ"בד, ou-ה הלדוגמ, וכדין כדת שנשחטו מבהמות או דגיםמ לטין'בג
star-k . טמאות מבהמות המופק לטין'בג משתמשיםהם ש המשמעות אין ,הזכרתי שלא כשרותגופי ,

 .לברר הצלחתי לא פשוט אלא
 רובפי לו ,סכנה בו שאין בחולה שמדובר משום ,להקל מקום הרבה יש בתרופה, מזון תוסףכ שלא  .40

 .טעים טעם של הנאה  בהשאין תרופה לצרוך לו מותר הפוסקים
אך לעניין רפואה אין , לטין הייתה לאיסור'א בג"שהוראת החזו, מא' עמ, בספר גנזי שערי ציון' ועי  .41

  . קלה'סיז "הלוי חת שבט " שו'וכן עי; צורך להחמיר



 

    143 

  הרב משה כץ

 הכשר ביןהבדלים ה על סקירה

    בעופותץ"בד הכשרל רבנות

  הקדמה

והתחיל , בארץ המשחטות באחת הכשרות על אחראיה בלר ניגש יקר יהודי אחת פעם
 אותו עצר. 'העופות בכשרות מסוים בנושא מחלוקת שיש שמעתי הרב כבוד ':לשואלו

 והנהגות מחלוקות מאתייםכ בערך מכיר אני ?מתכוון אתה נושא איזהל':  ושאלוהרב
   .'בארץ במשחטות  בנושא כשרות העופותשונות

 ניכר .העופות כשרות בעניין ומגוונות רבות שאלות יום כל נשאלים ',כושרות'ב אנו
מצד , כבחמורה קלה להקפיד גדול מרצון נובעות ןשה השאלות של ןסגנונמו ןמתוכנ

 מחלוקות יש ,רב אותואמר ש כפי, ובאמת. מצד שני, מושגים ובלבול ידע ומחוסר, אחד
 ניתן שיהיה כדי לנהוג צריך כיצד ,שונותה כשרותה מערכות של הפוסקים בין רבות

  .'חלק'או , 'למהדרין כשר', 'כשר': האריזה על לכתוב
 דבר, העופות לכשרות השייכים שונים נושאים כעשרה הציבור בפני להביא היא מטרתנו

 והדעות ,בשטח מתמיוש איה כיצד מעשי הסבר, ההלכה מקור אתנביא  .אופניו על דבור
 והרבנויות הראשית הרבנות של תהכשרו הליונעל פיהן נקבעו ש השונות נהגותהוה

  .השונים ים"בדצשל ה וגם ,המקומיות
, 'כשר ': של כשרותרמות ן שלושישנ הראשית הרבנות של הכשרות הליושבנ לציין חשוב

 כשר': מצוין תמיד הרבנות בהכשר העופות כל על ,זאת למרות. 'חלק'ו, 'למהדרין כשר'
 צים"הבד בין הבדלים ישנםאף ש ',חלק'תמיד  כתוב ים"הבדצכמו כן בכשרות . 'למהדרין
 המושג ,ל"חזדברי שב דעתל  מאודחשוב. הבדלים אלו גם סקורל נשתדל .השונים

 של המינים לארבעת או חנוכה לנרות נאמר בנוגע הוא. לאוכל נוגעב נאמר אינו 'מהדרין'
 דומא גבוהה כשרות רמת שם תיאורל ,מושאל ביטוי היום משמש 'מהדרין'. סוכותה חג

 ,צאן או בקר של ריאה לבדיקת ורק אך נוגע ',חלק' ההלכתי המושג ןכמו כ. של מוצר
 שהעוף צייןל כדי', חלק' עופות על כותבים זאת למרות .העופות לכשרות שייכות לו ואין

  . ביותר גבוהה כשרות ברמת
 לכשרות מגמה מתוך ,הראשית הרבנות הליונ את עיננו מול מציבים ',כושרות'ב אנו

נהלים אלו  .קבעה שהרבנות מידה אמות יפל ע דבר כל ובוחנים, כוללת כתיתממל
 הנלוות הבדיקותאת ו ,שונים ים"בדצ ן את הנהגות השחיטה שלייצנ  על כךנוסףו, נסקור

  .הם עורכיםש
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  חיסוניםו זריקותהשגחה על . א

כך  ,ה ולשפרבריאותינו  עללשמורשונים כדי  חיסוניםב מתחסנים, אדםה בני, שאנו כמו
 אבל, שנים כמה על מתפרסים אנו מקבליםש החיסונים. חיסוניםל זקוקים כנף בעלי גם

 בעיות אין אם .הבקיעה לאחר יום 42-38 בערך נשחטים הם שהרי ,לזה זמן אין לעופות
 עשר האחד יוםערך בב, אחד חיסון מקבלים העופות, הגידול במהלך מיוחדות בריאות

יכולה להיות ש אלא, חיים לבעלי תרופות במתן כתיתהל בעיה אין. הקצרים הםלחיי
 מזרק ידי על אותם שמחסנים בעופות איה תהעיקרי בעיהה. התרופה מתן בצורת בעיה

 לגרום יכולה ,ושל השריר לתוך או  של העוףלעור מתחת המחט החדרת הרי .מחט עם
 או לקתד תתפתח הזריקה שבמקום לגרום או ,העוף של הפנימיים האברים באחד לנקב

 אסריוי פסליי והעוף ,תטרפּו להיחשב יםעלולאלו  . באופן עקיףימפני אבר של קלקול
 לג' סי ד"יו ,ע"שו ('הוושט נקובת' :שהוא גודל בכל יםהאוסר יםלנקב ותדוגמא. לאכילה

 :הגידים בצומת ,טרפה של אחר סוג גם יש. ועוד 'הריאה נקובת', 'המעיים נקובת', )ג' סעי
 התנתק לא אפילו או ,התנתק העוף שברגל גידיםה עשר שהיש מתוך אחד גיד  אםאפילו
  .טרף העוף כל - דלקת בגלל התמסמס או ,מרוב יותר בעוביו נחתך רק אלא

להזריק את  כיצד השונים ההכשרים של שונות הלכתיות הנחיות יש היום ,למעשה
  .הזריקה

  :כתוב )14' עמ( אשיתהרבנות הר של כשרותה הליונ בספר
, לעופות להזריק איך, ולמדגרות העופות מגדלי למשקים ברורות הנחיות נתנויי

 ההוראות מן חריגה שכל ברורה בצורה יובהר. לכשרותם חשש שום שיהיה מבלי
 ר"הרה מטעם מפקח. לשחיטה יתקבלו ולא יפסלו שהעופות אחריה לגרור עלולה
 כל צעותמתב האם מקרוב לעקוב כדי ההזרקה במקומות פתע ביקורי יבקר

, הרבנות של פיקוח עצמם על שיקבלו, הזרקות קבלני כמה לעודד כדאי. ההוראות
  .הזריקות את יבצעו שבפקוח אלה שרק כ"אח ולדרוש

 חלק לשחיטת עופות יקבלו ולא, ההזרקות על מתמיד פיקוח יהיה 'חלק' בשחיטת. 1
  . ההזרקה צורת על מלא בפיקוח שלא

  .ההזרקות על מימדג פיקוח יהיה - 'מהדרין'ב. 2
 .דלעיל ההוראה על יסמכו 'כשר'ב. 3

 אבל, הרבנות עם הכשר בעופות ,הזריקות על אשיתהרבנות הר של כללי פיקוח אין כיום
 ישגם . אשיתהרבנות לר מידע ותומעביר , מטעמןכך על שדואגות לפיקוח משחטות יש

 עופות הם לשחיטה מקבלים שהם שהעופות ,הרבנות בהכשרשל עופות  משחטות
 של משחטה רב שאלנו. ן אין בהם חשש בשל הזריקותולכ ,צים"הבד של העופות ממאגר
 .פיקוח בלא זריקות להם שעשו עופות מקבלים הם למה ,מהדרין רבנות בהכשר עופות

 קצר המחט אורך כי ,בזריקות טרפות של חשש שום אין היום ,שראשית השיב הרב
 ,מיומנים הינם המזריקים של הצוותים ,שנית. מייםהפני לאיברים להגיע יכול ינואו, דומא

  .בהשגחה צורך שום אין ולכן ,פנימיים באיברים לפגוע בלי להזריק כיצד ויודעים
  : שונות הנהגות ןישנ השונים ים"בבדצ זאת לעומת
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  .בחזה לזריקה רולעב מגמהיש ו , העוףקבשֹו רק וזריק דואגים שי– חרדית העדה
  .הבשר עובי של במקום ,בחזהשיזריקו  דואגים – צים"הבד שאר
 איןש לוודא כדי ,הזריקות בזמן משגיחים העמדת היא ם"של הבדצי הפיקוח דרך

  .הלכתית מבחינה תיתיבעי בצורה אובעייתיים  במקומות מזריקים

 ההובלהעל  ,העופות איסוף על השגחה –' נפולה'. ב
  הכלוביםעל ו מהמשאית פריקההו

  . 'נפולה' הוא הטרפות מסוגי אחד
 ): ב- א' נח סעי 'סי ד"יו( ע"נאמר בשו

אם , אם היתה עומדת על רגליה כשנפלה, בהמה שנפלה, כיצד. אסורה, נפולה ]א[
. חוששין שמא נתרסקו איבריה, עד המקום שנפלה שם עשרה טפחים יש מכריסה

והא . צריך שיהיה גובה המקום עשרה טפחים, ונפלה ואם היתה שוכבת ונתגלגלה
או הפילוה אחרים וידעה שרוצים  מעצמה דוקא בנפלה, טפחים'  גובה ידבעינן

שלא מדעתה או אפילו ידעה בכך אלא  אבל אם הפילוה אחרים, להפילה
ואין חילוק בזה (. לה בפחות מעשרה טפחים חוששין' אפי, שהפילוה בבת אחת

  .)דבעוף נמי דינא הכי, בין בהמה לעוף
או שנחבט על , או שרצצתו בהמה, פו לכותל העוף שדרסו אדם ברגליו או טר]ב[

  .לוחוששין , דבר קשה
 ביגל ע ברגליהם דורכים הפועלים ,העופות איסוף שבזמן היא המציאות ,למעשה
 אחרי לרדוף בשל הצורך ,והכעס התסכול מחמת  בועטים בעופותגםהפועלים  .העופות
 עליו, העוף את פוסלת מצליח הפועל כאשר גם.  הבורחים ובשל הקושי ללוכדםהעופות
 עם אותו ושורטים בועטים, משתוללים והם ,עופות ארבעה-שלושה יד בכל לקחת

 יש ,שתיארנו שבמצב נראה לכן. הכלוב לתוך הבחוזק אותם זורק הוא ולכן ,הםציפורני
  .העופות איסוף בזמן משגיח תהעמדב או ,השחיטה לפני העופות דיקתבב צורך

 בזמן שמעמיסים ,ילה של כלוב מהמשאית או מהמלגזהדבר נוסף שקורה לעתים הוא נפ
 נראה שלעופות שבתוך הכלוב יש במקרים כאלוגם . או פורקים את הכלובים מהמשאית

 כאשר הכלוב ה והעוף נחבט בחוזק, שהרי הנפילה היא בדרך כלל מגובה',נפולה'דין של 
חים את לוק,  נפילה כזאתמתרחשתהמציאות בשטח היא שכאשר . נוחת על הרצפה

עוף שמתהלך בצורה רגילה .  ומדדים את העופות,ותומקום אחר ופותחים אלהכלוב 
אבל יש ). ו' סעי, שם(ע "שו כפי שנפסק ב,מוחזר לכלוב ומובא לשחיטה - ונורמלית 

 או שהנפילה : מכמה סיבות, רואים את הנפילהינםמקרים שהממונים על הכשרות א
 או שהכלוב נופל בתוך המשחטה אבל , לפני שהעופות מגיעים למשחטהמתרחשת

פעם שאלתי רב משחטה כיצד הוא . אין באותו זמן פיקוחו ,בשעות הקטנות של הלילה
 , והיא אמר לי שיש לו אדם שעובד במשחטה בלילה',נפולה'בעיה של חשש המתגבר על 

  . על כל כלוב שנפלודווח לכדי שיושהוא משלם לו מאה שקלים , והוא נאמן עליו
  : בנושא זה הםאשיתהרבנות הרהלי ונ
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 לדחוס לא, המשאית על העופות העמסת בצורת ל"הנ המשקים את ינחו כן כמו
 את יבדוק הרבנות מטעם מפקח. העופות את לזרוק ולא בכלובים עופות מדי יותר

  .ההוראות ביצוע על ויפקח ל"הנ בתחום המצב
 את יזרקו שלא הרב ידאג, ידנית בצורה נעשית הלולים שפריקת במשחטות

  .'נפולה' חשש למנוע בנחת אותם יורידו אלא הכלובים
 של בעופות לעומת זאת .העופות איסוף בזמן השגחה להם שיש טוענים צים"הבד

 בזמן הן נעשות ןכם אלא א ,פריקהבו בהובלהו ,בלולים פיקוח אין כיום הרבנות
 עופות ותמקבלש משחטות יש ,לעיל שציינו כמו אולםו. במשחטה נמצאים שהמשגיחים

  .'נפולה'יש השגחה על העופות מחשש  ואז ,צים"הבד של העופות מאגרמ
 ,העופות את ולהוביל לאסוף כיצד ,תקנות החקלאות משרד תיקן ב"התשעשנת ב

 הבעיות נפטרות ,קנות שתוקנוהת פי שעל יראה שם שיעיין ומי. וצער נזק במינימום
  .לעיל שהוזכרו האפשריות ההלכתיות

  השחיטה מעשה. ג

 עד עומדת איסור בחזקת בחייה בהמה הונא רב אמר גופא': ב"ט ע חולין' בגמנאמר 
  :  כךכותב) בהמה ה"ד( י"ורש. 'נשחטה במה שיודע

 להעמידה ובאת בשחיטה ספק נולד אם הלכך החי מין אבר משום אסורה שהרי
 שאין מתחילה שהיה חזקתו על דבר העמד אומר אתה דבר בכל שהרי חזקתה על

 בחזקת שהרי אסורה זו שבהמה אומר נמצאת ספק ידי על ממנה להוציאו יכול
 תתירנה אל כראוי נשחטה שמא להתירה בא אתה ומספק תחילה הייתה איסור
  .כראוי שנשחטה לך שיוודע עד מספק

 הנעש וזה ,כראוי נשחט שהעוף דוקבל חייב השוחט השחיטה שאחרי פוסק ע"השו לכן
 ,החוצה נפלטים שטווהו הקנה ואז ,העוף של המקור גבי על האגודל את שתוקף יד על

  השחיטה התעשייתיתתנאיב ולבצע שקשה דברזהו . כראוי נשחטו הם האם לראות וניתן
 בנושא הלכה או הדרכה תמוזכר לא ל"בחז אולםו. שבה היא מתרחשת ובמהירות

 מסוגל וא רוצה אושה מהירות באיזו שחוטשוחט לל מותר כלומר, השחיטה מהירות
' יס ('רורהבה משנ'ה מתאר ,כיפור יום ערבב הכפרות מנהג של בנושא אמנם. לשחוט

  :וזו לשונו, מבהיל תיאור)  בק"ס תרה
 הלילה כל ניעורים והשוחטים, זה את זה ודוחקין ביחד הרבה שמתקבצים ובמקום

 ראיסו לידי לבוא ויוכל, העבודה רוב מפני בסכין מרגישים ואינם, זעופים בפנים
 עשרת כל כי, הכיפורים יום קודם יומיים או יום הכפרות לשחוט יותר טוב, נבילה

, במעות ראשיהם על שיסבבו או ].ש"ע ג"פמ [לכפרות זמן הוא תשובה ימי
 שיכול ומי. [ושלום חס נבילה באיסור נכשלין יהיו שלא, לצדקה להם ותיחשב

 בכמה המנהג וכהיום. הבוקר באשמורת לביתו השוחט יקרא, המובחר מן ורוצה
 אור עד הלילה חצות אחר אחד כל לבית והולכין ניעורים שהשוחטין מקומות

 להכין צריכים וכן. יתעלפו שלא כדי, מקודם השוחטים שיישנו הנכון מן ולכן. היום
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 מה על יסמוך ולא, פעם בכל לבדוק יראה שחיטה ובשעת, בדוקים סכינים כמה
 כן גם שבאים הוא הדרך, הבית בעל תבבי כששוחט אף והנה. תחילה שבדק
 עם ביחד שלוחים הרבה באים, בביתו כששוחט ובפרט. הסמוכים בתים- מבעלי
 הלב בכוונת לבדוק מספיק הזמן אין, הרבה כפרות לשחוט שצריך ומחמת; כפרות

 לכן. בבדיקה היטב ידקדק לא הנחיצה שמחמת הדבר וקרוב, בדיקות ב"י כדין
 יבדוק, אחד הבית בעל של העופות כל שחיטת אחר יםפנ כל שעל, היעוצה העצה
 לאכול שאסור, יפה סכינו נמצא אם לו שיתברר כדי, העופות עם השליח ילך טרם

  .זה הבית בעל של העופות כל יטרוף, פגום נמצא ואם. הבירור קודם
. 'ברורה משנה'הלאור תיאורו של  ,תייםיבעי במשחטות היום השחיטה תנאי, לכאורה

 השחיטה מצב את מתאר ',פלייש' של העופות כשרות מערכת ראש ,רושגולד ךברו הרב
  :היום

ת בב לשחיטה עופות אלפי מובאים ביותר הקטנים השחיטה שבבתי כיום אבל
 חצי שוחט כלומר השעה למחצית לסירוגין לשחיטה עולה שהשוחט' ואפיאחת 
ל לכ שוחט אהו 'חלק'וה 'מהדרין'ה של בשחיטות' אפי הרי שעה חצי ונח שעה

 הסיח לא שהשוחט לנו ערב מי כ"וא זו שעה בחצי עופות מאות שוכשלהפחות 
 מספיק שאינו ודאי דהלוא פעם בכל אגודל שתקף' אפי שחיטתו באמצע דעתו

 כל האם, כלל' לראי נחשב אינו אזי עימו בל ומוחו ליבו דאם יראו שעיניו רק
  .ד"עכ, אתמהה ,חובות או ל"רח צרות או דאגות להם אין השוחטים

  ):15' בעמ( ,הנהלים בספר ותמובא ,זה בנושא אשיתהרבנות הר הנחיות
 הרב. ובדוקים מוכנים סכינים שלושה עם לפחות למשחטה לבוא חייב שוחט כל

  .יבשים כשהם העבודה התחלת לפני אותם יבדוק
 בשבוע פעמיים. ההפסקות כולל ביממה שעות 6 הן שוחט כל של עבודה שעות

, ומהדרין כשר לשחיטת רק ההפסקות כולל שעות 9 עד לעבוד לשוחט יאפשרו
  .לחלק לא אך
  .שעה חצי ינוח כ"ואח, שעה מחצי יותר ברציפות השוחט ישחט לא

  :יהיה ג"ק 2.5 עד שמשקלם לעופות השחיטה קצב
  .שוחט לכל לדקה עופות 10 –' חלק'ב
  .שוחט לכל לדקה עופות 12 – 'מהדרין'וב 'כשר'ב

  .זמנית בו העובדים השוחטים למספר בהתאם ל"הנ לפי תקבע יטההשח מהירות
  .מים עם ברז יהיה השוחט עמדת ליד
  :כדלהלן עבודתו באמצע סכינו את לבדוק השוחט על
  ).תא בכל העופות בכמות תלוי (דקות 5-כ תאים 2 כל –' חלק'ב
  .דקות 8- כ תאים 3 כל –' במהדרין'ב
  .דקות 10- כ תאים 4 כל – 'כשר'ב

 הסכינים לבודק סכינו את למסור שוחט כל חייב השחיטה לעמדת יציאה כל לפני
  .יבש כשהוא
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 לבודק סכינו את מיד למסור חייב שחיטה ממשמרת חוזר השוחט כאשר
  .הסכינים

 לפקח מתפקידיו שאחד עבודה סדרן יהיה הגדולות שבמשחטות לכך לדאוג צריך
 שחוטים שאינם עופות יסלהכנ יוכלו שלא הדוויו, יהינק תמיד תהיה שהרמפה

  .המריטה לליין כדין
 שיקול לפי עבודתם באמצע הרמפה על השוחטים של הסכינים את יבדוק כ"כמו

  .השוחטים בין עבודה של שווה חלוקה ועל השחיטה טיב על ויפקח דעתו
 במהלך הרמפה על השוחטים של הסכינים את יבדוק הסכינים בודק 'חלק'ב

  .שעה רבע כל לפחות השחיטה
 את שיניח הוא והשוחט, בלבד השוחט ביד שהעוף במצב ורק אך תבוצע השחיטה

 .השחיטה לאחר לקנקן העוף
 שנים עשר עופות הוא  השחיטה בהןשקצב , רבות לעופות בהכשר רבנותמשחטות יש

 ישגם . דקהב קצב השחיטה בהן הוא חמישה עשר עופותש  משחטותומעט, בדקה
, צים"הבד במשחטות לעופות בהכשרי. כךמ יותר ףקצב השחיטה בהן הוא אש משחטות

  . צ"לבד צ"בד בין משתנה הקצבו ,דקהב עופות עשר יםנלש תשע בין נע קצב השחיטה
 וגם ,לשחוט לרמפה עולה שהוא לפניגם  סכינו את מוסר השוחט ,המשחטות בכל

 שארלגבי ההקפדה על . השוחטים בחדר סכין ולהעמיד ,לנוח מהרמפה יורד כשהוא
 משתנה המצב ,אשיתהרבנות הר הליובנ המוזכרים ,לשחיטה השייכים ניםיניהע

  .למשחטה ממשחטה

  'דאטמא בוקא'ו הרגל פריקת. ד

מכונה ה דבר, ה ממקומתמובא שכאשר הרגל של העוף יוצא, ) א'נה סע' ד ס"יו( ,ע"בשו
 ועו אזה בתנאי שהגידים שמחזיקים את הרגל בתוך הגוף נקר.  העוף טרף',פריקה'אצלנו 

הוא מוסיף ואומר שניתן לבדוק את מצב הגידים כדי .  כלשון מרן שם',נתקלקלו'לפחות 
 אבל .אתרפת וה או שאפשר שהרגל תחזור למקומ,לראות האם הם נתקלקלו לגמרי

 בכל ,היום . וכל פריקה מטריפה את העוף,ומר שאנו לא בקיאים בכךוא ,א חולק"הרמ
 במקום פותחים לא אפילו .ברגל פריקה כל סוללפ, א"הרמ כשיטת מחמירים המשחטות

  . הלטרפ נחשב ספק כל אלא, לא אוהגידים נתקלקלו  האם לראות כדי הגוף עם החיבור
  : כתוב )16' עמ( אשיתהרבנות הר הליונ בספר

 י"ע לכך והוסמכו במקצועם ונסיון ידע להם שיש שמים יראי משגיחים ימנה הרב
 ושברים 'דאטמא בוקא' הגידין צומת על נההממו אחד משגיח. כדלהלן הרבנות

 יוריד שאלה יש וכאשר שתהיה רעותא כל ובמשוש בראיה לבדוק שתפקידו
  .ויפסוק יבוא שהרב עד השאלות בעגלת אותו ויניח מהליין העוף את המשגיח

. עבודתו כל ווז, 'דאטמא בוקא' בדיקת על שממונה אדם יש ,צים"הבד של שחטותמב
 אחר פועלמהן יש  ובחלק , זאתשבודק יהודי משגיח  ישצים"הבדממשחטות  חלקב

 ,כך על הממונה אדם אין ,רבנות בהכשר משחטותב. גויפועל  אפילו לפעמים, שבודק
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 ומי. הרגל תפריק את גם לבדוק אמור ,השחיטה לפני העוף את מחזיקש השוחט אלא
 שקשה אלא .לפריקת הרג את  גםלבדוק אמור, השחיטה אחרי הגידים צומת את שבודק

  . ברגליו תלוי העוף כאשרזאת  לבדוק דומא
. זאת שיבדוק מיוחד משגיח להעמיד צורך ואין ,נדירה בעיה היא ברגל שפריקה נראה
 את להראות צריך הוא ,לגוף מחוברת אינה שהרגל ומגלה עוף קונה אדם כאשר אבל

 ןילהבח יכול ,למעשההלכה  יןיהענ את שלמד מי. זה בנושא המומחה פוסק לרב העוף
 אין ,השחיטה אחרי קרתה הפריקה אם .אחריהל או השחיטה לפני קרתה הפריקה אם

  .כלום בכך

  הגידים צומת בדיקת. ה
 ארבע לפחות שיש מהעובדה נובע שהבלבול תכןיי. בציבור גדול בלבול יש זה בנושא
 ,תמסוימ אחת בשיטה שרגיל אדם שומעים לעתים. השונים בהכשרים הנהוגות שיטות
  . הגידים צומת את יםקדבו םאינ םשה אחרת שיטה שנוהגים אלו על אומר

 ןכם אלא א ,עוף או בהמה של ברגל גידים תקיבד הצריכו לא ל"שחז לדעת צריך, ראשית
 שונה עופות של הגידול צורת כיום. קרועים שהם חשש שיש כלומר ',ריעותא' םבה לינויג

כיום ש מסכימים הדור פוסקי. לעיל הנושא את הזכרנו וכבר, בעבר מהנהוג לגמרי כמעט
 בבדיקת צורך יש האם בניהם הסכמה אין אולםו ,הגידים צומת את לבדוק חובה יש

שיש  חלוקים ביניהם בנוגע לדרך גם הם ,כמו כן. ורגל רגל כל לבדוק שצריך או ,מדגם
  . הבדיקה את לבצע

  :כתוב )16' עמ( אשיתהרבנות הר של הכשרות הליובנ
  .הגידין לבדיקת ורגל רגל כל יפתחו – 'חלק' בהכשר
 בפתיחת מדגמית בדיקה לכך ובנוסף, ומישוש ראיה י"ע בדיקה – 'מהדרין' בהכשר

  .עופות עשר שעה כל היא המדגמית הבדיקה. משק לכל הרגל
 במקרה, נקי שהמשק לוודא הרגל פתיחת י"ע מדגמית בדיקה – 'כשר' בהכשר

  .רגל כל יבדקו נקי שאינו
 העוףוכש סכין עם חיתוך ידי על נפתחה הרגל כאשר בודקים צים"מהבד חלק ,שהלמע
 התחתון השליש ( שלההצהוב בחלק הרגל את בודקים המשגיחים. שולחן גבי על מונח

. קרועים הם אם לראות כדי הגידים את ומותחים ,)לאכילה משווק שאינו ,הרגל של
, )חלק התחתוןב ולא ,הרגל של עיהאמצ חלקב (בשוק סכין עם פותחים אחרים צים"בד

 יש , ולכל מערך כשרותשיטה לכל). יצורהי פס ('ליין'ה על ומסתובב תלוי שהעוף בזמן
  . אינם בודקים את צומת הגידים לפי שיטתם מדוע ,על האחרים קשות הלכתיות טענות

 היירא'ב בודקים  רבותמשחטותב. זה ןיבעני שונות הנהגות נוהגים השונות ברבנויות
 רואים וכאשר ,ורגל רגל כל על שמסתכלים משגיחים מעמידים כלומר, 'ומישוש

 לראות כדי הגידים את ומותחים ,סכין עם פותחים לעיתים ואף ממשמשים ',ריעותא'
 מסוימת ובמהירות ',ליין'ה על מסתובב העוף כאשרנעשה  זה כל. קרועים שאינם

 ',ליין'מה מורד 'ריעותא'ם עוף ע כלבהן ש משחטות יש. למשחטה ממשחטה המשתנה
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 כדי תאח שנייה בערך יש למשגיח כאשר ולא בניחותא כך אחר הרגל את ובודקים
 מיעוט אין וכאשר, בלבד מדגם בדיקת שבודקים משחטות יש. ולהכריע לבדוק, לפתוח
 'ריעותא' העופות עם אחוז כאשר ,המשחטות בכל. נוספות בדיקות מצריכים יןא ,המצוי
 השחיטה מרמפת שוחטים ומעבירים 'ליין'ה את מאטים: העבודה צורת את משנים, גבוה

 גבוה 'ריעותא'כאשר אחוז העופות עם . הרגליים את לבדוק כדי ,הבדיקה של 'ליין'ל
 כל את ומעבירים ,לשחוט ממשיכים אופן ובכל ';טרף' הלול כל על מכריזים ,מאוד

  .בדיקה או הבחנה בלא ,טרף עוף של לשיווק העופות

  ריאותבדיקת ה. ו

, דרוסה (ש"נפ ק"חנ ן"ד : ן"נוטריקו והם ,מסיני למשה שנמסרו טרפות מיני שמונה יש
 הללו  מיני הטרפותשמונה). שבורה, פסוקה, נפולה, קרועה, נטולה, חסרה, נקובה

 למשל. שונות יותואפשר עשרים ושש יש 'נקובה' סוגב ,לדוגמא. לשבעים מתפרטים
 אמרו ל"חז. 'הריאה נקובת' איה ביותר תהמוכר אבל 1'ההמסס בתנקו' או 'שטוהו נקובת'

, הרוב על סומכים שאנו אלא ,לבודקם צורך אין אזי ',מצויים' אינם השבעים שכל וןושכי
 מכל אחד סוג לבדוק כויהצר כן ל"חז אולםו. טרפות ןואינ ןה בריאות בהמות ורוב

' לט סעי' סי ד"יו( ע"בשו כמובא ,וחיה בהמה של ריאה והוא ,הללו טרפותה סוגי שבעים
   ):א

חוץ מן הריאה צריך לבדוק בבהמה וחיה , אין לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם
ונהגו גם כן : הגה. נחש ישכנו, וכל הפורץ גדר לאכול בלא בדיקה סרכא אם יש בה

ובקצת מקומות מקילין שלא לנפחה רק , אפילו לית בה ריעותא, לנפוח כל ריאה
  .וכן עיקר, על ידי משמוש  סרכא עוברתאם היה בה

, לעיל שכתבנו כפי, כיום. 'המצוי מיעוט' ןאי בוש ןוכיו ,בדיקה חייבו לא בעוף אולםו 
 ולכן. בריאות 'ריעותא' יש לעיתים ,העופות של הגידול בצורת שחל קיצוניה השינוי בגלל

 מקובלת רתמסו יש.  של העופותהריאות את לבדוק שצריך ,הפוסקים כל על מוסכם
 בין מחלוקות ישעדיין ש אף (הבהמה של הריאה את מטריף מה ,ע"בשו הכתובה ,ל"חזמ

 האם לראות כדי ,הריאה את מנפחים ספק של מצב בכל). א"הרמ לשיטת מרן שיטת
  . לא או נקובה היא

  :)י' סע לה' בס(ע כותב "השו אולםו
ין לו חיתוך אונות אבל העוף א, אין כל הדברים הללו אמורים אלא בבהמה וחיה

  .ואם ימצא אין לו מנין ידוע כבהמה
  : כותבוכך הוא  ,ח"השמ שיטת באחרונים תמובא זה סעיף על

 חסרונו או הריאה נקיבת מחמת הבאים להלן ד' יבסע הריאה טריפות שאר אבל
  .בהם שכיח דלא משום אחריהם לבדוק צריך שאין רק, בעוף גם שייכים כולם –

  :כותב )מז ק"ס ד"ש( ג"הפמ וגם 

                                            
  . עזים וכבשים,פרותלמארבע קיבות שיש אחת   .1
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 זולת וסירכות ובועות מראות בבהמה הפוסל הטריפות כל שלו בריאה פוסל עוף
 כמו המצוי מיעוט הוי דלא לבדוק צריך אין ומיהו, בהמה כמו אונות מנין לו אין

  .אסור אחר למקום הסרכה אם מ"ומ, בהמה
 .כךל ימניםס לנו מסרו לא ל"וחז ,תוריא את מטריף מה מוסכמת מסורת אין ,עוףלגבי 

 את יםפוסלה לגבי הדברים שונות הנהגות ניהםיב ויש , על כךמשחטות רבני כמה שאלנו
 ניתן אם ,א"ורמ ע"שו מחלוקת יש כך על נוסף. העוף את פיםמטרי כך ומתוך ,אהיהר

 וכך (לבדוק בקיאים ואנו , לעשות זאתשניתן סובר מרן. הלבודק כדי עוף של אהיר לנפח
 כיום. למעשה לבדוק דרך שאין סובר א"הרמ בלא, )למעשה 'ייםחהף כ' שיטתגם  היא
 כי. 'טרף'ל ישר נשלח ,בריאה 'ריעותא' עם עוף כל כי ,השיטות בין ינהמפקא נאין 

 זמן לבזבז למשחטה שווה ולא ,לבדוק מעשית אפשרות שום אין תעשייתית במשחטה
  .'טרף'נחשב  ספק כל ולכן, כך על וכסף
  עופות עם הכשרוגם צים"בד עופות עם הכשרי גם בהן םששוחטי שחטותמב אולם

 שלו שהריאה עוף וכל ,הריאות את בודקים צים"הבד של המשגיחים. שונה המצב רבנות
 ומכריע בריאה מתבונן משגיחה. ץ"בד בהכשר לעוף נלקח אינו בכשרותה מושלמת אינה
 הריאה אם בלא 'טרף'ל נשלח העוף ,טרפה לדעתו היאאם . לא או טרפה הריאה האם
 כשר משווק בתור עוף העוף - טרפה אינה היא משגיחה של לדעתו אבל ,מושלמת אינה

 משחטות חלק יש. משחטה באותה הכשרות על המפקחת הרבנות בהכשר ,למהדרין
 הרבנות מטעם משגיחים ותמעמיד אלא ,ץ"בדה של משגיחה תבבדיק מסתפקות אינןש

 גבוה תקןב עומד  העוףשעדיין לוודא כדי ,ה את הריאשוב בודקיםהם ו ,משחטה באותה
  .מהדריןעם הכשר  ומשווק הרבנות של 'ליין'ב נשאר הוא אז ורק ,כשרות של

  :)16' עמ (הם ,הריאות בדיקת בנושא אשיתהרבנות הר הליונ
 של במקרה, מדגמית בדיקה –' כשר'ב הריאות בדיקת על הממונה נוסף משגיח

  .אותהרי כל את יבדקו בריאות ריעותות
  .הריאות כל את משגיחים יבדקו – 'חלק'וב 'מהדרין'ב

 מתבצעת והבדיקה ',ליין'ה על מסתובב העוף כאשר הריאה את שבודקים צים"בד יש
 כאשר,  יותראיטית בצורה שבודקים צים"בד ויש. במישוש גם הצורך ובמידת ,הייברא

 כבולים ינםוא םשלה בקצב הריאה את בודקים משגיחיםהו ,שולחן גבי על מונח העוף
  .'ליין' של צבקל

  ומליחה דם. ז

, ז (ויקראחומש אחד מהם הוא ב. רה על אכילת דםיזהמהתורה שונים בחמישה מקומות 
   ):כז-כו

כל נפש אשר תאכל כל דם . וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה
  . ונכרתה הנפש ההיא מעמיה
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 ועליו יש ,שעליו מדובר כאן הוא דם הנפש הסוג היחיד .יש חמישה סוגים שונים של דם
 י איסורינם אבל א,הדמים הם איסורי דאורייתאאיסורי כל שאר אמנם גם . ב כרתיוח

   ):ג"ו ה" פמאכלות אסורות' הל(ם "וכך מובא ברמב. כרת
כל זמן , אין חייבין כרת אלא על דם היוצא בשעת שחיטה ונחירה או התזת הראש

   ...ם הכנוס בתוך הלבועל הד, שיש בו אדמדומית
  :וא כותבה) י"ז ה"פ(המשך וב

. ומהן משום דם, מהן משום חלב – יש בגוף הבהמה חוטין וקרומות שהן אסורין
ואחר כך , צריך לנוטלו – 'לא תאכלו, כל דם'וכל חוט או קרום שהוא אסור משום 

לצלי ואם ; אינו צריך לנוטלו, ואם חתכו ומלחו: ימלוח ויבשל הבשר כמו שאמרנו
  .אינו צריך לנוטלו, הוא
  :הוא כותב עוד) הלכה יג(ובהמשך 

וחוטי הלחי התחתון שבצד הלשון מכאן , וחוטי העוקץ, וחוטי היד, חוטי הלב
, וכן החוטין הדקין שהן בתוך חלב הדקין כמו בית עכביש מסובכין זה בזה, ומכאן

  .משום דםהכול אסורין  – וקרום שעל הביצים, וקרום שעל המוח שבקודקוד

 צוואר. 1
הדם .  ללבמהמוחלים את הדם מהלב למוח וי המוב,בצוואר העוף יש עורק ווריד גדולים

 בנוגע למעשה ,ולכן.  והוא אסור מין התורה ודינו כרת',דם הכנוס'שיש בתוכם הוא 
  : ) כב'ד סי"יו(בטור השחיטה כתוב 

המלח ולא האור רוב דמים שבבהמה ובעוף נגררין אחר הורידין שבצוואר ואין 
  .שואב כל הדם שבהם

  ): ג' סה סעי' סי(א "ע וברמ"ונאמר בשו
 וכן עצם הלחיים, גף העוף כיד הבהמה והלכך צריך לחתוך עצם האגפיים ולמלחם

 .בעוף
ויש אומרים שאין צריכים ליטול בעוף חוטין אלו משום שדקין הם והדם : הגה
רק חוטי   מן העוף שום חוטיןמשם על ידי מליחה וכן המנהג שאין נוטלין יוצא

מיהו . הצואר ובאותן יש ליזהר ליטלן משם או יחתכם עם המפרקת לשנים
   .יסג, הוסר רק הראש מן העוף בדיעבד אם

 הוורידים את להוציא ,א"הרמ דברי את מקיימים יןא בארץ מערכות הכשרותמ תאח באף
 הכנוס הדם עייתב את לפתור המשל דרך תמחפש כשרות מערכת וכל. העוף מצוואר

 עם שלם העוף את משווקים אינם ולכן ,הגרון כל את מורידים צים"מהבד חלק. בוורידים
 כפי ,אשיתהרבנות הר תיהנחי. מהגרון חלק שמקצצים יש. גרון בלי לגמרי אלא ,גרון

 חיתוכים בשלושה ארוהצו ורידי לחתוך יש': היא) 16' עמ( כשרותה הליונ בספר השכתוב
 יכול שהמלח כדי אותם לפתוח נועד ,מקומות השלושב רידיםוהו חיתוך. 'ההשריה לפני

 גרונות או שלם עוף רוכשים כאשר ,מקרה בכל. המליחה בזמן החוצה הדם את לשאוב
 דם נשאר שלא לראות כדי ,הגרון בצדדי להתבונן יש, הרבנות בהכשר והודו עוף

   .ותוא להסיר יש -דם בווריד  נשאר ואם, בוורידים
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 שרוצים אם אבל, הצלייה קודםלוח אותו למ צורך אין ,צלוי בשר לאכול פציםאם ח
 חולין(, בגמרא. הבישול לפני בשר למלוחיש  כיצד לנו מוסרים ל"חז, מבושל אותו לאכול

 אמר': מכן לאחר אותו לבשל רוצים כאשר בשר מליחת הלכות ותמובא, )א" עקיג
 יפה 'המילים על .'יפה יפה ומדיחו יפה פהי מולחו כ"אא דמו מידי יוצא בשר אין שמואל

 ,ש"לרא א"הרשב בין היא המחלוקת עיקר. לפרשם כיצד ראשונים מחלוקת יש 'יפה
 2א"הרשב לפי – המלח כמות אוה העניין הראשון :ני ענייניםבש חולקים הםלכאורה ו

 כהצרי כמות המלח 3ש"ראלפי ו ,לאכילה ראוי יהיה לאהעוף ש זוכ היא המלח כמות
 מספיק ,א"הרשב לדעת -  הוא צדדי המליחה שניהעניין ה. החתיכה כל את כסותל

 ואילו; הצדדים משני למלוח יש 'המובחר מן מצווה'ל ורק ,אחד בצד הבשר את למלוח
 משני למלוח שצריך פסקו א"והרמ ע"השו. הבשר צדדי משני חומלל צריך ש"הראלדעת 

 אוסר א"והרמ ,הבשר את לבשל רמתיע " השו– אחד מצד רק מלחואך אם , הצדדים
 פתח לפתוח צריךלכן , מבפנים גם וסגור שלם עוף למלוח גדול קושי יש ,למעשה. זאת
 אם, ע"השו לפי. העוף של הפנימי החלק כלל שיגיע עד המלח את ולהכניס ,בעוף גדול

 מתיר הוא כי ,מותר העוף עדיין ,חלקי העוף הפנימיים במלח כל את לכסות הצליחו לא
אם לא הצליחו לכסות את כל החלק הפנימי של , א"הרמ פיל אבל .אחד מצד יחהמל

  .אסור העוף ,העוף במלח
 לאחר אלא ,מבפנים העוף את מושלמת בצורה למלוח ניתן שלא חוששים צים"הבד

 כאשר אלא ,ץ"בד הכשר עם שלם עוף נמכר שלא לב לשים יכול הצרכן לכן .הגב פתיחת
 וסגור שלם שנמכר ,הרבנות הכשר עם בעוף כן לא. ולוכ פתוח והעוף חתוך הגב כל

 עדיין ,לגמרי העוף את פותחים יןא כאשר שגם נוהלי הרבנות הם לפי השיטה כי ,לגמרי
 מלח של גדולה כמות תכישפ ידי על ,מספקת בצורת מבפנים גם העוף את למלוח ניתן
  . שלו הפנימי הצד לתוך ,העוף של הצוואר באזור פתח דרך
 לבדוק כדי ,אחתסיבה : הגב את ופותחים ,מחמירים ם"בדצישבגללן  סיבות כמה עוד יש

 ,הפנימיים האיברים כל החוצה שנשאבו לראות כדי ,יהשניסיבה . הבטן בחלל דם צרירות
  .בתוכו  הםעדיין כאשר העוף את למלוח אסורכן ש ,וכבד לב ,כליות כגון
  : )א סעיף מות אחרי פרשת ,ש"ש( ח"בבא גם כתוב וכך

 רק לעשות שנוהגים כאותם ולא רובו או כולו אחד מצד העופות לקרוע יזהר וכן
 יפה למלוח יכולים אינם אלו כי ומולחין מעיים הבני להוציא כדי בעוף קטן נקב

  .מבפנים
  :היא) 17' עמ( כשרותה הליונ בספר אשיתהרבנות הר הוראת

, וואקום י"ע, יםפנ חלקי ושאר הלב, הריאות הוצאת לפני עוף להכשיר אין
 .שעליו מדם ושטיפתו

 .כדין ומבחוץ מבפנים העופות של מלאה מליחה על להקפיד יש
   .השריה לפני מגבם העופות את יפתחו 'חלק'ב

                                            
 ).א"דף עא סוף ע(ג ית ג שער  ב,קצרורת הבית הת  .2
 .מד-מג'  סל הבשרפרק כ  .3



 

 ג"  תמוז תשעאמונת עתיך  154  

  כנףהחלק השלישי ב חיתוך. 2 

 לחתוך צריך המליחה שלפני ,ד"והראב א"הרשב בשם) סה' סי ד"יו ('וסףיית ב'ב מובא
  : 'משה דרכי' שם וכותב. בעוף האגפיים עצם

 לא אבל הצוואר חוטי רק מעוף ליטול מעולם נהגו שלא לי ואמרו הנשים שאלתי
  . ן"הר כתבש הראשון כדעת הוא המנהג כן ואם הלחיים מן ולא הגוף מן

 האגפיים עצם לחתוך צריך שבעוף כותב מרן, )ג' סה סעי' סי( ע"בשו גם הוא וכך
 שהוא ,א"הרמ שיטת את לחזק כותב ך"הש גם. כן המנהג שאין כותב א"והרמ ,לחםוולמ

 ראש את שחותכים ,ז"הרדב בשם) ד אות ('ברכה מחזיק'ב כתב א"החיד אבל. המנהג
 נוהגים': 'צדק זבחי' בשם 'ייםהחף כ'ב גם מובא כך .הדם יוצא שםמו ,בעוף הכנף

 ',אהרון טהרת' בשם 'תשובה דרכי'ב מובא וכך ',המליחה קודם הכנף ראשי שחותכים
 של וגם האשכנזים של גם מנהג שזה לומר נראה ולכן, חולקת דעה תבאומ אין שםו

  .לנהוג נכון וכך, הספרדים
 מקום את יחתכו" חלק"ב') 17' עמ, כשרותה הליונ בספר (הוא אשיתהרבנות הר נוהל

ם מורידים את החלק "בדציהעופות בהכשר הבכל . 'הכנפיים קצות ואת בצואר השחיטה
האמת היא .  מורידים אותוין ובכל העופות בהכשר הרבנות א,השלישי של הכנף

של הכנף הוא ) השפיץ( שהחלק השלישי ,עוף בהכשר הרבנותרואים ב , רביםשבמקרים
. דם שנתקבץ באותו מקום ולא יצא במליחהזהו כנראה ו,  שחור אף ולעתים,צבע כההב

 , נכון הדבר, שאמתכולם אמרו.  ואף הראנו להם את התופעה, רבני משחטות כמהשאלנו
, אבל ברור שכל מי שבא לבשל עוף עם כנף בצבע זה, ושזאת באמת בעיה של דם צרור

 ,שיעורים רבים לנשיםב ננוסיוימנ.  ומשליך אותו לאשפה, הזהוודאי מוריד את החלק
לכן צריך . את החלק עם צרירות הדםאינן מורידות  ו,מוכח שלרוב הן אינן שמות לב לכך

 אלא , ויקפידו לא לבשל כנף שיש בה דם צרורבעיה זויבור ישימו לב ללהדריך את הצ
 אין צורך ',על האש'צולים כנפיים כאשר .  לפחישליכו אותוויתי ירו את החלק הבעישיס

סז ' סיד "יו(ע " ככתוב בשו, את כל הדם החוצהת כי האש שואב,להוריד את החלק הזה
  ): ד' סעי

אבל מותר , עד שיחתוך המקום וימלחנו יפהאסור לבשלו , נצרר הדם מחמת מכה
 .אפילו בלא חיתוך ומליחה, בין בשפוד בין על גבי גחלים לצלותו

  דם צרירות. 3 

, 'שרי לקדרה ואפילו ומלחיה חתכיה דאסמיק אומצא האי', )א"צג ע(חולין  בגמרא מובא
 וברמד .ע"בשו נפסק וכך ,הראשונים רובדעת ל, החוצה הדם את שואב שהמלח כיוון

ולכן יש לחתוך , שקיבל מכה מחמת בבשר נצרר הדם כי ,ביותר אדום שצבעו בשרב
 עד לבשלו אסור מכה מחמת הדם נצרר'): סז סעי ד' סי ד"יו( ע"בשו נפסק וכך. ולמלוח
 ,שחור או סגול או חזק אדום בצבע לכתם היא והכוונה ',יפה וימלחנו המקום שיחתוך

ל ע יוצא אינו הזה הדם. פנימי דם שטף ונוצר ,מקום באותו מכה קיבל שהעוף סימן שזהו
 מכוח החוצה להישאב יכול שהדם כדי ,הכתם בתוך חתך עושים ןכם אלא א מליחה דיי

 צורת בגלל ,זו בעיה מאוד מההעצי ייתיתתעשהשחיטה ה. החתך של הפתח דרך ,המלח
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 על קהזובח  לעתיםמכה המריטה מכונתש  בגללוגם ,והובלתם העופות של האיסוף
 הם לפורענות  ביותרמועדיםה בעוף המקומות. הנוצות את לו מורידה שהיא בזמן ,העוף

  .דם צרירות עם וכנפיים רגליים מוצאים אנו ולכן ,האגפיים
 מוצאים וכאשר ,דם כתמי ומחפשים עוף כל בודקיםש משגיחים מעמידים ם"הבדצי
  . ע"בשו שכתוב כפי ,יפנית סכין עם עמוק חתך עושה המשגיח – דם צרירות
 ועל המליחה על שיפקח נוסף משגיח ימונה'): 16' עמ (היא אשיתהרבנות הר הוראת

  .'דם ומצרירות הפנים מחלקי העופות נקיון
 לכן .דם בצרירות לטפל משגיחים מעמידים אין רבנותה של במשחטות ,לפי הידוע לנו 

 התופעה. יו להסירועל ,דם בכתם נתקל הצרכןואם  ,הבישול לפני בעוף להתבונן יש
 גוון על מדובר יןשא להדגיש חשוב. 'ב סוג'בתור  הנמכרים עוף בחלקי ביותר נפוצה
  .שחור או סגול או ביותר אדום: הראשונים שכתבו וכפי שכתבנו כפי אלא ,ורדרד

  המליחה לפני הכליות הוצאת. 4

 בצד .רבנות בהכשר ועופות ץ"בד  בהכשרעופות בין נוסף הבדל לראות יכול לב ששם מי
 שונה שהוא הבשר של חלק נמצא ושם ,שקע כעין יש )'המשולש'( העוף ירך של הפנימי
 הכליה היזו .שלו ובמרקם בצבעו לכבד קצת דומה שהוא לומר אפשר. הירך בשר משאר

 עם נמכרים הירכיים ,הרבנות בהכשר בעופות. אחת כליה ישנה ירך ובכל ,העוף של
  .המליחה לפניחלק זה  מוציאים ץ"בד בהכשר בעופות אבל ,בפנים הכליות
 ולא ס"בש לא המופיע האינ ,המליחה לפני העוף כליות הוצאת של הזאת ההנהגה

 הוא זה עניין המזכירים האחרונים ראשון כנראה אולם. א"וברמ ע"בשו ולא ,בראשונים
  : שונולו וז) טו ק"ס זהב במשבצות סט' סי ד"יור ('מגדים פרי'ה

 והטעם ה"כבי דלא לשניים עופות לבקוע דראוי' כ אות יהודה לחם בבית עוד כתב
 חדא, אני נהגתי וכן כתב ויפה) י"הבל של (ל"עכ הצלעות בין הנחבאת ריאה משום

 מונחים עוף של וכליות טחול ריאה, ועוד מ"בכ בפנים למלוח א"א דלכתחילה
 כלל מלחונ לא דהם. בחוץ אחד מצד רק נמלחו לא אי אסורים דיעבד אף בתוכו
 בעי דלכתחילה' וכו ריאה להוציא יש בבקע ואף עבה חתיכה ולא אחר אבר דהוא

  . צדדים' מב המליחה
 הריאה הוצאת רק אלא ,הכליה הוצאת כלל הזכיר לא' בית לחם יהודה'הש לב לשים יש
 משמע ,כך לעשות הנהיג שהוא כותבגם ש ,ג"הפמ של חידוש היא הכליה והוצאת ;'וכו
 כך שהנהיג לאחר שגם ',יהודה יד'ה כך על שכותב היא האמת. כך נהגו לא כן לפניש

 ישראל מנהג'ש מסיים הוא .המליחה לפני הריאה את להוציא נהג לא ישראל עם ,ג"הפמ
 אזכור לאב הריאה הוצאת בעניין לפלפל ממשיך הוא. בזה חשש אין ובאמת ',הוא תורה

 ,)מח ק"ס עב 'סי( 'ייםהחף כ' גם .ןציאלהו מנהג היה שלא לכל ברורכן ש ,הכליות הוצאת
 ואפשר' האות לזרוקו עוף של ריאה להוציא בבגדאד שנהגו ',צדק זבחי'ה בשם מזכיר
 ת"בשו מוזכר לעומת זאת אבל. הכליה הוצאת כלל מזכיר ינוא אבל. 'מיאוס משום שהוא

 הכליות את וציאולה ,בכך להיזהר שנהגו ,)תנו 'סי( 'יוסף דברי'וב ,)מב'  סיא( 'רוקח שמן'
  .המליחה לפני
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 שזוכרים מניםיות ספרדים, אשכנזים וזקנות זקנים ושאלנו ',דבר עמא' מה בדוקל אמרנו 
 אתהוציאו  האם, בעצמם העוף את מולחיםהם  היו, שנים עשרות כמה לפני, שבזמנם
 לפני הכליות אתהוציאו  שלא אחד פה לנו ענו כולם. לא או המליחה לפני הכליות
 . ההמליח

 רמות בין הבדלים או מיוחדת הנהגה תנזכר לא) 17' עמ( אשיתהרבנות הר הליובנ
  :כללי באופן כתוב אלא ,זה יןיבענ רותשהכ

, וואקום י"ע, פנים חלקי ושאר הלב, הריאות הוצאת לפני עוף להכשיר אין
  .שעליו מדם ושטיפתו

   חותם בתוך חותם. ח

 ללא דג (חתיכת :תיבות ראשי, ג"חמפו ת"חבי תיסוגי מובא ,)א" עלט ז"ע(' גמב
 הראשונה הקבוצה. וגבינה פת ,)דגים ציר (מורייס ,חלב ;ותכלת יין, בשר, )קשקשים

  . אחד בחותם אף תמותר יהיהשנ והקבוצה ,חותמות בשתי תומותר אחד בחותם האסור
 או שהפקיד סימן בו שאין דג וחתיכת ובשר יין': פסק) א' קיח סעי' ד סי"יו( ע"השו 

 דווקא לא'): ק ד"ס, ע שם"לשו( ך"הש וכתב. 'חותמות שני צריך, כוכבים עובד ביד שלח
 ממה ,לסיכום. '...בהם להקל רגילים הרבים שאין דברים לאכול חשוד ישראל ביד ה"דה

 כללו ',חותם בתוך חותם' דרוש ,דאורייתא איסור שהוא דבר כללש יוצא לעיל שראינו
 ,גוי לבין חשוד ישראל בין הבדל ואין. בלבד אחד חותם דרוש ,דרבנן איסור שהוא דבר
  .חותמות בלא כשר אוכל לשלוח או להפקיד אסור שניהםידי ב אלא

 תכןיי ךא, 'חותם בתוך חותם 'לע מפורשב מדובר אין) 17' עמ (אשיתהרבנות הר הליובנ
  :כךל רומזים שהם

: ההכשר סוג וכן, ההכשר נותנת הרבנות, המשחטה שם כתוב יהיה האריזה על
  .שונה בצבע אחד כל. וכשר מהדרין, חלק

   .האריזה את שתסגור מדבקה ועליה בניילון תארז -  תפזורת
 תאחהצורה ה :צורות משתי באחת משווקים עופותה וחלקי העופות כל כמעט ,למעשה

 הניילון גבי ועל ,בניילון עטוף ,פלסטיק מגש בתוך עוף ,בחנויות רואים שאנו כמו איה
 המגשים לבא. אחד חותם רק אלא 'חותם בתוך חותם' אינוזה  לכאורה. הכשרות הכתוב
 ,הקרטון גבי על מודפס כשרות ציון עם ,ואטום סגור קרטון בתוך לחנות מגיעים הללו

 ומניחים ,מהארגזים המגשים את מוציאים מכן לאחר. 'חותם בתוך חותם' נחשב וזה
 הואאין  ,אחד חותם רק ל האריזותע ישש ןוכיו ,ואז, החנות של איםיהמקפ בתוך אותם
 הסחורה כל את בודק המשגיח ,ותכשרהשגחת  עם בחנות. 'חותם בתוך חותם' נחשב

 בחנות בלא. 'חותם בתוך חותם' של כשרות ציון שארישי צורך אין ולכן ,שםל מגיעהש
 כיום. 'חותם בתוך חותם' אין כאשר לאכילה נאסר העוף ,הכשרות על פיקוחבה  שאין

. בעיהבהם  שאין כך, החנות כלל על יש השגחה )'סופר מרקט'(מרכולים ה כלב מעטכ
 כלל שבדרך אףו. מרכולים בתוך שיש 'היקצבי'ב היאהעופות  שיווק של היהשני הצורה
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 העוף של הרגל על שיש סרטל פרט, חלון הראווהב שיש עוף על כשרות ציון שום אין
  . היהקצבי עבור מיוחדת כשרות תעודת שיש ןוכיו ,שם לקנות מותר אופן בכל, השלם

, שונות חותמות שתי יש אריזה כל על :אחרת בצורה הבעיה את פותרים צים"בדהכשרי ב
 המכונה פתנוס תווית הגבי על או הוליד ,הניילון גבי על המודבקת התווית איה תאח

 ץ"בדה של הכשרות סמל את תהנושא ,כסוף בצבע קטנה דבקהמ שהיא ',הולוגרמה'
 גם זה עוף לרכוש וניתן ',חותם בתוך חותם' של ל"חז דרישת את מקיימים בכך. המפקח

 .ין עליו השגחהשא עסק בבית

   סיכום

 להחליט כדי רבותיו עם להיוועץ אדם כל יכול , שהבאנו לעילהפרטים כלל לימוד לאחר
  .להדרועד כמה ברצונו  ,בוחר הוא כשרות רמת באיזה
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  הרב יצחק דביר

  מוש בכיריים קרמיותשי

  הקדמה

הכיריים עשויות . בשנים האחרונות מתרבה השימוש בכיריים קרמיות במטבחים פרטיים
בתוכו יצוקים גופי חימום חשמליים המסוגלים ו, ממשטח זכוכית שעובר חיסום מיוחד

, חימום מהיר, אסתטיות המטבח: לכיריים אלו יתרונות רבים .להגיע לדרגת חום גבוהה
כל אלה מושכים לקוחות רבים הרוכשים כיריים , ות חשמליות ואוטומטיות שונותופונקצי

כי הם עדיין (יצירת החומר של משטח הכיריים וצורת חיסומו אינם ברורים דיים  .אלה
אך ברור מעל לכל ספק שמדובר בצורת תרכובת חדשה העמידה ברמות , )סוד מקצועי
  .דבר שלא היה בעבר, חום גבוהות

 הבעיותהגדרת . א

האוכל , כיוון שבשונה מכלי בישול, יש לדון האם בכיריים נבלעים בשר וחלב, לכאורה
וממילא יש לדון , אלא מונח בתוך כלי המונח על גביהן, אינו נוגע בכיריים באופן ישיר

שתי קדירות ':  פוסק1במסכת חולין' מרדכי'ה .האם הכיריים מקבלות טעם בצורה כזו
אין נבלע מזו לזו אף על פי ,  ואחת של בשר והן רותחותאחת של חלב, שאצל האש

מידי דהוה אשתי ' שכותב 2א"דין זה מובא להלכה בדרך אגב בדברי הרמ. 'שנוגעין
א מסייג מעט דין "אך למעשה הרמ', ...קדירות נוגעות זו בזו דאין אוסרין זו את זו בנגיעה

  .4'זהר בכל זהמיהו לכתחילה יש לי'  וכותב3וחושש לדעות האוסרים, זה
כיוון שהבישול ,  אין צורך לייחד כיריים שונות לבישול בשר וחלב,באופן פשוט, על פי זה

וראינו שאוכל הנמצא בכלי אינו עובר לכלי אחר שנוגע , על גביהן נעשה באמצעות כלים
ואף (. ואינן נחשבות לא חלביות ולא בשריות, וממילא הכיריים אינן בולעות כלל, בו

,  בדיעבד אלא לכתחילה ולאא"כיוון שלא אסר הרמ, אין צורך להיזהר בכךלכתחילה 
וכל מה , יש לראות בכיריים כאילו לא בלוע בהן כלוםלאחר מעשה וממילא הוא מודה ש

                                            
 .ק א"נה ס' סי, וכן פסק גם בהגהות שערי דורא,  תרצא' סי,שמיני פרק , חולין,מרדכי  .1
 .ח' צב סעי' ד סי"יו, ע"שו  .2
טעמו כיוון שיש לומר שמה שאין בלוע . ג' נא סעי' סי, המובאת בהגהות שערי דורא, י"דעת מהרא  .3

 .אבל בכלים בלוע עובר בלא רוטב, עובר בלא רוטב זה דווקא באוכלין
א את הדין להחמיר לכתחילה על " כתב שיש לדון האם כתב הרמ,י' ג סי"ד ח"יו, ת אגרות משה"בשו  .4

אך חשש ,  יש לומר שהטעם הוא משום שמא יינתז מקדירה לקדירהואף אם כתב על זה, שתי קדירות
, הובאו הטעמים דלעיל בפירוש, א"שהוא מקור דברי הרמ, אמנם בשערי דורא. זה אינו קיים בחצובות

 .ד"ונראה שלא היו לפניו דברי השע
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אך לא בכלי פרווה , א להיזהר לכתחילה הוא בכלי חלבי הנוגע בכלי בשרי"שאמר הרמ
  .)י גם בכלי בשרי וגם בחלבי הנוגע באופן חיצונ]כדוגמת הכיריים הקרמיות[

. אך החשש נולד כיוון שפעמים רבות במהלך הבישול נשפך מהתבשיל על גבי הכיריים
  : וממילא נוצרות לנו שלוש בעיות

וממילא אין להניח , )ובדרך כלל הן כבר טרפות(הכיריים בלועות מן המאכל הנשפך . 1
  .אף שבדיעבד הסיר לא ייאסר, עליהן סיר לכתחילה

  .5מעביר טעם מן הכיריים אל הסיר, נוזל שנשפך על גבי הכירייםה. 2
העלולות , של שאריות בשר וחלב, על גבי הכיריים ניתן למצוא שומן שיש בו ממשות. 3

  .להטריף את הסירים שעליהן
 לייחד כיריים נפרדות לבשר )גם בכיריים של גז(עקב בעיות אלו אכן יש שהחמירו 

קים יש להתיר את השימוש בכיריים לשני המינים משני אך לדעת רוב הפוס, 6ולחלב
  : טעמים

  . 7כיוון שהכיריים מתלבנות בכל עת. 1
אינה , שטיפת חלב שנפלה על סיר בשר מבחוץ כנגד האש, 8'שולחן ערוך'מצינו ב. 2

וכן יש לומר . מפני שהיא נשרפת עוד לפני שמספיקה להיבלע בכלי, אוסרת את הסיר
והתבשיל שנשפך נשרף  ,כיוון שהן נמצאות כנגד האש, לעות כללשהכיריים לא בו כאן

  .9 להבלעעוד לפני שהוא מספיק
שכאמור עשויות מזכוכית , הבעיה מתבררת כאשר אנו מדברים על כיריים קרמיות

ולכן קשה , שיש חשש שעשויה מסגסוגת של חומרים העשויים מחרס ואדמה, מחוסמת
כיוון שכלי זכוכית וכלי אדמה אינם , ל העתלסמוך על הקולא שהכיריים מתלבנות כ

 שלא להשתמש בכיריים קרמיות לבישול בשר 10מטעם זה יש שהורו. ניתרים בליבון

                                            
וניתן להקל , אין בלוע עובר מכלי לכלי בלחלוחית מועטת, ק כ"צב ס' סי, ד"יש להעיר שלדעת החוו  .5

ז "לגרש, ובהליכות שלמה. ל דאפילו מעט רוטב מעביר מכלי לכלי"ס, ו"אמנם ביד יהודה ח. על פי זה
 .הביא שנהגו כאוסרים ואפילו בלחלוחית מועטת, שבועות בהערה יג, אויערבך

ת "שומ שטרנבוך ב"וכן מחמיר למעשה הגר, ד' עד סעי' סי, א"חכ, נד' ד סי"יו, ת כתב סופר"עיין שו  .6
 .שפז' ב סי, תשובות והנהגות

בשם .  נט' סיא"ד ח"יו, מ"והסכים עימו באג. הובא בדרכי תשובה כאן, ץ"ת שאילת יעב"כ בשו"כ  .7
כט שרק בעבר כל החצובה הייתה תחת שליטת ' א סי"ח, ש וואזנר הובא בקונטרס מבית לוי"הגר

 -  ואף שהמציאות מוכיחה כדבריו.ואין להקל בכך, אבל כיום חלק מן החצובה אינה רותחת, האש
  .נהגו העולם להקל

 .ו' צב סעי' ד סי"יו, ע"שו  .8
יש להעיר שכל זה לא פותר את הבעיה של . מ שם"וכן דעת האג, ק לד"תנא ס' סי, ב"כ המשנ"כ  .9

ולכאורה יש להקפיד כאשר נשפכת ממשות של חלב ושל בשר על , ממשות שקיימת על גבי הכיריים
אמנם נראה שיש ללמד זכות על המקלים . שלא לבשל כך על גביהן בלא ניקיון בסיסי, גבי הכיריים

ואף אם יש מעט מאכל מושבח מסתבר שהוא בטל , משום שרוב המאכל הדבוק שם פגום, בזה
ואף הסיר אינו נאסר כיוון שבכל בישול עתידי יהיה בו פי שישים כנגדו , בשישים בתוך התבשיל

, א שאין בכך ביטול לכתחילה"דעת הרשב נראה שסומכים על, כתחילהולעניין ביטול איסור ל(
ואף אלו שהחמירו שלא לסמוך אלא בצירוף סברא אחרת נראה , ז' צט סעי' ד סי"יו, ע"כמבואר בשו

  ).שיודו הכא
 .http://www.zomet.org.il/?CategoryID=253&ArticleID=135ת "עיין באתר של מכון צומ  .10
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, דרך זו נוגדת את הוראות היצרן(אלא על ידי הפרדה של אלומיניום וכדומה , וחלב ממש
  .)וגורמת להשחרת המשטח או לסדיקתו

  היתר השימוש בכיריים קרמיות. ב

  יפה נשרפתהט. 1

יש להעיר שסברת האוסרים מסתמכת על כך שאין להסתמך אלא על ההיתר שהכיריים 
שכמותה נראה שכתב (אך למעשה הובאה לעיל סברה נוספת , מתלבנות כל העת

סברה זו . שהטיפה נשרפת עוד קודם שהיא מספיקה להיבלע בכיריים, )'משנה ברורה'ה
כיוון שמוקד החום פרוס על פני כל , יותחזקה הרבה יותר כאשר מדובר בכיריים קרמ

מה שאינו קיים בחצובה מוקד האש , והמאכל נשרף מיד, המשטח הבא במגע עם הסיר
  ).שגם אותם נהגו להתיר(וישנם חלקים הרחוקים מן האש , בה נמצא באמצע

שאין בהן מציאות של מאכל רב , אך ניתן לומר שהיתר זה לא שייך אלא לגבי חצובות
אך לגבי כיריים קרמיות שלפעמים יכול ). כיוון שהוא נופל ונשפך מהן(גביהן שעומד על 

וכמו שכתב ,  אין לסמוך על כך,או אפילו חתיכות, להישפך על גבי הכיריים נוזל רב
אבל אם נפל הרבה אין להתיר אפילו אם נפל , כגון טיפה, ודווקא בדבר מועט' 11ע"השו

  .'כנגד האש

  בליעת המשטח. 2

אך למעשה יש להסתפק , מתחילה בכך שמגדירים את המשטח בתור בולעכל הבעיה 
  .ויש לדון האם כלי זכוכית בולעים, כיוון שזיקוקו של המשטח כזכוכית, בקביעה זו

  : בשאלת בליעת כלי זכוכית נחלקו הראשונים
כיוון שהם נעשים מן , שכלי זכוכית בולעים אך לא ניתן להכשירם, 12דעת רבנו יחיאל

  . דינם ככלי חרסו, החול
ואינם בולעים מאכלים ,  שכלי זכוכית הם קשים וחלקים13ה"לעומת זאת סובר הראבי

שאין צורך להגעיל , ה" פוסק כדברי הראבי14בהלכות פסח' שולחן ערוך'למעשה ה .כלל
והם אסורים בשימוש , א מביא שהמנהג באשכנז להחמיר"והרמ. כלי זכוכית בשום מצב

, לכאורה למנהג הספרדים המשטח אינו בולע כלל, אם כן .להואף לא מועילה להם הגע
  ).אילולא הטעמים שהובאו לעיל(ולדעת האשכנזים המשטח בולע 

  : אמנם למעשה יש כמה צדדים להקל גם לאשכנזים

                                            
 .ו' צב סעי' ד סי"יו, ע"שו  .11
 .תקעד'  סי,שני פרק ,הובא במרדכי פסחים  .12
 .תנא אות כו' ח סי"או, הובא בבית יוסף, תסד' ה סי"ספר הראבי  .13
 .כו' תנא סעי' ח סי"או, ע"שו  .14
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משום חומרת איסור , א אלא לגבי פסח"הרבה אחרונים כתבו שלא החמיר הרמ -
יש להתייחס לכלים כאילו אינם א מודה ש"אבל לעניין בשר וחלב גם הרמ, חמץ

 . 15בולעים
ומסבירים ', בדיעבד אין להחמיר כולי האי'כתב ש' דרכי משה'א ב"הרמ -

א מודה שבדיעבד אם הגעילו כלי זכוכית הם נחשבים "האחרונים שגם הרמ
הרי , ואם כן במציאות כזו שהזכוכית מוכשרת ומתלבנת כל העת. 16כשרים

 .שהמשטח נחשב מוכשר
א עצמו התיר "והרמ, א מודה בבשר וחלב"ים האומרים שגם הרמעל פי הפוסק -

אלא שחשש , עולה שגם הוא מודה לסברה שכלי חזק וחלק אינו בולע ,בדיעבד
שעבר , א היה רואה את משטח הזכוכית"ניתן לומר שאם הרמ. לכך לעניין פסח

היה מודה גם כן שאין לחשוש שנבלע , טיפולים וחיזוקים רבים על מנת לחסמו
  .ו מאכל כללב

, כיוון שמעורבים בו חומרים אחרים, יש האומרים שחומר המשטח גרוע מכלי זכוכית
, אך מסברא נראה להיפך. החומרים המעורבים בה בולעים, ואף שהזכוכית אינה בולעת

להתיר לא היה מאיזו קבלה שקיבל שכלים אלו אינם ' שולחן ערוך'כיוון שטעם ה
אם כן כאשר הזכוכית . רור שהכלים הללו קשים וחלקיםאלא מפני שרואים בבי, בולעים

ואנו רואים בעינינו שאכן , עברה חיסום מיוחד על מנת שהיא לא תבלע ותישאר נקייה
  . 17על אחת כמה וכמה שיתירו זאת הפוסקים, כך הוא

  ליבון המשטח. 3

כיוון , דעת האוסרים מסתמכת על כך שהמשטח לא יכול להיות מוכשר על ידי ליבון
ויש חשש שיש בהם גם תרכובות של , שהוא עשוי מזכוכית המעורבת בחומרים רבים

משום שראינו שהטעם שלא ניתן , אך למען האמת הדין אינו פשוט כלל. 18אבן וחרס
אך גם חרס ניתן להכשיר בדרכים , 19להגעיל כלי זכוכית הוא משום שדינה כחרס

  .מסויימות

                                            
 .ב' רכא סעי' ד סי" יור,ש" עה;מג' ד סי"ב יו" ח, זרע אמת;ב"ה י" פא"ח, י"מנח  .15
ת "ג יעקב אריאל הסתמך על כך בשו"הרה. ח"ק ס" שם סק יעקבח; ק מט"תנא ס' ח סי"או, א"מג  .16

כיוון שהמציאות שאין לו כיריים אחרות נחשבת , באינטרנט להתיר הכשרת כיריים קרמיות לפסח
 .כדיעבד

הביאו ) צב' סי(וכן בספר תבואות שמש ) ק כ"סקכא סוף ' סיד "יו(יש לצרף לכך שבדרכי תשובה   .17
ולפי זה אין דיון כלל וודאי יש להתייחס , י הרוב"שחומר המעורב מכמה מינים הולכים בהגעלתו עפ

דנו בכלי פיירקס שיש חשש ) כו' סיט "למשל ציץ אליעזר ח(אולם אחרונים רבים . לחומר כזכוכית
  . יודע מדועואיני, לא העלו סברא זו, שמעורבת בהם מתכת

יש להעיר שכבר בכלי פיירקס ודורלקס יש שטענו שמעורבת בהם סגסוגת של מתכת וכימיקלים   .18
מ אליהו בהלכות חגים "וכן מה שכתב הגר, ולא מובא בפוסקים שלא ניתן להגעילם מטעם זה, שונים

 שדרך מסתבר דבכהאי גוונא, ואף שכתב שלא להגעילם משום דחייס דילמא פקעי'נב ' סעיה "פ
 . 'שימושו כך אין לאסור

ל גרע "נראה דצ'תיקן , בלבושי שרד שם', שזכוכית גרע מחרס'ק ב כתב "פז ס' ח סי"או, ז"אף שהט  .19
 . 'דלא מצינו שיהיה גרוע מחרס, כחרס
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ולכן אין ',  שאינו יוצא מידי דופיו לעולםהתורה העידה על כלי חרס' נאמר ש20בגמרא
אמנם לגבי ליבון נאמר במפורש שגם תנור של . דרך להכשיר כלי חרס על ידי הגעלה

 שניתן להוציא מאכל הבלוע 21ומסבירה הגמרא', עד שיסיק את התנור'חרס אסור רק 
שישברו אין ללבן כלי חרס כיוון שיש לחשוש שמא יפחד , אמנם, בכלי חרס על ידי ליבון

, אך לגבי תנור שהליבון נעשה בצורה שאין חשש שיתבקע, מהחום ולא ילבנם יפה
אם , ש שגם כלי חרס רגילים ניתן ללבן"ה והרא"על פי זה כתבו הראבי. הליבון מועיל

והליבון נעשה בצורה שאין , 22שברור שהוא אינו חס עליהם', בכבשונות גדולים'ילבנם 
  . 23סיבה שהם יתבקעו

פשוט , ובין אם יש לדונם כזכוכית, בין אם יש לדון את הכיריים כחרס, עשהאם כן למ
ואין שום חשש ,  כיוון שליבונם נעשה בדרך הפעלתן,שניתן להכשירן על ידי ליבון

כיוון שהן , ולכן ממילא יש לומר שלעולם אין הן נעשות חלביות או בשריות, 24שיתבקעו
  . מתלבנות מיד כאשר נופל עליהן מאכל כלשהו

 דווקא 25ע"ובכלי חרס הצריך השו, יש להעיר שאמנם צורת בליעת המאכל היא מבחוץ
ואנו , אלא בכלי מתכות' חם מקצתו חם כולו'כיוון שלא אומרים , ליבון ממקום בליעתו

מכל מקום פשוט שישנה מציאות של חום . רוצים להתיר את ליבון המשטח מצידו השני
 27כיוון שבפועל רואים שכולו חם, 26'תו חם כולוחם מקצ'גבוה בה לא צריך להזדקק ל

הצד  וכל שכן כאשר, )שיוליך חום בצורה טובה ובפרט בחומר זה שעשוי במיוחד כדי(
  .השני של הכיריים אף יכול לשמש כמקור חום לליבון בפני עצמו

  אינו בן יומו. 4

קים אלו חל, מסביב לגופי החימוםש חלקי הכירייםיש להסתפק לגבי , ל"למרות כל הנ
כיוון שפעמים ויש חשש שהכלים יבלעו מהם .  כיון שאינם כנגד האשאינם מתלבנים

כמו כן לעתים הסיר , רבות מניחים עליהם את הסירים כאשר מזיזים אותם מגוף החימום

                                            
 .ב"פסחים ל ע  .20
שכמותה ודאי פסקו כל ', דילמא חייס עליה'שהיא בעצם חידשה את הגדר של , בהבנתה השנייה  .21

 .ק ב"תנא ס' סי, א"וכן כתב במג, וסקיםהפ
 .ע"ולטעם זה חשש השו, ש"כך דעת הרא  .22
 .ק ב שכתב שאין צורך בחום גבוה יותר לכלי חרס"תנא ס' סי, א"ועיין מג. ה"זו דעת הראבי  .23
 .שניתן להשתמש בכלי חרס שהוגעל מבשר ומחלב, א' צב סעי' ד סי"יו, ז"יש לצרף לכך את דעת הט  .24
 .שם  .25
ק "קכא ס' ד סי"יו, ך"עיין ש(ונפסק להלכה שהליבון שורף את הבלוע , לגבי דין ליבון נחלקו הפוסקים  .26

והיה ניתן להבין שהטעם שצריך ללבן מצד בליעתו הוא משום שהאש צריכה לשרוף את המאכל , )יח
ן כלי אך דעת רוב האחרונים שאין חובה ללב, )ק ב"ז ס"ג משב"ואכן זו דעת הפרמ(מהצד שנבלע 

ועיין בספר הגעלת כלים שהביא אחרונים רבים , ת"כן הביאו במגן האלף ובדרכ(מתכות מצד בליעתו 
כיוון , וודאי כך נהגו שאם לא כן אי אפשר לסמוך על שום ליבון בגוף חימום חשמלי, הסומכים לקולא

ן משמע שעניין ומכא, )אך ודאי נהגו להשתמש בזה לליבוני תנורים וכדומה, שאינו שורף אלא מחמם
אלא העניין שחומר הכלי מגיע לחום גבוה עד כדי כך שכל , הליבון אינו שריפה על ידי האש עצמה

 .וזה ודאי הוי בחום של כיריים, הבלוע בתוכו נשרף
 .'נראה דאפילו כלי חרס אם יתלבן מעבר לעבר מהני'ש, קי' ד סי"יו, ת אבני נזר"וכן כתב בפירוש בשו  .27



   שימוש בכיריים קרמיות 

 163  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

לגבי . 28ועומד בשעת הבישול גם על מקום שאינו מתחמם, גדול יותר מגוף החימום
 אלא ,ושהכיריים מתלבנות, על כך שהטיפה נשרפתחלקים אלו לא נותר לנו להסתמך 

יש להדגיש שבבליעת חלקים אלו איננו . 29 כזכוכית ואינן בולעותןרק לסמוך על כך שדינ
שאינו נבלע , אלא רק של עירוי מכלי ראשון', כלי ראשון'חוששים למעמד של בליעת 

ם נניח שאכן גם א. 30)'חומרא'וגם את זה הגדירו הפוסקים כ(בכלי אלא כדי קליפה 
פעמים רבות הכיריים אינן בנות יומן מבליעת המין השני בשעת , נבלעו מאכלים בכיריים

כידוע טעם (. 'סתם כלים אינם בני יומן'וכלל נקוט בידינו ש, או שיש ספק בכך, 31הבישול
אך אסרו חכמים להשתמש בו לכתחילה שמא , הבלוע בכלי שאינו בן יומו אינו אוסר

  .)32נו בן יומוישתמש בכלי שאי
נאסר להשתמש בצורה  ורק לכתחילה, כיוון שמן הדין כלי חם שנגע בכלי חם אינו אוסר

וכן יכול (מסתבר לומר שבזה לא שייכת גזירת חכמים שמא ישתמש בכלי בן יומו . כזו
ואף ). לכתחילה בשתי קדירות א"להיות מאוד שכאשר הכלי אינו בן יומו לא החמיר הרמ

כיוון שאינו , ישפכו נוזלים על גבי הכיריים ויעבירו טעם מכלי לכליאין לחשוש שמא י
ולא אסרו בכך ' לכתחילה'וודאי אינו נחשב שמשתמש כך , מתכוון שיישפכו נוזלים

שיש פוסקים הסוברים שכלי שלא ניתן להכשירו מותר , ניתן לצרף לסברא זו .חכמים
  . 33'לכתחילה'ב שימוש כיוון שזה אינו נחש, להשתמש בו כשהוא אינו בן יומו

כאשר איננו יודעים בוודאות (יש להעיר שהיתר זה אינו שייך אלא במטבחים ביתיים 
אך במטבחים מוסדיים , ) שעות האחרונות בשר או חלב על כיריים אלו24 -שנשפך ב

  .קשה להסתמך על כך שסתם כלים אינם בני יומם, שמבשלים בהם תדיר בשר וחלב

  שימוש לכתחילה. 5

ורק , שאינם פולטים זה לזה, דינם של הכיריים כשני כלים הנוגעים זה בזה,  שראינוכמו
אך ניתן לומר שבנידון דידן כאשר קשה מאוד . לכתחילה אסור להשתמש בצורה כזו

אין השימוש , והנחת כיסויים סותרת את הוראות היצרן, לייחד כיריים לבשר ולחלב
ניתן לומר סברא זו (. 34א לא יאסור" אף הרמובכהאי גוונא, נחשב לכתחילה אלא דיעבד

  ).ששימוש שכזה אינו נחשב לכתחילה, בן יומו גם לגבי האיסור של כלי כאשר הוא אינו

                                            
, ז"ט(מפני שהסיר עומד על גבי האש ', תתאה גבר'כיוון שלא ניתן לומר בו , חמור יותרמקרה זה אף   .28

 ).ג שם"ופרמ, ק לג"שם ס, ך"ש, ק כה"צב ס' ד סי"יו
כיוון שלמעשה רוב גדולי הפוסקים הסכימו לעניין כלי פיירקס שאם אכן , וקשה לסמוך על כך לבד  .29

 ).תיח' עמ, לת כליםעיין ספר הגע(מעורבת בהם מתכת יש להגעילם 
ניתן להקל מפני שמקומות השפיכה ,  שעות האחרונות24-כאשר לא ידוע היכן בדיוק נשפך המאכל ב  .30

 ).ק ה"קה ס' סי, א"רע; ק ח"צא ס' סי, פתחי תשובה. (בטלים ברוב
וודאי שלא , לא בכל פעם נשפך מן התבשיל על גבי הכיריים, גם כאשר מבשלים בשר וחלב בתכיפות  .31

 .כל פעם נשפך מאכל רבב
 .א' צג סעי' ד סי"יו, ע"שו  .32
צג ' סי, ז"וכן דעת הט. ק ב"קכב ס' ד סי"יו, כן הובא בשם המנחת יעקב ועוד פוסקים בפתחי תשובה  .33

 .ק א להתירו אחר הגעלה"ס
 מפני שהגוי לא ישמע לו, ע מתיר להשתמש במרדה שאינו בן יומו"השו ,ג' קח סעי' ד סי"יו, ע"בשו  .34

, ודאי שיש לו אפשרות לשלם הרבה כסף על מנת שהגוי יסכים. ואי אפשר בעניין אחר, להחליף אותו
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כיוון שאינו , כמו כן שימוש במשטח שסביב גופי החימום ודאי לא נחשב לכתחילה
חות ספק או לפ, וגם כמעט תמיד הוא במעמד של אינו בן יומו, מתכוון להשתמש בו כלל

  ).להלן יובאו מעט סייגים לשימוש בחלק זה. (בן יומו

  סיכום

ראינו ששני ההיתרים הבסיסיים שנהגו ישראל להתיר על פיהם שימוש בחצובות מתכת 
שייכים גם בכיריים , )ושריפת התבשיל שנשפך, 35ליבון תמידי לכיריים(לבשר ולחלב 

כיוון שניתן , ותר טובות מחצובות גזמקום לומר שהכיריים אף י יש, נוסף על כך. קרמיות
כמו כן הובאו צדדים נוספים . ורבים מודים שאינה בולעת כלל, בקלות להגדירן זכוכית

  : להקל
   .מכיוון שבדרך כלל הכיריים אינן בנות יומן .א
  .'דיעבד'ניתן להגדיר את המצב הכללי של הצורך בשימוש נפרד כ. ב

אך יש להשתדל שלא . בכיריים לבשר ולחלבשיש להתיר להשתמש , ל"העולה מכל הנ
כיוון שפעמים רבות נשפך , להניח כלים רותחים על גבי המשטחים שבין עיגולי החימום

ומקומות אלו אינם מתלבנים עקב סגולתו המיוחדת של המשטח , עליהם מאכל רותח
למעשה אם הונח סיר חם על מקומות אלו נראה להתיר אף אם . שאינו מפזר את חומו

כיוון שהמשטח אינו בלוע , )כאשר אין על גבי המשטח ממשות האוסרת(משטח רטוב ה
  .37וייבטל גם בכל בישול עתידי, ומסתמא בטל במאכל שבתוך הסיר, 36אלא כדי קליפה

ויש , על פי מה שהוכחנו שניתן ללבן את המשטח, גם לעניין פסח יש מקום רב להתיר
  ביותרגבוהההבטמפרטורה  שעהלנקות היטב את המשטח ולהפעילו למשך רבע 

                                                                                                                  
אלא ודאי כשאנו אומרים שבדיעבד שרי להשתמש , או לחילופין לאכול דברים אחרים במקום לחם

הכוונה שאין לאסור כאשר יש צורך לשנות דברים מהותיים על מנת להקפיד על כלי שאינו בן , כך
 .ש דלעיל"י שהובא בפת"וכמו שמשמע מהמנ, ומוי

הן אמת שכאשר מדובר בכיריים עם אלמנט אינדוקציה יש חשש שמא הסיר שנשפך ממנו בעבר הוא   .35
ולאחר מכן נניח עליו סירים מן המין , ונשפך על מקום הכיריים בזמן שאינו חם ואינו מתלבן מיד, קטן

כיוון שודאי לא , ש של שתי קדירות הנוגעות זו בזואלא שודאי כאן אין לחשוש אלא לחש. השני
ולגבי שתי קדירות הנוגעות זו בזו , יישפך מן הקדירה השנייה קודם שיגיע גוף החימום לדרגת ליבון

לכאורה , וכיוון שאדם אינו עוקב איפה נשפך בדיוק ואם התלבן, ראינו שאין לחשוש אלא לכתחילה
 שיש לצרף את הסברות שנאמרו לעיל שאינו נחשב מה גם, אינו נחשב שעושה כך לכתחילה

אך לכאורה בכיריים כאלו לכתחילה יש להקפיד שכאשר מניחים סיר קטן ונשפך על גבי . לכתחילה
כיוון שאז , שידליק גופי חימום אחרים, שלא להזיז את הסיר למקום אחר על גבי המשטח, המשטח

ועדיין לא , וכעת נשפך חלב, הוא בן יומוועדיין , יש חשש שמא בעבר נשפך שם מסיר קטן בשר
אמנם בדיעבד . וכשיניח עליו את הקדירה תבלע על ידי המשקה, התלבן המשטח באותו המקום

אין להחמיר כיוון שהגיוני מאוד להחשיבו , ונשפך בזמן שהיה בן יומו, אפילו אם קרה מקרה כזה
כדי (שבליעתו ' תתאה גבר'לע בועוד שב, א הודה שאינו בולע"שבבשר וחלב גם הרמ, כזכוכית
 ).לג' תסז סעי' ח סי"או, א"מג(אינה מצד הדין אלא מצד חומרא ) קליפה

ועוד שקליפה זו אינה אלא ', תתאה גבר'כיוון שהמשטח תמיד קר ו, ואפילו אם נפל עליו דבר גוש  .36
 .בשר וחלבא אינה בולעת ב"וניתן לדונו כזכוכית שאולי גם לשיטת הרמ, )א שם"מג(מצד חומרא 

 . ד דלעיל שמעט לחלוחית אינה מעבירה מכלי לכלי"כמו כן יש לצרף את דעת החוו  .37



   שימוש בכיריים קרמיות 

 165  ג"  תמוז תשעמונת עתיךא  

שגוף החימום אינו פועל אלא כאשר מונח , כאשר מדובר בכיריים עם אלמנט אינדוקציה(
  . )שהכיריים יופעלו יש להניח סיר גדול או טס מתכת על גבי הכיריים כדי, עליו סיר

כיוון שהרבה מהקולות שהבאנו , אך לדעת האשכנזים חומרא בנידון דידן תהיה מובנת
, א החמיר ללבן את החצובה לפסח"והרמ, שגם אינו בן יומו נאסר, נן שייכות בפסחאי

וגם כלי זכוכית אינם , כיוון שלא רצה להשתמש בהיתר של שתי קדירות לעניין פסח
ולכן יש מקום להחמיר בפסח להשתמש בכיריים על ידי הפרדה , ניתרים בהגעלה לפסח

  .בלבד
שמסביב לגופי  ים רותחים על גבי המשטחיםמכל מקום בפסח יש להקפיד לערות מ

 חמץ בפסח - כיוון שאף שבלוע שם רק כדי קליפה, )38מפני שאינם מתלבנים( החימום
אך יש שכתבו שגם כיסוי מחוץ לגופי , במידת האפשר ראוי לכסותם. (אוסר במשהו

, במקרה כזה ניתן לוותר על כיסוי המשטח, החימום עלול להשחיר ולסדוק את המשטח
סירים כאשר  ובמידה והונחו עליו, להקפיד שלא להניח על גבי המשטח כלים רותחיםו

 .)יש לשאול שאלת חכם, נשפך עליו נוזל
 
 

  
 

                                            
שבצורה כזו ודאי חייס , ד ודאי אינו מועיל"ולענ, יש שכתבו ללבן את המשטחים הללו על ידי ברנר  .38

 .שטחייסדק או יתפוצץ המ, ושלא יישרף, שלא יהרסו כל האמצעים והחיישנים האלקטרוניים, עליה
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  1קרים אייל הרב

 ,בשבת שוטף טחוןיב פעילות

  מושלג באזור

  שאלה 

דרכי הגישה גם  .מונע הגעה מהירה לעמדות והוא, מוצבבתעלות הקשר שבשלג נערם 
 , האם מותר לפנות בשבת שלג.כוסו בשלג, שים שבחצר המוצב"הנגמאל הטנקים ו

כדי לאפשר ללוחמים שבמוצב גישה , שמקצתו עדיין רך ומקצתו כבר נקרש ונקרח
  ? שבחצר המוצב)רכב קרבי משוריין (מ"מהירה אל העמדות והרק

  תשובה

  איסור מוליד. א

שלג ולא את הברד בשבת ואין מרזקין לא את ה' :נאמר בברייתא) ב"נא ע(במסכת שבת 
בטעם . 'אבל נותן הוא לתוך הכוס או לתוך הקערה ואינו חושש, בשביל שיזובו מימיו

שהוא , כתב) ה כדי"ד, שבת שם(י "רש.  נחלקו הראשונים,האיסור לרסק שלג בשבת
 2,ן"ן והר"הסבירו הרמב. 'משום דקא מוליד בשבת ודמי למלאכה שבורא המים האלו'

משום שהדבר , אלא שחכמים אסרו לרסק שלג וברד, לאיסור נולדי "שאין כוונת רש
יש מקום לדון .  את המים שעד כה היו עצורים בשלג'ברא'היות ש, דומה למלאכה

או בעצם מעשה ההפשרה אף שאינו , בפעולת הריסוקהוא אם האיסור , י"לשיטת רש
  .קום להרחיב בכךמאן הכין וא, מרסק בידיו

אלא משום סרך , י אין האיסור משום נולד"רששיטת יר שלהסב) שבת שם(א "גם הרשב
ולי יראה דמשום גזירת סחיטה דפירות העומדין למשקה ' :א כתב"רק שהרשב, מלאכה

ל לרסק שלג " אסרו חז,נמצא שלדעתו. 'שהברד והשלג למימיהן הן עומדים, נגעו בה
יסוק פירות יבואו להתיר גם ר, מחשש שאם יתירו לרסקו כדי שיזובו מימיו, בשבת

שבת ' הל(ם "הרמב. דששל דבר האסור משום מפרק שהוא תולדה , העומדים למשקה
נראה ולכן , כרך דין ריסוק שלג עם דין סחיטת כבשין ושלקות באותה הלכה, )ג"א הי"פכ

  ).שםם "לרמב ('מגיד משנה'וכבר העיר על כך ה, א"שסובר כדעת הרשב

                                            
 .ח רבנות צבאית"רמ  .1
 . ב"שבת נא ע, ן"חידושי הר ;יף" בדפי הרב" עדף כג, ן"ר  .2
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 ,י"כרש,  הוא משום שהדבר דומה למלאכהבין שהאיסור לרסק שלג בשבת, על כל פנים
 'ח סי"או ('בית יוסף' כתב ה;א"כרשב, בין שהוא משום גזרה שמא יסחט זיתים וענביםו

אבל לשבר חתיכה ממנו .  לחתיכות קטנותלרסקוקא ודוהוא , דהא דאסרינן לרסק, )שכ
בור שמותר לש, )'אבי העזרי'בשם שכ ' ח סי"או(והוכיח כן ממה שפסק הטור . מותר

 משום ; ניתזות ממנו חתיכות דקות,אף על פי שכשמשברו, קרח כדי ליטול מים שתחתיו
מרסקו כדי ליטול אם אבל . כדי שיזובו מימיושלא נאסר ריסוק קרח אלא כאשר מרסקו 

 מועטים הם ולא ,ואפילו אם יזובו,  כךבשל שאין מימיו זבים כיוון.  מותר– מים שתחתיו
 לאיבוד ואינם  הם הולכים,וגם אם יזובו, וון לכך שיזובו המיםועוד שאינו מתכ, חשובים
בדבר ערער ולפי שראיתי מי ש, וכן נהגו להתיר' :וכתב', בית יוסף'וסיים ה. למשקה

  . 'כתבתי זה
או , הוא שנאסר,  כדי שיזובו מימיוקא ריסוק שלא בידיים לחתיכות קטנותונמצא שדו

 גזרה שמא יסחט פירות העומדים או משום, משום שדומה למלאכה שבורא מים
כדי להכשיר נתיבי גישה נוחים ומהירים אל עמדות , אבל ריסוק שלג שנקרח. למשקים

שאין בו משום מוקצה ,  שלג שעדיין רךינויוכל שכן פ, שים"הלוחמים ואל הטנקים והנגמ
ואף . ולא נאסר  אלו,ן שהמקום מוקף מחיצהומכיו, ולא משום העברה ארבע אמות

ן שהמים הזבים וומכיו, ן לכךוכותון שאינו מומכי, ך שבירת הקרח זבים מעט מיםשבמהל
 כעין שהתירו לשבור קרח כדי ליטול מה היתר זה הוא 3.מותרהדבר , הולכים לאיבוד

כשעושה והאיסור לרסקו הינו רק , משום שעצם שבירת הקרח אינה מלאכה, שתחתיו
  4.כדי שיזובו מימיוזאת 

  תירהאיסור בניין וס. ב

 'ח סי"או(ע "שכן בנוגע למה שפסק השו. ן וסתירהיאלא שיש לדון בדבר מצד איסור בני
, ע"לשו ('מגן אברהם'העיר ה, שמותר לשבור קרח כדי ליטול מים שתחתיו, ) י'שכ סעי

, ין וסתירהי משום בנ,אבל בבאר או בנהר אסור. קא בקרח שבכליושזהו דו, )ק טו"שם ס
 'ח סי"או (ע"בשוממה שנפסק אפשר להביא ראיה לדבר . עמחובר לקרקהקרח היות ש

וכן לשבור רק את , שמותר לשבור ראש חבית בסייף כשהיא חבית שבורה, ) ו'שיד סעי
אלא להוצאת המזון , משום שאינו מכוון לפתח שנוצר,  אפילו בחבית שלמה,המגופה

 אולם קרח 6.ליםן וסתירה בכי והטעם לזה הוא משום שאין בני5.בקלות עבור האורחים
  .משום סתירהבשבירתו יש ,  המחוברים לקרקע,שעל פני הנהר או על פני הבור

 שכתב ,ן" מדברי הר',מגן אברהם' הביא ראיה לסתור דברי ה'תוספת שבת'אלא שבספר 
משום שגם בעודם , שמותר להניח שלג וברד נגד החום או נגד המדורה להפשירם

 'מחובר' דין  שלג וברדשאין עלמהם  ומוכח ,בריו עד כאן ד.שם משקה עליהם, קרושים

                                            
  .לג, ק לב" שם ס, ומשנה ברורה; ט' שכ סעי'סיח "או ,ע" שו'עי  .3
 .ק לו" שם ס, ובמשנה ברורה; שם סעיף י,ע" שו'עי  .4
 .שם אות כה, שער הציון; ק כה"סשיד ' סי ,משנה ברורה  .5
 .ק כג"סשיד ' סי , ברורה משנה'עי  .6
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מגן 'שהרבה אחרונים חולקים על דברי ה, )ק לו" שכ ס'סי ('משנה ברורה'וכן כתב ה. כלל
ולצורך , ן וסתירהיואין בשבירתו משום בני, שיש על הקרח שם מים,  וסוברים'אברהם

 ,יש לחלק ולומר 7,א להלכה"אך גם לפי האחרונים שנקטו דברי המג. שבת יש להקל
 ,באר ונהרקרח בקא בודו, ושייך בו איסור סתירה, אפשר לומר שהקרח בטל לקרקעש

מה שאין כן בשלג . חודשים ויותרכמה  קרח לים ונעשים קופא,שמחמת ריבוי המים
לא שייך איסור סתירה ו, ומשום כך אינו בטל לקרקע,  ימיםכמהמס תוך ניהשעומד ל
שם השלג נשאר זמן , בדל בין מוצב באזור החרמון והר דוביתכן שיש הי לכןו. בשבירתו

  . ימיםכמהשם השלג נמס לאחר , למוצב בגזרת יהודה ושומרון, רב
לזרות תבן על , ) י' שיג סעי'ח סי"או(ע "ראיה לחילוק זה יש להביא ממה שהתירו בשו

טלו משום שאינו מב, יןי נחשב מוסיף על הבנן זה ואי.כדי לתקן החצר, בוץ שבחצר
 שהם דברים , חול או אבניםלא כן לגבי. היות שהתבן ראוי למאכל בהמה, לקרקע

משנה ברורה (לא התירו לזרותם על בוץ שבחצר משום השווית גומות ו, הבטלים לקרקע
שאינו בטל , מס תוך זמן קצרניהאך עומד ל, הוא הדין לשלג שנקרח). ק נה"סשיג ' סי

  .לקרקע ואין בו איסור סתירה
שאי ,  בנוגע לדלתות היקף ועירוב העיר יש שאלה) צז בסופו'ג סי"ח(ם " מהרשת"שוב

להתיר לישראל , )שם( כתב השואל .אפשר לסוגרם בשבת מחמת שנקרשו על ידי הקרח
 'אבן העוזר' והביא מספר ;ם"הסכים עמו המהרשו, להסיר הקרח בשבת על ידי קרדום

הגעת החיילים .  אפילו על ידי גרזן,שכתב להתיר לשבור הקרח מבאר ונהר)  שסג'סי(
, אינה נופלת בחשיבותה מצורך אחר, שבמוצב אל העמדות או אל הטנקים במהירות

לא ניתן להכשיר דרכי גישה אל העמדות ש מאחר .שבעבורו התירו לשבור קרח בשבת
 מכוש ,מותר להשתמש לצורך זה גם באת חפירה, ואל הטנקים בכלים שאינם מוקצה

  .'טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו'שהדבר נחשב משום , ומעדר

  סילוק מכשול שמפריע לרבים. ג

הכשרת נתיב גישה אל העמדות או אל הטנקים איסור פינוי השלג וב גם לו היה באבל
. לא גזרו חכמים איסורי שבות, יש לומר שבמקום שיש חשש שיינזקו רבים, דרבנן כלשהו

בעיקר ,  חשש נזק לרביםישו, לוחמים לעמדות בשעת אזעקה סכנת החלקה בריצת היש
 ואין צריך לומר שדבר 8. מתרחשות באישון לילה ואפלה'הקפצות המוצב'משום שחלק מ

מותר , זהר ממנויהסובר שגם מכשול גדול שניתן להבחין בו ולה, א"זה מותר לשיטת המג
 ובכרמלית, 'רבע אמותפחות פחות מא'על ידי הליכה של , לפנותו בשבת ברשות הרבים

, 'מגן אברהם'החולק על ה, ש"אפילו לשיטת הריבהדבר מותר אלא .  לפנותו ממשמותר
 אבל , התירו לסלקו בשבת,וקא מכשול קטן שלא ניתן להבחין בו בנקלווסובר שד

 והוא הדין לאבן .ינזקו בו הרביםי אסור לטלטלו כדי שלא ,מכשול גדול שנראה לכל

                                            
  .ק יא ועוד" קכז ס'ש סי" קצוה; פט'סיח "או ,ת חתם סופר" שו;ר"שועה  .7
 .ק עו" שם ס, ומשנה ברורה; יח' שח סעי'ח סי" או,ע"שו  .8
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 מכל מקום 10.'תוספת שבת'פסק בספר נ וכמותו 9, חידודים חדיםגדולה אפילו שיש לה
ולא ניתן להימנע ,  ואת תעלות הקשר שבין העמדות,כשהשלג מכסה את פני כל הקרקע

שמותר לעבור על איסורי שבות הכרוכים ,  יודו'תוספת שבת'ש וה"גם הריב, מהחלקה
 משום שלפי .ניסת השבתיש לפנות את השלג קודם כ, אמנם כשהדבר ניתן. בפינוי השלג

, אסור לטלטלו בשבת, קוץ שהיה מונח ברשות הרבים בערב שבת, 'מגן אברהם'פסק ה
אולם כשהדבר לא נעשה בערב שבת מחמת ו. משום שהיה צריך לסלקו בערב שבת

יש לסמוך על פסק ,  היה לעשותואי אפשרוכל שכן כשלא נעשה מחמת ש, רשלנות
  11. גם אם היה מונח שם בערב שבתבשבתשמותר לסלקו , 'אליה רבא'ה

אם , שהמוצא גחלת ברשות הרבים, ) כז' שלד סעי'ח סי"או(ע "בדומה לזה נפסק בשו
 כשאינו בלא. טוב לסלקה מאשר לכבותה,  רביםממנהזקו יניכול לסלקה למקום שלא י

משום . בין שהיא גחלת של עץו בין שהיא גחלת של מתכת ,יכול לכבותה, יכול לסלקה
כיבוי . אינו מתכוון לכךשמאחר , אין איסור מצרף, י גחלת של מתכת על ידי מיםשבכיבו

רק אסורה  שפטור עליה מדאורייתא ו,נחשב מלאכה שאין צריך לגופה, גחלת של עץ
 שמלאכה שאינה ,ם"אמנם לדעת הרמב. ובמקום נזק לרבים לא גזרו חכמים, מדרבנן

 אבל . מתכת מותר גחלת של ורק,עץאסור לכבות גחלת של , צריכה לגופה חייב עליה
 מכשול רציני שהרבים הואמאחר שהשלג ,  הוא הדין בנידוננו12.הלכה כדעה ראשונה

  . גם אם סילוקו כרוך באיסור דרבנן כלשהו,מותר לסלקו לצד, נזק בוייכולים לה

  סילוק מכשול שמפריע לפעילות צבאית. ד

כגון בהפעלת רכב , סור דאורייתאשגם כשסילוק השלג שקפא כרוך באי, עוד נראה לומר
שים שבחצר " לשם הכשרת נתיבי גישה נוחים מהמוצב אל משטח הטנקים והנגמ,מיוחד
 התירו איסור ,שאף שלצורך מניעת נזק מהרביםמשום . יש להתיר זאת בשבת, המוצב

. מותר אף על איסור דאורייתא, לצורך פיקוח נפש, )ל בסעיף הקודם"כנ(דרבנן בלבד 
 פגיעה הינה, שאי יכולתם של חיילי המוצב להגיב במהירות בשעת הצורךן ומכיו

ויתכן שאף לאזרחים ,  לחיילים עצמםמסוכנתו, משמעותית ברמת הכוננות של המוצב
יש לעשות בשבת כל שדרוש כדי שחיילי המוצב ימצאו , המתגוררים בישובים הסמוכים

איסורי   רק על ידישות זאתיש לע, אם אפשר. במהלך כל שעות היממה בכוננות מלאה
גם על לעשות זאת מותר , על ידי איסורי דרבנןאבל אם אי אפשר לעשות זאת  .דרבנן

  .ידי עשיית מלאכות דאורייתא

                                            
 .ה קוץ" ד,שם, אור הלכהבי  .9

 .ק עה"סשם  , משנה ברורה'עי  .10
 .ק עו" שם ס, משנה ברורה'עי  .11
 .פד-ק פב" שם ס, משנה ברורה'עי  .12
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 סיכום
ועל נתיבי הגישה אל משטח הטנקים , שלג הנערם בתעלות הקשר שבמוצב. 1

תם לעמדות גם בזמן או אפילו בהליכ, כדי לגרום נזק לרבים במרוצתםבו יש , שים"והנגמ
 שלג הנערםיש ב,  המוצב באירוע אמת'הקפצת'בזמן , כוננותכל שכן שבשעת . שיגרה

לאור . תגובה איטית של חיילי המוצבשכן הוא גורם ליכולת , כדי לסכן את חיי הלוחמים
או לפחות להכשיר בם שביל למעבר הלוחמים , ל משלג"זה יש לפנות את המקומות הנ

 .יםאל העמדות והטנק

 . כדי להימנע מחילול שבת הכרוך בפינויו,יש לפנות את השלג קודם כניסת השבת. 2
יש , גם אם הדבר נבע מרשלנות,  קודם כניסת השבתהשלג לא פונהכש, מכל מקום

איסורי דרבנן אופן שעוברים על  בעדיף לפנות את השלג,  אם ניתן.לפנותו בשבת עצמה
  . איסורי תורה שעוברים באופןגםיש לפנותו , ואם לאו, בלבד

  

  

  
  
   



 

    171 

  1הרב בנימין לנדאו

האם מותר לעשות שינויים 

  במבנה בית המקדש

  פתיחה

כינס דוד את , לאחר שהכין את התשתית להקמת בית המקדש, בסוף ימיו של דוד המלך
בחר בך לבנות בית ' כי ה, ראה עתה': ואמר לשלמה בנו, ממלכתו לירושלים כל שרי
לאחר מכן מסר דוד לשלמה תכנית מפורטת ). י, דברי הימים א כח ('!חזק ועשה, למקדש

כוללת הן פירוט של , המתוארת בפרוטרוט לאורך שמונה פסוקים, התכנית. לבניין הבית
והן . החצרות והלשכות, קודש הקודשים, הבתים הפנימיים, העליות, האולם: מבנה הבית

 בסיום פירוט התכנית אמר דוד .פירוט מדוקדק של משקל הכסף והזהב לכל כלי הבית
  ). יט, שם(' כל מלאכת התבנית, עלי השכיל' מיד ה, הכל בכתב': לשלמה

כלומר ',  נמסרה לדוד מיד ה– המפורטת כולה תכניתמשמעות הפסוק היא שה, בפשטות
והכל דרש שמואל מן ': )שם( 'דברי הימים' כך פירש המפרש ל.בנבואה או ברוח הקודש

על כל ', כמו שהוא מיד ה, הנה לך הכל בכתב מסודר': ק"וכן הרד, 'התורה ברוח הקודש
ממילא . 2'על יד שמואל הרואה, כמו שכתבנו, כי בנבואה נאמר לה; מלאכות התבנית

  .'שכן היא ניתנה מאת ה,  זותכניתמובן שלא ניתן לשנות דבר ב
 עלי 'מיד ה, הכל בכתב': בכמה מקומות בתלמוד מביאה הגמרא את הפסוק, ואכן 

לאיסור זה משמעות מעשית .  כמקור לכך שאסור לשנות דבר במבנה המקדש'השכיל
האם איסור זה מונע כל אפשרות של שינויים . ויש לברר את היקפו ומשמעותו, רבה

אם נאמר שמודל זה הוא ? מהו המודל של בית המקדש שממנו אין לשנות? במקדש
כאשר תיאור זה , ת את בית המקדש האם ניתן בכלל לבנו–התיאור שמסר דוד לשלמה 

   3?אינו בידינו

  'הכל בכתב'הסוגיות העוסקות בדין . א

 בכמה מקומות ובהקשרים ',עלי השכיל' מיד ה, הכל בכתב' :הגמרא מביאה את הפסוק
מקור האוסר עשיית שינויים בתור הנפתח בהצגת הסוגיות המביאות פסוק זה . שונים

  .במקדש

                                            
 .מכון המקדש  .1
 .שמייחס את תכנית הבית לגד החוזה ולנתן הנביא, ה הכל בכתב"ד ,ב"י סוכה נא ע"וראה רש  .2
אלא רק תיאור של הנושאים שבהם , הפסוקים בדברי הימים אינם התכנית עצמה שמסר דוד לשלמה  .3

 .התכנית עוסקת
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  גזוזטראות בעזרת נשים. 1

  :מביאה ברייתא המספרת) ב" ענא(הגמרא בסוכה 
והיו באים , ]בשמחת בית השואבה[בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ 

ועדיין היו , התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים; לידי קלות ראש
התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה ; באין לידי קלות ראש

וכך , כדי שהנשים תהיינה באותן מרפסות, ינו מרפסות בעזרת נשיםהתק: כלומר[
  ]. הגברים והנשים לא יגיעו לידי קלות ראש

' מיד ה, הכל בכתב' :והלוא נאמר? כיצד תיקנו גזוזטראות אלה: על כך שואלת הגמרא
קרא אשכחו 'הגמרא משיבה ש! ואם כן לא ניתן לשנות במבנה המקדש דבר, 'עלי השכיל

כדי שלא , דהיינו שמצאו מקרא לדרוש ממנו שיש חובה להפריד אנשים מנשים, 'ודרוש
, וספדה הארץ משפחות משפחות לבד'): יב ,זכריה יב(שנאמר , יבואו לידי קלקול

ומה לעתיד לבוא שעוסקין ': ולמדו מכך קל וחומר. 'משפחת בית דויד לבד ונשיהם לבד
עכשיו שעסוקין , שים לבד ונשים לבד אמרה תורה אנ–ואין יצר הרע שולט בהם , בהספד
 . ' על אחת כמה וכמה–ויצר הרע שולט בהם , בשמחה

  פשפש בצפון העזרה . 2

שבכל הסמיכות הנעשות בקודשים , מביאה ברייתא האומרת) א" עלג( הגמרא בזבחים
צריכה להיעשות  סמיכת ידי המקריב על הקורבןש, 'תיכף לסמיכה שחיטה'חל הכלל 

שאינה נעשית בסמיכות , בקורבן אשםחוץ מסמיכת מצורע , בסמיכות לשחיטה
הגמרא מסבירה שברייתא זו היא כרבי יוסי . אינו יכול להיכנס לעזרהוא כי ה, לשחיטה

דשים אינו אלא בשטח שמצפון ושצפון העזרה הכשר לשחיטת קדשי ק, ברבי יהודה
משער ידיו את יס ולכן המצורע אינו יכול להכנ, ולא ממזרח וממערב לשטח זה, למזבח

ולסמוך במקום ) 'ביאה במקצת לא שמה ביאה'בהסתמך על הדעה ש(ניקנור לעזרה 
בצפון ) פתח קטן(מדוע לא נעשה פשפש : הגמרא שואלת על כך. הכשר לשחיטה

אביי ורבא ?  ידיו על הקורבןו דרך פתח זה ויסמוךיכדי שהמצורע יכניס יד, העזרה
ומכאן שכל , 'עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה'נאמר משום ש, משיבים שהדבר אינו אפשרי
 .ולא ניתן לעשות בהן כל שינוי', מידות העזרה נמסרו מאת ה

  למזבח ומלח הוספת עפר . 3

כלומר , ות כיסוי הדם אינה נוהגת במוקדשיןואומרת שמצ) ב" עפג(המשנה בחולין 
ון וה שכיהגמרא מסביר.  שמליקתם נעשית על המזבח או בסמוך לו4בקרבנות עוף

 לא ניתן לעשות –לפני שפיכת הדם , שמצוות כיסוי הדם מחייבת הנחת עפר מלמטה
נניח אותו שם מתוך כוונה : כלומר(שכן אם לא נבטל שם את העפר , זאת על המזבח

ואם נבטלו שם ,  הוא יחצוץ בין הכוהנים לבין המזבח–) לקחת אותו משם לאחר מכן

                                            
ולכן אין לדון על מצוות כיסוי הדם ,  בבהמהולא, מצוות כיסוי הדם אינה נוהגת אלא בחיה ועוף  .4

 .שכן קרבנות מן החי אינם באים אלא מן הבהמה ומן העוף, בקודשים אלא בעוף



   מקדשהאם מותר לעשות שינויים במבנה בית ה 
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,  הרי יש בזה משום הוספה לבניין–)  בקביעותנניח אותו שם על מנת להשאירו שם(
 .'הכל בכתב'משום , והוספה כזו אסורה

דיון בדבר המלח שמפזרים על הכבש כדי ) א" עקד(מצינו בעירובין , בדומה לזה
והלוא אם לא מבטלים , והגמרא שואלת כיצד ניתן לעשות זאת, שהכוהנים לא יחליקו

 . יש בזה הוספה לבניין–ואם מבטלים אותו ,  הוא חוצץ–אותו שם 

  תוספותהשיטת . ב

אם יש איסור לשנות במקדש משום : שואלים) ה וליעבד" ד,א" עלג(תוספות בזבחים ה
והלוא ? )א" עיד ('שבועות'כפי ששנינו ב, כיצד מותר להוסיף על העזרות', הכל בכתב'

אין שבאמת , תוספות משיבים על כךה! בכל הוספה כזו אנו משנים את מבנה המקדש
אלא רק אם מצאו פסוק ללמוד ממנו שהוספה זו אכן , להוסיף על העזרות סתם כך

תוספות האלא ש 5.כמו שדרשו מפסוק שניתן לעשות גזוזטראות בעזרת נשים, אפשרית
אומרים שאין לעשות פשפש בצפון ) שם(מדוע אביי ורבא בזבחים , מקשים על כך
שהרי התורה אומרת שיש ', גדול מזהאין לך קרא 'והלוא '? הכל בכתב'העזרה משום 

ואם כן על כורחנו יש , והמצורע טמא ואינו יכול להיכנס לעזרה, מצווה לסמוך על הקרבן
קורבן האשם כדי שיוכל לסמוך על ראש , לנו ללמוד מכך שיש לעשות לו פשפש

  :תוספות עונים על כך שתי תשובות ה!שמביא
אלא רק מתקנת , ורע אינה מן התורהסמיכת אשם מצ, לדעה אחת בהמשך הסוגיה.  א

  . ולכן אין פסוק שאפשר ללמוד ממנו שצריך לעשות פשפש בצפון העזרה, חכמים
 באמת מותר למצורע להיכנס –שסמיכת אשם מצורע היא מן התורה הסוברת לדעה . ב

, 'שמא ירבה בפסיעות'אלא שחכמים גזרו שלא ייכנס , לעזרה בטומאה כדי לסמוך
, ת הסמיכהוורע יאריך את דרכו וילך צעד אחד שאינו נדרש לשם מצו שמא המצ,כלומר

ורק בגלל , נמצא אפוא שמן התורה יש פתרון למצורע. ובצעד זה יעבור על איסור תורה
ואם כן אין לנו פסוק שיש ללמוד ממנו שמותר , גזירת חכמים הוא אינו יכול לסמוך

  .לשנות במבנה המקדש ולעשות פשפש בצפון העזרה
לפי הגמרא שם אי . ספות שואלים שאלה דומה גם על הסוגיה בחולין שהבאנו לעילתוה

אומרים אפוא . 'הכל בכתב'משום , ות כיסוי הדםולצורך מצ, אפשר להוסיף עפר למזבח
הרי יש כאן מקור מן , וה לכסות את דם העוףון שאמרה תורה שיש מצושכיו, תוספותה

 משיבים שאין להתיר שינוי במבנה המזבח תוספות! התורה המחייב להוסיף על המזבח
ולא במוקדשין , ות כיסוי הדם לא נאמרה אלא בחוליןון שניתן לומר שמצוכיו, מטעם זה

  . נמצא שאין מקור מפורש בתורה המתיר שינוי במידות המזבח–

                                            
ה קא "ב ד" ע תוספות בחולין פג:ראה. בכמה מקומות מצינו בדברי הראשונים הסברים ברוח דומה  .5

ש בבבא "תוספות רא; ה עבוד"ד ב" עתוספות ישנים ביומא נא ;א שם בתירוצו הראשון" ריטב;מוסיף
 . אלף ק' סי,ה"ראבי ;)מובא גם בשיטה מקובצת שם( ב" עבתרא ג
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  :תוספות בכמה כלליםהניתן אפוא לסכם את העולה מדברי 
 אלא אם כן יש פסוק שניתן לדרוש ממנו ,אסור לשנות דבר במבנה המקדש והמזבח. 1

 .ששינוי זה מותר
גזרת מחמת או כאשר השינוי נדרש , אין לשנות דבר במקדש לצורך קיום דין דרבנן. 2

 .חכמים
 אין לשנות אלא אם כן לא ניתן –גם אם יש פסוק שניתן לדרוש ממנו שהשינוי מותר . 3

 .עשות שינוי במקדשולפיה לא יהיה צורך ל, לפרש את הפסוק בדרך אחרת

  'הכל בכתב'קשיים בסוגיות העוסקות בדין . ג

כרוכה , אף שלכאורה היא עולה בהכרח מבירור הסוגיות והשוואתן, שיטת תוספות
וחלקם , 'הכל בכתב'חלק מהקשיים עולים מהסוגיות העוסקות בדין . בקשיים רבים

ולא מצינו ראיות , ותנובעים מכך שבכמה מקומות מתוארים שינויים במקדש לאורך הדור
  .  אלומן הפסוקים להתיר לעשות שינויים
  :נדון תחילה בקשיים מהסוג הראשון

  גזוזטראות בעזרת נשים . 1

בכך ', הכל בכתב'למרות ,  נימקה את ההיתר להוסיף גזוזטראות'סוכה'הגמרא ב, כאמור
מר שחובת צריך לו, שהבאנו לעיל, 'זבחים'לפי דברי תוספות ב. 'קרא אשכחו ודרוש'ש

, צריך לומרכמו כן . 6עשיית הגזוזטראות כדי להפריד בין גברים לנשים היא מן התורה
 מחייב –שהלימוד מהפסוק בזכריה בעניין חובת ההפרדה והחציצה בין גברים לנשים 

או , ולא ניתן לפרש את הפסוק באופן אחר, בהכרח עשיית גזוזטראות בעזרת נשים
  . צורה אחרת לנשים בלהסדיר את ההפרדה בין גברים

  : הסבר זה מעורר כמה שאלות
 ,יב(הפסוק שממנו למדו את ההיתר לעשות גזוזטראות הוא הפסוק בזכריה , כאמור. 1

משפחת בית דויד לבד ונשיהם , וספדה הארץ משפחות משפחות לבד': בו נאמר, )יב
ורך שמחיצה בפסוק זה אין כל רמז לכך שיש צ. 'משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד, לבד

לא נאמר בו אלא . או שעליהם להיות בחדרים נפרדים, תפריד בין הגברים והנשים
יכולה להתבצע גם ללא כל , ללא מחיצה, הפרדה בין המינים. שהאנשים והנשים יהיו לבד

אפשר להתיר , אם כן, כיצד. וללא הוספת גזוזטראות לעזרת נשים, שינויים במקדש
  ? קור מפורש בכתובעשיית שינויים במקדש בלא מ

מן הברייתא בסוכה עולה שגם לפני תקנת הגזוזטראות האנשים והנשים היו . יתרה מזו. 2
ולאחר , 'נשים מבפנים ואנשים מבחוץ'בשלב הראשון היו : מצויים במתחמים נפרדים

                                            
הוכיח בדרך זו שחובת ההפרדה במחיצה בין גברים , לט' א סי"ח ח"או, ת אגרות משה"בשו, ואכן  .6

שאף שהפסוק שלמדים ממנו את חובת , מ שם מסביר"האג.  היא מן התורה–לנשים במקום התכנסות 
, יש לומר שהנביא לא בא לחדש איסורים, ואם כן אין כאן אלא דברי קבלה, חיצה הוא בזכריההמ

 .אלא להשמיע מהו דין התורה
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היינו ' בפנים'י שם מפרש ש"רש. 'נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים'מכן תיקנו שיהו 
נמצא שהאנשים והנשים היו בשני . פירושו ברחבת הר הבית ובחיל' בחוץ'ו, םבעזרת נשי

כשנוכחו לדעת , רק בשלב השלישי. המופרדים זה מזה על ידי חומה, מתחמים שונים
התקינו שיהו הנשים יושבות , 7 בשמחה באים לידי קלות ראשמשתתפיםשלמרות הכול ה

 אם נאמר שיש ללמוד מהפסוק גם, לפי זה. והאנשים למטה, בגזוזטראות, למעלה
לא מובן כיצד ניתן על פי זה להתיר בנייה , בזכריה שחובה להפריד במחיצה דווקא

וכפי , הלוא את החציצה ניתן לעשות גם באמצעות הקירות הקיימים בהר הבית! במקדש
עדיין היו באים לידי 'מכך ש, אפוא, הצורך בשינוי נבע. שעשו לפני הקמת הגזוזטראות

נמצא שאין מקור בפסוק לכך שמותר .  ולא מכך שהפסוק בזכריה חייב זאת'אשקלות ר
 8.לעשות שינויים בעזרת נשים

ולכן אי , גם אם נאמר שמהפסוק מוכח שחובה לעשות מחיצה בין גברים לנשים. 3
עדיין אי אפשר ללמוד , אפשר לערוך את שמחת בית השואבה ללא גזוזטראות לנשים

ההיתר הוא רק כאשר , שכן כפי שהוכיח תוספות, ים במקדשמכאן היתר לעשות שינוי
להימנע , לפחות מדין תורה, ואילו כאן ניתן, אין כל דרך אחרת לקיים את דין התורה

שהרי עצם עריכת ', הכל בכתב'וכך לא יהיה צורך לעבור על איסור , לגמרי מההתכנסות
 שמחת בית השואבה ניתן לעשות את,  כמו כן9.שמחת בית השואבה אינה מן התורה

 נמצא שיש דרכים לקיים את דין התורה ללא עשיית שינויים 10.ללא השתתפות הנשים
 . אין היתר לעשות שינויים כאלה–במצב זה ', ולדברי תוס, במקדש

  שינויים במזבח . 2

 או עפר למזבח ,מצינו שאסור להוסיף מלח לכבש) בעירובין ובחולין(בשתי סוגיות 
. 'הכל בכתב'והדבר אסור משום , יש בזה משום הוספה על הבנייןשבגלל  ,ולבטלם שם

הוא גם ) הוספת עפרבנוגע ל(מסבירים שהאיסור ) ה קא" ד,ב" עחולין פג(תוספות 

                                            
ושם הייתה נוצרת , מן הסתם קלות הראש נבעה מכך שבפתחים ובמעברים לא הייתה מחיצה  .7

וכעין זה , י קלות ראשוכתוצאה מכך באו ליד, תערובת בין הגברים ובין הנשים שניסו להתקרב ולראות
 . כתב האגרות משה שם

שהחיוב מהתורה הוא לעשות מחיצה כזו שתימנע מציאות , כתב ליישב זאת, שםת אגרות משה "בשו  .8
היו מחויבים מהתורה , ולכן כאשר ראו שלמרות ההפרדה עדיין באים לידי קלות ראש, של קלות ראש

 . ידוש זה רמוז בפסוקאך לא ברור היכן ח; לעשות הפרדה שתמנע מצב זה
בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה ':  כתב,ב"ח הי"פסוכה ולולב ושופר  ' הל,ם"הרמב, אמנם  .9

ומשמע מדבריו ששמחת בית , 'אלהיכם שבעת ימים' ושמחתם לפני ה'): מ ,ויקרא כג(שנאמר , יתירה
', מצוה יתירה'לא אך ברור ששמחת בית השואבה אינה א; השואבה נובעת ממצוות שמחה ברגלים

בהקרבת , ומעיקר הדין ניתן לקיים את מצוות השמחה בלי שמחת בית השואבה, ם"כלשון הרמב
 .בשאר הרגליםכ, שלמי שמחה

הקהל את העם האנשים 'שנאמר , מ שם כתב שכיוון שנשים חייבות במצות הקהל מן התורה"האג  .10
שבגמרא , אך הדבר תמוה; מעמד הקהלממילא היה הכרח לעשות גזוזטראות בשביל ', והנשים והטף

, ועוד, אלא בשביל שמחת בית השואבה, לא נזכר כלל שעשו גזוזטראות בשביל מעמד הקהל
שהרי לא מצינו , שמסתבר שמן התורה אין חייבים לעשות את מעמד הקהל דווקא בעזרת נשים

שהסתפק , ת גוראה במנחת חינוך תריב או. בגמרא דרשה המחייבת לעשות את ההקהל דווקא שם
 . שהאריך בעניין, פרק טז, ר הרב ישראל אריאל"מאת מו, ובמחזור המקדש לחג הסוכות, בזה
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הכל 'איסור  הלוא – והדבר מעורר שאלה. כאשר נשמרת צורתו המרובעת של המזבח
 תכניתל פי הע, מתייחס לשינוי מצורתו של הבית כפי שנבנה בימי שלמה' בכתב

והרי המזבח בימי בית שני ממילא כבר לא היה בגודלו , שנמסרה לנביאים בימי דוד
 שבימי בית ,שהרי עולי בבל הגדילו את המזבח, המקורי כפי שהיה בימי בית ראשון

ובימי בית שני הוסיפו , ראשון היה גודלו עשרים ושמונה אמות על עשרים ושמונה אמות
כיצד , אם כן; )א"ג מ"פמשנה מידות ( וארבע אמות מן המערב לו ארבע אמות מן הדרום

  11'?הכל בכתב'ניתן לומר שאסור להוסיף על המזבח משום 

  שינויים שנעשו במקדש במהלך הדורות. ד

ולא , מעלה שיש ביניהם שינויים רבים, הראשון והשני, השוואה בין שני בתי המקדש
נביא כאן כמה שינויים בולטים .  הנביאיםבניגוד לדברי,  שינויים אלהוברור כיצד הותר

  .בין הבית הראשון והשני
רוחבו , )ד-דברי הימים ב ג( גובה האולם בבית הראשון היה מאה ועשרים אמה – האולם

ואילו , )ג ,מלכים א ו(עשרים אמה ) מצפון לדרום(ואורכו , עשר אמות) ממזרח למערב(
 רוחבו אחת עשרה אמה 12,)ו"ד מ"פמידות (בבית שני גובה האולם היה רק מאה אמה 

 ).ז"שם מ(ואורכו מאה אמה 
 בבית ראשון היו בהיכל עשר מנורות ועשר שולחנות מלבד המנורה -  תכולת הבית

שם (וכן היו מנורות כסף ושולחנות כסף , )ח-ז ,דברי הימים ב ד(והשולחן שעשה משה 
ושני ) לט-כז ,שם(כיורים עשר מכונות ו, )כו- כג ,מלכים א ז(ים נחושת , )טז-טו ,א כח

שתיאורו המפורט ,  ואילו בבית שני.)כב- טו ,שם(בפתח האולם ) יכין ובועז(עמודים 
 13.כל אלו אינם מוזכרים כלל,  במסכת מידותבאמו

ולא ,  לא נאמר אלא לגבי שינויים במבנה הבית'הכל בכתב'אפשר לטעון שאיסור , אמנם
 מדובר 'הכל בכתב'וגיות העוסקות באיסור שהרי בכל הס, 14על שינויים בכלים שבתוכו

 גם הוא נחשב –ן שהוא מחובר לאדמה ושכיו, בשינויים במבנה הבית או במבנה המזבח
', הכל בכתב'ששם נאמר הפסוק , אולם מעיון בדברי הימים א פרק כח; חלק מהבניין

  .ברור שהוא נאמר גם לגבי הכלים
  :וכך נאמר שם

                                            
 .שהעלה קשיים נוספים בסוגיית הגמרא בחולין, אלף קמ' ה סי"וראה בראבי  .11
מהמזרח ': במשנה זשם כמו ששנינו , אך ההיכל כולל גם את האולם, אמנם שם מדובר על ההיכל  .12

 . 'והאולם אחת עשרה, כותל האולם חמש,  אמהלמערב מאה
: כתב שכל השינויים בבית שני נעשו על פי הנביאים שהיו באותו זמן, רח' ת אורח חיים סי"שו, ס"החת  .13

אלא רק , משמע שלא בנו את כל הבית על פיהם) א"סב ע(שבזבחים , ע"וצ; זכריה ומלאכי, חגי
אלא בעדות , יש שכתבו שלא מדובר בנבואה, ברים אלווגם לגבי ד(שלושה דברים שהם העידו עליהם 

 ).רגילה
 דכל שכיוצא בה כשר לפנים היינו דוגמתה ,דשאני מנורה':  ס'סי, ת חכם צבי"וכפי שמשמע בשו  .14

עלי השכיל פשיטא דאם שינה באיזה '  מיד האבל בהיכל אולם ועזרה שנאמר בהן הכל בכתב ,ממש
  .'הכל בכתב' הרי שבמנורה לא נאמר – 'דבר שיהיה שוב אינו נקרא דוגמתה
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 ַלָּזָהב ַּבִּמְׁשָקל ַלָּזָהב ְלָכל ְּכֵלי ]יד[... Gמֹה ְבנֹו ֶאת ַּתְבִנית ָהאּוָלםַוִּיֵּתן ָּדִויד ִלְׁש ] יא[
 ּוִמְׁשָקל ]טו[. ְלכֹל ְּכֵלי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ְלָכל ְּכֵלי ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה, ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוָדה

נֹוָרה ְוֵנרֶֹתיָה ְוִלְמנֹרֹות ַהֶּכֶסף ִלְמנֹרֹות ַהָּזָהב ְוֵנרֵֹתיֶהם ָזָהב ְּבִמְׁשַקל ְמנֹוָרה ּוְמ 
ְלֲחנֹות  ]טז[. ְּבִמְׁשָקל ִלְמנֹוָרה ְוֵנרֶֹתיָה ַּכֲעבֹוַדת ְמנֹוָרה ּוְמנֹוָרה Iְוֶאת ַהָּזָהב ִמְׁשָקל ְלׁש
ְלֲחנֹות ַהָּכֶסף Iְלָחן ְוֶכֶסף ְלׁש Iְלַחן ְוׁש Iְוַהְּקָׂשוֹת ְוַהִּמְזָרקֹות ְוַהִּמְזָלגֹות ] יז[. ַהַּמֲעֶרֶכת ְלׁש

ָזָהב ָטהֹור ְוִלְכפֹוֵרי ַהָּזָהב ְּבִמְׁשָקל ִלְכפֹור ּוְכפֹור ְוִלְכפֹוֵרי ַהֶּכֶסף ְּבִמְׁשָקל ִלְכפֹור 
ִבים ָזָהב ] יח[. ּוְכפֹור Iָּקק ַּבִּמְׁשָקל ּוְלַתְבִנית ַהֶּמְרָּכָבה ַהְּכר Iּוְלִמְזַּבח ַהְּקטֶֹרת ָזָהב ְמז

ָעַלי ִהְׂשִּכיל ּכֹל ַמְלֲאכֹות '  ַהּכֹל ִּבְכָתב ִמַּיד ה]יט[. ' ַעל ֲארֹון ְּבִרית הְלפְֹרִׂשים ְוסְֹכִכים
  .ַהַּתְבִנית

ולגביהם היה גם תיאור , נאמר גם לגבי הכלים' הכל בכתב'מפסוקים אלו עולה בבירור כי 
רוב התיאור בפרשה זו . המפרט מהו משקל החומרים המדויק המיועד לכל כלי וכלי

כי בין השאר מפורטים כלים שחסרו , יש לשים לב. ולא במבנה הבית, בכליםעוסק 
מוזכרים גם , כמו כן. כמו המנורות והשולחנות שנוספו בהיכל והכרובים, לגמרי בבית שני

הכל 'ומשמע אפוא שגם הם כלולים בגדר , מזרקות וכדומה, כמו מזלגות, כלים קטנים
  ): ה אל יתהלל חכם" ד,ב"ע י(י בערכין "כך כותב רש, ואכן. 'בכתב

עלי ' הכל בכתב מיד ה: דכתיב,  מקדש ראשון על פי הגבורה נעשושכלילפי 
הצלצל , החליל: ושם מדובר על כלים קטנים( השכיל כל מלאכת התבנית

  15).והמכתשת
האמנם ניתן לבנות מחדש מקדש . מכל האמור עד כה עולה שאלה מעשית קשה ביותר

והלוא לכאורה כל ? אינו מונע אותנו מעשייה כזו' כל בכתבה'האם דין ? ולעשות כלים
מהכתובים .  אסור משום הכל בכתב–כגון פתיחת פתח נוסף , שינוי קל במבנה הבית

שהרי דוד ,  אסור משום הכל בכתב–כי גם שינוי במשקל הכלים , בדברי הימים נראה
, ''הכל בכתב מיד ה': ובסיום אמר לו, מסר לשלמה את המשקל המדויק של כל כלי וכלי

נמצאת לא ן שמגילת המקדש שנמסרה לדוד ווכיו.  שנמסרה משמיםתכניתהרי שזו 
וכיצד בדיוק לעשות את ,  אין אנו יודעים כיצד בדיוק יש לבנות את המקדש–בידינו 
ואף אם נאמר שלא כל פרט . שכן אין לנו את כל הפרטים שנמסרו לשלמה, הכלים

 עדיין אין אנו יודעים מה היה – שנמסרה לשלמה יתתכנבמבנה המקדש היה כלול ב
ולכן לכאורה אין אנו יכולים לבנות את המקדש ולעשות את ,  זו ומה לאתכניתכתוב ב
ויש , הרי כפי שנתבאר לעיל נעשו בפועל שינויים רבים במקדש ובכליו, מאידך. הכלים

  16.להבין כיצד ניתן היה לעשות שינויים אלו

                                            
כגון ,  שכל השינויים שעשה שלמה בכלי המקדש,אלפים רפט' תשובה ב, ו" ח,ז"דבכך כותב גם הר  .15

וים הנחושת והעמודים , וכן הכרובים שעשה בקודש הקודשים, המנורות והשולחנות שהוסיף
רומזים לדברים 'וכולם , 'עלי השכיל' ההכל בכתב מיד 'ככתוב ,  כולם נעשו על פי הדיבור–והמכונות 

ולא ,  אינו נוהג אלא במחובר'הכל בכתב' אומר ש, שעו' סי,אמנם בעל ספר יראים. 'עליונים רוחניים
אבל ,  אינו חלק מהבית–שכן דבר שאינו מחובר , אך נראה שזה דווקא במבנה הבית; בדבר תלוש

 .ם לביתולא מכוח חיבור, בכלים יש דין הכול בכתב מצד עצמם
 מגילה שמסר שמואל :רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק': נאמר) א"א ה"פ(בירושלמי במגילה   .16
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  ם"שיטת הרמב. ה

  :ם בהקדמתו למשנה כותב"הרמב
, ואין עניינה אלא סיפור מידת המקדש וצורתו והיאך בניינו, ואחר תמיד מידות

כי אותו היחס מאת , והתועלת בכך כשייבנה לשמור בו אותה הצורה ואותו היחס
   17.עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה: כמו שאמר', ה

לם יש שהבינו מדברי או. מדבריו משמע שיש לשמור על מבנה המקדש ולא לשנותו
   18.ם בכמה מהלכותיו שלדעתו אין איסור לשנות את מבנה המקדש"הרמב
  : פוסק) ה"א ה"פ(ם בהלכות בית הבחירה "הרמב

ויהיה , עושין בו קודש וקודש הקודשים: ואלו הן הדברים שהן עיקר בבניין הבית
... להיכלועושין מחיצה אחרת סביב ... לפני הקודש מקום אחד והוא הנקרא אולם

  .והכל נקרא מקדש
ורק בדברים אלו יש להקפיד , מדברים אלה נראה שרק המובא בהלכה זו הוא עיקרי

  . שלא לעשות כל שינוי
  ): א"הי(ושם בהמשך הפרק 

ולרומם : שנאמר, ומצווה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כח הציבור
  . את בית אלהינו

   . מגובהו המקוריהרי שמותר להגביה את הבית יותר
  : ם" כתב הרמב)י"ו ה"פ(ושם 

ויש להם ,  מוסיפין–בית דין שרצו להוסיף על ירושלים או להוסיף על העזרה 
ולמשוך חומת ירושלים עד מקום , למשוך העזרה עד המקום שירצו מהר הבית

  . שירצו

                                                                                                                  
מיכן  – עלי השכיל . זו רוח הקודש–' ה מיד . זו המסורת–  הכל בכתב? מה טעמא.ניתנה להידרשלדוד 

ן לשנות דבר אינה שאי' הכל בכתב'שמשמעות הפסוק , ויש שכתבו על פי זה', שניתנה להידרש
אולם מלבד העובדה שהדבר מנוגד . אלא שניתן לדרוש את המגילה ולשנות לפי הצורך, במקדש

שניתן לדרוש ככל העולה על , 'ניתנה לידרש'אין משמעות ברור ש, למשמעות הסוגיות שהבאנו לעיל
אין מקרה ובכל . כמו בתורה שבכתב, לפי דרכי הדרשה המקובליםיש לדרוש אלא , רוחנו לפי צרכינו

, יש להעיר עוד ?ואיך נדרוש אותה, לפנינוכי המגילה אינה ,  ליכולת לדרוש את המגילהמשמעות
 . ודרושואשכח] ך"בתנ[אלא שקרא , בשום מקום לא נאמר בגמרא שדרשו את המגילהש

ם אין צריך לשמור אלא על המבנה הכללי של הבית והיחס הכללי בין "יש שפירשו שלדעת הרמב  .17
שהרי , ד אין זו כוונתו"אך לענ', אותו הצורה ואותו היחס'וזו כוונתו שיש לשמור את , השוניםחלקיו 

ואם נאמר שאין צורך לשמור אלא על היחס הכללי של , הוא בא להסביר מה הצורך במסכת מידות
 .  מיותרת–ברובה הגדול , נמצא שמסכת מידות, המבנה

 ,69-61' עמ, )א"אדר ב תשע(א  מעלין בקודש כ',?תבהאמנם הכל בכ'במאמרו , הרב איתי אליצור  .18
שהרי הוא לא הביא בשום מקום במשנה ', הכל בכתב' ם לא פסק להלכה את הכלל"טוען שהרמב

ד עצם "לענאולם . ומכאן שהוא חזר בו מדבריו בהקדמה לפירוש המשנה, תורה את הכלל האמור
 כל מסכת מידות מלמדת שהוא פסק שלו כמעט אתבהלכות בית הבחירה ם הביא "העובדה שהרמב
שהרי לדעתו כל מטרתה של מסכת זו היא ללמד כיצד יש לבנות את בית המקדש , כלל זה להלכה

 לא בא אלא –כשפסק כיצד יש לבנות את המקדש על פי מסכת זו , ואם כן גם הוא עצמו, בלי שינויים
 .'ל בכתבהכ'לפי הכלל , ולא לשנות, להורות שכך יש לבנות את בית המקדש



   האם מותר לעשות שינויים במבנה בית המקדש 
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ה אינו מתנה הרחבה זו בדרש) ששיטתו הובאה לעיל, 'זבחים'ב' שלא כתוס(ם "הרמב
והוא אף כותב שחכמי בית הדין יכולים להוסיף על העזרה , מפסוק המצדיקה שינוי כזה

   .ומשמע שאין הדבר תלוי אלא ברצונם, עד המקום שירצו
שאין , ם בפירושו למשנה"הלכות אלו סתירה לדברי הרמבב אין עניות דעתיאולם ל

, ניין הביתם שיש דברים שהם עיקר בב"מה שכתב הרמב. לשנות את מבנה המקדש
אלא כוונתו היא לתת כעין מבוא , נראה פשוט שאין כוונתו שרק את אלו אסור לשנות

 ומה 19.ולהסביר מהם הדברים העיקריים ומהם הדברים שאינם עיקריים, למבנה המקדש
 הוא דין מיוחד על הגבהת –ם שיש להגביה את הבניין כפי יכולת הציבור "שכתב הרמב

 ג(ש בבבא בתרא "ותוספות רא) ה עבוד" ד,ב" ענא(שנים ביומא  יפותוכדברי תוס, הבניין
שכן יש לה יסוד , 'הכול בכתב'שהגבהת ההיכל במקדש שני אינה סותרת את דין , )ב"ע

ם "לפיכך נראה שלדעת הרמב. 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון'בפסוק 
ש לה יסוד בפסוק שהביא שכן י, היא מצווה) ולא רק בבית שני(כל הגבהה של הבית 

ם שניתן להוסיף על העזרות "גם מה שכתב הרמב. 'ולרומם את בית אלהינו'בהלכה זו 
משום שהוספה על העיר או על , 'הכל בכתב' אינו סותר את עיקרון –כפי שירצו בית דין 

 הלכות בית ,ם"רמב(ועל פי נביא , העזרות אינה נעשית אלא על פי אורים ותומים
ואם כן נמצא שההוספה אינה נעשית אלא על פי הוראה נבואית , )א" היו"פהבחירה 

  .'הכול בכתב'שבכוחה לדחות את דין 

  הצעה לביאור העניין. ו

   20:ולפיכך נראה שיש לבאר את העניין בדרך הבאה
 אינו הלכה קבועה –כל מה שנמסר לדוד על ידי הנביאים לגבי מבנה הבית והכלים 

שאינם באים לקבוע הלכה , כדרכם של דברי נבואה, לבדאלא הוראת שעה ב, לדורות
לפיכך החובה לבנות את הבית והכלים על . אלא להורות כיצד לנהוג בזמן מסוים, לדורות

                                            
תה כוונתו בקביעת עיקרים אלה שרק יאך ודאי לא הי, השלושה עשר עיקרי אמונגם ם קבע "הרמב  .19

כדי שאדם ידע תחילה , אלא מטרתו הייתה ללמד את היסודות, שאר התורהבולא , יש להאמיןהם ב
 . ואחר כך ילמד את השאר, את הדברים העיקריים

הוא טוען .  מציע הצעה אחרת לביאור העניין,)17הערה ( 68 'עמ, ל"הרב איתי אליצור במאמרו הנ  .20
, אלא שכל שינוי חייב להיות שינוי של קבע, אין משמעו שאין לשנות דבר בבניין' הכל בכתב'שהכלל 

ואפילו לא , אך אין לעשות שינויים זמניים מפני צורך השעה, שמטרתו לרומם את הבית ולפארו
אם השינויים אינם נעשים כדי לפאר ולרומם את ,  בקיר ההיכלכמו פתיחת פשפש, שינויים קבועים

כיוון שחלק ניכר מהשינויים שבין מקדש ראשון , הסבר זה קשה בעיני. הבית אלא מפני צורך השעה
' ירידה'ויש מן השינויים שבהם אנו רואים , למקדש שני אינם שינויים הבאים לפאר ולרומם את הבית

בבית ראשון . בבית ראשון האולם היה גבוה יותר מכפי שהיה בבית שני. בבית שני ביחס לבית ראשון
מסתבר . ובבית שני כל אלה חסרו, מכונות ועמודים, ים נחושת, היו עשר מנורות ועשר שולחנות

, ששינוי שיש בו ירידה ביחס למה שהיה קודם גרוע משינוי הנעשה כדי לפתור איזו בעיה שהתעוררה
 אנשי בית שני להקטין את מידות האולם או לוותר על דברים שהיו בבית ואם כן כיצד התירו לעצמם

מדוע לא החזירו את כל אלה , גם אם נאמר שבתחילת ימי בית שני עשו כן מפני שהיו עניים(? ראשון
 )?שנבנה ללא מגבלות תקציביות, במקדש הורדוס
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אבל לאחר ,  אינה נוהגת אלא בבית ראשון–שנמסרה לשלמה ' מגילת בית המקדש'פי 
  .חר ניתן לבנות את הבית באופן א–ונבנה בית אחר , שחרב בית ראשון

שהקשה כיצד הוסיפו בני הגולה על , )ב" עפג(א בחולין "סברא מעין זו מצינו בריטב
דהתם בתחילת בניינו והכא '): בתירוצו השני(ותירץ , בתחילת ימי בית שני, המזבח

אפשר היה לעשותו בגודל , בתחילת בניין המזבח: כלומר. 'כשהיה במזבח כל שיעורו
לפי זה .  אין לעשות בו שינויים–שבנוהו  אבל לאחר ,שונה מגודלו המקורי בבית הקודם

אולם לכאורה אין . מובן כיצד שינו עולי בבל ובנו את הבית השני בשונה מהבית הראשון
ולכן  .'הכל בכתב'הסבר זה מתיישב עם כל הסוגיות האוסרות שינויים בבית שני משום 

משמש כמקור גמור  נו אי'בהכל בכת' שבכל מקום שהובא הפסוק עניות דעתינראה ל
גם הפסוק , ממילא. אלא הוא מובא כאסמכתא בלבד, לאיסור עשיית שינויים במקדש

 אינו –שהובא בסוגיית הגזוזטראות בעזרת נשים כדי להוכיח שחובה לעשות מחיצה 
 הטעם האמיתי לכך שעשו גזוזטראות הוא 21.אלא הוא אסמכתא, המקור להיתר זה

והוא זה שחייב את הקמת , שמחת בית השואבההמצב של קלות ראש שנוצר בזמן 
מובן כיצד מכאן . אלא שחיזקו החלטה זו בדרשה שדרשו בפסוק בזכריה, הגזוזטראות

יכלו לשנות במקדש למרות שמהפסוק בזכריה אין הוכחה מוחלטת לכך שצריך 
  22.מחיצות

ובאמת , הוא אסמכתא' הכל בכתב'אם אכן הלימוד מ, אלא שעדיין נותר לנו לבאר
מהו באמת הטעם שאין לשנות דברים ,  לימי בית ראשון–הפסוק לא נאמר אלא לשעה 

שיש לנו לומר , ונראה שהטעם הוא? וכפי שעולה מן הסוגיות, במקדש בבית שני
שבנו את , ויש לנו לכבד את חכמתם של הקדמונים, שהקדמונים עשו ובנו כראוי וכדרוש

אפשר וייתכן שדבר זה שאנו חפצים ובפרט ש. הבית ועשו את הכלים בדרך מסוימת
ונעשה בבית המקדש השני על פי מה שנעשה בבית ,  כבר היה לעולמים–לשנותו 

 –ואף אם אין איסור ממש לשנות מכפי שהיה בבית המקדש הראשון , המקדש הראשון
כל עוד אין לנו סיבה , לכן? שכן למה נשנה ממה שעשו על פי הנבואה, אין זה כדאי

, ואף שממבט ראשון השינוי נראה לנו טוב ונכון.  אין לשנות– את השינוי טובה המחייבת
, עם זאת. ואולי אף הזיק, יש לחשוש שבסופו של דבר יתברר שהשינוי לא הביא תועלת

אלא שמסתבר שיש לעשות זאת ,  ניתן לשנות–כאשר נראה שיש טעם הכרחי לשנות 
והם יבדקו תחילה האם , חכמיםאו של גדולי ה, מתוך שיקול דעת רחב של הסנהדרין

וכן יבדקו ; או שמא ניתן להשיג את המבוקש בדרכים אחרות, באמת שינוי זה הוא הכרחי
אם יתברר , ורק לאחר בדיקת כל אלה, מהם התוצאות היכולות להיווצר משינוי זה

  .ומסתמא כך נהגו כאשר תיקנו גזוזטראות בעזרת נשים,  ישנו–שהשינוי הוא הכרחי 

                                            
 . היא אסמכתאשדרשה זו, מטעמים אחרים,  שכתב גם כן,אלף קמ'  סי,ה"וראה ראבי  .21
 , ולא היה להם להוסיף,ין כולו על ידי נביא היהי שהבניפל עף וא' : שכתב,א" נ ע,וראה מאירי לסוכה  .22

 שהרי אף , להעמיד אנשים ונשים בערבוביא,ין עראי לגדור פרצות שלא להקל ראשיבבנסמכו בה 
משמע ו ',שיהם לבד משפחת בית דוד לבד ונ, משפחותוספדה הארץ משפחות' :נרמזן הספד יבעני

 .שמדובר באסמכתא



   האם מותר לעשות שינויים במבנה בית המקדש 
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אין הכוונה , 'קרא אשכחו ודרוש'עניינים אלה שהשינוי נעשה לאחר של ב"רו חזומה שאמ
אלא השינוי מבוסס על כך שהחכמים נוכחו לדעת מסברה , שהשינוי מבוסס על הפסוק

 הוא משום שכך היה דרך הלימוד בזמן –ומה שהביאו לזה ראיה מפסוק , שהשינוי הכרחי
שאין דרך , ומסתבר שבימינו. ראיה מדרשהאלא להביא , לא לסמוך רק על הסברא, ל"חז

 יוכלו החכמים להחליט על שינויים גם בלי לדרוש –הלימוד בנויה על דרשות הכתובים 
למרות , לפי זה מובן כיצד הוסיפו גזוזטראות בעזרת נשים. פסוקים כסמך לשינויים אלה

ן שראו וושכן כי; וכפי שהקשינו לעיל, שמהפסוק שהביאו ראיה אין לכך ראיה גמורה
  .יכלו להחליט על השינוי גם ללא ראיה גמורה מפסוק, החכמים צורך בדבר
העוסקת בכלים שונים , )ב" עי ('ערכין'להסבר זה מברייתא בראיה ונראה שיש להביא 

  :שהיו במקדש
ציווה ; ומימות משה היה, של קנה היה, דק היה, חלק היה, אבוב היה במקדש
 והיה קולו ערב כמות –נטלו את ציפויו , ולו ערב ולא היה ק–המלך וציפוהו זהב 

ושלחו חכמים ; ונפגם, והיה קולו ערב, של נחושת היה, צלצול היה במקדש. שהיה
נטלו את ,  ולא היה קולו ערב–והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותקנוהו 

, של נחושת הייתה, מכתשת הייתה במקדש.  והיה קולו ערב כמות שהיה–תיקונו 
והביאו אומנין ; נתפגמה, והייתה מפטמת את הבשמים, מימות משה הייתהו

נטלו את ,  ולא הייתה מפטמת כמו שהייתה–מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוה 
  . והייתה מפטמת כמו שהייתה–תיקונה 

  : העוסקת במעיין השילוח,בהמשך מובאת ברייתא נוספת
, ו כדי שיתרבו מימיוציוה המלך והרחיבוה, שילוח היה מקלח מים בכאיסר

אל ): כב ,ירמיה ט(לקיים מה שנאמר , והיה מקלח מים, וחזרו ומיעטוהו, ונתמעטו
  . יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גיבור בגבורתו

 כמכוונים גם כלפי השינויים שנעשו 'אל יתהלל חכם בחכמתו'י מפרש את המילים "רש
לפי , שחכמתו אינה אלא מקלקלת –אל יתהלל חכם ': כמובא בברייתא הראשונה, בכלים

כל , עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה: דכתיב, שכלי מקדש ראשון על פי הגבורה נעשו
מתברר ,  חושב שהוא עושה דבר טוב'חכם'שגם כאשר ה, עולה מכל זה .'מלאכת התבנית

ולכן מוטב , והתיקון אינו אלא קלקול, לבסוף שדווקא מה שהיה בתחילה היה טוב יותר
, 'הכל בכתב'י מבוסס הן על סברא זו והן על הפסוק "הסברו של רש.  משינוייםלהימנע

ם בהקדמתו "על פי זה מובנים גם דברי הרמב .ל הוא עניין אחדוומזה ניתן להסיק שהכ
הכל 'והסתמך על הפסוק , שכתב שיש לבנות את המקדש על פי מסכת מידות, למשנה
הכל 'ות שונה מזה שעליו נאמר למרות שבית המקדש המתואר במסכת מיד', בכתב
ולא כמקור , ם לא הזכיר פסוק זה אלא כאסמכתא"נראה אפוא שגם הרמב. 'בכתב

  . היסודי לכך שאין לעשות שינויים
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  סיכום 

יהיה עלינו לבנותו על פי המודל , נראה שכשנוכל לבנות את המקדש, לאור כל האמור
ת בכל דבר שנוכל לדעת כיצד ולא לשנו, המתואר במסכת מידות ובהלכות בית הבחירה

, ל"אולם אין אנו צריכים לחשוש לשינויים בפרטים שלא נזכרו בדברי חזו .היה בבית שני
יש לנו לסמוך על כך ,  המדויקת והמלאה של בית ראשון אינה בידינותכניתן שהושכיו

ואף , ולא לדורות,  לא נאמרה אלא לשעתה– בית ראשון שניתנה מפי הגבורה תכניתש
ומה שאין אנו ,  אין דנים אפשר מאי אפשר–רנו שלכתחילה אין לשנות מכפי שהיה שאמ

וגם בדברים .  אין אנו יכולים לעשותו כפי שהיה–כגון משקל הכלים , יודעים כיצד היה
 יש –ל "שייראה לבוני הבית שיש צורך לשנות מתיאור בית שני במסכת מידות ובדברי חז

 אלא רק לאחר, ו בפרטים הקטנים של מבנה המקדשואפיל, להיזהר ולא למהר ולשנות
  .  ששינוי זה הוא הכרחישגדולי החכמים ישקלו ויכריעו
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  תגובות

  עוד על קניית קפה במקום שאין בו השגחת כשרות

נידונה קניית קפה ) 21תשובה , 35' עמ, 98אמונת עתיך (בתשובה מאת רבני כושרות 
  :בסיכום נאמר. במקום בלי תעודת כשרות

אולם נהג החש עייפות גדולה ויש חשש שיירדם בשעת .. תחילה אין לרכושלכ
אחר בדיקה שכל רכיבי , לו להקל ולרכוש קפה) ב"א, הדגשה שלי (מותר, נסיעה

  .הקפה כשרים
ולא , שכן חובה עליו לשמור על חייו ועל חיי אחרים, לכאורה אינו מדויק', מותר'הניסוח 

אבל , אמנם אפשר לומר שיעצור בצד הדרך ויישן(. להחמיר בדבר שאינו אסור מהדין
ל "יש לזכור דברי הרמח). והסיכון גדול, במקרים רבים הדבר לא ייעשה מסיבות שונות

המלמדים אותנו שלא להחמיר במקום ', משקל החסידות'בעניין ) מסילת ישרים פרק כ(
 ללשון הרע שלא לחוש, כמו חומרתו של גדליה בן אחיקם. שייצא מהחומרה דבר שלילי

' נכבת גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן'ולכך ש, שהביאה למותו, שנאמר לו
  ).ב"ה ה"תעניות פ' ם בהל"לשון הרמב(

חידושו . והדברים פשוטים יותר, ל"אבל נראה שאפילו אין צריך להביא את דברי הרמח
ושם ', םונשמרתם מאוד לנפשותיכ'ל נצרך במקרים שאין חובה ברורה של "של הרמח

כמו בסוגיית החורבן בגיטין . עלול אדם להחמיר ולא לעבור על דין שמותר לו לבטלו
שמפני אימת מלכות ) תרנו' ח סי"באו(, א"שממנה למד המג, )ל"המוזכרת גם היא ברמח(

משמע גם כשאין מדובר . וזו טעותו של רבי זכריה בן אבקולס, מותר לעבור על לאו
ל שגם "מלמדנו הרמח. על פי כן מותר לעבור על לאואף , משמעי-בפיקוח נפש חד

ברור  ',עייפות גדולה'אבל נהיגה ב. כי עלול לצאת מכך נזק, במקרה כזה אין להחמיר
ולכן קל וחומר שאסור , שהיא סותרת את חובת השמירה על חיי עצמו וחיי אחרים

  . אלא יעצור ויקנה כל דבר מאכל המותר מעיקר הדין, להחמיר בדבר
אודות נהג שנרדם באמצע נסיעתו ) סימן שא ,ח"ח(' שבט הלוי'נזכיר את תשובת אגב 

או ) ואז חייב רק בנזק(האם נחשב אנוס , ובשל כך נגרם אסון, מניו יורק למונטריאול
  :וזו תשובתו, )וחייב גם בריפוי(' אונס הקרוב לפשיעה'שהוא כ

רוב לתחילת נראה לכאורה דאם נהג זה נרדם בנסיעה הארוכה הזאת מיד ק
שלא ישן מספיק והכניס עצמו בנסיעה ... שהנהג פשע... הנסיעה לית דין ודיין

איברא אם ארע האונס קרוב לסוף הנסיעה שדרך העולם שגם אם היה  ,כזאת
י נסיעה ארוכה בפרט בחשכת לילה "הרי פעמים ופל תרדמה על האנשים ע... ישן

  .בזה קשה לקבוע שהוא אונס קרוב לפשיעה
ואילו המצב שאנו עוסקים בו ; ולפתע נרדם, ת נאמר במקרה שלא חש עייפותכל זא

 .'עייפות גדולה'שהרי חש , חמור יותר
  אוריאל בנר
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  עוד על קניית קפה בתחנת דלק

 הוב,  על קניית קפה בתחנת דלק,כושרותרבני  הובאה תשובה של ,35 ' עמ,98ליון יבג
 בדבר חיזוק ידי ,בלי משא ומתן הלכתי טיעון אחד שהובא בלי מקור ו.שלושה טיעונים

  .שנדחוי טיעונים נ ועוד ש,עוברי עברה

ולא הבאתם ולו מקור אחד לטיעון היחיד , לא הבנתי מדוע הרחבתם בטעונים שנדחו. א
שאלה אם בכל האזור הקרוב אין אפשרות לקנות קפה ב דנתםלא גם  .שעומד לאסור

  .ייכים לסוגיית חיזוק ידי עוברי עברה הש, צדדים להקללא הבאתם ו,במקום שומר שבת

 הרווח של תחנת דלק . הבעיה אינה הקפה,אם כל הבעיה היא חיזוק ידי עוברי עברה. ב
 אסור בכלל לעצור ,לכן לפי סברתכם.  גבוה עשרות מונים מהרווח עבור הקפה,מהדלק

  .מינורית  היא שאלה ושאלת הקפה,בתחנה כזו

, ילה אין לרכוש קפה במקומות שמחללים שבתלכתח'סיכום התשובה נכתב כך ב. ג
מותר לו להקל ולרכוש , אולם נהג החש עייפות גדולה ויש חשש שיירדם בשעת נסיעה

 נכון מבחינה אינו מעבר לכך ש,סיכום זה. 'אחר בדיקה שכל רכיבי הקפה כשרים, קפה
  : הוא גם מסוכן מבחינה ציבורית,הלכתית

איסור זה גדול . יש עליו איסור חמור לנהוג גדולה נהג החש עייפות, מבחינה הלכתית. 1
חמירא  '–שכנראה בטל בשישים , הרבה יותר מאשר כניסה לחשש תערובת איסור

 קפה שחור פשוט או נוסף על כך. חוטא לשאלה, ואי ציון עניין זה. 'סכנתא מאיסורא
ותם גם  ומותר לקנות א, אינם צריכים בדיקה כלל,לא טעמים נוספיםבקפה נמס פשוט 

  ).244-245 עמודים ',ואכלת ושבעת' וביניהם בספר ,כך הובא במקומות רבים(ל "מגוי בחו
 .תחנת דלק אינה בית קפה . זוהי תשובה הגובלת בחוסר אחריותיתמבחינה ציבור .2

על כן בתשובה כזו ,  רוצים להירדם על ההגהין וא,קפה בתחנת דלק קונים כי עייפים
 , שינסה לבדוק את רכיבי הקפה במכונת קפה בתחנת דלקמי. נדרשת זהירות נוספת

לא תמיד למתדלק יש זמן ו,  הכיתוב אינו בעבריתללכרך  בד. פשוטינויגלה שהדבר א
 מי ייקח אחריות על כל הנהגים .ועניין לעזור לך למצוא את השקיות המתאימות

הקפה שום אין ברכיבים של ש כי היה להם קשה להכריע בוודאות ,שיירדמו על ההגה
 אם ,נוסף לכך?  ויעדיפו להחמיר',עייפות גדולה' או שהעייפות שלהם נחשבת ,דבר איסור

היה ראוי ונצרך להציע  , כשעוסקים בדיני נפשות כאלו,יש בעיה כה חמורה בקפה
 .ומהתרגילי ספורט מסוימים וכדעשיית  כמו מנוחה של כמה דקות או ,פתרונות אחרים

 יש ןבחלק(אפשרות לקנות קפה בקופסאות שימורים גם יש ק  של תחנות הדלןברוב רוב
 ,ואפילו חשש רחוק,  אבל במקרה שיש חשש שהנהג יירדם בנסיעה,אבקת חלב נוכרי

רב . סטר'ץ מנצ" עם הכשרים של בד אנרגיהאות או משק,)זאתבוודאי שיש להתיר 
חוקים  ולא להחמיר בספקות ר,בה כזו מחויב לקחת אחריות ציבוריתוהמפרסם תש
  . הקלה בדיני נפשותדייל ע באיסור והיתר

   רוני מרטן



  תגובות  
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  תגובה לתגובה

ואין , מצורפים בזאת כמה מקורות לכך, עברה עוברי לחזק איסורבנוגע למקורות על ה .א
 עוברי לחזק שאסור ,)א"ח ה"פ( שביעית בהלכות פוסק ם"הרמב: כאן מקום להרחיב

 עובר -  עברה עוברי שהמחזק שם כתב, )ד"יה ב"יפ רוצח הלכות( ם"רמב עיין וכן ,עברה
 'מבשר קול' ת"בשו לדוגמא עיין, רבות פעמים זה שיקול מובא בפוסקים. 'תעשה לא'ב
 מותר אם שדן ,)רכו 'סי ב"ח( 'והנהגות תשובות' ת"בשו גם עיין ;)מט – מח סימנים(

 חיזוק של' ה ילולח מדין  זאתאוסר ולמעשה ,חמץ שמוכרת בחנות וירקות פירות לקנות
 מותר אם שדן )התשובה בסוףמ  'סי ב"ח ח"או( 'משה אגרות' ת"בשו ועיין. עברה עוברי
 שאם ומסקנתו, כשר שאינו אוכל גם שיש במקום ,כשרות חשש כל בו שאין אוכל לקנות

. הבצנע זאת לעשות צריך  מכךנמנע לא ואם ; מכךמנעילה דומא כדאי ,מהוכדו צער אין
   .רבים מקורותיש עוד ו
 דלק ממלא שאדם בכך יותר הרבה גדולעוברי עברה  חיזוק שיש להערתך בנוגע. ב

 יתהיה שהשאלה משום ,במקום אינה הערההש לי נראה, שבת שומרת שאינה בתחנה
 שומרת דלק לתחנת להגיע אפשר שאם ודאי .דלק  מילוילגבי ולא קפהקניית  לגבי
  .שבת ששומרת התחנה את להעדיף יש, בלי שייגרם לו נזק בגין כך ,שבת

 להסתכן מאשר קפה לשתות ולא להחמיר שעדיף משמע שמהתשובהך להערת בנוגע. ג
 שמרגיש נהג. במקום שאינה ציניות כאן שיש חוששני, ן המעירמ מחילהב. נפש בפיקוח

 אחריות חוסרב נהגי ,לבדב קפה אם ישתה, ההגה על רדמותיה של סיכון כדי עד עייף
נמשכת  אינה ההשפעת .אנרגיה זריקת האינ שתיית קפה, לי שידוע כמה עד .גדולה
 ,הכביש על הנוסעים שאר את או ברכבו הנוסעים את לסכן שעלול עייף אדם. זמן לאורך
 את להמשיך כדי ,שצריך זמן כמה ולישון ,בטוח במקום ,בצד רכבו את לעצור צריך

 שראוי דבר האינ הקפה ששתיית ןוכיו, להקל אפשרש כתבתי לכן. בבטחה הנסיעה
לדאוג  חייב אדם, עסקינן בטוחה בנהיגה אם כן כמו .שירענן נהג עייף, עליו לסמוך
 חייב אדם .הדלק בתחנת קפה  קנייתעל לסמוך ולא ,מרענן משקה ברכבו לו שיהיה
 ברכב לשים ניתן (קרים מים, פיצוחים לו שיהיה ולדאוג ,מראש הנסיעה את לתכנן

 או קרים במים מלאה תהיה דניתישהצ לדאוג יש, ארוכה הנסיעל יוצאים וכאשר ,צידנית
  . חמים מים עם ותרמוס )אחר משקה כלב

 שהוא מרגיש הוא זאת ובכל ,קרים מים עצמו על ושפך ,ישןעצר ו אדם אם ,כן פי על ואף
  . בתשובה שהבאתי בתנאים קפה ולרכוש להקל מותר לו ,קפה לשתות צריך

  מרדכי וולנוב

  ור אחדעל בשרי וחלבי בתנ

 תא עם כושרות לגבי שימוש בתנור רבני פורסמה תשובה של ,35-36 עמודים 98ליון יגב
  .בשרילאחד לחלבי ו

 כדי להגיע . בעיית הזיעה היא רק בתקרת התנור,לגבי אורך הזמן להכשרת התנור. א
 פחות מעשר ות מספיק,תקרת התנור מגיעה לחום שבו אם נשים קש הוא יישרףשלמצב 
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 ולראות כמה , אפשר להדביק חתיכת נייר קטנה על תקרת התנור,רך הבדיקהלצו. דקות
  . להתפחםהקח לידקות י

 . בגלל גופי החימום הגלויים, אין זיעה רביםתנוריםב ו,רוב המאכלים אינם מזיעים. ב
  ? קולא משמעותית זוציינתםמדוע לא 

תמש בחלבי ובשרי לא הבנתי מדוע בתנורים קטנים אי אפשר להש, הערה בסוףהלגבי . ג
 גודל התנור הובא רק בסוגיית נושא.  גם עם התנאים שהובאו בתשובה,בזה אחר זה

 ,אם אופים בזה אחר זה.  רלוונטי רק כאשר רוצים לאפות חלבי ובשרי ביחדוא וה'ריחא'
  . ולכן אין משמעות לגודל התנור',ריחא'אין בכלל בעיית 

  רוני מרטן

  תגובה לתגובה

יש . דקות לעשר ולא ,שעה לחצי התנור את להפעיל שיש כתבתי מדוע נשאלתי. א
 הזמן  אתכולל זמן זה. קל לליבון  התנוריגיע דאיושו כדי, שעה חצילהפעיל את התנור ל

 קשלו להגיע למצב ש שלוקח הזמן ואת, שלו הגבוהה לטמפרטורה גיעלה תנורל שלוקח
 להפעיל שאפשר ודאי ,שעהמחצי  פחותמאן דהו בדק וראה שדי ב אם. גביו על שרףיי

 ילקוט'ב לדוגמא עיין ;בפוסקים מובא שכך וןוכי ,שעה חצי נקטתי. זמן לפחות את התנור
 ולראות ,בהערה שם לעיין כדאי כן כמו. )פח סעיף פט סימן ,ג כרך והיתר איסור( 'יוסף
 לא למעשה. זה אחר בזה חלבו בשר ,אחד בתנור לאפות שאוסרות הרבות הדעות את

 מבלי התנור את להכשיר ניתן שבקלות מפני ,האמצעית כדעה אלא ,כדעתו יהחמרת
  . לה לחוש כדאי ,זו פעולה המצריכות דעות הרבה שיש ןווכיו ,לעת מעת לחכות

 מדוע יודע איני, יבשים הם בתנור והמתבשלים הנאפים מאכליםה שרוב הלהער בנוגע. ב
 מה תלוי, ם ויש שאינם מזיעיםיש המזיעי .מזיעים אינם המאכלים שרוב המעיר קבע

  . מבשלים ואופים
עושים , רגיל בתנור המחמירים הפוסקים, קטן בתנור להחמיר יש מדוע שאלהל בנוגע. ג

 לכן .ע"השו עליושדיבר  כתנור ולא ,כיסוי עם כקדרה אותו מחשיבים שהם משום זאת
 שניתן ןוכיו ,יחמירו המקלות הדעות גםייתכן ש ,אובן טוסטרגון כ ,דומא קטן בתנור

 בטוסטר להשתמש שאין שכותב ,)עח 'סעי פט 'סי( 'יוסף ילקוט'ב עיין. לסיר לדמותו
  .רגיל בתנור שהתיר התנאים ידי על גם ,וחלב בשראפיית מאכלי ל, אובן

  וולנוב מרדכי

מוצרים שיש לבערם ומוצרים שיש למוכרם 'על 
  'בערב פסח

 זאת ועם ,וחשוב בהיר, 151-142' עמ, )ג"עתש (99' אמונת עתיך'ב וולנוב הרב של מאמרו
  :הערות כמה עליו להעיר לי יורשה



  תגובות  
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 חמץ תערובת': כתובל צריך היה הפרק תוכן ולפי ,מדויקת אינה א פרק של הכותרת. א
  .''יראה בל' מדין בפסח האסורה

 ולדעה ,לאוכלה אסור -  בתערובת חמץ כזית יש שאם ,פעמים כמה הזכיר וולנוב הרב. ב
 תערובתו כמות של הבאיז הוגדר לא. התערובת את למכור וצריך', בל יראה'ב ברעו אחת

  . ובאיזו כמות אין כזית, עלול להיות כזית חמץ
קמח עירוב מפני ,הכרולמ שיש בטבלה כתבנ .מרק אבקת: לדוגמא

1
 פחות בו שיש 

 או ,אחת מנה להכנת אבקה בשקיקהאם  ,כזית אין היכן הוגדר לא אבל. בתערובת מכזית
  .ומהוכד, מנות חמישים להכין כדי בה שיש פלסטיק בצנצנת

 ,מחמץ ותהמופק המאכל תמציות רוב. בתערובת ונוקשה ,נוקשה חמץ על פרק חסר. ב
  . כלב לאכילת ראויים שאינם נוזלים או אבקות בתור באות ,למאכליםאותן  שמוסיפים

 אינו לימון מלח אולם. חיטה מעמילן שיוצר אפשר לימון שמלח נכתב בטבלה :לדוגמא
 אותו ערבו אפילו מכירה צריך ואינו ,בפסח לקיימו  אפואומותר, כלב לאכילת ראוי

 ;ט"ס תמב' סי ח"או ,ע"שו' עי. הפסח אחר ובאכילה ,בפסח בהנאה  הואמותר. במאכל
  . מג ק"ס ,ב"ומשנ

 תערובת בהם שיש מוצרים מכירת אם': בשאלה שיעסוק הרב וולנוב כתב ג בפרק. ג
 וחייבים בהם מועילה אינה שהמכירה מוצרים יש שמא או, הבעיה את פותרת, לגוי חמץ

 טעמים במאמר הובאו לא כן כמו. דיון שום כך על אין הפרק בכל ולםא. 'לבערם דווקא
 ',נחלתו חבל' יבספִר  כך על ועיין. מרובה אינו שההפסד מכך חוץ ,חמץ למכור לא מדוע

  .יא' סי ד"ח
 שנפתחו לפסח כשריםה מזוןה מוצרי שכל להוסיף ראוי המוצרים תלרשימ בהקדמה. ד

 לתוכם חמץ נפילת מחשש ,ולהצניעם לסוגרם הראוי מן ,הפסח קודם בהם והשתמשו
 חשש מכל ונזהרו ,כשנפתחו ,הפסח קודם היטב עליהם השגיחו ןכם אלא א .הפסח קודם
  .חמץ

 ,נוספת עמודה ד"לענ חסרה ,מזון מוצרי רשימת  בה הרב וולנוב אתסיכםש טבלהב. ה
 ,הפסח לפני לעשות צריך מה לדעת חשוב. הפסח אחר נמכר שלא מוצר דין מה שדנה

 להשתמש מותר האם; נמכר לא מסוים מוצר אם הדין מה לדעת חשוב פחות לא אולםו
והלכה למעשה , חששות לחוד. 'חהפס עליו שעבר חמץ' מדין לשימוש אסור שהוא או בו

   . הם הקובעים את ההלכהולא החששות, לחוד
   יעקב אפשטיין

  תגובה לתגובה

  .יותר מדויק', 'יראה בל 'מדין בפסח האסורה חמץ תערובת' א פרק כותרתאכן ניסוח . 1

                                            
 אורחות' בספר השנה וראיתי .חמץ אינו  קמחהפוסקים שלרוב, לב' סי א"ח ,נחלתו חבל בספריִ ' עי  .1

 .כ"ובש ,כך סבר הוא שאף) 'הסטייפלר 'קנייבסקי יעקב ג"הרה ממנהגי ('רבינו
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 כוונתי ,מרק באבקת לדוגמא, הצרכן אצל המקובלים מוצרים  כתבתי אודותבמאמר. 2
 ,פרס אכילת בכדי כזית יןא ודאי ב. לשקיק ולא בבתים המצויות הגדולות לאריזות תהיהי

 בכל כזית שאין לי נאמר ביררתיש רוריםיבב, התערובת בכל בכזית מחמירים שיש ואף
 ,באבקת מרק. בו להתבלבל שעלולים מוצר עוד אין ,זה מוצרשחוץ מ לי נראה. התערובת

 שאנשים בהנחה, זאת ציינתי לא ולכן .בשקיק ו"ק ,להחמיר אין באריזה גדולהש ןוכיו
  .בטבלה זאת לציין היה  יותרנכון אך  האפשרויותכל את שכללתי מבינים

 .'יראה בל 'של איסור בהם איןלא ברור ש, כלב למאכל ראויים שאינם גלם חומרילגבי . 3
 נפסל אם גם, לאכילה אותו ולתקן המאכל את להשביח שבא גלם חומר ,רבות לדעות

 שיחמירו רבות דעות שיש כמדומני לכן .'כלב מאכילת פסול 'מגדירו זה אין ,כלב ממאכל
 אגרות'וה פרנק פסח צבי הרב של למחלוקת זאת לדמות שאפשרנראה  .גוונא בכהאי
 לטין'גנושא ב שבמחלוקת וכשם). זו בחוברת שהתפרסם במאמר עיין (לטין'ג לגבי 'משה

 מבהמות המופק לטין'ג לשווק הואסר ',משה אגרות'ה כדעת הראשית הרבנותהכריעה 
. כך להכריע שיש לי נראהכך גם בסוגייתנו , כלב ממאכל נפסל שהוא אף על ,תכשרו לא

 ממאכל פסולים אותם להגדיר שניתן רבים ומאכלים רבים גלם חומרי שיש כמדומני
 לא אלו במקרים .לכלב ראוי אינו הוא הרי, אותו שמבשלים לפני' ספגטי 'לדוגמא, כלב

   .םכרומל לאו להשאירם יתיר שמישהו לי נראה
 במקום אלא ,המכירה על לסמוך אין גמור חמץבשנקודת המוצא של פרק ג היא . 4

 .בתערובת ץהחמ כמות לפי ,לגופו מוצר בכל לדון יש חמץ תערובתבו ;מרובה הפסד
לכן הבאתי בקיצור את הטעם , כיוון שמגמת המאמר לא הייתה דיון על מכירת חמץ

  .למעשהו הלכההמקובל ל
 בעמילן להשתמש יכולים אחת בחברה, שונות חברות ידי על המשווקים מוצריםב. 6

 בה שמשתמשים בחברה גם .מתירס המופק מעמילן אחרת ובחברה ,מחיטה המופק
 יכול איני ,שכך ןוכיו .מחיטה בעמילן ישתמשו בעתידש יתכןי ,מתירס בעמילן כיום

 בחברה מוצר אותו שהרי, מסוים במוצר הפסח אחר לשימוש איסור או היתר להורות
 כי,  מוצרים מסוימיםלמכור שיש כתבתי בטבלה. אסור אחרת ובחברה ,מותר יהיה אחת

 משנה משתנים ופעמים ,חברה לחברה בין משתנים הדבריםאך , חמץ להכיל עלולים הם
  . לשנה

  מרדכי וולנוב

  א"ג יעקב אריאל שליט"תגובת הרה

  :הערה כללית למאמרים המתפרסמים בחוברת
 עיקר ו מתבקשים לציין בפסקיהם מה,רסמים את פסקיהם בביטאון פוסקי ההלכה המפ

,  מוצע בזאת להימנע מלהמליץ על הידור מסוים,גם בהידורים. הדין ומהו הידור לחומרא
 ולהותיר לשיקול ,אפשרות לבחירהבתור  ,דעות המהדרין אלא להציע בפני הקורא את

לא עם ' ו,ייבת שיקול דעתתורת ההידור מח.  אם להדר ובמה להדר של הקוראיםדעתם
  .'חסיד - הארץ 

  יעקב אריאל
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  הרב דב פופר

היריון בסיכון
1

  

  הקדמה

 או העובר נמצא במצוקה ,האם נמצאת בסכנת חייםמהלכו היריון בסיכון הוא היריון ש
הסיבות להיריון בסיכון יכולות להיות  .חריפה שעלולה לגרום לו למומים או למוות

אחד לפגמים גנטיים , לידות מרובות, תזונה- תת, ות האםמצב בריא, גיל האם, ותמחל
 היריון רונשים שבעבר ה. רמת סוכר גבוהה ועוד, מחלות תורשתיות, משני ההורים

להיריון  יש להן הסתברות גבוהה יותר, ילדו עובר מת או סבלו מרעלת היריון, בסיכון
  . 2בסיכון

  סוגים שונים של היריון בסיכון. א

  חמיר-היריון חוץ. 1

- בדרך כלל הריונות חוץ. מצב שבו העובר מתפתח מחוץ לרחם הוא רחמי-היריון חוץ
 מאחר שהביצית המופרית לא השלימה את מסעה מן ,רחמיים מתרחשים בחצוצרות

 במקום פתחקורה שההיריון מת, עם זאת. לרוב עקב חסימה או דלקת, החצוצרה לרחם
רחמיים בדרך -הריונות חוץ, ק ברחםמאחר שהעובר יכול להתפתח ר. אחר בבטן האישה

רחמי אינו יכול עוד לספק -מקום החוץה ו,כלל מסתבכים כאשר העובר מתפתח וגדל
בדרך כלל ,  האיבר שההיריון השתרש בו,בשלב זה. את הדם הנדרש לו ואת צרכיו

 מן אחוז או שנייםכ. את חיי האישהאף מצב כזה יכול לסכן . נמצא בסכנה, החצוצרה
 ואז ,רחמיים נספגים מעצמם-רוב ההריונות החוץ. הם הריונות מחוץ לרחםההריונות 

יש צורך , במקרה שההיריון לא נספג אלא ממשיך להתפתח. מתרחשת הפלה טבעית
אם ההיריון .  ואף לחייה,לסיים את ההיריון בגלל הסכנה לאיברי הרבייה של האישה

ידי זריקה של התרופה לרוב מפסיקים אותו על , רחמי מתגלה בשלב מוקדם-החוץ
 יש להוציא את ,במקרה של גילוי מאוחר. )Methotrexate(' מטוטרקסט'הכימותרפית 

על ו  להגן על החצוצרה אכדי,  בניתוח לפרוסקופיה, כמה שיותר מהרביצית המופריתה
 להוציא את בשביללִעתים צריך לכרות את החצוצרה . המקום שההיריון השתרש בו

                                            
 .הנמצאת בשלבי עריכה,  חוברת עזר למורי הוראה–מתוך מדריך הלכתי רפואי להיריון ולידה   .1
הרוצה לעמוד על . המוגדר גם הוא היריון בסיכון, לא הזכרנו בסקירה זו היריון מרובה עוברים  .2

אמונת עיתך ', הפחתת עוברים'יעיין במאמרו של הרב אליהו האיתן , הסיכונים המיוחדים להיריון כזה
 .99-93' עמ, )ג"תשע (99
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סאונד -מוטב לעשות בדיקת אולטרה, לא להגיע למצבים מסוכנים אלוכדי . ההיריון
  .בתחילת ההיריון

   ההלכעמדת 

גם . ולכן מותר להפסיקו,  והוא אף מסכן את האם,היריון מחוץ לרחם אינו נחשב היריון
 ואינו ,היריון זה אינו מטמא בטומאת לידה, ה שההיריון נמשך יותר מארבעים יוםבמקר

  . פוטר מפדיון הבן

2 .Rh  - של העוברסוג הדםחוסר התאמה בין סוג הדם של האם ל   

Rhחיובי שלהםדםהסוג שעל הכדוריות האדומות של אנשים   הוא מרכיב הנמצא  .
וג ס שייתכן, חיובי שלו דםהסוג ש  מגברוהיא מתעברתשלילי  סוג דם אישהלכאשר 

אין , כל עוד דמו של העובר אינו מתערבב בדמה של האם. חיובי  של העובר יהיהדםה
מתחיל , דם האם מתערבב בדם העובר כאשר,  בעת הלידה או בעת הפלהבל א.בעיהכל 

בהיריון הראשון שבו מתרחש  . נגד דמו של העובר,בגוף האם תהליך של יצירת נוגדנים
שאינם מסוגלים  ,'גדולים'נוצרים נוגדנים  ,ליך יצירת נוגדנים נגד דמו של העוברתה

נוגדנים אלו . 'קטנים'בהיריון השני נוצרים נוגדנים . לעבור את השליה ולפגוע בעובר
 סיכון שהנוגדנים יתקפו את ישואז , עוברים את השליה ומגיעים למחזור הדם של העובר

 . ויגרמו להפלתו,העובר
חיסון זה . די-  בחיסון הנקרא אנטי, להימנע מבעיות אלו באמצעות חיסון האםאפשר

   .מכיל נוגדנים המונעים התפתחות תגובה חיסונית נגד העובר

3. IUGR - רחמי-פיגור גדילה תוך  

,  יכול לנבוע מסיבות הקשורות בעוברה זבמצ.  בתוך הרחםהאטה בגדילה של העובר
,  מבוססת על המראה, התוך רחמיתגדילהעיכוב בהאבחנה של . ברחם או בשליה, באם

במצב זה הרופאים מנסים להחזיק את ההיריון . הגודל ובשלות המערכות של העובר
  . ובמקרה הצורך לזרז את הלידה,כמה שאפשר

  רעלת היריון. 4

 ובהופעה , להיריוןעשריםרעלת היריון מאופיינת בלחץ דם גבוה המופיע אחרי השבוע ה
 לוקות ברעלת חמישה אחוזים מכלל הנשים ההרות.  ובצקות בגוףשל חלבון בשתן

שתייה מרובה ודיאטה דלת , ה הקלה מסתכם במנוחהתבצורהטיפול ברעלת . היריון
, הטיפול ברעלת בצורתה החמורה.  וכמובן במעקב תכוף יותר אצל הרופא המטפל;מלח

 ,להורדת לחץ הדםבמהלכו ניתנות תרופות ש,  אשפוז במחלקה להיריון בסיכוןמצריך
במקרים מסוימים יש צורך לזרז את הלידה . ונערך מעקב על מצב בריאות האם והעובר

 PP13 באמצעות בדיקת חלבון , סיכוי לרעלת היריוןצפותאפשר ל. מחוסר בֵררה
  .בשליש הראשון של ההיריון
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  היפרדות שליה. 5

ההיפרדות . יריוןהיפרדות שליה היא מצב שבו השליה נפרדת מדופן הרחם במהלך הה
 והשליה ,במצבים רבים ההיפרדות אינה מלאה. מאופיינת בדימומים במהלך ההיריון

 לוודא כדיואז נדרשים מעקב והשגחה רפואית , לרחםממשיכה את אספקת הדם 
 העובר ,במקרים של היפרדות שליה משמעותית, עם זאת. שמצבם של האם והעובר יציב

 לכן מדובר .מערכתיים בגוף האם-התפתח סיבוכים רב עלולים לכן ו,נמצא בסכנת חיים
יש לציין שדימומים .  ולעתים אף ניתוח קיסרי באופן מידי,במצב חירום הדורש בדיקה

 והם נובעים בדרך כלל מהיפרדות של ,בשליש הראשון של ההיריון הם תופעה נפוצה
  .רור רפואי ומחייב בי,דימום בהמשך ההיריון מעלה חשד להיפרדות שליה. הקרומים

   ההלכעמדת ה

 אוסר את בני –דימום המגיע מן הרחם בעקבות היפרדות קרומים או היפרדות שליה 
 .הזוג

  שליית פתח. 6

 ם גורדבר זה. פתח המחבר בין הרחם לבין צוואר הרחםבמצב שבו השליה נמצאת 
ה השלי. ובדרך כלל ההיריון מסתיים בניתוח קיסרי, לעתים לדימומים במהלך ההיריון

  ).'פונדלית'( או ממוקמת בקרקעית הרחם 'קדמית', 'אחורית'במיקום תקין כאשר היא 

  ההלכעמדת ה

  .דם היוצא מן השליה אוסר את בני הזוג

    או מיעוטםריבוי מי שפיר. 7

שכיחות המקרים .  הימצאות של עודף מי שפיר ברחם במהלך ההיריון– ריבוי מי שפיר
ריבוי מי שפיר .  מכלל ההריונותאחוז או שנייםכשל שיש בהם ריבוי מי שפיר היא 

 יש, כשיש ריבוי מי שפיר. מ" סעשרים וחמישהמאובחן כאשר מדד מי השפיר הוא מעל 
לעתים ריבוי מי .  וסיכון מוגבר להיפרדות שליה ומצוקת עובר,חשש ללידה מוקדמת

צביע על חשד לחסימות במערכת העיכול של העובר או מ) ברמה גבוהה(שפיר 
  .תסמונות כרומוזומליותל

מאובחן כאשר מדד מי .  מיעוט של מי שפיר ברחם במהלך ההיריון– מיעוט מי שפיר
 יש, כאשר יש מיעוט מי שפיר בשלב מוקדם של ההיריון. מ"פחּות מחמישה ס השפיר

 חשש יש,  בשלב מאוחר של ההיריוןמי השפיר מתמעטיםכאשר . חשש למומים בעובר
  .ניתוח קיסריב ים הסיכויים ללידהלוך עועקב כ, למצוקת העובר

  הפלות טבעיות. 8

 מכלל ההריונות מסתיימים חמישה עשר אחוזיםכ. תופעת ההפלות הטבעיות אינה נדירה
 . של ההיריוןבשליש הראשוןמתרחשות , תשעים אחוז מן ההפלותכ, הרוב הגדול. בהפלה

תחיל בשבוע שמ, בשליש השניהפלה . מוקדמתהפלה בשליש זה ההפלה מוגדרת 
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, המוקדמותבחלק מן ההפלות  .מאוחרתהפלה מוגדרת , השלושה עשר של ההיריון
אשר מעידות על הימצאותו של ,  בדיקות הדם היאהעדות היחידה לקיומו של ההיריון

רוב ההפלות המוקדמות  . היריון כימיהיריון כזה מוגדר. β-hCGהורמון ההיריון 
בעיה מ תההתפתחות נובע-איבדרך כלל . משום שהעובר אינו מתפתחמתרחשות 

ן  ואי, כל תוכן ההיריון נפלט מעצמו,בשלב מוקדם, ברוב המקרים .כרומוזומלית בעובר
 לוודא שלא כדיסאונד - חשוב לעשות בדיקת אולטרה, עם זאת. התערבות רפואיתב צורך

 והגוף לא פלט את ההיריון ,במקרה שהחל להתפתח שק היריון. שאריות ברחםנותרו 
  . לרוקן את הרחםכדייש צורך בהתערבות רפואית , מעצמו

  :יש שתי שיטות לגרום להוצאת הנפל מן הרחם, באופן כללי
 מחדירים לנרתיק חומרים כימיים שגורמים להתכווצויות של הרחם – השראת לידה. א

השראת לידה משמשת להוצאת עובר מן הרחם בשלבים מתקדמים . ולפליטת העובר
 הפלה גם בנעשיתפעולה זו .  ניתוח גרידהנתחכאשר אין אפשרות ל, של ההיריון

החיסרון בפעולה זו ). עד השבוע השביעי מן הווסת ( מאוד בשלב ההתחלתיהתרחשהש
 הנפלצא  אם לא הו,בשלב ההתחלתי. הוא שהיא אורכת זמן רב ומלווה בכאבים

  .  גרידהאמצעות ביעשה תוצאההה, באמצעות השראת לידה
 ומוציא את כל תוכן ההיריון , במהלך הגרידה הרופא מרחיב את צוואר הרחם– גרידה. ב

שיטה זו יעילה בשליש . מחלל הרחם באמצעות שאיבה וגרידה של דופנות הרחם
  .3הניתוח נעשה בהרדמה, על פי רוב. הראשון והשני של ההיריון

  הפלות חוזרות. 9

 של  לפחות הפלה אחת בשליש הראשוןמתרחשתנשים רבות אצל , מטבע הדברים
מקובל שרק אישה , עם זאת. כך הסיכון להפלה עולה, וככל שגיל האישה עולה, ההיריון

.  צריכה לעשות בירור רפואי בנוגע לסיבת ההפלות, יותר משלוש הפלות ברצףהפילהש
הפלות . ת אצל אחוז אחד מן הנשיםומתרחשר רפואי הפלות חוזרות המצריכות בירו

  :חוזרות יכולות לנבוע מסיבות שונות
בעת . שרירנים בחלל הרחם, קרני- קרני או דו-רחם חד,  מחיצה:סיבות אנטומיות. א

 הכנסה של סיב אופטי זעיר –האבחון והטיפול יתבצעו על ידי היסטרוסקופיה , הצורך
באמצעות הסיב אפשר לסקור מומים אנטומיים . רחםלתוך הרחם דרך הנרתיק וצוואר ה

 .ברחם ולטפל בהם
האבחון . סיבות כרומוזומליות שנובעות מבעיה כרומוזומלית אצל אחד מבני הזוג. ב
בדיקה זו מאפשרת סקירה של המבנה . אצל שני בני הזוג) קריוטיפ(בדיקת דם ב יעשהי

 .הכרומוזומלי של בני הזוג

                                            
ראה מאמרו של הרב , י ואחרי ארבעים יום מתחילת ההיריוןעל הצדדים ההלכתיים של הפלה לפנ  .3

 .86-77' עמ, )ג"תשע (98אמונת עיתך ', מעמדו של עובר קודם יום הארבעים'אריה כץ 
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אחד בבדרך כלל חוסר או . שנובעות מבעיה בעובר המסויםסיבות כרומוזומליות . ג
האבחון יכול . ידי שני תאי זרעעל או ביצית שהופרתה , או עודף בוהכרומוזומים 

 . להיעשות על ידי בדיקה גנטית של הנפל במעבדה הגנטית
בגלל . הדם הקטנים המובילים לשליה שנובעות מקרישי דם בכלי ,סיבות המטולוגיות. ד

בגדילת העובר ומוות   נגרם פיגורבשל כךו, אספקת הדם לעובר נפגמת, הדםקרישי 
, על ידי תרופות מדללותייעשה הטיפול . בדיקות דםב יעשההאבחון י. רחמי-תוך

 .המונעות את קרישת הדם
שגורמת לחוסר תמיכה , הפרשת פרוגסטרון מן הגופיף הצהוב-אי: סיבות הורמונליות. ה

 הטיפול הוא נתינת פרוגסטרון. בדיקת דםב יעשהי האבחון. β-hCGשל הורמון ההיריון 
 סיבות הורמונליות שנובעות מחוסר יש, כמו כן. ותרופות המכילות את הורמון ההיריון

 .איזון בבלוטת התריס
סונית הגורמת לגוף האישה שלא לפתח בעיה חימשנובעות , סיבות אוטואימוניות. ו

.  הגוף תוקף את ההיריון בגלל היותו גוף זרבשל כךו, מערכת הגנה על ההיריון המתפתח
הטיפול נעשה על ידי חיסון שגורם לגוף האם לפתח מערכת . בדיקת דםנעשה בהאבחון 

 .הגנה להיריון המתפתח

גנטית בדיקה וב לבדוק חש, בכל המקרים שלא אובחנה בהם הסיבה להפלות החוזרות
  .אם הדבר מתאפשר, את מצב העובר בעת נפילתו

  ההלכעמדת ה

יש .  בדיקה גנטית של העוברבדוקמותר ל, במקרים של אי פוריות עקב הפלות חוזרות
 נפל שהועבר גם, 'יש בו ממשות' נוהל שקובע שכל נפל שישלציין שברוב בתי החולים 

  . להביאו לקבורהכדימועבר לידי החברה קדישא , לבדיקה
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  מכון התורה והארץ

  י הקיץמידע יישומי לחודש

   שתילת עצי פרי.א

שנה למניין שנות ' להרוויח' כדי ,לטעת עצי פריאנשים רבים ממהרים , ו באב"לקראת ט
  :כדאי לדעת כמה דברים, בעת שקונים עצי פרי. ערלה

, שאם לא כן, הרכבה מותרתולכן יש לבדוק אם העץ מורכב ב, רוב עצי הפרי מורכבים. 1
ולבדוק , לשם כך יש לשאול את המוכר מהי הכנה שעליה הורכב העץ. אסור לטעת אותו

כלומר עם מין העץ (האם הצירוף של כנה זו עם הרוכב , 1באתר מכון התורה והארץ
ולברר , )086847325(לחילופין אפשר להתקשר למכון התורה והארץ .  מותר–) שנרכש

אלא רק נמכרים , ין שפעמים רבות במשתלה שהשתילים אינם מיוצרים בהראוי לצי. זאת
לכן עדיף לקנות עצי פרי במשתלות . אין המוכר יודע על איזו כנה מורכב העץ, בה

  .שמייצרות את השתילים
יש לדאוג , כדי לצרף למניין שנות הערלה את השנים ששהה בהן השתיל במשתלה .2

  :להתקיימותם של שלושה תנאים
   .ולא על משטח מנותק, עמד השתיל על הקרקע,  במשך כל זמן שהותו במשתלה.א
  . מ קוטר בתחתיתה" ס2.5על השקית שמצוי בה השתיל להיות מנוקבת בנקב של . ב
  .בשעת השתילה יש לדאוג שגוש האדמה שבו מצוי השתיל לא יתפורר. ג

 יש למנות –) ייםאו שיש ספק אם התק( אם אחד משלושת התנאים הללו אינו מתקיים 
  .שנות ערלה מרגע השתילה בגינה

אין , בדרך כלל, במשתלות שמתווכות בין המשתלה המייצרת את השתיל לבין הצרכן. 3
ולכן יש להחמיר ולמנות , אפשרות לדעת אם השתיל עמד במשך כל הזמן על הקרקע

 אלא אם כן המשתלה עצמה עומדת תחת, שנות ערלה מעת הנטיעה במטע או בגינה
  .השגחה

  ערך הפרוטה . ב

נכון להיום , ערך הפרוטה. מעשר שני צריך לחלל על מטבע שהיא שווה פרוטה, כידוע
  .שמונה אגורות): ג"א אייר תשע"כ(

                                            
1.  http://www.toraland.org.il/media/157103/harkavaList.pdf 



   הקיץ לחודשי יישומי מידע  
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  פירות הקיץ. ג

או , יש לקנות פירות בחנויות שיש השגחה על כשרותן, כיוון שמצויים פירות ערלה בשוק
ז שמממנו מחולקים הפירות לסניפים ברשתות גדולות שיש השגחה במקום הריכו

או שמתארחים אצל אנשים אחרים ואין , בדיעבד אם קנו פירות מן השוק. השונים
, אם אין יודעים את מקור הפירות.  מותר לאכול מן הפירות–יודעים מה מקור הפירות 

  . אקזוטיים וכדומה, או פירות מיוחדים, יש להימנע מאכילת פירות בכירים ואפילים

  יקטיף תיירות .ד

המחבר בין האדם שאינו עובד , ך מבורבילויקטיף עצמי של פירות במטעים השונים הוא 
  . מצוות התלויות בהללפירותיה ו, אדמה בשגרת חייו הרגילה לארצו

יש לתת את , ויקשר את האדם לארץ ולמצוותיה, שקטיף זה אכן ימלא את תעודתוכדי 
  :הדעת לכמה נושאים

 אישור יש לבקש ממנו את .על המטע שהפירות הנקטפים אינם ערלהיש לוודא עם ב. א
  ). אמורים להימצא בידואישורים אלו . ( על כךהרבנות המקומית או הרבנות הראשית

  תוך כדי הסיור נאכלים הפירות ש– בסוף הביקור משלמים על הקטיף בומטע ש. ב
  .  פטורים מתרומות ומעשרות,במטע

יש , )על שולחנות פיקניק וכדומה(ע סעודה מסודרת  אם אוכלים במט,במקרה זה
מכל כמו כן  יש להפריש תרומות ומעשרות . להפריש מהפירות תרומות ומעשרות

  . לפני אכילה, הפירות הנלקחים הביתה
יכול הקונה להפריש תרומות , שמשלמים על הקטיף בו בתחילת הביקורמטע ב. ג

   :כפי ההנחיות דלהלן, על הפירות שהוא עתיד לאכול, ומעשרות מראש

למבקר , הנחיות להפרשת תרומות ומעשרות מראש
  'קטיף עצמי'במטע 

  : לצורך ההפרשה יש לנקוט בפעולות הבאות

  .יש לערוך סיור מקדים בין כל מיני העצים הנמצאים במטע. א
ייקח , פירות קטנים כדובדבן(יש ללקוט מכל מין שני פירות לפחות , בסיור מקדים זה. ב

  ).ה פירותארבע
ולומר שפירות אלו מיועדים לתרומות , יש להניח את הפירות בסלסילה או בשקית. ג

  .ומעשרות
  ).ראה להלן(יש לומר נוסח הפרשה מיוחד . ד
כדי לחלל את המעשר ) 08-6847325: בטלפון מספר(, 'בית האוצר'יש לדאוג למינוי ב. ה

ג היא שנת מעשר "שנת תשע). םבשנים שחייבי(ועני ) ללוי(ולתת מעשר ראשון , השני
  . שני
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 צריך לייחד מטבע של עשרה שקלים על מנת לחלל 'בבית האוצר'מי שאין לו מנוי . ו
 לדאוג למטבע שיש בו הרבה שקלים פנויים כי חובה. (עליו מעשר שני או נטע רבעי

  ).חלות תרומות ומעשרות היא בכל פעם שלוקט
  .מטעיש לשמור פירות אלו עד תום הסיור ב. ז
  .יש לומר את נוסח ההפרשה בלי ברכה. ח

  נוסח ההפרשה למבקר

  :יש לומר תנאים אלו קודם ההפרשה
 . ההפרשה תהיה כל מין על מינו

  . ההפרשות השונות יחולו בזו אחר זו על פי הסדר הנהוג
אני ,  קודם אכילתם במטע-ההפרשה תחול מעכשיו על הפירות והירקות שאלקוט ואוכל

 ). 'שאלקוט': להלן(או ממי שבא עימי לביקור במטע , תיאו מי מבני בי
על כל , הפירות שבשקית או בסלסלה מיועדים להפרשת תרומה גדולה ותרומת מעשר

 . מה שאלקוט

 יהיה תרומה גדולה על כל , הגרם העליון מהטבל שבשקית או בסלסלה- תרומה גדולה
  . מה שאלקוט

שבסלסלה או בשקית כנגד כל ,  יונים  אחד ממאה מפירות הטבל העל–מעשר ראשון 
ושאר תשעת חלקי המעשר יהיו בצד העליון של , יהיה מעשר ראשון, מה שאלקוט

  .הפירות שאלקוט
 המאית מפירות הטבל שבשקית או בסלסלה שקראתים מעשר ראשון –תרומת מעשר 

  . יהיו תרומת מעשר  לכשאלקוט
ויהיו מחוללים על , היו מעשר שניי,  בתחתיתם– עשירית מהפירות שאלקוט – מעשר שני

  . פרוטה ורבע במטבע המיועדת לחילול מעשר שני
הרי הם בתוספת רבע ,  אם בפירות שאלקוט במטע יש פירות נטע רבעי– נטע רבעי

  . במטבע המיוחדת לי לכך, יהיו מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד, מערכן
  

  
  



ברכות ֹלראש משביר

ֹלכֹל מחזיֱקי המכון

וֹלתורמים הנכבִדים מזכי הרבים

אשר בעזרתם

יוצאת חוברת זו ֹלאור עוֹלם
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ת.נ.צ.ב.ה בניסן, ו' נֹלב''ע ב- ֹלע"נ פריִדה בת שמואֹל ֹלבית מינור,

ֹלע"נ שי משה ובנו יובֹל פרץ ֹלבית משפחת גֹלר,
ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע ביום העצמאות תש"ע,

ת.נ.צ.ב.ה. ,שמואֹל ויפה שיינִדֹל גוֹלִדנר, ֹלע"נ חיים יוסף ובֹלומה וסטרייך

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"ח בשבט, ֹלע"נ יחיאֹל בן גמיֹל,

ת.נ.צ.ב.ה. אֹלוֹל תשע"א, נֹלב"ע ברח' ֹלע"נ פרטונה היאט בת אמיֹלי,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בט"ו בטבת, ֹלע"נ חיים בן מורי יחיא גיאת,

נֹלב"ע בי"א בתמוז ֹלע"נ נפתֹלי הרצֱקי בן אברהם אבא,
ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"א באִדר, וֹלע"נ חיה בת אהרון,

ת.נ.צ.ב.ה. נפטר בכ"ג אִדר התשע"ג, ֹלעיֹלוי נשמת שמואֹל בן יהוִדה,

ֹלע"נ היֹלֹל ז"ֹל בן אברהם שיבִדֹל"א ברכה והצֹלחה ֹלמכון התורה והארץ-

ת.נ.צ.ב.ה. בחשוון תשע"ב, ,נֹלב"ע בִד' ֹלע"נ יהוִדה סעיִד חסן בן זהרה ויחיא

ת.נ.צ.ב.ה. באייר תשע"ב, נֹלב"ע בי' ֹלע"נ יעֱקב בן רבֱקה ֹלבית נתיב,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"ג בסיון תשנ"ִד, ֹלע"נ משה בן מטיֹלִדה,

ֹלע"נ חיים בן שושנה נֹלב"ע בכ"ב בניסן תשע"ג,
ת.נ.צ.ב.ה. אֹלוֹל תשנ"ח, וֹלע"נ ִדוִד יעֱקב בן חיה זיסֹל נֹלב"ע בכ'

נֹלב"ע בכ"ה באֹלוֹל תשס"ז, ֹלע"נ חיים יוסף בן יהוִדה ִדב,
ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בי"ח בתמוז תשֹל"ט, וֹלע"נ אסתר בת רבי שֹלמה הכהן,

ֹלע"נ עמרם בן אסתר נֹלב"ע בכ"ח בשבט תשע"ב,
ת.נ.צ.ב.ה. בניסן, נֹלב"ע בו' וֹלע"נ חיים בן רחֹל ֹלמשפחת עטר,
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ת.נ.צ.ב.ה.. ֹלע"נ יואב בן סוזן נֹלב"ע בכ"ב בטבת תשע"ב,
ת.נ.צ.ב.ה. וֹלע"נ ג'ורג'יה בת פרחה נֹלב"ע בכ"ג בתשרי תשנ"ג,

בניסן תש"ס, ֹלע"נ ישראֹל בן אשר אנשֹל נֹלב"ע בז'
ת.נ.צ.ב.ה. באֹלוֹל תשֹל"ִד ֹלבית פישמן, וֹלע"נ חנה בת משה נֹלב"ע בו'

בחשוון תשנ"ח, ֹלע"נ חיים בן משה נֹלב"ע בֹל'
ת.נ.צ.ב.ה. וֹלע"נ רבֱקה בת אברהם נֹלב"ע בכ"ִד בכסֹלו תשנ"ו ֹלבית פריִדמן,

מאיר ז"ֹל, אברהם חיים הכהן היימן ז"ֹל בן ר' ֹלע"נ ר'
ת.נ.צ.ב.ה. בניסן תשכ"א, נֹלב"ע  בו'

אפרים איזנברג ז"ֹל, ֹלע"נ ֹלאה היימן ז"ֹל בת ר'
ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע  בי"ב בתמוז תשֹל"ב,

פנחס ז"ֹל, יעֱקב מאיר בוִדנר הי'ִד בן ר' ֹלע"נ ר'
ת.נ.צ.ב.ה. מר חשון תש"ב, נֹלב"ע בי'

מרִדכי גוטֹליב הי"ִד, ֹלע"נ ריֱקֹל בת ר'
ת.נ.צ.ב.ה. מר חשון תש"ב, נֹלב"ע בי'

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"א בסיון תשס"ג, ֹלע"נ חנה בת משה ורבֱקה,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בה בסיון תשמ"ו, ֹלע"נ רבֱקה בת חנה וירחמיאֹל,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"ב בשבט תשס"ז, ֹלע"נ נעמי חנה בת רות,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"ג באֹלוֹל תשע"א, ֹלע"נ משה בן אֹלתר פנחס,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בה באייר תשי"ג, ֹלע"נ שמואֹל בן שֹלמה,

ת.נ.צ.ב.ה. נֹלב"ע בכ"ח אִדר תשנ"א, ֹלע"נ יואֹל ֹלבית אטון בן ִדניאֹל וִדוריס,
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ֹלמכון התורה והארץ
יישר כוח עֹל הנחֹלת תורת ארץ ישראֹל ומצוות התֹלויות בארץ

יישוב עופרה עריכה ֹלשונית, 054-3455469, הגהה, ניֱקוִד, - מאחֹל שמאי ברֱקו

ו"יעֹל בת נינט", "יעֱקב בן שושנה" ’ֹלהצֹלחת נישואין מאושרים ומבורכים
יבורכו בזרע ֱקוִדש בר ֱקיימא ושֹלום בית בע"ה יבנו ביתם בעִדי עִד בגפני הגפן,

עֹלו והצֹליחו בִדרכי ִד'. ֹלמכון התורה והארץ ֹלרגֹל גֹליון ה-100,
ֹלברכת בריאות איתנה ופרנסה טובה ֹלמשפחת עמרם שניאור ובני משפחתו

ֹלמכון התורה והארץשבח והֹלֹל

שֹל אמונת עיתךֹלרגֹל הופעת גיֹליון ה-100

נחמה ומשה שנוֹלִד

צפת

הרב אֹליעזר חיים שנוֹלִד

מוִדיעין - ומשפחתו

אברהם שנוֹלִד

מוִדיעין - ומשפחתו

בניסן תשנ''ה נפֹל בשערי כפר ִדרום ט'

הי''ִד הֹלוי שנוֹלִדסמֹל-ראשון מאיר
גבעתי ֹלוחם בחט' תֹלמיִד ישיבת ההסִדר ֱקרית שמונה,

משורר, "כֹלייזמר" "בני עֱקיבא", מִדריך ב

ֹלעיֹלוי נשמת

במהרה ֹלכפר ִדרום המשוחרר! בשובכםיהי רצון שתחזינה עינינו בתֱקומת ביתכם

בס"ִד

ראובן בן ששון נשמת ֹלעיֹלוי
תשס"ו באֹלוֹל בכ"א נֹלב"ע

ת.נ.צ.ב.ה.
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