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גיֹליון זה מוֱקִדש
ֹלעיֹלוי נשמתם הטהורה שֹל

משפחת טופן
שעֹלו בסערה השמיימה באסון

בעֱקבות ִדֹליפת הגז בגיֹלה בי"ט בשבט תשע"ִד

(ֹלמשפחת אברהם) גֹלית
בעֹלה אברהם

ובנם הפעוט יוסף חיים
ז"ֹל

בעֹלה גֹלית, שֹל הסתֹלֱקותם עֹל וכואבים המומים עִדיין
השמיימה. בסערה שעֹלו ז"ֹל, חיים יוסף ובנם אברהם

הֹלאומי בשירות שֹליחותה בשנת גֹלית את ֹלהכיר זכינו
'התורה ובמִדרשת בכֹלֹל והארץ' 'התורה מכון במסגרת
שֹל הראשונים בימיה אֹלינו הצטרפה גֹלית בפרט והארץ'
בגוש האהובה בנחֹלתנו תשנ"א, בשנת המִדרשה, הֱקמת
גֹלית ת"ו. ִדרום בכפר ובהמשך ִדֱקֹלים בנווה בתחיֹלה – ֱקטיף
נִדירה ורגישות אציֹלה נפש בעֹלת אמת חברת הייתה
רבות תרמה הֱקורנת, באישיותה ֹלצוות. ֹלחברותיה

ישראֹל. יֹלִדי בֱקרב והארץ התורה ערכי ֹלהעמֱקת

.
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  הרב אהוד אחיטוב

 מקרבת מצרים יציאת סיפור מצוות

   השלמה לגאולה אותנו

   -מצווה סיפור יציאת מצרים   .ג
  מצווה שתלויה באמירה 

מן ', סדר'ן כבר בתחילת הסיפור יציאת מצרים עולה מבין השיטימצוות ערכה של 

שסיבת כל ה  ההגדבתחילתמסבירים אנו .  ההגדהתחילתבנתנו לה ל "המשקל שחז

, עבדים היינו לפרעה במצרים' נובעת מכך ש'נשתנה הלילה הזה'בהם שהשינויים 

ה  אנו מדגישים את משמעות,לאחר מכן. 'אלהינו משם ביד חזקה ובזרע נטויה' ויוציאנו ה

הרי , אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים' :בשבילנו  יציאת מצריםשל

 ליל 'סדר'ל " תקנו לנו חז,לפיכך. 'אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים

 ונו של עולםביכל עניינו של הלילה הוא העיסוק ביציאת מצרים ובהודאה לרו, פסח

  .יהעל

, כולנו זקנים, כולנו נבונים, ואפילו כולנו חכמים':  עדיין יש לבאר מדוע אנו אומריםךא

 אנו מביאים לכך ,יתרה מזו. 'מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, כולנו יודעים את התורה

בנו תעלה על לִ ש מדוע ;ברק  רבותינו שהיו מסובים בבניעלהמעשה המפורסם ן ראיה מ

 כבר יודעים את כל מחשבה שחכמים ותלמידים פטורים ממצוות מסוימות בגלל שהם

ואפילו כולנו חכמים כולנו ' : תפילהכותל אמרו לנו בהל" וכי שמענו שחז?התורה כולה

 שאין ולומר ליישב נוסח זה אפשרגם אם ו 1!?'מצווה עלינו להתפלל בכל יום' נבונים וכו

רק נועד א ואולי הכן  ש,לסיפור יציאת מצרים,  עבודה שבלב,מצוות תפילהאת להשוות 

עדיין השאלה ,  אולי היה מקום לפטור את מי שיודע את כל התורהלכןו,  הנסיםתידיעל

והרי ודאי ?  וכי חכמים ותלמידיהם פטורים משמיעת קריאת התורה:במקומה עומדת

פה  אנשים שיודעים בעל גם, קריאת התורהאת שהלכה למעשה כולם מחויבים לשמוע 

    2!הפרשהאת כל 
                                            

כי אין הפטור ,  מקריאת שמעםפטוריולכן הם י וחבריו שתורתן אומנותן "ואין להביא ראיה מרשב  .1
ר "בדברי מו'  ועי.ה ממצוות לימודיתבטלושלא כדי אלא , 'כבר יודעים את התורה'נובע מחמת שהם 

 .  מה-מד'  עמ,גניםהגדת היושבת ב, ל"ג אברהם שפירא זצ"הרה
 מובאת דעה שאדם שתורתו אומנתו רשאי ללמוד בזמן ,ב' קמו סעי' ח סי"או, שלחן ערוךאמנם ב  .2

מי ל אך גם שם אין פטור כללי ,המקשיבים לקריאתשמניין אנשים יש קריאת התורה אם בלעדיו 
שגם כתבו ים  הפוסק, ואכן.הפטור הוא משום שהוא עסוק בלימודהאלא , שכבר יודע את התורה

. ק ט"שם ס, ה ברורהכמבואר במשנו, אפשר להגדירם כךלדעה זו קשה למצוא תלמידי חכמים ש
 – כתבו האחרונים לכןו, דעה זובניגוד לפסק במפורש , ב' סוף סעישם , שלחן ערוךהחשוב לציין ש
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   תפילה ותורה–מצוות סיפור יציאת מצרים . ב

 מצוות סיפור ,אכן.  בנוסח ההגדה עצמואנו אומריםהתשובה לשאלה זו את נראה ש

 שתפילת הלחש פותחת שם וכ,ת התפילהויציאת מצרים דומה במידה מסוימת למצו

 כך גם , הודאה ולבסוף,הבקשות על הכלל ועל הפרט באמצעיש בה  ו,בברכות השבח

 הן בברכה החותמת , ובקשות על העתיד,ברבהגדה של פסח יש שבח והודאה על הע

מבחינה אחרת מצוות סיפור , עם זאת.  הן בסוף סדר ההגדה לאחר הסעודה'מגיד'את ה

ל " אנו עוסקים בדרשות חזבהגדה : למצוות לימוד תורה דווקא דומהיציאת מצרים

 , קריעת ים סוף:אחריהלועצמה יציאה באותנו ' עוסקות ביציאת מצרים ובהנהגת הש

תלויות שמצוות התפילות וה גם שונה משאר ההגדה. תן תורה וכניסתנו לארץ ישראלמ

ואין , ואילו בדרך כלל יש נוסח קבוע',  הרי זה משובח–כל המרבה 'שכן בה , באמירה

שלמרות שלמצווה זו יש נוסח מסוים ,  ההסבר לכך הוא3.להוסיף עליו ואין לגרוע ממנו

כפי , בשעת הדחקלאמירה נוסח גם ויש לו , ילהשצריך לומר אותו לכתחילה כמו בתפ

רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו ' :שאנו מציינים בהגדה

יש למצווה זו גם דמיון אך  ',פסח ומצה ומרור: ואלו הם, בפסח לא יצא ידי חובתו

 כל המרבה הרי זה'שיש מצווה להרבות בלימודה ו, למצוות לימוד תורהמסוים 

 מציין היבט נוסף המשווה בין מצוות סיפור  5ל"ז הרב עובדיה הדאיה זצ" מו4.'משובח

בלתי שכיוון שליציאת מצרים יש השפעה , בכך יציאת מצרים למצוות לימוד תורה

אילו לא היו אבותינו יוצאים ממצרים כל הדורות היו הרי  ש–ות דורהעל כל נמדדת 

, כמו התורה שאין גבול ללימודה, כות הדבריםלכן יש עניין מיוחד בארי – משועבדים

  : וזה לשונו

דאי אפשר לתאר ... גם חיוב מצוות הסיפור הוא בגדר הריבוי באין סוף וגבול

כמו בידיעת התורה אי אפשר לאדם ... בשכל אנושי גודל מעלת הנס הגדול הזה

זה כן הדבר ה, להגיע לסופה ולתכליתה דארוכה מארץ מידה ורחבה היא מיני ים

עוד לא הגענו לסופה ותכליתה שבאמת אי אפשר להגיע  ...בסיפור יציאת מצרים

  . לסופה

                                                                                                                  
ר כמבואו , בזמן קריאת התורההשאפילו קריאת שנים מקרא ואחד תרגום אסור -א ועוד "הגר

 .ק טו"שם ס, ב"במשנ
למה לי רוב זבחיכם : קרינן ביה, אבל אם אינו יכול לכוין יפה': ד' שם סעי; ב-א' קז סעי' ח סי"או, ע"שו  .3

 .'תפלות הקבועות ליום' והלואי שיוכל לכוין בג; )יא, ישעיה א(
רבי הסברו של ל את "ג אברהם שפירא זצ"ר הרה"מביא מו, מט' עמ', היושבת בגנים'בהגדה של פסח   .4

הרב . סח מוגדראין לה נושכן , של פסחהגדה  ב'בל תוסיף'איסור אין שעל כך א "אברהם בן הגר
 שאין זו בלבדממילא לא ו ',כל הלילה'היא חובת סיפור יציאת מצרים : הוסיף הסבר אחרל "שפירא זצ

, כל הלילהפור  ומי שלא עוסק במצוות הסי,אלא שריבוי הסיפור הוא עיקר המצווה, 'בל תוסיף'
 . ת פחות משובחמצוותו

 .ק יג" סקכה'  עמ, דרוש ח לשבת הגדול,ה"ח-ג"ח, כ"ירושלים תש, ויקח עובדיהו  .5



   מצוות סיפור יציאת מצרים מקרבת אותנו לגאולה השלמה 

 9  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  

   יציאת מצרים כל השנה 'הזכרת'. ג
  בליל פסח  יציאת מצרים סיפור ו

זומא  מביאה את מחלוקת בןש,  לבאר את המשך ההגדהעלינו, לאור האמור לעיל

לשאלה אם יש מצווה להזכיר וגע נב –) ט"א מ"ברכות פ(מוזכרת גם במשנה  ש- חכמים ו

  : את יציאת מצרים בלילות

אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת 

שנאמר למען תזכר את יום צאתך מארץ . מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

י ימ. וחכמים אומרים. כל ימי חייך הלילות. ימי חייך הימים. מצרים כל ימי חייך

  .כל ימי חייך להביא לימות המשיח. חייך העולם הזה

 חכמים שהיו מסובים בבניהאחר המעשה של ללהביא ראו צורך ל " חזדוע מ: להביןויש

הזכרת על זומא וחכמים  את מחלוקת בן, ברק ועסקו בסיפור יציאת מצרים כל הלילה

כל יום מימות הזכרת יציאת מצרים היא מצווה שיש לעשותה ב? יציאת מצרים בלילות

חובת סיפור יציאת מצרים , לעומת זאת. השנה ולגביה נחלקו אם היא קיימת גם בלילה

עשה לנו בגאולת ה "הקב הנסים שהיא מצווה שונה שמטרתה לספר עלבליל פסח 

   6.זההמצרים בלילה 

רצו חכמים , שאנו עומדים לפתוח במצוות סיפור יציאת מצריםכשמבאר  7האברבנאל

לא רק לכן אנו מדגישים ש. זההו על מעלתה של מצווה זו דווקא בלילה להעמיד אותנ

שסוברים  , חכמיםגםאלא , יציאת מצרים בכל לילהאת זומא יש חובה להזכיר  לדעת בן

את זה מצווה להזכיר המודים שבלילה ,  יציאת מצרים בלילות אתריהזכל השאין חוב

 סיפור יציאת שמצוותעל הדין לק חומי שמדוע אין : יש לשאולעדיין  ו.יציאת מצרים

עונה שכל המחלוקת היא אם  )פרק נג' גבורות ה(ל "המהר  ? דווקא בלילהמצרים היא

וגם , להזכיר את יציאת מצרים כל השנה גם בלילה בגלל מכת בכורות שהייתה בלילה

חכמים סוברים שיש להזכיר את יציאת מצרים . ביום בגלל היציאה עצמה שהייתה ביום

בו אירע נס יציאת ש בלילה ,בליל פסחאך  ,שכן עיקר היציאה הייתה ביום,  ביוםדווקא

  . א דווקא בלילה שבו התחילה היציאהיחובת הסיפור הסוברים ש כולם ,מצרים

  'הכנה' ו'תכלית '-זכירת יציאת מצרים ביום ובלילה . ד

את יא הצורך להב ,)רעג- רסט' ב עמ"ה ח"עולת ראי(ל "זצה קוק "לדעת מרן הגראי

מצוות זכירת עוסקת באופן גלוי ב  למרות שהיא-  בליל פסח זומא וחכמים מחלוקת בן

נוגעת ישירות במהותה של מצוות הוא שגם היא  - יציאת מצרים בשאר לילות השנה

                                            
: ספר המצוותמצווה קנז בם ב" שמציין שאת מצוות הסיפור מנה הרמב,ב"ברכות יב ע לח"וראה צל  .6

אך את מצוות זכירת יציאת , '...'מצוה לספר ביציאת מצרים בליל של פסח שנאמר והגדת לבנך וגו'
א "שמע פ קריאת' הל(למרות שביד החזקה , לא מנה כללהוא  ',למען תזכור'ות ו מצ,מצרים בכל יום

 .יציאת מצרים בכל יוםאת שיש מצווה להזכיר פסק ) ג"ה
  .בפירושו להגדה של פסח  .7



 

  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  10  

בתהליכים שעם ישראל ציאת מצרים יש שתי מטרות משום שלי ,בליל פסחהסיפור 

  : עובר

השעבוד ן יצאנו מ. בלנו מיד ביציאת מצריםיחניים שק את הקניינים הרוקרבנולחזק ב. א

הולכים ש ,'עם של עבדי ה אל היותנו ,רוחניתחירות   אללאליליות ולתאוות הגופניות

 כל השנה אנו מזכירים ,לכן 8.בעולם' קראו בשם השאבותינו הקדושים נו בדרך שכבשו ל

וון שזו התכלית של כי, ערבבקר וובביציאת מצרים לאחר קבלת עול מלכות שמים את 

 מקבלים עלינו עול מלכות שמים ,הם הממשיכים בדרכם בני, אנו:יציאת מצרים

   9.וממליכים אותו עלינו ועל כל העולם כולו

 ל על הפסוק" כדברי חז,בסיס והכנה לגאולה העתידהגם   מהווה הזכרת יציאת מצרים.ב

ואהיה עימם בגלות , אהיה עימם בגלות זו' :י"כפי שפירש רשו ',אהיה אשר אהיה'

ממשילים אותה , לדבר עתידי 'הכנה'פעולה שעניינה  להמשיל יש רצוןשוכ 10.'אחרת

רוצים להביא שכ , לעומת זאת.לצורך עבודת היום והכנה זמן מנוחה שכן זהו, ללילה

 הזמן שבו בני אדם פועלים שכן זהו, בתור דוגמה מביאים את היום ',תכלית'דוגמא ל

זמן קיומה המתאים הוא  ,ת זכירת יציאת מצריםמצד התכלית שבמצוו ,לפיכך. ויוצרים

,  שיש ביציאת מצרים'ההכנה'ההיבט של אך מן , שהיום מבטא את התכליתכיוון , יוםה

    .לילההזמן קיומה המתאים יותר הוא 

                                            
 ירות משעבוד טומאת עבודההח, גם במובן הרוחני העליון': ל"ר הרב צבי יהודה זצ"וכפי שאמר מו  .8

-השחרור מעבודה). א"נדרים לב ע ('אברהם אבינו הכיר את בוראו; זרה היא מיסודו של אברהם אבינו

נמשכה , והיא התגלתה ,הוא מושרש ביסודו של אברהם אבינו, זרה וכל החירות הנמשכת מזה

'  עמ,בי יהודה הכהן קוקהגדה של פסח עם פירוש הרב צ ('בהרחבה ובהתפעלותה בתוכנו אנחנו כולנו

ובן ארבעים שנה ': ג" הא"עבודת כוכבים פ' הל, ם"בהרחבה בלשון הרמבתבארים דברים אלו מ). 36

והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע ... הכיר אברהם את בוראו

לם אומה שהיא יודעת את ונעשית בעו... אל עולם'  שנאמר ויקרא שם בשם ה,לארץ כנען והוא קורא

עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי ', ה

וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ... שעמד במצות אבות

נו רבן של כל אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבי' ומאהבת ה, ותעיותן

ישראל לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך ' כיון שנתנבא משה רבינו ובחר ה, הנביאים ושלחו

 .'עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים אחריה
 :)36'  עמ,הגדה של פסח עם פירוש הרב צבי יהודה הכהן קוק(ל "ר הרב צבי יהודה זצ"וכפי שביאר מו  .9

הרי כל העולם כולו וכל , למתן תורה, לחירות עולם, ה את אבותינו ממצרים" הקבואילו לא הוציא'

שום דבר לא היה מתחדש ומתפתח בעולם בלי  ...סדר חיי האדם היו נשארים על מקומם בלי השתנות

 .'ישראל ותורה
יקון כל כי לא נגמר ת, אמנם גם היא הכנה': רסט' ה שם עמ"עולת ראי, ל"ה קוק זצ"י דברי הגראי"עפ  .10

ולולא , ה אשר אהיהל בפירוש אהי"כדברי חז, שעבודי מלכיות ומאז הוכנו, העולם ביציאת מצרים

ה דרך לא הי, ה"תנו בקדושה וחיבה יתירה נודעת לנו מהקבשהכינה או ,יציאת מצרים

  ,כי אם תיאור הגדרת מעמדה של יציאת מצרים',  אינו שם ה'אהיה' הביטוי ,לדעתו. 'העתידה לגאולה

אך בשביל להודיע לבני ישראל . 'עתיד לאתגלאה' שאני 'אהיה' –מה שעכשיו אתם רואים זה הכנה 

ולגדולות מהם הוכנו אבל לא אמר את החשבון כי , שידעו שהיא הכנה, 'אהיה שלחני אליכם'רק : אמר

שלמות ביציאת מצרים זכו בני ישראל ל': א אות קעא"ברכות פ, ה"וכן בעין אי. 'די לצרה בשעתה'

 .'אך את השלמות של המין האנושי תהיה רק בימות המשיח, עצמם
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 זכירתא וכירת יציאת מצרים כל השנה העיקר מטרת זש מסביר 11ל"הרב קוק זצ

בלנו כבר י הקניינים הרוחניים שקזכירת ,יצאנו ממצריםהתכלית הישירה שלשמה 

למען ' דרשת הפסוק ל פי ע,א ביוםועיקר חובת הזכרתה הולכן ,  עצמהביציאת מצרים

הסיפור בליל פסח המטרה העיקרית של , לעומת זאת .' צאתך ממצריםיוםתזכור את 

  : בלילהלכן מצוותה , הכנה לגאולה העתידההיא 

ח ויציאת מצרים וקיום המצות התלויות בה הם סגולות לכ ורשסיפנדע ל כן וע...

... כ הם המכינים את הגאולה העתידה"וא, בנו האמונה והדעת האמתית להתגבר

אך אין , ההכנה של הזמן הזה שאז נהיה מושלמים באמת ויהיה בידינו לעבוד כפי

ליל בי אם אור העליון כ ח נפש האדם לקבל הפעולה הגדולה הזו של גילויובכ

כ נאמר בזוהר "וע ,ברךחורין ועוסק בעבודתו ית-בשעה שיושב כבן, שימורים

  12.י הסיפור"שהגאולה מתעוררת ע

שבסיפור יציאת מצרים יש כוח לעורר בנו  13,ל"ז הרב עובדיה הדאיה זצ"וכן כתב מו

   :כוחות רוחניים לקראת הגאולה העתידה

ים והנפלאות שנעשו דמה שאנו מזכירין לשבח עתה מידי שנה בשנה את הנס

ח והוא מפני לעורר את כל אותו הכ, לאבותינו אף שכבר עברו וחלפו הלכו למו

י אותו ההתעוררות יופיע גם עלינו רוח "שגם עתה ע... שעל ידו זכו לנסים, הקדוש

ורוח חדשה אתן : על דרך מאמר הכתוב, קדוש וטהור ולב חדש יתנוסס בקרבנו

, וכשרים לנסים דוגמת מה שהיה בימי אבותינוובזה נהיה גם אנחנו מ, בקרבכם

  .ובזה יש לפרש מאמר הכתוב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

 מדוע אפילו כולנו חכמים וכולנו יודעים את ל"מבאר מרן הרב קוק זצ ,לאור האמור

 שבת נאמר כתבמס: ואם ישאל השואל .התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים

 היו פטורים ממצוות קריאת שמע בשעה שעסקו בתורה משום 'וי וחבירי"שרשב'

כיוון  מ14? מדוע לא פטרו אותם ממצוות סיפור יציאת מצרים,אם כןו ,שתורתן אומנותן

בימות לימוד תורה  לעומת 'הבל' ה שלבחינכשמדרגת לימוד התורה שלנו נחשבת 

                                            
 .ער' ב עמ"ה ח"עולת ראי, להגדה של פסחל " הרב קוק זצפירוש  .11
מאריך במעלת סיפור ש ,)רעיא מהימנא, שמות פרשת בא(זוהר דברי ספר הל ל"נראה שכוונת הרב זצ  .12

ר הרב אברהם "מומציין , )נד-נג' עמ(' ת בגניםהיושב'הגדה של פסח בו. יציאת מצרים בקירוב הגאולה
 שהמצווה ,אעשה , ק"ולדברי הסמ, ריז-רטז' עמ , פרשת ויקהלבלדברי הזוהר הקדוש  ל גם"שפירא זצ

אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ ' אנוכי ה'לצפות לישועה מקורה במצווה הראשונה בעשרת הדברות 
שואלין לאדם לאחר מיתה ' :)שבת דף לא (חכמיםאת מה שאמרו  ק"על פי זה ביאר הסמו .'...מצרים

הוא משיב שכאשר ו? וה לצפות לישועהומצה הבווהיכן כת:  שואלק"הסמ ו.'בשעת דינו צפית לישועה
 כוונת .'...'אלהיך אשר הוצאתיך וגו' אנכי ה'להאמין שהוציאנו ממצרים דכתיב 'התורה מצווה עלינו 

ו בי שאני הוצאתי אתכם כך אני רוצה שתאמינו בי שאני כשם שאני רוצה שתאמינ': ה לומר לנו"הקב
ושב ) דברים ל(כדכתיב , וכן יושיענו ברחמיו שנית. אלהיכם ואני עתיד לקבץ אתכם ולהושיעכם' ה

 . 'וקבצך מכל העמים וגומר
 .ק יא" סקכה' עמ, ה דרוש ח לשבת הגדול"ח-ג"ח,  ויקח עובדיהו  .13
סיפור יציאת מצרים דומה ש, מה-מד' עמ, שם , ל"פירא זצר הרב ש"באופן קצת שונה מבאר מו  .14

אפילו חכמים גדולים שיודעים כל 'ש, ו"ג ה"חגיגה פ' הל, ם"פסק הרמבובנוגע אליה , למצוות הקהל
  .'ם לשמוע בכוונה גדולה יתרה שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמתיהתורה כולה חייב
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 ,לפיכך כולם, שיחכיוון שעיסוק בסיפור יציאת מצרים הוא הכנה לימות הממו, המשיח

 כיוון שתורתו של , צריכים לעסוק בסיפור יציאת מצרים,גם החכמים הגדולים ביותר

 גם הם מצווים להכין את עצמם למדרגה , אם כן.עבורםב מדרגה גם ת עלייהיאמשיח 

וכך לקרב את כל ישראל , שיהיו ראויים לתורתו של משיחכדי  ,גבוהה יותר בתורה

  :ל"כפי שמסיים הרב זצו ,לקראת הגאולה העתידה

, לעניין קבלת עול מלכות שמים בתורת תכלית) ]א"א[סיפור היציאה (רק ' ואילו הי

י "כרשב, התורה  אז לא היה מחוייב בה החכם הנבון היודע את, כעניין ההזכרה

שמים מקובל עליהם באין  מפני שכבר היה עול מלכות, ש"וחביריו שהיו פטורים מק

ז הבל "תורה שאדם למד בעוה ל שכל"ה להבא כבר אמרו חזאבל על ההכנ, מחסור

  .צריכים להכין עצמם  חכמים' כ אפי"וע, היא לפני תורתו של משיח

  סיפור יציאת מצרים בהגדה . ה
  ובקשות לגאולה העתידה

גאולה בסדר ההגדה של פסח על האזכורים מרכזיים כמה  ישובן מדוע ל מ"לאור הנ

' ברוך אתה ה': ותמים בברכה שפתיחתה הודאה על העבר אנו ח'מגיד'בסיום ה .העתידה

אלהינו מלך העולם אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול בו 

  : אך רובה בקשה ותפילה על העתיד, 'מצה ומרור

אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו ' כן ה

ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים .  עירך וששים בעבודתךשמחים בציון. לשלום

ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות . שיגיע את דמם על קיר מזבחך לרצון

  . גאל ישראל' ברוך אתה ה. נפשנו

 ליד  ולומרלמזוג כוס לכבודו של אליהו הנביא, הדלתאת נוהגים לפתוח לאחר מכן אנו 

ועל ממלכות אשר בשמך לא גוים אשר לא ידעוך חמתך על השפך  ':הדלת הפתוחה

ה ישלח לנו את אליהו "שהקב, כולה בקשה על הגאולה העתידהזו היא אמירה . '...קראו

 ,גם בסיומו של הסדר 15.ת גאולה שלמה בקרוב" ויגאלנו השי,הנביא ואת משיח צדקנו

הלכתו ככל חסל סדור פסל כ ': בניגון המסורתישרים אנו ,לאחר שתיית הכוס הרביעית

ת אנו מדגישים שהסדר הוא הכנה לקראת הגאולה העתידה ובניין ביאך ', משפטו וחקתו

 ת המקדשבניין ביל ,שנזכה לגאולת ישראל ולפיכך אנו ממשיכים ומתפללים ,המקדש

  : הקרבת קרבן פסח בתוכולו

קומם קהל עדת מי מנה , זך שוכן מעונה. כאשר זכינו לסדר אותו כן נזכה לעשותו

  . פדויים לציון ברינה לשנה הבאה בירושלים הבנויה16רוב נהל נטעי כנהבק

                                            
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני ': )כג, כי גמלא(כפי שאנו קוראים בהפטרת שבת הגדול   .15

  .'הגדול והנורא' הבוא יום 
אלהים צבאות ' :)כ, שם ;טז- טו ,תהלים פ(בקשה זו מיוסדת על תפילת דוד המלך לגאולת ישראל   .16

אלהים ' ה...  אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לךוכנה. שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת
  .'צבאות
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נועדו לבטא את , 'ובכן ויהי בחצי הלילה' הפיוט גון כ,גם הפיוטים שאומרים לאחר מכן

גאולה העתידה לבין הבין גאולת מצרים שהתחילה במכת בכורות בחצי הלילה הקשר 

 תאיר ום אשר הוא לא יום ולא לילהקרב י' :זההבלילה ומתפללים אנו מבקשים שעליה 

 עוסק כולו בתפילה 'אדיר יבנה'פיוט  הגם .'ויהי בחצי הלילה, כאור יום חשכת לילה

בימינו , במהרה, אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב':  על בניין בית המקדשאלפביתיסדר ב

ת מקשר בין קבלת הברכו 'גדיא-חד'גם הפיוט כך . 'בנה ביתך בקרוב, ל בנה-א. בקרוב

שרמוזה בסוף , הגאולה העתידהובין , שני גדיי עיזיםיצחק שהביא לכיעקב אבינו על ידי 

ואתא הקדוש ברוך הוא עם משיח בן דוד '): בפירושו לאגדה(א "כפי שביאר הגרהפיוט 

שיר השירים 'חותמים לילה גדול ונורא זה בקריאת אנו גם , לכן. '...ושחט למלאך המות

שראה 'ה כ"שחובר על ידי שלמה המלך עהשירים שיר , 17'שעוז ונעימת קוד-ברוממות

 ולזכור ...שלמה ברוח הקדש שעתידין ישראל לגלות גולה אחר גולה חורבן אחר חורבן

  ). י לשיר השירים"הקדמת רש(' ... לאמר אלכה ואשובה אל אישי הראשון...בה ראשונהיח

נזכה לגאולה שלמה , צריםשל סיפור יציאת מיהי רצון שמתוך עיסוק במצווה גדולה זו 

במהרה בימינו אמן כן יהי , 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'ולקיום הפסוק 

  .רצון

  

  

                                            
 .שג' עולת ראיה עמ, ל"ה הכהן קוק זצ"ר הרצי"כלשון מו  .17
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  תשובות קצרות

  

היתר לקיחתם וחיובם בהפרשת תרומות ומעשרות : פירות שנשרו לרשות הרבים. 1
  )הרב איל בן דוד(

ענפים יוצאים מחצרו אל רשות וה, על ענפיו יש פירות. לשכני יש עץ לימון|  שאלה

האם מותר לקחת את הפירות . לפעמים נושרים פירות מן העץ לרשות הרבים. הרבים

  ?האם חייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות? האלה

גם אם ענפיו נוטים , פירות שגדלים על עץ שייכים לבעל העץ, מצד הדין | תשובה

י שנמאס אחרי נפילתו והבעלים יש לחלק בין פר, אך אם הם נפלו, לרשות הרבים

וזו . והבעלים אינם מפקירים אותו, ובין פרי שגם אחרי נפילתו אינו נמאס, מפקירים אותו

  ):ו' רס סעי' סי, מ"חו(' שלחן ערוך'לשון ה

וכן תאנה שהיא נוטה לדרך ונמצאו תאנים תחתיה מותרים שהבעלים מתייאשים 

סת אבל זיתים וחרובים וכיוצא מהם מפני שהתאנה וכיוצא בה עם נפילתה נמא

  .בהם אסורים

, לפי חוקי המדינה פירות שנפלו לרשות הרבים שייכים לרבים ולא לבעל העץ, עם זאת

 למרות שלפעמים נוהגים לפי מנהג מדינה גם אם הוא 1.ולכן כל אדם יכול לאסוף אותם

 את דיני התורה ואם חוקי המדינה סותרים,  כאן אין זה מנהג אלא חוק2,מנוגד לדין תורה

הם שייכים לו , אם בעל העץ מקפיד לאסוף את הפירות שנשרו, לכן.  אין להם תוקף-

  .ואסור לקחתם

  סיכום
והם , אם הפירות נפלו. פירות שגדלים על ענף שנוטה לרשות הרבים שייכים לבעל העץ

 בדרך. כי הם הפקר, ואין צורך לעשר אותם, מותר לקחת אותם, נמאסים אחרי הנפילה

  .ולכן אסור לקחת אותו גם לאחר נפילתו מן העץ, כלל לימון אינו נמאס גם אחרי נפילתו

                                            
ד ' ה סי"פ, http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns6_land.pdf: חוק מופיע באתר הכנסתה  .1

  ).264' עמ (50' סעי
גם הדעה שסוברת שיש להתחשב , עם זאת. ין התורה למנהג המדינה הוא נושא רחבהיחס בין ד  .2

; סט' ז סי"חט, ת ציץ אליעזר"שו; רנד' ו סי"ח, א"ת הרשב"עיין שו; סוברת כך רק אם זהו המנהג, בחוק
, )86' עמ, 97(' אמונת עתיך'ג יעקב אריאל ב"גם בדברי הרה' ועי ;עב' א סי"ח, ת אגרות משה"שו

  .ל"ואכמ
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  )הרב יואל פרידמן(עוד על פירות שנשרו לרשות הרבים . 2

שבדרך כלל אנשים אינם מקפידים על הפירות שנפלו נראה  יות דעתילענ | תשובה

 החוק במקרה זה עולה ,לכן. ועוברים ושבים אינם נמנעים מלקחת אותם, לרשות הרבים

מ "חו, ע"שו(זוטו של ים כדין חפץ שנפל ב ן הפירות וייתכן שדי3,בקנה אחד עם המנהג

נראה שמותר לקחת את הלימונים  ולכן. בעליםמן ה שנחשב אבוד ,)ז' רנט סעי' סי

ואם הבעלים רוצה להפריש , ואין להפריש מהם תרומות ומעשרות, שנפלו לרשות הרבים

   .ברכה יפריש ללא –

  )הרב איל בן דוד(נוסח מקוצר להפרשת תרומות ומעשרות . 3
  ?מהו הנוסח המקוצר להפרשת תרומות ומעשרות|  שאלה

 פ"תרומות ומעשרות ע להפרשת כתוב נוסח' לו שיש  כותב שמי4'חזון איש'ה | תשובה

 יותר ייקח, לו נוסח כתוב כדי להפריש תרומות ומעשרות ואין נמצא בדרך והוא ',חכם

 בנוסח שכתוב כמו יחולו מעשר שני וחילול ההפרשות כל' :מאחוז מן הפירות ויאמר

  .'כדת שברשותי

   ):ג' לח סעי' ע סי"אבה, ע"שו(א "בדברי הרמ' חזון איש'ויסוד דברי ה

 ובני גד בני כתנאי שמתנה סתם אמר רק, תנאי דיני כל פירש לא דאפילו א"וי

  .גמור תנאי הוי, ראובן

שמועיל גם לומר שהוא מפריש תרומות ומעשרות כפי הנוסח ' חזון איש'הומדבריו למד 

הגאון הרב צבי פסח פרנק חלק עליו וכתב שאין ללמוד מדברי , עם זאת. שברשותו

  :וזה לשונו, א דלעיל"הרמ

ואין הנידון דומה דהתם לעניין כפילת התנאי מיירי ועצם חלות הענין הלא נעשה 

נאי אינו אלא גילוי מלתא בעלמא באיזה אופן יחול בדברים ברורים ומפורשים והת

  .הקנין

האמירה המקוצרת מועילה ' חזון איש' כתב שגם לשיטת ה5הרב שטרנבוך, נוסף על כך

לא ' חזון איש'גם לדעת ה, אבל אם אינו מבין אותו, רק אם הוא מבין מהו עיקר ההפרשה

, להלכה' חזון איש'ת דברי ה העתיקו א6ועל אף שחלק מפוסקי זמננו. יועיל נוסח מקוצר

עצמו לא כתב כן אלא למי ' חזון איש'וכאמור גם ה, נראה שלכתחילה אין לסמוך עליהם

 .שנמצא בדרך ואינו יודע את הנוסח בעל פה

  )הרב אהוד אחיטוב( ישוב קבעי לכשעובריםהסרת מזוזות מקרווילות . 4

גוש 'מניים של אנשי ע באתרים הז"שייכים למנהלת סלשמבני המגורים את  | שאלה

 ,עם זאת.  מפרקים לאחר שהמשפחות שגרו בהם עוברות למגורי הקבע שלהן'קטיף

 ישופצו ויועברו ,וחלק מהם יפורקו, המבנים יישארו במקומםן יתכן שבעתיד חלק מי

                                            
 .א"ג יעקב אריאל שליט"ר הרה"ולכך הסכים מו  .3
  .ו"טו סק' דמאי סי, חזון איש  .4
  .ק עט"ג ס"תרומות פ, דרך אמונה; פה' א סי"ח, מנחת יצחק; כד' ד סי"א יו"ח, ת אור לציון"שו  .5
 .א' ו סעי"פ', חיל הארץ'וכן כתב הרב שטרנבוך בהערות לספר ; תרסז' א סי"ח, ת תשובות והנהגות"שו  .6
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צריכות להשאיר את שלהן שוב הקבע יהאם המשפחות שעוברות לי .למקומות אחרים

  ?ההמזוזות בקרווילה שגרו ב

 7. הביתאסור להסיר את מזוזות,  אמורים לגור בוכשעוזבים בית ויהודים אחרים | תשובה

   :שני טעמיםלביאור סיבת האיסור נאמרו 

כיון דחלה קדושת שכינה בבית זה אין לו 'ו,  בביתמשרה את השכינההמזוזה : טעם א

   8.'לסלקה משם

 מזיקים יגרום לכניסת סיר אותהמי שי ו,הבית ממזיקיםשומרת על המזוזה : טעם ב

  9. בלא מזוזהבביתיזיקו למי שיגור הם ו, לבית

מזוזות  להחליפן במותר, מזוזות מהודרותהן קבועות בבית המזוזות ש אם ,עם זאת

אך  מזוזות כשרות קביעת ,המהודרות לצורך בדיקת סופרהורדת המזוזות   על ידיאחרות

 10. המהודרות בבית החדשהמזוזותקביעת ו,  פחות במקום המזוזות המהודרותמהודרות

   11.הדיירים החדשיםן  לתבוע מאפשראת שווי המזוזות שהושארו 

עומד ' בית'שם היות ש, אין חובה להשאיר בו מזוזה, עומד להריסהשכאשר עוזבים בית 

 כיוון שעלול להיגרם להן ביזיון עקב פירוק ,חובה להסירןיש  ,יתרה מזו .לפקוע ממנו

חובה להסיר את המזוזות ולפיו  ,בית שישראל שכר מנכרידין ומה לדמציאות זו . הבית

 גם תקףדין זה  12.הוא החשש לביזיונןלחובה זו אחד הטעמים ו ,בתום תקופת השכירות

   13.אם המבנה ישהה זמן רב עד שיפנו אותו

 )הרב אהוד אחיטוב( חדש בבית מזוזה קביעת זמן. 5
 יכולה הראשי פתחב המזוזה קביעת אםה ? חדשבבית מזוזות יש לקבוע מתי | שאלה

   ?גדוללעשותה בפני קהל  כדי ,להידחות

 ,לדעתם. בבית תחילת המגוריםמ רק היא המזוזה קביעת שחובת הסוברים יש | תשובה

 חובת ,כלומר ',הדר חובת' היא מזוזה שמצוות היות, לפני כן מזוזה לקבוע חיוב אין

 מגן'ה מדברי משמע כך. בו גר אינו אם יתהב בעלשל  וחובת ולא, בבית שגרים האנשים

                                            
 ,ץ"ת שאילת יעב"שו; ב' רצא סעי' ד סי" יו,ע"שו; א"ה הי"תפילין ומזוזה פ'  הל,ם"רמב; א"מ קב ע"ב  .7

 .יב'  סעיא" פ,הדר חובת; קיט' ב סי"ח
  .ר"ה ת"ף ד"א בדפי הרי" נט ע',יוסף נימוקי'וכן כתב בשמו ; ה לא יטלנה"א ד" קב עמ" ב,א"ריטב  .8
תירוץ , ה שמואל אמר"א ד"שבת כב ע, ש"הרא' תוס; תירוץ שני, רה רב אמ"א ד" שבת כב ע',תוס  .9

  .שלישי
. ועוד פוסקים; יח' ד סי"ג יו" ח,ת יביע אומר"שו; ה וכשיצא"ב ד' רצא סעי' ד סי" יו,דעת קדושים  .10

ח "ח, ת ישכיל עבדי"ז בשו"כפי שכתב מו, יש מחמירים שלא לעשות כן, אמנם למרות שהדבר מותר
  .עת כמה פוסקיםכה בד' ד סי"יו

רצא ' ד סי" יו,א"דעת הרמלפי , ק נא"יב ס' סעיא "פ , חובת הדר;הה לא יטלנ"א ד"מ קב ע" ב,א"ריטב  .11
 .ב' סעי

 , ילקוט יוסף;ק ט"סרצב ' סי ,תשובה  פתחי;קכא' ב סי" ח,ץ" שאילת יעב;ב' רצב סעי' ד סי" יו,ע"שו  .12
 .תרמז' עמ, פה וקידושיןחו

 וכן פסק .ק נד"סשם  ;יב'  סעיא"פ ,חובת הדר; ע"ש בשו"ה מ"ב ד' רצא סעי'  סיד" יו,דעת קדושים  .13
 .מד אות ב' א סי" ח',אב בנין'ת "א בשו"שליט דורון-הרב אליהו בקשי
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 דמילתא דסתמא לי נראה ולכן ...ממזוזה פטור בתוכה דר שאינו זמן כל' 14:'אברהם

 ברכי' בספרו א"החיד דעת גם כןו. 'עשייתה על מברך לכן בתוכה כשדר קובעה במזוזה

משנה 'ה כתב וכן. 'בבית לדור שיבא קודם מזוזה יקבע שלא שכן דמכל נראה' 15:'יוסף

 תיכף בהבית לדור נכנס כשהוא רק המזוזה על לברך ואין היא הדר חובת' 16:'ברורה

 לגור החליטו הבית שבעלי משעההחיוב לקבוע מזוזה חל ש הסוברים יש אמנם .'...ומיד

גם פוסקים  יש. זו דעה על חולקים לעיל שהובאו הפוסקים דעתנראה ש אך 17,בבית

 מגוריםה תחילת נחשבת החדש לביתחרים א וחפצים הרהיטים שהכנסת סובריםש

הפקיד ל נוצר צורך אם רק דיורה תחילת נחשבת חפצים הכנסת ,מהם חלק לדעתו ,בבית

   18:ל"זצ פרנק פסח צבי הרב שכתב כפיו ,החפצים על שומר

 והחפצים הרהיטים את מעבירים שמקודם, אחר לבית מבית לדור העוברים דרך

 בדירה יושב והוא לדירה מדירה מהחפצים חלק שמעבירים דהיינו פעמים בכמה

 עליהן ויברך המזוזות את שיקבע... הנשאר את שמעבירין עד ומשמרן החדשה

 זה הרי ושמירתן בבית החפצים שהכנסת... הראשונים החפצים את שיכניסו אחרי

  ...הבית בתוך שלו המגורים התחלת

 המגורים התחלת שבתנח אינה ,עליהם לשמורצורך  בלא לבית חפצים הכנסת ,לדעתו

גם  החפצים העברת לאחר מזוזה לקבוע שניתן מדבריהם שמשמע אחרונים ישו. בבית

 וקביעת המזוזה נעשית, הועברה הבעלות על הביתשובלבד , אם אין צורך לשמור עליהם

   19.אליו לכניסה סמוך

א הי, בבית ל המגוריםש הראשון בלילה המזוזות את לקבוע המנהגנפוץ  שכיום הסיבה

 מתיריםש הפוסקים גם. לדעת כל הפוסקים' מזוזה לקבוע' לברך אפשר זה שבזמן

 הכניסה לפני קביעתן את להקדים חיוב שיש סוברים אינם  המזוזותקביעת את להקדים

 הבית של חינוכו תחילת היא המזוזה שקביעת ייחוד לאור העובדהוב,  בפועלבבית לגור

 לדחות איןסוברים ש הפוסקים כל , עם זאת).ה, כ דבריםל עוזיאל בן יונתן תרגום ל פיע(

קביעת  על ולהסתמך להקל אין כןו 20,בבית לגור שנכנסים לאחר המזוזה קביעת את

  21.עצמה בפני חובה היא הבית בפתח המזוזה קביעת כןש, השינה שבחדרי המזוזות

                                            
 .ק א"יט ס' ח סי"או, מגן אברהם  .14
 .ק ב"יט ס' ח סי"או, ברכי יוסף  .15
 .ק ד"יט ס' סי, משנה ברורה  .16
 .א' ט הע" פ',חובת הדר' בספר או דבריו הוב;חעשה  ,ג"ל בהערותיו לרס"צהרב ירוחם פישל פערלא ז  .17
 לעניין החוזרים )ג"ז הי"הלכות מלכים פ(ם " דברי הרמבל פיע, רלה'  יורה דעה סי,ת הר צבי"שו  .18

  .מעורכי המלחמה
יץ ומדברי הרב נסים קרל, א' סעיט "פ', חובת הדר'ספר בל "כן משמע מדברי הרב יעקב בלוי זצ  .19

והרב ל "זצא "מז בשם החזו'  הע)שם( ובשער הציון ,נז'  הלכות מזוזה עמ',שני חוט'א בספר "שליט
  .א"חיים קנייבסקי שליט

תקלד -תקלב'  שובע שמחות עמ,ילקוט יוסף; ק ב"יט ס' ח סי"או', יוסףברכי ' על רהבהרחבה בהע' עי  .20
 .ח'  שם הע,ל"זצ תשובת הרב עובדיה יוסף ;ט-ח' סעי

 .קיד' עמ, שם ;פו'  עמ,חוט שני' עי  .21
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  )הרב אהוד אחיטוב(חנוכת בית בסעודת מצווה בקביעת מזוזה ו. 6
בני ' החדשים בהןכניסת המשפחות הראשונות לבתישנובעת מהשמחה מתוך  | שאלה

 שנהוג לעשותה בזמן 'חנוכת הבית' משמעות סעודת י מה:עלתה השאלה ,'דקלים

  ? קביעת מזוזה וכניסה לבית חדש

: תורה במפורשכ,  מצווה להחזירו ממלחמת הרשות,אדם שבנה בית ולא חנכו|  תשובה

 חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא'

 ;מציינת זאתשחנוכת הבית היא תחילת המגורים בבית או פעולה ). ה, דברים כ ('...יחנכנו

 , לשון התחלהבתור 'חינוך'את המילה ) שם(ועוד מפרשים ) ה, דברים כ(י " פירש רשךכ

. ית חדש היא חינוך הבית שפירש שקביעת מזוזה בב, בדברי יונתן בן עוזיאלשמעוכן מ

סעודה הראשונה שאנשים רגילים הש) 'חנך'ערך , ק"ספר השרשים לרד( ויש מפרשים

התחלת האכילה בבית חדש יקרא ': 'חינוך הבית' נקראת  בכניסתם לבית החדשסעודל

-ב"ז הי"הלכות מלכים פ(ם "דברי הרמבמגם . 'חינוך כמו שיקרא התחלת הלימוד בנער

  . ה העיקרית של חינוך הבית היא תחילת המגורים בביתשההגדרמתבאר ) יג

 ,ישראל  נאמרה רק בארץ'בנה בית ולא חנכו'המצווה להחזיר ממלחמת רשות את מי ש

  ): ג"ח ה"סוטה פ(כלשון הירושלמי 

ולא ': תלמוד לומר? )מעורכי המלחמה(יכול הבונה בית בחוצה לארץ יהא חוזר 

  . שאינו מצווה לחנכו) ל"בית בחו(יצא זה ,  את שמצווה לחנכו- ' חנכו

אינו , כל הבונה בית או נוטע כרם בחוצה לארץ'): ד"ז הי"מלכים פ' הל(ם "וכך פסק הרמב

 ישוב ארץים מצוות חנוכת הבית היא חלק ממצוות "לפי הרמב, כלומר. 'חוזר עליהן

ישראל נחשבת סעודת מצווה מצד  שסעודת חנוכת הבית בארץכתבו הפוסקים ו. ישראל

  ):  ע'סי ('באר שבע'ת "שועל ב, אחרוניםכפי שפסק אחד מגדולי הו ,עצמה

שמנהג לשמוח בעניין מצוה עד ... אם הוא בארץ ישראל אז נקרא סעודת מצוה

  . ט"שכשהשלימה עושים שמחה ומשתה ויו

גם  . ביאר את דבריהם בהרחבה23ר מסוכטשוב" והאדמו22,'מגן אברהם'כדבריו פסק ה

   24:כתב כך' עזרציץ אלי'ת " שובעל

, פדיון הבן וחנוכת בית בארץ ישראל הרי עצם המצוה היא הסעודה, סעודת מילה

  ...ברוב עם שזיכהו לכך' ולהודות לה, בכדי לחבב ולהדר את אלו המצות

  . כך על חולק איןרץ ישראל שבאפסק  25'דעניא אפרקסתא' ת"בשוו

תורה מיד בו ומדים  אם ל-הפוסקים ן  לדעת חלק מ– ץ לארץגם בבית חדש בחו

כפי ו , סעודת מצווהת נחשבהסעודה, הלימודועושים סעודה לאחר , כשנכנסים לגור בו

 'סדר חנוכת הבית' לומר את נהוגישראל  גם בחנוכת הבית בארץ ו26.ל"שכתב המהרש

                                            
 .ק ה"תרסח ס' ח סי"או, מגן אברהם  .22
  .שפד' ד סי"יו, ת אבני נזר"שו  .23
 .י סימן לב"ח, ת ציץ אליעזר"שו  .24
  .כגק'  סיא"ח, אפרקסתא דעניאת "שו  .25
ת " שופיל ע, ד"תפ' סי', תורה לשמה'ת "שוכך גם בעל  בעקבותיו כתבו .לז'  סיז"ק פ"ב, ים של שלמה  .26

 .ק יט"רכג ס' ח סי" או, כף החיים;ע"ק' סי', ץ קטן"תשב'
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מראה  בעל הבית אמירת סדר זה ב.'מעלין בקודש'כדי להיות , מיד כשנכנסים לגור בו

חנוכת הבית ; שנפשו איוותה ויעש תחילה וראש, ו לשכון בבית הזהבתחילת בוא'כבר ש

 'סדר חנוכת הבית'מתוך  ('לייסד את הבית ולחנכו בדברי תורה, בדברי תורתך הקדושה

  ).א"לחיד

   

  )הרב יוסף איתן( ?האם ראוי לדעת את מין העובר. 7

בעלי . ל תקיןו הכ'הרוך  שבוודא לכדי, הלכתי לעשות אולטרסאונד בזמן ההיריון | שאלה

האם . שום תועלת רפואיתלמידע זה כי אין , אמר לי שעדיף שלא נדע את מין העובר

  ?אכן ראוי להימנע מלבקש לדעת את מין העובר

 'רופאיםאת הלדרוש 'אבל גם ',  לדרוש את ה'רוך הבעידן המודרני מקובל ב | תשובה

היות . שיר אולטרסאונדברי העובר במכי ולסקור את א'לראות את הנולד'יודעים ש

 נתיב במסלול אלא, ה הסתיר" חדירה לתחום שהקבזואין , הדבר נחשב נורמטיביש

 ההיריון או  תועלת אפשרית לצורך המשךידיעה זויש ב. בעולמו' הטבעי שחקק ה

לידיעת מין העובר אין , לעומת זאת. ובהחלט גם גורם מרגיע לזו הזקוקה לכך, הלידה

 ידיעה זואין ב, מחד. והיא נועדה אך ורק לספק את יצר הסקרנות, שום משמעות רפואית

ואין אדם  ...שבעה דברים מכוסים מבני אדם: תני' –מאידך ו ,שום איסור הלכתי מפורש

 )שם( 'יפה תואר' ובעל ,)ב'  פיססהפרשה , אשית רבהבר( '...יודע מה בעיבורה של אישה

 להקטין את שמחת - ובכל מקרה, םשידיעה מוקדמת זו עלולה לאכזב את ההורימפרש 

  .הלידה

נציין רק .  והדבר נתון להחלטת בני הזוג,משמעית-  אין לשאלה זו תשובה חד,למעשה

אשת כהן ' 27:'הרוקח'כתב בעל . מעשית-תים יש לשאלה זו גם משמעות הלכתיתשלִע 

. 'ושמא ֶנֶפל, שמא היא נקבה, דספק ספיקא הוא, מעוברת מותרת להיכנס באהל המת

כי העובר , ואומרים שבכל מקרה מותר לה להיטמא 28משיגים על דבריו מנם רביםא

הן יכולה לברר ו אבל אשת כ,וגם הטומאה אינה מטמאת את הבלוע, עדיין חלק ממנה

 היו אמנם . הרי לשיטת הרוקח אסור לה להיטמא–ואם יש לה בן , לפחות ספק אחד

ת  להחליט באיזה ביבירורי ההן לברר את מין העובר ולפושראוי לאשת כ 29שפסקו

  .אין חובה בדברנראה שאולם למעשה ,  ללדתחולים

                                            
 .ק א"שעא ס' ד סי" יו,ך" הובא בש;שסו' סי, ספר הרוקח  .27
  .ק א"סשעא ' ד סי"יו, חי תשובה פת'עי  .28
  .שעא' סיד " יו',נשמת אברהם' בבאמו, י אלישיב"ר  .29
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  )הרב יוסף איתן( ?האם מומלץ להתחתן עם בת דוד. 8
אבל הזהירו אותי שהדבר , חשבתי לבדוק היכרות למטרת נישואין עם בת דודתי | שאלה

מה נכון . ההמלצה להינשא לקרובת משפחל "בדברי חזיש , למיטב זכרוני.  מומלץאינו

  ?לעשות

עליו הכתוב ... והנושא את בת אחותו... '):א" עסג- ב" עבמות סבי(ל "אמרו חז | תשובה

' הל (ם"על פי הדברים האלה כתב הרמב. 'ע ויאמר הננייענה תשוַ ' אז תקרא וה: אומר

מצות חכמים שישא אדם בת אחותו והוא הדין לבת אחיו ': )ד"ב הי"איסורי ביאה פ

  .כתב בסגנון דומה )ו' ב סעי' אבן העזר סי (א"ואף הרמ. ' לא תתעלםשנאמר ומבשרך

 גלל בזהבשידוך התאמה היו שראו . להדרכה זורבותינו הראשונים כמה הסברים נתנו 

 32י" ואילו רש31, גמילות חסדו אחרים ראו ב30.אופי האנושיהסגנון החשיבה ומצד רבה הִק 

נישואי  ידוע שבזמננו,  עם זאת!והבין שזו ערובה טובה לכך שהאיש יחבב את אשת

 מעלים באופן ברור את הסיכון להולדת צאצאים בעלי מום או )כגון בני דודים (קרובים

ד שכבר לפני ומעניין מאו. ) אחוזים10-7 (בעיות רפואיות וגנטיות שונות ומשונות

שואי אדם עם בת אחיו או י יהודה החסיד בצוואתו נבי שלל ריםכשמונה מאות שנ

אבן 'ת "בעל שו,  המפורשים דלעילל"חזדברי  שדבריו מנוגדים לף על פיוא. ואחות

 אך, ל נאמרו במציאות שבה נשאו אישה לשם שמים"שדברי חזמסביר  33'הראשה

היזק ' אין חסינות מפני הבמצב כזה ו',המון העם מתכוונים לשם נוי'בדורות המאוחרים 

   .'הטבעי

 האם עליהם להימנע :יחדו המבקשים להשתדך  לבחור ובת דודתהורותכיצד אפוא יש ל

בעבר שהרי ,  או שמא אין להפריז בחששות',חמירא סכנתא מאיסורא'בבחינת , מכך

, הפוסקים שהתייחסו לשאלה ?''שומר פתאים ה'ובבחינת , היה מקובל ורצוישידוך כזה 

 לאסור חיוו דעתם שאמנם אין 34',ציץ אליעזר'ת " ולדנברג בשוב אליעזר יהודה הרובהם

זני המשתדכים על וויש להתריע בא, נואבל בהחלט ראוי להימנע ממ,  שידוך זהממש

יש ו, ר"קהל גדול בלע 'רוך ה באנומכיוון ונראה שכיום ו. נלווים אליושיכונים הס

וכל , בעברנהוג אין צורך קיומי בנישואי קרובים כפי שהיה , שידוך רבותאפשרויות 

  .ישראל חברים

  )הרב יוסף איתן( ? לתרום דם או מח עצםהאם יש חיוב. 9
ליהודי שהתברר שֵמח העצם שלו יוכל בנוגע ומה ? האם יש חיוב לתרום דם | שאלה

  ? לתרום אותו האם הוא מחויב -  להביא מרפא לרעהו

 לצורך הצלת חולה פעול משמע שהחיוב ל)א" עסנהדרין עג(מדברי הגמרא  | תשובה

 הפסד אם ייגרם גם תקפהמחויבות זו . ו של אדםנלמד בעיקר מחובת השבת אבדת גופ

                                            
  .א"סג ע יבמות ,מאירי  .30
  .םשיבמות  ,ה"יד רמ  .31
  .יבמות שם, י"רש  .32
  .לא' סי, ת אבן הראשה"שו  .33
 .מד' ו סי"חט, ציץ אליעזר  .34
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ב שאול  ביקש הר35ז"מתשובת רדב, עם זאת. מרובהטרחה אפילו ו ,ממוני או טרחה

. גורם לו חבלה אדם לתרום מגופו באופן שחייב לפשראי  ללמוד שמצד הדין א36ישראלי

ן תרומת  כגו- הגוף איננה מותירה חיסרוןן כאן יש להבחין בין תרומה שנטילתה מאך 

שאמנם , בין תרומת כליהו - בזמן קצר יחסית מתחדשתובה כמות הדם שנלקחה  ,דם

  .  אבל הגוף יישאר עם כליה אחת בלבד,איננה מסכנת את החיים

לפנים משורת 'מגדר , ואף מומלץ לעשות זאת,  דםמקרה הראשון ראוי לתרוםנוגע ל

 הואו, לעשותוקשה לדרוש , רואי מעשה ההיאאף שעל , כליהנוגע לתרומת ואילו ב. 'הדין

כרוך  בהוצאתו ךא, הגוף מחזירואמנם  :מח עצםנוגע לתרומת בו. 'מידת חסידות'בגדר 

ב שלמה וכתב הר). הרדמה הכלליתבעקבות האף סכנה מועטה שיתכן יו(, צער וכאב

ואף לא להפעיל על התורם , האך אי אפשר לחייב, וה רבהו שזו מצ37 אויערבךזלמן

  .  לחץ פסיכולוגיהפוטנציאלי

מכון

 

  שלזינגר

  )ר מרדכי הלפרין"הרב ד(ליה לאחר לידה שימוש בִש . 10
 תרופות ן ויש אפשרות לרקוח מה,ות של תינוקותלילות לִש וידוע שיש הרבה סג | שאלה

.  הבריאותיוולשפר את מצבליה נלקחה ממנו בתינוק שהִש  לטפל ותיות שיכולתופאהומ

  ? ה אחרי לידהילהאם מותר לפי ההלכה להשתמש בִש 

מוזכר על ידי שמנהג , בגדר תוקף המנהג לקבור את השליהתלוי הדיון ההלכתי  | תשובה

  . הפוסקיםן חלק מ

 גם לקבור החוב, על כךנוסף  38.מפורשת בתורהשקבורת מת ואיבריו היא חובה . 1

הסיבה לחובת הקבורה . 'ן החיאבר מ'הם עונים על הגדרת אם ברים שנכרתו חיים יא

   39.היא טומאת האיברים ודרישת ההלכה למנוע הכשלה בטומאה זו

 החוב  ואין,אינן טמאות, ית אדםי שלובהן, רקמות אנושיות מן החי, לעומת זאת. 2

   40.לקוברן

 ה בדיק,עם זאת.  שלא להעביר את השליות לקבורהנראההיה לכאורה  ,לאור האמור. 3

   :אינן תומכות בביטול המנהגש שלוש עובדות מקיפה יותר מעלה

 רתיעה .מושלכת לאשפהש רתיעה נפשית רחבה מהתייחסות לשליה כאל פסולת יש. א

  .  שותפים להאוכלוסייהרבים מן הו, באה לידי ביטוי בהזדמנויות רבותזו 

                                            
 .אלף נב' סי, ז"ת הרדב"שו  .35
  .תשג-תשא'  עמ,חוות בנימין ג' ועי; ג"תשנ,  אתיקה והלכה,הכינוס הבינלאומי הראשון לרפואה  .36
  .פ' ע סי"אה, 'נשמת אברהם'במובא   .37
 .שמח' סי, םש; שמא' ד סי" יו,ע"שו; כג, דברים כא  .38
  .רט' ד סי"תנינא יו, ת נודע ביהודה"שו  .39
 . קמא'סוף סיג "ד ח"יו, אגרות משהת "שו  .40
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 ...השליא הזאת'): ג"ח ה"יפ, שבת( לרגישות אנושית זו מצוי בתלמוד הירושלמי מקור. ב

  . 'ן לארץוכדי ליתן ערב,  בארץןטומנין אות

על נשים ) על פי דברי הירושלמי( מתח ביקורת חריפה 41'נחמד למראה'מחבר הספר . ג

 היא על 'נחמד למראה'בעל הביקורת של .  בארץ ולא קוברות אותהזורקות את השליהש

חבר כדוגמת קהילתו של מ, קהילות שלא הכירו את המנהג העתיק של קבורת שליות

   42.'גשר החיים'

 ולכן אין לאסור 43,'מנהג' ת אלא ברמ'דין' ת מדובר כאן על חיוב ברמאין שש להדגישי. 4

  . שימוש בשליות לצרכים רפואיים

בנוגע . נדוןבהשליה למטרות רפואיות ולהשתתף בקורס ן  מותר להוציא חלקים מ:סיכום

   44.רד יש מקום לדון בנפ,לאכילת חלקי שליה על ידי אדם מבוגר

  )ר מאיר פרנקל"הרב ד( בגברים 45פיזיותרפיסטיתנגיעת . 11
  מבחינת דיני נגיעהגבריםבעבודה עם לעשות פיזיותרפיסטית מה מותר ל. א | שאלה

  ?בהם

עקרונות גדרי נגיעה של מטפלת במטופל במהלך טיפול פיזיותרפי דומים . א | תשובה

  . ומהסיעודי וכד, רפואיטיפול : לגדרי נגיעה במהלך כל טיפול בחולה

  :ינים כך לסכם את הדאפשר

 וכן לחולה - סכנת חיים או ספק סכנת חיים -טיפול פיזיותרפי לחולה שיש בו סכנה 

ללא טיפול ו ,נועד להחזיר איבר לתפקודבו חולה שהטיפול לאו ,  כאבים עזיםבעל

למגע של  במקרים אלו יש לחלק בין מגע טיפולי –איבר הייפגע תפקוד זה פיזיותרפי 

פיזיותרפיסטית , לכן.  ומגע של חיבה או קרבה אסור, מגע טיפולי מותר:רבה וחיבהִק 

דה  מצִ - היא חושבת או חשהאם . טיפולי בלבדהוא מגע אם הלטפל במטופל גבר יכולה 

  .אין היתר לטיפול כזה, מגע של חיבההמגע הוא  ש-  או מצד המטופל

 אסור לפיזיותרפיסטית :אדם בריאל או  מיחושים בלבדבעלטיפול פיזיותרפי לאדם 

 והמטופל יוכל לפנות , יש כיום פיזיותרפיסטים גברים'רוך הב .בגברטיפול כזה לטפל 

  .אליהם

                                            
י " ח,ת ציץ אליעזר"בשו; כלל לז, כללים מערכת ק, 'חמד שדי'הובא ב; ג"דף נד עב "ח, נחמד למראה  .41

  .קב' סיז "ח, ת מנחת יצחק"בשו; ח אות ט"כה פ' סי
 .ג אות ג' יספז "א פט"ח, גשר החיים  .42
 .שם, ציץ אליעזרת "שו  .43
שבת קלד  ('אמרה לי אם'דברי אביי בשם ב' עי, על השימוש הרפואי בשליה לטיפול בתינוק במצוקה  .44

 .ג"ח ה"פי,  שבתוכן בירושלמי, )א"ע
עיסויים ופיזיוטרפיה , התעמלות',  שיףיצחק: ראו, על עבודת פיזיותרפיסטית בכלל ובשבת בפרט  .45

; )1985 (185-177' א עמ" ח,עמק הלכה; )2006 (522-515' עמ, הלכה למעשה: פואה והלכהר, 'בשבת
כוננות לטיפול פיזיותרפי ', הרשקו-סיןוענת הלפרין מרדכי ; )1983 (57-49' ד עמ"ח ,ספר אסיא

פיזיותרפיה ; )1994 (214-213'  עמ,נד-אסיא נג; )2004 (163-161'  עמ,ט" ח ספר אסיא- ת" שו',בשבת
 ).2008 (79' עמ, פב-אסיא פא, ריפוי בעיסוק לאור ההלכהו
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  )ר מרדכי הלפרין"הרב ד(לעניין טומאת נידה פקק הרחם . 12
יציאת פקק הוא  הלידה לפנישה מעוברת יהתהליכים שעוברת אן  אחד מ,כידוע | שאלה

   ? האישה נידה בשלב זההאם. הרחם
 במשנה במסכת נדה  יהודה וחכמיםבימחלוקת רדין יציאת פקק הרחם תלוי ב | תשובה

הוא ולדעת חכמים , את האישה יהודה דימום פקק הרחם אוסר בילדעת ר). א"ג מ"פ(

  :אלה אם נניח את ההנחות ה, תהיה פשוטהה הסוגי,לכן. איננו אוסר

  .מעורב בו מעט דםו ,רילפני כל לידה יוצא הפקק הרי. א

אלא דם שיוצא מצוואר הרחם בתהליך , מקור הדם הזה איננו דם שיצא מן הרחם. ב

, פתיחה מלאההיא והפתיחה , הושלמההרחם ואר ו צתכאשר מחיק .תו ומחיקתופתיח

  .וודאות שיצא גם דם הפקק הריריבאנו מניחים 

 -  המחיקה והפתיחה, ריםשלב הצי - אם ראינו דם במהלך השלב הראשון של הלידה . ג

  . יצא מן הרחם-כי קיימת חזקה שכל דם שנראה , את האישהגם חכמים אוסרים 

 אין לנו סיבה להניח שיצא דם ,שה הגיעה לפתיחה מלאהיוהא, אם לא ראינו שיצא דם. ד

אין פתיחת ' שסובר יהודה ביר .אך אנו יודעים בוודאות שיצא דם הפקק הרירי, מן הרחם

את האישה שאוסר  -  הפקק הרירי 'אין פתיחת הקבר בלא דם'היינו ש, 'הקבר בלא דם

, דימום הפקק הרירי איננו אוסרסוברים שחכמים ,  לעומתו.שה נאסרתי ולכן הא- ו לדעת

 איננהשה יהא,  הוא שיצא הפקק הרירייודעים בוודאותוכל שאנו , ולכן אם לא ראינו דם

  .נאסרת

  )ר מרדכי הלפרין"דהרב (כפייה לניתוח כריתת רגל . 13
 שתתפהשהחולת סוכרת לניצולת שואה בנוגע החוק דעת  והההלכדעת  ןמה | שאלה

האם חובה  . רוצה שיכרתו לה את הרגל כדי להצילההיא אינהו, בניסויים של יוזף מנגלה

  ?להתעקש על הכריתה או לא

סובר ל "ז אוירבך זצ"הגרש, שכליתמבחינה אם החולה כשירה מבחינה נפשית ו | תשובה

יש לכפות סובר שי ולדנברג "הגראואילו , אך אסור לכפות אותה, ראוי לנסות לשכנעהש

פחות נותרו לה מדובר בחולה שאם , ז אוירבך"שיטת הגרשהוא כהחוק בישראל  46.אותה

   47. לחייהמשישה חודשים

  )ר מרדכי הלפרין"הרב ד( לצרכים אסטטיים ניתוח אף. 14
רפואית הבעיה ומלבד ה , יש לי אף בעייתי?ח פלסטיניתולבצע אם מותר ה | שאלה

  . גם בעיה קוסמטית קלהבו יש , שהוא יוצר

 נביאלהבנת הנושא . שאלתך תלויה במידת הצורך האובייקטיבי לניתוח האף | תשובה

  : ונגדוכמה מקורות וטיעונים הלכתיים בעד ניתוח פלסטי

                                            
'  עמ, שם';הסכמה מדעת'כרך ב ערך , )ו"מכון שלזינגר תשס(קלופדיה הלכתית רפואית יראו אנצ  .46

 .ד'  סעיתכז' סימ " חוד" ח',נשמת אברהם'גם ראו . ובמקורות המצוינים שם, 1687-1661
 .325-308'  עמ'אסיא'מובא בספר החוק  .2005 –ו "חוק החולה הנוטה למות התשס  .47
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ולכן ,  נזקים בריאותיים חמורים הצלת חיים או למנועךהתורה התירה לרפא רק לצור. 1

מדברי רבי  .טיעון זה איננו מבוסס .'ורפא ירפא'ניתוח פלסטי איננו נכלל בגדר ההיתר 

 להיתר הכללי אופן עקרוניההיתר לעסוק ברפואה דומה בש נלמד 48עקיבא במדרש

אין הוא מוגבל , ההיתררגע נתינת מ, לכןו. לשימוש בחוקי הטבע למען האדם ורווחתו

 כשם, דוגמהאלא גם לטיפול רפואי לצורכי פרנסה ל, א לטיפול רפואי במחלהדווק

מגבילה את היתר ש טענה , אם כן.שאיש האדמה משתמש בחוקי הטבע לצורכי פרנסתו

מה קשורים לרפואה רק למטרת הצלת חיים איננה מתאימה לשהשימוש בחוקי הטבע 

  .קיםרוב הפוסדעת איננה מקובלת על היא ולכן , שנאמר לעיל

בעצמו או בחברו האדם לחבול סיבה אפשרית נוספת לאסור ניתוח פלסטי היא איסור . 2

  .)ו" מח"פ, בבא קמאמשנה (

גרות א'ת "תשובה משוכדאי להזכיר כאן ו, דיון רחב בשאלה זו בספרות הפוסקיםיש 

מתירים ש מובאים נימוקים הלכתיים כבדי משקל בתשובה ). סו'ב סי"ח מ"וח( 'משה

נזקקת לניתוח כזה כדי להגדיל את סיכוייה שכגון נערה , מובהקיםפלסטי לצרכים ניתוח 

פוסקים  גם לשיטת האינו נוהג' חובל'סובר שאיסור  'אגרות משה'בעל . להינשא

החבלה נעשית ברצונו של : אם מתקיימים שני התנאים האלה, ם" על הרמבחולקיםש

  .לטובתונעשית מבחינה אובייקטיבית היא ו, הנחבל

 הישאר בלא מקור אדם עלול לאםלהתיר ניתוח פלסטי גם עולה שאפשר מתשובה זו 

  . להתפרנסניתוח פלסטי עשוי לשפר את סיכוייוש הערכה אובייקטיבית אם יש, פרנסה

ובכל , סכן את עצמואיסור לאדם ליש : טענה נוספת לאסור ניתוח פלסטי דורשת דיון. 3

יש . סיכויים נמוכיםהם גם אם , מסיבוכי הניתוחההרדמה ון ניתוח יש סכנה של תמותה מ

 זה ןסיכוו ,1:30,000-1:10,000הוא  ההרדמה ןי התמותה של אדם בריא מוסיכשמעריכים 

שכיח  נימוק זהלמרות ש. שלמהפחות מרמת הסיכון להיהרג בתאונת דרכים בשנה 

הניתוח סיכונים נדירים יחסית ומטרת אם ההוא מוגבל , הלכתיים- בדיונים רפואיים

מן  הוכיח 49'נודע ביהודה'בעל . או בן זוג פרנסה ם למציאתסיכוייה כגון הגדלת ,החשוב

 אם חשש הסכנה נמוךשמותר להסתכן לצורכי פרנסה ) ב"בבא מציעא קיד ע(הגמרא 

 והדברים 50,'אגרות משה'ת "כגון שו ,כך נפסק להלכה גם בספרי הלכה נוספים. יחסית

  . ידועים

אך , שותו מותר לך לע, לטובתך גם מבחינה אובייקטיביתייעשה האף  אם ניתוח:לסיכום

 כך הוא ואם , ברור שאין לו היתר הלכתי–הצדקה לו אם מבחינה אובייקטיבית אין 

מובן שאין בידי להעריך . ...)וגם לא כדאי( אסור לך לעבור את הניתוח -במקרה שלך 

  .שלךאזור ה רב ועםשלך יך להתייעץ עם רופא המשפחה יעלשו, נתון זה

  

                                            
 .ב, מדרש תמורה; ד, מדרש שמואל  .48
  . י' סיד"תניינא יו, נודע ביהודה  .49
 . קד' א סימ"חו, ת אגרות משה"שו  .50
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  בת דעתגנֵ . 15
ממוצרי  ויתרשמו םיכנסו לחנותי שקונים יםחנויות מעוניינבעלי  בימינו .א | שאלה

תחושה חיובית כלפי יחושו הלקוחות כדי ש ,דבר אם אין להם כוונה לקנות החנות גם

אם  , לבודקםגם להסתכל על מוצרים ו,יש בעיה להיכנס לחנותהאם במצב כזה  .החנות

  ? ם לקנותין שום ענייןא

 אותו יקנו שלא שיודעים כ,דקו בחנותומותר לבהאם  , מוצר זול באינטרנטמוצאים אם .ב

  ?ועילעל כך ת למוכר הודעההאם , ואם לא? בחנות זו

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה ': נאמר) י"ד מ"בבא מציעא פ(במשנה  | תשובה

 51'שלחן ערוך'וכן נפסק ב', ינו רוצה ליקחלא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא א. בדברים

ד " והראב,'מפני שמשביח דעתו של מוכר' 52:במסכת דרך ארץהלכה זו התבארה 

בזמן  , שהמוכר חושב שכוונתו של הקונה רצינית ביארו53ש משאנץ"מיוחס לרהפירוש שו

   54: סיבות נוספות לאיסורזכירוהמפרשים ה .דעתו ומתלוצץ בואת  גונב שהקונה

   55. לו שלא מכרהתברר ר כך ואח,שימכור סחורה שחשב ,ימת צער למוכרגר) 1

   56. אם יש שם אנשים נוספים, מוריד את מחיר החפץ וגורם הפסד למוכרקונהה) 2

   57. רוצה לקנותוהקונה ששהוא מביןמאחר ,  את החפץקחילא יאדם אחר ) 3

  58.לחינם  את המוכרמטריחהקונה ) 4
 מוצריאלא להתרשם מ, צער וא לחנות אינה לגרום נזק כניסהזמן האם כוונת האדם ב

מותר לו ,  או בפעם אחרתאת וייתכן שהוא ירצה לקנות בחנות הזאת בפעם הז,חנותה

 כיוון , להסתובב בכמה חנויות ולברר מחירים59'פתחי החושן'על כן התיר  .זאתלעשות 

יקנה  הוא –יותר המחיר בחנות זו הוא הזול בהקונה ימצא ש ואם , דרך משא ומתןושז

מותר  - מוצר כלשהולבדוק רק אם הקונה מודיע למוכר שכוונתו היא שודאי  ּו60.בה

כדאי במקרה כזה  ,על כן. הוא מצער את המוכר או גונב את דעתו אין שכן, לבדוק אותו

עליהם  או לברר  את המוצריםרק לראותמטרת הכניסה לחנות היא לומר למוכר ש

  . ומהוכד

                                            
  .ד' רכח סעי' סימ "חו, ע"שו  .51
 .פרקי בן עזאי פרק ו, דרך ארץ  .52
  .בהר' רספרא פל, ש"ד ופירוש המיוחס לר"ראב  .53
  . טו'ו הע" אונאה פט,חושןראה פתחי   .54
  .ב"בבא מציעא נח עמאירי   .55
  . שם,מאירי  .56
  .ה אל תעמוד על המקח"ב ד" ע פסחים קיב,ם"רשב  .57
  .ד" פי',חפץ חיים'חובת השמירה ל  .58
  .שם, פתחי חושן  .59
  .170' א עמ" ח,ת משפטי ארץ" גם בשו'עי  .60
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  רח שנסג"גמ. 16
,  אותםצורב,  אותםעורך, שיעורים  אני מקליט:ח להפצת דיסקים"יש לי גמ | שאלה

נקנה , מדפסותוכגון מחשבים , ִאתוהציוד שאני עובד . בחינםאותם ומחלק ,  אותםמדפיס

, תרומותבר וחסמ לתפקד בעקבות יכול להמשיך אינוח "הגמ, לצערי. מתרומות הציבור

שאלתי  . להמשיך בהפצהכדיהכוחות והזמן הדרוש   כבר איןליגם בעקבות העובדה שו

  ?  למי הוא שייך? עם הציוד שנשארעליי לעשות מה :היא

שראוי להמשיך להשתמש בכסף מבואר ) ו' רנג סעי' ד סי"יו ('שלחן ערוך'ב | תשובה

 כדאי למצוא מי שעוסק בתחום הפצת ,על כן. םנתרהוא  ןלמטרות דומות לאלו שלמענ

  . ביר לו את הציודתורה בחינם ולהע

  הוראת קבע. 17
תרמנו לה תרומות , מלבד תשלום שכר הלימוד לישיבה. בני למד בישיבה גבוהה | שאלה

והתחיל ללמוד ,  עזב את הישיבה',רוך ההבן התחתן ב .הוראת קבע לתקופה קצובהב

 .ואנחנו תומכים בו,  קבועהאינהכולל שהוא מקבל מן הבשלב זה המשכורת . בכולל

האם נהגנו . כל התשלומיםשלם את ללנו  כי קשה , הוראת הקבעלבטל את לבנק הורנו

 אינו כבר על אף שבננו , את התרומה לישיבהתרום להמשיך לשמא עלינו או כשורה

  ?בהלומד 

ראשית נציין . יש לדון אם חתימה על הוראת קבע מהווה נדר לנתינת צדקה | תשובה

בעניין . מחשבהב' נדר' אם יש דין יש לדון ,קהלצדכסף בו לתת סכום  בלִ גומרשאם אדם 

 והפוסקים , לחוש למחמיריםסובר שיש 61א" להלכה הרמ.זה נחלקו הפוסקים הראשונים

יש , ק או הוראת קבעאלא כתב ֵש , אם לא גמר בלבו 62.'שלחן ערוך' העימה הכרנחלקו 

   .אם יש דין נדר בכתבלדון 

יש אומרים . ק לגבאי הצדקהסירת הֵש  לפני מ'נדר' הכתיבה נחשבת אםראשית נדון 

 וכל ,'לבטא בשפתיו') ד, ויקרא ה( משום שנאמר ',נדר'נחשב שאין דין התחייבות בכתב 

 ויש חולקים וסוברים שדין התחייבות 63. אין בכך כלום, את נדרו בשפתיוביטאזמן שלא 

 פסק ,ההועברה לישיבכבר הוראת הקבע ובו  , במקרה דנן,עם זאת 64.'נדר'נחשב בכתב 

. שלא ניתן לחזור ממנוו ,הוא נדר גמורש,  בלא ספקחלהנדר  ש65'צדקה ומשפט'בספר 

ועל . 'נדר גמור'מחשיב את נתינתו  לבטלו שכן החוק שאוסר, נתינת ֵשק הפסק נאמר על

נדר 'מסיק שגם היא נחשבת ' צדקה ומשפט'בעל ספר , הוראת קבעאפשר לבטל אף ש

  .תנה למוטביםהיא נחתמה ונימכיוון ש', גמור

  ? שניתנה הוראת הקבע לישיבהלאחר  האם ניתן להתיר נדר זה :ויש לשאול

                                            
  .ח'  סעיריב' סימ "חוא "רמ ;יג'  סעירנח' סיד "יו, א"רמ  .61
  . טו'ד הע" פ',צדקה ומשפט'ספר ראה   .62
  . טק" ס צו' חידושים סי, נתיבות המשפט; יג' סיב"חת חיים שאל " שו;ל' סימ " חו,ת נודע ביהודה"שו  .63
 , ערוך השלחן; הק" ס צו' סי,תומיםאורים ו ;רכז' סיד " יו,חתם סופרת "שו ;קצד' סי ,ת חוות יאיר"שו  .64

  .קז'  עמה"ח ירושלים ,פסקי דין רבנייםאה גם  ר; יד' סעיעג' סימ "חו
  . מה'העשם , צדקה ומשפט  .65
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אך לאחר שהיא  , להישאל על הנדראפשר , לא ניתנה לעניזמן שהצדקה שכל ,הכלל הוא

 להישאל עלאפשר  יש מקום לומר שיהיה ,ן אם כ66. להישאל עליהאי אפשר כבר ,ניתנה

 הייתה על דעת שהבן תרומה לישיבהמדנא שהלכאורה יש או 67.צדקה שטרם ניתנה

צדקה 'ראה .  זוח אומדנאו לבטל את הנדר מכאפשר צריך לברר אם ,ואם כן, הילמד ב

 אם ,עם זאת.  שהולכים אחר האומדנא69,'חתם סופר'ת " בשם שושכותב 68,'ומשפט

  .  בפני חכםאת הנדר רצוי להתיר ,האומדנא אינה ברורה באופן מוחלט

  םועד עובדי. 18
 עובדים להתאגד ופנו כמה החלו ובזמן האחרון, דואני עובד בחברה גדולה מא | שאלה

שלכל רש ו החוק ד, להקים ועדכדי ; של ועד עובדים שאחתום ואצטרף להתאגדותיאלי

יש עמדה בעד לתורה האם . יחתמו על הצטרפות אליוהעובדים ן שליש מהפחות 

? סביב התארגנות כזו שיכולות להתעורר  הבעיות ההלכתיותהן מה ?האו נגדההצטרפות 

  ? וכדומההפרת חוזה  או מעסיקהאם אין בה פגיעה ב

למנוע , םניצולאת למנוע : ועד עובדים הוא גוף שנועד להגן על זכויות העובדים | תשובה

העובד .  ארגון ימי נופש וכדומהל ידי לדאוג לרווחת העובדים עגםפיטורין לא מוצדקים ו

 , ולפיכך מותר לעובדים להתאגד,מעסיקו שהוא אמור לקבל מזכויותהרשאי להגן על 

מתירים לעובדים גם לשבות מעבודתם  יש פוסקים ש70.הםתחשב בישהמעסיק כדי 

 לארגןבימינו מקובל בחברות רבות  71.םה מעסיקינם ובין ביכי עבודה קיצונייםסכסוב

 לפי גם לפי ההלכה וםג ,על כן. וזכות זו קבועה בחוק,  בהסכמת המעסיקועד עובדים

חוזה את  רההצטרפות כזו אינה מפֵ  ו,ועד עובדיםו מותר לתמוך ולהצטרף ל,החוק

עד שעלול לדרוש דרישות מוגזמות שאינן ו יש לציין שאם ידוע שמדובר בו72.העבודה

כל פועל מותרה ועומד ' שהרי ,אסור להצטרף אליו -  להועיל לקידום החברה מיועדות

   ):ז"ג ה"שכירות פי' הל (ם" וכן כתב הרמב.73'ו ולא להפסידלהביא תועלת בעבודת

כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא 

יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במארה 

  ...אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן מלאכה

ודאי טוב והרי ש, לים לפגוע בזכויות העובדים אם נראה שהמעסיקים עלו,עם זאת

  . להקים ועד עובדים שיגן על זכויותיהם

                                            
  .ו'  סעירנח' סיד " יו,שלחן ערוך  .66
  . שם, צדקה ומשפטראה  .67
  . כז'ד הע"פ, שם  .68
  .רלז' סיד "יו, ת חתם סופר"שו  .69
  . כז' סעי רלא'מ סי"ו ח,ע"ו ש;)שם (ש" רא;א" עבבא בתרא ט  .70
הרב , הרב צבי פסח פרנקובה מובאות דעותיהם של , ) ואילך295' ה עמ"ח(' ןתחומי'ראה סקירה ב  .71

  .הרב אברהם שפירא ועוד, משה פיינשטיין
 חלק ,ת עשה לך רב" שו; מבמ"ו ח,ת משפטי עוזיאל" שו;נח'  סי חלק אמ"ו ח,ת אגרות משה"ראה שו  .72

  . סד' סיב
 .ת משפטי עוזיאל שם"שו  .73
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  נזק בהשאלת חפץ. 19
דתי סולם ועבכשעליתי ב ו,אני אדם כבד יחסית. השכן שלין שאלתי סולם מ | שאלה

יראה י לא הסולםאך , שנשברשלב היש אפשרות לתקן את . אחד השלבים נשבר ,ִאתו

 עלייהאם . בעברגם השלב לא יהיה חזק ויציב ככנראה ש ו, יהיה אחידלאצבעו  כי ,יפה

   ? שנשבר השלבלתקן אתעבור סולם חדש או שאני חייב רק בלשלם 

 :הכללעליו  וחל , מלאכהזמן עשייתנזק נגרם בה שכן ,דבראינך חייב לתקן  | תשובה

ששבר בהם אדם ש משמע שיש מקרים 75'שלחן ערוך' אמנם ב74.'מתה מחמת מלאכה'

לבעל אדם שידי  דין זה נאמר רק אם החפץ נשבר עלאך , מחמת כובדו חייב לשלםחפץ 

 את ואילו במקרה שלך השכן השאיל לך אישית, והיה ידוע שישתמש בהחפץ לא 

  . משקלךהיה מודע לוהוא , הסולם

  ין דירותייה בבניתוספת בנ. 20
ן להרחיב את הדירה בשטח  ואני מתכוו,בקומת הקרקעעם גינה בבעלותי דירה  | שאלה

שיאפשר לשכנים באופן על פי היתר הבנייה אני מחויב לבנות יסודות ושלד . הגינה

  : ן היתיו שאללהרחיב את דירותיהם על גג ההרחבה שליי ימעל

  ? הרחבה שאבנהלמי שייך גג ה) 1

מטעמי  (הרחבה להשתמש בגג הימעלישגר השכן ן אפשרות למנוע מיש לי האם ) 2

   ?)בנייה כזונגרמת משחוסר נוחות מאו  ןקניי

האם אני יכול לדרוש תשלום עבור , הרחבה בגג השתמש יימעלישגר אם השכן ) 3

  ? כיצד מחשבים שווי זה, ואם כן? השטח

בבא בתרא ו ( על פי דברי הגמרא  קובע)י' קנז סעי' מ סי"חו ('שלחן ערוך'ה | תשובה

  : )א"ע

יש לכל אחד מהם לכוף את חבירו ,  שנפלכותל חצר המבדיל בין שני השותפין

אין , רצה האחד והגביהו יותר מארבע אמות. לבנותו עד גובה ארבע אמות

כן בנה ) אם(אלא , מחייבין אותו ליתן חלקו במה שהגביה יותר מארבע אמות

שאז מחייבין אותו לתת חלקו בגובה , כותל אחר גבוה כנגד הכותל שביניהם

ובא חבירו ,  אמותעשרהאחד כותל שביניהם והגביהו בנה , כיצד. שכנגד כותלו

מחייבין אותו , ובנה כותל אחר כנגדו או בצדו והגביה כותל האחר שש אמות

שהרי נראה ממעשיו שהוא ,  אמותארבעליתן חלקו בשתי אמות שהוסיף על 

  . רוצה בהם

נייה  הוא מחויב לשלם על הב, אם אדם השתמש בכותל שבנה חברו בין החצרות,דהיינו

 מדוע אדם חייב לשלם על שימוש בשטח ביאורים שני מבאריםראשונים ה.  חברובנהש

ההנאה ן  נובע מסוברים שהחיוב 77 התוספות76.שלושהשכן בנה מלכתחילה לצרכיו 

                                            
  .א'  סעישמ' סימ 'חו, ע"וש  .74
  א'  סעישפא' סימ "חו, ע"שו  .75
 . סא; לט' סי,שכנים' הל , עמק המשפט;זק "סביאורים , קנז 'סי, ראה נתיבות המשפט  .76
 .ה טעמא"ב ד" עבבא קמא כ', תוס  .77
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נימוקי 'ואילו ה,  ממנונהנהשאינו קונה את המקום הוא  אם גם , מבניית השכןהוא נהנהש

השכן שבנה מן העובדה ש ו,על השטחשיש לו ות בעלן ה נובע מסובר שהחיוב 78'יוסף

 79ד"ם והראב"הרמב, נוסף על כך.  להשתמש בוהתכוון להקנות לו את השטח כשירצה

פי  קונה את השטח ואינו יכול להשתמש בו כאינוכשהנהנה גם חיוב יש אם נחלקו 

  :  דלעיל נענה על השאלותביאורים אלולפי  .שלושיכול להשתמש בשטח 

לא נבנתה זמן ש כל ,שבנה אותהשייך לשכן ההרחבה  שטח גג ,רוניבאופן עק )1

  . התוספת

  .  בשטח זה להשתמששגר מעליוהשכן ן  לשכן שבנה יש סמכות למנוע מ,כן ל)2

 לדרוש ממנו תשלום אפשר , מעוניין להשתמש בשטחשגר מעל ההרחבההשכן אם  )3

 משום שהוא קונה  אם משום שהוא נהנה מעבודת השכן שבנה אם, הזהעל השימוש

  . חלק במבנה לצורך השימוש

   .ו יכול לגבות כרצונהשואל ,ולפי כל האמור

  פרסומת למאכלים לא בריאים. 21
שותה משקה ש אדם שמח ויפה דוגמהבפרסומת שמציגה לבת דעת גנֵ האם יש  | שאלה

   ? אבל לא בריא,המשקה טעיםאם אמנם , מסוים
יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד ': כתב )ט"ד ה"דעות פ' הל (ם"הרמב | תשובה

 80ךאז אויערב" הגרש.'... הרי אלו לגוף כמו סם המות...וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם

 ראוי רק , מכל מקום,'כמו סם המוות' שלמרות שמאכלים אלו הם לגוף ומדייק מדברי

ור לאכול  שהאיס, היאדיוק זההסיבה ל. אכילה זואין איסור גמור באך  ,לא לאוכלםש

רק חל הוא ו', ונשמרתם לנפשותיכם') טו, דברים ד(הפסוק ן בריאים נובע מלא מאכלים 

אין התורה , אותםדרך העולם לאכול ש ,ואילו במאכלים אלו, הפגיעה בבריאות מידיתשכ

 שיש מאכלים שמזיקים אף על פי, אם כן.  מנהג העולםשכן זהו, לאוכלםאוסרת 

  .  אין איסור לאוכלם ולמוכרם,לא לאוכלםשלבריאות וראוי 

בריא למרות מוצר את המוצר כבמפורש מציג שנדגיש שפרסום ראשית  :לפרסוםבנוגע 

 ל ידיפרסום עקיף עיש לדון בנוגע ל. בת דעת שקר וגנֵ דיןאסור מהוא פרסום , שאינו כזה

 ויחזק ם לאנשים תחושה שהמוצר יסייע לבריאותשגורמת , תמונה של ספורטאיגתהצ

לא יחלק החנוני : רבי יהודה אומר':  שנינו)א"ס ע (בבא מציעאמסכת ב. ולא להפךאותם 

להלכה נפסק ו ,'...וחכמים מתירין. מפני שהוא מרגילן לבא אצלו, קליות ואגוזין לתינוקות

 אצלו שייקנו יהודה אסור למוכר למשוך את התינוקות בירלדעת , אם כן 81.כדעת חכמים

 דעת במעשה כזה נגנבת מבאר ש82'פתחי חושן'בספר . ם נתינת קליות ואגוזיל ידיע

 לו מתנה נתנו למעשהאבל , חושב שנותנים לו מתנת חינם מתוך אהבה ואחווהש ,התינוק

                                            
 .ה אבל"ף ד"א בדפי הרי" עבבא בתרא ג, נמוקי יוסף  .78
 .א"ה מגיד משנה שם ;ד" הג"פשכנים ' הל, ד"ראב  .79
  . יז'ב עמ" ח',לב אברהם'ספר מצוטט ב  .80
 .יח' רכח סע' מ סי" חו,ע"וש  .81
  . נה'ו הע"אונאה פט, פתחי חושן  .82
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אני מרגיל ':  אחרתסברה מעלה 83ר איתמר ורהפטיג"הרב ד. גם בעתיד למשוך אותו כדי

ה יותר אלא בגלל את פלוני לקנות אצלי לא בגלל שהחליט בראש פתוח כי סחורתי טוב

שהרגלתיו לבוא אלי בטובות הנאה צדדיות כשהוא עצמו אינו מודע דיו לסיבה שהוא 

  . מסתבר שאין איסור בשכנוע רגשי,הלכה כחכמיםשהיות . 'מעדיף אותי דווקא

וכל אחד יכול לברר את ,  אינם נסתרים כללנתוניםהבפרסום מסוג זה מכיוון ש, ולענייננו

 מאכלים לא מבחינת ההלכה לפרסםנראה שאין מניעה , למאכל הרמת הבריאות ש

מזיקים שם כותב שראוי שלא לאכול מאכלים "הרמבמכיוון ש, עם זאת. בריאים

מי שיש ל ,על כן. נראה שגם ראוי לאדם לעסוק בדברים שיביאו טובה לזולת, לבריאות

 לפגוע ותשעשויפעולות ,  ומפרסומם מאכלים מזיקיםתאפשרות להימנע ממכיר

  ולחפש אפיקיפעולות אלוודאי טוב וראוי להימנע מ, אחריםבבריאותם ובחייהם של 

   .אחריםפרנסה 

  

  )הרב אריאל בראלי(לאדם אחר  העברת כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית. 22

, לכאורה ? לאדם אחרציבורית תחבורהב  נסיעהכרטיס להעביר מותר האם | שאלה

  !פג תוקפועדיין לא ו, הכרטיס נקנה כדת וכדין

 ,הכרטיס על למתישש אףשכן על  ,הנסיעות לחברת זו שאלהיש להפנות |  תשובה

שקנה רק על פי הגדרות  במה זוכה קונה. החברה כללי דעת על נעשתה הרכישה

 מקום מכל ,אישי שהואבמפורש  נכתב לא הכרטיס קניית שבזמן אףעל ו ,מכירהה

לאחר , לדוגמה .הרכישה תנאי את לפרש החברהסמכותה של  דעת עלנעשתה  יהקניה

 במתנהלא  ,ורילהעב אי אפשרו ,אישי שהכרטיסתברר ה ',אגד' חברת עםערכנו ש רוריב

  .בתשלום ולא

  )הרב אריאל בראלי(פגיעה באיטום גג של שכן . 23
 מהלךב. ם הבניין האחרימדיירי הסכמה שקיבל לאחר ביתו את הרחיב שכן | שאלה

 הזפת ביריעות ופגעו השכנים אחד של וגג על עבודה יכל פעמים כמה נפלו העבודה

 הפגיעה ותעקבבגג ב נזילה שיש התברר  שהשתוללה לפני כמה חודשיםפהבסּו. שלו

 השכן את לחייב אפשר האם. סיימו את עבודתם בבניין ועובדיו הקבלןו ,מובאיטו

  ?אותם שהזמין

                                            
 .363 ' עמ, גתחומין  .83
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 בבאבמסכת  משנהו מומקור דברי, לשלם חייב שהזיק שפועל פסק 84ם"הרמב|  תשובה

 חייב הזיקן או אבנים ושיבר הכותל את לסתור עליו שקיבל הבנאיו'): ג"ט מ"פ (קמא

 מדיןשל עבד שהזיק  בעליו את לחייבה סבר יש) א"בבא קמא ד ע(בגמרא . 'לשלם

 של 'ממונו' נחשב הואכן ש ,עבדשנאמרה רק על  מיוחדת הסבר זו אך ',המזיק ממון'

 85:מחודשת הסבר על פי השכן את שחייב מי יש .ל אינו נחשב כךאילו פועו ,הבית בעל

כאשר  ,לכןו, נזק להם גרםיי לא אם רק הבית להרחבת הסכימו שהשכנים 'סהדי אנן'יש 

החיוב  ,פי האמורל. פועליו בנזקי לשאת התחייבהוא , ביקש אישור מן השכנים השכן

חייב השכן להשתתף , ואם לא ניתן לגבות ממנו, הבסיסי מוטל על הפועל שהזיק

  . בתשלום הנזק לפי הפשרה שיחליטו ביניהם

  )הרב אריאל בראלי(תחומים מותרים בעריכת דין . 24
 תחום לאיזה להחליט ייועל ,למשפטים בפקולטה ילימודי אתהשנה  סיימתי | שאלה

   ?להתחשב בהם ייעלש תורניים שיקולים יש האם .אפנה

היות שמדובר על שותפות במערכת שאינה , תימקצוע עריכת דין הוא בעיי | תשובה

בעתיד תאמץ מדינת ישראל באופן רשמי את ', בעזרת ה. מקבלת את משפטי התורה

  .'...נהפטיך כבראשֹואשיבה שֹ'): כו, ישעיהו א(כנאמר , דיני התורה

אליך  הפונים את לסווג עליך משפט בבית לקוחות ייצוג בתחום :משפט ביתב ייצוג

   :קבוצות לשלוש
 המשנה כוונת זו. לו לסייע לך אסור, שקרן מי שפונה אליך הואשאם נראה לך . א

ן מ אחד את ללמד אסור ',הדיינים כעורכי עצמך תעש אל' :)ה"א מ"פ (אבותמסכת ב

   86.שקריות טענות הצדדים
 הצדק את ולהוציא לו לסייע עליך מצווה ,ללקוח שנעשה בעוול נתקלת לדעתך אם. ב

 אינו אשר מרשו עם שהצדק משוכנע אם' 87: ניסח היטב אפשרות זובוךשטרנ הרב. לאור

 אבידה ולהשיב עושקו מיד עשוק להציל מצווה ישנה, ולטעון דבריו לבסס היאך יודע

   .'לבעלים

 לו ולעזור אמון בו לתת זכותך, ם מי שפנה אליךע שהצדק ואפשר ,דעה גיבשת לא אם. ג

פסק ש הלקוח את ליידע עליך, המשפט רגמ עם .אמתמבחינתו הוא ש מה את לטעון

   .גזל או ריבית יתבעי הדין עלול ליצור

  : בעריכת דין יש כמה תחומי התמחות שמותר לעסוק בהם על פי הדין

 מיועדותש תקנות לתקן מלאה הלכתית סמכות ישראל במדינת לשלטון יש – תעבורה. א

 חוקיבין ו התורה משפטי ןבי זה בתחוםאין סתירה  ,לכן 88.בדרכים בטיחותה על לשמור

   .תעבורה לשופט ולהתמנות המשפט כסל להגיע לפניך סלולה והדרך, התעבורה

                                            
 .ג' סעי שפד 'מ סי" חו,ע" שו;א"ו הי"חובל ומזיק פ' הל, ם"רמב  .84
 . קיג'סי א"ח ,מנחת אשר  .85
  . סה'סיד " ח,יחוה דעת  .86
  .צדתש' א סי"ח, והנהגותתשובות   .87
 .ב' מ סי" חו,ע"שו  .88
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 89.תורה של דרכה את תואמת אינה ישראל במדינת נהוגהש הענישה – פלילימשפט . ב

 תפקידהש נוספת ענישה במערכת מכירה שהתורה כתבו כברהראשונים  ,עם זאת

 הוא ידוע' :כתב )הדרוש האחד עשר (בדרשותיו ן"הר. עההש צורךפי ל עברייניםהרתיע ל

 השעה צורך וכפי מדיני סדר תיקון כפי להענישו ויחויב משפטל צריך האנושי המין כי

 לייצג אפשר גם ,זאת לאור .'נשחת העולם ויהיה, בלעו חיים רעהו את איש כן לא שאם

 ספק להטיל מותר :וגמהדל. מבלי לשקר כמובן, משפטיים כלים ניק להםולהע עבריינים

   90.שקרי אליבי אסור ליצור לו אך ,נאשם נגד שהוצגו בראיות
 משפטיים חוזים ולערוך משפטי בייעוץ לעסוק מותר  – חוזיםייעוץ לו משפטי ייעוץ. ג

 שני הסכמת את מייצג החוזה זה בתחום. ריבית יתבעי יווצרת שלא ובלבד ,גופים בין

 תורנית השכלה שבהם תחומים יש, עם זאת. התורה למשפט לו שייכות ואין ,הצדדים

 סטנדרטית צוואה :דוגמהל .ההלכה פי עלגם  תקפיםש הסכמים לניסוח לתרום יכולה

,  לפי גדרי ההלכהאותה כשירשי סעיףלה  להוסיף אך אפשר ,ההלכה פי על תקפה אינה

  .םהשל קראת תיקונהל המשפט מערכת את בעזרת הוספה זו אפשר לקדםו

  )הרב אריאל בראלי(ירת מוצר בחנות שב. 25
 הוא ,המקום למנהלעל שבירתו  כשדיווחתיו ,בחנות גבינה מארז בטעות שברתי | שאלה

 יאמר אלא ,ייצורה לחברת האמת את יאמר לא שהוא חשש לי יש. מתשלום אותי פטר

  ?  על המארז בכל זאתשלםל ייעל האם .לחנות בדרך המארז נשברש

 שוגג בין מזיד בין ,לעולם מועד שאדם משום ,לשלם חייב תהא הדין פי על|  תשובה

  . החנות בעל עשהכך ו ,חובו על למחול הניזק של זכותו ,עם זאת  .)א"בבא קמא כז ע(

 ימחלולא  שהבעלים לך מסתבר שכן ,עברה לדבר שותף תהיהש שלך לחששבנוגע 

 צריך וכך ,ותכשר בחזקת אדם כל שמעמידים, היא המוצא נקודת :התשלום עלבקלות 

 רורימב, על כך נוסף.  ולהניח שלא ישקר לחברת הייצורהחנות מנהל כלפי גם לנהוג

במקרים  תשלום גובים אינם שהם התברר ,מזון חברות מכמה רותיש נציגי עם שנערך

 . לקוחותה בעיני טובה תדמית כדי ליצור, כאלה

   

  )הרב שלמה אישון( על מוצר שנרשםטעות במחיר . 26
. ח"ש 58ה  שנים נכנסתי לחנות חרוזים וראיתי שרשרת שמחירכמהלפני |  שאלה

היה :  היכן הטעותידעתילא . ח"ש 85ראיתי שמחירה , כשהסתכלתי על שרשרת אחרת

ן ומ, ח"ש 58 היהמצד אחד ולכן המחיר , אפשר לקרוא את פתק המחיר משני כיוונים

                                            
 .לכתחילה צריך להשתית את הענישה על עקרונות תורניים  .89
 .'לעם משפט' אתרב, דין לעורכי עוריש ,ויס אשר הרב  .90
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 58: הוא הסתכל ואמר. ת שאלתי את המוכר כמה עולה השרשר.ח" ש85 - הצד השני 

שרשרות דומות זו לפעמים יש בחנות חרוזים ש לציין יעלי.  קניתי ויצאתי, שילמתי.ח"ש

כן מחירה זול ל ו,היקצרה מעט יותר מן השנימהן אחת ו , שמונחות באותו מקוםדומא

 . יותר
   ? האם נהגתי כשורה)1

  ? ח"ש 85 מחירןש שרשרות בחנות האם הייתי צריכה ליידע את המוכר שראיתי )2

   ? לעשותימה עלי - כשורה נהגתיאם לא ) 3

בגלל מבצע או עדכון , על אותו מוצרמחירים שונים  בחנויות ישפעמים רבות ) 4

  ?הזול יותרהמוצר לפי המחיר האם יש בעיה לקנות את . מחירים

וא מחיר מקובל ח ה"ש 58השאלה אם נהגת כשורה תלויה בשאלה אם המחיר  | תשובה

זהו  אם .המקובלמאוד ביחס למחיר שרת מסוג זה בחנות זו או שזהו מחיר נמוך לשר

מאוד אולם אם מחיר זה נמוך . נהגת כשורה -  הוא מחיר מופרזח " ש85-מחיר מקובל ו

 יש להניח שהקריאה הנכונה של , המקובל בחנות זו לשרשרת מסוג זהביחס למחיר

 העובדה שהמוכר אמר לך שהמחיר ןמ . נהגת שלא כשורהלכןו, ח"ש 85 יתההמחיר הי

  . כאמור כשורהנהגת, אם כך ו,נראה שזהו מחיר סביר, ח"ש 58הוא 

עברת ) למרות חוסר הסבירות של אפשרות זו כאמור(אם נהגת שלא כשורה  מכל מקום

זכות ך  א,סקה לבטל את הִע  במצב כזהרשאי המוכר, לפי ההלכה. ונאת ממוןהעל דין 

 . אין הוא רשאי לבטלה- שנים כמהעברו כבר כבר  והיות ש,בזמןסקה מוגבלת  הִע ביטול

חרטה על המעשה וקבלה מלבד ה,  ואינך צריכה לעשות דבר,כשרהסקה  הִע ,ואם כך

  .לעתיד שלא לעשותו שוב

 על מוצרים ן המחיר שמופיעעל מוצר מסוים מחיר נמוך מ בהם מופיעש למקריםבנוגע 

גיון יהה .על המוצרמופיע לם את המחיר ש לפי החוק את זכאית לש:דומים אחרים

 כדי שכל , מחיר עדכנייהיהעל המוצרים המחיר שיודפס להבטיח שהרצון שבחוק הוא 

 ועל כן גם ,נועד לתקנת הציבורזה חוק . משלם על המוצרהוא דע בדיוק כמה יקונה 

  . את רשאית להסתמך עליו גם על פי ההלכהממילא ו,מבחינת ההלכה יש לו תוקף

  )הרב שלמה אישון( העדפת קניית מוצר מיהודי .27

ולא לקנות תוצרת הארץ לקנות מוצר מ להעדיף יעלישבו מחיר ה הפרש מהו | שאלה

 44 הוא) עבודה עברית(שמן זית מתוצרת הארץ מחיר  :ה לדוגמ?תוצרת חוץמוצר מ

   .טרח ללי"ש 33הוא ) ספרד(תוצרת חוץ זהה מומחירו של שמן זית באיכות , ח לליטר"ש
וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל '):  יד,ויקרא כה(נאמר בתורה  | תשובה

  : ל"את דרשת חזמביא ) שם(י "רשו. 'תונו איש את אחיו 

תלמוד לומר וכי תמכרו ממכר לעמיתך , מכור לישראל חברך, מנין כשאתה מוכר

או קנה מיד תלמוד לומר , רךומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חב, מכור

   .עמיתך

פסק )  י'סי(א "ת הרמ"אולם בשו,  להלכהפסקו מדרש זה לא 'שלחן ערוך'ם וה"הרמב

 אםאלא גם ,  רק כאשר המחירים זהיםתקף להלכה והדגיש שאין לומר שדין זה אותו
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 שיעור מהו : ויש לשאול.)אם אפשר (יש לקנות מיהודי,  את המחיר שהציעוזילההגוי 

 ומאיזה שיעור הוזלה נתיר ?קא מיהודיולקנות דויש  עדיין ובוי הוזלה שהוזיל הגוה

  ?המוכר היהודין הגוי ולא מן ליהודי לקנות מ

   ):קכט' ג סי"ח(ת מנחת יצחק "ין זה כתב בשויבענ

ואם , ז מלקנות מישראל"שיפטור עי, עדיין יש לעיין כמה השיעור ההפסד בזה

, יינו באים להמבואר בפוסקיםאז ה, נאמר דרק בשיעור הפסד מרובה נפטר בזה

דיש סוברים לחלק בין , ה"הנאמר בפוסקים לענין או, לענין השיעור הפסד מרובה

דרכי ' אכן מצאתי בס... ויש סוברים דאזלינן בתר שתות מהקרן, עני לעשיר

ל "די, שכתב, )ח"סק(מרבה תורה ' שהביא מס, )ז"ט סק"קנ' ד סי"יו(תשובה 

, אז יקדים הישראל, הוא פחות משוה פרוטה, ם"ודדוקא כשהריבית שיקח מהעכ

ם קודם וסיים "העכו, הוא כשיעור שוה פרוטה, ם"אבל אם הריבית שיקח מהעכו

ע כמו בשם "ולמעשה צ, ולפי דברינו גם נדון דידן דינו כמו בריבית, ש"ע עיי"בצ

  .ל"כנ

חובה  אין – ) שתות מלבר,20%דהיינו (יותר משישית הקרן גדול אם ההפרש , לפי דבריו

אם ו ;היהודין חובה לקנות מ יש – ה פרוטהו אם ההפרש פחות משו;היהודין לקנות מ

 ההפרש בין המחיר הזול ן דידןבנידו . ספקיש –ההפרש הוא בין שני השיעורים הללו 

 ועל כן מותר לקנות , היהודי הוא למעלה משישיתהציעבין המחיר היקר שו הגוי הציעש

גדר ל ש" יש לציין שיש אומרים בשם הרב קוק זצ,עם זאת .יותרזולה שחוץ האת תוצרת 

גם בנידון  ,לפי דעה זו. שיתי היינו שליש ולא ש,והו לגדר הידור מצזהה מיהודי קנייה

  .תוצרת הארץמיש מקום לרכוש דידן 

  )הרב שלמה אישון( ירידים וערבי מכירה. 28

האם .  וכן אתר באינטרנט,ביתית למוצרי יודאיקה ומתנות 'חנות' אנחנו מנהלים | שאלה

ובה שובים שיש בהם חנות ייב אוהשתתף בירידים או בערבי מכירה בערים מותר לנו ל

   ? לכךם יש הגבלותאה? מוצרים דומים
מותר לפתוח חנות , החנויות מיועדות לציבור רחבובה ,  מדובר בעיראם | תשובה

בעיר הנחה שהלכה זו נובעת מן ה.  חנות דומהבעיר יש אם גםלמכירת חפצי יודאיקה 

מידת לפי , עם זאת.  רווח ללקוחותשגורמת ,יש מקום לתחרותו , גדולקהל לקוחותיש 

 אלא במקום אחר וותיקהחסידות ראוי שלא לפתוח את החנות המתחרה סמוך לחנות ה

   .בעיר
של החנויות שבו קהל הלקוחות ו, מבודד יחסית מדובר ביישוב קטן ואם, לעומת זאת

עם . וותיקהדומה לחנות השוספת  אין לפתוח חנות נ– בלבד יישובתושבי המורכב מ

מותר , לכן . מותר– אם מדובר בשירות או במוצר שאינו קיים באותו יישוב ,זאת

ובלבד שהמבחר , להשתתף בירידים או בערבי מכירה מיוחדים גם ביישובים קטנים
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שונים , שיוצעו בהם למכירהמוצרים  הוכן מחירי, האלהמכירה הערבי במוצע בירידים וש

  91. שביישובוותיקהבחנות המבחר המוצרים ומחיריהם ש מרניכבאופן 

 )הרב שלמה אישון(ץ לארץ השקעה במניות בחו. 29
בעיות למעשה  אנו פותרים ץ לארץהאם נכון לומר שבהשקעה במניות בחו | שאלה

   ?)ריבית ועודאיסור , שבתחילול (שעלולות לצוץ בקניית מניות בארץ רבות 
עבור על  מצטמצם מאוד החשש לץ לארץת של חברות בחו ברכישת מניו,אכן | תשובה

יש חברות גם בחוץ לארץ  משום ש,עדיין קייםאם כי החשש , איסורי שבת וריבית

ללכת אפשר  ץ לארץבחו, עם זאת  . בשבתותןאו שיהודים עובדים בה, בבעלות יהודים

 מפורשת יש ידיעה אלא אם כן , ולא לחשוש לאיסור שבת וריבית הלא יהודיאחר הרוב

סוחרות שחברות של  החזקת מניות :חשש אחריש מקום לחשוש  ץ לארץבחואך  .אחרת

אסור ליהודי לסחור , יםאף שמותר לגויים לאכול מאכלות אסורעל ו. יםבמאכלות אסור

סוחרת שחברה של  בעיה בהחזקת מניות וצרכן עלולה להיול ו,כאלהבמאכלות 

  .יםבמאכלות אסור
שומרות שבת וחתומות על ש מניות בארץ של חברות לרכוש  יש להעדיףלמעשה, לכן

 ערך גםו, שומרות על ההלכהש יש גם ערך של חיזוק חברות לרכישה כזו .'היתר עיסקא'

   .יישוב ארץ ישראלמסייע לשחיזוק  ,נוסף של חיזוק כלכלת מדינת ישראל

 )הרב שלמה אישון( B&S מודלחשש ריבית מסחר באופציות לפי . 30
  call. ופציותא מחושבת ריבית על B&S לפי מודל: למסחר באופציותבנוגע  | :השאל

  ?האם דינה כריבית

גם אם מחיר נכס , אין הלוואה אם.  הלוואהקיומה שלאיסור ריבית מותנה ב  |התשוב

רכישת אופציה אינה . איסור ריבית  אין–מסוים לוקח בחשבון את הריבית הנהוגה 

נעשה שוהתשלום , מקבלים אותו הבסיס נעשה רק כאשר התשלום על נכס כןש, הלוואה

עין מ ,במחיר שנקבע מראש אינו עבור נכס הבסיס אלא עבור הזכות לרכוש אותו

  .מחשב ריביות B&S  גם אם מודל, אין חשש ריבית,על כן. ת ביטוחיתשלום פרמי

  )הרב שלמה אישון( ייעוץ השקעות בבנק. 31
 אך מתוקף תפקידי ',היתר עיסקא'נם לבנק יש אמ .אני יועצת השקעות בבנק | שאלה

, איך אוכל להקפיד על הלכות ריבית. חים לכלל הציבור"מניות ואגנוגע לעליי לייעץ ב

  ?צא באלושמירת שבת של חברות וכיו
 הן מבחינת אופי הייעוץ הן מבחינת זהות מבקשי ,כמה מצביםין יש להבחין ב|  תשובה

   :ייעוץה
בו את ממליצה על אפיקי השקעה באופן ש להבחין בין מצב מבחינת אופי הייעוץ יש

בו את שבין מצב ו - ומה  וכד100א "מניות מת, תעודות סל, ח קונצרני" אג:דוגמה ל– כללי

 משום שבאפיקים שאת ממליצה ,המצב הראשון קל יותר .ממליצה על מניות ספציפיות

                                            
 .ז- ה'קנו סעי' מ סי"חו, ע"שו' יע  .91
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ץ זה דומה להמלצותיה ייעו, מבחינה זוו,  אפשרות לבחור בהשקעות כשרותישעליהם 

 כריעשיזה ייעוץ הוא ה מבקש : כשריםלא יועצת תזונה על סוגי מאכלים כשרים ושל

 אם את יודעת על :המצב השני בעייתי יותר . או לאבסופו של דבר אם לקנות אוכל כשר

 – ואת ממליצה עליהם ,ת ההלכה בעייתיים מבחיננחשבים שמסוימיםחים "מניות או אג

אם מתוקף עבודתך את מחויבת , עם זאת. חשב הכשלה באיסורי לההעלולהמלצה זו 

 להסתמך ו'שעת הדחק' יש להחשיב מצב זה בתור, חים כאלה"על מניות ואגגם להמליץ 

גם . 'היתר עיסקא'חים גם בלא "סוברים שאין איסור ריבית ברכישת אגפוסקים שעל ה

הלקוח ירכוש אינו  שהיקף המניות שההנחה לסמוך על פשרלחילול שבת אבנוגע 

,  על איתנותה הכלכלית של החברההשפעה ואין בו , כך מבחינת החברהכלמשמעותי 

   . לחילול שבתניכר סיוע תווממילא אין ברכיש
לבוש , על פי מראה(את מתרשמת אם . ייעוץ היש להתחשב גם בזהות מבקשי, כאמור

מסלול   שגםתכןיוממילא י, מדובר באדם ששמירת ההלכה חשובה לוש) וכדומה

 ראוי שתפני את תשומת לבו למסלולי ההשקעות –השקעות כשרות היה מעניין אותו 

. האלכהכשרות ותצייני את העובדה שמבחינת ההלכה היהודית יש עדיפות להשקעות 

יך אינו מתעניין בשמירת הלכה בכלל ובהשקעות כשרות י אם את מניחה שהיושב לפנךא

 השקעות כשרות ואת יכולה להסתמך על מה שכתבנו  אינך חייבת להמליץ לו על,בפרט

  .לעיל

  )הרב שלמה אישון( דין תורהלפי מסרבות לדון שהשקעה בחברות . 32
לבקשת ( דין תורהלפי דיין ת מוכנות להאינןהאם מותר להשקיע בחברות ש | שאלה

 ?אלא אך ורק בבית ממשפט חילוני, )אחד הצדדים
 ,עם זאת .דין תורהלפי  מוכנה להתדיין אינהברה שאין ספק שיש בעייתיות בח|  תשובה 

 על התנהלות נה משפיעה שאינה מדובר בהשקעה קטאם, השקעה בחברה כזובנוגע ל

   :אלההטעמים הן  להקל מאפשר שראה לעניות דעתינ, החברה
   .להתדיין בבית משפטתזדקק לא ברור שהחברה  .א
היה יהצד השני לא בכל מקרה יתכן שי ,תזדקק להתדיין בבית משפטהיא גם אם  .ב

   .דין תורהלפי מעוניין להתדיין 
יתכן שבית המשפט יפסוק נגד י, דין תורהלפי היה מעוניין להתדיין יצד שני הגם אם  .ג

   .על פי ההלכהנפסק רוויחו מפסק דין שלא י ובעלי המניות לא ,החברה
הייתה חברה הם שיתכן שמדובר בסכומיי ,גם אם בית המשפט יפסוק לטובת החברה .ד

    . אין כאן הנאה מגזלולכן ,גם על פי דין תורהזוכה בהם 
הנו מרווחים אסורים יוהסיכוי שבעלי המניות י, קותכמה ספֵ יש זה מקרה כב, אם כן

ראה  נ,לכן. מאודנמוך סיכוי  הוא ,דין תורהלפי רובה של החברה להתדיין יסבעקבות 

 להשפיע על אם למשקיע אין יכולת ,ו שאין איסור להשקיע בחברה כזלעניות דעתי

   .החלטות החברה
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 מכון המקדש

  )הרב עזריה אריאל(תרומת כליה על ידי כוהן ולוי . 33

   ?נפסל לעבודת בית המקדשוהן או לוי שתורם כליה נחשב בעל מום והאם כ | שאלה
את רק מום חיצוני פוסל מכיוון ש ,תורם כליה אינו נחשב בעל מוםשהן וכ | תשובה

  ): ז"ו ה"ביאת המקדש פ' הל(ם "לשון הרמבוכ ,מעבודת המקדשהכוהן 

כגון שניטל כולייתו , אבל מומין שבחלל הגוף, אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי

 עבודתו -או שניקבו מעיו אף על פי שנעשה טרפה , של אדם או טחול שלו

  . אף כל בגלוי- מה אלו בגלוי ; שנאמר שבר רגל או שבר יד, כשירה

שפסק ) א"כד עחולין (כדברי הגמרא , לוי בעל מום אינו נפסל מעבודת המקדש כלל

  ): ח"ג ה"כלי המקדש פ' הל(ם "רמבה

אינו אלא בזמן ' ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה'זה שנאמר בתורה בלוים 

אבל לדורות אין . ואינו מצוה נוהגת לדורות, שהיו נושאין המקדש ממקום למקום

 בשנים ולא במומין אלא בקול שיתקלקל קולו מרוב הזקנה יפסל הלוי נפסל

  . אבל יהיה מן השוערים, ויראה לי שאינו נפסל אלא לומר שירה. לעבודתו במקדש

  )הרב עזריה אריאל(במסעות מקום הכיור . 34 
   ?היכן היה הכיור במסעות בני ישראל במדבר | שאלה

את הובלת כלי המשכן במסעות ) ד-גבמדבר פרקים (התורה מתארת בפירוט  | תשובה

 וכלה בנשיאתם על ידי כיסויים מיוחדיםאריזת הכלים בבהחל , בני ישראל במדבר

 –ואילו כלי השרת , המשכן עצמו נישא בעגלות באחריות בני גרשון ומררי, ככלל. הלויים

 כלל  מוזכראינוהכיור .  נישאו על ידי בני קהת– המנורה ושני המזבחות , השולחן,הארון

  !והדבר אומר דרשני, בכל הפרשה

: כותב) טז, שמות לה, הפירוש הארוך(אבן עזרא רבי אברהם . דעותחלוקות השאלה זו ב

 מחשיבה את הכיור תוסבר. 'אולי על העגלות היו נשואים, הנה אין לכיור ולכנו בדים'

  ): אכ, שמות לח(ן "לעומתו כותב הרמב .כלי שרתבתור ולא , חלק מחצר המשכןבתור 

הכיור ] בפירוט מה שנעשה מנחושת התנופה, בפרשת פקודי[ולא הזכיר בכאן 

הממונה על בני [שלא היה בפקודת איתמר ] טעם נוסף להשמטתו[ויתכן ... וכנו

מה שנתון לפקודת ו, )לג-כח ,במדבר ד(שמשתמשים בעגלות , גרשון ומררי

 מה שאמר הכתוב כי יכנס בכלל, ])כא, שמות לח(פרשת פקודי איתמר מבואר ב

הארון והשלחן והמנורה והמזבחות ] של בני קהת[ומשמרתם '): לא, במדבר ג(

והנה איננו בחשבון , כי בכיור וכנו ישרתו למזבח', וכלי הקדש אשר ישרתו בהם

  . הפרשה הזו
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  .לדעתו הכיור נישא על ידי בני קהת כשאר כלי השרת

שהרי ,  לא נישאו בפני עצמם'ו בהםכלי הקודש אשר ישרת' :ן"הרמבדברי יש להעיר על 

של כל אחד מהם   העזר שנשיאת כלי,שני המזבחותעל המנורה ועל  ,לחןו על השנאמר

אם ). יד, יב, ט,  ז' פס, במדבר ד'עי (עם כלי השרת העיקרי שעבורו הם משמשיםתה יהי

 נישא עם ,שמוגדר על ידו כמשרת למזבח, ן לומר שהכיור"נראה שכוונת הרמב, כן

את , ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם'): יד, שם(ככתוב , זבח החיצוןהמ

ופרשו עליו כסוי עור , כל כלי המזבח, המחתות את המזלגות ואת היעים ואת המזרקות

,  שיש כאן כלל ופרט וכללאת דבריו אם נשים לבחזק אפשר ל. 'תחש ושמו בדיו

 לכאורה הכיור :יש לתמוה, עם זאת. ח כלי המזבשארומסתבר לרבות כעין הפרט את 

גם בפסוקים ?  הושמט מדוע דווקא הוא–אם כן ו, החשוב מכולםהעזר למזבח הוא כלי 

; ג, שמות כזראה  (נזכרים בהם םהכיור וכנו אינ' כל כלי המזבח'מזכירים את שאחרים 

 ).ג,  לחשם

  )הרב הלל בן שלמה( ריקודים ליד הכותל המזרחי של הר הבית. 35

 בסיבובי השערים כנהוג ,האם בריקודים ליד הכותל המזרחי של הר הבית  |להשא

  ? האיסור להקל ראש נגד שער המזרחצד אין לחשוש מ,מתקיימים כל ראש חודשש

 הםיש לראות ב, ואדרבה, ריקודים האלהמכמה סיבות נראה שיש להתיר את ה | תשובה

  :וונפרט סיבות אל .והושהרי זו שמחה של מצ, דבר רצוי

 בזמן רקאיסור קלות ראש נגד שער המזרח נאמר שמבואר ) ב"סא ע( ברכות מסכתב .א

 אמנם איסור עשיית צרכים 92. היא הגישה המקובלת בדברי הראשוניםזוו, שהמקדש קיים

זיון גדול יותר מקלות י בהיא אך נראה שעשיית צרכים 93,לכיוון המקדש נוהג גם כיום

  .הועל כן יש להחמיר ב, ראש

. ל הוא אכן שערו המזרחי של הר הבית"חזדברי נזכר בששער המזרח , י"לדעת רש. ב

שער  95,לדעת ראשונים רביםכן  ו94, ובהלכותיו)שם(למשנה ם בפירושו "אבל לדעת הרמב

 96 בספרימשמע גם וכדבריהם ,השער המזרחי של העזרה, שער ניקנורהמזרח הוא 

שטח נאמר על ה ו עיקר, בזמן הזהגם אם נאמר שהאיסור נוהג, ואם כן 97.ובירושלמי

   98.שבתוך הר הבית

 –וה אינם נחשבים קלות ראש ו מתוך שמחה של מצשנובעיםריקודים שמסתבר לומר . ג

בסיבובי השערים למיטב ידיעתי כך הוא ו, גדרי הצניעות הראוייםנשמרים כמובן אם 

                                            
 .'שלחן ערוך' שמסיבה זו האיסור אינו מופיע בטור ובביאר )ה רנדומצו( 'מנחת חינוך'וב  .92
, עם זאת; )ז-ה'  סעיג' סיח "או( 'שלחן ערוך'בבטור וכן  ו, רבים בדברי ראשוניםזכראיסור זה מו  .93

 .הוא אינו נוהג כיוםסובר ש ) תט'סי( 'יראים'ה
  .ה"ז ה"פבית הבחירה ' הל, ם"רמב  .94
 .עשה קסד ג" סמ;א"תמיד לג ע, מאיריוד " ראב;א" פסחים פב עו חננאלנרבי  .95
  .נשא פסקה ט, ספרי  .96
 .ג"א ה"יומא פ, יירושלמ  .97
האיסור סובר ש )עשין קסד(ג "הסמ, עם זאת. )ז"ז ה"בית הבחירה פ' הל (ם"כפי שאכן סובר הרמב  .98

 .ר הביתרואה את השנוהג בכל השטח 
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שהיו  הריקודים 100ם"רמבה ו99ל" בדברי חזמתוארים באריכות וכפי ש– הנזכרים

 שסמוכה, בעזרת הנשיםבשמחת בית השואבה מתקיימים בזמן שהמקדש היה קיים 

 ,כל העםולא , ריקודים אלו היו חסידים ואנשי מעשהמי שהשתתף באמנם . לשער ניקנור

  . בגדרי קלות הראש האסורהנו פוגעעצם הריקוד אינראה שאך 

זכורים של הגעה  איש, המקדש היה קייםבו מתייחסים לזמן ששגם בתיאורים . ד

החליל מכה לפניהם '): ד"ג מ"פ(ביכורים מסכת כמתואר במשנה ב, בשמחה רבה למקום

גם היום אנו רוצים לחזור למצב של  101.ם"רמבל' משנה תורה'וב ',עד שמגיעין להר הבית

ובאופן , 'נה ותודה המון חוגגבקול ִר ' :)ה ,מב(מתוארת בספר תהילים שהעלייה ההמונית 

שנזכה יהי רצון .  לנות מתאפשרעלייה כזובו ש למקום בים ככל האפשראנו מתקרזה 

 .'ושם נשיר שיר חדש וברננה נעלה': לקיום דברי הפיוטבמהרה 

  
  

                                            
  .א"נג ע-א" עסוכה נא  .99

 .ד"הי-ג"ח הי"פלולב ' הל, ם"רמב  .100
  .ז"ד הי"פביכורים ' הל, ם"רמב  .101
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

  שביעית בנגב המערבי 

על ידי חלקם  (1שובים חדשים בנגב המערבייהוקמו י, ה"שמיטה תשעשנת הלקראת 

שנת והועלתה השאלה על מעמדם ההלכתי של מקומות אלו ב, )ו"מפוני גוש קטיף ת

בתנאים מסוימים גם עבור יושבי גידולים חקלאיים  לגדל שם מותרהאם כן ו, השמיטה

  . ארץ ישראל

  קדושת הארץ וקדושת המצוות. א
אין אך ,  נוגע לעניין שביעית ומצוותיהזהדיון יש להדגיש ש

 2'כפתור ופרח' ה. ומעלתוכאן דיון על קדושת המקום הנידון

  :כתב

קדושת הארץ ומעלתה היא משעת נתינתה אל האבות 

  . לא משעת הכבוש לחוד, הקדושים

 האריך בדבר מעלת הארץ לעניין ישיבת 3'חתם סופר'ה

 ,בושיבכל דבר שלא נכתב בו כו 4,קבורהאו נבואה , הארץ

איננה בטלה עם כיבושי היא  ו,האבותן היא מהארץ מעלת 

 ,ם היא" שגם דעת הרמבכתב 5 קורקוסי"המהר. הנכרים

ארץ ישראל גבולות שגבולות אברהם אבינו הם הקובעים את 

סובר  6ט"המהרי.  ועלייה אליהארץ ישראלבלעניין ישיבה 

מצוות ה ושמצוות יישוב ארץ ישראל היא במקום שנוהגים ב

 ,ט" כתב שגם לדעת המהרי7'ארץ חמדה'ב. התלויות בארץ

תנה לאברהם יראל היא כפי שנבדברים רוחניים ארץ יש

אין כופין  -ה לארץ ישראל יורק לעניין כפיית עלי, אבינו

  . מצוות התלויות בארץהאלא למקום שנוהגות בו לעלות 

שאלת נוגע לכל הדיון שאנו מסתפקים לעניין שביעית הוא ב

  . מעלות הקדושהנוגע להמצוות התלויות בארץ ולא ב

                                            
  .הלכתיתמבחינה  ולאחר מכן ,גאוגרפיתינה אזור זה מבחיש להגדיר תחילה   .1
  . )רמז' עמ מהדורת בית מדרש להלכה להתיישבות(י "פכפתור ופרח   .2
  .רלד' ד סי"יו, ת חתם סופר"שו  .3
 . ב"ריד ט' עמ, אנציקלופדיה תלמודית ב' עי  .4
  .ה וכתב"ג ד"א ה"תרומות פ' הל,  קורקוסי"מהר  .5
  .מז' א סי"ח, ט"ת מהרי"שו  .6
  .מד' ט אות ב עמ' ספר א שער א סי, ץ חמדהאר  .7
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  עולי מצרים. ב
  :וןהגדרת המקום הניד

 הגבול הדרומי של ארץ ישראל בהם הגדרתו,  גבולות הארץנכתבובפרשת מסעי 

  ):ה- ד, במדבר לד(

ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיו תוצאתיו מנגב לקדש ) ד(

ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו ) ה(. ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה

  .תוצאתיו הימה

   : נחלקו הראשונים'ה מצריםנחל'זיהוי הגבול ב

  8. הנילוסהיינו ,מוזכר בברית בין הבתריםש נהר מצרים וא ה'נחלה מצרים'. א
 יש אומרים : נחלקו בזיהויוהמפרשיםו, מזרח לנילוסשזורם מ הוא נחל 'נחלה מצרים'. ב

 .  נחל בשורהוא מכונה בימינו ו,  נחל גררזהו ש10אומרים ויש 9,נחל אל ערישזהו ש
  : יטות מתוארות בציור הבאשתי הש

                                            
  .236 הערה 'ארץ ישראל'ערך , אנציקלופדיה תלמודית' עי  .8
  .238 הערה שם, אנציקלופדיה תלמודית' עי  .9

  .קכט' עמ, )'מרכבת המשנה'בעל (חוג הארץ השלם לרבי שלמא חעלמא   .10

  
                      נחל גרר' שיטה א

  
האזור הנידון'  בשיטה                                     
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 לפי השיטה שנחל מצרים הוא גםו, סוברת שנחל מצרים הוא הנילוסשלפי השיטה גם 

בעל בי שלמא חעלמא רלפי מפת . האזור הנידון כלול בגבולות מסעי, ואדי אל עריש

מחוץ לגבולות הוא  השטח הנידון ואם כן ,הוא נחל הבשור' מצרים'נחל ', מרכבת המשנה'

את ועל כן נראה שבגבולות מסעי יש לכלול ,  יחידתלהלכה קשה לפסוק כדע. מסעי

  . לכל הפחות עד נחל אל ערישהשטח
  

  . האזור הנידון כלול בשטח עולי מצרים' 11אדמת קודש'במפת 

                                            
ומדד את מרחקי ,  בפועלכתב את ספרו אדמת קודש לאחר שהתהלך בארץ, יצחק גולדהאר' ר  .11

  . המקומות זה מזה לפי שעות הליכה
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  עולי בבל. ג

מובאת  ,)להלן ברייתא או תוספתא דתחומין (תוחמת את גבולות עולי בבלשהברייתא 

) נא 'יספעקב (ספרי ב, )א"ו ה"שביעית פ(בירושלמי , )א" היד"שביעית פ(תוספתא ב

ים הבדלי הנוסחו, מעטנוסח שונה הכל מקור ב ;)עקב רמז תתעד(שמעוני ילקוט בו

 לשאלת הגבול בנוגערר את השיטות המרכזיות ננסה לב. מפורטים בטבלה להלן

מזרח ל, ןצפומשם פונה לאשקלון ומהברייתא מתחילה . של עולי בבלמערבי -הדרומי

  .רק את המקומות שנמצאים בצד המזרחי והדרומי של עולי בבלהבאנו כאן ו, םדרולו

  

תוספתא    12ירושלמי  
  13שביעית

  כתובת רחוב  ספרי 

דרך הגדולה ו  33

  רההולכת למדב

                      

          ---  

    

  חשבון  וחשבון  חשבון  חשבון  34

  נקאי  ויוסקא  ויבקא  ויבקא  35

  רדדזונחלה   ונחלא ורד  ונחלה דזרד  קונחלה דזר  36

  איגר סהדותא  סכותא  ויגר סיכותא  ויגר סהדותא  37

מילי , נמרין  -  א37

  חזרואי

  נימרין  

  ורקם גיאה  הורקם גיא  ורקם גיאה  ורקם דגועה  38

  וגיניא דאשקלון   וגבניא דאשקלון  וגניה דאשקלון  וגניא דאשקלון  39

ודרך הגדולה       40

  ההולכת 

  למדבר

ודרך הגדולה 

  ההולכת 

  למדבר

  

גם : הם מקומות מפורסמים) 39(וגניא דאשקלון ) 36(זרד , )34(חשבון , )35(המקומות יבוק 

ללי אנו יודעים לזהות את המקומות האלה באופן כ, אם יש לנטות מעט צפונה או דרומה

בחלק מגרסאות הברייתות מוזכרים גם . ואשקלון בעבר הירדן המערבי, בעבר הירדן המזרחי

רקם ) ב, לדברים א(לפי התרגומים ). 38(המקום רקם . עמון ומואב, המקומות רפיח דחיגרא

צאת באזור קדש  מסתמכים על תרגומים אלו כדי לקבוע שרקם נמ14רבים. היא קדש ברנע

הנקודה האחרונה בברייתא היא .  את רקם עם פטרה15אך אחרים מזהים, ברנע של ימינו

  . וגם מיקומן ידוע באופן כללי כאמור, )39(גינותיה של אשקלון 

                                            
 ).46-44' שו, 197' עמ, האקדמיה ללשון העברית' מהד(י ליידן "כ  .12
 ). צוקרמאנדעל(י ערפורט "כת  .13
  .99-96' עמ, )קליין(תחומי ארץ ישראל ; קמה' עמ, אדמת קודש; כו' עמ, תבואות הארץ  .14
  .ספר ד פרק ז, ודים היה קדמונית,יוסף בן מתתיהו  .15
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, במזרחה של ארץ ישראל) 33(מופיע בירושלמי , הולכת למדברהגדולה שציון הדרך את 

שתי אפשר לזהות ב . ישראל ליד אשקלוןהיא במערבה של ארץ) 40(ואילו בספרי 

  :דרכים

  .'דרך החוגגים'יורדת מדמשק למכה ונקראת שהדרך . 1

הולכת שגם היא דרך גדולה כן  ש,יורדת מארץ ישראל למצרים דרך חוף היםשהדרך . 2

  . למדבר

לפי המתארים את הדרך היורדת 

ר שמדובר בקו גבול  ברו,מדמשק למכה

שלא גם ברור ו ,שעובר מצפון לדרום

, א הגבולונוכל לבאר שכל אורך הדרך ה

 -מפני שאם אורך הדרך הוא הגבול 

? מדוע יש צורך בנקודות ציון נוספות

 ! לומר שכל הדרך היא הגבולמספיק

שבקטע מסוים סמוך לומר נראה ו

מופיע קודם לכן ברשימת ש(לטרכיון 

הדרך הגדולה היה ל  הגבו,)הירושלמי

גם אם נסביר שהדרך  .ההולכת למדבר

המערבי ר הירדן הגדולה נמצאת בעב

 כי אי ,ההסבר יהיה דומה) ליד אשקלון(

 היא זאתאפשר לומר שכל הדרך ה

קטע מסוים רק בוש עולי בבל אלא ימכ

בכל .  עולי מצריםה החזיקובו, ממנה

אופן מכיוון שנחלקו במיקום הדרך 

 להסתמך על דרך זו הגדולה אי אפשר

   . כנקודת גבול

 ,איהמסקנה מהסבר רוב המפרשים ה

עין -הקו המערבי המקסימלי הוא אשקלוןלכן ו, שעולי בבל הגיעו עד אשקלון בלבד

  .  גבולות עולי מצריםנחשב וכל מה שנמצא ממערב לו ,קדיס

  המעמד ההלכתי של הנגב המערבי. ד

  לכאורהולכן הוא מוגדר,  בתוך גבולות מסעי מיקום האזור הנידון הוא,לפי רוב הדעות

 על ים חלמבחינת ההלכהאם נחלקו  המפרשים ,עם זאת. גבולות עולי מצריםבתוך 

    : במחלוקת זו שלוש שיטות מרכזיותויש. המקום הזה דיני עולי מצרים או עולי בבל

 . לכל דבר ץ לארץחודין ודינו כ, לא נכבש על ידי עולי מצריםהמקום . 1
 . נכבש ונתקדש על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבלהמקום . 2
 . נכבש גם על ידי עולי בבלהמקום . 3

  
  גבול עולי בבל לפי האנציקלופדיה התלמודית
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   עולי מצריםל ידי הנגב המערבי לא נכבש ע–שיטה א . 1
  ):ז"א ה"תרומות פ' הל(ם "שיטה זו מבוססת בעיקר על דברי הרמב

, י עד הים הגדול"מרקם שהוא במזרח א, אי זו היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים

  ...י עד עכו שהיא בצפון"מאשקלון שהיא לדרום א

רקם : אשקלון עכו,  לפי רקםמשורטטותארץ ישראל גבולות ם נראה ש"מדברי הרמב

-צפונית הנקודה ה– ועכו ,מערבית- הנקודה הדרומית -  אשקלון 16,היא הנקודה המזרחית

צה לארץ כאשקלון והם אבל עכו חו'): ט"שם ה(ם "וכן משמע מדברי הרמב, מערבית

הוא נחל מצרים ולא בתורה  שגבול מסעי ,הקושי הגדול על שיטה זו הוא. 'י"תחומי א

-  דרומיתשוכן - בין אם הוא ואדי אל עריש ובין אם הוא הנילוס - ונחל מצרים , אשקלון

בין ושיש הבדל בין גבולות עולי מצרים צריך לומר  ולפי הסבר זה .מערבית לאשקלון

אין דינו כדין מקום בארץ ישראל אלא ,  לא כבשוכל מקום שעולי מצרים: סעיגבולות מ

 ,ס בירושלמי" פירש הרשך כ.גבולות מסעיבתוך למרות שהוא , כדין מקום בחוץ לארץ

גם . מעלי מיסיםכיבוש שהכיבושים שכבשו בנגב המערבי לא היו כיבושים גמורים אלא 

עולי מצרים נקבעים לפי הנאמר בפרשת רר שאין גבולות י ב17'מלבושי יום טוב 'בעל

 אם יש מקום שלא נכבש על ידי , לכן;בוש בפועל של עולי מצריםיאלא לפי הכ, מסעי

למרות שהוא נכלל ,  עולי מצריםשל מקום שנכבש על ידי מעמד הלכתי ו אין ל,יהושע

  . בגבולות מסעי

  ):ז"שם ה(ם עצמו " גם מדברי הרמביש קושי על שיטה זו, ועל אף האמור

והנסים , ל"מטורי אמנום ולחוץ ח, י"וכל ששופע ויורד מטורי אמנום ולפנים א

מן , שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנום ועד נחל מצרים

  .ל"מן החוט ולחוץ ח, י"החוט ולפנים א

הן ועל כן אשקלון ועזה , ם משמע שהקו הוא מטורי אמנוס עד נחל מצרים"מלשון הרמב

  .ץ לארץחונחשבות ך הגבולות ואינן בתו

   עולי מצריםל ידי הנגב המערבי נכבש ע–שיטה ב . 2
אבל עולי ,  עולי מצרים כבשו עד נחל מצרים, לדעתם18.זושיטה רוב הראשונים סוברים כ

ולפיכך , דהיינו מרקם לאשקלון, מבואר בתוספתא ובברייתא דתחומיןלפי הבבל כבשו 

כוונת מסבירים שגם הם . קדושת עולי בבלבמצרים ולא קדושת עולי קדושה באשקלון 

י " מאשקלון שהיא לדרום א...אי זו היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים '–ם " הרמבדברי

ומכאן ואילך ,  כבשוהשזו ארץ ישראל שגם עולי בבל, היא – )ז"ה ('עד עכו שהיא בצפון

  . ם" בדעת הרמב'הכסף משנ' כתב גם הוכך ,רק עולי מצריםעד נחל מצרים כבשו 

                                            
  . ארץ ישראלמזרחית ל-ששוכנת דרומית עם פטרה ת רקם יש מזהים א,כאמור  .16
  . ה והנה"ד, שם ;ל"ה ועוד נ"יז ד' קונטרס חובת הקרקע סי, מלבושי יום טוב  .17
 .)שם(רבנו קרשקש  ;)שם (א"ריטב; ה ואשקלון"א ד"גיטין ב ע, פותתוס  .18
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   עולי בבלל ידיעגם  הנגב המערבי נכבש –שיטה ג . 3
  :גבול הדרומי כתב על ה19)פרק ה(' כפתור ופרח'ה

ראוי , בכל מקום שהוא מנחל מצרים ועד כזיב ואינו נזכר עליו שהונח בכבוש שני

  . הוא שנקחה ובמוחזק מעזרא כעניין טבריה

, שם(אבל בהמשך דבריו כתב , ל מצריםמכאן משמע שעולי בבל הגיעו עד נחאמנם 

  :)20פרק יא

אבל לפי מסכת גיטין , כזיב וזה לפי משנת שביעית, ושל עולי בבל נחל מצרים

  . והתוספתא קצוות עולי בבל רקם אשקלון

וממנה למד , הבין שיש בפנינו מחלוקת בין המשנה במסכת שביעית' כפתור ופרח'נראה שה

שכן משמע מהן ,  ובין המשנה במסכת גיטין והתוספתא,שעולי בבל הגיעו עד נחל מצרים

  : מסכם 21)א"פי(' כפתור ופרח'ובהמשך דבריו ה. שעולי בבל הגיעו רק עד אשקלון

סוף דבר שמכבוש עולי מצרים לדרום הוא עזה ועזקה וכל חבל הים והארץ ההיא 

  . עד נחל מצרים

ולי מצרים כבשו עד נחל  ע: כדעת רוב הראשוניםסובר' כפתור ופרח'ה המסקנל, אם כן

 שכתב ,'כפתור ופרח'דברי התחילת  אין להביא ראיה מממילאו.  ולא עולי בבל,מצרים

משמע סוף דבריו מ שכן, עד נהר מצריםכבשו עולי בבל ששביעית מסכת  המשנה בלפי

  . קדושת עולי מצריםקדוש בכל הנגב המערבי ש

  'חזון איש'שיטת ה. 4
עולי בבל ועולי סובר שם " הרמב,לשיטתו. ם"רמבדברי הב כתב הסבר חדש 22'חזון איש'ה

 מכזיב לאמנה הדרך היא ן שני הכיבושים והנפקא מינה בי23,שטחמצרים כבשו אותו 

.  נכבש-ה שממזרח להאזור  וכל ,שממערב לדרך לא נכבשהאזור  כל :ומכזיב לנהר

 הים אלא מזרחית  כזיב איננה על חוףו שלפי הסבר,הוא' חזון איש'הקושי הגדול בדברי ה

, נוסף על כך 24.'דרך אמונה'בעל וכך הכריח גם , ימערבלדרך צד  אין ,ךאם לא ככן ש, ול

צד הדרומי יש קו מכזיב לנחל אל שכן ב,  את הצד הצפוני בלבדתרץ רקרוץ זה יכול לית

אין גם  25,כךקשה להסביר מלבד שו. מפני שכולו ים, וממילא אין לו צד מערבי, עריש

  . כךא קשה להסביר "גם בדעת הגרו,  בית אב בראשוניםלסברא זו

השיטה  שהשיטה האמצעית היא מתברר, בגלל הקשיים בשיטה הראשונה והשלישית

וממילא השטח הנידון , גבול עולי מצרים בדרום הוא נחל אל ערישלכן  ו,מקובלת להלכהש

  . הוא בגבולות עולי מצרים

                                            
  .טס' עמ, כרך א,  להתיישבותהוצאת בית המדרש, ופרחכפתור   .19
 . לט' עמכרך ב , שם  .20
 .מז'  עמכרך ב, שם  .21
  .מ"ה ובר" אות ג די"אגבולי פסקה על , ק לב"ג ס' שביעית סי, א"חזו  .22
 הסיק שיש חילוק בין גבולות עולי לבסוף הואאבל , ו כאמורהשערה כזהעלה ' כפתור ופרח'גם ה  .23

  .  הנגב המערבי:מצרים ועולי בבל
  .צז אות "א ה"תרומות פ' הל, דרך אמונה  .24
  .ישוב מעבר לקו מכזיב לנהר מצריםי אין מקום כן ראה שא,א שכתב שלאחר שעיין במפה"עיין בחזו  .25
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 נראה שהאזור הנידון הוא בגבולות עולי 26ז אויערבאך"לפי הגרש שמשורטטתגם במפה 

   :מצרים

  

  הכרעת ההלכה במעמד הנגב המערבי. ה

זוג לעלות הבני אחד מ יתכפישאלת לנוגע של עזה עלה לדיון בההלכתי שאלת מעמדה 

  :ה לשונווז, לכל דבר כתב שדין עזה כארץ ישראל 27ז" הרדב.ממצרים לעזה

 בזמן הזה לות בתרומות ומעשרות אפי חייברץ ישראלד א" למ,נראה ודאי דחייבין

ד בביאת כלכם אמר רחמנא ותרומות " ולמ. עזה נמי חייב מן התורה-  מן התורה

דודאי עזה נמי חייבת מדרבנן  -י בזמן הזה אלא מדרבנן "ומעשרות לא מחייבי בא
] אמנון[דהא אמרינן בגיטין רואין כל שאלו חוט מתוח מטורי . עולי מצרים כבשוה

                                            
  . ה ועד הנהר"א ד"ו מ"פשביעית , מנחת שלמה  .26
  ).אלף קה' ד סי" ח:בדפוסים אחרים (ל' ד סי"ח, ז"ת הרדב"שו  .27
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י "ריש וכל מה שבתוך החוט הוא אעאל  רים שהוא הנקרא היום ואדיעד נחל מצ

  .אפילו הנסין שבים

  :ה לשונווז, דין חוץ לארץ לכל דברעזה כדין שכתב נגד שיטה זו וסבר ) מז' סי(ט "המהרי

ומעכו וכזיב ולהלן עד ... י שלא כבשו עולי בבל יש לה דין סוריא"ל שכל א"לכך נ

 כדתנן בשביעית ולענין גיטין תנן בהדיא י מצריםהחזיקו עולהנהר ועד אמנה 

  .מעכו לצפון ועכו כצפון אלמא כסוריא גמורה חשבינן לה

  :ועוד הוסיף

פוק חזי מה עמא דבר שהרי כל ישראל אשר ישבו שם מעולם ושנים קדמוניות 

ל לענין "החזיקוה כח' ל ורבותינו הקדמונים שבירושלי"מעולם החזיקוה כח

,  והתבואה של ירושלם מביאין לה מעזהת שרוב הפירושביעיתתרומות ומעשרות ו

 התיר בית שאן לפי ביק דחולין דר"וראיה זו גדולה מראית בית שאן שאמרו בפ

 כל בית שאן ביי ירק בבית שאן בלא מעשר והתיר רמאיר אכל על' שהעידו שר

א דפאה " ואמרו בירושלמי פ,ל שהיו נוהגין בה איסור כארץ ישראל"ועשאה ח

ה דמעשר שני גבי פירות חמישית לא סוף דבר הלכה זו אלא כל הלכה שהיא "ופ

... רופפת בידך ראה מה צבור נוהגין ונהוג כן ואנן חמיי צבורייא דלא מפרשי

 . והמעשה עמוד גדול בהוראהלהוהקב
גם  ,אין איסור חרישה וזריעה, לא כבשו אותוכל מקום שעולי בבל שב סוברט "המהרי

 ,סוריאדין כן אותו מקום  די, לכן. קדושה זו בטלהשכן,  כבשו אותום עולי מצריאם

. מות ומעשרות מותרים ואין צורך להפריש מהם תרוו ופירותי,וומותר לחרוש ולזרוע ב

 ואין ,ץ לארץעזה כחודין פסק ש) ה אות יז'  סעימות ומעשרותתרו ('חזון עובדיה'ב

עניין שביעית יש להכריע שאין בה  ומשמע שגם ל,מות ומעשרות בה דיני תרויםנוהג

 כיוון שכך :ל היא על סמך המנהג"י זצ" עיקר הוכחתו של הגרע28.קדושת עולי מצרים

 ט כתב שעולי מצרים" מכיוון שהמהרי,ים קשיודברך א.  כך היא ההלכה–נהגו למעשה 

 בשביעית באזור שנכבש על ידי עולי ואנו מכריעים שיש איסור עבודה, כבשו את האזור

בצידון מותר ולפיה  ,)פד' א סי"ח( לשיטתו םט ה" המהרידברייתכן  שלכן י. צריםמ

 כדעת מא לן שקיילדידןאבל , עולי מצריםהוא מתיר לזרוע בכיבוש לזרוע כיוון ש

גם באזור הנגב המערבי אין לעבוד נראה ש,  בכיבוש עולי מצריםם שאסור לעבוד"הרמב

   29.כדין עולי מצרים

                                            
, עזהבנוגע למעמדה של ברורה ל אינה "י זצ"דעת הגרע, עה'  עמ,ביעיתש', ילקוט יוסף'למרות שב  .28

 משמע שגם לעניין ,דין חוץ לארץ בלא ספק כדינה נקט שמות ומעשרותמכיוון שבדיני תרונראה ש
  .דין חוץ לארץשביעית יש לפסוק שדינה כ

,  גבולות עולי מצריםל ולא"יראה שצידון נחשבת חו, ל"ט הנ"המעיין בתשובת המהרי. פ"הערת עורך י  .29
א שבגבולות "ו מ"שכן מביא את המשנה שביעית פ, מ"ולא עלה על דעתו להתיר זריעה בגבולות עו

  .'נאכל אבל לא נעבד'מ "עו
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   בשביעיתלי מצריםל גבול עומעמדם ההלכתי ש. ו

  ת הקרקעעבוד. 1
 ומעמדו ,אזור הנגב המערבי נחשב בכלל גבולות עולי מצריםסוברות ששיטות שפי הל

ומה לעשות בו בשביעית יש לדון מה מותר  ,עולי מצריםמעמדו של כיבוש ההלכתי כ

ומרים יש א:  שתי שיטות מרכזיותישלעבודת הקרקע בגבולות עולי מצרים נוגע ב. אסור

  31. מותרתיא ויש אומרים שה30, אסורהעבודההש
בקרקע של רק היינו , עולי מצריםכיבוש  עבודת ישראל בוסרתנראה שגם לשיטה שא

יש מי אם כי גם במקרה כזה  32,לרוב השיטותהיא מותרת  אבל בקרקע של גוי ,יהודי

, גוישל  קרקע כיוון שרוב הפוסקים אומרים שאין איסור עבודה ב,עם זאת 33.חמירמש

הפקיע מקדושת לאנו פוסקים שיש קניין לגוי מפני ש, באיסור דרבנןנראה שיש להקל 

  . אפילו מדין תורה מותר לעבוד שם ממילאו,  בכיבוש עולי מצריםהארץ

  היתר מכירה . 2
   :סיבותכמה עולי מצרים גם היתר המכירה קל יותר מכיבוש ב

עולי כיבוש אבל ב, וייתה ההערמה שבאחת הסיבות המרכזיות שהתנגדו להיתר מכירה ה

מכיוון ,  אין לחוש להערמהלי עלמאנראה שלכו,  האיסור הוא רק מדרבנןובו ,מצרים

 . שבדרבנן אנו מוצאים הערמות רבות
מנחת ' יש לצרף את דעת ה,'לא תחנם'לדעות שאין לקבל את היתר מכירה בגלל איסור 

 . עולי בבלכיבוש  ברק 'לא תחנם'איסור  סוברים שיש ש,ועוד אחרונים) ה צדומצו(' חנוך

  היבול. 3
ו "שביעית פ( כמבואר במשנה 34,עולי מצרים אין איסור ספיחיןכיבוש אנו פוסקים שב

 ,עם זאת 35.ם"וכמבואר ברמב', ...נאכל אבל לא נעבד... וכל שהחזיקו עולי מצרים'): א"מ

בדברי ו ,ם שםגדלישיש מחלוקת ראשונים אם יש קדושת שביעית בפירות נראה ש

 שאין חובת ביעור סברו 36ש"ץ והר"הריבמ.  התייחסות לשאלה זולא מצאנום "הרמב

 ויש מחמירים ,קדושת שביעיתשם ולדעתם יש אומרים שלא נוהגת , עולי מצריםכיבוש ב

  . שביעית שגדלים שםהיש קדושה בפירות וסוברים ש ביעור בלבד שמתירים

                                            
 . שם,  שבת הארץ;ו"ד הכ"פ, ם"רמב  .30
 . 24 הערה שם, שבת הארץ  .31
 . 31 הערה שם, שבת הארץ' עי  .32
 .32 הערה שם, שבת הארץ' עי  .33
 . ז"ד הכ"שמיטה פ' הל, נה למלךמש' עי  .34
 .שם, ם"רמב  .35
  .א"ו מ"שביעית פ, ש למשנה"ץ ור"ריבמ  .36
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שהיה ראש המועצה הדתית מי , מואל ויינגרטןז אויערבאך נשאל על ידי הרב ש"הגרש

הם ) מ"בגבולות עו(האם אחרי מכירת הקרקעות יבולי המקומות האלה ': בירושלים

  37:ז אויערבאך השיב" הגרש.?'כשרים למהדרין

פ שיש "אע, היבולים של המקומות שהחזיקו בהם רק עולי מצרים ולא עולי בבל

ו שהוא סובר דפטירי מביעור כך לא דכמ, ו משביעית"ש ריש פ"סוברים בדעת הר

ואף גם לשטה זו , מ אין הלכה כן"מ, נוהג כלל שום קדושת שביעית בפירותיהם

, ש דאסורים בעבודת הארץ"וכ, נוהג שם דין תשמטנה ונטשתה של הפירות

לא רק משום עבודת קרקע , וממילא מובן שגם שם זקוקים להיתר המכירה

ומה ששאל אם  .ת הפירות ושמיטת הפירותאלא גם משום קדוש' דאסור שם וכו

הנימוקים של המתנגדים , ל מועיל ההיתר גם לדעת המתנגדים"במקומות הנ

ז "אך אלה שלא רצו לסמוך על ההיתר מפני שסוברים דגם בזה. שייכים גם שם

הם יכולים שפיר , שביעית דאורייתא ולכן לא רצו לסמוך על הערמה בדאורייתא

גם במקומות (ע רק מדרבנן " המקומות אשר לכולסמוך על ההיתר באותם

כמו כן אין נוהג איסור ספיחין באותם המקומות ורבים סוברים דגם ). המסופקים

מה שנזרע בעבירה חשיב רק כספיחין ולכן חושבני שגם המתנגדים למכירה 

אבל התבואה . צריכים רק להחמיר ולנהוג קדושת שביעית בפירות הנלקחים משם

  .ין שפיר באכילה ואין טעם לחשוב ולאסור גם שם משום ספיחיןוהירקות מותר

לצרף את אפשר  יהיה ,)ללא מצע מנתק(יהיו חממות באזור זה להוסיף שאם גם  יש 

  .הפירות יהיו מותרים לכתחילהכך ו,  שאפשר להקל בבית38'פאת השלחן'דברי 

  להלכה. ז

 בקדושת עולי מצרים ש שוכן באזור שקדו)קווקו בתמונהשמ(אזור הנגב המערבי . א

  .  לעניין מצוות התלויות בארץ

  . ת קרקע בשביעיתאין להתיר בו עבוד. ב

  .  בה ויש להחמיר,מסופקתקדושה הפירות . ג

היתר המכירה באזור .  אין כל בעיה בפירות,היתר מכירהאת הקרקע ב שם מכרואם י. ד

  .  בולים להקל ואפילו המערערים על היתר המכירה הרגיל יכו,זה מבוסס היטב

מעיקר הדין במקרה כזה מותר לעשות . לאחר היתר מכירה החקלאי יכול לעבוד שם. ה

 – בצירהוקצירה , זריעה, חרישה – שאסורות מדאורייתא מלאכותה את ארבעתגם שם 

  . על ידי נכריםייעשות החרישה והזריעה ואבל יש מקום להדר שמלאכ, על ידי יהודי

  

                                            
 . צד' עמ,  הר המור;קנח אות ד' ג סי"ח, מנחת שלמה  .37
   .כ בבית ישראל אות נב' סי, פאת השלחן  .38
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  הרב יואל פרידמן

היתר המכירה בנגב תוקף ון יתר

  המערבי 

  הקדמה

 יוסף בי ועל שיטתו של ר'ספר התרומה'היתר המכירה מבוסס על שיטתו של , כידוע

    1: ארץ ישראלכותבהלמחדש שני יסודות  'ספר התרומה'בעל . 'אבקת רוכל'ת "קארו בשו

  .שנייה בטלוקדושה קדושה ראשונה ו. א

 ממילא ,דרבנןהוא משביעית ומות ומעשרות ותרב חיו ו,כיוון שקדושה שנייה בטלה. ב

   .'יש קניין לגוי להפקיע'

בו מותרות  - בשדה של גוי 'יש קניין'שכיוון שמחדש  ' התרומהפרס'בעל , על כךנוסף 

   2.המלאכות בשביעית

הוא סובר שאין .  לדין פירות הגוינוגעט ב" נושא ונותן באריכות עם המבי3 יוסף קארוביר

יש קניין לגוי 'כי , ואין חיוב שביעית בקרקע הגוי,  ומעשרות בפירות הגויחיוב תרומות

  : והוא מביא לדבריו שלושה טעמים', להפקיע

... י"גוי שקנה קרקע בא': )י"א ה"תרומות פ' הל(ם "דברי הרמבהוא מסביר שמשמעות . א

 -גוי  ביד הכשהיאאך , היא רק כאשר חזר ישראל ולקחה, 'אם חזר ישראל ולקחה ממנו

  . 'יש קניין' נןאמרי

  . ' לכם ולא לגויים–והייתה שבת הארץ לכם ' שנאמר ',יש קניין'לעניין שביעית . ב

   .'יש קניין'מסקנת ההלכה היא ש,  מדרבנן'בזמן הזה'שביעית כיוון ש. ג

 )ודבריהם יובאו להלן, ז אויערבאך"והגרש' חזון איש, 'ת בית הלוי"שו( יש אחרונים ךא

ובין , מותרת העבודה בשביעיתשבקרקע הגוי  ', התרומהפרס'בין דעת ין רצו להבחש

אך משמעות קביעה זו מצומצמת לעניין חיוב ' יש קניין'שאמנם  , יוסף קארובירדעת 

 במאמר זה נרצה להראות את .ולא להיתר המלאכותהפקעת קדושת הפירות מעשר או ל

  4.יתרון היתר המכירה בגבולות עולי מצרים

                                            
  .71-65' מהדורתנו עמ, ספר התרומה  .1
 .71' עמ, שם  .2
  .ךכב ואיל'  מסי,ת אבקת רוכל"שו  .3
גם ' עי. שהנגב המערבי נכלל בגבולות עולי מצרים, )בגיליון זה(במאמרו של הרב יהודה עמיחי ' עי  .4

שבגבולות עולי מצרים ייתכן , 33' ת באהלה של תורה ג עמ"א שו"י אריאל שליט"ר הגר"כ מו"במש
קנז ' ג עמ"ח, םמכון ירושלי' הוצ(מצוה תכו ומצוה צד ', מנחת חינוך'על פי ' לא תחנם'שאין איסור 

שבגבולות עולי מצרים , ל"הרב יהודה עמיחי הוסיף במאמרו הנ). שנט אות ד' א עמ"שם ח; אות ד
  . הערמה מותרת-ובדרבנן , )גם לסוברים ששביעית עיקרה מן התורה(שביעית היא ודאי מדרבנן 
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   הגוי בגבולות עולי מצריםקרקע. א

דנה במחלוקת רבה ורבי אלעזר אם קניינו של הגוי מפקיע את ) א"גיטין מז ע(הגמרא 

מן ההלכה ' יש קניין'בגמרא שם מובאת ראיה לדעת רבי אלעזר ש. קדושת ארץ ישראל

והישראל מכרה לגוי , כשהקרקע הייתה ביד ישראל' עונת המעשרות'שפירות שהגיעו ל

עונת 'כשהפירות היו ב' כבר נתחייבה'ש, הסיבה לכך היא.  חייבת במעשרות– וחזר וקנאה

גם אם הפירות לא , שאם לא כן', יש קניין לגוי להפקיעה'ומכאן ש, ביד ישראל' המעשרות

  :וזה לשון הגמרא שם.  חייב–' עונת המעשרות'היו ביד ישראל בשעת 

וחזר ומכרה לו , ישישראל שלקח שדה מעובד כוכבים עד שלא הביאה של: ש"ת

! לא נתחייבה לא, נתחייבה אין; שכבר נתחייבה,  חייבת במעשר-משהביאה שליש 

  .כיבוש יחיד לא שמיה כיבוש: וקסבר,  בסוריא- הכא במאי עסקינן 

במה : השאלה היא. 'יש קניין'ושם כולם מודים ש, הגמרא משיבה שמדובר בסוריא

שהמקום גורם ומלכתחילה קדושתה  האם בגלל - נשתנתה סוריא משאר ארץ ישראל 

או בגלל , ולכן קניין הגוי מסוגל להפקיע את חיוב המצוות, של ארץ ישראל פחותה שם

נראה שמסקנת הסוגיה בגמרא ? שחיוב המצוות התלויות בארץ בסוריא הוא רק מדרבנן

ל "אך הנפקא מינה מן הנ, )י"א ה"תרומות פ' הל(ם "כמבואר ברמב' אין קנין'ש, שם היא

 יש לומר -אם המקום גורם . היא למקומות אחרים בארץ ישראל וכשהחיוב הוא מדרבנן

 5י"רש.  אין הבדל–אך אם הסיבה היא בגלל שהחיוב הוא מדרבנן ', יש קניין'שדווקא שם 

 .' ושם יש קנין ביד עובד כוכבים להפקיעמדרבנן דמעשר דידה -בסוריא ': מפרש כך

 6:י"במקום אחר כתב רש, עם זאת. 'יש קניין'נוקטים שבדרבנן אנו , משמע שהסיבה היא

 וקלה ולא חלה בה קדושת הארץ ארם צובה שכבשה דוד ולא שמיה כבוש -בסוריא '

 נוקט כדבר פשוט 7'חזון איש'ה. '...קדושתה ויש קנין לעובד כוכבים להפקיע מיד מעשר

ריא יש קנין נראה דדוקא בסו': 'יש קנין'שהמקום גורם ורק בסוריא ההלכה היא ש

  . '...ם אבל בשאר גווני שהוא דרבנן אין קנין"לעכו

מצאנו שהרבה ראשונים ואחרונים סוברים שאף שמסקנת ההלכה בכל ארץ , עם זאת

  .'יש קניין '–בגבולות עולי מצרים ', אין קנין'ישראל היא ש

ולמעשה נוסף של ריש , מתייחס להיתר רבי לאכול עלה של ירק בבית שאן 8ש"ר. א

, לעומת זאת.  פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות'בוצרא'שמשמע ממנו שב, לקיש

להפריש תרומות ומעשרות ) בתחילה(שנהגו ) א"כז ע(מוכח מגמרא במסכת בכורות 

דלא גזרו בשל ': ש מתרץ שהמקרים של רבי וריש לקיש היו בפירות הגוי"הר. בחוץ לארץ

,  ובוצרא הם בכלל גבולות עולי מצריםכיוון שמבואר שבית שאן. 'הגוי אפילו בסוריא

ש הם פטורים "ולכן לדעת הר', יש קניין לגוי להפקיע'נמצינו למדים שבמקומות אלו 

  . מהפרשת תרומות ומעשרות

                                            
  .ה בסוריא"דא "גיטין מז ע, י"רש  .5
  .ה בסוריא"א ד"חולין קלו ע, י"רש  .6
  .ק כה"א ס' שביעית סי, א"זוח  .7
 .ג"א סוף מ"דמאי פ, ש"ר  .8
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שמי שעובד את הקרקע , )א"סנהדרין כו ע( מפרש את דברי הגמרא 9המאירי. ב

וכיוון שהקרקע היא , קרקעכלומר שכיר אני ב', אגיסטון אני בתוכו'בשביעית יכול לומר 

המאירי מסביר בפירושו הראשון שמדובר בקרקעות שמצויות בסוריא או .  מותר-של גוי 

. 'של גוישאין קדושתן לאחר חורבן חמורה כל כך שלא לעבוד בקרקע ': בעבר הירדן

ולכן מותרת ,  כתב שדין עבר הירדן כדין גבולות עולי מצרים10'באהלה של תורה'ת "ובשו

  . בודה בקרקע של גויבו הע

  ): א"חולין ז ע(נאמר בגמרא . ג

קדושה ראשונה : וקסבר, שום עולי בבלבהרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כ

והניחום כדי שיסמכו עליהן עניים , קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

   .בשביעית

סור מבואר שא) א"ו מ"שביעית פ(שכן במשנה , הפרשנים התחבטו בפירוש מאמר זה

א "תרומות פ' הל(י קורקוס "המהר! לעשות מלאכות בשביעית גם בגבולות עולי מצרים

וזה ', יש קניין'ובגבולות עולי מצרים קיימא לן , מיישב שמדובר בקרקע של גוי) ה"ה

  : לשונו

וגם יכולין להשכיר עצמן לעשות גם במחובר בשדה של גוי דיש קנין לגוי באותם 

  ...יתמקומות להפקיע מן השביע

ס "גם רש. בגבולות עולי מצרים) ראה להלן ד( גם בנוגע לגזרת דמאי 11כך משמע מדבריו

ובין , )חולין שם(התחבט בפרשנות מאמר זה ) א"ו ה"שביעית פ(בביאורו לירושלמי 

ברור לדעתו שקיימא , אם כן. היתר כתב שהעניים ימצאו את פתרונם בשדות של נכרים

  : וזה לשונו,  מצריםבגבולות עולי' יש קניין'לן 

אבל לא מיירי לעניין , ועוד משתכרין עם הגויים בתלוש וזה סמך העניים דאמרינן

  ...העבודה במחובר דהא תנן דאינו נעבד ועוד דלא גרע מסוריא

מכזיב 'בתחילת ביאורו למסכת דמאי בירושלמי מפרש שהקלו לעניין דמאי א "גרה. ד

דשם דינו כסוריא והלכה כדברי המיקל בסוריא דיש ': כי דין המקום כדין סוריא', ולהלן

  .'...קניין לנכרי להפקיע ממעשרות

 שפטרו פירות שהגיעו מעזה לירושלים 13ט" מסביר את עדות המהרי12מור וקציעה. ה

, שרוב הפירות הם של גויים, והוא מבאר שהסיבה לכך היא, מחיוב תרומות ומעשרות

 הסביר את 14'ט"מלבושי יו'וכן בעל . 'יש קניין'נן ובגבולות עולי מצרים לכולי עלמא אמרי

  . ל"המנהג הנ

                                            
 .א"סנהדרין כו ע, מאירי  .9

 .346'  ד עמ,ת באהלה של תורה"שו  .10
 .ד"ג ה"מעשר פי' הל, י קורקוס"מהר  .11
  ).שלב' עמ, מכון ירושלים' הוצ(שו ' סי, מור וקציעה  .12
 .מז' סיא "ח, ט"מהרי  .13
ם "ומתשובת מהר. פד' א סי"ח, ט"ת מהרי"ע שו"וע. יז' ססי, עקונטרס חובת הקרק, ט"מלבושי יו  .14

גם בגבולות ' אין קניין'נראה ש, חיפש היתר ליהודים בעלי קרקעות ליד צידון שבלבנוןש, נז' סי, גלנטי 
  .346-345' שם עמ,  של תורהבאהלהת "ע שו"וע. עולי מצרים
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רק בדינים שקשורים ' יש קניין'הסוברים ש. ב
  הפקר וקדושת פירות שביעית, למעשרות

ם קיימא "שאמנם כשהשדה ביד עכו, מסביר לדעת רבי יוסף קארו 15ת מנחת שלמה"שוב

לפי . דושת הקרקע אינה מופקעתואילו ק, אך כך הוא רק בנוגע לפירות', יש קניין'לן 

אך המלאכות , אמנם הפירות אינם קדושים בקדושת שביעית, הוא ממשיך, דעה זו

  :וזה לשונו שם 16, אסורות–שנגזרות מקדושת הקרקע 

לכן אמרינן דאף , ם"ל דכיון שלענין הפירות הרי ודאי יש קנין לעכו"נ י"ה...

הן של נכרים לא נתנה תורה מ בגידוליה ש"מ, שהשדה עצמה הרי היא בקדושתה

, מ וכדומה"ולכן לא נוהגת בהן קדושת שביעית וחובת בכורים ותרו, שום קדושה

פ גוף השדה שהם גדלו בה "ל כיון שעכ"מ אין זה דומה ממש לגידולי חו"אבל מ

ת בגידולי "ולכן אף שמירוח ישראל אינו מחייב מה, לא פקעה כלל מקדושתה

, ומפני זה חוזרת גם השדה לבעליה ביובל,  נכריםמ מחייב שפיר בפירות"ל מ"חו

כיון שעצם השדה לא , וגם אסור לישראל לעבוד בה עבודת הארץ בשביעית

  .פקעה כלל מקדושתה

  17.'בית הלוי'ת "וכעין זה כתב בשו

' יש קניין'ש, מעלה אפשרות אליבא דרבי יוסף קארו) ק ז"כ ס' שביעית סי(' חזון איש'ה

וכיוון שאין הפקר , אך רק לעניין חובת ההפקר, י גם בשביעיתכשהקרקע היא ביד הגו

אך לעניין קדושת . לכן יש חיוב מעשר בשביעית בפירות שנתמרחו על ידי ישראל, בגוי

ובהמשך דבריו . יוסף קארו מודה שיש קדושת שביעית לפירות הגוי' ר, פירות שביעית

  :כתב

רות אבל חרישה וזריעה ושאר והא דנחלקו חכמי צפת היינו רק לענין קדושת הפי

ע אין חילוק בין עובד בקרקע ישראל לעובד בקרקע נכרי בין עושה "עבודות לכו

  .כ לעיל"ע לא פקע וכמש"יתא או דרבנן דקדושת הארץ לכוימלאכה דאור

יש 'מאריך להסביר שאף מאן דאמר ש' חזון איש'ה) א' סי(בתחילת הלכות שביעית 

רץ ישראל מופקעת אלא שהחיובים שמוטלים על היהודי אינו מתכוון שקדושת א' קניין

מעשר : כלאים וערלה, לאור זאת הוא מבחין בין מעשר. אינם חלים בקרקע הגוי

 חובתו - ' יש קניין'ולמאן דאמר ש, וביכורים הם דינים שמוטלים על גברא מישראל

, חפצאערלה וכלאים הם איסורים שנובעים מן ה, לעומת זאת. מופקעת בקרקע של גוי

 לאור 18.וממילא יש איסור ערלה וכלאיים גם בקרקע הגוי, ולכן הקדושה לא פקעה מהם

                                            
 .ו- בעיקר אות ה,ט' שביעית סי, ץמעדני אר –רבה יותר  ובאריכות ;לח' סיא , מנחת שלמה  .15
ט "ד הכ"פ, שבת הארץ' עי; י קארו המלאכות מותרות"ל חולק וסובר שגם לדעת ר"מרן הרב קוק זצ  .16

 ).157-156' עמ, יא' מבוא סי, שם; 17הערה , 461' עמ(
 .א אות ו' א סי"ח, ת בית הלוי"שו  .17
הר 'ת "ית הגאון רבי צבי פסח פרנק בשומכוח קושי(על עצמו א מקשה "החזוק ה "ו ס' אמנם בסי  .18

אין כלאים מן התורה  -' יש קניין' שאם ,)ג"ז ה"כלאים פ(מן הירושלמי ) ע-סט' זרעים ב עמ', צבי
כדי להסביר את . ומיישב בדוחק', אבל ראיתי שהדברים שכתבתי שם טעות הן': וכתב, בשדה של גוי
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ם "עכו'): י"א ה"תרומות פ' הל(ם " מסביר את דברי הרמב19'חזון איש'ה, ההבחנה הזאת

שארץ ישראל ', ...י לא הפקיעוה מן המצוות אלא הרי היא בקדושתה"שקנה קרקע בא

 גם מסביר מדוע יש 21 הוא20.על הקרקע הוא נכרינותרת בקדושתה גם אם הבעלים 

בסוריא הקדושה . 'בזמן הזה'להבחין בין סוריא ובין חיוב מצוות התלויות בארץ 

. ובעליית עזרא חזרו וקיבלו על עצמם את המצוות התלויות בארץ, הראשונה בטלה

 ואחת מן, מלכתחילה החיוב המחודש בסוריא היה מוגבל והקלו בה בכמה מן ההלכות

בשאר ארץ ישראל החיוב המחודש היה , לעומת זאת. הקולות הייתה הדין בקרקע של גוי

  : וזה לשונו, דומה לחיוב לפני החורבן

י דהיתה "ע בא"ד לגזור תרומ"ומשמע דלאחר חורבן הראשון לא היה מושב ב

ג גזרו על אותן שלא כבשו והקילו במה שהקילו "וכשחזרו אנשי כנה, הארץ שממה

  .כקדם החורבן' ז גזרו שיהי"אבל כשגזרו בזה, שלא ינהוג בשל נכריובכלל זה 

הוא שיש להבחין בין מקום , ז אויערבאך"והגרש' חזון איש'ה', בית הלוי'המכנה המשותף בין 

שפקעה ממנו הקדושה ובין מקרים שהסיבה שהחיוב בהם הוא רק מדרבנן אינו בגלל הפקעת 

יש לומר שדין , לאור זאת. ת מפרטי גדרי המצווההקדושה אלא בגלל סיבות צדדיות שנובעו

, ם סובר שהקדושה פקעה"בגבולות עולי מצרים גם הרמב. גבולות עולי מצרים הוא כדין סוריא

,  כיוון שהקדושה בטלה22.'קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא'שכן 

שחזרו , לות עולי בבלואילו בגבו, חכמים הקלו בקרקע של גוי בדיוק כפי שהקלו בסוריא

לא חלו דיני , כיוון שהקדושה פקעה ממילא. הם גזרו כפי שהיה לפני החורבן, וקידשו אותם

אך כשהקרקע .  הישראלי בעל הקרקע–וכל האיסורים היו רק על הגברא , שביעית על הקרקע

  .  תולכן גם המלאכות בה מותרו,  דינה כדין סוריא–' יש קניין'וקיימא לן , שם ביד הגוי

הוא תמה על ). נה' עמ, צז' סי, סטנסיל(יק 'ח סולוביצ"סברה זו מפורשת גם בחידושי הגר

שכן לכאורה ,  שישראל יכול לחרוש ולעשות שאר מלאכות בקרקע הגוי23,י"שיטת רש

למחלוקת אם קניין הגוי מפקיע את ) א"גיטין מז ע(נראה מהסברת רבה ורבי אלעזר 

תר מדוע יּו, ואם כן. א בעלות הגוי אינה מפקיעה אותהשלכולי עלמ, קדושת ארץ ישראל

  :וזה לשונו? לישראל לעשות מלאכות בקרקע הגוי

י "ע על רש"כ צ"א, י בגוף הקרקע"ע אין קנין להפקיע מקדושת א"אבל זה לכו

דכתב אם יש קניין מותר לחרוש בשביעית דנראה דיש קניין להפקיע מקדושת 

                                                                                                                  
נדחק א "החזו, מופקעחיוב שביעית ' יש קניין 'ראן דאמ שלמ,)ה אין"א ד"גיטין סב ע (פותדעת התוס

 ,ואם כן', ל הטעם דעיקרו עשה להשבית הארץ"וצ': וכותב שבשביעית עיקר האיסור הוא העשה
ע אין "ואפשר דלכו' ואין לדבר הזה הכרח בגמ': מסיקהוא אך . שביעית דומה במידה מסוימת למעשר

  .'קניין לעניין שביעית
  .ה וזו כונת"ק ג ד" סא' שביעית סי, א"חזו  .19
ומיהו הא דסיים דבסוריא יש קנין אינו מדוקדק כל כך ':  לסוריא וכתביחסבאכן נדחק שם א "והחזו  .20

 .'דהתם לענין גידולין איירי
 .ק כה"ס, שם  .21
  .ז"ו הט"בית הבחירה פ' הל; ה"א ה"תרומות פ' הל, ם"רמב  .22
  .ה אגיסטון"א ד"סנהדרין כו ע, י"רש  .23
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ד קדושה ראשונה "בבעל התרומות איתא דלמוהנה . גוף הארץ להפקיע קדושתה

ד אין קנין הכא יש "דאפילו למ, ל הוי כמו סוריא"קדשה לשעתה ולא קדשה לע

כ נוכל לומר שיהא לו קנין בגוף הקרקע דהא הטעם "ז ג"ונראה עוד דלפי. קנין

י אבל "וזה שייך רק בא, דאין לו קנין בגוף הקרקע הוא מפני דכתיב כי לי הארץ

כ ניחא "וא, ל הוי כסוריא"ד דקדושה ראשונה לא קדשה לע" כיון דלמלא בסוריא

  ...י דיכול לחרוש בשביעית"רש' מה שכ

  :צח' והוא חוזר על סברה זו גם בסי

דבעל התרומות סובר דקדושה שניה קידשה לשעתה והוי כל דין קדושת הארץ 

בל ם בקניינו א"ז רק מדרבנן ודמי לסוריא דקידוש דרבנן מפקיע עכו"בזה

ז "דתרומה בזה, ל"קידשה לשעתה וקדשה לעת' ם סובר דקדושה שני"הרמב

דרבנן משום דאין כל יושביה עליה ונמצא דקדושת הארץ מדאורייתא היא ורק 

וכיון , ם יכול להפקיע בקניינו"וקדושה דאורייתא ואין העכו, החיוב תרומה מדרבנן

 ומעשרות ולא דמי ם פשיטא דמחויב בתרומות"שנשארת בקדושתה גם ביד העכו

  ...לסוריא דהתם עצם קדושתה רק מדרבנן

שהם בכלל הגבולות שקודשו בקדושה ראשונה , בגבולות עולי מצרים, ולפי זה כאמור

 אין הבדל בין דעת –ם בעצמו "ואליבא דכולי עלמא קדושתן בטלה כפי שפסק הרמב

 מלאכות בקרקע ולכולי עלמא מותר לעשות', ספר התרומה'רבי יוסף קארו ובין דעת 

, )ד, אות ב, פרק א(י קורקוס שהבאנו לעיל "כך מוכח גם מדברי המאירי והמהר. הגוי

 בקרקע שכתבו באופן מפורש שבגבולות עולי מצרים מותר לעשות מלאכות בשביעית

ט "ייתכן שגם המבי, אם בקרקע הגוי דין גבולות עולי מצרים כדין סוריא, יתרה מזו. הגוי

בגבולות עולי ' יש קניין'אך , בקרקע של גוי בארץ ישראל' אין קניין'ודעימיה סוברים 

 דן ביחס בין סוריא לגבולות 24ז אויערבאך"ובאמת הגרש. כי כאמור דינן כסוריא, מצרים

 25הוא. ומסיק שמסתבר יותר שדין סוריא קל מדין גבולות עולי מצרים, עולי מצרים

ו "פ(שמה שנאמר במשנה שביעית , ט"ט והמהרי"המבי', כפתור ופרח'מסביר לדעת ה

. הוא גם בשדה של גוי', ...אבל לא קוצרין... עושין בתלוש בסוריא אבל לא במחובר'): ב"מ

בעלות הגוי על השדה מפקיעה , בסוריא' יש קניין לגוי להפקיע'אף שקיימא לן ש, לפי זה

 לעומת .אך אין היתר לישראל לעשות בשדה מלאכות בשביעית, רק את קדושת הפירות

רבי יוסף קארו כותב באופן מפורש שמותר לעשות גם מלאכות חקלאיות בסוריא , זאת

וזה לשונו של .  מותר גם לעשות מלאכות-' יש קניין'ומכך שקיימא לן , בשדה של גוי

  26:א"הגרשז

אבל פשוט וברור שכל דברינו בפירושא דהך מתניין הוא רק אליבא דהנך רבוואתי 

ל "י דקיי"כ למרן הב"משא, י"ם שבא"בגידולי שדה עכול דנוהגת שביעית "דס
אי אפשר כלל לפרש הך משנה , ם" שאין נוהג קדושת שביעית בפירות עכוכוותיה

                                            
  .ה ורחש" ד זח אות' שביעית סי, רץמעדני א  .24
 .אות יא, שם  .25
 .אות יג, שם  .26
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כיוון , ם עושין שפיר במחובר בסוריא"כ שדות עכו"משא, אלא בעושה עם הישראל

ם אחרי "י מותר לקצור ולבצור משדות עכו"שנתבאר בסימן הקודם דאפילו בא

ד ראיה ברורה לכך " וגם נלענ27. נוהג בהם קדושת שביעית וחובת הפקרשלא

ם בסוריא להפקיע מן המעשרות ומן "ם שכתב ויש קנין לעכו"מפסק הרמב

דמיירי ודאי לעניין עבודה במחובר דאי לעניין קדושת שביעית שעל , השביעית

יעית ם שגם בארץ אין נוהג כלל קדושת שב"י בדעת הרמב"הפירות הרי סובר הב

י אין קניין "כ דמיירי ודאי לעניין עבודת הארץ דאילו בא"וע, ם"בגידולי שדה עכו

כ בסוריא "משא. ש"עיי) ט"ד הכ"פ(מ "ש הכס"ם להפקיע מן השביעית כמו"לעכו

  .ל ועושין שם שפיר במחובר והיא ראיה מוכחת"יש קנין והוי כחו

  סיכום

  .'ש קניין לגוי להפקיעי'הרבה פוסקים סוברים שבגבולות עולי מצרים . א

לכן הותרו , ם קדושת ארץ ישראל בטלה בגבולות עולי מצרים"כיוון שגם לדעת הרמב. ב

  .מלאכות בקרקע הגוי

  
  

                                            
כשאין , ולכן, א הולך לשיטתו שאיסור קצירה ובצירה תלוי בקדושת הפירות ובחובת ההפקר"הגרשז  .27

ל סובר שאיסור הקצירה "הרב קוק זצ, לעומת זאת.  מותר לקצור-קדושת שביעית וחובת הפקר 
 .23-21והערות , 666-665' עמ, ץשבת האר' עי; דומה לזריעה
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  הרב ישראל אריאל

  ם"גבולות הארץ ברמב

  ' גבולות מסעי'האם 

  1)תגובה(' ברית בין הבתרים'או 

  סיונות האחרונים להציע תוואי לגבול הדרומיינ. א

נות שונים נעשו בדורות האחרונים לסמן תוואי של גבולות ארץ ישראל לפי שיטת סיוינ

 שם סומנו חמישה גבולות אפשריים ,)71מספר (ראה את המפה הרצופה בזה . ם"הרמב

, וזאת, דבר המלמד כי הגבול הדרומי משתנה בפסיקה המקובלת חדשים לבקרים, בדרום

כי , אין אלו כל השיטות. אחרוניםהשל מובאות במפה חמש דעות . משמיטה לשמיטה

אשר הציעו גבול , ל ואחרים"הרב ישראלי זצ, ל"ביניהן שיטת הרב גורן זצו, רבות הן

יש לברך על הניסיון של , לאור האמור .וכל דעה חדשה צריכה בירור בפני עצמה, שונה

על ' יד פשוטה' ראש ישיבת מעלה אדומים ומחבר ,א"הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט

שמא בדבריו הביא להכרעה ו, ם"המנסה להציג תוואי גבול חדש לדעת הרמב, ם"הרמב

אולם  .ולהבהרת מערכת הגבול כולה ,ברורה בין האחרונים בשאלת הגבול הדרומי

נציג להלן בעיה  .ם"דומה שטרם נפרצה דרך חדשה להבנת הרמב, למקרא הדברים

יע תוואי גבול בארץ ישראל לעניין מרכזית העומדת בפני מחבר ספר או חוקר הבא להצ

  .הלכה

 –גבולות הארץ למצוותיה : ל והראשונים"שיטת חז. ב
  גבולות בין הבתרים

האם הגבול הוא זה הנזכר ?  הגבול שנקבע בתורה שבכתבו מה:השאלה היסודית היא

והוא המחייב , או שמא הגבול הוא זה המתואר בפרשת מסעי'? ברית בין הבתרים'ב

שהגבול שקבעה התורה הוא הגבול האמור , א היא"הרב רבינוביץ שליטדעת ? להלכה

האם היא עולה בקנה אחד , נברר אפוא את השיטה המוצעת במאמרו של הרב .במסעי

  .'יד החזקה'ם בפירוש המשנה וב"והאם היא תואמת את שיטת הרמב, ל"עם דעת חז

את אברם ברית '  ההוא כרת הביום'): יח, בראשית טו(' ברית בין הבתרים'כך נאמר לאברהם ב

ל "מדברי חז. 'לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת: לאמור

                                            
לשאלת זיהוי הגבול הדרומי של ארץ ישראל , 'המאמר הוא תגובה למאמר הרב נחום אליעזר רבינוביץ  .1

  .71-65' עמ, 102אמונת עתיך ', לעניין שמיטה
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כך נאמר בירושלמי . אלא הגדרה הלכתית מחייבת לדורות,  בעלמא'הבטחה'מתברר שאין זו 

  ): א"ב ה"פ(חלה 

בשעה שנכנסו !...  כבר נתתי- ' לזרעך נתתי'אלא !  אין כתיב כאן– 'לזרעך אתן

  . 'חדש'] איסור[אסורה משום ... ישראל לארץ ומצאו קמה לחה

בכל ארץ ישראל שניתנה ' חדש'חל איסור ,  מיד עם כניסת יהושע ליריחו,כלומר

.  עיין שם,הןוות הפרשת חלה על ידי ישראל לכוכך גם מתחייבת מיד מצו, לאברהם

וכן ; כד, דברים יא(נוספים  מבססים את דבריהם על שני פסוקים )שם(ל "חכמינו ז

, 'ספרי ארץ ישראל'וקובעים ש', ברית בין הבתרים'התואמים את גבולות ) ד, ביהושע א

ועד הנהר מהמדבר והלבנון הזה ': הם, גבולות הארץ שנצטווה יהושע לכבוש, כלומר
דברי הירושלמי תואמים . 'יהיה גבולכםועד הים הגדול מבוא השמש ... הגדול נהר פרת

תחומי ' קובעים שפסוקים אלה הם 'ספרי'ל ב"חז). כד, דברים יא(' ספרי'אמור באת ה
ן בפירושו לתורה " הרמב2.מפרשים כל הראשונים, למעשה, כך.  עיין שם',ארץ ישראל

 שאתם חייבים לכובשו ולאבד משם - יהיה גבולכם': כותב דברים ברורים) כד, דברים יא(

  .'העמים

 גבולות ברית בין –רץ גבולות הא: ם"שיטת הרמב. ג
  הבתרים 

  : א"ו מי"פוכפי שכתב בפירושו לדמאי , ם להלכה"זו היא גם שיטת הרמב

, כל הארץ] תחילה[עד שתיכבש ] בעולם[אסור להלחם בשום ארץ מן הארצות 

  . בספרי] ככתוב... [ ארץ כנען לגבולותיהה גבולותיה בתורה"הקבשסימן 

מלמד שאלו הם הוא  ולכאורה ,גבולות מסעילקוח מ' ארץ כנען לגבולותיה'המושג 

הראנו )  והלאה9' כרך ד עמ(' אוצר ארץ ישראל'בספרנו , ברם. הגבולות הקובעים להלכה

ארץ כנען 'ולדעתו זוהי , לגבולות בין הבתרים' ארץ כנען'ם משתמש במושג "שהרמב

וסק שהרי הספרי ע, הדבר מתאים לאזכור הספרי כמקור הלכתי מחייב. 'לגבולותיה

.  ב.המדבר. א:  הם'מסומנים בתורה'גבולות ארץ ישראל ה: הווה אומר .בגבולות הרחבים

. 'ברית בין הבתרים'גבולות אלה זהים לגבולות . הים הגדול.  ד.נהר פרת.  ג.הלבנון

  : )ו"ה ה"פ(ם מביא הגדרה זו בהלכות מלכים "הרמב

כיבוש 'הרי זה , דיןבמלך על פי בית ] בחוץ לארץ[כל הארצות שכובשין ישראל 

  .ארץ ישראל האמורה בתורהאחר כיבוש כל , והוא שכבשו... 'רבים
האומרים אף , ם"עיין שם בדברי נושאי כלי הרמב. ל"כוונתו לאמור בדברים וביהושע כנ

ם "זוהי גם שיטת הרמב .כדלעיל' ספרי' שב'תחומי ארץ ישראל'הם שהסתמך על 

  : א"א ה"פבהלכות תרומות 

וזהו הנקרא ... היא בארצות שכיבשן מלך ישראל, האמורה בכל מקוםארץ ישראל 

שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו ... אבל יחיד מישראל או משפחה. 'כיבוש רבים'

                                            
 .ועוד, ם לדברים שם"וכן רשב; ג, י ליהושע א"ראה רש  .2
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אינו נקרא ארץ ישראל כדי ] )א"י (בברית בין הבתרים [מן הארץ שניתנה לאברהם

הארצות שכבש דוד ]... )א"י (אבל ינהגו שם רוב המצוות[שינהגו בו כל המצוות 

? מפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל... כגון ארם נהרים וארם צובה, חוץ לארץ כנען

האמורה בתורה כמבואר [מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל 

   .והארצות שכבש דוד הן הנקראין סוריא]... )א"י (בירושלמי ובספרי

וכך בדברי שאר , למי ובספריוכן בירוש, יש לפנינו אפוא מקורות בתורה שבכתב

הקובעים מפורשות שגבולות ארץ ישראל האמורה , ם" ובעיקר דעת הרמב,הראשונים

 בעניין )ד"ח ה"פ(ם בהלכות רוצח "עוד כותב הרמב .'הארץ שניתנה לאברהם'בתורה היא 

  : ערי מקלט

  אבינו בריתשנכרת לאברהם בערי הקיני והקניזי והקדמוני - ? היכן מוסיפין אותן

  . עליהן

יראה לי ':  בעניין המצוות האמורות בלויים)א"ג הי"פי(כן כתב בהלכות שמיטה ויובל 

והדברים מדברים בעד , 'בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהםשאין הדברים אמורים אלא 

  .עצמם

 , נתחדשו על ידי חוקרים מאוחרים-' גבולות מסעי'. ד
  ל "ואין להם מקור בדברי חז

בין 'ם הקובעים שגבולות הארץ הם גבולות "ת מפורשים ברמבהבאנו לעיל מקורו

 מנה מספר ,במקום זאת. מקורות אלה אינם נזכרים במאמרו של הרב רבינוביץ. 'הבתרים

, ואדי אל פיקארי, נחל צין, ים המלח, הירדן: והן, נקודות גבול אחרות בתור גבולות הארץ

וכן , מחקר בקשר לפרשת מסעימקומות אלה נזכרים בעולם ה .ועוד, ואדי אל עריש

לדעת הרב רבינוביץ אלה גבולות ארץ ישראל . בדברי האחרונים ההולכים בעקבותיהם

ל בתלמוד "אולם המעיין בדברי חז. ם"ל וברמב"ואלה הגבולות שבדברי חז, בתורה

בדברי  גם לא ימצא .'גבולות מסעי'לא ימצא את המושג –ם " וכך בדברי הרמב–ובמדרש 

כי כאמור גבולות , מן השמות שהוזכרו לעילבעלת משמעות להלכה  אחת נקודהל "חז

אינם גבולות ' מסעי'מתברר כי הגבולות ב. אלה הם חידוש של החוקרים המאוחרים

החוקרים המאוחרים הרבו .  של תשעה שבטים וחצי בלבדאלא גבולות התנחלותהלכה 

 ,)יג, במדבר לד(ש בתורה תוך התעלמות מהסבר מפור', מסעי'לעסוק בתוואי גבול זה ב

  : הקובע

 שני )!...( לתשעת המטות וחצי המטה...אשר תתנחלו אותה בגורלזאת הארץ 

  .המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה

 וחצי  יפילו גורל היכן ישב כל שבט מתשעת המטותובשמשה קבע את התחום , כלומר

  . המטה
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' ברית בין הבתרים'ת חמש פעמים נקבעו גבולו. ה
  בתורה כגבולות לעניין מצוות

שה מקומות י מפסוקי הגבולות בחמ–ביודעין ובלא יודעין  –חוקרי הגבולות התעלמו 

   :ת ישיבת ארץ ישראל הוא נהר פרתוהקובעים במפורש שיעד הכיבוש וחיוב מצו, בתורה

עד הנהר הגדול ... ץלזרעך נתתי את האר'): יח, בראשית טו(ם אברהם נאמר בברית ִע . 1

 .'נהר פרת
שעברתם בין [ושתי את גבולך מים סוף '): לא, שמות כג(לרגלי הר סיני נאמר לישראל . 2

 .'וגרשתמו מפניך]...  תרגומים וראשונים–פרת  [עד הנהר]... גזריו
והלבנון עד ... בואו הר האמורי'): ו, דברים א(ה משה את ישראל ובערבות מואב מצו. 3

 .'!בואו ורשו את הארץ...  נהר פרתול הנהר הגד
... וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם'): כג, דברים יא(ה ובפרשת עקב חוזר משה ומצו. 4

 .'יהיה גבולכם... נהר פרתמן המדבר והלבנון מן הנהר 
כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם '): ג, יהושע א(ת הכיבוש ליהושע קובעת וכך גם מצו. 5

  .  'יהיה גבולכם... נהר פרתמהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול ... בו לכם נתתיו

 שתחומן ,'גבולות מסעי'מניין לנו היכולת לקבוע כגבולות הלכה את , לאור האמור

הרי בכך מתבטל קיומן של מצוות מן התורה משטח '? גבולות אברהם'עשירית בלבד מ

  !עצום בתחום הארץ שנצטוו ישראל לכובשה עד נהר פרת

  ם"הסברת שיטת הרמב. ו

א ושאר "העלינו כאן שאלות אודות הצעת תוואי הגבול לדעת הרב רבינוביץ שליט

מלאכה רבה לפנינו .  הצריכה תלמוד,ם"טרם הצענו פתרון לשיטת הרמב. אחרונים

אחת  –א במאמרו "ויש לתת מענה לשאלות שהעלה הרב רבינוביץ שליט, להסברת לשונו

ם "צאת מתוך הנחה ברורה שלא ניתן להסביר את לשון הרמבצריך ל, עם זאת. לאחת

, כמוכח לעיל, 'ברית בין הבתרים'ארץ הם גבולות שגבולות ה, בניגוד לשיטתו העקרונית

צר או 'נוראה בספר, הרחבת דברים להסברת לשונו ושיטתו. ל"ודבריו בנויים על שיטת חז

  .'ם" שיטת הרמב-רץ גבולות הא':  עיין שם במיוחד בכרך רביעי.'ארץ ישראל

  :רצוף בזה שתי מפות
המפה מתארת בתמציתיות כיצד עם מעבר הירדן בימי יהושע ). מתוך כרך ג (71מפה 

בשתי המשבצות (עיון במפה . הארץ שבגבולות אברהם במצוותמיד יבה יתחה

ם שהגבולות המחייבים להלכה הם גבולות הארץ "מראה את לשון הרמב) התחתונות

 . כלשונו– 'ברית עם אברהםנכרתה עליה 'ש
 המתארת את המחלוקות הרבות סביב הגבול הדרומי לפי ,)מתוך כרך ה (120מפה 

  .ואת השינויים התכופים בתוואי הגבול משמיטה אחת לחברתה' גבולות מסעי'
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  הרב נחום אליעזר רבינוביץ

  תגובה לתגובה

ם את תגובתו של הרב ישראל על אדיבותכם ששלחת' אמונת עתך'רוב תודות למערכת 

וכפי שמבואר , ם המפורשים"ואציין שדברי נאמרו להלכה על פי דברי הרמב, א"שליט

  .לפנינו

) ח"ה-ז"א ה"פ(רבינו טורח לפרט בהלכות תרומות . נעמוד בקצרה על אבחנה עקרונית

  ): 228' קכז עמ'  סי,בלאו(את הגבולות ואף כתב בתשובה 

אם כזיב היא , ו עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיבמה פירוש כל שהחזיק: שאלה

ההתחלה : התשובה ?שהיא התחלת ארץ ישראל, מאין היא ההתחלה, הסוף

   .יתברר לכם זה מתחילת גטין בעת שקבע גבולות ארץ ישראל. מאשקלון

  .ן נזכרו גבולות אלויאולם במאמרו של הרב ישראל אריאל לא הוסבר לאיזה עני

ן שלדעת רבינו הגבול שנזכר בפרשת ברית בין הבתרים הוא הרב אריאל טוע, מאידך

לכות רוצח ובכלל זה ציין לה, ומציין להלכות שונות בדברי רבינו, גבול הארץ לדעת רבינו

  :ונביא את דברי רבינו בשלמותם, בעניין ערי מקלט, )ד"ח ה"פ(

 ויספת לך עוד': שנאמר, בימי המלך המשיח מוסיפין שלש אחרות על אלו השש

בערי הקיני ? והיכן מוסיפין אותן, )ט ,דברים יט(' שלש ערים על השלש האלה

ועליהם , ועדיין לא נכבשווהקנזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו עליהן ברית 

אלהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את ' ואם ירחיב ה': נאמר בתורה

  ).ט-ח ,דברים יט(' כל הארץ אשר דבר לתת לאבותיך

. אלא הדברים אמורים לימות המלך המשיח, 'ועדיין לא נכבשו'שפתי רבינו ברור מללו 

  !?האם ינהגו שם שמיטה ומעשרות, והנה אף שנכרתה עליהם ברית לאברהם

אלא , )א"ו מי"פ (עוד ציטט הרב ישראל אריאל את דברי רבינו מפירוש המשנה דמאי

  :ונביא את הפסקה בשלמותה, שלא הביאם בשלמות

עד שתכבש כל הארץ שסמן הקדוש סור להלחם בשום ארץ מהארצות אלא שא

ומפני , )ב ,במדבר לד ('ארץ כנען לגבולותיה ' והיאברוך הוא גבולותיה בתורה

. שכבש דוד אותה הארץ ארם נהרים וזולתה לפני שיגמור לכבוש את ארץ ישראל

שכבש לגבי לפיכך הורדה מעלת אותה הארץ , לפי שהיבוסי נשאר עוד בירושלים

וכך אמרו שאם תאמר מפני מה כבש דוד ארם נהרים וארם צובה . ארץ ישראל

  .בספרי', אמרו דוד עשה שלא כהוגן התורה אמרה וכו, ואין מצות נוהגות שם

ַצו ֶאת־ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ': ב , במדבר פרק לד-רבינו עצמו מציין לפסוק בפרשת מסעי 

ֲאֶׁשר ִּתּפֹל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה ֶאֶרץ ְּכַנַען ִאים ֶאל־ָהָאֶרץ ְּכָנַען זֹאת ָהָאֶרץ ֲאֵלֶהם ִּכי־ַאֶּתם ּבָ 
?ֶתיָה    : )ד"ה-ג"א ה"פ(וכן כתב גם בהלכות תרומות . 'ִלְגב@



   תגובה לתגובה 

 65  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  

מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ? ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל

רץ כנען לגבולותיה כל אואילו תפס . אלא נשאר בה משבעה עממין, ישראל

  . היה כבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר- ואחר כך כבש ארצות אחרות , תחלה

הרואה יראה שיש להבחין בדברי רבינו בין גבולות הארץ שהובטחה לאברהם אבינו ולא 

מצרים ועולי בבל ועליה חלה קדושה לבין הארץ שנכבשה והחזיקו בה עולי , נכבשה

  .ל"וגבולות אלו הם שפירטם בהלכות תרומות הנ, ותין חיוב שמיטה ומעשרילענ

  .הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה

  

 נחום אליעזר רבינוביץ 
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  הרב יואל פרידמן

  'פיסרדי'הרכבות בשזיף 

  שאלה

). בגוון בורדו(הוא עץ שזיף בעל עלים אדומים ) Prunus cerasifera( 'פיסרדי'שזיף 

מוסיפים  תיםלִע ; י ליהנות מן העלווה המרהיבה שלוכד, לרוב נוטעים אותו בגינות לנוי

על אף , בדרך כלל אין נוטעים את העץ כדי לאכול את פירותיו. את עליו גם לזרי פרחים

תלוי (שאפשר לאכול את הפירות הקטנים שדומים לדובדבנים וטעמם חמצמץ או מתוק 

  . 'סליבוביץ'לפעמים מכינים מן הפירות ריבה או ליקר ; )בזנים

, )'הנסן' או 677( על כנות שהן מכלוא של אפרסק ושקד 'פיסרדי'הוג להרכיב שזיף נ

על ' פיסרדי'בדרך כלל אין מרכיבים שזיף ). 'בלאדי'(ובמידה מועטה גם על כנת אפרסק 

מכיוון שיש שטוענים שחיי העץ קצרים ושהוא מתנוון ', מירובלן'ו' מריאנה'כנות שזיף 

 על כנות 'פיסרדי'יש שטוענים שאפשר להרכיב שזיף : וכהיש גם דעה הפ,  עם זאת1.מהר

 לפי זמינות 'פיסרדי'ושלמעשה השתלנים נוהגים להרכיב שזיף ', מירובלן'ו' מריאנה'

   2.הכנות שבידיהם

  : על בסיס מידע זה יש לשאול שתי שאלות

  '?בלאדי'ו' הנסן, '677 על כנות 'פיסרדי'האם מותר להרכיב שזיף . 1

  ?לטעת עץ מורכב מן הסוג הזה בגינההאם מותר . 2

  תשובה

מין 'היא לכאורה הרכבה של ' בלאדי'ו' הנסן, '677על הכנות ' פיסרדי'הרכבה של שזיף 

על אף שמבחינה בוטנית , אינה ממין השזיף, כנת אפרסק', בלאדי'כנת ה: 'בשאינו מינו

; הם שונותמכיוון שצורת הפרי וצורת העלים של, האפרסק והשזיף הם מאותה משפחה

 –האפרסק : אינן ממין השזיף, כנות שהן הכלאה של אפרסק ושקד', הנסן' ו677גם כנות 

  . וגם השקד אינו ממין השזיף, כדלעיל

אם : ל נחשבים עצי מאכל או עצי סרק" והכנות הנ'פיסרדי'יש לדון אם שזיף , עם זאת

 יש להבחין בין שכן, אזי מותר להרכיב אותם זה בזה, נכריע שהם נחשבים עצי סרק

מין בשאינו 'הרכבת . בעצי מאכל לבין הרכבה כזו בעצי סרק' מין בשאינו מינו'הרכבת 

  ): ה"א ה"כלאים פ' הל(ם "וכן כתב הרמב, בעצי מאכל אסורה בלא ספק' מינו

כלאי אילנות הרי הם בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים כיצד המרכיב אילן 

  ...וח באתרוג או אתרוג בתפוחבאילן כגון שהרכיב יחור של תפ

                                            
 .נו נתונה לוותודת, מידע שקיבלנו מאגרונום ניסים פינס  .1
 .ותודתנו נתונה לו, מידע שקבלנו מאגרונום שמעון אנטמן  .2
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ירושלמי וכפי שמבואר ב, גם הרכבה של עץ מאכל על עץ סרק אסורה מדאורייתא

  ):ז"א ה"פכלאים (

תני מניין שאין מרכיבין עץ סרק על גבי עץ מאכל ולא עץ מאכל על גבי עץ 

  ...את חקותי תשמורו' בשאינו מינו מניין תלמוד לו מאכל מין

הרכבה של עץ סרק על עץ סרק מותרת ,  לעומת זאת3.פוסקיםוכן נקטו להלכה רוב ה

 4.'כחד מינא חשיב להו '- מכיוון שעצים שאין להם פירות , גם אם הם אינם מאותו מין

נחשבים עצי סרק מבחינת ' הנסן' ו677וכנות ' פיסרדי'האם שזיף : יש לשאול, אם כן

  ? ההלכה

לבושי (דעת הרב דוד שלמה אייבשיץ ל: נחלקו הפוסקים) תפוח יערי(בנוגע לפירות בר 

פרי בר שאין רגילים , )יב' סי, ת נאות דשא"שו; רכד- ק רכ"קו ס' חידושי דינים סי, שרד

 העץ –והוא ראוי למאכל רק כאשר כובשים אותו או מבשלים אותו וכדומה , לאוכלו

 טעם הפרי הוא הקריטריון שקובע את מין, כלומר; שפרי זה גדל עליו נחשב עץ סרק

שכן , סובר שמכיוון שיש הבדל גדול בין התפוח לתפוח היערי' לבושי שרד'ה, לכן. העץ

 הרי נטיעתם יחד היא –ואילו התפוח היערי לא נאכל כך , התפוח נאכל כמות שהוא

  . כלאיים

סובר שטעם הפרי ) סט' ד סי"יו, ת משכנות יעקב"שו(הרב יעקב ברוכין , לעומת זאת

אך בשני , שיש להתחשב בטעם הפרי רק בשני מינים שוניםו, אינו קובע את מין העץ

אין זה משנה שטעם התפוח שונה , לכן. צמחים ממין אחד אין משמעות לטעם הפרי

  . מכיוון שהם מין אחד, מטעם התפוח היערי

 נוטים לדברי 7א" והחזו6ל"אך הרב קוק זצ', לבושי שרד' נוטה לדברי ה5ש ישראלי"הגר

שכן בדרך כלל הפירות שגדלים מן , ה נהוג לפסוק כמותםלמעש. 'משכנות יעקב'ה

והקריטריונים שקובעים את המין הם בעיקר דמיון העלים וצורת , הכנות אינם אכילים

   8.הפרי

' הנסן' ו677 וכנות 'פיסרדי'מסתבר שאין להחשיב שזיף ' משכנות יעקב'לאור דברי ה

אינו מוגדר בתור עץ ' פיסרדי'שזיף ' לבושי שרד'וייתכן שאף לדעת ה. בתור עצי סרק

                                            
ם לא "אמנם בהלכה שציטטנו מדברי הרמב. רצה' ד סי"יו, וטור) ז"א מ"כלאים פ(ש "ש ורא"כך כתבו ר  .3

, משמע שגם היא אסורה) י"י ה"פ(מעשר שני ' אך מדבריו בהל, הוזכרה הרכבת עץ מאכל על עץ סרק
לירושלמי כלאים , מראה הפנים' עי, עם זאת. מ את דבריו שם"ז וכס"רדב, י קורקוס"מהרוכן פירשו 

ע חוקות "וע. ם היא שהרכבה זו אינה אסורה מדאורייתא"שנוטה לומר שדעת הרמב, ה תני"ז ד"א ה"פ
 .14 והערה 63' עמ, הארץ

 . ו' רצה סעי' ד סי"יו, א"וכן פסק רמ, ש שם"ש ורא"ר  .4
  .מה-לט' עמ, )ט"תשנ(אים כל, ארץ חמדה  .5
, כד אות ד' סי', משפט כהן'ב. כה' משפט כהן סי' עי: מבואר בדבריו שהדמיון קובע גם בשני מינים  .6

ואפשרות זו , ל כותב שייתכן שעץ מאכל ועץ סרק נחשבים מין אחד בגלל הדמיון בין העלים"הרב זצ
 .'לבושי שרד'חולקת במפורש על דעת ה

 .ק ז" ג ס'כלאים סי, א"חזו  .7
' ועי; 25-24'  ובפרט עמ,25-20' עמ, )ז"תשנ (18אמונת עתיך ', הרכבה על כנה עקרה': ע במאמרנו"ע  .8

 .43הערה , 118' עמ, התורה והארץ א
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, )וטעמם חמצמץ או מתוק(שכן יש זנים של עץ זה שבהם הפירות ראויים למאכל , סרק

  . גם אם רק על ידי הדחק
יש להרכיב . 'בלאדי'ו' הנסן, '677על הכנות ' פיסרדי'אין להרכיב שזיף , למעשה  .א

  . 'מרובלן'ו' מריאנה'אותו על כנות 
' מריאנה'ידרוש שהוא יהיה מורכב רק על כנות הרוצה לטעת עץ זה בגינתו   .ב

 אין –' בלאדי'או ' הנסן, '677 מורכב על הכנות 'פיסרדי'אם שזיף . 'מירובלן'ו
שכן יש בנטיעת עץ שמורכב בכלאיים לכל הפחות איסור , לטעת את העץ

  10. ויש אומרים שאף איסור דאורייתא9,דרבנן
  

  
   

                                            
 .יד ואילך' סי, משפט כהן  .9

  .ק ב"ט ס' כלאים סי, א"חזו  .10
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  הרב איל בן דוד

 האם -ול הפקר שאינו מופקר לכ

   ? נחשב הפקר

  הקדמה 

. משליכם לארץ ומפקירם, חותך ענפים ועליהם ענבים, ל את הכרם שברשותואדם מדל

, אלא אם כן הוא גוי,  אל הכרם רשאי להיכנס אליו היום כל מי שרוצה להיכנסשעותב

, מו נועל את כרבעל הכרםבלילה . לכרמוייכנסו גויים מכיוון שבעל הכרם אינו רוצה ש

  .  שאף אדם לא ייכנס אליוכדי

 ?הענפים המדוללים תרומות ומעשרותן הפירות שנלקטו מחייבים להפריש מן האם 

 אך האם הפקר שאינו מופקר 1,תרומות ומעשרותנפסק שהפקר פטור מ' לחן ערוךש'ב

  ? ייחשב הפקר או לא-  שהרי יש אנשים שאינם רשאים לקחת אותו - לכול 

  מופקר לכולהפקר שאינו . א

יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בנוגע להפקר שאינו ) א"ו מ"פ(שנה פאה במ

  :מופקר לכול

 ובית הילל אומרים אינו הפקר עד שיופקר ֶהבֵקרבית שמאי אומרים הבקר לעניים 

  ... כשמטהאף לעשירים 

כשם שבשמיטה ההפקר הוא : שהפקר צריך להיות דומה לשמיטה, סברת בית הלל היא

כך גם הפקר צריך להיות מופקר הן לעניים הן , הן לעניים הן לעשירים: לכל המעמדות

במשנה לא מבואר מה דין הפקר שמופקר גם לעניים וגם לעשירים , עם זאת .לעשירים

  .או רק לעיר אחת ולא לעיר אחרת, אך רק לישראל ולא לגויים

  ירושלמיתלמוד המחלוקת אמוראים ב. 1
אדם  בהבנת דעת בית הלל בנוגע ל וריש לקישירושלמי נחלקו רבי יוחנןתלמוד הב

   2:קבוצות מסוימות ליר דבר מה רקשהפק

 לעניי לא אבל העיר אותה לעניי ,לגוים לא אבל לישראל ,לבהמה לא אבל לאדם 

 הפקרו יוחנן' דר דעתיה על. בי שמעון בן לקישור יוחנן' דר פלוגתא אחרת עיר

                                            
   .טז' שלא סעי' ד סי"יו, ע"ראה שו  .1
 .א"ו ה"ירושלמי פאה פ  .2
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 פליגי בפירוש לא ר"א הפקר פקרוה איןל דעתיה דרבי שמעון בן לקיש וע הפקר

   .הפקר הפקרו אין אמר ל"ב שמעון' ור הפקר הפקרו אמר י"ר

רבי יוחנן סובר שדין הפקר נלמד . רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בנוגע למקור דין ההפקר

, ולכן בית הלל סוברים שהפקר חייב להיות מופקר גם לעשירים וגם לעניים, מדיני פאה

ולכן לבית הלל , ואילו ריש לקיש סובר שדין הפקר נלמד מדיני שמיטה. לעומת דיני פאה

כמו בדיני ,  ייחשב הפקר- גויים ובהמות , גם לעשירים,  כלומר–רק הפקר שיופקר לכול 

 גם אם ,לכן ו4,במחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש כרבי יוחנןקיימא לן רה  לכאו3.שמיטה

  . הפקרתיחשב ההפקרה ,וימותרק לקבוצות מס לכול אלא ההפקרה איננה

   בבליתלמוד השיטת ה. 2
אך בתלמוד הבבלי , אמנם בתלמוד הירושלמי נזכרה המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש

מ ל "ב(מסיפור שמוזכר בתלמוד הבבלי , לעומת זאת. לא הוזכרה מחלוקת זו במפורש

   :'סתמא דגמרא'אפשר ללמוד את דעתה של ) ב"ע

 פתכא דרי הוה, גברא ההוא ביה פגע, באורחא קאזיל הוה וסיי ברבי ישמעאל רבי

 לי דלי: ליה אמר. ]עומד לפוש [מיתפח וקא אותבינהו, 6]משאוי של עצים [5דאופי

, דזוזא פלגא ליה יהיב. דזוזא פלגא: ליה אמר -? שוין כמה: ליה אמר. ] הטעינני[

 ליה יהיב הדר, ]חזר האיש ההוא והחזיק בהן מן ההפקר [בהו זכה הדר. ואפקרה

 לכולי: ליה אמר, בהו למזכיה למיהדר בעי קא דהוה חזייה. ואפקרה דזוזא פלגא

   ...אפקרנהו לא ולך אפקרנהו עלמא

לקנות ממנו את לו הציע ולכן , עאל ברבי יוסי לא רצה לטעון את עציו של פלונירבי ישמ

כך  ו,בושזכה בה  ניאותו פלו ו,פקיר אותהה הוא ,אחר שהוא קנה את הסחורהל .תוסחור

לכל העולם את הסחורה  רבי ישמעאל אמר לאותו אדם שהוא מפקיר .אירע פעם נוספת

  :שואלתממשיכה הגמרא ו. חוץ ממנו

, הפקר - לעניים הפקר: אומרים שמאי בית, והתנן? גוונא האי כי הפקר הוי ומי

  . כשמיטה ולעשירים לעניים הפקר שיהא עד, הפקר אינו: אומרים הלל ובית

שהפקיר , הגמרא משווה בין אדם שמפקיר רק לעניים ולא לעשירים ובין רבי ישמעאל

מה הדין אם ההפקרה הייתה 'ומשמע מדבריה שהשאלה , לכל העולם חוץ מאותו פלוני

. ?'מה הדין אם ההפקרה הייתה לכל העולם חוץ מאדם אחד'זהה לשאלה ?' רק לעניים

אם נאמר שאפשר לשייר : ייר בהפקרהאם אפשר לש, הנושא הנידון הוא, אם כן

לפי הגמרא . מאה בני אדם או מאה אלף, אין נפקא מינה אם שיירנו אדם אחד, בהפקרה

בנושא הזה נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה ממסכת פאה שנזכרה , בתלמוד הבבלי

                                            
ה במה דברים "ב ד"סוכה לט ע, ראה תוספות, בנוגע לשאלה אם הפקר בשביעית הוא גם לבהמות  .3

  .פה באריכות' עמ, ע בספרי כרם שביעית"וע; אמורים
  .שהלכה כריש לקיש בשלושה מקרים בלבד, א"ראה דברי רבא ביבמות לו ע  .4
  .'חבילה של חריות של דקל': ח על אתר פירש"ר  .5
 .י על אתר"ים בגוף דברי הגמרא הן דברי רשההוספות בסוגרי  .6
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נמצא , ומי ששייר בהפקרתו אין הפקרתו הפקר, ומכיוון שהלכה כבית הלל. לעיל

  .הבבלי הכריע כשיטת ריש לקיששהתלמוד 

   ?ירושלמיתלמוד הבבלי או כתלמוד ההלכה כהאם . 3
שאם , מסוגיית הגמרא בתלמוד הבבלי נראה שהיא סוברת כדעת ריש לקיש, כאמור

  7:'נודע ביהודה' הכךוכבר העיר על ,  אין הפקרתו הפקר-שייר קבוצה מסוימת 

 הלכתא כ"איש לקיש לר אזלאבא מציעא דב דסוגיא דסתמא דכיון אני אומר הנה

 מינייהו דחד אליבא ס"דש דסתמא היכא הפלוגתות בכל גדול כלל דזהו' כוותי

 היה אלא בסתמא מקשה הוה לא כוותיה דהלכתא לאו דאי כוותיה הלכתא אזלא

 סתמא מדהקשה ודאי אלא הפקר הוי מיאי גוונא כהיש לקיש לר קושייתו מפרש

  .בזה יש לקישרכ דהלכתא מ"ש הפקר הוי מי ג"וכה

, וסתמא דגמרא סוברת כריש לקיש, סובר שמכיוון שיש מחלוקת בנושא' נודע ביהודה'ה

סתמא דגמרא זו סותרת את הכלל שנזכר במסכת יבמות , עם זאת. ההלכה כריש לקיש

ולכן , שרק בשלושה מחלוקות בין ריש לקיש ובין רבי יוחנן הלכה כריש לקיש, )א"לו ע(

   :'הנודע ביהוד'ש המחֵד 

 מה על זה הכלל ,יותר ולא י"ר לגבי ל"כר הלכתא בתלת דרק גדול שכלל ואף

  .בירושלמי רק בבבלי הוזכרה שלא פלוגתא על ולא בבבלי דפליגי

מחדש שהכלל במסכת יבמות נאמר רק על מחלוקות בין רבי יוחנן ובין ' נודע ביהודה'ה

ניהם שנזכרות בתלמוד אך לא על מחלוקות בי, ריש לקיש שמוזכרות בתלמוד הבבלי

  8.הירושלמי

המפקיר לעניים אבל ': ם מורים לכאורה שהוא פוסק כדעת ריש לקיש"גם דברי הרמב

 ,שני נביאים מתנבאים  בסגנון אחד 9.'לא לעשירים אינו הפקר עד שיפקיר לכל כשמיטה

  10:'ברכי יוסף' העיר גם ה'נודע ביהודה'כדברי הו

 דאינו פסק) ו"הט (דנדרים' ב פרק ם"הרמב .'וכו ומעשרות מתרומה פטור ההפקר

, י"ובב מ"בכ מרן וכתב. ג"רע סימן מ"בח הטור כ"וכ. לכל שיפקיר עד הפקר

 דפסקו השמיעונו דבריהם דמסתמות מוסיף ואני). דפאה ו"רפ (הלל כבית דפסקו

 סגי ולא, לכל שיפקיר צריך הלל דבית דאליבא, )שם בירושלמי (לקיש כריש

 ל"ר על דפליג יוחנן' כר ודלא, העיר דאותה או דישראל ועשירים בעניים

                                            
שהוכיח מגמרא בגיטין שדעת , א"מ ל ע"ב, בשיטה מקובצת' ועי. נט 'סי ע"אבה, ק"י מהדו"נוב  .7

  .על עניין זה, א"ו מ"פאה פ, ש"ועיין בדבריו של הר. התלמוד הבבלי היא כדעת ריש לקיש
וסתמא דגמרא כאן , א הם דעת רבא" עדברי הגמרא ביבמות לו: אפשר היה לומר גם דרך אחרת  .8

כאן אין התייחסות ' בית יוסף'ב, והנה. חולקת עליו וסוברת שיש ארבעה מקרים שהלכה כריש לקיש
מוזכרת המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בסוגיה , תמח' ח סי"או', בית יוסף'אך ב, ישירה לשאלתנו

הוא מתייחס ' כללי הגמרא'גם בספרו . 'רבי יוחנןידוע דהלכה כ'והוא כותב ש, ל"בתלמוד הירושלמי הנ
והוא לא מזכיר שיש הבדל בין מחלוקות , לכלל הזה בנוגע למחלוקות בין רבי יוחנן וריש לקיש

 . ביניהם שמוזכרות בתלמוד הבבלי לבין מחלוקות שמוזכרות בתלמוד הירושלמי
  .ו"הט-ד"ב הי"נדרים פ' הל, ם"רמב  .9

 .אות זשלא  'ד סי"יו ,י"ברכ  .10
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, לקיש כריש נקיט דתלמודין משמע' ל דף מציעא דמסוגיית, וטעמם. בירושלמי

  .דפאה' ו פרק ריש שמשון רבינו ש"וכמ

ם והטור סוברים שאם הפקיר "ומוסיף שהרמב' נודע ביהודה'כותב כדברי ה' ברכי יוסף'ה

. אולם לא כל האחרונים נקטו כדעה זו. כדעת ריש לקיש, קררק ליהודי ולא לגוי אינו הפ

, שסובר שאם הפקיר רק ליהודי ולא לגוי,  הסיק להלכה כדעת רבי יוחנן11'טורי אבן'ה

  12:'מנחת פתים'וכן מצאתי בספר .  הפקריוהו

ומוכח מזה דקיימא לן כרבי יוחנן דהפקר לישראל לחוד הוי הפקר כמו שכתב 

ז סי נט שכתב דקיימא לן כרבי "ק חאהע"י מה"א כנובה טו ודל"הטורי אבן ר

  ...שמעון בן לקיש

  : כתב שאין להביא ראיה לדעת ריש לקיש מן הסיפור שבתלמוד הבבלי13ש"הר

וההיא דפרק אלו מציאות דמשמע מעובדא דרבי ישמעאל ברבי יוסי דאפילו 

קשי הפקירה לכולי עלמא חוץ מחד גברא לא הוי הפקר התם רוצה ליישב דלא ת

   14.לריש לקיש מילתיה דרבי ישמעאל ברבי יוסי

הגמרא הקשתה כיצד דברי ריש לקיש יתיישבו עם מעשהו של רבי ישמעאל , דהיינו

  .אך אין זו ראיה שסתמא דגמרא סוברת כך, ברבי יוסי ותירצה מה שתירצה

  : כתב15'ערוך השולחן'בספר 

 שהשמיט דין זה משמע ל"ם ז"אמנם מהרמב... ס הלכה כרבי יוחנן"וכפי כללי הש

  .  הוי ספיקא דדינאפ"כ אחד מהגדולים ונראה לי דעכ"דסבירא ליה כריש לקיש וכ

   תלוי במחשבה השיור בהפקר. ב

הגמרא הקשתה כיצד רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר שהוא מפקיר את הסחורה , כאמור

 לכולי וסיי ברבי ישמעאל רבי אלא': והיא מתרצת מיד, לכולי עלמא חוץ מאותו פלוני

רבי ישמעאל הפקיר את ,  דהיינו.'דאוקמיה הוא בעלמא ובמלתא, אפקרינהו עלמא

והוא רק הטעה את אותו פלוני לחשוב שמבחינתו הסחורה איננה , הסחורה לכולי עלמא

  16:וכן כתב המאירי. כדי שלא ישוב לזכות בה, מופקרת

 הדין בודאי אדם לכל שיפקיר עד הפקר אינו לבד לעניים הפקיר שאם אמרו והלא

 אף להפקירו בלבו היה דעתו מ"ומ בו ויזכה יחזור שלא כדי שהטעהו אלא הוא כך

  .לזה

                                            
 .ו"ה ט"טורי אבן ר  .11
 .שכ' ד סי"יו, מ אריק"מנחת פתים לגר  .12
  .א"ו מ"פאה פ, ש"ר  .13
 .ולא ביאר את דבריו, ש אין ראיה מגמרא זו"רמז שגם בלא דברי הר, ה' רעג סעי' מ סי"חו, ש"בערוה  .14
 .שם, ש"ערוה  .15
 .ב"בבא מציעא ל ע,  בית הבחירה, מאירי  .16
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ומכיוון שכוונת רבי , מדברי המאירי למדנו ששיור בהפקרה תלוי במחשבתו של האדם

והטעיית אותו , היא נעשתה הפקר גמור, ישמעאל הייתה להפקיר את הסחורה לגמרי

  17.הפקר לא היה מושלםפלוני איננה מעידה שה

  סיכום

ונחלקו האחרונים כיצד לפסוק , נחלקו אמוראים אם אפשר לשייר בהפקרה  .א

, ספק אם הם נחשבים הפקר, אם הפירות הופקרו רק ליהודים, לכן. במחלוקת זו

 . וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה
ובד בבד למנוע כניסה , מדברי המאירי למדנו שיש אפשרות להפקיר פירות לכול  .ב

לכן נראה שאם כוונת בעל שדה להפקיר את פירותיו . לשדה מאנשים שאינם רצויים

הפירות נחשבים הפקר , ומצד שני למנוע כניסה של גויים לשדהו, לכול מצד אחד

  .והם פטורים מתרומות ומעשרות, גמור

  

  

  

                                            
זכיה ' ם בהל"שמסיק מדברי הרמב, 370' עמ, ב' התורה והארץ'ב, ב ראובן הילרועיין במאמרו של הר  .17

, עם זאת. אז ההפקרה איננה מועילה, שאם הבעלים מונע ממישהו להיכנס לשדהו, ב"א ה"ומתנה פ
אך . ולכן שימור השדה נחשב מעין קניין חדש, שם מדובר שמניעת הכניסה לשדה היא מכל אדם

 -אלא אדרבה , והוא אינו מונע לגמרי את הכניסה לשדהו, יכים לבעל הכרםבנידון דידן הענבים שי
  . אך ההפקרה איננה ידועה לכול, הוא מפקיר את הפירות
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  מכירת מבכירה על ידי קטן

 עז שלא המליטה -   גם הוא בן עשר שנים-  ילד בן עשר שנים מחברושוב מסוים קנה יבי

, למכור את המבכירה לגוימעוניין הילד ,  בכור שיש בו קדושהת למנוע המלט כדי.עדיין

וושט של המבכירה על ידי הרבנות הקנה את מקובל למכור את המוח או כיום כפי ש

  .יןיסכימו לקנאביו של המוכר ואביו של הקונה הש יש לציין .הראשית

  :יש לדון מכמה בחינותבמקרה זה 

  ? ית קטנים ומכירתם קניף שלתוקהמהו . א

 שהמוכר ממנה המינוינהוג כיום על ידי הרבנות הראשית מבוסס על ששטר המכירה . ב

הקנה והוושט  (בהמתוחלק מלשתף את הגוי ב, ושליחיהיות את הרבנים הראשיים ל

  ?לבצע שליחות כזו קטן רשאי האם :יש לשאולו, )שלה

מאחז 'בתור קטן מתגורר מוגדר מבחינת חוקי מדינת ישראל אותו ילד בו ששוב יהי. ג

מדינת ישראל עדיין לא , ומבחינה פוליטית', אדמות סקר' אדמותיו הן :'בלתי מורשה

מבוססת על הראשית המכירה על ידי הרבנות . ןיישוב מן המניבתור יהחליטה להגדירו 

יש זה כבמקרה ו.  את הבהמה אגב הקרקעיקנההגוי כדי ש ,המוכר לגויהשכרת חצרו של 

  ?כיצד לבצע את המכירה בפועל: לשאול

  ן של קטן יקני. א

  : מובא)א"ע ע( מסכת כתובותב

הפעוטות מקחן מקח וממכרן מכר במטלטלים אמר רפרם לא שנו אלא שאין שם 

  1.מכר ןאפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחן מקח ואין ממכר

אין לו אם  שלקטן יש אפשרות לבצע מקח וממכר במטלטלים  משמעהגמראמפשט 

הוא  שגם משמעו, ן זהיאין לו יכולת לבצע קני, אפוטרופוסלו אך אם יש , אפוטרופוס

מטרת האפוטרופוס היא לדאוג סובר שי "רש. רק מטלטלים ולא קרקעותיכול לקנות 

 שהרי , שינוי מדעתו של אביהםמכירתם מהווהין א - ואם היתומים מכרו , לנכסי היתומים

 ,אם כן .)ה שאני הכא" שם דכתובות, י"רש ('ימכור לצורך מזונותיהם'גם האפוטרופוס 

ין י העובדה שיש אפוטרופוס אינה פוסלת באופן אוטומטי את מעשה הקנ,י"לדעת רש

מובן ו, תיים לפי צרכיהם האִמ ייעשהין יאלא רק מוודאת שמעשה הקנ, של היתומים

דין שיש לקטן יכולת  ה.ין הקטן תוקףי יש לקנ- שאם האפוטרופוס מסכים למעשיהם

                                            
מדות ' אמר רבא ג': ין של קטןי הקני משלבבתור שלב את מובאת המשנה הז)א"ע סה( גיטין מסכתב  .1

הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר ... חריםבקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לא
 .'הגיעו לעונת נדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש... במטלטלין
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והגמרא ,  ללא הזכרת דין האפוטרופוס)א"טין נט עיג(לבצע מקח וממכר מובא בגמרא 

שתהיה לקטן יכולת להתפרנס כדי , כלומר', כדי חייו'שטעם הדבר הוא כותבת ) שם(

  : פסק) א"ט ה"ה פכ מכיר'הל(ם "הרמב .בצורה סבירה

אבל . החרש השוטה והקטן. שלשה אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר דין תורה

  ...חכמים תקנו שיהיה החרש והקטן נושא ונותן ומעשיו קיימין משום כדי חייו

  :  כתבז- וותובהלכ

ומשש שנים עד שיגדיל אם יודע . קטן עד שש שנים אין הקנייתו לאחרים כלום

 ודבר זה מדברי ...חו מקח וממכרו ממכר ומתנתו קיימתבטיב משא ומתן מק

 במה דברים .חכמים כדי שלא יבטל ולא ימצא מי שימכור לו ולא יקח ממנו

אמורים בקטן שאין לו אפוטרופוס אבל אם היה לו אפוטרופוס אין מעשיו כלום 

שאם רצה לקיים מקחו וממכרו . אלא מדעת האפוטרופוסאפילו במטלטלין 
  ...טלין קייםומתנתו במטל

כשיש , התורהן ין תקף מיהקנאם מביא מחלוקת ראשונים ) א"שם ה ('מגיד משנה'ה

  : 'דעת אחרת מקנה'

ויש אומרים דקטן זוכה לעצמו דבר תורה בשיש דעת אחרת מקנה ופשטן של 

וזה נראה שדעת רבינו דבמתנה קנה דבר תורה אבל ... שמועות כדברי המחבר

   ...מים נתינה אף אין מעשיו כלום מן התורהבמקח כיון שאין נתינתו בד

יש הסוברים , 'דעת אחרת מקנה'דהיינו , פוס שכשיש אפוטרומבאר' מגיד משנה'ה

דעת אחרת ' יש לחלק בין שני מצבים שלם "אך לדעת הרמב, ין הוא מן התורהישהקנ

ין ינהק - מדובר במכר אם ו, התורהן ין של הקטן הוא מיהקנ - מדובר במתנה אם  :'מקנה

שבמקום אפוטרופוס אין לקטן כל סובר  )מד' סי, ן"ת הר"שו (ן" הר ואילו.הוא מדרבנן

אם . ם" כדעת הרמבפסק) ב-א' רלה סעי' מ סי"חו(' שלחן ערוך'ה .יןיתוקף של מעשה קנ

 .ין קייםיהקנ -  וכשהאפוטרופוס מסכים , ין תלוי בוי הקנ- כשיש לילד אפוטרופוס, כן

מלא לכל דבר  תוקףלקניין  אזי יש ,כשהאפוטרופוס מסכיםלומר שאפשר ובפשטות 

  .יןיוענ

 -  נונ להשליך ממנה לענייואפשר, קניינו של הקטןנוגע לבבה יש לדון שיש סוגיה נוספת 

 שכשיש דעת אחרת ,א" הביא בשם הרשב)א' רע סעי' סי, הארוך(' דרכי משה'ה :ת קטןמציא

מ "חו (א"הרמ וכן כתב .'הרי הוא שלו גמור, 'תוויח אוומקנה או שהממון של הקטן או שהוא הר

,  איסור הגזלה הוא מפני דרכי שלום,אין דעת אחרת מקנהבמציאה  שמכיוון ש,)א' רע סעי' סי

' נתיבות המשפט'וגם ב 2.בית דיןב רק ן הקטן להוציא מאפשר ,שיש דעת אחרת מקנהכאך 

 כשיש דעת ,אם כן .תורהמן הף ין של הקטן תוקישיש למעשה הקנכתב ) ק כ"רע ס' מ סי"חו(

ובפשטות , והוא יכול לפעול בו כרצונו, של הקטן לכל דברכממון  הממון מוגדר ,אחרת מקנה

 אביו של המוכר ואביו של הקונה ,ובנידון דידן. ין שלוי גם לומר שיש חלות למעשה הקנאפשר

                                            
 ממון זה :שהורים נותנים לידיהם הקטנים' דמי כיס' ההגדרה הממונית של עליש לכך השלכה גם   .2

 .להםאותם  משום שיש דעת שמקנה ,של הקטן לכל דברממון מוגדר 
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יכול  הקטן ,ם כןוא .יש כאן דעת אחרת מקנה הן למוכר הן לקונהוממילא , יןיהסכימו לקנ

  3. להימנע מבעיית בכורותכדי, למכור את הבהמה לנכרי או לשתף אותה

  גילו של הקטן. ב

מובא שהקטן שבו הסוגיה עוסקת הוא קטן בן שש או שבע ) א"סה ע(טין י גמסכתב

 שש בןשהקטן שעוסקים בו הוא , )א' רלה סעי' מ סי"חו(' שלחן ערוך'וכך נפסק ב, שנים

 9-8ין הוא י שגיל הפעוטות שיש להם יכולת לבצע קנ)שם(ביאר י "שרו.  ומעלהשנים

  .שנים

  שליחות לקטן. ג

היות  שהמוכר ממנה את הרבנים הראשיים להמינוישטר המכירה מתבסס על , כאמור

  .ושליחי

שלחן 'וכך נפסק ב, בשבילו יכול למנות שליח אינומובא שקטן ) ג"ו מ"פגיטין (במשנה 

 מכיוון שאינו , הקטן אינו יכול לחתום על השטר,אם כן). ב' סעיקפח ' מ סי"חו(' ערוך

, 'זכין לאדם שלא בפניו'מדין , יש אפשרות לזכות עבור הקטן,  עם זאת.יכול למנות שליח

תה גם י שחלוקת הארץ לנכנסים לארץ הי,)א"מב ע( קידושין מסכתוכפי שמובא ב

' רלה סעי' מ סי"חו(' שלחן ערוך' ה וכן פסק,)שם (י" וכפי שביאר רש'זכין'מדין  לקטנים

יתכן לומר שמכיוון שבעיקרו של דבר יו . הוא גם בקטן'זכין לאדם שלא בפניו'שדין , )ז

ומכירה זו אינה מגבילה ,  בכור בהמהיתבעיאת הקטן ן מהות מכירה זו היא כדי למנוע מ

מהותה  למרות שפעולת המכירה ב: זכות עבורובהיש , השחיטתאת או האם את מכירת 

 על אף ש,)שם(גמרא ה ל פי דברי לומר עאפשרבמקרה זה , היא חוב עבור המוכר

חוב 'אם מדובר ב ,בכל זאת, הנכנסים לארץ לא היו מרוצים מנחלתםן יתכן שחלק מיש

נראה שמכיוון שמטרת המכירה היא זכות  ו.הייש תוקף למעשה הזכי', על מנת לזכות

  4.'זכין' מדין ובשביל ותה לעשות אאפשר , המוכרבשביל

  'מאחז שאינו מורשה'שטר המכירה ב. ד

זכויות קנייניות בקרקע מבחינת עדיין  אין תושביובו לששוב יהקטן מתגורר בי, כאמור

אגב 'שכדי , ן חצריזה קניכולכאורה אין אפשרות לעשות במקרה , חוקי מדינת ישראל

  : נאמר) א"שעהמעודכן לשנת ת(בשטר המכירה  .את הבהמההגוי  יקנה 'חצר זו

                                            
כשיש דעת אחרת ,  פדיון בכורבשביל שכתב שקטן יכול לקבל כסף ,)ד' סי(ת פרי חדש "ראה שו  .3

 .תורהמן הממון תוקף את ה ו יש לקבלת,ואם כן, מקנה
כמו כאן שהזכות היא שלוקחים ממנו את הקנה ' זכין מאדם'יש מחלוקת הפוסקים אם אומרים גם   .4

ת באהלה של "שו' עי, ן גם מאדם זכי–ולמעשה נוקטים להלכה שכדי למנוע מכשול מאיסור . והוושט
  .375' עמ, מה' סי, תורה ד
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כן הותנה בינינו שיכולים להקנות את הקנה והושט של הבהמות ולהשכיר 

או סודר ושאר קניינים גם הנוהגים רק /המקומות בכל הקניינים בין בקניין כסף ו

או אגב קרקע או על ידי שכירות / גם בקניין חצר ו,במסחר או לפי חוקי המדינה

  . המקומות הנזכרים לעיל

 ,ברבנות הראשיתזה אחראי על נושא מי ש, תי עם הרב חגי בר גיוראמהתכתבות שערכ

 ואם - סיטומתא, שטר, אגב, חצר, כסףקניין :  כגון-ן רבים  קנייסוגיהוא כתב לי שעושים 

 גם לאדם שלמעשה אין לו קרקע שהוא ה יש אפשרות למכור את העז באופנים האל,כן

יש לתושבים חזקת שימוש ,  כמה שנים אמנם מכיוון שהיישוב קיים.יכול להשכיר אותה

אך מכיוון שלקטן אין , וייתכן שחזקה כזו מועילה כדי להשכיר את המקום לגוי, בקרקע

לכתחילה עליו להקנות את העז לאביו בכל קניין שמועיל לקניין , כל זכויות בקרקע

  .ואביו ימכור את העז בשבילו לגוי, בהמה

  סיכום

והוא מוגדר , יש תוקף - ' סמוך על שולחן אביו'שבדרך כלל מי  – 10קטן בן קניין של ל. א

  .יןי של העז לכל דבר וענהכבעלי

  .'זכין'מדין  ימכור את המבכירההוא שכדי  , הקטןבשביל למנות שליח אפשר. ב

  .ין חצריקנבולא רק ,  בכל סוגי הקנייניםיכולה להיעשותהמכירה בפועל . ג

  .הרבנות הראשיתעל ידי  את העז לגוי לובשבילמכור יכול  אביו של הקטן ,למעשה
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  הרב שלמה גרינץ

  ? חובה או רשות–טיפולי פוריות 

  הקדמה

לזוג שאינו מצליח יש  וכיום ,פוריות בשנים האחרונותהטיפולי התקדמות רבה חלה ב

 נטילת כדורים למשל ,יחסיבאופן טיפול פשוט בהחל : ריון אפשרויות רבותילהיכנס לה

בדבריי איני בא לדון בשאלת היתרם של . גופית- וכלה בהפריה חוץ,וץת הביאלצורך השר

 חיובם הגדרתאלא ב, שכן זו כבר נידונה בהרחבה בספרות הפוסקים, טיפולים אלו

עוברים ש לאור העובדה שזוגות ,חשיבות מעשית רבהיש  נושא זהל. הההלכמבחינת 

נתמקד כאן . יות נכבדותטיפולים אלו נדרשים להקרבה גופנית ונפשית ולהוצאות כספ

לעולם נוגעות להבאת ילדים ש אך נתייחס גם למצוות אחרות ,'פרו ורבו'בעיקר במצוות 

  1.'לערב אל תנח ידך'ו' לשבת יצרה '–

  גדר החיוב. א

טיפולים שמטרתם : את הדיון בנוגע לטיפולי הפוריות יש לחלק לפי שני סוגי טיפולים

, למצב שיוכל לפרות בביאה כדרך כל הארץלרפא פגם גופני של המטופל ולהביאו 

וטיפולים שמטרתם לגרום לפריון שלא ; ניתוחי וריקוצלה או כדורי השראת ביוץ: למשל

  .גופית-הזרעה מלאכותית או הפריה חוץ: למשל, בדרך ביאה

בגלל אם אדם שאינו מסוגל לקיים מצווה בנוגע לטיפולים מן הסוג הראשון עלינו לברר 

ומצד שני אפשר , פטור מקיומה מצד אחד אפשר לומר שהוא :המחויב ב ,מגבלה גופנית

המגבלה , לומר כ,לקיימהשאינו יכול נחשב אנוס אך הוא , וה לקיימהלומר שהוא כן מצּו

ולכן הציווי אינו מופקע מאותו , קיום המצווה הגופנית היא סיבה מקרית שמונעת את

  . אדם

                                            
 של מדויקת הגדרה הגדירל עיון עוד ודרוש, אלו במצוות האיש של חיובוב בעיקר זה אדון במאמר  .1

א ' ע סי"אבה, ע"שו ('ורבו פרו'מצוות ב והמצּו אינה שהיא שכן, ילדים בהולדת האישה חיוב גבולות
, )'פרו ורבו'מצווה שמרחיבה את מצוות (' לערב אל תנח ידך'במצוות ומסתבר שגם לא  ,)יג' סעי

 ,השלחן ערוך ;ב ק"ס שם, ית שמואלב ראה '; יצרהשבתל'מצוות ב חייבתהיא  אם נחלקוהפוסקים ו
  .ד 'סעי שםע "אבה

לשבת 'הכוונה היא לחיובה במצוות , גם בדוגמאות שנכתבו במאמר ונוגעות לחיוב האישה, מטעם זה  
אין העיסוק , מכל מקום.  לפוסקים שסוברים כן או לחיובה לסייע לבעלה לקיים את חיובו'יצרה

  . בחיובה המוקד במאמר זה
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 לעשות  באופן עקרוני מחויב'אנוס'מי שמוגדר  שכן , לעניינויש חשיבות רבהבירור זה ל

זו  חובה .מוטל עליושלקיים את הציווי כדי שיוכל  ו'וסנא'שלא יוגדר  כדי שביכולתוכל 

  . במצווהוהשאינו מצּואינה חלה כמובן על מי 

 'רו ורבופ'מצוות בנוגע לטיפולים מן הסוג השני עלינו לברר אם יש חובה לקיים את 

כדרך כל 'ביאה ב יתנעששאיננה לומר שהולדה מקום שכן יש , וריותטיפולי פבאמצעות 

  .תורההשציוותה ההולדה  איננה' הארץ

פוריות אינה ה טיפולי תהצלחאם יש חיוב השתדלות גם כש יש מקום לברר ,לבסוףו

  .ודאית

  חיוב להתרפא כדי לקיים מצווה: חובת טיפולי ריפוי. 1
, מום שאינו יכול לקיים את המצוות מחמת מומוו של בעל  דן בהגדרת2'חלקת יואב'בעל 

  : וכתב

אך ... ש"לם אם הוא בר חובת קובעניין אנוס במצוה אי מקרי בר חיובא למשל ִא 

  .לם ודאי מיקרי בר חיוב כיוון דיוכלו להתרפאותבאמת בחרש וִא 

ויש חיוב להתרפא כדי לקיים את , עולה מדבריו שמום גופני הוא כאונסים אחרים

  .גם עקר שיכול להתרפא מחויב לעשות כן,  ולפי דבריו3.המצווה

 גם כשאי אפשר לקיימה בלא סיוע  מצוות עשהלקיים חיובהגדרי  על אולי אפשר ללמוד

שמקום זכרותו או נקבותו  מי - האם טומטום: מסוגיה אחרת שדנו בה הפוסקים ,רפואי

  ? חייב במצוות מילה-  מכוסה בעור

 אביו אתונמצא זכר מעכב עורו ת שטומטום שנקרע אומר) ב" עיבמות עא(הגמרא 

עשיית מאותו שמילת בניו מעכבת מכיוון ,  כל זמן שאינו נימולהפסחקרבן מעשיית 

שלמרות ) שם, יבמות(א "והסביר הרשב . אינו מעכבוהוא,  נקרעעורו אינו אם ךא, פסחה

,  בקיאים מצוייםשאיןזמן כל ,  בקריעהאים בקיאם מצויים  לקרוע ולמול  הטומטוםחיוב

, לעומת זאת. קרבן פסחעשיית עכב את אביו מואינו מאינו נחשב בר מילה הטומטום 

 ידוע גם אם ,עצמואת כדי למול את עורו לקרוע אינו חייב שטומטום סוברים  4פותתוס

והכריע  5בי עקיבא איגר רכתב דברי תוספותוכ. כגון שביציו ניכרות מבחוץ,  זכרשהוא

   .עצמואת למול את עורו כדי  לקרוע אינו חייבטומטום  שפשוטש

הטומטום תחילה כתב שיש להסתפק שמא . בביאור הסוגיה האריך 6'פרי יצחק'בעל 

הואיל 'טומטום סובר שמי שיש , זהספק ולמרות שבדרך כלל אין חוששים ל, נולד מהול

                                            
  .א' סוף סי, חלקת יואב  .2
-בר נחשבנקטעה  שידו מיולפיהם  -' ן אברהםמג'ה דברי אתגם הזכיר ) שם(' חלקת יואב'בעל   .3

 דדציו , דבריובביאור סתפקה -) שאינו יכול להתרפאומן הסתם מדובר באופן  (תפילין לעניין קשירה
  .ע"וצ. חיובא בר נחשב הוא שגם לומר

 כח(במסכת פסחים  פותתוס' יוע .מגמרא זאת והוכיח) ה הערל"א ד"ע ע(תוספות במסכת יבמות   .4
 .מסברא פשוט כךש ושכתב )ערל ה"ד ב"ע

 .ג'  סעירסב' סי ד"ע יו" שו,א" רעגהותה  .5
  .לב' א סי"ח, פרי יצחק  .6
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, אדםנשתנה מבריית שאר בני מא הוא שיש מקום לחשוש  ,כלומר 7',נשתנה - ונשתנה 

  שהיה פטור ממילהה לפי שמעמידים אותו בחזק, מחויב לקרוע מספקאין הואולפיכך 

  . מלידה

את  להבין ישו. למול שיש לחשוש שמא הרופא האומן לא יצליח  הוסיף8'פרי יצחק'בעל 

מפני אינו לחוסר החיוב של הטומטום למול את עצמו  הוא עצמו כתב שהטעם :כוונתו

, עומד מפני פיקוח נפששאין לך דבר  - אם יש סכנה מפני ש, ושהמילה עלולה לסכן אות

  .  ולא מסברא מגמראזאת להוכיח פותתוסנזקקו  הוא תמה מדועו

 חשש הוא, ולכן אולי הטומטום יסתכןצליח תלא המילה ואפשר לפרש שהחשש שמא 

 אין ודאותלנסות להתרפא אם שאין חיוב  או ,ספק פיקוח נפששאינו נחשב רחוק 

גם אם ,  בטיפולי הפוריות יש חשש סכנהנלמד שאםומדבריו .  תצליח הריפויתשפעול

  . אין חיוב לנסות טיפולים אלו,  נמוךסיכוי להצלחת הטיפוליםאו אם ה, רחוקחשש הוא 

  לא דרך ביאהב 'פרו ורבו' מצוות -חובת הטיפולים שמחליפים את הביאה  .2
 גם ויש לה השלכה ',רו ורבופ'הגדרת מצוות נוגע ליש מחלוקת פוסקים נרחבת ב

  .לענייננו

לשיטתם נראה  ו10,ביאה כדרכההוא רק ב' פרו ורבו'סוברים שקיום מצוות  ש9יש אחרונים

יש , לעומתם 11. בהם ביאהמכיוון שאין, בטיפולי פוריותשהמצווה איננה מתקיימת 

הכרח אין , 'פרו ורבו' כדי לקיים את מצוות יש צורך במעשהגם אם ששכתבו  12אחרונים

ויש  . בטיפולי פוריותגם המצווה לכן אפשר לקיים את ו, מעשה ביאהשמעשה זה יהיה

 ולדתהב, כלומר , שחידשו שאין המצווה תלויה כלל במעשה אלא רק בתוצאה13הםמ

   14. בכל טיפול'פרו ורבו' לקיים את מצוות שאפשרולפי שיטתם ודאי , ילדים

                                            
 .ב" עראה בכורות מב  .7
  .ה אך העיקר"שם ד ,פרי יצחק  .8
 .קז' ד סי" ח,דברי מלכיאל; יט' ע סי"אבה, משפטי עוזיאל: לדוגמא  .9

 מצוותיש בהם קיום  אך ',פרו ורבו' מצוות ן בטיפולי פוריות קיוםאיאמנם ש שכתבואחרונים  ויש  .10
 תורה של הלהבאֹ ,אריאל יעקב הרב ;קמב-קלח' עמ א 'נועם' ,שפירא א"הגר: לדוגמא', יצרה שבתל'

  .343' עמ סט'  סיא"ח
 .במשא ומתן שניהלתי עם הרב יעקב אריאל בעניין זה) 93-90' עמ(בגיליון זה ' עי): כ"א(הערת העורך   

פרו 'נטה לומר שלמעשה כן מקיימים מצוות ) קז' ד סי"ח(' דברי מלכיאל'בעל ): כ"א(הערת העורך   .11
אין חובה לקיים גם אם שוייתכן . אך הוא אסר את הטיפולים מטעמים אחרים,  בטיפולי פוריות'ורבו

  .המצווההוא קיים את  -זאת עשה אדם אם בכל זאת ,  פוריותאת המצווה בטיפולי
, 'י התחכמות"ולא ע בדרך בני אדם ונצטוינו לקיים' :בסיכום דבריועיין אך : )ג"ש(מחבר תשובת ה  
וראה דברינו בהמשך המאמר בנוגע . ע"ועדיין צ , פוריותוה בטיפוליוהמצאת ם יקישאינו מ משמעו

  .ז אויערבאך"לשיטת הגרש
  .ד' ע סי"אבה, הר צבי: לדוגמא  .12
הבעל , שסוברים שאם התעברה באמבטי) יא, בית שמואל א; ח, חלקת מחוקק א(הפוסקים : לדוגמא  .13

 .אה מצוו, מנחת חינוך'; פרו ורבו'קיים את מצוות 
 שיטת את מאריך לדחות המחבר) כז' סי( הלפרין מרדכי לרב ' מציאות והלכה–רפואה ' בספר  .14

. הולדת ילדים הוא שגדרה מכיוון, היא מצווה ייחודית 'ורבו פרו' שסובר שמצוות 'חינוך מנחת'ה
ברא הג אך, להוליד שראוי ביאה מעשה בכל מתקיימת פרייה ורבייה אמנם מצוות, המחבר של לדעתו
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 15.מתקיימת גם בטיפולי פוריות' פרו ורבו'הדעה הרווחת בין פוסקי זמננו היא שמצוות 

אז גם מחויבים לעשות טיפולים , אם מקיימים את המצווה שלא בדרך ביאה, ולכאורה

  .אלו

אינו חייב  ילדים חשוךז אויערבאך שזוג " כתב בשם הגרש16'נשמת אברהם'באמנם 

טיפול אין חיוב לעבור את המשמע ש - 'אין שום חיוב' – ומלשונו IVF.17 לעבור טיפול

האם : ויש להסתפק בדבריו.  תתקיים)' יצרהשבתל' או 'פרו ורבו' (למרות שהמצווה

'? פרו ורבו'כוונתו לגדר כללי של גבול חיוב ההשתדלות בכל המצוות או דווקא למצוות 

  :אפשר להציע כמה הבנות

הוצאת חומש מן : לדוגמא(כשם שמצאנו הגבלות בחובת ההשתדלות לקיום המצוות . א

כך גם החיוב לעשות מצוות שלא בדרך עשייתן , )וראה להלן בנוגע לחולי וצער, הממון

גם מי , וברור שכשם שהמוציא יותר מחומש ממונו מקיים מצווה. הרגילה הוא מוגבל

פרו 'דין זה אינו ייחודי למצוות , לפי הבנה זו. שמקיים מצוות שלא כדרכן מקיים מצווה

 לפי הסוברים שהן - כגון אכילת מצה - שה אחרות וכך יהיה הדין גם במצוות ע', ורבו

  18.מתקיימות גם בעשייתן שלא כדרכן
והתורה שניתנה לכל הדורות אינה , חיובי התורה אינם משתנים לפי פלאי הטכנולוגיה. ב

 . מצווה אלא על מעשים שכל אדם יכול לעשותם
י מקיימים את שהר, מצאנו חילוק בין מעשה המצווה לקיומה' פרו ורבו'במצוות . ג

 ואפשר לומר שאמנם מעשה המצווה 19,המצווה גם בהולדת בנים שנולדו לפני גיור

ולפי .  אבל המצווה מתקיימת בהולדת ילדים20,שחייבה התורה נעשה דווקא בביאה

 אם אדם אכל -במצוות אחרות שבהן אין חילוק בין מעשה המצווה לקיומה , חילוק זה

  אם מקיימים את המצווה - ב לאכול שוב לאחר שהתגייר ודאי שהוא חיי, מצה לפני גיורו

 . חייבים בה, גם שלא כדרכה

                                                                                                                  
 רק ר"פו מצות קיום של מצב יוצרת הבנים לידת אין' :וכלשונו, ובת בן לו שיהיו עד ממנה נפטר אינו

 .'ולהבא מכאן ממנה להבטל היתר יוצרת
וסיכום ; כב' ג סי"ח, ציץ אליעזר; א' ז סי"ב אהע"ח, יביע אומר; נ' א סי"ח, ראו למשל מנחת יצחק  .15

  .פוריות; הזרעה מלאכותית: בערכים', תאנציקלופדיה הלכתית רפואי'השיטות ב
 . קיג'עמה "ח, נשמת אברהם  .16
 כי' ,המצווהכדי לקיים את  וזרע להקפיא את מחויב אינו הבעלש ,א"הגרשז בשםשם  מובא עוד  .17

. 'מותר או אסור אם רק הוא בנדון הספק וכל, זרע בהקפאת האדם את חייבה לא הקדושה התורה
 .'כאלה בתחבולות להתחכם עליהו חיובא כלל רמיא לא': קנח' עמ ישר, א 'נועם'ב כתב זה וכעין

כשם שמן התורה אין עוברים על מצדד ש) ה יש לחקור"ח ד"ה ה"יסודי התורה פ' הל(' משנה למלך'ה  .18
 אך יש אחרונים שחולקים . כך אין מקיימים מצוות עשה שלא בדרך הרגילה,'שלא כדרכו ' שנעשהלאו
ת צמח יהודה "וסיכום חלק מן השיטות בשו; ק יא"תעה ס' אשל אברהם סיראו פרי מגדים ; עליו

 .עא' ה סי"ח, )סגל(
 .ז' א סעי' אבן העזר סי, ע"שו  .19
גם לפי אפשרות זו יש לעיין מדוע מעשה המצווה מוגדר דווקא בביאה ולא בהעברת זרע מן הגבר   .20

, מצוות עונה שמתקיימת רק בביאהל' פרו ורבו'וגם כאן אפשר לצרף את הקשר בין מצוות . לאישה
 .וראה להלן
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התייחדה בגדריה שתואמים ליישובו של ' פרו ורבו'מצוות : אפשר להסביר עוד הסבר. ד

 - 21שיעור המצווה תלוי בחיוב העונה של כל אדם ומשתנה לפי מקצועו:  לדוגמא-עולם 

 22.ביישובו של עולםולכן טיפולים אלו אינם נכללים 
ויש לדון לפי הבנות אלו אם ישתנה הדין לפי השכיחות ההולכת וגוברת של טיפולי 

לפי ההבנה הראשונה מסתבר שיסוד הגבלת החיוב נובע מן ההבנה שאין : הפוריות

ולכן , לצפות עשיית מעשים משונים שאין דרך בני אדם לעשותם לצורך קיום המצוות

, אולם לפי ההבנות האחרות. בור טיפולים שנעשו מקובליםמסתבר שהחיוב הוא רק לע

וכן נראה , הגדרת מעשה המצווה הוא דווקא מעשה שנעשה בביאה כדרך כל הארץ

  23.ע"ועדיין צ, להלכה

  מצווה שקיומה מוטל בספקעשות השתדלות ל. 3 
 חיוב זה הוא רק, מסוימתוה ו מצלקיים להשתדל כשיש חיוב שגם עד כה ראינו, אם כן

מילים ' ללכת דיש חיוב  :אלדוגמ;  המצווהלקיוםודאי זו תביא באופן ם השתדלות א

 , כדי להשיג מים לנטילת ידיים לפני תפילה או לצורך אכילת לחם ומיל לאחורםלפני

, לכן ו24. במקום שהולכים אליו מיםומצאיודאי ימבארים שחיוב זה חל רק אם פוסקים וה

 אי אפשר – ישאו פרייפוריות הספק אם טיפולי  ישכיוון שמיש לומר שבנידון דידן 

גם בדרך הקיום מכיוון ש, שונה משאר מצוות' פרו ורבו'מצוות ,  עם זאת.לחייב אותם

לכן לא ו,  ילדיםהולדתלשהיא תגרום  אין ודאות -כדרכה  ביאה -  של המצווהההרגיל

שתדלות לפי מידת את ההחייב  ואולי יש ל.ברור אם אין חיוב לעבור את טיפולי הפוריות

כשסיכויי  ,השתדלן החיוב למאת בני הזוג  לפטור ,כלומר, סיכויי ההצלחה של הטיפולים

  25.כים במידה ניכרת מאלו שבפריון טבעינמוההצלחה של הטיפולים 

                                            
ולכן הוא בעצם משתנה בהתאם לחיובו , ר הוא לבעול בכל עונה"חיוב פוש, 63 להלן הערהראה   .21

 . של כל אחדבעונה הנקבע לפי עיסוקו
שהסביר בכמה דרכים מדוע נצטווינו לקיים את ) סט' שם סי; סו' שם סי(הלה של תורה ת אֹ"ראה שו  .22

 . דווקא בדרך טבעית' פרו ורבו'מצוות 
על השאלה אם הזדקקות ) 20' עמ, א"שבט תשס, אסיא(כדאי לציין כאן את תשובת הרב דיכובסקי   .23

שכל דבר שחורג ממערכת , הנוהג בהלכה הוא, לדבריו. לטיפולים מורכבים יכולה לשמש עילה לגט
, אי אפשר לחייבו על הצד השני, היחסים הרגילה בין בעל לאישה ומחייב פעולה שלא כדרך הטבע

אולם הוא הוסיף שכל טיפול שהבעל עובר והוא אינו . ולכן טיפול מורכב יכול לשמש עילה למתן גט
  . אינו מהווה עילה למתן גט, פוגע בתפקודו המיני שמקובל בינו לבינה

,  עו-עה, אסיא(אך ראה דבריו של הרב דיכובסקי כמה שנים מאוחר יותר ): כ"א(הערת העורך   
וכתב שמכיוון שטיפולים אלו הפכו להיות מקובלים בשנים , שחזר בו) 116-122' עמ, ה"תשס

  .שוב זה נחשב לדרך טבעית להבאת ילדים לעולם, האחרונות
 .שם כ"ונו ,א'  סעיקסג' שם סי; ד'  סעיצב' ח סי"או, ע"וש; א" עמו פסחים ראה  .24
, הוא במעשה' פרו ורבו'קיום מצוות ', מנחת חינוך' הלפי השיטות שחולקות על): כ"א(הערת העורך   .25

מנחת 'אך גם לשיטת ה. וכאן פטור זה איננו שייך, ולתוצאת המעשה יש רק גדר של פטור מן החיוב
, גם אם יש צורך ביותר מטיפול אחד; סיכויי הצלחת טיפולי הפוריות  גבוהים ברוב המקרים', חינוך

גם בפריון טבעי בגיל מתקדם סיכויי ההצלחה נמוכים . וביותלרוב רובם של המקרים יש תוצאות חי
 ואף על פי כן סיכויים נמוכים אלה אינם - גם אם בני הזוג לא חוו בעיות פוריות -במידה ניכרת 
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   בטיפולי הפוריותהקשיים. ב

  הוצאות כספיות. 1
, מעודד ילודהשת בריאוהחוק בזכות אמנם . טיפולי פוריות כרוכים בעלות כספית מרובה

אבל עדיין נדרשת השתתפות עצמית , קופות החולים מממנות חלק ניכר מעלות הטיפול

 ילדים שאינם זכאים למימון מלא של בעלי אם מדובר בזוגות ובייחוד, בעלות הטיפולים

מהו שיעור ההוצאה הכספית : מתעוררת השאלה, לאור האמורו .קופות החוליםהטיפול מ

  26?והנדרש לקיום המצוש

אדם  ש28ש"והרא 27פותדעת תוס: קיום מצוות עשה נחלקו ראשוניםב ןחיוב הממונוגע לב

, לעומתם. מצווה עוברתגם אם זו ,  לקיים מצוות עשהכדיממונו מלתת חומש מחויב 

להלכה פסק .  עשירית מנכסיו כדין מצוות צדקההוא לתת כתב שהחיוב 29רבנו ירוחם

כדי וציא יותר מחומש ממונו הלאין חיוב ש, כלומר ,ש" והראפות כדעת תוס30א"הרמ

שצריך לתת עשירית , כלומר , פסק כרבנו ירוחם31'משנה ברורה'אך ה,  מצוות עשהלקיים

 מצווה עוברת כדי לקייםאבל , שמשיעור זה אין ִלְפחותביאר  'ביאור הלכה'וב, מנכסיו

) א" עכט(ין דושי קמסכת ב, עם זאת. מממונו שצריך להוסיף ולהוציא עד חומשייתכן

מצוות פדיון הבן לקיים את  כדי וסלעיחויב לשלם את כל חמשת בו אדם ש מקרה ובאמ

כל ממונו את יתן אדם יגים לכלל שלא יאחרונים סיסייגו ה זו  הפי סוגיל וע. יה לרגליועל

כדי כל ממונו את יש לתת הרגיל במצווה שנמכרת בשוויה : מצוות עשהכדי לקיים 

 32; כדי לקיים את המצווהמחיר מופרזלשלם נדרש ל נאמר רק אם "הנהכלל ו, לקיימה

 – חסר בכל הוצאהנ אינו נסמך על הון קיים שוהוא ,משכורת קבועהאדם מתפרנס מאם 

אדם עשיר שאין חשש שיוטל על וכן  33;עליו לתת את כל ממונו כדי לקיים את המצווה

  34.צווהמחויב לתת את כל ממונו כדי לקיים את המ, הציבור לפרנסו

  :אינו תלוי בסייגים אלו' פרו ורבו' מצוות כמה אחרונים סוברים שחיוב, עם זאת

                                                                                                                  
סיכויי ההצלחה של טיפולי פוריות ודאי אינם נמוכים , בכל אופן. פוטרים את חובת ההשתדלות

  .מסיכויי ההצלחה של פריון טבעי
ז אויערבאך שלצורך טיפולי פוריות " הובא בשם הגרש'אנציקלופדיה הלכתית רפואית'ב' פוריות'ערך ב  .26

 בהיתר למכור שצורך זה נכלל גםו, אף יותר מחומש ושלישגדולות מותר ואף צריך להוציא הוצאות 
  .ספר תורה

 .ה אילימא"ב ד" ט עבא קמאב, תוספות  .27
  .ז' א סי" פבא קמאב, ש"רא  .28
 .נתיב יג חלק ג, בנו ירוחםר  .29
 .תרנו' ח סי"או, א"רמ  .30
 .ק ח"סתרנו ' סי, משנה ברורה  .31
 .ז ענף אונס דיני, יואב חלקת  .32
 .כ"ב פ"ח ',חסד אהבת' בספר בהרחבה ונתבאר ,אפילו ה"ד ח ק"ס תרנו' סי, הלכה ביאור  .33
 .ן"הר בשם תרנו' סי ח"או ,ח"ב  .34
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פרו 'מצוות את  כדי לקייםלגרש את אשתו מחויב  בעלשכשם שסובר  35'אבני נזר'ה

ודאי הרי ש,  מדין קל וחומרלקיימהכדי  כל ממונו תת את חייב ל כך הוא גם36',ורבו

   37.ממונותת את כל מל לגרש את אשתו יותרקשה שלבעל 

 -   שהתירו לדוד להתייחד עם אבישג הפנויהן ההיתרדבריו מאת  הוכיח 'אבני נזר'ה

 כדי שלא יצטרך לשאתה ולגרש אחת - להתייחד עם פנויה  מדרבנןלמרות האיסור

ואם על איסור דרבנן שנדחה מפני גירושין ). א" עסנהדרין כב( נשותיו המשמונה עשר

, 'פרו ורבו'מצוות כל שכן שחייב למסור אותו כדי לקיים את , נוצריך למסור את כל ממו

 כל תרימסבנוגע ל 'אבני נזר'שההנחה שהניח הויש להעיר . קיומה מחייב גירושין- איכן ש

 םויש מקצת,  נתונה במחלוקת הפוסקים,עבור על איסור דרבנןל כדי שלא ןממוה

אבני ' ה38.על איסור דרבנן כדי שלא לעבור ןממוה למסור את כל חיובסוברים שאין ש

, עשהבשאר מצוות : מצוותהשאר מ' פרו ורבו'ביאר גם מדוע יש חומרה במצוות ' נזר

, ייטול בשנה הבאההוא , זההלולב בחג הסוכות  לא ייטול גם אם פלוני, לולבנטילת כגון 

ם מתקיימת פע 'פרו ורבו'מצוות , לעומת זאת .המצווהן בטל לגמרי מת מהוא איננו, לכןו

   39.גמריה לובטלה ממנו המצו - ימות בלא בנים כשיעור פלוני אם ו, בחיים

                                            
 .א אות ח' סיע "אבה, אבני נזר  .35
 ישא או כתובה ויתן יוציא, ילדה ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא': י'  סעיקנד' ע סי"אבה, ע"שו  .36

 חיובהשסובר  )שם( א"הרמ ,עם זאת. 'שיוציא עד אותו כופין, ירצה לא ואם. לילד הראויה אשה
. גרשהל אותו כופין אין - בת או בן הוליד אם אך ,כללילדים  ממנה הוליד לא הוא רק אם הלגרש

 א"דרמ אליבא לגרש שהחיובביאר ) כו ק"ס שם 'י תשובהפתח'ב הובא; לג' יס(' צדקה מעיל' ת"ושו
 אך,  בלבדאחד לדו בהולדת מצווה שאפשר לקיימה גם, ' יצרהשבתל' מצוותאת  םילקיכדי  רק הוא
 )כד ק"ס םש(' ית שמואלב'ה ,עם זאת. 'פרו ורבו' את האישה כדי לקיים את מצוות לגרש חיוב אין

 דאותו שאין משום אוה ,בת או בן ההולידהיא  אםאת האישה  לגרש לחוסר החיוב שהסיבהסובר 
 יובח שיש ע"שומודה לסברת ה א"הרממדבריו משמע שו, עוד ילדים שתוליד תכןיוי עקרה שאשתו

 .  'פרו ורבו' מצוותאת  אישה גם כדי לקיים לגרש
 עני ייעשה שלא כדי איה ממונו כלאת  למסור מחויב אדם אין הסיבה שבגללה שכן, דבריוב לעיין ויש  .37

י אבנ'שה לומר שיש ונראה. גירושיןלעניין  כתשיי האינ וסיבה זו, )ב"ק ט ע"ב, א"רשב (לבריות ויזדקק
 החובה, לשיטתו. כספיתהגבלת  דווקא אינה ממונומ חומש עד  לתתההגבלה שמשמעות למד 'נזר
 - בעתיד מצוות קיום ימנע אחת מצווה שקיום חשש יש ואם ,וגבלתמהיא חובה  עשה מצוות םילקי

 כדי אחת שבת עליו חלל' :ההלכתי קרוןיעבבחינת ה, אין חיוב לקיימה - חולי או עוני בעקבות
ד "יו, נזר אבני (אחרת בתשובהגם  דבריו אפשר להבין את כך ).ב" עפה יומא ('הרבה שבתות שישמור

, מום בעל יישאר שהנימול חשש קיים אם ,בזמנה מילה תומצו טללב שמותרובה כתב  ,)שכא' סי
אם יש חשש  להסתכן ובחי ןשאי שכן וכל, עשה מצוות כדי לקיים רב ממון לבזבז ובחי ןשאי מפני

 .מום בעל יהיהשהנימול 
 ת"שו: יש חיוב למסור את כל הממון כדי שלא לעבור על איסור דרבנןש סובריםהפוסקים האלה   .38

 באר, א כלל רכילות, חיים חפץ; קמה' סיד "ח ,ז"רדבתשובות ה; קפג 'סי, יאיר חוות; קכט' סי, ח"הב
  . כזהבוחי ןשאי כתב ,צח' א סי"ח', יעקב שבות'בעל  ,לעומתם. יב ק"ס חיים מיים

ובספרי המקובלים שהאדם צריך , וידוע שכל נפש מישראל צריכה לקיים כל המצוות': והוסיף שם  .39
וכל נשמה צריכה להתגלגל להיות כהן , בשביל מצוה אחת שלא קיימה מעולם' להתגלגל אפי

, ועל כן אם ימות בלא מצוה אחת שחסרה לו, עיבור כדי לקיים כל המצוות' פ בחי"לפעמים או עכ
  .'מוכרח להתגלגל' שמא לא קיימה נשמתו מצוה זו מעולם ויהי
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כדי לקיים את מצוות  את כל ממונו מסורלמחויב  כתב שאדם 40'פסקי תשובה'גם בספר 

 41שהילשאת אפר תורה כדי  למכור סדבריו מן ההיתרהביא ראיה להוא  .'פרו ורבו'

שכן  - ד חומש היא מפני חשש עניותעת מסירת הממון  וביאר שהגבל,)א" עמגילה כז(

 ,)שם(מי שאין לו בנים חשוב כמת אך מכיוון שגם  -  )ב" ענדרים סד (תחשוב כמהעני 

) שם (הוא הוסיף .'פרו ורבו' ממונו כדי לקיים את מצוות יותר מחומשמסור  ליש חיוב

י שנמנע מלעסוק בה חייב מיתה בידוכל מי ,  היא מצווה גדולה'פרו ורבו'שמצוות 

  . כדי לקיים מצווה גדולה כזויש למסור את כל ממונולכן  ו42,שמים

נימק בעל  'פרו ורבו'את מצוות  ה של מסירת כל הממון כדי לקייםנימוק נוסף לחומר

  . ה שבין אדם לחברווהיא מצו' פרו ורבו' מצוות 43:'פרדס יוסף'

מפני , עשה חמורה משאר מצוות 'פרו ורבו'שמצוות  לעניות דעתי עוד אפשר לומר

 כתב 45'פתחי תשובה'ב, לעומת זאת 44. שלא מקיימים אותה בכל רגעמבטלים אותהש

  : 'בגדי כהונה'ת "בשם שודעה אחרת 

י שפירש "ד הבעל אינו בריא כשאר בני אדם ועוסק ברפואות תמיד ואף להנ"ובנ

ל עולה מן המנין בכל "כ דח"ל ג"חלה ממש שאינו יכול לשמש או להוליד וגם ס

ח "י א"ש הפוסקים הובא בב"מ יש לצדד שלא להפריד בין הדבקים לפמ"אדם מ

א שם שאין אדם מחוייב לבזבז הון רב בשביל מצוה אחת "ו וברמ"סימן תרנ

ר בנדון זה דשהא עשר שנים "ומצות פו. ואפילו מצוה עוברת כגון אתרוג ולולב

א עשר ע כופין ובשה"ע לכ"פ לא עדיף יותר דהא בשאר מ"ע ועכ"גרע משאר מ

אם כופין או לא והיינו טעמא כיון דספק ' שנים פליגי אמוראים בכתובות דף ע

כ אם בכל מצוה עוברת אינו מחוייב לבזבז אף שליש "הוא אם יבנה מאחרת וא

ד "ז בנ"ש שאין חייב לבזבז להוציא את אשתו זאת ולפ"מהונו רק חומש מכ

דאינו מחוייב ואף שכתובתה ותוספתה מרובה שיצטרך לבזבז כל הונו אפשר 

ת ויוצא ידי "שליש מהונו אינו מחוייב לבזבז ומעתה יש לו סמך להיות בשב וא

  46.שמים מכל הני טעמי

                                            
 . קכג 'סי, פיטרקובסקי אברהם בלר תשובה פסקי  .40
 . 25ה לעיל הערה רא  .41
  .ב" עברכות י; ב" עיבמות סג' עי  .42
  .מילואים והערות לספר בראשית, פרדס יוסף  .43
, מזוזה מצוותכדי לקיים את  ןממוה כלאת  למסורכתב שיש חיוב ש, תכג מצווה', חינוך מנחת' ראה  .44

 . מבטלים אותה– שלא מקיימים אותה רגע שבכל מפני
 . כזק" סדקנ' ע סי"אבה, פתחי תשובה  .45
שני הולדת סל הבריאות מכסה טיפולי פוריות מלאים עד למעשה יש להעיר ש: )כ"א(עורך ההערת   .46

 שנדרשים ללידות הביטוחים המשלימים של קופות החולים מכסות את רוב עלויות הטיפוליםו ,ילדים
  .נוספות
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   צער. 2
מי כדי לפטור את די בהם  נראה שאין ךא, טיפולי הפוריות כרוכים במאמץ וצער רב

ייב  סוברים שהמצטער חלהלכה רוב הפוסקיםמכיוון ש ',פרו ורבו'ת מצוובמחויב ש

   49.ת תפיליןו ומצו48ת סוכהוחוץ ממצו 47,לקיים מצוות עשה

  סיכונים רפואיים. 3
מורים  מחקרים ךא,  עדיין לא התברר כל צורכוכרוך בטיפולי הפוריותשהסיכון הרפואי 

 סיבוכים אפשריים בטיפולים פולשניים:  לדוגמא, סיכונים בריאותיים בטיפוליםשיש

עלולים זקיקים ש, קיקים בשחלות בחודשי הטיפוליםריבוי ז; )ניתוח הגבר או האישה(

 טיפולים בעקבות ללקות בסרטן השד או הרחם העלאת האפשרות; להתפתח לציסטות

- שממצאי רמת הסיכון שבטיפולים עדיין אינם חדכיוון מ.  ועוד,הורמונליים ממושכים

ום קיעל בחרתי שלא להתמקד בהם אלא לדון באופן כללי , במידה מספקתמשמעיים 

   50. במקום חולי'ו ורבופר'מצוות 

 אין סכנהגם אם , חולי בעקבותיו ייגרםב לקיים מצוות עשה אם ולהלכה נראה שאין חי

   52?'פרו ורבו' מצוות האם כך הוא גם בנוגע לקיום 51.בחולי זה

                                            
 .השיטות שסיכם בהרחבה את ,ד' א סי"ח, עובדיה חזון ראה  .47
  .א" עסוכה כו' עי ;'תשבו כעין תדורו'הלימוד נלמד מן   .48
  . ב" עמנחות לו' עי ;התפיליןן  להסיח דעת מן האיסורנלמד מ  .49
המידע . למעשה יש להעיר שהסיכונים הישירים של הטיפולים נדירים מאוד): כ"א(הערת העורך   .50

שגם אם יש אפשרות של אך ודאי , בנוגע לסיכונים העקיפים לטווח ארוך עדיין אינו מבורר כל צורכו
והיה מקום לדון גם '', שומר פתאים ה': היא נמוכה מסיכונים שנהוג לומר עליהם, סיכון לטווח ארוך

  .בעניין זה
, עשה מצוות כדי לקיים הממון את כל לתת שאין חיוב שכשם כתב ,מז' ח סי" או,שלמה בנין ת"בשו  .51

 חמורים וחולי הגוף מפני שצער, עשה מצוות ייםכדי לק או בחולי בצער להסתכן הוא הדין שאין חיוב
 בנין' בעל כתב למסקנה. זו ראיה לדחות שאפשר ציין עצמו אך הוא ;ממון מהפסד הבריות יותר בעיני

על  והוא הוסיף שאפשר לסמוך, לקיימה  אין חיוב– עשה מקיום מצוות לחלות חשש יש שאם 'שלמה
 חלקת'בעל  וגם. הכיפורים ביום סכנה בו שיש ולהח כשם שסומכים על הרגשותיו של, האדם הרגשת

 בו שאין לחולי יגרום קיומה אם עשה מצוות לקיים כתב שאין חיוב ,ז ענף אונס דיני  קונטרס,'יואב
רק אם  עשה מצוות כתב שאין חיוב לקיים ,רס' ח סי" או,שיק ם"המהר, לעומתם. רב לצער או סכנה

; צב 'ה סי"ח, החכמה בצל;  שכא 'סי ד"יו, נזר אבני: ע"וע. קיומה עלול לסכן את חיי מקיים המצווה
  . רמא 'סי ב"ח, והנהגות תשובות; ג 'ח סי"ח, וזמנים מועדים; ד 'א סי"ח, עובדיה חזון

מפני שיש בהם חשש גדול , כמדומני שהיריון ולידה יוצאים מן הכלל בעניין זה): כ"א(הערת העורך   
ש לחלות ולהסתכן בהיריון ובלידה גבוה יותר מן החשש לחלות החש,  ולכל הפחות–לחלות ולהסתכן 

שמכיוון , כ' ע סי"אה, ת חתם סופר"שו,  ואף על פי כן כתב החתם סופר-ולהסתכן בטיפולי הפוריות 
, עם אישה אחרת' פרו ורבו'ולפיו אין הבעל יכול לקיים את מצוות , שבימינו נוהג חרם דרבנו גרשום

על , והיא אינה יכולה להיפטר מחיוב זה, יע לבעלה לקיים את המצווהאישה נישאת על דעת שתסי
  .'פרו ורבו'אף שהיא עצמה איננה מחויבת במצוות 

  דרכו של עולם וכך ציוותהך זוא, ריון עצמו סיכוןיבהאמנם אין ספק שיש ): ג"ש(תשובת המחבר   
 של חלק מדרכושאינו  סיכוןגם באם יש להסתכן בה כאן היא אנו דנים שהשאלה אילו ו, התורה
  .עולם

 כמעט חמישה -מכיוון שבימינו טיפולי הפוריות נעשו רגילים ומקובלים ): כ"א(תשובת העורך   
  .'דרכו של עולם' יש לדון אם הם אינם נחשבים -אחוזים מן הילדים נולדים בעזרת טיפולי פוריות 
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 או מעקר סם רפואה לשתות) צהבת( ירקון החולמותר לדנה אם ) ב" עשבת קי(הגמרא 

הסם את מסיקה שאסור לשתות היא  ו,לסרס בני אדםאיסור ל שיש בגלאסור לשתותו ש

את יש לאסור לשתות ,  לא היה נאסרסירוסאם ה שגם 53פות תוסווכתב.  האיסורבגלל

די  שאין  משמע ומדבריהם54.'פרו ורבו'מצוות את מבטל הוא  מפני ש,סם הרפואה

יש לדחות פשר שא ו55.'פרו ורבו'כדי לבטל את מצוות , הירקוןבמחלת  בחשש לחלות

למחלת נוספות  רפואה  דרכייש שפני שהאיסור להתרפא באופן זה הוא מ ולומרבדוחק

  .דחיית המצווהלסירוס והצהבת שאינן גורמות ל

  קשיים נפשיים ומריבות. 4
. זוגות רבים שעברו טיפולי פוריות מדווחים על התערערות היחסים הזוגיים ביניהם

 - בעיקר בנישואין שנייםו -   עלולים לפרוץהפחמשבין בני הסכסוכים לִעתים גם 

קשיים אלו האם : ויש לשאול. ילד חדששחל במשפחה לאחר הולדת שינוי ה ותעקבב

  ?'פרו ורבו'מצוות חיוב על משפיעים 

, 'פרו ורבו'מצוות אלמן שכבר קיים כיצד צריך לנהוג  נשאל 56'תרומת הדשן'ת "בעל שו

 וילדיו מנישואיבין שה ויקטטה בין האשתפרוץ א יראך הוא , רוצה לשאת אישהאם הוא 

, נדחית מפני קטטה' לערב אל תנח ידך'השיב שמצוות ' תרומת הדשן'בעל . הקודמים

תשובתו מ. 'עקרה'שאינה בת מריבה על אף שהיא מוחזקת שה ייכול לישא אאותו אדם ו

יתה נדחית היהיא  ,הייתה מן התורה'  אל תנח ידךלערב' מצוות אם משמע לכאורה שגם

 מבואר במסכת יבמותוכ, קטטהחשש מפני נדחית  שמצוות ייבום פיכ, קטטהחשש מפני 

, ילדה מה לך אצל : לוןאומרי,  הוא זקן והיא ילדה,אם היה הוא ילד והיא זקנה' :)א" עמד(

עולה מכאן , אם כן. 'ביתךב  קטטהתשיםלך אצל שכמותך ואל כ, מה לך אצל זקנה

דומה לחומרת חומרתה ש ',פרו ורבו' ואולי גם מצוות - 'ידך אל תנח לערב'שמצוות 

יש ך א, 'תרומת הדשן' פוסק כדברי 57א"הרמ.  נדחית מחשש קטטה- ייבוםמצוות ה

    58.חולקים על דבריופוסקים ש

                                                                                                                  
 . לעניין חיוב הוצאת ממון'  ורבופרו'ראה לעיל את דברי הפוסקים שהבאנו בנוגע לחומרת מצוות   .52
  .ה והתניא"דב "קי עשבת , תוספות  .53
 שכן להלכה היא אינה מצווה, לאישה לשתות את הסם )שם(מן ההיתר שהתירה הגמרא  מבואר וכן  .54

 פרו'במצוות  והולפיה אישה מצּו ,ברוקא בן יוחנן רבי והגמרא אומרת שלשיטת ('ורבו פרו'במצוות 
 ).זקנה או מדובר באישה עקרהיש לומר ש ',ורבו

 .אחרות למחלות ביחס הירקון מחלת של חומרתה מה לעיין ויש  .55
 . רסג'סי, תרומת הדשן  .56
  .ח'  סעיא' ע סי"אבה, א"רמ  .57
  .שם, אוצר הפוסקים; ק יב"שם ס, ז"ע ט"וע. ק יב" שם ס,חלקת מחוקק  .58

 ובייחוד אם הסיבה לכך קשורה לצד - העובדה שאין לבני הזוג ילדים, עם זאת): כ"א(הערת העורך   
ובהם לכל אחד מבני , גם בנישואין שניים;  מהווה כשלעצמה גורם מערער ביחסי הזוגיות-אחד בלבד 

והיו לבשר 'י על הפסוק "וראה רש; חשוב שלבני הזוג יהיה ילד משותף, הזוג יש ילדים משל עצמו
  ). כד, בראשית ב(' אחד
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  ' יצרהשבתל' מצוות . ג

  : נאמר)ה"ד מ"פ(במסכת גיטין במשנה 

דברי , ואת עצמו יום אחדמי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד 

לישא , תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם: אמרו לו בית שמאי. בית הלל

,  אי אפשר שכבר חציו עבד–בת חורין ,  אי אפשר שכבר חציו בן חורין–שפחה 

לא '): יח, ישעיהו מה(שנאמר , והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה? יבטל

קון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן אלא מפני ת', תהו בראה לשבת יצרה

  .וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, חורין וכותב שטר על חצי דמיו

ן ודאות שהרי אי,  מועט הפסד ממוןכרוך בכפיית האדון לשחרר את עבדו גםלמרות ש

כדי לקיים את  ממון תתשצריך לממשנה זו  ללמוד אפשר, חצי דמיואת שיפרע העבד 

 דווקא ציינה שהגמרא יםתבוכ) ה לא תהו" דשם (פותתוס .של חברו' יצרהשבת ל'מצוות 

וחצי בן חצי עבד מי שהוא שמפני  ',פרו ורבו' מצוותולא את ' יצרהלשבת ' מצוותאת 

 אין כופים את רבו : יכול לקיימהן הואהוא אנוס ואישכן  ',פרו ורבו'ות ופטור ממצחורין 

עבדו לקיים לשחרר את אותו  שאין כופים פיכ, ' ורבופרו'ת לשחררו כדי שיתחייב במצוו

 כופים את האדון לשחרר את עבדו כדי לקיים את מצוות, לעומת זאת . אחרותמצוות

  . 'מצוה רבה' שהיא מפני, 'לשבת יצרה'

 ואילו החיוב, ל העבדחירות שהצד הוא רק מ' פרו ורבו'חיוב : תוספות הוסיפו חילוק

 לקייםשאין כופים אדם לעזור לחברו מכיוון ו, ולעבדות שהצד גם ל שייך' לשבת יצרה'

כלומר מצד שייכותו אל , וצד עבדותרק מ  את עבדו לשחרראדון כופים את ה,מצוות

שלם  לפי הטעם הראשון נראה שלמרות שאין אדם מחויב ל59. לא מצד חירותוךא, אדונו

כל אחד מוטלת על שה והיא מצו' יצרהשבת ל'מצוות ,  מצוותכדי שחברו יקיים מכספו

 מדברי תוספות למדנו, אם כן. ולכן האדון חייב לשחררו, לדאוג ליישובו של עולםואחד 

יוכל להוציא מכספו כדי שחברו מחייבת כל אדם '  יצרהשבתל' מצוות :חידוש גדול

   60.וליד ילדיםלה

 עבד  לשחררהאדוןאין כופים את ,  שבזמן שהיובל נוהג61פותכתבו תוסבמקום אחר 

ימכרו  בית דין ,לשלםיכולת ון שאין לו וכימ ו. יכול לגנובואשהמכיוון , ציו בן חוריןשח

ראשונים אחרים פירשו .  שפחהוכל לשאתיהוא ו, חירות שבו בתור עבד עבריהאת צד 

  . עצמואת אינו יכול למכור העבד מדוע באופן אחר 

ת מצוואת קיים עצמו כדי ל את מחויב למכורהעבד  שדבריהםאין להסיק מ, עם זאת

 לו מכיוון שיש  ,לעשות זאתאינו מחויב הוא  שלמרות ש, היאםשכן כוונת, 'לשבת יצרה'

  . כופים את רבו לשחררואין ,המצווה באופן זהאת דרך לקיים 

                                            
  .את דברי תוספות) שם(שיו  החתם סופר בחידוכך מבאר  .59
 .העבד מקיום המצווההוא מעכב את שרק מכיוון , אדוןלרק דין זה נוגע ולפי הטעם השני נראה ש  .60
  .ה לישא"א ד" עפסחים פח, תוספות  .61
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  ' אל תנח ידךלערב'מצוות . ד

קהלת ( 'בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך'הפסוק ן למדו מ) א, יבמות סב (ל"חז

יהיו לו , היו לו בנים בילדותוואם ; ישא אישה בזקנותוי,  שאם נשא אישה בילדותו )ו, יא

קהלת (' כי אינך יודע איזה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים', בנים בזקנותו

 וה מדברי סופרים שלאהוא מצּו, 'פרו ורבו' אף על פי שקיים אדם מצות ,ולפיכך. )שם

  . שיש בו כוח מלפרות ולרבות כל זמןלהתבטל

 62, בלבדחיובה מדרבנןמכיוון ש ',פרו ורבו'קלה יותר ממצוות ' לערב אל תנח ידך'מצוות 

לעיל  63.'כ"ישוב דרך ארץ ואין מחמירים עליו כ' שהיא רק מפני פוסקים שסובריםויש 

   .נדחית מפני קטטה' לערב אל תנח ידך'מצוות ולפיה , 'תרומת הדשן'שיטת כתבנו את 

   64):א" הו"טפאישות ' הל(ם " הרמבנלמדים גם מפירוש האחרונים לדבריזו גדרי מצווה 

במה דברים , האשה שהרשת את בעלה אחר הנישואין שימנע עונתה הרי זה מותר

אמורים בשהיו לו בנים שכבר קיים מצות פריה ורביה אבל אם לא קיים חייב 

' רה שנלבעול בכל עונה עד שיהיו לו בנים מפני שהיא מצות עשה של תו

  . פרו ורבו)  כח,בראשית א(

פרו 'מצוות  והרי גם אם קיים ?ה מועילהרשותדוע  מ:דבריועל הקשה  65'בית שמואל'וה

ם " כתב שהרמב66'נתיבות לשבת'ב !' אל תנח ידךלערב'עדיין חייב במצוות הוא , 'ורבו

 .והו דבר מציםנחשבצורכי פרנסה ולעניין זה , והורק לדבר מצאת מניעת העונה התיר 

, 'פרו ורבו'את מצוות קיימו והם כבר , שיש להם בעיות כלכליותומכאן נלמד שבני זוג 

   67. טיפולי פוריותכדי לעבורהוצאות כספיות להוציא אינם מחויבים 

  סיכום ומסקנות

שאנוס ואינו יכול ' בר חיוב'נחשב , בעל מום שמחמת מומו אינו יכול לקיים מצווה. א

שטומטום אינו מחויב ייתכן שאפשר ללמוד מדעת הסוברים , תעם זא. לקיים את חיובו

שהחיוב להתרפא ממום לצורך קיום מצווה הוא רק אם הטיפול יצליח , לקרוע כדי למול

 .  באופן ודאי או שאין בו אפילו חשש רחוק של סכנה

                                            
  .ח'  סעיא' ע סי"אבה, ע"שו ;ז"טו ה" פטאישות' הל, ם"רמב ראה  .62

והראשונים נחלקו אם זהו חיוב גמור או ,  קבלהגדר המצווה הוא מדברי, אם נדייק): כ"א(הערת העורך 
 .חיוב מוסרי בלבד

   .הוא מדרבנןהחיוב כתב ש) ידק "ס, א' שם סי(' בית שמואל'ה): ג"ש(תשובת המחבר 
 שיטתשמבאר שלפי  ,)שלט'  סיח"או (א"רע דושייח ראה ,עם זאת. ן"הרמב בשם) שם (שמואל בית  .63

  .גמור חיוב זהוש משמע תם נורב
  .ם"שפסק כלשון הרמב, ו' עו סעי' ע סי"אבה, ע"השו  .64
  .ק א" א ס'סיע "אבה, בית שמואל  .65
  .ק ב" א ס'סי, נתיבות לשבת  .66
תים רחוקות כדי שדי בביאה לִע ' ברכי יוסף'הביא את תירוצו של ה) ק א"א ס' סי(' פתחי תשובה'ה  .67

לתירוצים . 'פרו ורבו'מו במצוות ואין צורך לבעול בכל עונה כ', לערב אל תנח ידך'לקיים את מצוות 
  .ג' א סעי' סי, נוספים ראו אוצר הפוסקים
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 אין חיוב –בטיפולי פוריות  'פרו ורבו'מצוות את ם מישכתבו שגם אם מקייפוסקים יש . ב

 . ונראה לעניות דעתי שדין זה אינו תלוי במידת שכיחותם של הטיפולים.לעשות זאת
 נוגע בוויש לדון ב,  תתקייםמצווהשהספק אם יש חובת ההשתדלות נוגע ליש חילוק ב. ג

 .'פרו ורבו'למצוות 
לפחות עשירית אדם מחויב להוציא  ',פרו ורבו' למשל מצוות , מצוות עשהכדי לקיים. ד

יש . כל ממונואת  להוציא הוא חייבבהם ש כמה מקרים מלבד ,לא יותר מחומש ו,מממונו

וכדי לקיימה יש  , חמורה משאר מצוות עשה'פרו ורבו'סוברים שמצוות פוסקים ש

  . כל ממונו אתלהוציא

אין זו סיבה מספקת לפטור אותם , את בני הזוג צערו י הפוריות אם טיפולינראה שגם. ה

 .פוליםמן החיוב לעבור את הטי
פרו 'שמצוות אך ייתכן , יש חשש שהמקיים יחלה מכך לקיים מצוות עשה אם חיובאין . ו

 . משאר המצוות בעניין זה חמורה יותר'ורבו
 היה מותר , מן התורהההי'  אל תנח ידךלערב'מצוות חיוב שכתבו שגם אם פוסקים יש . ז

 ויש .'פרו ורבו'מצוות  הדין לעניין הוא שייתכןו, קטטהשתיווצר חשש אם יש לבטלה 

 .חולקים
  ומדבריהם,'פרו ורבו'ממצוות חמורה ' יצרהשבת ל'שכתבו שמצוות ראשונים יש . ח

 .קיים מצווה זויוכל ל מממונו כדי שחברו תתלשיש חיוב  נראה גם
 שתפגעהשתדלות להשתדל  אינו מחויב 'פרו ורבו'את מצוות מי שכבר קיים . ט

 .' אל תנח ידךלערב'ת מצווכדי לקיים את  ,בפרנסתו
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  א"ג יעקב אריאל שליט"הרה/  הרב אריה כץ  

  בהזרעה מלאכותית' פרו ורבו'

  ט" התשסןמרחשוו' ד ו"בס

  א"לכבוד הגאון הרב יעקב אריאל שליט

  ,שלום רב

, ר על פרייה ורבייה בהזרעה מלאכותית"לאחרונה יצא לי לקרוא את תשובתו של כת
נהניתי מאוד לקרוא . א סימן סט"ח'  של תורההבאוהל'ת שלו "שהתפרסמה בספר השו
תורה היא וללמוד אני , ואף על פי כן, ר בעומק עיונו ופלפולו"את הדברים שכתב כת

  . בהקשר לדברים שנכתבו שםיר לענות על שאלותי"ועל כן אשמח אם יוכל כת, צריך
 )א' ע סי"הת אב"שו ('הר צבי'שעל פי דברי ה, תמצית הדברים שנכתבו בתשובה היא

והולדת ילדים מהווה רק פטור , שקיום מצוות פרייה ורבייה הוא במעשה הביאה עצמו
ממילא בהזרעה מלאכותית נפטרים , מהמצווה אך אין בה קיום מצוות פרייה ורבייה

  .אך את עצם המצווה עצמה לא קיים, מהחובה לעסוק בפרייה ורבייה
שבהזרעה מלאכותית ) ד' ת אבן העזר סי"שו(עצמו פסק ' הר צבי'ר בוודאי יודע שה"כת

כיוון שהעיקר אינו מעשה הביאה אלא עשיית מעשה של , כן מקיימים פרייה ורבייה
; קח' ג סי"ח ',מנחת יצחק'ת "שו(וכך כתבו גם פוסקים נוספים . השתדלות בקיום המצווה

) ק ה"סא ' ז סי"אהע(ז "שאף לשיטת הט, ) ועודא' ז סי"ב אהע"ח', יביע אומר'ת "שו
הסיבה היא שלא עשה שום , שבנתעברה באמבטי לא מקיים מצוות פרייה ורבייה

יש קיום , ובה הבעל עושה השתדלות להבאת ילדים, אך בהזרעה מלאכותית, השתדלות
ר מסיק שדווקא במעשה ביאה טבעי מקיימים את המצווה ולא "אמנם כת .פרייה ורבייה

  :ה נימוקיםונותן לדבריו ארבע, באמצעים מלאכותיים
כיוון שזקוקים אנו לנאמנות , גם בהזרעה מלאכותית עדיין אין ודאות שמדובר בבנו. א

  . בניגוד לאבהות רגילה הנובעת מחזקה, הרופאים בעניין זה והדבר תלוי בדעת אחרים
 רובהזרעה מלאכותית יש חשש שלא ייווצ, יש צורך בהתקשרות נפשית בין אב לבנו. ב

  . קשר זה
ולכן אין צורך , התחשבה בצורת קיום המצוות בדרך טבעית ולא מלאכותיתהתורה . ג

  . 'להשתמש במיקרוסקופ על מנת לרבע את התפילין וכו
שהחיוב לפרות היא והראיה , יה הוא על פי דרך החיים הטבעיתייה ורביגדר מצוות פר. ד

  .עונה הרגילהולרבות אינו מעבר לחיוב 
כדי לחלוק על שיטת  אין טעמים אלו מספיקיםד "ענלאבל , ר"קטונתי מלהתווכח עם כת

  :ואשתדל לפרט את הדברים, מרבית הפוסקים
הרי גם בילד רגיל אנו זקוקים לנאמנות , מה שכתב שאין ודאות מוחלטת מצד החזקה. א
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 ברגע שהיה פיקוח :ואף כאן, )א" עקידושין עד (סלדת כדי לקבוע את הייחוישל מי
יש להעיר (וב יש לנו ודאות שזהו בנו ואין לנו ספק בכך  ש,חיצוני על מעשה ההזרעה

דאי שלא זו הייתה וובו, ניתן להבין שחזקה עדיפה אפילו על עדותג היה " הדרשמדברי
אם יבואו עדים ויעידו שהבעל לא , 'חזקה רוב בעילות אחר הבעל'שהרי למרות ש, כוונתו

ופשוט ,  כבנודיק את הוולהרי שלא נחז', היה בתקופה הראויה לעיבור עם אשתו וכד
ולכן גם אם הימצאות של משגיחה לא , שעדות של שני עדים כשרים עדיפה על חזקה

  .)בוודאי יודה שלעניין זה יספיקו שני עדים כשרים, ר"תספיק לדעת כת
נראה שכתב זאת רק לשם הפלפול , על ההתקשרות הנפשיתג "הדרמה שכתב . ב

ואף החולקים בדין נתעברה באמבטי לא כתבו משהו , שכן היכן מצינו סברא כזו, בעלמא
שבהזרעה מלאכותית אין התקשרות נפשית בין האב ג "ניין להדרמ, מעבר לכך. מעין זה

 בטוחני שאם נשאל הורים לילדים שנולדו באופן כזה אם הם קשורים כלפיהם ?לבנו
ילדים אלו שכן , ואולי אף מעבר להורה רגיל(חיוב ישיבו ב רובא דרובא מהם ,נפשית

  .)נולדו לאחר קשיים מרובים
הנימוק של הצורך בקיום טבעי של המצווה נכון באשר לעובדה שלא נחייב אדם . ג

האם , אך אם הידר במצווה ועשאה מעבר לגדר הטבעי, לקיים מצווה באופן לא טבעי
וכי יעלה על הדעת שמי שכן ריבע את התפילין שלו עם ? נאמר שלא קיים בכך מצווה

 כאשר שאלתי בעבר פוסק מסוים מדוע הוא ?וסקופ אינו מקיים מצוות תפיליןמיקר
הוא השיב לי שהואיל והסוחרים מבקשים מחירים לפי , בודק אתרוג עם זכוכית מגדלת

מדבריו הבנתי שאף שאין שום . הוא עושה זאת, ההנחה שהאתרוג נבדק בזכוכית מגדלת
הרי שאתרוג שנמצא נקי גם לאחר , גצורך בזכוכית מגדלת לקביעת כשרותו של האתרו

ואף בנידון . הוא אתרוג ברמת הידור גבוהה יותר מאתרוג רגיל, שנבדק בזכוכית מגדלת
 מסתבר שלא ניתן להכריח בעל לקיים מצוות פרו ורבו באמצעות הזרעה –דידן הדין כן 

 זאת ואולי אף נגדיר(? מדוע אין בכך קיום מצווה, אך אם הוא מסכים לכך, מלאכותית
  ).שכן הוא עושה מעבר למה שהתורה חייבתו, בתור הידור מצווה

גדרי עונה קובעים את המינימום : באופן דומה ניתן להשיב על הראיה מגדרי עונה. ד
ה י וכי יעלה על הדעת שבעל שהחליט להדר בקיום מצוות פרי. של הבעלהנדרש לחיובו

לא קיים מצוות ,  נתעברהואשתו ולכן שימש מיטתו מעבר לחיובי העונה שלו ,יהיורב
על פי (שכן המציאות היא , הדברים אינם נכתבים לשם פלפול בעלמא ?יהייה ורביפר

-נולדו בישראל למעלה מ, לבדה) למניינם (2006שרק בשנת , )נתוני משרד הבריאות
ר שייכים גם "והדברים בתשובתו של כת(גופית - ילדים מטיפולי הפריה חוץ5,000

הן (והמספרים ,  מכלל הילדים שנולדו בשנה זו בישראל3.5%- למעלה משהם, )כלפיהם
  1.נמצאים במגמת עלייה כל הזמן) המוחלטים והן באחוזים
  .ר"מצפה לתשובתו של כת

  אריה כץ

                                            
 2011בשנת : המאששים את המגמה האמורה בשאלה, פורסמו נתונים חדשים, מאז שנכתבה השאלה  .1

  . מכלל היילודים4.1%שהם , גופית- ילדים מטיפולי הפריה חוץ7,000 -נולדו במדינת ישראל קרוב ל
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  ט"ח מרחשוון תשס"ד י"בס

  ה"מכון פוע, לכבוד הרב אריה כץ

  שלום וברכה וכל טוב

  :והרי תשובתי, בריי מחדשהן חייבוני לבדוק את ד. תודה לך על הערותיך

וחובת , חובת גברא המוגדרת על ידי מצוות פרו ורבו: יש בהבאת ילדים לעולם שני דינים

כלל , עיין אתוון דאורייתא(' לשבת יצרה'חפצא של קיום העולם המוגדרת על ידי מצוות 

  ).ב' ע סי"אה', הר צבי'יג וב

ואם הוא . מה בגופו באופן טבעיואדם צריך לקיי, חובת הגברא דינה ככל מצוות התורה

מה שאין כן . והתורה לא חייבתו לקיימה באופן מלאכותי, הוא פטור ממנה, אינו מסוגל

ולכן אדם חייב לקיימה , ולא הדרך כיצד קוימה,  העיקר בה הוא התוצאה- מצוות שבת 

 באיסור חפצא גם. ב"עיין שבת קכ ע, דמיון להבחנה זו הוא גרמא(גם באופן מלאכותי 

עיין ; ולכן גם גרמא בנזיקין אסור ובשבת מותר, ובאיסור גברא גרמא מותר, גרמא אסור

ה הרפואה מאפשרת היום "ב. איני מבין את סוף דבריך, לכן ).ק א"לו ס' א שבת סי"חזו

ולא הטלתי ספק , תבֶ יש בכך מצוות ֶׁש , אכן. לזוגות רבים יותר להביא צאצאים לעולם

  .בחובת הגברא שהיא מצוות פרו ורבואני התמקדתי . במצווה זו

וכי בגלל שאדם מהדר ומקיים את אותה . קושיותיך מהידור מצווה אינן קושיות על דבריי

הרי ?  לא יוצא ידי חובת המצווה עצמה-מצווה באמצעים מלאכותיים שאינו חייב בהם 

ו אינו פוסל את אות, גם מעבר לנדרש, זה שאתרוג מהודר יותר. בכלל מאתיים מנה

, אך לו יצויר שאדם משותק בידיו ואינו יכול לקיים מצוות אתרוג. וכן תפילין, אתרוג

? האם יקיים מצווה בכך, ובאמצעים טכנולוגיים יצליחו להניע את ידיו עם האתרוג

או העיקר , יש להסתפק אם חובת הקשירה היא חובת גברא, בתפילין לעומת זאת

ת אתרוג מסתבר יותר שאם המצווה תקוים על אך במצוו. שהתפילין יהיו מונחות עליו

ולכן גם אינו , מכיוון שאינו מקיים מצווה בכך, לא יוכל לברך עליה, ידי מכשיר מלאכותי

  .מחויב לטרוח ולחפש טכנאי כזה

המקיימה בדרך מלאכותית אמנם יש לו בנים ויצא ידי חובת : והוא הדין למצוות פרו ורבו

  ).'ייתכן'ק בדבריי שכתבתי זאת בלשון "דו(תכן שלא קיים אך מצוות פרו ורבו יי, תבֶ ֶׁש 

והוא מסיק , פ כותב שחייב להוליד בדרך מלאכותית משום מצוות פרו ורבו"אמנם הגרצ

אך לא פשוט לי , יצא ידי חובה, גם אם באופן מלאכותי, ז שאם עשה מעשה"מהט

  .לק ממצוות פרו ורבושהיא ח, ֶׁשֶבתואולי כוונתו למצוות , שכוונתו למצוות פרו ורבו

הנפקא מינא תהיה לעניין בזבוז חומש מנכסיו על מנת לקיים מצוות פרו ורבו בדרך 

 לא כתובה במפורש בתורה אלא בדברי ֶׁשֶבתכי מצוות , ד אין חיוב בכך"לענ. מלאכותית

  .פ יחייב הוצאת חומש לשם כך"איני בטוח שהגרצ. קבלה

  2).קז' ד סי"ח(ותנא דמסייע לי מצאתי בדברי מלכיאל 

                                            
אשר יזכה אותם עוד בזרע של ' ואין כדאי להתחכם ביותר וישליכו יהבם על ד...': וזו לשונו שם  .2

  .'...י התחכמות"ר כדרך בני אדם ולא ע"ונצטוינו לקיים פו... קיימא
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יתר . שהתורה לא ציוותה אותנו לקיים מצוות בהמצאות מלאכותיות, נימוקי העיקרי הוא

למרות שאינם מבוססים על מקורות . הנימוקים הם רק סניפים לטענה המרכזית

אתה טוען שגם בהפריה מלאכותית נוצר , לדוגמא. אין לפסול אותם על הסף, הלכתיים

, גם עם ילד מאומץ נוצר קשר הדוק, אמת ויציב. דיםקשר הדוק של ההורים עם יל

. ההורים המאמצים קורעים ויושבים שבעה כמו על ילד ביולוגי, וכשקורה אסון חלילה

? האם תחושות אלו זהות לילד שנולד בדרך טבעית: אך איננו בקיאים בעומקה של הנפש

'  מדוע ברא ה:אולם מותר לנו לשאול, איננו מוסמכים להבין את כבשונו של עולם

האם לא ? בעולמו את החוק שקיום המין יבוא בדרך של זיווג זכר ונקבה על כל מרכיביו

  ?כדי ליצור קשר חזק יותר בין ההורים ובינם לבין ילדם

 וכי בגלל שסוחרים מעלים :ובאשר לאותו תלמיד חכם הבודק אתרוגים בזכוכית מגדלת

 תלמידי חכמים להיגרר אחריהם ולהפיץ  צריכים גם,מחירים של אתרוגים בתואנות שווא

ת "שו(מנשה הקטן הרב ? הנוגדות את תפיסה ההלכה כולה, חומרות שאין להם שחר

כי לדעתו , גם לא לחומרא, ל שימוש באמצעים מלאכותייםול וכושולל מכ) שונה הלכות

אך תפיסתו העקרונית , לא כל דבריו מוסכמים. הדבר מערער את כל סמכות ההלכה

  .137-125' עמ', הלכה בימינו'מה שכתבנו ב'  ועי.נכונה

  .תודה על עיונך בדבריי ועל הערותיך החשובות, ושוב

  בברכת התורה

  הרב יעקב אריאל
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  הרב אריה כץ

  1חומרת בנות ישראל בזמן הזה

  פתיחה

  :  איסור אישה לבעלהשלמדין תורה יש שני דינים 

, אסורה שבעה ימים, הוא אמור להגיעשרואה דם בזמן שבו אישה  : אישה נידהןדי. 1

  .בודקת שפסק הדם וטובלת לערבהיא ובסוף היום השביעי 

 אם ראתה יום או - בו הוא אינו אמור להגיעשראתה דם בזמן אישה ש : זבהן אישהדי .2

עליה לספור , אם ראתה שלושה ימים ומעלהו ;עליה לחכות יום נקי אחד ולטבול, יומיים

  .רק לאחריהםבול לטשבעה ימים נקיים ו

זבות ' עצמן חשיב לפחות נהגו נשות עם ישראל בכל מקום להים שנ1,700-  כ,עם זאת

: תקנה זו בוצעה בשני שלבים). א"נדה סו ע(שבעה נקיים לספור שצריכות ' גדולות

 שלושה ימיםולפיה כל אישה שרואה דם , בשדותתקנה רבי יהודה הנשיא התקין תחילה 

אמר שבנות  רבי זירא לאחר מכן .'זבה גדולה' כדין עה נקייםלשבת שבצריכה  רצופים

 'שלחן ערוך'כך גם נפסק להלכה ב. בכל ראיית דם לשבת שבעה נקייםישראל נהגו 

  2.בתחילת הלכות נידה

ללא כל ערעור והיה דין פשוט וברור דין זה , הרבות שעברו מימיו של רבי זיראבשנים 

 לבטל כדי גורמים מנסים לעורר רעש ציבורי מהכשבשנים האחרונות , דא עקא. ופקפוק

 ששמירה על ,הנימוק העיקרי לדבריהם הוא.  הציבור הרחבומןפוסקי ההלכה  מהלכה זו

 הן אינן יכולות לכןו, ל אחרי זמן הביוץודין שבעת הנקיים גורמת לנשים מסוימות לטב

 ם האלה נאמרושדבריהם של הגורמיכ. 'עקרות הלכתית'מכונה שמצב , להיכנס להיריון

בתשובה הלכתית להם  מקום להגיב לא היה,  ערך תורני חסריבפולמוסים עיתונאיים

ובהם טענות ,  אולם מאחר שגורמים אלו כתבו מאמרים בעניין זה3.מפורטת ומנומקת

 עלול יהםלטענותחוסר תגובה , נראות לכאורה רציניות ונכוחותשהלכתיות ורפואיות 

                                            
מי . ה"מפורסם באתר האינטרנט של מכון פועארוך יותר בעניין זה שמאמר זה הוא תקציר של מאמר   .1

 ל למחבר המאמר"מוזמן לפנות בדוא, יים נוספים בעניין זהמעוניין בחומרים הלכתיים ורפואש
  . katz@puah.org.il: בכתובת הזאת

רב ל ו;ראש הכולל במכון המקדש, רב עזריה אריאלל ;ראש מכון שלמה אומן,  לרב יואל קטןאני מודה  
 אני מודה גם . המאמר והעירו את הערותיהםתעל שקראו א, מ בישיבת עתניאל"ר, שמואל אריאל

  . החלק הרפואי שבמאמר והעירה את הערותיהשקראה את  עלר חווה שרייבר"לד
 .א' קפג סעי' ד סי"יו, ע"שו  .2
 . סד'אבן העזר חלק א סי, ת אגרות משה"עיין בשו  .3
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אלו  חובה להתייחס לטענות , לכן. ממש בטענותיהםלגרום למחשבה המוטעית שיש

  .מטרת מאמר זה וזו, ה והרפואהההלכמצד תן אחת לאחת ולהתמודד ִא 

 הגדרת נידה וזבה. א
 4,י"לשיטת רש. ראשית יש לציין שיש מחלוקת ראשונים בהגדרת נידה וזבה מן התורה

היום  השמיני עד יוםמן הרק אם ראתה דם ,  אישה יכולה להיעשות זבה6, והטור5ן"הרמב

חישוב ימי הנידה והזיבה איננו , תםלשיטו ,לראיית דם נידותסמוכים השמונה עשר ש

 -  זמנים קבועמחזור  בחליםדיני הנידה והזבה ש  סובר7ם"הרמב, םלעומת. מסובך ביותר

 .כל ימי חיי האישה - וחוזר חלילה , מי זיבהאחד עשר ילאחריהם  , נידהשבעה ימי

רת ומי שירצה להקל ראשו בגזֵ , מאוד ך הנידה והזבה מסוב ספירת ימיןחשבו, לשיטתו

מגיד 'אמנם ה. כמעט ודאי שיעבור על איסורי כרת, התורהדין נהוג על פי חכמים ול

 מכיווןאולם , ן עיקר"שיטת הרמבכתבו ש 8וספר החינוך) ם שם"על הרמב ('משנה

 הביא 9'בית יוסף'ה.  הוכחהםדבריהאין ב, ן"ששניהם היו מתלמידי בית מדרשו של הרמב

אולם , הכריע כשיטת רוב הראשונים 10'שפתי כהן'. הכריע ביניהןולא את שתי השיטות 

  . ם"הלך בדרכו של הרמב)  קפג'סי ('לבוש'ה

.  בתקופת הגאוניםכברם הייתה שיטה מרכזית " ששיטתו של הרמבשמעידיםיש סימנים 

 שזו הוא מציין ,סכים עם שיטה זו אינו מ11א בחידושיו למסכת נידה"הרשבעל אף ש

 כךכתב שנ 12ם" של הרמב'משנה תורה'בפירוש הרב קאפח ל. שיטתו של רבנו חננאל

הפסיקה  גם אם כף ,לכן 13. מדברי רב שרירא גאוןוכיח את דבריומהוא ו,  הגאוניםובליק

, שיטה דחויהאל ם כ"אי אפשר להתייחס אל שיטת הרמב, ן וחבריו" הרמבשיטתנוטה ל

  .מוצעש לדון בשינוי ההלכתי לא יש קושיממיו

  . הראשוניםרובגם לשיטת ,  להקל בדין זהסיבהאין שום , וכפי שנראה לקמן, מכל מקום

 תקנה ומנהג. ב
על ו - מקובלים היוםש שבעה נקיים מניחים שדיני נידה ם לבטל את דיןמבקשיאלו ש

ם על חומרא דרבי  מבוססי- ולא נידהגדולה שה שרואה דם נחשבת זבה יפיהם כל א

                                            
  .במקומות אחרים ו,ה פתח"א ד"ערכין ח ע, י"רש  .4
 .במקומות אחרים ו,נידה פרק א' הל, ן"רמב  .5
 .קפג' ד סי"יו, טור  .6
  .ו"ה-א"ו ה" פאיסורי ביאה' הל, ם"רמב  .7
 .מצוה קפב, ספר החינוך  .8
 .קפג' ד סי"יו, י"ב  .9

  .ק ד" קפג ס'סיד "יו, ך"ש  .10
  .ח"ה ור"א ד"נד ענדה , א"רשב  .11
 .ה"ו ה"פ איסורי ביאה 'הל, ם"רמב  .12
  .ם" כותב שהעיקר כשיטת הרמבגםהרב קאפח   .13
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 לבטלה ביתר אפשרכן לו, 'מנהג בנות ישראל'איננה תקנה אלא חומרתו לדבריהם ו, זירא

רואה דם ש ולפיה אישה -   רבי בשדותה שהתקיןתקנגם הם מודים שה, עם זאת. קלות

רוב ב, ממילא.  תקנה ולא מנהגהיא -   לשבת שבעה נקיים צריכהשלושה ימים רצופים

, 'עקרות הלכתית'מכונים שכמעט בכל המקרים שכך הוא ודאי ווב, של המקריםרובם 

  . לא תבוטל גם תקנתו של רביאם ביטול חומרא דרבי זירא לא יועיל 

 ממרכזי שהיו מרוחקיםמקומות ב, 'שדות'תקנתו של רבי הייתה רק בנכון שאמנם 

בים רבנים יוש אין מקום לחשוש חשש זה מכיוון ש והיה מקום לומר שבימינו14,ההוראה

התקבלה למעשה תקנתו של רבי מלבד העובדה שאך . בכל מקום ומקוםומורים הלכות 

 כגון -  עיון בדברי הראשונים בהלכות נידה, ישראל בלא ספק ובלא מחלוקתעם בכל 

 בימי כברתמעטה המראות הדמים הבקיאות ב מעלה ש-  ראשונים  ועוד15ף"ריה

 . בין מראות טהורים למראות טמאיםבימי הראשונים כבר לא ידעו להבדילו, האמוראים

מן  ו16, מעלה חששות רבים אם לא נחמיר כתקנתו של רביובן שחוסר בקיאות זהמ

כל המקומות כיום שו,  שתקנתו של רבי חלה על כל קהילות ישראלהבחינה הזאת ברור

  .'שדות'נחשבים 

 כתב 17ש" הרא: דין גמור ולא מנהגםראשונים שגם דברי רבי זירא ה הכתבוובלאו הכי 

בסדר ם הביא את דברי רבי זירא "וגם הרמב, 'דהך דרבי זירא הלכתא פסיקתא היא'

גם .  להלכה פסוקההדוגמבתור אחרי ברכות התורה ) 'אהבה'סוף ספר (לות שסידר התפִ 

מטמא אותה ש פסק בצורה ברורה שכל הרואה דם 18 בתחילת הלכות נידה'שלחן ערוך'ה

  . שום חילוקקולא חילצריכה לשבת שבעה נקיים 

  :שהם שללו כל אפשרות של הקלה בתקנה זומורה עיון בדברי הראשונים , זורה מיֵת 

  : בהלכות נידה כתב 19ן"הרמב

חומרא זו שנהגו בנות ישראל הוכשרה בעיני החכמים ועשו אותה כהלכה פסוקה 

  .לפיכך אסור לאדם להקל בה ראשו לעולם, בכל מקום

אלו חומרא יתירה שנהגו בה בנות ישראל מימי כל הדברים ה': כתב 20ם"הרמבאמנם 

) סימן קצו ('בית יוסף'ה ו.'ואין לסור ממנה לעולם':  מיד הוסיףהואאך , 'חכמי הגמרא

 גם. לא חילק בין הזמניםוהוא , מתייחס לימי שבעת הנקיים כאל איסור כרת לכל דבר

אלא רק ,  למעשהולא הקלו ב, הפוסקים האחרונים שדנו בדין זה והעלו סברות להקל בו

   .וכפי שנראה להלן, יתעיקרסיבת ההקלה הסניף לבתור  אותורפו יצ

                                            
  .'שדות' במקום מסוים שנקרא תקנתו הייתה ,לפי שיטה אחרת  .14
  .ב"שבועות ג ע, ף"רי  .15
צבעים שה ייתכן אך,  חוסר ידיעהבגלל שאנו מחמירים בצבעים מסופקים נובע ממההחשש   .16

 המראה הופעת צריכים לחשב את הימים מזמן אחר ולא מזמן לכן היינו ו, הם טהוריםשהחמרנו בהם
  .6ראה גם הערה ו .ו בשהחמרנו

  .ו' י סי"פנדה , ש"רא  .17
 .קפג' ד סי"יו, ע"שו  .18
  . אות יטא"נדה פ' הל, ן"רמב  .19
 .י"א ה"פ איסורי ביאה 'הל, ם"רמב  .20
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) שאסור מדרבנן( כתם נראהבו ש למקרה המחבר דין זהרף י צ21'גליא מסכת'ת "בשו

  . צבע אוסרהוהרב מסופק אם , נקייםה תבשבע

  .  אך לא הסכים להקל בסופו של דבר,באפשרות זוהמחבר  דן 22'דעת כהן'ת "בשו

יש שרצו להביא ראיה וממנו  23,של הרב גוסטמן 'קונטרסי שיעורים' המעיין היטב בגםו

להתיר  :יראה שכל הדיון בחומרת בנות ישראל בא רק כדי לצרף עוד סניף להקל, להקל

זו חומרה כן ש, שהיחמלאחר אחר ארבעה ימים ולא לאישה לעשות הפסק טהרה ל

עיקר הסיבה להתיר מהווה את היא ו, תקבלה בכל מקוםהמתקופת הראשונים שלא 

נראה לכאורה שיש מקום להקל בחומרא דרבי זירא דבריו אמנם מהמשך . במקרה שלו

  ולאסניף להקלזהו רק הבמפורש שכתב  דבריו בסוףאך , מתבטלת' פרו ורבו'אם מצוות 

  .עיקר הקולא

 שבעת  דנו בשאלה מה ניתן לעשות כשביוצה של האישה חל בימיאחריםאחרונים רבים 

 אפשראלא האם , דין זה התשובות כלל לא נידונה האפשרות להקל ברובב. הנקיים

ה אם בתשובות אחרות דנו פוסקי ההלכה בשאל 24.אחריםהלכתיים ליישם פתרונות 

אך גם בתשובות אלו ,  שבעה נקיים מדאורייתאלפי דין דים את הטבילה להקאפשר

 .חומרא דרבי זירא להקל ב אפשרשאי,  באופנים אחריםפוסקים שמתירים להקלכתבו ה

אף על פי אך , חומרה זו מבואר שחשב על אפשרות להקל ב25'אגרות משה'ת "בשואמנם 

 26'מנחת שלמה'ת "שותשובה ארוכה ב  גם ב.כזוסיים שלמעשה אין אפשרות הוא כן 

אי אפשר כלל להקל לעבור על ': המחברסיכם , האלה למצוא תקנה לנשים שדנה בניסיון

  .'...פסוקה זוהלכה 

 פוצירשיש פוסקים שאלא ,  שהקל בחומרא דרבי זירא מעולםפוסקאין למעשה , ואם כן

  .את הסברא להקל לצדדים נוספים להקל

 התרת איסור דרבנן לצורך הבאת ילדים. ג
עלינו , הואין אף פוסק שהקל ב חומרא דרבי זיראלאחר שראינו שלמעשה יש להחמיר ב

ללדת  לזכות כדישבעה נקיים מדרבנן לשבת  חובהור על ה מדוע לא ניתן לעב:לשאול

 לצורך חולה -  כגון אמירה לנכרי -איסורי דרבנן מסוימים ל היתרים מצאנו והרי ?יםילד

                                            
 .ד' ד סי"יו, ת גליא מסכת"שו  .21
 . פד'סי, דעת כהן  .22
  .311-309' ידושין עמק, קונטרסי שיעורים  .23
ת מנחת " שו; נ'א סי" ח,ת מנחת יצחק" שו; קנז'סיד "יו,  הר צבית" שו; רסח'ג סי" ח,ם"ת מהרש"שו  .24

 , א'סיע "בהב א" ח,ת יביע אומר" שו; יח'ב סי" חע"ה אב,ת אגרות משה" שו; קכד' תנינא סי,שלמה
  .במקומות אחריםו

  . צג'א סי"חד "יו, ת אגרות משה"שו  .25
 . עב'תנינא סי, מנחת שלמה  .26
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לכן ו,  שאין בו סכנהיחולמצב של ויש פוסקים שהגדירו גם עקרות כ, שאין בו סכנה

  27! לעבור טיפולי פוריותדיכבמקום צורך גדול התירו לעבור על איסורי דרבנן מסוימים 

  : בפני עצמהעומדתכל אחת מהן שכמדומני ו,  לענות שלוש תשובותאפשרעל שאלה זו 

בחשש גמור של רק באיסור דרבנן אלא מדובר אין פעמים רבות , כפי שראינו לעיל. 1

שרואה דם בימינו  כל אישה ה ולפי,ם"ודאי לדעת הרמבכך הוא  .איסור זבה מדאורייתא

ח יום מראייתה "מונה סבבים של ישכיוון שאין אישה מ,  ספק זבהההיא למעש

מקשים על יש חששות רבים שם "על דעת הרמבחולקות ש אך גם לשיטות .הראשונה

 חוסר הבקיאות במראות הדמים מקשה על תחילת מניית :לדוגמה, מדויקה המצב ידיעת

בימינו רב הבלבול ה ; טהור מדאורייתאשנראה היההדם ששכן ייתכן , שבעת ימי הנידה

 לאיחור דימום שפעמים רבות הוא הגורם, דימום ממושךמקרה של  28;הרגשותבנוגע ל

 נוגע לשבעת הנקייםכל היתר ב, לכן.  ועוד,ולא רק ביוץ שמקדים, הטבילה לאחר הביוץ

כפי שהבאנו ( עצמו 'בית יוסף' המסיבה זונראה ש.  באיסורי כרת ממש'געתל'עלול 

לא חילק בין ו 'איסור כרת'בעת הימים הנקיים ולבדיקות בהם כאל התייחס לש) לעיל

 .מקרה למקרה
בסופו של דבר מדובר בתקנה ,  בוודאות אין איסור דאורייתאלִעתים אם נאמר שגם. 2

 כתב 29ך"הש. ספקמ נובעומקורה , שמטרתה לצאת מידי כל חשש של איסור דאורייתא

 דאורייתא חמורים יותר מאיסורי טל דיןשמא יתבשאיסורי דרבנן שהונהגו מחמת הספק 

 שלא ניתן להקל בחומרת רבי 30'מנחת שלמה'ת "שובעל  כתב מסיבה זוו. דרבנן רגילים

  . זירא

היו נשים שלא זכו לפרי בטן בימים שבהם , היה מקום לדון בעברבשאלה זו , יתרה מזו. 3

יננה יכולה להרות ולא מצאנו אישה שא,   כיום יש פתרון לכל אישה. איסור זהותעקבב
מבקשי אמנם . בסוגיה זודון אין מקום לדומני שולכן ,  ביוץ לפני טבילהית בעיבעקבות

 נדחה המאמר בהמשך ךא,  בעייתיותןביטול שבעת הנקיים טוענים שדרכי הפתרון ה

  .טענה זו

                                            
מאמרו של בראה בהרחבה , סובלים מבעיות פוריות לעניין זהשוגות הגדרת זבשיטות השונות על ה  .27

. 230-223'  עמ,תחומין כג, "המעמד ההלכתי של זוגות הסובלים מבעיות פוריות ",הרב גדעון וייצמן
 .לצורך חולה שאין בו סכנהבהם  להקל שמותרדינים על ה ,יז'  שכח סעי'סיח "או, ע"שו גםוראה 

, הרגישה שיצא מגופהדימום שמאלא רק , שהיא רואהכל דימום נה נאסרת מהאישה אינמדאורייתא   .28
. שבהם ראתה דם ולא הרגישה ביציאתובמקרים מסוימים את האישה גם חכמים גזרו לאסור אילו ו

ך  א- לא בשעת וסתןגם  -  יציאת הדםזמןבימינו נשים רבות מדווחות שאינן מרגישות כל הרגשה ב
לעניין בנוגע  תשובות שונות הם ענוו, ש אוסרת מן התורה בכל מקרהשווסת ממהסכימו הפוסקים 

 נאסרת תיקשה מאוד לדעת מ,  המבוכה והבלבול שיש בנושא ההרגשות בימינוותעקבב. ההרגשה
 תישכן לא ידוע מ, ימינווממילא אין זה מעשי כלל ליישם את שבעת ימי הנידה ב, האישה מן התורה

  .למנות אותםלהתחיל יש 
 .ק יז" קי כללי ספק ספיקא ס'סיד "יו, ך"ש  .29
  . עב'תנינא סי, מנחת שלמה  .30
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 שכיחות התופעה של ביוץ לפני הטבילה. ד
גורמים שמבקשים הטוענים , נקייםלבטל את שבעת ה, לדעתם, 'צורך' להצדיק את הכדי

. הנשים לא תצלחנה להרות אם תשמורנה על שבעה נקייםן  מ5%- שכ,אותםלבטל 

האוכלוסייה סובלים מקשיי ן מאחוזים  20-15-כ: שני נתוניםטענה זו מתבססת על 

יה הדתית נובעות מביוץ יבאוכלוסשקיימות מבעיות הפוריות אחוזים  25-20-וכ, פוריות

מחקר ,  מתבססים על מחקר שנערך בעיר חרדית מסוימת הנתונים האלה.להלפני הטבי

  .  מביוץ לפני הטבילה סבלוהנשים שבאו לבירור פוריותן  שכרבע משהעלה

.  מעלה סימני שאלה רבים על מידת אמינותו זה ניתוח מעמיק של מחקר,עם זאת

עקרות ': ייברר חוה שר"מחקר מקבלת משנה תוקף ממאמרה של דה אמינות נגדהטענה 

עובדת בעיקר ש, רופאת פוריות ותיקה, ר חוה שרייבר" ד31.'היבטים מקצועיים: הלכתית

קשיי פוריות שסבלו מ זוגות 600 עלמציינת שבמחקר שנעשה , עם ציבור דתי וחרדי

 טענו שהן חוששות  למרפאההנשים שהגיעון  מ20%-נמצא ש, הגיעו למרפאתהו

הנשים אכן סבלו ן  מ5%-לאחר בירור נמצא שרק כאולם , שטבילתן חלה לאחר הביוץ

במקרים , בין היתר, ר שרייבר" המוטעית תולה דהאת הסיבות לאבחנה הראשונ. מכך

 הווסת  גורמת להגעת בעיה הורמונלית לאחר הביוץךא, הביוץ אחרי הטבילהחל בהם ש

 או במקרים שבהם הביוץ המוקדם או הדימום הממושך מהווים, הצפוין מוקדם מ

או בעיה , כגון הימצאות שרירן או פוליפ ברחם,  יותרקשה, בעיה אחרתלסימפטום 

  . בעיית הפריון קיימת ללא תלות בשאלת הטבילה,ואם כן. הורמונלית מסוימת

 אבחון וטיפול –עקרות הלכתית  '-ר דינה צימרמן "ר טובה גנזל וד"גם מאמרם של ד

, ן הטענה דלעילמחה הרבה פחות שכי 'עקרות הלכתית'שמצביע  - 32'רפואי הלכתי

  .מידה ניכרת הדרכה הלכתית נכונה מצמצמת את התופעה בקבלתיה לרב ליושפנ

 את המקרים של מידה ניכרתה נוכחנו שהדרכה רפואית נכונה מצמצמת ב"במכון פוע

  .מאשש תוצאות אלובזמן האחרון ומחקר שנערך בנושא , ביוץ לפני טבילה

 תוסף תזונה אכילתפעמים רבות ,  יש איחור של הביוץבהם מתברר שאכןשגם במקרים 

המקרים ולכן , טבעי שאיננו מכיל הורמונים מצליח להביא לטבילה לפני הביוץ

לו פתרונות יכמובן שיש לברר א.  מועטים באופן יחסי הםהפניה לרופאשמצריכים 

 ןהיא הניסיומטרתה ש, אולם הצגת הבעיה כתופעה רחבה,  אלו להציע לנשיםאפשר

 של רוב רובם אצל . מגמתית ומטעהאהי, ל באופן כללי"נגד תקנות חזלנהוג לשכנע 

 תרמה לשיפור הסיכוי לכניסה להריון  דווקאהזוגות בעם ישראל המתנת שבעת הנקיים

  . להפך-ולא חלילה , ולהגדלת הפוריות

                                            
 . כרך חמישי שער שני'להיות אישה יהודיה'פורסם בספר המאמר   .31
  .82-63' עמ, פו-אסיא פה  .32
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  ? סיכון בריאותי–הפתרון הרפואי . ה

ם מוקדשות לסיכון הרפואי שיש בנתינת חלק ניכר מטענות מבקשי ביטול שבעת הנקיי

 לענות אי אפשרמאמר זה היקפו המצומצם של ב. הורמונים לנשים לצורך דחיית הביוץ

שמלבד קבוצות , יש להשיב על טענה זובאופן כללי  אולם 33,טענות אלוי לבאופן פרט

 לתקופה  האלה שימוש בהורמונים-שמתאים להן מענה  ולהן יש – מסוימותסיכון 

ודאי הוא ו, אם בכלל, גורם לתוספת סיכון מזערית, מעקב רפואימלווה ב ואוכשה, הקצר

 .מסוכן פחות מהליכה ברחוב

ה י הזרעה מלאכותית וראי–פתרונות נוספים . ו
 בשפופרת

 החדרת : מבחינה הלכתית שתי אפשרויות נוספות להתמודד עם הבעיההציעופוסקים ה

 ; שאיננה נטמאת'רואה בשפופרת'חשב י תישהכדי שהא, צינורית שדרכה יצא דם הנידה

 איננה צינוריתשיטת ה. זרע הבעל לאשתו ללא צורך בחיי אישותשל והזרעה מלאכותית 

 הקושי הטכני ותעקבבוגם , פוסקים רבים לא הסכימו ִאתה להלכהגם מכיוון ש, תמעשי

  נפוצההיאאמנם .  במקום הצורךמלאכותית מיושמת בפועלההזרעה ה ,עם זאת. יישמהל

היתר ומשום שה,  קלה יותר לביצועת הטיפול בתרופות ששיטהסיבות לכך הןאך , פחות

הטיפול בהם ש במקרים .על כל הפוסקיםלבצע הזרעה לפני טבילה איננו מוסכם 

השתמש מונעת ממנה לש מסוימתלאישה יש בעיה רפואית אם או , בתרופות אינו מועיל

  . צלחהשיטת ההזרעה אכן מיושמת בה, בתרופות

  סיכום

הרחבה על מבוסס על תקנת רבי ווהוא ,  דין גמור מדרבנןואהנקיים הת דין שבע. 1

וכיתר הדינים שמופיעים בגמרא ונפסקו להלכה , זהו דין גמור.  רבי זיראהחמירנוספת ש

הפוסקים יש להתייחס ן לדעת חלק מ. לא ניתן לעקור דין זה, ללא מחלוקת ראשונים

ולדעת פוסקים אחרים דינו כיתר , ים לדין גמור מדאורייתא שמתייחסשםלדין זה כ

  .איסורי דרבנן

אם העובדה נחלקו הפוסקים ו, לא ניתן לעקור דין זה, גם כאשר יש ביוץ לפני הטבילה. 2

רק לא היינו מקלים צדדים ש,  לצדדים אחרים להקל יכולה להצטרףשמדובר בדין דרבנן

  .בחשש דאורייתאבהם 

גרמה שכן היא ,  ההריונות בעם ישראלמספר תקנה זו את  הגבירהבמרוצת הדורות. 3

החשש עלו ו סיכויי ההתעברות ולכן,  של רוב הנשיםל סמוך לביוץוחלליל הטבילה ל

  .פחת, שתדירות חיי אישות נמוכה עלולה לגרום להחמצת הביוץ

                                            
והמעוניין , ה"מובאים במאמר שמופיע באתר מכון פוע, סקירת מחקריםכן וזה דיון מפורט בעניין   .33

  .שםל פנהבנתונים י
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ן השכיחות  ממידה ניכרתשכיחות התופעה של ביוץ קבוע לפני הטבילה נמוכה ב. 4

בעזרת הדרכה הלכתית נכונה ו. שבעת הנקייםדין את  אלו שרוצים לעקור שמציינים

  . את המקרים הבעייתייםבמידה ניכרת אף יותר לצמצם אפשר

תרונות אלו אינם מהווים סיכון  פ.חיית הביוץכיום יש פתרונות פשוטים יחסית לד. 5

  .מסוימיםמלבד מקרים , לבריאות האישה

או שהאישה נמצאת בקבוצת סיכון , ת אלו אינם יעיליםבהם פתרונושבמקרים . 6

 לפתור את הבעיה באמצעות אפשר,  ואסור לה להשתמש בתרופות המקובלותמסוימת

  .הזרעה לפני הטבילה

, פתרון בפועלבעיית הביוץ המוקדם תמיד יש לבה ו, דווקא בתקופתנומדוע תמוה . 7

  . שנה1,700-  למעלה מ בעם ישראלשנוהגלעקור דין גורמים מסוימים מנסים 
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  הרב רוני מרטן

  לסוציאליזם צדקה בין

אב לקבוצת אידאולוגיות ומערכת כלכלית ושלטונית מדינית -סוציאליזם הוא שם

שבהן הקניין וחלוקת המשאבים נתונים לפיקוח ממשלתי במטרה , ליישומן

  . 1לשוויון, ואף להגיע, וכך להתקרב, יםלצמצם את הפערים החברתי

 תומושמעש תוהביקור. כלכלי לשוויון השאיפה אוה הסוציאליסטית הגישהן מ מהותי חלק

 ובכללם -  'כלכליים פערים' שמכונה מה על  ,הדתי העולםן מ הן החילוני העולםן מ הן ,בימינו

. סוציאליסטית אידאולוגיהל ינתקי בל קשרב קושרותמ -  יחסי עוני קו ,המקובל 'העוני קו'

 אין אך ,לחנךגם  מסוימים ובמקרים ,לעניים לעזור הצדקה שמטרת להוכיח נסהא זה במאמר

  2.כלכליים פעריםלצמצם  או כלכלי שוויון ליצור מטרתה

  לחובת ממון מצווה בין. א

 צדקה הלכות. משפטית חובהבתור  ולא דתית מצווהבתור  מוגדרים עניים ומתנות צדקה

 ולא ,מילה להלכות תורה תלמוד הלכות בין 'דעה יורה' בחלק 'שלחן ערוך'ב ותכתוב

 ם"רמבל' משנה תורה'ב. משפטיות חובות מפורטות בובחלק ש ',משפט חושן' בחלק

 מאודוהן רחוקות  ,תרומות להלכות כלאיים הלכות בין מובאות עניים מתנות הלכות

 ,היא ת הפרטמבחינ סדר הזהה משמעות. הדין ובית הממשל סדריו המשפט מדיני

 כחובה ולא שבת ולשמור תפילין להניח והמצּו שהוא כפי לעניים לדאוג והמצּו שאדם

. קנהש המוצרים על מכולת בעלשלם לל או ולעובדי לשלםשמוטלת עליו  המשפטית

אנשים  תוכפיי בחוקשקבועה  מיסים שגביית ,היא ת הציבורמבחינ הסדר הזה משמעותו

 על רים שיש לכפות גםשמֹו תורנייםה מקורותן המ תושואב צדקה תמצוולקיים את 

   3.הםילמינ משפחה ענייני דינים שקשורים לוא כלאיים איסור גוןכ ,אחרות מצוותקיום 

                                            
 Socialism and the Market: The Socialist Calculation Debate פ " עערך סוציאליזם ויקיפדה  .1

Revisited. Routledge Library of 20th Century Economics, February 8, 2000. p. 12.  
 על חשב לא אחד אף מרקס ימיו של עד אך, באופן כללי לעניים לדאוג הנחתה התורהש טוענים יש  .2

 מיטבית בצורה דואגת הסוציאליסטית שהתורה מכיוון. 'הסוציאליזם תורת' שמכונה מעולהה רעיוןה
הניח שתורת ישראל ל יש, ראשוניםספרי הוב בגמרות רבותינו הדרכותיהם שלמיותר  טוב, לעניים
 הפכיםנו דבריהם את משנים היוהם  ,מרקס את קוראים היו ל"חז שאם שערול בסוציאליזם תומכת

 .  הקדושה בתורתנו וזלזול חכמים באמונת יסרוןח זו בגישה יש דעתי לעניות. לסוציאליסטים
ובחידושי , ה אכפייה"ב ד"בכתובות מט ע' תוס ראה ,צדקהמצוות ב 'המצוות על כופין' לגדרבנוגע   .3

 שדעת שם מוכיח, ג"קצ סק' סי, ובקצות החושן ,ה בעל"ד) ף"מדפי הרי(א " עחי כתובות למסכת ן"רה
ז "מתנות עניים פ' בהלז "הרדבעת לאפוקי מד, ם היא שנתינת צדקה אינה כפריעת חוב"ע והרמב"השו

 אין מדובר בחוב גמור בין הציבורית תהיה כחוב אולם אף לדעתו שרבנן תקנו שהצדקה הסובר, י"ה
בית ת "וראה עוד בשו.  אלא בתקנה המדמה רק בהלכות מסויימות צדקה ציבורית וחובהעני לעשיר
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 דיןה את ושוב שוב מזכיריםש ,מסוימים ארגוניםבאמירותיהם של  מסוים אבסורד יש

הארגונים  כאשר שכן, 'התורה םבש' סוציאליסטית מדיניות בדורשם 'הצדקה על כופין'

 את מחליפים  הם,הממלכתית בכשרות או הישראלית בחברה השבת בצביון דניםהאלה 

 שנשלול אנחנו ומי חופשית בחירה יש אדם לכל'שבדרכי נועם  ומסבירים דיבורם סגנון

 אישית ודוגמה בחינוך רק'או ש, 'מצוות על לכפות ניתן לא חופש של בעידן'או ש, 'אותה

 תכפיי על גם מדברים צדקהמתן  תכפיי על מדבריםתורה שה מקורות. ומהוכד ',ליחנצ

 ולא שווה במידה לשניהם לשאוף התורה לאנשי ראוי ולכן, אחרות דתיות מצוותעשיית 

  .תורה של הונה נאבד שלאכדי  ,)א"עירובין סד ע(' נאה אינה וזו נאה זו שמועה'לומר 

  מוסרית חברה או כלכלי שוויון. ב

 מצאנו? רע או טוב דבר הם כלכליים פערים האם?  מציבהשהתורה ההחבר אידאל ומה

 מוסרית תהיה שהחברה שאיפהה מדגימות אתש ראשוניםהו ל"חזדברי ב רבותדוגמאות 

דברי ב, שבכתב בתורה מצאנו לא ,עם זאת. למסכנים מהונם יתרמו ושהעשירים, ותומכת

 על הנביאים של םביקורת. תמידמ כלכלי לשוויון שאיפה ראשוניםדברי הב או ל"חז

 ,מוסריים כשהעשירים. לא מוסריתה ם אלא על התנהגותםעל עושרלא הייתה  העשירים

שלהם  גבוההה חייםה רמתמבקרים את  ולא אותם משבחים ל"חז ,למסכנים עוזריםהם ו

 ידוע לנו שהיו 4.בפרט העניים ושל בכלל האוכלוסייה שאר של חייהם רמתביחס ל

 תחצימ ייתן שהעשירל "של חז דרישהמצאנו  לאו, ועניים עשירים ואמוראים םתנאי

 עושרה מעריכים את ל"חז, כך לע נוסף. השוובמעמד כלכלי  יהיו שכולם כדי לעני מהונו

 על אלא ובינוניים עניים על שורה אינה השכינה :כמובן ישרה בדרך הושג  אם הוא–

מסילת (ל כותב "וכפי שהרמח, אתגרו של העניאתגרו של העשיר שונה מ, ואכן 5.עשירים

  ):א"ישרים פ

העוני מצד אחד , כי כל עניני העולם בין לטוב בין למוטב הנה הם נסיונות לאדם

פן אשבע וכחשתי ואמרתי ') ט, משלי ל(והעושר מצד אחד כענין שאמר שלמה 

  . '...ופן אורש וגנבתי' מי ה

לבטוח ו, שגמלם כל טוב' לא לשכוח את השל העשירים הוא אתגר ה :לכל אחד יש אתגר

 יםידם בגזל למרות הקשיאת  לא לפשוט הואעניים והאתגר של ה, ולא בעושרם' בה

  .והרעב

                                                                                                                  
שהוכיח שמצוות צדקה היא מצווה מעשית כתפילין , )'מודפס בסוף חלק ב (צדקהדרוש ל, הלוי

 . וציצית ואף מצריך שתהיה לשמה
, גוריון בן נקדימון :השני לחורבןקדמה ש בתקופה ירושלים לעשירי ל"חזשל  םיחס את לדוגמה ראה  .4

 החיים רמת יקרו אתב ולא הטובים םמעשיה את שיבחול "חז. הכסת ציצית ובן שבוע כלבא בן
 .שאר הציבור של חייהם רמתשבה חיו ביחס ל הגבוהה

 .א"ע צב שבת' עי  .5
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 .לשוויון השאיפה ביןו לעניים לעזור הרצון ביןש הבדללשים לב ל ישגם בבחינת המצוות 

 6.ובלוי ת כספיםשמיט – מצוות שתיאפשר לעמוד על הבדל זה בבחינה קצרה של 

 –חולף בין שמיטה לשמיטה  זמן מעט לא ו-   שנים בשבע פעם  נוהגתכספים שמיטת

 את לגבות מאפשרש פרוזבול התקין הזקן הלל, עם זאת. כספיים חובותוהיא שומטת 

 7.החוב את להחזיר פרוזבול כתב שלא מיל מצפים גם מ"וחז ,השמיטה אחרי גם החוב

 עניים בין שוויון יוצרת אינה זו שמצווה להבין קל, אלו בסייגים נתחשב לא אם אפילו

 החובות רקו -  ניידי ודלא דניידי - נכסיו בכל להחזיק ממשיך העשירמכיוון ש, לעשירים

מצבו הכלכלי של העני ודאי אינו  אבל ,העני על מקלה כספים שמיטתאמנם . נשמטים

 חמישים לאחת רק מתרחשתש ,יובלה גם מצוות. עשירה משתווה למצבו הכלכלי של

 שדות – ן"בנדל :איננה מחזירה את כל הרכוש ,אדם של בחייו פעמיים או פעםו שנה

.  וכדומהרכוש, צאן עדרי :נשאר לוהכ - ניידים בנכסיםו ,בתיםאך לא ,  לבעליהםחוזרים

    .לשוויון מתקרבתש לתוצאהאינו גורם  יובלה אפילו ,כן אם

  ונתינה לקיחה ,דרישה בין. ג

 ל"בחז והמימרות ההלכותו, וההנהגה  הנותן,המקבל :צדדים שלושה שי צדקה בהלכות

 מכל מצפה ההלכה מה להבין נוכל ,הםיבינ נפריד אם .בלבד אחד לצד רך כללבד מופנים

  . מהםאחד

  מן המקבל מצופה מה. 1
 .לצדקה כללי באופן להתייחס איך מבארו עניפונה אל ה) רנה' ד סי"יו( 'לחן ערוךש'ה

קובע  החברתי הצדק שוא,  צדקהלקבל מגיעלעני ש כותב אינו ואשה בלבדזו  לא , והנה

 לבקש לאש הענייםן משמצופה  אלא ,יותרלו  שיש ממי יקבלכסף  פחות לו שיש שמי

קיום  על גם אם ייאלצו לוותר 8,בכוחות עצמם איכשהו להסתדר מסוגלים הם צדקה אם

 תצטרך ואל חול שבתך עשה':  אמרול"חזפי שוכ ,שבת עונג גוןכ ,מסוימות מצוות

 מן תובעים העניים בהםש מקרים ת"השו בספרות מצאנו לא ).א"פסחים קיב ע(' לבריות

 לא ל"שחז ספק לי אין 9.הכלכליים הפערים כדי לצמצם את אותם שיפרנסו העשירים

 דורשיםש) הנכים וכדומה, המובטלים( המסכנים הפגנות את יפה בעין רואים היו

                                            
 בשאר מצוות .כיוון שבהן ניתן לטעות כאילו יש בתורה שאיפה לשוויון, בחרתי דווקא במצוות אלו  .6

 שם שאיפה לשוויון  ברור לכל שאין–' הלוואה לעניים וכדו, שבין אדם לחברו כמו לקט שכחה ופאה
  .אלא עזרה לעניים נטו

 .'הימנו נוחה חכמים רוח שביעית עליו שעברה חוב המחזיר כל': ח"ט הכ"פ ויובל שמיטה' הל, ם"רמב  .7
 יצטרך שלא, בצער עצמו ויגלגל מהצדקה עצמו אדם ירחיק לעולם': א 'סעי רנה' סי ד"יו, ע"שו  .8

 ואל בצער ויתגלגל עצמו אדם ידחוק לעולם'): ח"י הי"פ ייםענ מתנות' הל (ם"רמבכתב ה וכן. 'לבריות
 .'הצבור על עצמו ישליך ואל לבריות יצטרך

 צריך הדין ביתו ,משפחה ביחסי גוןכ, אחר אדם כלפי מחויבות לאדםיש  בהםש מקרים שיש כמובן  .9
מצד  קר העשיר כלפי הענישל  תביעה אבל. משפחתו בן כלפי העשיר של אחריותו דתימ את לברר

 .מצאנו לא -שביניהם  כלכלייםה פעריםה
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 מידת את רעה בעין רואה ההלכה ,יתרה מזו. יותר מיכה כלכלית גדולהלקבל ת בכוחניות

 נקודת המבט ,כן על. 'תחמוד לא' הן הדיברות עשרת את לחתום שזכו המצוותו, הקנאה

  .במהותה שלילית היא העני מצד יחסי עוני של

  מן ההנהגה  מצופה מה. 2
 מצפה 'שלישי צד'תור ב התורה, בהם שיתמכו לדרוש זכות לנצרכיםאין  על אף שכאמור

 וניהול ארגון: נעשית בשתי דרכים זו תמיכה. ואף דורשת זאת, בעניים לתמוך ההנהגהן מ

 מכל נגביתש מחייבת צדקה קרןוניהול  וארגון ,)התמחוי (התנדבותית צדקה קרן

 של הגדרות הןשלה  העוני שהגדרות יראה 10הקופה בגדרי המעיין). הקופה (הקהילה

 למרות 11.וקבורה ביגוד, אוכל :בלבד תחומים בשלושה נעשית מיכהושהת מוחלט עוני

 הגדרות ',שלחן ערוך'ה תקופת עד האמוראים מתקופת השתנו החברתיות שהנורמות

מינימליות כל  הגדרות ל"חז קבעו מדוע. וקבורה ביגוד, אוכל: כשהיו 12נשארו התמיכה

 למדד תאמותמו אינן הקופה הגדרות מדוע? ורפואה דיורציינו גם תמיכה ב לא מדוע? כך

  ? היחסי העוני

את  גם גדירוה כך, הצדקה מצוות של המקסימליים גבולותגדירו את הה ל"זשח שםכ

 ימנע אל לעולם: אסי רב אמר': נאמר) א"ט ע( בתרא בבא במסכת. המינימליים יהגבולות

 מנםא 14.'שלחן ערוך'וב 13ם"רמבוכך נפסק ב', בשנה השקל שלישית] מלתת [עצמו אדם

 בתחום דבר כל כמעט לעשות רשות יש הציבור דעת על שנבחרו הציבור למנהיגי

 תמבחינ אבל ,מטרה כל כמעט עבורב סכום כל כמעט לגבותוהם רשאים , ההכלכל

 צידוק איזה :בהידור מצוות לקיים מישהו לכפותכלל  פשוט אין זה המוסרו ההלכה

 תתל רוצה הוא אם? בשנה השקל תמשלישי יותר מיהודי לקחת רשות לנו מעניק מוסרי

 ',מרובים עמך צרכי' ,עם זאת? הידורים הדרל אותו נכריח איך, ליתהמינימהצדקה  את

. 'נשמע ולא אלינו בהתחננם נפשם צרת את נויברוא' 'רענו דם על לעמוד' רוצים יננווא

 לפרנסתכסף  הציבור מכלל לגבות להנהגה אפשרכדי ל ,הקופה את ל"חז יצרו לכן

וצרכים , ברעב ימותו לא שהעניים להבטיח כדי ,המזון בתחום בסיסיים צרכים :ייםהענ

הציפייה היא ש לולכ ברור, עם זאת .הציבור כבוד מפני קבורההו הביגוד בתחוםבסיסיים 

 את לקיים מעוניין הציבור אם ,ונוסף על כך. יותר הרבה אישי באופן יתרום אחד כלש

להיות  הציבור שליחתבתור  ההנהגהן מ מצופה, רגנתומאו מרוכזת בצורה הצדקה מצוות

  15).התמחוי מסגרת ראה( זה רצוןיצור אפשרות לממש שתהמערכת 

                                            
 .יב, א' ט הל" פעניים מתנות 'הל ,ם"רמב ;ה, א' רנו סעי' סי ד"יו ,ע"שו ;ב" עח בא בתראב  .10
 .בסיסי חינוךחובה לדאוג ל גם ציינו אחרוניםה מסוימות בתקופות .ה'  סעירנו' סי ד"יו , ע"שו  .11
 בית'ב ראהו. השוק לפי התמיכה מבחני את להתאים שיש דעה יאבמש, ב' סעי רנג' סי ד"יו, ע"שו ראה  .12

 שמשתנותההגדרות  הן  הענישברשות הכסף כמות לפי עוניה שהגדרות היא שהכוונה ,)שם(' יוסף
 – וקבורה ביגוד ,אוכל - הצדקה תחומי אבל ,העני של והרגליו הבית בני כמות, האוכל עלות לפי

 .נשארים כשהיו
 .ה"ז ה"פ עניים תנומת' הל, ם"רמב  .13
 .ב' רמט סעי' ד סי"יו, ע"שו  .14
  ד, א' רנו סעי' ע סי"שו; ב"ט ה"מתנות עניים פ' ם הל"רמב  .15
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  מן הנותנים מצופה מה. 3
אלי המינימהשיעור . שלמותב הצדקה מצוות את מקיימת אינה הקופה ,שראינו כפי

 מצפים ל"חז אבל ,בשנה השקל שלישית כאמור הוא בדיעבד המצווה שדרוש לקיום

  ):א' סעי רמט' סי ד"יו( 'שלחן ערוך'ה פוסקפי שוכ ,יותר רבהשניתן צדקה 

 יתן, כך כל משגת ידו אין ואם. העניים צורך כפי יתן משגת ידו אם, נתינתה שיעור

 עין, מכאן פחות; בינונית מדה, מעשרה ואחד; המובחר מן מצוה, נכסיו חומש עד

 בכל שהרויח חומש ואילך מכאן, רןמהק ראשונה שנה, שאמרו זה וחומש. רעה

  . לבריות יצטרך שלא, מחומש יותר אדם יבזבז ואל: הגה. שנה

 את לאהוב 16,יפות פנים בסבראת הצדקה  לתת מצווה גם יש ,הנתינה ונוסף על שיעור

   17.ממוניים ינםאמצעים שאב גם להם ולעזור המסכנים

  בכפייה לקיחה ולא לנתינה חינוך. ד

שלחן 'ה פוסק כך, 'נהר כמי ייתן שלומים ולנזהר למזהיר', התורה מצוות לשאר בדומה

 שכרו, שיתנו לאחרים לעשות יכול אם' :גם בנוגע למצוות צדקה) ה' רמט סעי' סי(' ערוך

 חברים שיותר שכמה אנו רוצים ,מוסרית חברה ליצור שאיפתנו אם. 'הנותן משכר גדול

אם יכול לעשות ' :'שלחן ערוך'ון ה בלשלדייק יש ,ועם זאת. לעניים יעזרו בקהילה

 מצוות .דתי 'הוד רובין'ולא להיות  להיזהר יש. 'מאחרים לקחישי' ולא 'שיתנו לאחרים

 פי שנאמרוכ ,אחרות רותעבֵ עשיית  מצדיקה אינה היא אבל ,גדולה מצווה אהי הצדקה

 – ]טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח): ה טוב"ד ד' פר (רבה קהלת מדרשב

 צדקות ועושה ועושק וחומס גוזל שהוא ממי משלו מעוטה צדקה עושה שהוא יטוב מ

 הצדקה ואת, 'נחת כף'ל האישית הצדקה מעט את ממשיל המדרש. אחרים משל גדולות

 לא בדרכים שהושגה הצדקה ,כלומר .'רוח ורעות עמל'ל כשרות לא בדרכים שהושגה

 100% :'רוח ורעות עמל' היא אלא, בה וקוץ אליה או סיגים שיש בו זהב אינה כשרות

 צידוק ללא העשיריםן מבכפייה  כסף חתימלקמאוד  להיזהר צריך. ורוע מיותר מאמץ

  . גזל ת כדי להצדיקמספק האינ לעניים דבר של בסופו גיעי שהכסף והעובדה, מתאים

 התפילין על לסמוך ולא תפילין לעצמו לקנות אחד כל מדריכים שרבנים שםכ, כן על

 ראוי כך, 'המהדרין מן מהדרין' חנוכיות מדליקים שכולם שםוכ – הכנסת בבית ישש

 מן מהדרין' הצדקה מצוות את בעצמם לקיים העם את ידריכו ומחנכים שרבנים

 בשבילם זאת ושיעש לאומי והביטוח המיסיםרשות , ההנהגה על להסתמך ולא 'המהדרין

 השתלטות פוליטיים באמצעים קדםל לנסות ראוי שאין כמובןו.  בלבדמינימלית בצורה

 .העולם מן הצדקה מצוות את רוולעק לעניים דאגהה על המדינה של ומוחלטת כוחנית

   

                                            
 .ג' סעי, שם ע"שו  .16
 .ו-ה' סעי, שם ע"שו  .17
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  הרב שלמה אישון

' היתר עיסקא'גביית ריבית בשטר 

  שלא נמסר ללווה

  הקדמה

או עושה , מלווה, והולפיו כל מי שלֹו, 'היתר עיסקא'כל הבנקים בישראל חתומים על 

שמהווה חלק מתקנות ', היתר העיסקא' עושה זאת לפי - כספית אחרת מול הבנק פעולה 

  .הבנק

במקרים רבים מתבצעות הלוואות וכדומה שלא באמצעות הבנק אלא , עם זאת

.  או באמצעות אנשים פרטיים'היתר עיסקא'באמצעות גופים שפעילותם אינה כפופה ל

יש ,  להחזיר יותר מן הקרן שקיבלאם על פי תנאי ההלוואה הלווה מחויב, במצבים אלו

  .כדי שלא ייכשלו באיסור ריבית החמור, 'היתר עיסקא'צורך לחתום על 

וגם , 'היתר עיסקא'אם נכתב שטר הלוואה בלא לציין שנעשה ב: להלן נדון בשאלה הזאת

או , יישאר בידו של המלווה' היתר העיסקא'האם די ששטר , 'היתר עיסקא'נכתב שטר 

  .כדי שיהיה בר תוקף,  עותק שלו גם ללווהשמא יש למסור

   לה ופירושי הראשונים'שטרי מחוזנאי'סוגיית . א

  ):א"סח ע(מסכת בבא מציעא הבסיס לדיון הוא סוגיה ב

 - שטרי מחוזנאי ...ולא כשטרי מחוזנאי, לית הלכתא לא כטרשי פפונאי: אמר רבא

אמר ליה מר ? ה רווחאמי יימר דהו. וכתבי ליה בשטרא, דזקפי ליה לרווחא אקרנא

תינח : אמר ליה.  מהימן להו- וכי אתו לקמיה , אבא עביד הכי: בר אמימר לרב אשי

  ?אי שכיב ונפל שטרא קמי יתמי מאי, היכא דאיתיה לדידיה

  ):שם(י "כתב רש' שטרי מחוזנאי'להסבר מהותם של 
ת ונותנין לתגרים למחצי,  שקונים פרגמטיא בעלי בתים-  דזקפי רווחא אקרנא

וכותבין , וזוקפין מחצית השכר עם הקרן, ושמין כך וכך שכר יהיה בהן, שכר

  .לזמן פלוני, פלוני חייב לפלוני כך וכך: בשטר

אין מדובר בהלוואה אלא בעסקה שבה אדם נותן סחורה לסוחרים כדי שימכרו , אם כן

חר בשטר שנעשה ביניהם נכתב הסכום הצפוי שהסו. אותה ויקבלו מחצית מן הרווחים

סכום זה מחושב על פי עלות הסחורה ומחצית מן הרווחים . יצטרך לשלם לבעל הסחורה

. לשון השטר מחייבת את הסוחר לשלם בזמן שנקבע את הסכום המחושב. הצפויים

הבעייתיות בשטר זה נובעת מן החשש שמא בסופו של דבר סך הרווחים בפועל יהיה 
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רב אשי . ו רווחים כלל אלא רק הפסדיםוגם שמא לא יהי, שונה מן הסכום שנקוב בשטר

גם אם ברור שהנותן יאמין למקבל אם יאמר שלא היו , סובר שהשימוש בשטר זה אסור

ויורשיו יגבו את , מבאר שהטעם לאיסור הוא החשש שהנותן ימות) שם(י "ורש. רווחים

נו ושלכן הוא אי, מלוא הסכום שנקוב בשטר ולא יאמינו לטענת המקבל שלא היו רווחים

  . חייב בסכום זה

  :'שטרי מחוזנא'המפרשים נחלקו בנוגע לנוסח 

  :כתב) ערך חכר(בספר הערוך 

זוז וכתב ' זוז ואמר לו עסקא זה יעלה בה ריווח כ' כגון אדם שנותן לחברו קרן ק

  .כ זוזי להתעסק בסחורה"עליה שקבלתי מפלוני ק

וכן כתבו רבנו , אהבשטר נכתב במפורש שהמעות ניתנו בעסקה ולא בהלוו, לשיטתו

 שכתבו שנוסח 1',נמוקי יוסף'וה) שם(י "מלשון רש, לעומת זאת). שם(חננאל והמאירי 

על אף , משמע שהשטר מנוסח בלשון הלוואה', פלוני חייב לפלוני כך וכך': השטר הוא

  2.סקהשבפועל זו ִע 

איסור : י אינו מבאר את האיסור שיעברו היורשים אם יגבו את הרווחים שלא כדין"רש

משום שעל אף , שהחשש הוא לאיסור גזל) שם(' נמוקי יוסף'דעת ה. גזל או איסור ריבית

. ובה אין איסור ריבית, זו איננה הלוואה אלא עסקה, שהשטר מנוסח כלשון הלוואה

,  אין כל חשש–לשיטה זו ברור שאם המקבל ייתן מרצונו את הסכום שנקוב בשטר 

 –אם הנותן נותן מרצונו , אך באיסור גזל, גם על הנותןשהרי רק באיסור ריבית יש איסור 

  . אין גזל כלל

שעל , ונראה שטעמו הוא. המאירי סובר שהחשש כאן הוא איסור ריבית, לעומת שיטה זו

היות שבדרך כלל עסקה מוגדרת בתור חצי , אף שאין מדובר כאן בהלוואה אלא בעסקה

גם אם בפועל לא היו ,  מראש כרווחתשלום הסכום שהוגדר ונקבע, מלווה וחצי פיקדון

 3.ייחשב ריבית על מחצית מן ההלוואה, רווחים

  'שלחן ערוך'ם וה"רמבפסק ה. ב

  4:ם"וזה לשון הרמב; למדו מסוגיית הגמרא שני דינים', שלחן ערוך'ובעקבותיו ה, ם"הרמב

                                            
  .ה אמר רבא"ף ד"א בדפי הרי"בבא מציעא דף לט ע, נמוקי יוסף  .1
 שמסתבר )פלק(יהושע ולק ' רכתב '  הריביתקונטרס'ב, עם זאת. כד' קעז סעי' ד סי"יו, בית מאיר  .2

באופן . ושהוא רק קיצר בלשונו, י סבר שמדובר במקרה שבו החיוב בשטר הוא בלשון עסקה"שגם רש
  .'נמוקי יוסף'זה ניתן להסביר גם את סברת ה

 שהביאו ,א" סח עלבבא מציעא) א עצמו"שאינם מהריטב(א "בחידושים המיוחסים לריטבוראה עוד   .3
 יןיקנבבו התחייב המקבל ו ,עסקהשטר זהו  ,לפירושו. 'שטרי מחוזנאי'פירוש אחר ל ד"ראבבשם ה

שבע על גובה הרווחים יתחליף לצורך להבתור  לשלם סכום כסף מוסכם שאינו מועיל לפי ההלכה
והחשש הוא שהיתומים שאינם בקיאים בהלכה ייתנו בטעות תוקף לקניין זה ויגבו מעות , שהיו בפועל

  .יןשלא כד
  . כד' קעז סעי'סיד "יו, ע"ובלשון כמעט זהה בשו; י"ה ה"פמלוה ולוה ' הל, ם"רמב  .4
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המשתתף עם חבירו במעות או בקרקע או הנותן לו עסק לא יצרף השכר עם 

וכן לא יתן לו מעות בתורת ,  יהיה שם שכר ונמצאו באין לידי רביתהקרן שמא לא

עסק או שותפות ויכתוב אותן מלוה שמא ימות ונמצא השטר ביד היורש וגובה בו 

  .את הרבית

  : יש שני סוגי עסקה' שטרי מחוזנאי'ב, לדעתם

י כדבר,  עסקה שבה הקרן והרווח הצפוי נכללים יחד–' דזקפי ליה לרווחא אקרנא'. 1

  . הערוך ורבנו חננאל דלעיל

   5. שטר שנכתב על עסקה אך נוסח בלשון הלוואה–' וכתבי ליה בשטרא'. 2

האיסור בשתי העסקות נובע מן העובדה שאין בשטר אזכור לתנאי שהסכום שהמקבל 

יש חשש שבסופו של דבר יגיע , לכן. יצטרך להחזיר תלוי ברווחים שיהיו לו בפועל

והם יחייבו את המקבל לשלם את מלוא הסכום שנקוב ,  הנותןהשטר לידיהם של יורשי

יש שני הבדלים , עם זאת. או אפילו אם יהיו לו הפסדים, גם אם לא יהיו לו רווחים, בשטר

  : בין העסקות

ויש חשש שהמקבל , בעסקה הראשונה הסכום שבשטר כולל את הקרן ואת הרווחים. א

בעסקה השנייה , לעומת זאת. עו לסכום זהגם אם הרווחים לא הגי, ישלם יותר מן הקרן

  .והחשש הוא שהמקבל ישלם את מלוא הקרן למרות הפסדיו, הסכום כולל רק את הקרן

ואילו בעסקה השנייה הוא נכתב בלשון , בעסקה הראשונה השטר נכתב בלשון עסקה. ב

  .הלוואה

ם דין "מבסוברים שלדעת הר) שם(' בית יוסף'וה' מגיד משנה'ה, למרות ההבדלים האלה

אם היו , אך בדיעבד, איסור כתיבת השטרות הללו הוא רק לכתחילה: שתי העסקות זהה

  .מותר לגבות אותם באמצעות השטרות הללו לפי גובה הרווחים בפועל, רווחים בפועל

  ש"שיטת הרא. ג

  :  השיב על השאלה הבאה6ש"הרא

יניהם הריוח ויחלקו ב, ראובן נתן מנה לשמעון לעסוק בסחורה: ילמדנו רבינו

. ולא עשה שטר שותפות, ועשה שמעון שטר חוב גמור עליו בכל המנה, וההפסד

אמת כי נתת לי : השיב שמעון, לימים תבע ראובן לשמעון שיתן לו חלקו מהריוח

לפי , אך לא אתן לך כלום מהריוח, והרוחתי, המנה להתעסק בו למחצית שכר

והוי , וב לשכר ורחוק להפסדוהנך קר, שיש לך שטר חוב גמור עלי בכל הקרן

תנאי גמור בתורת עסק בריוח והפסד היה : וראובן אומר. אם תקבל הריוח, רבית

  . ואין השטר פוגם, ואלו היה שם הפסד לא היית משלם הכל, בינינו

                                            
' נמוקי יוסף'י וה"העסקה השנייה מתאימה להסברו של רש. ק נד"שם ס, ע"א לשו"ראה ביאור הגר  .5

 ).אם כי לשיטתם כאמור אין אלו שתי עסקות(בסוגיה שהבאנו לעיל 
  .קעז' ד סי"יו,  דבריו הובאו בטור; ז' כלל פח סי,ש"ת הרא"שו  .6
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ש כותב שאף שהכלל הוא שאם אפשר לפרש את לשון השטר באופן "בתשובתו הרא

,  יש עדיפות לפרש שהשטר נעשה בהיתר,שנעשה בהיתר או באופן שנעשה באיסור

ולכן אי אפשר לפרש שהשטר נעשה בדרך , בנידון דידן כלל לא הוזכרה העסקה בשטר

  :היתר

לא יטול ראובן מן , שכתבו הממון בשטר חוב וכל האחריות על שמעון, ובנדון זה

כיון , מ"מ, י שהתנו ביניהם שיחלוקו ביניהם הריוח וההפסד"אעפ, הריוח כלום

ויכול ראובן לגבות כל הממון בשטרו אף אם יפסיד ,  נכתב התנאי בשטרשלא

ולא בתר דברים שבעל , דבתר שטרא אזלינן, אסור לו ליקח מן הריוח כלום, כולו

ולא , לית הלכתא כטרשי פפונאי: כדאמרינן בפרק איזהו נשך אמר רבא. פה

וכשהיו אומרים לו , פ שהיו הסוחרים מכירים בענינו"אע,  אלמא...כשטרי דמחוזנאי

הכי היה ' אפי, או היה מתנה עמהם בעל פה, כ היה מנכה להם"שלא היה ריוח כ

ואסור ליקח , שלא כדת הוא, כיון שאין התנאי שבעל פה מועיל אחרי מותו; אסור

  .דבתר שטרא אזלינן, מן הריוח

אם לא צוין בשטר במפורש שהסכום שהמקבל יצטרך להחזיר , ש"על פי דברי הרא

ואסור יהיה לעשות בו , דין השטר כדין שטר שיש בו ריבית, בע לפי הרווחים בפועלייק

  .גם אם בסופו של דבר היו רווחים, כל שימוש

  ש"ם לשיטת הרא"בין שיטת הרמב. ד

  :ם"ובשאלה אם הוא חולק על שיטת הרמב, ש"נחלקו הדעות בהסבר שיטת הרא

שכן לשיטתו אסור לגבות את , ם"ש חולק על הרמב"סובר שהרא) שם(' בית יוסף'. א

שבדיעבד מותר ', בית יוסף'ם סובר לפי ה"ואילו הרמב, הרווח בשתי העסקות גם בדיעבד

  .לגבות את הרווחים שהיו בפועל בשתי העסקות

ש "ם והרא"הרמב: ש"ם לרא" סובר שאין מחלוקת כלל בין הרמב7ח"הב, לעומתו. ב

ושמותר , שטר בעל כורחו של המקבלמסכימים שלא ניתן לגבות את הרווח באמצעות ה

הנותן יוכל לגבות את , נוסף על כך; למקבל לתת את הרווח ואין בנתינה זו חשש ריבית

אם יביא עדים שיעידו שהוא התנה עמו בעל פה בפניהם , הרווח בעל כורחו של המקבל

   8.ח להלכה"ך פסק את דברי הב"הש. שהם יחלקו את הרווחים

: ם"ח מבחין בין שתי העסקות שהובאו לעיל מן הרמב"הב, בנוגע לחומרת האיסור

יש איסור ריבית מדאורייתא , ובה שטר החוב כולל את הקרן והרווח, בעסקה הראשונה

 9.ואסור לגבות הן את הרווח הן את הקרן כדין שטר שיש בו ריבית, משעת עשיית השטר

, שטר מדברי חכמיםנאסר ה, על אף שאין בה איסור ריבית מדאורייתא, בעסקה השנייה

                                            
  .סימן לג, )ישנות(ח "ת הב"שו; קעז' ד סי"יו, ח"ב  .7
שביאר שהטעם שלא יוכל לגבות בעל , על הטור שם' הגהות והערות'וראה ב. ק מט"קעז ס' סי, ך"ש  .8

, כורחו באמצעות השטר הוא משום שהמקבל יוכל לטעון בבית דין שהמעות ניתנו לו בהלוואה
  .א יש כאן איסור ריביתוממיל

  .קסא' ד סוף סי"יו, וכפי שנפסק בטור  .9
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חומרת העסקה הראשונה ביחס לעסקה השנייה נובעת מכך . מחשש שמא ימות

שבעסקה הראשונה יש חשש שיגבו את הרווח שכתוב בשטר על אף שבפועל לא היה 

החשש הוא רק שיגבו , היות שהרווח אינו כתוב בשטר, ואילו בעסקה השנייה, כל רווח

משום שיש להניח שאילו היו , ולכך אין לחשוש, את הקרן על אף שבפועל היו הפסדים

 .הלווה היה מפרסם אותם מיד, הפסדים
ש מודה שמותר לקבל את הרווח אם המקבל ירצה לתת "ולפיהם גם הרא, ח"דברי הב

אסור לו ליקח מן 'ש שציטטנו לעיל מפורש ש"שהרי מדברי הרא, מעוררים קושי, אותו

ש סובר שיש "הרא, ואם כן. ' דברים שבעל פהולא בתר, דבתר שטרא אזלינן, הריוח כלום

  10.גם אם המקבל ירצה לתת ממנו, איסור מדרבנן לקחת מן הרווח

חושן 'על דברי הטור ב: ח גדולה עוד יותר לפי דבריו במקום אחר"התמיהה על הב

 ואם כן דברי 12,שאסור לחלוק ברווח, ש האלה"ח על סמך דברי הרא" כתב הב11'משפט

  .ת אלוח סותרים אלו א"הב

ש משמע שמותר לגבות את "מתשובה אחרת של הרא:  הוסיף להקשות13'דגול מרבבה'ה

  .ש"אלא  גם בדברי הרא, ח"דברי הבלכאורה הסתירה אינה רק ב ,ם כןוא, הרווח

מבחין בין שתי העסקות שהבאנו לעיל מדברי ' דגול מרבבה'בגלל הסתירות האלה ה. ג

ובו הריבית , ריבית במקרה מן הסוג הראשוןש אסר מדרבנן לגבות את ה"הרא: ם"הרמב

ובו נכתבה רק הקרן בשטר ונעשה תנאי , אך במקרה מן הסוג השני. נכללה עם הקרן

אך בדיעבד מותר לגבות את , האיסור הוא רק לכתחילה, עסקה בעל פה בלא עדים

  .הרווחים לפי התנאי שהתנו ביניהם

  :מוש עצ"מבסס את דבריו על דברי הרא' דגול מרבבה'ה

דאי קאי אסוף , ש לא קאי אלא על הרישא שצירף הרבית עם הקרן"ותדע שהרא

ש דהוה קרוב לשכר ורחוק "אם כן איך כתב הרא, שכתב בשטר רק הקרן, דבריו

                                            
כ הוא ריבית "וכל הריוח שהרויח אח ':ש כותב"הרא)  ח' כלל פט סי,ש"ת הרא"שו(וכן בתשובה אחרת   .10

והוי קרוב לשכר ורחוק , אלא שטר חוב גמור, כיון שלא נכתב בשטר שנתנו המעות לעיסקא, דרבנן
, מ"מ, התנה בעל פה שיחלקו הריוח וההפסד' ואפי. כיון שהשטר בידו, מעותיודיהודה בטוח מ, להפסד

אסור לו ליקח , אף אם יפסיד כלו, ויוכל יהודה לגבות כל הממון בשטרו, כיון שלא נכתב התנאי בשטר
אבל ריבית ,  ואסור לחלוק בריוח...דבתר שטרא אזלינן ולא בתר דברים שבעל פה; מן הריוח כלום

 .'דרבנן הוי
  .קעו אות יח' מ סי"חו, טור  .11

ח על הקרן לבד ואין "אבל בדין השני אין בו איסור אלא בשכתב ש '):שם(ח בתשובתו "כן כתב הבו  12.
הלכך אפילו הוא ' ל בדין השני דטעמא דמלתא משום שמא ימות כו"מפורש בו עיסקא ואף הטור ס

  .'...חסיד ומאמינו למקבל אסור דבתר שטרא אזלינין
ת "שו( זו ש בתשובה"הראוזה לשונו של . ק מט"קעז ס' ד סי"יו, ע"ך בשו" מרבבה על דברי השדגול  .13

 ואמר כי התנה עמו ליתן לו ...מה שטוען ראובן על שמעון שיתן לו ריוח החוב ':) י'ש כלל סו סי"הרא
עון פטור  נראה לי ששמ,ושמעון אומר שלא התנה ליתן לו ריוח, ואין לו מזה לא שטר ולא עדים, ריוח

שאף לדברי ראובן לא היה תנאי זה בשעה , כי נראה לפי הענין; ואף שבועה אין צריך, מליתן לו ריוח
בלא , דברים בעלמא נינהו, אני אתן לך ריוח: ואף אם אמר שמעון אחר כך, שנתחייב שמעון החוב

 ומהם , לב'פא סעי' ימ ס"חו, שלחן ערוךש הללו נפסקו להלכה ב"דברי הרא. '...ויכול לחזור בו, קנין
אף על  ,וחו היה חייב לתת את הרהוא, התחייבבשעה ששמעון היה נעשה  העסקהאילו תנאי שעולה 

  .שלא נכתב בשטר
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כך הוא רחוק , אם ימות המלוה, דהרי כשם שרחוק מהפסד לגבי יתמי, מהפסד

, נאי אם יהיה הפסדכמו שיכול המלוה להכחיש הת, וכמו כן, משכר אם ימות הלוה

  .כך יכול הלוה להכחיש התנאי אם יהיה ריוח

ההבדל להלכה בין העסקות נעוץ אפוא בכך שבעסקה הראשונה מובטחים לנותן גם 

ונמצא , שהרי הוא יכול להכחיש את העובדה שהתנו תנאי בעל פה, הקרן וגם הריבית

ם יכחיש שזו הייתה שהרי אם יהיו הפסדי', קרוב לשכר ורחוק מהפסד'שמבחינתו זהו 

אמנם בעסקה השנייה הקרן מובטחת לנותן אם יכחיש את העובדה , לעומת זאת. עסקה

המקבל יוכל , שהרי אם יהיו רווחים, אך הרווחים אינם מובטחים לו, שהתנו תנאי בעל פה

  .להכחיש את התנאי שהתנו בעל פה ולשלם את הקרן בלבד

', דגול מרבבה'אך בניגוד ל,  בין שתי העסקות מבחין14ז"גם הט', דגול מרבבה'בדומה ל. ד

משום שלא נכתבה בלשון הלוואה , ז סובר שדווקא העסקה הראשונה קלה יותר"הט

בעסקה הראשונה אסור לכתחילה לכתוב את השטר מחשש , לדעתו. אלא בלשון עסקה

 - ם אם היו רווחי, אך בדיעבד, על אף שבפועל לא היו רווחים, שמא ימות ויגבו את הרווח

  :מותר לגבותם

דתחלה אמר הנותן עיסקא לחבירו לא יצרף הקרן עם הריוח פירוש שלא יכתוב 

בשטר בלשון זה ראובן קיבל משמעון סך פלוני והיינו הקרן עם הריוח דבזה אנו 

מ יש איסור מצד שזקף הריוח לקרן "יכולים לומר שבדרך עיסקא קיבלם מ

בו נכתב השטר בלשון , ז"עומבמקרה השני ל. וחוכ רי"ואפשר שלא יהיה כ

 אסור אף בדיעבד –היות שמלשון השטר משתמע שאין מדובר בעיסקא , הלוואה

  . לגבות את הרווח

  סיכום

  . אין לכתוב שטר עסקה שבו הקרן והרווח הצפוי מצורפים לסכום אחד. א

וכן , ם"בדעת הרמב' בית יוסף'וה' מגיד משנה'לדעת ה: אם נכתב שטר כזה, בדיעבד

' בית יוסף' לדעת ה15.אם היו כאלה,  מותר לגבות באמצעותו את הרווחים–ז " הטלדעת

 אסור לגבות באמצעותו את –' דגול מרבבה'ך וה"הש, ח"ולדעת הב, ש"בדעת הרא

  16.גם אם היו כאלה, הרווחים

גם אם הסכום , אין לכתוב שטר חוב רגיל בלשון הלוואה על מעות שניתנו בעסקה. ב

  . וא סכום הקרן בלבדשנקוב בשטר החוב ה

                                            
  .ק לג"קעז ס' ד סי"יו, ז"ט  .14
על אף , א' ד סי"ת יו"שו, ג"מהרשוכן נטה להקל ה ; ביאורים אות כבקעז' סי', חוות דעת'וכן כתב   .15

 .זהשהוא מסתפק בדין 
  .כלל קמב', חכמת אדם'וכן דעת ה  .16
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ולדעת , ם"בדעת הרמב' בית יוסף'וה' מגיד משנה'לדעת ה: אם נכתב שטר כזה, בדיעבד

בית ' לדעת ה17.אם היו כאלה,  מותר לגבות באמצעותו גם את הרווחים–' דגול מרבבה'ה

 18. אסור לגבות באמצעותו את הרווחים–ז "ך והט"הש, ח"ולדעת הב, ש"בדעת הרא' יוסף

  19.כשהלווה רוצה לתת אותם מעצמו, נחלקו אם מותר לקבל את הרווחיםוהאוסרים 

   רגילר חובשטוב בפני עדים ל פה בעעסקה. ה

יש איסור גם , במקרה שבו אסור בדיעבד לגבות כסף בשטר, ז שהובאה לעיל"לדעת הט

  :אם יש עדים שמעידים שנתינת הכסף הייתה בעסקה

והיינו בלשון הלואה והטעם כיון הקרן לחוד בדרך שטר חוב ' שלא יכתוב אפי

פ שיש עדים לזה " ואע.אם יהיה הפסד בקרן' שאפשר הוא לתבוע כל הקרן אפי

 וכיון ,פ"מ כיון שיש שטר מבורר והתנאי אינו מבורר רק בע"שנעשה בעיסקא מ

שיש צד לפנינו שיוכל לגבות כל הקרן במילואו אף שיהיה הפסד הוי ליה קרוב 

ה אף שאין שם הפסד יש צד איסור בשטר ואסור לגבות " ומ,לשכר ורחוק להפסד

  .בו

שאוסרים בשני המקרים דלעיל את השימוש , ך"ח והש"הב, וכפי שהבאנו לעיל, עם זאת

. מתירים לגבות את הרווחים אם העסקה נעשתה בעל פה בפני עדים, בשטר גם בדיעבד

 בלשון נראה שבשורש המחלוקת עומדת השאלה מהי סיבת האיסור בשטר שנכתב

  : הלוואה

ך סוברים שהאיסור נובע מן החשש שמא היורשים יכחישו שמדובר בעסקה "ח והש"הב

ז סובר "הט, לעומתם. וממילא קיומם של העדים מסיר חשש זה, ויגבו שלא כדין

ואין כוח , שהאיסור הוא מפני שלשון השטר מעידה שאין כאן עסקה אלא הלוואה

  20.זאת לשנות -  גם אם נאמרו בפני עדים - בדברים שבעל פה 

ז נובע מן החשש שמא ימות אחד מן " סובר שטעם האיסור לדעת הט21ל דיסקין"המהרי

ואז הנותן עלול לגבות באיסור את הסכום שנקוב בשטר , העדים או שילך למדינת הים

                                            
התיר לגבות את ) שם( 'חכמת אדם'גם ה . א'ד סי"יו, ג"ת מהרש" שו;לה' סי, ת שב יעקב"שופסקו וכן   .17

  . הפסדאם היההמלווה יודע שלא היה גובה אם , הרווחים
ז "ת מהריא" שו;וק "קעז ס' ד סי"יו,  פתחי תשובה;קעז ביאורים אות כב' סי', חוות דעת'וכן דעת   .18

  . טז'ליקוטים והשמטות סי, ת דברי חיים" שו;נח' סי, ענזיל
 ;יג' כלל קמב סעי,  חכמת אדם;ק מט"קעז ס' סי, ך" ש;קעז' ד סי"יו, ח"ב: בין הפוסקים שמתירים זאת  .19

 ש"הרא:  ובין הפוסקים האוסרים.ע' ד סי"יו, ת חלקת יעקב" שו;ק לד"קעז ס' סיחידושים , חוות דעת
ק "קעז ס' ד סי"יו, פתחי תשובה;  כפי שמשמע מדבריהם,ק לג"קעז ס' סי ,ז"ט ;ז' בתשובה כלל פח סי

  .נח' סי, ז ענזיל"ת מהריא" שו;ו
, שכתב שאם נאמר שכוונת הצדדים הייתה באמת לעסקה, רח' סי, ת טוב טעם ודעת"גם בשו אהרו  .20

והיות , )יד, איוב יא(' כן באהליך עולהאל תש'נמצא שבכתיבת שטר בלשון הלוואה עברו על איסור 
ועל , אנו מפרשים שהם באמת התכוונו להלוואה ולא לעסקה, שאנו מעמידים אותם בחזקת כשרות

תית הייתה לנוסח שנכתב בשטר ולא לדברים  כוונתם האִמ –אף שאמרו בפני עדים שעושים עסקה 
  .שבעל פה

  . כא' פסקים סי,ל דיסקין"ת מהרי"שו  .21
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ממילא , והיות שיש חשש ריבית במה שהתנו ביניהם. בלא להתחשב ברווחים בפועל

,  לעומת זאת22.המקבל נותן לו אותם מרצונוגם אם , אסור לנותן לקחת מן הרווחים

  . ך אינם חוששים שמא ימות אחד מן העדים"ח והש"הב

, האם החשש הוא רק שמא ימות הנותן: בשורש מחלוקת זו עומדת מחלוקת אחרת

או שהחשש הוא גם שמא הוא עצמו , והיתומים יתבעו שלא כדין את הסכום שבשטר

אין לחשוש , אם החשש הוא רק שמא ימות. ישקר ויתבע שלא כדין את הסכום שבשטר

. ך"ח והש"זו דעת הב; שהרי מיתה של שניים אינה שכיחה, שמא ימות גם אחד מן העדים

יש מקום לחשוש שמא ימות אחד , אך אם החשש הוא שמא הוא עצמו יתבע שלא כדין

  .ז"וזו דעת הט; מן העדים

מותר , שסוכמה בעל פהל דיסקין פוסק שכאשר יש עדים על עסקה "המהרי, למעשה

 23',דברי חיים'ת "שובעל  פסק ךכ. גם לכתחילה לכתוב שטר בלא להזכיר את העסקה

חכמת 'וב. 'ל והמנהג"ך ז"ח והש"ואין לומר קים לי נגד הב, 'והוא הוסיף שכן המנהג

  .'ך בריבית דרבנן"ח וש"לעת הצורך יש לסמוך על הב' כתב ש24'אדם

  יד המלווהשטר עסקה בשטר נפרד שנשאר ב. ו

 יש לחשוש גם - שמא המלווה או יורשיו יתכחשו לתנאי העסקה - לחשש שהובא לעיל 

אם ,  יתרה מזו25.אך היא נשארה בידו של המלווה בלבד, כאשר נכתבה העסקה בשטר

בלא ציון העובדה שמדובר בעסקה , מדובר בשטר הלוואה שנכתב על הקרן בלבד

ותר לסכם את העסקה בעל פה מלכותבה טוב י, שמושפעת מן הרווחים או ההפסדים

התיר במקרה ' דגול מרבבה'ה, כפי שהבאנו לעיל. בשטר שיישאר בידו של המלווה בלבד

אם מניחים שכשם שהקרן יכולה להיות , כזה לגבות את הרווחים באמצעות השטר

כך המקבל יכול להיות מובטח שלא יצטרך , מובטחת לנותן על ידי הכחשת העסקה

. וכך הוא גם אם לא נכתב שטר עסקה כלל; אם יכחיש את העסקה, לשלם רווחים

שהרי , הקרן והרווחים מובטחים לנותן,  אם ניתן שטר עסקה לידי המלווה, לעומת זאת

, הוא יוכל להטמין את שטר העסקה ולטעון שהייתה זו הלוואה רגילה, אם יהיו הפסדים

  26.י לגבות את חלקו ברווחיםהוא יוכל להציג את שטר העסקה כד, ואם יהיו רווחים

 27'חלקת יעקב'ת "שווב, חשש זה אינו קיים כשעותק משטר העסקה נמסר גם לידי הלווה

  :כתב שראוי לעשות כן לכתחילה

                                            
 .ך"ח והש"ז ולא כב"ש שמטעם זה פסק כט"ועי. נח' סי ,ז ענזיל"הריאת מ"שו  .22
 . טז'ליקוטים והשמטות סי ,ר אריה ליב הלברשטם"חיים ב' רת דברי חיים ל"שו  .23
  .יג' כלל קמב סעי, חכמת אדם  .24
 , נה בשם הגהות אמרי ברוך' סי,ת אוריין תלייתאי"שו;  רח' סי,ת טוב טעם ודעת"שו; שם ,חכמת אדם  .25

  . קעז'סי
 .א' ד סי"יו, ג"ת מהרש"ראה שו  .26
  .ע' ד סי"יו, ת חלקת יעקב"שו  .27
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ובאופן זה אין שום , אחד להמוכר ואחד ללוקח, נכתב בכפלים' ע יהי"ושטר הית

 וגם לא ...תח הנרשם בהערכאו"ע המפרש הנ"חשש כיון דיש ביד שניהם שטר הית

ט דחשבינן כאלו "ק מ"ך שם ס"פ בפני שני עדים דמבואר בש"גרע מהתנה בע

  ...מפורש העסקא בשטר

שעובדת קיומו של שטר עסקה תצוין במפורש ,  היאמונעת חששותשאפשרות נוספות 

ושיהיה בו גם אזכור מפורש ששטר ההלוואה ושטר העסקה לא יבטלו , בשטר ההלוואה

דברי הפוסקים מלמד שהמנהג בפועל היה להשתמש בשני שטרות  עיון ב28:זה את זה

אוריין 'ת "בשוכך לדוגמה כתב . ועותק משטר העסקה לא היה נמסר ללווה, נפרדים

  29:'תלייתאי

כי , ו ופוק חזי מה עמא דבר"קשה לומר שכל העולם נכשלים באיסור ריבית ח

 ועל נייר ב הקרןעל חיובעיסקא שהלוה נותן בידו טראט נתפשט המנהג במלוים 

ולית מאן דחש , )על צד היתר עיסקא (=ע "אחר כותבין שקיבל המעות עצה

  ...ת"שהמנהג נגד ד

  : מספר טעמים הובאו בפוסקים ליישוב המנהג

המלווה לא יהיה נאמן לטעון , 'היתר עיסקא'היות שרוב ההלוואות נעשות על פי . א

  30.שהייתה זו הלוואה ולא עסקה

שאין חוששים שמא ישקר אלא רק שמא ימות והיורשים לא , ך"שח וכ"ההלכה כב. ב

והיות שההלכה מחייבת את היורשים לחפש את כל השטרות שירשו , ידעו מן העסקה

  31.ודאי ימצאו את שטר העסקה, מאביהם

ז יודה שההלוואה מותרת גם בלא למסור עותק "גם הט, כאשר נכתב שטר עסקה. ג

אך , ה אין כוח לשנות את משמעות השטר שבכתבמשום שרק לדברים שבעל פ, ללווה

   32.לא לדברים שבכתב
להבדיל ( קשה מאוד להוכיח רווחים או הפסדים ,'היתר עיסקא'בשטר כאשר מדובר . ד

הסיכוי שהמקבל יפרע בפועל סכום שונה מן הסכום שנקוב בשטר , ולכן). משטר עסקה

. 'היתר עיסקא'בין שטר וממילא אין סתירה בין משמעות השטר ו, הוא קטן ביותר

 33.'היתר עיסקא'ז יודה שיש תוקף לשטר "במקרה כזה גם הט
  

                                            
  .בלקט הקמח, ע" בשו על הלכות רבית,ספר פנים חדשות  .28
  . נה' סי,ת אוריין תלייתאי"שו  .29
שכן חלק גדול מן , נראה שטעם זה לא שייך בזמננו.  טז' ליקוטים והשמטות סי,ת דברי חיים"שו  .30

  .'היתר עיסקא'ולכן הן נעשות בלא , עשות כיום אינן נעשות בבנקיםההלוואות שנ
בעל פה ' היתר עיסקא'מקרה זה קל יותר ממקרה שבו נעשה .  כא'פסקים סי, ל דיסקין"ת מהרי"שו  .31

 .בפני עדים
  .רח' סי, ת טוב טעם ודעת"על פי שו, טו' סי ,ת אור שמח"שו  .32
  .ז"בעל פה גם לדעת הט' היתר עיסקא'על פי זה יועיל ש ש"ועי. שאלה רח, ת טוב טעם ודעת"שו  .33
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  כולל אחוזי ריביתששטר . ז

שמופיע בהם , כלומר, הדיון עד כה היה על שטרות שהקרן והריבית כלולים בהם יחד

על אף שבשטרות שמצויים כיום כלולים , אולם. סכום אחד שנוצר משני המרכיבים הללו

בשטרות אלו יש יותר מקום . יש בהם הפרדה בין הקרן ובין הריבית,  ריביתגם אחוזי

ולגבות את הקרן גם ' היתר עיסקא'משום שלמלווה אין אפשרות להעלים שטר , להקל

ולא ' היתר עיסקא'שהרי הלווה נאמן לטעון שההלוואה נעשתה ב, אם יהיו הפסדים

אין אדם משים עצמו ': כללבמקרה כזה נאמנותו של הלווה מבוססת על ה. באיסור

אך אם המלווה חשוד , נראה שכך הוא אם מדובר באנשים יראי שמים,  עם זאת34.'רשע

הוא עלול להעלים את שטר העסקה , אז גם כשבשטר יש אחוזי ריבית, על הריבית

ולא יקבלו ' אין אדם משים עצמו רשע'ושם לא יתחשבו בכלל , ולפנות לבית המשפט

   35.'היתר עיסקא'שהיה את גרסתו של הלווה 

נשאר בידו של ' היתר העיסקא'אמנם כך הוא בנוגע להלוואה לכתחילה באופן שבו 

אם סומכים על שיטת , אך בדיעבד גם באופן זה ניתן לגבות את החוב, המלווה בלבד

  .ך"ח והש"הב

  סיכום

לכתחילה יש להקפיד שעובדת קיומו של ,  על הלוואה'היתר עיסקא'כאשר נעשה . א

היתר 'או לחילופין שיימסר ללווה עותק מ, תצוין על שטר ההלוואה' יתר העיסקאה'

  .'העיסקא

יהיה ' היתר העיסקא'יש להקפיד לכתחילה ש,  כללי לעסק'היתר עיסקא'כאשר יש . ב

  .כדי שלא יתאפשר להתכחש לקיומו, מפורסם

מותר , סכומהובו מלבד הקרן מצוין גם אחוז הריבית או , כאשר מדובר בשטר הלוואה. ג

  36.לא נמסר ללווה' היתר העיסקא'גם אם עותק מ, בדיעבד לגבות את הסכום שכתוב בו

  

  

  

                                            
  .ע' ד סי"יו, ת חלקת יעקב"שו;  רסב'סיג "שם ח;  רנב' סיב"ח, ם"מהרשת "שו  .34
  .טז' ד סי"ח, ת מנחת יצחק"ראה שו  .35
, ל דיסקין"ת מהרי"שו; טו' סי, ת אור שמח"שו; א' ד סי"יו, ג"ת מהרש"שו; לה' סי, ת שב יעקב"שו  .36

 'סיב "ח, ם"ת מהרש"שו; ע' ד סי"יו, ת חלקת יעקב"שו; נה' סי, ת אוריין תלייתאי"שו; כא' יפסקים ס
, ת טוב טעם ודעת"שו; קלו' ב סי"חמהדורה א , ת שואל ומשיב"וש; ד' ד ב סי"יו, ת בית יצחק"שו; רנב
 .ו' פרק טז סעי, תורת ריבית; יב' פרק מ סעי, ברית יהודה; רח' סי
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  הרב יעקב הילדסהיים

חובות הציבור בביצוע עסקאות 

  ממוניות

מייצגים שאחד הצדדים או שניהם אינם אנשים , נעשות בין שני צדדיםשעסקאות רבות ב

,  שותפיםיש להם כמהמנהל מפעל או חנות שכגון ,  אנשיםקבוצתאלא , את עצמם בלבד

מהו הדין יש לעיין . מנהל מוסד חינוכי שאינו בבעלות פרטית או ראש ועד בית וכדומה

אחר ו, יןי ללא מעשה קנ'ציבור' נציג ל ידי עו הזמנת המוצר או הזמנת השירות נעשאם

חזור בהם מן  האם יש להם רשות ל:השאלה היא.  הנציג או הציבור רוצים לחזור בהםכך

עשות או שמא אין הם רשאים ל, 1'מחוסר אמנה' דין  ולמרותיןיכיון שלא היה קנ, העסקה

המוסד : לדוגמה, 'מחוסר אמנה'דין אין יחיד ל אם 'ציבור'ה דין ולדון מהגם יש . זאת

 אם : בחינםלהם את העבודה שמוכן לעשות אדם התברר שיש ר כך ואח,הזמין טכנאי

אם השתנה השער , שני שערים( 'תרי תרעי' הדין זהה לדין, יחידם רע לאדיאמקרה כזה 

הוא נציג השירות מזמין אך אם . רשאי לחזור בווהוא  , נחשב אנוסאותו אדםו, )לדוגמה

  .הוא יוכל לחזור בוגם אם יש לדון ,  מפעלנציגכגון נציג ועד בית או , ציבור

וידוע , שכן יש פיקוח על גופי השלטון, דיוננו יעסוק בגופים ציבוריים שאינם גופי שלטון

, כגון פרסום מכרז וכדומה, מראש שכל עוד לא נעשו הפעולות הרשמיות לביצוע הקניין

, בעסקה עם גוף שלטון שני הצדדים רשאים לחזור בהם. אין תוקף להתקשרות ולעסקה

   .  אם לא מולאו דרישות החוק וההנחיות המקובלות

נעשה ש דבר – 'יהגהות מרדכ'ש ו"ת הרא"שו. א
  יןיברבים אין צריך קנ

  : מובא)כא' כלל ו סי(ש "ת הרא"בשו

והוא השיב שהקהל פטרוהו , ראובן שתבעו שמעון בשביל מס גלגולת וקרקעות...

עבר לוי דרך , שהיום כמה שנים, והעידו, ובאו עדים מפורעי המס... זה כמה שנים

. ונתרצו לו,  וקרקעותשיפטרוהו ממס גלגולת, כאן ופייס בעד ראובן לקהל

   ...ושאלתיך כבר אם תנאי זה קיים בדיבורם

, או טובי העיר שנתמנו מדעת הקהל, שבכל דבר שהקהל, כבר השבתי לך. תשובה

  ....אלא דבריהם ככתובין וכמסורין דמו, אין צריך קנין ולא שטר, מסכימים

                                            
וכל ... הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לעמוד בדבורו') ז"ד ס"ר' מ סי"וח(ע "שנפסק בשו  .1

  .'הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו... החוזר בו
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 השלכה וור שיש ללדיבבנוגע בין יחיד ו חילוק בין ציבור יששהתחדש ש "בתשובת הרא

כדי לתת להם , לדיבורים כאלהין יקנלעשות  ך בדרך כלל צרי.כגון פטור ממס, ממונית

למרות שלא הם ברי תוקף , ציבור באי כח ה ל ידיאם דיבורים אלו נאמרו עאבל . תוקף

  . נעשה קניין

   : כתב)תנח- תנזו אות "פ (בא מציעא על מסכת ב'גהות מרדכיה'וב

דאין דומה , אין יכול לחזור'  שבעה טובי העיר ואפילו בפני גכל דבר שנעשה בפני

ולכן נהגו שכל דבר הנעשה ברבים ... ורבים הם שלשה. מעשה רבים למעשה יחיד

... ושלשה טובי העיר חשובים כמו כל העיר. אין צריך קנין במקום שיחיד צריך קנין

יו אומרים לאדם אחד דאם ה, גרע ממתנה ...טובי העיר' וכל דבר תנאי וקנין די בג

שנפסק  (=דהוי ליה לגבי רבים מתנה מועטת , אינם יכולין לחזור, אנו רוצים ליתן

  ... אין יכול לחזור אפילו יחיד)... דלקמןוכ, ח' ד סע"ר' מ סי"ע חו"בשו

גם מדבריו ו. יןינעשה ברבים כאילו נעשה בקנששנהגו להחשיב דבר מבואר  'מרדכי'ב

 המעשה,  בעלי המעשה ובין אם הדבר נעשה בפני רביםשבין אם הרבים הםמשמע 

  : האלהשאלות  ועלינו לברר את ה.'בר הנעשה ברביםד'נקרא 

   ? הסיבה לדין זהימה. א

   '?מרדכי'כשיטת הבו  מא לןהאם קיי. ב

וה התחייבות וין שמהיקנעל וה העברת בעלות או רק וין שמהיהאם מדובר גם על קנ. ג

   ?מדין שעבוד הגוף

 או 'ציבור' נחשבים שה אנשים שנעשו שותפיםו האם כל של:מדוברה 'ציבור'יהו המ. ד

  ?רק אנשים שמייצגים ציבור

   ?יןירבים אינם צריכים קנמדוע ה. 1
  :'מחוסר אמנה'ין י בענ נפסק)ט- ח' ירד סע' מ סי"חו(ע "בשו

 במה. הרי זה ממחוסרי אמנה, ולא נתן, וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה) ח(

אבל . שהרי סמכה דעתו של מקבל כשהבטיחו, במתנה מועטת, דברים אמורים

במתנה מרובה אין בה חסרון אמנה שהרי לא האמין זה שיתן לו דברים אלו עד 

יש מי שאומר שאם רבים אמרו לאדם ) ט. (שיקנה אותו בדברים שהם נקנים בהם

  .תנה מרובהאפילו אם היא מ, אינם יכולים לחזור בהם, אחד ליתן לו מתנה

  ):ק יד"שם ס, ע"שו(ע "אר הסמיוב

, מפני שבזה סמכה דעתו דלא יחזרו בו הרבים. 'שאם רבים אומרים לאדם אחד כו

  .גם מפני שאינו מגיע על כל אחד כי אם דבר מועט

 לכן הםו, הרבים לא יחזרו בהםש שיש סמיכות דעת של היחיד  מבוארבטעם הראשון

מחוסר 'דין הוא שאין , 'מרדכי' שכבר הוזכר ב, השניטעםהו. עשות זאתאינם יכולים ל

, ח של בית דיןוכיש  לראשי הקהל :בראשונים מבואר טעם נוסף . בדבר מועט'אמנה

 'מרדכי'מובא ב, )ב" ח עבא בתראב(' רשאין בני העיר להסיע על קיצתן'ין יבענ .כדלקמןו

  ):אות תפבשם  ;אות תפא "פ בא בתראב(
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וטובי העיר הוו כחבר עיר , הקיצות מדעת כל טובי העירפירש רבינו תם שנעשית 

דטובי העיר הוי בעירם למה שהובררו כמו גדולי , ם הטעם"ופירש ר .וכל כמיניה

כמו שגדולי הדור הפקרם היה הפקר בכל מקום למיגדר מילתא . הדור בכל מקום

אם הובררו טובי העיר מתחילה  ...כך טובי העיר היה הפקרם הפקר, ותקנתא

, מה שעשה עשוי בתקנת הקהל, אפילו יחיד שביררו, הנהיג קהלם בכל דברל

  ...ויפתח בדורו כשמואל בדורו

כשם שיש סמכות ,  ממון הקהלעל סמכות ממונית ישנבחרי הקהל למבואר שמדבריו 

 בחירת ראשי הקהל ,כלומר. רואים צורך בכךהם כש, דבר מהלגדולי הדור להפקיר 

כדי שיעשו בהם כראות עיניהם ,  כל נכסי הקהלל שלכביכו בתור הקנייהנחשבת 

 :)קכו' ה סי"ח(א "ת הרשב"בשוגם  מובא  כך.יןי אין הם צריכים קנלכןו, לתועלת הקהל

 'לבוש'ה ךוכ 2'...ד הגדול אצל כל ישראל"הם כב, שרוב כל העיר ועיר אצל יחידיהם...'

  : פסק להלכה)ו' ירסג סע' מ סי"חו(

וכן כל דברי הקהל אינם צריכים , יןיפטור בלא קנ, יםקהל שפטרו אחד ממס...

   ...ומה שנעשה בפני בית דין אין בו חזרה, דהוי כאילו נעשו בבית דין, קנין

 הציבור וביןיחס בין ראשי הציבור על ה שבתשובות אלו מדובר ף על פייש להעיר שא

 משמעם  מדברי הפוסקים והמפרשיכל מקוםמ, אנשים אחריםבין שמינה אותם ולא 

 .מרותםל גם כלפי ציבור שאינו נתון כוחבית דין יש לש, דברי הראשוניםמשהם למדו 

 זהה לאמירה שנעשתה תוקף אמירתםיש ל, דבר מה אם ראשי הקהל אמרו שיעשו ,לכן

 ,)שהובאו לעיל ('מרדכי'השל  ודברימוזכר בסיום זה לדין ונראה שההסבר  .יןיבקנ

 דבר הנעשה ברבים אין צריך קנין במקום שיחיד צריך ולכן נהגו שכל': המקור לדין זה

הסמכות שיש  סברא לחלק בין יש שף על פישאיש ללמוד  '...ולכן נהגו'מלשונו . '...יןנק

ביחס לציבור שנמצא תחת מרותם לבין הסמכות שיש להם ביחס לציבור נציגי ציבור ל

יבור אינם צריכים נעשים בצשבכל זאת נהגו שכל הדברים , שאינו נמצא תחת מרותם

אודות תוקף החלטות ותקנות ציבור ') נ' ז סי"חט ('ציץ אליעזר'ת " בשוך כתבוכ. יןיקנ

  : 'של חבר עיר ובני העיר

מדוע שדברי הקהל ונבחריו אין צריך קנין וכל מה , ברם יש להבין עצם הדין הזה

אם לא . דלכאורה הוא מילתא בלי טעמא. שמחליטים נחשב ככתוב ומסור

נקבע , דמכיון דנהגו כן הקהל די בכל אתר ואתר. דהוא מטעם מנהג... בירשנס

 .שלא יוכלו מעתה לחזור בכל מה שמחליטים, הדבר כקנין

  '?מרדכי' כשיטת המא לןהאם קיי. 2
 עלהשאלה היא . לרבים שהבטיחו לתת מתנהבנוגע  'שלחן ערוך'לעיל הובא פסק ה

של אמירה שנעשתה ם להם יש תוקף  האם ג: ציבורל ידישנאמרו עאחרים דברים 

דרכי משה ' גםו,  דלעיל'מרדכי'הביא את דברי ה) שלד' מ סי"חו ('ת יוסףבי'ה? יןיקנב

                                            
  .כבק "סד '  סיבא בתראב, א" כתב החזוןוכ ,ובתשובות נוספות, תקסו' סי, ש"ת הרשב" כתב בשוןוכ  .2
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 כב' מ סי"חו(א "רמדברי הוכן נפסק ב.  להלכהאותם פסק) שלג אות ה' מ סי"חו ('הקצר

  :ה לשונוזו, ים או פסוליםן קבלת עד או דיין קרובי בעני'שלחן ערוך' פסק העל) סא' סעי

כי כן נוהגים דכל מה , לא יכול לחזור, מיהו אם הם ממונים בעיר או טובי העיר

תשובת מיימוני סוף (שלא יוכל לחזור בו , שאדם מקבל לפני ראשי העיר

  )... שופטים

 'מרדכי' דברי הל פישיסוד דין זה הוא ע, )יב ק"ס(ך "ובש) ב יק"ס(ע "ומבואר שם בסמ

כל דברי הקהל אינן 'גם נפסק ש) ה"בסוף ההג, ו' עיקסג ס' מ סי"חו(א "ברמ .דלעיל

 שאם ,ה אל'הגהות מרדכי'פסק על יסוד דברי גם ) נ' סי(א "ת רמ"ובשו .'צריכין קנין

דבר שנעשה ברבים שאי אפשר לחזור מכיון , אין הם יכולים לחזור בהם, ציבור מינה רב

 על פסק 3בי עקיבא איגר רבחידושיגם .  טובי העירשלושת ל ידיעמדבר שנעשה או 

 והפועל כבר משך את ,שכר פועלל הבית שאם בע', מרדכי'הובאו דברי ה) שם(ע "השו

משיטת בי עקיבא איגר למד ומבואר שר. יכול לחזור בול הבית אין בע, כלי האומנות

 יכול לחזור בו משכירות הפועל כל עוד הפועל לא ל הבית שבעף על פישא, 'מרדכי'ה

 ף על פילא יוכלו לחזור בהם אהם , אם רבים שכרו את הפועל, תוהתחיל במלאכ

  .  שהפועל עוד לא התחיל במלאכתו

ולכן באמירת , 'מרדכי' להלכה כשיטת המא לןשבאופן עקרוני קיימשמע מן האמור 

  4.ןי קניין צריךרבים א

ין נעשו ידברים שאינם צריכים קנמהו הדין אם . ב
  ?בציבור

 .יןיאינם צריכים קנהם  ,נעשו בציבורהם נאמר שאם ליהם שעדברים ה מהםיש לברר 

אם נציגי ציבור אמרו שהם : יןילהעברת בעלות גם ציבור צריך מעשה קנברור ש, לדוגמה

 זה נלמד מהלכה פסוקה דין. יןיללא מעשה קנלא חל ין יהקנ, מקנים דבר מסוים לפלוני

  ):א' עיקצט ס' מ סי" חו,ע" שו;א"א ה"פ(ם "לרמבבהלכות מכירה 

... בית זה אני מוכר לך, כיצד. ואפילו העידו עליהם עדים, המקח אינו נקנה בדברים

ואמרו לעדים , ורצה המוכר ואמר מכרתי, ופסקו הדמים ורצה הלוקח ואמר קניתי

הרי זה אינו כלום וכאילו לא היו ביניהם , הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח זה

  .בלהוכן בנותן מתנה ומק, דברים מעולם

סוברת שאם מדובר בציבור שמוכרים או ש שיטה לא הובאהם " הרמבו שלבנושאי כלי

צריך , ימכרו או יקנו דבר מה ברור שגם אם ציבור ,לכן. נהתשי הדין -  נותנים מתנה

 :ין זהי בענ5'בית יצחק'ת "שובכתב וכן  .ן לצורך העברת הבעלותישייעשה מעשה קני

                                            
 .א שלא הלכו"בדה "דא ' שלג סעי' מ סי"חו, ע"א לשו"חידושי רע  .3
למד שנידון זה נתון במחלוקת ) ה ומה שטען"ל סוד' ד סי"ח ('דברי מלכיאל'ת "יש לציין שבשו  .4

  . ראשונים
  .סא' מ סי"חו, רבי יצחק שמעלקסת בית יצחק ל"שו  .5
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שאין דין זה נראה מכאן . '... שמענו מפי הפוסקיםלא, אבל שימכרו קרקע בלא קנין'

שמחייב קניין  ,ה שעבוד הגוףוין שמהויקנבאלא , ן שמהותו העברת בעלותיעוסק בקני

, ובנידון זה מצאנו מחלוקת בין הפוסקים . הציבורל ידילקיים את הדברים שנאמרו ע

  .כדלקמןו

  הורק לדבר מצואין צריך קניין  –נתיבות המשפט . 1
  :והעיר, ל"הביא את הדין הנ) א ק"סף ביאורים סו, שלג' סי ('נתיבות המשפט'בעל 

דכל מילי דרבים אין , צ קנין"דא, כתב דשלשה ששכרו מלמד] 'סעיף ג[מ "והנה הד

ששלשה ששכרו פועל דאין יכול , ומהתימה שלא הובא זה בכל פועלים. צריך קנין

ודמי , ק במלמד שהוא דבר מצוהר) אלא, בכל דבר (=ואפשר דדין זה אינו . לחזור

  .קצת לנדר שהודר ברבים ועל דעת רבים

אלא , יןי קנינו צריךנעשה ברבים אשאומר שדבר ש דין כללי אין' נתיבות המשפט'לפי 

 יש פוסקים ,עם זאת. כגון ששכרו מלמד שילמד תורה, הורק בדבר מצוהוא נאמר 

  .כדלקמןו,  גדרים אחריםהגדירושחלקו על מסקנתו ו

  טובי העירבאמירת רק צריך קניין  –ם "למהרשמשפט שלום . 2
נתיבות 'בדברי ם מבערזאן "המהרשדן ) ט' עירד ס' מ סי"חו ('משפט שלום'בספרו 

 ,טענתו היא. הודבר מצובנוגע לקניין ל ושלל את מסקנתו שדין זה אמור רק 'המשפט

 טובי העיר לושתבנוגע לש מבואר שדין זה אמור רק 'הגהות מרדכי'מקור הדין ממש

יש  ש,מסקנת דבריו היא.  אנשיםשהולכל שלבנוגע ולא , לצורך הרביםדבר מה ששכרו 

  : לחלק בין שני דינים

שה ו כל שלעללא נאמר , יןי קנה שלא עשף על פי או יכול לחזור בוהדין שציבור אינ. א

  .  שעשו מעשה לטובת אנשי העיר, טובי העירשלושת עלאלא דווקא , בני אדם

שאין רוח מהתחייבות למרות לחזור היכולת כלומר , 'מחוסר אמנה'דין , לעומת זאת. ב

הבטיחו לתת שלושה אנשים אם : כלומר, שהוכל שלעל אמר נתכן שיי, מכךחכמים נוחה 

שיחזור בו  ראוי  אין-  קטנהמבטיח לתת מתנה שדינם כדין יחיד , מתנה מרובה

  . השני סומך על דבריוהצד ן שו כיו,מהבטחתו

 חלקו על 8'להורות נתן'ת " ובשו7'ציץ אליעזר'ת " בשו,6'אפרקסיא דעניא'ת "גם בשו

מתנה בהדין זהו  10',ראשי בשמים'ת " ושו9רבי יצחק אלחנןלפי דברי  .'נתיבות המשפט'

שוחט  (=ב " לסלק את השוה עיר שרוצעל דן 11'באר יצחק'ת "בשו. מכרבאבל לא 

ון שכבר וכיאת סילוקו ב מעכב "והשו,  הגוןח ציבורליכדי שיוכלו להשיג ששלה ) ובודק

  :בתשובתו כתבו .תפקידוהוחזק ב

                                            
 .נט' א סי"ח, )רומניהברבה של ברשוב (דוד שפרבר ' ראפרקסיא דעניא ל  .6
 .נ' ז סי"חט, אליעזרת ציץ "שו  .7
  .נ' מ סי"ט חו"ח,  נתן גשטטנר'רת להורות נתן ל"שו  .8
  .ג'  סי,ת באר יצחק"שו  .9

 .צא' סי, ת בשמים ראש"שו  .10
  .ג' ד סי"יו, יצחק אלחנן ספקטור מקובנה' לרת באר יצחק "שו  .11
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ל דהיכא דצד "דקיי, ז לא עדיף מקנין גמור"עכ, צ קנין"ל דאף דדברי הקהל א"די...

ל בנתן מעות ולא משך "כדקיי, כ יכול לחזור"ג' יכול לחזור דאז אף הצד הב' א

, אף דנעשתה משיכה במעות של הלוקחו. דאף הלוקח יכול לחזור בו, הפירות

אף , משום דהא לא נעשה קנין בהחפץ הנמכר, ז כיון דהמוכר יכול לחזור"עכ

מ כיון דהיחיד "מ, צ קנין"דאף דדברי הקהל א, ה בזה"כ ה"א... הלוקח יכול לחזור

לכן אף הקהל יכולים , משום דהא לא התחיל במלאכה, ץ יכול לחזור בו"היינו הש

מיירי היכא דהקהל נתנו מתנה להיחיד ולא , צ קנין"דברי הקהל אוהא ש. לחזור
  ...היכא שנותנים מחמת מכירה ושכירות

 אם : חילוק בין מתנה למכריש, יןי קנינם צריכיםשבדין שדברי הקהל אמבואר בדבריו 

 אבל אם אמרו שימכרו או ,אינם יכולים לחזור בהםהם , נציגי הציבור אמרו שיתנו מתנה

  12.'ראשי בשמים'ת "וכעין דבריו כתב גם בשו. שאים לחזור בהם ר- שיקנו

  הם בדברים שאין הקהל נוגע בהוא הדין –הגדרה נוספת של רבי יצחק אלחנן . 3
דין יסוד הון שו מכי: גדר אחר בנידון זהבי יצחק אלחנןכתב ר) כב' סי( 'נחל יצחק'בספרו 

לכן , )וכפי שכבר הובא לעיל(חשוב ין הוא מדין בית דין י קנינם צריכיםשראשי הציבור א

כגון ,  אבל אם הם נוגעים בדבר,הםאין ראשי הציבור נוגעים בשדברים ב רק הוא תקף

אם הדבר , ולעומת זאת. אין להם תוקף של בית דין, יולצרכמה  דבר השהקהל קנ

מצוות לאו ליהנות 'ון שואין הם נחשבים נוגעים בדבר כי, והושעסקו בו היה צורך מצ

בין שתי התשובות פקא מינה הנ 13.הצדדים אינו רשאי לחזור בון ולכן אף אחד מ, 'ונתנ

 לטעם הראשון : בדיבור או מכירתם בדיבור על ידי ראשי הציבורהוא קניית חפצי מצויה

 כטעם לדינא נראה לנקוט יות דעתילענ.  קניין נחשב - ולטעם השני, יןינחשב קנאין זה 

אחרונים הראשונים ודברי הך מבואר בן כשכ, בית דיןכ קהלתוקף ה שמסתמך על  ,השני

  .לעילשהובאו 

  ןי טובי העיר יכולים למכור קרקע ללא מעשה קני–ת בית יצחק "שו. 4
  :ין זהיחידש בענ) סא' מ סי"חו, רבי יצחק שמעלקס( 'בית יצחק'ת "שוב

 ' דבטובי העיר שפסקו אפיתב כ) 'י' פטים סיוש(הגם דבתשובות מיימוני  ...

, ד"מטעם הפקר ב, זה דווקא בטובי העיר שפסקו, בלא קנין' מהני אפי, בקרקע

  .צריכין קנין, כ בשמכרו רבים בלא טובי העיר"משא

נחשב שהפקירו הוא ון שו כי,יןיטובי העיר מהני בלא מעשה קנקניין של  ש למדנומדבריו

  14.והצד השני זכה בוכביכול את הקרקע 

                                            
 .צא' סי, ק אניקסט"משה יואל הכהן גוריון מק' רת ראשי בשמים ל"שו  .12
הם  , בוםשכתב שבדבר שהם נוגעי, כ' מ סי" חוקמא', נודע ביהודה'ת " הסתמך על שו,'ף בשם בענ  .13

דע הנודברי  מהראייה דחה את ,לו' א סי"מ ח"חו ',דברי שלום'ת "ובשו.  טובי העירםאינם נקראי
 .ביהודה

 שכתבפי לא כו, להקנות אלא גם הפקיעהפקר בית דין אינו רק לכוח סובר שהוא מבואר שמדבריו   .14
 .ה איברא"ד' ב' קנין משיכה סי, מכירה' הל', מחנה אפרים'בעל 
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  לתקנות שנעשו לטובת כלל הציבורבנוגע רק ן תקף ייתכן שהדי – 'חזון איש'ה. 5
התחייבות אנשי ' מרדכי'לפי שיטת הכיצד דן ) כבק "סד '  סיבא בתראב(' חזון איש'ה

 שכר את שאם שוכר יחידמבואר ובדבריו , ןייהעיר כלפי המלמד אינה צריכה קנ

ן ייקנ, ואם השוכרים הם ציבור,  השכירתין השכירות חל בתחילת עבודיקנ, הפועלים

 צריך נונעשה בציבור אישדין שדבר השמשמע מדבריו  ו. דיבורםכבר מזמןהשכירות חל 

תחילת העבודה נחשבת ובו , כגון שכירות פועלים, ין פורמלייין מצטמצם רק לקניקנ

תוקף  יש לאמירת ראשי הקהל ווב, העסקהן  אי אפשר לחזור מלאחריוין שימעשה קנ

  .יןיקנבה תנעשש של אמירה

  ן זהדי ב'ציבור'הגדרת . ג

' מ סי"חו(' בית יוסף'ה. יןידין שרבים אינם צריכים קנבנוגע ל 'ציבור'יש לדון מהי הגדרת 

  :'מרדכי'כתב בשם ה) אות דשלד 

אין יכולים לחזור בהן אף על פי , רבים שהשכירו מלמד, )תנז' סי(וכתוב עוד שם 

שכל דבר , במקום אחרשעדיין לא התחיל במלאכה אם אינו מוצא להשכיר עצמו 

  .שנעשה בפני שלשה אין יכולין לחזור בהם

זה תלוי בדין טובי דין  להזכיר שאבל, '...שכל דבר שנעשה בפני שלשה'הלשון שכתב ן מ

 שאינם יכולים לחזור 'ציבור'שה נחשבים ושכל של סוברהוא נראה ש, ומההעיר וכד

דרכי 'הדברי כך יש ללמוד גם מ. יןיקנבשנעשה כדיבור נחשב שדיבורם ן וכיו, מדיבורם

דושי רבי עקיבא בחיגם  והובאהם ו,  שכתב בסגנון זה,)שלג אות ה' מ סי"חו ('משה

  :נפסק) ג' ימכירה ומתנה סע' מ הל"חו ('הרבשלחן ערוך ' ב, לעומתם15.איגר

יש בה חסרון , אפילו היא מתנה מרובה, ורבים שאמרו לאדם אחד ליתן לו מתנה

שלשה ואם היו בהם . ם המתנה מרובה היא כמתנה מועטת ליחידכי לגבי רבי, אמנה
  .יןישכל מעשה הקהל אין צריך קנ, מן הדין אינן יכולים לחזור בהם, ראשי הקהל

הבטחה לתת ן ההצד למנוע מהם אפשרות חזרה מ,  סתם'רבים'לבנוגע שמבואר בדבריו 

 אך בנוגע, 'אמנהמחוסר 'שהחוזר בו נחשב , 'מתנה מועטת'מתנה הוא מדין הבטחה ל

 ן הואעליו נאמר שאיו, 'מעשה הקהל' ראשי הקהל נאמר שאמירתם נחשבת ושתשלל

  . יןיצריך קנ

הצורך בקניין ן ישה אנשים סתם אין תוקף של ציבור לעניובבירור שלשלמשמע מדבריו 

,  דלעיל'דרכי משה'וה' בית יוסף' המבאר את דברי' שלחן ערוך הרב'נראה שגם . לדיבורם

מקור  ה-' מרדכי'הדברי וכמשמעות , שה שמייצגים ציבורו שלהם סתם 'שהשל'ש

 16'להורות נתן'ת "בשו.  אם שכרו מלמדיןי שכתב שרבים אינם צריכים קנ-  דבריהםל

 ששכרו מלמד או פועל ודאי םשה שותפיוכתב ששללהלכה ו, 'מרדכי'אר את לשון היב

 שלושהמלמד ששכרוהו ש ,ל"הנ 'הות מרדכיהג'ומה שכתב ב. ין כמו יחידיצריכים קנ

                                            
  .א שלא הלכו"ה בד"א ד"שלג ס' מ סי" חו,ע"א לשו"חידושי רע  .15
  .נ' ט סי"ח, ת להורות נתן"שו  .16
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חידושו . שה אנשים שכרו את המלמד בשם אנשי העירוהיינו ששל, יןני קין צריךאנשים א

שה שכרוהו ושלרק  אם לא שכרוהו כל אנשי העיר יחד אלא גם ש, הוא'מרדכי'של ה

 טובי העיר שלושת הואיל ו,רביםשכירות של  כמו תנחשבשכירות זו , לצורך אנשי העיר

  . חי כל העירהם שלו

  ין זהי לענ'מוסד' או 'חברה'דין . 1
מוסד חינוכי מהו דין וכן ,  בפרט'מ"חברה בע' בכלל ו'חברה' דין ועדיין יש לברר מה

מצד ו, מצד אחד' קהל' או 'ציבור' אלו אינםון שוכי, ן זהיעניב ,בבעלות פרטית או ציבורית

דנו לגבי סמכותו של )  קפג' עמה"ח ('פסקי דין ירושלים'ב. 'יחידים' אינםגם שני הם 

יש ש כתב  הרב ברוך יצחק לוין בית הדיןואב. ל הישיבה למכור מנכסי הישיבה"מנכ

יש להם , תמיכת הציבורב יחיד או יחידים ל ידי ענוסדהישיבה אם ה :הבדל בין הישיבות

נוסדה על ישיבה ם ה וא,ין והסכמה של כולםיוכל מעשה שנעשה צריך קנ, 'יחידים'דין 

ינם א ודבריו ותהחלטלהחליט ל סמכות "ולכן יש למנכ, 'קהל'יש לה דין ,  הציבורידי

הדין שקהל  : שהובאו לעיל רבי יצחק אלחנן דברייש להוסיף את לדבריו .יןי קנצריכים

שאין להם נגיעה  ו,תוקף של בית דיןיש לראשי הציבור שבו  בדבר  אמוריןי קנינו צריךא

יש אם לממונים ,  מבחינה עקרוניתןיקניב ין צורך אמסויםבמקרה אם  גם ,י זה לפ.בו

  . יןידבריהם צריכים קנ  ולכן,אין להם תוקף של בית דין, הנאה אישית בדבר

אין דין ראשי ,  שמטרתה הפקת רווחים כספיים'חברה'לראשי לאור האמור נראה ש

אין להם תוקף  לכןהם נוגעים בדבר ושן שוודאי וכיו, יןיהקהל שדבריהם אינם צריכים קנ

ן וכיו, תם במגע יסמכו על דבריהם גם אין ראוי שהאנשים היחידים שבאים ִא .של בית דין

צא  רווחים כספיים וכיוולהפיקשמטרתם היא לקדם את שגשוגה הכלכלי של החברה 

  . באלו

  סיכום

 .יןי קנך צריו שציבור אינ'מרדכי' להלכה את דברי הפסקוהפוסקים . 1
  :  הםו יכול לחזור בון ואיני קניינו צריךיבור א שצלדיןהסיבות . 2

פי על נעשה ין יקנהנחשב שלכן  ו,היחידים סומכים עליהם שיעמדו בנאמנותם. א

  . םרוביד

 . בפני בית דיןדיבור שנעשהכנחשב  םרוביד. ב
 .יןיציבור תוקף מעשה קנה אין לדברי הוב, העברת בעלות ממוניתבדין זה אינו אמור . 3
עדיין רבים שכרו מלמד ואם  :כגון, הו הדין אמור רק לדברי מצו'בות המשפטינת'לפי . 4

 . לחזור בהםםאין הם רשאי, יןיקנהנעשה לא 
כן ו, דברי הרשותב וסובר שדין זה אמור גם 'נתיבות המשפט'ם חולק על "המהרש. 5

  רקתקףשהדין הוסיף ם "המהרש. 'ציץ אליעזר'ת " ובשו'אפרקסיא דעניא'ת " בשוכתבו

 .    טובי העיר שעשו לטובת אנשי העיראמירתל
,  מתנה ליחידןהקהל נתאם  רק תקףהדין , 'ראשי בשמים'ת "לפי רבי יצחק אלחנן ושו. 6
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שם כ, פעולות אלו הוא יכול לחזור בון שבוכיו,  דבר מהמכר או השכיראם הוא לא ו

 .שהיחיד יכול לחזור בו
ן ין הוא מיקנינו צריך יסוד הדין שהקהל אש,  הואכתב רבי יצחק אלחנןששני הגדר ה. 7

אינם נוגעים אם הם  הדין אמור רק , לכן. בית דין חשובנחשביםראשי הקהל ש הדין

 .וה שלא ניתן להנאהודבר מצאם הוא הנים ממנו או נאינם הם כגון ש, בדבר
של גדריו  ני בין שקא מינהיש נפ,  או קנייתםוהו דברי מצתבר על מכירי הקהל דאם. 8

 . פי הגדר השנילהלכה לונראה לנקוט , בי יצחק אלחנןר
, יןי שטובי הקהל יכולים למכור בלא קנ'תשובות מיימוניות' הביא מ'בית יצחק'ת "בשו. 9

 .'הפקר בית דין הפקר'ין חל מדין יוהסביר שהקנ
ן שנחשב יכגון קני, ין פורמלייקנבנוגע ל שדין זה אמור רק משמע 'חזון איש'מדברי ה. 10

התחיל השכיר  נחשב ש הציבוריןי קנא גם בלובו, דומהתחילת עבודת השכיר וכל

 .ו ואין הציבור יכול לחזור ב,בעבודה
וכן , שה שותפיםו כתב שדין זה אמור רק לראשי הקהל ולא לשל'הרבשלחן ערוך 'ב. 11

 .'להורות נתן'ת " יצחק אלחנן ושובי ר,ם" מדברי המהרשמשמע

  מסקנות להלכה

 .יןיו נציגיו אינם יכולים להקנות או לקנות ללא מעשה קנציבור א. א
אין צריך וסוברות שהדין שציבור ' נתיבות המשפט'חולקות על שיש לנקוט כשיטות . ב

יש ו, הדבריםכל על חל ין יקנה ,כלומר. ה ובין לדבר הרשותוין אמור בין לדבר מצויקנ

  . םקיימשמ שעבוד הגוף עליהם

על אף שלא עשו , אינם יכולים לחזור בהםהם , שיתנו מתנהאם נציגי ציבור אמרו . ג

 . קניין על כך
 שמוכן טכנאי אחר התברר שיש ר כךואח,  לדוגמהראשי מוסד ציבורי שהזמינו טכנאי

היה הדין ,  לאדם בודדכך שאם היה קורה ף על פי א-  בחינםלהם את העבודהלעשות 

במקרה כזה ון שוכימ, אי לחזור בו היה נחשב אנוס שרשאותו אדם ו',תרי תרעי' כדין

אינם רשאים לחזור בהם הם  ולכן ,יןי קנהדין הוא שדיבורם נחשב, מדובר במוסד ציבורי

  .)'חזון איש'ל פי ע(

 שירות או מוצר וסיכמו דברים נוהזמיאו הנהלת מוסד שבבעלות פרטית שועד בית . ד

ון שהם נוגעים בדבר ו כי,תםהזמנן על י קנימעשה נחשב אין דיבורם, יןי קנאבלו ל פהבע

 .)ל פי רבי יצחק אלחנןע(ואין להם תוקף של בית דין 
 רוצים לחזור ר כךואחריהוט  נוהזמיאו אנשי ועד בית כנסת שמוסד חינוכי ראשי . ה

ההזמנה הרי  ש,ן שאין ראשי המוסד נוגעים בדברוכיו, עשות זאת נראה שלא יוכלו ל,בהם

תוקף יש  להזמנתם , לכן.הודברי מצומדובר בשגם ה מו, יםם הפרטייה לצרכלא הייתה

 .)ל"ל פי הנע (יןיקנבחל שמעשה נחשב והוא  ,מעשה בית דיןשל 
סיכומם ו, ת דיןשל בי אין להם תוקף, ה או מכירהיראשי מפעל ייצור שסיכמו על קני. ו

   .ןי נחשב קניבעל פה אינו
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  הרב הלל גפן

  בעל חוב מאסר

. כדי לאלץ אותו לשלם את חובו, נכון לאסור בעל חובבמאמר זה נעסוק בשאלה אם 

כדי  התאמץ מאודל ללווה שגרם, מרתיע אמצעימאז ומעולם  היה מאסרה שאיום נראה

וכפי שכבר העיד , השימוש באמצעי זה היה נפוץ באומות העולם. חובו את לפרוע

 לו אין שאם: ארגון במלכות נהוג הוא, זה וחק'): תפד' סי, ש"ת הריב"שו(ש "הריב

על נושא זה אפשר למצוא  מקיפה סקירה .'בגופו נתפש שהוא, חורין בני מטלטלין

וכאן נדון ', לפועל ההוצאה בדרכי וחירותו האדם כבוד' :ל" זאלון מנחם' פרופ של בספרו

  : בכמה שאלות

  ? האם אמצעי זה מקובל על פי דין תורה. א

  ? מה אומר על כך החוק במדינת ישראל. ב

כיצד בית דין צריך לנהוג ביודעו שפסק , התשובות על שתי השאלות הראשונותולפי . ג

על פי ) ההוצאה לפועל: או בשמה הקודם(הדין שיכתוב יימסר לביצוע רשות הגבייה 

  ? חוקי המדינה

  בהלכה בעל חוב מאסר. א

 לשון זהו .פרוע את חובול אפשרות לו אין בעל חוב אם אוסרים אין ,תורה דין פי על

  :)א"ב ה"מלוה ולוה פ' הל (ם"בהרמ

דין תורה שבזמן שיתבע המלוה את חובו אם נמצאו ללוה נכסים מסדרין לו 

ואם לא נמצא ללוה כלום או נמצאו , ונותנין לבעל חובו את השאר כמו שביארנו

 ואין אומרים לו ואין אוסרין אותולו דברים שמסדרין לו בלבד ילך הלוה לדרכו 

ם שנאמר לא תהיה "לא משביעין אותו כדרך שדנין העכוהבא ראייה שאתה עני ו

  .לו כנושה

נשאל אם אפשר לחבוש בעל חוב שהבריח  )אלף סט' א סי, א"ת הרשב"שו (א"הרשב

  :וענה, משום ששעבד את גופו, נכסיו

 אדם שאין. שיחבש כדי ולא בגנבתו שנמכר כגנב וישלם שימכר משועבד הגוף אין

 כערבין ונכסיו כלווה משועבד הוא הרי אלא .כעבד ולעשות לשעבד כן כותב

 .'וכו עכשו נכסים לו אין ושאם בלבד עכשו לו שיש אלו נכסיו שלא ולומר
והוא , יכול להיות עילה למאסר' שעבוד הגוף'א הוא בשאלה אם המושג "הדיון של הרשב

 אלא שאם, אינו נועד לאפשר נקיטת אמצעים נגד גופו של החייב' שעבוד הגוף'מבאר ש

השעבוד היה חל רק על נכסי הלווה שברשותו , רק נכסיו של הלווה היו משועבדים

  . החוב מוטל גם על נכסים שיהיו ללווה בעתיד' שעבוד הגוף'ואילו מכוח , בפועל
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א הוא הדין גם אם יש ללווה אפשרות לפרוע את "המפרשים נחלקו אם לדעת הרשב

הביא את דברי ) לא' צז סעי' מ סי"חו ('בית יוסף'ה, א"כדי לחלוק על דעת הרשב. חובו

ומשמע ,  חובשים אותו- שלווה שיכול לפרוע את חובו ואינו עושה זאת ', ספר האגודה'

ההבנה הזאת בדבריו נתמכת מן . א אמורים גם בכהאי גוונא"שהבין שדברי הרשב

לפי דעת , אם כן. א הייתה על לווה שהבריח נכסיו"העובדה שהשאלה שנשאל הרשב

בדינו של לווה שיכול לפרוע את ' אגודה'א ובין ה"יש מחלוקת בין הרשב',  יוסףבית'ה

  . חובו ואינו עושה זאת

נו יכול שאי לווהל רקא התכוון "א כתב שגם הרשב"הרמ', בית יוסף'לעומת דעת ה

 ת דיןבי: יש עילה אחרת לאוסרו חובו את לפרוע רוצה אינוש נכסים בעל וללווה, לפרוע

בעל  של מאסרו להיות יכולשלהם  הכפייה מאמצעי ואחד 1,לשלם אותו יכולים לכפות

  :)טו' צז סעי' מ סי"חו(' שלחן ערוך'בא "הרמ פסק וכך. החוב

 ומכין חובשין אותוד "ביה, אבל אם יש לו ואינו רוצה לשלם, ודוקא שאין לו לשלם

  . אותו עד שתצא נפשו

 וןוכי,  אין חובשים במאסרנכסיו את שמבריח לווהגם ש, היא א"ח הבין שדעת הרשב"הב

עם . משועבד פוגו שאין בגלל ,בעל החוב את אוסרים אין :דעתו את נימק א"שהרשב

  .אותו אוסרים - לשלם רוצה אינו והוא ,נכסים ללווה יש אםש ראיות מביא ח"הב גם ,זאת

בעל  את לאסור תקנה יתהיהלקהל בעירו ש מספר) תפד' סי, ש"ת הריב"שו( ש"הריב

  :לשלם מה לו אין אם גם החוב

והוא מצד , כשנתחייב כן, נוהגין הדיינין לתפוש הלוה בגופו, כי בעירנו זאת, והאמת

על כל תביעה , יתפש כל אדם, שאף בלא חיוב: ועוד תקנו הקהל. תקנת הקהל

, ואני רציתי למחות בידם. ד"קיום ב: הנקרא, או יתן ערבים על התביעה; שיתבעוהו

, כי זו תקנת השוק: ואמרו לי. אשר היא שלא כדין תורתינוב, על התקנה ההיא

  .והנחתים על מנהגם. ושלא לנעול דלת בפני לווין. מפני הרמאין

 שלא נובע מכך זה מנהגיסוד ש להסביר ניסה )ק יג"צז ס' סי(' אורים ותומים'בספר 

ה לשלם ובזמננו פשט המנהג שחובשין ללוה כשאין לו מ ':נכסים לו שאין ללווה האמינו

כי , ע"וצ ':כתב דבריו סיוםב,  עם זאת.'ואולי הכל בחזקת שמבריחין נכסים, ואין מוחה

 בספרו כתב, 'טוב יום תוספות' בעל, הלר ליפמן ם טוביו רבי .'אין להם על מה שיסמוכו

 בהן גם תקנות שאינן על פיו ,חוב בעל לפריעת תקנות לתקן שראוי ',חריפתא פלפולא'

  .םלוויה בפנילא תינעל  דלתהש כדי, גופו תפיסת כמו, הדין

, לפועל הוצאהה ידי על לביצוע עובר והוא, דין פסק לכתוב נוהגים הרבניים הדין בבתי

  :)קמה' י עמ"ר ח"פד (בעל החוב אתשלא כדין  יאסרו שמא חוששים ואין

הנוהג המקובל בבתי הדין לפסוק מזונות לאשה ומזונות לילדים ועם מתן פסק 

וזו האחרונה , הוא עובר לביצוע על ידי הוצאה לפועל, די בית הדיןדין על י

                                            
 ניחא לא אמר, מצוה חוב בעל פריעת: דאמרת לדידך, פפא לרב כהנא רב ל"א': א"ע פו תובותכ ראה  .1

 כגון, עשה במצות אבל, תעשה לא במצות - אמורים דברים במה: תנינא, ל"א? מאי, מצוה דאיעביד לי
 .'נפשו שתצא עד אותו מכין, עושה ואינו לולב, עושה ואינו סוכה עשה לו שאומרין
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ד יודע מראש שפסק דינו "ביה.  ופסק הדיןמאסרמשתמשת באמצעי כפיה על ידי 

למרות שלא , עלול להיות גורם למאסרו של הנתבע ואינו נרתע במתן פסק דין

  ...חקר על יכלתו של הנתבע לעמוד בחיובו

, ווילדי אשתו במזונות הבעל בחיובמדובר  כלל בדרך :זה נוהג נימק הדין בית, עם זאת

, הבעל של עיסוקיוו עבודתו מקום על שחקר לאחר הדין בית ידי על נקבע זה וחיוב

 2.חובו את לשלםהחוב  בעל של יכולתוהוחלטה מתוך התרשמותו על  הדין ביתהחלטת ו

 בני את לפרנס לו רתמאפשש בעבודה עוסק המשפחה ראש המקרים ברוב, ונוסף על כך

, החוב מתשלום משתמט ייחשב מזונות משלם שאינו בעל ,לכן. בו תלוייםש משפחתו

, לממונות הדין בתיתקף ל אינו זה נימוק. מאסר כגון ,כפייה אמצעי נגדו להפעיל ואפשר

  .ולכן עלינו לבדוק אם על פי חוקי המדינה פסק דין עלול לגרום למאסר שלא כדין

  י מדינת ישראלחוק פי על בבעל חו מאסר. ב

 בעלי חוב בין ש"הריב שבדברי העקרוני החילוק את קיבל ישראל במדינת החוק

רואה  חוקה 3.מסוגלים לעשות זאת נםשאי בעלי חוב ביןו חובם את פרועל כוליםשי

שהתברר  לאחר רק אפשר להשתמש בוו, ענישה אמצעי ולא אכיפה אמצעי מאסרב

 םשבהיו ימים ה ,זאת עם. וב יכול לפרוע את חובובעל החש ההוצאה לפועל ראשל

 סעיף על והן התבססו, חובם את פרעו שלא בעלי חוב נגד רבות מאסר פקודות הוצאו

  :לפועל ההוצאה חוקב) א (70

נתברר לראש ההוצאה לפועל כי החייב לא שילם את החוב הפסוק במועד 

רשאי הוא ,  פסק הדיןוכי אין דרך אחרת לאלץ את החייב לבצע את... שנקבע בצו

  . יום21לתת צו מאסר נגדו לתקופה שלא תעלה על 

  :114 תקנה נתקנה זה סעיף פי עלו

אם עד ליום , לחוק) א(70ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת צו מאסר לפי סעיף 

  . כי קיימת דרך אחרת לביצוע פסק הדיןהראה החייב לאמתן הצו 

 עליוו, החוב את לפרוע לתוויכ ר אתלבר החובה את בעל החוב על הטילה זו תקנה

 לבעלי חוב מאסר פקודות וצאובעקבות חובה זו ה. זה בירור ליזום יותהאחרמוטלת 

 בעלי חוב היו. טענותיהם את ולטעון הוצאה לפועלה ראש לפני להופיע תבקשוה לאש

 בקשה יגישו אם לשלם שעליהם התשלומים הפחית אתל יכולים שהם ידעו שלא

ללא  עליהם נחת והמאסר, האזהרה את קיבלו שלא בעלי חוב היוו ,יכולת לחקירת

  . התראה מוקדמת

                                            
 שבעלגם  יתכןי. הזמן עם משתנה הבעל של הכלכלי שמצבו יתכןיש וןוכי, זה נימוק על מערערים יש  .2

 ביכולתו ואין, שהצטבר הסכום כל את לשלם נתבע הוא וכעת, רב מןז מתשלום השתמטהחוב 
 שבית טוען סילמן הרב, עם זאת. קע' עמ א, )לרב יהודה סילמן( 'חושן דרכי' ספר ראה ;לעשות זאת

  ,בכך גם אם הוא מסופק אם יצליחו, חובו את פרועל אינו צריך לדעת בוודאות שבעל החוב יוכל הדין
 .להודות לאלצו מותר לאסור אותו כדי

 'עמ, 'לפועל ההוצאה בדרכי וחירותו האדם כבוד' :אלון מנחם' פרופ של בספרו באריכות כך על ראה  .3
315-293. 
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 לשמירת פועלתש עמותה (ח"פר עמותת ידי על עתירה צ"לבג הוגשה ג"תשנ בשנת

, תבטלת 114 שתקנה לקבוע ובה העמותה ביקשה, )חייביםו רגל פושטי של זכויותיהם

 שאין לו תבררה לא אם כןא מאסר וצ להוציא ההוצאה לפועל לראש רשות שאין וןוכי

 הזה הבירור נטל את להטיל ואין, הדין פסק את לבצע בעל החוב את לאלץ אחרת דרך

בעל  הזמנת ללא מאסר צו להוציא שאין וקבע העתירה את קיבל צ"בג. בעל החוב על

 חוק שונה ט"תשנ בשנת .טענותיו את ולטעון ההוצאה לפועל ראש בפני להופיע החוב

 להגיע בעל החוב על מקל) מובא לקמן(החוק החדש , אחד מצד: לפועלההוצאה 

 אה לפועלההוצ למערכת מאפשרהוא  ,שני ומצד, תשלומים והסדר יכולת לחקירת

. לפועל ההוצאה בזיון היא מאסרל העילוה, כך עשה לא אם מאסר צו נגדו להוציא

 משתמטש ןסרב בחזקת הוא עליו המוטל את ביצע שלא בעל חוב, מבחינת החוק

 לאחר החוק לשון הוז. יכולת לפרוע את חובו לו שאין מיבחזקת  ולא, הדין פסק מביצוע

  :תיקונו

ראה ראש ההוצאה לפועל במעמד הבירור או ההבאה כי החייב מסרב ) ג(יג. 69

למלא הצהרה בדבר יכולתו או לחתום על כתב ויתור על סודיות או למסור מידע 

הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום החוב מבלי לתת או כי , כלשהו לגבי יכולתו

רשאי הוא לצוות על מאסרו של החייב בשל בזיון , הסבר סביר לאי התשלום

  .70ההוצאה לפועל לפי סעיף 

  ] ט"תשנ, ו"תשנ, ד"תשנ: תיקון[מאסר חייב בשל בזיון ההוצאה לפועל . 70

החייב בשל לתת צו מאסר נגד , לבקשת הזוכה, ראש ההוצאה לפועל רשאי) א(

לתקופה שלא , בין אם הוכרז מוגבל באמצעים ובין אם לאו, בזיון ההוצאה לפועל

  : אם נתברר לו כי התקיים אחד מאלה, תעלה על שבעה ימים

) ד(67,ג7כאמור בסעיפים , החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו) 1(

  ; )ד(יא69או 

מים שניתן לפי חוק זה והוא לא החייב הוא בעל יכולת למלא אחר צו תשלו) 2(

  ; או לא שילם שיעור מהשיעורים שנקבעו לפיו, מילא אחריו

   .)ב(יג69החייב לא מילא אחר החלטה שניתנה לפי סעיף ) 3(

  סיכום

  .אין אוסרים בעל חוב שאין לו אפשרות לפרוע את חובו. 1

  .י לכפותו לשלםמותר לאוסרו כד, והוא מתחמק מכך, בעל חוב שיכול לפרוע את חובו. 2

, ההוצאה לפועל ל ידיע שייאכף דין פסק מהוצאת יימנע הדין שבית סיבה שאין נראה. 3

 אם. שלו מחדל בעקבות רק מתאפשר בעל החוב של מאסרו החוק תיקון לאחרכיוון ש

 את לפרוע יכולתו על מידע יסתיר ולא החוב מתשלום להתחמק ינסה לא בעל החוב

 ההוצאה בזיון אלא, החוב פריעת-אי אינה המאסר עילת גם. שייאסר סיבה אין, החוב

 .לפועל
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  ץ"דניאל כהרב 

  שכר עדים

ית במגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שעדים ש 1,תופעה שכיחה היא

לעתים עדים אלו תובעים . מקרה שנידון בועל המסור מידע חדש כדי למזמן אותם הדין 

  ? הם כללי תשלום השכר במקרים אלומ: ויש לשאול, שכר על הגעתם

  פסול לעדות -נוטל שכר להעיד . א

  .'להעיד עדותיו בטלין... הנוטל שכרו':  קובעת)ו"ד מ"בכורות פ (המשנה

  : 2ן"וביאר הר

נדרים (שכל זמן שהוא נוטל שכר קנסוהו חכמים לבטל מעשיו משום דקא עבר 

  .]שנטל משניהםאף על פי  ['מה אני בחנם אף אתם בחנם'על ) א" עלז

  .בחינםלעשותו  ה שמצוומעשה יש פגם בנטילת שכר על ,דהיינו

  טעם הדין. 1
:  כתב3ן"הרמב.  שמדובר בפסול מדרבנןמשמעמדברי הראשונים שעסקו בסוגיה 

  מסתפק אם הפסול 5י בן לב" מהר,עומתם ל4עוד ראשונים ו וכן כתב',קנסוהו חכמים'

מעין  מדוע אין השכר על העדות נחשב : מסברההוא מקשהו ,התורה או מדרבנןן מהוא 

  :   לשאלה זוהוא מציע שני יישובים? פוסלת מן התורה את העדש 'נגיעה'

 תמורת ולא משום חשש שמא ישקר בעדותו ',קרוב'רת הכתוב הנוגע פסול לעדות מגזֵ . 1

  . כסף

נוסף שרק שכר  ו, אלא מדרבנןהתורהאת העד לפי שכר טרחה על עדות אינו פוסל . 2

  . על שכר הטרחה פוסל מהתורה משום נוגע

 שמעיד להתירעד לשכר  נוגעמקור הדין היא בן הספק שלו על  מעולהההשלכה ש

ן עדות מל ואילו פסול ,כשר לעדות היתר עגונה -פסול לעדות מדרבנן שכן , עגונה

  : מקרה שבא לפניוכותב על הוא זהבהקשר ו. פסול להיתר עגונה -התורה 

                                            
 קרא את המאמרש, 'משפטי ארץ'ראש כולל , )הרב בלוך: להלן (א"אני מודה לרב חיים בלוך שליט  .1

 . הערות חשובותעירוה
  .ה וכתב" דא" עף קידושין כג"על הרי, ן"ר  .2
  .ב" עקידושין נח, ן"רמב  .3
 מישרים נתיב ב חלק ז, רבנו ירוחם, 2ן לעיל הערה "ר, שםקידושין , א"ריטב, שםקידושין , א"רשב  .4

 .שםקידושין , ומאירי
 .יט'  סיא"ח, י בן לב"מהר  .5



 

  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  132  

עשה לידי באיש אחד ששלחו אותו לעיר אחרת לחפש אם ימצא אי זה וכבר בא מ

ועשו תנאי עמו שאם יביא עדות להתיר האשה , עדות להתיר אשה אחת עגונה

יתנו שנים אלפים לבנים ואם לא יביא עדות שיספיק להתיר האשה לא יתנו אלא 

ם והלך אותו השליח והביא עדויות מפי אחרים שלא היו מספיקי, אלף לבנים

, להתיר האשה אבל אמר ששמע מפי גוי מסיח לפי תומו שנהרג אותו היהודי

ואותו העדות היה מספיק להתיר האשה ונסתפקו אי סמכינן על עדות אותו 

  .עדיין אני במקום הספק אני עומדו ...השליח כיון דהוה נוגע בעדות

 נוגע'ם בגדרי אחרוניובעקבותיו דנו ה ,מסועףיסודי ו עוררו דיון ן לבב י"דברי מהר

בעל  ,באופן עקרוני. בהם לא נעסוק במאמר זהו,  עניינים ועודל דיןהודאת בע, 'בעדות

אלא פסול ' נוגע'ונוטל שכר אינו ', קרוב' הוא מדין 'נוגע' סובר שפסול 6'קצות החושן'

 ',חשש משקר' הוא משום 'נוגע'פסול סובר ש 7'נתיבות המשפט'בעל  ואילו ,מדרבנן

  8.התורהן מלעדות וטל שכר מצד אחד פסול וממילא גם נ

אם  ,עד שקיבל שכר על עדות להתיר עגונהמה דינו של  דן 9'משאת בנימין'ת "בשו

הוא כותב .  ובין אם לאוושכר קבוע בין אם תועיל עדותשיקבל תו  סיכמה ִא העגונה

תועיל אם שכר ניתן לו בין אם ה כגון , אין נגיעהאםוגם , 'נוגע'דין שהעדות בטלה משום 

עדות  אינו מחלק בין פסול 'משאת בנימין'בעל  ;העד פסול - אם לאו עדותו ובין 

נוטל שכר להעיד עד ש פסל 10ם מלובלין"מהרהגם . דרבנןעדות מפסול ובין דאורייתא מ

 אך ,עגונה בעדות 'נוגע' להכשיר פסול עדות משום נטה 11'נודע ביהודה'ה .עגונהבעדות 

 הוא מחדד את ההבדל 12בתשובה נוספת .הפוסקים שהזכרנולא רצה להקל נגד למעשה 

ראוי נוטל שכר  וגם לדבריו ,התורהן  שפסול מ'נוגע'בין נוטל שכר שפסול מדרבנן ל

  .להיות כשר לעדות עגונה

פסול מדרבנן יהיה פסול מי שאפילו במקרה כזה תכן שי שי13 חזר וכתב'נודע ביהודה'ה

אפשר  ו,עדותואת  אלא קנס לבטל 'פסול עדות'אין זה מכיוון ש ,לעדות היתר עגונה

 אין עגונה משום שבעדות , להקלהוא צידד, עם זאת עגונהס זה גם בעדות וס בקנקנל

   14.צורך בעדות אלא בידיעה

                                            
  .דק " סלד' סי, קצות החשן  .6
 .שכן הכרעת רוב הפוסקים, ק יב" סלד' סי, ראה ישועות ישראל. יק " סלד' סי, נתיבות המשפט  .7
הצדדים שילם את ן שאחד מכ לדייק שהפסול הוא משום קנס גם אפשרמדברי הראשונים , לכאורה  .8

רק הוא פסול האחד צד  אם נטל רק מגם ומשמע ש',פ שנטל משניהם"ואע': ן כותב" שכן הרמב,השכר
דיינות ה לפסול נוגע בהיאוונתו יתכן שכי שכן, הכרח לפרש כךאין אך אפשר גם לומר ש .מדרבנן

  .מוזכר שםש
  .צח' סי, ת משאת בנימין"שו  .9

  .נו' סי, ם מלובלין"תשובות מהר  .10
  .כז'  סיא"חע "אה, נודע ביהודה  .11
  . כט' סישם  .12
 .מז' סישם   .13
ת  מכשירים עדו,יק " סלד' סי ,'שער משפט' ו, גק" סיז' סי אבן העזר ,'בית מאיר'ה:  בלוךהערת הרב  .14

גלויי אין י שבמילתא דעבידא לאפוסק ,יט' סיע "ח אה"ח ,'יביע אומר'ת "בשוו, נוגע בהיתר עגונה
 .'נוגע' מצדסרון יח
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כל בניגוד ל ,התורהן מהוא  נקט בפשטות שפסול נוטל שכר 15'משפטי עוזיאל'ת "בשו

ש "ר(מי שהעיר לו ובה שכתב לבתש 16דבריואת חזר וחיזק הוא  ו.הפוסקים שציינו

 , נקט כפשטות דברי הראשונים17'דברי שלום'ת "בשוו.  הראשוניםעל דעת) ליברמן

  . בדברמדרבנן אם אין נגיעההוא שהפסול 

  ותעדנטילת שכר על היתרים ל. ב

  שכר בטלה. 1
 ',נותן לו שכרו כפועל': )ו"ד מ"בכורות פ (המשנהאת לשון . עד רשאי לקבל שכר בטלה

על שהתבטל שכר בטלה , 'כפועל בטל'שהכוונה לשכרו ) א"בכורות כט ע(רה הגמרא ביא

  .מלאכתו הרגילהמ

  ):ח"ג ה"בכורות פ (תוספתאאפשר ללמוד גם מפירוש הירושלמי לכך 

אבל נותן לדיין שכר דינו ולעד שכר עדתו אף על פי שאמרו כשר לדיין שיטול 

  .שכר ולעד שיטול שכר עדתו

  ):א"א ה"סנהדרין פ (יירושלמוזה לשון ה

. ל אייתי לי בר נש דיסוק תחותי לדיקלא"חד בר נש אזל מידון קומי רב הונא א

ל הב לי "ל איתא שהד עלי א"רב הונא הוה רעי תורין והוה ידע שהדו לבר נש א

  .אגרי ותני כן נותנין לדיין שכר בטילו ולעד שכר עדותו

 לבוא כדיכר על ביטול זמן הרעייה  החכם שהיה רועה שוורים ביקש ש,לפי הירושלמי

  . על דברי התוספתאבקשתו מבוססתו, להעיד

  עדים בטלים באופן קבוע) א
  :)ב"קידושין נח ע (א" כתב הריטבדין זהבות בעק

לפיכך ציבור שקובעין דיין או עדים להיות מזומנים לכל הצריכין מותר לקבוע לו 

 עסקיהם כדי שיהו מזומנים שכר משל ציבור שהרי הם צריכים להיות בטלים מכל

  .לכל

דעל מנת כן קבלום עליהם ' , שכר לעדי הגטמתןלבנוגע  בתשובה 18ז"גם הרדבכתב כך ו

  .'הצבור כיון שהם פנויים תמיד ומוכנים לזה

  של עדים' בטלה דמוכח'שכר ) ב
ד סדהיינו שהפ, של דיין 'טלה דמוכחב'שכר  בין מחלקת )א"כתובות קה ע (גמראה

 של' בטלה דמוכח'שכר  דין ו מה.שלו' בטלה דלא מוכח'בין ו ,הוא ברורהעבודה שלו 

  ?עד

                                            
  .טו' סימ "חו, ת משפטי עוזיאל"שו  .15
  .טז' סי, שם  .16
  .מט' סיא "חמ "חו, ת דברי שלום"שו  .17
  .תרכב' ג סי"ח, ז"ת הרדב"שו  .18
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  :  כותב19'מרדכי'ה

 שכר בטלה ןכם אלא וכתב רבינו יצחק אור זרוע שלא יטלו עדי הגט שכר א

דמוכח כדאיתא פרק שני דייני גזירות גבי קרנא דכי היכי דהנוטל שכר לדון דיניו 

  .ש"ודה מפרי בשם רבי יה,בטלין הוא הדין לעדים

על ב .'בטלה דמוכח'רק שכר לעדי הגט  לשלם אפשר ש20'שלחן ערוך'הפסק  יובעקבות

  22: הוא מבסס את ההיתר של שכר בטלה, ראשית.דין זהעל  הרחיב 21ק"ת מהרי"שו

 כדי להעיד עד  היםמי הוא ואיזהו שיטעה לומר שיתחייב אדם לבא ממדינת

כל ... פשיטא דלא גרע מדיין? שנאמר שהנוטל שכר על זה שתהא עדותו בטלה

שכן וכל שכן שכר טורחו גדול כזה שהרי דבר פשוט הוא שאינו מחוייב לבא 

  ... ממדינת הים להעיד עדות

  : ד קל יותר מדין דיין שדין ֵע ,ק מדייק מלשון התוספתא" המהרי,להגדרת הבטלהבנוגע 

כח שהוא אלא אפילו שכר בטלה דלא מו... ולא מבעיא שכר בטלה דמוכח דשרי

ואפילו אין מגיע , אסור לדיין מותר הוא לעד היכא דאיכא קצת טורח או ביטול

, בתוספתא דבכורות כאשר הביאה הירושלמי... וראיה. לשכר שהוא נוטל על זה

אבל גבי עד שרי אפילו , דמשם יש לדקדק גבי דיין לא שרינן אלא שכר בטלתו

גבי דיין שכר בטלנות וגבי עדות מדשינה הלשון ותפס לו , יותר מכדי שכר בטלתו

  ... לשון שכר עדות סתם

  .הוצאותיותשלום על כל זכאי ל, ד שיש לו טרחה או הפסד קלֵע סובר שק "מהריה ,אם כן

  ?מי משלם את שכר הבטלה) ג
רק כשאינו , אבל כשנטל רק מצד אחד אסור להיות עד': קבע 23'נתיבות המשפט'בעל 

  . 'נוטל רק שכר בטלה דמוכח

 שכר כדי לראות מקבל עד שעלרק דיבר  'נתיבות'באר שהת מ24'אגרות משה'ת "בשו

רק מצד אותו  מותר לו לקחת ',בטלה דמוכח'אם הוא לוקח שכר ו ,)3ראה סעיף  (עדות

  . אחד

שאין סובר  'נתיבות'שה הבינו 26'מנחת יצחק'ת "שובעל  ו25'י"ערך ש' בעל ,לעומת זאת

 ',נתיבות'ה שכן לדעת , בהבנת סברתםריך עיוןצו .ינתן משני צדדיםששכר בטלה יהכרח 

 השכר הואומדוע אם , 'חשש משקר'התורה משום ן ד שמקבל שכר מצד אחד פסול מֵע 

י בן "נראה שהם מסתמכים על החילוק השני של המהר?  לכךם אין חוששי-  שכר בטלה

                                            
 .תנג' סיגיטין , מרדכי  .19
  .כא'  סעיקל' סיאבן העזר , ע"שו  .20
 . יט' סיהחדשים, ק"ת המהרי"שו  .21
 .להלן פרק נפרדעל כך  וראה , לשכר טרחה ממשגםקצת משמע שכוונתו מדבריו ו  .22
  .כאק " סלד' סי, נתיבות המשפט  .23
  .כו ענף ג'  סיב"חמ "חו, אגרות משה  .24
 .ט' סימ "חו, י"ערך ש  .25
  .קיח'  סיה"ח, מנחת יצחק  .26
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 אלא רק בשכר עודף מעבר לשכר בטלה והיות, לב ולפיו בשכר בטלה אין חשש שקר

  .ורבנן לא אסרו שכר בטלה מותר לקחתו גם מצד אחד בלבד

  שכר טרחה. 2
  : על עדותו רשאי לדרוש שכרהוא, דֵע העדות מטריחה את ה אם מחדש ש27ז"הט

וראיה דאמרינן סוף פרק . במקום שיש לו טירחא יכול ליטול שכר על ההליכה

, פסולההנוטל שכר להזות מי חטאת דההזאה , ]ב"ח ע"קדושין נ[האיש מקדש 

ואמרינן שם  דמכל מקום שכר ההבאה ממקום למקום ושכר מילוי המים שרי 

ובהדיא מדמה לה התם נוטל שכר לדון , דלא רמיא עליה האי טירחא, ליטול

ואין זה , רחת ההליכהימשום הכי יכולים ליטול שכר ט, ולהעיד לנוטל שכר הזאה

  .ד"בכלל מה אני בחנם כנלע

ולכן אפשר , והו מצנה אך הטרחה אי,אסור לגבות תשלוםוה להעיד והמצעל  ,דהיינו

 אפר תהדין שמותר לגבות שכר על הבאז הוא "לדברי הטמקור ה .לגבות עליה תשלום

נ "ר הגרז" מו,עם זאת. אף שאסור לגבות שכר על ההזאה עצמהעל  ,פרה אדומה

אילו ֵעד ו, ולומר שהבאת האפר אינה חיוניתמסברה  העיר שיש לחלק 28א"גולדברג שליט

ז "כתב במפורש כדברי הט 29ן"רמבהמציין שגם אך הוא ,  לבוא לבית הדין ולהעידמוכרח

לענין עדות ודין כהאי דאגר טירחא הוא ולא שכר מצוה וכן ': ת אפר הפרהשכר הבאעל 

   31.א"שכך כותב הריטבציין  30 ורבי עקיבא איגר.'גוונא שרי

למקרה היא  'כהאי גוונא'א במילים "ן והריטב" יש מקום לומר שכוונתם של הרמבאך

 מי שמוזמן לבוא ולראות עלמובאים להלן שא "דברי הרשבמקרה שמתואר בדומה לש

וזה  32',תורת גיטין'בחיבורו את דבריהם  'נתיבות המשפט'הבין בעל כך ומצאתי ש, עדות

 מחנה'גם ב. 'נוטל שכר לילך ולראות את העדות דשרי דדמי לשכר הבאה ומילוי': לשונו

סובר  'מחנה אפרים' ה:בין הרב שמחה הכהןומחלוקת בעניין זה בינו מובאת  33'אפרים

ו רבי שמחה הכהן לי וא,על הטרחה לקחת שכר אפשר ',אם צריך לילך למקום רחוק'ש

  34. לקחת שכר טרחהאסורחיוב להעיד סובר שבגלל ה

 א הטרחהשכר הונטילת השהטעם ל, בעניין עדי הגטהפוסקים לא כתבו בפשטות כך שמ

לומר גם  אך אפשר .'שכר טרחה'לכאורה משמע שלא קיבלו את ההיתר ליטול , שטרחו

מחנה ' וכדברי ה,ניכרתשכוונת המתירים ליטול שכר על הטרחה הוא דווקא כשיש טרחה 

  .  מי שבא ממקום רחוקעל 'אפרים

                                            
  .יח'  סעילד' סימ "חו, ז"ט  .27
  .63יח הערה '  סעילד' סי ,משפט ערוך  .28
  .א" עבכורות לז' הל, ן"רמב  .29
 .יח' לד סעי' מ סי"חוע "לשו, א"חידושי רע  .30
  .ב"קידושין נח ע, א"ריטב  .31
  .ק כא"קל ס' סי, תורת גיטין  .32
  .יז' שכירות סי' הל, מחנה אפרים  .33
דברי אבל מ,  מתיר לקחת דמי טרחה,ב צב אות י"ע ח" אבה,'ית יצחקב'ת "שובעל : רב בלוךהערת ה  .34

  . משמע שאין היתר לכך,ח' מ סי"חו ,' הרבלחן ערוךש'
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  ?מי משלם) א
רק צד אחד שאם ון מכיו ,שני הצדדים צריכים לשלם נראה ש', המשפטנתיבות'לפי דברי 

  .והדבר תלוי במחלוקת הפוסקים שהובאה לעיל, בעדות' נוגע'הוא יהיה , ישלם

  שכר לבוא לראות עדותנטילת . 3
  : קובע) יא'  סיג"ח(א בתשובה "הרשב

שהן מצווין להעיד ולא רצו להעיד , שלא אמרו אלא בעדים שנעשו עדים כבר, נראה לי

אבל . ד לדון בין איש לרעהו"שמצוה על ב,  לדוןודומיא דהנוטל שכרו, עד שנטלו שכר

  .אינו בדין זה לפי דעתי, ונוטל שכר לילך ולהיות עד, מי שאינו מחוייב להעיד

עדיין לא  על מי שלא החובה להעיד בחינם מוטלת על מי שכבר נעשה עד ו,כלומר

א  אדם שמתבקש לבו36:א"נפסקה ברמוהיא , הביא תשובה זו 35'בית יוסף' ה.עדנעשה 

אדם לראות דבר הסכמת על זה ניתן שכר , אם כן. לראות עדות יכול לדרוש על כך שכר

 37ז"הרדב כך הכריע גם .אנשים שנעשו עדים מאליהם למסור עדותעל הדרישה מולא 

עדותו את  סמך על היתר זה כדי להתיר לקבל 38ם מלובלין"מהרה. בנוגע לעדי קידושין

 כתב 39'ערוך השלחן' בספר .העיד על פטירתולא אדם וולמצתמורת שכר של מי שנשלח 

  : ליטול שכרכדי עליו סמכו עדי הגט ש עיקר הטעם ושזה

ולכן מפני ... אמנם באמת עיקר ההיתר הוא דהא אינם מצווים לילך ולראות העדות

שמזמין אותם שילכו לחתום על הגט ולהיות עדי מסירה יכולים מפני זה ליקח 

  ... גדוליםשכר כמה שירצו וכן כתבו כמה

  .במקורות נוספים ו41'שלחן ערוך הרב' ב40',תוספות יום טוב'וכן הוא ב

  היקף השכר) א
התיר לדיין הוא גם כן ל ו,היתר ליטול שכר הליכה וטרחהיש  שמשמע 42ח"מדברי הב

 העדים אינם יכולים לקבל 43:'גט פשוט'גם בעל כך קבע  ו.ליטול שכר הליכה מעיר לעיר

מעבר תשלום שכר שמוכח י בן לב שהובאו לעיל "מדברי מהרגם  ;יותר משכר הטרחה

 שאם , דייקו מדברי הפוסקים45'פסקי דין רבניים'ב 44.תורהמן ה אסורלשכר הטרחה 

                                            
  כח' סימ "חו  .35
 .יח'  סעילד'  סימ"חו, י"ב  .36
  .תקז'  סיג"ח, ז"ת הרדב"שו  .37
 .נו' סי, ם מלובלין"מהרת "שו  .38
 .כא'  סעיקל' סיאבן העזר , ש"ערוה  .39
  .ו" מד"פבכורות , ט"תוי  .40
 .ח' סעיעדות ' הלמ "חו, ע הרב"שו  .41
  .נא' סיישנות , ח" הבת"שו  .42
  . טק" סקכ' סי, גט פשוט  .43
רק על ההליכה ניתן  השכר ,כאק "סקל ' סי,  ותורת גיטין, יז' סיע" אה,ש איגר"רלפי : ב בלוךהערת הר  .44

 ,טק " סקכ' סי', גט פשוט' בעל ו,יטק " סלד 'סי', מ"חידושי הרי'מדברי בעל  ,םלעומתו .ולא על העדות
 .גם על העדות עצמהשכר ליטול אפשר משמע שבכהאי גוונא 

 .108' עמ, ה, ר"פד  .45
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אין וממילא , הותנה שהשכר יינתן למי שהלך לחפש עדות גם אם לא יצליח בחיפושיו

   .טרחהמשכר ההרבה יותר גבוה  לקבוע שכר מותר גם, 'נגיעה'לש וחשסיבה ל

  ם"שיטת הרמב) ב
.  למרות שהשואל הזכירו,הסתמך על היתר מעין זהלא ם בתשובה "יש לציין שהרמב

משמע ו,  מלמדי תינוקות שהולכים להעיד עדויות בתשלוםעלנשאל  46ם"הרמב

  : וזה לשון תשובתו,  עדויות יזומותהוא עלתשלום הש

שהוא עד שלוקח הדבר ברור שאסור ליקח שכר על עצמה של עדות אבל סופר 

השכר על כתיבת השטר נוטל שכר לא על העדות ואלו מלמדי תינוקות שבאלו 

הימים כמה בטלות מבטלים בכל יום בדברים בטלים ותמיד הם עוברים והלואי 

  .שלא יבטלו מלאכתם אלא להעיד בלבד בחנם

  .עדות יזומהעל  לקבלת שכר משמע שהוא מתנגד מדבריו ,לכאורה

  ?מי משלם) ג
השכר ניתן משני אם הוא לקבל שכר על העדות  מדגיש שההיתר 47'בות המשפטנתי'

  49.'גט פשוט'בעל  דעת זו גם שוסיףמהוא  ו-  48 אלא אם כן הוא שכר בטלה- הצדדים

  עדות בשכר בדיעבד. 4
ם חולק על הנאמר "שהרמב, תשובתו תחילה הוא מסיק מ.ם" דן בשיטת הרמב50ז"הרדב

מדייק מדבריו שהעדות אינה בטלה גם הוא אך , שםוכפי שציינו לעיל  3בסעיף 

  : לכתחילההוא רק איסור ושה

וטעמו של דבר דבשלמא דיין ימצא דיינים אחרים שידונו בחנם אבל מה יעשה מי 

  ? יפסיד את ממונו - שאין לו אלא עד זה ואינו רוצה להעיד בחנם

דעת פי של מסיק והוא', משנה תורה'ז בהשמטת ההלכה מ" הרדבבהמשך דבריו דן

משנה 'ושלושתן אכן מופיעות ב, עדותקבלת שכר על שלוש אפשרויות של יש ם "הרמב

  :'תורה

שאם אמר אדם לחבירו תבוא ותהיה עד בדבר פלוני כיון שעדיין לא נתחייב . א

, בדבר הרשות בידו להיות נמנע עד שיתנו לו שכרו ודבר זה לא הוצרך לכתוב

  . ובהכי לא איירי מתניתין

                                            
  . שסט' סיבלאו, ם"ת הרמב"שו  .46
  . יק" סלד ביאורים' סי, נתיבות המשפט  .47
ם הושוו ביניהם מי  כותב שאם שני הצדדי,כו'  סעילד' סימ "חו , ערוך השלחןבעל: ב בלוךהערת הר  .48

 שיש חילוק בין עד לדיין ,כו ענף ג' סיב "חמ " חו,ת אגרות משה"שו' ועי.  גם כן טוב- ייתן השכר
היתר שה, יטק " סלד' סימ "וח, מ"חידושי הרי' ועי. תנאי שצד אחד ישלםהמתי מועיל בנוגע לשאלה 

  .ש הטעם"עי, יסוריםאעל ממונות ולא עדות על דיני  ראיית העדות הוא רק בעללקבל שכר 
  .טק " סקכ' סי, גט פשוט  .49
 .תקז' ג סי"ח, ז"ת הרדב"שו  .50
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 בוא והעידני ואם יקבלו עדותך אתן לך כך וכך ולמר  היה יודע לו עדות ואואם. ב

   ...ואם לא יקבלו לא אתן לך הרי זה נוגע בעדות ועדותו בטל

ואם אמר תבא ותעידני ואתן לך כך וכך בין יקבלו עדותך בין לא יקבלו הרי זה . ג

ידע אם לא אסור אלא חייב לקיים מצות עשה בחנם שנאמר והוא עד או ראה או 

 ואם לא רצה להעיד בחנם ,א מהלכות עדות"ל פ" וכתבה הרב ז,יגיד ונשא עונו

ולפיכך אם יטול שכרו אין עדותו , ועבר על עשה מה יעשה זה ואין לו עד אחר

ל לא בחיבור ולא "והיינו שלא כתבה הרב ז, בטלה אלא שביטל מצות עשה

  . בפירוש המשנה

מותר לו  - שאם העד התבקש לבוא להעיד ,ם"שיטת הרמבלז קובע "הרדב, לסיכום

עד כבר ראה דבר מה וה, עדות רגילההואם . לקבל שכר וכפי שהזכרנו בסעיף הקודם

אך העדות , לעשות כך אסור אמנם: ובעל הדין נותן שכר על העדות,  מראשלתאם אבל

יוון  מכ-  לשלם גם אם העדות לא תתקבלהתחייבות : כגון-' נגיעה'אין אם אינה בטלה 

 ,וה להעיד בחינםומציש  כי ,יש איסור ליטול שכר על העדותסובר שם "שלדעתו הרמב

פוסקים ה ו'שלחן ערוך'סתימת המ , עם זאת.בנטילת השכר מתבטלת אינהאך העדות 

 גםהעדות בטלה , ניתן שכר על העדותשאם  אלא , כשיטה זומשמע שאין הדיןשלאחריו 

  .בדיעבד

  תשלום על הפסד. 5
שני טעמים מדוע מותר להם כותב  51ך" מהרז, הגטם שחתומים עלתשלום לעדילבנוגע 

  : נגרמים לעדי הגטשעין פיצוי על הפסדים מ ויסודם הוא ,לקבל שכר

ק דהיה רגיל להתנות עם העדים שאם יקלקלו הגט בחתימותיהן ישלמו "ר ז"מהר

ם ועוד טע. השכר לסופר שיכתוב אחר ומעכשיו מותרים ליטול שכר החתימה

אחר דמפסידין בחתימתן שאסורים לישא הגרושה לכן צריכין ליתן להם שכר ועל 

  . כן היה מחזיר אחר עדים שלא היו כהנים כי כהן בלאו הכי אסור

   .'וכן נוהגין': הוסיףא "הרמו

  . ההפסד לפצות אותו על מותר ,העדותן  מיפסידעד  ה אםמכאן יש ללמוד ש

  שכירות בהבלעה. 6
דיש רבוותא נוהגים לשכור הרב והרב ':  לעדי הגטשלםיע דרך נוספת ל הצ52'סדר הגט'ב

לא א "ואכן הרמ,  בהבנת טעם ההיתרריך עיון צ, עם זאת.'י הבלעה"ישכור העדים ע

  .'לחן ערוךש'בהגהותיו להזכירו 

                                            
  . כא' סעיקל' סיאבן העזר , א"מובא ברמ  .51
  .יז'  סעיקל' סי אבן העזר , מובא בדרכי משה;מו' סעי, סדר הגט  .52
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  שכר לאחר העדות. 7
. דייןתשלום לבניגוד ל, חידש שמותר לשלם לעד לאחר העדות 53'תפארת יעקב'בספר 

 וכך ,לא הובטח לעד מראשאם התשלום  נראה שתשלום זה מותר רק ,ף על פי כןא

  54.'תרומת הדשן' מדברי משמע

  עדים פסולים. 8
יש , חלק מאומדנאבתור ח תקנה או ויש להם נאמנות מכו ,אם הוזמנו עדים פסולים

. הם פסולים בלאו הכישכן  ,להסתפק אם עדים אלו יכולים לקבל שכר על עדותם

ובעדים , שקר נוסףל תלוי בשאלה אם נטילת השכר יוצרת חשש ספק זה ,לכאורה

ראוי להקפיד גם במקרים ולכן , יש לכך משמעות -שפסולם הוא רק משום גזרת הכתוב 

 המובאים 55'נודע ביהודה'דברי המ נראה ,עם זאת. אלו שהשכר יינתן על ידי שני הצדדים

 מותר יש מקום לומר ש, אלא אומדנא'ותעד' ואין זו ואילשה, לעדות עגונהבנוגע לעיל 

  . רק מצד אחדעד לקבל שכרל

  שכר על כתיבת השטר. 9
 אינם חייבים לכתוב הם : טעם נוסף להתיר לעדי הגט ליטול שכרםחידש 56'תורת גיטין'ב

חותמים על שטרי מקח שדים שעלמד גם  לכן הואו, ק להעיד בעל פהשטר אלא ר

 בעל ,עם זאת.  הסכים לדבריו57'חתם סופר' וה,תםחתימיכולים לבקש שכר על ואה ווהל

 מן הגמרא משמע ):א"עא ע ( גיטיןמקור במסכת מ השיג על היתר זה58'משפט ערוך'

 ומשמע ,אינו מעיד בעל פהשכן הוא , ם חייב להעיד בכתב על הצד שכשר לעדותשאילֵ 

 אפשרה לכאור. כתב שצריך עיון' משפט ערוך'לכן בעל  ו, בכתבלהעידמצווה גם שיש 

, זו האפשרות היחידה להעידאם וה להעיד בכתב היא רק והמצ: את קושייתו כךליישב 

 'חתם סופר' וכן מצאתי שכתב ה,אך מי שיכול להעיד בעל פה אינו חייב להעיד בכתב

  .בתשובה שהוזכרה לעיל

  יישומים מעשיים. ג

  חוקרים פרטיים. 1
  . רבניים בבתי הדין הריפותשאלת החוקרים הפרטיים עלתה בח

 שפסל חוקרים , האזורית הדין הגדול בפסק דין של בית הדין דן בי59'פסקי דין רבניים'ב

 אלישיב כותב שיש ב יוסף שלוםהר.  משום שהם נוגעים בעדותם,דאורייתאפרטיים מ

                                            
 .כחק " סלד' סי ,חי תשובה מובא בפת;כק " סלד' סי, תפארת יעקב  .53
  . לז' סימ" חו,י" מובא בב;שנד'  סיא"ח, תרומת הדשן  .54
  .מז' א סי"חע "אה, נודע ביהודה  .55
  .יגק " סקל' סיע " אה,ובהשחי ת מובא בפת;כאק " סקל' סי, תורת גיטין  .56
  . שם,ובהשחי ת מובא בפת;קג'  סיא"חע "אה, ת חתם סופר"שו  .57
 .68יח הערה '  סעילד' סי, משפט ערוך  .58
 .8עמ  ,הר "פד  .59
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חסכו לעצמם הם  שכן , הנדרשחשיפתהנאה מהייתה אם לחוקרים בנוגע לשכר לברר 

 במקרה כזהוגם , ות אם לא היו מוצאים את מבוקשםשעות עבודה שהיו צריכים לעש

הוא . ההשלכה היא על בעל המשרד ולא על עובדים שכירים שמקבלים משכורת קבועה

במקרה זה הם .  את החששודוחההחשיפה שתגדיל את המוניטין ן לרווח ממאריך בנוגע 

אז  ו,ךבטלה דמוכח לילך ולראות עדות ולא יותר מהנדרש לככמובן מקבלים שכר גם 

  .הם רשאים לקבל שכר מצד אחד

תעמק בסוגיה ומחזק את דבריו נגד ממשיך לה בית הדין הגדול 60אחר 'סק דין רבניפ'ב

ובעל  61הרב אליהו בקשי דורוןלהלכה  כך גם נוקטים ; האזורית הדיןהשגות דייני בי

   62.'דברות אליהו'ת "שו

וכותב שניתן להכשיר  ,שניתנה בשכר דן בחוות דעת מומחה 63הרב שלמה דיכובסקי

מקובל שלא לקבל חוות דעת כזו ך הוא מוסיף שא, צד אחדרק על ידי  מוזמןמומחה ש

מה את  יש לצרף גם ,זהדין בהקשר ל. היא עשויה להיות נוטה לצד המזמיןשכן  ,בפועל

 יש מקום לכן ו,גורם מקצועיבתור  אלא 'עד'בתור אינו מובא שמומחה על שכתבנו לעיל 

לעדים דין זה בנוגע וכפי שכבר הזכרנו , אינו שייך לגביו 'נוטל שכר'ל פסוהלומר ש

   64.'נודע ביהודה'פסולים על פי דברי ה

  עדים המבקשים שכר טרחה. 2 
פחות שכר כל ה ואלו מבקשים ל,בהם כל צד מביא את עדיוו ,פתחנו במקרים המצויים

מה לפי ו. עצמה  ולעתים גם שכר טרחה על העדות,בטלה על יום עבודה ונסיעות

 ולהקפיד ששכר העדים 'נתיבות המשפט'התבאר עולה שמן הדין יש לחשוש לשיטת ש

 יש מקום לצדד ששכרם יינתן על ידי צד ,עם זאת. יינתן במשותף על ידי שני הצדדים

  :  אחד מכמה סיבות

 ועל כן יש לצדד להקל מתן שכר מצד אחד ,במקרים רבים מדובר בעדים פסולים  .1

  . בלבד

,  שלו כל צד לעדיו על ידי שהשכר ישולםסכימיםלהוסיף שאם הצדדים מגם יש   .2

הצדדים ש ועל כן כדאי לוודא ,פסוליםעדים כמו קבלת , לעשות זאתזכותם 

  65. זהענייןמסכימים ב

                                            
 .108' עמ ,שם  .60
  .עד' סיא "ח , בנין אב;פא ואילך'  עמ,תורה שבעל פה כב  .61
  .עא'  סיה"ח, ת דברות אליהו"שו  .62
 .333' עמ, תחומין יז  .63
ת תשובות "ושו; רסד' ו סי"ח, ת משנה הלכות"ראה עוד בעניין שכר לעדי קידושין מה שהאריכו בשו  .64

  .תשנו' א סי"ח, והנהגות
' סי ',מ"חידושי הרי'אמנם ב. וממילא הם באים על דעת זאז ,  אם כך מקובל,לכאורה: ב בלוךהערת הר  .65

העלה שם אפשרות הוא גם  אבל , אינה מועילה קבלה מפורשתאכותב שהסכמה בל, יזק "סלד 
ורק כאשר מישהו אחר , עליהםאותם בלו י קנחשב שהםבעלי הדין התשלום לעדים מצד שעצם 

  .מו-יח סעיפים מדק " סלד' סי ,ערוךוראה משפט . חל האיסור -משלם להם 
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הם מקבלים שכר בכל שו, לצרף את העובדה שלא ברור שעדותם תועילגם יש   .3

דלא בטלה 'שכר ואולי אפילו  ('דמוכחבטלה 'ואם הם דורשים רק שכר , מקרה

לפי הבנת חלק (שכרם רק מצד אחד את  יכולים לקבל הם ,)ק"מהריה ל פיע', מוכח

 ).'נתיבות המשפט'הפוסקים בדעת ן מ
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  הרב אוריאל בנר

שימוש בחפץ שנקנה ואפשר לבטל 

  העסקה

  הקדמה

  ? יכול לקדש בההאם הוא . יום לפני חתונתו פלוני קנה טבעת כדי לקדש בה את אשתו

על תכשיט שנקנה , )2תקנה ( לתוספת 22פ סעיף " ע2010א "לפי תקנות הצרכן התשע

ועל פיהם אפשר להחזיר את התכשיט , לתקנות) 7 (2 שקלים ומעלה חל סעיף 3,000-ב

 נאמר שהתנאי להחזרת 2אמנם שם בסעיף . מיום הרכישה) שאינם ימי מנוחה(יומיים 

אך נראה שמעשה קידושין בטבעת אינו נחשב , וש בהםהטובין הוא שלא נעשה שימ

  : מתעוררת שאלה כפולה, לכן. שימוש לעניין חוק זה

  ? האם זכות ההחזרה פוגעת בבעלותו של הבעל ומונעת ממנו לקדש בטבעת זו. 1

  ? האם שימוש בטבעת זו אסור באיסור ריבית. 2

כאן נעסוק . זכות ההחזרהיאמר בפיו שהוא מוחל על ' לשופרא דמילתא'אך , בטבעת זו

. לא רק למקרה הנזכר אלא גם למקרים דומים, שנוגעת מן הסתם, בשאלה השנייה

והדיון בה מבוסס על דיון בשאלה דומה שנשאלה , שאלה זו התחדשה בזמן האחרון

לפני שנים על הנוהג בכמה חנויות לאפשר לקונה ששילם וקיבל את החפץ שקנה 

וגם במקרה זה יש לדון אם , החפץ לא ימצא חן בעיניואם , להחזירו לאחר כמה ימים

ולאחר מכן נשוב לדיון בשאלה , נתחיל לדון במקרה זה. מותר לקונה להשתמש בחפץ

  . דלעיל שהתחדשה בזמן האחרון

תנאי שמאפשר החזרת מוצר גם לאחר שהשתמשו . א
  בו

  ):ב"ה עבבא מציעא ס(פסק על פי הגמרא ) א' קעד סעי' ד סי"יו(' שלחן ערוך'ה

 וכל קנה לא, קרקע לי תחזיר מעות לי לכשיהיו: לו ואמר לחבירו שדה מכר

  .בדיינים אותם ומוציאין הוא קצוצה רבית, שאכל הפירות

אבל אסור להשתמש , שאין בעיה במכירה כזו כשלעצמה , הגמרא היא דברימשמעות

, ל את העסקהכיוון שיש סיכוי שהשימוש ייחשב ריבית אם המוכר יחליט לבט, בפירות

ולפי מקור זה נראה שיש בעיה במקרה השני שהוזכר . והקונה יקבל את כספו בחזרה

אך האם גם הקונה , במשנה מדובר על אפשרות החזרה של המוכר: אך יש לשאול. לעיל

האפשרות לביטול המכירה , מצד אחד? יכול לבטל את העסקה בניגוד לדעת המוכר
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יש מקום לומר שאם האפשרות נשארת רק , צד שנימ. מצביעה לכאורה שאין זו מכירה

, אם המוכר אינו יכול לחזור בו, לעומת זאת. אין לקונה קניין גמור בחפץ, ביד המוכר

 דן 1'מנחת אלעזר'ת "בשו. יש לומר שיש לו קניין גמור והווי מכירה, ואילו הקונה כן יכול

שלחן ערוך 'ב, לעומת זאת.  נקט להקל2'אל-בית'אך בספר , בסברא זו להקל ודחה אותה

  :כתב כך) נה 'סעי ריבית 'הל(' הרב

 אין מעותיו לו יחזיר זמן לאחר מקחו לו להחזיר ירצה שאם מתנה הלוקח אם וכן

  .רבית משום במקחו ליהנות ללוקח ואסור גמור מכר זה

,  הרב ניסים קרליץ אוסר שימוש בחפץ3'חוט השני'בספר . וכן נקטו לאסור פוסקי זמננו

  : לא יקוים אחד מן הפתרונות האלהאם 

ואותו לא , ת בחפץוהקונה יתנה שחלק מן התשלום מהווה דמי שכירות על ההשתמש. א

  . יקבל בחזרה גם בביטול העסקה

שהתשלום , כלומר, הקונה לא יתחיל לשלם עד סוף הזמן שבו הוא יכול לחזור בו. ב

 לאחר הזמן שבו מסתיימת ק דחוי או בכרטיס אשראי שהפירעון שלו יהיהיתבצע בֵש 

  ): שם(הרב צבי בן יעקב כתב פתרון נוסף . אפשרות ההחזרה

נכונה  ,)שהוזכרה לעיל בנוגע לשאלת הקידושין (על ויתור זכות החזרה... העצה

 לחפץ אבל לא על זכות ההחלפה, אף בזה או שיאמר שמוותר על זכות החזרה

  .כיון שלא מבטל המכר, לואינה המתנת מעות כל, דלענין הריבית מהני, אחר

במצב הראשון המוכר מתכוון שיוכל .  מחלק בין שני מצבים4הרב משה שטרנבוך

וגם הקונה מקדים לשלם , )או לכל הפחות יכולת זו כלולה בכוונתו(להשתמש במעות 

, במצב זה יש איסור ריבית מן התורה. את המעות רק משום שנהנה להשתמש בחפץ

ובו , יש מצב אחר, לעומת זאת. ודינה כהלוואה, נת הכסףכיוון שהתנה כך בשעת נתי

והוא מעריך שבדרך כלל הוא לא , את הקונה לקנות את החפץ'   עודד'המוכר מתכוון ל

כיוון שהמוכר לא נותן את , במצב זה אין איסור. כיוון שהתחיל להשתמש בו, יחזיר אותו

אי ': ב שטרנבוך מסכםהר. זכות השימוש וההחזרה בגלל המעות שקיבל להשתמש בהם

אפשר להקל בדבר רק אחרי שחכם יברר היטב שאין לו בחנותו שום מוצר וחפץ שבו 

היתר 'המוכר צריך לכתוב , כאשר לא התברר שאין בעיה. 'המצב הוא כאופן הראשון

  .כללי ולתלותו במקום בולט' עיסקא

להתיר כאשר  דן בסברת הרב שטרנבוך לחלק בין המצבים ו5'להורות נתן'ת "בעל שו

הוא מביא ראיה . ומסקנתו לאסור בכל מצב, מטרת המוכר אינה להמתין לקבלת המעות

הדמים נחשבים מלווה והפירות ,  שכתב שבמצב שהמקח בטל בגלל מום6,ע"מדברי הסמ

                                            
 .מד' סי, ת מנחת אלעזר"שו  .1
  .בתוך אסיפת זקנים חדר כט, אל-בית  .2
 . קז'ריבית עמ' הל, חוט השני  .3
 . לח'קיצור דיני ריבית המצויים עמ, הרב משה שטרנבוך  .4
 .עא' יו ס"ח, ת להורות נתן"שו  .5
 .לג ק" רלב ס'סי, ע"סמ  .6
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מ כל שבטל המקח למפרע הוי "מ, ואף דלא נחית אדעתא דהלואה, 'שאכל הם ריבית

, אינה מפורשת בו' להורות נתן'ת " שהבנת בעל שוע מלמד"עיון בדברי הסמ. 'הלוואה

 אך 7,שפירש את חובת החזרת הפירות מדין ריבית' לבוש'הוא דוחה את דעת ה, ואדרבה

שבוחן , ל"מכלל דבריו לא נראה שיש בעיה בהגדרת המצב בתור ריבית בגלל השיקול הנ

 זכיה 'הל( 'םאפרי מחנה'חיזוק להבנה זו אפשר למצוא גם בדברי ה. את מטרת המוכר

  ):לו 'סי ומתנה

 הפירות כל ומחזיר בטל דהמכר ל"דקי קרקע שמכר עשרים מבן פחות קטן

 מיד הפירות מוציאין אם ידו מתחת שהוציאו קודם הלוקח מת אם שאכל

 הוא דרבית לתא דמשום ז"מ בשער התרומות בעל הרב ש"מ דלפי, היורשים

  .מכירה הלכותמ ז"בפט הרב המגיד כ"וכ הפירות להחזיר דצריך

  החזרה בעקבות החוק. ב

האם : בזכות החזרת החפץ על פי החוק, נרצה לדון במקרה שפתחנו בו, בהמשך לדיון זה

' בני כת החברים' פסק  שאם 8א"ת הרשב"בשו? החזרה זו דומה להחזרה על פי התניה

גם אם לא אמרו מפורש , אסור לאכול את הפירות, התנו ביניהם שהמוכר יוכל לחזור

  ): א' קעד סעי' ד סי"יו(א "על פי דבריו כתב הרמ. בזמן העסקה שהיא על דעת תנאי זה

 כשיהיו להחזיר צריך שקונה מי שכל בעיר כן שהמנהג אלא, כך התנה לא ואפילו

  .הפירות לאכול ללוקח ואסור מוכר דמנהגא אדעתא המוכר דכל, מעות למוכר

ומשמע ', שהמנהג כן בעיר'א וכתב "שבא שינה את לשון הר" מעיר שהרמ9'ברית יהודה'ב

תורת 'בספר . שגם על דעת מנהג העיר הווי ריבית קצוצה ולא רק התניה מפורשת

ולעומתו נכתב בספר , מספיקים לאסור' מנהג המקום או חוקי המקום' נפסק ש10'ריבית

 וצריך בירור אם מנהג זה כולל את. 'מנהג המדינה או הסכמת בני חבורה': 'ברית יהודה'

אך הם הובאו ', שלחן ערוך'א ולא ב"הדברים מובאים בהגהת הרמ, כאמור. ל"החוק הנ

לפי זה יש להקפיד . ויש מקום להניח שגם מרן מודה להם, בלא הסתייגות' בית יוסף'ב

שלא להשתמש בטבעת זו אלא אם כן פתרו את בעיית הריבית באחת מן הדרכים 

   :אן צדדים להקלהרב צבי בן יעקב כתב שיש כ. שהוזכרו לעיל

, ואם מחזירים, כיון שלמעשה רובא דרובא אינם מחזירים, ד יש להוסיף ולדון"לענ

אינו , הגם שקיימת אפשרות כזו, ממילא כשהוא קונה, לוקחים חפץ אחר בתמורה

לא יחשב כמנהג , מיעוט כזה קטן אצלנו. ששם נהגו להחזיר, דומה למנהג העיר

אין דעתי , כשאני קונה, אבל בפועל. זכות חזרהאלא יש באויר .  כן קנהעתדל שע

  .ואז אבקש להחליף לאחר, כ ימצא מום"אא, להחזיר

  :והוא הוסיף

                                            
 .ן יעקבהערת הרב צבי ב  .7
 ד"ד קע" יוי"בבמובא ; תלה' ג סי"ח, א"ת הרשב"שו  .8
 .פרק כח הערה כג, ברית יהודה  .9

 .כא' סעייא ' סי, תורת ריבית  .10
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ג לא הוי "ובכה, או מקבל כסף מפני שלא מצא מוצר שרצה, אם קונה מוצר אחר

או , שהתכוין באמת לקנות אצל המוכר גם אם ימצא מום, מלכתחילה הלואה

  .ד כן"ואדם נורמטיבי קונה ע. יבקש המעות, צארק אם לא ימ, שיחליף לאחר

  הלוואה לטובת המלווה. ג

   ):ג' קסו סעי' מ סי"חו(א "והוא עולה לכאורה מדברי הרמ, יש צד נוסף להקל בעניין

 מה וכל זו חורבה לך בנה לו אומר המלוה לטובת רק מעות ללות צריך שאינו מי

 הואיל מותר, בחנם בה דור לך משלם שאיני זמן וכל לך לשלם עלי זה על שתוציא

   .המלוה לטובת עשה  רק,הלואה כאן ואין

שהיה מקום להתיר ,  כתב בנוגע לתנאי המתיר להחזיר את החפץ11'נשך כסף'בספר 

אינו רוצה הלוואה ) חברת הסחר(והלווה , מכיוון שהמלווה מעוניין בהלוואה, במקרה כזה

מ ראוי "מ': והוא סיים,  מותרא וממילא"ומקרה כזה דומה לדברי הרמ, אלא מכר

, א מראה שעל אף שבמקור הדברים"יש להעיר שדיוק בלשון הרמ, עם זאת. 'להחמיר

' הלוואה'משמע שההיתר בנוי על ההנחה שה, )המובא בבית יוסף' התרומות'בעל (

א לעומת זאת הדגיש שהתירו עוסק במקרה שבו לא הייתה "הרמ. נעשית לטובת המלווה

ולא הסתפק בעובדה ,  שהלווה אמר לו לבנות ולא קיבל ממנו את הכסףכיוון , הלוואה

אין , כיוון שבענייננו מדובר בכסף שניתן לידיו, ולכן. שהמטרה היא לטובת המלווה

  .מדובר במצב דומה ויש מקום לאוסרו

  הגבלת ההחזרה בזמן. ד

ר שנקנה אפשר להחזיר מוצ, וכן מנהגן של חנויות מסוימות, הוזכר לעיל שלפי החוק

שלחן ערוך 'לדעת ? האם יש באפשרות זו צד נוסף לפתור את בעיית הריבית. לזמן קצוב

בית 'ת "וכן נכתב בשו, וזו הדעה הרווחת בפוסקים, הדבר אינו משנה את הדין, ל"הנ' הרב

' הל(' מחנה אפרים'ה, לעומת זאת; )יח' ד סי"יו(' חקרי לב'ת "ובשו) מב' ד סי"יו(' אפרים

  .מקל בזה)  יג'ריבית סי

  ?האם מדובר בריבית דאורייתא. ה

, באופן פשוט. יש לדון אם זהו איסור מן התורה, לפי ההנחה שיש כאן בעיית ריבית

שכן הקונה עדיין לא קיבל את מעותיו , האיסור להשתמש בחפץ אינו איסור דאורייתא

נשאלת השאלה אם קבלת הכסף בחזרה אסורה מן ,  אך לאחר שהשתמש12,בחזרה

 –ורק אם רוצים לצאת ידי שמים , התורה וחייבים להחזירה או שהיא אסורה מדרבנן

מה דינו של אדם שהשתמש בחפץ שקנה בחנות : ונשאלת השאלה. חייבים להחזיר

                                            
 .נג' ז עמ"תשנ, לרב אלחנן פרץנשך כסף   .11
  .הרב יאקאב, לקט הלכה  .12
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 והוא קיבל אחר כך את - או לפי החוק שהזכרנו לעיל -שמאפשרים בה להחזיר מוצרים 

' ד סי"יו, ע"שו(מרן , כנזכר לעיל? ו לאהאם השימוש במוצר נחשב ריבית קצוצה א: כספו

ולפיהם , )ב" קע ס' סי( הפנה לדברים שכתב) ק א"ס, שם(ז "והט, כתב שכן) א' קעד סעי

) קעד' ב סי"ח( א"הרשב ת"בשו. נחלקו ראשונים אם צד אחד בריבית אסור מן התורה

  :משמע שמדובר בריבית דרבנן

 היה שלא לפי. רבית אבק אלא אינו, הוא פרעו שאפילו אפשר, המס ענין ועל

, עוד ולא. המס בפרעון יעקב עצמו שחייב שעה באותה, למס כלום חייב היתום

 עשוי שהמלך פי על אף. 'השני אותן כל מס המלך יבקש שלא שאפשר אלא

 כתבתי וכבר. אסור ברבית' א צד: ליה הוה, כן שאפשר כיון, שנה בכל לבקש

 דכל. החוב מן אותו מנכין אין רבית אבק כל, ל"ז אלפסי ר"ה לדעת כי: למעלה

  .הוא מיניה אפוקי, זוזי בלא סלוקי

 14'',מלוה ה'וכן כתב בעל ,  שיש להחמיר במקרה כזה13'תורת ריבית'כתב בעל , למעשה

מעיר ) ק א"ס, שם (ך"הש. שלהלכה יש לחוש לדעת הסוברים שהאיסור הוא מן התורה

שמדובר לא בגלל  אך ,שנויה במחלוקת , שמדובר בריבית קצוצה'שלחן ערוך'שקביעת ה

 שאף אם לא ',משכנתא' ל דין זה אלא כיון שיש מקום להשוות'צד אחד בריבית'כאן ב

 א" שבה נחשבת לדעת הרמהריבית , מן ההלוואהמנכים את הסכום שאכל המלווה

אבק ריבית לדעת האומרים דמשכנתא בלא נכייתא הוי  ':ו לשונווז. איסור דרבנן בלבד

אלו  ל,ם כןא .א מקל בזה"ד נראה שהרמ' עי ובסימן קסד  ס'ה הכא" סימן קעב הלעיל

מדברי כך משמע גם  .דרבנןמאיסור קבוע שהיש מקום להקל ולשיטתו הולכים בש

   :)ק לג" רלב ס'מ סי"חו(ע "סמה

 אבל, ריבית אבק כנוטל דנראה, דמים ממנו יקח או יאכלם לא, בלכתחילה איירו...

  .כאן כמו הפירות אכל כבר אם שכן וכל, נטלו בשכבר חזירלה הצריכוהו לא

גם אם אין זו , יש להחזיר גם בריבית דרבנן, יש לזכור שכדי לצאת ידי שמים, עם זאת

  :פסק) ה' סעי קס 'סי(' שלחן ערוך'ה, והנה. חובה  כמו בריבית דאורייתא

 לקבלו אסור, במתנה לך נותנו אני: הרבית לקיחת בשעת ליה אמר אם אפילו

 בכל כמו, לפטרו מחילה מועלת, לו להחזירו וצריך רבית ממנו לקח אם אבל. ממנו

   .גזל

) קמז' א סי"ח(' ץ"שאילת יעב'ת "בשם שו) ו ק"שם  ס( 'תשובה פתחי'וכתב כתב ה

שכן אפשר לפרש אותה בתור צעד , שדווקא מחילה מפורשת מועילה ולא שתיקה

אין , אם ננקוט שאכן מדובר כאן בריבית, זהלפי  .מחושב לקראת תביעה בעיתוי אחר

 יוכל לבקש מן המוכר -אך אם קיבל , לקבל את הכסף המלא מן המוכר בביטול העסקה

  .גם אם מדובר בריבית דאורייתא, ולא יצטרך להחזיר את שווי השימוש בחפץ, שימחל לו

                                            
 .הערה מג ב"פ, תורת ריבית  .13
  . 26הערה  , טו'  עמ,יב פרק "ח', מלוה ה  .14
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  סיכום

כים שהוזכרו יש לנקוט באחת הדר, אם יש אפשרות להחזיר מוצר על פי תנאי החנות

יש צדדים , במקרה של אפשרות החזרת טבעת וכדומה. כדי להימנע מאיסור ריבית, לעיל

אם כבר נעשה . ל"אם כי אפשר בקלות לפתור את הבעיה בדרכים הנ, נוספים להקל

יוכל , ואם כבר קיבל, לא יקבל את מלוא התשלום בחזרה מן המוכר, שימוש בחפץ

גם אם נניח שמדובר , כדי לפתור את הבעיה, ל לולהחזירו או לבקש מן המוכר שימח

  .באיסור ריבית מן התורה
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  הרב מרדכי וולנוב

 שאינם מוצרים ללפסח ש כשרות

  אוכל

  פתיחה

 כשרים מוצרים קניית היא הפסח חג לקראת משפחה כל של הגדולות המשימות אחת

 אם ותוהים מזון שאינם מוצרים ליד עומדים עצמנו את מוצאים אנו רבות פעמים. לפסח

 לכלל הלכה לפסוק אפשר שאי כמובן. מוצרים אלו צריכים להיות כשרים לפסח

 כגון, אוכל עם ישיר במגע שבאים מוצרים שיש משום, מזון מוצרי שאינם המוצרים

 כגון, הפה עם במגע שבאים מוצרים יש ;מהוכדופעמים -כלים חד, אפייה נייר, תבניות

, שמפו כגון, הגוףחיצוני עם  במגע שבאים מוצרים יש ;מהוכדו שפתון ,שיניים משחת

 כגון ,הגוףאו עם  אוכל עם במגע באים שאינם מוצרים שיו ;מהוכדו בושם, לואלכוה

  . מהוכדו ניקוי חומרי

 כשרה צריכים הם אם בדוקולמבחינת ההלכה  אלו מוצרים סקורל ננסה זה במאמר

  .כללכשר ה צריכים אינםהם  שמא או, מחומרא, הדין מעיקר

  הקדמה

  :קריטריונים שלושהפי ל המוצרים את לחלק יש, אלו סוגיות לברר נתחיללפני ש

  .תרופות כגון ,לגופו אותם מכניס האדם אך, אוכלבתור  מוגדרים שאינם מוצרים. 1

, גופו את לסוך כדי בהם משתמשהוא  אך ,לגופו אותם מכניס האדם שאין מוצרים. 2

  .מהוכדו קוסמטיקה מוצרי, משחות, סבון כגון

  .מהוכדו ניקוי חומרי כגון, האדם גוף עם במגע כלל באים שאינם מוצרים. 3

  כלב ממאכל נפסל. א

 למאכל ראוייםש דברים על רק חל חמץ איסור האם : היאלברר ישש הראשונה שאלהה

 ברייתא יש )ב"מה ע (פסחיםמסכת ב 1?כלב מאכלראויים ל םינאעל דברים ש גם או כלב

  : זו הוגיבס דנהש

                                            
 נפסלהוא  אם אבל, איסורו זמן לפני כלב ממאכל נפסל המאכל כאשר רק הוא זה שדיון לציין יש  .1

 תמב 'סי ,ב"משנ ;חרכו ה"ד ף"הרי בדפיב " עה פסחים, ן"ר 'עי. לשורפו חייבים - איסורו זמן לאחר
  .ט ק"ס
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 מטמאה -  לאוכלה יכול והכלב, לאדם מלאכול ונפסלה שעיפשה הפת: רבנן תנו

 אינה: אמרו נתן רבי משום. בפסח הטמאה עם ונשרפת, בכביצה אוכלין טומאת

  .מטמאה

הכלב  אבל 'לאדם מלאכול נפסלה' הפת כאשר רק הוא הדיון שכל זו מגמרא דייק ף"הרי

 צריכה אינה זו פת עלמא לכולי, כלבגם ממאכל  נפסלה היא אם שכן, עדיין יכול לאוכלה

  .פהשֵר 

  כלב ממאכל שנפסלחמץ  מוצרהנאה בפסח מ. ב

 לברר יש, החמץ שאר עם לשורפו צריך אין ,כלב ממאכל נפסלש שמאכל שראינו לאחר

  ?אחרים גדרים לו שיש או לפסח כשרש מאכל ככל דינו האם :בו לעשות מותר מה

  :סוגי הנאה השלוש בין לחלק יש כאן

  .הנאה שאין גוף האדם נהנה ממנה. 1

  .אכילה. 2

  . הנאה שגוף האדם נהנה ממנה. 3

  שאין גוף האדם נהנה ממנה הנאה. 1
 :כלב ממאכל שנפסל מחמץ בפסח הנותיל שמותר מבואר )ב"כא ע (פסחיםמסכת ב

 שנפסל כגון, 'חרכו' :כתבו 2ספותותו ,'זמנו לאחר אפילו בהנאה מותר זמנו קודם חרכו'

 מאכילת ונפסל איסורו זמן קודם שנתעפש חמץ '3:'לחן ערוךש'ב פסק וכן. כלב ממאכל

. 'בפסח לקיימו מותר, לכלב ראוי שאינו עד ונחרך זמנו קודם באש ששרפו או, הכלב

 אפשר מכאן,  לכאורה.בהנאה גם שמותר' שלחן ערוך'ה שכוונת כתב 4'ה ברורהמשנ'וב

 מחמיריםש פוסקים שיש נראה בהמשך אך, מותרת - אכילה שאינה הנאה שכל להסיק

 ,מקום מכל. בהמשך ה"בעזנבאר זאת ו ,'כשתיה סיכה 'מדין האדם של בגופו בהנאה

 ,לגוף חיצוני לשימוש או לאכילה מיועדים ואינם כלב ממאכל שנפסלו שמוצרים ברור

 כלון שמכיו ,לכן .בדוק שהם כשריםל צריך ואין ,בפסח להשתמש בהם בעיה כל  אין

 לפני כלב ממאכל נפסלו -דבק נוזלי וכדומה , משחות נעליים, למיניהם ניקויה חומרי

  .  לפסח שיהיו כשרים צורך ואין בהם להשתמש מותר ,הפסח

  אכילה. 2
 איןסובר ש 5ן"הר . מאכל שנפסל ממאכל כלבבפסח לולאכ מותר אם נחלקוהראשונים 

 מתורת יצאהוא ש וןוכי, איסורו זמן לפני כלב ממאכל שנפסל חמץ אכילת איסור שום

 שנפסל חמץהנאה מ התירהש הגמראמלשון שהוא מוסיף ו .דארעא כעפרא ודינו 'אוכל'

                                            
 .חרכו ה"ד שםפסחים , תוספות  .2
 .ט 'סעי תמב 'סי ח"או ,ע"שו  .3
 .מג ק"סתמב ' סי, ב"משנ  .4
 .חרכו ה"דף "ב מדפי הרי"ה ע, ן"ר  .5
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 שנפסל חמץ לאכול דרך שאין וןוכי, הקושי אין ,אכילה לשון נקטה ולא כלב ממאכל

  .כלב ממאכל

  : ה לשונווז ,באכילהאסור  כלב ממאכל שנפסל חמץסובר ש 6ש"הרא

 ולא. הוא בעלמא דעפרא אכילה נמי הדין דהוא הנאה דוקא לאו לומר יםשרוצ יש

 ליה קאכיל דאיהו כיון מ"מ אדם כל אצל האוכל דעת דבטלה פ"דאע מסתבר

  . אסור

מפני שהאוכל עצמו ,  אסור באכילה–מוצר שנפסל מאכילת כלב , ש"לדעת הרא

 הכריעו הפוסקים ,למעשה 7.מדרבנן אלא התורהן מ האיסור איןולדעתו ', אחשביה'

  8.בהנאה ומותר באכילה אסור כלב ממאכל שנפסל מאכללכן ו ,ש"הרא כדעת

 האדם אם רק' אחשביה 'בדין מחמירים אנו אם לברר יש ,למעשהלפני שנדון בדין זה 

 שהאדם יבלע את האיסור סביר חשש יש אם אפילו או, האיסור דבר את לאכול מתכוון

  .בלא כוונה

 יבש דיו': ה לשונווז ,נסך יין בו שנותנים דיומותר להשתמש ב אם ןד 9'ספותהתו פסקי'ב

 לפי להחמיר יש אך, בהנאה מותר יינן דסתם ת"ר לפירוש צלול ואפילו יין בו שנותנין

 איןשכ גם הוא' אחשביה 'שאיסור למדים אנו ומדבריו ,'הקולמוס לפיו נותנו לח שבעודו

אם  נשאל 10'הדשן תרומת'על ב ,זאתלעומת . האיסור דבר את לאכול ממשית כוונה

, להשתמש בו שמותר עיהכרהוא  .בפסח שעורים כרמֵׁש  עשויש דיומותר להשתמש ב

, הדיון מ מעט ויבלע לפיו הקולמוס את הסופר יכניס שמא חששפני המ לאסור איןשו

 אם אבל, האסור הדבר את לאכול שיש רצוןכ רק' אחשביה 'מדיןאסר  ש"שהרא משום

  : ה לשונווז ,'אחשביה 'מדין לאסור אין -ה ן רצון כזאי

 משום היינו, באכילה זמנו קודם שחרכו חמץ דלעיל גאונים דאסרי דהא דנראה'

 מאכילת ש"וכ, אדם מאכילת לדידיה איפסיל לא למיכליה ובעי דמחשבינן דכיון

 כדי בפיו הקולמוס שנותן במה אבל. עילאשירי ל לשון ותפשט משמע וכן. כלב

  . 'מידי בהא מחשבינן לא כוונה בלא הדיו מן טועם זה ואגב, להחזיקה

אסרו  ספותשהתו משום ,פותדהתוס אליבא גם הוא זה שהיתר כותב 'הדשן תרומת'בעל 

אין לאסור  אבל, בתערובת שהתערב לפני איסור של שםהיה  ייןלשמשום  ,נסך ביין רק

 בפסח שמותר פסק 11'רוךלחן עש'ה. איסור עליו חל שלא וןוכי ,איסורו זמן לפני חמץ

 תרומת' של טעמו את הביא 12'משנה ברורה'וב ,שעורים משכר עשויש בדיו לכתוב

, הסופרים כדרך פיו לתוך קולמוסואת  תןיוי הסופר ישכח שמא חוששים איןש ',הדשן

                                            
  .א 'סי ב"פ פסחים  .6
 .מג ק"ס תמב 'סי ,ב"משנ 'עי  .7
 .מג ק"סשם  ,ב"משנ ;ט 'סעי תמב 'סי ח"או ,ע"שו  .8
 .סא 'סיב "פ ז"ע, פסקי תוספות  .9

  .קכט 'סי ,הדשן תרומת  .10
 .י 'סעי תמב 'סיח "או, ע"שו  .11
 .מה ק"ס שם, ב"משנ  .12
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 ,האיסור את לאכול בכוונתו אין שהרי ,איסור על יעבור לא - כך יעשה אם שגם וןוכי

  . 'אחשביה 'דרבג אינולכן הוא ו

 לאוכלו אסור ,כלב ממאכל נפסל אם אפילו ,חמץ בו שמעורב דבר שכל למדים נמצינו

 סביר חשש יש ובכל זאת, לאכילה מיועדים שאינם במוצרים לדון יש יןיעד אך. בפסח

 ',הדשן תרומת' דברי פי על. מהוכדו שפתון, פה מי, שיניים משחת כגון ,אותם ושיבלע

 לבלוע רצון כלל ואין כלב ממאכל שנפסלו במשחות השימוש את להתיר שיש נראה

יש חשש חמץ במשחת שיניים :  אחת המשחות שיש לדון בהן היא משחת שיניים.ןאות

ולכן יש סברא , אין כוונת האדם לאכול את המשחה, לכאורה.  שבהןריחהבתמציות 

 רוצה םהאד שאין  אף על פי– שיניים במשחת להחמיר שיש נראה למעשה אך, להקל

 וקשה ,בפה מרענן טעם משאירה שיניים משחת שכלכיוון  - כלל המשחה את לאכול

 משחות יש לוודא לפני רכישת 13כתחילהל ,לכן .כלב ממאכל נפסלש כדבר להגדירה

 רבל 14'הלוי אביגדור תשובות' ת"בשו ועיין. לפסח מיוחדת כשרות להם שיש שיניים

 יצרני לראות רוצה הייתי': ענהו ,לפסח שרהכ משחת שיניים צריכה אם נשאלש ,נבנצל

  . 'כלב לאכילת פסולה שמשחתם המפרסמים שיניים משחת

פעמים רבות . מקרטון עשוייםש פעמיים-חד כלים הם בהם לדון שיש נוספים מוצרים

 בנייר מתערב העמילן. מחמץ הופק זה שעמילן תכןיוי ,אלו במוצריםמעורב עמילן 

, פעמי-כלי החדה על חמים מאכלים יונחו שכאשר הוא והחשש ,הייצור בתהליך

 אין ,מקמח הופק העמילן אם גםש יש אומרים. העמילןן מ יבלעו טעם המאכלים

ן מ יבלע המאכל אם וגם 15,כלב למאכל ראויה אינה שהצלחת משום ,זה בדבר להחמיר

 התיר 16'החזון איש' באמתו. העמילן את לאכול אינה האדם של שכוונתו ודאי ,העמילן

 עמילן בהם שמעורב אף על פגום שטעמם תרופות בפסח ליטול סכנה בו שאין לחולה

 כאן אין כך ומשום ,העמילן על ולא המרפא החומר על היא האדם שכוונת משום, חמץ

 להכניסכלל  רוצה אינוהאוכל ש וןוכי, להקל מקום יותראפילו  יש וכאן .'אחשביה' דין

 מכניס את העמילן לגופו אלא רק את טעמו של ומה גם שהוא אינו ,לגופו העמילן את

 יכניס שאם ,קמח בו שמעורב דיובנוגע ל 'משנה ברורה'ה לדברי דומהמקרה זה . העמילן

    17.מותר לבריא גם כך ומשום, איסור שום על עובר אינו -  לפיו

                                            
 :לפסח כשרות ללא גם שיניים במשחת השימוש את מתיריםש פוסקים שיש וןוכי ',לכתחילה' כתבתי  .13

 אור ת"שו ;כלב ממאכל נפסלש כדבר אותה דןוהוא , 250 'עמ ח"או, ליאור דב ג"רה לחברון דבר ת"שו
 יש להשלכתחי המאמר בגוף כתבתי ,זה בדבר להחמיר שמקובל וןוכי ,מקום ומכל. ו"ח ה"ג פ"ח, לציון

 .להחמיר
 . שמ 'עמ ח"או, הלוי אביגדור תשובות  .14
 .קו' ח סי"א או"ח, ת מלמד להועיל"שו  .15
א היא "שכתב שסברת החזו, ח הערה ב"ג פ"ח, ת אור לציון"בשו' ועי. חק "ס קטז 'סי מועד ,א"חזו  .16

 אין להקל ולכן לבריא, כיוון שניתן רק לדבק היא סברא מחודשת, להתיר את העמילן מדין אחשביה
 .כלל

 . מקרטון פעמיים-חד במוצרים להחמיר אין למעשה :לבנון אליקים ג"ההר ר"מו לי הורה וכן  .17
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שכן הוא התיר ', חזון איש'אולם אפשר גם לומר שאין לדמות את המקרה כאן לדברי ה

' מנהג ישראל קדושים' ועוד 18. אסור–ואילו למי שיש מיחוש , לה שאין בו סכנהרק לחו

 גם בנוגע להיתר של 19.להחמיר לכתחילה בתרופות ולצרוך תרופות כשרות לפסח

, אפשר לחלק ולומר שהיתרו הוא רק כשיש חשש שמא יכניס לפה, בדיו' תרומת הדשן'

נידון דידן מדובר שוודאי שהוא יכניס וב,  ייתכן שיהיה אסור-אבל אם ודאי יכניס לפה 

  . את המאכל לפיו

פעמיים מקרטון ללא כשרות -נראה שמעיקר הדין מותר להשתמש בכלים חד, למעשה

 וגם אם הוא 20,כיוון שברוב המקרים העמילן שמשתמשים בו אינו מופק מחמץ, לפסח

משום חומרא ,  עם זאת21.אין זה איסור,  כיוון שאין דעתו כלל על העמילן- הופק מחמץ 

פעמיים מקרטון - דפסח יש אומרים שלכתחילה יש להחמיר ולרכוש כלים חד

    22.שמעוטרים בכשרות מיוחדת לפסח

  כשתייה סיכה – גוף האדםל ש הנאה. 3
 ,אותם ויאכל שמא סביר חשש ישש או לאכילה שמיועדים במוצרים דנו כה עד

  חיצונילשימוש מיועדיםש ריםבמוצ דוןנ כעת. האדם גוףנם משמשים את שאי ובמוצרים

   .האדם בגוף

 ולכן ודאי שאם המוצר לא נפסל 23,יש להקדים ולומר שבפסח חמץ נאסר גם בהנאה

מחלוקת הראשונים . וכן אסור לקיימו בפסח, אסור להשתמש בו כלל, ממאכל כלב

וממנה מסתעפת מחלוקת נוספת , שמובאת כאן היא על שאר איסורים שמותרים בהנאה

 האם גם בו מותר להשתמש בשימוש 24:שנפסל ממאכל כלב ומותר בהנאהעל חמץ 

  ? חיצוני

 שיש לדברים רק הוא זה לימוד אם הראשונים ונחלקו ,יהיכשת שסיכה למדו 25בגמרא

, אסור לסוך בהם באכילה רק אסוריםש איסורים בשאר גםש או הנאה איסור גם בהם

                                            
  .ס' ב סי"ח, ת יחוה דעת"שו  .18
  . כ"כה פ' י סי"ח, ת ציץ אליעזר"שו  .19
ונאמר בה שמכיוון , בתשובה זו מדובר על כלים שנוצרו בארץ. תעט' ח סי"או, ת דבר חברון"שו  .20

  .  היא איננה מצויה כלל, ת עמילן מחיטה בארץ יקרה מאודשהפק
המחבר התיר בפשטות להשתמש , קו' ח סי"א או"ח, דוד צבי הופמן' לר' מלמד להועיל'ת "בשו  .21

והוא מנה כמה טעמים , על אף שייתכן שבעיבוד הנייר השתמשו בעמילן שהופק מחמץ, בסיגריות
  .יש ספק אם העמילן הופק מחיטה; ת מכשיעורפחו; אינו בעין; נפסל ממאכל כלב: להתיר

- בכלים חד. בארץ משתמשים רק בעמילן שהופק מתירסש הוא ביררשג יעקב אריאל אמר לי "הרה  .22
מי שמקפיד על כשרות ,  שבהם הופק מחמץ או לאשאין יודעים אם העמילן, פעמים מחוץ לארץ

אך רק משום חומרא דפסח ולא ', כשר לפסח'פעמיים עם תווית - ראוי לרכוש כלים חד–מהדרין 
  .מעיקר הדין

ולכן צריך ליזהר שלא יגע אוכל חם בנייר שיש בו עמילן ': שכתב , קכה'יס, ת תשובות והנהגות ה"בשו' ועי
חביב לנו איסור חמץ , ואף שרוב הפוסקים מתירים כשנפסל מאכילת כלב. שלא יבלע טעם העמילן

 .'ע"בפסח לצאת לכו
 .א' תמג סעי' ח סי"או, ע"שו  .23
  .ק כב"תמב ס' סי, ב"משנ  .24
 .א" עפו שבת ;ב" עעו יומא  .25
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 ,יהיכשת יכהסש אמרינן הכיפורים םביו רק -  לקולא פסק 26 רבנו תם.יהיכשת סיכהשכן 

 מדרבנןו ,בהנאה אסור הנסקל שור :כגון ,בהם לסוך אסור בהנאה אסוריםש דבריםב וכן

אחרים  ובדברים חזיר בשומן הגוף את לסוך מותר ,לכן. מכתו על את חלבו לשים אסור

 חולקים ,פוסקים ועוד 'מרדכי'ה', ספר התרומה'ש כתב 27א"הגר. בהנאה אסורים שאינם

 אסורים אינם אם אפילו ,איסורים בשאר גם 'כשתיה סיכה'ש וסוברים בנו תםר על

 או במלח ידיו לרחוץ אסורבשבת ש פסק 28א"הרמ .בחלב גופו לרחוץ אסור ולכן ,בהנאה

 כדעת שלא ,מותר שבחול משמע ומדבריו. נולד איסור משום ,ידיו על שנימוח בחלב

  . רצע במקום רק והתיר בחול גם שאסר ,א"הגר

  : בנו תםר כדעת להקל העולם שמנהג כתב 29'הלכה באור'ה

 דסיכה אסור בחול דאף הפוסקים מגדולי הרבה כדעת שדעתו א"הגר בביאור עיין

 מנהג מיהו. לגמרי בזה שהתירו וסייעתו ת"כר ודלא אסור מדרבנן פ"ועכ כשתיה

  .בזה זהירין מדקדקים איזה ורק מחלב הנעשים שלנו בבורית לרחוץ העולם

  איסורים בשאר גם כשתיה שסיכה המחמירים בדעת מחלוקת. 4
 רק איסורים בשאר 'כשתיה סיכה' אומרים האם :המחמירים דעתב נחלקוהאחרונים 

 לדעת שגם כתב 30'חדש פרי'ה ? פגוםטעמושכ גם או, פגום אינו המוצרכשטעם 

 טעמו םא אבל, פגום אינו המוצרשטעם כ קאודו הוא, איסורים בשאר סיכה האוסרים

  : ה לשונווז ,לשיטתם גם מותר -  פגום

 בבורית לרחוץ להתיר יש תענוג משום האוסרים הפוסקים לדעת אפילו ומיהו

  . פגום שהוא לפי מחלב עשוי שהוא י"אעפ

 טעמו כאשר גם הוא האיסורש סובריםו 32חולקים יש, עם זאת 31.'השלחן ערוך'ב פסק וכן

מותר ', סיכה כשתיה'כל כלב לא אמרינן  לסוברים שכאשר האיסור נפסל ממא.פגום

אך לסוברים שגם ', סיכה כשתיה'ואין לחוש לדין , להשתמש במוצרים כגון שמפו וכדומה

  .  יש להחמיר-' סיכה כשתיה'אם נפסל ממאכל כלב אמרינן 

 מהוכדו שמפו, סבון סוברות שמעיקר הדין מותר להשתמש ב33הדעות רוב ,למעשה

     34.המחמירים לדעת שחששו ויש, ת לפסח מיוחדכשרות ללא גם בפסח

                                            
 .ה וכשמן"א ד" עלב נדה  .26
 .חלב בשאר או ה"ד י 'סעי שכו 'סי ח"או ,א"הגר ביאור  .27
 .י 'סעי שכו 'סי ח"או, א"רמ  .28
 .תמב' סי, ביאור הלכה  .29
 .ד ק"ס קיז 'סי ד"יו, פרי חדש  .30
  .כט 'סעי זקי 'סי ד"יו, ערוך השלחן  .31
  .פוסקים ועוד 'צדק צמח'ב וכן ',הכסף נקודת' בדעת כך שמבין ,מח 'סי ב"ח, הלוי שבט ת"בשו 'עי  .32
 ,חברון דברת "שו ;בהערות שם 'ועי ,ו"ח ה"פ ג"ח, לציון אור ת"שו ;מג 'סי ד חלק, דעת יחוה ת"שו 'עי  .33

 . תעז 'סי ח"או
, הלכות משנה ת"שו ;שם הלוי שבט ;צער במקום רק שהתיר ,סב 'סי ג"ח ח"או, משה אגרותת "שוב 'עי  .34

 .ח אות קכז 'סיה "ח ,והנהגות תשובות ;מח 'סי יא חלק
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  סיכום

  .באכילה אסור אך בהנאה מותר כלב ממאכל שנפסל מוצר. 1

 ויש ,מקלים הפוסקים רוב, בלעישי חשש יש אך, את האיסור לאכול אין כוונה אם. 2

  .מחמירים

, יש שהתירו לחולה בכל גופו, אך אין כוונתו כלל לאיסור, אם ודאי יאכל את האיסור. 3

  .אך רוב הדעות אוסרות לבריא

,  הוא גם כשהמוצר נפסל ממאכל כלביהיכשת סיכה שדין לומר מחמירים ישבפסח . 4

  .הגוף יכתלס בו להשתמש אסור - חמץ בו מעורבו  שטעמו פגום ממאכל כלבומוצר

   הלכתית הדרכהו מוצרים רשימת

  הלכה   חמץ מכיל אינו או חמץ מכיל   המוצר

  .כשרותאין צורך ב  חמץ למכי אינו  יהיאפ נייר

  .כשרותאין צורך ב  חמץ מכיל אינו  נצמד ניילון

 משום ,השנה לכל כשרות צריך  חמץ מכיל אינו  כסף נייר

 בתהליךלפעמים משתמשים ש

   .החי מן בשמן צוריהי

בניילון איכותי יש אפשרות   ניילון מפות

שבין שכבות הניילון יימצא 

וייתכן שהוא הופק , עמילן

  מחיטה 

מהדרין יש לרכוש מפות ללא ל

.אבקה
35

    

 יכול להיות –כפפות עם אבקה   פעמיות- חד כפפות

  .בהן עמילן חיטה

למהדרין יש לרכוש כפפות ללא 

  .  אבקה

  .כשרותאין צורך ב   חמץ מכילים אינם  זבל שקיות, ניילון שקיות

  .אין צורך בכשרות  אינם מכילים חמץ  טים'מנג

אין צורך  הפוסקים לרוב  חמץ ללהכי עלולים   סבונים, שמפו

 ממאכל שנפסלו וןוכי ,כשרותב

יש מחמירים מדין סיכה . כלב

גם אם נפסל ממאכל , כשתיה

  . כלב

  .כשרותיש צורך ב  חמץ להכיל עלולה  שיניים משחת

  .כשרותאין צורך ב  חמץ מכיל אינו  טהור וזלין

  .כשרותיש צורך ב  חמץ להכיל עלול  םמיטעב וזלין

                                            
אפשר , פעמיים מנייר לא הצריך כשרות-ועל אף שבכלים חד, ג אליקים לבנון"ר הרה"כך שמעתי ממו  .35

 . טף אותוהמוצר אלא עון צריך משום שהעמילן אינו חלק מהשכאן 
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  הלכה   חמץ מכיל אינו או חמץ מכיל   המוצר

 השיטות לרוב ,פגום טעמם אם  חמץ להכיל יםעלול  יקהקוסמט מוצרי

  .כשרותאין צורך ב

 היצרן רבות פעמים - אודם* 

 ,כלב ממאכל אותו פוגם אינו

 עם אודם רכושל יש ולכן

  .כשרות

 להכיל לעתים נדירות עלולים  מקרטון פעמיים-חד כלים

  חמץ עמילן

, בכשרות צורך איןמעיקר הדין 

 ראויים אינם הכליםשכן 

יש מהדרין . כלב אכללמ

שמחמירים לרכוש כלים כשרים 

  .לפסח

 מופקש לואלכוהיש בהם   לחים מגבונים

  מחמץ

אם טעם הנוזל שנסחט מן 

אין צורך בכשרות , המגבון פגום

.לפסח
36
   

 פעמיות-חד תבניות

  מאלומיניום

 פעמים ךא ,חמץ אינן מכילות

 החי מן בשמן משתמשים רבות

  הייצור בתהליך

 ,השנה לכל ותכשריש צורך ב

  .לפסח מיוחדת כשרות לא אך

 שהופק אלכוהול להכיל יכול  דאודורנט

  מחמץ

 משום ,כשרותאין צורך ב

  .כלב ממאכל שנפסל

אך אין זו , רצוי שיהיה לו הכשר  חמץ להכיל יכול  כלים סבון

.חובה
37

  

אבקת , אקונומיקה: ניקוי חומרי

  משחת נעליים וכדומה, כביסה

 שטעמו וןוכי ,כשרות צורך באין  חמץ להכיל יכולים

  .כלב למאכל פגום

  .אין צורך בכשרות לפסח  אינן מכילות חמץ  שקיות קוקי 

  

                                            
משום ,  פסחלפני הוסיף שיש צורך לבדוק זאת והוא, ג אליקים לבנון"ר הרה"עתי ממוכך שמ  .36

ת אביגדור ותשוב'ת "שוב'  ועי.הנות ממנו בפסחיפעמים הנוזל אינו פסול ממאכל כלב ואסור ללש

 אפשר, אך כפי שכתבנו לעיל . יודע אם טעמו פגוםאינושהצריך כשרות משום ש, שלט' עמ', הלוי

    .לות בקלבדוק זאת

פסל י שהנוזל לא ירוצה וטעמו משום שיש חשש שהיצרן ,ג אליקים לבנון"ר הרה"כך שמעתי ממו  .37

מותר  - אך אם טעמו פגום ;טעם גרועלו  ישולא יתלוננו שאת הסבון  כדי שיקנו ,ממאכל כלב

וצה ן שאינו רו שכתב שכיו, ל' סיב"ד ח"יו, אגרות משהת "שו 'ועי. להשתמש בפסח גם ללא כשרות

  .  'אחשביה'אינו אסור מדין הוא  ,את הסבון במאכל
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  הרב עזריה אריאל

  הכנת המנחות על ידי נשים

  מבוא

טחינת גרגירי : בחלק מהמנחות או בכולן, כוללת סדרה ארוכה של מעשיםהכנת המנחות 

 ו שלפי נדרל, או כמה עשרונות(שרון י ע מדידת שיעור; הקמח מן הסולת ניפוי;החיטה

 אפייה או ;שמן ויציקת שמן נוסףב  בלילת הסולת; לישת הסולת במים;)בעל המנחה

לאחר הכנות אלו  . ופתיתה לחלקים קטנים;מרחשת או מאפה תנור, טיגון במנחת מחבת

  .וקמיצת הקומץ והקטרתו, הגשת המנחה למזבח: מתחילה ההקרבה עצמה

, ומתרגלות את הכנתן המנחות באופן עיוני ומעשי סוגייתלומדות את שנשים צדקניות 

נשים תוכלנה לעסוק בפעולות האם  ,כשייבנה בית המקדש:  ושאלופנו למכון המקדש

  :  סוגיהבמענה לשאלה זו יש לדון על שני היבטים של ה ?ההכנה

  ? עשות על ידי נשיםי האם היא כשרה לה-  מבחינת הפעולה עצמה .א

 האם כניסת ?עשות דווקא בעזרהי האם פעולה זו צריכה לה-  ינת מקום העשייהמבח. ב

  ?נשים לעזרה מותרת לצורך זה

  כשרות בזרשהפעולות . א

 ): ט-א ,ויקרא ב(    בתורה נאמר 
 סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה 'להונפש כי תקריב קרבן מנחה 

ב קרבן מנחה י וכי תקר...והקטיר הכהן.. . וקמץ משםוהביאה אל בני אהרן הכהנים

והקריבה אל הכהן ' הוהבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ל... מאפה תנור

  .והגישה אל המזבח

 כולל הטיגון והאפייה במאפה תנור או מחבת –מסדר הפסוקים נראה שהכנת המנחות 

יא את ורק לאחר ההכנה הבעלים מב, על ידי בעל המנחהעשות ייכולה לה -או מרחשת 

במשנה . ל את הפסוקים הללו"כך למדו חז, אכן .הן והוא קומץ ומקטירומנחתו אל הכ

... לא הגיש, לא הניף, לא מלח, לא פתת, לא בלל, לא יצק': נאמר) ב"ג מ"מנחות פ(

:  פירושו'לא יצק'אך , היציקה מעכבתאמנם מסבירה ש) א"מנחות יח ע(והגמרא . 'כשרות

   :מסדר הפסוק) ב"יח ע(נלמד זה דין . אלא זר, לא יצק כהן

 מקמיצה – ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ

   .לימד על יציקה ובלילה שכשרה בזר, אילך מצות כהונהו

הפתיתה , הבלילה, לפיה היציקהו, של רבי שמעוןהחולקת  תושיטאת הגמרא מביאה 

ויצק עליה שמן ונתן עליה ':  הפסוק,לדעתו. כוהן עשייה על ידי והמליחה טעונות דווקא
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לצורך יציקת השמן ומתן קודם לכן כבר ' והביאה'נדרש ש' לבונה והביאה אל בני אהרן

  ).'מוסיף על עניין ראשון' ו'(הלבונה 

   :על ידי זר לכתחילהכשרה לדעת חכמים הכנת המנחות  נראה ש)א"פסחים לו ע(בגמרא 

 לימד על יציקה ובלילה ...והכתיב? ]בכהנים [א בזריזיןמי אית] של המנחות[ולישה 

  .  במקום זריזין איתא- נהי דבזריזין ליתא ,  לישה- ! שכשירה בכל אדם

 - 1 היציקה והבלילה כשרים בכל אדם- הגמרא מביאה בסתמא את דרשת חכמים

פושרים נעשתה בפועל גם על ידי זרים בפיקוח מים ואומרת על פי זה שלישת המנחה ב

כהונה לא ' שהבלילה ,)א"ט ע( וכן נאמר במנחות .ועל כך להלן', במקום זריזין, 'הניםוכה

  .זר לכתחילהעשיית בכשרה היא שומשמע , 'בעיא

  ):ב"יד ע(וכן מתואר בברייתא במסכת סוטה 

, אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלתות של כסף ושל זהב?  סדר מנחות כיצד

ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה ,  שרתונותנה לתוך כלי שרת ומקדשה בכלי

   ...וכהן מוליכה אצל מזבח ומגישה. אצל כהן

  : לעשיית זרכשרות שהוזכרו פעולות נוספות ) ה"א ה"מנחות פי(בתוספתא 

לישתן ועריכתן ואפייתן . טחנן והרקידן בחוץ, מנחות יש בהן מעשה כלי בפנים
  . עד שיבואו לבית הקמיצהבפנים ובזר כשרות

דברי הימים א ספר ביה לכשרותו של זר לכתחילה בדברים אלו ניתן להביא מפסוקים רא

 משמע שהכנת המנחות ולחם הפנים מפסוקים אלו. )כט- כז,  פרק כג;לב-לא, פרק ט(

  .והרי מבחינת הלכות עבודת הקרבנות אין הבדל בין לוי לישראל, נעשתה על ידי הלויים

במשנה .  שאין זה סדר הדברים לכתחילה להביןאפשר שמהםמקורות יש , עם זאת

   : שנינו)ג"ד מ"פי(זבחים מסכת ב

אין .  פטור...המסדר את השלחן, המגיש, המניף, המולח, הפותת, הבולל, היוצק
  ... ולא משום טומאה, חייבין עליו לא משום זרות

 מלמד לכאורה 'אין חייבין עליהן משום זרות' שהאלהפעולות ההצורך לומר על כל 

.  הבלילה והפתיתה שברישא, היציקהובהן,  הפעולות האלהתחילה זר אינו עושה אתשלכ

פוסל את ש ,שמא נקטה המשנה לשון זו משום דעת רבי שמעון: על כך יש להשיבך א

הוא למרות ש, נוסח זה נאמר על כל המעשים שפורטו במשנה:  אפשרות אחרת2.הזר בהן

  3.כתחילהזר לבכשרים והם , חלקםבנוגע ליק ודאינו מ

 )א"מנחות יח ע(זרים משתמעת גם מסוגיית הגמרא על ידי  המנחההגבלה על עשיית 

לא יצק כהן אלא ': ך כ'כשירה... לא יצק'המשנה דברי  מפרשת את ראהגמ, כאמור. ל"הנ

ולכן יש צורך לומר שאם לא , הן הוא היוצקומפירוש זה משתמע שלכתחילה הכ. 'זר

                                            
שאין איסור זרות ',  וכו'זר ששימש בשבת במאי': הגמרא שםן  מ,ב" יבמות לג ע,'ערוך לנר'וכן הוכיח ב  .1

 .בלישה ובלילה
  .ג"ב הכ"מעשה הקרבנות פי' הל, אבן האזל  .2
אזהרה ליוצק ובולל ': אחריה ברייתאלזבחים וממסכת  הובאה משנה זו ,א" פג ע,סנהדריןמסכת ב  .3

, בולל בטומאת הגוףה מוסבים על היוצק ו הברייתא אך דברי.'ל קדשים יהיו ולא יחללו"ת? מניין
 .)שם(ה "י והיד רמ"כפירוש רש
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אך , אחרונים עמדו על דקדוק זה מסוגיית הגמראכמה .  המנחה כשרה- עשה זאת

עשיית המנחה על ידי ש על אתר הציע שאמנם "הרש: ממנושעולה מסקנה על הנחלקו 

 4.דיעבדב ולכן נקטה המשנה לשון ,הנים נהגו ליצוקואבל בפועל הכ,  לכתחילההזר כשר

 מדרבנן הזר פסול לכתחילה : שם העלה אפשרות מחמירה יותר'שפת אמת'בעל 

, לעומתם. 'צריך עיון'נשאר בהוא ו, )ש" מנהג כדברי הרשבתורתולא רק (בעשיית המנחה 

כתב בפשטות שהיציקה מותרת ) יכין אות ו, ב"ג מ"פ( על המשנה 'תפארת ישראל'על ב

המשנה ן כתב שאין כל ראיה מ) א"קטז סק ('מנחת חינוך'על  בגםו, בזר לכתחילה

 ,עבד אגב הפעולות האחרות שהוזכרו במשנהדיבנקטה לשון היא ו, לאיסור כלשהו

  ).18' עמ ('זבח תודה' וכן כתב החפץ חיים ב5.הןוכהן חובה של שלכתחילה 

ש "במידת מה את סברת הרש  מחזק,פוסל את הזרש ,יומה של שיטת רבי שמעוןק

אם בדרך כלל היה מקובל . הנים עסקו בהכנת המנחותושהמנהג בפועל היה שכ

שחי כמה עשרות שנים אחרי ,  קשה להבין כיצד רבי שמעון–נחה שהבעלים מכין את המ

את דברי על פי זה ניתן להבין  .הן יעשה זאתוסבר שהתורה מחייבת שדווקא הכ, החורבן

, ופתיתות, ובלילות, מצות כהנים ללמוד לעשות יציקות' שמנה 6,'הלכות גדולות' בעל

אשר קדשנו בקדושתו של ' יברך לא' יוצק ופותת וכושהן וכ,  מכל מקום7.'...מליחות

 שמותרותהפעולות : ראה להלן, כשרה בזרהפתיתה אם בשאלה  נוסף לדיון 8.'אהרן

  .אישהלעשיית 

  ם"שיטת הרמב. ב

דלא , פוסק כסתם משנה וכדעת הרבים) ג"ב הכ"פי( מעשה הקרבנות כותם בהל"הרמב

  : כרבי שמעון

וכל מעשיהן ,  ואפייתן בפניםולישתן ועריכתן, כל המנחות טחינתן והרקדתן בחוץ
  .  עד שיבואו לבית הקמיצהכשרים בזר

  : היתר לכתחילהבתור  )ב"ג הי"פי(וביתר פירוט שם 

 בקלתות של כסף ושל מביא אדם סולת מתוך ביתו? סדר הבאת המנחה כיצד

 כמו אופה אותה שם במקדש ופותת ואם היתה מן המנחות הנאפות ...זהב

                                            
שחיטת בנוגע ל גם כך הוא ,שםלפי דבריו  .ב" עלאשם  ;ב" עברכות כחלחידושיו גם את ציין הוא   .4

 .ההקרבנות והזאת אפר פר
, 'כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה' ):א"ג מ"פ(זבחים משנה במסכת הוא מציין ללשון דומה ב  .5

 .דיעבד רק משום הטמאבנקטה לשון המשנה  מסבירה ש,א" זבחים לב ע,ראהגמו
 . קפז-מצוה קפג, הלכות גדולות  .6
הנים אופים את ו שהכשכתב בפשטות, ט ,ויקרא ז , לתורהן"רמבפירוש הוב, 10ראה גם להלן הערה   .7

בדרך ש, כאמורדבריו הוא ונראה שפירוש , 'שחיטות' גם 'הלכות גדולות'על בהמשך מנה ב. המנחות
 יש .חלק מעבודתובתור  פעולה זוהן היה צריך ללמוד ו וכל כ,הנים שחטו את הקרבנותו הככלל

 לפחות, הןועל ידי כצריכה להיעשות דווקא דבריו לקרבנות מסוימים ששחיטתם את שהסבו 
 .טו בהערה' ח סי" או,ת בית שערים" עיין שו;לכתחילה

  .סוף פרשה ח, דיבורא דנדבה, עזרת כהנים  .8
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, ונותן עליה שמנה ולבונתה ומוליכה אצל כהן. כלי שרתשביארנו ונותן הפתיתין ל

  ...והכהן מוליכה אצל המזבח ומגישה

כל המנחות שיצק השמן ': דיעבדבנקט לשון ) ז"א ה"פי( פסולי המוקדשין כותאמנם בהל

אך יש  ,' כשירות-או שבללן או פתתן או מלחן , כגון הזר וכיוצא בו, עליהן פסול לעבודה

שאפילו פעולות ,  בהמשך דבריוההגשה וההנפהאזכור ו משום לומר שנקט לשון ז

  ).  כי אינן מעכבות, את הקרבןות פוסלן אינאך הן(זר עשיית בדיעבד פסולות ב

  : הפךלפסק לכאורה ) ה- א' ט הל"פ( ביאת המקדש כות בהל,לעומת זאת

 ואין הזר חייב מיתה...  עבודתו פסולה וחייב מיתה בידי שמים- זר שעבד במקדש 

, והמניף, והמולח, והפותת, והבולל, אבל היוצק... אלא על ארבע עבודות בלבד

, והמטיב את הנרות, והמסדר את לחם הפנים או את הבזיכין על השלחן, והמגיש

 אף על פי שפסל והרי הוא מוזהר על ,והמקבל דמים, והקומץ, והמצית אש במזבח
ן עבודה שיש אחריה עבודה מפני שכל אחת מה,  אינו חייב מיתה-  כל אלו ולוקה

  . ואינה גמר עבודה

 ולכן הזר , זרבעשיית יציקה ובלילה ופתיתה פסולים : שמעוןביכאן נראה שפסק כר

והרי ? רבי שמעון מדוע פסק כ:הדבר תמוהו. קמיצהפי שהוא מוזהר על ה כןמוזהר עליה

לסתימת מנחות ומסכת  ב'משנהסתם 'היא מנוגדת ל ו, רביםדעתו היא דעת יחיד מול

כיצד יתיישבו , מלבד זאת ו)!א"לו ע(פסחים במסכת  ו)א"ט ע(מנחות מסכת הסוגיות ב

   9?פסולי המוקדשיןמהלכות  מעשה הקרבנות וכותהלמ עם הפסקים דלעיל ו כאןדברי

נראה שהזר , ות קרבן מנחהומצ, וה קטזומצמ:  גם בספר החינוךדומה נמצאתסתירה 

כתב על עבודות נ, איסור הזר בעבודת המקדש, שצה ובמצוואילו , כשר להכנת המנחה

בעל נראה ש .'הרי אלו כולן באזהרה לזר והקרבן פסול ':ובהן היציקות והבלילות, שונות

 דבריו בדין :ששייכים להם "הרמבדברי בכל מצווה על פי את הדין החינוך כתב ספר 

ביאת הלכות מ ודבריו באיסור הזר לקוחים ,מעשה הקרבנותהלכות המנחות לקוחים מ

 הכשיר את )א"לו ע(פסחים במסכת  ו)ב"עיד (סוטה מסכת  המאירי ב גם10.המקדש

 ביאת כותם בהל" כלשון הרמב,הוא אסר אותם )א"פג ע(סנהדרין מסכת ואילו ב, הזרים

  .המקדש

רובם ככולם נקטו בפשטות שהזר כשר . ם"אחרונים רבים התחבטו ביישוב סתירת הרמב

 11.ל"פסחים וסוטה הנמסכתות  ביםהמפורשהדברים על פי ', וכו לצקת ולבלוללכתחילה 

 ויש שנדחקו 12,'צריך עיון' ביאת המקדש יש שהשאירו בכותם בהל"את דברי הרמב

ואמרו שהיא  ,'אף על פי שפסל והרי הוא מוזהר על כל אלו ולוקה ':לשונואת לפרש 

                                            
 .ב"ג מ"פשם  ;א"א מ"ג לעומת מנחות פ"ד מ" עיין זבחים פי;גם בפירושו למשנהדומה סתירה יש   .9

גת בזמן הבית בזכרי כהונה ונוה ":איסור נתינת השמן במנחת חוטא, וה קכהו מצ,חינוךספר ה גם ב'עי  .10
 .'מנחת חינוך' שם בהערת ה'ועי, "כי להם העבודה

 .קחנו משם,  ביאת המקדשכותבהל' ספר המפתח'האחרונים שצוינו בככל זו דעת רוב   .11
  . ויקרא אות ק, לתורהם"המלביפירוש  ; מצוה קטז',מנחת חינוך'כגון ה  .12
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כה ' מנחות סי ('חזון איש'לשון הכ ו13, ההלכהתחילתאינה מוסבת על הפרטים שב

ולא השמיטו משום דנקט לשון המשנה , לגודל הפרסום, ולא חש רבנו לפרש'): ז"סקי

ואמרו  , ביאת המקדשכותאך יש אחרונים שסברו כפשטות לשונו בהל. 'זבחים קיב

 מפרשים אלה לא הזכירו 14.לוקה עליהםהוא ם הזר אסור בעבודות אלו ו"שלדעת הרמב

 )ב ,ויקרא ב(' באר בשדה'ובעל , כות מעשה הקרבנותל בהל"ם הנ"כלל את פסקי הרמב

, עבודות אלולהזר כשר לכתחילה סובר שם " שהרמבאמרומפרשים אחרים  .תמה עליהם

הזר עומד במקום שכ:  ביאת המקדש באופנים מיוחדיםכותוהעמידו את האיסור בהל

 בלאו  כשהוא עושה את מעשי15;למערב, כלומר, מן המזבח ולפנים, שאסור לו להיכנס

מנחת ובין ,  לעשותהשהוא כשר,  או שיש לחלק בין מנחת ישראל16;שליחות הבעלים

  17. לעשותהשהוא פסול, הניםוכ

   לעשותןאישהשמותר להפעולות . ג

 יש לדון על כשרות האישה לעשיית , שהזר כשר להכנת המנחות,לאור המסקנה לעיל

כזר לכל דבר נחשבת  - ראלהן או אשת ישו אשת כ-   אישה,אופן פשוטב. הפעולות הללו

 ביאת 'הל(ם "הרמבזאת  כך הגדיר 18.אף האישה כשרה -כשרות בזר שובפעולות , ועניין

  ):א"ט ה"המקדש פ

והקטירו בני , שנאמר וערכו בני אהרן, כל שאינו מזרע אהרן הזכרים? איזה הוא זר

  . בני אהרן ולא בנות אהרן, אהרן

 הנשים  גם-אינם נדרשים לעשותן ' בני אהרן'שפעולות ו,  כולל את הנשים'זר' ,אם כן

  : )א"ג מ"פ(זבחים מסכת לשחיטה במשנה בבנוגע כך מפורש .  לעשותןכשרות

                                            
עג ' ב סעי"פ 'חומר בקודש '-מתו לקדשים בהקד, תפארת ישראל; ביאת המקדש'  הל,א"רעק  .13

  . אות א'בועז'א "ד מ"זבחים פיובפירושו ל
  .ביאת המקדש שם'  הל,מעשה רוקח;  שםדשיןקוהמלי פסו'  הל,מרכבת המשנה  .14
שלדעת סובר , ו"ט הט"פ, ביאת המקדש'  בהל'משנה למלך'הדברי על פי , ח"ב ה"חסדי דוד זבחים פי  .15

חסדי 'בעל לדעת . ב, ויקרא ב, באר בשדה; לוקה -בח או נכנס מבפנים לו עולה למזש זר ,ם"הרמב
ם "והפסול שהוזכר ברמב, אינו פוסל את הקרבןאל ממערב למזבח עובר על איסור הכניסה מי ש ',דוד

כתב וכן ,  פסולה - אסור לושיציקת זר במקום סובר ש 'באר בשדה'בעל אך , אינו מוסב על היוצק
 .ין שט לאו,'מגילת ספר'ב

 . וראה בהערה הקודמת תירוץ אחר שלו;א-קכח, לאוין רמב, מגילת ספר  .16
 מנחות ראעל פי סוגיית הגמ, ג"ב הכ" פירבנותק ההשמע'  הל,אבן האזל; צז' א סי" ח,ת ארץ צבי"שו  .17

בין שיטת ו בין המשנה שם משווה ראלפיה הגמו, שם, מופיעה בדקדוקי סופריםשגרסה ה ו,ב"יח ע
ם קשה למצוא רמז "רמבדברי ה ב,עם זאת. וראה ביאורו בהרחבה, ן על ידי חילוק זה שמעוביר

דורש שייך למזבח ש כל דבר :חידש שיש גדר מיוחד, 5' עמ, כלאים ,'צפנת פענח'על ב .להבחנה זו
הן בעל וכ: יש לכך שתי השלכותו,  פוסלת בואינהאבל עבודת הזר , יעשה אותוהן וכבמובן החיובי ש

 .הכשר –הן וזר וכעשיית פעולה משותפת על ידי  ו,מום כשר
אומרת ששפחת רבן גמליאל אפתה ה ,ב" ו ע,נדהגמרא במסכת  מדין זהראיה מפורשת ליש  ,לכאורה  .18

וניתן , )ב"מנחות מו ע, 'לחמי תודה לא איקרו מנחה'(' מנחה' לחמי תודה אינם בגדר אך. לחמי תודה
 .ו"כה סק'  מנחות סי,א" חזו' ועי.)ד"ט הכ"ת פמעשה הקרבנו' הל(להכינם מחוץ למקדש 
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 ובעבדים בנשיםשהשחיטה כשרה בזרים , כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה

  . ובטמאים אפילו בקדשי קדשים

מקמיצה ואילך ': ותלהכנת המנחבנוגע ל " הנ)א"לו ע(פסחים מסכת וכן לשון הגמרא ב

פסולי ' ם בהל" וברמב19.'בכל אדםלימד על יציקה ובלילה שכשירה , מצות כהונה

  ): ל"ז הנ"א ה"פי(המוקדשין 

או שבללן או , הזר וכיוצא בוכגון , כל המנחות שיצק השמן עליהן פסול לעבודה

  .  כשרות- פתתן או מלחן 

הנים הפסולים לעבודה וכה ם ה'צא בוכיו'ו,  הוא כל מי שאינו זכר מבני אהרן'זר'נראה ש

  .'וכו, ערל, בעל מום: )ו"ט הט"פ(ביאת המקדש ' שנמנו בהל

 המשנה עלראשונים מופיע בדברי הדיון מפורש על כשרות הנשים בהכנת המנחות 

  ):א"לו ע(קידושין מסכת ב

והזאות , והקבלות, והמליקות, והקטרות, והקמיצות, וההגשות, והתנופות, הסמיכות

  . חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן מניפות, והגים באנשים ולא בנשים נ-

הסמיכה והתנופה . בין דין ההגשה והקמיצהויש הבדל מהותי בין דין הסמיכה והתנופה 

 ובעל השלמים מניף את ,על קרבנואת ידיו  בעל הקרבן סומך ;נוהגות בישראלים זכרים

 )שם( ראוהגמ,  נוהגים בנשיםינםאשדינים אלו אומרת  המשנה .החזה והשוק של שלמיו

 ההגשה והקמיצה נעשות על ידי ,לעומת זאת. 'בני ישראל'ן המילים לומדת זאת מ

בדין כלולה  איננה - הןוהן או אשת כו אפילו בת כ- שהי והמשנה אומרת שא20,הניםוהכ

  ): ה הסמיכות"ד( שם פות וכדברי תוס',בני אהרן'ן המילים  לומדת זאת מראוהגמ, זה

אבל , למעוטי כהנות' ה דמהגשות ואילך מיירי בכהנים ואתו קראי בגמנרא

  .סמיכות ותנופות איירי בישראל

  : כתבש " הראפותבתוס. במשנההכנת המנחות כמה ראשונים דנו שם מדוע לא הוזכרה 

ופתיתות .  כדמוכח בהקומץ רבהשהם כשירות בזר, יציקות ובלילות לא תני

   21...ון אם הם כשירות בזרומליחות דלא קא חשיב צריך עי

                                            
 השאלה איסור כניסתו לעזרה ולבדמ( כתב שגוי פסול ביציקה ובלילה ,ג אות טו' סי ,'מקדש דוד'על ב  .19

 לאו 'כל אדם'ולדבריו צריך לומר ש;  אלא שהזר כשר בהן'העבוד'מוגדרת ככי גם הן , )טומאתובנוגע ל
 ,'אגרות משה'ת "שו ב,לעומתו.  ועוד,א"ב מ" ראש השנה פ;ג" מא"וכיוצא בזה בברכות פ, דווקא

ועל ידי קוף או ,  כתב שבעינן יציקה ובלילה ומליחה במעשה אדם,ח ענף ב'  סי,קדשים וטהרות
קנט סעיף ' ח סי"ע או" השווה שו.מועיל -  מדבריו שעל ידי גוי משמעו, אינו מועיל -כשנעשה מאליו 

ד "פשם ב לעומת "ב הי"שחיטה פ'  הל,ם"עיין רמב,  ולעניין שחיטה; לקוף על החילוק בין גוי,יב-יא
 .יג-יב' הל

 .והאחרונים התחבטו בפירושם, כתבו שההגשה כשרה בזר, ה לקמיצה"ב ד"מגילה כ ע, פותבתוס  .20
אומרת על ש ,א"מנחות כ ע, ראאת הגמהזכיר ש " הרא,למליחהבנוגע . על ספקו בפתיתה ראה להלן  .21

ה ראיה שהמליחה פסולה מנאך כתב שאין מ, '?וכי תעלה על דעתך שזר קרב לגבי מזבח' :המליחה
על המליחה בזר . שהרי אין הכרח למלוח בראש המזבח דווקא אלא שבפועל שם היה המלח נתון, בזר

 .ד"ג ה"יום טוב פ'  הל, עיין שער המלך;האריכו האחרונים
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ולכן היציקות ,  בנשיםות גםכשר – בזר ות שכשרהפעולותברור שכוונתו לומר ש

גם כתב וכדבריו . מבדילה בין אנשים לנשיםכי היא  ,והבלילות לא הוזכרו במשנה זו

    :)קידושין שם (ן"רמבה

יתות ועוד קשה ליתני הפת... לא תנן יציקות ובלילות דהא כשרות בזר' ומתני

  . כך מפורש בתוספות, ושמא כשרות הן בזר? והמליחות

   :)קידושין שם (א"בריטדברי הביותר  מפורש כךו

, מפני שכשרות בזר, והא דלא קתני מתניתין יציקות ובלילות ופתיתות ומליחות

   . כשרות בנשים- וכיון שכן 

  :ההפך מדבריהם כתב )קידושין שם(ט בחידושיו " המהרי,לעומתם

כגון היציקות והבלילות , יחא אמאי לא מייתי שאר עבודות דלא מעכביובהכי נ

מדגלי קרא גבי הגשה הוא אלא , מנא לן דלא מהני בנשים, והפתיתות והמליחות
  .הדין בכולהו

,  כמו ההגשה,הןוכדווקא על ידי  יכולות להיעשותשלדעתו עבודות אלו מתברר מדבריו 

סוברים במפורש  שמעון בי רבנן דר: תמוה אבל הדבר.מיעט מהן את הנשיםהוא ולכן 

 לא נאמר כאן ,על כל פניםו 22.ל"כדברי הראשונים הנו, היציקות והבלילות כשרות בזרש

  .ישראלים לבין נשיםחילוק בין 

 כשרה הפתיתהאם ) שם (ן" והרמב)שם (ש"הראתוספות יש לדון על התלבטותם של 

 ',מקמיצה ואילך מצות כהונה'רש שמפול " הנרא בגמ,לכאורה.  וממילא גם באישה,בזר

 :הגשהדין כלל זה במ לכאורה חריגה אך יש. הפתיתה שקדמה לה כשרה בזרואם כן גם 

 הראשונים אם שמסיבה זו התלבטו נראה . ובכל זאת פסולה בזר,היא קודמת לקמיצה

ליישב דן במפורש בקושי כיצד  23ן שם"הרמב.  כהגשה או כיציקה ובלילהדין הפתיתה

  : תירץ בשם רבנו תםהוא ו, 'מקמיצה ואילך'פסול בזר עם ה  ההגשהאת דין

אבל ... מצות כהונה] פרשת מנחת סולתב[ ואילך באותו פסוקמקמיצה הכתובה 

אף על פי שהיא קודם ] פרשת מנחת מרחשת[הגשה דכתיב בפרשתא אחריתי 

   ...צות כהונה היא ופסולה בזר ובנשיםמ, קמיצה

,  היא הוזכרה בפרשה אחרתגם שכן, לפתיתהבנוגע בט התלן מדוע  מובלפי דבריו

 נראה שאף היא כשרה )ח- ה, ויקרא ב ( מפשט הפסוקים, עם זאת.מנחת מחבתפרשת ב

 : ל"הנ) ב"יד ע(סוטה מסכת א והמאירי ב"ם והריטב"כדעת הרמב, בזר
 .פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא.. .ואם מנחה על המחבת קרבנך

והבאת את המנחה אשר יעשה . חשת קרבנך סלת בשמן תעשהואם מנחת מר

  ... והקריבה אל הכהן'המאלה ל

 עליו להביא את המנחהורק לאחר מכן , יוצקבדומה ל ,פותת הוא זרמי שנראה בבירור ש

 ,הפתיתה אינה אלא הכנה: אסברהחילוק בין הפתיתה להגשה ִמ אפשר להבין את ו. הןולכ

 אלא ,הרי אין זה מקום ההקטרהש, דאיננה הולכה גרואילו ההגשה אל קרן המזבח אי

                                            
  .ה"ט ה"ביאת המקדש פ' הל, 'מעשי למלך'ותמה עליו ב  .22
  .א, ויקרא ב, ן" הרמבוכן בפירוש  .23
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כתב בפירוש ) יא, ויקרא ב(תורה בפירושו לן "רמבה ,מליחהבנוגע ל ו24.פעולת הקרבה

 מסתבר לכןו, זהדין קידושין הסתפק בלמסכת למרות שבחידושיו , כשרה בזרהיא ש

 נראה  לפיכך.שקודמת לקמיצה, וקל וחומר לפתיתה, שמסקנתו שהמליחה כשרה בזר

פשט בנתמכת ש ,ש מכריע נגד ודאותם של רוב הראשונים"שאין ספקו של הרא

  .המקראות

  נעשות בעזרהשהפעולות . ד

.  במקום זריזין איתא-נהי דבזריזין ליתא , לישה': ל נאמר" הנ)א"פסחים לו ע( ראבגמ

, זיןדאינה בזרי, לאפוקי לתיתה.  פסולה-חוץ לחומת עזרה , בלילה כשירה בזר: דאמר מר

ואילו , עשות בעזרהיהבלילה צריכה להשלב מכאן שהכנת המנחות מו. 'ולא במקום זריזין

 )ה"א ה"מנחות פי(גם בתוספתא מובא כך ו.  להץמחוגם עשות יהכנת הסולת יכולה לה

לישתן ועריכתן ואפייתן , טחנן והרקידן בחוץ, מנחות יש בהן מעשה כלי בפנים': ל"הנ
  25.)ג"ב הכ"מעשה הקרבנות פי(ם "וכן פסק הרמב', בפנים

  כניסת נשים לעזרה. ה

ורבי , הן יכול לקדש אישה בבשר קדשי קדשיםו אם כיש דיון )ב"נב ע(קידושין מסכת ב

מסביר ) ה וכי"ד(י " רש.'?וכי אישה בעזרה מניין': יהודה הגיב על עצם העלאת השאלה

. 'ק דמסכת כלים"נשים אין נכנסות לה כדתנן באבות הטומאות בפ': את פשר השאלה

כניסת נשים ומכאן ש,  לעזרה החיצונית'עזרת נשים'הכינוי ן י הבין כך מ"נראה שרש

  : תמהו עליו) ה וכי"דשם  (פותתוס.  אסורה-  ממנהלעזרת ישראל ופנימה

ועוד תנן בפרק ... דלא אשכחן בשום דוכתא דנשים אסורות ליכנס בעזרה, לא דק

לכך נראה לי ...  אם כן יכולה ליכנס בעזרה,כל הפסולין שהשחיטה כשרה בנשים

                                            
 ;יא, מלאכי א; כה, עמוס ה; א, א ה  ראה מלכים';הגשה'יש לציין בהקשר זה שהבאת המנחה נקראת   .24

 .ג,  שם ג;יב, שם ב
מכריעה  ראוהגמ, א" יוחנן וריש לקיש במנחות ט עביהבלילה בפנים שנוי במחלוקת רעשיית דין   .25

  . ח ברייתא זוובפנים מכהיות דווקא עליה ל יוחנן שביכר
 בפנים נובע עשיית המנחות להבין שדין אפשר ,ב"נחות צה עמהסוגיה בן  מ:עריכהלללישה ובנוגע   

דעה שמידות היבש התקדשו ושחובה למדוד בהן פי הל,  שמדידת הסולת הייתה בפניםן העובדהמ
עשרון מה היה ' :א" שם פז ע';?ון דחולשביק עשרון דקודש וכייל בעשר': ב" עיין מנחות נז ע;דווקא

 ,פותתוס, עם זאת. ה במקום זריזים"א ד" פסחים לו ע,' תוס';שבו היה מודד לכל המנחות? משמש
 , חובה ללוש בפנים לכולי עלמא, סוברים שבמנחות שיש בהן שמן,ה ומאי קושיא"ב ד"מנחות צה ע

ה טי בשעל דעתם מובאתולקת חשדעה ; משום שצריך למדוד את הלוג במידת הלח שהתקדשה
 ,סובר שהמדידהלכאורה , ה"ג ה"מעשה הקרבנות פי' הל, ם"והרמב. ב אות כט" מנחות נ ע,מקובצת

ועיין בנושאי הכלים , אחר הבלילהלעשות בכלי חול עד יציקת השמן שי יכולים לה,ואפילו הבלילה
 , שכל הכנות המנחה)פרק זשם  ;ויקרא פרק בבפירושו ל (י אברבנאל"בפשט המקראות כתב הר. שם

  .ו"ג פמ" ח,וכן משמע במורה נבוכים,  נעשו מחוץ למקדש,התכולל אפיי
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הרי אין רגילות שתכנס לשם כדי להתקדש שהרי , וכי אשה בעזרה להתקדש מניין

  26.בזיון הוא ומילתא דלא שכיחא היא ולא איירי תנא מזה

 איסור כללי  אין: בקידושין שםד" הריפותותוס גם המאירי כתבו פותכעין שיטת תוס

התוספתא ן סיוע לדבריהם מיש  ו27. הדבר אינו נהוג ומקובלאך, לעזרהלהיכנס נשים ל

 28.'לעולם לא נראית אשה בעזרה אלא בשעת קרבנה בלבד'): א"ב ה"פ(ערכין מסכת ב

הוא גם ו, י האיסור אינו מוחלט" סובר שאפילו לדעת רש)שםקידושין (ש " הראפותתוס

איסור סובר ש ו,) שלא לצורךגם -ולדעת רבנו תם (מתיר את כניסת הנשים לצורך 

  :זה לשונוו. הכניסה שלא לצורך הוא מדרבנן

כיון דחשיב התם עזרת נשים ועזרת ישראל ועזרת , סברתו היא כך... י פירש"ורש

 הוא הדין אשה נמי - כמו שאין ישראל נכנס לעזרת כהנים אלא לצורך , כהנים

 משום דאיכא, והא דלא חשיב אותה מעלה גבי עזרת ישראל. לעזרת ישראל

דעזרת ישראל מקודשת מעזרת נשים שאין מחוסר , מעלה אחרת שהיא מן התורה

  .כיפורים נכנס

  : ) שצז'סי(' ץ קטן"תשב'כלשון , טעמו של איסור זה הוא מפני הצניעותיש שכתבו ש

וכי האי גוונא , דלאו אורחא ליכנס אשה מקושטת בין האנשים ובפני השכינה

  29.ין פן יתגרו בה פרחי כהונהרה מנהאיש מקדש אשה בעז' פרכינן בפ

  31.חשש שתראה דם נידה ה30:'ראש יוסף'במובא טעם אחר ו

                                            
 ,הניםו שמעשר ראשון ניתן לכ)ג"ה ה"ירושלמי מעשר שני פ(רבי אלעזר בן עזריה סבר  ,כיוצא בזה  .26

יהושע ורבי . העזרהבא לרבות את ) לא, במדבר יח ('ואכלתם אותו בכל מקום'שהפסוק פירש הוא ו
 סייע מסוגיה זו , שם,ס"בגליון הש. '!?ואשה נכנסת לעזרה', אתם וביתכם'הא כתיב 'ו: וילעהקשה 

 ולא מסתבר , יש לפרש שהעזרה מיועדת בעיקר לכניסת אנשיםכאןאך גם , ל"הני "רששיטת ל
גם .  מעשרכדי לאכול שנשים תיכנסנה לעזרה ,הוא 'בכל מקום אתם וביתכם'מובנו של הפסוק ש
' הל ;ג"ב ה"שחיטה פ' הל, ם"רמב עיין ;ראה שאכילת חולין בעזרה הותרה רק בצירוף לקדשי קדשיםנ

 .ל"ואכמ, י"י ה"מעשה הקרבנות פ
 אהמאירי מחזק את הסבר. שתמיהת הגמרא היא רק על כניסה לצורך קידושין, פותבניגוד לדברי תוס  .27

 מצינו ,עם זאת .'עברה ונכנסה'ולא ', דחקה ונכנסה':  שם,ראשאין איסור בדבר מהמשך לשון הגמ
 . א" בבא בתרא ח ע;ב" פסחים צה ע' עי;בכניסה ללא היתרגם זו כלשון 

ט "יו'  תוס';שער הנשים' על ,ג"ו מ" פ,שקליםלב "רעפירוש ה ב' עי,בעניין עמידת הנשים על הקרבן  .28
 .ה"א מ"סוטה פ

 .ב" נזיר מה ע'עי, 'יתגרו בה פרחי כהונה'לסברת   .29
  .שמט' ה עמ"ב מ" מידות פ, עזרת כהנים;א"חולין ב ע, ראש יוסף  .30
  :   יש להעיר על דבריויות דעתיולענ, )'אפשר'( כתב זאת בלשון מסויגת 'ראש יוסף'ה  .31

אך , ולדבריו צריך לומר שהחמירו יותר בעזרה מפני חומר איסורה, נידה אסורה גם בהר הבית. א  
סיפא ,  חששו-רישא דאיסור כרת : נחמן אמר רבה בר אבוהאמר רב ': נאמר, א"ביבמות קיט ע

מה לי איסור כרת מה לי , מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא: אמר רבא.  לא חששו-דאיסור לאו 
  . א" שם פב ע'ועי, 'איסור לאו

אלא , שמא תפרוס נידהמחשש עצם האכילה על נו הגבלה אבאכילת תרומה וקדשים לא מצ. ב  
מטמאי משכב '  הל,ם" רמב;ב"נידה יא ע' עי ;עצמה פעמיים ביום ולפני אכילתה אתבדוק עליה לש

 , ואם כן.) שם מבואר שאפילו מי שאין לה וסת קבוע מותרת לעסוק בטהרותראובגמ(ז "ד ה"פומושב 
סומכים שתרגיש ותפרוש באכילה  משום שהדין שונהודוחק לומר ש, לכאורה הוא הדין לביאת מקדש

  . לאלתר
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 'ברכת הזבח'על ב: בעניין הכניסה לצורך הכנת המנחה או לחמי התודה נחלקו אחרונים

 פותוגם לפי תוס, צרכים אלוי הן אסורות להיכנס ל"סובר שלדעת רש) ב"מנחות עו ע(

י "הסכים עמו שלדעת רש) ב"מנחות עו ע( 'ן קדשיםצא' ב32. לעשות זאתלא היה נהוג

, כתב שאישה מותרת להיכנס לאפות מנחותהוא  פותאך בדעת תוס, ה אסורכניסתן

   34:פות חידד יותר את ההיתר לדעת תוס33י פערלא"הר. מאחר שאין בכך ביזיון

 לעולם אימא לך דאורחא -כדי להתעסק בלישה ועריכה ואפיית לחמי תודה 

   .כת נשים היאדמלא, בהכי
, י מודה שהכניסה לצורך מותרת"שגם רש, ל"ש הנ" הראפות על פי דברי תוס,עם זאת

 ימיגם אם ב. נראה שלכל הראשונים האישה מותרת להיכנס לעזרה לעשיית המנחות

אין כל קושי להסדיר לשכה , ת בפועלה מקובלית לא היכניסתןבית המקדש השני 

אנו יודעים  35.נחות על ידי נשים באופן צנוע להכנת המ עם כניסה נפרדתמיוחדת

  36.היה מיקומהלא ברור היכן ך א, לאריגת הפרוכת על ידי נשיםכזו  לשכה שהייתה

                                                                                                                  
על הוצאתה בפשטות מדובר שם (נאמר שמוציאים את הסוטה במהירות , ב" כ ע,סוטהסכת מב. ג  

  . ומשמע שבעלמא אין חוששים לזה,  בהלתהבעקבותשמא תפרוס נידה ) ל"ואכמ, נשיםהעזרת מ
 משמע קצת ,ה מביתו" ד, שםפותתוסמדברי  ו',מביתו למה פירש' :א" ביומא ו עהסוגין המ. ד  

 .12 הערה , יומא מערכה א, עיין שערי היכל;שו בעלמא שמא תפרוס נידהשבכניסת אישה לא חש
שם  ראהגממדברי ו,  שפחת רבן גמליאל שאפתה ככרותעלב "המעשה בנדה ו ען לפי זה הוכיח מ  .32

  .שהכנת לחמי התודה נעשית מחוץ לעזרה,  לחמי תודהשהם היו
 .עשה קי, ג"לספר המצוות לרסי פערלא "פירוש הר  .33
  .פות ראיות תוספיל, י דחויה"כתב ששיטת רשגם הוא   .34
 'עילפי שעה  ;כניסה ביום הפרישה סמוך לווסת צריכה עיון נפרד.  על שער הנשים29ראה בהערה   .35

 , דבר שאול;ה כל אשה"א ד" נידה ב ע, חוסן ישועות;מילואים אות א, שם ; ד'ה סעי" פ,'אל הר המור'
 .ד"יד סק' שבועות סי

.  היו אורגים את הפרוכותבלשכה זוש שם מפרש ש" והרא,א"א מ" פ,מידותמסכת כרה בלשכה זו הוז  .36
מקומה . ו"ב ה"שקלים פ, א ובתוספתא"אריגת הפרוכות נעשתה על ידי נשים כמבואר בכתובות קו ע

 עזרת ; מידות שם, תפארת ישראל'עי(הייתה בעזרה היא ויש אומרים ש, איננו מפורששל לשכה זו 
 המזוהה עם לשכת טלאי הקרבן - על אזכורה בין לשכת הקרבןסברה זו מבוססת  .נטק'  עמ,כהנים

אוסרת כניסת נשים שגם לפי הדעה מכאן הסיקו שו, )בין אחורי בית הכפורתו - שבבית המוקד
הן , הייתה בהר הביתהיא אך יש אומרים ש).  שם,עזרת כהנים(להן להיכנס ללשכות  מותר -לעזרה 

הבית '( כניסת הנשים והצורך לשבת בשעת העבודה בגלל הן ,לאריגת הפרוכותנצרך ש הגודל בגלל
 שמותר לשבת, א"יומא כה ע, ד"רי'  תוס'עי, בשעת העבודהולעניין הישיבה ; צז'  עמ,'השני בתפארתו

  ). בלשכות
על מסכת המפרש ( דעה שאריגת הפרוכת נעשתה דווקא על ידי קטנות שלא הגיעו לכלל נידה יש  

). ה"ח מ"ט שקלים פ"יו'  תוס' עי;ריבות: וגרסתו, ה ומשמונים ושתיים ריבוא נעשית"ב ד"ט ע כ,תמיד
שראו הבתולות שהיו אורגות ':  פיסקא כו,'פסיקתא רבתי'אפשר למצוא במדרש חיזוק לסברה זו 

בדרך כלל או שבגיל הנישואין בימיהם , ת דמיםוואולי הכוונה לבתול, '...בפרוכת שנשרף בית המקדש
, ואם כך הוא). א"פסחים קיג ע, ' שחרר עבדך ותן לה-בתך בגרה '(הבתולות לכלל טומאה לא הגיעו 

 על להשיבאפשר , עם זאת. לכאורה יש ללמוד שגם בהכנת מנחות בעזרה אין להזדקק לנשים בוגרות
  : כך

נאמרת  'ריבה'ואפילו לשון , אין משמעה קטנות -' נשים'כתובות מסכת סתימת לשון הגמרא ב. א  
  ). ב"כתובות סו ע( על נשואה גםו, )ב"נדה ט ע(מי שכבר הגיע זמנה לראות לפעמים על 

.  שכבת זרע פולטתדין מפני שהנשואות נטמאות תדיר מ,יתכן שבאריגת הפרוכות העדיפו בתולותי. ב  
, כמבואר בכתובות שם,  וההקדש משלם עליה שכר,אריגת הפרוכת דורשת מומחיות רבה והתמדה
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  סיכום

 שזר כשר להכנת המנחות לכתחילה בכל ,הדעה הפשוטה והמקובלת בראשונים היא. א

ראיות כמה יש ו, כדעת רבנן דרבי שמעון, הפעולות עד ההגשה למזבח ולא עד בכלל

ונראה ; ן"ש והרמב"הרא' תוס(זר בפתיתה של  ולכשרותבנוגע יש שהסתפקו . לדבר

 את ההכנות מבצעהן וויש אומרים שלכתחילה נהגו שכ, )ן להתיר"שמסקנת הרמב

מרכבת '(מדאורייתא ,  יש איסור על הזר לעשותןגםאו ש, )ש"רש (אילךהיציקה ושלב מ

להלכה מסתבר להכריע כשיטה ). מתשפת א(או מדרבנן ) ם" בדעת הרמב'המשנה

הלכה בתור  הדבר לא נקבע -הן עושה זאת ווגם אם בפועל היה נהוג שכ, הראשונה

  .מחייבת

  ).ם"א ומשמעות דברי הרמב" ריטב,ן"רמב(כשרות בזר כשרות גם באישה שהפעולות . ב

  .הכנת המנחות נעשתה בעיקרה בעזרה. ג

 את אינה חייבת לעשותהאישה  אם גם ,כניסת נשים לעזרה מותרת לצורך מצווה. ד

 ,אבל אם זו שיטתו, י אוסר לגמרי כניסת נשים לעזרה"יש אומרים שרש. ה בעצמההמצוו

,  להן להיכנס לעזרהמתיריםשרוב הראשונים דעת  אלא כמותומסתבר שאין הלכה כ

  . לצורך מצווהלפחות

וי להקצות לשכה ורא, יש להתיר לנשים להיכנס לעזרה לצורך הכנת המנחות, כןל. ה

   .הצניעות במקדשעל ר ולשמכדי מיוחדת לכך 

  

  
   

 

                                                                                                                  
 על ידי מתנדבות אפשר להכין המנחות אך את, ן יש להעדיף נשים שימי טהרתן מרובים ורצופיםולכ

 .בתחלופה גבוהה
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  תגובות

   ' מבט הלכתי– 2013 הכלכלית התכנית'על 
', הלכתי מבט - 2013 הכלכלית התכנית, 'ברצוני להתייחס למאמרו של הרב אורי סדן

 בין ברור חילוק יש הגמרות ל פיע ם"וברמב ע"בשו. 115-101' עמ, 101 תךִע  אמונת

 ערבוב יש במאמר .לעניים לדאוג לציבור שיש החובה לבין ליחיד שיש הצדקה צוותמ

. הציבור על ,עליהם והמצּו שהיחיד מצווה הידורי תבהדבק בעיקר ,אלו תחומים שני בין

 ת"לשו ההפניה .וקבורה ביגוד ,אוכליותר מ אינה 'קופה'ה במוסד המעוגנת ציבורחובת ה

 הדבר אם נהוד ל"לקק לתת הרוצה יחיד על מדברת) דמ' ד סי"ב יו"ח( עוזיאל משפטי

 נשאל לאהוא  .שלו כספיםה ממעשר ל"לקק לתרום יכולהוא  ואם צדקה מצוות נחשב

' סי( ק"מהרי ת"שו. לעניים דיור לסבסד הציבור על לכפות יכולים הציבור מנהיגי אם שם

 :אחר צורךל םמסוי לצורך שנתרמו כספים להפנות לציבור שיש הזכות על מדבר) קכח

 חולים ריפוי לצורך הכנסת בבית נרות הדלקת לצורך שנתרמו כספים להפנות ניתן האם

 שעזרה אמנם ברור. עניים חולים ריפוי לצורך בכוח יהיגב על שם מדבר לאהוא . עניים

 לש מצווה אלא הציבור לש חובה האינ היא אבל ,הגדול המצוו יאה ברפואה או בדיור

  .היחיד

 למען לפעול מותר הציבור למנהיגי :לאומית צדקה קופת אינו וצרהא משרד. 2

 ועל ,אינטרסים אותם הם מה מחליט הציבור ;ענייםל קשורים שאינם ציבוריים אינטרסים

, בילודה ציבורי אינטרס שיש להחליט יכולים הציבור מנהיגי. מנהיגיו את בוחר הוא פיהם

 בגידול עזרה כמו ,ציבוריים משאבים תלהפנו יכולים הם הזה הציבורי האינטרס ולמען

 חייב אינו זה אינטרס. ילדים קצבאות נתינת וא חינוך מערכות סבסוד ל ידיע ילדים

  . הצדקה מצוותל קשור להיות

 מערכות את לסבסד חייבת אינה המדינה .ה"ליב ללימודיבנוגע  כך גם, אמר לעילכנו

 אזרח כללוש משכילים יהיו שהאזרחים אינטרס לה שיש להחליט לה מותרו, החינוך

 מנהיגי ל ידיע התקבלה ההחלטהש עוד כל. ובאנגלית במתמטיקה לימינימ ידעיהיה 

 מערכות רק מסבסדים שהם להחליט יכולים אפילו הם ,הציבור ל ידיע שנבחרו הציבור

 דעת על הציבור ל ידיע נבחרו הציבור מנהיגי אם. ויוגה סינית רפואה שמלמדות חינוך

 איסור שום בזה אין ,הציבור של האינטרס שזה חושבים הם כי, כאלו נהלים יקבעויש

  . העימנ ושום

 רוני מרטן

   על ברכה בשחיטה של בכור בעל מום
לגבי ברכה בשחיטת בכור ) 20' עמ, 102אמונת עתיך (תשובת הרב יהודה הלוי עמיחי 

  .בעל מום צריכה לעניות דעתי כמה הבהרות
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בזמן המקדש היה בכור תמים מובא . ד מתנות כהונה"והן מכבכור זכר הוא מתנה לכ. א

  ): ז"הי ו"זבחים פ(תוספתא כדברי ה, כשלמים ונאכל בכל ירושלים לכוהנים בלבד

 נאכלין לאנשים ולנשים ולעבדים ולשפחות זה  והמורם מן התודה ואיל הנזירהבכור

   .ן אוכל באילוהכלל כל שהוא אוכל בתרומה אוכל באילו וכל שאין אוכל בתרומה אי

, נשאר מתנה לכוהן, בין שנפל המום אצל בעל המבכירה ובין מלידה, בכור בעל מום. ב

  ): ג"ה א" בכורות פ'הל(ם "רמבכדברי ה

בהמה טהורה שהוא בעל מום בין שנולד במומו בין שנפל בו מום אחר  בכור

 למי  הרי הוא לכהן אם רצה אוכלו בכל מקום או מוכרו או מאכילו,שהיה תמים

' שנאמר וכי יהיה בו מום פסח או עור וגו, מפני שהוא חוליןשירצה אפילו לנכרי 

  . הטמא והטהור יחדו יאכלנו כצבי וכאיל והרי הוא נכסי כהן

 את הבכור שנפל בו מום לכוהן צריך לתת) בעל הבהמה (=השואל את השאלה , ואם כן

  .  ולא בעל הבהמהן המקבלהוהכוהשואל על ברכה בשחיטה צריך להיות . כמתנת כהונה

ועל חולין אין ברכה מיוחדת בשחיטה אלא , הדגשנו לעיל שבכור בעל מום הוא חולין. ג

' ם הל"רמב(' על השחיטה '–הברכה שמברכים בכל שחיטת חולין של בהמה ועוף 

  ).ב"א ה"שחיטה פ

אין ברכה מיוחדת על שחיטת קודשים ששונה מן הברכה על שחיטת , יתר על כן. ד

  ):  לא' סי]אופק[עמנואל (תשובות הגאונים החדשות זה לשון . וליןח

 , ושחט ושחטו: בשחיטתואמר היתה שנשעקר ברכת שחיטה על הקרבןי "ואעפ

     .אבל נעתקה לחולין להרחבה ולפישוט מנהג שנהגו בה ישראל

 גם בקודשים, שלכל סוגי השחיטות) ו"הג " חמץ ומצה פ'הל( 'לחם משנה'וכך כתב גם ב

  .ברכה אחת, וגם בחולין

  ): ב"א ה" ביכורים פ'הל(ם "רמבכך כתב ה. אכילהלשאלה עצמה יש מקום לעניין . ה

וכל האוכל מתנה שיש בה קדושה מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו 

  . לאכול כך וכך

בירושלים ) בזמן המקדש (בקדושהכל משפחות הכוהנים שאוכלות בשר בכור , ואם כן

  .   'אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לאכול בכור ':מברכות

  . לגבי בכור בעל מום עולה השאלה אם מברכים באכילתו. ו

   : כתב בפשטות)קמוק "כב ס' הלו "ט תרומות פ'הל( 'דרך אמונה'ב

ודוקא מתנות שיש בהן קדושה אבל מתנות שאין בהן קדושה כגון זרוע לחיים וקיבה 

  .ב"א מביכורים ה"כ רבנו בפ"הכהן מברך על אכילתן כמשג אין "מ וכה"ובכור בע

  : כתב )א"בכורות כח ע( 'חשוקי חמד'וב

האם , ם שיש מצוה לאכול בכור בעל מום תוך שנתו"יש להסתפק לשיטת הרמב

   .מברכים על מצוה זו

ובהמשך דבריו דן האם יש מצווה לאכול  .והסיק שאין מברכים כיון שמותרים לזרים

  ).כעיונו של הרב עמיחי(ש "עי,  או רק לבערו מן העולם תוך שנתובכור בעל מום

  יעקב אפשטיין



 

    169 

 
  

  ה"מכון פוע -בית ההוראה 

   ביוץ לפני טבילה

  הקדמה

אינו תחליף לפסיקה הלכתית פרטית או לייעוץ הוא ו,  הסבר כללי בלבדמהווהדף זה 

  . ומוסמךרפואי מסודר

  :מתחלק לשני חלקים) םמי י35-25( אישה בעלת וסת סדיר שלהמחזור החודשי 

ופעמים רבות , אישה לאישהמ זמנו משתנה - )שלב פוליקולרי(השלב שלפני הביוץ . 1

 . אותה אישהבגופה של גםהוא משתנה מחודש לחודש 
אם אין ו,  ימים16-12 לרוב בין שלב זה נמשך -  )לישלב לוָט (השלב שלאחר הביוץ . 2

 .מסתיים בהופעת וסתהוא , היריון
 שעות לפני 72- מ קיום חיי אישות וא כניסה להיריון המתאפשרתהזמן האופטימלי שבו 

משך זמן , ) שעות24- פחות מ( שתהליך הביוץ קצר יחסית על אף .הביוץ ועד רגע הביוץ

.  ימים בהמתנה לביציתכמהתאי זרע יכולים להישאר בגוף האישה זה מתאפשר בגלל ש

 להיכנס אפשרות מקרה כזה אין בלכןו, בילהתים תהליך הביוץ מתרחש לפני טלִע 

  .להיריון

עוברים שלושה חודשים רצופים שבהם אחר שללברר את זמן התרחשות הביוץ מומלץ 

 בירור פוריות תהליךאו ב,  פחות משבועיים לאחר הטבילה במקווהמופיעה ווסתה

  .כשיש קושי מתמשך להיכנס להיריוןשנעשה 

  ?כיצד מבררים את זמן הביוץ. א

  :לבירור זמן הביוץשנפוצות כיום  שיטותש שתי י

מתחיל ערכה זו מבוססת על זיהוי הורמון מסוים ש. שימוש בערכת ביוץ ביתית. 1

 העובדה שהיא נוחה ם זו השיטהיתרונות של ה.  שעות לפני הביוץ36- בדם כלהתגלות

אופן וכאשר מיישמים אותה ב, )דקותכמה ורך אהבירור נעשה בבית ו(ופשוטה יחסית 

 העובדה םחסרונות של שיטה זו הה.  לדעת באופן די מדויק את זמן הביוץאפשר, נכון

וכן שכיח שלא פועלים ,  ההורמון למרות שיש ביוץתים הערכה אינה מוצאת אתשלִע 

חשוב להדגיש , בכל אופן.  תוצאות הבדיקה אינן מהימנות דייןלכןו, בדיוק לפי ההוראות

,  בערכות הביוץ הנפוצות או ביום שלפניוטבילהיום השאם מתקבלת תשובה חיובית ב

   .טבילהלפני האירע ביוץ שהואין לחשוש ,  ביוץ בזמן המתאיםסימן שיש

נות של שיטה זו היתרו. בדיקות דםב מעקב באולטרסאונד ו:מעקב ביוץ באופן רפואי. 2

 החסרונות.  הוא אפסיהתגלההחשש לביוץ שלא שו, מצבהבחין היטב ב לאפשר שםה
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 לדעת בוודאות את יום הביוץ אפשרוהעובדה שלא תמיד , מרובההרחה ִט ה שלה הם

 .ובייחוד כשהמעקב איננו רציף, המדויק
ערכות הביוץ בלבדוק את תחילה  רצוי ,הטבילהי נ כשמתעורר חשד לביוץ לפ,למעשה

רצוי לפנות לבדיקה ,  לא מתקבלת תשובה ברורה בערכת הביוץאםורק , הביוץ הביתיות

מומלץ לפנות למכון , למשמעות התוצאהבנוגע כאשר יש ספק . ודרת במרפאהמס

  . ולהתייעץ בעניין עם אחד הרבנים המשיבים)02-6515050(ה "פוע

מגיע לפני אכן מתברר שהביוץ אם מה קורה . ב
  ?הטבילה

מתברר שהחשד פעמים רבות , לאחר בירור נכון של זמן הביוץ, כאמור לעילו, ראשית

 שהביוץ מתרחש בבדיקה נמצאחשוב להדגיש שאם . הטבילה איננו נכוןלביוץ לפני 

או  (ה הבאווסת ימים בין הטבילה ל12-ואף על פי כן יש פחות מ, לאחר הטבילה

 לוודא שאין בעיה אחרת כדי בירור רפואי ערוךיש ל, )ווסתלהופעת כתמים לפני ה

  .מונעת כניסה להיריוןש

  :יש לחלק בין שני מצבים, טבילהאם אכן התברר שהביוץ מתרחש לפני ה

 יותר זמן רב אם דרוש.  ימים6-5משך עד י הדימום המחזורי אמור לה– דימום ארוך. 1

 או בדימום ,אורך זמן רבשחשוב לבדוק אם מדובר בדימום מסיבי , להפסיק בטהרה

  . הן אלו שמונעות את הפסק הטהרההכתמות בימים האחרונים ו, שהולך ונחלש

 בדיקת דם ולבצע, חובה לפנות לבירור רפואי, בדימום מסיבי וארוךמדובר אם ) 1

הכנסת סיב אופטי זעיר (בדיקת צוואר הרחם והיסטרוסקופיה אבחנתית , הורמונלית

עלול הוא ו, רפואיתמבחינה משום שדימום כזה איננו תקין , )כדי לצלמולתוך הרחם 

 . זמן הטבילהת בתלולהצביע על בעיה רפואית שמונעת כניסה להיריון ללא 
ל ורצוי מאוד לפנות קודם כ, מונעות הפסק טהרה מוקדםש מדובר בהכתמות אם) 2

 לברר אם לא מדובר בהחמרה כדי, בקי בעניין זהשלייעוץ הלכתי אצל מורה הוראה 

 םצבעשכתמים מגם , כגון המתנה לניקיון מלא - נובעת מחוסר ידיעת ההלכה שרה יֵת 

יש לציין שממחקר ראשוני בעניין זה . הרה מוקדם יותר ומונעת הפסק ט- נחשב טהור

בו ו, ר ברונו רוזן"וד' ביקור חולים'בהשתתפות בית החולים ה "מכון פועשנערך על ידי 

-ל,  התרחש לפני הטבילה עקב הפסק טהרה מאוחרשלהן נשים שהביוץ 25 השתתפו

  . לפני הביוץהדרכה הלכתית נכונה להקדמת הפסק הטהרה ולטבילה הועילה  מהן 80%

 סבירות שיו, עשויים מצמחים מסוימיםש,  טבעייםתזונהיש תוספי , נוסף על כך) 3

ולקבלת ,  זהלהכוונה הלכתית מדויקת בעניין. לקצר את הדימוםשהם יוכלו גבוהה 

 ולדבר )02-6515050(ה " לפנות למכון פועאפשר, המלצה על תוספים שעשויים לעזור

 .עם אחד הרבנים המשיבים

, טבילהאך עדיין הביוץ חל לפני ה, תים הדימום עד הפסק הטהרה קצר לִע – מחזור קצר .2

 .  שהפער בין המחזורים קצר יחסיתמפני
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 כדייש לפנות לבירור הורמונלי ,  ימים ומטה25 הוא בין וסת לווסת אם מספר הימים) 1

שה על כניסה ומק -בין וסת לווסת  גורמת לקיצור הזמן שלוודא שאין בעיה הורמונלית 

 כגון בעיה בתפקוד בלוטת התריס או עודף בהורמון -  להיריון ללא קשר למועד הביוץ

 . 'פרולקטין'החלב 
עשויים לדחות ש טבעיים תזונהתוספי לקחת  לנסות אפשר, אין בעיה הורמונליתאם ) 2

 . מעט את הביוץ
 יעוץ הלכתי לפנות ליאפשר, הדימום קצרוחל לפני הטבילה בכל זאת  הביוץ אם) 3

 אם אפשר להקדים את הפסק הטהרה ליום הרביעי מקבלת הווסתולשאול 

לעשות מאפשרות ששכן יש שיטות בהלכה , )כשההקדמה אפשרית מבחינה מעשית(

 . על שיטות אלופוסקים שסומכיםובשעת הדחק יש , זאת לכתחילה

  , אחר הבירור לעילאם גם למה עושים . ג
  ?ילהמתרחש לפני הטבעדיין הביוץ 

והדרכים , גורמת לביוץ מוקדםשאם למרות האמור לעיל לא נמצאה בעיה רפואית 

בקיאים או לרופאת נשים ש לפנות לרופא נשים אפשר,  לא פתרו את הבעיהצעושהו

חשוב להדגיש בעניין זה שיש כמה . תרופת לאיחור הביוץשל  לקבל סיוע כדי, בתחום זה

 עדיף להשתמש - ין התוויית נגד רפואיתא אם - ולרוב , אפשרויות לאיחור הביוץ

להם מכיוון שיש ,  אסטרופם או פרוגינובהגון כ,ם לעיכוב הביוץיבתכשירים אסטרוגני

  . איקקלומיןגון כ, מתכשירים מגבירי ביוץאפשרולהימנע ככל ה, פחות תופעות לוואי

פות אלו או אם תרו, מונעת לקיחת תרופות לאיחור הביוץש, יש התוויית נגד רפואיתאם 

 אינםפתרונות אלו . יש פתרונות נוספים שיאפשרו כניסה להיריון, לא פתרו את הבעיה

תים נדירות ביותר יש צורך להשתמש מפורטים כאן עקב מורכבותם והעובדה שרק לִע 

  .בהם

אין שום אפשרות הלכתית להקדים את הטבילה במקווה לפני שעברו שבעת , מכל מקום

 למצוא פתרון מבלי לוותר אפשרכיוון שתמיד ,  אין צורך בכך מעשיתגםו, הימים הנקיים

  .ההלכהקיום על 

 ולדבר עם אחד )02-6515050(ה " לפנות למכון פועאפשר מקרה כזהלייעוץ מפורט ב

 .הרבנים המשיבים
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  הרב מרדכי וולנוב

מוצרים שיש לבערם ומוצרים שיש 

  למוכרם בערב פסח

 של רבות עשרות מול עומדים עצמנו את צאיםמו אנו הפסח לחג הניקיונות במהלך

 בבית להשהותם מותר אם יודעים אנו איןו, 'לפסח כשר'תווית  עליהם שאין מוצרים

' עמ, 99' אמונת עתיך'ב. לאשפה לזורקם או לבערם שחובה או, הפסח אחר ולאוכלם

 יש כיצד מדריכהש מוצרים רשימתובו הובאה גם , פרסמנו מאמר על נושא זה, 151-142

 כמה והוספנו לה ,הטבלה את שוב מפרסמים אנו השנה. ומוצר מוצר כל עם לנהוג

  .שעברה בשנהעליהם  נשאלנוש מוצרים

 ויסקי על ההסברת בעמוד . לצעריטעות נפלהל "נו במאמר הנשפרסמ בטבלה: הערה

, ויסקי שהוא בוריבצ לחשוב שמקובל ,jack daniels לדוגמא ,משקאות סוגי יש': נכתב

 חמץ מכיל זה ומשקה ,שגויה זו הערה. 'מקטניות אותו ומפיקים ויסקי אינו הוא אולם

 העדה' שפרסמה בפרסום ,נוסף על כך. למוכרו או לזורקו ישו, מאוד גבוה באחוז גמור

 שהחשש וןוכי, לכן .חמץ חשש להיות עלול אורז כיותיפרבו 'יקו'צ'שב נכתב 'החרדית

 למוכרם שהמחמיר בהערה הוספנו ,כירת החמץוקל למכור מוצרים במ ,רחוק חשש הוא

  . בוא עליו ברכהת

  1רשימת מוצרים

  :סוגים הלשלוש מחולקים זו ברשימה המוצרים

 וןוכי, להצניעם רק אלא למוכרם צורך איןלכן ו, חמץ חשש כל בהם שאין מוצרים. 1

  . לפסח סוף סוף הם לא הוכשרוש

אפשר . מדרבנן ואיסורם , חמץלתערובת חשש או חמץ תערובת בהם שיש מוצרים. 2

 במכירהלא לכלול ש מחמירותש דעותפי הל גם ,במכירת החמץ אלו מוצריםלמכור 

  ). בתערובת דגן כזיתבהם  ישש, כלומר (גמור חמץ מוצרי

מותר לכתחילה למכור . כזיתגדול מ החמץ ושיעור ,גמור חמץ בהם שיש מוצרים. 3

  . לזורקם הגונ רבים אך, המכירה על לסמוךו אלו מוצרים

                                            
 לא הבית שבני כדי, מוצנע במקום להניחם יש, למוכרם צורך בטבלה שאין שנכתב המוצרים כל  .1

 .בפסח מהם לאכול ויבואו יתבלבלו
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 תמציות. תמציות מכילים שהם משום לגוי למוכרם שיש נכתב רבים מוצרים על: הערה

 מן וא החי מן טבעיים כימיים חומרים של תערובת ןוה הואיל, גמור חמץ להיות יכולות

  .מדגן מופקש אלכוהול גם מכילות אלהה התערובותמן  חלק .וכדומה הצומח

  
  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

עשויההיא ש כיוון ,חמץ יתבעיבה  אין כלל בדרך  .למכור  אפייה אבקת
שעשויותאפייה  אבקות גם יש אך, תירס מעמילן
שלא ודאי אך, וכרןלמ ראוי ,לכן .חיטה מעמילן

  .ןלבער

שיעורו  אך, קמח מעורב המרק מאבקות בחלק  .למכור  מרק אבקת
  .מדרבנן רק ואיסורו, כזית שיעור על עולה אינו

  .חמץ מכילה אינה  .להצניע  סוכר בקתא

  .חמץ ולא קטנית הוא אורז  .להצניע: אשכנזים   אורז
 יש ,קטניות באכילת להחמיר שאין הסוברים לדעת
 משום, 'לפסח כשר'תווית  עם אורז לרכוש

 של אריזה בתיבו בטחנות נארז האורז פעמיםלש
  . סולת וא קמחים

 :נקרא גם(אורז שחור 

 )אורז פרא
 .קטניות . להצניע:אשכנזים

  .גמור חמץ  .לבער ראוי  אטריות

 מופקותש ותמציות חיטה עמילן להכיל עלול  .למכור  פודינג אינסטנט
  .מחמץ

  . חמץ אין בה .קטניות  .להצניע  במבה
  

  .גמור חמץ  .לבער ראוי  בורגול

קורן 'קטניות אם משתמשים בבו  יתכן שיהיוי .למכור בצק סוכר

חמץ גמור אם משתמשים בו  יתכן שיהיהיו, 'סירופ

  .בגלוקוזה

  .עלול להכיל קמח חיטה וגלוטן  .למכור  בשר צמחי

  .גמור חמץ   .לבער ראוי  גלידה גביעי

 מעמילן יוצרהוא ש וייתכן, לימון מלח להכיל יכול  .למכור  לי'ג
  .חיטה

 מכילותש גלידות   גלידות
 -  וכדומה עוגיות

  . לבערן ראוי
 שאינן גלידות
 יש -  ותעוגי מכילות
  .למוכרן

 .מחמץ הופקהוא ש וייתכן, לימון מלח יש בגלידות
 לעתים יששהוכנסו לגלידה  טעם תמציותגם ב

  .מחמץ שהופק אלכוהול

   .גמור חמץ  .לבער ראוי  גרנולה
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  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

 -  קלויים לא  ופיצוחים גרעינים
  .להצניע
  .למכור – קלויים

 וקמח מים של בתערובת נעשית הקלייה בדרך כלל
. חיטה בקמח משתמשים ולעתים, חי אדמהתפו
 על לסמוך לכתחילה ניתן, בספק שמדובר כיוון

  .גמור חמץ למכור שלא למחמירים גם ,המכירה

 גריסים. מים עם מגע יש חשש לההכנה בתהליך  .למכור   גריסים
   .במים נרחצים אינם 'החרדית העדה' שגחתהב

 לשימוש מותר  דאודורנט
 בלא גם( בפסח
  ).הכשר

  .כלב מאכלאינו ראוי ל הוא, חמץבו  רבמעו אם גם

 בפסח להשתמש אין ,מקרה בכל. חמץ מכיל אינו  .להצניע  דבש
 הדבורים בונות שעליה שהרשת משום, הכשר בלא
 היאשכן , חמץ להכיל יכולה הדבש חלות את

 פסולת בו שמעורבת משומש מדונג משוחזרת
  .רבה

    .לפסח כשרים   טריים דגים

 בסודיום כלל בדרך משתמשים בדג המים לספיגת  .להצניע  קפואים דגים
להם  מוסיפים לעתים. ואין בו בעיה ,פוספט

 .שכיחה מציאות זו אין אך, עמילנים
, פיש–גפילטע שימורי

 של קפואות רולדות

  פיש- גפילטע

 על כתוב אם 
 מכיל שהוא המוצר

  .לבער ראוי - קמח

, חיטה קמח מכילים פיש-גפילטע שימורי פעמיםל
 ,חי אדמהתפו קמח מכילים הם רבות יםפעמ אך

  .כלל חמץ אינםהם ו

 יכולה נדירות לעתים ;חמץ מכילה אינה כלל בדרך  .למכור ראוי  קורנפלור דייסת
  .חיטה עמילן גם להכיל

  . גמור חמץ שיתכן שיי ויטמיניםוה סוגי בכל  .למכור  ויטמינים

 במקום. לבער ראוי  ויסקי
 ניתן ,מרובה הפסד
  .ולמכור להקל

  .גמור מחמץ עשוי
 

  .חמץ מכיל אינו  .להצניע  סינטטי חומץ

  .מחמץ שהופקה ייתכן  .למכור   לימון חומצת

 מפות :פעמי-חד

 פרגמנט ניירות, ניילון

, טים'מנג, יהילאפ

 עטיפה ניירות

  למדפים

 להשתמש מותר
  .בפסח

  .חמץ בהם אין

 פעמיםלו ,כללחמץ  חשש לאב מיוצר פעמיםל  .למכור   חומץ
 חששהם ביש ש חומרים עם תסיסה בתהליך מיוצר
  .חמץ

 העלולוהיא  ,סוכרים תתסיס בסיס על תמיוצר  .למכור  לימון חומצת
  .מחמץ או מקטניות תמופק להיות

 מושרים או גרעיני החיטה נרחצים רבות פעמים  .למכור  חיטה
אינה  'החרדית העדה' השגחתב חיטה .במים

  .במים נרחצת



  פסח בערב למוכרם שיש ומוצרים לבערם שיש מוצרים  

 175  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  

 
  

  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

בדרך  חמץ אינה 'החרדית העדה' גחתהשב ווהחל  .למכור  ווהחל
 תוספתיש  סוכר ללא הווחלב. קטניות אלאכלל 

  .חמץ חששבו  ויש ,סורביטל

 אמולסיפייר של קטן אחוזלה  מוסיפים כלל בדרך  .למכור  בוטנים חמאת
  . חמץ חשש הםב ישו ,עמילן ומוצר

 מכילהוא  כלל בדרך). הדגן קליפת (סובין מכיל  .למכור   חרדל
 הופקוהם ש ייתכןו, מייצבים בתור עמילנים
  .דגן כזית בקופסה אין ,ובכל מקרה .מחיטה

 שימושל מותרים  ניקיון חומרי
  .בפסח

 הוא אין - יש אם וגם, חמץבהם  אין כלל בדרך
  .כלב למאכל ראוי

 הוא השומשום. טחון משומשום עשויה הטחינה   .להצניע: אשכנזים  טחינה
  .חמץ ולא קטנית

  .חמץ מכיל אינו  .להצניע  רץהא מתוצרת יין

 מה בין מתבלבלים רבים .קטנית אלא חמץ אינה  .להצניע   כוסמת
 מה ביןו - דגן מיני מחמשת – 'כוסמין' היום שקרוי
  .קטנית - ' כוסמת' שקרוי

 פעמיים- חד כלים

  מפלסטיק

 להשתמש מותר
  .בפסח

  .חמץ מכילים אינם

 פעמיים- חד כלים

  מנייר או מקרטון

 לאש מחמירים יש
 אין אם ,להשתמש

 הכשרעליהם 
  .לפסח

 בדרך כלל .בעמילן משתמשים םייצור בתהליך
 גם ישתמשוש יתכןי אך, תירס עמילן הוא העמילן
 כאשר גם מקליםש 2פוסקים יש. חיטה בעמילן

  . חיטה בעמילן שמדובר בוודאות ידוע

  .חמץ בו שמעורב יש סבירות גבוהה  .למכור   כמון

  . חמץהכילמ  .למכור  מטרנה חלבית
  . חמץהמכיל .למכור מטרנה צמחית

  .חרדל מכיל  .למכור  מיונז

הוא ש וייתכן, לימון מלחבו  מעורבש לימון מיץ יש  .למכור  לימון מיץ
  .מחמץ הופק

  .מחמץשהופקו  ומייצבים אלכוהול להכיל יכול  .למכור   ליקר

 . חמץ גמורישרובם ב .למכור לי חייםמזון לבע
    .לפסח כשרים  מים

 .)גלוקוזה, Cויטמין ( חמץ גמור יש בהםבדרך כלל  .למכור מסטיקים
  .קטניות המכיל  .להצניע: אשכנזים  טעם בלא מרגרינה

  . מחמץ שהופקו שייתכן תמציות המכיל  .למכור  בטעמים מרגרינה

, 'יםיאספרט' נקראש מלאכותי ממתיקיש בהם   .להצניע   דיאטקלים  משקאות
   .מקטניות מופקוהוא 

                                            
, להשתמש בהם באופן כזהא שמעתי שכשר "ל שליט ומהרב יעקב אריא.א" אליקים לבנון שליטהרב  .2

 .מהדריןלאך לא 
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  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

 וודקה, בירה, ויסקי  חריפים משקאות
 ראויו ,גמור חמץ –

  .לבערם
 חריפים משקאות

   .למכור יש –אחרים 

 תמציות מכיליםהאחרים  החריפים המשקאות
 וודקה. מחמץ הופקוהם ש ייתכןו ,ואלכוהול

  .חמץ המכיל האינ 'החרדית העדה' השגחתב

 תבניות, כסף נייר

  וכדומה אלומיניום

 הכשר צריכים אינם
  .לפסח מיוחד

 שבייצור משום ,השנה כלל הכשר כיםצרי
 פעמיםלו, בשמן משתמשים האלומיניום
 שאינו החי מן שמן, TALLOW בשמן משתמשים

   .כשר

 סוכר מסלק הסוכר יצוריב. חמץ מכיל אינו  .להצניע   סוכר
 בחומר משתמשים רבים יצרנים, )אירופהמתוצרת (

   .קטניות מכילש

 עלולה הווניל ותמצית, עמילןבו  יש עמיםלפ  .למכור  וניל סוכר
  .מחמץ שהופק אלכוהול להכיל

 וממתיקים  סוכרזית

 מכיליםש אחרים

  סוכרזית

, דקסטרין מלטו או דקסטרוזה בהם מעורבים  .למכור
 עלולו ,סורביטל מכילש נוזלי ממתיקלפעמים ו

  .גמור חמץ או קטניותבהם  להיות

  .הייצור יךבתהל מיםעירבו ש חשש יש  .למכור  סולת

. מחמץ מופקיםש ועמילנים תמציות להכיל עלול  .למכור  סילאן
 מיוצרש בסילאן אבל, בעיה אין טבעי בסילאן

  .ועמילנים תמציותפעמים רבות  מערבים בארץ

  .יש בו חמץ גמור  .למכור  לאק אדוונסיסימ

 .מכיל חמץ  .למכור  סימילאק חלבי

 .מכיל חמץ .למכור  סימילאק צמחי

  .קטניות או חשש לקטניות  .להצניע  סרדינים

  .קטניות  . להצניע:אשכנזים עדשים
 רחוק חשש יש ,חמץ מתערובת ניזון שהעוף כיוון  . להצניע  מעובדים לא עופות

  . חמץבו  שיימצא מאוד

 מופקותש ותמציות חיטה עמילן להכיל עלול  .למכור  פודינג
  .מחמץ

 פיצוחיםב .במלחקמח  מעורב רבות פעמים  .למכור  פיצוחים
חי תפו קמח מעורב 'החרדית העדה' בהשגחת

  .יםיאמריקא בוטנים למעט ,אדמה

 בתהליך לחות לספיגת בעמילנים משתמשיםש יש  .למכור  יבשים פירות
 יבשים בפירות. תמציות מוסיפיםש ישו ,הייצור

 חמץשיהיה בהן  והחשש, תמציות יש מסוכרים
  .רההמכי על לסמוך אפשר ,מקרה בכל. יותר גבוה

  .דגן מיני מחמשת תערובת גם להכיל יםעלול  .למכור   אורז פצפוצי
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  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

 בלי ,אורז רק יש אם  אורז פריכיות
 תערובת של תוספת

, דגן מיני מחמשת
  .להצניע יש

 ישש תכןישי נכתב 'החרדית העדה' של בפרסום
אותן תבוא  למכור המחמיר לכןו ,חמץ חששבהן 

  .עליו ברכה

 מיני מחמשת פריכיות

  דגן

  .מים עם מגע נוצר הייצור בתהליך  .לבער ראוי

  .חמץ מכיל אינו  .להצניע   טבעי יפס'צ

 נכתב 'החרדית העדה' של בפרסום .חמץ מכיל אינו  .להצניע  יקו'צ
בוא ת למכור המחמיר לכןו, חמץ חששבו  שיש

  .עליו ברכה

 לפני הגרגיר את לרכך כדי במים משתמשים. חמץ  .לבער ראוי   קווקר
  .ורידוד

 לימון מלח מכילות השימורים קופסאות רוב  .למכור  שימורים קופסאות
והוא  ,חומץ מכילותש קופסאות יש. טעם ותמציות

  .מחמץ מיוצר להיות עלול

  .קטניות  .להצניע  קורנפלור

   .שעורה לתת מכיל  .לבער ראוי  קורנפלקס
  חמץ מכיל אינו B&D חברת של קורנפלקס(

  .חמץ להכיל עלולותש יותותמצ חומץ מכיל  .למכור  קטשופ

    .להצניע :אשכנזים  קטניות

  .להצניע: אשכנזים  קינואה
 מותר :ספרדים
  .לאוכלה

 .קטנית של סוג הואצמח הקינואה ש אומרים יש
  

 ,השריה עוברת אינה היא. מים החיטההותזו על   .למכור   לבן וקמח מלאקמח
  .חימוץ סימני בה ניכרים ואין

, נמס (טהור קפה

  )שחור

  .חמץ מכיל אינו  .צניעלה
  

, וניל (טעמיםב קפה

  )מהוכדו מקופלת

  .טעם תמציות מכיל  .למכור

  .חמץ מכיל אינו  .להצניע  טהור קקאו

 בכל דגן כזית אין אך, גלוטן יש בו לפעמים  .למכור   סויה רוטב
   .התערובת

לכן ו ,בחיטה משתמשים תיאִמ  סויה ברוטב :הערה
  .לבערו ראויו גמור חמץ הוא

  .מחמץ מופקותש תמציות מכיל  .למכור  רום

והם  ,אחרים וחומרים עמילנים, תמציות המכיל  .למכור  ריבה
  .חמץ להיות עלולים

  .קטניות אלא חמץ מכיל אינו  .להצניע  'ריץ

 תוספת אבל (שוקולד

  )וכדומה עוגיות

  .מחמץ מופקותש תמציות להכיל עלול  .למכור

 מופקיםש עמילנים גם ולפעמים ,תמציות המכיל  .למכור  שוקו להכנת אבקה
  .מחמץ



 

  ד"  ניסן תשעאמונת עתיך  178  

  הסבר  ?בו לעשות מה  המוצר שם

 אך, חמץ אינןהן ו ,תאיות-חד פטריות הם שמרים  .למכור  שמרים
 לימון מלח יש בשמרים גם קרובות לעתים

  . אלכוהול גם לעתיםו, שפעמים מופק מחמץ

יש פוסקים .  שהם קטניות,נעשה מזרעי לפתית  .להצניע  קנולה שמן
, 'קטניות' ים שסוברים ששמן קנולה אינויאשכנז

  .ולמעשה כל אחד ישאל את רבו

 אך, מים מעורבים אין כלל בדרך הייצור בתהליך  .למכור  שלווה
  .ההתנפחות את לזרז כדי ,מים מוסיפים לפעמים

  .גמור חמץ  .לבער ראוי  מרק שקדי

ויש תבלינים , יש תבלינים שהם קטניות בלבד .למכור תבלינים

 .ה באקראי או בכוונחיטה בהם תשמעורב
 ,באלכוהול כלל בדרך משתמשים תמצית יצוריב  .למכור  טעם תמצית

  .מחמץמופק  להיות עלולוהוא 

 יש - רגיל תה   תה
   .להצניע

 יש - בטעמים תה
  .למכור

 להיות עלולותוהן  ,תמציות מכיל בטעמים תה
  .מחמץמופקות 

  .חמץ להכיל עלולותוהן  ,תמציות המכיל  .למכור  וניל תמצית

  .ןלמוכר ראוי ולכן ,גמור חמץ מכילותש תרופות יש  .ורלמכ  תרופות
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  הצעת תיקון לחוק הגיור: דף עמדה

, לרבני מועצות מקומיות, מעביר את סמכות ביצוע הגיור מדיינים לרבני ערים' חוק הגיור'

והוא מקודם לקריאה , החוק אושר בוועדת השרים לענייני חקיקה; ולרבני יישובים

מן  ,שחיתותלעלול להביא לאנרכיה הלכתית ווק במתכונת המוצעת הח. ראשונה בכנסת

  : הסיבות האלה

 דיינים שהוסמכו ל ידירק עכיום מתבצע  הגיור הממלכתי המוכר :מקצועיות הדיינים .1

רב אזורי או ,  לכל רב עירוהשלכותיוהצעת החוק מעניקה את סמכות הגיור . והתמנו לכך

האם . לא התחשבות בהכשרתםלדייני גיור ו  כישוריתש ללא דרי,)כאלף רבנים(ישוב ירב 

 הוא מבין והרי? היינו מסכימים שכל מנהל בית ספר יעניק תעודת בגרות לתלמידיו

 האם היינו מסכימים שכל מנהל רפואי בבית חולים יחלק תעודות !בחינוך ובלמידה

  ?  מדינה וחברה סבירהזהו אופן התנהלות ראוי שלהאם ? הסמכה לרופאים

והיא אינה קובעת , סמכות הרבנים מסייגת את אינה הצעת החוק :היקף הסמכות .2

 רב ,באופן עקרוני .בהם הרבנים מכהניםשוב שי רק בתושבי העיר או הישהם יוכלו לטפל

אזרחות ישראלית מכוח חוק ליזכו והמתגיירים בו , גיור לכל המעוניין יוכל להקים דוכן

  .יהודיםבתור יכולת להינשא לאוכלוסין ובמרשם ה' יהודי'רישום ל, השבות

 הגיור כיום מתבצע רק לאחר שהמתגיירים עברו תהליך :העדר מוכנות המתגיירים .3

כל רב מכהן יוכל להעניק יהדות , לפי הצעת החוק. לימוד חווייתי באולפני גיור מאושרים

  .'לפי מיטב הבנתו והכרתו'ואזרחות 

יושבים על כס הגיור הם  ו, הם עובדי מדינהכיוםר  דייני הגיו:חשש לניגוד עניינים .4

 ;כפי שאסורה גישה כזו לשופט או לדיין,  אליהםגישה ישירהלכן אסורה . כעובדי ציבור

המעוניינים בגיור או משפחותיהם והחברה שקרובה להם אינם יכולים להשפיע על 

תהיה אם אך , יין שאין להם גישה לכיסו של הדמובן. לא באמצעות מתווכיםגם , הדיינים

הצעת החוק עלולה להוליד מתווכים . על קלקלתו דינו להישפט -ייתפס להם והוא 

 ,לימוד שכר', כיסוי הוצאות ':כגון ,בכמה דרכים, שישפיעו על הדיין שאיננו עובד מדינה

 רבנים שעורכים מה מתרחש בטקסי נישואין בחון לאפשר(ומה ביטול זמן וכד

קלקלות וכמה וכמה רבנים נשפטו והודחו על , ברים מעולם וכבר היו ד.)'מבוקשים'

  .ו"תשנשנת  בתקופה שקדמה להקמת מנהל הגיור הממלכתי בכאלה

   החוקהשלכות

אנרכיה מבחינת ההכרה הלאומית והדתית גרום ל החוק המוצע עלולה לההשלכה של

גיורים  בדרך כללאך , קורת על חלק מן הגיורים הממלכתייםיגם כיום יש ב. בגרים אלו

היות מוגדרים לפי מתגיירים לם ל תגרוזאתהצעת החוק ה. סופו של דבראלו מוכרים ב
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 מובן שתיווצרו, 'רלא כש'או  'לא עובר': כגון ',תוויות'יושמו גיורים על הו, דרגות גיור

  .ומהקבורה וכד,  נישואיןכיהכרה בהם לצורהמהומה סביב 

  סיכום

עם ישראל . ונזק למערכת הגיורלא מעטים רים  יגרום צער למתגייזאתהחוק במתכונת ה

פי מסורת ישראל ל ם נעשהידע שגיורשכ,  בשעריו בשמחהשיבואויקבל את גרי האמת 

   ).טז, רות א( 'עמך עמי ואלהיך אלהי': דורותדורי מ

  

  



   אפרוחים השמדת  
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  השמדת אפרוחים

 כי תראה'): ה, כג(כפי שנאמר בספר שמות , יש איסור מן התורה לגרום צער לבעלי חיים

ל למדו מפסוקים אלו "חז .'חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו

שיש חיוב לדאוג שבעלי )  ובמקומות נוספים,א"כגון בבא מציעא לב ע(בכמה מקומות 

דהיינו לא ,  לאכול אבר מן החיהאיסור משבע מצוות בני נח היא  אחת.החיים לא יסבלו

טעם מצווה זו כתב נוגע ל ב.לא רק לאחר המתתולאכול חלק מבעל חיים בעודו חי א

התורה  אמנם .'הוא היותו מקנה ומלמד אכזריות'): ח"מ פג"מורה נבוכים ח(ם "הרמב

בראשית (' כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה' -  מדגישה שמותר לאכול בעלי חיים

  . באופן שאינו אכזריעשות אך כאמור אכילה זו חייבת להי- ) ג, ט

 :לדוגמא, פוסקי הלכה רביםספריהם של  להתאכזר לבעלי החיים מובא בוסרשאאיסור ה

 נגד מכמה סיבות) י' ד סי"יו, תניינא ',נודע ביהודה'בספרו (יצא חוצץ רבי יחזקאל לנדא 

מיותר לבעלי הצער גרימת ההיא הסיבות  אחת מן .ידיעות צסיוצאים למשאנשים 

  :כלשונוו, החיים

ואין , ולא מצינו איש ציד רק בנמרוד ובעשו: וף הדברואמנם מאד אני תמה על ג

ואיך ימית איש ישראלי בידים בעלי חיים בלי , זה דרכי בני אברהם יצחק ויעקב

, ומי שהוא איש הצריך לזה? רק לגמור חמדת זמנו להתעסק בצידה, שום צורך

, תוהרי שוחטים בהמות וחיות ועופו, בזה לא שייך אכזריות, ופרנסתו מצידה כזו

ומה לי טמאים , ומה לי טהורים שיאכל מבשרם, וממיתים דגים לצורך האדם

ואין עיקר , אבל מי שאין זה לצורך פרנסתו, שיאכל ויפרנס עצמו מדמי עורותיהן

השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן . הוא אכזריות, כוונתו כלל בשביל פרנסתו

  .  ולא יאבד זמנו בדברים כאלה, בביתו

אך אין , ו של האדםימותר בהחלט להשתמש בבעלי החיים לצרכש מדבריו משמע

 על ידי נעשהיה יספקת המזון לכלל האוכלוסהמכיוון שאופן , אם כן .להתאכזר אליהם

גם אם , ספקת ביציםהדרש לנ אפרוחים ככל ההולידאין כל מניעה ל, ייצור בשר וביצים

מית את  באופן שיתבצעה השמדה זו חייבת לך א. אפרוחים זכריםלצורך זה יושמדו

  . כאב מזערי ככל האפשראפרוחיגרום ל והאפרוחים במהירות הֵמרבית

, המתה בגז או המתה בחשמל,  ריסוק: פעולותכמהמשרד החקלאות מציע להשמדה זו 

  .מידה האפשרית הֵמרביתפעולה שמונעת את סבל האפרוחים באת היש לבחור ו

להשקיע צריך משרד החקלאות , רוחים להמשיך למנוע את סבל האפכדי, כך לענוסף 

מינו של זיהוי : כגון, לחפש דרכים שיצמצמו סבל זהומשאבים מחקריים וכלכליים 

או  ,את הביצים שבהם יש אפרוח זכרלפני הבקיעה להשמיד כדי , האפרוח בעודו בביצה

  יש גם.הביצהן שיטות שיצמצמו את סבל האפרוחים לאחר בקיעתם מהמשכת חיפוש 

 אורך חיים רב יותר ובעלות הספק ותזני תרנגולות בעלתהליך הטיפול הגנטי בלברור 

  . כמות קטנה יותר של אפרוחים בכל שנההוליד לכדי, הטלה רב יותר
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   ועיקורםסירוס בעלי חיים

  רקע

לא  ':נאמרוכבר ביציאת מצרים , בעלי החיים הביתיים מצויים בחברת האדם אלפי שנים

בעיקר (האלה  המהירה מאוד של בעלי החיים םהתרבות .)ז, שמות יא ('נויחרץ כלב לֹש

עם הרשויות בארץ ובעולם מתמודדות שנים רבות ו,  גורמת לבעיות)כלבים וחתולים

  .משוטטיםהביתיים והחיים ההתרבות בעלי את צמצם כיצד ל השאלה

  : הןלצמצום זההאפשרויות המעשיות 

  .המתת בעלי חיים משוטטים. 1

  ).ברי הרבייה וההולדהיהוצאת א(סירוס ועיקור . 2

  .שבבהשתלת   אועיקור הורמונלי על ידי זריקות. 3

  מניעת התרבות בעלי חיים כפי שמקובל כיום במדינה

  ):  א לחוק14בסעיף  (נאמר) ח"תשס' ה7תיקון מספר , ד"תשנ'ה(בחוק צער בעלי חיים 

יתוח שר החקלאות ופ) א. (א14: צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים

יקבע הוראות לעניין דרכים , לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, הכפר

בלי לגרוע ; שבהן תפעל המדינה לצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים

תקציב למימון פעולות לפי סעיף זה לא ישמש לשם המתת , מהוראות כל דין

מון פעולות  מיליון שקלים חדשים למי4.5תקציב שנתי בסך ) ב. (בעלי חיים

  ).א(כאמור בסעיף קטן 

   .תקציב זה אינו משמש כלל להמתת בעלי חיים, כאמור בלשון החוק

 ובו מוצעת תמיכה ,מדי שנה השירותים הוטרינריים מפרסמים קול קורא, למעשה

 . ולסירוסםלרשויות המקומיות לבצע מבצע לעיקור בעלי החיים המשוטטיםכספית 

 מתחייבת לסרס או כל רשותוי במספר בעלי החיים ש תלסכום הכסף שמוצע לרשויות

עלתה יזמה להצעת חוק גם  בזמן האחרון. דרים בהש ובמספר התושבים ,לעקר בשטחה

  . לסרס אותו, מחייבת כל מי שמעוניין לאמץ כלב או חתולש

  דיון הלכתי

 'הלומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ':  ברור ומוחלטבתורהאיסור הסירוס והעיקור 

  ): י"ז ה"ט איסורי ביאה פ'הל(ם "וכך נפסק ברמב). כד, ויקרא כב(' ובארצכם לא תעשו



   ועיקורם חיים בעלי סירוס  
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אסור להפסיד איברי זרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף אחד טמאים ואחד 

וכל המסרס לוקה מן התורה בכל ... טהורים בין בארץ ישראל בין בחוצה לארץ

  .מקום

כפי שנפסק , יסור סירוס הנקבות הוא מדרבנןוא, איסור סירוס הזכרים הוא מן התורה

איסור משמע ש 'שלחן ערוך'ם וה"מלשון הרמב). יא' ה סעי' ע סי"אבה(' שלחן ערוך'ב

גם פעולה שגורמת לביטול  .ברי ההולדה של בעלי החייםיהוצאת אאיסור הסירוס הוא 

לה שגורמת רק פעו,  אם כן.כלולה באיסור זהיכולת ההולדה של בעלי חיים באופן קבוע 

ד "יו, ת הר צבי"שו(כפי שכתב הרב פרנק ו, מותרת -לעיכוב יכולת ההולדה באופן זמני 

  ). כג'סי

זריקות מדי כמה הזרקת  : שתי אפשרויות לסירוס ועיקור הורמונלייםישבשוק כיום 

 בין חצי שנה  השתלת שבב שמדכא את הפעילות המינית של בעל החיים אוחודשים

  .לשנה

 להמעיט את כדיו,  להתירן מבחינה הלכתיתאפשראלו הן פעולות ששתי פעולות 

  .עשות אותן ולא פעולות אחרותאוכלוסיית בעלי החיים יש ל

ויש לפתח חומרים , טיפולים אלו גורמים מחלות לבעלי החיים, במקרים מסוימים

  .לא יזיקו להם מעבר לכךו, שיגרמו למניעת היריון בעלי החיים

, לבצע עיקור וסירוס הורמונלייםאי אפשר  אם, הוא מדרבנןנקבות  מכיוון שאיסור סירוס

נקבות בלבד ולא נאמר על סירוס  היתר זה .וטרינר גוי שיעשה סירוס קבועו לומר למותר

  .זכריםעל סירוס 

  המתת בעלי חיים משוטטים

 ומותר ,ודאי לבני אדםבעלי חיים משוטטים שגורמים נזק מוכח ּואין איסור לצער 

הזאב והארי הדוב והנמר והברדלס ' ):א"ב עסנהדרין (כפי שמובא בגמרא , להורגם

 באופן תתבצעשהמתה זו יש להקפיד כמובן  ,עם זאת. 'כל הקודם להורגן זכה... והנחש

  . שיומתובעלי החיים  מזערי לסבליגרום ש

  סיכום

, להםש) ברי המיןיא(ברי ההולדה יאין לסרס או לעקר בעלי חיים על ידי הוצאת א  .א

כים ויש לפעול בדר, אולם סירוס ועיקור הורמונליים זמניים מותרים על פי ההלכה

  .אלו

  . מותר להמית את בעלי החיים המשוטטים,כשאין אפשרות לבצע טיפול הורמונלי  .ב

 ,ליונ לבצע טיפול הורמאי אפשר אם רקו, שרלוונטית לנקבות בלבד, אפשרות נוספת  .ג

  .ברי המין שלהןיציא את אוטרינר גוי להוהיא לומר לו

   



ת.נ.צ.ב.ה נֹלב"ע בכ"ח בשבט תשע"ב, ֹלע"נ עמרם בן אסתר,

ת.נ.צ.ב.ה בניסן, נֹלב"ע בו' ֹלע"נ חיים בן רחֹל ֹלמשפחת עטר,

ת.נ.צ.ב.ה נֹלב"ע בי"ח בניסן תשע"ִד, ֹלע"נ חיה בת גיטֹל,

ת.נ.צ.ב.ה נֹלב"ע בי"ג בתמוז תשע"א, ֹלע"נ שרה חנה בת אסתר,

ת.נ.צ.ב.ה נֹלב"ע בי"ב תמוז תשע"ב, ֹלע"נ שאוֹל יהוִדה בן אברהם שמואֹל בנימין,

ֹלע"נ הרב שמואֹל אמיתי בן הרב מנחם אֹליֱקים,
ת.נ.צ.ב.ה נֹלב"ע בכ"ִד בכסֹלו תשס"ח,




