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  חוברת זו מוקדשת לזכרה של 
   חיל   אשת
  ל"מרכוס ז. הדסה ק

  מלוחמיה המובהקים על זכותנו על הארץ ועל בניינה
  

קנה "תחת הכותרת של , החל מסוף שנות הששים של המאה הקודמת
פעלה והצליחה הדסה , "ח הדולרותן לישראל את כ/ מוצרים ישראליים 

  .ב"להגביר את היצוא הישראלי לארה
יתה יה, ב"במסגרת תפקידה כראש גוש אמונים בארה, השבעיםבשנות 

הדסה ממובילי היישוב היהודי בשומרון ומבין אלה שהבהירו את החוק 
  .האמריקני המאפשר מתן תרומות מעבר לקו הירוק

כאשר גילתה לתדהמתה אילו סכומים עצומים הולכים , בשנות השמונים
 Central Fund ofהקימה את ההיא , לאיבוד עוד לפני הגעתם ליעדם המקורי

Israel- , זה מה שהם מקבלים, מה שאתה נותן"בסיסמתה."  
לילות כימים במשך והקדישה , ומשפיעהמנהיגה , יזמיתתה יהדסה הי
 . ארץ ישראליןבבניולתמוך בכדי לסייע , ה חיימרבית ימי

מורשתה של הדסה מרכוס ממשיכה להתקיים במסגרות רבות והיא תחסר 
  .לחבריה ולכלל עם ישראל,  משפחתהמאוד לבני

   It is with profound sadness that the Central Fund of Israel announces 
the death of its founder & president, Hadassah K. Marcus z”l.  
A true leader of  Am  Yisrael, who worked tirelessly, day and night, 
for most of her lifetime,  in order to help  build up the land of Israel  . 
Beginning in the  late 1960's, under the banner “buy Israeli 
products/give Israel Dollar power",  she was instrumental in greatly 
increasing Israeli exports to the USA . 
In the 1970’s, as the head of Gush Emunim USA, she was a key 
mover in the settlement of  the Shomron, and in clarifying the US law 
enabling charity to be given  over the green line. 
And in the 1980’s, when she discovered how much tzedaka was lost 
before ever getting to its intended target, she established the Central 
Fund of Israel under the banner “what you give is what they get “.  
The Central Fund of Israel today aids over 250 charitable causes in 
Israel  and continues to grow every year . 
Her legacy continues on many fronts, and she will be sorely missed by 
her family, her friends and by Clal Yisrael   
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  הרב יואל פרידמן

עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים 

  ל"ש ישראלי זצ"של מרן הגר

ט " י-שעלה לגנזי מרומים ב, ש ישראלי"כבר עשרים שנה שאנו חסרים את מרן הגר

הבחין מרן , ל"א הרצוג זצ"בהספד על ראש הרבנים לארץ ישראל הגרי. ה"בסיוון תשנ

בין הקברניט לבין ) ד-א' עמ, י-ט' והמדינההתורה 'בתור עורך (ל "ש ישראלי זצ"הגר

  :וזו לשונה, )ב"צא ע(הוא ביאר את דברי הגמרא בבא בתרא . המנהיג

עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה , אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם

  .ואוי לה לספינה שאבד קברינטא, מנהיגו אוי לו לעולם שאבד: ואמרו

הוא בחינת ' התהלך לפני'. 'התהלך לפני ואהיה תמים': נוה פוקד על אברהם אבי"הקב

; בחינה שמציינת את ההנהגה פורצת הדרך כלפי חוץ, הקברניט המפליג אל מעבר לים

בחינה המציינת את ההתנהלות במעגלים , הוא בחינת המנהיג' והיה תמים'ואילו 

  :וכך הוא כתב. בתוך הישיבה ובקרב בני המשפחה, הפנימיים יותר

י בחינת הקברניט האמן בעל היד האמיצה והבוטחת המכוונת את הספינה זוה

המפלס בים דרך ובמים עזים , בינות הגלים הזועפים הקמים עליה להטביעה

וילכו '... 'והיה תמים'אולם אברהם אבינו הצטיין גם בסגולה הפוכה של . נתיבה

. 'התהלך לפני' לשהנה הניגוד המוחלט' ואהיה תמים' זוהי בחינת –' שניהם יחדיו

בבחינה זו הוא מתגלה בביתו כמחנך כמורה כמנהיג היוצק מאישיותו בקרב 

  . בניו–תלמידו 

ל מעביר את שיעוריו בישיבה "ש ישראלי זצ"אנו זוכרים את מרן הגר, בתור תלמידים

מידותיו והתנהלותו במעגלים הפנימיים של , על הליכותיו. בחריפות ובדקדקנות

אפשר לקרוא ולהתרשם בספרו של הרב ישראל שריר , בנים ועודחבריו הר, משפחתו

כל . ' פרקים לדרכו ולדמותו של מרן הגאון הרב שאול ישראלי-  גאון בתורה ובמידות'

הוא היה הראשון שעיצב את הדמות . אך הרב היה גם פורץ דרך. 'מנהיג'אלו הם בחינת ה

שק החקלאי לאחר שמתמודד עם הבעיות ההלכתיות במ, ישראלי-של הרב הארץ

הוא גם התווה את הדרך והנתיב לחיבור ההלכה עם המדינה שזה . אלפיים שנות גלות

הוא התמודד עם כל האתגרים הציבוריים שקמו עם הקמת המדינה . עתה הוקמה

כל אלו באים לידי ביטוי בספריו . לביטחון ועוד, לרפואה, בנושאים הקשורים למשפט

  . שערך' התורה והמדינה'ובספרי ', חוות בנימין'', ארץ חמדה', 'עמוד הימיני'
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שנענה לבקשתנו , ד"ראש ִמנהל החמ, ר אברהם ליפשיץ"אנו מודים ומברכים את הרב ד

ל לדמות שבה יעסוק החינוך הממלכתי דתי דווקא בשנת "ש ישראלי זצ"לבחור את הגר

 תפקידו בתוקף, שכן רבנו ביסס את הפסיקה של הרבנות הראשית לדורותיה. השמיטה

, שלא הכיר את הרב, חשוב שהדור הצעיר. ב"ר וועדת השמיטה משנת תשי"בתור יו

  . שבו' קברניט'והן מן ה' מנהיג'ייפגש עם דמותו ומפעליו ויתרשם הן מן ה

וביקשנו מהרבנים חברי , ל"סיוון לזכרו של מורנו ורבנו זצ- הקדשנו את גיליון אייר

, ה"ב. רים הלכתיים בעקבות תורתו של רבנוהמכונים השותפים לכתב העת לכתוב מאמ

ש ישראלי בנוגע "הרב יהודה הלוי עמיחי כתב על שיטתו של הגר: שלושה נענו לבקשתנו

הרב אורי סדן כתב על שיטתו של הרב בעניין זכות השביתה של ; לאוצר בית דין

סום ש גורן על פר"והרב שלמה אישון כתב בעניין המחלוקת של רבנו עם הגר; העובדים

הרב אישון מחדש שעיקר הקפדתו של רבנו נבעה מן . דברי תורה בלא רשות הכותב

בפרט בנוגע לדברים שיש , הזהירות שצריכים רבנים לנקוט בעת פרסום דברים ברבים

בעניין זה נספר שכאשר כתבנו את חוברות השמיטה בשנת . בציבור רגישות לגביהם

כתבנו בטיוטה הראשונה , )ראשיתבהוצאת ועדת השמיטה של הרבנות ה(, ו"תשמ

  : ועל כך העיר רבנו–' ...'לא תחנם'הקונה סחורה מערבים נכנס לספק 'ש

בכלל נוסח זה נראה כאילו חרם וזה גם סותר את החוק וגם יש בו משמעות 

  . חמורה שלא ראוי להטיף לו

והוא לא פחד להביע את דעתו בכל נושא , אף שבדרך כלל דבריו היו חדים כתער

רבנו ידע שלפעמים יש צורך לסגל , הכריע את ההלכה גם בניגוד לדעתם של גדוליםול

בסיפור קטן זה מתגלות הן מידותיו . 'חכמים היזהרו בדבריכם '–את מידת הזהירות 

. ודמותו כמנהיג והן הנהגתו הציבורית ודמותו כקברניט של ספינת המדינה, האישיות

   .ל מידותיוולוואי שנסגל לעצמנו מקצת מן המקצת ש
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

– אוצר בית דין

דעת הגר

 בירור 

  ישראליש "

  הקדמה

ממשיך דרכו בענייני מצוות התלויות בארץ היה . ה"אלול תרצ' ל נפטר בג"הרב קוק זצ

ולאחר שנות לימוד אצל הרב , ד"שעלה לארץ בשנת תרצ, ל"ש ישראלי זצ"תלמידו הגר

שם הקים מכון . ץ"ה בשנת תרח"התיישב בכפר הרא, ל"פ זצ"מ חרל"ל והגרי"קוק זצ

הוא גם זכה להעמיד . ועסק בבירורי הלכה רבים במצוות אלו, למצוות התלויות בארץ

. ל"וממשיכים את דרכו ואת דרך מרן הרב קוק זצ, תלמידים שעסקו רבות במצוות אלו

בתפקידו כרב , בארץ ישראל' היתר המכירה'ל המשיך את השימוש ב"ש ישראלי זצ"הגר

ש "שיטתו של הגר. 1מושב חקלאי ובתור חבר וועדת השמיטה שליד הרבנות הראשית

הקלות הלכתיות שהיו נצרכות בעיניו בתנאים . 'לעלות ולהתעלות'ל הייתה "ישראלי זצ

כבר לא ראה בהם , )בתחילת הקמת המדינה ובשעת צורך כלכלי גדול וכדומה(מסוימים 

   .2ונמצאו דרכים הלכתיות טובות יותר,  וחקלאיוצורך כאשר רווח לעם ישראל

או את ' היתר המכירה' השאלה העומדת לפתחנו היא האם יש להעדיף את השימוש ב

שאלה זו נשאלת במקרה שבו למעשה אפשר לצמצם את '? אוצר בית הדין'השימוש ב

צר או'והחקלאי יכול לקיים את ענפי הגידול שלו בדרך של ', היתר המכירה'השימוש ב

  . 'אוצר בית דין'ואף הצרכנים יכולים לצרוך יבול שגדל במסגרת , 'בית דין

מתוך עיון במכלול , ל בשאלה זו"ש ישראלי זצ"במאמר זה נברר מהי עמדתו של מרן הגר

ל "כן נבחן את התאמת דבריו לתורת רבותיו מרן הרב קוק זצ. הדברים שכתב ופרסם

  .ל"פ זצ"מ חרל"והגרי

ב קל "ב(עלינו להתבונן בדברי הגמרא , עתו של חכם הפוסק הלכהבבואנו לברר את ד

 עד שיאמרו לו הלכה –תנו רבנן אין למדין הלכה לא מפי למוד ולא מפי מעשה '): ב"ע

  :'מאירי'על כך כתב ה. 'למעשה

דברים אלו מצאתים בדורי מכשילים הרבה הרבה ואנו אם באנו לדין אחר כלם או 

אלא שהרבה פעמים אומר הרב או הגאון או החכם ' אחר מקצתם יש לנו לדון וכו

, איזה דבר דרך תירוץ קושיא או דרך דחיה ולא שיהא אומרו על דעת לסמוך עליו

                                                      
 .  669' ב עמ"ח, בספר הרבנות הראשית לישראל' הרבנות הראשית ומצוות התלויות בארץ'ר יין במאמע.  1
  . 15' ג עמ"התורה והארץ ח', זהב הארץ'יין במאמרי ע.  2
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וכי אמינא הלכה לא תעבדו עובדא עד דאמינא , והוא ממין מה שאמר זה החכם

  .הלכה למעשה

ם הדברים  רק א,מסקנת הדברים היא שאפשר לסמוך על הלכה שנאמרה ולנהוג כמותה

ת  נכתבום הן שג, או בתשובות הלכתיות'הלכה למעשה'נתבררו בספר מיוחד שנכתב 

במכתבים או במשא ומתן הלכתי ,  אבל דברים המוזכרים באגרות.3 הוראה מעשיתבתור

יש לציין .  בוודאי אין לסמוך על הוראות בעל פה. למעשהלסמוך עליהם  אין,4שטחי

א שפירא לחוברות השמיטה שהוציא המכון "גרשאחת ההוראות וההערות של מרן ה

ד אין "לענ':  לשונוווז, הייתה להשמיט את כל ההנחיות שנאמרו בעל פה, ז"בשנת תשמ

  .'אלא לציין רק דברים מתוך ספר מדויקות פ שיתכן שאינן"לציין הוראות שבע

  ל "ש ישראלי זצ"שיטתו של מרן הגר. א

   :5 בעיקר בארבעה מקומות שונים' בית דיןאוצר'ל עסק בנושא "ש ישראלי זצ"מרן הגר

  . 6'השמיטה במהלך הדורות'מאמר . 1

  .7'בצאת השנה'פסקי הלכה בספר . 2

שהוצאו על ) מכון התורה והארץ, לחקלאי ולצרכן(פסקי הלכה על חוברות שמיטה . 3

  . ז"תשמ, ידי הרבנות הראשית

   .8'חוות בנימין'בספר ' סידורים נאותים בשנת השבע'מאמר . 4

  'השמיטה במהלך הדורות'מאמר . 1

שפורסם בתור מבוא לספר של הרבנות הראשית ' השמיטה במהלך הדורות'במאמרו 

, 'אוצר בית דין'ובהיתר ' היתר מכירה'הביע את כאבו על הצורך ב, )ט"תשי(לישראל 

הוא מתאר את ציפייתו למצב . כפי שהתורה ציוותה, לעומת הרצון בהשבתת המשק כולו

וכך . יכניסו את הטרקטורים והקומביינים וכל כלי עבודת האדמה למחסנים ומוסכיםשבו 

  : הוא כותב שם

בריחה , אף כאן לפנינו עקיפה על המצווה, שאין אלו אלא היתרים לשעת הדחק

  . מן הניסיון שמעמידה לפנינו מצווה זו של שמיטת קרקע

                                                      
 'עי. בין תשובותיולתביו ההלכתיים כדברי רב מסוים בלקו האחרונים מה הדין כשיש סתירה בין נח  .3

 .יא אות ח' סי, שם ;אות ידה '  סי,ו כללי הפוסקים"ח, שדה חמד
'  סי, כללי הפוסקים,עיין שדה חמד, רור הלכתיי בינןמכיוון שא, אין להוציא פסקי דין מכוח קושיות  .4

 .טז אות מב
ד "שם הדיון הוא על שליחי בי. קטז-קיב' ק עמ"מוסה', ארץ חמדה'המודפס ב, יש עוד מאמר אחד  .5

, זריעה, ד שמתיר חרישה"יוון שאין היום אוצר בימכ. שחורשים וזורעים בשביעית בשדות הפקר

אמנם שם יסד את בסיס הסברתו שמלאכות קצירה . על כן לא הזכרתיו, בשביעית' זמירה וכדו

דרך קוצרים 'אין זה , ועל כן בשלוחי בית דין', כדרך הקוצרים'ובצירה עיקרם הוא הוכחת הבעלות 

   .ולכן אפשר לעשות מלאכות אלו כדרכן', ובוצרים

 .טז' עמ, ספר בצאת השנה  .6
 .סו' עמ, שם  .7
 .צח' ג סי"ח, חוות בנימין  .8
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 סקירה היסטורית על מאמר זה של הרב ישראלי איננו מאמר של פסיקת הלכה אלא

ואין ללמוד ממנו הלכות ולא , אין בו בירורי הלכה למעשה. השמיטה במהלך הדורות

היתר 'בייחוד שדבריו נסבו על היחס בין השבתה גמורה לבין פתרונות . הוראה למעשה

 לבין 'אוצר בית דין'והוא לא דן ולא בירר בו את היחס שבין , 'אוצר בית דין'או ' מכירה

  . 'כירההיתר מ'

  ' בצאת השנה'פסקי הלכה בספר . 2

שם מובא . במדור ההלכות' בצאת השנה'המקור השני שבו מובאת דעתו הוא בספר 

 'אוצר בית דין'טופס כתב מינוי לחקלאים שלא מכרו את הקרקע ועושים ) סו' עמ(

שון  הרא'אוצר בית דין'זהו . עם פירוט התעריף שבית הדין נותן לחקלאי ולצרכן, בירקות

, ל"י ניסים זצ"בראשות הראשון לציון הגר, לירקות שהופעל על ידי הרבנות הראשית

כמו כן בספר הלכה זה פורסמו . ל"ג חנוך זונדל גרוסברג זצ"ל והרה"ש ישראלי זצ"הגר

מכאן אנו לומדים שדעת . לאלו שאינם מוכרים את הקרקע) ט, חוזר ז(הנחיות הלכתיות 

אמנם גם .  לירקות'אוצר בית דין'יש אפשרות לעשות ל הייתה ש"ש ישראלי זצ"הגר

  . 'אוצר בית דין'ל' היתר מכירה'בספר זה לא בירר את היחס שבין 

  ז"פסקי הלכה על חוברות שמיטה שהוצאו על ידי הרבנות הראשית תשמ. 3

 הוא 'אוצר בית דין'ל בנושא "ש ישראלי זצ"ר הגר"המקור השלישי שבו עסק מו

שנכתבה ונערכה על ידי רבני מכון ) ז"תשמ(' מדריך שמיטה לצרכן'בהערותיו לחוברת 

ובתור חבר מועצת , ש ישראלי חיזק וביסס את מכון התורה והארץ"הגר. התורה והארץ

וכתב הערות , עבר על כל הדברים שנכתבו והוגשו למועצת הרבנות הראשית, הרבנות

ירות שיש בהם קדושת גם על הסעיף שבו נכתב שהדרך לשווק פ. 9כמעט על כל סעיף

, תוכנה היה שהיו שהסתייגו מדרך זאת. נכתבה הערה', אוצר בית דין'שביעית היא דרך 

ם לא הזכיר "שהסתמכו על כך שהרמב, מ אליהו"ה הרצוג והגר"הגראי, ס"הלא הם הרש

). ד"ה- א"ח ה"שביעית פ(אף שפתרון זה הוזכר בתוספתא , בהלכותיו' אוצר בית דין'את 

  :ל"ש ישראלי זצ"הגרעל כך כתב 

דהיינו איך , וגם עצם הסידור(ואין בו חידוש הלכה , אין בזה אלא סידור טכני

על כן , מקבלים הפועלים שכר עבודתם וההובלה לעיר וסדר החלוקה של הפרי

שמוכח מהתוספתא , דלא מסתבר לדחות מהלכה, )אין מקום להביאם להלכה

  . ון חכמיםברצוודאי שהיה זה , שהוא דבר נהוג למעשה

  

                                                      
 . 180' עמ, הערותיו נכתבו בספר התורה והארץ ג  .9
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ל שפתרון זה המובא בתוספתא "ש ישראלי זצ"מבאר הגר, בדבריו הלכה למעשה, כאן

ואם חכמים בזמן . ולא זו בלבד אלא שהוא הוקם ונהג ברצון חכמים, נהג הלכה למעשה

ש "לפי דברי הגר. גם אנחנו צריכים לנהוג כך, הבית או מיד לאחר החורבן נהגו כך

ושאין בכך , 'אוצר בית דין'ם מסכים לחלק את הפירות במסגרת "גם הרמב, ל"ישראלי זצ

יש להעיר שפסקה זו עוסקת בשיווק הפירות ולא במלאכות . חידוש הלכתי אלא מעשי

  . 'אוצר בית דין'המותרות והאסורות ב

  'חוות בנימין'בספר ' סידורים נאותים בשנת השבע'מאמר . 4

 הוא מאמרו 'אוצר בית דין'אלי בשאלת ש ישר"שבו עוסק הגר) ג"תשנ(המקור האחרון 

שהיה נהוג ', היתר המכירה'בתחילה הוא כותב אודות . 'סידורים נאותים בשנת השמיטה'

ומן , אז הדוחק הכלכלי היה עצום. מתחילת ביסוסו של היישוב היהודי בארץ ישראל

כמו כן . הנמנע היה לקיים שנת שמיטה בלא מלאכות חקלאיות במשך שנה שלמה

ולכן גם לא הכבידה ההוראה שמלאכות דאורייתא , ים עבדו בכל המשק החקלאיהערב

ועל כן כתב , המצב בארץ היה שונה, ד"אבל בערב שנת שמיטה תשנ. ייעשו על ידי נכרים

  :כך

ועם הרצון לבסס יותר ויותר את , עם הרחבת וריבוי היישוב היהודי החקלאי בארץ

בהיתר המכירה ' סיטונאי'שימוש הה, במשק החקלאי על עבודה עברית העבודה

האם אמנם ניתן לראות כפתרון ? הכיצד: הפך להיות בלתי נסבל ומעורר הרהורים

י מכירת רוב הקרקעות "קבע התניית הקיום של היישוב היהודי החקלאי רק ע

ובתנאים שאין לחשוש לאיסור , ולו יהי ואין זו אלא מכירה לזמן קצר? לנכרים

שמן הראוי , כל מקום נראית המכירה כהערמה בולטתמ, "לא תחנם"תורה של 

אקדים ואומר שגם כיום לא ניתן לוותר באופן מוחלט . להימנע ממנה ככל האפשר

שמבחינה הלכתית אין פגם , שכן צריך להדגיש. על השימוש בהיתר המכירה

כל עוד תהיה זו מצומצמת , ואשר על כן... למרות שרבו המערערים עליה, במכירה

  . אין לראות בזה פגם, חים קטנים ביותררק לשט
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ש ישראלי לבירור מעמיק על דבר היתר "יוצא הגר' היתר המכירה'מתוך מבט זה על 

אסרו ' אוקמי פירא'ל ש"במאמרו הוא מבאר את שיטת הרב קוק זצ. 'אוצר בית הדין'

אלא שהתקשה כיצד מתיישבים הדברים עם תקנת התוספתא . ומוכיח כדבריו, בשביעית

 יש 'אוצר בית דין'ל מסכים שב"מסקנת דבריו היא שגם הרב קוק זצ ?'אוצר בית דין'ל

ממרס את 'ליסוד זה הוא מביא ראיות מדין . והכל מסכימים לכך', אוקמי פירא'להתיר 

באלו , מתוך בירור הלכה זה הוא מגיע לסידור הדברים למעשה. ומקורות נוספים', האורז

, ל לא שקט"ש ישראלי זצ"הגר.  כספים מבית הדיןמקרים יכול החקלאי לגבות החזר

  :וסיכם בסוף דבריו

שועדות השמיטה שיפעלו בשנה השביעית ינהגו , זוהי עצה הגונה) 'אוצר בית דין'(

 למצוא לחקלאיםוגם תקנה ,  בעריםלצרכניםותהיה זו תקנה גם , באופן זה

  . מבלי שיזדקקו לקופות של צדקה, מחיתם

ל בסוף מאמר הלכתי ארוך ומפולפל הם הלכה "ש ישראלי זצ"רדבריו הברורים של הג

גם ' עצה הגונה'ומוסיף שזו , והוא אף נותן שם הדרכה מעשית איך לעשות זאת, למעשה

גם לא , למרות שכלל אינו עובד בשביעית, דהיינו גם הצרכן. לצרכנים וגם לחקלאים

א מחזק את החקלאים שומרי שכן בכך הו, 'אוצר בית דין'עדיף שיקנה מ', היתר מכירה'ב

  . השביעית

, ולדעתו אם יש בהם קדושת שביעית, ש ישראלי אינו מבדיל בין פירות לבין ירקות"הגר

ואמנם יש לכאורה הבדל . והוא עצה הוגנת וברצון חכמים, 'אוצר בית דין'אפשר לעשות 

ת יש איסור ואילו בירקו, שכן בפירות האילן אין איסור ספיחין, בין פירות לבין ירקות

אין , )כלומר שנבטו בה(ירקות שגידולם התחיל בשישית , ש"אלא שלדעת הר. ספיחין

הם קדושים בקדושת שביעית והדרך , לכן אם הם נקטפו בשביעית. בהם איסור ספיחין

יש בהם איסור ספיחין ,  לעומת זאת10ם"לדעת הרמב. 'אוצר בית דין'לשווקם היא ב

בחוברת , 12'בצאת השנה'וכן נפסק בספר , 11ש"ם כדעת הרהיום הכל נוהגי. ואסור לאכלם

שיצאו על ידי הרבנות , 14'מדריך שמיטה לצרכן' ובחוברת 13'מדריך שמיטה לחקלאי'

לכן יש לנהוג . ל"ש ישראלי זצ"וכאמור היו לעיני מרן הגר, ז"הראשית בשנת תשמ

על ' י פיראלאוקמ'החקלאי יכול לעשות את כל המלאכות , בירקות אלו קדושת שביעית

  .15'אוצר בית דין'ויש לשווק אותם דרך , פי הנחיות בית הדין

                                                      
 .ד"ד הי"י פ"שמטו' הל, ם"רמב  .10
  .א"ט מ"שביעית פ, ש"ר  .11

  .מד בסעיף העוסק בירקות' שם עמ; 6מב והערה ' עמ, ספר בצאת השנה  .12

  .ב'  סעי38' עמ, איחוברת שמיטה לחקל  .13

  .6-5 והערות 1/ג'  סעי47' עמ, חוברת שמיטה לצרכן  .14

 ,חממות במצעים מנותקיםהגידול בפתרון בעניין  גם  את דעתול"ישראלי זצש "במאמר זה בירר הגר  .15

, יש מעט מאוד גידולים במצעים מנותקים, )ה"תשע(אמנם בשנה זו . ד לעשות כן בירקותווהמליץ מא

  . וכן בגלל מיעוט חקלאים שמעוניים להשתמש בפתרון זה, אגרוטכניותבגלל בעיות 
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  סיכום

ש ישראלי יש להסיק בוודאות שדעתו "לאחר עיון ובחינה של כלל מאמריו של מרן הגר

היתר 'ואת השימוש ב,  הוא העצה ההגונה שיפעלו על פיה'אוצר בית דין'הייתה ש

השמיטה 'רו הראשון של הרב ישראלי מאמ, כאמור. יש לצמצם כמה שאפשר' המכירה

הוא אינו דן ישירות בשאלת . הוא מאמר מחשבה וסקירה היסטורית' במהלך הדורות

אלא הוא דן בהשבתה , או להיפך' אוצר בית דין'על פני ' היתר המכירה'העדיפות של 

אוצר 'ו' היתר מכירה'(המלאה של החקלאי לעומת דרכי היתר עבודה בקרקע בשביעית 

בחוברות השמיטה ', בצאת השנה'בספר , לעומת זאת במקורות ההלכתיים). 'יןבית ד

', אוצר בית דין'הוא מברר באר היטב את היחס ל', חוות בנימין'ובפרט במאמרו בספר 

  .'היתר המכירה'עדיף על ' אוצר בית דין'ומסקנת דבריו היא ש

  פ והרב ישראלי"הרב חרל, הרב קוק. ב

העבירו את עיקרי תורת ארץ ישראל לכמה , שני גאוני עולם, ל"פ זצ"הרב קוק והרב חרל

 'אוצר בית דין'נשאלת השאלה האם גם בנושא . ל"ש ישראלי זצ"וביניהם הגר, תלמידים

  . ש ישראלי את תורת רבותיו"המשיך הגר

השתדל בכל , שהיה מנחיל תורת המצוות התלויות בארץ למעשה, ל"ש ישראלי זצ"הגר

הוא יצא להגנתו כמעט בכל . ל"כו של מורו ורבו הרב קוק זצמאודו להמשיך את דר

שהיה מידידיו הקרובים , ל"כתב הרב טכורש זצ. שאלה הלכתית שהתעוררה בתקופתו

  : 16ל"ש ישראלי זצ"של הגר

אינו חת לדון ולהתווכח עם גדולי ישראל הדנים ) ש ישראלי"הגר(אף הוא 

, ישועות מלכו, אבני נזר,  ישראלתפארת, תורת הארץ, כפתור ופרח: בעניינים אלו

ומוכיח את צדקת , ולפעמים גם חולק עליהם. חזון איש ועוד, כרם הארץ

  . מסקנותיו

ל בתור אחד הגדולים "ל אינו מזכיר את הרב קוק זצ"הרב טכורש זצ, וראה זה פלא

ואכן . שכן אתו לא היו כמעט ויכוחים, ל התווכח אתו וחלק עליו"ש ישראלי זצ"שהגר

כמעט לא ימצא מחלוקות בין הרב ' ארץ חמדה'המעיין בספר . ל"הרב טכרוש זצצדק 

כמעשה , אמנם מותר לתלמיד לחלוק על רבו. 17ל"ש ישראלי זצ"ל ותלמידו הגר"קוק זצ

, אדרבא. ל לא רצה לחלוק על רבו"ש ישראלי זצ"אבל כנראה שהגר, ש"הטור ואביו הרא

ויצא להגנתו בשאלות , ל"רב קוק זצהוא ראה את עצמו בתור ממשיך את דרכו של ה

ל בשאלות מעשיות עקרוניות "ל יצא להגנת הרב קוק זצ"ש ישראלי זצ"הגר. מרכזיות

לשאלת איסור 'אפשר לראות את הדברים במאמרו . בחיי הישוב היהודי בארץ ישראל

                                                      
  . תרכז' עמ, י-התורה והמדינה ט  .16

לא ואף זאת , ל"ש ישראלי על הרב קוק זצ" הגרנחלקבהם שה דברים שו יש של,לפי הידוע לי  .17

דין הפקר . 2; )פז' עמ ק"מהדורת מוסה, א" חארץ חמדה(ממתי התחייבו בערלה . 1: מעשיותשאלות ב

 ).רו' עמ, שם(מותר ליהודי לעבוד בקרקע של גוי האם . 3; )קא' עמ, שם(בשביעית 



   ישראלי ש"הגר דעת בירור – דין בית אוצר  

  15 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

ל מפני "שבו הוא מאריך להגן את דברי הרב קוק זצ, 18'קציר בתבואת נכרים בשביעית

גם בשאלת מצוות . ל"שהקשה על דברי הרב קוק זצ', מעדני ארץ'יו של בעל התקפות

ל משאלות " יצא להגן על הרב קוק זצ19תרומות ומעשרות בפירות המיועדים לייצוא

ל ראה עצמו "ש ישראלי זצ"למדנו שהגר. והאריך להוכיח את צדקת דבריו', חזון איש'ה

והוא שהנחיל אותן , תלויות בארץל גם במצוות ה"בתור ממשיך דרכו של הרב קוק זצ

  . לרבים

  'אוצר בית דין'וק בעניין דעת הרב ק. ג

דברי , אם ישנה סתירה בין דברי רב באגרת או במכתב לדבריו בתשובה הלכתית

הכותב מדייק יותר , זאת כיוון שבתשובה הלכתית. התשובה ההלכתית הם המתקבלים

שאין ללמוד אלא עד , )ב"ב קל ע"ב(כפי שראינו בדברי הגמרא , מאשר בסתם אגרת

  . שיאמר הלכה למעשה

ושם הוסברה שיטת הרב , 20פרסמנו את דעתנו,  במשנת הרב קוק'אוצר בית דין'בנושא 

זאת כיוון שאין אפשרות . 'אוצר בית דין'עם ' היתר מכירה'שהתנגדותו הייתה ל, ל"קוק זצ

בכך הסברנו את . 21ציבוריפקיר את הפירות לטובת ה, שהגוי שהוא בעל הקרקע והפירות

שדבר זה בפני עצמו אין בו כדי '): שיד' איג, א"ח' ה"אגרות ראי'(דברי הרב קוק באגרתו 

. ובאו להפקירם לישראל', היתר מכירה'השדות נמכרו לגוי ב, ע"בשנת תר, דהיינו. 'סמיכה

ואז כל הירקות והפירות בארץ ישראל הם , לא תפס כלל' היתר מכירה'או שה, אם כן

והפירות של נכרים ואי אפשר , או שהיתר מכירה חל, ובקדושת שביעית, ספיחים

אוצר בית 'אולם אפילו אם נסביר שדבריו באגרתו להוריו הם לגבי ). ש"עיי(להפקירם 

שבה הוא דן , )עו' סי' משפט כהן'(מצאנו את דבריו בתשובתו ', היתר מכירה' ללא 'דין

ושיווק ,  לאלו שלא מכרו אדמתם'אוצר בית דין' לגבי, הרב בן ציון ידלר, עם המשגיח

שעשו אנשי העדה ' אוצר בית הדין'ל קורא ל"הרב קוק זצ. תוצרת של מי שמכר אדמתו

אף אם נאמר שיש סתירה בין האגרת והתשובה , ל"לאור הנ. 'העניין הקדוש הזה'חרדית 

 היה בעד ל"לכן ברור שהרב קוק זצ. ברור שתשובה הלכתית היא הקובעת, ההלכתית

כמו כן ידועה . שלא מכרו את האדמה לפני כן אלא נהגו כהלכה,  אִמתי'אוצר בית דין'

 שהוא אינו 22)'האלף לך שלמה'(ל "תשובתו של הרב קוק לבנו של הרב שלמה קלוגר זצ

אם כן מוכח שהרב קוק ). אישית(וידיו מסולקות הימנו ' היתר מכירה'מתעסק בעניין 

שראוי לקדוש ישראל להתחבר ', אוצר בית הדין'ת של פירות העדיף את קדושת השביעי

  . לקדושה

                                                      
  .קא' ג סי" ח,חוות בנימין  .18

 .ג' א סי" ח,חוות בנימין  .19
  .212-169' עמ, התורה והארץ ח  .20

  . סו' סי, משפט כהן' עי  .21

 .פו'  סי,משפט כהן  .22
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היה ממעודדי , ל"מתלמידיו הנאמנים של הרב קוק זצ, ל"פ זצ'מ חרל"נראה שגם הגרי

אוצר בית 'ובה תיאר כיצד נעשה , 23וכך כתב באגרת לרב קוק, 'אוצר בית דין'פתרון 

ושם נסוב הדיון סביב , 'ר בית דיןאוצ' מוזכרת תקנת 24'מכתבי מרום'כמו כן ב. 'הדין

ממשיך דרכם של , ל"ש ישראלי זצ"אנו לומדים שהגר. צורת התחשיב של אוצר בית דין

המשיך את המסורת של הרב , גדולי ישראל אלו בהלכות מדינה ובמצוות התלויות בארץ

  . כפי שהבין וקיבל מרבותיו, ל גם בנושא זה"פ זצ"מ חרל"ל ושל הגרי"קוק זצ

  ט המשולשהחו. ד

המפורסמים . ל המשיכו לעסוק במצוות התלויות בארץ"ש ישראלי זצ"תלמידי הגר

 25,כותב שורות אלו' וגם אני הק, א"י אריאל שליט"א והגר"ד ליאור שליט"הגר, שבהם

 'אוצר בית דין'ל את ההנחיות הברורות כיצד עושים "ש ישראלי זצ"זכינו לקבל מהגר

אוצר 'כל תלמידיו יושבים היום בבית הדין של . יםוכיצד מתמחרים את עבודת הפועל

ל "דרכו של הרב קוק זצ): קהלת ד יב(' והחוט המשולש לא במהרה ינתק'. 'הארץ

ממשיכה להיות , ל"ש ישראלי זצ"ל שהועברה לתלמיד הגדול הגר"פ זצ"מ חרל"והגרי

  . עוברת ומיושמת בארץ ישראל

 'אוצר בית דין'ת המשווקים דרך כמות הפירות והירקו, ה"ה בשנת השמיטה תשע"ב

ה הפירות מהודרים "ב. ח"גדלו למעלה מפי שלוש מאשר בשמיטה תשס' אוצר הארץ'ו

  .וכל ישראל יכולים להתענג מקדושת שביעית בפירות חקלאי ארץ ישראל, וטובים
  

  

  

  
  

                                                      
  .תרכא' ג עמ" ח, חוות בנימין'עי  .23

  .עא' סי, בי מרוםמכת  .24

. ל"ש ישראלי זצ"ג נכתבה כל ההתכתבות בין רבני מכון התורה והארץ והגר"בספר התורה והארץ ח  .25

  . בכמאה עמודים נפרסת לפנינו שיטתו ההלכתית במצוות התלויות בארץ
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  הרב שלמה אישון

פרסום דברי תורה בלא קבלת 

ש "ש גורן לגר" בין הגר–רשות 

  ישראלי

 'הצפה'ל מאמר בעיתון "ש גורן זצ"פרסם הגר) ב"תשמ(הלך מלחמת שלום הגליל במ

ל "ש ישראלי זצ"בעקבות המאמר שלח הגר. המצור על ביירות לאור ההלכה: בנושא

 והעביר את ,ש גורן השיב על ההשגות"הגר.  ובו השגות על דבריו,ש גורן"מכתב אל הגר

 1. פרסמם בעיתוןוהוא, 'הצפה'יה עורך  שה,א"ההשגות עם תשובותיו לאבי מורי שיבלח

בו ש , ובעקבותיו התעורר דיון הלכתי נוסף,ש ישראלי" הפתיע את הגר'הצפה'הפרסום ב

 האם מותר לפרסם דברי תורה בלא קבלת רשות –ש ישראלי "ש גורן והגר"נחלקו הגר

  2.ממי שאמרם

  הסתירה בסוגיות. א

, לכאורה,  נסוב סביב יישוב סתירהש ישראלי"ש גורן והגר"הדיון ההלכתי שבין הגר

  ):ב"ד ע(גמרא במסכת יומא ב נאמר, חדצד אמ . זוה בסוגישישנה

 שנאמר - עד שיאמר לו לך אמור , מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר

  .אליו מאהל מועד לאמר' וידבר ה

רה ומהם עולה בפשטות כי אין לומר דברי תו, 'מגן אברהם'א להלכה הידברים אלו הב

ה " שהרי משה רבנו היה זקוק לאישור של הקב.בלא קבלת רשות מפורשת מן האומר

מן התוספתא , לעומת דברי הגמרא ביומא 3.לומר לישראל את דברי התורה ששמע

  :רשותקבלת משמע שמותר להפיץ דברי תורה גם בלא 

                                                      
ן ש גור"מופיעים בספרו של הגר, ש גורן"ש ישראלי ותשובות הגר"השגות הגר, ש גורן"מאמרו של הגר  .1

, ש ישראלי מאמר מקיף בנושא בתחומין ד"הדברים פרסם גם הגרבעקבות . 402' עמ, תורת המדינה

 .25' עמ
ש " דברי הגר.354' עמ, ש ישראלי בסוגיא זו מופיעים בתחומין ד"ש גורן והגר"מאמריהם של הגר  .2

 ונציין רק את ,במאמר זה לא נחזור על מה שפורסם שם. עה' סי, ישראלי מופיעים גם בחוות בנימין

 .תמצית דבריהם
י שם "ואילו מלשון רש', דרך ארץ'שנקט שזהו בגדר , במאירי שם' וע. ק ב"קנו ס' סי, מגן אברהם  .3

 .ט' לאוין סי, ג"וכן משמע מדברי הסמ, משמע שזהו לאו



 

  18 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

אבל המתגנב מאחר חבר והולך ושונה פרקו אף על פי שנקרא גנב זוכה לעצמו 

סוף שמתמנה פרנס על הצבור ומזכה את הרבים וזוכה ' לא יבוזו לגנב וגו' שנא

  4.'ונמצא ישלם שבעתים וגו' לעצמו ומשלם כל מה שבידו שנ

 שמותר לאדם להעתיק שלא ברשות דברי תורה מתוך ספר שהופקד 5,ך"וכן פסק הש

שיש בו  שכאשר מדובר בדבר ,)א"כח ע(כן מוכח גם מהגמרא במסכת עבודה זרה . בידו

יוחנן את '  ועל כן גילה ר.מותר לגלותו אף בלא רשות, משום תועלת לבריאות הציבור

  .בלא נטילת רשות, התרופה למחלת הצפדינא

ש גורן כי כוונת הגמרא במסכת יומא אינה "כתב הגר, שוב הסתירה בין המקורותיבי

ש גורן מבאר "הגר.  שאותם אין לומר בלא קבלת רשות,דברים אחריםללדברי תורה אלא 

 ועל כן אף . כמוה כהתניה על מה שכתוב בתורה,שאי נתינת רשות ללמד דברי תורה

אם אינו ענין לדברי תורה 'יש לומר על כך , ל עוסקת בדברי תורה"שפשטות דרשת חז

הוא סבור שאין כל פגם בפרסום , על כן .'תנהו ענין לדברים אחרים... שמצוה ללמדם

מדובר בשקלא וטריא בדברי ' שהרי ,י בלא קבלת רשותוש ישראל"השגותיו של הגר

  .'תורה ובהלכות העומדות ברומו של עולם

  :הוא מביא מדברי המדרש. ש ישראלי יישב את הסתירה באופן אחר"הגר

פעמים ' ר אחא מן האלקים אתה למד כשבקש לומר תורה לישראל אמרה ד"א

ויספרה הכינה וגם חקרה בינו לבין עצמו עד שלא אמרה לישראל שנאמר אז ראה 

כ "ואח, וידבר אלקים את כל הדברים האלה) שמות כ(וכן , כ ויאמר לאדם"ואח

  6.לאמר לישראל

כל שלא אמר לו , וגם בהם,  מבאר שהגמרא ביומא עוסקת בדברי תורהה הואז פיל ע

תכן שלא יהטעם לכך הוא שי. 'בל יאמר'הרי הוא ב, חברו במפורש שמותר לומר לאחרים

ולא ,  ולהתפרסם ברביםדיין הדברים מלובנים כהלכה בשביל להיאמר בציבורהיו ע

 כי לציבור צריך לדקדק ביותר שיהא מובן .מפני שיודעו ומכירו, נאמרו אלא לו בלבד

על מקרה מדובר , ש ישראלי"מבאר הגר, בתוספתא. לא יבואו לכלל טעותוהיטב 

שלא , ידקדק יפה בשמועתושהשומע יודע בעצמו שלא ימסור את הדברים לאחרים ו

ש ישראלי כי אסור היה "מכאן מסיק הגר .ועל כן הדבר מותר, יגיע מזה לידי מכשול

  . בלא קבלת רשות מפורשת ממנו–ש גורן "לפרסם את השגותיו למאמרו של הגר

  ת"עיון בספרות השו. ב

ן שלח'ל ונושאי כליו של ה"ש ישראלי התמקדו בדבריהם בדברי חז"ש גורן והגר"הגר

 להתיר ,ש גורן" של הגרהיא כדעתות מעלה כי הדעה הרווחת "עיון בספרות השו. 'ערוך

                                                      
 . ז"פ) ליברמן( בבא קמא ,תוספתא  .4
 .ק לה"רצב ס' סימ "חו, ך"ש  .5
 . כי תשא פרשה מפרשת) וילנא (,שמות רבה  .6



   ישראלי ש"לגר גורן ש"הגר בין – רשות קבלת בלא תורה דברי פרסום  

  19 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

ב "תשובה יסודית בעניין הינה תשובתו של הנצי .פרסום דברי תורה גם בלא קבלת רשות

  :וכותב הוא בין השאר,  הדן במי שציווה את בניו שלא להדפיס את תשובותיו,ין'מוולוז

, אדם לעשות בהוראותיו כאדם העושה בתוך שלוולכאורה היה נראה שיכול ה

... 'שלבסוף נקראת על שמו שנאמר ובתורתו יהגה וגו) 'דף יט א(ז "וכדאיתא בע

מ אין "אבל מ, ואינה נקראת שלו אלא ליתנם למי שירצה, אבל לאחר העיון אינו כן

ולא , בכחו ורשותו לאבד אותם לגמרי שהרי מצוה הוא ללמוד וללמד לאחרים

ז דומה לתרומה של בעלים שהן שלו ליתן לכל כהן שירצה "וה,  לעצמולכבשם

  7.מ לאבד לגמרי אין לו רשות"ומ

 הנוקט כי האיסור לומר לאחר בלא לקבל רשות ',בצל החכמה'ת "שועל כך פוסק גם ב

 : והנהגה זו נדחית מפני הערך של הפצת דברי תורה8,הוא בבחינת הנהגת דרך ארץ
ל לזכות מחברו וגם כדי לזכות בהם "ת הנ" הוא לפרסם חד כיון שדבר מצוה"בנד

על כן מטעם . כ"בודאי נדחית דרך ארץ של תורה מפני מצוה זו וכמש, את הרבים

  9.ל"ת הנ"ד לאסור הדפסתו של ח"זה לא נלענ

ממנה עולה בפשטות כי האיסור לומר בלא לקבל רשות ש, את הראיה ממסכת יומא

  : בדרך מקורית'בצל החכמה'ת "דוחה שו, נאמר גם בדברי תורה

כ "א, הקדוש ברוך הוא מרשה למשה רבינו להגיד אותו דיבור לישראל' דאם לא הי

אבל עתה כל התורה שנמסרה לנו וכל ... מצוה לישראל כלל, אותו דיבור' לא הי

ושפיר נידחית דרך , מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בה בכלל לימוד תורה היא

  .כ"וכמש' ארץ של תורה מפני

בה נחלקו ש העוסק בשאלה דומה לשאלה ',משנה הלכות'ת "זוהי גם דעתו של בעל שו

  :ש ישראלי"ש גורן והגר"הגר

בראובן שכתב לשמעון חדושי תורה ושמעון השיב לו כדרכה של תורה ועתה 

ת שהשיב לו "ת וגם לא ידפיס החד"אמר לו ראובן לשמעון שלא ידפיס ממנו הד

סם ידפיסם בהעלם שמו אם יש ביד ראובן לאסור עליו לראובן ואם רצונו להדפי

  10?או שלא צריך לשמוע לו

  : ומסיק, במסכת יומא ובדברי התוספתאה דן בסוגיהוא, בתשובתו שם

ש דלא יוכל "כיון שהעלינו דאם אינו רוצה ללמדו מותר לגנוב ממנו וללמוד כ

  .כה ולמעשהלמנעו שלא ילמד לאחרים היכא שכבר כתב לו והוא דבר הנוגע להל

יש שכתבו שלא זו בלבד שאדם אינו רשאי למנוע מאחרים להדפיס את , יתרה מזאת

 ואם יכול היה להדפיסם ועל ידי ;הוא אף מחויב להדפיסם בעצמו, חידושי התורה שלו

דברי הפוסקים  .'ללמוד וללמד' לא קיים מצוות –כך להרבות תלמידים ולא עשה כן 

                                                      
 . כד'סיא "ח, ת משיב דבר"שו  .7
 .3שהזכרנו לעיל הערה , כשיטת המאירי  .8
 .פד' סיד "ח ,ת בצל החכמה"שו  .9

 .קצד' ה סי"ח, ת משנה הלכות"שו  .10



 

  20 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

 לשאלה האם מותר להוציא כספים נוגעב, יצחק זילברשטייןבעניין זה הובאו על ידי הרב 

  :וכך הוא כותב בתשובה, ממחוסר הכרה כדי להדפיס חידושי תורה שלו

כתב כל מי שגילה לו הקדוש ברוך הוא דבר ואינו ) סימן תקל(בספר חסידים 

דכתיב , כי לא גילה לו אלא לכתוב, כותבה ויכול לכתוב הרי גוזל מי שגילה לו

יפוצו ) משלי ה טז(וכתיב , ליראיו ובריתו להודיעם' סוד ה)  כה ידתהלים(

שגורם , יביא במשפט על כל נעלם) קהלת יב יד(וזה שכתוב , מעינותיך חוצה

  .שנעלם אם טוב שגילה לו אם רע שאינה כותבה

ס לא רצה "ס שאביו החת" כתב בנו הגרש,ד"חלק יו' חתם סופר'ת "והנה בהקדמה לשו

  :  וכתב לאחד בתשובה,להדפיס ספריו

ויתן לי כח ' כי כל עוד שיחייני ה. לא ידעתי החיוב להדפיס ולפזר דברי ברבים

אלהי ' לא אשקוט ולא אנוח כאשר ציוני ה, הריני מוכן ללמוד עם כל הבא לשמוע

, ולהשיב לכל שואל עד מקום שידי ושכלי מגיע באפס דמים', מה אני בחנם וכו

והמה מונחים , ת הן בהלכה הן באגדה"ל מה שחנני השיוהנני כותב על ספר בדיו כ

, וכך עשו קדמונינו קודם הדפוס, הפקר כל מי שרוצה להעתיקם יבוא ויעתיקם

', ל נגד שמא אבד שמי"חוששני מקללת חז, ו להגדיל שם"ואם ח, יותר אינני מחויב

  .ד"עכ, ו"ש להרויח ממון ליטול חיים מן העולם ח"ומכ

  אדםמחויב, 'ולמדתם אותם'כתב שמדין  נ11'ראשית ביכורים'ת " בשו,לעומת זאת

וחייב ללמד , שכל אדם מצווה ללמוד וללמד 12'דברות משה'כתב בנוכן , להדפיס ספרו

, ולימד רק לחמישים, שאם יכול ללמד מאה תלמידים, לכמה שיותר תלמידים שהוא יכול

מחויב , רבה תלמידים הרבה ולכן אם יכול להדפיס חידושיו ואז י.'ללמד'ת ולא קיים מצו

   13.'ללמד'להדפיס ספרו מדין 

  :להלכההרב זילברשטיין ומתוך כך מסיק 

ובזה שמדפיסים את חידושי , נראה שכיון שיש על האדם מצוה ללמוד וללמד

ודאי שניחא ליה , והאב מחויב בלימוד, מקיים בזה מצות לימוד תורה, תורתו

  .הדפיס זאת מממונוומצוה גדולה ל, שידפיסו את דברי תורתו

 אך היה זה כדי לאפשר ליורשים ,ואמנם מצאנו לעיתים שאסרו פרסום בלא רשות

 אי הפרסום היה גורם לכך שדברי מקרה שבואך לא ב, להדפיס בעצמם ולהרוויח על כך

   14.התורה לא יגיעו כלל לידיעת הציבור

על פיה ש ,ישראליש " את סברתו של הגרןכם  שהביא ג'אגרות משה'ת "מצאנו בשו, אכן

לעתים אדם אינו רוצה להפיץ את חידושי התורה שלו משום שסובר שעדיין אינם ראויים 

                                                      
 .ה והן" דברכת ראשית, ראשית ביכורים  .11
 .הקדמה למסכת בבא מציעא, דברות משה  .12
 .א"עבודה זרה יט ע, חשוקי חמד  .13
הרי , ומדבריו שם משמע שרק כאשר האומר מצווהו שלא יאמר. עה' ד ב סי"יו, ת בית יצחק"שו' ר  .14

שהעיר , כד' ד עמ' סי, בספר עמק המשפט' ור. ולא כמו שמשתמע מהגמרא ביומא', בלא יאמר'הוא ב

ואולי יש לומר שבזמננו המציאות היא שבחידושי תורה של מחדש ואומר שיעורים ': על כך וכתב

 .'מסתמא לא איכפת ליה שיאמרוהו לאחרים ורק אם אומר לו מפורשות שלא יאמר אז אסור



   ישראלי ש"לגר גורן ש"הגר בין – רשות קבלת בלא תורה דברי פרסום  

  21 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 רק –וגם אז ,  לאיסור להקליט דברים שנאמרו בעל פהנוגע אך הוא כתב זאת ב.לפרסום

  : אסר מראש את ההקלטההמדבר אם 

אין לו , טייפשכל אחד יכול להעתיק על , בעל הדברי תורה כיון שאמר זה ברבים

אם לא כשאמר לכל אלו שבאו לשמוע שאינו , שום רשות למנוע מלעשות טייפס

... אומר אלא כשיבטיחו לו שלא יעשו טייפס מזה מאיזה טעם שאינו רוצה לפרסם

ואף שהוא דברי תורה שחייב הרב להשמיע יש הרבה שאינו ראוי לפרסם משום 

ולפעמים , טובא' כדאשכחן בגמע ויש שאין מורין כן ו"שאין למסור אותם לכו

, מחמת שלא ברור להרב אם דבריו נכונים ובדעתו שעוד יעיין בדבר אם הם ראוין

כ הרב "ויש נמי רשות להרב לאסור בשביל זה שלא יעשו טייפס דשמא יראה אח

  ...שאין דבריו נכונים ויתבייש

הדברים בעל  אומר את במקרה שאדם שאפילו 'אגרות משה'נמצינו למדים מדבריו של ה

ואין חוששים שמא הדברים , מותר לפרסם את דבריו כל עוד לא אסר זאת במפורש, פה

לא אסר על הנמען להראותם ש,  שבכתב וכל שכן דברים.עדיין אינם ראויים לפרסום

  15.לאחרים

מן הדברים עולה כי הדעה הרווחת בפוסקים היא שמותר לאדם לפרסם דברי תורה שהגיעו 

זאת אלא אם כן האומר או יורשיו מעוניינים לפרסם זאת . ות אומרםגם בלא רש, לידו

או שהאומר ;  ואז אסור יהיה לפרסמם בלא רשות–בעצמם ולהרוויח על כך רווח כספי 

  16.משום שסבור שהדברים עדיין אינם ראויים לפרסום, מבקש במפורש שלא לפרסם

 שם הוא מתרעם 'ני נזראב'ת "ש ישראלי בשו"מצאנו סימוכין לדעתו של הגר, עם זאת

  :ו בלא לקבל רשותות אשר הדפיס את תשוב'בכורי שלמה'ת "על בעל שו

ובו תשובה אשר השיבותיו . הנה הובא לפני את חיבורו בכורי שלמה אשר הדפיס

לא ישרה בעיני . בעת הייתי בקראשניוויץ וגם אשר שלח אלי תשובה על מכתבי

                                                      
עוסק בכגון שאמר את הדברים , ואמנם האגרות משה. מ אות יט' ד סי"ח ח"או, ת אגרות משה"שו  .15

ד שכל עוד לא ציין "אך נלע, ש ישראלי היה כששלח מכתב ולא אמר ברבים"ואילו נידון הגר, ברבים

אף אם לא , הרי שהמכתב עצמו עשוי להגיע לרבים, תב במפורש שהוא מיועד לנמען בלבדעל המכ

שהעלה , כה' ד עמ' סי, בעמק המשפט' ור. והרי זה דומה למי שאמר את דבריו ברבים, יפורסם

: אפשרות שהגמרא ביומא עוסקת בכגון שהאומר הראה שהוא מקפיד על כך שאחרים לא ישמעו

, דומיא דהתם, דמשמע קצת שהוא מקפיד בדבר שלא יתגלה, ו ביחידידוקא אם הכניסו בבית'

 .'...לכן אסור', ה לא היה נשמע חוץ להאוהל וכו"וקולו של הקב, ה לאוהל מועד ביחידי"דהכניסו הקב
צריך , ד שמי שקיבל תשובות בכתב מרבנים"נלע': שכתב, תרמב' לו עמ' סי, בספר עמק המשפט' ור  .16

משום שפעמים כשכותבים ', רוצה לפרסמם בספרו או בקובץ תורני וכדולשאול רשות מהם אם 

ויש גם דברים שמורים ליחיד ולא . כ בניסוח ובהרצאת הדברים"תשובה אישית לא מדקדקים כ

רק שלא אכחד שלגבי מכתבים מרבנים המציאות כמדומה מוכחת וטופחת על פני שהנוהג ... לרבים

ולי בזמננו יש לדון שהגדולים כבר כותבים תשובותיהם על וא, שבעולם להדפיס מכתבים שמקבלים

ונראה שאף לדבריו של בעל . 'אולם בודאי שראוי להזהר בזה. ג"וביודעם שזהו הנוהג וצע, דעת כן

ולא , החשש הוא רק בתשובות הלכתיות שעלולים להבינם שלא כראוי ולהיכשל, עמק המשפט

צוואת נפטר שלא לפרסם , רו של הרב יהודה שביבמאמ' ר(בחידושי תורה שאין בהם הלכה למעשה 

המנהג הוא לפרסם אף תשובות , וכאמור).  ובסיכום8 בהערה 234' עמ, תחומין כב, דברי תורתו

 .הלכתיות פרטיות



 

  22 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

אם ראוי להפיצו . רם אשים עיני עליוט. על אשר הדפיס דברי תשובתי בלי רשותי

במה שאמרו בגמרא שהאומר דבר . ם בתשובה"וידוע דברי רמב. על פני תבל

בצבור צריך לעיין בה בינו לבין עצמו ארבעה פעמים אך כאשר יפיץ על פני תבל 

בשגם כי בעת כתבתי אליו ידעתי כי לא להלכה למעשה . אף אלף פעמים מעט

  .לא כן כשיודפס יורו ממנו הלכה למעשה. אנתכוין רק לפלפולא בעלמ

 שכתוצאה מפרסום , היא בכך שלותרעומתהעיקר , 'אבני נזר'כפי שעולה מדברי בעל ה

 או משום שהדברים נכתבו באופן ,התשובה יבואו לטעות בהוראת הלכה למעשה

  17.'לפלפולא בעלמא'או משום שהם נכתבו , שעלולים לפרשו בצורה לא נכונה

  תרה בשאלות ציבוריות המעוררות פולמוסזהירות י. ג

ש ישראלי עולה שגם "מבין השיטין של תשובת הגר, נראה שאף שלא כתב זאת במפורש

 אילו היה מדובר בחידושי תורה הנשארים בעולם ,הוא לא היה מתנגד לפרסום דבריו

ם רמז לכך ניתן למצוא בסיו . העלולה לעורר פולמוס, משמעות ציבוריתן להםהתורה ואי

  :בה הוא כותבש ,תשובתו

ת בצורה כללית כל שכן וקל וחומר בדברים שניתנים "ואם הדברים אמורים בד

, והדברים הנאמרים בציבור נשמעים לסוגי אנשים שונים, להתפרש בכמה פנים

שיש לזכור ... והאזניים כרויות והעטים משוננים להטיל קטגוריא בתלמידי חכמים

  .בריכםחכמים הזהרו בד: ל"אזהרת חז

ש ישראלי נגעה לשאלות של מוסר בעת "ש גורן והגר"ואכן הסוגיא בה עסקו הגר

. לא פעם עומדים רבנים במרכזוו,  מאז ועד היוםנושא המעורר פולמוס ציבורי, מלחמה

, ישנם מי שמחפשים ציטוטים מדבריהם של רבנים כדי לנגחם ולהוכיח על אי מוסריותה

זהר שבעתיים ולשקול כל מילה ית מוטל על רב להבמציאות כזא .של התורה, כביכול

ש "נראה שלכך חשש הגר. חלילה, די שדבריו לא יגרמו לחילול השםכ ,היוצאת מפיו

ש ישראלי "נראה שגם הגר 18.תה דעתו נוחה מפרסום דבריוי ועל כן לא הי,ישראלי

                                                      
ד שמי שקיבל "נלע': שכתב, תרמב' לו עמ' סי, בספר עמק המשפט'  ור; תקיז'סיח "או, ת אבני נזר"שו  .17

', ריך לשאול רשות מהם אם רוצה לפרסמם בספרו או בקובץ תורני וכדוצ, תשובות בכתב מרבנים

ויש גם . כ בניסוח ובהרצאת הדברים"משום שפעמים כשכותבים תשובה אישית לא מדקדקים כ

רק שלא אכחד שלגבי מכתבים מרבנים המציאות כמדומה מוכחת ... דברים שמורים ליחיד ולא לרבים

ואולי בזמננו יש לדון שהגדולים כבר , פיס מכתבים שמקבליםוטופחת על פני שהנוהג שבעולם להד

ונראה . 'אולם בודאי שראוי להזהר בזה. ג"וביודעם שזהו הנוהג וצע, כותבים תשובותיהם על דעת כן

החשש הוא רק בתשובות הלכתיות שעלולים להבינם שלא , שאף לדבריו של בעל עמק המשפט

צוואת , מאמרו של הרב יהודה שביב' ר(בהם הלכה למעשה ולא בחידושי תורה שאין , כראוי ולהיכשל

המנהג הוא לפרסם , וכאמור).  ובסיכום8 בהערה 234' עמ, תחומין כב, נפטר שלא לפרסם דברי תורתו

 .אף תשובות הלכתיות פרטיות
ש ישראלי ניתן למצוא בהשוואה שבין נוסח מכתבו המקורי של "ראיות לזהירותו הרבה של הגר  .18

לבין , )'אחד הרבנים'בשם (ש גורן תורת המדינה "המופיע בספרו של הגר, ש גורן"ראלי לגרש יש"הגר

אשר תוכנו הוא כתוכן , שאותו שלח לפרסום בתחומין כרך ד, ש ישראלי"נוסח מאמרו של הגר

ש ישראלי בעניין החובה להשאיר דרך בריחה למחבלים "במכתבו כותב הגר, כך למשל. המכתב



   ישראלי ש"לגר גורן ש"הגר בין – רשות קבלת בלא תורה דברי פרסום  

  23 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

חששו  .'יגדיל תורה ויאדיר' בבחינת ,םמ ופרסות דברי תורה של הפצםמסכים לחשיבות

 למחלוקת ,להיפך, אלא, הוא רק כאשר הפצת הדברים עלולה להביא לא להגדלת תורה

הן , אכן במבחן התוצאה הביא פרסום הדברים להגדלת תורה .חלילה, ולחילול השם

 שאלת – שהסתעפה מכך הוהן בסוגי, בחידוד והעמקה בסוגיית המצור על פי ההלכה

  .פרסום דברי תורה בלא רשות

, ה לשמש מודל לתלמידי חכמים צריכיש ישראל" שעמדתו של הגרעם זאת דומה

 והחובה להשמיע דעת תורה בלא 'לא תגורו'בים למצוא את האיזון הנכון שבין המחוי

  .'חכמים הזהרו בדבריכם'ל "לבין קיום דברי חז, מורא

  'דינא דמלכותא' התעלמות מ–בשולי הדברים 

בולט גם , ש ישראלי"ש גורן והגר"ל הגרמעבר לדיון ההלכתי המרתק המצוי בדבריהם ש

  .'דינא דמלכותא' התייחסות ל–מה שאינו מצוי בדבריהם 

  :חוק זכויות היוצרים קובע בסעיף וו

, או בחלק מהותי ממנה, זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה

ור העתקה כאמ) 1( :בהתאם לסוג היצירה, כמפורט להלן, אחת או יותר, פעולה

  . לגבי יצירה שלא פורסמה-פרסום ) 2( ; לגבי כל סוגי היצירות- 12בסעיף 

  .החוק אוסר אפוא לפרסם יצירה בלא קבלת רשות

אך גם פקודת , ש ישראלי פורסם טרם נחקק חוק זכויות היוצרים"אמנם מאמרו של הגר

בה וכך נאמר .  קובעת דברים דומים, שניםןתה בתוקף באותישהי, זכויות היוצרים

  :4 בסעיף

אם היה המחבר בזמן , יוצרים עליה- תהא למחברה זכות, יצירה שלא נתפרסמה

   .חיבורה אזרח ישראל או תושב ישראל

ש גורן והן "כי הן הגר, בעניין זה' דינא דמלכותא'נראה שניתן ללמוד מההתעלמות מ

,  ההלכהש ישראלי מסכימים כי בסוגיה זו אין צורך בתקנות נוספות מעבר למקורות"הגר

שבתחום ', חתם סופר'זאת כדברי ה. 'דינא דמלכותא דינא'ולכן לא נאמר כאן הכלל של 

  19.'אילו באו לפנינו היינו גם כן מתקנים כן'המשפט הפרטי נאמר כלל זה רק במקום שבו 

                                                                                                                                          
שיקבעו מה מבחינתם היא הדרך היעילה , תון לשיקול בלעדי של מפקדי הצבאהדבר נ': הנצורים

, השיקול להניח דרך בריחה לנצורים או לא': ואילו במאמר בתחומין הנוסח הוא', להכנעת המחבלים

הרי שהוסיף שההחלטה . 'והממשלה האחראית למעשיהםנתונה לשיקול בלעדי של מפקדי הצבא 

במכתבו : דוגמא נוספת.  ידי הממשלה ולא על ידי מפקדי הצבא בלבדבעניין זה צריכה להתקבל על

הוצהר מפורשות כי פתוחה לפניהם הדרך , אשר לאוכלוסיה האזרחית': ש ישראלי נכתב"של הגר

ואילו במאמר . 'הרי האחריות לכך היא עליהם בלבד, ואם אינם עושים זאת. לצאת מאזור המערכה

אזרחית אשר אינה מעורבת בפעולות המחבלים אינם בכלל זה האוכלוסיה ה': בתחומין הנוסח הוא

הדגשת החובה . א: בעניין זה השינוי הוא בשתי נקודות. 'ויש לאפשר להם לצאת מהמצור באין מפריע

השמטת . ב. ש גורן" חובה שלא הודגשה במכתב לגר–לאפשר לאוכלוסיה האזרחית לצאת מהמצור 

 .חריות לכך היא עליהם בלבדהנאמר במכתב כי אזרחים שלא יעזבו  הא
 .מד' מ סי"חו, ת חתם סופר"שו  .19
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  הרב אורי סדן

הרב  השביתה במשנת

  ל"שאול ישראלי זצ

  פתיחה

כפי . 1 ובפוסקים הראשונים כללהאפשרות לשביתת עובדים אינה מוזכרת בגמרא

אבל ניצול זכות . יש כמה מקורות בגמרא ובראשונים לזכות ההתאגדות, שנראה להלן

במשך השנים קיבלה תופעה זו . 2ההתאגדות לשם השבתה הוא תופעה חדשה בעולם

נדרשו הפוסקים , מרגע הופעתה בעולם. 3הכרה חוקית ועוגנה גם בחוקי מדינת ישראל

הן בנוגע לתוצאותיה המעשיות לגבי המעסיק ולהשפעותיה ; תם בעניינהלקבוע את עמד

לרב . והן בנוגע לשאלת הלגיטימיות המשפטית של השביתה, הערכיות על החברה בכלל

הן בנושא העיגון של זכות השביתה ; שאול ישראלי הייתה עמדה ייחודית בנושא זה

במאמר זה נטען כי בעוד . יתהוהן בעניין העילות המצדיקות את ההכרזה על שב, בהלכה

דעתו של הרב הייתה ליברלית , זכות השביתה מצומצמת למדי, לדעת מרבית הפוסקים

תהיה העילה , והעניקה תוקף הלכתי לכל שביתה המאורגנת על ידי ארגון עובדים, יותר

, גם אם עמדת הרב בנושא זה אינה מקובלת על מרבית פוסקי ההלכה. לה אשר תהיה

  . הלכה העוסקים בנושא זה להכירה ולהתחשב בקיומהעל פוסקי ה

   תוצאות ערכיות ומעשיות –השביתה . א

נראה . יש לבחון את ההיבטים המוסריים שלה, עוד קודם להיבטים המשפטיים של השביתה

  :עשויות להיות שלוש בעיות בשימוש באמצעי השביתה,  מוסרית–כי מבחינה ערכית 

                                                      
 . כג'סיב "ח ,ת ציץ אליעזר"שוכך נכתב ב  .1
דהיינו קיבלה , אך במדינות המערב הפכה השביתה לאמצעי לגיטימי,  19 -התופעה החלה במאה ה  .2

 - בצרפת , 1906 -באנגליה  (20 -רק במהלך המאה ה, חסינות מפני תביעה בגין הפרת חוזה העבודה

 ). 1966 -ם "באו, 1948 -ב "בארה, 1946
ובהמשך התחזקה ההכרה בה , ז"במדינת ישראל קיבלה השביתה הכרה חוקית ראשונה בשנת תשי  .3

חוקי מדינת ישראל גם מגבילים את אפשרות . בשורה של חוקים שעיקרם הגנות שונות על השובתים

וכן , על השביתה חמישה עשר יום לפני שנוקטים בהיש חובה למסור הודעה : השביתה בכמה חוקים

כאשר העובדים אינם פועלים על פי חוקים אלו . ועוד, על השביתה לקבל אישור מארגון העובדים

, שביתתם נחשבת שביתה בלתי מוגנת) אישור השביתה על ידי ארגון העובדים, כגון הודעה מוקדמת(

החוק אינו מעגן את זכות השביתה , כפי שניתן לראות. כלומר הם אינם זכאים להגנות שהוזכרו לעיל

כפי שכתב השופט ; החוק יוצר מצב שבו השביתה נחשבת אמצעי חיובי, אולם בפועל, באופן חיובי

יש לראות בה לפחות מעין מסורת  ': בנוגע לשביתה)131' עמ י כה" פד25/71א "בע(חיים כהן 

 .'מקודשת עד כדי שאין מתירים להרהר אחריה עוד



   ל"זצ ישראלי שאול הרב שנתבמ השביתה  

  25 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 גרימת נזק למעביד. 1
והעובד יתחייב ', גרמי'נזקים אלו לעתים יוגדרו . גורמת למעביד נזקים כספייםהשביתה 

וכך כותב הרב . ואזי העובד לא יהיה חייב בהם', גרמא'ולעתים יוגדרו , לשאת בהם

  :4עוזיאל

, ואין צריך לומר נטיעה שלא נעשתה ולא נגמרה בזמנה, כל עבודת בנין או תעשיה

מפני הזמן האבד אלא גם מפני הנזקים הרי היא בגדר דבר האבוד לא רק 

 השביתה או ההשבתה כשהיא לעצמה אינה ...הנמשכים ממנה לחמרי העבודה

רצויה ויש שהיא מחייבת הפועל או את בעל הבית בהפסדים הנגרמים מסיבתה 

  .מדין גורם בנזקים

 פגיעה בשירותים חיוניים. 2
בשביתה , רימת סכנה לחיי אדםכגון ג; לעתים גורמת השביתה לנזקים בתחומים חיוניים

, וכגון מניעת לימוד תורה; רופאים ואחיות, של עובדי שירותים חיוניים כחברת החשמל

הם בהכרח , אין משמעות הדבר כי השובתים, עם זאת. בשביתת מורים המלמדים תורה

שכן לא יעלה על , אלו שנושאים באחריות להמשך תפקודם החיוני של שירותים אלו

לכן אם השביתה מוצדקת מבחינה . ירותים אלו יינתנו חינם אין כסףהדעת כי ש

הרי שאת האחריות על השבתת השירותים החיוניים הללו יש להטיל לפתחם , משפטית

  .5של נציגי הציבור

 הימנעות ממלאכה ויצירה. 3
. בלי קשר לשאלה מהן תוצאותיה, השביתה כשלעצמה בעייתית) שם(לדעת הרב עוזיאל 

  :המוטלת על האדם באשר הוא אדם, ה הפסקת מלאכת היצירהשביתה הינ

משום שכל יום שביתה ... ד נראה שהשביתה בכלל אינה מותרת ולא רצויה"לענ

הוא יום אבוד בחיים ותורת ישראל צותה על חיוב , ממלאכת עבודת יצירה

  . כשם שברית לתורה כך ברית למלאכה: ל" ודרשו רז...העבודה

  פטי תוקף מש–השביתה . ב

ומחויבות , מהותו הבסיסית של חוזה העבודה הוא מחויבות העובד לעשות את עבודתו

השביתה במהותה היא הפרה בוטה של החוזה בין , לפיכך. המעביד לשלם לו את שכרו

גם אם ההתארגנות של העובדים לשביתה גרמה לכך שהמעביד אינו . העובד למעביד

שלכאורה , 7דיין מדובר בהפרת חוזה ברורהע, 6מסוגל לנקוט בצעד כלשהו כנגד העובד

                                                      
 .מב' מ סי"ד חו"ח, ת משפטי עוזיאל"שו  .4
, ת אגרות משה"שוכ "וכ; פז' סי, ת מנחת שלמה א"שו, ז אוירבך בנוגע לשביתת מורים"כך כתב הגרש  .5

 32' עמ) ה"טבת תשמ(אסיא , דומים כתב הרב גורן בנוגע לשביתת הרופאים דברים. סט' סיב מ "חו

  .ואילך

ראה ; רשאי מעבידו לפטרו,  הופיע לעבודה ללא סיבה מוצדקתשכן אילו היה זה עובד בודד שלא  .6

בעניין רב , קעג' א סי"ח, א הלוי"ת מהרי"ובדומה לכך ראה בשו, צב' ד סי"א יו"ח, בספר אמרי אש



 

  26 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

מרבית הפוסקים מעניקים לשביתה , אף על פי כן. 8אין מקום להתיר אותה על פי ההלכה

אלא שנחלקו הפוסקים בשאלה מהו הבסיס המשפטי שעליו נשענת זכות . תוקף מסוים

  . השביתה

  :נעסוק בנושא זכות ההתאגדות, בתור הקדמה לעיסוק בשאלה זו

   ההתאגדותזכות. 1

ההלכה מכירה בזכותם של הפועלים להתאגד ולקבוע כללים המוסכמים בינם לבין 

  : 10מקור הדברים בתוספתא. וכללים אלו מקבלים תוקף הלכתי, 9עצמם

רשאין , ורשאין הצמרין והצבעין לומר כל מקח שיבוא לעיר נהא כולנו שותפין בו

   .11נחתומין לעשות רגיעה ביניהן

 האיגודים המקצועיים רשאים גם לנקוט בענישה ולהפעיל צעדי ,במקרים מסוימים

ט (במסכת בבא בתרא , וכך אומרת הגמרא. כפייה כנגד חבריהם או כנגד המעסיקים

  ):א"ע

דכל מאן דעביד ביומא דחבריה , הנהו בי תרי טבחי דעבדי עניינא בהדי הדדי

  .יהקרעו למשכ, אזל חד מנייהו עבד ביומא דחבריה. נקרעוה למשכיה

                                                                                                                                          
 .שנסע לצדיק ונעדר מקהילתו ללא אישור

ה של המונח שביתה נקבע בטרמינולוגי'):  סב'עמ, תחוקת העבודה(יפה התנסח הרב פידלינג   .7

המרקסיזם שיסודו הוא הדיקטטורה החד צדדית של הפרולטריון ואין חוק אוביקטיבי בעולם שיכול 

ומעגן את , בהמשך דבריו חוזר הוא מדבריו. 'להסכים לו ומכל שכן דעת התורה שהיא תורת אמת

אולם ברור כי השביתה מנוגדת ניגוד בסיסי . השביתה בהלכה מתוקף תקנות בעלי האומנויות

כי , כג' ב סי"ח, ת ציץ אליעזר"שווכמו כן נכתב ב. ישה ההלכתית ולתפיסה המשפטית הבסיסיתלתפ

אלא עומד , ב"אין הפועל חוזר בו ועוזב את עבודתו אצל הבעה'בשביתה , בניגוד לפועל המתפטר

כי אם כופה , ה לקחת אחרים במקומו"ולא עוזב לבע, בתוקף על זכויותיו שנעשו כבר למנהג המדינה

  .'יו שיתרצה למלאות דרישותיו ואזי יחזור לעבודתו אצלועל

שאינם חוזרים אלא שובתים ומעכבים גם ': פז' א סי"ח, ת מנחת שלמה"שו, ז אוירבך"כך סבור הגרש  .8

וראה להלן שנראה מהמשך . ('פשוט וברור דמצד הדין אין שום היתר לכך, על אחרים מלבוא במקומם

חזרו הפועלים ואינם ': ל" וזכג' ק סי" ב,חזון אישכך כותב גם ה). בותשובתו כי גם הוא למעשה חוזר 

ואילו יד ... ב"אינם רשאים לעמוד בפני אחרים הבאים לעבוד אצל בעה... מתרצים בשכר שקצב עמהם

חשוב לציין כי הפוסקים הללו . 'ד לגדור בפני עושה עולה ככל אשר תמצא ידם"ד תקיפה חייבין בי"בי

ולא , ת המאורגנות על ידי עובדים פרטיים או ועד עובדים במקום עבודה מסויםמדברים על שביתו

אין , נעיר כי כפי שראינו לעיל. שבהן דנים הפוסקים להלן, על שביתות המאורגנות ידי ארגוני עובדים

חוק יישוב סכסוכי (גם החוק . חולק על כך שאין תוקף לשביתות המאורגנות על ידי עובדים פרטיים

אינו מקבל בתור שביתה לגיטימית שביתה שלא ) א תיקון משנת תשלב.37תשיז סעיף , עבודה

שבה חשופים העובדים ', שביתה בלתי מוגנת'ומגדיר אותה , הוכרזה על ידי ארגון עובדים יציג

 .לתביעות
דואגת ההתאגדות גם לפרנסה לעובדים , מלבד לחלוקה צודקת של העבודה בין חברי ההתאגדות  .9

רשאין החמרין '): ב"בבא קמא קטז ע(כפי ששנינו ; ולביטוח מקצועי לחבריה, )ב"וכה נא עס(חדשים 

 .'שכל מי שיאבד לו חמורו יעמיד לו חמור אחר, להתנות
  .ד"א הכ"יפבבא מציעא , תוספתא  .10

מלשון מרגוע שהוא ענין ': הוא' רגיעה'משמעות המונח  , י"ד ה"מכירה פי' הל, לדעת המגיד משנה  .11

: ם"רמבבכך תוספתא זו היא מקור לפסיקתו של ה. 'ה לומר היה אתה נח יום פלוני ואני יום פלונימנוח

  .'רשאין אנשי אומניות לפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חבירו וכיוצא בזה'



   ל"זצ ישראלי שאול הרב במשנת השביתה  

  27 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

או ' אדם חשוב'אך רק במציאות שבה אין , מעשה זה מותר עקרונית, למסקנת הגמרא

אבל היכא , היכא דליכא אדם חשוב' :וזו לשון הגמרא; מנהיג המסדיר את כללי העבודה

 נחלקו הראשונים מהו הבסיס ההלכתי .' לאו כל כמינייהו דמתנו- דאיכא אדם חשוב 

ומיהו אותו , ואף לאוכפם בכוח,  מערכת של כלליםלזכות זו של העובדים לקבוע לעצמם

נכתב כי  ',מאור הגולה'בפירוש המיוחס לרבנו גרשום . ומדוע הוא נדרש', אדם חשוב'

רשאים העובדים , רק בהעדר בית דין. שאליו יש לפנות, אינו אלא בית דין' האדם החשוב'

ביד איניש דינא ע'מדין , כדי לממש את זכויותיהם, לנקוט בצעדים על דעת עצמם

  : וזו לשונו ';לנפשיה

היכא דליכא אדם חשוב עביד אינש דינא לנפשיה אבל אי איכא אדם חשוב נקיט 

  . ליה בדינא קמיה

. אין כל חידוש בסוגיה זו ואין כל זכות לעובדים לפעול בשונה מדין תורה, לפי פירוש זה

מותר לעובדים לכפותו , אלא שאם לא ניתן להוציא אל הפועל את דין התורה בבית הדין

וסוברים שיש זכות ,  אינם מבארים כך את הסוגיה12אולם מרבית הראשונים. בכוח

כללים אלו מקבלים תוקף הלכתי . לעובדים להתאגד ולקבוע לעצמם מערכת של כללים

אלא שהם ,  בהיותם כוללים מערכת של קנסות- אפילו כאשר הם מנוגדים להלכה 

אך , גם הדרישה לאישור זה אינה אלא לכתחילה. ' חשובאדם'טעונים את אישורו של 

אף על פי שלא אושרו על ידי שום , מקבלים כללים אלו את תוקפם', אדם חשוב'בהעדר 

  :13ם להלכה"כך פוסק גם הרמב. גוף מלבד ארגון העובדים עצמו

רשאין אנשי אומניות לפסוק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חבירו וכיוצא 

במה דברים אמורים במדינה  .מי שיעבור על התנאי יענשו אותו כך וכךבזה וכל 

אבל אם יש בה , שאין בה חכם חשוב לתקן מעשה המדינה ולהצליח דרכי יושביה

אדם חכם חשוב אין התנאי שלהן מועיל כלום ואין יכולין לענוש ולהפסיד על מי 

מי שהפסיד וכל , שלא קיבל התנאי אלא אם כן התנה עמהם ועשו מדעת החכם

  .משלם - לפי התנאי שאינו מדעת החכם 

הוא לוודא כי ההחלטה מאוזנת ואינה ' האדם החשוב'תפקידו של , לדעת הפוסקים הללו

אך אם אין כל פגיעה . פוגעת פגיעה שאינה מידתית בזכויותיהם של אנשים אחרים

  . דבריםכפי שמפורש בתוספתא שהובאה בפתיחת ה, בזכויות אחרים אין צורך בהסכמתו

, עולה מדברים אלו כי התאגדות העובדים רשאית לקבוע לעצמה כללים ולנקוט צעדים

                                                      
: וכך מסבירים כל שאר הראשונים בחידושיהם על הסוגיה, ה עצמו בפירושו הראשון"כך מסביר רגמ  .12

  . הנימוקי יוסף ועוד, א"הריטב, א"הרשב, ן"הרמב, מיגשי "הר

דכל בעלי אומנות ' : לג'סיא " פבבא בתרא, ש" כן כתב גם הרא;א"י והי"ד ה"מכירה פי' הל, ם"רמב  .13

 : נכתבכח' סעירלא ' סימ "חו, ע"ובשו. 'יכולין להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין מלאכה

וכל מי שיעבור , ק ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חבירו וכיוצא בזהרשאים בעלי אומנות לפסו'

  . 'על התנאי יענישו אותו כך וכך

 , כי הסכם קיבוצי מחייב את חבריו,)21-20סעיפים (ז "כך גם קובע חוק ההסכמים הקיבוציים תשי  

אינן ניתנות זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי ': ומונע מהם לחרוג ממנו

  .'זכויות עובד הקבועות בחוק יכול הסכם קיבוצי להוסיף עליהן אך לא לגרוע מהן. לויתור
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אדם 'זאת בהסכמתו של . אפילו כאשר הם כרוכים בפגיעה באנשים מחוץ להתאגדות

  :14ן"הרמבכך כותב למשל .  אף שלא בהסכמתו-ובהעדרו ', חשוב

הלכך לאו תנאה הוא , נראה משום דילמא איכא פסידא ללקוחות דמייקרי זביני

עד דשקלי רשות מיניה ואף על גב דחזינן השתא דליכא פסידא לא הוי תנאייהו 

  .תנאה

ואף על פי דאיכא פסידא ': 15וזו לשונו', נימוקי יוסף'דברים מפורשים יותר כותב ה

  . 'מצי עבדי - לאחריני בתנאייהו ומיקרין השער 

נוכל לדון בבסיס ההלכתי לזכות , לאחר הבירור על תוקפה ההלכתי של זכות ההתאגדות

  .השביתה

  'עביד איניש דינא לנפשיה'. 2

רק בהעדר בית דין ', מאור הגולה'לדעת הפירוש המיוחס לרבנו גרשום , כאמור לעיל

עביד 'מדין , רשאים העובדים לנקוט בצעדים על דעת עצמם כדי לממש את זכויותיהם

, כות לעובדים לפעול בשונה מדין תורהאין כל ז, לפי פירוש זה. 'איניש דינא לנפשיה

מותר לעובדים לכפותו , אלא שאם לא ניתן להוציא אל הפועל את דין התורה בבית דין

  . בכוח

וכל סכסוך עבודה , וסברו כי שביתה אסורה בכל מקרה, יש מן הפוסקים שאימצו דעה זו

 אמצעי לכל היותר יכולים העובדים להשתמש בשביתה בתור. יש להביא לבית הדין

עביד איניש 'זאת מדין . לכפות את המעסיקים להגיע לבית הדין או לקיים את פסק הדין

. המתיר לאדם להזיק לחברו בנסיבות מסוימות כדי להשיג את מטרותיו, 16'דינא לנפשיה

  : כאשר נתבקש להביע דעה עקרונית בנושא השביתה17ה קוק"בגישה זו החזיק הראי

 העבודה להזקק לבית דין או לקיים פסק דין שביתה מותרת לשם כפיית נותן

בקשר עם הסכסוך שמתפרץ הן לשמירת תנאי העבודה והן להטבת תנאי 

כתוצאה מזה ברור שבכל סכסוך מעין זה צריכים הפועלים לתבוע את . העבודה

נותן העבודה לבית דין אם נותן העבודה מסרב זכותם של הפועלים לכוף את 

  .המסרב גם בהכרזת שביתה

                                                      
  .א"ב ט ע"ב, ן"חידושי הרמב  .14

, ה האי"א ד"ב ט ע"ב, י מיגאש"דברים מעין אלו כבר כתב הר. באלפסב " בבא בתרא ו ע,נימוקי יוסף  .15

יכא פסידא לאחריני בתנאייהו דהא מייקרי תרעא כיון דא': ה אבל"שם ד, ן"הובא גם בחידושי הר

ומפסדי לוקחין לאו כל כמינייהו דמתני אלא אם כן נטלו רשות מאותו פרנס הממונה על הצבור אבל 

: ל"וז, כח' סעירלא ' סי, א"ע והרמ"כך פסקו גם השו. 'היכא דליתא פסידא דאחריני תנאייהו תנאה

מיהו אם : הגה. אלא אם כן עשו מדעת החכם, ם התנאיואין יכולים לענוש ולהפסיד למי שלא קיי'

 .'ליכא הפסד לאחריני יכולין לתקן ביניהם מה שירצו
מ "ע חו"ואודות גדרי השימוש בה ראה בשו, חשוב לציין כי זכות זו מוגבלת ביותר. ב"בבא קמא כז ע  .16

  . ד' סי

התשובה הובאה . שרגאיז "פ לרש"בתשובה שנתן בע, ל"ה קוק זצ"הדברים מובאים בשם הראי  .17

, התשובה מובאת במלואה בספר כתר אפרים לרב כתריאל טכורש). ג"ניסן תרצ(בבטאון הנתיבה א 

' מ סי"חו, ע"בדומה למה שפסק השו, לדעת הרב טכורש כך יש להבין את דברי הרב. יט' בתחילת סי

  .ת הדיןשניתן לתבוע בערכאות כאשר הנתבע אינו מוכן להתייצב לפני בי, ב' כו סעי
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  : 18ך נפסק גם בבית הדין הרבני בתל אביבכ

כי החובה למנוע שנשק זה ששמו שביתה , מותר לנו לקבוע ללא צל של ספק

ואם יש להצדיק אי , זה עולמה של תורה, יקנה לו שביתה בארבע אמות של הלכה

פעם שביתה תוך נסיבות מיוחדות בלית ברירה להשגת הצדק והיושר בדרך 

אך לא נצדיק , קום פסידא עביד אינש דינא לנפשיהמקובלת של התדיינות ובמ

ביתה בארבע אמות של הלכה כל עוד שלא מיצו כל האפשרויות להתדיין בפני ש

  .ד"ביה

  השביתה מכוח זכות ההתאגדות. 3

יש זכות לעובדים להתאגד ולקבוע , לדעת רוב הראשונים, בניגוד לדעות המובאות לעיל

,  תוקף הלכתי אפילו כאשר הם מנוגדים להלכהאלו מקבלים. לעצמם מערכת של כללים

מכאן מסיקים אחרונים רבים . וגם כאשר הם כרוכים בפגיעה באנשים מחוץ להתאגדות

יש להחלטתו תוקף גם במחיר פגיעה , כי כאשר אירגון העובדים מכריז על שביתה

אגרות 'כך כתב למשל ה. והוא מחייב את כלל העובדים, במעסיקים או בציבור הרחב

  : וזו לשונו, 19'משה

שבמדינתנו יש להם מקור מדינא דהם ) ס" א–ארגוני עובדים (= אלו היוניאנס 

ולכן מה שמחליטין שלא לעבוד עד שיוסיף להם .. .בעלי אומנות אחת והם הרוב

  .וכדומה היא תקנה שיכולין לכוף את המעוט שלא הסכימו

  השביתה מכוח תקנות הקהל. 4

 סובר כי הבסיס ההלכתי לשביתה אינו מתוקף 20' אליעזרציץ'ה, לעומת פוסקים אלו

הנקראות גם ', תקנות בני העיר'אלא מתוקף , זכות ההתאגדות ותקנות בני האומנויות

, זכות השביתה אינה שונה מכל חוק אחר שחוקקה המדינה, לדעתו. 'תקנות הקהל'

  :וזו לשונו, ואם מתקנות הקהל' דינא דמלכותא'שמקבל את תקפו אם מ

י בני העיר "שנתמנו ע, רשאים מנהיגי העיר, יות שדיני פועלים תלוים במנהג המדינהה

להתנות על תנאי העבודה שבין ... לפקח על כל עניני הציבור ולשקוד על תקנתם

וגם לתת כח . ולקבוע בשעת התנאי קנס ועונש על מפירי התנאים, ב והפועלים"הבעה

ב שיחזור מאלימותו להפרת "עהשל הכרזת שביתה בתור אמצעי של לחץ על ב

 ...כי כחם של בני העיר בתקנתם, אם מוצאים את זה לאמצעי היותר יעיל, התנאים

ע "שביכלתם אליבא דכול שכן ומכ, בכל מיני עונשים ורידויים, ד לכוף ולענוש"ככח בי

  .לקבוע עונשים וקנס שביתה על תנאי עבודה שנעשו כבר למנהג מדינה

                                                      
 .160 'ד עמ"פסח "ח, פסקי דין רבניים  .18
בספר , והרב משה פידלינג; שאלה ו, במ' מ סי"חו, ת משפטי עוזיאל"שו;  נט'א סי"מ ח"חו, מ"אג  .19

  . סב'עמ, תחוקת העבודה

עביד איניש 'יש לציין כי גם הציץ אליעזר מתבסס על העיקרון של . כג' ב סי"ח, ת ציץ אליעזר"שו  .20

הציץ אליעזר סובר כי זכותם של העובדים להשתמש , אולם בניגוד לדעות האחרות. 'שיהדינא לנפ

בכל מקרה שבו לדעתם המעסיקים הפרו את החוק או את , באמצעי זה שהעמידה המדינה לרשותם

  .ולא רק כדי לכפות הגעה לבית הדין או לקיים פסק בית דין, מנהג המדינה



 

  30 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

בשביתה בתור אמצעי לחץ לגיטימי היא שמעניקה לשביתה את הכרת המדינה , כלומר

  .ושוללת ממנה את הבעייתיות שבהפרת החוזה, תוקפה ההלכתי

  העילות המוצדקות לשביתה. 5

שלוש . השביתה הינה אמצעי לחץ של ארגוני העובדים כדי שיתקבלו דרישותיהם, כאמור

  .דרישות עשויות להיות עילה לפריצתה של שביתה

 ה מהמעביד לעמידה במחויבויותיודריש )א
או במחויבויות , כאשר המעביד לא עמד בהתחייבויות שבהן התחייב בהסכמי העבודה

עד אשר יקיים המעביד את , רשאים העובדים לשבות, שמחויב בהן על פי חוק או מנהג

לדעת כל הפוסקים המתירים . 21זוהי דרישה שאין מוצדקת ממנה, על פי ההלכה. חובותיו

עד אשר ימלא ,  זוהי עילה מוצדקת לשביתה ללא הגבלת זמן–שימוש בשביתה את ה

  .22המעביד את חובותיו כלפי העובדים

 'תוספת יוקר'דרישה ל )ב
במקרים מסוימים המעביד אמנם מקיים את כל ההתחייבויות שבהן הוא מחויב בהסכמי 

כר שהמעביד אולם עלייה ביוקר המחיה גרמה לכך שגובה הש, העבודה או על פי חוק

העובדים . התחייב לשלם אינו יכול עוד לכלכל את העובד באותה רמת חיים שרגיל בה

ולשם כך פותחים הם , )'תוספת יוקר'(שיתאים ליוקר המחיה , דורשים תיקון בגובה השכר

במסגרת דרישה זו אפשר להכליל כל דרישה להתאמת תנאי ההעסקה הישנים . בשביתה

רבית הפוסקים רואים גם במקרה זה עילה מוצדקת לפתיחת מ. למציאות כלכלית חדשה

אם כי ברור . 24וחלקם מתירים גם שימוש באמצעי השביתה לשם כך, 23ההסכמים

באופן שגובה , שבמקרה זה על בית הדין להתערב ולהגדיר את תנאי ההעסקה מחדש

  .25השכר יתאים שוב לרמת החיים שאליה התאים גובה השכר בתנאי ההעסקה הראשונים

                                                      
וזאת התורה אוסרת , לם את שכר השכיר שהתחייב לשלמולמעשה המעביד אינו מש, במקרה זה  .21

  .באיסור חמור

וכן נכתב '; יחסי עבודה לפי ההלכה, ')ד"תרצ(עלון תורה ועבודה , כך כתב הרב יקותיאל אריה קמלהר  .22

דבריו פורסמו (כן כתבו גם הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא .  כג'ב סי"ח, ת ציץ אליעזר"בשו

, ב"תשל' שנה בשנה'בביטאון , והרב כתריאל טכורש; ) נט ואילך'עמ, מ"יר תשדאי', שבילין'בביטאון 

שכאשר שכרו של העובד אינו , מ יא יג"על התוספתא ב, וראה בדברי החסדי דוד.  ואילך140 'עמ

  . רשאי אפילו עובד ציבור לעזוב את עבודתו, משולם

כאשר השתנתה המציאות שלפיה הושגו , ה' אומנים סי' מ הל"חו, ת אהל יוסף"שו, י מולכו"לדעת הר  .23

ולמעשה יכולים העובדים להתפטר עד שיושגו ; ניתן לבטל את תוקפן של ההסכמות, ההסכמות

לדעת הרב אברהם שפירא בתשובתו . 'אדם חשוב'גם ללא צורך בהסכמתו של , הסכמות חדשות

השכר אינו מספיק עוד הרשאי לחזור בו כאשר , זהו בדיוק ההבדל בין עבד לעובד, הנזכרת לעיל

ואינו רשאי לדרוש , אם כי במקרה זה העובד אינו רשאי לשבות באופן שפוגע במעסיק; למחייתו

  .תשלום על ימי השביתה

' סב סבו של הרב פרופ, הרב אברהם שטיינברג(ב ' מ סי"ב חו"ח, ת מחזה אברהם"כך נפסק גם בשו  .24

 .  השביתה מותרת-יה ואי עדכון השכר כי במקרה של עלייה ביוקר המח, )אברהם שטיינברג
, )שנזכרה לעיל(ה בתשובתו "לכך נתכוון הראי,  סג'עמ, לדעת הרב פידלינג בספרו תחוקת העבודה  .25

רשאי בית הדין , )בשל עלייה ביוקר המחיה או בשל ירידה בערך המטבע(שכאשר כוח הקנייה נפגע 
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 דרישה של העובדים לשיפור בתנאי העסקתם )ג
אך העובדים רוצים , פעמים רבות המעביד עומד בכל התחייבויותיו ובכל דרישות החוק

ובתור אמצעי , לקבל יותר ממה שמגיע להם על פי ההסכמים שנחתמו או על פי החוק

אף שביתה זו בודאי אינה מקובלת ו. משתמשים הם בכוח השביתה, לחץ על המעביד

לעומתם . 27ומרבית הפוסקים סבורים כי היא אסורה על פי ההלכה, 26ראויה לגינוי

אם כי נראה שגם הם ; 28סוברים חלק מן הפוסקים כי ניצול זכות ההתאגדות אינו מוגבל

מסכימים כי אין לנצל את זכות ההתאגדות לשם דרישת שכר מופרז מעבר לנדרש 

  :וכך כותב הרב עוזיאל. 29לרמת חיים ממוצעת

שלא להשאיר ... ל הכירו בתקנות ארגון בעלי אומניות או הסתדרות של פועלים"רז

עד שיצטרך להשכיר את עצמו בעד שכר פעוט . את הפועל יחידי בודד ויחיד

וכדי , להשביע רעבונו עם משפחתו בלחם צר ומים לחץ ובדירה אפלה ושפלה

קנות מועילות ולתקן ת, להגן על עצמו נתן לו המשפט זכות חקית להתארגן

לחברתו לחלוקת עבודה ישרה וצודקת בין חבריהם ולהשיג יחס מכובד ושכר הוגן 

  .בכדי לפרנס את ביתו באותה רמת החיים של בני עירו, לעבודתו

                                                                                                                                          
;  כוונת הצדדים בשעת חתימת ההסכםאשר יקיים את, לחייב את הצדדים לחתום על הסכם חדש

  .והעובדים רשאים לשבות עד אשר יאותו המעסיקים להגיע לבית הדין או לקיים את פסק הדין

בית גרמו ': אשר נזכרה לדיראון עולם, מספרת על שביתה מסוג כזה, א"הברייתא במסכת יומא לח ע  .26

, ביאו אומנין מאלכסנדריא של מצריםשלחו חכמים וה. היו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד

שלחו להם חכמים . חזרו בית גרמו למקומן. ..והיו יודעין לאפות כמותן ולא היו יודעין לרדות כמותן

וקראו עליהם , מובא כי על מעשיהם נזכרו לגנאי) שם(במשנה . ' ובאו–כפלו להם שכרן . ולא באו

שמבאר כי על אף שבברייתא ,  יומא שם,א"במהרש' ועי. 'ושם רשעים ירקב'חכמים את הפסוק 

דרישתם לשכר כפול , מבואר שההסתרה נומקה על ידי בית גרמו ברצונם לשמור על כבוד שמים

  . ועל כך גונו,  תאוות כסף וכבוד–הוכיחה על כוונתם האמיתית 

לא ש, ה בתשובתו שם"כך עולה גם מדברי הראי. לז' מ סי"חו, ת שם אריה"שו, הרב אריה בלחובר  .27

ואילו דרישה להעלאת שכר אין לה . התיר את השימוש בשביתה אלא בתור אמצעי לאכיפת דין תורה

' מ סי"חו, א"ניתן להוכיח מפסיקת הרמ, ל"לדעת הרב אברהם שפירא בתשובתו הנ. אחיזה בדין תורה

ש אין שכן אם להתפטרות של ממ. 'אין שומעין לו, אם חוזר מכח יוקר'י כי "את דעת ר, ד' שלג סעי

כל שכן שאין להעניק לעובד את זכות השביתה במקרים , משום שזכותו להתפטר מוגבלת, שומעין לו

ואסר שביתת מורים שמטרתה העלאת שכר מעבר לשכר הקיים , וכן פסק הרב עובדיה יוסף. כאלו

  ).א"ב תשמ-אור תורה אדר א(

בדבר פועלים אם מותרין 'הוא נשאל .  נט'סיא "מ ח"חו, מ"ת אג"שוכך סבור הרב משה פיינשטיין ב  .28

מה שמחליטין שלא לעבוד עד שיוסיף להם 'והשיב כי ', שלא להניח לעבוד עד שיוסיפו להם שכירות

ואין להגביל את זכות השביתה אלא  ';וכדומה היא תקנה שיכולין לכוף את המעוט שלא הסכימו

 . נו מספיק למחייתםשאינם רשאים לדרוש אלא כאשר שכרם אי, בנוגע למלמדי תינוקות
שימוש בשביתה כדי להשיג הטבות מעבר למקובל במדינה הופך את השביתה , אמנם גם לדעתו  .29

כדי לקבוע היכן עובר . 'השתלטות צד אחד על השני'ואינה אלא , כלשונו' שביתה בלתי מוצדקת'ל

שיש בה , לדרישה בלתי סבירה, שמטרתה לאפשר רמת חיים נאותה, הגבול בין דרישה סבירה

או כפי ', אדם חשוב'קבעה ההלכה כי יש צורך בהסכמתו של , השתלטות והפרת האיזון במשק

בית דין חשוב של יודעי משפטי התורה ואנשי מדע שיודעים פרק בתורת  '-שהציע הרב עוזיאל 

 .'האיקונומיא הכלכלית ותנאי השוק החברותי
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  תשלום עבור ימי השביתה. 6

עבור התקופה , ברור שאין מגיע שכר לעובד שלא עבד, כאשר השביתה בלתי מוצדקת

כגון שביתה שמטרתה לקבל תשלום , שר השביתה מוצדקתאולם כא. 30שלא עבד בה

נחלקו הפוסקים האם העובד זכאי לשכר על , שהמעסיק היה חייב בו ולא שילמו

  :התקופה בה שבת מעבודתו

אלא שגם אם ,  לא זו בלבד שאין חובה לשלם לעובד עבור תקופה זו31ש"הריב לדעת

 ואם נתקבל, פה שבה לא עבדאין הוא רשאי לקבל תשלום על התקו, הדבר סוכם מראש

והן בשל ', אסמכתא'זאת הן בשל העובדה שהסכמה זו נחשבת ל.  עליו להשיבו-תשלום 

. העובדה שתשלום זה נחשב ריבית על השכר שלא שולם בעבור התקופה שבה עבד

, וסובר כי עובד ששבת עקב העובדה שלא קיבל את שכרו, ש" חולק על הריב32ץ"התשב

וקל וחומר שאין בסיכום על תשלום זה , התקופה ששבת בהרשאי לדרוש שכר על 

  :וזו לשונו. 34 או משום ריבית33'אסמכתא'משום 

מה שהתנית עמהם שאם לא יפרעוך תוך ששה שבועות מה שחייבים לך שתבטל 

וקבלו ' מזמן בטולם ונשבעת על זה בפניה' הילדים מלמודם עד שיפרעוך אפי

כיון שנשבעת בפניהם הרי נאנסת בלמוד ועוד ש... תנאי זה עליהם תנאי קיים

 דלא אמרינן ...בניהם וכיון שנאנסת מלהשלים מלאכתם חייבים לפרעך משלם

 אלא מפני על הביתבנאנס שאינו נוטל אלא מה שעשה אלא בשלא נאנס מפני ב

 עצמו בטלו חייב על הביתדברים אחרים כגון אחזתו חמה וכיוצא בזה אבל אם ב

נתבטל כל הזמן שהרי הוא סגר דלת בפניו ואינו ' ו אפילשלם לו כמו שהתנה עמ

  . יכול לעשות מלאכתו

המעביד שלא שילם את שכרו של העובד הוא זה שאנסו לשבות כדי , ץ"לדעת התשב

אם , לכן אף על פי שבדרך כלל אין לשלם לעובד שנאנס ולא עבד. לקבל את שכרו

אגרות ' פסק ה35ץ"ת התשבכדע.  זכאי העובד לשכרו-העובד נאנס באשמת המעביד 

 :וזו לשונו, )נט' א סי"מ ח"חו(' משה

                                                      
וסבור כי לעתים ראוי לשלם לעובד ,  קביעה זוהמסייג במקצת, נט' א סי"מ ח"חו, אגרות משהוראה   .30

 .'לפנים משורת הדין'משום 
   .קעה' סי, ש"שות הריב  .31

  . סד'סיא "ח, ץ"תשב  .32

שהרי לא אמרו מילתא יתירתא שלא חייבו עצמן ביותר משכר פעולתך ובידם לקיים שהרי יש בידם '  .33

  .'קייםכ אין כאן אסמכתא והוי תנאי שבממון ו"ללות מעות לפרעך וא

 שלא שכר מעותיך הבטלים אצלם אתה נוטל , שמעתי מי שהורה כןןכו ,בית כלליואין כאן משום ר  .34

תנאי זה   וכך כל השנה,כךעל לת השנה י שנתחייבו לך בתח;אלא חובך ושכר בטלת עצמך אתה נפרע

 .קיים
בנדון שדן . ים בהץ לשביתה שאנו דנ"אמנם יש להעיר שלכאורה יש לחלק בין הנדון שדן בו התשב  .35

עיכב לו , שידע משבועה זו, והמהעביד, העובד נשבע שלא יעבוד אם לא יקבל תשלום, ץ"בו התשב

העובדים לא , בשביתה שאנו דנים בה. ב"ובנדון זה יש לראותו כאנוס מכוחו של בעה, את התשלום

וקשה ; מלעבודנמנעים הם , ובשל העובדה שהמעסיק לא נענה לדרישותיהם המוצדקות, נשבעו כלל

  .יותר לראות בהם אנוסים מכוחו של בעל הבית



   ל"זצ ישראלי שאול הרב במשנת השביתה  

  33 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

ולענין השכר לימים שלא למדו אם היה כדין מחמת שאמדו שיהיה תועלת והיה 

  .באופן שקשה לפניהם ללמד ודאי צריך ליתן להם השכר

על אף שניתן לראות בהכרח לשבות נזק , אם כי לדעתו. 36כך פסק גם הרב משה פידלינג

למעשה אין לשלם , 37המחייב אותו בתשלום מלא', גרמי'ביד את העובדים בשהזיק המע

יש להעיר . ככל אונס שמנע מהעובד לעבוד', פועל בטל'לעובדים יותר ממה שמשולם ל

אולם פסיקת בתי , כי בחוק הישראלי לא נקבעו כללים בנוגע לתשלום על ימי השביתה

בתי . שכר על הימים ששבת בהםהמשפט קובעת בעקביות כי עובד ששבת אינו זכאי ל

זאת משום . 38המשפט אינם מבחינים בין שביתה מוצדקת לשביתה שאינה מוצדקת

 אין מטרתה להוציא אל האור את הצדק - השביתה , שלפי תפישת המשפט הישראלי

והמחיר , אלא היא משמשת אמצעי במשחקי כוח בין העובדים לבין המעבידים

  . 39דן שכרםשמשלמים העובדים על כך הוא אוב

הרואים בשביתה מוצא אחרון שיש , גישה זו אינה מקובלת על מרבית פוסקי ההלכה

על כן לדעתם . לעובדים כדי למנוע מהמעביד לעשוק את שכרם שמגיע להם על פי דין

אמנם גישה זו מקובלת על הפוסקים . אין לתת לפסיקה זו של בתי המשפט תוקף מחייב

לפי דעתם מסתבר שיש לתת תוקף לפסיקה . ' הקהלתקנות'המבססים את השביתה על 

ועל בתי הדין , ולו בשל העובדה שהיא יוצרת מנהג רווח שלא לשלם על ימי שביתה, זו

  .להתחשב במנהג זה

  שיטת הרב שאול ישראלי. ג

ל פרש את שיטתו בהרצאה שנשא לפני אנשי המחלקה לאיגוד מקצועי "הרב ישראלי זצ

לפני קהל , בשל העובדה כי הדברים נאמרו בעל פה. 40ז"בשנת תשכ, ל"של המפד

, הדברים נאמרו בשפה פשוטה וקולחת, המאזינים שלא הורכב כולו מתלמידי חכמים

דברי הרב ישראלי אלו פורסמו . אולם אין אופן אמירתם מעמעם את החידוש שבהם

  . הרב ישראל שריר, בעריכת חתנו, 41'הרבנות והמדינה'אחרי שנים בספר 

יש מן הפוסקים : נחלקו הפוסקים מהו הבסיס ההלכתי לזכות השביתה, עילכאמור ל

ולכן צמצמו את זכות ', עביד איניש דינא לנפשיה'אשר עיגנו את זכות השביתה בדין 

יש מן הפוסקים . השביתה רק למקרים שבהם אין לעובדים כל ברירה אחרת מלבדה

                                                      
  . סד'עמ, תחוקת העבודה  .36

  .ק ב"שלג ס' סי, ראה קצות החושן  .37

 זאת מסקנה. עבודה בשכר מזכה אינה כדין שאינה ובין כדין בין, שביתה כל ,שביתה כי היא ההלכה'  .38
 יצחק 3-199 מה ע"דב(' דיבידואליהאינ העבודה חוזה מושעה השביתה שבעת מכך יוצא פועל היא
,  בית הדין הארצי לעבודה4-4/98ע "וראה עוד דב). 375 יז ע"פד מ"בע ושות שנף ע מפעל ' נואח 'ג'חג

 . מרכז השלטון המקומי'הסתדרות הפקידים נ
 ,2003, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה, רות בן ישראל' פרופ  .39

  .101 'עמ

 . 'היכל שלמה'בהוצאת , ז"תשכ' שנה בשנה'פורסמה בשנתון   .40
  . 331-326' עמ, הרבנות והמדינה  .41



 

  34 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

ת הפוסקים מאפשרת שלדעת מרבי, שראו בזכות השביתה חלק מזכות ההתאגדות

ויש שעמדתם בנוגע . לעובדים לקבוע לעצמם כללים גם אם הם פוגעים במעסיקים

לזכות השביתה היא כפי עמדתם בנוגע לשאר החוקים במדינת ישראל ולדעתם היא 

, בשאלה זו סבור הרב ישראלי כעמדת מרבית הפוסקים. 'תקנות הקהל'מעוגנת במסגרת 

  . אגדותהרואים בשביתה חלק מזכות ההת

סבור ', תקנות בני העיר'התולה את זכות השביתה ב', ציץ אליעזר'בניגוד ל, יתר על כן

ח (המשנה במסכת בבא בתרא .  לתקנות אלומנוגדתהרב ישראלי כי זכות השביתה 

, ורשאין בני העיר להתנות על המדות ועל השערים': מגדירה את סמכות בני העיר) ב"ע

משנה זו עם המקורות הדומים לה היא הבסיס  .' קיצתןולהסיע על, ועל שכר פועלים

נובעת סמכות חוקי מדינת , לדעת חלק מן הפוסקים, שממנו', תקנות הקהל'למושג 

, המושג אינו בא לתקן תקנות אובייקטיביות, הרב ישראלי טוען שבבסיסו, אולם. ישראל

י העיר יכולים לקבוע כי בנ, אם כן קביעה זו. אלא תקנות סובייקטיביות לטובת בני העיר

שכן בני העיר הינם בעלי אינטרס , את שכר הפועלים באופן חד צדדי אינה צודקת

, אפשר להבין מתן סמכות זו לבני העיר. מובהק להוריד את שכר הפועלים ככל שניתן

רק אם נאמר כי אינטרס זה מאוזן באמצעות זכות ההתאגדות , לתקן תקנות חד צדדיות

כלומר . ם להפעיל לחץ נגדי על בני העיר להעלות את שכרםשרשאי, של הפועלים

עומדת למעסיקים גם כן הזכות להתאגד ולעמוד , לעומת זכות ההתאגדות של העובדים

עד שיגיעו לעמק , מפגש אגודות אלו מוליד משא ומתן מאוזן. יחד על עמדותיהם

  :וזו לשונו של הרב; השווה

 הקמת בזכות מכירה, חוג כל נימית שלהפ ההתארגנות בזכות איפוא מכירה ההלכה

 נותני התארגנות של גם מידה באותה מאפשרת אולם, של פועלים מקצועית אגודה

 מחייבים שהמתארגנים, חופשית של התארגנות אפשרות קיימת, כלומר. העבודה

 של אפשרות יוצר  זה.אותה להפר מהם למי ואסור, פנימית במשמעת את זה זה

  .אין כאן הכתבת תנאים לצד שכנגד... העבודה לנותניה ימקבל בין חופשי מאבק
עולה מדברים אלו כי אין להגביל את זכות השביתה של הפועלים ולראות בה אמצעי 

אלא רשאים הפועלים לשבות גם בדרישה . לקיום הסכמים אשר נחתמו בעבר בלבד

. וסכםשכן לעומתם רשאים המעסיקים להתאגד ולתאם ביניהם שכר מ, להעלאה בשכרם

שכן האיזון בין כוחות השוק יוביל מעצמו , אין הכרח לקבוע מהי שביתה הוגנת, אם כן

אמנם הרב ישראלי מציין . לאיזון הראוי בין הדרישות השונות של המעבידים והעובדים

, מידת האיזון שלהן, המתנהל ללא כל פיקוח על אופיין של הדרישות, כי מאבק תמידי זה

לכתחילה ודאי שהיה ראוי כי יעמוד בראש הציבור . אינו אידיאלי, תותוצאותיהן הציבוריו

', בוררות חובה' בית דין שיכול לכפות את דעתו על הצדדים במסגרת של - ' אדם חשוב'

גישת התורה אינה גורסת 'זאת משום ש. והצדדים לא יתנהלו במאבק בלתי פוסק

אי לכך קובעת  .'וויםהיא רואה את כל אחד מישראל כשווה בין ש, מלחמת מעמדות

אולם . 42תלויות החלטות הצדדים באישורו, ההלכה כי במקום שבו קיים גוף מאזן ומרסן

                                                      
ומסייג אותה למקרה שבו יש בית דין שבכוחו , ה קוק"הרב ישראלי דן בדבריו בתשובתו של הראי  .42



   ל"זצ ישראלי שאול הרב במשנת השביתה  

  35 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

ואין בית דין אשר כל הצדדים חייבים לדון בפניו ולקבל את ', אדם חשוב'אם אין 

כל זאת בתנאי שהמאבק . אין להתערב במאבק בין העובדים והמעסיקים, הכרעותיו

הרב , יתר על כן. שאם לא כן השביתה אסורה, ולא בין אנשים פרטייםייעשה בין אגודות 

ישראלי מוסיף כי בשל העובדה שבמדינת ישראל אין גוף מאזן אשר העובדים 

לכל הפחות ', בוררות חובה'ראוי לחוקק חוק שיקבע , והמעסיקים מחויבים להחלטותיו

ה גורם מאזן ומרסן במאבק זו תהי' בוררות חובה'. בנוגע לשביתות של שירותים חיוניים

  . שבין העובדים למעסיקים
יש לאפשר למאבק להתנהל על פי כללי , מדברי הרב עולה שעד אשר יחוקק חוק זה

ולמנוע התערבות וקביעת הגבלות חיצוניות על המעסיקים בבואם , השוק החופשי

את כלומר אין לאסור על המעסיקים לפטר . להיאבק באופן מאורגן בשביתת העובדים

כשם שאין לאסור על , העובדים השובתים או לשלול מהם את שכרם על ימי השביתה

ריסון יתר של אחד . העובדים לכפות על חברי ההתאגדות שלא לעבוד בזמן השביתה

ומעניק כוח רב מדי לאחד מן , שנוצר לפי כללי השוק, הצדדים מתערב באיזון הטבעי

אם לא ניתנה סמכות לבית ,  שניתן להשיגהתערבות כזו עלולה לפגוע באיזון. הצדדים

עולה מדבריו כי אין לחייב את המעסיק לשלם שכר לעובד על ימי . דין לאזן בין הצדדים

  .שכן חובה זו תכבול את ידיו בבואו להיאבק על עמדתו, השביתה

  סיכום

הרב שאול ישראלי דן בסוגיה ההלכתית מתוך הבנת , כדרכו בנושאים רבים שעסק בהם

ומתוך . ומתוך התחשבות במכלול הערכים שכלולים בסוגיה על פי התורה ,ותהמציא

הרב מעניק מעמד הלכתי גם להתאגדות העובדים וגם . ראיית התמונה בכללותה

קביעה זו מעניקה . בשונה מעמדתם של שאר הפוסקים בנושא, להתאגדות המעסיקים

 במקום שבו לא ניתן מתוך הבנה כי, משמעות הלכתית למאבק החופשי בין הארגונים

נותנת התורה לצדדים זכות , לכפות על הצדדים הכרעה שקולה ומאוזנת ברוח התורה

 .המאפשרת הגעה לתוצאה שתהיה טובה במידה סבירה לכל הצדדים, מאבק שווה
  

  
  

                                                                                                                                          
שכאמור , קה קו"מעניין לציין כי דברי הראי. לחייב את כל הצדדים לידון בפניו ולקיים את הכרעותיו

והן לפרשנות ) הרב טכורש(זוכים הן לפרשנות השוללת את השביתה מכל וכל , נאמרו בעל פה

   ).הרב ישראלי(המאפשרת שביתה כמעט ללא כל הגבלה 
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  הרב צבי שורץ

 –גשם במתן תורה 

  'תמי הדע'טבילה ב

  במעמד הרב סיניברקים וגשם, רעמים. א
 לא בתיאור מעמד הר סיני ,וזכרת במפורש ירידת גשמים במעמד הר סיני מינהבתורה א

הד לכך אנו מוצאים בפסוקים , למרות זאת. פרשת יתרו ולא בתיאורו בפרשת ואתחנןב

 ,שמות יט(בעת מעמד הרב סיני ' קולות וברקים'המתארים מציאות של , שבפרשת יתרו

הפסוקים . ' וברקים וענן כבד על ההרויהי קולות ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר': )טז

  : גשם ירידתשל תיאור מפורט ושם יש  ,מעמד הר סיניעוסקים ב )י-ח (בתהלים סחש

ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני . אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה

שם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה ג. אלהים זה סיני מפני אלהים אלהי ישראל

  .אתה כוננתה

בתור  םתו אים מפרשפרשניםחלק מה.  רבים נכתבו על פסוקים אלו בתהליםביאורים

עובדות אלא תיאור של יש כאן  משל לאפרשנים מפרשים שכמה מה אולם ,דימוי ומשל

  : מציין שהיו גשמים במעמד הר סיני) טז, שמות יט(רבינו בחיי  1.מציאותו

 כי ביום מתן תורה היה ,שהפשט אמת ויציב והוא ראשון משבעים פנים לתורה

 .וקצת גשםוקולות והם הרעמים כמנהגו של עולם והברקים . כמין יום המעונן

  . והוא שכתוב ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים

  : ) טז,יט( 'י"מכילתא דרשב'בגם כך מובא 

' ה:  וכן הוא אומרוירידת גשמיםמגיד שביום מתן תורה תורה היו עננים וברקים 

  .תך משעיר בצעדך משדה אדום ואומר קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבלבצא

  ):חלק ג פרק ט( 'מורה נבוכים'בם "וכן כתב הרמב

, ומטר מועטכ ומפורסם באומה שיום מעמד הר סיני היה יום עב ויום ענן "וידוע ג

  .בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו' אמר ה

מאירה , ך"פרקים בתנכמה ת גשם במעמד הר סיני פותחת פתח להבנת מציאות זו של יריד

  .  ואף עוזרת להבין כמה ממנהגי חג השבועות,את עינינו במספר מדרשים

  מלחמת ברק וסיסרא. 1

 , בהודאה על הנס והניצחון במלחמה נגד סיסרא,בשירתה הנבואית בספר שופטים

                                                      
 .   שמות כ טו,ם" רשב; שם,ק בפירושו לתהלים"דר ; שם,לשמות) קארו(' תולדות יצחק': וכן פירשו  .1
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בצאתך משעיר בצעדך משדה ' ה' :) ד,שופטים ה( הר סינימעמד מזכירה דבורה את 

 מה .'אלוקי ישראל'  מפני הזה סיניאדום ארץ רעשה אף שמים נטפו אף עבים נטפו מים 

 מילים ן כמעט באות, של מעמד הר סיני אלותיאוריםראתה דבורה להזכיר בשירתה 

מלחמת ברק תיאור גם ב, כמו במעמד הר סיני ?)פרק סח( משורר תהלים  אותושמתאר

אך כנראה הנס שהיה בהר .  בלבדברמזאלא  ,ירידת גשמים במפורש הוזכרה וסיסרא לא

 2. היה קשור לירידת גשם פתאומית, שסיסרא וחילו עם רכב הברזל ניגפו לפני ברק,תבור

אלוקי ישראל ֵלך ' הלא ציוה ה': ה ייתן את סיסרא בידיו" שהקבדבורה אומרת לברק

היא בדבריה אלו . '...שון את סיסראומשכתי אליך אל נחל קי ...ומשכת בהר תבור

לרגלי ההר . ירד על הר תבורי גשם שדייל מתכוונת שנאמר לה בנבואה שהנס יהיה ע

 ישקע בבוץ של נחל ,ירידת הגשם שלא התכונן ל, וסיסרא,נמצאים מקורות הקישון

 מילים באותבתיאור הקרב .  כל יתרונו עם רכב הברזל והוא יינגףכך יאבד. קישון

   .ות את טביעת המצרים בים סוףהמזכיר

  ):טו, שופטים ד( נאמר בשופטים

   ...ברגליו נסוסיסרא  ... ברגליווינס מרכבהוירד סיסרא מעל ה ...סיסרא את 'ה ויהם

  ): כד, שמות יד( נאמר ובקריעת ים סוף

מצרים  ויאמר. בכבדות וינהגהו מרכבותיו אופן את ויסר.  את מחנה מצריםויהם

  .נלחם להם במצרים' אל כי ה מפני ישראנוסה

נחל ':  היא רומזת לטביעת חיל סיסרא,בשירתהמתארת את התבוסה גם כשדבורה 

רואה את הנס שנעשה וכשהיא . 'קישון גרפם נחל קישון נחל קדומים תדרכי נפשי עוז

 .'הרים נטפו מים' שגם שם , נזכרת במעמד הר סיניהיא,  ירידת הגשם שלא בעונתודייל ע

  .'זה סיני'ה על הר תבור ואומרת מצביעהיא 

מן שמים נלחמו הכוכבים  '):כ, ה שופטים(דנה בפסוק  )ב"עפסחים קיח ( ראהגמ

בעקבות ו, נו ממסלולםי שהכוכבים ש,וירובמזג האגרם ' שהמתארת שינוי ו ',ממסילותם

 לקרר את חיל סיסרא רצה . ומחמת החום להטו מרכבות הברזל,וירוכך התחמם מזג הא

, ספר שופטים שםאולם מתוך עיון ב. דהר אל תוך נחל קישון ושם טבעועל כן , ועצמ

להוריד כדי לחמם אלא כדי וקא ו אך לאו ד',ממסילותם'יוצא שאמנם הכוכבים שינו 

ילקוט 'בגם  3. עלו על גדותיהם וסחפו את חיל סיסרא, וכך התמלאו מקורות הקישון.גשם

                                                      
אדמת העמק נוחה ? מהו הדבר הפלאי בעלילה זו': ה- א לפרקים ד מבו,לספר שופטים דעת מקרא  .2

מסתבר . עובדה זו היתה בוודאי נהירה לסיסרא שר צבא היושב בעמק. למלחמת סוס ורכב אך בקיץ

אפוא כי המלחמה היתה בתחילת הקיץ אולם בראשית ימות החמה בין פסח לשבועות תתחולל 

 .'ר תבור והכתוב רומז למאורע כגון זהלפרקים אחת לכמה שנים סופה עזה בסביבות ה
וכן התנגשו אלו '  ): שםשופטים, הובא בדעת מקרא(' קדמוניות היהודים חלק ה, יוסף בן מתתיהו  .3

ורוח השיבה להם לכנענים את , עוז וברד-באלו וכשהגיעו לידי קרב התחוללה סערה גדולה עם גשמי

וכן לא יכלו ; מקלעותיהם לא היו להם לתועלתעד שקשתותיהם ו, הגשם בפניהם והאפילה על עיניהם

. שכן הייתה מאחריהם, ואילו לישראל הזיקה הסערה פחות. החיילים להשתמש בחרבות מחמת הקור

 .'ונטלו אומץ מתוך מחשבתם על עזרת אלוקים והתפרצו לתוך מערכות האויבים והרגו מהם רבים
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נס שנעשה על מקשר את מעמד הר סיני ל מובא מדרש ה)מז' ה סישופטים ( 'שמעוני

  : התבור

כיון שנפלו שונאיהם , בתבור נפל סיסרא וחיילותיו ונעשה לישראל ישועה בראשו

ובתבור נאמר בו , בסיני נאמר אנכי. אנכי אשירה' אנכי לה בו נאמר ישראל של

  . ובתבור נאמר שתי פעמים אנוכי ,נאמר אנוכי בסיני. אנכי אשירה' אנכי לה

 ,תיאורי המאורעות המשותפת לשני ',אנוכי'בסיס המדרש בנוי לא רק על המילה  שנראה

במלוא '  שבמהלכה מופיע ה, שהייתה בשני המאורעותמציאות ההרים הגשומיםעל אלא 

  .  כאן בנתינת תורה וכאן בהצלת ישראל:עוזו

  דימוי התורה למים. 2

לרביבים , לטל, למטר של התורה ה פותחת בדימוי)ב- אדברים לב(שירת האזינו 

   ):דברים שם(י " רשכותב וכך ,ולשעירים

זוהי העדות שתעידו שאני אומר בפניכם תורה שנתתי לישראל שהיא חיים לעולם 

   .מטר הזה שהוא חיים לעולםכ

כך נאמר : ולהלן כמה דוגמאות לכך, ומכאן נבעו הדימויים הרבים של התורה למים

   ):תפ' סיישעיהו (' ילקוט שמעוני'ב

לומר לך מה המים מניחים , רבי חנינא בר אידי אמר למה נמשלו דברי תורה למים

מקום גבוה ויורדים למקום נמוך אף דברי תורה מניחים מי שדעתו גבוה עליו 

 ... אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח דעת...והולכים אצל מי שדעתו שפלה

מה , תמימה משיבת נפש'  ה כך דברי תורה תורת...אף דברי תורה חיים לעולם

  . מים חנם לעולם אף דברי תורה הוי כל צמא לכו למים

  : מדמה את התורה למים) א"פב עבבא קמא (הגמרא גם 

אין מים אלא :  דורשי רשומות אמרו-וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים 

  .הוי כל צמא לכו למים: שנאמר, תורה

 נובעים מהתוכן המשותף של  אינם רקמיםהדימויים והמשלים הרבים של התורה ל

אלא באים להזכיר את העובדה שהתורה עצמה ניתנה תוך כדי ירידת , המשל והנמשל

הביטויים .  בעת ירידת המטר ניתנהאלא  לטל ומטרנמשלהוהתורה לא רק . הטל והמטר

 , המדרשבין, את הסתירההשונים המתארים את הגשם בשירת האזינו יכולים ליישב 

, תיאורים שהזכרנוובין  ,ה הוריד טל של תחיה בנחת וברכות"שהקבעל כך  רהמדב

 ופיעו הכל אלותכן שיי. ריבוי של גשמים עד כדי אבנים וברדשפע ו יםמופיעשבהם 

  כך גם. רוח סערה ושעירים ומטר כבד-ך כר  ואח,טל ורביבים -בהתחלה , בהדרגה

. 'גשם נדבות' -ך כר  ואח', נטפוהרים' -בתחילה :  בתהיליםאפשר להבין מן התיאור

 ך באהכר  בהתחלה ירד גשם שוטף ואח:הפוכההדרגה ייתה תכן שהיבהמשך נראה שי

 הקולות אחרי'  שמבליטה את הופעת ה'קול דממה דקה' ולבסוף ,רביבים וטל, רוח סערה

  . והברקים
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  על המים' קול ה. 3

  : ) טז,שמות יט( 'י"לתא דרשבמכי' וכך מובא ב,קולות רביםיש תיאור של ) כט (תהיליםב

ברקים וברקי , קולות וקולי קולות, ל ויהי קולות וברקים"יכול ניתנה בשתיקה ת

על ' וכן הוא אומר קול ה. וברקים משונים זה מזה, קולות משונים זה מזה. ברקים

שובר ' בהדר קול ה' בכוח קול ה' על מים רבים קול ה' המים אל הכבוד הרעים ה

יחולל אילות ויחשוף יערות ובהיכלו כולו '  חוצב להבות אש קול ה'ארזים קול ה

   .אומר כבוד מגיד הכתוב שביום מתן תורה היו רעמים וברקים וירידת גשמים

מתאר את מעמד הר  תהיליםט ב"מזמור כמכילתא שכל התיאור של המדרש ב מלומדים

 של וברקים ורעמים הם גשמים , והמים הרביםברקים והקולות שהיו במעמד זה וה,סיני

מפרק . מסביר שפרק זה מדבר על מעמד הר סיני, שםי בפירושו לתהילים "גם רש. ממש

, רוחות הסערה שוברי ארזים, זה עולה שהתיאורים של הברקים חוצבי להבות אש

 מתארים אכן תיאור ',למבול ישב' ה' ו'אל הכבוד על מים רבים'הרעמים שבהם מתגלה 

 את באים להלל ה,ייםריש  ביטוייםאלו רק ואין ,ד הר סיניהיה במעמל מה שהאמתי ש

  .ה"כוחו של הקב

  טל של תחיה. 4

י ישראל בנפחדו  ,ה נתן תורה"הקבאשר  שכדורשת )א"פח ע( במסכת שבת ראהגמ

  :  וכך נאמר שם.ויצאה נשמתם

נפשי יצאה  ה יצתה נשמתן של ישראל שנאמר"כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב

הוריד טל ? שמדיבור ראשון יצתה נשמתן דיבור שני היאך קיבלובדברו ומאחר 

  . שעתיד בו להחיות מתים והחיה אותם שנאמר גשם נדבות תניף אלוקים

שדרשה זו , אם כןיוצא . 'גבי מתן תורה כתיב בספר תהילים': מציין) שבת שם(י "ורש

 בני שלהפחד והחרדה התורה מתארת את , מחד גיסא .בנויה על פשטי המקראות

', דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר איתנו אלוקים פן נמות') שמות כ( שאמרו, ישראל

ל " וחז– ירידת הגשם במעמד הר סיניח את "מתאר הפסוק בתהלים ס, ומאידך גיסא

  . חיברו את הדרשה על יסוד שני פסוקים אלו

  גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. 5

  :  נאמר)א"תענית ז ע(גמרא ב

שנאמר יערוף כמטר יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה רבי יהודה אומר גדול 

  .לקחי ואין לקח אלא תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

מפרש שגם הגשם וגם ) ב. דברים לב(י "רש ?מדוע המשילו את יום הגשמים למתן תורה

ביניהם הוא שהגשם קשר ר שה אומ) שםתענית(א " המהרש.מביאים חיים לעולםהתורה 

' ישראלעבודת 'ספר במסביר ' מגיד מקוזניץ ה.טוב לגופות והתורה טובה לנשמות

 כי בו מתפללים , שיום הגשמים הוא שמיני עצרת)ה במסכת תענית"ד, לשמיני עצרת(

 שהיה ראוי ,)פנחס טו(תנחומא על פי מדרש  זאת.  והוא כיום מתן תורה,על הגשם

אלא אמר . מפסח ועד עצרתמו הזמן  כ,ת חמישים יום אחר חג סוכותלהיות שמיני עצר
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 ולכן קבעו שמיני עצרת אחר ', ולבוא לכאןםחורף הוא ואין יכולים לצאת מבתיה'ה "הקב

לפי זה יש לתקן בשבעה ימים של חג הסוכות את כל התיקונים שעושים . שבעה ימים

 , שהוא שמיני עצרת'ם הגשמיםגדול יו'לאור זאת מובן ש .בספירה מפסח ועד שבועות

 רואה 4צדוק הכהן מלובלין' גם ר. בשניהם מתקנים את עץ החייםכן  ש',כיום מתן תורה'

  :וכך הוא כותב שם, מקור והשורש של התורהשהוא ה ,שמיני עצרתאת ' יום גשמים'ב

והיינו כי בשמיני עצרת שהוא יום הגשמים הוא המקור והשורש של התורה 

כי התורה . דביה נביעא דאורייתא לאשקאה אילנא) ג"תיקון י(ם כדאיתא בתיקוני

  .תנקראת עץ חיים ונביעא זו דאורייתא נשפע בשמיני עצר

 הוא שביום  אולם אפשר לומר בפשטות שהקשר בין יום הגשמים ליום שניתנה בו תורה

 ה בחר לתת תורה" הקב. ומכאן חשיבותו הרבה של יום הגשם, ירדו גשמיםשניתנה תורה

 ,ומכאן חשיבותו וגדולתו של יום הגשמים.  ובוודאי זה איננו מקרי,דווקא ביום גשם

  . תורההוא מוכשר לנתינתשדווקא 

  הסיבות לירידת גשם במתן תורה . ב

 מעמד של יראה. 1
 עולה מתוך הכתובים בשמות כך. של אימה ויראהתיאור מעמד הר סיני הוא  התיאור של

  .)ה, ם דפרקי ובדברים )כ, יטפרקים (

  : ריבוי האזהרות וההגבלות שהעובר עליהם מתחייב בנפשו. א

כל הנגע בהר   לכם עלות בהר ונגע בקצהוהשמרוהגבלת את העם סביב לאמר ו

 לא יחיהאם בהמה אם איש  סקול יסקל או ירה יירהלא תגע בו יד כי  .מות יומת

'  יהרסו אל הפן אל משה רד העד בעם' ויאמר ה ...במשך היובל המה יעלו בהר

 'פן יפרוץ בהם ה יתקדשו' וגם הכהנים הנגשים אל ה .לראות ונפל ממנו רב

  ).כב - כא, יג- יב; שמות יט(

  : המראות והקולות המטילים אימה. ב

הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר ויהי ביום השלישי בהית 

' ו מפני אשר ירד עליו ה אשר במחנה והר סיני עשן כלחזק מאד ויחרד כל העם

קול השפר הולך וחזק  ויהי ...ויחרד כל ההר מאדבאש ויעל עשנו כעשן הכבשן 

  )יח, טז; שמות יט(  משה ידבר והאלוקים יעננו בקולמאד

כל העם ראים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשן וירא 

  ).טו, שמות כ( וינועו ויעמדו מרחוקהעם 

  :  יכול יותר להחזיק מעמדינושל העם שאההרגשה . ג

שמות  (פן נמותויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים 

  ).טז, כ

                                                      
  .דברים שמיני עצרת דרוש מג, פרי צדיק  .4
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 ותקרבון אלי כל ראשי וההר בער באשויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך 

 כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יוספים למה נמותועתה ... שבטיכם וזקניכם

כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים . ומתנו אלהינו עוד' ת קול האנחנו לשמע א

השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש  ...מתוך האש כמונו ויחיחיים מדבר 

   ).כג, כא- כ; דברים ה( ויחי כאשר שמעת אתה

 להכניס :תה מכוונת למטרה אחתי הגשם וקול השופר הי, האש,ירה של הקולותוהאו

   :וכך כתוב , ה"יראה מפני הדר גאונו של הקבבליבם של בני ישראל 

יראתו על פניכם לבלתי  בא האלוקים ובעבור תהיה נסות אתכםכי לבעבור 

  ).ז, שמות כ (תחטאו

למען  כל הימים  ולשמור את כל מצוותיליראה אותימי יתן והיה לבבם זה להם 

  ).כו, דברים ה( ייטב להם ולבניהם לעולם

ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו ליסרך  מן השמים השמיעך את קולו

   ).לג, דברים ד (שמעת מתוך האש

שבו מוכיח עזרא את ראשי העם על נשיאת הנשים   מעמדמתואר ,)ט, י(עזרא גם בספר 

ומרעידים על הדבר ' ומוציא אותם לרחוב ביום גשם והם שומעים את התוכחה ,הנכריות

לא נבראו רעמים אלא לפשט ': )א" ענטברכות  (בגמראגם מובא וכך . 'ומהגשמים

  . 'עקמומית שבלב שנאמר והאלוקים עשה שייראו מלפניו

 נותן התורה הוא בורא העולם. 2
 השליטה באיתני .'גבורות גשמים' ולכן נקראים ,ה"הגשמים מבטאים את גבורתו של הקב

) יג ד' ר פר"ב(מדרש ב. א עולם או להחריבוולבר' של ההטבע ובגשם מראה את יכולתו 

 ראובגמ', קשה היא גבורות גשמים שהיא שקולה כנגד כל מעשה בראשית': נאמר

  . 'חנינא גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ' ח בר"אמר ר': נאמר) ב"תענית ז ע(

 . רבותמשמעויותיש לכך . הוא בורא עולם - מתן תורה מוכיח שנותן התורה הגשם ב

 ונתינת התורה שמדריכה ומצווה ,גשמי– עולם פיזיה רוצה בקיומו של"שהקב, ראשית

שהתורה היא , שנית.  העולם הפיזיבאה לבנות ולתקן אתלבנות עולם מוסרי ותורני 

פשית היא ו הבחירה הח; ועצם קיום התורה אינו נתון לבחירה,הכרח לעולם כמו הטבע

לם תלוי כל קיומו של העו, ושלישית.  אם יקיים את התורה או לא, הפרטילאדםרק 

ששי הוא  '–' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' :בקבלת תורה

  ).לא, בראשית א, י"רש(' בסיון המוכן למתן תורה

 קשר בין ארץ ושמים . 3
את התורה הוריד . ארץומטרתו להצמיח את ה ,השמיםיורד מהגשם  ,מכל איתני הטבע

תכן שפרשת האזינו יי .ת הארץ ואת יושביה לגדל ולרומם א,ה לעולם לאותה מטרה"הקב

 כדי להדגיש את החיבור בין השמים והארץ שיוצרים ,פותחת בדימוי התורה לגשם

 הארץ ואדברה ותשמע השמיםהאזינו ': וקורא' לכן פונה ה. והגשמים התורה – שניהם

   : מתוארת הנבואה בדימוי לגשם)יא-י, נד(בישעיהו  .'אמרי פי
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 הארץ ושמה לא ישוב כי אם הרוה את מן השמיםוהשלג כי כאשר ירד הגשם 

כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא  .והולידה והצמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל

   .ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו
במתן '  הרי התגלות ה,שמים מברכת הארץ מטרתו להרוות את  יחידילנביא' ואם דבר ה

  .על אחת כמה וכמה -כל ישראל תורה ל

  'מי הדעת'טבילה ב. 4
ם את מהותה "מבאר הרמב, לאחר פירוט כל ההלכות, )ב"א הי"פי(בסוף הלכות מקוואות 

  : וזו לשונו, של הטבילה

שאין הטומאה טיט או צואה , וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא

לפיכך אמרו  כוונת הלבוהדבר תלוי ב, אלא גזירת הכתוב היא, שתעבור במים

כשם , ואף על פי כן רמז יש בדבר, חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל

כך , ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כיון שטבל טהור, שהמכוון לבו לטהר

, המכוון לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האוון ודעות הרעות

הרי הוא , הביא נפשו במי הדעת טהורו, כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות

אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר 

  . אתכם

גשמים שירדו במתן תורה סוג של טבילה במים שבאים ב אפשר לראות ,על פי יסוד זה

של  ליצור גם מעין טבילה ממשית במים וגם שינוי נפשי מטרתם .מהמקור האלוקי

בטהרת הלב '  כדי לקבל את מלכות ה,שות ופרישה מכל הגילולים והטומאותהתחד

 ביותר לרגע המרומם של מה מתאימעין זו' טבילה'.  וסילוק כל הדעות הכוזבות,והדעת

   .במעמד המכונן של מתן תורה' התגלות ה

 טכסיסי מלכות. 5
לפניו משמרות ו , שהוא מגיע אחרון,כבודו של מלך שיוצא מארמונו ומופיע לפני נתיניו

ברכות נח (גמרא ב .הדברים אמורים גם במלכותא דארעא וגם במלכותא דרקיעא. כבוד

ורק כאשר עברה המשמרת , מסופר שרב ששת חיכה למלך יחד עם מין אחד) א"ע

וזו לשון '; כעת מגיע המלך'): שהיה עיוור(קבע רב ששת , השלישית בשקט ובדממה

   :הגמרא

אמר ליה דמלכותא דארעא כעין מלכותא ? מנא לך האאמר ליה ההוא מינא ...

' צא ועמדת בהר לפני ה: )מלכים א יט, אל אליהו הנביא' בדבר ה(דרקיעא דכתיב 

. 'לא ברוח ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה' והנה ה

ואחר האש קול ' ואחר הרעש אש לא באש ה. 'ואחר הרוח רעש לא ברעש ה

   5.קהדממה ד

                                                      
 אחרי ארבעים יום וארבעים לילה , בהר האלוקים בחורבתלאליהו מתרחש'  ה זו שלשהתגלותמעניין   .5

 . וזה מעין מעמד הר סיני קטן,לא אכל ולא שתהבהם ש
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 קולות אחרי. הופיע במתן תורה אחרי הרוחות והגשמים'  אחת הסיבות שה זוהיאולי

.  אז מופיע מלך הכבוד בקול דממה דקה,הרעש של הרעמים ואש היוצאת מן הברקים

תיאור זה  . והוא נשגב לבדו, ודיבורו של המלך הופעתוים מובלט,כשהכל מסביב דומם

   :) כטר"ש(מתאים גם למדרש 

בהו בשם רבי יוחנן כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה צפור לא צווח עוף ר א"א

לא פרח שור לא געה אופנים לא עפו שרפים לא אמרו קדוש קדוש הים לא 

 .אלקיך' נזדעזע הבריות לא דברו אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול אנכי ה

  מנהגי חג השבועות. ג

וייתכן שהם נובעים מן העובדה , עותאנו מוצאים כמה מנהגים שמיוחדים לחג השבו

  .שמעמד הר סיני היה מלווה בגשמים וברקים

  מנהג שטיחת עשבים בבית הכנסת . 1

מזכיר את המנהג לקשט את בית הכנסת בפרחים ) א'  סעיתצד' סיח "או(א "הרמ

. 'זכר לשמחת מתן תורה, ה והבתים"ונוהגין לשטוח עשבים בשבועות בב': ובעשבים

מסביר שמקשטים את בית הכנסת ) תצד' סי( 'לבוש'ה: ובאו למנהג זההרבה טעמים ה

 6'מילין חדתין'ספר ב. זכר לצמחים ולעשבים שהיו סביב הר סיני בעת מתן תורה

 ,אדרב' משה רבינו נולד בז: 'ם"חידושי הרי'בעל לשבועות מובא טעם נכון בשם 

 והסוף –' ותשם אותו בסוף'  ואז,סיווןב'  עד ז, שלושה חודשים–' ותצפנהו שלושת ימים'

 זכר לנס שנעשה אז למשה רבנו עליו ,אנו שוטחים עשביםלזכר קנים אלו . הם הקנים

כי , בבית הכנסת מביא שנוהגים להעמיד אילנות )תצד' סיח "או( 'מגן אברהם'ה. השלום

 7'אלשיך'פירוש הכמו כן מובא ב. תפלל עליהםש צורך להחג נידונים על פירות האילן ויב

 ושבועות הוא זמן ,דודאים שמצא ראובן בימי קציר חיטיםלזכר שהפרחים והעשבים הם 

 מעלה השערה שיש 8דניאל שפרבר' פרופ .ובו מביאים ביכורי קציר חיטים, קציר חיטים

 ועלה על ; ליום השלישי שבו נבראו דשאים,תנה תורהיקשר בין היום השלישי שבו נ

 של היום 'גזרה שווה' מ,נהג זה של שטיחת עשבים של חכמי ימי הביניים לנהוג מםדעת

  . השלישי של הבריאה ליום השלישי של מתן תורה

 ולזכר פריחה . כל ההר התמלא דשא,אולם אפשר לומר שעם ירידת הגשמים במתן תורה

  .  בבית הכנסת אנו שוטחים עשבים,ל פרחוהכבגללו  שמזכירה את הגשם שירד בסיני ו,זו

  בשבועותמנהג זילוף מים . 2

מנהג .  שרווח בעיקר בעדות המזרח בצפון אפריקה,ישנו מנהג של זילוף מים בשבועות

 איש מרוקו בן המאה ,אהרון הסבעוני'  והוא נזכר בחיבורו של דוד בר,רשו קדוםוזה ש

                                                      
 .יג'  עמ,מילין חדתין לרב אברהם יצחק בן דוד מאיר דזובאס  .6
 .רעג'  בראשית ל טו עמ,תורת משה  .7
 . כרך א פרק יד,מנהגי ישראל  .8
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וכן מנהגנו לזלוף מים קצתם על קצתם ' :ם"מימון אבי הרמב'  שכתב בשמו של ר,ח"הי

דניאל ' פרופהמנהג וגלגוליו מובאים באריכות בספרו של  תולדות .'בחג השבועות

טעם נוסף . כי התורה נמשלה למים, טעם אחד. מנהג זהכמה טעמים מובאים ל 9.שפרבר

ואפשר לזלף מים על אנשים ואין , שביום זה ניצל משה רבנו עליו השלום מן המיםהוא 

זכר שהוא , אים טעםיש המבי. לא ניזוק במיםה "שה רבנו ע כשם שמ,חשש שיקרה נזק

 שיהודי מרוקו 10רפאל בן שמחון מביא בספרו' ר. ה הוריד במתן תורה"לטל תחיה שהקב

 .'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם' לקיים מה שנאמר ,ראו במנהג זה סימן ברכה

,  מביא בספרו שנהגו לשפוך מים מכדים בחג השבועות לאות ברכה11נחום סלושץ

 מביא מזל וסימן ברכה שהשנה תהיה וא כי האמינו שה,זהמנהג והגויים אף עודדו 

  . מבורכת וגשומה

 ולכן נהגו לזלף ,אך אפשר לומר בפשטות שמקור המנהג הוא בירידת הגשם במתן תורה

  .כך מזלפים מים על כל האנשים,  כמו שהגשם ירד על כולם.מים

  

  

  
  

                                                      
 .כרך ח פרק ז, י ישראלמנהג  .9

 .231-298'  עמ',יהדות המגרב מסורות ומנהגים במחזור השנה'  .10
 .81-90' ח עמ"א תרצ" ת,נחום סלושץ,  מסע בארץ לוב-ספר המסעות   .11
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  תשובות קצרות

  

  הלוי עמיחיהרב יהודה / בדיקת תותים לפני אכילתם . 1

ואם כן איך , האם יש לבדוק תותים לפני האכילה מפני החרקים שמצויים בהם | שאלה

  ? בודקים אותם

בכל (שיבדקו עשרות נספקים של תותי שדה ' התורה והארץ'בקשתי ממעבדת  | תשובה

בכל . הבדיקה נעשתה במהלך חודש שבט). נספק בין שלושים לארבעים וחמישה תותים

לאחר מכן הוכנסו התותים . ו את עלי הפטוטרת עם מעט מהפרי עצמוהנספקים הוריד

השטיפה הראשונה היא . נעשו ארבע שטיפות. ועורבבו בה, לקערה עם מים וסבון

השטיפה השנייה מגלה מה . תוצאות של הירק כפי שהיה בנספק ללא כל פעולת ניקוי

שאר בתות השטיפה השלישית מגלה את הנ, נשאר בתות לאחר השטיפה הראשונה

מגלה מה נשאר בתות לאחר השטיפה  והשטיפה הרביעית, לאחר השטיפה השנייה

  :להלן התוצאות שהתקבלו מעשרה נספקים. שלישית

  ה  ד  ג  ב  א  נספקים
   אקרית1  1שטיפה 

   נשלים15

   פסוק1

   עכביש1

 10 פסוקים 5

 2כנימות 

  אקריות

  , פסוק1

  , כנימות7 

   אקריות4 

   כנימות 4

   טריפסים2

   אקרית1  כנימה1פסוק 1   כנימה1   אקריות7  2יפה שט

   פסוק1

   כנימות2

   עכבישים2

  נקי   כנימה  נקי   כנימה1   אקריות 2  3שטיפה 

  נקי  נקי  נקי  נקי  נקי  4שטיפה 

  

  י  ט  ח  ז  ו  
   כנימות6  1שטיפה 

   טריפסים4

  פסוקים 4

   כנימות3

   טריפסים3 

   פסוקים4

   רימות 2 

   כנימות5

 3 אקריות 3 

  םפסוקי

  .  זבובים2 

 2 עכבישים 10

  טריפסים

   טריפס1  2שטיפה 

   כנימה1

   כנימות3   רימה1   כנימות 2

   פסוקים2

   זחל טריפס4

  

   זחל טריפס3  נקי  נקי  נקי   נקי  3שטיפה 

  נקי  נקי  נקי  נקי  נקי  4שטיפה 
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ולכן יש לבדוק ולשטוף , לאחר בחינת התוצאות אנו רואים שהתותים נגועים בחרקים

לאחר שהתות נשטף שלוש (עוד מתברר שבשטיפה הרביעית . פני האכילהאותם ל

המסקנה היא שכדי להתיר אכילת תות שדה יש לעשות את . התותים היו נקיים) שטיפות

  : הפעולות הבאות

 . יש להוריד את העלים הירוקים עם מעט מהתות. א
 . יש להכניס את התותים לקערה עם מים וסבון ולערבב. ב
ולאחר מכן לשטוף תחת הברז כדי להוריד את , ת שטיפות אלו שלוש פעמיםיש לעשו. ג

 . שאריות הסבון

  הרב דוד אייגנר/  שביעית בקדושת הקדושים הדסים טחינת. 2

  ?בהם רפואי שימוש לצורך שביעית בקדושת שקדושים הדסים לטחון מותר האם | שאלה

 כפי, רפואיים לצרכים יתשביע בקדושת הקדוש בצמח להשתמש אין ,תעקרוני | תשובה

הפוסקים . ' אין עושין מהן מלוגמא–לאכלה  לכםוהיתה שבת הארץ ' 1:ל"לומדים חזש

 הסתפק הירושלמיכי התלמוד , שביעית קדושת יש לריח המיועדים בצמחיםפוסקים ש

 שעיקר מכיוון, שביעית קדושת בהם יש האם הפוסקים נחלקו ,הדסים לגבי, אמנם 2.בכך

השואל  ,עוסקים אנו בוש במקרה 3.לריח ולא המינים ארבעת מצוותל הוא שימושם

 שיש הסוברים יש כךואם , שבת במוצאי הבשמים לברכת בהדסים ותעיבקב משתמש

 אולם .אבקה אלו מהדסים להכין עליו אסריי לכאורהלכן  .שביעית קדושת בהם לנהוג

, השנים בכל .גפ שלהם הריח רובו, יבשו כבר שההדסים לאחר נעשית האבקה הכנת

 ההגדרה. כלל הרחה לשם בהם משתמשים יןוא, לפח אותם זורקים -כשהם במצב זה 

 קדושת, ריח אין שכבר במקרה לכן, הםב להריח שניתן היא ריח צמחי של העקרונית

 להכין מותר לכן .חפץ ואשה מה כל מהם להכין ואזי מותר לאדם, מהם פוקעת השביעית

   .אלו מהדסים הרפואל אבקה

  הרב דוד אייגנר/  אחרים עצים לטובת עצים עקירת. 3

 השני ובחלקו, אשכוליות עצי נטועים האחד בחלקו . בבעלותופרדס שי חקלאיל | שאלה

 מעבד ינוא כבר והוא, האשכוליות בעצי עוד מעוניין אינו חקלאיה .תפוזים עצי נטועים

 מעוניין  הואעדיין ולםא .אלו עצים לעקור מעוניין הוא עקרוניתו, הפרדס של זה חלק

 .)עודו התיכון הים זבוב (במזיקים הטיפול הוא םמעיבוד חלק. התפוזים עצי את לעבד

 ,באשכוליות יטפל לא הוא שאם חושש הוא ולכן, אשכוליות המזיקי גם הם התפוזים מזיקי

 האם :היא שאלתו .לצורך שלא כספית הוצאה לו ותהיה, תפוזיםה פגעויי דבר של בסופו

  ?ייפגעו לא התפוזים שעצי כדי ,בשמיטה האשכוליות עצי את לעקור לו מותר

   4:במשנה מובא | תשובה

                                                      
  .א"ח ה"שביעית פ, ירושלמי  .1

 .ב"ז ה"שביעית פ, ירושלמי  .2
 .14 הערה 56'  עמ,ראה קטיף שביעית  .3
  .ד"ד מ"פ שביעית  .4



   קצרות תשובות 
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 מחליק ומודים. ישרש, אומרים הלל ובית, יגום, אומרים שמאי בית בזיתים המדל

 במה. זה בצד זה, שלשה, המחליק. שנים או אחד, המדל הוא איזה. שיגום עד

  .ישרש, המחליק אף, חברו של מתוך אבל, שלו מתוך, אמורים דברים

 מותר האם, עצים של קטן מספר בחיתוך הלל ובית שמאי בית שנחלקו מובן המשנהן מ

 .השורשים הוצאת ללא אותם לחתוך רק מותר שמא או השורשים עם אותם להוציא

 אלא, שלהם השורשים עם להוציאם אין ,עצים של רב מספר חיתוך של במקרה אולםו

 לעצים לסייע היא הדילול שמטרת מבארים) ם"ורמב ש"ר (שניםהפר .אותם לגמום רק

 נטוע היה העץ בוש השטח להכנת בהכרח גורמת העץ שהוצאת מכיוון אולם, הקיימים

 או ,לזריעה הכנה נחשבת עץ של הוצאה כל האם הלל ובית שמאי בית נחלקו, לזריעה

 בהכרח מעלהו עצים השלוש הוצאת אולם . נחשבת כזויותר רב מספררק הוצאת ש

  . לזריעה הכנה מוגדרת

 ,דילול להתיר כדי 5,ם"הרמב לדעת :הלל בית בדברי הדילול היתר בטעםנחלקו  הפרשנים

 מסייע שהוא בכך די ולא, עצמםשהוא חותך  בעצים גם מעוניין יהיה שהבעלים צריך

 םלעצי זה בדילול מסייע שהוא בכך די ,ש"הר לדעת אולםו. הסמוכים לעצים דילול זהב

 ,עצים המשלוש יותר אולם .הקרקע לעבודת נחשב דילול זה אינוו, ולהתיר כדי הסמוכים

 שאין שברור שבמקרה ,למעשה כותב 6ל"זצ קוק הרב .הקרקע עבודת ודאי זו הדעות לכל

 במקרה .העצים את לדלל ומותר ש"הר כדעת להקל אפשר, הקרקע תיקון משום בדילול

ת הרחקרק ב אלא הנותרים העצים בצימוח כלל ונייןמע אינו החקלאי ,עוסקים אנו בוש

 בצימוח מטרה לו ואין, נזק מניעת היא שמטרתו שכיוון נראה. הפירות מזיקי הפרי מן

 עבודת של העין מראית איסור אך .בהם מעוניין שאינו העצים את חתוךו לל מותר, העצים

 הכנה כאן שאיןניכר ש באופן העצים את לחתוך מותר זה במקרה  ולכן,חל עדיין הקרקע

  7).בפרדס הגיזום משאריות חלק והשארת בגובה חיתוך כגון (לזריעה

  

  

  הרב אריאל בראלי/ חימום בתנור עצים . 4

וכעת אחד רוצה , במקום מסוים רוב התושבים משתמשים בסולר להסקה | שאלה

האם . ההסקה בעצים עלולה לגרום לריח לא נעים לאדם ולכביסה מסביב. להסיק בעצים

  ?אפשר למנוע ממנו להסיק תנורו בעצים

סוג זה של הלכות מאופיין בכך שאין לאדם כוונה . זו שאלה בהלכות שכנים | תשובה

ל העריכו את התועלת מול "חז. להזיק אלא הוא משתמש בשלו וממילא נפגע חברו

                                                      
 .ח"א הי"י פ"שמטו' הל; ד"ד מ"ש שביעית פ"פיהמ, ם"רמב  .5
 .ה אות ח"א הי"פ ,הארץ שבת  .6
 .פרי עצי חיתוך לשאלת להיכנס בלא הם אלו דברים  .7
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 נקבע שעל המזיק מוטלת החובה, לגבי עשן. ועל פי זאת הכריעו בסוגיות אלו, ההפסד

המחבר . ל" ונחלקו הפוסקים לאיזה נזקי עשן התכוונו חז8.להרחיק את העשן מהעיר

פסק ,  לעומתו.'תדיר שאינו בעשן אפילו מעכב מצי להילכתח ומיהו'): ע שם"בשו(כתב 

 לא להילכתח אפילו, תדיר שאינו דבעשןויש אומרים ' 9:'תרומת הדשן'א על פי "הרמ

 והוסיף 11.'א"ביאור הגר'וכן צידד , שהלכה כמחבר האריך להוכיח 10ך"הש. 'למחות יוכל

 להרחיק את המזיק על - שכאשר ישנה מחלוקת בנזקי שכנים 12',נתיבות המשפט'בעל 

 שלא יסיקו באופן אנשי היישוב יכולים למחות בבעל התנורנראה כי , לאור זאת. עצמו

מי שבו יפורטו ראוי שנציגי הציבור יכתבו תקנון מקו,  ולכתחילה13.שגורם לריבוי עשן

 יהיה לתקנון זה תוקף של 14.לאחר שיתייעצו עם רב היישוב, האופנים המותרים להסקה

  .יגיע על דעת כן, וכל מי שיצטרף ליישוב', תקנות הקהל'

  הרב אריאל בראלי/  השחתת חומר בחירות. 5

האם מותר להשחית פרסומים של מפלגה אשר יש בהם פרסום שקרי והוצאת  | שאלה

  ?ל מפלגה אחרתשם רע ע

דרכים של ההיא זמן לבירור לכנסת תקופת הבחירות נקדים ונאמר כי  | תשובה

 ,הבירור כשלעצמו מבורך. 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'המעשיות למימוש החזון הגדול של 

 על צד אחד מאייםלא ניתן לנהל שיח כאשר .  המתאימיםגבולותדעת לנהלו באך יש ל

היא לנהל שיח הדרך הלגיטימית היחידה . נות את דעתו לשיו או כופה עלהצד האחר

ישנו גבול דק בין דברים המותרים בפרסום  .ךהדר בצדקת אחרשכנע את הצד הנסות ולל

 אך במיוחד בפרסום ,הזהירות נצרכת תמיד . איסור הלבנת פניםאודות אנשי ציבור לבין

כן המפרסם חייב ל. ציבורי אשר יכול לגרום לנזק בלתי הפיך לשמו הטוב של אדם

 מידת התועלת ,שנית ו,אמינות מקורות המידע שלו, ראשית. לבדוק שני דברים חשובים

 זאת כשם שלגבי שידוך ישנה חובה לספר לתועלת גם דברים 15.שהציבור יפיק מכך

). כפי שמובא בהלכות לשון הרע, בהקשר המתאים ובמינון הנכון, כמובן(שאינם טובים 

                                                      
 .לו'  סעיקנה' מ סי"חו, ע"שו  .8
 .קלז' סי, תרומת הדשן  .9

  .ק יט"ס, ע שם"ך לשו"ש  .10

 .ק קט"ע שם ס"לשו, א"ביאור הגר  .11
  .ק סז"חדושים ס, ע שם"פט לשונתיבות המש  .12

 אלא במציאת האיזון , שהרי אדם משתמש בתוך שלו,בנזקי שכנים אין מדובר על מזיק גמור, כאמור  .13

אופן  נראה שדווקא ביישוב שיש בו נוהג מקומי ל,לאור זאת.  השוניםהשכניםצורכי הנכון בין 

אך במקום שבו . מצעות עציםכולם ולא באשמחממים לחמם כמו מהדר בו  לדרוש אפשר ,חימוםה

בהתבסס על הדעה שנזקי עשן זאת . לא ניתן למנוע מתושב להשתמש בתנור עצים, אין נוהג ידוע

עשן זה ': )ה עשן"א ד" עבבא בתרא כג(וזה לשון המאירי . תנור ביתיעל נאמרו על תנורי תעשייה ולא 

אבל ,  כגון נחתומות וצבעותפירשו בתלמוד המערב דווקא בעשן התדיר, שהזכרנו שאין לו חזקה

 . 'אין ספק שאין יכול לעכב, בכדי צרכו לאפות את פתו ולבשל את תבשילו
   .א" עבא בתרא טב' עי  .14

ראה דברי הרב . ועל דעת כן הם נכנסים לפעילות ציבורית, בייחוד שאנשי הציבור יודעים זאת מראש  .15

  .141-136' עמ, תחומין לג, מאיר בראלי
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?  הוצאת שם רעהם שיש ב תעמולהם מותר להשמיד פרסומי הא,עצם השאלה לומכאן

חלק . יש מקום לדון בכך מצד מצוות תוכחה, שאכן מדובר על פרסום שקרי בהנחה

וזאת הן על ידי תוכחה , מהאחריות המוטלת על אדם מישראל היא למנוע מעשי איסור

להציל אותו כדי חברו פגיעה בממון תר לי ה16בגמראמובא . והן על ידי הפרשה מאיסור

מותרת רק אם היא נובעת ממניע טהור ונעשית לשם פעולה חריגה זו  אולם 17,מעברה

כי ישנם מניעים נוספים לפגיעה , תנאי זה אינו מתקיים, זמן בחירותנראה שב 18.שמים

יש לחשוש שפגיעה כזו תגרור תגובה דומה מהצד , כמו כן. בפרסומי המפלגה המתחרה

   19. הדברים ייעצרוואי אפשר לדעת היכן, השני

אשר יכול לגרום נזק גדול ופעמים אף ,  בזמן בחירות יש להיזהר מפרסום שקרי,לסיכום

 מותרת רק מתוך מניע טהור כדי באופן כללי פגיעה בפרסום שקריו .ללא יכולת תיקון

  .היתר זה אינו מתקיים, ולכן בהקשר של בחירות, למנוע נזק

  הרב אריאל בראלי/ פגיעת רכב . 6

 םנחסרכבה  .היחנין ה ולהוציא לה את הרכב משכנתי ביקשה ממני לסייע לה | אלהש

 ,ה זמן רבי ליד החניההיא נמצאו ,שחנה על המדרכה בצורה מסוכנת, אחרעל ידי רכב 

רטתי את הרכב שלה ואת הרכב שכאשר נסעתי לאחור . בלא יכולת להזיז את רכבה

  ? על הנזקים האם עלי לשלם.החונה

 ,הישישנה חובה הלכתית להקפיד על חוקי התנועה והחניהבהיר  יש ל,אשיתר|  תשובה

מנחת 'ת "שוהבספר  .בצורה מסוכנת נחשב למזיקעל המדרכה ובעל הרכב שחנה 

שמחנה אותו או , מעמיד את רכבו בצורה המסכנת את הולכי רגלנכתב שמי ש 20'יצחק

לא תשים ':  על איסורעובר, שמאלץ את הולכי הרגל לרדת לכבישבאופן על המדרכה 

   .כל מכשול שיש בו סכנת נפשותוכן הדין ב'; דמים בביתך

תר לאדם לעשות י ישנו ה,תעקרוני. יש לברר האם הפגיעה ברכב החונה מותרת, ראשית

במקרה  21. להגיע לתוצאה הרצויהשיש לו כדי בתנאי שזו האפשרות היחידה ,דין לעצמו

, כמו כן.  ברור כמה זמן על הנהג החסום לחכותכי לא,  היישום של דין זה מורכב,שלנו

 אין ,לכן לכתחילה.  לא לפגוע ברכב ולהזמין גרר ואז לתבוע החזר כספי היהאולי עדיף

צריך לדון כל , אך לאחר מעשה. פגעיהיתר לחלץ את הרכב באופן שהרכב החוסם ודאי י

לגבי ,  שנית.כבץ הרולי ועל הדיינים לברר היטב מה היו האפשרויות לח,מקרה לגופו

נראה אם מדובר על נזק מועט  .למכונית של השכנהם הנהג הנזק שגרהתשלום על 

ועשה ככל יכולתו כדי להוציא את , הוא לא התרשל. שכן הוא סייע לה, הוא פטורש

על דעת כן שלא לאור זאת ישנה הערכה שהסכמת הנהג לסייע היא . הרכב מן החנייה

                                                      
 .א" עברכות כ  .16
 .א'  סעי שז'סיד "יו, ע"שו  .17
 .חכק " סתכא' מ סי" חו,ע"סמ  .18
 .ב'  סעיתרח' סי, באור הלכה  .19
 . קמחק סיח"ח, מנחת יצחק  .20
 .א' סעיד ' מ סי"חו, ע"שו  .21



 

  50 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

 22.השכנה הסכימה לכך, נראה שכאשר הנזק מועט ירושואף שלא דובר על כך בפ ,ינזקי

  .לכן יש לפטור אותו מתשלום

  הרב אביעד תפוחי/ השבת אבדה של מעטפת כסף או המחאה שרשום עליהן שם . 7

האם , מצאתי סכום כסף בשקית עם פתק ובו רשום שמו של אדם שאני מכיר. א|  שאלה

ה חתומה האם עלי להחזירה מצאתי המחא. ב? עלי להחזיר את הכסף לאותו אדם

  ?למֹוטב

שמא אינו הבעלים של , אין להחזיר את הכסף לאדם ששמו רשום בפתק. א|  תשובה

. מפני שהתחרט או מסיבות אחרות, ואולי הבעלים התכוון לתת לו ועוד לא נתן, הכסף

  . ובעליה יבוא וייתן את סימניה, יש להכריז על המציאה

שכיוון ,  לא יחזיר- שהמוצא שטר שיש בו אחריות ) ו' יסה סע' מ סי"חו(ע "כתב השו. ב

והמלווה והלווה עושים קנוניא לטעון שאינו נפרע , יש לחשוש שהשטר כבר נפרע, שנפל

 לכל הפחות - ואם אין בו אחריות ואי אפשר לגבות בו מלקוחות . כדי לגבות מהלקוחות

בנוגע . ה שאינו פרועולכן יחזיר למלווה רק אם הלווה מוד, יש לחשוש שהשטר פרוע

שאם כן הייתה מתנוססת ,  שאין לחשוש שהוא פרוע23'פתחי חושן'כתב ה, להמחאות

  . וממילא יש להחזיר את ההמחאה למֹוטב, עליו חתימת הבנק

  הרב אביעד תפוחי/ חלוקת ירושה . 8

והוא , אם יש לאדם כמה בנים וכמה בנות, איך ראוי לחלק את הנכסים בצוואה|  שאלה

  ?וכן הוא רוצה לתת חלק מכספו לצדקה, שכולם יקבלורוצה 

אומרת שיש איסור להעביר נכסים מן היורשים ולתת ) א"ב קלג ע"ב(הגמרא |  תשובה

יש לדון בכמה עקרונות של דין ). א'  רפב סעי'מ סי"חו(ע "וכן פסק השו, אותם לאחרים

  .זה

ירים רק חלק שהאיסור שייך גם כאשר מעב) א"כתובות נג ע(משמע בגמרא . א

  .מהנכסים

. מלבד במקרים מיוחדים, ואסרו להעביר אף מקצת מהנכסים,  שפסקו כן למעשה24יש

אם האדם ,  פסקו שמותר להעביר את הנכסים למטרות אחרות25אמנם אחרונים רבים

שיעור החלק הזה . משאיר חלק חשוב מנכסיו שיתחלקו על פי דיני הירושה הרגילים

                                                      
 ששכר , של דייר בבית משותף מקרה הוא,קרוןיאותו העעל פי  הרב וייס פסק שבו ,מקרה דומה  .22

השכן , על פי הדין). קיג' א סי"אשר ח ת מנחת"שו( הזיקו לאחד השכנים והם, פועלים לשפץ את ביתו

חייב הרב וייס את המזמין , בכל זאת. והאחריות מוטלת על הפועלים, אינו חייב לפצות את שכנו

ובהסכמתם לשיפוץ יש מעין התניה שכל , כיוון שהשיפוץ דרש את הסכמת השכנים, לפצות את שכנו

 .ות המשפץנזק שייווצר יהיה באחרי
 .יז' ז סעי' סי, אפתחי חושן   .23
ה מלא עליו "הקב'שאז , התיר להעביר נחלה רק אם אין לאדם בנים, קנא' מ סי"חו, ס"ת חת"שו  .24

  . ועיין עוד לקמן. ולכן מותר לו לדאוג לעצמו לפני שדואג לבניו', עברה

ל "ייתכן שהגמרא הנ.  מט'מ ב סי"חו, אגרות משה; ק א"רפב ס' סי, ץ"בשם תשב, קצות החושן  .25

  . מדברת במקרה שבו השאירו רק מעט ליורשים



   קצרות תשובות 

  51 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

אך מן הראוי לעשות כן רק כאשר יש . ם הכלכלי של היורשיםתלוי בגודל הירושה ובמצב

כל ,  ולכן מותר לאדם תת חלק מנכסיו לצדקה26.צורך חשוב או צורך מצווה בחלוקה זו

   27.עוד משאיר חלק חשוב ליורשים

 28,שיש איסור העברת נחלה אף אם נותנה בעודו בחיים) א"כתובות נג ע(מוכח בגמרא . ב

,  מי שנותן בעודו בחיים צריך להשאיר שיעור חשוב ליורשיםלכן כתבו האחרונים שאף

   29.אך יכול לעשות כן גם לא לצורך חשוב או לצורך מצווה

לכן אין , שכיוון שמצווה לתת לבת נדוניה כדי לסייע לה להינשא) שם(מבואר בגמרא . ג

ת לכן הטוב ביותר הוא לתת לבת א. בנתינה לה מכספי הירושה איסור של העברת נחלה

ומטעם זה נהגו בדורות קודמים לתת לבת שטר חצי זכר בשעת , חלקה בשעת נישואיה

מותר להקל ולכתוב בצוואה להעביר ,  אמנם אם לא נתן לבתו בשעת נישואיה30.נישואיה

   31.ל"כנ, כל עוד משאיר חלק חשוב ליורשים, לה סכום מסוים

  

  עד היכן מגיעה סמכות המלך. 9

 שלפי גדרי המשפט ,לך יש רשות לדון ואף להרוג אנשים כותב שלמ32ם"הרמב | שאלה

הלכה זו נותנת למלך סמכות בלתי מוגבלת נראה לי ש. והצדק עלולים לחמוק מעונש

 וירסן  המלךעלמי יפקח . באמתלה שכך הוא דין תורה, לעשות ככל העולה על רוחו

 -  מלכות  הרוגי,מה גם שעל פי ההלכה ? מעודדת עריצותינההאם הלכה זו א? אותו

 , למלך אינטרס להוציא להורג אנשיםעלול להיות בוודאי , אם כך.ממונם הוא למלך

   .ביודעו שממונם יגיע ישירות אליו

גבוהות מוסריות יעמוד באמות מידה שמלך ישראל ', בעזרת האנו מקווים  | תשובה

   33:ם''כמו שכותב הרמב, ביותר

, שבתו להרים דת האמתותהיה מגמתו ומח, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים

  . 'ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות ה, ולמלאות העולם צדק

                                                      
  . מסתבר טעמיה, אף על פי שהפוסקים המובאים בהערה הקודמת לא כתבו כן; רטז' סי, שבט הלוי ד  .26

  . נ' סי, מ ב"חו, אגרות משה; ק א"רפב ס' מ סי"ע חו"לשו, פתחי תשובה  .27

ויש לומר שהאיסור לתת . תת מנכסיו בחייו לכל מי שירצהשהרי ודאי מותר לאדם ל, לכאורה קשה  .28

פרק , כרך ט, כן נכתב בפתחי חושן. בעודו בחיים שייך רק כאשר נותן במטרה להעביר נחלה מהיורש

 .ד הערה ב
  . שם בסוף התשובה, ת חתם סופר"שו  .29

חד משאר משמעות השטר הוא שהבת תיטול בנכסי המוריש כמחצית משווי הנכסים שיטול כל א  .30

 . א שממליץ לחזור למנהג זה"במאמרו של הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט, עיין תחומין ד. האחים
 .  כז' ה סי, וכן משמע בציץ אליעזר; קי' ז א סי"אבהע, מ"אג  .31
 .י" הג"מלכים פ'  הל,ם"רמב  .32
  .י"ד ה"מלכים פ'  הל,ם"רמב  .33



 

  52 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

, ם''השאלה היא על שיטת הרמב .ממילא לא יהיה חשש שישתמש בסמכויותיו שלא כדין

   34.על כן נרחיב בעיקר בשיטתו

   :משני טעמים למלך יש רשות ענישה ,מדין תורה
 המלך 35,מלך או שמבזה או מחרף את המלך מי שעבר על ציווי ה-מורד במלכות . א

  . אבל אין לו רשות להפקיר את הממון של המורד;רשאי להכותו ואף להרוג אותו

 37רבי יצחק מפוזנא, כתב שצריך עדים והתראהנ 36'מזל שעה' בספר -הצורך בראיות  

   . אלא די בראיה פחותה,כתב שאין צורך בכך
צריך לקבל עדות בבית דין . 1:  אפשרויות כותבים שתי38'תוספות'ה? מי דן את המורד

   40.צריך גם דיון בבית דין. 2 39. אך הדין עצמו נעשה על ידי המלך,שהוא מורד
 נראה שסמכות זו 41ם'' מדברי הרמב- קון העולם יענישה להעמדת הדת על תילה ולת. ב

 42ם''הרמב. דהיינו די לו בראיה פחותה כמו עד אחד, מוגבלת להרחבת דיני הראיות

 דין זה מוגבל לחשודים ברצח ,זאת ועוד. כראיה מספקתהיא הודאת החשוד שמוסיף 

 , מוסיף שהמלך רשאי להרוג אף אחראי לרצח43ם''הרמב. ולא בשאר העברות, בלבד

   . מי ששלח שליח לרצוח וכדומההדוגמל
 תולה 44'חתם סופר'ה? ן הסמכות של המלךי עולה השאלה מני-מקור הסמכות להרוג 

רחיב וכתב שסמכות המלך תלויה ה 46ל'' הרב ישראלי זצ45.ות הציבור להחריםזאת בסמכ

   47.בהסכמת העם בזמן ההמלכה
 סובר 49המאירי. 'הרוגי המלך ממונן למלך':  קובע48ם''הרמב? למי שייך רכוש הנהרגים

  .שדין זה נאמר רק במורד במלך ולא במי שנענש לתיקון הדת

 נראה שהוא צריך לחזור בו כפי שבית דין היו , אם המלך טעה בדינו- טעות בדין המלך

   50.חוזרים בהם

                                                      
 . שער ג פרק ה,ינהראה מה שהאריך הרב וולדנברג בספרו הלכות מד  .34
 .ח"ג ה"מלכים פ'  הל,ם''רמב  .35
 .פרשת בשלח, מזל שעהספר   .36
 .לח'  סי,ת רבי יצחק מפוזנא''שו  .37
 .ה רבה''א ד"סנהדרין לו ע ,תוספות  .38
 .ח"ג ה"מלכים פ'  הל,ם'' ופשטות דברי הרמב, בחידושים סנהדרין שם,ן''כך היא גם דעת הר  .39
 . בספרו תורת הנביאים,ותץ חי''וכן היא הכרעת מהר  .40
 .י"ד ה"מלכים פ' הל, ם"רמב  .41
 .ו"ח ה"סנהדרין פי' הל, ם"רמב  .42
 .ד"ב ה"רוצח פ' הל, ם"רמב  .43
 .רח' ח סי'' או,ת חתם סופר''שו  .44
  .'משפט החרם' בחיבור ,ן''עניינה האריך הרמבב  .45

 .ק י"ט ס'  סי,עמוד הימיני' ס  .46
ת '' בשו,ה קוק'' וכן עולה מדברי הראי; בספרו תורת הנביאים,יותץ ח''ראה מהלכים דומים אצל מהר  .47

 .קמד'  סי,משפט כהן
 .ט"ד ה"מלכים פ'  הל,ם"רמב  .48
 .א" סנהדרין מט ע,מאירי  .49
 ועל , אך לגבי מלך לא מצאנו חידוש מעין זה,אמנם מצאנו בטובי העיר שנתקבלו לדין גם על הטעות  .50

  . אמנם לא מצאנו לכך מקור מפורש.הוא דין אמתכן נראה מסברה שהדין בתוקף רק כש



   קצרות תשובות 

  53 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

כותב שהעם יכול ן "הרמב' משפט החרם' בספר -  העםדייל ביטול החלטת המלך ע

 ,על פי זה. וכך נעשה כאשר יונתן בן שאול נפדה על ידי העם, לבטל את החלטת המלך

   51. העם יבטל אותה,אם ההחלטה תהיה בלתי סבירה

הוא יכול לדון את הפוגע בכבודו אבל הוא . ות המלך אינן בלתי מוגבלותסמכוי: סיכום

ויש אומרים שאין לו סמכות לדון . לפחות עד אחד או הודאה ואעדים '  ב,צריך ראיות

הוא גם יכול לדון את העובר על דיני התורה . בכך בעצמו אלא צריך סנהדרין שידונו בכך

. זה מוגבל רק לרציחה או לרצח עקיףדין  ו,לםאך רק לצורך תיקון העו, בראיות פחותות

אם  .מורד במלכותממונו של  אינו מגיע למלך אלא רק נענשממון ה', מאירי'לדעת ה

בסמכות העם לבטל את , הללוהגבלות מעבר לכל ה . נראה שהדין חוזר,המלך טעה בדינו

   .החלטות המלך

  גזלה מגוי. 10

 ועכשיו , שהדבר מותרום שטעה לחשובמש ,אדם לקח רכוש גוי ללא ידיעתו | שאלה

  . הבין שעבר על איסור

  ?גנבה או ההאם עליו להשיב את הגזלה  .1

מה עליו ,  או אינו יודע מי הוא הגויכגון שאינו יכול למצוא את, אם אינו יכול להשיבה  .2

  ? להשתמש בהמותר לו לשרוף אותה או שהאם עליו? לעשות עם הגנבה
כגון טלפון נייד שהתיישן מרוב ( אויה להחזרה כמות שהיא רינהאם הגנבה כבר א  .3

האם יש חיוב , ) לא ירצה לקבלו כלל שהרי אין לו צורך בונב והנג,שימוש אצל הגנב

  ?נבהלהחזיר את שווי הג

   53.הגונב מגוי חייב להשיב את הגנבהו 52,יםיאסור לגנוב ולגזול מגו. 1 | תשובה
 בין מקרה שידוע מי הנגזל בחין יש לה, בגנבהלגבי השימוש. אין לשרוף את הגנבה. 2

בשאלה האם .  יש לנסות למצוא אותו,אם ידוע מי הנגזל. א : מיהולבין מקרה שלא ידוע

 עולה שהגזלן צריך 54ך''מדברי הש.  נחלקו הדעותממון על כךהגזלן צריך להוציא 

אז צריך ו ,נמצא במקום קרובה יש לחלק בין נגזל 55ע''ולדעת סמ,  על כךממוןלהוציא 

 ממון אז אינו צריך להוציאו ,לבין נגזל שנמצא במקום רחוק, כדי לאתרוממון להוציא 

 57'פתחי חושן'בספר .  על כךממוןאינו צריך להוציא הגוזל  56',חזון איש'לדעת . לשם כך

אם לא ידוע מי . ב . בכל מקרהממון על כך יש להוציא ,כתב שכדי לצאת ידי שמיםנ

 דהיינו ,'צרכי ציבור ' בסכום שנפחת משוויו של החפץ הגזוללעשות נראה שיש ,הנגזל

                                                      
 .ם''אמנם אין הכרח שזו גם דעת הרמב  .51
 .ב"א ס"גזלה פ' הל, פתחי חושן; א' שם שנט סעי; ב' שמח סעי' מ סי'' חו,ע''שו  .52
 גם לפי .וכן הסכימו לו הרבה אחרונים, ק א"כח ס'  סי,בית שמואל; ב' שמח סעי' מ סי'' חו,ע''שו  .53

 שכתב ,ב' א סעי"גזילה פ' הל, דלא כפתחי חושן.  יש חיוב מדרבנן,אק " סשמח' סי, משפטנתיבות ה

 .178' הלכות גזל עמ, ת משפטי ארץ''וראו עוד שו, שדעת רוב הפוסקים שאין להשיב
 .ק ג"שסז ס' מ סי'' חו,ך"ש  .54
 ק ג"שסז ס' מ סי" חו,ע"סמ  .55
 .ק ח"כ ס' ק סי'' ב,חזון איש  .56
 .גניבה פרק ד הערה יב' הל, פתחי חושן  .57



 

  54 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

 60. או שאר צרכי ציבור חשובים59 כגון בניית מקוואות58,צרכים המיועדים לטובת הכלל

 ,אמנם נראה שבמקרה זה. את החפץ עצמו יש לשמור למקרה שיימצא הנגזל, ניתעקרו

מותר לו , נו יודע למי להשיב בלאו הכי איואם; יש שיטות באחרונים שאין צריך השבה

ייתכן .  כדי לצאת ידי שמים, לצורכי רביםולווייתן את שווי כ, בחפץלהמשיך להשתמש 

גם שלחוזר בתשובה על עברת הגזל יהיה מותר להסתמך על העצה המקובלת בדיני 

 להחזיר את שוויו אם יימצא כדי , לרשום את שווי החפץ ופרטיו ולהשתמש בו:אבדה

   61.בעל החפץ
ולכן במקרה זה יש להעריך , זמן הגנבהערך החפץ ב התשלום נקבע לפי ,לפי ההלכה. 3

   62.כמה היה שווה החפץ בזמן שנגנב

  מכניס פועלים לביתהמשכיר . 11

סוף לקראת , יצאנו מן הדירה לפני הזמן .שכרנו השנה דירהואנחנו זוג צעיר  | שאלה

 עשות שלנו והיו לנו עוד סידורים ל עדיין נשארו בדירה חפצים.חוזה השכירות שלנו

בעל הבית רצה לעשות .  עד סוף חוזה השכירות שילמנו מחיר מלא על כל הזמן.בדירה

 לנו עוד דברים והיכאמור  כי ,פועליםאליה ואנחנו לא הסכמנו שיכניס , שיפוץ בדירה

הוא הכניס פועלים ושיפץ את ,  שלא הסכמנועל אף .עוד חפציםבה לסדר והיו 

 מראש .שיפוץעבור זמן ההסכים להחזיר לנו את דמי השכירות לא  גםהוא  .ההדיר

בשירות בגלל שבעלי היה  . מהסכוםכמנו שבתשלום הארנונה בעל הבית ישלם רבעיס

לשלם לנו  נשאר להכך בסו ,קיבל פטור מלא מהארנונההוא  ,חלק גדול מהתקופהסדיר 

  .  מהתשלום המלא 500₪בערך 

או ,  של הארנונהיך לשלם את החלק שלו מהסכום המלאהאם בעל הבית צר  .1

  . לו לא מגיעה הנחה ?מהסכום לאחר ההנחה

האם מותר , וממילא החוב לארנונא חל עלינו, מהסכום לאחר ההנחהעליו לשלם אם   .2

 אותו להחזיר לנו חלק 'להכריח'בעצם כך  ולהימנע מלשלם את חלקנו בארנונהלנו 

   ?דמי השכירות בזמן השיפוץמ
אבל נעיר בקצרה , שאלה זו צריכה להתברר בבית דין שישמע את שני הצדדים | שובהת

  :ין השאלות שנשאלויבענשתי הערות 

שהרי אתם קיבלתם הנחה ולא , יתכן שבעל הבית לא היה אמור לשלם לפי ההנחהי. 1

גם .  ומדוע נקבעה כך והיה מקום לברר ביסודיות כיצד נקבעה החלוקה שביניכם,הוא

 , דבר זה צריך להתברר בבוררות מוסכמת.ם אינכם יכולים לדעת בוודאות כמי האמתאת

   63.ואתם יכולים לעכב את התשלום עד לבירור

                                                      
 .ב' שסו סעי' מ סי'' חו,ע''שו  .58
 .פח' א סי"מ ח" חו,ת אגרות משה"שו  .59
 .219' גזל עמ, ת משפטי ארץ''ראו שו  .60
 .275'  ב עמ,ת משפטי ארץ''שו  .61
 .ג' שנד סעי' מ סי'' חו,ע''שו  .62
 .א' ד סעי' מ סי'' חו,ע''שו  .63
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אסור לבעל הבית להכניס פועלים לדירה ללא הסכמתכם כל זמן שאתם עדיין . 2

וכל שכן אם עדיין יש לכם חפצים , שאינכם גרים בדירהף על פי  א64, אותהשוכרים

 יש מקום לניכוי שכר דירה , אם נכנסו פועלים.רה ואתם עדיין מגיעים אליה לפעמיםבדי

 ולכן אתם יכולים לעכב אצלכם סכום 65,דירה לצרכיומן העל הזמן שהמשכיר נהנה 

   66.שאתם חייבים לבעל הבית עד לבירור העניין אצל בורר מוסכם

   

  הרב יואל דומב/  זיכוי ממס על תשלום לבית הכנסת. 12

. שהם תנאי לחברות בקהילה, אני חבר בבית כנסת ומשלם דמי חבר שנתיים | שאלה

האם מותר לי לקבל בגינה זיכוי ממס . 'תרומה'בגין תשלום זה אני מקבל קבלה על 

  ?הכנסה

האלה הוא בעיקר ' תרומות'והשימוש בכספי ה, אני חושש שכיוון שתשלום זה הינו חובה

נראה לי . אלה בעצם דמי חבר, ות לחברים וכדומהכמו גם לפעילוי, לניקיון וחשמל

ועל כן ראוי שלא להגיש אותם למס ', תרומה'שהעמותה טועה בכך שמוציאה קבלות על 

, מובן שאקבל זיכוי, אמנם אם אגיש את הקבלות למס הכנסה. הכנסה כדי לקבל זיכוי

ם נכון הא, אם מעיקר הדין מותר להגישן. ואם כן כנראה הדבר מותר מעיקר הדין

  ?להחמיר ולא להגיש או שזו חומרה של שטות

  : מפקודת מס הכנסה נאמר46בסעיף  | תשובה

או למוסד , ח לקרן לאומית" ש180אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 

שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת ) 2(9ציבורי כמשמעותו בסעיף 

 35% באותה שנה בשיעור של יזוכה מהמס שהוא חייב בו, הכספים של הכנסת

  . מסכום התרומה

המחוקק בוודאי קבע הנחת מס אף שידע שתרומות כאלו אינן תמיד לצורכי עניים אלא 

אם בית . תקורה ושאר הוצאות נלוות של ארגונים, ניהול, גם עבור תשלום משכורות

, 46ובשל כך רשאי לקבל תרומות על פי סעיף , הכנסת שלכם מנהל פעילות של צדקה

משום כך אתה רשאי לקבל זיכוי ולהשתמש בו . מותר לתרום לו ולבקש זיכוי על פי חוק

  .לצרכיך

נראה שהתשובה לכך תלויה בשאלה .  האם נכון בכל זאת להחמירתך היאאולם שאל

שאלה זו . על פי ההלכה' תרומה'האם תשלומי בית הכנסת לפעילות שוטפת נקראים 

.  של פירעון חובות בית הכנסת מכספי מעשרבנוגע לאפשרות, נידונה בפוסקים

                                                      
 .א' שיב סעי' מ סי'' חו,א''רמ  .64
 . שצריך המשכיר להעמיד לשוכר מקום אחר באותו זמן,תסז'  סי,ג"ת תשובות והנהגות ח''שו  .65
 .א' ד סעי' מ סי" חו,ע''שו  .66
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 אין 68',מטה משה'ת " וכן שו67'בית דינו של שלמה'ת "לדעת שו: האחרונים נחלקו בכך

זאת כיוון שמדובר בחובה להחזיק את בית . לפרוע חובות בית הכנסת מכספי מעשר

ני פ'לעומת זאת בעל . ואין לפרוע זאת ממעשר, )'רב וכו, חזן(הכנסת ואת משרתיו 

לפי .  נוטה להקל ולהתיר שימוש במעות מעשר כדי לפרוע חובות בית הכנסת69'יהושע

ולכן אין מקום , גם ההלכה מכירה בתרומה לתשלומי בית הכנסת', פני יהושע'דברי ה

לעומת זאת לפי דברי . להחמיר וניתן לנכות אותה לצורכי מס הכנסה ולקבל זיכוי

נראה שתוכל להגיש , אולם גם לדבריהם, רומהאין לראות בתשלומים אלו ת, המחמירים

אם תרצה , ומכל מקום.  היות שהחוק רואה בזה תרומה–את הקבלה ולקבל זיכוי 

בכך נראה . תוכל להשתמש בזיכוי לצורכי צדקה, להחמיר ולא ליהנות מהזיכוי לצרכיך

 .שתצא גם ידי חובת המחמירים בעניין זה

  למה אישוןהרב ש/ מסירת מידע לרשות המיסים . 13

אלא רשם הערת , ל רכש דירות בבניין שלנו ולא העביר אותן על שמו"תושב חו | שאלה

הוא מצדו . עובדה זו מזיקה לנו ומפריעה להוצאת היתרי בניה וכדומה. אזהרה בטאבו

האם יש איסור ובעיה בדיווח על . כנראה משיקולי מיסוי, נמנע להעבירן על שמו בטאבו

  ?כך לשלטונות המס

בתנאים , על פי ההלכה מותר למסור לשלטונות המס מידע על מעלימי מס | ובהתש

  :שעיקרם', חפץ חיים'המופיעים בספר 

לדיווח קדם ניסיון של המדווח להאיר את עיניו של מעלים המס כי העלמת המס . 1

  . מנוגדת לחוק ולהלכה

גיע אליו ואינו מסתמך בדבריו על מידע שה, האדם ראה בעצמו את העלמת המס. 2

  .מאדם אחר

, לדוגמא. המעשה שעליו מדווח הוא העלמת מס וודאית ולא ניתנת לפרשנות אחרת. 3

אף על פי שסביר להניח כי נעשתה , אם ראה בעל מלאכה לוקח כסף ואינו מוציא קבלה

אלא אם . שכן ייתכן שבעל המלאכה יוציא קבלה לאחר מכן,  אין זה ודאי-כאן עברה 

 – המלאכה אומר שאין בכוונתו להוציא קבלה על הסכום שקיבל שמע בעצמו את בעל

  .אזי ודאי יש בכך העלמת מס

  .אסור להוסיף פרטים או פרשנות כלשהי על העובדות. הדיווח חייב להיות מדויק. 4

  .הדיווח אינו מגיע מתוך רצון לנקום אלא מתוך מניעים ראויים. 5

  .המדווח אינו מעלים מס בעצמו. 6

כדי , שמותרות על פי ההלכה, יש לחפש שיטות אחרות, ימו התנאים לעילאם לא התקי

וכדי להביאו לפצות אתכם על , למנוע את הנזק שגורם קונה הדירות באי רישומן בטאבו

  .הנזק שכבר גרם

                                                      
 .א' ד סי"יו, ת בית דינו של שלמה"שו  .67
 .תתרטו'  סיה"ח, ת מטה משה"שו  .68
 .ב' ח סי"או, ת פני יהושע"שו  .69
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  הרב אורי סדן/ הנחה בארנונה לדירה מחולקת . 14

ונה על הדירה חייל בשירות חובה זכאי לקבל מהעירייה הנחה מלאה בארנ | שאלה

מה יעשה חייל ששוכר דירה אחת מתוך דירה שמחולקת . שבבעלותו או בשכירותו

וממילא חשבון הארנונה הוא חשבון , בעירייה היא רשומה בתור דירה אחת? לשתיים

  .אחד

 1993-ג"תשנ, ]הנחה מארנונה[תקנות הסדרים במשק המדינה (על פי החוק  | תשובה

. 'דייר משנה' גם אם אינו מתגורר לבדו בדירה אלא הוא בה חייל זכאי להנחה) ד.14סעיף 

אלא אם כן (ראשונים '  מ70ההנחה מוגבלת עד , כדי לצמצם את ההנחה לצורכי החייל

כיוון שהדירה מפוצלת הרי שמעמדו של ). הוא מתגורר בהם עם יותר מארבע נפשות

'  מ70 הוא להנחה על ועל כן זכאי, החייל הינו לכל הפחות כדייר משנה בדירה הכפולה

וממילא מבחינתה , שכן העירייה אינה מכירה בפיצול, במצב זה אין הונאה. ראשונים

הוא אינו , אלא שבהסכמים פנימיים בין המחזיקים בדירה'; דייר משנה'החייל באמת 

איני . (מבחינת העירייה אין לכך משמעות. מורשה להשתמש בכל הנכס אלא רק בחלקו

. ם עצם הפיצול בדירה מותר על פי ההלכה אף שהוא מנוגד לחוקדן כאן בשאלה הא

היות שהיא מצריכה דיון במעמדם ההלכתי של חוקי , שאלה זו דורשת הרחבה רבה יותר

  ).התכנון הנאכפים ושאינם נאכפים

  הרב שלמה אישון/ ריבית בעקבות איחור בתשלום על נסיעה . 15

 ריבית בעקבות פיגור בתשלום על 6יש לאחרונה נשאלתי האם מותר לשלם לכב | שאלה

בבירור . 'דינא דמלכותא'ולא שייך בה ,  היא חברה פרטית6מפעילת כביש , כידוע. נסיעה

ולצערנו פעמים רבות קורה שאדם שוכח לשלם את , לחברה' היתר עסקא'שעשיתי אין 

  ?האם יש בכך איסור. החיוב והוא נאלץ לשלם את הריבית

אף אם היא נעשית בדרך של הטלת קנס , ר בתשלום אסורהריבית על איחו | תשובה

' קעז סעי' ד סי"יו(' שלחן ערוך'וכך נפסק להלכה ב. הגדל ככל שהעיכוב בפירעון נמשך

  ): טז

הרי זה רבית , אם חייב עצמו לתת למלוה כך וכך בכל שבוע בעוד שמעכב ממנו

לזמן פלוני אתן אם לא אפרע לך . אף על גב דכתב לו כך דרך קנסא: הגה. גמור

, ואף על גב דאם היה פורע לו בזמנו לא הוי כאן רבית כלל, לך כל שבוע כך וכך

רוב . (הוי רבית גמור, מ הואיל וכתב לו ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע"מ

  .אף על גב דיש מקילין והתירו ללוות ברבית בדרך זה, וכן עיקר). הפוסקים

למרות תביעות של ,  פירעון החוב שלא כדיןואמנם יש שכתבו שכאשר החייב מעכב את

כך . אף אם מדובר בקנס מתרבה, הרי הוא נחשב כגזלן ומותר לקנוס אותו, בעל חובה

 ומבאר שאין בתשלום ריבית על עיכוב פירעון משום 70,כותב רבי יוסף שאול נתנזון

  :איסור ריבית

                                                      
 .קכג' סיד "ח, ת שואל ומשיב תנינא"שו  .70
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אבל , רו פטורואף דמעכב כיסו של חבי, וזה עיכב מעותיו, דהרי לא הלוהו כלל

... ל כגזלן"משעה שתבעו שיחזיר לו צריך להחזיר לו ואין בזה משום ריבית דהו

  . וצריך לתת הריבית

  ):עא' סי, ת מנחת שלמה תנינא"שו(ל "ז אוירבך זצ"כך פסק גם הגרש

שכשמאחר , חים אשר הקנס הוא לפי ערך הזמן"לענין קנסות הנהוגים בגמ

. וכשמאחר שנה משלם שני שקלים, ל אחדבהחזרת ההלואה חצי שנה משלם שק

ל דכיון שאחר שהגיע זמן הפרעון יכול "י, וטענו רבים שדינו כריבית ולא כקנס

ואין כאן שכר המתנת , ל כגזילה אצלו"נמצא דלאחר הזמן הו, ח לגבות החוב"הגמ

, ועל עוולה של חצי שנה משלם רק שקל אחד, מעות כי אם שיעור גודל העוולה

  ...ה משלם שני שקליםושל שנה שלמ

  ):נד' ד סי"ג יו"ח(' להורות נתן'ת "וכן נכתב בשו

נראה דכל זה אם לא תבעו המלוה אלא שהלוה עיכב את הממון בלא נטילת 

אבל אם המלוה תובע את הממון והלוה כובש . רשות דעדיין לא נכנס לכלל עושק

וי גזלן מותר ג נראה דכיוון דה"הנה בכה... את הממון אצלו בחזקה דהוי עושק

דאף על גב דמתחלה באה לידו בדרך . ליתן ריבית על הזמן שעשקו בחזקה

הלואה מכל מקום כשתבעו והוא כובשו בחזקה יצאה לגמרי מכלל הלואה ונעשה 

עושק ואין בזה משום מחזי כריבית כיוון שהוא תובעו בחזקה והלוה הוא גברא 

  . ושריאלימי ואינו רוצה לשלם הרי ניכר שפקעה הלוואתו

אך אין היתר . שאז יש מקום לקונסו, כל זה כאשר הלווה נמנע במזיד מלפרוע את החוב

לכן ראוי שכל עוד אין . כאשר עיכוב פירעון החוב נבע משכחה, לגבות אוטומטית ריבית

 -ואם הוא חושש משכחה . יקפיד כל אדם על תשלום החוב בזמן', היתר עסקא'לחברה 

  . כדי שלא להיכשל או להכשיל באיסור ריבית- מה יחתום על הוראת קבע וכדו

  הרב שלמה אישון/ לקיחת הלוואה על מנת להלוותה לאדם אחר . 16

היא אינה שלי אלא רשומה (לאבי יש דירה שרשומה על שמי כבר כמה שנים  | שאלה

אבי רוצה לקחת הלוואה כדי לבנות עוד דירה ). על שמי כדי למנוע עיקולים וכדומה

על ידי משכון הדירה , לקחנו הלוואה מהבנק שבה אני הלווה). ומה על שמושתהיה רש(

הכסף אינו מגיע אלי אלא . באופן זה הריבית שלוקח הבנק קטנה יותר. שרשומה על שמי

ויש מחשבונו הוראת קבע , הוא רשום בתור ערב בעסקה. מיד עובר לאבי לחשבונו

  .לתשלום המשכנתא

לי . ג? כיצד יש לעשות זאת, אם כן. ב'? היתר עיסקא'נו האם אנו צריכים לעשות ביני. א

האם מועיל ,אם כן. אין שום עסק או דירה אחרת אלא רק דירה שלו שרשומה על שמי

  ?שלי עם הבנק' היתר העסקא'

, מדבריך אני מבין שמבחינת הבנק. ראשית צריך להגדיר מי נחשב כאן הלווה | תשובה

 קודם כל –אך אם ההלוואה לא תיפרע , תור ערבאמנם אביך רשום ב. אתה הוא הלווה

הרי , אם כך הוא.  יפנה אל אביך–ורק אם לא ניתן יהיה לגבות ממך , יפנה הבנק אליך

אף אם למעשה הכסף ,  אתה נחשב הלווה–כיוון שהאחריות על ההלוואה היא עליך 



   קצרות תשובות 
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, ר אביךהיות שאתה לוקח את ההלוואה עבו, אכן. עובר ישירות לחשבון הבנק של אביך

היתר ' אין צורך שתעשה –שהרי הוא מעביר את הכסף ישירות אליו , ואף הבנק יודע זאת

של הבנק תופס גם לגבי ההלוואה שקיבל ' היתר העסקא'ו. בינך לבין אביך' עסקא

 מבחינת הבנק הדירה שרשומה על שמך נחשבת – לגבי העובדה שאין לך עסק 71.אביך

  .שב לעסק שעליו יש רווחיםולכן היא יכולה להיח, דירה שלך

  הרב רועי הכהן זק/ שינוי מעות צדקה . 17

שאחראית על כל ענייני , נבחרת של קהילתי' מועצת חברים'אני חבר ב | 72שאלה

המועצה רשאית להחליט החלטות בכל . תחזוקה ועוד, על חלוקת הכספים: הקהילה

בהנהלת גבאים , הלוואותח למתן "בקהילה שלנו יש קופת גמ. העניינים על דעת הקהילה

ח נתרם על ידי זוג ערירי שנפטר לפני "עיקר הכסף בקרן הגמ. מתנדבים שמונו על ידה

אחת . אך פחות משליש מהכסף מנוצל להלוואות, ח יש כסף רב"בגמ. שנים רבות

רק בני , ח וחוקיו"הסיבות שאין מנצלים את מלוא הסכום להלוואות היא שלפי כללי הגמ

כמו כן בכללי . ואין הרבה דרישה לכך,  כוחם יכולים לקבל ממנו הלוואותהקהילה או באי

ועוד כללים שאינם מאפשרים לתת הלוואות לכל , ח יש דרישה לערבים מוכרים"הגמ

  . שאר הכסף מושקע בבנק. דיכפין

מאחר שהוא , כעת אנחנו נאלצים לעשות שיפוץ כללי בבית הכנסת הגדול של הקהילה

כדי שאמצא דרך ואפשרות לשנות את , באו אלי הגבאים. לשימושישן מאוד ולא נוח 

. ח ולהשתמש לפחות בחלק ניכר מהם לצורך שיפוץ בית הכנסת"הייעוד של כספי הגמ

אולי רשאים בני , ח ביוזמת הנפטרים בצוואה ולא נגבו"ח ניתנו לגמ"מכיוון שמעות הגמ

ולהשתמש בהם הקהילה בראשות המועצה לשנות את ייעודם של חלק מהמעות 

  ?שהרי מדובר כאן בדבר מצווה, לשיפוץ

לפי הנתונים שבשאלה נראה כי המקדישים תרמו על דעת גבאי הקהילה  | תשובה

אילו היה מינוי הגבאים על פי הוראות . ולא מינו גבאים משל עצמם, שהתמנו לכך

בכפוף לאמור בשטר , בוודאי היה הדבר תלוי בדעת הגבאים האמורים, המקדישים

 יתר על 73.'מכתב לחזקיהו'ת "ועיין בהרחבה בשו. ח"ההקדש או במסמכי ייסוד קרן הגמ

ומשמע שחלק , ל"בשאלה נאמר שחלק הארי של הכסף הוא מנדבתם של בני הזוג הנ, כן

יש , כמו כן. ואם כך יש לדון בתנאי ההקדשה שלהם, מהכסף מקורו מתורמים אחרים

שמא שיירו הם ליורשיהם או , ל"ל בני הזוג הנלעיין היטב במסמכי התרומה המקוריים ש

אם אין הוראות נוגדות ). להבדיל מהניהול השוטף(לנציגיהם זכות וטו על שינוי מהותי 

ואכן יש להם סמכות ', בני העיר'נראה שיש למועצת החברים דין של , בשטר ההקדש

 74ת"מכיוון שאנחנו פוסקים כדעת ר. להחליט על שינוי ייעודם של כספי צדקה

                                                      
 .יד ובהערה כא שם' סעייז פרק , ורת ריביתת  .71
 .ר"השאלה המלאה מופיעה באתר של מכון כת. ידינו לצורך פרסומה בקובץ זה-השאלה נערכה על  .72
 .סימן יב, הלכות הקדש, ת מכתב לחזקיהו"שו  .73
 .ה ולשנותה לכל מה שירצו"ב ד"בבא בתרא ח ע', תוס  .74
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נראה שמותר לשנות לצורך , מותר לשנות אפילו לדבר הרשות' בני העיר' של75ם"והרמב

שמן הראוי לכבד את רצונם של , כנגד זה עומד השיקול, אולם. שיפוץ בית הכנסת

וכידוע נחלקו הפוסקים (, ח ולא לצורכי בית הכנסת"המקדישים שהכסף ישמש לגמ

  .ם כך יש לשקול בכובד ראש את השינוי א76.בדבר סדרי העדיפויות בין יעדים אלו

  

 

  

  הרב משה כץ/  כלי זכוכית לאשכנזים. 18

 מהי ההגדרה ,ספרדים הנוהגים להשתמש בכלי זכוכית גם לבשרי וגם לחלבי. א | שאלה

 יש לציין שמדובר בכוסות ?ארקופל? דורלקס? האם גם פיירקס? של כלי זכוכית

  . ומר שימוש במזון חם כל,וקעריות

  ? כיצד ינהג אשכנזי הנמצא בבית ספרדי. ב

 ונחלקו , פולטיםינם בולעים ואינםבאבות דרבי נתן כתוב שכלי זכוכית א .א | תשובה

ון ואו שכי 77 פולטיםינם בולעים ואינםכלי זכוכית אופסק להלכה נהראשונים האם כך 

 ונראה לכאורה 78.ולעים ופולטים שב, אז דינם ככלי חרס,שכלי זכוכית עשויים מחול

קנה כלי זכוכית מגוי יכול ש שכתב שאדם כיוון, אוחז בדעה השנייה 79ם"הרמבש

 . אז אין צורך להכשירם, פולטיםינם בולעים ואינםואם הם א.  הגעלהדייל להכשירם ע

 שכלי זכוכית אינם צריכים הכשרה )כו'  סעיתנב' סיח "או(' שלחן ערוך'ן כתב ב"מר

  :חמץ בפסחלעניין 

כלי זכוכית אפילו מכניסים לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין אין צריך שום 

  . הכשר שאינם בולעים ושטיפתם בעלמא סגי להם

ולכן לא כל בני , אולם נחלקו אחרוני פוסקי ספרד האם פוסקים כך הלכה למעשה או לא

ל נוהגים "ף זצבני ספרד ההולכים לפי הפסקים של הרב עובדיה יוס .ספרד נוהגים כך

 אליהו מ"הגרגם  וכך פסק 81, אינם נוהגים כך'בן איש חי'והספרדים ההולכים לפי ה 80,כך

                                                      
 .ז"ט ה" פמתנות עניים' הל, ם"רמב  .75
, ע"לשו, א" ביאור הגר; טז'שם סעיד "יו, ע"שו; אות ב, שם, וחידושי הגהות,  רמט'ד סוף סי"יו, י"ב' עי  .76

כללים , שדי חמד;  שטו' סיד" יוא"ח, )אסאד(ת יהודה יעלה "שו;  ב' רנט סעי'שם סי, ע"שו; כק "סשם 

 .יט- יח'סעי, ד שם"יו, ערוך השלחן; )בית הכנסתערך  (ת אות מד"מערכת הבי
ת " שו;)141' עמ, ט"הלברשטט תרכ( ג" ח ספר האשכול;תקעד' סי פסחים ,מרדכי, ב" עז לג" ע,'תוס  .77

 .ב ועוד"ל ען פסחים "ר; ח' יסב " פסחים פ,ש" רא;רלג'  סא"ח, א"הרשב
 .ג"בשם הסמ, קלב' סי, תרומת הדשן; נ' ה כלל נח סי"או, רבינו יונה  .78
 .ג"ז ה"לות אסורות פימאכ' הל, ם"רמב  .79
ת " שווכך העלה גם; עב, פט' ג סי" ח איסור והיתר, ילקוט יוסף;מא' ח ס"אוד "ח ,ת יביע אומר"שו' עי  .80

  .לג' ד ס"יורח "שם ח; יג' ד ס"יורה "ח, ישכיל עבדי

  .שנה ראשונה פרשת צו אות יד, בן איש חי  .81
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 83.ל המנהג כולל את כל סוגי כלי הזכוכית"לפי הרב עובדיה זצ 82.'הלכות חגים'בספר 

  : 'שלחן ערוך'א כתב שם ב"הרמ

 המנהג ויש מחמירים ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו וכן

   .באשכנז ובמדינות אלו

ן פסח יא להחמיר בכלי זכוכית הוא רק לעני"יש אחרונים הסוברים שמה שפסק הרמ. ב

 ינםן שכלי זכוכית א"מרכתב בהלכות יין נסך  84'שלחן ערוך'בומשום חומרא דפסח כי 

 ולכן נראה שבמציאות שציינת 85. חולק עליו שםינוא א" והרמ, פולטיםינםבולעים וא

  : להקל משלוש סיבותאפשר

  .'סתם כלים אינם בני יומן'. 1

  .א לא החמיר אלא בפסח"הרמ. 2

 ן כלים אלוודי) ורק לעתים כלי שני( בדרך כלל כלי שלישי אהכלי שאוכלים בו הו. 3

  . בולעיםינםשא

  הרב משה כץ/ כשרות נתחי טונה . 19

 הטונה בעיה של יש אומרים שיש בשימורי? ה רמת הכשרות של נתחי טונימה | שאלה

  .חרקים

 מקורו 'טונה' השם 86. דג שיש עליו סנפיר וקשקשתא דג כשר הו,באופן כללי | תשובה

 זנים שונים של דגים 40 -יום ככמבחינה מסחרית יש . Thunnus – בשפה הלטינית

 יש פחות מעשרה סוגים של דג שהם באמת דג ,אולם מבחינה מדעית, 'טונה'הקרויים 

 ,)ג" ק2 -  כ שוקלתיתטפלמודה אטלנ( כפי שציינת בשאלה , קטנים חלק מהם.'טונה'

 יש סוגי טונה שיש להם ;)ג" ק600 -מ למעלה וקלתטונה כחולה ש(ד ווחלקם גדולים מא

 ויש שאין להם קשקשים והם בגדר דג טמא ואסור לאכול ,סנפיר וקשקשת והם כשרים

מן  וכבר כתבו פוסקים ,דגהשם משמעות הלכתית לאבל האמת היא שאין שום . אותם

ון ו כי, לסמוך על שמות של דגים כדי להחשיבם כשריםאפשר יאחרונים שהיום אה

ויש דג שהוא כשר בארץ אחת ובארץ אחרת דג , צותארהששמות הדגים אינם זהים בכל 

הוא  .ן השואל התכוואליוואולי , 'טונה'נוסף של  יש סוג 87. טמא דגאהנושא אותו שם הו

שכבה של עור ב אלא הם מכוסים ,צורת הקשקשים שלו אינה רגילהו ',מרלין' נקרא

והפוסקים חלוקים האם הם , מוכריםהקשקשים המצויים וה כמו יורדים בקלות ינםוא

) 'טונה'ערך (ינגר בספרו החשוב על כשרות הדגים והרב ל. נחשבים קשקשים או לא

,  הרב שטרנבוך,עומתםל. זנר והרב קרליץ מתירים אותואהרב וו, כותב שהרב אלישיב

                                                      
  .נח-נב' י סעה"פ, הלכות חגים  .82

 . הלכות הגעלת כלים אות ח,ובדיהחזון ע; ה' סד "ח, יביע אומרת "שו  .83
  .ח' יקלה סע' ד ס"יו, ע"שו  .84

' יסט "ח, ת משנה הלכות" שו;אק "ז ס"קלה מש' ד ס" יור,ג" פמ;מג' ד ס"ב יור" ח,ת זרע אמת"שו  .85

  .תלב' יסא "ח, ת תשובות והנהגות" שו;קסח

 .א' יפג סע' ד ס" יור,ע"שו; יב-ט, ויקרא יא  .86
 .ה' יפג סע' יסד "יו כף החיים 'עי  .87
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 את ותיש מערכות כשרות המתיר.  אוסרים אותוOU - כשרות של הההרב לנדאו ומערכת 

  .וצריך לבדוק עם כל אחד כיצד הוא נוהג בשאלה זו, ות ויש שאוסרוהשימוש ב

  הרב משה כץ/ מרק מכרובית טחונה . 20

לבשל כדי ) יםלא של חברה נקייה מחרק(האם מותר להשתמש בכרובית רגילה  | שאלה

  ? כ את המרק"מרק כרובית ולטחון אח

מהריבוי הזה אנו לומדים . שאסור לאכול חרקים 88כתוב בתורה פעמים רבות | תשובה

שרץ השורץ על הקרקע או על פרי אכילת  וב,ויםושבאכילת שרץ המים יש ארבעה לא

ורי  שישה איס–  שרץ המעופףבאכילת ו,יםוחמישה לאויש המחובר לקרקע או לעץ 

 אף יו שונה מאיסורי אכילה אחרים בכך שמתחייבים על זה איסור,נוסף על כך. דאורייתא

רק כאשר האיסור הוא , עם זאת. חרק אחד שלםאם אוכל פחות מכזית של באכילה 

בת עם וחרק נטחן בתעראם ה. וסקופרקימבזוינת ולא בלתי מעין בהחרק בגודל הנראה 

ת החרקים  אבל אסור לטחון א,ים ומותר באכילהתבטל בשישהאיסור מ, דברים מותרים

 שיש )ח'  סעיפד'  סיד"יו(' שלחן ערוך' מבואר גם ב.לכתחילה כדי לבטל אותם בשישים

  :וזו לשונו, לבדוק את הירקות שנגועים בחרקים

לא יאכל עד שיבדוק את הפרי , כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחורבים

  .מתוכו שמא יש בו תולעת

הבעיה הקשה . חרקים שוניםסוגי כעשרה בד ומאה כרובית נגועש לכל חקלאי ידוע

 כי ,קיון על ידי שטיפהי מאפשרת נינהוהמיוחדת שיש בכרובית היא שצורת הירק א

לכן אדם . צפוף של התפרחת ואינם נשטפים החוצהההחרקים נתפסים בתוך המרקם 

אולם יש שהעלו  89.'תחלהאין מבטלין איסור לכ'האיסור  עובר על ,שטוחן כרובית

, 90'שלחן ערוך' מה שכתוב ביפל לעים עאפשרות להתיר טחינת פירות וירקות מתּו

   91:'תרומת הדשן'מקורו בש

מותר לטחנן והוא שירקד הקמח לאור היום וכל תולעת שיראה , חיטים מתולעים

  . והשאר מותר, יזרקנו, שם

ם במציאות תקפיההיתר שלו  נראה שטעמי עצמה' תרומת הדשן' בתשובת בעיוןאבל 

ל "חז(עת הדחק מדובר בש.  א.אינה דומה למציאות של הכרוביתזו  ו,של החיטים

ספק ויש גם , ויש גם הפסד מרובה של כל הסחורה, )'חיי נפש תלויים בפת'אומרים ש

בגלל הרעש הגדול של מן הרחיים  ותבדרך כלל התולעים בורחכי , האם יש שם תולעים

 כי גם שטיפה טובה ,ראה שהמציאות של הכרובית אינה דומהנ, זאת לעומת .המטחנה

ולכן החרקים המצויים שם נטחנים ,  ולכן לא יצאנו מידי ספק, מסירה את החרקיםינהא

  . ובזה הוא מבטל איסור לכתחילה, ביחד עם הכרובית

                                                      
  .ושם יט, י, ידדברים  ;יד, יאויקרא   .88

  .ה'  סעיצט' סיד "יור, ע"שו  .89

  . יד'  סעיפד' ד סי"יו, ע"שו  .90

  .קעא' יס, ד"תרוה  .91



   קצרות תשובות 
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,  לטחון את המרקךכר חרקים ואחב נגועהאין אפשרות להכין מרק מכרובית  ,לסיכום

 ואסור לטחון אותו כדי לאכלו מאחר , ירק שמוחזק בנגיעותאכרובית הישחר מא

  92.'ביטול איסור לכתחילה'ה עוברים על טחינבש

  

  

  
  

                                                      
אינו , כל שאינו מתכוון, ע שהוזכרו"ד והשו"הרבה פוסקים סוברים שלדעות תרוה. פ"י: הערת עורך  .92

אינה מסתמכת , כשאינו מתכוון' מבטל לכתחילה'אין איסור והסברה ש(בכלל מבטל איסור לכתחילה 

שכיוון , מובא בשדי חמד מערכת האלף אות ד, ץ"כ הרמ"וכ, )ד"על הסברות הנוספות שמביא תה

עוד ' ועי; ע בשדי חמד שם"וע; לא הוי פסיק רישיה שאסור, אינו אלא מדרבנן' אין מבטלין'שאיסור 

כדי שיהיה ' אינו מתכוון'באיזו מידה צריך להיות , 37-35רות תרמ הע' עמ, אנציקלופדיה תלמודית א

גם במאמר הרב יגאל ' ועי. כד' ושם כלל לח סעי, ט-ח' כלל נב סעי, וכן מפורש בחכמת אדם; מותר

אם חותך את , ולכן למעשה; 452-432' עמ, התורה והארץ ג', עיבוד מזון שיש בו נגיעות, 'הדאיה

וגם אינו , ואין וודאות שנותרו חרקים, פרחות היטב במים עם סבוןתפרחות הכרובית ומנקה את הת

  .יש להתיר, אלא טוחן את הכרובית יחד עם ירקות אחרים כדי להכין מרק, מתכוון לבטל את האיסור
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  הרב יעקב אריאל

  וה באתרוגיםוהידור מצ

  הקדמה

לא כל ב , אתרוגים נקיים לחלוטיןומחפשיםישראל מחבבין את המצוות ומהדרים 

הנוצרות ) 'בלעטלעך'( שריטות קלות , שמעיקר הדין אףלע,  קלה שבקלותלו אפי,שריטה

אלא שכדי להבטיח אתרוג מהודר יש . אינן פוסלות, בדרך גידולו הטבעי של האתרוג

האם מותר לעשות זאת בשנת . צורך לטפח אותו ולשמור עליו בכל משך גידולו

 הפיטם הוא בעצם העלי של.  יש דרך לטפח את הפיטם של האתרוג, כןכמו? השמיטה

אך יש . במקרים חריגים הפיטם מצליח לשרוד.  הנושר בדרך כלל בשעת החנטה,הפרח

האם .  ריסוס מסויםדייל ע  יישארואחוז גבוה יותר של פיטמיםשאפשרות להבטיח 

ודאי שבאתרוג שמיטה וב? יטה ולדרוש החזר הוצאות על כך גם בשנת השמרססמותר ל

די שמים והמגדל לא השקיע בו מאמץ אין לדרוש מחיר גבוה יותר על פיטם ששרד בי

השאלה היא האם אין הצדקה לטפח אתרוגים בשנת . 'סחורה האסורה'זו . מיוחד

וה מצדיק והשמיטה אלא יש להסתפק באתרוגים כשרים מעיקר הדין או שמא הידור מצ

גם אם יגבו תמורתם החזר הוצאות וטרחה  ,גם טיפוח אתרוגים מהודרים בשנת השמיטה

ירות שביעית משמעותו מסחר בפאיסור ה או שמא ?יןדת רת אוצר ביבמסג, בלבד

לא על הוצאות , עבורו מחיר גבוה יותרביטלו יש חשש ש ,האתרוג נקי יותרשכאשר 

ש אלישיב אסר "ט הגרי" בערב סוכות תשס,ואכן (? אלא על עצם יופיו של הפרי,הטרחה

עבורם בשהמחירים , ביכול כ'יןדת אוצר בי'לקנות אתרוגים שהיו במסגרת מה שכונה 

  ). ם ולא בקופסאות סגורות לפי רמת טרחתםינגבו לפי רמת יופי

  מלאכות בשביעית לשם טיפוח אתרוגים. א

ת פעולות כדי לטפח ו האם מותר לעש בשאלה נחלקו הפוסקים, לטיפוח אתרוגיםנוגעב

 .אסרוהם נ קרליץ מוסרים ש"א הגר"ל ויבל"ש אלישיב זצ"בשם הגרי. אתרוגים מהודרים

, א"י פ"שמטו' הל' דרך אמונה'(ח קנייבסקי " הגרשוןלו וז. ב זילבר מתיר"לעומת זאת הגר

   :)קעטק "ס' ציון הלכה'

ל וכתב "בבה' וכן משמע לשון רבנו ועי' ז אות ד"כ' ל דיסקין סי"מהרי' תשו' עי

דלא הותרה מלאכה למניעת הפסד הפרי ) ל"א זצ"הגריש(ח "ש בשם מו"תה' בס

שעלול להגרם הפסד בגוף הפרי אבל אסור לעשות מלאכות אלו לתועלת רק כ

' כספית גרידא כגון לכוין את עונת ההבשלה של הפירות לזמן שמחיר הפירות יהי

גבוה או למנוע פגם קטן שאינו משמעותי לגבי הפרי אף על פי שהוא משמעותי 



   באתרוגים מצווה הידור 
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ולם על העץ לגבי מחירו ולכן מותר בשביעית לשים שקיות על הפירות בעת גיד

בכדי למנוע מהם נזק שמגרע באכילתם אבל אסור לשים בכדי למנוע הפסד 

' ב ע"ארחות רבנו ח' כ בס"בצורתם החיצונית או בכשרותם כגון באתרוגים וכ

  .ח"י' ש בסי"ה כעין זה ע"ר זללה"ה בשם אאמו"שכ

 וכנראה שהמחלוקת. יסור הוא כיוון שהמטרה היא כספיתמהקשר הדברים משמע שהא

 , ולדעתם, משום הפסד הפרי'אוקמי פירא'שהתיר  ,1'חזון איש'הסבר דעתו של העל היא 

יש מקום , ת דיןאך אם נניח שמדובר באוצר בי. הידור אתרוגים אינו בכלל הפסד הפרי

: ל וחומרולכאורה הדברים ק .מעוניין שלציבור יהיו אתרוגים מהודריםת הדין לומר שבי

כמקובל בשוק  ,רחים כדי שיהיו אפרסקים ראויים לאכילהאם באפרסקים התירו לדלל פ

   !?ה לא כל שכןו צורך הידור מצו,)אך גם לא קטנים מדי, לא גדולים מדי(

  נוי אסתטי ונוי הלכתי. 1

שני דינים הם .  כי ייתכן לומר גם סברה הפוכה,לא משמע כן' דרך אמונה'אך מדברי ה

ן מילה ושי כגון טלית נאה ונוי הלכתי כגואנ טי כללת נוי אס',לי ואנוהו-זה א'בגדר 

.  אך אינם מעכבים,שני אלו הם רק הידור לכתחילה 2.מושלמת בלא ציצין מיותרים

אלא שהנוי המעכב הוא רק נוי . מעכב, דהיינו הנוי,  ההדר,בלולב ואתרוג, לעומת זאת

רך בפרי עצם הצו. טי וגם ההלכתית גם האס, רק כזה המשלב את שני הדינים יחד,מסוים

קיון פוסל ינחוסר  וההלכה קבעה איזה , אך הגדרת הניקיון היא הלכתית,טיתנקי הוא אס

 ההידור ',הדרפרי עץ 'ן שהגדרת אתרוג בתורה היא ו מכיו3',פותתוס'לדעת ה. ואיזה לא

- זה א' מרמשום שנא לולב יבש פסול 4,י" אך לשיטת רש.לכן הוא מעכבו ,מהותי לאתרוג

הוא  'לי ואנוהו-זה א'י ש"בדעת רשויש לומר . 'הדר'בגלל שבאתרוג נאמר ולא , 'לי ואנוהו

 אלא ,הכללי 'לי ואנוהו- זה א'ההדר באתרוג הוא מקרה פרטי של ו ,דין כללי בכל המצוות

הנוי המעכב באתרוג אינו . הלכתי-טית אלא אס,טי בלבדת אסינו הוא א– שגדרו שונה

כגון , אלא רק ניקיון ממראה משונה, וכדומהצבע , חספוסים, חגורה, פיטם, עיצוב נאה

 עצם הניקיון ,אמנם.  מעכבבמסורת מסיניל "רק מה שקבעו חז, כלומר, מהחזזית וכדו

 ורק ,אך התורה קבעה בדיוק מה נחשב נקי לפי ההלכה, אנושי טי כללתהוא נוי אס

 ינן א שהן אףלע ,אינן פוסלות) 'בלעטלעך'(שריטות קלות . ים פוסלקריטריונים אלו

ון ואך מכי,  במפורש'הדר'אמנם בלולב לא נאמר . 'לי ואנוהו-זה א'אך הן בגדר , טיותתאס

 מסתבר , ולולב הוזכר בתורה יחד עם אתרוג,'לי ואנוהו-זה א'ות ווה יש מצושבכל מצ

 הכללי לא 'לי ואנוהו-זה א'אך אלמלא דין . נוי המיוחד לאתרוג חל גם על לולבהשדין 

ורק משום שהנוי הוא ערך כללי בכל .  שבאתרוג חל גם על לולב'הדר'ין היינו לומדים שד

ולכן הוא ,  זה חל גם על לולב מסתבר שדין, ובאתרוג יש דין נוי מיוחד,מצוות התורה

                                                      
  .ק יד"כא ס' שביעית סי, א"חזו  .1

 .ב"עשבת קלג ' ר  .2
 .ה לולב יבש"ב ד"עסוכה כט ', תוס  .3
  .בשה י"ד, סוכה שם, י"רש  .4
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, טי כללי אלא הלכתיתאינו נוי אסלכאורה  הפוסל באתרוג 'הדר'ה ,ניםפל כל ע 5.פסול

ן עלולה לגרום  מה והימנעות,אסורות ותשיש מלאככ, שבשנת שמיטהיש לומר , ם כןוא

ו וזה יופיו של יזה נו, אדרבה,  השריטותון שההלכה לא פסלה אתומכי, לשריטות באתרוג

ומבחינה ,  בו מלאכות מיותרותלא עשוהידרו בגידולו ו שניכר עליו ש– האתרוג בשמיטה

  .  השריטות מוסיפות לאתרוג חן ויופי,הלכתית

אולי הנוי האסתטי הוא ערך גם בשנת , י"לשיטת רשאך יש מקום לומר שלפחות 

' הדר'מ: נוי זה של הלולב נלמד משני כתובים. לולב שונה מאתרוג, לשיטתו. השמיטה

, ועל כן. האמור בכל התורה, 'לי ואנוהו-זה א'ומ, שהוא מעכב גם בלולב, האמור באתרוג

אלא , סיני כמו באתרוגאין לו אותה מסורת מ. שבו אינו אותו גדר שבאתרוג' הדר'גדר ה

לולב יבש אינו מהודר כראוי , ולדעתם. שיקבעוהו על פי הבנתם' הכתוב מסרו לחכמים'

, ומסתבר שגם אתרוג. המעכב', הדר'וממילא חל עליו דין , 'לי ואנוהו-זה א'בגלל 

וקל . 'לי ואנוהו-זה א'לא ייגרע מלולב שיש בו גם , שבו' הדר'שהידורו הוא רק בגלל ה

דיינו במה , אלא שלעניין עיכוב.  גם באתרוג'לי ואנוהו-זה א'שיש להדר מצד וחומר 

, אך בוודאי לכתחילה אתרוג. ולא פסלה אם אינו מהודר יותר' הדר'שהתורה קבעה מהו 

 יותר מאשר במצווה 'לי ואנוהו-זה א'ראוי להדר בו גם מצד , מפורש' הדר'שנאמר בו 

שלולב הוקש ', תוספות'גם לשיטת ה? ור זההאם בשנת השמיטה פטורים מהיד. רגילה

בלולב אינם ' הדר'אך גדרי ה, שבו' הדר'היקש זה הוא רק לעצם דין ה, בכול לאתרוג

נמצא שגם . 'הכתוב מסרו לחכמים'ועל כורחך צריך לומר ש, אותם גדרים של אתרוג

אמנם .  של כל התורה'לי ואנוהו-זה א'חיוב ההידור באתרוג הוא מעבר לחיוב , לדעתם

יש להדר ', תוספות'גם לדעת ה, אך לכתחילה, יש הידור המעכב ויש הידור שאינו מעכב

  .במפורש' הדר'כי נאמר בו , באתרוג יותר מאשר במצווה רגילה

 ה פירשו שהכוונ6'תוספות'ה. ה הוא עד שלישווהידור מצמבואר ש) ב"עק ט "ב(בגמרא 

בר ת ומס7.הידור נאמרה בו במיוחדכי מצוות , ולא בכדי נקטו אתרוג, דל האתרוגלגו

ומן הראוי להוסיף  ,ו הנאהתראלא הוא הדין גם בנוגע לצו, שלא רק בגודל יש להדר

יו גדולים יה  כדי שהאתרוגים,אך לפחות לעניין גודל האתרוג. שליש במחירו כדי להדרו

 האומנם נצמצם .אם לא נרבה להשקותם הם יישארו קטניםו, יש צורך להשקותם, יותר

הוא הדין בנוי ,  ואם כן.לא מסתבר?  שהאתרוגים יישארו קטניםנתמל את ההשקיה ע

 שהוא ,טיתשגם נוי אס הסברה נותנת 8. יש חיוב להוסיף בהידורו עד שליש–האתרוג 

, רות הנאכליםיפה של כל יםלא גרע מנויש.  מן הראוי שיישמר גם בשמיטה,וה כלליתומצ

                                                      
 .שםושפת אמת סוכה , ות תמריםכפ' ר  .5
 .ה עד שליש"ד, ב"ק ט ע"ב', תוס  .6
ה "ד, ק שם"ב(וזו לשונו ; י השווה את השליש באתרוג לשליש האמור בספר תורה"רש, לעומת זאת  .7

ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור ' שאם מוצא ב'): בהידור

 .'אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאהדתניא זה 
 עליו להוסיף שליש ולקנות אתרוג מהודר ,גם אם קנה אתרוג מהודר פחות, שםק "בב' ולדעת התוס  .8

 .יותר
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מותר , משמעותית של צרכנים מלצרוך אותושאם מראה הפרי עלול לגרום לרתיעה 

  .'הנת כפונדקיתותהא כלא  '–לשפר את חזותו 

  'אוקמי'האם פגיעה בנוי נחשב . 2

. אלא גם בכל נושא הגינון, לא רק בגידול אתרוגים, כללית יותרשאלת היחס לנוי היא 

שבים כגון ניכוש ע?  בשמיטה או שהוא אסור'אוקמי'טי הוא תהאם טיפוח של גינון אס

 , זו חרישה,אין ספק שאם הניכוש מיועד להכשיר קרקע לזריעה. שוטים וקוצים בגינה

.  אף הוא אסור,גם ניכוש המאפשר צמיחה טובה יותר של צמחי נוי. שאסורה בשמיטה

אסורה אף ,  שהגינה תמשיך להיראות יפה גם בשמיטה– אך האם גם שמירה על הנוי

תירים רק ביעור עשבים שוטים שיש בהם חשש הם מ. יש פוסקים האוסרים זאת? היא

לפחות  גם הם יודו שאך.  אולם הנוי עצמו אינו ערך מבחינתם,לקינון נחשים ולשרפות

של המדינה והממשלה  וכן מבני ציבור , שפרנסתם תלויה בנוי סביבתם,בתי מלון

כולל , באים בשעריהםמצד היחס של כבוד  צריכה לעורר ומוסדות שמראיתם הנאה

  ומותר לנכש,מן הראוי שייראו נאים גם בשנת השמיטה, רים הבאים מארצות זרותנכ

בדומה למלך שחייב להסתפר ( .ם את העשבים השוטים והקוצים המכערים את מראבהם

גם  )9'מלך ביופיו תחזינה עיניך'בכל יום ולרחוץ פניו אפילו ביום הכיפורים שנאמר 

, שאדרבה, ומר כן גם בנוגע לכלל הציבורום למקאפוא יש . 'יאוקמ' בגדר  היאזופעולה 

כשם ששולחן .  תיראה יפה,והו שעליה חלה המצ,בשנת שבת הארץ מן הראוי שהארץ

רץ ישראל כך גם אדמת א, נקי ומסודר, מקושט בפרחים,  מן הראוי שייראה יפה,השבת

ץ ע'לא יהיה הדרו של פרי , ם כןוא .מן הראוי שתיראה יפה,  בשנת שבתה– הקדושה

גם מי שאינו רואה בנוי הגינה ערך המצדיק , אדרבה. וה גרוע מהםו לצורך מצ'ההדר

מותר , 'לי ואנוהו-זה א'שבו התורה אמרה , והו יודה שלפחות בנוי של מצ,ניכוש בשמיטה

ועל כך סומכים בתי הדין הדואגים . בשמיטהשל מצווה  נוי 'אוקמי'לעשות פעולות ל

  .ורלחלוקת אתרוגים מהודרים לציב

  חשיבות הנוי באתרוג. 3

והדבר מצביע על חיבוב .  במשך הזמן והתרגל לאתרוגים נקיים ביותר'התפנק'העולם 

כמה ימים משך וה לושמוכן להשקיע מהונו לצורך קיום מצ, י הציבור הרחבבידוה והמצ

 'דין ביתאוצר 'כנהוג באתרוגי , בעל בית נורמטיבי הרוכש אתרוג בקופסה סגורה. בלבד

המראה שלו אך , אמנם כשר כדין ,אם יפתח את הקופסה ויגלה אתרוג שרוט, יטהבשמ

איני בטוח שלא . דרוש אתרוג אחר תמורתול מקח טעות וושזה עלול לטעון, נאהאינו 

כנהוג ' פרי עץ הדר'שדעת על , הואו,  בהלכות אתרוגם בקיאיםאנשיהלא כל . יצדק בדינו

צא שם רע על יאם , זאת ועוד . בשנת השמיטה גםשילם במיטב כספו, וכמקובל בימינו

 - שרובו אינו ,  לפי המושגים המקובלים בציבור, שאינם מהודרים– אתרוגי שביעית

 ובכך יקופחו אתרוגי ,ל"תרוגים מיובאים מחופו כולם איעדי, מובהקיםתלמידי חכמים 

                                                      
  .ב"עב ויומא עח "עסנהדרין  כב ' ועי. יז, ישעיהו לג  .9
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ל פרנסתם שתיפגע גם ו, גרם להם הפסדייוהקדושים בקדושת שביעית ארץ ישראל 

 וייתכן שיסיקו מסקנות ויחסלו ענף ,כל השניםבבעלי הפרדסים המגדלים לנו אתרוגים 

רה אלא להתיר את הפעולות לטיפוח הנוי ילכן אין בר. חשוב זה בחקלאות הישראלית

  . של האתרוגים

נוי של טיפוח הלמסתבר שהסיבה העיקרית שבגללה אסרו פוסקים רבים את הפעולות 

גם אם לא , סוחרים ידרשו מחיר גבוה יותר על אתרוג מהודרא החשש שהיההאתרוגים 

 לא .ירות שביעית והדבר אסור משום סחורה בפ,השקיעו מאמצים גדולים יותר בגידולו

 שמוכנים לוותר על הרווחים ',גבורי כח עושי דברו'כל המגדלים והסוחרים הם 

בית הדין לפי רמת שמחירם נקבע בידי ,  ולחלקם בקופסאות סגורותים מהודריםמאתרוג

אם כי במקרים רבים ההידור הוא פונקציה . ההשקעה שהושקעה בהם ולא לפי הידורם

מאפשר לגבות מחיר שונה לפי דרגות שונות של ת הדין ולכן בי, של טיפול מאומץ יותר

  .  המעיד על המאמץ שהושקע בכל דרגה,ניקיון

  תוספת תשלום לחקלאי שמגדל אתרוג מהודר. ב

בית הדין  אולם , הידור זה המגדל עובד ומקבל שכר על טרחתו הנוספתידיל אמנם ע

 והציבור מעוניין בכך שיעבוד יותר ויספק ,אותו להיות שליח ציבור למען הציבורמינה 

הדרישה מבעלי הפרדסים לגדל אתרוגים נקיים  .בור אתרוגים מהודרים יותרילצ

לא . דהבצִ ,  בצדקםהמגיע לה, אולם שכרה, ומהודרים יותר דורשת מהם עבודה נוספת

יגבה מהציבור את מלוא בית הדין .  אלא רק גמול סביר תמורת טרחה,מדובר על מסחר

 ,מצד אחד?  האם דרישה זו מותרת–יון עריך וצ. כולל טרחתם של המגדלים ,ההוצאות

היא מאפשרת פרנסה , צד שנימ. ה שלציבור יהיו אתרוגים מהודריםויש כאן צורך מצו

אולם טרחה ,  אלא בהחזר הוצאות,אמנם לא מדובר במסחר .למגדלים ועובדיהםנוספת 

? הורות שביעית לשם פרנסה ולא לשם מצוי האם אין חשש שמטרתה ניצול פ,זו גופא

 ?למקור פרנסה ה והופכת את אתרוג השמיטהופרנסה זו מבטלת את ערך המצואין האם 

ואינם נחשבים שמקיימים , רנסתםוה מניע את המגדלים אלא פו לא צורך המצ,ןכם וא

  . 'לי ואנוהו-זה א'לשם מצוות ' אוקמי'אין כל ערך ב ,ןכם  וא,ה בכךומצו

   ):א"עכו  סוכה(ן זה בגמרא נו כעיאמצ

הן ותגריהן ותגרי , כותבי ספרים תפילין ומזוזות: אמר רבי חנניא בן עקביא, תניא

ומן , ומן התפילה, שמע פטורין מקריאת –וכל העוסקין במלאכת שמים , תגריהן

שהיה רבי . לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, ומכל מצות האמורות בתורה, התפילין

  .העוסק במצוה פטור מן המצוה: יוסי הגלילי אומר

   ):לח' ע סי"לשו(' מגן אברהם'בנוגע לגמרא זו הוכתב 

ל משמע דאם עושה "י הלוקחים כדי להמציאן למכור למי שצריך להם עכ"פירש

ג משמע דמחזיר "ע בנדרים דף ל" להשתכר בו לא מקרי עוסק במצוה וצכדי

ל דהתם אינו נוטל אלא "אבידה הוי עוסק במצוה אף על פי שנוטל עליו שכר וי
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נ התם עיקר כוונתו להשיב אבדה אבל הכא עיקר כוונתו להשתכר "שכר בטלתו א

  .ח"ג ס"תל' עסי

   ):ב" עפא מ"ב(הקשה מהגמרא ) יהםה הם ותגר"ח דק "ס, ע שם"לשו(' ביאור הלכה'הו

דברי רבי ,  ישבע ויטול מעותיו–המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון 

אבד ? כלום הלויתני אלא על המשכון: יכול לומר לו: רבי עקיבא אומר. אליעזר

 - והניח לו משכון עליהם , אבל הלוהו אלף זוז בשטר.  אבדו מעותיך-המשכון 

: מר סבר. במלוה צריך למשכון קמיפלגי. ון אבדו מעותיואבד המשכ: דברי הכל

שלהנאתו , לאו מצוה קא עביד: ומר סבר. והוי שומר שכר, מצוה קא עביד שהלוהו

  .והוי שומר חנם, מתכוין

וה ומשתכר ומי שמקיים מצ האם –בי עקיבא ורבי אליעזר זאת נחלקו רשאלה לכאורה ב

ה והעוסק וצוות אחרות או שכוונתו למצומר מ פטוינוה ואו כוונתו לשכר ואינה מצו,בה

וכתב שם . והושהוא נחשב למקיים מצ –בי עקיבא והלכה כר? והווה פטור מן המצובמצ

ל דאם כונתו לשניהם בשוה מיקרי עוסק "מ נ"ומ'): שם' ביאור הלכה'(' משנה ברורה'ה

חיה בני הרי מ שי"האומר סלע זו לצדקה ע'): ב" עפסחים ח(י "והוכיח זאת מרש .'במצוה

, ולא אמרינן שלא לשמה עושה, זהבדבר  '– זה צדיק גמור הרי – י"פירש, 'זה צדיק גמור

 להנאת עצמו שיזכה בה לעולם אףומתכוין , אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה

ם היא "כתיבת סת. ם"ם למסחר בסת"עוד חילק שם בין כתיבת סת .'הבא או שיחיו בניו

 אמנם .)ליןיוה הוא רק בהנחת התפוגמר המצ(וה ו שאינה גמר המצאלא, והועצמה מצ

הוא , ם כן וא,והו כוונתו לשם מצ, אך כשהוא עסוק בכתיבה,המניע לכתיבה הוא השכר

   .וה אלא במסחרו הם אינם עסוקים במצ.תגריםה שאין כן  מ,הועסוק במצו

 אולם זו ',וכתבתם'  אמנם נאמר בתורה;יוןעריכה צ, והושהכתיבה עצמה היא מצ ,הנחתו

את התנאים הדרושים לכתיבת הכתוב בא רק ללמדנו . וה היא בקשירהוהמצ. והו מצינהא

ואולי . וה בכתיבה עצמהו אך אין מצ,מהי בר חיובא וכדוביד ולשמה,  כתיבה ביד:ם"סתה

על אף שאינה גמר , בהלכות רבות מכיוון שהתורה גדרה את עצם הכתיבהכוונתו לומר ש

 הוא עוסק בכתיבה לשם ;וירה של קדושהום נמצא בא"כותב סתן הסתם מי שמ, המצווה

 כוונתו האישית מתבטלת מול , וגם אם כוונתו לשם שכר,שמותהם וקדושת "קדושת סת

 אהובמקרה  אלא ש,ם הוא סוחר ככל הסוחרים"מוכר סת. ם"סתההערך של כתיבת 

ם "דומה יותר לסוחר סתם אתרוגימגדל . והועצמו מצלאין בעיסוק זה כש. ם"מוכר סת

ק זה ואין בעיס. מגדל אתרוגיםא הוא חקלאי ככל החקלאים אלא שהו. ם"סופר סתולא ל

  . והועצמו מצלכש

  גידול פירות שביעית לחוד ועוסק במצווה לחוד. 1

אלה שני . לגידול פירות בשביעית' העוסק במצווה פטור מן המצווה'יש לחלק בין דין 

, אדרבה, אינו דווקא במקיים מצווה' סק במצווה פטור מן המצווההעו'גדר . גדרים שונים

מי שתפילין , למשל .לפעמים מקיים המצווה אינו נפטר ממצוות אחרות אם אינו עסוק בה

כי , על אף שמקיים מצווה, אינו פטור ממצווה אחרת, בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו
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פטור , גם אם אינו מקיים מצווה, ווהמי שעוסק במצ,  לעומת זאת10. במצווה עוסקאינו

פטור מן המצווה אף על , )א"סוכה כה ע(ואפילו מי שהולך לשמוע דרשה . ממצווה אחרת

הוא עוסק ו, ם עוסק במצווה"לכן נראה שכותב סת. פי שבהליכתו עדיין אינו מקיים מצווה

 ואז 11ווהשבו הכתיבה עצמה היא מצ, ולא מדובר רק בספר תורה. בייצור חפץ של מצווה

שאין , אלא אפילו תפילין ומזוזות, נחשב עוסק במצווה, כשהסופר כותב לצורך פרנסתו

אך יש ערך חשוב בכך שיהיו תפילין ומזוזות מצויים בעולם כדי , בכתיבתם עצמה מצווה

אנו מתייחסים בעיקר לייצור ,  גם אם כוונתו לשם שכר–שאפשר יהיה לקיים בהם מצווה 

. כוונת המצווה מבטלת את כוונת השכר. דינו גם כן כעוסק במצווה ו–החפץ של מצווה 

  ):ה ועל החלה"ב ד" עכזביצה (' פותתוס'דוגמה לכך מצאנו ב

ט תחת "תרומה דצורך הדיוט להסיק תחת תבשילו אימא ישרפנו בי מ קשה"ומ

ותירץ רבינו יצחק דתחת תבשילו הואיל ? תבשילו דהא איכא צורך אוכל נפש

 צורך גבוה בטל ליה צורך הדיוט אצל צורך גבוה והוי כאילו כולו של ואית ביה נמי

דאמרינן נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב ואפילו .) דף יט(גבוה וראיה מדלעיל 

   .שלמים

ר עם יציאת הבכור מהאו'): א" עתמורה כה(וספת מהגמרא  נהמוג דיאואולי אפשר להב

כותב , כאמור, לכן. '? תלמיד דברי מי שומעיםדברי הרב ודבריאינו קדוש , הרי זה הקדש

שאינו , ם"מה שאין כן הסוחר בסת, נחשב עוסק במצווה, אף שמתכוון לפרנסתו, ם"הסת

  .  אינו עוסק במצווה–ם אלא רק סוחר בהם "מייצר את הסת

  שכר המגדל הוא בעבור הפירות שמביא לבית הדין. 2

השאלה אינה האם מגדל . רות שביעיתאולם האמור לעיל אינו נוגע לעניין גידול פי

' חתם סופר'וגם כש, פשוט שאינו פטור ממצוות. אתרוגים עוסק במצווה ופטור מן המצווה

הוא לא התכוון לפטור את , כתב שמצוות יישוב ארץ ישראל היא כהנחת תפילין) סוכה לו(

גדלו  האם בית הדין מעוניין שי–השאלה היא אחרת . מיישבי ארץ ישראל מאף מצווה

את בית הדין . נראה לי שכן? גם אם לשם כך יינתן תמריץ למגדלים, אתרוגים מהודרים

כשם שבכל הגידולים החקלאיים בית הדין דואג שיהיו פירות וירקות . התוצאהמעניינת 

בית הדין אינו , על אף שלא כל המגדלים כוונתם לשם שמים. ראויים לאכילה בידי הציבור

בית הדין . אלא מבחינתו התוצאה היא העיקר, גדל לשם שמיםמתעניין האם כוונת המ

ואין זה מעניינו של בית הדין מה הן כוונותיו של , מעוניין שיהיו אתרוגים מהודרים לציבור

והוא מקבל את שכרו , כל עוד אינו עושה סחורה בפועל, וגם אם כוונותיו כלכליות. המגדל

ש להביא ראיה לכך שבמקום שהתוצאה היא וי. בית הדין מסתפק בכך, רק בעבור עבודתו

האומר ': שהובאה לעיל) א"עפסחים ח ( מן הגמרא –אזי כוונה אחרת אינה פוסלת , העיקר

ופירש ', ! הרי זה צדיק גמור–סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא 

                                                      
 .א שם"וחי והגה של"א ד"ע סוכה כה ,'תוס' ר  .10
ולמדה את בני 'אם כי מטרתה העיקרית היא ) יט, דברים לא(' ...ועתה כתבו לכם': שנאמר עליה  .11

    .'ישראל
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א קיים מצות אל, ולא אמרינן שלא לשמה עושה,  בדבר זה–הרי זה צדיק גמור ': י"רש

ומתכוין אף להנאת עצמו שיזכה בה לעולם הבא או שיחיו , בוראו שצוהו לעשות צדקה

כי בסופו של דבר ,  ומכאן שזוהי צדקה גמורה על אף שכוונתו לשם החלמת בנו.'בניו

י שמדובר "דייק מרש) בביאור הלכה שם, שם(' משנה ברורה' אמנם ה12.העניים נהנים מכך

כי , ואכן שם הכרח לומר כן. גם למצווה וגם להחלמת הבן: דבריםשהוא מתכוון לשני ה

עד עתה . מדברת במי שהולך לבדוק חמץ ודרך אגב מחפש מחט) ב"פסחים ח ע(הסוגיה 

 –אלא רק בהזדמנות זו של בדיקת חמץ הוא מתכוון גם למחט , הוא לא חיפש את המחט

שם מדובר בכוונה .  לומר כןאי אפשר) ב"י עב "ב(אך בגמרא . משמע יש לו שתי כוונות

  :וזו לשון הגמרא; אחת ולא בשתי כוונות

 כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא –וחסד לאומים חטאת 

: והתניא? דעביד הכי לאו צדקה גמורה היא... שאינם עושין אלא להתגדל בו, להן

 הרי זה –הבא ובשביל שאזכה לעולם , האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בני

  .כאן בעובד כוכבים, כאן בישראל: לא קשיא! צדיק גמור

  : אינו מפרש שהיו לו שתי כוונות אלא פירשי"רששם 

דעתן לשמים בין יחיה בין לא יחיה  ישראל – כאן בישראל וכאן בעובד כוכבים

  .מ כן ואם לאו מתחרט"ם אינו נותן אלא ע"אינו מהרהר אחר מדת הדין אבל עכו

. צריך לומר שיש הבדל בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקוםל כן וע

אין צורך ולכן גם לכולי עלמא , התוצאהוהמטרה  העיקר הוא –במצוות שבין אדם לחברו 

   13.בכוונה

 אך בשביעית ,ליןילין הוא מינה את עצמו להיות סופר או סוחר של תפיבתפועוד יש לומר ש

לגדל ולספק אתרוגים מהודרים  14ית הדיןבשל להיות שליח  ת הדין מינה את המגדלבי

היא  לא דעתו ,גם אם כוונתו להתפרנסולכן .  וסוכם עמו מראש שיקבל את שכרו,לציבור

 בית הדין היא שיעסוק במצווה וישתכר בהתאם לעבודתו כוונת.  בית הדין אלא דעת,קובעתה

ל  בע,וגם אם הוא קבלן, ל הביתיד בעכנחשבת  כפועל שידו ת הדין הואבישליח . ולא כסוחר

 לכן .דינו כפועל של בעל הבית, ועל אף שהוא קבלן, מעודד אותו שיעבוד בקבלנותהבית 

  15. ולא כוונת הפועל,היא הקובעת, שהוא בית הדין, כוונת בעל הבית

  

                                                      
, )ו"ג מט"אבות פ(מ "ם בפיה"שכן לפי הרמב, הדבר תלוי בהגדרת מצוות הצדקה: פ"י, הערת עורך  .12

וות הצדקה הוא פעולתו של כי העיקר במצ, לעני אחד ₪ 100עדיף לתת שקל למאה עניים מאשר 

אלא ': י שכתב"ויש לדייק מרש; ד"נתיבות עולם סוף פ, ל"ע מהר"וע; הנותן ולא רווחתו של המקבל

  . 'קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה

  .כלל כג,  ועל דרך זו גם באתוון דאורייתא; ערך כוונה)לופטביר(זרע אברהם ' ר  .13

  .ת הדיןהמינוי הוא של בי, מכל מקום, ית הדיןבשל שליח אם הוא הציע את עצמו להיות וגם   .14

 שהיא , כי שם הגיזום דומה לזמירה,אמנם בהדסים לא התירו גיזום לשם הצמחת הדסים משולשים  .15

זריעה לא .  ולכן מתרבים ההדסים המשולשים,כי הוא גורם לצימוח חזק יותר, תולדה של זריעה

  .יןדת ה שליחי בידייל הותרה בשביעית גם לא ע
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  הרב דוד אייגנר

 , דינו לעניין חמץ–' חיטפון'ה

   חלה וברכות,כלאיים

  הקדמה

ומכאן ( שנים על ידי הכלאה בין חיטה לשיפון 100- צמח שנוצר לפני כהחיטפון הוא

ומספר הכרומוזומים שלו , מין זה הוא מין בפני עצמו מבחינה בוטנית, )פון-חיטה: שמו

וכן ,  אבקה של חיטה או שיפון אינה יכולה להפרות חיטפון1. חיטה רגילהלכפול מש

 מינים רבים של תכולל' דגניים'ה משפחתיש לציין כי מבחינה בוטנית , כן וכמ. להיפך

חמשת מיני דגן ,  אולם מבחינה הלכתית,)דורה(ביניהם גם התירס והסורגום , צמחים

 יש 2.שיפון וכוסמין, שיבולת שועל, שעורה, חיטה: כוללים בתוכם רק את חמשת המינים

והאם , האם יש בו איסור חמץ) א:  כגון, הלכות שונותהחיטפון לעניין ןלשאול מה די

ן ימה דינו לעני)  ג?ן כלאי זרעיםימה דינו לעני)  ב3? לצאת בו ידי חובת מצהאפשר

  ?מה ברכתו)  ד?הפרשת חלה

  

  ?האם מותר ליצור חיטפון. א

החיטה והשיפון הם שני מינים שאסורים . החיטפון הוא הכלאה בין חיטה לשיפון, כאמור

. תה בשלב הפריחה של צמחי האם ההכלאה של שני מינים אלו נעש4.בזריעה זה עם זה

שהרי מן , יש לשאול האם על הכלאת שני המינים באופן זה חל איסור כלאיים, אם כן

: כפי שמובן מפשט הפסוק, התורה איסור כלאי זרעים הוא בזריעת שני מינים זה ליד זה

 ואילו החיטפון נוצר,  שאין לזרוע בשדה שני מיני זרעים שונים5'שדך לא תזרע כלאים'

האם יש איסור כלאיים גם בהאבקה של , בשאלה זו. בין שני חלקי פרח של מינים שונים

איסור כלאים הוא רק , 6ל"ש ישראלי זצ"לדעת הגר; נחלקו גדולי האחרונים, מינים שונים

אין לנו אלא מה שאסרה 'ו, בחיבור בין שני מינים קיימים ולא בשלב הפריחה שלהם

                                                      
שמכפילה את מספר הכרומוזומים בתהליך החלוקה של ', פולואידית'טכניקת הנדסה זו היא טכניקה   .1

  .חיים נרסון על הסבר זה'  תודה לפרופ.וכך גורמת ליצירת מין חדש, התא

, הוצאת הר ברכה, חמשת מיני דגן, זהר עמר' בכתיבת המאמר הסתייעתי רבות בספרו של פרופ  

 .א"תשע
 .זיהויים של מינים אלו ראה בספר חמשת מיני דגן עניין לד עעו  .2
 .ולא למאכל אדם, צמח זה משמש כיום בארץ למאכל בהמה בלבד  .3
 .א"א מ"כלאים פ  .4
 .יט, ויקרא יט  .5
 .121'  עמ,התורה והארץ ג  .6
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 מכיוון שבסופו של התהליך 7,ש ווזנר" אולם לדעת הגר.'ובזה לא כלולה הכלאה, תורה

הרב ווזנר . יש בכך איסור כלאי זרעים, נוצר מין חדש על ידי הכלאת שני מינים שונים

 שכתב שהרכבת אילן על שרף של עץ אחר 8',חזון איש'מבסס את דבריו על דברי ה

א מן התורה וכן מכיוון שאיסור כלאי זרעים הו, למעשה. אסורה מדין הרכבת כלאיים

. אין לייצר צמחים חדשים באופן זה, מכיוון שמדובר בהאבקה ממשית של הפרחים

נדגיש כי שאלה זו היא עקרונית בלבד ועוסקת בתהליך יצירת הצמח הראשון של 

  . וכפי שנראה בהמשך9,ולא בשימוש בצמח שכבר קיים, החיטפון

  לעניין כלאיים' חיטפון'ה. ב

יש לשאול האם חל איסור  10. מינים שאסורים בזריעה זה עם זההחיטה והשיפון הם שני

 –אלא גם על המין שנוצר משניהם , הזריעה לא רק על זריעת שני המינים זה ליד זה

אך יש ,  ואם כן מותר ליהנות מתוצאתם11,אמנם כלאי זרעים מותרים בהנאה. החיטפון

של זריעת חיטה ושיפון לשאול האם בזריעת החיטפון עצמו עוברים על איסור כלאיים 

פרד הוא בעל חיים שנוצר מהרכבה .  לכלאי בהמהנוגעקיים דין דומה ב. זה בסמוך לזה

 ,ועל אף שהרכבה זו אסורה וכן אין לחרוש בסוס וחמור יחדיו, אסורה בין חמור לסוס

משום שבהרכבה זו נוצרה מציאות , תו פעולותבאמצעומותר להשתמש בפרד ולבצע 

   12:ץ"כלשונו של התשב. ים חדש שעומד בפני עצמוחדשה של בעל חי

וחכמי הרפואה ידעו דבר . הרי אסור להשתמש בשני מינים ומותר לרכוב בפרדים

 לא נשאר במורכב שההרכבה המזגייתזה בשקול דעתם שהדבר ידוע ממחקרם 

שהורכב זה המורכב מהם אלא יש לו צורה חדשה ' צורה מצורת כל אחד מהנפרדי

 אינה כן אלא ישאר המורכב מטבע וההרכבה השכוניית... באו לכאןופנים חדשות 

  .הנפרדים שהורכב מהם בכל חלק מחלקיו

 מדובר במין , שהרי מבחינה מציאותית,נראה שמותר לזרוע ולהשתמש במין זה, אם כן

ואין בזריעתו משום זריעת חיטה , )'הרכבה מזגיית'בדומה ל(שעומד לחלוטין בפני עצמו 

  .וושיפון יחדי

                                                      
צז אות ' יב ס"מנחת שלמה ח, ז אויערבאך" באופן דומה כתב גם כן הגרש. רכד'שבט הלוי ט סית "שו  .7

 . שאין להתיר הכלאות כלאיים בצמחים על ידי הנדסה גנטית, כז
 .טזק " סב' סיכלאים   .8
 ראה בהרחבה במאמריהם .לעשייתה ולהנאה מתוצאותיה , להנדסה גנטיתנוגעדיון דומה קיים גם ב  .9

 לוקחים אם כי בהנדסה גנטית, 39-24'  עמ,93אמונת עתיך , של הרב יהודה עמיחי והרב שמואל דוד

ועיקר מטרתם היא לשפר את תכונותיו הקיימות של הצמח ולא , שאינם נראים לעין אדם  DNAקטעי

ואילו בהכלאה של החיטפון לקחו אבקה ממשית שנראית לעין כל אדם , ליצור צמחים חדשים

 .ויוצרים על ידי ההכלאה מינים חדשים של צמחים
 .א"א מ"כלאים פ  .10
 .ז" הא"פכלאים ' הל, ם"ראה רמב  .11
 .ד' ב סי"ח, ץ"ת התשב"שו  .12



 

 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

  

74  

  זריעת חיטפון בסמוך לחיטה ושיפון .1

סמוך לאחד ב  חיטפוןם בזריעתישאלה נוספת שיש לשאול היא האם יש איסור כלאי

 האם הקשות והמלפפון 13רבי יהודה וחכמים נחלקו במשנה. טה והשיפוןי הח– 'מולידיו'מ

. יםיכלאהם ,  ולדעת רבי יהודה,םיאינם כלאיהם ,  לדעת חכמים.ם זה בזהיכלאי

  : נוצר בה המלפפוןשבירושלמי במקום הובא שנחלקו חכמים ורבי יהודה מהי הדרך 

אמר רבי יודן בר מנשה דברי חכמים אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של קישות 

אדם נוטל מעה אחת מפיטמה של אבטיח ונוטעה , ונוטעה והיא נעשית אבטיח

 מעה אחת מפיטמה אדם נוטל, רבי יודה אומר עיקרו כלאים. והיא נעשית מלפפון

של אבטיח ומעה אחת מפיטמא של תפוח ונותנן בתוך גומא אחת והן נתאחין 

  .ונעשין כלאים

אך בעיקרו של דבר , שלעתים יוצא מין שונה במקצת,  מדובר באותו מין,לדעת חכמים

 מדובר בהרכבה של שני מינים שיוצרים את ,אולם לדעת רבי יהודה, מדובר באותו מין

. ים זה בזהים פסק שהלכה כחכמים והקשות והמלפפון אינם כלא"רמבה. המין החדש

ים זה בזה ינראה לומר שכל סיבת ההיתר לדעת חכמים שהקשות והמלפפון אינם כלא

אולם , משום שמדובר באותו צמח ממש שלעתים מוציא כך ולעתים מוציא כךהיא 

גם חכמים , ר חדשוודאות איחוד של שני מינים שיוצרים דבביש ש לומר שבמקום אפשר

ם הצמחים עים י ואף הוא יהיה כלא,רבי יהודה שהמין החדש עומד בפני עצמוכדעת יודו 

ם בזריעת חיטפון בסמוך לחיטה ינראה לומר שיש איסור כלאי, אם כן. המקוריים שלו

   14.ויש להרחיק כדין הרחקה משדה תבואה, ושיפון

 ,יטפון משמש למאכל בהמהמכיוון שהחש 15א"יעקב אריאל שליטג "הרהב כתאמנם 

אולם במקרה שהחיטפון , מיני הדגן האחריםבין  ואין צורך להרחיק בינו ל, להקלאפשר

מובן מדבריו שיש להרחיקו כדין ההרחקות הרגילות של כלאי , ישמש גם למאכל אדם

  16.זרעים

  לעניין חמץ' חיטפון'ה. ג

 חלבונים המכ  נגרמת בחמשת מיני הדגן בשל17 פעולת התפיחה,מבחינה מדעית

ואף בתוך מיני החיטה יש שוני בגידול , בכל מין יש כמויות משתנות(שמצויים בהם 

                                                      
 .ב"א מ"כלאים פ  .13
ובמקרה דנן אם החיטפון דומה , שאם התוצר דומה לאחד מצמחי האם, ק ז"ג ס' כלאים סי, א"חזו' ועי  .14

 .ק טו"ב ס' סי, ע שם"וע;  מותר ואינו כלאיים עם הדומה לו–לחיטה או לשיפון 
 .לב' סי, ת באוהלה של תורה ד"שו  .15
, 400-307' התורה והארץ ב עמ', שקד-הרכבת אפרסק'פי שכתב למעשה הרב יואל פרידמן במאמרו כ  .16

 אולם כעת הן ) וינסן677 (מאפרסק ושקדמבחינה גנטית שהעובדה שיש כנות מסוימות שמורכבות 

ואין להרכיב את הכנות , עם העצים המקורייםכנות אלו  אינה מתירה ,ועומד בפני עצמצמח ש

 . אלא אם כן יש דמיון ביניהם אפרסק או שקדהחדשות עם
 .97' עמ, תחומין א, פ מונק"ר ב"ד', ההבדל בין חמוץ וסרחון'ראה   .17
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 שאלתי את 18.)'וד גורמים כגון ממשק גידול וכהמכהדבר תלוי גם כן ב, מודרני של חיטה

חלבוני (' בטא עמילז'הגלוטן והרמת ל בנוגער משה רענן " ואת ד19חיים נרסון' פרופ

 תשובתם היא שרמת הגלוטן היא גבוהה ודי דומה לרמת .בחיטפון שמצויים )התפיחה

 אנזים זה הוא 20.'בטא עמילז'ויש בו גם כן את האנזים , הגלוטן הקיימת בחיטה

, ומסתבר שאנזים זה קיים רק בחמשת מיני דגן, משמעותי ביותר בתהליך יצירת הבצק

רק מסריחות ואינן עובדה זו מסבירה מדוע הקטניות (ואינו קיים במיני הקטניות 

 נראה שתכונותיו הכימיות של החיטפון דומות ,מבחינה מדעית,  אם כן21).מחמיצות

  22.לשאר מיני הדגן

  : הובאה רשימת צמחים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח23במשנה

בכוסמין ובשיפון , בשעורים, בחטים: אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח

  . ובשיבולת שועל

החמצה היא תוצאה של תהליך שקורה  מובא שמינים אלו נאסרו משום ש24יבירושלמ

  :לו מינים נאסריםי איש לבחוןולכן , במציאות

ושאר כל , אלא חמשת המינים בלבדן לך בא לידי מצה וחמץ י שאבדקו ומצאו

  .המינין אינן באין לידי מצה וחמץ אלא לידי סירחון

 יוחנן בן נורי לחכמים האם צמח הנקרא בהמשך הירושלמי שם מובאת מחלוקת בין רבי

  בההם נחלקוש הגמרא מבארת שהמחלוקת . חייב בחלה ונאסר משום חמץ25'קרמית'

 המחלוקת ביניהם . הלכו ובדקו האם בפועל הקרמית מחמיצה– היא מחלוקת מעשית

 לאחר שהגמרא 26בבבלי.  האם העיסה החמיצה בפועל או שלא– היא בתוצאות הבדיקה

 האם רק מינים אלו אסורים בפסח או שמא יש תאלושהיא , משת המיניםזיהתה את ח

  :גם מינים נוספים

                                                      
תחמיץ דגן ' ובמאמרנו 69-61'  עמ101 הליכות שדה ,ר משה זקס"ראה בהרחבה במאמרו של ד  .18

 .71-53' עמ, 86אמונת עתיך ' בפסח
 .ינווה יער מינהל המחקר החקלא, גימלאי  .19
במאמר זה ,  R.J Pena and G. M. Ballance מאתcomparison of gluten quality in triticale :ראה למשל  .20

 מבחינת כמות Marquis Wheatדומה לחיטה מזן ) Impala Tritucale(עלה כי זן מסוים של חיטפון 

 ).מליים של תפיחהגובה ושטח מקסי (ותוכן תכונות האפייה של שני זנים אלו דומ, בושיש הגלוטן 
 .'חמץ וכימיה'מאמר , ר מנחם צוקר"ראה בספר שיעורים מאת ד  .21
הגלוטן אחראי אפוא במידה רבה לכושר תפיחתו של הבצק ': 91' עמ, חמשת מיני דגן, ראה זהר עמר  .22

 מקובל על , לפי דבריו.'הגלוטן נמצא בשיעור גבוה בחיטה אך הוא חסר באורז ובתירס... ולגמישותו

ראה באוהלה של . קים רבים שמצה נטולת גלוטן לחלוטין היא בגדר מצה שאינה יכולה להחמיץפוס

הימצאותו או אי הימצאותו של הגלוטן ש קבעש, )צליאק(מצה לחולי כרסת  ,מג' תורה ה סי

 .ן הגדרת מצהי לעניותמשמעותי
 .ה"ב מ"פסחים פ  .23
 .ד"ב ה"פסחים פ  .24
 .'קצח'הפרשנים במקום ביארו שמדובר ב  .25
 –  חיוב חלהענייןאלא גם ל,  חמץ בפסחענייןיש לציין כי הדיון בגמרא הוא לא רק ל, ב"פסחים לה ע  .26

 .לחםלמה יכול להיעשות 
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וכן תנא דבי , אמר רבי שמעון בן לקיש? מנהני מילי.  לא–אורז ודוחן ,  אין–הני 

אמר קרא לא תאכל עליו חמץ : וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב, רבי ישמעאל

 אדם יוצא בהן ידי –ים לידי חימוץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבא

  . יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון, חובתו במצה

 מינים .מובן מהגמרא שיש טעם מוגדר לכך שדווקא מינים אלו הם שנאסרים

מובן הן מהבבלי הן , אם כן.  מותרים– ומינים שאינם מחמיצים, שמחמיצים נאסרים

דהיינו יש לבחון האם נוצר ,  תלויים בבחינת המציאותמהירושלמי שהמינים הנאסרים

וכשלא נוצר תהליך , אסר בפסחי אזי הצמח י, כשנוצר תהליך זה.בצמח תהליך של חימוץ

' וכך מובא בחידושי ר.  לצאת בו ידי חובת מצהאפשר י וא,יאסר בפסחי הצמח לא ,זה

   27:ם"חיים הלוי על הרמב

נן במצה וחלה דוקא שיהא מחמשת דהנה בהא דבעי, ואשר יראה לומר בזה

ע (ובמנחות ) א"לה ע(וכמבואר הך טעמא בפסחים , המינים הבאין לידי חימוץ

כי , הרי אין זה דין מינים לחוד דבעינן דוקא מאותן המינים ולא ממין אחר, )ב"ע

אם דנכלל בזה גם הך דינא דכל שהוא מחמשת המינין אית ביה דין לחם ושם 

נו מחמשת המינים אין בהחפצא דין ושם לחם האמור וכל שאי, לחם בהחפצא

  .בחלה ומצה

  .ויש לבחון כל צמח לגופו, הדבר תלוי באופן המציאותי של הצמח, כלומר

  ?מדוע אורז ודוחן אינם מחמיצים. 1

 28 לסוגיהי" של רש מביאורו.הובא שאורז ודוחן אינם מחמיצים) ב"פסחים לה ע(בגמרא 

ינו הצרפתים ותדעת רב. החמצה זו תוגדר סירחון, יצומובן שגם אם אורז ודוחן יחמ

 שאורז ודוחן אינם באים  היא שכוונת הגמרא והיא29,א"ם חלאווה ובריטב"מובאת במהר

ויש עליהם , אך הם יכולים להיות חמץ נוקשה, לידי חימוץ גמור להתחייב עליו כרת

ם אורז מותר ולדעת, ם חולקים על דעה זו"א והמהר"הריטב. איסור דרבנן של חמץ

חולקים על דעת רבותינו הצרפתים תירים אורז בפסח ברור שהפוסקים שמ. באכילה

מחמת שיש לחשוש  אוסרים אותו בפסחאת האורז גם האוסרים . שאורז אסור מדרבנן

ולא מטעם שהאורז עצמו גורם , חיטה ויש קושי להפריד ביניהםנו לבין הלערבוב בי

וכך משמע , ינים אלו בכלל אינם מגיעים לידי חימוץ מ,ד"רי'  לדעת תוס30.לחמץ נוקשה

ויוצאים ,  מובא שחמשת המינים הם אלו שנאסרים בפסח31'שלחן ערוך'ב. 'המאירי'מ

                                                      
ר משה רענן שהפנה לדבריו אלו של "תודתי נתונה לד. ה"ו ה"פחמץ ומצה ' הל, חיים הלוי' חידושי ר  .27

 . מבריסקחיים' ר
 .ורז ודוחןה א"דב "פסחים לה ע, י"רש  .28
ולדעתו , ב"ה ה"חמץ ומצה פ' ם הל"לרמב, ד"שכתב שזו דעת הראב, ק ג"תנג ס' סי, ראה חוק יעקב  .29

וכך . ם בעניין מי פירות אלא בעניין אורז ודוחן" חולק על הרמבינוד א"והראב, ציון ההגהה אינו נכון

 .ם שם"רמב הלע, מובן מהמגדל עז
טעם זה ועד לסוברים שבחג לא ראוי לאכול מאכל בהחל , סחיש טעמים רבים לאיסור קטניות בפ  .30

 .פ הטעם שהבאנו למעלה הוא הקרוב ביותר לענייננו" עכ.קטנית
 .א' יתנג סע' ח סי"או, ע"שו  .31
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מכיוון שאינם הוא אורז ודוחן לא יוצאים ידי חובה בהטעם ששונכתב , בהם ידי חובה

קרונית לחיטפון  נראה שמכיוון שבאופן מציאותי יש יכולת ע,אם כן. באים לידי חימוץ

 יהיה ,קמח חיטפון ייצרו בצק מאםו,  דינו הוא כחמשת מיני דגן,להחמיץ ולא להסריח

  32.'בל יראה ובל ימצא' לצאת בו ידי חובה בפסח ואף לעבור עליו באפשר

  החיטפון לעניין חלה. ד

חמשה דברים חייבים בחלה החטים והשעורים והכוסמין ושבולת שועל  '33:נאמר במשנה

רבי ': בירושלמי במקום מובא שדין זה נלמד מפסח. ' הרי אלו חייבין בחלהושיפון

ישמעאל אומר נאמר לחם בפסח ונאמר לחם בחלה מה לחם שנאמר בפסח דבר שהוא 

חיוב , כלומר. 'בא לידי מצה וחמץ אף לחם שנאמר בחלה דבר שהוא בא לידי מצה וחמץ

 ,כפי שראינו לעיל, אם כן. כעיסה בפסח, עיסה בחלה הוא רק במין שיכול להחמיץ

 הוא הדין .ודינו בפסח הוא כחמשת מיני הדגן האחרים, החיטפון יכול לבוא לידי החמצה

  . בחלהתיבי מחיטפון חהוצרנ עיסה ש– חיוב חלהל בנוגע

  החיטפון לעניין ברכה. ה

מכיוון שההלכה , 'המוציא לחם מן הארץ'הברכה על לחם הנעשה מחמשת מיני דגן היא 

 שהם 35, ואף אם יעשו פת מזונים34,לקה בין המינים השונים של חמשת מיני דגןלא חי

 על אף ,מדובר במין של חיטהעקרונית  מכיוון ש.'המוציא' ברכתם תהיה ,מאכל בהמה

  .גם על החיטפון יש לברך המוציא, שנשתנתה צורתו

  

  ונותיו בשנת השמיטהיתר .ו

משום ,  משמעותי בשנת השמיטהבשולי הדברים יש להוסיף כי לצמח זה יש יתרון

ולא ) זריעות שישית(שאחת הבעיות המרכזיות של חקלאים שזורעים בערב השמיטה 

, בשמיטה עצמה היא העובדה שאין לקצור צמח הראוי למאכל אדם לאחר שלב הפריחה

. קצירתו לבהמה תביא בהכרח להפסד הגרעין, משום שכשהגרעין מתחיל להתפתח

וכן , שהרי הצמח יכול להתפתח עוד, קדם יש הפסד של חומרבקצירה בשלב מו, בנוסף

קצירתו צריכה להתבצע פעמים רבות בשלב , מכיוון שהזריעה התבצעה בערב השמיטה

לכן יש עדיפות רבה לצמח שמיועד למאכל בהמה . שבו האדמה רטובה בשל הגשמים

יתרון . חהואין חובה לקצרו דווקא לפני הפרי,  שאפשר לקצרו בכל שלב שהוא36,בלבד

,  יתרון זה הוא משמעותי בזריעות מוקדמות37.נוסף הוא עמידותו היחסית לחוסר מים

                                                      
 . מציאת מין חדש שתכונותיו דומות למיני דגןענייןל, 98' עמ, מונק תחומין אר "דראה   .32
 .א"א מ"פחלה   .33
 .א' רח סעי' ח סי"או, ע"ראה שו  .34
 .ובירושלמי שם, א"א מ"ראה משנה כלאים פ, ים עם החיטיםישהרי הוא אינו כלא  .35
 . שימושו בארץ הוא רק למאכל בהמה ולא למאכל אדם,באופן מעשי  .36
 .זהו מין שפותח על מנת לתת פתרון לאזורים מוכי בצורת  .37
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ואז , כשפעמים רבות יש גשם בתחילת השנה ולאחר מכן הפסקה משמעותית של גשם

  .יש עדיפות לזרוע זן בעל עמידות לחוסר מים

  סיכום

השאלה ,  לעניין מצה.ןולכן דינו בפסח הוא כשאר מיני הדג, החיטפון יכול להחמיץ. א

ג "ובשאלה העקרונית כבר דן הרה, אינה אקטואלית כי החיטפון הוא כאמור מאכל בהמה

   38.יעקב אריאל בעניין דומה בנוגע לדין מצה משיבולת שועל

ולכתחילה יש להרחיק בינו , םי ואין בזריעתו משום זריעת כלאי,מותר לזרוע חיטפון. ב

  .לבין חיטה ושיפון

  . מחיטפון חייבת בחלהשויההעעיסה . ג

  .ברכתו המוציא. ד

  

  
  

  

                                                      
 .311-305' עמ, מג' סי, ת באהלה של תורה ה"שו  .38
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  חיטובהרב אהוד א

עקירת עצים בשביעית לצורך 

  אחסון זבל

  :הצגת הבעיה

באחד המשקים החקלאיים במרכז הארץ הצטברה כמות גדולה של זבל פרות בשנת 

האפשרות הנוחה . היה צורך לאחסן אותה במקום אחרו ,ח"תשס' ה– השמיטה הקודמת

ן של חבר ממושב אפק  הייתה לרכז את הזבל בתוך מטע אגוזי הרפתןבחינתביותר מ

עבד ל  מתכנןכיוון שהוא אינו, אשר הסכים שיניחו את הזבל בשטחו במשך השנה, שכן

אינו המטע (ובעתיד הרחוק הוא אף מתכנן לעקור אותו , את המטע בתקופה הקרובה

תן היא האם מותר לו לעקור חלק שאלת הרפ. ולהפכו לשדה תבואה) רווחיאינו  או מניב

  ?זבלה מקום לאחסון כמויות  עודבשביעית בכדי שיתפנה לו העציםן מ

  הקדמה

בנסיבות ,  אפילו לשם אחסונו,אורגני לשטח חקלאי בשנת השמיטה הוצאת זבל

 –  לזבל את השדה בשמיטהשהוא מתכווןשנראה כיוון  ,עין מסוימות יש בה מראית

ארנו בהרחבה יאך לאחר שב. שום שהיא תולדת חרישהפעולה האסורה בשביעית מ

עלתה השאלה האם מותר , 1שבמקרה המדובר לא היה קיים חשש למראית עין בשביעית

  ?2 בשביל אחסון הזבלבשביעיתשל השכן לעקור חלק מעצי הפקאן 

  תוך מטע קייםילול אילנות בשביעית בהיתר ד. א

 האם מותר לדלל עצים בתוך ללהת י ובמאישית נחלקו ב) ד"ד מ"שביעית פ(במשנה 

  ):שם(וכך נאמר במשנה ,  מותרלו אופניםימטע זיתים ובא

ה אומרים ישרש ומודים במחליק עד "המדל בזיתים בית שמאי אומרים יגום וב

  . שיגום איזה הוא המדל אחד או שנים המחליק שלשה זה בצד זה

                                                      
זבל מהרפת בעלי רפתות לפנות האם ובאלו אופנים מותר ל, 50-61'  עמ77אמונת עתיך , מרנובמא' עי  .1

 .תוך שטח חקלאיאף כשזה ב, בשמיטה ולהערים אותו בערמות לצורך אחסון
שהרי כאשר מדובר בשטחים , יש להדגיש שאין כאן המקום לדון מצד איסור עקירת עץ פרי  .2

. ט"ו ה"מלכים פ' ם הל" ראה רמב,כבר זקן ואינו נותן פירותהמטע ש להקל במקרה אפשר ,חקלאיים

דאי כאשר הוא מעוניין ליטע באותו וובו, יב-ה' ב הע' ב סעי' סי, וראה עוד בנידון זה בספר עץ השדה

 ).שם' ד ובהע' שם סי ד סעי(שטח עצים אחרים 
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הלל  ביתל שההיתר אלא שנחלקו המפרשים האם , הלל  הלכה כבית,באופן עקרוני

התירו ית הלל ב ש סובר3ם"הרמב. לאש לכל מטרה שהיא או הוא עצים הלדלל עד שלוש

חומר בעירה או לתעשיית בתור לדלל עצים בשביעית רק לשימוש בעצים שנכרתו 

 יוצא מדבריו שעקירת עצים בשביעית לצורך צימוח .4וכך הוא גם פסק להלכה, רהיטים

הראשונים שההיתר לעקור ן  כתבו חלק מ,לעומתו. כל מצבשל העצים האחרים אסורה ב

, עץ אחד או שני עצים קיים אף אם כוונת העקירה היא לצורך צימוח העצים הנותרים

 ,)שם(ש "ש הרא"הרו) ד"ד מ"פ( בן מלכי צדק י"כן כתבו הרו. דהיינו בכדי שיגדלו ברווח

   .5)שם(ב "וכדעתם פירש גם הרע

ברור שכוונתו לעקור ו , בעקירת עצים לשם אחסון הזבלאולם במקרה הנידון מדובר

 משום ה להיות אסורכה צרי זוהפעול ,לדעת כל המפרשיםו,  עצים במקום אחדהרבה

אם היא נעשית במכוון , ופעולה כזו ,שיש בה מראית עין של הכנת השטח לזריעה

של משום שהיא תולדה  ,בשנה השמיניתתהייה זריעה שה אסורה אף היא ,בשביעית

בכדי , משום מראית העין, זאת גם כשאינו מתכוון לזריעה  אסרו חכמיםלכן. חרישה

  ): שם(ץ "כפי שכתב הריבמ.  בכל מצב מותרתעקירהשאנשים לא ילמדו מכך ש

הואיל וקרקע של שלוש , שאם משרש, מודין בית הלל שיגום ולא ישרש במחליק

 ותניא המשרש ,מתכויןהרואין יאמרו לעבודת הארץ , אילנות הוא קרקע הרבה

  . אם לשדה אסור, עוקר חרוב וסדן של שקמה אם לעצמו מותר

כי לצורך , דוןיאינו יעיל במקרה הנשל דילול שניים מתוך שלושה עצים פתרון האולם 

לם ופעולה זו אסורה באופן פשוט לדעת כ. אחסון הזבל הוא צריך לעקור את כל המטע

. 6 לשם שימוש בעצים או לשם אחסון הזבלקר עוואין הבדל אם הוא, משום מראית העין

                                                      
  .ד"ד מ"ש פ" פיהמ,ם"רמב  .3

  .ח"א הי"שמיטה ויובל פ' הל, ם"רמב  .4

שביעית (ט "יו' וסהתקשה הת לשם צימוח הנותריםהעצים ן שיטה המתירה דילול חלק מהיאור בב  .5

 להתיר הכוונה אין , מטרת המלאכהשהצימוח הוא צוין עד כדי כך שכתב שאף ש)ה המדל"ד ד"ד מ"פ

כאן אך יש שפירשו ש. בשאר השניםאלא לציין שזאת מטרת המלאכה , בשמיטה דילול לשם צימוח

בשונה מגיזומים בעץ  ,אחרים להתקייםעצים לרק  לעזור  היאמטרת הדילולמאחר שהדבר מותר 

שם שביעית  ,ז"קול הרמ; ה המדל"שם דשביעית  ,ס"רש: ראה, האסורים כשמטרתם להצמיחו, עצמו

   .ה המדל" דשביעית שם, שושנים לדודרבי דוד פארדו בפירושו  ;ה המדל"ד

נראה , ק מו בסופו"סשם ישראל  ביתבכ '  סי,ולחןפאת השרבי ישראל משקלאב בספרו מדברי   

 מסיר את עיכוב רק  אלא , משפיע על צמיחת העצים האחריםואינמשום שהוא א והשיסוד ההיתר 

  . אחרים עקירה של עציםבאמצעות הצמיחה 

 ינהמשום שהפעולה אהיא סיבת ההיתר אכן  ביאר ש,ד אות יח" שביעית פ,תפארת ישראלאולם ה  

א " פ,ל בספרו שבת הארץ"ה קוק זצ"מרן הגראיוכפי שביאר ,  הצמח שרוצים שיצמחנעשית בגוף

 ,שכיוון שכל גיזום שאינו נחשב זמירה, ה ולדעת" ד759' ב עמ" שם ח,ובקונטרס אחרון, ח אות ב"הי

מותר לכתחילה ,  כמו במקרה המדובר, ואינו נעשה בגוף העץ שרוצים שיצמח,התורהן האסורה מ

 . לא אסרוהו חכמים– א ניכר שעושה כן לטובת צימוח העצים האחריםשל ומאחר ,לעשותו
 כיצד התירו לדעת כל ,ה המדל"ד ד"ד מ" שביעית פ,ר"כאן המקום להעיר את קושיית המשנ  .6

 משום ,הפוסקים לדלל שני עצים עד השורש אם עושה כן בכדי להשתמש בגזם להסקה או לבערה

אלא אם כן ישאיר את ,  אף שלוקח אותם לצורך בניין,אבניםלסקל אסרו  אך ,שלא נתכוון לצימוח

 אסרו לעקור את כל העצים משום מראית העין שמתכוון להכשיר את ,כמו כן. האבנים הנוגעות בארץ
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 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 
  

81  

היה אסור לבעל הרפת לשרש את העצים לשם , אם היה מדובר בשטח שלו, לפיכך

ל רק לגדום אותם עד קרוב לאדמה ולהניח את ערמות הזבל בין והיה יכו, אחסון הזבל

  .הגדמים של העצים

  חברומטע של עצים בעקירת כל ה. ב

 הדבר ,כפי שנתבאר לעילו, ץ לעקור עצים בשדה חברובמקרה הנידון בעל הרפת חפ

 כגון להסקה לתעשייה ,מותר כשהוא עושה כן לצורך שימוש בגזעים ובענפים החתוכים

דברים . 7 אין מראית העין שכוונתו לזריעה, בשטח שאינו שלוקרכיוון שהוא עוו. 'וכדו

ך שלו אבל מתוך במה דברים אמורים מתו '):ד"ד מ"שביעית פ(אלו מפורשים במשנה 

, 'שבודאי הרואין יאמרו לעצים מתכוין' :8ץ"וביאר הריבמ .'של חבירו אף המחליק ישרש

א מצוי שאדם מכשיר באופן סתמי קרקע ל שסיבת ההיתר היא משום ש9ב"והוסיף הרע

וברור לכולם שאדם שמלקט . 'מראית עין' אין כאן חשש ל ולכן,שאינה שלו לצורך זריעה

' הל(ם "וכן פסק הרמב. קרקע חברו עושה כן לצורך שימוש בעציםאבנים או עצים ב

  ):ח"א הי"שמיטה ויובל פ

קצץ שלשה או יתר זה בצד זה לא . ז מותר לשרשן"הקוצץ אילן או שנים לעצים ה

א "בד. שהרי מתקן את הארץ אלא קוצץ מעל הארץ ומניח שרשיו בארץ. ישרש

  .מתוך שלו אבל משדה חבירו מותר לשרש

בעל הזבל יכול לעקור ,  פסק במפורש שכשמדובר בעקירת עצים בשדה חברום"הרמב

 להקל במקרה אפשר נראה היה לומר ש,לאור זאת .את העצים של חברו עד השורש

שבעל הרפת קיבל רשות משכנו להשתמש בשטח המטע לאחסון הזבל כיוון , הנידון

  .  חפץ בכךשהוא מפנה מהרפת שלו ואף לעקור את עצי הפקאן שבמטע אם הוא

  מטע חברו כאשר חברו נהנה מכךבדילול עצים . ג

משום שבעל המטע נהנה , אלא שעדיין יש להסתפק שמא המקרה הנידון בפנינו שונה

שהרי ידוע . אף שלא ביקש זאת במפורש, מעקירת העצים שמבצע חברו בעל הרפת

עצים  שנים על מנת לטעת במקומם המכשהוא מתכנן לעקור את עצי הפקאן בעוד 

                                                                                                                                          
 להגיע כלל לאיסור תורה של אפשר יאחד ההסברים הוא שבפעולת דילול העצים א .השטח לזריעה

דאי וובו, ת מותריאה, וף האילן שאותו אנו מעוניינים להשביח נעשית בגינהלפיכך כאשר היא א, זמירה

הדבר אם , או עקירת כל העציםאולם סיקול .  להסקהעץכשאינו מתכוון לצימוח אלא להשתמש ב

 לפיכך כל עוד לא ניכר שאין כוונתו . שאסורה מדרבנן,תולדת חרישההם   ,עשה לטובת הקרקענ

 .משום מראית העיןאת כל העצים או לעקור  סקל אסור ל,להשביח את הקרקע
 בפעולותכי ברור ש,  לפי היתר זהחברו  להתיר את כל איסורי מראית העין בשדהאפשר איאמנם   .7

כך  מה להביא לכך דוגמאפשר. אחר להשוות דין אחד לאפשר יעין א משום מראית העליהןשגזרו 

 וכמו כן בהוצאת .ירו יותרכ החמ" ואח, בתחילהסיקול הקלוב ואילו, שדה חברובהקלו בעקירה ש

 .זבלים באופן פשוט לא חילקו כלל בין הוצאת הזבל לשדהו לבין הוצאתו לשדה חברו
 .ה אבל מתוך של חבירו"דד "ד מ"שביעית פ, ץ"ריבמ  .8
  .ה מתוך של חבירו"דשביעית שם , ב"רע  .9
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ו  ל ומאפשרטובהלבעל הרפת יתכן אולי לומר שכיוון שבעל המטע עושה י. אחרים

כי ,  העצים השבת טובה לבעל המטעו אתעקירתב  יש, הזבל שהוא מוציא אתלאחסן

רק אינה  כוונתו ,אם כן.  מתכנן לטעת במקומם עצים אחריםבעל המטעהוא יודע ש

לכאורה אסור לו לעשות , לפיכך.  חברועבורבאלא גם להכשיר שטח לזריעה , לנוחיותו

גם בתוך קרקע חברו במקום ן ל אסרו לעשות"מצאנו בכמה מלאכות שחזכפי ש, זאת

ד "שביעית פ(נאמר במשנה וכן , שיש סבירות שהוא עושה לתועלת הקרקע של חברו

   :)א"מ

בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו כדרך שהוא 

משרבו עוברי עברה התקינו שיהא זה מלקט . ך של חברו את הגס הגסמלקט מתו

  .מתוך של זה וזה מלקט מתוך של זה שלא בטובה

מצאנו אפוא שבליקוט עצים ואבנים חוששים שמא גם בשדה חברו הוא בעצם מצפה 

נשאלת השאלה מדוע בדילול עצים לא מצאנו . 10'שלא בטובה'ולכן התירו רק , לגמול

,  לא הובאה הדוגמה של עקירה הדדית'מידל בזיתים'בדין ש 11ז"שב הרדבמיי. מגבלה זו

שהרי בדרך כלל עקירת עצים מועילה למלקט שצריך חומר בערה , כי היא אינה שכיחה

על כן בדילול בקרקע חברו אין . אך מזיקה לבעל השדה כי היא פוגעת לו בעצים' וכדו

 מראית העין וכי אין ב, האדמהן כלל מגבלה על מספר העצים שמותר לשרש לגמרי מ

אם שכנו ביקש , אמנם. 12'משנת יעקב'ה וכן נראה בדברי .שטח לזריעההשל הכשרת 

עבורו עצים בובתמורה לכך הוא ישרש , עבורו את העצים שבמטע שלובממנו שישרש 

  מותר אלא, במקרה זה ודאי שאסור לשרש אותם עצים,בשדהו או כל טובת הנאה אחרת

 בעל המטע לא .אלא שבמקרה שלנו אין הדבר כן. 13 כמו בליקוט עציםום אותםזרק לג

ולא לשם כך הוא הציע לו להשתמש , עבורו את העציםבביקש מבעל הרפת שיעקור 

הוא הציע לו לאחסן את הזבל בשטח אלא רק בתור שכן טוב , בקרקע לאחסון הזבל

ראה שמותר לו לעקור נ בנידון שלנולפיכך  . שהיה לו מקום פנוי לפי שעה כיווןהמטע

  : מהטעמים הבאים את העצים בשדה חברו

מוכח שהוא משרש את העצים בכדי  ו, בקרקע חברוקרכי הוא עו, אין מראית העין. 1

  .לאחסן שם זבל

רשות להניח העבורו את העצים תמורת בבעל המטע לא ביקש מבעל הרפת לעקור . 2

  .  העצים בשמיטהעקירת בוחדאי שלא התנה את השימוש בשטוובו,  זבל אורגניוב

כיוון שבעל המטע לא התכוון לזרוע  ,היה מקום לדון עדיין , הייתה התניה כזוילואף א. 3

העובדה שבעל הזבל ן כך שאין לו תועלת קרובה מ, באותו מקום בשנים הקרובות

  .בשנת השמיטה ולא מאוחר יותרדווקא האורגני עקר את המטע שלו 

                                                      
א "ם פ"ש רמב"יהמפ(נעשה בהסכמה מראש ש הכוונההאם , 'בטובה'המפרשים נחלקו בביאור המושג   .10

 ;ה שלא בטובה"א ד"ד מ"ב פ"רע' עי, או שאסור לעשות באופן שחברו יחזיק לו טובה על כך) א"מ

 .ה המלקט עצים"ר שם ד"משנ ; שם אות ג,י"תפא
  .ח"א הי"י פ"שמיטו' הלם "לרמב, ז"רדב  .11

  .ט אות יא"א ה"שמיטה ויובל פ' הל, משנת יעקב  .12

 ).ה הלכה למעשה"ד ד"ד מ"ח שביעית פ"ירושלים תרס(שראל וכן נראה שלמד ספר נחמות י  .13
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  שיש העובדים בהיתרמראית העין בשביעית כ. ד

נוגע לגזרות ה קיים יסוד הלכתי נוסף שנידון בין פוסקי דורנו ,כל האמור לעילמלבד 

 בדורות האחרונים ן נידוה זנושא. ל של מראית עין בשביעית בעקבות היתר המכירה"חז

 מותרהשאלה היא האם ו, ל"בעקבות העובדה שבשווקים נמכרים פירות ייבוא מחו

ל אסרו לעשות כן משום מראית העין שמא הציבור יחשוב " שהרי חז,למכרם באופן רגיל

וכפי שפסק ,  לסחור בהם באופן הרגילמותרשיסיקו שאלו פירות שביעית רגילים ו

  ):ח"ו ה"שמיטה ויובל פ' הל(ם "הרמב

אלא . ל שנכנסו לארץ לא יהיו נמכרים במדה או במשקל או במנין"פירות חו

  .ל מותר"ו ניכרין שהם מחואם היו. כפירות הארץ אכסרה

שלכאורה בשל חשש זה קיימת ) ח אות ב"ו ה"שבת הארץ פ(ל "ה קוק זצ"והוסיף הגראי

  :שונולו וז, בעיה לסחור ביבול נכרים בשביעית באופן הרגיל

 –אפילו למאן דאמר שאין קדושת שביעית נוהגת בהן , ולפי זה פירות של נכרים

, ואסור למוכרם במדה ובמשקל ובמשורה, מכל מקום לא גריעי מפירות חוץ לארץ

  .שאין לישראל כיוצא בהם, אם אינם ניכרים שהם משל נכרים

ל יסוד הלכתי המאפשר לסחור הן בפירות ייבוא הן בפירות "ה קוק זצ"מחדש הגראי

הציבור משתמש בפירות ן  מכיוון שהרבה מ,לדעתו. נכרים בלא לחוש למראית העין

 נוצר מצב שרוב – אין צורך לנהוג בהם קדושת שביעית שעל פי הדין, היתר המכירה

 מוכר פירות דם כשרואים א,אם כן. בשווקים אינם קדושים בקדושת שביעיתשהפירות 

היתר ' לכל היותר יאמרו שהוא מוכר פירות הארץ שנמכרים באופן הרגיל על פי ,ל"חו

  : שונולו וז. 'המכירה

, וגם השדות של ישראל, של נכריםאלא שיש לומר שבזמן הזה שרוב הפירות הם 

 עד –על ידי היתר של מכירה , הרבה מפקיעים מהם חובת השביעית מפני ההכרח

שפירות של שביעית שתהיה קדושת שביעית נוהגת בהם מן הדין הם דבר שאינו 

ואין איסור למכור במדה או .  על כן לא שייך לגזור רובא אטו מיעוטא–מצוי 

מאותם שקדושת שביעית נוהגת , ישראל  פירות ארץכי אם, במשקל או במניין

  .בהם מן הדין

ן לפנינו שבזמן הזה שיש אנשים ו נקבע פסק עקרוני גם לנושא הניד,ה יסוד ז פיעל

 בנוגע לסיקול 'מראית העין' שוב אין לחוש ל–העובדים בשביעית על פי היתר המכירה 

אותם אנשים שיראו , לכל היותר כיוון ש,עקירת עצים או הוצאת זבלים בשביעית, אבנים

כרם 'כך נכתב בקובץ פסקי הלכות ו. ו שהם עובדים על פי היתר המכירהחשבאותם י

  ): ג' שביעית פרק ח סעי ('ציון

. וכתבו גדולי ירושלים דדברים שאסורים מטעם חשד יש להתיר בזמן הזה

לות וכמו כן שיעורי המשפ, שהחשד רק יהיה שמתנהג על פי ההיתר של הרבנות

  . ואשפתות דלקמן אינם נוהגים לפי זה
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  מסקנה

 כיוון , לעקור את העצים שמיועדים לעקירה במטע של שכנו לצורך הוצאת הזבלמותר

 מתכוון ינו ניכר שא,כמו כן. שבעקירת כל העצים אין כוונתו להצמיח עצים אחרים

. אורגני בל לאחסן שם ז כדיאלא עושה כן, לעקור בכדי לשתול או לזרוע צמחים אחרים

 אך הוא התיר לו לאחסן את הזבל גם אם הוא לא יעקור את ,אמנם חברו נהנה מכך

 אין מראית העין כשעושה כן ולכן', מכירה היתר'ו הרבה עושים נ בימי,בנוסף. העצים

ן אולם מן הראוי להוציא חלק מ .מכירה אף שהוא עצמו לא עשה היתר, לצורך היתר

 שמש את העצים באופן כזה שהזבל שנמצא בשדה יהזבל לפני שהוא מתחיל לעקור

  .  לשם אחסון הזבליאהוכחה שכוונתו בעקירת העצים ה
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  הרב יואל פרידמן

 באיזו שנה יש בו –שמן זית 

  קדושת שביעית

  ורקע הקדמה

נמצא שהשמן שאנו , על פי כל הלוחות שמציינים מאימתי ניתן לקנות שמן של שביעית

ואילו שמן של שביעית נוכל לצרוך רק בשנה ,  שמן של שישיתה הוא"קונים בשנת תשע

' שליש'(שלב בגידול הפרי : קביעת השנה בזיתים נובעת משני גורמים. השמינית

, התאריך הקובע את השנה בירק, שכן לעניין השמיטה. בתשרי' והתאריך א) וכדלהלן

 שכל שמן הזית במאמר זה נטען שהקביעה. בתשרי' בתבואה וגם בפירות האילן הוא א

והיא תלויה , משמעית-השייך לשנה השביעית מגיע לצרכן רק בשנה השמינית אינה חד

  . בזני הזיתים השונים ובמיקום המטע

בתור רקע לדיון בשאלת קביעת השנה , נקדים ונביא שתי עובדות הנוגעות לגידול הזית

  .בזיתים

 שזמן גידול הזית מהחנטה ועד  כותב1ר זינגר" ד–לוח הזמנים בתהליך גידול הזיתים . א

הפרי גדל , בשלושת החודשים הראשונים. הפרי הבשל הוא כשישה עד שמונה חודשים

. ובסיום תקופה זו הגלעין מגיע לגודלו הסופי, בצורה אחידה ומתפתח בעיקר הגלעין

ולאחר כארבעה חודשים , )כלומר עולה כמות החומר הטרי(בהמשך גדלה רק הציפה 

  .ות השמןמתחילה הצטבר

יש זנים . לצורך מאכל הזיתים ולשם הפקת השמן: מטעי זיתים ניטעים לשתי מטרות. ב

ויש זנים שמתאימים הן למאכל והן , המיוחדים למאכל וזנים אחרים שמיוחדים לשמן

הייעוד העיקרי של  ,בעבר ובהווה. במאמר זה נדון רק בזנים המיועדים לשמן. לשמן

,  דונם של מטעי זיתים225,000 - היו נטועים כ2009ת בשנ. הזיתים הוא להפקת שמן

ר " ד2. להפקת שמן– דונם 206,000 דונם יועדו לזיתי מאכל ואילו 19,000 -ומתוכם כ

 השווה בין מספר זני הזית שגדלו בעבר בארץ ישראל לבין מספרם של 3עקיבא לונדון

ומתוכם , שר זניםמתברר שבארץ ישראל גדלו כחמישה ע. אלו שגדלו ברומא שבאיטליה

. היו מיועדים לאכילה) 27%(וארבעה זנים ) 73%( אחד עשר זנים היו מיועדים לשמן –

                                                      
ל והספרות "לאור מקורות חז סוגיות חקלאיות במטע בתקופת המשנה והתלמוד, 'עקיבא לונדון  .1

, לונדון: להלן[ט "רמת גן תשס, אוניברסיטת בר אילן, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור', הקלאסית

  .24' עמ, ]דוקטורט

 .22' עמ, רטדוקטו, לונדון  .2
 .92' עמ, ובפרט, 92-90' עמ, דוקטורט, לונדון  .3
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ומתוכם ארבעה , לעומת זאת מוזכרים כשישה עשר זני זיתים שגדלו ברומא שבאיטליה

הסיבה לכך היא ההבדל בין האקלים ). 72%(וכשלושה עשר זנים לאכילה ) 28%(זני שמן 

 בארץ ישראל האקלים הוא מיטבי להתפתחות 4.ין זה של איטליהשל ארץ ישראל לב

לקראת סוף גידולו אוגר בתוכו שמן בכמות גבוהה , והפרי שמבשיל, הזיתים לאורך הקיץ

שהם , באיטליה המסיק נעשה בין החודשים דצמבר למרץ, לעומת זאת. ובאיכות טובה

מיצות גבוהה ובכמות בעל ח, מציאות זו הביאה לאיכות שמן פחותה. חודשי החורף

שהיה מרכיב משמעותי , לכן רוב כרמי הזיתים ניטעו בעבר לצורך הפקת השמן. נמוכה

  5.במזונו של הדר בארץ ישראל

השלב הראשון שבו ניתן להשתמש בזיתים של . א
  שביעית

יש לכך . עוסקת בשימוש הראשון שניתן לעשות בזיתים) ט"ד מ"פ(המשנה בשביעית 

שכן שימוש שאינו ראוי בפירות נחשב ,  הפסד פירות שביעיתמשמעות בנוגע לדין

לבין שימוש , ארעי ועל ידי הדחק', בתנאי שדה'ל מבחינים בין שימוש בפירות "חז. הפסד

  ):שם(וכך נאמר במשנה . בפירות הנכנסים לבית שצריך להיות נורמלי ומקובל יותר

צי לוג כותש וסך זיתים משיכניסו רביעית לסאה פוצע ואוכל בשדה הכניסו ח

בשדה הכניסו שליש כותש בשדה וכונס לתוך ביתו וכן כיוצא בהם בשאר שני 

שבוע חייבים במעשרות ושאר כל פירות האילן כעונתן למעשרות כן עונתן 

  .לשביעית

מותר , כשאפשר להפיק רביעית לוג מסאה, בתחילה: המשנה מסודרת בסדר הדרגתי

על ) שמן( מותר לסוך בשדה את הנוזל –' צי לוגהכניסו ח'. לפצוע את הזית ולאוכלו

שאז ', שליש'הדיון הוא מהו . ' כותש בשדה וכונס לתוך ביתו- הכניסו שליש '. הגוף

יש לציין שהסיפא של המשנה משווה . כשמכניסם לבית, מתחיל השימוש הרגיל בזיתים

חילת החיוב שהוא ת', עונת המעשרות'לבין זמן , לעניין שביעית', הכניסו שליש'בין 

' שליש'ולא הובהר מהו , בתלמוד הבבלי לא נתפרשה משנה זו. בהפרשת המעשרות

מתייחס ' שליש'לעומת זאת בתלמוד הירושלמי מבואר שה. בנוגע להפסד פירות שביעית

הראשונים פירשו מהו , לאור זאת). יידון להלן(לכמות השמן שניתן להפיק מן הזיתים 

   .'שליש'

                                                      
  .107' עמ, דוקטורט, לונדון  .4

 - ל– 26 שבעבר התצרוכת של שמן הזית לנפש בשנה הייתה בין ,)י ספראי וברושי"עפ(, 93'  עמ,שם  .5

  . ליטר32
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  תיםבזי' שליש'מהו . ב

  שיטת בעלי התוספות. 1

  :וזו לשונו, ל מביא שני פירושים"ש בפירושו למשנה הנ"הר

 שהביאו שליש ממה שעתידין ליגדל אי נמי שליש ממה שמוציא -הכניסו שליש 

  .לסאה כשנתבשלו יפה יכול להוציא עכשיו

ס מתייח' שליש, 'לפי הפירוש השני. מתייחס לגודל הפרי' שליש, 'לפי הפירוש הראשון

, ש"מביא את שני פירושי הר) משנה שם(ש "הרא. לכמות השמן שניתן להפיק ממנו

  : ומוסיף

ק דמעשרות "ופירוש הראשון עיקר דעונתן למעשרות הוא הבאת שליש כדתנן בפ

  . תים משהביאו שלישיהתבואה והז

בחלק הראשון המדד לשימוש : יש הכרח לחלק את המשנה לשני חלקים, ש"לדעת הרא

הכניסו  '-ואילו בחלק השני , שדה נקבע על פי מידת השמן שניתן להפיק ממנובזיתים ב

יש גם קושי נוסף . ומובן שיש בכך דוחק; המדד הוא גודל הזית', וכונס לתוך ביתו... שליש

שליש . כי בשלב זה הפרי אינו ראוי לשום שימוש, מתייחס לגודל הפרי' שליש'בהבנה שה

ובשלב זה לא ברור מהי מידת , ם של גידול הפריגודל הפרי הוא כאמור שלב מוקד

לאור התיאור של התפתחות הזית שהבאנו לעיל . השימוש שאפשר לעשות בפרי

מתברר שלאחר שלושה חודשים הגלעין מגיע לגודלו הסופי והוא כבר גדול , )בהקדמה(

ולכן הזית בוודאי אינו ראוי , בשלב זה הציפה רק מתחילה להתפתח. 'שליש גודל'מ

 'עונת המעשרות'השלב של , זאת ועוד. ובוודאי שעדיין אין שמן הראוי לסיכה, מאכלל

מעשרות (כי כן מבואר בירושלמי , מקביל לשלב שהזרע או הגלעין יכולים לנבוט ולצמוח

 מביא זאת 6ם"הרמב. ' כיני מתניתא כדי שתזרע ותצמח–התלתן משתצמח '): ב"א ה"פ

 הזמן שהזרע 7.'תוספות'וכן כתבו ', נת המעשרותעו'בתור אחת מאמות המידה להגדרת 

כאשר הפרי . והוא קרוב להבשלה ולקטיף הפרי, ראוי לנביטה הוא שלב מאוחר מאוד

  . הוא בוודאי אינו ראוי לכך, מגיע רק לשליש הגודל

' ר, ש"שאותו מבכר הרא) למשנה שביעית שם(מלבד הקשיים הללו על הפירוש הראשון 

מן , הוא שליש גודל הפרי' שליש'ש ש"איך מוכיח הרא, שואל) שםשביעית (עקיבא איגר 

  '? משהביאו שליש'העובדה שחיוב המעשר בזיתים הוא 

ותמיה לי דלאידך פירוש שמוציא מהן עכשיו ממה שמוציא לסאה כשנתבשלו גם 

  !?התם פירוש כך

דווקא , ש ובעלי תוספות אחרים"נראה שאפשר להוכיח שלדעת הר, ד"ובאמת לענ

  .וכדלהלן, ירוץ השני הוא עיקרהת

                                                      
 .ה"ב ה"מעשר פ' הל, ם"רמב  .6
מפרש בצורה שונה מן , ה משתצמח"ב ד"ה יב ע"ר, י"אמנם רש. ה משתצמח"ב ד"ה יב ע"ר, תוספות  .7

עוד ' ועי; ולפי זה מדובר בשלב מוקדם יותר, שזה השלב שהזרע צומח בתוך הפרי, הירושלמי

 .159-152' עמ, התורה והארץ ד', הגדרת עונת המעשרות'במאמרנו 
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 - והזיתים התבואה ,  משתצמח- התלתן : תנן התם'): ב"ראש השנה יב ע(נאמר בגמרא 

מקץ שבע שנים במעד שנת ': הגמרא לומדת זאת מן הפסוק, בהמשך. 'משיביאו שליש

 אתה נוהג - כל תבואה שהביאה שליש בשביעית לפני ראש השנה ' ש–' השמטה בחג הסכות

והוא גם השלב ', שליש'נמצא שזמן החיוב במעשרות הוא . '...שביעית בשמיניתבו מנהג 

): ב"יג ע, ה שם"ר(בהמשך הגמרא מובא מאמרו של רבה . שקובע את השנה לעניין שביעית

. ' בתר לקיטה- ירק ,  בתר שליש- וזיתים  תבואה,  בתר חנטה- אילן  :אמור רבנן, אמר רבה'

התבואה והזיתים , לעומת זאת. ות האילן הוא חנטהנמצא שהשלב הקובע את השנה בפיר

השאלה היא מה נשתנה הזית . 'שליש'ובשניהם השלב הקובע הוא , מובאים בחדא מחתא

השלב , ואילו בזית, השלב הקובע הוא חנטה, מדוע בכל פירות האילן? משאר פירות האילן

  '?שליש'הקובע הוא 

 שסבורים שהשלב 10, ורוב הראשונים9'תוספות '8,י"מובן ששאלה זו שייכת לשיטות רש

אך . אך בתבואה וזיתים הדין שונה, )תחילת גידול(= ' חנטה'הקובע בפירות האילן הוא 

באמת אין ', עונת המעשרות' שגם בפירות האילן השלב הקובע הוא 11,ם"לדעת הרמב

  12.הבדל ביניהם

. 'אורייתאמעשר דידהו ד'כי , נקבע לתבואה ולזיתים' שליש' מבאר שהשלב 13י"רש

מסתבר שהשלב שקובע את השנה הוא גם השלב שממנו מתחילה , כלומר בדאורייתא

ש "הר. 'שליש'וזה ,  לאמור בעת שאפשר לעשות בפרי שימוש ראשון14,חלות החיוב

אף שהם מסתפקים , י" מסכימים עקרונית עם רש15'תוספות'וה) ז"ב מ"שביעית פ(

 אך 16.'שליש' השלב הקובע את השנה הוא וגם בהם, בשאלה האם דין ענבים כדין זיתים

                                                      
 .ה מנא הני מילי"ב ד"ה יב ע"ר, י"רש  .8
, ש"ר; ה ולשביעית"ב ד"יד ע, שם' תוס; ה באחד"א ד"שם יד ע', סתו; ה התבואה"ב ד"ה יב ע"ר', תוס  .9

  .ז"ב מ"שביעית פ

 .6 והערה 392'  עמ, ט"ד ה"פ, שבת הארץ ' עי  .10
 .ב"א ה"ש פ"מע' הל, ם"רמב  .11
 ).304-283' עמ(לט ' סי, באהלה של תורה ד, י אריאל"ר הגר"במה שכתב מו' עי  .12
  .ה מנא"ב ד"ה יב ע"ר, י"רש  .13

וסברא היא הואיל שבא לו החיוב ': ם"בהסברת הרמב, א"ה מ"שביעית פ, כתב משנה ראשונהכך   .14

 .'מעשר בזמן ההוא יש לנהוג כמנהג השנה ההיא
ה שם "ר, תוספות ישנים; ה התבואה"ב ד"ה יב ע"ר, ש"רא' ע תוס"וע. ה התבואה"ב ד"ה יב ע"ר', תוס  .15

 .יד' עמ, א"הרשלר תשל' מהד, ה התבואה"ד
כשאר פירות ) 'שליש'( = ם השלב הקובע את השנה הוא ענת המעשר "לדעת הרמב, י ענביםלגב  .16

ולכן , כמו זיתים, אזי ענבים הם בכלל תבואה, שיש דין מיוחד בדגן תירוש ויצהר, י"לדעת רש. האילן

שביעית (ש "לדעת הר. אף שבשאר פירות האילן השלב הקובע הוא חנטה', שליש'השלב הקובע הוא 

,  בתר שליש-תבואה וזיתים . השלב הקובע בפירות האילן בדרך כלל הוא חנטה', תוספות'הו) שם

והדבר תלוי בשני , לגבי ענבים הם הסתפקו האם הם בכלל תבואה אם לאו. ה שם"ר' כמבואר בגמ

', לפי תירוץ א. ובפירושו דן בשלב הקובע את השנה בענבים, י"שמקשה על רש, ש"תירוצי הר

אלא שבכל המינים שיש סימן . 'שליש'אך שלב זה מקביל ל',  משיבאישו–) ענבים( = הבאושים '

, שאין להם סימן חיצוני, רק בזיתים ותבואה. ל לציין את הסימן החיצוני"העדיפו חז', שליש'חיצוני ל

כמו בשאר פירות (גם בענבים , לפי התירוץ השני.  בתר שליש– ענבים –לתירוץ זה . 'שליש'כתבו 
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הם שואלים מדוע דווקא בתבואה וזיתים היה צורך ללמוד מן הפסוק שחיוב מעשר הוא 

וזו לשון ? ואיך זה נלמד מדין שביעית, מדוע הם שונים משאר פירות', שליש'כשמגיעים ל

  17):שם(ש "הר

ינן בפרק ל משום דאשכחן תבואה וזיתים דחזי קודם הבאת שליש כדאמר"וי

המוציא יין אנפיקנון שמן זית שלא הביא שליש משיר את השיער ומעדן את 

ומייתי ראיה משביעית דאפילו לשביעית לא משערינן עד הבאת שליש ... הבשר

  ...ש להתחייב במעשר"כ

) ב"פה ע(הגמרא מנחות . 'שליש'הוא הנוזל שמופק מן הזית לפני הגיעו ל' אנפיקנון'

, יהודה' ואילו לדעת ר, נוזל זה אינו מוגדר שמן אלא שרף, יאחי' מבהירה שלדעת ר

ה "ר(' ד"תוספות רי'. 'משיר את השער ומעדן הבשר'ש, אפשר לעשות בו שימוש לסיכה

ע שמן "אליבא דכ'אזי ', שליש'ומציין שכאשר הזית מביא ', תוספות'מסביר כ) ב"יב ע

זית משהביא שליש מתחילין הילכך ה, 'ומן הזמן ההוא מתחיל עת המסיק'; חשוב הוא

בעוד שהווא אמינא שגם אנפקינון נחשב . 'ללקטו ומשימין אותו במעטן וכותשין אותו

נחשב ' מביא שליש'התחדש שרק השמן ש, כי אפשר לעשות בו שימוש מסוים, שמן

 נמצאנו למדים שלדעת בעלי 18.ולכן הוא הקובע את השנה ואת חיוב המעשר, שמן ראוי

' שליש'ו, קובע את השנה ואת חיוב המעשר' שליש' בפסוק שדווקא החידוש, התוספות

  .נקבע על פי השמן שמופק מן הזיתים

שונים משאר פירות היא שבשלושתם התוצר ' דגן תירוש ויצהר'יש להסביר שהסיבה ש

מן הענבים ,  מהדגן מייצרים את הקמח ואופים בו לחם19.המעובד הוא עיקרו של פרי

הדבר בא לידי ביטוי בכך שבכל . הזיתים מייצרים את השמןמייצרים את היין ומן 

, מלבד ענבים וזית, בעלמא' זיעא' הוא נחשב כ–אם סוחטים את הפרי המיץ , הפירות

גם הפסוק מציין שעיקרו של הזית ). ב"פסחים כד ע(שהיין והשמן הם עיקרו של פרי 

מבואר שעיקרו ) ו"ב מ"תרומות פ(ואף במשנה ) ח, דברים ח(' ארץ זית שמן': הוא השמן

והעושה כן , ולכן אין תורמים מזיתי כבש על זיתי שמן, של הזית וחשיבותו הם השמן

רוב רובם של מטעי הזיתים , )בהקדמה(כאמור לעיל . 'מן הרע על היפה'נחשב כמפריש 

לכן היחס לזית הוא לפי הייעוד . בארץ ישראל ניטעו בעבר וניטעים בהווה לצורך השמן

ולכן אין פלא שהשלב הקובע את השנה בזית נמדד לפי כמות ,  השמן–לו המרכזי ש

  .השמן שניתן להפיק מן המטע

ובשלב זה הזית אינו ראוי , גודל הוא שלב מוקדם בגידול הפרי' שליש' לאור העובדה ש,לסיכום

 ולאור העובדה שעיקר ייעודו; )בנוגע לאנפיקנון(' תוספות'לאור פרשנות ה; לאכילה או לסיכה

                                                                                                                                          
השלב הקובע , לפי זה בענבים. מבדילים בין השלב הקובע את השנה לבין תחילת חיוב מעשר, )האילן

  .'משיבאישו'או ' שליש'ותחילת חיוב מעשר הוא , את השנה הוא חנטה

 .ש שם"וכן מתרצים התוספות ותוספות רא  .17
ליש היוצאין מהן זיתים וענבים שלא הביאו ש': ה"א ה"טומאת אוכלין פ' הל, ם"וכן נראה מדברי הרמב  .18

  .'אלא הרי הן כשאר מי פירות... אינן מכשירין

 .ל"ה וגם נ"ד, טו' סי, קונטרס חובת הקרקע, מלבושי יום טוב' וכעין זה נכתב בס  .19
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זאת כפי . ש עיקר"דווקא מסתבר הרבה יותר שפירושו השני של ר; של הזית הוא לשמן

  ).להלן(' תורת כהנים'שמוכח מדברי הירושלמי ו

  על פי מידת הפקת השמן: שלב הגידול הקובע בזיתים לפי התלמוד הירושלמי. 2

  :נאמר) ז"ד ה"שביעית פ(בירושלמי 

מה שליש לוג מתניתא שהן ... ליש כותשהכניסו ש... זיתים שהכניסו רביעית לסאה

  .עושין שלשת לוגין לסאה

 מותר לכתוש את הזיתים -' הכניסו שליש'הירושלמי מפרש את דברי המשנה שכאשר 

והמשנה עוסקת בשדה בגודל של , הוא לפי מידת לוג' שליש'ה. בשדה ולהכניסם לבית

 פוסק 20)ה"ב ה"ר פמעש' הל(ם "הרמב. שאפשר להפיק ממנה שלושה לוגין שמן, סאה

וזו . הוא כאשר ניתן להפיק תשיעית מכמות השמן המיטבית מן המטע' שליש'שהשלב 

הזיתים משיעשו שמן אחד מתשעה ממה שהן ראויין לעשות כשיגמרו ': ם"לשון הרמב

מתניתא שהן ,  שליש הלוג–מה שליש ': ייתכן שהוא גרס בירושלמי. 'וזה שליש שלהן

כך .  שליש הלוג-היינו , לפי הלוג' מה שליש'או שהוא פירש , 'עושין שלשת לוגין לסאה

ד מפרש את הירושלמי "הראב, לעומת זאת. היחס לשלושה לוגין הוא תשיעית, או כך

שלוג ביחס לשלושה לוגין זהו , בפירושו השני) לעיל(ש "וכפי שפירש הר, כפשוטו

  :ד"וזו לשון הראב'; שליש'

א ספרו הטעהו והספרים שלנו "א.  שליש שלהןעד וזהו' הזיתים משיעשו שמן וכו

לוגין לסאה וספרו ' במסכת שביעית מהו שליש לוג מתניתא במקום שעושין ג

הטעהו שמצא מהו שליש שליש לוג והעיקר כמו שכתוב בספרינו והשיעור לוג 

  .בכל מקום ומה שקרא אותו שליש לפי המקומות הרעים קראו שליש

  :ד"משתמע כדעת הראב) בהר פר א, ראספ(' תורת כהנים'מן הדרשה שב

 חצי לוג כותש וסך בשדה ופוצע ואוכל בשדה הכניסלסאה הכניסו רביעית 

וכן כיוצא בהם ושאר שני שבוע חייבים , וכונס לתוך ביתו, הכניסו לוג כותש בשדה

   ...תבמעשרו

ס "רש, )שם, ם"לרמב(י קורקוס "מהר, )'תורת כהנים'ל(וכן הנוסח בפירוש רבינו הלל 

ד " והראב21ש"אמנם בפירושי הר). 'תורת כהנים'ל(א "והגהות הגר) שם, לירושלמי(

  .ולדעתם הדרשה מקבילה לחלוטין לנאמר במשנה', הכניסו שליש'הנוסח הוא , לספרא

  האם השיעור הוא לפי מידת הפקת השמן מן המטע או לפי מידת לוג. 3

ש "ד והר"הראב, ם"בין דעת הרמבל' תורת כהנים'המכנה המשותף בין דברי הירושלמי וה

השאלה היא . בזיתים הוא לפי מידת השמן' שליש'הוא שהמדד לקביעת ה, בפירושו השני

ל קבעו שיעור "האם יש לקבוע לפי יכולת הפקת השמן של כל מטע בפני עצמו או שחז

  . בכל המטעים' שליש'קבוע ל

                                                      
  .ז"ה הט"י פ"שמטו' הל, ם"ע רמב"ע  .20

 .דרשהוא פרשנות ולא נוסח המ' דהיינו לוג'ונראה ש', ...הכניסו שליש דהיינו לוג': ש כותב"הר  .21
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וא דוגמה למידת הפקת ברור שהשיעור לוג שמוזכר בתלמוד הירושלמי ה, ם"לפי הרמב

שהן עושין שלשת לוגין 'ולכן התלמוד מפרש ששיעור לוג הוא במקרה , השמן מן המטע

גדול יותר , ששווה לתשיעית' שליש'ה, במטע שמידת הפקת השמן בו גבוהה יותר. 'לסאה

הזיתים ': וכתב, ם כלל לא הזכיר את המידה לוג"הרמב, לכן בהלכה. משליש הלוג

שנות 'א בפירושו "גם מדברי הגר. 'מתשעה ממה שהן ראויין לעשותמשיעשו שמן אחד 

  :וזו לשונו; ם"אף שהוא תמה על פירושו ופסקו של הרמב, יש להוכיח כן' אליהו

ולכך הוי לוגין לסאה ' מתניתא שהן עושין גל "ומפרש בירושלמי התוספתא הנ

 הירושלמי ל"ויש מפרשין דטעו בפירוש הירושלמי וז ם"השליש לוג ודלא כהרמב

מהו שליש לוג מתניתא שהן עושין שלשת לוגין לסאה ורצונם לומר דשליש הוי 

 דהא תנן גבי מעשרות התבואה והזיתים ולא כן הואמלוג ומסאה הוי תשיעית 

כ מוכח כמו "עמשיכניסו שליש ולא קתני התם לוג ומאי שייך לוג גבי תבואה 

  .כמו שכתבתי'  כו אי נמיל בפירוש השני"ש ז"שכתבתי וכן פירש הר

שכוונת הירושלמי היא שלוג , גם לגבי תבואה' שליש'א מוכיח מן העובדה שנאמר "הגר

ולדעתו יש לומר שהחידוש של הירושלמי הוא . זוהי דוגמה לשליש, ביחס לשלושה לוגין

, א"נמצא שלדעת הגר. בזית נקבע על פי מידת תפוקת השמן שניתן לעצור' שליש'שה

הוא . על פי מידת השמן הגבוהה ביותר שניתן להפיק ממנו, גופויש למוד כל מטע ל

ד ניתן להבין "אך מדברי הראב. שהקובע הוא שליש כמות השמן, ש"נוקט כדעת הר

ולא משנה אם ניתן להפיק מן המטע , שהשיעור לוג הוא שיעור קבוע לכל המטעים

הוא , ם"ת הרמבד דוחה את גרס"לאחר שהראב. שלושה לוגין לסאה או כמות רבה יותר

  :כותב כך

 ומה שקרא אותו שליש לפי והשיעור לוג בכל מקוםוהעיקר כמו שכתוב בספרינו 

  .המקומות הרעים קראו שליש

ובירושלמי נקבו בשיעור זה כי הוא ,  ונראה מדבריו שהשיעור לוג הוא הקובע בכל מקום

', כסף משנה' ביוסף קארו'  ואמנם מדברי ר22.'מקומות הרעים'מידה של תפוקת השמן ב

והיה , ששיעור לוג קובע בכל מקום, ד"נראה שהוא לא העלה על דעתו אליבא דהראב

  :וזו לשונו; ברור לו שיש למדוד כל מטע לפי מידת תפוקת השמן שלו

ד קשה מה משמיענו הירושלמי לפי "וגירסת רבינו מחוורת דלגירסת הראב

יה למישתק ושפיר הוה  הוה לכיון דלמקומות היפים הוי טפימקומות הרעים 

  . משתמע ממתניתין

ס " הרש23.ד"גם אליבא דהראב' מקומות היפים הוי טפי'שב' כסף משנה'ברור לו ל

ומעניין שיש , ם"בניגוד לדעת הרמב, ש"ד והר"תומך לדינא בפסק הראב) לירושלמי שם(

  :ד"לו גרסה קצת שונה בהשגת הראב

                                                      
נ שליש "א': ש"אף שבסוף דבריו מביא את פירושו השני של הר, ם שם"י קורקוס לרמב"וכן הבין מהר  .22

 .'א"נוטה לשיטת הר, כ"ממה שעתידין להוציא לסאה כשנתבשלו יפה יכול להוציא עכשיו ע
 'מרכבת המשנה'אך ; ד"מ בהבנתו את דברי הראב"שבאמת תמה על כס, ם"משנה למלך לרמב' ועי  .23

  .'דוודאי לא שייך לוג בכל מקום'מ "ביאר שאכן לדעת הכס
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וכן אמרנו למעלה מקום  בכל  שלישוהעיקר כמו שכתוב בספרינו והשיעור

 ומה שקרא כאן ללוג שליש לפי המקומות הרעים קראו התבואה והזיתים שליש

  .כ"שליש ע

אלא זוהי רק , ד לקבוע את השיעור לוג לכל מקום"לדבריו ברור שאין כוונת הראב

וכן כתב גם . 'מתניתא שהן עושין שלושת לוגין לסאה'לאור הסברת הירושלמי ש, דוגמה

ד וגרסתו כגרסת "שיש טעות סופר בדברי הראב) ק כג"יט ס' שביעית סי ('חזון איש'ה

  :ס"הרש

ל והשיעור שליש בכל מקום ומה שקרא אותו לוג "ס בדבריו וצ"ונראה דיש שם ט

דלא יתכן שיהא שיעורו לוג לסאה דהא אנן תנן , לפי המקומות הרעים קראו לוג

  .א"הר' כ טעות סופר בל"אלא ע', ג א"ה י"שליש וכן נלמד ר

מרן בלשון ' ל דגי"ונ': ד" כותב שיש טעות סופר בדברי הראב24'פאת השלחן'ואף 

' ש פי"ד והר"שיטת הראב'לכן הוא כותב ש. '...בכל מקוםלאו ד היה ושיעור לוג "הראב

א "הוא מוסיף ששיטתם ושיטת הגר. 'השני היא המחוורת כמו שכתב הרב משנה למלך

   .מן הכמות המתקבלת בכל מטע לגופו, יש שמןוהשיעור הקובע הוא של, אחת היא

  סיכום להלכה

, נראה ששלב הגידול הקובע בזיתים נקבע לפי כמות השמן שניתן להפיק מכרם הזיתים

 כלל לא הזכיר את הדעה שהשלב הקובע הוא שליש 25',שבת הארץ'ל ב"ולכן הרב קוק זצ

 - ש או תשיעית " כדעת הר-שליש  ואמנם קשה להכריע אם השלב הקובע הוא. גודל

הדעה הרווחת והנוחה יותר בפרשנות המשנה והירושלמי היא דעת . ם"כדעת הרמב

   .ם"יש לסמוך על דעת הרמב,  אך במקום שיש ספק26,שהשלב הקובע הוא שליש, ש"הר

נתוני הפקת השמן בכרמי הזיתים בארץ . ג
  ומשמעותם לקביעת השנה

ר עקיבא לונדון " בעזרתו האדיבה של דאת הבירור להלן לגבי כרמי הזיתים בארץ עשינו

, ר ארנון דג"שנעזר בכמה מומחים בתחום וביניהם ד, )רכז האגרונומים ברבנות הראשית(

  . לכולם תודתנו נתונה. ר ראובן בירגר ועוד"ד

ביקשנו לבדוק מה הייתה כמות השמן המיטבית שאפשר היה להוציא מכרמי הזיתים 

הוא תחילת שנת , בתשרי' לאמור א,  בספטמבר25בתאריך , באזורים השונים בארץ

יש לציין שנעשו מחקרים על כמויות הפקת השמן ואיכותם בכרמי . ה"השמיטה תשע

אלא כדי לבחון מהו התאריך המוקדם ביותר שבו ,  לא לצורך בירורי הלכה–הזיתים 

                                                      
    .ק ז"ס, כה בית ישראל' סי, ש"פאה  .24

שגם בשאר פירות שכיום אין מי , ח"ד מ"שביעית פ, מנחת שלמה' ועי; 517-515' עמ, שבת הארץ  .25

דר בג, א"ה מ"ע שם פ"וע; ייתכן שהשתנה הדין, שאוכל כשמגיעים לשליש גודל או לשליש גידול

  . הבאת שליש

 .  שם, פאת השלחן; שם, א"הגר; שם, ס"רש  .26
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כלומר לאחר כמה זמן . כדאי למסוק את הזיתים ועד מתי אפשר לאחר את המסיק

ידיעה . יש ירידה בכמות השמן ובאיכותו, יך הראשון שאפשר למסוק בו את הזיתמהתאר

זו נצרכת כי בעל המטע רוצה למסוק את המטע בתאריך שבו מתקבל אחוז השמן 

הקדמה במועד המסיק יכול להביא לפחיתה באחוז הפקת , מצד אחד. הגבוה ביותר

גרום לנשירת הפרי וכן לעלייה איחור בביצוע המסיק יכול ל, ומצד שני, השמן ובאיכותו

סגול -בעבר שינוי צבע הזית מירוק לאדמדם). הפוגמת באיכות השמן(בחומציות השמן 

רוב המגדלים , כיום. של כשליש מיבול הזית הייתה סימן מוכר לתחילת המסיק

ועל פי בדיקות , משתמשים בשירותי מעבדה כדי לבדוק את אחוז הפקת השמן ואיכותו

 25אמנם יש לציין שלא נעשו מחקרים דווקא על התאריך .  המסיקאלו נקבע מועד

אין נתונים מדויקים על כמות , ובזנים שהמסיק שלהם מאוחר, )ראש השנה(בספטמבר 

  .השמן שניתן להפיק בתאריך זה

  :בבירור הובהרו כמה דברים שחשובים לדיוננו

אך ישנם גורמים , יקהאקלים והאזור שבו מצוי המטע משמעותיים לעניין תאריך המס. א

  . שמשפיעים על כך) בעלי חשיבות לא פחותה(נוספים 

בשנה , לאמור, ביבול הזיתים' סירוגיות'יש חשיבות גדולה לעובדה שיש תופעה של . ב

משפיעה על ' סירוגיות'תופעת ה. אחת מתקבל יבול רב ובשנה העוקבת היבול מועט

אף במספר ( ההבשלה מוקדם יותר מועד, בשנה שבה מתקבל יבול מועט. תאריך המסיק

כפי שמתואר להלן , ובשנה שבה היבול גבוה הבשלת הפרי איטית יותר, )שבועות

  .בטבלה

ויש , )במאמר זה דברינו נסובים רק על זני השמן(יש בארץ זנים שונים של זיתים . ג

מובן שככל שהמסיק נעשה מאוחר . הבדלים גדולים בתאריך המסיק בין הזנים השונים

 סביר –גדול יותר )  בספטמבר25= בתשרי ' א(רחק הזמן בינו לבין התאריך הקובע ומ

  .יותר להניח שכמות השמן המתקבלת בתאריך הקובע הייתה קטנה יותר

בראש השנה ניתן היה להפיק , ניתן לומר שברוב הזנים וברוב המקומות, לאור כל זאת. ד

שכן רוב הזנים , ליש ממנהולרוב גם ש, תשיעית מכמות השמן המיטבית של המטע

  .נמסקו עד אמצע נובמבר

אפשר לומר שבזנים כאלו שהמסיק . אמנם יש כמה זנים שהמסיק שלהם הוא מאוחר. ה

והשמן , מאודשמן נמוכה התכולת ,  בספטמבר25 - היה חודשיים ומעלה לאחר ה

  .דומר וחריף מאהמתקבל 

. שמצויים בארץ) שלחין(ים לשמן ר עקיבא לונדון מועדי המסיק של זני זית"קבלנו מד. ו

מדובר בכרמי הזית של . 2014-2013בשנים , מועדי המסיק הם של שלושה אזורים

ש הר חברון שמצויים בבקעת ערד "כרמי הזית של גד; )הים פני מעל' מ 275-כ(רביבים 

  ).הים פני מעל'  מ410-330 -כ(וכרמי הזית בגולן ) הים פני מעל' מ 510(

וגובה היבול ) אזור המטע(האקלים ,  האיחור במסיק הוא תוצאה של הזן,כאמור לעיל. ז

בחלק מן הזנים . להלן זני הזיתים שהמסיק שלהם היה מאוחר השנה. שהתקבל במטע

ובהם יש לעשות מחקרים , אנו מסופקים אם ניתן היה להפיק שליש מכמות השמן
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). ראש השנה(פטמבר  בס25 -מדובר בזנים שהמסיק היה כחודשיים לאחר ה. משלימים

ויש לשייך , שדי בתשיעית מכמות השמן, ם"בזנים אלו יש לסמוך על דעת הרמב, בינתיים

חודשיים וחצי (המסיק שלהם היה מאוחר מאוד , חלק מן הזנים. אותם לשנה השישית

וברור שלא ניתן היה בראש השנה להפיק שליש מכמות , )ומעלה לאחר ראש השנה

ובמקומות (לכן יש לשייך את הזיתים והשמן מזנים אלו . נההשמן ואף לא תשיעית ממ

  .ויש לנהוג בהם קדושת שביעית, )ה"תשע(לשנה זו ) המצוינים

ראוי לציין שהמשווקים של שמן הזית מערבים סוגים שונים של שמן זית כדי ליצור . ח

לעתים אף יש ערבוב של שמנים . בעלי רמת מרירות שונה, טעמים שונים של שמן

לאור זאת יש לקחת בחשבון את העובדה שבחלק מן הזנים יש . ת מסיק קודמתמשנ

  .קדושת שביעית

  ): בסדר עולה(, להלן זנים שהמסיק בהם היה מאוחר. ט

  .7/12/2014 לתאריך 11/2014/ 25 המסיק נעשה בין התאריך – הר חברון ברנע  . 1

  .7/12/2014לתאריך  25/11/2014 המסיק נעשה בין התאריך – הר חברון פיקואל  . 2

 באותו 25 - לתאריך ה10/12/2014 המסיק נעשה בין התאריך – הר חברון קורטינה  . 3

  .חודש

 באותו 27 -  לתאריך ה17/12/2014 המסיק נעשה בין התאריך – רביבים קורינוייקי  . 4

  .חודש

 באותו 25-  לתאריך ה18/12/2014 המסיק נעשה בין התאריך – רביבים ארביקינה  . 5

  .דשחו

באותו 31 - לתאריך ה28/12/2014 המסיק נעשה בין התאריך – רביבים קורטינה  . 6

  .חודש

שהמסיק שלהם נעשה , חברון- ש הר" שבזנים ברנע ופיקואל מגדנראה להלכה, לאור זאת

יש להסתפק האם ניתן היה להפיק שליש מכמות השמן , כחודשיים לאחר ראש השנה

ולכן השמן של שנה , ם שדי בתשיעית מכמות השמן"מבלכן יש לסמוך על דעת הר. המיטבית

  . הוא שמן שישית) ה"תשע(זו 

 –ארביקינה וקורטינה ממטעי רביבים , חברון והזנים קורינוייקי- ש הר"הזן קורטינה מגד

כשלושה חודשים לאחר ראש (החל מאמצע דצמבר , המסיק שלהם היה מאוחר מאוד

כמות זו . הפיק אפילו תשיעית מכמות השמןבתקופה כה מוקדמת לא ניתן היה ל). השנה

לשנה ) ה"תשע(ולכן יש לשייך זיתים אלו , של שמן ניתנה להפקה רק לאחר ראש השנה

היתר 'אמנם ברור שאם נעשה במקומות אלו . ויש לנהוג בהם קדושת שביעית, השביעית

  .אין ליבול ולשמן קדושת שביעית', מכירה



   נספח 
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  נספח
בשלושת כרמי , 2014-2013נעשה בכמה זנים בשנים להלן טבלה של מועדי המסיק ש

  .הזיתים שהזכרנו לעיל

  

  2013  2014  זן

  3/11/2013 - 23/10/2013  7/11/2014 - 28/10/2014   רביביםאסקל

       הר חברוןאסקל

 21/10/2014 - 14   רמת הגולןאסקל

  

30/09/2013 - 3/10/2013  

  31/11/2013 - 25  25-18/12/2014   רביביםארביקינה

       הר חברוןארביקינה

 14/11/2013  29/10/2014 - 5   רמת הגולןארביקינה
  15/11/2013 - 26/10/2013  14/11/2014 - 28/10/2014   רביביםברנע

  7/12/2013 - 25/11/2013  7/12/2014 - 11/2014/ 25   הר חברוןברנע

 21/9/2014   רמת הגולןברנע

  

28/10/2013 

  

       רביביםינו'לצ

      הר חברון ינו'לצ

  27/10/2013  9-12/11/2014   רמת הגולןינו'לצ

  22-29/09/2013     רביביםסורי

  22/09/2013     הר חברוןסורי

  6/11/2013  9-12/11/2014   רמת הגולןסורי

  14/11/2013 - 3  25/11/2014 - 19   רביביםפיקואל

  7/12/2013 - 25/11/2013  11/2014-7/12/2014/ 25   הר חברוןפיקואל

  7/11/2013 - 6  25/11/2014 - 19   רמת הגולןפיקואל

  מאכל  מאכל   רביביםפישולין

  מאכל  מאכל   הר חברוןפישולין

  27/10/2013 - 8  9-12/11/2014   רמת הגולןפישולין

  8/12/2013 - 1  31/12/2014 - 28   רביביםקורטינה

  25/12/2013 - 10  25/12/2014 - 10   הר חברוןקורטינה

  14/11/2013 - 7/10/2013  21/11/2014 - 6/10/2014   הגולן רמתקורטינה

  31/11/2013 - 20  27/12/2014 - 17   רביביםקורינוייקי

       הר חברוןקורינוייקי

  25/11/2013 - 9/10/2013  8/12/2014 - 27/10/2014   רמת הגולןקורינוייקי
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בתאריכים ,  נבאלי,ברנע, סורי: להלן טבלה של כמות השמן שניתן להפיק בשלושה זנים

  .שונים ובמרחקי זמן שונים מזמן המסיק שבו אפשר להפיק כמות שמן מיטבית

  

  נבאלי שלחין שמן  שמן' ברנע שלחין א  שמן' סורי שלחין א  חודש

  חנטה  חנטה  חנטה   אפריל04

  0%  0%  0%   מאי05

  0%  0%  0%   יוני06

  1.5% / 0%  2.5% / 0%  3% / 0%   יולי07

    6%  8.5%   אוגוסט08

  4%       ספטמבר09

         אוקטובר 10

  12-14%  24%  25%  מקסימום=  נובמבר 11

         דצמבר12

  8.5%  18.5%  15%  ה"ר=  ספטמבר 25
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  הרב יצחק דביר

  זמן הביעור של פירות שביעית בימינו

  הקדמה

  ): ז-ויקרא כה ו(וכך נאמר , התורה מורה על תנאים מסוימים לאכילת פירות שביעית

תה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים והי

  . ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. עמך

 מבינה שהתורה מתנה את אכילת הפירות בכך שגם החיה שבשדה יכולה לאכול 1הגמרא

כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמה שבבית כלה לחיה אשר בשדה ' –מהם 

מאחר , בדורות הקודמים היה המדד למצווה זו פשוט יותר. ' לבהמתך מן הביתכלה

כך שהיו , ורבים היו אוכלים ישירות מן השדה, שהחקלאות הייתה נגישה לבני העיר

, אבל בימינו החקלאות רחוקה מן הציבור. רואים ויודעים אימתי כלו הפירות מן השדה

ואין כל אחד יודע מה הזמן שכלו , וניםוגם בשמיטה רוב הפירות משונעים לאזורים ש

צורת החקלאות השתנתה וכיום יש דרכים רבות לגדל פירות , בנוסף. הפירות מן השדה

 שונות שיש להתמודד אתן ותצורת גידול זו יוצרת שאל. וירקות גם שלא בעונת גדילתם

   .על מנת לאכול את פירות השביעית כראוי ולקיים את מצוות הביעור

   חממותגידולי. א

הולכות  במהלך השנים השיטות החקלאיות להארכת עונת הגידול של הפירות והירקות

כך שבימינו כמעט כל סוגי הירקות גדלים במהלך כל השנה ואינם כלים , ומשתכללות

 2במשנה בשביעית. יש לברר האם בגידולים כאלו יש מצוות ביעור. לעולם מן השדה

 אינו חייב בביעור משום שלא כלה לחיה מן 'מתקיים בארץ'מבואר שכל דבר שהוא 

אבל ,  שדין זה אינו שייך אלא כאשר יש עדיין פירות שביעית בשדה3יש שכתבו. השדה

אף אם נשארו פירות ממין זה שאינם קדושים , כאשר נגמרו פירות השביעית שבשדה

יש לבער את כל הירקות בסוף , לשיטתם. הרי הם חייבים בביעור, בקדושת שביעית

                                                      
 .ב"פסחים נב ע  .1
 .ב"ז מ"שביעית פ  .2
וכן משמע . מה' כתב בספר השמיטה עמנ וכן ;ק ג"סטו ' שביעית סיא " חזו;ב"ה מ"שביעית פ, ס"רש  .3

מה את  סותרים ולכאורה דבריו, שחייב ביעור באתרוגים, וכ' סיא "נל בשבת הארץ קו"מהרב קוק זצ

 שבעלי לוף יש חובת ביעור על אף תשמבאר, ב"ה מ"פ ,המשנהן יש ראיה לשיטה זו מ. שיובא לקמן

עוד ראיה .  חייבים בביעורןכי פל עף וא,  אינם כלים מן השדה,ןכם וא, ים ושלושנתישנלקטים אחר ש

דר באילנו משנה 'שהוא על אף , מבואר שלאתרוג יש דין ביעורם ש. א" עה טו" ר,ראהגמן יש להביא מ

 באתרוג 'בשמיטה יד הכל ממשמשים'שכיוון  דוחה ראיה זו ,יגאות  ח' סי ,ז"אך בית רידב. 'לשנה

א ממה "ראיה נוספת הביאו הרב קוק והחזו. כלים מן העציםהם  ולכן ,ולוקטים את כל האתרוגים

ם וא, ירות שנה הבאהפל ים אין אוכלים עליהם משום שנחשב,שהובא שפירות רעים הגדלים בסתיו

 . מוכח שאין אוכלים על פירות שנה הבאה,ןכ
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משום שהירקות הנלקטים לאחר מכן כבר אינם קדושים בקדושת , השנה השביעית

אפשר להמשיך ,  הבינו שגם כאשר כלו פירות השביעית מן השדה5 אבל רבים4.שביעית

גם אם הפירות שבשדה אינם קדושים , ולאכול מהם אם עדיין יש בשדה פירות ממין זה

 מינים רבים שאין בהם דין ביעור נראה שלמעשה יש, לפי שיטה זו. בקדושת שביעית

  .ובכללם התבלינים ורובם של הירקות, בימינו

אין אוכלים על הירק של ':  הובא6משום שבתוספתא, אמנם סוגיה זו אינה פשוטה כל כך

, כאשר מחשבים את הזמן שהירק כלה מן השדות, כלומר. 'בית השלחין לפי שאינו כלה

שמשקים ', בית השלחין'אך לא על פי , וחיםיש לחשבו על פי הגידולים שבשדות הפת

מבואר שאין לקבוע , אם כן. אותו באופן ידני וכלה זמן רב אחר הירקות הגדלים בטבע

ועל אחת כמה וכמה שזמן הביעור , את זמן הביעור על פי ירקות הגדלים על ידי השקיה

 אלא משעה ,כגידולי חממה וכדומה, לא ייקבע על פי ירקות הגדלים בסביבה מלאכותית

 מבאר 7'שבת הארץ'הרב קוק בספרו .  כל המין חייב בביעור–שתמו הגידולים שבשדות 

אבל ירקות , ל שייך דווקא בגידולים הגדלים גם בשדות וגם בגידול מלאכותי"שהדין הנ

זמן הביעור שלהם ייקבע על פי הזמן שהם , שגדלים ברובם המוחלט בחממות בלבד

פת שבגללה עדיין לא פשוט שלירקות הגדלים בחממות יש סיבה נוס. כלים בחממות

,  הרי הירקות שבחממה אינם נגישים לחיות השדה–במהלך השנה כולה אין דין ביעור 

אוכלין על המופקר אבל לא על ' : בדין זה8במשנה נחלקו. וממילא כלו הירקות בשדות

 ולדעתם גם 9,וסייש שפסקו כדעת רבי י, למעשה. 'רבי יוסי מתיר אף על השמור, השמור

ם "אך הרמב. לא חל עליהם דין ביעור, כאשר נשארו פירות וירקות במקומות שמורים

  10.פסק כתנא קמא שאין אוכלים על השמור מפני שכבר כלה לחיה שבשדה

                                                      
 רק אחר םויש לבער,  כתב שירקות שהגיעו לעונת המעשרות בשביעית נשארים קדושים, שם,א"וחזו  .4

 .שיכלו מן השדה
וכן , ז"ד הט"פ ,א"ל בשבה"וכן כתב בפשטות הרב זצ, נא' סיא "ח, א במנחת שלמה"כך דעת הגרשז  .5

 אין בו ביעור , שדבר המתקיים בארץ– מ אליהו את המשנה"וכן הבין הגר, ז שם"ית רידבבבמשמע 

במשנה כי , וכתב לחלק שרק אתרוג תימני נשאר משנה לשנה, כ' סימאמרים בסוף מאמר מרדכי (

 אין בו , וכשיוצא לשמינית,והנה הרי אזלינן בתר לקיטה, שם מבואר שעיקר הלוף אין לו ביעור

 ,גק "סטו ' שביעית סי ,א"חזוה.  אין ביעור, מוכח שגם כאשר יש גידולי שמינית בשדה,ןכם וא, קדושה

 הגידולים קדושים – ל הכריח לומר שכשעונת המעשרות נשלמה בשביעית"כדי לדחות את הראיה הנ

חילוק פשוט יותר אפשר לעשות בין מצב . ולכן הלוף ממשיך להיות קדוש, גם אם לקטום בשמינית

למעשה כך ). מחליפים אותם גידולים אחריםשהשביעית עצמם נשארים בשדה לבין מצב גידולי ש

 .  שלירקות אלו אין דין ביעור– נהגו לכתוב בכל לוחות השביעית
 .ב"ז ה" שביעית פ,תוספתא  .6
 .  א"ז הי" פ,שבת הארץ  .7
 .ד"ט מ"פ  .8
לדעת המלאכת שלמה . ז" פי"שמטו' הלקרית ספר הוכן , ש סירליאו על המשנה שם"כך פסק הר  .9

אלא הוא עונש וקנס למי , אינו שייך כלל לכך שכלה לחיה מן השדה' שמור' טעם דין ,שםלמשנה 

 כאשר שמר את השדה גם אלא לא מחשיבים את השמור לזמן הביעור ,לשיטתו. ששמר על שדהו

וב הראשונים שהרי ר, קשה לסמוך על שיטתו (. על פי הדיןושהרי מחיות מותר לשמר, מבני אדם

א "מהר, ש"הר, ם"הרמב, ש"וכן כתבו הרא, סוברים שטעם האיסור משום שכלה לחיה מן השדה

 ). א ועוד"הגר, פני משה, ש סילראו"הר, א"פולד
 .וכן פסק ערוך השולחן ואחרונים נוספים, ד"ז ה"י פ"שמטו' הל, ם"רמב  .10



   בימינו שביעית פירות של הביעור זמן 
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הרי הם ,  שמין שכל פירותיו גדלים בשדות שמורים11'אהלי יהודה'ת "שוהכתב , לפי דין זה

מיני ירקות הגדלים בחממות , אם כן. משום שכלה לחיה מן השדה, חייבים בביעור מיד

שהרי הירקות , אין נפקא מנה לדין זה, כאשר כל הירקות גדלים בחממות. חייבים בביעור

 אך כאשר 12.ריםוממילא נחשבים כבר מבוע, מתחייבים בביעור בעודם מופקרים בשדה

שבהם הירקות נגמרים מוקדם יותר מגידולי , גידולים אלו גדלים גם בשדות פתוחים

  .  יש להקפיד ולבער את הירקות בזמן שכלו הירקות בשדות הפתוחים–החממה 

ומחדש שמה שכתבה ,  דן במקרה שכל השדות שמורים13'מעדני ארץ'ז אויערבך ב"הגרש

ר לפי הפירות השמורים לא נאמר לעניין שדות המשנה שאין מחשבים את זמן הביעו

  :וזו לשונו, שמורים

 של דרכןששם , שאין אוכלין על מה שנשאר עדיין בבתים ובחצרים השמורות

מה שאין כן אם יש עדיין בשדה אלא שהבעלים עוברים , הפירות להתקיים יותר

בשדה אין אפילו הכי כל זמן שמצוי מין זה על כל פנים ... ושומרים את שדותיהם

  . זה חשיב ככלה לחיה מן השדה

ייתכן שלדבריו החממות בימינו מוגדרות גם הן כשדה והירקות אינם מתחייבים בביעור 

  14.כל זמן שיש גידולים בחממות

   והביעוראזורי הגידול. ב 
 כאשר כלו –ולכל אזור יש זמן ביעור משלו ,  מבואר שארץ מחולקת לאזורים15במשנה

,  כיום הפירות והירקות משונעים בין האזורים16.צאים בשטחיוהפירות בשדות הנמ

יש לעיין . ופעמים רבות מגיעים פירות ממין מסוים לאזור שאין בו גידולים ממין זה כלל

  ): ב"ד מ"פסחים פ(נאמר במשנה . מה יהיה דין הפירות הללו

                                                      
 .ן"אות שי  .11
לשיטת הסוברים שכאשר בית  (.נא אות טז' סי, ת שלמה אובמנח, זק "סיא ' שביעית סי, א"כ בחזו"כ  .12

שהרי פירות שהוחזקו אחר זמן ,  יש בעיה–  הם אינם נחשבים מופקרים,הדין שומר על הפירות

 ). נאסרים– ביעורם על מנת לאכלם
 .יגאות י ' שביעית סי, מעדני ארץ  .13
האם משום שזה מקום ? לחצרותמה החילוק בין השדה . א אינם מבוארים דיים"דבריו של הגרשז  .14

הוא הדין בגידולי חממות או שמא כוונתו , ואם כן? אמרה התורה שהולכים על פיו, הגידול העיקרי

בחממות , ואם כן? שהם גדולים ומופקרים, שיש חצרות שבהן הפירות משתמרים יותר מאשר בשדות

 . ודינם כחצרות, ודאי הדרך להשתמר
 .ג"מ-ב"ט מ"שביעית פ  .15
 משום :ונתנו טעם לדבריהם, אזור ביעור אחדנחשבת ל וכל הארץ ,ש שכתבו שבימינו בטלו האזוריםי  .16

כלה לחיה מן  ': שהרי הדין הוא, זה תמוה מאודטייעון ו.שהפירות משונעים בין כל חלקי הארץ

ור והביאו מק.  מניין להם– ודבר זה צריך תלמוד, החיות מתרוצצות יותרבימינו וכן כתבו ש. 'השדה

ושאר כל הפירות אוכלים עד ' :ולמען הסר ספק נביא את לשונו, ט'  סעייט' סי, מדברי שערי צדק

ודיוק ,  אוכלים בכולן– ארצות'  ונראה שהבינו שהכוונה עד האחרון שבג.'ארצות' שיכלה האחרון שבג

רון שבכל ארץ וודאי שכוונתו לאח, ם והפוסקים בלא טעראוודאי לא יחלוק על כל הגמש,  נכוןזה אינו

 משמע שמבין שיש הבדל , בסעיף הבא בדין העובר ממקום למקוםמביא זאת מפורשותו, צמהעני בפ

 .בין המקומות
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שלא כלו או ממקום , המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו

  .  חייב לבער-ם שכלו למקו

גם , מבואר שכאשר אדם מביא פירות למקום שפירות אלו כבר כלו לחיה מן השדה

אלא שהמשנה .  חייבים לבערם–כאשר באזור שהפירות גדלו בו עדיין יש פירות בשדה 

היינו שהאדם מחויב לבער את הפירות על מנת שלא לפרוש מן , מדברת בדיני מנהגים

כאשר כל הפירות מגיעים , אך בימינו. ר פירות אלו באותו מקוםהנוהגים לבע, הציבור

ויש לברר , קשה לומר שיש מנהג למקום לבער פירות ממין מסוים, מאזורים שונים בארץ

האם כאשר כלו באזור שהם גדלו בו ?  אימתי מתחייבים הפירות בביעור–מהו עיקר הדין 

 17יש הסוברים? ו מן השדהאו כאשר הגיעו למקום שבו הפירות מן הסוג שלהם כל

גם אם במקום שגדלו בו , שחיוב הביעור נקבע על פי המקום שהפירות נמצאים בו כעת

 שאתרוגים היוצאים לחוץ 18'ציץ אליעזר'ת "כתב השו, על פי זה. עדיין לא כלו מן השדה

 והוא הדין כאשר 19.ל אין גידול של אתרוגים"משום שבחו, חייבים בביעור מיד, לארץ

  .ם פירות לאזור בארץ ישראל שלא מגדלים בו גידולים ממין זהמעבירי

גם אם , הם חייבים בביעור,  פוסקים שרק כאשר כלו הפירות במקום גידולם20אמנם רבים

נראה שנהגו למעשה , ועל אף שהדעות שקולות וקשה להכריע ביניהן, הלכו למקום אחר

גם אם הגיעו , ו במקום גידולםולכן אין חיוב לבער את הפירות כל עוד לא כל, כדעה זו

  . לאזור שאין בו גידול ממין זה

  זמן הביעור בספק . ג

היו יודעים במדויק מתי כלו הפירות , כאשר היו האנשים אוכלים ישירות מן השדה, בעבר

                                                      
 מבער –שתמה על כך שהמביא ממקום שכלו למקום שלא כלו , ה ממקום"שם ד, פסחים' כך מבואר מתוס  .17

משום שמקום , שכלו במקום גידולםמשמע שאין הביעור מן הדין אף על פי , ואין חושש מפני המחלוקת

וכן כתב . לא הייתה המחלוקת מבטלת דין תורה, שאם היה הביעור מן הדין, האכילה קובע ושם לא כלו

ו "ת מנחת יצחק ח"ובשו, תכד' סי, ת אבני נזר"וכך נכתב בשו, לג' סי, )יעקב אלפנדרי' ר(ת מוצל מאש "השו

,  אין האיסור פוקע ממנו יותר–הגידול התחייב בביעור אלא שהעירו שאם קודם שיצא ממקום (קכב ' סי

שהרי רב שישא בריה , נראה שכבר בגמרא התבאר עניין זה, למעשה).  שנאסר–כדין חמץ אחר שש שעות 

, והתברר שכלו במקום גידולם, דרב אידי מבאר שבמקרה שמעביר ממקום שלא כלו למקום שלא כלו

ומחלוקת רבי יהודה , מן הדין לא חל על הפירות דין ביעור, ומבואר שם שלכולי עלמא, נחלקו התנאים

 . ברור שלמעשה מקום האכילה הוא הגורם, ואם כן. ותנא קמא היא רק אם יש להחמיר מדין מנהג
 .לט' ו סי"ח, ת ציץ אליעזר"שו  .18
אין ש אלישיב לעניין המעביר פירות לאזור ש"בשם הגרי) ט"אדר תשס(וכן הביאו בקובץ קרית ספר   .19

 ממילא נחשבים הם מופקרים ,ד"אלא שכאשר הפירות מגיעים במסגרת אוצר בי. בו מגידולים אלו

 לשיטתם יש להקפיד לכאורה אם קונה ,אכן. מ לקולא שאין צורך לבערם יותר"ואיכא רק נ, ומבוערים

 . ור מיד יתחייב בביע–שאם מעביר למקום שאין מהם , ל" מן הגידולים הנ בופירות באזור מסוים שיש
ת נשמת "כ שו"וכ. א" עתענית ו, גבורות אריה ןכמו וכ, ז"פי "וטשמ' הל, כך כתב בפשטות קרית ספר  .20

יט ק "סכז ' סי, וכן בערוך השולחן העתיד, בנק "סקכד ' סי פסחים ,א"כ החזו"וכ, קטו' סי) ברלין(חיים 

  אלו במקום שכלו פירותקח אדם שגרי שמסביר שאם י,ה ולית"י שם בד"י מרש"וכך דייק המנח(

י עצמו אמר זאת רק בשלב השאלה "אך רש,  יהיה מותר לו לאכול,ממקום שלא כלו ויביאם למקומו

 ).  ולא ברור שכך אמר למעשה,על רבי יהודה



   בימינו שביעית פירות של הביעור זמן 
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והוא נקבע , כיום יש קושי בזיהוי זמן הביעור המדויק. מן השדה והגיע זמן הביעור

, תחילת השמיטה ובהם זמנים משוערים לזמן הביעורבאמצעות לוחות המתפרסמים ב

  ? שהרי מניין לנו לדעת את התאריך המדויק שבו יכלו הפירות מן השדות

כיוון שעל מנת לקיימה צריך לדעת את יום , מצב זה מוביל לקושי בקיום מצוות הביעור

קר  ההפ–שהרי אם יפקירו את הפירות קודם שכלו הפירות מן השדה , הביעור המדויק

שהרי , אי אפשר להמתין עד שבוודאות יכלו הפירות מן השדה, ולעומת זאת, אינו מועיל

   21.אסור להמתין עד לאחר זמן הביעור

  :למצב זה נתנו הפוסקים שלושה פתרונות

 כתב שיש להפקיר את הפירות בתחילת הזמן שבו ייתכן שכלו מן 22ז אויערבך"הגרש  . א

וכן . ו עד תום הזמן שבו ודאי כלו מן השדההשדה ולהשאירם מופקרים מחוץ לבית

 23.'ספר השמיטה'כתב ב
אך יש להפקירם ,  כתב שאפשר להפקיר את הפירות ולזכות בהם מיד24'חזון איש'ה  . ב

 25.בכל יום עד שיצא הספק מִלבו וידע בוודאות שכלו הפירות מן השדה
פק שמא כלו  הציעו שבתחילת הזמן שבו יש ס27ש אלישיב" והגרי26מ אליהו"הגר  . ג

וייתן , הפירות מן השדה יפקירם ויכניסם לביתו על תנאי שאינו מתכוון לזכות בהם

וכך הפירות יישארו , מהם בכל זמן שירצה מפתח לשכנו שיוכל להיכנס ולקחת

 .מופקרים עד שיהיה בטוח שכלו מן השדות
ם בחג תאני;  זיתים בחג השבועות–במשנה הובאו זמני הביעור לכמה פירות , למעשה

בפירות אחרים קשה מאוד לדעת את זמן הביעור . ענבים בפסח ותמרים בפורים; החנוכה

  .וצריך לשער את זמן הספק ולנהוג על פי אחת מן העצות שנאמרו לעיל, המדויק

                                                      
, מנחת שלמה(ז אויערבך שנכתבו בנושא זה "חשוב להביא את דברי הגרש. והאחרונים' כך פשט הגמ  .21

שזמן הביעור מתחיל מאותו הזמן ) לא כמקובל(לולא דמסתפינא הייתי אומר  '):יאות ג כק' תניינא סי

וכל אותה תקופה נחשבת לזמן הביעור , שהפירות נתמעטו הרבה ועומדים להיות כלים מחיה אשר בשדה

ולפי , אלא שנמשכת ונגמרת עד לאחר שכבר כלו לגמרי ואז הם גם נאסרים באכילה ותו לא מהני הפקר

נראה דעיקר כוונת התורה או של חכמים היינו דגם מי שכבר זכה ] בהר' ריש פר[ן "רמבמה דנקטינן כה

מ עדיין הוא מצווה לא "בפירות שהם הפקר משום מצות תשמטנה ונטשתה והרי הם ממש ממון שלו מ

' אוהבים או אפי' רק בפני ג' להחזיק בהם כשלו רק עד זמן הביעור ואז צריכים שוב פעם להפקירם אפי

ומחזיר אותם בכך לאותו ההפקר שהיו קודם , יך אותם לשעה פורתא לאחר שכלה רגל מהשוקלהשל

אך הפקר זה מועיל רק עד לאחר שכלה ממש לחיה , כ לחזור מיד ולזכות בהם"במחובר ושפיר יכול אח

היינו הסיום אשר מאז והלאה כבר נאסרים אבל הזמן ' ס עד פסח ועצרת כו"והזמנים שנזכרו בש, שבשדה

  . 'ע רב"מ עדיין צ"ומ'ז "למעשה סיים הגרש. 'יכולים לבער שפיר נמשך זמן ארוךש

 .נא אות יח' סי, מנחת שלמה א  .22
ז שם הסביר שגם בימי קדם לא היה אפשרי לזהות את היום "הגרש. יב' ספר השמיטה פרק ט סעי  .23

. ד תום זמן הספקוהיו צריכים להשאיר את הפירות מופקרים ע, המדויק שבו כלה לחיה מן השדה

 .הכוונה דווקא כאשר כבר עבר זמן הביעור, שמפקיר וזוכה מיד, ד"ט ה"פ, ומה שמבואר בירושלמי
 .סדר השביעית אות ה, חזון איש  .24
אלא די בכך שמפקיר , לדעתו מבואר שאין מקום לחשוש שמא באמצע היום כלו הפירות מן השדה  .25

 .בכל יום
וראה שם שהתייחס לתאריכים הרשומים . (יד' שביעית פרק כא סעי, כך הובא בספרו מאמר מרדכי  .26

 ).ואיני מבין מדוע, בלוחות השביעית כאילו הם זמני ביעור ודאיים
 .ט' משפטי ארץ פרק לא סעי' כך הובא בס  .27
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  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

 תרופות והשפעתם, אלכוהול, ישוןע

 1על הפוריות ועל ההיריון

שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר , גוף בריא ושלם מדרכי השם היאהואיל והיות ה

לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים , מידיעת הבורא והוא חולה

  . ולהנהיג עצמו בדברים המחלימין ומברים, את הגוף

  א"ד ה"פ דעות' הל, ם" לרמב'משנה תורה'

  

כל העובר על דברים .. .הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות

איני מקפיד : או, הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך: אלו וכיוצא בהם ואמר

  .עליו תבוא ברכת טוב, והנזהר מהם. מכין אותו מכת מרדות, בכך

  י-ט' סעי,  סימן תכזחושן משפט, 'שלחן ערוך'

  

רוך הוא מטעם שהקדוש ב, ד הטעם שהזהירה תורה על שמירת הנפש"נראה לענ

הוא ברא את העולם בחסדו להיטיב לנבראים שיכירו גדולתו ולעבוד עבודתו 

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף שכתוב כמו , בקיום מצוותיו ותורתו

והמסכן את עצמו כאילו .  בעמלםוליתן להם שכר טוב, )ז, ישעיהו מג(עשיתיו 

ואין לך זלזול , ן שכרומואס ברצון בוראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במת

  .ולשומעים ינעם, אפקירותא יותר מזה

  שםלשלחן ערוך ' באר הגולה'

  

מי התיר ) אלה שטוענים שהורגלו לעישון וקשה להם לפרוש מזה(אמרתי להם 

אף על פי , ל אמרו החובל בעצמו"אמת חכמינו ז? לכם להרגיל את עצמכם כל כך

. אמרו שאינו רשאי לחבול בעצמואבל על כל פנים הלא ,  פטור- שאינו רשאי

שהלא , דין הוא, ועוד; )טו, דברים ד( לנפשתיכםונשמרתם מאד ראשית משום 

ונותן לכל אחד בחסדו ,  בראנוולכבודו, תבל ומלואה של הקדוש ברוך הוא היא

הלא , ואיך ירשה העבד לעשות לעצמו כפי רצונו, כוח כפי צרכו לתורתו ולעולמו

בוודאי יתבע לבסוף לדין על ,  על ידי העישון יגרעו כוחותיוואם. הוא שייך לאדונו

ואם כן כאשר יתבונן האדם בגודל נפשו ... והוא עשה זה ברצון לבו ולא באונס, זה

  . יתחזק שלא ירגיל עצמו בזה, מגודל הרעה שמביא על עצמו על ידי זה

                                                      
  . המצוי בשלבי הכנה,ה כרך ב"פרק מתוך ספר פוע  .1



   ההיריון ועל הפוריות על והשפעתם תרופות ,אלכוהול ,עישון 
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  2עופרק , וותמידות ומצ ', חפץ חייםליקוטי'', החפץ חיים' –רבי ישראל מאיר הכהן 

  

שעל חכמי הזמן להריע ולעורר על הסכנה העצומה המונחת , ולענייננו למדנו

שמאות , דבר שנתברר בחקירה ודרישה למעלה מכל ספק, בעישון הסיגריות

וכן ידוע מאד שגורם למחלה החמורה , ואלפים מתים טרם זמנם בעישון סיגריות

ח הרופאים מכל מדינות "וצא מדוכאשר י, ועוד הרבה כיוצא בזה, בריאות וגם בלב

על כן ברור להלכה שאיסור גמור להתחיל בעישון מגיל הבחרות וגיל  .העולם

כל . ועל ההורים ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור על פי התורה למנעם מזה, צעיר

ישתדל מאד למען עתידו לרדת מזה , מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב זה

שגם הריח בעצמו הוא , לה לעשן במקומות ציבורייםחלי .בהדרגה ואז טוב לו

היות שכאמור המנהג הרע הזה הוא מזיק  .כאשר נתבאר בחקירה, מזיק גמור

על העיתונים מעתה לא לפרסם מודעות מסחריות עבור המעוניינים בכך , עצום

כל היכול למנוע עצמו , לאור הדברים החמורים האמורים למעלה. עבור בצע כסף

  .מחויב לעשות כן על פי התורה הקדושה, למעשניםשלא לעזור 

   חלק י סימן רצה',שבט הלוי'ת "שו

  

   העישון והשפעתו  .א

מרבה את הסיכויים למחלות , עטוואפילו מ, מבחינה רפואית הוכח מעל כל ספק שעישון

הגרון , סרטן הריאה וסרטן הפה, דלקת ריאות,  כרונית ברונכיטיסןוביניה, ריאה קשות

פגיעות נוספות כגון ; הפרת איזונים שונים בגוף; שיתוק מוחי;  לב וכלי דםמחלות; ועוד

בני , נמצאים בקרבתוהאלא גם , לא רק המעשן.  ועודסאוסטיאופורוזי, כאבי גב, קטרקט

דגיש את  נ,לענייננו. עלולים להינזק, המשפחה ואפילו עובר במעי אמו המעשנת

במיוחד יש להזהיר נשים הרות . וריותנזקים שיש לעישון על הפההשפעות השליליות ו

  . על הנזקים שהן עלולות להמיט על עוברן

 רבים עשויים דברים.  את הצורך החיוני בהפסקת העישון ובגמילה ממנויש להדגיש

, ייעוץ רפואי, ביניהם סדנאות מיוחדות לגמילה מעישון, לסייע לאדם להיגמל מעישון

ותכשירים שונים המיועדים מסייע תרופתי טיפול , ייעוץ אישי, תמיכה פסיכולוגית

 לסייע לאדם להיחלץ מההתמכרות היאתמיכה משפחתית וחברתית עשויה גם . לגמילה

 הלמעשנים מומלץ להיעזר בתהליך הגמילה באחת השיטות שהוכח. הקשה לעישון

של תרופות  בהתוויות הנגד יש להתחשב .שלו את סיכויי ההצלחה העלות לכדי, ןיעילות

  .  למעשןת הגמילה שיטים אתהתאלוות מסוימ

  

                                                      
  .פרק יג, מופיע גם בליקוטי אמרים  .2
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 וראיותיו, והבהירה המעמיקה הסברתו עקב אחזתני רעדה וממש ונבהלתי מתינדה

 של שהעישון עדים במאה המעידות הממשיות והוכחותיו, המופתיות הרפואיות

 לבריאות ביותר חמורה בצורה מזיק הוא כי, לגוף רתמים כגחלי כמוהו סיגריות

 וסופר, שלוםוס ח החיים את לקצר ממש עלול העישון כיו. המעשן של הגוף

 המצביעה פעם מדי המתפרסמת מהסטטיסטיקה מבהילים מספרים ומונה

 -  בכנפיה ואשר, העישון מריבוי ביותר החמורות התוצאות על באצבע ומראה

 אנשים ורבבות אלפים מעשרות יותר והרבה, לרוב קרבנות נופלים טנייםשה

 השונים ואבריו הגוף בשטחי) מזה כתוצאה (כחתף ליהםע באים העולם ברחבי

 ברוכיטיס, הריאות נפחת, וכן, ממאירים גידולים, והריאות הנשימה באברי ובעיקר

 כי עד, ועוד ועוד, ובמעיים בקיבה התכווצויות הדם ולכלי ללב היזיקם, כרונית

ומם של בסיכ ...האנושות של הראשון הקוטל הוא העישון כי אומר גזרו הרופאים

כי שפיר יש מקום לאסור העישון על , זאת תורת העולה מדברינו להלכה, דברים

וכמו כן כשמעשנים במקומות ציבוריים יכול שפיר כל אחד ואחד . פי דין תורה

  .למחות ביד המעשנים שלא יעשנו, מהנמצאים שם שחושש מזה שיפגע בבריאותו

  3 חלק טו סימן לט,'ציץ אליעזר'ת "שו, הרב אליעזר יהודה וולדנברג

  

אמנם יש פוסקים שכתבו שאי אפשר לאסור לגמרי את . העישון אסורש  הואכללה. 1

חמירא 'וכיוון ש, 5כיוון שיש פוסקים האוסרים את העישון על פי דין תורה אך ,4העישון

שסברו חלק מהפוסקים .  לעשן כלליןיש להחמיר מאוד בעניין זה וא, 'סכנתא מאיסורא

חזרו בהם לאחר שנתברר הנזק הגדול והסכנה , את העישוןלאסור בתחילה שאין 

 .6ובעקבות כך אסרו את העישון, אדם המעשן וגם לסביבתוההחמורה לבריאות 

                                                      
ג "ח, הובאה גם בספר הלכה ורפואה. ר אליהו יוסף שוסהיים"כתית למאמר רפואי של דזוהי תגובה הל  .3

 .שכד' מעמ
,  את העישוןמ פיינשטיין" הגרלא אסר, עו' ב סי"מ ח"שם חו; מט' ב סי"ד ח"יו, ת אגרות משה"בשו  .4

ושראוי , זהר מזהיאך כתב שמן הראוי לה. 'ושומר פתאים ה,  רביםוכיוון שנמצא בשימוש רחב ודשו ב

ד "תשובות אלו נכתבו בשנת תשכ.  חשש סכנהיש בו כיוון ש,שלא לעשן, ובפרט לבני תורה, לכל איש

וראה גם את .  ומפורסמת כמו היוםמפותחתהמודעות לסכנות העישון לא הייתה שבהן  ,א"ותשמ

  .תשובתו המצוטטת כאן

וראה בהערה הבאה את רשימת .  לט'ו סי"חט, ת ציץ אליעזר"שו, הרב אליעזר יהודה וולדינברג  .5

וחזרו בהם ואסרו את העישון לאחר שנתבררה הסכנה , בתחילהאת העישון הפוסקים שהתירו 

  .ךהגדולה שיש בכ

להימנע מעישון שיש כתב , לט' ה סי"ח, ת יחוה דעת"שו, ג"בתשובה משנת תשמ, הרב עובדיה יוסף  .6

ספר  ( על פי דין במפורש  את העישוןסרא ,ח"אך בתשובתו בשנת תשנ; וששומר נפשו ירחק ממנו

דבריו הובאו (הרב שלמה זלמן אויערבאך ). רסה' פרשת ויקרא סעיף ד עמ, הליכות עולם כרך א

אך , לא אסר את העישון) ]1/תרסה' עמ, א"ח, ז"ירושלים תשס[ תקיא 'סיח "או, בנשמת אברהם

שמעולם לא נצטרפתי לדעת , זהמודיע אני ב': כתב, רכג' אות ו עמנח ' ב סי"ח, במנחת שלמה

מופיע ,  העוסק בעישון ביום טוב,חלקה השני של התשובה. ('המתירים את העישון גם בזמננו

 ,אולם חלקה הראשון של התשובה.  ס אות כט'בסי, ג בכרך אחד-בה יצאו כרכים בשבמהדורה 

באך לספר פאר  דבריו אלה נכתבו בהסכמתו של הרב אויער.) הושמט שם,עישוןבהעוסק בסכנה ש

  .13' עמ, )ן"כסלו תש(מח -מזאסיא ; 366' עמ,  חוצוטטו גם בספר אסיא, ט"ירושלים תשמ, תחת אפר



   ההיריון ועל הפוריות על והשפעתם תרופות ,אלכוהול ,עישון 
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הנה בדבר עישון סיגריות בבית המדרש ובבית הכנסת שלומדים ומתפללים כל 

ם וגם משמע שקשה לגופ, שיש אברכים שאינם יכולים לסבול העשן, חברי הכולל

שאיכא להם צער גדול וכאב ראש ומזיק להבריאות שלהם ואולי , שחולים מזה

הנה ... ומלבד כתיבתם ידוע שהוא דבר המזיק להרבה אינשי, מקצר גם את החיים

פשוט וברור שאפילו אם ליכא חשש סכנה וחשש חולי דנפילה למשכב אלא 

שון סיגריות וכל שכן בעי... אסור שם לעשן, שקשה להם לסבול שמצטערים מזה

וגם , לא קפידא ואיסטניסות בעלמא, שאלו שאינם יכולים לסבול הוא צער ממש

שאסורים המעשנים לעשן , לא רק צער בעלמא אלא גם מזיק ממש להם כידוע

  .שם

   חלק ב סימן יחחושן משפט, 'אגרות משה'ת "שו

  

 הבקשה והדרישה המרובה והנמרצת בעצם, אל כל אחינו בבית המדרש ובספריה

בחוסן שלמותם שבבין אדם למקום ושבבין , ימי קודש הסליחות והתשובות האלה

בהחלט להיגמל ולהימנע מההרגל של העישון של חתיכות העשבים , אדם לחברו

של הטבק בתוך הפה והשפתיים המקודשות באושרינו לעמל תפארתה של תורה 

  .ולדבקות חברותותה

  , תלמידיומכתב מהרב צבי יהודה הכהן קוק ל

  ירושלים, ישיבת מרכז הרבשנתלה בכניסה לבית המדרש ב

עלולים לחלות , בפרט במקומות סגורים, שןגם האנשים הנמצאים בקרבת המע. 2

ון ולדרוש שלא יעשנו שי לפי ההלכה יש להם זכות להתנגד לעלכן. מחלות קשותב

 .7בקרבתם

לשם ת וקצלה, שוןלכן מוטלת חובה על המעשנים לעשות את כל המאמצים להיגמל מעי. 3

 .  שיש בדרךכישלונותולא להירתע מקשיים ומ, תשומת לב מיוחדת והוצאות כספיות, זמןכך 

ולסייע להם ,  לחדול מעישוןםתובני משפחתם של המעשנים וחבריהם צריכים לעודד א. 4

  .8'לא תעמד על דם רעך' ואולי גם מדין 'ואהבת לרעך כמוך' מדין ,להיגמל

העמותה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בישראל : מילה מעישוןגופים המסייעים לג

)ISRAMENSA( ;מקיימות סדנאות גמילה קופות החוליםגם  .האגודה למלחמה בסרטן 

הביטוחים של השתתפות כספי או אפשרות לקבלת החזר ויש , מעישון במחירים מוזלים

                                                      
, אמנם הרב יוסף שלום אלישיב. יח' ב סי"מ ח"חו, ת אגרות משה"וכן בשו. שם, ת ציץ אליעזר"שו  .7

מעשן צריך להימנע כתב שמשורת הדין אין כוח למנוע מזה אלא שה, ריט' א סי"ח, קובץ תשובות

ופרסם , אולם לאחר פרסום מחקרים נוספים בעניין חזר בו, מכך כדי לא לגרום עגמת נפש לחברו

כולל בחדרי , שפשוט וברור שאין לעשן בכל מבני הישיבה, 50' ה עמ"תשס' באדר א' ל, ביתד נאמן

 והעיקר שיקפידו ,ואמר שראוי שהנהלות כל הישיבות יאסרו על העישון בתחומן, האוכל ובפנימיה

  .לפחות לא יזיקו לאחרים ולכל סביבתם הקרובה, שהמעשנים שעדיין לא הצליחו להיגמל

  . טז, רא יטויק  .8
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הדרכת , ות תמיכההסדנאות מבוססות על טיפול באמצעות קבוצ.  בהוצאותהמשלימים

  .9 בשילוב מתן תכשירים תרופתיים לנזקקים לכך,מומחים וייעוץ מקצועי

  פגיעת העישון בעוברים . ב

 נמצאו ,יוםב סיגריות עשר עד עשריםבדמם של יילודי נשים המעשנות , על פי מחקרים

ורמתם גבוהה , אימותיהםדם  גבוהים יותר מאשר ב10המוגלובין- קרבוקסיערכים של 

הפלות ולידת ולדות מתים השיעורי .  ויילודיהןנשים לא מעשנותרמתם אצל  מבהרבה

ריון בהשוואה י גבוהים יותר בקרב המעשנות בה, סביב הלידהת תינוקות תמותשיעוריו

 נראה שיש השפעה שלילית ארוכת טווח על עוד. לא מעשנותלשיעורים אלו בקרב 

לדים לאמהות שהרבו לעשן הנפשית והאינטלקטואלית של י, התפתחותם הגופנית

 גרם מזה של יילודי נשים 200-משקלם של יילודי מעשנות קטן בממוצע בגם . ריוןיבה

  . 11שאינן מעשנות

יש לאסור את העישון , עקב הסכנות שעלולות להיות לעובר מחמת עישון אמו בזמן ההיריון. 5

 . 12ר מפני שאסור לגרום נזק לעוב,קרבתהמי שנמצא בעל  הרה או  אישהלע

  13אלכוהוליזם והשפעתו. ג

. םה מופרזת וכרונית של משקאות אלכוהוליים והתמכרות לשתייתישתי – אלכוהוליזם

). אתנול(הכוהל האתילי בעיקר המרכיב הגורם לשכרות במשקאות אלכוהוליים הוא 

 המוכר משכרה המשקה . או דגניםהכוהל נוצר בתהליכי תסיסה של מיצי פירות שונים

הוא , ככל שהיין תוסס זמן רב יותר. הלוא הוא היין, וצר תסיסה של ענבים תביותר הוא

דהיינו אחוז האלכוהול שבו ,  יותרולכן היין נהיה חריף,  עוד ועודהופך את הסוכר לאתנול

 המשפיע לרעה בעיקר על פעילות ,כוהל בכמות גדולה הוא רעל אורגני. הולך וגדל

לא יפורטו כאן . 14הלב וכלי הדם, הכליות, כבדה, וכן על פעילות מערכת העיכול, המוח

                                                      
נציין כאן , תוך מכלול האגודות והגופים הפועלים לצמצום העישון והנזקים החמורים הנגרמים ממנומ  .9

הפועלת בהתנדבות בתוך המגזר ', םאגודה לשמירת החיי,  חיים בריאים בחסד–חביב  'מהשואגודה 

  . בעיקר בקרב הנוער, החרדי למניעת עישון

 נקשר להמוגלובין CO).  שהוא חומר המצוי בסיגריות,פחמן חד חמצני( CO -זהו המוגלובין שקשור ל  .10

 במקום  CO-קשור להככל שיש בדם יותר המוגלובין . בקשר חזק מאוד ומונע ממנו להיקשר לחמצן

  .הלב ורקמות הגוף מקבלים פחות חמצן, המוח, קשור לחמצןהמוגלובין ה

מח -אסיא מז; 335-325' ספר אסיא ח עמ', נזקי עישון, 'יהודה שינפלד' מיכה אדלר ופרופ' על פי פרופ  .11

  .1989, ה:הרפואה קטזקובץ הסקירה פורסמה קודם לכן ב; 100-90' עמ, )ן"כסלו תש(

- מזאסיא; 366-359' אסיא ח עמ',  סיכון העובר על ידי עישון–המזיק לעובר , 'ראה הרב מנחם סליי  .12

; צז' א סי"ח, ט"ת מהרי" שו;ה"כא ה"פיגירושין ' הל, ם"על פי הרמב; 108-101' עמ, )ן"כסלו תש(מח 

  . נט' א סי"ח, ת צפנת פענח"ושו

  . 'שכור'ערך , כרך ז, על פי אנציקלופדיה הלכתית רפואית  .13

מתונה ומדודה של אלכוהול עשויה להיות השפעה חיובית להפחתת שכיחות ה ייש לציין כי לשתי  .14

. ה קלה עד מתונה של אלכוהול מפחיתה אירועים של שבץ מוחייכמו כן נמצא כי שתי. התקפי לב



   ההיריון ועל הפוריות על והשפעתם תרופות ,אלכוהול ,עישון 

 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 
  

107  

, על מצבו הנפשי, על בריאותו של האדםכל ההשפעות הרחבות של התמכרות לאלכוהול 

פוריות ל בנוגע אלא יובאו רק סיכוני האלכוהוליזם על מצבו החברתי ועל מצבו הכלכלי

   .ריוןיוה

   והיריוןהשפעת אלכוהוליזם על פוריות. ד

של הגבר להפרעה בפריון גורם , שהוא החומר הפעיל באלכוהול, תנול הא,בגיל הפוריות

 שבהם האישה  בפוריות של זוגות של מעל חמישים אחוזיםנרשמה ירידה. ושל האישה

 אלכוהול כיםצורה ים ירידה בספירות הזרע אצל גבריש.  במידה רבה אלכוהולצורכת

ה י כאשר השתילות להשתנותויכו,  בדרך כללכות הפיירידות אלו בפוריות. במידה רבה

  . 15מפסיקה

 לגרום לתוצאות העלול ריוןישתייה מופרזת של משקאות אלכוהוליים אצל אישה בה

 מומים מולדים בפנים ובאזורי ; כגון הפלות עצמוניות.שליליות חמורות בעובר וביילוד

 כגון ,ים שונים מוחיים נזק; עיכוב בגדילה של העובר ושל היילוד;גוף אחרים של היילוד

שילוב . והחמרה בסיבוכי הפגות, הפרעות התנהגות, ליקויי למידה, ירידה בכושר השכלי

  . 16תסמונת מיוחדתבתור תופעות אלה אף הוגדרו 

  תרופות. ה

 בדרך כלל יאתרופות הלקיחת הרי ש, בניגוד לעישון ואלכוהוליזם שהן תופעות שליליות

יש לבדוק היטב . היזהר בלקיחת תרופותאף על פי כן יש ל. דבר נצרך ולעתים גם הכרחי

 לפני השימוש  וגם להתייעץ עם הרופא המטפל,את העלון לצרכן המופיע בכל תרופה

נשים שיש סיכוי שהן ל בנוגע וגם ,ריוןינשים בהל בנוגע  אמוריםבמיוחד הדברים. בה

יש תרופות שמצוין עליהן שהן אסורות .  שהן אינן מודעות לכךאףריון יבתחילת ה

ויש תרופות ; ריוןיפוגעות בההן יש תרופות שמצוין עליהן שלא הוכח ש; ריוןישימוש בהל

ההבדלים בין המינוחים .  שלא מצוינת עליהן כל הגבלה,ריוןיהמותרות לשימוש בה

 ,בכל מקרה של ספק. ולכן כדאי להתייעץ עמו,  לרופא המטפל ידועיםהשונים בדרך כלל

 ויכול להדריך את ,חקרים המעודכנים על תרופותיש לפנות לרופא טרטולוג הבקי במ

 העוסק בסיבות ובמנגנונים ,ענף ברפואהטרטולוגיה היא  (שימוש בתרופהההאישה לגבי 

 צריכה  בקביעותאישה הלוקחת תרופה מסוימת. )של התפתחות עוברית בלתי תקינה

ור לתרופה  לעב, הצורךלפי ו, בנוגע אליהריוןיבירור טרטולוגי לפני כניסה להעשות ל

יש תרופות עם השפעה ארוכת טווח שאינן מאפשרות . ריוןימקבילה שאינה פוגעת בה

 יש –כך גם לגבי נשים מניקות .  גם פרק זמן מסוים לאחר גמר נטילתן בטוחריוןיה

                                                                                                                                          
  . 631' עמ, שם, ה מתונה מובאים באנציקלופדיה הלכתית רפואיתימקורות לכך והגדרות לשתי

  .19' עמ, ראה פוריות הגבר  .15

16.  Fetal alcohol syndrome. 
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 .ויש תרופות העלולות לעבור לתינוק, תרופות העלולות לפגוע באיכות החלב או בכמותו

  . ור טרטולוגי מוקדם לפני שימוש בתרופהלכן גם כאן יש צורך בביר

רחוב ירמיהו ,  משרד הבריאות:)נכון ליום כתיבת שורות אלו(לייעוץ טרטולוגי  יםמרכז

ח "בי. 03-9376911 –בילינסון ח "בי. 02-6474822: פקס. 02-5082825: ירושלים ,39

  .08-9779309: 'הריופון '-אסף הרופא ח "בי. 04-7771900: ם"רמב
 שההרכב שלהן בלתי ידוע לאדם ,'תרופות טבעיות'ופות הנקראות בפי העם יש תר

תיות ואף מסוכנות במצבים יגם תרופות טבעיות כאלה עלולות להיות בעי. הנוטל אותן

לכן בכל מקרה של .  בפרט עקב העובדה שאינן נמצאות בפיקוח רפואי מסודר,מסוימים

  . איש להתייעץ עם רופ, נטילת תרופות מסוג כלשהו

  הלכות

,  או לעובראישהל, ריוןימוכרחה לקחת תרופה שיש בנטילתה סיכון מסוים בהש אישה. 6

 המלצותטרטולוגי ולבוא עם הרפואי  בירור עשות לכה צרי,ת רוצה להרות בכל זאיאוה

 ושל בני הזוג למורה הוראה כדי לקבל הוראה אישה ועם מכלול הנתונים של הותהרפואי

 . אישית

או   שעלול להיות בהן סיכוןהמשיכה לקחת תרופותו, ריוןילא ידעה שהיא בה אישהאם . 7

לפי , לפנות למורה הוראה  ולאחר מכן, בירור טרטולוגיעשותהיא צריכה ל, שנחשפה לקרינה

 .הצורך
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  הרב אריה כץ

  הנקה ושאיבת חלב בשבת

 פתיחה
תינוק שאמו . אשוניםמאז ומעולם היה חלב הֵאם עיקר הזנתו של תינוק בחודשי חייו הר

וסיכוייו של , לא יכולה הייתה להניק אותו היה נזקק למינקת כדי להמשיך ולהתקיים

עם התפתחות . לשרוד היו נמוכים) או שאין מי שיניק אותו(תינוק שאינו יכול לינוק 

אולם . בתור תחליף לחלב הֵאם, הומצאו תרכובות שונות להזנת התינוק, המדע והרפואה

שהתזונה הטובה ביותר לתינוק בחודשי חייו , ומוסכם בעולם הרפואהכיום ידוע 

גם במקרים שבהם הֵאם אינה זמינה ואינה יכולה להניק תינוק . הראשונים היא חלב אם

מאשר , ההמלצה הרפואית היא להעדיף הזנה בבקבוק מחלב אם שנשאב קודם לכן, רעב

ובמקרים אלו , י חלב אםיש מקרים שבהם תינוק רגיש לתחליפ. הזנה בתחליף חלב

  . האפשרות היחידה להזנתו היא בחלב אם

ובקיום , במאמר זה ברצוני לדון בעקרונות ההלכתיים של הנקה ושאיבת חלב בשבת

  .שלהם למעשה כיום

  מבוא ועקרונות. א

  :מביאה ברייתא) ב"צה ע(הגמרא במסכת שבת 

, דבש חלות והרודה, והמרבץ, המכבד, כגרוגרת והמגבן והמחבץ החולב: רבנן תנו

. אליעזר רבי דברי, ארבעים לוקה - טוב ביום הזיד, חטאת חייב -  בשבת שגג

  .שבות משום אלא אינו זה ואחד זה אחד: אומרים וחכמים

י שמדובר בתולדה של "ומפרש רש, 'מפרק משום חייב חולב': בהמשך אומרת הגמרא

אליעזר וחכמים ' ל ר הביא שנחלקו הגאונים האם מחלוקתם ש1א"הרשב .מלאכת דש

ואילו ,  או שהיא בשלוש המלאכות האחרונות בלבדאמורה בכל המלאכות של הברייתא

אם מחלוקתם היא בכל  .לכולי עלמא חייב חטאת,  הראשונותעל שלוש המלאכות

 בחליבה יש איסור דרבנן ,)שהלכה כמותם( לדעת חכמים אזי, המלאכות של הברייתא

   .סק במפורש שהאיסור הוא מדאורייתאפ) ז"ח ה"פ, שבת' הל(ם "הרמבאך  .בלבד

. לטלטלו ואסור, כאבן הוא הרי שמונה בן '):א"שבת קלה ע(מצאנו בגמרא , הנקהנוגע לב

 מפני'): ה מפני הסכנה" ד,שםשבת (י "סביר רש וה.'הסכנה מפני ומניקתו שוחה אמו אבל

מי שנולד , מן הגמראבזכוונת הדברים היא ש .'חולי לידי ומביאה, בדדיה הרבה שחלב

סור לחלל יאה ולכן דינו היה כמת לעניין , לחיות היהדשי הריון לא יכולולאחר שמונה ח

                                                      
 .ה ואי קשיא לך"שם דשבת , א"רשב  .1



 

  110 ה" תשעיירא אמונת עתיך  

 מפני הצער של אמו עקב ריבוי ,למרות זאת הותר להניק אותו. עליו שבת ולטלטל אותו

 ,התינוקאולם שלא לצורך , מכך ניתן ללמוד שהנקת תינוק עצמה מותרת בשבת .החלב

י משמע שאין צורך בסכנה " מרש.חוליאי ההנקה תגרום אלא אם כן , הר אסוהנקהה

ת שאין ו מפורשכתבו 2'תוספות'אכן ה .הנקה שמטרתה למנוע חוליגמורה כדי להתיר 

מטרת הוצאת החלב ש שכן היות .את ההנקהאלא גם צער גדול מתיר , צורך בסכנה

והתירו ,  שאסורה מדרבנן,'מלאכה שאינה צריכה לגופה'מדובר ב, איננה לצורך שתייתו

 לא רק להניק אם שמפני הצער מותר להוסיפו) שם ('תוספות'ה. אותה במקום צער גדול

שלחן ' פסק הוכן,  את עצמה ולהוציא בידיים את החלבאלא גם לחלוב, את התינוק

   .3'ערוך

אז מדובר כן ש, לך לאיבודהושהחלב רק כההיתר הוא עולה ש 4'משנה ברורה' המדברי

והן משום שאיסור מפרק מן , 'מלאכה שאינה צריכה לגופה'הן משום שזו , ור דרבנןבאיס

 5'אבני נזר'ת "בשו .ולא כשהוא הולך לאיבוד, התורה נאמר רק כשהנוזל היוצא נכנס לכלי

שכן עדיין מדובר ,  אם אחר כך שופך אותו לאיבוד,מובא שמותר אפילו לחלוב לכלי

אם האישה רק , כדעה זו הסכים להקל 6'צות השלחןק '.'מלאכה שאינה צריכה לגופה'ב

כלומר שאחרי שתחלוב מעט , שעליו יש חיוב סקילה, תדאג לא להגיע לשיעור שלם

  .תדאג לרוקן את הכלי - ) בערך כפית וחצי(פחות מכגרוגרת 

 לתוך או הכוס לתוך ותחלוב מדדיה אשה תקל לא ':כתוב) ד"י ה"פשבת (בתוספתא 

הנקה הותרה : על פי מה שהוסבר לעיל מובנת פסיקת התוספתא .'בנה את ותניק הקערה

וגם , ה הוצאת החלב בידייםרק במקום צער הותר. אולם לא הוצאת חלב בידיים, בשבת

 לתת כדי אולם כאן מדובר בהוצאת החלב לתוך כלי . רק כשהחלב הולך לאיבוד,אז

תוספתא זו  .ן התורה שאסורה מ',מלאכה הצריכה לגופה'ואם כן זוהי , ממנו לתינוק

איסור זהו  ש'פרי מגדים'בא מהוה) שם ('ביאור הלכה' וב,7'שלחן ערוך'נפסקה להלכה ב

אמנם בסעיף  . פיקוח נפשין זה מקרה שלאם א, ולכן אסור גם במקום חולי, דאורייתא

 מהחלב לקלח לאשה מותר ': הלכה נוספתהובאה) לה'  סעישל' סי ('שלחן ערוך'הבא ב

 8'פרי מגדים': ונחלקו הפוסקים בפירושה של הלכה זו .'ויינק הדד התינוק שיאחוז כדי

כיוון שהחלב הולך לאיבוד אין כאן איסור כן ש, כתב שמדובר בקילוח על גבי קרקע

תוך  כתב שמותר לקלח אפילו ל9'משנה ברורה'אולם ה.  והותר לצורך התינוק,דאורייתא

 ונראה ,)קכג' סי(' שיבולי לקט'במפורש ב כתובכתב שכן נ 10'שער הציון' וב.פי התינוק

                                                      
  .ה מפני הסכנה"שם דשבת , תוספות  .2

 .ח' של סעי' סיח "או, ע"שו  .3
 .ק לב"שם סע "לשו, ב"משנ  .4
 .ח סימן מז"או, ת אבני נזר"שו  .5
  .ק ל"קלח בדי השלחן ס' סי, קצות השלחן' ס  .6

 .לד' שכח סעי' יח ס"או, ע"שו  .7
  .לה' ע שם סעי"לשו, פרי מגדים  .8

  .ק קיב"סע שם "לשו, ב"משנ  .9

  .ק פא"סב שם "במשנ, שער הציון  .10
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,  לא יינקהתינוק,  לא תתחיל לקלח לתוך פיוםם הֵא שִא , שהטעם לכך הוא משום סכנה

אולם דעתו , כתב שמותר לקלח ישירות לפי התינוקנ 11'תוספת שבת'בגם . ע"ונשאר בצ

 ולכן, שאין דרך חליבה באישה אלא דרך הנקה, שבאישה חליבה אסורה רק מדרבנן

  . דחה את דבריו'שער הציון' ו;12התירו

  :מדברים אלו עולים העקרונות הבאים, על כל פנים

  .איסור דאורייתאזהו , אם השאיבה היא לתוך כלי. יסור לשאוב חלב בשבת איש. 1

יא  ה של האישהצער גדולבמקום ובמקום חולי או ,  איסור דרבנןהיאשאיבה לאיבוד . 2

  .ח נפש פיקו זהאיןאם אפילו , הותרה

 .13מותר לאישה להניק כדרכה בשבת. 3
מותר לשאוב חלב גם לצורך , כשאין אפשרות אחרת, במקום סכנה ופיקוח נפש. 4

 .התינוק

  14למעשה. ג

  שאיבה לאיבוד. 1

לאור זאת .  לאיבוד של שאיבת חלבבמקום צער גדול התירו איסור דרבנן, כאמור לעיל

כאשר אי . יא הדרך העדיפה במקום צער ה,ומהיוצא ששאיבת חלב בידיים לכיור וכד

אין אפשרות אלא לשאוב אם .  לשאוב במשאבה לאיבודמותר ,אפשר לשאוב בידיים

.  לאיבודחשב שאיבה כדי שהשאיבה ת,ומהעדיף לפגום את הכלי בסבון וכד, לתוך כלי

 אם מרוקנים , אם שואבים לתוך כלי שגם'אבני נזר' לסמוך על דברי הניתן,  סבוןאם אין

 אך מחמת החשש .עדיין מדובר באיסור דרבנן,  עושים בו שימושין לכיור ואכליאת ה

שהוא , יש לדאוג שלא יצטבר בכלי שיעור של גרוגרת, איסור סקילה בכךסוברים שיש ל

  .כל פעם לאחר ששאבה מעטברוקן את הבקבוק לכן על האישה ל .כפית וחצי חלב

                                                      
 .שם, הובא בשער הציון  .11
ששאיבת חלב הפכה , שבזמן הזה, אזנרו שהביא בשם הרב ו,א' פרק מא הע, ועיין בתורת היולדת  .12

 .רייתאגם התוספת שבת יודה שמדובר באיסור דאו, לדבר רגיל ומקובל
כגון שהוא ,  שההנקה מותרת אף במקום שאין פיקוח נפש לתינוקכתב, י"ח ה"שבת פ' הל, האור שמח  .13

ובדיני מפרק , והסברא לכך היא שחלב בפי התינוק נחשב אוכל ולא משקה, אוכל גם דברים נוספים

 יש ודווקא כשמדובר במשקה, לתוך אוכל) שגם היא תולדת מפרק(נפסק שאין איסור בסחיטה 

יש לומר שהתינוק עצמו הוא שעושה את , לשיטות הסוברות שחלב בפי התינוק נחשב משקה. איסור

במקום שזה דרך ,  ואף שיש איסור דרבנן לתת לתינוק לעשות איסור בידיים,םפעולת ההנקה ולא הא

יתן להניק ע איך נ"ונשאר בצ, דחה דבריו, ו' יב הע' סי, ת רבי אליעזר גורדון"שו. לא גזרו -גידולו 

ו "פל) ע"תש' מהד (אולם עיין בשמירת שבת כהלכתה. בשבת כאשר אין זה עיקר מזונו של התינוק

ל שיניקת תינוק בשבת נקראת "ז אוירבאך זצ"והביא בשם הגרש, יישב את דברי האור שמחש, סז' הע

אף , השבתואין צורך להמתין עד צאת , ש"ולכן מותר להניק גם סמוך למוצ, דרך אכילה ולא מפרק

 .שהתינוק לא יסתכן בכך
ו סעיפים " פל)ע"תש' מהד (כלל מדברי השמירת שבת כהלכתהבדרך  למעשה נלקחו קיוםעקרונות ה  .14

ערך ,  רפואית–אנציקלופדיה הלכתית ,  שכח'ח סי"או, עזרות בספרים נשמת אברהםי תוך ה,כב-יט

 . א"וספר תורת היולדת פמ; הנקה
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  שאיבה לצורך מאכל התינוק. 2

 מסוגל ינואעדיין פג ששאיבה לצורך כגון ,  מותרתתינוק שניזון מחלב אםשאיבה לצורך 

 שכן אין לך דבר העומד בפני .אף על פי שמדובר באיסור דאורייתא, ומהלינוק וכד

אמנם . נחשב למסוכן לעניין זה, ותינוק שעדיין לא התנסה בתחליפי חלב, פיקוח נפש

, שאין היתר לשאוב לצורך אכילה בשבתהרי ,  הוא ניזון גם מתחליפי חלבדרך כללאם ב

   .משום שאין כאן פיקוח נפש

 רק לצורך מזונו של עליה להיות, שבו מותרת השאיבה לצורך מאכל התינוק מקרהב

 ,אחר השבתל נו שהרי לצורך מזו. לאחר השבתנואך לא לצורך מזו, התינוק בשבת עצמה

   .ואין צורך לחלל שבת לשם כך, תוכל לשאוב לאחר השבת

כגון שהיא רופאה או ( נמצאת בסמוך אליו ינהאלא שאמו א, קוכאשר התינוק יכול לינ

 כל מאמץ שלא ותעשעל האם ללכתחילה , )תורנות בשבתב בודאחות שצריכה לע

יכולה לשאוב בשבת ולדאוג היא , ורק אם אין אפשרות אחרת, תצטרך לשאוב בשבת

הכין חלב אם שאוב בימות החול  אפשרות ל אם יש. בשבת עצמהשהבקבוק יגיע לתינוק

דאי יש בכך מעלה ובו, ) ידוע מראשאי הימצאותה עם תינוקהכגון ש(לצורך השבת 

,  יישמר ולא יתייבשהחלבכדי ש, ובשבת עצמה(  אך אין בכך חיוב גמור מן הדין,גדולה

  .15)תנהג כדלקמן

 ך שצרי,פגכגון (אפילו בבקבוק בהם התינוק איננו מסוגל לשתות חלב אם ש מקרים יש

אם לא ו, כדי שתוכל להניקו לכשיבריאאולם האישה רוצה לשאוב חלב , )תזונה מיוחדת

במקרים כאלו ניתן לשאוב את החלב לאיבוד . תשאב חלב עלול חלבה להתייבש

שכן , עתידהאולם אין היתר לשמור את החלב ולהקפיאו לצורך , )בדרכים שפורטו לעיל(

  . במקרה זה שאיננו נצרך,ר דאורייתא איסושאיבת חלב שלא לאיבוד היא

 משאבה חשמליתשאיבה ב. 3
 לחיצה ולחיצה על ידית המשאבה ישבכל , כאשר אישה שואבת חלב במשאבה ידנית

הפעולה את רק ,  היוםשישבמשאבות החשמליות , לעומת זאת. איסור חדש של שאיבה

יא ומכאן ואילך כל השאיבה ה,  האישההשוהראשונה של הצמדת המכשיר ע

 היא באמצעות חיבור  בשבתמכאן עולה שהדרך הטובה ביותר לשאוב חלב. 16אוטומטית

                                                      
אין לעשות מעשה שבעטיו עלולים להגיע , שמיום רביעי בשבוע,  מבואר, א'עירמח ס' ח סי"או, ע"בשו  .15

שאיש צבא המחויב בפקודה לסיים מלאכה , כתב, ק ט"שמד ס' סי, שער הציון. למצב של חילול שבת

שכן כל מה שאפשר להכין לפני שבת על , צריך לדאוג לסיים אותה לפני שבת, עד שבת בצהריים

לגבי מעוברת בחודש , ק א"של ס' סי, אך במשנה ברורה. מחויב לעשות, תמנת שלא יצטרך לחלל שב

ולא שמדובר בחובה , כתב רק שמן הראוי להכין את צרכיה לפני שבת שמא תלד בשבת, התשיעי

,  שכתב שמעשה שיש בו טורח גדול,ב סעיף לד"פל) ע"תש' הדמ ( בשמירת שבת כהלכתה'ועי. גמורה

נראה שתוספת של שאיבות חלב . כדי למנוע את הצורך בחילול שבתמעיקר הדין אין חיוב לעשותו 

 .מוגדרת כטורח גדול, על מנת לספק את כל מזונו של התינוק בשבת, במשך כל השבוע
שבו יש חור שהאישה , שיש סוג נוסף של משאבה חשמלית, כתב, שכח' ח סי"או, בנשמת אברהם  .16

בה כל פעולה הינה , ל מכשיר זה זהה למשאבה ידניתדינו ש. צריכה לכסות ולרפות לסירוגין באצבעה

 .איסור בפני עצמו



   בשבת חלב ושאיבת הנקה 
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אם יכולה .  והפעלתו בזמנים מסוימים לשם השאיבה,המשאבה לשעון שבת לפני שבת

ראוי ,  האוטומטית על ידי שעון השבתה עוד לפני הפעלתשאבה להצמיד את המהאישה

 - החלב ה שלשאיבהלהגדיר את כל פעולת  שכך אפשרשכן ייתכן ,  לעשות כןעוד יותר

  .'גרמא'

האם , ברו את המשאבה לשעון שבת לפני שבתינשאלת השאלה מה הדין כאשר לא ח

שעדיף לשאוב או , בה כל פעולה היא איסור בפני עצמוש, עדיף לשאוב במשאבה ידנית

 גם איסור ישאך מלבדו , בה יש איסור אחד של שאיבת חלבש, במשאבה חשמלית

 נראה שעדיף להשתמש ,כאשר מדובר בשאיבה לאיבוד .ם הפעלת המעגל החשמליעצב

הסיבה לכך היא שאמנם לדעת פוסקים רבים אין איסור דאורייתא . במשאבה ידנית

 כגון מבעיר בהדלקת ,שאיננה כוללת בתוכה פעולות נוספות(בסגירת מעגל חשמלי 

 ומחמירים , נוספים ופוסקים'שחזון אי'אולם לכתחילה אנו חוששים לדעת ה, )נורת להט

 שעדיף להשתמש  נראהלכאורה, אולם כאשר מדובר בשאיבה לצורך התינוק .17בדבר

שעוברים דאי כמות האיסורים ושכן בו,  אף שמפעילים אותה בשבת,במשאבה חשמלית

 יחשמלסגירת מעגל  ועוד שדעת רוב הפוסקים שאין ב;עדיין תהיה קטנה יותרעליהם 

ולא יעזור להצמיד את ,  של השאיבה קייםןאמנם האיסור הראשו(איסור דאורייתא 

אך , א עושה מעשה בידיים של שאיבהישכן ברגע ההפעלה ה, המשאבה לפני ההפעלה

 והדרך העדיפה ביותר היא .)איסורמעשי עדיין מדובר במעשה איסור אחד ולא בכמה 

 כגון , בשינויהשאבותדליק את המ, שאבהשתצמיד את המשאבה לגופה לפני הדלקת המ

  .באמצעות המרפק

 ,18'במקום צער או הפסד, עשיית מלאכה בשינוי בשבת' במאמרו ,הרב שמואל אריאל

מאשר שאיבה , כתב גם הוא שעדיפה שאיבה במשאבה חשמלית והפעלתה בשינוי

,  אולם הוסיף וכתב שאף במקום שהותר רק לשאוב לאיבוד משום צער.במשאבה ידנית

הפעלת משאבה חשמלית בשינוי עדיפה על הפעלת משאבה , נפשואין מדובר בפיקוח 

 מחלוקת גדולה מהם גדרי שכן יש,  כזה עדיפה משאבה ידניתד במקרה"לענ. ידנית

ועקב החשש של נגיעה , 'שינוינעשית ב'חשב יהשינוי הנצרכים על מנת שמלאכה ת

והי הדרך אמנם אם אין משאבה ידנית וז. לא כדאי להזדקק לכך, באיסור דאורייתא

 באמצעות שעון שבת לפני ה לא הופעלמשאבהוה, היחידה לשאוב את החלב לאיבוד

  .נראה שיש להתיר להדליק את המכשיר בשינוי בשבת עצמה, שבת

                                                      
 שיש לחשוש לדעת החזון איש שיש בחשמל ,א' ג הע"פי) ע"תש' מהד(, ראה שמירת שבת כהלכתה  .17

, התיר להפעיל מזגן בשבת רק לצורך חולה שיש בו סכנה, פו' סעיבפרק לב , שםו. איסור בונה וסותר

וכל מי , ז אוירבאך שמדובר בחידוש גדול עד מאוד"כתב הגרש, יא' א סי"ח, זאת אף שבמנחת שלמה

לא הזכיר כלל שיש לחשוש ) כולל הוא עצמו בספרו מאורי אש(שנשא ונתן הלכות חשמל בשבת 

,  התיר לומר לנכרי להדליק מזגן בשבת ביום חם,לט' בפרק יג סעי, לעומת זאת. למלאכות אלו

ולצורך גדול , שהתיר משום שכתב שיש בכך רק איסור דרבנן,  כג' סיג"ח, ת מנחת יצחק"ומקורו בשו

י אריאל אמר לי שלדעתו פשוט שעדיף להשתמש "אמנם הגר. התירו אמירה לנכרי באיסור דרבנן

בה כל לחיצה שמאשר במשאבה ידנית ,  אפילו אם צריך להפעיל אותה בשבת,במשאבה חשמלית

 .אנו מתירים רק שאיבה לאיבודש הרוזאת אפילו במק, היא פעולה בפני עצמה
 .96-80'  עמ,תחומין לא  .18
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 סיכום
ההנקה מותרת גם . גם אם אין הוא נצרך לכך למזונו,  בשבתמותר להניק תינוק כדרכו. א

 . ליציאת השבתואין שום הידור בהמתנה, בסמוך למוצאי שבת
 לגרום לו כדי ,פי התינוקתוך  מותר לשאוב חלב עם היד ישירות ל–אם יש צורך . ב

 .להתחיל בפעולת היניקה
איסור זהו  ,מטרת השאיבה היא לצורך שתיית החלבאם . שאיבת חלב בשבת אסורה. ג

 .איסור דרבנןזהו  ,החלב הולך לאיבודאם . תורה
ראוי להדר ולשאוב , זונתו מתבססת על חלב אם שאובתינוק שאיננו מסוגל לינוק ות. ד

 כדי ,ובשבת עצמה לשאוב לאיבוד כדלקמן(חלב בימות החול לצורך הזנתו בשבת 

לא הוכן חלב שאוב מבעוד יום או שקשה לאישה אם ).  ייצור החלב את יכולתלשמר

 :מותר לשאוב חלב לצורך תזונת התינוק על פי סדר העדיפויות הבא, להכין
אם ניתן להצמיד . הכין מבעוד יום משאבה חשמלית שתידלק באמצעות שעון שבתל. 1

 .ראוי לעשות כן, את המשאבה לגוף לפני הדלקתה
) כגון באמצעות המרפק(להפעיל בשינוי יש , לא הוכנה משאבה חשמלית מבעוד יום. 2

 .משאבה חשמלית בשבת עצמה
 .משאבה ידנית לשאוב חלב באמצעות מותר,  משאבה חשמליתאם אין. 3
אולם מסיבה , מדובר בתינוק המסוגל לינוקהאמור בסעיף הקודם נכון גם כאשר . ה

 אולם יש .יצטרך לשתות מבקבוקהוא  ו,כלשהיא לא תוכל האישה להניקו במהלך השבת

 .להשתדל שלא להגיע למצב כזה
 .ימות החולהזנת התינוק באין לשאוב בשבת חלב לצורך , בכל מקרה. ו
, כדי לשמר את יכולתה להניק והיא שואבת חלב, תינוקה אינו מסוגל לינוקאישה ש. ז

או אישה הסובלת מגודש המצער , יבשלא תשאב חלב בשבת עלול חלבה להתיואם 

 : על פי סדר העדיפויות הבא, לשאוב בשבת חלב לאיבוד להמותר, אותה
 .הכנה מבעוד יום של משאבה חשמלית וכדלעיל. 1
 .שאיבה באמצעות משאבה ידניתמותרת , חשמלית מבעוד יוםלא הוכנה משאבה . 2
 . להפעיל בשבת את המשאבה החשמלית בשינוי מותר,אין משאבה ידניתכש. 3
 :צורת שאיבת החלב לאיבוד תהיה על פי סדר העדיפויות הבא. ח
 .שאיבה לכיור או על גבי קרקע. 1
פשרות שלא לשאוב לתוך על פי צורת המשאבה אין אאם כגון (אין אפשרות כזו אם . 2

 לפגום את החלב שיצא כדייש לשים סבון כלים בתוך הבקבוק לפני השאיבה , )בקבוק

 .לבקבוק
  לשאוב ישירות לתוך הבקבוק ולרוקנואפשר, אם אין סבון כלים או חומר פוגם אחר. 3

 . של כפית וחצי חלבכמותבו לפני שמצטברת 
אינו נצרך להזנת התינוק בשבת אם בת אין לשמור את החלב שנשאב בש, בכל מקרה. ט

 .עצמה
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  הרב אריאל בראלי

 מאבקים בעניין דין פסק

  1בחירות לקראת

 בא כוחה של מפלגת – התובע ידי על הנסיבות תיאור
  :'יום חדש'

 היהעלי ברחוב המוצב אלקטרוני לוח שכרנו, העיר למועצת הבחירות לפני כשבוע

 הטוב' רשימת ראש של האמתי פרצופו את פתהחוש ,מיוחדת מצגת הכנו. ימים לשבוע

הלוח  ושכירות ,₪שלושת אלפים וחמש מאות  היא המצגת עריכת עלות. 'והישר

 תשע בשעה ראשון ביום. נוספים ₪ האלקטרוני ומקום הצבתו עלו שלושת אלפים

 ,רב זמן ארך התיקון. במצגת חבלה על לנו דווח שעתיים ורוכעב ,לפעול החלה המצגת

 אשר מצלמה הוצבה במקום. האלקטרוני בלוח להשתמש ותברר שלא נוכלה ובסופו

הוא  ',והטוב הישר' מפלגת של פעיל ,כהן שמאיר התברר בפענוח. החבלה את צילמה

 דואר מתיבות עלוני פרסום הוצאת בגין  הגשנונוספת תביעה. שחיבל בלוח האלקטרוני

החושפים מידע על  עלונים אביב תל דרום ברחבי לקנויח. תושבים שלושת אלפים של

 הוצאו עלוניםה שכל התברר שעתיים לאחר. 'הטוב והישר' רשימת ראששקריו של 

 ,כוחנותב פעל שוב כהן שמאיר גילינו שונים רוריםיבב. מאורגנת בצורה ארוהד מתיבות

  .הדואר מתיבות עלוני הפרסום את והוציא

  התובע טענות

 עלוני פרסום ואיסוף בחירות בשלט חבלה עקב ,₪ סך ארבעה עשר אלף על התביעה

  :התביעה פירוט להלן. הדואר מתיבות

  .החזר על שכירות המקום, ₪שלושת אלפים . א

  .המצגת הוצאות  עלהחזר, ₪שלושת אלפים וחמש מאות . ב

  . הבחירות לקראת פרסום אבדן על פיצוי ,₪חמשת אלפים . ג

  .לפח ונזרקו אספושנ עלוני הפרסום הפקת עלות ,₪אלפיים וחמש מאות . ד

 את מנע הנתבע. האלקטרוני ללוח שגרם הנזק על לחייבו יש, בזדון הזיק הנתבע

 במצגת השימוש את מנע הנתבע. לריק הוצאו השכירות ודמי ,האלקטרוני בלוח השימוש

 ויש ,אליו עלוני הפרסום את לקח הנתבע .לריק היו המצגת הפקת על שהוצאו והכספים

                                                      
פסק , הרב טוויל ,הרב פנדל,  בהשתתפות הרב ערוסי,מכון משפט לעם ערך משפט מבוים בנושא זה  .1

 .הדין נכתב על ידי הרב בראלי
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 שכר עלות על לחייבו ויש ,עלוניםה חלוקת את שיבש תבעהנ. גנבה מטעם לחייבו

  .המפיץ

  הנתבע טענת

 על עבר התובע. ומבזה שקרי בפרסום שמדובר בגלל ,הפרסום את להשחית מותר

 זכות ישנה ,כן כמו. האיסור את ממנו למנוע מצווה ויש, ורכילות הרע לשון הלכות

 דין אדם עושה' הכלל לפי ,כוזב פרסום אותו של האפשרית הפגיעה מפני להתגונן

  .'לעצמו

  הדין בירור

 שכירות דמי תשלום. 1
שהרי עקב החבלה , חייבת לשלם לבעל השלט' יום חדש'ראשית יש לברר האם מפלגת 

 באמצע מתה והיא בהמה ששכר אדם לגבי נפסק 2'שלחן ערוך'ב .הוא לא נהנה מהשלט

 אין שבו מקרה כולל ינוא השכירות שהסכם היא הסיבה. מתשלום פטור שהשוכר, הדרך

 היות ,מתשלום פטורה המפלגה שלנו במקרה אף ,לכאורה. מהבהמה ליהנות אפשרות

 להלכה דומה שלפנינו שהמקרה נראה יותר אולם. מהלוח ליהנות אפשרות  להאיןש

 שהחרימו חיילים ופגש ,הבהמה עם לדרך יצא אשר שוכר אודות, שם המובאת אחרת

 עם המפגש כי ,השכירות דמי את משלם שהשוכר היא ההלכה. המלך לטובת אותה

 להחרמת מסוים קשר לו ישש היות דהיינו. בה לילך בחר שהוא בדרך קרה החיילים

 המאבק שכן ,שלפנינו במקרה אף זאתהלכה  ליישם ניתן. בתשלום חייבהוא  ,הבהמה

 לבעל לשלם חייבת המפלגה ולכן ,לא יעבוד שהלוח לכך שגרם זה הוא הבחירות ןיבעני

  . שכירות דמי הלוח

 היא הלוח שבירתו, בלוח מושיש וזכות יןיקנ היה 'חדש יום' שלמפלגת נמצא, זאת לאור

  הנתבע.₪ שלושת אלפים הוא שערכה, מושיש זכות בו שיש בחפץ היזק מעשה בגדר

 מן שנהנה בלי שכירות דמי שילם שהתובע לכך וגרם, האלקטרוני הלוח את השבית

  . ₪3  שלושת אלפים– השכירות סכום כל את לשלם הנתבע על לכן .המושכר

 המצגת דמי תשלום. 2
 לא הנתבע. המצגת עריכתשל  עלותה דמי ,₪ ששת אלפים וחמש מאות סך תבע התובע

 הלוח את מתקנים היו אילו. האלקטרוני הלוח של החשמלי בלכב אלא, במצגת פגע

 לומר אפשר אי ןכל. במצגת להשתמש יכולים היו, אחר לוח מתקינים או האלקטרוני

, כלל במצגת להשתמש יוכל לאודאי  שהתובע לכך גרם או ,המצגת את השמיד שהנתבע

 נהנידו תביעת תשלום זו לכן. לטמיון ירדה המצגת בהכנת התובע של השקעתו כלו

                                                      
 .שי' מ סי"חו, ע"שו  .2
 .'מבטל כיסו של חברו' וכמו ',גרמא'זה רק ש היות , נראה שפטור,ב'  סעי שיב'סי, ובשער המשפט  .3
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 ברור לא ,שמים ידי לצאת חיוב יןיולענ 4.אדם בדיני פטור אשר בנזיקין 'גרמא' כחיוב

 אלא 'גרמא'כ מוגדר ינוא אפילו שהנזק לומר  מקוםיש. כזה חיוב ישנו דוןהני שבמקרה

אך משום  .להידחות זאת תביעה דין לכן. שמים ידי לצאת חיוב אין אזו ,רווח כמניעת

 את יפייס שהנתבע בזאת מומלץ ,שמים בדיני חייב הנתבע מידה באיזו ספק ישש

  .קונו ובין בינו הדברייתכן ש כי, התובע

 פרסום לפני הבחירות אבדן על ויפיצ. 3
 ,החסימה אחוז את לעבור כדי קולותחמש מאות  לרשימתו חסרים היו ,התובע לדברי

 .₪חמשת אלפים  בסך פיצוי מהנתבע תובע הוא ולכן .פרסוםב בחבלות זאת תולה והוא

 לא רשימתו, פרסוםהחבלה ב שבגלל הוכיח לא התובע כי ,להידחות זאת תביעה דין גם

 אם, מהם חלק או אלו קולות מקבלים שהיו ערובה אין הרי. קולות מאות חמשב זכתה

 .'הראיה עליו מחברו המוציא' הוא גדול וכלל. לבחירות עד נתמוקר היתהי ה מצגתאות

.  הוכחה מדעיתכזה דבר להוכיח אפשרות יש אם יודעים אנו שאין, לציין המקום כאן

 לא לבעיה נקלעים היינו, וכחה מדעית הזה דבר להוכיח אפשרות תהיהי אם גם אולם

 אחוז את עוברת תהיהי שהרשימה האפשרות אבדן על כספי פיצוי לקבוע כיצד :קלה

  !?הזכייה באבדן ,והפכה כזו הצלחה של ערכה לאמוד כספיים מדדים היש. החסימה

 עלוני הפרסום והשחתתם העלמת על שלוםת. 4
 של עלוני הפרסום העלמת בגין ₪ אלפיים וחמש מאות סך הנתבע מן תובע התובע

 לדברי . עלונים אלווהשחתת, אב בתי שלושת אלפים של דואר מתיבות התובע רשימת

 עבור ₪ אלףו, העלונים הפקת עבור ₪אלף וחמש מאות  סך השקיעה רשימתו, התובע

אלפיים  השקיעה אכן התובע רשימת שהרי. להתקבל זו תביעה דין לכאורה .תםהפצ

 שלושת אלפים של הדואר תולתיב ן הכנסתם של עלוני הפרסוםלמע ₪ וחמש מאות

 משני שנגרם הנזק על לדון יש. והשמידו זה תעמולה חומר העלים והנתבע, אב בתי

 מצד. עצמם העלונים של ההשחתה ומצד למפלגה שנגרם הפרסום הפסד מצד :צדדים

 הדיןו ,חרוו כמניעת תנחשב עלמת העלונים והשחתתםה ,הבחירות בתעמולת הפגיעה

   .לעיל שהתבאר כפי ,לפטור הוא

הם  אזי ,למפלגה עדיין עלוני הפרסום שייכים אם ,שבהשחתת העלונים הנזק מצד

 כבר הם ,אותם השמיד שהנתבע שבזמן לומר ניתן אך .הנזק תשלוםאת  לתבוע יכולים

 דברים בעל לאו', בטענה עצמו לפטור יכול הנתבע, זה ובמקרה .לתובע שייכים היו לא

 התיבה בעל הוא, אם ירצה בכך, הנתבע את לתבוע שיכול מילכאורה  כי. 'את דידי

 מה הנשאלת השאלה 5אבה בתימשלושת אלפים  אחד כל כלומר, שממנה הוצא העלון

  ? התיבה בעל בו זכה כבר כלום, דואר תיבת בתוך תעמולה חומר דין

                                                      
 .ב" עק נו"ב  .4
 כדי, לביתו והכניסו התעמולה חומר את אסף דואר תיבת שבעל לעצמנו נתאר כדי להמחיש זאת  .5

 לאותה כלום. תעמולהה חומר את גם ,היתר בין, וגנב, לביתו גנב נכנס נתייםיוב. הפנוי בזמנו בו לעיין

 שבמקרה דומה !?הנגנב הבית לבעל רק או, הגנב כנגד תביעה זכות יש את העלון שפרסמה רשימה
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 שיש ןוכיומ 6'נתיבות' הדעתל .'המשתמרת חצר' בגדר האחרונים למחלוקת באנו, אם כן 

 אבל. 7'משתמרת חצר'כ דינה, במנעול נעולה שאיננה אפילו, מחיצות תיבת הדוארל

 .'חצר המשתמרת'דינה כ,  בעליהביד והמפתח נעולה רק כאשר התיבה 8',מקנה'דעת הל

, בהם חפץ התיבה בעל שאין, פרסומיים דואר דברי כלומר ',זבל דואר' שיש זאת בייחוד

 היו אילו. ב"וכיו תועבה פרסומי כגון , כךעל וכועס  להכנסתם לתיבתומתנגד אפילו והוא

 לזכות רוצה שאינו במה לו זוכה תהיהי חצרו כלום, דואר בתיבת בפסחלחם  לו מכניסים

   ?בו

 לומר נוכל מידה באיזו ספק יש, דואר תיבתב  פרסומי בחירות שהונחויןיבענ, לסיכום

ולכן לא ברור למי שייכים . התיבות בעלי הםב זכו וכבר, הםב חפצים אדם בני שרוב

  .הנתבע את לחייב ניתן לא ,מספקו, עלוני הפרסום

  תוכחה תומצו. 5

 ההלכה פי על האסורה רע שם הוצאת משום התובע של הדברים בפרסום יש אכןאם 

 התר שישנו 9בגמרא מצאנו. יש לדון על ההיתר לפגיעה בממון חברו מכוח מצוות תוכחה

 בגד שקרע האמוראים אחד על מסופר שם. תוכחה מצוות מכוח חברו בממון הלפגיע

 פעולה אך 10.ע"בשו להלכה פסקנ וכן. איסור של בעיה בו יתהישה משום ,אחר אדם של

 :תנאים שני מחייבת זו חריגה
 סיבה אלא האיסור מן הפרשה אינו לפעולה המניע שכאשר 11,ע"בסמ מובא הראשון. א

 לשם רק אינו למעשה המניע ,הנידון שבמקרה נראה. תוכחה תומצו מתקיימת יןא, אחרת

  .אלו בנסיבות גזל מתירה אינה תוכחה תומצו וממילא ,שמים

 ספר'מ הוא זה דין מקור. יותר גדול לנזק תגרום לא שהתוכחה הוא השני התנאי. ב

  : )חייב ה"ד תרח' סי 'הלכה באור'(שונו לו וז) תיג' סי( 'חסידים

 ינקום וגם רע יעשה להכעיסו יתכוין ואם ישנאנו יוכיחנו שאם חרא איש היה אם

   .להוכיחו אין יותר רע לידי שיבא עד

 למעט היא התוכחה מטרת שהרי, קלקול ירבה שלא בכך מותנית תוכחה מצוות, לדבריו

החשש הוא , תוקיימ 'ותחרות ושנאה קנאה' הכי בלאו לצערנוש ,שלנו במקרה. באיסור

                                                                                                                                          
, ומבעלותה מרשותה ,משליטתה יצא כבר החומר, לרשימה נזק בעקיפין גרם שהגנב יפל עף א, זה

 .הגנב את לתבוע יכול הבית בעל ורק
  .ג ק"ר ס' סי, נתיבות המשפט  .6

שי מינה והויא לה כחצר כיון דיצא לו שם מציאה בעיר מיבדל בדילי אינ' :א"מ קב ע" ב'עי  .7

 הרי זו כחצר ,לא מקובל ליטול מתוך תיבת דואר של השני והנוטל נתפס כגנב היות ש,'המשתמרת

  .המשתמרת

  .ט ק" ל ס'קידושין סי' הל, ספר המקנה  .8

  .א"ברכות כ ע  .9

 .א'  סעישג' סיד "יו, ע"שו  .10
 .כחק " סתכא' סימ "חו, ע"סמ  .11
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היא תגרום  ,הרע לשון הפצת ובמקום לעצור את, ר תגובה דומהשהשחתה הזו תגרו

  .תנאי זה אינו מתקיים,  ולכן במקרה זה12.נוספת רע שם הוצאתל

  לנפשיה דינא איניש עביד. 6

 דין אדם עושה' דין זהו ,רע שם הוצאת מטעם בממון פגיעה המאפשר נוסף דין

 ספר'ב כתבנו. צורך שעתב שלו על ולעמוד להתגונן לאדם מאפשר זה דין 13.'לעצמו

 ,זאת לאור. 'מידו לנצל רשות לו ויש חברו מיד נזקים לסבול אדם נחייב שלא' :'החינוך

 שאין והוא ,זה לדין תנאי ישנו אך. מפלגתו על רע שם למנוע רשאי המפלגה נציג גם

  היהניתן האם לבדוק יש 14. מלבד הפגיעה בממון חברוהנזק את למנוע אחרת אפשרות

  . הפרסום את לעצורכדי  הבחירות לוועדת או משטרהל לפנות

 המקום כאןאמנם . המתחרה המפלגה ברכוש פגע כאשר כדין שלא פעל הנתבע ,לסיכום

 בעיות בהן שיש פרסומים ישנם המפלגות של הפרסום בתעמולות שאכן, ולעורר להעיר

 חוקים קקולחו תקנות לתקן הראוי ומן ,רע שם והוצאות הרע ולשון רכילות של קשות

  . כדי למנוע אותןזה יןיבענ

  החלטה

  .יום שלושים בתוך ₪ שלושת אלפים לתובע לשלם הנתבע על

  

  

 

                                                      
אמנם נראה שזה לא מתיר פגיעה בממון . עלוניםושבים שיקראו את ה התשליש גם הפרשה מאיסור   .12

 .  להציל את האחר מן האיסורכדיאין התר לפגוע ברכוש של אחד , של המפלגה
 .ב" עק כז"ב  .13
 .א'  סעימ ד"חו, ע"שו  .14
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  הרב עמוס ראבלו

  תשלום קנס

  שאלה

 , במכונה בתחנה'קו- רב'לפני הנסיעה בדקתי את ה. לפני שנתיים נסעתי ברכבת הקלה

 אבל ',לא מוכר'ומר  לא ידעתי מה זה א.' נסיעות לא מוכרחמש'והיה כתוב שיש לי 

ורית נדלקה נ , העברתי את הכרטיס,כשעליתי לרכבת. נסיעותלי יש כנראה הבנתי ש

ואף על פי כן נתנו  ,שעלו הכרטיסנים הסברתי מה קרהכ. ולא נרשם חיוב לנסיעהאדומה 

ערעור שבו לחברה המפעילה את הרכבת הגשתי . ח והטילו עלי תשלום קנס"לי דו

 את האם חובה עלי לשלם . לא הסכימו לבטל את הקנסוהם, פרטתי את המקרה

   ? ראוי שאשלםבכל זאתהאם , אין חובה כזואם  ?הקנס

   תוקף חיוב קנסות ברשויות–הצגת הבעיה 

הקנסות שמטילים גופים פרטיים הנותנים השאלה היא עקרונית והיא שייכת בנוגע לכל 

שאר קנסות לאכיפת  כחוק או  על בנייה שלאקנסות חניה או קנסות כמו ,שירות לציבור

יש כמה  .נותני השירות האלו מטילים קנסות שתקפים לפי החוק. החוקים העירוניים

   .ולהלן נפרט אותם, יסודות בהלכה לתשלום הקנסות הללו

   תקנת בעלי אומנות. 1

צריך ש', אדם חשוב'הסכמת  וזו מחייבת אם יש עליה 1,תקנה של בעלי אומנות מחייבת

לענייננו יש  2. וללא הסכמתו אין תוקף למנהגים ולתנאים,תנאים והמנהגיםלבחון את ה

 ויש תוקף לקנסות שלהם ולהחלטות ,שמפעילי הרכבת הקלה יכולים לקנוס, מקום לומר

י ''הר . הנוסעים החיובים המוטלים עלעצמם והן לגביהחיובים שנטלו על הן לגבי , שלהם

 סתם תלמיד חכם אלא כזה שמונה אינולעניין זה  'אדם חשוב' כבר קבע ש3מגאש

 שאם 4'שלחן ערוך'מלבד זאת נפסק ב. 'תלמיד חכם וממונה ופרנס על הציבור': לעניין

ת ''כתב בשונלאור זאת .  מעכבתינה א'אדם חשוב'הסכמת ,  בעיר'אדם חשוב'אין 

 שיש להם הכוח,  לגבי איגוד מקצועי שמעוניין להעניש את חברי האיגוד5'איגרות משה'

  : לעשות כן

                                                      
 .א' רלא סעי' מ סי'' חו,ע"שו  .1
 .שם  .2
 .א" בבא בתרא ט ע,י מיגאש"ר  .3
  .שם, ע"שו  .4

 .נט-נח' א סי"מ ח'' חו,גרות משהת א"שו  .5



   קנס תשלום  

 ה" תשעאייר  אמונת עתיך
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בערים שבמדינה זו לא ממונה שום חכם על כך ולכן הוא כליכא אדם חשוב 

  . ש במדינתנו שיש להם רשות מהממשלה על זה''שתנאיהם ותקנותיהם קיימים וכ

 ,כןכמו . 'אדם חשוב'אין צורך בהסכמת , כיוון שאין חכם שממונה על ענייני הכלל

ולגופים הנותנים שירות לציבור קצועיים לאיגודים המנותנת רשות הממשלה העובדה ש

אגרות 'ת הווננראה שכ ו.בתקנתם ובקנסות שלהםשיש תוקף ת את הלהתקיים מחזק

הסכמת  מעין  ברשות שנותנת הממשלה יש',דינא דמלכותא דינא'מעבר לשהיא ' משה

 הרכבת הקלה סמכות לתקן קנסות על ציבור הנהלת יש ל,לאור זאת .'אדם חשוב'

   .הנוסעים

  הסכמה מראש לקנס .2

 עם מפעילי 'חוזה'אפשר לומר שכל מי שעולה על הרכבת הקלה מקבל על עצמו כעין 

בכל תחנה יש .  שהוא מקבל את כל התנאים שלהם ואת הסמכות שלהם להכריע,הרכבת

מקבל על עצמו את שעולה לרכבת  ולכאורה כל אדם , הכלליםבו כתוביםשלט גדול ש

. תנאים שלהסכמה ל ניתן לראות בעצם הכניסה לרכבת ה,ןאם כ. הכללים שכתובים שם

בל יאך אדם ישר ק,  את תנאיהםאמנם מי שבא לגנוב יכול לטעון שלא קיבל על עצמו

   . האחריות היא עליו,ם ואם הייתה לו טעות בביצוע,על עצמו
 שאינם , לחייב את אחד הצדדים בקנסות מופקעיםאפשרהאם , נשאלת השאלהאך 

 דהיינו התחייבות ללא גמירות ',אסמכתא' בקנסות כאלו ישנה בעיה של ,רהלכאו? מהדין

תקנת . א 7: בחוזים יש כמה פתרונות'אסמכתא'לבעיית ה 6.דעת על דבר עתידי ומסופק

בנידון אך . 'חשובת דין בי' נעשתה בפני 'אסמכתא'הודאה שה. ג. שבועה. ב. חכמי ספרד

 8'חזון איש' לדעת ה,לו במקום שיש חוק מחייבאפי, נוסף על כך .כל אלו לא נעשו, דידן

 אם אכן זהו 9',אסמכתא'סרון י אין ח,אמנם במקום שיש מנהג .'אסמכתא'סרון ייש ח

יש בעיה של התחייבות ש היות , נראה שאין חוזה מחייב לעניין זה,על כן למסקנה .מנהג

   .'אסמכתא'ב

  טובי העיר יכולים לתקן תקנות. 3

תכן יעל כן י. ן הדיןהל רשות לתקן תקנות ולקנוס שלא מבי הקאו לטות הדין יש לבי

לפי שמחייבים שיש יכולת לעיריית ירושלים או למשרד התחבורה לקבוע קנסות ותקנות 

כתב ך  וכ.או להסמיך את חברת הרכבת הקלה לקבוע תקנות מעין אלו, דין תורה

   10:א''הרמ

והפקרן הפקר , מכין ועונשין, ולד הגד''וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כב

  '...כפי המנהג

                                                      
 .א' רז סעי' מ סי" חו,ע"שו  .6
 ,יט, טז, טו' רז סעי' מ סי"חו, ע"ראה שו  .7
שנראה מדבריו , טו' רז בסוף סעי' מ סי"חו, א" ועיין ברמ.ק יא"טז ס' מ ליקוטים סי'' חו,חזון איש  .8

 .א"ל וליישב את דברי החזו"כמוא. 'אסמכתא'אין חסרון של ', דינא דמלכותא'שכאשר פועלים על פי 
 .ק ב"רא ס' מ סי'' חו,פתחי תשובה  .9

 .כג' ב סי" ח,ת ציץ אליעזר'' עיין הרחבה בשו;ב' מ סי'' חו,ע''שו  .10
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 דייל  שהם האנשים שהתמנו ע, כותב בשם רבנו תם11'מרדכי'ה? 'טובי העיר'מי הם 

 'טובי העיר' יש לו תוקף של , הציבור בבחירותהנהיג אתמכאן שמי שנבחר ל. הקהל

אדם 'ורך ב נחלקו האם יש צ12א''רמה ו'שלחן ערוך'ה .ויכולת לענוש ולקנוס שלא מהדין

על  . ואם כן אינו מעכב',אדם חשוב'אך כבר ציינו שכיום אין ,  בתקנה של בני העיר'חשוב

טובי ' הם יםמחוקקה כש,ח החוק המחייב אותםוכן נראה שיש תוקף לקנסות הללו מכ

   .'העיר

  'דינא דמלכותא דינא'. 4

 כפי ,ת הציבור גם בארץ ישראל ולטוב'דינא דמלכותא דינא'הלכה פסוקה היא שאומרים 

שהרכבת תפעל היא תועלת הציבור שכן , במקרה זה ובפרט 13,שנקטו גדולי הפוסקים

 קנס זה נראה ש,סמכות הרכבת הקלה לקנוס נובעת מחוק המדינהש היות ,על כן .כראוי

, אחריםגופים ם קנסות תעבורה של המשטרה וושלת כשם ש;על פי ההלכהגם מחייב 

   .ל פי ההלכהמחויב ע, שסמכותם מכוח החוק

  סיכום

) 1: יסודותלהיות מבוסס על כמה  עשוי חה של הרכבת לקנוס את הנוסעים בהמקור כו

מכל הסיבות הללו . 'דינא דמלכותא דינא') 3 ;תקנת טובי העיר) 2 ;תקנת בעלי אומנות

   .נראה שצריך לשלם את הקנס
הוא זה שמעניש שכאשר גוף פרטי הוא זה שחוקר את עצמו ו, בשולי הדברים יש להעיר

ואכן .  תקלהזה עשויה לצאת מ,את האנשים ומחליט האם לקבל את הערעור שלהם

 מורה על כך וזה , יש תלונות על הרכבת הקלה בירושלים רביםנשמע הדבר שלאנשים

עד שהדברים כל מקום מ. ומן הראוי שהדברים יתוקנו, שיש שם דברים הצריכים תיקון

 כדי שהרכבת הקלה תוכל להמשיך ,קנסות הללו לשלם את ה הנוסעים על,יתוקנו

   .פעולל
  

  

                                                      
 .פ''ת' ב סי'' ב,מרדכי  .11
 .כח' מ רלא סעי" חו,ע"שו  .12
 .21'  עמ,ת משפטי ארץ ב''ראה שו  .13
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  הרב נתן חי

טרקטורון שנמכר 

  ונמצא מנועו פגום

  תיאור המקרה

אינו הוא  ו, כי הטרקטורון תקין אמר לקונההמוכר .₪ 6000 -בטרקטורון משומש נמכר 

 דמם , בעת שהקונה נסע עם הטרקטורון, הקנייה למחרתאך .יודע על תקלות כלשהן

 4000קבע בעל המוסך כי תיקון המנוע עולה , למוסךהטרקטורון  לאחר שהוסע .נועהמ

 דבר המעיד על סדק , שהתקלה היא תוצאה של נזק מצטבר וחלודה במנועצייןהוא  .₪

  .שנפער במנוע זה מכבר

  התביעה. א

לכן הוא מבקש ,  טוען שברור שלא היה קונה רכב במצב זה,קונה הטרקטורון, התובע

הובלה למוסך ובדיקת ה וכן את הוצאות , העסקה ולקבל את כספו בחזרה אתבטלל

  . ₪ 450 שהסתכמו בסך ,הטרקטורון

 .והיה על הקונה לבדוק את הרכב לפני הקנייה, הנתבע טוען שלא ידע על התקלה במנוע

 ,צריך להתחשבן שובש אם כי הסכים, פקפק בזכותו של הקונה לבטל את המקחהוא 

  .מנועעקב מציאת התקלה ב

  דיוןוההשאלות . ב

  ?תקלות ברכב מוטלת על הקונה או על המוכרשל הימצאות  הבדיקההאם חובת . 1

 ? עילה לביטול המקחהיאאם תקלה כגון זו שנמצאה במנוע ה. 2
 ? מונע את ביטול המקחעל התקלה  ידיעה של הנתבע איאם ה. 3
  ?בדיקה ההובלה והאם מגיע לקונה החזר על הוצאות  ה.4

  

העובדה שהקונה לא ביצע בדיקה לפני רכישת הרכב היא ראיה לכך שהוא מחל על האם . 1

  ?המומים שיתגלו בו

הוא לכאורה מדברי  שעל הקונה לשים לב למומים שבמקח, הבסיס לטענתו של הנתבע

   1:'מגיד משנה'ה

                                                      
  .ק י"רלב ס' ק את דבריו להלכה בסיע פס"הסמ. ג"ו ה"טמכירה פ' הל, מגיד משנה  .1
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כגון ,  לאלתרן בה להבחי היהלו שהלוקח יכתקלהה יתויש מי שכתב שאם הי

ן  אי–והמוכר מכר לו סתם , ולא הקפיד לעשות כן, ו ולטועמושיכולין לנסות

   .המקח בטל

אין , התקלה אובחנה רק לאחר שהתובע לקח את הרכב למוסך לבדיקהשהיות , למעשה

לשם כך  אלא נדרשת ,היבבדיקה קלה בעת הקני' שהלוקח יכול להבחינו לאלתר'זה מום 

וסוברים שאמנם , 'מגיד משנה'על ה חולקים 2רבים, מלבד זאת. בדיקה מקצועית במוסך

 אבל ;ברור שיש כאן מחילה, אילו הקונה ידע בוודאות על המום קודם הקנייה וקנה

.  עליהםהליעל המומים ומחכידיעה אינה נחשבת , העובדה שהנתבע היה יכול לבדוק

שהמומים המדוברים אינם מומים המתגלים בבדיקה , שיטה זו הולמת בפרט בנדון דידן

לא ניתן לבוא אל , יש לומר שכאשר הבדיקה כרוכה בהוצאות כספיות, וסף על כךנ. קלה

 שהעיר על דברי 3',כסף הקדשים'כך עולה מדברי . הקונה בטענות שלא בדק את הרכב

יכול 'יש לומר שאינו גדר , להוציא כסף גם מעט כגון לפתוח הכלי': ל"הנ' מגיד משנה'ה

  .'להבחינו

 ולכן חובת הבדיקה מוטלת על ,ם ברכב הם דבר שכיחשמומי, עוד יש מקום לטעון

 הוא טענה זוהבסיס ל. או שעליו להתנות במפורש שאינו מקבל עליו מומים כלל, הקונה

: הגה. ויש חולקים; הוא הדין דמבטל מקח, טריפות דסירכא ':4'שלחן ערוך'מדברי ה

היות , 5'שלחן ערוך' ב'יש חולקים'לדעת ה .'הוי ליה לאתנויי, דהואיל והוי דבר דשכיח

ולכאורה . הלוקח צריך להתנות בפירוש שאינו מקבל עליו מום זה, שהמום הוא מום מצוי

נראה שהתקלות המדוברות בנדון  ,למרות זאת. שהן דבר מצוי, הוא הדין בתקלות ברכב

ולכן אין .  צריך להתנות שאינו מקבל אותן עליוהיההלוקח ש, דידן אינן תקלות שכיחות

 הקונה לרכישת הטרקטורון ה של הסכמ,היאי ביצוע בדיקה מקצועית לפני הקנילראות ב

  . בו מומים משמעותייםשגם אם י

 ? עילה לביטול המקחהיאאם תקלה כגון זו שנמצאה במנוע ה. 2
  :כותב 6'שלחן ערוך'ה

: ואם פירש המוכר ואמר. אינו לוקח אלא הדבר שלם מכל מום, כל הלוקח סתם

עד שיפרש המום שיש בממכרו , הרי זה חוזר, וזר עלי במוםעל מנת שאין אתה ח

שימצא במקח זה הפוחת דמיו עד כך ) כל מום: (או עד שיאמר לו, וימחול הלוקח

כמו , שהמוחל צריך לידע הדבר שמוחל לו בו ויפרש אותו, וכך קבלתי אותו

  .המפרש האונאה

 כי לא סביר ,י שהוא אי אפשר לומר שהקונה הסכים לקנות את הטרקטורון כפ,אם כן

 . להפסיק לעבוד מיד בנסיעה הראשונהו מום שיגרום ל רכב בעלשאדם הסכים לקבל

                                                      
  .ק א" סרלב' מ סי''ע חו''שול ,פתחי תשובה  .2

  .ג' רלב סעי' סי, כסף הקדשים  .3

 . יב' רלב סעי'מ סי"חו, ע"שו  .4
 .שם  .5
  .שם סעיף ז  .6
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 אין המוכר יכול לטעון ,כמו כן .סבר וקיבל בנדון דידן'לכן אי אפשר להעלות טענת 

 שאם היה ,7'לחן ערוךש'כפי שנפסק להלכה ב, שיתקן את הקלקול כדי לקיים המקח

  . אין המוכר יכול לתקנו ולקיים המקח, א מום משמעותיוהו, המום בגוף המקח

  ?מונע את ביטול המקחעל התקלה  ידיעה של הנתבע איאם ה. 3

, ואפילו שלא היה יכול לדעת עליהם,  המוכר לא ידע מהמומיםאם דבר פשוט הוא שגם 

שהמוכר בהמה , 8'שלחן ערוך' בולטת לדבר היא הדין המובא בהדוגמ. המקח בטל

   .המקח בטל, אף על פי שהמוכר לא היה יכול לדעת מהמומים, רפהונמצאה ט

  :9א"דוגמא נוספת כתב הרמ

כגון שמכר לו טבעת בחזקת זהב ואחר כך , וכל שכן בדבר שלא פשע הקונה כלל

שחייב להחזיר מעותיו אף על גב שגם המוכר נתאנה , שברו הלוקח ונמצא בו בדיל

  ...בו

  ?בדיקה ההובלה והאות אם מגיע לקונה החזר על הוצה. 4

והמנהג הוא . נראה כי דין בדיקה זו כדין בדיקה הנעשית על ידי הקונה לפני קניית רכב

 לכן גם במקרה זה אין הקונה יכול .הרי היא על חשבון הקונה,  בדיקה כזאתנעשיתשאם 

  . מוציא מחבירו עליו הראיההו, לדרוש את הוצאות הבדיקה מהמוכר

  סיכום

 אבל .ונה לביטול המקח ולהחזר כל הכסף ששילם עבור הטרקטורוןמוצדקת טענת הק

  .לא מתקבלת דרישתו להחזר הוצאות הבדיקה

  

  

                                                      
  .ה'  סעירלב' סימ 'חו, ע"שו  .7

  . יא' רלב סעי' סימ''חו, ע"שו  .8

 .יח' ע שם סעי"לשו, א"רמ  .9
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  ץ"הרב דניאל כ

 –' הכל כמנהג המדינה'

  המנהג בדיני ממונותעקרונות 

  חלק ראשון

  הקדמה

.  שישנן הלכות בדיני ממונות הנקבעות על פי המנהג, שגור הוא כבר מימי המשנה1כלל

 3, חובות מקבל קרקע מחברו באריסות2, לתנאי שכירות הפועליםנוגענאמר במשנה בכך 

 7בירושלמי . ועוד6וכן הוא בדיני כתובות 5; דרך מקח וממכר4,דרך בניית גדר בין שכנים

  :  בעקבות מנהגי הפועלים,הוסיפו וקבעו

ר אימי כל המוציא "אמר רב הושעיה זאת אומרת המנהג מבטל את ההלכה א

  . רו עליו להביא ראייה חוץ מזומחבי

 מביאה מעשה 9 הגמרא, על כךנוסף.  ועוד ראשונים8ף"דברי הירושלמי הובאו על ידי הרי

במשך  10.'סיטומתא' והוא קניין ה, שלדעת רוב הראשונים תוקפו מכוח המנהג,קניין

 ציינו פוסקים רבים הלכות בדיני ממונות שנקבעו על בסיס , ועד ימינו אנודורותה

   11.נהגמ

                                                      
, הרב עדו רכניץ ערך את הדברים. לכנס הדייניםשהוכן זה מבוסס על חלק מנייר העמדה מאמר   .1

 . האירם והעיר עליהם
 .א"ז מ"בבא מציעא פ  .2
 .א"ט מ"בבא מציעא פ  .3
 .א"א מ"בבא בתרא פ  .4
 .ח"ד ה"פ בבא בתרא ,תוספתא  .5
 .ב" עכתובות סו  .6
 .א"ז ה"בבא מציעא פ ,ירושלמי  .7
 .ף"א בדפי הרי"עא נב ע בבא מצי,ף"רי  .8
 .א"בבא מציעא עד ע  .9

 .רא' מ סי" חו,ע"ראה פרטי הלכותיו בשו  .10
מחכמי , 1605-ה" שס בשנתנפטר(כבר בראשית תקופת האחרונים כתב החכם רבי יוסף בן עזרא   .11

חיבור מקיף )  על מסכת קידושין'עצמות יוסף'ומחבר הספר הידוע , ם"תלמיד המהרשד, שאלוניקי

החיבור עוסק ). ט"ירושלים תשמ, ש שפיגל"כאן השתמשנו במהדורת י ('משא מלך': מושו ,בנושא

 בחריפות ובבקיאות ,המחבר דן בהגדרת המנהג ובשאלות היסוד של המנהג. בדיני מסים ומנהגים

  ). קצה' החל מעמ, 'נעילת שערים'הדיון העיקרי בענייני המנהגים מצוי שם ב(

 ',דיני הבית המשותף' בחיבורו ,ומו היפה של הרב אפרים משה קורנגוט ראוי לציין לסיכ,מלבד זאת  
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 זאתשאלה . בימינו התעוררה שאלת מעמדו של מנהג שנוצר על ידי חוקי מדינת ישראל

אם .  לטעון שהמנהג הוא שכל העסקות נעשות על פי חוקי המדינהאפשרן שוכיו, עולה

 ,ואם נאמר שאין לקבל מנהג שהוא תוצאה של החוק? מה מקומו של דין תורה, כך הוא

חשוב  . לוקים–להתקשר על דעת חוק זה או אחר נמצא שבעלי דין שגמרו בדעתם 

 אולם .' דינא–דינא דמלכותא ' על פי הכלל ,להעיר שלחוקים רבים יש תוקף מחייב

 בגדר םבמיוחד בנוגע לחוקים שאינ(הנושא כאן הוא שאלת מעמד החוק מכוח מנהג 

אלות כדי לדון בש ).'דינא דמלכותא דינא' או לשיטות המערערות על 'דינא במלכותא'

עסוק  משם נשוב ל.עקרונותיובפירוט  ונמשיך , נפתח ביסוד דין המנהג בממונות,אלה

  .חלקו השני של המאמרב ,בה פתחנוששאלה ב

   מקור והיקף–כוחו של מנהג . א

  :  נאמר12במסכת סופרים

, וזה שאמרו מנהג מבטל הלכה, שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג, ונהגו כן העם

אינו אלא כטועה בשיקול , מנהג שאין לו ראייה מן התורהאבל , מנהג וותיקין

  .הדעת

בדבריהם של . יש תוקף מחייב) 'ותיקין'(כלומר רק למנהג שנקבע על פי חכמים 

  :הראשונים מצאנו שלוש שיטות עיקריות למקור כוחו של המנהג

 .א"ם ורשב"רמב: הסכמת צדדים לעסקה היא על דעת המנהג. 1
 .ן"ף רבנו תם ורמב"רי: 'ת הקהלתקנ'מנהג מבוסס על . 2
 .'אור זרוע': מנהג מבוסס על תקנת חכמים. 3

  :נסקור בקיצור את שלוש השיטות

  הסכמת הצדדים לעסקה היא על דעת המנהג. 1

  13:ם"כתב הרמב

וכל , כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה מחזירין

שכל הנושא ונותן , יר בו אלא אם פירששהסכימו עליו שאינו מום הרי זה אינו מחז

  . סתם על מנהג המדינה הוא סומך

  14:ושוב כתב

                                                                                                                                          
דיון מקיף ויסודי בנושא . 'דינא דמלכותא דינא' שדן בשאלות המנהג ו,ס"ירושלים תש, כב-פרקים כא

מנהגי הסוחרים ':  רון משה קליינמן בעבודת הדוקטורט שלופרופסורהמנהג בדיני ממונות ערך הרב 

דרכי קניין ומנהגי ' ולאחר מכן בספרו  ,ס"רמת גן תש, ')קנין סיטומתא(ט העברי בדרכי הקניין במשפ

) מרבי ראובן ללוש(ו "תשס,  כמו כן יש לציין לספר בית ראובן חלק ב.ג" תשע'מסחר במשפט העברי

 .העוסק כולו בדיני מנהג
 .ז"ד הט"סופרים פי' מס  .12
 .ה"ו ה"מכירה פט'  הל,ם"רמב  .13
 .ב"ה-א"ה, ז"ה ומתנה פזכי'  הל,ם"רמב  .14
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מנהג פשוט ברוב המדינות שבזמן שישא אדם אשה משלחין לו ריעיו ומיודעיו 

מעות כדי שיתחזק בהן על ההוצאה שמוציא באשתו ובאים אותן הריעים 

, המשתה או במקצתןוהמיודעים ששלחו לו ואוכלין ושותין עם החתן בשבעת ימי 

ואותם ששלחו , ואלו המעות שמשלחין נקראין שושבינות, הכל כמנהג המדינה

 אינה מתנה 'שושבינות'ה. המעות ואוכלין ושותין עם החתן נקראים שושבינין

 , שלא שלח זה עשרה דינרין בשביל שיאכל וישתה בזה, הדברים ידועים.גמורה

 וישלח לו  חברויחזור –שה יהוא אשא יולא שלח אלא מפני שבדעתו היה שאם י

  חברושה ולא החזיר לוי אשולח אם נשא ה, לפיכך.וחברלהוא כמו ששלח 

   . הרי זה תובעו בדין ומוציא ממנו',שושבינות'ה

עסקות שונות גומרים בצדדים הן שו כיו,ם עולה שמנהג משפיע על הדין"מדברי הרמב

 ,א" בדברי הרשבבירורו עולה בגישה ז .להתחייב או להקנות על פי המקובלבדעתם 

  15:בתשובתו הארוכה העוסקת בדיני המנהג

לא נהגו כן במקום ' ואפי. במה שנהגו בממונות בכל מקום, וכן אתה דן בכל מקום

ואפילו לא . מוסכם ביניהן, כאלו הוא תנאי גמור, אתה נוהג כן במקומו, אחר

כאלו התנו בו , הג חזקהוא מנ, אלא שנהגו כן סתמא, הסכימו בפירוש בני המדינה

ודנין בו כאלו הוא , כאלו כתבו בו, הרי הוא מן הסתם, ואפילו לא כתבו. בפירוש

שמנהג מבטל . ואפילו הוא כנגד ההלכה, כיון שנהגו לעשות כן תדיר, ד"תנאי ב

  .ד"ודנין בו כדרך שדנין בתנאי ב, הלכה

, )'סיטומתא'(סוחרים מעשה קניין המקובל בין ה, האחת: א מציין שתי דוגמאות"הרשב

הוא מכליל . מהמפקיד) 'דיוקני'(הנוהג לתת פיקדון לשליח שמביא סימן מובהק , היהשני

ת "כתב גם בשונוכן  .'מוסכם ביניהן, כאלו הוא תנאי גמור'וכותב שמנהג משפיע 

  : לגבי מנהג השותפים לחלק רווחים16,ץ"תשב

יכבו אותן גשמים או שותפין שחלה אחד מהן או נאנס או הלך לעיר אחרת וע

ואם יש מנהג ... חירום מגייסות ימים רבים אם חלקו כחלק שאר השותפים אם לא

   .בזה בין השותפין יעשו כמנהגן שכל המשתתפין על דרך המנהג הם משתתפין

צדדים לעסקות הא סברו שמנהג משפיע על גמירות דעתם של "ם והרשב"הרמב, לסיכום

  . חיובים וקניינים שנעשים מרצונם של שני הצדדיםשמנהג ישפיע על, ומכאן. שונות

  'תקנת הקהל'מנהג מחייב רק אם הוא מבוסס על . 2

גישה .  שנמצאת בבסיסו'תקנת הקהל'בהוא  מקור כוחו של המנהג ,הישניהגישה על פי ה

  : כתב17ף"הרי. זו עולה בדבריהם של פוסקים רבים

                                                      
 .רסח' ב סי" ח,א"ת הרשב"שו  .15
 .לה' א סי" ח,ץ"ת תשב"שו  .16
 בשם , מישרים נתיב ד, וכן מובא ברבינו ירוחם,א"ב קמד ע" ב,א"מובא בריטב, יג' סי, ף"ת הרי"שו  .17

 .תשובת גאון
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אלא אם כן היה מנהג שלא ,  נגבית מחיים–מתנה לחוד אם יש בה תנאי שתגבה 

 יתיעצו עם זקני הקהל ויעשו תקנה במה שרוב הקהלוהמנהג שיהיה , תגבה מחיים

  .שתקנו ויתקימו אותה זהו המנהג

ף קובע שיש ללכת אחר "והרי, )'מתנה לחוד'( עוסקת בדיני תוספת כתובה תותשוב

תב בתשובה רבנו תם כו .ם זקני הקהלעהמנהג שנקבע על ידי רוב הקהל בהתייעצות 

  : בעניין דרישת אלמנה לקבל תוספת כתובה על פי המנהג18,י"לר

אם לא קיימו בני העיר ביניהן , אחר מנהג יש לי לילך שוטה גמור הוא: וכל האומר

וצריך דעת ... ובחבר עיר, לומר כל הנושא בתולה יוסיף כך וכך ולאלמנה כך וכך

  19.ה ורוח רעהוכל האומר טועה וגועה פוע. אבל ממילא לא, כולן

   20:ן פסק שמנהג מחייב כאשר הוא תוצאה של תקנת הקהל"גם הרמב

ואיכא דאמרי כי אמרינן מנהגא מילתא היא כגון שהתנו עליו אנשי העיר או 

שבעה טובי העיר במעמדן אבל שאר מנהגי לא מבטלינן בהו הלכה אלא בהלכה 

ין בני העיר להתנות וכענין מה שאמרו ורשא, והלכתא כי האי לישנא בתרא, רופפת

  .'וכו

תקנת 'ן כותב שלא ניתן לבטל הלכה בגלל מנהג אלא אם כן מדובר ב"הרמב, דהיינו

 לגבי פירוש 21.יש ללכת אחר המנהג הרווח, 'הלכה רופפת'כאשר מדובר ב, אמנם. 'הקהל

 22.כך נוקטים בעקבותיו תלמידיו. ש" ראו בהמשך בדברי הריב',הלכה רופפת'המילים 

בעקבות הכרעת  .'בית דין ככח הוי הציבור הסכמת':  ביאר שלשיטה זו23'שחזון אי'ה

 כתבו הראשונים שקיומו של ,הראשונים שיש תוקף למנהג כאשר הוא מבוסס על תקנה

  24:ן"כך כותב הרמב. מנהג מעיד על תקנה קדומה

שכל מנהג שהוא פשוט בעיר מעמידין אותו בחזקתו ותולין שכן הסכימו עליו 

  ).יג' סי(ף "הם כראוי ולפיכך דנין בו וכן כתוב בתשובות הריראשונים של

אפילו לאחר ': ף" ובה מסיים הרי,בה פתחנוש לאותה תשובה כוונתו, ף" לרייתובהפני

  .'שנים אם לא ידעו הך עקרו אלא שהיה מחזיק בכך והיה עומד בחזקתו

                                                      
 .יז'  נשים סי,תשובות מיימוניות  .18
 כפי ,ם התקבלה על ידי כל בני העירארק מחייבת   תקנת בני העיר,יש להעיר שלדעת רבנו תם  .19

לה אין כח בבני יאם לא התנו מתח': תפ' ב סי"ב, שעולה גם בתשובה זו וגם במובא בשמו במרדכי

 .'העיר להכריח אחד מבני עירם למה שירצו
 .ה הא"ב ד" בבא בתרא קמד ע,ן"חידושי הרמב  .20
מהם עולה שמנהג ש ,)ה רבי מאיר"א ד"א קד עבבא מציעבפירושו ל( דבריו תלותעל פי זה יש ל  .21

 . בכך ששם מדובר במנהג שאינו סותר הלכה, ן שעל דעת כן התקשרו הצדדיםומועיל כיו
ב " בבא בתרא סז ע, ונימוקי יוסף;ב" בחידושים בבא בתרא קמד ע,ן" ר;א" בבא בתרא קמה ע,א"ריטב  .22

 .ף"בדפי הרי
 .ק ד"ה ס' ב סי"ב, א"חזו  .23
 ,א" וכן כותב הרשב;קט' מ סי" חו, ובבית יוסף,א" כתובות ק ע,א"הובאה בריטב, ז'  סי,ן"בת רמ"שו  .24

 .מג' ב סי" ח,בתשובה
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  מנהג מחייב רק אם הוא מבוסס על תקנת חכמים. 3

  :קבע שלמנהג יש תוקף רק אם הוא תקנה של חכמיםנ 25'אור זרוע'בספר 

והבא לשנות המנהג . הילכך איתבריר לן דהולכין אחר המנהג לענין דיני ממונות

מיהו נראה . וטוען שהתנה בענין אחר ולא כמו שהמנהג נוהג עליו להביא ראיה

' בעיני וכגון שהוא מנהג קבוע על פי חכמי המקום כדאמרינן במסכת סופרים בפ

וזהו שאמרו מנהג . סיקין בברכות שאין הלכה נקבעת אלא עד שיהא מנהגמפ

אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה .  מנהג וותיקין–מבטל הלכה 

כ הנהיגוהו וותיקים וחכמי "הא למדת שאין מנהג חשוב אלא א. בשיקול הדעת

  ...הדור

אלא צריך שאף , ולא די בכך, כמיםכלומר מנהגי הממון צריכים להיות מיוסדים על פי ח

 והושמט , הובאו הדברים בקיצור'מרדכי'יש לציין שב. תהיה להם ראיה מן התורה

בדומה לכך  26.האומר שמדובר גם על דיני ממונות, 'אור זרוע'המשפט הראשון של ה

  27:ק"כתב מהרי

הרי לך דאפילו בממון בעלמא כגון שכירות פועלים או מחיצות שבין השותפים 

וצריך , ין המנהג מבטל שורת הדין אלא אם כן הוא מנהג קבוע על פי וותיקיםא

שיהיה לו ראיה מן התורה דאם לא כן הרי הוא כמנהגים הגרועים שאין אנו 

  ... הולכים אחריהם

יש להוסיף .  שבטל',מנהג הגרוע'דהיינו הוא מזהה את המנהג שלא על פי חכמים עם ה

אין  '28:ק"מדברי המהרי  כך עולה.יכולה ליצור תקנה שגם הסכמה שבשתיקה ,לשיטה זו

הובאו . 'לך מנהג ותיקין גדול מזה שנעשה ברבים מקדם קדמתא לפני גדולי עולם

 כבר קבע שאין למנהג תוקף ללא 30ש"גם הרא .הסכים עמוו 29,א"ת הרמ"הדברים בשו

  : שאישה נשואה נותנת מתנות, למנהג שנהג בספרדנוגעזאת ב, תקנה

אפילו , יש כח ביד בית דין לתקן תקנות בענין ממון לפי הזמן והצורך, מוןובענין מ

לא ידעתי איך יתנו , אבל על פי המנהג... להעביר מדין תורה וליטול מזה וליתן לזה

' אפי, הלכך! ... דאי אפשר להוציא ממון אלא בתקנת בית דין... ? ממונו של זה לזה

כי הוא , ט טעות המנהג וצריך לבטלופ הראשונים פש"ע, נהגו כן דור אחר דור

להעביר נחלה מן הראוי ליורשה שלא על פי הפקר בית , לעבור על דברי תורה

  ...דין

                                                      
' סי,  בבא מציעא, ובמרדכי, בבא מציעא פרק ז,י"הובא גם בהגהות אשר; רפ'  בבא מציעא סי,אור זרוע  .25

 .שסו
האם בכל , שאלהבאים במרדכי נחלקו ב כותב שהחכמים המו,יט' ב סי"ת תורת חיים ח" שו,ש"מהרח  .26

 והעלו סוגי מנהגים ,פוסקים אחרים עסקו ביישוב דברי המרדכי. מנהג צריך הסכמת חכמים או לא

מנהגים שנוגעים לתחומים  .מנהגים שאינם נוגדים את ההלכה ישירות: שאינם דורשים הסכמת חכמים

   .לא מעצמםח תקנה של הציבור וומנהגים שנהגו הציבור מכ .הציבוריים
 . שורש ח,ק"ת מהרי"שו  .27
 . שורש נד,ק"ת מהרי"שו  .28
 .נא'  סי,א"ת הרמ"שו  .29
 .ט ואילך'  כלל נה סי,ש"ת הרא"שו  .30
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וראו בהערה עוד לגבי (ש חיזק את כוח המנהג " הרא,יש לציין שבמקומות אחרים

  31).שיטתו

  פסיקת ההלכה. 4

ת "בשו אולם כבר .קב שאין להוציא ממון מידי המוחזכתנ 32ת רבי אליהו מזרחי"בשו

א לא הוזכר שיש תוקף למנהג רק כאשר הוא "וברמ' שלחן ערוך'ין שבו צ33ש"מהרח

על פיהם כוחו של מנהג בכך שעל ש ,ם"הובאו דברי הרמב,  להפך.מבוסס על תקנה

תכן שכולם י כתב שי34'חזון איש'גם ה. עסקה התקשרו וגמרו דעתםבצדדים הדעתו 

רשימה  בידינו .'כאילו התנו' תוקף ו יש ל,לא מחאה פעמים לכמהמנהג שנהג שמודים 

הפוסקים לא דרשו שמנהגים אלו ש ונראה ,הגים שנתקבלו אצל הפוסקיםארוכה של מנ

  .תקנת חכמיםב או 'תקנת הקהל'ב יקבעוי

  עקרונות בדיני מנהגים. ב

  .כמה עקרונות עולים מדברי הפוסקים בנוגע לתוקפו של מנהג

  מנהג בניגוד לדין. 1

  35:קרון חשובין ע"ש קובע בעקבות שיטת הרמב"יב הר

אבל הלכה , אלא הלכה רופפת, שיש דברים שאין סתם מנהג מבטל הלכה, ואפשר

כמו שנטה . אלא מנהג שהתנו עליו בני העיר, אין מנהג סתם מבטלה, ברורה

שהמלוה , שאם נהגו על דרך משל): בפרק מי שמת(ש "כמ; ל לסברא זו"ן ז"הרמב

, או ששומר חנם יהיה חייב כשואל, דים לא יהיה נאמן לומר פרעתיאת חבירו בע

  . כ התנו עליו בני העיר בפירוש"אא, אין מנהגם כלום לבטל ההלכה

כל שנהגו כן הסוחרים , ודומה לזה, וכן בשכירות הפועלים, אבל בעניני הקניות

' גם אפיהולכין אחר מנה, וכן הפועלים בשכירותן, בקנית הסחורה ואין חוזרין בהן

וכן בעניני הנדוניא והתנאין . ומבטל הלכה המצריכה קנין או משיכה, בסתם מנהג

  .ואפילו לא התנו עליו בני העיר, הולכין אחר המנהג, הרגילין לעשות בה

                                                      
בספר פרי . תשובות נוספותבוכן , ש חזר בו"בה נראה שלמסקנה הראש ,בתשובה המצויה באותו כלל  .31

   .ש"רוצי האחרונים בדעת הראם תימיכומס) ו"ז ה"יפמכירה ' הל ,ם"על הרמב (,האדמה

דבר ' לבין מנהג העוסק ב, שאינו מועיל,מחלק בין מנהג לסתור תקנה מפורשת, טז' סית "שו, ם"רא. א  

  . 'הרשות

  .  לבין מנהג משובח, שאינו מועיל, מחלק בין מנהג גרוע לעקור ירושה,יט' ב סי"ח ,ש"מהרח. ב  

  .  לבין מנהג להחזיק ממון, שאין לו תוקף,מון עצמו מחלק בין מנהג להוציא מ'פרי אדמה'. ג  

 .מחלק בין מנהג מחמת טעות למנהג מבוסס, פ' ב סי"ח, י בן לב"מהר. ד  
 .כב' ת באר שבע סי"נקט בשונטז וכן '  סי,ם"ת הרא"שו  .32
 .יט' ב סי" ח,ש"ת מהרח"שו  .33
 .ק ב"ה ס'  בבא בתרא סי,חזון איש  .34
 .שמה' יוכן שם ס; קה'  סי,ש"ת הריב"שו  .35
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 לבין נושאים שבהם הדין אינו תוצאה של  עסקיים מובהקיםנושאיםיש הבדל בין , דהיינו

נושאים  ב.גון דיני הראיות או חיובי השומרים כ,גמירות הדעת אלא של תחולת הדין

ואלה גומרים דעתם על דעת ,  תוכן העסקה נקבע על ידי הצדדים,עסקיים מובהקים

בהם הדין איננו תוצאה של גמירות דעת אלא ש נושאיםב, לעומת זאת. המנהג המקובל

וסקים פידי ש צוטטו על "דברי ריב .מנהג אינו יכול לשנות את הדין, של תחולת הדין

דבר ' מחלק בין מנהג שסותר תקנה מפורשת לבין מנהג העוסק ב37ם" גם הרא36.רבים

   :'הרשות

אם נתפשט בכל המדינה '  אפיוהמנהג לא יוכל לסתור התקנות שהן מדין תורה

... כשהמנהג הוא על דבר הרשותאבל . דודאי מנהג של טעות הוא וצריך לבטלו

א שום סתירת תקנה אז הדבר תלוי ולא נפיק מניה שום סתירת דין תורה ול

בהתפשטות המנהג שאם נתפשט המנהג לכל בני מתא אז יש לדיין כח להוציא 

ממון מחזקתו לא מכח המנהג אלא משום דאנן סהדי שלא עשה מה שעשה אלא 

על פי המנהג והוה ליה כאילו התנה בפירוש הוא עצמו על הדבר וצריך לקיים 

  . תנאו

לבין נושא שיש בו תקנות  , שאינו מוגדר בהלכה או בתקנה',דבר הרשות'יש הבדל בין 

 שיש בו תקנות לעומת זאת בנושא.  יש ללכת אחר המנהג'דבר הרשות'ב. והלכות

 ישנם פוסקים שסברו ,בניגוד לעמדות אלה . המנהג איננו יכול לעקור את הדין,והלכות

ה יין חשש להיזק ראי שא38א כותב"הרשב, למשל. שהמנהג יכול אפילו לעקור דין מפורש

  :זהו המנהגש היות ,בגג רעפים

וכבר באו מעשים לפני הבית דין שבעירכם , וכל שכן אם נהגו כן במקומות הללו

ואפילו אם היה הדין . שאין זה יכול למחות, ודנו בו דור אחר דור בכך, על דבר זה

  .לפי שהמנהג מבטל הלכה. כך מדין הגמרא

בעקבות כך דנו הפוסקים בשאלת תוקפו  39.ה בבנייהי ראיש בעניין היזק"וכן כותב הריב

יש נכתב ש ש41',תשובות והנהגות'ת " ראה גם בשו40,ה כיוםישל המנהג בעניין היזק ראי

  .ללכת אחר מה שמקובל בזמננו אצל הקבלנים

  מנהג גרוע. 2

   43.א" על ידי הרמ כך ונפסק, שמנהג גרוע אינו מנהג42רבנו תם חידש

                                                      
ב "ח) ש"מהרח(ת תורת חיים "שו; כב'  סי,ת באר שבע"שו; פ' וכן בסי, כג' ב סי" ח,י בן לב"ת מהר"שו  .36

 .יט' סי
 .טז'  סי,ם"ת רא"שו  .37
 .מג' ב סי"  ח,א"ת הרשב"שו  .38
 .תעא'  סי,ש"ת ריב"שו  .39
 ,ץ"ת מהריט"מקורם בשו וציינו ש, שהולכים בזה אחר מנהג,קמג' ה עמ" ירושלים ח,ר"וכך כתבו בפד  .40

 .ק יא"לד ס' מ סי" חו,ת שמש צדקה"שו; ס' מ סי" חו,ת משאת משה" שו;רפג' סי
 .תנג' ג סי" ח,ת תשובות והנהגות"שו  .41
 .ה בגויל"א ד" בבא בתרא ב ע,תוספות  .42
 .ד' קנז סעי' מ סי" חו,ע"שו  .43



   ממונות בדיני המנהג עקרונות – 'המדינה כמנהג הכל'  

 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 
  

133  

  . דוגמאות והגדרותכמהו  מצאנ'מנהג גרוע'ל

   מנהג בניגוד לדיני ירושה)1

  44:ם מינץ"וזו לשון מהר, בעניין מנהג להפקיע ירושת בכור כתבו הפוסקים

על זה אין ? אם לילך אחר המנהג, שמנהג הלועזים שלא ליתן חלק בכורה לבכור

  ...דלא אתי מנהג גרוע ומבטל הלכה, צריך להשיב

  :ן מנהג תושבי רודוס להשוות הבנות לבנים בירושה בעניי45ש"בעקבות כך כתב מהרח

ומסתמא לא , ועוד אני מוסיף ואומר דאפשר דבנדון כזה אין מקום למנהג וותיקין

כיון שעוקר בפירוש ירושת , ינהגו מנהג גרוע כזה ואם נהגו אין הולכים אחריו

ת ונראה שזו כוונ. 'ואין כח בידם אלא במקום דאיכא מגדר מילתא וכו, התורה

ונראה לי מתוך דבריו דלא אזלינן בתר וותיקין אלא משום ... 'ק בשורש ח"מהרי

אבל במילתא כי , דתלינן דמסתמא מנהג נכון הוא ויש לו קצת שורש מן התורה

פשיטא דאין , הא דחזינן בהדיא דמנהג גרוע הוא שעוקר דין הירושה מן התורה

 . לסמוך עליו כלל ואין מקום לותיקין
ולכן הוא ', קצת שורש מן התורה'שיש מקום למנהג רק כאשר יש לו ש כתב "מהרח

גם אם מדובר על , זאת. דוחה את המנהג להשוות את הבנים לבנות בניגוד לדין תורה

  .'תקנת ותיקין'מנהג המבוסס על 

  מנהג שיש בו חוסר צניעות. )2

הצניעות  אלא גם מנהג שיש בו חריגה מ,לא רק מנהג שנוגד הלכה פסוקה נחשב גרוע

 לזכות השותף לנהל את החצר כשיש לו נוגע ב46'שלחן ערוך' כך כותב ה.הוא גרוע

  :שותפים אחרים

וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשותם ... אחד מהשותפין בחצר

לפי שאין דרך , חוץ מהכביסה, בכולם השותפין מעכבין זה על זה, בחצרותיהם

  .בנות ישראל להתבזות על גב הנהר

   47:ע"סיף על כך הסמוהו

מ הבא לשנות ולומר אין רצוני "מ, אפילו המנהג בעיר שבנותיהן מכבסין על הנהר

  . שאין הולכין אחר מנהג גרוע כזה, שבתי תתבזה עצמה על הנהר הדין עמו

ולכן ברור מדוע הוא , גד לדיני איסור והיתרונהמחשוב להדגיש שכאן מדובר על מנהג 

  .גרועמנהג מוגדר 

  ג בניגוד לתקנת כתובה מנה)3

  48:וקובע, כותב שמנהג זה נחשב גרוע , שדן במנהג לעקור את הכתובה,ם"המהרשד

                                                      
 .ח'  סי,ק"ת מהרי"שוע ב"וע; )רעו' עמ, א"תשנ, דומב' מהד (ק ד"סו ס'  סי,ם מינץ"ת מהר"שו  .44
 .יט' ב סי" ח,ת תורת חיים"שו  .45
 .ד' קסא סעי' מ סי" חו,ע"וש  .46
 .ק ז"קסא ס'  סי,ע"סמ  .47
 .קכט' ע סי" אה,ם"ת מהרשד"שו  .48
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אין לך מנהג גרוע גדול מזה שבא לעקור דין התורה כפי דעת הרבה מן הפוסקים 

שכתובת אשה בתולה מן התורה ואפילו אם היה דבר שלא יש בו צד איסור כל 

  ...'הפוחת כוד שיש בו צד איסור שכל "שכן בנ

  49.וכן שיש בו צד של איסור, גם כאן מדובר על מנהג המנוגד לדין

  יאושילאחר או גניבה   מנהג להחזיר אבדה)4

 טוען 50ך"הש. 'קצות החושן'ך ל" בין הש,מחלוקת בהגדרת מנהג גרוע בדיני ממונותיש 

ו היא  ועל כן הסיבה היחידה לקבל,יאוש הוא מנהג גרועישהמנהג להחזיר גנבה אחר 

דהיינו המנהג . 'דהאי מנהג הוא שנתקן כך ופשיטא דיש ביד הדור לתקן תקנות'מכוח 

ש שהובא לעיל "בניגוד לדעת מהרח( אך לציבור יש סמכות לתקן תקנה כזו ,גרועאכן 

  ). תקנהבתור  שכתב שאין תוקף למנהג גרוע אפילו ,1סעיף ב

מנהג גרוע אלא מנהג טוב וישר אמנם נראה דזה לאו ': ך" על הש חולק51'קצות החושן'

לפנים משורת הדין יש להחזיר אבדה גם לאחר ש מסביר שהיות 'קצות החושן'. 'הוא

  .  ועל כן הוא מנהג טוב, יש למנהג יסוד בתורה,אושיי

  :ך אפשר להסביר בשתי דרכים"את דעת הש

ר שאין אולם הוא סבו,  זה היה מנהג טוב,ך מסכים שאילו היה חייב בדיני שמים"הש. א

  .חיוב בדיני שמים להשיב גנבה אלא רק אבדה

 זהו מנהג גרוע לחייב גם ,וסובר שגם אם חייב בדיני שמים, ך חולק על העיקרון"הש. ב

  . בדיני אדם

 אלא בחיוב ,חשוב להדגיש שמדובר כאן במנהג שאינו נוגע להסכמות שבין הצדדים

  .ופטור מן הדין הנוגע להשבת אבדה

  יני עבודה מנהג בנוגע לד)5

  :ן היקף פיצויי פיטוריןודני 52'תשובות והנהגות'ת "בשו

ולכן אף שלגבי פצויים לעובד אנו מוכנים לקבל את המנהג המקובל כאן ביחסי 

כ "ק וע"י דין תורה"שהוא יושר וצדק עפ... פ דיניהם"העבודה אף אם נהגו כן ע

מה דעתו כן שודאי הסכי, ב לשלם כן לפועלים"מועיל המנהג לחייב את הבעה

אבל לחייב . בשעת שכירת הפועלים שיהא כמנהג היושר שהוא ביושר וצדק

אינו כפי רוח היושר וצדק , לשלם לפועל שלא עבד כל השנה הסכום במלואו

ולזה לא מועיל מנהג המדינה , שלפי דין תורה אין לו שום חיוב, ק"שבתורתה

ים לצורך עזרתם ם שמגזימים לפעמים בזכויות הפועל"שמקורם בחוקי העכו

                                                      
אף על , מנהג גרועבתור ,  מהגוי'חזקה'מגדיר את המנהג להסכים בדיבור על ה, יט' ד סי"ח, ך"מהרש  .49

. ביטל מנהג של לשון צוואה גרועה, פו' הישנות סי, ט צהלון"מהרי.  ממש שאין בכך איסור שלפי

 .ייתכן שגם שני עניינים אלו הם נגד ההלכה המקובלת
 .ק י"שנו ס' מ סי" חו,ך"ש  .50
 .ק ג"רנט ס'  סי,קצות החושן  .51
 .תעב' ג סי" ח,ת תשובות והנהגות"שו  .52
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ובמנהג גרוע כי האי לא אמרינן דאדעתא דהכא . והצבעתם בבחירות וכדומה

  . נשכר

בדבריו .  וכאשר הוא מנהג גרוע אין לקבלו כפי שהוא,יש לבחון את תוכן המנהג, לטענתו

מנהג גרוע נאמרה בנוגע לענייני איסור והיתר או ראיית מנהג בתור ן שו כיו,יש חידוש

 וההרחבה לכל דיני ממונות היא ,)שאינם מבוססים על הסכמה(י ירושה לעניינבנוגע 

  :  הסתפק האם המנהג לשבות הוא ראוי53'חשוקי חמד '.חידוש גדול

וביחוד כאשר הוא מלווה , וצריך עיון רב אם מנהג השביתה הוא תמיד כהוגן

כדי לכוף , באמצעי כפייה על ידי השובתים נגד מעבידיהם ונגד פועלים אחרים

  .אותם בדרך זו להיכנע לתביעותיהם

בלו את מנהג שיצר החוק י רבים הם הפוסקים שק, במיוחד בנוגע לדיני עבודה,לעומתם

  .ללא פקפוק

מנהג המנוגד בתור מנהג גרוע הוגדר . 'מנהג גרוע' רבנו תם כתב שאין לקבל ,לסיכום

בתור ו, )בת אבדהכגון ירושה או הש(שאינו מבוסס על הסכמה , לדין תורה בדיני ממונות

 האם מנהג להשיב 'קצות החושן'ך ו"נחלקו הש, כמו כן. מנהג שיש בו עבירה על איסור

ן שחייב ו כיו, הסביר שזהו מנהג טוב'קצות החושן'. אוש הוא מנהג גרועיגנבה לאחר י

  . מכאן למדנו שרק מנהג שיש לו שורש בדין תורה הוא מנהג טוב.בהשבה בדיני שמים

  הגשכיחות המנ. 3

  : בנוגע למנהג בענייני במיסים54'תרומת הדשן'כתב 

אמנם נראה דצריכים לידע דמנהג קבוע ופשוט הוא שנתנו כך בני העיר לכל 

והרבה פעמים ציבור עושים להם מסקנא לפי הצורך ואין , הפחות תלתא זימנין

מכל מקום אף על פי שצריכים לברר קביעות המנהג . בדעתם לקבוע מנהג כלל

אלא מבררים על עד מפי עד ועל פי פסולי , גופיה אין מדקדקים כל כךבבירור 

  .. עדות

אולם אין צורך בשני עדים כשרים , למנהג יש תוקף אם נהגו כך שלוש פעמים, דהיינו

 בנוגע לתדירות 55,א"כך פסק להלכה הרמ). עד מפי עד, כגון(אלא די בראיה פסולה 

  :המנהג

אבל דבר שאינו נעשה רק , נעשה הרבה פעמיםואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח ו

  .פעם אחת או שני פעמים אינו קרוי מנהג

ש איכא למימר דאף בשלש פעמים אינו נקבע עד "ואף להריב':  הוסיף56'חכם צבי'ת "שו

  .'...שיהא רגיל הרבה בכל יום

   57:ז"ת רדב" וכן משמע בשו

                                                      
 .א"בבא מציעא י ע  .53
 .תעה'  סי,ש"ת ריב" וכן כותב שו;א שמב" ח,ת תרומת הדשן"שו  .54
 .תעה'  סי,ש"ת  ריב"י שו" עפ,א' שלא סעי' מ סי" חו,ע"שו  .55
 .סא'  סי,ת חכם צבי"שו  .56
 .תקמה' א סי" ח,ז"ת הרדב"שו  .57
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היה המנהג ידוע בירור מנהג זה הוא רחוק וצריך מיתון גדול לפי שצריך שי

  ...ומפורסם ושיהיה קבוע שהיו נוהגין כן פעם אחר פעם

  : דחה את הצורך להבאת ראיה ברורה על שכיחות המנהג58'דרכי נועם'ת "אמנם שו

ומי ילך לנו לקצוות העולם לראות אם נתפשט מנהג זה או לא ואין לדבר סוף אם 

בבת קול באופן שהם י כן אפשר לומר אין משגיחין "לא שנמתין לבת קול ואעפ

  .דברים וחששות שאין להם שורש ועיקר ואין צורך להאריך בזה

  מנהג של רוב הציבור. 4

 בספר 59. כתבו אחרונים שהוא אינו מחייב את המיעוט,בנוגע למנהג שנהג רוב הציבור

וכן כותב , 'שינהגו בו כל העיר'קבע כדבר פשוט שהמנהג צריך להיות כזה נ 60'משא מלך'

אלא שמי שעוסק ,  נראה שאין הכוונה שכל אחד ואחד נוהג כך61.ו מזרחירבי אליה

מובן . היה זה בהתניה מפורשת, ואם סטה ממנו, בתחום המדובר פועל על פי המנהג

  .שניתן להגדיר קהילות שונות שבהן יש מנהגים שונים

 מודעות למנהג. 5
 והאם תתקבל ,דעו על המנהגיאחת השאלות החשובות היא האם יש צורך שהצדדים י

   62.'לא ידעתי'טענת 

על .  הרי הוא מחייב כאילו נכתב, נפסק שתנאי מקובל בשטרות שלא נכתב'שלחן ערוך'ב

  63:ך"כך כתב הש

אבל אם לא ידע מזה אף על פי שנהגו ההדיוטות כן , היינו דוקא שידוע שידע מזה

  ... אין דנין אותו כאילו נכתב

לעניין נאמנות . ייב את האדם בתנאי שלא נכתבנדרשת מודעות למנהג כדי לח, דהיינו

כגון נאמנות בהלוואה או בטול מודעה במתנה לא , אבל תנאים' 64:א" כתב הרמ,בשטר

 אומרים שדבר שנהוג לכתוב כאילו ין מדוע א, מקשה65ך"הש. 'חשבינן עד דמיפרשי

. ל" ולשיטתו הנ;הוא חייב -מיישב שרק אם ידע בעל השטר מהמנהג הוא ו? נכתב

גם אחרונים נוספים כתבו שנדרשת מודעות  .ך לדינא" מקבל את דברי הש66'תומים'ה

חייב התנאי מ ש, לכתיבת תנאי מקובל בשטרנוגעבכתב  67 אשכנזיצלאלבבי ר: למנהג

                                                      
 .נ' מ סי" חו,ת דרכי נועם"שו  .58
 . האריך בשאלה זו,תלד ואילך' נספח ב עמ, ספר טובי העיר  .59
 .רכח'  עמ,ספר משא מלך  .60
 .טז'  סי,מ"ת רא"שו  .61
 . בכך שהרחיב, ואילך82'  עמ, תחומין לג,רון קליינמן' ראו במאמרו של הרב פרופ  .62
 .ק לו"מב ס' מ סי"חו, ך"ש  .63
 .ה' סא סעי' מ סי" חו,ע"שו  .64
 .ק ט"עא ס' סיב וחזר על כך שוב ,ק ט"סא ס' מ סי" חו,ך"ש  .65
 מיישבים בדרך אחרת את ,ק ח"סא ס'  סי,יבות המשפט אם כי התומים וכן נת,ק ג"סא ס'  סי,תומים  .66

 , לדבריהם בהוראה לכתיבת שטר בתנאים שדרך לכותבם בשטר. ראייתונדחית ך וממילא "שאלת הש

 .היה על המצווה לפרש את התנאים
 .כד'  סי,ת רבי בצלאל אשכנזי"שו  .67



   ממונות ניבדי המנהג עקרונות – 'המדינה כמנהג הכל'  

 ה" תשעאייר  אמונת עתיך

 
  

137  

דדוקא משום ' 68:ש"מהרחוכן כתב . 'בדידעינן ביה דפקיע בטיב נוסח השטרות': דווקא

טרות הא לאו הכי לא היה מתחייב על דאמרינן דידע הלוה או המתחייב בנוסח הש

   .ת המנהג שנדרשת ידיע69',כרם שלמה'ת "כך עולה גם משו. 'הסתם

 אדם היודע בטיב שטרות ובמקום שכולם כותבים , עולה שבסתמא'כרם שלמה' המדברי

  . כפי הנראה לכך כוונתו,כך

מבורר  וחילק בין מנהג , דן במי שטען שלא ידע על המנהג70ם"ת רא"שו, לעומת זאת

  :וידוע לבין מנהג שלא כולם נוהגים בו

חזינן ההוא מנהגא דמתא אי מנהגא ברורה פשוטא היא לכל בני מתא אמרינן אנן 

סהדי דאדעתא דמנהגא עשה מה שעשה וכאילו התנה הוא עצמו בפירוש על 

ואף על גב דהשתא צוח . הדבר וצריך לקיים תנאו ולא מכח המנהג שנהגו אחרים

תי לכך ולא נתרציתי בזה מעולם אפילו הכי אמרינן אנן סהדי דלא ואמר לא נתכונ

  . עשה אלא על פי המנהג והשתא הוא דקא הדר ביה ולאו כל כמיניה

,  אין לקבל טענה של צדדים שלא ידעו מהמנהג,ם כותב שבמנהג ברור ומקובל"הרא

  .ן שמן הסתם פעלו על דעת המנהגוכיו

 מסתבר שיש להגביל ,ע"ם הוזכר מנהג בשובהשך לא העיר בכל המקומות "מכך שהש

 והשאלה ,אדם שציווה לכתוב שטרב מדובר ,ך"בהם עסק הששבכל המקרים : את דבריו

ך "במקרים אלה פסקו הש. כפי המנהג) נאמנות, למשל(היא האם התכוון להוסיף לשטר 

ל  ואין לחייב את בע, המתחייב היה מודע לואם רק ,ואחרונים רבים שיש למנהג תוקף

  . השטר ולכתוב דברים שאולי לא היה מודע להם

כגון , על פיו מפרשים את כוונת הצדדים לעסקהשכאשר מדובר במנהג , לעומת זאת

 דרש  הואך גם"הש, במנהגים לגבי היקף עסקת מכר המפורטים בהלכות הקניינים

  של הצדדים'בררת המחדל' ,וכן נראה שבעסקה שלא פורטו כל פרטיה. מודעות למנהג

  .היא ללכת אחר המנהג

 שמנהג מחייב רק מי ,ך ואחרונים נוספים כתבו בהקשר של תוספת לשטר" הש,לסיכום

 נראה שבדרך כלל יש ללכת אחר המנהג המקובל ,אולם למעשה. שהיה מודע אליו

  .  גם אם לא היה ידוע לצדדים,בציבור

נדון בתוקפו של סוף ולב,  שוניםבנושאים המנהג בתוקפו של דוןנבחלקו השני של המאמר 

  .מנהגבתור חוק ה

  

  

  

                                                      
 .ל' ב סי" ח,ת תורת חיים"שו  .68
 .עו' ב סי" ח,ת דבר משה"אה גם בשויא ור' מ סי" חו,ת כרם שלמה"שו  .69
 .טז' סי ,מ"ת רא"שו  .70
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  הרב עזריה אריאל

 חשש חימוץ בתרגול קרבן העומר

  מבוא

 קציר שעורים במוצאי יום –' זכר לקצירת העומר'ד התארגן טקס "לקראת פסח תשע

לטקס מטרה . הבאת השעורים לירושלים ועשייתם ככל דיניהם, טוב ראשון של פסח

 להתאמן בהלכות העומר הלכה –ומטרה מעשית , קדש לחזק את תודעת המ–חינוכית 

 עשיית הטקס מעוררת שתי שאלות .ולהעלות שאלות מעשיות הדורשות בירור, למעשה

כדי , כלומר להרטיב אותן לפני הטחינה, האם מותר ללתות את השעורים: בהלכות חמץ

ן והאם מותר ללוש את השעורים בשמ? כפי שנעשה במקדש, לשפר את איכות המנחה

  '?מצה עשירה'למרות חומרת האשכנזים ב, כדין כל מנחה

  הלתיתה ומצוותה . א

', מנחת העומר לותתין אותה וצוברין אותה': מובאת ברייתא) א"פסחים לו ע(בגמרא 

הגמרא שם אומרת שאמנם . 'וצוברין אותה שיזובו מימיה'): ה ומאי שנא"ד(י "ופירש רש

ציבור 'משום ש, אבל בעומר הקלו,  שיחמיצומחשש, בדרך כלל אין לותתין את המנחות

ומאחר שהכנת , העומר מתייחד בכך שיש מצווה בקצירתו ובכל הכנותיו, כלומר. 'שאני

 .ללא חימוץ, יש לסמוך על כך שהלתיתה תיעשה כהלכה, העומר נעשית על ידי הציבור

לא הזכיר , בתיאורו את סדר הכנת קורבן העומר, 2ם" עמד על כך שהרמב1'מנחת חינוך'ה

מצוה כל ] זו[אין 'ש, מכאן הסיק. 3את הלתיתה אלא כתב זאת בהלכות מעשה הקרבנות

  .4' כדי שיהיה הסולת נאהרק הידור מצוה, כך

  זמן הלתיתה. ב

; שהלתיתה נעשית לאחר הקלייה באשנראה ) ניה ציבור שא"ד, פסחים שם(י "מדברי רש

  : וזו לשונו

 הכל - ולתיתה, והיבהוב שלה, קצירתה: ןוכל עסקין שלה נעשין על פי בית די

  . בבית דין

                                                      
 .מצוה שב, מנחת חינוך  .1
 .ב"ז הי"פתמידין ומוספין ' הל, ם"רמב  .2
 .כ"ב ה"מעשה הקרבנות פי' הל, ם"רמב  .3
ם אין זו מצווה כלל אלא "שם הצענו שלדעת הרמב, 8מערכה כט והערה , וראה שערי היכל לפסחים  .4

 .עיין שם, ש עולה שיש בזה מצווה"הרא' י ותוס" מרשאך, היתר גרידא
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  ): ה לא צריכא"א ד"מא ע(וכן משמע בפירושו בסוכה 

וצוברין אותו , שהיו מייבשין אותו באבוב של קלאים, ויש טורח הרבה בעומר

  . וטוחנין אותו ברחים של גרוסות, שיזובו מימיו

לותתין '): שם(בפסחים הגמרא כדברי , והרי הצבירה שיזובו מימיו היא לאחר הלתיתה

ומשמע שגם הלתיתה , י מזכיר את הצבירה לאחר הקלייה"ורש, 'אותה וצוברין אותה

  נעשית לאחר הקלייה 

  : ובו נאמר, העוסק בהלכות קצירת העומר, 5'אור יום הנף'כך עולה גם מפיוט 

כולו ביחבט וניתן לאביב האור ... חשיכה קצרוהו ונתנוהו לקופות לעזרה מובאות'

ונגרס בלי , תוכן בלתת וציבור... שטחוהו בעזרה עמלו לרוח חיים לכמור, לגמור

  . בשלש עשרה נפה יוציאו ממנו עשרון. חסרון

וכך נכתב בפירוש . מסדר הדברים מבואר שקליית השעורים באבוב קדמה ללתיתה

  : 6קדמון לפיוט זה

ושורין אותן  ים שהיו לותתין אותן במ,אחר הקליה והשטיחה היה מתקן בלתת

,  שלא תהא הקליפה נטחנת עמו ויהיה הסולת יותר לבן,לעשותן שעורים קלופין

ואחר , ואחרי הלתיתה צוברין אותו בעזרה מקום מדרון כדי שיזובו מימיו ויתייבש

  . כך נגרס

מדוע הגמרא מקשה על : ולפיכך התקשה בשאלה, 7'מנחת חינוך'כך הבין בפשטות ה

שקולים , הרי חילוק גדול יש בינה לבין שאר המנחות? עומרהיתר הלתיתה במנחת ה

,  תירץ אחרת9ז"הגרי. 'שציבור שאני, עדיפא מינה משני'ותירץ ש! 8אותה לפני הלתיתה

ועדיין שייך בו חימוץ ', מצות קלייה'שהקלייה איננה צריכה להיות מלאה אלא רק לקיום 

מדברי שניהם עולה שהלתיתה ). כתב שהקלייה מלאה, בהמשך שם' מנחת חינוך'אך ה(

דברי 'ת "אולם שו. 10'מבואי הקדשים'וכך נקט בפשטות ב, נעשתה אחרי הקלייה

כך נראה . שהלתיתה הייתה לפני הקלייה', מנחת חינוך'מכוח קושיית ה,  כתב11'מלכיאל

שהרי לתיתה ליתא בכהנים ולא '): סז' ח סי"ת או"מהדו(' נודע ביהודה'גם מדברי ה

 הסתפק 13'קרני ראם'ב. 12כמבואר במשנה במנחות, הקלייה הייתה בעזרהוהרי ', בעזרה

  .אם הלתיתה קדמה לקלייה או להפך

                                                      
ט "שנאמר לפי מנהג אשכנז בליל יו, 11 -פייטן בן המאה ה, ציבור-פיוט קדום מאת רבי מאיר שליח  .5

. ה אחת ארוכה"ב ד"בברכות יא ע', ומוזכר בתוס, תמח' סי, מובא במחזור ויטרי, שני של פסח

 .ם בפיוט זההראשונים עסקו בפירוש פיוטיו בכלל וג
 .ט'  עמ,)ב"ניסן תשנ(קב ' מוריה'הודפס ב רושיהפ  .6
 .ב"מצוה שב סק, מנחת חינוך  .7
 .כ"ב ה"פימעשה הקרבנות '  הל,'מעשי למלך'וכן הקשה ב  .8
 .א"מנחות סו ע, ז"חידושי הגרי  .9

 .קצח סעיף ו' מע, מבואי קדשים  .10
 .כ' ד סי"ח, ת דברי מלכיאל"שו  .11
שאומרת , בפסחים' משמע ממהלך הגמי שהלתיתה לא היתה בעזרה "כדברי הנוב .ד"י מ"פמנחות   .12

ומאי שנא ממנחת ': ומיד מקשה, 'דאינה בזריזין ולא במקום זריזין'שאין לותתים את המנחות משום 

 'ועי. 'אינה בזריזין ולא במקום זריזין'ומשמע שגם לתיתת העומר , 'ציבור שאני'ומתרצת ש, 'העומר
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  לתיתה בתרגול קורבן העומר . ג

שהרי אין זה אלא , החשש העיקרי להחמצה במהלך התרגיל איננו מצד פסול המנחה

 חשש האם מותר ללתות באופן שיש בו: נשאלת השאלה. אלא מצד חמץ בפסח, תרגיל

וההיתר  ,14 מדינא דגמראאסורהבפסח לתיתת שעורים , מאחר שבדרך כלל, ועוד? חימוץ

, המארגנים את העומר,  האם מכון המקדש ומסייעיו,'ציבור שאני'בעומר היה משום ש

שבשעורים שנקצרו ,  שיקול לחומראיש להוסיף! '?ציבור'יכולים להיחשב לעניין זה כ

שש החימוץ הוא רק מפני פסול המנחה ולא מחמת ח, והם הקדש, לצורך העומר ממש

וחיוב השבתה ' בל יראה'זאת משום שקיימא לן שאין איסור . 'בל יראה ובל ימצא'איסור 

הלתיתה הותרה משום , יש מקום לומר שגם בזמן המקדש, אם כן. 15בחמץ של הקדש

לא וכך , ומסלקים את אלו שהתבקעו והחמיצו, שהיו בודקים את השעורים שנלתתו

 ואם , כמובן,השעורים לא הוקדשובתרגיל הנדון כאן לעומת זאת . עברו איסור כלל

אולם לפי שיטת הראשונים ורוב . 'בל יראה ובל ימצא' נבוא לידי איסור –יחמיצו 

: הבעיה קלה הרבה יותר, שלתיתת השעורים היא רק לאחר הקלייה, ל"האחרונים הנ

ורק לאחריה משרים אותן במים לקיום , קליית השעורים מוציאה אותן מחשש חימוץ

' מנחת חינוך'וכפי שמתבאר מה', ציבור שאני'לפי זה ההיתר איננו רק משום . הלתיתה

  .ל"ז הנ"והגרי

 בשעורים קלויות ' שרויה'חשש . ג
  : )ה"ה ה"חמץ ומצה פ' הל(ם "לשון הרמבזו 

, ו במים אין מבשלין את הקמח של-כרמל שמהבהבין אותו באור וטוחנין אותו 

וכן כשמוללין הקדרות .  כשמבשלין אותושמא לא נקלה באור יפה ונמצא מחמיץ

אבל קמח קלי , החדשות אין מבשלין בהן אלא מצה אפויה שחזרו וטחנו אותה

  . שמא לא קלהו יפה ויבוא לידי חמוץ, אסור

לא ': )ב"פסחים לט ע(גמרא ב וומקור. י ולא בקלויו באפרק תמותר' שרויה'מפורש כאן ש

אמנם  .'ואתי לידי חימוץ, דילמא לא בשיל שפיר, לימחי איניש קדרא בקמחא דאבישנא

על . 'מבשלין את הפת ואת הקמח הקלוי': ם להפך" כתב הרמבלכאורה, לעיל בהלכה ג

                                                                                                                                          
תכן שמעשי העומר לא יהיו בעזרה ישי, בשם הרב איתמר גרבוז, תרלח' א עמ" מנחות ח,'שלמי יוסף'

באופן אחר יש לבאר את . עיין שם, כשלא מצאו עומר לקצור ומביאים מן הקצור, במקרה מסוים

 '...הביאוהו לעזרה, קצרוהו ונתנוהו בקופות'): ד"י מ"פ(אמנם שנינו במנחות : הגמרא והנודע ביהודה

ולא כדברי (אלא כנראה לפרסום בעלמא , אך אין זה מן הדין, ליך הכנת העומר היה בעזרהוכל תה

קצרוהו והביאוהו לעזרה כדכתיב ':  שחידש דרשה בעניין זה,ז"תמידין ומוספין פ'  בהל,הקרית ספר

דמשמע דמשעת קצירה יביאוהו לעזרה ושם חובטין וזורין , 'והבאתם את עומר ראשית קצירכם'

 צריך -עשות במקדש ילומר שמכיוון שהלתיתה אינה חייבת להבפסחים '  כוונת הגמ.)'אותוובוררין 

 .טעם אחר להיתרה
 .ב"ה ובנו"א ד" עפסחים מ, קרני ראם  .13
 .ה' עיתנג ס' סיח "או, ע"כמבואר בשו, בחיטיםוממנהג ישראל נאסרה אף ; א"פסחים מ ע  .14
 .ב"ד ה"פחמץ ומצה '  הל,ם" רמב;ב"פסחים ה ע  .15
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 ואוסר שהוא ייבוש מועט', הבהוב' מחלק בין 16רבנו מנוח: כך נאמרו שני תירוצים

 'מגיד משנה'אך התירוץ המקובל הוא כדברי ה. שמותר -" קלוי באש היטב"לבין , 'שרויה'

,  הדבר אסור– ואחר כך נטחנו ןבשלמות שאם החטים או השעורים נקלו ,)ג שם' הל(

בדעת כתב )  תסא'סיח "או(' בית יוסף'ה . מותר– אחרי הטחינה כקמחואם נקלו 

  : אך למעשה החמיר לאסור בכל מקרה, 'מגיד משנה'כתירוץ הם "הרמב

 ואף על גב דבגמרא אסר קמחא , שמבשלים את הקמח הקלוי...ם"רמבכתב ה

 שהאש שולטת בקמח יותר ממה ,איכא למימר דקמח קלוי שאני ...דאבישונא

ם גבי מלילת הקדרות " ולפי זה צריך לומר שמה שכתב שם הרמב.ששולט בחטים

 קמח העשוי מקליות -  'קמח קלי אסור שמא לא קלהו יפה ויבוא לידי חימוץ'

 נשים שמשימות קמח :אבל רבינו ירוחם כתב. דאילו קמח קלוי מותר הוא, קאמר

 כך , דילמא לא בשיל שפיר, אסור-בתנור להתיבש כדי לעשות תבשיל לתינוקות 

  ... דקדקו בתוספות

  : המחמירהבהלכה ם "הביא את לשון הרמב) ג' תסג סעי' סיח "או( 'שלחן ערוך'ב

 שמא ,אין מבשלים הקמח שלו במים, ין אותוכרמל שמהבהבין אותו באור וטוחנ

וכן כשמוללין הקדירות , לא נקלה באור יפה ונמצא מחמיץ כשמבשלים אותו

  .החדשות אין מבשלים בהם אלא מצה אפויה שחזר וטחנו אותה

 17'משנה ברורה'ה .ל"על פי שיטתו הנ, )ם"הלכה ג ברמב(והשמיט את ההלכה המקילה 

בין גרעינים קלויים לבין קמח קלוי לעניין היתר המחלק , 18ם"סמך על דעת הרמב

מגיד 'על פי שיטת ה .אפילו לא בדיעבד, אך לא לעניין אכילה, השהייה והנאה בדיעבד

 הוא חידוש מיוחד את גרגירי העומר אפילו אחרי הקלייה ההיתר ללתותנמצא ש', משנה

; ה כהלכה כאשר בית הדין מפקח על כך שהדבר ייעש,שהותר בעומר לצורך מצווה

   .'ציבור שאני'כדברי הגמרא 

ד שִשחזור קורבן העומר ואימון הלכה למעשה לקראת הקרבתו במהרה "מסתבר לענ

על חשיבות העניין . הוא צורך מצווה, שיש לו מטרות חינוכיות ואף מעשיות, בימינו

אמונת ', ז בניסן לצורך תרגול קרבן העומר"קצירת שעורים בליל ט'הרחבנו במאמר 

, ל"בצירוף סברת רבנו מנוח הנ', ציבור שאני'על כן יש לסמוך על היתר . 104ך עית

בתנאי שהעוסקים במלאכה יקפידו להתאמן לפני כן , זאת. שבקלייה מלאה לא גזרו כלל

כראוי לנציגי ציבור , לעשותן באופן שמוציא מחשש חימוץ, בקלייה ובשרייה שלאחריה

  .19העושים מלאכתם נאמנה

                                                      
 .פרנקל על הדף' מהדו, ם"רבינו מנוח מודפס ברמב  .16
 .ק ח"סתסג ' סי, משנה ברורה  .17
 .כפירוש המגיד משנה והבית יוסף  .18
לא היה סיפק בידי המארגנים להתאמן בצורה משביעת , ד"בפועל בתרגול קורבן העומר בפסח תשע  .19

 .ולפיכך הוחלט שלא ללתות, רצון על קלייה כהלכתה
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  ח בשמן בלילת הקמ. ד

שאלה נוספת שהתעוררה בתרגול הקרבת העומר היא בלילת קמח השעורים בשמן 

האוסר מצה , 20א"השאלה מתעוררת מחמת שיטת הרמ). אחרי שהתייבשו ממי הלתיתה(

 שמי פירות מחמיצים אפילו בפני עצמם, י"טעם האיסור הוא מחשש לשיטת רש. עשירה

א הקל בשעת הדחק "הרמ. 21ירותבמי הפשמא התערבו מים וכן מחשש , ללא מים

בכל הנוגע לבית  שד"מסתבר לענ .22ובתנאי שיאפה מיד, 'לצרכי חולה או זקן הצריך לזה'

כאשר העושים במלאכה הנם בני עדות שונות ומעשיהם נעשים עבור כלל , המקדש

על עצמם שלא לאכול  אשכנזיוצאי ולכל היותר יחמירו , לנהוג כעיקר הדיןיש , ישראל

, מותרים' זריזים' מסתבר ש,האוסר, י"גם לדעת רשיש להוסיף לכך ש. העומרי את שייר

ב "וכיו, 24'נודע ביהודה' ל'ברוך טעם ' בהגהותי"וכן כתב בדעת רש. 23ד"כדברי הראב

, הניםו לגבי כ)א" עלו פסחים(כדברי הגמרא ,  במקדש'זריזים' ולאו דווקא .25א"במהרש

עיין ', זריזים'כי היו , ללוש במי פירותבחולין  היתרנהגו לעצמם מצינו שגם תנאים אלא 

  .שם

  סיכום

נעשית אחרי בהכנת קרבן העומר לתיתת השעורים , על פי הראשונים ורוב האחרונים

ויש לסמוך להקל בו באירוע , חשש החימוץ מעתה הוא חשש בעלמא, ממילא. קלייתם

נו כדבעי בצורת אם לפני כן יתאמ, ציבורי המפוקח ומנוהל על ידי תלמידי חכמים

יש לצרף לכך את הסברה המקילה בכלל בשריית . 'ציבור שאני'כדברי הגמרא ; הקלייה

שהחמיר בו , לגבי ערבוב הקמח בשמן, כמו כן. גרעינים שנקלו כראוי אפילו לאדם פרטי

לאחר שהאחראים , יש להקל בציבור הכולל עדות שונות ולצורך מצווה, א לכתחילה"הרמ

ולכל היותר יחמירו האשכנזים שבחבורה . שמן נקי ללא כל תוספת מיםיוודאו שמדובר ב

  . שלא לאכול ממנו

  

  

  

                                                      
 .ד' עיתסב ס' סיח "או, א"מר  .20
 .ק טו"סתסב ' סי, ב"משנ  .21
 .ק יט"סשם , ב"משנ  .22
 .כ"ה ה"חמץ ומצה פ' הל, ד"ראב  .23
 .כא' ח סי"ק או"מהדו, נודע ביהודה  .24
 .ב"פסחים לח ע, א"מהרש  .25



  

  143 

  תגובות

  הרב יעקב אריאל/ על נסיעת אחות לבית חולים בשבת וחזרתה לביתה 

ית בעניין נסיעת אחות לתורנות לב) 94-90' עמ, 106אמונת עתיך ( במאמר הרב אריה כץ

י נויבירט "מביא בשם הגרש ,שכט'  סי',שמת אברהםנ'הזכיר את דברי ה ,בשבתחולים 

ידוע .  נכרידייל וא אך ורק עת החולים התר לנסוע לבייהה -שלתורנות ידועה מראש 

  . וכך נוהגות כל האחיות,ז אויערבאך"שכל פסיקותיו היו על דעת הגרש

  הרב יעקב אריאל/ ' כיבוש עולי בבל המתמשך'ועל , הערבה, על אילת

אמונת ('  חלק מארץ ישראל–כיבוש עולי בבל המתמשך 'במאמר נפלד הרב שלמה רוז

 שאילת ,ג" ח'באהלה של תורה'ת "בשומה שכתבתי את הביא ) 62-57' עמ, 106עתיך 

בהמשך דברי שם אני מצדד יותר בדעה אך . 'ושה ראשונהקד' לא התקדשו בהוהערב

חליטה שכל חקלאי ר ה" ואכן מועצת הרה',קדושה ראשונה'תקדשו בהשאילת והערבה 

  .'תר המכירהיה'הערבה יחתמו על 

  הרב יעקב אפשטיין/ על שקילת פירות של אוצר בית דין 

' עמ, 106אמונת עתיך ', שקילת פירות של אוצר בית דין'( אוירבך במאמרו הרב נתנאל

הסיק הוא  .דן ארוכות באיסור שקילה והביא טעמי הראשונים והאחרונים בנושא) 56-49

ור יסוא, אוצר בית דין אין איסור שקילה ומדידה משום שאין סוחרים בהםשבפירות 

בפירות אוצר . יש להוסיף על דבריו .מדידה בפירות שביעית הוא משום איסור סחורה

בית דין בימינו אין מכירה של הפירות אלא מבליעים את דמי הפירות בהתעסקות 

כ "וע. את הפירות' מוכרים'בהם שאריזתם ובהובלתם למקומות ב, באיסופם: בפירות

. והם אינם נתפסים בקדושת שביעית, הדמים שמעבירים הלקוחות אינם עבור הפירות

ממילא השקילה והמדידה היא לשם בירור סכום המעות שצריך לתת עבור הפעולות 

כ אין בכך סחורה בפירות " וא.שבהם מבליעים את דמי הפירות ולא עבור הפירות עצמם

. ' האריזה וההובלה וכד,מדידה כדי לקבל על ידם את דמי האיסוף אלא רק 1שביעית

בהם מבליע ש ,והדבר משול למונה את האתרוגים כדי לדעת כמה לולבים להוסיף לקונה

   .ולכן אף מטעם זה אין בעיה במדידת פירות שביעית. את דמי האתרוגים

                                                      
נקודת המוצא של הרב אפשטיין היא שיש זהות בין איסור סחורה לבין דמי שביעית : פ"י, הערת עורך  .1

וכי במכירת . אך אין זה פשוט כלל ועיקר, אין התפסת דמי שביעית אין גם איסור סחורהוכאשר 

' קטיף שביעית עמ' עי(בהמחאה ובמציאויות אחרות שבהן אין דמי שביעית , פירות בכרטיס אשראי

, שבת הארץ' עי, ובאמת לגבי מכירה בהבלעה נחלקו הפוסקים! ?בהכרח אין איסור סחורה) 271-270

 .10-9הערות , 677' עמ
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   הרב יצחק דביר/ על נסיעת אחות לבית החולים בשבת וחזרתה לביתה 

כדבר פשוט לכל הדעות את הקולא  כתב) 94-90' עמ, 106אמונת עתיך (הרב אריה כץ 

 .אך לא ברור לי מדוע זה פשוט כל כך, לנסוע על ידי גוי ברכב הגבוה מעל עשרה טפחים

 ,שהרי כל מה שהחמירו בסימן תד, ע וודאי פסקו כנגד ספק זה"א והשו"שהרי הרמ

 ושמא , את שני הספקות שמא אין זה דאורייתא כולל בתוכו,ב מיל"בתחומין יותר מי

אמנם ייתכן . ואף לא מצאנו לאחד מנושאי הכלים שחלק על כך, למעלה מעשרה מותר

לא המחבר אך ,  גם באיסור דאורייתא'סופן משום תחילתן'לצרף כאן את דעת המתירים 

שאין זה וודאי , )'אין סופן משום תחילתן'ואף נקט להיתר גם כאשר (כתב זאת במאמר 

  .כל כך פשוט לכל הדעות

כמדומני שנכון לדון האם העניין שהגלגלים נוסעים על גבי הקרקע אינו , כך לענוסף 

ע שם שהתיר בעמוד פחות " ואינו דומה לשו,מחשיב זאת כמתחת לעשרה טפחים

משום ששם ההיתר שפחות מארבעה הוא אינו דבר חשוב , ירוי כמהלך באוומארבעה דהו

כפי , וירווי כמהלך באו וקשה לומר דה,בל כאן הגלגלים הם חלק מהרכב א.וכדליתיה

יש . ריושלא יעלה על הדעת שאדם שילך עם נעל פלטפורמה גדולה ייחשב כמהלך באו

' יאור הלכהב'בנכתב  כבר ,שמה שכתב הרב הרצוג בעניין העושים בשכרלהעיר גם 

  .בסימן תקכו

  הרב אריה כץ / תגובה לתגובה

לכאורה איננו אומרים שאין תחומין למעלה מעשרה טפחים באיסור תורה לעניין זה ש

כשמדובר בשאלה אם אסור :  ובשניים,החילוק הוא פשוט. של תחומין התייחסתי בהערה

ספיקא (ומחמירים בדאורייתא ) ספיקא דרבנן לקולא(מקלים באיסור דרבנן , או מותר

ה האם מי שלא מכריע אם א לא התייחסו לשאל"ע והרמ"השו). דאורייתא לחומרא

לכאורה יהיה מותר כי בכללי ספק (ב מיל מותר או לא "תחומין דאורייתא למעלה מי

ועל הצד שאסור ספק ,  נאמר שספק אחד אם מותר או אסור]קי' ד סי"ך יו"ש[ספיקא 

א לא כתב "הרמ(ק ותשכח "דו, )זהו ספק ספיקא שדינו לקולא, אם דאורייתא או מדרבנן

משנה 'למעשה ה). אסור –ב מיל "תב שלמאן דאמר שתחומין למעלה מיאלא כ, שאסור

כאן הרבה יותר פשוט להקל , בכל אופן .דעות בנושא' הביא ב) ק ז" סתד' סי ('ברורה

בו התרנו שכאן מדובר במקרה . א הוא בסתם אם מותר או אסור"ע והרמ"שכן נידון השו

. טפחים' תר של למעלה מייגם ההועל בסיס זה קיים , )של אמירה לנכרי(איסור שבות 

  .תריבוודאי שסתם כך אין ה

) צז' חלק ו סי ('חתם סופר'ת "ואף בשו, בעניין גלגלי הרכב יש הרבה מה לפלפל בעניין

כיוון שהיא יותר , טפחים' כתב לאסור לשבת ברכבת לפני שבת אף שהוא למעלה מינ

יש בזה ספק ספיקא , וסקיםואף שיש ספק כיוון שהיא זזה ונחלקו בזה הפ', על ד' מד

 התרנו , כאמור לעיל.שכן יש כאן ספקות להחמיר ולהקל, שונה הוא נידון דידן. להחמיר

למאי דקיימא לן שספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן ולא , ואם כן, שבות לצורך החזרה

) סוף איסור והתר חלק ב ('ילקוט יוסף', אף שיש בזה מחלוקת הראשונים(מן התורה 

יש מקום להתיר כאן איסור דרבנן לצורך , ) להוכיח להלכה שמותר מן התורההאריך



   תגובות  
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עוד ). הרי גם החזרה על ידי גוי אסורה, אם אין מקום להתיר איסור דרבנן, ושוב(החזרה 

,  לעיל'משנה ברורה'א שהוזכרה בדברי ה"יש לצרף במקום צורך גדול את הכרעת הגר

  .שאין כלל תחומין דאורייתא

ראה גם , יין זה ראיתי הכרעה אצל כמה פוסקים חשובים שנתנו עצה זובענ, למעשה

מקלים בנסיעה על ששבמקום , )4 ל הערה 'חלק ה סי ('במראה הבזק'ת "באריכות בשו

היה אצל שחברי אוסיף עוד . יש להקל באיסור תחומין למעלה מעשרה טפחים, ידי גוי

ב מיל מבלי " נכרי גם למעלה מיהתיר חזרה על ידינ "הגרזו, א"נ גולדברג שליט"הגרז

לדעתו רוב הפוסקים לא חששו לאיסור תחומין כי , טפחים' להצריך למעלה מי

  . דאורייתא

  גד מכטההרב / על נסיעת אחות לבית החולים בשבת וחזרתה לביתה 

ת נסיעת יביאר את ההלכה בסוגי) 94-90' עמ, 106אמונת עתיך (במאמרו הרב אריה כץ 

 אך יש לי הקטן כמה . בטוב טעם ודעת, בשבת וחזרתה החוליםתאחות למשמרת בבי

כי אם לדרך הבאת , איני מתייחס כעת לפסיקת ההלכה ולמסקנות. הערות חשובות

דומני שישנו חוסר דיוק משמעותי בכמה דברים וחובה . והשקלא וטריא בנושא, הדברים

  .להעיר עליהם לפני הקוראים

שעושין הצלה על ידי גוי כאשר ) יב'  סעישכח' סי(א "הביא את דברי הרמכץ הרב . א

, ע שם"לשו(ז "הט: למרות שישנן בזה מחלוקות גדולות, וסתם את הדברים, אפשר בכך

ם " וזה מבוסס על פסק הרמב.יעשה על ידי ישראל -סובר שאפילו כשיש שהות ) ק ה"ס

 על 'לדלג'ר ונראה שאי אפש, )יב' שכח סעי' סי (ע"וכן דעת השו, )ג"ב ה"שבת פ' הל(

בדיה וצ הרב ע"ושוב ראיתי שכך הסביר הראשל. ולו בהערה, דעות אלו בלי להזכירם

חולה ': ופסק, א" מסכים לדברי הרמינוע א"שהשו)  רפא והלאה'עמ, גן עובדיה חזו(יוסף 

שיש בו סכנה שמחללים עליו את השבת משתדלים שלא לעשות על ידי נכרים או 

עושים הכל על ידי ', כדעת רוב הראשונים, 'ולים ובני דעתקטנים אלא על ידי ישראל גד

 ,י" שהביא הגרע'גדולת אלישע'לשון ה ('אפילו אם אפשר על ידי נכרי, גדולי ישראל

  ).'וכן עיקר'ועליהם כתב 

אין אדם צריך 'ש) ז' סי, מנחת שלמה א(ז אויערבאך "כתב בשם הגרשהרב אריה כץ . ב

, 'מנת להימנע בשבת מחילול שבת לצורך פיקוח נפשלטרוח טרחה יתירה לפני שבת על 

ז אויערבאך נאמרו במצב של צורך חד פעמי לחלל שבת "דבריו של הגרש': הוסיףהוא ו

חשוב לי . 'בשאלה כאן מדובר על מעין התניה לחלל שבת בקביעות, למטרת פיקוח נפש

, ע"תש' מהד( 'שמירת שבת כהלכתה'ב, הרב נויבירט, ז"לצטט כאן את תלמידו של הגרש

  ): מ הערה עא"פ

ל שמצדד להקל עליו לחזור לביתו אם על ידי זה "ז אויערבך זצ"שמעתי מהגרש

שהוא יהיה מנותק כל ליל השבת מן הבית יתבטלו הוא ובני ביתו מעונג שבת 

וכיון שאינו עושה שום מעשה בקום ועשה , משום דהרי זה חשיב כדבר מצוה

אך אם אין זה אלא מקרה חד פעמי טוב ... רבערב שבת לגרום לחילול שבת למח

  . עד כאן דבריו, שלא יעזוב את בית החולים וישאר שם בשבת
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וקא וז יותר מרווח ד"ההיתר של הגרש: הרי לפנינו ההפך מהסברה הנזכרת במאמר

ובמקרה של אחות יש . מאשר במקרה חד פעמי,  של מציאות קבועה ותדיריתמקרהב

  . חתה כפי הנזכר שםלהתיר לשהות במרחק עם משפ

ניתן לפתור בכך שנסיעה תהיה ) מ" ג,של איסור תחומין(חשש זה ' כתב 92בעמוד . ג

, ן זה כמה פעמיםיוחזר על עני, 'ברכב מסחרי שגובה רצפה שלו הוא מעל עשרה טפחים

על ' ח ורחב דופוסקים רבים הביאו להלכה שבמקום שתשמישו נ אך .בלא להביא חולק

  : ) רסו'בסי(י "וכך כתב הב, ור תחומין גם למעלה מעשרהטפחים יש איס' ד

או יותר כארעא סמיכתא ' פ שהוא גבוה י"אע' ואם הולך בקרון כל שהוא רחב ד

היא ואית ביה איסור תחומין לכולי עלמא אם יוצא חוץ לתחום כדאמרינן בריש 

  . גבי עמוד.) עירובין מג(פרק מי שהוציאוהו 

דומני כי חובה להזכיר זאת . ועוד רבים) ק ד"תד ס' סי; ק י"סרסו ' סי(ב "וכן פסק המשנ

  .על מנת שלא תצא מכשלה

שמותר לחזור מהצלה אף ) פ' סיד "ח ('אגרות משה' הביא את דעת ה92עוד בעמוד . ד

 על 'להסתמך'כתב שאפשר ' ציץ אליעזר'ובהמשך הביא שה, במלאכות דאורייתא

. 'ן אפשרות למצוא גוי וכדומה ולא בקביעותרק במקרים נדירים כשאי': 'אגרות משה'ה

 ,עצמו התיר באופן גורף לחזור במלאכות דאורייתא' אגרות משה'הנראה מדברים אלו ש

 עצמו בתשובה שם 'אגרות משה'ה. הוא שהסתייג מפסיקה גורפת כזו' ציץ אליעזר'וה

  : ומפני חשיבות הענין אעתיק את לשונו, כתב סייג זה) ה וכשאירע"ד(

א ביום שמצוי נכרים ובאופן שמכיר שאין לחוש לשמא הוא חשוד לגזילה אם הו

אבל כשהוא בלילה ואף , ולרציחה ודאי טוב שיקח את הנכרי שיוליך את הרכב

ביום כשאינו רואה נכרי שמכירו ודאי אין לו לבקש נכרי שיש לחוש שישתהא 

ואיכא בזה לענין הולכת רכב כשיש צורך שאינו ענין ההצלה ממש ... איזה זמן

חלול שבת אף שאין צורך להחולה כגון לענין העמדת הרכב במקום שיניחוהו 

שענין המחשבה איך לעשות להקל האיסור נמי הוא , יותר מצד הנהלת העיר

וגם בעצם הולכת הרכב לא שייך ענין שיהוי , שיהוי קצת ולא ירגיש בשיהוי זה

י נכרי כשמצוי ליקחנו תיכף "טוב יותר ע, דכל מוליך רכב מוליך במהירות האפשרי

צ לחכות אף רגע אלא יוליך בעצמו את "בלא איחור אבל כשיש קצת שיהוי א

  . הרכב

נראה , אחר פטירת הרב פיינשטייןל, שנדפסה מאוחר יותר, בתשובה נוספת, ואכן

ושם הוסיף העורך את , )כה' סי, המ "אג(שהחמיר בחזרה ממעשה הצלה בדאורייתא 

ואין כאן סתירה למה (': תיות קטנות על החומרא בחזרה מהצלה באו'אגרות משה'ה

דהוא דווקא כשאי אפשר , דמותר לחזור אף בחילול שבת' ד סימן פ"ח ח"שפסק באו

והסתייע , 90 'עמ(וכך כתב רבי מנשה קליין הקטן בתחומין כג . ')לחזור בעניין אחר

  ):פ הנזכרים' ד סי"ח 'אגרות משה'מדברי ה

ה לפני הדפסת הספר בטענה שתוספת זו " בשלהי תשנ'הצלה'על זה פנו אנשי 

כפי שהשיב כמה וכמה , ל"פ זצ"והיא שלא כפי הוראת הגרמ, איננה במקור



   תגובות  
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לפי עניות דעתי לא ראיתי זה כהשגה כי . והמדפיסים לא רצו לשמוע להם. פעמים

  .פ מודה שאם יש נכרי אזי יקחו הנכרי לכתחילה"ודאי הרמ

ת יישוב ארץ ישראל התיר לעבור על איסורי ו כתב שבשביל מצו,14 הערה 93בעמוד . ה

ניכר מדבריו . 'נמצאת מכשילן לעתיד לבוא'אף על פי שאין במקרה זה את סברת , דרבנן

 שמותר , מחלק בין איסור שבות של אמירה לגוי שהוא הנידוןינואאריה כץ אלו שהרב 

הפוסקים . בין שאר איסורי דרבנןל, )יא'  סעישו' סיע "שו(ת יישוב הארץ ובשביל מצו

 ,ש"ש והרא"בשם הריב) ק יט"ס, ע שם"לשו(א "הגבילו דין זה מאוד וכפי שכתב המג

וכך מדויק אף , ורק הכתיבה על ידי גוי הותרה, ין עצמו אסור בשבתישמעשה הקנ

 להגיה אף את שיש) ק כב"שו ס' ח סי"או(ש "וכתב ערוה). א" היו"שבת פ' הל(ם "מהרמב

כבר ה שיוקא לומר לגוי על הכתיבה אחר הקניוע באופן שההיתר הוא ד"השודברי 

שיש כאן היתר ) יטק "סא "א, ע שם"לשו ('פרי מגדים'וכן נראה מה. נעשתה לפני השבת

לא אכחד , אמנם. ש"ע, וקאווה זו דובמקום מצ, וקאומאוד ספציפי של שבות זה ד

ך היתר שבות דאמירה משום יישוב שלמד מתו)  שו'סי ('שלחן שלמה'ז ב"שראיתי לגרש

אם ... ללכת בשבת לדירה שחושב לקנותה': 'ממצוא חפצך'הארץ שמותר לעבור על 

אכן יש להגדיר בדיוק אלו . 'רצונו לקנות דירה מנכרי בארץ ישראל מותר בכהאי גונא

 .הותרו ואלו לא' שבותים'

  הרב אריה כץ/ תגובה לתגובה 

אשתדל להתייחס אליהן אחת ,  הערותיו המחכימותיישר כח לרב מכטה על, ראשית. א

,  הדיון בשאלה זו ידוע ומוכר– יה על ידי גוי או ישראליבעניין המחלוקת על עש .לאחת

 כולם יודו שיש עדיפות ןשבה, ד יש כאן שלוש נקודות חשובות לעניין שלנו"אולם לענ

ולא , 'ול שבת קבועחיל'האחת היא העובדה שמדובר כאן במצב של : לנסיעה על ידי גוי

יה היא העובדה שבעצם ניתן יהשנ). על כך עוד גם בסעיף הבא(במצב חד פעמי 

 גם הוז(שכן הדברים ידועים עוד לפני שבת , להימנע מחילול השבת) במאמצים מרובים(

אלא הוא , והשלישית היא העובדה שפיקוח הנפש כאן איננו ישיר). מתקשר לסעיף הבא

כל הפוסקים , גם למעשה. נפש שאמורה לעשות אותה אחותהכנה לעבודות פיקוח ה

ולא , שדנו בדיונים מעין אלו עסקו בשאלה עד כמה יש צורך להתאמץ ולמצוא נהג נכרי

כמדומני שהסיבה לכך היא שאחד החששות המרכזיים של . בעצם העדיפות של נהג נכרי

בר תיגרם פגיעה בסופו של דש היה החשש ,הפוסקים שכתבו בפירוש לא להיעזר בנכרי

,  רק הכשרה לאותו פיקוח נפשהיאכשמדובר בנסיעה ידועה מראש ש. בפיקוח נפש

 .חשש זה זניח מאוד
בנוסח הראשון של תשובתי לא היה קיים הסייג המחלק בין חילול שבת קבוע לבין מצב 

, ראש מכון שלזינגר, ר מרדכי הלפרין"נוסח זה הועבר לעיונו של הרב ד. חד פעמי

 הוא הודיע לי בצורה .ז אויערבאך פעמים רבות בעניינים מעין אלו"את הגרשששימש 

ז אויערבאך התייחס "חד משמעית ושאינה משתמעת לשני פנים שההיתר של הגרש

ובעקבות ,  ושהוא לא הסכים להתיר חילול שבת כזה באופן קבוע,למצבים חד פעמיים

 ).לתגובת הרב דביר תגובתי(ע מה שכתבתי לעיל " וע.דבריו שונתה התשובה
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 התייחס לכך 'אגרות משה'ה.  להערה'אגרות משה'אינני רואה את הקשר בין דברי ה. ב

ועל , כך אמרנו אפילו בנסיעה לבית חולים(שההיתר נאמר רק כשאי אפשר בעניין אחר 

האם ניתן להתיר את : הדיון כאן הוא אחר לחלוטין). 1כך הייתה ההשגה בסעיף מספר 

אבל עיקר , הייתה התייחסות אכן גם לשאלה אם אפשר למצוא גוי(הדבר בקביעות 

אלא רק ,  הוא שאין מקום להתיר את החזרה באופן קבוע'ציץ אליעזר'חידושו של ה

ולא ברופא ,  כשמדובר במתנדב הצלה שקראו לו בשבת'אגרות משה'בנידונו של ה

 ).שעושה משמרות קבועות בשבת
אולם כאמור שם , גם לעניין תחומין(ות על ידי גוי עיקר ההיתר גם כאן נאמר על שב. ג

אציין לכמה מקורות מהם , בד זאתלאך מ). יש צד שמדובר בהיתר ולא רק באיסור שבות

משום מצוות ) ולא רק שלא אמירה לגוי(רואים שהתירו באופן כללי איסורי דרבנן שונים 

 :יישוב ארץ ישראל
 הןווכן לכ,  של גויים לצורך הצלת שדהוהתירו ללכת ליריד) א"יג ע(בעבודה זרה . 1

י שם כתב "ורש, לשם כך) שהיא איסור דרבנן( להיטמא בטומאת ארץ העמים התירו

 . שההיתר הוא משום מצוות יישוב ארץ ישראל
הביא מספר רב של איסורי דרבנן שהתירו משום מצוות ) קלא' א סי"ח(ט "ת מהרי"שו. 2

 .יישוב ארץ ישראל
אך בכל , י גויים"אמנם ע(תנו לצורך מצוות יישוב הארץ יתרים שונים שנעוד בעניין הי. 3

) אופן היתרים אלו הרחיבו מאוד את הגדר של אמירה לנכרי לצורך מצוות יישוב הארץ

באהלה של 'ת "שו, )מא' ג סי"ח ('בניין אב'ת "שו, )רמד' ח סי"או ('מים שאל'ת "ראה בשו

 .ועוד) ל' ב סי"ח ('תורה
אלא הובא בתור , להדגיש שההיתר במאמר לא היה מבוסס רק על עניין זהחשוב , אמנם

וכתוצאה מכך הוא יישאר בלי ,  המעבר ליישובצא אל הפועלבו לא ישצירוף למקרה 

  .איש צוות רפואי בשבת

  

  
  



  

  149 

 
  

 
  

  יחיאל שטיינמץ' אג

  שמיטההקניית פרחים בשנת 

  הקדמה

 קונים בדרך זו או אחרת ברבסופו של ד,  השמיטהשמירתאנשים רבים המקפידים על 

 ימנעות זוה.  פרחים בהתשיאך נמנעים מרכ, ה זואת כל סוגי הירקות והפירות בשנ

 קשר למערכת שיווק המספקת אי ולעתים גם מ,מותרלאסור ול בנוגע מחוסר ידע תנובע

 פירות בצדדי ההיתר מרובים יותר מאשר ,דווקא בפרחים. '...נקיים מחשש'פרחים 

אין כל , שבתה  בהם אתכבדשמח ל , ובעיקר,מי שאוהב פרחים ונהנה מהם וכל ,וירקות

 במאמר זה אנסה לסקור את אפשרויות. גם בשנת השמיטהמהם הנה יסיבה שלא י

 הנחות יסוד כמההדברים מתבססים על .  בשנת השמיטהקוני הפרחיםל שיש הקנייה

הרבנות הראשית   שלהפסיקהעיקר על ב מבוססות  אלוהנחות יסוד. המובאות בהמשך

על פי פסיקת הרבנות הראשית והדרכות . לישראל ועל ההדרכה של מכון התורה והארץ

 הפרחים אין צורך י אם כי בחלק מגידול',היתר המכירה 'לעגם   להסתמךניתן ,המכון

  . להזדקק להיתר זה

  היסודות ההלכתיים לקניית פרחים. א

  : כדלקמןהנחות היסוד הן

אין קדושת שביעית גם בפרחים , כמו כן 1. בפרחים שאין להם ריחאין קדושת שביעית. 1

כדי ליהנות מגדלים או קונים אותם ש כלומר 2,'עומדים לריח' אך אינם ,שיש להם ריח

 . המראה שלהם ולא מריחםמ
הם קדושת ב אין – 'היתר המכירה'פרחים ריחניים שגדלו בשדה הנמכר לנכרי ב. 2

   3.שביעית

   4.אין בו איסור סחורה, קדושת שביעיתבו ן איבכל גידול ש . 3

   5.אין איסור ספיחין בפרחים. 4

 מותר - בו פעולות האסורות בשמיטה נעשותכל גידול שנשתל לפני השמיטה ולא . 5

  . 'היתר מכירה'גם ללא לקנות אותו 

                                                      
 .2/ג'  סעי56' עמ, קטיף שביעית' ס  .1
 .1/ד'  סעי58' עמ, ע שם"וע; 13הערה , שם  .2
  .ז'  סעי142' עמ, שם  .3

 .1 והערה 267' ע עמ"וע; שם  .4
 .3/ד'  סעי97' עמ, שם  .5
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נעשו ששיש חשש שנשתלו במהלך שנת השמיטה או ) עונתיים(פרחים חד שנתיים . 6

 יש להימנע ',היתר המכירה' ובעליהם לא מכרו את אדמתם ב,ם אסוריםבהם עיבודי

   6.עוברי עברהליע  שלא לסיזאת כדי. מלקנותם

יכול לקנות פרחים ממגדל שמכר את , 'היתר המכירה'גם מי שבדרך כלל אינו סומך על  

   7.ן שבוודאי יש למגדל על מי לסמוך ואינו עובר עברהוכיו, 'היתר המכירה'הקרקע שלו ב

. ם שמותר לרוכשם במהלך שנת השמיטה ניתן למצוא סוגים רבים של פרחי– לסיכום

פעולות האסורות בהם נעשו  ולא שנתיים שנשתלו לפני שנת השמיטה- רחים רבכגון פ

   .'היתר המכירה'או פרחים חד שנתיים מחלקות שנמכרו לנכרי ב,  לצורך גידולםבשביעית

  ?ו והיכן לקנותלקנותמה  – המעשל. ב 

 יש עליהןש הדרך הפשוטה היא לקנות בחנויות פרחים -  וסיטונאיםנויות פרחיםח 

ניתן לרכוש אותם ללא חשש בכל מקום ש סוגי פרחים ם ישנ על כך נוסף.פיקוח הלכתי

להלן נפרט את סוגי הפרחים .  כל השנהחלקם עד תאריך מסוים וחלקם, בשנה זוגם 

  .ביהם לקנות בכל חנות ואת המגבלות לגמותרש

  לעניין שמיטהומעמדם סקירת סוגי הפרחים . ג 

    הגדלים בבתי רשתענפי קישוט ירוקים. 1

 – פילודנדרון,  שבטבט, מרסינה,מגינית, סהרון ,ארליה, פיטוספורום, אספרגוס, רוסקוס

 8.'בית'נחשבים ו ,50%- שצפיפותה גדולה מ הגדלים בבתי רשת ,שנתיים-רבצמחים הם 

גידולים אלו . ם הנמצאים בשוק הם משתילות שקדמו לשמיטההענפירוב רובם של 

רוב הגידולים הללו אינם מניבים יבול .  שניםיםעשרעד  חמש אחת לללכרך נשתלים בד

 קישוט מקבוצה זו  די נדיר שיהיו בשוק ענפיולכן, בשנת הגידול הראשונהמסחרי 

.  עשבים וקטיףהדברת, דישון,  בשטח הן השקיהנעשות העבודות ה.בשמיטהשנשתלו 

. המותרת בשמיטה פעולה –  למעט הסרת ענפים חולים, פעולות גיזוםלא נדרשות

  . ניתן לקנות ענפים מקבוצה זו במהלך השנה כולה ללא צורך בפיקוח הלכתי ,לפיכך

   הגדלים בשטח פתוח קישוטענפי. 2

ערבה , המלולויק, לאוקדנדרון, שיטה, גרווילאה, ספארי סנסט,  פרח שעווה,אקליפטוס

הענפים הנמצאים בשוק הם רוב רובם של . שנתיים- הם צמחים רב – פמפס, )סליקס(

 יםעשרעד  חמש אחת לללכרך  אלו נשתלים בדשיחים. משתילות שקדמו לשמיטה

 מצאוישיד ומא נדיר  ולכן,בשנת הגידול הראשונהאינם מניבים יבול מסחרי ולרוב  ,שנים

,  בשטח הן השקיהנעשות העבודות ה.בשמיטה בשוק ענפי קישוט מקבוצה זו שנשתלו

                                                      
 .ו'  סעי318' עמ, שם  .6
 .מד' סי, מנחת שלמה א  .7
 .2/ג'  סעי103' עמ, קטיף שביעית' ס  .8
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אך הוא נעשה עבור  , גיזוםנעשהבחלק מהמקרים אמנם  .הדברת עשבים וקטיף, דישון

 לכתחילה לקטוף ולשווק מותרשיחים מקבוצה זו  .הענפים שייקטפו בשנה הבאה

אפשר לקנות ענפים מקבוצה זו כל  ,לפיכך. 'היתר המכירה'בשמיטה ללא הזדקקות ל

  . ללא צורך בפיקוח הלכתיהשנה

  ורדים . 3

 רובההגדרה החקלאית למצע מנותק לשמאחר . שנתי במצע מנותק בחממה- גידול רב

גידול בקרקע שדנים ברדים כמו ווב דוןיש לש הרי ,תואמת את ההגדרה ההלכתיתאינה 

 הם משתילות שלפני ראש השנה עד חודש ניסןרדים הנסחרים בשוק והו. בחממה

 מכאן ואילך מומלץ לקנות רק ממקור .פיקוח הלכתי לקנותם אף ללא רמותו, ה"תשע

 הרי שזני ,רד מעורר אסוציאציה של פרח בעל ריח נעיםו שהואףין כי יצנ .מפוקח

  .רדים הנסחריםו מהו98% והם למעלה מ ,רדים הפופולאריים בשוק הם חסרי ריחוהו

  בקרקע בחממה פרחי קטיף הגדלים . 4

רוב  .ציפורן, אסקלפיאס, אגרטום, צלוזיה, חרציות, גיבסנית, אסטר, גרברה, ליזיאנטוס

 אך באגרוטכניקה הנהוגה היום מגדלים ,שנתיים- הפרחים הנמנים על קבוצה זו הם חד

, פלוקס, אסטר ורדה, גיבסנית(שנתיים -שנתיים או דו-רבבתור צמחים את חלקם 

אך רוב החלקות .  השנהחלק מהחלקות שנשתלו לפני ראש השנה יניבו כל). סולידגו

עקרו הצמחים לאחר יבחלקות אלו י.  יניבו עד תאריך מסויםנשתלו לפני ראש השנהש

במהלך ישתלו שוב שי לגבי חלקות או מחזורי שתילה. ויישתל מחזור נוסף, הקטיף

 אין יאז ו9, גוידייל  מקובל עלינו שמותרת שתילת צמחי סרק בגוש בחממה ע-  השמיטה

 בשל פעולות עיבוד נוספות ',היתר מכירה'באך הוחלט לחייב . יטהשמבחשש לשתילות 

 לקנות ענפים מותר ,ח טבת לערך"עד ר ,לפיכך. הנעשות לקראת הגידול ותוך כדי הגידול

מותר  ואילך מאזו, )מכיוון שנשתלו לפני השמיטה(מקבוצה זו ללא צורך בפיקוח הלכתי 

 ללא פיקוח עד ה לקנותמותר ש,הגרברהנציין במיוחד את  .רק עם פיקוח הלכתילקנותם 

  .שבועותהחג 

   גידולי בצל ופקעת. 5

 ,פרזיה ונץ חלב, קאלה, נרקיס, איריס, שושן, נורית, כלנית, סייפן פקעות ובצלים של

לכן ניתן לרכוש רק פרחים שנשתלו לפני ראש השנה ו ,נחשבים כזרעים לעניין השתילה

ח "מקבוצה זו עד רפרחים  לקנות מותר .'רההיתר מכי'או ממצע מנותק בחממה או מ

  .רק בפיקוחמותר לקנותם  ואילך אז ומ,כסלו ללא צורך בפיקוח

                                                      
 .5 והערה 2/א'  סעי101' עמ, םש  .9
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  פרחים בשטח פתוח. 6

 הטיפול בחלקות כולל,  במהלך כל השנהבשטח פתוח נזרעים דלפיניום שדה, חמניות

 צורךללא ערך בכסלו חודש מקבוצה זו עד סוף פרחים ניתן לקנות .  הקרקעעיבודגם 

    . עם פיקוח הלכתית פרחיםקניירק  זה ואילך מותרת זמןאך מ, בפיקוח הלכתי

  פרחים מהערבה הדרומית . 7

 באזור שמחוץ 10,חלק מחלקות הפרחים הנסחרים בישראל נמצאים בערבה הדרומית

 . 'היתר מכירה'בבמקומות אלו אין צורך . לגבול עולי מצרים ועולי בבל

  טה פיקוח הלכתי על פרחים בשמי. 8

 מנהלת השמיטה של דרך מרבית מגדלי הפרחים בישראל הסדירו את המשק שלהם 

 במקרים רבים, כפי שציינו,  יחד עם זאת.'היתר מכירה'ועשו , הרבנות הראשית לישראל

באתר הרבנות הראשית מתפרסמת רשימה של כל . 'היתר מכירה'אין צורך כלל ב

היתר ' יש מגדלי פרחים שלא חתמו על  על כךנוסף. 'היתר מכירה'החקלאים שחתמו על 

 והם משווקים רק פרחים שנשתלו לפני , אך קיבלו על עצמם לשמור שמיטה'מכירה

חלק מהסיטונאים ויצרני הזרים מקפידים לקנות רק מחקלאים שהסדירו את . השמיטה

רשת : לדוגמא. מהרבנות המקומית' הכשר'משקם לקראת השמיטה ואף קיבלו על כך 

   .במושב מאור' פרחים סעדה'ומשק  ',זר פור יו'

 וגם 'היתר מכירה'גידולי עוד יש לציין שניתן למצוא אצל הסיטונאים הגדולים פרחים מ

 ,גבעת הפרחים, ר"כפר אז, פרחי בוקי( .פרחים עם הכשר של הרב אפרתי ושל הרב לנדא

  ).מושב צפריה,  משק שוורץ,מושב מאור,  משק סעדה,מושב גבעת חן

  

  

  

  
  

                                                      
 .2 והערה 52' עמ, קטיף שביעית' ס  .10
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  ב ניצן בראונרהר

  'איקרא'כשרות סלט 

  הקדמה

האהוב במיוחד , 'איקרא' הנמכרים כיום בשוק הוא סלט  ביותראחד הסלטים המשובחים

כפי שיבואר  ,אם כי לא רובו(חומר הגלם העיקרי שבו . על העולים מרוסיה ומסביבותיה

ון בכשרותו כשבאים לד ).כינוי הולנדי לדגי ההרינג(הוא ביצים של דגי המטיאס ) להלן

ביצים אלו  .) מהסלט20% - שהם כ(ביצי הדגים דיון ביש להתמקד בעיקר ב, של הסלט

, בתוך חביות) א"עכלשון הגמרא ביצה ז , 'שלל של ביצים'(גושים במגיעות לארץ 

לא על כל . 'אניסאקיס'הנקראות בלשון המדע , לרוב) מתות(ועליהם מצויות תולעים 

את .  יש שללים הנושאים כמה תולעים- לעומת זאת אבל, שלל כזה נמצאות תולעים

 .ניתן להוציאן ביד בקלותולכן , מ" מ15-5 אורכן נע בין ,התולעים ניתן לראות בעין רגילה

 שצבעו ,בינן לבין חוט השדרה של השלל, למשל, אלא שיש צורך לזהותן ולא להחליף

ויות גם תולעים שחודרות אך מצ, בדרך כלל הן שוכבות על השלל והן חיצוניות לו. דומה

ים עברו בזמנ . משיכת חלקן הבולט מעל השללדייל וניתן לשולפן ע, בחלקן לתוך השלל

אך אין עצה זו מועילה ,  שטיפה מרובה במיםדייל היו שהציעו להסיר את התולעים ע

 ,לחרקים מסוג זבוב המנהרות או אקריות אדומות? למה הדבר דומה .לכל המקרים

 שאין הם יורדים בשטיפה אלא אך ורק בהסרת החרק, ת עליים רגיליםהמצויים בירקו

, כל כך כמו זבוב המנהרות ודומיולשלל  אינן דבוקות ללואמנם תולעי הביצים ה. ביד

שטיפה של כל שלל יהיה צורך ב וממילא , לא תפתור את הבעיהכלליתאלא ששטיפה 

 משגיחיעמלים , בהן הם אוחסנושלאחר ששללי הביצים מוצאים מהחביות  .ושלל

עד , נטחנת העיסה במיקסר,  ולאחר תוספת מיונז ותבלינים.כשרות על הסרת התולעיםה

ין שמטרת הטחינה היא יצנ. אבל הן עדיין ניכרות, שהביצים נפרדות לגמרי זו מזו

  . שהן תהיינה ניכרותכדילהפריד את כל הביצים מהשלל 

  ?איך נוצרות התולעים. א

, המדעניםידיעות לפי  .אניסאקיסווצרותן של תולעי היוא צורת האחד מפלאי הבריאה ה

 שאינן ומריםאש  וי, שהן ניכרות לעיןומריםאש י(, דוכשהן נמצאות בים גודלן קטן מא

וגדלות בתוך , )הנקראים קופפודה( סרטנים קטנים דייל  הן נבלעות ע.)ניכרות לעין

, ) שעל ביציהם אנו דנים,גי ההרינגוהם ד( דגים קטנים דייל הסרטנים נבלעים ע. קיבתם

ודרך קיבתם נוברות התולעים אל בשר , י דגים גדולים יותר"אלה האחרונים נבלעים ע

ובתוך קיבתם מטילות התולעים ,  כלבי יםדייל כ נבלעים הדגים הגדולים ע"אח. הדגים
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ים מהן יוצאות שוב תולע. הפרשותיהם של כלבי היםבהביצים יוצאות לים . את ביציהן

אם התולעים אכן היו .  וחוזר חלילה, סרטנים קטניםדייל מיקרוסקופיות שנבלעות ע

הן כבר פירשו  ,יוצא שכאשר הן נמצאות בבשר הדג, לגוף הדג מחוץ – בתחילה בים

מנהל המעבדה לטיב דגה (ר אלכסנדר גלמן "כך גם אמר לי ד. ואסורות באכילה

 שהתולעת חודרת ,)ה"ו בשבט תשנ"ט ,בשירותים הווטרינרים של המכון הוולקני

ולא ייתכן , ממערכת כלי הדם של הדג אל חלל הבטן של ההרינג וגם אל שלל הביצים

הוא הוסיף שפעם חשבו שדג הצלופח . 'יש מאין'כלומר , שייווצרו תולעים מתוך הדג

 . אך בסוף גילו את מקור פרייתו, כי לא ידעו איך הוא פרה ורבה,פרה ורבה מתוך ִּביצות

ה בשבט "כ, מהפקולטה לחקלאות במכון וייצמן(גם שמעתי מפרופסור אילן פפרנה 

 ואצלם בוקעות ביצי התולעים ולא אצל דג ,שהסרטנים אוכלים את הביצים) ו"תשנ

 שייווצרו  לא ייתכן,לדעתו. התולעת אינה חיה בים ואינה באה איתו במגע .ההרינג

  .תולעים בתוך בשר הדג

  ?קיס נחשבות שרץ המיםהאם תולעי אניסא. ב

' שלחן ערוך'שהרי ה, שהן נחשבות שרץ המיםש אומרים י: רנו נחלקו בשאלה זופוסקי דו

בגלל הספק שמא מעלמא אתו ולא מהם ( אוסר תולעים שבמעיים )טז' פד סעי' ד סי"יו(

הן אינן נחשבות שרץ המים ש אומרים ש וי;הרי הן היו במעי הדג וחדרו לבשרוש, )גדלו

בה   אין– וכאשר היא מתפתחת לתולעת בתוך הדג, לעת נכנסת לדג בתור ביצהכי התו

שאינה ש אומרים הרי י, יתה במים לפני שנבלעהיהגם שה, זאת ועוד. איסור שרץ המים

הרבנות , מכל מקום .כשם שאין אוסרים חיידקים, נראית בעין רגילה ואי אפשר לאוסרה

ז הנחיה לכל המפעלים המייצרים " תשסוןו במרחש'הראשית לישראל פרסמה בתאריך א

 עד שיימצא פתרון מעשי לבעיה,  להפסיק בינתיים את ייצור הסלט'איקרא'את סלט ה

משגיחי הכשרות ונאמניה עוסקים במלאכת ברירת :  ואכן הפתרון נמצא. זוהלכתית

 הכשר להיות מונח על 'איקרא'וכך חזר סלט ה, התולעים מתוך שללי ביצי ההרינג

  .של ישראלשולחנם 

תולעים בעניין ה של ועדי כשרות בעולם גישותיהם. ג
  שבביצי ההרינג

 שונות של וועדי גישותמצאתי שתי , ה"על פי בירור ארוך שערכתי החל משנת תשנ

חלק מוועדי הכשרות באירופה טענו .  ביצי דגי ההרינגם שלכשרות בעניין כשרות בעולם

ענו וועדי כשרות אחרים שאכן יש תולעים  טולעומת זאת, שאין תולעים בביצי הדגים

יש בתי חרושת ייתכן ש. הבדלי הגישות נובעים מכמה סיבות, כנראה. בביצי הדגים

 בביצי הדגים ויש בתי חרושת שביצי הדגים שבהם נקיות ותמצויבהם תולעים ש

כפי שהעיד מנהל בית חרושת ,  בדגיםמיד יש תולעיםאמנם מסתבר יותר שת. מתולעים

   .אלא שלא כולם יודעים לזהותן, 'מסיח לפי תומו'שהוא גוי ה, הולנדגדול ב



   'איקרא' סלט כשרות 
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  ?'מהדרין'כשר או . ד

הרי שכל הרבנויות המקומיות המעניקות הכשר למפעלים , לפי הידוע לי עד כה

רב ,  למעט הרב שניאור זלמן רווח.מסתפקים בכשרות רגילה, 'איקרא'המייצרים סלט 

לאחר שנאמני כשרות ,  לחומר הגלם'מהדרין'ת שמעניק כשרו, המועצה האזורית גזר

 ועד דייל  רק ע',מהדרין' מוכן מקבל כשרות 'איקרא'סלט . מוציאים את התולעים

  .הכשרות של מחזיקי הדת בעלזא

  ?חותם בתוך חותם. ה

ן וכיו. 'חותם חותם בתוך'ביש צורך שביציהם יגיעו , כיוון שדגים חייבים בכשרות מהתורה

הערתי על כך ושאלתי את מנהל מחלקת הכשרות של ועד ,  כךשבעבר זה לא היה

) בטלפון( הוא ענה לי . למה אין שתי חותמות, הרב משה דוד אלזס,.k.fהכשרות 

טרחה גדולה מדי להחליף את זו  היא שתהיה 'חותם בתוך חותם'ל דרשו "שהסיבה שחז

מדבקת הכשרות ו, ושיש דעות שחבית סגורה נחשבת חותם אחד, היין או הדגים, הבשר

לאחרונה העיר לי על  .עד כה לא זכיתי למצוא מי הם בעלי דעות אלו. נחשבת חותם שני

 המעניק ,.k.f פעלתי בעניין אצל ועד הכשרות ןכלו, 'כושרות'ץ מ"כך ידידי הרב משה כ

היה בעבר תחת כשרות מפעל זה (, הכשר למפעל בהולנד המשווק את ביצי דגי ההרינג

 כיום מגיעות הביצים בחביות הסגורות ).ל" שהאחרונה הסירה אותו כנעד, רבנות הולנד

במאמר זה מדובר על חביות  .סגור עם פלומבה שעליה מדבקת הכשרותוא הו, במכסה

  . פתח תקוה , היבואן לנדא ובניושמייבא

  כיתוב הכשרות שעל אריזת חומר הגלם. ו

ת על מדבק ,)נו התולעיםאובח, או אולי אפשר לומר(, בתקופה שבה התגלו התולעים

ההכשר הוא שהביצים מדג ' :  היה כתוב שעל חבית הביצים.k.fועד הכשרות  ההכשר של

: בתעודת הכשרות שלהם נכתב. 'ואין אנו מקבלים אחריות על בדיקת התולעים, טהור

 מאוחר. )ז"ג בתשרי תשנ ('יש צורך לבדוק כל חבית, ן שיש חשש ניגוע בתולעיםוכיו'

יש לשטוף ולנקות היטב ': ל שני משפטים"ספו על המדבקות שעל החביות הננתוו, יותר

תוריד חלק אולי השטיפה  ,ניסיוילפי נ .'הכשרות הינה למוצר הטחון בלבד. לפני השימוש

ובוודאי לא תסיר את התולעים שתקועות בתוך , קטן מהתולעים אבל וודאי לא את כולן

בשטיפה על מנת להסיר את ...) ומים(זמן  עד שעומדים להשקיע , אדרבה.שלל הביצים

 . אינה ברורה לי כל עיקר'למוצר הטחון'הכשרות  !אפשר להסיר אותן בידכבר , התולעים

למה הכשרות חלה רק על המוצר ,  כיוון שכבר הוסרו,אם אין תולעים :ממה נפשך

, אולי הטחינה היא גסה? מניין שהטחינה תבטל אותן, ואם יש חשש לתולעים? הטחון

שאינה בטלה אפילו , 'בריה' ולכן איננה מוציאה מהן שם ,אינה חותכת את התולעיםו

  ?באלף
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  סיכום

, נכון להיום.  היא הסרת התולעים משללי הביצים'איקרא'הבעיה העיקרית בכשרות סלט 

 'כשר' הן ברמת 'איקרא'הכשרויות של כל הרבנויות המקומיות לסלט , לפי הידוע לי

 לחומר 'מהדרין' מעניק כשרות ,רב המועצה האזורית גזר, למן רווחהרב שניאור ז .בלבד

ץ מחזיקי הדת בעלזא הוא היחיד המעניק כשרות "בד . משגיחיודייל הגלם שממוין ע

אם המשגיחים ונאמני הכשרות אכן ממיינים את התולעים שעל . 'איקרא' לסלט 'מהדרין'

 לא תהיה 'איקרא'על סלט האין סיבה הנראית לעין שהכשרות  ,שללי הביצים היטב

 .'מהדרין'אלא אם כן חומרי הגלם המצורפים אינם בכשרות  ,מהדרין
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  ניקיון תות שדה

  .והחרקים מסתתרים בין הגבשושיות, תות השדה יש בו נגיעות רבה

  : כדלהלןןניקוי הוראות הה, )ה"כולל חורף תשע(  שניםכמהלפי ניסיונות שנערכו לאורך 

  .עם מעט פרי, ש הירוקלהסיר את הרא. 1

  .דקותשלוש להשרות את התותים במי סבון למשך . 2

ניקוי כזה משאיר את  . מתחת לזרם מים1, שינייםלשפשף כל תות בעזרת מברשת .3

   .והוא מסלק כל חשש לנגיעות, התות כמעט שלם

  .'יאכלו ענוים וישבעו'

  

  
  

                                                      
שאין צורך בשפשוף התות ודי , 1לעיל תשובה , ראה תשובת הרב יהודה הלוי עמיחי: פ"י, הערת עורך  .1

 .ושטיפתו) שלוש פעמים(בהשריית התות במים עם סבו 
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  דף עמדה בנושא

 הצעת חוק להסדרת תקופת השכירות

גבלת העלאת דמי השכירות של ולה

  דירות למגורים

  הקדמה

מבקשת לקבוע כי חוזי שכירות ייחתמו לתקופה , הצעת חוק להסדרת תקופת השכירות

אלא אם כן השוכר ביקש לשכור את המושכר לתקופה קצרה , שלא תפחת משלוש שנים

  . יותר

ת פעם אחת משכיר יהיה רשאי להעלות את דמי השכירו, על פי המוצע , על כךנוסף

 לכל שני אחוזיםוב,  אם מדובר בחוזה ארוך טווח– לכל היותר שלושה אחוזיםבשנה ב

הגבלת האפשרות להעלות את , על פי הצעת החוק.  אם מדובר בחוזה קצר טווח–היותר 

 הוכן תביא להאט, הן לשוכר והן למשכיר, דמי השכירות תעניק יציבות לשני הצדדים

  . בשוק השכרת הדירות בישראל,ירות מחירי השכם שלקצב עלייתב

, עם זאת. ההלכה אינה מטילה פיקוח עקבי ורצוף על רמת המחירים בשוק,עקרונית

 ,כי על השלטון לעמוד על המשמר ולמנוע עליות קיצוניות ביוקר המחיהקובעת ההלכה 

 בראש ובראשונה באמצעות צריך להיעשותדבר זה .  יסודצרכימוגדרים מש רכיםבמצ

,  לכן אוסרת ההלכה אגירת מוצרי יסוד.הגדלת ההיצע והתחרותשמטרתם מהלכים 

וכן ,  יסודצרכי אוסרת ההלכה ריבוי מתווכים במעוד. ל ויצירת קרטלים"הוצאתם לחו

  .  מתוך מטרה למנוע התייקרות בלתי סבירה–מגבילה את מתח הרווחים במוצרים אלו 

  הטלת פיקוח על מחירי השכירות

 ועל כן , יסודצרךהינו מ) יםקשובמ םבאזורים שאינם אזורי, ות קטנותדיר(דיור מינימלי 

הדרך הראויה . מחויבת המדינה להבטיח מניעת התייקרות בלתי סבירה של דיור זה

בעניין זה . היעילה ביותר למניעת התייקרות בלתי סבירה הינה באמצעות הגדלת ההיצע

 מהמקרקעין במדינת יםתשעים ושלושה אחוזשהרי כ, יש לממשלה תפקיד מכריע

אם , )ולא בתור תחליף לה (השלמה להגדלת ההיצעבתור . ישראל מצויים בידי המדינה

 תוך הבטחת ,יש מקום להטלת פיקוח על מחירי השכירות של דיור מינימלי, הדבר נדרש

  .הכדאיות הכלכלית של השכרת הדירות הללו



   למגורים תדירו של השכירות דמי העלאת ולהגבלת השכירות תקופת להסדרת חוק הצעת 

 ה" תשעאייר  אמונת עתיך
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מי השכירות של דירות  העלאת דה שלתקופת השכירות ולהגבללהסדרת הצעת החוק 

  :וזאת מכמה סיבות, למגורים עומדת בסתירה לאמור לעיל

 שאין , לבין דיור יקר יותר, יסודשהוא מצרך ,ההצעה אינה מבחינה בין דיור מינימלי. א

  . ועל כן אין להטיל כל הגבלה על דמי השכירות שלו, יסודךלהחשיבו מצר

  .דלת ההיצעההצעה מתמקדת בפיקוח על המחירים ולא בהג. ב

ההגבלה המוטלת על העלאת דמי השכירות עלולה להביא לכך שהמשכירים יקבעו . ג

וכן יקבעו מראש העלאה של דמי השכירות בשיעור , מראש דמי שכירות גבוהים

לא יוכלו לפצות עצמם ,  זאת מחשש שאם לא יעשו כן.המקסימלי המותר על פי החוק

 עשויה  הצעת החוקאם כן.  שהם מקבליםבהמשך על הירידה הריאלית בדמי השכירות

  .ה בדמי השכירותי דווקא לעלילהביא

 פגיעה בזכויות היאהאיסור שמטילה הצעת החוק על השכרת דירות לתקופה קצרה . ד

 משום שהמשכירים , אינו בר אכיפהאיסור זה,  על כךנוסף. הקניין של בעלי הדירות

  .ופה קצרה נעשתה על פי בקשתםאלצו את השוכרים לחתום על כך שהשכירות לתקיי

לפיכך בעל דירה שנוסע , שניםשלוש החוק המוצע מגביל את תקופת המינימום ל. ה

דבר יעלה את מצוקת וה, ל לתקופה של שנה או שנתיים לא יוכל להשכיר את דירתו"לחו

  .הדיור

  ד"חוק הגנת הדייר תשי

את האפשרות להעלות  אשר הגביל ,חוקק בארץ חוק הגנת הדייר) 1954(ד "בשנת תשי

הדעה הרווחת בין פוסקי ההלכה הייתה כי מדובר .  הגבלה משמעותיתאת דמי השכירות

לטובת בני העיר מחוסרי ' משום שהוא נדרש ,בחוק אשר יש לו תוקף הלכתי מחייב

, ואם לא יתקנו תקנה כזו, ובפרט בזמן העלייה המוגברת דרוב ככל מחוסרי דירות, דירות

  . 'אז רבים היו צריכים להישאר ברחוב מחוסר הדירות ,לטובת היישוב

 משום שהוא נובע מהשקפות עולם ,עם זאת יש מי שכתב שאין לחוק תוקף

וזהו נגד דעת , קומוניסטיות וסוציאליסטיות שנועדו ללחוץ את העשירים ולקחת ממונם

  .התורה

  סיכום

רות של דיור התייקהמניעת את המדינה מחויבת להבטיח , על פי עמדת ההלכה. א

 .אך הצעת החוק אינה מבחינה בין דיור בסיסי לדיור יקר יותר. בסיסי בלבד
, עלולה להגדיל את מצוקת הדיורו, הגבלת תקופת הדיור פוגעת בזכותו של בעל הנכס. ב

 .או לחילופין לגרום לכך שייקבעו דמי שכירות גבוהים מראש
כשהיה לחץ , חמת העולם השנייהחוק הגנת הדייר נחקק במקורו באירופה לאחר מל. ג

אין .  תיקנו תקנה לזכות השוכרים,וכדי שלא יהיו בני אדם מושלכים בחוצות, ודוחק גדול

ואם , ועל כן אין לקבל את הצעת החוק כמות שהיא, ספק שהמצב כיום שונה לחלוטין

 .לא יהיה לו תוקף על פי ההלכה -תתקבל ויחוקק החוק 




