
במה למאמרים המשלבים מחקר תורני 
ויישום הלכתי בארץ ישראל
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ספר קומיקס חדש לילדים על קיימות ושמירת הסביבה ברוח יהודית

משימה קיומית
חדש ממדרשת התורה והארץ

ין ֲאָרצֹות. יָמה ֵבּ ָלִחים ִלְמׂשִ ֶעְציֹון ַוֲחֵבָריו ִנׁשְ

יִאים, ִרים וְּנׂשִ ים ׂשָ ֵהם ּפֹוְגׁשִ

ים עֹוָלמֹות. ְתָקאֹות וְּמַגּלִ ִיים וְּבַהְרַפּ ְקׁשָ ִנְתָקִלים ִבּ

ְרֵאִלי"  ּתוַּח ִיׂשְ ם "ִפּ ַהִאם ַקּיָ
יל ֶאת ָהעֹוָלם? כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ

ָרֵאל ִנְמָצא  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאיפֹה ְבּ

ּזֹוֵרם ְלַמְעָלה? ָנָהר ׁשֶ

ָלִדים? ִמי רֹוֵדף ַאֲחֵרי ַהּיְ

www.toraland.org.il  | 08-6847325  :להזמנות

בקומיקס עלילתי חדש ומותח, מביאה 
מדרשת התורה והארץ את הזווית הייחודית 

של היהדות על קיימות ושמירת הסביבה.

כתבה ואיירה: דקלה שגיב
דמי משלוח: 10 ש"ח
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גיליון זה מוקדש לע"נ
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נלב"ע בכ"ב בתמוז תשע"ו 
נקבר בהר המנוחות בגבעת שאול ירושלים
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ערב השקת הספר משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם

מהנעשה במכון
משפט לעם

מכון משפט לעם בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית שדרות חנכו 
אולם חדש לפעילות לבתי ספר. האולם מרוהט כבית דין והוא ישמש את 
הדיינים והמורים כאולם שבו ייערכו משפטי דמה בפני התלמידים, וכן ציוד 

המאפשר שימוש בסרטונים המעלים דילמות ממוניות מחיי התלמידים. 

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

אולם בית דין - ללימוד

בערב ר"ח אייר תשע"ז התקיים בעפרה ערב ההשקה של הספר 
"משפטי ארץ ד: חוזים ודיניהם", בשיתוף ועדת הקשר של לשכת 

עורכי הדין מטה בנימין.
את הערב פתח הרב הראשי הרב דוד לאו, שעסק בשאלת תוקפה 
של כתובה שנחתמה בלא שהעדים או החתן קראו אותה במלואה. 
וזאת, בעקבות מאמרו של הרב ד"ר אלי גורפינקל, בוגר המכון, 
בעניין החותם על שטר שלא הבין את תוכנו, המופיע בספר. הרב 
לאו ציין לשבח את הקשר בין היאחזות בארץ ישראל לבין תחיית 
משפט התורה, ואת תרומתו הייחודית של המכון בשתי החזיתות.
לאחר מכן, בירך ראש מועצת מטה בנימין ויו"ר מועצת יש"ע מר 
אבי רואה, והדגיש את חשיבותו של המכון שעוסק בסוגיות היסוד 

של המשפט בישראל, ומציע לציבור חוזים על פי ההלכה לשימוש מיידי. 
פי ההלכה המוצעים  על  היועץ המשפטי של הספר, עסק בשאלת השימוש בחוזים  גרינבוים,  חייא  עו"ד 
בספר, בעבודת עורך הדין. כדוגמה לכך סיפר על חוזה מכר דירה שערך על בסיס חוזה משפטי ארץ. באותו 
אירוע העלה עורך הדין של הצד השני כמה חששות, אולם לאחר שהבין את תוכנו של החוזה הסיר את 

התנגדותו.
חלקו השני של הערב הוקדש לפאנל בעניין הצעת חוק יסודות המשפט, בהנחיית עו"ד אבינעם גואלמן, יו"ר 
משותף של לשכת הקשר מטה בנימין. במסגרת הפאנל הציג עו"ד יצחק נטוביץ, המשנה ליו"ר לשכת עוה"ד 
ויו"ר ועדת המשפט העברי, את יתרונות הצעת החוק הנוכחית, שנועדה להגביר את השימוש במשפט עברי 

בפסקי הדין של בתי המשפט. 
חלק עליו ד"ר בנימין פורת, ראש המכון לחקר המשפט העברי באוניברסיטה העברית וחוקר במכון הישראלי 
השופט  את  לחייב  יש  ולכן  הפוכות,  לתוצאות  יגרום  השופטים  על  מדי  חזק  לחץ  לדבריו,  לדמוקרטיה. 
להתייחס למשפט העברי במקרה של לקונה )היעדר התייחסות של החוק או של הפסיקה(, אך לא לחייב 

אותו לפסוק על פיו. 
של  בשוליים  עוסק  המוצע  החוק  כי  ארץ, שטען  מכון משפטי  יו"ר  גיסר,  אברהם  הרב  הציג  שונה  עמדה 
המשפט ואין לראות בו מהפכה. בהמשך לכך הציב הרב גיסר חזון של הפיכת החוק הנוכחי בישראל ל"חוק 

מעבר" עד לבחינה שיטתית שלו לאור המשפט העברי.

 בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

בימים אלו שוקדים במכון על תכנית חדשה שמטרתה הנגשת תורת ארץ ישראל, 
בראש  ובחו"ל.  בארץ  אנגלית  דוברי  בעבור  המכון  ושירותי  היישומי  המידע 
לחיזוק הקשר עם קהילות  בלום. המחלקה תפעל  יעמוד הרב משה  המחלקה 
במסגרת  התפוצות.  יהודי  בעבור  הרלוונטי  המידע  ולהנגשת  בחו"ל  יהודיות 
מעשית  הדרכה  ולקבל  באנגלית,  שו"ת  לשלוח  יהיה  ניתן  המחלקה  פעילות 

לקיום המצוות התלויות בארץ ובנושאים הלכתיים נוספים.

שירות חדש ושימושי במיוחד נוסף לטובת משתמשי האפליקציה 
של מכון התורה והארץ 'למעשה שימושון יהדות', מוקד טלפוני 
ביממה  שעות   24 הזמין  התחומים,  בכל  הלכתיות  לשאלות 
על  נוסף  התחומים.  בכל  מומחים  רבנים  של  מידי  מענה  ונותן 
כך ניתן לשלוח שאלות בכתב דרך האתר והאפליקציה. הצטרפו 

ל-12,000 משתמשים בשימושון "למעשה".
נוסף על כך התחלנו בסדר לימוד אמונה יומי חדש באתר מכון התורה והארץ ובאפליקציה 'למעשה'. 
וביסודות הגאולה המתגלים  ישראל לארצו,  בין עם  יסודות הגאולה, בקשר  הלימוד עוסק בבירור 
בזמני השנה השונים ובמאורעות שעוברים על דורנו. הלימוד היומי נכתב על ידי הרב בניה ליפשיץ, 
מישיבת ההסדר נווה דקלים שבאשדוד, והוא כתוב בתמציתיות ובבהירות ומתבסס על מקורות חז"ל 

ועל תורת הראי"ה זצ"ל.
בשימושון  הלימוד  אחר  עיקבו  או  'למעשה',  האפליקציה  את  הורידו  היומי  ללימוד  להצטרפות 

היהדות באתר מכון התורה והארץ.

'מכון  של  הלכתי  פיקוח  עם  בארץ  הראשונה  המשתלה  לפעול  החלה 
הנמצאת  מרמלשטיין,  משתלת  וערלה.  כלאיים  בנושאי  והארץ'  התורה 
בצומת גני טל סמוך לגדרה, שייכת למשפחת מרמלשטיין ממגורשי גוש 
קטיף. בעקבות שאלות הלכתיות רבות של לקוחות המשתלה, יצר מורדי 
מרמלשטיין, בעל המשתלה, קשר עם מכון התורה והארץ. קשר זה הבשיל 
וכלאיים.  לערלה  הנוגע  בכל  ממש  של  הלכתי  לפיקוח  דבר  של  בסופו 

פיקוח ערלה אמנם קיים כיום בחלק מהמשתלות הסיטונאיות, אולם מדובר במשתלות שבהן לא 
קונים לקוחות פרטיים. פיקוח בנושאי כלאיים לא קיים כיום באף משתלה, וכך הלקוח הפרטי עומד 
אובד עצות כשכמעט אין דרך לדעת אם העץ הורכב על כנה כשרה או פסולה, וכן את המניין המדויק 
של שנות הערלה. מטרת הפיקוח היא שלקוח יוכל לקנות עץ ללא כל שאלה, ויוכל לדעת את כל 
גלגוליו מאז יצירתו במשתלה הסיטונאית ועד להגעה אליו הביתה. הקונים במשתלת מרמלשטיין 
אף מקבלים במסגרת הפיקוח דף הנחיות המפרט את צורת השתילה הנכונה, את הבעיות השונות 

העלולות להיווצר ואת הפתרונות להם.

שירות חדש: מוקד 'שאל את הרב' טלפוני באפליקציה - מענה מידי

לראשונה בישראל: משתלה עם פיקוח הלכתי לכלאיים וערלה

בקרוב במכון: מחלקה חדשה לדוברי אנגלית

 בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

למשימה  הנשלחים  נערים  חבורת  של  סיפורה  את  מביא  קיומית'  'משימה  הספר 
להם  ולסייע  הסביבה  ושמירת  ִמחזור  באנרגיה,  חיסכון  על  ללמוד  במטרה  ארצות,  בין 
ונשיאים,  פוגשת שרים  והחברתיים הקיימים במדינתם. החבורה  במפגעים הסביבתיים 

נתקלת בקשיים ובהרפתקאות ומגלה עולמות.
מי רודף אחריהם? היכן נמצא נהר שזורם כלפי מעלה בארץ ישראל? האם קיים פיתוח 
ישראלי שיכול להציל את העולם? בספר 'משימה קיומית' מבקשת מדרשת התורה והארץ 

לקרב את הקוראים הצעירים ליהדות, לסביבה ולאדמה.
את הספר כתבה ואיירה דקלה שגיב, בשיתוף רבני מכון התורה והארץ והצוות החינוכי 

של מדרשת התורה והארץ, והוא מופץ בשיתוף עם 'דברי שיר' בחנויות הספרים בכל רחבי הארץ. ניתן 
www.toraland.org.il לרכוש את הספר גם באתר המכון

השנה יוענק למכון תורה והארץ פרס כץ, בהוקרה על פעילותו ותרומתו הייחודית 
ליישום ההלכה בחיים המודרניים. הפרס יוענק בטקס שיערך בירושלים במלאת 
שנה לפטירת מייסד הפרס מרכוס כץ ז"ל. הפרס ניתן כבר מעל 35 שנים לאישים 
וגופים המתמודדים עם ההתחדשות הטכנולוגית, התרבותית והחברתית מזווית 
ויישום ההלכה ביצירות שבכתב ובמפעלים  תורנית-הלכתית ועוסקים בפיתוח 
זצ"ל,  ניתן למצוא את הרב סולובייציק  בין הזוכים בשנים הקודמות  מעשיים. 
הרב קאפח זצ"ל, הרב גורן זצ"ל, הרב עדין שטיינזלץ יבל"א, פרופ' מנחם אלון ז"ל, מכון פוע"ה ועוד.

הענקת פרס כץ למכון התורה והארץ

ספר קומיקס חדש לילדים על קיימּות ושמירת הסביבה ברוח יהודית

מהנעשה במכון
כושרות

ארגון כושרות הצטרף כידיד בית המשפט בבג"ץ בנושא הכשרות. לשופטים הוגשה משנה סדורה 
בעניין הונאה בכשרות וכן הסבר ההשלכות של קבלת העתירה לביטול חוק איסור הונאה בכשרות. 
במהלך הדיון ניכר היה כי השופטים קראו את החומר שהוגש להם שנאסף ע"י רבני העמותה ובו 
הוכחות שירק מפוקח אינו מרוסס יותר מירק רגיל, וכן שעלות סל קניות כשר אינה יקרה בהכרח 

מעלות סל קניות טרף, ועוד.

לאחר למעלה מעשר הצגות מוצלחות שהועלו ברחבי הארץ, בימים אלו נערכים 
לצילום דיסק DVD של הצגת הילדים כדי להעלות את המודעות לנושא הכשרות 

כבר בגיל הרך.

כידיד בית המשפט בבג"ץ

הלילה המטורף של מרציפן 

 בחזרה לעמוד התוכן



ארגון חותם שמח להציג תכנית חדשה להתחדשות ולצמיחה זוגית, המיועדת 
מטרת  ואוהבת.  יציבה  זוגיות  לבנות  המבקשים  ולרווקים  נשואים  לזוגות 
האפשר  ככל  ולהפחית  בישראל,  המשפחתי  התא  בחיזוק  לסייע  התכנית 
את אחוז המשפחות שמתפרקות. התכנית כוללת חמישה מפגשי העשרה 
לזוגיות באהבה, שיסייעו ביצירת תודעה זוגית חדשה ויתנו כלים מעשיים 

לבניית זוגיות יציבה, לחידוש האהבה ולפתרון קונפליקטים.
התכנית, בניהולה של עו"ס הרבנית חדוה אריאל, מבוססת על  ניסיון מקצועי 
מצטבר של אנשי מקצוע מובילים המתמחים בהעצמה זוגית ושואבת את 

מקורותיה מגישת היהדות לקשר המיוחד בין איש לאישה.

אנשי  נטלו  כיצד  חותם  ארגון  מתאר  נשים',  'הדרת  סוגיית  על  מקיף  בדו"ח 
פנימי  צוות  רחב.  בציבור  ופגעו  החוק  את  עקפו  להם,  לא  סמכויות  היועמ"ש 
שמונה במשרד המשפטים לבדיקת תופעת הדרת הנשים פרסם דו"ח חד צדדי 
שמבטל את אורח החיים הדתי מפני מה שהוא מכנה 'זכויות יסוד' ומביע זלזול 
בחשיבות ההפרדה בין גברים ונשים עבור הציבור הדתי. גישה זו יושמה על ידי 
המשנה ליועמ"ש דינה זילבר, שהתערבה באופן בוטה באירועים שנועדו למגזר 
בסטנדרטים השוויוניים שקבע משרד המשפטים.  לטענתה  עמדו  ושלא  הדתי 
בחלק מן המקרים מנעה זילבר אירועים בעלי צביון דתי כדוגמת הקפות שניות 
וערב סליחות, בשל בקשת מארגני האירוע להציב מחיצה או להזמין זמרים גברים בלבד. ארגון 
חותם פרסם את הדו"ח וקרא לבטל את החלטת הממשלה שאימצה את מסקנות הוועדה שהקים 
היועמ"ש בנושא וזאת משום שמסקנותיה פוגעות בציבור רחב ובערכיה היהודיים של המדינה.

בתגובה לקמפיין המתמשך של צה"ל וארגונים נוספים לטובת 
גיוס בנות דתיות לצה"ל, נרתמנו בחותם לבדוק את העמדות של 
אנשי הציונות הדתית ביחס לשירות בנות בצה"ל. בסקר שערכה 
חברת 'מסקר' מתברר כי רוב מוחלט בקרב הציבור הדתי-לאומי 
עולם  על  לשמור  הדתית  לבת  מאפשר  אינו  שהצבא  חושב 
הערכים שלה. גם ביחס לטענות שההליכה לצבא הפכה לנורמה 

מקובלת, הסקר מעלה תוצאות מעניינות: 72  אחוזים מהנשאלים השיבו כי ימליצו לבתם לשרת 
במסגרת השירות הלאומי, בעדיפות רבה או מוחלטת על פני השירות הצבאי. לעומתם, כ  12 

אחוזים בלבד מקרב הנשאלים היו ממליצים לבתם לבחור בשירות צבאי.
הסקר פורסם באתרי החדשות וזמין לצפייה באתר חותם.

יוזמה לביטול החלטת הממשלה על הדרת נשים

מה חושבים בציבור הדתי לאומי על שירות בנות בצה"ל?  סקר מקיף

תכנית טיפת דבש יצאה לדרך

מהנעשה בפורום
חותם

 בחזרה לעמוד התוכן



הנקראות  לבנות  שיסייע  משפטי  מוקד  לפעול  החל  דתיות,  בנות  גיוס  בנושא  פעילותנו  במסגרת 
ל'ראיון מצהירת דת', וזאת בעקבות תופעה הולכת ומתרחבת של דיווחים על הזמנת צעירות דתיות 

שקיבלו פטור מטעמי דת, לראיון נוסף בלשכת הגיוס.
הבנות,  על  להקשות  מנסים  בצה"ל  כי  נראה  ומהורים,  אולפנות  מרבני  לארגון  שהגיעו  מדיווחים 

בו  נוסף,  לראיון  שייקראו  בנות  באקראי  ובוחרים 
נערכת בחינה מדוקדקת יותר של הידע שלהן בנוגע 
לא  כי  מדגישים  ב'חותם'  ומצוות.  תורה  לשמירת 
בספק  מוטלת  שדתיותן  או  שהתחזו,  בבנות  מדובר 

כל שהוא.
במטרה  אישי  וליווי  משפטי  סיוע  מעניק  המוקד 
לשמור על זכויותיהן הדתיות של הבנות ועל זכותן 
במסגרת  ולשרת  מצה"ל  פטור  לקבל  החוקית 
השירות הלאומי. לפניות למוקד חייגו: 073-3904102

והמסורתי  הדתי  הציבור  התנועה של  את  סוקר  חותם  ארגון  חדש של  דו"ח 
המרכזית  הלשכה  נתוני  על  שמתבסס  הדו"ח  החילוניות.  לכיוון  בישראל 
נוספים מראה כי למרות הפריון הגבוה בחברה  לסטטיסטיקה ועל מחקרים 
היחסי  חלקו  את  מגדיל  אינו  הדתי  הציבור  החילונית,  לעומת  הדתית 

באוכלוסייה.
בעקבות פרסום הדו"ח התעורר במגזר הדתי דיון סוער על ממצאי הדו"ח ועל 
הגורמים האפשריים לתופעה של נטישת הדת על ידי הדור הצעיר. בארגון 
פורום  בגיבוש  והחלו  קדימה  צעד אחד  בנושא  העיסוק  לוקחים את  חותם 
התהליכים  את  לעומק  לברר  מקצוע שמטרתו  ואנשי  מחנכים  של  מקצועי 
המובילים להתרחקות בוגרי הציבור הדתי מן הדת, לאפיין את נקודות הכשל 
מגמה  ליצור  מטרה  מתוך  הכשלים  עם  להתמודדות  פעולה  דרכי  ולהציע 

חיובית של התחזקות ושמירה על הזהות הדתית בקרב הנוער והמבוגרים.

מוקד משפטי מטעם חותם מסייע לבנות המצהירות שנקראו ל'ראיון דת'   

הדמוגרפיה של הדתיות - תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי

מהנעשה בפורום
חותם
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  הרב צבי שורץ

 טיבה וטבעיותה של הגאולה
 'נצח ישראל'ע"פ המהר"ל ב

  הקדמה

ידוע תדע כי גר יהיה זרעך 'בברית בין הבתרים אמר ה' לאברהם שבניו יצאו לגלות: 

 מד' בראשית רבה פר(המדרש  1'.בארץ לא להם ועבדום ועינו אתם ארבע מאות שנה

ידיעות:  שלושלא כידיעה אחת אלא כ 'ידוע תדע'על פסוק זה דורש את המלים ) יחפיס' 

שאני  – ידועשאני מקבצן.  – תדעשאני מפזרן,  – ידוע: רם ידוע תדעויאמר ה' אל אב'

. המדרש יוצא 'שאני גואלם – תדעשאני משעבדם,  – ידועשאני פורקן.  – תדעממשכנם, 

גר הוא זר בתוך הסביבה  – 'גר יהיה זרעך'גזרות;  שלוששמדבר על  מתוך המקרא עצמו

מחוץ  –' בארץ לא להם'הפיזור של העם. וזוהי קללת  ,ולא בתוך בני עמובה הוא נמצא ש

זוהי קללת  – 'ועבדום ועינו אותם'אינה שלהם. ווארץ זו שייכת למישהו אחר  ,לארצם

בני עמו באפליה  ןקבוצות אחרות שאינב נוהגהשעבוד והכפיפות לשלטון זר, שלרוב 

מספר  ניצוצות 2'נצח ישראל'ממדרש זה מפיק המהר"ל בספרו  ומגיע אף לעינוי ודיכוי.

  ולומד ממנו את יסודות הגאולה ומרכיביה.

 מרכיבי הגלות 

  מרכיבים: שלושה יש לגלות ,המדרש הנ"ל "יעפ

. העם בארבע כנפות תבל פיזור. גלות היא 'שאני מקבצן - תדעשאני מפזרן,  – ידוע. '1

  3'.ואתכם אזרה בגויים' –בתורה 

כי  ,יציאה מארץ ישראליא . גלות ה'שאני פורקן – תדעשאני ממשכנם,  – ידוע. '2

ואבדתם מהרה מעל הארץ ' –בתורה  אחר שאינו ברשות בעליו.במקום המשכון נמצא 

  4'.הטובה

 –למלכות זרה. בתורה שעבוד גלות היא  .'שאני גואלם – תדעשאני משעבדם,  – ידוע. '3

  5'.ועבדת את אויביך'

                                                           
  בראשית טו, יג.  .1
 מהר"ל, פרק א.  .2
  ויקרא כו, לג.  .3
 דברים יא, יז.  .4
 דברים כח, מח.  .5
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  מהי גאולה? א. 

שטיבם איננו ברור  ים ומאמתים מושגיםכיצד יודעהמדרש עצמו, לדעת המהר"ל, מלמד 

   ההפוכים להם שמשמעותם ברורה לנו; וכך הוא כותב שם: ע"י הכרת המושגים –ומוגדר 

וכן כל הדברים נקנה הידיעה בהם מן ההיפך. כי מן מראה השחור יכול לדעת 

(פסחים קטז ע"א)  מראה הלבן שהוא הפכו... ובשביל זה אמרו בערבי פסחים

ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק שמפני שאין לשבח הכרה מתחיל בגנות 

  אמיתית רק מן ההיפך. 

מהי  יודעיםכי אנו  ,מהי גאולה לדעתמלמדנו המדרש שאפשר  'ידוע תדע'מצמד המלים 

  גאולה היא היפך הגלות. ו ,גלות

מן  ההיפך ,קיבוץ נדחי ישראל גאולה היא .'שאני מקבצן – תדעשאני מפזרן,  – ידוע. '1

  הפיזור.

ההיפך  ,לארץ ישראלגאולה היא חזרה  .'שאני פורקן – תדעשאני ממשכנם,  – ידוע. '2

  מיציאה מן הארץ. 

גאולה היא שחרור מעול האומות  .'שאני גואלם – תדעשאני משעבדם,  – ידוע. '3

לעומת שעבוד למלכות זרה. אולם נראה שבמדרש זה חושף המהר"ל  ,ושלטון עצמאי

 ,אם תדע מהי גלות, תדע מהי גאולה יותר; לא רק ידיעה ברמה ההכרתית,רובד עמוק 

תוכל להבין  ,)'יציאה מן הסדר'ובלשונו (שגלות היא מציאות לא טבעית אלא אם תבין 

, הגדרת הגלות כמצב לא טבעימתוך וחזרה לסדר הטבעי.  שגאולה היא מציאות טבעית

בארץ אולה היא לחזור להיות עם טבעיותה של הג הגדרת הגאולה כמצב טבעי. נובעת

  .ולא משועבדת ובונים מהות עצמאיתמתקבצים , כשכל כוחותיו ישראל

וכמו  ,יסוד זה מדגיש דבר מחודש. הגלות היא זמנית והגאולה היא ודאית ומוכרחת

המהר"ל, בהגדירו את הגלות  6ל חוזר לטבעו, כך חייב גם עם ישראל לחזור לטבעו.ושהכ

כי אם היה מצב  ,יב שמצב זה איננו בר קיימא ואין לו עמידה קבועהכמצב לא טבעי, מחי

ולא ייתכן שמצב לא טבעי יהיה טבעי. ובלשונו של  ,הרי זהו כבר מצב טבעי ,זה קבוע

  : (שם) המהר"ל

כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם היה הבלתי טבעי נעשה טבעי (כי 

 שאין יהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי...קיום תמידי הוא טבע) ודבר זה אי אפשר ש

  עומד בתמידות רק הדברים הטבעיים. 

אפשר להסביר זאת ע"י דימוי נוסף. הגלות היא כשבר כלי ודומה לאדם חולה וחלוש. 

הגאולה ש מכאןמתעמקת ההכרה בגאולה כבריאות ושלמות.  ,הדימוי של מצב זה מתוך

                                                           
', מבין מדברי המהר"ל ללכת בהםבמאמרו ' ,89עמ'  (ניסן תשסח), , המעין מחמרדכי ברויארהרב ד"ר   .6

היא מציאות חולפת מפוזרת בעולם ומשועבדת לאומות העולם  של האומה היותהאת זמניות הגלות. 
. כיוון שמובטח לנו מפי הגבורה שעם ישראל לא יחדל להתקיים, וכיוון ששום מצב עד בוא הגאולה

השלמות של האומה -ום, לפיכך עצם הגלות היא ערובה לבוא הגאולה; איטבעי, חולני, אין לו קי-בלתי
  .תביא בהכרח לידי שלמותה

 בחזרה לעמוד התוכן
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א וחסר מרכיב אחד, אי אפשר לקר ואם ,השלמה היא מציאות הכוללת את כל המרכיבים

  7.גאולה שלמה למציאות הזו

 בלי תשובה –גאולה אחרונה ב. 

מהגדרה זו של גאולה עולה שהתשובה איננה מרכיב בגאולה האחרונה, וכאן נמנו רק 

 . אף אם נאמרקיבוץ גלויות, עצמאות מדינית ובארץ ישראלמרכיבים לאומיים; 

א ללא וראיה שהגאולה תב אינהבגאולה  לא נמנתה כמרכיב שהעובדה שהתשובה

על בסיס זה  כי אולי התשובה היא הבסיס הראשון למציאות של גאולה, ורק תשובה,

דבר הרי ש ',חסר העיקר מן הספר'ומבלעדיה  ,אפשר לבנות מציאות מדינית של גאולה

 בין 8במחלוקת העקרונית במסכת סנהדרין – ראיה לדברהזה אינו נכון לשיטת המהר"ל. 

 שלדעתו הגאולה ,לבין רבי אליעזר ,א ללא תשובהושדעתו שהגאולה תב ,רבי יהושע

ולא  ,צודק ',ביו כך ובין כך נגאלים'שאומר  ,שרבי יהושע ראתלויה בתשובה. מסקנת הגמ

מתאמץ המהר"ל להוכיח שגם  9בי אליעזר'.דהא שתק ר'ר' אליעזר שמצריך תשובה 

שאם לא יחזרו בתשובה, לא תהיה לומר  אין ,ובהשהגאולה תלויה בתש' אליעזר, לדברי ר

אלא הגלות והחטא הם מושגים שיש להם מכנה משותף ושניהם  ,ויישארו בגלות גאולה

. הכוונה שהגלות איננה מציאות טבעית שיכולה להתקיים 'בעצם'ולא  'במקרה'הם 

 ,אלוקיתרש סגולתו הווכך גם החטא איננו טבעי לעם ישראל ואינו מאפיין את ש לעולם,

צמד מושגים המאפיין את  ןה , התשובה והגאולהגיסא ולכן לא יתמיד לעולם. מאידך

כך גם  ,ולכן יתקיימו לעד. וכמו שהגאולה היא טבעית לעם ישראל ,עצמיותו של העם

מדבריו עולה  10.ואין ספק שישראל יעשו תשובה ,התשובה שייכת לטבע המקורי שלנו

אין כוונתו שקיומה  סובר שגאולה קשורה בתשובה,שדעתו נדחתה ו ,שאף רבי אליעזר

דבריו במסכת  אלא שהגאולה טבעית כמו התשובה., של הגאולה מחייב שינוי רוחני

; גם בכך שהגאולה טבעית וגם 'נצח ישראל'סנהדרין מהווים חיזוק כפול לדבריו ב

א ואף שהתשובה ב ,התשובה שהואשלהגדרת המושג גאולה אין צורך במרכיב נוסף 

 ואין הכוונה שמרכיבי ,אף שאיננו תלוי בתשובה ,למותר לציין שתהליך הגאולה א.ותב

מנותקים מיסודות רוחניים. אדרבה, כל היסודות של קיבוץ גלויות ושלטון בארץ הם 

ששלביו  , מהפךבעלי משמעות רוחנית עצומה שכל כולה היא מהפך של שיבה אל ה'

כפי זאת . 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'היות הראשונים הם היציאה מן הגלות ושאיפה ל

שתהליך הגאולה הראשונה החל ביציאת מצרים, ששיאה הוא קבלת תורה לעם נגאל, 

  11שרק בהיותו משוחרר ולא משועבד, יכול להחיל את דבר ה' בכל שטחי הקיום.

                                                           
המרכיבים; ישנו ל ומכלפי המהר"ל אפשר לקרוא למציאות כיום 'ראשית צמיחת גאולתנו', כי יש חלק   .7

 קיבוץ גלויות ניכר לעין, אנו בארץ ישראל ותחת שלטון יהודי.
 סנהדרין צח ע"א.  .8
 שם. ובירושלמי תענית פ"א ה"א: 'איסתלק ר' ליעזר'; ובמהר"ל נצח ישראל, פרק לא.  .9

  נצח ישראל, פרק לא.  .10
  וכך כתב הרב קוק, אורות התשובה פרק יז סעי' א: 'תחיית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה'.   .11

 בחזרה לעמוד התוכן
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 אפשרות מציאותה של גלות –ש השבועות ושלג. 

השבעתי אתכם בנות ירושלים ' הפסוק דורש רבי יוסי בר חנינא את 12במסכת כתובות

   13':'וגו

. שלא יעלו ישראל בחומה – אחת שבועות הללו למה?' ג, אמר רבי יוסי בר חנינא

 – ואחת. שהשביע הקדוש ברוך הוא לישראל שלא ימרדו באומות העולם – ואחת

  . שהשביע אומות העולם שלא ישתעבדו בישראל יותר מדאי

המהר"ל שכוונת הגמרא ששלוש השבועות שהשביע  ב'נצח ישראל' (פרק כד) מבאר

הקב"ה את ישראל הן 'השבעת' המציאות, כדי לאפשר את הגלות, כי הרי דבר שאינו טבעי 

ותמיד הוא , אינו יכול להתקיים; ובלשונו: 'ודבר כמו זה קשה שיעמוד בשינוי הסדר שלו

ייתכן שהיא בכלל  חפץ לבטל השנוי'. והרי למדנו שהגלות אינה טבעית, ואם כן כיצד

תתקיים? לכן יצר הקב"ה מציאות מיוחדת, שמאפשרת את קיומה של הגלות. והיות 

חלקי המציאות הגלותית: כל שהגלות מורכבת משלושה חלקים, היה צריך 'להשביע' את 

 רשות אחרת) כנגד היותם תחת 2ויתקבצו.  יעלו בחומההשביע שלא  – הפיזור) כנגד 1

ויצאו  ימרדו באומותהשביע שלא  –שאינו תחת רשות העכו"ם ולא בארץ, שהיא מקום 

שלא ישתעבדו בהם יותר השביע את האומות  – השעבוד ) כדי לאפשר את3מרשותם. 

, כי שעבוד שנהיה בלתי נסבל, לא ראוי להיקרא שלטון של אומה על נתיניה. לפי זה, מדאי

מוטלת החובה לקיימן, אלא  השבועות אינן הלכה ואינן מחייבות את עם ישראל, ולא עליו

  14זו קביעה אלוקית שיצרה מציאות של גלות, אף שהיא נוגדת את הטבע.

 בגלות גנוזה הגאולה - חל קבורה בדרך ד. ר

המסביר את קבורת רחל בדרך ולא במערת  (ב"ר פר' ב פיס' י)המהר"ל מביא מקור מדרשי 

  המכפלה: 

ב צפה, שהגלויות עתידות מה ראה יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא שיעק

לעבור שם וקברה שם, כדי שתהא מבקשת רחמים על בניה. הה"ד קול ברמה 

                                                           
  כתובות קיא ע"א.  .12
  שיר השירים ב, ז.   .13
לרמב"ם פוסק את שלוש השבועות להלכה, אולם כל שאר  ספר המצוותעל רק בעל 'מגילת אסתר'   .14

השבועות הן מעין גזרות שמים, כדברי , אם מפני שרמב"ןובראשם ה –הפוסקים חולקים עליו 
, ואם מפני שהשבועות הן המהר"ל אך לא איסור מעשי, כביכול חומה המונעת מישראל לעלות לארץ

עלו בחומה לא"י', , ראה במאמר הרב מנחם מ' כשר, 'דעת תורה על השבועה שלא יהלכהולא  אגדה
; ומציין שם שכ"כ בשו"ת אבני נזר, יו"ד סי' תנד, וכעין זה 222שנה בשנה (תשל"ז), היכל שלמה, עמ' 

וראיה ברורה להנ"ל מזה שהרי"ף והרמב"ם בפני יהושע, כתובות קיא ע"א. ובהמשך כתב הרב כשר: '
ו הראשונים המפרשים על ן זה של השבועות להלכה וכן אפיליניעוהרא"ש וטור ושו"ע לא הביאו 

כתובות הרמב"ן הריטב"א והמאירי בסוף כתובות לא דברו כלל מההלכה של אלו השבועות נראה 
–715'. וראה עוד הרב יעקב זיסברג, נחלת יעקב, ח"ב, עמ' ין של אגדה גרידאישהמה סוברים שזה ענ

  , שבירר וסיכם בספרו את כל השיטות בעניין שלוש השבועות.815

 בחזרה לעמוד התוכן
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נשמע נהי וגו' כה אמר ה' מנעי קולך מבכי... ויש תקוה לאחריתך... ושבו בנים 

  . לגבולם

 ח שיוציא את עם ישראל מן הגלות.ומדרש זה לדברי המהר"ל מלמד אותנו מהו הכ

ח האחדות של עם והוא שכ בדרך לקבורת רחליאות הארצית השורש הרוחני של המצ

גם כשעם  (קבור) 'חובכ'ונמצא  גנוז (רחל) ח שלא נותן להם להישאר בגלותוישראל והכ

היה נשאר רק  ח האחדותוכ, לולא קבורת רחל בדרך אפרת. (בדרך)ישראל נמצא בגלות 

מדרש את הזיקה הלנו על פי הסבר פנימי זה מגלה  .ולא היה יוצא אל הפועל 'חוכ'ב

ההדדית שבין העולמות הארציים לבין העולמות העליונים. המציאות הממשית הארצית 

להתאחד  ח שגורם לישראלוח אל הפועל את הכושל קבורת רחל מוציאה מן הכ

למדרש הקודם וכללם באותן  נראה לענ"ד שמתוך שהמהר"ל הצמיד מדרש זה ולהיגאל.

ידוע שאני מפזרן תדע שאני ' –' ידוע תדע'ף למדרש הוא רוצה לתת פירוש נוס, פרק

שנרמז לאברהם אבינו,  ,סוד זה .ח הקיבוץוכבר נמצא כ שבפיזור עצמו הכוונה '.מקבצן

כדי שעל ידי הקבורה יוציא את  – 15התגלה ליעקב אבינו כשקבר את רחל על פי הדיבור

שיבו את הבנים ה ואחרית בגלות שיוח האחדות אל הפועל ויניח יסודות של תקווכ

ח שפותח את הגלות וח אצור זה, כמו קפיץ שסגור בתיבה, יוצר את הכוכ לגבולם הטבעי.

ומקבץ נידחים. זו כבר איננה ידיעת ההפכים ההכרתית, וגם לא הידיעה שגלות היא נגד 

בלי יסוד זה, ההבנה היא שאפשר  אלא גילוי עליון ועמוק יותר שהתגלה ליעקב. הטבע,

בין ע"י לימוד המושג גאולה מתוך הכרת מושג הגלות ההפוך  ,מהי גאולה ללמוד ולדעת

הבנה שהגלות היא מצב לא טבעי ולכן הגאולה טבעית. אך בדבריו אלו מגלה בובין  ,לו

 הדוחף ויוצרח אדיר ושבגלות גנוז כ – את הקשר ההדוק בין גלות וגאולה לנו המהר"ל

מן  יצאם ישראל גורם שע 'רחל'הנקרא ח זה של אחדות וקיבוץ ומציאות של גאולה. כ

כי בזכות רחל שהיא כח המקבץ ישראל, ישובו ישראל ' ובלשונו של המהר"ל: ,הגלות

לגלות אלא  ,מהי גאולה רצה הקב"ה ללמד את אברהם אבינו ידיעהלא רק  .'מגלותם

  ח האחדות הגנוז בגלות.וכ מתוךא וא תבושהגאולה ב הודיע לולו

 'ידוע תדע'בין הרמב"ם למדרש ה. 

שאמונה בביאת המשיח איננה עיקר אמונה הרמב"ם קובע  (פי"א ה"א)בהלכות מלכים 

  ; וזו לשונו: עצמה יסוד בתורה היאאלא  ,דברי הנביאיםשנובע רק מ

וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא 

  .ובמשה רבנובתורה כופר, אלא 

, בהמשך לדבריו לעיל ת המקורות מן התורה שהוא מביא לביאת משיחומעניין ששלוש

(מסודר להלן לפי המספור  מתאימים לשלושת מרכיבי הגאולה שהבאנו מדברי המהר"ל

  וזו לשון הרמב"ם שם: .לעיל)

                                                           
 בראשית מח, ז, ד"ה ואקברה שם. רש"י,  .15

 בחזרה לעמוד התוכן
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לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה ...

  :העידה עליו

יך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה שנאמר ושב ה' אלה. 1

השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים 

   .שנאמרו על ידי כל הנביאים

אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד . 3

ומד מבניו שמושיע את שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שע

ישראל מיד בני עשו, ושם הוא אומר אראנו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה 

מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח, ומחץ 

פאתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וקרקר כל בני שת 

ומשלו מים עד ים, והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר זה המלך המשיח שנאמר בו 

ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', והיה ירשה וגו' זה המלך המשיח שנאמר ועלו 

  מושיעים בהר ציון וגו'.

אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך ויספת לך עוד שלש . 2

הוא לתוהו, אבל בדברי  ערים וגו' ומעולם לא היה דבר זה, ולא צוה הקדוש ברוך

  הנביאים אין הדבר צריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר זה.

. )' של הגאולה(מרכיב אקיבוץ גלויות  מדבר עלשמזכיר הרמב"ם המקור הראשון 

של מלך שמושיע את ישראל מיד אויביו. ולפי הפסוקים שלטון  עלמדבר  המקור השני

שיש לו יכולת של כיבוש ומלחמה,  ,המלך שמביא הרמב"ם מדובר על בן דמותו של דוד

המקור . )' של הגאולהשל הכנעת אויבים ושעבודם, ושלטון על מרחב גדול (מרכיב ג

רי ובניית שלוש ע ארץ ישראלהוא הבטחה להרחבת גבול שמזכיר הרמב"ם השלישי 

 –שלוש בעבר הירדן המערבי ו: שלוש ערי המקלט הקיימות ששמקלט נוספות, נוסף על 

  . )' של הגאולההירדן המזרחי (מרכיב בר בעב

  סיכום 

מרכיבים של הגלות; פיזור,  שלושהשמדבר על  ',ידוע תדע'מן המדרש על הפסוק 

דברים: שהגאולה היא היפך הגלות, כמה לומד המהר"ל , שעבוד ויציאה מארץ ישראל

ח וכשגאולה היא הטבע של עם ישראל והגלות מציאות לא טבעית, שבתוך הגלות מונח 

יצירה אלוקית מיוחדת, המאפשרת את  ןש השבועות הוששלוהאחדות שיקבץ את העם, 

  קיום הגלות הלא טבעית. 

שמביא הרמב"ם מהתורה המקורות לשלושת מרכיביו מתאים שלושת מדרש זה על 

   ביאת המשיח.כראיה לחובת האמונה ב

  
  

 בחזרה לעמוד התוכן
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  תשובות קצרות

  

  / הרב אהוד אחיטובהפרשה מזיתים לשמן . 1

  שאלה

זיתים שנועדו להפקת שמן, והפרישו מהם תרו"מ עוד לפני עשיית השמן, האם ההפרשה 

  מועילה? 

  תשובה

שלב זה מפורט  '.מלאכה גמר'ת תרו"מ בכל סוגי היבול הוא אחר זמן חיוב הפרש

בנוגע לזמן חיוב תרו"מ בגידולים השונים. יש הסוברים ששלב זה הוא כאשר  1במשניות

וכן דעת  3יטאלו ח"ומוהר 2ה ע"י הדחק, כפי שפסק בשו"ת הרדב"זהפרי הוכשר לאכיל

, יש הסוברים גיסא מאידך 5.אליהורב מרדכי והראשל"צ ה 4'ישכיל עבדי'מו"ז בשו"ת 

ובעקבותיו  6רבי אלעזר אזכרי, –מלאכה זה הוא עם סיום שלב הפעולות בשדה  שגמר

 במחלוקת זו נפקא מינה,אין  בדרך כלל 8.שאול ישראלי בומו"ר הר 7צבי פסח פרנק בהר

אולם בזיתים שמיועדים לשמן  9.משום שלאחר הקטיף היבול גם ראוי לאכילה ע"י הדחק

לאחר שהפכו אותם רק  היא ה'גמר מלאכ'לכו"ע הגדרת  ,וענבים שמיועדים ליין

ההפרשה  ',מלאכה גמר'אלא שבדיעבד ברוב הפירות אם הפרישו לפני  10.למשקה

זיתים שנמסקו לעשיית שמן, והפרישו מענבים שנבצרו ליין ומ לעומת זאת 11.הועילה

מהם תרו"מ טרם הכנת היין או השמן, צריך להפריש פעם נוספת בלא ברכה לאחר 

                                                           
 .מ"ה - מעשרות פ"ב מ"א  .1
  .ב' אלפים סי' קזשו"ת הרדב"ז,   .2
  .שער המצוות פר' וילך בשם האר"ימוהרח"ו,   .3
 .ח"ו יו"ד סי' ידשו"ת ישכיל עבדי,   .4
 .סעי' כז 28ח"ה עמ' , התורה והארץ  .5
  .מצוות התלויות בארץבהקדמה ל ,ספר חרדים  .6
  .ח"א סי' פא סעי' יח וסי' פד, זרעיםצבי  הר  .7
 .סי' כט עמ' רצז ,עמוד הימיני  .8
  .221ח"ב עמ' , התורה והארץ, עי' מאמרו של הרב שמעון בירן הי"ד  .9

; ועי' רש"ס תרומות פ"א ה"ט ;שערי צדק פ"ב ליקוטים ס"ק י, עפ"י מעשרות פ"א מ"ז ומע"ש פ"ג מ"ו  .10
 .ת שלמה, תרומות פ"א מ"טמלאכ

 ."ם הל' תרומות פ"ה ה"דרמב  .11

 בחזרה לעמוד התוכן
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שקנסו מי שהפריש בדיעבד  והוא 12,טעם הדבר נתבאר בירושלמי עשיית היין או השמן.

צורך לשמור להימנע מה במטרהשההפרשה לא תועיל, כדי שלא יעשו זאת לכתחילה 

שבזמן הזה אין צורך להפריש פעם נוספת, כי  13את הענבים בטהרה. אמנם דעת הרש"ס

שגם  14'כפתור ופרח'לצערנו איננו יכולים לקיים דיני טומאה וטהרה, אך כבר חלק עליו ה

  בימינו אין להקל וצריך להפריש פעם נוספת לאחר עשיית היין או השמן. 

ש פעם נוספת לאחר עשיית השמן ללא ברכה. אולם במקרה הנידון יש להפרי ,למעשה

תרומת 'ושם  'תרומה גדולה'יש לנהוג קדושת תרומה גם בזיתים שקראו עליהם שם 

  , לעטוף אותם בצורה מכובדת ולהניחם באשפה. 'מעשר

  / הרב אהוד אחיטוב הדג בשר בעובי שנמצאים חרקים. 2

  ?הבשר בעובי רקיםח בהם שמצויים בדגים למעשה לנהוג יש כיצד | שאלה

 חרקיםב דווקא הוא 'המים שרץ' שאיסור נאמר) ב"ע סז חולין( ראבגמ | תשובה

 דגים לבדוק חובה לכן. הפה דרך מעיו לתוך שנכנסים או מבחוץ לדג שנצמדים

 בשר עובי בתוך ומצויים שנוצרים חרקים אולם. ל"הנ במקומות חרקים בהם ששכיחים

 שם נוצרו אפילו הפוסקים רוב ולדעת, בתורה ורהאמ המים כשרץ נחשבים אינם הדג

 לאחר התברר האחרונות שבשנים אלא 15'שלחן ערוך'.ב להלכה נפסק וכך, הדג בחיי

 המים בתוך כבר מתפתחת ,הדג בבשר המצויה 'אנסאקיס'ה שתולעת מדעי מחקר

 מגיעה היא תהליך של ובסופו הדגים ידי על כ"אח שנבלעים דגיגים י"ע כזחל ונבלעת

  : לנהוג יש כיצד הפוסקים ונחלקו. הדג בשר עוביל

 י"עפ כי, מותרים הדג בשר בתוך שנמצאים שחרקים פ"שאע סובר 16'הלוי שבט' ת"בשו

 ת"בשו לעומתו 17.אסורים הם שונה מידע כשיש, הדג בתוך נוצרים אלו חרקים רוב

 התחשבל צורך אין, אלו חרקים התירו ל"שחז כיוון כי, להתיר פסק 18'הלכות משנה'

 שכיווןא) : אופנים בשני אריאל יעקב הרב ר"מו ביאר דבריו את. המדעיים בממצאים

 הרי, מ"ס 6-5- כ של לגודל עד בתוכו ומתפתחים מ"מ 1/2 בגודל לתוכו חודרים שהם

 דינם ולכן ,הדג בשר בעובי שהתפתח הגידול לעיקר בטל בחוץ שגדל המועט שהחלק

 היתר שגידולי' שביעית בהלכות שמצאנו מה כעין ,הדג בתוך שהתפתחו כחרקים

 מובנת לדג מחוץ הגעתם שדרך חרקים רק אוסרת התורהב) . 'האיסור את מבטלים

. מעיו בתוך שנמצאים או מבחוץ אליו שדבוקים חרקים כמו ,מדעיים כלים ללא מאליה

 שהיא להבין יכול לא הוא, הדג בשר בעובי 'אנטסקיס'ה תולעת את רואה כשאדם אולם

                                                           
  .תרומות פ"א ה"הירושלמי,   .12
  רש"ס לירושלמי שם.  .13
 , מהדורת לונץ).דף תנ ע"ב(פרק כ כפתור ופרח,   .14
 דווקא שמתיר ,ז"הי ב"פ ס"מאכא' הל, ם"הרמב משיטת בשונה את. זיו"ד סי' פד סעי' טזשו"ע,   .15

 .מותו לאחר הדג בתוך מביציהם בקעו כשהחרקים
  .ח"ד יו"ד סי' פגשבט הלוי, שו"ת   .16
  עפ"י רמב"ם שם הי"ז.  .17
  .סי' דט"ז חשו"ת משנה הלכות,   .18

 בחזרה לעמוד התוכן
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כדין  דין חרקים אלו הלכתית המבחינ לכן. ימי-התת המדע מכשירי בלא מבחוץ רתנוצ

  . הדג בתוך שהתפתחו חרקים

 נסיכת :ובכללם זו תופעה בהם שאין דגים ישנם ',כושרות' מארגון המידע י"עפ ,למעשה

 סטייק, פורל, ברבוניה, מארגנטינה מיובא בקלה, מלרוזה פילה ,וקפוא טרי אמנון, הנילוס

, העור לבין הקשקשים בין חרקים אמנם מצויים הסלמון בדג. הולנדמ המיובא סולו נהטו

' וכדו בסכין מהקשקשים הדג את לנקות או, העור את להסיר פשוט פתרון ישנו אך

  .הבישול לפני הדג עור את היטב ולשטוף

  / הרב דוד אייגנר יה מבע"ח בשבתיהוצאת קרצ. 3

  רצייה במהלך השבת, האם מותר להוציאה?בעל חיים שהתגלתה אצלו ק|  שאלה

-ודו זוחלים, עופות, יונקים של חיצוניים הניזונים מדם טפילים הן הקרציות|  תשובה

בין מבעלי חיים. הנפוצות בין בין בני אדם ו מחלות בהעברת משקל רבקרציות ל .חיים

ישנן  קדחת המערות.ו קדחת הבהרות, קדחת הקרציותן מעבירות הקרציות השהמחלות 

ברובם  מחלות שיכולות לגרום בסופו של דבר למותו של בעל החיים, אם כי המוות

בבעל החיים חלק מהטיפול  די אלא מתרחש לאחר זמן.המוחלט של המקרים אינו מיָ 

 .פעולה זו יכולה להיעשות על ידי הבעלים ממנו. משיכת הקרציותהוא  הנגוע בקרציות

  ינר.ישנו גם כן טיפול שנעשה על ידי וטר

הוא שכל טיפול שיש בעשייתו משום איסור בטיפול בבעל חיים בשבת  הקובע הכלל

 19.תורה או משום איסור דרבנן, אין עושים לבעל חיים, אף אם ייגרם לו נזק בלתי הפיך

הורגים את הקרצייה , ואז חלקית בלבדהחשש בהוצאת הקרצייה הוא שהוצאתה תהיה 

פצע  לגרימתהוצאתה באופן שלם יש חשש בן לופיילח .יש בכך משום נטילת נשמהו

ויש בכך משום איסור חובל. לכן אין  ,בנקודה שבה הקרצייה התחברה לגוף בעל החיים

  מוצאי השבת. דאלא יש להמתין בהוצאתה ע ,להוציא את הקרצייה בשבת

 / הרב דוד אייגנר טיפול בבעל חיים לשם. הוצאות ממוניות 4

לעבור ניתוח שעלותו היא כמה אלפי  ועליוברגלו,  ונפצעהכלב שלנו נדרס |  שאלה

האם ישנו חיוב  .משכורת חודשית בגובהאנו שכירים, והסכום הנדרש הוא  .שקלים

  או שמא מותר להרדימו ובכך להמיתו? ,לנסות ולמצוא את הסכום הנדרש

בראשית הדברים יש להדגיש כי מן התורה אדם המחזיק בעלי חיים חייב |  תשובה

שחובה  כרוכה מטבע הדברים גם בהוצאות כלכליות שונותחשבון כי החזקתם ב להביא

דין זה נלמד  .י, כגון תזונה מתאימה, מגורים וטיפול וטרינרהצורך בעתלהוציאן  עליו

ניתן לדרוש מהבעלים  , ואזשבעל החיים רובץ תחת משאו וקיימת חובת פריקה ממקרה

להחיות את בעלי החיים, ואף ניתן  אין חובהמאידך גיסא,  20.הסיוע תמורתתשלום 

מפסוק זה למדו '. וחי אחיך עמך' 21:שהרי רק בישראל נאמר ,להמיתם במקרה הצורך

                                                           
 משנ"ב, סי' שלב ס"ק ו; שש"כ, סי' כז סעי' נה.  .19
 גר"א שם ס"ק ו.ה' ו, וביחו"מ סי' רעב סע ,שו"עראה   .20
 ויקרא כה, לו.  .21

 בחזרה לעמוד התוכן
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לכן  23.ואין חובה להחיות שור שבסכנה ,שיש מצווה להחיות ישראל שבסכנה 22ל"חז

מהיכולת הכלכלית של הבעלים, בייחוד במקרים  יותר גבוהה במקרה שעלות ההחזקה

עבור בואין חובה להוציא סכום כה גבוה ת בעל החיים ן אלו, מותר להרדים אחריגים כגו

  .והטיפול ב

  

  / הרב יעקב הילדסהיים' לא תחמוד. '5

אדם המעוניין לקנות דבר שבעליו לא העמידו למכירה, ופנה לבעליו ונענה |  שאלה

לבעלים יע האם מותר להצבשלילה, האם מותר לו לפנות אליו שנית בעניין זה? כמו כן, 

  כדי ללחוץ עליו למכור את השייך לו? מחיר גבוה 

   24כתב הרמב"ם (הל' גזילה פ"א ה"ט):|  תשובה

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו 

פ שנתן לו דמים רבים "אע ,והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו ,ממנו

  ... לא תחמד )טז ,שמות כ( שנ' ,תעשההרי זה עובר בלא 

  וכתב ב'מגיד משנה' (לרמב"ם שם): 

וזה לקחו שהפציר  ,כל זמן שלא היה בדעת המוכר למכור ,אלמא שהקונה בדמים

   ...עבר משום לא תחמוד ,כמ"ש הרב ,בו

כאשר מדובר בדבר שאינו עומד למכירה כלל, רק שייך  'לא תחמוד'איסור מבואר בזה ש

דירתו שיושב בה שקט ושאנן, כפי שאנשים רבים גרים  עלאלים אדם כגון אם שו

, ומפצירים בבעלים כמה פעמים שיאות למכור עד בדירתם רבות בשנים בלי רצון לעזוב

רכב, שכידוע דרך בעלי רכבים להחליפם מדי  עלאם שואלים אותו מזה נלמד ש. שנענה

 ובראשונה ונענ ושאל אם –נחשב שהרכב בעצם עומד למכירה, לכן וכמה שנים, 

יתכן שבמחיר המוצע יבשלילה, אין הכרח שהכוונה היא שאין כלל רצונו במכירה, אלא 

לכן כל עוד  .התכן שבזה יתרציון שיוכי בשנית,אין רצונו, ולכן מותר להציע מחיר גבוה 

לא נראה בעליל שאין רצונו של בעל הרכב למכרו, אין איסור לחזור ולשאול אותו על 

ל אם בעל הרכב ענה בפעם הראשונה נחרצות שאין רצונו במכירת רכבו, יהיה כך. אב

ביאר ע"פ המובא לעיל, שאם  25אסור לשאול אותו שנית על כך. ובשו"ת 'בצל החכמה'

הדבר לא היה עומד כלל למכירה, אבל בעליו התרצה בפעם הראשונה שביקשו ממנו, 

 ג"כ אינו עובר על האיסור. 

                                                           
  ב"מ פח ע"ב.  .22
 רך עובר על איסור 'בל תשחית'.לכן מותר להמיתו, והממית בעל חיים שלא לצו  .23
  וכך פסק בשו"ע, חו"מ סי' שנט סעי' י.   .24
  .ח"ג סי מגשו"ת בצל החכמה,   .25

 בחזרה לעמוד התוכן
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  / הרב שלמה אישון למותאה מקרן ההשתוהלו. 6

ד באופן וריבית נמוכה מאשעליה ( היום בשוק אחת ההלוואות המשתלמות|  שאלה

אני חסום מלקחת הלוואה.  ,ן שאני במסלול הלכתיוכיו היא כנגד קרן השתלמות.) ניכר

   ?האם אפשר לעבור למסלול כללי :שאלתי היא

שהלוואה אינה מכספים  הבעייתיות שבהלוואה מקרן השתלמות נעוצה בכך|  תשובה

השייכים לקרן אלא מכספי העמיתים האחרים המופקדים בקרן. נמצא שבעצם המלווים 

שהיא  ,וא"כ יש כאן הלוואה בריבית מאדם פרטי לאדם פרטי ,הם העמיתים האחרים

אך כאמור  ',היתר עסקא'בעייתית יותר מאשר הלוואה לחברות. אמנם הקרן חתומה על 

לכן קרנות ההשתלמות אינה הלווה ואינה המלווה. ולוואה, היא רק מבצעת את הה

אכן ניתן לומר שמי  הנמצאות בפיקוח הלכתי אינן מאפשרות קבלת הלוואה מהקרן.

שמפקיד את כספו בקרן ההשתלמות עושה זאת על דעת שהקרן תשתמש בכספים 

, אך חתומה עליו הקרןש 'היתר העסקא'וממילא יש כאן גם קבלת  ,בהתאם לכללים שלה

גמ"חים למיניהם. אם כגון  – לכן טוב יותר למצוא מקורות אחרים כאמור אין זה פשוט.

  הרי שיש על מה לסמוך גם בהלוואה מהקרן. ,אין דרך אחרת

 / הרב שלמה אישון למופע במכירה מוקדמת . מכירת כרטיס מוזל7

ה אסורבמכירה מוקדמת במחיר נמוך מהרגיל האם מכירת כרטיס למופע  | שאלה

  ?איסור ריביתב

 26.הנחה במכירה מוקדמת עלולה להיות אסורה באיסור ריבית ,באופן עקרוני|  תשובה

קבלת המוצר, וכאשר משלם מראש מועד מועד הרגיל לתשלום הוא ההדבר נובע מכך ש

 .נותן לקונה מוצר השווה יותר ממה ששילםהוא יש כאן הלוואה למוכר שבתמורה לה 

הדבר שונה. כאשר אדם רוכש כרטיס  ,בכרטיסים למופע אולם נראה שכאשר מדובר

דהיינו זכות הכניסה , הוא רוכש הוא הכרטיסשלמופע, גם אם במכירה מוקדמת, המוצר 

למופע ולא המופע עצמו. לכן אף אם המופע יהיה בעוד זמן, אין זה נחשב הקדמת 

הוא זמן  משום שהמוצר שהוא זכות הכניסה נרכש כבר עכשיו, וזמן התשלום ,מעות

 .וממילא אין חשש ריבית ,קבלת המוצר. במצב כזה אין כל הלוואה

 / הרב רועי הכהן זק, הרב שלמה אישון עשר כספים ממתנות חתונהמ. 8

  ?גם במתנות שקיבלנו לחתונה חל החיובהאם  ?מה גדר חיוב מעשר כספים | שאלה

פרשת מעשר כספים קיימת מחלוקת בין רבותינו הראשונים והאחרונים אם ה|  תשובה

ההכרעה המקובלת בהלכה היא  27.היא חיוב מדאורייתא, חיוב מדרבנן או מנהג ישראל

באשר למתנות  .כי מדובר במנהג ישראל, אשר הנוהג בו בקביעות מתחייב בו כנדר

אם מדובר במתנות בעין (כגון מוצרי חשמל), בשוברים לרכישת מוצרים בעין  )א :חתונה

לרכישת מוצרים, המנהג הרווח הוא שאין צורך להפריש מעשר  או בסכום כסף ייעודי

יש להפריש מעשר כספים, אא"כ מצבם  ,אם מדובר במתנת כסף לא ייעודית )ב .כספים

                                                           
 .זסעי' קעג סי' יו"ד  ,שו"ע  .26
 נז. 'ר' כתר כרך ו סי  .27

 בחזרה לעמוד התוכן
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להם כסף די מחייתם אם יפרישו מעשר  שלא יהיההכלכלי של בני הזוג קשה, דהיינו 

בלתם יהסכום שקחלק מן  לקחת היא אפשרות נוספת (מומלצת) )ג .כספים מהמתנות

אתם שהילדים בע"ה בעתיד. מאותו חלק מכספי החתונה למען סכון יחולהפקידו ל

כרגע (אם אכן אתם משתמשים כרגע בכספי החתונה) יש להפריש מעשר בו משתמשים 

אל תפרישו מעשר  מפקידים לחיסכוןאתם שוף למצבכם הכלכלי. מהסכום פכספים בכ

תאם למצבכם הכלכלי באותו זמן, וכן בכפוף בה –אלא לכשתשתמשו בו  ,כספים כרגע

לשאלה מה תעשו עם הכסף. לכן, אם למשל תשתמשו בעתיד בחלק מכספי החתונה 

חשב יהרי זה עצמו י –מכספי מעשר כספים  המותרלצורך תמיכה בילדים גדולים באופן 

רכי הילדים לא ולצהסכום שיוקצה ממעשר הכספים   .מעשר הכספים ממתנות החתונה

   28.סכום המעשרעל מחצית  יעלה

  זקהכהן הרב רועי /  ויתור על חוב כמעשר כספים. 9

מעשר חלק מן המחויבות להפריש הלוואה כהעל לבעל חוב לוותר האם ניתן |  שאלה

  ?כספים

  ניתן לנכות הלוואה ממעשר כספים בתנאים המצטברים הבאים:|  תשובה

ן לו כסף למימון צרכיו הבסיסיים: א. הלווה הוא עני שמותר לתת לו צדקה (דהיינו שאי

  29.גג הזולה ביותר)האוכל, ביגוד פשוט וקורת 

ב. למלווה יש אפשרות הלכתית לגבות את החוב והוא נמנע מכך לשם מצוות צדקה, ולא 

(דהיינו שאי אפשר לגבותו הלכתית או שהמלווה אינו מעוניין  30כאשר מדובר בחוב אבוד

  .לגבותו מסיבות שאינן צדקה)

 / הרב שלמה אישון שבירת משקפיים בטעות .10

ותוך  ,בית הספר בזריקת נעלייםבחקו בהפסקה ישמצווה -מעל גיל ברנערים  | שאלה

שלא השתתף במשחק ושבר את כדי המשחק פגע אחד הנערים בטעות בנער 

על האם יש חובה גם . האם יש לנער הפוגע מחויבות לשלם על הנזק? משקפיים שלוה

 ?לשאת בתוצאותמחנך המנהל וה

לכן, היות  31בין באונס ובין ברצון. ,אדם מועד לעולם, בין בשוגג ובין במזיד|  תשובה

שהנער השובר הוא מעל גיל בר מצווה, הרי שעליו לשאת בתוצאות ולשלם על הנזק 

אך אין זה יותר מגרמא שפטור,  ,שגרם. לנערים האחרים אולי היה חלק בעקיפין בכך

היה  ,ם של אחד המשתתפים במשחקיאכן, אילו נשברו המשקפי .ולכן על השובר לשלם

ם ימקום אולי לפטור בטענה שכאשר נכנסו למשחק ידעו על הסיכון לשבירת המשקפי

יתה סבירה יאך זה תלוי בשאלה אם עצמת הזריקה שגרמה לשבר ה 32.ומחלו על כך

                                                           
 פ"ח מ"ו.פירוש המשנה פאה  ,רמב"ם  .28
 שו"ע, יו"ד, סי' רנג, סעי' ב.  .29
 .לד’ ה סי”ח ,ת מנחת יצחק”שו  .30
 פ"א הי"א. חובל ומזיק 'רמב"ם הל ;ק י ע"בב"  .31
 .ט 'שעח סעי 'חו"מ סי ,ר' רמ"א  .32

 בחזרה לעמוד התוכן



   תשובות קצרות 
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ין לדבר על ודאי שא ,כאשר מדובר בנער שלא היה חלק מן המשחק ברם, .ביחס למשחק

המנהל והמחנך צריכים לעשות עבודה חינוכית  .ומשום כך כאמור השובר חייב ,מחילה

רוע שהתרחש יוכל לסייע בעבודה חינוכית זו, יהאוכדי להפסיק סוג כזה של משחקים, 

   .אך הם אינם צריכים לשאת בנזק הכספי, והם פטורים מלשלם

 

  

  בראלי/ הרב אריאל . תשלום על חולצה שהוכתמה 11

ביקש ממני להחליף לחולצה לבנה ו ,מלצר הכתים בטעות את החולצה שלי | שאלה

צריך לכבסו כמה  ,הסביר שעל מנת שהכתם ירד הוא אחרת השייכת לאולם האירועים.

  האם המלצר חייב לשלם? .ואכן הכתם לא ירד בכביסה ,ישיותר מהר, אך אני סירבת

וזאת  ,שאכן היה ניתן לנקות את הבגדראשית יש לבחון את טענת המלצר |  תשובה

. בהנחה שאכן שיבחן את סוג הבד והכתם המדובר חוות דעת של איש מקצוע באמצעות

ואם היית משתף פעולה אתו הרי הכתם היה נעלם, יש לבחון את  ,המלצר צדק

מוטל עליך לסייע  'השבת אבדה'המחויבות שלך לשתף אתו פעולה. נראה שמצד מצוות 

(בהנחה שאכן החולצה החילופית הולמת אותך). אך מצוות  33ת הנזקלו להקטין א

 בהסירו ןולכ ,אינה נחשבת לחיוב משפטי אלא לחיוב כלפי שמיים 'השבת אבדה'

ובשל . הדין הוא שמי שהתעלם 'השבת אבדה'להחליף את החולצה נידון כהתעלמות מ

 אינולהחליף חולצה  ךרוביס ,לכן אף במקרה המדובר. פטור מתשלום ,האבדה ניזוקה כך

יש לדון בדיני  מעבר לכך 34לא קיימת את המצווה.אע"פ ש ,פוטר את המלצר מתשלום

לכאורה ישנם שני מקורות  35להקטין ככל יכולתו את הנזק? בהאם הניזק חיי :נזיקין

וביארו  ',פחת נבילה דניזק': )אע" יא(במסכת בבא קמא מצד אחד נאמר בגמרא  :סותרים

למכור את  עליוהפסד של הניזק, מפני שהיה  זהוהנבלה  ערך תפח אםשהראשונים 

החובה של הניזק מכאן נלמד על לכאורה  36שתופסד.הנבלה מיד, ולא להמתין עד 

ע"א)  כז(בבא קמא גמרא במנגד,  חולצה כדי למזער את הנזק.מהלנקות את הכתם 

דהא דלא סילקה, סבר  חייב'רש"י:  פירש, ו'לו גחלת... על בגדו, ונשרף חייבהניח ר: 'נאמ

וזכותו  ,משמעות הדברים שהניזק לא חייב לעזור למזיק '.ויפרע ליאתבעיניה ליה בדינא 

ד ולראות איך הכסות נשרפת כולה ואז לתבוע את דמי הבגד מהמזיק. לעמוד מנג

                                                           
  י"א ה"כ.לה ואבדה פרמב"ם, הל' גז 'עי, על החיוב למנוע נזק מחברו  .33
  דברות משה, בבא מציעא הערה מב.  .34
יצויים (א) נאמר: 'אין המפר חייב בפ14 , סעיף1970 בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א  .35

 בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין'. -13ו  12 ,10 לפי סעיפים
  . תוספות שם ד"ה לא נצרכה  .36

 בחזרה לעמוד התוכן
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כגון  ,מקרה שפעולת הנזק מתמשכתשני מקרים: בביארו שיש הבדל בין  37האחרונים

ואין לניזק  ,הדבר נחשב לכוח המזיק ,רגע האש ממשיכה להזיקכל בה בשרפת בגד ש

כגון שהבהמה  ,מעשה הנזק הסתייםש במקרה ,חובה לעזור בהקטנת הנזק. לעומת זאת

למהר אזי הניזק צריך  זו הנבלה שהיא תשלום הנזק, פסדיהולך להכבר מתה ומה ש

צם והכתם קונה לו ככל שעובר הזמן מעשה הנזק הולך ומתעבמקרה דנן, . ולמכור אותה

פשוט אותה על מנת מעיקר הדין בעל החולצה אינו חייב ל, לכן אחיזה חזקה בחולצה

  . לעצור את הנזק

חובת התשלום קיימת ולם לכתחילה צריך לאפשר למלצר לנקות את הכתם, א לסיכום,

  התנגד להחלפתה וגרם להחמרת הנזק.גם אם בעל החולצה 

  אריאל בראלי/ הרב . פרגולה שמפריעה לשכן 12

והשכן דורש לפרק אותה מחשש לכניסת גנבים לביתו.  ,בניתי פרגולה בחצרי|  שאלה

  כמו כן בזמן ירידת גשמים ישנו רעש חזק מהתקרה של הפרגולה העשויה מפלסטיק.

ה יאזי יש לדחות את טענות השכן. היתר הבני ,הילפרגולה ישנו היתר בני אם|  תשובה

ה ולהסכמה לנהוג אחרת מהלכות ים להרחבת הבנימשקף שעבוד הדדי של השכני

עקב  נוצריש לדון בטענת איום הגנבה ש ,הפרגולה נבנתה ללא אישור אםאולם  38שכנים.

ה. כהקדמה יש להבין שהלכות שכנים נועדו ליצור איזון צודק בין הצרכים השונים יהבני

  ): אס"ק  יא 'בבא בתרא סי' (חזון איש'של השכנים. וכך הדברים מוגדרים בידי ה

י בני אדם נראה כי ענין קביעות ההרחקות נמסר לחכמים כי לעולם אין שימוש

פי הראוי והנכון על פי טבע והם ישקלו הדברים כ ...מצטמצמים כל אחד בחלקו

  . להתיר, משועבד חלק האחד לתשמיש זה, ומה שראו העולם

ה חובה לתקן את מובאות ברמ"א שתי דעות בשאלה האם ישנ ,ביחס לטענה של גנבה

הרמ"א לא  39.כנסו גנבים לשכנויי הגדר שלו שנפרצה, כאשר קיים חשש שדרך פרצה זו

בשאלה זו, וממילא לא ניתן לחייב את בעל הפרגולה לפרק את המבנה או לשלם  הכריע

                                                           
 .אס"ק  טסי'  ב"ק, יעקב קהילות  .37
לחוקי התכנון והבנייה ישנו תוקף מכוח תקנות הקהל, אף לדעת הסוברים שדינא דמלכותא אינו חל   .38

. וכן כתב 15בו הרבנים שלמה גורן, יוסף קאפח, מרדכי אליהו בפד"ר יב, עמ' בארץ ישראל, כך כת
 בנוגע המסחר, וכן למעביד, וכן בתחומי עובד שבין הממון יחסי למערכת הנוגע הרב אשר ויס: 'בכל

 אלה בתחומים דהלא .תורה בדין רב משקל לו יש האזרחי משותפים, החוק בבניינים שכנות ליחסי
 וכיון קדם. שנהגו בימי למה בזמנינו הנוהג את לדמות מוחלט ואי אפשר כלל שינוי רועב החיים דפוסי

 החוק כבסיס את בהכרח לקבל החיים מתחומי תחום בכל הממון בדיני כללים שיהיו שבהכרח
; ע'ע מנחת צבי ח"א סי' ג, הדן בפתיחת חלון מול חלון 172–171תחומין לד (תשע"ד), עמ'  למנהג'.

 בזמן הזה.
רמ"א, חו"מ סי' קנה; מדבריו נראה שנחלקו על כפייה לגדור את הפרצה וכן הבין הגר"א, חו"מ סי'   .39

קנה ס"ק קלא, שלא כדעת חזון איש, בבא בתרא סי' א ס"ק ג, שכתב כי המחלוקת היא רק בעניין 
  תשלום על גנבה שאירעה עקב הפרצה, אך לפי כולם יכול להכריח את שכנו לגדור את הפרצה.

 בחזרה לעמוד התוכן
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ביחס לטענת הרעש מירידת הגשמים, נראה שאין  40התקנת סורגים לחלון של שכנו. על

   41.דובר על רעש קבועמ לאשהיות  להתחשב בה

 מצד הלכות שכנים אין חובה לפרק את הפרגולה. לסיכום,

  / הרב אריאל בראלי. נזק של שריטת רכב חונה 13

אך  ,נזק מזערישרוט של רכב חונה. להערכתי מדובר בהרכב שלי פגע בפגוש |  שאלה

  ?לפת כל הפגוש. מה היא עמדת ההלכהבעל הרכב דורש הח

השיטה האחת  42ביניהן.והבדל גדול  ,ות להעריך את תשלום הנזקשתי שיט ןישנ|  תשובה

ובמקרה הנידון אין שום  ,בוחנת את הפחת שנוצר בעקבות הנזק (ללא קשר לתיקון)

ואם דרך הפחחים להחליף את הפגוש  ,בוחנת את עלות התיקון האחרתפחת. השיטה 

קים היא לנהוג הפוס נטיית אזי יש לשלם על פגוש שלם (משומש). ,ולא לתקן אותו

  : לשונו ווז ,)ז 'סי א"ח( 'ליעקב משפטיך' בספרכתב  וכן 43,הכשיטה השניי

 םייופי, חשיבותם שכל דברים יש, ענינו לפי ודבר דבר כל נמדדת הנזק שומת

  44.ניזוק שכולו דבר של פירושו ניזוק מהם וכשחלק, שלם בחפץ הוא ושימושם

  

  טי ארץ/ משפ עני המהפך בחררה במכירת דירה .14

על מכירת דקות  10- במשך כראובן שוחח בטלפון עם שמעון ביום רביעי בלילה |  שאלה

לראות את  על מנתשה ובעוד יומיים או של שייפגשושמעון אמר  .דירתו של שמעון

ושמעון טען שהדירה נמכרה ביום  ,הדירה. ביום ראשון ראובן יזם שוב שיחת טלפון

ירה וחתם. ראובן טען כי ישנו דין עני המהפך ראה את הד ,שישי לאדם שנקש בדלת

   .בחררה

  האם יש צדק בדבריו? 

 –המחזר על דבר לקנותו, ובא אחר וקנה לפניו 'עני המהפך בחררה' משמעו ש|  תשובה

כל האמור הוא דווקא בשלב ביאר ש 46הרמ"אאמנם  .נקרא רשע 45אע"פ שהמקח קיים

וכבר סוכם המו"מ ביניהם,  קדם שלבו הקונה הראשון והמוכר היו מצויים בשלב מתש

                                                           
אין זה סותר את זכותו של השכן להתנגד מראש לבנייה, כפי פסק מהרי"ט, ח"א סי' פט, על עיכוב   .40

  בניית סולם לעלייה מהטעם שגנבים ישתמשו בו להגיע לחצר השכן.
 חזון איש, בבא בתרא סי' יג ס"ק א.   .41
  .98(תשע"ו), עמ'  111להרחבה אמונת עתיך   .42
מזערי, וברור למזיק שאין דרך לתקן אותו והניזק מנצל את המצב  לעניות דעתי, כאשר מדובר על נזק  .43

 ודורש תיקון מלא, אזי  ניתן לסמוך על השיטה הראשונה ולהסתפק בסכום סמלי לפיוס הניזק. 
  .ב אות, ד 'סי, מ"חו ,לציון אור ת"בשו כ"וכ  .44
 לאפוקי משיטת ר"ת בקידושין נט שהמקח חוזר.   .45
 י' א.שו"ע, חו"מ סי' רלז סע  .46

 בחזרה לעמוד התוכן
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הקדים את  (חו"מ סי' רלז סעי' א) 'ערוך השולחן'ואינו חסר אלא הקניין עצמו.  המחיר,

  הזמן במקרים מסוימים: 

וזהו בעניני מסחר אקראי אבל בשוק שהרבה קונים והרבה מוכרים נמצאים תמיד 

שון עומד כשאחד עומד על המקח אסור לאחר לילך על מקח זה כל זמן שהרא

כמ"ש הירושלמי [נ"ל] וכן המנהג בהרבה  עליו אף כשלא פסק המקח עדיין

מקומות שכשאחד עומד בשוק לקנות דבר לא יסיגנו אחר ומנהג יפה הוא מדינא 

  .וראוים לברכה ובפרישה כתב שבימיו פסקו בזה שהוא הסגת גבול

כי 'עני המהפך  ףעוד יש להוסי .נדרש שלב מתקדם במו"מגם במקרה זה אך מכל מקום 

שלגביו מישור הדיון אם פעל כשורה יהיה  ,מופנה דווקא לקונה השני ולא למוכרבחררה' 

יש איסור  והמוכר כתב שגם על המעסיק 48ספר 'פתחי חושן' 47.מצד דין 'מחוסר אמנה'

שכבר היה  איסור זה קיים על מיאך , מתחריםאו קונים לשתף פעולה עם מבקשי עבודה 

הגבלה נוספת לדין מצאנו בדברי  .וכעת מראיין מתחרים נוספיםלמכור, ומוכן להעסיק 

 לדעתו אין הקונה השני נקרא רשע אם עשה כן בשוגג. אך 49.שו"ת 'חמדת שלמה'

 ,במקרה שתואר בשאלהמזיד בדין זה. בין סובר שאין לחלק בין שוגג ו 50'אגרות משהה'

נראה כי המוכר לא התחייב  של הצגת הנכס. עודמאוד נראה כי מדובר בשלב ראשוני 

ואף שיעור הזמן שציין לא היה מסוים ('יומיים שלושה'). כמו כן לא עולה  ,להמתין

לא חל לכן נודע על מציאות ראובן הממתין לראות את הדירה.  השנימהתיאור כי לקונה 

ודאי לא ביחס לשמעון המוכר. גם ובמקרה זה, לא ביחס ללוי, וב 'עני המהפך בחררה'דין 

   51.לא חל עד שלב שנפסק המחיר וסוכמו כל פרטי העסקה 'מחוסר אמנה'ין ד

  / משפטי ארץ משותף מעלית בבנייןחלוקת תשלומי בניית . 15

מעוניינים לבנות מעלית. כיצד חלק מהדיירים  ,קומותארבע בבניין קיים בן |  שאלה

 ההיא גבוהככל ש –לפי מיקום הדירה  האם בין הדיירים?להתחלק העלויות  ותצריכ

, שונהאומה רלק 10%יותר? ראיתי באיזה מקום שהחלוקה היא  ישלמו בעליה, כך יותר

 האם זהו הדין?  .לקומה רביעית 40% קומה שלישית,ל 30% לקומה שנייה, 20%

ראשית יש לדון אם ישנה סמכות לחלק מדיירי הבניין לכפות את השאר |  תשובה

  : נפסקי' קסא סעי' א) ' (חו"מ סלחן ערוךש'בלהשתתף בתשלום. 

וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך  ...בני חצר כופין זה את זה לבנות דלת

  ...או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם, גדול

                                                           
  .לו, סי' סז; שו''ת מהרש''ל, ס' שו''ת מהר''ם אלשיךעל פי   .47
 פתחי חושן, הל' גנבה פרק ט הערה לב.   .48
 שו"ת חמדת שלמה, חו"מ סי ד; הובא בפתחי תשובה, חו"מ סי' רלז ס"ק ב.   .49
 חו"מ ח"א סי' ס. אגרות משה,   .50
 .ב קניינים ח"א, ,ושןפתחי חוסעי' יא; ספר  סעי' זרד ' סיחו"מ  ,שו"עראה   .51
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מעלית היא צורך של הקומות העליונות ולא של הקומות התחתונות, ולכן בבניין  התקנת

בו שבמקום  52.לשלם על התקנתה אין יכולת לרוב לכפות את המיעוט ,שאין בו מעלית

  ישנה גם חובה להתקין אותה. ,ישנו מנהג להתקין מעלית בשותפות של כל הדיירים

ההחלטה על התקנת ש אחרמ – המוטל על כל שותף בהתקנת המעלית גובה התשלום

הטובה צורת חלוקה כל הרי הם יכולים לקבוע  ,מעלית תלויה בדיירים ובהסכמתם

לה כי הקריטריון הקובע לגובה התשלום הוא מידת ההנאה עו 53. מהגמראבעיניהם

בו ישנה ששמפיק הדייר, ומי שנהנה יותר צריך לשלם יותר, אך שם מדובר על מקרה 

 למרות זאת, .חובה לבנות בגלל צורך גדול של כל העיר, ולא כמו במקרה שלכם

וכפי  כיצד לחלק את התשלומים,עבורכם בהקריטריון הזה יכול לשמש כעצה טובה 

  לקבוע אחוזים המודדים את ההנאה.  –שכתבתם בשאלתכם 

 54.אחר הנאמר כאן הוא במקום שאין הסכם מפורש או מנהג כל – 'בתים משותפים'חוק 

המגדיר ומסדיר את זכויותיו וחובותיו של  'חוק הבתים המשותפים'במדינת ישראל נוהג 

אפילו אם לא נכתב בחוזה  ףאם חוק זה תק נחלקו 55, והפוסקיםכל דייר בבניין משותף

נקבע כי שני שלישים מהדיירים /ו 59וק המקרקעין בח הקנייה שהבניין יתנהל לפי החוק.

על  יוטלויכולים להחליט על התקנת מעלית בבניין. התשלומים על התקנת המעלית 

בעלי הבתים המחליטים להתקינה, מלבד בעלי הדירות בקומה התחתונה שפטורים 

אם כן, לפני ההחלטה על התקנת  קבע לפי שטח הדירה.יתשלומים ימתשלום. גובה ה

כל אחד יכול להתנות את הסכמתו בתשלום סכום הנראה בעיניו קביל. אבל אם  ,מעלית

כבר הסכימו הדיירים להתקין ולא התייחסו לסכום שכל דייר ישלם, ואח"כ התעורר 

בו הכניסה שלכן במקרה  ויכוח ביניהם, המפתח לקביעת גובה החיוב הוא גודל הדירה.

החוק יחייב  ,לדירה נעשתה על דעת התקנון המצוי ועל דעת חוק הבתים המשותפים

  לפי הרבה מהפוסקים. 

  / משפטי ארץ ממה שדרש המעסיקיותר  מכר במחיר גבוה . פועל16

עבורו סחורה לפני אחד באדם אחד למכור  שכר אותי ,)12כשהייתי קטן (בן |  שאלה

עשרים  בחמישה שקלים, וסיכמנו על שכר של פריטקש שאמכור כל החגים. הוא בי

 המעסיק לפתע חזר בו ואמר שהשכר הוא רק ,ביום שבו התחלנו לעבוד שקלים לשעה.

החלטתי להערים עליו:  שקלים. כעסתי מאוד, אבל לא יכולתי לעשות דבר.חמישה עשר 

הפרש לכיסי. כך במקום למכור בחמישה שקלים אמכור בשישה שקלים ואשלשל את ה

עכשיו לבי נוקף:  קיבלתי פיצוי מלא על מה שגרם לי המעסיק, ועוד קיבלתי תוספת.

   האם אני צריך להחזיר את הכסף למעסיק?

                                                           
 .125עמ' , דיני הבית המשותףבספר , ועיין בזה הסתפק, ח"ט סי' שא אות ג, שו"ת שבט הלויב  .52
 ח ע"א. -ב"ב ז ע"ב  .53
  ראה שו"ע, חו"מ סי' קעו סעי' י.  .54
 .340–338עמ' ח''א  ,שו''ת משפטי ארץראה את הדעות השונות ב  .55

 בחזרה לעמוד התוכן
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פוסק שכאשר השכיר טוען שלא קיבל  56מב"םהר – מעמדו של שכיר קטן|  תשובה

 הואו אם תשלום והשוכר טוען ששילם, על השכיר להישבע ונאמן ומקבל שכרו, אפיל

שלדעת כולם שכיר קטן שווה  ,קטן. משמע ממנו ומכל הסתעפות הדיון בהלכה זו

במעמדו לשכיר גדול, אלא שנחלקו אם ניתן להטיל עליו את השבועה או שמא על 

  57.'פתחי חושןספר 'השוכר, וכן פסק ב

עסיק לא רשאי לחזור בו מהשכר הראשוני שהובטח לפועל המ – הפחתת שכר עבודה

  אופנים:  בשלושה

שכאשר קבעו סכום  58'שלחן ערוך'בנוגע להשכרת בתים כתב ה. אם נעשה קניין )א

לא יכולים לחזור בהם  59,את תקופת השכירות שלו התחילהשוכר ועבור השכרת הבית, ב

ששכרו במקרה מסכום השכירות אלא בהסכמת שניהם, אך הגביל זאת שמדובר דווקא 

שוכר את הפועל והסכימו על גובה שכר מסוים, הש 60'פתחי חושן'לזמן ידוע. מכאן למד 

כל עוד שכרו  ,עשו קניין על כךשאו  התחיל לעבודשהפועל  לאחרלא יכול לחזור בו 

פסק שעובד ומעביד לא יכולים לחזור  61'הלכות עובד ומעביד'אמנם בספר  .לזמן קצוב

  62.ראה כןאך לא נ ,בהם מההסכם הראשוני אף ללא התחלת עבודה או קניין או הפסד

צדדית היא פגיעה בתנאי העסקה בסיסים וכמוה כפיטורין, ולכן כל - הורדת שכר חד )ב

ואם פיטר 'ידו על התחתונה', המעסיק לא יהיה  ,מקום שבו אסור למעסיק לפטר עובד

   63.ולכן הליכה למקום העבודה מקבעת את תנאי השכר ,רשאי להפחית את השכר

ני תחילת העבודה נמנעה מהעובד היכולת להשיג אם ע"י הפחתת השכר זמן קצר לפ )ג

  64.עבודה חילופית בשכר הראשוני שהובטח לו, אסור להפחית

יש רשות למעביד לשנות את תנאי  ,אמנם, אם לא התקיים אף תנאי מהתנאים הללו

   (חו"מ סי' רכא): השכר. וכפי שכתב הט"ז

לו הפועלים וגילו היינו דוקא אם אז במקום שיש תרעומת קיימא קציצה הראשונה,

אבל אם אחר חזרת , […], דעתם שאין רצונם לעשות ע"פ השער שאמר עכשיו

בעל הבית הלכו הפועלים בלי שום דיבור ועשו מלאכה, ודאי אין להם אלא כמו 

  ...שחזר הבעל הבית ואמר בפירוש אין רצוני ליתן רק פחות

דש בלי להתנגד, הוא דהיינו לפי דברי הט"ז ברגע שהעובד קיבל את גובה השכר הח

מחויב אליו ולא יכול להתלונן על השוכר. לפי דברים אלו, אם לא הבעת בפני המעסיק 

  השכר האחרון הוא הקובע., השכר החדש תמורתאת אי רצונך לעבוד 

                                                           
  הלכות שכירות פרק יא הלכה ו.   .56
 רמב"ם, הל' שכירות פ"ז הי"ד.   .57
 . טסעי'  וכן הרמ"א שם,, יסעי'  שיבשו"ע, חו"מ סי'   .58
  לפי ביאור הסמ"ע שם ס"ק א.   .59
 .יז, ושם הערה מסעי'  חפתחי חושן, הל' שכירות פרק   .60
  ס' הל' עובד ומעביד, עמ' כה.   .61
 . אסעי'  שלאסי' ערוה"ש בו ;אסי' שלחו"מ ובביאור הב"י לשיטתו  ;תעו, סי' ריב"ששו"ת עיין   .62
 פרטי הדין מבוארים בשו"ע, חו"מ סי' שלג סעי' א.   .63
 ה.סעי'  י,פרק שכירות , הל' גם פתחי חושן 'ועי ;בסעי'  שלג, חו"מ סי' שו"ע ;תעו, סי' ריב"ששו"ת ה  .64
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עולה שכאשר שליח מוכר חפץ  65גמראמה – פועל מהסכום שקבע בעל הביתשינוי ה

ויח שייך לבעל המעות ולא לשליח, אך כאשר יש , כל רווח שמרוידועשלא קיים לו מחיר 

ק השליח והמשלח את הרווחים ביניהם, וכן פסיחלקו יותר, מחיר ידוע והשליח מכר ב

אף במקרה  והרווח שייך לבעל המעות. ,במקרה שלנו המחיר לא ידוע 66ה'שלחן ערוך'.

משלח. כל הרווח הולך ל ,200-בומכר  100-בלמכור במפורש בו אמר המשלח לשליח ש

לא אמרינן שמחל המותר להסרסור, אלא ': מסביר (חו"מ סי' קפה ס"ק ב) הסמ"ע

  . . לכן במקרה שלפנינו הרווח שייך למעסיק'אמרינן שסבר שאינו שוה יותר

גובה השכר לפני שהלכת לעבודה, ובאופן שלא  ינה אתששהמעסיק במידה , סיכוםל

 תו בעת הורדת השכר,ווכחת אואף אתה לא הת, מנע ממך להשיג עבודה בשכר דומה

עליך להעביר למעסיק את כל הרווח שהרווחת מעבר למחיר שבו היית אמור למכור את 

ואת השאר צריך  ,לשעה ₪ 20מגיע לך מצד הדין , המוצר. אם השינוי נעשה באופן אחר

 להעביר למעסיק.

  / משפטי ארץ מי נושא בהוצאות החתונה בשידוך שבוטל .17

היא והמשפחה  ואחריו החליטו ,נו ריבירוסין שלי ושל כלתי היה בינאחרי האי|  שאלה

ועלינו לשלם  דירה ששכרנוכן תקליטן ווליש לנו קנסות לאולם  .שלה לבטל את החתונה

כל הוצאות  –אם היא מחליטה לבטל  ,. אמרו לי שעל פי דין תורהאת הוצאות השכירות

  אמת בדבר. רציתי לשאול אם יש  .הביטול והקנסות חלים עליה

עליך לפנות לבית הדין. אנו בתשובה זו  ,כדי לקבל תשובה הלכה למעשה|  תשובה

נפרוס את השיטות השונות והמנהג המקובל, אך אין ביכולתנו להכריע בלי לקבל את 

  מלוא הפרטים ולשמוע את שני הצדדים. 

יון בעניין ישנו ד 67ובפוסקים (ב"ב קמו ע"א) מראבג – מתנות וסבלונות של החתן לכלה

ואכן מוטלת על האישה חובה , החזרת מתנות וסבלונות ששלח החתן לבית הכלה

אפילו  –הדרא בה איהי ': (שם) ובלשון הגמראלהחזיר את אשר קיבלה לכבוד החתונה. 

יה להשיב כל על – חזרה בה מהנישואיןהיא בו שבמקרה  , כלומר'כישא דירקא הדר הוא

  שקיבלה מבעלה.

ולא ניתן כסף שולם לגורם שלישי, ה בושקרה במ – הבעל לגורם שלישיהוצאות שהוציא 

סובר כי האישה חייבת לשאת בכל  68לקו הראשונים. הרמב"םישירות לאישה, נח

 69.ההוצאות אם היא גרמה לביטול החתונה בגלל 'דינא דגרמי'. וכן כתב הרי"ף בתשובה

ן שבעל הממון עושה אותו אבוד ממו'כי  ,ולק עליו וסובר שאין לחייבהח 70אך הראב"ד

                                                           
 כתובות צח ע"ב.   .65
 שו"ע, חו"מ סי' קפה סעי' א.   .66
 שו"ע, אבה"ע סי' נ סעי' ג.  .67
 רמב"ם, הל' זכייה ומתנה פ"ו הלכה כד.   .68
  שו"ת הרי"ף, סי' קפה.   .69
  ראב"ד, לרמב"ם הל' זכייה ומתנה שם.   .70

 בחזרה לעמוד התוכן
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שלא הוציאו ' – אך מטעם שונה 71,. וכן כתב הר"י מיגאש'אף על פי שגרם לו זה פטור

הנאתו לההשקעה של כל אחד מהצדדים נעשתה לטובתו ושכלומר היות  ',אלא לעצמו

ר' עקיבא האישית, אין לחייב את הגורם להוצאה בתשלומים. אמנם כבר כתב בשו"ת 

בו הכלה אמרה לחתן במפורש להוציא שדה לרמב"ם במקרה שהראב"ד מו 72איגר

  הוצאות. 

, פסק כרמב"ם, שאישה שביטלה חייבת לשלם 73'שלחן ערוך'ה – פסיקת ההלכה

ויש הפוטרים אותה  74,ל מהאישהויש אומרים להוציא הכ האחרונים נחלקו כיצד לפסוק:ו

   77.יםפסקי דין רבניוכן פסקו ב 76,יש אומרים לעשות פשרהו 75,לחלוטין

אזי יש לחייבה  ,, יש להעיר כי אם הביטול של הכלה היה מתוך רצון להזיק לחתןכמו כן

ישנן שיטות ראשונים הפוטרות  ,יותר, אך אם הביטול היה מתוך אונס או בתום לב

   78.מתשלום

  
 מכון המקדש

  / הרב אברהם כהנא. כיוון התפילה בכותל המערבי 18

רבי, האם יש להתפלל ישר לכיוון הכותל או לכיוון כאשר מתפללים בכותל המע|  שאלה:

  מקום המקדש?

) את , מחלמדו מתפילת שלמה בעת חנוכת המקדש (מלכים אח 79חז"ל בגמרא|  תשובה:

שהעומד בחוץ לארץ יכוון עצמו מכאן  –' והתפללו אליך דרך ארצם'כיווני התפילה: 

מכאן  –הימים ו, לד) (דברי  'והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת'לארץ ישראל. 

הזה' (דברי הימים ו,  הבית אל והתפללו'שהעומד בארץ ישראל יכוון עצמו לירושלים. 

גמרא זו נפסקה להלכה  מכאן שהעומד בירושלים מכוון עצמו לבית המקדש וכו'. –לב) 

(ספר המצוות עשה ה),  יש לציין שלדעת הרמב"ם 81.'שלחן ערוך'וכן ב 80גם ברמב"ם

                                                           
 שו"ת הר"י מגאש, סי' נח.   .71
  שו"ת רע"א, קמא סי' קלד.   .72
 שו"ע, אבה"ע סי' קנ סעי' ג.   .73
 .שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' רלד  .74
  שארית יהודה דף נט.   .75
ועל פי  ,כתב שהמנהג הפשוט שהצד העובר מחזיר לשני הוצאותיו ,טזסעי'  נעזר סי' אבן ה ,ערוה"ש  .76

 .רוב עושים פשרה
 . 63חלק ג עמ' פד"ר   .77
 תשובות הרמב"ם, מהד' פריימן סי' שלט.   .78
 .ל ע"אברכות   .79
 פ"ה ה"ג. תפילה ונשיאת כפיים רמב"ם, הל'   .80
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נמצא  82'ללכת שם להתפלל בו ונגדו'.וכלשונו:  ,ות עשהומצ היאמקדש התפילה נוכח ה

שהעומד מול הכותל המערבי צריך לכוון עצמו כנגד המקדש, ומכיוון שהמסורת היא 

יש לצדד עצמו באלכסון לכיוון צפון מזרח, כנגד  ,שמקום המקדש הוא כיפת הסלע

וניתן  ,ישר לכיוון מזרח עם זאת, מנהג רוב המתפללים בכותל להתפלל 83.מקום המקדש

שהעומד בירושלים מכוון עצמו מובא  84בירושלמי )ללמד עליהם זכות מכמה סיבות: א

 ,דין זה הוא לכתחילה ). ב' (מלכים א ח, סד)לשמך בניתי אשר והבית'שנא':  ,להר הבית

שכינה בכל 'ג. בדיעבד סומכים על הדעה ש 85ובדיעבד כל שכיוון לבו יצא ידי חובה.

  86'.מקום

ואם נמצא במניין עם  87,: המתפלל בכותל המערבי יצדד עצמו לכיוון כיפת הסלעלסיכום

ציבור שמתפלל לכיוון מזרח וחושש מאיבה וכדומה, יכול בדיעבד להתפלל כמו הציבור 

   88.ויצדד פניו לכיוון צפון מזרח

  / הרב אברהם כהנא. אמירת 'ברוכים תהיו' לאחר ברכת כהנים 19

  תהיו'? 'ברוכים :ם יכולים לומר אחר ברכת כהניםהאם כהני|  שאלה

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי 'מביאה את הפסוק:  )ר"ה כח ע"ב(הגמרא |  תשובה

 89., ומכאן למדה שאין לכהן להוסיף ברכה אחת משלו. וכן הוא בספרי'מצוה אתכם היום

ה, והמצו וה וכן אם מוסיף דבר בגוףומבואר שההוספה האסורה היא דווקא בזמן המצ

                                                           
  .ב-אסעי'  צדשו"ע, או"ח סי'   .81
  פ"א ה"ג. תפילה הל'  ,כס"מעי'   .82
עדויות נכרים, המתארות את הידיעה של היהודים  –נאמר בקצרה כי קיימות עדויות חז"ל, ולהבדיל   .83

על מקום המקדש. בין היתר מצויות עדויותיהם של יוסף בן מתתיהו, חברי הסנהדרין, בר כוכבא, 
מב"ן, הכפתור ופרח, וכן באחרונים: אמוראים, גאונים, ר' בנימין מטודלא, ובין הראשונים: הרמב"ם, הר

  תרצא, מהרי"ט, השל"ה, הב"ח ועוד. סי'  ב,, שו"ת ח"רדב"ז
  פ"ד ה"ה. ברכות ירושלמי,   .84
  .גסעי'  צדסי' או"ח , שו"ע  .85
 א.  ק"סי' צד סאו"ח  ,ט"ז  .86
  מא. סעי'  שצח,סי' וכ"כ דבר חברון, ח"ג   .87
"ם תפילה נוכח המקדש היא מצוות עשה, וממילא ; הנה מבואר שלדעת הרמבי ק"צד ס, סי' מ"ב  .88

 דבר גאון: 'שכל נטרונאי יוסף, או"ח סי' כד, בשם רב בקיום מצווה לא שייך בזה 'יוהרא' כדברי הבית
 מתחזי הוא אותו עושים אינם העם וכל חסידות במדת ברבים אותו ועושה בו מחוייב האדם שאין

ביא מחלוקת אחרונים בדבר ציבור שאינו מתפלל לכיוון ל. בתשובת יד אליהו, סי' א, ה"עכ כיוהרא'
ושער  ,ג ק"ס צד,, או"ח סי' הנכון, האם יתפלל יחד עם הציבור או יתפלל לכיוון הנכון. עיין באר היטב

יג. המשנ"ב, סי' צד ס"ק י, כתב כדרך פשרה שיתפלל יחד עם הציבור ויטה ראשו  קהציון, סי' צד ס"
גיה ב"ב כה ע"ב: 'הרוצה להחכים ידרים וכו'', ולדעת הסמ"ג והרמ"א, הכוונה לכיוון הנכון, ומקורו בסו

שיעמוד גופו לדרום ופניו לארץ ישראל, וראה רש"י שפירש הפוך. האחרונים העלו חשש שאם אדם 
יתפלל בשונה מהציבור, נראה 'כחולק על הציבור' או כשתי רשויות ח"ו, אך נראה מהגמרא בסוגיה 

וונה למי שבאופן מובהק מתפלל כנגד הציבור כגון במאה שמונים או תשעים של 'כדו בר', שהכ
מעלות, אך במקרה והוא רק עומד באלכסון מול הציבור שמתפלל ישר, לא נראה כפורש או כחולק 
על הציבור, וכך נראה מפירוש הערוך (ערך דרום), ור' גרשום, ב"ב כה ע"ב, שמי שרוצה להחכים 

מזרחית דרומית (למרות שבוודאי הציבור מתפלל ישר), וכך הרבה  -לכסון ידרים, הכוונה יתפלל בא
  נוהגים היום למעשה.

 ב. פסי' ראה ספרי,   .89

 בחזרה לעמוד התוכן
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כמה  כגון שהוסיף ברכה שאיננה מתוך ברכת כהנים, אך אם חוזר ומברך ברכת כהנים

מוסיפה שזמן ברכת ) שםרא (הגמ 90'.בל תוסיף'זה משום אין ב – פעמים בציבור שונה

מצא ציבור שיכול לברך אותם אינו יכול להוסיף יכהנים הוא כל היום, כלומר כל זמן שי

עם זאת, ראינו בחז"ל כי הכהנים  91.הומתכוון להוסיף על המצוגם אם אינו  ,והועל המצ

ברכת כהנים אחר סיום  – מהדוגל, 'בל תוסיף'מברכים גם ברכות אחרות ואין בזה חשש 

את עמך את השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך : '...סוטה לט ע"א)אומר הכהן (

האחרונים תירצו  92'שים שלום'.ן יחיד, אומר מיד אח"כ וכן אם הוא חזן וכה'. ישראל וכו'

שאין איסור 'בל תוסיף' בברכת כהנים, אם הכהנים אינם עומדים פנים כנגד פני הקהל 

פסקו כמה אחרונים שמותר להוסיף  וכן 93.ואינם מברכים כדרך שמברכים ברכת כהנים

כתב בדעת הרמב"ם שיש על הכהנים להימנע  95'הר צבי'אמנם בשו"ת  94'.ברוכים תהיו'

  , שכן כתב הרמב"ם: 'בל תוסיף'יש חשש  96ומכיוון שלדעת ,יף ברכת 'ברוכים תהיו'מלהוס

- א' ה כגון הפסוקים שלושת על ברכה להוסיף מקום בכל רשאים הכהנים אין

 לא שנאמר לחש בקול ולא רם בקול לא בה, וכיוצא' וגו עליכם יוסף להיכם

   ...הדבר על תוסיפו

כפיים, כמו אמירה בלחש, אפילו כאשר  ומבואר שגם בדברים שמעכבים נשיאות

. אך נראה לומר בדעת הרמב"ם 'בל תוסיף'התוספת איננה פנים אל פנים יש בה משום 

   97.בברכת כהנים הינו בשעת ברכת כהנים ממש, או על הדוכן 'בל תוסיף'שאיסור 

רך את העם בברכת : כהנים שירדו מהדוכן מברכת הכהנים יכולים לכתחילה לבלסיכום

  כשאינם מתכוונים להוסיף על ברכת כהנים.  ,ושאר ברכותוכים תהיו' 'בר

  

  
                                                           

 .קד"ק קכח ס, סי' משנ"ב ;ר"ה כח ע"ב ד"ה 'ומנא' ,תוס'  .90
 ר"ה שם., מאירי  .91
  כ.סעי'  קכח, או"ח סי' שו"ע  .92
  .סוטה לט ,ח"א סי' סב; תורת הקנאותאו"ח , מ; שו"ת הר צביסעי'  קכח, סי' הרבשו"ע   .93
יש שתירצו שאמירת 'ברוכים תהיו' באה לחזק את ברכת הכהנים ואין בה חשש בל תוסיף. כמו כן   .94

היא נאמרת ליחיד ולא לציבור (אבני חושן). אחרים תירצו שהחשש 'בל תוסיף' קיים דווקא אם הכהן 
רך ברכה סתמית (חבצלת השרון). וכתב מוסיף לברך ברכה הכתובה בתורה, אבל אין חשש אם מב

ערוך השלחן, או"ח סי' קכח סעי' כד, שמנהג העם לומר לכהנים 'יישר כוחכם', והכהנים משיבים 
 'ברוכים תהיו'. 

  .סי' סבשו"ת הר צבי, או"ח   .95
  פי"ד הי"ב.תפילה רמב"ם, הל'   .96
עת הרמב"ם שכל שלא הוסיף . ניתן עוד לומר בדשם לתרץ את המנהג, כפי שצידד בשו"ת הר צבי  .97

בתוך הברכה מתחילתה ועד סופה, אין בזה משום 'בל תוסיף', ולאחר הברכה יעבור רק אם יתכוון 
להוסיף על ברכת הכהנים. מצווה זו ניכרת בתחילתה בכך שמברכים לפניה 'לברך את עמו ישראל 

נים רק אחר 'וישם לך באהבה' ובסופה לאחר שהעם ענו אמן אחר 'וישם לך שלום' (במקדש היו עו
שלום'). כתב הריטב"א, בחידושיו על ר"ה כח ע"ב, שאם הכהן בתוך המצווה של ברכת כהנים ומוסיף 
על הברכה, עובר על 'בל תוסיף' גם אם לא כיוון להוסיף על המצווה, אך אם סיים את הברכה עובר 

 הרמב"ם כריטב"א. על 'בל תוסיף' רק אם מתכוון להוסיף על המצווה, ממילא ייתכן ודעת 
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  הרב יהודה הלוי עמיחי 

מספר הברכות שמברך משגיח על 
  הפרשת חלה במאפייה 

  הקדמה

אחת מן כל על הפרשת חלה בהאם מברכים  –עיסות בתדירות גבוהה  שמכינהה ימאפיב

ובשאר היום אין צורך  ,לת היוםבתחי ,או שמא יש לברך רק פעם אחת ביוםהעיסות, 

   ?לברך

  נוי שליחימא. 

גמרא (נזיר יב ע"א) שאדם יכול למנות שליח רק בדבר שהוא עצמו יכול לעשות נאמר ב

שליח.  למנותאינו יכול הוא  –הוא עצמו אינו יכול לעשותו אבל בדבר שבאותו רגע, 

  על קביעה זו: יםד"ה מ"ט) מקשנזיר שם, ( פותהתוס

הא מעשים בכל יום שהאשה אומרת לחבירתה לושי לי קמח ואם תאמר ד

והפרישי חלה בעבורי וגם תלמידים של בית רבן אומרים כן ואיך נעשה שליח 

יתה יכולה בעצמה להפריש יהא בשעה שעושה אותה שליחות לא ה ,בדבר הזה

ואומר רבינו תם דיש  ?חלה מקמח זה שאינו בר חיובא שאין מפרישין חלה מקמח

ביא עיסה מגולגלת ולומר עיסה זו תהא חלה על קמח לכשיהיה נילוש בידה לה

ודברים שבידה קיימים דאין זה דבר שלא בא לעולם כיון שבידה ללוש ולגלגל 

כדאמר פרק האומר לחבירו  ,כיון שבידה לעשות -  העיסה קרוי שפיר בא לעולם

ה זו מחוברת (קדושין דף סב:) פירות ערוגה זו תלושה יהא תרומה על פירות ערוג

דכל שבידו לעשות לאו כמחוסר מעשה דמי  .דבריו קיימין - לכשיתלשו ונתלשו

ומכל מקום בהאי טעמא לחודא לא סגי לן למימר דמצי למיעבד  .ובידו לתולשם

מדאמר פרק רבן גמליאל (יבמות דף נב.)  ,שליח כאן כיון דבידו ללוש ולגלגל

אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו  האומר לחבירו כתוב גט לארוסתי לכשאכניסנה

ומאי קא מיבעיא ליה והא בידו  ?ובעי התם ליבמתו מהו ,לגרשה מיהא אם ירצה

אלא ודאי כיון דהשתא לא מצי לגרשה לא מצי משוי שליח  ?לבא עליה ולגרשה

הכא נמי כיון דהשתא איהו לא מצי להפריש אינו  ,כיון דמחוסר מעשה לבא עליה

וש ולגלגל לענין זה שיכול לעשות שליח כיון דמחוסר קרוי בידו מה שבידו לל

  לישה וגילגול.
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שיטת ר"ת היא שאישה יכולה למנות את חברתה שתלוש לה עוגה וגם תפריש ממנה 

חלה, אע"פ שכעת עדיין אין עיסה המחויבת בחלה. ההסבר הוא שמכיוון שהאישה 

עתיד, מכאן שחסרון יכולה להביא עיסה מגולגלת ולומר שתהיה חלה על קמח שילושו ב

'. לכן היא יכולה גם למנות אישה דבר שלא בא לעולם'נחשב להיות הגלגול איננו 

כשליחה להפריש בעבורה חלה, אף שעדיין לא נתגלגלה העיסה. לעומת זאת לפי 

תוספות נראה שכאשר כבר יש עיסה מוכנה להפרשה, יכול להפריש חלה על מה 

נינו, אין האפשרות ללוש בעתיד מחשיבה את שיתגלגל בעתיד, אבל כשאין עיסה לפ

הדבר כבא לעולם. לכן אין אישה יכולה למנות את חברתה כשליחה להפריש חלה על 

  מה שתלוש בעתיד. 

  (נזיר יב ע"א אות ג):סולובייצ'יק על שיטת ר"ת הקשה הגרי"ז 

וצ"ב הא דמדמי התוס' קמח לפירות מחוברים דהתם לא הוי כי אם מחוסר מעשה 

מה שלא יוולד דבר חדש שה ועל זה מהני כל מה שבידו, אבל מקמח לעיסה התלי

היה קודם דנעשה עיסה ובה יש חיוב, והשתא אין זה אלא דבר אחר רק קמח, 

כיון דנעשית בריה  בידוודמי לאומר לאחר שתתגיירי או שתשתחררי דלא מהני 

  ע"ש, וצ"ע. חדשה

משמע שלדעתו הלישה  ',בריה חדשה דלא מהני בידו כיון דנעשית'שאלת הגרי"ז היא 

' שגורמת בריה חדשה'תלישת פירות, אלא הלישה היא חסרת משמעות כאיננה פעולה 

עשה בעתיד, ישליח לעשר את העיסה שתלחלות חיוב חלה. לפי זה אין אפשרות למנות 

  . ואפשר לעשות כן רק אם כבר נילושה העיסה

חר להפריש אפילו בעודו קמח, יכול שות לאאם נתן רכתבו ש 1רמ"אהוה'שלחן ערוך' 

כמו כן . בחלה תחייבה בשעת המינוי הקמח טרםע"פ שהשליח להפריש מן העיסה א

בעת שמתארח לבעלת הבית להפריש לו חלה מכל עיסות שתעשה לו כול לומר האורח י

בידו שהביא את דברי ר"ת שכיוון  2כדי שלא תצטרך ליטול רשות כל פעם. הש"ך ,בביתה

הרי זה מועיל אפילו לומר לשליח שיפריש בעבור  ,סה ולהפריש על הקמחלהביא עי

יכול להפריש עצמו אדם ההרי פות: ברי התוסעל דהקשה ר' עקיבא איגר המשלח. 

יכול להביא הסברה שת ו התוספות אומדוע הביא 3,כשהקמח לפניו על זמן שתהא עיסה

ל דברי התוספות. ויש נשאר בצ"ע ער' עקיבא איגר  ?עיסה ולהפריש ממנה על קמח

יחול באופן שהקמח להפריש ולקרוא שם חלה על להסביר שאמנם קיי"ל שאדם יכול 

ת? לכן היה עיסה, אבל מניין שאדם גם יכול למנות שליח במציאות זאבשעה שי

שעה שיש בפניו קמח המיועד לעיסה, שליח מלמנות גם שאדם יכול  וחידשהתוספות 

פות התוסהביאו עשה עיסה. לכן מובן מדוע ישעה שתוהרי זה כנותן רשות להפריש ב

בעצמו מן מפריש שלעשות עיסה בדין שליחות ולא באדם  'בידואת סברת 'והש"ך 

                                                           
 שו"ע, יו"ד סי' שכח סעי' ג.   .1
 ש"ך, לשו"ע שם ס"ק ז.  .2
 .סי' שכז סעי' א, יו"ד שו"עעי'   .3

 בחזרה לעמוד התוכן
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קרוא שם חלה אדם יכול לם כן ששה עיסה. למדנו אבאופן שתחול החלה כשייעקמח ה

   עשה עיסה.ילמנות שליח להפריש כשתהוא יכול אז וכן  ,עשה עיסהיקמח לחלה כשיל

רך המפריש בעיסה ינוי שליחות אלא האם הברכה שבימשאלתנו איננה בהקשר ל

במקרה זה ייתכן יעשה לאחר זמן בעיסה אחרת. תראשונה מועילה גם להפרשה ש

שעדיין  עיסה אחרתעל יוכל לצאת ידי חובת הברכה לא רך על עיסה אחת ישאדם שב

  . לא נילושה

  עשה עיסהיתלשו ולכשתילכשיב. 

  תרומות פ"ה ה"ט) כתב:' הלהרמב"ם (

אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו לכשיתלשו ם א

ונתלשו הואיל ובידו לתולשן אינו מחוסר מעשה ולכשיתלשו שניהם דבריו קיימין, 

  והוא שיביאו שתיהן שליש בעת שאמר. 

מכיוון שיכול תלשו, ימדברי הרמב"ם משמע שאפשר להפריש על פירות ערוגה זו לכשי

האם הברכה לת השאלה: אימתי יברכו על ההפרשה? נשאכעת . וש אותםכבר כעת לתל

בשעת קריאת שם, כשעדיין הפירות מחוברים, או בשעת חלות ההפרשה, לאמור היא 

קמח שעדיין לא שב 5'חזון איש'דברי הדייק מ 4לאחר שייתלשו? בספר 'לקט העומר'

, לאמור פועלחלות בהברכה היא רק בשעת ה אינו יכול להפריש כעת, א"כנילוש 

המפריש  7'תרומת הדשן'שלפי דברי  6'עמק ברכהספר '. וכן כתב בלכשתיעשה עיסה

כיוון שכעת איננו יכול  ,תלש, מברך רק בשעת התלישהימהמחובר על התלוש לכשי

גם בעיסה איננו יכול להפריש לפני שעת . על פי זה שהרי זה מחובר 'וציוונו',לומר 

מעלה סברה שגם בפירות מחוברים אנו מברכים בשעת  8'ציון הלכה'לישה. אלא שבה

ההפרשה כאשר הם עדיין מחוברים, מכיוון שבידו לתלשם, וא"כ נחשב להיות כמצווה, 

וכן כתב גם  .שלא נילושה שיש לברך בשעת קריאת שםעיסה והוא הדין גם בקמח וב

   9'.מקדש מעטבספר '

בנידון דידן  ,אמר רק בזמן הלישהישהברכה יכולה להרים לאור הנ"ל הפוסקים שסוב

עדיין לא נילושו, כיוון שאין יסות שיכולה להתייחס לעהברכה שהפריש בבוקר איננה 

   .'ונוווצייכול לומר אז '

גמורה על הפרשה ההפרשה הראשונה היא דידן בנידון אולם יש להבחין בין המקרים, כי 

כן בהפרשה של פירות מחוברים או בהפרשה מקמח מה שאין , שיש לגביה חיובעיסה 

                                                           
  .פ"ח ס"ק ולקט העומר,   .4
  .ט ס"ק טוסי' דמאי חזו"א,   .5
  .ברכת המצוות אות ב, עמ' סועמק ברכה,   .6
  ס"ק ח.  שלטסי' , לשו"ע או"ח הובא במג"אתרומת הדשן, שו"ת סי' רסט;   .7
  .תרומות פ"ה ה"ט ס"ק קצגציון הלכה לדרך אמונה, הל'   .8
  .סי' שכח ס"ק גמקדש מעט,   .9
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וכל החיוב יחול בשעת שבהם בשעת ההפרשה אין שום חיוב,  –לכשייעשה עיסה 

  התלישה או עשיית העיסה. 

  ברכה בשחיטת בהמות רבותג. 

העיסה לדין מפריש דין את יש לכאורה לדמות  ,כדי לענות על השאלה העומדת בפנינו

 ושחטיו. הדין הוא שברכה אחת מועילה לכל הבהמות שיהרבה בהמות לפניכשהשוחט 

 10נפסק ב'שלחן ערוך'בהמשך היום. אם שח בין שחיטת בהמה אחת לשחיטת חברתה, 

ולכן השוחט יצטרך לברך שוב כשישחט לאחר מכן. אמנם מביא שדיבור מהווה הפסק, 

וש כתב שיש לח 11הט"ז הפסק.לא נחשבת שיחה ש 'יש אומרים'דעת ה'שלחן ערוך' 

לשיטה שאפילו שח אין זה הפסק, שאין דין השח בין השחיטות דומה לדין השח בין 

שתי תפילין בשחייב לחזור ולברך, כיוון ששל יד להנחת תפילין של ראש, תפילין הנחת 

חובה, ולכן ת בהמה אינה שחיטולכן אין לשוח ביניהן. לעומת זאת  הן חובההמצוות 

חלק על הט"ז  'נקודות הכסף'חוזר ומברך. הש"ך באינו  ,אפילו אם שח בין השחיטות

דעת כולם וסובר להלכה שאם שח לאחר השחיטה הראשונה צריך לברך שוב. ברור של

אינו חוזר  ,אם לא שח בין השחיטות ודעתו הייתה מתחילה על השחיטות הבאות

ברכת הנהנין בשתיית מים, שמבואר הגר"א (ס"ק כ) כתב שדין זה נלמד מ 12ומברך.

, מכיוון שמתחילה דעתו הייתה מגיעים בהמשךל המים שכים עשאין מבר 13ושלמיירב

על כל המים שיבואו באמה. א"כ בנידון דידן לכאורה יש לומר שברכתו הראשונה תועיל 

שבשוחט של העיר לעולם דעתו על של  14על כל ההפרשות הבאות, כשם שכתב הש"ך

ך לחזור ולברך, אא"כ שח בינתיים. צריולכן כל זמן שמביאים לפניו בהמות אינו  ,אחרים

תכוון בעיסה הראשונה על כל העיסות הובין לישת העיסות לא שח לפי זה, אם המשגיח 

  של היום, אינו צריך לחזור ולברך על העיסות הבאות. 

 בין עיסה לשחיטהד. מה 

לבין בהמות הבחין בין הברכה בשתיית מים באמה והברכה על שחיטת הנראה שיש ל

היה יכול  –ן אותלו היו מביאים אם  –על הפרשת חלה בעיסות. בבהמות  הברכה

ולכן הברכה הראשונה מועילה גם על הבהמות היה יכול לשתותם,  –וכן במים  ן,לשחט

אבל בנידון דידן בשעת הברכה אין עדיין עיסה בעולם וגם על המים הנוספים. הנוספות 

יש לברך פעם שנייה על הפרשת  אורה, וא"כ במקרה כזה לכבקמח חלהן כלל חיוב ואי

, 'יה חדשהיבר'עשו עיסה נוספת, ובייחוד לפי דברי הגרי"ז שבחלה העיסה היא יחלה כש

                                                           
 .יו"ד סי' יט סעי' השו"ע,   .10
  .ס"ק טט"ז, לשו"ע שם   .11
 שו"ע, שם סעי' ז.  .12
 ירושלמי ברכות תחילת פ"ו.  .13
  .יו"ד סי' יט ס"ק ידש"ך,   .14

 בחזרה לעמוד התוכן
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. ואמנם ו'פנים חדשות באו לכאן'אלא הרי זה דבר חדש  'מחוסר תלישה'וא"כ לא הוי רק 

  כן כתב הבן איש חי (שנה ב הלכה ו):

' וא מזונות מיני אותה שאופין עבה ילתאבל' א, עיסות שני ללוש שדרכן נשים יש

 אחת חלה ותפריש הבית בעלת ותבא, לחם ככרות אותה שאופין רכה בלילתא

 ברכה דהוא אסור ז"ה ותברך השנית מן ותפריש תבא שעה ואחר ותברך מהם

 הבית בעלת אם אך ...בברכה ביחד משניהם להפריש שצריכה צריכה שאינה

 באו חדשות דפנים לצדד יש ולברך השנית ההחל מן להפריש אחרת אשה מזמנת

 כיון צריכה שאינה לברכה ג"בכה נם לחוש ויש זה על לסמוך ל דאין"נ אך ...לכאן

   ...האחת על שברכה בעת הבית בעלת לפני היתה השנית דעיסה

, ויש שהיו עיסות ביחד בשעה ראשונהב'בן איש חי' מתייחס הרב יוסף חיים למקרה 

א היו שתי עיסות בתחילה אלא עשו את שתי העיסות אחת אחר אם לש לדייק מדבריו

   15':אוצרות חייםואכן הוא עצמו כתב כך בס' 'יש להפריש ולברך פעמיים.  השנייה,

ואם לשו עיסה אחת והפרישה האשה חלה ובירכה ואחר כך לשו העיסה השנית, 

ם מותר לה לברך על הפרשת החלה מן העיסה השניה, היות ובשעה שברכה בפע

  הראשונה היתה עיסה השנית קמח עדיין ולא חל עליה חיוב חלה.

    אין בין עיסה לשחיטהה. 

שהיו מפרישים חלה מכל עיסה ועושים מכל  ,בשם תשובה אשכנזית 16'בית יוסף',כתב ה

שאין לעשות כן בפסח כיוון שמביא  כתב הב"יעל כך  .החלות הללו חררה אחת גדולה

בסל יף שלאחר שיעשו מצות יניחו יחד את המצות אלא עד ,את החלות לידי חימוץ

ויפרישו חלה. אבל לפני פסח עדיף להפריש חלה מהעיסה ולא מהמצות. על כך כתב 

 .ה, אפילו קודם הפסחי(אות ב) שהמנהג להפריש מכל עיסה קודם האפי 'דרכי משה'ה

  ה'מגן אברהם' (סי' תנז ס"ק א) מתייחס לנאמר ב'דרכי משה:

רכה א' לכולן אם לא הפסיק בנתיים בשיחה שאינה מענין ומכל מקום די בב

  הלישה עבי"ד סי' יט ועמ"ש סי' תלב. 

שהדיון הוא כאשר עושים עיסות גדולות, את דעת ה'מגן אברהם' מסביר  'חק יעקב'ה

שבזמנו  'חק יעקב'אבל הוסיף ה .די בברכה אחת, ולכן וההפרשה היא מכל עיסה ועיסה

מברכת לעצמה. וכן כתב כל אחת ולכן בין נשים רבות,  העיסות נחלקותהיה מנהג ש

  (ס"ק ד):'משנה ברורה' ה

 בסוף שהובא וכמו ,חלה משיעור גדולות עיסות ללוש העולם שנהגו ובמקום 

 שמכל ונהגו ע,"בפ ועיסה עיסה מכל חלה מפרישין הם ,ב"במ זה שלפני סימן

 לכל מפריש אחד אדם ואם לעצמה, ומברכת אחרת אשה מפרשת ועיסה עיסה

                                                           
 .ראל, אהבת שלום תשנ"ה, עמ' רנומתן תורה ארץ ישס' אוצרות חיים,   .15
  .סי' תנז ד"ה וכתב בספר המנהיגבית יוסף, או"ח   .16

 בחזרה לעמוד התוכן
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 מענין שאינה בשיחה בינתים הפסיק לא אם לכולן אחת בברכה די העיסות

  .הלישה

  (סי 'תנז סעי' ד) כתב: 'הרבשלחן ערוך גם ב

אם בשעת ברכה היה בדעתו לפטור בברכה זו כל החלות שיפריש, אע"פ שלא 

היה יודע אז כמה חלות יפריש אין זה נמלך אא"כ הפסיק בינתיים בשיחה שאין 

ה צורך להפרשת חלה, אבל אם השיח בדברים שיש בהן צורך להפרשת חלה ב

שיפריש מן העיסות שילוש עוד כגון ששח מעניני לישת העיסות שילוש עוד אין 

  שיחה בזו מפסקת. 

נראה שברכה אחת היא על כל ההפרשות העתידיות, ומשמע מדבריו שאם מכוון 

בברכה ראשונה את ההפרשות יכול לפטור  ,בתחילה על כל ההפרשות העתידיות

יש להשוות בין דיני עיסה 'חק יעקב' ו'שלחן ערוך הרב', העתידיות. נראה שלפי הסבר ה

כן גם לעניין  ,וכשם שבשחיטה אם מכוון מראש איננו צריך להוסיף ולברך ,שחיטה לדיני

וזה שלא כדעת הרב יוסף חיים שהזקיק , מברך על הראשונה ודיו. ןעיסות שמפריש מה

  כה לכל עיסה ועיסה. בר

  שיחה בין עיסה לעיסהו. 

צאת ידי הפרשת כל העיסות הבאות, ללשיטות שראינו שאפשר לברך ברכה ראשונה ו

עיסה ובין דיני עדיין נראה שהדמיון בין דיני שחיטה  ,כדין השוחטודין מפריש העיסות 

יא מחלוקת מה דין (סי' יט סעי' ה) הב'שלחן ערוך' ה, . בדין שיחה בין העיסותאינו גמור

את מחלוקת (פרק ב) השח (שלא בעניין השחיטה) בין שחיטה לשחיטה, והבאנו לעיל 

נראה שיש להוכיח מהבדל הפסיקה בשח בשחיטת בהמות האחרונים כיצד לפסוק. 

ולבישת ציצית לבין שח בין לישת עיסות, שאנו חוששים בעיסות לסברה שהעיסות 

'משנה וה 'חוק יעקב'בדיני עיסות כתבו היבו בחלה. עדיין לא נילושו ועדיין לא התחי

ולא הזכירו את  ,עיסה צריך לברך מחדשלבצורה סתמית שכל השח בין עיסה  17ברורה'

מכיוון שהדיון הוא לות שסוברות ששיחה אינה הפסק, וצריך לומר שהדעות המק

לעומת נקטו לחומרא שכל שיחה היא הפסק. עדיין לא התחיל חיוב חלה, לכן בעיסות ו

שיש בו ציצית לבין לבישת בגד בגד לבישת שאם שח בין  18זאת מכריע ה'משנה ברורה'

כבגד ופירות דברים שנמצאים בפנינו הבחין בין מכאן שיש ל .חוזר ומברךאינו  –אחר 

כיוון שהחיוב  ,שיחה מהווה הפסק, לבין לישת עיסות שאז הבהם השיחה איננה הפסקש

  עדיין איננו בעולם.

                                                           
  .סי' תנז ס"ק דמשנה ברורה,   .17
  .סי' ח ס"ק כטמשנה ברורה,   .18

 בחזרה לעמוד התוכן



   מספר הברכות שמברך משגיח על הפרשת חלה במאפייה 

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

 
  

33  

  םסיכוז. 

אם ברכה ראשונה על הפרשת חלה פוטרת את כל העיסות בסוגיה דעות א. ישנן שתי 

ברך לכאורה עדיף לברך רק ברכה ראשונה ולא ל ,הבאות אחריה. מכיוון שבפנינו ספק

אחד משני האופנים אמנם עדיף לנהוג במחשש ברכה לבטלה. בעת שלש עיסות נוספות, 

ה חלה בשעת אפיית כל עיסה ועיסה, ובזה להכין מראש עיסות שהן תהיינ )1 :הבאים

לכוון מראש שאיננו מתכוון כלל  )2 19לכו"ע ברכה ראשונה מועילה על כל ההפרשות.

  יווצר מצב שבכל הפרשה יצטרך לברך. יובכך  ,לעיסות הבאות

אין הברכה של  ,כל פעם מישהו אחר מפריש את החלהבכמו כן נראה ברור שאם ב. 

כל ה שנהג'משנה ברורה' וה 'חוק יעקב'שני, וכפי שכתב ההראשון מועילה להפרשת ה

משגיחים שאחראיים על ההפרשה, יה זו יש הרבה יולכן אם במאפלברך על שלה, שה יא

  שהפריש בבוקר.  מהאדם שהפריש אחריצטרכו לברך ברכה בכל הפרשה 

  נראה שעדיף לברך שוב. הפרשות, אם שח בין ה כמו כןג. 

  

  
  

                                                           
הערת עורך: י"פ. אם לש עיסה אחת ומחלק אותה לחלקים ורוצה לקרוא שם על העיסות שיילושו   .19

ם שסוברים שברגע שהפריש נפטרה כל העיסה ולא נותרו עיסות בעתיד, יש חיסרון, כיוון שיש פוסקי
יא; וע"ע במאמרנו 'שיווק -עי' ערוך השלחן, יו"ד סי' שכו סעי' י –טבל כדי לפטור את העיסות הבאות 

  .74–66(תשע"ה), עמ'  108עיסות ממאפייה לצורך קיום מצוות חלה', אמונת עתיך 

 בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב נתנאל אוירבך

  ברכה על הפרשת חלה עתידית

  הקדמה

בסיור שערכו רבני מכון 'התורה והארץ' במאפייה לייצור לחמים ועוגות, התעוררה שאלה 

המשגיח הממונה על הפרשת חלה מפריש חלה  חיוב הברכה בהפרשת חלה. בדבר

ולאחר מכן מפריש חלה מכל עיסה ועיסה  ,בברכה מהעיסה הראשונה בתחילת היום

כמובן, בתחילת היום יש לפניו רק עיסה אחת, ויתר  יום אך ללא ברכה.הנעשית במשך ה

נשאלה השאלה האם טוב הוא  העיסות עדיין לא בנמצא כלל אלא עתידות להיעשות.

הואיל עושה בכך שמברך ברכה אחת ובה הוא פוטר את כל העיסות העתידיות, או שמא 

ברך בכל פעם שנוצר חיוב אזי עליו ל ,אין עדיין חיוב הפרשה מהעיסות העתידיותו

   בעיסה.

  בין מילה והפרשת תרו"מ לחיוב חלהא. 

והביא להוכיח מדברי שו"ת הריב"ש (סי' שפד)  1',שבט הקהתי'שאלה זו הובאה בשו"ת 

הריב"ש הוכיח דבריו מהפרשת  2שכתב שיש לברך ברכה אחת על מילת תאומים.

מה ואת הפרשת תרומות ומעשרות שברכה זו כוללת בתוכה את הפרשת התרו

שמעשה הפרשת המעשרות בא לאחר זמן מהברכה עליו, מ"מ מברכים  , שאףהמעשרות

  כה אחת על הפרשת התרומה והמעשרות. בטעם הדבר כתב הריב"ש (שם):בר

, לשתיהן אחת ברכה שוות וברכותיהן אחד ממין שהן מצוות שתי שלפניו כל

  .ביחד לעשותן אפשר שאי י"ואעפ

שניתן לברך ברכה אחת על יתר העיסות שייעשו  'שבט הקהתי'לאור זאת כתב שו"ת 

במהלך היום, אף שאינן לפניו עתה ואין כלל סיבת חיוב, כשם שכתב הריב"ש לגבי מילת 

ושונה חיוב מילה  ,תאומים והפרשת תרו"מ. אולם נראה שאין הנידון דומה לראיה

יוב בהפרשת והפרשת תרו"מ מחיוב הפרשת חלה. סיבת החיוב במילה וסיבת הח

תרומות ומעשרות קיימת. במילה, חיוב קיום המצווה המוטל על האב למול את בניו 

שני מב) שכתב שיש למול את  סי' (ח"ב ץ"תשב ת"כדברי שו 3מהווה את סיבת החיוב,

                                                           
 .ח"ג סי' רפאהרב שמאי קהת גרוס, שו"ת שבט הקהתי,   .1
 ד; כלבו, סי' עג; שו"ת הרשב"א, ח"א סי' שפב; שם סי' תנא. סי' כו כלל ש,"הרא ת"כ"כ שו  .2
גם כאשר לא מדובר על שני תינוקות של אב אחד, כדברי שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תנא, שהשווה בין   .3

ברכה אחת  דין מילה לדין ברכת חתנים במקרה של שני חתנים הנמצאים בבית אחד שיש לברך
לשניהם. בכך מיושבת התמיהה המובאת בספר שמח נפש, אות מ, בשם בן המחבר, הרב יצחק רפאל 
יחיזקיהו גאגין שלמד בדברי הרשב"א שכל דבריו נאמרו רק ביחס למילת תאומים ולא במילת שני 

 בחזרה לעמוד התוכן
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ם מצוות יסרון של 'אין עושיהתינוקות בזה אחר זה ולברך ברכה אחת בלבד ואין בכך ח

 חד וכל אב על דרמיא 'מילה סיבת החיוב במילה היא אחת:ש מכיווןחבילות חבילות', 

כמו"כ, סיבת החיוב  5חבילות'. חבילות מצוות הוו לא 4בריה, למימהל מיחייב וחד

בהפרשת תרו"מ קיימת בהיות היבול מצוי לפניו ועליו להפריש ממנו כדי להפקיע איסור 

לגול, עירוב המים לעומת זאת, סיבת החיוב בהפרשת חלה שמתהווה רק בעת הגטבל. 

אינה נמצאת כלל, וא"כ כיצד הברכה על ההפרשה הראשונה פוטרת  6והקמח לכדי עיסה,

  7?עתה כלל קיימתאת חובת הברכה על יתר ההפרשות העתידיות שסיבת חיובן לא 

האם טוב עושה המשגיח הממונה  בה: פתחנושלאור האמור, שוב חוזרת השאלה 

שעדיין  אףאת כל העיסות שייעשו במהלך היום, שמברך פעם אחת ובכך פוטר בברכה 

    אין חיוב הפרשה כלל.

  . ברכה על רעמיםב

עתידית לברכה על רעמים  ניתן לדמות את הדיון בברכה על הפרשת חלהשתכן יי

סו ס"ק ה) שניתן להפסיק באמצע קריאת שמע  (או"ח סי' 'אברהם מגן'כתב שיבואו. 

בביאור דבריו  ויברך'. יפסיק רעמים קול שמע דאם 'נראה לי, ולברך על שמיעת רעם:

 ,מא) שברכת הרעם הינה מצווה עוברת סי' קמא או"ח '(מהד ביהודה נודע ת"כתב שו

ולכן יפסיק  ,שהרי לא יוכל לברך על הרעם הראשון בשמיעת הרעם השני למפרע

ובברכה זו פוטר את יתר הרעמים שיבואו  ,באמצע קריאת שמע לברך על הרעם הראשון

 הרעם פוטרת זמן שלאחר הברכה אין אבל להשנייה, פוטרת זו ח"כ, וכלשונו 'דברכהא

מבואר בדבריו שהברכה הראשונה על הרעם פוטרת את יתר הרעמים  .עבר' שכבר

א"כ, ניתן לדמות זאת לברכה על הפרשת  שיבואו לאחריה, אף שעדיין אינם בעולם כלל.

מאחר שאע"ג שהרעמים  ,זו ניתנת לדחייהאולם ראיה  חלה עתידית שעדיין אינה בעולם.

                                                           
ני תינוקות של שני אבות. אך לאור האמור בדברי הרשב"א, אין כוונתו רק לתאומים אלא אף לש

תינוקות מאבות שונים, כאמור. כ"כ שו"ת התשב"ץ, ח"ב סי' מב; עיקרי הד"ט, הל' מילה סי' כח אות 
 כט: 'ונראה דהוא הדין אם שני התינוקות לשני בני אדם'. 

ד, ניתן ללמוד שאין צורך שהתינוקות המחויבים במילה  סי' כו כלל ש,"הרא ת"יתרה מכן, מדברי שו  .4
 כשאינם לפנינו מ"מ סיבת החיוב קיימת, מפני שיסודה בחובת המצווה: 'ואפילויהיו לפנינו, אלא אף 

 עליו'. לברך צריך אין, עליו דעתו שהיה כיון, הראשון את שמלו בשעה שמה השני התינוק היה לא
בכך מיושבת קושיית הרב יעקב ישראל אלגאזי, ארעא דרבנן, מערכת האל"ף אות ב, עיי"ש. ראה עוד   .5

 .276שדי חמד, ח"א עמ'  בעניין זה:
 ראה: חלה, פ"ג מ"א; רמב"ם, הל' ביכורים פ"ח ה"ב; שו"ע, יו"ד סי' שכז סעי' ב.  .6
 שכולם העיסות הן, ועומדים מוכנים הם כחילוק זה ראה: שו"ת רב פעלים, ח"ב יו"ד סי' ב: 'שכולם  .7

 שנים מזכה שהוא פ"אע לכןו, ועומדים מוכנים כולם בניו שתי מילת וכן, המזוזות והן, אותם גלגלו
 אחד כל למול וכן, אחת מזוזה' א כל לו לקבוע וכן, אחת מעיסה חלה' א כל להפריש אדם בני ושלשה

 כי, לכולן אחת וברכה אחת בשעה המצוה עושים כולם יהיו אלא, יתחלקו שלא צריכין ז"עכ, אחד בן
 עדיין, העיסה מן זו חלה מפרשתו מברכת זו כשאשה כ..."משא לעשותם... בכולן חייב אותם המשלח

 הבית'. בעלת נתחייבה ולא נתגלגלה לא השנית עיסה

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 זתשע" תמוז  אמונת עתיך

  

36  

שחל  9נחשב הדבר לחיוב אחד 8הבאים עדיין לא בעולם, מ"מ כל עוד לא התפזרו העננים

   כבר בשמיעת הרעם הראשון.

  . ברכה על כיסוי דםג
מ"מ ניתן לפטור מברכה  ,מדין כיסוי הדם ניתן להוכיח שגם כאשר עדיין אין כלל חיוב

ששוחט המברך לאחר  10כותב א. הרא"ש (חולין פ"ו סי' ד)את החיובים העתידים לבו

השחיטה על כיסוי הדם ובדעתו לצאת ידי חובת ברכה זו אף על שאר כיסויי הדם 

שבין כיסוי לכיסוי  אע"פהעתידיים, אינו צריך לחזור ולברך שוב על כל כיסוי וכיסוי, 

  ישנה שחיטה ואפילו ברכה על השחיטה במקרה של הפסק:

 הכיסויין, שני דעת על מברך ולכסות לשחוט דעתו הראשון כיסוי תדבשע כיון

 ש"כ לכולן, מברך אחד אחת מצווה שעושין אדם בני עשרה בתוספתא כדתניא

 פעם אלא מברך שאינו הדעת היסח בלא פעמים שתי אחת מצווה העושה יחיד

 שלא כל הפסק הויא לא ברכה ביניהם, השחיטה על שמברך במקום ואפילו אחת,

    .חולין שיחת חש

  11:(יו"ד סי' יט סעי' ה) 'לחן ערוך'שהרא"ש נפסקו להלכה ב דברי

 שאינו בדבר לשחיטה שחיטה בין לדבר שלא ליזהר צריך הרבה לשחוט רוצה אם

 אחרת פעם ולברך ראשונה שחיטה דם לכסות צריך דיבר השחיטה. ואם מצרכי

  . יברך לא שני כיסוי על אבל, השחיטה על

שעדיין לא חלה  אף ,לפטור בברכת הכיסוי הראשון את יתר הכיסויים מבואר שניתן

על דברים אלו הקשה  סיבת החיוב בכיסויים אלו, שהרי החיה או העוף עדיין לא נשחטו.

  שו"ע שם ס"ק ו):להרב שלמה איגר (גליון מהרש"א, 

הא חיוב כיסוי אינו בא כי אם אחר ששחט, והיכן מצינו זה שיהיה במברך בעוד 

  נתחייב.  לא

  ֶגזונדהייט (תפארת יעקב, חולין פז ע"א ד"ה ראיתי להעיר): יעקב כדבריו כן תמה הרב

 שנתחדשה השנית הכיסוי על הראשון כיסוי ברכת לו שיעלה הדעת על יעלה היכי

 כיסוי על לברך אדם יוכל ואטו, בעולם זו מצווה הייתה ולא חדשה שחיטה י"ע

 ברכת לעניין ודווקא. אחד עוף רק שחוטל לו יהא לא אפילו, שישחוט קודם

 ברכה לו דעולה אמרינן שפיר לשחוט שלפניו מה על היא דהברכה, שחיטה

 איכפת לא בינתיים בכיסוי הפסיק ואפילו לשחוט לפניו שיש מה כל על ראשונה

 מעיקרא היה שלא מה על ולא לכסות לפניו שיש מה כל על בכיסוי ה"וה, לן

  .ד"לפע ברור וזה חדשה, שחיטה י"ע כיסוי דעו שנתחדש רק כלל לכסות

                                                           
  שו"ע, או"ח סי' רכז סעי' ב.   .8
  משנה ברורה, סי' רכז ס"ק ח.  .9

כ"כ שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, דפוס פראג סי' ז, דפוס לבוב סי' תיד; הובאו דבריו במרדכי, חולין סי'   .10
 תרנז. 

"ד סי' יט. וכתב בית יוסף, שם, שמקור הלכה זו הוא מדברי הרא"ש הנ"ל; כ"כ גיליון כן הוא בטור, יו  .11
 מהרש"א, שם על הש"ך ס"ק ו. ראה גם: ש"ך, יו"ד סי' יט ס"ק ז.

 בחזרה לעמוד התוכן
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אזי לא ניתן לפטור את  ,ון שסיבת החיוב במצוות כיסוי הדם היא השחיטהולדבריהם, כי

שעדיין לא חלה סיבת  משום 12יתר כיסויי הדם העתידיים בברכה הראשונה על הכיסוי,

  13החיוב.

הכיסוי את יתר פסק שניתן לפטור בברכה הראשונה של  'שלחן ערוך'אולם כאמור ה

הכיסויים העתידיים, אף שעדיין לא חלה סיבת החיוב כלל. נידון זה דומה להפרשת חלה, 

ובכך ניתן לברך על עיסה החייבת בהפרשה ולפטור את  ,בה סיבת החיוב היא הגלגולש

יתר העיסות הבאות אחריה אע"פ שעדיין לא קיימת סיבת החיוב, כבכיסוי הדם שניתן 

   שאין עדיין סיבת חיוב. אףכל הכיסויים העתידיים לברך פעם אחת על 

  . ברכה על הפרשת חלהד

 תנז סי' (או"ח 'הרב ערוך שלחן'כדברים אלו ביחס להפרשת חלה ניתן לראות בדברי 

   ד): סעי'

 נמלך, שאם אינו אם לכולן אחת בברכה די העיסות, מכל מפריש אחד אדם אם

 היה שלא פ"אע שיפריש החלות כל זו בברכה לפטור בדעתו היה ברכה בשעת

 בה שאין בשיחה בינתיים הפסיק אא"כ נמלך זה אין יפריש חלות כמה אז יודע

  חלה. להפרשת צורך

יפריש' משמע שאין לפניו עתה עיסות  חלות כמה אז יודע היה שלא פ"מלשונו 'אע

ומ"מ הברכה על ההפרשה הראשונה  14,החייבות בחלה, אלא עתידיות להיות כאלו

  15יתר העיסות העתידיות.את פוטרת 

  . ברכה על מאכלים הבאים לאחר ברכת 'המוציא'ה

המציאות במפעלים היא שמספר העיסות הנעשות במשך היום ידוע מראש מחמת 

                                                           
ֶגזונדהייט מצויה בדברי הראשונים החולקים על  יעקב שיטה זו שמייצגים הרב שלמה איגר והרב  .12

עשה שחיטה אחד ובכך לפטור את יתר השחיטות הבאות הרא"ש וטוענים שאמנם ניתן לברך על מ
המצויות לפניו, אך לא כן הוא בברכת כיסוי הדם שבה אין סיבת חיוב, הימצאות הדם בעקבות 

 אינו השחיטה על 'בשלמא שפז: סימן הדם כיסוי א, הלכות"ח זרוע, השחיטה, בעולם כלל, וז"ל אור
 על ובירך בעין העוף היה כבר החיה על רךשבי שבשעה משום. העוף את כששוחט ומברך חוזר

הברכה';  בזו שיפטר בעולם עוף דם אין אכתי דחיה הדם כיסוי מצות על כשבירך הכא אבל. שניהם
 חל לפניו, היה האחרון גם הראשון דכששחט כיון שחיטה בברכת כ"כ ריטב"א, חולין פו ע"ב: 'בשלמא

 דם כיסה דכי כיון כיסוי ברכת לעניין אבל סק...הפ שביניהם הכיסוי ואין שניהם על ראשון של ברכה
 שחיטה והוי דראשון ברכה עליה חיילא לא, בעולם אחרון של דמו אין עדיין עליו ומברך הראשון

הפסקה'. ראה גם: רשב"א, שם. בביאור שיטה זו, ראה: הרב שילה רפאל, בעניין ברכת כיסוי  דבינתיים
 .90הדם, הדרום כו (תשרי תשנ"ח) עמ' 

ראה: הרב מיכאל דוב וויינגוט, שו"ת אגודת אזוב מדברי, או"ח סי' י, שהמברך על כיסוי הדם קודם   .13
שחיטה צריך לחזור ולברך, משום: 'שלא היה עוד מקום על מה תחול הברכה דאשר קידשנו במצוותיו 

 על כיסוי דם, והא ליכא אכתי עליה שום מצווה לכסות דהא עדיין לא נשחטה'.  
 ד בדבריו שו"ת רב פעלים, ח"ב יו"ד סי' ב.כן למ  .14
  ראה: מג"א, או"ח סי' תנז ס"ק א, שהביא דין זה אך לא הוסיף לשון זו שממנה דייקנו בדברי שו"ע הרב.   .15
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ישנה ידיעה ברורה שבמהלך שהזמנות ללקוחות וסדרי העבודה הקבועים. באופן כזה 

הברכה שתכן יילת היום, יהיום ייעשו עיסות נוספות מעבר לזו הראשונה הקיימת בתח

 שעדיין לא הוכנו כלל. אף על פיהראשונה פוטרת את יתר העיסות העתידיות מברכה 

   ה): סעי' קעז סי' (או"ח 'ערוך לחןנאמר ב'שדבר זה ניתן ללמוד מהדיון הבא. 

 היה ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אם

 עליהן לברך צריך הפת את ללפת לבא שדרכן בריםמד אפילו, הדורון על דעתו

  .נמלך כדין

 האדם דעת דסתם דטעמא ואפשר, בזה נזהרים ראיתי ולא' הרמ"א (שם):העיר על כך 

   (שם): 'הרב ערוך לחן'שוהוסיף על כך  .'בסעודה לו שמביאין מה כל על

 שאחד מצוי דבר הוא שבינינו מפני אלו במדינות בזה נזהרים העולם אין ועכשיו

  אחרים. מבית אפילו בסעודה דורון לחבירו שולח

   ט): סעי' קעז סי' (או"ח 'השלחן ערוך'והעיר 

 או זה לזה לשלוח השכנים דרך שכן במקום כ"אא כמובן, מספיק טעם זה ואין

  זה לזה. שולחים הקרובים

לדבריהם, המציאות הרווחת והמצויה שאחד שולח לחברו מיני מאכל בסעודה מהווה 

ה שיפטרו מינים אלו בברכת 'המוציא', ואין צורך לברר אם המאכל הנשלח היה מוכן עיל

ברור וידוע שבמהלך היום שן ולאור זאת, כיו מכבר כדי שנאמר שהברכה חלה עליו.זה 

, הרי שיכול המשגיח הממונה וזהו חלק מנוהלי העבודה נעשות מספר רב של עיסות

  נפטרו מברכה.  לברך בהפרשה הראשונה ובכך יתר ההפרשות

  מסקנה 

ברכה על הפרשות חלה עתידיות לברכה על כיסויי בלאור האמור, ניתן לדמות את הדיון 

דם עתידיים, שניתן לברך פעם אחת ולהתכוון לפטור את יתר ההפרשות והכיסויים 

  העתידיים.

בו ישנה ודאות שייעשו עיסות רבות במהלך היום, ידיעה שיחוד בהפרשת חלה במפעל יב

נכללות בברכה הראשונה, כפי שכותב הרב הן מהווה פטור ליתר ההפרשות מברכה ו זו

  שוחט קבוע: בעניין(נחפה בכסף, ח"ב יו"ד סי' כח ס"ק ט)  יונה נבון

וכל שיושבים במקום קבוע לשחוט ודעתם על כל מה שיביאו ואפילו כל היום 

עושים כיסוי כולו, לא חשיבי לשיחה הפסק ושוחט כל היום בברכה אחת ולערב 

אחד לכולם. וכן נוהגים היו השוחטים הראשונים בירושלים שהיו רבני מתא, והכי 

  עדיף טפי למעט בברכות כדי שלא יהיו נכשלים בברכה שאינה צריכה.

הממונה על הפרשת חלה במאפייה שבמשך היום נעשות בה עיסות רבות ש עולה מכאן

  את יתר העיסות העתידיות. יברך פעם אחת על העיסה הראשונה ויכוון לפטור
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  הרב אריה ויזל

בתרומה למנוי  'אלה'שו
  תגובה  – 'בית האוצר'ב

 הקדמה

יהודה הלוי עמיחי בעניין 'שאלה'  בהרדן  41–39(תשע"ז) עמ'  115ב'אמונת עתיך' 

עיקר הכרעתו למעשה, שניתן להישאל במקרה כזה,  1.בתרומה למנוי ב'בית האוצר'

 לאחרלהישאל  בביאור הסיבה לכך שאי אפשר 2דברי הש"ך התבססה על יסוד

לידי  הלידי הכהן. הבנתו בש"ך הייתה שלאחר שהתרומה כבר הגיע ההתרומה הגיעש

 ,ולאחר מעשה כבר לא ניתן להישאל ,הרי זה כבר בגדר 'מעשה' ולא רק 'דיבור' ,הכהן

ינו כך בש"ך, או רבים אכן הב ,שהרי 'לא אתי דיבור ומבטל מעשה'. כפי שאציג לקמן

לפחות התבטאו בלשון זו, אך ישנם רבים אחרים שביארו באופן שונה את כוונת הש"ך. 

לדחיית הביאור הראשון בדברי הש"ך. לעניות דעתי חותכות הם גם הביאו הוכחות די 

לא ניתן להישאל על התרומה ש לכךההבנה האחרת שהם מציעים, וכן שאר הטעמים 

, ועל כן ברצוני ילים למסקנה שלא ניתן להישאל על ההפרשהמוב כשמגיעה לידי הכהן,

  להרחיב את הנידון בשאלה זו.

 טעמו של הש"ךא. 

 נדרו על להישאל יכול שאדם שאף 4'ערוך שלחן'ה פסק 3א"הרשב תשובת סמך על

. נדרו על להישאל יכול אינו כבר ,הגבאי לידי הגיעה הצדקהש לאחר מקום מכל, לצדקה

 ניתן לא כבר ,הכהן לידי ההגיע התרומה שכאשר 5הגמרא לדברי אההשוו בסיס על זאת

 ההקדש על להישאל שניתן לכך הסיבה הסביר את 6אשכנזי בצלאל רבי. עליה להישאל

 לבאר הוסיף) וחו"מ סי' רנה ס"ק ( ך"הש. מכן לאחר לא אך הגזבר לידי שהגיע לפני רק

  : ך"הש כתב וכך, דבריו את

 קנה דלא כיון מקום מכל גמור כקנין דהוי נהי גבוהל באמירה דדוקא הטעם ל"נ

 דלא בנדרים שאלה דיש קרא לן דגלי דבור ומבטל דבור אתי האמירה מצד אלא

                                                           
  לא ארחיב בהצגת צדדי הנידון, שהרי הרב עמיחי כבר עשה זאת במאמר הנ"ל.   .1
 .חו"מ סי' רנה ס"ק וש"ך,   .2
 .תרנו 'סיח"א שו"ת הרשב"א,   .3
  .רנח סעיף ו 'יור"ד סישו"ע,   .4
   .אע" נדרים נט  .5
  שו"ת רבי בצלאל אשכנזי, סי' יד.  .6
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 דל' אמרי לגזבר כשמסרו אבל לו מוחלין אחרים אבל מוחל אינו הוא דברו יחל

 כשהקנהו גופא בהדיוט דהא הקדש מכח חמור הדיוט כח יהא דלא מהכא אמירה

 קנהו הרי הגזבר ליד שמסרו כיון נמי בהקדש כ"וא שאלה מהני לא תו במשיכה

 אין נמי בהדיוט דהא משיכה ומבטל דבור אתי דלא ופשיטא במשיכה ההקדש

 קנינים שאר או חליפין בקנין ההקדש דקנהו היכא ה"ה ז"ולפ כלום משיכה לאחר

  .ברור ל"כנ הדיוט מכח הקדש כח גרע דלא שאלה מהני לא תו

 ההלכתיים היסודות סמך על למעשה דיבור בין לחלק היא ך"הש שכוונת ושהבינ יש

 דיבור אתי לא': ולהיפך, 'דיבור ומבטל דיבור אתי'): בע" נט( בקידושין בגמרא המבוארים

 שגם 'שאלה'ה שהרי ,עליו להישאל אפשר כן ועל, דיבורנחשב כ הקדש. 'מעשה ומבטל

 הגיע החפץ כאשר אמנם. הקדשה – שוןהרא הדיבור את לבטל יכולה דיבור בגדר היא

 שהרי, הקדשו על להישאל אפשר אי כבר וממילא, למעשה נחשב זה הרי ,הגזבר לידי

 קרא כאשר. ומעשרות תרומות הפרשת לעניין בזה כיוצא. 'מעשה ומבטל דיבור אתי לא'

 לידי ניתנה כבר התרומה אם אך, כך על להישאל וניתן ,דיבורב רקהיה זה  ,תרומה שם

  . להישאל אפשר- אי ולכן ,מעשה בגדר זה הרי ,הכהן

 7;'אורה קרן'ה את למנות ניתן בהם ,ך"בש הבינו שכך משתמע רבים פוסקים מדברי

 שלמה הרב 12';סופר כתב' 11;ם"מהרש 10;אסאד י"מהר 9;שיק ם"מהר 8;ברודא ם"מהר

   14.וואלקין אהרן הרב 13;קלוגר

   .סיבות מכמה ך"הש כוונת זו שאין נראה אמנם

 ומבטל דיבור אתי'שרק  כתב ך"שהש דקדק 'ירמיהו דברי'ל 15'חיים שאלות' בספר

 אתי' ולא מעשההיה  הגזבר לידי מסר שכאשר – ההפוך הצד את כתב לא אך ,'דיבור

  : ך"הש כתב מזאת יתרה'. מעשה ומבטל דיבור

 גופא בהדיוט דהא הקדש מכח חמור הדיוט כח יהא דלא מהכא אמירה דל

 הגזבר ליד שמסרו כיון נמי בהקדש כ"וא שאלה מהני לא תו יכהבמש כשהקנהו

  . במשיכה ההקדש קנהו הרי

  ןוכיו למעשה שנחשב פשוט באופן אמר ולא זו לתוספת נזקק ך"הש מדוע ,זו הבנה לפי

דחייה חזקה  .כן העירו 17'יהודה דברי'וב 16'משה באר'ב גם? הגזבר לידי שההקדש הגיע

                                                           
  קרן אורה, נדרים נט ע"א.  .7
 .ד"ה בריטב"א) 1קידושין נח (תרס"ח, עמ' מב/ ,חידושי ושו"ת מהר"ם ברודא  .8
  .ריא 'יור"ד סי ,שו"ת מהר"ם שיק  .9

 .יחש 'יור"ד סי ,שו"ת יהודה יעלה  .10
 .קדשו"ת מהרש"ם, ח"ו סי'   .11
  .יז 'חו"מ סי ,שו"ת כתב סופר  .12
 .צא 'דקה סי"ב הל' צמהדורה ג' ח ,שו"ת טוב טעם ודעת  .13
 סט. 'ח"ב יור"ד סי ,זקן אהרן  .14
  .כ ענף א ד"ה ע"כ נראה לענ"ד 'חו"מ סישאלות חיים,   .15
  .62קונטרס השיב משה עמ'  ),ירושלמסקי(באר משה   .16
 .י אות ט 'יור"ד סי ),גורדין(הודה דברי י  .17
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 לא ך"שהש כרחך הם טוענים שעל 19'.וישעי אורי'וה 18'יםחי שאלות'להבנה זו העלו ה

 עצם שכבר אומרת) בע" נט( בקידושין הגמרא שהרי, למעשה דיבור בין לחלק ןהתכוו

 בגדר היא הרי ,הכהן לידי ההגיעשהתרומה  לפני עוד אפילו ,ומעשרות תרומות הפרשת

 ושהגיע לפני שרותומע תרומות על להישאל ניתן כיצד כן ואם, דיבור בגדר ולא מעשה

 וןוכי ,להישאל אפשר אי ך"בש זו ולהבנה, מעשה בגדר הוי אז כבר הרי ?הכהן לידי

על כן ודאי שגם לש"ך ניתן  !'?מעשה ומבטל דיבור אתי לא'ו מעשהההפרשה נחשבת ש

שאדם  21אף מביא את דברי הרשב"ם 20'אורי וישעי'ה אף שנעשה מעשה. ,להישאל

תחרט ולאחר מכן מצא פתח של חרטה וה ייב בכרת,ששחט בהמת קדשים בחוץ והתח

אורי 'ה זאת לאורר מכרת, אף שעשה מעשה של שחיטה. מעיקרא, הרי זה מועיל ופטו

 23'בינה אמרי'וה 22'שמח אור'ה, (שם) 'שאלות חיים'(שם), ה' באר משה'(שם), ה 'וישעי

ובעים הנ בדברים רק זה להישאל שניתן שמצאנו מה שכל היא ך"הש שכוונת ביארו

 מלבד נוסף בדבר עוסקים אנו כאשר ואולם .ח דיבורו אשר קיימים רק בדיני הקדשומכ

שבלאו הכי גם בלי  ,הגזבר ידי על החפץ משיכת וכגון הדיוט, בדיני גם קיים אשר הדיבור

שהרי אנו כבר , להישאל ניתן שלא הנדר להקדש הגזבר עושה מעשה קניין, אומר הש"ך

 הקדש שאינו הדיוט ובמעשה , ההקדש, אלא על מעשה הדיוט,לא דנים על עצם הדיבור

 לאחר אין נמי בהדיוט דהא': ך"הש וזו לשון .להישאל אפשרות התורה חידשה לא

 נתן ולא שם קרא רק עוד כל. ומעשרות בתרומות 'שאלה' לעניין כן וכמו .'כלום משיכה

 הגיעה התרומה שרכא אך, להישאל שניתן תורה אמרה שעליו דיבור רק זה הרי ,לכהן

 אין ועל כן ,היה מועיל –שגם אם לא היה דיבור  נוסף קניין כאן נעשה, הכהן לידי

  : 'שאלות חיים'וכך כתב ה 24.שנעשה לאחר להישאל עליו אפשרות

הש"ך הסביר דהא דקנין של הקדש מקרי דברו הוא רק אם דכי מדלית לדבורו 

המחשבה שיחשוב בלבו שזהו אין המעשה לבדה קנין כמו בהרמה דבלא הדיבור ו

תרומה אין ההרמה לבדה כלום. ע"כ כיון דמהני שאלה על דברו ומחשבתו ממילא 

אין המעשה לבדו כלום. אבל אי מסר לכהן או לגזבר שהמעשה לבדה היא קנין 

                                                           
 .שם ד"ה אבל אכתי קשהשאלות חיים,   .18
  סא ד"ה ולסברת. 'טויבש סיאורי וישעי,   .19
 .שם ד"ה אלאאורי וישעי,   .20
 .ב ד"ה שישע" ב"ב קכרשב"ם,   .21
  .ד"ה ודעפ"ה ה"ד גזלה ואבדה אור שמח, הל'   .22
  .כב ד"ה ברם 'נדרים סי) (אוירבאךאמרי בינה   .23
החתם סופר, יו"ד סי' רמג, כתב: 'ומי שאמר טעם לא אתי דיבור ומבטל מעשה מסירה לגזבר דברי   .24

הבל הם מה ענין זה לדיבור ומעשה'. ע"ש המשך דבריו, ורבים תמהו (ליקוטי הערות על ספרי 
תשובות החתם סופר, שם) על דברי החת"ס: איך כתב שדברי הבל הם, הרי הם דברי הש"ך? וביארו 

ם) שכוונת החתם סופר לומר שדברי הבל לומר שכוונת הש"ך לחלק בין דיבור למעשה, אלא (ש
 כוונתו אחרת כנ"ל. 
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בהדיוט בלי דבורו לא מקרי עוד דבורו משום דאף כי מדלית דבורו מהכא נשאר 

   25.הדיוט ולכך לא מהני בו שאלה דלא מקרי דברומעשה הקנין שהוא בפ"ע קנין ב

 קנג' סי ד"יו( 'איש חזון'דברי ה מכוונים שלכך זו, וכן נראה הכתב סבר 26'יד המלך'גם 

  ): ואמנם ה"ד ו"סק

, מסירה בנעשה לא אבל, בדיבור רק תלוי הוא שהענין בזמן אלא תורה אמרה ולא

  .תורה חדשה לא דבזה

 שונותבין ההבנות הב. נפקא מינה 

במקרה שלא היה מעשה אלא רק  שני ההסברים בדברי הש"ך היאבין א מינה הנפק

אך התבצעה חלות הקיימת גם בדיני הדיוטות רגילים ולא רק בדינים הנוגעים  ,דיבור

 'אור שמח'כזו. על בסיס הבנתו טוען הא מינה העלה (שם) נפק 'אור שמח'לדיבור. ה

ייאש, ולאחר מכן הגנב הקדיש את החפץ שאם אדם גנב וכתוצאה מכך הבעלים הת

ון ששינוי השם הוא מושג דיני והנגנב או תרם אותו, וממילא ישנו גם 'שינוי השם', מכי

שקיים גם בדיני הדיוט ולא רק בתרומה והקדש, כבר לא ניתן להישאל על ההקדש או 

 במקרה ,על התרומה. לעומת זאת לפי ההבנה הראשונה, המחלקת בין דיבור למעשה

 עצם ההקדש או קריאת השם – כזה ניתן להישאל, שהרי אין כאן מעשה אלא רק דיבור

 אדם שיכול 27ם"הרמב כתב (שם) שלדעת 'בינה אמרי'ה ו'אתי דיבור ומבטל דיבור'. –

 לתת עצמו יחייב כאשר אדם 28'שלחן ערוך'וכן נפסק ב ,'עדיי אתם' כשאומר עצמו לחייב

נחשב  שגם בהדיוט משום ,להישאל יהיה ניתן לא , כבר'עדיי אתם' כשיאמר להקדש

זאת רק להבנה זו,  .דיבור רק אלא מעשה שום היה שבמקרה זה לא קניין, ואףהדבר ל

וכל עוד לא  ,אך להבנה הראשונה מסתבר שניתן להישאל, שהרי כאן לא נעשה מעשה

  29.ניתן להישאל –נעשה מעשה אלא רק דיבור 

                                                           
והוסיף: 'ואף שהקצוה"ח (סי' רצ ס"ק ג) כתב ג"כ החילוק בין דיבור למעשה באמת אגב שיגרא   .25

מטבע דלישנא נקטיה כאשר יראה המעיין שם'. ולפי זה אפשר שגם שאר הפוסקים שהשתמשו ב
  לשון של 'מעשה' מודים להבנה זו. 

  .ח"א קונטרס כל נדר וכל שבועה ד"ה גם מה שכתביד המלך,   .26
  פי"א הט"ו.מכירה רמב"ם, הל'   .27
  .א 'מ סעי 'חו"מ סי, שו"ע  .28
דינים הלכתיים נוספים אשר העלו הפוסקים לאור ההבנה הראשונה נכונים גם להבנה זו. רבים הסיקו   .29

עצמו חלה יכול להישאל עליה ואין זה נחשב שהחלה הגיעה לידי הכהן, וזאת משום שכהן המפריש ב
שלפי ההבנה הראשונה בש"ך, דווקא כאשר נעשה מעשה אי אפשר להישאל, אך כאשר רק קרא שם 
חלה יכול להישאל, כיוון שיש כאן רק דיבור. גם להבנה זו ניתן להישאל במקרה שכזה, ואין זה נחשב 

הן, משום שבפשטות יש כאן רק דיבור ואין מעשה הקיים גם בדיני הדיוטות, וכדי שהגיעה לידי הכ
שיהיה מעשה קניין מעבר לקריאת שם חלה הרי זה תלוי בפרטים רבים, וכל מקרה לגופו. על כן 
בסתם כהן שהפריש בעצמו יכול להישאל גם להבנה זו. הגרש"ז אויערבאך העלה בס' מעדני ארץ, הל' 

ז אות ד, שאם הכהן חטף בעצמו אפשר להישאל, אף שכהן אינו חייב להחזיר. נראה תרומות פ"ד הי"
לי שגם להבנה השנייה ניתן להישאל במקרה כזה. אף שהכהן תפס ולא נוציא ממנו, ותפיסה כמובן 
קיימת גם בדיני הדיוטות, מכל מקום התפיסה אינה מוגדרת כפעולה מעבר לעצם הדיבור תפיסה היא 
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  'מכירי כהונה'ב 'שאלהג. '

' יכול להישאל על אוצרהאם אדם המנוי ל'בית ה –השאלה הנידונה דעתי גם לעניות 

 ,תלויה בהבנות אלו. בנידון זה מלבד עצם קריאת השם של המעשר ראשון –הפרשתו 

מוחזק ללוי כחל גם הדין ההלכתי של 'מכירי כהונה', שבמסגרתו המעשר נחשב כקנוי או 

 ,ננו דין הנובע מדיני הדיבור ועצם ההפרשה(להבנות השונות ב'מכירי כהונה'). דין זה אי

לא נוצר מעצם קריאת השם. על כן ום בדיני הדיוטות גאלא הוא מושג הלכתי ששייך 

עצם משנעשה רק  דברלהבנה השנייה, שאינה מחלקת בין דיבור למעשה, אלא בין 

הדיבור, שאז ניתן להישאל, לבין דבר אשר עומד בפני עצמו בדיני הדיוטות מלבד 

ן שיש כאן מעשה ואי אפשר להישאל כיו 'מכירי כהונה'יבור, שבו לא ניתן להישאל, בהד

  30.דיני השייך גם בדיני הדיוטות

 קניינית בפעולה מדובר כאשר דווקא ,זו להבנה שגם לבוא ולטעון מקום היה לכאורה

לא  ,)'אמרי בינה'ן להקדש (כדברי היי) או קנ'אור שמח'משיכה, שינוי השם (כדברי ה כגון

 .ן שהם מוגדרים כפעולה קניינית (אף שכאמור חלו על ידי דיבור)וכיו ,ניתן להישאל

אף שיש לו השלכה לדין מסוים עדיין ניתן  ,כאשר מדובר בדבר שאינו בגדר קניין ברם,

                                                           
מוחזקות שאי אפשר להוציא ממנו, אך איננה פעולה העומדת בפני עצמה. היא יונקת רק הגעה למצב 

  את כל כוחה מקריאת שם תרומה הקודמת לה.
כידוע האחרונים האריכו בביאור גדר 'מכירי כהונה', ואלו השיטות העיקריות: א. בדעת רש"י, גיטין ל   .30

י יצחק, ח"א סי' מט ד"ה נחזור, והקהלות ע"א ד"ה במכירי, למדו האמרי בינה, תרומות סי' ד, הפר
יעקב, ב"ב סי' לז, שמעת ההפרשה נחשבת התרומה כממון שבט הכהנים, וכאשר מדובר ב'מכירי 
כהונה', שאר הכהנים מתייאשים, וממילא נקנית התרומה לכהן המיוחד. ב. האחיעזר, ח"ב סי' מז אות 

הכהן צריך לעשות מעשה קניין בתרומה משום ט, הציע על סמך יסוד קצוה"ח, סי' רמג ס"ק ד, שאין 
שהיא 'חלף עבודתם' בתורת שכר פעולה, ועל כן במכירי כהונה ששאר הכהנים מסיחים דעתם, הרי 
היא נקנית לו בלי מעשה קניין, שהרי אין צורך לעשות מעשה קניין בפועל כדי לקנות את התרומה. ג. 

ש"ש, שם, שעצם הרצון להקנות מועיל, וכמו בדעת הרשב"ם, ב"ב קכג ע"ב ד"ה במכירי, למד הר
שיעורים, ב"ב  באותם מקרים שהרצון לבד פועל ואין צריך קניין בפני עצמו. ד. כעין זה ביאר הקובץ

בדעת התוספות, שם ד"ה הכא, שעצם הרצון מועיל, אמנם לתוספות הסיבה שהוא רוצה  שעד, אות
בו (ומכל מקום בפועל יכול לחזור בו כל עוד לא להקנות זה כיוון שהוי מתנה מועטת, ואסור לחזור 

נותן לכהן, כיוון שיש לחכמים אומדנא שכל עוד שלא נתן בפועל הוא רוצה לחזור בו, ויש כאן מעין 
תנאי). ה. הדבר אברהם, ח"א סי' א ענף ו בהג"ה, והפרי יצחק, שם ד"ה ולכן, ביארו שגם התוספות 

ים דעתם, ועל כן נקנית התרומה לכהן. אמנם הסיבה מודה ליסוד של רש"י ששאר הכהנים מסיח
שהכהנים מסיחים דעתם היא שאסור לבעל הבית לחזור, ונמצא שיש כאן שילוב של ב' הטעמים יחד. 
ו. דעת קצות החושן, סי' רעח ס"ק טו, ונתיבות המשפט, סי' רעח ס"ק יא, שהתוספות לא סובר 

מנם הם נחלקו מהו הטעם שהכהן נחשב למוחזק, שבמכירי כהונה ישנו קניין אלא רק מוחזקות. א
ואין כאן המקום להאריך. נראה שלכל הפירושים הנ"ל, דין מכירי כהונה אינו דין הנובע מעצם הדיבור, 
אלא הוי דין שקיים גם בהדיוט. ודאי שלאחיעזר שהוי שכר פעולה, וכן לרש"ש ולקובץ שיעורים שהוי 

כהונה' הוא דין בדיני הדיוטות שלא שייך לחלות הדיבור, היינו קניין ממש משום גמירות דעת, 'מכירי 
לקריאת שם תרומה, אלא הוי דין נוסף שקיים גם בדיני הדיוטות רגילים. גם לסוברים שעצם ההפרשה 
הופכת את התרומה לממון השבט, וכאשר שאר הכהנים מתייאשים ממילא נקנית התרומה לכהן, 

ים בדיני הדיוטות מלבד עצם הדיבור, שהרי 'ייאוש' הוא מושג נראה שמכירי כהונה נחשב לדבר הקי
קיים בדיני הדיוטות, ובפרט שייאוש זה מועיל ליצור קניין של ממש. וביחס לקצות החושן ולנתיבות 

  משפט ראה לקמן.
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גורם לחלות קניינית אלא רק  אינוש'מכירי כהונה'  31להישאל, ואם כן לאלו הסוברים

מכל מקום נראה מסברת הפוסקים  .דיין ניתן להישאלאפשר שע ,למוחזקות מסוימת

כבר לא ניתן להישאל אף  ,כאשר מדובר רק על דין שאינו תלוי בעצם הדיבורשהנ"ל 

היא שבדבר שאינו תלוי בדיבור אי אפשר  שהרי עצם הסברהשאינו נחשב כקניין, 

זקות אלא רק מוח ,קניין ממשאינו ואם כן לא אכפת לן ש'מכירי כהונה'  ,להישאל

ובפרט שכבר העירו רבים שיותר נראה כדעת הסוברים ש'מכירי כהונה' גורם  משופרת.

רעון ישהרי הסכם 'מכירי כהונה' מועיל להיחשב כפ 32,בסופו של דבר לקניין של ממש

וכן הלוי יכול להפריש מעשרותיו על  34,שתיים פי יורש בכור כהן וכן 33חובו של הלוי,

  35.מקום אחר

ניתן להסתפק בדין 'שאלה במכירי  ,ש"ך המחלקת בין דיבור למעשהלהבנה הראשונה ב

, ולפי שיטות מסוימות נראה שלא ניתן 'מכירי כהונה'כהונה' לאור השיטות השונות ב

הביא מדברי  37'ספר יהושע'וכן בשו"ת  36.דיבורכמעשה ולא נחשב כן שולהישאל כיו

הרי  –הישאל, והקשה אינו יכול ל 'מעמד שלושתן'שכאשר הקנה לעניים ב 38הרי"ף

  ותירץ:  !שהרי הנודר לא עשה מעשה אלא רק דיבור? ,לדברי הש"ך לכאורה ניתן להישאל

דכיון דתקנו רבנן דמעמד ג' קונה והוי כמו שאר קניינים דאית בהו מעשה ולא 

  מצי הדר ביה כנלענ"ד ברור דהאלפסי אינו חולק על הרשב"א. 

 חשובהרי הוא  ,ים מסוימים כמו מעשהבור נחשב במובניאם הד ,נמצא שגם לש"ך

ון שכבר כתבתי שיותר נראה כמו ולכן לענ"ד, כי כמעשה ופשטות ה"ה ב'מכירי כהונה'.

ההבנה השנייה בש"ך, אשר לדבריה לא ניתן להישאל במקרה שכזה, וגם להבנה 

הראשונה ספק אם ניתן להישאל או לא, נראה שלשיטת הש"ך אי אפשר להישאל 

  רי כהונה'.במקרה של 'מכי

 טעמים נוספים – הגיע לידי כהןד. 

לידי הכהן  הנימקו שאין להישאל לאחר שהתרומה הגיע 40וכעין זה הר' שך 39'בית הלוי'ה

להישאל לאחר שכבר זכה, ולדבריהם נראה  ואי אפשר ,כבר בבעלות הכהן שהיאמשום 

                                                           
 ראה בהערה הקודמת שהפנינו לקצות החושן ולנתיבות משפט.  .31
) בסופו של דבר, התרומה בבעלות ממונית של  30ה גם לביאור האחרונים בדעת רש"י (לעיל הער  .32

  הכהן, ועל כן לא ניתן להישאל. 
  .אע" גיטין ל  .33
 .בע" בבא בתרא קכג  .34
 שם. , ב"משיטה מקובצת ;אע" בבא מציעא מט  .35
לביאורי האחיעזר, הרש"ש והקובץ שיעורים בדעת התוספות נראה שלא ניתן להישאל, ולשאר   .36

  ישאל.השיטות אפשר שניתן לה
  .נט ד"ה ואין וד"ה ומהשתא 'סי )(באב"דשו"ת ספר יהושע,   .37
  מדפי הרי"ף. בדף יח ע"ב"ק רי"ף,   .38
  .ה -כז אות ד ו 'ח"א סיבית הלוי,   .39
 .תרומות פ"ד הי"זהל'  ,אבי עזרי  .40

 בחזרה לעמוד התוכן
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פירשו  43הקדש'וה'גידולי  42'קהלת יעקב'ה 41.בפשטות שגם בנידון דידן לא ניתן להישאל

שנגמר כל המעשה של  הואלידי הכהן  ההגיעכשהתרומה שהטעם שלא ניתן להישאל 

 ,קא כאשר לא נגמר הנדר לגמריושייכת דו 'שאלה'הבעלים ולא שייך שישאלו עליו, ש

לא ניתן להישאל, וכעין זה פירש המהרי"ט  –תקיים ואינו מחוסר עוד דבר האבל כש

משום שהנדר נגמר  ,א ניתן להישאל ב'מכירי כהונה'גם לדבריהם נראה של 44.אלגאזי

ניתן להישאל  45'נודע ביהודה'אפשר שלביאור ה גיסא מאידך לגמרי ולא חסר עוד דבר.

הוא שהנודר אומר 'אלמלי הייתי יודע דבר זה  'שאלה'ב'מכירי כהונה'. הוא ביאר שיסוד ה

 לידיהתרומה  בהגיע אפילו להישאל אצל החכם ניתן הדין לא הייתי נודר', ועל כן מעיקר

לא היה  שאם היה יודע את האמת הבית לבעל אינו מאמין עצמו הכהן, אלא שהכהן

הוא נאמן ואינו צריך להחזיר. אם כן בנידון דידן שבפועל מי  ,מוחזק שהכהן ןונודר, וכיו

ובעל הבית  ,שמוחזק במעשרות הוא בעל הבית, הלוי אינו נאמן לטעון כנגד בעל הבית

תמהו והתקשו בדברי  48')אורה קרן' 47';נזר אבני': בהם( אמנם רבים 46.להישאליוכל 

משום שלדבריו כן ניתן להישאל על עצם האיסור, ופשט הגמרא בנדרים  ',נודע ביהודה'ה

לאור כל הנ"ל נראה שלרוב השיטות לא ניתן להישאל ב'מכירי  שלא ניתן להישאל כלל.

  כהונה'. 

 שאל המקרים שבהם יש צורך להיה. 

  מקרים שבהם יש להישאל על הפרשתו: כמה פירטוהפוסקים 

כתבו שעליו  50'חזון איש'וה 49'מנחת חינוך'ה –הקדים את המאוחר בסדר ההפרשה . 1

 כדי לתקן את האיסור שעשה.  ,להישאל על הפרשתו

 והושמצ 52התוספות בביאור כתב 51רבי עקיבא איגר –' היפה על הרע' מן הפריש. 2

 תרומה שתרומתו אף ,האיסור את לתקן כדי ,להפריש ולחזור רשהההפ על להישאל

                                                           
כאן גם לשיטת רש"י לא ניתן להישאל, שהרי בסופו של דבר נחשב ממש כממונם של הכהן והלוי,   .41

  כן לרוב השיטות לא ניתן להישאל במקרה שכזה. ועל
 .14סוף הספר עמ'  )ברוכיןקהילת יעקב (  .42
  .כו ק"שכג סגידולי הקדש, יו"ד סי'   .43
  בכורות פ"ד אות לה.מהרי"ט אלגזי,   .44
  .קנדיו"ד סי' תנינא נודע ביהודה,   .45
 ו, ועל כן ניתן להישאל.מעשרותי על יישאל הבית שבעל ללוי שנוח עמיחי כתב הלוי הרב יהודה  .46

 שללוי לן לשאר השיטות לא אכפת ביהודה, אך הנודע שיטת לאור דווקא דבריו נכונים הם לכאורה
  .תלוי הדבר בדעתו לא שהרי יישאל, הבית שבעל נוח

 .יח ק"רצ ס 'יו"ד סיאבני נזר,   .47
 .א ד"ה ובנו"בע" נדרים נטקרן אורה,   .48
  .ד ק"מצוה עב סמנחת חינוך,   .49
  .כא ד"ה והנראה ק"ד ססי' דמאי חזו"א,   .50
  .בע" קידושין מורע"א,   .51
 .ד"ה אם אינותוס', קידושין מו ע"ב   .52

 בחזרה לעמוד התוכן
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  53גם בזמן הזה צריך להפריש מן היפה. ,מעשר ראשון ועניוב. בדיעבד

שאם  54אויערבאךלאור דברי רבי עקיבא איגר כתב הגרש"ז  – 'מן המוקף'תרם שלא . 3

 עליו להישאל על הפרשתו ולחזור ולתרום מן המוקף. ',מן המוקף'תרם שלא 

כדי שעל ידי זה  ,צריך להישאל על הפרשתו ,שאם תרם קודם גמר מלאכה 55יש שכתבו

 יתוקן האיסור כנ"ל.

לדעת הרמב"ם (הל' מעשר פ"א הט"ו, הל' תרומות פ"ג ה"ז)  –הפריש פחות מכשיעור . 4

אין ההפרשה חלה. ולדעת הראב"ד (שם) ההפרשה חלה באופן יחסי. אמנם יש שכתבו 

  56.ם הרמב"ם מודה שכאשר הפריש פחות מכשיעור ההפרשה חלהשבמקרים מסוימים ג

 ון שישנם מקרים רבים שבהם יש להישאל על ההפרשה, וכבר הסקתי שלרובומכי

 אינם הלוי עם' יהלוִ  מכירי' הסכם ועורכים' האוצר בבית' החברים שאותם נראה השיטות

 – להישאל טרכוויצ יטעו שאם ההפרשה לפני פעם כל תנושיַ  עדיף, להישאל יכולים

   '.האוצר בית'ב החברים לבתי הנשלח בנוסח זאת להכניס ועדיף, תחול לא ההפרשה

  

  

                                                           
 נב. 'שלא סעישו"ע, יו"ד סי'   .53
  .תרומות פ"ד הי"ז אות ג ,מעדני ארץ  .54
  .פ"ז הערה עד ,משפטי ארץ  .55
 על להישאל יכולים' האוצר בית'ב החברים אם לדון באנו ם"הרמב לדעת גם מסוימים במקרים כן ועל  .56

  .   הפרשתם

 בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב דוד אייגנר

  דין בכור בכבש ללא אליה

  שאלה

סרון באליה ייש לשאול האם ח .זן ללא אליהמבפינת חי נולד בכור לאחת הכבשים 

  נחשב למום שבגינו ניתן להתיר את הבכור באכילה.

  תשובה

בחלק מגזעי הכבשים כגון גזע 'כבש אליה',  .נב בעל החיים מורכב מחוליות ומסחוסז

לק שומני גדול ורחב שנקרא שממנו פותחו זנים שונים כגון זני 'האוואסי' וה'אסף', ישנו ח

 ק"ג. 10, ומשקלו יכול להגיע עד חלק זה משמש כמאגר מזון לבעל החיים 'אליה'.

' אין אליה אלא זנב בלבד. האליה מצויה אצל כבשים בגזעים אחרים כגון גזע 'מרינו

  בלבד ואינה קיימת בעזים ובבקר.

גם  ,כל בכור שנולד בצורה טבעית מוגדר כבכור .קדושתו של הבכור היא קדושה עצמית

, י כל בכור... באדם ובבהמה לי הוא'קדש ל'כפי שנאמר (שמות יג, ב):  ,אם הוא בעל מום

בכור אפילו ע"ב): ' , וכדרשת הגמרא (חולין קלולי מוםתמימים לבעללא חלוקה בין 

הוא שבכור תמים מותר באכילה רק ל בין בכור תמים לבכור בעל מום . ההבד'טריפה

קדשים קלים, אך בכור בעל מום מותר באכילה גם לזרים, כדעת כדין לכהן ויש לנהוג בו 

  ב). ע" בית הלל (בכורות לג

הל' כדברי הרמב"ם ( ,בה פוסלים גם את הבכורהמומים שפוסלים את הקרבנות מהקר

  ): פ"ב ה"ב בכורות

 ולא בהן קרבין הקדשים ואין המובחר מן הקרבן שאין שם שמנינו הדברים וכל

  קרב.  ולא עליהן נשחט הבכור אין כך עליהן נפדין

  סרון באליה מוגדר כמום הפוסל כבש מקרבן.ייש לבחון אם כן אם ח

ג,  כפי שנאמר בקרבן שלמים (ויקרא ,ן המובא מכבשיםהאליה היא חלק מחובת הקרב

   ט): - ז

 האליה לה' חלבו אשה השלמים מזבח והקריב קרבנו... את מקריב הוא כשב אם

  תמימה...

בקרבן עולה אמנם לא נזכרה חובת הקטרת האליה, אך ניתן לומר שמכיוון שקרבן עולה 

בו ש ,שלמיםזאת בקרבן מת לעו .אין צורך לתאר במפורט את כל האברים ,נשרף כולו

ישנו צורך לפרט מהם החלקים החייבים בשרפה ומה מותר  ,הבשר נאכל לבעלים

כשמונה את המומים המיוחדים לבהמה שפוסלים אותה מקרבן  ,באכילה. אולם הרמב"ם

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 זתשע" תמוז  אמונת עתיך

  

48  

כגון פגיעות בעצם הזנב  ,מונה פגיעות שונות בזנב בלבד ,)פ"ב ה"דסורי מזבח י(הלכות א

סרון כל שהוא באליה. לכן נראה לומר שכשם שישנם מינים יאינו מונה חחוסר בזנב, וו

כגון זכר בקרבן בקר לעולה, ניתן להביא לקרבן  ,שניתן להביא רק מהם קרבנות מסוימים

כמו כן, בגמרא  שלמים רק כבש עם אליה, אך אין הדבר אומר שחוסר באליה יוגדר מום.

ר שזנב שהוא דק מאוד או עגול, דהיינו ) מובא ביחס למומי זנב הבכובע" בכורות מ(

סרון שהוא בצורת הזנב יהדבר נחשב למום, ואם כן מדובר בח ,מעוביותר וי שהוא רחב

) הובא סעי' ב שטסי' (יו"ד 'שלחן ערוך' עצמו, אך חוסר באליה לא נזכר כמום הפוסל. ב

 וניכר גלויצריך להיות מובהק,  המום ,שבזמן שאין בית מקדש על מנת לפסול את הבכור

סרון ניכר באוזן יהן קטיעת אחד האברים, ח'שלחן ערוך' הביא השהדוגמאות  .לולכ

ותי וניכר שבעל החיים המדובר שונה באופן מה הואהצד השווה בין מומים אלו  .וכדומה

סרון אבר מסוים שאינו של בעל ימובן אם כן שאם מדובר בח משאר בעלי החיים ממינו.

הדבר אינו נחשב למום גלוי וניכר  ,כל בעלי החיים מסוג זהשל החיים המדובר אלא 

  ל ואינו יכול להתיר את הבכור.ולכ

האם כבשים בעלי אליה וכבשים (ח"ח סי' רלו):  'שבט הלוי'בשו"ת  השאלה דומה נשאל

וכתב שמכיוון  .םיין כלאיישאינם בעלי אליה נחשבים לסוג אחד או לשני סוגים לענ

 ין קדשיםיאמנם לענ .הם נחשבים למין אחד ,ם נראים דומיםשבאופן כללי שני המיני

  : הדין שונה

התורה ציוותה שלקרבן תהיה אליה, אך החסרון בה אינו מגדיר את בעל החיים, 

   ...ממין שאינו בעלי אליה כמין אחר

כבש  – שלכבשים יש שני שמות 1בשם המלבי"םהרב וואזנר (שבט הלוי, שם) וכתב 

הצמר.  ואחת היא ,האליה היא תאח :הות אחרת של בעל החייםכל שם מבטא מ .וכשב

שצמר של כבשים ללא אליה (מזן מרינו) נחשב  2'תשובות והנהגות'וכן כתב בשו"ת 

סרון באליה, וניתן לצאת בו ידי חובת ציצית משום שהולכים אחרי יכצמר, למרות הח

  אליה. בהימצאותה שלהמין העקרוני של בעל החיים, ללא תלות 

 ,סרון באליה במין זה של הכבשים אינו נחשב למום המתיריהחור הנ"ל יש להסיק שלא

  שיהיה בו מום ממשי. מבלי לשחוט את הכבש המדוברולא ניתן 

  

  
  

                                                           
 .ויקרא אות קעחמלבי"ם,   .1
 .ח"ה או"ח סי' זתשובות והנהגות,   .2

 בחזרה לעמוד התוכן
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 יעקב זיסברג הרב

מצוות ישיבת ארץ ישראל לדעת 
   'תשובה-פתחי'ה

  הקדמה

ו הובאשראל ת ישיבת ארץ יובעניין מצו (אהע"ז עה, ס"ק ו)' תשובה-פתחי'הדברי 

ת ישיבת ושמצו 1פסק כרמב"ן : האםבמשמעות דבריונחלקו אחרוני זמננו אך , בפוסקים

 בדרכים השונות להבין את דבריונדון ות עשה או לא. במאמרנו וארץ ישראל היא מצ

   .ןוננסה להכריע ביניה

   'פתחי תשובה'א. דברי ה

ם כהן שכיום לא נוהג דין התוספות (כתובות קי ע"ב ד"ה הוא) מביאים את דעת ר' חיי

  כפייה בהקשר לעלייה לארץ ישראל, כי אין חיוב במצווה זו בזמננו; וזו לשונו:

אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים והיה אומר רבינו  - הוא אומר לעלות כו' 

חיים דעכשיו אינו מצוה לדור בא"י כי יש כמה מצות התלויות בארץ וכמה עונשין 

  ליזהר בהם ולעמוד עליהם. דאין אנו יכולין

מי שאומר דהא דכופין לעלות לא"י, וב'שלחן ערוך' (אבה"ע סי' עה סעי' ה) נפסק: 'יש 

  ...'.היינו בדאיפשר בלא סכנה

 ס"ק ו):לשו"ע שם (בהקשר לכך כתב ב'פתחי תשובה' 

וכי היא  וירשתם אתה וישבתם בה,הנה הרמב"ן מנה מצוה זו בכלל מצות מקרא ד

כל המצות (כדאיתא בספרי), וגם תרומת הדשן בפסקיו סי' פח הפליג שקולה נגד 

בשם ר"ח כהן... וכן מבואר מכל הפוסקים  ותבה. איברא התוספות בכתוב

ראשונים ואחרונים שכתבו שכופין האשה שתעלה עמו כפשטא דמתניתין, אם כן 

  ודאי דלא סבירא ליה הא דרבנו חיים כהן. 

סוברים כרמב"ן שזו מצווה מן  'קים ראשונים ואחרוניםשכל הפוס'היו שהבינו בדבריו 

  כתב:  2, הרב צבי יהודה קוקהדוגמלהתורה. 

תשובה באבן העזר סי' עה בשם כל הפוסקים ראשונים ואחרונים  וכן הביא הפתחי

   .שקיימת מצות ישיבת ארץ ישראל בזמן הזה כרמב"ן וכמהרי"ט

                                                           
  השגה ד' בספר המצוות לרמב"ם.  .1
חובת ', עמ' רכג. וכן שם 'בענין ארץ ישראל והעליה אליה'לנתיבות ישראל, ח"ב, ירושלים תשל"ט,   .2

  , עמ' קסג.'לאחדות ה' וישראל עמו', עמ' קטו; וכן 'העליה לארץ ישראל

 בחזרה לעמוד התוכן
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  3ובמקום אחר כתב הרב צבי יהודה קוק:

שובה, המאסף לכל מחנות הפוסקים, כתוב שהלכה כרמב"ן, וכן מבואר בפתחי ת

   מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים שכל הזמנים שוים לקיום מצוה זו.

שכל הראשונים מסכימים לדעת  'תשובה פתחיה', היו שהבינו שאין כוונת גיסא מאידך

ארץ שיבת ות יואלא שכל הפוסקים חולקים על דעת רבנו חיים שסבר שמצ ,הרמב"ן

אינה תקפה  'הכל מעלין לארץ ישראל'ישראל אינה היום אפילו מדרבנן, ושההלכה 

  4):ח"ד סי' כה' (בני בנים'כך כתב בשו"ת ו .בזמננו

תשובה לא כתב אלא שכולם חולקים על רבנו חיים הכהן בתוספות... - בפתחי

לות, כי שאין מצות יישוב ארץ ישראל היום אפילו מדרבנן, ושלכן אין כופים לע

  כולם דחו דבריו אלה, אבל לא שכולם סוברים כהרמב"ן. 

שהיא  ',מעיל צדקה'תשובת הב באמצעות עיון 'תשובה פתחיה'לברר למה התכוון  ננסה

  המקור לדבריו.

   תשובה למעיל צדקה-ב. השוואה בין דברי פתחי
בשו"ת  5רבנו יונה ב"ר אליהו לנדסופרהוא תשובת  'פתחי תשובה'המקור לדבריו של ה

מן ההשוואה בין שני המקורות יש להסיק שכל דברי ה'פתחי תשובה' (סי' כו).  'מעיל צדקה'

  להלן דבריהם השייכים לענייננו:מבוססים לגמרי על תשובה זו של ה'מעיל צדקה'. 

  פתחי תשובה  מעיל צדקה

: אל אצילי בני ישראל... שאלהוזו לשון ה

על דבר אשר נתחברו יחדיו שלשה חברים 

דבוקים והסיעו לבן לנסוע לארץ ישראל 

המה ונשיהם ובניהם הקטנים עם הגדולים 

בני שתים ושלש שנים... והנה רוב 

השומעים מנסיעה זו מרננים אחריהם 

באמרם שלא נשמע מעולם שיסע אדם 

דרך רחוק ורב כזה אל עמים אשר לא ידע 

שפת לשונם ודרך ימים וסכנות עם בניו 

לחבול בעצמו, מי הקטנים. ואם אדם רשאי 

ועיין במעיל צדקה (סי' כו) אודות שלושה 

חברים שרצו ליסע לארץ ישראל, הם 

ונשיהם ובניהם הקטנים בני שניים ושלוש 

הבית דין שבעירם רוצים לעכב על שנים, ו

מחשש ידם שלא ליסע עם הבנים הקטנים 

, פן לא יוכלו לסבול צער טלטול סכנה

הדרך ונענוע הספינות ושינוי האוויר, ושאלו 

האנשים ההמה אם ימנעו מנסיעה זו אם 

  לא, ואם יחושו לגזירת בית דין בזה?

                                                           
מצוות ישוב '; וכן שם 98שיחות הרב צבי יהודה ארץ ישראל, ירושלים תשס"ה, "שלמות הארץ", עמ'   .3

קדם לו הרב ישכר ש' טייכטל, אם הבנים  ;57, עמ' 'עלייה לארץ ישראל בזמן הזה'; 63, עמ' 'הארץ
"ן בספר המצוות היא נמנית במספר התרי"ג ולדעת הרמב'שמחה, פרק שלישי סעיף נח, עמ' רנב: 

 תחי'פ. אולם אין הוא מזכיר את ה'מצוות, והסכימו איתו רוב גדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים
 שזו לשונו. אף ,בשמו 'תשובה

הרב יהודה הרצל הנקין, שו"ת בני בנים, ח"ד סי' כה. הרחיב את דבריו בנו הרב איתם הנקין הי"ד,   .4
  . 354–345תחומין כח (תשס"ח), עמ' ', דאורייתא או דרבנן? –ארץ ישראל ת יישוב ומצו'

) ונפטר צעיר, בהיותו בן 1678הרב יונה ב"ר אליהו לנדסופר היה מחכמי פראג. הוא נולד בשנת תל"ח (  .5
  ל"ד בלבד (בשנת תע"ג).

 בחזרה לעמוד התוכן
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  פתחי תשובה  מעיל צדקה

נתן לו רשות לחייב בניו הקטנים... אולי אין 

כוח בילדים הקטנים לסובלו... ובית דין 

עירם רצה לעכב על ידם הנסיעה הזאת 

  מטעמים הללו...

: בתחילה נבאר אם יש מצוה תשובה

. הנה מצאנו הרמב"ן בעליה זאת בזמן הזה

המצות מקרא  מנה מצוה זאת בכלל

 וכי היא שקולה הוירשתם אתה וישבתם ב

כנגד כל המצות, ופוק חזי בעל תרומת 

הדשן בפסקים שלו סי' פח הפליג בה, וגם 

בספר כל בו (סי' קכז). בספר הכוזרי 

כב; -הפציר בו לנסוע שמה (מאמר שני טז

   ומאמר חמישי כג).

ה מצוה זו בכלל מצות נה הרמב"ן מנה

מקרא דוירשתם אתה וישבתם בה, וכי היא 

  שקולה נגד כל המצות (כדאיתא בספרי),

וגם תרומת הדשן בפסקיו סי' פח הפליג  

  בה.

בכתובות בשם ר"ח כהן  איברא התוספות

כתבו שבזמן הזה אין מצוה לדור בארץ 

 ישראל כי יש מצות רבות התלויות בארץ

עונשין שאין שאי אפשר לקיימן וכמה 

יכולין להזהר בהן ולעמוד עליהם; ועוד 

כתבו: שבזמן דאיכא סכנת דרכים אין הדין 

והנה מה שכתב בשם  לכוף לעלות עד כאן.

  הרב רבנו חיים,

איברא התוספות בכתובה בשם ר"ח כהן 

  וכו',

חלק יו"ד סי'  בתשובה כבר כתב ה[מ]רי"ט

כח, בנועם שכלו הוכיח דאיזה תלמיד 

עיין שם זה הטעם בשביל  טועה כתבו

  המצוה ולא דסמכה היא כלל,

[חלק יו"ד] סי'  בתשובה אמנם ה[מ]רי"ט

  כח,

דעל  ובחידושיו לכתובות הרחיב ביאור בזה

מה זה אין לקיים שמה המצוות, ואם כי 

כבד עליהם לקיימם, פשיטא מי שיסבול 

 ויצ[ט]ער לקיימן, פשיטא כי יכפול שכרו

  עמו; בזה. ויעויין שם כי הדין

דאיזה תלמיד  ובחידושיו לכתובות הוכיח

טועה כתבו על שם התוספות ולאו דסמכא 

  היא כלל והדין עמו.

  

שהוא הגהת  וכן כתב בעל נתיבות משפט

איזה תלמיד עיין שם, ואם כן לא נשתנה 

הזמנים וכל הזמנים שווים לקיום המצוות, 

מכל שכן אם היא מצווה פרטית אפילו 

"ח מצות עשה יחשב בזמן הזה ובכלל רמ

  וכן כתב בעל נתיבות משפט, 

  ואם כן כל הזמנים שוים לקיום מצוה זו; 

  

 בחזרה לעמוד התוכן
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  פתחי תשובה  מעיל צדקה

שאין לה ביטול עולמית, חלילה שהמצווה 

זמנית כאשר הוכחנו בכמה מקומות דברים 

   אלו;

וכל הפוסקים מחזיקים שכופין האשה 

שתעלה עמו, שכתבו כל הפוסקים כפשטא 

ונים: דמתניתין דכתובות, וגם מן האחר

בתשובת מהרי"ט והרשדא"ם ומהר"י בן 

  לב; 

  

וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים 

ואחרונים שכתבו שכופין האשה שתעלה 

  עמו כפשטא דמתניתין,

  

אם כן הא וודאי דלא סבירא ליה הא דרבנו 

חיים כהן דאחרי דאין מצווה בנסיעה זאת, 

  פשיטא שאין לכוף אשתו שתעלה עמו.

רא ליה הא דרבנו אם כן ודאי דלא סבי

  חיים כהן.

  'מעיל צדקהה'סיכום תשובת . ג

אנשים שרצו לנסוע לארץ ישראל יחד עם  בענייןתה יהישנשאל ה'מעיל צדקה' השאלה  

התשובה  סכנת דרכים.ממהם בגלל החשש זאת ובית הדין מנע  ,נשיהם ובניהם הקטנים

תרומת 'ברי הרמב"ן, ומובאים ד ',אם יש מצוה בעליה זאת בזמן הזהבשאלה ' פותחת

וכוזרי, הסוברים שצריך לעלות  (שהביא את תשובת מהר"ם מרוטנבורג) 'כלבוה', 'הדשן

רבנו חיים כהן מביא את דברי ה'מעיל צדקה' לארץ ישראל בזמן הזה. לעומתם, 

שכיום לא נוהג דין כפייה בהקשר לעלייה לארץ ישראל משתי סיבות:  תוספות שכתבב

 ת רבות התלויות בארץוכי יש מצו ,וה לדור בארץ ישראלוין מצשבזמן הזה אמפני א) 

   בזמן שיש סכנת דרכים אין כופים לעלות.כי שאי אפשר לקיימן. ב) 

כן ו ותיובתשוב 6ל פי דברי המהרי"טכהן, עדוחה את דברי רבנו חיים  ה'מעיל צדקה'

'. ועה כתבותלמיד טשדברי ר' חיים כהן אינם מוסמכים כי 'בחידושיו למסכת כתובות 

לאור ושכתב כן  7'נתיבות משפט'בעל ה'מעיל צדקה' מסכים עם דברי המהרי"ט ומציין ל

  . מצוות ישיבת ארץ ישראלכל הזמנים שווים לקיום הנ"ל מסיק ש

לעלות שה י) שכופים את הא'מחזיקים'כל הפוסקים סוברים (ה'מעיל צדקה' כותב גם ש

  הדין שהובא בשם ר' חיים כהן: הוא דוחה גם את . לכןעם הבעל לארץ ישראל

אם כן וודאי דלא סבירא ליה הא דרבינו חיים כהן [הסובר] דאחרי דאין מצווה 

  בנסיעה זאת, פשיטא שאין לכוף אשתו שתעלה עמו.

                                                           
 .יו"ד סי' כחמהרי"ט,   .6
  .נתיב כג, הרב חיים אלגאזי, ספר מישרים  .7
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 8אם יש לחשוש לסכנה בדרכים, והביא את תשובת המבי"טה'מעיל צדקה' כך דן -אחר

לפי הנורמה המקובלת, ובמקום  נקבעשהמודד (הקריטריון) להגדרת סכנת דרכים 

שהסוחרים הולכים לשם לצורך פרנסתם, אין זה נחשב מסוכן. ועוד הוא כותב שאין 

  מקום להבחנה בין סיכון של גדולים בעלייתם לארץ ישראל לבין לסיכון של קטנים: 

דהרי מצד סכנת טביעה ושביה ולסטים הרי קטן וגדול שם הוא. ואם מטורח 

  נים בטבעם קלי תנועה ורוב גידולם בתנועה. הנענוע... הרי הקט

מעזרא שעלה לארץ מבבל ועמו נשים וטף; עד כאן דבריו השייכים לכך ראיה  הוא מביא

  לענייננו.

   'מעיל צדקה'תשובת הבירור  .ד
אנשים שרצו לעלות לארץ ישראל עם בניהם על תה יהיה'מעיל צדקה' השאלה שנשאל 

האם יש בגלל סכנת דרכים. התשובה פותחת בבירור  ובית הדין מנע מהם לעלות ,הקטנים

ת ישיבת ארץ ומביא את הרמב"ן הסובר שמצו ואמצווה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה. ה

(שמביא את  'כלבו', ה'תרומת הדשן'ות עשה בזמן הזה, ואת תשובת וישראל היא מצ

ופסקו שכן תשובת מהר"ם מרוטנבורג) והכוזרי, שנשאלו אם צריך לעלות לארץ ישראל 

טענה שנטענה (וזאת מבלי להיכנס לבירור אם הם סוברים כרמב"ן או שחולקים עליו). ה

לכאורה תשובת  .לקטנים בנוגעתה סכנת דרכים ובמיוחד ילמניעת העלייה היבבית הדין 

אך הוא לא  ,תה צריכה לפתוח ולדון אם אכן ישנה סכנה בדרכים או לאיהיה'מעיל צדקה' 

את השאלה העקרונית אם יש מצווה בעלייה  תחיל לבררזו, אלא הפתח בבירור שאלה 

ות ישיבת ומוכח שדבריו נאמרו ביחס למצ. הרמב"ןלארץ ישראל, ולשם כך הביא את דברי 

 .על הרמב"ןהחולקת רבנו חיים כהן מדרך הבאתו את שיטת ארץ ישראל. כך מוכח גם 

אינו מקור כתבו בתחילה ': התוספות בשינה את הסדר המובא בתוספות ה'מעיל צדקה'

דעכשיו אין מצוה לדור 'רבנו חיים ', ובהמשך הביאו את דעתו של נוהג דאיכא סכנת דרכים

' הפך את הסדר, והזכיר בתחילה את דעת ר' חיים כהן מעיל צדקה'. ה'בארץ ישראל...

ת רבות התלויות בארץ שאי אפשר וה לדור בארץ ישראל כי יש מצוושבזמן הזה אין מצו

מכך ששינה את  אין כופים לעלות.שבגללה דרכים הכנת , ורק בהמשך התייחס לסימןלקי

  הוא אם יש מצווה בזמן הזה. המרכזי הסדר מוכח שהנושא 

שכל הפוסקים ' היא פתחי תשובה'האין הצדק עם הרב הנקין בכתבו שמסקנת לפיכך 

היום אפילו ת נוהגארץ ישראל אינה שיבת ת יוהסובר שמצו חולקים על דעת רבנו חיים

הרי  .ש מצווה מהתורה בישיבת ארץ ישראלשיאך אלו הפוסקים לא הסיקו מדרבנן, 

דברי רבנו חיים הובאו כניגוד לרמב"ן ולראשונים נוספים, חלקם סוברים שיש מצווה 

 'כלבו'שצריך לעלות לארץ ישראל (סוברים בישיבת ארץ ישראל (רמב"ן, כוזרי) וחלקם 

', כאשר דוחה את דעתו של מעיל צדקה'האילו ו .נת הרב הנקין), לפי הב'תרומת הדשן'ו

שאינה  – (ישיבת ארץ ישראל) ת הדירהו) מצו1לשני העניינים שהזכיר: מכוון  ,רבנו חיים

של רבנו  את דבריוה'מעיל צדקה' בזמן הזה. וכשדחה שאין חובה לעלות ) 2מצווה. 

                                                           
  .רטז 'ח"ב סימבי"ט, שו"ת ה  .8
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) שיש מצווה מהתורה לדור 1: היא בהכרח בהקשר לאותם שני דברים מסקנתו ,חיים

   בזמן הזה.גם העלייה נוהגת חובת ) ש2בארץ ישראל (כרמב"ן). 

' מסיק רק שכופים את מעיל צדקה'ההרב הנקין (שם) כהוכחה לדבריו שמה שהביא 

חזיקים שכופין האשה שתעלה כל הפוסקים מ' –האישה לעלות עם בעלה לארץ ישראל 

, וכאמור בתחילה מבאר תחילת דבריוולא מ 'קהמעיל צד'ה מאמצע דבריהוא  –' עמו...

   9'.בתחילה נבאר אם יש מצוה בעליה זאת בזמן הזה': שיש מצווה לעלות לארץ ישראל

מדוע הזכיר רק להורות כרמב"ן, ה'מעיל צדקה'  דעתשאם  – שאלת הרב הנקיןבהקשר ל

יש  –ג? וה מתרי"ומצבעלייה ובמגורים בארץ ישראל, הרי היא בכלל  שבח ומעלהשיש 

תרומת ': מלבד הרמב"ן ראשונים נוספים והביאשה'מעיל צדקה' וה'פתחי תשובה' לומר 

אם צריך לעלות  וכוזרי, שנשאלו 10)(שמביא את תשובת מהר"ם מרוטנבורג 'כלבוה', 'הדשן

. זאת מבלי להיכנס לבירור דעתם ושיטתם לארץ ישראל ופסקו שהעלייה נוהגת בזמן הזה

סוברים שהיא מצווה דרבנן רק חולקים עליו והם רים כרמב"ן או שסובאלו הראשונים אם 

וקדושתה. לכן כתב 'וגם תרומת  או שאינה מצווה והעלייה היא בגלל מעלת ארץ ישראל

   11הדשן הפליג בה', מפני שגם לדעת 'תרומת הדשן' צריך לעלות לארץ ישראל בזמן הזה.

בין תשובת ה'מעיל צדקה', שכן ' לפתחי תשובהורצו להבדיל בין דברי ה'היו שהקשו 

נים שכתבו שכופין ואחרו ראשוניםוכן מבואר מכל הפוסקים 'כתב: ה'פתחי תשובה' 

וכל '. נאמר שם: קצת שונההנוסח הוא  'מעיל צדקה', ואילו ב'האשה שתעלה עמו

כמו שהעתיק  'ראשונים', ולא כתב 'חזיקים שכופין האשה שתעלה עמו...הפוסקים מ

את דברי בתחילת דבריו הרי הביא על כך יש להשיב שה'מעיל צדקה'  12'?פתחי תשובה'ב

' ראשוניםה'פתחי תשובה' כשכתב 'ולהם התכוון  ',כוזרי'ו 'כלבו', 'תרומת הדשן'רמב"ן, ה

  בהתבססו על תשובת ה'מעיל צדקה'.

   סיכום ומסקנות

אחרונים... וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ו'): 'מעיל צדקה'(וה 'פתחי תשובה'דברי ה

והמגורים  ת העלייה לארץ ישראלונתם למצוכוו –' דלא סבירא ליה הא דרבנו חיים כהן

  13., וכל הפוסקים סוברים שהלכה כרמב"ן וכל הזמנים שווים לקיום מצווה זובה

                                                           
  , המשמעות היא מצווה מהתורה ולא מדרבנן! כדברי הרב הנקין.'בעליה מצוהאם יש 'בנוסף, לשונו:   .9

וששאלת להודיעך עיקר המצוה ההולך לארץ ישראל אינו אלא כמו ': )מהר"ם מרוטנבורג(כתב הר"מ   .10
  .'ב)ע" שמפורש במסכת כתובות (קי

  , שמוכח שמהר"ם, תרומת הדשן והכוזרי סוברים שהיא מצווה מהתורה.255–250 ראה נחלת יעקב, ח"א, עמ'  .11
. והוסיף: וגם מן האחרונים הביא 85–84ן תשע"ד, עמ' וקונטרס ישוב א"י בזמן הזה, בעילום שם, סיו  .12

הפוסקים האחרונים כתבו כן? אבל אלה  'כל'מהרי"ט, מהרשד"ם, ומהר"י בן לב, ולא ש –רק שלשה 

  .'וכל הפוסקים מחזיקים שכופין את האשה שתעלה עמו'מעיל צדקה: הם דברי ה

ודעת הרמב"ן וסיעתו שישיבת ארץ ישראל מצות עשה 'וכן כתב הרב יחיאל משה סעגאלאוויטץ:   .13
דאורייתא גם בזמן הזה, וכן נקטינן להלכה כמו שהסכימו גדולי האחרונים אשר מימיהם אנו שותים, 

 ון תר"סו, שנה מ' א' סי'המליץ'(עיתון  'ן העזר סימן ע"ה ס"ק ו'שהביאם גם הפתחי תשובה באב
 ).110ליון [נומר] ילמניינם] ג 29.5.1900[
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  הרב שלמה אישון

  התורה בחוק הפלילי תיישום עניש

  א. הקדמה

שה כפי ודרנית את מערכת העניכל השואף ליישם במערכת המשפט הפלילית במדינה מ

ד כי זו חסרה התייחסות לעברות רבות המופיעות בספר שמופיעה בתורה, ייווכח מי

, על מנת ליישם בפועל את העונשים שקוצבת התורה לעברות על כך החוקים. נוסף

השונות, יש צורך בתנאים רבים ומגוונים, כגון שני עדים כשרים אשר ראו את המעשה 

ועוד. משמעות הדבר היא שאפשרות הפעלתם בפועל של עונשי התורה עצמו, התראה 

, שו"ת( כבר הרשב"א שלהם מוטלת בספק. היעילותמצומצמת ביותר, וכתוצאה מכך גם 

קבע שלא ניתן להבטיח חיי חברה תקינים, הזקוקים ליסוד של הרתעה  )שצגח"ג סי' 

בדבריו הוא מציע הסבר  מפני עבריינות פלילית, אך ורק בהסתמכות על דיני התורה.

. 'לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה'מחודש לדברי חז"ל: 

מבאר שכוונת חז"ל במאמרם זה לומר ששימוש בלעדי בעונשי התורה  (שם) הרשב"א

  יביא לכך שהעולם יהיה חרב:

שאם אתם מעמידים הכל על הדינים הקצובים בתורה, ושלא לענוש אלא כמו 

שה התורה בחבלות וכיוצא בזה, נמצא העולם חרב, שהיינו צריכים עדים שענ

והתראה, וכמו שאמרו ז"ל: לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין 

  תורה.

לאור זאת מתבקשת השאלה מהי בעצם תכליתם של עונשי התורה, והאם יש דמיון בין 

י הנהוגות במדינת ישראל תכלית זו לבין תכלית הענישה במערכות המשפט הפליל

ובעולם. שאלה זו מתעוררת ביתר שאת בתקופתנו אנו, שבה אין בינינו דיינים סמוכים 

דרוש 'הינם רק בבחינת  האם דיני העונשין כיום 1הרשאים להטיל את עונשי התורה.

  , או שמא יש להם תועלת גם מעבר לכך?'וקבל שכר

  התאוריות השונות -ב. תכלית הענישה 

: יש תכליתה של הענישה בתורה בדברנות המשפט העברי העלו אפשריות שוחוקרי 

אלא  3.יש שטענו שתכליתה היא מניעה והרתעה 2,נקמההיא  תכליתהשטענו ש

שתי העובדה שאפשרות הפעלתם של עונשי התורה מצומצמת ביותר מהווה סתירה לש

                                                           
  א."ע, חו"מ סי' שו "ד;סנהדרין פ, הל' ראו רמב"ם  .1
 .281), עמ' 1928, העולם טז ('על רוח העונשין בתורה (בהשוואה לחוקי בבל, אשור וחת)'ראו י' ליפקין,   .2
, המשפט העברי א' 'התפתחות המשפט הפלילי בישראל עד תקופת חתימת התלמוד'קשטיין, פ' די  .3

  .198–195(תל אביב, תרפ"ו), עמ' 
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גם  4.יקוםהיא ששל הענישה בתורה . יש שטענו שהתכלית העיקרית תאוריות אלו

אין כדי להסביר את מכלול דיני הענישה שבתורה. אכן נכון שהחזרה  זו בתאוריה

בית הדין אינו מביא בחשבון את תשובתו  עם זאת, אך וחשוב בתשובה היא ערך מרכזי

של העבריין. חזרה בתשובה מועילה לעתים לפטור את הנאשם מעונשים בידי שמים, אך 

  (מכות יג ע"ב): בית הדין, וכפי שנאמר במפורש בתלמוד אין בה כדי להקל בענישה בידי

שאם עשו תשובה, בית דין של מעלה  –חייבי כריתות ישנן בכלל מלקות ארבעים 

שאם עשו תשובה  –מוחלין להן. חייבי מיתת בית דין אינן בכלל מלקות ארבעים 

  אין בית דין של מטה מוחלין להן.

לגזור את  ובבוא תשובת העברייןב מתחשבנו איבית הדין שהובאו לכך  מספר נימוקים

הדבר נועד להבטיח את יכולתם של בתי הדין לדון דיני  5,'נודע ביהודה'הלדעת  :דינו

  :נפשות, ובכך להבטיח את קיומו של גורם ההרתעה

גזירת הכתוב הוא, שאלמלא כן בטלו עונשי התורה בכללן, ואין אדם שיומת בבית 

שב. וכיון שהקב"ה רצה ליתן עונש מיתה על קצת דין, כי יאמר חטאתי והנני 

עוונות, כדי שיתירא האדם מלעבור, לכן נחוץ שלא תועיל התשובה להציל ממיתת 

  בית דין. 

 יכולאחרים כתבו שהסיבה לכך היא שהתשובה היא דבר המסור ללב, ואין בית הדין 

מכל  6.ובהלאמת את הדבר, ולכן רק הקב"ה יכול למחול על עונשו של מי שעשה תש

מקום, אין חולק על כך שאין בית הדין מתחשב בחזרתו בתשובה של העבריין. זאת ועוד, 

גם בעובדה שמערכת הענישה על פי דין תורה קשה כל כך ליישום, יש כדי להצביע על 

כך שלא השיקום הוא התכלית העיקרית של הענישה בדין התורה. שהרי אם זו הינה 

שיקומם של כל אותם עבריינים רבים שעל פי דין התורה התכלית, מדוע שלא לדאוג ל

שדיני הענישה בתורה תואמים את תורת הגמול. תאוריה  הסובריםיש  לא ניתן להעניש?

אשר טענו שלעונש הפלילי אין מטרה  זו פותחה על ידי הפילוסופים קאנט והגל

ל מי שביצע , הקובעת שע'צדק'חברתית. העונש הוא בגדר אקסיומה מוסרית של עשיית 

נקמה, אלא אמצעי להחזרת האיזון המוסרי שהופר בשעה  ועברה לקבל עונש. אין ז

נראה כי אף שניתן למצוא קווי דמיון מסוימים בין דיני העונשים  שבוצעה העברה.

, שהרי בתורה לבין תורת הגמול, יהיה זה בלתי מדויק לטעון כי זוהי תכליתה של הענישה

ונשי התורה היא נדירה, וכן העובדה שמדובר בעונשי חובה העובדה שאפשרות הפעלת ע

נראה  7ית הגמול.יאינם מתאימים לתאור –שאינם משאירים שיקול דעת לבית הדין 

שהסיבה לכך שאין התורה דורשת שהענישה על ידי בית הדין תשרת את תכלית הגמול 

ואין תפקיד זה עתיד העבריין לקבל את גמולו מידי שמים,  התורההיא שעל פי השקפת 

                                                           
  .111מ' פרישטיק, ענישה ושיקום ביהדות, מכון סנהדרין, ירושלים תשמ"ו, חלק א, עמ'   .4
  לה, ד"ה אלא שאומר. 'סי"ח שו"ת נודע ביהודה, מהדורה קמא, או  .5
, 'השפעת התשובה על הענישה'וט השיטות בעניין זה ראו מאמרו המקיף של פרופ' נ' רקובר, לפיר  .6

  .183מחקרים בהלכה ובמחשבת ישראל, בר אילן תשנ"ד, עמ' 
גמול 'כי יש להתאים את העונש לחומרת העברה בשיטה של סוברים  המצדדים בתכלית הגמול  .7

  ).1998בזק הענישה הפלילית (תל אביב, . ראו י. )quantitative retribution( 'כמותי
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מסופר כי ארבעים שנה קודם חורבן הבית  (ע"ז ח ע"ב) מוטל על בית הדין. בתלמוד

גלתה הסנהדרין מהר הבית וישבה לה בחנות (שם מקום בירושלים). רב נחמן בר יצחק 

  מבאר כי הסיבה לכך היא:

 כיון דחזו דנפישי להו רוצחין ולא יכלו למידן, אמרו מוטב נגלי ממקום כי היכי

  דלא ליחייבו.

דברים אלו לכאורה תמוהים: ריבוים של רוצחים מצריך דווקא פעולה שיפוטית מוגברת, 

הסנהדרין  ראו מסתבר שכאשר ולא התחמקות משפיטה, ומדוע אם כן גלתה הסנהדרין?

שהפעלתם של עונשי התורה אינה משיגה את יעדיה, לא ראו עוד טעם בהפעלתם. אין 

זה, העונש הלי הצדק על החוטא לבוא על עונשו, אך את אמנם ספק בכך שעל פי כל

סברו הסנהדרין, יקבל החוטא מידי שמים, ואין הצדקה לבית הדין להעניש אך ורק 

שגם לאחר שבטלה הסנהדרין (סנהדרי לז ע"ב)  לצורך תכלית הגמול. ואכן, אמרו חז"ל

  יתה:ובטלה האפשרות להטיל עונשי מוות על פי דין תורה, לא בטל דין המ

או  –או נופל מן הגג או חיה דורסתו, מי שנתחייב שריפה  –מי שנתחייב סקילה 

או נמסר למלכות או ליסטין  –נופל בדליקה או נחש מכישו, מי שנתחייב הריגה 

  או טובע בנהר או מת בסרונכי. –באים עליו, מי שנתחייב חנק 

הרוצח על פי ראיות  בהתאם לכך ביאר רבי שמעון בן שטח את ההימנעות מלהעניש את

  (שם): נסיבתיות

אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו והסייף בידו, נכנס מפניו 

אחריו, ונכנסתי אחריו ומצאתיו הרוג והסיף ביד הרוצח ומנטף את  סלחורבה, נכנ

הדם. ואמרתי לו: רשע מי הרגו לזה? אראה בנחמה אם לא אראנו, או אני או אתה 

ה אעשה לך שאין דינך מסור בידי, שהרי אמרה תורה על פי שנים הרגנוהו. אבל מ

עדים או על פי שלש עדים יומת המת. אלא היודע מחשבות יפרע מאותו האיש 

  שהרג את חבירו. אמרו: לא זזו משם עד שבא נחש והכישו, ומת.

עזר בר' שר' יהושע בן קרחה התלונן על ר' אל (ב"מ פג ע"ב) כך גם מסופר בתלמוד

וכאשר ענה  ',להינו להריגה?-עד מתי אתה מוסר עמו של א'ן שהיה תופס גנבים: שמעו

יבוא בעל הכרם ויכלה את ', השיב לו ר' יהושע: 'קוצים אני מכלה מן הכרם'לו ר' אלעזר: 

את דינם של  (באר הגולה, הבאר השני) באופן זה מבאר גם המהר"ל מפראג .'קוציו

(מכות ה ע"ב), דהיינו  'ר זמם ולא כאשר עשהכאש'העדים הזוממים, שלגביהם נאמר 

שאם עדותם הוזמה לפני שבוצע גזר הדין הרי הם נענשים, אולם אם כבר בוצע גזר הדין 

הרי הם פטורים. המהר"ל מקשה, שדין  –על סמך עדות השקר שלהם ולאחר מכן הוזמו 

  :(שם) זה סותר לכאורה את תורת הגמול

והעיד שקר, למה לא יהיה נדון למיתה חטא  סוף סוף, כיון שגרם מיתה לחבירו

  גדול כמו זה? 

, משום שעל פי דין תורה בית דין יענישובתשובה כותב המהר"ל שאמנם בית הדין לא 

מעניש רק את ההורג במעשה ישיר ולא את מי שגורם הריגה כתוצאה מדיבורו, אך 

  הקב"ה ידאג לכך שהעבריין יבוא על עונשו הראוי לו:
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כי יהיה החוטא נשכר מי שעשה החטא... כי משפטו אצל השם אל יקשה לך 

יתברך... כי השם יתברך משגיח בישראל לאבד החוטאים מן הדור ולתקן את 

  ישראל.

דין תורה יכול אפוא להקפיד על כל פרט ופרט מסדרי הדין ודיני הראיות, לנוכח העובדה 

  שמים. שנוסף על מערכת הענישה בידי אדם קיימת מערכת ענישה בידי

  'גזרת מלך'ו ג. תכלית חינוכית

חלק ממערכת המצוות הכללית בראש ובראשונה דיני העונשין במשפט העברי הם 

בתורה, וממילא החובה לקיימם זהה לחובה לקיים את כל יתר המצוות, והתועלת 

בדברי עניין זה מודגש שבקיומם איננה נופלת מן התועלת שבקיום המצוות האחרות. 

  :הר"ן דרוש יא) (דרשות הר"ן

כמו שנתייחדה תורתנו מבין נימוסי אומות העולם במצוות וחוקים, אין עניינם 

להי באומתנו והדבקו -תיקון מדיני כלל, אבל הנמשך מהם הוא חּול השפע הא

עמנו, בין שייראה הענין ההוא לעינינו כעניני הקרבנות וכל הנעשה במקדש, בין 

- טעמם, מכל מקום אין ספק שהשפע האשלא יראה כיתר החוקים שלא נתגלה 

להי היה נדבק בנו וחל בפעלים ההם עם היותם רחוקים מן ההקש והשכל... כן 

- משפטי התורה יש להם מבוא גדול, וכאלו הם משותפים בין סבת חול הענין הא

להי באומתנו ותיקון ענין קבוצנו. ואפשר שהם היו פונים יותר אל הענין אשר הוא 

ה, ממה שהם היו פונים לתיקון קיבוצנו, כי התיקון ההוא המלך יותר נשגב במעל

אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו, אבל השופטים והסנהדרין היו תכליתם לשפוט 

ומפני  להי בנו...- העם במשפט אמיתי צודק בעצמו, שימשיך ממנו הדבר ענין הא

ן זה אפשר שימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה שהוא יותר קרוב לתיקו

הסידור המדיני ממה שימצא בקצת משפטי התורה, ואין אנו חסרים בזה דבר, כי 

  כל מה שיחסר מהתיקון הנזכר היה משלימו המלך.

אף אם קיימות שיטות משפט אחרות יעילות יותר, אין בהן כדי להפחית מערכם של דיני 

הי ול- כי אם לבטא את הצדק האהתורה, באשר הם לא נועדו להשליט סדר בחברה, 

  ; וכך כותב הר"ן בהמשך (שם):המוחלט

אבל יש לנו מעלה גדולה עליהם, כי מצד שהם צודקים בעצמם, רצה לומר משפט 

ימשך שידבק ויחול  ושפטו את העם משפט צדקהתורה, כמו שאמר הכתוב: 

  8.השפע האלהי בנו

רות מכאן שאין הבדל עקרוני בין ענישה על עברות שבין אדם למקום לבין ענישה על עב

. בשני סוגי העברות מדובר בענישה על החטא שבאי ציות לגזרתו של שבין אדם לחברו

                                                           
, משפטים כד 'יסודות במשפט הפלילי העברי'בעניין התכלית של עונשי התורה ראו גם א' אנקר,   .8

למדעי היהדות ג, עמ'  5-, דברי הקונגרס העולמי ה'יסוד לפנולוגיה עברית'; ח' כהן, 177(תשנ"ד), עמ' 
191.  
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באה לידי ביטוי . תכלית זו תכלית חינוכיתמעבר לכך, יש לעונשי התורה גם  9.הקב"ה

הכלל  ,בראש ובראשונה בניסוח הדינים בתורה בהשוואה לניסוחם בחוק החילוני. בתורה

אין התורה מסתפקת בציון עונשו של מי שיעבור  –רה הוא שלא ניתן לענוש ללא אזה

עברה כלשהי, אלא היא מקדימה לכך את עצם האיסור שבדבר. בחוק, לעומת זאת, 

(שמות כ, יב),  'לא תרצח'מופיע רק העונש הקצוב לכל עברה. כך, למשל, נאמר בתורה 

, נאמר רק (שם כא, יב). בחוק, לעומת זאת 'מכה איש ומת מות יומת'ורק לאחר מכן 

  .'העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו מאסר עולם...'

, שכתב שהטעם לכך שהתורה לא (מצוה סט) ביאר את הדברים בעל ספר החינוך

  הסתפקה בציון העונש על העברות השונות הוא:

ל, אלא שיאמר עושה דבר פלוני ייענש -מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת הא

ביד כל הרוצה לקבל העונש ולא לחוש לצערו  בכך, היה משמע שיהא רשות

  לעבור על המצוה, ויהא כמו במקח וממכר...

לא רק אופן ניסוח החוקים מלמד על תכליתם. התכלית החינוכית של עונשי התורה באה 

 (פ"א מ"י): לידי ביטוי גם בדבריהם של רבי טרפון ורבי עקיבא במשנה במסכת מכות

. תנאים אלו, שעשו כל מאמץ על מנת שלא 'אדם מעולם אילו היינו בסנהדרין לא נהרג'

יצטרכו להפעיל את עונשי התורה כנגד העבריינים, סברו ללא ספק שהמוקד בעונשי 

התורה הוא הממד החינוכי, שנועד להחדיר לתודעתו של האדם את חומרתן של 

בהתאם לתכלית זו  10.העברות, ולא הממד המעשי כאמצעי ענישה שראוי להפעילם

אר הרמב"ם את ההבדל בין דינו של החובל כפי שמשתמע מפשטי המקראות לבין מב

  כ):-הדין כפי שהתבאר על ידי חז"ל. בתורה נאמר ביחס לחובל (ויקרא כד, יט

ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, 

  שן תחת שן, כאשר יתן מום באדם כן יינתן בו.

"ל ביארו שכוונת הפסוק היא לחייב בתשלום ממון לנפגע, ולא לפגוע פיזית אולם חז

  :בעניין זה(הל' חובל ומזיק פ"א ה"ג) . וכך כותב הרמב"ם בו הוא פגעשבחובל באותו אבר 

זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום באדם כן יינתן בו, אינו לחבול בזה כמו שחבל 

ול בו כמו שעשה, ולפיכך משלם בחבירו, אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או לחב

  נזקו.

על פי דברי הרמב"ם, תכליתם החינוכית של עונשי התורה היא הסיבה לכך שפסוקי 

. בנוסח הפסוקים למעשההתורה נכתבו באופן שממנו משתמע דין שונה מאשר הדין 

 כפי שנכתב בתורה יש כדי לחנך אותנו להכרה בחומרת מעשהו של אדם החובל בחברו.

                                                           
בי מיתה ומלקות הם חיוב לשמים, שהם עונשים על חטא... ואין כל חיו' ראו דברי הרב שלמה פישר:  .9

בית ישי,  '.הפרש בין מיתת מחלל שבת למיתת רוצח, דתרוויהו חיובם לשמים ועונשם על לאו
  קט. 'חידושים, סי

אף הן מרבים 'מסתבר שגם רבן שמעון בן גמליאל, הטוען שם במשנה כנגד רבי טרפון ורבי עקיבא   .10
, איננו חולק על כך שקשה מאוד לעמוד בכל התנאים הנדרשים כדי להעניש 'ראלשופכי דמים ביש

אדם בדין תורה. על כן נראה שגם לדעתו עונשי התורה הנם בראש ובראשונה בעלי יעדים חינוכיים, 
  אם כי לשיטתו אין להירתע גם מהפעלתם למעשה, במקום שהדבר אפשרי על פי הדין.

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 זתשע" תמוז  אמונת עתיך

 

  

60  

הרואה בעונשי התורה עונשים חינוכיים, התבטאו כמה מגדולי הפוסקים בדורות  ברוח זו,

את הפער בין העונשים המחמירים שקובעת  'חזון איש'האחרונים. כך, למשל, מבאר ה

התורה לעברות רבות לבין הכללים הנוקשים המונעים במקרים רבים את הפעלת 

   11:העונשים

פי התורה, מצינו אמצעי נקל להרגל  כאשר נתבונן במבט חיצוני על החיים על

מדות הטובות בכל העם, על פי שימת חוק ללמד לכל את תורת משפטים 

והעונשים של כל עוול. בעסוק הנער בעונשי העוול, יוטע בלבו תועבת העוול 

והחוב להתרחק ממנו באופן קל ובדרך אגב בקנין חזק, מה גם בלמדו בספר 

שמעורר גועל  –דו לנקום מיד מעוול וחומץ והנה הפעם יוצא בחס –שכולו חסד 

קיון יועל פי זה עיקר שימת העונשין יעשו את פרי פעולתם לנ למאוס ברע.

המידות, כי שררת העונש הגדול על העוול יכה שורש בכל לב העם לגעל את 

הדבר ההוא ולחשבו לזרא, מלבד יראת העונש. על פי כל אלה, הדבר פשוט שחוק 

ורג נפש ממעט את הרציחה ומקיים הרבה נפשות, ולעומת חריצת עונש נפש לה

זה, כשיהיה החוק קל לרוצח, יכה שורש להקל בלב העם וחניכיו את עוול רצח 

נפש, בראותו שאין החוק מתענין בזה כל כך וימצאוהו בספר החוקים למקרה קל 

ומצינו שיותר יעשה החוק את פעולתו המוסרית מאשר יעשה את פעולתו  הערך.

. ומה נפלא ורגת אחת לע' שנה [נקראת קטלנית]ואמרו סנהדרין הה שית,הממ

הדבר להחמיר בעיקר המשפט ולגדור באופן הדרישה וחקירה והוצאת הדבר 

  לפעולות...

במאמר שפרסם בעניין ביטול עונש המוות במדינת ישראל,  12גם הרי"מ טיקוצ'ינסקי,

בות שמייחסת התורה לחינוך שבו הוא סוקר את עמדת משפט התורה, הדגיש את החשי

על פני השימוש באמצעי ענישה חמורים, באשר רק באמצעותו ניתן להתמודד כראוי עם 

  :הפשע

לא זו הדרך לתיקון חברת בני אדם. לא פסקי דין חמורים ולא עריפת ראשים 

ישימו קץ לרציחות ולהפקרות של חיי אנוש. גם כי תבער עושי הרעות לעשרות, 

תפרצו עשרות רבים אחרים במקומם, כל עוד לא טיהרת את הקן יצמחו ויגדלו וי

שממנו רוחשים המזיקים. לשוא כל העמל לתפוס את אלו שהתפרצו החוצה, 

  עליך לנקות את הקן ביסודו רק אז לא יהיו מזיקים.

לכן קורא הוא לשנות את סדרי העדיפויות ולהפנות את עיקר המאמץ מלכידת 

  וקים מחמירים, אל עבר חינוכו של הנוער:העבריינים, שפיטתם וחקיקת ח

שוטרי ישראל מבלים לילות כימים לחפש ולמצוא את הפושעים, שופטי ישראל 

מייגעים את מחם לגלות שפוני טמוני הרוצחים, מחוקקי המדינה דנים מה לעשות 

                                                           
וילך א' לימי -מוצאי ש"ק נצבים'בצעירותו,  'חזון איש'שחיבר ה הדברים נכתבו ברשימה אישית  .11

) 1970, והובאו בספר פאר הדור (הרב שלמה כהן, יו"ר מערכת), כרך ג (בני ברק, 'הסליחות התרס"ח
  .30עמ' קלט, ה"ש 

; וע"ע הרב ד"ר איתמר 379, בצומת התורה והמדינה, עמ' 'משפט מוות עפ"י התורה בעבר ובהווה'  .12
  .81–76(תשע"ו), עמ'  112טיג, 'עונש מוות בימינו', אמונת עתיך ורהפ
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לו במקום זה היו נותנים את ליבם לגלות את מקום התורפה,  –עם הקטלנים 

לא היו צריכים להתעייף  –, המעין שממנו קולחת החלאה המקור של ההשחתות

החינוך הוא מקור כל והיו מוצאים על נקלה בלי יגיעה את המקור ואת תיקונו... 

  ...הטוב והצדק, הרע והרשע

. בשנת תשמ"א פנה אליו (חו"מ ח"ב סי' סח) דברים דומים כתב גם הר"מ פיינשטיין

   :ו בעניין עונש המוות; ובתשובתו הוא כתבמושל מדינת ניו יורק כדי לשמוע את דעת

בעצם נאמרו בתורה עונשי מיתה לעברות החמורות מאד... אבל לא היה זה מצד 

שנאה לעושי דבר הרע ומצד יראה לקיום העולם... אלא הוא שידעו האינשי חומר 

  האיסורים אלו ולא יעברו על זה.

   – ו עונשי המוותשבפועל כמעט ולא הופעל אףומוסיף הרב פיינשטיין כי 

לא היה נמצא כמעט בכל הדורות רוצחים ביהודים, מפני חומר האיסור ומפני 

שנתחנכו על ידי התורה ועל ידי עונשי התורה להבין חומר האיסור, ולא סתם היו 

  מתיראים מהעונש...

ראיית עונשי התורה כבעלי תכלית חינוכית, יש בה גם כדי לבאר מדוע, בניגוד לשיטות 

מודרניות, עונשי התורה הנם עונשי חובה שאינם משאירים שיקול דעת לשופט. משפט 

שיקול הדעת דרוש כאשר מדובר בהפעלת העונש למעשה, שאז יש להתחשב בנסיבות 

הספציפיות של כל מקרה ומקרה. הוא אינו במקומו כאשר מדובר בקביעת העונש 

  לאור עקרונות הצדק המוחלט. העבירהכמבטא את חומרת 

  אפשריות היישום בחוק הפלילי. ד

דיני התורה כולם מהווים יחידה הרמונית אחת, בעלת מגמה אחת וייעוד אחד. עונשי 

התורה כולם מהווים ביטוי של הצדק האלוקי, ואין לעניין זה הבדל עקרוני בין סוגי 

היות שעקרונות החיוב של עונשי התורה הנם עקרונות של צדק, יש  החיובים השונים.

ראוי ליישם גם בחוק הפלילי. מדובר שללמוד מהם כללים של צדק ומוסר מקום 

בכללים הנוגעים לחובת הזהירות המוטלת על האדם, לגבולות האחריות, לכשרות 

מכאן שאף שלא ניתן ליישם בדיני  המשפטית, להבחנות בין מזיד, שוגג ואונס ועוד.

ם רב ליישום עקרונות מדיני העונשין כיום חלק גדול מדיני העונשין שבתורה, יש מקו

עם זאת, יש להיות ערים  העונשין שבתורה במסגרת החלק הכללי של החוק הפלילי.

להבדלים ספציפיים הקיימים בהלכה בין סוגי עונשים שונים, כגון ההבדלים שבין חיוב 

מיתה לבין חיוב ממון, ההבדלים שבין חיוב קרבן לבין חיוב גלות ועוד. בכל מקום 

בהבדלים אלו, יש לבחון את גדריהם ואת טעמיהם, ולבחון לאור זאת מהו בו נתקלים ש

  סוג החיוב שראוי להקיש ממנו לחוק הפלילי במדינה. 
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  הרב אורי סדן

  בעל מלאכה שגרם לנזק 

  שאלה

וזה גם תכנן  ,שוכר הדירה . הוא הוזמן מטעםמזגן ללקוחבעל מלאכה נקרא להתקין 

גיע בעל המלאכה לדירה, הוא רצה להתקין את המזגן לשלם בעבור העבודה. כאשר ה

אחד מטר במקום מסוים להנחת דעתו של השוכר, אך בעל הבית ביקש להתקין אותו 

 4צינור ניקוז של . בעל המלאכה עשה כמצוות בעל הבית, אך בעת הקידוח נפגע שמאלה

הוא הביא . לדברי בעל המלאכה הוא לא יכול היה לדעת שיש באותו מקום צינור. צול

בעל מקצוע אחר, וזה תיקן את הנזק. על מי מוטלת חובת התשלום על הנזק: על בעל 

  השוכר?על בעל הבית או המלאכה, על 

   תשובה

  שנינו במסכת בבא קמא (צח ע"ב): 

לשלם. נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן חייבין  – נתן לאומנין לתקן וקלקלו

יו לסתור את הכותל, ושיבר את האבנים חייב לשלם. והבנאי שקיבל על –וקלקל 

  חייב לשלם.  –או שהזיקן 

אין ספק כי האומן התכוון לתקן ולא  2וב'שלחן ערוך'. 1רמב"םבוכך נפסק להלכה 

לי לגרום לנזק, והנזק נגרם בשגגה. יתר על כן, נאי התכוון לפרק את הקיר בוהב ,לקלקל

כדין  ,היה ראוי לפטור אותו ,תתכן כי אם היה מדובר באדם העוזר לחברו בהתנדבויי

אולם מעובד  4.חוסר תשומת לב בשלשהדבר נגרם  אף 3,אדם שמעד וגרם לנזק שפטור

ר דהנשכר לביצוע פעולה נדרשת מידה גדולה יותר של אחריות. העובד בשכר מוג

רעו שלא באשמתו כגון גנבה יהתורה גם על נזקים שאחייבה אותו ו ',שומר שכר'כ

פטור רק בנזקים שכר היה ניתן למנוע אותם באופן כזה או אחר. שומר ואבדה, כל עוד ה

. ההבדל שבין החבר העוזר בהתנדבות 'אונס גדול'המוגדרים בהלכה בשם בלתי נמנעים 

כי גם אם  ,ובין העובד המקבל שכר על עבודתו מתבאר בגמרא (בבא מציעא פב ע"ב)

מקבל שכר על עבודתו מלאכה ש, מכל מקום בעל האינו פושע אלא אנוס 'נתקל'נאמר ש

(שם): ; וכן שנינו , ולכן יש לחייבו גם במקרה של חוסר זהירות'שומר שכרנחשב כ'

                                                           
 .חובל ומזיק פ"ו הי"ארמב"ם, הל'   .1
  ג. 'שפד סעי 'ושוב בסי ,ב 'שו סעי 'חו"מ סי ,שו"ע  .2
  .ד 'תיב סעי, חו"מ סי' שו"ע; נזקי ממון פי"ג ה"ז, הל' רמב"ם  .3
 .בבא קמא כז ע"ב  .4
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. וכך אכן פוסק 'ישלם –המעביר חבית לחבירו ממקום למקום ושברה... נושא שכר '

  שכירות פ"ג ה"ב):  'הרמב"ם (הל

שאין זה אונס  המעביר חבית ממקום למקום בשכר ונשברה דין תורה הוא שישלם

  גדול והרי השבירה כגניבה ואבידה שהוא חייב בהן.

מונה בשאלה המקצועית האם איש מקצוע העומד לקדוח חור ה לעיל טהתשובה לשאל

בקיר יכול לדעת, גם אם במאמץ מסוים, היכן עוברים הצינורות השונים בקירות. 

לפיהם  ,קובליםה של הדירה נעשתה לפי הכללים המיהתשובה היא כי כל עוד הבני

החשמל והמים עוברים בצינורות ישרים מנקודות הביקורת שלהם לנקודות האספקה 

מתייחסת לצינור גדול במיוחד השאלה לעיל (שקע/ברז), אזי הדבר אפשרי בהחלט. 

ומיקומו ניתן  ,ס"מ). צינור זה נועד לניקוז שירותים 11- כקוטר של צול ( 4בקוטר של 

בעל המלאכה ולפיכך  ,בעל מקצוע. בדיקה זו לא נעשתהלהשערה בבדיקה סבירה של 

אמנם בעל הבית אמר לו היכן  צינור חייב לשלם על הנזק שנגרם.ב ופגעשקדח בקיר 

ואת זה היה עליו לבדוק  ,אולם הוא לא אמר לו היכן בדיוק לקדוח ,למקם את המזגן

   5ל.ול וכוהשוכר שהסכים לשלם על המזגן פטור מכ ,בעצמו. בכל מקרה

כל נזק שגרם. בומחייבת אותו בעל המלאכה ההלכה מטילה אחריות כבדה על כאמור, 

 ,לעתים רבותבעל המלאכה, שכן  ,ישומו בעייתייאולם למרות שכך מחייב הצדק, הרי ש

מתעסק ברכוש אחרים השווה ממון רב, ועשוי להתחייב הוא דל אמצעים בעצמו, אך 

 – יוצר בעיה ברמה האישית, שכן דין ב זהבסכומים הרבה מעבר ליכולתו הכלכלית. מצ

העובד בעבור חופן מעות, ימצא את עצמו בעל המלאכה כאן, ואין  – אך רחמים ,כאןיש 

קרון לפיו על הדיין יחייב סכומי עתק בעבור טעות קלה שעשה. לפיכך קבעו חכמים ע

על בלהפעיל שיקול דעת מוסרי הכולל גם רחמים וחמלה, כאשר הוא ניגש לדון את 

  וכך מספרת הגמרא (בבא מציעא פג ע"א): . על נזק שגרםהמלאכה 

רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו 

אמרו לרב. אמר ליה הב להו גלימייהו. אמר ליה: דינא הכי? אמר ליה אין למען 

חינן כולה יומא, תלך בדרך טובים. יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה: עניי אנן, וטר

וכפינן, ולית לן מידי. אמר ליה: זיל הב אגרייהו. אמר ליה: דינא הכי? אמר ליה: אין, 

  וארחות צדיקים תשמר. 

בלבד שרב חייב את רבה בר בר חנה להחזיר לפועליו את אשר לקח מהם  וכלומר לא ז

חלקו בדין, אלא אף חייב אותו לפי דרישתם של פועליו לשלם להם את משכורתם. נ

שמדובר  אע"פהראשונים בשאלה האם הדיין רשאי לכפות את המעסיק לנהוג כך, 

לפנים 'חודיותה של הדרישה ללכת יכל י 6: לדעת הרא"ש'לפנים משורת הדין'בהליכה 

, שאם לא כן היה הופך הדבר להיות שורת אותהלא ניתן לכפות ש בכךהיא  'משורת הדין

                                                           
ה זכאי השוכר לפחות להחזר הוצאות כדין 'היורד לנכסי חברו שלא יש להעיר כי אלמלי הסכמתו הי  .5

מדעתו' שזכאי לקבל החזר הוצאות שגרמו להשבחת הנכס, כל עוד בעל הדירה מעוניין בהשארת 
  המזגן על מכונו.

 .זפ"ב סי' בבא מציעא רא"ש,   .6
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כי ניתן להוכיח  8לעומתו סבורים הראב"ן והראבי"ה 7.'בית יוסף'וכך סבור להלכה ה ,הדין

 9.וכך סבור להלכה הב"ח ,כי ניתן לכפות על כך 'דינא הכי'מפסיקתו של רב הסובר כי 

דין לכפות הת רוב הפוסקים להכריע כי יש לתת את היכולת לבית ילמעשה נראה כי נטי

ה צודק וראוי, כגון בו הדבר נראש, במקום ולפי שיקול דעת 'לפנים משורת הדין'על 

  10.עניבעל המלאכה שהנזק נעשה בשגגה ובעל הבית עשיר ומקרה 

  סיכום

אם בעל הבית  'לפנים משורת הדין'אם כי  ,מתקין המזגנים חייב בתשלום הנזק שנגרם

עליו להתחשב במתקין  ,יודע שמצבו הכלכלי של המתקין דחוק ומצבו שלו איתן

למען תלך בדרך טובים וארחות 'ך דברי חכמים ויקיים בכ ,את הנזק המזגנים ולספוג

  .' (משלי ב, כ)צדיקים תשמר

  

  

  
  

                                                           
 .ב 'סעי, חו"מ סי' יב ח, וכך נראה מלשון הרמ"אאות יב סי' חו"מ בית יוסף,   .7
  .רנזסי' בבא מציעא , במרדכימובאים   .8
 .ס"ק ח, חו"מ סי' יב ש"ך; דאות יב סי' חו"מ ב"ח,   .9

דיני , 'והארכנו על כך בספרנו כתר י; קכא, ח"ה סי' בשו"ת מנחת יצחק ;יב ס"ק ו, חו"מ סי' פת"ש  .10
 .440עמ'  ',עבודה במדינת ישראל ע"פ ההלכה
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  הרב הלל גפן

  סעיף פיצויים מוסכמים (ב)

  הקדמה

, הסברנו מה היא 73–66(תשע"ז), עמ'  115במאמרנו הקודם, שהתפרסם באמונת עתיך 

לא נכתב  'אסמכתא', עמדנו על ההבדל בין קנס סביר לבין קנס מוגזם, וראינו שגם אם

בשטר סעיף המסלק חסרון 'אסמכתא', אפשר לחייב בקנס סביר, כמו 'אם אוביר ולא 

אעביד אשלם במיטבא'. במאמר זה נעסוק בגבולות החיוב הסביר, כמו גרמא ומניעת 

  רווח או ריבית, וכן במקרים מיוחדים שאין בהם חסרון 'אסמכתא'.

  גרמא ומניעת רווח  –א. מה כלול בקנס סביר 

 כמה במיטב ישלם השדה את יוביר שאם התנהש ריסאנו לעיל שלשיטת התוספות ראי

 וגמר, והפסיד שהרי משפטו כך אלא, 'אסמכתא' זו שאין משום לשלם חייב, שהפסיד

כך משפטו שהרי 'צריך לברר כיצד עלינו לחשב את הסכום שעליו ניתן לומר  .והקנה

 ף מניעת רווח.האם סכום זה כולל הפסדים בגרמא או א – 'הפסידו

   :נשאל) ח"ג סי' רכז( א"הרשב

 והפסד הוצאה כל לו ליתן עליו קבל פלוני לזמן יפרענו לא שאם בו שכתוב שטר

 לקנות מזומנת סחורה לו שהיתה המלוה ותובע זה חוב מחמת ויעשה לו שיבא

  .לו שיפרענו ורוצה ריוח אותו הפסיד פרעו שלא ובשביל ריוח בה שהיה

ספר 'דרכי משה' (חו"מ סי' סא) הניח  1. תשובה זו הובאה ב'בית יוסף'.בחיי שאינו והשיב

שטעמו של הרשב"א הוא משום שבהתחייבותו של הלווה יש חסרון 'אסמכתא' 

(כלל  שו"ת הרא"ש, וביארו שכוונתו לדין דומה שמצאנו ב'וכדמשמע מדברי הרא"ש ז"ל'

  סח סי' יב):

ההוצאות עם הכפל, היאך יגבו,  גם הקנס שרגילין לכתוב בשטרות, שיפרע כל

ואם היה בא לידי מעשה לגבות ההוצאה, לא הייתי ...תשובה:  והלא אסמכתא היא?

  פוסק לגבותה, אם לא שנעשה הקנין בבית דין חשוב, דלא כאסמכתא.

כיוון שכך, ה'דרכי משה' הקשה מדוע במקרה שעליו דיבר הרשב"א זו 'אסמכתא', הרי 

עונה  2! הב"ח'אשלם במיטבא'את מה שהפסידו, ודומה ללא התחייב לשלם קנס אלא 

על קושיית ה'דרכי משה', ומחלק בין הפסד מזומן (כמו במי שהוביר את השדה) שאם 

קיבל עליו לשלמו אין זו 'אסמכתא', לבין מניעת רווח בסחורה שאין זה דבר בטוח. 

                                                           
 .סא 'חו"מ סיבית יוסף, לטור   .1
 ב"ח, חו"מ סי' סא.  .2
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בות לשלם חילוק זה הוא הטעם לכך שהמבטל כיסו של חברו פטור. לפי זה, התחיי

הפסד שנגרם על ידו אפילו בדרך גרמא אינה 'אסמכתא', אבל התחייבות לשלם מניעת 

לעומתם טוען ספר 'שער  3רווח היא 'אסמכתא'. לחילוקו של הב"ח הסכים גם הש"ך.

זו התחייבות של האריס לשלם בעבור  'אשלם במיטבא'שגם ההתחייבות  4המשפט'

ו 'אסמכתא'. לכן הוא מסיק שגם התחייבות מניעת רווח מבעל השדה, ואעפ"כ אין ז

לשלם מניעת רווח מועילה. לפי זה טעמו של הרשב"א אינו משום 'אסמכתא', אלא 

, והיא אינה כוללת 'כל הפסד שיבוא מחמתו'משום שלשון ההתחייבות הייתה שישלם 

התחייבות לשלם על מניעת רווח. אם היה מתחייב באופן ברור לשלם מניעת רווח, היה 

 5ייב לשלם, ולא היה בזה חיסרון של 'אסמכתא'. כך כתב גם בספר 'מקצוע בתורה'ח

הביא לכך ראיה מ'בושת דברים'. ההלכה היא  6למהרא"ל צינץ. שו"ת 'דברי מלכיאל'

שהמבייש בדברים פטור, ואעפ"כ קנס שידוכים אין בו 'אסמכתא', והחוזר בו חייב לשלם 

גם מניעת רווח, אע"פ שאין חייבים עליה  משום שבייש את הצד השני. באותה מידה

בפני עצמה, מ"מ אם התחייב לשלם אין זו 'אסמכתא'. לדעה זו נוטה גם דעתו של הרב 

  7אברהם דב לוין בבי"ד לממונות ירושלים.

יש לבאר את ה'שלחן ערוך' כדעת הרי"ף, ולחייב  9שלדעת הרב לבנון 8ראינו לעיל

שבעל שהתחייב לאשתו בכתובתה סכום מוגזם בשיעור שאינו מוגזם, ומשום כך כתב 

חייב עכ"פ בסכום סביר. אמנם הרב לבנון מסתפק מהו השיעור שיש לחייב את הבעל. 

שדה שהובירה מחייבים אותו כפי שהייתה ראויה לעשות, אבל תוספת כתובה אין לה 

  סכום מוגדר שהיה ראוי להתחייב. מסקנת הרב לבנון היא:

ושין. לפי הבושת שביישה, ולפי הזמן שעגנה, וכל זה יש לשער מה שהפסידה בגר

לפי שיטת הרי"ף, שחייב לה אף על פי שלא נכתב בפירוש  'מיטבא'נכלל בחיוב ב

  בכתובה.

דעת הב"ח והש"ך היא שהמתחייב לשלם את הפסדיו של הצד השני אין בזה  לסיכום,

א רק הפסדים חסרון 'אסמכתא', אפילו אם התחייב לשלם גם הפסדים שנגרמו לו ול

ישירים, אבל התחייבות לשלם על מניעת רווח יש בה חסרון 'אסמכתא'. לעומתם דעת 

'שער המשפט' והמהרא"ל צינץ שגם מניעת רווח היא בתחום הקנס הסביר, ואין 

  בהתחייבות לשלמה חסרון 'אסמכתא'.

                                                           
  ש"ך, חו"מ סי' סא ס"ק י.  .3
  שער המשפט, סי' סא ס"ק ב.  .4
 מקצוע בתורה, סי' סא ס"ק ו.  .5
  .קנה 'ג סי"ח ,שו"ת דברי מלכיאל  .6
 צג. 'א עמח"דיני ממונות  ,ירושלים –פסקי דין   .7
  .21הערה  70, עמ' 115אמונת עתיך   .8
 .ון תשס"בוכ"ח חש 08/11/2001. 5192 – 21 – 1מס' תיק:  ,קפב מאגר מקוון פס"ד ,פסקי דין רבניים  .9
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  ב. חיוב ריבית

לתשלום כדי לפרוע  כאשר צד א' אינו משלם בזמן תשלום שהוא חייב בו, וצד ב' זקוק

התחייבויות שהוא חייב לאחרים, הוא נאלץ לפעמים לקחת הלוואה בבנק על ידי 'היתר 

עיסקה' כדי לפרוע את התחייבויותיו. צריך לברר האם הריבית שצד ב' שילם לבנק היא 

  בגדר הפסד שנגרם לו על ידי צד א' ויש לחייב את צד א' לשלמה.

ות מנכרי בריבית, אסור לישראל אחר להיות ערב שאם ישראל לווה מע 10נאמר בגמרא

להלוואה זו, כיוון שהמלווה הנכרי גובה מן הערב תחילה קרן וריבית, ונמצא שהלווה 

כתב בשם הר"י קרקוזא שבדיעבד אם נעשה ערב  11ישלם אח"כ לערב ריבית זו. הטור

ואמר שאין לחברו ופרע בעבורו לנכרי, הלווה צריך לשלם לו את כל הפסדו. הטור חלק 

סי' קע נראה לחייב את הלווה בממון שיש בו צד איסור של ריבית, וכן פסק הרמ"א (יו"ד 

  ):' איסע

ואם עבר ונעשה ערב בעדו, צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו אבל אינו 

  צריך לתת הרבית שנותן בשבילו, דאין אומרים ליתן רבית (טור).

  ג):(לשו"ע שם, ס"ק  פסק הט"זעל פי זה 

במי שעשה התקשרות עם חבירו באם לא ישלם לו חובו לזמן  ילראה מכאן נ

המוגבל שישלם לו כל היזקות שלו, והמלוה לוה ממקום אחר המעות בהיתר על 

רווח, שאין הלוה צריך לשלם לו הרווחים שנותן המלוה לאחרים, דהא גם הלוה 

בית, אף על פי שערב ליתן לו ר ריךצן אי כיהילו כאן חייב בהיזקות הערב, ואפ

  .נותנו בהיתר, דהא לעכו"ם נותנו

כלומר: הלווה התחייב למלווה שאם לא יפרע את ההלוואה בזמן הוא יפצה אותו על 

נזקיו, וכיוון שלא פרע בזמן, המלווה נאלץ לקחת הלוואה מאחרים ולשלם להם רווחים 

כיוון שיש בזה בעיה  (בהיתר). לדעת הט"ז אין לחייב את הלווה לשלם את אותם רווחים,

צמצמו את הדברים,  13הסכים עם הט"ז. אחרונים אחרים 12של ריבית. בספר 'חוות דעת'

ואמרו שדווקא בדרך הלוואה הט"ז החמיר שלא ישלם הלווה ריבית שפרע המלווה 

לאחרים, אבל אם הצדדים הם שותפים ואחד מהם עיכב מעות השותפות לצרכיו 

רך ללוות בריבית לצורך השותפות, על המעכב לשלם גם הפרטיים, וכתוצאה מכך היה צו

חייבו את צד א' לשלם לצד ב' סכומים ששילם  14את הריבית. ב'פסקי דין ירושלים'

לקבלן מחמת עליית מדד הבנייה, כיוון שצד ב' והקבלן מוגדרים כשותפים, והדבר בכלל 

  תשלום נזקים שהצדדים התחייבו עליו.

                                                           
  בבא מציעא עא ע"ב.  .10
 .עטור, יו"ד סי' ק  .11
  חוות דעת, חידושים יו"ד סי' קע ס"'ק ב.  .12
  ח.ע 'דיני ממונות א עמ, פסקי דין ירושלים, מובא בח"ז סי' סג ,שו"ת מהרש"ם  .13
  ט.ע 'א עמח"דיני ממונות  ,ירושלים –פסקי דין   .14
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ת את המלווה על נזקיו, והמלווה נאלץ ללוות ב'היתר לווה שהתחייב לפצו לסיכום,

עיסקה' ולשלם ריבית, אין הלווה רשאי לשלם לו את הריבית. אבל כאשר המתחייב אינו 

  לווה, אלא עסק אחר, חייב לשלם לצד השני את הריבית שנאלץ לשלם בגללו.

  ג. התחייבות הדדית

ר יפר את החוזה, כאשר נכתב בחוזה סעיף המחייב בתשלום קנס את הצד אש

והתחייבות זו היא הדדית, יש מקום לומר שאין בה משום 'אסמכתא'. הטעם לכך הוא 

שכל צד מעוניין בדבר, כדי שאם הצד השני יפר את החוזה, הוא ייהנה מהתחייבות זו, 

המסביר את דברי רב ששת שאין  15ולכן גמר ומקנה לחברו. דעה זו היא שיטת רבנו תם,

שום 'אסמכתא', כיוון שכל אחד מקנה לחברו, הואיל והוא מעוניין ב'משחק בקוביא' מ

שאם הוא יזכה חברו יקנה לו. על פי זה הוא מסביר שאין בשידוכים בעיה של 

'אסמכתא', כיוון שהקנסות על הצד המפר את השידוך הם הדדיים. ראשונים רבים נתנו 

כתא', ומכאן שהם טעמים אחרים מדוע קנסות בשידוכים אין בהם חיסרון של 'אסמ

נפסק למעשה  16הובאה להלכה ברמ"א.חולקים על שיטתו של רבנו תם. מחלוקת זו 

. אין להוציא מיד המוחזק את הסכום שחייב את עצמו בתור קנסש 17'פסקי דין רבנייםב'

בדרך כלל המתחייב מוחזק עדיין בממון, אך לפעמים הצד השני מוחזק. למשל: עסקת 

ם לשלם קנס על ביטולה, הקונה שילם סכום מסוים כדמי מכר שבה הצדדים מתחייבי

קדימה ואח"כ ביטל את העסקה. במקרה כזה המוכר כבר מוחזק, והוא יוכל לגבות את 

חייב שוכר דירה  18בית הדין לממונות ירושלים הקנס מתוך דמי הקדימה ששולמו לו.

  לשלם מה שהתחייב בהסתמך על שיטה זו של התוספות. 

ת ר"ת היא שכאשר ישנן התחייבויות הדדיות בין שני הצדדים, אין בהן א) שיט לסיכום:

משום 'אסמכתא'. ב) ראשונים רבים חולקים על שיטת רבנו תם. ג) למעשה אין מוציאים 

  מיד המוחזק.

  עשייה- ד. התחייבות על אי

  כתב הרמב"ן (ב"ב קסח ע"א):

א, לפי עשה ועשה אם יש בו משום אסמכתתויש להסתפק בתנאי שהוא בלא 

שכל אסמכתא שבתלמוד ישנן בביטול מעשה כגון אם לא נתתי אם לא באתי 

וסבור לעשות ולא עשה, אבל מי שהתנה אם עשיתי כך וכך שדי נתונה לך ועשה, 

                                                           
  ד"ה כל. אע"סנהדרין כה ; שם, א ד"ה ומניומיע"ב"מ סו , תוס'  .15
  ג.יסעי' רז סי' חו"מ  רמ"א,  .16
 .16פסקי דין רבניים, ח"ב עמ'   .17
; ראה גם כרך י עמ' רכד, עמ' רפ; קנב 'דיני ממונות ובירורי יוחסין יב פס"ד בעמ ,ירושלים –פסקי דין   .18

  וכן כרך ז עמ' שכג.
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יש לי לומר הואיל ואם רצה היה מקיים תנאו ולא חשש ועשה מעשה גמר ומקני, 

  .אלא שלא מצאתי לראשונים שחלקו בדבר

תחייב לעשות מעשה מסוים ולא עשה, ייתכן שבשעת התחייבותו סבר כלומר, אדם שה

שוודאי יעשה אותו מעשה ולא יצטרך לשלם, ולכן לא גמר להקנות את הממון. אבל 

המתחייב להימנע מעשיית מעשה מסוים ולשלם קנס אם יעבור על התחייבותו, אין בזה 

אם לא נמנע גמר והקנה. משום 'אסמכתא', כיוון שהיה בידו להימנע מעשיית המעשה, ו

  אבל כתב שתלמידי הרשב"א חולקים. 20ודבריו מובאים ב'בית יוסף', 19כן כתב גם הר"ן,

  בהפרת חוזה מחמת אונס פיצויחיוב ה. 

המוכר קרקע לחברו והתנה עמו שישלם לו על כל אונס שייוולד בקרקע, ובא נכרי וגזלה 

ת את הקונה. אבל אם אירע אונס מהקונה בטענה שהמוכר גזלה ממנו, המוכר חייב לפצו

שאינו מצוי, כגון שהנהר שהיה משקה אותה פסק, הרי זה פטור. וסיכם הרמב"ם (הל' 

  פי"ט ה"ו):מכירה 

והוא הדין לכל תנאי ממון שאומדין דעת המתנה ואין כוללין באותו התנאי אלא 

  21דברים הידועין שבכללן היה התנאי והם שהיו בדעת המתנה בעת שהתנה.

  ):וסעי'  נמה לזה כתב הרמ"א (אבה"ע סי' בדו

י"א דמי שפסק על בתו או על בת בתו או קרובתו שתנשא לפלוני, ואחר כך אין 

הבת רוצה, דהפוסק פטור מן הקנס, דזה מקרי אונס אף על גב דלא התנה, ובלבד 

שלא יהא ערמה בדבר. וכן בשאר אונסים, כגון שמת הפוסק, אין יורשים צריכין 

  22פטורים מן הקנס.לקיים, ו

   23':שלחן ערוךנחלקו אחרונים כיצד יש להסביר את הנאמר ב'

הנושא אשה, ופסקה עמו לזון את בתה ה' שנים, חייב לזונה במאכל ובמשקה 

  ...חמש שנים הראשונים שאחר הנשואין, בין אם המזונות ביוקר או בזול

ה'שלחן ערוך' היא  טוען שעל פי העיקרון שנאמר לעיל צריך להסביר שכוונת 24הט"ז

ליוקר מצוי, אבל ביוקר שאינו מצוי אינו חייב. הסכים עמו גם ה'בית שמואל' (לשו"ע 

אינה תקפה במקרה  25שם). כלומר כל התחייבות שהיא, בין מותנית ובין שאינה מותנית,

חולק על הט"ז  26של אונס שאינו מצוי, ואפ' קיבל עליו אונסים. ספר 'אבני מילואים'

תחייב אינו נפטר מחיובו אפילו באונס שאינו מצוי. כך למשל כתבו ואומר שהמ

                                                           
 .אע" בבא בתרא קסחר"ן, חידושי ה  .19
  בית יוסף, חו"מ סי' רז.  .20
  וכן פסק שלחן ערוך, חו"מ סי' רכה סעי' ג.  .21
 על פי שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תשעא.  .22
  סעי' א. ידשו"ע, אבה"ע סי' ק  .23
 .בס"ק קיד סי' ע "אבה ,ט"ז  .24
'אסמכתא' (למשל ע"י יש להדגיש נקודה זו, כיוון שמשמעות הדבר היא שגם אם נתגבר על חסרון   .25

 קניין בבי"ד חשוב), עדיין ההתחייבות מצד עצמה אינה תקפה.
  אבני מילואים, סי' קיד ס"ק ב.  .26
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שהמתחייב לזון אדם פלוני חייב ברפואתו אם חלה, אף שחולי הוא אונס.  27התוספות

דחה ראיה זו, ואמר שאמנם התוספות כתבו שחולי הוא אונס, אבל  28ספר 'אמרי בינה'

תו על דעתו ולא התחייב על הוא אינו דומה לאונס שאינו שכיח שלא היה אמור להעלו

חלק על הט"ז, אך מטעם אחר. לדבריו המוכר שדה  29דעת כך. גם ספר 'שער המשפט'

לחברו וקיבל עליו כל אונס שייוולד, לא חל עליו עדיין שום חוב עד שעת האונס, והוא 

לא התכוון כלל להתחייב באונס שאינו מצוי. לעומת זאת המתחייב לזון את חברו, שעבד 

ת נכסיו לחוב זה, וכאשר התייקרו המזונות, הם התייקרו על חשבונו. הוא הביא מיד א

ראיה מההלכה בדבר מי ששידך את בתו ונשבע לתת לה סך מסוים, ואח"כ ירד מנכסיו 

ואין לו ממה לפרוע אלא דירתו וכלי תשמישו, שהוא פטור משבועתו. דין זה הוא דווקא 

מסוים וירד מנכסיו, גובים ממנו אפילו דירתו לגבי שבועה, אבל אם התחייב לחברו סך 

ספר 'אמרי בינה' דחה גם ראיה  30וכלי תשמישו, כפי שגובים כל חוב כמבואר בסימן צז.

זו וחילק בין מי שהתחייב וירד מנכסיו, שחיובו הוא ברור גם אם אין מה לגבות ממנו, 

רו, שלא העלה על ולכן גובים אף דירתו וכלי תשמישו, לבין מי שהתחייב לזון את חב

נטו  31'ירושלים –פסקי דין דעתו להתחייב במצב כזה של יוקר שאינו שכיח. בספר '

  לדעת החולקים על הט"ז, ולפי זה המתחייב אינו נפטר מחיובו אפילו באונס שאינו מצוי. 

  סיכום

א. המתחייב לפצות את חברו אפילו במקרה של אונס, חייב לפצותו רק אם אירע אונס 

  עלה אותו על דעתו, אבל פטור במקרה של אונס שאינו מצוי.מצוי שה

ב. המקבל עליו לזון את בת אשתו (וכן את חברו), חייב במזונותיה גם אם המזונות 

  התייקרו.

ג. לדעת הט"ז וה'בית שמואל' מדובר ביוקר שכיח בלבד, אבל אם המזונות התייקרו יוקר 

  נה'.שאינו שכיח, פטור. הסכים עמהם בספר 'אמרי בי

ד. ספר 'אבני מילואים' וספר 'שער המשפט' חלקו על הט"ז, כל אחד על פי סברתו, 

  וכתבו שהמתחייב לזון אינו נפטר מחיובו אפילו ביוקר שאינו מצוי.

  

  

  

                                                           
 תוספות, כתובות נ ע"ב ד"ה ומאי.  .27
  אמרי בינה, חו"מ דיני הלוואה סי' מט.  .28
  שער המשפט, סי' ס ס"ק ד.  .29
תשמישו נגבים חוץ ממה שמסדרים לבעל חוב כלי  .יד ק"ס, צז' סי מ"חו ,ך"שלעניין דירתו ראה   .30

 סי' צז סעי' כג. חו"מ כמבואר בשו"ע,
 ח.קי 'ג עמח"דיני ממונות ובירורי יהדות  ,ירושלים –פסקי דין   .31

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 
 

 
  

71  

  הרב אהרן פלדמן

  1קניין ומעשה קניין

  לעומת חיובקניין א. 

 'קנייןדם הם 'שני המושגים המשפטיים הבסיסיים ביחסי ממון מוסכמים בין בני א

הוא זכות של אדם ברכוש, זכות 'קניין'  ניתן להגדיר אותם כך: בפשטותו'חיוב'. 

שמשפיעה על כל העולם. אף אדם אינו רשאי לקחת את הרכוש ללא הסכמת בעליו. 

, העברת קניין מכונה 'הקנאה' או לכך במקרים רבים קניין נקרא גם 'בעלות'. בהתאם

  .אחרחובה של אדם אחד כלפי אדם  הוא'חיוב'  'העברת בעלות'.

המכונית  –הבדלים בין המושג 'קניין' למושג 'חיוב': אם אדם מכר מכונית נדגים את ה

המכונית עדיין של  –מכונית  היא כעת של הקונה; לעומת זאת, אם הוא התחייב לתת

עקרוני זה יבוא לידי ביטוי ממשי במקרה  המוכר, עד שָיְקנה אותה לקונה. הבדל

רע לאחר פעולת קניין, יכונית התקלקלה בעודה ברשות המוכר: אם הקלקול אשהמ

תה רק התחייבות ולא יהקונה מפסיד, כי המכונית התקלקלה כשהיא כבר שלו. אך אם הי

רע כשהמכונית עדיין יתכן שהקונה יוכל לחזור בו, כי הקלקול איי – נעשה מעשה קניין

נת מוצר שבעל החנות צריך להזמין (כגון של המוכר. דוגמה נוספת היא במקרה של הזמ

של המוכר לספק לקונה  קיים חיובעבור הקונה): בשלב ההזמנה ברהיט שמיוצר במיוחד 

  2.על המוצר לקונה הבעלותמוצר מסוג מסוים. בשלב האספקה המוכר מעביר את 

  קניין ומעשה קנייןב. 

'. ללא מעשה כזה, לא כדי להעביר בעלות על חפץ או על נכס, יש לעשות 'מעשה קניין

, ואפילו אם היו בבירורעוברת הבעלות על הנכס, גם אם הצדדים הביעו את רצונם בכך 

  :(הל' מכירה פ"א ה"א) הרמב"םעדים על ההסכמה. כך כתב 

 מוכר אני זה בית ?כיצד .עדים עליהם העידו ואפילו, בדברים נקנה אינו המקח

 ואמרו, מכרתי ואמר המוכר ורצה, קניתי ואמר הלוקח ורצה הדמים ופסקו ...לך

 היו לא וכאילו כלום אינו זה הרי – זה ושלקח זה שמכר עדים עלינו הוו לעדים

  .ומקבלה מתנה בנותן וכן, מעולם דברים ביניהם

מעשה הקניין משתנה בהתאם לסוג החפץ או הנכס, לדוגמה: קרקעות ובתים נקנים 

טלטלין נקנים בהגבהה. בהמות יין סודר. מבקניין כסף, קניין שטר, קניין חזקה או בקני

                                                           
  זהו מאמר ראשון בסדרת מאמרים העוסקים ביסודות דיני הקניינים ויפורסמו בע"ה בגיליונות הבאים.  .1
שו"ע,  פכ"ב ה"א ה"ה;מכירה  'רמב"ם הלאינו נקנה',  –תו של מקנה על פי הכלל ש'דבר שאין ברשו  .2

 .אסעי'  ריאחו"מ סי' 
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טלטלין ניתן לקנות גם בהכנסתם לתוך ינקנות בהגבהה או במסירת המושכות. את המ

משום שהוא  –רשות הקונה (קניין חצר). הקניינים הללו מביעים את בעלותו של הקונה 

שהוא מכניס את החפץ לרשותו (קניין חצר); מפגין בעלות על הנכס (חזקה); או משום 

מראה גמירות דעת לעסקה בכך שמשלם את התמורה או חלק ממנה (קניין כסף וסודר), 

  וכדומה. 

  מעשי קניין שהתחדשו במהלך הדורותג. 

בנוסף למעשי הקניין שהזכרנו למעלה, חשוב לציין את מעשה הקניין המקובל בקרב 

אמר רב ' "א):(עד ע מוזכר בגמרא במסכת בבא מציעאה – 'קניין סיטומתא' – הסוחרים

בזמן הגמרא  3'.קנו –באתרא דנהיגו למקני ממש ... פפי משמיה דרבא: האי סיטומתא

נהגו החנוונים לקנות בבת אחת הרבה חביות יין מהיצרנים. את החביות שקנו היו 

החנוונים מסמנים בסימן ייחודי ומשאירים אותן אצל היצרנים, ואחר כך לוקחים אותן 

בה סימון החביות נעשה כתחליף שורך. הגמרא מציינת שבעיר לפי הצ ,לחנות אחת אחת

יש לו תוקף משפטי מחייב כשלעצמו, והצדדים לא יוכלו לחזור  –למעשי קניין אחרים 

  4.בהם

לומד מהגמרא שלמעשים הנחשבים בקרב הציבור כמעשי קניין יש תוקף  5הרשב"א

ואכן, במהלך  6.ובגמראשהם לא נמנים על מעשי הקניין שהוזכרו במשנה  אע"פמחייב, 

הדורות, הפוסקים הרחיבו את דין 'קניין סיטומתא' גם על מעשים אחרים הנתפסים 

פוסקים שנוהגים לקנות סחורה  7והרמ"א 'שלחן ערוך'בציבור כמעשי קניין. כך למשל, ה

 על ידי תקיעת כף או על ידי מסירת המפתח לחדר שהסחורה מצויה בו לידי הקונה.

רישום העברת בעלות על דירה במרשם המקרקעין (טאבו) מעביר את בימינו מוסכם ש

בנושא היחס בין הרישום במרשם ביחס למעשי קניין  8'.קניין סיטומתא'הבעלות מדין 

מקרה של קניית חפץ ספציפי באינטרנט (כגון,  עלאחרים נרחיב בע"ה במאמר אחר. 

 9'.קניין סיטומתא'ן ה), יש שכתבו שהדבר מועיל מדייבמכירה פומבית או יד שני

                                                           
נחלקו הפוסקים אם קניין סיטומתא תוקפו מהתורה (שו"ת חתם סופר, יו"ד סי' שיד; דבר אברהם,   .3

  ח"א סי' א; ועוד) או מדרבנן (שו"ת הרמ"א, סי' פז; נתיבות המשפט, סי' רא ביאורים ס"ק א).
כך הסבירו רש"י, בבא מציעא עד ע"א; רבנו חננאל, הובא באור זרוע בבא מציעא שם; הערוך, ערך   .4

 סטמתא; רמב"ם, הל' מכירה פ"ז ה"ו. להסבר נוסף עיינו בריטב"א (בגמרא הנ"ל).
  חידושי הרשב"א, בבא מציעא עד ע"א.  .5
קה ביניהם נעשתה בתנאי שתעמוד במקרים רבים, המנהג עוזר להבין את כוונת הצדדים, וכאילו העס  .6

בסטנדרטים המקובלים. אולם אין להסביר את פעולתו של קניין סיטומתא באופן זה, שכן גם אם 
הצדדים לעסקה הסכימו שהבעלות תעבור בלי מעשה קניין מקובל, למעשה קניין שאינו מקובל 

להסביר שבעקבות המנהג  תוקף (ראו ריטב"א, קידושין כה ע"ב). משום כך, יש- בציבור לא יהיה בר
באמת נוצר קניין חדש, שהוא מעבר להסכמה הנוגעת לעסקה פרטית. העברת בעלות נוגעת לכל 

 העולם, ולכן מעשה הקניין צריך להיתפס כמעביר בעלות גם בעיני הציבור.
  שו"ע, חו"מ סי' רא סעי' ב.  .7
  ח].-כנסת הגדולה, חו"מ סי' קצ הגהות טור א [ז  .8
  . 333–332, עמ' תחומין כב ',האינטרנט בהלכה' ,דייכובסקישלמה הרב   .9
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לפי יש שכתבו שגם רכישה כזו יוצרת רק התחייבות ולא העברת בעלות, שכן לעומתם 

לא והסחורה,  אספקתהתחייבות לרק  האשראי וכו' נוצרתמילוי פרטי ב ,והמנהגהחוק 

אם לדעת בני אדם תשלום כזה מעביר את  ,מסתבר שלפי כל הדעות 10.קניין ממש

יה זה מעשה קניין תקף, גם אם על פי החוק מדובר רק , אזי יהבמלואההבעלות 

  . בהתחייבות

  תפקידו של מעשה הקנייןד. 

הצורך במעשה קניין כדי להעביר בעלות מעורר את השאלה: מדוע ישנו צורך במעשה 

מקרים  כמהישנם ששאלה זו מתעצמת מכך  11קניין, ואין די בהסכמה של הצדדים?

 12,. כך למשל נפסק בגמרא במסכת כתובותבהם באמת אין צורך במעשה קנייןש

בתו או ל ל אחד ייתן לבנוכמחליטים ביניהם על המתנות ש הורי חתן והורי כלהכאשר ש

הגמרא  על חוזה ולא עשו מעשה קניין. שלא חתמו אףההחלטה מחייבת,  – לחתונה

, והקניין 'גמירות דעת'מנמקת זאת בכך שההנאה מחתונת ילדיהם יוצרת אצל ההורים 

בהן ברור מעבר שחל על סמך ההסכמות בעל פה. לכאורה, מגמרא זו עולה שבנסיבות 

  13.הקניין חל אף בלא מעשה קניין –לקניין  'גמירות דעת'לכל ספק כי ישנה 

. הסבר מרכזי אחד הוא שמעשה הקניין מצביע על בה פתחנושהאחרונים דנו בשאלה 

שו"ת טוב טעם ודעת, ( למה קלוגרהרב ש('סימן'). וכך כתב  'גמירות דעת'קיומה של 

  :)רסט, ד"ה והנה עודסי' קמא, 

דעיקר הקניין הוי הגמר בלב להקנות... וכל מעשה הקניין אינו רק לברר מה 

   לא בעינן מעשה. –שגומר בדעתו. אבל אם ידעינן דגמר ומקני בלב שלם 

                                                           
בעניין קניין סיטומתא בדבר שאינו ברשות המוכר, נחלקו הפוסקים: לדעת קצות החושן, חו"מ סי' רא   

) בכוחו ליצור רק 2 ס"ק א, קניין סיטומתא אינו יכול להועיל יותר מקניין גמור, ולכן כאמור (בהערה
התחייבות. לעומת זאת, לדעת חתם סופר, ח"ה סי' סו אות ב, קניין סיטומתא מועיל אפילו באופן זה. 
מדברי הרב דיכובסקי לא ברור אם הוא סובר כדעה הראשונה, ושבמסחר באינטרנט בסחורה שאינה 

  ין ממש. ברשות המוכר נוצרת רק התחייבות, או כדעה השנייה, ושנוצר קני
 21הרב פרופסור רון קליינמן, 'כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני אינם יוצרים קנין', תחומין כט, עמ'   .10

 והלאה.
בשיטות משפט אחדות, כמו למשל במשפט הישראלי, אין צורך במעשה קניין, ודי בכך שאחד   .11

כללי), התשל"ג, 'חוזה הצדדים יציע לצד האחר את העסקה וחברו יסכים לה: לפי חוק החוזים (חלק 
נייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על ); 'פ1נכרת בדרך של הצעה וקיבול' (סעיף 

הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה ); '2' (סעיף גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה
  ).5' (סעיף י ההצעהלמציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפ

  כתובות קב ע"ב.  .12
, דחה ראיה זו, ולדעתו בגמרא מדובר על יצירת התחייבות, סו ד"ה ולפי זהסי' יו"ד , בשו"ת בית אפרים  .13

 קידושין ט, שהדבר תלוי בדברי המאירי ולא על העברת בעלות. גם אם מדובר במעשה קניין, ייתכן
מדובר  ההסבר הראשוןרש דין זה בשני אופנים: לפי ישפוד"ה בתלמוד המערב,  ,ב ד"ה זה שאמרוע"

גם במקרים שבהם ישנה גמירות שני ה ההסבראך לפי  ,בקניין גמור, שחל משום שישנה גמירות דעת
  הקניין חל רק בגלל תקנת חכמים מיוחדת למקרה זה.דעת צריך מעשה קניין, וכאן 
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סיבה'). וכך לפי הסבר אחר, מעשה הקניין עוזר לגיבושה וליצירתה של גמירות הדעת ('

  14:' (חו"מ סי' כב)חזון איש'הכתב 

כלל גדול יהיה לך בקנינים, דעיקר הקניין הוא שיגמור בלבו להקנות הדבר לחבירו 

וחבירו יסמוך דעתו עליו, ויש דברים שקים להו לחז"ל שבדבור בעלמא גומר בלבו 

ה או להקנות לחבירו, ויש שאינו גומר בלבו רק ע"י הקנינים המפורשים מן התור

  מחז"ל, ודו"ק היטב והפוך בה דכולא בה.

של הצדדים,  'גמירות דעת'ון שמטרת מעשה הקניין היא ליצור ו, כי'חזון איש'לדעת ה

הבעלות עוברת אף שלא נעשה מעשה קניין. עם  – 'גמירות דעת'כאשר ברור שישנה 

תה יישלמעשה אין אנו בקיאים להכריע אם ה 'חזון איש'מסביר ה 15זאת, במקום אחר

 או לא, ולכן מעשה קניין נדרש תמיד, מלבד במקרים שהוזכרו בגמרא. 'גמירות דעת'

אלו, ולדעתם יש למעשה הקניין תפקיד הכרחי החלק מהאחרונים חולקים על ההסברים 

. וכך מסביר הרב אשר 'גמירות דעת'כשלעצמו, העומד בנפרד מהדרישה לקיומה של 

  :(מנחת אשר, ב"ב מו אות ב) וייס

הקנין אינו הוכחה ובירור על גמר דעת בדרגה זו, דאפשר שאף בשעת הקנין  אף

יש צד מסויים של סייג ופקפוק בלבו... אלא דכך חידשה תורה דמהני קנינים 

בממון להעבירם לבעלות אחרים, ולענין הקנין מהני אף כוונה שאין בה הוכחה 

וא שעושה את גמורה ומוחלטת על שלימות הדעת והרצון, אך הקנין בעצם ה

  16הבעלות ולא הרצון...

לדבריו מעשה הקניין אינו מהווה ראיה לכך שנשלמה גמירות הדעת, שכן לפעמים 

מעשה הקניין נגמר כשעדיין מקנן ספק בלב הצדדים אם הם מעוניינים בעסקה. אלא 

   17.שכך חידשה תורה, שבמעשה הקניין תושלם העסקה והבעלות תעבור

                                                           
  .מכתב יד של אביו  .14
  .הק ס" אחזון איש, בבא קמא סי' כ  .15
, בעמ' קנח, שהסביר שהמקומות שמשמע מהם שניתן ליצור קניין רק מנחת אשר, ב"ב מו אות בעי'   .16

ע"י גמירות דעת, אינם עוסקים בהקניית דבר בעין אלא בשעבוד והתחייבות. ועיין שם בעמ' קנט, 
  הסבר נוסף.

מחלוקת הראשונים אם קניין  הרב אשר וייס, מנחת אשר, שם, מציין שרק לפי שיטה זו ניתן להבין את  .17
דרבנן מועיל לדאורייתא: לדעת הטור, אבה"ע סי' כח אות יג, אדם יכול לקדש אישה בקידושי כסף, 
 כאשר את הכסף הוא מקנה לה במעשה קניין שחכמים תיקנו. לעומת זאת, לדעת רבנו ירוחם, הובא

לא מדאורייתא, כיוון ש'קניין , אבה"ע שם, במקרה כזה תהא האישה מקודשת רק מדרבנן ובבית יוסף
דרבנן אינו מועיל לדאורייתא'. אם העברת הבעלות תלויה רק בגמירות דעת, ומעשה הקניין רק 
מבטא או יוצר אותה, לא ברורה שיטת רבנו ירוחם שקניינים מדרבנן לא יועילו לדיני דאורייתא, שהרי 

צמאי, אפשר להסביר גם את בכל מקרה ישנה גמירות דעת. אולם אם למעשה הקניין תפקיד ע
השיטה שלמעשי קניין מדרבנן יהיה תוקף פחות מלמעשי קניין מדאורייתא. ישנה ראיה נוספת 
לשיטת הרב וייס, מדברי הגמרא בכורות יג ע"א, המציינת שליהודים ולגויים ישנם מעשי קניין שונים 

בעלות כאשר אחד הצדדים ומעשה שמועיל להעברת בעלות בין שני יהודים אינו מועיל להעברת  –
גמירות הדעת  וכיאם גמירות הדעת היא הקובעת, מדוע יש הבדל בין יהודי לגוי? יהודי והאחר גוי. 

אבל אם למעשה הקניין יש תפקיד עצמאי והוא חיוני אע"פ שהצדדים גמרו בדעתם שלהם שונה? 
ה מבחינה גם בין מעשי נוכל להבין שכחלק מההפרדה בין יהודים לגויים, התור –לקנות ולהקנות 

  הקניין שלהם.
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  סיכום

מעשה קניין. לחפצים ונכסים  לעשותבעלות, וכדי שהקניין יחול יש קניין משפיע על ה

קניינים המוזכרים בחז"ל, גם קניינים הנהוגים על המעשי קניין שונים. נוסף  –שונים 

בימינו מועילים לפי ההלכה, כקניין 'סיטומתא', אם הציבור מכיר בהם כמעשי קניין 

גמירות 'אם הוא סימן ל –הקניין שישנה מחלוקת על תפקידו של מעשה  אףמחייבים. 

הרי שלמעשה לכל הדעות בפועל יש צורך  –או מרכיב עצמאי בתהליך הקניין  'דעת

  . 'גמירות דעת'במעשה קניין גם כשברור שישנה 
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  הרב אריאל בראלי

  מוסר והלכה ,'מידת סדום'ו

  ממון ואיסורא. 

 'עד אחד נאמן באיסורים' ם:ים בין דיני ממונות לבין איסוריאנו מוצאים הבדלים רב

בדיני ממונות ולא על דבר  'להתנות על מה שכתוב בתורה'ניתן  ;וןבממ – לעומת שניים

ועוד. קיימת  'הראיהעליו  – וציא מחברו'המ – ובממון ',ומראלח – ספק איסור' ;איסור

ממונא 'וכפי שנאמר בגמרא  ,חלוקה ברורה בין תחום הממונות לתחום האיסורים

עדיין כל  ,אף אם ישנו מעשה שמאחד בקרבו את שני התחומים 1'.א לא ילפינןמאיסור

דוגמה ניתן לבחון את ההלכה הבאה: נפסק ב'שלחן ערוך'  תחום עומד בפני עצמו. לשם

ונתקיים בקנין או באחד מדרכי ההקנאות,  ...מקח שנעשה באיסור(חו"מ סי' רח סעי' א): '

לאור זאת יש  .בר על איסור וחילל את השבתשהקונה ע אףין חל יהקנ .'המקח קיים

המגיע מתחום מידות הנפש לדיני  'מידת סדום'לראות כתקדים את השימוש במושג 

  מהווה שיקול משפטי. 'מידת סדום'לבחון עד כמה יש אם כן ממונות. 

  ממון ומוסרב. 

 בעאר' (פ"ה מ"י): אבות מסכתלראשונה, אנו מוצאים את המושג 'מידת סדום' במשנה ב

 .'סדום מדת זו אומרים ויש ,בינונית מדה זו שלך ושלך שלי שלי האומר באדם מדות

המשנה שוללת את ההקפדה היתרה על הרכוש ומדריכה לוותר ולאפשר שימוש כאשר 

  אין בכך הפסד. 

'זה נהנה וזה אינו  – סרוןיהראשונים זיהו את מידת סדום עם המצב של הנאה ללא ח

נקדים  הנות מנכסיך ללא תמורה.ייש לאפשר לחברך ל ,ברכושך כאשר אין פגיעה 2.חסר'

ונאמר שאין ללמוד מכאן על יחס שלילי של התורה לבעלות האדם על נכסיו, אלא זו 

רואה בחיוב הן התורה  הדרכה לצמצום תחושת שכרון הכוח מריבוי הרכוש. בדרך כלל

חושן 'מאבני היסוד של  תמושג הבעלות הינו אחאת מוסד הקניין והן את צבירת ההון. 

אין בדברי חז"ל יתר על כן, הכרה בזכותו של האדם על ממונו. ויש בו משום  'משפט

כל  – ד את העושרביקורת על עצם היותו של אדם עשיר. אדרבה, חז"ל לימדו אותנו לכב

כי ' (בראשית ט, ו) ל הפסוקע. ביטוי של ברכה מן השמיםולראות בו , עוד הושג ביושר

, שהדמיון בין האדם לבוראו 3, מסביר רבנו סעדיה גאון'את האדם ההים עשל-בצלם א

הוא עניין השליטה. האדם נתברך  ,בצלמו של הבוראנברא שבגללו אנו אומרים שהאדם 

                                                           
 קידושין ג ע"א.  .1
 ע"ב. יב בתרא בבארש"י,   .2
 פירושי רבנו סעדיה גאון על התורה, מהד' הרב קאפח (תשמ"ד), עמ' יז.  .3

 בחזרה לעמוד התוכן



   'מידת סדום', מוסר והלכה

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

 
 

77  

רדייה היא השליטה וההכנעה. הרצון של האדם לשלוט  .(שם, כו) 'וירדו בדגת הים'ב

נכונה במקרים  'הוא בעל הדעה –אה בעל המ'ולכבוש אינו פסול מיסודו. האמירה כי 

 :אלימות הראשונה בעולםזו גם הסיבה ל הכסף מעניק לאדם תחושת עצמה וכוח. .רבים

בראשית ( כפי שמתואר במדרש ,התווכחו על רכוש ועל שליטהקין והבל  ,על פי המדרש

  ): זפיס'  כבפר' רבה 

נים? אמרו: בואו ונחלוק ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם' וגו'. על מה היו מדיי

את העולם; אחד נטל הקרקעות, ואחד נטל את המטלטלין. דין אמר: ארעא דאת 

, קאים עליה דידי, ודין אמר: מה דאת לביש דידי; דין אמר: חלוץ, ודין אמר: פרח

  ו. מתוך כך: ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגה

זמן הנכון, אך רצון לן ונכוהאופן לאדם חייב ללמוד לנתב את הרצון לרדות ולשלוט 

 4וכך מסביר הרב יעקב משה חרל"פ בספרו 'מי מרום', השליטה כשלעצמו איננו פסול.

הרי  5כה כי 'שואל שלא מדעת, גזלן הוא',את קביעת הגמרא וההל ,על פי הדברים הללו

שאל ממנו חפץ והחזירו כמות שהוא, ואיזה גזל יש כאן? אולם לפי האמור, הדברים יובנו. 

ששאל חפץ מחברו בלי להודיעו, הראה לאדם שממנו שאל שהוא איננו הבעלים על  אדם

  ולכן הוא הרשה לעצמו לקחת את החפץ בלי רשותו, ולכן נחשב גזלן. ,הדבר

  מידת סדום כשיקול משפטיג. 

 – לא רק במשנה במסכת אבות אלא גם בדיני ממונות 'מידת סדום'אנו פוגשים את 

שבמגרש המשפטי מופיע שיקול מוסרי  היאמשמעות הדבר  6.'ופין על מידת סדום'כ

ומשמש כסיבה לבית הדין להתערב על חשבון שיקול הדעת של בעל החפץ ולהכריח 

מחויבות הלכתית וישנה  ,מתברר שבעלות ממונית אינה חזות הכול אותו לעשות חסד!

מושג ה והתערבות של בית הדין. לכאורה הוראה זו מאפילה על יעד כדי כפי לחסד

ומתברר שלאדם אין זכות שליטה מלאה על נכסיו. אולם מדברי הראשונים  ,הבעלות

 7(המובאים לקמן) עולה שהשימוש בהלכה זו מצומצם ואין ללמוד ממנו על הכלל כולו.

שמירת עמידה עיקשת על מפני על מידת סדום' מהווה תמרור אזהרה  םהמושג 'כופי

  מצד האדם כלפי סביבתו. כפתיות בגילוי של א ן כרוכהיהזכות לקנימתברר כי  .הרכוש

  ה לכתחילה?יכפיד. 

אינה שיקול שמכוחו  'מידת סדום' !'אין כופין על מידת סדום'לכתחילה  8לדעת התוספות

                                                           
  .סדעמ' ל שמונה פרקים לרמב"ם, מי מרום, ח"א ע  .4
  ב"מ מא ע"א.  .5
 בבא בתרא יב ע"ב; שו"ע, חו"מ סי' שסג סעי' א.  .6
בדומה לכך בהלכות צדקה, שם נאמר ש'כופים על הצדקה' (בבא בתרא ז ע"ב), כלומר מכריחים אדם   .7

  אמיד לתת צדקה בהתאם לרמת החיים הגבוהה שלו וכפי שביארו התוספות, ב"ב ח ע"ב, ד"ה אכפיה.
 על אותו ןכופי) ע"ב יב( ב"דב ק"בפ ד"למ אפילו, וזו לשונם: 'איתהנית האתוס', בבא קמא כ ע"ב ד"ה   .8

יש להטעים '. בביתו מלדור מתחילה למנועו יכול שהיה הכא שאני מצרא אחד ליה ויהבינן סדום מדת

 בחזרה לעמוד התוכן
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שכבר היה שימוש לאחר  ,בית הדין יכפה על אדם לאפשר שימוש ברכושו. רק בדיעבד

מידת 'ם בשיקול המוסרי של והדיון הוא האם חלה עליו חובת תשלום, אזי מתחשבי

מה שנתבאר שהתורה מכירה  ופוטרים מתשלום. דעה זו עולה בקנה אחד עם 'סדום

ולא פוגעים בשיקול דעתו למי לאפשר שימוש בנכסיו. אולם כאשר  ,בבעלותו של אדם

אז ישנה משמעות לכך שבסופו של דבר לא נגרם שום נזק  ,הדיון הוא על חובת פיצוי

  לשונו: ווז ,רצט) 'סי "ח(ח 'הלוי שבט' ת"אזנר, בשוור זאת היטב הרב ולבעלים. וכן ביא

 אדם וכי, סדום מדת על כופים מטעם ממש שלו על אדם שיוותר טעם שום אין

 פרוטה, לו שחסר האביון ושכנו כלל, אצלו נחשבים לא כסף דינרי שהרבה עשיר

 הצדקה, רק לע יהישל כפ הדין בלי מכסף העשיר לעני ליתן נכוף אנחנו וכי

  סדום! מדת על כופין מטעם

לדבריו, התורה מכירה בזכותו של בעל הרכוש להחליט מי ישתמש בו, זה הוא חלק 

גם כאשר אין לו  ,לאפשר לחברו ליהנות מנכסיו מהגדרת הבעלות, ולכן הוא זכאי לסרב

בית הדין בהם עולה כי ישנם מצבים ש 9ם"מבמדברי הרזאת,  לעומת בכך שום נזק.

יה על מידת סדום. דבריו ימכוח כפ ,ערב ופועל אף בניגוד לדעתם של הבעליםמת

  :"ב)יב ע(א בתרא בבמסכת בגמרא המוסבים על 

תרתי ... ההוא דזבן ארעא אמצרא דבי נשיה, כי קא פלגו, א"ל: פליגו לי אמצראי

  . והלכתא כרב יוסף כופין על מדת סדוםא"ר יוסף: כגון זה  –אחד נגרא 

אזי יכול אחד האחים  ,לגמרי םחלקי הירושה שווישהגמרא כי במקרה  עולה מדברי

יה לכתחילה על מידת ילכפות על שאר אחיו לחלוק את הירושה ללא גורל, דהיינו כפ

  לשונו:  וסדום. וכך פסק הרמב"ם שם, וז

 כולה היתה אם חלקו אחד כל וליטול השדה את לחלוק שבאו השותפין או האחין

 ואם, בלבד המדה לפי חולקין אחד הכל אלא רע ומקום טוב מקום שם ואין שוה

 הכל ויהיה שלי אחר לשדה סמוך שיהא כדי זה מצד חלקי לי תנו מהם אחד אמר

  . היא סדום מדת זה בדבר שעיכוב זה על אותו וכופה לו שומעין אחת שדה

 וזו ואין ללמוד ממנה למקומות אחרים, ,מקומית תקנההתוספות פירשו לשיטתם שזו 

  לשונם:

הא דכופין על מדת ... ריצב"א מפרש דהא דאמר רבה כופין לא מדין תורה קאמר 

סדום בזה נהנה וזה לא חסר היינו בשכבר דר בחצר חבירו שאינו מעלה לו שכר 

אבל הא פשיטא שיכול למחות בו שלא יכנס לדור בביתו אפי' בחצר דלא קיימא 

מתקנת חכמים זה לא חסר אלא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דהוה זה נהנה ו

   10.קאמר הכא דכופין

                                                           
זאת על פי הפני יהושע, בבא קמא יט ע"ב, הסובר שכל הנאה מנכסיו של חברו מחייבת בתשלום. 

התוספות כי אלא שישנו פטור כאשר זה נהנה וזה אינו חסר, משום כפייה על מידת סדום. לכן סברו 
אין לכפות על מידת סדום לכתחילה, כי בכך מונעים מהבעלים את זכותם לתשלום. אולם אם 

 המקובל הוא שהנאה זו אינה בת תשלום, אזי אף לכתחילה ניתן לכפות.
 פי"ב ה"א.שכנים רמב"ם, הל'   .9

  בבא בתרא יב ע"ב ד"ה כגון.  .10
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לדבריהם ישנה תקנת חכמים מיוחדת לאפשר לאחד מהאחים לקבל את חלקו ללא 

. נראה שחז"ל לא ראו בכך פגיעה ממשית 'סדוםיה בגין 'מידת בהתבסס על כפי ,גורל

נינו לפ ומדובר על מצב של תפוסת הבית שאין בו הגדרת בעלות פרטית. הואיל ,בבעלות

מדברי הרמב"ם  – 'מידת סדום'לכתחילה על  ישנה מחלוקת ראשונים אם ניתן לכפות

ה על סדום קיימת יודעת התוספות היא שכפי ,לכתחילה םנראה כי ישנם מצבים שכופי

  מהתשלום או בירושה מתקנת חכמים.אותו ר ורק בדיעבד לפט

  לו מצבים ניתן לכפות על מידת סדום?יבאה. 

, 'על מידת סדום' יש אפשרות לכפות לכתחילהשו) פסק סעי'  שסג' חו"מ סיהרמ"א (

  :  ו לשון ה'שלחן ערוך' והרמ"אוהאחרונים השיגו על דבריו, וז

 צריך אינו, לשכר עשויה אינה חצר אותה אם... מדעתו שלא חבירו בחצר הדר

 וזה נהנה שזה ,לעצמו מקום לשכור הדר זה שדרך פי על אף. שכר לו להעלות

 לדור שיניחנו לכתחילה לכופו יוכל לא אבל, בו דר שכבר ודוקא :הגה. חסר אינו

 בדבר מילי הני, חסר אינו וזה נהנה שזה במקום סדום מדת על דכופין פ"אע ,בו

   .ליהנות יוכל לא ליהנות בעי דאי

ף שבאופן עקרוני הרמ"א מסכים עם דברי התוספות שלכתחילה לא ניתן לכפות על א

. כוונת דבריו 'ליהנות יוכל לא ליהנות בעי דאי בדבר'מכניס סייג חדש מידת סדום, הוא 

שגם אם הם היו רוצים  בתנאישניתן לכפות לכתחילה על הבעלים לאפשר שימוש בנכס, 

על דרך הרמב"ם שבמקרים מסוימים ניתן  וזהלא היו מצליחים להשכירו.  להרוויח ממנו

מובא כי יש שקיבלו את דעת  )שם"ע (לשו 'פתחי תשובה'אולם ב אף לכפות לכתחילה.

   :לשונו וסוברים שלא ניתן לכפות לכתחילה אף פעם, וזוחולקים  ןולכ ,התוספות

מדברי הפוסקים לא משמע כן ו ...בתשובת בית אפרים כתב וז"ל, צ"ע על הרמ"א

וכן מוכח , דאפילו היכא דלא שייך האי טעמא לא מצי לכופו לכתחילה][אלא 

  .ב"ב דף י"ב 'להדיא מדברי התוס

  דוגמאות למעשה ו. 

לצרכים אישיים ולא אם ניתן לצלם  בשאלהדן  )פי"ח סי' ח( 'אליעזר ציץ'בשו"ת 

, וכשמצוין מפורשות בראש הספר שאין כמה עמודים בלא רשות המוציא לאורמסחריים 

  לשונו:  ווז להעתיק, לשכפל וכו';

 א"ברמ שנפסק' ו' סעי ג"שס ןסימ מ"בחו יעוין, בזה היתר לצדד דיש, לי נראה... 

 לא מזה ליהנות הבעלים בעו דאי דבר הוא דאם, חסר לא וזה נהנה דזה בדינא

 גם מינה דון כ"וא ...ש"ע ליהנות לזה שיתן סדום מדת על אותו כופין אזי יוכלו

 יותר ביכלתו אין ע"הכ או הספרים את מוכרו אחרי ל"שהמו מכיון, נידוננו לכגון

 ולא חלה לא הקונים על בזה וקפידתו אזהרתו כ"א, קתןבהעת מהם ליהנות

 בחזרה לעמוד התוכן
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 חסר לא וזה נהנה זה ל"והו, מזה ליהנות יוכל לא שהוא מכיון בה מתחשבים

  .סדום מדת על ג"בכה אותו דכופין, מזה ליהנות יוכלו לא דהבעלים במקום

הרב וולדנברג חידש שניתן להתעלם מאזהרת זכויות יוצרים כאשר העושה זאת לא היה 

וזאת בהתבסס על דעת  ,כי באופן זה הוא נהנה והמוציא לאור אינו חסר ,קונה את הספר

פוסק נוסף שהתייחס לדין  .'לכפות על מידת סדום'הרמ"א שפעמים שניתן לכתחילה 

). הוא ' שכגכרך ב עמשורת הדין, הוא הרב אברהם פרבשטין ( 'כופין על סדום לכתחילה'

דול לביתו. המקרר רחב מדי ולא עובר בחלל הדלת. בו אדם הזמין מקרר גשדן במקרה 

מתנגד לכך בכל תוקף. הרב  וזה ,של השכן חצרלהעביר אותו דרך ההוא הפתרון היחידי 

  פרבשטין פסק שעל השכן לאפשר מעבר דרך חצרו מהנימוק הבא:

הדבר תלוי בדעת בני אדם, אם בדרך כלל הם מתייחסים לשימוש זה כפגיעה  

ה להעברה יאפשר לכוף על כך. רוב האנשים אינם רואים בכפיבבעלותם אזי אי 

חד פעמית של חפץ דרך רשותם משום פגיעה בבעלות, להפך, מי שמסרב בלא 

  סיבה סבירה נוהג במידת סדום והרי כופין על מידת סדום.

יודו שבמקרה זה ניתן  ',אין כופין לכתחילה'הסוברים שבדרך כלל  ,התוספות לדעתו, אף

להתעקש על  'מידת סדום'היא שבדרך כלל אין זו  הבעל המרפסת. הסברלכפות את 

, וכפי שהתבאר בהקדמה. זכאי מימוש הבעלות ולקבוע מי זכאי להשתמש בנכס ומי אינו

כאשר  ברם,עבד. יתהיה רק בד 'מידת סדום'לכן סוברים התוספות שההתחשבות ב

המקובל הוא לאפשר והמנהג  ,השימוש אינו מתפרש בעיני אנשים כפגיעה בבעלות

 יה פגיעה בבעלותו.יומשום כן אין לראות בכפ ,שימוש, הרי המסרב מתנהג באופן חריג

 ,ומי שמונע זאת נחשב לעושה מעשה סדום ,המקובל הוא לתת מעבר דרך החצר

  בבעלותו. פוגעת יה עליו אינהיוהכפ

  יכוםס

את בין היתר בזכות לכתחילה לא פוגעים בבעלותו של אדם על רכושו. בעלות האדם מתבט

להחליט מי ישתמש בנכסיו ומי אינו רשאי. מצד אחר קיימת ההנחיה המוסרית המופיעה 

  במסכת אבות ומורה לאדם לאפשר לאחרים ליהנות מנכסיו כאשר לא נגרם לו הפסד.

ונוצרת  ,מצאנו מקרים חריגים שבהם דיני הממונות מושפעים מההנחיה של מסכת אבות

מידת הרכוש לאפשר שימוש לאחרים, כי ההקפדה שלו נחשבת ל' על בעל יהיזכות לכפ

ובעקבותיהם נחלקו גם  ,לו מקרים הדברים אמוריםי. הראשונים נחלקו בא'סדום

שם הערך המוחלט הוא  ,הפוסקים. גישה זו אינה מקובלת במערכת המשפט הישראלי

ם מקום לעומת זאת משפטי התורה נותני 11זכות האדם בנכסיו ללא יוצא מן הכלל.

  לערכי חסד בתוככי שיקולי המשפט.

                                                           
ורק  ,הם בודדיםסקי דין ובמערכת המשפט הישראלי בפ 'כופין על מידת סדום'סוגיית של  האזכורים  .11

בדרך כלל ההכרעה בסוף לא יתר על כן, וגם אז הם נסמכו על המשפט העברי. ', לקונה'כאשר יש 
הזכירו את המושג הזה בהקשרים אחרים כגון חובת תום לב על כך נוסף  .הייתה על פי הדין הזה

  אך לא במובן המדויק של פגיעה בשליטה. ,ויושר
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  ∗הרב אבישי בן דוד

האם רשאי נבחר ציבור 
  ?מתפקידו התפטרל

  הקדמה

יא נש –ת' האזרח מספר אח'מקובל בימינו שלנבחר ציבור יש זכות להתפטר. אפילו 

אין ספק  1הגשת כתב התפטרות ליושב ראש הכנסת.ביכול להתפטר מתפקידו המדינה, 

העיסוק. דבר -סוד: חופש העיסוק, ודאי נכלל גם העיקרון של חופש אישבמסגרת חוק י

ולמרות זאת נבקש לבחון להלן את  ,עד שהוא ממש מושכל ראשון ,זה ברור לחלוטין

  לגיטימיתהתפטרותו של נבחר ציבור  האם 2השאלה במסגרת ההלכה ומחשבת ההלכה:

  ?בעולמה של הלכה–אם אפשרית ואם רצויה 

  משהא. 

הוא  –מאיימים בהתפטרות וכמעט מתפטרים הוליתר דיוק  –בתנ"ך  'מתפטרים'ראשון ה

ואם אין  ,ועתה אם תשא חטאתם' (שמות לב, לב): שאומר לאחר חטא העגל ,משה רבנו

  על כך כתב רש"ר הירש (על אתר):  '.מחני נא מספרך אשר כתבת

שמי מבין אין פירושו אפוא אלא זה: מחוק נא את  -מחני נא מספרך אשר כתבת 

שמות האישים החשובים לפניך, שחררני נא מן הייעוד שהועדת לי בתכנית 

   עולמך.

מבקש ו 'מניח את המפתחות על השולחן' –מנהיגו הראשון של עם ישראל  –משה 

' (ח"א סידורו של שבת'בספר  להשתחרר מתפקידו אם ה' אינו מוחל על חטא העגל.

כדי  4ההתפטרות 'תרגיל'ץ' שמשה נוקט בכתב רבי חיים מטשרנובי 3שורש ה ענף ד)

  לבטל את הגזרה: 

                                                           
מאמר זה הוא פרק מתוך מחקר כולל שנכתב במסגרת מרכז תורה ומדינה. תודה מיוחדת לרב נריה    ∗

  גוטל שהנחה אותי נאמנה בכל פרטיו ודקדוקיו של המחקר.
 .הנשיא חוקל 19סעיף   .1
פסיקתיים אלא גם במקורות תנ"כיים, -בשל כך נעשה להלן שימוש לא רק במקורות הלכתיים  .2

 תיים וסיפוריים. מדרשיים ואף הגו
שנת תקמ"ט ב. )1818צפת תקע"ח ( – )1760גליציה תק"ך (, רבי חיים ב"ר שלמה טירר מטשרנוביץ  .3

 .)1814בשנת תקע"ד (ישראל העיר טשרנוביץ, עלה לארץ לרבנות ) מונה 1789(
ים שהיה אב"ד במצרים וגילה שבית החול ראובןמעשה ב :כז, ח"ט יו"ד סי' שו"ת יביע אומרראה   .4

היהודי אינו שומר כשרות, ולא הסכימו ראשי הקהל שיפרסם זאת. הוא התפטר כדי שהדבר יפורסם, 
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ומה שאמרו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה והצדיק מבטל הוא מטעם שדרך יועץ 

עץ את המלך ולפייסו בדברים. ולפעמים כשהגזירה קשה ורצונו יהמלך להתי

למסור נפשו כדי לבטל הגזירה, מבקש ומפייס את המלך כמה פעמים, עד 

ה יוצא מפיו לומר לו אין רצוני להיות השליחות הזה נעשה על ידי שהדיבור הז

ע"ה מחני נא מספרך וגו' וכל בינו רה שלח נא ביד תשלח, וכדרך שאמר מש

 הזדי יל גדולתי לא נחשב לכלום להיות בדבר הזה נעשה ע"י שליחתי ח"ו. וע

מאחר שהמלך חפץ בשליחות ובהתקרבות של היועץ החביב בעיניו  םלפעמי

  אשר דיבר לעשות ומוחל על הגזירה.  הנחם על הרעייו

מופתית משה מטיל את כל כובד משקלו על מנת להציל את עם ישראל. זוהי דוגמה  

 'איום', הקב"ה דחה את רבנו כידוע, במקרה זה של משה של מנהיג. 5למסירות נפש

משך בה '.מי אשר חטא לי אמחנו מספרי': (שמות שם, לג) ההתפטרות והשיב למשה

ועתה לך נחה את העם ': שם, לד)(שם  מצווה אותו להמשיך בתפקידו אף ב"ההקהכתוב 

מכל מקום, עצם האפשרות להתפטר, מצדו של מנהיג ציבור, באה '. אל אשר דברתי לך

  כאן לידי ביטוי.

 שאולב. 

נשלח ע"י שמואל אשר שאול . כהמלך הוא שאוללהנהגת התפטרות תקדים נוסף 

'. ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל' (שמואל א' טו, ה): מר, נאלמלחמת עמלק

  בסוגיית הבבלי (יומא כב ע"ב) ביארה הגמרא: 

מה על נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה על  ,על עסקי נחל –וירב בנחל 

ואם גדולים  ;ואם אדם חטא בהמה מה חטאה ;כמה נפשות על אחת כמה וכמה

   .קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה חטאו קטנים מה חטאו. יצאה בת

יום טוב  )רפאל(כיצד נהג שאול? הרב  שאול ריחם על העמלקים ולא רצה להשמידם.

התורה כך:  6בהקדמת ספרוביאר זאת , 'עונג יום טוב'ליפמן היילפרין, מחבר שו"ת 

   מחייבת קרבן מיוחד לנשיא שחטא:כג) -(ויקרא ד, כב

ות ה' אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצ

או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר  .ואשם

  ...תמים

                                                           
והם קיבלו את התפטרותו ומינו את שמעון. הכריע הרב עובדיה יוסף שאין תוקף להתפטרות ואין 

  למנות אחר, דמעלין בקודש ואין מורידין; ועיי"ש.
דרך  –שונה מן היישום התדירי של מסירות נפש שעיקרו רגיל היה רבנו הרצי"ה זצ"ל להדגיש שב  .5

השלכת כל  –מסירות הגוף, הרי שאצל משה רבנו אכן כן מדובר היה במסירות הנפש ממש  –כלל 
 עולמו הרוחני!

ביאליסטוק תרל"ט  – )1816( ו"תקע ליטא-היילפרין, רוזינוי ישראל ר"ב ליפמן טוב יום (רפאל)' ר  .6
 שו"ת עונג יום טוב, הקדמה ס"ק ו. ) ורבה של העיר,1879(
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 זה מוגדר קרבן (ויקרא, רמז תסט) וכן במדרש ילקוט שמעוני (פ"ג מ"ג) הוריות משנהב

  למלך בלבד: כייעודי 

ה' אלהיו, ובמלך מכל מצות  למוד לומרת"ר, יכול נשיא שבט ת .אשר נשיא יחטא

למען ילמד ליראה את ה' אלהיו, מה להלן שאין על גביו אלא ה' אלהיו 'הוא אומר 

  . זה מלך –אף נשיא שאין על גביו אלא ה' אלהיו, ואיזה הוא 

אשר יש על המלך מורא בשר ודם, הוא אינו מביא את הקרבן המיוחד שלו. כלומר, כ

התלמוד הווייתו והגדרתו כמלך. את ר קיומו של מורא בשר ודם על מלך מנוגד וסות

את דוד המלך לדבר כדוגמה ציין מ )ב"ז ה"הוריות פ; א"א ה"ראש השנה פ( הירושלמי

  : בתקופה שברח מירושלים במרד אבשלום

כל אותן ששה חדשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום בנו, בשעירה  ,רב חונא אמר

  ...היה מתכפר כהדיוט

עונג יום 'בשו"ת הבהיר אפוא  .מורא בשר ודם יה עליו גםוכל זאת משום שאותה שעה ה

כי יראתי את העם ואשמע ' (שמואל א' טו, כד): שאול לשמואלשזו הייתה תשובת  'טוב

אלא  , שכן הוא ירא את העם.מלך. בכך הסיר שאול מעל עצמו את הגדרתו כ'בקולם

ישראל כשנכנסו שלפי  ,מחיית עמלקשל חיוב עליו אזי אין  ,אינו מלךשעתה, כאשר 

, ובסדר זה, ואם אחר כך למחות את זרעו של עמלקרק נצטוו להעמיד מלך והם לארץ 

 שם שם, כו):( . על כך השיב לו שמואלאין מלך תחילה, אין חיוב מחיית עמלק אחר כך

של שאול, נו ועוהיה בכך גדול '. כי מאסת דבר ד' וימאסך ד' מהיות מלך על ישראל'

כדוגמה לכך מביא ה'עונג יום טוב' את דברי ה. ור עצמו מן המצולפטו 'טצדקי'שעשה 

   :)ע"ב כות לההגמרא (בר

בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים; דורות הראשונים היו מכניסין 

כדי לחייבן במעשר, דורות האחרונים מכניסין פירותיהן  –פירותיהן דרך טרקסמון 

  .כדי לפטרן מן המעשר –דרך גגות דרך חצרות דרך קרפיפות 

  והוא מסכם:

כי לא חמד לעשות המצוה כמצווה עליו ואדרבה  ,ולזה יקרא ממאס דבר ד'

  ישתדל להפטר ממנה. 

בביאור מעשה שאול, ולענייננו נמצאנו למדים  'עונג יום טוב'זה אם כן מהלכו של ה

  .ממלכותותפטר השאול ש

  מלךג. 

כמובן בשאלה ן התפטרותו של שאול תלוי יעניב 'עונג יום טוב'מהלכו זה של בעל שו"ת 

 כבודו, על שמחל בדין מלךהלכה זו תלויה לכאורה האם להלכה מלך יכול להתפטר. 

 ,. דבר זה אמור כאשר הוא נשאר מלך)לב ע"ב קידושין( מחול כבודו שאין 7שהלכה היא

                                                           
  רמב"ם, הלכות מלכים פ"ב ה"ג.  .7
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 תאת המלכו מעליוומבקש להסיר  'מוחל' כאשר הוא מה הדיןהיא נשאלת ההשאלה ו

  . עצמה

   :כתב) י"רש בשם ן"הרמב וכתב ה"ד יז ע"א כתובות( 'מקובצת שיטה'בעל ה

 כבודו דאין משום 8,)'שום תשים עליך מלך'הרבה ( שימות הכתוב ריבה שלפיכך

 אתה וצריך ממלך עצמו הסיר כאילו הרי כבודו על שמוחל שעה דכל', פי, מחול

   .מחדש עליך להשימו

 –כלומר על עם ישראל  –ש להתפטר, הרי שעליך גם אם הוא עצמו מבקש משמע

, ואם כן התפטרותו אינה תקפה. ואכן כך משתמע 'להשימו עליך מחדש'מוטלת חובה 

 שכן זו לשון התוספות, שמלך אינו יכול להתפטר) הני ה"ד כ ע"א תמורה( תוספותהמ

תפטר, אזי לה ההלכה הייתה שהוא יכול אם – 'יחיד דין לו להיות חזי לא ונשיא': (שם)

 ממנו להפקיע רוצה מובא שרק כאשר אינו 9בשם הרב חיים קנייבסקי חזי? אינו מדוע

נפקעת. לעומת זאת, כאשר הוא מתפטר  אינה שמלכותו מקור יש, לגמרי את המלוכה

  .שההתפטרות אכן תקפה אפשר – מלך כלל להיות רוצה ושוב אינו

שהמלך אינו יכול  'שיטה מקובצת'אכן הסיק מדברי ה 10'פז עטרת' ת"בשולעומת זאת, 

 מבקש ומנסה להפקיע המלך שאפילו ,'תשים שום' – הכתוב גזרת להתפטר. לדידו, זו

 'דשמיא מלכותא כעין דארעא מלכותא'ושוב.  שוב אליו חוזרת מהמלכות, היא עצמו

מלכות אנושית היא מעין בבואה של מלכות שמימית, וניתן להקיש  – )א"ע נח ברכות(

 ,)שם ברכות( 'ליראיו מכבודו שחלק' ו. לא בכדי מברכים על מלכי ישראלמזו על ז

את  להנהיג שמיא מן שליח כעין הוא אחר שהמלךמכביכול ממש חלק מכבודו. ו

שלו, וזה ודאי  שאינו שמים כבוד על כמוחל היא ומחילתו שלו אינה המלכות, המלכות

שום ' –יו נאמרה גזרת הכתוב אלא שאם הראיה היא במלך, היינו מלך שעל שאינו יכול.

הלכה ייחודית זו , שמים מלכות ןישררות, שאין בהן עני , הרי שניתן לומר שבשאר'תשים

 את לשמש זכות אינה נוהגת, וניתן להתפטר. כל יתר המשרות והתפקידים אינם אלא

 לכם נותן אני שררה כמדומין') א"ע (י בהוריות שאמרו [וכעין הוא ברוך הקדוש של בניו

 להיפטר רשאי הוא זו, בעבדות בה, רוצה כבר אינו הלה ואם, ]'לכם נותן אני עבדות

 על כל שררה למחול אינו יכול לדבריו, בן 11'.שערים בית' ת"לא כך סבר בעל שו .ממנה

 גדולה שפסק ה"והקב, אבותיו גדולת את לו זיכו השמים שמן וןוכי, מאביו שירש

 שאין וןולמחול, כי יכול אינו הוא הציבור ברצון לואחריהם. אפי לבניהם גם פסק לאבותיו

  הוא.  המקום כבוד אלא שלהם הכבוד

                                                           
  דברים יז, טו.  .8
ע"א, וכן  כ תמורה הדף על שופטים, ומשם גם בספר דף שיחה, פרשת דרך הדברים מובאים בספר  .9

  ע"ב.  לב שם קידושין
  .א, חו"מ סי' כרך גשו"ת, עטרת פז, ח"א   .10
  שלד.חיו"ד סי' שו"ת בית שערים,   .11
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 דהא, ממנה עצמו להוריד אינו יכול השררה, עצמו, בעל הרי כל שכן הוא ,אם כך הבן

 הובאוו 12לו. דברים דומים עולים גם מהמדרש זכו ומשמיא השמים מן זו לשררה קיבלה

   13ן:"ברמב גם

מדרש (שמו"ר מ ב) הראה אותו ספרו של אדם הראשון ואמר לו  ולרבותינו בזה

כל אחד התקנתיו מאותה שעה, ואף בצלאל מאותה שעה התקנתי אותו, שנאמר 

  ראה קראתי בשם בצלאל.

 עוד עבורוב ומונחת שמורה תהיהי לגדולה, הרי שהיא שזוכה אדם אם כן שכל מבואר

 ,ויתעלה יתברך הוא ברוך הקדוש תמא עליה מתמנה כשנולד ומיד, בראשית ימי מששת

זמנה. אם זו התפיסה, ספק אם ניתן להתפטר משררה זו,  שיגיע עד לו היא ומובטחת

  14.ממדרש ע מסמרות להלכהובספק אם ניתן לקאלא ש

  י בתיראד. בנ

התפטרו מנשיאותם ופינו את  , אשרבני בתיראלימים מצאנו תקדים נוסף של התפטרות: 

 האם קרבן פסח דוחה שבת,בשאלה  מהם מהשנעליה הלכה הרקע ה 15מקומם להלל.

ואת המקור לכך. בני בתירא  ,קרבן פסח דוחה את השבתאכן שובא הלל ולימד אותם 

הדגיש זאת . ה יתרהמתוך ענווהתפטר בשל כך, אך הם בחרו לנהוג כך לא היו חייבים ל

אמר רבי, ' :ב)גמרא בבא מציעא (פד סע"הוסיף והפנה לאמור בש 16,הרב עובדיה יוסף

   (שם): . פירש רש"י'שלשה ענוותנים הם וכו', ובני בתירא

 עזבו – מבבל אצלן ועלה בתורה גדול שהיה להלל שראו ובשביל, נשיאים שהיו

   .עליהן נשיא ומינוהו נשיאותן

  ג): "ט ה"ים (פיבירושלמי כלאהוא גם כן 

א עביד, חוץ ממה רבי הוה ענוותן סגין, והוה אמר כל מה שיימר לי בר נשא אנ

  שעשו זקני בתירה לזקני, דשרון גרמון מנשיאותייהו ומנו יתיה. 

 זו הייתה החלטתםאלא  ,לא היו חייבים לעשות כןבני בתירא שגם מכאן עולה בבירור 

   17ה יתרה.ודרך ענוהם, 

  מסביר את הרקע לדברי רבי: הוא  18באיגרת רב שרירא גאון

                                                           
  .בפיס'  מפר' שמות רבה   .12
  .שמות לא, ברמב"ן,   .13
  מאגדה, ועוד. למדין א, ערך 'אגדה', אות ד, טור סי' קלב: אין כרך תלמודית, ראה אנציקלופדיה  .14
 א."תלמוד בבלי פסחים סו ע  .15
  '.הקדמה וקונטרס יביע אומר"ו, 'שו"ת יחוה דעת ח  .16
ן שזכו בני בתירא וכיו ,מן הדיןי: טור שנ', חזקת שררהערך 'וראה אנציקלופדיה תלמודית כרך יד,   .17

ליתן כבודם לאחר, ואף על פי שהלל היה גדול ו לישב בראש ולהיות נשיאים, לא היה להם להסתלק
  ; וראה ריב"ש להלן.מהם בתורה וגם בא מזרעו של דוד

נג -עמ' נב ,)1998תשנ"ח (איגרת רב שרירא גאון מהדורת ר' דוד מצגר, מכון 'נוה אשר', ירושלים   .18
  .פה-אות פד (תרגום עברי)

 בחזרה לעמוד התוכן
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ראש הגלות בבבל. וזהו שאמרו, שאל הימנו  ובימיו של רבי היה רב הונא הראשון

רבי מר' חייא, כגון אני מה בשעיר, אמר לו הלוא צרתך בבבל, ומי הוא רב הונא. 

ושנה רב ספרא ששם שבט וכאן מחוקק. כמו שאמרו בסנהדרין, לא יסור שבט 

מיהודה ומחוקק מבין רגליו, לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות שבבבל, 

ראל במקל. ומחוקק מבין רגליו אלו בני בניו של הלל שמלמדין שרודין את יש

ובימיו של רבי  תורה ברבים. הרי אותם שבבבל עדיפים יותר, הואיל והם שבט.

מת רב הונא בבבל. ומפרשים רבותינו בירושלמי של כלאים וכתובות, שהיה רבי 

ה שעשו עניו ביותר, והיה אומר רבי, כל מה שיאמר לי אדם אני עושה, חוץ ממ

זקני בתירה לזקני שהורידו את עצמם מנשיאותם ומנאוהו. ואילו עלה רב הונא 

ראש הגלות לכאן, הייתי מושיבהו למעלה ממני, שהוא משבט יהודה ואני משבט 

בנימין, הוא מן הגדולים של יהודה, מן הזכרים, ואני מן הקטנים, מן הנקבות. 

רי רב הונא בחוץ נתכרכמו פניו פעם אחת נכנס ר' חייא הגדול אצלו אמר לו, ה

אמר לו, ארונו בא, אמר לו רבי לרבי חייא, צא וראה מי צריך לך בחוץ.  19.של רבי

יצא דקדק ולא מצא שום בן אדם, וידע רבי חייא שכעס עליו רבי, ונהג נזיפה 

  .בעצמו שלשים יום

מעשה של בני בתירא מלמד על הכלל, שבדרך כלל  הנהגתםיוצא הדופן בש ניתן לומר

לא ראה לנכון להתנהג אע"פ שהיה עניו גדול מדברי רבי ש נראהכזה אינו ראוי. כך 

 שלא למדו מספיק –כמותם. גם הלל עצמו מבקר את הנסיבות שהביאו להתפטרות 

  : )פסחים סו ע"א(

התחיל מקנטרן בדברים, אמר להן: מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא 

   שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. יתה בכם, שלאיעצלות שה –עליכם 

המעשה התגלגל בהשגחה ש –חס למעשה בני בתירא בחיוב ימתי 20אמנם הירושלמי

והם נמצאים בחברת צדיקים  ',למה נתעלמה הלכה מהן כדי ליתן גדולה להלל...' :משמים

לעזר בן שלשה הניחו כתרן בעה"ז וירשו חיי העה"ב ואילו הן יונתן בן שאול וא' –נוספים 

מי שכבר היה נוהג בשררה והחזיק כתב ש 21הריב"שאולם בשו"ת ' עזריה וזקני בתירה.

שם מסופר  ירושלמי הוריות (פ"ג ה"ה)ציין להריב"ש מ ., ולא ראוי שיתפטרבה, זכה בה

שהיו עולות ושואלות כל יום בשלום הנשיא.  ,הושעיא ובר פזי – שתי משפחותעל 

ם ויוצאים ראשונים. הלכו משפחת בר פזי והתחתנו עם משפחת דבי הושעיא היו נכנסי

כנס ראשונים. באו ושאלו את ר' אמי. אמר להם ר' אמי: יבאו ורצו לה, בית הנשיא

אלא קרש שזכה  ?וכי יש משפט לעצים (שמות כו, ל), והקמות את המשכן כמשפטו

שתי משפחות ש נאמר עוד )שם(בירושלמי  נתן בדרום.יבדרום י, נתן בצפוןילינתן בצפון י

שהיו עולות ושואלות כל יום בשלום הנשיא. בני בולטייא  ,בולטייא וסגנייא – פורייהיו בצ

                                                           
מר לו את הדבר חשב שר' חייא ארבי ג) ש"ב ה"יפכתובות "ג, וכן ט ה"פ(ים יכלא, מסביר הפני משה  .19

. אבל בקרבן העדה (כתובות שם) מסביר שנשתנו ולנסותו הוא בא ,בורוייקיים דכדי לבחון אם באמת 
  באמת ינהג ברב הונא כמו שנהגו בני בתירא עם הלל.פניו כי חשב שר' חייא אומר לו ש

  ה"א. ו"ירושלמי (וילנא) פסחים פ  .20
  .רעא 'סישו"ת הריב"ש,   .21

 בחזרה לעמוד התוכן
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כנס ראשונים. יא ולמדו תורה, באו ורצו להיהיו נכנסים ויוצאים ראשונים. הלכו בני סגני

עם הארץ.  דולגהן קודם לכ למיד חכםממזר ת לושאלו את חכמים. בא רבי, ודרש: אפי

באיזו שררה או דין קדימה, אין  – מעצמו לואפיו – ומד הריב"ש שמי שהחזיקמכאן ל

זאת ן שכבר זכה בה. וגדול ממנו, מכיו , ואפילו שאחר זהתה לאחרינוטלין אותה ממנו לת

עוד כל לעומת זאת, . כםחלמיד ת שני הואעם הארץ והבו הזוכה הוא שלהוציא מקרה 

כאן  ו, אף על פי שהבא לנטלה גדול ממנו., אין מסלקין אותכםחלמיד ת ואהמחזיק ה

תנין, מפני מה שעשו להלל, וג' ענובין  מנו רז"לאותם ששב הריב"ש לבני בתירא 

נוהו נשיא עליהם, אף על פי שהיה גדול מהם בתורה ובא מזרע ישהושיבוהו בראש ומ

  :ם); וזו לשון הריב"ש (שוה מוגזמתווסובר שהמעשה שעשו אינו נכון, ומהווה ענ ,דוד

אלא כיון שזכה בן בתירא לישב בראש ולהיות נשיא, לא היה לו להסתלק, אלא  

תנות גדולה שהיתה בו ורצה להסתלק מעצמו. וכבר העיד רבינו הקדוש ומפני ענו

על עצמו: שכל דבר ענוה היה הוא עושה, אבל לא היה עושה מה שעשו בני 

ראוי להם לברוח מן  כי אף על פי שהחכמים בתירא לזקנו, ליתן כבודם לאחר.

השררה, אבל כשנתמנו בה היו מקפידין שלא להסתלק ממנה. כבגמרא מנחות 

לה כל האומר עלה לה אני כופתו ומניחו יבתח ,): א"ר יהושע בן פרחיהע"ב (קט

   22.עכשיו האומר לירד ממנה אני מטיל עליו, קומקום של חמין, לפני ארי

ה וראויה היא לנבחר ציבור שלא להשתמט הנהגה נכונ ,אמור מעתה: לדידו של הריב"ש

  , ולהימנע מלהתפטר. עליומעול השררה שהוטלה 

  משרת רבנותה. 

כתב שאמנם ברוב קהילות ישראל נוהגים לכתוב שטר מינוי רבנות  23'חתם סופר'בשו"ת 

שנים ויש לחמש שנים, אך למרות זאת מעולם לא נשמע שאחר  שלושלזמן קצוב, יש ל

'שלחן א הרב נקי מרבנותו. וטעם המנהג הוא על פי מה שנפסק בכלות הזמן ההוא יצ

והוא שאסור לפועל ול'מלמד' להשכיר את עצמו לפרק זמן של יותר מג' שנים,  24ערוך'

  מסביר את סיבת הדבר:

דא"כ יצא מכלל שכיר ונכנס לכלל עבד, ואסור למכור עצמו בעבד עברי... כותבים 

המשכיר שיהיה יכול לחזור בו אחרי כלות זמן בשטר הרבנות, היינו לטובת הרב 

הזמן ואינו כעבד עברי, אבל הקהל אין בידם לחזור אפילו ככלות הזמן אלא 

  במקום שנהגו. 

                                                           
 מן בורח הייתי ימי כל קבסיו בן יושוע רבי 'אמר ה"א: פ"ו פסחים) וילנא( ישנה גם מקבילה בירושלמי  .22

 כווה הזה הקומקום מה. לו יורד אני הזה בקומקום ומוציאני בא שהוא מי כל שנכנסתי עכשיו השררה
 עומד אני תחבולות מיני בכל 'כלומר –שם  משה מסביר הפני .לו' יורד אני כך בו מפחם ומפציעו

 כנגדו'.
 .רו 'ח"א, או"ח סישו"ת חת"ס,   .23
  .גסעי'  שלגסי' חו"מ שו"ע,   .24

 בחזרה לעמוד התוכן
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שהרב עצמו רשאי שלא להמשיך בכהונתו אחר כלות 'חתם סופר' משמע מתשובת ה

  הזמן שקבעו אתו.

נסיבות אישיות (למשל,  התיר לרב לעזוב את מקום כהונתו בשל 25'בנין ציון'גם בשו"ת 

שעליו לשנות את מקומו). הדבר  'ספר חסידים'כאשר מתים בניו והוא חושש לדברי 

כיוון שאינו צריך לסבול כדי לזכות  ,מותר לו גם כאשר עלול להחליפו אחר שאינו הגון

שואל 'לעומת זאת, בשו"ת  .'אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך'אחרים, כשם ש

הרב כלפון משה הכהן לרב חורי דברים חדים וברורים: לרב אסור  כתב 26'ונשאל

להתפטר מתפקידו, ואפילו אין נותנים לו כדי סיפוקו, ואפילו מקניטים אותו, אין לו ליסוג 

שב ודן הרב כלפון בנושא זה  28'שואל ונשאל'זאת ועוד, במקום נוסף בשו"ת  27מתפקידו.

  מכמה טעמים: ושב והעלה שאסור לרב להתפטר ממשרתו, זאת

קל וחומר מכך שמלכתחילה היה חייב להתמנות אם אין אחר כמותו, שנאמר ) 1

מעלין בקודש ואין ) '2 29זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה. – 'ועצומים כל הרוגיה'

גוברים על שזכות הציבור ותועלת הציבור ) 5 כבוד התורה.) 4 כבוד הציבור.) 3 .'מורידין

  התועלת האישית.

קוק על רב לחזור בו ממינוי, לפי שהוא דבר  אי"האסר הר 30'אורח משפט'בשו"ת  גם

ואסור לגרום נזק לאחרים. הוא גם מציין  ,האבד וקלקול גדול ונוגע לנפשות ולממונות

דלעיל שקוצבים זמן למינוי הרב, ואם כך הרי שוודאי אסור לו  'חתם סופר'לדברי ה

ך: אם לקהל אסור לפטרו ולו מותר להתפטר, שווה בנפש. אדרבה, להתפטר בתוך הזמן

עוד כתב לאסור מדין נדר מצווה, שחייב לקיימו,  אין משמעות לתקופה הכתובה בהסכם!

יכול  אכןון שהוא לטובת הציבור אין לו הפרה ללא הסכמתם. אע"פ ש'מלמד' ווכי

לא  ב'מלמד' אין חשיבות כה מהותית ומשמעותית לזהותו, ואפשר להחליפו. 31,להתפטר

                                                           
  .קכדשו"ת בנין ציון, סי'   .25
  .תעז 'ח"ג, חו"מ סישו"ת שואל ונשאל,   .26
הרב  שמע חייו, כי כאשר תולדות ונשאל, חלק ג, הקדמות שואל ת"לא למותר לציין את שמסופר בשו  .27

 כובד כל את רבנו הטיל, ממשרתו להתפטר רצה –גאבס  ד"ראב – חורי כלפון משה הכהן שהרב חיים
 עלולה שהתפטרות זו מהחלטתו. הוא עשה זאת ביודעו ח"מהרח את להניא כדי זה בעניין משקלו
 שכבות כל על ואהוד נערץ היה ל"הנ שהרב משום, הדת יסודות ולהרס רוחנית להידרדרות לגרום

 ההתבוללות של המוות מלאך את עצר פעם אמר עליו רבנו שהוא( לקולו נשמעים והיו הציבור
 ח"מהרח נאות דבר של ובסופו פעולתם, את פעלו טהור מלב שיצאו ואכן דבריו), גאבס העיר בשערי

 מהחלטתו. בו וחזר
 .ה 'ח"ה, חו"מ סישו"ת שואל ונשאל,   .28
  .גסי' י סעי' חו"מ  ,שו"ע  .29
 .חו"מ סי' כאשו"ת אורח משפט,   .30
ראה רמ"א חו"מ (שלג, ה) שעבודתו של 'מלמד' היא בגדר דבר האבד, ולכן הוא יכול לחזור בו רק אם   .31

מיד אחר במקומו רשאי להתפטר.  כתב שאם מעמיד לו ,שם ס"ק כו ,חלו הוא או אשתו ובניו. ובש"ך
שכתב שהוא בגדר דבר האבד משני טעמים: גם  ,תעזוסי' שפז, סי' ח"ג  ,וראה שו"ת מהר"ם מרוטנברג

. עם זאת, אינו ממש כמו פשתן 'אם תעזבני יום יומיים אעזבך'בשל הבטלה של התינוק, וגם בשל 
נוק קצת חופש, ואף במשרה שמתקלקל, שכן התינוק אינו שוכח את שלמד, ולעתים לא מזיק לתי

רסא,  –בירורי הלכה בדיני שכירות פועלים עמ' רס  –ייתכן שגם ילמד קצת לבד. וראה קובץ בית דוד 
  שם העלה הרב זילברשטיין ש'מלמד' יכול להתפטר גם מסיבות נוספות, כגון לטפל באביו החולה.

 בחזרה לעמוד התוכן
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דית רב שיהיה הגון לציבור ורצוי להם יכן רבנות, שם הדבר ידוע שאי אפשר למצוא מי

שדווקא הוא יבוא אצלם להנהיג כן שבחרו בו. אם כן הייתה בחירתו על דעת  זהכמו 

עדתם, ולא יעמיד אחר במקומו. עוד הוסיף שאפילו פועל שיכול לחזור בו, אין זו משנת 

שו"ת ב ודאי אין לרב לגרום שנאת רבים מוצדקת עליו.ות, ובצדיקים ויש לו עליו תרעומ

אלא אם כן אינו יכול עוד , לרב יש איסור להתפטר מרבנותוהעלה ש 32'חבל נחלתו'

אגב  מוטל עליו למצוא רב אחר כמותו שיכהן במקומו.אז למלא את תפקידו בכלל, וגם 

מן מלצר, שרצה על הרב איסר זל 33'בדרך עץ החיים'בספר  סופרכך הוסיף מה שמ

, 'חפץ חיים'להתפטר ממשרת הרבנות בסלוצק, ושאל את רבו רבי חיים מבריסק ואת ה

, לחתנו הרב אהרון קוטלרסיפר על כך לעשות כן. הרא"ז עצמו  ל לוושניהם אמרו לו שא

, וכך מובאים הדברים בספר למשה ביחס ליהושעה' אמר והוסיף ביאור על פי מה ש

  : (שם) ''חבל נחלתו

עמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אותו לעיניהם. ופירש וה

. נין הם, סרבנים הם, על מנת שתקבלעל ישראל, דע שטרח –רש"י: וצויתה אותו 

וכבר פסק הרמב"ם בפ"א מהלכות מלכים הלכה ז': ולא המלכות בלבד, אלא כל 

ולם. העולה מדברים השררות וכל המינויין שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד ע

אלה, שבמינוי לשררה בעם ישראל בקבלת תפקיד של רבנות וכיוצא בו, ישנו גדר 

מיוחד של המשך וקיום, אשר אינו נפסק, וקבלת התפקיד הינה 'ללא תנאים'. אם 

שאר בתפקידו, ואין לו רשות להפסיק, אלא אם כן יכן, מוטל על בעל התפקיד לה

ת מעלין בקודש ואין מורידין. להסתלק מתפקיד עולה לתפקיד גדול יותר, בבחינ

  זאת אין לעשות. –של רבנות ושררה 

 נבחר ציבורו. 

שונים דינים אלו מדינם של נבחרי שלמעשה לומר ל, ולמרות האמור, נראה ואחר הכ

גם עד וכולל מינוי לתפקידי רבנות , כמו גם מינוי הנשיאות בתקופת חז"ל. הציבור בימינו

פרק זמן קצוב. זאת ועוד, אלו הם מינויים ב מלכתחילה מינוי המוגבלנו , לרוב איבימינו

ציבור  נבחרשאינם תלויי אדם וקדנציה, אלא יש בהם דיני ירושה לצאצאים. לא כן 

פרק לרק נבחר הוא מלכתחילה ו ,שרק הוא נבחר ואין במשרתו כל דיני ירושה בימינו,

ין נבחרי ציבור בימינו דן יבענ התפטר.סברה היא שיש לו רשות ל. לכן זמן קצוב ומוגבל

של חבר ועד במושב שרצה להתפטר הדיון נסב על מקרה  34.הרב יעקב אריאלמפורשות 

שאמור להתמנות  שהבא אחריו ברשימהבאותו מקרה מדובר היה במצב . מתפקידו

עמד על הפרק אותה שעה והיה ין מסוים שידעה מנוגדת בענדווקא מייצג  במקומו

על פי היא הבחירה בו שהרב אריאל כתב שבמקום  תה העת במושב.במחלוקת באו

                                                           
  .כושו"ת חבל נחלתו, ח"ו סי'   .32
  .116–115ספר בדרך עץ החיים, ח"א עמ'   .33
 ואילך. 13הרב יעקב שטיגליץ, המשפט הציבורי במושב הדתי, דיני ישראל, ו (תשל"ה) ס"ד עמ'   .34
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זו הרי ודאי אפשר ומותר להתפטר.  ,מאותה מפלגההוא  רשימה מפלגתית והבא אחריו

אך גם במקרה זה יהיה מותר ואפשר להתפטר משתי  הייתה מראש דעת הקהל הבוחר.

 ם:שאפשר לטעון נגד ,חואף לא לשלי 35נציג ציבור אינו דומה לפועל א)סיבות עיקריות: 

נבחר הציבור שונה  37.לשומר שאינו יכול להתפטרהוא גם לא דומה ו 36',לתקוני שדרתיך'

הוסמך לפעול לפי מיטב שיקול דעתו. אינו פועל לפי דעת המשלח אלא בכך ש מהם

, הוא רשאי לעשות זאת גם מקומו היא שיפנה אתשטובת הציבור לכן, אם הוא סבור 

שנציגי ורווח הוא נוהג מקובל ב)  שנגרם להם נזק מכך.סבורים  םהבוחריואפילו אם 

אחרת לא יימצאו לחברה  38,ובעיקר כשהפעילות התנדבותית ,כשירצו ,ציבור מתפטרים

  אנשים שיסכימו לשרת אותה.

  סיכום

אפשר להתפטר על נקלה ש 'קריירה'מכלל האמור נמצאנו למדים שקבלת מנהיגות אינה 

כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות ' למען הציבור. לממנה, אלא שליחות ועו

עבד לעם כדי נהג מרן הראי"ה זצ"ל לחתום: 'לא ב(בבלי הוריות י ע"א).  'אני נותן לכם

  .'קדוש

  :לאור הנ"ל יש להסיק

 המקורותא. לכתחילה, לא נכון לנבחר ציבור להתפטר ביוזמתו מכהונתו. ככלל, 

טוב ונכון . , של נבחר ציבורשל מנהיג והתפטרותאת פה אינם רואים בעין י התורניים

  נקבע מראש.ששנבחר הציבור יישא בעול, כפי שהציבור בחר וכפי 

ומלכתחילה ידוע היה לציבור הבחירה מוגבלת לזמן מלכתחילה ש ,עם זאת, בימינוב. 

. כאמור, הדבר לא מומלץ איש ציבור להתפטרשקיימת חלופת התפטרות, אין למנוע מ

של ככל שהליך זה  – בהנהגה מקומיתך גם כטוב לכתחילה, אך הוא אפשרי.  ולא

הבחירה אף ש, הרי שהיה ידוע מלכתחילה לבוחריםאפשרות התפטרות והחלפת נציג 

  להתפטר. רשותה ואדם מסוים, עומדת להייתה ב

  
                                                           

 (בבא מציעא י ע"א). 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים' –אף שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היום   .35
 עשיו בטלים.קידושין מב ע"ב, שו"ע חו"מ סי' קפב סעי' ב, שאם שינה השליח מדעת משלחו מ  .36
בטעם ההבחנה בין שומר לפועל, ראה קצות החשן סי' עד ס"ק א: שומר  .אסעי'  רצגסי' "מ חו, "עשו  .37

אינו יכול לחזור בו כי קיבל שעבוד ממוני על עצמו. לפי זה, נציג ציבור אינו כשומר כי לא השתעבד 
חו"מ סי' רצא סעי' יט,  ממונית, אלא רק קיבל על עצמו לפעול לטובת הכלל. וראה ערוך השלחן,

ששומר אינו יכול לחזור בו, כי אינו עושה מעשה ואינו דומה לעבד. גם לפי סברה זו, נציג ציבור 
 שעושה מעשה אינו דומה לשומר ויוכל לחזור בו.

 ,166 'פסקי דין רבניים חלק ו פס"ד בעמכמו למשל חבר ועד מושב או חבר במועצת עיר. ראה עוד   .38
לכבד שחתם על התחייבות להתפטר כדי שייכנס במקומו נציג אחר לעירייה, עליו  שם נפסק שנציג

לט ובשו"ת דבר יהושע ג, –ולהתפטר. וראה בכתב עת פעמי יעקב, לה (תשנ"ו), עמ' ל את ההסכם
חו"מ סי' יח אות ו שם ח"ד סי' מח, שהרב אהרנברג מאשר את תוקפו של הסכם רוטציה בין חברי 

  כנסת במפלגה.

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 

  
 

  

91  

  הרב זאב שמע

נתינת כל מתנותיו לעני אחד 
  ולכהן אחד 

  בואמ

כספי הצדקה או מעשר העני לעני אחד וכן כל מעשרותיו  האם מותר לאדם לייעד כל

אך היא מתבררת תוך כדי  ,לא מצאתי לה נידון מפורש בפוסקים – שאלה זוללוי אחד? 

עיון במחלוקת בהלכות צדקה בין הרמב"ם לבין המהר"ל. נחלקו הקדמונים בשאלה האם 

להתרכז בצרכיו של  או שעדיף ,עדיף לחלק את כספי הצדקה שאדם נותן בין כמה עניים

  ו'.די מחסור'עני אחד ולתת לו 

  אבות פ"ג מט"ו):; וזו לשונו של הרמב"ם (בשאלה זו נראה שנחלקו המהר"ל והרמב"ם

המעשה. וזה,  מספרהמעשה, אלא לפי רוב  גודלשהמעלות לא יושגו לפי שיעור 

שהמעלות אמנם יושגו בכפול מעשי הטוב פעמים רבות, ובזה יושג הקנין, לא 

בשיעשה האדם מעשה אחד גדול ממעשי הטוב, שבזה לבדו לא יושג קנין. משל 

זה, שהאדם אם יתן למי שראוי אלף דינר, בפעם אחת ולאיש אחד, לא תושג לו 

מעלת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שתושג למי שיתנדב אלף פעמים 

על ידו מעשה  באלף דינר, ויתן כל דינר מהם על צד הנדיבות, לפי שזה ייכפל

, וזה פעם אחת בלבד התעוררה הנפש 1הנדיבות אלף פעמים, ויושג קנין חזק

  התעוררות גדולה למעשה טוב, ואחר כן פסקה מזה.

הבין בדעת הרמב"ם שאכן נכון יותר לחלק את הסכום הגדול בין עניים  2'חפץ חיים'ה

 הנתינה החוזרת ונשנית.כי בכך יהפוך הנותן להיות איש נדיב יותר בעקבות פעולת  ,רבים

טוען שצריך להעדיף את פיזור הצדקה בגלל שכך יש אולם הוא  3,הב"חגם פסק ך וכ

   4.אפשרות להחיות יותר עניים

                                                           
השואלים על שיטת הרמב"ם: כיצד יעלה על הדעת שהאדם יבחר לתקן את מידותיו על חשבון  יש  .1

הזולת, ואנוכיות זו היא שתפתח אצל האדם את מידת החסד? ייתכן שניתן לתרץ את דעת הרמב"ם 
בכך שלשיטתו התורה שואפת להקים חברה של חסד לטווח ארוך ולכן יש צורך שמידת החסד תהיה 

ל אדם באופן אמתי, ולכן הדרך לבניית חברת חסד עוברת דרך בניית הפרטים שבה מוטמעת אצל כ
  בתור אנשי חסד.

י"ג. לולי דברי החפץ חיים, ניתן היה לדייק מלשון הרמב"ם שכתב 'המעלות ח"ב פ ,אהבת חסדספר   .2
דהיינו לא יושגו...', שהרמב"ם אינו מדבר על הפן המעשי של השאלה אלא רק על הצד החינוכי שלה, 

  קניית המעלות, אך הפוסקים הבינו מדבריו שמדובר גם על הפן המעשי.
 ב"ח, או"ח סי' תרצה.  .3
  פרק ג אות כא. הקודש התניא, איגרת וכן פסק בעל  .4
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(ישיעהו ' וילבש צדקה כשריון'ב) דורשת את הפסוק ע" הגמרא במסכת בבא בתרא (ט

  באופן הבא: יז) ,נט

כל קליפה וקליפה  –יון זה מה שר מאי דכתיב וילבש צדקה כשריון? לומר לך:

  כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. –מצטרפת לשריון גדול, אף צדקה 

  מסביר את הגמרא באופן הבא: ' (בבא בתרא שם)חידושי אגדות'המהר"ל ב

ויש שהיו רוצים לומר, כי יותר טוב שיתן מעט בהרבה פעמים משיתן הרבה בבת 

מצוה בפני עצמה. ודברי חכמים אינם  אחת, מפני שאומרים כי בכל אחת ואחת

מוכיחים כך; אדרבא, שבא ללמוד דאפילו אם נותן מעט מעט מצטרף ביחד, ומכל 

  שכן אם יתן הרבה בפעם אחד.

 המהר"ל (אבות פ"ג משנה ט"ו). 'לחם שמים'בספרו  )יעב"ץהרב יעקב עמדין (וכן דעת 

דקה לעני אחד מלפזר את עדיף לתת הרבה צש בניגוד לרמב"ם, ,סובריםר"י עמדין וה

  הסכום בין עניים רבים. 

  ב. ההשוואה בין מתן צדקה למתנות כהונה

  :)אע" סג(יש לבחון את דעת המהר"ל והרמב"ם לאור דברי הגמרא בעירובין 

רעב לעולם, מביא  – אמר רבי אבא בר זבדא: כל הנותן מתנותיו לכהן אחד 

דהוה כהן, לכולי עלמא לא? אלא: שנאמר: עירא היאירי היה כהן לדוד. לדוד הוא 

  שהיה משגר לו מתנותיו. וכתיב בתריה ויהי רעב בימי דוד.

לא יתן אדם כל צדקותיו לעני ' :)טסעי'  רנזסי'  יו"דוכך נפסק להלכה ב'שלחן ערוך' (

  :)תסד(ב"ב סי' מופיע במרדכי 'שלחן ערוך' המקור לדברי ה .'אחד בלבד

מכאן  נותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם...פ' הדר אמר רב כהנא כל הנותן מת

שלא יתן אדם כל צדקותיו לקרובו אחד ולהניח שאר קרובים גם לא לאדם אחד 

  ולא לשאר בני אדם:

אמנם . ניים אחריםל פני עהמרדכי למד מגמרא זו את האיסור להעדיף עני אחד ע

בדומה  ,םכוהני כמהמגמרא זו ניתן גם ללמוד שעדיף לחלק את מתנות הכהונה בין 

כיצד סוגיה  :הקשו 5האחרונים שאלות.כמה יש לברר בסוגיה זו  לשיטת הרמב"ם בצדקה.

הרי לכאורה ב'מכירי כהונה' ו'מכירי עניים'  6'?מכירי כהונה'זו תואמת את המציאות של 

למדנו את ההפך הגמור, שאם מי שנותן מתנות כהונה ומתנות עניים רגיל לתת אותן 

ד, אזי אין כלל צורך להקנות לכהן או לעני את ה'מתנה', אלא הוא באופן קבוע לאדם אח

 ?נאמר שאסור לתת כל מתנותיו לכהן אחדזוכה בה אוטומטית. אם כן באיזו מציאות 

', הרוצה ליתן המתנות לכהן אחד נותןפ"ט הי"ז) פסק 'ביכורים  'הל(רמב"ם אמנם ה

                                                           
 לו שמשגר שנו כהונה במכירי אמרינן מקומות ובכמה הגט כל' המהרש"א, עירובין סג ע"א, כותב: 'בפ  .5

 והיו היו דמרובין ודאי שלו כהונה ומתנות היה מלך דוד ואפשר יסורא בו אמרו ולא מתנותיו כל
ל'. וכן הקשה "וק איירי נמי דבאחרים משמע' מתנותיו' כו הנותן כל ומיהו' רבים לכהנים מספיקין

  הרש"ש ועוד.
 ע"א.חולין קלג  ע"ב; ב"ב קכגע"א;  גיטין ל  .6
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הרמב"ם בהלכה זו סותרים שדברי ' (לרמב"ם שם) מעשה רקחובהקשר לכך כתב בספר '

כל הנותן כי ' ,כהנים כמהנות בין תשעדיף לחלק את המ 7,את דבריו בפירוש המשנה

  ' (עירובין סג ע"א).מתנותיו לכהן אחד מביא רעב לעולם

  ג. שיטת התוספות

  :)בע" כו( ידושיןנאמר בגמרא ק

ליאל תא שמע: מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, אמר להם רבן גמ

לזקנים: עישור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע, ומקומו מושכר לו, ועישור אחר 

בו לעניים, ומקומו מושכר שאני עתיד למוד נתון לו לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה 

  .לו

שהיה  ,מדוע רבן גמליאל לא נתן לר' יהושע בן חנניה :שואלים 8על אתרבעלי התוספות 

  הם מתרצים שני תירוצים: ון גם את מעשר העני?בנוסף למעשר ראש לוי ועני,

וי"ל לפי שהיה רוצה ליתן להרבה עניים כדאמרינן בעירובין הנותן מתנותיו לכהן 

אחד מביא רעב לעולם אי נמי היה לו לר' יהושע מאתים זוז לפיכך לא לקח 

מעשר עני ומ"מ היה יכול ליקח מעשר ראשון בתורת עניות הואיל ולא היה עשיר 

  מתפרנס בדוחק. והיה

לנאמר שהנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב רבן גמליאל חשש  ,ראשוןהתירוץ לפי ה

לפי התירוץ השני  את שתי המתנות.פעם אחת לא רצה לתת לו אפילו הוא ולכן לעולם, 

נראה ר' יהושע בן חנניה לא נחשב ממש עני, שכן היו ברשותו מאתיים זוז. לפי זה 

. ושוב ליטול גם מעשר עניהיה כול י ,לא היו לר' יהושע מאתיים זוזשבאופן עקרוני אילו 

חוזרת השאלה: באיזו מציאות נאמר בגמרא שהנותן מתנותיו לכהן אחד מביא רעב 

אם באופן קבוע  הוא רקהאיסור לתת מתנותיו לכהן אחד לעולם? ייתכן ליישב ולומר ש

כהן, כמו במקרה שהיו פעמית לתת את כל מתנותיו ל-אך אם נאלץ חד 9נוהג כך,

בשאלה נחלקו תירוצי התוספות שנמצא החכמים יחד בספינה אחת, אין בכך שום חשש. 

. לפי התירוץ אם לאו פעמי מותר לתת את כל מתנותיו לכהן אחד-האם באופן חד

ניתן להסביר לאור הנ"ל  .מותר –שני התירוץ פי הואילו ל אף זה אסור, הראשון

. בקביעותנוהגת באדם שרגיל לתת מתנה אחת לכהן  'המכירי כהונ'שהמציאות של 

מתנותיו כל כל המשגר ' –והבנה זו מתאימה יותר לגרסה המצויה אצל חלק מהראשונים 

  10מביא רעב לעולם'. לכהן אחד

                                                           
 חולין פ"י מ"ד.  .7
 א ד"ה אין בתר דקנסינהו עזרא.וכן הוא בתוספות, כתובות כו ע"  .8
 אין ה"סד' א ו"כ דכתובות' עתוס'. כו יתן 'לא אמנם הגר"א, לשו"ע יו"ד סי' רנז סעי' ט ס"ק טז, כתב:  .9

'. וראיתי שיש שהסבירו שהגר"א מתכוון לומר שבעלי התוספות סוברים 'כו נתון ה"ד' א ז"כ ובקדושין
  סבר זה, שני התירוצים חולקים לגמרי אהדדי.בתירוצם השני שאיסור זה לא קיים. אך לפי ה

גרס המאירי,  אחד; וכן לכהן מתנותיו כל המשגר דף יט ע"א מדפי הרי"ף, גרס 'כל עירובין ף,"רי' ועי  .10
בית הבחירה לעירובין סג ע"א (מהד' הרשלר, עמ' רמה) [אך עי' בחידושי המאירי לעירובין, מהד' 

 חיצוניות. תוספות ע"ב בשם יא מ"ב ק,"]; שטמ162ברוידא, עמ' קד הערה 
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  ד. שיטת הרמב"ם

הרוצה ליתן המתנות לכהן אחד ' :פ"ט הי"ז)יכורים (הל' בהרמב"ם פסק כאמור לעיל 

הנאמר בפירוש המשניות לרמב"ם חולין (פ"י סותרים את נראים כדברים אלו ', ונותן

  מ"ד):

ואמרו הזרוע לאחד וכו' ואם היו מתנות שור מחלקין אותן לפי שאין מותר בכל 

  ונה לתתם לאיש אחד וכבר מנע מזה מאד.המתנות כ

 ליתנן להתכוון אסור כהונה מתנות וכל' :ב'פירוש המשנה' שונהגרסת הרב קאפח אך 

האיסור לדעת הרמב"ם הוא משתמע ש .'מאד כך על הזהירו וכבר, תמיד חדא לאדם

צם השני כתירופעמי מותר, ו-באופן חדאך  11,לתת את כל המתנות לכהן אחד בקביעות

  12של בעלי התוספות (לעיל).

  ה. שיטת המהר"ל

ועוד אחרונים עומדים על ההבדל ההלכתי הקיים לדעת (ר"ה יד ע"א)  'טורי אבן'ה

נוקטים  ספק מתנות עניים. בבין מתנות עניים שבשדה לבין מתנות כהונה הירושלמי

 .'המוציא מחברו עליו הראיההכלל הקובע הוא 'ואילו בספק מתנות כהונה  13,לחומרא

וה ועל סמך פסוקים המורים שבמתנות עניים יש מצ ןהטורי אבן מנמק את ההבדל ביניה

וזו לשון ה'טורי  במתנות כהונה.ין כן , מה שאענייםגם את המתנות המסופקות ללהשאיר 

   אבן' (שם):

 עניים בשל ה"אפ להקל ספיקא כהונה דבשל ג"דאע ל"דירושלמי ס גמרא

 י"בפ התם כדאמרינן לו ותן משלך צדק הצדיקו ורש עני קרא בהו דגלי להחמיר,

 דהמוציא להירושלמי ממון דין ככל ל"ה גלי דלא כהונה בשל אבל ...דחולין

  .הראיה ועלי מחבירו

(דרך חיים לאבות פ"ה מ"ח), אלא שיש  עולה גם מתוך דברי המהר"ל הבחנה דומה לזו

  בה תוספת הסבר. במשנה (אבות שם) נאמר: 

 ומקצתן מעשרין מקצתן עבירה גופי שבעה על לעולם באין פורעניות מיני שבעה

 שלא גמרו שבעים ומקצתן רעבים מקצתן באה בצורת של רעב מעשרין אינן

                                                           
כיצד מפריש עליהן מפריש פ"ז ה"ו: 'מעשר  'אמנם מסקנה זו לכאורה קשה לאור דברי רמב"ם הל  .11

תרומה או מעשר ראשון או מעשר שני מפירותיו ומזכה בהן על ידי אחר לאותו כהן או הלוי או העני 
, לרמב"ם בדרך אמונה 'אמנם עי .'ן אלא להןשהלוום, ואם היו רגילין ליטול ממנו והוא רגיל שלא ית

  שהסביר שהכוונה שרגיל ליתן לכל כהן מתנה אחת בקביעות ולא את כל המתנות לכהן אחד. ,שם
הרש"ש, עירובין שם, סובר שהרמב"ם לא קיבל את דברי רבי אבא להלכה בגלל סוגיית מכירי כהונה.   .12

שו למשנה הרומזים לאיסור זה. ושמא ראה ולפי הנראה לא ראה הרש"ש את דברי הרמב"ם בפירו
, 28וסבר שהרמב"ם חזר בו. ועי' 'תשובה בדבר מכירי עניים ושינוי צדקה', התורה והארץ ח"ב, עמ' 

  שהרב אברהם שפירא מגיע לאותה מסקנה שהסקנו מדברי הרמב"ם.
  .נדרים ז ע"א בשם הרמב"ן והרשב"א, כדברי הר"ן  .13
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 כליה של רעב החלה את ליטול ושלא באה בצורת ושל מהומה של רעב רלעש

  באה.

שכחה  ,(לקט מתנות ענייםאי הפרשת  את עווןוהמהר"ל תמה: מדוע לא הזכירה המשנה 

מכל מקום קשה למה ' :ו לשונווז 14שיש בהן יותר ממד של גזל מאשר מעשרות? ופאה)

קושיה זו נראה מתוך  ?'מעשר והחלהלא זכר מתנות עניים שהוא יותר גזל לעניים מן ה

מאשר מתנות כהונה שייכות יותר המהר"ל מבין שמתנות עניים שייכות לעניים ש

, שם מי"ח) דרך חיים פ"אמקום אחר (הדברים נאמרים בצורה מפורשת יותר ב לכהנים.

ד) האומר שהעולם נברא בשביל פיס'  אפר' המהר"ל מדרש (בראשית רבה מביא 

 השלושמדוע הזכירה המשנה דווקא  :שואלהוא מעשר וביכורים. ו ,להדברים: חשלושה 

  עונה:ועל כך הוא  ולא מתנות עניים? אלו דברים

שכחה ופאה ומעשר  ,לקט[דומה למתנות עניים ] מעשר וביכורים ,חלה[ כי אין זה

מעשר ללוי וחלה  ודבר זה כמו צדקה נחשב. אבל מה שנותן לפי שהוא עני,] עני

  דבר זה נחשב גמילות חסדים. וכן ביכורים שנותן לכהן, מתנות עניים, לכהן אין זה

 ,לבין מתנות עניים ,שניתנות מצד גמילות חסדים ,המהר"ל מבחין בין מתנות כהונה

(נתיבות עולם, מהר"ל מסביר ההשתיים אלו ובביאור ההבדל שבין  שניתנות מצד צדקה,

לספק לעני את נועדו נות עניים שמצוות צדקה ומת )"בנתיב גמילות חסדים (סוף פ

לכן לפני ביצוע הנתינה.  ממון של הבעליםצרכיו החיוניים. זאת אף על פי שהן נחשבות 

וקשר לממון שמיועד לצדקה וכן למתנות עניים, כי כאמור הם יותר שייכות לעני יש 

 לזכך אתמיועדת בעיקר גמילות חסדים ניתנים כדי לספק את צורכי העני. לעומת זאת, 

נשוא ההטבה ומעשה החסד הוא בין ומעשה חסד מועילים, ולכן כל הטבה  ,נפש הנותן

  וזו לשון המהר"ל (שם): עשיר. ובין הואעני 

 כי גמילות חסדים הוא מצד הנותן, הפרש שיש בין גמילות חסדים ובין צדקה,ה

כי  ,בין שמבקש המקבל ובין שאין מבקש. אבל הצדקה הפך זה שהוא עושה טוב,

ולכך צדקה  לכך נותן לו מפני דוחקו ודבר זה מצד המקבל... שהמקבל צריך, מפני

לעניים דווקא שהמקבל הוא עני וצריך לקבל... אבל החסד שהוא מצד שהוא איש 

  טוב משפיע לאחרים הן יהיה עני הן יהיה עשיר.

) מוסיף ומסביר מתוקף מה התורה יצרה זיקה בין העני לבין "ו(נתיב הצדקה פ המהר"ל

תופעת האחדות בעם ישראל אינה תופעה מקרית אלא מהות פנימית, המביאה : העשיר

לוקית. אחדות זו בעולם באה לידי ביטוי רק כאשר הפרטים - לידי ביטוי את האחדות הא

צדקה  אמנם לא ניתן לתתוובכך מוכיחים שהם אחד.  זה מזהבעם ישראל מקבלים 

, שישראל הם אחדעזרות ההדדיות מוכיחות . האהוהלוניתן לעזור לו בנתינת לעשיר, אך 

מעגל האחווה הטבעי והתורני שקיים בקרב עם  יש אופנים שונים של נתינה הדדית.שכן 

                                                           
משנה ט) אצל 'ארבעה פרקים הדבר מתרבה... ובמוצאי שביעית מתוך המשך קושיית המהר"ל (  .14

שבכל שנה ושנה זכר גזל מתנות עניים', מבואר שכוונתו ללקט, שכחה ופאה שמוזכרים שם, ואין 
כוונתו לצדקה רגילה. בצדקה רגילה נחשבים הבעלים כמוחזקים בממון, ולכן צדקה נחשבת כדבר 

  "ל דרך החיים, פ"ו ברייתא ב'.הראוי לעני ולא כדבר מוחלט; וע"ע מהר
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ולכן העניים  , עקב מחסורם,צדקה לעניים מחויבות לתתהעשירים בקרב ישראל יוצר 

דים מילות חסלעומת זאת ג 15ות עניים.מתנליותר לצדקה וכבעלי זיקה גדולה  נחשבים

בגלל ניתנות ולא , אישיותו של הנותןהן מצוות שמיועדות לרומם את תנות כהונה ומ

למתנות אלו ושל מקבל הגמ"ח של הכהן הגמ"ח, ולכן זיקתם  צורכו של הכהן או מקבל 

  נחשבת מופחתת.

שבהן בספק אנו  ,מתנות ענייםלאור הנ"ל מובנת ההבחנה (ראה לעיל 'טורי אבן') שבין 

בהן הממון ייחשב במקרה מתנות כהונה שממון כשייך כבר לעני, לבין מחשיבים את ה

כאמור, המרדכי השווה בין דין מתנות כהונה לבין דין  16של ספק כשייך לבעל הבית.

צדקה. הוא קבע שגם בצדקה הנותן מתנותיו לעני אחד 'מביא רעב לעולם', אך השוואה 

ביא רעב לעולם' ולא בצדקה, ובזה זו אינה הכרחית, ואפשר לומר שרק במתנות כהונה 'מ

כל הנותן מתנותיו לכהן אחד מביא 'שאמרו הסיבה שחז"ל חולק המהר"ל על המרדכי. 

ולכן  ,עניינה חיבור האדם לערכה של הנתינהוביסודה לדין בבעלים ' קשורה רעב לעולם

היא  הלכות צדקה לפי המהר"להמגמה ב. אך מספר ראוי לפזר את המתנות בין כהנים

 17.רכי העני מתוקף היותו כלול באחווה הלאומית או האנושיתוקר להשלים את צבעי

המהר"ל שיש ערך דווקא בנתינה מרובה לעני אחד, שהרי בזה נותנים לשם כך סובר 

  סיוע של ממש לאדם אחד.

 ב)ע""ב ח הגמרא (ב ניתן גם להבין את שיטת המהר"ל בכפיית צדקה.לאור הנ"ל 

 18על אתרבעלי התוספות  ן לשלם ארבע מאות זוז לצדקה.מספרת שרבא כפה את ר' נת

ת מצוה ששכרה בצדה אין בי'והרי כל  ,כיצד כפה רבא את ר' נתן על מצות צדקה :הקשו

  ? 'כופין עליהדין 

שבוודאי יש לכפות, שאם לא כן לא יהיה לעניים תירץ ב"ב שם)  חידושי אגדות(המהר"ל 

  מה לאכול: 

הנותן, אבל איך יפרנס העני? ואם לא היו עניים צועקים בוודאי אין בי"ד מוזהר על 

, לא היה צריך לכוף אותם; אבל בשביל צעקת העניים שיהיה ]שאין עניים בנמצא[

  להם חיּות, היו כופין.

 דברי המהר"למבריסק, לפיה ל בשם ר' חיים 19ישנה מסורת שמוסר הגרי"ד סולביצ'יק

, ועל זו אין כופים מוטלת על היחידשקה נתינת צד) אבמצוות הצדקה:  יש שני היבטים

 מעשיך בכל להיך- א ה' יברכך הזה הדבר בגלל כי: 'מעשה נתינת הצדקה שכרכי יש ב

: לה) ,וטלת על הציבור (ויקרא כהשמנתינת צדקה  ב)' (דברים טו, י). ידך משלח ובכל

ניתן ה '. על זו האחרונעמך וחי ותושב גר בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי'

                                                           
כפי שמוכח מדברי המהר"ל, דרך חיים פ"ה מ"ח: 'מכל מקום קשה למה לא זכר מתנות עניים שהוא   .15

  יותר גזל לעניים' שהבאנו למעלה.
לגבי ספק צדקה עי' אור זרוע ח"א הלכות צדקה סי' י; טור ושו"ע, יו"ד סי' רנט סעי' ה; ביאור הגר"א   .16

 דברינו יוצא שדעת המהר"ל היא שספק צדקה לעניים כמתנות עניים. לשו"ע שם. לפי
 עפ"י הכלל ש'מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל' (גיטין סא ע"א).  .17
 תוס', ב"ב ח ע"ב ד"ה אכפיה לרב נתן.  .18
 כח.-מסורה א (ניסן תשמ"ט), ניו יורק, עמ' כז  .19

 בחזרה לעמוד התוכן
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 כפי שהוכחנו הצדקה מיועדת להשלמת צרכיו של העני,וון שבאופן עקרוני וכי ,לכפות

יש ' אין שכרה בצדה'ה, ובצדקה המוטלת על הציבור שיורק השכר הוא המונע את הכפי

  20.יה כבכל מצוות עשהיכפ

י הבחינות מתקיימות תהרי שש ,כשיש עני שזקוק לצדקה ויש עשיר הרוצה לתת צדקה

שבו יש עני הזקוק לצדקה ואין עשיר המוכן לתת את  במקרהה. אך ימקום לכפיואין 

ון שהחלק וכי ,כמו בכל מצוות עשה ניתן להפעיל את מנגנון הכפייה על הציבור ,הכסף

שחלק חשוב  ,לשיטת המהר"ללכן  הזה של המצווה אינו כפוף לברכה שנאמרה בפסוק.

ה יכפימצוות הצדקה להתקיים גם ב , יכולהרכי העניוממצוות הצדקה הוא השלמת צ

  כשאר מצוות עשה.

  סיכום ומסקנות

 תאח' יכול להתממש כאשר נותנים באופן קבוע לכהן אחד רק מכירי כהונה'דין א. 

אם ייתן כל מתנותיו לכהן אחד, אזי עלול להביא רעב  21.מתנות כהונהעשרים וארבע מ

  לעולם.

נחלקו בכך הראשונים. הדבר  – ד פעמיבאופן חלכהן אחד כהונה הנתינת כל מתנות ב. 

  22מותר. – ולדעת הרמב"ם. לפי התירוץ השני של התוספות תירוצי התוספותתלוי בשני 

הינו בעל זיקה גדולה  העני כהונה, מתנותבין צדקה ובהשוואה בין המהר"ל מחדש שג. 

כי היסוד המחייב את נתינת הצדקה הוא  ,במתנות כהונה הכהן מאשר לצדקהיותר 

. יסוד זה הוא היוצר את אפשרות 'מחסורו'עובדה שהעני ראוי לקבל צדקה מחמת ה

רכי העני על בסיס האחווה שקיימת בעם ואמור להשלים את צ הציבור. הכפייה בצדקה

ומכוח חיובו של הציבור לדאוג לעניים ניתן לכפות את העשירים לתת צדקה  ,ישראל

   לעניים.

קה למתנות עניים, וכשם שבספק מתנות עניים ד. לדעת המהר"ל יש להשוות בין צד

  שייך הממון לעני, כך הדין גם בספק צדקה. 

הונה אינן ניתנות, לדעת המהר"ל, כדי לספק את צורכי הכהנים. מתנות כזאת לעומת ה. 

המצוות שמוטלות על האדם והוא  על נתינתן כפי שניתן לכפות בכללכפות אפשר לכן 

   .לקיימןחויב מ

  

  

  
  

                                                           
  כתובות פו ע"ב.  .20
 סא סעי' ט. וכן כתב יד אברהם, יו"ד סי'  .21
  וכן פסק בערוך השלחן, יו"ד סי' סא סעי' כג.  .22

 בחזרה לעמוד התוכן
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  עקב הילדסהייםהרב י

 -חתימה על התחייבות עתידית 
  החלק הממוני

אדם חתם לפני תחילת עבודתו בחברה על מסמכים המחייבים אותו לשמור את סודות 

החברה. במהלך עבודתו או לאחר שכבר פרש מהחברה, עבר על התחייבותו וגילה את 

עת אותו על סודות החברה לחברה מתחרה , וכתוצאה מכך נגרם לחברה נזק והיא תוב

כך. השאלה היא האם מוטל עליו חיוב תשלום (בידי אדם או בידי שמים), ומה גובה 

 1התשלום, או שמא אין לחתימתו תוקף מבחינה ממונית, ולכן אע"פ שעבר על איסורים,

  מכל מקום אין לחייבו ממון.

  א. האם זה 'קניין דברים'

 -ו התחייבות לפעולה חיוביתאין ז –כשאדם מתחייב שלא לגלות סודות חברה וכדו' 

עשייה' עתידית. אמנם בהשקפה ראשונה נראה שזה כלול - יזומה אלא התחייבות ל'אי

במושג 'קניין דברים' שבאופן עקרוני אין לו תוקף בהלכה, כמבואר במסכת בבא בתרא 

(ג ע"א) שאין קניין חל אלא על דבר ממשי, אבל לא חל על ה'רצון' של הצדדים לחלוק 

. אבל מדברי הראשונים והפוסקים מבואר שיש בזה גדרים נוספים שמחמתם את החצר

ייתכן שהקניין יכול לחול, אע"פ שלא מדובר על קניין של דבר ממשי, וכפי שמבואר 

שיש אפשרות שיחול קניין לא רק על חפץ ממשי אלא גם על מעשה שעתיד  2בתוספות

ב כספי, וגופו של השומר זהו הסיבה שחל הקניין היא ששעבד את גופו לחיו 3לעשות.

   4דבר שיש בו ממש.

כיוצא בזה יש ללמוד מהתוספות במסכת כתובות (נד ע"ב ד"ה אע"פ) שדנו בהתחייבות 

  התחייבותו מועילה:  –החתן בכתובה, וכתבו שאף שידוע שאין לו ממון 

שמשעבד גופו לזה החוב מעתה ולכשיהיו לו נכסים, חל שעבודו מעתה. ואין זה 

דברים בעלמא, דקנין דברים לא הוי אלא כההיא דריש ב"ב (ג ע"א) שקנו קנין 

מידם לחלוק חצר שאין בה דין חלוקה, אבל מה שמשעבד גופו להתחייב לדבר זה 

  משתעבד, ואין זה קנין דברים בעלמא. –

  וברא"ש (ב"ב שם סי' א) הוסיף:

                                                           
 .74-69(תשע"ז), עמ'  114כפי שהתבאר באמונת עתיך גיליון   .1
 תוס', ב"ב ג ע"א ד"ה קנין דברים בעלמא הוא.  .2
 כגון בנידון של התוס' שם, שאם יארע אונס לחפץ ששומר החינם קיבל עליו שמירה, הוא ישלם.  .3
זה כתב בשו"ת הרשב"א, ח"ב סי' שא; וכעי"ז בשו"ת הרשב"א, ח"א סי' אלף קמב: 'דקנין וכיוצא ב  .4

 מילתא אלימתא היא ומתקן הענין כאילו מחייב עצמו באותו ענין שאמר ליתן'. 

 בחזרה לעמוד התוכן
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לחלק, שאין לו  ...דלא מיקרי קנין דברים אלא כי ההוא דריש ב"ב, שותפין שהתנו

לקנין על מה לחול, אבל הכא הוא משעבד עצמו לחוב גמור מעכשיו, והנכסים 

  כשיקנה חל עליהם השעבוד.

מבואר בזה ש'קניין דברים' הוא על מעשה שיעשה, וכיוון שהמעשה אין בו ממש, הקניין 

ין לא חל. אבל אם התחייב לפרוע חוב כספי עתידי, הוא שעבד את גופו לכך, ויש לקני

על מה לחול, כלומר הוא חל על גופו וגם יחול על הממון שיקנה בעתיד. לאור זאת, יש 

לעיין בנידוננו האם יש תוקף לחתימת העובד שהתחייב שלא לגלות את סודות החברה. 

לצורך הבירור יש לדון לגבי תוקפם של: א. מעשה קניין. ב. התחייבות. ג. תנאי, בהקשר 

  עשייה, כדלקמן.- לאי

  'קניין דברים'. –ניין שלא לעשות ב. ק

אין לקניין  –על פי המבואר לעיל, שאם לא חלה התחייבות ממונית כתוצאה מהקניין 

תוקף, עולה שקניין שמטרתו למנוע עשיית מעשה מסוים אינו תקף, והוא מוגדר כ'קניין 

 שדן בעניין שני גיסים שקנו בתים בשותפות 5דברים'. כך גם מבואר בשו"ת מהרשד"ם

וחלקו אותם ביניהם והתנו בשטר שאף אחד מהם לא יוכל להשכיר את הבית שהגיע 

לחלקו לאחר, בלי רשות חברו, וכן לא יוכל למכור את הבית שהגיע לחלקו לפני שיברר 

עם חברו אם הוא מעוניין לקנותם בסך שקנה אותם תחילה. אח"כ השתנו הנסיבות, 

"ם (שם) הביא תשובת הרשב"א בעניין ובעקבות זה דנו בתוקפו של התנאי. המהרשד

שניים שהתנו ביניהם שזה ימכור וזה יקנה, שם מפורש שהתנאי לא חל כיוון שאינו אלא 

וכן האריך  7ובשו"ת מהר"ם מלובלין, 6קניין דברים. וכן מבואר בשו"ת מהר"ח אור זרוע

לפתוח שקניין שלא  9ירושלים -וכך פסקו בפסקי דין  8בזה בשו"ת 'פרח מטה אהרן'.

  חנות לכל הדעות לא יועיל, כיוון שהוא קניין שלא לעשות, וזה נחשב 'קניין דברים'. 

  ג. הבדל בין קניין לבין התחייבות (ללא תנאי)

עשייה, כמבואר לעיל, כך גם התחייבות -יש לדון האם כשם שקניין לא מועיל ביחס לאי

היה כלול שעבוד הגוף  מהם עולה שאם בקניין 10לא תועיל. לעיל הובאו דברי תוספות

הקניין חל. יש לעיין האם חל שעבוד הגוף להתחייב גם כלפי  –על פירעון חוב עתידי 

עשייה. הנידון הוא במקרה שבו נאמרה התחייבות שלא לעשות, אבל לא נאמר תנאי -אי

למד  11עשייה. בנידון זה מצאנו מחלוקת הפוסקים: בשו"ת מהרשד"ם- מפורש על אי

                                                           
 מהרשד"ם, חו"מ סי' רעד.  .5
 שו"ת מהר"ח אור זרוע, סי' רנא.  .6
 שו"ת מהר"ם מלובלין, סי' ק"ח ד"ה וכשנדקדק.  .7
 יד.-ו"ת פרח מטה אהרן, לר' אהרן הכהן מסלוניקי, סי' יגש  .8
 פסקי דין ירושלים, ח"ז פס"ד עמ' רח.  .9

 תוספות ב"ב שם; שם כתובות.  .10
 מהרשד"ם, חו"מ סי' שע.  .11

 בחזרה לעמוד התוכן
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אם שעבוד הגוף מועיל לחייב עשייה של נתינה ממונית, קל וחומר מתשובת הרשב"א ש

לקיחת ממון. מבואר אם -עשייה, כלומר על אי-שמועילה התחייבות בשעבוד הגוף על אי

עשייה', קיים הבדל בין 'קניין' לבין 'התחייבות'. קניין אינו -כן שבנידון של 'עשייה' או 'אי

עם הקניין, ואילו התחייבות שחלה על גופו של חל אלא על חיוב ממוני, שהחיוב חל מיד 

עשייה עתידית. עדיין יש לעיין שמא - האדם, תקפה הן ביחס לעשייה והן ביחס לאי

העשייה היא ביחס לממון, כמו בנידון שם, -המהרשד"ם התכוון דווקא לנידון בו אי

שבו  שמדובר על פטור ממס, ובזה דווקא סובר שתחול ההתחייבות. אבל בנידון שלנו,

גילוי סודות וכדו', צ"ע האם היא ברת תוקף. -ההתחייבות אינה ביחס לממון, אלא לאי

   12:'תורת חסד'בנידון זה כתב בשו"ת 

...דאף היכא דאין הקנין מועיל בלשון סילוק ושלילה, כגון (= אם עשה קניין) שלא 

יל) אירש מאבא, שלא אבנה, שלא אעשה דבר פלוני, (= והסיבה שאין הקניין מוע

דהוי קנין דברים משום דהוא דבר שאין בו ממש, כמבואר בפוסקים, מ"מ אם כתב 

בלשון חיוב, אני מחייב עצמי שלא אתבע חלק מירושה, שלא אבנה בחצרי, אף 

מהני, דאף שהסילוק הוא לשון גרוע ואין בו ממש לחול עליו  –אם לא קנו מידו 

שתעבד שלא יטפל בנכסי הקנין, מ"מ החיוב יחול על גוף האדם שנתחייב ונ

  ירושת אביו ושלא יטפל בבנין, וחייב לקיים תנאו...

מבואר שהחיוב שחל על גופו מחייב אותו להימנע מעשיית הדברים שקיבל עליו שלא 

לעשותם, אף שאין הם נוגעים ישירות לעניינים ממוניים, כגון שהתחייב שלא יבנה 

ההתחייבות אינה חלה. ה'ערך שי' דן חולק וסובר ש 13בחצרו. לעומת זאת, ה'ערך ש"י'

במקרה שבו אדם התחייב שלא לבנות במקום הפנוי שבין ביתו לבית שכנו. הסיבה 

שהתחייבותו אינה חלה היא שסובר שקיימת בזה השוואה גמורה בין קניין לבין 

עשייה, כך לא מועילה התחייבות בשלילה. -התחייבות, וכשם שלא מועיל קניין על אי

כתב בתחילת תשובתו במפורש שלא מועילה התחייבות כזו,  14"ת 'דברי חיים'כמו כן בשו

עשייה באופן שבו חידש שם, -ומסקנתו היא שיש צד לומר שמועילה התחייבות על אי

עשייה. מסקנת -אולם משתמע ממהלך תשובתו שעקרונית לא חלה התחייבות על אי

קניין לבין התחייבות: לפי הדברים היא שקיימת מחלוקת אם בנידון זה יש הבדל בין 

עשייה, מ"מ -שו"ת 'תורת חסד' וייתכן שגם לפי המהרשד"ם, אע"פ שקניין לא חל על אי

התחייבות מועילה. לפי ה'ערך שי' וכך עולה מתשובת ה'דברי חיים', כשם שקניין לא 

מועיל, כך גם התחייבות אינה תקפה. בהמשך תשובתו (דלעיל), חידש ה'דברי חיים' שיש 

עשייה, וזאת כשמדובר בנידון שבו קיימות כמה - רות שהתחייבות תחול גם על איאפש

שיטות בהלכה, והאדם חייב את עצמו לנהוג כפי אחת השיטות שלא נפסקה להלכה. 

במקרה זה אע"פ שעיקר הדין הוא לא כפי שיטה זו, בכל זאת, כיוון שהאדם חייב את 

                                                           
 שו"ת תורת חסד, לר' חסדאי הכהן, סי' רכ"ח, הובא בדברי גאונים כלל מא אות ז.  .12
 ערך שי, חו"מ סי' ר"ה ד"ה והשבתי.  .13
 שו"ת דברי חיים, חו"מ ח"א סי' לא.  .14
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גילוי -בנידון שלנו שהאדם חתם על אי לפי שיטתו, 15התחייבותו חלה. –עצמו לנהוג כך 

קיים איסור  16סודות, ודאי התחייבותו היא לקיים את עיקר ההלכה בזה, שכפי שהתבאר,

על גילוי סודות ללא רשות.  לכן  ע"פ חידושו של ה'דברי חיים' התחייבותו תקפה גם 

  בחלק הממוני. 

  כולל תנאי –ד. התחייבות שלא לעשות 

עשייה, וכתוצאה מהתנאי קיבל האדם דבר -ם האדם על איבמקרה שבו נעשה תנאי ע

מסוים, כגון שהתקבל לעבודה והשתכר במשך תקופה, הדבר מחייבו, ואם עבר על 

  התנאי בטל. כך מבואר ב'ברי חיים' (דלעיל), שכתב: –התחייבותו 

...ועל כרחך לומר שהוא מטעם תנאי, שהוי כהתנה המוכר שעל מנת זה מכר לו 

  יתבטל המכר. –רש] שלא ימזוג, ואם ימזוג הפלאטץ [המג

  הרי שאם עבר על התנאי, התבטל המקח ומחזירים את המצב לקדמותו. 

  חשש כפייהבה. תוקפה של החתימה 

יש לדון אם ניתן לבטל את תוקפה של החתימה, בטענה שהחותם לא עשה זאת בלב 

נחשב 'אונס' ולכן שלם, אלא היה מוכרח לחתום כדי לקבל את עבודתו, ואולי דבר זה 

  אין לו תוקף.

מבואר במהלך הגמרא ש'אונס דנפשיה', כגון שזקוק למעות ולכן  17במסכת בבא בתרא

נאלץ למכור, אינו נחשב אונס. וכך גם נפסק להלכה ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' רה סעי' 

  יב):

באיזה אונס אמרו שהוא מבטל המקח, באונס דאתי ליה מאחריני, אבל באונס 

יה מנפשיה, כגון מי שמוכר מפני שהוא דחוק למעות, לא. ואפילו באונס דאתי ל

דאתי ליה מאחריני, דוקא שאנסוהו למכור, אבל לא אנסוהו למכור, אלא ליתן 

   18מעות, ומחמת שלא היו לו המעות הוצרך למכור, לא הוי אונסא, וזביניה זביני.

תם על מסמך מטעם על פי האמור יש ללמוד שאם אדם רוצה לקבל עבודה ולכן ח

המעביד, הרי זה דומה לגמרי ל'אונס דנפשיה', שהרי ברצונו ובאפשרותו שלא לקבל 

   19עבודה זו, ולכן אין זה נחשב אונס, ויש תוקף גמור לחתימתו.

                                                           
הדברי חיים (שם) התייחס לחלק האיסורי שבדבר, אבל מהמקור שממנו למד, הוא דינא דגרמי.   .15

 מבואר שלשיטתו הוא הדין שהתחייבות על דבר שיש לו צד בהלכה מהני גם לעניין חובת תשלומין. 
 .74-69(תשע"ז), עמ'  114באמונת עתיך   .16
 מח ע"א.-ע"בב"ב מז   .17
 בביאור הגר"א, לשו"ע חו"מ סי' רה ס"ק לא, ציין לגמ' הנ"ל.  .18
בשו"ת חמדת שלמה, חו"מ סי' יג, דן במי שכפוהו ליתן שטר חיוב תמורת טובה שקיבל בעבור זה,   .19

האם מהני כמו תלוהו וזבין, או שמא דברי הגמ' שתלוהו וזבין זביניה זבינא אמורים רק אם הוציא 
מרשותו, כגון מכר או קידושי אישה או גירושין, דהמעשה נגמר תיכף, אבל כשכפוהו תיכף דבר 

להתחייב בדבר מה, כיוון שלא הוציא שום דבר מרשותו לרשות הלה, י"ל כיוון דהוי אונס לא מהני. 
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  ו. להלכה

האם יש חיוב ממוני במקרה שבו אדם חתם על  –נראה שיש לדון בשאלה דלעיל 

בשני  –יק למקום עבודתו ועבר על כך התחייבות שלא למסור מידע שעלול להז

) דיני פועל. בדיני נזיקין נראה שאין לחייבו בידי אדם, כיוון 2) דיני נזיקין. 1מישורים: 

שלא מדובר כאן אלא על נזק עקיף שמוגדר 'גרמא', וכיוון שנעשה בפשיעה, יש לחייבו 

  רק בידי שמים. וכך נפסק בשו"ת 'משנה הלכות' (ח"ז סי' רפ): 

יכי דאמר ליה בבל תאמר, הרי זה בכלל הולך רכיל ומגלה סוד. וגם אם בא לו ...ה

היזק על ידו, הרי זה בכלל גורם היזק לחבירו, שהגם שאין מוציאין בדיינין משום 

דהוי ליה גרמא בנזקין, עי' ח"מ סימן שפ"ו, ועי' קצה"ח שם סק"ז לענין גורם 

  ן ה'. ומיהו בדיני שמים חייב... לממון, ובש"ס פסחים ה' סוע"ב, ותשו' צ"צ סימ

  נכתב:  20ירושלים -וכן בפסקי דין 

ז. קבל מידע מהמתווך והעבירו לאחר, דינו כמבטל כיסו של חבירו, וכהולך רכיל 

מגלה סוד, ואין בית דין מחייבים על כך בדיני אדם, אך חייב לשלם ההפסד שגרם 

  לו בדיני שמים.

) בנידוננו הייתה 1ם בדיני אדם, משתי סיבות: אולם בדיני פועל נראה שעליו לשלם ג

מה'דברי  חתימתו התנאי לקבלת העבודה, ולכן יש לה תוקף יתר, וכפי שהובא לעיל

חיים', שהמכר מתבטל אם עבר על התנאי. לכן נראה שיש לחייבו בתשלום, מחמת 

) כאשר פועל מתקבל לעבודה בשכר, הרי בעבודה שצריך לעשות 2שעבר על התנאי. 

תמורת השכר שיקבל, כלולות כל התחייבויותיו כלפי המעביד, ובנידון שלנו גם 

ר על התחייבותו, לא עשה עבודתו התחייבותו שלא למסור סודות. נמצא שאם עב

  נאמנה, ורשאי המעביד להפחית מחמת זה משכרו. 

) לפני סיום עבודתו בחברה הוא גילה את סודותיה 1לאור זאת יש לעיין בשני מקרים: 

                                                           
במסקנתו הביא תשו' מיימוניות, סוף הל' שבועות, סי' ו, שמבואר להדיא שתלוהו וזבין לא מהני רק 

  ציא דבר מרשותו, אבל לא מועיל אם התחייב ע"י כפייה. אם הו
ירושלים, ח"ז פס"ד בעמ' רח, רצו ללמוד מכך שגם חתימת העובד על חוזה המחייב  –בפסקי דין   

אותו שלא לעבוד עבודה דומה במקום אחר שנה לאחר פיטוריו, ושלא לעבוד עבודה אחרת בזמן 
נחשבת שהייתה מתוך איום שאם לא יחתום לא  –ו עבודתו אצל המעביד, גם לא בשעות הפנאי של

יקבל שכר, והרי היא כמו תלוהו ויהיב שהאונס מבטל את החתימה, שהרי זו התחייבות בלבד ללא 
שהוציא מעצמו כלום, דהוי אונס המבטל את ההתחייבות. אבל בהמשך פסק הדין הובאה דעה 

, מחמת שלוש טענות: א. כיוון החולקת, המחייבת את העובד לקיים את התחייבותו בחתימתו
שהמעביד התנה עם העובד בתחילה, טרם קבלתו לעבודה, שלא יעבוד במקום אחר בעבודה דומה 
גם לאחר פיטוריו במשך שנה, הרי העובד חייב עצמו שלא למיפסק חיותיה של המעביד, והוא 

"כ בשו"ת חת"ס, יו"ד כתשלום תמורת קבלתו לעבודה, וא"כ חייב לקיים התנאי מדין שכר שכיר, וכמש
סי' ט, ובשו"ת חסד לאברהם, יו"ד סי' סט. ואם אינו מקיימו ועובר על התנאי, עובר בלאו דלא תעשוק, 
ובי"ד מחויבין לכופו לקיים תנאו. ב. ההתחייבות היא תשלום תמורת קבלתו לעבודה, ולכן נחשב 

זה כלל נחשב אונס, כיוון שלא היה  תלוהו וזבין, שהמכר קיים, ולכן אין האונס מבטל החתימה. ג. אין
מי שהכריחו לחתום על החוזה ולהתקבל לעבודה, אלא הוא אנס עצמו שרצה להתקבל לעבודה ולכן 

 חתם על החוזה וההתחייבויות, ובכה"ג לאו אונס הוא.
 פסקי דין ירושלים, ח"י פס"ד עמ' רמג, ע"י רא"ד לוין.  .20
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לחברה מתחרה, ולכן בעלי החברה רוצים לקזז ממשכורתו או לגמרי להימנע מלשלם לו 

) לאחר סיום העבודה הוא גילה את 2להם.  בעבור החודש האחרון, בשל הנזק שהסב

סודות החברה הראשונה לחברה החדשה שעובד בה, ובעלי החברה הראשונה תובעים 

  פיצויים על כך. 

  ז. עיכוב או קיזוז במשכורת

, התבאר שאמנם חיובו בנזיקין הוא משום (סוף פרק ו) שהובאו לעיל לגבי שני המקרים

בל מדין פועל חיובו בידי אדם. לכן אם תינתן הערכה גרמא ולכן אינו חייב בידי אדם, א

מסתברת, ע"פ ראות הדיינים, של גובה הנזק שנגרם לחברה, היא תוכל לקזז או להימנע 

מלשלם לעובד בגלל חיובו. אם כבר אינו עובד בה, היא תוכל לתבוע ממנו החזר כספי, 

   21כדלקמן.

  ח. כיצד לחשב את חיובו

ייחס לעבודה שהוא עבד בחברה לאחר גילוי סודותיה. השאלה שנשאלה היא איך להת

בנידון זה נלע"ד שמצד אחד אין להחשיבו כמי שלא עבד כלל, שהרי הוא עבד והחברה 

נהנתה מעבודתו. אולם מצד אחר הוא עבר על התנאי שבזכות התחייבותו עליו הוא 

ת העובדים, אך התקבל לעבודה, והיסב לחברה נזק. א"כ בוודאי אין לתת לו את כל זכויו

 'דברי חיים'מנגד אי אפשר לשלול את המגיע לו תמורת עבודתו. לכן נראה שע"פ ה

(דלעיל), שכתב שבטל המקח, הרי נחשב כאן כמו מקח טעות משום שעבר על התנאי, 

לכן יש להחשיב כאילו המצב חוזר לקדמותו, שלא התקבל לעבודה, ובכל זאת צריך 

ברה נהנתה מעבודתו. לאור זאת, בנידון שכזה שהפר את לשלם לו מדין 'נהנה', שהרי הח

התחייבותו למקום עבודתו, בעצם לא מגיע לו שכר תמורת עבודתו אלא כפי השיעור 

של 'נהנה', כלומר כפי ההנאה שהחברה נהנתה ממנו. גדר חיוב 'נהנה' נמדד לפי החיסכון 

   22הכספי שנחסך למי שנהנה מעבודתו.

, נראה שאפשר לדמות זאת לדין 'היורד שלא ברשות לשדה בחישוב דין 'נהנה' בנד"ד

חבירו העשויה ליטע', שהרי החברה רוצה את עבודתו, אלא שכיוון שעבר על התנאי, 

הוברר למפרע שאינו נחשב כאחד מעובדי החברה. דין זה מובא בגמרא במסכת בבא 

יב בעל שהיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות, חי 24ובמסכת כתובות, 23מציעא

                                                           
בקיפוח פרנסה בגלל גילוי סודות, ובמקרה ההוא לא מדובר  בפ"ד ירושלים, ח"ח פס"ד עמ' רכט, דנו  .21

שהתחייב שלא לגלות, ואעפ"כ נפסק: 'יב. שמעון שמשתמש בסודות מקצוע של ראובן ומקפח את 
פרנסתו, בכך שקונים שקנו מראובן יקנו משמעון, פסקו אחרונים שצריך לפצות את ראובן על כל 

 י"ש שהפנו לשו"ת דברי מלכיאל, ח"ג סי' קנז.הנאתו מפני אותו גרם ההיזק שגרם לו'. עי
. ואמנם שם הדיון הוא בעניין הדר בחצר שלא ברשות, אבל נראה 203עיין מש"כ בספר כתר, ח"ג עמ'   .22

 שהגדרה זו מתאימה גם לנידוננו.
 ב"מ קא ע"א.  .23
 כתובות פ ע"א.  .24

 בחזרה לעמוד התוכן
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השדה לשלם ליורד את הוצאותיו, ובשדה העשויה ליטע אומדים כמה אדם רוצה ליתן 

ומבואר  26וה'שלחן ערוך'. 25בשדה זו לנטעה, ונוטל מבעל השדה. וכך נפסק ברמב"ם

שהתשלום הוא כפי 'שתלי העיר' (= עובדי הגינון בעיר), כלומר כפי השכר  27בסמ"ע

ו. ומביא שם את תלמידי הרשב"א שחולקים המקובל באותו מקום תמורת עבודה כז

שנוטל  28וסוברים שלא מגיע לו כל כך, כיוון שירד שלא ברשות. וכך פסק ב'ערוך השלחן'

סכום שהוא 'בפחות משומת הבקיאים'; כלומר, ייתנו לשלושה לשום את שכרו, והוא יקבל 

תקופת  כפי השומא הפחותה. לכן בנידון שלנו נראה שיש לחשב את המשכורת של כל

עבודתו לפי המשכורת המזערית המשולמת תמורת עבודה כזו, ויצטרך להחזיר את השאר. 

ואם מדובר באופן שאותו פועל כבר היה משתכר במשכורת המזערית, יצטרך לשלם 

  29לחברה פיצוי מסוים.

  סיכום

א. מבואר בראשונים בתחילת מסכת בבא בתרא שקניין חל רק על דבר ממשי ולא על 

  יעשה.פעולה שת

  ב. התחייבות להקנות או לשלם מועילה כשיש קניין, כיוון שבזה יש שעבוד הגוף.

  ג. חתימה על שטר התחייבות היא בעלת תוקף מחייב.

תוקף, כיוון שהוא 'קניין -עשייה, כגון שלא למכור או שלא לקנות, אינו בר- ד. קניין על אי

  דברים' בעלמא.

עשייה: לשיטת ה'תורת חסד' מועילה -על אי ה. נחלקו הפוסקים אם מועילה התחייבות

התחייבות אף לשלילה, וייתכן שכך גם שיטת המהרשד"ם. לעומת זאת, ה'ערך שי' כתב 

  שלא מועילה התחייבות שלא לעשות, וכך עקרונית דעת ה'דברי חיים'. 

ו. ה'דברי חיים' חידש שאם ההתחייבות היא על דבר שיטה הסוברת כך בהלכה, אף אם 

  הלכה אינו כשיטה זו, בכל זאת התחייבותו תקפה. העיקר ל

גילוי סודות, התחייבותו היא לקיים את -ז. לאור חידושו, בנידון שלנו שהאדם חתם על אי

  עיקר ההלכה האוסרת גילוי סודות ללא רשות, והתחייבותו תקפה גם בחלק הממוני. 

                                                           
 רמב"ם, הל' גזלה ואבדה פ"י ה"ד.  .25
ב, ושערי ישר, ש"ג פכ"ה, אם חיובו -א. ועי' קצות החושן, סי' רמו ס"ק אשו"ע, חו"מ סי' שעה סעי'   .26

מצד נהנה או מצד משתרשי ליה בזה שהרוויח לו ממון שהיה צריך להוציא כדי להשביח שבח זה. ועי' 
כתבי הגר"ח, ב"ק כ ע"ב, וברכת שמואל, ב"ק סי' יד, ונדרים סי' כב, בשם הגר"ח שחיובו מדין ממוני 

עשה שותף עם בעל הקרקע בשבח שהושבחה על ידו. ועי' חזו"א, ב"ב סי' ב אות ו, ומשנת גבך, ואף נ
ירושלים, ח"ז פס"ד עמ'  –ר' אהרן, הל' שכנים פ"ג ה"ג, עמ' סא, שחייב לו מדין פועל. ועו"ע פסקי דין 

 רצה.
 סמ"ע, חו"מ סי' שעה ס"ק א.  .27
 ערוך השלחן, חו"מ סי' שעה סעי' ה,  .28
 .21ערה ראה לעיל ה  .29

 בחזרה לעמוד התוכן



   החלק הממוני - חתימה על התחייבות עתידית  

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

 
 

105  

התנאי קיבל האדם עשייה וכתוצאה מ- ח. דעת ה'דברי חיים' שאם הותנה עם אדם על אי

דבר מסוים, ואח"כ האדם עבר על התנאי, המצב חוזר לקדמותו וצריך להחזיר את מה 

  שקיבל מחמת התנאי.

ט. לחתימה על מסמך יש תוקף מחייב, אף אם החתימה הייתה רק כדי לקבל את 

  העבודה, ולא בלב שלם, ואין זה נחשב 'אונס' המבטל את החתימה.

  מסקנות

בודה לאחר שחתם על התחייבות שלא להעביר מידע לגורם א. עובד שהתקבל לע

חיצוני, עבר על התחייבותו והעביר מידע וכתוצאה מכך נגרם הפסד למקום העבודה, 

  חייב לשלם בידי אדם.

  ב. אם הוא עדיין עובד שם, רשאי המעביד לקזז ממשכורתו כשיעור גובה הנזק.

העבודה, ניתן לחייבו על כך  ג. אם העברת המידע נעשתה לאחר שכבר עזב את מקום

שעבר על תנאי קבלתו לעבודה. לכן יש לחשב את המשכורת של כל תקופת עבודתו 

לפי המשכורת המזערית המשולמת בעבור עבודה כזו, ויצטרך להחזיר את השאר. ואם 

מדובר באופן שאותו פועל כבר היה משתכר במשכורת המזערית, יצטרך לשלם לחברה 

    ראות עיני הדיינים.פיצוי מסוים, כפי 

  

  

  
  

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 
 

 

  

106  

  

  הרב יצחק דביר

  איסורם של תולעים וחרקים קטנים

  הקדמה

לאחרונה אנו נחשפים לטענות המערערות על החובה שבבדיקת הירקות והפירות 

חרקים. לאור זאת יש שרצו להתיר מעיקר הדין אכילת ירקות עלים המוחזקים חשש למ

לעסקים  שהגדירו זאת כנוהלעיל, ויש קיון שהוכח כיילא עברו נ אםגם  ,כנגועים

    מפוקחים ברמת כשרות רגילה. בפיהם ישנן שתי טענות מרכזיות:

תכן לומר שכל הדורות יון שלא יובימי קדם לא התעסקו עם נגיעות מסוג זה, ומכיא) 

הקודמים נכשלו באכילת חרקים, אין מנוס מלקבוע כי התורה לא אסרה חרקים קטנים 

אלו חרקים מרוב קטנותם של ב)  כלל 'לא ניתנה תורה למלאכי השרת'.כל כך, והרי הם ב

  או מאיסותם. ה' אין להם מחמת קטנותםיבטלים במאכל, ואף דין 'ברי הם

במאמר זה ברצוני להתייחס בעיקר אל הטענה הראשונה, ולברר תוך עיון בכתבי הדורות 

ייחסו לפירות הנגועים האם היה ידוע בזמנם על תולעים ממין דומה? האם הת הקודמים:

ת, נוכל להסיק וחיובי לשאלות אלה ות? אם נמצא כי התשוביםכאלו כאסורחרקים ב

שגם הטענה השנייה המתירה נגיעות כזו מצד 'ביטול' לא הייתה מקובלת על הפוסקים 

 1במהלך הדורות.

  רקע א. 

תותי  בבדיקות שנערכו במעבדות הכשרות נמצאה נגיעות רבה בירקות עלים למיניהם,

  החרקים יש לחלק לכמה קבוצות: מגוון שדה, תאנים, תירס ועוד. את 

מ"מ),  7–3חרקים גדולים הנראים בקלות לעין כל אדם בבדיקה טובה, כגון: זבובונים (. 1

 מ"מ).  7–0.5חיפושיות (

 ,חרקים קטנים הנראים לכל אדם, אולם כדי למצאם צריך לבדוק במתינות וביסודיות. 2

דומה לצבע הפרי, או שהם מסתתרים בקפלי הפרי או הירק, כגון: כנימת  משום שצבעם

 5–0.5מ"מ), תריפסים ( 1.5–1זחלי עש ( ,מ"מ) 7–1( כנימת עש הטבק מ"מ), 10–1עלה (

 מ"מ). 12–2מ"מ), רימות וזחלים ( 10–1מ"מ), פסוקאים (

                                                           
מובן שגם אם נוכיח כי תולעים קטנות אסורות, רק גידולים שנגועים בשיעור 'מיעוט המצוי' יתחייבו   .1

 בבדיקה. אופן קביעת שיעור זה הוא נושא בפני עצמו, ולא נעסוק בו במאמר זה.

 בחזרה לעמוד התוכן
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י לזהותם , ולעתים כדבבדיקה דקדקניתה טובה יחרקים קטנים הנראים לבעלי ראי. 3

 0.5–0.2צריך להתמחות בכך. קבוצה זו כוללת בעיקר את האקרית השקופה והאדומה (

   מ"מ).

מיקרומטר), וחלק  5–0.5חרקים שאינם נראים אלא על ידי אמצעי עזר, כגון: חיידקים (. 4

 2.מסוגי האקריות

ה יבהם מצויים חרקים מהקבוצה השנישטענות החולקים מתייחסות לגידולים 

מחמת חוסר בקיאות בנגיעות המצויה, יש שלא הבדילו בין מיני  ,שית, אך לעתיםוהשלי

, או שהתייחסו לכל הניכרת בקלותגם גידולים המוחזקים בנגיעות  להיתר התולעים ודנו

  סוגי החרקים ככאלו שאינם נראים אלא על ידי אמצעי עזר.

  התייחסות הראשונים לשאלה זוב. 

 'האסור מן התורה אנו מוצאים בדברי הרמב"ם (הל התייחסות ראשונה לגודל החרק

  ): פ"ה הכ"אמאכלות אסורות 

 היתה ואפילו, התורה מן לוקה זה הרי כולה עצמה בפני טמאה בריה האוכל

  החרדל. מן פחותה

  לשון דומה אנו מוצאים גם בדברי ספר החינוך (מצוה קסג): 

חודש (שיירקבו  ב"י אותן ישהא -לבדוק  יכול שאינו עד מאד דקים הם ואם

  3.בדיקה בלא לכתחלה לאכול מותרין כך ואחר, התולעים)

ה) כאשר נשאל מהו גודל סי' בהלכה זו השתמש המהר"ם בן חביב (שו"ת קול גדול, 

  החרק האסור: 

 או ד' אותו שמסננים עד דקים תולעים לגדל כשמתיישן דרכו יין בן חומץ שאלה:

 מחוט יותר דקים והם חשים בשולי הכלי,פעמים ועדיין רישומן ניכר שהם רו ה'

השמש, מבעיא אם יש  לאור בהם הניכרת הרחישה זולת, ממש בהם שאין השערה

 הפוסקים ומן הגמרא ומן המשנה מן שנראה מה תשובה: חשש בחומץ זה?...

 דקה היא אם חילוק ואין, התורה מן לוקה החרדל מן פחותה היא אפילו דבריה

  ...השערה מחוט גסה או השערה מחוט

 מן'חשוב לשים לב שהמהר"ם בן חביב אינו רואה את דבריו כחידוש, אלא הוא מבין 

  ה ואפילו הדקה ביותר אסורה. ישכל ברי 'הפוסקים ומן הגמרא ומן המשנה

                                                           
לא הפוסקים נחלקו בדינם של חרקים הנראים בלא אמצעי עזר, אך לא ניתן לזהות שמדובר בחרק א  .2

 ע"י אמצעי עזר. אולם במאמרנו אנו עוסקים רק בחרקים שניתן לזהות גם בלא אמצעי עזר.
סי' תפז)  מולין, י"מהר של מנוישטט, רבו שלום רבנו( ש"מהר ומנהגי בדומה לכך אנו מוצאים בהלכות  .3

הארוך,  והיתר שאסר את השימוש בקטניות משום הקושי בבדיקתן, וכן מובא בשמו בספר איסור
  מא. שער

 בחזרה לעמוד התוכן
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 היחרק המזוהה על ידי בקיאים וחדי ראיג. 

 לזהות את החרקים, מסוגלפוסקים רבים תלו את הקושי בבדיקה בכך שלא כל אחד 

לבניו  ה"כותב השל הה חדה הבקיאים במראיהם. כך לדוגמיאלא דווקא בעלי ראי

  קיג): סי' (קדושת האכילה 

 בימי להיות רגילין, ן"מילב נקראות הקטנות הכנימות מחמת, אתכם מודיע הנני גם

, קטניות מיני וכן, וקטנים גדולים' רוזייני'ו', פלוימן' כמו, היבשות הפירות בכל קיץ

 וכמה, דשכיחא מילתא והיא, זה אחר לראות הורגלתם לא ובמדינתכם, וחןוד ואורז

 מפני, אלו דברים שמוכרים השוקא כל אסרתי פראג קדושה בקהלה פעמים

 שם שאין ואמרו, בדקו פעמים וכמה, ודקה טובה ראיה לו להיות צריך שהבודקם

 נעים ערך בלי והרבה הרבה שהם איך לכל והראה, אחר רואה ובא, מהם

  .דאורייתא איסורא שהוא, זה אחר לראות החיוב חל כן על .ומתנודדים

בולטת לכך יש לציין את סוגיית  כדוגמה 4.תיאורים דומים אנו מוצאים בפוסקים רבים

ם גם חכמי יההחרקים בעלי הגפן, אותם נמנו לאסור בית הדין של ארם צובא, ובעקבות

ניתן ללמוד מתיאורו של  ותהמדוברשל התולעים  ןעל גודל 5.רות הבאיםוהספרדים בד

  ד):  '(יו"ד סי 'משאת משה'בעל ה

שמצאו בהם תולעים קטנים דקים עד מאד צנומות קדים שכמעט אין העין 

שולטת בהם, רבוצות וכבושות בורידים של העלים ישתרגו ויסתבכו בקרן זוית, 

                                                           
 בה שמתגדלים שנים יש ר"פיוו קול שקורין בכרוב 'וכן: סי' פד ס"ק לד ד"חדש, יו בפרי זה כעין  .4

 תולעים בה שיש שידוע ובשנים, לבודקם אדם לשום אפשר ואי מאוד עד קטנים והם הרבה תולעים
 גרעינים עשוי ותוכו ל"בובא וקרוי עשב מין 'ויש: סי' פד ס"ק טו ד"תואר, יו ובפרי. כלל' לאוכלה אין

סי'  ד"קדושים, יו ובדעת. בהם' שולטת עין כל שאין קטנים תולעים בהם ונמצאים מספר לאין דקים
 נשא ב"חי, ש איש הבן כתב וכך. ובבדיקה' גדול ובמתינות לבקיאים רק ניכרים 'אינם: כתב פד ס"ק ח,

, התבשיל ולצורך לאכלו ביומו יום דבר חנוונים מן שקונין, ן"סילא בערבי שקורין תמרים 'דבש: יט
 החסה ועל לעינים'. ניכרין ואין יתושין או נמלים בו ימצא כי, תחלה בגד בחתיכת לסננו להזהר צריך
 בימי מאוד מאוד הנמצאים קטנים תולעים מרחש אותם סי' קלב: 'ומנקים ח"סופר, או החתם כתב
סופר אסר דווקא כאשר אינם נראים  ראות', ויש שרצו לדקדק שהחתם לחלושי ניכרים ואינם פסח

לחלושי ראייה, אך לא כאשר נראים לחדי ראייה בלבד. אמנם המתבונן בספר מנהגי החתם סופר, סי' 
ז אות ד, יראה כיצד טרחו ובדקו את החסה לליל הסדר תלמידים מיוחדים בזכוכית מגדלת, ובשאר 

גהותיו על השו"ע, או"ח סי' תעג ס"ק ה, השנה היה נמנע מאכילת ירקות עלים. כך גם ניתן ללמוד מה
 וכן פסק שם הוא מספר שבאחת מן השנים לא הצליח לנקות את החסה מתולעים, ולכן אכל חריין.

 פסח בימי מאוד מצוי) ן"שאלאטי היינו( חזרת שבמין כתבו 'אכן: ברורה, סי' תעג ס"ק מב במשנה
 כראוי שיבדקנו יראה בעלי מיוחדים אנשים לו שאין מי כ"ע עין לחלושי נכרים שאינם קטנים תולעים

סי'  ד"יונה, יו כנפי ץ, ח"ב סי' קכד;"יעב שאלת ת"בשו גם כתבו דומים דברים. תמכא' ליקח יותר טוב
ס"ק  סי' פד ד"תשובה, יו ס"ק צט; דרכי סי' פד ד"צדק, יו זבחי ס"ק מא; סי' פד ד"גבוה, יו פד; שולחן

ס"ק ח;  דעת שפתי סי' פד, ד"שלום, יו במשמרת ס"ק מב; אברהם, סי' נ יוסף, סי' נו; בן יד ת"ובשו טו;
 סי' תעג. ח"או תורה, ם, דעת"המהרש וכך כתב נכד

 של דינו בית ת"שו סי' א; ד"יו ב"קודש, ח אדמת ת"שו קיט;' אבולעפיא, עמ ח"אלוקים, למהר חנן  .5
ס"ק  אברהם, סי' נ בן ספר ח; נשא פרשת שנייה שנה חי, איש בן ו; שמיני לועז, מעם יט; שלמה, סי'

 כתב ס"ק צד, סי' פד ד"החיים, יו בכף ס"ק צט; סי' פד ד"צדק, יו אפרים, סי' צא ס"ק ד; זבחי יד כח;
 .קיג' עמ ומעשרות, עובדיה, תרומות בחזון כ"וכ. וחברון ירושלים רבני גם הסכימו שכך

 בחזרה לעמוד התוכן



   איסורם של תולעים וחרקים קטנים 

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

 
  

109  

הבקיאים ויראום חלקים ונקיים, וכאשר יבאו  ורוב הבודקים לא ימצאו בהם כלום

אחר העיון רב יניעום בחודה של מחט ויתלו להלך ע"ג  במקומם וחזקי הראות

העלין עודם מהלכים נטמנים באחת הפחתים בחדודי בליטת הפצולים ונעלמים 

 .מן העין ולא ימצאום עוד

 חרקים המוסתרים בחורים ובסדקיםד. 

בזיהוים קושי בשל הפוסקים ניתן להוסיף וללמוד על גודלם של החרקים מעיסוקם 

 ניתן ללמוד מתשובתו שלמחמת הסתתרותם בחורים ובסדקים. כך למשל  ובהסרתם,

נו) מדוע לא מספיק לרחוץ במים פירות יבשים המוחזקים סי' (יו"ד  6'חינוך בית יהודה'

  כנגועים: 

 א"א ובורית נתר מרבה כי צורף צרוף ולשוא, נקיון יוכל לא כי מעיד החוש

 ודקים קטנים והתולעים וקמטים סדקים בהם שיש יבשים פירות בפרט, להסירם

  תקנה. להם ואין השמש ונגד גדול בטורח אם כי להביטם ילאה הראות שהחוש

את הנגיעות המצויה בתותים  )סי' נ ס"ק יח( 'בן אברהם'בדומה לכך מתאר בספר 

  מנע מאכילתם: ילה 7שמחמתה גזרו קהילות רבות

 תולעים בהם שיש משום התותים ואסרו אומר גזרו שלפנינו דור זאת שבעירנו

  ...שבתותים והסדקין החורים אל ונחבים דקים

 בתוך שם מצויים'בספר מעם לועז (שמיני ו):  8כך גם מתוארת הנגיעות המצויה בכרובית

  .'אסורים ולכן לבודקם א"וא קטנים תולעים הרבה הקטנים הפירורים

                                                           
"ע יו"ד סי' פד; בפתחי תשובה, סי' פד ס"ק ז; את דבריו העתיקו גם רבי עקיבא איגר, בהגהותיו על שו  .6

ובמחזיק ברכה, יו"ד סי' פד ס"ק לד; זבחי צדק, יו"ד סי' פד ס"ק קיב; בית לחם יהודה, יו"ד סי' פד 
ס"ק כו; כף החיים, יו"ד סי' פד ס"ק קלו. בשו"ת חתם סופר, יו"ד חלק ב, סי' עז, הורה משום כך שלא 

 נות שבהן הם מוחזקים כנגועים.למכור פירות יבשים בחנויות בעו
 פארדו דוד רבי כתב וכך, מאכילת תותים יימנע שמים שירא כתב ,'בדיקה' יועץ, ערך פלא בספר  .7

, לאוכלם' שלא נזהר אני ולכן, בדיקה בהם דלית ודאי 'בתותים תולעים: לדוד, הלכות מזמור בספר
 ד, א מנהגים – י'פלאג חיים חיים, לרבי אמש ובספר. ס"ק צג סי' פד ד"תשובה, יו בדרכי והביא דבריו

 מיני לו ונותנין אחר למקום הולך אם, כנודע איזמיר בעירנו איסורו דפשט התותים 'ועל: שם כתב
 מהרב שמעתי התותים 'בענין: לחם, ח"א סי' מא פת ובספר, בפיו' יבוא שלא יזהר מזה מתיקה

 בהם נמצאים כי, אותם אוכלים אינם ב"תוב םירושלי הקודש שבעיר, ו"נר קובו יוסף ר"כמהר המובהק
ישועות,  כוס ובספר '....אותם אכלתי לא ההוא ומהיום. בדיקה להם ואין, עצמן התותים כעין, תולעים

 אותו של התותים שהיו ד"התש בשנת היה 'מעשה: כתב ,'ת אות ישועה אור, צייאדה ישועה לרבי
 שיש ששמע שמאז סיפרו הסטייפלער מרן על וכן .באכילה' לאוסרם ד"הבי והכריזו מתולעים השנה
: יוסף ע"הגר מעיד גם כך). תשמו אב, כד נאמן, יתד( תותים מלאכול נמנע – בתותים תולעים חשש
 אותם סוחטים אלא, תותים אוכלים היינו לא כן ועל, תולעים מצויים שבתותים שמענו זמן 'מזה

 ).ט"תשנ בא בפרשת שיעורו תוךמ(' ...וכשר נקי היה והיוצא, בבד אותם ומסננים
 ס"ק יג; סי' ב י"א הלכות השולחן, בפאת ס"ק לד;, סי' פד ד"חדש, יו בפרי הזכירו לאיסור זו נגיעות  .8

 .להועיל, חלק' ב סי' כב מלמד ת"שו לחם, סי' א ס"ק כ; פת בספר
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 בסינון  ותתולעים העוברה. 

 הפוסקיםכדי לפתור זאת הורו  .מובא החשש מן התולעים בחומץ ובמים במקורות רבים

יעברו בנקבי  שמא מחמת קטנותם של התולעים חששו הפוסקיםלסננם קודם השימוש. 

הורו להקפיד לסנן נוזלים הנגועים בתולעים בבגד עב שהתולעים אינן ועל כן  9,המסננת

 ליזהר צריך ולכן'ז): סעי'  לחסי' ( 'חכמת אדם'כך למשל כותב ה 10.יכולות לחדור בנקביו

גם פתרון זה לא  .'לעבור שבדקין דק לתולע אפילו באפשר יהיה שלא מפה דרך לסנן

בחומץ ובמים תולעים מצויות העידו שלעתים הניח את דעתם של פוסקים רבים ש

לכך שאפילו סינון בבגד עבה לא יועיל להסירן. חלק מן הפוסקים מצאו  ,קטנות כל כך

בישול המים או החומץ לפני הסינון, כך שהתולעים ימותו ולא ישתחלו בנקבי בון פתר

בהם הפוסקים לא מצאו אפשרות לסינון התולעים ואסרו שוישנם אף מקרים  11.הבגד

 דמהני והא' טז):ס"ק  פדסי' (יו"ד משב"ז  'מגדים פרי'את המאכל, כך כותב למשל ה

  . 'אסור וטבהר אף ן"מילבי אבל בתולעים, ברוטב סינון

 שיטות לזיהוי חרקיםו. 

הפוסקים כדי לזהות את החרקים, ניתן ללמוד על גודל החרקים  ששימשו אתמהשיטות 

  :אתם התמודדוש

הקושי לזהות את החרק על גבי רקע  הוזכרהקשיים המרכזיים  בין –שינוי הרקע . 1

חר. וכך מתאר לבודד את החרק ולזהות אותו על רקע א הפוסקיםהפרי. משום כך הציעו 

 רעה):שו"ת ח"א סי' זאת הרשב"א (

 מאד קטן וזה נברא הוא וכולו משחיר שמקומו מקומו נודע מיד ההוא הרחש

 והוא האצבע צפורן על ומניחין ממקומו אותו ונוטלין נסינו פעמים וכמה. מאד

 . והולך רוחש

                                                           
אפשר שהרחש יחזור מסננת כנפה קטנה, שיש בה נקבים דקים ש' וכך כתב הב"ח (יו"ד סי' פד אות ג):  .9

 '.ויפול דרך נקבי המסננת נמי אסור...
 חכמת ב; ק"ס הבית תיקון סי' פד ד"יו יצחק, בית ס"ק ה; י"הגהב ד סי' פד"הגדולה, יו כך כתבו כנסת  .10

 בית ס"ק לג; סי' פד ד"שפ ד"מגדים, יו פרי העבודה, סי' ז ס,ק ד; ושורש יסוד אדם, סי' לח סעי' ז;
 כך ח; ק"ס סי' פד ד"יו מעט, מקדש מאירות, סי' ג ס"ק לה; פנים ת"שו סי' פד ס"ק ז; ד"יהודה, יו לחם

 שפתי סי' פד ד"שלום, יו במשמרת הביא וכן כ; ק"ובס, יד ק"ס סי' פד ד"צדק, יו בזבחי גם העתיק
 יוסף, יד ת"שו ס"ק לט; סי' פד ד"יו תשובה, דרכי ולובלין; לבוב של הדין בית אבות בשם ס"ק ח דעת

 .ועוד ס"ק כו; סי' פד ד"החיים, יו כף ס"ק לז; סי' פד ד"יו השולחן, ערוך סי' נו;
 בעי ת"ובשו ס"ק פז; י"הגהב סי' פד ד"הגדולה, יו בתולעים כאלו העוברות בחורי הבגד עסקו בכנסת  .11

סי' פד  ז"משב מגדים, בפרי ;'בחומץ תולעים' ערך נ יצחק, אות פחד ז, סי' ב;"הרמ ת"שו חיי, סי' קכו;
 ת"שו אדם, סי' לח ס"ק ח; חכמת ס"ק ח; סי' פד ד"ברכה, יו מחזיק מב; סי' ד"לב, יו חקרי ס"ק טז;
לחם,  פת ספר ס"ק ו; סי' ט ט יו"ד"הד עיקרי קעה;' ס, עמ"חת במנהגי מאהבה, ח"א סי' צד; תשובה

 סי' סב; ד"צדק, יו צמח ת"שו ד סי' טז;"לדוד, יו תהלה סי' קס;, ודעת, תליתאי טעם טוב ח"א סי' יח;
סי' פד סעי'  ד"השולחן, יו ערוך סי' פא; ד"נזר, יו אבני ה; נשא ב"חי, ש איש בן דבר, ח"ב סי' כח; משיב

 שלמת ת"ח"ב סי' נד; בשו ד"חיים, יו דברי ת"בשו סי' פד ס"ק ג; ד"תורה, יו בדעת ם"המהרש לח;
 .סי' ח ד"חיים, יו
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פד), הורה רבי אליעזר אשכנזי מאפטא, נינו של המהר"ל מפראג (דמשק אליעזר עמ' ק

   12:לזהות כך את התולעים שעל גבי עלי הירק

 רואים שאין -  קאפיק בירק שקורין וכן, בלעז א"פאטרישק שקורין בירק בין ראיתי

, מספר אין עד תולעים ממנו נופלים שחור בגד על אותו חובטין, תולעת שום עליו

 נימא וכן.. .השחור הבגד על רק הירקות על נראין ואינן ירוקים כן גם והתולעים

   ...לאכול אותו אוסרין ואז, כבוש כשהוא קרויט אותו שקורין בכרוב

בהצעה זו השתמשו האחרונים גם כדי לזהות תולעים קטנות המעורבות בקטניות דקות, 

  קכב):סי' מהדו"ק  ,וכך כותב המהרש"ק (טוב טעם ודעת

 השמש לאור יבדקו שיפול והפסולת דקה, בנפה שיעברם גרופין קונה לכל וצויתי

 ראוי וכן הישנים מגרופין שיש זמן כל הקיץ ימות כל יתנהגו וכן מילבין, בו יש אם

  13.נפש בעל לכל להורות

עזר באור השמש כדי לזהות את החרקים יפוסקים רבים הציעו לה –זיהוי מול האור . 2

של נביא את תיאורו  הכדוגמ 14.שעל גבי עלי הירק, וכן את אלו המצויים בחומץ ובמים

 מב) לזיהוי התולעים שבחומץ: ס"ק  נסי' ( 'בן אברהם'ספר 

 השמש נגד אותו ויניחו לבנה זכוכית בכלי אותם שיתנו עד לראות יכולה העין אין

 התולעים נדנוד י"ע בהם ירגיש יפה עין לו שיש ומי, המשקה נדנוד שאין במקום

 אחרת בדיקה יש וכן. כלל נראה התולע אין הא לאו הכי בו, ושטין שרוחשים

 הזכוכית על שרוחשים הרחישה מכח בהם וירגישו במראה חומץ מעט שנותנין

  ...המראה של

 איסורם של ה'מילבין'ז. 

גדולי הפוסקים, הראשונים והאחרונים, הוזכרו תולעי ה'מילבין' כנגיעות  ספרי בכל

יות גם אם לא נזהה את ה'מילבין' עם האקריות המצו 15.הקשה ביותר לזיהוי ולהסרה

                                                           
 ס"ק לד; ד"שפ סי' פד ד"ג, יו"פרמ ס"ק סב; י"הגהב סי' פד ד"יו ,הגדולה בכנסת גם הועתקו דבריו  .12

 סי' פד ס"ק קכד; ד"החיים, יו כף ס"ק קג; סי' פד ד"צדק, יו זבחי סי' פד ס"ק מא; ד"גבוה, יו שולחן
 .אות ו לועז, שמיני מעם בילקוט גם זה וכעין סי' כז; ד"שנייטוך, יו ם"ריב ת"ובשו

 שיבדוק ועדשים בקטניות מאד האדם יזהר 'גם: ס"ק ד העבודה, סי' ז שורשו יסוד ובדומה לזה בספר  .13
 הדף או השולחן על מהנפה שיפלו ובפסולת הנפה על לרקדן דהיינו נפה י"ע בישול קודם תחלה
 פרי זו גם נראית הכוונה בספר .הפסולת' בתוך גדושים רוחשים ן"מילבי בהם ימצא ובודאי יבדוק

 כלי גבי על או דף גבי על אותם בודקין 'דתחילה: פ" הט"ו, שכתב תאסורו האדמה הל' מאכלות
 ממנו אגרופך שתמלא בדיקתו 'וזו: הכמון בעניין ס"ק לד, סי' פד ד"חדש, יו נחושת', וכן בפרי

 .ס"ק יט השולחן, סי' ג בפאת הועתק וכן הרבה', תולעים בו ותמצא היטיב הדק אותו ותשפשף
אדם,  חכמת: בהם, השמש כנגד באור אלא נראות שאינן תולעים של ורןאיס על דיברו רבים פוסקים  .14

 גם אפשרות הביא ושם', בירקות תולעים' ערך ת יצחק, אות פחד ז, סי' ב;"הרמ ת"שו סי' לח סעי' ח;
 ד"צדק, יו סי' נו; זבחי ד"יהודה, יו בית חינוך ת"שו סי' פד ס"ק מא; ד"גבוה, יו שולחן הנר; כנגד לבדוק

 סי' פד ד"יהודה, יו לחם בית שדה, סי' ז; ריח ת"שו ס"ק ה; סי' פד ד"שלמה, יו חכמת ס"ק צט;סי' פד 
 ת"שו ס"ק כז; סי' פד ד"החיים, יו כף נשא; ב"חי, ש איש בן ס"ק לו; סי' פד ד"השלחן, יו ערוך ס"ק כג;
 .סי' סג שלמה, תנינא מנחת סי' ח; ד"יו, זוננפלד ח"חיים, הגרי שלמת
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. כך למשל מתאר זאת רבי יונה לנדסופר ןבימינו, ניתן ללמוד מתיאורי הפוסקים על גודל

  פד):סי' (כנפי יונה יו"ד 

 שיש אחריו אחד ויבדוק, תולע בו ימצא ולא אחד יבדוק כי יום בכל ואותר עינינו

  מהם. הרבה וימצא, ממנו יותר הראות חוש לו

ן ללמוד מתיאורו של בעל יסוד ושורש על ההתמודדות הקשה עם תולעים אלו נית

   ):שער ז פרק דהעבודה (

 הכלים ובכל ושותה, שאוכל המשקים ובכל המאכלים בכל הקיץ בימות וביחוד

 לשבת, משבת רק בהם שמבשלים חרס כלי דהיינו והמשקה המאכל בהם שנעשו

 וא שאופה ן (קטניות)"ובגרופי בלחם גם ן."מילבי בהם יש בודאי -קמח  כלי גם

 ל... גם"הנ ן"מילבי בהם נמצא בודאי -שבועות ' ב או שבוע על ב"בעה עושה

 ושבין רצין ן"מילבי היו יין עליה שמסננין במשפך החורף בימות אף בעיני ראיתי

   בה...

הפוסקים מעידים שכדי להתמודד עם נגיעות זו היו מבעירים אש בכלי האוכל מדי כמה 

כתבו  ןובהסרת ןמחמת הקושי בזיהוי 16.אות שםאת התולעים הנמצ וכך מכליםימים, 

כך כותב למשל בשו"ת בית  בנגיעות זו.רבים שלא לאכול כלל מאכלים המוחזקים 

  שלמה (יו"ד קנג):

 המצויים בעיתים ן"מילבי חשש בהם שיש שדברים ישראל בכל המנהג פשט כבר

וכן  מפראג ש"מהר הגאון בשם ח)"(ססקי המנחת יעקב ש"כמ. לאוכלם מבלי -

  17.האחרונים כל כתבו

                                                           
 שערי כלל כ סימן ג; הגהות ש"הרא ת"ת עם תולעי המילבי"ן קדומה, והוזכרה כבד בשוההתמודדו  .15

דעת  חוקי ס"ק יד; סי' פד ד"ך, יו"ש סי' פד; ד"יו ח,"ב ז; תולעים ל, דיני"מהרי דורא, סי' נב ס"ק א;
 ת"שו ז;סי' פד ס"ק מ י"הגהב ד"ג, יו"כנה קכז; ד"חיי, יו בעי ת"שו א) סי' מ ס"ק יח;"המג של חתנו(

נתנאל,  תורת מאירות, ח"ג סי' לה; סי' פד; פנים ד"הגרשוני, יו חידושי כב;-סי' כא ד"יו ב"יהושע, ח פני
 א, מעשה"הגר ץ, ח"ב סי' קכד;"יעב שאילת סי' פד ס"ק ג; ד"הלל, יו בית ו; סי', נתנאל הקרבן לבעל

סי'  ד"יהודה, יו בית חינוך ס"ק טז; פד סי' ז"משב ד"מגדים, יו פרי סי' פד; ד"מאיר, יו בית ס"ק צד;, רב
 לחם בית ז; ק"סי' פד ס תשובה, בפתחי. פד) ע"שו על בהגהותיו איגר עקיבא רבי גם העתיקו( נו

 ושורש ביסוד גם וכן החיים, סי' קלו; כף צדק, סי' קיב; זבחי ברכה, סי' לד; מחזיק יהודה, סי' כו;
מרקד, אות  אורות, מלאכת ל"ט פ"ה ה"ח; התורה יסודי ם, הל'"הרמב על קובץ העבודה, סי' ז ס"ק ד;

 סי' תקמג; ד"יוסף, יו דברי ד חלק ב סי' עז;"יו סופר, חתם ת"שו מאהבה, ח"א סי' צד; תשובה ת"שו ב;
 בית ת"שו סי' לט; ד"מרדכי, יו לבושי סי' מג; ב ק"ומשיב, מהדו שואל ע, סי' מו סעי לט;"שו קיצור

זקנים,  הדרת סי' פד ס"ק ח; ד"תורה, יו דעת יוסף, סי' נו; יד ת"שו , סי' לג;ראש בשמים יצחק, סי' מד;
לחם, ח"א  פת בספר סי' פד; ד"לדוד, יו תהילה סי' קכב; ק"מהדו ודעת, טעם טוב סי' פד ס"ק ה; ד"יו

 ברורה, סי' שסח ס"ק כא. משנה היוצר, סי' יז; בית סי' כג;
 אות צד. רב א, מעשה"רהג ס"ק ד; העבודה, סי' ז ושורש יסוד  .16
 דאדרבה הרחיצה מהני ולא להקל אין מילווין עליהם נמצאו וכעין זה בשו"ת שיבת ציון, סי' כח: 'אם  .17

 אשר פירות לאכול שלא ישראל תפוצות בכל נוהגין וכן, יותר באורז לדבק המילווין דרך הרחיצה י"ע
 לזהר ת, אזהרות נחוצות אות ו: 'צריכיםוהבדיקה'; ובספר טל אורו הברירה בשעת מילווין בהם נמצאו
 כי כשר ישראל לבית יבואו שלא ן"מילבי או תולעים חשש שיש פירות או ירקות מיני בכל כל בדרך

'; בשו"ת חינוך בית יהודה, יו"ד סי' נו, סיים 'ואין להם תקנה', וכן סוברים ...כהוגן לבודקן אפשר אי

 בחזרה לעמוד התוכן



   איסורם של תולעים וחרקים קטנים 
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  מנע מאכילתםיירות וירקות שגזרו להח. פ

המוחזקים כנגועים  פוסקים רבים נאלצו לאסור או להמליץ שלא להשתמש בגידולים

קטנותם. או  יםמחמת ריבוי לזהות את החרקים שעליהם או להסירםלא ניתן  כאשר

  א): ס"ק  נב סי'למקרה שכזה אנו מוצאים בהגהות שערי דורא (אזכור ראשון 

ושמעתי שרבינו האור זרוע אביו זצ"ל עשה מעשה כן שהתליע קמח חיטים וצוה 

ולא רצה להתיר למכור לגוי פן יאפנו פת וימכרנו  ,להוליכו לנהר דונאיי להשליכו

  לישראל. 

שהסיבה  ס"ק יד) הסבירלשו"ע שם ה). בש"ך (סעי' פד סי' פסק הרמ"א (יו"ד  כדבריו

שא"א לנפות הקמח בנפה וכברה  ,שהם קטנים' קמח היא משוםשאסרו את השימוש ב

  .'כדי שישארו התולעים למעלה

אנו מוצאים בדברי רבי חיים אבולעפיא על מנהגם של תושבי ארץ ישראל עדות מעניינת 

  (ספר חנן אלוקים עמ' קמט):

יושבי ארץ הגליל תובב"א שמדקדקים הרבה מאד, ואסרו האורז לגמרי ימים 

ו התותים השחורים לעולם, ובשנה הזאת (שנת תצ"ה) אסרו הפולים, רבים, ואסר

  ...ותמיד מעיינים הרבה בירקות

בתקופות שונות אנו מוצאים פוסקים נוספים שנאלצו לאסור את השימוש במוצרים 

 כך .אפשרות לזהותן ולהסירןה וחוסרשל התולעים הקטנות  הימצאותןבעקבות שונים 

פירות וירקות  23,חומץ 22,גודגדניות 21,תותים 20,עלי ירק 19,תפטריו 18,: קטניותנמצא לגבי

                                                           
ו. וכן גם בחתם סופר, יו"ד חלק ב סי' עז, הורה שלא הפוסקים הרבים שהובאו לעיל שהעתיקו דברי

 למכור פירות יבשים בחנויות בעונות שבהן הם מוחזקים נגועים במילבין.
 והיתר שאסר להשתמש בהם בי"ב חודש הראשונים, וכן באיסור קסג, כך רואים בספר החינוך, מצוה  .18

תפז;  אות, מולין י"מהר של ט, רבומנוישט שלום ש, לרבנו"מהר ומנהגי מא, ובהלכות הארוך, שער
 וכן יד; סי', אמריליו ש"שלמה, למהר קמט; כרם אלוקים, דף ה, קדושת האכילה אות קיג; חנן"השל
ד סי' "לבב, יו ישמח ת"סי' קכב; שו ודעת, קמא טעם ק, טוב"יעקב, ח"ג סי' קד; המהרש שבות ת"בשו
 סי' פד סעי' סג. ד"השלחן, יו וכן בערוך יד;

 ערך ת יצחק, אות האכילה, אות קיא; בפחד ה, קדושת"פ"ג סי' ק; של ל, ים של שלמה, חולין"רשהמה  .19
 .'בירקות תולעים'

 מעם ספר ס"ק טו; סי' פד ד"תואר, יו סי' פד ס"ק לד; פרי ד"חדש, יו קפד; פרי' אליעזר, עמ דמשק  .20
סי'  סופר, חתם הגהות פד ס"ק יט;ס"ק מ; הכרתי, סי'  סי' פד ד"גבוה, יו אות ו; ובשלחן לועז, שמיני

 ערוך, סי' מו סעי' לט. שלחן תעג על סעיף ה; קיצור
 נ אברהם, שער סי' נג; בן ד"לב, יו סי' ד; חקרי ד"קדש, ח"א יו אדמת ת"קמט; שו' אלוקים, עמ חנן  .21

 ספר ס"ק צג; סי' פד ד"יו תשובה, תולעים; דרכי הלכות לדוד, מזמור ספר פארדו, דוד יח; רבי אות
 ישועות, לרבי לחם, ח"א סי' מא; כוס פת ס"ק ד; בספר אות א מנהגים י,'פלאג חיים לרבי חיים, משא

  ת. אות ישועה, אור, צייאדה ישועה
יש להעיר שככל הנראה לפחות חלק מן המקורות הנ"ל מתייחסים לתותי עץ ופרי שיח הפטל ולא   

 לתותי שדה.
 .כה סי' פד ס"ק ד"יו ברכה, ; מחזיקג אות קכז"לכנה לוי, מפתח בן בספר  .22
ס"ק יח;  סי' פד ז"משב מגדים, פרי קכו; חיי, סי' בעי ת"ס"ק פז; שו י"הגהב סי' פד ד"יו הגדולה, כנסת  .23

 קעה.' עמ ס,"חת מנהגי

 בחזרה לעמוד התוכן
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 ועוד.  28ענבים 27,זיתים 26,כמון 25,עלי גפן 24,יבשים

  סיכום

ניתן לראות שגם בדורות קודמים התמודדו עם חרקים קטנים ביותר, ואף לעתים נאלצו 

מחמת זאת. מכך אפשר להסיק כי גם בגידולים המוחזקים כנגועים לאסור את השימוש 

קיון ירקים קטנים הרי הם בכלל האיסור, ואין שום דרך להתיר את האכילה בלא נח

  שהוכח כיעיל להסרתם (גם לא על ידי סברת 'ביטול' וכדומה). 

רוב ההוכחות שהבאנו הינן נסיבתיות, והן נלמדות ממקרים שונים  כי בולטת העובדה

יר מועטים. נראה כי בשאלה זו באופן יש העוסקים הדיונים שבהם עסקו הפוסקים, אך

, בעקבות הצורך רק בדורנו התעוררה גודל החרק האסורששאלת  היא הסיבה לכך

'לא ניתנה תורה למלאכי היתר  .התגלו באמצעים טכנולוגייםשחרקים קטנים  להתיר

 שניתן לראות בדקדוק ובמתינות,תולעים לגם שנקבע בעקבות כך יוחס בטעות  השרת'

  .ים היה פשוט שיש לאסרןשלפוסקים בדורות הקודמאף 

 

  
  

                                                           
 להועיל, ח"ב סי' כב. מלמד ת"סי' עז; שו ד חלק ב"יו סופר, חתם ת"בשו  .24
אות  לועז, שמיני מעם, סי' א; ד"יו ב"ח קודש, אדמת ת"שו קיט; 'עמ אבולעפיא, ח"למהר אלוקים, חנן  .25

אות  נשא פרשת שנייה שנה חי, איש בן ס"ק ד; סי' צא אפרים, יד סי' יט; שלמה, של דינו בית ת"שו ו;
 החסיד הרב גם הכריע שכך הובא סי' פד ס"ק צט, ד"יו צדק, זבחי ס"ק כח; נ סי' אברהם בן ספר ח;

 כ"וכ. וחברון ירושלים רבני גם הסכימו שכך כתב ס"ק צד, סי' פד ד"יו החיים, ףובכ לניאדו; ש"מהר
 .קיג' עמ ומעשרות תרומות עובדיה, בחזון

דוד, סי'  סי' ח; בית ד"יו משה, דבר ת"פרי חדש, יו"ד סי' פד ס"ק לד; פאת השלחן, סי' ב ס"ק יג; שו  .26
 .סי' ט ס"ק ב ט יו"ד"הד עיקרי כח;

 סי' נג. חקרי לב, יו"ד  .27
  ס"ק טו. סי' פד ד"תואר, יו פרי  .28

 בחזרה לעמוד התוכן
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  פרופ' זהר עמר

על תולעים כשרות שבגבינה וכינים 
  שמותר להרוג בשבת

בהוראתו הקדומה היה שם כולל לקבוצות חרקים שונים, לרוב בדרגות  'תולעים'המונח 

נחשבים  ההזחל או הרימה שלהם. יצורים אלה שחיים על הקרקע או מחוברים אלי

על  חייבים חמישה לאוים.על אכילתם ו ,מב) ,כלם (ויקרא יאכשרץ הארץ שחל איסור לא

קשה להבין כיום את המקרים  ,חמור והמיאוס שבאכילת תולעיםהרקע האיסור 

המובאים בספרות ההלכה העוסקת בתולעים ובשרצים, שכשרים בנסיבות מסוימות 

 עדר מים זורמים, אספקת המיםיבאכילה ומותרים במשקה. למשל בעת העתיקה, בה

הייתה מבוססת על מי גשמים שנאגרו בבורות מים, ובהם היו לעתים זחלי יתושים 

  ) פוסק ר' יוסף קארו כך:אסעי'  פד 'יו"ד, סיעלוקות. ב'שלחן ערוך' (ו

ם ושבבורות, שיחין ומערות שאינם נובעים, מותרי שרצים הגדלים במים שבכלים

ואינו חושש לשרצים  אעפ"י שאין להם סנפיר וקשקשת. לפיכך שוחה ושותה מהם

  .שבהם אם יזדמנו לתוך פיו

 1שלא יצאו מהם. ןוכן מותר לאכול פירות שהותלעו בתולעים לאחר שנקטפו, ובתנאי שה

גבינה ' מופיע שמי שאינו אסטניס יכול לאכול גבינה שיש בה תולעים: 2בראשונים

ובא . אחד המקורות הקדומים ביותר מ'שהתליעה נפש היפה תאכלנה בתולעת שבה

קבלתי 'מהמחצית של המאה השתים עשרה:  3בשם ר' אליעזר בן יואל הלוי (הראבי"ה)

מזכיר בעניין זה  4. הרמ"אן'מותריובדגים הנמצאים בגבינה  )תולעים(שמאבא מארי 

  : ותגבינה שיש בה תולעים חי

. אבל על הגבינה אף על פי שקופצין הנה והנהנוהגים בתולעים של גבינה לאכלן, 

   .שו לגמרי, אוסרים אותןאם פיר

בה נהגו להכין גבינה מיוחדת שהיו שמסתבר שמדובר במציאות מוכרת בעיקר באירופה, 

 הביא בחיבורו הנחיות: 5והיהודים נהגו לאכול אותה בהיתר. ר' חיים ויטאל ,בה תולעים

ממצרים כתב במאה  6ר' אברהם בן מרדכי .'לגבינה שלא תגדל תולעים לבנים כמנהגם'

  עשרה:  השבע

                                                           
 הט"ו; שו"ע, יו"ד סי' פד סעי' ד.-חולין, סז ע"ב; הרמב"ם, הל' מאכלות אסורות פ"ב הי"ד  .1
 כלבו, סי' קא.  .2
 ראבי"ה סי' אלף צג (מהד' דבליצקי [תשס"ה] ח"ד עמ' קלג).  .3
 רמ"א, לשו"ע יו"ד, סי' פד סעי' טז.  .4
  ספר הפעולות, מהדורה שנייה, תשס"ד, עמ' קמז.ר' חיים ויטאל,   .5
 שו"ת גינת ורדים, יו"ד, כלל א, סי' ג.  .6

 בחזרה לעמוד התוכן
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אוכלים תולעים  ]ה' ישמרם לעולם[ושמעתי אומרי' שבני אשכנז ה"י לעול' 

שבגבינה בעודן חיין ואין מקפידין בזה כלל ולכאורה נראה שיש בזה בית מיחוש 

  וכדבעינן למימר לקמן. 

ובראשם הרב  ,תה נוחה מכך והחמירו בדבריאכן היו מחכמי המזרח שדעתם לא הי

ים רבים וגדולים נוהגים בן אותה תקופה, שהעיד שאנש 7לוההירושלמי חזקיה די סי

  לאכלה: 

ודשו בה רבים וגדולים ואפילו החכמים והיחידים אינן נזהרין כראוי על פי מה 

  שנתבאר בש"ס ופוסקים בסימן זה.

? האם ןאת התולעים שבה לאכולועל סמך מה התירו באשכנז  ,גבינות מדובר אילועל  

  דו באיסור אכילת שרצים?חלק מאבותינו לא הקפי

מסתבר שעד לפני כמה שנים עוד ניתן היה למצוא בשווקים גבינות שמיוצרות 

לראות תופעה זו בסרדיניה  עדיין באמצעות תולעים. והנה הגיעה אלינו השמועה שניתן

ובקורסיקה. בחודש אלול תשע"ה נסעתי עם ידידי ד"ר ירון סרי לאי סרדיניה בעקבות 

נו לברר בכל המקומות שאליהם הגענו יו'צמר הים'. במסגרת זו ניס מחקרי על הארגמן

ידעו שאודות הגבינה עם התולעים. רבים לא ידעו במה מדובר, אך יש מהמבוגרים על 

וכיום לא ניתן  ,תה נמכרת עד לפני כמה שנים בחנויותילספר שאכן גבינה כזו הי

. רבים ציינו formaggio marcioאו  marzo להשיגה. הגבינה מכונה באיטלקית בשמות

 טעמהואחרים נמנעו לאכלה בשל  ,שמדובר בגבינה טעימה שנחשבה למבוקשת ביותר

בן המאה השמונה עשרה  8. זה עולה בקנה אחד עם פסיקתו של ר' יוסף תאומיםהחריף

  שכתב שבשל טעמה החריף יש להמתין שש שעות עד לאכילת בשר: 

בשר דמושך זמן וכן הועמדה בקיבה  גבינה מתולעת ואוכל התולעים הוה כמו

  .שחריף וחזק (כמו גבינה שקורין וואלכי"ש קעז)

תקנות הבריאות של האיחוד האירופאי שאיטליה חברה בו, הוחלט למגינת ל בהתאם 

בשל בעיות  ,לבם של התושבים לאסור באופן רשמי ייצור ומכירה של גבינות אלה

לייצר גבינות בתוך קיבות של כבשים  איסור תוסניטציה ובריאות. תקנות אלה כולל

רק בייצור ביתי בכמה  מיוצרותנמצא חומר מגבן טבעי (רנין). גבינות אלה  ןועזים, שבה

בייצורה. לאחר בירורים ותיאומים רבים מצאנו  היום עוסקים ובודדים ,כפרים מסורתיים

הגבינה. הגענו שבה ניתן למצוא בעונה מסוימת את  (Oliena)את מבוקשנו בעיירה אולינה 

. מהמקרר ובעל המסעדה הוציא למעננו את הגבינה המבוקשתשחיפשנו, למסעדה 

את  התימנית. לאחר שהסיר בסכין חד כקובנההגבינה נראתה כעוגת גבינה עגולה או 

: (שם) מות שנעות בתוכה, כמובא ברמ"איראינו מאות ר ,הקרום הקשה שמעליה

מסעדה ניצל את ההזדמנות ואכל ממנה בשקיקה . בעל ה'על הגבינה שקופצין הנה והנה'

מאוד לפני האכילה). מסתבר שבקיץ נדיר  ן(יש אנשים המסירים אות שבה התולעים על

   לצורך התפתחותם. ות לטמפרטורה נמוכהלמצוא את הגבינה, שכן התולעים זקוק

                                                           
 פרי חדש, יו"ד סי' פד סעי' טז.  .7
 פרי מגדים, יו"ד משבצות זהב סי' פט.  .8
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  את תולעי הגבינה? מדוע מותר לאכול

. למעשה מדובר בזבוב 'תולעים'ל הההיתר לאכול גבינה כזו קשור לאורח חייהם ש

מ"מ) שמטיל את ביציו בגבינה. מהביצים  4-כאורכו חרק קטן (, (Piophila casei) הגבינה

יר לגובה של ומ"מ ומאופיינות בתנועת ניתור באו 8שמגיעות לשיעור  ,רימות ותבוקע

מנת על באופן מכוון, כמה ס"מ. יצרני הגבינה נוהגים לחשוף את הזבובים לגבינות 

אחרי שחזינו  קבון ותסיסה וליצירת טעם לוואי אופייני.ישהללו יגרמו לתהליך של ר

נותר לנו לברר מה היסוד להיתר  ,תולעים שנזכרת בספרות ההלכההבגבינה עם 

ורק כאשר פותחים  ,הזחלים אינם יוצאים מתוך הגבינהשבאופן רגיל אכילתה. מסתבר 

אכן ניתן לראותם נעים וקופצים, אך למעשה הם הם נחשפים לאוויר.  במכווןאת הגבינה 

בגבינה המשמשת להם בית גידול, בעוד  המתוך הגבינה. כל חיותם תלוי אינם פורׁשים

ר' ישראל  שמוצאהזיקה  נתוהם מתים. על רקע זה מעניי ,אין להם קיום שבהיעדרה

לאכול היתר בין ההיתר להרוג כינים בשבת ל 9,ליפשיץ, בעל פירוש 'תפארת ישראל'

  גבינה זו: 

גבינה שיש בה תולעים, מותר לאכלה בשבת, דמיני קא רבו, ולפיכך דינן ככינים 

  שנולדין מזיעה שמותר להרגן. 

וכן לגבי רמשים  'מפני שהן מן הזיעה'שמותר להרוג כינים בשבת  10כידוע נפסק להלכה

ונקבה.  שנוצרים בגללים ובפירות וכיו"ב, ובלבד שאין הם יצורים שמתרבים מזכר

שהייתה מקובלת בעולם , 'הבריאה הספונטנית'תפיסת  נשען בפסיקתו על ם"הרמב

 אולם בדורות המאוחרים, בעקבות המצאת המיקרוסקופ,. עשרה המדע עד המאה השבע

התגלה שגם הכינים ורוב הרמשים נוצרים בתהליך הפריה, ומאז מתנהל דיון ער בספרות 

יש הסבורים שבימינו אין  11ים ההלכה תשתנה.ההלכה: האם בעקבות הגילויים המדעי

ועוד), ויש הסבורים שצריך לחשוש  12יתא (פחד יצחקילהרוג כינים ויש בכך איסור דאור

  הריגת כינים. להיתר הולעומתם הובאו הסברים שונים להסביר את  ,לכך מדרבנן

מדע. רק כאן בסוגיה זו ובסתירה שכביכול קיימת בין תורה ו להרחיבאין זה מענייננו 

בשל  ןתכן שחז"ל לא ידעו שלכינים אין ביצים או שהם לא ראו אותינאמר שלא י

הייתה מלאכה  ןפליית כינים על ביציה 14שהרי הם מזכירים זאת במפורש. 13,ןזעירות

וכך למשל במצדה ובקומראן ובעוד אתרים רבים במדבר יהודה  ,שכיחה בעת העתיקה

-דו םם להפליא לאלה שבשימוש בימינו; מסרקיובנגב נמצאו מסרקי כינים מעץ, הדומי

                                                           
 מבוא לפירוש המשנה לשבת, כלכלת הבית, בעניין תולדת השוחט.  .9

 ח סי' שטז סעי' ט.ה"ג; שו"ע, או"-רמב"ם, הלכות שבת פי"א ה"ב  .10
  על התמורות בפסיקה ההלכתית ביחס לבדיקת תולעים לאור ההתפתחות המדעית, ראו:  .11

-Tola'im Trends', Hakirah, 22 (2017), pp. 93 Bedikat S. Adams, 'The Scientific Revolution and Modern

124.  
  פחד יצחק, ערך צידה.  .12
 .166–155ג גמל בשבת', שנה בשנה, מב (תשס"ב), עמ' כהור –מ' כסלו, 'ההורג כינה בשבת   .13
 למשל, שבת יב ע"א; קז ע"ב.  .14
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ועליהם אף השתמרו ביצים וכינים בדרגות  ,ם מרווחות ושיניים צפופותים עם שינייכיווני

  התפתחות שונות. 

 ותכבימינו, והטענה שכינים באבעבר אכן הידע המדעי על חיי החרקים לא היה מפותח  

לטעון להלן, מבחינה הלכתית וגם  לכאורה אינה מדויקת, אבל כפי שנרצה 'זיעה'מן ה

תקפה ועומדת והיא קשורה לראיה החושית הפשוטה של היצורים הטענה עובדתית 

 ,בעיני האדם. כך למשל, אם נראה לאדם שהתולעים נבראו כביכול מהגבינה או מהפירות

 יסוד היאההנחת  15בתנאים מסוימים (למשל, אם לא פירשו). ותיהיו מותר התולעים

ייחסת רק למה שהאדם רואה בחושיו הסובייקטיביים ולא בהכרח לידע שההלכה מת

  . אולם זה רק חלק מהתשובההמדעי, 

מהגבינה או מבשר  ,מהזיעה ,מבחינה הלכתית, לא חשוב אם באמת השרץ נוצר מהפרי

ה מינית, אך אין להם כל ימתרבים ברבי הדג. העובדה היא שגם השרצים שבהם אנו דנים

ער עדר שׂ ידול המאכלס אותם. כינת הראש אינה יכולה להתרבות בהקיום בלי בית הגי

מות זבוב הגבינה לא יכולות להתקיים יכן רכמו ). 'זיעה'האדם והתנאים שנוצרים בו (

חלק ממנה. ההלכה  ןוה ןולכן מבחינה הלכתית היא זו שכביכול יוצרת אות ,מחוץ לגבינה

ללא מעורבות שום אמצעי עזר  ,ישירמבחינה בין יצורים שנבראים מזכר ונקבה באופן 

 .יצורים שבהם אנו עוסקיםלבין ה ,ואותם אסור לאכול או להרוג בשבת ,נוסף להיווצרותם

הביצה מופרת בגוף הנקבה על ידי הזכר והיא מטילה אותה על מצע באלו האחרונים 

ובזאת היא סיימה את תפקידה. מעתה קיומו  הגידול (פרי, גבינה, שער האדם וכו')

שהוא בתוכו הוא אינו נחשב לבעל חיים כו ,ותלותו של השרץ בבית גידולו הוא מוחלט

  16בפני עצמו, אלא כחלק מישותו של הפונדקאי.

 ם רק החלו את תהליך ריבויויההלכה אפוא אינה מטילה איסור על יצור שהוריו הביולוגי

עין הורה מ כאלגידול ההיא מתייחסת לבית  .ואין להם שותפות בהתפתחות צאצאיו

הוא אשר יספק לו את המרכיבים החיוניים בית הגידול שלו בפועל; כולתוצר 

להתפתחותו ולהשלמת יצירתו עד ליציאתו לאוויר העולם. לכן תולעים שהתפתחו בפרי 

כדין הפרי; מה הפרי מותר, כך גם  ותמותר ,שנתלש, שאין לו זיקה לעץ המחובר לקרקע

לופין נסביר מדוע תולעים שהתפתחו בפירות יכך לח 17בשבת פטור. ןוההורג ,התוצר שלו

חלק מפרי העץ, והעץ עצמו  ןבאכילה. זאת משום שה ותלעץ אסור ותבעודם מחובר

שנאסר  'הארץשרץ השורץ על 'מחובר לקרקע, שהיא מקור קיומו וזהותו, ולכן זה בגדר 

שבת לגידולי שהיא אינה נח והואבמפורש מן התורה. לגבי הגבינה, יש עוד צד להיתר, 

בשבת, כפי  ןלכן מותר לאכול תולעים שבגבינה ולחילופין מותר להרוג אות 18קרקע.

  .'תפארת ישראל'שמובא לעיל בפירוש 

                                                           
 .4(תשנ"א), עמ'  69הרב שלמה אבינר, 'תורה ומדע', עיטורי כהנים,   .15
; הרב 260–255הרב משה צארום, 'תולעת שבפירות במשנת הרמב"ם', מסורה ליוסף, ו (תשס"ט), עמ'   .16

בבשר דגים: שיטות מדעיות בקביעת שם שרץ', תחומין, לב (תשע"ב), יהונתן שמחה בלס, 'טפילים 
  .402–393עמ' 

 רמב"ם, הל' שבת פי"א ה"ב.  .17
 .י 'שער מא סי ,ספר איסור והיתר הארוך  .18

 בחזרה לעמוד התוכן



   על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת 

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

  

119  

לסיכום, הקדמונים נתנו טעם והסבר לאופן התרבות כינים או תולעים בפירות ובגבינה 

וכבר השתנה  בהתאם לידע שהיה קיים בתקופתם. אמנם הסבר זה אינו רלוונטי בימינו

אבל העיקרון ההלכתי  ,ועשוי להמשיך להשתנות עם הגילויים המתחדשים בכל דור ודור

תפיסה אחרת לראיית המציאות באשר לקיומם והיווצרותם מהמנחה שנובע מהסבר ו

בין הידע  פערה גישורשריר וקיים. זו אחת הדוגמאות לאפשרות  - של המינים בעולם 

שתי גישות שונות בראיית המציאות ובהגדרת המונח  םד; יש ביסו המדעי לבין ההלכה

כסתירה או לחפש תירוצים מאולצים הוא מיותר ואינו  םולכן כל הניסיון להעמיד ',שרץ'

  משכנע.
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  ד"ר ישראל כץ

סוגיית בחירת רופא ובחינת הצורך 
   בפנייה לרופא הטוב ביותר

  מבוא

ך בהשוואה לימים עברו. בבסיסה מערכת הרפואה בימינו גדולה ומפותחת לעין ערו

עומדת מערכת רפואה ראשונית המבוססת על רופאי משפחה ורופאי ילדים המעניקים 

 מחלות כרוניות אחרם לניהול מעקב יטיפול ראשוני לרוב הבעיות הרפואיות ואחראי

ושם ניתנים טיפולים שאי אפשר  ,. במקביל קיימת מערכת של בתי חוליםולטיפול בהן

על אלה טיפולים תרופתיים מורכבים ועוד. נוסף  ,ניתוחים :ת ראשוניתלתת במסגר

קיימת מערכת מרפאות נוספת של רופאים יועצים המתמחים בתחומים ספציפיים 

ואליהם פונים חולים לייעוץ במגוון בעיות מורכבות. בעוד שבעבר היה החולה פונה 

של רופאים לבחור ביניהם,  הרי היום יש לפניו מגוון רחב ,עירובלרופא שבשכונתו או 

גם השירות הראשוני בקופות החולים ועוד יותר מזה בבואו להתייעצות ועומד לרשותו 

בעניין מחלה מורכבת או בצורך לעבור ניתוח וכדומה. בישראל, לכל מטופל יש זכות 

לקבלת  לפנותרופא לאיזה אינו יכול לבחור  הוא אך ,לבחור את רופא המשפחה שלו

החולים. החוק בישראל מגדיר באופן כללי היכן ואיך יקבל כל מבוטח  טיפול בבית

כדי לבחור  1אך לא מקנה אפשרות חופשית לבחור את המטפל. ,בקופת חולים טיפול

ובדרך כלל אפשרות  ,נדרשים החולים בישראל לתשלוםבימינו רופא יועץ או מנתח 

כך יותר ויותר כסף כזאת לא קיימת במערכת הציבורית. הציבור בישראל משקיע ב

ומציעים  ,יש הטוענים שבחירת רופא היא זכות בסיסית למטופל 2בשנים האחרונות.

 המעשייםמנגד יש שהצביעו על הקשיים  3.רפורמה במערכת הבריאות כדי לאפשר זאת

בכך. המטופל לרוב אינו יודע מי באמת הרופא הטוב למצבו, ובחירתו אינה מונעת 

האם צריך אדם להשתדל לחפש טיפול : לות כאן כמה שאלותעו 4ניים.ימשיקולים עני

האם צריך הרופא הראשוני המטפל בו  ,? וכאשר הוא מעוניין בכך, ועד כמהרפואי מעולה

  יעוץ שכזה?ילהפנותו לטיפול או 

                                                           
-http://www.patientsסקירת המצב החוקי הקיים ומשמעויות באתר האגודה לזכויות החולה.   .1

rights.org/index.aspx?id=4696 
 .The marker 2/2012גבי בן נון, 'רופא לא שואל איך אתה מרגיש אלא איזה ביטוח יש לך' מתוך   .2

http://www.themarker.com/consumer/health/1.1686584  
  http://www.acri.org.il/he/30484האגודה לזכויות האזרח, נייר עמדה 'ללא הבדל בין עשיר לעני',   .3
-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,Lרה ברופא, זה טוב לכם? יואל דונחין, זכות הבחי  .4

4433743,00.html 
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במאמר זה נבחן שאלות אלו על סמך מקורות ממחשבת היהדות ומהמשפט העברי. 

יש בדרך כלל חשיבות רבה  ,ה המקובליםבמסגרת דיון על סמך עקרונות האתיק

רפואי הטיפול את הולא תישאל השאלה האם ראוי לאדם לחפש  ,לאוטונומיה של החולה

בהם אין להתערב. שהתשובה לכך נתפסת כקשורה לרצונותיו של האדם  הטוב ביותר.

היא נידונה גם  ,אולם בתוך מערכת הערכים היהודית יש מקום גם לשאלה זו. כפי שנראה

בהקשר כללי של שאלת ההשתדלות של האדם בעולמו וגם נידונה במקורות הלכתיים 

עשויה גם לעזור להבין מהי תשובה לשאלה זו המסתעפים מהדיון בחובת הרופא לרפא. 

אם נגיע למסקנה שההדרכה המעשית לאדם היא  חובת מערכת הבריאות כלפי המטופל.

את הרופא הכי טוב, הרי שגם הרופא  אך אין צורך לחפש בכל מקרה ,לחפש טיפול טוב

  המטפל או מערכת הבריאות לא מחויבים להציע שירות כזה.

כמובן. ההיבטים הכלכליים דורשים עיון  ,בט כלכליייש היבטים שונים וגם ה לסוגיה זו

עד כמה חובה על  :קיימים לגביהם מקורות במשפט העברי גם ברמת הפרטו, כשלעצמם

(בהנחה שרפואה היא מצווה)? עד כמה מחויב  יום מצווהעבור קבהאדם לתת מכספו 

רופא עולות שאלות של ל באשרגם  ?הציבור להשקיע משאבים כדי להציל פרט ממנו

נאמנות ומחויבות לרפא את החולה ומנגד מחויבות כלפי מעביד. כל הסוגיות הללו 

ניתן ורך כך לצ .דורשות דיון נפרד. בעבודה זו נתייחס להיבטים האחרים של סוגיה זו

זמן מהמאמץ ומושפעת מהה לרופא הטוב אינה כלכלית אלא  ילהניח שהמגבלה על פני

כיצד להשתמש בתבונה  –גם מגבלות מערכתיות ישנן ו לרופא זה,להגיע הנדרשים 

  .כי ברור שאין באפשרותו לטפל בכל האוכלוסייה ,ברופא מומחה מיוחד

  

  ב. חובות החולה

  טחון והשתדלותיב .1

את דיוננו בשאלת חובת האדם להשתדל להשיג את הטיפול הטוב ביותר. מדובר נפתח 

טחון והשתדלות. האדם המאמין מאמין שבורא יבסעיף של הדילמה הכללית ביחס בין ב

השאלה שהאדם שואל את עצמו היא עד כמה והעולם קובע את סדרי העולם ומנהלו, 

ועליו  'ל בידי שמיםוהכ'האם  – יש לו יכולת להתערב במהלך העניינים הקורה בעולם

ל בכל צרה ואין לו לסמוך על מעשיו, או שיש לעשות בעולם הזה מה שדרוש -לפנות לא

ובנוסף לפנות לה' לעזרה. על סוגיה זו נכתבו ספרים ומאמרים רבים. מטרתי במאמר זה 

כך רק ככל הדרוש להבנת היחס לטיפול הרפואי. בהקשר זה חשוב להזכיר ב לדוןהיא 

 והם דנו ,הוגים שהם גם רופאיםשכתבו אותן י דעות. דעות אלו מיוחדות בכך שת

  סוגיית היחס לטיפול רפואי.בבמפורש 

במשנה נאמר  5ית היחס לטיפול רפואי בפירוש המשנה לפסחים.יהרמב"ם עסק בסוג

שחזקיה גנז ספר רפואות. הרמב"ם יוצא נגד פירוש שמסביר שהיה ספר תרופות וחזקיה 

                                                           
  פיה"מ לרמב"ם, פסחים פ"ד מ"י.  .5
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שלא ישתמשו בו כדי שיפנו לה' בעת צרה. הרמב"ם רואה בכך טעות ואומר  המלך רצה

כך בעת מחלה עליו לחפש רפואה. הרמב"ם  ,שכשם שבעת רעב האדם מחפש לחם

 ,הולך כאן לשיטתו בעניין השגחת האל בעולם. לדעתו, העולם מתנהג לפי חוקי הטבע

וההתערבות של ה' בעולם ההשגחה  6אך הוטבעו בטבע מראש. ,והנסים הגלויים קיימים

 ובפירוש ,קובע הרמב"ן לעומתו 7טבע.המצומצמים ואינם יוצאים בדרך כלל נגד חוקי 

שהאדם המאמין כלל אינו זקוק  ,על הברכות שהובטחו לישראל אם יקיימו את המצוות

המחלה  ,לפי פרשנותו 8יירפא. – בה'האדם ואם יבטח  ,לרופאים, ה' מנהל ענייניו בנס

ותשובת האדם צריכה להיות במישור זה ולא על ידי  ,השיח בין האדם לבוראהיא חלק מ

חלק לרופאים בבית עושה  מה' –סרון באמונה ימהווה ח כזויה יפנשכן ה לרופא, יפני

ן לריפוי על ידי רופא כמצווה. "מתייחס הרמב 9. ראוי לציין שבכתביו ההלכתיים'ה... רצון

שגם הרמב"ן מציע את  ברים המקובלים הואואחד ההס ,בסתירה בדבריו עסקו רבות

גם את  10ימינו.לולא  ,בו עם ישראל יושב בארצו ומקיים מצוותשעולם אידאלי לשיטתו 

ל יסודות כ'דרכו הכללית בהבנת העולם הסבורה ש עדברי הרמב"ן צריך להבין על רק

 11ג'.ההתורה בניסים נסתרים הם. וטעם התורה אין בכל עניינו רק ניסים, לא טבע ומנ

תנהגות המתבקשת הומזה נגזרת ה ,קורה בדרך הנס ,כלומר, כל מה שקורה בעולם

  מהאדם.

 ,הרמב"ם והרמב"ן מייצגים שיטות שונות בהבנת התנהלות העולם בעיני היהודי המאמין

נוכל  ,גזרו גם את יחסם לטיפול הרפואי. אם נמשיך בכיווני המחשבה שהם מציעים ומהן

מב"ם ורואים את העולם נוהג כמנהגו יציעו השתדלות רבה לשער שההולכים בדעת הר

לעומתם, המאמינים בהתערבות רציפה של ה' בעולם יפחיתו  .בהשגת טיפול רפואי

כך מראים כיווני ש אףה לרופא או בחיפוש רופא טוב. יויצמצמו את הצורך בפני

 הללו. החשיבה, בפועל מצאנו יישומים הפוכים אצל הוגים מאוחרים שנקטו בשיטות

מתייחס באופן כללי לצורך בהשתדלות בעולמנו והוא בדרכו של הרמב"ם הלך בנו 

מקור  12'.אין לעשות זאת בהפרזה והתמכרות יתרה'הרי ש ,וכותב שאף שצריך להשתדל

בנו. בכתבי מידת ההשתדלות לא מצאתי בכתבי הרמב"ם או ב העוסקמפורש יותר מזה 

שיש צורך בהגבלת מידת ההשתדלות ומלמדנו מכל מקום נראה שר' אברהם מכוון כאן 

                                                           
שם, אבות פ"ה מ"ה. ובירר דבריו עוד בהקדמה לפירוש למסכת אבות בפרק שמיני בעניין המחלוקות   .6

עת ועת תמיד', ומדגיש הרמב"ם 'ולא בינינו לבין כת ה'מדברים' הסבורים ש'הרצון בכל דבר הוא בכל 
כן אמונתנו... ושכל הדברים ינהגו לפי טבעיהם תמיד... ולפיכך הוצרכו חכמים לומר בכל הניסים בהם 

  מחוץ לטבע...'.
קסט, כיצד -הרב יצחק שילת, הקדמות הרמב"ם למשנה, הוצאת מעליות ירושלים תשנ"ב, עמוד קסז  .7

  עולם הזה?חלה ההתערבות האלוהית במאורעות ה
  רמב"ן, פירוש על התורה ויקרא כו, יא.  .8
  רמב"ן, תורת האדם שער הסכנה.  .9

  רכד.-, עמ' רכג1993נשמת אברהם, יורה דעה סי שלו, מכון שלזינגר ירושלים   .10
 רמב"ן, פירוש לתורה בראשית מו, טו.  .11
ה, פרק 'על הביטחון' עמ' ר' אברהם בן הרמב"ם, המספיק לעובדי ה', הוצאת ס ששון, ירושלים תשכ"  .12

 עו ואילך.
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גם כעניין חינוכי שבא ללמד את  שאינה צריכה להגיע למקסימום. ניתן להסביר זאת

והוא אמור לפעול בעולם כדי להגשים את  ,האדם על מקומו בעולם. לאדם יש כוחות

ו ממנלדרוש  אין מטרותיו, אך לזכור באותה העת את בורא העולם המנהיג את העולם ו

מנגד הלכו הוגים רבים בדרכו של הרמב"ן בהבנת העולם ואף הנחו  13.מרביתהשתדלות 

גישה קיצונית נקט ר' נחמן מברסלב שהנחה את  14לצמצם בהשתדלות בעולם למינימום.

עצמו  שיתרחק' ):שיחות הר"ן שיחה נ( והזהיר חסידיו חסידיו שלא לפנות לרופאים כלל,

מנגד, יש מקומות  .'ושלום ברפואת הדוקטורים...מאוד התכלית הריחוק מלעסוק חס 

יש מחסידיו  15ללכת לרופא הכי גדול. , ישבהם הציע שאם כבר הולכים לרופאש

אצל ר' נחמן האוחז  16מתלבטים כיצד לפרש זאת ואיך לנהוג בימינו.הוממשיכי דרכו 

 יה לרופא מצאנו הנחיהיבתחום הפנ ,ה בעולםיבגישה הקיצונית של הימנעות מעשי

מעשית הפוכה, שאם כבר פונה לרופא יפנה לרופא הכי טוב. בימינו ניתן לראות רבים 

  17וההסבר לכך הוא כנראה מורכב ואינו ממטרת מאמרי. ,ההולכים בדרך זו

  ?. האם יש חיוב הלכתי לפנות לרופא הכי טוב2

ל ווה לרפא וגם האיסור לרפא כשיש רופא גדונידון דין הרופא, המצ 18'שלחן ערוך'ב

ממנו. נדון בכך בהרחבה בהמשך בקשר לחובות הרופא. חלק מהפוסקים האחרונים ראו 

הרב ולדנברג דן  'ציץ אליעזר'ב 19בכך מקור לחובת המטופל לפנות לרופא הטוב ביותר.

מסביר שמדובר במקומות שבהם מערכת הרפואה עבדה ללא רישוי מסודר ובדבריהם 

חה. ניתן לראות בדבריו את ההסתייגות לומר שהוא רופא או מומהיה וכל אחד יכול 

מערכת הרפואה שלנו אלא לאין כאן הנחיה המתאימה לימינו ושמדברי האחרונים הללו, 

ת ולא ניתן היה לדעת תה מוסדריבהם מערכת הרפואה לא הישנכתבה לימים שאזהרה 

 גם פוסקים אחרונים בדורנו צמצמו 20הוא אכן רופא ראוי.האדם שאליו פונה החולה אם 

ואז צריך לפנות  ,תייםיורבים כתבו שמדובר במצבים מיוחדים ובעי ,את ההנחיה הזו

שאלה אם צריך לפנות דווקא לפרופסור, לדווקא למומחה גדול. כך למשל בתשובתו 

וכן הרב דיכובסקי  21מחלות רגילות מספיק ללכת לרופא רגיל.בשהרב שטרנבוך מסכם 

                                                           
לדיאלקטיקה זו ניתן כמדומני למצוא במסתו של הרב סולובייצ'יק 'איש האמונה' המתארת את   .13

  התנועה בין ההדר וכיבוש העולם לבין הנסיגה מפני ה' והברית עמו.
ים פרק כא, בדרך זו הלכו רבים, עיין למשל חובות הלבבות בפרק על הביטחון פרק ד, מסילת ישר  .14

 ובדורנו, ראה למשל מכתב מאליהו חלק א 'על נס וטבע' ועוד רבים. 
 שיחות הר"ן שיחה נא. נאמר בהקשר של חיפוש רב ולאו דווקא רופא כפשוטו.   .15
 רופאים ורפואות באתר 'שער ברסלב'   .16

http://www.breslev.org/pages.php?subaction=showfull&id=1211218050&ucat=36  
לסיפור על פנייה לרופא הכי טוב יש גם יסודות חסידיים אחרים, כמו למשל הסיפור הבא הטוען   .17

 שעם הרופא הטוב הולך גם מלאך טוב ובידו כוחות הריפוי. 
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/pichniek-4.htm 

  שו"ע, יו"ד סי' שלו סעי' א.  .18
  ביא דבריו גם במסגרת השלחן.ברכי יוסף, לשו"ע שם ס"ק ד, ומ  .19
  ציץ אליעזר, ח"ה רמת רחל סי' כב.  .20
 הרב משה שטרנבוך, תשובות והנהגות, ח"א סי' תתסו.  .21
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יש  22ח.וניתוח מבחירת רופא לח בקע לבין שמדגים זאת בהבדל בין בחירת רופא לניתו

לשים לב שההנחיה הניתנת כאן היא בגדר המלצה מעשית לרמת ההשתדלות הדרושה 

ן שמהחולה לא מצופה ואולם הנחיה זו תלויה בהבנת המצב הרפואי. כיו ,אצל החולה

ברור שאין בזה חיוב גמור אלא כעין עצה טובה. גם המקור  ,שיהיה בעל הבנה רפואית

גם מזה ווממנו יש שגזרו המלצות למטופל,  ,בסיסי לדין הוא בעצם בחיובו של הרופאה

  .הגמור הניתן להבין שלא מדובר כאן בחוב

 חובות הרופאג. 

מקור  םבגדר המלצה או שיש לה םהחובות לפנות לטיפול מעולה ה שלמטופלבעוד 

שלחן 'ת פסק העצמו יש חיובים מפורשים. כבר הזכרנו א שלרופאהלכתי עקיף, הרי 

לא ' –יכול לרפא אם יש רופא גדול ממנו שהרופא לא ' (יו"ד סי' שלו סעי' א) ערוך

. 'יתעסק ברפואה אא"כ הוא בקי ולא יהא שם גדול ממנו שאם לא כן הרי זה שופך דמים

אך עולה מכאן  ,טלת על הרופא לנזקי טיפולוודין זה נאמר בהקשר של האחריות המ

ימינו נאמר שעליו ב .מנע מלטפל אם יש רופא גדול ממנויהבמפורש שהרופא צריך ל

ברור  ,בו מתנהלת מערכת הרפואה בימינושלהפנות למומחה הגדול בתחום. באופן 

שהדבר אינו אפשרי. אם כל חולה ילך לרופא הכי טוב, ברור שרופא זה לא יוכל לטפל 

שרופא יכול לומר  כיון שיש הרבה רופאים זמינים כמעט ואין מצב, יתר על כןבכולם. 

יצטרכו רוב הרופאים לומר אזי , שהוא הכי טוב ואין בקרבת מקום מומחה גדול יותר

ציץ אליעזר, ח"ה רמת ( רופא גדול יותר. הרב ולדנברג םכי יש במקומ ,יםמטפל שהם לא

עסק בכך בהרחבה וביאר כמה יסודות המאפשרים לרופא לעבוד למרות  )רחל סי' כב

  :הזו אזהרת השולחן ערוך

שזהו דוקא כשיש סיפק בידי הגדול לרפאות, ומבלעדי זאת בודאי רשאי וגם 

ים ובלבד שיהא בקי ויודע מחויב הקטן יותר בחכמה לטפל ברפואות החול

ובפרט כאשר הרופא היותר גדול דורש דמים מרובים ואין בידי החולה .. המלאכה.

ו להשתמש גם ברופא להשיג לשלם המחיר הזה, ויכול גם להסתכן אם לא יותר ל

פחות קטן, וכן הרי בהרבה פעמים עולה בטורח רב עד שמשיגים הרופא היותר 

  ...ינתיים מוטל החולה בחמה ובסבל רבגדול וב

להגיע אל הרופא הטוב מצד החולה ובקושי מצד  המעשיהרב ולדנברג מכיר בקושי 

ול באופן זה ומשום כך נסמך על הפוסקים המתירים טיפ ,הרופא הטוב לטפל בכולם

  במקרים רגילים ופשוטים:  מתיר הרב כמו כן מדובר ברופא היודע ובקי במלאכה. כאשר

כשהמדובר על מיני מחלות ידועות אשר דרך רפואתם מפורסמת ומקובלת על פי 

  .שוט מפי רבותיהםמה שכתוב בספרי החכמה ועפ"י המקובל והפ

                                                           
; אף שיש לציין שבאותו מאמר 331הרב שלמה דיכובסקי, מתשובותיו של רב לרופא, תחומין יז, עמ'   .22

ביותר, אך גם זה כשהוא דן בבעיה הוא גם מצדיק את זכות החולה ומשפחתו לחפש את הרופא הטוב 
  בעניין זכות החולה לבחור בטיפול הטוב ביותר. 329שדורשת מומחיות ספציפית. שם עמ' 
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נים פשוטים יובעני ,חלה עצמההיתר זה דומה למה שראינו לעיל שיש גם לבחון את המ

וברורים לרופא מותר לו לרפא ללא חשש. היתרים אלו מאפשרים לחולה לקבל טיפול 

לידי  באה 'שלחן ערוך'אך הרוח של פסק ה .באופן סביר וגם נותנים לרופא מקום לרפא

מסתמך ביטוי בחובת הזהירות המוטלת על הרופא הבא לרפא. ההיתר לכל רופא לרפא 

וועץ יבה הוא עוסק כרגע. בכל מקרה של ספק עליו להשופא בקיא במחלה שהר על כך

במפגש בינו לבין החולה עליו  ,ון שהרופא הוא איש המקצועועם מומחה גדול יותר. כי

עץ או ילשקול בדעתו בכל מקרה ומקרה האם הוא ראוי לטפל בו או שמא עליו להתי

  :נברגלהפנותו למומחה גדול יותר. וכך סיכם זאת הרב ולד

אבל חוב קדוש מוטל על הרופא להיות זהיר מאד בצעדי דרכי רפואתו, ובמקום 

של איזה ספק שהוא בדרכי הטיפול להתיעץ עם מי שגדול ממנו ולא להתבייש 

  מפני המלעיגים.

הנחיה זו מתאימה לרופא  23על חובת הרופא להתייעץ עמדו גם אחרים מפוסקי דורנו.

מיוחד לרופא המשפחה. רופא המשפחה הוא הרופא ולדעתי היא חשובה ב ,בכל מקום

שלו ולכן קיימת חשיבות רבה להערכה הראשונית יראה בדרך כלל, מטופל שהראשון 

. הרופא צריך לשקול מה האבחנה והאם בכוחו לטפל בבעיה זו או מצב החולה את

 'יעצותחובת ההתי'לבררה. בכל מקרה של ספק מוטלת עליו חובה שמתאים לקרותה 

מנגד, ברור שאם רופא המשפחה שולח כל מטופל  ופא מומחה בתחום הרלוונטי.עם ר

והדבר יגרום עומס כבד אצל הרופאים  ,הרי שתפקידו כמעט חסר משמעות ,לרופא יועץ

גם  לא יאפשר להם לטפל בחולים שבאמת זקוקים להם.והיועצים בתחומים השונים 

ם לטיפול שיש להידרש אליהם. בבתי ושם יש עוד מאפייני ,בבית החולים קיימת חובה זו

, זאת ועודיום מוטלת על כתפיהם. -ורוב עבודת היום ,החולים עובדים רופאים מתמחים

להם אין כל הסמכה  ,יש שגם חלק מנטל העבודה מבוצע על ידי סטודנטים לרפואה

  רשמית לתת טיפול רפואי.

מקובל בבתי החולים  24באופן מחמיר. ובפסקי ולדנברג לעבודת סטודנטים מתייחס הרב

תקלות. הרב יוצא לאף שיש סיכוי רב יותר לחבלה או  ,שסטודנטים לוקחים דם מהחולים

את א מוכן לקבל ונגד מנהג זה וטוען שראוי שמומחה לדבר יעשה זאת. עם זאת, ה

  ם מסוימים: בתנאי הנהוג בפועל

לי כשלא נמצא במקום באותה שעה מי שכבר התמחה בדבר שיודע לבצע זאת ב

  ך יש הכרחי לבצע זאת כבר עכשיו.שיגרום לחבלה ומאיד

שבדיקות הוא בדרך כלל המצב במחלקות העמוסות של בתי החולים שיש מי שיאמר 

הוא וחלק מנוהל העבודה  ,הדם נחוצות בשעות הבוקר והמתמחים עסוקים

שהרי לא כל השנה יש סטודנטים  ,שהסטודנטים לוקחים דם. אך ניתן גם לחלוק

גם נגד עבודת מתמחה שלומד לנתח יוצא  וגם בלעדיהם העבודה מתבצעת. ,הבמחלק

                                                           
, 'על הרופא לקיים עשה לך רב ולהתייעץ בבעיות 22ראה מאמרו של הרב דיכובסקי לעיל הערה   .23

 של תורה, ח"א סי' נה.רפואיות קשות עם גדולים ממנו'; וכן הרב יעקב אריאל, בשו"ת באהלה 
  ציץ אליעזר, ח"י סי' לה.  .24
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הרב ופוסק שאין לאפשר למתמחה לבצע ניתוח כאשר הוא עדיין אינו בקיא בו. הטעם 

תוח ומהימשכות ההרדמה. מנהל ילכך הוא הסיכוי הגבוה יותר לסיבוכים וסיכונים מהנ

אך הרב ולדנברג  ,נתח לפי פסקי הרבבית החולים שערי צדק שאל כיצד ילמדו רופאים ל

  ; וזו לשונו:עמד על דעתו והזהיר מלימוד תוך כדי טיפול בחולים וסיכונם

דברור הדבר דכדי שמתמחה זה יוכל להגיע לדרגא של רופא מומחה שיוכל לנתח 

אחרים אין משום כך כל היתר לסכן אנשים אחרים אשר על גופותיהם רוצה 

וא לחזר להתלמד על ביצוע ניתוחים כאלה אצל המתמחה להתלמד, ועליו איפ

אינם בני ברית שהם מתירים זאת, או להתלמד לנתח שלא מתוך הרדמה כללית, 

או כשתובטח באיזו דרך שהיא שההרדמה היותר ממושכת הזקוקה כשהניתוח 

יבוצע על ידו לא תהא טמונה בחובה סכנה של ממש נוספת מכפי שעצם 

ולה כדי שיוכלו לבצע עצם ין כך עושים אותה לחההרדמה הכללית גורמת אשר ב

  הניתוח.

דבריו החמורים של הרב ולדנברג כמעט ושומטים את הקרקע תחת תכניות הלימודים 

בהם ניתן ליישב ולהסביר שכיוונים  כמהיש  וההכשרה לסטודנטים ומתמחים ברפואה.

  עבודה זו:

יש כאן רופא או  :ראהיחס כאן לפעילות שהיא בגדר הויהרב ולדנברג עצמו מת. 1

על  מבוססתסטודנט לא מיומן שמבצע משימה רפואית וכך הוא לומד. מערכת הרפואה 

ובדרך כלל אחר מספר התנסויות מועט יחסית הופך רופא לא מיומן  ,הוראה באופן זה

מטלות פשוטות כמו לקיחת דם, החדרת בלרופא שנחשב בקיא בביצוע הפעולה (לפחות 

 עללשלפוחית ועוד). לפי זה נמצא שהביקורת של הרב היא רק עירוי, החדרת צנתר 

ואז הדבר אולי יתקבל  ,ואותה יש לבצע תחת עינו וידו של מומחה ,פעילות הוראתית

שאדם פחות מומחה יש להתיר  ,שר יש עומסאגם הרב ולדנברג עצמו מורה שכ 25יותר.

מהר לעיל, ארתי יתוכפי ש יותר. יבצע מטלה כדי לאפשר למומחה לבצע מטלה מורכבת

  26מאוד הופכת כל פעולה מפעילות הוראתית לפעילת רפואית נצרכת.

עבודת סטודנטים ומנסה  בענייןהרב זילברשטיין מתייחס לפסק של הרב ולדנברג . 2

לסייגו. לדבריו, כאשר מדובר בבית חולים אוניברסיטאי, החולה חותם על הסכמה לקבל 

חבלה לשם התמחות של הרופאים שהיא טובה ' ולדבריו ,יפול מסטודנטים ומתמחיםט

 27.'לחולים, הסכמה זו מותרת..

                                                           
וכן כתב הרב ולדנברג עצמו בתשובה לשאלת הרב הרופא אברהם סופר, נשמת אברהם, חי"ד סי' לו,   .25

שצריך שמומחה יעמוד לידו מספר פעמים וידריכו בביצוע הפעולה ללא חבלה. ראה גם בדברי הרב 
: 'רופא שטעה והמית ונהג אמבולנס שדרס האם 353עמ'  זילברשטיין, שיעורי תורה לרופאים, ח"א

חייבים גלות' בהערה 'וכך יש לרופא היהודי לנהוג: למלא את המתמחה בעצה וחכמה בעין יפה ואל 
 יחוש שמא יפסיד מכך...'.

  דברים מעין אלו כתב בנשמת אברהם, יו"ד סי' קנה סעי א.  .26
: 'ביצוע זריקות ובדיקות על ידי מתלמדים'; 558ג עמ' הרב זילברשטיין, שיעורי תורה לרופאים, ח"  .27

וכעין זה מביא בנשמת אברהם, יו"ד סי' קנה סעי' א, בשם הגרש"ז אוירבעך 'כיון שכך נהוג בכל בתי 
 החולים מעיקרא נכנסים אדעתא דהכי ואין צורך בנטילת רשות'.

 בחזרה לעמוד התוכן
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דאי ו(אף שבו יותר בו הסכנה אולי גדולהש ,ין ניתוח על ידי מתמחהיגם בענ. 3

תכן שיש מקום להקל לפי יסוד נוסף. הרב יי ,מצומצמת וראוי שיעשה תחת השגחה וכו')

שיש למדינה אחריות על הקמת שירותי  ושם כותב ,גורן חידש זאת לגבי לימוד אנטומיה

ואם לא נכשיר מערך של רופאים עכשיו, 'מודרניים תוך הוראה והדרכה מתאימה  הרפוא

תכן יי 28.'נשאר מחר ללא רופאים... עבור המדינה זה נחשב כאילו הסכנה כבר לפנינו

הדבר נחוץ, ואם לא נכשיר את המתמחים שהיות  ,שגם בעניין ניתוח על ידי מתמחה

נעמוד ללא מומחים בעוד כמה שנים, הרי זה בגדר סכנה ממש ולכן ניתן להתיר זאת 

ולכן גם  ,שעות ביממה 24עבודת בית החולים מתנהלת  .המרביתתוך נקיטת הזהירות 

מובן  .מקובל שבשעות הלילה עובדים בבתי החולים תורנים שהם בדרך כלל מתמחים

כל את יר. מצד אחד, לא ניתן לאייש זהירות יתרה ושיקול דעת זה יםשגם אז דרוש

אך  ,ועבודה זו נצרכת ומותרת ,העמדות בבית החולים בכל שעות היום על ידי רופא בכיר

אינו בטוח עליו להתייעץ עם הרופא  וכאשר ,על המתמחה להכיר ביכולותיו אחרמצד 

 29הבכיר ולא לחשוש.

על כל רופא  .ת הרופאיםניתן לסכם ולומר שגם בבית החולים דרושה זהירות רבה בעבוד

קיימת חובה להתייעץ עם בכיר ממנו, ועל הבכירים חובה להדריך  ,שעולה בפניו ספק

  היטב את הצעירים כדי ללמדם היטב.

  מבנה מערכת הרפואה, הרופא כדיין ד. 

כעת ננסה לברר מה חובות מערכת הרפואה או  .עד כה עסקנו בחובות החולה והרופא

ברורה על הלכתית שאין חובה  ,מה שראינו לעיל רלים. לאוהמדינה כלפי ציבור החו

 ,החולה לחפש את הרופא הטוב ביותר, סביר שלא תהיה מוטלת חובה כזאת על המדינה

ודאגה זו מחייבת חלוקת  ,שעל המדינה או הרשויות לדאוג לכלל הציבור משוםבמיוחד 

ות השבת אבדה, שמצוהסבור משאבים מאוזנת. דברים אלו הובאו בשם הרב אלישיב 

ס' וכך מובא בשמו (שהיא המקור לחובה לרפא, אינה מחייבת מתן הטיפול הכי טוב. 

אם חולה זה יקבל טיפול טוב, אין ' 30):שיעורי תורה לרופאים, לרב זילברשטיין, ח"ב סי' צ

 .'ההנהלה חייבת לתת לו את הרופא הטוב ביותר אם על ידי זה יקופחו חולים אחרים

מתייחסים חכמינו הראשונים והאחרונים לרופא כדיין. ראוי לציין  במקומות שונים

טעותו וכותב במפורש בשדן במעמד הרופא ו 31(תורת האדם) בהקשר זה את הרמב"ן

ועליהם מבוסס  מביא את דבריו(יו"ד סי' שלו)  'בית יוסף'ה '.הרופא כדיין מצווה לדון'ש

קיא ואין גדול ממנו. גם הגר"א שמחייב שהרופא ירפא רק כשהוא ב 'לחן ערוךש'פסק ה

ק"ו משאר דינים 'נים ידינים אלו נובעים מדיני דישעיר ביאורו (יו"ד סי' שלו ס"ק ד) מב

. ודבריו הובאו על ידי האחרונים שדנו בבחירת 'הוראות שבתורה שאסור אם לא בכה"גו

                                                           
  .235הרב שלמה גורן, תורת הרפואה, עמ'   .28
 : 'חלוקת עבודה בין רופאי בית החולים'.178יעורי תורה לרופאים, ח"ב עמ' הרב זילברשטיין, ש  .29
 וראה בהפניות שם למקורות נוספים.  .30
 רמב"ן, תורת האדם, הוצאת מוסד הרב קוק, עמ' מא.  .31
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ת להכרע כמואותם הבאנו בתחילת המאמר. חכמינו מתייחסים להוראת הרופא ו ,רופא

המבנה הרצוי  עלדיין ומחילים עליה כללים דומים. לדעתי ניתן ללמוד גם מאנלוגיה זו 

מערכת המשפט מפורשים כבר בתורה. מצאנו את ל הנוגעיםלמערכת הרפואה. הדברים 

ויתרו חותנו מעיר לו שמצב זה עלול  ,משה רבנו דן יחידי את העם ונתון תחת עומס רב

ברים ולהחילם גם על רופא מומחה שכל החולים לגרום נזק רב. ניתן להקשיב לד

. ' (שמות יח, יח)נבל תיבול גם אתה גם העם הזה אשר עימך' ,מתנקזים אליו ובוחרים בו

כי הוא עצמו מועד לטעות כמו  ,וזה יביא נזק ,לדון את כל העם דיין אחד לא יכול

שמעני אדוני  בענין זה תתבלבל אתה והם, זה צועק' ' (שמות שם)חזקוניה'שמפרש שם 

שלא יוכלו לסבול 'גם העם סובל בהמשך הוא כותב (שמות יח, כא) ש. ו'וזה כמו כן..

וניתן לדמיין גם את התור  ,. התורה מדברת על דיינים'הטורח שיעמדו כל היום להמתין

  הארוך במרפאת המומחה בבית החולים...

שי חיל יראי אלוהים אנ'מערכת על בסיס רחב של אנשים מומחים, להעמיד הפתרון הוא 

את הדבר ' (שמות יח, כו): והדבר הקשה מועלה לערכאה עליונה ,שדנים את העם 'וכו'

ה אל י. ראוי לשים לב שהעם יכוון לפני'הקשה יביאון אל משה והדבר הקטן ישפוטו הם

. וכך לא ידעו לפתרו אםוהם יביאו את הדבר הקשה אל משה  ,בעירו ,הדיינים שבשבטו

ומה שלא ידעו לשפוט תשפטנו ' ' (ביאור ארוך, שמות יח, כב):אבן עזרא'מסביר גם ב

  .'אתה, ואם אתה לא ידעת והבאת את הדברים אל האלוהים

נראה לי שדברים אלו מתאימים מאוד גם לשאלתנו. אם מערכת הבריאות תאפשר לכל 

 ליםהחווהוא ו ,עומס לא סביר אצל הרופאר צוויי ,אחד לבחור את הרופא הטוב ביותר

בו יש שבדומה למצב היום,  ,המערכת צריכה לשאוף לבניית כמה רמות טיפול 32יינזקו.

מערכת רפואה ראשונית טובה והיא מנתבת את החולים הקשים אל המומחים. נראה לי 

. תבו החולה מחליט מתי ולמי הוא פונה עצמאישמצב  על פנישזהו המודל המועדף 

 ,הסמכות להפנות לשירות מומחה ספציפי מובן שיש עדיין לדון בשאלה למי תהיה

והדבר כמובן נתון בידי הרשויות וקופות החולים לקבוע את המנגנון. אך הכלל הוא 

וחולה  ,ה מערכתית שתאפשר חלוקת משאבים ועומס בצורה טובהישדרושה ראי

  לפתור את בעייתו. שיצליחוופנה לרופא מומחה יותר עד ישבעייתו מורכבת 

  סקנותמ

צריך לפנות לרופא טוב כדי לקבל טיפול. אין חובה הלכתית לחפש בכל בעיה  החולה. 1

  את הרופא הכי טוב. גם חובת ההשתדלות אינה מחייבת השתדלות עד קצה גבול היכולת.

                                                           
ראוי לציין שגם במצב הנוכחי שבו אנשים קונים שירות זה באופן פרטי יש בעייתיות, כיוון שלבסוף   .32

ולים מטפלים בעשירים ולאו דווקא במי שזקוק למומחיותם. בכוונתי כאן להציע מהו המומחים הגד
המודל הציבורי המועדף. הרפואה הפרטית היא עסק נפרד ופרטי, ועליו קשה להחיל נורמות כאלו. 
עם זאת נראה שרופא שמטפל בכל הפונים אליו במערכת הציבורית ולא דווקא בעשירים הבאים אליו 

  ודאי זכות גדולה לו. אך זו אינה מטרת מאמרי.באופן פרטי, 
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בכל מקום שיש עם גדולים ממנו מוטלת חובה להיזהר בטיפולו ולהתייעץ  על הרופא. 2

יהם להפנות כל חולה שאינם יודעים איך ועל ,לו ספק. הדבר נכון אצל רופאי משפחה

לטפל בו למומחה רלוונטי. גם בבתי החולים הדין דומה. בעיקר נכונים הדברים לגבי 

מתמחים, הנדרשים להתייעץ עם הרופא הבכיר בכל ספק. גם הרופא הבכיר חייב 

 להסביר להם פנים וללמדם כדי לוודא שאינם טועים.

מהמבנה הרצוי של מערכת המשפט התורנית.  ואהמבנה מערכת הרפניתן ללמוד על . 3

חכמינו משווים בין המערכות בדינים רבים. מהשוואה זו עולה שרצוי שמערכת הרפואה 

הוא  ,תבר הרופא יראה שבעיית החולה מורכאשוטובה. כ התתבסס על מערכת רחב

 יפנה אותו למומחה לפי שיקולים מקצועיים. המערכת חייבת לדאוג לאינטרס של כלל

 .יחידהציבור ולא דווקא לטיפול הטוב ביותר לכל אדם 
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  1הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

  הפלה טבעית 

   2רקע רפואי

מכלל ההריונות הידועים, אך מגיעות  15%-20%הפלות טבעיות מתרחשות בשכיחות של 

. היריוןמכלל ההריונות, כאשר במקרים רבים אין האישה יודעת כלל שהיא ב 60%- לכ

מתקדם יותר,  היריוןאחוז ההפלות הטבעיות גבוה יותר בנשים שגילן מתקדם. ככל שה

  קטנים הסיכונים להפלה טבעית.

מההפלות  60%- מההפלות הטבעיות אי אפשר לאתר כל סיבה. ב 40%- ב – סיבות

הטבעיות אפשר למצוא אחת מהסיבות הבאות: בעיה גנטית, הורמונלית, אנטומית, 

  חלה כרונית של האם או מומים בעובר. זיהומית, מ

  הפלה יכולה להיות:  –סוגי הפלות 

פליטת העובר מן הרחם ללא התערבות חיצונית, בעיקר בשליש הראשון  – עצמונית

  .היריוןל

  3.מות העובר ברחם ללא פליטתו. יש לבצע פעולה רפואית להוצאת העובר – נדחית

ר ברחם, מלווה בדרך כלל בדימום ניכר. נפלט וחלקו נות היריוןחלק מה – בלתי שלמה

   .היריוןיש לבצע פעולה רפואית להרחקת שרידי ה

 מחוץ לרחם היריון

 אחר במקום והִשליה העובר של השרשה אקטופי, הינו היריוןהנקרא גם  ,רחמי- חוץ היריון

בחצוצרה  הוא רחמי-חוץ היריון ביותר להשרשת השכיח הרחם. המיקום לחלל מחוץ

 הבטן. בחלל או בצוואר הרחם בשחלות, השרשה תיתכן יותר נמוכה יחות). בשכ97%(

השחלה של  או החצוצרה של לקרע לגרום עלול הוא תקין, שכן איננו לרחם מחוץ היריון

מחוץ  היריוןשכיחות  להפסיקו. יש הכרח ולכן ,האישה חיי את לסכן שעלול ולדימום

  .1%-2%לרחם היא 
 הביצית בתנועת הפרעה או להאטה קשור רחמי-חוץ היריון להתפתחות העיקרי הגורם

 נוספים שכיחים חלל הרחם. גורמים בה התבצעה ההפריה לכיווןשמהחצוצרה  המופרית

 לפגיעה שגרמו באגן דלקת; אנדומטריוזיס; ניתוחים בעקבות חצוצרות כוללים: חסימת

                                                           
  היריון ולידה, שנמצא בשלבי עריכה. –שלישי  ךפרק מתוך ספר פוע"ה כר  .1
 .719–718הנתונים נלקחו מאנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ב, ערך הפלה, עמ'   .2
ימים כדי לראות  אם הפלה נדחית מתרחשת בשבועות הראשונים להיריון, בדרך כלל ממתינים כמה  .3

מפני שעובר שמת ברחם עלול לגרום  ,אם העובר נפלט באופן עצמוני. המתנה כזאת מוגבלת בזמן
  לזיהום עד כדי סיכון לאיבוד הרחם.
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- חוץ הפריה ליכגון טיפו החצוצרה תנועתיות את המשנים הורמונליים בחצוצרה; טיפולים

  החצוצרה.  במבנה גופית; בעיה מולדת

רגיל ועשויים לכלול: בחילות,  היריוןמחוץ לרחם דומים לסימנים של  היריוןהסימנים של 

- החוץ היריוןכאבים בשדיים, הפסקת המחזור החודשי ומתן שתן לעתים תכופות. אם ה

עלולים לכלול יהיו יותר ו עזים יהיו בחצוצרה, הסימנים קרע היווצרות רחמי התגלה לאחר

חדים ופתאומיים בבטן כולה, סחרחורות, ירידה בלחץ  ,גם תופעות כמו: כאבי בטן חזקים

  ועילפון. במקרים כאלה יש לגשת בדחיפות לבית חולים. ניכרהדם, דימום נרתיקי 

הסיבה לתופעות קשות אלה היא שהביצית המופרית משתרשת במקום שלא יועד לה, 

לרקמות  יםזרועות שבדרך כלל חודרות לכלי הדם בדופן הרחם, פולש והסיסים, אותן

  אחרות. 

המצביעות על  היריוןמחוץ לרחם הם בדיקות דם לגילוי  היריוןסימנים אובייקטיבים של 

  Beta-hCG - Beta Human Chorionic Gonadotrophin -הורמון ההיריון  תוצאות נמוכות של

  אונד.ס-, וכמובן בדיקת אולטרה)הבטא(

מחוץ לרחם: טיפול שמרני, טיפול  היריוןיש שלושה סוגי טיפולים מקובלים במקרה של 

 התפתחות ובמהלך האישה של במצבה טיפול ניתוחי. בחירת סוג הטיפול תלויהותרופתי 

  כל אחת מהשיטות שיפורטו להלן דורשת אשפוז בבית החולים:  .היריוןה

שכן  ,השגחה רפואית בלבד תידרשלרחם  מחוץ היריוןחלק ממצבי ב – טיפול שמרני

חלקם מסתיימים מעצמם, בדומה לתהליך של הפלה טבעית, ואינם דורשים התערבות 

רפואית. ההשגחה הרפואית כוללת: בדיקות דם לצורך מעקב יומי אחר רמת הבטא, 

סאונד, בדיקה גופנית ומעקב אחרי תלונות -בדיקות לחץ דם ודופק, בדיקת אולטרה

  יים למיניהם. זכאבים פיהאישה על 

רפית תמוימחוץ לרחם היא תרופה כ היריוןהתרופה הניתנת לטיפול ב – טיפול תרופתי

. היריוןמעכבת את חלוקת התאים וגורמת לסיום ה . היא)MTXהנקראת "מטוטרקסט" (

במידת הצורך אפשר (פעמי - שרירית. טיפול זה הינו חד- תרופה זו ניתנת בהזרקה תוך

  , ואינו כרוך בתופעות לוואי משמעותיות.)נה נוספתלשקול נתינת מ

מחוץ לרחם יש צורך בניתוח להוצאתו. הניתוח  היריון ברוב המקרים של – טיפול ניתוחי

   4.מתבצע בלפרוסקופיה ניתוחית

  בניתוח לפרוסקופי יש כמה אפשרויות, לפי המצב הרפואי של האישה:

Salpingostomy – היריוןוהסרת ה רהכולל פתיחה של החצוצ הניתוח. 

Salpinectomy – החצוצרה. כריתה של מבצעים ,משמעותי הינו לחצוצרה כאשר הנזק  

דחוף  )Laparotomyבטן ( ניתוח מבצעים חריף, דם איבוד הלם (שוק) עקב של במצב

  חיי האישה. ולהצלת הדימום לעצירת

                                                           
בשיטה זו  .מבלי להזדקק לפתיחת הבטןלבטן בשיטה זו משתמש המנתח בציוד המאפשר גישה   .4

וחדרים מכשירי הניתוח. ניתוח זה נעשה בהרדמה מ ודרכםשלושה חתכים קטנים קרוב לטבור יוצרים 
 -רך שני, פרק מו ספר פועה, כוההתאוששות ממנו מהירה וקלה. פירוט נוסף מובא ב ,כללית

  'היסטרוסקופיה ניתוחית ולפרוסקופיה'. 
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של האישה היה בהיסטוריה הרפואית  אם 10%עד כדי  מחוץ לרחם עולה היריוןהסיכון ל

מחוץ  היריוןתקין גם לאישה שעברה  היריוןכזה בעבר, אך יש סיכויים טובים ל היריון

  לרחם.

 הלכות

  עובר שנפטר ברחם . 1

כאשר ברור שהעובר נפטר, מותר להוציא אותו מן הרחם. האבחון במקרים כאלה הוא א. 

פת אצל רופא חפז בקביעה כזו, אלא לבצע בדיקה נוסילה איןעדר דופק. אמנם יבה

, היריוןצעיר, לפני השבוע העשירי ל היריוןבמקרים של  ,מומחה במכשיר אחר. כמו כן

עדר דופק, ולכן ודאי שבמצבים כאלה יש צורך יזיהוי דופק לא מלמד בהכרח על ה-אי

 בבדיקות חוזרות.

 5הגדרת המפלת. 2

בת ומאכילים ודינה כיולדת ומחללים עליה את ש 6,המפלת הרי היא בחזקת מסוכנתב. 

  7.אותה ביום הכיפורים

ויש  8.הפילה בתוך ארבעים יום להריונהש אישה הגדרת מפלת לעניין זה היא אפילוג. 

עם זאת  גם אם הפילה בתוך ארבעים יום; בזמן ההפלה דינה כיולדתשאמנם אומרים 

, שלושה ימים – אחרי ההפלה, דינה כיולדת לעניין חילול שבת ואכילה ביום הכיפורים

  9.רק אם הפילה אחר ארבעים יום – שבעה ימים ושלושים יום

ארבעים יום, לכל ענייני ההפלה, נמנים מהתשמיש הראשון אחרי הטבילה כשנטהרת ד. 

 11,סאונד לעניין זה- יש מי שכתב שאפשר גם לסמוך על בדיקת אולטרה 10.מדם וסתה

 12.ן זהסאונד לעניי-ויש מי שכתב שאי אפשר לסמוך על בדיקות אולטרה

                                                           
ארבעים  שטרם מלאובפסקאות הבאות יובאו בין היתר פרטי הלכות העוסקות בהבדלים בין עובר   .5

. להתייחסות מפורטת ראה הרב אריה כץ, 'מעמדו עובר בן למעלה מארבעים יוםותו ובין יום להיווצר
  . 86–77(שבט תשע"ג), עמ'  98של עובר קודם יום הארבעים', אמונת עתיך 

 יג. "ח סי' רא"ש, יומא פ  .6
"ח הם, אונשמת אבר ;תריז, ס"ק ב, בשם שדי חמד 'כף החיים, סי; תריז, ד, ד"ה יולדת 'באור הלכה, סי  .7

 . 38 סעיף תריח, עמ' תשסג 'סי
  פ. 'סי"ז ראה שו"ת שבט הלוי, ח ;אסעי'  תורת היולדת, פרק לו  .8
נשמת אברהם,  ;ג והערה דפרק ראה תורת היולדת, שם,  ;טזסעי'  שמירת שבת כהלכתה, פרק לט  .9

  דינה כיולדת. ד, שלדעתו אפילו אחרי ארבעים יום איןס"ק  תריז, או"ח סי' וראה דעת תורה ;שם
קצד ס"ק ג)  'סי "דאמנם יש אחרונים (ראה פתחי תשובה, יו פ"י ה"ב; איסורי ביאה 'רמב"ם, הל  .10

אלא אם כן ידוע בוודאות שלא  ,שכתבו שכיוון שאישה יכולה לראות דם בתחילת הריונה, אין להקל
שלא  ,כתב שבימינו ,בס"ק  באות  קצד, סי' עורי שבט הלוייאך בש ;הייתה בהיריון קודם לטבילתה

  יז. סעי'  רואות דם וסת בתחילת ההיריון, אפשר להקל. דרכי טהרה, פרק יא
סאונד', תחומין ל (תש"ע), -הוי התפתחותו של ולד באמצעות אולטרהיהרב נחום אליעזר רבינוביץ, 'ז  .11
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 וטהרתה באישה שהפילהטומאת לידה . 3

  13.אישה שילדה ולד, ואפילו הוא מת, טמאה טומאת לידהה. 

מדין תורה, היולדת בן טמאה שבעה ימים, ולאחריהם טובלת ומותרת לבעלה, והיולדת ו. 

  14.בת, טמאה ארבעה עשר יום אחר לידתה, ולאחריהם טובלת ומותרת לבעלה

ידוע מה הפילה, אפילו אם פסק הדימום, אינה יכולה לטבול לפני  , ואיןז. אישה שהפילה

הטעם הוא שטומאת לידה  .שיעברו ארבעה עשר יום מזמן ההפלה, שמא נקבה הפילה

  15.היא מדאורייתא, וספק דאורייתא לחומרא. ואם טבלה קודם לכן, לא עלתה לה טבילה

טהרה בגמר הדימום,  האישה לבצע הפסקצריכה לידה או הפלה  לאחר כלכיום, ח. 

מכיוון שמבחינה מעשית הדימום עלול לעתים להימשך  16.ולאחריו לספור שבעה נקיים

 מעבר לשבוע, גם הטבילה נדחית בהתאם.

יש מי שכתב שאם ההפלה נמשכה כמה ימים, כגון שהעובר יצא בחתיכות, אפשר ט. 

שלכתחילה יש ויש מי שכתב  17.להקל למנות ארבעה עשר יום לטבילה מתחילת ההפלה

למנות רק מהיום שבו הרופא ניקה את הרחם לחלוטין, ובדיעבד יש להקל מיום שיצאו 

 18.רוב החתיכות

כזה לא יכול להתפתח באופן תקין עד ללידה, אין  היריוןמחוץ לרחם, כיוון ש היריוןבי. 

לאישה דין יולדת ואין דין של טומאת לידה, והיא צריכה להיטהר רק אם יצא דם דרך 

 19.מקורה

דינה כיולדת לגבי ימי טומאה וטהרה, דווקא אם מלאו לוולד ארבעים  יא. אישה שהפילה

 –יום, או כשספק אם מלאו לו ארבעים יום. אבל אם ברור שהוולד נפל לפני ארבעים יום 

                                                           
אישה עברה נראה שאפשר גם לסמוך על מעקב ביוץ לעניין זה, ובוודאי אם זו מסברה  .121–120עמ' 

טיפולי פוריות והזרעה או החזרת עוברים, אפשר לסמוך על כך. חשוב לציין שהרופאים מונים 
ללמוד ממנו, אך מבחינה הלכתית ברור יותר נוח ומהווסת האחרונה כיוון שזה תאריך ידוע בדרך כלל, 

מגיל ההיריון שיש למנות את אורך ההיריון מהביוץ החל סמוך לטבילה, ולכן יש להפחית כשבועיים 
  סאונד. -המחושב על פי האולטרה

סאונד. ייתכן -כיוון שמצוי מאוד שטועים בחישוב הימים באולטרה –שעורי שבט הלוי, שם. טעמו   .12
שכיום, כשטעות כזאת אינה מצויה עקב שכלול המכשירים, אפשר לסמוך גם לדעתו על מניין הימים 

  ריקום אברים.  לענייןסאונד -כפי שכתב שם לסמוך על אולטרה
ו"ע, יו"ד סי' שפ"ג מ"ו; לרבות את המת. משנה ִנדה  'זכר' –דרשו  ,האות א פר' תזריע , בתורת כהנים  .13

 א.סעי'  קצד
 ו"ע, שם.ש שם ה;ויקרא יב, ב;   .14
  ט.שם סעי' ג; סעי' , שם, שם; שו"עמשנה ִנדה   .15
קודם שעברו ימי הטומאה, אך אין  א. במידת האפשר, מותר לעשות הפסק טהרה גםסעי'  םו"ע, שש  .16

לטבול עד ליל היום השמיני מהלידה לזכר, או עד ליל חמישה עשר לנקבה. שבעת הימים הנקיים 
  יכולים להיחשב כחלק מארבעה עשר הימים עד לטבילה.

כתב שמקצת שו"ע, יו"ד סי' קצו סעי' ו, יב. וכתב שאף על פי שבסעי'  פסקי משנה הלכות, פרק כב  .17
שיצאה ביום ראשון ולא נגמרה יציאתה עד יום שני, חוששת מיום ראשון אבל אינה מונה אלא  ִשליה

  מיום שני, כיוון שבאופן הרגיל יש כמה ספקות, אפשר להקל. 
 קפב.סי'  "טשו"ת שבט הלוי, ח  .18
  קצד עמ' קפו. "ד סי' הרב שלמה זלמן אויערבאך, דבריו הובאו בנשמת אברהם, יו  .19
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אינה טמאה טומאת לידה כלל, אלא רק ארבעה או חמישה ימים ועוד שבעה נקיים 

אתה דם, כי ודאי שעם הנפל יצא מעט דם בפתיחת כרואה דם ִנדה, אף אם לא ר

  20.רחמה

אם העובר הפסיק לחיות ולהתפתח קודם שעברו ארבעים יום, אין דין של טומאת יב. 

 21.לידה, גם אם הוא יצא מן הרחם רק לאחר ארבעים יום

אם עברו ארבעים יום, אפילו אם נראה שלא היה לוולד ריקום אברים, בכל זאת דינה יג. 

  22.ת לעניין טומאה וטהרהכיולד

ימים אחרי טבילתה ואינה יודעת אם הפילה זכר  42יש מי שהורה שאישה שהפילה יד. 

 –הטעם  23.או נקבה, תוכל לטבול כאילו הפילה זכר ואינה צריכה להמתין כיולדת נקבה

 כיוון שיש כאן שלושה ספקות: 

לתה, ואם כן נמצא רק ביום השלישי או הרביעי אחרי טבי היריוןשמא נכנסה ל) 1

 יום, וצריכה לחשוש רק משום ִנדה ולא משום לידה.  40בן שהעובר היה פחות מ

 .42-יום, ורק ההפלה הייתה ביום ה 40שמא העובר נפטר כבר לפני ) 2

 יום, שמא העובר היה זכר. 42היה  היריוןאפילו אם זמן ה) 3

  אחרי הפלה  היריוןמניעת . 4

מבחינה  .אחרי הפלה. ההמתנה היא מועטה יחסית היריוןע על פי הרופאים יש למנוטו. 

ויש  24,אחרי הפלה אפשרי כבר אחרי ראיית וסת אחת בלבד היריוןרפואית, בדרך כלל 

בהם שבמקרים  .באופנים המותרים היריוןומותר למנוע  ,לקיים את ההמלצה הרפואית

וראה בעקבות הרופאים מחמירים ומצריכים המתנה ארוכה יותר, יש לברר אם זו ה

נסיבות מיוחדות, ולפי זה להתייעץ עם רב פוסק. כדאי וראוי במקרים כאלה לקבל חוות 

 דעת רפואית נוספת. 

                                                           
  יב. ס"ק  יא 'הקצר סי, ב. וראה טהרת הביתעי' ו"ע, שם סש  .20
וכן מוכח מדברי הרב יהושע נויבירט, להלן ; טסעי'  קיבסי' ִנדה , נטעי גבריאל ;247שערי אורה, עמ'   .21

 קביעהבו דרושה שבו מת העובר היא משימה מורכבת, ובמקרה גבולי שהערכת הגיל  .ידבהלכה 
  מדויקת יש לשאול רופא מומחה.

משמע שאפילו לאחר ארבעים יום, אם לא נגמרה צורת פ"י ה"א,  איסורי ביאה, הל' ברמב"ם אמנם  .22
ב; רשב"א, אות  זפרק  ִנדה' רמב"ן, הל: הוולד, אין אמו טמאה טומאת לידה, אולם ראשונים רבים

ים כתבו שבזמן הזה איננו בקיא ,קצד"ד סי' ד; טור, יופ"ג סי'  תורת הבית בית ז שער ו; רא"ש, ִנדה
  ג. סעי'  שםו"ע, בצורת הוולד, ולכן לאחר ארבעים יום תמיד חוששים לטומאת לידה. וכן פסק ש

, כתב שאף על פי שלכאורה הוולד בחזקת שלא נתרקמו אבריו ,צזיו"ד סי'  קמא, בשו"ת נודע ביהודה  
  .כיוון שבכל מקרה היא טמאה טומאת ִנדה מחמת ההפלה ,מול חזקה זו יש לאישה חזקת טומאה

וכתב שם שהסתפק  ,גסעי'  קצד עמ' קפה"ד סי' הרב יהושע נויבירט, דבריו הובאו בנשמת אברהם, יו  .23
  עד איזה יום של ההיריון אפשר עוד להקל ולצרף את הספקות הנ"ל.

הכוונה לווסת שהייתה רגילה בה לפני כן. אמנם פרופ' דניאל זיידמן אמר לרבני פוע"ה שמטרת   .24
חת היא לוודא שלא נשארו שאריות היריון ברחם, ולכן אם האישה עוברת בדיקת ההמתנה אחרי וסת א

להרות מיד ואינה צריכה להמתין  הסאונד ומוודאת שלא נשארו אצלה שאריות כאלה, יכול- אולטרה
  אפילו מחזור וסת אחד. כאשר יש צורך בהוצאת העובר בניתוח קיסרי, יש צורך במניעה ממושכת יותר. 
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אישה שהפילה לאחר מיתת בעלה, צריכה להמתין שלושה חודשי הבחנה, לפני טז. 

תאלמנה צריכה להמתין שלושה חודשים לפני התגרשה או ההסבר: אישה ש 25.שתינשא

מזרעו של  היריוןמזרעו של הבעל הראשון לבין  היריוןנית כדי להבחין בין שתינשא בש

תאלמנה, לכאורה ברור שלאחר ההפלה אין ההפילה מיד לאחר ששהבעל השני. במקרה 

היא מעוברת מהבעל הראשון, כיוון שהפילה. בכל זאת, גם כאן מצריכים להמתין שלושה 

 27.כך בתנאים מסוימיםויש מי שכתב שיש מקום להקל ב 26חודשי המתנה.

 לאישה שהפילהברכת הגומל . 5

ויש מי שכתב  28,אינה מברכת ברכת הגומל שאישה שהפילהיש מי שהורה יז. 

תברך  אישה שהפילהשכתב שלמרות שמעיקר הדין ראוי היה שגם  ויש מי 29.שמברכת

הגומל, כדין חולה שהבריא, מפאת הצניעות והבושה מפרסום הפלתה, נהגו העולם 

ן לצאת ידי חובה באמירת 'ברכו' בעת עליית בעלה לתורה בשבת ושה תכושהאי

ן הבעל באמירתו 'ברכו את ה' ולבית הכנסת לאחר הפלתה. ואז יכו הראשונה כשהולכת

 30.המבורך' שנותן הודאה לה' בשביל אשתו, והיא תשמע ברכתו ותענה אמן

   31רקע רפואי – הפלות חוזרות
מהו הגורם להפלות  –שואלים את עצמם בדרך כלל כשיש הפלות חוזרות, בני הזוג 

  ומה אפשר לעשות כדי למנוע הפלה נוספת? ,החוזרות? מה הסיכון שהפלה תארע שוב

להפלה: או שהעובר עצמו אינו תקין, או שיש בעיות  גורמים אפשרייםי נככלל, יש ש

  שלא מאפשרות לעובר התפתחות תקינה. ו שמקורן באם

  בעיות עובריות. 6
רעונים שמפרים יאי תקינות כרומוזומלית כגון טריזומיות למיניהן; שני ז – גנטי גורם

ביצית אחת; חוסר בכרומוזום, בדרך כלל כרומוזום המין; אנומליות. מנגנון כזה מונע 

  התפתחות של עובר פגום.

                                                           
 א.סעי'  יגו"ע, אבה"ע סי' ש ;ב"ע יבמות מב  .25
  .109'נישואים שניים, מאוחרים ומיוחדים', עמ'  –כרך הראשון, פרק י ס' פועה פירוט מובא ב  .26
הרי"ף, הרמב"ם, הרא"ש  –טעמו  .רצה להקל בכך במקום שיש צד נוסף להקל ,שם, ס"ק ב ,עצי ארזים  .27

הנראה שלא היה בגרסתם, ואף על פי שגזרו והטור, השמיטו את דין המפלת לאחר מיתת בעלה, וכפי 
, הדבר מפורסם וידוע, ואין לחשוש. אמנם בפני משה –אפילו באישה שאינה ראויה ללדת, בהפלה 

  חלק עליו וכתב שאין בזה שום צד להקל. , שם, ס"ק ד
ו אמנם ביולדת נהג –עמ' טז. טעמו "א הרב שלמה זלמן אויערבאך, דבריו הובאו באוצר הברית, ח  .28

  שקרובי משפחתה נאספים אצלה, ויכולה לברך בבית, מה שאין כן במפלת.  משוםלברך, אך זאת 
  על אף ההקשר המצער, האישה עצמה ניצלה מסכנה.  –תורת היולדת, פרק סב, הערה ה. טעמו   .29
  כח, ראה שם מקורותיו.  סעי' ברכת בנים, פרק יב  .30
רד כרפ, שניתנה בכנס פוע"ה תשס"ה, וכן על וואאהסקירה מבוססת על הרצאתו של פרופ' ה  .31

  ון תשע"א. והרצאותיו לרבני פוע"ה, א' בניסן תשס"א, וי"ח בסי
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- כרומוזומים המסודרים ב 46 במצב תקין ישנם – כרומוזומליות תקינויות-דוגמאות לאי

נמצא שלוש פעמים במקום  21, כרומוזום מספר הת. בתסמונת דאון, לדוגמזוגו 23

השכיחות (נמצא שלוש פעמים במקום פעמיים  16במקרה שכרומוזום מספר  32.פעמיים

כל כך, חמורה , אזי ההפרעה הגנטית היא )לכך דומה לשכיחות של תסמונת דאון

תסמונת כזאת. גם במקרה  אנשים בעלישהעובר לא יכול לשרוד, לכן אנחנו לא מכירים 

כרומוזומים, עובר כזה לא יכול לשרוד,  69רעונים מפרים ביצית אחת, וישנם יששני ז

  מסתיים תמיד בהפלה.  היריוןוה

, שאמורים להיות בה לעובר ממין נקבהשחוסר בכרומוזום היא תסמונת טרנר, דוגמה ל

נולדות בנות עם בהם רים שיש מק. אחד Xרק כרומוזום יש  X,33לו שני כרומוזומים מסוג 

  רוב ההריונות מסוג כזה יסתיימו בהפלה.  אך הם מועטים. תסמונת טרנר,

), הִשליה Blighted Ovaריק ( היריון) יש שק 70%- ברוב המקרים של הפלות חוזרות (כ

אך העובר לא מתפתח. במקרים כאלה קשה לבדוק מומים מבניים, אך  ,מתפתחת

ממקרים  75%-מההפלות. ב 85%-מומים מבניים בעובר בבמחקר בעוברים שנפלו גילו 

  אלו הייתה גם בעיה כרומוזומלית. 

 ,גדלהסיכוי ללידת חי בהריונות הבאים  ,דווקא אם גילו בעיות גנטיות ,מבחינה גנטית

. לכן יש מקרים שבהם לא מתערבים ואומרים בעיה כרומוזומלית היא אקראיתמפני ש

  שהבעיה הייתה אקראית. בהנחה ,יפוללזוג לנסות ולהרות שוב ללא ט

  34חשיבות קריוטיפ העובר

ובעקבותיה אבחנה מדויקת לסיבת ההפלה, לאפשר הבדיקה הגנטית של העובר עשויה 

  אפשר להתאים טיפול מיטבי.

אם בודקים את הסטיות הגנטיות של העובר לפי גיל האם,  – קריוטיפ הנפל לפי גיל האם

ארבעים, כרבע מההפלות הן בשל סטיות גנטיות. ד עעשרים  מבנות בנשיםמתברר כי 

בשל סטיות  נגרמותמההפלות  יםארבעים, כשני שלישיותר מ בנותלעומת זאת, בנשים 

כבד גנטיות, כפי שאנו יודעים גם משכיחות תסמונת דאון. כלומר גיל האם הוא גורם 

  כרומוזומלית.התקינות ה-אי בעניין משקל

ככל שמספר ההפלות גדל, הסיכוי שהבעיה היא  – תקריוטיפ הנפל לפי מספר ההפלו

כך הוא שהעובר מתחדש בגדל. ההיגיון  אצל האםבעיה להימצאות גנטית יורד, והסיכון 

סיכוי שהבעיה ה .קטן – בעיה גנטיתאותה , והסיכוי שבכל פעם תיווצר שוב היריוןבכל 

  35ונות.שכן גופה של האם הוא גורם המשותף לכל ההרי אצל האם גדול יותר,

                                                           
, זומיה = 3(טרי =  21כרומוזומים במספר  3, שמשמעותה 21לכן התסמונת נקראת טריזומיה   .32

 כרומוזומים).
  אחד.Y אחד וכרומוזום  Xלעובר ממין זכר יש כרומוזום   .33
מאורגן בגנים,  DNA-). הDNAהנדרש לבניית גוף האדם ולתפקודו התקין נמצא בחומר הגנטי (המידע   .34

כרומוזומים. בבדיקת קריוטיפ נבחן מספר  46ל וזוגות של כרומוזומים, סך הכ 23-והגנים מסודרים ב
  הכרומוזומים שיש לעובר והמבנה שלהם. 

לות על רקע של סטיות כרומוזומליות חוזרות, על פי מחקרים שערכו פרופ' האווארד כרפ ואחרים, הפ  .35
  של המקרים. 15%-קיימות ב
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) 70%- יש סיכוי טוב (כ ,הריונות הבאים. אם הבעיה גנטיתלבעיקר  חשובהקביעה זו 

שהעובר הבא יהיה תקין וההפלה כעת הייתה אקראית. אולם אם הבעיה זוהתה כבעיה 

  ) שהעובר הבא יהיה תקין. 44%-יש סיכוי קטן יותר (כ שמקורה באם,

תברר כי גם אם יש סטייה ה במחקרים –בל סטיות מהוריו יקריוטיפ העובר שק

תברר כי הכרומוזומלית אצל ההורים, אין הדבר מגביר את הסיכון להפלה. במחקר נוסף 

אצל אישה עם סטייה כרומוזומלית, אין יותר סיכון למומים  17-בהיריון שהגיע לשבוע ה

. יש לנתון זה משמעות בעלת מבנה כרומוזומלי תקיןאישה בהיריון של עובריים מאשר 

מצא בעיה בעובר, ידיקור מי שפיר אז; רוב הסיכויים הם שלא ת על ביצועה בהחלטה רב

  שיש להורים סטייה כרומוזומלית.  אף

קשה מאוד לבדוק את העובר, משום שבהריונות  –הקושי בבדיקת קריוטיפ הנפל 

ותו (בטא)  HCG-מוקדמים אין כלל חומר עוברי אלא רק עלייה של הורמון ה 36כימיים

תים האישה מפילה בבית, החומר נופל לאסלה ומזדהם, ואי אפשר לבדוק את לא. לע

שאם לוקחים את העובר  אףהנפל. יש בתי חולים שלא מוכנים לתת את הנפל לבדיקה, 

לקבורה, אפשר לקחת חתיכה מהִשליה ולערוך בדיקה גנטית. בעיה נוספת היא 

ביכולת לערוך  שפוגע חומרשלפעמים שמים את הנפל בחדר המיון בתוך פורמלין, 

  בדיקה גנטית. 

PGD  אוPGS במקרים של בעיות מוגדרות בקריוטיפ של אחד ההורים,  – 37כסיוע לטיפול

גופית בשילוב אבחון גנטי -אפשר לבצע הפרייה חוץ 38,כדוגמת טרנסלוקציה מאוזנת

כדי לאתר את העוברים התקינים ולהחזירם. במקרים של בעיות  ,PGD)טרום השרשתי (

, שהיא סקירה כללית של PGSגופית בשילוב -י מוגדרות, אפשר לבצע הפרייה חוץבלת

התקינות הכרומוזומלית של העוברים. אולם במקרים של בעיות אימהיות אין להשתמש 

  כיוון שסביר שבעיית האם היא הגורמת להפלות.  ,בשיטה זו

מליים בעובר. עלולים לגרום לפגמים כרומוזופגמים אלה  – פגמים במבנה תאי הזרע

אך אם בכל זאת  ,היריוןלרוב תא זרע שאינו תקין לא יכול להפרות ביצית ולגרום ל

עובר שייווצר ממנה לא יחזיק מעמד. יש הטוענים שבחירה קפדנית של התיווצר הפריה, 

עשויה לצמצם את שיעור ההפלות  IMSI39-גופית ב- תאי זרע במסגרת הפריה חוץ

) DNA fragmentationשל הזרע ( DNA-ה של שברים במבנה ההחוזרות. כמו כן, שיעור גבו

   40.עלול לגרום להפלות חוזרות

                                                           
היריון כימי הינו מצב שבו הייתה בדיקת דם חיובית להיריון (בטא), אולם ההיריון נפל עוד קודם   .36

 שנצפה בבדיקת אולטראסאונד.
חלות גנטיות 'ברירת עוברים למניעת מ –כרך שני, פרק נ ספר פועה, הובאה ב PGD-התייחסות ל  .37

)PGDהתייחסות ל .'(-PGS  הובאה שם בפרק מט– ) הפריה חוץ גופית'IVF'(.  
החלפה של מידע גנטי בין כרומוזומים שונים, שבה כמות החומר הגנטי נשארת זהה במהלך ההחלפה   .38

ולכן אינה מתבטאת בבעיה. החשש הוא שבדור הבא החלפה כזאת תבוא לידי ביטוי באופן בלתי 
  לומר שכמות החומר הגנטי תגדל או תקטן כתוצאה מהחלפה ותגרום לבעיה. מאוזן, כ

  )'.IVF'הפריה חוץ גופית ( -כרך שני, פרק מט שם, פירוט הובא   .39
  'בדיקת זרע'. -ך שני, פרק מ שם, כרפירוט הובא   .40
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  מהיותיבעיות א. 7

תכן הפלה בשליש השני כתוצאה י, תלמשל במקרים של נזק לצוואר הרחם – גורם מכני

במצבים כאלה אפשר לנסות ולקשור את צוואר הרחם  41.מאי ספיקה של צוואר הרחם

  כדי למנוע הפלה. 

או שרירנים. מחיצה  42קרני- מחיצה ברחם, רחם דו -לעתים הבעיה היא במבנה הרחם 

קרני אפשר לנסות לתקן באמצעות -. גם רחם דוולהסיר באמצעות ניתוח אפשר לתקן

ניתוח, אך נשארת צלקת גדולה המצריכה אשפוז ארוך לפני לידה וניתוח קיסרי. ניתוח 

קרני לא גורם -קרני או חד-ת. לפעמים רחם דוקרני הוא נדיר יחסי-לצורך תיקון רחם דו

  . 43לשום בעיה

כתופעה מולדת או כתסמונת נגד מופיעה ), Thrombophiliaטרומבופיליה ( –קרישיות יתר 

יש בה נוגדנים הגורמים לקרישת הדם שבתוך השליה. הפלות ש )APSפוספוליפידים (

ות יתר הגורמת כנראה חוזרות בשליש הראשון או השני קשורות פעמים רבות בקרישי

. בדרך כלל אפשר היריוןבוכי ילירידה באספקת הדם לִשליה, ומתוך כך להפלות או לס

  44.לטפל בתופעות כאלו באספירין, בקלקסן או בשאר מעכבי קרישה

הפרעות הורמונליות מסוימות אצל האם עלולות לגרום להפלות  – גורם אנדוקרינולוגי

, שתפקידו היריוןה של הגופיף הצהוב, עוד בתחילת הספיק-אי ה אחת היאחוזרות. דוגמ

עשויה לשפר  hCG היריוןהזרקת הורמון ה ,במקרים כאלה 45.היריוןלאפשר המשכיות ה

   46.היריוןאת סיכויי ה

  47.פעילות של בלוטת התריס-גורם אנדוקרינולוגי נוסף העלול לגרום להפלות הוא תת

בשליש הראשון. יש טיפול  ,כגוף זרגוף האישה דוחה את העובר  – בעיות חיסוניות

  IVIG.48באמצעות תרופה הנקראת 

                                                           
  בו צוואר רחם נפתח מוקדם מדי במהלך ההיריון. שמצב   .41
  חם שחלקו העליון (הקרן) כפול. מצב מולד של ר  .42
'שרירנים (מיומות) ופוליפים'; בכרך  –כרך השני, פרק לח ספר פועה, התייחסות  לשרירנים מובאת ב  .43

 סרטן אצל נשים'. –'אונקולוגיה  –'כריתת רחם ותחליפיה', ובפרק פז  –הרביעי, פרק פב 
רות, שימוש בתרופות כאלה מעלה את על פי מחקרים שערך פרופ' האווארד כרפ, לאחר הפלות חוז  .44

 . 82%-ל APS-, וב70%-ל 45%-סיכויי ההצלחה של ההיריון הבא, בטרומבופיליות מ
  'בדיקת ביוץ ומועדו'.   –, פרק לב ב'כרך ס' פועה פירוט מובא ב  .45
על פי מחקר שהציג פרופ' האווארד כרפ, לאחר חמש הפלות חוזרות, שימוש בתרופה זו מעלה את   .46

  .63%-ל 29%-ויי ההצלחה של ההיריון הבא מסיכ
  הערת פרופ' אריאל רסלר, בפגישתו עם רבני פוע"ה, ב' בשבט תש"ס.   .47

48. IVIG (Intravenous Immunoglobulin) – ורידי המכיל תמצית של נוגדנים הנלקחים מכמות -נוגדן תוך
במקרים של כשל  גדולה מאוד של מנות דם ומשמש להעלאת רמת הנוגדנים בדמו של מטופל

  חיסוני. 
על פי מחקר שערך פרופ' האווארד כרפ, לאחר חמש הפלות חוזרות, שימוש בתרופה זו מעלה את   

ונכון ליום  ,. חשוב לציין שתרופה זו יקרה מאוד49%-ל 31%-סיכויי ההצלחה של ההיריון הבא מ
רות. עקב עלותה כתיבת שורות אלו אינה כלולה בסל הבריאות להתוויה של מניעת הפלות חוז

לטיפול בהפלות חוזרות על רקע חיסוני,  זולה יותר של תרופה זו פותחה תרופה חלופית הגבוהה
  הנלקחת מתאי הדם של הבעל אולם תרופה זו נפסלה לשימוש בטענה שאינה בטוחה מספיק. 
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להפלות  ועלולים להביאעל ידי חיידק או נגיף,  נגרמים במקרהבדרך כלל  – זיהומים

  ולא להפלות חוזרות. יחידות

  הלכות

 פתולוגיה עוברית. 8

במקרים של הפלות בכלל, ובהפלות חוזרות בפרט, מותר לבדוק את העובר בדיקה יח. 

לכוון  בדיקה כזו עשויה .תולוגית לפני קבורתו, כדי לנסות ולאתר את הסיבות להפלותפ

 50.ויש שאסרו 49.להגיע לזרע של קיימאולסייע לזוג טיפול שיוכל למנוע הפלות בעתיד ל

אך  51,יש לנתח עובר רק כאשר קיים צורך רפואי לכך, כגון כדי למנוע הפלות חוזרותיט. 

כדאי לברר עם רופא אם יש  52.אם כבר הגיע לריקום אברים אין לנתחו רק לשם לימוד,

במקרה  53.או שדי בכך שייקחו דגימות דם מן העובר לצורך הבירור הרפואי ,הכרח לנתח

 בהירות יש להתייעץ עם רב שמבין בתחום.-של אי

ומתוצאות  ,נתיחה בשבת מותרת רק לצורך חולה שיש בו סכנה הנמצא לפנינוכ. 

  54.ללמוד איך לסייע לו הבדיקה אפשר יהיה

 55.לאחר הנתיחה יש לקבור את העובר והאבריםכא. 

 בדיקת זרע לאיתור הסיבות להפלה. 9

ככלל, במקרה של הפלות חוזרות ונשנות, כשמצבה של האישה תקין מבחינה כב. 

רפואית, והרופאים חושבים שהסיבה להפלות היא בזרע, מותר לבצע בדיקת זרע כדי 

   .הסיבה להפלותלנסות ולמצוא את 

                                                           
ה בקבורת נפלים, ובשעת הצורך כגון זו ויש דעות שאין מצו –קלב. טעמו "ג סי' שו"ת בית אב"י, ח  .49

נז. טעמיו: ספק אם נפל חייב בקבורה ח"א סי' ר לסמוך על דעות אלו. שו"ת באהלה של תורה, אפש
גם אם חייב בקבורה ואסור בהנאה הרי זה מדרבנן, ויש להקל באיסור דרבנן לשם וואם אסור בהנאה, 

ת עשה של פרייה ורבייה מדאורייתא. הרב שלמה זלמן אויערבאך והרב יהושע נויבירט, וקיום מצו
ד. הרב סעי'  , ובלב אברהם, פרק לח6 סעיף שמט, עמ' תקכב"ד סי' דבריהם הובאו בנשמת אברהם, יו

הלידה כיוון שהוא ספק נפל. מאויערבאך הוסיף שההיתר קיים גם בילד שנפטר בתוך שלושים יום 
  . 406–402ראה גם הרב יצחק שי שרגא, 'ניתוח נפלים לאחר המוות', תחומין לג (תשע"ג), עמ' 

 רג."ו סי' שו"ת משנה הלכות, ח ;רז"ד סי' שו"ת חלקת יעקב, יו  .50
נאמר ההיתר שלהם הרב יהושע נויבירט, נשמת אברהם, שם. כך גם משמע מדברי שאר המתירים ש  .51

  לאותה אישה כדי שתוכל ללדת בעתיד ילדים בריאים.
וראה לב אברהם, שם,  ;נא-מ' נע )תשכ"ד( הרב יצחק אריאלי, 'בעיית ניתוחי מתים', תורה שבעל פה ו  .52

 בשם הרב יהושע נויבירט, שאם הפילה בשלב מוקדם יותר מותר לנתח אף לצורך לימוד. 
קנא, שגם במקרים שאסור לנתח מת, מותר לקחת ממנו בדיקת "ד ח"ב סי' ראה שו"ת אגרות משה, יו  .53

  פד.  סעי' דם או רקמה לצורך אבחון. ראה גם מעולם ועד עולם, פרק ה
ז. דבריהם התייחסו לנתיחה סעי' הרב שלמה זלמן אויערבאך והרב יהושע נויבירט, לב אברהם, שם,   .54

  באופן כללי ולאו דווקא לנתיחת עובר. 
  הרב יהושע נויבירט, נשמת אברהם, שם; לב אברהם, שם.  .55

 בחזרה לעמוד התוכן
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תה לה אפשרות לעשות בדיקה טהרה בעד בדיקה רגיל, ולכן עשתה ישה שלא הייא

  האם הבדיקה עלתה לה? – נייר טואלטבבדיקה  

  תשובה

) או בצמר נקי 1) הובאה דעת שמואל שניתן לבדוק בפקולין (כותנהע"א דה יזיבגמרא (נ

', ופירש רש"י שחקי דכיתנא מעלו לבדיקה'מכן הובאה דעתו של רבא:  ורך. לאחר

  :. אך קשה על רבא מברייתאשמדובר ב'בגדים בלויין של פשתן'

דתנא דבי מנשה אין בודקין את המטה לא בעד אדום ולא בעד שחור ולא בפשתן 

  אלא בפקולין או בצמר נקי ורך. 

 2על פי רש"י בבגד פשתן שחוק. ומסיקה הגמרא שרבא התיר דווקא בבגד פשתן או

קא בבגד והיתרון שבגד הפשתן יהיה שחוק הוא שבגד שחוק לבן יותר, ודם ניכר יפה דו

שה. וכן יאת הא 4הסביר שפשתן שאינו שחוק הוא קשה ועלול לשרוט 3לבן. אך הטור

שפשתן חדש הוא חלק ואינו  6'שיעורי שבט הלוי'נוספת מובאת ב הסבר 5.כתב הרשב"א

  כל כך את הדם.מקבל 

                                                           
  רש"י, נידה יז ע"א, ד"ה פקולין: קוטו"ן. על פי תרגום 'אוצר הלעזים': כותנה.  .1
  נידה שם.  .2
  טור, יו"ד סי' קצו.  .3
את החשש משריטה אפשר להבין בשני אופנים: האם אין לבדוק בעד קשה כי אנו חוששים מעצם   .4

השריטה, שמא נטמא את האישה בחינם, או שאנו חוששים שהאישה לא תבדוק בעומק וביסודיות 
ר, שם, והרשב"א (תורת שמא תשרוט את עצמה. הסדרי טהרה, סי' קצו ס"ק כא, הביא את דעת הטו

הבית הקצר בית ז שער ה), שהעד לא יהיה קשה שמא יגרום לשריטה, והוסיף שלפי זה אם אינה 
חוששת לכך, מותרת לבדוק את עצמה בבגד פשתן חדש, לבן ונקי. מהסברו של הסדרי טהרה, משמע 

שהיא  שהחשש שמא האישה תישרט אינו הסיבה העיקרית שאין לבדוק בבגד קשה, אלא מתוך
חוששת להישרט היא לא תבדוק היטב בעומק בחורים ובסדקים. לכן, במקום שאינה חוששת היא 
תבצע את הבדיקה בצורה יסודית, ומותר. אולם נראה שאפשר להסבירו שב'אינה חוששת' הכוונה 
שלדעתה היא לא תישרט. ואם כך, חשש השריטה הוא הסיבה שאין לבדוק בבגד קשה. ולכאורה כך 

פשט דברי הרשב"א (שם), שכתב: 'שמא יעוותנה', כלומר שמא תהא שריטה שתוציא דם משמע ב
  ונחשוב שהאישה אסורה.

  ה . שער ז בית הקצר, הבית תורת  .5
  שיעורי שבט הלוי, סי' קצו סעי' ג.  .6
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 אלו בגדים'הט"ו):  איסורי ביאה פ"דהל' הביא את פסיקת הרמב"ם ( 7'בית יוסף'ה

 אר את דבריו בשני אופנים:י, וב'ולבנים שחקים פשתן, של שיהיו צריכין בהם שמקנחות

קא בגד, פשתן, שחוק ולבן. לפי הסבר זה רבא וכל אחד מהדינים מעכב. כלומר דו) 1

קא, אלא כוונתו ודברי הרמב"ם הם לאו דו) 2 מב"ם פסק כרבא.חולק על שמואל, והר

ורך. לפי הסבר זה הרמב"ם פסק ככולי עלמא,  נקי לבן, שהוא דבר שאפשר לבדוק בכל

 דבי שתנא שאף על פי ם"מדברי הרמב למד 'בית יוסף'ה ורבא לא בא לחלוק על שמואל.

הדין שאין  הוא ר,ושחו אדום אלא מיעט לא מנשה (בברייתא המובאת בגמרא שם)

 8בלבן. וכן כתבו הסמ"ג כמו בהם ניכר אדמומית מראה שאין ,בכל הצבעים לבדוק

  וכך נפסק ב'שלחן ערוך' (יו"ד סי' קצו סעי' ו): 9.והרא"ש

כל בדיקות אלו, בין בדיקת הפסק טהרה בין בדיקת כל השבעה, צריכות להיות 

  י ורך.בבגד פשתן לבן ישן, או בצמר גפן, או בצמר לבן נק

  חששות: כמהנייר טואלט קיימים ב

חליקה ואבדה. היתה טיפת דם שיתכן שהיישנם סוגי ניירות שאינם סופגים כראוי, וי) 1

נייר טואלט נקרע בקלות, ויש ) 3 חלק מהניירות אינם רכים דיים ועלולים לשרוט.) 2

בדוק כתבו שלכתחילה אין ל 10חשש שחלק מהבדיקה יאבד. מסיבות אלו פוסקי זמננו

   11.נייר טואלטב

 ,למעשה אך בדיעבד, אם באופן הבדיקה אכן היה בירור שאין דם, הבדיקה עולה לה.

שה, יהיה ין, אם אכן העד מברר את מצב האיל לפי העניונראה מדברי הפוסקים שהכ

  אפשר להכשיר את הבדיקה.

  

  

  

  

                                                           
  בית יוסף, על הטור שם.  .7
 ד).  "ע לו (ד' ונציה, דף קיא סמ"ג, לאוין  .8
  בקיצור . הניד רא"ש, נידה, הלכות  .9

- הלוי, ח"ב סי' ק; מראה כהן, לרב יצחק מרדכי רובין, עמ' מז; טהרת הבית, ח"א עמ' שדמ שבט ת"שו  .10
  שמה, ועוד.

  לבן, רך ודק.  .11
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 חציצת תפרים בחניכיים 

  שאלה

יים אחרי שעברה ניתוח בחניכיים, על מנת שיסיר את התפרים. אישה הגיעה לרופא שינ

אותם , אך עדיף להשאיר את התפרים כעת להסירלאחר בדיקה, הרופא אמר שאפשר 

עוד יומיים היא ב כלומר, 'נקיים'שבעת הביום החמישי למצויה שה ישה ימים. האועוד של

  האם יש בעיה של חציצה בתפרים? צריכה לטבול.

  תשובה

לכן אם  1.ה, היא צריכה שכל גופה יבוא בבת אחת במיםור האישה טובלת במקוכאש. 1

מדין תורה, החציצה פוסלת  יש עליה דבר החוצץ בינה ובין המים, לא עלתה לה הטבילה.

 2.שהחציצה לא תהיה על האישה הקפדההאישה, וכשיש רוב את הטבילה כשהיא על 

גוף אפילו מיעוט חוצץ, או שגם בשאר נחלקו ראשונים אם רוב הוא רק בׂשער, ובשאר ה

חכמים הרחיבו את דין חציצה וגזרו גם על הקפדה בלבד, אפילו כאשר  3.הגוף צריך רוב

הגדרת 'מקפידה' למעשה היא גם לפי  4.וכן ברוב אף אם לא מקפידה ,זה רק מיעוט

  5.שה עצמהיהנוהג הרגיל בנשים וגם לפי הא

                                                           
(ויקרא  כי אם רחץ את בשרו במים ובא השמש וטהר'הובא לימוד מהפסוק: , מור פ"ד ה"ז, אבספרא  .1

חציצין '. וכן בגמרא סוכה ו ע"א: 'ביאתו במים כולו כאחדאף  ,מה ביאת שמשו כולו כאחד –ז) -כב, ו
אות ומקו, הל' הרמב"ם יהא דבר חוצץ בינו לבין המים.שלא  – דאורייתא נינהו, דכתיב ורחץ במים

דף ל (ב"ז ש"ז  ,תורת הבית הארוך, הרשב"א ;בעלי הנפש בתחילת שער הטבילה, הראב"ד ;פ"א ה"ז
(ד' ונציה, עשין רמח , סמ"ג ;תשדמסי' שבועות , מרדכי ;סי' כט הלכות מקוואותדה ינ, הרא"ש ;ע"א)

' א, שצריך יסעו"ע, יו"ד סי' קצח והש ;סי' קצח, יו"ד דף רמ ע"ג) פסקו כך להלכה. וכן פסקו הטור
  שלא יהיה עליה דבר החוצץ בשעת הטבילה.

ו מקפיד עליו אינו חוצץ אמר ר' יצחק דבר תורה רובו המקפיד עליו חוצץ. רובו ואינ': ע"ב דה סזינ  .2
 .'וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, וגזרו על מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

שרוב הוא רק בשיער, ובגוף אפילו משהו ואינו מקפיד חוצץ, ראה  ,דה שם ד"ה רובוינ, משמע מרש"י  .3
; ואות פ"א הי"בומק, הל' הרמב"ם ;ד ע"ב עירובין, התוספות יו"ד ריש סי' קצח, שכך הבין מדבריו. ,ב"י

על מנת שהחציצה תהיה  ,חלקו עליו והצריכו רוב ומקפיד גם בגוף ,חולין פ"ח סי' טו, הרא"ש
  דאורייתא. 

 דה שם.ינ  .4
תורת הבית הקצר ב"ז ש"ז , רשב"א( חוצץ גם במי שלא מקפיד כלל – מה שרוב העולם מקפיד  .5

ם אין דרך העולם להקפיד, אינו חוצץ גם אם היא מקפידה (תורת . א])לב ע"א[ירושלים תשס"ח, דף 
, אות פ"ב הט"וומקו, הל' הבין שהרמב"ם ,שם, נראה שהב"י. )]לא ע"ב[שם, דף הבית הקצר ב"ז ש"ז 

 חוצץ.  – חולק, שאם היא מקפידה על דבר שאין דרך העולם להקפיד
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 6,ף אלא מוסתר) צריך גם הוא להיות ללא חציצהבית הסתרים (מקום בגוף שאינו חשו. 2

 8. לפי תוספות'ראוי לביאת מים'אלא די שיהיה  7,אך אין צורך שהמים יגיעו לשם בפועל

  מדובר בדין דרבנן. 9הצורך שיהיה ראוי לביאת מים הוא מדאורייתא, אך לריטב"א

  10.בלוע, כלומר דבר הבלוע בתוך הגוף, אינו חוצץ. 3

  תחציצה רפואיא. 

ן כתב על שערות מדובללות שנפגעו בלילה מחמת שד, שסכנת נפשות לגלח 11הראבי"ה

אחד הנימוקים לכך הוא שיש סכנה בגילוחן, 'היינו רביתיה'. כלומר  12.וצצותאינן ח –

 14בתוספתא 13.מכיוון שיש סכנה וצורך רפואי להימנע מהסרת הקשרים, אין זו חציצה

הביא בטעם השני  15. הר"שחוצץ – חץ מתכתמובאת מחלוקת בין רבי לחכמים, האם 

דבר שאינו 'אינו חוצץ, כיוון שיש סכנה להוציאו, ו לדעת רבי הסובר שחץ ממתכת

שה רוצה שהוא יכלומר מפני שיש סכנה בהוצאת החץ, בעצם הא אינו חוצץ. –' מקפיד

רטיה שעל המכה 'פסק ש 16'שלחן ערוך'אולם ה זה נקרא 'אינו מקפיד'.ו ,יישאר שם

יה, אגד וקשקשים הם ירט 17'.אגד שעל המכה וקשקשים שעל השברהדין ב' . וכן'צצתחו

ה על הגוף, ילכאורה משמע שאף שיש סיבה רפואית להימצאות הרטי מעין תחבושות.

שה שחלתה, ואין לה תקנה אלא אם תעשה ידן על א 18'פנים מאירות'בשו"ת  היא חוצצת.

ריו נשמע שיש חילוק אם מדובר פעולה מסוימת, שגורמת לשיער להסתבך. מדב

או שמדובר ברפואה שאינה בדוקה,  19,ברפואה בדוקה, שבאופן כזה מותר לה לטבול

דברי 'בשו"ת  שה מקפידה, ויש כאן חציצה.יבו האששיש להחשיב מקרה כזה כמקרה 

ולא כעיקר הדין, ולכן אם אינה מסירה  21ביאר את דין רטייה החוצצת כחומרה 20'חיים

  ה אינה חוצצת.יהרטי – כאב גדול אם תסירללל, והיא חוששת לסכנה או את הרטייה כ

                                                           
 .ע"ב) דה סויעל פי מעשה בשפחתו של רבי (קידושין כה ע"א, נ  .6
  ורחץ בשרו במים (ויקרא טו, יג) מה בשרו מאבראי אף כל מאבראי (קידושין כה ע"א).  .7
 קידושין שם ד"ה כל הראוי.  .8
  שם ד"ה מקום.  .9

 סי' קצח ס"ק טז., יו"ד הובא בפתחי תשובה ;סי' סד"ד שו"ת נודע ביהודה, מהדורא קמא, יו  .10
  תשנא.סי' שבועות  ,הובא במרדכי ;אתשובות וביאורי סוגיות סי' תתקצראבי"ה,   .11
  .יו"ד סי' קצח סע' ו, כן פסק גם הרמ"א  .12
, אך ןס"ק ה העיר שדין זה הוא דווקא אם החשש מקשר בשערות עצמיו"ד סי' קצח  ,הפתחי תשובה  .13

  אם יש משהו חיצוני על השערות זה ודאי חוצץ.
  אות פ"ח ה"ד.ומקותוספתא   .14
  ואות פ"י מ"ח.וקר"ש, מ  .15
 על פי המשנה במקוואות פ"ט מ"ב. ,' ייסי' קצח סעשו"ע, יו"ד   .16
  על פי התוספתא במקוואות פ"ו ה"ד.  ,' כגישם סע  .17
  סי' קמז.שו"ת פנים מאירות, ח"ב   .18
 כי אז נאמר 'היינו רביתיה', או שאינה מקפדת.  .19
  סה.שו"ת דברי חיים, יו"ד ח"ב סי'   .20
 שרטייה שאינו מקפיד עליה לא חוצצת בנטילת ידיים. סי' קסא, שכתב, או"ח על פי הטור  .21
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  תפרים בחניכיים ב. 

שאם התפרים אינם נראים, זה נחשב כ'בלוע', שאין בו בעיה  22הרב משה פיינשטיין כתב

הביא בשם  24'נשמת אברהם'ב , וחוצץ.'מקפדת'נחשב  – ואם הם נראים 23,של חציצה

 25,הם נראים הם חוצצים, ואם הם עשויים לזמן קצרהרב שלמה זלמן אויערבאך שאם 

כתב  26'שיעורי שבט הלוי'ב כלומר פחות משלושים יום, עדיף לדחות את הטבילה.

 שבשעת הדחק אפשר לחתוך את החוט עד שיהיה שווה לבשר, וצריך שאלת חכם.

ון שהוא לרפואה ושה שטבלה עם התפרים לבעלה, מכייהתיר א 27'דובב מישרים'בשו"ת 

שדין 'דבר החוצץ בבית שיטת הריטב"א וצירף לכך את י כמיעוט שאינו מקפיד, הו

וכן  משמע מדבריו שאף לכתחילה היה מתיר לה לטבול כך.. רק מדרבנןהסתרים' הוא 

  כתב להקל.  28'מעין אומר'ב

מכיוון שאפשר להוריד את התפרים לפני הטבילה, ואין צורך רפואי  ,בנידון דידן למעשה

התפרים, יש להסירם לפני הטבילה. אם האישה מעדיפה לקבל את  ממשי בהשארת

ימים, מכיוון שהמועד החדש הוא בכמה המלצת הרופא לדחות את מועד הסרת התפרים 

לאחר הסרת התפרים. עד יום לאחר זמן הטבילה, יש להחמיר ולאחר את הטבילה 

ם (אם זה שה לדחות את הסרת התפרים בשלושים יויאפשרות נוספת היא להציע לא

   29.שה לטבול בזמןיאפשרי מבחינה רפואית), וכך תוכל הא

  

  

  

                                                           
 ח"ב סי' פז., יו"ד אגרות משה  .22
 , שם הובאו המקורות שבלוע אינו חציצה.10הערה  'עי  .23
  סי' קצח עמ' רנ.נשמת אברהם, יו"ד   .24
שאר על הגוף לזמן רב, היא בטלה לגוף ולא מקפידים עליה. בהגדרת זמן רב יאם החציצה עתידה לה  .25

כתב  ,סי' ל, יו"ד שוו הפוסקים לדין מלאכת קושר בשבת, בגדר 'קשר של קיימא'. בשו"ת חלקת יואבה
 ,סי' רנג, יו"ד תב שלושים יום, ובשו"ת אבני נזר, כסי' לד, ששבוע נחשב זמן רב. בספר שערי טבילה

גוף, או כתב חצי שנה. נחלקו אחרונים אם משך הזמן הנ"ל צריך להיות ממועד הנחת החציצה על ה
מזמן הטבילה. מדברי החלקת יואב משמע שהולכים לפי הטבילה, וכן מובא בשם הרב שלמה זלמן 

בספר שערי טבילה. מדברי האבני נזר נשמע שמונים משעה  ,ך והרב יוסף שלום אלישיבאאויערב
 פ"ו סע' מ' בהערה, ועוד פוסקים לכאן ולכאן. , שהגיע לגוף, וכן כתב בספר יסוד הטהרה

  ' יא אות ג.יסי' קצח סעו"ת שבט הלוי, יו"ד ש  .26
  סי' מ. דובב מישרים, ח"ג   .27
 סי' יב.מעין אומר, ח"ז   .28
שה תחשוב י, ובלבד שהאכן אולם בפועל אין צורך להמתין עד אז, ואפשר להסיר את התפרים לפני  .29

בנשמת שאר עד לזמן זה. כעין זה כתב בשם הרב שלמה זלמן אויערבאך ישהתפרים צריכים לה
 עמ' רמח., יו"ד אברהם
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  הרב עומר שפס

 כיוון העמדת המיטה

  שאלה

שאין לישון במיטה עם אשתו בין מזרח למערב, אלא יש לכוון את  1ערוך' לחןמובא ב'ש

המיטה ראשה לצפון ומרגלותיה לדרום. האם חובה להקפיד על כך אף כאשר הדבר אינו 

או מתאפשר רק בדוחק, כגון כאשר אין אפשרות לסדר את המיטות בחדר השינה ח, ונ

  באופן זה, מחמת צפיפות וכיו"ב?

  תשובה

  :)ע"ב נאמר בגמרא במסכת ברכות (ה

ועל מיטתי שתהא  תניא, אבא בנימין אומר על שני דברים הייתי מצטער כל ימיי...

רבי יצחק כל הנותן מיטתו דא"ר חמא ברבי חנינא אמר  נתונה בין צפון לדרום...

  בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים...

מהנהגתו של אבא בנימין רואים שיש חשיבות להקפדה על העמדת המיטה בין צפון 

מן נראה שמדובר בהנהגה טובה ולא בחיוב  לידת בנים זכרים.מביא ללדרום, והדבר 

יתר על ם הלשון היא 'מצטער'). , שכן הדבר מובא כסיפור על הנהגת אבא בנימין (וגהדין

 , נראה מציון המעלה של לידת בנים זכרים שהנהגה זו שייכת לעניין הזיווג עם אשתוכן

 ואכן נראה מדברי הראשונים, וכן ציינו כמה אחרונים ללא תשמיש.ולא לשינה עם אשתו 

דווקא שהכוונה בהנהגה זו היא  3כמו כן כתב רש"י 2.זה חיוב, אלא הנהגה טובהשאין  –

לשעת החיבור עם אשתו, ומשום כבוד השכינה, השורה בין מזרח למערב. כיו"ב כתב גם 

ההבנה המקובלת על רוב המפרשים והפוסקים. על פי זה ברור הדבר זו וכן  4פות,התוס

אמנם,  עם אשתו.כשהוא אין משמעות להנהגה זו, אלא רק  –שכאשר האדם ישן לבדו 

נוקט שיש כאן דין גמור, מצד הלכות 'מורא מקדש', "ט) פ"ז ה בית הבחירה(הל' הרמב"ם 

   ; וזו לשונו:והביא זאת להלכה

                                                           
  .יזסעי'  רמ; שם סי' וסעי'  גסי' או"ח שו"ע,   .1
, 'לפיכך נכון להסב...'בספר עוד יוסף חי דייק כך מלשון הגמרא, והט"ז דייק זאת מדברי רש"י שכתב   .2

  אך אינו חובה. וכן כתבו כמה אחרונים בדעת הטור, עיין לקמן.  ,משמע שנכון הדבר
 ד"ה צפון לדרום.ת ה ע"ב רש"י, ברכו  .3
ודווקא כשישן עם אשתו מפני שהשכינה 'אמנם לשון התוס' היא . ד"ה כל הנותןתוס', ברכות ה ע"ב   .4

. משמע שהנהגה זו 'מצויה בין מזרח למערב והיה הדבר גנאי לשכב אצל אשתו מפני התשמיש...
שיגיעו לתשמיש יימצאו שייכת לעצם השכיבה במיטה לצד אשתו, גם ללא תשמיש בפועל, כדי שכ

  בין צפון לדרום. לשיטת רש"י, לכאורה אין צורך לנהוג כן אלא רק בשעת החיבור עצמו. ויל"ע.
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מפני שההיכל במערב...  אסור לאדם לעולם שיפנה או שיישן בין מזרח למערב...

לפיכך לא יפנה למערב ולא למזרח מפני שהוא כנגד המערב, אלא בין צפון 

   לדרום נפנים וישנים...

שוי, או שהוא נשוי ואין אף אדם שנמצא לבדו, כגון שאינו נמדברי הרמב"ם משמע ש

  5.יישן אלא בין צפון לדרוםלא  – אשתו עמו

  

מיטה על הפירוש הנהגת אבא בנימין הוא ש 7מובא שעל פי ספר הזוהר 6באחרונים

  בין צפון לדרום, ראשה למזרח ומרגלותיה למערב. לעמוד 

 8ן צפון לדרום' באופן מופשט: רבנו יונהנציין שיש מהראשונים שהסבירו את המושג 'בי

מבאר שהכוונה היא לתפילתו, שיתפלל שיהיו מוצלחים בתורה (כנגד המנורה שבדרום) 

שהכוונה היא  9'אגרת הקודש'במסביר ובפרנסה (כנגד השולחן שבצפון). הרמב"ן 

החום (וזה הכוונה ב'צפון' בין שישמש באמצע הלילה, כאשר מזגו ממוצע בין הקור ו

ל כפשוטו, דהיינו וו'דרום'). מכל מקום, ההבנה המקובלת היא שהדבר הינו קודם כ

   העמדת המיטה בין צפון לדרום.

(ברכות פ"א סי'  הביאו את דברי אבא בנימין הנ"ל. בקיצור פסקי הרא"ש 11והרא"ש 10הרי"ף

 12הט"ז הטור לא הביא עניין זה כלל. וביארו .'טוב ליתן מטתו בין צפון לדרום'הוסיף ש ז)

  14.שהוא משום שלשיטתו אין בכך חיוב מדינא, אלא הנהגה טובה בלבד 13'השלחן ערוך'ו

                                                           
אדם לבדו אסור לישון בין מזרח לדייק שלפי הרמב"ם אף  ,או"ח ג, ד"ה ומש"כ שלא יישן, הבית יוסף  .5

אין כוונת הרמב"ם לשינה שכתב שנראה ש על הטור שם ס"ק א, ,בדברי הדרישה 'למערב. אך עי
כתב שמקורו  ,יגסעי'  גסי' או"ח , השלחן בערוך בלבד, אלא לתשמיש, וכדעת התוס'. עיי"ש באריכות.

של הרמב"ם הוא הגמרא דאבא בנימין הנ"ל. והעירני מו"ר הרב דניאל מילר שליט"א שנראה 
פנינו מופיע מאמרו של לנוסח ששמחלוקת הרמב"ם ורש"י ותוס' תלויה בגרסאות השונות שבגמרא. ב

רב חמא ברבי חנינא כהמשך וכבירור דברי אבא בנימין, וא"כ י"ל שבא להשמיע שמדובר בשינה עם 
בפני עצמה ולא  השל רב חמא כמימר הגרס את המימר, דף ג מדפי הריף, אשתו. לעומת זאת, הרי"ף

אבא  –תי הלכות נפרדות כבירור דברי אבא בנימין, ונראה שכך גרס גם הרמב"ם, ולפי זה יש כאן ש
בנימין השמיע הלכה ביחס למורא מקדש, ושלא לישון אף יחידי בין מזרח למערב, ורב חמא ברבי 

, דס"ק  גסי' משב"ז או"ח , גם בפרי מגדיםעי' חנינא השמיע הלכה/הנהגה לשעת הזיווג. אמנם, 
ה', עיי"ש. כמו כן העיר אלא על פי לימוד מדין 'נפנהגמרא שלנו המבאר שמקורו של הרמב"ם אינו מ

שכן כתב  ,שאף לשיטת הרמב"ם י"ל שדווקא לישון אסור ,זס"ק ג סי' ו"ח , א"א אהפרי מגדים
  מותר אף בין מזרח למערב. –, אבל לשכב כדי לנוח מיגיעה וכדומה 'אין ישנים...'הרמב"ם 

שהמשנ"ב, לשו"ע שם ס"ק  מג"א, לשו"ע או"ח סי' ג ס"ק ז; ט"ז, לשו"ע שם ס"ק ה; ועי' לקמן שהבאנו  .6
יא, ציין שכן פסק בשו"ת הרמ"ע מפאנו, סי' ג, אך הוסיף שיש המבארים שכוונת הזוהר היא כפשט 

  הגמרא שלפנינו, ולא כהבנת הרמ"ע מפאנו. 
  קיח ע"ב.דף פרשת במדבר ח"ג זוהר,   .7
  , ד"ה כל הנותן.מדפי הרי"ף אע" על הרי"ף ברכות גרבנו יונה,   .8
  פרק ג.יגרת הקודש רמב"ן, א  .9

 דפי הרי"ף.מ ע"א ברכות גרי"ף,   .10
  ז.פ"א סי' ברכות רא"ש,   .11
  ג ס"ק ה.סי' או"ח ט"ז,   .12
 יג.סעי' ג סי' או"ח ערוה"ש,   .13
  .2דברינו לעיל ובהערה  'עי  .14
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וכן אסור : ') הביא עניין זה כאיסור ברוראו"ח סי' ג סעי' ו( 'לחן ערוךש'לעומת זאת, ה

 רמסי' וחזר על כך שנית גם במקום אחר (או"ח  .'לישן בין מזרח למערב, אם אשתו עמו

 .'שישן בה עם אשתו, צריך שתהא ראשה ומרגלותיה זה לצפון וזה לדרוםמיטה : 'יז)סעי' 

. 'נכון להיזהר אפילו כשאין אשתו עמו: 'וכתב) סי' ג שם('שלחן ערוך' כמו כן הוסיף ה

   ' (או"ח סי' ג):בית יוסף'עליה כתב בשזאת על פי שיטת הרמב"ם הנזכרת למעלה, 

ואף  לישן בין מזרח למערב...ונראה מדברי הרמב"ם שאפילו האדם לבדו אסור 

על פי שהעולם נוהגים כדברי התוספות, נראה לי שהוא מפני שאינם מעיינים 

בדברי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה אלא חד או תרי בדרא. והנכון ליזהר כדברי 

  הרמב"ם ז"ל שהוא עמוד ההוראה.

המיטה  שיהא ראש 16מביא גם את דעת הרמ"ע מפאנו על פי הזוהר 15'משנה ברורה'ה

(ראשה  'שלחן ערוך'ומכריע שלכתחילה טוב יותר לנהוג כ 17,למזרח ומרגלותיה למערב

שכוונת הזוהר היא כגמרא שלפנינו, היינו  18לצפון ומרגלותיה לדרום), כיוון שיש שפירשו

 'ארצות החיים'בשם ספר  19'משנה ברורה'עוד העיר ה .'שלחן ערוך'כפי שפסק ה

 .'בשוכב ערום ובאין קלעים סביב המטה'יחידי היא דווקא שהזהירות לנהוג כן אף בישן 

למעשה כתבו כמה אחרונים שאין חובה להקפיד בכך, ובוודאי כאשר הדבר לא 

  אפשר בקלות, מנימוקים שונים: תמ

מעשה '. גם בספר 'אין העולם נזהרין עכשיו בכך כלל'כתב ש 20'שיירי כנסת הגדולה'ב. 1

הסכמת האחרונים ז"ל דבזמן הזה אין : 'כתב "ז ה"ט)' (לרמב"ם הל' בית הבחירה פרקח

  . 'העולם נזהרין בזה, מכח שהזוהר פרשת בהעלותך כתב בהיפך...

כיוון שיש לנקוט כדעת הטור וסיעתו ם להיזהר בכך כתב שאין נוהגי 21'ערוך השלחן. '2

הפוסקים אלא הנהגה טובה, וכן כיוון שיש מחלוקת ן הדין הסבורים שאין זה חיוב מ

שעניינם , או ומרגלותיה המיטה': האם עניינם ראש רוםו'הד 'צפוןלמה הכוונה בכתוב 'ה

  . כדלעיל רוחב המטה

כיום לא שאויערבאך למה זלמן שרב המוסר שמועה בשם  22בספר 'ועלהו לא ייבול'. 3

מדקדקים בכך כלל, ונימק זאת בכך שהטור לא הזכיר זאת וכן שיש כיום מחיצות 

  ישנים בחדר סגור).(לכאורה הכוונה ש

כתב על כך שיש להקל בשעת הצורך, אך  ' (או"ח סי' ג סעי' ו)שלחן ערוך הרב'אמנם ב

  ; וזו לשונו:בסתמא יש להקפיד על כך

                                                           
  ס"ק יא. משנ"ב, סי' ג  .15
  .6ראה המקור בהערה   .16
 וצריך להיות 'ראשו למזרח ומרגלותיו במערב'. לכאורה יש ט"ס במשנ"ב שם, שכתב 'ראשו למערב',  .17
 בשם הגר"א.או"ח סי' ג,  ,תשובת 'בנין של שמחה'  .18
 ג ס"ק יב.משנ"ב, סי'   .19
 ד.לשיירי כנסת הגדולה, ס"ק  הגהות ב"י  .20
  יג.סעי'  גסי' או"ח ערוה"ש   .21
  עמ' רפה.; שם, ח"ב עמ' נאועלהו לא יבול, ח"א   .22
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אין עליו איסור לשמש  –מי שאי אפשר לו בקלות להסב מיטתו בין צפון לדרום 

וקא ראש מיטתו בין מזרח למערב, ויש לסמוך על ספר הזוהר שמצריך שיהא דו

  23.המטה ומרגלותיה זה למזרח וזה למערב

 )264–263תשע"א, עמ' ' (דרכי טהרה'ליהו בספר הראשל"צ הרב מרדכי אכמו כן, מדברי 

   24:את האפשרויות באופן הבא נראה שיש להקפיד בכך לכתחילה, ודירג

לנוהגים כמקובלים: העדיף ביותר ראשו למזרח ורגליו למערב, ואם אי אפשר 

אשו צפון ורגליו לדרום, ואם אי אפשר ישמש כשראשו לדרום ורגליו ישמש כשר

 העדיף ביותר ראשו לצפון, לצפון, ולא ישמש כשרגליו למזרח. ולנוהגים כפשט:

ואם אי אפשר ישמש כשראשו למערב, ואם אי  ואם אי אפשר יהא ראשו לדרום,

  אפשר ישמש כשראשו למזרח. 

תבוא עליהם ' –כאשר מתאפשר  –ון לדרום המקפידים להעמיד המיטה בין צפ  למעשה,

יכולים  –. אך הרוצים להעמיד המיטה באופן הנוח והמתאים לצורת החדר 'הברכה

כאשר הדבר מתאפשר רק בדוחק  25.על הסוברים שאין צריך להקפיד בכךלסמוך 

  ניתן לכתחילה להעמיד המיטה אף בין מזרח למערב. –ובקושי 

  

  

  

  

                                                           
בזמן כראוי הקפדה על כך לא יצליח להרחיק המיטות ההדבר יגרום שעקב  והוסיף עוד שכל שכן אם  .23

  ודאי שלא יקפיד על כך. עיי"ש. –נידתה  

שכל מה שיעשה האדם יש בו  רב מרדכי אליהואמנם, לפני שפירט את סדר העדיפויות, העיר ה  .24
 מעלה, כי יש מחלוקות בעניין.

 יערבאך.או רב ש"זשמובא בשם הפי כדברי האחרונים וכ  .25

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 

  

 
 

149  

  הרב עזריה אריאל

 הרה בסיוע רכב טמא מדרסהסעה בט

  מבוא

 1.לטהר אותןקשה מאוד או אף לא ניתן מכוניות בימינו בדרך כלל טמאות מדרס, ו  

ממילא מתעוררת השאלה: כיצד ניתן להסיע אנשים וחפצים בטהרה? מאמר זה מבקש 

אבל ניתן להשתמש בו באופן  ,לבחון פתרון שאמנם אינו מתאים להסעת המונים

חת נגרר, המשמש להובלת חפצים ולפיכך אינו מקבל טומאת מדרס, ניתן לק 2:נקודתי

(שבת נט ע"א), ולחבר אותו לרכב.  'עמוד ונעשה את מלאכתנו'ו במשום שאומרים 

השאלה המתעוררת היא: האם העובדה שהנגרר נוסע בסיוע הרכב מטמאת את הנגרר 

  3ואת האנשים והכלים שעליו, מפני שהם ניסטים מחמתו?

  רמב"ם והר"ש: משכב אינו מטמא בהיסטשיטת הא.  

כלומר, . 'טהור, חוץ מן האדם –כל הנושא ונישא על גבי משכב 'שנינו בזבים פ"ה מ"ג:   

דין האוכלין  ים, ואילו האדם טמא.טהור –על גבי המשכב  יםאוכל ומשקה הנישאאו כלי 

תיים בין והנייר בינ ,ככר של תרומה שהוא נתון על גבי משכב'ה שם: שנה מודגם במ

. הדין הנגדי, שהאדם הנישא על גבי משכב נטמא, מופיע 'טהור –מלמעלן בין מלמטן 

  שם במשנה ו: 

                                                           
בכל מכונית היה  )אקביעה זו נשענת על כמה הנחות הלכתיות ומציאותיות שחלקן טעון בירור נוסף:   .1

ב)  אי פעם טמא המטמא מדרס: נידה או גוי (המטמא מדרבנן), כגון בנסיעת מבחן לאחר הייצור.
 ,ח ק"יא סיו"ד סי' ר, המכונית מקבלת טומאת מדרס. קיימת אמנם שיטה מחודשת של החזון איש

משום שתכלית הישיבה בהן היא רק העברה ממקום למקום,  ,שלפיה מכוניות טהורות מן המדרס
ג)  ח"א סי' עב אות ב. לענ"ד העיקר בזה כדעת המנחת שלמה, ואכמ"ל., ונחלק עליו במנחת שלמה

רכב  טבילת מכונית לרוב אינה באה בחשבון, אם כי הדבר דורש בדיקה בכל רכב לגופו, ושמעתי על
יש לדון האם פירוק המכונית עד כדי הוצאתה מכלל פעולה ד) שנפל למים וכעבור יום חזר לפעול. 

גם ראויה לו כל עוד המושבים מחוברים. היא מבטל ממנה גם טומאת משכב ומושב, שלכאורה עדיין 
יש בה דין טומאה ישנה מדרבנן לכאורה בהנחה שהמכונית עיקרה מתכת אם הפירוק מטהר, 

יש לעיין בשאלה האם גזרו טומאה ישנה גם על כלי שאין דרך אחרת לטהרו, וממילא חלק  תוקן.כשת
  מטעמי הגזרה לא שייכים בו, וגם אולי זו בכלל גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, ואכמ"ל.

העילה הישירה לכתיבתו היא חיפוש פתרונות להסעת אנשים וחפצים לצורך עשיית הפרה האדומה,   .2
  וה הטהרה אל מקום העשייה. בהקשר של פרה אדומה עולות שאלות נוספות, ואכמ"ל.ממקו

ט (דהיינו זב ונידה, מה הדין כאשר הנהג הוא מן הטמאים המטמאים בהיסלא עסקתי כאן בשאלה   .3
 האם נהיגתו מהווה היסט המטמא? כל טמא, עיין הל' פרה אדומה פי"ג ה"ה), -גוי, ובפרה אדומה 

  בשו"ת מעשה חושב, ח"ד סי' לו, ומסקנתו להקל מעיקר הדין, עיין שם.בשאלה זו דן 

 בחזרה לעמוד התוכן



 

 זתשע" תמוז  אמונת עתיך

 

  

150  

מטמא שנים ופוסל  – הנוגע בזב ובזבה ובנדה וביולדת ובמצורע במשכב ומושב

אחד המסיט ואחד הנושא מטמא אחד ופוסל אחד. אחד הנוגע ו –אחד. פירש 

  . ואחד הנישא

ואחד ', כפי שמוכח מדין טומאה בחיבורין שהוזכר, ועליו נאמר הנוגע אדםהוא  'הנוגע'

  .'הנישא

היא שמשכב אינו מטמא בהיסט, אלא חילוק זה שבין האדם לכלים ההבנה הפשוטה ב  

: ו) (ויקרא טו, שאדם היושב מעליו נטמא מדין מיוחד באדם היושב על המשכב, ככתוב

וכך  '.בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערבוהיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס '

  : )זבים פ"ה ה"ד(מתבאר מהתוספתא 

הנוגע בזיבו של זב וברוקו ובשכבת זרעו ובמימי רגליו ובדם הנדה... אחד הנוגע 

ואחד הנושא. נושא ומסיט אין בהם, שאין לך דבר שאין בו רוח חיים ומטמא 

  בהיסט אלא דבר שיש בו רוח חיים. 

זוב וכו' נטמא, אבל הנישא וניסט מחמתו באופן כלשהו כגון פירוש: הנושא את ה

והכף עם  ,חפץ טהור האחרתבאמצעות מאזניים שבכף אחת נמצאת הטומאה ובכף 

 אינו נטמא, מפני שרק דבר שיש בו רוח חיים 4,הטומאה מכריעה כפי שמציירת המשנה

  : )בע" שבת פג(וכך עולה מהברייתא מטמא את הטהור בכך שהוא מסיט אותו.  – אדם –

כל הטמאות המסיטות טהורות, חוץ מהיסטו של זב, שלא מצינו לו חבר בכל 

   .התורה כולה

הללו  ולא אבות הטומאה הבאים מחמתו. ,הוא האדם עצמו 'זב'המובן הפשוט של 

כך פוסק  מטמאים את מי שנושא ומסיט אותם, אבל לא את מי שניסט מחמתם.

  ): הרמב"ם (הל' מטמאי מו"מ פ"ט ה"ג

אין המשכב או המרכב מטמא כלים או אוכלין ומשקין אלא במגע בלבד, אבל אם 

היו כלים או אוכליו ומשקין למעלה מן המדרס, או שהיה המדרס למעלה מהן, 

אם אפילו לא הפסיק ביניהם אלא נייר, הואיל ולא נגע בהן הרי אלו טהורין. וכן 

  .י אלו טהוריןהסיט המשכב את הכלים או את האוכלין והמשקין הר

  וכן בר"ש בזבים פ"ה מ"ו:   

 ,מטמאו משכב ומושב נמי המסיטים את הטהרה, כגון ע"י כף מאזנים, לאוכן 

דכל טומאות המסיטות טהורות חוץ  ' עקיבאכדתניא במסכת שבת בפרק אמר ר

מהיסטו של זב. והכא [טומאת האדם הנישא על גבי המשכב] לא מכח היסט, 

בלא הסטה כדפרישית לעיל, ומדאתרבו לענין אבן מסמא  דהאי נושא ונישא הוי

  נפקא לן דנושא ונישא בלא הסטה.

  שיטת הרמב"ן: משכב מטמא בהיסטב.  

  כותב: דן בהלכה זו שאדם היושב על אבן שעל גבי המשכב נטמא, ו )אע" נידה נה(הרמב"ן 

                                                           
  .זבים פ"ד מ"ה  .4
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ואדם טהור  ,אבן מוסמא... שהיא אבן גדולה שמושמת על משכב הזב ומושבו

 וזהו היסטו של זביושב על האבן ונטמא מדין נישא, שהרי משכב הזב נושא אותו, 

שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה, שכל טומאות המסיטות טהורות חוץ מן 

הזב, וריבה הכתוב אף משכב שלו ומושבו הנושאים תחת האבן כדאיתא בתורת 

שהוא  ,. וכן דם הנדהמטמאים בהיסט - כהנים, וכן אם היו בכף מאזנים וכרעו הן 

רוצה כאן לטמא תחת אבן מוסמא, לומר שיהא לו היסט כזב, בין תחת האבן בין 

  דבמשכב ומושב כתיב.  'והנושא אותם'בכף מאזנים, וממעטינן ליה מדכתיב 

הרמב"ן מבאר שהדין שאדם הנישא על המשכב טמא הוא משום היסט, ולא דין מיוחד 

ל הטומאות המסיטות טהורות חוץ מהיסטו של כ'המשפט של מי שנשען על המשכב. 

לפי זה משתמע מתייחס, לדעת הרמב"ן, לא רק לזב עצמו אלא גם למשכבו ומושבו.  'זב

ב ד"ה ע" חגיגה כ( פותתוסהכיו"ב  אוכלין ומשקין.כלים ושמשכב מטמא בהיסטו גם 

  ציטטו ברייתא:  )הנושא

ניה, הכריע ן בכף שמשכב ומושב בכף מאזנים ואוכלין ומשקי :מי לא תניא

  . מא האוכליןטי – המשכב

 ל גביותמה הרש"ש שם, שלא מצאנו ברייתא כזו, וגם הדין תמוה, שהרי שנינו שהנישא ע

  5.המשכב טהור

  ביסוס שיטת הרמב"ם והר"שג. 

על המשכב טהור מתייחסים למה  'נישא'לשיטת הרמב"ן, נראה שדברי המשנה שה  

מכל  .ו, אבל אם זז קמעא הרי זה היסט המטמאשהונח מעל הזב ולא זז כלל מחמת

 6.מקום, קשה ליישבה עם התוספתא הנ"ל, האומרת שאין היסט בדבר שאין בו רוח חיים

טמאו בהיסט. גם מבחינת צורת הלימוד, קשה להבין מה המקור לכך שמשכב ומושב יְ 

  א) נאמר: רק ג ה"בספרא (מצורע, פרשת זבים פ

ו הזב יטמא... מנין לעשרה מושבות זה על זה והיושב על הכלי אשר ישב עלי

ואפילו על גבי אבן מסמה? ת"ל 'והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא', 

  מקום שהזב יושב ומטמא ישב הטהור ויטמא. 

   העניין כאן הוא נוכחות הטהור מעל המשכב, ולא הזזת הטהור על ידי המשכב.

ו בכמה מקומות שעם הארץ אינו נאראיה נוספת לשיטת הרמב"ם והר"ש ממה שמצ

ואם המדרס מטמא  8,טמא מדרסשל עם הארץ והרי בגדו  7.מטמא כלי חרס בהיסט

  9מדוע לא חששו שהכלים שהוא מסיט נטמאים מהיסט בגדו? – בהיסט

                                                           
  בשיח יצחק כתב שתוס' השוו את המשכב למשנה על הזב, ולא העיר על הקושי הענייני בהשוואה זו.  .5
ראיתי בספר 'דעת ישראל', על זבים, עמ' נח, שדחק לבאר שלרמב"ן המדרס הוא המשך טומאת הזב   .6

  עצמו (בניגוד למעיינותיו, עי"ש), ונכלל ב'יש בו רוח חיים'.
 .באריכות, אם כי יש מהראשונים שחלקו, ואכמ"ללמשנה שם,  טהרות פ"ז מ"ה ובר"ש  'עי  .7
  .בע" חולין לה 'חגיגה פ"ב מ"ז, ולו משום החשש לישיבת אשתו, עי  .8
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   11'.חזון איש'וה 10כשיטת הרמב"ם נקטו בפשטות הגר"א  

  היסט אדם לשיטת הרמב"םד.  

החפצים שעל גבי הנגרר לא ס אינו מטמא בהיסט, שמדרעל פי הרמב"ם וסיעתו,  

יטמאו מחמת הרכב הטמא מדרס. אך יש לדון בגדר ההלכה שאדם הנישא על גבי י

  שנינו בזבים פ"ב מ"ד:  ?'נישא'נטמא ממנו: האם גם גרירה נחשבת כמדרס 

הזב מטמא את המשכב בחמישה דרכים לטמא אדם לטמא בגדים: עומד, יושב, 

ען. והמשכב מטמא את האדם בשבעה דרכים לטמא בגדים: שוכב, נתלה, ונש

  עומד, יושב, שוכב, נתלה, ונשען, במגע ובמשא. 

כגון במאזניים שהטומאה  12,ירוהוא באו' נתלה'הרא"ש והרע"ב מפרשים ש ,הר"ש  

  , וכפי ששנינו בפ"ד מ"ה: םוהטהרה משני צדיה

[מטומאת מדרס], כרעו  טהורין –הזב בכף מאזניים ומשכב ומושב כנגדו, כרע הזב 

  מאין. ט – הן

ובסיפא, במשכב טמא המטמא את האדם הטהור, מדובר כאשר המשכב הכריע את 

האדם הטהור, ונמצא שהוא נתלה מחמת המשכב. אף הרמב"ם (בפירושו לפ"ד מ"ה) 

  13'.נתלה'מקשר בין כריעת המשכב לבין 

                                                           
שגזרו עליו להיות כזב, אלא שהקלו  ראיה זו תלויה בהבנת דינו הכללי של עם הארץ: יש סוברים  .9

בהיסטו לתועלת הציבור (כדברי הר"ש בטהרות שם בשם ר"ת: 'לא רצו לגזור על היסטן... משום דאין 
לך אדם מעביר חבית ממקום למקום', או משום שאי אפשר לעמוד בזהירות מהיסטו, ראה בהמשך 

טמאים בהיסט, אבל בבגדי ע"ה הר"ש שם). לפי זה יש מקום לומר שאמנם בעלמא משכב ומושב מ
לא גזרו כשם שעליו עצמו לא גזרו. ועדיין יש להקשות על סתימת לשון המשנה בחגיגה פ"ב מ"ז, 
שבגדי ע"ה מדרס לפרושים, ומשמע שהוא ככל חומר מדרס. ויש סוברים שלא גזרו על ע"ה כלל 

יטת הר"מ מפונטייזא, להיות כזב, והוא מטמא כלים רק משום שבגדיו טמאי מדרס מחמת אשתו (ש
מובא בהמשך הר"ש שם). ולפי שיטה זו הקושיה חמורה יותר, שלא מצאנו שהקלו במה שהגדירו 
אותו, ואם כן כיצד טיהרו את היסט משכבו? ולענ"ד השיטה השנייה עיקר, כפי שמוכח מסדר טהרתו 

  זון למועד אי"ה.של ע"ה, שהוא בטבילה במקווה ולא במעיין כזב (עי' טהרות פ"י מ"ג), ועוד ח
  .אליהו רבה זבים פ"ה מ"בגר"א,   .10
 ה. ק"זבים סי' ד סחזו"א,   .11
  .כדוגמת 'נתלה ושחט' בזבחים כו ע"א  .12
כעין התולה עצמו בבית  -הראב"ד, על הספרא מצורע, פרשת זבים פרק ב ה"ז, פירש אחרת: 'נתלה   .13

ה התולה). נראה שלדעתו המשנה אומרת הכסא', דהיינו ישיבה על ברכיו (עי' רש"י ברכות נה ע"א ד"
רבותא, שלא מיבעיא היושב כדרכו אלא אף היושב שלא כדרכו, ואפילו אינו יושב אלא נשען הרי זה 
טמא. כעין לשון זו מצינו בקידושין פב ע"א, ש'נתלה ויושב' הוא דרך גאווה, דהיינו מי שנתלה קמעא 

אה שגם הראב"ד יודה לדינא שגם הנתלה באוויר על הכיסא לפני שהוא מתיישב עליו. מכל מקום, נר
נטמא, כמוכח מהמשנה בכף מאזניים, אלא שלעניין פירוש 'נתלה' מסתבר לו יותר כאמור. יש להעיר 

, ונתלה משכב שבכף נתלה. ר"ל שכרע הכף שבו הטהור'על דברי התפארת ישראל, שכתב על הסיפא: 
יה נ"ל משבת פג ע"ב ותוספתא פ"ה דזבים, דכל טהור. כך ה –שניה, נטמא, אבל הסיט משכב לאדם 

טומאות המסיטות לטהרה טהור, ובתוספתא קאמר: אין לך דבר שאין בו רוח חיים שמטמא בהיסט, 
שמע מינה כדברינו, וכן כתב רבנו אליהו. ומה אעשה שהרמב"ם פ"ז ממשכב ה"ב והר"ש והר"ב כאן 

, כך נ"ל'. נ"ל 'זב' כלל נמי משכב ומושבעל כרחך סבירא להו לפמ"ש הש"ס שבת הלא כתבו כן? 
פירוש דבריו: בהנחה שמשכב אינו מטמא בהיסט, יש לפרש ש'נתלה', היינו שהמשכב נתלה מחמת 
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   הסעה בטהרה בסיוע רכב טמא מדרס 

 זתשע" תמוז אמונת עתיך

 
 

153  

  : לשון הרמב"ם בהלכותיו (הל' מטמאי משכב ומושב פ"ז ה"א)  

הזב מטמא את המשכב והמושב והמרכב בחמשה דרכים: עומד, יושב, שוכב, 

נתלה, ונשען. כיצד? כלי שהוא עשוי למשכב או למושב או למרכב, אפילו היה 

תחת האבן, אם עמד אחד ממטמאי משכב על האבן או ישב עליה או שכב או 

א ונעשה מכל מקום נטמ הואיל ונתנשא על הכלי הזהנשען עליה או נתלה בה, 

  אב. וכל אחד מחמשה דרכים אלו הוא הנקרא מדרס בכל מקום. 

  : )פ"ח ה"וובהמשך כתב הרמב"ם (שם, 

הזב בכף מאזנים וכלי העשוי למשכב או למרכב כנגדו בכף שניה... כרעו הן הרי 

  וכאילו עמד עליהן.  שהרי נשאו הזב ,אלו טמאין משום משכב ונעשו אב

מתקיים כאשר הזב מתרומם לגובה, וכפי שדקדק  'הנתל'מלשונות הרמב"ם מתבאר ש

  ב'דעת יוסף' (זבים, מערכה י, ד"ה ובאמת יש לדקדק): 

שהעיקר בטומאת משכב ומושב הוא בזה שנתנשא הזב והרי הוא מלמעלה מן 

   14.המשכב על ידי אחת מחמש דרכים אלו

ים וכך מסתבר מן ההרחבה של משכב ומושב שנאמרו בתורה, שהם רהיטים המשמש

שאין בה  ,לעלייה על גביהם. לפי זה, כאשר המשכב מסיט את הזב על ידי גרירה גרידא

. וממילא הוא הדין להיטמאות הטהור מחמת 'מדרס'אין זה  ,הגבהה של הזב מעליו

בהיסט די ולא  ,דווקא כשהטהור מתרומם מחמת המשכבמתקיימת המשכב, שאף היא 

  רבא זבים פ"ה מ"ב): כמו כן כתב הגר"א (אליהו  וגרירה בלבד.

כל הנושא ונישא על גבי המשכב טהור חוץ מן האדם... אבל היסט דמשכב לא 

  .טהור –שאם המשכב מסיט את האדם מטמא, 

ומצאתי דברים  15'.היסט'ל 'נישא'במדויק את החלוקה בין הגר"א אלא שלא הגדיר 

 ,ביב, ח"ז עמ' תנט)מפורשים יותר בנדון זה בספר 'שאר יוסף' (לרב יוסף כץ, מרבני תל א

 '.אם המשכב מכריע בכף מאזנים את האדם הטהור נטמא האדם מדין משכב': ו לשונווז

רק כאשר אבל התוספתא האומרת שמה שאין בו רוח חיים אינו מטמא בהיסט עוסקת 

  אין הרמה של החפץ:

אלא שדחף אותו על  ,גון שהסיט המשכב הטמא את האדם לא ע"י כף מאזניםכ

ח הדחיפה נדחה האדם ממקומו למקום וי מישהו שדחף אותו, וע"י כהארץ על יד

                                                           
הטהור, אבל הרמב"ם והר"ש פירשו שהטהור הוא שנתלה ולכן נטמא, ומכאן שלדעתם המשכב 

הרי זה משא, שהוזכר מטמא בהיסט. הדברים מוקשים, שהרי אם 'נתלה' המשכב מחמת הטהור 
בהמשך: 'מגע ומשא'. ומה שכתב בדעת הרמב"ם והר"ש, הרי הם כתבו במפורש, כאמור, שאין היסט 
למשכב, ועל כרחנו 'נתלה' הוא דין מיוחד של 'נישא' שאינו היסט (ומצאתי שהעיר על דבריו ב'שאר 

  יוסף' שלהלן והרב גרבוז שליט"א ב'משנת טהרות' על זבים עמ' נה).
יקר דיונו שם בשאלה האם התנשאות הזב מטמאת את המשכב גם כאשר הזב מתרומם לצד ע  .14

המושב ולא מעליו, ומלשונות אלו דקדק שכן, וכפי שמוכח מדין כף מאזניים. מכל מקום, נראה 
  שכוונתו גם כאמור שללא התרוממות של הזב אין מדרס.

' ותירץ: 'ואפשר דמשכחת לה היסט ולא נתלה החזו"א, זבים סי' ד ס"ק ח, תמה על הגר"א מדין 'נתלה  .15
הטהור על המשכב'. ולעיל מיניה, סי' ד סק"ה ד"ה זבים פ"ה, כתב החזו"א נפק"מ בין נישא להיסט, 

  שבנישא בעינן רובו דווקא, מה שאין כן בהיסט.
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... ובהיסט כזה שפיר והיסט זה אין בו שום משא והרמה, רק הזזה ממקומואחר, 

  אינו מטמא. 

ע"פ שאינו לא נוגע אהמזיז אותה ממקומה  - ואחד המסיט 'וציין לרע"ב בזבים פ"ה מ"ז: 

   , הרי שיש היסט ללא נשיאה.'ולא נושא

נם ב'שוהם וישפה' (הל' מטמאי מו"מ פ"ט ה"ג) נראה שסבר שכל היסט אדם מטמאו אמ

  : ו לשונו, וז'נישא'ממילא כדין 

אם הסיט המשכב את האדם פשיטא דטמא, כי היכא דאדם הנישא על אבל 

... ואף דכל טומאות המסיטות טהורות חוץ מהסיטו של זב, על כרחך המשכב טמא

ומושב הטמא הסיט את האדם הטהור הוי כאלו  משכב ומושב שאני... כשמשכב

  הטהור שכב וישב עליו, לפי שכבר נתלה הטהור במשכב ומושב הטמא. 

הכלים או את וכן אם הסיט המשכב את 'וכך מדויקת לכאורה לשון הרמב"ם שם: 

, ולא הזכיר את האדם. אך יש לדחות: אילו היה 'הרי אלו טהורין האוכלין והמשקין

היה מובן מדבריו שכל היסט שהוא טהור, וזה בוודאי אינו  ,ת האדםהרמב"ם מזכיר א

לכן השמיט את טהרת האדם בהיסט,  16.ן פעמים רבות ההיסט כרוך בהגבההנכון, שכ

  שהוא התנשאות מעל המשכב. ',נתלה'והסתפק בהגדרתו ל

  סיכום ומסקנות

א עליו, אדם הניששהוא מטמא שיטת הרמב"ם והר"ש שמשכב אינו מטמא בהיסט, אלא 

פשט מקורות חז"ל נוטה לענ"ד ושיטת הרמב"ן שמשכב מטמא אדם וכלים בהיסט. 

  . 'חזון איש'לדעת הרמב"ם והר"ש, וכך נקטו הגר"א וה

ומהו בדיוק הקו  ,בדעת הרמב"ם יש לדון האם אדם שניסט על ידי המשכב נטמא

 'נישא'"ם נראה שהטהור. מלשונות הרמב 'היסט'שנטמא לבין  'נתלה'ו 'נישא'המבדיל בין 

מעל גבי הקרקע (גם אם לא ממש מעל המשכב עצמו, שהאדם הוגבה  פירושם 'נתלה'ו

טהור,  הואאדם שנגרר על ידי מדרס ולא מוגבה מהקרקע הרי אילו ם), ויכגון בכף מאזני

  וכן כתב ב'שאר יוסף'.

ולא מדרס שגוררת נגרר הטהור מן המדרס  טמאתעל פי זה יש להסיק שמכונית 

. ואם הגביהה אינה מטמאת אותו ואת האנשים והכלים שעליומעל הקרקע  ויהה אותמגב

  את הנגרר, האדם שעליו נטמא אך לא הכלים. 

במציאות, נראה שבדרך כלל הסעה על ידי נגרר כרוכה גם בהגבהה קלה של האדם מדי  

פעם (פרט לדרך מישורית וחלקה לגמרי). לכן למעשה בדרך כלל לא ניתן להשתמש 

  דרך זו להסעת אדם בטהרה, אלא רק להסעת כלים.ב

                                                           
  .'היסט'הל' טומאת מת פ"א ה"ז, שם הגדיר את אופני הרמב"ם,  'עי  .16
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  הרב נתנאל אוירבך

  אלול- תמוז מידע יישומי

  נטיעת עצים –א. תשעת הימים 

  1. מראש חודש אב ועד תענית ט' באב ממעטים בדברים הגורמים לאדם שמחה.1

  2אסור לטעת עצי סרק, שיחים ופרחים. אלו . בימים2

  3. נטיעת עצי פרי מותרת.3

הדשא, לעקור עשבים  את לגזום, הגינה את להשקות –הנוי  גינות את לתחזק . מותר4

  4.השוטף בטיפול ולהמשיך שוטים

  5לשתול מינים אלו. לו מותר – נוי, פרחים ועצים שיחי מגידול המתפרנס . אדם5

או הרווחה בימים  7כשם שנאסרה בנייה של שמחה 6. יש שאסרו התקנת דשא סינטטי,6

   8אלו.

  שנות ערלה ב. מניין

ומכאן שא' בתשרי הוא התאריך  9. נאמר במשנה: 'באחד בתשרי ראש השנה... לנטיעה',1

  הקובע לתחילת מניין השנים של עץ פרי לעניין ערלה.

 –. אם נוטעים עץ פרי (חשוף שורש) לפחות ארבעים וארבעה ימים לפני א' בתשרי 2

נכללים שבועיים שנצרכים  בזמן זה 10הזמן מהנטיעה ועד א' בתשרי נחשב שנה אחת.

                                                           
 ב. תקנא סעי' ע, או"ח סי'תענית, פ"ד מ"ו; שו"  .1
ב. ראה: רמב"ם, הל' תעניות פ"ג ה"ח; מגיד משנה, שם; ר"ן, תענית ה ע"ב  תקנא סעי' ע, או"ח סי'"שו  .2

  מדפי הרי"ף ד"ה שלחו ליה. 
 נטעי גבריאל, הל' בין המצרים ח"א פכ"ט סעי' יד הערה כב.  .3
פכ"ה סעי' לא; נטעי גבריאל, הל' בין  ,גיםשו"ת רבבות אפרים ח"א סי' שעד; הגר"מ אליהו, הלכות ח  .4

  המצרים ח"א פכ"ט סעי' טו.
  פכ"ה סעי' לא, שהתיר שתילת עץ פרי. ,ראה: הראשל"צ הרב מרדכי, הלכות חגים  .5
 נטעי גבריאל, הל' בין המצרים ח"א פכ"ט סעי' יג הערה כא.  .6
 ב.  תקנא סעי' ע, או"ח סי'"ראה: תענית, כו ע"ב; שו  .7
 שאינו בניין לכל הדין ענית ה ע"ב מדפי הרי"ף, כתב שנאסר אף בניין לצורך הרווחה: 'הואהר"ן, ת  .8

בעלמא'; בית יוסף, או"ח סי' תקנא; מג"א, או"ח סי' תקנא ס"ק  ולהרווחה לנוי אלא נעשה דאינו צריך
  ז; משנה ברורה, סי' תקנא ס"ק יב.

  ראש השנה פ"א מ"א.  .9
 .ל' מעשר שני פ"ט ה"חהרמב"ם,   .10
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שעל העץ להיות נטוע  המינימליועוד שלושים יום שהם הזמן  11לקליטת העץ באדמה,

   12לפני א' בתשרי, כדי שייחשב בן שנה.

(כולל ט"ו באב), ימנה את שנת הנטיעה כשנה  13. לכן אדם שנטע עץ פרי עד ט"ו באב3

אילך, מונה את השנה הראשונה ט"ז אב ו-שנה שנייה. אם נטע מ –ראשונה, ומא' בתשרי 

  רק מא' בתשרי. 

. אם נוטעים עץ פרי שנתּון בתוך גוש אדמה ובעציץ שאינו נקוב, או בעציץ שמונח על 4

גבי משטח מנתק, די בשלושים יום לחישוב שנה ואין צורך בימי הקליטה, שכן העץ 

כ"ט באב  לכן אם נוטעים עץ כזה עד 14קלוט ועומד בתוך גוש האדמה שהוא נמצא בו.

נחשבים הימים עד ראש השנה (א' בתשרי) לשנה הראשונה למניין  - (כולל כ"ט באב) 

  15שנות ערלה.

  קניית עצי פרי ושתילתםג. 

כאמור, לקראת ט"ו באב יש הממהרים לטעת עצי פרי כדי 'להרוויח' שנה למניין שנות 

  בגינה.אותם  ולשתולערלה, אך יש לשים לב לשני נושאים טרם בואנו לקנות עצי פרי 

  כלאי אילן. 1

. כאשר קונים עץ פרי במשתלה, יש לשים לב לעניין איסור כלאי אילן שפירושו הוא 1

 גוף וייעשו יתאחו שהם כזה באופן), כנה( אחר עץ בתוך) רוכב( הרכבת ענף של עץ אחד

  16.אילן כלאי מדיני אסורה ההרכבה, מין מאותו אינם והכנה הרוכב אם. אחד

אסור להשקות אותו,  17שהורכב באיסור (מין באינו מינו), אסור לטעת אותו,. עץ מאכל 2

ולכתחילה יש לעקור  18אסור לעשות מלאכות שונות לצורך קיומו וגידולו של העץ,

   19אותו.

                                                           
 יבמות פג ע"א; רמב"ם, הל' מעשר שני פ"ט הי"ב.  .11
 תוספתא, שביעית פ"ב ה"ג; יבמות שם; רמב"ם, הל' מעשר שני פ"ט ה"ח.  .12
; אולם, החזו"א, הל' שביעית 79–78הי"א; ראה: התורה והארץ ה, עמ' -רמב"ם, הל' מעשר שני פ"ט ה"י  .13

ג, פסק שאף הנוטע בט"ז באב מונה את שנת -ב סי' יז ס"ק כט; שם סי' כו ס"ק ב; שם דיני ערלה אות
  הנטיעה לשנה הראשונה למניין ערלה.

  ישועות מלכו, קריית ארבע כלאיים פ"ה הי"ד אות ג.  .14
 ע.-. עוד בעניין זה בהרחבה, ראה: שו"ת מנחת שלמה, ח"א סי' סט87–80ראה: התורה והארץ ה, עמ'   .15
  "ה.הים פ"א יהל' כלא ,רמב"םקידושין לט ע"א;   .16
לדעת הרב קוק אסור מדרבנן, שו"ת משפט כהן, סי' כ וסי' כג; לדעת החזו"א, אסור מדאורייתא,   .17

 חזו"א, כלאיים סי' ט ס"ק ב.
; חוקות שדה, עמ' יא משפט כהן, סי' יז; חזו"א, דיני כלאיים אות לה; שו"ת ' זירצה סע 'יו"ד סי ,שו"ע  .18

. יש חולקים וסוברים שאין איסור 57–51(תשע"ג), עמ'  98סעי' ח, ובאריכות בהערה יב; אמונת עתיך 
  .77–76; חוקות הארץ, עמ' 392–383קיום, ראה: התורה והארץ ב, עמ' 

אם עוקר את העץ בגלל חשש כלאיים, אין בכך איסור 'בל תשחית', שכן אינו 'דרך השחתה' (רמב"ם   .19
"ס, עמ' נו, שמציין לשו"ת שואל ומשיב הל' מלכים פ"ו ה"ח). בעניין זה ראה עץ השדה, ירושלים תש

רביעא, ח"א סוס"י כח, וכן שו"ת דברי חיים, יו"ד ח"א סוס"י ס, שהרמב"ם התיר לעקור אילנות במקום 
  צורך: 'ואין צורך גדול מזה לשמור מספק איסור תורה'.
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 לא שאם, מותרת בהרכבה מורכב העץ יש לבדוק אם ,ן שרוב עצי הפרי מורכביםו. כיו3

 הורכב שעליה הכנה מהי המוכר את לשאול שי כך לשם. אותו, כאמור לטעת אסור, כן

אם הצירוף של הכנה והרוכב  ולבררליצור קשר עם רבני מכון 'התורה והארץ'  ,העץ

   20מותר.

  מניין שנות ערלה. 2

בהן שהשנים  את הערלה שנות למניין עץ פרי ומעוניינים לצרףשתיל של . כאשר קונים 4

  21:תנאים ארבעה של להתקיימותם לדאוג יש, במשתלה השתיל שהה

  . מנתק משטח על ולא הקרקע על השתיל עמד במשתלה, שהותו זמן כל במשך. א

   השתיל בא בתוך גוש אדמה שהוא יכול להתקיים ממנו. .ב

  . בתחתיתה קוטר מ"ס 2.5 של בנקב מנוקבת להיות השתיל בה שמצוי השקית ג. על

  .יתפורר לא השתיל מצוי שבו האדמה שגוש לדאוג יש השתילה בשעת. ד

 למנות יש – התקיים אם ספק שיש מתקיים, או אינו הללו התנאים מארבעת אחד אם

   .בגינה השתילה מעת ערלה מחדש שנות

 אין כלל בדרך, הצרכן לבין השתיל את המייצרת המשתלה בין שמתווכות . במשתלות5

 ולמנות להחמיר יש ולכן, הקרקע על הזמן כל במשך עמד השתיל אם לדעת אפשרות

 תחת עומדת עצמה המשתלה כן אם אלא, בגינה או במטע הנטיעה מעת ערלה שנות

  .השגחה

לאחרונה החל מכון 'התורה והארץ' לתת פיקוח הלכתי בנושא כלאי אילן וערלה 

  .050-5367367; 08-6847254ל'משתלת מרמלשטיין'. לפרטים: 

  ד. ערלה בפירות השוק 

  22ים פירותיו באכילה ובהנאה.. בשלוש השנים הראשונות של עץ פרי אסור1

 השלישית בשנה או השנייה בשנה כבר כלכלי יבול להם שיש פירות של מינים יש. 2

 לעתים משתנים אלו נתונים( ועוד חרצנים ללא ענבים, נקטרינה, אפרסק כגון, לנטיעתם

  23בשוק. ערלה פירות מצויים אלו ממינים). קרובות

  24השגחה שהיא אינה משווקת פירות ערלה. . לכתחילה יש לקנות רק מחנות שיש בה3

 מותר ,לאכילה פירות לו שמגישים או השגחה ללא פירות בשוק קנה אדם בטעות . אם4

  25אותם. לאכול

                                                           
 .206–201רוכב מותרים ואסורים מופיעה בספר הלכות הארץ, עמ' -רשימה של צירופי כנות  .20
  .241–189להרחבה ומקורות בנושא, ראה: התורה והארץ א עמ'   .21
  פסחים כב ע"ב; רמב"ם, הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ט.  .22
; אמונת עתיך 42–40(תש"ע) עמ'  84בעניין הסתמכות על רשימות אחוזי ערלה, ראה: אמונת עתיך   .23

  . 39–37(תשע"ד) עמ'  101
; לגבי השאלה האם 39–37(תשע"ד) עמ'  101; אמונת עתיך 39–32(תש"ע) עמ'  84אה: אמונת עתיך   .24

 .213–207אפשר לסמוך על עדותו של הסוחר שהפירות אינם ערלה, ראה: התורה והארץ ה, עמ' 
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  ה. קטיף תיירותי

קטיף תיירותי הוא בילוי למשפחות, שבו בעלי מטעים מאפשרים ביקור במטע וקטיף 

ח גם מבחינה הלכתית, עלינו לתת כדי שהבילוי יהיה מוצל 26עצמי מן העצים שבמטע.

   .את הדעת לנושאים הבאים

  ערלה . 1

הראשית  מהרבנות או המקומית מהרבנות אישורשברשותו  המטע בעל עם לוודא יש

  פירות ערלה. אינם הנקטפים שהפירות

  הפרשת תרומות ומעשרות. 2

 נגבה התשלום בוש סיור לבין למטע בכניסה נגבה התשלום בוש סיור בין להבחין יש

 כדי תוך ארעי באופן שייאכלו הפירות – הביקור בסוף מתבצע שהתשלום במטע .בסיומו

 קבע אכילת במטע אוכלים אם אולם 27.ומעשרות מתרומות פטורים במטע הסיור

 28ומעשרות בברכה. תרומות מהפירות להפריש יש), וכדו' פיקניק שולחנות על( מסודרת

 לפני ומעשרות בברכה תרומות להפריש יש הביתה הנלקחים הפירות כלעל  ,כן כמו

 תרומות להפריש הקונה על –למטע  בכניסה מתבצע שהתשלום במטע 29.אכילה

  דלהלן: ההנחיות כפי, לאכול עתיד שהוא הפירות על מראש ומעשרות

  עבור הפירות שייקטפו.בא. יש לבקש רשות מבעל המטע להפריש תרומות ומעשרות 

קצת  מין מכל במטע וללקוט הנמצאים העצים מיני כל בין מקדים סיור לערוך ב. יש

  יותר מאחוז מכמות הפירות שהוא מעריך כי יקטוף.

 לתרומות מיועדים אלו שפירות ולומר בשקית או בסלסלה הפירות את להניח יש. ג

  .ומעשרות

  (יובא להלן). מיוחד הפרשה נוסח לומר יש. ד

  ללוי. ראשון מעשר ולתת השני המעשר את לחלל האוצר' כדי ב'בית למינוי לדאוג ה. יש

                                                           
 .39–37(תשע"ד) עמ'  101; אמונת עתיך 39–32(תש"ע) עמ'  84ראה: אמונת עתיך   .25
; תודתי לרב דוד אייגנר 44–33(תשע"א), עמ'  88, ; שם38–33(תשס"ב), עמ'  47ראה גם: אמונת עתיך   .26

 שסייע בהכנת הדברים.
אף שהמטע מגודר ומשתמר, מ"מ אין בכך להגדירו כחצר המשתמרת הקובעת למעשר שהגדרתה   .27

היא חצר המשמשת לשימושי דירה. ראה: מעשרות פ"ג מ"ה; שנות אליהו, שם; חזו"א, מעשרות סי' ה 
 , הל' מעשר פ"ד הי"ד באור ההלכה ד"ה חצר. ס"ק ז ד"ה ר"מ; דרך אמונה

  ראה: המעשר והתרומה, פרק שישי אות טו עמ' סד.  .28
בשאלה האם הכנסת הפירות למכונית נחשבת כ'קביעות למעשר' ומחייבת בהפרשת תרו"מ, ראה:   .29

 .21–18(תשנ"ז) עמ'  13אמונת עתיך 
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 לחלל מנת על 30שקלים עשרה של מטבע לייחד צריך האוצר' ב'בית מנוי לו שאין מי. ו

  .רבעי נטע או שני מעשר עליו

  .באשפה אותם יניח במטע, ואז הסיור תום עד אלו פירות לשמור יש. ז

  .ברכה בלי ההפרשה נוסח את לומר יש. ח

  ההפרשה נוסח. 3

  ההפרשה: קודם אלו תנאים לומר יש

  .מינו על מין כל תהיה ההפרשה. א

  .הנהוג הסדר פי על זו אחר בזו יחולו השונות ההפרשות. ב

, במטע אכילתם קודם ואוכל שאלקוט והירקות הפירות על מעכשיו תחול ההפרשה. ג

  ).'שאלקוט': להלן( במטע לביקור עמי שבא ממי או, ביתי מבני מי או אני

 על, מעשר ותרומת גדולה תרומה להפרשת מיועדים בסלסלה או בשקיתש הפירות. ד

  .שאלקוט מה כל

 כל על גדולה תרומה יהיה בסלסלה או שבשקית מהטבל העליון הגרם –גדולה  תרומה

  .שאלקוט מה

 מה כל כנגד ,בשקית או שבסלסלה העליונים הטבל מפירות ממאה אחד –ראשון  מעשר

 הפירות של העליון בצד יהיו המעשר חלקי תשעת רושא, ראשון מעשר יהיה, שאלקוט

  .שאלקוט

 ראשון מעשר שקראתים בסלסלה או שבשקית הטבל מפירות המאית –מעשר  תרומת

  .לכשאלקוט מעשר תרומת יהיו

 על מחוללים ויהיו שני מעשר יהיו בתחתיתם שאלקוט מהפירות עשירית –שני  מעשר

  .ישנ מעשר לחילול המיועדת במטבע ורבע פרוטה

 רבע בתוספת הם הרי, רבעי נטע פירות יש במטע שאלקוט בפירות אם –רבעי  נטע

 . לכך לי המיוחדת במטבע, בנפרד ורבע פרוטה על חיוב דרגת כל מחוללים יהיו מערכם

   

  

  
  

                                                           
 שלוקט. פעם בכל היא ומעשרות תרומות תחלו כי פנויים, שקלים הרבה בו שיש למטבע לדאוג חובה  .30
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  urisadan@gmail.comהרב אורי סדן, רב היישוב נוב, מכון כת"ר, 

  meirsmp@gmail.comהרב מאיר סילמן, מכון פועה, 

, חוקר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה, אוניברסיטת בר אילןר עמר, פרופ' זה

amarzoh@gmail.com  

  aharonfel@gmail.com, פלדמן אהרןהרב אהרון פלדמן, מכון משפטי ארץ, 

  h.yoel@toraland.org.ilהרב יואל פרידמן, מכון התורה והארץ, 

  zomet@netvision.net.ilד לגיור, הרב מהנדס ישראל רוזן, ראש מכון צומ"ת, ביה"

הרב ד"ר יצחק רונס, רב קהילה ברמת בית שמש, מלמד במכללות 'אורות', 'גבעת וושינגטון' ו'מכללת 

  yitzchakroness@gmail.comירושלים', 

  idor@013.netהרב עדו רכניץ, משפטי ארץ, מנהל רשת בתי הדין 'ארץ חמדה', 

   zvibb5@gmail.comיון, ירושלים, הרב צבי שורץ, ר"מ ישיבת תורה בצ

  zeevshama@gmail.comהרב זאב שמע, חוקר בתחום חברה, ארגון חותם, 

  Osheps@gmail.comהרב עומר שפס, מכון פוע"ה, 
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ספר קומיקס חדש לילדים על קיימות ושמירת הסביבה ברוח יהודית

משימה קיומית
חדש ממדרשת התורה והארץ

ין ֲאָרצֹות. יָמה ֵבּ ָלִחים ִלְמׂשִ ֶעְציֹון ַוֲחֵבָריו ִנׁשְ

יִאים, ִרים וְּנׂשִ ים ׂשָ ֵהם ּפֹוְגׁשִ

ים עֹוָלמֹות. ְתָקאֹות וְּמַגּלִ ִיים וְּבַהְרַפּ ְקׁשָ ִנְתָקִלים ִבּ

ְרֵאִלי"  ּתוַּח ִיׂשְ ם "ִפּ ַהִאם ַקּיָ
יל ֶאת ָהעֹוָלם? כֹול ְלַהּצִ ּיָ ׁשֶ

ָרֵאל ִנְמָצא  ֶאֶרץ ִיׂשְ ֵאיפֹה ְבּ

ּזֹוֵרם ְלַמְעָלה? ָנָהר ׁשֶ

ָלִדים? ִמי רֹוֵדף ַאֲחֵרי ַהּיְ

www.toraland.org.il  | 08-6847325  :להזמנות

בקומיקס עלילתי חדש ומותח, מביאה 
מדרשת התורה והארץ את הזווית הייחודית 

של היהדות על קיימות ושמירת הסביבה.

כתבה ואיירה: דקלה שגיב
דמי משלוח: 10 ש"ח

40
בלבד*

₪

יגי
חג

עכשיו במחיר השקה 

להחזרות:
ת.ד 18 

שבי דרום 
ד.נ הנגב 8536500
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גיליון זה מוקדש לע"נ

ר' מרדכי דוד )מרכוס( כץ
בן הרב אפרים אריה לייביש הכהן

נלב"ע בכ"ב בתמוז תשע"ו 
נקבר בהר המנוחות בגבעת שאול ירושלים

ת . נ . צ . ב . ה
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