
במה למאמרים המשלבים מחקר תורני 
ויישום הלכתי בארץ ישראל

117תשרי תשע"ח
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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 

פרקי חייו והגותו 
של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
בחמישה כרכים שלוקטו וחוברו יחדיו על ידי תלמידו הרב משה־צבי נרי'ה זצ"ל

הוצאה חדשה עם הערות, תמונות ומקורות מכתבי יד קודשו
www.toraland.org.il | 08-6847325 להזמנות: מכון התורה והארץ

מחיר השקה לסט: 270 ₪  200 ₪ כולל דמי משלוח

לאורו של 
הראי"ה

להחזרות:
ת.ד 18 

שבי דרום 
ד.נ הנגב 8536500

הוצאה חדשה עם הערות, תמונות ומקורות מכתבי יד קודשו
להזמנות: מכון התורה והארץ

www.toraland.org.ii  | 08-6847325 

מחיר מיוחד לסט: 270 ₪ 200 ₪ כולל דמי משלוח



ספר חדש של פרופ' זהר עמר
אסופת מנהגי 'זרם הבלדי' לגוניו

amarzoh@gmail.com :ליצירת קשר

פרי הגוג'י ברי

נצרים בצמח הגוג'י ברי

על תיאור גידול הצמח והניסוי שבוצע, 
ראה להלן במאמרו של אג' מרדכי שומרון

בחזרה לעמוד התוכן



חנוכת בית המדרש החדש של מכון משפטי ארץ

מהנעשה במכון
משפט לעם

במכון משפט לעם בשדרות נערך פאנל בנושא אקטואלי – מעמדו של איש ציבור לאחר שהורשע 
זו השנה השביעית מתוך רצון להמחיש את הרלוונטיות של  בפלילים. הכנס בשדרות מתקיים 

הנחתה  הפאנל  את  לימינו.  העברי  המשפט 
העיר  ראש  בו  והשתתפו  נבות  סוזי  פרופ' 
שדרות אלון דוידי, ח"כ סמוטריץ, הרב בראלי 
וכן עו"ד ירון אונגר. בכנס נכח ציבור מגוון של 
ניתנה  לנוכחים  לה,  ומחוצה  שדרות  תושבי 
לפאנל  ולתרום  דעתם  את  להביע  אפשרות 

שהיה מרתק וחשוב כאחד.

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

מעמדו של איש ציבור לאחר שהורשע בפלילים

בית המדרש החדש  בעפרה  נחנך  בר"ח תמוז תשע"ז 
דיבר  באירוע  הרחבתו.  לאחר  ארץ  משפטי  מכון  של 
ויו"ר  בנימין  מטה  אזורית  מועצה  יו"ר  רואה,  אבי  מר 
הרס  רקע  על  בבניין  שיש  הנחמה  על  יש"ע,  מועצת 
עמונה ותשעת הבתים בעפרה. הרב אברהם גיסר, יו"ר 
מכון משפטי ארץ ורב היישוב עפרה, עמד על חשיבות 
ישראל  ארץ  על  מהמאבק  כחלק  המשפטי  המאבק 
ועל דמותה של מדינת ישראל. הרב גיסר הדגיש את 

תרומת המכון בזירה חשובה זו. 
דילמות  על  הרצה  המכון,  בוגר  יפרח,  יהודה  ד"ר 
חשיבות  בעל  תחקיר  שפרסום  טען  יפרח  ד"ר  העיתונאי.  התחקיר  בעבודת  ומוסריות  הלכתיות 
ציבורית הוא מצווה הלכתית, ובה בשעה, כאשר ישנה חלופה שאינה פומבית יש מקרים שבהם 
חובה לוותר על הפרסום. השלים את דבריו מר ישראל הראל, שסיפר על מקרה שבו התבקש לא 

בצדק על ידי עורך העיתון לגנוז תחקיר. 
יו"ר מועצת יש"ע, הרב ד"ר איתמר ורהפטיג,  כמו כן השתתפו באירוע פנחס וולרשטיין, לשעבר 

מרצה במכון משפטי ארץ והרב יאיר פרנק, רב היישוב עמונה ובוגר המכון. 

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

ההרשמה לחידון טובה הארץ  בעיצומה - חידון ארץ-ישראלי העוסק במשניות זרעים בלווית 
ועוד. החידון  ישראל  ישראל, דמויות חכמי  וגאוגרפיה של ארץ  והרחבות: היסטוריה  תוספות 
הוא הזדמנות לאתגר לימודי מרתק, פרסים ומלגות יוענקו למצטיינים. החידון, שיתקיים בט"ו 
בשבט בפעם השלישית ברציפות, מיועד לגברים ונשים מעל גיל 18. מבחני המיון הראשונים 

ייערכו בחודש חשוון ויהיו מקוונים, ניתן יהיה להיבחן מכל מקום בארץ. 
www.toraland.org.il. :הרשמה לחידון באתר המכון

התלויות  המצוות  לימוד  תכנית  וארץ",  "תורה  תכנית  של  הרביעי  המחזור  נפתח  אלו  בימים 
בארץ שנוסדה על ידי מכון התורה והארץ במגמה להכשיר רבני קהילות ורמי"ם לקראת מבחני 
הרבנות הראשית לישראל בתחום המצוות התלויות בארץ. במסגרת התכנית מתקיימים כמה 

להמחיש  שמטרתם  לימודיים  וסיורים  מפגשים 
את יישום ההלכות הנלמדות בפועל. 

לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות: 08-6847325.

לקראת שנת התשע"ח נפתח מחזור חדש בכולל 
'ארץ נחלה' ללימוד סדר זרעים ומצוות התלויות 
ראש  עמיחי,  הלוי  יהודה  הרב  בראשות  בארץ, 
כוללת:  הלימוד  תכנית  והארץ.  התורה  מכון 
מסכת הנלמדת על פי הירושלמי, מפרשי המשנה 
ניתן  למלגה,  זכאים  בכולל  הלומדים  והרמב"ם. 

להצטרף לתכנית חלקית או מלאה. 
לפרטים נוספים ולהצטרפות: 08-6847325.  

מחזור חדש בתכנית לימוד "תורה וארץ"

ארץ נחלה

ההרשמה למבחני המיון לחידון הארץ ומצוותיה ה-3 בעיצומה

מכון התורה והארץ 
מזמין אתכם 

ללמוד ולהעמיק 
בתורת ארץ ישראל

כולל ארץ נחלה
ביישוב שבי דרום

הכולל בראשות הרה"ג יהודה הלוי 

זרעים  בסדר  עיוני  לימוד  עמיחי, 

ומצוות התלויות בארץ. 

תכנית מלאה: 

ארבעה ימים בשבוע 

תכנית חלקית: 
יומיים בשבוע

תכנית תורה וארץ
תכנית לימוד עצמאית

לימוד עצמאי קבוע על פי תכנית 

במצוות  להתמחות  הלימודים 
התלויות בארץ, 

מקצועיים  בסיורים  והשתתפות 

וימי עיון במהלך השנה.

תכנית 2תכנית 1

למשתתפים תוענק מלגת לימוד חודשית

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
לפרטים ולהצטרפות: machon@toraland.org.il והארץ

www.toraland.org.il | 08-6847325 

התכנית מיועדת
לרבני קהילות, 

רמ"ים ואברכים משיעור ט' 

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

בנושא  סרטונים  סדרת  הופקה  לאחרונה 
סרטונים  כמה  בהם  והלכה,  חקלאות 
ניתן  כיצד  הפרטית:  בגינה  ערלה  בנושא 
להעתיק עצי פרי ולשמור על שנות הערלה 
לעצים  ערלה  שנות  מונים  כיצד  שנספרו, 
שנקנו ממשתלה, וסרטון המציג לראשונה 

המפוקחת  כהלכה  משתלה 
לעניין ערלה וכלאיים - מיזם משותף של המכון ושל משתלת 
באתר  המדיה  העמוד  בסרטונים  לצפות  אפשר  מרמלשטיין. 

המכון.

הפקות חדשות במחלקת המדיה של מכון התורה והארץ

מהנעשה במכון
כושרות

שכבות  לכל  התורה  של  להנגשה  המאמצים  במסגרת 
ספר  כתיבת  על  כיום  כושרות  רבני  עמלים  האוכלוסייה 

נגיש לנשים.
הבית  בהלכות משק  ומוחשי  מעשי  באופן  יעסוק  הספר 

והמטבח על פי ההלכות וחידושי הטכנולוגיה כיום.

עמלים  הממלכתי  הכשרות  למערך  החדש  המתווה  פעילות  במסגרת 
רבני כושרות הן בוועדות הכנסת, הן בבית המשפט והן ברבנות הראשית 
במאמץ לבנות מתווה כשרות נכון וצודק במערך הכשרות בישראל, וזאת 

תוך שיתוף נציגי המשגיחים.

ספר הלכות נגיש לנשים

מתווה כשרות חדש

בחזרה לעמוד התוכן



למעלה מ-1,100 נשים השתתפו בכנס הנשים השנתי של מכון פוע"ה שנערך בסיוון תשע"ז, בפעם 
הראשונה בבנייני האומה. בכנס הרצו מיטב הרבנים, הרופאים והרופאות, והוא כלל גם פנל מיוחד 
בנושא פונדקאות, שבמסגרתו נפגשו לראשונה מאז הלידה אם פונדקאית והמיילדת שיילדה אותה.

עקב תקלה נדירה, הפרסום הקודם על הופעת הספר הקדים את הופעתו בפועל, 
מ-500  למעלה  וכולל  לאור,  יצא  אכן  הספר  שהפעם  לבשר  שמחים  אנו  אולם 
בירור  אישות,  לחיי  הקשורים  והלכה  רפואה  ענייני  בתוכם  המשלבים  עמודים 

בעיות פוריות וטיפולי פוריות. 
ניתן להשיגו במשרדי מכון פוע"ה בטלפון 02-6515050.

קו פתוח בעניין צום יום הכיפורים בהיריון, לאחר לידה ובמהלך טיפולי פוריות – כמידי שנה ייתנו רבני 
מכון פוע"ה מענה מתוגבר לשאלות בנושא צום יום הכיפורים. רצוי לעקוב אחר הפרסום בעיתונות 

בעניין זה.

פוע"ה  מכון  רבני  ביקרו  תשע"ז  סיוון  בחודש 
ביחידת הפוריות שבמרכז הרפואי אסותא בתל 
לצורך  שם  המחלקה  ראשי  עם  ונפגשו  אביב 

המשך שיתוף פעולה.

כנס הנשים השנתי

ספר פוע"ה כרך שני

קו פתוח בעניין צום יום הכיפורים

ביקור רבני מכון פוע"ה - באסותא

מהנעשה במכון
פועה
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גבריאל גולדמן | מנחם בורשטין

פוריות

ספר פוע״ה
ובעידודו  בהדרכתו  שנה,  כשלושים  לפני  נוסד  פוע״ה  מכון 

הצמודים של הרב מרדכי אליהו זצ״ל, שהטיל על הרב מנחם 

בפוריות  שיעסוק  מכון  להקים   - עצומה  משימה  בורשטין 

נושאים  עשרות  ועלו  צמחו  כך  מתוך  אותו.  ולנהל  והלכה 

רפואיים והלכתיים הקשורים לתחום החשוב הזה. 

ספר זה הוא ספר הדרכה מעשי, המבוסס על ניסיון רב שנים, 

המשלב את ההלכה עם הסבר ההלכות. מלבד זאת מיוחד 

הספר בשילוב של הלכה ורפואה, ולשם כך נעזרנו בהדרכתם 

מטרת  ביותר.  המומחים  וברופאים  דורנו  פוסקי  גדולי  של 

וההלכתיים  הרפואיים  ההיבטים  את  להסביר  היא  הספר 

ולהוסיף להסבר המפורט את ההלכה הפסוקה כפי שהיא 

באה לידי ביטוי מעשי במכון פוע״ה. 

הרב גבריאל גולדמן משמש כרב היישוב כפר אדומים מזה 

במצפה  הגבוהה  בישיבה  מלמד  שנה.  וחמש  כשלושים 

יריחו, ומשמש כרב משיב לענייני פוריות והלכה במכון פוע״ה. 

הרב מנחם בורשטין משמש כראש מכון פוע”ה מאז הקמתו. 

ובמכונים  במכללות  בישיבות,  הרב”,  “מרכז  בישיבת  מלמד 

מצוות  והלכה,  רפואה  בענייני  ותיק  ומרצה  פוסק  שונים. 

התלויות בארץ, ענייני המקדש והלכה יישומית.

בחזרה לעמוד התוכן



ארצי  הסברה  מבצע  האחרונים  בחודשים  מפעיל  חותם  ארגון 
במהלכו  הארץ,  ברחבי  הדתיים  והתיכונים  האולפנות  בכלל 
השירות  ביתרונות  העוסקות  הסברה  חוברות  אלפי  חולקו 
הלאומי עבור בנות הציבור הדתי-לאומי ובהתאמתן לו לעומת 

גיוס לצבא.
הסברה  חומרי  ומחלק  הגיוס  בלשכת  חותם"  "נוער  פועל  במקביל 
לתלמידות דתיות שנקראו ל"ראיון מצהירת דת" ובו הסבר על זכויותיהן, 
מידע והכנה לקראת הריאיון והצגת אפשרויות הפעולה העומדות לפני 
הבנות שהצהרתן לא התקבלה בצה"ל – זאת במקביל לסיוע המשפטי 

שמגיש הארגון לבנות שנקראו לראיון דת שלא על פי החוק. למידע נוסף ולפניות למוקד: -073
www.chotam.org.il | 3904102

על רקע השיח הסוער סביב גיוס בנות דתיות לצבא, נערך במסגרת  
בתפקיד  שעסק  צביה,  רשת  בהפקת  מיוחד  כנס  שלם"  "בניין 
המחנכות בהכוונת הבנות לשירות הלאומי דווקא. מחנכות מאולפנות 
ומתיכונים, שהגיעו מכל רחבי הארץ, שמעו מפי הדוברים והדוברות 
על חשיבות השירות הלאומי לעומת המורכבות הגדולה שיש בשירות 
צבאי. הרב יוני מילוא, נציג ארגון חותם וממארגני הכנס, הסביר כי "מטרתנו הייתה לאזן מעט 
את השיח שנוצר בתקופה האחרונה ולהסביר שגם בשירות הלאומי, עם כל הבעיות, יש אתגרים 
חשובים". מנכ"ל האגודה להתנדבות, ירון לוץ, אמר כי "השירות הלאומי היום זה החוסן האזרחי 
של מדינת ישראל לא פחות מהחוסן הצבאי". ההרצאות והפאנלים של הכנס זמינים לצפייה 

www.chotam.org.il :באתר חותם

השנה נערך כנס"'ציון וירושלים השני" מיסודם של הארגונים הפועלים 
לחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל. כאלף רבנים השתתפו בכנס 
ישראל  במדינת  הציבוריות  במערכות  היהודית  הזהות  לחיזוק  בקריאה 
ובצה"ל. בכנס נשאו דברים הרב יעקב אריאל, נשיא ארגון חותם, שעסק 
נושאי הכשרות,  בסמכותה של הרבנות הראשית ובחשיבותה כמסדירת 

הנישואין והגיור בישראל בצורה אחידה. הרב אברהם וסרמן, ר"מ בישיבת 
רמת גן ומרבני ארגון חותם, שעסק בשורשי הרפורמה, ומנכ"ל ארגון חותם, 
עמיטל  בראלי, שהציג סקירה מקיפה על תכנית הלימודים "תרבות יהודית 
זמינות  ישראלית" המקדמת ערכים שנויים במחלוקת. ההרצאות מהכנס 

www.chotam.org.il :לצפייה באתר חותם

כנס למחנכות בבניין שלם: הכוונת בנות לשירות – התמודדות חינוכית מאתגרת

כנס ציון וירושלים השני  לחיזוק הזהות היהודית במערכות הציבוריות ובצה"ל

"נוער חותם" בפרויקט הסברה ארצי – "אחריי לשירות לאומי משמעותי"
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דו"ח חדש חושף את היקף התקציבים שמפנה הקרן החדשה לישראל במטרה 
לשנות את פניה של החברה החרדית בישראל. בדו"ח, שהתפרסם בכל העיתונים 
כולו,  המגזר  בקרב  גדולה  סערה  ועורר  החרדיים  החדשות  ואתרי  המרכזיים 
מוצגים הארגונים והפעילויות אשר בהם תומכת הקרן כדי לפעול מחד גיסא נגד 
אחד מתקצבת  מצד  כיצד  סוקר  הדו"ח  לשנותו.  במטרה  גיסא  ומאידך  הציבור 
הקרן פעילות נגד החברה החרדית, ומצד שני מפעילה תכניות שונות הפועלות 
בתוך הציבור החרדי לצורך השפעה על אורח חייו.  הדו"ח הופק על ידי הארגון 
הזהות  לטשטוש  הפועלים  ארגונים  לחשיפת  מקיפה  פעולה  תכנית  במסגרת 

היהודית של המדינה. 
www.chotam.org.il :הדו"ח המלא זמין לקריאה באתר חותם

דו"ח נוסף של ארגון "חותם" חושף פעילות ממוקדת ומאסיבית של ארגוני 
הקרן החדשה כנגד תנועת חב"ד בזירות שונות בציבור הישראלי. בין השאר 
פועלים ארגונים במימון הקרן כנגד דוכני חב"ד בערים, מנסים לרתום "הורים 
כתבות  ומובילים  וקייטנות  גנים  להפעיל  מהתנועה  שימנעו  מודאגים" 
וסיקורים עוינים באמצעי התקשורת, שמציגים את ניסיונות "ההשתלטות" 

של חב"ד על החברה החילונית. 
www.chotam.org.il :הדו"ח המלא זמין לקריאה באתר חותם

ביישוב  הפועל  חותם,  ארגון  של  לחברה  המדרש  בבית 
בתכנית  הראשונה.  הלימודים  שנת  הסתיימה  ניצן, 
הרווחה  מתחומי  מקצוע  ואנשי  חינוך  אנשי  השתתפו 
לימודים  והשירות הציבורי, שלמדו אחת לשבוע תכנית 
מרוכזת שמטרתה בירור סוגיות חברתיות מזווית לאומית 
ויהודית., בין הנושאים שנלמדו בתכנית: בירור היחס בין  
זכויות הפרט לאחריות חברתית, התמודדות עם משברים 
בין  הקשר  פוסט-מודרני,  בעולם  וחברתיים  ערכיים 

תפקודיות חברתית לזהות לאומית, מדיניות רווחה במקורות ההלכה ועוד.

למי קראת חשוך? דו"ח על פעילות הקרן החדשה בחברה החרדית

המטרה: חב"ד. דו"ח על פעילותה של הקרן החדשה כנגד תנועת חב"ד

סיום מחזור הלימודים הראשון בבית המדרש לחברה

מהנעשה בפורום
חותם
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7  

  הרב צבי שורץ

לייחודו של חודש  –מרחשוון 
  חסר ייחוד

  הקדמה

ובו יורד הגשם הראשון, הפותח את עונת החורף. יש  ,חודש מרחשוון חל בעונת הסתיו

אין בו  ימי גשם שמנביטים את הזרעים שנזרעו לא מכבר.שגרה מבורכת של  בחודש זה

שבו מתחילים  ,מז' במרחשוון תאריכים מיוחדים של ימי חג ומועד ולא ימי תענית, חוץ

. אך במבט מעמיק יותר 'ן טל ומטר לברכה'ות –' לשאול את הגשמיםרץ ישראל 'בא

  דברים ייחודיים.כמה דווקא בחודש זה  אפשר למצוא

  גם בשמו הבבלי  – 'דש השמיניוהח' – וןוַמרֶחשא. 

 בתורה אין שמות לחודשים. ערב היציאה ממצרים נקבע ניסן לשמש כראש לחודשים

מכאן '. החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה': )ב ,שמות יב(

והם נקראים במספרם הסידורי: ניסן נקרא החודש  ,לניסן ואילך נמנים החודשים

החודש השביעי.  –תשרי  חודש השלישי;ה – וןוסי חודש השני;ה – ירהראשון; אי

גם ביתר ספרי המקרא נקראים החודשים בדרך  .ן הוא אפוא החודש השמיניומרחשו

כלל לפי מספרם הסידורי כנ"ל. עם זאת אנו מוצאים בספר מלכים שמות עבריים 

בספרי המקרא  ).אייר(חודש זיו  );מרחשוון( ירח בול); תשרי( ירח האיתניםלחודשים 

ניסן,  שמות החודשים: טבת, שבט, אדר,ב אנו שינויציון מוצאים ת מימי ראשית שיב

מובאים דבריו של רבי  1בירושלמי מם השבים מגלות בבל.ישמות שהעלו ע – אלול

פירושים שונים ניתנו לשם החודש  .'שמות חדשים עלו בידם מבבל' חנינה בנידון:

 מלשון – וון- מרחש – ם החודש מרחשוון מורכב משתי מיליםשש שסברון. היו ומרחשו

 2'ספר התודעה'בעל  .מים משמעו בפרסית מבוע, ואילו וןהוא קול  רחשמבוע מים; 

) 1משני טעמים:  'מר'והוסיפו לו   'ןוחשו'שם החודש היה במקור  מביא את הדעה לפיה

ה התרחשו אירועים יתר על כן, בחודש ז ;חודש מרחשוון הוא חודש שאין בו חגים

ון על שם המים, כלומר הגשם וקוראים את החודש מרחש) 2טרגיים ובאו צרות שונות. 

 כמר'הן גויים  ככתוב ,פירושו טיפת מים מרלו ומצפה אליו בחודש זה.  שהעולם צמא

                                                           
  , פ"א ה"א.ראש השנהירושלמי   .1
 עמ' קנא. ,הרב אליהו כי טוב, ספר התודעה  .2
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בשל  'מר' ן ונוסף לוולפיו שם החודש הוא חשו ,'ספר התודעה'בעל  ו שלפירוש 3.מדלי'

אם שמו המקורי של החודש הוא חשוון, היה צריך להיות  :הוא קשה ,ע ומרחודש ר היותו

במשנה,  – בכל המקורות הקדומיםאלא ש ;מקור שבו מופיע שמו המקורי של החודש

 נמצאלעולם לא ן. ותמיד מופיע השם מרחשו –בתלמוד במדרשים ובספרות הגאונים 

 'מר'והשמטת  'ןוחשו'ו 'רמ'. אין ספק שחלוקת המילה לוןואת שם החודש המקוצר חש

שמות חודשי השנה הנהוגים היום הם שמות  ,כאמור לעיל היא מתקופה מאוחרת.

לפיכך יש  .ערב הקמת הבית השני ,מם הגולים ששבו מגלות בבליהחודשים שהביאו ע

שמו של  4.ה האכדיתהקדום של השפ באוצר המילים ,ןולחפש את מובנו של מרחשו

 י"ובשפה העברית התחלפה האות ו 5.'ֶיַרח ְשִמיִני'ׁשְַמֻנ שמובנו החודש השמיני הוא ַוַרח 

האותיות  .י"ואות והתחלפה ב 'שמנ'שבמילה  "םמ ואילו האות "ם,מ אותב 'ורח'שבמילה 

וכך ; ארגוון –ארגמן  פרזלא; –ברזל  :מתחלפות זו בזו – אותיות השפתיים – בומ"ף

תוספת  'מר'מכאן שאין . השמיני דשושפירושו הח 6,נתקבל שם החודש ֶמַרחְשָון

לחלקה  נכון ,ןוואם רוצים לחלק את המילה מרחשו ,אלא מגופו של שם החודש ,'ןוחשו'ל

   .שהגו יהודי תימן כפי 7,'ְשָון'ו 'ֶמַרח'ל

  זכר לגאולה מבבל וגם לגאולת מצרים – וןומרחשב. 

מספרם ל שם עצוינו דשים בתורה והחהרמב"ן שמסביר  )ב ,שמות יב(רושו לתורה יבפ

 שונו שמות החודשים עם השיבה מבבללזכר יציאת עם ישראל ממצרים, אך  הסידורי

   ; וזו לשון הרמב"ן:כדי להזכיר את הגאולה החדשה

כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר, ועל 

א), ואומר ויהי כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש השלישי (להלן יט 

בשנה השנית בחדש השני נעלה הענן (במדבר י יא), ובחדש השביעי באחד 

וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות ... לחודש וגו' (שם כט א), וכן כלם

חדשים עלו עמנו מבבל (ירושלמי ר"ה א ב, ב"ר מח ט), כי מתחלה לא היו להם 

מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר  שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה

טו) ולא יאמר עוד חי ה' - עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיה טז יד

                                                           
  .טו ,ישעיה מ  .3
 שון ולא מרחשון'. -אתר דעת, חגים ומועדים, רחמים שר שלום, 'מרח   .4
 כיסלימו, – כסלו שמנו,-ורחו – שוןמרח תשריתו, – דשים נגזרו כולם מהלוח האכדי: תשריושמות הח  .5

 שמו – תמוז סיוואנו, – וןוסי איארו, – אייר ניסנו, – ניסן, ֲאָדרוּ  – אדר שבטו, – שבט ֶטּבִיתֹו, – טבת
  אלולו. – אבו, אלול – אב, תמוז הבבלי ָהֵאל של

ן ושו)דש(ח של צורקי אלא	ןותכן שאין חשויכי י ',וןוחש'ון לועם זאת אין לשלול את קיצורו של מרחש  .6
, גבירול' ן)אב( וכתבו	רול ואבן עזראגבי אבן כמו שמות הביניים בימי לקצר שנהגו כדרך		ן,ואו (יר)ח שו

  . עזרא' ן)אב(
בכיתוב  .שמות החודשים שנתגלו בחורבות בית הכנסת העתיק בעין גדיבניתן למצוא סיוע להסבר זה   .7

הבינו  הם. נראה מכאן ש'שון'ל 'מרח'שיש רווח בין  רואיםברצפת הפסיפס  'שון מרח'	של שם החודש
  שתי מילים.ב אותוכתבו  החודש, ולכן את משמעות שם

בחזרה לעמוד התוכן
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אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את 

בני ישראל מארץ צפון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר 

  העלנו הש"י. כי שם עמדנו ומשם 

שהביא הרמב"ן להזכיר את הגאולה  שמאותו פסוק בירמיהו אומרת 8ראאולם הגמ

 ,שגאולת מצרים לא תיעקר, אלא תהיה טפלה לגאולת בבלבעליה מבבל לומדים 

שמות החודשים שאנו  !ולכאורה שמות החודשים השכיחו לגמרי את יציאת מצרים

! את שיבת ציון מגלות בבל רקירים לנו ון וכו' מזכוחש ,תשרי מותראם בשונוהגים לק

לפי זה, ייחודו של חודש מרחשוון הוא בהיותו מזכיר את שתי הגאולות בו זמנית: שמו 

היא זכר ליציאתנו  –החודש השמיני  –הבבלי מזכיר לנו את שיבת ציון, ומשמעות שמו 

  ממצרים. 

  ג. 'בחדש אשר בדא מלבו'

השמיטה, והחלה מלכות רחבעם וירבעם.  מלכותו של שלמה הסתיימה בסופה של שנת

: 'אמר רבי יוסי בר יעקב במוצאי שמיטה מלך (עבודה זרה פ"א ה"א) כך בירושלמי

 ,שזמנו בשנה השמינית בחג הסוכות 'הקהל'ירבעם על ישראל'. רחבעם נערך למעמד 

כחודש ימים אחרי המלכתו. מעמד זה היה לצנינים בעיני ירבעם, והיה אחד הגורמים 

יתה כיצד ייראה בעיני העם מעמדו של ייצו את הפילוג המוחלט בעם. הבעיה השהא

במקרא מובא שירבעם לא רצה  .'הקהל'מלך יהודה במעמד מעמדו של מלך ישראל מול 

וכך יודו כולם במלכות  ,יה לרגלימוקד העל שבית המקדש שבממלכת יהודה יהיה

  כז): - (מלכים א יב כו רחבעם

ה תשוב הממלכה לבית דוד אם יעלה העם הזה לעשות ויאמר ירבעם בליבו עת

זבחים בבית ה' בירושלים ושב לב העם הזה אל אדוניהם אל רחבעם מלך יהודה 

  והרגוני ושבו אל רחבעם מלך יהודה.

אולם המקורות התלמודיים מגלים לנו טפח מצפונות ליבו. ישנם הבדלי דגשים בין 

 ישבול היה לסבול את הרעיון שמלך יהודה ירבעם לא יכ 9הבבלי לירושלמי; לפי הבבלי

וכשיראו את רחבעם יושב וירבעם עומד, ' וכך נאמר (שם, בתרגום):, יעמודבעזרה והוא 

ואם אשב איחשב למורד במלכות ויהרגו אותי וילכו  ,יחשבו שהוא המלך ואני העבד

 ההקריא הקדמתהוא לא על הישיבה אלא על  10לעומת זאת, הדגש בירושלמי .'אחריו

אם יגידו הציבור שמלך יהודה יקרא קודם ', וכך נאמר (שם, בתרגום): 'הקהל'במעמד 

ואם לא אקרא כלל, ביזיון הוא לי. ואם אניח להם, ילכו  ,גנאי הוא לי ,ואני אקרא אחריו

 – היא השאלה העקרונית, לפי הירושלמי, מה שהפריע לירבעם .'ויעלו ויבואו לרחבעם

היא  'מי בראש'שאלת  ?עומד בראש המעמדמי  – מי בראש? או בניסוח אחר: ?מי קורא

                                                           
 .בע"ברכות יב   .8
  סנהדרין קא ע"ב.  .9

  .ע"ז פ"א ה"אירושלמי   .10
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מרכזית אצל ירבעם, שהרי גם אחרי שירבעם חטא והחטיא את הרבים, הוא לא נענה 

  . וכך נאמר בגמרא (סנהדרין קב ע"א):לקריאת ה'

אמר רבי אבא: אחר שתפשו הקדוש ברוך הוא לירבעם בבגדו, ואמר לו: חזור בך, 

אי הכי לא  -בן ישי בראש  -ייל בגן עדן, אמר לו, מי בראש: ואני ואתה ובן ישי נט

  בעינא.

 ,שני בתי מקדש בבנייתיתה ליצור תחליף למקדש בירושלים ימסקנתו של ירבעם ה

להגיע אליהם בלי טרחה  העםבצפון הארץ ובמרכזה, כדי להקל על בבית אל ובדן, 

לרגל. את  ו את העלייהשימנעהוא גם חוסם את הדרך לירושלים, ושם שומרים  11.רבה

 ,מלכים א יב( לחודש השמיניירבעם מעביר  ,בחודש השביעי לחולשאמור  ,חג הסוכות

בלי  ,כמלך ישראל 'הקהל'וכך הוא יהיה לבד במעמד  ',בחודש אשר בדא מליבו): 'לג

  וכך מתואר בפסוק (שם): ערעור על מעמדו.

שר בדא מלבו ויעש בחמשה עשר יום בחדש השמיני בחדש א... ויעל על המזבח

  .חג לבני ישראל

בחג הסוכות שאותו דחה לחודש את קרבנות החג הקריב ההבנה הפשוטה היא שירבעם  

וזיכה  ,חסר הייחוד דש מרחשווןואת סוכות לחהעביר ירבעם  ,לפי הסבר זהמרחשוון. 

לבטל את חג הסוכות בתשרי ולחגוג  – יכול לעשות זאתהיה כיצד הוא  אותו בחג משלו.

של בתורתו שירבעם היה גדול בתורה. ' 12בחודש אחר? מסביר הרב ראובן מרגליותותו א

דומין לפניהם (לפני ירבעם ואחיה)  תלמידי החכמים וכל' ,'לא היה שום דופיירבעם 

את  לעברירבעם החליט מכוח היותו אחד מגדולי החכמים בדורו,  13'.כעשבי השדה

כפי שמעברים את  14,צא בזמנוישחג האסיף י כדי נוסף, חודש אלול השנה על ידי הוספת

ביהודה היה זה אכן חודש שמיני, השנה ומוסיפים אדר שני כדי שחג האביב יצא בזמנו. 

החשיבו את החודש הזה בשל גדלותו וסמכותו, שקיבלו את פסיקתו  ,אך כל ישראל

יום כחודש השביעי. לפי זה, לא רק חג הסוכות הוסב ממועדו, כי אם גם ראש השנה ו

' שיכח ה' בציון מועד ושבת' (ב, ו) שדורש על הפסוק באיכה 15כיפור. וכך יובן הירושלמי

פשר שהקב"ה משכח מועדיהם ושבתותיהם של ישראל?! אלא מועדיו ושבתותיו של א –

והכוונה לראש השנה שהוא מועד וליום כיפור שהוא נקרא שבת שבתון.  ,ירבעם בן נבט

נחוג במלכות ישראל  יהודה היה חודש שמיני רגיל,שבמלכות  ,יוצא שחודש חשוון

כי כשמעברים את חודש אלול נהפך החודש השמיני לחודש השביעי.  ,כחודש תשרי

לשנות את כל הלוח, כי חודש אלול הוא החודש ירבעם יכול היה לעשות זאת מבלי 

ות כך הפך להי האחרון בלוח השנתי, וכך נשארו כל החגים בתאריכים הקבועים שלהם.

הפך להיות החודש חסר הייחוד ומהחודש  ,חודש מרחשוון לחודש של תחילת השנה

                                                           
(תשס"ב), עמ'  43הפילוג, החורבן ובן דוד בא', אמונת עתיך  –הרב יהודה זולדן, 'במוצאי שביעית   .11

8 -14.  
  .נו-פרק טו עמ נד, הרב ראובן מרגליות, המקרא והמסורה  .12
 .אע"סנהדרין קב   .13
  '.דש האסיף, ובו ראוי החג להיותולהם הוא חדרש ' :בחודש השמינילג ד"ה  ,יב, מלכים א רש"י  .14
 .מד"ר איכה פ"בב ;ע"ז פ"א ה"אירושלמי   .15
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הרב  שחגגו בו את ראש השנה ואת כל חגי תשרי. מפניהעוצמה הגדולה ביותר,  בעל

 בחודש' אלא 'אשר בדא מליבובחג 'מרגליות מדייק את חידושו מן הכתוב, שלא כתוב 

  ר. , על ידי שהוסיף חודש עיבו'אשר בדא מלבו

  וןויש עתיד למרחשד. 

מביא שחודש מרחשוון מיועד היה לחנוכת  , מאמר א)ודש מרחשוון(ח 'בני יששכר'ה

ובשנה האחת ): 'לח ,א ו, כאמור במלכים (כי בו נגמרה מלאכתו ,בית המקדש הראשון

אולם חנוכתו נדחתה לתשרי ', כלה הבית לכל דבריו בירח בול הוא החדש השמיניעשרה 

   :של שנה הבאה

להמתין בחנוכתו עד ניסן  שהמשכן בימי משה נשלם בכ"ה בכסלו וציווה הש"י...

מקדש .. .16ונמצא שנתבייש כסלו ושילם לו הקב"ה בחנוכה בימי החשמונאים

ראשון בימי שלמה נשלם בירח בול הוא מרחשוון וציוה הש"י להמתין עד ירח 

שלם לו לעתיד תשרי, ונמצא שנתבייש מרחשוון ועתיד השי"ת ל –האיתנים 

  במהרה בימינו יהיה חינוך במרחשוון.

ן הבית השלישי במרחשוון בא לתקן ישבני ' (שם), והיאבני יששכר'סיבה נוספת מביא ה

אין לנו חלק בדוד ולא ' (מלכים א יב, טז) בחודש זהאת חטא ישראל שאמרו לרחבעם 

  וון:'. התיקון לעתיד לבוא יהיה חנוכת הבית בחודש מרחשנחלה בבן ישי

על כן, בעת התיקון במהרה בימינו הנה ימלוך מלך מבית דוד משיח צדקנו ויתחנך 

  הבית במרחשוון ויתוקן העולם במלכות.

תית של יההתחלה האמ ,חשווןמר –בחסידות ה. 
 השנה

מביא משל להבהרת וא ה .חודש חשווןייחודו של  מעניק מבט אחר על 17'ץיבמלובהרבי 

א מדי פעם את המלאי בחנותו. לשם כך הוא מבצע הזמנה בעל חנות נוהג למל :ןיהעני

הוא מאחסן אותה בדרך כלל  ,לחנותו של כמויות גדולות של סחורה. כשהסחורה מובאת

המוכר אינו יכול למכור את הסחורה, כיוון שהקונים  ,חנות. כשהסחורה במחסןהבמחסן 

ה מהמחסן לחנות להעביר חלק מן הסחור עליואינם יודעים עליה כלל. לשם מכירתה 

מקבלים כוחות  ,גם אנו, בחודש תשרי העין.את מושכת הבצורה  שם לסדר אותהו

’ פורקים את הסחורה’בו אנו שחשוון הוא החודש מרגדולים למשך השנה. חודש 

בהוספה והתחזקות  –מוציאים את הכוחות שקיבלנו בחודש תשרי מהכוח אל הפועל ו

 .של השנה’ חודש ההרצה’חודש תשרי הוא . זולתל ועזרה בשמחה בתורה ומצוות, הוספה

                                                           
"ה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן 'א"ר חנינא בכ :מלכים רמז קפד ,ילקוט שמעוניוכך מובא גם ב  .16

ומעתה הפסיד כסלו שנגמרה בו המלאכה. אמר הקב"ה עלי לשלם!  ...ועשהו מקופל עד אחד בניסן
  . וכן מרחשוון עתיד הקב"ה לשלם לו'.מה שילם לו הקב"ה? חנוכת חשמונאי

  תורת מנחם, התוועדויות, תשמ"ה ח"א פ' בראשית מבה"ח מרחשוון.  .17

בחזרה לעמוד התוכן
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אבל הוא עצמו למעלה  ,בחודש זה אנו מקבלים את הכוחות לפעול במשך השנה

 שלנו תיתיהפעולה האמחשוון מתחילה מרמחודש ' לעומת זאתממציאות העולם. 

 דווקא מתחילה השנה יוצא אם כן שמבחינה מסוימת. 'בעובדין דחול בעולם בעצמנו

  עצמנו. בכוחות לעבוד מתחילים אנו זה שמחודש כיוון ,וןחשו חודשב

  

  

  

בחזרה לעמוד התוכן
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  תשובות קצרות

  

  / הרב אהוד אחיטוב על ריבת אתרוגים 'שהחיינו'ברכת הנהנין ו. 1

איזו  .) של ארבעת המינים'ריבה'יש שנהגו להכין מרקחת מאתרוגים (להלן: |  שאלה

אותה בפעם הראשונה? כמו  כשאוכלים 'שהחיינו'ברכה מברכים עליה? האם ניתן לברך 

מרססים אותם באופן  – המיניםארבעת האם נכונה הטענה שאתרוגים המיועדים ל ,כן

  ? 'חמירא סכנתא מאיסורא'חריג, ולא כדאי להכין מהם ריבת אתרוגים כי 

פירות העץ שדרך לאכלם מבושלים וחתיכות הפרי ', ברכת הנהנין' לגביא. תשובה | 

. אך אם הם מרים ביותר שאינם נאכלים אפילו בדוחק 'רי העץבורא פ'רכתם ב – ניכרות

ברכתו  –למרות זאת אתרוג מבושל  '.לושהכ'וזקוקים לבישול כדי למתק אותם, ברכתם 

. 'פרי עץ הדר'אף כשהבישול ממתק אותו, כיוון שהתורה מכנה אותו  ',י העץבורא פר'

 ,קו הפוסקים מה ברכתהפרי, נחל אולם ריבת אתרוגים שכבר לא ניכרות בה חתיכות

  . 'שהכול'ולמעשה הדעה הרווחת היא לברך עליה 

ני ביחס לאתרוגים שלמים לפ. צריך להתייחס משני היבטים', שהחיינו'ברכת  לעניין

האתרוג יכול להישאר כן על אתרוגים חדשים, ש 'שהחיינו'יש שסברו שאין לברך , סוכות

אולם דעת הרבה  דולי השנה החדשה.לא ניכר שהאתרוג הוא מגיושנים, כמה על העץ 

על אתרוגים חדשים שנאכלו לפני סוכות, כי האנשים  'שהחיינו'פוסקים שניתן לברך 

אך זאת בתנאי שאוכלים אותם לפני  ,יודעים שמדובר באתרוגים של השנה החדשה

, משום שברכת 'שהחיינו'לאחר סוכות לא ניתן לדעתם לברך עליהם  ברם,סוכות. 

מצוות נטילת הלולב פטרה גם את ההודאה על הפרי החדש. אכן יש  על 'שהחיינו'

גם אחרי סוכות, כיוון שיש שמחה חדשה  'שהחיינו'פוסקים הסוברים שניתן לברך 

על מצוות המתחדשות בזמנים מסוימים  'שהחיינו'באכילת האתרוגים, ולדעתם ברכת 

על הנאת האדם  'שהחיינו'המינים, שופר וכדו') אינה פוטרת ברכת ארבעת בשנה (סוכה, 

אולם לגבי ריבת אתרוגים קיימת סברה נוספת שלא לברך  .בעת אכילת הפרי החדש

שלו אותם, שוב לא ניכר ילאחר שחתכו את האתרוגים וב :אחרי סוכותעליה 'שהחיינו' 

על ריבת  'שהחיינו'אין לברך , למעשה לכן. מהשנה החדשהבריבה שהאתרוגים הם 

   .אחרי סוכות אתרוגים

בחזרה לעמוד התוכן
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יוון שמבירור שעשינו אצל אחד , כין מניעה מלהכין ריבת אתרוגים בגלל הריסוסיםב. א

שכמות הריסוס של האתרוגים אינה גדולה בדרך  נוממגדלי האתרוגים הוותיקים נאמר ל

 ,כלל מאשר אצל פירות אחרים. כמו כן, הריסוס מסתיים בדרך כלל חודש לפני הקטיף

ישנו חיטוי טבעי בתהליך הכנת הריבה,  ,כךעל וסף ועוצמתו כבר פגה במשך הזמן. נ

  משום שצריך לבשל את האתרוגים שלוש פעמים במים להפגת המרירות.

  / הרב אהוד אחיטובחיים שברשותו לפני הסעודה  האכלת בעל. 2

חיים שברשותו קודם שיאכל כוללת את כל  האם חובת האדם להאכיל את בעלי|  שאלה

  סוגי בעלי החיים?

שאכל ביקש מבני ביתו שיכינו את ולפני  ',המוציא'נאמר שאדם שבירך  1ראבגמ| תשובה 

, אזי כיוון שאסור לו לאכול לפני בהמתו ,המורסן לשוורים, אין הדבר נחשב כהפסק

את מקור האיסור לאכול  3וה'שלחן ערוך'.וכן פסקו הרמב"ם  2.צורך אכילתו בקשתו היא

בו נאמר ש) , טום) מהפסוק (דברים יא(ש ראלפני שמאכיל לבהמתו מדייקת הגמ

. וכתב מהר"ם 'ואכלת ושבעת'ורק אח"כ:  'ונתתי עשב בשדך לבהמתך'תחילה: 

וכן נראה מדעת רבי יעקב  5'.אדם חיי'וכן משמע מדברי ה ,שזהו איסור תורה 4מרוטנבורג

לעומת זאת מדברי  .הסובר שזה חלק מאיסור תורה שלא לצער בעלי חיים 6עמדין

שהרי הוא כתב הנהגה זו כחלק  ,משמע שאין זו חובה אלא מידת חסידות 7הרמב"ם

אולם יש הסוברים שזו תקנת חכמים  מההנהגות שראוי לאדם מישראל לנהוג ברחמנות.

או  8,כפי שהקב"ה דואג לבני האדם ,החיים שברשותו שהטילו על האדם לדאוג לבעלי

שניתן לחייב  אףאולם  9.האדםעבור בשעושים מלאכה לי החיים לדאוג לכל הפחות לבע

שברשותו שאינם יכולים לדאוג למזונותיהם בעצמם, כותב לי החיים זאת רק כלפי בע

רבי יעקב עמדין שמן הראוי להקדים את מנת האוכל היומית לכל בע"ח שברשותו לפני 

תים הם מצטערים כשהם מריחים או רואים אוכל ישלע ,סעודתו מצד מידת הרחמנות

   (הל' עבדים פ"ט ה"ח): הרמב"םכך משתמע גם מדברי ו .אצל אחרים

...מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם רחמן ורודף צדק ולא יכביד עולו על 

עבדו ולא יצר לו ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ומכל משתה, חכמים הראשונים היו 

 נותנין לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים

לסעודת עצמן... ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בעכו"ם עובדי ע"ז אבל זרעו 

                                                           
 .ברכות מ ע"א  .1
 .עפ"י פני יהושע ברכות מ ע"א  .2
 .או"ח סי' קסז סעי' ו, שו"ע ;הל' ברכות פ"א ה"חרמב"ם,   .3
  .שב, ח"ד סי' דפוס פראגשו"ת מהר"ם,   .4
 .ח"א כלל מה סי' אחיי אדם,   .5
 .ומכל מקום לכתחילה שו"ת שאילת יעב"ץ ח"א סוף סי' יז ועי' ביאור הלכה או"ח סי' קסז ד"ה  .6
 .ים פ"ט ה"חעבדרמב"ם, הל'   .7
 .הל' ברכות שער א' ד"ה שיעור פרוסה ,רבי דוד אבודרהם  .8
; הוב"ד בנפש כל חי סי' י הע' ב ,ב ב"מ סי' ל ענף ,דברות משה ;ח"א סי' יז ,שו"ת שאילת יעב"ץ  .9

 על שו"ע או"ח סי' קסז. ,יד אפריםולפעמים האדם ניזון רק בזכות בהמתו, עי' 

בחזרה לעמוד התוכן
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של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וצוה 

אותם בחקים ומשפטים צדיקים רחמנים הם על הכל, וכן במדותיו של הקדוש 

  יו...ברוך הוא שצונו להדמות בהם הוא אומר ורחמיו על כל מעש

  / הרב אהוד אחיטוב שוביהיתר גידול כלבים במקומות י. 3

והדבר מפחיד חלק , שוביביכלבים שיש להם בעלים מסתובבים משוחררים שאלה | 

  מה ההלכה בנידון? '.נפשם לשאול הגיעה'ילדים, והנשים והמהאנשים, 

  שמירה: (פג ע"א) נאמרו דברים חמורים על גידול כלבים שלא לצורך  ראבגמתשובה | 

רבי אליעזר הגדול אומר: המגדל כלבים כמגדל חזירים. למאי נפקא מינה? למיקם 

  עליה (להעמידו) בארור. 

המגדל כלב רע '(ב"ק טו ע"ב):  ראנוספת, כלשון הגמ היש בכך חומר 'כלב רע'אם מגדל 

לדעת ', שמשמעותו, בתוך ביתו עובר על הלאו לא תשים דמים בביתך (דברים כב, ח)

, גיסא מאידך 10.סכנת נפשותזה גם בחשש נזק בלבד, ולא רק בחשש  ,מהפוסקיםחלק 

קמא פ"ז מ"ז) שמותר לגדל כלבים כשהם קשורים בשלשלת, ובעיר  נאמר במשנה (בבא

משתמע שמדובר  11רא. ובתוספתא ובגמ'ושרו ביום ומתירו בלילה'קהסמוכה לספר, 

כל המקורות הסותרים הנ"ל כתבו  לאור 12.ציד שאינם מזיקים כלביבכלבים קטנים, או ב

אפילו אם מדובר בכלבים  ,חלק מהפוסקים שאסור לגדל כלבים שאינם קשורים

וכן פסקו הטור  14',כלב רע'אמנם לדעת כמה ראשונים האיסור הוא רק לגדל  13.קטנים

 16שאסור לגדלו? לדעת רש"י 'כלב רע'מהו  :מחלוקתמת אך עדיין קיי 15'שלחן ערוך',וה

 ,ב מסוכן, שאין פתרון להשאירו ומצווה להרגו. אולם לדעת הרבה מפרשיםהכוונה לכל

כלב 'בכלל הם  – אע"פ שאינם נושכים ואינם מסכנים בני אדם – גם כלבים שנובחים

בהיל נשים לה שאם לא כן הם עלולים ,מותר לגדל אותם רק בתנאי שהם קשוריםו ',רע

פוקע  'כלב רע'אם קושרים את האמנם לדעות אלו,  17.וילדים כתוצאה מעצם הנביחה

למרות  18.הם כבר לא מפחדים מהם ,האיסור, שכיוון שאנשים יודעים שהכלבים קשורים

שמנהג ישראל מאז ומעולם  19האמור לעיל, כבר כתב מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

                                                           
 ז, ובמנחת חינוך שם.מצווה תקמ ,עי' ספר החינוך  .10
  ; גמ' ב"ק פ ע"א.ב"ק פ"ח הי"זתוספתא,   .11
  .עפ"י רש"י שם  .12
 ,ובעקבותיהם שו"ת שאילת יעב"ץ ;תנאים דין עשרה ,חיים אורחות ;הל' נזקי ממון פ"ה ה"ט ,רמב"ם  .13

תורה  ;אגדות שם שבת חידושי ,מהרש"א ;שבת סג ע"א ד"ה כל המגדל ,אמת שפת ;ח"א סי' יז
 הע' עט בדעת הרמב"ם.  ,ברים כבד ,תמימה

 .הל' רוצח פי"א ה"ד אות ג ,הג' מיימוניות ;עשה סז ,סמ"ג ;קידושין לד ע"א ד"ה מעקה ,תוס'  .14
 .חו"מ סי' תט סעי' גטור ושו"ע,   .15
 .וב"ק טו ע"ב ,כתובות מא ע"ב  .16
 ;שמירת הגוף '"מ הלחו ,שו"ע הרב ;חו"מ סי' תט סעי' ג ,לבוש ;ב"ק פ"ז אות מה ד"ה ונראה ,יש"ש  .17

 . דברים כד, אות ח והע' עט ,תורה תמימה
 .ב"ק פ"ח ה"ה בביאורים ובחידושים ,יחזקאל חזון ;חו"מ סי' תט ס"ק ה ,סמ"ע  .18
 .ח"ה סי' כה ,שו"ת באהלה של תורה  .19

בחזרה לעמוד התוכן
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היה להימנע מלגדל כלבים לצורך שעשוע, כי אם כלבים באזורי הספר ובתנאי שהם 

  למעשים טובים ולא לגידול כלבים.ראוי הוא לגדל את ילדינו לתורה ו כי ,קשורים

  / הרב יואל פרידמןנטע רבעי באתרוג . 4

 ?ח לסוכות"דאות ונקטף בתשעוז הוא נטע רבעי בו"מה דין אתרוג שבשנת תשע | שאלה

  האם חייב בהפרשת מעשר שני או מעשר עני?ו? האם חלים עליו דיני נטע רבעי אם לא

והוא גם 'גדל  20א. האתרוג הוא פרי מיוחד במינו. הוא 'דר אילנו משנה לשנה' | תשובה

ולכן יש לו גם דינים מיוחדים, בשונה משאר פירות האילן. בעוד ששנת  21על כל מים',

ולפי התאריך ט"ו  22המעשר נקבעת בפירות האילן לפי החנטה של הפרי (תחילת הגידול)

הלקיטה (סוף הגידול) כירק והתאריך  בשבט, באתרוג השלב הקובע את שנתו הוא

   23הקובע הוא גם כן ט"ו בשבט.

 24ב. לעניין שביעית יש מחלוקת ראשונים: לדעת רוב הראשונים דין אתרוג כדין אילן,

ולכן השלב הקובע הוא החנטה, ואילו לדעת הרמב"ם גם החנטה וגם הלקיטה קובעות 

  25את שנת האתרוג.

ן לכל דבר, ולכן תחילת הגידול של הפרי קובעת את ג. לעניין ערלה, אתרוג נחשב איל

שנתו. לדעת רוב הראשונים החנטה קובעת את שנתו, ואילו לדעת הרמב"ם, לפיו בדרך 

כלל 'עונת המעשר' היא הקובעת, בערלה קובע 'סמדר' או 'בוסר', שהם גם שלבים 

   26מקדמיים בגידול הפרי.

שהרבעי נחשב ממון גבוה כדין מעשר  ד. פירות רבעי פטורים מתרומות ומעשרות, מפני

נמצא שהפטור מתרומות  27'קודש קודש ממעשר שני'. –שני, וזה נלמד מגזרה שווה 

  ומעשרות נגזר מן העובדה שנקבע על הפרי דין רבעי (ולא להפך).

ה. דין רבעי תלוי בדין ערלה, וכאשר מסתיים איסור ערלה מתחיל חיוב רבעי, והשלב 

וא גם זה הקובע לעניין רבעי. בנד"ד, האתרוג הוא בשנת תשע"ז הקובע לעניין ערלה ה

בשנת רבעי, וזו תסתיים בט"ו בשבט תשע"ח. לכן כל האתרוגים שמגיעים לגודל גדול 

יותר מזית עד ט"ו בשבט תשע"ח, ייחשבו בכלל רבעי, ואלו שיגיעו לגודל זה לאחר ט"ו 

                                                           
  סוכה לא ע"ב.  .20
  קידושין ג ע"א; סוכה שם.  .21
קובע הוא עונת המעשר, שהוא קרוב יותר ולדעת הרמב"ם, הל' מע"ש פ"א ה"ב, בתרו"מ השלב ה  .22

  לסוף הגידול.
 .רמב"ם, הל' מע"ש פ"א ה"ה  .23
  .401ראה שבת הארץ עם תוספת שבת, עמ'   .24
רמב"ם הל' שמטו"י פ"ד הי"ב; ולדעת הכס"מ לרמב"ם שם, זהו מחמת הספק ולדעת הרדב"ז מדין   .25

  .401–399ודאי; וראה עוד שבת הארץ, שם עמ' 
מב"ם, הל' מע"ש פ"א ה"ב; שם, הל' שמטו"י פ"ד ה"ט, שבכל הדינים השלב הקובע הוא אף לשיטת הר  .26

עונת המעשרות, לעניין ערלה השלב הקובע את איסור הפרי הוא מוקדם הרבה יותר: סמדר או בוסר, 
אריאל, רב י' א"ד רוזנטל, כרם ציון, ערלה הלכות פסוקות פ"ט גידולי ציון הערה ד; ההרב עי' הערת 

  .215–214; ועי' התורה והארץ ה, עמ' 304–283חנטה', שו"ת באהלה של תורה ד, עמ'  'מהי
 משנה, פאה  פ"ז מ"ו; רמב"ם פ"ט ה"ד.  .27
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שנחשבים כרבעי פטורים בשבט יהיו חולין לכל דבר. לאור הנ"ל אותם אתרוגים 

  מתרומות ומעשרות, ואילו אלו שנחשבים חולין חייבים בתרו"מ. 

ו. יש לציין שאם האתרוג ניטע בתחילתו בגוש אדמה, ומנו את שנות הערלה מן הנטיעה 

החדשה בגינה או במטע, אזי בהגיע השנה הרביעית צריך גם לחלל את הרבעי ללא 

  28ללא ברכה, בגלל ספקות שונים.ברכה, וגם להפריש תרומות ומעשרות 

ז. בכל המקרים דלעיל שבהם חייבים בתרומות ומעשרות, יש להפריש מעשר שני, כי 

  האתרוג נלקט לפני ט"ו בשבט תשע"ח, כמבואר לעיל בסעיף א'.

 

  

  / הרב אריאל בראלי. טעות בהטבעת שם בסידורים 5

אותם לדפוס על מנת  רכשתי חמישים סידורים לעילוי נשמת חותני. מסרתי|  שאלה

'יוסף חיים בן דוד'. בית הדפוס החזיר לי את הסידורים רק  –שיטביעו עליהם את שמו 

עם השם 'יוסף בן דוד'. מבחינתי אין מה לעשות איתם, ונראה לי שהדפוס חייב לשלם לי 

את העלות של הסידורים. אציין שהשם 'חיים' נוסף בשלב המחלה, אך חותני התאושש 

  דנו על השם יוסף חיים.ממנה והקפ

א. אומן שהזיק לחפץ שנמסר  ראשית נציג את הכללים הקשורים למקרה זה: | תשובה

  ' (חו"מ סי' שו סעי' ב):שלחן ערוךלו חייב לשלם, כך נפסק ב'

נתן לאומנים לתקן, וקלקלו, חייבים לשלם. כיצד, נתן לחרש שידה, תיבה ומגדל, 

עצים לעשות מהם שידה, תיבה ומגדל, לקבוע בהם מסמר, ושברו, או נתן לו 

   .ונשברו אחר שנעשו, משלם לו דמי שידה, תיבה ומגדל

ב. כאשר לא מדובר על נזק גמור אלא על שינוי מהתכנון המקורי, האומן זכאי לקבל 

  חלק משכרו, וזו לשון ה'שלחן ערוך' (שם סעי' ג):

עצים לחרש לעשות בעו אדום, נתן וצ – שחור ;נתנו לו לצבעו אדום וצבעו שחור

מהם כסא נאה ועשה כסא רע או ספסל, אם השבח יתר על ההוצאה, נותן בעל 

  .הכלי את ההוצאה; ואם ההוצאה יתירה על השבח, נותן לו את השבח בלבד

באופן זה, אין זכות לבעל הכלי לדרוש את דמי הכלי אלא הוא חייב לקבלו כפי שהוא 

אמר בעל הכלי: איני רוצה משך הסימן: 'ולהוסיף תשלום כפי שנפסק. וכך נאמר בה

  '. בתקנה זו אלא יתן לי דמי הצמר או דמי העצים, אין שומעין לו

                                                           
 יג.-, סעי' יב149הלכות הארץ, עמ'   .28

בחזרה לעמוד התוכן
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עתה יש לדון על השמטת השם 'חיים', האם יש לדמות זאת לנזק גמור או לשינוי קל? 

מחד גיסא, דרך העולם להקפיד בנושא הנצחה, ומקצת השם אינו כלום, ולכן נגרם נזק 

ים. מאידך גיסא ניתן לומר שהשם 'יוסף' הוא העיקרי והוא כן הונצח, ובכך גמור לסידור

ישנה תועלת ויש לשלם על כך. מדברי ה'חזון איש' (ב"ב סי' ב ס"ק ג) משתמע שבכל 

מקרה אם הלקוח מקפיד ואינו מעוניין כלל בשבח, הרי 'ידו על העליונה' ואי אפשר 

  להכריח אותו לקבל את השבח. וזו לשונו:

קר תלוי בניחותא של בעל הבית, אם יש מעשה המוכיח על ניחותא דיינין העי

ליה כעשוי ליטע ואם ניחותא דידיה רק בדיעבד, הוי כאין עשויה ליטע. ואם 

בעה"ב טוען שאינו נהנה כלל ואין רצונו בזה, והדבר ספק בעיני בית הדין ישבע 

  הסת ויפטר. 

פטור מתשלום לדפוס על הטבעת לכן למעשה הלקוח לא קיבל את הסחורה שרצה ו

מאידך גיסא, השמטת השם 'חיים' אינה נחשבת לנזק גמור משום שבסופו של  29השם.

דבר השם העיקרי מופיע על הסידורים, ואף שישנה הקפדה מצד בעל הסידורים, הרי 

מכלל ספק לא יצאנו, והדין הוא 'המוציא מחברו עליו הראיה'. לסיכום, בעל הדפוס אינו 

זיק ולכן פטור מתשלום, וכן בעל הסידורים לא משלם על העבודה כי מצידו נחשב למ

 אין בכך תועלת.

  / הרב אריאל בראלי. הסכם בין שכנים 6

אני מגשר מוסמך, וברצוני להבין: האם להלכה ישנה דרישה מיוחדת בדבר  | שאלה

  כתיבת הסכם בין שכנים?

ת מעשה קניין והוא בלבד על מנת שלהסכם יהיה תוקף הלכתי, יש לעשו|  תשובה

מחייב, בשונה מהחוק הישראלי אשר מגדיר את הסכמת הצדדים אפילו בעל פה 

  וכך נפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' קפט סעי' א): 30ככריתת חוזה.

אין המקח נגמר בדברים, שהאומר לחברו: היאך אתה נותן לי חפץ זה, ואמר ליה: 

ולים לחזור שניהם, אפילו היה הדבר בכך וכך, ונתרצו שניהם ופסקו הדמים, יכ

בפני עדים ואמרו להם: הוו עלינו עדים שמכר זה ושלקח זה, הרי זה אינו כלום 

עד שיגמר המקח, כל דבר ודבר כראוי לו, קרקע לפי קניינו, ובעלי חיים לפי 

קניינם, ומטלטלים לפי קניינם, ולאחר שנגמר המקח, כל אחד לפי קניינו, אין 

  כול לחזור בו, אפילו לא היו עדים בדבר.שום אחד מהם י

חתימת ידו של אדם על שטר שקולה כמעשה קניין, ולכן באופן בסיסי הסכם בין שכנים 

אולם ישנה מגבלה הלכתית לעגן בקניין דבר שאינו ממשי, אלא  31מחייב על פי ההלכה.

                                                           
במקרה שהסידורים סופקו על ידי בעל הדפוס, הרי המזמין פטור מלשלם עליהם היות שמצידו   .29

 ית ולכן אינו חפץ בסידורים כלל.השמטת השם 'חיים' משמעות
, הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע 5, סעיף 1973 –חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג   .30

  .והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה
העלה, שדי נתונה לך בשטר כיצד, כתב לו על הנייר או על החרס או על סעי' א:  קצאשו"ע, חו"מ סי'   .31
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חייב אדם רק להעביר חפצים או התחייבויות ממוניות בין אדם לחברו. לפיכך אי אפשר ל

 32לעשות מעשה או להימנע ממעשה באמצעות קניין. זה הוא 'קנין דברים' שאינו תקף.

הרי אין לו תוקף  למניעת מעשים,או  לפעולות תהתחייבויומשום כך, אם ההסכם כולל 

הדרך להתגבר על זה היא לכתוב שאם אחד הצדדים יעשה פעולה מסוימת או  33הלכתי.

מת, הרי הוא יחויב בקנס. ממילא אין התחייבות לעשות לחלופין לא יעשה פעולה מסוי

מעשה אלא לשלם כסף אם ההסכם יופר. יש לציין שעל מנת לפתור בעיה של 

, יש לכתוב במפורש שחיוב הקנס תקף כבר מאותו רגע. למשל אם הצדדים 'אסמכתא'

רוצים לעגן בהסכם ששכן אחד לא יפעיל את מכונת הכביסה בשעות המאוחרות של 

אם מכונת  ₪ 1000לה, יש לכתוב באופן הבא: פלוני מתחייב לשכנו מעכשיו לשלם הלי

  34הכביסה שלו תפעל בשעות המאוחרות של הלילה.

  סיכום

קניין נותן תוקף להסכמת הצדדים, וחתימה על שטר שקולה כמעשה קניין. הסכם זה 

שיית ע- תקף רק כלפי התחייבויות כספיות או העברת נכסים ולא על מעשים או אי

  עשייה של מעשים מוגדרים.-אולם ניתן לעגן בחוזה קנס בגין אי 35מעשים.

  / הרב אריאל בראלי. תשלום דמי תיווך 7

חיפשתי בדחיפות דירה להשכרה ופניתי למכר שהוא מתווך. הסכמתי לשלם  | שאלה

דמי התיווך, אך לא חתמנו על חוזה, משום שהמתווך לא עובד בחול המועד. הוא סיפר 

ירה מתאימה ואף נכנס לפרטי ההצעה, וקיבל הסכמה עקרונית שלי לחתימת חוזה על ד

אך לא מסר את מספר הטלפון של בעל הדירה. בינתיים התקשר חבר, ובלא לדעת על 

המתווך מסר לי את מספר הטלפון של בעל הדירה. התקשרתי אליו ישירות וחתמנו על 

  ?חוזה שכירות הדירה. האם אני חייב לשלם למתווך

  מקרה זה תלוי בטענות הצדדים, לכן יש לפנות לבית דין לממונות.  | תשובה

התשובה מתייחסת רק לעקרונות ההלכתיים העולים משאלה זו. על פי הדין אין צורך 

בחתימה על חוזה בין לקוח למתווך. התחלת עבודה של פועל או קבלן נותנת תוקף 

המחיר, הרי השכר יהיה כפי המקובל ואף אם לא פירטו את  36לדברים שסוכמו בעל פה,

                                                                                                                                                       
 שדי מכורה לך, כיון שהגיע השטר לידו קנה, אע"פ שאין שם עדים כלל.

 בבא בתרא ג ע"א.  .32
של קניין דברים הינו עקרוני, דהיינו קניין אינו חל על פעולות, ממילא לא יועיל בכך קניין  ןהחיסרו  .33

  .279סיטומתא, פד"ר ד, ,
של התחייבות בקניין בפני בית דין חשוב. שו"ע, חו"מ סי' את הבעיה של אסמכתא יש לפתור בדרך   .34

 רז סעי' יד.
 סעי' א. קצאנדל"ן ולא מטלטלים, שו"ע, חו"מ סי'   .35
 שו"ע, חו"מ סי' שלג סעי' א.  .36

בחזרה לעמוד התוכן
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נדרש חוזה חתום בין המתווך ללקוח. יש לדון:  37באותו התחום. מנגד, על פי חוק החוזים

האם לקבל את החוק כאשר הוא שונה מדין תורה? לכאורה הדבר שנוי במחלוקת. דעת 

 והרמ"א 38הש"ך היא כי 'דינא דמלכותא' אינו מחייב כאשר הוא סותר את דין התורה,

חולק וסובר ש'דינא דמלכותא' נוהג אף בניגוד לדין. אולם נראה שגם לפי הרמ"א אין 

דהיינו, אם  39להסתמך במקרה הזה על החוק, משום שלדעתו יש להתחשב בנוהג הקיים.

הציבור לא נוהג בהתאם לחוק, הוא אינו מחייב. בפועל, רבים הם המקרים אשר בהם 

לכן יש להתעלם  40ותו וסומך עליו שישלם,מתווך המכיר את הלקוח אינו מחתים א

  41מהחוק ולתת תוקף להסכם תיווך אף ללא חתימה, כפי שמורה ההלכה.

באשר לעובדה שקיבלת את מספר הטלפון מאדם אחר, נראה שאין בכך לפטור מחובת 

ואף שנחתמה  42התשלום, היות שהמתווך הכין את העסקה והביא אותה לכלל גימור,

  43יה לפי אותם תנאים שהשיג המתווך.בלעדיו, הרי ההסכם ה

  

  / הרב אוריאל פרץ. גניבת תכשיט בחנות 8

אישה נכנסה עם בעלה לחנות תכשיטים, ואחר לבטים בחרה שרשרת זהב שאלה | 

שמחירה היה נקוב בצידה, וביקשה מבעלה שיוציא את השרשרת ממקומה למדידה. 

זהב למקומה. באותו רגע בינתיים ראתה שרשרת אחרת וביקשה שיחזיר את שרשרת ה

נכנס רעול פנים, חטף מידי הבעל את שרשרת הזהב וברח. השאלה היא אם בני הזוג 

  צריכים לשלם בעבור השרשרת.

 –שאדם הנוטל כלי מהאומן ע"מ לבדוק את טיבו ונאנס בידו  44נאמר בגמרא|  תשובה

                                                           
מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב  -(א)  9סעיף   .37

 .קעיןלביצוע פעולת תיווך במקר
 .לט ק"סשו"ע, חו"מ סי' עג   .38
מעשה , ר' 'הוא אינו מחייבשהרב ליאור כתב על חוק שאינו מיושם בפועל והציבור לא מקיים אותו   .39

בבא  נראה שדבריו מכוונים לאומדנא שהובאה בשם הרשב"ם. , הערה צד92לרב ניר אביב, עמ'  'רשת
 .כותא דינא' הוא קבלת הציבור את דין המלך, הקובעת כי בסיס התוקף של 'דינא דמלבתרא מ ע"א

, עבודה גזרה שלא פשטה בכל ישראל אינה תקפה –עיקרון דומה אנו מוצאים בנוגע לגזרות חכמים 
 זרה לח ע"א.

 במקרה המדובר, ההסכם לא נחתם מטעם איסור כתיבה בחול המועד.  .40
קדושת חול המועד לא מודים שרק מפני הצדדים מסתבר שגם בית משפט היה מתחשב בכך ש  .41

  הייתה חתימה.
  .17, תשובה 32(תשע"ד), עמ'  102הערת עורך: י"פ. ראה אמונת עתיך   .42
  לגבי שכר חלקי למתווך שרק התחיל. סעי' א קפהיש לחלק בין חיוב זה לדברי רמ"א, חו"מ סי'   .43
 בבא מציעא פח ע"א.  .44
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וב הוא שהחפץ שטעם החי 45חייב, והיא מסייגת שזה בתנאי ד'קיצי דמי'. מסביר הרשב"א

נחשב כשל הלוקח שמעתה רק הוא יכול לחזור בו ולא המוכר שדעתו להקנות לכל מי 

ביאר שאלו כלים  46שירצה לקנות. בהסבר המושג 'קיצי דמי' נחלקו הראשונים. הרשב"ם

קטנים שידוע שנמכרים בסכום מסוים (אף שהמוכר עצמו לא נקב במחיר), ואילו 

עוד  47מוכר קצץ את מחירו, וכן נראה מלשון הרמב"ם.הרשב"א הסביר שהכוונה היא שה

סובר  48נחלקו הראשונים מהי המטרה של המגביה על מנת שיתחייב באונס. הרמב"ם

כותב שמתחייב אף  50אך הטור 49שיהיה חיוב רק אם יגביה על מנת לקנות את החפץ,

ר ב'זבינא לחיוב באונס הוא שמדוב 51במגביה בלא כוונת קניין. תנאי נוסף המובא בגמרא

שהכוונה היא שהחפץ יהיה חביב על הקונה, ולא שהמוכר  52חריפא', ומבואר ברמב"ם

פסק כדעת הרמב"ם שאדם שיגביה חפץ על מנת  53רוצה להיפטר ממנו. ה'שלחן ערוך'

לקנותו, אם דמיו קצובים הוא מתחייב באונס. לאור זאת כאשר השרשרת הייתה ביד 

שכן אם נגנבה. אלא שצריך לבחון את הדברים  הבעל הוא היה חייב אף באונס, וכל

מזווית נוספת, והיא האם הגדרה זו משתנה אחר שהחליטו להחזיר את השרשרת 

  למקומה.

דנה באדם שלקח כלים מאומן ע"מ לתת לבית חמיו והתנה איתו שאם יקבלו  54הגמרא

ם ששווה אותם ממנו הוא ישלם לו את כל שוויים, ואם לא יקבלו ממנו הוא ישלם לו סכו

למה שעתה מעריכים אותו יותר על כך שרצה להביא כלים. נאמר שם שאם הכלים 

נאנסו בהלוך הוא חייב לשלם, אך אם נאנסו בחזרה הוא פטור, ויהיה חייב כנושא שכר. 

הראשונים נחלקו אם יש להשוות את דין האדם בחזרתו לדין אדם הרוצה להחזיר את 

וה בין המקרים, ובשניהם הוא מחייב כשומר אכן השו 55החפץ במקרה הקודם. הטור

שכר. אולם הרמ"ה הבחין ביניהם וכתב שהנוטל כלי לקנותו והתחרט, יהיה לו דין של 

  , ולדעת רשב"ם הוא עדיין יהיה חייב באונס. 'שומר חינם'

כתב שבמקרה שאדם התחרט יש מחלוקת, שכן יש אומרים שהוא  56ה'שלחן ערוך'

תמה מדוע  57ומרים שהוא מוגדר כ'שומר חינם'. הסמ"עמוגדר כ'שומר שכר' ויש א

השמיטו את דעת הרשב"ם. מבואר אם כן מדברי ה'שלחן ערוך' שסובר שיש להגדירו 

                                                           
 רשב"א, ב"מ שם, ד"ה גופא.  .45
 ה והני מילי.רשב"ם, ב"מ??? שם, ד"  .46
 רמב"ם, הל' מכירה פ"ד הי"ד.   .47
  שם.  .48
 הגר"א, לשו"ע שם ס"ק כט מסביר שכוונתו היא שרוצה לקנות אם ייטב בעיניו.  .49
  טור, חו"מ סי' ר.  .50
 נדרים לא ע"א.  .51
  שם.  .52
 שו"ע חו"מ סי' ר סעי' יא.  .53
 נדרים לא ע"א.  .54
 המחלוקת מובאת בתמצית בב"י.  .55
  שם.  .56
 , לטור שם ס"ק לא.סמ"ע  .57
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עדיין לא  59וגם אם ישנו ספק, 58כ'שומר חינם', ולכן הביא דעה זו אחרונה (י"א בתרא),

  ניתן להוציא ממון.

  סיכום

 הזוג פטור מלשלם למוכר על השרשרת.

  

  / משפטי ארץ. על מי מוטלת חובת תיקון הקיר החיצוני של בניין משותף 9

יש באחריותי דירה בבניין מגורים בירושלים. הבניין ישן, כמה מאבני הציפוי |  שאלה

החיצוניות נפלו, וכמה אחרות רופפות ועלולות ליפול. הדבר כמובן מסכן את בעל החצר 

דייר שאבני הציפוי מצפות את ה – רשמתחת. השאלה היא מי אחראי לתקן את הדב

נאמר לי שלפי החוק  ?הקיר החיצוני של ביתו, או שזו אחריות משותפת של כל הדיירים

החובה מוטלת על כל הדיירים. האם החוק מחייב כ'דינא דמלכותא דינא'? האם הוא 

ים 'מנהג מדינה'? הרי לא תמיד אנחנו אומרים שהחוק יוצר מנהג! חשוב לציין שכל הדייר

  בבניין חרדים. 

חובת התיקון מוטלת על כל דיירי הבניין, ואין זה קשור לשאלה אם החוק תשובה | 

הקיר מחייב כ'דינא דמלכותא דינא' או כמנהג אלא מסיבה אחרת. מבחינה ממונית, 

מכר את שבנה את הבניין החיצוני הוא רכוש משותף השייך לכל הדיירים, כיוון שהקבלן 

מוגדר  'חוק המקרקעין'ל 52רשם אותה בטאבו. בסעיף  ךהחוק, וכ הדירה לפי הגדרות

  הרכוש המשותף כך: 

כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, 

, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הקירות החיצונייםהגגות, 

בעלי הדירות או מרביתם הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל 

  אפילו הם בתחומי דירה מסוימת. 

לכל דירה בבית משותף צמוד '(א) מוגדר חלקו של כל דייר ברכוש המשותף:  55ובסעיף 

מאחר שכך הוגדרה הבעלות . 'חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף

שהסיבה לכך היא ר מוסב 60'בספר 'משפטי שכניםמראש, זו גם ההגדרה לפי דין תורה. 

 דייר, ולפיכך צריך כל הדיירים היא קרקע משותפת לכל עומד עליה הבנייןששהקרקע 

                                                           
  עי' ביד מלאכי, כללי השו"ע והרמ"א אות יג; אליה רבה, או"ח סי' תריב ס"ק א.  .58
  עי' בשו"ת גינת ורדים, חו"מ כלל א סי' ב; ב"ח, או"ח סי' כז סעי' ב.  .59
 .יבס' משפטי שכנים, עמ'   .60
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להשתתף בכל הצרכים הדרושים להחזקת הרכוש המשותף שגם הוא משתמש בהם, 

  61.ואינו יכול להיפרד מהשותפות ברכוש בלא הסכמת שאר השותפים

  ארץ/ משפטי . משמעותו של צו ירושה לפי ההלכה 10

והאחר  ,קח את הדירהיאחד י: הבין שני צאצאים הוסכם כיצד לחלק את הירושה|  שאלה

בזמן הזה לא , וזמן שךהתהליך החוקי למתן צו ירושה נמ את הכסף שבחשבונות הבנק.

מה דין ההכנסות  ניתן לשנות בעלות על הדירה וגם לא ניתן למשוך כסף מחשבון הבנק.

ביניים מרגע ההסכמה ועד מתן צו ירושה על ידי בית הנובעות מהשכרת הדירה בזמן ה

או שעד מתן הצו נחשב  ,האם הרכוש נחשב כאילו כבר חולק? הדין או בית המשפט

  שלא חולק ולכן דמי השכירות יתחלקו גם הם?

יורשים נחשבים כשותפים בנכסי הירושה משעת הפטירה ועד חלוקת תשובה | 

יש צורך ו ,שותפות כמעט לכל דבר ועניין חלוקת הירושה נעשית כחלוקת 62.הירושה

לכן אם ההסכם במקרה  63.כדי שההסכם בין היורשים יהיה מחייב ותקף ,במעשה קניין

 ושכר הדירהגדרי ההלכה ובקניין מועיל, אזי זכה יורש הדירה בחלקו על פי נעשה  זה

ושכר ם היורשים עדיין שותפי אם הוסכם רק בע"פ, אזי אין כאן חלוקה תקפה,אך שלו. 

לצו הירושה וכל ההליכים הכרוכים בו אין משמעות הלכתית הדירה שייך לשניהם. 

חלוקת הנכסים ותקפות החלוקה לפי דין תורה. זאת ועוד, גם לפי חוקי המדינה,  לעניין

זבון ימדובר אך ורק בצו הצהרתי שמכריז על שמות היורשים ועל חלקיהם היחסיים בע

לחוק הירושה  110סעיף  .זבוןיכלל לשאלת חלוקת נכסי הע לפי חוק הירושה, ואינו נוגע

קובע כי נכסי העיזבון יחולקו בין יורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית משפט, 

  .ומכאן שלצו אין אמירה באשר לבעלות משמע שדי בהסכם

  / משפטי ארץ. האם יש חובה לעשות חוזה עבודה בכתב 11

מעסיק לערוך ביניהם חוזה עבודה, כמו לן לעובד והאם יש חיוב מצד הדי|  שאלה

  בהלוואה, או שמא אפשר שיהיה ביניהם סיכום בעל פה בלבד? 

ראשית מומלץ מאוד להסדיר כל חוזה עבודה בכתב לפני תחילת העבודה. דבר תשובה | 

  זה עשוי למנוע אי נעימות גדולה בעתיד ודיונים בבתי דין. 

  יםהנימוקים לחובה להלוות בעדא. 

  האיסור להלוות ללא עדים:  מבואר ציעא (עה ע"ב)מבא בב

                                                           
ם פ"ד הערה ט, שאין לפתוח ועי' עוד בספר פתחי חושן, ח"ז הל' שותפישו"ע חו"מ סי' קעו סעי' טו;   .61

 חלון בקיר המשותף בשל העובדה שהקיר שייך לכל השכנים.
 פ"ט ה"א.הל' נחלות  ,רמב"ם  .62
 .ל"ג סעי' שותפים פהל'  ,פתחי חושן נתיבות המשפט, סי' קעו ס"ק מ; ועי'  .63
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עובר  –אמר רב יהודה אמר רב: כל מי שיש לו מעות, ומלוה אותן שלא בעדים 

משום ולפני עור לא תתן מכשל, וריש לקיש אמר: גורם קללה לעצמו, שנאמר 

  תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. 

ר יכפוהלווה ישנו חשש שמדבריו משמע ש '.וה לכפורשעולה על רוחו של ל'רש"י ביאר: 

על הוסיף  64בספר 'נתיבות המשפט'. 'לפני עיוור'במזיד, וכיוון שכן המלווה יעבור על 

ומשמע מכאן שהחשש אינו רק ממזיד אלא גם  ,שישנו חשש שהלווה ישכחדברי רש"י 

פר הכל, מקללין כשתובעו וזה כו' :הקללה שגורם המלווה לעצמו מבוארת ברש"י משוגג.

 עליואומרים  את המלווהכלומר הסובבים  .'אותו ואומרין שהוא דובר על צדיק עתק

  .אותושהוא רשע שתובע דבר שאין לו, ולכן יבואו לקלל 

  נפסק :  'שלחן ערוך' (חו"מ סי' ע סעי' א)ב

אסור להלוות בלא עדים, ואפילו לתלמיד חכם, אלא אם כן הלוהו על המשכון. 

טר משובח יותר. וכל המלוה בלא עדים, עובר משום לפני עור לא והמלוה בש

   .תתן מכשול (ויקרא יט, יד), וגורם קללה לעצמו

כתב שכל האיסור להלוות ללא עדים הוא משום מידת חסידות, ולא  65הריטב"אאמנם 

  מעיקר הדין. 

  הלוואה ללא עדים בזמן הזה ב.

והסביר ששני  ,בזמננו ללא עדים באיסור הלוואהכתב שלא נזהרים  66'ערוך השלחן'

  : הצדדים מכירים זה את זה ואין חשש שישכחו או יכפרו בחיוב

ומה שאין נזהרים עתה בזה ולוים זה מזה גמ"ח בלא עדים ובלא שטר משום 

   .ה את זה ונאמנין זה לזה ויודע המלוה שלא ישכח ולא יכפור לוזדמכירין 

יכול להיות בטוח שחברו לא ישכח. בשו"ת טעם זה צריך עיון לפי שקשה להבין כיצד 

וסיים שמכל מקום גם , זהאיסור ביאר באופן אחר מדוע בימינו לא נזהרים ב 67'פרי יצחק'

   68.בימינו גורם קללה לעצמו אם מלווה ללא עדים, והרוצה לזכות לברכה יקפיד על כך

  הסכם עבודה ללא עדים או חוזה ג.

כמו . לא נאסר – ודברים שלא אסרו במפורש מסתבר שמה שאסרו חז"ל במפורש נאסר,

ללא הלווה  ,רחוק יותר מהלוואה ללא עדים. מרגע קבלת הכסף 'לפני עיוור', החשש מכן

בחוזה עבודה  .וכמו שרש"י מדגיש 'עולה על ליבו לכפור' ,עדים נמצא ב'סכנת' הכחשה

 ,פן זהלא ניתן דבר מיד ליד באותו הרגע ומחכים שהעבודה תבוצע, ומסתבר שבאו

אין איסור. למרות זאת, הטעם של גורם קללה לעצמו יכול  ,כשהחשש מעברה רחוק יותר

                                                           
 נתיבות המשפט, שם ס"ק א.  .64
  מגילה כח ע"ב.  .65
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מעביד ולתעד את כל ללהיות גם בחוזה עבודה, ולכן עצה טובה לכתוב חוזה בין עובד 

  ).דואר אלקטרוניתנאי העבודה בכתב (אפילו ב

  / משפטי ארץ. השבת אבדה 12

יה יה מתחת לאחד האוטובוסים בזמן העלהבן שלי בוקסמצא במסע פסח |  שאלה

ואף  היא שייכת,ושאל את מי שהיה באזור אם יש לו מושג למי  אותההוא הרים אליהם. 

שאם מישהו וביקש להנהלה של בני עקיבא דואר אלקטרוני הוא שלח  אחד לא ידע.

תשובה. האם מותר לו  העד עכשיו לא הגיעו ,תו קשריצור אידיווח על אבדה כזאת שי

 אוש בעלים? ילעצמו בגלל י את הבוקסהקחת ל

חפץ שנמצא ולא ידוע שבעליו התייאשו ממנו לפני רגע המציאה, אם יש לו  | תשובה

אם לא ניתן  69.סימן חייב להכריז, ואם אין לו סימן צריך להשאירו אצלו עד שיבוא אליהו

ם בצד או להשתמש בו ולרשו 70להניח את החפץ בצדצריך  ,בכלל למצוא את הבעלים

הפוסקים דנו בשאלה אם  71.את האבדה וסימניה, ושחייבים כך וכך ממון למאבד מסוים

יש תוקף לפי דין תורה. לפי החוק על מוצא האבדה להודיע  72חוק השבת אבדהל

אם  ,דשיםואחר ארבעה חלמשטרה, אלא אם מדובר באבדה ללא ערך כספי של ממש. ל

לדעת הרב חיים דוד  האבדה למוצא.איש לא דרש את האבדה, המשטרה מחזירה את 

בין יש בה סימן ובין אין בה סימן, וזו  ,חובה להביא כל אבדה למשטרה 73הלוי זצ"ל

יש אומרים כי אין לעשות כן כיוון שהמשטרה משיבה אך מצוות השבת אבדה בימינו. 

עליו לרשום בצד  ,אבדות לאנשים שלא ע"פ דיני תורה, ואם כבר המוצא הביא למשטרה

תי, והמשטרה כבר מסרה את האבדה יפרטי האבדה כדי שאם יימצא המאבד האמאת 

כתב  74'פתחי חושן'לאחרים, יוכל המוצא להשיב לו את השווי של האבדה. בספר 

להודיע למשטרה כחלק מדרכי הכרזת אבדה. נראה שבמקרה שלך הסיכוי היחיד למצוא 

וסקים יסכימו שכך כדאי את המאבד הוא ע"י המשטרה או חברת האוטובוסים, וכל הפ

לעשות. על כן כדאי לפנות אל המשטרה למחלקת מציאות ולהודיע על המציאה (אם 

היא בעלת ערך). אם המשטרה לא תבקש להביא את המציאה למחסניה אלא תרשום 

 ,את הפרטים של המקום והזמן ואם יפנה אליה מאבד, המשטרה תפנה אותו אליכם

   .עדיף לעשות כך
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  / משפטי ארץכנת וידאו ללא כוונה לקנות . הורדת תו13

אין  יום ניסיון.שלושים כנת וידאו שניתנת להורדה חינם לוברצוני להוריד ת|  שאלה

כנה, אלא רק להשתמש בה בזמן זה. האם מותר לעשות זאת ללא ובדעתי לרכוש את הת

מה הדין במקרה שבו הבעלים מתיר להשתמש בתכנים  חשש גזל או הונאת דברים?

הדבר מצוי בתוכנות שליטה וימים רק למטרות פרטיות ולא למטרות מסחריות? מס

האם מותר לעבור על התנאי , מרחוק שמותרות בשימוש אישי בלבד ולא מסחרי

  ולהשתמש בשימוש מסחרי?

  גזלא. איסור  תשובה |

גם אם ברור שלא  ,ללא תשלום, אין בזה איסור גזל הבעל התוכנה נותן רשות להוריד אם

מגביל את ההורדה לשימוש אם בעל התוכנה  כיוון שההורדה נעשתה בהסכמתו. ,התקנ

נה אינה פרטי ולא מסחרי, נחלקו הפוסקים אם יש איסור גזל. היו פוסקים שטענו כי תוכ

וכל מי שמוריד אותו מעתיק  ,במובן הרגיל, אלא מידע הנשמר בשרת וירטואלי 'ממון'

ובמיוחד כשההעתקה פוגעת ביוצר שאסרו,  . והיו פוסקיםאת המידע אל המחשב שלו

אדם המניח את ממונו ביודעין במקום שברור שיש סיכוי נוסף על כך,  75.מבחינה ממונית

 76'.אבדה מדעת'כיוון שזו  ,אין כל חיוב לדאוג להשבת הממון אליו ,סביר שיאבד או יינזק

היא  ,להורידהכיוון שהיוצר עצמו העלה את התוכנה למרשתת ואפשר לכל אדם אם כן, 

וכן הוא  ,נראה שהמנהג היום הוא להקפיד על זכויות יוצריםאך . כאבידה מדעת נחשבת

  , ולכן נראה שיש לאסור כמנהג המדינה.'דינא דמלכותא'

  אונאת דברים ב. 

  :נאמר בגמרא 77בבא מציעאבמסכת 

כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים. לא יאמר לו בכמה חפץ זה  

  רוצה ליקח וכו'.  והוא אינו

נימק המאירי אבל במקרה שלנו אין בכך אונאה מכמה סיבות.  78'שלחן ערוך'.וכן פסק 

  את הדין: 

לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח, שהרי מתוך שהוא בוש לומר 

שאינו רוצה ליקח משפיל לו מקחו לומר שאינו שוה כל כך ואחרים שומעים 

ואפילו לא היה אדם שם מ"מ הוא מטריחו ומצערו  ונמצא גורם לו פסידא.

  שחשב למכור ולא מכר. 

כך מוזיל את  ועל ידיכלומר מדובר באדם שבאמת גורם למוכר לחשוב שרוצה לקנות, 

המקח כשמתמקח איתו על המחיר או מצערו בתקוות שווא. בנידון שלנו ברור שמראש 

מלבד זאת,  קונה בהכרח ירכשנה.שהתוכנה ניתנת לתקופת ניסיון ואינו מצפה שה ידוע
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הוא  ,ישנם מקרים שבהם אע"פ שאדם מוריד תוכנה שאין בכוונתו לרכוש בכסף

עבורה, ולכן המוכר מעוניין שכל מי במשתכנע אח"כ שהיא אכן שווה את הסכום הנדרש 

  שצריך יוריד את התוכנה וישתמש בה.

 / הרב איתן קופיאצקיבוק של אחר . הסתכלות בתמונות פייס14

שהו שאינו מורשה לראות ילהראות תמונות למ פייסבוק' חבר'האם מותר ל|  שאלה

לראות את ו, האם ראובן יכול להזמין את שמעון להסתכל במחשב שלו הלדוגמ ן?אות

  בפייסבוק? לוי שיתף עימו 'חברו'התמונות ש

  פייסבוק כתמונה על קיר בבית פרטי

גם ברשות היחיד, כגון  ,על זכותו לפרטיות 'לוותר'שאדם יכול פוסק  79''שלחן ערוךה

עם זאת שאסור הרמ"א מציין מקרה שהוא אפשר לחברו לפתוח חלון שפונה לחצרו. 

  יש בכך 'היזק ראיה'.מפני ש ,להסתכל בצורה מוגזמתלבעל החלון 

  פייסבוק כאלבום תמונות

ור של 'מגלה סוד', שהרי רואה דברים אדם המעיין בתמונות של אדם אחר עובר על איס

הולך רכיל מגלה שנאמר ' 80שלכאורה לא ידע מהם. כפי שמסביר ומבאר הרב אושינסקי,

ורכילות הרי היא  81',המגלה סוד חברו, הרי הוא הולך רכיל'יג), שפירושו:  (משלי יא, 'סוד

ם כל איסורי ואליו כרוכי ',לא תלך רכיל בעמך'טז):  (ויקרא יט, איסור מפורש בתורה

  . 'חיים חפץ'ה הלשון הרע ורכילות שמנ

אם אדם בעלים על דמותו, ויכול למנוע מאחרים לצלם אותו שהפוסקים נחלקו  אלא

נכתב שאין לאדם בעלות על דמותו, כי לא נלקח  82ים'שלמת חי'ת ”בשו .בלא רשותו

מסחרי.  ממנו דבר. לדבריו מותר לצלם אדם גם בלא הסכמתו, ואף לעשות בכך שימוש

. בעקבות דברים על דבריו ואסר לצלם ללא בקשת רשות חלק 83לעומתו ב'משנה הלכות'

ל הדעות מותר לצלם אף בלא לכבמקומות ציבוריים ש 84אלו מבאר הרב אריאל בראלי

ר ויתונחשב הדבר כוולמקום ציבורי מודע שהוא חשוף,  שהמגיעיוון , כרשות המצולם

לומר שכל מי אי אפשר  תמונה,של הוגע לפרסום אך בנות. ל זכותו לפרטיחילה עומ

פרסום כזה נאסר מטעם איסור . מוכן שיפרסמו את תמונתו נמצא במקום ציבוריש
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 ודד עמחלק עמק המשפט ל (כל פגיעה רגשית באדם מישראשייך לה, הונאת דברים

 ). א אות טז מןחידושים וביאורים פאה סי), וייתכן שגם מטעם איסור רכילות (תרכז

נידון דידן עולה שראובן יוכל להראות לשמעון תמונות של לוי שצולמו ברשות הרבים, ב

ות'. בשיחתי עם כמה אנשים נחשב הדבר כאלו ויתר ומחל על זכותו לפרטימפני ש'

שמשתמשים בפייסבוק עלה עוד צד לומר שיש בהעלאת תמונות לפייסבוק ויתור על 

  להשגיח על השימוש בתמונה. פרטיות, והוא שאין לבעל התמונותו שום דרך

  סיכום

ניתן להסתכל בתמונות, ואין זה משום איסור 'היזק ראיה', 'לא תלך רכיל' ו'מגלה סוד', 

  התמונות לאינטרנט האדם יודע שכבר אין לו דרך להשגיח עליהן.  תמפני שבהעלא

 

  

  / הרב משה כץ. נגיעות של חרקים בפטריות 15

האם פטריות טריות נגועות? כיצד אם כן מנקים אותן, והאם יש צורך לקנות  |  שאלה

  פטריות עם הכשר?

, ראשית. שלהן הגידול צורת את נתאר .נגוע מאוד מוצר אכן הן פטריות|  תשובה

 האדמה בתוך גדלה היא אינה ולכן שורשים, לה אין אחר. ירק ככל גדלה אינה הפטרייה

 האדמה' אלא פרי 'בורא עליה מברכים לא כך ומשום, האדמה פני על יושבת אלא

 האדמה על מהכובע של הפטרייה שנופלים מנבגים הפטרייה גדלה. בדברו' נהיה 'שהכול

  .והכובע הרגל: חלקים שני לפטרייה יש. אותה ליצור יחד מתרקמים והם ,'וכו אבן על או

 הן בטבע. דלותהג פטריות –הראשונה  הקבוצה. קבוצות את הפטריות לשתי נחלק

 מקרים בהרבה האכילה. לפני אותן ולנקות לבדוק כדי מומחיות וצריך נגועות מאוד,

 מבנה בתוך הגדלות פטריות –– השנייה הקבוצה. הנגיעות מרוב לאכלן ניתן לא פשוט

הפטריות הללו נמכרות  .הגידול וארץ הפטריות בהתאם לסוג שונים, מצעים גבי על סגור

 אותה חותכים גדלה, הפטרייה כאשר בארץ, רית ומסודרת.בחנויות בצורה מסח

 בפעם. שתגדל ממנו פטרייה נוספת כדי במצע הרגל של התחתון החלק את ומשאירים

 לפעמים יש ביבול זה. הכשר עם סגורות בקופסאות נמכר היבול והשנייה הראשונה

 בפעם. היטב לשטוף חובה ולכן, מים עם בשטיפה אפשר להיפטר מהם אבל עכבישים,

 אינן הללו והפטריות שונים, מסוגים חרקים של התרבות כלל בדרך יש השלישית

לא תנקה אותן  מים עם שטיפה הללו בפטריות בתפזורת. אלא הכשר עם משווקות

 השימוש את הרבנות הראשית אוסרת בהן כלל. להשתמש ממליצים לא אנו ולכן כראוי,

 יכול אותן, ולנקות הנגיעות את הותלז שיודע שמי מובן. הכשר עם עסק בבתי בהן

  .בהן גם להשתמש
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  / הרב משה כץ . הכשרת מעבד מזון16

. המוכרת, שאינה שומרת מצוות, אמרה שהוא 2רכשתי מעבד מזון מאתר יד  |  שאלה

פרווה ולא נכנס אליו בשר, כיוון שהיא צמחונית. האם צריך להכשיר את המכשיר או 

  שאפשר לסמוך על דבריה?

  תשובה

שנה סוגיה שדנו בה האחרונים בגדר נאמנות אדם המוכר דבר מה, שכן מחד גיסא 'עד י

אחד נאמן באיסורים', אך מאידך גיסא הוא מרוויח רווח כספי בעקבות אמירתו. נניח 

לסוגיה זו ונתייחס לאופן ההכשרה במקרה שצריך. יש להכשיר את חלקי המכונה 

מכונה הנוגעים באוכל לתוך מים רותחים הכנסת חלקי ה –הנוגעים באוכל ע"י הגעלה 

ומבעבעים. יש צורך גם לטבול את חלקי המכונה העשויים ממתכת או זכוכית במקווה 

  (אין לברך על הטבילה מספק שמא הוטבל).

  
  מכון המקדש

 / הרב אברהם כהנא. כניסת אשת כהן מעוברת למקום שיש בו מת 17

התשיעי יכולה להיכנס למקום טומאת  האם אשת כהן מעוברת בבן זכר בחודש|  שאלה

  מת?

איננו מתייחסים לתשובה כאשר הדבר נוגע לשאלה של פיקוח נפש, שכן אין |  תשובה

לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. השאלה היא אם מותר לאישה בהיריון בחודש התשיעי 

ל, להיכנס ל'אוהל המת', כאזכרה וכדו'. הלכה היא שטומאה בלועה איננה מטמאת באוה

כלומר כל עוד הוולד בתוך מעי אמו הוא איננו  85וכן טהרה בלועה איננה מקבלת טומאה.

נטמא, ולפי זה מותר לאשת כהן היודעת שיש ברחמה עובר ממין זכר להיכנס למקום 

שאשת כהן מעוברת מותרת להיכנס באוהל  86טומאה. מכל מקום כתב בספר 'הרוקח'

נפל, וכן ספק שמא נקבה היא. לכאורה  המת מפני שיש שני ספקות: ספק שמא הוא

יוצא מדבריו שאם האישה יודעת שהעובר ממין זכר, או שיודעת שהוא איננו נפל (כלו 

לאור הקושיה  87חודשיו), אין לה להיכנס למקום טומאה. והקשו עליו מכוח ההלכה לעיל.

                                                           
"ב: נאמר במשנה פרה פ"ג מ וכןפ"כ ה"ב; שם פכ"ה הי"ב; טומאת מת הל' רמב"ם  ;א ע"אולין עח  .85

  פ"ב ה"ז.פרה אדומה הל' רמב"ם '; ועי' נשים עוברות יולדות על גבי הסלע'
  .הלכות אבלות סימן שטורוקח,   .86
 ב ועוד. ק"שמג ססי'  או"חמגן אברהם,   .87

בחזרה לעמוד התוכן
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דת, שמדובר באישה שקרבו ימיה לל 'רוקח'שצריך לומר שכוונת ה 88הנ"ל כתב הרדב"ז

שאז קיים חשש שמא יוציא הוולד ראשו וייטמא, ואף על פי כן מתירים לה בספק 

. שמא היא נקבה. וגם אם ידוע לה ש'כלו חודשיו ואינו נפל', ב. שמא הוא נפל. אספיקא: 

יש ספק שמא ימות בשעת לידה. לנידון דידן, לפי דברי הרדב"ז יוצא שאישה בחודש 

ממין זכר, והגיע זמן הלידה, ניתן להתיר לה להיכנס התשיעי היודעת שיש במעיה עובר 

לבית הקברות בגלל שאין זה אלא ספק וחשש, שמא יוציא הוולד את ראשו (ורוב 

הוולדות אינם מוציאים את ראשם סתם ללא הרגשת צירים). אמנם הספק 'שמא ימות', 

נו מצוי כלל. שבזמן הרדב"ז היה שכיח ('מעשים בכל יום', כלשונו), בימינו ברוך ה' אי

כדי להתיר. וכן כתבו  89סאונד-מכל מקום, מצטרף לו הסיכוי לטעות בפענוח האולטרא

   90אחרונים רבים מטעמים שונים.

  / הרב אברהם כהנא. חליצת נעליים לברכת כוהנים 18

  איזו נעל יחלצו הכוהנים בראשונה קודם ברכת כוהנים? |  שאלה

ץ קודם נעל שמאל ואחר כך חולץ נעל הלכה היא שבחליצת הנעליים חול|  תשובה

אמנם במקום  92רש"י מסביר שזהו כבודו של ימין, כדי שלא לעמוד רגל ימין יחף. 91ימין.

מצווה, כנתינת דם על בוהן המצורע, אמרה תורה שיהיה ביד ימין וברגל ימין, וכן 

יד כשם שמקיימים מצווה ב 93בחליצת נעל היבם על ידי היבמה צריך לחלוץ נעל ימין,

ימין. באשר לחליצת הנעל ביום הכיפורים, נשיאת כפיים או כניסה להר הבית, כתב 

שיש לחלוץ קודם את נעל ימין ואחר כך יחלוץ של שמאל, שיש בזה קיום  94הראי"ה קוק

מצווה בחליצת הנעל העשויה מעור, וזיל בתר טעמא שזהו כבודו של הימין במקום 

 96ל"זצ אויערבאך ז"כמו כן נאמר בשם הגרש 95ם.מצווה, וכן נמשכו אחריו אחרונים רבי

שאם חולץ את מנעלו לצורך כבוד השבת, כגון כדי לצחצח את הנעל או כדי להחליף את 

                                                           
 שו"ת הרדב"ז, ח"א סי' ר.   .88
ק שו"ת יביע אומר ח"י אה"ע סי' ה, שגם ספק קלוש מצטרף לספ ;כתובות ט ע"אי יהושע, פנ 'ועי  .89

 .שקול ליצור ספק ספיקא
עי' בנתיב חיים על המג"א שם, שפירש ברוקח שמדובר באישה שקרבו ימיה ללדת ורוצה לילד שם.   .90

וכן כתב בשו"ת חת"ס, יו"ד סי' שנד, שכוונת הרוקח להתיר לאישה היושבת על המשבר, וכן כתב 
: 'דהרוקח רוצה עב ע"אחולין בספר בית לאבות, חידושים בסוף הספר, סי' יג, ובספר עיני ישראל, 

להתיר אף בשעה שכורעת לילד, דוודאי עכשיו סופו לצאת הוא ולא יהא בלועה'. וכן כתב בנו של 
הא"ר, שכוונת הש"ך, יו"ד סי' שעא ס" א, שההיתר המדובר הוא ללכת 'לילד' שם. וכן כתב שפתי 

 שושנים לפרשת אמור וכו'. ועי' משנ"ב, סי' שמג ס"ק ד. 
  סי' ב סעי' ה.או"ח  ,שו"ע ;א ע"אסשבת   .91
 שבת סא ע"א. ,מאיריעי'   .92
  כב,סעי'  קסטסי' אבה"ע  ,שו"ע  .93
  .כהסי' או"ח  ,אורח משפטשו"ת   .94
  כגון לוח א"י, להגרי"מ טיקוצ'ינסקי; אורח נאמן, סי' ב ס"ק ח.  .95
  .הליכות שלמה, תפלה סוף פ"ב  .96
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אמנם יש שהקשו  97נעליו לנעלי שבת, יש לחלוץ קודם את נעל ימין מפני כבוד השבת.

עצם חליצת א. אין קיום מצווה ב על הקדמת חליצת נעל ימין לנעל שמאל משתי סיבות:

הנעל. ב. ה'שלחן ערוך' לא הבחין בין המקרים וכתב שחולצים רגל שמאל לפני רגל 

מסתבר שאם מכוון בחליצת הנעל לקיים מצוות חכמים לעלות יחפים לברכת  98ימין.

לשמוע בקול דברי חכמים, ולכן יש בזה  –כוהנים, יש בזה משום קיום מצווה 'לא תסור' 

  כבוד לימין להיות ראשונה.

  , לכתחילה יש לחלוץ את נעל ימין לפני ברכת הכוהנים. לסיכום

  

  

  

  
  

                                                           
 בהערות שם.   .97
עה. וכן פקפק הרב אויערבאך שם. וראה פסקי תשובות ח"א סי' ב ס"ק ז,  סי'דבר יהושע, ח"ג יו"ד   .98

שכתב שמנהג העולם כדעת הדבר יהושע, אך לענ"ד אין זה מוכרח, והרבה כוהנים נוהגים בהקדמת 
חליצת נעל ימין, וכן תלמידי חכמים נוהגים כלוח ארץ ישראל של הרב טיקוצ'ינסקי בחליצת הנעל 

רגל ימין, וכן דעת הרב יעקב יוסף זצ"ל. אמנם יש הרבה שאין מקפידים כלל  לפני יום כיפור בהקדמת
בסדר חליצת הנעל, וס"ל כדעת רוב הראשונים שהשמיטו דין זה וס"ל דעביד כמר עביד וכדעביד 

  כמר עביד כמ"ש הבית יוסף, או"ח סי' ב, בדעת אותם הראשונים. 

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב אהוד אחיטוב

ישראל  בקשת הגשמים בארץ
  ובחוצה לארץ 

  א. מעלת הגשמים בארץ ישראל

ישראל, ולבקשתנו על הגשמים ישנה  מרחשוון נתחיל לבקש על הגשמים בארץבבז' 

לם מתברך בגשמים בזכות שכל העו 1כפי שנאמר במדרש ,השפעה על כל העולם

ואברכה '): , גתפילתם של ישראל. המדרש מדייק זאת מלשון הפסוק (בראשית יב

  : שם)וכך נאמר במדרש ( '.מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך

 –גשמים בזכותך והטללים בזכותך ה – ונברכו בכך כל משפחות האדמה ובזרעך

מים והם מתפללים בכל יום ותן טל ומטר לברכה על ישראל אין להם שדות וכר

  הוי אומר ובזרעך.  –פני האדמה 

הם דואגים לכל העולם. למעשה, הבקשה  ,כלומר כשעם ישראל מבקשים גשם מהשי"ת

היות שעונת הגשמים  ,תבל על הגשמים בתפילה בארץ ישראל מקדימה את כל ארצות

מסיבה זו התחלנו  2.ונים על המיםשבו ניד ,ישראל מיד אחרי סוכות התחילה בארץ

רב להושיע משיב הרוח 'עצרת שהשם יתברך  לשבח ולהזכיר בתפילה כבר בשמיני

עשרה דחו חז"ל  שבשמונה 'ותן טל ומטר לברכה' םאת בקשת הגשמיאך . 'ומוריד הגשם

ישראל יצליחו לחזור  הרגל הרחוקים ביותר בארץ עד ליל שבעה במרחשוון, כדי שעולי

תקנה זו תקפה גם כשלצערנו איננו  3.פרת לפני שיתחילו הגשמים מוך לנהרלבתיהם ס

לעומת זאת בבבל ובשאר ארצות מבקשים  4.יכולים בינתיים לעלות לרגל לבית המקדש

שאותה מונים לפי שנת  ',תקופת תשרי'שים יום מתחילת שי – על הגשמים מאוחר יותר

וחר יותר, והראשונים כתבו שגם היא שבבבל זקוקים לגשמים מא הסיבה לכך 5החמה.

 לחן ערוךבשאר ארצות חו"ל מבקשים על הגשמים כמו בבבל, וכך פסקו הרמב"ם והשו

ותן טל 'ישראל רשאים להתחיל לבקש  (שם). אולם בני ארצות שאקלימם דומה לארץ

                                                           
 .לקח טוב, בראשית יב, ג  .1
 .השנה פ"א מ"ב ראש  .2
הל'  ,וכך נפסק להלכה ברמב"ם .וכהכרעת הגמ' תענית י ע"א ,כדעת ר"ג במשנה תענית פ"א מ"ג  .3

  .או"ח סי' קיז סעי' א ,ובשו"ע תפילה פ"ב הט"ז,
 .או"ח סי' קיז אות א ,בית יוסף  .4

יום  60סעי' ב שחישוב  'ברוך עלינו'עמ' רח דיני  'קול אליהו', סידור י' על כך פסקי הגר"מ אליהו  .5 
יום או  28, תלוי אם באותה שנה בחודש פברואר ישנם דצמבר למניינםב 6-ב או 5-יחול או בלתקופה 

  יום. והוא מוסיף אע"פ שבב"י או"ח סי' קיז מופיע תאריך אחר, כיוון שהגויים שינו את חודשיהם.  29

בחזרה לעמוד התוכן
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מסברא ודייק  6כפי שכתב בשו"ת הרא"ש, ישראל כמו בארץ ,מרחשווןבכבר מז'  'ומטר

   7.רמב"םכך בדברי ה

כמו כבר בליל ז' מרחשוון  'ותן טל ומטר'שהתחילו לבקש היה קהילת ג'רבא במנהג ה

 'ברית כהונה'רב העיר ג'רבא (ספר  ,רבי משה מרדכי כלפון הכהןבארץ ישראל, וכן כתב 

  מערכת הג' אות א): 

מנהג פשוט וקדום דור אחר דור פה אי ג'רבה וכל גלילותיה דשואלים הגשמים 

ברך עלינו ה' אלוהינו את השנה הזאת... וברכה בגשמי רצון וגו' בתפילת ואומרים 

ישראל ממש. וכמו שכתב מרן  עשרה מליל שבעה חשוון והלאה כמו ארץ שמונה

ישראל ע"ש... טעם למנהגינו זה עפ"י - ז"ל סי' קי"ז סעי' א בשאלת הגשמים לארץ

  דברי הרא"ש והרדב"ז והרשב"ץ ח"ג ע"ש.

ברית 'הו לשון שביום זה נהגו אצלם גם שלא לומר תחנון, וזהוא רבא החידוש בקהילת ג'

  (שם אות ב):  'כהונה

חשוון אין אומרים וידוי ונפילת אפיים... וכן - המנהג הפשוט פה דבשבעה במר

בתפילת המנחה של יום ו' בחשוון אין אומרים וידוי ונפילת אפיים כמו ביום 

  ון. הקודם לשאר הימים שאין אומרים בהם תחנ

את פשר המנהג הוא מנמק בכמה טעמים הספוגים אהבה גדולה והתבטלות לארצנו 

  וכך הוא כותב:  ,הקדושה

ישראל גופה נראה דאין נוהגים להימנע מהוידוי ונפילת אפיים לא - והגם דבארץ

ביום ז' חשוון ולא ביום הקודם לו במנחה... אולי יסוד מנהגינו מתוך השמחה על 

ישראל תבנה ותכונן. ועוד יש לומר עפ"י - זג האויר כמצב ארץהיות מצב ארצנו ומ

מה שכתב מז"ק ז"ל (מהרש"ך)... דאין להרחיק כל כך מה שאומרים הראשונים 

ולכן לפי זה תקנו יום זה יום שמחה שזכינו להיות בחלק  דאי ג'רבא חלק מא"י...

גו כן ועוד יש לומר דנה 8.ישראל-מחלקי התבל בתוך הים הנמשך ושייך לארץ

עפ"י מה שנאמר במס' תענית ח ע"ב: אמר ר' יוחנן: גדול יום הגשמים כיום קיבוץ 

טבא שתתקבל תפילתנו ברצון ויפתח ה' את אוצרו  גלויות... ולכן כעין סימנא

הטוב לתת מטר ארצנו בעיתו אנו שמחים ביום זה כאילו נתקבלה תפילתנו. וקרוב 

ע או"ח סי' תקע"ה סעי' יא, דאם היו לזה יש לבאר עפ"י מה שפסק מרן ז"ל בשו"

מתענים על הגשמים ונענו... ואם התחילו לירד קודם חצות לא ישלימו אלא יאכלו 

וישתו ויעשו יום טוב. ולכן לסימנא טבא שתתקבל תפילתנו לפני ה' עשו יום זה 

יום התחלת שאלת גשמים כאותם הימים שאין אומרים בהם תחנון. ועוד יש לומר 

אשונים תיקנו כן להיות לזיכרון שלא תשתכח הוראה זו בהמשך דהרבנים הר

                                                           
 .כלל ד סי' ישו"ת הרא"ש,   .6
 .תענית פ"א מ"גלרמב"ם, פיהמ"ש   .7
ישראל דינם  שאיי הים שבתוך קווי הרוחב של ארץבמס' גיטין ח' עמ' א' שיטת רבי יהודה כוונתו ל  .8

 .ישראל ארץ
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הזמן... ומטעם זה גם כן יש לומר דהקדימו שלא לומר וידוי ונפילת אפיים במנחת 

  יום ששה בחשוון למען ידעו כל הקהל הקדוש לשאול הגשם בליל ז' חשוון. 

מבחינה גם ישראל, כי אם - לא רק מבחינת הזמן קודמת בקשת הגשמים של ארץאך 

הם ירידתם בארץ ישראל ישראל ראשונים במעלה, ובזכות  הגשמים של ארץ :מהותית

את הפסוק (איוב ה, י): כדברי הגמ' (תענית י ע"א) המביאה  .יורדים גם בשאר הארצות

שלוש מעלות לגשמי הארץ על פני  'הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות',

  הגשמים של חו"ל: 

אל משקה אותה הקדוש ברוך הוא בעצמו, וכל העולם כולו על ידי ארץ ישר. 1

   .שליח

   .רץ ישראל שותה מי גשמים, וכל העולם כולו מתמצית. א2

  . ארץ ישראל שותה תחילה, וכל העולם כולו לבסוף. 3

על  ישראל שמים היורדים בארץשיש בגשלוש המעלות הללו את המכנה המשותף לכל 

ארץ ישראל 'שבמימרא הקודמת  ראדברי הגמעפ"י הרש"א הממבאר , פני גשמי חו"ל

 'נבראת תחילה'הביטוי על סמך  ,וכל העולם כולו נברא לבסוף' נבראת תחילה

משמעותו שהיא חשובה יותר משאר ארצות. דווקא בשל כך דורשת הגמ' את שלוש ש

ים הנותן מטר על פני ארץ ושולח מ'ישראל מהפסוק (איוב שם): - המעלות שבגשמי ארץ

ישראל והביטוי 'חוצות' מכוון כלפי  הביטוי 'ארץ' מכוון כלפי ארץשם , 'על פני חוצות

עלתה של ) מ1רא: וכך מבאר המהרש"א את שלוש המעלות שהוזכרו בגמ .שאר הארצות

 ,לפיכך הוא משקה אותה בעצמו ,שיש עליה השגחה פרטית מהקב"ההיא ישראל  ארץ

השגחה  ןשאין בה ,את שאר הארצות לעומתה '.ארץמטר על פני  הנותן'כלשון הפסוק 

) 2. 'חוצותמים על פני  ושולח'כהמשך הפסוק  ,הקב"ה משקה רק על ידי שליח ,פרטית

 ,'מטר' ישראל, הגשמים של ארץ ישראל נקראים בפסוק הנ"ל פני חשיבותה של ארץמ

י כביטו ,'מים'לעומת גשמי חו"ל הנקראים באותו פסוק  ,כביטוי לגשמים חשובים

) כל הגשמים שיורדים בחו"ל הם בזכות הזדקקותה של ארץ 3 לחשיבות פחותה יותר.

ישראל לגשמים, ובזכות ירידתם בארץ ישראל הם גם יורדים בשאר הארצות. לכן אומרת 

הגמרא שארץ ישראל 'שותה תחילה' וכל העולם כולו לבסוף. לאור דברים אלו מובן 

הגשמים בשאר הארצות נובעת גם  ישראל לבקשת-שהקדמת בקשת הגשמים בארץ

ממעלתה הרוחנית של ארץ ישראל, כי רק בזכותה ובגללה זוכות גם שאר הארצות 

 לירידת הגשמים.

  ב. הבדלי נוסח 'ברכת השנים'

   .בגאונים ובראשונים נובחורף בין העדות השונות נידו 'ברכת השנים'הבדלי נוסח 

ותן ', אלא שבחורף אומרים בכל השנה ךארו'ברכת השנים' נוסח  9רב עמרם גאוןלפי  .1

  .'ותן ברכה', ובקיץ 'טל ומטר לברכה

                                                           
  .תפילה ד"ה ועומדין בתפלה רב עמרם גאון, סדר סדר  .9
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וא המקור למנהג אשכנז והחסידים. גם ה ,המיוחס לתלמידי רש"י 10,נוסח מחזור ויטרי .2

וכפי שגם כתב הטור (אורח חיים  ,הוא קצר, ותמיד בנוסח זה אין הבדל בין חורף לקיץ

  סימן קיז): 

כלל אלא אומרים בימות הגשמים ותן טל ומטר לברכה  ובאשכנז אין משנין בה

   ...ובימות החמה ותן ברכה

תלמידי רש"י במחזור ויטרי, הסוברים שאין שוני מהותי בכל נוסח הברכה בין החורף 

גבורות גשמים בתחיית המתים  ןמזכירי' משנה (ברכות פ"ה מ"ב):מדייקים מלשון הלקיץ 

הוא רק בהזכרת בקשת  בדל בין החורף לקיץמשמע שכל הה – 'ושאלה בברכת השנים

  .הגשמים בחורף ולא בכל נוסח הברכה

, אך בחורף הנוסח הוא ארוך דומה לנוסח רב עמרם גאון 11נוסח רבי דוד אבודרהם .3

  ואילו בקיץ הוא קצר. וזו לשונו:

ובימות החמה ... ובספרד נוהגין לומר ברכה זו בימות הגשמים בנוסח הזה שאמרנו

בה ברכנו ה' אלהינו בכל מעשה ידינו וברך שנתינו בטללי רצון ברכה מתחילין 

  ...ונדבה

של התימנים קצת  'בלדי'נוהגים כל עדות ספרד וחלק מיוצאי תימן, אולם הנוסח הכך 

אך גם בנוסח זה יש אריכות לשון בחורף יותר מבקיץ.  ',ברכנו'הוא תמיד פותח ב .שונה

נים, לדעת כולם המשפט המעכב בברכת השנים השו הנוסחיםלמרות כל ההבדלים בין 

כאילו  ,. לפיכך מי שלא אמר משפט זה בברכת השנים'ותן טל ומטר לברכה'בחורף הוא: 

נחשב לו  ',ותן טל ומטר לברכה'לעומת זאת אם אמר את המשפט  .לא בירך וצריך לחזור

ת היא, הדבר שבירך ברכת השנים בדיעבד, כיוון שמטרת הברכה לפי כל המנהגים אח

את כל  כל אחד לומרלכתחילה צריך מנם א 12.שנבקש מרבש"ע גשם בעיתו ובזמנו

  הברכה כפי נוסח אבותיו. 

  צריך לנהוג כדלהלן:אם שכח לומר 'ותן טל ומטר', 

יש  – 'תקע בשופר'. אם נזכר לאחר שחתם את ברכת השנים, קודם שהתחיל 1

תקע ני שיתחיל את ברכת 'לפ 'ותן טל ומטר לברכהלומר מיד 'עדיף ש 13הסוברים

אולם מנהג חלק מקהילות ספרד. ', וכך גם שמע קולנו', שמא ישכח גם בברכת 'בשופר

ותן טל ', ושם יאמר 'שומע תפלה'ימשיך לברכת שאף במצב כזה  14דעת המשנה ברורה

  '.ומטר לברכה

, ויאמר 'שומע תפלה', ימשיך עד ברכת 'תקע בשופר גדול'. אם נזכר אחר שהתחיל 2

   ...'.כי אתה שומע תפלת כל פה' וימשיך 'ותן טל ומטר לברכה'קראת סיום הברכה ל

                                                           
 .סי' פט ד"ה ברוך אתהמחזור ויטרי,   .10
 .שמונה עשרה ד"ה ברך עלינו ,ספר אבודרהם  .11
 .עפ"י הריטב"א תענית ג ע"א  .12
 תשובה סי' קיז ס"ק ח בשם החיד"א בברכי יוסף ועוד אחרונים. שערי  .13
 כך מכריע המשנה ברורה סי' קיז ס"ק טו.  .14
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, ועדיין לא התחיל את ברכת 'שומע תפלה'אחר שסיים ברכת  רק. אם לא נזכר אלא 3

  .'רצה', וימשיך בברכת 'ותן טל ומטר לברכה', יאמר 'רצה'

שם והלאה כסדר ומ 'ברך עלינו', חוזר לברכת 'רצה'. נזכר לאחר שהתחיל ברכת 4

  התפילה. 

השני  'יהיו לרצון אמרי פי'שסיים לאחר  'ותן טל ומטר לברכה'. אם נזכר שלא אמר 5

  וזר לתחילת שמונה עשרה, אע"פ שלא עקר רגליו.ח –' עושה שלוםאמירת 'לפני ש
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  הרב נתנאל אוירבך

הפרשת חלה מקמח חו"ל על קמח 
  הארץ

  שאלה

על עיסה  ל שהקמח הוא מחו"לבארץ ישראשנילושה  1האם ניתן להפריש חלה מעיסה

  מארץ ישראל? הוא  הקמח שדומה 

  . תירוצי ה'כסף משנה' א

  כתב הרמב"ם (הל' תרומות פ"א הכ"ב):

 ומן התרומות ומן החלה מן פטורין לארץ חוצה שיצאו ארץ ישראל פירות

  2רין...פטו ל"בחו חייבין אתם שמה, שמה אתכם מביא אני אשר שנאמר ,המעשרות

 אתם שמה, שמה שנאמר בחלה חייבין לארץ שנכנסו לארץ חוצה פירות וכן

 ישראל ביד למעשר נקבעו ואם, לארץ חוצה בפירות בין הארץ בפירות בין חייבין

   .מדבריהם במעשרות חייבין לארץ שנכנסו אחר

משתמע מדברי הרמב"ם שדין תרומות ומעשרות שווה לדין חלה, ובשניהם לומדים 

' שיבול ארץ ישראל היוצא לחו"ל פטור מתרומות שמה אתכם מביא אני אשרוק 'מהפס

ומעשרות וחלה מהתורה. לפי זה, פירות חו"ל שנכנסו לארץ ישראל צריכים להתחייב 

   3בתרומות ומעשרות מהתורה כדין חלה, ומדוע אם כן מחייבם הרמב"ם רק 'מדבריהם'?

  אופנים. ' תירץ קושיה זו בשניכסף משנה'ה

                                                           
יד מכון 'התורה והארץ', עימו -, מלומדי כולל 'ארץ נחלה' ללימוד סדר זרעים, שעללוי* תודה לרב שי 

  התלבנו הרבה מהדברים.
המחייבת הפרשת  הקמחכמות החיוב הוא עפ"י  כמובן מדובר שיש לעיסה שיעור חיוב חלה. שיעור  .1

  סעי' ב. 90עמ' לכות הארץ, גרם. ראה: ה 1,666 –חלה בברכה 
כא, -נאמר בפרשיית חיוב חלה, במדבר טו, יזה דרשה זו נלמדת מפסוקש אף א."ה פ"ב חלה ירושלמי,  .2

יוב תרומות מ"מ הרמב"ם משווה הפרשת תרומות ומעשרות להפרשת חלה בדינים שונים, לדוגמה ח
'בבאכם אל דבר הנלמד מהנאמר בפרשיית חלה  ,אין 'ביאת כולכם'כי  ,ומעשרות בזמן הזה מדרבנן

ראה: רמב"ם, הל' תרומות פ"א הכ"ו. יש שפירשו שבפרשיית חלה טמונה גם פרשיית תרו"מ הארץ', 
קרקע סי' ג ד"ה , ראה: ספרי, במדבר פיסקה קי; מלבושי יו"ט, ח"ב חובת 'תרימו תרומה'מהאמור בה: 

  אבל באמת נפלאתי; חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם, הל' תרומות פ"א הכ"ב.
  .גר"א, יו"ד סי' שלא ס"ק כטכן הקשו כסף משנה, הל' תרומות פ"א הכ"ב;   .3
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ור ליבול היוצא מארץ שהפסוק הנ"ל מהווה פט 'כסף משנה'תירוצו הראשון סובר הב

  ישראל לחו"ל ואינו מחייב פירות חו"ל שיובאו לארץ ישראל, כלשונו:

 והיה דכתיב משום לארץ, שנכנסו ל"חו פירות התורה מן לחייב כדאי אינו

 תרומותב ובין בחלה ובין הוא, הארץ מלחם לאו והאי הארץ, מלחם באכלכם

   4התורה'. מן פטור ומעשרות

לדבריו, יבול הגדל בחו"ל ונכנס לארץ ישראל פטור מהתורה מהפרשת תרומות 

כסף 'בתירוצו השני סובר ה 5ומעשרות ומהפרשת חלה ואינו מתחייב אלא מדרבנן.

 6שחיוב תרומות ומעשרות וחלה ביבול הנכנס מחו"ל לארץ ישראל הוא מהתורה, 'משנה

י בגורם נוסף: בתרומות ומעשרות הוא תלוי ב'קביעות למעשר', ואילו אלא שהוא תלו

נקבע למעשר בחו"ל ונכנס לארץ פטור יבול ש –בלישה. בתרומות ומעשרות  –בחלה 

כי בשעת הקביעות למעשרות הוא היה בחו"ל ופקע ממנו החיוב,  ,מתרומות ומעשרות

לחיוב חלה ששעת  מקביל ובכניסתו לארץ התחייב מדרבנן. דין זה בתרומות ומעשרות

 היה גלגול העיסה לכן אם 7ירוב המים והקמח יחדיו לכדי עיסה.ע –חיובה הוא 'הגלגול' 

מדרבנן, כי בשעת בהפרשת חלה חייבת היא  ,בחו"ל ולאחר מכן נכנסה לארץ ישראל

ההבדל בין  8ועתה אין לנו לחייבה אלא מדרבנן. ,הייתה פטורההיא  –הלישה  – החיוב

לפי הקמח הוא מחו"ל ולישת העיסה נעשתה בארץ ישראל. בו שהוא במקרה  התירוצים

                                                           
דברי הרמב"ם 'מדבריהם' מוסב גם על חיוב חלה ביבול הנכנס מחו"ל לארץ ישראל  סיוםלדבריו,   .4

  דרבנן. ראה גם: ב"ח, יו"ד סו"ס שלא.שחייב בהפרשת חלה מ
ב סי' לט אות ט, שתמה על תירוץ זה מדברי הרמב"ם, הל' ביכורים פ"ה ה"ו, "ראה שו"ת אחיעזר, ח  .5

 לארץ שנכנסו ל"חו שמבואר בדבריו שהחיוב ביבול חו"ל הנכנס לארץ ישראל הוא מהתורה: 'פירות
 אתם שמה -שמה  אתכם מביא אני אשר אמרשנ פטורין, ל"חו שיצאו הארץ ופירות, בחלה חייבין
ל'; יש שתמהו על תירוץ הכס"מ מדברי הירושלמי, חלה "חו פירות על בין הארץ פירות על בין חייבין

; שו"ת 118פ"ב ה"א, ראה: קרן אורה, מנחות סו ע"ב; כלי חמדה, פרשת שלח אות א ד"ה אך, עמ' 
ומות סי' נו סעי' ד; שו"ת משפטי עוזיאל, ח"ו סי' ב סי' לט אות טז; ערוך השולחן, הל' תר"אחיעזר, ח

  .הצח אות ב, שתמה עליו מסבר
ב סי' לט אות י, שהוכיח כן מדברי תשובות הרמב"ם (מהדורת מקיצי נרדמים "ראה: שו"ת אחיעזר, ח  .6

 סי' קכט; פאר הדור, סי' טז; ליפסיא, סי' כג); כן הוכיחו שו"ת שאילת דוד, יו"ד סי' יח אות ב; זרע
  אברהם, ספרי במדבר פיסקה קי.

כמחייב, ראה: צפנת פענח, כללי התורה והמצווה ח"א ד"ה חלה אות כח; תורת זרעים,  הגלגוללהגדרת   .7
 חלה פ"ב מ"ד.

, ראה מבחין ביניהןתירוציו של הכס"מ הוא משווה בין הפרשת תרו"מ להפרשת חלה ואינו  בשני  .8
הלוי על הרמב"ם, הל' תרומות פ"א הכ"ב, בביאור שיטת הכס"מ חזו"א, גיליונות חזו"א לחידושי הגר"ח 

ב סי' לט סוף אות ט: "אחיעזר, ח בכך. ברם, השוואה זו קשה בדברי הרמב"ם, כפי שתמה עליו בשו"ת
 בתרומות לארץ שנכנסו ל"חו פירות דין להשוות דחוקה בפירצה נכנס למה מ,"הכס דברי 'נפלאים

אבחנה ברורה בין שני דינים אלו, ראה: ערוך השולחן, הל' תרומות  לחלה'. ואכן, יש שערכו ומעשרות
סי' נו סעי' ה; מקדש דוד, זרעים סי' נה אות א; אמבוהא דספרי, ספרי זוטא פר' שלח פיסקה יז אות ו; 
חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם, הל' תרומות פ"א הכ"ב; אבי עזרי, שם; הרב איסר זלמן מלצר, כרם 

יש להעיר שלדבריהם חיוב הפרשת חלה מקמח חו"ל שהתגלגל קכט. -מות, עמ' קכחיון אוצר התרוצ
ניהם יבארץ ישראל בזמן הזה הוא מדרבנן, כתירוצו השני של הכס"מ, ולכן למעשה אין הבדל ב

  לכס"מ ביחס לחיוב הפרשת חלה אלא לתירוצו הראשון. 

בחזרה לעמוד התוכן
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לפי ו עיסה בהפרשת חלה הוא מדרבנן בלבד,, חיוב השל ה'כסף משנה' תירוצו הראשון

  .כי הלישה הייתה בארץ ישראלתירוצו השני, עיסה זו מתחייבת בהפרשת חלה מהתורה, 

איזה מן  – 'שלחן ערוךו ב'ם בדעתנחלקו האחרוני ו של ר' יוסף קארו,ביחס לפסיקת

  התירוצים קיבל להלכה?

   שלא סעי' יב): סי' (יו"ד 'ערוך שלחן'כתב ה

 אחר ישראל ביד למעשר נקבעו אם, חייבים לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות

  .לארץ שנכנסו

ייתכן שהשמטתו נובעת  את תיבת 'מדבריהם' הכתובה ברמב"ם.בדבריו אלו השמיט 

הוא  בהפרשת תרומות ומעשרות וחלה ביבול חו"ל הנכנס לארץ יובחהששסובר  מכך

לעומת זאת, יש הסוברים שבדבריו אלו אימץ את  9.'כסף משנה'מהתורה, כתירוצו השני ב

הוא חיוב התירוצו הראשון, שהרי מדבריו עולה שרק אם נקבעו הפירות למעשר בארץ 

מנוגד זה  דין 10.פטורים לגמרי שר בחו"ל ונכנסו לארץ ישראלמדרבנן, אך אם נקבעו למע

  11מדרבנן.הוא חיוב ה ,לתירוצו השני שאם נקבעו למעשר בחו"ל ונכנסו לארץ

  . הפרשה מדרגות חיוב שונותב

 ביאת' לאמור 12,'בבאכם אל הארץ' בזמן הזה חיוב הפרשת חלה הוא מדרבנן, שכן נאמר

 חלה חיוב עזרא, ימיב לארצו חזר ישראל עם כל שלא כיוון 13.'מקצתכם ביאת ולא כולכם

קמח מחו"ל שנכנס של ה'כסף משנה', לפי תירוצו הראשון אם כן  14.מדרבנן אלא אינו

רי לארץ ישראל ונעשתה ממנו עיסה, מתחייבת העיסה בהפרשת חלה וחיובה הוא 'ת

לארץ ישראל לפי תירוצו השני, קמח מחו"ל שנכנס דרבנן' (זמן הזה + קמח מחו"ל). ו

, אלא שבזמן מן התורה מתחייבת העיסה בהפרשת חלהבעיקרון , ונעשתה ממנו עיסה

                                                           
ה; שו"ת אחיעזר, ח"ב סי'  אות ד"פ א"ח, הארץ בדעתו הש"ך, יו"ד סי' שלא ס"ק כב; תורת ביארוכן   .9

לט אות יא. יש שהביאו רק תירוץ זה, ראה: משנה ראשונה, תרומות פ"א מ"ה; הלבוש, יו"ד סי' שלא 
 זו מילה סעי' יב; מנחת חינוך, מצווה שצה אות י. אולם כתב הגר"א, יו"ד סי' שלא ס"ק כט, שהשמטת

 בדרגת יבול על אחת חיוב בדרגת מיבול להפרשה משמעות שאין ע"השו שסובר היא משמעותה
  מדרבנן.  וחלה ומעשרות תרומות הפרשת הזה בזמן כי, אחרת חיוב

ראה שהכריעו כן להלכה לאור תירוצו זה של הכס"מ, אמרי בינה, ח"א שו"ת סי' יא; ארץ החיים   .10
 (סתהון), יו"ד סי' שלא סי' יב; שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ב סי' קמד.

, תרומות פ"א הכ"ב אות ט ד"ה ואדרבה. ראה: ב"ח, יו"ד סו"ס שלא, שאמנם כתב ששני מעדני ארץ  .11
תירוצי הכס"מ 'אינם מתיישבים כלל לפי עניות דעתי', אך בדבריו הוא מכריע שיבול חו"ל הנכנס 

אך לא מטעמו של הכס"מ. בדעת  ,לארץ ונקבע למעשרות או שהתגלגלה העיסה בארץ, חייב מדרבנן
זי, ראה תורת הארץ, ח"א פ"ד אות ה הערה א, שהביא את דבריו בהל' בכורות להרמב"ן, מהרי"ט אלגא

הוצאת מכון תורה שבכתב, פ"ד אות נא סוף אות קטנה א ד"ה והנה כי כן, שסבר כתירוץ הראשון. 
מבואר  ר, הל' חלה אות ב אות קטנה יב,אולם יש להעיר על כך מדברי מהרי"ט אלגאזי שבמקום אח

   וצו השני של הכס"מ.שסבר כתיר
 במדבר טו, יח.  .12
 דה מז ע"א; כתובות כה ע"א.ינ  .13
ביכורים פ"ה ה"ה; שו"ע, יו"ד סי' שכב סעי' ב. בחו"ל חובת ההפרשה הינה מדברי סופרים, הל' רמב"ם,   .14

  מישראל'. חלה תורת תשכח שלא 'כדי סי' שכב סעי' ג: יו"ד כדברי השו"ע,

בחזרה לעמוד התוכן
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יסה העשויה מקמח נמצא שהשאלה אם ע .(חד דרבנן) הזה חיוב ההפרשה הוא מדרבנן

שתי דרגות חיוב שונות, עיסות בהבא מחו"ל ועיסה העשויה מקמח של ארץ ישראל הן 

  , תלויה בשני תירוצי ה'כסף משנה'.או שמדובר על אותה דרגת חיוב

  בדרגות חיוב שונות?פירות על פירות אחרים האם ניתן להפריש מ :נחלקו הפוסקים

  : 'ספר התרומה'רבנו ברוך ב"ר יצחק כתב ב

 דרבנן דשניהם ג"אע איפכא, או ישראל של על גוי משל יפריש שלא יזהר מ"ומ

  15הפטור. על החיוב מן או החיוב על הפטור מן כמו לאסור שייך

ן שדרגות והיזהר שלא להפריש מיבול גוי על יבול ישראל כיולדבריו, יש להחמיר ול

החיוב שונות, 'חד דרבנן' לעומת 'תרי דרבנן', אך מ"מ ניכר בדבריו שאם הפריש בצורה 

   שלא סעי' סא): סי' (יו"ד 'לחן ערוךדברים אלו הובאו להלכה ב'ש 16ההפרשה קיימת. ,כזו

 על כוכבים מעובד הלקוח אול, שדהו בתוך שגדל מה על הלקוח מן תורמין אין

  .בהיפך או, מישראל הלקוח

מ"מ יש הבדל בין דרגת חיוב לקוח מגוי לדרגת חיוב  17שחיוב לקוח הוא מדרבנן, אף

  (יו"ד סי' שלא) שמביא את מקור הדין: 'בית יוסף'לקוח מישראל, כדבריו ב

 אין דרבנן אלא אינם ומישראל מגוי שלוקח פי על אף התרומות, בספר כתוב

  מגוי.  מבלוקח מישראל בלוקח חיוב יותר שיש לפי זה על מזה ורמיןת

מבואר שלכתחילה אין להפריש מיבול בעל דרגת חיוב אחת על יבול בדרגת חיוב אחרת, 

לעומת זאת יש  18ואין צריך לשוב להפריש. ,אך בדיעבד אם הפריש מועילה ההפרשה

                                                           
שו"ת מהר"ם מרוטנבורג . כדבריו כתב 197ל, מהדורת פרידמן עמ' ספר התרומה, הל' ארץ ישרא  .15

הובאו בבית יוסף, יו"ד סי' של אות ו; משנה למלך, ודבריו  פראג סי' תכג פוסקרימונה סי' מ; ד פוס(ד
: כתב דין זה בצורה פסקנית יותר , אך)הל' תרומות פ"ה הי"ז בסופו; הגהות מיימוניות, זרעים סי' כה

חכמת אדם, שערי צדק שער מצוות הארץ פ"ט סעי' ט; ; יש...', אך ראה בהערה הבאה'אי אפשר להפר
תשובת ריב"א, ח"ב יו"ד סי' קמט; המעשר והתרומה, פ"ה הי"ז; שם הערה כז; הרב ישראל זאב 
מינצברג (שו"ת שארית ישראל, יו"ד סי' סז ס"ק א ד"ה וגם; כרם ציון, אוצר התרומות הל' פסוקות 

 אות ב עמ' ח); ספר ארץ ישראל, פכ"ו אות ז ס"ק א, עמ' צ.פ"א גאון צבי 
החיוב' אין הכוונה  על הפטור מן כדיוק דבריו 'יזהר שלא יפריש' וממילא מש"כ בסוף דבריו: 'כמו  .16

שדין הפרשה מדרגות חיוב שונות שווה לדין ההפרשה מפטור על חיוב ולהיפך, אלא הכוונה שרק 
 אתהוצרג: 'מיחזי כמן הפטור על החיוב'; ראה גם: כפתור ופרח, פ"ד, נראה כן, כדברי מהר"ם מרוטנבו

בדבריו את מוסיף את דברי ספר התרומה ומביא שח"א עמ' לח, להלכה בהתיישבות בית המדרש 
כ"כ  שיש להיזהר להפריש בדרגות חיוב שונות, אך בדיעבד ההפרשה חלה. היינוהמילים 'אם אפשר', 

רחי ציון פ"ד אות נא עט ע"א; תורת הארץ, ח"א פ"ד אות יא; שם בביאור דעתו הגרי"פ פרלא, פ
קונטרס אחרון, פ"ד לאות כח עמ' רד; שו"ת ישועת משה, ח"ד סי' ה אות ה. אולם הלבושי שרד, 
חידושי דינים סי' קלט (הובאו דבריו גם בפתחי תשובה יו"ד סי' שכד ס"ק ג), סובר שהפרשה מתרי 

 לה אף לא בדיעבד. דרבנן על חד דרבנן אינה מועי
 מעשר פ"ב ה"ב. הל'רמב"ם,   .17
יש לציין גם לדבריו של הבית יוסף, יו"ד סי' של אות ו, שהביא ללא עוררין את תשובת המהר"ם   .18

  מרוטנבורג הנ"ל; ראה גם ש"ך, יו"ד סי' שלא ס"ק פט, שכן ביאר את דינו של השו"ע.

בחזרה לעמוד התוכן
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 19דרגות חיוב שונות.הם בלהפריש מיבול אחד על חברו כשהסוברים שניתן לכתחילה 

  (מגילה יט ע"ב ד"ה ר"י) כתב:  'טורי אבן'ה

 חד יותר... לא שנא חומר בזה ואין דרבנן לתרי דרבנן חד בין לחלק אין בדרבנן כל

  .מזה אלים זה ואין בקלישותא שווין שניהם דרבנן, תרי ולא שנא דרבנן

 ,ב ההפרשה הוא מדרבנן, שבזמן הזה שחיו'לחן ערוךבביאור דעת ה'ש 20כן סבר הגר"א

שכל יבול  אף ,אין הבדל בין דרגות חיוב שונות וניתן להפריש מיבול אחד על חברו

' צ"ע, שכן ראינו שמקור דינו של לחן ערוךדברי הגר"א בדעת ה'ש 21בדרגת חיוב שונה.

כתב כפי ש' ומהר"ם מרוטנבורג ספר התרומה'בדין 'לקוח' הוא מדברי  'לחן ערוךה'ש

לכתחילה אין להפריש מיבול אחד על יש להסיק שלאור זאת,  22ת יוסף'.בפירוש ב'בי

  כשהם בדרגות חיוב שונות. האחר

שהשאלה אם אפשר להפריש מעיסה שהקמח שלה מחו"ל על עיסה לאור האמור עולה 

לפי התירוץ הראשון,  '.כסף משנה'בשני תירוצי ה התלוישהקמח שלה הוא מארץ ישראל 

ישראל מקמח הבא מחיטים שגדלו בחו"ל הוא 'תרי דרבנן', חיוב עיסה שנעשית בארץ 

ולפי זה  הקמח מחיטים שגדלו בארץ ישראל שהוא 'חד דרבנן'. שבהלעומת חיוב עיסה 

לפי התירוץ השני, דרגת החיוב אסור לכתחילה להפריש חלה מעיסה אחת על השנייה. 

  23ברתה.ניתן להפריש לכתחילה מעיסה אחת על חולכן  ,של עיסות אלו שווה

                                                           
ד סעי' ט, שהביא את ב' השיטות ולא הכריע. השווה ציון, אוצר התרומות הל' פסוקות פכ" כרםראה:   .19

לדבריו שם, פ"א סעי' טו, בעניין הפרשת תרו"מ מיבול הגדל בתחום עולי מצרים על כזה שבתחום 
עולי בבל, שכתב: 'הדעת נותנת לכאורה דאפשר להפריש מזה על זה, אך מצינו לכמה מגדולי 

צריים חשיב כתרי דרבנן לגבי כיבוש עולי בבל האחרונים שנסתפקו בזה דאפשר לומר דכיבוש עולי מ
דהוה רק חד מדרבנן, לכן אפשר דחשיב משום כך כחיוב ופטור'; יש שהסתפקו בכך, ראה: מלבושי 
יו"ט, ח"ב קונטרס חובת קרקע סי' יז; מעדני ארץ, תרומות פ"א ה"ו אות ב. בדעת החזו"א יש חוסר 

כותב שאין להפריש מיבול על יבול בשתי דרגות  במקום אחד, דמאי סי' יב ס"ק יט, הוא :בהירות
שונות, אך בדבריו שביעית, סי' ג ס"ק יח; שם ס"ק כ; שם ס"ק לב, טוען שניתן להפריש בזמן הזה 

שגדל בתחום עולי בבל וכן להיפך. ראה בביאור דבריו  יבולמיבול שגדל בתחום גבול עולי מצרים על 
 "א ה"ח ביאור ההלכה ד"ה מהיכן. אלו האחרונים בדרך אמונה, הל' תרומות פ

  .יו"ד סי' שלא ס"ק טז; שם ס"ק כטביאור הגר"א,   .20
 לא נזכר בדברי השו"ע דין קמח הבא מחו"ל לארץ ישראל, כי בזמן הזה אין כל נפק"מ. יש ולכןתכן יי  .21

 ותדרג בין הבדל אין שלדבריו סבירה אפשרות המעלה דבר ם,"הרמב בדברי נזכר לא זה שדיון להעיר
  .הפטור על מהחיוב הפרשה-באי רק אלא שונות חיוב

ב סי' לט "את תשובת מהר"ם מרוטנבורג הזכיר בבית יוסף, יו"ד סי' שלא. ראה גם שו"ת אחיעזר, ח  .22
תרומות פ"א ה"ח ביאור ההלכה סוף ד"ה מהיכן, שהעירו על הל' אות ט; שם אות טז; דרך אמונה, 

בהפרשה מתרי דרבנן על חד דרבנן וכן להיפך. אולם ראה: דברי הגר"א שאף בזמן הזה יש נפק"מ 
מעדני ארץ, תרומות פ"א הי"ג אות ו; שם, הכ"ב אות ט ד"ה מובן הדבר, שביאר אחרת בכוונת הגר"א 

  ההערה הנ"ל על דבריו.לא קשה וממילא  
ה ג"כ נפק"מ ראה: אמרי בינה, ח"א שו"ת סי' יא, שתלה אף הוא את תירוצי הכס"מ בשאלה זו: 'ויש בז  .23

לעניין הפרשת חלה, אם מפריש מן עיסה מן קמח של חו"ל על קמח של ארץ ישראל'; כעי"ז ראה: 
הרב ישכר דב ברגמן, 'שאלה בדין הפרשת חלה מקמח חו"ל בא"י על קמח הארץ', קונטרס שאלות 

 ותשובות בדיני חלה, בתוך: פסקי חלה לרשב"א הוצאת מוסד הרב קוק.
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  . בין שינוי מקום לשינוי רשותג

עד עתה לא חילקנו בבעלות היבול שבחו"ל, האם הימצאותו אצל גוי בשעת החיוב 

  .מהווה סיבת פטור גם כאשר ייכנס היבול לארץ, או שמא אין מקום לחלק בכך

 בתירוצו השני, שחיוב יבול 'כסף משנה'הדברי חידש ש 24הרב יהושע צבי מיכל שפירא

רק כשמדובר על חיטים שגדלו בחו"ל אצל  כנס לארץ הוא מהתורה, נאמרוחו"ל הנ

ופקעו מחיוב תרומות ומעשרות וחלה, כי הם בחו"ל אצל גוי, הן יהודי, אך אם גדלו החיטי

ואין בכוח הגלגול או הקביעות למעשר שבארץ ישראל  25,בחו"ל בוודאי 'יש קניין לגוי'

   26ד יהודי לחדש חיוב חדש שפקע מכבר.בי

להלכה, וקמח הבא מחו"ל הוא  'כסף משנה'לדבריו, גם אם נצדד בתירוצו השני של ה

מחיטים  ואהבארץ ישראל, מ"מ אם קמח חו"ל  קמח הנעשהשל באותה דרגת חיוב כ

העשויה מקמח  ריש מעיסה העשויה מקמח חו"ל על עיסהלא ניתן להפ ,שגדלו אצל גוי

לעומתו, יש פוסקים שלא חילקו בין  משום שזוהי הפרשה מהפטור על החיוב. ,הארץ

יבול שגדל אצל גוי בחו"ל ונכנס לארץ לידי יהודי בשינוי מקום לשינוי רשות, ולדבריהם 

שקבעו למעשרות או גלגל את הקמח לכדי עיסה, מתחייבים היבול והעיסה מדרבנן 

   27בזמן הזה.

  . גזירת הכתוב 'וכל מעשר הארץ מזרע הארץ'ד

משום שדומה הדבר שונות, דרגות חיוב שתי מעיסות בעלות  עד עתה דנו בהפרשת חלה

להפריש  ם שישנה גזירת הכתוב שלא ניתןאולם יש הסוברי כהפרשה מהחיוב על הפטור.

   על עיסה העשויה מקמח הארץ.מעיסה שנילושה בארץ ישראל כשהקמח מחו"ל 

 על ץהאר נאמר במשנה (תרומות פ"א מ"ה) שאין להפריש תרומות ומעשרות מפירות

'הטעם הוא מה ב'פירוש המשנה' מסביר הרמב"ם שזה נלמד מפסוק: חו"ל.  פירות

לדבריו, ישנה גזירת הכתוב שלא ניתן להפריש  28.וכל מעשר הארץ מזרע הארץ' שנאמר

                                                           
  .סי' יז אות אציץ הקודש, ח"א   .24
הערת עורך: י"פ. בחלה יש מחלוקת גדולה אם היא תלויה בקדושת א"י ובקניין הגוי, ראה ס' התרומה,   .25

 אמצע הערה ו. 111מהד' פרידמן, עמ' 
ניהם, אך ידבריו נאמרו הן ביחס לתרו"מ והן ביחס להפרשת חלה, כדברי הכס"מ שלא חילק בכאמור,   .26

את סברתו הביאו דין זה רק ביחס לחיוב תרו"מ ולא ביחס לחיוב הפרשת הפוסקים שהזכירו דבריו או 
ב סי' לט אות יא; השווה לדבריו ח"ג סי' נה; שו"ת ציץ אליעזר, ח"ה סי' "חלה, ראה: שו"ת אחיעזר, ח

ורת הארץ, ח"א קונטרס יט אות ה; מעדני ארץ, תרומות פ"א הכ"ב אות ב. ראה שדן בדבריו גם ת
  עמ' רד.אות כג אחרון פ"ד 

הארץ, ח"ב פ"ד סעי' י; חזו"א, שביעית סי' ב ס"ק א; שו"ת הר צבי, זרעים ח"א סי' כט אות ב, אך  תורת  .27
 כתב שהמנהג בירושלים היה 'הלכה למעשה, שהיין הזה פטור מתרומות ומעשרות'. 

תרומות פ"ה  כז, ל. דרשה זו הוזכרה בספרי, פרשת קרח פיסקה קכ. דין זה הובא ברמב"ם, הל' ויקרא  .28
  הי"ב, ללא הנמקה, אך ר"י קורקוס והכס"מ נימקו דין זה מדרשת הספרי.
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מרחיב את דברי הרמב"ם גם לדין חלה.  29המהרי"ט אלגאזי מיבול חו"ל על יבול הארץ.

ו"ל לארץ ישראל והתגלגל בו נכנס קמח חש לדבריו, מדובר בדרשה זו גם על מקרה

שחיובו עתה בזמן הזה שווה לחיוב עיסת הארץ, מ"מ גזירת הכתוב היא  ואע"פ, לעיסה

  30שאין להפריש מעיסה אחת על השנייה כלל.

בו דנו גדולי ובשנת תרנ"ז התחולל פולמוס תורני רחב מעל גבי הקובץ 'אור תורה', 

 31עיסה העשויה מקמח חו"ל על כזו מקמח הארץ.ירושלים דאז בבעיית הפרשת חלה מ

צידד בדברי המהרי"ט אלגאזי וכתב שלא ניתן להפריש מקמח חו"ל  32הרב זבולון חרל"פ

על קמח הארץ, אף אם גלגול העיסה היה בארץ ישראל, 'ונראה, דאפילו בדיעבד אינו 

מוד דין חלה דחה דברים אלו, בטענה שלא ניתן לל 33חלה'. אולם הרב יוסף חיים זוננפלד

מדין תרומות ומעשרות, שהרי יבול חו"ל המתמרח בארץ חייב מדרבנן בהפרשת תרו"מ 

, הרחבת דברי הרמב"ם על כך לעומת יבול חו"ל המתגלגל בארץ שחייב מהתורה. נוסף

  34לדין חלה אינה נזכרת בדבריו כלל.

  סיכום

נס לארץ ישראל נחלקו בדרגת החיוב של קמח חו"ל הנכ 'כסף משנה'שני תירוצי ה .א

  לתירוץ הראשון חיובו הוא 'תרי דרבנן', ולתירוץ השני חיובו הוא 'חד דרבנן'. -בזמן הזה 

נחלקו הפוסקים איזה מן התירוצים הללו  התקבל להלכה אצל רבי יוסף קארו  .ב

  בשולחנו.

, אין להפריש מיבול אחד על משנהו כשכל אחד בדרגת חיוב 'לחן ערוך'שלדעת ה .ג

   שונה.

                                                           
"ט אלגאזי, הל' חלה לרמב"ן, הוצאת מכון תורה שבכתב, אות ב אות קטנה יב. כן סובר משנה מהרי  .29

ראשונה, תרומות פ"א מ"ה, בביאור דברי המשנה שמתייחסת אף לדין חלה; דברי המהרי"ט אלגאזי 
ב סי' לט אות טז, ועיי"ש "ין חלה הובאו גם בתורת הארץ, ח"א פ"ד אות כז; שו"ת אחיעזר, חביחס לד

  מה שרצה ליישב בכך את דברי הגר"א האמורים לעיל.
ראה משך חכמה, במדבר יח, כו, שכן הבין את דרשת הספרי שמדובר על יבול חו"ל הנכנס לארץ   .30

נו על יבול א"י, וכתב על כך: 'וזה דין חדש'. אמנם שחייב בתרו"מ מהתורה ומ"מ לא ניתן להפריש ממ
בדבריו אינו מתייחס לדין חלה; ערוך השולחן, זרעים סי' ע סעי' ה. יש לציין שלפי מהרי"ט אלגאזי 
יבול חו"ל ויבול הארץ אינם כיחס של פטור וחיוב, אלא כיחס של ב' מינים שונים שאין להפריש 

הנ"ל, ראה שפירשו כן גם ישועות מלכו, קרית ארבע הל' , כדברי המשנה ראשונה האחרמאחד על 
תרומות פ"ה הי"ב, ובהערת המגיה שם; חידושי הגר"ח הלוי על הרמב"ם, הל' תרומות פ"א הכ"ב; 
תורת זרעים, תרומות פ"א מ"ה עמ' צה. אולם, מדברי רבנו הלל, ספרי פרשת קרח פיסקה קכ ד"ה 

בול חיוב. ראה עוד: דרך אמונה, הל' תרומות פ"ה הכ"ב שלא יתרום, משמע שמדובר על יבול פטור וי
  ביאור ההלכה ד"ה אין תורמין.

 תקצו.-התשובות בעניין זה הובאו גם בשו"ת שלמת חיים (מהדורה חדשה, תשנ"ה) סי' תקפז מרבית  .31
  סי' יד. ,חרל"פ, קובץ תורה אור, שנה ראשונה (תרנ"ז) חוברת א סי' ד; שם זבולוןהרב   .32
 סי' יז. ,שם סי' ז ד"ה ובעיקר; שם קובץ תורה אור,חיים זוננפלד,  וסףיהרב   .33
  סי' יד; שם, סי' מד. רל"פ, קובץ תורה אור, שם מה שהשיב על דבריו הרב זבולון ח ראה  .34
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אם ניתן לכתחילה  'לחן ערוך'שאור זאת עולה שישנה מחלוקת הפוסקים בדעת הל

ארץ ישראל, עיסה שמקור הקמח שבה מ על עיסה שבה מקור הקמח מחו"ללהפריש מ

    או שלא ניתן לעשות זאת לכתחילה משום הבדלי דרגות החיוב.

ח מחו"ל קמ, ודרגות חיוב ה'כסף משנה'אולם גם אם נכריע כתירוצו השני של ה .ד

יש הסוברים (ציץ הקודש ומהרי"ט אלגאזי) שלא ניתן להפריש והקמח מהארץ שוות, 

מפני שמדובר על יבול גוי גלגול היה בארץ, אם אף אם ה מעיסה אחת על האחרת, כלל

  35משום גזירת הכתוב 'וכל מעשר הארץ מזרע הארץ'. ואםהמפקיע את החיוב, 

  ותמסקנ

חלה מעיסה העשויה מקמח חו"ל על עיסה העשויה . לכתחילה יש להימנע מלהפריש 1

  מקמח הארץ, וכן להיפך. 

  . אם הפריש חלה מעיסה אחת על חברתה, ההפרשה קיימת.2

. ניתן לערב קמח חו"ל עם קמח הארץ יחד לכדי שיעור הפרשת חלה ולהפריש חלה 3

  36מעיסה זו.

  

  
  

  

  

                                                           
  כורים פ"ה ה"ו אות לה.יהארץ, ח"א פ"ד אות כו; דרך אמונה, הל' ב תורתראה:   .35
להעיר שגם לשיטה הסוברת שלא ניתן להפריש חלה מב' דרגות  . ישזה לא עסקנו בנידון זה במאמר  .36

חיוב שונות, מ"מ מתערובת של דרגות חיוב שונות ניתן להפריש, ראה: שו"ת ישועת משה, ח"ד סי' ה 
אות ה; השווה שו"ת משפט כהן, סי' לג, שנטה להחמיר ורק במקום הפסד יש להקל, עיי"ש בנידון. 

ן שמדובר על חיוב ופטור ותן להפריש מיבול חו"ל על יבול הארץ כיוכמו"כ, לשיטות הסוברות שלא ני
או ב' מינים שונים, כפי שהתבאר, מ"מ בתערובת ניתן יהיה להפריש מהעיסה לכתחילה, ראה: קובץ 
תורה אור, שנה ראשונה (תרנ"ז) חוברת א סי' ח; סי' ט; שם, סי' יב; שם, סי' יד; שם, סי' טו; תורת 

   כח. הארץ, ח"א פ"ד אות
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

הרחקת דשנים וזבל שמפיצים ריח 
  יישובב

  שאלה

סט וזבל עופות וישוב מפזרים קומפיהחקלאים שאחראיים על השדות החקלאיים ליד ה

לפזר אותו באדמה בטווח זמן סביר בלי ו אותו משם בתדירות גבוהה, בלי לדאוג לפנות

שוב ולמכת זבובים קשה. ייבריחות לא נעימים התפשטות הדבר גורם ל). שעות 24(

  זור הדשנים. יאפשר לתבעם ולמנוע פרציתי לדעת אם על פי ההלכה 

  תשובה

  א. הרחקת מזיק והגדרתו

ב"ב כג ע"א) מספרת על אומנים שהיו מקיזים דם ופושטים נבלות סמוך לחצרו רא (הגמ

ד לרב יוסף. ומא יםמפריע ווצפצופם הי יהםקולותוהעורבים באו לדם,  .של רב יוסף

 ,סאיטרא (עשן תנורים) ובית הכרב יוסף אמר שדין האומנים הללו הוא כקונאמר שם ש

היו שם לפני רב יוסף, בדומה למקרה שבו אם גם ועל כן על האומנים להרחיק את הנזק, 

לעכב עליו היו במקום לפני השכן. בכל מקרה יכול השכן  סא או התנוריבעל בית הכ

אין . רשות לעשות כןפעם נתן לו ולדרוש ממנו לפנות את בית הכיסא או התנור, גם אם 

זו לשונו (שם לט), ו-(חו"מ סי' קנה סי' לוה ב'שלחן ערוך' נפסקוהלכה זו  ,חזקה לנזקים

  :)לטסעי' 

מי שהחזיק לעשות מלאכת דם או נבילות וכיוצא בהן במקומו, ויכנסו העורבים 

וכיוצא בהן בגלל הדם ויאכלו, והרי הם מצירים את חבירו בקולם ובצפצופם או 

האילנות ומכלים פירותיהם, אם היה קפדן או  בדם שברגליהם שהם יושבים על

חולה שצפצוף הזה מזיקו, או שפירות שלו נפסדים לו בדם, חייב לבטל אותה 

המלאכה או ירחיק עד שלא יבא לו נזק מחמתן, שהיזק זה דומה לריח בית הכסא 

  וכיוצא בו שאין לו חזקה. 

  רא"ש).וה"ה כל נזק גדול שאין אדם יכול לסבלו (טור בשם ה -רמ"א 

  :זו לשונומהרא"ש, ולהלכה זו מקור המביא את 'פתחי תשובה' על אתר ה

כלל ק שו"ת, עיין בטור סוף סימן זה שכתב תשובת הרא"ש [ -וה"ה כל נזק גדול 

סי' ב], ראובן יש לו בתים כו', ועתה מקרוב חזרו הקצבים למכור הבשר חוץ לחצר 

בחזרה לעמוד התוכן
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ינו יכול לסבול שיהיו קצבין סמוך לביתו של ראובן, וראובן מערער ואומר שא

סמוך לביתו מפני ריח רע של בשר והכלבים והחזירים שמצויין שם. תשובה, הדין 

  עם ראובן כו', ואפילו אם טוענין הקצבים שקנו המקום מראובן כו', ע"ש.

ד, ואפילו אם תושבי ומפריעים מא םשאם הריח והזבובי'שלחן ערוך' העולה מדברי ה

ולדשן. לחלופין הם חקלאים לזבל מן היכולים למנוע הם  – המקום הם אסטניסים

, כדי למנוע את פיזור הריח. זאת אפילו אם מידאת הזבל להטמין יכולים לחייב אותם 

   .אותו זבלמחמת הזבובים באים ליישוב לא ברור לגמרי ש

  ב. בית הכנסת

 .תפילהלמהלך התקין של המפריע במקומות רבים, הריח שמופץ בגלל הזבל והדשנים 

סא שהיה פתוח לתוך בית הכנסת יבשאלה של בית הכ 1'שארית יוסףבשו"ת 'על כך דן 

בגלל הריח לא יכלו המתפללים להתפלל. תחילה הוא דן אם בית ו ,שנים כמהבמשך 

  :, ובהמשך כתב כךמכוסהגם אם הוא פתוח או המוזכר בהלכה הוא בית כיסא סא יכ

ם לחבירו אבל בבית הכנסת פשוט וכל אילו החששות דווקא כשהוא בין אד

שמחויב להרחיק שאף אם נאמר שרש"י מחלק בין מכוסה למגולה ומכוסה יכולין 

לסובלו מ"מ הרי כתב הרא"ש על מעשה דרב יוסף הנ"ל מכאן משמע שכל דבר 

דידוע שאין המערער יכול לסבול אין לו חזקה וכאן ידוע שאין יכולין לסובלו 

במקום שריחו רע אעפ"י שאין לו עיקר ובמקום  שהרי אסור להתפלל לכתחילה

  שיש לו עיקר יחזור ויתפלל וא"כ אין לך אין יכול לסובלו גדול מזה.

בית הכיסא שאפילו אם ניתן להסיק  'שארית יוסף'כתב שמדברי ה 2'כנסת הגדולה'בספר 

  סא הנ"ל. יבית הכהשימוש ב אפשר לעצור את ,קדם לבית הכנסת

  ג. זמן קצר

 ום או לזמן קצר עד שיטמינואת הדשנים והזבל במשך יאה שאפשר להניח נרעם זאת 

שאדם שהוציא זבלים בשעה שאסור,  3'שלחן ערוך'ראיה לדבר אפשר להביא מהאותם. 

בכוונתו כיוון ש ',מזיק'דין אין לו  –ממקום למקום נוי ומעבר יפצורך אם הוציאם רק ל

עד שיטמין את הדשנים והזבלים הניח מידית. על כן בנידון דידן אפשר ללפנות אותם 

   אותם, אך לא יתעכב בכך יותר מיום או יומיים.

                                                           
  .סי' כז) גיסו של הרמ"א יליד ה' ע"רשו"ת שארית יוסף, לרב יוסף כ"ץ (  .1
  כנסת הגדולה, חו"מ סי' קנה.  .2
  .סי' תיד סעי' בשו"ע, חו"מ   .3

בחזרה לעמוד התוכן
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  ד. ריח הבא עם רוח

והוא מופץ הריח מגיע בצורה ישירה כאשר א רק פזר את הדשנים והזבלים הוהאיסור ל

ואין הוא  הרוח העבירה את הריחשלטעון אינו יכול המזיק . רוח מצויהביישוב על ידי 

שהמזיק צריך לדאוג שלא ) חו"מ סי' קנה סעי' לדמבואר ב'שלחן ערוך' ( אחראי לכך.

, וריח המגיע על ידי רוח מצויה נחשב כמזיק על ידי זריקת חץ; וזו יגיעו נזקיו לחברו

  :לשון 'השלחן ערוך' (שם)

מי שעשה גורן בתוך שלו, או קבע בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר 

כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק וכיוצא בהם, צריך להרחיק 

לחבירו, כדי שלא יזיקו; אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה 

מלאכתו ומוליכה את העפר או נעורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחבירו, 

שכל אלו  הרי זה חייב להרחיק, כדי שלא יגיעו ולא יזיקו, ואפילו ע"י רוח מצוייה,

  י שהזיקו בחיציו הן.כמ

אין החקלאים  ,אבל ברור שאם הריח מגיע רק לעיתים נדירות ברוח שאינה מצויה

  . להרחיק את הדשנים והזבלמחויבים 

  סיכום

  פילה. מונע את מהלך התקין של תאסור לזבל במקום שמביא ריח ו א.

  והנזק מוכח.  ליישוב זבובים רביםכתוצאה מכך מגיעים אסור לזבל אם  ב.

  איסור. אין  – אם מניח זבל עד שיטמין בקרקע (מידית) .ג

אבל אם יוכח שהריח לא מגיע  ,האיסור הוא אפילו אם הריח מגיע על ידי רוח מצויה ד.

  אין זה מוגדר כמזיק ואין חובה להרחיק.  ,אלא ברוח שאינה מצויה

 .קורותיהומ הבון הסוגייאלא לל ,רור טענותיהדברים נכתבו ללא שמיעת הצדדים וב ה.

  .הדיןברור שכל שינוי בטענות וכדו' יכול לשנות את 

  

  
  

  

  

בחזרה לעמוד התוכן
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  אג' מרדכי שומרון

  סיכום ניסוי בגידול גוג'י ברי

  הקדמה

ושמו  ,שנתי ממשפחת הסולניים-הינו שיח רב Goji )(Lycium barbarum – גוג'י ברי הצמח

צבע  גידולו נפוץ.שם  ,ממדבריות סין ומונגוליה לארץ גיעה . הואאטד פראי העברי הוא

עד ואביב מהבאשכולות פירות הוא מניב ו מ"מ 8-10גודלו כתום, - אדום הבשל הפרי

נצרים הצמח מצמיח הצימוח בחודשי האביב והקיץ נמרץ ויוצר שיח סבוך. בקיץ  סתיו.ל

  בחודשי החורף הצמח נכנס לתרדמה, והצימוח נפסק.  רבים מבית השורשים.

משום שהוא אחד המקורות  ,)Super Foodכמזון על ( וםכי י ייחודי ונחשב'פרי הגוג

של  ORACאוקסידנטים) הקיימים בטבע. לפי מדד - העשירים ביותר לנוגדי חמצון (אנטי

הוא מדורג בראש הטבלה כמזון בעל יכולת לספוג  ,USDA)י (נמשרד החקלאות האמריק

  מזיקים לגוף. הרדיקלים חופשיים, 

. 2000- תפריט הבריאות משנות החלק מהוא  הגוג'י ברי ,מערב אירופהבבארצות הברית ו

הימצאותם בצמח על  והן מצביעות ,במרוצת השנים נעשו עליו עבודות מדעיות רבות

(בכמות  אבץ, סלניום, סידן וברזל בהם ,יסודות קורט 22-מינרלים חיוניים לגוף ו 11 של

 רביםסכרידים. תזונאים חומצות שומן ופולי ,ועוד B,C,Eרבה), קרטנואידים, ויטמינים 

את רמות האנרגיה  מעלה, ניתמערכת החיסוהאת ת מחזק ברי גוג'י צריכה של סבורים כי

  לתחושה טובה. ת ובכך תורמ ,אבוןית תחולשה ועייפות וכן ממתנ הבגוף, מפחית

עד כה ניתן היה לרכוש בארץ רק גוג'י מיובש המיובא מסין ומראהו דומה לצימוק, אך 

  כני הפרי בעולם המערבי היא לפרי טרי ולמיץ הסחוט מהפרי הבשל. ההעדפה של צר

אזורים: ברמת הנגב, בערבה, בבשור כמה בשנים האחרונות מגדלים בארץ גוג'י ברי ב

ולכן ישנו ביקוש  ,מחירים גבוהים מאודונמכר בכפרי טרי  בארץ הפרי משווק ובשרון.

בראשיתו, ולכן יש ללמוד מהי הגידול בארץ עדיין  הולך של חקלאים לגדלו.גובר ו

השיטה המתאימה לגידול הצמח ועיצובו. הביקוש הרב והמחירים הגבוהים שציבור 

הצרכנים מוכן לשלם בעבור פרי טרי, הביאו לכך שבמרכז המחקר החקלאי ברמת הנגב 

החלו לגדל את הצמח וללמוד את הנושא לעמקו (בניהולו של מנהל המחקר עופר גיא). 

בע"ה תביא לכך שבתוך שנים מספר יהפוך הצמח לגידול מסחרי הצלחת המחקר 

  ואיכותי לשוק המקומי וליצוא.

עד כה ישנם רק חקלאים בודדים בישראל המגדלים גוג'י ברי, ואלו פנו לרבנות הראשית 

שנתי, התעורר הצורך לבחון את הנושא -לישראל לקבל אישור שיווק. כיוון שהצמח רב

  מבחינה הלכתית.

בחזרה לעמוד התוכן
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  ערלה בגוג'יחיוב א. 

השאלה ההלכתית שהתעוררה היא האם הצמח הוא אילן או ירק. המשמעות ההלכתית  

שנתי, לכאורה הוא חייב בערלה כדין - הצמח רבשהעיקרית היא לעניין חיוב ערלה. היות 

כשיח סבוך ולא כעץ רגיל  שנתי המתקיים במשך שנים. אמנם הגוג'י גדל-כל צמח רב

אותו מדין חיוב ערלה. מגדלי הגוג'י פוטרת בוטנית זו אינה עם גזע בודד, אולם תכונה 

לשיטת  חודשים לאחר נטיעתו. תכונה בוטנית זו משמעותית כמהאמרו כי הוא מניב פרי 

נחשב  מהזריעה הסובר שצמח המוציא פרי בתוך שנה 1,הפוסקים שסומכים על הרדב"ז

  ואין לנהוג בו דין ערלה. ,לירק

  , סעי' ו) נאמר כך:130בספר הלכות הארץ (עמ' 

יש אומרים שצמח שנותן פרי תוך שנה אחת מן הזריעה, מוגדר בתור ירק ואין בו 

והרבה פוסקים  2איסור ערלה, וכך פסקו כל רבני הספרדים בדורות האחרונים,

דוגמאות לצמחים כאלו:  3חלקו על כך, כי אמת מידה זו אינה מובאת בתלמודים.

יה ופסיפלורה אי לציין שכאשר מוכרים פפפפאיה, באבקו, פסיפלורה. ראו

  בשווקים בכשרות רגילה (לא למהדרין), מסתמכים על הדעה המקלה הנ"ל.

  נתבקשנו לבצע ניסוי ולבחון אם צמח הגוג'י נותן פרי בתוך שנה אחת מהזריעה.

  דו"ח הגידולב. 

'י על מנת לבדוק אם הצמח אכן מניב פרי בתוך שנה מהזריעה, זרענו זרעים של גוג

מחלקת הגידול ברמת הנגב) באמצע חודש אלול תשע"ו. הכוונה ב(מקור הזרעים 

בסתיו הייתה לבחון את התנהגות הצמח לאחר שהוא בתרדמה בחורף  בזריעה דווקא

והשתילים הצעירים נכנסו לתרדמה , ומועד ההנבה מתעכב בשל כך. הזרעים נבטו

ירות הבשילו. משך הזמן שחלף ובתחילת תמוז הפ ,בחורף. באביב התחיל צימוח נמרץ

שהגידול נפסק בחורף למשך  אף. זאת וחצי מהזריעה ועד להבשלה היה תשעה חודשים

  כחמישה חודשים.

 נקטנו אמצעיםלא  .גידלנו את הצמחים בשטח פתוח ולא בבית צמיחה (חממה)

ואף לא הצללנו באמצעות רשת צל כמקובל אצל החקלאים.  ,מיוחדים להמרצת הגידול

את כדי לבחון אם גם בתנאים טבעיים הקשים לצמח, הוא יניב פרי בתוך פחות כל ז

  אכן קרה בפועל.כך משנה מזריעתו. 

                                                           
 שו"ת הרדב"ז, ח"ג סי' תקלא.  .1
יחוה דעת ברכי יוסף, יו"ד סי' רצד; שו"ת רב פעלים, או"ח ח"ב סי' ל; שו"ת יין טוב, יו"ד סי' יד; שו"ת   .2

; ואמנם עי' בשו"ת איש מצליח, ח"ב סי' 93–88ח"ב, סי' כא, ח"ד סי' נב; הגר"מ אליהו, תחומין ז, עמ' 
 מה, שחולק.

 חזו"א שם; שו"ת איש מצליח שם.  .3

בחזרה לעמוד התוכן
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  ית הנצריםיבעג. 

אחת התכונות הבוטניות הבולטות של הצמח היא הצמחת נצרים מרובים מבסיס הצמח 

"ז מעל הקרקע ומתחת לפני הקרקע (ראה תמונה). למי שאינו מסתמך על פסיקת הרדב

בעיה קשה. תיצור ן שנות ערלה, תכונה זו יאילן החייב במניאל דלעיל ומתייחס לגוג'י כ

תמיד וממילא  בנפרד,לכל ענף היוצא מתחת לפני הקרקע יהיה צורך למנות שנות ערלה 

. הפתרון לבעיה יוכל להיות אותםולא ניתן יהיה לאכול  ,יהיו פירות ערלה על הצמח

כל שאר  והסרתד (או מספר קטן של ענפים) בהדליה באמצעות גידול של ענף בוד

הנצרים באופן קבוע. פעולה דומה מתבצעת כיום במטעי הרימונים. ניסויים בשטח 

  . יסייעו בלימוד הנושא לעומקו במשך מספר שנים

  סיכום

  צמח הגוג'י ברי מניב פרי בתוך פחות משנה מזריעתו.  א.

  ר מערלה.לשיטת הרדב"ז והפוסקים כשיטתו הוא פטו  ב.

שיטת  בפיתוח יש  צורך . לפי שיטה זוהצמח חייב בערלה ,למי שאינו סובר כרדב"ז  ג.

להתמודדות עם תופעת הנצרים הצומחים מבסיס הצמח ומניבים  שתתאים גידול

  פירות ערלה אלו עלולים להתערב עם שאר הפירות.  .פרי לאחר חודשים בודדים

וכן תמונה של הנצרים הצומחים מבית  ,ץתמונות של הפרי הבשל במכון התורה והאר

   ., ראה בכריכת החוברתהשורשים

  

  
  

בחזרה לעמוד התוכן
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  פרופ' זהר עמר

  גיבון גבינה בפרחים

בעולם הקדום היו ידועות שיטות שונות לגיבון הגבינה. השיטה המפורסמת ביותר היא 

שנמצא בדפנות הקיבות של בהמות צעירות. אנזים זה קוטע את  , אנזיםבאמצעות ֵרנין

וכך נוצר גבן מוצק המופרד  אותו,ה חלבון החלב (קזאין) במקטעים מסוימים ושובר מבנ

הם מגבנים ברנין שממי הגבינה. על פי ההלכה אסור לאכול גבינה של גויים מחשש 

לקדמונים היו ידועים  כלומר שמתה או שלא נשחטה כהלכה. 1,שמקורו בקיבה של נבלה

במאמר קצר זה ברצוני  2.דומות, כמו שרף תאניםבעלי תכונות מן הצומח בון יגם חומרי ג

לסקור את המקורות ההלכתיים מקרב הראשונים שעסקו בכשרות ייצור גבינה מפרחים 

   למלאכה זו.הריאלי  ואת הרקע

מסתבר שבנוגע להיתר להשתמש בגבינה של גויים שהועמדה בצמחים היו קיימות שתי 

(הל' מאכלות  , כפי שמייצגם הרמב"םהשקפות שונות. המחמירים היו לרוב חכמי ספרד

  : אסורות פ"ג הי"ד)

גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות כגון שרף התאנים והרי הן 

ניכרין בגבינה הורו מקצת הגאונים שהיא אסורה שכבר גזרו על כל גבינת העכו"ם 

  .בין שהעמידוה בדבר אסור בין שהעמידוה בדבר המותר

  הזכיר זאת:  דושי הרשב"א לעבודה זרה לה ע"א)גם הרשב"א (חי

איסור זה של גבינה אפי' במקומות שמנהגן שלא להעמיד בעור קיבה, כמקומות 

  .האלו שאין מעמידין אלא בפרח

ר' אשתורי  3'.ציצי הפרחים'במקום אחר הוא חוזר על כך ומציין את העמדת הגבינה ב

ת הגבינות בפרחים, אין הם כתב במפורש שבאותם מקומות שמעמידים א 4הפרחי

בדרום צרפת,  היהמסתבר שמוצאם של המתירים לאכול גבינה זאת . איסור ןנוהגים בה

  עבודה זרה לה ע"א):  ,(תוספות עשרה- כפי שעולה מדברי רבנו תם, בן המאה השתים

וגם בהרבה מקומות יש שאוכלים אותם מפני שמעמידין אותם בפרחים וגם גאוני 

  תם במקומן מטעם שמעמידין אותם בפרחים. נרבונא התירו או

  : (בית יוסף, יו"ד סי' קטו) ר' יוסף קארו כתבגם באיטליה נהגו להתיר גבינה זו, כפי ש

ומכאן תשובה לבני איטלי"א שנוהגין היתר בגבינות הגוים מפני שמעמידין אותם 

  ...בפרחים

                                                           
 פ"ג הי"ג.מאכלות אסורות  'רמב"ם, הל  .1
  .III ,20 ; אריסטו, היסטוריה של בע"חמ"ז אפ"ערלה   .2
  .השוו המאירי, בית הבחירה לעבודה זרה לה ע"ב ;ת ג, שער ו, דף צ ע"בתורת הבית הקצר, בי  .3
  .כפתור ופרח, פ"ה, מהדורת לונץ, עמ' סז  .4
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מקורביל, מצרפת, בן  שמהם היו מכינים את הגבינה כתב רבי יצחק 'פרחים'על זיהוי ה

  ת קטן, מצוה רכג): ו(ספר מצו עשרה-המאה השלוש

, ובאותן המקומות אין קרדוןאבל יש מקומות שמעמידין הגבינות בפרחים של 

  נוהג איסור הגבינות. 

כמו מיני הקרדה  ,הוא שם כללי לקוצים ממשפחת המורכבים 'קרדו' (או 'קרדון')השם 

)Carduus) קנרס ,(Cynaraחן () והחוOnopordum השימוש בצמח זה נזכר כבר בתקופה .(

קדומה, למשל אצל קולומלה, שכתב חיבור על עבודות החקלאות בתקופה הרומית 

  5:והקדיש פרק לייצור גבינה, וכך כתב

בדרך כלל ההתגבנות נעשית באמצעות רנין שנלקח מטלה כבשים או גדי עזים, 

) או זרעים של קרטם cardui=cardiusאם כי ניתן להתקרש עם פרחים של קרדו (

   .הצבעים ובאותה אופן עם המוהל הניגר מהתאנה

בעת ששהיתי עם ידידי ד"ר ירון סרי באי סרדיניה במהלך אחד ממחקרנו (אלול  

עיר מרחק חצי שעת נסיעה ה), Siliquaתשע"ה), שהינו בחווה חקלאית בכפר סיליקווה (

על פי המסורת  ,צמחונית באמצעות צמחים גבינהבייצור  קליארי. בחווה הזו מתמחים

המקומית הקדומה. לצורך הגיבון הם משתמשים במין קוץ הנקרא באיטלקית בשם 

Cardo marianoומיד זיהיתי אותו  ,. בעל החווה הראה לי את צילום הצמח ופרט יבש ממנו

להי ), קוץ גדול הגדל לרוב גם בארץ ישראל. בשSilybum marianumעם הגדילן המצוי (

אוספים מהתפרחת הארגמנית שלו עשרות עובדי החווה  כאשר הצמח פורח, ,החורף

ואז משתמשים בפרחים כחומר מגבן. הם מניחים את החומר  ן,בשים אותימי ,תפרחות

ובמצב זה הוא שומר על תכונות הגיבון למשך כשנתיים.  ,היבש בצנצנת יבשה ואטומה

אם כי התהליך קצת יותר איטי. בייצור גבינה  יעילות הגיבון בפרחים כשל רנין מן החי,

מהצמח משתמשים בחלב עיזים או כבשים, בעוד שבשימוש בחלב פרות מתקבל טעם 

מעט מריר. ייצור דומה של גבינות מתפרחות של מיני קוצים שונים ניתן למצוא היום 

אופן שנזכר בספרות ההלכה הבמקומות אחדים גם בספרד ופורטוגל, בדיוק באותו 

  קדומה.ה

  

  

                                                           
5.  Columella, On Agriculture VII, 8. 
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  הרב רצון ערוסי

  קליניקה רפואית בבית משותף

  מבוא

מבחינה משפטית, כל שימוש שאינו מגורים בבית משותף, שדירותיו נועדו למגורים, 

שיון. כך הדבר לגבי משרדים של רו"ח ועו"ד, וכן לגבי י, והוא טעון ר'שימוש חורג'חשב לנ

הנחת היסוד היא שבעלי  בתי מדרש.קליניקות רפואיות שונות, ואין לומר בתי תפילה ו

דירות מגורים זכאים לתנאי מגורים הולמים, מבלי שיסבלו מרעשים, מבלי שתיפגע 

מהי עמדת ההלכה  :השאלה היא צנעת הפרט שלהם ומבלי לפגוע בערך דירותיהם.

בעניין זה? ההלכה הרווחת בימינו באופן עקרוני תואמת לכאורה את עמדת המשפט 

על זכויות הדיירים לאיכות חיים נאותה, להוציא מקרים כמו תלמוד הכללי, שמגינה 

מדרש, וכן מרפאות  יתורה לילדים, וכן ענייני מצווה של ציבור כמו בתי תפילה ובת

להלן  שמשרתות גם חולים שהם בסכנת חיים, שמורי ההוראה נוטים להורות היתר.

כה הרווחת בימינו צריכה התלמודית ולשיטות הפוסקים, ונוכיח שההל הנתייחס לסוגי

ושאין להתיר רק לימוד תורה לתינוקות  ,עיון גדול בלשון המעטה, אחרי בקשת המחילה

  של בית רבן.

 התלמודית ההסוגיא. 

   פ"ב מ"ג): ב"ב( שנינו במשנה

ולומר לו, איני יכול לישן  ]לבעל החנות[למחות בידו  ]השכן[חנות שבחצר יכול 

, יוצא ומוכר ]בחנות[כלים  ]בעל החנות[. אבל עושה מקול הנכנסין ומקול היוצאין

איני יכול לישן,  ]לבעל החנות[למחות בידו ולומר לו  ]השכן[בתוך השוק, ואין יכול 

  ולא מקול התינוקות.  ]קולות הייצור[לא מקול הפטיש, ולא מקול הריחיים 

טוען  דירות מגורים. אם למישהו יש חנות בחצר, ושכנו חצרות שבהןיש  ,כידוע

שהפעילות בחנות מפריעה לו, נאמר במשנה שהשכן לא יכול למנוע מבעל החנות לייצר 

מבעל החנות  דרושאבל השכן יכול ל .את מוצריו בחנות, אע"פ שיש רעש במהלך הייצור

דין זה  קח מוצריו לשוק ושם ישווקם.יאלא שבעל החנות ילחנותו,  שלא יבואו לקוחות

דם, הרי כל שכניו שבאו אחריו לא יוכלו למנוע ממנו שיבואו צריך עיון. אם בעל החנות ק

אליו לקוחות, כי על דעת כן בנו או קנו דירותיהם באותה חצר, ולבעל החנות כבר יש 

אם בעל החנות לא קדם, אלא שכנו קדם לו, הרי לכאורה השכן יכול לעומת זאת, חזקה. 

אלא על  ש במהלך הייצור.למנוע מבעל החנות גם את הייצור בחנות, בגלל הרעש שי

בעליהן. לכן התנא קבע מה  לפרנסתדירות מגורים גם שימשו רחנו לומר שבימיהם וכ
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בדירתו גם לצורך פרנסתו.  מותר ומה אסור בדיני שכנים, כשבעל דירה בחצר משתמש

 ובאמת שבגמרא .אותהוהלכותיה, ובהמשך נבסס  הלהבנת הסוגי מאוד חשובה זועובדה 

  :אחתהברייתא וזו לשון ההובאו שתי ברייתות.  )אע" ב"ב כא(

שנים שיושבין בחצר, וביקש אחד מהן ליעשות רופא, ואומן וגרדי, ומלמד 

  .מעכב עליו תינוקות, חבירו

כלומר אם דייר מדיירי הדירות שבחצר רצה לעסוק לפרנסתו כרופא או כמלמד תינוקות 

חברו מעכב בעדו, רשאי הוא  מעכב בעדו. אם אין ,כלומר שכנו ,בביתו שבחצר, חברו

  בהמשך הובאה ברייתא נוספת:  לעסוק בדירת מגוריו לפרנסתו.

מי שיש לו בית בחצר השותפין, הרי זה לא ישכירנו, לא לרופא ולא לאומן, ולא 

  לגרדי, ולא לסופר, ארמאי.

רוצה לשמש כרופא  ,בעל הדירה שבחצר כלומר ברייתא זו שונה מקודמתה, שלא הדייר,

כלומר הוא משנה את ייעוד  ,אלא הוא רוצה להשכירה לרופאו לצורך פרנסתו, בדירת

  דירתו מדירת מגורים לקליניקה רפואית, ודבר זה אסור.

מדובר שבעל הדירה שבחצר הוא שרוצה בה ש –יש לשים לב שבברייתא הראשונה 

לא נאמר  – להמשיך לגור בדירתו אך גם להתפרנס כרופא שעוסק ברפואה בדירתו

בר זה אסור, אלא שחברו, כלומר שכנו, מעכב בעדו, כך שאם השכן לא יתנגד, אין שד

 כך היה המנהג אז, שדירת המגורים שימשה גם כמקום פרנסה.זאת משום שעליו איסור. 

בימינו הרוב אינם משתמשים בדירת המגורים לפרנסתם, כך שגם מבחינה הלכתית 

  גוברת זכות הדיירים לאיכות חיים נאותה.

לא יעשה אדם ', ולא נאמר 'חנות שבחצר' – ניין הדיוק של הרשב"א בלשון המשנהמע

השכנים תחילה ברשות דיירי החצר, , ללמדנו שאפילו שהחנות נעשתה ִמ 'חנות בחצר

יכולים לעכב בטענה שבתחילה סברו שנזקיה נסבלים ועתה הם רואים שנזקיה אינם 

 1יכולים לעכב בעדו. ,ם ירצה לפתוח חנותכל שכן, אמעתה ו .נסבלים, ויכולים לחזור בהם

אסור לבעל דירת מגורים בחצר לשנות את ייעודה התלמודית  היוצא אפוא שלפי הסוגי

, ולא עוד אלא שאפילו דייר, בעל דירה בחצר, למקום עסק, ואפילו לא לקליניקה רפואית

לא שהיכולת שכנו יכול לעכב בעדו. א – שייסד בדירת מגורים חנות או קליניקה רפואית

אולם המשנה סיימה  לעכב מוגבלת רק שלא יביא לקוחות, אבל לא לקולות הייצור.

ביארו  )אע" כא-ע"ב כ( דבריה, שאין השכן יכול למחות בשל קול התלמידים. בגמרא שם

את המשנה לפי רבא, שאם בעל החצר משמש כמלמד תינוקות של בית רבן, הרי שמאז 

יכול למחות כנגדו, הואיל ולפי אותה תקנה חייבים  תקנת יהושע בן גמלא אין השכן

ואין להעביר את התלמידים ממקום  ,לייסד מוסדות לימוד לתשב"ר בכל עיר ועיר

אם כן,  למקום אם יש סכנה בטיחותית, כגון לעבור בגשר, או בימינו כביש סואן וכיו"ב.

ות של בית זהו דין מיוחד בבעל דירה בחצר שעושה לפרנסתו ומשמש כמלמד תינוק

שמאז תקנת יהושע בן גמלא הוא מוגן מפני התנגדות שכנו. אך לפני תקנת יהושע רבן, 

ישמש כמלמד תינוקות של בית רבן, בגלל קולות שבן גמלא יכלו שכנים להתנגד לכך 

                                                           
  ב.ע" שטמ"ק, ב"ב כפ"ב מ"ג;  מלאכת שלמה, ב"ב' עי  .1
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 ),כמו שהם יכולים להתנגד לבעל חנות בחצר, שלא יבואו לקוחות לחנות(התלמידים 

ינוקות בבתי כנסיות או בבתי מדרשות, כפי שנראה בדברי שהרי יכול הוא ללמד את הת

משמע שכל תעסוקה אחרת, אפילו שיש בה מצווה כגון רפואה,  לקמן. 'נימוקי יוסף'ה

שאם ירצה בעל הדירה שבחצר לשמש כרופא, יכול שכנו לעכב בעדו, וסתם רפואה יש 

רי אין בזה תקנת בה מצווה. והוא הדין שלא ישמש ביתו לבית מדרש ללימוד תורה, שה

  יהושע בן גמלא.

  ועתה נעיין בשיטות הפוסקים בהלכה.

 שיטות פוסקי ההלכהב. 

  . הרי"ף 1

 םבכללותה כדברים שה המביא את הסוגי הרי"ף (ב"ב י ע"ב ויא ע"א בדפי הרי"ף)

הרי"ף הביא דברי הגמרא שקול  הערות חשובות בשולי הדברים.ויש להעיר להלכה, 

לקולות של תינוקות של בית רבן, שאין השכן יכול למנוע  ןוהתינוקות שבמשנה מכו

אתאן  ]של המשנה[אמר רבא סיפא 'משכנו מלשמש בביתו שלו שבחצר מלמד תשב"ר, 

  .'יהושע בן גמלא ולא ילך...ומתקנת לתינוקות של בית רבן, 

, כלומר רק לאחר שנתקנה התקנה של 'בן גמלא ומתקנת יהושע'יש לשים לב שגרסתו 

בן גמלא ביחס למלמדי תינוקות של בית רבן, אין שכן יכול למנוע מחברו שדר  יהושע

אבל לפני התקנה  .באותה חצר שישמש כמלמד תינוקות של בית רבן, למרות ההפרעות

  ' (לרי"ף שם): נימוקי יוסףה'וסיכם  ל למנוע בעדו.ויכהיה 

כך, אפילו שאע"פ שהיה יכול ללמדם בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, המיוחדין ל

  הכי לא מטריחינן ליה, אלא לסייע בהעמדת התקנה, כדי שיהיו המלמדים מצויים.

הערה זו חשובה, כי להלן נראה שהיו שלמדו מהדין של מלמדי תינוקות של בית רבן 

אלא להתיר לדייר בחצר שביתו ישמש לדבר מצווה, כמו בית תפילה, בית מדרש וכיו"ב. 

חז"ל הוא רק במלמדי תינוקות של בית רבן ולא יותר, לפי דברינו, ההיתר שהתירו ש

  בשביל הפצת התורה בקרב ילדי ישראל, וכדי שהתקנה של יהושע בן גמלא תתבסס.

של בעל דירה הרוצה לעשות  וכמו כן הערנו שדינים אלו הם גם דינים הקשורים לזכות

ויות השכנים לפרנסתו בביתו בחצר. חז"ל קבעו מה מותר ומה אסור, כדי לשמור על זכ

כלומר חז"ל אזנו בין זכות בעל דירת מגורים לעשות לפרנסתו בביתו ובין  ,באותה חצר

  זכות השכנים לאיכות חיים נאותה.

  אמנם הרי"ף הביא את הברייתא שהובאה בגמרא כדלקמן: 

לא להשכיר לרופא מן החוץ, [תניא, אחד מבני מבוי חצר שביקש ליעשות רופא 

ר בעצמו ישמש בביתו כרופא, כלומר שביתו שהוא אלא שבעל הדירה שבחצ

, (או) אומן, (או) גרדי, (או) ]עבורו גם כקליניקה רפואיתבדירת מגורים ישמש 

מלמד תינוקות, בני חצר מעכבין עליו. ודוקא תינוקות גויים, אבל תינוקות של 

 . וכן מי שיש לו בית]ח תקנת יהושע בן גמלאומכ[ישראל, שרי. כדכתבינן לעיל 
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בחצר השותפין לא ישכרנו, לא לרופא ולא לאומן, ולא לגרדי, ולא לסופר יהודי 

  שכותב שטרות ולא לסופר ארמאי. 

  המשיך הרי"ף והביא את דברי הגמרא הבאים: 

אמר רב הונא האי בר מבואה, דאוקים ריחיא, ואתא בר מבואה חבריה, וקא מוקים 

  קת ליה לחיותאי.גביה, דינא הוא, דמעכב עליה, דאמר ליה קא מפס

רואים בעליל שמדובר בבני מבוי אחד, שכל אחד רוצה להתפרנס מאותו עיסוק, ויש 

הקודם זוכה. ואין בני המבוי מעכבין בעדו, כי זכותו ו ,התחרות עסקית קיומית ביניהם

, כי מדובר בשני 'וליתא לדרב הונא'בזו הלשון:  האבל הרי"ף סיכם אותה סוגי להתפרנס.

וי, וזכותו של כל אחד להתפרנס. אבל בן מבוי זה יכול למנוע מבן מבוי אחר בני אותו מב

   :כך הכריע הרי"ף שם, והוסיף – שלא יתעסק במבוי שלו, בקרבתו, באותו עסק

, דאמר מר, ]אפילו בן מבוי אחר[ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב 

  קנאת סופרים תרבה חכמה.

של בית רבן הוא עסק מוגן מאוד, מאז תקנת יהושע בן  תינוקותתורה של הרי שלימוד 

כשרוצה שם העיר שגם  'נימוקי יוסף'. דרך אגב, גמלא, ואין ללמוד ממנו לעניינים אחרים

ללמד ילדי ישראל לימודים שאינם לימודי תורה ניתן לעכב בעדו, והמקור לדבריו 

  כפי שנראה להלן. פ"ב מ"ג), ב"ב(להרמב"ם בפירוש המשנה 

  . הרמב"ם. 2

  : פ"ו הי"א) שכנים(הל'  כתב רבנו

אחד מבני מבוי, שאינו מפולש, שביקש ליעשות רופא, אומן או גרדי, או מלמד 

תינוקות של גויים, בני מבוי מעכבין עליו, מפני שמרבה עליהן הנכנסין והיוצאין, 

די, וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין, לא ישכירנו לא לרופא, ולא לאומן, ולא לגר

  ולא לסופר יהודי שכותב השטרות, ולא למלמד תינוקות של גוים.

הנה כי כן רבנו הביא שתי הברייתות להלכה. הראשונה מתייחסת לבן מבוי שאינו 

רנס בביתו כרופא או כאומן או פמפולש, שדינו כחצר, שאותו בן מבוי גר שם ורוצה להת

שני הדין ה עכב בעדו, אם יתנגדו.כמלמד תינוקות של גויים, שבזה יכולים בני המבוי ל

אוסר על בן חצר להשכיר דירתו לרופא או לאומן וכיו"ב, כי בכך הוא משנה את ייעוד 

רבנו המשיך  דירתו מדירת מגורים לדירת עסק, ואין דין זה תלוי בהתנגדות השכנים.

  בהלכה יג שם, וכתב: 

יכולין לישן מקול חנות שבחצר יכולין השכנים למחות בידו ולומר לו, אין אנו 

הנכנסין והיוצאין, אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר בשוק, אבל אינן יכולין 

למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישון מקול הפטיש או מקול הריחיים, שהרי 

  החזיק לעשות כן.

שהשכנים יכולים וכתב רבנו לבן חצר שפתח חנות בחצר, התייחס בדין שלישי זה 

 לעומת זאת, .ריבוי בני אדם (לקוחות) שנכנסין ויוצאין לחצר בגלל החנות למחות כנגד

 םייצר בדירתו את המוצרים ולומר שאינם יכוליעל שמאין השכנים יכולים למחות כנגדו 

. אפשר שרבנו סבור 'שהרי החזיק לעשות כן'ן מקול הפטיש או מקול הריחיים, וליש
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כחנות דווקא אם מראשית שימושו שזכותו של בעל דירה בחצר להשתמש בדירתו 

בדירתו השתמש בה כחנות והחזיק בתשמיש זה, אבל לא כן אם רק לאחר שנים התחיל 

. למגורים ולא לחנות בדירה שהיא אפשר ששכניו החזיקוכי להשתמש בדירתו כחנות, 

לדעת ) וכן ה'חתם סופר' מבואר ששם(הגר"א 'לחם משנה' (שם), , )םב'מגיד משנה' (ש

  חנות.כהחזיק, יש לו זכות להתפרנס בדירת מגוריו שסקים, גם בלא רוב הפו

  הסביר את טעמו של הדין האמור כדלקמן:  )צזבשו"ת מהרלב"ח (סי' 

ואם היה לי רשות לדבר במה שדברו אלו הרבנים גאוני עולם הייתי אומר דהתנא 

מת בעצמו נתן טעם במשנה, לזה החילוק, והוא דמה שאומר דאינו יכול לישן מח

הקול, לא ברי היזיקא. אבל מ"מ היכא דאפשר לתקוני מתקנינן. ולכן יש לו רשות 

לעשות מלאכתו בביתו, להרויח פרנסתו, לא איתיה דימחי בידיה, ויימר ליה דליזיל 

מביתיה לעשות מלאכת אומנותו, כיון דלא ברי היזיקא, כאשר כתבתי. אבל להביא 

ו, אין לו רשות, כי יכול לצאת לשוק שה ידיעאנשים לביתו למכור להם כליו ומ

ולמכור, ובמאי דאפשר לתקוני מתקנינן. והתנא בעצמו רמז לנו זה, במה שהאריך 

  שה כלים יוצא ומוכר בתוך השוק...ואמר עו

נמצאנו למדים מהמשנה שיש זכות לבעל דירת מגורים לעשות למען פרנסתו בביתו, 

הוא רשאי לגרום לכך שלקוחות אין אבל  ,ואין שכניו יכולים להתנגד בשל הרעש הנגרם

יגיעו לביתו, כי לשכנים זכות להתנגד לרעש הנכנסים והיוצאים, שהרי יכול הוא לצאת 

  לשוק ולשווק מוצריו.

בהסברת הדין במשנה כמושתת ) צבסי'  חו"מה'חתם סופר' (שו"ת החרה החזיק אחריו 

והביא את  הבסוגי על זכות בעל דירה בחצר לעשות לפרנסתו בביתו, לאחר שדן

  כתב: והמהרלב"ח, 

מבואר דכל שא"א לו לעשות בשוק, כי ע"כ הפטיש והריחיים יעשה בביתו, אינן 

יכולים למחות, אפילו בקול גדול המטריד אותם. כי לא חזי שכינו למיפסקא 

חיותיה. מה שאין כן המכירה, יכול לעשות בשוק, על כן לא יסבלו אפילו הפסד 

שם ונראה דגם כל הפוסקים יכול להיות  ]של המהרלב"ח[ קטן. אלו דבריו 

  צמודים לזה הסברא הנכונה ומפורשת במתניתין.

זכות שכנים ל ואיןנו למדים שזכות האדם לעשות לפרנסתו בביתו היא יסוד מוסד, אנמצ

בשיטת 'חתם סופר' להתנגד לרעש הנגרם בשל כך, ואפילו רעש גדול, כדברי ה

היא כנראה ש יכולים לפגוע בפרנסתו של בעל הדירה החצר,, שאין השכנים המהרלב"ח

מסתמך על ההסבר של 'חתם סופר' ה ,יתרה מזו מוסכמת על דעת כל הפוסקים.

   :המהרלב"ח, ומורה להיתר יותר מן האמור במשנה

והנה לדברי הרלב"ח הנ"ל, נראה לי לדון לזכות, שאין למחות במוכרי יי"ש בביתם 

דהדבר ידוע דלא מצי למוכרו בשוק, דעיקור הוא, מה , ]שבאים לקוחות לביתם[

שבאים אנשים לשבת שם לשתות, לפכוחי פחדא בבית משתה היין... וא"כ אי 

אפשר אלא בביתו ובעלייתו וכאן דאי אפשר למוכרו בשוק, הדר הוה ליה האי 

חנות כמכה בפטיש. דלדעת רוב הפוסקים אפילו לכתחילה, בלא החזיק, אינן 
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ת, לבד מהרמב"ם וסמ"ג, וסברתם דחוקה בש"ס, כמו שכתבתי לעיל. יכולים למחו

וכמו שכתבתי לפי שיטתם טעמא לא משום דריסת הרגל, אלא משום בטול שינה, 

ולדעת הר"מ זה לא שייך אם לא ימכור בלילה, אע"פ שאין דעתו מסכימה לזה, 

  ...מ"מ מסתיין דרוב הפוסקים לא ס"ל הכ"ש

הראינו לדעת עד , ולא נעסוק בו עתה, אבל 'חתם סופר'ה אכן חידוש מרחיק לכת חידש

לפרנסתו בביתו גוברת על זכויות השכנים מפני הרעש.  איזו מידה זכות האדם לעשות

  :שםכתב קא עתה נצטרך להתמודד עם הדין הנוסף שהרמב"ם ואלא שדו

כדי להתפרנס, שהרי [ללמד תינוקות של בית רבן  ]לבעל דירה בחצר[וכן יש לו 

תר ללמד תשב"ר בשכר, והלכה זו היא המשך ההלכה הקודמת, שהתירה לבעל מו

בעלי [. ואין השותפין ]דירה בחצר לייצר מוצרים כדי למכרם, בשביל להתפרנס

יכולין למחות בידו, ולומר לו אין אנו יכולים לישן  ]הדירות שבחצר המשותפת

  מקול התינוקות של בית רבן.

ק לרעש הבא מקולות התלמידים, שאין השכנים יכולים ררבנו אמנם בהלכה זו התייחס 

ו התייחס לכניסת התלמידים לחצר, וז פ"ב מ"ג) ב"ברוש המשנה (להתנגד לכך, אבל בפי

   לשונו:

וענין למחות, לעכב בעדו, והטעם שאינו יכול למחות בידו כניסת התינוקות ואף 

ישראל. ולפיכך אין נכנסין ויוצאין, כדי שתרבה התורה ב ]התלמידים[על פי שהם 

, אלא במלמד תינוקות תורה, אבל אם היה ]פגיעה בזכות השכנים[הדין הזה 

מלמד חשבון או הנדסה, יכול למחות בו, ולומר לו איני יכול לישן לא מקול 

  הנכנסין ולא מקול היוצאין.

נו למדים שתקנת יהושע בן גמלא נתנה עדיפות עליונה ללימוד תשב"ר בכל מקום, אנמצ

ללמדם בבתי כנסת ובבתי יכול המלמד היה ש אףלו בבתים פרטיים בחצר משותפת, אפי

, שמאז תקנה זו ומכוחה נדחית כל טענה מצד השכנים על 'נימוקי יוסף'מדרש, כדברי ה

ואין ללמוד מדין זה על יתר  התלמידים הנכנסין והיוצאין ועל הרעש שהם גורמים.

ם חשבון או הנדסה, ואעפ"כ אין לימודיהם הדברים, שהרי יש ערך חשוב שילדים לומדי

וכדי לבסס דין זה שרק תשב"ר הוא דין יחידאי, נעיין  אלו דוחים זכויות של שכנים.

  : (הל' ת"ת פ"ב ה"ז) בדברי הרמב"ם

כלומר רוצה הוא להתפרנס מלימוד [אחד מבני מבוי שבקש להיעשות מלמד 

, אין יכולין שכניו ]המבוי לא רק מבני[, אפילו אחד מבני החצר ]תשב"ר, בביתו

למחות בידו, וכן מלמד תינוקות שבא חברו ופתח בית ללמד תינוקות בצידו, כדי 

שיבואו תינוקות אחרים לו, או כדי שיבואו מתינוקות של זה אבל זה, אינו יכול 

  .פץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדירלמחות בידו, שנ' ה' ח

באותו מבוי לפתוח תשב"ר בבתיהם  מלמדים לכמההרי שהתירה ההלכה אפילו 

  ולהתחרות זה בזה.
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  'שלחן ערוך'. שיטת ה3

  סעי' א) נכתב כך: קנוסי'  חו"מב'שלחן ערוך' (

וי"א דבמבוי אינם  ]הרמ"א הסתייג כדלקמן[אחד מבני המבוי, שאינו מפולש 

, שביקש ]ע"כ דברי הרמ"א[יכולים למחות, ואין דיינין אלו אמורים רק בחצר 

או סופר שטרות,  ]הרמ"א: פירוש אומן להקיז דם[ופא או אומן או גרדי לעשות ר

 ]לא רק בני החצר[או מלמד תינוקות, לימוד שאינו של תורה, בני המבוי מעכבים 

עליו, מפני שמרבה עליהם הנכנסים והיוצאים, ואפילו נתרצו לו כולם, חוץ מאחד, 

  שכירנו לאחד מאלו...אותו אחד מעכב עליו. וכן מי שיש לו בית בחצר לא י

  : 'שלחן ערוך' כדברי הרמב"םכתב ה. ובהלכה ב בהלכה זו זכות הדיירים מוגנת מאוד

חנות שבחצר יכולים השכנים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישן מקול 

הנכנסים והיוצאים אלא עושה מלאכתו בחנותו ומוכר לשוק, אבל אינם יכולים 

נו יכולים לישן מקול הפטיש או מקול הריחיים, מאחר למחות בידו ולומר, אין א

   בר החזיק לעשות כן ולא מיחו בידו.שכ

  הוסיף הרמ"א שם: 

הגה, וי"א דכל מה שעושה בחנותו ובביתו, אפילו לכתחילה אינן יכולין למחות, 

  ודוקא בני אדם רמאים, אבל אם הם חולים והקול מזיק להם, יכולים למחות.

ההיתר לבעל דירה להתפרנס בביתו הוא היתר  :דברי הרמ"אשני דברים למדנו מ

ומה שקבעה ההלכה שאין שכנים יכולים לעכב בעד בעל דירה בחצר לעשות  לכתחילה,

אבל אם הם חולים הסובלים מן הרעש וקא כשהשכנים רמאים, ודהוא לפרנסתו בביתו 

ם בעניינים אלו שלעולם מורי ההוראה צריכיאנו למדים מדבריו עוד  יכולים הם לעכב.

זכות דיירי בין לשמור על איזון בין זכות בעל דירה בחצר לעשות לפרנסתו כביתו, ו

בסעיף ג' 'שלחן ערוך' הוסיף מרן ההחצר למזער את הנזקים הנגרמים להם מהשכנים. 

  את הדין הבא: 

ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו, ואין  ]לבעל דירה בחצר[וכן יש לו 

ים למחות בידו, ולומר לו אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של השכנים יכול

  ...בית רבן

הוסיף 'שלחן ערוך' , אבל מרן העד כאן מקבילים דברי ה'שלחן ערוך' לדברי הרמב"ם

  .י דמצוה שאינם יכולים למחות בידו'והוא הדין לכל מיל'וכתב 

ת רבן אינו דין יחידאי, אלא כי הוא קובע שדין תינוקות של בידין זה הוא חידוש גדול, 

כל דבר מצווה, ולכאורה מותר לבעל דירה בחצר לפתוח בית כנסת דין המשותף ל

 ,דין מחודש זה או בית מדרש או גמ"ח וכיו"ב, וכן בית מרפא לחולים ועוד. 2בדירתו,

  שמורי ההוראה בימינו סמכו עליו אחרי בקשת המחילה, צריך עיון גדול, וכדלקמן:

שהרמב"ן חלק על דין זה, ולא התיר לדבר מצווה מרן שם כתב  בית יוסף''בספרו א. 

 אלא רק לתשב"ר.

                                                           
  .כאח"ב סי'  מנחת צבי 'עי  .2
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הרי בגמרא התירו לתשב"ר רק מתקנת יהושע בן גמלא, ואם ההיתר הוא לכל דבר ב. 

מצווה, הרי התנא היה צריך להשמיענו דבר מצווה, כמו בית כנסת וכיו"ב, שההיתר שלו 

 הוא מאז ומתמיד.

לה דברי הרמב"ם בהל' ת"ת על ההיתר ילה במיהעתיק מ 3'שלחן ערוך'הרי מרן הג. 

המיוחד בעניין תשב"ר מול שכניו, ואפילו ההיתר למלמדים להתחרות זה בזה. כלום מרן 

או בית מדרש  ת כנסתיתיר לדירת מגורים בבית משותף שכל אחד מהם יפתח בביתו בי

 וכיו"ב, אתמהה!

 שרפואה היא מצווה. אע"פלעסוק כרופא, הרי לא התירו לבעל דירה בחצר ד. 

  . שיטת מורי ההוראה בימינו4

והם 'שלחן ערוך' הרבה ממורי ההוראה בימינו נמשכים אחרי הלכתו של מרן ב ,אכן

מורים ובאים להתיר לדיירים בבית משותף להפעיל בית כנסת בביתם או בית מדרש 

 נברגית להוראתו של הרב ולדוכיו"ב. לא אוכל ברשימה זו לפרטם, אך אסתפק בהתייחסו

התייחסות לחילוקי דעות בבי"ד רבני אזורי בשהתיר הפעלת מרפאה בבית משותף ו

נראה את הבעייתיות שיש  ןכי מה ,באשדוד בעניין הפעלת מרפאת שיניים בבית משותף

  בשיטת מורי ההוראה בימינו.

דן בדיני ממונות, שם הובא פס"ד של בי"ד הרבני האזורי באשדוד, ש 4'תחומיןב'ואמנם 

 .בתביעתם של דיירים בבית משותף נגד דייר שפתח מרפאת שיניים סמוך לדירתו

בגלל הנכנסים והיוצאים, בגלל רעש וחשש הקרנות לפעילות המרפאה השכנים התנגדו 

כולם דנו בהיתרו של הרב הדיינים ירידת ערך דירותיהם. מפגיעה בצניעות ומוחשש 

  יניקה רפואית בבית משותף.לרופא לפתוח קל 5נברגיולד

 רופאהדיינים הרב אליעזרוב והרב דיכובסקי קיבלו את התביעה, תוך שהם מבחינים בין 

. לעומתם להפעיל מרפאה בבית משותףלו התיר הרב ולדינברג  רופא כללי,בין שיניים ל

  בבית משותף.  למחייתוהרב אלחרר את התביעה והתיר גם לרופא שיניים לעסוק דחה 

לעיין בספר 'נשמת אדם', חו"מ, קנו, אות א, שהביא דברי הציץ אליעזר להתיר  כן יש

ך שהסתייג מפתיחת ארבעבבית משותף, ואת דברי הרב אוילפתוח בביתו מרפאה  לרופא

ואת דעת  ,מרפאה כללית וקופת חולים בבית משותף, אך התיר בית תפילה ובית צדקה

השכנים בגין ירידת ערך פצות את להרב אלישיב להתיר מרפאה בבית משותף, אך 

  6דירותיהם.

  . ביקורת על שיטת מורי ההוראה5

צריך לעיין מה בין 'שלחן ערוך' נברג בכבודו ובעצמו כתב שלפי הלכתו של היא. הרב ולד

רופא שיכולים לעכב בעדו לבין מלמד תשב"ר שאין יכולים לעכב בעדו, שהרי הרפואה 

                                                           
  .כבסעי'  רמהסי' יו"ד שו"ע,   .3
 .ואילך 255עמ' מכרך ג, חומין, ת  .4
  .272הובא גם כן בתחומין שם, עמ'  ;סי' כה, פרק ל בשו"ת ציץ אליעזר, ח"י  .5
  .138מאמרו של יצחק שיף, פתיחת מרפאה בבית משותף, נתפרסם בעמק הלכה, אסיא א, עמ'  'וכן עי  .6
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ה ואלא שהט"ז חילק בין מצושם. 'שלחן ערוך' ה היא מצווה. וזו תמיהתו של הט"ז על

נברג שהוא תירוץ יהרב ולדכתב דרבים שמותר, לבין מצוה דיחיד שאסור, ועל חילוק זה 

שאין ממחין בידו,  ,והוסיף וכתב שייתכן שגם הט"ז בעצמו יודה ברופא נפשות דחוק,

ווה שלדעת להבדיל מרופא מוהל, שממחין בידו. לכן לדעתו רופא נפשות עוסק במצ

 וגם השכנים מחויבים במצווה זו. – והשבותו לו – הרמב"ם נלמדת ממצוות השבת אבדה

ואחרי בקשת המחילה, הרי מצוות השבת אבדה אינה מחייבת את האדם להסתובב 

ברחובות ובשווקים כדי לחפש אבדות ולהשיבן לבעליהן, אלא שאם מצא אבדה אסור לו 

לבעליה. והוא הדין לרופא, שאינו חייב  אותההשיב ל כדי לוועליו לעשות הכ ,להתעלם

שחייב  ,לחפש חולים כדי לרפאותם, אלא שאם הרופא פגש חולה, או חולה בא אליו

אם הגיע לרפאותו. כל שכן ביחס לשכנים, שחובתם של השכנים לרפואת חולה היא רק 

רי הרב , שאסור להם למנוע את הטיפול בו, עיין דבחולה, והוא בגדר חולה לפנינו

   7.אליעזרוב

ולא מורי ההוראה התייחסו לכך שההיתר 'בית יוסף' ב. אחרי בקשת המחילה, לא מרן ב

שניתן למלמד תשב"ר הוא רק מתקנת יהושע בן גמלא. אם באמת כל דבר מצווה, ונניח 

מצווה דרבים, מותר, הרי התנא היה צריך לומר חוץ מדבר מצווה דרבים שהיתר זה הוא 

  מאז ומתמיד.

ג. אחרי בקשת המחילה, מורי ההוראה לא התייחסו די הצורך לזכות הדיירים לאיכות 

חייהם בבית המשותף, דבר שהיה לנגד עיניהם של התנאים והאמוראים, כפי שהוכחנו 

  לעיל.

ד. מה יעשו מורי ההוראה אם התובעים המתנגדים לפתיחת מרפאה או בית כנסת בבית 

  ?!מב"ן, שהרי הם מוחזקים, כדעת הר'קים לי'המשותף יאמרו 

ה. ומה יעשו מורי ההוראה אם התובעים יאמרו שעל הדיינים לפסוק לפי מנהג המדינה, 

הרי לפי החוק ולפי הפסיקה, שימוש בדירת מגורים  '?!דינא דמלכותא דינא'או ש

בגדר שימוש חורג שטעון רישיון,  הואכמרפאה או כבית כנסת ואפילו כתלמוד תורה 

תן רישיון לכך, בגלל ההגנה על זכויות הדיירים, ובמיוחד שבימינו כבר אין ובד"כ לא יינ

  זה מובן מאליו שאדם משתמש בדירת מגוריו גם כמקום עסק לפרנסתו.

  סיכום

לענ"ד הקטנה והדלה, על בתי דין לממונות להיות מתונים בדין זה, ולא להתיר הפעלת 

בדין שימוש חורג. ב) משום  מרפאה בבית משותף: א) משום שמנהג המדינה להקפיד

שסבורים שרק בדין  דעימיהכרמב"ן ו 'קים לי'שיכולים התובעים המוחזקים לומר 

  תשב"ר התירו. והן בשל כל הנימוקים הענייניים דלעיל.

  

                                                           
  .257עמ'  שםתחומין,   .7
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  הרב שלמה אישון

  יישום דיני התורה במשפט האזרחי

  הקדמה

קיים שוני בין תכלית נו כי יהרא) 61–55, עמ' 116(ך יבגיליון הקודם של אמונת עת

הענישה בדין הפלילי הנוהג כיום לבין תכליתם של עונשי התורה. עונשי התורה הם 

בבחינת גזרת מלך ועיקר תכליתם היא חינוכית, ומשום כך אין מקום ליישמם כפי שהם 

בחוק הפלילי הנוהג כיום, אלא רק ללמוד מהם עקרונות של צדק ומוסר. להלן נראה כי 

ניין זה בין החוק הפלילי לבין המשפט האזרחי. דיני הממונות שבתורה קיים הבדל בע

גם היום,  ליישום ויש ליישמםבהם עוסק המשפט האזרחי ניתנים שהעוסקים בתחומים 

תכלית החינוכית של ל באשראת דברינו  באשר תכליתם דומה לתכלית המשפט האזרחי.

העובדה שאין בתורה הטלת  – הראשונהעונשי התורה ביססנו על שתי ראיות עיקריות: 

הקושי המעשי הגדול ביישום עונשי התורה הנובע מן  –ה יעונש בלא אזהרה, השני

שתי נקודות אלו אינן קיימות כאשר מדובר  .בהתקיימותם של תנאים קפדנייםהצורך 

בדיני ממונות: התורה מטילה חיובי ממון גם בלא להזהיר במפורש שמדובר במעשה 

בלא  –, מחייבת התורה את האדם המזיק לשלם על הנזק שעשה כך, למשל 1.אסור

כמו כן לא מצאנו בדיני הממונות הלכות שנועדו  2.שכתבה במפורש שאסור להזיק

גם הר"ן  ובאמת דינים אלו יושמו למעשה בכל הדורות. 3,להקשות על יישומם בפועל

ק האלוקי לבין , המבחין בין דיני התורה שנועדו לבטא את הצד(דרוש יא) בדרשותיו

משפט המלך הנועד לעשיית סדר בחברה, מדבר על דיני מיתה ומלקות ולא על דיני 

  הממונות.

                                                           
  ונש ממון.ר' תוספות, בבא קמא קה ע"ב ד"ה מאי לאו ע  .1
הראשונים והאחרונים דנו בשאלה מהו המקור לאיסור להזיק. ר' רבנו יונה בתחילת מסכת אבות   .2

שהוא בכלל 'לא תגזול', וביד רמה כתב שהוא בכלל 'ולפני עיוור לא תיתן מכשול' או 'ואהבת לרעך 
ה יא; בקומץ המנחה כמוך'. ור' עוד במקורות שבפתחי חושן, נזיקין, פ"א סעי' א ובמנחת חינוך, מצו

כתב שאלמלי מצוות 'ואהבת לרעך כמוך', מותר היה להזיק אם רוצה לשלם על כך. מכלל הדברים 
עולה שבשונה מדיני עונשין, שם דגש התורה הוא על החינוך לכך שהדבר אסור ולא על הענישה 

  בפועל, בדיני ממונות הדגש הוא על התשלום בפועל. 
ך בדרישה וחקירה של העדים גם בדיני ממונות, חז"ל ביטלו זאת כדי שלא ואף אם מדין תורה יש צור  .3

תנעול דלת בפני לווין. ר' סנהדרין ג ע"א. ועי"ש בתוספות, שגם בחיובי ממון אחרים ביטלו את הצורך 
  בדרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני גזלנים.
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 4,אמנם ברור שגם דיני הממונות שבתורה, בהיותם דבר ה', מבטאים את הצדק האלוקי

שומם בפועל, בדיני ישם השאיפה היא להימנע ככל הניתן מי ,אך בשונה מדיני העונשין

  צאנו כל הגבלה על יישומם למעשה.הממונות לא מ

  

  תכלית דיני הנזיקין: עונש למזיק או פיצוי לנפגע?א. 

במשפט הנוהג כיום, קיימת הבחנה בין הדין הפלילי לבין הדין האזרחי. אדם הגורם נזק 

המדינה על העברה שעבר, ולהיענש בהתאם לדין הפלילי.  מטעםלחברו עשוי להיתבע 

הצד הנפגע, ובית המשפט  מטעםתבע תביעה אזרחית ילה נוסף על כך צפוי אותו אדם

הבחנה זו אינה קיימת בתורה. דיני הממונות  עשוי לחייב אותו לשלם פיצויים לנפגע.

שבתורה מחברים יחד את הדין הפלילי ואת הדין האזרחי, ויש בהם גם משום עונש 

  5.לפוגע וגם משום פיצוי לנפגע

וחייב  6. החובל בחברו עובר על איסור תורהראיה לכך יש להביא מדינו של החובל

שבתורה, אולם במקרה שהחבלה גרמה  'לא תעשה'מלקות, כדין העובר על איסורי 

לחברו נזק בשווי של פרוטה לפחות, משלם החובל לנחבל את תשלומי הנזק ופטור מן 

 המלקות. דין זה מבוסס על העיקרון ההלכתי על פיו אין אדם לוקה ומשלם, משום שלא

והיות שהחובל מתחייב בתשלום ממון, הוא  7ניתן להטיל שני עונשים על מעשה אחד,

נפטר מעונש המלקות. מכאן שגם תשלום הממון של החובל נתפס כסוג של עונש, ולא 

גרידא. אכן, התורה מעוניינת שיהיה בעונשו של המזיק גם משום פיצוי  'דין אזרחי'כ

אף אם  –לתשלום הממון על פני חיוב המלקות ולכן נותנת במקרה זה עדיפות  ,לניזק

   8עונש המלקות נחשב חמור יותר.

                                                           
החברותיים, בייחוד בשביל היזק ממון, יש העונשים 'ערפלי טוהר, עמ' צג:  ,ר' דברי הרב קוק זצ"ל  .4

להם שני מקורות נפשיים; טוב ורע. האחד נובע מתוך ההכרה שאסור לעשות עוולה, והעושה עוול 
צריך שייוסר כדי שתתחזק ההכרה הטובה הזאת. והשני בא מתוך צרות עין, שהאיש האחר אין לו 

ל האני היא חזקה ומגושמת באין שיעור. ליהנות בשלי, או לנגוע בשלי, מפני שההרגשה של השלי וש
כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלהי יונקים ממקור הרע, וכל המשפטים האלהיים אין בהם 

  .'כלום מהרע, כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר כשהוא לעצמו
עברת הנזק, ומבחינה זו  שכתב שדיני הנזיקין נועדו למנוע את ,רמאח"ב יו"ד סי'  ,ר' שו"ת חתם סופר  .5

אמנם בניזקין מילתא אחריתי 'באה בהם לידי ביטוי אחת מן התכליות של דיני העונשין, וזו לשונו: 
היא דעיקור ענין נזיקים היא גדר למ"ע ושמרתם מאוד לנפשותיכם ואל תעמוד על דם ריעך וכתיב 

חייב התם כך והמועד כך ובור והיה עליך דמים עי' מועד קטן ה ע"א ושיער הקב"ה בחכמתו שאם ית
 .'כך ורגל כך וכדומה בזה נגדר הדבר וכל אחד ישמר נזקיו

 .פ"ה ה"אחובל ומזיק  'רמב"ם, הל  .6

 לב ע"ב. -כתובות לב ע"א   .7
 –תוספות, כתובות לב ע"א ד"ה ואי ממונא. ומכל מקום ברור שיש בתשלומים גם משום עונש לחובל   .8

והלא לא היה 'הכותב:  ,מאמר ג אות מז, ור' גם בספר הכוזריה"ז. -ה ה"ופ"חובל ומזיק  'ר' רמב"ם הל
אומר מי שהכה סוסך הכה סוסו אבל אומר קח סוסו, כי אין לך תועלת בהכות סוסו, וכן מי שכרת 

עין תחת '. ור' מאמרו של מרדכי ברויאר, 'ידך אין אומרים לך קח ידו, כי אין לך תועלת בכרות את ידו
כתשלומי ממון:  'עין תחת עין'אר כך גם את הפרשנות של ישב ,21עמ'  ,(תשנ"ה) כד, מגדים 'עין

כדי ללמד מהו העונש הראוי לחובל, אך למעשה חסה על ממונו של ' עין תחת עין'התורה כתבה 
ומשום כך חייבה אותו בתשלום ממון (תודה לרב  ,הנחבל יותר משהקפידה על עונשו של החובל
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לא 'מצב דומה קיים גם בחיובו של הגזלן: הגוזל מחברו שווה פרוטה עובר על איסור 

עונש. גם  יש בו משום(ויקרא יט, יג), אך משלם ולא לוקה, ומכאן שגם חיוב זה  'תגזל

 ןמהשש בו משום פיצוי לנפגע על פני המלקות כאן העדיפה התורה את עונש הממון שי

כעונש בתשלומין אין כל תועלת ישירה לנגזל. אכן יש להדגיש שהגדרת חיובו של הגזלן 

, ןהיא רק כאשר החפץ הגזול אינו בעין. אם החפץ הגזול עצמו נמצא ברשותו של הגזל

  9.ולא כעונש המוטל על העברה שעבר –עליו להשיבו משום שאינו שלו 

העונשי הקיים בדיני הנזיקין ניתן להביא מהפער העצום הקיים בין  לממדיה נוספת רא

המשיב את  ,לבין דינו של הגזלן ,העשוי לשלם תשלומי ארבעה וחמישה ,דינו של הגנב

ארו שפער זה נובע מן ההבדל בחומרת המעשה בין גנבה לגזלה, יהקרן בלבד. חז"ל ב

  :(בבא קמא עט ע"ב) כפי שביארו חז"ל

שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי: מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מגזלן? 

וה כבוד עבד לכבוד קונו, ואמר להן: זה השוה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא הש

  כביכול, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת...

היה שהגנב ישיב לנפגע את הקרן בלבד, די  ,על הפגיעה בחברו פיצוינראה שמבחינת ה

כדינו של הגזלן, ומה שחייבה התורה את הגנב בתשלומים נוספים אינו כדי לפצות את 

הנפגע על הפגיעה בממונו, אלא כדי להעניש את הגנב על הפגם האמוני והמוסרי 

  10פגם שאינו קיים בעברת הגזלה. –שבמעשהו 

עקיפים, קשה להבנה אם תופסים את חיובו  , דהיינו בנזקים'גרמא'פטורו של המזיק ב

אם  וגםאם הנזק נגרם במישרין  גםשל המזיק כנועד לפיצוי הניזק. נזקו של הניזק זהה 

                                                                                                                                                       
נראה דמה שכתבו 'שכתב: לב ע"א תובות , כאותי למאמר זה). ור' גם הפלאהשמואל שמעוני שהפנה 

 .'התוס' דחס רחמנא אממונא דנחבל לאו דוקא ממון של נחבל אלא כל ממון של שום ניזק שיהיה
בו החפץ הנגזל הוא בעין, פטר את הגזלן שהבחנה בזו באה לידי ביטוי בדברי הרמב"ם שבמצב   .9

בו החפץ הנגזל שובמצב פ"א ה"א, לה , הל' גזר' רמב"ם –ו הניתק לעשה ממלקות משום שמדובר בלא
כתבה  שעליומשום שמדובר בלאו הניתן לתשלומין,  ,אינו בעין מבוסס פטר את הגזלן ממלקות

לרמב"ם ובמה שהקשה בכסף משנה פי"ח ה"ב, סנהדרין  'הל ,ר' רמב"ם -התורה שמשלם ואינו לוקה 
שו"ת  ;כא, אבה"ע סי' ובשו"ת אחיעזר"א ה"ג, חמץ ומצה פ, הל' לךשם, ובמה שכתב לתרץ בשער המ

מכות טז ע"א ד"ה התם, שהקשה על הגדרת תשלומי הגזלה  ,ק. ואולם ר' ערוך לנר 'שיבת ציון סי
ק"ל על פירוש זה היאך שייך לומר בזה משום ב' רשעיות, דענין זה לא מצינו אלא כגון גבי 'כעונש: 

מים וחובל וכדומה שהממון שהוא משלם הוא מממונו, ובזה יש עליו שם מוציא שם רע ועדים זומ
עונש להקרא רשעה, אבל מה שמשלם הגזילה או המשכון שמחזיר ממון חבירו לחבירו היאך יקרא 

, טה מקובצתיבש, . ור' גם בדברי הרא"ש'זה רשעה ועונש אצלו, שיהיה פטור עי"ז מעונש אחר וצ"ע
דנזיקין מלוה הכתובה 'ית, המבחין בין תשלומי נזיקין להשבת הגזלה: בבא קמא קד ע"ב ד"ה ואם מא

בתורה היא, היינו טעמא משום דמשלם אף על פי שלא נהנה, והוי כעין חומש, שחייבתו תורה מה 
שלא נהנה, אבל גזלן הא דמשלם משום שנהנה הוא, וזה מן הדין כשאר מלוה על פה, שיש לו להחזיר 

  .'מה שלוה

חינוך, מצוה רכד, אות ד. ומכל מקום ממון זה יקבל הנפגע משום שבאופן עקרוני יש ראה מנחת   .10
יתכן שגם הפסיד ממון ישהרי נגרמו לו צער ועגמת נפש, ו ,מקום לפצות אותו בתשלומים מעבר לקרן

נב לו, אלא שהתורה לא חייבה לפצות את הנפגע בסכום העולה על גשיכול היה להרוויח מהחפץ שנ
דק להטיל על הפוגע, ולכן רק כאשר יש מקום להטיל על הפוגע עונש מעבר לתשלום מוצשהעונש 
 יזכה הנפגע בפיצוי. –הקרן 
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נגרם בעקיפין. ברם, אם רואים את דיני הנזיקין כמערכת שנועדה גם להעניש את המזיק, 

על כן ויפין, נו מעשה חמור יותר מאשר גרימת נזק בעקיהרי מובן שמעשה נזק ישיר ה

חמור יותר. ואף שבמצבים אלו יפסיד הנפגע, לא נכון  -גם העונש על מעשה נזק ישיר 

רק  11.יהיה על פי התורה להעניש את הפוגע כל עוד הוא במעשהו אינו ראוי לעונש

בהם יש בהתנהגותו של המזיק משום פגם המחייב ענישה, יקבל הניזק פיצוי ש במצבים 

  12.נגרמו לוגם על נזקים עקיפים ש

  

  תכלית דיני הקניינים והחיובים החוזייםב. 

וממילא  ,כאשר עוסקים בדיני קניינים וחיובים חוזיים כגון הלוואה, אין עוסקים בעברות

אמנם גם לתחום זה של דיני הממונות יש נגיעה  13.אין מקום לדבר על ענישתו של החייב

הוא עובר על איסור  ,שאינו שלו לענייני איסורים של תורה, שהרי אם אדם מחזיק ממון

גזל, אך מכל מקום תכלית דיני הממונות כאן הינה להסדיר את זכויותיו הממוניות של כל 

, דהיינו השאלה אם מותר או אסור לאדם להחזיק והמשמעות האיסורית ,אחד מהצדדים

  הינה תוצאת לוואי בלבד. בממון,

  הכותב:"א) ערי ישר, שער ה פש(ביטוי חזק לכך מצוי בדברי של ר' שמעון שקאפ 

דכל דיני המשפטים של דיני ממונות בין איש לרעהו, אינם כדרך כל מצוות 

התורה, דבכל המצוות הוא מה שהזהירה לנו תורה בעשה ול"ת, חיוב קיומם עלינו 

הוא העיקר לקיים מצות ה', ובדיני ממונות אינו כן, דקודם שחל עלינו מצות ה' 

שיוקדם עלינו חיוב משפטי, דהרי אף אם קטן הוא הגוזל לשלם או להשיב, צריך 

דאינו בר מצוות, מ"מ מוטל על בי"ד להציל עשוק מיד עושקו לכוף את הקטן 

להחזיר החפץ הגזול לבעליו, ועוד כלל עיקרי בזה דהיכא שאנו דנים על איזה 

זכות וקנין של אדם באיזה חפץ או שעבוד ממון, אין אנו דנים כלל על ענין 

                                                           
לא  -מצוה רמא  ,במצבים אלו יבואו לידי ביטוי דברי ספר החינוךר' יד רמ"ה בבא בתרא כו ע"א.   .11

סיבה שתבוא עליו  שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא'תיקום, הכותב: 
מאת השם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, על כן 
כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך, ולא ישית 

ר דוד עליו השלום מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב, וכמו שאמ
 .'[שמואל ב טז, יא] הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך, תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן גרא

  א.ס"ק שפו סי' חו"מ  ,בתוספות ב"ב כב ע"ב, אשר כמותו פסק הש"ך ,שיטת הריצב"א  .12
ת האדם בעונש אמנם יש מהראשונים הסבורים שדין קים ליה בדרבה מינה, על פיו אין מחייבים א  .13

ר' בבא מציעא צא ע"א;  –ממון כאשר עבר עברה שיש עליה חיוב מיתה, נאמר גם בחיובים חוזיים 
אך  ;מז 'שם, ד"ה אתנן; אמרי בינה, הלכות דיינים, סיב"מ שם, ד"ה רבא; חידושי הרשב"א ב"מ רש"י, 

עם הפטור מממון עונש. נראה שט הינםברור שגם לשיטתם אין משמעות הדבר שהחיובים החוזיים 
חומרה  –עליה יש חיוב מיתה שבמצבים אלו נובע מרצונה של התורה להדגיש את החומרה שבעברה 

  שכלפיה כל החיובים האחרים נחשבים זניחים.
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ירת איזו מצוה, אלא ענין מציאות למי קנוי הדבר, ומי ומי ראוי על פי תורת שמ

  14המשפטים להחזיק את החפץ...

מבחינה זו קיים אפוא דמיון בין תכלית דיני הקניינים והחיובים בתורה לבין תכלית 

  הדינים הללו במשפט הנוהג כיום.

  

  סיכום

ת המשפט הנוהג כיום, ויישומם שונה מתכלי םשתכלית ,בשונה מדיני העונשין שבתורה

למעשה כמעט בלתי אפשרי, בתחום המשפט האזרחי דיני התורה ניתנים ואפשריים 

ליישום. תכלית דיני התורה בתחומים אלו אינה חינוכית בלבד, אלא נועדה להסדיר 

  למעשה ובפועל את זכויותיו הממוניות של כל אדם.

שפט הנוהג כיום בכל הנוגע להשקפת אמנם קיימים הבדלים בין דיני התורה לבין המ

העולם העומדת מאחורי דיני הממונות. אחד ההבדלים הבולטים בעניין זה הוא התלות 

הקיימת בהלכה בין ענישתו של הפוגע לבין הפיצוי לנפגע, או, במילים אחרות, בחיבור 

ג הקיים בהלכה בין הדין הפלילי לבין הדין האזרחי, חיבור שאינו קיים במשפט הנוה

כיום, אך אין בהבדלים אלו כדי למנוע את יישום דיני הממונות למעשה. נהפוך הוא, 

דווקא הבדלים אלו מדגישים את החשיבות של ההזדקקות לדין תורה, באשר הזדקקות 

למשפט הנוהג כיום עלולה להביא את האדם להחזיק ממון שעל פי ההלכה אסור לו 

  להחזיק.

שם ניתן באופן עקרוני להימנע מלפסוק על פי דין  ,יש שבשונה מהדין הפליליגיש להד

בהם ישנם תמיד לפחות שני צדדים, אפשרות זו לא קיימת. גם שתורה, בדיני ממונות, 

הוא בעצם פוסק שהאדם  ,כאשר בית הדין נמנע מלפסוק בדיני ממונות על פי דין תורה

  יוכל להחזיק בממון שעל פי דין תורה אסור היה לו להחזיק בו.

בהם שבמקומות  'דינא דמלכותא'ן יש מקום לתקנות וכן ליישום מנהג המדינה ואכ

 עשות על בסיס דיני הממונות של תורה.יל חייב להוהדבר נדרש, אך הכ

  

  
  

                                                           
זהו כאשר  –ומה שכתב שעל בית הדין לכפות את הקטן להשיב את הגזלה אף שאינו בר עונשין   .14

עונש, כפי שכתבנו לעיל. והארכתי בנושא  משוםהגזלה  השבתבאז אין  ,החפץ הגזול נמצא בעין
 , עי"ש.313, עמ' במאמרי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לאור ההלכה, תחומין טז
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 הרב יעקב הילדסהיים

 תפישת מקום חניה שלא כדין

 הקדמה

 ישנם מקומות (בעיקר בחו"ל) שבהם הבתים עשויים מעץ, וכדי להתגבר על השרפות

התקינו ברזי שרפה ('פומפ') במדרכות, בסמוך לצדי הכבישים, ואסור לחנות בסמוך 

להם. מעשה באדם בעל יוזמה שסבל מקושי במציאת מקום חניה לרכבו, ולכן עשה 

'הדמיה' של ברז כזה, והניחו על המדרכה הסמוכה לצדי הכביש סמוך לביתו, כדי למנוע 

היה נוטל את 'ברז השרפה', מכניסו לרכבו את האחרים מלחנות שם, ובבואו עם רכבו 

וחונה שם. באחת הפעמים שהגיע עם רכבו לשם, ראה מישהו שמקבל דו"ח מעובד 

העירייה, ומשלם קנס על כך שחנה במקום האסור. השאלות הן: א. האם הדבר מותר? ב. 

 האם צריך לשלם למי שקיבל דו"ח ושילם קנס על כך שחנה שם, כיוון שגרם לו הפסד?

  . האם מותר לתפוש חניה שלא כדין?א

בעניין מצוות  1לגבי הנידון אם הדבר מותר, נפסק ברמב"ם הל' מתנות עניים (פ"ד הי"ג),

לקט: 'ואסור לאדם להרביץ ארי וכיוצא בו בתוך שדהו כדי שיראו העניים ויברחו...'. וכתב 

  ב'דרך אמונה' (לרמב"ם שם ס"ק עז): 

לב רע וכן כל כיו"ב שכל גרמא שבשבילה יעכב וכן כ מטעם שגורם לעניים הפסד

  העני שלא ילקטו אסור לעשותו. 

למדנו מכאן שלגבי מצוות לקט אסור למנוע את העני ממה שזכאי לו. ואמנם מדובר 

במצווה ששורשה בצדקה, אבל למדנו משם שכאשר מגיע לאדם דבר מסוים, יש איסור 

ה לנידוננו, שהמעשה שנעשה הוא למנוע זאת ממנו אף ע"י גרמא. א"כ יש ללמוד מז

אסור. נוסף לזה, כתוב במשלי (ג, כז) 'אל תמנע טוב מבעליו', ופסוק זה מובא בגמרא 

 בבא קמא (פא ע"ב) ונאמר שם כך: 

כדתניא הרי שכלו פירותיו מן השדה, ואינו מניח בני אדם ליכנס בתוך שדהו, מה 

ות מזיקות לו, עליו הכתוב הבריות אומרות עליו, מה הנאה יש לפלוני, ומה הברי

אומר מהיות טוב אל תקרי רע. ומי כתיב מהיות טוב אל תקרי רע, אין, כתיב כי 

  האי גוונא, אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות. 

וכל  –וב'שטה מקובצת' (לב"ק שם) מובא בשם אחד הגאונים: 'אל תמנע טוב מבעליו 

'. למדנו שאפילו על מה ששייך לאדם עצמו, המונע טוב בזמן שאין לו הפסד נקרא רע

מצווה היא שלא למנוע מהרבים ליהנות ממנו, וקל וחומר שאין למנוע מהרבים ליהנות 

                                                           
 על פי הגמ' ב"מ יב ע"א.  .1
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מדבר השייך לרבים. ובנדוננו אין להחשיב 'הפסד' במה שאינו מוצא מקום חניה, כיוון 

מנוע שזו בעיה שקיימת לכל בעלי הרכבים בשווה, ומי שמוצא נשכר. לכן אסור ל

  מהרבים את אפשרות החניה במקום שרשאים לו מן הדין.

  ב. 'תופס לבעל חוב'

יש לדון אם יש לאסור מצד הדין של 'תופס לבעל חוב כשחב לאחרים', שהרי בזמן 

שהמקום פנוי, יכולים בעלי רכבים אחרים ליהנות מהאפשרות להחנות שם את רכבם, 

להימנע מכך. יש לברר בגדר 'תופס וכשהוא מניח את הברז המדומה, הוא גורם להם 

לבעל חוב' אם יש כאן עניין ממוני גרידא, כלומר הלכה בהלכות זכייה, או שמא יש כאן 

גם גדר של איסור. ונראה שלרוב הפוסקים אין ב'תופס לבעל חוב כשחב לאחרים' צד 

  של איסור, וכפי שיבואר. 

ל חוב במקום שחב לאחרים הרא"ש (גיטין פ"א סי' יג) כתב בטעם הדבר ש'התופס לבע

לא קנה', כיוון שאין בכוחו של בעל החוב לעשות שליח כדי לחייב את האחרים. מבואר 

אי אפשר לעשות קניין בעבור אדם אחר ולזכות בשבילו אם  –שזהו דין ממוני מובהק 

  2באותה זכייה נגרם הפסד לאחרים.

אף כשחב לאחרים, העלה  כשדן בשיטת רש"י שיכול השליח לתפוס 3אבל ה'פני יהושע',

תכן שיש בזה עבירה של השליח, שעשה דבר האסור בזה שתפס לאחד על יאפשרות שי

התופס לבעל חוב כשחב '. וכן בשו"ת 'בית מאיר' (סי' לה) מסביר שהאחרחשבון 

, מפני ש'אין שליח לדבר עבירה'. אך יש הרבה חולקים על סברה זו. 'לאחרים לא קנה

דחו את סברת ה'פני יהושע' וה'בית מאיר'.  5בשו"ת ר' עקיבא איגרו 4בספר 'קצות החשן'

הביא את ה'פני יהושע' ויישב על פי סברתו את הר"ן, עיי"ש.  6אמנם ב'נתיבות המשפט'

בדין חצר שאינה משתמרת  8הביא ראיה מדברי הראב"ד 7כמו כן בהגהות 'מילואי חושן'

אחרים אינה מחמת שיש בזה שאינה קונה, שהסיבה שתפיסה אינה מועילה כשחב ל

  עבירה. 

עניין  'תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים'העולה מן האמור: לפי רוב הפוסקים אין ב

  איסורי אלא רק דין ממוני.

                                                           
כיו"ב בספר אבן האזל, הל' מלוה פ"כ, כתב שהטעם שלא מהני הוא תופס כשחב לאחריני כיוון   .2

 לא מצאנו שמדובר על אופן של שליחות כשהוא חב לאחריני. שבמקורות של דין שליחות
 פני יהושע, כתובות פד ע"ב, ד"ה את תופס לבעל חוב.  .3
 קצות החושן, סי' קה ס"ק א.  .4
 שו"ת רע"א, ח"א סי' קלג.  .5
 נתיבות המשפט, סי' קה ס"ק ב.  .6
 מילואי חושן, לקצוה"ח שם.  .7
 מובא בשטמ"ק ב"מ יב ע"א.  .8
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  ג. 'גזל הרבים' 

בנידון זה נראה שאין צד לומר שכאשר הוא מונע שלא כדין את החניה, הוא גוזל את 

וי השימוש במקום. הסיבה היא שבעל הרכב לא הרבים ועליו להשיב לרבים את דמי שו

הניח את 'הברז' בכביש עצמו, אלא בקרבתו, במקום שאינו משמש לא לחניית רכבים וגם 

לא להילוך בני אדם, ולכן אין כאן גזל הרבים. אלא שמציאות הברז מונעת חניה מחשש 

 דו"ח, ודבר זה הוא עניין איסורי ולא עניין ממוני של גזל.

  ו לקנס חברו ד. אחריות

יש לדון אם לחייב בדיני אדם את מעמיד 'ברז השרפה', כיוון שבאפשרותו לגשת 

לעירייה ולבטל את הדו"ח, ואם נמנע מלעשות זאת, כיוון שאין לו אומץ לכך או מסיבות 

 אחרות, יתחייב לפצות כספית את מקבל הדו"ח על התשלום ששילם מחמת מעשיו.

י אדם, וזאת משתי סיבות: א. ניתן לדמות זאת למבואר נראה שאינו חייב בתשלום בדינ

שביודע עדות לחברו ואינו מעיד לו פטור מדיני אדם וחייב בדיני  9במסכת בבא קמא

שאפילו אם ידע שהשטר פרוע,  11והתבאר בש"ך 10שמיים. וכך נפסק ב'שלחן ערוך',

עתו הייתה ומחמת שלא העיד הוצרך הנתבע לפרוע שנית, וגם התובע הודה אח"כ שתבי

שקרית, בכל זאת פטור מדיני אדם. יש להביא משם ראיה שאין לחייב בידי אדם את מי 

שגרם לאחר חיוב תשלום והיה בידו אח"כ לבטל את החיוב. ב. אע"פ שכאן הוא זה 

שגרם לאיבוד ממונו של משלם הדו"ח, הרי זה דומה למי שגרם לחברו לאבד את ממונו 

נו, ונמנע ולא עושה זאת. בכל אופן, כיוון שהזיק את ממון ואח"כ יכול להשיב לו את ממו

חברו בגרמא ללא כוונה להזיק, הרי נחשב גרמא ולא גרמי, למרות שיכול לדאוג להחזר 

שנחשב גרמא והדין הוא  12הממון. ראיה לכך מהנידון של הזורק מטבע של חברו לים,

ר שעל הזורק לטרוח שפטור, מטעם 'הא מנח קמך' (המטבע מונחת לפניך), ולא נאמ

להביא את המטבע ואם נמנע מכך עליו לשלם. מכאן שאין לחייבו בדיני אדם מחמת 

  שיכול לפעול לביטול התשלום. 

אמנם כיוון שגם אחרי ששולם הדו"ח יכול לגשת לעירייה ולהביא לביטולו, הרי הוא 

בעל  אבל אין זה חיוב 13מחויב ועומד לעשות זאת מדין 'לא תעמוד על דם רעך',

 השלכות ממוניות. 

 

  

  

                                                           
 ע"א.ב"ק נו   .9

 שו"ע, חו"מ סי' כח סעי' א.  .10
 ש"ך, לשו"ע שם, ס"ק ב.  .11
 ב"ק צח ע"א.  .12
 .19–17עי' כתר ז, עמ'   .13
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 ה. מניעת רווח

יש לדון אם נדמה את זה שנמנע לגשת לעירייה לאדם שחוסם בשוגג את מוניתו של 

חברו וכתוצאה מכך גורם הפסד הכנסה לבעל המונית, והרי שם דינו הוא שחייב להסיר 

 את החסימה, ואם לא יעשה זאת יחויב בתשלום. א"כ אולי גם כאן יחויב בתשלום. 

נראה שאין לחייבו בתשלום, וזאת כיוון שיש הבדל בין הסרת מזיק שמזיק בהווה, לבין 

שצריכים  15ובסמ"ע, 14תשלומי נזק על נזק שאירע בעבר בגרמא. דבר זה מבואר ברמ"א

לדאוג להסרת הדבר המזיק אע"פ שנוצר בגרמא, אבל אם כבר אירע הנזק מחמת זה, 

  אין חייבים על כך.

של חסימה, אם לא ירצה להסיר את החסימה לאחר שיתבקש לאור זאת, במקרה 

לעשות זאת כדי שלא יזיק בפועל, בית הדין יאפשרו לבעל המונית להסיר את החסימה 

ובפרט שזה 'מקום  16במינימום נזק שייפול על החוסם כדין 'עביד איניש דינא לנפשיה,

כדי להציל עשוק מיד פסידא', ומוטל על בית הדין לדאוג להסרת נזק אף שנוצר בגרמא 

עושקו. לעומת זאת, בנידוננו הקנס כבר נגבה, כלומר הנזק כבר אירע, אבל יש אפשרות 

להחזירו, כלומר לתקן את הנזק שאירע בעבר. אמנם יש לו אפשרות לדאוג להחזרת 

הקנס, אבל לא מסתבר להחשיב זאת כמי שהוא מזיק אותו כל רגע ורגע כחוסם מונית, 

  רגע מזיק אותו בהווה, לכן ודאי מחויב הוא להסיר את הנזק.  שהרי שם הוא בכל

 

 מסקנה

מניעת חניה ע"י הנחת הדמיה של ברז שרפה זהו דבר שאסור לעשותו. אם עשה כך 

וכתוצאה מכך נתנו דו"ח וגבו קנס, נראה שאין אפשרות לחייבו בדיני אדם לשלם למקבל 

נחשב גרמא בפשיעה שחייב בדיני הדו"ח, כיוון שאין זה נחשב מזיק ולא גרמי, אבל 

  שמיים.

  

  
  

                                                           
 רמ"א, חו"מ סי' שפו סעי' ג.  .14
 סמ"ע, סי' נה ס"ק ג.  .15
 ב"ק כח ע"א, שו"ע חו"מ סי' שיט סעי' א.  .16
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  הרב הלל גפן 

  סתירות בשטר

  א. סוגים של סתירות בשטר

וכל אחד מהם מצא בחוזה שביניהם סעיף התומך לכאורה  ,קורה שצדדים באים לדיון

' (חו"מ שלחן ערוך'בטענתו, ונראה על פניו שנכתבו בחוזה דברים הסותרים זה את זה. ה

  בע שלושה כללים כיצד לדון במקרה כזה:קסי' מב סעי' ה) 

היה כתוב בו למעלה דבר אחד ולמטה דבר אחר ואפשר לקיימם (שניהם)  ]1[

  .מקיימים אותם

כגון שכתוב למעלה מנה ולמטה מאתים או  ,אבל אם הם סותרים זה את זה ]2[

   .הולכים אחר התחתון ,איפכא

אחד תלוי בחבירו אבל במה דברים אמורים שהולכים אחר התחתון כשאין ה ]3[

אם היה כתוב בו מאה שהם מאתים או מאתים שהם מאה אינו גובה אלא מאה 

  .שהוא הפחות שבשניהם דיד בעל השטר על התחתונה

  השלישי, ואח"כ נחזור אל הכלל הראשון.בכלל נדון קודם בכלל השני ו

  . כשיש סתירה ברורה2

קסה ב"ב פ"י מ"ב, בבלי ( תראנאמר במשנה במסכת בבא ב ,כאשר קיימת סתירה ברורה

   :ע"ב)

כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל 

  . הולך אחר התחתון

, שעיין בחשבונותיו ומצא דאי חזר בו מן העליוןשוו הסבירו שהטעם הוא 1הראשונים

 אחרת ממה שנכתב שם, ולכן נקט סכום אחר למטה. דין זה מבוסס על אומדן הדעת,

ומשום כך הוא עשוי להשתנות במקום שבו מסתבר אחרת. למשל במקרה שכתב 

   בהמשך: ' (שם סעי' ה)לחן ערוך'שה

ויש מי שאומר שאם למעלה היה פורט והולך ולמטה כתוב סכום הכל כך וכך 

ופיחת או הוסיף בזה אנן אומרים ודאי טעה בחשבון ואחר הפרט אנו הולכים 

   .ונראין דבריו

חילת השטר נכתב פירוט של כמה סכומים ובסוף השטר נכתב סיכום של כלומר אם בת

כל הסכומים, ויש הבדל בין הפירוט לסיכום, אין הולכים אחר התחתון אלא מניחים 

שנעשתה טעות בסיכום והולכים אחר הסכומים המפורטים בתחילת השטר. מקור 

                                                           
הדר ביה דעיינו בחושבנהו  דהכא ודאי מהדר הוא דקא' :בע" בבא בתרא קסה, חדושי הרשב"אראה ב  .1

 כ"כ גם בחידושי הר"ן שם, וכן בבית יוסף, חו"מ סי' מב. .'וכתבי למטה
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שהביאם  אע"פלהם  מסכים 'שלחן ערוך'בשם רבנו ישעיה. נראה שה 2הדברים הוא הטור

הסתפק שמא כלל זה  3'חוט השני'בשו"ת  .'ונראים דבריו', ולכן סיים 'יש מי שאומר'בשם 

הלשונות שייכים למין אחד, וההבדל הוא כמותי בלבד, כגון מנה  ניוקא כאשר שונאמר ד

שבכלל מאתיים מנה. אבל כאשר מדובר בשני מינים שונים, כגון שלמעלה  -או מאתיים 

  לווה לו חבית של יין ולמטה כתוב חבית של שמן, השטר פסול לגמרי.כתוב שה

  . כשאין האחד תלוי בחברו3

אלא כאשר שני הסכומים הכתובים  'הלך אחר התחתון'הכלל השלישי הוא שאין אומרים 

לכים אחר הו – אינם תלויים זה בזה, אבל במקום שלשון השטר תולה אותם זה בזה

ון ותה כאן חזרה מהלשון הראשון, כייא שאין לומר שהיהסכום הפחות שבהם. הטעם הו

המוציא 'שהדברים נאמרו בדיבור אחד, ולכן הולכים אחר הסכום הפחות מחמת הכלל 

למשל: אם כתוב בשטר שההלוואה  4'.יד בעל השטר על התחתונה'ו 'מחברו עליו הראיה

ואינו גובה  ,נותנלך אחר הפחות שבלשו ',תיים שהם מאה'מאו ' אאה שהם מאתיים'מהיא 

כתב שהוא הדין גם כאשר כתבו את הסכום בספרות  6'פתחי חושן'בספר  5.אלא מאה

ובמילים, ויש סתירה בין הסכום במילים לבין הסכום בספרות, שיד בעל השטר על 

, ולכן אין 'תוך כדי דיבור'חזר בו בלא התחתונה. לכאורה הסברה היא שכותב השטר 

  .'המוציא מחברו עליו הראיה'תולים בחזרה אלא אומרים 

  . כשאפשר ליישב את הסתירה1

נחזור אל הכלל הראשון: כאשר אפשר לפרש את השטר באופן המקיים את הכתוב בו, 

 7ולא לומר שנעשתה בו חזרה, הדבר עדיף. הגר"א מציין כמקור לכך את פסק הגמרא

אלא אומרים  אין אנו אומרים שחזר בו, 8'ספל'ולמטה  'קפל'שאם היה כתוב למעלה 

ך. כלומר עדיף "ף ונעשה סמ"ובא זבוב והסיר רגל הקו ,גם למטה 'קפל'שהיה כתוב 

גם הנותן  לפרש את השטר באופן המקיים את הכתוב בו, ולא לומר שנעשתה בו חזרה.

היה מקום לומר שחזר בו מרצונו לתת מהיום,  'מהיום ולאחר מיתה'מתנה לחברו 

ה שטר לאחר מיתה שאינו מועיל. אולם אין אנו אומרים והחליט לתת לאחר מיתה, והרי ז

                                                           
 טור, חו"מ סי' מב.  .2
  שו"ת חוט השני, סי' לט, דבריו הובאו בפתחי תשובה, חו"מ סי' מב ס"ק ג.  .3
  ר"י מיגש, בבא בתרא קסו ע"ב.  .4
ים עשר דינרים לשנה, דינר לחודש', שיהיה הבדל כאשר שו"ע, חו"מ סי' מב סעי' ה. וכן אם כתב: 'שנ  .5

השנה מעוברת, לא הולכים אחר הלשון התחתון כיוון ששני הלשונות נאמרו ביחד. ספר התרומות, 
  שער סח אות ח.

  ספר פתחי חושן, פ"ה הערה כג.   .6
  בבא בתרא קסו ע"ב. שו"ע, חו"מ סי' מב סעי' ז.  .7
טר שפלוני הפקיד אצל פלוני 'קפל' שהוא טליתות שראויות לקיפול, לפי פירוש רשב"ם היה כתוב בש  .8

ואח"כ נכתב שהפקיד 'ספל' שהוא כלי שתייה. לפי ר"ת 'קפל' הם ק' פלגי, כלומר מאה חצאי סלעים, 
ו'ספל' הם ס' פלגי. ר"י מיגש כתב ש'קפל' הוא קב ופלגא ו'ספל' הוא סאה ופלגא. פירוש זה הביא גם 

 ר"ח.
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י הלשונות, וקובעים שהתכוון לתת נכך, אלא מפרשים את הדברים באופן שיתקיימו ש

  גוף מהיום ופירות לאחר מיתה.

נחלקו האחרונים אם יש לפרש את השטר באופן דחוק כדי ליישב את הסתירה שבו. 

  (סוף הל' מלווה, סי' סט):  מיימוניבשם תשובת הרמ"א כתב  'דרכי משה'בספר 

דהיכא דאפשר לקיים אפילו היכא דשתי הלשונות מרוחקים זו מזו מקיימים אותו, 

  ...וכל שכן היכא דסמיכי אהדדי, דלאו אורחא הוא לסתור דבריו תוך כדי דיבור

עדיף לקיים את  'דרכי משה'כתב שלפי ה 9ונחלקו האחרונים בביאור דבריו. הסמ"ע

שני לשונות מרוחקים זה 'יתכן שהבין שיהסותרים שבשטר גם באופן דחוק, והלשונות 

אין דרך הבריות ש' י הלשונות. הטעם הוא משוםנפירושו מבחינת משמעות ש 'מזה

. לכאורה יש כאן אומדנא של דעת שני הצדדים, כלומר 'לחזור בדבריהם תוך כדי דיבור

תוך 'ר להניח שעושה השטר חזר בו בלהניח שהתכוונו לפירוש הדחוק מאשיותר הגיוני ש

אין מקיימים את הלשונות הסותרים באופן דחוק.  10לעומת זאת לדעת הש"ך .'כדי דיבור

היא שבשטר הם מרוחקים זה  'שני לשונות מרוחקים זה מזה'בביטוי  'דרכי משה'כוונת ה

   מזה ויש דברים אחרים כתובים בינתיים ומפסיקים ביניהם.

טר שבראשו נכתב שזו צוואה מחמת מיתה, ובסופו נכתב שעשו דן בש 11מהר"י בן לב

קניין מעכשיו, ונשאל אם דין השטר כדין צוואה שחלה לאחר מיתה בלבד או כדין מתנת 

ון שהולכים אחר ובריא שחלה מעכשיו. תשובתו היא שדין השטר כדין מתנת בריא, כי

מהיום 'ה דומה לנותן התחתון וודאי חזר בו והחליט לתת את המתנה מעכשיו. ואין ז

לא  ,ן שאם התכוון לתת את הגוף מהיום ואת הפירות לאחר מיתהו, כיו'ולאחר מיתה

מסתבר שיכתוב את תחילת השטר כאילו זו צוואה גמורה ורק בסופו יכתוב שנעשה 

י נאין מנסים ליישב את ש ,קניין מעכשיו. נראה מדבריו שאם הגיוני יותר לומר שחזר בו

הצדדים השתמשו בטופס מודפס של חוזה, והוסיפו תנאים או סעיפים כאשר  הלשונות.

בכתב יד והם סותרים את המודפס למעלה מהם, מסתבר לומר שגם הסמ"ע יודה שאין 

חזרה בתוך כדי 'ן שניכר שהוספת התנאי אינה וליישב את הסתירה באופן דחוק, כיו

  12.חרון והקובע, וסביר יותר לומר שהנוסח הכתוב ביד הוא הנוסח הא'דיבור

שאלה נוספת מתעוררת כאשר ערכו את החוזה בעזרת מעבד תמלילים, ויש סתירה בין 

היו יכולים לתקן את הנאמר  ,סעיפי החוזה. לכאורה אם חזרו בהם ממה שנאמר למעלה

תכן גם שלאחר הקלדת כל החוזה חזרו ישם במקום להוסיף סעיף אחר שסותר אותו. י

החוזה ושכחו לתקנו גם בסופו, כלומר שהנכתב למעלה הוא ותיקנו פרט מסוים בתחילת 

בעצם האחרון. לפי זה עשוי להיות ספק מה נכתב ראשון ומה נכתב אחרון, ויד בעל 

  השטר תהיה על התחתונה.

                                                           
 מב ס"ק י, עי' גם גידולי תרומה, שער סח אות א.סמ"ע סי'   .9

  ש"ך, חו"מ סי' מב ס"ק ט, וכן משמע קצת בתשובת הרמ"א, סי' פ.  .10
 .כו, ח"ד סי' שו"ת מהר"י בן לב  .11
 כתב עת בית דוד, זכרון טוביה, עמ' רכב.  .12
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  סתירה בין שני העתקיםב. 

בזמן חז"ל היה נהוג שהמתחייב עושה את השטר ונותן אותו ביד מי שהשטר לזכותו. 

. 'לווה אע"פ שאין מלווה עמו, כותבים שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמוכותבים שטר ל'

הלווה היה נותן את השטר למלווה בשעת ההלוואה, וכן המוכר ללוקח בשעת המכירה, 

וזה היה ההעתק היחיד של השטר. משום כך נקבעו כללים שלא יאפשרו למלווה להכניס 

הדין, וכל שטר שלא נכתב לפי בשטר שינויים לטובתו באופן שלא יהיה ניכר לבית 

כללים אלו פסול. בימינו נהוג לעשות שני העתקים לכל חוזה, וביד כל אחד מן הצדדים 

ן שהשינוי ויש העתק. הדבר מבטיח שאחד הצדדים לא יוכל להכניס שינוי לטובתו, כיו

. נשאלת השאלה כיצד לנהוג כאשר יש סתירה בין האחרלא יופיע בהעתק שביד הצד 

 עתקים, כגון שבאחד כתוב שהלווה מנה ובשני כתוב שהלווה מאתיים. הרדב"זשני הה

  :'המוציא מחברו עליו הראיה'כתב שבמקרה כזה  (שו"ת, ח"א סי' שנג)

אם אין שם אלא שני שטרות ויש חילוק לשונות בהם המוציא מחבירו עליו 

היה  ואם אין שם ראיה דל מהכא שטרי דהוו כמאן דליתנהו ונשבע שלא ,הראיה

  .התנאי כך אלא כך כמו שכתוב בשטרו ונפטר

משמע מדברי הרדב"ז שבשני העתקים לא שייך כלל ללכת אחר האחרון. הטעם הוא 

כנראה שבשטר אחד אנו תולים את השינוי בכך שהצדדים חזרו בהם והסכימו לנוסח 

המאוחר, וכפי שכתבנו לעיל, אולם בשני העתקים מסתבר שבאחד מהם נעשה שינוי 

התייחס לשני  13'שער המשפט'גגה או במזיד והוא פסול לחלוטין. לעומת זאת בספר בש

העתקים של שטר כמו אל שטר אחד, שאם אין חתומים עליהם עדים, אלא שני הצדדים, 

יש לנו לומר שחזרו בהם והולכים אחר האחרון. אם אין יודעים איזה שטר הוא האחרון 

עדים חתומים על השטרות הולכים אחר השטר . אם 'המוציא מחברו עליו הראיה'הרי ש

ון שהגיד שוב ווכי ,הראשון, משום שהחתימה עליו נחשבת כעדות שנחקרה בבית הדין

עיקר הדיון  .'המוציא מחברו עליו הראיה' ,אינו חוזר ומגיד. אם אין יודעים איזהו הראשון

ני הצדדים העתקים, שניים מהם נמסרו לששלושה של הרדב"ז הוא במקרה שבו נכתבו 

, ולאחר זמן נמצא שבאחד מן השטרות יש תנאי שונה יוהשלישי נמסר לידו של שליש

ולכן מקבלים את הנוסח של  ,שניים האחרים. על כך הוא כתב שהולכים אחר הרובבמ

שני השטרות המתאימים זה לזה ותולים את הטעות בשטר היחידי. הרדב"ז מדמה מקרה 

שהרשב"א פסק ללכת לפי רוב ספרי  ,רי תורהזה למקום שנמצאו הבדלים בין ספ

הקשה על הרדב"ז מכמה צדדים. הוא מוכיח שבמקום שאפשר  14'שער המשפט' התורה.

לתלות את שינויי הנוסח בכך שחזרו בהם אין הולכים אחר הרוב, ולכן שטר שהיה כתוב 

ר בו כמה פעמים שסכום ההלוואה הוא מאתיים, ואחר כך כתבו מאה בלבד, הולכים אח

התחתון אע"פ שברוב הפעמים כתוב מאתיים. כך נאמר גם בשני העתקים: אם אין 

חתומים עליהם עדים, אלא שני הצדדים, יש לנו לומר שחזרו בהם והולכים אחר האחרון. 

                                                           
  שער המשפט, סי' מב ס"ק ג.  .13
  שער המשפט, שם.  .14
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. אם עדים 'המוציא מחברו עליו הראיה'הרי ש ,אם אין יודעים איזה שטר הוא האחרון

ן שהגיד שוב אינו חוזר וכיו'הראשון, משום ש הולכים אחר השטר ,חתומים על השטרות

 :הוא מקשה עוד 15'.המוציא מחברו עליו הראיה', ואם אין יודעים איזהו הראשון 'ומגיד

 ,הרי בספרי תורה זו שאלה של איסור והיתר ן?כיצד הרדב"ז מביא ראיה מאיסור לממו

 'שער המשפט' 16ון שאין הולכים בממון אחר הרוב!וכי ,ואין להביא ממנה ראיה לממון

  מסכם ואומר שצריך עיון למעשה להוציא ממון על פי דברי הרדב"ז הללו.

  

  סתירה בתאריכיםג. 

בד' בשבת בכ"ב 'שהיה כתוב בו כתב שר' אליעזר ב"ר שמשון הכשיר שטר  17המרדכי

אותה שנה חל ביום שני בשבת, ונמצא שיום רביעי היה כ"ד בשראש השנה  אף, 'בתשרי

טעמו הוא שיש לתלות בכך שהסופר טעה בעיבורו של חודש, או בשני תשרי ולא כ"ב. 

עיקרו ששטר או שהחשיב את שני ימי ראש השנה ליום אחד. הכלל הוא ש 18עיבורים,

, ולא בכל מה שיכולים לתלות כדי להכשירום ליות ,נכתב כהלכתו ומקוים בעדים כשרים

הסביר שטעמו של רבנו  19לפסלו בגלל הזמן. לעומתו רבנו תם פסל את השטר. הש"ך

ואין תולים  ,תם הוא שהרי עדים שזה אומר בג' בחודש וזה אומר בה' בו נפסלת עדותם

                                                           
אין להשוות שני שטרות סותרים לשטר אחד ש דברי שער המשפט, ידידי הרב אהרן פלדמן ענה על  .15

שיש בו סתירה. כאשר יש שטר העומד בפני עצמו שתוכנו שגוי, הייתי מצפה שהצדדים לא יאפשרו 
את קיומו. הצד שהטעות לרעתו יקרע את השטר, או לא יחתום עליו. גם לצד שהטעות לטובתו אסור 

. לכן כאשר יש סתירה בין שטרות, ההסבר 'ליך עוולהאל תשכן באה'להשהות את השטר משום 
ונלך אחר הרוב. לעומת זאת כאשר יש  ,הסביר לכך הוא שבשטר אחד יש טעות או ששטר אחד מזויף

כי מניחים שהצדדים חזרו בהם. הם לא היו צריכים לקרוע  ,סתירה בתוך השטר, הולכים אחר התחתון
כאשר יש שינוי, אנחנו שוסח התחתון המתוקן. ז"א את השטר כי יכלו להניח שתינתן עדיפות לנ

ייתכן ששער המשפט סבר שכאשר נעשו  זיוף.בטעות או ב ואין מקורומניחים שהשינוי מכוון 
מעיקרא שני העתקים על מנת ששניהם ישמשו כראיה, יש להתייחס אליהם כאחד, ולכן הולכים בהם 

  אחר האחרון.
 תרומת הדשן –הטענה שבממון לא הולכים אחר הרוב  ןלענייהערת ידידי הרב אהרן פלדמן:   .16

עוסק במי שהופקדו אצלו מטבעות בלא אחריות שמירה, ורוב המטבעות  שפטהמר שעשמצטט 
ניח יתה אם ללכת אחר הרוב ולהיבכיס היו של השומר. חלק מהמטבעות אבדו, והשאלה ה

הרוב, אף ברובא דאיתא קמן. על כך הוא משיב שאין הולכים אחר שהמטבעות האבודים של השומר. 
והדיון הוא רק משל מי היו  ,המטבעות האבודים ינה משנה את מספרהקביעה שהאבוד מהמיעוט א

הרבה שעשו את אומרת המטבעות. לעומת זאת, בנדון דידן, כאשר אומרים שהטעות ברוב השטרות, ז
  . , זאת אומרת שיש מעט טעויותטעות רק במיעוט השטרותטעויות, ואם ה

, ולא כהכרעה רגילה של הייתי אומר שזה בכלל אומדנא דמוכח שהולכים אחריה גם כדי להוציא ממון  
נפק"מ כאשר ישנם עותקים רבים הסותרים זא"ז, כגון שיש עשרה עם תנאי לכך . תהיה רוב ומיעוט
 במקרה כזה אין אומדנא דמוכח שהטעות בתשעה ולא בעשרה. - תנאי ותשעה בלי

 נה סי' שס.מרדכי, ראש הש  .17
אחרונים העירו על דבריו, שהרי עדים שזה אומר בג' בחודש וזה אומר בה' בו נפסלת עדותם ואין   .18

תולים בשני עיבורים! ואפ' בהפרש של יום אחד אנו תולים רק בתחילת החודש, אבל לאחר שעבר 
 .סימן לט ,שו"ת חוט השני רובו של חודש אין תולים אפילו בעיבור אחד! ראה

 "ך, חו"מ סי' מג ס"ק ז.ש  .19

בחזרה לעמוד התוכן
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בשני עיבורים! ואפילו בהפרש של יום אחד אנו תולים שלא ידע בעיבורו של חודש רק 

בתחילת החודש, אבל לאחר שעבר רובו של חודש אין תולים אפילו בעיבור אחד! 

שיטת ראב"ש ואמר שאין תולים בעיבורו של חודש כאשר מדובר תירץ את  20הסמ"ע

בעדות על פה, אבל כאשר מדובר בשטר שהטעות מוכחת ממה שכתוב בצידו תולים 

יש להעיר שאנו רואים הבדל בין סתירה בסכום הכסף הכתוב בשטר לבין סתירה  בכך.

ת השטר, ביחס לזמנו של השטר. כאשר יש סתירה בסכום הכסף לא מדובר על פסיל

ן שהשטר ודאי כשר והנידון הוא פרט מסוים. לעומת זאת זמנו של שטר הוא חלק וכיו

רבנו תם את השטר פסל בלתי נפרד מהעדות, ועדות ללא זמן אין לה תוקף, ומשום כך 

  לחלוטין.

   פסק כדעת ראב"ש, והכשיר את השטר:' (חו"מ סי' מג סעי' ה) שלחן ערוך'ה

לתשרי, ונמצא שאינו מכוון, שרביעי בשבת של  אם כתב: ברביעי לשבת, כ"ב

  היה ביום (ארבע) ועשרים, אפילו הכי כשר. תשרי של אותה שנה

הלך לשיטתו גם באבן העזר לגבי גט, אולם  ' (אבה"ע סי' קכו סעי' כא)שלחן ערוך'ה

   השיג עליו:(לשו"ע שם) רמ"א ה

, וגם יום רביעי אם כתב: ברביעי עשרים יום לירח שבט, ודילג ולא כתב: בשבת

היה כ"א לשבט והוא כתב: עשרים, הגט כשר (ויש חולקין ופוסלין בכה"ג) (ריב"ש 

  סימן קיג קיז).

היא שהסופר אכן חשב  'טעות הסופר'כוונתו של ראב"ש שהכשיר את השטר ותלה ב

דן בטעות  21שהתאריך הוא כ"ב בתשרי, אלא שמחשבה זו היא בטעות. בשו"ת חוט השני

טעות הקולמוס ולא 'חר, שהסופר לא שם לב שהוא כותב תאריך שגוי (סופר מסוג א

סתירה בין התאריכים הכתובים בו. תאריך בו ). בא לפניו שטר שהייתה 'טעות החשבון

זכרון עדות שהיה בפנינו עדי' ח"מ באחד בשבת בט' באב שנת שלש 'כתיבת השטר היה 

רעונו הוא ידובר על חוב שזמן פ , ואילו בגוף השטר'מאות וארבעים ושבע לבריאת עולם

ן וכיו ,. חשבון פשוט מראה שיש כאן סתירה'לר"ה שנת ש"ס דהיינו בערך ב' שנים'

לאחר ט' באב שנת שנ"ז ולא שנת שמ"ז! נתיים שנת ש"ס הוא בערך שאש השנה שר

המשיב ענה שמוכח שהסופר טעה וכתב שמ"ז במקום שנ"ז, ולכן אין לפסול את השטר, 

  22ת החולקים על ראב"ש.ואפילו לשיט

  פרשנות המבטלת את השטרד. 

פלוני הקנה לפלוני ליתן לו חמשה 'שטר שכתוב בו לפני הרא"ש הובאה השאלה הבאה: 

                                                           
  סמ"ע, חו"מ סי' מג ס"ק ח.  .20
. ספר זה נערך על ידי רבי יאיר חיים בכרך, בעל הספר חוות יאיר, ויש בו גם לט, סי' שו"ת חוט השני  .21

 תשובות של אביו ושל סבו. תשובה זו היא של סבו.
"ז) ולא בסופו (בו היה לקביעה שהטעות הייתה בתחילת השטר (בה היה כתוב שנת שמ"ז במקום שנ  .22

כתוב שנת ש"ס במקום ש"נ) הצטרפו ראיות נוספות, כגון העובדה שהשטר התייחס לאחד הצדדים 
 בתור 'האלמנה', ולמעשה אישה זו התאלמנה רק לאחר שנת שמ"ז.

בחזרה לעמוד התוכן
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מיד אחר  בו םביוג האם ',אחר הפסח הבא ראשון', ולא כתוב בו 'עשר זהובים אחר הפסח

חר הפסח האחרון א ואינו גובה עדיד בעל השטר על התחתונה,  שמאהפסח הראשון, או 

  :(שו"ת, כלל סח סי' יד) והשיב הרא"ש ?של חמשת אלפים וצ"ט לבריאת עולם

במה שלא נתבאר יפה ענין השטר, ויש לפרשו על שני דרכים, אנו מפרשים אותו 

לחובת בעל השטר, לפי שהוא המוציא. ובלבד שלא יפסיד השטר לגמרי, כמו 

  ן למה נכתב השטר כלל?בנדון זה, שאם תפרשנו סוף ששת אלפים, אם כ

למדנו כאן שיש להעדיף פרשנות המקיימת את השטר על פני פרשנות המבטלת את 

כוחו של השטר. כלל זה מבוסס על אומדן הדעת של הצדדים, שוודאי לא התכוונו 

 23.'אם כן למה נכתב השטר כלל'ן שולפרשנות כזו שאינה נותנת לשטר שום תוקף, כיו

זה גם כאשר ישנם שני לשונות סותרים בשטר, שאם  לכאורה אפשר להשתמש בכלל

  יש להעדיף את הלשון שעל פיו השטר קיים. ,לפי אחד מהם כוחו של השטר בטל

  סיכום

הולכים אחר  –נכתבו בחוזה שני פרטים הסותרים זה את זה, ואי אפשר ליישבם  .1

  התחתון, שהוא נכתב מאוחר יותר.

ין לומר שהצדדים חזרו בהם מהראשון, ספק אחר . היו שני הפרטים תלויים זה בזה, שא2

  .'יד בעל השטר על התחתונה'ו ,מי הולכים

מפרשים את השטר באופן המיישב את הסתירה. נחלקו האחרונים אם  ,. אם אפשר3

  מפרשים אפילו באופן דחוק כדי ליישב את הסתירה.

  ים אחריו.מסתבר שהוא האחרון והולכ ,. חוזה מודפס שהוסיפו בו סעיף בכתב יד4

 ,נכתב האחרוןבו לרוב אי אפשר לדעת איזה סעיף  ,. חוזה שנערך במעבד תמלילים5

  .'יד בעל השטר על התחתונה'ולכן 

המוציא מחברו עליו '. כאשר קיימת סתירה בין שני העתקים של החוזה: לדעת הרדב"ז 6

אין , ואם לא מצא ראיה הנתבע יישבע וייפטר. לדעת שער המשפט הואיל ו'הראיה

אם אפשר לדעת ( 'יד בעל השטר על התחתונה'אפשרות לדעת איזה מהם הוא האחרון, 

איזה מהם הוא האחרון: אם חתומים שני הצדדים בלבד הולכים אחר האחרון, אם 

  .)ון שהגיד שוב אינו חוזר ומגידוכי ,חתומים עדים הולכים אחר הראשון מחמת הכלל

בין אחד מהם לבין השניים האחרים: לדעת . כאשר היו שלושה העתקים ונמצא הבדל 7

הרדב"ז הולכים אחר הרוב, אולם לדעת שער המשפט אין הולכים אחר הרוב במקום 

  שייתכן שחזרו בהם.

  

                                                           
קיים אותו המוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש ח: ')(ב25כלל דומה קיים גם בחוק החוזים, סעיף   .23

  .304', ראו גבריאלה שלו, דיני חוזים, עמ' על פירוש שלפיו הוא בטלעדיף 
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  הרב אהרן פלדמן

הגינות במסחר: מימוש עסקה 
  שלא הושלמה

  'דובר אמת בלבבוא. '

ברת רק לאחר ראינו שבעלות עו) 75–71, עמ' 116(אמונת עתיך במאמרנו הקודם 

שנעשה מעשה קניין, אך לפני שלב זה יכולים הצדדים לחזור בהם מהעסקה. עם זאת, 

חכמים לימדו אותנו שגם בשלבים ראשוניים יותר של העסקה ראוי לאדם לעמוד 

; וכך כתב רש"י (מכות לידי ביטוי בסיפור על רב ספרא באהבדיבורו. דרישה מוסרית זו 

  :כד ע"א)

ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא  ,פץ אחד למכוררב ספרא היה לו ח

ולא ענהו מפני שהיה קורא  ',תן לי החפץ בכך וכך דמים'ואמר לו  קריאת שמע,

תנהו לי 'והוסיף אמר  ,כסבור זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו קריאת שמע.

טול החפץ בדמים שאמרת 'אמר לו  קריאת שמע,לאחר שסיים  '.בכך יותר

  .'שבאותן דמים היה דעתי ליתנם לך ,הבראשונ

במעשה זה מציע הקונה לרב ספרא שתי הצעות מחיר. רב ספרא יכול היה לקבל את 

ההצעה הגבוהה, אך הוא העדיף להיות 'דובר אמת בלבבו' ולמכור במחיר הנמוך 

התנהגות מוסרית כזו אמנם אינה מדרגה שכל אדם נדרש לעמוד  שהתרצה לו בתחילה.

ספרא לא הביע את הסכמתו למכור במחיר שהציע הסוחר, אך היא  בה, שכן רב

   1אליו. אנו צריכים לשאוףש לכיווןמשמשת תמרור המצביע 

  ביטול עסקה בשלביה המתקדמיםב. 

הצדדים לעסקה הסכימו על פרטי העסקה, וכל שחסר להשלמתה הוא מעשה קניין 

דנה בכך: לדעת רב, אף  2אחד הצדדים לחזור בו? הגמרארשאי ותשלום. האם בשלב זה 

שהצדדים סיכמו ביניהם את פרטי העסקה, מותר להם לחזור בהם אם לא נעשה מעשה 

שמבחינה משפטית כל אחד  אף ,קניין ולא ניתן תשלום. לעומת זאת, לדעת רבי יוחנן

הצדדים רשאים לבטל את אין הלכתית -מהצדדים יכול לחזור בו, מבחינה מוסרית

                                                           
, חו"מ ח"א סי' נח, שכתב שהתנהגות כזו מתאימה לכל אדם שהוא 'ירא שמים', אגרות משהעיינו   .1

 ואינה מוגדרת כמעשה חסידות (!).
  בבא מציעא מט ע"א.  .2
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להלכה נתקבלה דעתו של רבי יוחנן,  זר בו הוא 'מחוסר אמנה'.העסקה בשלב זה, והחו

  :; וזו לשון ה'שלחן ערוך' (שם)(חו"מ סי' רד סע' ז) 'שלחן ערוך'וה 3וכך פסקו הרמב"ם

הנושא ונותן בדברים בלבד הרי זה ראוי לעמוד לו בדבורו, אף על פי שלא לקח 

 ...בין לוקח בין מוכר מן הדמים כלום ולא רשם ולא הניח משכון, וכל החוזר בו

  הרי זה ממחוסרי אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו.

נמצא למעשה שאף שהסכמה בדברים אינה מחייבת חיוב משפטי גמור, מכל מקום 

עם זאת, האיסור לבטל את העסקה הוא רק  4.ישנה חובה כלפי שמים לעמוד בדיבורו

דדים הצ – א נקבע מחירכשנקבע המחיר והוסכם על העסקה באופן סופי, אך אם ל

רשאים לחזור בהם. כמו כן, נראה שרק אם נגמרו שאר פרטי העסקה אסור לבטל אותה, 

אך אם נשאר פרט משמעותי שעוד לא הסכימו עליו, או אפילו הסכימו על כל הפרטים 

  5.אינו בכלל מחוסר אמנה - אלא שרוצה להתייעץ עם מישהו 

  ביטול העסקה כשנשתנה מחיר הסחורהג. 

כגון שהמחיר , אם האיסור לבטל את העסקה הוא גם כשחל שינוי בערך הסחורה בשוקה

מקרה זה מכונה בפוסקים  עלה, והמוכר רוצה לחזור בו כדי שיוכל למכור במחיר גבוה?

כל שינוי עניין שאילו היה יודע בשעה שגמר בדברים ''תרי תרעי' (שני שערים), ונכלל בו 

מותר לצדדים לחזור במקרה  8והרא"ש 7ת בעל המאורלדע 6'.לא היה מתרצה למקח זה

וראשונים  11'נמוקי יוסף'ה 10הרשב"א, 9,'מלחמות'כזה. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן ב

   12.החוזר בו הוא 'מחוסר אמנה' - נוספים, גם כשהשתנה השער 

                                                           
 .הל' מכירה פ"ז ה"חרמב"ם,   .3
סי' קא, שכתב שהמחוסר אמנה הוא רשע ומותר לכנותו עבריין. ואף  ,שו"ת מהר"ם מינץעיינו   .4

שמעיקר הדין חייב בית הדין להתרות בו ולהוכיחו ולביישו ברבים, בדורנו אין לעשות כן, כי אנשים 
  אינם מקבלים תוכחה, ו'מצווה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע'. 

 , ח"ח פ"א סעי' ב ובהערה ד.פתחי חושן  .5
 י חושן, ח"ח פ"א הערה ה בשם חתם סופר.פתח  .6
 .ב"מ כט ע"ב בדפי הרי"ף בעל המאור,   .7
 .ב"מ פ"ד סי' ידרא"ש,   .8
  .ב"מ כט ע"ב בדפי הרי"ףמלחמות השם, רמב"ן,   .9

 ב"מ מט ע"א ד"ה וכתב הר"ז הלוי.רשב"א,   .10
 ב"מ כט ע"א בדפי הרי"ף ד"ה מתנה מועטת.נימוקי יוסף,   .11
המחלוקת בין הראשונים תלויה בהבנת מהות האיסור ב'מחוסר אמנה': לפי בעל ייתכן שנקודת   .12

, ולכן כאשר הנסיבות משתנות, מותר בהטעיה של הצד השניהמאור וסיעתו, מהות האיסור היא 
לאדם לחזור בו, שכן הצד שכנגדו יודע שההסכמה הייתה תלוית נסיבות. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן 

, ועליו לתת בנאמנות האדם ובמחויבות שלו לדברים שיצאו מפיויא וסיעתו, מהות האיסור ה
להסכמות בעל פה את אותו המשקל שהוא נותן למעשי קניין מחייבים, שמהם אי אפשר לחזור גם 

, בבא מציעא מט ע"א, שביאר באופן דומה את בספר בית יחיאלאם הנסיבות השתנו (עיינו 
גם אגרות חזור בו מהבטחה לתת מתנה גדולה. ועיינו המחלוקת, והסביר למה לפי הרמב"ן מותר ל

  , חו"מ ח"א סי' נח, שהסביר את נקודת המחלוקת באופן אחר). משה
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הביא את שתי השיטות, וכתב שהעיקר כשיטת הרמב"ן, שגם אם  13הרמ"א להלכה,

 15והש"ך 14ה אסור לחזור, והחוזר בו הוא 'מחוסר אמנה'. אולם הב"חהשתנה מחיר הסחור

נראה שהכריע לקולא,  16'חתם סופר'הסתפקו בדבר ולא הכריעו את הדין. מדברי ה

   17.שאפשר לחזור כשהשתנו הנסיבות

  ביטול הזמנה של בעל מלאכהד. 

דדים גם כאשר אדם שכר פועל ועוד לא שילם לו ולא נעשה מעשה קניין, על שני הצ

חשוב להדגיש שלעיתים נוצרה  18.לעמוד בדבריהם, והחוזר בו עשוי להיות מחוסר אמנה

מחויבות גדולה יותר בין הצדדים לעסקה, והחוזר בו יצטרך לפצות את הצד השני. כך 

שאם הפועלים התחילו במלאכה, כגון שהלכו למקום  19'שלחן ערוך'למשל פוסק ה

, ויהא עליו לשלם את שכר הפועלים. כמו כן, אפילו אין למזמין זכות לחזור בו –העבודה 

אם הפועלים לא התחילו במלאכה, אבל נגרם להם נזק כי הפסידו הזדמנויות עבודה 

   20.יהא על המזמין לשלם את שכרם –אחרות 

ביטול עסקה לאחר התשלום: מעמדו של 'קניין ה. 
  כסף'

ן תורה, התשלום מדי שלב מתקדם יותר בהתגבשות עסקה מתרחש בזמן התשלום.

מהווה מעשה קניין ('קניין כסף'), ואחריו אין לצדדים אפשרות לחזור בהם מהעסקה. 

קניין שטר', 'קניין חזקה' 'מעשה קניין זה פועל לצד מעשי קניין אחרים בעסקאות נדל"ן (

  טלטלין ('קניין הגבהה', 'קניין חצר', 'קניין סודר' ועוד). יו'קניין סודר'), ובעסקאות במ

בו צד אחד מחזיק גם שטלטלין, מחשש שמא המצב יחכמים ביטלו את 'קניין כסף' במ

 21.בסחורה וגם בכסף יוביל לכך שהמוכר לא ישמור כראוי על הסחורה שנמכרה

                                                           
 .חו"מ סי' רד סע' יארמ"א,   .13
 ב"ח, חו"מ סי' רד.  .14
 .ס"ק חש"ך, חו"מ סי' רד   .15
 שו"ת חתם סופר ה, סי' קב.  .16
כתב שכשהשתנו המחירים החוזר בו אינו מחוסר אמנה, "מ סי' רד סע' ח, שחו, גם בערוך השלחןעיינו   .17

, ח"ד סי' רו, צידד שאף לשיטה ובשבט הלויאך ודאי מידת חסידות היא שלא לשנות מדיבורו. 
הדבר נחשב לאונס שאינו שכיח,  –האוסרת לחזור כשהשתנה השער, אם חל שינוי גדול מאוד במחיר 

 ומותר לצדדים לחזור בהם. 
 שלג ס"ק א. סמ"ע, חו"מ סי'  .18
 .חו"מ סי' שלג סע' בשו"ע,   .19
(התפרסם באתר 'דין תורה' ללא מספר  שדרות' גזית-'ארץ חמדההדין מקרה כזה נידון לפני בית   .20

תיק): עמותה הזמינה תזמורת לנגן ביום העצמאות. שבוע לפני יום העצמאות הודיעה העמותה על 
הייתה תזמורת, כי נגרם לה נזק בעקבות הביטול: 'ביטול ההזמנה. בית הדין חייב את העמותה לשלם ל

אם כן ודאי יש פה הפסד. ההודעה על ביטול הסיכום  .לתזמורת הצעה אחרת והיא ביטלה אותה
 '. ובזמן כזה אין אפשרות למצוא מקום חדש ,הייתה מאוחרת מדי

  בבא מציעא מז ע"ב.  .21
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ופטור מאחריות על הסחורה שברשותו  גיסא בה המוכר מחזיק בכסף מחדשהמציאות 

בו המוכר אינו משתדל שלמצב אינה מציאות תקינה. היא עלולה להוביל  גיסא מאידך

בה היה משתדל להציל את רכושו שלו, כגון שלהציל את רכושו של הקונה באותה מידה 

טלטלין אינה עוברת בזמן יחכמים שהבעלות על המקבעו במקרה של שריפה. לפיכך 

אחרים, אף שגם בהם לפעמים ה, חכמים לא ביטלו את מעשי הקניין מנגד 22.התשלום

מסביר  23ל המוכר (כגון ב'קניין סודר' וב'קניין סיטומתא'). הסמ"עהסחורה נשארת אצ

גיון שבכך: כל עוד הקונה לא שילם, המוכר יטרח להציל את הסחורה מהשריפה יאת הה

גם אם הבעלות כבר עברה לקונה, מפני שיחשוש שמא הקונה יסרב לשלם על הסחורה 

  שנשרפה, ויהיה צורך בהתדיינות משפטית מולו.

  'מי שפרע'תקנת ו. 

סנקציה חמורה על מי שחוזר בו  הטילושחכמים ביטלו את 'קניין כסף', הם  אע"פ

לקבל קללה בפני בית הדין. הרמב"ם (הל' מכירה  עליומעסקה לאחר התשלום, לפיה 

  ב) מתאר זאת כך:-פ"ז הל' א

כל החוזר בו בין לוקח בין מוכר לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל מי [א] 

מי שפרע ' :אוררין אותו בבית דין ואומרין ?וכיצד מקבל מי שפרע [ב] ...שפרע

מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו 

  .ואחר כך יחזור הדמים '.הוא יפרע ממי שאינו עומד בדבורו ,בים

 24'ערוך השלחן'קללה זו מביעה את החומרה במעשיו של מי שאינו עומד בדיבורו. 

וקא באופן זה, משום שגם אנשי דור המבול, סדום ומסביר שמקללים את החוזר בו ד

   25.ומצרים לא עמדו בדיבורם, והקב"ה נפרע מהם באופן גלוי

                                                           
כסף לא בוטל לגמרי: הגמרא מציינת מדברי הגמרא, בבא מציעא מט ע"ב, אפשר ללמוד שקניין   .22

קניין כסף מועיל, משום שהקונה יכול  –שכאשר הסחורה נמצאת בביתו של הקונה המושכר למוכר 
. לגבי מקרים אחרים ' היחו"מ סי' קצח סע ,שו"עלהציל את הסחורה במקרה של שריפה. וכן פסק ב

 שם, לשו"ע ובש"ך ,שםלשו"ע  ,אעיינו ברמ"שבהם אין חשש שהמוכר יאמר 'נשרפו חיטיך בעליה', 
ס"ק ט, שנחלקו אם הולכים אחר טעם התקנה, והתשלום ייחשב כמעשה קניין, או שלא חילקו חכמים 

 בתקנתם והתשלום לא יקנה. 
 .חו"מ סי' קצח ס"ק זסמ"ע,   .23
  .חו"מ סי' רד סע' בערוך השלחן,   .24
ף את החוזר בו לעמוד בו ולקיים את למרות חומרת המעשה, מעיקר הדין אין בית הדין יכול לכו  .25

המקח, או להטיל עליו עיצומים כספיים, ובסמכותו רק להטיל עליו את קללת 'מי שפרע' (בפני קהל 
מועט או רב, לפי החלטת בית הדין). כיום, הבאים לבית הדין מסמיכים את הדיינים לדון 'הן לדין הן 

יב חיוב כספי גם כאשר החובה היא רק 'לצאת לפשרה'. כחלק מהסמכות לפשר נוהגים בתי הדין לחי
דין דיין ודיון עמ'  -ארץ א  , משפטי'שבחי הפשרה', גגולדברמאמר הרב זלמן נחמיה  ראו(ידי שמים' 

: 'שבזה, נראה שהפשרה היא בעצם תשלום על מחילת התובע כדי שלא ייענש הנתבע בידי 82
רק 'מי שפרע' (שאינו חמור כחובה לצאת  שמים'). האם נוהגים לחייב בתשלום כלשהו כאשר מוטל

(לא פורסם) נדון מקרה כזה, שבו  10ידי שמים)? בפס"ד של בי"ד המועצה הדתית בצפת תשע"ב/
הדיינים חייבו בתשלום כספי כתחליף לקללת 'מי שפרע'. על פסק זה הוגש ערעור לפני בי"ד ארץ 

שלא היה מקום לחייב ב'מי שפרע', טרם פורסם), וביה"ד קבע  76105חמדה גזית בקצרין (פס"ד 
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  'מי שפרע' כשמן התורה הקניין אינו חלז. 

האם החוזר בו נענש בקללת מי שפרע כשנעשו מעשים המעידים על גמירות דעת 

  יין גמור, וגם אינם קונים מדין תורה? וים קנוגמורה, אך אינם מה

דנה בדעתו של ריש לקיש, הסובר שמדין תורה תשלום אינו ) הגמרא (ב"מ מח ע"א

מהווה מעשה קניין. לכאורה, לפי שיטתו לא מובן מדוע החוזר בו לאחר שניתן תשלום 

  :'מי שפרע'יצטרך לקבל קללת 

ממי שאינו עומד  תנן: אבל אמרו מי שפרע מדור המבול הוא עתיד ליפרע

משום הכי קאי באבל, אלא אי אמרת  - בדיבורו. אי אמרת בשלמא מעות קונות 

   .קאי באבל -דברים ואיכא בהדייהו מעות ... אמאי קאי באבל?  -מעות אינן קונות 

הגמרא משיבה שאף שלפי ריש לקיש מדאורייתא התשלום אינו מהווה קניין, מכל מקום 

מי 'ו בהם לאחר התשלום, ולכן החוזר בו יצטרך לקבל אין זה ראוי שהצדדים יחזר

. לפי זה, גם תשלום שאינו קונה מן התורה מחייב במידה מסוימת, והרוצה לחזור 'שפרע

 27לעומת זאת, לדעת הר"ן 26.. ואכן, כך דעת הר"י מיגא"ש'מי שפרע'בו יצטרך לקבל 

ן התורה, וכדעת רק כשנעשה תשלום המועיל מ 'מי שפרע'הצדדים עשויים להתחייב ב

רבי יוחנן ש'קניין כסף' מועיל מן התורה. נראה שנקודת המחלוקת בין הראשונים היא 

בכל מקרה  'מי שפרע': לדעת הר"י מיגא"ש, יש לחייב ב'מי שפרע'בהבנת גדרי דין 

. לעומת זאת לדעת והחלו בביצוע העסקהשהצדדים עברו את שלב ההסכמות בעל פה, 

לא יחרגו מדין את מעמדו של קניין כסף, הם רצו שאנשים  הר"ן, אף שחכמים צמצמו

בו מן התורה לא עברה הבעלות, שאך במקום  ',מי שפרע', ולכן תיקנו את קללת התורה

  .'מי שפרע'לא רצו חכמים לחייב ב

במכירת שטר חוב (ועמו  28,הפוסקים נחלקו בשאלה זו הלכה למעשה: לדעת הרמ"א

שהקונה שילם על השטר, הקונה והמוכר פטורים  הזכות לגבות את החוב עצמו), אף

משום שמדין תורה תשלום אינו מהווה מעשה קניין  ,אם חזרו בהם 'מי שפרע'מקללת 

, 'מי שפרע'החוזר בו חייב ב ,תקף במכירת חובות. לעומת זאת לדעת הש"ך (שם ס"ק ה)

   29.קיים גם כשמעשה הקניין אינו תקף מדאורייתא 'מי שפרע'משום שהחיוב ב

במקום שבו נהגו לכתוב שטר ראייה בזמן מכירת נדל"ן, העברת הבעלות אינה מסתיימת 

עם התשלום עד שהמוכר ימסור את שטר הראייה לקונה. כאשר ניתן התשלום, הצדדים 

זאת משום שמדאורייתא התשלום  30'.מי שפרע'אינם יכולים לחזור בהם עד שיקבלו 

חלה גם כאשר הקניין אינו מועיל  'י שפרעמ'קונה כשלעצמו, או משום שהחובה לקבל 

                                                                                                                                                       
מכמה סיבות. יחד עם זאת, ביה"ד לא עסק ישירות בשאלת פדיון מי שפרע בממון. ככל הידוע לי, 

  המנהג הרגיל הוא שאין מחייבים תשלום כספי, אבל מבהירים לחוזר בו את חומרת הדבר.
 דברי הר"י מיגאש, הובאו בשיטה מקובצת בבא מציעא מז ע"ב.  .26
 ושי הר"ן, בבא מציעא מט ע"א.חיד  .27
 .חו"מ סו סע' ארמ"א,   .28
, חו"מ סי' רט סע' יא, שהביא מחלוקת אחרונים ד. עיינו גם פתחי תשובה ס"ק סוסי'  ,גם תומיםעיינו   .29

 לגבי חיוב במי שפרע ברכישת סחורה שאינה ברשות המוכר אך ניתן לרכוש אותה בשוק. 
 בכך. ה, שכתב שהרמב"ן ותלמידי הרשב"א התלבטו סע' רדחו"מ סי'  ,גם בית יוסףעיינו   .30

בחזרה לעמוד התוכן
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במקרה של רכישת קרקע,  'מי שפרע'יש לשים לב שבדוגמה זו חל דין  31.מדאורייתא

   32.טלטליןיבעוד שבדוגמאות הקודמות עסקנו במכירת מ

  מתי מותר לאחד הצדדים לחזור בו?ח. 

וחל שינוי שלפי חלק מהפוסקים, אם היו רק סיכומים בעל פה (בפרק ג) ראינו  לעיל

אמנה'. במקרה שכבר ניתן  יבמחיר, מותר לצדדים לחזור בהם ולא יחשבו 'מחוסר

מי 'תשלום, אף אם חל שינוי במחיר השוק אסור לצדדים לחזור בהם, והחוזר בו יקבל 

  .'שפרע

  ? 'מי שפרע'רע אונס לחפץ הנמכר רשאי הקונה לחזור בו, ולא יקבל יהאם כאשר א

שלחן 'י לחזור בו ולבקש את כספו, וכן פסקו הרמב"ם והסובר שהקונה רשא 33הרא"ש

  :' (חו"מ סי' רד סעי' ב)ערוך

, 'תן לי מקחי או החזר לי מעותי'נתן דמי המקח ונאנס קודם שיקחנו, ואמר ליה: 

אף על פי שיש עדים שאבד באונס ולא היה כח במוכר להצילו ולא נתרשל בדבר, 

   34.שפרע הרי זה מחזיר הדמים ואין כאן מקום למי

בו המקח קיים, אך יש חשש כבד שכולו עלול להתקלקל, נחלקו הראשונים: שבמקרה 

גם במקרה זה מותר לקונה לחזור בו. לעומת זאת, לדעת  36,והרא"ש 35לדעת רבנו תם

  החשש אינו מתיר לקונה לחזור בו.  38,והר"ן בשם הגאונים 37רבנו חננאל

ה זה הקונה רשאי לחזור בו, וכן הכריעו שגם במקר 39'שלחן ערוך'נראה מדברי ה להלכה,

בו מותר לצדדים לחזור בהם הוא כשהעסקה שמקרה נוסף  41'.ערוך השלחן'ו 40הב"ח

  42.אסורה, למשל כשיש בה מרכיב של ריבית

  

                                                           
 , חו"מ סי' נה.משכנות יעקב  .31
בעניין 'מי שפרע' בקרקעות נחלקו ראשונים: לדעת הרמב"ן, ב"מ מח ע"ב, בקרקעות אין דין 'מי   .32

תוס' כתובות צג ע"א ד"ה עד, רי"ף ב"מ כט ע"א, מרדכי קידושין שפרע'. אולם ראשונים רבים אחרים (
) סוברים שגם בקרקעות יש דין 'מי שפרע'. ולהלכה ראו שו"ת רעק"א, סי' קלד, ושו"ת פד ועודת

  משכנות יעקב, סי' נה (הו"ד בפתחי תשובה, חו"מ סי' רד ס"ק ב).
רא"ש, בבא מציעא פ"ד סי' ח. הוא מוכיח זאת מהגמרא במסכת חולין פג ע"א: אדם הזמין משוחט   .33

לאחר התשלום הבהמה מתה, והבשר נטרף. הגמרא פוסקת שהמוכר נתחי בשר, בעוד הבהמה חיה. 
 צריך לשאת בהפסדים ולהחזיר לקונה את כספו, כי התשלום אינו מהווה מעשה קניין.

  רמב"ם, הל' מכירה פ"ג הל' ו.   .34
 .ד"ה אי ב"מ מז ע"בתוס',   .35
 .יד-ב"מ פ"ד סי' יגרא"ש,   .36
  .ב"מ מט ע"בר"ח,   .37
 מציעא מז ע"ב.חידושי הר"ן, בבא   .38
  .חו"מ סי' רד סע' בשו"ע,   .39
 .ט "קשם סב"ח,   .40
 .' זישם סעערוה"ש,   .41
 ו"ע, יו"ד סי' קעה סעי' ח.ש  .42
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  הרב אריאל בראלי

  'הן לדין הן לפשרה' בשטר הבוררות

  הקדמה

. החוק מאפשר כפייה הצורך בשטר בוררות נובע מהרצון לדאוג לכך שפסק הדין יבוצע

על פסק בורר, בתנאי שבעלי הדין הסמיכו את הבורר בכתב. כל מערכת משפטית 

'אם אין שוטרים אין  –מחויבת לכפות את פסקי הדין שלה, וכפי שכתב 'אור החיים' 

 2משום כך בתי הדין לממונות לא פותחים דיון ללא חתימה על שטר בוררות. 1דיינים'.

רש חתימה בכתב של בעלי הדין על כך שהם מסמיכים את והנה חוק הבוררות דו

אולם נוסח שטר הבוררות המקובל רחב יותר. ברצוני להתמקד  3הדיינים כבוררים,

ולברר איך נכנסה פשרה לנוסח הקבוע של שטר הבוררות,  4במילים 'הן לדין והן לפשרה',

  5ולקניין.בייחוד לאור העובדה שעל פי הדין פשרה זקוקה להסכמת בעלי הדין 

  א. פשרה מפני חשש טעות

בתחילת הדיון בית הדין מציע פשרה, וכפי שנפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' יב סעי' ב): 

'מצווה לומר לבעלי דינים בתחילה: הדין אתם רוצים או הפשרה?' בשלב זה הבחירה 

ן נתונה לבעלי הדין, ובית הדין לא נוקט עמדה. בשלב מתקדם יותר, לאחר שבית הדי

בית הדין על  ימליץכבר שמע את הצדדים, ובהתאם לנסיבות יש מקום לפשרה, אז 

כאמור, החתימה על שטר הבוררות  6הפשרה וידחק בבעלי הדין לקבלה באמצעות קניין.

מתבצעת בפתחו של הדיון, ובזמן זה עדיין לא נטענו טענות ואין לדעת אם יש מקום 

ן על שטר בוררות הכולל את הנוסח 'הן לפשרה. למרות זאת מחתימים את בעלי הדי

                                                           
 דברים טז, יח.   .1
; וכן הרב שרמן במאמרו 'סמכויות בתי הדין הרבניים לדון 274–259פסקי דין רבניים כרך יא עמ'   .2

, האריך להוכיח שכפיית הדין היא חלק 96–85"ב), עמ' בדיני ממון וירושה', משפטי ארץ א (תשס
 מהותי ממצוות הדין.

 .23 סעיף ,1968-ח"תשכ, הבוררות חוק  .3
נוסח מתוך הספר 'נחלת שבעה' סי' כד, הרחיב בכך בצורה יפה ומפורטת הרב יועזר אריאל בספרו   .4

 'דיני בוררות'. 
 סנהדרין ו ע"א.   .5
ב, בשם מהר"ל, שהמצווה בפשרה היא רק לומר לבעלי הדין שיש שתי  כתב הט"ז, חו"מ סי' יב ס"ק  .6

אפשרויות, דין או פשרה. לעומת גישה זו כתב הסמ"ע, חו"מ סי' יב ס"ק ו, שמצווה לפשר, וישנה 
עדיפות לפשרה על פני הדין. בספר אזניים למשפט, סי' יב אות ג, הכריע כי בתחילת הדיון יש רק 

בלא שום המלצה, כפי שהורה הט"ז. ולאחר שנשמעו טענות הצדדים,  להזכיר את אפשרות הפשרה,
 יש להמליץ על פשרה.
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לדין והן לפשרה'. הדבר מלמדנו שהחתימה על הפשרה בשלב זה נועדה לצורך אחר. אין 

, אלא שיקול אחר עומד בבסיס 7הכוונה לפשרה הבאה לעשות שלום בין בעלי הדין

זהירות הדיינים מפני טעות. שורש הדברים טמון בהדרכה מפתיעה המובאת  –העניין 

'צריכים  8רי 'שלחן ערוך' (חו"מ סי' יב סעי' כ) בהמשך אותו סימן העוסק בפשרה:בדב

הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה'. 'ספר מצוות גדול' 

הצביע על ירידת הדורות ועל הקושי לדון דין תורה לאמיתו, וכפי שנאמר בירושלמי 'לית 

לחן ערוך' לא הביא זאת בתחילת הלכות דיינים אלא חכים למידן דיני ממונות'. ה'ש

דווקא בהלכות פשרה. נראים הדברים שהוא לא קיבל את האמירה הכללית שלא לדון 

בכלל דין תורה אלא רק בהקשר הבא לעודד את הדיינים לפסוק על דרך הפשרה כדי 

כל המונע וכן כתב 'שלחן ערוך' במקום אחר (חו"מ סי' י סעי' ג): 'ו 9להינצל מטעות.

שיש לתת עדיפות  10ושבועת שוא'. ופירש הסמ"ע גזלעצמו מן הדין, מונע ממנו איבה ו

  לפשרה על פני דין, כדי שלא יגיע הדיין לכלל טעות ולאיסור גזל.

  וכך ביאר זאת הש"ך (סימן ג ס"ק י):

צ"ע בזה שהרי כל הפוסקים לא הביאו את הירושלמי דהאידנא לית דחכים לדון 

ונראה דגם הסמ"ג והטור דהביאוהו אינו אלא לענין שיש לעשות כל מה דין תורה. 

, וכן משמע להדיא ממה שהביאוהו גבי עשיית פשרה, לעשות פשרהדאפשר 

וכתבו צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה 

חק דגרסינן בירושלמי כו', משמע להדיא דלכתחילה דוקא הוא דצריכים להתר

בזה, אבל ודאי דגם האידנא יודעים לדון דין תורה בכמה דינים המפורשים בש"ס 

  ופוסקים.

  סיכם זאת הרב עזרא בצרי (דיני ממונות א, עמ' שלט): 

הרבה בני אדם טועים בפירוש המושג 'פשרה', וחושבים שכאשר התובע תובע 

בידם.  מאה והנתבע כופר ומחייבים הנתבע בחמשים, זוהי פשרה, טעות היא

ככל הדינים, שעל כל צד להביא  פסיקת דין ממשפירושה האמתי של פשרה היא 

עדים וראיות וכו' ויתכן שתהיה הוכחה ברורה ואמתית מבלי ספק שיחייבו הנתבע 

בכל התביעה, או להיפך שיהיה פטור מכל. אלא שמשתמשים כיום במלה 'פשרה' 

בדיני ממונות... וכדי שלא משום שהיום אין בקיאים בדין תורה באופן מוחלט 

                                                           
 הטעם המופיע בסנהדרין ו,ב.  .7
 וכבר עמד הש"ך, חו"מ סי' ג ס"ק י, על המיקום של הוראה זו דווקא בסימן העוסק בפשרה.  .8
ו לשונו: 'בריך רחמנא דליכא כתב הב"ח, חו"מ סי' יב ס"ק ו, בשם ספר מצוות גדול, עשה סי' קז, וז  .9

חכים מלדון ופירושו שהיה מברך להשם יתברך על שבטלו דיני ממונות מלדון דין תורה דכיון דאינם 
. וכן בשו"ת תשב"ץ, ח"ד יהיו טועין' אםחכמים ובקיאין לא יקבלו עליהם לדון דין תורה וינצלו מעונש 

וב והישר בעיני אלהים ואדם שבעונותינו סי' כד, כתב: 'מוטב הוא שיעשו פשרה ביניהם שזהו הט
וכל ימי אני מרחיק עצמי בעז ותעצומות  שיוכל לעמוד על שורת הדיןשרבו מי הוא זה ואיזה הוא 

 משורת הדין רק לעשות כל מיני השתדלות לעשות משפט ושלום'.
 סמ"ע, חו"מ סי' י ס"ק ט.  .10

בחזרה לעמוד התוכן
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להכנס לספיקות או לחומר השבועה יש לבי"ד לפשר ביניהם וזו משמעותה 

  האמתית של הפשרה.

  ב. האם ישנה חובה לחתום?

כפי שנתבאר פשרה מצריכה הסכמה ומעשה קניין. לכך, כאשר אין הסכמה, אזי ידונו על 

  פי הדין. וכך כתב הש"ך לעיל: 

ים להתרחק בזה, אבל ודאי דגם האידנא יודעים לדון לכתחילה דוקא הוא דצריכ

  דין תורה בכמה דינים המפורשים בש"ס ופוסקים.

ואף שהדיינים חפצים בהגנה של הפשרה, אין בכך די לחייב את בעלי הדין לקבל זאת, 

', משמע שאם אין אפשרות בכל היכולת'להתרחק  11ובדיוק מטעם זה כתב 'שלחן ערוך':

כתב שבעלי הדין  12ידונו על פי הדין. אמנם בספר 'ציץ אליעזר'לדון על פי פשרה, 

חייבים לחתום על נוסח הפשרה, כי קיים מנהג לדון רק עם אפשרות לפשרה. אך אין 

דבריו מוכרחים, מהסיבה שהחתימה על הנוסח המקובל אינה הופכת זאת למנהג אלא 

פי רוב בעלי הדין  רק מעידה על הסכמה בין בעלי הדין לשטר שבית הדין הציע. על

מוכנים לחתום על שטר הבוררות כפי שהוא. המבחן הוא דווקא במקרים שהייתה 

דרישה לדין תורה ללא פשרה. היות שמקרים אלו מועטים, הם לא יוצרים גדר של מנהג, 

  כפי שפסק הרמ"א (חו"מ סי' שלא סעי' א):

שאינו נעשה רק ואינו קרוי מנהג אלא דבר השכיח ונעשה הרבה פעמים, אבל דבר 

  פעם אחת או שני פעמים אינו קרוי מנהג. 

עם כל זאת, במידה והנתבע מתעקש להידיין רק על פי דין תורה ללא פשרה, והוא אינו 

לפנות לבית  היתרמצביע על אפשרות קיימת לדיון בבית דין המוכן לכך, אזי יש לתת לתובע 

  א):  פסק הרמ"א (חו"מ סי' ח סעי' משפט. יש לדמות זאת למקום שאין בו דיינים, ועל כך

ועיירות שאין בהם חכמים הראויים להיות דיינים... ממנים הטובים והחכמים 

שבהם, אף על פי שאינם ראויים לדיינים, וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין אחר 

  יכול לפוסלן. וכן כל צבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן התורה.

  בה לדיןג. פשרה קרו

היות שהתברר שהפשרה בשטר הבוררות עניינה הגנה מטעות, בעצם הדיין אמור להתעלם 

מעניין הפשרה ולנסות לפסוק על פי הדין, ולכך פרשו הפוסקים את הפשרה המופיעה 

  14וכן כתבו הדיינים בפסק דין: 13בשטר הבוררות במובן של 'פשרה קרובה לדין'.

                                                           
 שו"ע, חו"מ סי' יב סעי' כ.  .11
, וכן הסכים הרב יועזר אריאל בספרו 259מח, וכן בפסקי דין רבניים, ח"א עמ'  ציץ אליעזר, ח"ז סי'  .12

קנח. אולם הרב זלמן נחמיה גולדברג חלק וסבר שאינו חייב לחתום, עי' ספר -דיני בוררות, עמ' קנז
 .84משפטי ארץ, ח"א מאמר 'שבחי הפשרה', עמ' 

 תשב"ץ, ח"ד סי' כד.  .13
 .259פסקי דין רבניים, חי"א עמ'   .14
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הצדדים בשטר בוררין בין לדין ובין לפשר. מנהג בתי הדין בישראל להחתים את 

שורש הענין הוא בהלכה שעל הדיינים להתרחק ככל יכולתם מלדון דין תורה 

ממש. לכן נהגו בתי הדין לדון בפשר הקרוב לדין תורה וזו משמעות הפשר 

  שבשטר הבוררין.

ר , כפי שיבואשיקולים הלכתייםמהדין על פי  קלהפשרה קרובה לדין מאפשרת חריגה 

לקמן. למשל, רדב"ז (שו"ת, ח"ד סי' קסד) פסל פסיקה המחייבת סכום גדול מעבר לדין, 

  וזו לשונו:

שאלת ממני אודיעך דעתי בראובן שהוציא על שמעון ולוי שטר ויש לו יורשין 

שכל מה שיעשה יהיה עשוי ופשר  בין בדין בין בפשרהוקבלו עליהם חכם אחד 

ני שלישי החוב... תשובה: הדין עם שמעון ביניהם שיפרע שמעון לראובן כמו ש

מכמה טעמים חדא שפשרה זו איננה קרובה לדין כלל... הויא לה מלוה על פה 

ונמצא שהרחיק החכם המפשר את הפשרה ומדינא נפטר שמעון בשבועה 

  לאידך גיסא. כמטחוי קשת

  15וכעין זה בשו"ת 'שבות יעקב':

ה לא דינא גמירי רק פשרה תשובה מה ששאלת על אודת הפשר קרוב לדין, בז

בעלמא הוא... וא"כ אכתי לא ידענו שיעור מוחלט לדבר אך ורק לבי אומר לי דעל 

לא יפטור אותו יותר כל פנים לא יפטור זה שמתחייב בדין בכל השלש מאות 

  .בשני שלישים שזה מקרי קרוב לדיןשהוא מאה ר"ט ויתחייב עכ"פ  משליש

  ד. אומדנא

רם מחוסר ידיעת הדין אך גם מטעות בהבנת המציאות. נראה כי והנה טעות יכולה להיג

דעת הרמב"ם (הל' סנהדרין פכ"ד ה"א) כי ירידת הדורות שעליה דיבר הירושלמי (ואיתה 

מתמודד הנוסח 'הן לדין הן לפשרה') מתפרשת במובן של חוסר מקצועיות של הדיין 

מוך על אומדנא בדיני לסמוך על אומדן דעתו. מעיקר הדין, כתב הרמב"ם שניתן לס

  ממונות, וזו לשונו: 

יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר 

  חזק בלבו שהוא כן אף על פי שאין שם ראיה ברורה... 

  ממשיך הרמב"ם ופוסק שאין אפשרות לדון כיום על פי אומדנא:

נין שאינן הגונים ואפילו היו כל אלו הדברים הן עיקר הדין אבל משרבו בתי די

הגונים במעשיהם אינן חכמים כראוי ובעלי בינה... אם העיד אדם נאמן בדבר מכל 

הדברים ונטתה דעת הדיין שאמת הוא אומר ממתין בדין ואינו דוחה עדותו ונושא 

  או יסתלק מן הדין.  או יעשו פשרהונותן עם בעלי דינין עד שיודו לדברי העד 

מוניות (הל' סנהדרין פכ"ד ה"ב) הביא על דברי הרמב"ם הללו את דברי ובספר הגהות מי

הסמ"ג והירושלמי 'צריכין הדיינין להתרחק בכל יכלתן שלא יקבלו עליהן דין תורה', 

                                                           
 שבות יעקב, ח"ב סי' קמה.  .15
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ומכאן מובן שהוראתו של הסמ"ג להתרחק בכל היכולת מדין תורה מתפרשת על כך 

בוררות, הם החזירו לבית כאשר חתמו בעלי דין על שטר  16שלא לסמוך על אומדנא.

הדין את כוחו לדון על פי אומדנא, כפי שכתב הרמב"ם שם: 'ונושא ונותן עם בעלי דינין 

או יסתלק מן הדין'. וכן כתב בשו"ת 'דברי מלכיאל'  או יעשו פשרהעד שיודו לדברי העד 

(ח"ב סי' קלג) שבית דין רשאי לסמוך על אומדנא מכוח שטר הבוררות שיש בו הסכמה 

לאור זאת ניתן לשמוע גם עדויות של נשים ושאר פסולי עדות  17הן לדין והן לפשר'.'

  ולהתחשב בהן בגדר אומדנא.

  ה. השכנת שלום

בגמרא בסנהדרין מובא השיקול של עשיית שלום להעדפת פשרה על דין. לכאורה 

בפשרה הקרובה לדין שכל יסודה הוא למנוע טעות מהדיינים, אין מקום להתחשב 

מתברר שכאשר לפי ראות עיני הדיין פסק הדין לא  18זה. אולם מדברי הרב קוק בשיקול

יסיים את המחלוקת, הוא רשאי לנטות מהדין ולכפות על בעלי הדין פשרה. לכאורה 

שיקול זה הוא מצד בעלי הדין ולא מצד הדיינים, ואם כך עולה השאלה: האם אין הוא 

אלא שיש להקדים ולשאול: מדוע  19?כלול בסמכות שהקנו בעלי הדין בשטר הבוררות

', בייחוד שנוסח זה מוזכר לטעותלא העדיף בעל 'נחלת שבעה' את הנוסח 'הן לדין והן 

לכן נראה שמכיוון שכבר הוצרכו להרחיב את סמכויות הדיינים, העדיפו  20ב'שלחן ערוך'?

סות לתת מקום גם לערך של שלום מצד בעלי הדין, ובחרו בנוסח הפשרה הן על מנת לכ

יש להוסיף כי בחלק משטרי  21את החשש מפני טעות והן כדי לכלול את ערך השלום.

                                                           
ושם כתב הגהות מיימוניות: 'צריכין הדיינין להתרחק בכל יכלתן שלא יקבלו עליהן דין תורה כי מאד   .16

נתמעטו הלבבות וגרסינן נמי בירושלמי פ"ק דסנהדרין ובספר חפץ הביאו; ר"ש בן יוחאי אמר בריך 
 רחמנא דליכא חכים למידון'.

זלמן נחמיה גולדברג, שמכוח שטר בוררות רשאי בית הדין להתעלם מטענת 'קים כעין זה סובר הרב   .17
 .79לי', עי' ספר משפטי ארץ, ח"א, מאמר 'שבחי הפשרה' עמוד 

שו"ת אורח משפט, חו"מ סי' א: 'מקום הנטיה מהדין אל הפשרה תלוי או אם הדין מסופק לדיינים...   .18
כי א"א יהיה להוציאו אל הפועל. והדרך האחר הוא  שאין הדין יכול לצאת בלא סכסוכים,או מפני 

 שאם יראו שהדין הוא נגד היושר השכלי לפי מצב הענין'.
והנה הרב קוק סמך את דבריו על הכוח של הדיין לכוף על פשרה גם בלא שטר הבוררות, כפי   .19

על מריבות.  שמבואר בשו"ע חו"מ סי' יב סעי' ה. נראה שאין זו ראיה, כי שם מדובר על ספקות ולא
וכן יש להעיר על דברי ציץ אליעזר, ח"ז סי' מח, שהבין שיש כוח לדיין לכפות על פשרה כדי שלא 
תהיה מריבה, וזו לשונו: 'נפסק בחו"מ סי' יב שכח הדיין הוא לעשות דין כעין הפשרה, וגם לוותר חוץ 

שו"ע מורה לאפוטרופוס מן הדין כדי להשקיט ממריבות, הכל לפי צורך'. אך המקור שהביא מדברי ה
להתפשר בעבור יתומים קטנים כדי למנוע מריבות. הטעם לכך הוא אומדנא שזה רצונם, אולם לא 

 ניתן ללמוד משם לבעלי דין בוגרים העומדים בפנינו.
 שו"ע, חו"מ סי' כה סעי' ג, וכבר הקשה זאת הרב רפאל שטרן בקונטרס 'פשר הפשרה', עמ' צב.  .20
שיב דבר, ח"ג סי' י: 'ומלבד זה אפילו היה יוצא הפסק ע"פ ד"ת קשה להכריע וכן כתב בשו"ת מ  .21

הרבים המתחייבים ע"פ ד"ת ושלא ישאר מחלוקת על מקומה כשהי' לפני הד"ת. והכתוב צווח אמת 
 ומשפט ושלום שפטו בשעריכם. אבל אם הדין אינו יכול להביא לידי שלום. ההכרח לעשותו פשרה'. 
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יש לבחון: על איזה צורך  22.על פי יושר'הבוררות ישנה תוספת 'הן לדין הן לפשרה והן 

התוספת באה לענות? הרי אין רצון לחרוג מדין תורה?! מכל מקום לדעת הרב קוק 

  ה חלק בלתי נפרד משיקולי הפשרה. ), היושר מהוו18שהובא לעיל (הערה 

  ו. חיוב לצאת ידי שמים

הרב זלמן נחמיה גולדברג סובר שניתן לחייב ממון מכוח הנוסח 'הן לדין והן לפשרה' אף 

   23במקרה שהחיוב הוא לצאת ידי שמים, וזו לשונו:

בדברים שחייבים עליהם בדיני שמים כמו גרמא בנזיקין... נראה שהפשרה היא 

  חילת התובע כדי שלא ייענש בידי שמים.תשלום על מ

יש לפקפק בדבריו: הרי מצד מה שהתברר שהפשרה המדוברת היא קרובה לדין, מסתבר 

שחיוב לצאת ידי שמים אינו קרוב לדין. ואף בפשרה גמורה נראה שגדר החיוב של לצאת 

כן, ומניין הסמכות לכוף על תשלום זה? כמו  24ידי שמים אינו בכלל חיובי בית הדין,

מסתבר שהכוונה של בעלי הדין היא הסכמה לפשרה המתייחסת לחיובים שבסמכות 

בית הדין ולא לדיני שמים, ולכן אין הכרח למה שכתב הגרז"ן שהייתה נכונות מצד 

  25התובע לשלם כדי למנוע דיני שמים.

 סיכום

כן הנוסח המקובל בשטר הבוררות 'הן לדין והן לפשרה' מכוון לפשרה הקרובה לדין. ל

על הדיינים לפסוק כמיטב יכולתם על פי עיקר הדין ללא חשש מטעות. מנגד, החתימה 

על הפשרה מאפשרת לדיינים לשקלל בהחלטתם את השגת השלום, ולהסתמך על 

 אומדנות מבוססות להוציא ממון.

  

 

                                                           
 י הדין של הרב אשר ויס והרב ניסים קרליץ.שטר הבוררות בבת  .22
 .79ספר משפטי ארץ, ח"א, מאמר 'שבחי הפשרה' עמ'   .23
באנציקלופדיה התלמודית, כרך ז עמ' שפב, הביאו מחלוקת בגדר החיוב, אך לכו"ע אין זה תחום   .24

וא פורענות השייך לבית דין. וזו לשונו: 'יש מהראשונים מפרשים חיוב זה שחייב עונש בידי שמים, וה
לשלם לרשעים, אלא שכשישלם יפטר מהעונש, ויש מפרשים חייב בדיני שמים שחייב בתשלומין 

 בדיני שמים, וכל זמן שלא ישלם תורת גזלה חלה עליו'.
, הביא ראיה מהמקור הבא שו"ת מהר"י 6בקונטרס הנ"ל 'פשר הפשרה' לרב רפאל שטרן הערה   .25

שמותר להכריח אדם לפשרה אף על גב שמן הדין היה חייב לו  מברונא, סי' רמא, וזו לשונו: 'אלמא
כיון דחייב בדיני שמים אם יכול לגלגל הכל, ה"ה איפכא כגון לעיל גבי פושע נהי דפטור בדיני אדם 

נראה שאין בדבריו ראיה, כי הוא מתיר להתגלגל  עמו בדברים עד שיפשר עמו לפוטרו מדיני שמים'.
. שונים הדברים שבית הדין כופה חיוב לצאת ידי שמים מכוח פשרה. בדברים עם הנתבע עד שיסכים

ומה שהביא מסי' שפו סעיף ג, שמטילים נידוי על המזיק בגרמא ועל מנת להיפטר מהנידוי ישלם, אין 
 זה מהווה מקור לחיוב מדין פשרה ללא נידוי. 
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  הרב ד"ר שראל וינברגר

   שעבוד הגוף והשירות הצבאי

  הקדמה

והם חופש העיסוק  ,ם ביותר של הזכות לחירותהצבא חותר תחת היסודות הבסיסיי

'הזכות לחיים'. את שלילת  –וחופש התנועה, ולעיתים גם תחת הזכות הבסיסית ביותר 

בכך שהיא החירות שנובעת מתוך חוק שירות החובה ניתן היה להצדיק מבחינה הלכתית 

יניו. בהם ישנה זכות למלך לשעבד בפועל את נת ,חלק מהקטגוריות של דיני מלוכה

היא שומטת את התפיסה היסודית של התורה  :אולם טענה זו הינה בעייתית משתי פנים

שכן אם עצם קיומו של מלך או  ',לי בני ישראל עבדים לא ימכרו ממכרת עבד'לפיה 

את  יםמאפשר 1,קיומה של מדינה (שלדעת פוסקים רבים הינה בעלת סמכויות של מלך

וקי התורה המחייבים את חירותם של בני ישראל הרי שח ,שלילת חירותם של האזרחים

הינם מצומצמים במידה ניכרת. ניתן אולי להכיל טענה מעין זו ולומר כי אכן זוהי 

עמדתה של ההלכה: היא מכירה בטוטליות של השלטון, בין מבחינה אידאולוגית ובין 

ראייה גיון כלשהו בהתנהלותה של המדינה. כיוזאת בתנאי שקיים ה ,מבחינה משפטית

 יםב) המתארע" לתפיסה זו יש להביא את דברי התלמוד במסכת בבא מציעא (עג

   2שלושה פסקי דין הקשורים ביניהם:

רבינא הוה יהיב זוזי לבני אקרא דשנוותא ושפכי ליה טפי כופיתא אתא לקמיה א. 

דרב אשי אמר ליה מי שרי אמר ליה אין אחולי הוא דקא מחלי גבך אמר ליה הא 

דידהו היא אמר ליה ארעא לטסקא משעבדא ומלכא אמר מאן דיהיב ארעא לאו 

   .טסקא ליכול ארעא

אמר ליה רב פפא לרבא חזי מר הני רבנן דיהבי זוזי אכרגא דאינשי ומשעבדי ב. 

הכי אמר רב ששת מוהרקייהו דהני בטפסא דמלכא מנח  ...בהו טפי אמר ליה

   .כרגא ומלכא אמר מאן דלא יהיב כרגא לשתעביד למאן דיהיב

רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבא ג. 

אמר ליה רבא שפיר קא עבדת דתנינא ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי 

  להשתעבד בו תלמוד לומר לעולם בהם תעבודו, ובאחיכם...

כה. הראשון הוא הסוגיה שלנו מחולקת לשלושה מקרים שנפסקו על ידי האמוראים להל

לקבל מתנות מאנשים שזכו בקרקע בשל שעבוד של הבעלים לרבינא היתרו של רב אשי 

המקוריים למיסי המלך. ברור לרב אשי כי זכותו של המלך להפקיע קניין פרטי בשל 

                                                           
 שו"ת משפט כהן, סי' קמד.  .1
 ניית תשומת ליבי למקור זה. תודה לרב טל ממרכז תורה ומדינה על הפ  .2
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חובותיו. המקרה השני דן בזכותו של המלך להפקיע את חירותם של אנשים בשל 

נראה כי הוא יכול למכור באופן חוקי ומוכר מבחינה חובותיהם במס גולגולת, וממנו 

הלכתית את אותם האנשים. המקרה השלישי מלמד כי רבא סבר שמותר לשעבד אנשים 

שכן הוא מייצר שעבוד  ,והוא שונה באופן מהותי מהמקרים הקודמים לו ,שאינם מהוגנים

  ולא מכיר בקיומה של זו מכוח המלכות. 

רו חכמים לרבנן לשעבד אדם בשל פריעת חובו? הרי נחזור למקרה השני: מדוע התי

מפורש בתלמוד ובפוסקים שהדבר אסור במקרה שבו לווה לא יכול להחזיר את כספו 

טען כי חששו של רב פפא (ב"מ שם) אכן הריטב"א בפירושו לסוגיה  3.למלווה

 'דמשתעבדי בו טפי' הוא שהם משעבדים אותם שלא כדין, וכך כתב: 

של אלו למלך קנאום באותו כרגא כקונה עבד עד שיפרעום ואין כשיפרעו הכרגא 

וגוי קונה המעות חוב, והמלך יכול הוא למכרם שכן זכה בהם בכבוש הארץ 

והמלך מוכר זכותו לדבי  .א)ע"ח דאיתא בפרק השולח (גיטין לכ ישראל במלחמה

י הרי והבא מחמת הגופפא כגוי שמכר עבדו לישראל והרי הוא קנוי לו בקנין הגוף 

ולא שייך בהא אין עבד עברי נוהג בזמן שאין היובל נוהג שאין זה מותר  ...הוא כגוי

  . ואין דיני עבד עברי נוהגין בו כללבשפחה 

הפוליטית של הריאליה  עמדתו של הריטב"א מבוססת אם כן על השלמה של חז"ל עם 

הראשונים לא  ('גוי קונה ישראל במלחמה') וממילא מתירה שעבוד. אולם רוב התקופה

  פירשו בסוגיה זו:  פותקיבלו את עמדתו של הריטב"א שניתן לשעבד אדם בחובו. התוס

אית ספרים דלא גרסי טפי שלבסוף היו מחזירים להם מעות  -משתעבדי בהו טפי 

   4.וכל מה שהיו משעבדין בהן היה בשכר הלואה ,הכרגא שנותנין בעבורם

הרמב"ם לא ראה  ועבודתם נחשבת כהלוואה. גם ,ביתיבאיסור רעוסק כלומר הדיון כולו 

בסמכויותיו הרמב"ם בשעבוד זה עבדות של ממש. בפרק ה' בהלכות גזלה עוסק 

 רציונאליוהתמונה העולה ממנו היא שכאשר המלך נוהג באופן  ,הממוניות של המלך

 הרי שדינו ,וכנהוג בקרב המלכים של תקופתו, גם אם יש תחושה של אכזריות בפעולותיו

  ):פ"ה הט"ז) ובהלכות גזלה (פ"א ה"חדין. וכן פסק בהלכות עבדים (

שגזר  5בהן, מלך אנשים שאינן נוהגין כשורה מותר לרדותן בחזקה ולהשתעבד

שכל מי שלא יתן המס הקצוב על כל איש ואיש ישתעבד לזה שנתן המס על ידו 

כשורה ואם אינו נוהג [ 6אבל לא כעבדהרי זה מותר להשתמש בו יותר מדאי 

   .]7מותר להשתמש בו כעבד

                                                           
; תפד, סי' ב; שו"ת הריב"שסי'  עח; שם, כלל יסי'  סחכלל  ,; שו"ת הרא"שע"א ראו, בבלי כתובות פו  .3

  טו.  סעי'  צזסי' חו"מ  ,שו"ע
חלק על התוס' וסבר שמותר למלך לחייב את בעל החוב לעבוד יותר  ,חה" אפ"עבדים , הל' הראב"ד  .4

 מו שאין מדובר כאן על עבדות ממש. ימסחר, ומ"מ הסכים עמחובו ונחשב הדבר כ
כי אין הבדל בין מלך יהודי לגוי לעניין דין המלכות  ,לכות עבדיםהגזלה ומסתמתו ב 'במפורש בהל  .5

 . פ"ה ה"יגזלה ' הל, בלשיטתו
דם יה לעבוד לבין שעבוד ממשי? כיצד יש להבדיל בין שעבודו של אימה ההבדל בין כפ :יש לשאול  .6

כאן הבין (מהקשר הסוגיה) שמדובר בישראלים, וכתב  'כסף משנה'לבין הפיכתו לפועל בחובו? ה
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תוקף המלכות מאפשר למלך דינים ייחודים: יש למלך אפשרות לחייב אדם לעבוד 

 8,אך אסור לו לשעבדו. בכלל זה יכול לחייבו ביותר מחובו למרות איסור ריבית ,בחובו

עבדות מותרת כסנקציה פלילית  .אולם הוא לא התיר עבדות ממשית של אדם בחובו

קושר הרמב"ם את  ןן למצוא סייג לשעבוד אדם למלכות בהלכות עבדים, בהנית. בלבד

רם באנשים ורב סע שיעבדהדין התלמודי השני (שבו מכר המלך חייבים) והשלישי (שבו 

 ,שאינם הגונים). הרמב"ם הביא דין זה הן בפתיחת הדיון על שעבוד המלך והן בחתימתו

אלא שיש  ,ים שנקלעו לחוב כלפי המלךונראה כי הרקע לדיון זה איננו באנשים רגיל

גינה נוצר ההיתר לשעבדם. כאשר אנו פונים לספרות בבחוב זה משום אי הגינות ש

גם כאשר הדבר  ,אנו מוצאים בפסיקה איסור גורף על קניית עבדים עבריים ,התשובות

הרדב"ז כלכלי של אותם הזמנים. -מותר מתוך דין המלכות וראוי מבחינת הסדר החברתי

"ז סי' ה) דן בשאלה אקטואלית ששאלו אותו לגבי מי שקנה עבד שמקורו בקהילת (ח

היהודים של ארץ כוש: האם דיני עבדות תקפים היום? האם יוצא לאחר שש שנים, 

  איך להתנהג אליו? –ובאופן כללי 

לא מצינו עבד עברי אלא מכרוהו ב"ד בגנבתו או מוכר עצמו ואין אדם רשאי ...

לא א"כ העני ביותר ואפי' ליתן לבע"ח אינו יכול למכור עצמו למכור את עצמו א

הילכך זה שקנה העבד החפשי כיון שנתברר לו  .אלא א"כ צריך לאכלן בלבד

שהוא יהודי אין זה אלא פדיון שבוים לא קנין עבדים והמצוה היתה מוטלת על כל 

 ישראל לפדותו כדי שלא יטמע בין העכו"ם וכ"ש הוא השתא ומה מי שמוכר

עצמו לעכו"ם אמר קרא או דודו או בן דודו יגאלנו וב"ד כופין את הקרובים 

לפדותו לא פדאוהו קרובים מצוה על כל ישראל לפדותו וכיון שקדם זה וקנה 

אין לו דין עבד כלל אלא יוצא כל זמן שירצה והרי אותו זכה הוא במצוה רבה אבל 

אינו כותב לו עליו שהרי ומסתברא לי דאפי' שטר מלוה  ...הוא כשכירו ולקיטו

מוטל עליו היה לפדותו כיון שלא היו שם ישראלים אחרים וכיון דרמיא עליה לא 

  מצי פטר נפשיה מינה.

לדעת הרדב"ז יש להשוות את דינו של העבד שנקנה לדינו של בעל חוב שיכול להחליט 

  9.איך ובאיזה אופן הוא מחזיר את חובו

חובו הרשות בידו וכופין אותו  כדי לפרועעבד לשכור עצמו לאחרים ואם רצה ה 

   .לשכור את עצמו לזה או לאחרים כדי שיפרע חובו

                                                                                                                                                       
כלומר אסור לתת להם עבודת פרך או עבודה בזויה  ,שאסור לעבוד בהם כעבד היינו כעבד כנעני

ד '. הדוגמה המובאת בגמ' לעבודה בזויה היא נשיאת כליו של ה'אדון' ולא פשיטת נבלה או עיבוווכד
עורות, וניתן ללמוד מכך כי הכפיפות המוחלטת של אדם לאדם היא הבעיה בעבדות, ולא עיסוק 

  בתחומים מלוכלכים. 
  תוספת זו נמצאת בהלכות עבדים בלבד.   .7
  פ"ה ה"ז.מלווה ולוה רמב"ם הל' וכן   .8
אם איננו ב, שאדם יכול לחייב עצמו לעבוד  'שכירות פועלים סי 'הל ,וכפי שכתב המחנה אפרים  .9

חיים  רב; ה85ים ראו: פס"ד רבניים ח"ב עמ' ישומים עכשוויד אצל אדם ספציפי. ליומחייב עצמו לעב
 צמבליסט, בתוך אהל אבי עזרי שערי משפט, עמ' תלו.
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ההיתר למכור עצמו בחובו ניתן רק אם האדם השית חוב זה על עצמו (או  :אומר יהוו

 כדי להשוות המידות ה חיצונית של המלכות.ישמכר עצמו מחמת דחקו) ולא מכוח כפי

ן הרדב"ז שדין זה קיים גם בין אנשים פרטיים ולא רק מכוח טוע בין דיני עבדות ופועלים

   משפט המלך:

אבל אם משכן עצמו על המעות שלוה ממנו לפרוע לשבאי מסתברא לי שמותר  ..

ודמיא להא דאמרינן מלך שגזר שכל מי שלא יפרע המס הקצוב  ...להשתמש בו

... לא כעבד אבל ...עליו ישתעבד לזה שנתן המס ע"י הרי זה מותר להשתמש בו

ואע"ג דהוי טעמא משום דינא דמלכותא מ"מ לא עדיף דינא דמלכותא מתנאי 

והמוכר עצמו בזה"ז אעפ"י שאין היובל נוהג וקי"ל  ...גמור שהוא מתנה על עצמו

דאין דין עבד עברי ולא אמה העבריה אלא בזמן שהיובל נוהג בין מכרוהו ב"ד בין 

והא מכור עצמו כפי השנים שהתנה מוכר עצמו מ"מ אם העני ביותר יכול ל

דאמרינן אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג היינו שאינו נוהג בדיני עבד 

עברי המפורשים בתורה לצאת בשנים וביובל ובמיתת האדון ולהיות מותר 

אבל יכול הוא למכור עצמו אפי' לעכו"ם והוא קנוי לו קנין הגוף  בשפחה כנענית

  ...א דחירותאולכי נפיק בעי גיט

העולה מכל הנ"ל כי ישנן שלוש דרכים בהתמודדות עם שלילת החירות שמטיל השלטון 

על היחידים: הראשונה היא דרכו של הריטב"א המקבל את קניין הכיבוש על פי חוקי 

דין  ,לאומי אוסר על שעבוד-החוק הבין עת ,בזמננושהעמים, ונראה כי גם הוא היה מודה 

היא דעת הרמב"ם המקבלת את הגמשת החירות הנובעת מתוך  יהיזה צריך לפקוע. השנ

את הזכות לשעבד אדם. השלישית מדיני המלכות דיני המלכות אך מבקשת להפקיע 

הטוען כי יש להבין את הלכות עבדים כפי שאנו מבינים את דיני  ,היא דעת הרדב"ז

ראוי בהלכות הוא זה ש ,ממונות: מה שהוא ראוי בעיני ההלכה בסדר הממוני הכללי

אינו יכול להיות תקף מכוח  ,העבדים, ומה שאיננו נובע מתוך הסכמתו של בעל החוב

השלטון מאפשר מכירת אדם בחובו, בין הוא חוב אין נו: כיום יהשלכה לימ. המלכות

כלפי המלכות ובין הוא כלפי אדם אחר. על כן, במצב השלטוני היום חירותו של אדם 

לביטחון  הנוגעיםן בלבד ועל סמך טיעונים ממוקדים ביותר יכולה להישלל במצבי קיצו

בדבריו  ךהחברה ויציבותה. חוסר הלגיטימיות שבשלילת החירות על ידי השלטון נתמ

  :(באהלה של תורה, ח"א סי' קו) של הרב יעקב אריאל

האם גם חיילים בצבא  10.והנה יש לדון מה דינה של חתימת חוזה בצבא הקבע

מא אין כאן עבדים לעבדים אלא עבדים לכלל ישראל? נחשבים עבדים או ש

אמנם מצינו שגם רבנים לא חתמו על חוזה של יותר משלוש שנים משום עבדי 

הם ולא עבדים לעבדים, וכשרב משתעבד לקהל מסוים ליותר משלוש שנים 

                                                           
מעניין כי הרב אריאל לא עוסק במגבלות על שירות החובה, אולי מכיוון שהוא סובר שזה פיקוח נפש   .10

לא לדון בפיקוח ומצד אחר  ,שה לראות פיקוח נפש בגיוסו של חייל לגלי צה"לגמור, אולם נראה כי ק
תכן וההבדל הוא בכך שמדובר במקרה שבו בפועל יש ישנים. יתשע נפש של טייס החותם קבע ל

 לחייל ברירה והוא יכול להחליט אם לחתום או לא. 
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נמצא שהוא עבד לעבדים ולא עבד ה'. כי כדי להיות עבד אחר יכול לשרת הוא גם 

ן כתב החת"ם סופר (ס' קעב) שרב נחשב לעבד כי הוא משועבד קהל אחר. וכ

  לגור במקומו. וא"כ גם חיילים בצבא משועבדים לצרכי הצבא. 

ראשית, לא ניתן לפתור את פעילות הצבא לענייננו. הנחות חשובות  כמההרב מעלה 

ובכך להכשיר את יחסו לאזרחים, שכן הצבא הוא גוף גדול  ,בכללה בתור פיקוח נפש

מנגנונים ותחומי עיסוק רבים שאינם קשורים באופן ישיר לפיקוח נפש.  כמהל בע

הפיכתה של כל פעילות הצבא ל'פיקוח נפש' תגרום לשאיבה של החברה כולה לתוך 

הוא לא יאפשר שמירת שבת ראויה, לא  .מנגנון שלא יאפשר לה להתפתח ולדון בערכים

ים לחברה באופן קריטי בתחומים לאנשים שתורמ אותואו לקצר משירות יוכל לפתור 

אחרים ועוד. אין זה שולל את העובדה שיש בצבא ובשירות המדינה בכלל היבטים של 

אם כל  ,ראוי מבחינה תורנית ומעשיתכאבל לא ניתן לפתח את החברה  ,פיקוח נפש

ובין הרב אריאל בין רב  שהציגהדימוי  ,פעילות הצבא תוגדר כפיקוח נפש. בהקשר זה

מאיר עיניים ומחדד מאוד את תפיסת השירות הציבורי שלו. שנית, הבעיה  חייל הוא

שכן  ,בהגדרת החובה כלפי ה'כלל' כבסיס להפקעת חירותו של היחיד הינה בעייתית

גם אם ברור כי האדם צריך  .לא הכרחיגם אם  ,תמיד הפקעה זו לובשת הקשר מסוים

את עצמו. שעבוד אוטומטי  לא ברור להיכן הוא צריך לשעבד ,לשעבד עצמו למדינה

ולכן הוא איננו תקף. ניתן להוסיף על כך  ,למערכת הינו שרירותי מבחינת צורכי המדינה

כי בסופו של דבר שעבוד בשירות המדינה תמיד לובש צורה של אדם מסוים הממונה 

את המדינה אלא את האדם שממונה  ישירותהמשרת כבר איננו משרת ועל המשרת, 

שנו אופי מסוים, ראשית, לאדם שממונה על המשרת יך הינה כפולה. הבעיה בכעליו. 

ולכן כפיפות מלאה אליו  ,מת, אינטרסים מסוימים וחולשות מסוימותתפיסת עולם מסוי

. שנית, הרעיון הבסיסי של שירות העם מבוסס על העובדה לכל אלומהווה כפיפות גם 

עושר חייו ולהתפתח באופן שחושף ולכן אדם יכול לבטא את  ,כי העם הינו מגוון ומרובד

 .לוקים שבו כאשר הוא משרת מושג כולל ורחב כמו העם-כל פעם חלק נוסף מצלם הא

  דבר זה איננו נכון כאשר אדם כפוף לאדם מסוים בתפקיד מסוים. 

שהוא  ההבדל בשל ,בסופו של דבר מכשיר הרב אריאל את החתימה על שירות הקבע

שירותו של חייל. ההבחנה איננה בשל ה'פיקוח נפש' בין שירותו של רב לבין מוצא 

אלא משום שלפי ההלכה אין שכן זו נדחתה מהטעמים שלעיל,  ,שבפעילות החייל

לדעתו של הרב אריאל אפוטרופוס משועבד  11.ס יכול לחזור בו משליחותוואפוטרופ

וקא, לצורך של יתומים ספציפיים שהם 'הולידו' את תפקידו וממילא את שעבודו להם דו

מקומות. אלא שהשלכה של חילוק זה  בכמהבניגוד לרב שיש לו שליחות שיכול לקיימה 

נו קשה: מדוע על אדם לחתום קבע דווקא כעתודאי? הרי משרות צבאיות רבות נלעניי

ניתן לומר כי סברתו של הרב  ומדוע שישעבד עצמו דווקא לזו? ,עומדות על הפרק

אופן ייחודי בתפקיד צבאי כלשהו והוא רוצה אריאל נכוחה במקום שבו אדם מומחה ב

יבות שלו איננה לצורכי הציבור באשר והארכת שירות. במקרה שכזה המחעל לחתום 

                                                           
 כג.סעי'  ' רצישו"ע חו"מ ס  .11

בחזרה לעמוד התוכן



   שעבוד הגוף והשירות הצבאי 

  חתשע" תשרי אמונת עתיך

 
 

95  

אלא לפעילות מסוימת של הציבור שהוא אפוטרופוס עליו לעניין זה. אך שירות  ,הם

  ומקיף הרבה יותר ממגוון האפשרויות של רב קהילה.  בצבאי בכללו הינו רח

יהיה עלינו לחזור להלכות  ,פתור את שאלת היחס בין הגיוס לבין עקרון החירותכדי ל

מלכים או למצער לפנות לשאלה הצרה: האם מותר לאדם להשכיר עצמו ליותר מג' 

בו חוזה עבודה ליותר משלוש שנים כאשר המערכת הכלכלית/מדינית בנויה באופן ש

  : יח)-ח, ז ל שמואלראשית נפנה למשפט המלוכה ש לכינונה? הכרחי שנים

ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי 

ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד . אתי מאסו ממלך עליהם

ועתה שמע בקולם . היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם לך

ויאמר שמואל . המלך אשר ימלך עליהם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט

ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר . את כל דברי ה' אל העם השאלים מאתו מלך

ולשום . ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו

לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו 

ואת שדותיכם ואת . יכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפותואת בנות. וכלי רכבו

וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו . כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו

ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח . ולעבדיו

 וזעקתם ביום ההוא מלפני. צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים. ועשה למלאכתו

  .מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה ה' אתכם ביום ההוא

בתור הצדקה למעשיהם של מלכים,  אלאדברי ה' כאן בתור איום את קשה שלא לראות 

 12,ואכן נחלקו רבותינו בתלמוד אם שמואל הנביא התכוון שמותר לעשות כדברים הללו

מלך. או שמא תיאר מעשיהם של מלכים כדי להניא את העם מן ההחלטה למנות 

  מותרים למלך: מעשים אלוה"ה) שאכן -ה"אפ"ד מלכים הל' הרמב"ם פסק (

שכל האמור  ...רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות

בפרשת מלך מלך זוכה בו. ושולח בכל גבול ישראל ולוקח מן העם הגבורים ואנשי 

לפניו, ומעמיד מהן חיל ועושה מהן חיל למרכבתו ובפרשיו ומעמיד מהן עומדים 

אנשים לרוץ לפניו, שנאמר ושם לו במרכבתו ופרשיו ורצו לפני מרכבתו, ולוקח מן 

היפים שבהם להיות שמשים ועומדים לפניו שנאמר ואת בחוריכם הטובים יקח 

ועשה למלאכתו. וכן לוקח מן בעלי האומניות כל מה שהוא צריך ועושין לו 

ת והעבדים והשפחות למלאכתו ונותן שכרן מלאכתו ונותן שכרן, ולוקח כל הבהמו

או דמיהן, שנאמר ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו, 

ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה 

ביחוד בלבד קונה  ...למלאכתו. וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים, נשים

ויש לו [רשות] לעשות הפילגשים  ...ו, אבל ההדיוט אסור בפילגשאותה ומותרת ל

שלוקח לארמונו טבחות ואופות ורקחות, שנאמר ואת בנותיכם יקח לרקחות 

                                                           
הודה אמר שמואל כל האמור בפרשת מלך מלך מותר בו רב אמר לא אמר רב יכ ע"ב: 'סנהדרין גמ' ב  .12

  '.נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם כתנאי...
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ולטבחות ולאופות. וכן כופה את הראויין להיות שרים וממנה אותם שרי אלפים 

 ושרי חמשים, שנאמר ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים. 

והוא יכול לכפות  ,ו של המלך כוללות הגבלה של כל החירויות האנושיותנראה כי זכויותי

אנשים מעמד, מלאכה ואפילו אישות בניגוד לרצונם. פרק זה מוכיח כי גם במצבים על 

) יכול 13שאינם מצבי פיקוח נפש או מצבי מלחמה (הנידונים בפרק ה' של הלכות מלכים

אריאל לא הביא דין זה כמקור לדיון  . אעפ"כ הרבשל נתיניו המלך להגביל את חירותם

חלק ממשפט  התכן והסיבה לכך שחתימה על שירות ארוך אינניי .בחתימה על צבא קבע

 יתכן ויש סיבה אחרת להבחנתו ביןאמנם י .המדינהמטעם שהוא איננו נכפה  היאהמלך 

והיא שלא ניתן לראות בפרק ד של  ,פרק ד בהלכות מלכים ובין שירות קבעב הכתוב

משפטי ממשי המצדיק את התנהגות השלטון. גם לדעת ר' -קרון מוסרייכות מלכים עהל

שמואל הנביא שלך מותר בו', הרי מ – יוסי ושמואל שפסקו 'כל האמור בפרשת מלך

וככזה הכירה בו בדיעבד גם ההלכה, אך ברור מתוך דבריו  ,תיאר את מצב המלוכה בזמנו

המדיני בזמנם של ישראל  םאפילו כלפי מצבמוסרית  תהידרדרומשום  יש בוכי מצב זה 

שכן מפורש בסוף הפרשה שעם ישראל יצעק אל ה' והוא לא יענה להם  ,תחת השופטים

לחלוטין פרשה זו כאשר המצב הפוליטי בעולם לא  לזנוחלהושיעם. דברים אלו מחייבים 

נ"ך בסוגיה זו רמזו כי גם הת 14פותמאפשר למדינות לנהוג כך באזרחיהן. בעלי התוס

שכן אחאב נענש על לקיחת כרם  ,עצמו מלמד כי לא ניתן להחיל משפט זה כפשוטו

  נבות. וכן כתב הרדב"ז בפירושו לרמב"ם כאן: 

וכבר הקשו למה נענש אחאב על שדה נבות, וכמה דברים נאמרו בזה והנכון מה 

שנראה מדברי רבינו שאין זה מותר אלא לתת לעבדיו ובשעת מלחמה אבל לקחת 

  . לא וכן תירץ ר"ת לעצמו

עת דיני משפט המלך באופן גורף כאשר דן בסוף פרק ג ירמז לפקעצמו לדעתי הרמב"ם 

  מהלכות מלכים בדיני המורד במלכות ושם כתב (הלכה ט): 

המבטל גזרת המלך בשביל שנתעסק במצות, אפילו במצוה קלה הרי זה פטור, 

ומר אם גזר המלך לבטל דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין ואין צריך ל

   מצוה שאין שומעין לו.

הטוענת כי עמשא התעכב בהזעקת הצבא  15קורו של הרמב"ם הוא הגמ' בסנהדריןמ

לומדים תורה  שכאשר הגיע לבסיס מצאם בבית המדרש של הבסיס משום ,בימי דוד

מתורה. הלכה זו של הרמב"ם תוקעת טריז בכל ניסיון של המלך  םולא רצה לבטל

לומר שהוא עוסק במצווה כלשהי (לפי האדם שכן תמיד יוכל  ,ת זמנו של אדםלשעבד א

מתוך הלכה זו עולה כי האדם יכול להחליט בעצמו  ,אומר יהוו .בחירתו) או עוסק בתורה

אילו מצוות הוא מקיים בזמן נתון או איך הוא משרת את הציבור (באופן הקשור 

                                                           
להבחנות אלו משמעות בעיקר בתחום הפיצוי הכלכלי שעל המלך , הל' מלכים פ"ה, ראו לחם משנה  .13

 להעניק למי שהוא פוגע ברכושו שלא בשעת מלחמה. 
 .לך מותר בוד"ה מ"ב סנהדרין כ עתוס',   .14
  סנהדרין, מט ע"א.  .15
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יעת הלכה זו בתוך הלכות מורד מלמדת ולמלך לא תהיה שום שליטה עליו. קב ,למצוות)

ועל כן היא לא מאפשרת  ,כי התורה בעצמה היא המרידה במלכות אדם באשר היא

   16.םילמלך לשעבד את נתיניו לעם, גם אם כוונתו לשם שמי

לדעתי  מה מאפשר שירות בתנאי עבדות? :נחזור אם כן לשאלת השירות הצבאי ונשאל

טק מוכנה להכשיר במשך -מקדימה: חברת היי שאלה בעזרתיש לענות על שאלה זו 

על בתנאי שהם יחתמו איתה  ,שנתיים מהנדסים ולגלות להם את כל סודות המקצוע

 על החוזה, האם מותר להם לחתום .שנים נוספות לאחר הלימודים ארבעחוזה העסקה ל

לפיהם יש בחתימה למעלה מג'  ,והרמ"א מרוטנבורג או שהם עוברים על דברי המהר"מ

 ,שעבוד זהושיותר משלוש שנים סברו נראה כי הפוסקים הנ"ל  17?נים איסור עבדותש

חוזה קצר על ומדוע לא יחתמו  ,חוזה עבודה ארוך טווחעל לחתום  מאלץ אותםשכן מה 

מקרה ביותר המתחדש בכל זמן? אין זה אלא משום ניסיון שליטה של אדם ברעהו! אבל 

תהיה כדאית פחות משלוש שנים לא  שחתימה עלכל כך עד שבו ההכשרה ארוכה 

התחייבות לשלוש  – תוצרההכשרה, ל –ההשקעה שבין גיון ביחס יהרי שיש ה למעסיק.

ההשקעה הצבאית היא גדולה (תואר אקדמי של  :כן גם הוא בשירות הקבע שנים.

 ,שנים לפחות)שבע  שנתיים, קורס פו"ם שאורך כמעט שנה, הכשרה כרופא שלוקחת

  שנים.  שלושבפחות מ להשתלםיכולה  ולכן היא איננה

הרי בידי הצבא להטיל עונש מאסר על  :בהקשר הצבאי יש להוסיף נתון נוסף לדיון

טק היכולות לכל היותר להטיל קנסות - המבטל חוזה באמצעו, בניגוד לחברות היי

אדם מכניס עצמו למצב של פועל שאינו  ,במקרים אלו. יוצא שבחתימת חוזה בצבא קבע

שאסור  ,והרמ"א מרוטנבורג כתב שלדעת המהר"מ 18'קצות החושן'זור בו! אולם יכול לח

מוכח שאין החותם יכול לחזור בו במקום שאין לו מעות  ,להתחייב ליותר משלוש שנים

הרי ש ,מה זמן הוא חותםכמה איכפת לנו ל –שאם לא כן  ,כנגד פירעון שאר עבודתו

תמיד יוכל לחזור בו. הרי שלדעת הרמ"א אדם יכול לחייב עצמו בחוזה עבודה גם כאשר 

גם אם אינו יכול  ,אינו יכול לחזור בו, אך במקרה שמותר לחתום ליותר מג' שנים מותר

  לחזור בו. 

נו, כאשר החוק איננו מאפשר שעבוד אדם בחובו, כיצד לשעבדו יבימ :ועדיין יש לשאול

לה זו עלינו לענות כי בכך יפה כוח המלכות מכוחו של אדם בודד (מלבד שאעל לצבא? 

 החוק .ואולי גם הוא יאמר שבארץ ישראל ובמלחמת מצווה שאני) ,דעת הרדב"ז לעיל

טחוני ברור, וניתן ללמוד מכך כי יכיום אוסר להגביל את חירותו של אדם ללא צורך ב

טחוני כזה. אלא שגם טענה זו יב הפרת התחייבויות של משרתי קבע הינה חלק מצורך

לכפות חוזים בעונש  הזכותדחות באמירה שלאף אחת מהחברות הגדולות אין יניתנת לה

ואעפ"כ הן מצליחות להחזיק את עצמן באופן יציב למשך שנים רבות. הדבר  ,מאסר

                                                           
ובכל אלו הדברים דינו דין, ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה 'שכך חתם הרמב"ם את פרק ד:   .16

 .'מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק...
 . סעי' ג שלגסי' חו"מ רמ"א,  ;עב '(דפוס פראג) סי, ח"ד שו"ת מהר"ם מרוטנבורג  .17
 .סי' שלג ס"ק והחושן, קצות   .18

בחזרה לעמוד התוכן
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כגון מפעילים בחברת  ,אמור גם כאשר מדובר בשירות הציבורי ובמקצועות קריטיים

 והגופים ,כל המקרים הנ"ל אין סנקציה פליליתב – ובדי בתי החוליםחשמל או ע

באופן יציב על סמך החוזים האישיים. על כן, מנקודת מבט תורנית ראוי  מתופעלים

לשוב ולדון בשאלה אם סנקציה פלילית היא הכרחית במקרה של הפרת 'חוזה שירות 

  .מילואים' ואולי אפילו בשירות הקבע
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  רהרב מאיר מול

 יםנדרשובעלי שררה האם מלך 
  ?םמפגם בייחוס פיםלהיות ח

  ישראלעם על מלך להיות מיוחס לא. 

  ישנה הלכה בסיסית ברמב"ם בהלכות מלכים: 

מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהא אמו מישראל.  1אין מעמידין מלך

ולא שנאמר 'לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא' (דברים יז טו). 

  . אלא לכל שררות שבישראל למלכות בלבד

אדם ו ',קהל גרים'שיש איסור מהתורה למנות מלך שיש פגם בייחוסו אם בא מ ןמכא

   2אותו למלוכה. םאפילו אמו אינה מישראל, אין מעמידיששהוא מצאצאי גרים בלבד, 

  !'נשוי לכהונה': בתוספתא מובאת מעלה נוספתב. 

ו) מובא שנדרשת מעלה נוספת למלוכה, הדורשת ה"ד פ"אלא שבתוספתא (סנהדרין 

אין מעמידין 'לפי גרסת מהדורת ש"ס וילנא:  . ואלו דברי התוספתא'נשוי לכהונה'ביאור: 

. 'מלך בחוץ לארץ. אין מעמידין מלך בארץ ישראל, אלא אם כן היה נשוי לכהונה

ארץ. אין אין מעמידין מלך בחוצה ל'שונה מעט:  הגרסהובמהדורת צוקרמנדל שם, 

   '.מעמידין מלך אלא אם כן היה נשאוי לכהונה

, שלפי התוספתא הוא תנאי למינוי אדם 'נשוי (או נשאוי) לכהונה'ויש להבין מהו 

למלוכה. ועוד, כיצד זה לא צוינה דרישה זו, הלכה למעשה, בפסיקתו ההלכתית של 

  הרמב"ם במשנה תורה?

הפשוטה של המילים  ןהכוונה למשמעותכבר בראשית הדברים, יש להבהיר שבוודאי אין 

שהרי גמרא ערוכה היא שאין שום  ,שאין מעמידין למלוכה מי שאינו ראוי לשאת כהנת –

) ידושין עב ע"ב. בגמרא (קשאין בכל בת ישראל מגבלת נישואין ייחודית על בת כהן

: ) נאמרעג ע"אהמשך (. וב'מותרים בכהנת -אחד גר אחד עבד משוחרר וחלל ': נאמר

רש"י  3'.מסייעא ליה לרב, דאמר רב יהודה אמר רב, לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים'

  מפרש על אתר (ד"ה לפסולי כהונה):

                                                           
לא אתייחס במסגרת זו לשאלה הנכבדה אם יש חובה למנות מלך או לא. כאן רק אדון במקרה   .1

  אם עליו להיות ללא פגם ייחוס. –שמינוי מלך עולה על הפרק 
  ראה בכסף משנה, שאם אביו מישראל, כל שכן שמותר למנותו.  .2
 וכן הוא ביבמות פד ע"ב.  .3
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גר, חלל, משוחרר, שהכהנים הוזהרו על בנותיהם, והם לא הוזהרו עליהם מלישא 

אותן. אבל לפסולין, שהאנשים הפסולין הוזהרו עליהן מלישא אותן, כגון ממזרין או 

  תינים, אף הנשים הוזהרו עליהם. דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה.נ

נו מי שחולק על האמור, לא נבוא לאפושי מחלוקת, ומסתבר שגם אואחר שלא מצ

דווקא. לא בכדי, אם כהן התוספתא מסכימה שלא קיימת מגבלה במלך מלהינשא לבת 

ני התוספתא פירושים שונים יש בין פרש כן, פרשני התוספתא לא פירשוה בדרך זו.

  '.נשוי לכהונה'למונח 

  לכהןשה המותרת ימלך אמור להיות נשוי רק לא. 1

שה שהוא נשוי לה, ייש מי שפירש שהפסול איננו נובע מייחוס המלך עצמו, אלא מן הא

שאסור להינשא לנשים מסוימות. והתחדש כאן שעצם נישואי מלך  לכהןובזה הוא דומה 

עצמו אכן מצאנו דבר דומה,  בכהןמינויו למלך.  מונעים את ,לכהןשה שהיא פסולה ילא

ו לא יטמא לאשת'ד). פירש רש"י שם:  ,(ויקרא כא 'לא יטמא בעל בעמיו להחלו'בפסוק 

   4.פסולה שהוא מחולל בה בעודה עמו'

יש להוכיח זאת שאין המלך מחזיר פילגש לאחר שנאנסה. כתב  5'עיר בנימין'בספר 

שאין  6הוא מוסיףשנשארו צרורות עד יום מותן.  ,נסו על ידי אבשלוםמפילגשי דוד שנא

וין אסורות ומפילגשי דוד שנאנסו ראיה לאסרן על ההדיוט, לפי שהנבעלות מחייבי לא

וממילא אסורות גם למלך ואפילו כפילגשים, לפי שתנינן בתוספתא הנ"ל  7,רק לכהונה

סורה א – ר שסבר שהאסורה לכהןכלומ ,שאין משיאין למלך אלא מן המשיאין לכהונה

שחלק עליו, וסבר שאסורה  8'עין יעקב'על  'עיון יעקב'גם למלך! והובאו דבריו בספר 

הוא לא  'נשוי לכהונה'מכל מקום, לדבריהם פירוש  9שה ולא כפילגש.יעליו מהדין רק כא

 פי שהמלךל – שה או בפילגש הראויה למלךידין בכשרות בייחוס המלך עצמו, אלא בא

   10.כהןרק עם כשרות לכהונה, כמו  מתחתן

  

דחה דבריהם, שאין דין כזה של איסור נישואין או פילגש למלך למי  11החיד"אוכבר 

שאסורה לכהונה בתוספתא, לפי שהתוספתא לא מדברת על איסור על המלך לישא 

(שם) הביא ראיה  'פתח עיניים'פסולות לכהונה, אלא על פסול שיש במלך עצמו. ובספרו 

                                                           
ואין הן מתחלל חילול ממש, שהרי בגמרא, קידושין עז ע"א, נאמר 'שעבר עבירה ברור שאין הכ  .4

ואז כשר לעבודה  –'! אלא שאסור בעבודה לשעה, עד שידירנה הנאה על דעת רבים מתחלל
(וכמבואר בבכורות פ"ז מ"ז, ובגמרא שם מו ע"א). ואכן רש"י הנ"ל כתב שהוא רק פסול 'בעודה עמו', 

 ואכמ"ל.
  ימין, לרבי בנימין זאב וולף, גיטין ו ע"ב, סי' קמא,ס' עיר בנ  .5
  גיטין שם.שלא כדברי התוספות   .6
 לפי הרמב"ם שפסל גם בחייבי לאווין שאין בהם כריתות, וראה בשו"ע, אבה"ע סי' ו סעי ח.  .7
  עיון יעקב, גיטין ו.  .8
  אלא שנהגו לאסור על עצמם גם כפילגש.  .9

  הדרן על מסכת גיטין. וכן כתב בסוף שו"ת מהרז"ך, ב  .10
חיד"א, פתח עינים, גיטין שם, וסוטה, י ע"א ד"ה זכור, ובשו"ת חיים שאל, ח"א תחילת סימן צ אות א,   .11

 ובקונטרס העלם דבר, אות קכב.
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יתה פסולה לכהונה, אם יהתיר לו פסולות לכהונה, מדוד שנשא את בת שבע, אף שהל

וכן הביא ראיה  12,תה מותרת לדודימשום גרושה ואם משום אנוסה, ובכל זאת הי

  יתה גיורת.ימשלמה שנשא את נעמה העמונית אף שה

   

 הדבר מובן במקרהואמנם שיטה זו טעונה ביאור, מדוע נפסל למלוכה בגלל אשתו? 

 – שב בתשובההוא שכאשר  לכך היא ראיההנפסל לעבודה מצד העבירה שעבר. שכהן 

וא גם שב לעבודת הקודש. אבל להדיוט שמתמנה למלך, הרי אין כל צד עבירה בזה ה

  שמותרות לו בהיתר גמור, וצ"ע. לכהונהשנושא את הפסולות 

  אין למנות מלך אלא אם כן הוא נשוי לבת כהן. 2

רב יחזקאל אברמסקי שאסור הבין העל התוספתא (שם ה"ב)  'זקאלחזון יח'בחיבורו 

וכמבואר  ,כנראה משום שיש בה מעלת ייחוס כהנת,למלך לשאת את מי שאיננה 

כדאי  – , אבל תלמיד חכם'ן זיווגן עולה יפהאי – בת כהן לישראל'(פסחים מט ע"א) ש

שהמלך  ,כה במהלעל חידושו קשה אמנם הרב אברמסקי ה. שיידבק בזרעו של אהרן

הוא מתרץ שהדרישה מן הכהן שיישא דווקא . ולאו דווקא כהן יה וישראליתנושא גם לוִ 

שהעמידו אותו הוא יכול בשעה שממנים אותו למלך, אבל לאחר בת כהן אינה אלא רק 

שהעלה את רף  ',חזון יחזקאל'אלא שיש לציין שדברי ה 13לישא איזו אישה שחפץ.

ממש, ושלכן אין למנות מלך  כהנתתמנות למלך לכלל הייחוס של אשת מי שאמור לה

   14 הם חידוש גדול, שדומה כי אין לו אח ורע! - אם הוא נשוי למי שאינה בת כהן 

  לכהןעל המלך להיות ללא שום פגם בייחוסו, כדין הנישאת . 3

מעיון בראשונים שכן התייחסו לדברי התוספתא, אנו למדים שעל המלך עצמו להיות 

המופיע בכמה  'משיאין לכהונה'חוס. כנראה שהם הסתמכו על המונח ללא פגם יי

. מזה נוכל לכהןמקומות בתלמוד המדברים על אלו שאינם פוסלים את בתם מלהינשא 

  . 'נשואה לכהונה'להבין שהבת היא אכן 

  נאמר:  )סנהדרין פ"ד מ"ב(במשנה 

, אלא כהנים לוים הכל כשרין לדון דיני ממונות, ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות

  . לכהונה המשיאיןוישראלים 

                                                           
 כמבואר בגמ' כתובות ט ע"ב.  .12
  ולפי זה נדחו ראיות החיד"א הנ"ל, מדוד ומשלמה.  .13
י לשאת בת ישראל שאינה בת כהן. מאידך גיסא, לדבריו, אם ולא עוד, אלא שאפילו כהן גדול רשא  .14

אדם נשוי לאלמנה שהיא בת כהן, מותר למנותו למלך, כי כך פירש את משמעות המילים 'נשוי 
פרש שבמלך אמנם אפשר ללכהונה', בעוד שלכהן גדול אסור להינשא לאלמנה גם אם היא כהנת. 

כגון אלמנה כהנת האסורה לכהן  ,היעדר חיסרוןהדגש הוא על מעלה בייחוס שיש בכהנת ולא על 
גדול בגלל פגם אלמנות שבה, ולא משום שחסר בייחוסה, ולכן מותרת למלך, לפי שיש בה מעלת בת 

התורה פסלה מי שיש בה פגם, ולא מי שאין בה מעלת ייחוס כגון בת  -כהן. לעומת זאת, בכהן גדול 
  שדומה כי לא מצאנו לה אח ורע.ישראל, ואכמ"ל. מכל מקום, זו מגבלה גדולה, 
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היא אותם שבנותיהם כשרות לכהונה. וכפי  'המשיאין לכהונה'כאן המשמעות של 

   15.'המיוחסין וראויין להשיא בנותיהם לכהונה'שפירש רש"י: 

 16.'בת גר זכר כבת חלל זכר'קידושין עח ע"ב) מובאת דעת רבי יהודה שסבר שגמרא (וב

והאלמנה 'אשר מתיר אלמנה לכהן הדיוט: (מד, כב) מספר יחזקאל  והובא שם פסוק

'מן  –'. ורבי יהודה פירש את המילים 'אלמנה מכהן יקחו' אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו

, שפירש את המילים המשיאין לכהונה יקחו', והגמרא מבארת את טעמו של ר' יהודה

  :'ואלמנה מכהן יקחו' מן המשיאין לכהונה

טעמיה דאמר בת גר זכר כבת חלל זכר. כל שאתה נושא בתו אתה רבי יהודה ל

  נושא אלמנתו, וכל שאי אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו. 

לדה למשיא מי שנו :היא 'המשיאים לכהונה מן'לים ימגמרא זאת עולה שמשמעות המ

לפי רבי , מי שאינו גר. בתו של גר פסולה לכהונהלכהונה או שהיא אלמנתו, לאמור 

משום שהיא נולדה ממי שאינו משיא לכהונה, ולדידו, גם אלמנתו של גר פסולה , הודהי

משמעו שהמלך ' נשוי לכהונה' לכהן הדיוט. לאור זאת ניתן לומר כי גם המונח בתוספתא

. נראה 'נשוי לכהונה'המשיא את בתו לכהונה, ואז המלך עצמו נחשב ל מןצריך להיוולד 

אין מעמידין 'ז ס"ק נד): סי' אה"ע ורו ל'שלחן ערוך' (ביאשזו אכן דעת הגר"א שכתב ב

. לפי זה יש להכשיר 'שאם היה בת היה כשר לכהונהמלך אלא אם כן נשוי לכהונה, ר"ל 

 שנולדהיות  ,לכך היה כשר לכהןלמלכות רק את מי שאילו היה בת המיועדת להינשא 

בתו לכהונה. וכפי  כך גם על המלך לבוא ממי שמכשיר .למי שאינו פוסל בתו לכהונה

  שיתבאר, דין זה יכול להיות מדאורייתא או מדרבנן. 

  דאורייתא או מדרבנןמ –' נשוי לכהונהג. '

בקריאתו  ,מעמד הקהללגיע אגריפס המלך סוטה פ"ז מ"ח) מספרת שבההמשנה (

 :טו), זלגו עיניו דמעות. אמרו לו ,לא תוכל לתת עליך איש נכרי' (דברים יז'בתורה לפסוק 

תנא ': נאמר מא ע"ב)סוטה (, בגמרא . ושם'ל תתירא אגריפס, אחינו אתה אחינו אתה'א

. 'שונאי ישראל כלייה שהחניפו לו לאגריפס משמיה דרבי נתן, באותה שעה נתחייבו

                                                           
ושם בגמרא סנהדרין לו ע"ב, נראה שלומדים מהפסוק שלא ממנים לסנהדרין הדנים דיני נפשות את   .15

מי שיש אפילו חשש פסול במשפחתו, לפי שמבואר במשנה קידושין פ"ד מ"ד, שכהנים נמנעו 
ן עו ע"ב, שהסיבה מלהינשא אלא אם כן בודקים ארבע אימהות שהן שמונה. ומוכח בקידושי

כלומר שאם גילו שיש חבר בסנהדרין אין צורך לבדוק  -שהכהנים לא בודקין מן הסנהדרין ולמעלה 
היא משום שאין ממנים לסנהדרין אפילו מי שיש בו חשש לפגם בייחוסו,  -בייחוס הדורות שמעליו 

שגם 'היה נשוי לכהונה'  בדומים לך'. ולפי זה, ישנה אפשרות לפרש -בגלל הלימוד הזה מ'ונשאו אתך 
שבתוספתא הנ"ל, עניינו לומר שגם במלך יש לעשות בדיקה כזו ארבעה דורות אחורנית, כפי שהיו 
עושים עם מי שמועמדת לנישואין עם כהן. אבל מדברי הראשונים שנביא להלן מבואר שפסלו 

  למלוכה רק מי שיש ידיעה ודאית על פגם בייחוסו.
כותא, מבת חלל, ובת כהן גדול שבא על אלמנה, ובת מצרי ראשון, ע"ש. כפי שהוא למד זאת בצרי  .16

בהקשר זה יש לציין שאין הלכה כמותו, לפי שהגמרא, קידושין עח ע"ב, פסקה בדיעבד כרבי יוסי 
שהכשיר אפילו בת גר שנשא גיורת, ולכתחילה כרבי אליעזר בן יעקב שהכשיר מי שאביה גר אם 

  ה שפסל את בתו, ע"ש.אמה מישראל, ושלא כרבי יהוד

בחזרה לעמוד התוכן
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שואלים, לאור  18מפרש 'אחינו אתה' כי אמו מישראל הייתה. התוספות ביבמות 17רש"י

ל נחשב בכלל 'מקרב אחיך תשים עליך הגמרא ביבמות (מה ע"ב) שמי שאמו מישרא

התוספות , מדוע נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה? היה אגריפס כשראם אכן  –מלך' 

  :מתרצים ואגב כך מפרשים את התוספתא

ואף על גב דתניא בתוספתא דאין מעמידין מלך אלא מן המשיאים לכהונה, מכל מקום 

לייה. ואומר רבינו שמואל, דהורדוס תימה הוא לומר דמשום איסורא דרבנן נתחייבו כ

  לא נשא בת ישראל, שעשה תשובה, כדאמרינן בפרק קמא דבבא בתרא (ד ע"א)... 

ר למנות למלך מי שלא נשוי מכאן שהתוספות פירשו את דברי התוספתא הנ"ל, שהאיסו

. עוד קבעו התוספות שהאיסור אביו גוי או עבדלכהונה הוא מי שאינו מיוחס, כגון ש

שמשמעות האיסור כתבו  20בנידה תוספותואילו ה 19.בלבד הוא מדרבנןמלך כזה למנות 

לכן מסתבר כי לדעת התוספות,  21למלך.וכנראה אף חלל שאין למנות ממזר היא 

דהיינו חלל,  ,מי שאילו היה בת היה נפסל לכהונה כלהתוספתא באה למעט ממלכות את 

שהפסול למלוכה הוא  22והריטב"אהרא"ש  פותממזר ובן גוי או עבד. וכן הוא דעת תוס

  שנחשב כחלל.  מדרבנן וכולל בן שבויה

הוא  'אינו נשוי לכהונה' ְּפסּולברם, יש ראשונים שהסבירו כי לדעת התוספתא הנ"ל, 

אחיך תשים  מקרב'לדידם, משמע מהפסוק  24.והר"ן 23מדאורייתא. כן פירשו הרמב"ן

איסור מדאורייתא למנות מלך  יששצריך שיהיה מן המיוחסים שבקרבך, ו 'מלךעליך 

. וכתבו הרמב"ן והר"ן הנ"ל 'הינתחייבו שונאיהם של ישראל כלי'ולכן שאינו מיוחס, 

   25בשאר שררות.שאיסור זה הוא מיוחד למלך ואינו קיים 

האם רק מי שאביו גוי או עבד פסול למלוכה, או שלומדים מכאן  :ויש לברר בדעתם

 26רב חיים בנבנישתיהונה? הן אמת שמלשון הלאסור את הפסול גם בשאר איסורי כ

מי שנולד מגוי או עבד שאין למנות למלך רק תוספתא באה להשמיענו ייתכן שמשמע ש

                                                           
  רש"י, סוטה מא ע"ב.  .17
 מה ע"ב ד"ה כיון.תוספות, יבמות   .18
וכן כתבו התוספות, נידה מט ע"ב ד"ה חדא; תוספות הרא"ש, קידושין סו ע"א; ריטב"א, קידושין שם.   .19

והנה התוס', סוטה מא ע"ב ד"ה אותו, סברו שיש איסור מדאורייתא למנות מלך אא"כ שני הוריו 
אל. וקשה, שהרי כדי להיות כשר לכהונה די בהורה אחד מישראל וכאמור? ותירץ בעין זוכר מישר

שאמנם התוספות בסוטה נקטו שיש דין דאורייתא המחייב ששני הוריו  ,עואות לחיד"א מערכת א 
יהיו מישראל הנלמד מהפסוק, אולם אין לזה קשר לאיסור המובא בתוספתא הבא לאסור כל שאר 

  שהוא מדרבנן, וכנ"ל. ועי' עוד בדינא דחיי לרבי חיים בנבנשתי שם, ואכמ"ל.  פסולי כהונה,
תוספות, נידה שם ד"ה חדא. ואין הכרח לומר שהתוספות יבמות שם חולקים על התוספות נידה שם,   .20

אלא שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, כי הדיון בתוספות ביבמות הוא על בן גוי או עבד, 
  פות בנידה הוא על ממזר. והדיון בתוס

 כן כתב בכנסת הגדולה, חו"מ סי' ז ס"ק א; דינא דחיי, לאוין רכא.  .21
 תוס' רא"ש וריטב"א, קידושין סו ע"א.  .22
  רמב"ן, יבמות מה ע"ב.  .23
 ר"ן, סנהדרין לו ע"ב.  .24
  וכן גם פירש החיד"א, עין זוכר, מערכת א אות עו; שו"ת חיים שאל, ח"א סימן פז.  .25
  סת הגדולה, שם וודינא דחיי, שם.כנ  .26

בחזרה לעמוד התוכן
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, ראינו מנגד. לא –, אך שאר פסולי כהונה הוא פגם חמורכי  ,הבא על בת ישראל

אף על שלא חילקו בזה, ופסלו כל פסולי כהונה. ו ,בתוספות, תוס' הרא"ש והריטב"א הנ"ל

פי שהם סברו שהאיסור הוא מדרבנן, מכל מקום נוכל ללמוד מדבריהם על גדר האיסור 

 פותתוסכותב בשם  28'שטה מקובצת'ואכן ב 27גם למי שסבר שהפסול הוא מדאורייתא.

  29הרא"ש שממזר פסול למלוכה מהתורה מדין פסול לכהונה.

  על הורי המלך להיות מיוחסים. 1

להיות מישראל. הסמ"ג כתב צריך התוספתא שאבי המלך החמיר בפירוש דברי  30הסמ"ג

מהמובחרים שבאחיך, ', לאמור מקרב אחיך תשים עליך מלך'שהפסול נלמד מהפסוק 

לא מצאנו פסול כזה, שכן אם אמו  ולא מן הפסולים לכהונה. ואמנם בשאר משרות

ך יהיה של המלביו . צריך שגם אאבל במלכות לא די בכך', חיךנחשב בכלל 'א –מישראל 

הוריו של  שנימישראל דווקא, ולא גר. ואכן הרמב"ן (שם) הביא שיש מפרשים שעל 

   31המלך להיות ראויים להינשא לכהן, ואפשר שכוונתו לדברי הסמ"ג.

  פסיקת הרמב"םד. 

הרמב"ם הביא רק את ההלכה שאמו של המלך צריכה להיות מישראל. הוא לא הזכיר 

הונה שציינו הראשונים בהקשר למלך, כגון חלל את לשון התוספתא ולא את פסולי הכ

מדוע  32:'לחם משנה'וממזר, ואף לא את הפסול של אביו גוי או עבד. על כן שאל ה

   השמיט הרמב"ם דין זה של התוספתא שעל המלך להיות נשוי לכהונה?

  . הגמרא חלקה על התוספתא1

אך אין כן  ,וספתא(שם) כתבו שהרמב"ם סבר שזו אמנם דעת הת 33'שער המלך'הרדב"ז ו

  ; וזו לשונה:חלקה על כך (יבמות שם) הגמראכי הלכה, 

ואף על גב דאמר מר שום תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא 

  מקרב אחיך, האי כיון שאמו מישראל, מקרב אחיך קרינן ביה. 

(יבמות  ולכן מבואר בגמרא, הוא נחשב בכלל 'אחיך' גם כאשר אביו גוי או עבדנמצא ש

רבא לפרנס התמנה על ידי רב מרי בר רחל שהיה בן גוי הבא על בת ישראל, שם) ש

                                                           
  כמו כן, בדוגמאות שהבאנו מהגמרא בדין משיאין לכהונה, אין חילוק בין פסול כהונה אחד למשנהו.  .27
  שטמ"ק, כריתות כו ע"ב אות א.  .28
 ועי' חתם סופר, בבבא בתרא ג ע"ב, וכן בחידושיו עה"ת פ' חיי שרה, מה שכתב בשם רבו ר"נ אדלר.   .29
 וין רכא.סמ"ג, לא  .30
והעיר המהדיר על הרמב"ן, בהוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם, שכנראה לומדים זאת מההבנה   .31

שעל המלך לבוא מהמובחרים שבאחיך, כמובא בבבא קמא פח ע"א, ע"ש, וזה אכן כדברי הסמ"ג 
 הנ"ל.

  לחם משנה, הל' מלכים פ"א ה"ג.  .32
 רדב"ז ושער המלך, הל' מלכים פ"א ה"ד.  .33

בחזרה לעמוד התוכן



   ?ך ובעלי שררה נדרשים להיות חפים מפגם בייחוסםהאם מל 

  חתשע" תשרי אמונת עתיך

 
  

105  

מי , ולכן לדעת הרמב"ם יש להשוות בין מינוי מלך למינוי שאר שררות ציבוריות 34בבבל.

  35שפסול לכהונה ראוי לשררה וכן למלכות.

   . סוגיות הגמרא חלוקות באב גוי או עבד2

מי שאביה הכשרות לכהונה של שלא פסק כתוספתא, מפני שהרמב"ם ועוד אפשר לומר 

ולרמב"ם, יש שפירשו שאפילו  36 במחלוקת סוגיות בגמרא עצמה.שנויה  – עבד או גוי

גם מלך שאביו לכן . , ובלבד שאמה תהיה מישראלשרה לכהונהכ – אם אביה גוי או עבד

חה את התוספתא ולפי זה יש לומר שהוא ד למלכות.כשר  – גוי או עבד ואמו מישראל

 37מן ההלכה, כי מחד גיסא סובר הרמב"ם שבן הישראלית שאביו גוי או עבד אינו פגום,

  38ומאידך גיסא סברה התוספתא כדעה שהוא פגום, ולכן אינו יכול להתמנות למלך.

  הפסול במלך הוא רק בחוסר שייכות לעם ישראל דורות רבים. 3

שהרמב"ם והתוספתא אמרו דבר פיא רבי חיים אבולעמסביר  39'מקראי קודש'בספרו 

כדי שבת גרים אסורה לכהונה, ודי בכך שאחד מהוריה מישראל פסק  40אחד. הרמב"ם

                                                           
 ם סברו שדעת הרמב"ם היא לאסור לכהונה בת גוי או עבד שאמה מישראל, שלא כבית יוסף והגר"א. וה  .34
והערוך לנר, יבמות מה ע"ב בד"ה כיון, בא"ד וכו', כתב, שהתוספתא לא כהלכתא כי ממזר כשר לדון   .35

  דיני ממונות, ע"ש; וכן כתב באבן האזל, הל' מלכים פ"א ה"ג.
ו שגמרא מפורשת היא שגוי או עבד הבא על בת ישראל הרי שהוולד פגום ואף על פי שלעיל ראינ  .36

פסק: 'ואנן  ,יבמות טו ע"א מדפי הרי"ף ,לכהונה, מצאנו פוסקים שלא הכריעו כגמרא זו. כך הרי"ף
מספקא לן אי הוי פגום אי לא, מדחזינן לגמרא בתר שקלא וטריא דפסק והלכתא עובד כוכבים ועבד 

ד כשר, ולא אמר והלכתא הולד פגום'. והסביר הנימוקי יוסף על אתר, שאף הבא על בת ישראל הול
שיש קל וחומר, בכל זאת אין להשוות אלמנה לכהן גדול שבנה פגום, לגוי או לעבד שבא על בת 
ישראל, כי אע"פ שהיא מתחללת בביאה זו, אין הוולד מתחלל, דרחמנא אפקריה לזרעא דעובד 

וולד נגרר אחרי האם וכאילו כולו ישראל, דבן בנך הבא מן העובד כוכבים וכביאת בהמה חשיב, וה
כוכבים קרוי בנך. והביא הב"ח, אה"ע סי' ז, בשם המהרש"ל בתשובה סי' יז, שלכן יש לפסוק למעשה 
שבת גוי או עבד הבאים על בת ישראל פגומה מלהינשא לכהן רק לכתחילה, אבל אם נישאת לא 

  ת מחוקק שם.תצא. וכן פסקו הבית שמואל וחלק
הרמב"ם, הל' איסורי ביאה פט"ו ה"ג, כתב ש'עכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר'. הבית יוסף,   .37

אבה"ע סי' ד, הסביר לדעתו שכיוון שסתם וכתב 'הולד כשר', משמע דפשיטא ליה שאינו פגום. וכן 
הונה. וע"ע ערוך לנר, מבאר הגר"א, אה"ע סי' ז ס"ק נד, לדעת הרמב"ם והמג"מ שהוולד כשר גם לכ

 יבמות מה ע"א ד"ה שהוולד פגום לכהונה.
תירוץ זה נכון, רק אם נאמר שכל מה שבאה התוספתא לחדש הוא דווקא פסול הכהונה המסוים של   .38

אביו גוי או עבד שיש בו גנות גדולה במיוחד. וכיוון שלדעה זו הרמב"ם פסק כסוגיה הסוברת שגם 
זה, ממילא התוספתא דחויה מן ההלכה. ועי' בס' 'גזע ישי', מערכת אות בכהונה עצמה לא קיים פסול 

גימ"ל, לרבי יהודה שמואל אשכנזי שרק נקבה פסולה לכהונה אם אביה גוי או עבד, ולעומת זאת בזכר 
אין משמעות פגם (שכן בכל מקרה אינו כהן). אם כן, מלך זכר שאביו גוי או עבד אכן כשר למלכות, ואין 

התוספתא לרמב"ם. ולדעתו יש לומר שהפסול בתוספתא מתייחס למלכה, וכדעת אלו סתירה בין 
 הסוברים שנקבה כשרה למלכות אם זו עברה אליה בירושה. ועדיין צ"ע מדוע לא הזכיר הרמב"ם דין זה.

מקראי קודש, הל' סנהדרין פ"ב. וכן כתב גם בברכי יוסף, חו"מ סי' ז; וכ"כ הרב שמואל דיקמן, בהערת   .39
; והוסיף 383מהדיר על הרמב"ן יבמות מה ע"א, הוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם, הערה ה

שהרמב"ם סבר שדברי התוספתא הנ"ל הם לאו דווקא במלך אלא גם בשאר שררות הנלמדות ממלך. 
מאי רבותיה דמלך (המוזכר בתוספתא) משאר  –ובזה תירץ את קושייתו של רבי חיים בנבנשתי 

סת הגדולה, חו"מ סי' ז ס"ק א, ובדינא דחיי, לאוין רכא, כמה תירוצים שיש בהם שררות? וענה בכנ
תוספת פסול במלך על פני שאר משרות, המבוססים על ההנחה שבשאר משרות אין צורך בנשוי 
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 אחד מהוריומלך כשר אם ש –לדבריו זוהי גם משמעות התוספתא להכשירה לכהונה. 

לכהונה, אך אם הוא בן גרים, הוא אינו יכול להתמנות למלך, כפי שבת גרים אינה  משיא

   41להינשא לכהן.יכולה 

  אלא שיש לשאול: מדוע תלתה התוספתא דין מלך בדין הכהונה? 

מקרב אחיך תשים גדר הלימוד מהפסוק ' יתכן שהתוספתא באה בעיקר ללמדנו אתי

. אם כן ברור שאפילו אם רק אחד 'מהמובחרים באחיך'שהמלך אמור לבוא  ',עליך מלך

כלומר המיוחס ביותר  ,לכשר לכהונהכי הוא נחשב  ,מהוריו מישראל, בנם כשר למלכות

  שיש, שכן בת הכשרה להינשא לכהן היא המיוחסת ביותר, ואין בה שום פגם ייחוס. 

מדוע לא השמיענו הרמב"ם את פסולם למלכות של שאר הפסולים אבל עדיין קשה, 

והרי פגם  לקהל ישראל וכל שכן לכהונה?אפילו שפסול  43או ממזר 42לכהונה, כגון חלל

   של הממזר גדול יותר מפגמו של הנולד לגרים?ייחוסו 

נראה שיש להסביר אחרת את דברי הרמב"ם, באופן שיתאימו לתוספתא. לפי הרמב"ם יש 

) רק מי ששני הוריו גרים, כיוון 44לומר שהתוספתא באה למעט ממלכות (ומשאר משרות

מי שאין בדרך כלל ה'מיוחסים שבאחיך' אכן משמעו  45שהוא אינו מהמיוחסים בישראל.

מי שבא מגר  רקבו חיסרון בייחוס, אבל במלך, המשמעות של 'מקרב אחיך' באה למעט 

וגיורת, שהחיסרון בו הוא בכך שאינו מתייחס לישראל. דין 'נשוי לכהונה' שבתוספתא לא 

בא למעט שאר פסולים שיש בהם פגם, כגון ממזר הפסול לקהל וחלל הפסול לכהונה (או 

שלפי חלק מהפוסקים בתו נפסלת לכהונה), כי במלך הפסולים הנ"ל  מי שאביו גוי או עבד,

הפסול במלך הוא רק מצד חוסר שייכות לא נחשבים לחיסרון, ולכן לא הזכירם הרמב"ם. 

ובזה מתחדש דגם אחר של 'משיאים לכהונה' שהוא מיוחד למלך. שלמה לעם ישראל, 

רק והם מנהיגים בישראל לכן ונושאי שאר משרות מייצגים את כלל ישראל  כיוון שהמלך

  .ים אלומי שהוא משויך ומיוחס לעם ישראל יכול למלא תפקיד

  
                                                                                                                                                       

לכהונה ע"ש. ורבי חיים בנבנשתי עצמו כתב שאי אפשר לומר כך בדעת רמב"ם, לפי שהרמב"ם 
שרות. ברם לפי הסבר זה מיושבים דברי הרמב"ם, כי אכן אין רבותא השווה בין מלך לבין שאר מ

במלך על פני שאר משרות. ואם כי התוספתא דיברה על מלך, הרי זה משום שהוא מקור הדין, אבל 
  באמת ה"ה לשאר משרות הנלמדות ממנו.

  רמב"ם, הל' איסורי ביאה פי"ט הי"ב.  .40
אליעזר בן יעקב, שהגמרא בקידושין, עח ע"ב, פסקה  במצב כזה, אכן בתם פסולה לכהונה לפי רבי  .41

 לכתחילה כדעתו.
בכנסת הגדולה, שם, ובדינא דחיי, שם, הציע כאפשרות לפירוש דברי התוספתא  ,רבי חיים בנבנשתי  .42

  שדין 'נשוי לכהונה' בא לאפוקי חלל, ושלכן נקטה התוספתא בלשון 'פסול לכהונה'.
ב ד"ה חדא: 'והא דתניא בתוספתא אין מעמידין מלך אלא מן מט ע", כך כתבו התוספות בנידה  .43

המשיאין לכהונה, היינו מדרבנן. דמדאורייתא, אפילו ממזר חשיב מקרב אחיך'. ורואים מדבריהם 
 ש'נשוי לכהונה' אכן בא למעט ממזר מהיות מלך מק"ו.

  וכדברי הרב דיקמן הנ"ל.  .44
דברי התוספתא, אבל במלך בלבד ולא בשאר  וכך הציע רבי חיים בנבנשתי כאפשרות לפרש את  .45

  משרות. וכתב שדבר זה אי אפשר לאמרו ברמב"ם, שכן הרמב"ם השווה מלך לשאר משרות, וכאמור.
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  1מן והרב מנחם בורשטיןדהרב גבריאל גול

  צום יום הכיפורים לנשים מעוברות

  מבוא רפואי

במחקרים שבדקו השפעת צומות על מעוברות, לא נמצאו השפעות שליליות על 

ה יעלי ונמצאהוכח שהצום גורם להשראת לידה, הוולדות. אמנם במחקרים אחדים ה

שעות אחרי תום צום יום הכיפורים, אלא שכל  24עד  6-במובהקת בשיעור הלידות 

הדיווחים הללו מתייחסים ללידה במועד, ולפיכך אין בזה כדי לגרום נזק ליולדת או 

   2.לוולד

  הלכות

  .עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות ביום הכיפורים

   )אסעי'  תריזאו"ח סי' (שו"ע, 

  
 4.ביום הכיפורים 3ככלל, נשים מעוברות מתענות ומשלימות  .א

מכיוון שבזמננו יש רופאים הנוטים לייעץ לנשים מעוברות שישתו ביום הכיפורים, יש ב. 

אולם  5.מי שהורה שכל מעוברת, עד תחילת החודש התשיעי, צריכה לשתות לשיעורים

                                                           
 הנמצא בשלבי עריכה מתקדמים. ,היריון ולידה –מתוך הפרק 'צומות בהיריון' מספר פוע"ה כרך ג   .1
, 17פדיה הלכתית רפואית, כרך ג, ערך 'היריון' עמ' פרטים נוספים ומקורות למחקרים הובאו באנציקלו  .2

וכן רפואה, מציאות והלכה, פרק ה סימן ב. בהתייעצות של רבני פוע"ה עם רופאי נשים מומחים 
(פרופ' יצחק בליקשטיין, ד"ר חזי הורן, ד"ר מישל הרמנו, פרופ' רלי הרשקוביץ, ד"ר דן ולסקי, פרופ' 

בני חן, ד"ר ציון טל, פרופ' שמחה יגל, ד"ר נילי ינאי, פרופ' ארנון דניאל זיידמן, ד"ר מרק זרח, ד"ר 
סמואלוב, ד"ר יעקב רבינזון, פרופ' אריאל רבל, ד"ר ברונו רוזן, ד"ר פיליפ שווד, ד"ר מיכאל שטטמן, 
ד"ר חוה שרייבר), הובהר מצידם שכאשר אין בעיה רפואית מיוחדת, והאישה מתכוננת כראוי לצום, 

שאלות נוספות ברפואית אמיתית לצום. רבני פוע"ה התייעצו עם רופאים אלו גם  אין שום מניעה
תשובות שנתקבלו מחלק מהם יובאו גם להלן בהמשך פרק  .הקשורות בצום מעוברות ביום הכיפורים

  זה, ללא פירוט שמם. 
 הכוונה להשלמת הצום.  .3
 א, המצוטט כאן. סעי'  זתרי, או"ח סי' ור"א ה"ה; טירושלמי, תענית פ ;בע"פסחים נד   .4
ביקור חולים, הערה יב; וכן העיד  –הרב ישראל יעקב פישר, דבריו הובאו בהסכמתו לספר פני ברוך   .5

–56ז, עמ' "נח, כסלו תשנ-(וקודם לכן באסיא נז 14הערה  "בה פ 'בספר רפואה, מציאות והלכה, סי
ההפלות בדורות האחרונים עלה  ). כך גם הורה לרב מנחם בורשטין, והוסיף שנראה לו שאחוז58

כיוון שהנשים כיום רגישות יותר מבעבר, ולכן יש מקום להקל להן. בתשובה לשאלת  ניכרת עלייה
הרב מנחם בורשטין לרב אברהם שפירא האם לפסוק כך למעשה, אמר הרב שפירא שוודאי שאין 

 .דעת שיש פסק כזהלקבל פסיקה כזאת באופן גורף כנגד המקובל, אך הדגיש שכל פוסק צריך ל
יום הכיפורים (פרק ט הערה כז), שיש מורי הוראה שמורים כך בחודשים  -וראה מקראי קודש 
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ום עלול לגרום נזק או להביא להפלה באישה מעוברת למעשה, כיוון שאין כל הוכחה שצ

גם בזמננו נשאר  – קודם של הפלות עקב הצום לה מקרהאין שהיריון תקין, ובבריאה, 

וראה להלן הדרכה מעשית  6,דין תורה, שמעוברת בריאה חייבת לצום ביום הכיפורים

 כיצד לנהוג. 

להיות סיכונים לאישה ולעובר בהם עלולים שלמרות האמור לעיל, כיוון שיש מקרים ג. 

עקב הצום, יש לוודא מראש עם רופא ועם פוסק הלכה אם מותר לאישה לצום, ואם 

צריכה לאכול או לשתות כדרכה או לשיעורים, כפי שיבואר בהמשך. הגדרת רופא, לעניין 

זה, הוא כשנותן לאישה תשובה אישית לפי מצבה הרפואי ולא כשמורה לכל אישה 

 ום. בהיריון לא לצ

ובדבר חולה שעתה אין במחלתו סכנה אבל עלול מזה לבא למחלה אחרת שהיא 

מסוכנת... לעניות דעתי מאחר שמחלה זו שיש לו היא גורמת שיחלה בעוד מחלה 

מסוכנת, יש להחשיב גם מחלה זו למסוכנת, אף שאם נדע שלא יחלה יותר אין 

תכן במחלה אחרת במחלה זו סכנה כיוון שאם לא יתרפא ממחלה זו אפשר שיס

  הרי ממילא הויא מחלה זו סכנה להחולה בזה.

  )צאאו"ח ח"ג סי' שו"ת אגרות משה, (

                                                                                                                                                       
השביעי והשמיני, והרב אביגֹדר נבנצל הורה שמעוברת החוששת יכולה לסמוך עליהם. וראה שו"ת 

  לו, שהתיר מהחודש החמישי, ואף בחודש התשיעי., סי' שיח נחום
חזון עובדיה, ימים  סעי' י; שמירת שבת כהלכתה, פרק לט ;כ אות דחי"ז סי' ר, שו"ת ציץ אליעז  .6

הרב שלמה זלמן אויערבאך, הרב יוסף שלום אלישיב והרב יהושע  ;' ה, ס"ק הינוראים, עמ' רפז סע
תריז ס"ק א עמ' תשלג; דברי הרב אויערבאך, הובאו  'סי "חנויבירט, דבריהם הובאו בנשמת אברהם, או

אברהם, 'דיני החולה ביום -א; וראה גם פרופ' אברהם סופר"ו סעי' כות שלמה, מועדי השנה, פגם בהלי
. הרב מרדכי אליהו והרב אביגֹדר נבנצל, דבריהם הובאו 115–114הכיפורים', ספר אסיא ט, עמ' 

הרב ד"ר  .2. ראה לעיל גם הערה 8במקראי קודש, שם. אנציקלופדיה הלכתית רפואית, שם, עמ' 
רפואה, מציאות והלכה, שם, וקודם לכן 'דרכו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהלכות , הלפרין מרדכי

כתב שלדעתו דווקא צום בחודש התשיעי , 61–58נח, כסלו תשנז, עמ' -רפואה ופיקוח נפש', אסיא נז
עלול לגרום לזירוז הלידה וכתוצאה מכך גם לסיכון היולדת, כיוון שהגעת היולדת ללידה במצב של 

לגרום לעלייה ממשית ברמת הסיכון הכרוכה בלידה; ראה שם  הרעון נוזלים כתוצאה מהצום עלוליג
פירוט טעמיו באריכות. לכן לדעתו מעוברת בחודש התשיעי צריכה לשתות לשיעורים כבר מהבוקר 
כדי למנוע התייבשות וצירים מוקדמים. הרב הלפרין כתב שהרב שלמה זלמן אויערבאך לא הסכים 

בשות עקב הצום ואיבוד דם בזמן הלידה ביום הכיפורים עלולים ייו משום 'שהחשש שהתיעם דבר
לסכן אותה הוא חשש קטן מאוד, ולא ייתכן שמדיני התורה הקדושה קבעו חז"ל שהיא חייבת לצום... 
לו היה הצום מסכן אותה. ואין לנו להתיר באופן כוללני (לאכול או אפילו רק לשתות) את מה שחז"ל 

במפורש'. בהמשך דבריו כתב שהרב אויערבאך אמר לו בשיחה טלפונית שלדעתו 'אין להורות  אסרו
שה שיש לגביה חשש שתגיע מיובשת ללידה, יש להתיר לה לשתות פחות יהיתר כללי, אך כל א

מכשיעור'. לדעת הרב ד"ר הלפרין יש כאן 'הבדל ברור בין הוראה כללית המחייבת את כלל 
הכיפורים גם בזמן הזה, לבין הלכה פרטית, הנוגעת אולי לחלק גדול מן  המעוברות לצום ביום

המעוברות בסוף הריונן, המתירה, או אף המורה להן, לשתות פחות מכשיעור ביום הכיפורים'. וראה 
תשלב, בשם הרב שלמה זלמן אויערבאך, הרב יוסף שלום אלישיב -נשמת אברהם, שם, עמ' תשלא

ו במפורש שאף בחודש התשיעי צריכה לצום, וכן הרב אויערבאך בהליכות והרב יהושע נויבירט, שהור
שלמה, שם, הערה ב; וכן הורה גם הרב אביגֹדר נבנצל (דבריו הובאו במקראי קודש, שם). גם הרב 

  לא הקל בחודש התשיעי.  ,)5ישראל יעקב פישר, שהורה להקל במהלך ההיריון (כמובא לעיל בהערה 
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עלול להיכנס לסכנה, נחשב כבר כעת הוא חולה שאין בו סכנה כעת אבל ללא טיפול ד. 

לחולה מסוכן ומחללים עליו יום הכיפורים כדי למנוע ממנו סכנה. ממילא, אם יש מצב 

  7.לים עליה את יום הכיפורים כדי למנוע ממנה סכנה עתידיתכזה במעוברת, מחל

עוברה שהריחה, לוחשין לה באזנה שיום הכיפורים הוא; אם נתקררה דעתה 

  בזכרון זה, מוטב; ואם לאו, מאכילין אותה עד שתתיישב דעתה. 

  )בסעי'  תריז"ע או"ח סי' שו(

ים הוא, ואם לא נתיישבה מעוברת שנתקפה תאווה לאכול, מזכירים לה שיום הכיפורה. 

נותנים לה מעט טיפות מהרוטב של המאכל לתוך פיה, ואם לא נתיישבה דעתה  –דעתה 

נותנים לה  –מאכילים אותה מהרוטב פחות מכשיעור, ואם לא נתיישבה דעתה  –

 –כך על פי העיקרון ההלכתי  8.מהמאכל עצמו פחות מכשיעור, עד שתתיישב דעתה

בו מתירים את מה שאסור שו היא שגם אם כבר מגיע מצב הקל הקל תחילה, שמשמעות

  .באיסור מזעריבדרך כלל, עדיין מנסים לבצע זאת 

דוגמאות מעשיות לצורך להקל במעוברת 
 9ביום הכיפורים

אלא הן דוגמאות נפוצות.  ,את כלל המצבים הרפואיים מפרטותהדוגמאות דלהלן לא 

   ית.חשוב לקבל ייעוץ רפואי ופסיקה אישבכל מקרה 

בחלק מהדוגמאות תובא הוראה על שתייה או אכילה לשיעורים. פירוט על שתייה 

לשיעורים כיוון  שמותרת שתייהואכילה לשיעורים יובא להלן. בחלק מהדוגמאות יובא 

שבדרך כלל שתייה מזינה לשיעורים עשויה להספיק, אך אם ההוראה הרפואית מצריכה 

  . יש לנהוג על פיה ,גם אכילה לשיעורים

  אחרי הפריה חוץ גופית

) צריכה לשתות ביום IVFאישה מעוברת שהרתה כתוצאה מהפריה חוץ גופית (ו. 

הכיפורים שתייה מזינה, לשיעורים, במשך השבועות הראשונים של ההיריון, עד להופעת 

  10.דופק. הטעם הוא שיש חשש לסיכון מוגבר לעובר בתחילת היריון מהפריה חוץ גופית

                                                           
שחילק  ,רל, ח"ד סי' צא, המצוטט כאן. ראה שיעורי תורה לרופאים"ח ח"ג סי' שו"ת אגרות משה, או  .7

דרך כלל לא אמורה להתפתח אם ב – בו אין שום סכנה כעת, שאזשמצב שני מצבים: האחד הוא בין 
יש כבר מחלה, למרות שכעת אין בה סכנה, ש האחר הוא מצב ;אין חוששים לסכנה עתידית –סכנה 

  חוששים לה כבר כעת.וה סכנה, עלולה להתפתח ממנאך 
  ב, המצוטט כאן. סעי'  תריזו"ע, או"ח סי' , ושע"ב-ע"א תריז ס"ק ד, על פי יומא, פב 'משנה ברורה, סי  .8
שיא, שהביא -ראה ד"ר אלי יוסף שוסהיים, 'צום יום כיפור על פי ההלכה' בתוך מועדי קודש, עמ' שז  .9

י וייתכן שיביא את החולה לכלל סכנה. כמו כן הביא בהן הצום לא רצושאת פירוט קבוצות המחלות 
 שם המלצות להקלת הצום והתייחסות לנטילת תרופות ביום הכיפורים.

ריח עמ' ' תבסישם, הרב שלמה זלמן אויערבאך, דבריו הובאו בנשמת אברהם, שם, עמ' תשלג; ו  .10
נחמיה גולדברג בפגישתו תשסב; וכן בספר הליכות שלמה, מועדי השנה, פרק ו, הערה ג. הרב זלמן 

עם רבני פוע"ה, כ"ד באלול תשס"ג. בעבר היה מקובל לנהוג כך בטווח של עד שנים עשר שבועות 
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 ך היריוןדימומים במהל

מעוברת שמדממת ביום הכיפורים, אפילו דימום קל, ובעיקר כאשר הדימום בחודשים ז. 

אישה שדיממה במהלך ההיריון והפסיקה  11.הראשונים להיריון, צריכה לשתות לשיעורים

 לדמם לפני יום הכיפורים, תשאל את הרופא המטפל כיצד עליה לנהוג.

  לאחר בדיקה פולשנית

סיסי , קה או פעולה פולשנית במהלך ההיריון כגון הפחתת עובריםאישה שעברה בדיח. 

תשתה לשיעורים עד שבוע לאחר ביצוע הפעולה הרפואית,  ,דיקור מי שפיראו ִשליה 

 12.בלה הוראה אחרת מהרופאיאלא אם כן ק

  סוכרת הריונית

אישה הסובלת מסוכרת הריונית שאינה מאוזנת או שמטופלת באינסולין, צריכה ט. 

ל ולשתות על פי הוראת הרופא המטפל, ובמידת האפשר תאכל ותשתה לשיעורים. לאכו

בהם מותר לה שדיאטה ללא צורך בטיפול תרופתי, יש מקרים באם הסוכרת מאוזנת 

או לאכול ולשתות בשיעורים בלבד, וצריכה להתייעץ על כך עם רופא מומחה  13,לצום

  14.להיריון בסיכון

 הפלות

ויש סוברים שאישה שהיו לה  15.קב הצום תשתה לשיעוריםאישה שהפילה בעבר עי. 

הפלות חוזרות גם לא מחמת הצום, והרופאים חוששים שמא תיגרם הפלה נוספת מחמת 

וכך יש לנהוג כיוון שחמירא  16,הצום, צריכה לשתות לשיעורים כדי לשמור על ולדה

 סכנתא מאיסורא. 

                                                                                                                                                       
) התברר שלכל 2מתחילת ההיריון, אך לאחר התייעצות עם רופאים רבים (מתוך הרשימה שבהערה 

  יריון רגיל. המאוחר, לאחר שלב הופעת הדופק, דינו של היריון מהפריה חוץ גופית זהה לה
  ספר שבת שבתון, ס"ק יט. הוראת רבני פוע"ה לאחר קבלת חוות דעת רפואית מרופאי נשים מומחים.   .11
 ).2הנחיית רבני פוע"ה, לאחר התייעצות עם רופאי נשים רבים (מתוך הרשימה לעיל, הערה   .12
, 'מדריך לחולי 'ר חוליםביקו'ראה ד"ר יוסף קליינמן, לשעבר מנהל המערך הפנימי של המרכז הרפואי   .13

, שהביא דוגמאות לכך שאין מניעה שאישה הסובלת מסוכרת 72–71סכרת ביום הכיפורים', עמ' 
הריונית תצום. לדבריו, בעבר היה מקובל שכל חולה סוכרת המטופל באינסולין הוא בגדר חולה שיש 

את  ות'לנטוס' אשר מאזנ אך כיום יש תרופות אינסולין חדשות דוגמת ,בו סכנה ולכן אסור לו לצום
ולכן החולה הסוכרתי יוצא מגדר חולה שיש בו סכנה לגדר של חולה שאין בו  ,רמת האינסולין בדם

 סכנה.
). בחלק 2הנחיית רבני פוע"ה, לאחר התייעצות עם רופאי נשים רבים (מתוך הרשימה לעיל, הערה   .14

ונית, ובחלקם הטיפול ניתן במסגרת מהמרכזים הרפואיים יש מרפאות מיוחדות לטיפול בסוכרת הרי
  של מרפאות לטיפול בהיריון בסיכון גבוה. 

תריז ס"ק א; דבריו הובאו בשמירת שבת כהלכתה, שם, הערה לג, ובפני ) סי' ארחות חיים (ספינקא  .15
יש להקל לה שלא  ,יג, כתב שאישה שהפילה פעמיים מחמת התעניתסעי'  דסי' ביקור חולים  –ברוך 

כ אות ד. ההתייחסות במקורות הנ"ל , חי"ז סי' כל לשיעורים. וכן הסכים שו"ת ציץ אליעזרתתענה, ותא
הייתה לשתי הפלות שנגרמו כתוצאה מהצום, אך למעשה כאשר האישה חוששת, יש להקל לה גם 

  לאחר הפלה אחת בלבד. 
  ג, דבריו הובאו בשמירת שבת כהלכתה, שם. סי'  נחלת דוד, קונטרס יד שאול  .16
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 עוברי- היריון רב

יש חשש גדול יותר ללידה מוקדמת או להפלה. לכן בהיריון של יותר מעובר אחד יא. 

  17.החל מתחילת השליש השני להיריון צריכה לשתות לשיעורים כדי למנוע התייבשות

 מיעוט מי שפיר

מעוברת שיש לה מיעוט מי שפיר נמצאת בסיכון יתר לעובר. לכן צריכה לשתות יב. 

 18.שתייה מזינה לשיעורים

 צירי לידה 

 19,לגרום לצירים. מעוברת שיש לה צירים מוקדמים, צריכה לשתותהתייבשות עלולה יג. 

עלולים לגרום ללידה מוקדמת, על כלל המשמעויות הבעייתיות שעלולות להיות  כי אלו

 לכך. 

אם החלו צירי לידה סדירים ביום הכיפורים, האישה חייבת לשתות, כדי שלא תיכנס יד. 

אך ברווחי זמן קצרים מאוד, כפי תשתה לשיעורים  .ללידה במצב של חוסר נוזלים

   21.וייתכן שבמצב כזה צריכה האישה לשתות כרגיל ולא לשיעורים 20.שיבואר להלן

מעוברת שיש לה ספק אם כבר החלו לה צירים, יש מי שהורה שתשתה שתייה מרה טו. 

   22.בכמות גדולה

  הוראות מעשיות -יום הכיפורים 

לצום ביום הכיפורים, מחמת חשש לפיקוח  מי שלא יכולגם  – עיצומו של יום מכפר טז.

 23.נפש, עצם היום מכפר עליו

יותר מאשר אכילה. אם לצורך  תבדרך כלל שתייה חיוני – שתייה לעומת אכילהיז. 

החולה מספיקה שתייה בלבד, אין היתר לאכול. לכן בכל מקרה שמאכילים חולה ביום 

תות, או אם די לו בשתייה הכיפורים, צריך לשקול אם הוא צריך גם לאכול וגם לש

 24.בלבד

  

                                                           
 וראת רבני פוע"ה לאחר התייעצות עם רופאי נשים מומחים.ה  .17
הוראת רבני פוע"ה לאחר התייעצות עם רופאי נשים מומחים. כאן יש להדגיש את הצורך בשתייה   .18

 מפני שאין כאן רק חשש של התייבשות ולידה מוקדמת אלא גם חשש לעובר.  ,מזינה
  ם מומחים. הוראת רבני פוע"ה לאחר התייעצות עם רופאי נשי  .19
  הרב מרדכי אליהו, הוראה בעל פה לרב מנחם בורשטין.   .20
  הרב יהושע נויבירט, דבריו הובאו בנשמת אברהם, שם, עמ' תשלא.   .21
שתייה לשיעורים אסורה, כיוון שגם חצי  –הוראת הרב יעקב אריאל לרב מנחם בורשטין. טעמו   .22

יקוח נפש. לעומת זאת, שתייה מרה פטורה שיעור אסור מן התורה, אך מתירים אותה מחשש ספק פ
  מצד עצמה גם ללא חשש פיקוח נפש, לכן במקום שיש ספק, עדיף להשתמש בדרך זו. 

  רפח ס"ק ג.' סי"ח , או"זט  .23
 ח.ס"ק  תריחסי'  לד, וביאור הלכה 'ו, על פי שו"ת בנין ציון, סיסעי'  שמירת שבת כהלכתה, פרק לט  .24
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אינו חייב כרת אף על פי שהוא אסור מן התורה  25,אכל או שתה פחות משיעור זה

  אין חייבין כרת אלא על כשיעור –בחצי שיעור 

 )פ"ב ה"ג שביתת עשור' רמב"ם, הל(

כשההוראות הרפואיות לחולה, למעוברת או למניקה הן  – 26אכילה ושתייה לשיעוריםיח. 

חייבים לאכול או לשתות, עדיף, אם ניתן, לאכול ולשתות לשיעורים. הכוונה היא שהם 

שיאכלו או שישתו פחות מכשיעור, ימתינו מעט, ואז ימשיכו לאכול או לשתות פחות 

פחות משיעור זה, בהרעיון הוא שאיסור אכילה ושתייה הוא בשיעור מסוים, ו 27.מכשיעור

א נענשים עליו. אם כבר מוכרחים לאכול או ולכן ל ,פחות הואיש אמנם איסור, אך 

 . פחות חמורהלשתות, עדיף לעשות זאת באופן 

השיעור הוא פחות מככותבת הגסה, והוא בנפח של כשני  – שיעור אכילה לשיעורים יט.

זמן ההמתנה בין אכילת  30.סמ"ק 30ויש אומרים  29,סמ"ק 32- דהיינו כ 28,שלישי ביצה

והוא תשע דקות מסוף  31,ביצים 4הוא כדי אכילת  שיעור כזה לאכילת השיעור הבא

האכילה האחת לתחילת האכילה השנייה. בחולה הצריך, לפי פקודת הרופא, להגיע 

לכמויות אכילה גדולות יותר, עדיף לצמצם את זמן ההמתנה בין סוף אכילת שיעור 

 33.דקות, מאשר להגדיל את הכמויות 2ועד  32ך,לתחילת אכילת השיעור הבא לפי הצור

א לוגמיו ביום הכיפורים חייב, ומשערים בכל והשותה מל – שיעור שתייה לשיעוריםכ. 

א לוגמיו ממש אלא כדי ואדם לפי מה שהוא, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו, ולא מל

למעשה יש למדוד את כמות הנוזלים  34.א לוגמיוושיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מל

ולשתות  35),סמ"ק 45–40ממוצע השיעור הוא  אצל אדם(שנכנסת בלחי אחת מלאה 

                                                           
 ליו יפורט בהלכות הבאות.שיעור האיסור שחייבים ע  .25
  עיקרון הלכתי, ראה באוצר המושגים, ערך אכילה ושתייה לשיעורים; הקל הקל תחילה.  .26
 ח. -זסעי'  תריחו"ע, או"ח סי' ש  .27
ס"ק יח, שהשיעור סי' תריח שם ס"ק ו, ומשנה ברורה, לשו"ע וראה מגן אברהם,  ;זסעי'  שםו"ע, ש  .28

מעט פחות  הוא, שככותבת הגסה ו"עב, כתב השסעי'  תריב 'בסיהאמיתי הוא מעט יותר מזה, שהרי 
 מכביצה.

  כ. -יטסעי' שמירת שבת כהלכתה, פרק לט,   .29
סמ"ק, ואם גם זה אינו  38שבשעת הצורך אפשר להקל עד  ,יא, סעי' וראה שם; ג, י 'שיעורי תורה, סי  .30

הלכות יום הכיפורים,  –ודש סמ"ק. וראה סיכום השיטות בספר מקראי ק 48מספיק, אפשר להקל עד 
  ג.סעי'  פרק ו

, סי' תריב ד. וראה שם שיש אומרים עד שלוש ביצים. אך ראה משנה ברורהסעי'  תריבו"ע או"ח סי' ש  .31
 שכיוון שמדובר באיסור תורה, יש לנהוג כדעה המחמירה.  ,ס"ק ח

בא באנציקלופדיה תלמודית, דקות. פירוט מו 2-דקות ל 9יש פוסקים שנתנו זמני ביניים שונים בין   .32
  יג.-ערך 'אכילת פרס', וכן במקראי קודש, שם, הערות יב"א ח

פירוט השיטות  ,שם, הערה יב, ומקראי קודש ,הערה ע, יט. וראה שםסעי'  שמירת שבת כהלכתה, שם  .33
 השונות. 

 ט. פירוט מובא באוצר המושגים ערך מלוא לוגמיו.סעי'  שםו"ע, ש  .34
, טסעי'  תריב עמ' תשכד, או"ח סי' ' כב. וכתב בנשמת אברהםיכתה, פרק לט סעשמירת שבת כהל  .35

ימלא החולה את כל הפה במים ככל יכולתו,  ,בשם הרב שלמה זלמן אויערבאך, שכיוון שקשה למדוד
א לוגמיו. עדיף לעשות מדידה זו מערב יום הכיפורים (משנה ווהחצי מזה הוא בוודאי פחות ממל
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דקות. אם ההשתהות ארוכה מדי לחולה, אפשר לצמצם את זמן  9כמות כזאת כל 

למי שמתקשה למדוד שיעורי  36.ההמתנה בין שתייה לשתייה לשניות ספורות בלבד

והיא למלא כוס ולשתות ממנה לאט לאט עם כפית  ,שתייה וזמנים יש אפשרות נוספת

וון שבאופן כזה הכמויות המצטברות תהיינה פחות מכשיעור. באופנים כאלה כי 37,קטנה

  38.ניתן לשתות כמויות גדולות מאוד

גם באכילה או בשתייה לשיעורים התירו לשתות את  –חישוב הכמויות לפי הצורך כא. 

הכמות הנדרשת ולא מעבר למה שצריך. לכן יש לשאול את הרופא על כמות האוכל או 

ושה לחולה במשך יום הכיפורים, אם הוא אוכל ושותה לשיעורים ואם אוכל הנוזלים הדר

  39.ושותה כרגיל

לאחר שהחולה המסוכן אכל או שתה ונתיישבה דעתו, אסור לו לאכול בהמשך היום, כב. 

צריך  ,וברור שאם נתחדשה הסכנה 40.ולא אומרים כיוון שהותר מקצת היום הותר כולו

 לאכול שוב. 

שיעור האוכל או  לעניין תמה שקובע ,מצד ההלכה –ה והשתייה איכות האכיל כג.

השתייה היא הכמות ולא האיכות. לכן, אם כבר יש לאישה היתר לשתות, עדיף שתשתה 

תשתה מרק סמיך או מיץ פירות מרוכז  המשקים מזינים שיחזקו אותה, כך לדוגמ

פחות, וכך גם לגבי וכדומה, ועל ידי כך תוכל לאפשר לעצמה, בסיכומו של דבר, לשתות 

  41.אכילה

לשיעורים ביום הכיפורים עדיף לאכול ולשתות  –מאימתי להתחיל לשתות או לאכול כד. 

אפילו מהערב, מאשר לצום בבוקר ועקב כך להיכנס  –אם יש צורך  –כבר מהבוקר, או 

  42.צורך לאכול ולשתות כרגילללגדר סכנה ו

                                                                                                                                                       
"ק כא), אך אם לא עשה כן, מותר לעשות זאת אף ביום הכיפורים עצמו (ראה תריח ססי' ברורה, 

  שמירת שבת כהלכתה, שם). 
להמתין  האחת היא שדיי. שתי דעות לגבי שתייה, סעי'  תריבסי' ח; שם, סעי'  תריחו"ע, או"ח סי' ש  .36

  מועט ביותר. שהוא זמן  ,די להמתין כדי שתיית רביעיתש והשנייהכדי אכילת פרס כמו באכילה, 
 ראה שמירת שבת כהלכתה, שם.  .37
לאכול ולשתות לשיעורים כמויות המספיקות  לאפשרותהגורמים הרפואיים מודעים אין תים ילע  .38

ולכן מדריכים אותם לשתות ולאכול כרגיל, אך הבהרת הנושא לרופא עשויה לאפשר אכילה  ,לחולים
  ושתייה לשיעורים לפחות באופנים המקלים.

, סי' לד, ובביאור הלכה, סי' בשו"ת בנין ציון ;כחסעי'  שם ו;פרק לט סעי' ת שבת כהלכתה, שמיר  .39
  כתבו כן רק לגבי אכילה יותר מכשיעור.  ס"ק ח, תריח

  ריז ס"ק ז.' תמשנה ברורה, סי  .40
. הרב מרדכי אליהו בפגישתו עם 20תריח, עמ' תשנט,  'תריב עמ' תשטז; ובסי"ח סי' נשמת אברהם, או  .41

 והואאין צורך שתשתה דווקא מים, שבגינו רבני פוע"ה, כ"ז בתמוז תשס"ג. הרב הוסיף טעם נוסף 
  שמדובר ביום טוב.

הרב שלמה זלמן  ;כה פרק טו"י סי' שו"ת ציץ אליעזר, ח ;קכא"ח ח"ד סי' שו"ת אגרות משה, או  .42
ירת שבת כהלכתה, פרק ריח עמ' תשמא; וכן בשמ"ח סי' תאויערבאך, דבריו הובאו בנשמת אברהם, או

  א. ס"ק  תריח 'באור הלכה, סי ;כטסעי'  קמה 'וראה חיי אדם, סי ;כהסעי'  לט
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ר ביום הכיפורים בבית ולצום, מאשר מוטב להישא –לצום או ללכת לבית הכנסת כה. 

 43.ללכת לבית הכנסת ולהתעייף ולרעוב יותר, ואז יהיה החולה מוכרח לאכול או לשתות

ברור שעדיף שהמעוברת תשיג עזרה ליום הכיפורים כדי  –עזרה בטיפול בילדים כו. 

למנוע ממנה את הצורך לאכול ולשתות ביום הכיפורים, אפילו לשיעורים, אפילו פעם 

בעלה צריך להישאר בבית, כדי לסייע לה במידת  – אחת. ופשוט שאם לא משיגה עזרה

  44.הצורך

לב יודע  – שומעין לחולה, מאי טעמא -חולה אומר צריך, ורופא אומר אינו צריך 

  45מרת נפשוֹ 

   )אע" יומא פג(

מאכילים את החולה על פי דבריו כשאומר שצריך לאכול או  –נאמנות החולה כז. 

אין לחשוש  .אף על פי שאין ניכר לסובבים את החולה שבאמת יש בו סכנה לשתות,

שמא החולה לא מדייק בדבריו ושמא באמת אין בו סכנה, כיוון שמחללים שבת 

  46.ומאכילים חולה ביום הכיפורים גם בספק פיקוח נפש

                                                           
נשמת אברהם,  ;זסעי'  תורת היולדת, פרק נ ;לו 'שו"ת שיח נחום, סי ;כג"ו סי' שו"ת חתם סופר, ח  .43

הכיפורים, פרק ט,  יום –הרב עובדיה יוסף, דבריו הובאו במקראי קודש ; 4תריב עמ' תשלד, "ח סי' או
וראה בנשמת אברהם,  וראה בנשמת אברהם, שם, תשובת הרב יהושע נויבירט בעניין זה. ;לחסעי' 

שם, שעל פי דברי שמירת שבת כהלכתה (הובאו לעיל), שאפילו מי שהותר לו לשתות לשיעורים אין 
טרך לשתות או אין לו ללכת לבית הכנסת אם הדבר יגרום לו שיצולו לשתות יותר ממה שצריך, 

סעי'  פרק ח, ימים נוראים –לעומת זאת, ראה פניני הלכה  לאכול פעם נוספת, אפילו פחות מכשיעור.
שכתב שאדם שצריך לאכול או לשתות ביום הכיפורים, ואם יישאר בבית יוכל להסתפק בשיעורים  ,ה

ך לבית הכנסת, שלא בלבד, ואם ילך לבית הכנסת יצטרך לאכול או לשתות כדרכו, בכל זאת עדיף שיל
חלק מהראשונים לא הזכירו את נושא האכילה  –כמשמעות דברי הפוסקים שהובאו לעיל. טעמו 

והשתייה לשיעורים כלל. לכן אף על פי שלכתחילה יש ללכת על פי פסק שלחן ערוך על אכילה 
, הפסיקה עורים, מכל מקום זה גדר של הידור שאינו קודם לתפילה בבית הכנסת. למעשהיושתייה בש

ההלכתית המקובלת אינה רואה באכילה או שתייה לשיעורים הידור בלבד אלא דין גמור, כפי שכתב 
אור הלכה (סימן תריח, ח) בשם שו"ת בנין ציון (סימן לד) שמי שדי לו בפחות מכשיעור ואוכל או יהב

דכי אליהו ועם שותה יותר מכשיעור, חייב כרת. אחרי התייעצות של הרב מנחם בורשטין עם הרב מר
פוסקים נוספים על חשיבות התחושה של הגעה לבית הכנסת ביום הכיפורים, הוצע שאדם כזה 
שחשובה לו מאוד התפילה בבית הכנסת, וגר בקרבת מקום לבית הכנסת, יגיע לבית הכנסת ברכב 

מיד בצאת עוד לפני כניסת הצום לתפילת 'כל נדרי', ואם יתאפשר לו יוכל להגיע גם לנעילה, ויבדיל 
  בהם האישה מעדיפה ללכת לבית הכנסת, כגון אם בית הכנסת ממוזג.שהצום. מלבד זאת, יש מצבים 

שו"ת דבר חברון, אורח חיים, סימן תקעח. הרב יהושע נויבירט, דבריו הובאו בספר לב אברהם, פרק   .44
  יח, לב. הרב אביגֹדר נבנצל, דבריו הובאו במקראי קודש, שם, הערה קמ.

  י יד, י.משל  .45
א. הרב שלמה זלמן אויערבאך (דבריו הובאו סעי'  תריח; שו"ע או"ח סי' א, המצוטט כאןע" יומא פג  .46

ו) הורה שבמקרה כזה, לא רק לאדם עצמו מותר סעי'  תריז עמ' תשלז"ח סי' בנשמת אברהם, או
שהחמיר  ,פב , אבה"ע ח"ב סי'לקחת לאכול, אלא מותר גם לאחרים לתת לו לאכול, ודלא כחתם סופר

בזה לסובבים חולה כזה והתיר רק לחולה לקחת לעצמו אוכל. פירוט האפשרויות השונות כשיש 
  מחלוקת בין הרופאים או בין החולה לרופאים מובא בתורת היולדת, סוף פרק נ, עמ' רמב. 

בחזרה לעמוד התוכן



   צום יום הכיפורים לנשים מעוברות 

  115  חתשע" תשרי אמונת עתיך

הפוסקים דנו במצבים שונים של מאכלים ומשקים אם  – הגדרת מאכלים ומשקיםכח. 

כאוכל או כשתייה. חשיבות ההגדרה היא ביחס לצירוף אכילה ושתייה וביחס  דינם

לשיעור, וכן אם מספיקה שתייה בלבד. יש מגדירים שכל דבר שאין צריך ללעסו כדי 

 48,ויש מי שהגדיר משקה כדבר שאי אפשר להחזיקו ביד ללא כלי 47,לאכלו נחשב משקה

המורכב ממאכל ומשקה יחד,  דבר 49.ויש מי שהגדיר משקה כדבר הנשפך בבת אחת

  50.כגון דייסה דלילה, הולכים בו אחר הרוב

אכל אוכלים שאינן ראויין למאכל אדם כגון עשבים המרים... אפילו אכל ושתה 

  מהן הרבה, הרי זה פטור מן הכרת אבל מכין אותו מכת מרדות.

 )"הרמב"ם, הלכות שביתת עשור, פרק ב ה(

שלוש שקיות -דבר מר בשתייה, כגון לשים שתייםיש מי שכתב לערב  – משקה מרכט. 

תה רגיל או תה בבונג בכוס מים חמים, ללא סוכר או ממתיק, עוד מערב הצום, כדי 

אם יש צורך לשתות נוזלים,  .לפגום את טעם המים, ועל ידי כך האיסור פחות חמור

יפה אפילו בכמות גדולה, נראה שעד ,שותים תמצית מרה כזו, ולשיטתו שתייה כזאת

  51.מאשר שתייה לשיעורים

ואין בה איסור  ,אכילה שלא כדרך הפה אינה נקראת אכילה – אכילה שלא כדרכהל. 

ביום הכיפורים, לכן מותר להאכיל גם חולה שאין בו סכנה בזונדה או כשיש לו פתח 

  52.מיוחד לתוך הקיבה

ילה ביום יותר מבחינת איסור אכ ותאף על פי שדרכי האכלה שלא בדרך הפה קללא. 

אם הם  .הכיפורים, אין צורך להשתדל להאכיל חולים ביום הכיפורים בדרכים כאלו

צריכים לאכול, יאכלו דרך הפה, על פי השיעורים והזמנים שנתנו חכמים, כמו שיפורט 

  53.לקמן, ואל לו לחולה כזה להתחכם ולסגף עצמו בהזנה מלאכותית

                                                           
 'סוף סיו"ח , ח"ה אוראה שו"ת יביע אומר ;יגסעי'  הרב מרדכי אליהו, דבריו הובאו במקראי קודש, שם  .47

  שכתב הגדרה כזאת לגבי ברכות. לפי זה, יוגורט ולבן דינם כמשקה, ובוודאי כשהם מנוערים היטב. , יח
ו, דוגמאות לסוגים שונים של מאכל ומשקה. ראה -וראה שם הלכות ג ;תורת היולדת, פרק ה הערה יח  .48

 בתגובתודרת משקה תלויה שכתב לגבי הלכות שבת שהג ,עד אות ה, או"ח ח"ד סי' שו"ת אגרות משה
  הוא שומר על צורתו או זב ומתפזר.האם  :כששמים אותו בלי כלי

  הוראת הרב דוב ליאור לרב מנחם בורשטין.   .49
  ז. סע'  תורת היולדת, שם; בע" שפת אמת, יומא עג  .50
תיר משקה מר ביום פ"ה ה"ח שה פד, על פי הרמב"ם, הלכות יסודי התורה 'שבת שבתון, סעי  .51

המצוטט כאן; וכך פ"ב ה"ה,  פורים לחולה שאין בו סכנה; וראה גם רמב"ם, הלכות שביתת עשורהכי
 ההביא כדוגמ, ט, סי' הורה הרב יצחק זילברשטיין, לרבני פוע"ה, וציין שבשו"ת רבי נחום טרייביטש

  לדבר מר תמצית תה קמומיל.
שמירת שבת כהלכתה,  ;ה פרק כאסי' כ"י שו"ת ציץ אליעזר, ח ;קכא"ח ח"ד סי' שו"ת אגרות משה, או  .52

  לא. סעי'  פרק לט
שו"ת ציץ אליעזר,  ;צ 'סי"ג קא אות ג, ובח 'שו"ת אגרות משה, שם, ובסי ;קכג"א סי' שו"ת מהרש"ם, ח  .53

רצט. שמירת שבת כהלכתה, שם, סעיף לב, וכן הובא בשם -שם. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמ' רחצ
 ,קא שם, ח"ד סי' בשו"ת אגרות משה תריח עמ' תשנז."ח סי' אברהם, או הרב יהושע נויבירט, בנשמת

הוסיף שאם מכניסים מחט לתוך הווריד בעיצומו של יום הכיפורים, הוא איסור כרת מאיסורי מלאכה 
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יום הכיפורים, ייטול ידיו כדרכו עד פרק חולה שצריך לאכול לחם ב – נטילת ידייםלב. 

   54.היד

 

   55ברכה על אכילה ושתייה ביום הכיפורים

כמו כן מברכים ברכה ראשונה  56.ברכה ראשונה תמיד מברכים לפני אכילה או שתייהלג. 

לכן,  58.ֵשנת קבע נחשבת להיסח הדעת, ֵשנת עראי לא נחשבת הפסק 57.אם הסיח דעתו

פורים פחות מכשיעור, אם לא הסיח דעתו ולא שינה מקומו, אם אוכל או שותה ביום הכי

 אין לו לברך שוב לפני כל אכילה, או לפני כל שתייה. 

ברכה אחרונה מברכים בסיום האכילה או השתייה, או אם הסיח דעתו, כגון כשהלך לד. 

דקות עד  72 - לישון, כפי שהובא בהלכה הקודמת, או כשמתכננים הפסקה גדולה מ

 59.אההאכילה הב

  60.אם אוכל או שותה ביום הכיפורים פחות מכשיעור, מספק לא יברך ברכה אחרונהלה. 

 61ה.ואחרי העל שתייה 'מרה' לא מברכים לפנילו. 

                                                                                                                                                       
ביום הכיפורים, והוא חמור יותר מאשר לאכול כמה פעמים פחות מכשיעור שאינו בכרת אלא באיסור 

לאכול יותר מכשיעור, בוודאי צריך לאכול ולא להכניס עירוי מחשש סכנה.  בעלמא. וגם אם יצטרך
כתב שאפילו בערב יום הכיפורים הדבר אסור, שכיוון שאין חובה בדבר, ממילא נחשב  ,שם, ובחלק ג

ולכן אין לחולה להתחכם על ההלכה 'כחובל שלא לצורך. וכיוצא בזה כתב בחזון עובדיה (שם): 
ות, והיא לא תצלח, ובפרט שהאינפוזיה נעשית על ידי חבלה, ואסור לחבול לחפש לו דרכים להתענ

הרב שלמה זלמן אויערבאך (הובאו דבריו בחזון עובדיה, שם) כתב  .'בעצמו שלא לצורך על פי הדין
שאם נחייב להשתמש במקום פיקוח נפש בדרכים בלתי רגילות דרך הטבע, כגון אינפוזיה, יש לחשוש 

שחייבים דווקא לחזר אחרי הדבר הזה, מעיקר הדין, ולפעמים אין הדבר מצוי  שיטעו העולם לחשוב
  לחזר אחריו, ויבוא החולה לידי סכנה. 

הרב שלמה זלמן אויערבאך,  ;ז אות ד 'שו"ת יד סופר, סי ;גסעי'  יא 'תנינא סי"ד שו"ת לבושי מרדכי, יו  .54
 ,ה ס"ק סח 'קונטרס אחרון, סי, סקיןשלא כשו"ת מהרי"ל די ;לג 'שמירת שבת כהלכתה, פרק לט סעי

  שהסתפק בכך. 
הדברים המובאים בפסקה שלפנינו פשוטים ואין בהם חידוש, אך הביאונום מפני הצורך המעשי שיש   .55

  בהם, דהיינו כיוון שאוכלים שיעורים קטנים יחסית בפרקי זמן מוגדלים. 
  ריך לברך ברכה ראשונה. ז, שאפילו על פירור צסעי'  קסח"ח סי' הרב, אוו"ע ראה ש  .56
קפד ס"ק יז, שנחלקו , סי' וראה משנה ברורה ;בע" על פי פסחים קג ,אסעי'  קעטו"ע או"ח סי' ש  .57

  האחרונים אם עבר זמן אך לא הסיח דעתו. 
 ז. סעי' קעח "ח סי' , אוו"עש  .58
 ה.סעי'  קפד 'שם סיו"ע, ראה ש  .59
סי'  ח"מן אויערבאך, דבריו הובאו בנשמת אברהם, אוהרב שלמה זל ;ידסעי'  תורת היולדת, פרק נב  .60

  עמ' תשסא. 30 "קי, ססעי'  תריח
אמנם שיעור 'ככותבת הגסה' גדול משיעור כזית המחייב ברכה אחרונה, אולם מחמירים  –הסבר   

שהזמן בין אכילה לאכילה יהיה תשע דקות (כמובא שם). לעומת זאת, כדי להתחייב בוודאות בברכה 
לאכילת פרס (כמובא שם). ולכן,  המזערישיעור היך לאכול כזית בתוך שתי דקות, שהוא אחרונה, צר

בדרך כלל, אדם הפורס את אכילת 'פחות מכשיעור' על פני שיעור הזמן הארוך של אכילת פרס 
(תשע דקות), לא יספיק לאכול כזית תוך כדי שיעור הזמן הקצר של שתי דקות. אמנם מי שיאכל 

  כזית בבת אחת, יתחייב בברכה אחרונה. שיעור של לפחות 
  ב.סעי'  רב 'שם סיו"ע, ש  .61
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 נטילת תרופות

  62.מותר ליטול תרופה בערב יום הכיפורים כדי להקל על הצום, אפילו לבריאלז. 

להקל על הצום, כגון בפתילה  אין חיוב להשתמש ביום הכיפורים בתרופה שאמורהלח. 

בפי הטבעת או בזריקה, אפילו אם על ידי כך יוכל לצום או להפחית את כמויות האכילה 

אבל אם החולה מצטער מאוד בגלל שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, ועל  63.והשתייה

ידי נטילת התרופה לא יצטרך לאכול, וממילא לא יצטער, הרי זה מותר להשתמש 

  64.מצטער הרבה אין איסור רפואהבכיוון שבתרופה, ש

חולה שיש בו סכנה או חולה שעלול להסתכן אם לא ייקח את התרופות, אם אינו לט. 

   65.יכול לבלוע את התרופות ללא מים, ייקח אותן כרגיל עם מעט מים לפי הצורך

אפילו אם  66.מותר גם לחולה שאין בו סכנה לבלוע תרופות מרות ביום הכיפוריםמ. 

אדם כעת בריא, אך אם לא ייקח את התרופה הוא עלול להגיע למצב של חולה שאין ה

מותר לו לבלוע תרופה, ללא  – כגון אדם הסובל מהתקפים של מיגרנה קשה ,בו סכנה

  67.מים, כדי למנוע את ההתקף

לחולה שאין בו סכנה אסור לשתות מים, ואפילו פחות מכשיעור, כדי לבלוע את מא. 

כול להוסיף למים דבר מר או להמיס את התרופה במעט מים ואז ייפגם התרופה, אך י

  68.טעמם, וגם הם הופכים להיות חלק מהתרופה

 69.ברור שאם יש אפשרות, עדיף לקבל את התרופה בצורה של פתילהמב. 

                                                           
שו"ת משנה הלכות, ; באות  תיג 'סי "גלב, אות ד. שו"ת רבבות אפרים, ח 'סי"ז שו"ת ציץ אליעזר, ח  .62

  נד. "ט או"ח סי' שו"ת יביע אומר, ח ;פב 'סי"ז ח
רופות שלא מרפאות כלום, ואין הוא כי אין שום חיוב על אדם שצריך לאכול שיסתכן בשימוש בת  .63

אלא רק לעניין זה שיוכל לקיים את מצוות התענית, וממילא ייתכן שאף יש איסור  ןמשתמש בה
  מגזירת סממנין, או איסור חבלה בגופו שלא לצורך רפואה.

  קכא. "ח ח"ד סי' שו"ת אגרות משה, או  .64
  שתות עם שתייה מרה, כפי שיובא להלן.לחילופין, אפשר ל ;צא"ח ח"ג סי' שו"ת אגרות משה, או  .65
כב. אות  כה"י סי' שו"ת ציץ אליעזר, ח ;עה"ה סי' שו"ת אגרות משה, שם. שו"ת משנה הלכות, ח  .66

 ח.סעי'  שמירת שבת כהלכתה, פרק לט
. וראה שו"ת ציץ 14הרב יהושע נויבירט, דבריו הובאו בנשמת אברהם, אורח חיים, תריח עמ' תשנח,   .67

 ם. אליעזר, ש
-שמירת שבת כהלכתה, שם. נשמת אברהם, שם, עמ' תשנז ;תקעז 'שו"ת דבר חברון, אורח חיים, סי  .68

וראה שם, שיש שכתבו שראוי להימנע  ;לטסעי'  יום הכיפורים, פרק ט –. מקראי קודש 13–12תשנח, 
ותר לו בניגוד לחולה שיש בו סכנה שה מלקיחת התרופות, אך גם הם מודים שאין בכך איסור ממש.

בשעת הצורך ליטול תרופה גם במים פחות מכשיעור, לא הותר הדבר לחולה שאין בו סכנה, כיוון 
'חצי שיעור אסור מן התורה'). לעומת זאת,  –שיש איסור תורה גם בפחות מכשיעור (המינוח ההלכתי 

המצוטט "ב ה"ה שתייה של דבר מר אסורה רק מדרבנן, כפי שהובא ברמב"ם, הלכות שביתת עשור, פ
  כאן. 

   .14שמירת שבת כהלכתה, שם. נשמת אברהם, שם, עמ' תשנח,   .69
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הוראות מעשיות ליום  - נספח 
הכיפורים לנשים בהיריון ולמניקות/ 

 מכון פוע"ה

  הכיפורים הכנת הגוף לצום בערב יום

כוסות במשך היום). ביום שלפני הצום  10- מומלץ להקפיד על שתייה מספקת (כ. 1

מחסני הסוכר הזמין בגוף באמצעות אכילת מזונות עתירי פחמימות,  חשוב למלא את

רות טריים יכמו לחמים למיניהם, פסטה, אורז, תפוחי אדמה ומזונות עתירי סוכר כמו פ

  מלץ שהמזון יהיה דל תבלינים ומלח.ויבשים, דבש וכיוצא בזה. מו

לנוהגים לשתות כמויות גדולות של קפה, הפסקה חדה של צריכת קפה עלולה לגרום . 2

לכאבי ראש במהלך הצום, לכן מומלץ להפחית את כמויות הקפה בהדרגה במהלך 

ארבעה ימים לפני הצום, ויומיים לפני הצום לשתות כוס אחת בלבד, או להימנע -שלושה

  פה.כלל מק

  הסעודה המפסקת

חשוב להקפיד שסעודה זו תהיה קטנה יחסית, מבוססת בעיקר על פחמימות ושומן . 1

חלבונים. מומלץ להימנע ממאכלים מתובלים או מטוגנים, העלולים לגרום ב ודלה

לצרבת ולצימאון. רצוי לא לאכול הרבה ירקות ולהימנע ממזונות היוצרים גזים ואי נוחות 

  מו עדשים, שעועית, חומוס, בצל ותירס.במערכת העיכול, כ

כדאי לצרוך מזונות עתירי שומן בלתי מוקשה כמו אבוקדו וטחינה, בתוספת . 2

פחמימות כמו תפוחי אדמה ואורז. לאלה אפשר להוסיף מנה קטנה של עוף או דג 

מבושלים, לכבוד הסעודה המפסקת שהיא סעודת מצווה. במהלך היום שלפני הצום 

ת מומלץ להמעיט באכילת מזונות עתירי חלבון, כמו חלב ומוצריו, והסעודה המפסק

  בשרים ודגים, כיוון שכמות גדולה של חלבון גורמת לאיבוד מיותר של נוזלי הגוף.

  בתום הצום

בתום הצום, כדאי להתחיל בשתיית משקה, רצוי ממותק, לא חלב, בטמפרטורת . 1

או בריבה. לא מומלץ לאכול  החדר. למשקה אפשר להוסיף פרוסת לחם מרוחה בדבש

עוגה. לאחר כשעה כדאי לאכול ארוחה קלה בלבד. מומלץ לאכול ארוחה זו לאט 

וללעוס היטב. מי שיישאר רעב יוכל לאכול כעבור שעתיים דבר מה נוסף. גם את 

בחזרה לעמוד התוכן



   ראות מעשיות ליום הכיפורים לנשים בהיריון ולמניקות/ מכון פוע"ההו -נספח  

  119  חתשע" תשרי אמונת עתיך

הנוזלים יש להשיב לגוף בהדרגה. כדי למנוע הזעה וירידה בחום הגוף, יש להסתפק בכוס 

  עה.עד כוס וחצי לש

  כשיש צורך באכילה ושתייה ביום הכיפורים

כדי לאכול או לשתות ביום הכיפורים יש צורך לקבל באופן אישי הוראה של רופא . 1

מומחה המחייב אכילה ו/או שתייה ביום צום. עם פרטים אלו יש לשאול רב מורה 

 הוראה, כדי שיברר את פרטי המקרה באופן ספציפי ויפסוק הלכה למעשה. ההוראות

ואין לדייק או להסתמך עליהן  ,שלפנינו הן חלק בלתי נפרד של הוראה הלכתית בעל פה

  ללא הוראה אישית.

אם הותרה שתייה בצום, יש לשתות ביום שלפני כן הרבה מעל המקובל. אם שותים . 2

  , יש להוסיף כחצי כפית סוכר לכל כוס.לפני הצום ולא משקאות אחרים מים

שהייה במקום חם. עדיף להישאר בבית, ליד ממנע ממאמץ וביום הכיפורים יש להי. 3

הדבר מצריך מאמץ או אם תנאי מזג אם מזגן או מאוורר, במקום ללכת לבית הכנסת, 

  האוויר עלולים להכביד על הצום.

יש להסתפק בשתייה המכונה בהלכה 'שתייה לשיעורים', אם יש לכך אישור רפואי . 4

לפני יום הכיפורים יש למלא את הפה במים ככל  ,'והלכתי. כדי למדוד את ה'שיעורים

האפשר ולפלוט אותם לכוסית. קצת פחות מחצי מכמות זו, היא הכמות שאפשר לשתות 

ביום הכיפורים בהפסקות של תשע דקות בין שתייה לשתייה. אם יש צורך בהפרשי זמן 

ת להמתנה קטנים יותר, אפשר לרדת לשבע וחצי דקות, ארבע דקות. אם אין שום אפשרו

כזאת, אפשר לשתות את ה'שיעורים' אפילו במרווחים של שניות ספורות בין שתייה 

  ל כפי האפשר ועל פי דעת הרופא המומחה. ולשתייה, הכ

רצוי לשתות משקאות מזינים, כגון: מיץ ענבים, מרק נוזלי, מיצים טבעיים, יוגורט . 5

יש להמתיק לפני השתייה  ,תים מיםוכדומה, אותם ניתן להכין לפני יום הכיפורים. אם שו

  בכפית סוכר ומעט מלח.כל כוס מים 

לשתות שתייה מרה מעבר ל'שיעורים', אפשר להכין תמצית  במקרים שרב פוסק מתיר. 6

  מרוכזת של תה מר בעזרת תה קמומיל (בבונג). 

לאכול ביום הכיפורים, ומורה הוראה התיר לו כן, יכין  ציווה עליוחולה שהרופא . 7

סמ"ק.  38- שמגיעים ל סמ"ק, ואם יש צורך אפשר להוסיף עד 30אכלים בנפח של מ

 מאכל זה אפשר לאכול ברווחי זמן המפורטים לעיל, ועד ארבע דקות בין אכילה לאכילה

  . לכל הפחות

  לשיעור.ות מצטרפ ןאכילה ושתייה אינ. 8
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  הרב אריה כץ

  חשש וסת כשזמן הביוץ ידוע

  הקדמה

ה צריכה לחשוש לעונת וסתה בשני אופנים: אישה שקבעה לה וסת באופן רגיל, איש

במשך שלוש פעמים צריכה לחשוש לאותה וסת שקבעה לה. אישה שלא קבעה וסת 

צריכה לחשוש לשלושה תאריכים: עונה בינונית שהיא היום השלושים מהווסת הקודמת, 

, ועונת החודש זו שקדמה להיום עונת ההפלגה שהיא ההפרש בין יום הווסת הקודמת ל

שהיא התאריך העברי שבו ראתה האישה וסת בפעם הקודמת. בזמן עונת הווסת אסורים 

  1.בני הזוג בחיי אישות

יודעת לשער, היא בהם האישה בודקת את זמן הביוץ שלה, ועל פיו שישנם מקרים 

תים מתברר, כתוצאה מבדיקה זו, ילע 2.בטווח של כמה ימים, מתי תגיע הווסת הבאה

ירות שהווסת תופיע בעונות שבהן על פי ההלכה יש לחשוש לווסת, קלושה שהסב

ביותר. הדבר שכיח במיוחד אצל נשים הנוטלות תרופות לדחיית הביוץ או תרופות 

להגברת הביוץ, שעשויות לשנות את זמן הביוץ, וממילא את זמן הופעת הווסת. נשאלת 

ודמת? כמו כן, האם נשים אלו האם נשים אלו צריכות לחשוש לעונת וסתן הק :השאלה

  לאיזו עונה? –צריכות לחשוש לעונת וסת אחרת, ואם כן 

התהליכים המשפיעים על הביוץ  –רקע רפואי א. 
 3והווסת

במשך כשלושים שנות פוריות האישה, מתרחשת פעילות מחזורית מתואמת היטב בין 

 –היפופיזה ), בלוטת יותרת המוח (Hypothalamus –תת הרמה במוח (היפותלמוס 

Hypophysis השחלות והרחם, הגורמת להופעת וסת בתדירות חודשית, אלא אם כן ,(

. בתוך השחלות מצויים זקיקים המכילים בתוכם ביציות. בכל חודש היריון נקלט 

מתפתח זקיק אחד, המביא לחריגת הביצית שבתוכו לצורך הפריה. בשעת התפתחות 

הדם שבה מתרחבים ומתארכים, והרחם כולו  הזקיק הולכת רירית הרחם ומתעבה, כלי

גדל. כל זה נעשה לצורך הכנת הרחם לקליטת הביצית המופרית. תהליכים אלו נגרמים 

על ידי פעולות של הורמונים מיוחדים המופרשים מהאונה הקדמית של בלוטת יותרת 

                                                           
  .קפטסי' "ע, יו"ד פירוט והרחבה נמצאים בשו  .1
 .בהמשךרוט יראה פ  .2
הקדמה  –'אבחון אי פוריות אצל האישה  –מבוסס על ספר פוע"ה כרך שני פרק לא  הרפואיהרקע   .3

 .115–114רפואית כללית', עמ' 
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) FSH – Follicle Stimulating Hormoneהמוח ומהזקיקים בשחלות. ההורמון מעורר הזקיק (

מופרש מבלוטת יותרת המוח, וגורם להתפתחות זקיק ראשוני בשחלה. זקיק זה מפריש 

) אשר משפיע על התעבות רירית הרחם. הורמון זה משפיע Estrogenהורמון אסטרוגני (

גם על בלוטת יותרת המוח לעכב את הפרשת ההורמון מעורר הזקיק, ומעודד את 

). שני הורמונים אלו גורמים LH – Luteinizing Hormoneהפרשת ההורמון מעורר ההצהבה (

יום לפני  14-לבקיעת הזקיק ולחריגת הביצית ממנו, וזהו תהליך הביוץ. הביוץ קורה כ

ממנו שימים לפני הופעת הווסת. הזקיק  16–12הווסת הבאה, בדרך כלל בטווח של 

גופיף הצהוב חרגה הביצית נשאר בשחלה לאחר הביוץ והופך להיות הגופיף הצהוב. ה

), אשר תומך בעובר הצעיר Progesteroneאשר בשחלה מפריש הורמון בשם פרוגסטרון (

במקביל לתהליכים המתרחשים בבלוטת יותרת  עד אשר נוצרת הִשליה שתתמוך בקיומו.

ה של רירית הרחם במצב יהמוח ובשחלה, מתחוללים שינויים מחזוריים ברחם. עובי

מ"מ. בהשפעת האסטרוגן המופרש  5–2 - הווסת, הוא כמנוחה, היינו מיד אחרי גמר 

מ"מ,  10–8הולכת רירית הרחם ומתעבה עד כדי  ,בשלב הראשון של מחזור הווסת

זוהי תקופת השגשוג של רירית הרחם,  .הבלוטות וכלי הדם שברירית הולכים ומתרחביםו

יותר  ימים. הפרוגסטרון המופרש על ידי הגופיף הצהוב מאוחר 10-נמשכת כוהיא 

במחזור גורם להפרשות של בלוטות רירית הרחם. כל התהליכים הללו מיועדים להכין 

. בהיעדר הפריה מתנוון הגופיף היריוןאת הרחם לקליטת הביצית המופרית ולהתפתחות 

יום בלבד, פעילות הפרוגסטרון נפסקת,  14- הצהוב, שיש לו תוחלת חיים מוגבלת של כ

. עקב כך היריוןלקבלת הביצית המופרית ולפיתוח הומתבטלות כל ההכנות של הרחם 

מתמוטטת הרקמה הרירית על בלוטותיה וכלי הדם הרבים שבה, והרירית מתקלפת 

הדם היוצא מן הרחם מתקופה  –ונושרת החוצה עם דם והפרשות שונות, וזהו דם הווסת 

ן כוריוני , הִשליה הצעירה מפרישה הורמון הנקרא גונדוטרופיהיריוןלתקופה. כאשר יש 

), הגורם לכך שהגופיף הצהוב לא יתנוון, human Chorionic Gonadotropin – hCGאנושי (

אלא ימשיך להפריש אסטרוגן ופרוגסטרון. תמיכה הורמונלית זו מונעת את התקלפות 

 הרירית, ולכן אין וסת. 

 חובת פרישה בעונת הווסתב. 

  ישה בעונת הווסת:ב) מלמדת על חיוב הפרע"הגמרא במסכת שבועות (יח 

אמר רבי יאשיה: מיכן אזהרה לבני  -תנו רבנן: והזרתם את בני ישראל מטומאתם 

  ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן. וכמה? אמר רבה: עונה.

א) ע"מדברי הגמרא משמע שחובת הפרישה היא מן התורה. אמנם במסכת נידה (טז 

  הסתפקה הגמרא אם וסתות מן התורה או מדרבנן:

עו מיניה מרב נחמן: וסתות דאורייתא או דרבנן? אמר להו: מדאמר הונא חברין ב

 -משמיה דרב, אשה שיש לה וסת, והגיע שעת וסתה ולא בדקה, ולבסוף ראתה 

וסתות דאורייתא. איכא דאמרי, הכי  - חוששת לוסתה וחוששת לראייתה אלמא 

  וסתות דרבנן. - אין חוששין, אלמא  - דראתה, הא לא ראתה  -קאמר להו: טעמא 
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ובהמשך תלתה הגמרא כמה מחלוקות תנאים ואמוראים בשאלה אם וסתות מן התורה 

ממנו נלמדה חובת ששווסתות דרבנן, והכתוב  4להלכה פסקו הראשונים או מדרבנן.

או שלדעתם  6או שהוא אסמכתא בעלמא, 5,הפרישה הוא לסוברים שווסתות מן התורה

לעומת  7.הוא מן התורה ההפרישה בשעת הווסת עצמ עונת הווסת היא מדרבנן, אך חיוב

 9.שחיוב הפרישה בסמוך לווסת הוא מן התורה 8זאת, שיטת רבנו תם

 חובת פרישה כשהווסת לא אמורה להגיעג. 

במקרה המתואר בשאלה, על פי זמן הביוץ מתברר שהווסת לא אמורה להגיע בעונת 

שה בעונת הווסת. המשנה בנידה הפרישה, ויש לשאול אם במצב כזה קיימת חובת הפרי

  א) אומרת:ע"(לט 

הרי זו טהורה,  -רבי מאיר אומר: אם הייתה במחבוא, והגיע שעת וסתה ולא בדקה 

  מפני שחרדה מסלקת את הדמים.

הייתה נחבית במחבוא 'ח) פסק את המשנה להלכה:  'יקפד סע 'סי"ד (יו 'לחן ערוךש'ה

  . ואמנם הרמ"א (שם) הוסיף: 'ומפני פחד, והגיע שעת וסתה, אינה חוששת ל

ויש אומרים דווקא אם עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה, טהורה בלא בדיקה. 

  אבל לכתחילה צריכה בדיקה.

  שם ס"ק כא) הסביר מדוע יש צורך לחשוש לכתחילה:לשו"ע, ("ך אבל הש 

הייתה במחבוא, לא ברי לן כולי האי דתהא מסולקת דמים, דהא חזינן כמה נשים, 

  אף על גב דהוו במחבוא לא שינו את תפקידם.

זאת אומרת שהסיבה שלכתחילה יש לחשוש היא שלא תמיד חרדה מסלקת את הדמים, 

ואמנם במעוברת לאחר שלושה חודשים ובמניקה, שנחשבות למסולקות דמים, נפסק 

   דם. ראולהלכה (שם סעיף ז) שאין צורך כלל לחשוש כל עוד לא 

יה הביוץ, הרי שבזמן הקרוב אליו לכאורה יש ידיעה כמעט במקרה שידוע לנו מתי ה

  דם. שתראינהברורה שלא יגיע דם, והדבר דומה למעוברת ומניקה שאיננו חוששים 

ואכן, דיון דומה נערך בקרב הפוסקים לגבי אישה הלוקחת גלולות למניעת היריון 

והרב  10יוסף שמעכבות את הופעת הווסת, האם עליה לחשוש לעונת וסתה. הרב עובדיה

פסקו שאינה צריכה לחשוש, שחזקה על הכדורים שהם מונעים את  11מרדכי אליהו

                                                           
בעלי הנפש שער , ראב"ד"ח הי"ד; איסורי ביאה פ, הל' רמב"ם ;ד"ה ורב נחמןטז ע"א נידה  תוספות  .4

 .א ועוד"א סי' רא"ש נידה פ ;א 'תיקון הוסתות סי
 .יבמות סב ב ד"ה חייב ,תוספות  .5
  .בית ז שער ג ,שבועות שם, ובתורת הבית הארוך ,רשב"א  .6
 שם שער ב.לתורת הבית  בדק הבית ,רא"ה  .7
 .דושים סימן מהחלק החי ,ר הישרספ  .8
  קפד ס"ק ג. 'סי, יו"ד זה בפתחי תשובה בענייןראה עוד   .9

 .סי' ב סע' יד ,טהרת הבית הקצר  .10
  .פ"ז סע' קא ,דרכי טהרה  .11
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הסתפק בכך, ולמסקנתו נראה שיש להקל  12הופעת הווסת. לעומת זאת, שו"ת שבט הלוי

רק אם אותה אישה הוחזקה שבזמן ראיית הכדורים אינה רואה דם. גם הרב יהושע 

אין צורך  –שוש שתראה, ורק אם לא הגיע הורה שבחודש הראשון יש לח 13נויבירט

  לחשוש בפעם הבאה.

במקרה הנידון בשאלה יש צד להחמיר ולהקל. מצד אחד, בניגוד לכדורים שמעכבים 

עכשיו את זמן הווסת, ביוץ ידוע אינו מונע עכשיו את הווסת, אלא אנו יודעים שהווסת 

יוץ, ההשפעה הישירה היא צפויה בזמן אחר. גם אם כדורים או זריקות שינו את זמן הב

. מצד שני, , ולכן אולי יש להחמירעל הביוץ, וההשפעה על זמן הופעת הווסת היא עקיפה

י למניעת הווסת, ויש אולי חשש שלא יעשו את מלאכותבניגוד לכדורים שגורמים באופן 

עבודתם, כאן מדובר בתהליך טבעי שבו ברגע שידוע זמן הביוץ (גם אם הוא הגיע באופן 

אכותי), ממילא הווסת צפויה להגיע באופן טבעי זמן מה לאחר מכן ולא קודם לכן. מל

 ותלכן נשאלת השאלה אם במצב כזה יש עניין לחשוש לזמני הפרישה סמוך לווסת

  להופיע הווסת. הבהם אמורש, וכן אם צריך לחשוש לזמנים החדשים ותהקודמ

מן הביוץ שלה על פי מדידת דה כתב שאישה שיודעת מתי זיעל הלכות נ 14'קנה בשם'ב

החום, ויודעת שהווסת מגיעה זמן מסוים אחרי הביוץ, קבעה לה וסת לזמן זה. אמנם 

קשה לקרוא לזה וסת הגוף, כי לא מצאנו וסת הגוף שמגיעה זמן רב אחרי אותו סימן, 

אבל אפשר לדקדק שהפלגה שייכת גם מאירוע אחר ולאו דווקא מהווסת, מלשון שו"ת 

  סי' פג), שכתב:"ד ה (תניינא יונודע ביהוד

ודאי אם היתה דרכה לראות להפלגת איזה דבר אחר אין אנו משגיחין בדבר אחר 

הזה שממנו נמשכת ההפלגה אם היה ביום או בלילה ואף אם אירע שדבר זה 

נעשה לה ביום ומופלג ממנו כך מספר הימים ראתה ביום שוב כשאירע לה דבר 

ילה כשיגיע ימים מספר הפלגה ממנו כבראשונה זה אפילו אירע לה דבר זה בל

  צריכה לחוש ביום כיון שראתה בראשונה ביום.

שיש לחשוש לעונת וסת כזו רק להחמיר, אך היא  'קנה בשם'בסופו של דבר מסקנת ה

לא להקל. אמנם דבריו שם עסקו באישה שגילתה את זמן הביוץ שלה בעזרת מדידת 

חד למדידת הביוץ, ואילו הנדון בשאלתנו עוסק חום, שהיא צורה שאינה מדויקת במיו

מעקבים מדויקים יותר, כגון מעקב זקיקים באמצעות  ידי במציאת זמן הביוץ על

מעבר לכך, כפי שראינו לעיל, לדעת רוב הפוסקים חובת הפרישה בעונת  סאונד. האולטר

כאלו,  הביוץ היא מדרבנן ולא מדאורייתא, ולכן נראה שיש מקום לסמוך להקל במקרים

לאחר הביוץ, אין צורך לחשוש להן,  16-12- באופן שכאשר עונות הווסת אינן בין הימים ה

גיעה בזמנים אחרים לאחר הרע לה בעבר שהווסת יאלא אם כן מדובר באישה שא

הביוץ. אמנם אם עונות הווסת הן בזמנים אלו, יש לחשוש להן גם אם בפעם הקודמת 

לביוץ מאשר עונת הפרישה, כגון שבפעם הקודמת הווסת הגיעה בזמן מעט אחר ביחס 

                                                           
  .ח"ד סי' צט אות טשו"ת שבט הלוי,   .12
 .3יו"ד סי' קצו ס"ק א ,נשמת אברהם  .13
  .אות ג רי השיטות לסי' קפט, סי' הבירוקנה בשם,   .14
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יום אחרי הביוץ, זאת  15יום מהביוץ ועונת הפרישה החודש היא  13הווסת הגיעה אחרי 

  מכיוון ששינויים כאלו צפויים ובגדר הסביר.

אחרי הביוץ, נראה שיש  16–12- כאשר עונות הווסת הקודמות אינן כלל בין הימים ה

יוץ כעונת הווסת לכל דבר, שכן זהו הזמן הממוצע שבו אחרי הב 14-לחשוש ליום ה

. בשאר הימים יש להיזהר (ואולי אף 'עונה בינונית'מופיעה הווסת לאחר הביוץ, ובדומה ל

כאשר ידוע מתי  15.ראוי לבדוק לפני חיי אישות), אך אין חובה לנהוג כעונת פרישה

ך גם בפעם זו בנוסף הגיעה הווסת לאחר הביוץ בפעם הקודמת, נראה שיש לחשוש לכ

בווסת רגילה. לאחר שלוש פעמים שהגיעה  'הפלגה', וכדין חשש 14-לחשש של יום ה

, הסת קבועווסת בזמן מדויק ורציף אחרי זמן הביוץ, נראה שיש לחשוש לזמן זה כאל 

אין חוששים  הוסת קבועולאחר הביוץ, כפי שב 14-וממילא אין צורך לחשוש ליום ה

  .'עונה בינונית'ל

 16יכוםס

אישה שיודעת באופן ברור מתי היה הביוץ שלה באותו חודש, צריכה לנהוג לגבי עונת 

  פרישה כדלהלן:

מזמן  16–12-סתות הרגיל הן בין היום הואם עונות הפרישה שלה על פי חישוב הו. 1

 הביוץ, עליה לחשוש לעונות אלו בלבד.

חשוש לעונות אלו, אלא אם אם עונות הפרישה שלה הן בזמנים אחרים, אינה צריכה ל. 2

 בזמנים כאלו לאחר הביוץ.דם כן מניסיון העבר שלה היא יודעת שיכולה לראות 

מהביוץ  14-במצב שבו עונות הפרישה נמצאות בזמנים אחרים, עליה לחשוש ליום ה. 3

הווסת לאחר הביוץ בחודש  ה. כמו כן, אם היא יודעת מתי הגיע'עונה בינונית'כדין 

וש גם לזמן זה מדין הפלגה. בשאר הימים אינה צריכה לחשוש, אולם הקודם, יש לחש

, וייתכן שראוי להצריכה בימים אלו בדיקה 16–12-עליה לשים לב למצבה בין הימים ה

 קודם תשמיש.

הווסת בזמן מדויק לאחר הביוץ, קבעה לה  האם במשך שלוש פעמים רצופות הגיע. 4

 .הסת קבועודיני סת לזמן זה וצריכה לחשוש רק אליו ככל ו

  

  

                                                           
שעות  36-הדבר שונה מחיוב הפרישה אחרי הפסקת גלולות, שם הורו הפוסקים שיש לחשוש החל מ  .15

). הטעם שבנטילת גלולות מחמירים 178לאחר נטילת הכדור האחרון (ראה ספר פוע"ה כרך א עמ' 
ה, יותר הוא ששם הפסקת הגלולות אמורה להביא כמעט בוודאות וסת בימים הקרובים החל מזמן ז

  ואילו כאן מדובר רק בחשש, שהרי ייתכן ולא תופיע וסת כלל, כגון שהאישה נקלטה להיריון.
נכתב אחרי התייעצות עם הרב אברהם יצחק הלוי כלאב, הרב דוב ליאור, הרב מאיר  למעשההסיכום   .16

 של הפוסקיםאת עמדת הכותב בלבד. תשובותיהם  ףניסים מאזוז והרב נחום רבינוביץ', אולם משק
  טהרה. – בע"ה בקרוב בתוך שו"ת פוע"ה תתפרסמנהלשאלה זו הנ"ל 
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  הרב מאיר סילמן

 שקיעהדחוק' לאחר המוך בדיקת '

  שאלה

לעשות שקיעת השמש אחרי רק , ונזכרה ' קודם השקיעההפסק טהרה'שה עשתה יא

ן ו, או כיו'מוך דחוקבדוק את עצמה ב', אך עדיין לפני צאת הכוכבים. האם ת'מוך דחוק'

  ?ה זושעברה השקיעה כבר אין תועלת בבדיק

  בהתשו

יש לעשות את בדיקת ההפסק הטהרה כדי שבו זמן ל בנוגעהובאה מחלוקת  1במשנה

שה מחזקת רואה דם לחזקת שאינה רואה דם, כלומר שאנו מניחים יתוציא את האזו ש

אף על פי שנעשה בשחרית,  ,סוברים שהפסק טהרה 3וחכמים 2שהדימום נגמר. תנא קמא

אלא אם הוא מועיל יהודה אין ההפסק  לרבילעומתם כלומר בתחילת היום, עולה לה. 

דתה מזמן מנחה קטנה, שהוא שעתיים וחצי זמניות לפני ינעשה ביום השביעי לנ

  השקיעה. 

  מובאת ברייתא: 4בגמרא

יפה  – תניא, אמרו לו לרבי יהודה: אלמלי ידיה מונחות בעיניה כל בין השמשות

   עכשיו אימר עם סלוק ידיה ראתה. אתה אומר,

את דעת רבי יהודה, בטענה שאין תועלת בהקפדה שהבדיקה תהיה  חכמים דוחים

דאות שלא יהיה דם וסמוכה לסוף היום, הרי בכל אופן הבדיקה היא בזמן מסוים, ואין 

אף לדעתו המחמירה של רבי  בכל אחד מהרגעים שאחרי הבדיקה, עד תחילת היום הבא.

ה, לפני בין השמשות, ולא יהודה, שמצריך בירור יותר טוב, הבדיקה היא סמוך לשקיע

לעשות בדיקות הפסק טהרה ברצף  5שהרי היא לא יכולה ,במהלך בין השמשות עצמו

הורה שיש להוסיף עוד בדיקה, בזמן בין  6אמנם הרשב"א במשך כל זמן בין השמשות.

  השמשות, כהשלמה להפסק הטהרה:

                                                           
 ע"א. סחנידה   .1
 לנידתה. השביעיביום   .2
 השני לנידתה. ביוםאף   .3
 ע"ב. שםנידה   .4
בנידה נג ע"א מובא בהקשר אחר שיש אפשרות לבדיקה כל בין השמשות. ומתורץ בהגהות שלמת   .5

מוך דחוק וזה הנושא בדף נג ע"א, אך לא יועיל להוציא אליהו, שכדי להשאיר חזקת טהרה מועיל 
 מחזקת טומאה לחזקת טהרה, אלא בדיקת חורין וסדקים. 

  תורת הבית הקצר בית ז שער ה כד ע"א. רשב"א,   .6
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הרה שה בודקת עצמה יום הפסק טילעולם יהא אדם מלמד בתוך ביתו שתהא הא

   במוך דחוק, ויהא שם כל בין השמשות שזו בדיקה מוציאה מידי כל ספק.

דתה, כתב שקיים יאת הדעה שאפשר להפסיק בטהרה אף ביום הראשון לנ 7וכן כשהביא

  מנהג לעשות מוך דחוק:

שמעינן מינה דראשון כשני דכיון דפסק פסק, וכ"ש עכשיו שהורגלו במוך דחוק 

  שאין לך בדיקה גדולה מזו.

  הביא את דברי הרשב"א: 8'בית יוסף'ה

ולי מה יקרו דברי הרשב"א שכתב בתורת הבית הקצר וז"ל לעולם ילמד אדם 

בתוך ביתו שתהא האשה בודקת יום הפסק טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל בין 

השמשות שזו הבדיקה מוציאה מידי כל ספק עכ"ל ורבינו שהעתיק דבריו לא 

הוא כאילו ידיה בין עיניה כל בין השמשות דתו ידעתי למה השמיט תיקון זה ש

  ליכא לספוקי כלל.

השלמה לבדיקת הפסק טהרה,  היאמדבריהם עולה שמהותה של בדיקת מוך דחוק 

טהרה עד סוף בין השמשות, שכך הכהוספת בירור שאין דם גם אחרי בדיקת הפסק 

כבר עברה מבורר יותר שהיום נגמר ללא דימום והיום הבא מתחיל נקי. אכן, אם 

השקיעה, כבר אין בירור מלא של כל בין השמשות. אולם בכל זאת יש לעשות מוך 

יש לציין שהתועלת בשימת מוך  9.דחוק, כדי שלפחות לאותו זמן תהיה תוספת הבירור

ולא מעכב בדיעבד, ולכן  10,דחוק אפילו אחרי השקיעה היא שדין מוך דחוק הוא חומרה

שות, בכל אופן יש בו תוספת בירור. אך יש אופן שבו גם אם הוא לא שהה בכל בין השמ

שהובאה לעיל  11דחוק היא מעיקר הדין, ומעכבת בדיעבד. במשנההבדיקת המוך 

 12דתה. הגמראימופיעה דעת חכמים שאפשר לעשות הפסק טהרה גם ביום השני לנ

והראשונים דנים לגבי האפשרות לעשות הפסק טהרה אפילו ביום הראשון לראייתה. 

שאם רוצה להפסיק בטהרה ביום הראשון לראייתה, בנוסף  13'שלחן ערוך'שה פסק הלמע

לבדיקת הפסק טהרה צריכה לעשות מוך דחוק כל בין השמשות. במקרה כזה, על פי 

, אין להניח מוך אחרי השקיעה, כי כל עוד המוך לא נמצא כל בין 'שלחן ערוך'דעת ה

אולם  14.הרי הוא חובה ומעכב בדיעבדהשמשות הוא לא יועיל לברר בירור מלא, וכאן 

מעכב, ובלבד שבדיקת הפסק טהרה  אינופסק שבדיעבד גם באופן כזה המוך  15הרמ"א

  תהיה סמוך לשקיעה.

                                                           
  תורת הבית הארוך בית ז שער ה כד ע"א.  .7
  בית יוסף, יו"ד סי' קצו.  .8
 שיעורי טהרה לרב מרדכי גרוס, עמ' רמז.  .9

 הרשב"א הנ"ל, וכן מבואר באחרונים. דבריפי  על  .10
  נידה סח ע"א.  .11
  ע"ב. שםנידה   .12
 שו"ע, יו"ד סי' קצו סעי' ב.  .13
דעת החוות דעת, סי' קצו סעי' ב, שהמוך מעכב בכל יום שראתה בו, גם אם הוא לא היום הראשון   .14

  לדימום.
 רמ"א, יו"ד סי' קצו סעי' ב.  .15
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, בין באופן שהמוך הוא חומרה, כמו שקעה השמשיש לשים מוך אף אם כבר  למעשה,

ון שבמצבים ומכיה, ישכתבנו לעיל, ובין באופן שהוא מעיקר הדין כגון יום ראשון לראי

את הבירור החלקי של להיתר סברות נוספות להקל, יהיה אפשר לצרף  תהיינהבהם ש

  המוך. 
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  הרב עזריה אריאל

  אפר הפרה של משה רבנו

  הקדמה

בתורה נאמר הציווי למשה רבנו לעשות את הפרה האדומה יחד עם אלעזר הכהן. אחת 

אכן מדברי חז"ל מתברר שחלק ו 2,למשמרת 1מהלכות הפרה היא שחלק מהאפר יישמר

מאפר פרה זו של משה נשמר עד ימי בית שני. יש לברר אם מבחינת ההלכה יש צורך 

  להשתמש באפר זה בעשיית כל פרה חדשה.

  של משהפרתו מקורות חז"ל על הישארות אפר א. 

  שנינו בפ"ג מ"א:  

יו כל ומזין על ...שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה

  . הימים מכל חטאות שהיו שם שבעת

  ובמשנה ה: 

ומי  .ומאחת ,םימשני ,משלש ,מארבע ,מחמש ,עושין משש -לא מצאו משבע 

דברי רבי  ,וחמש מעזרא ואילך ,והשניה עשה עזרא ,הראשונה עשה משה ?עשאם

  ... שבע מעזרא ואילךמים אומרים: וחכ .מאיר

רות על פי שיטת רבי מאיר, דהיינו שהיה מתאימה למספר הפ 'לא מצאו משבע'הרישא 

גם לא הוזכר במשנה מה הדין כשאין אפר אפילו מפרה  3.להם מאפר הפרה של משה

                                                           
ן למשנה, לתוספתא ולמפרשיהן הן למסכת פרה, ולרמב"ם ונושאי כליו כל ההפניות הסתמיות שלהל  .1

 הן להל' פרה אדומה.
  .תוספתא שם פ"ג ה"ד ;פרה פ"ג מי"א  .2
יש לבאר יותר את הדברים. לגבי מספר ההזאות והפרות מצאנו שתי שיטות שהן שלוש: א. היזו בכל   .3

אדומה פ"ב ה"ו: 'בכל יום... מזין מאפר  יום מפרה אחרת (רמב"ם בפה"מ ורע"ב, וכן משמע בהל' פרה
פרה מן הפרות שנשרפו כבר', כלומר פרה אחת. מים טהורים פ"ג מ"א חרד"נ א). ב. היזו בכל יום מכל 
הפרות (אליהו רבה), כל אחת בנפרד (ראה להלן מהפסיקתא). ג. היזו בכל יום מכל הפרות בבת אחת, 

ט,  ת ארי יומא ד ע"א; ועיין נחלת יעקב במדבר יט,דהיינו שנתנו באותם מים אפר מכל אחת (גבור
שהתלבט בין שיטה ב' לג'). הבחירה לומר 'לא מצאו משבע' מובנת יותר לכאורה על פי השיטה 
הראשונה, כי אין יותר משבעה ימים, ונמצא שאין אפשרות להשתמש ביותר משבע פרות (תוס' יו"ט). 

ע"ב), לכאורה דווקא לשיטה זו אין מציאות שבה מאידך גיסא, מאחר שאין מזים בשבת (יומא ח 
השתמשו בשבע פרות (גבורת ארי יומא ד ע"א), וזה מוכיח כשיטה ב' או ג' (אך עיין בגבורת ארי שם 
ח ע"ב שנדחק לבאר את השימוש בשבע הפרות). לפי זה צ"ל שהמשנה נקטה שבע לא בגלל מספר 

 שבעאליהו רבה, ואף הגיה במשנה: 'מכל הימים אלא בגלל מספר הפרות הכללי אליבא דר"מ (
חטאות שהיו שם'; ובביאור הגר"א פירש גם אליבא דרבנן, שהמשנה נשנתה בזמן שהיו שבע פרות). 
לפי זה משמע מהמשנה שבסוף ימי הבית עוד נשמר מאפר הפרה של משה. ואין לפרש ש'שבע' היינו 
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משנה 'של משה קיים (פרתו אחת, ומשמע שלא הייתה מציאות כזו, מפני שאפר 

מכל אפרי  - מכל חטאות '). וכך פירש רש"י (פסחים עח ע"א) על משנה זו: 'אחרונה

  ., וראה עוד להלן'ו במקדש, שאפר פרה של משה לא כלתההפרות שהי

  הדברים מפורשים יותר בתוספתא (פ"ג ה"ה): 

(כצ"ל.  שפךננוטל ומקדש מזה ש ,נרתע לאחריו ואפר נשלך ,מכה את הזכר

פרן א ר:ר' שמעון אומ .דברי ר' יהודה ,מעשים אלו עשו כשעלו מן הגולה חס"ד).

לא גזרו  :אמר להם !הלא נטמא בארץ העמיםו :אמרו לו .ירד עמהן לבבל ועלה

  . טומאה בארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגולה

לדעת ר' יהודה האפר לא ירד עמם לבבל אלא נשאר ממנו בירושלים, ולכן נזקקו 

למעשים המתוארים במשנה כדי להוציאו מהקלל בלי לטמאו. ומאחר שלא הייתה פרה 

עניין זה  נו לדעת שניהם אפר זה נשתייר.רחועל כ 4,בימי בית ראשון אלא של משה

פיס'  פרשה יט במדבר רבהשל משה נשאר מבואר יותר במדרשי האגדה. ב שאפר פרתו

   5ו:

לך אני  ,למשהב"ה אמר לו הק :יוסי ברבי חנינא מר ר'א - ויקחו אליך פרה אדומה 

 שכל הפרותרמז  :אמר רבי יוסי ברבי חנינא ...חקה - מגלה טעם פרה אבל לאחר 

  .בטלות ושלך קיימת

                                                                                                                                                       
היינו ללא הפרה של עזרא, ואם כן 'לא 'שבע מעזרא ואילך' שבדברי חכמים, שהרי 'מעזרא ואילך' 

מצאו משבע' פירושו שלא נשתייר מאפר הפרה של עזרא, ולמה למשנה להציע אפשרות שדווקא 
אפר פרתו אבד? בשלמא של משה, אפשר שאבד בגלות בבל. בפסיקתא רבתי (פיסקא יד) מצינו: 

יש בה  ,מזוקק שבעתיםא"ר יוחנן בן פזי שהתורה נדרשת ארבעים ותשע פנים, ואף הפרשה זו '
אלא יש בה שבע פרות [ושבע שריפות] ושבע הזיות ושבעה כהנים  ?כיצד .ארבעים ותשע טהרות

ולא עוד אלא כיון שהיו מבקשים לשרוף פר החטאת  .[ושבעה] טמאין ושבעה טהורים ושבעה כבוסים
ומר ארבעים ותשע , הוי נמצאת אושבעה הזיות בכל יוםמזין עליו כל שבעת הימים  ?מה היו עושין

לביאור כל השביעיות עיין אדרת אליהו במדבר יט, ד. עכ"פ מפורש כאן  .'מזוקק שבעתים ,הזיות
כשיטה ב' הנ"ל, שהיזו כמה הזאות בכל יום (וכן הוכיח ר' צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק לפרשת 

אול: אימתי היו בפועל פרה, ז). מנגד, הפסיקתא מתארת מעשה שהיה, 'מה היו עושין', ואם כן יש לש
שבע הזאות? הרי בפרה האחרונה שנעשתה היו כבר שמונה פרות! ושמא לדעת הפסיקתא אפר פרת 
משה אבד בגלות, ולכן בעשיית הפרה האחרונה היו רק שבע (עיין 'קרית מלך' פרה אדומה פ"ב ה"ו). 

', ולפיו גם אפר פרת אך להלן בפסיקתא מובא גם מאמרו של ריב"ח 'שכל הפרות בטלות ושלך קיימת
משה קיים. ושמא דעת הפסיקתא שיש עניין מיוחד במספר של שבע הזאות, כפי שהמדרש מאריך, 
ולכן אפילו כשהיו יותר משבע פרות לא היזו יותר משבע פעמים. עוד יש להעיר שפשט הפסיקתא 

לה כהזאות). מורה להדיא שהיו מזים גם בשבת (ובפרי צדיק שם ביאר על דרך החסידות שהשבת עו
ושמא המדרש חולק על הגמ' ביומא וסובר שהיזו גם בשבת, משום שאין שבות במקדש. ולפי זה 

 מיושבת יפה לשיטת הרמב"ם דווקא, כאמור. 'לא מצאו משבע'לשון המשנה 
כפי שעולה בפשטות מהמשנה בפ"ג מ"ה: 'הראשונה עשה משה והשניה עשה עזרא', וכן כתבו תוס'   .4

"ה בקשו. אך יש לציין לפירוש הספרי המיוחס לראב"ד (פיסקא קכג עמ' רה) שלדעתו בע"ז כג ע"ב ד
רשימת הפרות במשנה חלקית: 'דהנהו דחשיב התם היו ידועות לכל ומפורסמות, שנעשו בכינופיא 

 רבא דומיא דשל משה, אבל אחריני טובא נעשו אלא שלא נעשו בכינופיא'.
  .ר"כ, פרה אדומה, זת, ח ופסיקתא דמקבילה בתנחומא חוק  .5
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ופירשו המפרשים שאפר פרתו נשמר, ומשמע מדבריהם שגם התערב באפר הפרות  

  ט):  וב'מדרש אגדה' (בובר, במדבר יט, 6.הבאות

אפר פרה  ,ועד שיהיו המתים היא שמורה - והיתה לעדת בני ישראל למשמרת

   .שעשה משה לעולם קיימת

והשפעת משה לדורות,  'קבל תורה מסיני משה'ובאבות דרבי נתן (פ"א ה"ב), בהקשר ל

  נאמר: 

משה עשה את איל המלואים ואת שמן המשחה ומשח בו אהרן ובניו כל שבעת 

ואלעזר שרף פרת החטאת  .ממנו נמשחו כהנים גדולים ומלכים ,ימי המלואים

  . שממנו טמאים מטהרים לדורות

, או גם שלעתיד לבוא מפרש שהכוונה להזאה על הכהן השורף את הפרה 'בניין יהושע'ה

  ג מ"ג.פות יום טוב' בפ"תוס'יטהרו את הטמאים בעזרתו, כדברי ה

שינהוג הדבר  - לחקת עולם  ...והיתה לבני ישראל'בספרי (חוקת, פיסקא קכד) דרשו: 

. ופירש 'שינהוג הדבר לדורות -והיתה לכם לחקת עולם ', וכן (פיסקא קכט): 'לדורות

  המלבי"ם (אמור, אות סו): 

 ,בי פרה כתוב לדורותיכם ללמד שינהג טומאה וטהרה גם אחר חורבן הביתוג

וכמ"ש  ,) חבריא מדכן בגלילא. ושאפר פרת משה נשארה לדורותוכמ"ש בנדה (

   ) עמ"ש שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם.וגם בהוריות (יב) כריתות (

שה הראשונה נאמרה , שהדר'שינהוג הדבר לדורות'נראה שרצונו לבאר את כפל הדרשות 

ה לעניין שהאפר של משה קיים לדורות. אולם ילעניין שהאפר מטהר לדורות, והשני

שינהוג הדבר 'ולשון הספרי  'חקת עולם'פירושו קשה לענ"ד: משמעות לשון התורה 

הוא הוראת דין ולא הבטחה, וכך הלשון בספרי בכל מקום, דוק ותשכח. אף  'לדורות

להיפך, לגבי החצוצרות (ספרי בהעלותך פיסקא  'חקת עולם'ן מצינו שחז"ל דקדקו מלשו

  עה): 

כל  :מיכן אמרו .ולא מתנה לדורות ,לחקה ניתנו לדורות - לחקת עולם לדרתיכם 

   הכלים שעשה משה במדבר כשרים היו לדורות חוץ מן החצוצרות.

 אמינא שהפרה האדומה היא מצווה פירשו להיפך, שהוה 8והנצי"ב 7ובספרי דבי רב

לשעתה כדי לכפר על העגל, ורק האפר של משה ואלעזר ראוי לטהר, וקמ"ל שניתן 

ה פירשו שקמ"ל שגם אחרי ילעשות פרות אחרות בכל דור ודור (ואת הפעם השני

החורבן, כשאין בטהרת האדם נפקא מינה מעשית לביאת המקדש, אין הטמא נטהר 

  בטבילה ללא הזאה).

                                                           
שעשה משה, וממנה נגנז לקדש לעתיד'. ובידי משה:  נתקדשו מפרתומהרז"ו: 'שכל הפרות האדומות   .6

מכיוון שרק למשה התגלה סודה, ולא יהיה תועלת כל כך בעשיית פרה ע"י אחרים, 'לכך היה פרה של 
, זה שמעתי'; ונראה משה קיימת לעולם, שמשה ידע לכוון סוד פרה אדומה בשעת שריפתה וק"ל

(וכך הבין את דבריו  ידי עירובה בהןשרצונו לומר שקיומה מועיל להכשרת שאר הפרות, דהיינו על 
  .החיד"א בפני דוד, ריש חוקת)

  .עמ' רהספרי דבי רב,   .7
  .עמ' קסד ,עמק הנצי"ב  .8
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של משה מעורב  רבנו אליקים וסיעתו: אפר הפרהב. 
  בשאר הפרות 

בפירוש רבנו אליקים למסכת יומא (ד ע"א) מצאנו חידוש גדול, שאפר הפרה של משה 

מעורב בשאר הפרות. הוא מפרש את המשנה בפרה פ"ג מ"א הנ"ל (המובאת בגמ' ביומא 

  : ו לשונו, וז'ומזין עליו כל שבעה מכל חטאות שהיו שם'שם): 

יפשר בציר מב' פרות, אחת שעשה משה ואחת דבית המקדש לא א -מכל חטאות 

שעושין בכל עת, שאותה של משה צריכא שתהא קיימת לעולם, דכתיב ויקחו 

, ולהכי מזין ומאותה של משה מערבין באותה שעושיןשלך תהא קיימת,  - אליך 

  עליהם דהיינו דומיא דמילואים דגמרינן מינייהו, דהא הואי הזאה במילואים. 

ת בהזאות על הכהן השורף בימי פרישתו, אבל ההנחה שהיו שם כלומר המשנה עוסק

כמה חטאות, או לפחות שתיים, מתבססת על דין אחר, שחובה לערב מאפר הפרה של 

  עניין זה מוזכר בקצרה גם ברש"י שם:  9.משה בכל פרה ופרה

מכל פרה ופרה היו נותנין קצת למשמרת מן האפר  –מכל חטאות שהיו שם 

   .ואני שמעתי: אפר פרה של משה לא כלהבמסכת פרה, בחיל, כך שנינו 

רש"י מסביר בפשטות שהמקור להנחה שהיו כמה חטאות הוא ההלכה שחלק מהאפר 

דברי רבנו תואמים לניתן למשמרת, אך מוסיף גם את שמועתו מרבותיו, והדברים 

 אליקים, שגם הוא מבית מדרשם של רבותיו של רש"י. וכיו"ב ברש"י בפסחים עח ע"א

 .'מכל אפרי הפרות שהיו במקדש, שאפר פרה של משה לא כלתה - מכל חטאות 'הנ"ל: 

אך רש"י לא מציין דין לערב מאפרו של משה, ואדרבה, משמע מלשונו שהעובדה שלא 

כעין סברת רבנו אליקים מופיע גם בפירוש  10.כלה היא נס שאירע בו ולא הכרח הלכתי

המתחיל  11פרשת פרה, בפיוטו של הקלירמבית מדרשו של רש"י ורבותיו ליוצרות ל

ואפר פרת משה היתה ', שכתב: 'תכונה למשמרת עד נקוקים יקים'ומסיים  'אמרה סנונה'

. עוד מצאנו ב'טעמי מסורת המקרא' מאת רבי 'מעורבת עם כל פרה שבכל דור ודור

  יהודה החסיד: 

נתן רמז [בראשי תבות] 'משה', לומר שאפר פרת משה  -מעפר שריפת החטאת 

  עם כל אחת. 

  כך פירשו כמה ממפרשי רש"י על התורה, כדלקמן, ואף הגר"א באדרת אליהו: 

                                                           
 .ל הדוחק בביאור זה ל'מכל חטאות'וראה ברש"ש, שעמד ע  .9

כי מכל פרה ופרה היו  רוש,פי - מכל חטאות שהיו שםביא את שני הפירושים: 'הריטב"א ביומא שם מ  .10
ויש שפירשו דלהכי נקט חטאות שהיו שם  ...מצניעין בחיל למשמרת כדאיתא התם (פרה פ"ג מי"א)

אין הכרח שבא לשלול את  .'והראשון עיקרוהכריע: ', 'לפי שלא היתה פרה שלא היה שם משל משה
נשתמר, אלא שעל כל פנים אין הוכחה לזה מהמשנה על 'חטאות שהיו  משהשאפר פרתו של ההנחה 

שם', ואדרבה, היא מוסברת ביתר פשטות על פי ההלכה המפורשת שיש להשאיר מכל פרה חלק 
למשמרת. ביד דוד (פ"ג מ"א) פירש בדעת רש"י שיש חילוק הלכתי בין פרת משה לשאר הפרות, 

 הפרות אינה אלא רשות.שמפרת משה הייתה חובה להשאיר ומשאר 
  .בע" מחזור, זולצבך תק"ל, ח"ב דף סהסדר ה  .11
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ללמד שפרה שעשה משה צריכה שיהיה אפרה בכל הפרות שיעשו  –ויקחו אליך 

   12...לדורות, ויהיה מעט אפר מפרה של משה

רור בפרטי הדברים לשיטה זו, לא ב 13.וכן נקטו בפשטות כמה וכמה אחרונים חשובים

  14.אם האפר של משה ניתן לתוך שרפת הפרה, או לאפר אחרי אסיפתו

  דעת רש"י על התורהג. 

לעולם היא נקראת על שמך, פרה שעשה משה  -ויקחו אליך 'ב:  לשון רש"י במדבר יט,

  . ופירש בשפתי חכמים: 'במדבר

כשעשה משה פרה זו במדבר היו מניחין ממנה להר המשחה לכהנים גדולים 

ר"ל בכל פרות היו צריכים  ,כדפרש"י בסמוך ,רות שמקדשין ממנהלפרות אח

לכך  ,לערב מפרה של משה ובזה מקדשין אותה ואי לאו הכי פסולה לאפר פרה

  . נקראין כולן של משה

                                                           
אם כי יש אומרים שהספר אדרת אליהו לא יצא ככתבו וכלשונו מאת הגר"א (עיין 'ישורון' ד עמ' ב).   .12

זה שניתן בהר המשחה היו כהנים מקדשין את המשפט 'בביאור הגר"א לתוספתא פ"ג הי"ד הגיה ו
', מזין הימנוהיחיד בחז"ל שממנו ניתן להסיק על ערבוב אפר באפר, כדלקמן) ל' ' (שהוא המקורהימנו

  .בניגוד לכאורה לדבריו באדרת אליהו
שבעה פרות נעשו ממשה ועד מלך המשיח, וכולן היו 'כגון רבי חיים ויטאל ('עץ הדעת טוב', חוקת):   .13

ורה (מאת רבי מרדכי הכהן . ובשפתי כהן על הת'צריכין לערב בה[ן] מעט מאפר פרה של מרע"ה
שאפר פרתו של משה היו משליכין על כל פרה ופרה 'מצפת, מגורי האר"י ז"ל, ריש פרשת חוקת): 

שכל הפרות כלות ושלו קיימת: '. ובזית רענן (לבעל המג"א) על הילקוט שמעוני רמז תשנט: 'שעשו
ם' (לרבי נפתלי כץ, . וכן בהקדמת 'סמיכת חכמי'שלעולם נוטלין מאפר פרת משה לקדש אחרות

א), שמערבים אפר מפרת משה בכל הפרות, ולכן שם המסכת "פרה" ע" מהדו' פרנקפורט דף סא
שכל הפרות בטלות... 'ב):  בלשון יחיד. ובנחלת יעקב (לרבי יעקב סלניק, תלמיד הרמ"א, במדבר יט,

; ושם 'פרת משהושלך קיימת, לפי שבכל פעם כשעשו פרה אדומה היו מחויבים לערב בתוכה מאפר 
וכמדומה שקבלתי הפירוש מאבי מורי ורבי רבי בנימין אהרן ז"ל [בעל שו"ת משאת 'פס' ט כתב: 

בנימין], דמאפר פרת משה במדבר צריכין לערב לתוך אפר הפרות האחרות, ולולי זה לא היו הפרות 
בחסדי דוד פ"ג ). בעקבותיו כתב זאת גם 'אמרה סנונה'(והסתמך על הפירוש הנ"ל לפיוט  'מטהרים

ה (חוקת, א) הביא מדברי האחרונים . החיד"א, בספרו 'פני דוד' על התור22הי"ד, וראה להלן הערה 
ומיהו כעת לא נתברר לי זה שמערבין בכל פרה מאפר : 'משה, ופקפק בדברהנ"ל על עירוב האפר של 

אבדר"נ, פרק א, '. אולם בספרו 'כסא רחמים' (פירוש לועיין בהרמב"ם וברא"ם ,פרה שעשה משה
שממנו טמאים מטהרים ואלעזר שרף פרת החטאת ירושלים תשסג עמ' רטו) ציין שמהאבדר"נ הנ"ל: '

ויקחו אליך 'ר' אפרים זלמן מרגליות לפסיקתא דרב כהנא הנ"ל (ס"ק ע): ' משמע כך. ובפירוש לדורות
. 'ל משהמשמע שבכל שלעתיד יהיה בהם מאותם שלקחת אליך, שבכולם מתערב מאפר פרה ש

מה שאמרו חז"ל בכל הפרות היו צריכים לערב מאפר פרה שעשה משה , ריש חוקת: 'ובמאור ושמש
, וזהו גדר 'שבכל הפרות היה מעורב מעט מפרת משה'ט:  . ובהעמק דבר במדבר יט,'במדבר

א, על ע" המיוחד בה, מפני שהיא מכפרת, עיין שם. ראה גם לשון החת"ס כתובות כג 'למשמרת'
א"כ נצטרך לעשות הכל  ,שאותו של מרע"ה נגנזה ,דמכיון דליכא אפר פרה'עבודת המקדש: חידוש 

של משה מעכב, או ש'של משה' לאו דווקא, וכוונתו שבהיעדר  . לא ברור אם כוונתו שאפר'בטומאה
  אפר כלשהו או מסיבה אחרת אין בידינו לעשות פרה בזה"ז.

(פ"ג שעה"צ ס"ק רסו). מדקדוק לשון השפתי כהן  התלבט בזה ב'טעם ודעת' על הל' פרה אדומה  .14
  הנ"ל משמע כאפשרות הראשונה, ואילו מהנחלת יעקב כאפשרות השנייה.
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תולה בדעת רש"י חידוש גדול זה שעירבו מאפר הפרה של משה בכל  'שפתי חכמים'ה

אה שלמד זאת מדברי רש"י בהמשך אפר הפרות האחרות, וסובר שהדבר אף מעכב. נר

  (פס' ט): 

וזה שבהר המשחה כהנים גדולים לפרות אחרות  ...לשלשה חלקים מחלקה

   .מקדשין הימנו

ופירש שהקידוש הוא ערבוב אפר באפר. הדברים מבוססים על התוספתא (פ"ג הי"ד): 

"י מוסיף , ורש'זה שנתן בהר המשחה היו כהנים מקדשין ...וחולקין אותו לשלשה חלקים'

הוסיף שקידוש זה נעשה באפר  'שפתי חכמים', כלומר העושים את הפרה; וב'גדולים'

הפרה של משה דווקא, ועל ידי עירובו בפרה החדשה. כך, כנראה, פירש את רש"י כבר 

  , בביאוריו לתורה, חוקת), שכתב: 'תרומת הדשן'מהרא"י איסרלן (בעל 

שכולם צריכים לאפר פרה של שמך,  פירוש כל הפרות העשויות לדורות יקרא על

  שהיה נתן בהר המשחה לדורות כפירש רש"י.  משה

פירש שכוונת רש"י להזאה מאפר הפרה של משה על הכהן  15'שאילת יעבץ'אולם ב

ושמא זוהי גם  16;העושה את הפרה, כהכנה לפני העשייה, הזאה שבוודאי אינה מעכבת

"י אחרת לגמרי, שאין כוונתו שכל ויש מקום לפרש את רש 17'.תרומת הדשן'כוונת ה

על שמו של משה, אלא שהפרה שנעשתה במדבר תיקרא  תיקראנה הפרות בכל הדורות 

וכך משמע מסתימת המזרחי  18.לעולם על שמו, ולא על שם אלעזר שעשאה בפועל

והכלי יקר ומפרשים נוספים (כגון לבוש האורה, אור החיים הקדוש ועוד), שעסקו בדברי 

עוד יש להעיר שגם אם נקבל  ולא העמיסו עליהם משמעות מעשית כלשהי.רש"י הללו 

נאמר דין לתת מאפר פרתו של משה בכל פרה ופרה, אין הכרח  'ויקחו אליך'שב

שהדבר מעכב ואין הפרה מטהרת בלעדיו. יותר משמע  19'שפתי חכמים'למסקנת ה

   מלשונו של רש"י שעניין זה הוא לכבוד משה רבנו ותו לא.

                                                           
  .ח"א סי' פאשו"ת שאילת יעב"ץ,   .15
גם אם ההזאות בימי הפרישה הן מדאורייתא (עיין יומא ד ע"א ותוס' ד"ה הזאה), השימוש באפר של   .16

מהגמ' ביומא שם ('בשלמא לדידי' וכו') מוכח ש'ויקחו אליך' אינו משה בוודאי אינו מדאורייתא, ו
  מקור מדאורייתא להזאות אלה, עיין שם.

ממנו  מטהריםפרש"י וזה שבהר המשחה כהנים גדולים נראה שכך הבין גם החזקוני בפס' ט שכתב: '  .17
ם לעשיית ', דהיינו הטמאים שנטהריכלומר לאותן המטמאים בשרפת פרות אחרות ,לפרות אחרות

בשיח יצחק (יומא ד ע"א) פירש בתחילה את רש"י שצריך  .הפרות האחרות (ביאור הרב שעוועל שם)
לערב את האפר, ולדעתו לא רק אפר הפרה של משה ניתן בשרפה אלא אפר מכל הפרות הקודמות, 

ים בתוך ובלשונו: 'דלפרות אחרות שכתב שם היינו שבתוך הפרה שהיו שורפין בזמן מהזמנים היו נותנ
השריפה מעט מאפר הפרות שנשרפו כבר... ולפירוש זה ניחא שזה החלק היה נתון בהר המשחה'. אך 
 בהמשך הסיק כאמור שכוונת רש"י שהאפר שבהר המשחה שימש להזאה על הכהן השורף את הפרה.

 פ"ג מ"ה. ,משנה אחרונה  .18
 .13וכן הנחלת יעקב, ראה לשונו לעיל הערה   .19
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  ים בשיטת רבנו אליקיםקשיד. 

ככלל, כאשר קיימת שיטה מחודשת כזו, שאין לה ביטוי מפורש בדברי חז"ל וגם לא 

באחד מספרי ההלכה והפרשנות היסודיים של הראשונים, שתיקת המקורות היא המקור 

הנאמן ביותר. לא מצאנו בתיאור המפורט של עשיית הפרה במשנה ובתוספתא עירוב 

זה שנתן בהר 'ת הפרה. גם בתוספתא (פ"ג הי"ד הנ"ל): אפר ישן בחדש או בשרפ

לא התבאר טיבו של הקידוש, ופשטות הדברים שאין פה דין  'המשחה היו כהנים מקדשין

ארת ישראל' תפ'והם טוב' יו פותתוס'הנים, כפירוש הוחדש אלא הכוונה להזאה על הכ

, שיש 'חו אליךויק'גם במדרשי ההלכה לא מצאנו דין זה. על הפסוק  20.בפ"ג מי"א

 -  אליך'של משה, נאמר בספרי (קכג):  אפר פרתומהאחרונים שלמדו ממנו את עניין 

ממילא, סתימת המקורות כפירושם  ., ומבואר שאין זה דין לדורות'שתהא גיזבר לדבר

נו שיאשיהו גנז אשאין כל חובה לערב אפר באפר. ראיה נוספת כנגד סברה זו ממה שמצ

משחה וצנצנת המן ומקלו של אהרן וארגז ששיגרו פלישתים את ארון הברית ושמן ה

(יומא נב ע"ב), ולא הוזכר שם אפר הפרה. המכנה המשותף לכל הדברים שנגנזו הוא 

שאובדנם הוא נזק שאינו ניתן לתיקון, מפני שהם לא ניתנים לשחזור מבחינה מעשית או 

אם אפר הפרה של הלכתית (כגון שמן המשחה, שרק השמן שעשה משה כשר לדורות). 

  21.משה חיוני לדורות, ראוי היה לגנוז גם חלק ממנו

  החולקים על רבנו אליקיםה. 

מדברי הרמב"ם בפירושו למשנה והלכותיו, שלא הזכיר עניין זה של עירוב האפר, מתברר 

ואם לא היה שם אלא אפר פרה אחת בלבד מזין ' ומלשונו (פ"ב ה"ו): 22,שלא סבר כך

-גם הסמ"ג (עשין רלב .משמע שאין זה משנה איזו פרה תישאר 'ממנו עליו כל הששה

וכן משמע  23,רלג) האריך בענייני פרה אדומה ולא הזכיר פרט זה של עירוב האפר

 -למשמרת ' ובפירוש הספרי המיוחס לראב"ד כתב על הספרי (פיסקא קכד): 24.ברמב"ן

                                                           
יו"ט בתחילתו ניתן לטעות שכוונתו לנתינת האפר בתוך הפרה, אך בהמשך מתבארת בלשון התוס'   .20

  כוונתו שמדובר על הזאה על הכוהנים, בשני פירושיו, ודוק.
גם אם הגניזה הייתה במחילות הפתוחות לעזרה, שדינן כעזרה (הל' בה"ב פ"ו ה"ט), והאפר אסור   .21

 גנוז את האפר במקום אחר. בהכנסה אליה לדעה שהוא אב הטומאה, ניתן היה ל
. בפירושו למשנה פ"ג מי"א בדפוס וילנא כתוב שהאפר שבהר 13ורמז לכך החיד"א, ראה לעיל הערה   .22

המשחה היה 'לפרות אחרות', ובחסדי דוד (פ"ג הי"ד) למד מזה כדברי הנחלת יעקב שהאפר של משה 
חלק בהר המשחה רק כדי שימש לקידוש הפרות האחרות (ונדחק לבאר שבכל שאר הפרות ניתן 

שלא לשנותה משל משה). אך במהדורות המדויקות של פיה"מ: 'ובתוספתא אמרו... וזה שנתון בהר 
  המשחה היו ישראל מזין ממנו'. ולפי גרסתו בתוספתא אין כל אחיזה לשיטת רבנו אליקים. 

', ה משה במדברלעולם היא נקראת על שמך פרה שעש -ויקחו אליך אף שהביא את פירוש רש"י: '  .23
אחרות', ומכאן שלא הבין זאת  לפרותוגם את פירושו שהאפר שניתן בהר המשחה 'מקדשין ממנו 

  כשפתי חכמים.
  ', ללא השלכה לדורות.שיעשו כן במדבר לשעתם - 'אליך'וטעם בבמדבר יט, ב: '  .24
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, ומבואר שמעזרא 'יןדהא עד עזרא בשל משה היו מטהר': 'ימים על ימים ושנים על שנים

  ואילך אין צורך בשל משה. כמו כן עולה בבירור מלשון המאירי ביומא ד ע"א: 

ר"ל  ,מזין עליו מאפר כל החטאות שהיו שם ...בכל יום ויום משבעת ימי הפרישה

שאם שרפו עכשיו פרה והיה שם עדיין אפר מן הראשונה שעברה קודם לה מזין 

שהיו נותנין מכל פרה  ,כל הפרות שנשרפו כברמאפר  ש מפרשיםוי ,עליו משתיהן

ואין שם אלא אפר  ,ואם כלה אפר שבכולם .ופרה קצת מאפרה בחיל למשמרת

  ... חוץ מיום רביעי להפרשה ,מזין עליו ממנה כל שבעה - פרה אחת 

נראה מדבריו שאין זה מופרך שאפר כל הפרות ייגמר, ואין לפרתו של משה שום מעמד 

אמירה מפורשת כנגד הסברה שאפר פרת  פ"ג מ"ה. 'לחם שמים'במיוחד; וכן מפורש 

שפתי 'שדחה בתוקף את דברי ה 25,משה מעורב בשאר הפרות מצאנו ב'ליקוטי חיים'

  : 'חכמים

כי פירוש זה בדה מלבו... זה התערובות שנזכר בשפתי חכמים לא יעלה על שום 

  מציאה לעצמו. יחזיק ה – 26דעת ולא נזכר ברמב"ם מזה. אע"פ שכתב כן מצאתי

מסתבר שאילו היה רואה את דברי רבנו אליקים ור"י החסיד וחבל האחרונים הנ"ל 

שהחזיקו בדעה זו היה ממתן את סגנונו, אבל מסקנתו במקומה עומדת. מן העניין לציין 

(מצווה שצז ושצט), שהאריך בפרטים רבים על מצוות פרה  'מנחת חינוך'שבדברי רבו, ה

ה רבנו כלל. כך גם עולה מדברי ראשונים ואחרונים שהציעו דרכים אדומה, לא הוזכר מש

  27.לחדש את הפרה האדומה בזמן הזה בלא הזדקקות לאפר הפרה של משה

  סיכום ומסקנות

מדברי חז"ל נראה שחלק מאפר הפרה שעשו משה רבנו ואלעזר הכהן נשתייר עד ימי 

 ,פים בבית מדרשו של רש"יבית שני. על פי שיטה שמופיעה ברבנו אליקים ומקורות נוס

קיימת חובה לתת מאפר זה בכל פרה חדשה שנעשית, בשרפת הפרה או באפרה לאחר 

אסיפתו. כך נקטו כמה מחברים, ויש שהבינו כך בשיטת רש"י עצמו. יש שסוברים שדין 

  זה אף מעכב (שפתי חכמים ונחלת יעקב).

משמע שאין כל הלכה לשיטה זו אין מקור מבוסס בדברי חז"ל, ומסתימת המקורות 

שכזו. גם מדברי רוב מניין ובניין של רבותינו הראשונים נראה שלא סברו כך. לפיכך 

מסתבר כדעת בעל 'ליקוטי חיים' שדחה שיטה זו, ואין כל מניעה לעשות פרה חדשה גם 

  בלעדי אפר זה. 

  

                                                           
ו ראה במבוא לר' חיים יצחק דוד וייץ מטרנופול, תלמיד המנחת חינוך, ריש חוקת; ועל גדלות  .25

  למהדורת תשכ"ז ובהסכמת הגרש"ז אוירבך זצ"ל שם.
  בשפתי חכמים שלפנינו לא ראיתי לשון זו.  .26
  כגון 'הלכות א"י' המיוחס לטור, דין קדושת הארץ ס"א, והתפא"י בפ"ג מ"ג, בועז אות ז.  .27
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  הרב נתנאל אוירבך

  1כסלו-מידע יישומי תשרי

  שנת מעשר עני –תשע"ח א. 

  רשת תרו"מ בירקות. הפ1

התרומות והמעשרות, כמו חלק גדול מן המצוות התלויות בארץ, מסודרים במחזור א. 

  של שבע שנים שמתחיל בשנת השמיטה ומסתיים בשנת השמיטה שלאחריה.

לפיכך  3ועפ"י התאריך א' תשרי. 2. שנת המעשר בירקות נקבעת עפ"י שעת הלקיטהב

במחזור השנים בירקות, ונוהג בה מעשר  בא' תשרי תשע"ח מתחילה השנה השלישית

   4עני.

. מהירקות הנלקטים בשנה זו יש להפריש תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר ג

   6וכן להפריש מעשר עני ולתת אותו לעניים. 5ו,- הנוהגים בשנים א

  . דיני נתינת מעשר עני2

אבל הוא ממון  7שהמעשר עני לאחר שהפריש וקרא עליו שם מעשר עני, אין בו קדוא. 

ויש מצווה על הבעלים לתת חלק זה  8העניים ויכולים הם לעשות בו כל מה שירצו,

  9מהיבול לעניים.

ושל בני משפחתו למשך  אדם הצרכים שלעל סמך ההגדרה של עני בימינו, בנויה ב. 

שנה. אדם שיש לו סכום כסף, שמספיק למחייתו ולמחיית בני משפחתו למשך שנה אינו 

לחלופין, אם יש לאדם שכר עבודה מובטח שמספיק למחייתו כנ"ל, הוא אינו עני. עני. 

כדי לדעת מהו שכר עבודה מינימאלי אפשר להשתמש בתור קריטריון ב'שכר המינימום' 

  11הריהו עני. -אם אין לו את כל אלה  10במשק.

                                                           
  .140- 138(תשרי תשע"ז) עמ'  113למידע נוסף שהתפרסם עבור חודשים אלו, ראה אמונת עתיך   .1
  השנה, יג ע"ב; רמב"ם, הל' תרומות פ"ה הי"א; שם, הל' מעשר שני פ"א ה"ד. ראש  .2
 ראש השנה, פ"א מ"א; רמב"ם, הל' מעשר שני פ"א ה"ב.  .3
: רש"י, דברים כו יב ד"ה שנת המעשר; רמב"ם, הל' מעשר שני פ"א ה"א; רמב"ם הל' מתנות עניים ראה  .4

  ה"ד.-פ"ו ה"ג
  ה"ו.-נות עניים פ"ו ה"ב"ם, הל' מתרמב  .5
 "ם, הל' מתנות עניים פ"ו ה"ד.רמב  .6
 ראה: רמב"ם, הל' מעשר פ"א ה"ב; מנחת חינוך, מצווה תעד אות א.  .7
סי' שלא. אולם, ראה קריית ספר, הל' מתנות עניים פ"ו, שכתב שמעשר עני לא ניתן לעניים "ד טור, יו  .8

  .ושבעו' בשעריך'ואכלו  לאכילה, שאמר אלא
רמב"ם, ספר המצוות מצוות עשה קל; רמב"ם, הל' מתנות עניים פ"ו ה"ד; חינוך, מצווה שעד; רמב"ן,   .9

  שורש יב; ראה: חכמת אדם, שערי צדק שער מצוות הארץ פ"י אות ג.לספר המצוות,  השגות
 לחודש (נכון לאמצע שנת תשע"ז). ₪ 5000  -כ  .10
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רה זה, . במק. אם לא נמצא עני כזה העומד בקריטריונים הנ"ל, לא פקעה חובת הנתינהג

יש אפשרות לתת את מעשר העני לגבאי צדקה והם יכולים לתתו גם שלא יש אומרים ש

   12עפ"י הקריטריונים הנ"ל.

. נתינת מעשר עני היא נתינה של פירות המעשר לעני, ואין יוצאים ידי חובה בנתינת ד

  13כסף בתור תמורה לאותם פירות.

וכן יש קושי למצוא עני בכל פעם את הפירות למעשר עני, דווקא צריך לתת ש. כיוון ה

שהאדם מפריש תרומות ומעשרות, הדרך הנוחה והטובה ביותר לקיים את מצוות 

   14הנתינה, היא על ידי הלוואה מראש לעני קבוע ('מכירי עניים').

קנים מאליהם לעני בשעת 'קריאת שם', והעני נותן למלווה רשות מובצורה זו, הפירות 

  15קיזוז ההלוואה שהלווה לו מראש.ליהנות מן הפירות תמורת 

    16. אין לברך ברכה נפרדת על נתינת מעשר עני.ו

  17. גם אדם המוגדר עני חייב להפריש מהיבול שלו ולתת מעשר עני לעני אחר.ז

                                                                                                                                                       
; 114-105; שם, עמ' 47-41י', התורה והארץ ב, עמ' כך פסק הרב מרדכי אליהו, 'גדר עני למעשר ענ  .11

 .35-31(תשע"א), עמ'  90 ראה עוד, אמונת עתיך
 .47הרב מרדכי אליהו, 'גדר עני למעשר עני', התורה והארץ ב, עמ'   .12
ר"י קורקוס, הובאו דבריו בשו"ת אבקת רוכל, סי' טז; דרכי תשובה, יורה דעה סי' סא ס"ק יט; כף   .13

סי' סא דין י; חזו"א, מעשרות סי' ח ס"ק ה ד"ה עוד דן.  "דסי' סא ס"ק נג; מחזיק ברכה, יו החיים, יו"ד
אולם, יש שהתירו לתת מעות חלף המעשר באם ישנה הסכמה לכך מראש, ראה, שו"ת הרדב"ז ח"א, 

  סי' סא ס"ק כג. "דזכיה ומתנה סי' ט; פרי חדש, יוהל' סי' שמ; מחנה אפרים, 
 ת האוצר' שליד מכון 'התורה והארץ'.וכן נוהגים ב'בי  .14
 .97-87ה"ז. בפרטי הדין, ראה התורה והארץ ב, עמ' -גיטין ל ע"א; רמב"ם, הל' מעשר פ"ז ה"ה  .15
יש הסוברים שאין  -תרומות ומעשרות  ןנחלקו הפוסקים אם יש לברך על נתינת מתנות כהונה ובתוכ  .16

והלכתא; שו"ת הרשב"א, ח"א סי' יח; ר"י אבן  לברך על הנתינה, ראה: תוספות, בכורות יא ע"א ד"ה
כ; חכמת אדם, שערי צדק שער משפטי הארץ, -פלט, הובא ברשב"א שם ובאבודרהם השלם, עמ' יז

פ"ח סעי' ט. ויש הסוברים שיש לברך על נתינת תרו"מ, ראה: הרוקח, סי' שסו; פאת השולחן, סי' ג 
ם: פתחי תשובה, יו"ד סי' סא ס"ק א. אולם, ביחס סעי' כ; שם, בית ישראל ס"ק לט. בעניין זה ראה ג

לברכה על נתינת מעשר עני מודה הרוקח הנ"ל שאין לברך. לדבריו, זוהי מצווה שכלית שאין לברך 
עליה; אבודרהם השלם, עמ' יט, כתב בטעם הדבר שאין לברך על מצווה הנובעת מקלקלתו של 

  לברך גם על נתינת מעשר עני לעני. הזולת. אולם, לדעת פאת השולחן, סי' ג סעי' כ, יש
ראה: גיטין יב ע"א; חולין קלא ע"א; תוספתא, פאה פ"ב הי"ג; רמב"ם, הל' מתנות עניים פ"ו ה"י; שם,   .17

סי' שלא; רע"ב, פאה פ"ה מ"ה ד"ה באריסות; המעשר והתרומה, פ"א ס"ק  "דבית יוסף, יו פ"ו הי"ד;
ם ולזכות במעשר עני, ראה: שו"ת הרדב"ז, ח"ב סי' אפשרות להפקיר את כל הנכסייש שצידדו ב עד.

פאת השולחן, סי' יג סעי' ב; ספר חרדים, פרק נב אות יח; שם אות כ, והתנה אפשרות זו  תשלא;
בני אדם. אולם, יש שדחו מנהג זה, משיקולים מעשיים, ראה: שו"ת  שייעשה ההפקר כדינו בפני ג'

האותיות ד"ה ובשנת ג', הוצאת מכון יד רמה עמ' רפו;  רמהרי"ט, ח"א סי' פה; שני לוחות הברית, שע
ציון, אוצר התרומות הלכות פסוקות פרק  חכמת אדם, שערי צדק שער מצוות הארץ פ"י אות טז; כרם

לעצמו, ראה: שו"ת רבי  מב סעי' יז. אולם, יש שמיאנו בדרך זו מחמת האיסור לקחת את המעשר עני
  בצלאל אשכנזי, סי' ב.
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  . דיני מעשר עני בספיקות3

כאשר  18. דיני נתינת מעשר עני חמורים יותר, ויש לתת מעשר עני גם במצב של ספק,א

   19וב', לאמור שיסוד החיוב של מעשר עני מבורר ואינו מוטל בספק.יש 'חזקת חי

. כאמור, כאשר יסוד החיוב של מעשר עני מוטל בספק אין חובת נתינת מעשר עני ב

  לעני, אך יש חובת הפרשה וקריאת שם כדי להפקיע מאיסור טבל.

 עומתםלפטורים מנתינת מעשר עני.  20פירות שגדלים בתחום עולי מצרים,. לדוגמה, ג

    21.ייבים בנתינהח – דגן, תירוש ויצהר (קמח, יין ושמן זית)

  סוכותב. חג ה

  ערלה והפרשת תרומות ומעשרות באתרוג. 1

  23למשך כל ימי החג. 22. אתרוג של ערלה פסול לנטילת ארבעת המיניםא

 24. אתרוג טבל, שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, פסול לנטילת ארבעת המיניםב

לפיכך, אדם המגדל אתרוגים בגינתו, צריך להפריש מהם תרומות  25י החג.למשך כל ימ

  ומעשרות כדי לצאת ידי חובת ארבעת המינים.

                                                           
; וראה עוד, אמונת 16-12, עמ' 35; שם 28-22, עמ' 34; שם 26-17(תש"ס) עמ'  33ת עתיך ראה אמונ  .18

 .32-16(תשע"א), עמ'  88עתיך 
 .25(תש"ס), עמ'  33ראה אמונת עתיך   .19
 .41-40גבול עולי מצריים, ראה ספר הלכות הארץ, עמ'  בענייןבביאור השיטות השונות   .20
שה בגבולות עולי מצרים הוא מספק ולכן פטור מן הנתינה. אך לגבי לגבי פירות וירקות, חיוב ההפר  .21

 15(תש"ס), עמ'  35דגן תירוש ויצהר, שנהוג לברך, הוכרע הספק, וחייב בנתינה. ראה אמונת עתיך 
 .16-15והערות 

  סוכה, פ"ג מ"א; רמב"ם, הל' סוכה פ"ח ה"ב.  .22
שיוצאים בו ידי חובה להיות בו היתר  סיבת הפסול היא שאתרוג כזה אסור באכילה ועל האתרוג  .23

אכילה, ולפיכך פסול אתרוג זה למשך כל ימי החג, ראה: רמב"ם, הל' סוכה פ"ח ה"ט; רמב"ם, פיהמ"ש 
מגן אברהם, או"ח סי' תרמט ס"ק ו; משנה ברורה, שם ס"ק מה; שו"ע ; סוכה פ"ג מ"ה; כלבו, סי' עב

ויש שביארו שסיבת הפסול למשך כל ימי  .גמרא והויבהרב, שם סעי' טו; ערוך לנר, סוכה לה ע"ב ד"ה 
החג היא מחמת איסור הנאה מערלה שדינה בשריפה ולכן אתרוג זה חסר בו שיעור למצווה, 'כתותי 
מכתת שיעוריה', ראה: רמב"ן, מלחמות ה' סוכה טו ע"א מדפי הרי"ף; ראב"ד בהשגות על בעל המאור, 

כח, בדעת -סוכה פ"ח; גר"א, או"ח סי' תרמט ס"ק כז סוכה יז ע"א מדפי הרי"ף; קרית ספר, הל'
ויש שביארו שסיבת הפסול באתרוג זה היא משום חסרון 'לכם', פסול השייך רק ביו"ט  הרמב"ם.

ראשון אך ביתר ימי החג כשר אתרוג זה לנטילת ארבעת המינים, ראה: רש"י, סוכה לה ע"א ד"ה לפי; 
ע"א מדפי הרי"ף; שיטה זו יוחסה לראב"ד, ראה ריטב"א,  תוספות, שם ד"ה לפי; בעל המאור, סוכה יז

סוכה לד ע"ב ד"ה של ערלה; שם, לה ע"א ד"ה ושל ערלה; אורחות חיים, דיני לולב הל' יט. אולם, 
בדברי הראב"ד בהשגות על בעל המאור, סוכה יז ע"א מדפי הרי"ף, מבואר שהפסול הוא למשך כל 

וג ערלה, האם פסול מחמת חסרון 'לכם' או מחסרונות שאלה זו בסיבת הפסול של אתר ימי החג.
  אחרים, תלויה בשאלת הבעלות באיסורי הנאה, ראה: מרחשת, סי' א.

 רמב"ם, הל' סוכה פ"ח ה"ב.  .24
אתרוג שיוצאים בו ידי חובה עליו להיות בהיתר אכילה, ואתרוג של טבל אסור שעל סיבת הפסול היא   .25

שך כל ימי החג, ראה: רש"י, סוכה לה ע"א ד"ה ומאן; רמב"ם, הל' באכילה, ולפיכך פסול אתרוג זה למ
אולם, יש  סוכה פ"ח ה"ט; כלבו, סי' עב; משנה ברורה, סי' תרמט ס"ק מה; שו"ע הרב, שם סעי' טו.
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. יש להקפיד להפריש בפועל את המעשר ראשון ללוי ולא להסתפק בקריאת שם בלבד, ג

   26כדי להימנע מהישארות חלק מעשר ראשון בתוך האתרוג ובכך יהיה חסרון של 'לכם'.

בית האוצר' של מכון 'התורה והארץ',  –ולם, אדם המנוי על 'קרן המעשרות . אד

בקריאתו את נוסח ההפרשה, בה הוא קורא שם מעשר ראשון, מתקיימת אף הזכייה 

    27ללוי.

. אתרוג אף שנחשב אילן, שלב הגידול הקובע בו הוא לקיטה, כירק, אך התאריך הקובע ה

ם האתרוג נקטף לפני א' תשרי תשע"ח ובין אם לפיכך, בין א 28הוא ט"ו בשבט, כאילן.

  נקטף לאחר תאריך זה, יש להפריש ממנו מעשר שני. 

  חול המועדג. 

  29עבודות בגן הנוי הפרטי. 1

  30. עבודות של פיתוח שטח כהכנה לזריעה, שתילה או נטיעה אסורות בחול המועד.א

  31. אין לנכש צמחים ועשבים.ב

רק אם נעשה בכמות קטנה,  יםמותר, ניקיון הגינהואיסוף פסולת לשם . גריפת עלים ג

  32.ללא טירחה

  33. מותר לקטוף פרחים כדי לנאות בהם את הבית בימי חול המועד.ד

                                                                                                                                                       
שביארו שאין סיבת הפסול באתרוג טבל משום חסרון היתר אכילה, שהרי ניתן לאוכלו ע"י הפרשת 

ל היא משום חסרון 'לכם' מחמת 'שיש לכהן וללוי חלק בו', וממילא תרו"מ, ולדבריהם סיבת הפסו
פסול רק ביו"ט ראשון, ראה: תוספות, סוכה לה ע"א ד"ה אתיא; ר"ן, סוכה יז ע"א מדפי הרי"ף ד"ה של 
דמאי; קרית ספר, הל' סוכה פ"ח; ראה: רא"ה, סוכה לה ע"א ד"ה של דמאי, שהביא את ב' הטעמים 

רק ביו"ט ראשון. אולם, יש הסוברים שאין חסרון 'לכם' באתרוג של טבל וניתן הנ"ל ופסל אתרוג טבל 
לצאת בו ידי חובה לנטילת ארבעת המינים, ראה: רמב"ן, השגות להל' לולב להראב"ד; רמב"ן, 
מלחמות ה' סוכה טו ע"א מדפי הרי"ף; ריטב"א, סוכה לד ע"ב ד"ה ושל דמאי. למעשה, כתב שער 

ה, שמחמת מחלוקת הראשונים יטול בלי ברכה. שאלה זו, האם באתרוג טבל הציון, סי' תרמט אות מ
יש חסרון 'לכם' מחמת חלק הכהן והלוי המעורב בו, תלויה בהגדרת איסור טבל, האם איסורו משום 
התרומה המעורבת בו, או שהוא איסור עצמי, ראה: אתוון דאורייתא, כלל ב; מנחת ברוך, סי' לד, תלה 

   'מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין'. שאלה זו בספק האם
כשרות ארבעת המינים, עמ' עג, בשם הגרש"ז אוירבך; מועדים וזמנים, ח"ח הוספות לח"ו סי' עג בשם   .26

 החזו"א.
  : מועדים וזמנים, ח"ב סי' קכ.ראהכעי"ז   .27
 רמב"ם, הל' מעשר שני פ"א ה"ה.  .28
  חקלאות, פרק יב.הלכות חול המועד ב ,: מועדי הארץראהלהרחבה,   .29
 מועד קטן, י ע"ב; רמב"ם, הל' יו"ט פ"ח הי"ב; שו"ע, או"ח סי' תקלז סעי' ט.  .30
, בשם , ד ע"ב; שיטה לתלמיד ר"י מפאריש, שם; הגהות מיימוניות, הל' יו"ט פ"ח אות טקטןמועד   .31

  ; שו"ת המבי"ט, ח"א סי' רנ.מהר"ם מרוטנבורג
תחומין ח"ג , 'מהלכות חול המועד בהתיישבות', הרב שלמה אבינר ראה: שו"ע, או"ח סי' תקלה סעי' ג;  .32

  .10 הדוגמ 103עמ' 
  שמירת שבת כהלכתה, ח"ב פרק סו סעי' נז.  .33

בחזרה לעמוד התוכן



 

 תשרי תשע"ח  אמונת עתיך

  

140  

או  35,אך מותר לגזום ענפים המפריעים למעבר בימי החג 34. אין לגזום את ענפי האילן,ה

   37אך יעשה זאת בשינוי בולט. 36לצורך סכך לסוכתו,

  38שא בימי חול המועד.. אין לכסח את הדו

לפיכך, יש להשקות מראש את  39מלאכות אלו נאסרו בחול המועד. - . השקיה ודישון ז

לפני החג כדי למעט ככל שניתן במלאכה  40הצמחים, העצים, הדשא והעציצים שבבית

אם לא דחו בכוונה תחילה את ההשקיה לימי חול המועד, והצמחים  בחול המועד.

מותר  42או למטרת שמירה על יופיים לימי החג, 41מםזקוקים להשקיה למטרת קיו

  43להשקות אותם בדרך הרגילה ואין צורך למעט בכמות המים.

  44. ניתן להשקות גינה פרטית באמצעות מחשב השקיה המכוון באופן קבוע.ח

מותר רק כאשר הפעולה אינה כרוכה בטורח  –. ריסוס והדברה נגד מזיקים ומחלות ט

מחלות שעדיין לא הופיעו למנוע מזיקים והרחיק הדברה נועדו לואף אם הריסוס וה 45רב,

 46אבל ישנה סבירות גבוהה שיופיעו.

   

  

  
  

                                                           
  שו"ע, או"ח סי' תקלז סעי' יא.  .34
 כדין מלאכה המותרת לצרכי הגוף, ראה: שו"ע, או"ח סי' תקמד סעי' א.  .35
 פרק סח סעי' לא.ח"ב ת שבת כהלכתה, ראה: שו"ע, או"ח סי' תקלז סעי' יא; שמיר  .36
  "ח סי' תקלז סעי' יא.אושו"ע,   .37
 חול המועד כהלכתו, פי"א סעי' כו.  .38
 קטן, ב ע"ב. מועד  .39
 ראה: שו"ת באר משה, ח"ז סי' קז.  .40
שו"ע, או"ח סי' תקלז סעי' א; שמירת שבת כהלכתה, ח"ב פרק סו סעי' נז; שם פרק סז סעי' יז. ראה:   .41

 י"ט, ח"ב סי' סד.שו"ת המב
  משה, ח"ז סי' קז. בארשו"ת   .42
פרק סז סעי' י; שם ח"ב סעי' א;  שמירת שבת כהלכתה,  רע"א, שםדרכי משה, או"ח סי' תקלז ס"ק א;   .43

 הערות כט, סג.
(ניסן תשנ"ט)  28חזו"א, או"ח סי' קלד ס"ק יד; אמונת עתיך  ;ראה: כף החיים, או"ח סי' תקלז סעי' יג  .44

 .31-36(סיון תשנ"ט) עמ'  29; אמונת עתיך 21- 14עמ' 
תוספות, עבודה זרה נ ע"ב ד"ה ואין; מג"א, או"ח סי' תקלז ס"ק י; לבוש, שם סעי' יב; משנה ברורה,   .45

 לז; חול המועד כהלכתו, פי"א סעי' כב.-שם ס"ק לב
 פרק סז סעי' ט.ח"ב שבת כהלכתה,  שמירת  .46
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 הרב משה כץ

 'חלק מהדרין' ו'חלק ריאה'

טון בשר קפוא ממקומות שונים בעולם. אמנם כל בשר  55-מדי שנה מיובאים לישראל כ

ת עצמה מדרגת ומחלקת כשר שמגיע מחו"ל הוא בכשרות הרבנות הראשית, אבל הרבנו

בבשרים בין רמת 'מהדרין' לבין רמה של כשרות רגילה. העיסוק בעולם הכשרות מקיף 

נושאים שונים ורבים, אך יש שני נושאים מרכזים שצריך לבדוק כשבוחנים כל בית עסק 

 שסועדים בו או חנות לממכר מזון:

 א. מהי רמת הכשרות של חומרי הגלם?

 הכשרות, והאם מקפידים עליהם בפועל?ב. כיצד מוגדרים נוהלי 

רמת הכשרות האמיתית של כל עסק תלויה בחומרי הגלם שהוא משתמש בהם. כשהם 

אינם ברמת 'מהדרין', אי אפשר להגדיר את העסק כ'מהדרין'. זאת ועוד, גם כשהחומרים 

הם מוצרי 'מהדרין', סביר להניח שצורת העבודה וההתנהלות במטבח תהפוך את העסק 

כשרות רגילה (למשל, כשגוי מבשל את המאכלים, למרות שהיהודי הדליק את  לרמת

 האש או כשלא מקפידים לברור את הקטניות או לשטוף את ירקות העלים כנדרש).

באופן דומה עובד הנוהל החדש שפרסמה הרבנות הראשית ביחס לבשר 'חלק' המיובא 

ק מהדרין' ו'חלק ריאה'. כל מחו"ל. כיום מחולק הבשר ה'חלק' לשתי רמות כשרות: 'חל

בשר שהוגדר כ'חלק' (ולא ברמה של 'כשר') אכן נבדק לאחר השחיטה, והריאה של 

 הבהמה נמצאה ללא שאלות הלכתיות.

 אז ממה נובע ההבדל בין 'חלק מהדרין' לבין 'חלק ריאה' שהוא בכשרות רגילה?

מהדרין' יש  נוהלי הכשרות והיישום שלהם בשטח. ב'חלק –כאן נכנס הסעיף השני 

 –הקפדות על שיטות הלכתיות ל'מהדרין' ונוהלי העבודה הם ברמת הקפדה גבוהה 

אמות מידה שלא התחשבו בהן בכשרות הרגילה של בשר שמוגדר כ'חלק ריאה'. אין כאן 

אלא  –שקשור לבדיקת הריאה בלבד!  –הבדל מהבחינה ההלכתית של הגדרת ה'חלק' 

בבדיקות נוספות  –באים לידי ביטוי בשטח נבחנים נושאים הלכתיים נוספים ה

המתבצעות לאחר השחיטה, בצורת המליחה, בקצב השחיטה ובהסתמכות על שיטות 

הלכתיות מקלות שלא מאפשרות להגדיר את הבשר של 'חלק ריאה' כבשר ברמת 

 'מהדרין', בהתאם להגדרות הרבנות הראשית.

יקפיד להשתמש אך ורק בבשר  –לסיכום, כל מי שמקפיד לאכול ברמת כשרות 'מהדרין' 

'חלק' עם מדבקה אדומה. בשר עם מדבקה סגולה שכתוב עליה 'חלק ריאה' הוא אמנם 

  בשר 'חלק', אך הוא בכשרות רגילה ולא מהודרת.
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  תגובות

  / הרב יהושע מגנסכיוון התפילה בכותל המערבי 

התפילה בכותל  תשובתו של הרב אברהם כהנא שליט"א בעניין כיווןברצוני להגיב על 

  ). שתי תמיהות לי בדברי התשובה הנ"ל. 25–24, עמ' 116המערבי (אמונת עתיך 

עוד ו ,מאז שחרורו בחסדי ד' ית' ,עם ישראל מתפלל בכותל המערבי כבר עשרות שנים

לפני הקמת המדינה, במשך מאות בשנים. ישנם אפילו סרטים ישנים שבהם רואים 

 –מסורת של תפילה בכותל המערבי ל. לא להתייחס תפילתם של יהודים בכותל המערבי

זו טעות. פוק חזי מה עמא דבר, הוא כלל הלכתי. אמנם הכותב הנכבד הגדיל לעשות 

מזרח, אינו יוצא אלא -סיק שמי שאינו מצדד את גופו בשעת התפילה לכיוון צפוןהכש

, שריד בית בדיעבד. רבבות אלפי ישראל באו ובאים לשפוך תחינתם לפני ד' ית' בכותל

  במחי יד את תפילת כולם להיות בדיעבד. הופך מקדשנו, והרב הכותב 

  זו דרכה של תורה?

היו אתנו. זכינו לראות כיצד  ,מימיהם אנו זכינו לשתותמיתרה מכך, הרי רבותינו, ש

אני מעיד שזכיתי לעמוד עשרות פעמים ליד מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל  –התפללו 

תמיד התפלל ישר (לכיוון מזרח) ולא הפנה את גופו. והוא  ,בתפילתו בכותל המערבי

תלמידים קרובים לרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל. הוא עמד ישר. אם כך, יש על כך שאלתי 

שכך נהג גם מרן הרב זצ"ל. שאלתי את חתנו של מו"ר הגר"ש ישראלי  בסיס לחשוב

לא הזכיר אותם במאומה, העיד שרבנו היה עומד ישר לכיוון מזרח. הרב הכותב זה ו ,זצ"ל

  למעשי רב של גדולי תורה. ושוב מציקה מסקנתו: כולם יצאו רק בדיעבד?! ולא התייחס

אין ספק שהרב כהנא מעורר שאלה שראוי לדון בה  .אין אני רוצה להיכנס לסיבות מדוע

לא על כך באתי להגיב, אלא על דרך הפסיקה של כבוד הרב הכותב, שלדעתי טועה  –

תכן שהצורך לקצר עמד לו לרועץ, אך התשובה, כפי שמופיעה, לדעתי אינה יבדבריו. י

  יכולה להתקבל. 

 / הרב אברהם כהנאתגובה לתגובה 

צדקו דברי הרב מגנס שליט"א על הצורך להתייחס למנהג העם, ולמנהג גדולי הדור 

אף בפרט, אך קוצר היריעה 'עמד לנו לרועץ', כפי שכתב הרב שליט"א. אינני 'נכבד', ו

מוכן לוותר על התואר 'הרב'. מול עיניי היה לדעת ולהבין את רצון ה', ולכן הבאתי את 

ההלכה כפי שהיא מופיעה בפשטות בשלחן ערוך. לצערי, גדולי הדור שהרב הזכיר אינם 

מזרח כפי -בחיים, כדי שאוכל לשאול אותם מדוע הם מתפללים לכיוון מזרח ולא לצפון

קיהם עמהם, אך מקובלנו שאין למדים הלכה ממעשה רב עד שההלכה מורה. ייתכן ונימו

שיאמר הלכה למעשה (ב"ב קל ע"ב). לענ"ד, בזמננו יש להתחשב בתקלה שעלולה 

לצאת מכאן, בהיות ההמון חושב שקודש הקודשים נמצא ממזרח לכותל המערבי, רק 

). אוסיף בגלל כיוון התפילה שהעם נוהג (כפי שהביא בספר 'בית שלישי' לרב שטיינברג

שמנהג בתי הכנסיות בעיר העתיקה היה להתפלל לכיוון מזרח בצורה ישרה, אף שאינם 
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מזרח כאשר הוא - אפילו מול הר הבית, והרב נבנצל שליט"א נוהג להתפלל לכיוון צפון

מזרח גם -נמצא בבית כנסת הרמב"ן. הרב נבנצל סובר שהיה עלינו להתפלל לכיוון צפון

כה מורה, אלא שהוא 'מלמד זכות' על העם וכך הוא נוהג בכותל המערבי, כפי שההל

בעצמו, בגלל הסיבה של 'שכינה לא זזה מכותל המערבי' (ויש מקום לדון לאיזה כותל 

הכוונה ששכינה לא זזה ממנו, ואכמ"ל). אוסיף שאין התשובה באה מליבי, אלא כך גם 

  מא). כתב הרב דב ליאור שליט"א בשו"ת דבר חברון (ח"ג סי' שצח אות

  / הרב יהושע מגנסמעשר כספים ממתנות חתונה 

תשובתם של הרב רועי הכהן זק והרב שלמה אישון שליט"א ברצוני להביע את דעתי על 

  ). 16–15, עמ' 116בעניין הפרשת מעשר כספים ממתנות חתונה (אמונת עתיך 

ורייתא הרבנים שליט"א סומכים על הדעה שמעשר כספים הוא מנהג ואינו חיוב, לא מדא

ולא מדרבנן. ואף אני שמעתי ממו"ר הגר"א שפירא זצ"ל שאפשר לסמוך על כך. על כן 

  ראוי לכל מפריש מעשר כספים להתנות לפני שמתחיל להפריש שעושה כן בלי נדר. 

 –, החילוק שהרבנים הנכבדים עושים בין מוצרים כגון כלי חשמל ובין כסף האמנם בסבר

, 'עשר תעשר את כל תבואת זרעך'ר כספים הוא מאינו ברור. הרי המקור של מעש

שמרבים גם פרקמטיא וגם ריבית, כפי שמבואר בספרי על הפסוק הנ"ל ככתוב בתו' 

(תענית דף ט, ב, ד"ה עשר תעשר). ואולי יש להוסיף להעיר בסברא שכיום גם כסף אינו 

  ואין כאן מקום להאריך בכך.  ,אלא שווה כסף, כמבואר בפוסקים

ון וכי :חילוק אחר, ונדמה לי שכן שמעתי ממו"ר הגר"א שפירא זצ"ל ונראה שיש

שסומכים על הדעה שמעשר כספים אינו אלא מנהג טוב, אדם יכול להתנות מאילו 

כספים יפריש מעשר כספים. אם יתנה שמפריש רק מרווחים מעבודה, ולא ממתנות, 

מה שמקבל כמתנה, אינו  שפיר דמי. ולפי זה, אין חילוק בין מוצרים ובין כסף, אלא כל

  מתחייב במעשר כספים על כך. 

  על כן להלכה אינו צריך להפריש כלל מהכסף שמקבל לחתונה.

  / הרב יהודה הלוי עמיחימעשר כספים ממתנות חתונה 

הרב שלמה ו, התפרסמה תשובה מאת הרב רועי הכהן זק 15, עמ' 116ב'אמונת עתיך' 

לקחת כמחצית הוצע אפשרות מומלצת כ חתונה.ממתנות אישון בדין מעשר כספים 

סכון למען הילדים בע"ה בעתיד, להפריש ילח המהסכום שקיבלו בני הזוג ולהפקיד

קדון לא יפרישו יואילו מכספי הפ ,יומי-מוש יוםימעשר כספים רק מהחצי שנלקח לש

יפרישו לפי הנדרש, ואם יצטרכו  ,כשישתמשו בכסףבעתיד, רק  .מעשר כספיםכעת 

חשב יהרי זה עצמו י ,לדים הגדולים באופן המותר מכספי מעשר כספיםלתמיכה בי

  כמעשר כספים. 

התשובה מבוססת על המשנה בפאה (פ"ח מ"ו) המתירה לבעל הבית לתת מחצית 

חלק לשאר העניים. מכאן למדו הרבנים ממנו לומחצית  ,ממעשר עני לקרוביו ומיודעיו

הם ילדיו.  ,שבפנינו וגם לקרוביוכספים לעניים השאפשר לחלק את מעשר המשיבים 

קרובי משפחה וכן במשנה מדובר שיש כעת עניים  :אלא שאין הנידון דומה לראיה כלל
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בנידון דידן הרי עוד אין ילדים . עניים, ולכן יכול לתת חלק לקרובי משפחתו העניים

ואם כן לילה לא יהיו ילדים, . אמנם ייתכן גם שחאי"ה הקב"ה יעזור ויהיו ילדיםובעולם, 

דומה הדבר לאנשים  ?!וולדוילתת כסף לילדים שלא נולדו ואין יודעים מתי יאיך אפשר 

. עוד יש הםשעושים רכוש מכסף שלא הפרישו ממנו מעשר כספים כאשר יש עניים לפני

שהוא בפועל נותן חלק לעניים לחלק שבמשנה מדובר על מעשר עני שביד בעל הבית, 

ידון דידן כל הכסף נשאר ביד בעל הבית ועושה רווחים בנוחלק לקרוביו העניים. אבל 

ה"א) כתב פ"ח בלא לתת ממנו מעשר כספים. עוד יש להעיר שהרמב"ם (הל' מתנו"ע 

התנה בשעה ם כן , אלא א'בל תאחר'רי זה עובר באותה, ה חר לתתילעניין צדקה שאם א

מעשר כספים שהתחייב לתת  ,אבל בנידון דידן .תן בשעה מאוחרת יותרישהתחייב שי

יכול , והוא אינו חל עליו כבר החיוב משעה שקיבל את הכספיםם כן ממתנות החתונה, א

תן את המעשר ילדחות את הנתינה לעניים עד שיגדלו ילדיו (שלא נולדו) ורק אז י

  כספים. 

תנו מעשר כספים יהעצה הראשונה שכתבו הרבנים שליט"א היא שאם החתן והכלה י

ולכן הם נפטרים ממעשר כספים. זה דבר  ,כסף דמי מחייתם לא יהיה להם ,מהמתנות

להם  ומהמתנות למחיה, וברור שיהי 90%תימה, אם נותנים מעשר כספים נשארים עוד 

דמי מחיה, ואם יאמר שמא בעתיד לא יהיה להם דמי מחיה, זה לא שמענו שאנו נדון על 

היה תכן ובשביעית יישי אףוכי אדם לא נותן מעשר עני בשנה השישית  !העתיד לבוא

אלא כל זמן נמדד לפי המצב שלו, ולא עושים חשבונות עתידיים. אמנם נחלקו  ?עני

ויש אומרים  ,דת הזמן שקובעת למעשר כספים, יש אומרים כל חודשיהאחרונים מהי מ

דאי לא עושים וויש מתירים להחשיב מעשר כספים לפי שנתו, אבל בו ,חצי שנה

יש להם דמי מחיה כעת ברור שכאשר הם דמי מחיה, חשבונות שבעתיד לא יהיה ל

  משאר המתנות, וצ"ע. 

אמנם אנו פוסקים שמעשר כספים הוא מנהג חשוב, ולכאורה יכול לקבל על עצמו כל 

מנהג שירצה, אבל ברור שרצוננו לעשות את המנהג כפי עיקר הדין, וכפי שיעקב אמר 

גיע ליעקב, בין ברווחים בין 'וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך', משמע מכל מה שי

במתנות. אמנם מי שלא יכול לתת מעשר כספים מחוסר אפשרות מחיה יכול להיפטר, 

אבל מי שיכול לקיים מנהגי ישראל הכשרים והטובים, חסיד יאמר לו, ואשריו ואשרי 

חלקו. לעולם ישתדל  לקיים מנהגי ישראל כהלכתם ולא יחפש אפשרויות לברוח 

בים והישרים, ובוודאי לא ראוי לעשות תנאים על מנהגי ישראל, ממנהגי ישראל הטו

חלקם אקבל וחלקם לא אקבל. מה בין קבלת שכר עבודה לקבלת מתנות? הכול כלול 

במידת יעקב 'וכל אשר תתן לי', וכבר כתב רבנו יונה (ספר היראה אות ריג) על חיוב 

  מעשר כספים ממתנות.  

מעשר כספים כדי  ןתן מהיראוי שי ,נות לחתונתועוד יש להוסיף שזוג צעיר המקבל מת

כי ידעתיו למען אשר יצוה את ביתו... 'שהבית המוקם כעת יהיה בנוי על צדקה וחסד, 

בסיס הבית הוא הצדקה, וראוי לחתן וכלה שלא יחפשו תירוצים  '.לעשות משפט וצדקה

   .'בצדקה תכונני'ירבו בצדקה, ו ה,כיצד לא לתת מעשר כספים, אלא אדרב

בחזרה לעמוד התוכן



   תגובות 

  חתשע" תשרי אמונת עתיך

 
 

145  

 / הרב שלמה אישון תגובה לתגובה

כפי שכתבנו בתשובתנו, ההכרעה המקובלת היא שמעשר כספים איננו חיוב מן הדין, 

אלא הוא מנהג קהילות רבות בעם ישראל, שהנוהג בו בקביעות חייב בו כבנדר. על כן 

 בתשובה. כפי שמביא 'חתם סופר'כדי להגדיר את החיוב, יש לבחון מהו המנהג, וכדברי ה

הרב יהושע מגנס שליט"א ממו"ר הגר"א שפירא זצ"ל, יש מקום להנהגה שלא להפריש 

כלל מעשר כספים ממתנות החתונה, וא"כ כל שכן שיש מקום להנהגה שהצענו, להפריש 

מכספי החתונה מעשר כספים בעבור הילדים שייוולדו בע"ה. אין זה דומה לכספי צדקה 

, בהם שייך 'בל תאחר', משום שכאן עדיין אין או למעשר עני הנמצא כבר בידו של האדם

על הכסף שם מעשר כספים, והוא נשמר כדי שבעתיד יפרישו ממנו בע"ה מעשר כספים 

בעבור הילדים. ביחס לחשש שהביא הרב עמיחי שליט"א שמא ח"ו לא יהיו ילדים, יש 

"ע סי' להשיב שהרי עצם הנישואין הם כדי לפרות ולרבות, כמפורש ב'שלחן ערוך' (אבה

א סעי' א), ועל דעת כך נישאים ומוציאים את הוצאות החתונה, ובין כה וכה גם מתנות 

החתונה ניתנות על דעת כן, וממילא אין כל פסול בכך שאופן השימוש בהן יעשה על 

דעת כן שייוולדו בע"ה ילדים. אכן, אין ספק שחשוב שהבית יהיה מושתת על אדני 

מיוחד לזוג צעיר לדעת מהי חובה מן הדין, מהי חומרא צדקה וחסד, אך עם זאת חשוב ב

ומהי מידת חסידות, ועל הזוג לכלכל את מעשיו בהתאם להלכה ולא להחמיר במקום בו 

החומרא עלולה לפגוע בדברים אחרים, כגון במצבים שבהם פרנסתו של הזוג דחוקה 

'ריחיים על והבעל מעוניין להמשיך וללמוד תורה ללא טרדות ככל האפשר, גם כאשר 

  צווארו'.

  / הרב יעקב הילדסהייםהפרשת חלה ממיני מאפה ביתיים באירועים ציבוריים 

, כתב הרב נתנאל אוירבך מאמר חשוב ומקיף בעניין 50–45, עמ' 115ב'אמונת עתיך' 

תכן שכיסוי ירועים ציבוריים. לאחר שהוכיח שייהפרשת חלה ממיני מאפה ביתיים בא

יין הפרשת חלה, וגם בפוסקים לא מוזכר שצריך כוונה להפרשת ה צירוף לענוניילון מהו

  : חלה, כתב

ינים לאכול טרם יון שמטרת הכיסוי היא הרחקת מזיקים ומניעה מילדים שמעונוכי

הזמן, הרי שאינה אלא כוונה מניעתית ולא כוונה המורה על רצון לכינוס יחד של 

  המאפים באותו מקום... 

  רשה לאחר שמניחים על מיני המאפה מפת ניילון.ומסקנתו היא שאין לחייב הפ

  (ביכורים פרק ו' ציון ההלכה אות שיב) כתב:  'דרך אמונה'בספר ש לענ"ד יש להעיר

ומצאתי בדעת קדושים הלכות חלה... שדעתו דאם נצטרפו שלא מדעתו מהני. 

  אבל אם בהדיא אין רוצה שיצטרף אין מצטרף. 

אף שלא מדעת הבעלים.  ,ה צירוףול צירוף מהוהיו באופן שמאפים בו השכלומר מצב 

אינם מצטרפים. בנידון האמור מסתבר לומר שיש  –אם הבעלים אינו מעוניין שיצטרפו 

  אנן סהדי שהבעלים אינו מעוניין בצירוף, וכפי שעולה מדברי בעל המאמר. 

ם ת ע"י אחריירוע נעשירועים אלו בדרך כלל הכנת האיאבל נראה שעדיין יש לדון: בא

נשאלת השאלה אם די בזה שדעתו הכללית של הבעלים היא שלא  .ואפילו ע"י קטנים
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ע"י אחרים אין זה מחייב  'צירוף'העוגות לחיוב חלה, ואז אפילו אם נעשה  תצטרפנה

הפרשת חלה, או שמא הכוונה היא דווקא כשהאדם שעושה את הצירוף מתכוון שלא 

אז חל ו ',סתם'שה זאת, אולי זה נחשב , אבל אם אחר עומצטרפות אינן, אז תצטרפנה

  הצירוף.

ס"ק  רמגסי' ('קצות החושן' ואמנם לעניין עצם הפרשת חלה, רק הבעלים רשאי, ונחלק ה

. אבל 'זכין'ג) אם יש בזה דין סעי'  (המובא ברמ"א יו"ד סי' שכח'תרומת הדשן' ח) עם 

קח קמח של הבעלים יין צירוף, שהרי אם אדם אחר יילענוא הדין אין הכרח ללמוד שה

שלא מדעתו ויעשה עיסה, היא חייבת בחלה, כמבואר בירושלמי (חלה פ"א) ונפסק 

בספר לקט העומר (פ"א סע' יג, והוסיף שמדובר שאין דעת הבעלים לחלק), א"כ אולי 

  כך גם לעניין צירוף.  

  ובספר לקט העומר (רי"י בלויא, פרק ו הערה ח) מובא: 

ליזהר בשעת שמחה ששולחין לו אוהביו כל אחד  כתב בסדור דרך החיים שיש

עוגה ואינם מפרישים בביתם משום שאין להם שיעור, שאם נצטרפו אצלו בכלי 

  נתחייבו... 

ומבואר שם שמדובר בעוגות ששוות בטעמן. עכ"פ עולה מזה שהצירוף חל, אע"פ שאין 

כאן שלפי דרך רצונו של הבעלים בכך (אם היה רצונו בכך, לא היה צריך להזהירו). מ

במצב של צירוף, גם כשאין זה רצון הבעלים,  ותנמצאהן החיים חל צירוף של העוגות אם 

  תחת מפת הניילון.  ותובנידון דידן, חל על העוגות צירוף וחיוב הפרשת חלה כשנמצא

  / הרב נתנאל אוירבך תגובה לתגובה

הכיסוי היא הרחקת  ן שמטרתוא. עיקר התגובה על מאמרי בערעור על מה שכתבתי: 'כיו

מזיקים ומניעה מילדים שמעוניינים לאכול טרם הזמן, הרי שאינה אלא כוונה מניעתית 

 ולא כוונה המורה על רצון לכינוס יחד של המאפים באותו מקום'. בתגובה הובאו מקורות

המורים על כך שצירוף עיסות או מאפים לכדי חיוב הפרשת חלה מתהווה גם ללא  מספר

ית, מקורות אלו הובאו בהערה במאמר ודנו בהם. שנית, הובהר במאמרי כי כוונה. ראש

גם הסוברים שעצם מציאות הכלי מצרף, מ"מ במקרה שלפנינו מטרת הכיסוי היא מניעה 

של צירוף סל המורה  המזעריתכנ"ל, ובאופן שכזה מטרת הכיסוי גרועה יותר מהכוונה 

  על שמירה וכינוס מיני המאפה יחד למקום אחד.

ב. בגוף התגובה הועלתה שאלה אם מועיל צירוף עיסה או מאפים לכדי חיוב הפרשת 

חלה ע"י אדם שאינו בעל העיסה והמאפים, או שמא צירוף מועיל רק ע"י הבעלים. נראה 

 חנוֹ אולם אם  ,אין כאן חיוב הפרשה ,ברור שאם הבעלים אינו מעוניין במציאות שנוצרה

ואין צורך דווקא  ,וף של אדם אחר ליצירת החיובמועיל הציר ,לבעלים ואינו מקפיד

  בצירוף ע"י הבעלים. 

  / הרב משה כץמשך התפתחות החרקים בקמח 

התפרסם מאמר חשוב של האגרונום יוסי אושר בנושא , 54–51, עמ' 115'אמונת עתיך ב

משך התפתחות החרקים בקמח והמשמעויות הנובעות מכך. במסקנת המאמר המדעי 
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שעות, אין לחשוש לחרקים ואין צורך  48קמח מלא מטחינה עד אם רכשו שהובא 

ראשית נשמח לדעת את חוות דעת רבני מכון התורה והארץ על המאמר מבחינה  בניפוי.

מבדיקות שלנו ובשיחות עם רב של טחנת קמח, מתברר  שנית,הלכתית, הלכה למעשה. 

  שיש שתי בעיות נפוצות:

לכן אחרי  .אלא רק לעיתים רחוקות ,חנת הקמח. לא מנקים את מערכת הצינורות במט1 

 ,שהקמח נטחן ולא נשארים חרקים אלא רק ביצים, הוא עובר בתוך צינורות לא נקיים

 ,. נשמח לדעת אם זה נלקח בחשבון במחקרמהצינורות הוא מושך אתו חרקיםשוייתכן 

              .שעות משעת הטחינה 48תוך בוהאם זה מאפיל על מה שכתב בעניין צריכת קמח 

נטחן עליו 'קמח שכתוב ו נמצא שיש. מבדיקה שלנו ושיחות עם רבני מטחנות קמח, 2

בדקנו זאת גם בחנות לדברי רב הטחנה. שוכב במחסן לעיתים עד לחודש ימים,  'היום

עובר  אינו והואעם תכולה של קמח, בסוף היום שק נשאר שלעיתים  ומצאנו טבע, 

  שילוט של קמח שנטחן היום. לקירור, ולמחרת שוב נמכר עם

  יצחק ברנדייסהרב / עוד על משך התפתחות החרקים בקמח 

יש מאמר יפה של אג' יוסי אושר על , 54–51עמ' ), תשע"ז( 115 'אמונת עתיך'ב

לא ברור לי מהיכן הוא יודע שבקמח הטרי שנטחן אין  ברם,התפתחות החרקים בקמח. 

תכן יתוך שעות ספורות. הרי יבעו ביצים בשלב מתקדם סמוך לבקיעה, כך שיבק

להתערב בקמח,  שעלולותביצים  ןשבצנרת או במסננות או בכל מקום אחר בתהליך ישנ

בתהליך הטחינה  כלומר .דבר שהוא לא פחות אפשרי מהימצאות ביצים טריות בקמח

קיימים חרקים בפועל המטילים ביצים, אלא שהחרקים עצמם מסתננים אולי תוך כדי 

  התהליך.

  / הרב יואל פרידמןובה לתגובה תג

המאמר של האג' יוסי אושר נכתב על סמך נקודת המוצא שהייתה ידועה לי, שקמח יוצא 

מטחנת הקמח כאשר הוא נקי מחרקים, לאחר סדרת טיפולים וכן ניפוי (ראה במאמר 

), אך נותרות בו ביצים שיכולות בעתיד 41–36[תשנ"ו] עמ'  10יובל הדר, אמונת עתיך 

תח לחרקים. לכן היה מקובל שקמח שנקנה ביום הטחינה אינו צריך ניפוי, כיוון להתפ

שבוודאי החרקים לא הספיקו להתפתח. לאור הנ"ל ביקשתי מהאג' יוסי אושר שיבדוק 

מהו הזמן המינימלי להתפתחות החרקים, והתוצאות כתובות במאמר הנ"ל. קיבלנו שתי 

צא נקי מחרקים מטחנת הקמח, תגובות: האחת מערערת על העובדה שהקמח יו

והאחרת מערערת על הנחת היסוד של בדיקת זמן התפתחות החרקים, כיוון שייתכן 

שהביצים היו בשלב מתקדם של התפתחות ולכן לא נותר אלא זמן קצר עד בקיעתן. 

התחלנו לבדוק שוב את המציאות בטחנות הקמח, ובע"ה כשיהיה לנו מידע חדש ועדכני, 

   ייחס אז גם להיבטים ההלכתיים הכרוכים בכך., ונתנפרסם אותו
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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 

פרקי חייו והגותו 
של מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
בחמישה כרכים שלוקטו וחוברו יחדיו על ידי תלמידו הרב משה־צבי נרי'ה זצ"ל

הוצאה חדשה עם הערות, תמונות ומקורות מכתבי יד קודשו
www.toraland.org.il | 08-6847325 להזמנות: מכון התורה והארץ

מחיר השקה לסט: 270 ₪  200 ₪ כולל דמי משלוח

לאורו של 
הראי"ה

להחזרות:
ת.ד 18 

שבי דרום 
ד.נ הנגב 8536500

הוצאה חדשה עם הערות, תמונות ומקורות מכתבי יד קודשו
להזמנות: מכון התורה והארץ

www.toraland.org.ii  | 08-6847325 

מחיר מיוחד לסט: 270 ₪ 200 ₪ כולל דמי משלוח

בחזרה לעמוד התוכן




