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בחזרה לעמוד התוכן



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

amarzoh@gmail.com :ליצירת קשר

h.moshe@toraland.org.il :להזמנת הרצאות ולפרטים 

www.toraland.org.il | 052-8903729 | 08-6847325  

אורח
לא רצוי?

הרצאה בנושא

 

יחד נעמיק ונקבל כלים בסוגיות הקשורות לירקות שאנו אוכלים:

הצדדים הבריאותיים - שאריות חומרי הדברה
הצדדים ההלכתיים והכשרותיים בכל הנוגע לבדיקת ירקות עלים

סוגי החרקים השונים הקיימים היום בסוגי המאכלים
כיצד נהגו אבותינו בכל הנוגע לנושא זה?

בנוסף נדגים כיצד יש לבדוק את הירקות השונים

חרקים בירקות עלים,
מה בדיוק אנחנו קונים ואוכלים?

לשאול, ללמוד, ליישם

מאת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מהדורה חדשה ומורחבת בשני 
כרכים כולל 88 דרשות שלא 

פורסמו בהוצאה הראשונה
דרשות על פרשות השבוע ומועדי ישראל, 

כתובות בשפה ברורה, 
ומקיפות קשת רחבה של נושאים.

בס“ד

מחיר השקה חגיגי: 
₪85  ₪70 בלבד לשני הכרכים!

טלפון: 08-6847325 | אתר:www.toraland.org.ilבהוצאת מכון התורה והארץ |

טלפון: 08-6847325 | אתר:www.toraland.org.ilבהוצאת מכון התורה והארץ |

דמי משלוח 10 ש'ח בלבד!

דמי משלוח 10 ש'ח בלבד!

מאהלי תורה
לתורה ולמועדים

שו"ת 

באהלה של תורה
מאת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

שישה כרכים הכרחיים 
בכל בית בישראל

מאמרים ותשובות בענייני יורה דעה, 
אבן העזר, חושן משפט, אורח חיים 

והלכות מדינה

מהדורה חדשה במחיר מיוחד:
₪250 ₪200 בלבד 

לשישה כרכים!

Do you have a vegetable garden but 
never learned the laws of kila’im?
Did you buy your groceries at the shuk but 
forgot how to take ma’aserot?
Not sure when exactly the orlah years are up for 
the tree you planted in the backyard?

Practical halacha classes 
about Israel’s special mitzvot 

are now available
 in English!

To book lectures and for additional information, please contact: 
Rabbi Moshe Bloom, Head of the English Department at the Torah 
VeHa'aretz Institute, The Institute for Torah and the Land of Israel

h.moshe@toraland.org.il  |  www.toraland.org.il/en

052-8903729  |  08-6847352

Topics include: orlah, kila’im, teruma and 
ma’aser, bugs in leafy vegetables, and more.

Lectures accompanied by a 
PowerPoint presentation

בחזרה לעמוד התוכן



כנס הדיינים הי"ג בנושא: חיוב על מניעת רווח

מהנעשה במכון
משפט לעם

עיון  ליום  הגיעו  שעלבים  התיכונית  מהישיבה  מצטיינים  תלמידים 
במכון משפט לעם בשדרות. לאחר לימוד מקורות השתתפו התלמידים 
על  בתצפית  וסיימו  מזויף,  בכסף  בתשלום  עסק  אשר  מבוים  במשפט 

האזור, כולל על הגבול עם עזה.

מיזם חדש לליווי הלכתי למורים המלמדים פרק ראשון בבבא בתרא הוקם על ידי מדרשת 'חיות דקדושא' 
 .  http://livemitzvot.org/babab באתר:  לצפות  ניתן  להיכרות  בראלי.  הרב  המכון  ראש  בשיתוף 

לפרטים נוספים הרב מאיר ברגר  052-3858317  

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

יום עיון במכון משפט לעם

מיזם חדש

כנס  בירושלים  התקיים  תשע"ח  בשבט  בט"ז 
ארץ"  "משפטי  מכון  ביוזמת  הי"ג,  הדיינים 
בראשות  ישראל"  עם  "הליכות  עמותת  ובשיתוף 

הרב רצון ערוסי.
השנה עסק הכנס בסוגיית חיוב על מניעת רווח. 
נושא זה עולה לעיתים מזומנות בבית הדין, כגון 
הדירה  את  לפנות  שאיחר  שוכר  של  במקרה 
הצליח  שלא  למשכיר  רווח  אובדן  וגרם  ששכר, 

להשכיר את הדירה במהלך החורף. 
את הכנס פתח סגן נשיא בימ"ש המחוזי בירושלים, השופט משה דרורי, בסקירה על חיוב על מניעת רווח 
במשפט המדינה. לאחר מכן הציג הרב חיים בלוך, ראש כולל "משפטי ארץ", נייר עמדה מפורט בנושא 
זה. במרכזו, המלצה להוסיף להסכם הבוררות של בית הדין התחייבות של הצדדים לשלם פיצוי על אובדן 
רווח. על בסיס נייר העמדה התקיים דיון ער בין הדיינים, ובראשם הרב יעקב אריאל והרב אליעזר איגרא, 

דיין בית הדין הרבני הגדול.

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

והשנה  והארץ,  התורה  מכון  של  השנתי  הכנס  בירושלים  נערך  שנה,  כמדי 
בנושא ההיבט  ושבעו". בכנס עסקו  "ואכלו בשעריך  עני  - בסימן שנת מעשר 
ובבעלי  ובמצוות צדקה,  החברתי במעשר עני, בקיום מצוות מעשר עני בימינו 

חיים במדע ובהלכה.
אליו  השלישי,  ומצוותיה  הארץ  חידון  של  החגיגי  הגמר  שלב  התקיים  בערב 
העפילו שנים-עשר מתמודדים מתוך מאות מתמודדים ממגוון גילאים ומקצועות, 

שהפגינו אהבת תורה וידע ושלמדו את סדר זרעים בעיון תוך בירור של מושגים 
ארץ-ישראליים מהמשנה. את החידון הפיק והנחה נריה פנחס, חתן התנ"ך העולמי. 
ברכות  שקלים.   10,000 בסך  לימודים  מלגת  היה  לזוכה  שהוענק  הראשון  הפרס 

לזוכה - אריה גלר. 

בעקבות ההצלחה של הכנס בשנה שעברה, ארגנו גם השנה מדרשת התורה והארץ ומכללת 
חמדת הדרום ערב שכולו כיסופים ואהבה לארץ ישראל. התכנית כללה: גמר חידון הארץ 
ומצוותיה לנשים - ברכות לזוכה - אוריה אסולין, סדר ט"ו בשבט והופעה מלאה של הזמר 

והיוצר הראל טל. בכנס נכחו מאות נשים שנהנו מסדר ט"ו בשבט עשיר ומהופעה מרגשת.

כנס "ארץ אהבה" השני לנשים בט"ו בשבט

הכנס השנתי של מכון התורה והארץ וחידון הארץ ומצוותיה ה-3

כמדי שנה פרסם מכון התורה והארץ לקראת ט"ו בשבט את נתוני נגיעות החרקים כפי 
הנחיות  פרסמו  המכון  רבני  המכון.  של  החרקים  במעבדת  שנעשו  מהבדיקות  שעלו 
לבדיקה ואכילה של הפירות השונים לפיתוצאות הבדיקות של השנה. לצפייה בנתונים 
ובהנחיות רבני המכון היכנסו לאתר מכון התורה והארץ. הרצאה חדשה מבית התורה 
והארץ בנושא: חרקים בירקות עלים, מה בדיוק אנחנו קונים ואוכלים? לפרטים והזמנות- 

הרב משה בלום- 052-8903729

בחודש שבט זכינו לביקורו של פרופ' זהר עמר, מהמחלקה ללימודי ארץ-
ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. ביקור זה הוא חלק מקשר 
מתמשך בין פרופ' עמר למכון, שהוציא לאור את ספרו של פרופ' עמר: 
"הצומח והחי במשנת הרמב"ם". במהלך ביקורו העביר פרופ' עמר שיעור 

בנושא מחקרו: "התפילין של אבותינו", שבו הוא דן באופן הכנת התפילין במהלך ההיסטוריה. כמו 
כן נידונו אפשרויות שונות להמשך שיתוף הפעולה בין המכון לבין המחלקה ללימודי ארץ ישראל.

דו"ח נגיעות חרקים בפירות תשע"ח

ביקור מטעם המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה 
של אוניברסיטת בר אילן במכון התורה והארץ

פתיחת דלתות וכיבוד קל 19:00 |  תחילת הערב 19:30 
הכניסה חופשית, שי לכל משתתפת!

'שמחה לארצך'
הזמר והיוצר 

הראל טל 
בהופעה מלאה

'הארץ הטובה' 
שלב הסיום של חידון הארץ 

ומצוותיה ה-2 לנשים
בהנחיית נריה פנחס- חתן התנ"ך 

העולמי, ומחבר שאלות חידוני 
התנ"ך העולמיים

'מפרי הארץ'
סדר ליל ט"ו בשבט 

בשיתוף מדרשת מבראשית, 

בהנחיית הראל טל

מדרשת התורה והארץ 
ומכללת חמדת הדרום

מזמינות אתכן לערב ייחודי 
שכולו כיסופים ואהבה

חידון נושא 
פרסים 

בהשתתפות 
הקהל

בס"ד

ארץ 2
אהבה

יום שלישי, י"ד שבט, 30.01.18 
אולם בית רבקה, חמדת הדרום, שדות נגב

הארץ הטובהלכבוד חגה של 

יוגש כיבוד עשיר

www.toraland.org.il | מדרשת התורה והארץ -    | midrasha@toraland.org.il | 08-6847088  :לפרטים נוספים
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מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

אירוע ממלכתי לציון שבעים שנה לשרשרת הגבורה מכפר דרום תש"ח ועד ימינו 
הכנסת  יו"ר  של  ביוזמתו  נערך  האירוע  קטיף.  גוש  יום  במסגרת  בכנסת  התקיים 
יולי אדלשטיין ומרכז קטיף, ובהפקת מדרשת התורה והארץ. את הטקס הנחה ד"ר 

אבשלום קור.
במהלך הטקס הוענקו תעודות הוקרה ללוחמי כפר דרום בתש"ח ובני משפחותיהם. 
ויו"ר  יולי אדלשטיין, השר אורי אריאל, השר איוב קרא  יו"ר הכנסת  נשאו ברכות 

האופוזיציה יצחק הרצוג. בטקס נכחו חברי כנסת ואישי ציבור רבים, חוקרים והיסטוריונים.
התקיים שיח לוחמים, בו דובר על חשיבות הלחימה שעצרה את הפולש המצרי בזמן הקשה ביותר של מדינת 
ישראל. כמו כן צוינו לשבח כלל בעלי התפקידים בגוש קטיף ובכפר דרום, שעמדו בגבורה מול כל הקשיים 
והמשברים. בסיום הטקס קמו על רגליהם כ- 400 איש אשר מילאו את האולם עד אפס מקום והריעו לגיבורי 

תש"ח ולבני משפחותיהם. 

מריעים לגיבורי תש"ח מכפר דרום

הרב הראשי דוד לאו קובע כי התורה אוסרת לסרס בעלי חיים מכל מין ומכל זן. הרב דוד אייגנר ממכון 
התורה והארץ מבהיר את הבעייתיות בסוגיה: "סירוס ועיקור בעלי חיים עולה מתוך רצון חיובי, למעט את 
כמות בעלי החיים המשוטטים בחוץ. אך הפתרון שנותנות הרשויות בעייתי מבחינה הלכתית, הוא כופה 

את הווטרינרים ואת מאמצי בעלי החיים לעבור על איסור תורה מפורש ולבצע את המעשה".
במכתב ששלח הרב לאו למכון התורה והארץ, מציע הרב לנקוט בשיטות חלופיות, והרב אייגנר מסביר: 
רק  אלא  ההולדה,  ביכולת  פוגעות  שאינן  הורמונליות  פעולות  מתבצעות  שנים  כמה  מזה  "בארה"ב 
מעכבות את ההולדה לתקופה מסוימת, חצי שנה או שנה, תלוי בסוג החומר". לקביעה זו צריכה להיות 
השלכה שעליה יצטרכו להכריע אנשי משרד החקלאות, ומבחינה מנהלתית הדבר יועלה לדיון בוועדת 

החינוך של הכנסת.

הרב הראשי נגד סירוס בעלי חיים

בחודש אדר נערך ביקור של הרבנות הראשית לישראל במכון התורה 
והארץ ובמפעל חסלט-עלי קטיף. בראש המשלחת עמד הרב הראשי 
לישראל, הרב דוד לאו שליט"א, ובין חברי המשלחת ניתן היה לראות 
את מנכ"ל הרבנות הרב משה דגן ואת ראש אגף הכשרות הרב יעקב 

סבג.
הסיור החל בחממות חברת חסלט, שם למדו הרבנים ממקור ראשון 
על שיטת הגידול הייחודית של הירקות ללא תולעים, כיצד מצליחים 
להגיע למוצר שהוא נקי מחרקים, ובד בבד נקי משאריות של חומרי 

למפעל  נחשפו  במפעל החדש של חסלט, במהלכו  לסיור מקיף  הרבנים  מכן המשיכו  לאחר  הדברה. 
החדיש, לפיתוחים הייחודיים, ומעל לכול – להשקעה בכל הקשור להידור בכשרות.

לאחר מכן המשיכו הרבנים לשבי דרום, למפגש עם רבני מכון התורה והארץ בראשות הרב יהודה עמיחי 
בתחום  הלכתיים-מעשיים  אתגרים  כמה  לאו שליט"א  הרב  לפני  המכון  רבני  העלו  במפגש  שליט"א. 
החקלאות והמצוות התלויות בארץ שבהם נתקלו בשטח בתקופה האחרונה. לאחר דיון קצר בנושאים, 
סוכם על המשך שיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לבין המכון. הרב לאו שיבח את המכון על עשייתו 

הברוכה בשלושת העשורים האחרונים.

ביקור הרב הראשי לישראל - הרה"ג דוד לאו במכון התורה והארץ

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
כושרות

בימים אלו נעשים ניסיונות רבים לערוך שינויים במערך הכשרות. 
וכן  לידי ביטוי בגופים הקמים לצורך החלפת הרבנות  הדבר בא 
מסגרת  הכשרות.  מערך  כנגד  במדיה  ונשנות  חוזרות  בכתבות 
כושרות יצאנו למסע הסברה נרחב בכנסים גדולים )כנס צורבא 
וכנס בישיבת הכותל( וכן בשיעורים רבים ברחבי הארץ. אנו רואים 
בשינויים  כמובן  לישראל,  רבנות אחת  עצומה בשמירת  חשיבות 

ובהתייעלות הנצרכים.

המזון  סוגי  את  העת  כל  בודקים  אנו  כושרות  של  החרקים  במעבדת 
השונים כדי להזהיר את הציבור ולהדריכו בנושא זה. בחודשים האחרונים 
ביצענו בדיקות מקיפות של חברות המשווקות ירקות קפואים. מהנתונים 
ומהדרין.  רגילה  כשרות  רמת  ובין  החברות  בין  משמעותיים  הבדלים  עלו 
ההבדלים נבחנו לאחר שטיפה ולאחר ריסוק. יש לציין כי הסחורה שהוכנה 

השנה מצבה שונה בשל פגעי מזג האוויר.

ישראל  עם  הליכות  ארגון  של  עברי  ומשפט  ממונות  לדיני  הכנס 
ימים, החל  רצון ערוסי התנהל במשך ארבעה  ד"ר  בראשות הרב 
מט"ו בשבט תשע"ח, ובמהלכו התקיימו עשרות שיעורים. הכנס 
ובמרחב  ציבור  אנשי  נגד  המחאה   – האקטואלי  בנושא  עסק 
הציבורי. בכנס השתתפו אישים בכירים מעולם ההלכה, המשפט 
והחקיקה, אשר התייחסו למגוון זוויות וההשלכות שיש להפגנות 
'צורבא מרבנן',  אלה על הפרט והחברה. הכנס התקיים בשיתוף 
האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, עיריית ירושלים, הפורום 
המשפטי למען ישראל ציונית, מכון 'ארץ חמדה', רשת הגרעינים 

התורניים 'שעלים' וארגון רבני קהילות 'ברקאי'.

שינויים במערך הכשרות

בדיקות מקיפות של חברות המשווקות ירקות קפואים

הכנס לדיני ממונות ומשפט עברי

מהנעשה במכון
מש"ה

בחזרה לעמוד התוכן



 פתרונות יישומיים בטהרת המשפחה. אנו שמחים לבשר על יציאתו לאור של הכרך השלישי 
בסדרת ספרי שו"ת פוע"ה, הכוללים שאלות ששאלו רבני מכון פוע"ה את גדולי הפוסקים 
בענייני טהרת המשפחה. התשובות הודפסו בתוספת מבואות, הערות וסיכומים. הספר כולל 
יותר משלושים שאלות בנושאים מחודשים, ובהן: האם עיוור צבעים באופן חלקי יכול לפסוק 
במראות? האם רצוי לפתח מכשיר לסריקת בדי בדיקה? מה דינו של דימום מקרן מנוונת ברחם 

דו קרני? האם טיפולי פוריות משנים את דיני הווסתות? מה דינו של הפסק טהרה שנעשה במטוס כשרואים 
את השמש אבל על הקרקע באותו מקום כבר הייתה שקיעה? האם אפשר לטבול ללא הסרת איפור? ועוד.

מחיר מבצע של הספר לרגל ההשקה 50 ₪, ניתן להשיגו במשרדי מכון פוע"ה 02-6515050 שלוחה 213.
כמו כן, אפשר עדיין להשיג את הספרים הקודמים בסדרה – שו"ת פוע"ה מניעת הריון ושו"ת פוע"ה פוריות, 
יוחסין וגנטיקה, וכן את ספרי פוע"ה )המרכזים את ההלכות והצדדים הרפואיים(: כרך א – משפחה וטהרה 

וכרך ב – פוריות.

השנתי  הכנס  התקיים  שמות,  פרשת  של  רביעי  ביום  שנה,  כבכל   
של מכון פוע"ה לרבנים ואנשי מקצוע. הכנס נערך לכבודו של מו"ר 
הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א בהגיעו לגבורות. השנה לראשונה 
התנהלו שני מושבים מקבילים  וכך התאפשרה בחירה בין הרצאות 
שונות. בין ההרצאות שנמסרו על ידי מיטב הרופאים – האם ומתי 

תפקוד  להחזרת  חדשה  ניסיונית  שיטה  ביציות?  להקפיא  מבוגרת  לרווקה  כדאי 
שחלתי לנשים צעירות שהשחלות שלהן הפסיקו לתפקד, סקירה על התקן תוך רחמי מסוג חדש ועוד.

במסגרת הידוק הקשרים של מכון פוע"ה עם יחידות הפוריות השונות, 
הגיעו למכון פוע"ה ראשי צוות מנור מדיקל, העוסקים בטיפולי פוריות 
מיוחדים. במסגרת הפגישה שמע צוות המכון הרצאה מפי ד"ר פאבל 
איציקסון, מנהל המעבדה ביחידה להפריה חוץ-גופית באסותא ראשון 
לציון ובאסותא אשדוד ואחראי על צוות המעבדה במנור מדיקל, ומפי 
ד"ר שלומי ברק, מנהל יחידת הפוריות באסותא אשדוד ואחראי רפואי 

במנור מדיקל.

שו"ת פוע"ה

הכנס השנתי של מכון פוע"ה 

טיפולי פוריות מיוחדים

מהנעשה במכון
פועה

רבני הציונות הדתית נגד נישואים אזרחיים: "הרס וחורבן של עם ישראל"

בחודשים האחרונים נמשכו ההשתלמויות המקצועיות. בין היתר הגיע למכון פוע"ה ד"ר יוסי מאי – רופא 
מומחה לגיל המעבר, שהרצה על הדרכים הרפואיות השונות להקלת תסמיני גיל המעבר, והתחקירנית 

שרית מגן, שכתבה ספר על טיפולי הפוריות מנקודת המבט של מטופלת. 

השתלמויות שונות לרבני מכון פוע"ה 

קובץ שאלות רבני פוע"ה 
ותשובות של פוסקים
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פתרונות יישומיים בטהרת המשפחהפוע"השו"ת
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עורך: הרב אריה כץ

של  בראשותו  פוע"ה  מכון  של  בעבודתו  האיתנים  היסודות  ישראל, אחד  גדולי  עם  המתמיד  הקשר  הוא  בורשטין  מנחם  מכל ובעקבותיו התשובות הרבות שהמכון מקבל מהפוסקים.הרב  רבים  פוסקים  של  תשובות  מאות  בתוכו  מאגד  זה  שנשאלו קובץ  טהרה  בענייני  מעשיות  לשאלות  ישראל,  בעם  החוגים 

 

הערות הרב אריה כץ, המשמש כרב משיב וראש מחלקת המחקר ההלכתי על ידי מכון פוע"ה במהלך שנות קיומו. מבואות,  להן  והוסיף  התשובות  את  ערך  פוע"ה,  וסיכומים לצורך הבנת הרקע והמושגים ההלכתיים והרפואיים.במכון 

י ת כ ל ה ר  ק ח מ ת  ק ל ח מ
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ארגון חותם הוציא לאור בשיתוף מכון כושרות חוברת ובה סקירה 

למתווה  והצעה  הכשרות,  בתחום  הקיימות  הבעיות  של  מקצועית 

החוברת  על  נוסף  הממלכתי.  הכשרות  מערך  של  משופר  פעילות 

ה'כשרות  של  הבעייתיות  מוצגת  שבו  סרטון  חותם  ארגון  הפיק 

האלטרנטיבית', ומענה לשאלות: האם אפשר 

הבעיה  מה  כשרות?  תעודת  כל  על  לסמוך 

של  בסיסית  כשרות  ללא  כשרות  בנתינת 

בחוברת  לצפייה  לישראל?  הרבנות הראשית 

ובסרטון היכנסו לאתר חותם.

מהנעשה בארגון
חותםחותם

ארגון חותם יזם פעילות לעידוד שמירת השבת בעיר אשדוד מתוך הבנה 

כי במדינה יהודית לשבת יש ערך יהודי חשוב לדתיים ולחילונים כאחד. 

לנוער  שפנה  מיוחד  כנס  כללה  השבת"  את  "אוהבים  בסימן  הפעילות 

הסברה  בדוכני  פעילות  ורבנים,  חינוך  אנשי  חלק  בו  ולקחו  ולמבוגרים 

בעלי  המתנדבים.  ידי  על  שי  חלוקת  שבת,  שומרי  עסקים  בין  וסיור 

העסקים צולמו אוחזים בכרזה "גם אני שומר שבת".

פעילות לחיזוק האחדות והשבת באשדוד

חוברת בנושא מערך הכשרות הממלכתי
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  אמונת עתיך
  

  למאמרים המשלבים מחקר תורני כתב עת

  ויישום הלכתי בארץ ישראל
  

  

אמר ריש לקיש: "מאי דכתיב 'והיה אמונת 

  עתיך חסן ישועות חכמה ודעת'?

זה סדר  – עתיךעתיךעתיךעתיךזה סדר זרעים,  – אמונתאמונתאמונתאמונת

זה  ישועותישועותישועותישועותזה סדר נשים,  – חסןחסןחסןחסןמועד, 

זה סדר קדשים,  – חכמתחכמתחכמתחכמתסדר נזיקין, 

  טהרות. זה סדר – ודעתודעתודעתודעת

  ואפילו הכי, 'יראת ה' היא אוצרו'".

  שבת לא ע"א

  

  

  

  

  

  119גליון מספר 

  חתשע" ניסן

  

  בהוצאת מכון התורה והארץ, שבי דרום (כפר דרום תובב"א)
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  הרב יואל פרידמן עורך:

  מערכת: הרב יהודה הלוי עמיחי, הרב אריה כץ, הרב שלמה אישון, 

  ,צבי-תומר בןהרב חיים בלוך, הרב אריאל בראלי, הרב 

  הרב עזריה אריאל, הרב ד"ר מרדכי הלפרין

  

  

  תוכן המאמרים על דעת כותביהם
  

  

  

  עריכת הלשון:

 ehovav@walla.co.ilאפרת אורנשטיין 

  

  בהוצאת מכון התורה והארץ, שבי דרום (כפר דרום תובב"א)

  08-6847055פקס.  08-6847325טל. 

 www.toraland.org.ilאינטרנט: 

  machon@toraland.org.ilדוא"ל: 

  086847325חינם, טל' למנויים:  –דמי מנוי לשנה 

  ₪ 50הוצאות משלוח: 

  

  מינהל התרבות –יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט 

  

  כל הזכויות שמורות

©  

  

  סדר ועימוד: שחרית

072-2113131 yosi@bsy.co.il 
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ֹלהוריי
, יורי בן מריםאבי

ֹלמשפחת מבשבואמי נינה בת מרים
וֹלאחיי היֱקרים

ובני משפחתו מבשב ֹלב אֹליעזר
. ובני משפחתו מבשב אבי זֹלמן

מוֱקִדש עֹל יִדי
ויֱקטוריה יפה בת נינה

יוסף בן חנה
סֹלביֱק צביֱקה בן סבטה

נאווה בת אסתר
שושון בן ֱקציה
אֹליהו בן רחֹל

מיטיה מתתיהו בן מרים
ישראֹל בן חנה

ברוך צבי בן ביביש
יעֱקב בן ִדבורה
אוריאֹל בן חנה
ֹלאה בת טובה
צביה בת יומר

יפה בת  שרה סורח
אהרון בן יפה

יעֹל בת שרה סורח
זֹלמן בן צביה

מרים בת ֹלאה
שמואֹל בן מרים

ִדוִד בן מרים
ִדורה בת מרים

ריבה רימה בת מרים
ברוכה בת ִדבורה

אֹליהו בן ברוכה
אסתר פוזיה בת שרה

אֹליהו בן ִדבורה
שרה בת יפה

מרים בת ֹלאה זוֹלאי
רבֱקה בת מזֹל
יעֱקב בן ִדינה

חֹליֹל אברהם בן גהרן
סוניה בת אסנת

בריאות איתנה זווג הגון, ישועות, מזֹל, ֹלברכה בטחון  הצֹלחה,

משה איתי שמואֹל, טמיר ִדוִד, אופֱק עמית, ֹליטֹל,

* **

ֹלעיֹלוי נשמת
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  רשימת המשתתפים בקובץ

  h.ehud@toraland.org.ilהרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ, רב היישוב בני דקלים, 

  davideign@gmail.comהרב דוד אייגנר, מכון התורה והארץ, 

  rav.ishonsh@gmail.comרעננה, הרב שלמה אישון, מכון כת"ר, ורב שכונת מזרח העיר 

  azar@neto.net.ilהרב עזריה אריאל, ראש כולל מכון המקדש, 

  menachem@puah.org.ilהרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, 

  chaimyo@gmail.comהרב חיים בלוך, משפטי ארץ, 

  tzvi.rabi@gmail.comהרב צבי בן ראובן, כושרות, 

, ור"מ בישיבת אפיקי דעת בשדרותשפט לעם, מכון מראש הרב אריאל בראלי, 

arielbareli@gmail.com  

  itshak.slotin@gmail.comהרב יצחק דביר, כושרות, 

הרב יהודה הלוי עמיחי, ראש המחלקה ההלכתית מכון התורה והארץ, ביה"ד לגיור, 

ester156@gmail.com  

  jhil@partner.net.ilהרב יעקב הילדסהיים, מכון כת"ר, 

  mswltd@gmail.comר מרדכי הלפרין, מנהל מכון שלזינגר, הרב ד"

  yuda156@gmail.comאג' יהודה הלר, מכון התורה והארץ, 

הרב יהודה זולדן, מפמ"ר לימודי תורה שבעל פה, חמ"ד משרד החינוך, 

zoldanye@gmail.com  

  yaacovy613@gmail.comהרב יעקב יקיר, ישיבת בית אורות, מכון תורת המדינה, 

  kahanavi@gmail.comרב אברהם כהנא, מכון המקדש, ה

   adcatz@gmail.comהרב אריה כץ, מכון פוע"ה, 

  kosharot1@gmail.comהרב משה כץ, כשרות, 

  shaill308@gmail.comהרב שי לוי, מכון התורה והארץ, 

  sagron@neto.net.ilהרב צבי סגרון, מרכז תורה ומדינה, 

  halichot@zahav.net.ilית אונו, מכון הליכות עם ישראל, הרב רצון ערוסי, רב העיר קר

  psakim.org@gmail.comהרב ברוך פז, ראש מכון פסקים, 

  aharonfel@gmail.com, פלדמן אהרןהרב אהרון פלדמן, מכון משפטי ארץ, 

  h.yoel@toraland.org.ilהרב יואל פרידמן, מכון התורה והארץ, 

  urielperez3@gmail.comעם, הרב אוריאל פרץ, מכון משפט ל

  amit.kula7@gmail.comהרב עמית קולא, רב הקיבוץ עלומים, 

  yairkar@gmail.com, ישיבת בית אורות, מכון תורת המדינה,  הרב יאיר קרטמן

   zvibb5@gmail.comהרב צבי שורץ, ר"מ ישיבת תורה בציון, ירושלים, 

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב צבי שורץ

ין שמואל הנביא ב – כ"ח באייר
 'יום ירושלים'ל

 הקדמה

נמנה יום זה בין הימים  1'שלחן ערוך'וב ,כ"ח באייר הוא יום פטירתו של שמואל הנביא

קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום כ"ח באייר, שבו  בימינו 2.שראוי להתענות בהם

 3.שוחררו ירושלים ומקום המקדש במלחמת ששת הימים, יום שמחה, תפילה והודאה

ששניהם קשורים באופן מיוחד     ד על המשותף בין שמואל הנביא וירושלים,בעיון זה נעמו

  לעולם התפילה.

  א. תפילות שמואל הנביא

        . שמואל בקוראי שמו. שמואל בקוראי שמו. שמואל בקוראי שמו. שמואל בקוראי שמו1111

משה ואהרון 'ה: "של הקב 'קורא שמו'את שמואל הנביא דוד המלך לים מכנה יבתה

א הפנייה אל קריאה אל ה' הי 4'.קוראים אל ה' והוא יענם ושמואל בקוראי שמוושמואל בקוראי שמוושמואל בקוראי שמוושמואל בקוראי שמובכוהניו 

מתוך ידיעת שמו, ולכן היא נענית.  בכינוי זה גם קריאת שם ה' תאך נרמז 5,ה' בתפילה

   6:וכך מביא המדרש

ר' יהושע בן לוי בשם ר' פנחס בן יאיר אמר מפני מה מתפללין ישראל בעולם הזה 

 שנא' אשגבהו כי ידע שמי ואינן נענין? על ידי שאינן יודעין בשם המפורש...

  ואענהו.  יקראני

לעולם  יוצא שהביטוי 'קריאת שם' הוא תפילה ואף תפילה בכוונה, ומכאן ששמואל שייך

דבר ה' אשר היה אל יואל בן ' :אף מכנה את שמואל על שם תפילתו 7והמדרש .התפילה

  .'שפיתה להקב"ה בתפלתושפיתה להקב"ה בתפלתושפיתה להקב"ה בתפלתושפיתה להקב"ה בתפלתוה שמואל. למה נקרא שמו פתואל? ז – פתואל

                                                             
 .תקפ סעי' ב או"ח סי'שו"ע,   .1
  במגילת תענית כתוב בכ"ט באייר.  .2
בישיבת מועצת הרה"ר לישראל בג' באדר תשכ"ח הוחלט: בתפילת הבוקר של כ"ח באייר יאמר   .3

לאחר התפילה  .וכן יאמר הציבור הלל שלם עם ברכה ,הציבור שירת הים פסוק בפסוק בהטעמה
 ויעשה הציבור יום זה ליום משתה ושמחה. ,יםלייאמר פרק ק"ז בתה

  .ו ,לים צטיתה  .4
 '.ויקרא שמואל אל ה'' :יח ,יב ואל אוכך נאמר בשמ ;לים צטיתה ,רד"ק ומלבי"ם  .5
 .ובפסיקתא רבתי פכ"ב ,פרק צא ,ליםימדרש תה  .6
  .פרשה י סימן יד (ובמהדורת וילנא סימן ה) ,במדבר רבה  .7

בחזרה לעמוד התוכן
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        ית של תפילהית של תפילהית של תפילהית של תפילהבבבב    ––––    . ביתו של שמואל. ביתו של שמואל. ביתו של שמואל. ביתו של שמואל2222

חנה זוכה ללדת את  8.עקרותים של שנתשע עשרה ל הנביא נולד לחנה אחרי שמוא

והיא מרת נפש ותתפלל על ה' ' :שמואל לאחר ששפכה את ליבה בתפילה במשכן שילה

לא  10'.יתן את שלתך אשר שאלת מעמו'עלי השופט הזקן מבטיח לה שה'  9ובכה תבכה'.

תפילת הודאה לה' על שזכתה  חנה, אלא גם נשאהתן לה בן ירק תפילת בקשה לה' שי

   לבן:

רחב פי על אויבי כי שמחתי  ה'רמה קרני ב ה'תתפלל חנה ותאמר עלץ לבי בו

ויתן עז למלכו וירם קרן ... כי אין בלתך ואין צור כאלהינו ה'אין קדוש כ. בישועתך

   11.משיחו

שהבן  ,'ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו'של נבואה:  ניצוץ בחנה ניצתבסוף התפילה אף 

  הנולד יזכה להכתיר שני מלכים, שאול ודוד, מלך ומשיח.

  מהווה תפילת חנה מקור לדיני תפילה רבים:  )א"לא ע(לדברי הגמרא במסכת ברכות 

   :אמר רב המנונא כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה

  מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו.  –וחנה היא מדברת על לבה ) 1

  מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו.  –פתיה נעות רק ש) 2

  מכאן, שאסור להגביה קולו בתפלתו.  –וקולה לא ישמע ) 3

  ...מכאן, ששיכור אסור להתפלל –ויחשבה עלי לשיכורה ) 4

ל: מכאן, שאסור לישב "אמר ריב –אני האשה הניצבת עמכה בזה להתפלל ) ...5

  בתוך ארבע אמות של תפילה. 

  ) למדנו הלכה נוספת:שמואל א רמז פ(י בילקוט שמעונבמדרש 

מכאן אנו למדים שנשים חייבות בתפילה שכן חנה הייתה מתפללת י"ח ברכות; ) 6

 –מחיה המתים. אין קדוש כה'  – גן אברהם. ה' ממית ומחיהמ – רמה קרני בה'

עושה השלום. הרי שמונה עשרה ברכות  –האל הקדוש... ויתן עוז למלכו 

  שהתפללה.

  אש השנה:הברכות בתפילת ר מספרלומדים מתפילת חנה את  )אע"כות כט רגמרא (בב

הני תשע דר"ה כנגד מי? א"ר יצחק דמן קרטיגנין כנגד תשעה אזכרות, שאמרה ) 7

  .חנה בתפילתה. דאמר מר בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה

ה בכל מצבי חייוחנה היא אחת הנביאות,  .לא בכדי לומדים מחנה דיני תפילה רבים 

  שכולו תפילה.  ,ספג שמואל מאמו את רוח הבית בתפילה. כך לקב"ה מקושרתהייתה 

נפקדו מעלה יתרה על פני נשים ו במקרא שהיו עקרותרואה בנשים  12הרב מן ההר 

מפני מה האימהות היו עקרות? כי 'שאינן עקרות ויולדות באופן טבעי. חז"ל אמרו: 

במאמר זה דגש, לא על תפילת האם,  וצאמ. הוא 'הקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים

                                                             
  .ד"ה זה שאמר הכתוב ,רמז פטשמואל א  ,ילקוט שמעוני  .8
 .יא ,אואל א שמ  .9

  .יזשם  ,שם  .10
  .י-ב א ,שם  11.
   .5עמ' , הרב שלמה מן ההר, דמויות מן המקרא חוברת ב' שמשון, הוצאת השכל תשל"ח  .12

בחזרה לעמוד התוכן



   'בין שמואל הנביא ל'יום ירושלים –כ"ח באייר  
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דרגות של קדושה  כמה ןאלא על הבנים הצדיקים שנולדו בעקבות התפילה. בהלכה ישנ

ישנו ילד שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה (שאמו התגיירה כשהייתה  :בעניין לידה

מעלה  בעליש ההיריון הוא טבעי. אולם וריון), וישנו ילד שהורתו ולידתו בקדושה, יבה

 ראשית יצירתו היא בקדושה.כבר בקדושה, אלא ולידתו לא רק הורתו  –  גדולה יותר

ב"ה, או ת הלידה על ידי הקשמשון, שאמו נפקדה אחרי בשורדוגמאות למעלה זו הן 

שאף רחל וחנה שנפקדו אחרי שהתפללו. שורש ראשוני קדוש כזה של שמואל,  ,שרה

כך זכה  ידים רוחניים גדולים ומשמעותיים.אמור להכין אותו לתפקהורתו בקדושה, 

השרישה שחנה ראשית יצירתו מתוך תפילה וגם לחינוך לתפילה להיותה של שמואל גם 

  בביתה.

        . תפילה בעת מלחמה. תפילה בעת מלחמה. תפילה בעת מלחמה. תפילה בעת מלחמה3333

. בפעם הראשונה הוא 'אבן העזר'פעמיים בבפלישתים עם ישראל בימי שמואל נלחם 

 13.י בני עלי חפני ופנחס מתונהרגו, ארון האלוקים נלקח ושנ 000,34ניגף והובס; 

שנים באותו מקום, עם ישראל מנצח. הכתוב  כמהכעבור בפלישתים במלחמה השנייה 

להסיר  לעם הוא הורה 14.מונה את כל הפעולות שעשה שמואל לפני המלחמה השנייה

 להתפלל,להתפלל,להתפלל,להתפלל,קיבץ את כל ישראל למצפה לאחר מכן  .את אלוהי הנכר והעשתרות מתוכם

(בדינים  15י ה', צמו והתוודו על חטאיהם, ושמואל שפט אותםשפכו מים לפנשם הם 

אל תחרש ממנו מזעק אל ה' אלהינו 'בני ישראל משמואל: ביקשו שבין אדם לחברו). אז 

וה'  ,,,,צועק ומתפללצועק ומתפללצועק ומתפללצועק ומתפלל ,שמואל נענה להם, מקריב טלה חלב לעולה וישענו מיד פלישתים'.

  :יג)-(שמואל א ז, י נענה לתפילתו. הניצחון היה מוחץ

ויצאו . בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל ה'ירעם ו

ויכנעו ... אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלשתים ויכום עד מתחת לבית כר

  .בפלשתים כל ימי שמואל ה'הפלשתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד 

מלחמה בישראל. ראשית, מן הכתובים עולה ששמואל מלמד את העם כיצד מנהלים 

וכך  ,מתפללים וזועקים אל ה' שנית, .לבדו כדי שיעבדו את ה'בודה זרה מסירים את הע

  זוכים לישועה. 

        . תפילות שמואל בעת בקשת המלכות ובימי שאול המלך. תפילות שמואל בעת בקשת המלכות ובימי שאול המלך. תפילות שמואל בעת בקשת המלכות ובימי שאול המלך. תפילות שמואל בעת בקשת המלכות ובימי שאול המלך4444

וכדי , העם מבקש משמואל למנות להם מלך. שמואל הנביא חושב שבקשתם אינה ראויה

לומר שמלכות בעת  ,אל ה' ויורד גשם ביום קצירתפלל תפלל תפלל תפלל ממממ שמואלשמואלשמואלשמואל, לעם להוכיח זאת

תו. כמו שהגשם ביום קציר איננו טוב, כך לשאול כעת מלך הוא יהזאת היא דבר שלא בע

                                                             
 .כב-ב ,דואל א שמ  .13
  .יג-שם ז א  .14
בכל יום 'הי"ז: "א ות פתעניהל . וברמב"ם ...'הלא זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע' :ישעיהו נח ו  .15

תענית שגוזרין על הצבור מפני הצרות. בית דין והזקנים יושבין בבית הכנסת ובודקים על מעשי אנשי 
העיר... ומסירין המכשולות של עבירות... וחוקרין על בעלי חמס ועבירות ומפרישין אותן. ועל בעלי 

  . 'זרוע ומשפילין אותן. וכיוצא בדברים אלו

בחזרה לעמוד התוכן
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העם  .'ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה' לשאול לכם מלך'דבר לא ראוי: 

  : על דבריו ומוסיף בקשה שמואללמודה 

אלהיך ואל נמות כי יספנו  ה'ל התפלל בעד עבדיך אל ויאמרו כל העם אל שמוא

  .על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך

  נענה להם: שמואל ,למרות כעסו על העם

מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה  ה'גם אנכי חלילה לי מחטא ל

  16 .והישרה

: ילה אל ה'שה' מעביר את מלכות שאול בגלל חטאו, הוא זעק בתפ לשמואלגם כשנודע 

ועל  ,ב) מובא שה' רצה ששאול ימות מיד'בגמרא (תענית ה ע 17.ויזעק אל ה' כל הלילה''

 'שלא יתבטלו מעשה ידיו בחייו'תפילה זו שביקש שמואל  בזכות כך התפלל שמואל.

ולא מת מיד  ,התארכה מלכות שאול שנתיים ומחצה ,(שלא ימות שאול בעוד שמואל חי)

  ומת לפני זמנו.  ,על שמואל קפצה זקנהואולם  אחרי שחטא במעשה עמלק.

לצאת למלחמה עם פלישתים וה' לא עונה לו,  מתכונן כשהואבאחרית ימיו של שאול, 

הוא הולך לבעלת אוב ומבקש ממנה להעלות את שמואל ולשמוע ממנו מה יורה לו 

   18:על שאולכועס  שמואל ,. כשבעלת האוב מעלה את שמואללעשות

'לא היה לך להרגיז  מר לוא 19.שאול למה הרגזתני להעלות אותיויאמר שמואל אל 

בוראך, אלא עשיתני עבודת כוכבים?! אין אתה יודע כשם שנפרעין מן העובדין כך 

  נפרעין מן הנעבדין?! 

אני, שכל חיי מלמד להתפלל רק אל ה' ולא  :הסבר דבריו של שמואל ע"פ המדרש

האובות והידעונים, שזהו חלק מאיסור י אתה פונה דרך ילפנות לכוחות אחרים, אל

שהעלית אותי באוב, לא רק שהרגזת את  מכיוון, ולא בתפילה זכה אל ה'?! עבודה זרה

  , אלא הרגזת גם אותי ועכשיו גם ממני ייפרעו. תיענש על כךו בוראך

: שמואל הנביא קורא ומתפלל אל ה' כל חייו. כך חונך על ברכי אמו חנה, לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

במלחמה, בבקשת ישראל למלך ובימי  – . בכל תחנות חייו'פרק תפילה'שלימדה אותו 

ראו בו  התפלל וזעק אל ה' ונענה. ישראל, אף שלא תמיד שמעו בקולו, – מלכות שאול

  את דמות הנביא המתפלל בעדם.

                                                             
משמע ': המלבי"ם מפרש 'הנה האיש וה' ענהווה' ענהווה' ענהווה' ענהוושמואל ראה את שאול ' :שמואל ט טזב על הפסוק  .16

כי בראות שמואל את האורח הבא והוא ידע שברגע יבא האיש המיועד, היה  ענהו.ענהו.ענהו.ענהו. ששאל על זה וה'ששאל על זה וה'ששאל על זה וה'ששאל על זה וה'
. אפשר 'שואל ומשוטט במחשבתו אם זה הוא, וענהו ה' הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצור בעמי

שאם כבר נגזר שיהיה מלך, התפלל התפלל התפלל התפלל במקום שאל נפרש ששמואל  :למלבי"ם לפרש פירוש קרוב
  לתפילתו. וה' נענהוה' נענהוה' נענהוה' נענה ,לפחות שיהיה הגון

  .יא ,טומואל א ש  .17
 .ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א ;ז 'פרשה כו סי ,ויקרא רבה  .18
 .טו ,כחמואל א ש  .19

בחזרה לעמוד התוכן
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  ב. תפילה בירושלים ובמקדש

 בית תפילהבית תפילהבית תפילהבית תפילה    - - - - . המקדש . המקדש . המקדש . המקדש 1111

מצוות ' 20ם:"רמבוכך אומר ה .בו קרבנות שיקריבוהעיקרי של בית המקדש הוא  ייעודו

. אך גם התפילה עצמה היא 'לעשות בית לה', מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות עשה

בית בית בית בית כי ביתי 'בית המקדש על שם התפילה:  מכנה הנביא אתיסוד מרכזי במקדש. לכן 

         21'.יקרא לכל העמים תפילהתפילהתפילהתפילה

        . תפילה וקרבנות. תפילה וקרבנות. תפילה וקרבנות. תפילה וקרבנות2222

לה לקרבנות בתפילת שמונה עשרה. את הקשר בין תפיהגמרא מסבירה  22במסכת מגילה

כיון שבאת תפילה באת ' – 'רצה'מסמיכים את תפילת  'שומע תפילה'אחרי ברכת 

ובהמשך  'והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי'כי בנביא כתוב  ,'עבודה

והשב את 'עצמה תיקנו לומר  'רצה'ובתפילת  23.'עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי'

יסוד זה של . 'מהרה באהבה תקבל ברצון ואשי ישראל ותפילתםואשי ישראל ותפילתםואשי ישראל ותפילתםואשי ישראל ותפילתםיר ביתך העבודה לדב

  תקנת סמיכות תפילה לעבודה מסביר הלכה למעשה גם את סדר עבודת השחר.

המשנה את סדר העבודה במקדש. אחרי שסידרו את איברי תמיד מתארת במסכת תמיד 

. שואל 'את שמעובאו להם ללשכת הגזית לקרות ] הכוהנים[ירדו ' ,של שחר על המזבח

 יותר היא קדושההרי בעזרה עצמה, ש 'שמע'לא היו קוראים את  מדוע 24:'באר שבע'ה

לה, רצו יהיות שהיו מקטירים את הקטורת תיכף אחר התפ :מלשכת הגזית? ומתרץ

תיקנו  25שהתפילה תהיה סמוכה להקטרה בלי שהייה. כמו שאנשי כנסת הגדולה

הילכך קראו את שמע ', בתפילת העמידה הוהסמיכו את ברכת העבודה לברכת התפיל

  . 'והתפללו בלשכת הגזית, כדי שיהיו יכולין להקטיר תיכף אחר התפלה

        . תפילת יחידים במקדש. תפילת יחידים במקדש. תפילת יחידים במקדש. תפילת יחידים במקדש3333

היו רגילים להתפלל נוכח אוהל  על תילו, יחידיםועמד גם לפני שנבנה בית המקדש 

כמה  ותובאהתפללו בו. במקרא מ כמו שעשתה חנה, ומשנבנה המקדש ,מועד או במשכן

  :תפילות כאלודוגמאות ל

שלא יוכל להציל את  – את דברי הגידוף של רבשקה כלפי ה' חזקיהו המלךכששמע ) 1

ויבוא ויבוא ויבוא ויבוא ' ,התכסה בשק ,קרע את בגדיו –ירושלים מיד מלך אשור, כמו כל אלוהי הארצות 

   26וכו'. 'הטה ה' אזנך ושמע  חזקיהו לפני ה'...ויתפלל ויתפלל ויתפלל ויתפלל     ...'בית ה'בית ה'בית ה'בית ה'

                                                             
  .בית הבחירה פ"א ה"א 'הל, רמב"ם  .20
  .ז, ישעיהו נו  .21
  .א ,מגילה יח  .22

 .ז ,ישעיהו נו .23 
  .בע") מסכת תמיד לא 'צידה לדרך'ו 'באר שבעבר ספר 'יששכר בר איילנבורג (מחהרב   .24
תיקנו שמונה עשרה ברכות על  ]אנשי כנה"ג[מאה ועשרים זקנים ובהם כמה נביאים ' :בע"מגילה יז   .25

 '.הסדר
 .יט-טזשם,  ;א ,מלכים ב יט  .26

בחזרה לעמוד התוכן
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אספו עם, קדשו קהל, 'לכל העם להתפלל:  יואל הנביארבה בדורו קורא על מכת הא) 2

יבכו בין האולם יבכו בין האולם יבכו בין האולם יבכו בין האולם ' והכוהנים משרתי ה' מתפללים במקדש: 'קבצו זקנים ועוללים...

   27.'והמזבחוהמזבחוהמזבחוהמזבח

והוא עצמו עמד בבית ה'  ,צום ביהודה יהושפט הכריזבמלחמתו בעמונים ובמואבים ) 3

לת שלמה, שייעד את בית המקדש גם יהושפט מזכיר בתפילתו את תפי 28והתפלל.

   :ט)-(דברי הימים ב כ, ח לתפילה

אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודבר . וישבו בה ויבנו לך בה מקדש לשמך לאמר

ורעב נעמדה לפני הבית הזה ולפניך כי שמך בבית הזה ונזעק אליך מצרתנו 

  .ותשמע ותושיע

כה ומתנפל ב'היה  ,נשים נכריות בנשיאת 'מעל הגולה'שהתוודה והתפלל על  ) עזרא,4

   29לפני בית האלהים'.

כשגילה שהוא  השורש והיסוד הקדום של תפילות אלו נזכר בתפילת יעקב בדרכו לחרן.

מה נורא המקום הזה אין זה כי 'הקריאה: של יעקב מפיו  התפרצהשוכב במקום קדוש, 

 יםוקה כי אם בית אל'אין זק בפירושו לפסוק: "הרד 30.'שער השמיםאם בית אלוקים וזה 

ים להתפלל בו ולזבוח בו זבחים וקאלא שיהיה בית מקודש לאל ,אין זה המקום ראוי –

וכן באבן  ,על דרך ותבוא תפלתם למעון קדשו השמים' –וזה שער השמים  ,יםוקלאל

שיתפלל אדם בו בשעת צרכו ותשמע תפילתו כי המקום  –כי אם בית אלוקים 'עזרא: 

   .'נבחר

אחורי בית הכפורת יראה  ]ומתפלל[היה עומד ': )א'ברכות ל ערא (ם מן הגמוכך עולה ג

  כי מקום המקדש הוא הראוי ביותר לתפילה. ,'עצמו כאילו עומד לפני בית הכפורת

        . תפילת שלמה המלך. תפילת שלמה המלך. תפילת שלמה המלך. תפילת שלמה המלך4444

ה בתפילה. בתפילתו הארוכה "בעת חנוכת בית המקדש הראשון פונה שלמה המלך לקב

מה המלך שאחד הייעודים של המקדש יהיה מקום מבקש של )נג- כב ,א ח(במלכים 

תפילת האדם כשיש  :תפילה. שבעה סוגים של תפילות מונה שלמה המלך בדבריו

 ;סכסוך בינו לבין חברו, תפילת לוחמים בעת מלחמה, תפילה במקרה של מפלה, חלילה

מחלה ותפילת תפילה בשעת  ;רעבתפילה בעת  ;תפילה במקרה של עצירת גשמים

לפני ה' במקדש. עם זאת  נישאותענייניו. מן הכתובים עולה שכל התפילות  הנכרי על

יכוון את פניו וליבו אל הבית  מדגיש שלמה שגם כשאדם נמצא במרחקים והוא בצרה,

. מתפילת שלמה זו אנו למדים כי המקדש איננו רק מקום להקרבת שרויה בו השכינהש

  קרבנות, אלא מרכז תפילה לכל אדם.

                                                             
 .יז-יואל ב טו  .27
 .יד-ד ,דברי הימים ב כ  .28
  .א, עזרא י  .29
 .יז ,בראשית כח  .30

בחזרה לעמוד התוכן
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        פילהפילהפילהפילה. מצוות הת. מצוות הת. מצוות הת. מצוות הת5555

  : כך )מצוה ה( 'ספר המצוות'בכותב ם "הרמב

מניין לעיקר תפילה? את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד ואמרו במדרש תנאים 

כמו שבאר  לשאוף להתפלל בו ונכחולשאוף להתפלל בו ונכחולשאוף להתפלל בו ונכחולשאוף להתפלל בו ונכחועבדהו בתורתו עבדהו במקדשו הכוונה 

  ה. "שלמה ע

ן "כה. גם גרסת הרמב ,נמצאת גם במדרש הגדול שמות כג עבדהו במקדשועבדהו במקדשועבדהו במקדשועבדהו במקדשו הסרהג

        להתפלל בו ונגדו. להתפלל בו ונגדו. להתפלל בו ונגדו. להתפלל בו ונגדו. כלומר ללכת שם  – 'עבדוהו במקדשו'השגותיו ב

ם "ם בספר המצוות להגדיר את המצווה בצורה תמציתית וקצרה. הרמב"דרכו של הרמב

ראה לנכון להוסיף במצווה זו הלכה שיש להתפלל במקדש גופו או לכוון את הפנים 

להלן נראה שגם  31ה'. למקדש. מכאן שתפילה במקדש יש בה עילוי, והיא כעבודה לפני

וכך גם במדרש הגדול דברים  ,כיוון התפילה למקדש הוא יסוד חשוב במצוות התפילה

  . 'שיתפללו לפני בתוכושיתפללו לפני בתוכושיתפללו לפני בתוכושיתפללו לפני בתוכואמר הקב"ה איני בונה מקדש אלא 'יב:  ,לג

תוכנה הוא לבוא בשערי המקדש במורא ולהתפלל שם.  – 'מורא מקדש'גם מצוות 

ובבית מקדשי ': נאמר 'ומקדשי תיראו'ל הפסוק ע(ויקרא כו, ב) תרגום ירושלמי השלם ב

זאת אומרת ללכת לבית המקדש להתפלל שם ביראה. וכעין זה  ,'מצלין בדחלתאמצלין בדחלתאמצלין בדחלתאמצלין בדחלתאתהוון 

שהמקדש נועד לתפילה, ובלשונו:  32ן בית הבחירהיות בניובמצ 'ספר החינוך'כתב בעל 

לירא מן ' 33:' כתבמורא מקדש'ות ו. ובמצ'וקורבנותתפילה תפילה תפילה תפילה לעשותנו בו  לבנות בית לשם'

. כאן ראוי להוסיף שמורא מקדש 'או להקריב קרבנותבבואנו שם להתפלל בבואנו שם להתפלל בבואנו שם להתפלל בבואנו שם להתפלל     המקדש...

ויתפללו אל ה' דרך "וכדברי שלמה  34,כולל מבחינה מסוימת גם את העיר ירושלים

ירושלים אינה ': "ד) נכתבפי"ב מ( , שכן ירושלים כולה כעיר מקדש. במשנה נגעים"העיר

שירושלים היא מקום העבודה שירושלים היא מקום העבודה שירושלים היא מקום העבודה שירושלים היא מקום העבודה 'מסביר:  ם"רמבל 'המשנה פירוש'וב ,'מטמאת בנגעים

  .'יקרא לכל העמים בית תפילהבית תפילהבית תפילהבית תפילהואולם הוא 'אחרת:  ובגרסה ,'המשותף לכל    ]]]]התפילההתפילההתפילההתפילה[[[[

        התפילה התפילה התפילה התפילה     אחד מיסודותאחד מיסודותאחד מיסודותאחד מיסודות    ----. כיוון הפנים למקדש . כיוון הפנים למקדש . כיוון הפנים למקדש . כיוון הפנים למקדש 6666

  : ) נאמרא"ל ע(במסכת ברכות 

דרך  והתפללו אליך'היה עומד בחוץ לארץ יכוין את לבו כנגד ארץ ישראל שנא' 

והתפללו אל 'שנאמר  ירושליםירושליםירושליםירושליםהיה עומד בארץ ישראל יכוין את לבו כנגד  35'ארצם

 כנגד בית המקדשכנגד בית המקדשכנגד בית המקדשכנגד בית המקדשהיה עומד בירושלים יכוין את לבו  36'ה' דרך העיר אשר בחרת

נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב במערב  37...שנאמר והתפללו אל הבית הזה

                                                             
  .10סידור המקדש, עמ' מבוא ל הרב ישראל אריאל,  .31
 .ה צהומצו ,ספר החינוך  .32
 .וה רנדושם מצ  .33
 שם. הרב ישראל אריאל,   .34
 .מלכים א ח, מח  .35
 .מלכים א ח, מד  .36
 .דברי הימים ב ו, לב  .37
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פון מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל מחזיר פניו למזרח בדרום מחזיר פניו לצפון בצ

  ישראל מכוונים את לבם למקום אחד. 

מדברי הרמב"ם נראה שעד תקופת שלמה היו מכוונים את פניהם לקודש הקודשים של 

שנבנה המקדש  ומעת 38,'בכל מקום שיהיהבכל מקום שיהיהבכל מקום שיהיהבכל מקום שיהיהוהכל היו מתפללים נוכח המקדש ' :המשכן

מיסודות מצוות  צא שהכיוון הואחייבים כולם לכוון את פניהם לעיר הזאת ולבית הזה. יו

  כתב:  (פ"ד ה"א) הלכות תפילהבפ ש, אע"התפילה

המתפלל להיזהר בהן ולעשותן, ואם היה דחוק או נאנס ולא  שמונה דברים צריך

   .עשה אותן, אין מעכבין

לומדים  שאין זה לעיכובא, ואףהוא נוכח המקדש.  מהדברים שיש להיזהר בהםאחד 

מכך שהביא את המקורות לכיוון התפילה למותה של התפילה שהכיוון למקדש שייך לש

בספר המצוות מצווה ה, וגם מכך שהביא יסוד זה בפרק א שמדבר על יסודות התפילה. 

  :כך גם עולה מן הפסוק בדניאל, המתאר את תפילתו של דניאל לכיוון ירושלים

ברך (כרע) על וזימנין תלתא ביומא הוא  נגד ירושלם...נגד ירושלם...נגד ירושלם...נגד ירושלם...וכוין פתיחן ליה בעיליתיה 

  39.ומודא קדם אלקיה ומצלאומצלאומצלאומצלאברכוהי 

 ג. יום ירושלים, שמואל הנביא והתפילה

התגלגל ע"י ההשגחה  ,,,,תפילה והודיהתפילה והודיהתפילה והודיהתפילה והודיהשנקבע בכ"ח באייר להיות יום  ,'יום ירושלים'

העליונה דווקא לתאריך זה. מצד אחד, זהו יום פטירתו של שמואל הנביא, שכל מסכת 

אחר, ירושלים עצמה קשורה לתפילה; גם בכיוון  . מצדלתפילהלתפילהלתפילהלתפילה    חייו הייתה קשורה

  התפילה אליה, וגם כיסוד מרכזי בבית המקדש. 

. )נג- כב ,ח(זה עולה מתוך התבוננות בתפילת שלמה בחנוכת המקדש במלכים א  רעיון

מופיע  פל"למדגיש מאוד את ענייני התפילה במקדש ואליו. השורש  שלמה המלך

רינה, תחינה וכיו"ב.  :לים נרדפות לתפילהיד מפעמים, מלב 14בתפילתו של שלמה 

נד). בתפילה זו שם, כריעה על ברכיו וכפיו פרושות השמיימה (אל ה' ב שלמה מתפלל

שבית המקדש יהיה מקום תפילה לכל דורש. כמו כן, התפילה  בבירורהוא קובע 

 ,מקום המקדש וירושליםמקום המקדש וירושליםמקום המקדש וירושליםמקום המקדש וירושליםאל אל אל אל  דווקא המרוממת קשורה לא רק לעצם הפנייה אל ה' אלא

  וגם על כך הוא חוזר פעמים רבות: 

  טז). שם, ( ...לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם

להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה לילה ויום אל המקום אשר אמרת יהיה שמי 

   .כט)שם, ( ...שם

   .ל)שם, אשר יתפללו אל המקום הזה (

  לה). , שם( ......כי יחטאו לך והתפללו אל המקום

                                                             
 .תפילה פ"א ה"ג 'מב"ם הלר  .38
וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים 'תפילה פ"ה ה"ו: , הל' וכך פסק הרמב"ם ;יא ,דניאל ו  .39

 '.כדי להתפלל כנגדן שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה נגד ירושלם

בחזרה לעמוד התוכן



   'בין שמואל הנביא ל'יום ירושלים –כ"ח באייר  
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  .מד)שם, והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך (

...התפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר 

  .מח)שם, בנית לשמך. (

לא רק כי הוא איש  ,אפשר לומר ששלמה זכה להיות המלך שבנה את בית המקדש

אלא כי הוא העלה על נס את קדושת העיר  40,מנוחה ולא איש מלחמה כדוד אביו

חשיבות התפילה במקום אשר בחר ה'. מכאן את ו ,שבה בחר ה' להיות ביתו ,ירושלים

מתוך הבנת מרכזיותה של זאת בן ישראל או נכרי שירצו להתקרב אל ה' יעשו  ,ואילך

  התפילה ומרכזיותה של ירושלים שהשכינה שורה בתוכה.

קשר ישיר בין שמואל הנביא לירושלים. שמואל עצמו מחדש שיש  41הרבי מרדומסק

מתפלל תמיד גם במתיבתא דרקיעא על בני ישראל ועל ירושלים. וכך כתב על הפסוק 

   42'כבואכם העיר כן תמצאון אותו':

מידת שמואל הנביא ע"ה, שטרח כל כך על כבודו יתברך שמו, ועל כבוד בני 

, אך עודנו עומד על מזוזות היכל ישראל ולא רצה לבא אל מנוחתו כבוד בגן עדן

כן תמצאן  ירושלים.ירושלים.ירושלים.ירושלים.פי' זהו  –. וז"ש: כבואכם העיר להתפלל על בנ"י וירושליםלהתפלל על בנ"י וירושליםלהתפלל על בנ"י וירושליםלהתפלל על בנ"י וירושליםה' 

  וכן לעתיד תמצאן אותו.  עומד ומתפללעומד ומתפללעומד ומתפללעומד ומתפלל תמידתמידתמידתמידאותו כי הוא 

בספר  שמואל הנביא לבית המקדש.שמואל הנביא לבית המקדש.שמואל הנביא לבית המקדש.שמואל הנביא לבית המקדש.מלבד זאת, לפי הגמרא ישנו קשר ישיר נוסף בין 

אחרי שנס מביתו, כתוב: 'וילך הוא ושמואל וישבו שמואל, כשמגיע דוד אל שמואל 

שואלת הגמרא: והרי ביתו של שמואל הוא ברמה ולא בניות? 'דרש  43בנויות [בניות]'.

 44רבא: וכי מה עניין ניות אצל רמה? אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם'.

ולם', והיו עסוקים שכינויו 'נויו של ע ,דוד ושמואל חיפשו בפסוקים את מקום המקדש

וגם  מתפלל על ירושליםמתפלל על ירושליםמתפלל על ירושליםמתפלל על ירושליםבעיון מעמיק, כדי לגלות את מיקומו המדויק. כך שמואל, גם 

  .בלימוד מעשי של מקום המקדשבלימוד מעשי של מקום המקדשבלימוד מעשי של מקום המקדשבלימוד מעשי של מקום המקדשעוסק 

  

  
  

                                                             
 .על פי דהי"א כב ט  .40
  סוף פ' קרח. שלמה בן דב צבי הכהן רבינוביץ, תפארת שלמה, על התורה   .41
 שמואל א ט, יג.   .42
 שם יט יח.  .43
 זבחים נד ע"ב.  .44

בחזרה לעמוד התוכן
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  זולדן יהודה הרב

  ישראל גאל וברכת' המגיד' סוף

 ומה, ' בליל הסדרהמגיד' חלק בסוף נאמרים מההלל פרקים לויא בשאלה עסקו תנאים

  1.'המגיד' את מסיימים בהש כההבר נוסח

  ? אומר הוא היכן עד. א

 פרקים לויא בשאלה הלל ובית שמאי בית חלקו) פ"י ה"ט] ליברמן[ פסחים( בתוספתא

  ':  מגיד'ה בסוף נאמרים ההלל מפרקי

  ? אומר הוא היכן עד...

  ).ט, קיג תהילים( שמחה הבנים אם עד: אומרים שמיי בית

  ).     ח, קיד תהילים( מים למעינו חלמיש עד: אומרים הלל ובית

  .בגאולה וחותם

  ? מצרים יציאת שמזכירין יצאו כבר וכי: הלל לבית שמיי בית אמרו

 שש עד יצאו לא אילו הרי, הגבר קרות עד ממתין הוא אפילו: הלל בית להם אמרו

  .נגאלו לא ועדין הגאולה את אומר היאך, ביום שעות

 בית שבין בשיח התוספתא של זה נוסח מופיע י ה"ו)"פ פסחים, וילנא( ירושלמי בתלמוד

  : הלל בית לבין שמאי

  ?מצרים יציאת מזכיר שהוא ממצרים ישראל יצאו וכי: שמאי בית להן אמרו

, גאולה לחצי הגיעו לא עדיין הגבר קרות עד ממתין אילו: הלל בית להן אמרו

 ויהי שנאמר היום יבחצ אלא יצאו לא והלא, נגאלו לא ועדיין גאולה מזכירין היאך

 שהתחיל מכיון אלא 2)?נא, יב שמות( ישראל בני את' ה הוציא הזה היום בעצם

   3].גמור[ מרק לו אומר במצווה

 ''ה עבדי הללו הללויה' – מההלל הראשון הפרק את רק לומר יש שמאי בית לפי

). קיד תהילים( 'ממצרים ישראל בצאת': אחריו הבא הפרק את לומר ואין), קיג תהילים(

 בית לדעת. ממצרים יצאו לא עוד ,ההגדה את שקוראים בעת ,בלילה כי הוא הטעם

                                                             
 דוד' פרופ; 315–311' עמ, 1996 אביב תל, דורות פסח, תבורי יוסף' פרופ הרב בהרחבה עסק זה יןיבענ  .1

, 2016ירושלים , חכמים של בתלמודם הסדר ליל – נשתנה מה, '?מה שום על הגאולה ברכת', הנשקה
  .זה יןיבענ שציין הרבים קורותובמ, 124–99' עמ

. 'ויהי בעצם היום הזה אין עצם אלא תוקפו של יום'מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב נאמר:   .2
 רכז היום. מ – תוקפו של יום

 .רמ-רלט' עמ ב מועד, תמר עלי, תמר יששכר הרב: ראה, בירושלמי 'מרק' הביטוי על  .3

בחזרה לעמוד התוכן



   סוף 'המגיד' וברכת גאל ישראל 
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 שקרה מהאת  ולא ,היציאה עד במצרים שהיה את ומשחזרים חווים בליל הסדר שמאי

 שיצאו מפני, 'ממצרים ישראל בצאת' הפרק את גם קוראים הלל בית לפי 4.כך אחר

 ישראל בני את' ה הוציא הזה היום בעצם ויהי' :ביום שיתיהש בשעה ,בניסן ו"בט ,למחרת

 המצווה שהתחיל מכיון' עוד טענו הלל בית. ביום הוא היציאה ועיקר, 'מצרים מארץ

 מבוא הוא – ''ה עבדי הללו הללויה' – הראשון שהפרק היא כוונתם – 'מרק לו אומר

 הללו' הפרק את רק לומר מספיק לא הלל בית לדברי כן על 5.אחריו שבא הפרק לקראת

' ה בגבורות העוסק הפרק את גם לומר יש אלא, כללי באופן' ה בגבורת העוסק' 'ה עבדי

  6:הלר ליפמן טוב יום הרב הסביר כך. מצרים ביציאת

 גם שיאמר צריך, סוף ים קריעת נזכר לא הראשון דבמזמור כיון סברי הלל בית

 לא כי. אולההג ברכת כך אחר שאומר כיון סוף ים קריעת הזכרת בו שיש השני

 ויושע נאמר ושם המצרים ונטבעו הים להם שנקרע עד מצרים מיד ישראל נושעו

  '.ה

 בן אלעזר' ור עקיבא' ר במחלוקת חלקו הלל ובית שמאי שבית כתב פארדו דוד הרב 

 כי, חצות עד סבר עזריה בן אלעזר' ר. פסח קרבן אוכלים מתי עד) א"ע ט ברכות( עזריה

. 'ישראל של חפזון'ה לפי הבוקר עד סבר עקיבא' ור, 'המצרים לש חפזון' לפי הוא הזמן

 בשיטת הלל ובית, הגאולה תחילת אחר שהולכים עזריה בן אלעזר' ר בשיטת שמאי בית

  7.הגאולה סוף אחר שהולכים עקיבא' ר

  בגאולה וחותם. ב

 מופיעה פ"י מ"ו) פסחים( במשנה. בה שחותמים גאולה אותה מהי נאמר לא בתוספתא

 על ביניהם שהתפתח השיח מופיע לא אך ,הלל לבית שמאי בית שבין המחלוקת רק

 ברכת נוסחעל  עקיבא' ור טרפון' ר מחלוקת מובאת המשנה בהמשךברם,  .עמדותיהם

            : הגאולה

  ?אומר הוא היכן עד...

  . שמחה הבנים אם עד: אומרים שמאי בית 

  .    מים למעינו חלמיש עד: אומרים הלל ובית

  .אולהבג וחותם

  8.חותם היה ולא, ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר: אומר טרפון רבי

                                                             
 . הים ובקריעת הים על במכות עסקו לא ם"ברמב פיעשמו וכפי ההגדה של הקדום בנוסח  .4
 . א, קיג לתהילים ק"הרד פירוש ראה  .5
  פ"י מ"ו. פסחים משנה טוב יום תוספות, הלר ליפמן טוב יום הרב  .6
 על הלוי בית, יק'ציסולובי דב יוסף הרב: גם ראה .שם התוספתא על דוד חסדי, פארדו דוד הרב  .7

 יהודה זמני, 'פסח קרבן אכילת וזמן בלילה מצרים יציאת סיפור': ספריב ראה. מב, יב שמות, התורה
 . 300–283' עמ, וישראל

פסחים קיז ע"א וטיקן  ;OPP. ADD FOL. 23) 366( אוקספורד כת"י :נוסח דיבע ךכ –' חותם היה ולא'  .8
  . "פלונצר; פסחים קטז ע"ב דפוס ונציה ר-פסחים צט ע"ב ששון ;6; פסחים צט ע"ב מינכן 109

בחזרה לעמוד התוכן
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 אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן: אומר עקיבא רבי

 מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתינו הבאים

   .הפסחים ומן הזבחים

  .ישראל גאל' ה אתה ברוך עד

 9ר' טרפון ור' עקיבא מה תוכן הברכה, וכן אם חותמים או לא.חלוקים נוסח זה  ע"פ

  : אחת לברכה עקיבא' ור טרפון' ר דברי שולבו פסח של ההגדה בנוסח

 והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך

  ...אלוקינו' ה כן, ומרור מצה בו לאכול הזה הלילה

 תנא של דבריו כוונת מה חלקו עקיבא' ור טרפון' שר הסביר) ב"ע קטז פסחים( ם"הרשב

 דברי בהבנת חולקים תנאים שבהן דומות משניות שיש והוכיח, 'בגאולה וחותם' קמא

   10:קמא תנא

 וברכת פירות אברכת דהוה מידי, בברוך חותם ואינו בברוך פותח טרפון דלרבי

 בה שמוסיף לפי, בברוך נמי בה חותם עקיבא' ולר. היא הודאה דכולה המצות

  . ובקשה ריצוי דברי

 וגאל גאלנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך' ':ברוך'ב נפתחת הברכה טרפון' ר לפי

 מסתיימת איננה היא. ']ומרור מצה בו לאכול הזה הלילה והגיענו[ ממצרים אבותינו את

 שאינן, הנהנין – רותיהפ כותבר או המצוות ברכת כמו אותה לראות יש כי ',ברוך'ב

 ביחס זה כלל מובא שם ,)ב"ע קד( בפסחים לגמרא ם"הרשב רומז בכך. 'ברוך'ב מסתיימות

 ויש יותר ארוכה ברכתו כי, בברכה לסיים יש עקיבא' ר לפי. הפירות או המצוות לברכת

 מדוע שהסביר רבא דברי הובאו )ב"ע קיז( בפסחים ראבגמ. ובקשה ריצוי דברי גם בה

  : עבר בלשון היא הברכה תימתח

 גואל - דצלותא. ישראל גאל - והלל שמע קריאת: רבא אמר. בגאולה וחותם

  .נינהו דרחמי? טעמא מאי. ישראל

  : הסביר) שם( ם"הרשב

 פסחים ערבי של -  והלל. שמע קריאת שאחר גאולה רכתב – שמע קריאת

 ישראל תגאול על ומשבח שמספר דמתניתין עקיבא' כר ישראל גאל שחותם

  . שעברה

                                                             
; פסחים קיז 125פסחים צט ע"ב וטיקן , 109כך בעדי נוסח: פסחים צט ע"ב כת"י וטיקן  'חותם ואינו'   

 שכתב תקפד-תקפב' עמ, פסחים – ומסורות מקורות, הלבני אפרים: ראה. 141X893-Tע"א קולומביה 
 חלוקים עקיבא' ור טרפון' שר עוד תכןיי. מאוחרת תוספת כנראה זו 'חותם היה ולא' שלפיו

  .ארוכה ברכה עקיבא' ולר ,קצר סיום טרפון' לר :לחתום המובן במשמעות
 דניאל; 456' עמ מועד המשנה לפירוש השלמות, אלבק חנוך: וכן במפרשים ראה המשנה בפירוש  .9

 משנת, ל"הנ; 166–164' עמ, פסח של הגדה, ספראי וזאב שמואל; 56' עמ, פסח של הגדה, גולדשמיט
 . 156–152' עמ, חירות של זמן, ר"שג הרב: גם ראה. 380–379 'עמ, ישראל ארץ

) קס' עמ, חיים תורת – פסח של הגדה( הלקט שבולי אך. וחותם ה"ד שם' תוס גם כתבו דומים דברים  .10
 תנא :דעות שלוש במשנה יש לדבריו. '...מוסיף עקיבה' ר... מוסיף טרפון' ור. בגאולה וחותם': כך כתב
  .קמא תנא פ"ע 'בגאולה חותם' כיצד ידוע לא זה הסבר פי על. עקיבא 'ור טרפון' ר, קמא

בחזרה לעמוד התוכן



   סוף 'המגיד' וברכת גאל ישראל 

 חתשע" ניסן אמונת עתיך

 
  

19  

 כך. שהיה למה מתייחס עבר בלשון' ישראל גאל'ו, תפילה הוא הווה בלשון 'ישראל גואל'

  ): יב פרק בא פרשת שמות( טוב שכל במדרש רבא דברי הוסבר

, בשבח ומסיים, במצרים לפרעה היינו עבדים לומר דמתחיל היינו, בגנות מתחיל

 העולם מלך אלוקינו' ה אתה רוךב: הוא ברוך הקדוש של בשבחו דמסיים היינו

 דקיימא. ישראל גאל' ה אתה ברוך וחותם, ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר

 גאל: חתימתן, פסחים לילי של והלל שמע קריאת של אמת רבא דאמר כרבא לן

, ישראל גאל בהו חתמינן מצרים יציאת בהו דמדכרינן כיון, מאי וטעמא. ישראל

  . ממצרים ישראל ית דפריק ה"לקב דמודינן, לשעבר דהיינו

 בעבר עוסק הגאולה ברכת שתוכן יוסי' ר אמר) פ"א ה"ה ברכות( הירושלמי בתלמוד

 ישש שמאחר העיר) א"ע יא ברכות( א"הרשב 11.'לשעבר ואחת לבא אחת': ובעתיד

 : כך על והשיב, בתפילה כמו 'ישראל גואל' לומר מקום היה ,העתיד על בקשה גם בברכה

 ראשונה גאולה ואגב, ראשונה גאולה משום אלו ברכות דעיקר כיון נמי אי. דק ולא

  .כאן העיקר היא שהיא גאל חותם, העתיד על ומבקשים דמברכין הוא

 החותמת הברכה כן ועל, הראשונה הגאולה על הוא הברכה עיקר עקיבא' ר פי על גם

 גואל': הווה בלשון היא הברכה של הסיומת יד כתבי בכמה אמנם    12.עבר בלשון היא

   13.'ישראל

 הברכה שתוכן היא הכוונה 'בגאולה וחותם' המשנה דבריב טרפון' ר פ"ע סיכום ביניים:סיכום ביניים:סיכום ביניים:סיכום ביניים:    

 תוכן עקיבא' ר לפי. ברכה של בנוסח חותמים ואין ,במצרים תהישהי הגאולה על אוה

   14.העבר על היא 'ישראל גאל' הברכה חתימת ורק, העתידה הגאולה על גם הוא הברכה

  הזה ובזמן הבית בזמן. ג

  : הבא באופן במשנה גרס ם"הרמב

  עד היכן הוא הוא אומר? 

  בית שמאי אומרים: עד אם הבנים שמחה הללויה,

  ובית הלל אומרים: עד חלמיש למעיינו מים 

                                                             
, ן"ור ן"רמב; ימים ה"ד א"ע יד ברכות תוספות: ראה. הללו הירושלמי דברי את רשויפ ראשונים כמה  .11

 רמז פסחים מערבי תוספת פסחים מסכת ,מרדכי; ף"הרי מדפי א"ע כו פסחים ן"ור, א"ע קיח פסחים
  .ועוד; ב"ע קיז ופסחים, א"ע מו תברכו ,מאירי; תריא

 של בבליים גאונים במקורות וכן, ישראל ארץ בנוסח ההגדה של גניזה ובקטעי קאופמן י"בכ אמנם  .12
, שלמה הגדה, כשר מנדל מנחם הרב: ראה. ישראל גואל: הווה בלשון היא הברכה של הסיומת ההגדה

 . 382–381' עמ, פסחים-ישראל ארץ משנת, ספראי וזאב שמואל; סט' עמ
 נוסחאות ובשינויי, פ"ח ה"ה, ומצה חמץ הלכות, פרנקל ש"הר מהדורת ם"ברמב נוסחאות בשינויי ראה  .13

 של הגדה, ספראי וזאב שמואל; 30' הע 58' עמ, פסח של הגדה, גולדשמיט דניאל; פסח של הגדהב
 .39–38' עמ, פסח

 דמסיים היינו בגאולה חותם קמא תנא דקאמר הא טרפון' ולר': פרש) ב"ע קטז פסחים( א"המהרש  .14
 את הברכה בסוף לומר יש טרפון' ר לפי גם לדבריו. 'בברוך חותם אינו אבל, ישראל גאל בסופה

 וטען הללו א"המהרש לדברי התייחס ש"הרש '.'ה אתה ברוך': המילים ללא אך ',ישראל גאל' המילים
 . 'א"הרש בדברי סופר דטעות ואפשר' ,ם"הרשב כדברי הוא טרפון' ר דברי שפירוש
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  וחותם בגאולה. 

ר' טרפון אומר: אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה לאכול 

  חותם.  בו מצה ומרור, ולא היה

כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו הגיענו למועדים ולרגלים אחרים  מוסיף:מוסיף:מוסיף:מוסיף:ר' עקיבא 

הבאים לקראתנו לשלום שמחים בציון עירך וששים בעבודתך ונאכל שם מן 

הזבחים ומן הפסחים עד שיגיע דמן על קיר מזבחך לרצון ונודה לך שיר חדש על 

  גאולתינו ועל פדות נפשינו 

 ישראל. ברוך אתה ה' גאל

 על הוסיף עקיבא' ר ם"הרמב נוסח פ"ע, 'אומר עקיבא' ר' כתוב הרגיל שבנוסח בעוד

 ם"הרמב 15.הברכה של החתימה על רק היא והמחלוקת, הברכה בתוכן טרפון' ר דברי

 לשתי התייחסות עקיבא' ר ובדברי טרפון' ר בדברי ראה) פ"ח ה"ה ומצה חמץ' הל(

  :החורבן ולאחר הבית לזמן – תקופות

 גאלנו אשר העולם מלך אלהינו' ה אתה ברוך וחותם, מים למעינו חלמיש עד...

  , ומרורים מצה בו לאכול הזה ללילה והגיענו ממצרים אבותינו את וגאל

 אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן ::::מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף    הזההזההזההזה    ובזמןובזמןובזמןובזמן

 מן שם ונאכל תךבעבוד וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתנו הבאים

 על חדש שיר לך ונודה לרצון מזבחך קיר על דמם שיגיע הפסחים ומן הזבחים

  נפשנו פדות ועל גאולתנו

  .ישראל גאל' ה אתה ברוך

' ר? שונות לתקופות התייחסו עקיבא' ר ודברי טרפון' ר שדברי ם"הרמב למד ןימני

 ןיומני, השני הבית בןהחור ואחרי שלפני בשנים, באותה תקופה חיו טרפון' ור עקיבא

  ?  זו הבחנה ם"לרמב

 יתהיה ההנחה עתה עד. ובתוספתא במשנה הכתוב את אחרת הבין שהרמב"ם תכןיי 

. דבריו בפירוש חלקו עקיבא' ור טרפון' ור, קמא תנא דברי הם 'בגאולה וחותם' שהמילים

 בית בין השיח חזר כך ואחר, הלל בית דברי לאחר מופיעות 'בגאולה וחותם' המילים אך

 ובית שמאי בית שבין בשיח. 'ממצרים ישראל בצאת' הפרק אמירת על הלל לבית שמאי

  :   'בגאולה וחותם' לביטוי התייחסות יש בתוספתא שמופיע כפי הלל

  ? מצרים יציאת שמזכירין יצאו כבר וכי: הלל לבית שמיי בית אמרו

 שש עד יצאו לא לואי הרי הגבר קרות עד ממתין הוא אפילו: הלל בית להם אמרו

  ?נגאלו לא ועדין הגאולה את אומר היאך, ביום שעות

 בית. הגאולה בברכת לחתימה היא כוונהה –' נגאלו לא ועדין הגאולה את אומר היאך'

 ישראל בצאת' הפרק את המגיד בסוף לומר אפשר אי אםש שמאי בית כנגד טענו הלל

 הובאו הלל בית דברי לאחר? בגאולה לחתום ניתןיהיה  איך, נגאלו לא ןיעדי כי 'ממצרים

 את וגאל גאלנו אשר': הגאולה של החתימה תוכן מה הסביר טרפון' ר. טרפון' ר דברי

                                                             
: ראה .'מוסיף כן...' עקיבא אומ' 'ר: OPP. ADD FOL. 23) 366זה נוסח המשנה המופיע בכת"י אוקספורד (  .15

 .שיב' עמ, ם"והרמב הגאונים הגדת, כהן יקותיאל הרב
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 את סותר זה לכאורה. 'חותם ואינו' או 'חותם היה ולא': עוד אמר אך ',ממצרים אבותינו

? חותם היה לא ימ –' חותם היה ולא': הנוסח פ"ע. 'בגאולה וחותם': לכן קודם שנאמר מה

, 'חותם ואינו' הנוסח יותר טוב אזי, בברכה לחתום שאין וללמד להורות רצה טרפון' ר אם

 תכןיי. חתם שלא מישהו על כאן העיד טרפון' שר נראה 'חותם היה ולא' הנוסח פ"ע אך

 את והכיר שמאי בית מתלמידי היה הוא שהרי, שמאי בית הנהגת על העיד טרפון' רש

 לא ועדין הגאולה את אומר היאך' הלל בית של לטענה השיב ואה בכך 16.הנהגותיהם

 זהו טרפון' ר שאמר הגאולה ברכת תוכן 17.בגאולה חתמו לא אכן שמאי בית לפי. 'נגאלו

 י"בא' חתמו לא שמאי בית אך, המקדש זמןב – והלל שמאי בזמן אומרים שהיו הנוסח

 של אמירה הן 'בגאולה וחותם' המילים. 'ישראל גאל י"בא' חתמו הלל ובית, 'ישראל גאל

  .  הלל בית לדברי צמודות אלו מילים מדוע מובן גם ולכן ,בלבד הלל בית

 אבותינו את וגאל גאלנו אשר' אומרים היו הבית שבזמן ם"הרמב הסיק שמכאן תכןיי

 ,לעתיד גם התייחסו עקיבא' ר דברי. לעבר התייחסה החתימה שגם ברור כן על ',ממצרים

  18.עוד מוסיפים הזה שבזמן ם"מבהר כתב כן ועל

  :התוספתא דברי את נעצב כך, אלו דברים פ"ע

  ?אומר הוא היכן עד...

  . שמחה הבנים אם עד: אומרים שמאי בית 

  .בגאולה וחותם, מים למעינו חלמיש עד: אומרים הלל ובית

  .חותם היה לא] שמאי[ו, ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר: אומר טרפון רבי

 אחרים ולרגלים למועדים יגיענו אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן: אומר יבאעק רבי

 מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתינו הבאים

  .ישראל גאל' ה אתה ברוך עד' כו הפסחים ומן הזבחים

ע"פ ההתאמה  ,עיצוב אחר של התוספתא. הלל בית מדברי ןה 'בגאולה וחותם' המילים

  ית שמאי ור' טרפון ובין  בית הלל ור' עקיבא, ייראה כך:בין ב

  . שמחה הבנים אם עד: אומרים שמאי בית

  .חותם היה לא] שמאי[ו, ממצרים אבותינו את וגאל גאלנו אשר: אומר טרפון רבי

                                                             
 ב"ע לז מציעא בבבא' בגמ אמנם. טרפון רבי ה"ד שם י"ורש א"ע טו יבמות; פ"א מ"ג ברכות משנה  .16

 . לא או שמאי מבית כן גם היה עקיבא' ר אם) מודה ה"ד' (ותוס )עקיבא' ר אמר( י"רש וחלק
 מופיעה בוש יחידי יד כתב זה. 'חותם ואינו' שמאי בית דברי לאחר נאמר התוספתא של לונדון י"בכת  .17

 'עמ ,עין מאיר ספר בשם שכתב ,654' עמ, פסחים – כפשוטה תאפתוס, ליברמן שאול: ראה. זו גרסה
 ולא' ה עבדי אומר הוא שהרי בגאולה לחתום יכול' א מזמור שעל, סברי שמאי דבית אני ואומר': 63

: עוד ראה. 'בגאולה חותם כ"ואח, ממצרים ישראל בצאת לומר הוא דעדיף סברי ה"וב. פרעה עבדי
 בית קתמחלו את תולה, 20' עמ, שיטתייהול – שיחות ליקוטי אוצר', מלובביץ הרבי, שניאורסון מ"הרמ

 אחר הלל ובית חוהבכ אחר הולכים שמאי בית. שביניהם רבות מחלוקות במסגרת הלל ובית שמאי
  .הבפועל

 הברכות בין שמוסיפים תימן במנהגי שיש ציין ,שיג' עמ, ם"והרמב הגאונים הגדת, כהן יקותיאל הרב  .18
. קמה-קמד' עמ, ג"רס בסידור מופיע זה פיוט. 'גאלת אתה' שנקרא פיוט עקיבא' ור טרפון' ר של

 ואלוקי אלוקינו' ה כן': שהמשכו ג"רס כתב הפיוט בסיום. מצרים גאולת על הוא הפיוט של עיקרו
 . שני כוס לאחר אך ,וסביבתה בגדד מנהג גם שכך ,שכג' בעמ ושם'. וכו 'אבותינו
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  .בגאולה וחותם, מים למעינו חלמיש עד: אומרים הלל ובית

 אחרים ולרגלים למועדים גיענוי אבותינו ואלהי אלהינו' ה כן: אומר עקיבא רבי

 מן שם ונאכל בעבודתך וששים עירך בבנין שמחים לשלום לקראתינו הבאים

  .ישראל גאל' ה אתה ברוך עד' כו הפסחים ומן הזבחים

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

שלדעתם הברכה עוסקת בעבר  ,לדברינו ר' טרפון אמר את דבריו לפי שיטת בית שמאי

ואילו ר' עקיבא אמר את דבריו לפי שיטת בית  ,'אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים' –

  פונים אל הגאולה העתידה.  'וחותם בגאולה'שדבריהם  ,הלל

  אחרים ולרגלים למועדים יגיענו. ד

' ר. משנתולו לדרכומאוד  מתאים והדבר, לעתיד בקשה ובו תוכן לברכה הוסיף עקיבא' ר

 שלאחר בדור התנאים גדולי מתכנסים ברק בבני ואצלו, הגדול המנחם הוא עקיבא

 להוביל מסוגל הוא שרק מפני, השחר עלות עד מצרים יציאת בסיפור ומספרים החורבן

 של יסודותיה את שמלמד זה הוא. החורבן אחרלש הסדר לליל ואחר חדש תוכן ליציקת

 מצרים בגאולת עקיבא' ר לפי. האחרונה לגאולה גם נלמד וממנה, הראשונה הגאולה

 יש כן ועל ,)א"ע ט ברכות( ישראל של החיפזון שעת פ"ע, בוקרב יתהיה עצמה היציאה

 עםש עד ארוכה הכנה נדרשת). ב"ע קכ פסחים( הבוקר עד הפסח קרבן את לאכול

  20 :אפשטיין מיכל יחיאל הרב כתב כך 19.להיגאל מוכן יהיה ישראל

 אחר תיכף ישראל כלל בתקוות שחיזקם על עקיבא' לר טובה החזיקו זה בעד

 לספר אליו באו כולם והם ...עקיבא' ר של ולביתו לעירו כולם באו לכןו, החורבן

 ישראל נצחיות מתברר מצרים שביציאת מפני הפסח חג בליל מצרים ביציאת

 תלמידיהם שבאו עד בזה מאריכים והיו לכלותו יצלח לא עליו יוצר כלי שכל

 כיםבר לאמץ כן גם וזהו, שחרית של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו ואמרו

 מושיע מגן... אבותינו עזרת כן גם אומרים אנו שחרית של שמע דבקריאת כושלות

 לשמונה שמע קריאת שבין, כאלה דברים ועוד ודור דור בכל אחריהם לבניהם

  .עולמי קיום לנו שיהיה יתברך מפיו אנחנו שמובטחים עשרה

 בעלותו אשר' הז הוא עקיבא' ר. והישועה הגאולה עוצמת גם כך, והצרה השעבוד כגודל

 ישראל וחירות מצרים יציאת של דרישתה בבירור, ההנהגה מרום אל השפל עומק מתוך

 הלילה כל עוסקים התנאים 21.'ברק בבני לילה באותו, תורתו ומדריכי ישראל ראשי עם

 במצב, לילה של במצב שגם ללמדנו כדי, בשעבוד עוסקים ומעט מאוד, סיםיובנ בגאולה

                                                             
, 'גאולה לפי חוקי הטבע לפי שיטת ר' עקיבא'ראה: הרב יואל בן נון,   .19

http://www.ybn.co.il/mamrim/m34.htm  
  . 19' עמ, שימורים ליל – פסח של הגדה, אפשטיין מיכל יחיאל הרב  .20
, פסח של הגדה, יהודה צבי הרב שיחות: עוד ראה. 181' עמ א ישראל לנתיבות, קוק יהודה צבי הרב  .21

 .29–19' עמ
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 של גאולתם. השחר אור לבסוף ועולה מגיע, המקדש חורבן עם הוחשך העולם בוש

   22).פ"א ה"א ברכות ירושלמי( אורה שבקע השחר לתיכאי היא ישראל

 והוא, בכו הם. הקדשים קדש מבית יוצא שועלראה  ,אחרים תנאים עםבהיותו  ,עקיבא' ר

 םשג אות בכך ראה והוא, והכואב הקשה ההווה על היה מבטם 23).א"ע כד מכות( שחק

   24 :קוק ה"הראי כתב כך. תתממש העתידה והגאולה יןיהבנ נבואת

 לקול צהלה המלא עקיבא' ר. כהוה נצב הרחוק העתיד, הענקית שלנפשו מפני

 הנפלאה לבו חכמת מעומק הנובעת האלוקית שהאהבה מפני, רומי של המונה

  .יזרח לעד לציון ואור, תחלוף כליל ואליליה רומי כי, חי ציור מלוא כדי עד, הורתהו

 חודר עליון מבט לאותו ביטוי היא החורבן לאחר הוסיף עקיבא' שר הברכה של הסיומת

    :כאן הוא כאילו העתיד את הרואה, ומעמיק

כן ה' אלוקינו יגיענו לרגלים הבאים לקראתינו לשלום שמחים בבניין עירך וששים 

בחך לרצון בעבודתך ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים שהגיע דמם על קיר מז

   .ונודה לך שיר חדש על גאולתינו ועל פדות נפשינו ברוך אתה גאל  ישראל

 

  

  
  

                                                             
 .414–401' עמ, וישראל היהוד מועדי, 'החורבן שלאחר הסדר בליל פסח קרבן או הגדה': מאמרי ראה  .22
 החכמים עם לבקר אכשב נהג כך. הזמן מעל ורחבה עמוקה יהילרא ביטוי הוא עקיבא' ר של שחוקו  .23

 להורג שהוציאוהו לפני שמע קריאת כשאמר נהג כך ;)א"ע קא סנהדרין( מותו לפני אליעזר' ר את
–67' עמ, יט, שיחות ליקוטי', מלובביץ מ"הרמ: ראה זו אגדה על). פ"ט ה"ה ברכות ירושלמי פ"ע(

 ). יידיש(79
 ה"הראי: עקיבא' ר אצל זו תכונה משמעות על רבה באריכות ראה. ד' עמ ב ראיה עולת, קוק ה"הראי  .24

 מרכז, הזה לזמן פסח של הגדה, דרוקמן חיים הרב: זה יןיבענ עוד. קצ-קפח' עמ ג הקדש אורות, קוק
 . ירוחם ישיבת אתר, 'תנוחמו בירושלים', שרלו אלקנה הרב; 151–148' עמ, ה"תשע שפירא
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  1והרב יאיר קרטמןהרב יעקב יקיר 

ירור סוגיית ב – 'הזמן הישראלי'
  מניין הזמן בישראל 

  מבוא 

בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע 

פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה זו נוגעת בפולמוס על המציין את תאריך 

התאריך העברי ועל היכולת לחולל בו שינויים. האם תמיד מנה עם ישראל לבריאת 

  העולם? מהו באמת מניין הזמן הישראלי המקורי? ומהי המשמעות של מניין הזמן?

  א. הזמן המלכותי

  נוספים: 2ראשי שנים כמהינים ראש השנה היהודי חל בא' בתשרי, אולם חז"ל מצי

ארבעה ראשי שנים הם: באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. באחד באלול  

ראש השנה למעשר בהמה... באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין 

  וליובלות... באחד בשבט ראש השנה לאילן... 

ת לסדרי מתוך ראשי השנים השונים ניתן לציין שני ראשי שנים שמשמעותם נוגע

   3השלטון: ניסן ותשרי.

לאפשר כתיבת מסמכים מחייבים, על השטרות לשאת תאריך המציין את זמן  כדי

 4:תחולתם. מהו התאריך שמצוין על גבי השטר? שנה פלונית למלכותו של המלך השולט

שנה ראשונה למלך, שנה שנייה וכו'. זמן חילוף השנה איננו תלוי בתאריך הכתרתו של 

תשרי למלכי אומות העולם ובניסן למלכי ישראל. ב – הוא תאריך קבוע המלך, אלא

כנס לשנתו השנייה כעבור חודשיים י: מלך מאומות העולם שהוכתר בחודש אב, יהלדוגמ

כנס לשנתו השנייה בניסן. מכאן ואילך חילוף השנה יהיה יבתשרי. מלך ממלכי ישראל י

                                                             
 מכון 'תורת המדינה'.  .1
  ראשי שנים:  כמההמשנה הראשונה במסכת ראש השנה מציינת   .2

  זמן חילוף השנה של מלכי ישראל וקובע לעניין 'בל תאחר' בנדרים. – ניסן  
  מגדיר את שנת הולדת הבהמות לעניין חיוב מעשר בהמה. – אלול  
ן שנות ערלה יף השנה של מלכי הגויים, תחילה לשנות השמיטה והיובל, קובע למניוילבזמן ח –תשרי   

  ולשנת המעשר של הירקות. 
 שנת המעשר ביחס לאילן.את מגדיר  – שבט   
 ניסן למלכי ישראל ותשרי למלכי הגויים, וההשלכה לשטרות.  .3
 ב ע"א.ראש השנה   .4
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ללא תלות בתאריך ההכתרה,  ,וף השנהבניסן או בתשרי בהתאמה. הצורך ביום קבוע לחיל

  5נובע מחשש שיום ההכתרה אינו ידוע ולא נוכל להבחין בין שטר מוקדם למאוחר.

  ב. המניין למלוכה

        שיטת הבבלי שיטת הבבלי שיטת הבבלי שיטת הבבלי . . . . 1111

כאשר עם ישראל תחת שלטון זר, המניין הוא למלכי אומות העולם שאנו עומדים תחת 

, ולא, למשל, לשנות בריאת שלטונם. הנימוק לציון התאריך בשטרות לשנות המלכות

אי התייחסות לשלטון יכולה  ,מלכי הגוייםקרב ב 6העולם, נוגע למושג 'שלום מלכות'.

חובה לאזכר את משום 'שלום מלכות' עילה להתנכלות, ולכן קבעו חכמים  לשמש

המלכות המקומית בשטרות. ציון תאריך המתייחס למלכות אחרת, מלכות שעבר זמנה 

ציון שנות שלטונו של המלך מופיע במסמכים  7פוסל את השטר.או מלכות נחותה, 

כשטרות גיטין. שטרות מדרג נמוך יותר,  ,המשמעותיים, המבטאים שלטון תקין ומסודר

  8כמו שטרי הלוואות, לא מחויבים בציון תאריך המתייחס למלך.

ל במלכי ישראל אין מושג של 'שלום מלכות', והנימוק לציון השנה לשנות מלכותו ש

המלך אינו נובע מחשש להתנכלות השלטון, אלא מנוהג קיים ומדרך ארץ. המקור 

הפסוקים מבטאים נוהג שהיה  9.פסוקיםהלהתחלת השנה למלכי ישראל בניסן נלמד מ

כלומר כל זמן  12,מבטאים חובה לנהוג כך גם בעתיד 11ואינם 10קיים בימי שלמה,

מלכותו של המלך, ראש השנה  שהמלכויות הקפידו על צורת מניין המתייחסת לשנות

שאין נוהגים בעולם למנות לשנות המלכות,  ,כיום עם זאת 13למלכי ישראל הוא בניסן.

אין צורך להקפיד על מניין לשנות המלך המתחלפות בניסן. ברם, אם ישוב לנהוג המניין 

  לשנות המלכות, יחזור דין המשנה ושינוי השנה יחול בניסן.

        שיטת הירושלמישיטת הירושלמישיטת הירושלמישיטת הירושלמי. . . . 2222

  למלכים: למנייןמי ישנן שתי גישות עיקריות בהסבר המשנה בירושל

                                                             
שם, ד"ה לשטרות, החשש הוא לטעות ר"ה  ,ים. לתוס'שם, ד"ה שטרי חוב המוקדמים פסול, ר"ה רש"י  .5

 ביום ההכתרה שעלולה לגרור טעות של כתיבת שטר מוקדם.
 א.ע" גיטין פ  .6
 שם. לר"מ הגט פסול, לחכמים בדיעבד כשר.  .7
 החשש קיים גם בשטרות מדרג נמוך יותר., ר"ה ב ע"א, לריטב"א ;ד"ה למלכיםר"ה ב ע"א,  ,תוס'  .8
 ג ע"א.-ב ע"אעיין ר"ה  ,פסוקיםהות העולם וגם למלכי ישראל הלימוד הוא מגם למלכי אומ  .9

ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בנ"י מארץ מצרים בשנה הרביעית ' ב ע"ב:ראש השנה   .10
קיש מלכות שלמה ליציאת מ – (מלכים א, ו) 'בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל

 רים מניסן אף מלכות שלמה מניסן.מה יציאת מצ ,מצרים
את מצרים ידמשום הכי מונין מלכי ישראל למלכותן מניסן כדי שיעשו זכר ליצ': ע"ב ר"ה ב ,עיין ר"ן  .11

 .'שבאותו זמן שיצאו מעבדות לחירות התחילה ממשלתן
לציון  לאור המקורות שבנביא, י יהושע, ר"ה ב ע"א.ת הפניתירוצו על קושיר"ה ב ע"ב, ב ,ערוך לנר  .12

  השנה מניסן במלכות שלמה, התקשה הפנ"י בדעת רש"י המנמק את המנייה לניסן כתקנת חכמים.
 הכ"ז.פ"א , הל' גירושין רמב"ם  .13
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  ' ' ' ' החודש הזה לכם ראש חודשיםהחודש הזה לכם ראש חודשיםהחודש הזה לכם ראש חודשיםהחודש הזה לכם ראש חודשים''''מניין מניסן למלכים כסניף למצוות מניין מניסן למלכים כסניף למצוות מניין מניסן למלכים כסניף למצוות מניין מניסן למלכים כסניף למצוות  )1

החודש הזה 'הירושלמי מביא כמקור להגדרת ניסן כראש השנה למלכים את הפסוק: 

 למלכים ,דשיםומגדירה את ניסן כראש השנה לח 'לכם'המילה  14.'לכם ראש חודשים

ולרגלים בלבד, במובחן מראש השנה של השנים, השמיטין, היובלות, הנטיעה והירקות 

משמעותה: לחיים הישראליים. הזמן הישראלי מתחיל  'לכם'המילה  15שחל בתשרי.

מניסן שבו נוצר עם ישראל ביציאת מצרים. המלכים והרגלים הם שלמות ומרכזיות 

       16ן.ם, ולכן גם נמנים מניסיהופעת החיים הישראלי

  מניין מניסן למאורע מרכזי בחיי עם ישראל, עפ"י הסכמת חכמי הדורמניין מניסן למאורע מרכזי בחיי עם ישראל, עפ"י הסכמת חכמי הדורמניין מניסן למאורע מרכזי בחיי עם ישראל, עפ"י הסכמת חכמי הדורמניין מניסן למאורע מרכזי בחיי עם ישראל, עפ"י הסכמת חכמי הדור )2

כלומר ניסן הוא  ,מתייחס רק לחודשים 'החודש הזה לכם'שציווי התורה  17שמואל טוען

החודש הראשון ובו מתחילות השנים, אך אין ציווי למנות למלכים. לשיטת שמואל מונים 

לדעתו, היו צורות מניין  ,שיחליטו חכמי הדור. לכן למאורע מרכזי בחיי עם ישראל, כפי

ליציאת מצרים, למלכים, לבניין הבית, לחורבן, לגלות  –שונות בהיסטוריה היהודית 

ולמלכי האומות. בכל צורת מניין שהייתה נהוגה, נשמר המרכיב של 'זמן ניסן', דהיינו גם 

  18ך בניין הבית.תה מתחלפת בניסן ולא בתארייכשמנו לבניין הבית, השנה הי

נמצאנו למדים כי ישנו הבדל עקרוני בין הבבלי לבין הירושלמי בהבנת המניין למלכים 

מניסן. עלה בידינו כי לבבלי, יסוד המניין לשנות המלכות הינו טכני במהותו, או מחשש 

איבה או מחמת הנימוס. יסוד המניין הוא 'הסכמי', וממילא בשינוי ההסכמים הנהוגים 

ן המניין. לעומת זאת לירושלמי, המניין לשנות המלכות הוא מהותי, ניתן ישתנה אופ

להגדירו כסניף למצווה דאורייתא, או כהסכמה של חכמים, לספור לראשית החיים 

הישראליים. לשיטת הירושלמי ההבנה היא שעם חי מתפתח בהתאמה לאירועים 

של האומה  המשמעותיים בחייו, ולכן הספירה משתנה בהתאמה לסיפור החיים

הישראלית. הדינמיות הזו משמרת תמיד את זיקתה למקור לידתה, ולכן כל מניין שנים 

  בעם ישראל מחליף את שנתו בניסן.

                                                             
 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א.  .14
לקרבן העדה אין הכרח שהפסוק  .את לימוד הפסוק כמקור לאופן המניין ניתן להבין מהפני משה  .15

את הפסוק כשאלה, ואת המקור לניסן מהפסוקים הבאים שאינם מהווה מקור, אלא ניתן לבאר 
 מהתורה, וממילא יוצא כבבלי.

קרון ילבין המניין למלכי ישראל מניסן, ניתן לומר כך: הע 'החודש הזה לכם'בהבנת הקשר בין הציווי   .16
הוא שיציאת מצרים צריכה להיות חלק חשוב מתודעתו של עם  'החודש הזה לכם'המופיע בפסוק 

ולפיכך נקבע ניסן כראש לחודשים. זכירת יציאת מצרים כנקודת המוצא של הזמן הישראלי  ,שראלי
עודו כעם ה'. הירושלמי מוסיף שזו גם יהית שיצרה את העם וממילא את יומציינת את ההתגלות האל

את הסיבה למניין למלכי ישראל מניסן וקביעתו של מניין זה כמניין הנוהג בישראל. הירושלמי מברר 
המשמעות העמוקה של הפסוק בקביעתו שזהו המקור למניין למלכים. מציאותה של מלכות ישראל, 

, את החיים הישראליים, ומונים לה מניסן. בירושלמי ישנה 'לכם'המוגדרת 'לב האומה', מעצימה את ה
. לדעה זו למדנו את המניין 'החודש הזה לכם'ן המלכים לפסוק ידעה נוספת המקשרת את מני

לכים בדרך של מיעוט אחר מיעוט הבא לרבות. מבחינת המהות, שיטה זו ממשיכה את הכיוון של למ
 ין למלכים מניסן כדין מהתורה.יהשיטה הראשונה, הלומדת את המנ

 ירושלמי, ר"ה פ"א ה"א.  .17
 שם, ד"ה ואומר.לירושלמי קרבן העדה,   .18

בחזרה לעמוד התוכן
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   'החודש הזה לכם ראש חדשים'ג. מצוות 

, י ישראלבה נצטוו בנשהיא המצווה הראשונה  'החודש הזה לכם ראש חודשים'מצוות 

ם בפסוק ובמשמעות הציווי נחלקו הרמב"ם והרמב"ן. מפי ה' על ידי משה. בפירוש המילי

מציינת  'לכם'המילה ו'הלבנה המתחדשת',  היא 'החודש'משמעות המילה  19לרמב"ם

פנייה לבית הדין, דהיינו הענקת הסמכות לניהול המערכת של קידוש החודש ועיבור 

השנה על  נתונה לבית דין סמוכים ולא ליחיד. עוד מורה הפסוק לייסד את לוחוהשנה, 

 20שנה ממוצעת שמשית,מחודש ירחי. למעשה, הלוח העברי מורכב מחודש ירחי ו

 'החודש'משמעות המילה  21במובחן מלוחות ירחיים בלבד או שמשיים בלבד. לרמב"ן

מציינת פנייה לכל יהודי לזכור את יציאת  'לכם'והמילה  ,היא יחידת הזמן הקרויה ניסן

הרמב"ם המערכת של קביעת החודשים נמסרה  מצרים כחלק מחייו. אם כן, לשיטת

לשיטת הרמב"ן, הציווי מחייב  22לבתי הדין, והיא חלק ממערכת כללית של קביעת הלוח.

כל יהודי להטמיע בחייו את יציאת מצרים כחלק מלוח השנה שלו, ולמנות את החודשים 

   23הראשון, השני וכו'. – יחסותם ליציאת מצריםילא בשמותם, אלא בהת

  פעתו של המניין לשנות העולם ד. הו

אולם ו ,המניין לבריאת העולם הוא המניין המרכזי שעם ישראל משתמש בו היום

  מציין שמואל צורות שונות של מניין: 24בירושלמי

מכאן שמונים ליציאת מצרים... משנבנה הבית התחילו מונין לבניינו... לא זכו ... 

זכו למנות לעצמן התחילו למנות  למנות לבניינו התחילו למנות לחורבנו... לא

  למלכויות... 

צורות מניין שונות  26המניין המתייחס לשנות העולם מוזכר רק פעמיים. 25גם בבבלי

                                                             
נה הם חודשי הלבנה... אין ראיית הירח חודשי הש': ה"א, ושם ה"הפ"א רמב"ם, הל' קידוש החודש   .19

 '.אלא לבית דין הדבר מסור.... מסורה לכל אדם..
'הלוח היהודי  ,רחמים שר שלום 'על היסודות של לוח השנה היהודי, ולהרחבה בעניין מקורותיו, עי  .20

  אתר 'דעת'. ,הקדום'
ראל חודש הראשון, וממנו טעם החודש הזה לכם ראש חודשים שימנו אותו יש' :ב שמות יב, ,רמב"ן  .21

ימנו כל החודשים שני ושלישי עד תשלום השנה... כדי שיהיה זה זכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר 
. לדעת הרמב"ן העיקרון של הזכרת ניסי הגאולה מקבל ממד נוסף עם 'החדשים יהיה הנס נזכר...

זכירת לם בשפה הבבלית נעשה החזרה מגלות בבל, וציון שמות החודשים תשרי, חשוון וכו' כשמות
  רמב"ן שם.  'גאולתנו מגלות זו. עי

שמור את ' :לרמב"ן הצורך בתיאום בין השנה השמשית לחודש הירחי נלמד כמצוות עשה נוספת  .22
ספר המצוות '; עי' החודש הזה לכם'לרמב"ם ההתאמה בין החודש לשנה טמונה כולה ב ';חודש האביב

  שם בשורש הראשון, ובהשגות הרמב"ן שם.ובהקדמתו , מצווה קנג ,לרמב"ם
עוד  'עי ;לרמב"ן השימוש בשמות החודשים כיום, תשרי חשוון וכו', הוא זכר ליציאה מגלות בבל  .23

 .21דבריו שהובאו בהערה ב
 ירושלמי ר"ה פ"א ה"א.  .24
 ב.ע" ע"ז ט ע"ב; סנהדרין צז  .25
הרב שי וולטר, 'המניין ' ת העולם, עילהרחבה ומקורות נוספים המציינים את התאריך ביחס לבריא  .26

בחזרה לעמוד התוכן
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לדעת ר'  28.בכתובות ובגיטין 27תועדו במהלך ההיסטוריה היהודית באגרות, במצבות,

בתקופת  עזריה מן האדומים, הופעתו של המניין לשנות העולם כמניין מרכזי החלה או

  29רב שרירא גאון או עם חתימת התלמוד.

  ה. הניסיון לחידוש המניין בעת החדשה 

ז סיוון ה'תרמ"ה, הוסיף הרב חיים הירשנזון "שהחל להופיע בכ ',המסדורנה'בשער ירחון 

הנושא ונותן בענייני  ,את התאריך אלף תתט"ז לחורבן הבית. בספרו 'מלכי בקודש'

בשנה השנייה להכרת ממלכות 'י דרכי ההלכה', מצוין: 'הנהגת הממלכה בישראל על פ

עשתי עשרה שנה להקונגרס '. בספרו 'ימים מקדם' ציין: 'הברית את זכותנו לארץ ישראל

. דוגמאות אלו מצטרפות להתעוררות של אישים שונים לציון תאריכים 'הראשון לציון

   30בעלי זיקה לאומית.

  ו. חידוש המניין למלכות 

את חידוש המניין למלכות במציאות זמננו, עם תקומת מדינת ישראל, אנו לבחון ובב

נצטרך להכריע בשאלה מקדמית: האם מדינת ישראל מוגדרת מלכות לצורך המניין 

שיש דין (משפט כהן, סי' קמד אות טו) לשנותיה? בעיסוקו בסוגיה חידש הרב קוק 

  מלכות גם לשלטון שאינו מלוכני: 

מלך כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע  נראים הדברים, שבזמן שאין

  למצב הכללי של האומה חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. 

הרב ישראלי ביסס עמדה זו מעבר לרמה התיאורטית, וגזר ממנה התייחסות מעשית 

 גם לשיטות שבוחנות את מדינת ישראל לאור סוגיית 'דינא 31לסמכויות השלטון במדינה.

ניתן לומר שהמציאות המדינית  33או לאור סוגיית 'שבעת טובי העיר', 32דמלכותא דינא',

                                                             
    ,)טבת תשע"ג( 204 מוש בו', 'המעין'ילבריאת העולם והתחלת הש

 http://uman.shaalvim.co.il/hamaayan/?gilayon=28&id=976 ב נצפה
  .147–143עמ'  תשע"א),-(תש"עא/היצגי תאריך יוצאי דופן במצבות וירצבורג, אברהם ריינר, תרביץ עט  .27
 הערה קודמת.עיין   .28
להרחבה ולדוגמאות ניתן לעיין במאמרו של הרב  .23הערה  'ועי ;דף צה ע"א ואילך כ"המאור עיינים, פ  .29

  .26, ראה לעיל הערה שי וולטר
   ה'תשס"ח. האגף לתרבות תורנית, תמוז -משרד החינוך  277בהרחבה, ב'דף לתרבות יהודית' גיליון  'עי  .30
הלכות  ;'סמכות הנשיא ומוסדות ממשל נבחרים בישראל' ז:, סי' ד הימיניעמו ,הרב שאול ישראלי 'עי  .31

 שער ג."א מדינה לרב אליעזר יהודה וולדינברג, ח
'האם יש למדינת ישראל דינא דמלכותא דינא', בתוך קובץ בצומת התורה  ,הרב עובדיה הדאיה  .32

 סי' כח. ח"ו חו"מ ,שו"ת ישכיל עבדי ;30, עמ' שנ"אתוהמדינה א, מכון צומת, 
, חו"מ סי' ט הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, 'יסודות דין המלכות בישראל ובעמים', שו"ת משפטי עוזיאל  .33

מחקרים -יאיר הס: 'התוקף ההלכתי של חוקי המדינה' בתוך כתרהרב ישראל בן שחר והרב ועיין  ;א
חמישה מושגים יהודיים של ' ,עוד, בני פורת 'ועי ;בכלכלה ומשפט על פי ההלכה, מכון כת"ר, תשנ"ו

בהוצאת 'המכון  )עורך בני פורת(דמוקרטיה ישראלית', בתוך מחשבות על דמוקרטיה יהודית 
 . 17עמ'  2010 ,הישראלי לדמוקרטיה'

בחזרה לעמוד התוכן
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   34של מדינת ישראל, יש בה סניף וזכר למלכות ישראל.

לאור הגדרת מדינת ישראל כמלכות, נבחן את חידוש המניין לשנותיה לשיטות השונות 

  שהוזכרו:

נת ישראל יכולה למנות לבריאת מדי .עפ"י הבבלי משמע שהמניין הוא עניין הסכמי )1

העולם או באופן אחר, אם הדבר מוסכם ואין בו בעיות אחרות של מניין לע"ז. מ"מ, אם 

  המניין יהיה למלכות, הוא יהיה קשור לניסן. 

עפ"י הירושלמי בשיטה הראשונה משמע שהמניין המלכותי הוא מצווה ועליו להתחיל  )2

דש מניין לשנות המלכות לשנותיה של מדינת מניסן. לשיטה זו יש חשיבות גדולה לח

  .'החודש הזה לכם'ישראל, להחליף את השנים בניסן, ובכך לקיים את מצוות 

לשיטתו של שמואל בירושלמי נראה כי ראוי לקבוע מניין שנים על פי המאורע  )3

המרכזי בחיים הישראליים בכל דור. מניין השנים הציבורי נותן משמעות למציאות וגורם 

נו לחיות לאורה. האירוע המרכזי והמשמעותי ביותר בתולדות העם בעת החדשה הוא ל

  תקומתה של מדינת ישראל, ולכן ראוי לקבוע מניין שנים המתחיל מתקומתה.

העולה מדברינו: לשיטת הירושלמי הן לשיטה הראשונה הן לשמואל, ניתן ורצוי לחדש 

  דבר אפשרי.ספירה לתקומתה של מדינת ישראל, ולשיטת הבבלי ה

  ז. זמן המלכות במקצב משתנה 
התודעה הישראלית קשורה לניסן ומתעצבת על פיו, זמן המלכות הישראלי קשור לניסן. 

לא לחינם, המצווה הראשונה שבה מצטווים ישראל קשורה לתודעת הזמן. הזמן ונקודת 

ת', ל נובע ממנה. השנה הניסנית היא שנה 'חודשיוההתחלה קובעים מהי הראשית שהכ

לעומת שנת השמיטה שהיא שנה 'שנתית'. בבואה להגדיר את תשרי כראש השנה 

, מבארת הגמרא את סיבת ההשוואה לראש השנה שבתשרי ולא שבניסן, 'לשמיטין'

  :הבא בנימוק

דנין שנה שאין עמה חודשים משנה שאין עמה חודשים, ואין דנין שנה שאין עמה 

   35.חדשים משנה שאין עמה חודשים

נתית' משמעותה שנה שהיא יחידה שלמה בפני עצמה. שנה 'חודשית' משמעותה שנה 'ש

שנה שמורכבת ממקבץ של חודשים היוצרים יחד שנה שלמה. השנה של תשרי 

יחסת לייחודיות של שנה, השנה של ניסן פועמת במקצב החודשי. השנה 'הניסנית' ימת

וגדילה, ליכולת  קשובה לשינויים המתחוללים בה, היא קשורה ליכולת התפתחות

ההתערבות האלוקית במהלך חיינו הן בטבע הן בנס. מקצב הזמן של המלכות 

לפתחנו  הישראלית קשור בשינויי הזמנים והאירועים, במאורעות המרכזיים שה' מזמן

  יציאת מצרים. –ובזיהוי תודעת מקור חיינו ותחילת חיי עמנו 

  

                                                             
 המבט הוא על המדינה, ולא על ממשלה זו או אחרת.  .34
  ב.ע" ר"ה ח  .35

בחזרה לעמוד התוכן
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  תשובות קצרות

  
        / הרב דוד אייגנר/ הרב דוד אייגנר/ הרב דוד אייגנר/ הרב דוד אייגנר    ותותותות. טיפול בבכורות ובספק בכור. טיפול בבכורות ובספק בכור. טיפול בבכורות ובספק בכור. טיפול בבכורות ובספק בכור1111

 התעברוהמבכירות בצורה סדירה, המבכירות הבהמות במשק שרגיל למכור את |  שאלהשאלהשאלהשאלה

 במשקנולדו כתוצאה מכך  .חסית והמליטו לפני שבעל המשק מכר אותןמוקדם יבגיל 

עז ולדנית, הוולדות  בה בעת עםכמו כן מבכירה אחת המליטה  .שני בכורות ודאיים

שני זכרים מסופקים. כל הזכרים סובלים כעת מפרצית ך גם וישנם לפיכהתערבבו, 

)CONTAGIOUS ECTHYMA( –  ,מחלת עור חיידקית שגורמת לפצעים באזורים שונים בגוף

 ,טיפוח גנטי מסודרבבשל הצורך  1.שבועות בעזרת טיפול מתאים כמהעוברת לאחר ו

  הזכרים אינם יוצאים למרעה כלל.

  יש לשאול:

  ?רת כמוםהאם הפרצית מוגד א.

גרם יישתכן ידאיים, מתוך הנחה שללא טיפול יוחובה לטפל בבכורות הו ישנהב. האם 

  ?להם מום קבוע

  ?האם יש דרך להתיר את שחיטתם ?ג. מה דין הזכרים המסופקים

  א. הפרצית כמוםא. הפרצית כמוםא. הפרצית כמוםא. הפרצית כמום | תשובהתשובהתשובהתשובה

 ואלו' 2שבועות מפריצתה. במשנה מובא: 4–3-כהפרצית היא מחלה שמתרפאת לאחר 

 ...'.חזזית ובעל יבלת ובעל גרב במדינה... ובעל ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין

בגמרא מבואר שמחלות אלו  3על אתר.פגיעות אלו הן פגיעות עור כפי שמבאר רש"י 

ולכן הן אינן נחשבות כמום שניתן לשחוט עליו את הבכור, וכן  ,מתרפאות לאחר זמן

 שאינה חזזית, לח גרב: הן ואלו מהובבה באדם יש עוברים מומין ארבעה' 4פסק הרמב"ם:

היא אינה נחשבת כמום שניתן  ,אם כן, מכיוון שהפרצית מתרפאת לאחר זמן'. מצרית...

  לשחוט עליו את הבכור.

                                                             
ללא טיפול  טרינריים:ובשירותים הו ראשי שמוליק זמיר, רופא צאן', מאת ד"ר פרצית מדבקתראה '  .1

 ,טיפול תומךבמתן  ,הוא בסימפטומים של המחלה והטיפול בעיקר .להיות ממארת עלולההמחלה 
  יות קור.והורדת הלקויות בעזרת כוכן באנטיביוטיקה ו

 א.ע" בכורות מא  .2
  .וחזזית ד"ה גרברש"י, בכורות שם,   .3
 רמב"ם, הל' איסורי מזבח פ"ב ה"ז.  .4

בחזרה לעמוד התוכן
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        ב. טיפולים רפואייםב. טיפולים רפואייםב. טיפולים רפואייםב. טיפולים רפואיים

 חובה על ישראל לטפל בבכור:ש 5מובא במשנה .כאמור, כל הוולדות סובלים מהפרצית

רש"י  '.יום חמשים – ובגסה, יום שלשים – דקהב: בבכור ליטפל חייבין ישראל כמה עד'

חובה זו  '.ולפרנסו כרחו בעל אצלו לעכבו שמוזהר'שחובה זו היא גם ממונית: מבאר 

 כהן לו אין ואם' 6:'שלחן ערוך'לידתו, כפי שפוסק המ זמן מה בחלוףגם  בעינה עומדת

 .לרפא את הבכוראם כן, יש לטפל בפרצית ו .'כהן לו שיזדמן עד בו להטפל חייב, מצוי

  7גרם לו מום.יניתן לרפאו גם אם בשל הטיפול עצמו י

        ג. ספק בכורג. ספק בכורג. ספק בכורג. ספק בכור

   8הדשן: במקרה של ספק בכור כתב תרומת

 בפשיטות דמשמע נראה? לגדלו כדי לנכרי בכור להשכיר שרי אם דרשתני ואשר

 עלה וכתב', כו נכרי לשומר ישראל שמסרו בכור: ל"וז שכתב, דשרי בתשובה ז"בא

 בפשיטות משמע. ש"ע התם כמבואר, דשרי מום השומר בו הטיל אם שאף פסק

   דבריו... כתב בעבריינא לאו דמסתמא, נכרי לשומר למוסרו דשרי

מותר לתת את  ,כלומר במקרה שברור שמדובר באדם שאינו עבריין, והספק נוצר בשוגג

ופן נוסף הוא הרמ"א. א 9גרם לו מום, וכך פסקייתכן שמחמת נתינה זו ייש אףהבכור לגוי 

  10עשיית מום על ידי נכרי קטן.

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

 אף ,ניתן לתת את ספק הבכורות לגוי .לבעלים לטפל במחלה עלהפרצית אינה מום, ו

  תכן שהוא יגרום להם למום.ישי

  / הרב דוד אייגנר . חיבור לטומאה בזיתי שמן. חיבור לטומאה בזיתי שמן. חיבור לטומאה בזיתי שמן. חיבור לטומאה בזיתי שמן2222

 ?מאההאם הנוזל שיוצא מהזיתים בשעת המסיק מכשיר את הזיתים לקבל טו | שאלהשאלהשאלהשאלה

כשמן טמא, ויהיה ניתן להגדיר את  מהזיתיםדי בו כדי להגדיר את השמן היוצא האם 

  גדולה ותרומת המעשר כשמן שריפה?ההתרומה 

   11:מובא בתוספתא|  תשובהתשובהתשובהתשובה

 היוצא משקה המעשרות לעונת באו שלא עד שסחטן בוסר זיתים אומר נחמיה' ר

  שרף.  אלא שאינו טהור מהן

  המשקה יוגדר כשמן שיכול לקבל טומאה. ,המעשרותמובן שלאחר שבאו לעונת 

                                                             
 שם.כורות ב  .5
  ב.סעי'  שוסי' יו"ד שו"ע,   .6
 .8פרק ג סעיף ח  'הלכות גידול צאן'ראה בחוברת   .7
  קסח. 'פסקים סיתרומת הדשן,   .8
ולא דברו רק מאמירה לעכו"ם בספק 'קעו שכתב: סי' ראה שבט הלוי ב  ;גסעי'  שיגסי' יו"ד רמ"א,   .9

 '.ההאי ואולי, וזה ברור ופשוט להלכ בכור, וגם זה כולי
, ואולי האי כולי זה וגם, בכורבכורבכורבכור    בספקבספקבספקבספק    םםםם""""לעכולעכולעכולעכו    מאמירהמאמירהמאמירהמאמירה    רקרקרקרק    דברודברודברודברו ולא'שכתב:  ,קעוסי'  ,ראה שבט הלוי ב  .10

 .'להלכה ופשוט ברור וזה
 עוקצין פ"ג מ"ח.  .11

בחזרה לעמוד התוכן
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  שנחלקו בה מאימתי זיתים מקבלים טומאה:  12וכך מפורש במשנה

 הקופה זיעת לא אבל המעטן זיעת משיזיעו טומאה? מקבלין מאימתי זיתים

' ג בית הלל אומרים משיתחברו ימים,' ג זיעה שיעור רבי שמעון אומר ש,"ב כדברי

  כדבריו. א"וחכ מלאכתן משתגמר ומרא רבן גמליאל לזה, זה

שעדיין  אע"פפסק כדעת רבן גמליאל, שכשהיה גמר מלאכה הזיתים הוכשרו,  13הרמב"ם

ין תרומות ומעשרות בזיתי שמן הוא ישגמר המלאכה לענ ואףלא נפלו עליהם משקים, 

ין חיבור ימכל מקום לענ 14.רק משירד לעוקה (דהיינו לאחר הכבישה), כמובא במשנה

ובראשונים במשנה  15בכל פרי אחר, כמבואר ברמב"ם כמוה גמר המלאכה הוא לטומא

  בטהרות.

לטמא את הזיתים,  כדידי בנוזל שיוצא מהזיתים בשעת המסיק ולפני הכבישה לכן 

  והשמן היוצא מהם טמא.

  / הרב דוד אייגנר בישול בשמן תרומה טמאהבישול בשמן תרומה טמאהבישול בשמן תרומה טמאהבישול בשמן תרומה טמאה. . . . 3333

בני המשפחה וקת הנר, הדלללהשתמש בו  כדיכהן קיבל שמן תרומה טמאה |  שאלהשאלהשאלהשאלה

  מה דין המאכל והכלים? .לצורך בישול בלא משים בוהשתמשו 

כאחד מאיסורי ההנאה  16שמן תרומה טמאה אסור בהנאה, והוא הוזכר במשנה|  תשובהתשובהתשובהתשובה

 ואני' 17מכיוון שנאמר בתורה –אמנם בשמן תרומה טמאה קיים חידוש  .שיש לשורפם

שניתן ליהנות מהשמן גם בשעת  , למדו חז"ל'תרומתי משמרת את לך נתתי הנה

לכן היתר ההנאה היחיד הוא בשריפה של כילוי, אך  18.השריפה, ומדובר בהנאה של כילוי

   19:דינו הוא כאיסורי הנאה, וכך מובא בירושלמי ,אם הוא מתערב בבישול מאכל

 אזל ליה אמר ביסנא לרבי שאיל אתא. שריפה בשמן תרנגולתא בישל נש בר חד

  שולקה. 

מבאר שהכוונה היא '. ה'פני משה' אזל שולקה'הפרשנים במקום מה ביאור נחלקו 

מבאר שניתן להשתמש בתרנגול בתנאי שישטוף את  'קרבן העדה' .שהמאכל אסור

  השמן ממנו.

ואין כל אפשרות  בנידון דידן מדובר שהמאכל בושל בשמן, ואם כן כולו מעורב בשמן,

רפו או ואין כלל ליהנות ממנו, ויש לשלכן  לשטוף אותו ולהוציא ממנו את האיסור.

  ברו, ואף יש להכשיר את הכלים כדין כלים שבלעו איסורי הנאה.ולק

                                                             
 טהרות פ"ט מ"א.  .12
 ה"ח.-רמב"ם, הל' טומאת אוכלין פי"א ה"ו  .13
 מעשרות פ"א מ"ז.  .14
 רמב"ם, שם.  .15
 תמורה לג ע"ב.  .16
 בר יח, ח.במד  .17
  ההנאות המותרות הן כגון הדלקת הנר והסקת התבשיל.  .18
  ירושלמי פסחים פ"ז ה"ג.  .19
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        / הרב יהודה הלוי עמיחי. אכילת אפרוח בתוך ביצה . אכילת אפרוח בתוך ביצה . אכילת אפרוח בתוך ביצה . אכילת אפרוח בתוך ביצה 4444

אפרוח בעבודתנו אנו עורכים ניסויים בבעלי חיים, ובפרט בעופות ואפרוחים. |  שאלהשאלהשאלהשאלה

 ,בערך הוא כבר נראה כאפרוח לכל דבר 14-היום ההחל מאך  ,להדגרה 21- הבוקע ביום 

שניות לאחר שבירת  כמהשהוא עוד גדל בתוך הביצה. למיטב ידיעתי  למעט העובדה

, ולכן שחיטה והסבירות לכך גדלה ככל שהעובר צעיר, עלול למותהקליפה האפרוח 

  איסור כרוך באכילת עובר תרנגולת.השאלה היא איזה  .רלוונטית אינה

שלב ההתפתחות הראשון של העובר  – טלת הביצה מתחיל הריקוםלאחר ה|  תשובהתשובהתשובהתשובה

) הוא הופך להיות אפרוח. שני השלבים הללו שונים 14-ה, ולאחר מכן (ביום בביצה

   הלכתית.מבחינה 

 שלב הריקוםשלב הריקוםשלב הריקוםשלב הריקוםא. א. א. א. 

דם הריקום כבר נחשב להיות בשר או שמא הוא דם ביצים שגזרו עליו יש מחלוקת אם 

ולכן אסור  ,דם העוףאיסור שהאיסור בדם הריקום הוא ככתב  20מדין דם העוף. הרשב"א

 טהור עוף ביצת'מאכלות אסורות פ"ג ה"ח) כתב: הל' מדאורייתא, אולם הרמב"ם (

', ואם כן איסור אכילתו מרדות מכת אותו מכין ואכלה בה להתרקם האפרוח שהתחיל

רבנן. פסק כדעת הרמב"ם שהאיסור הוא רק מד 21ה'שלחן ערוך' .אינו אלא מדרבנן

כבר ש בין מקוםו ,שאז אסור מהתורה ,כתב שיש לחלק בין מקום שיש דם ממש 22הש"ך

   23.בט"ז, וכן נראה מדברי ההחיוב הוא מדרבנןואז  ,אין דם אלא ציר ועפר (גבלא)

העולה לדינא שאם יש ריקום דם נחלקו הראשונים אם האיסור מדרבנן, אבל בריקום 

  מים. בשר אפשר להקל ולאסור רק מדברי חכ

 שלב האפרוחשלב האפרוחשלב האפרוחשלב האפרוחב. ב. ב. ב. 

אין בו חיות עצמית,  –נראה שאפרוח שעדיין מצוי בביצה לפני בקיעה  24לפי דברי הש"ך

ולכן האוכל אותו עובר רק על איסור דרבנן של 'שרץ השורץ' ולא על איסור דאורייתא, 

  כיוון שבעודו בביצה אין הוא 'שורץ על הארץ'. אולם ה'תבואות שור' (סי' טו ס"ק א) כתב: 

אפרוח מעוף טהור שהוא בביצתו משנתרקם ונעשה בשר אסור מדאורייתא משום 

נבילה ואפי' נזרקה בו נשמה ושבר הביצה והוציאו ושחטו יש לאסרו משום נבילה 

מדאורייתא דדלמא לא כלה לו זמנו כראוי ולאו בר קיימא הוא כנפל בבהמה דלא 

ציאו או סייע ביציאתו מהני ליה שחיטה. ונ"ל דאין להתיר אם שבר הביצה והו

   .אע"פ שנראה לו שהגיע זמנו לצאת עד שיגדל ויהיה כשאר עופות בני קיימא

. 25באכילה לאחר שחיטהמיד ותר מ – העולה לנו שאפרוח שיצא מהביצה בדרך טבעית

                                                             
  .פ"ט, בית ג שער ה הארוךרשב"א, תורת הבית   .20
  .יו"ד סי' פו סעי' חשו"ע,   .21
 .סי פו ס"ק כגש"ך, יו"ד   .22
 ס"ק א. סוסי' ט"ז, יו"ד   .23
 ש"ך, שם.  .24
  כמבואר בשו"ע סי' טו סעי' א.   .25

בחזרה לעמוד התוכן
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' שרץ השורץ'יש שאמרו שהאיסור הוא רק מדרבנן של  ,הוצא לפני זמנו אבל אם

לו. לעומתם כוולכן אם ישחטהו כהלכה אפשר לא ,עוף , אבל אינו מוגדר נבלתכדלעיל

אלא א"כ האפרוח יצא  ,ואפילו שחיטה לא תועיל ,יש אומרים שיש בכך איסור נבלה

, הסובר שאם 'רביד הזהב'הביא דעה שלישית שהיא דעת  26ב'דרכי תשובה'מעצמו. 

אם כן, אזי  דולו:סקו את הביצה והוציאו אפרוח שלם, יש לבחון אם יודע שכלו ימי גייר

אבל אם לא ידוע לו אם כלו ימי , חטוובלבד, ואפשר לש 'שרץ השורץ'איסורו מדין 

  אסור מהתורה כדין נבלה.  ,גידולו

 סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ו במדין תורה ולא תועיל  העולה לנו שברור שהאפרוח אסור, אלא שיש שאסרוהו כנבלה

אה שכיוון שיש כאן תכן ששחיטה תועיל בו. להלכה נרישחיטה, ויש שאסרוהו מדרבנן וי

  כלו. וואין לא ,יש להחמיר ולא לשחוט את האפרוח ,ספק של תורה

  

        אישוןשלמה / הרב . טעות בקביעת מחיר מוצר . טעות בקביעת מחיר מוצר . טעות בקביעת מחיר מוצר . טעות בקביעת מחיר מוצר 5555

טען לאחר המכירה  קניתי באינטרנט מוצר במחיר נמוך מאוד מערכו האמיתי.|  שאלהשאלהשאלהשאלה

  מה הדין במקרה זה?. שגויהמוכר כי המחיר שפורסם באתר היה 

יש לבדוק  על כך נוסף ראשית יש לבדוק אם יש התייחסות לכך בתקנון האתר.|  תשובהתשובהתשובהתשובה

אם לפי החוק אתה זכאי לקבל את המוצר במחיר המוצג באתר. בעניין זה יש לציין 

"כ המחיר שמפורסם באתר מחייב את המוכר, אך לעיתים במקרים רשאמנם בד

 .27כי העסקה בטלהל שמדובר בטעות, קבע בית המשפט ולכבהם ברור ש ,קיצוניים

ן זכאי ושלפי החוק או לפי התקנבהם ברור שמבחינת ההלכה, אם מדובר במצבים 

 – והתקנון החוקהחוקהחוקהחוקיתה על דעת יהיות שהתקשרות הצדדים ה ,הקונה למוצר במחיר הנמוך

  28.היה הקונה זכאי לקבל את המוצר במחיר הנמוך גם על פי ההלכהי

החוק אינו ברור דיו (כגון כאשר מדובר  , כאשר הדבר אינו מוסדר בתקנון וכאשרברם

יחולו על פי ההלכה דיני אונאה. על  – ל שנפלה טעות במחיר)ובהם ברור לכשבמקרים 

פי זה, אם מדובר במחיר שהוא נמוך בהרבה ממחיר השוק של המוצר, באופן שההפרש 

המקח בטל,  –בו קנית את המוצר לבין מחיר השוק הוא יותר משישית ששבין המחיר 

  כלומר עליך להחזיר את המוצר ותקבל את כספך בחזרה.

                                                             
  .אס"ק סי' טו דרכי תשובה, יו"ד   .26
  https://www.inn.co.il/News/News.aspx/328366ר'   .27
  (שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' ו). שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך  .28
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יש לציין שבד"כ קשה לקבוע מהו מחיר השוק ומתי יחולו דיני אונאה, אולם ישנם 

ואז  ,ד ממחיר השוקול שהמחיר שפורסם באינטרנט רחוק מאובהם ברור לכשמצבים 

  29.כאמור יחולו דיני אונאה

        למה אישון/ הרב ש. אומן גוי שעושה כלי בעבור יהודי . אומן גוי שעושה כלי בעבור יהודי . אומן גוי שעושה כלי בעבור יהודי . אומן גוי שעושה כלי בעבור יהודי 6666

יהודי נתן חומר גלם לגוי כדי לעשות ממנו כלי שמיועד להגשת אוכל. האם |  שאלהשאלהשאלהשאלה

  הכלי קנוי לגוי, וחייב טבילה בעת שהיהודי מקבל אותו?

  , האם הוא קונה חלק בכלי עצמו או בשבח?בימינו מה המעמד המשפטי של אומן

אומן קונה בשבח 'דין  שאלה זו תלויה במחלוקת אם 'אומן קונה בשבח כלי'.|  תשובהתשובהתשובהתשובה

שלם מ – ן קיבל חומר גלם ועשה כלי והזיקושאם האומ, נאמר לעניין תשלום נזק 'כלי

כאשר  31.שה בעבודתו של האומןיגבי קידושי אוכן ל 30,רק על חומר הגלם ולא על הכלי

. תלוי לפי דינא דמלכותא 'אומן קונה שבח כלי'שדין  32האומן הוא גוי, כתב ה'חזון איש'

גם לפי החוק התשלום יהיה על חומר הגלם שנתן בעל הבית ולא על נזק, תשלומי לגבי 

הגיע לידו של בעל הבית, אך זאת לא משום שעפ"י  אם הכלי טרםהכלי שיצר האומן 

, אלא משום שעל פי החוק הפיצוי הוא על הנזק שנגרם 'אומן קונה בשבח כלי'החוק 

גם על נזקים עקיפים שנגרמו לבעל הבית בפועל לבעל הבית (ולעיתים יהיה חייב האומן 

, וממילא אם 'אומן אינו קונה בשבח כלי'על כן נראה שעל פי החוק  עדר הכלי).ימה

טעון טבילה (זאת אינו כלי ה – שהגוי ייצר ממנו כליכדי  יהודי נתן לאומן גוי חומר גלם

  33.בנוסף לכך שעצם השאלה אם להלכה אומן קונה בשבח כלי נתונה במחלוקת)

        אישוןשלמה / הרב . ריבית בהסכם פונדקאות . ריבית בהסכם פונדקאות . ריבית בהסכם פונדקאות . ריבית בהסכם פונדקאות 7777

כאשר האם הפונדקאית היא  אנו עומדים לפני חתימה על הסכם פונדקאות|  שאלהשאלהשאלהשאלה

ההסכם בעיקרו הינו סטנדרטי והוא מנוסח בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי  .יהודיה

  הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים במשרד הבריאות. 

  אם אין בסעיפים שאצטט משום איסור ריבית. ותי לשאולמביא אעיון בנוסח 

  ): 3.א.(7סעיף 

התשלום הבסיסי יוצמד למדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה (להלן: מדד 

מוסכם, כי היה והמדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל יהיה נמוך  .הבסיס)

  ממדד הבסיס לא יופחת התשלום והמדד הקובע יהיה מדד הבסיס.

מצד האם הנושאת, של ההסכם יש סעיף הקובע שבמקרה של הפרה יסודית  כן כמו

שהם שילמו בעקבות הסכם ההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש החזר של כל הסכומים 

  רוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה...יבצ זה

                                                             
  ואילך. 131ר' ספר כת"ר כרך ד עמ'   .29
 .ב ובנו"כ שםסעי' שו , חו"מ סי' ר' שו"ע  .30
 טו.סעי' כח סי' ע"ז אבה ,ר' שו"ע  .31
  .אס"ק  מדסי' יו"ד חזון איש,   .32
 ר' ספר טבילת כלים פרק כ סעיף יא.  .33
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) 3א ( 7בסעיף  ) לבין הסעיף העוסק בהפרה יסודית.3א ( 7יש הבדל בין סעיף |  תשובהתשובהתשובהתשובה

משום שאין מדובר בהלוואה אלא בקביעת גובה התשלום, וכל עוד  ,אין כל חשש ריבית

לעומת זאת בסעיף ההפרה היסודית עלול להיות חשש  אין איסור ריבית. ,אין הלוואה

לכן הנכון על פי ההלכה לא לקבוע  .משום שהחזרת הכסף דומה להחזרת הלוואה ,ריבית

אלא לקבוע שההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש תשלום הפרשי הצמדה וריבית 

תשלום פיצוי על  וכן ,בהקשר להסכם זה שהם שילמוכל הסכומים את בנוסף להחזר 

גמת הנפש שנגרמו להם (ניתן גם לקבוע מראש סכום קבוע כפיצוי). פיצוי ועעל הנזק ו

בו איסור אין  ,היות שהוא קבוע ואינו תלוי במשך הזמן שעובר עד להשבת הכסף ,זה

עם זאת, היות שהסעיף אינו מחייב אתכם לתבוע הצמדה וריבית אלא רק  ריבית.

ובמקרה של הפרה יסודית לא  ,מאפשר לכם לעשות זאת, מותר לכם לחתום על ההסכם

  לדרוש הצמדה וריבית.

        / הרב יעקב הילדסהייםהאם נחשבת קנין האם נחשבת קנין האם נחשבת קנין האם נחשבת קנין     ––––. הנחת מוצרים בעגלת הקניה . הנחת מוצרים בעגלת הקניה . הנחת מוצרים בעגלת הקניה . הנחת מוצרים בעגלת הקניה 8888

לת הקניות של המרכולים או בעגלת קניות פרטית של הנחת מוצרים בעג|  שאלהשאלהשאלהשאלה

יש  ןשהרי בכול קניין,מעשה האם יש בהן משום  –ביד ללא עגלה  נשיאתםהקונה, או 

  ?של בעלי המרכול, שרואים בתשלום בלבד קניין 'גמירות דעת'הגבהה, או שחסר 

ק את ורבו ניתן לסשל מתנהל באמצעות המחשב והכעת  ,אכן במסחר בימינו|  תשובהתשובהתשובהתשובה

עבר את המוצר אא"כ  ,כל המוצרים העומדים למכירה, לא חלה מכירה מצד המוכר

ין הגבהה או יאפילו אם שילם הקונה לקופאי באופן פרטי וגם עשה קנ .הקופה הרושמת

ון שאין המוכר מעוניין למכור באופן זה אלא רוצה להיות וכי ,חצר (סל קניות) לא מהני

  .'סיטומתא'ן יהקופה הרושמת זה נחשב קנימסודר, וכאשר המוצר עובר את 

  

        / משפטי ארץ    ברכה על טבילת כלים של חברה בע"מברכה על טבילת כלים של חברה בע"מברכה על טבילת כלים של חברה בע"מברכה על טבילת כלים של חברה בע"מ. . . . 9999

ברכה או  עםהאם להטביל מ? "חברה בע את כל הכלים שלהאם יש להטביל |  שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?בלי ברכה

  א. חברה בע"מ של ישראלא. חברה בע"מ של ישראלא. חברה בע"מ של ישראלא. חברה בע"מ של ישראל|  תשובהתשובהתשובהתשובה

טילאית, כי רק בכלי שהגיע מגויים ולא מאישיות משפטית ער נצרכתטבילת כלים 

אישיות משפטית אינה גוי, ועניין טבילת כלים הוא הוצאה מטומאת גויים לקדושת 

ישראל. ניתן ללמוד דין זה ק"ו מדין כלים שהפקיר גוי וזכה בהם ישראל, שנחלקו 

אם צריך להטביל אותם. במקרה שלנו אין ספק כלל שהכלי פטור מטבילה,  34האחרונים

                                                             
  .יו"ד סי' קט ,שו"ת הר צבי; סי' מב, שו"ת חדות יעקב  .34
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ה חייב בטבילה ואז הפקירו אותו, ואילו בחברה בע"מ הכלי הי – כיוון שגוי שהפקיר

   עולם לא היה חייב.מ – בבעלות ישראל

        חברה בע"מ של נכריםחברה בע"מ של נכריםחברה בע"מ של נכריםחברה בע"מ של נכריםב. ב. ב. ב. 

מטבילת כלים. יש להקדים ולומר לפטור  אם יש בה כדיהפוסקים דנו בחברה בע"מ 

רובם המוחלט של  .נחלקו אם חיוב טבילת כלים הוא מן התורה או מדרבנןהראשונים ש

כתב שדין  35ים סוברים שחיוב טבילת כלים הינו מן התורה, אולם הרמב"םהראשונ

פסק כרוב הראשונים שזהו חיוב מן  36. ה'שלחן ערוך'מדברי סופריםהוא טבילת כלים 

 יש להחמיר ולטבול כלים שנקנו מחברה בע"מ. ,התורה, ולכן בספק כמו בנידון שלפנינו

מפני שנחלקו פוסקי זמנינו ים בטבילה, ן שישנו ספק אם כלים אלו חייבומצד שני, כיו

וכן כתבו  הטבילה.אין לברך על  ,אם אישיות משפטית יש בה כדי לחייב בטבילת כלים

שאין לברך על טבילת כלים שנקנו מחברה בע"מ. לעומת זאת  37בשם הגר"פ שיינברג

כתב שנהגו להטביל בברכה, למרות הספק בגדר חברה בע"מ,  38'תשובות והנהגות'בספר 

   40.בברכה להטביל יךאויערבאך שצר ז"הגרש בשם הביא 39'כלים טבילת' בספרוכן 

 שמא חלקם ,מי הם בעלי המניות הואאולם ספק נוסף שיש בכל ברכה על טבילת כלים 

טבילה,  וכליה חייביםנמצא שיש לנו ספק אם חברה בע"מ כמוה ככל האדם  41.יהודים

  יה חייבים טבילה בכלל. ועוד ספק שמא החברה בבעלות יהודית ואין כל

על כלים של חברה בע"מ מפני שני הספקות: גם אילו  שאין לברךלכן למעשה נראה 

זה נחשב גוף היינו יודעים שכל בעלי המניות הם גויים, ישנו ספק לגבי חברה בע"מ אם 

ואפילו אם נאמר שנחשב בעלות, אין אנו יודעים בוודאות אם יש יהודים מבין  ;בעלות

אם ישנם יהודים, הרי שיש אומרים שבעלותם פוטרת, אך נראה כי מנהג  .יותבעלי המנ

  העולם לברך. 

        / משפטי ארץעץ בקרקע משותפת עץ בקרקע משותפת עץ בקרקע משותפת עץ בקרקע משותפת . פירות של . פירות של . פירות של . פירות של 10101010

, בלי רשות של שתל עץ שלו בקרקע ששייכת לבנייןבבניין אחד הדיירים |  שאלהשאלהשאלהשאלה

והרווח  האם מותר לו למכור פירות מהעץ .והוא מטפל בו השכנים אך גם ללא מחאה,

  שלו בלבד?יהיה 

  א. הבעלות על הפירותא. הבעלות על הפירותא. הבעלות על הפירותא. הבעלות על הפירות|  תשובהתשובהתשובהתשובה

בעלי הקרקע בבית  42.עץ שנטעו אותו ללא רשות, הפירות שייכים לבעלי הקרקע

  משותף הם כל דיירי הבניין, ומכאן שהפירות שייכים לכל הדיירים. 

                                                             
 רמב"ם, הל' מאכלות אסורות פי"ז ה"ה.  .35
 משו"ע, יו"ד סי' קכ סעי' ט. כן נראה  .36
  .טבילת כלים שיעור טז, שיעורי הלכה  .37
 תשובות והנהגות, ח"ב סי' תח.   .38
 ספר טבילת כלים, פרק ב הערה א.   .39
שכתב על כלים שיוצרו בבתי חרושת שבבעלות מדינה  ,לט, יו"ד ח"ב סי' שו"ת אגרות משהעוד ב 'ועי  .40

 .יש להטביל בברכה ,של נכרים שכיוון ששם נכרים עליהם
 עיין ערוך השלחן, יו"ד סי' קכ סעי' נח.   .41

בחזרה לעמוד התוכן
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פסק בנוגע למעשי  43'שלחן ערוך'האם דיירים יכולים לדרוש עכשיו את סילוק העץ? ה

  ותף בקרקע המשותפת:הש

 ...שותף שירד לשדה המשותף ועבדה, חשוב כיורד ברשות ונוטל כדין אריסי העיר

הגה: ואין השותף נוטל הוצאה, רק כפי השבח שמשביח; ואם לא השביח כלום, 

אינו נוטל כלום. ואם מיחה השותף השני שלא לעשות, כגון שבנה בנין והוא מוחה 

צריך חבירו ליתן לו חלקו; ואם אינו צריך לבנות,  בו, אם הוא דבר שא"א מלבנות,

  ואבניך.  44יכול חבירו לומר לו: טול עציך

מו בהוצאות, ויכולים יבמקרה שלפנינו השכנים לא מחו, ולכאורה צריכים להשתתף ע

ליהנות מהפירות, אך לא לדרוש את סילוק העץ. אך נראה כי לא ניתן להסתמך על 

התקנון של הבית המשותף מסתמך על חוק בהם ששתיקתם כהסכמה במקרים 

לכל דירה בבית לחוק המקרקעין נכתב: ' 55המקרקעין ועל התקנון המצוי. בסעיף 

   '.מסוים ברכוש המשותף של אותו בית משותף- משותף צמוד חלק בלתי

  בתקנון המצוי לבתים המשותפים נכתב:  12בסעיף 

החלטה המטילה על בעל  (א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב)

המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם  ...דירה

   הסכים לה.

התקנון מחייב אותו, ולכן רק הסכמה מפורשת בכתב  45,בניין שמתנהל לפי תקנון שכזה

שאין לכך זו גם אחת הסיבות כויות שאר הדיירים בחצר המשותפת. תועיל לשנות את ז

על כן לדיירי  46.בשתיקתם מחילה והקנאת הקרקע המשותפת לשכן הנוטעלראות 

   הבניין עדיין שמורה הזכות לתבוע את סילוק העץ מהחצר.

        . השתתפות בהוצאות. השתתפות בהוצאות. השתתפות בהוצאות. השתתפות בהוצאותבבבב

כפי שראינו לעיל, אם הדיירים בוחרים להשאיר את העץ על כנו, עליהם להשתתף עם 

יהנות מהפירות כפי חלקם, הנוטע בהוצאות. אולם אף אם טרם שילמו לו, הם יכולים ל

  ה על גביו: יבנוגע לבית ועלי 47'שלחן ערוך'הפסיקה זו סותרת את פסיקת ואח"כ ישלמו. 

                                                             
 בא מציעא ק ע"ב; שו"ע, חו"מ סי' שעה סעי' א; שם סי' קנה סעי' כט. עיין ב  .42
 שו"ע, חו"מ סי' קעח סעי' ג.   .43
הערת עורך: י"פ. אם מדובר בעץ פרי, לכאורה יש להתחשב באיסור 'בל תשחית'. ועי' בס' עץ השדה   .44

) שאין 2(עמ' קפז/(שטסמן) עמ' מט הערה נז, שמביא משם הרב דוד סינצהיים, יד דוד, ב"מ קא ע"א 
יתה יהנטיעה האיסור 'בל תשחית' כשלא הייתה כוונה בנטיעה. תשובת הכותב: ח"ב. יש לציין שבנד"ד 

ח"א סי' שבות יעקב  'אין איסור בכריתתו. עי ,באיסור, ללא רשות השכנים, וכאשר עץ ניטע באיסור
  מט., ח"א סי' יםשו"ת מחנה חי; וע"ע יאס"ק קנד, , חו"מ סי' הובא בפתחי תשובהקנט; 

בהרבה תקנונים המיועדים לציבור שומרי התורה נכתב סעיף כזה או מעין זה, ראה אתר דין תורה   .45
  תקנון הבית המשותף לבניין בעל צביון דתי. 

בבית משותף אין לראות בשתיקה מחילה, גם מהסיבה שאין מחילה מועילה לחצר שעדיין רשומה   .46
 יעקב, ח"א סי' קס, ופתחי תשובה, חו"מ סי' קנג סעי' ג.  בטאבו על שם אחרים, עי' שבות

 שו"ע, חו"מ סי' קסד סעי' ה.   .47
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אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות, כדי שיבנה עלייתו על גביו, והוא אינו רוצה; 

בעל העלייה בונה את הבית כשהיה, ויושב ודר בתוכו עד שיתן לו כל  הרי

  כך יבא ויבנה עלייתו אם ירצה. יציאותיו, ואחר

אין מקרה זה דומה, כיוון ברם,  .אינו יכול לגור בו ,ומכאן שעד שלא משלם לו הוצאות

מדובר על מי שחייב בדבר מסוים וחברו בונה לו ואח"כ רוצה להקנות לו את מה ש

ם יש חוב על ההוצאות אבל הפירות שייכי –ה שאין כן בנידוננו וזה קניין חדש, מ ,שבנה

  לשניהם. 

        . הצעה למעשה. הצעה למעשה. הצעה למעשה. הצעה למעשהגגגג

והנוטע יציע לשכנים  ,פת הדיירים הקרובה יועלה עניין העץ בפני הדייריםיבאס

אם אף אחד מהדיירים לא ירצה להשתתף מצד אחד ולא  .מו ולזכות בפירותילהשתתף ע

  , הפירות יהיו שייכים לנוטע. אחרידרוש את סילוק העץ מצד 

  / משפטי ארץ רהרהרהרהחלה אחד הדיינים באמצע דין תוחלה אחד הדיינים באמצע דין תוחלה אחד הדיינים באמצע דין תוחלה אחד הדיינים באמצע דין תו. . . . 11111111

התחילו דין תורה בזבל"א, ולפני שסיימו את השמעת הטענות חלה אחד הדיינים |  שאלהשאלהשאלהשאלה

  ואינו יכול להשתתף עוד בדיון. האם זכאי אחד הצדדים לחזור בו מהזבל"א או לא?

  א. ממתי לא ניתן לחזור בו מזבל"אא. ממתי לא ניתן לחזור בו מזבל"אא. ממתי לא ניתן לחזור בו מזבל"אא. ממתי לא ניתן לחזור בו מזבל"א|  תשובהתשובהתשובהתשובה

   48' כתב:שלחן ערוךב'

ני בירר את פלוני. וכל זמן שלא כתבו, יכולין כותבים: פלוני בירר את פלוני ופלו

לחזור בהם; ומשכתבו, אין יכולין לחזור בהם. לפיכך אין כותבין אלא מדעת 

שניהם, ושניהם נותנים שכר הסופר. הגה: וה"ה אם קנו מידו וי"א דמשטענו 

  ... בפניהם אינן יכולים לחזור, אף על פי שלא כתבו

וי"א שמרגע  ,לא יכולים לחזור בהם ,כתבו שטרמכאן עולה שמרגע שעשו קניין או 

  שטענו לא יכולים לחזור בהם.

        או הסתלקאו הסתלקאו הסתלקאו הסתלק    ''''איני יודעאיני יודעאיני יודעאיני יודע''''. דיין שאמר . דיין שאמר . דיין שאמר . דיין שאמר בבבב

  כתב:  49שלחן ערוךב'

אם ביררו להם עשרה אנשים שידונו להם, בין בדין בין בפשרה, ושאם לא יסכימו 

ר: איני לדעת אחת ילכו אחר הרוב, ונסתלק אחד מהם ואינו אומר דעתו, או שאומ

  יודע, אפילו הסכימו התשעה כולם לדעת אחת אינו כלום.

לכאורה פסק  50אך במקום אחרהדין בטל.  ',איני יודע'כלומר אם דיין הסתלק או אמר 

            ::::אחרת

אבל ארבעה אומרים זכאי או חייב ואחד אומר איני יודע או שאמרו שלשה זכאי 

ו שאמר תחלה איני יודע בין ואחד אומר חייב ואחד אומר איני יודע בין שהוא אות

  שהוא אחר הולכין אחר הרוב. 

                                                             
 שו"ע, חו"מ סי' יג סעי' ב.  .48
 שו"ע, חו"מ סי' יז סעי' ז.  .49
  .אסעי'  יחשו"ע, חו"מ סי'   .50

בחזרה לעמוד התוכן
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מכאן שהדין לא בטל, אם יש שלושה דיינים שמביעים דעתם? האם אפשר להסיק 

הרמ"א שם הקשה כן, ופסק שהדין קיים: 'וכן נראה לי עיקר דלא כמה שכתב לעיל סימן 

  .'יג סעיף ז' בהפך והוא דעת החולקים...

שלדעת הרמ"א יש הבדל  52ותירצו 51,א סותר עצמו לכאורההנושאי כלים הקשו שהרמ"

יתה משנה את הפסק, ולכן הסתלקותו ישם ייתכן שהבעת דעתו ה ,בין דיין שהסתלק

ובאופן זה לא היה משכנע  ,הרי אין לו דעהו 'איני יודע'דיין שאמר  לביןמבטלת את הדין, 

  ע"פ הדיינים הנותרים. אותם לכאן או לכאן, ואין ליקוי בדיון עצמו, ואפשר לפסוק 

לסיכום, אם דיין הסתלק זהו פגם מהותי בדין, ואין הדיינים הנותרים יכולים להמשיך 

  בדין ללא רצון מפורש של הצדדים. 

, וצריך את הסכמת דיין שחלה הרי זה דומה לדיין שהסתלק, וזה פגם מהותי בדיון

  יק אותו. ויכולים להפס הצדדים כדי להמשיך את הדיון בהרכב הנוכחי,

        . מתי לא ניתן להסתלק עוד, והוספת דיין שלישי ע"י הדיינים. מתי לא ניתן להסתלק עוד, והוספת דיין שלישי ע"י הדיינים. מתי לא ניתן להסתלק עוד, והוספת דיין שלישי ע"י הדיינים. מתי לא ניתן להסתלק עוד, והוספת דיין שלישי ע"י הדייניםגגגג

יצא כלומר , כתב שכל עוד לא הגיע ההרכב המלא לפסק דין 53'י"תשורת ש'בשו"ת 

, יכולים הדיינים לשנות את הפסק. לכן אפילו 'אתה זכאי ,איש פלוניבאמירה ברורה כגון '

והסתלק אחד מהם  ',אתה זכאי ,פלוני'אמרו אך עדיין לא  ,הכריעו כל השלושה מה הדין

אולם נראה כי  54'.סדר הדין'לחזור בו, וכן הסיק בספר בעל הדין הדין בטל, ורשאי  –

נפטר, אבל במקרה  שבחר צד אחד לא נאמרו אלא במקרה שהדיין 'תשורת ש"י'דברי ה

ש דיין שכל הדיין השלישי נפטר, לא יכול לחזור בו, כי הרי חזרנו למצב המקורי שבו יש

גם לא  ,, אם הדיין של הצד השני חלהעל כך נוסף צד בחר והם יחדיו יבחרו דיין שלישי.

לבטל את ההליך, אלא הצד השני יבחר דיין חדש שטוב בעיניו, וכן הצד שכנגדו יוכל 

   55'.הלכה פסוקה'כתב ב

ברצון  כתב שאין הדיינים הנותרים יכולים להוסיף דיין שלא 56בשו"ת 'אריה דבי עלאי'

אבל אם דיין הסתלק מסיבה  .אלא אם כן הדיין שהסתלק אמר 'איני יודע' ,בעל הדין

בטל ההרכב עצמו, ויכול בעל הדין לטעון שאין הוא מסכים להתדיין לפני הרכב , אחרת

זכות לטובתו.  והיה מוצא איז לא היה מסתלק,אילו הדיין ששונה ממה שקבעו מראש, ו

אם כן, אין  57.א הוא שמתוך הזבל"א כל בעל דין מציית לפסק, עיקר דין זבל"יתר על כן

ן שזה מנוגד לרוח ולהכריח את בעלי הדין להתדיין לפני דיין אחר שלא מרצונם, כיו

  גישת זבל"א.

                                                             
 רמ"א, חו"מ סי' יח סעי' ד.   .51
 ט, סי' יח ס"ק ו. סמ"ע סי' יח ס"ק יא; אורים סי' יח ס"ק ז; נתיבות המשפ  .52
  תשורת שי, קמא סי' יח.   .53
פרק ג' אות מג עמ' פט, ועיין שם בס"ק פו שאם כתבו בשטר בוררות שאם  ,דרברמדיקרס' סדר הדין,   .54

  יחסר דיין אחד ימשיכו השניים בלעדיו, אין בעלי הדין יכולים לחזור בהם.
 . 130הלכה פסוקה, סי' יג אות ב הערה   .55
  בי אליעאי, חו"מ סי' א. שו"ת אריה ד  .56
 .א ד"ה יצאע" רש"י סנהדרין כג  .57
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ו חלה: אם זה הדיין שנבחר על הדיין שנפטר א בזהותגם במקרה הזה נראה שהכול תלוי 

היכולת ביד  ,אבל אם מדובר בדיין השלישייכול לחזור בו כמו שנכתב לעיל, ידו, הוא 

  הדיינים לבחור דיין שלישי כרצונם. 

  

  / הרב אריאל בראלי. הזמנת מוצר באתר אינטרנטי . הזמנת מוצר באתר אינטרנטי . הזמנת מוצר באתר אינטרנטי . הזמנת מוצר באתר אינטרנטי 11112222

שהמשלוח יגיע בתוך והתחייבות המוכר הייתה  ',סיני'אתר מוצר בהזמנתי |  שאלהשאלהשאלהשאלה

חזרה. בי התלוננתי וקיבלתי את כספ בתום פרק זמן זה, משלא הגיע המוצר,. חודש

  י לעשות?ימה על .לאחר שלושה חודשים הגיע המוצר

התנאי  המשלוח יגיע בתוך חודש.הייתה על תנאי ש 'סיניה'העסקה עם האתר |  תשובהתשובהתשובהתשובה

מדובר על אתר שודין העסקה להתבטל. כעת המוצר נחשב לאבדה, והיות  ,לא התקיים

 שהיא הגוי לאבידת 'מנין :בגמרא שכן כך נאמר, אזי אין מצוות השבה נוהגת בו ,של גויים

 יתרה 58.לגוי' מחזיר אתה ואי מחזיר אתה לאחיך, 'אחיך אבדת לכל' שנאמר? מותרת

בגמרא  נאמר כזה מעשה ועל, לגוי אבדה להשיב אסוראסוראסוראסור כלל שבדרך ל"חז מכך, אמרו

 (סנהדרין שם): . וביאר זאת המאיריבסנהדרין (עו ע"ב): 'למען ספות הרוה את הצמאה'

 לו שאין למי לחסידות כפופים אנו ואין חסידות דרך וחזרתו הוא קנין תמקצ 'מציאה

 דעתו, אלא ישנו הבדל ואף לגנוב מגוי ולגזול לגנוב התורה מן יש להדגיש שאסור דת'.

(ב"ק קיג  בגמרא נאמר עוד. ברשותו ואינו שאבד חפץ לבין מרשותו וגזלה גנבה בין

ועל פי  ',אסור אבדתו אפילו השם חילול שיש במקום, אומר יאיר בן פנחס' ר תניא' ע"ב):

  :(הל' גזלה פי"א ה"ב) ם"הרמב פסקזה 

 מפני עבירה עובר זה הרי והמחזירה' אחיך אבידת' שנאמר מותרת גוי אבידת

    אתאתאתאת    שיפארושיפארושיפארושיפארו    כדיכדיכדיכדי    השםהשםהשםהשם    אתאתאתאת    לקדשלקדשלקדשלקדש    החזירההחזירההחזירההחזירה    ואםואםואםואם. עולם רשעי יד מחזיק שהוא

 אבדתו 59השם חילול שיש במקוםו    משובחמשובחמשובחמשובח    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    אמונהאמונהאמונהאמונה    בעליבעליבעליבעלי    שהםשהםשהםשהם    וידעווידעווידעווידעו    ישראלישראלישראלישראל

  . להחזירה וחייב אסורה

                                                             
 .אסעי'  רסוסי'  מ"חופי"א ה"ב; שו"ע,  ואבדה גזלה 'הל ם"ברמב נפסק וכןע"ב;  קיג קמא בבא  .58
 יסבור לא והגוי, ישראל שרוב במקום שמצאו ס"ק ג: 'דהיינושו"ע, חו"מ סי' רסו ל ע,"הסמ כתב  .59

 חו"מ סי' רסו סעי' א.ח, "הב אולם, 'ממנוממנוממנוממנו    גנבוהגנבוהגנבוהגנבוה שם המצויים ראליםיש אלא האבידה ממנו שנפלה
 אמונה שאין ראו הגוים שיאמרו, יחזיר לא אם השם חילול ואיכא מצאהמצאהמצאהמצאה    שישראלשישראלשישראלשישראל    שנודעשנודעשנודעשנודע 'כגון: כתב

 כיוון השם, חילול וזהו מצא, שישראל יודע שהגוי שמדובר דהיינו. וגוזלים' משקרים שהם בישראל
והגיע לידי ישראל, יש חובה  אבד שהחפץ לגוי שברור לב"ח, במקום כן אם. כגזל זאת מחשיב שהוא

להחזיר. אולם במקרה המדובר, אף שהמשלוח מיועד לישראל וממילא מדובר על רוב יהודים, עדיין 
  אין למוכר ידיעה ודאית שהמוצר הגיע ליעדו.

בחזרה לעמוד התוכן



 

  42 חתשע" ניסן  אמונת עתיך

יש לשקול אם להחזיר את המוצר  למעשה, מסתבר שהמוכר התייאש מהמוצר. עם זאת

         כדי לקדש את ה'.וליידע אותו שהקונה יהודי, למוכר 

מעיקר הדין אין חיוב להחזיר למוכר גוי מוצר שהגיע בדואר לאחר הזמן לסיכום, לסיכום, לסיכום, לסיכום, 

ועושה זאת  יבין שהקונה יהודי שהמוכר במידה ולהחזיר ישנה מידת חסידותאך שסוכם, 

  .ממניעים דתיים

  / הרב אריאל בראלי מפורשתמפורשתמפורשתמפורשת    הסכמההסכמההסכמההסכמה    ללאללאללאללא    תרומהתרומהתרומהתרומה    . גביית. גביית. גביית. גביית11113333

ההורים התבקשו לעזור  .ערך התרמה לבניית אולם לימוד חדש חינוכי מוסד|  שאלהשאלהשאלהשאלה

ל כולם קיבלו מכתב שבו נאמר שהח 60באיתור תורמים ואף להשתתף בתרומה אישית.

 ,חודשים באמצעות הוראות הקבע 24למשך  ₪ 50יה של ימהחודש הבא יתחילו בגב

לגבות מהוראות  על כך למשרד. האם ניתן יודיע בתרומה להשתתף מעוניין שאינו הורהו

   61ההורים, על סמך המכתב? של מפורש אישור הקבע ללא

ת חדשה. הסכמתו להתחייבו אתברור שאי אפשר להוכיח משתיקה של אדם |  תשובהתשובהתשובהתשובה

אפילו כאשר ישנה תביעה על חוב קיים בפני עדים והצד השני שותק, אין בכך הודאה. 

  :' (חו"מ סי' פא סעי' ז)שלחן ערוךה'כך פסק 

 ושתק, עדי אתם: לעדים התובע ואמר, שתק והלה, בידך לי מנה: לו אמר אם

 אמרו תחלה לו כשהודה אלא כהודאה שתיקה הוי דלא, כלום שתיקתו אין, הנתבע

    יכוליכוליכוליכול, , , , סוףסוףסוףסוף    ועדועדועדועד    מתחלהמתחלהמתחלהמתחלה    כששתקכששתקכששתקכששתק    אבלאבלאבלאבל; שתק, עדי אתם: התובע וכשאמר, הן: ליה

        ....להשיבךלהשיבךלהשיבךלהשיבך    חששתיחששתיחששתיחששתי    לאלאלאלא: : : : לומרלומרלומרלומר

אם כן השתיקה אינה כהודאה, ויכול לטעון 'לא חששתי להשיבך', קל וחומר שאי אפשר 

במקרה המדובר ישנה אומדנה  ברם, ליצור התחייבות חדשה על סמך שתיקה בעלמא.

ובאספה  ,כהסכמה, כי התרומה משמשת ישירות את התלמידים המחשיבה את השתיקה

נחיצותו של המבנה ולא היו התנגדויות לרעיון של  הההורים הוסבר כללית בהשתתפות

גבייה אישית. לכן יש להניח שבאופן כללי ההורים חפצים להשתתף בהקמת אולם, ויש 

  :(שו"ע, שם סעי' ב) לדמות זאת למקרה הבא

 שתיקה, שתק הבן ואבי, הבן אבי בפני, חבירו בן עם ללמוד בחור עם שהתנה מי

 אדעתיה לאסוקי לאב ליה דהוי, כלום האב דבר שלא פי על ואף; דמיא כהודאה

  62ולמחות.

 ישנה דעה שאף ולגביו ,מצווה ניתן להחשיב את הצורך הלימודי לדבר על כך נוסף

 ליתן בלבו חשב אםי' יג): 'ב'שלחן ערוך' (יו"ד סי' רנח סע כמבואר ,מחייבת בלב הסכמה

כמו כן הנגישות של המוסד  .'אמירה צריך ואין מחשבתו לקיים חייב, לצדקה דבר איזה

                                                             
  ר ישראל.המזכירות בדקה שכל ההורים קיבלו מכתב, הן בדואר אלקטרוני הן בדוא  .60
ההנהלה הודיעה שמי שמתנגד לתרומה יכול בכל שלב להודיע על כך ולקבל את כספו חזרה, אלא   .61

שברירת המחדל המועדפת בעיני ההנהלה היא לגבות ובמקום הצורך להחזיר. על כן עולה השאלה 
 אם מבחינה הלכתית ניתן לגבות מהוראת הקבע ללא הסכמה מפורשת.

 הסכים, ביאורים ס"ק ד, תיבות המשפטנאך  ,ט"ז דחה את דברי הרמ"אהז. ועי' שו"ע, שם סעי'   .62
 .כבר גבה את הכסףבמקום ש
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להוראות הקבע של ההורים אמורה לזרז את מי שאינו חפץ בתרומה להודיע על כך 

 כפי שמובא במקרה הבא ,למשרד, ומשלא הגיעה מחאה יש להניח שישנה הסכמה

  : ' ד)(שו"ע, חו"מ שם סעי

 אף, בו לו מודה שהוא המנה כנגד הודאתו בשעת הנתבע ממון תופס התובע אם

 טענת לטעון יכול אינו שוב, הנתבע זה של ממונו שהוא עדים שיש פי על

   63.השטאה

והיה על ההורים ממונית בכספי ההורים,  כמחוזקות נחשבת חתומה קבע אף כאן הוראת

  למחות מיד. 

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

יה מהוראת יהיטב אם ראוי להתרים את ההורים בדרך זו של גבלכתחילה יש לשקול 

לצורך תשלום דמי לימוד, אך אפשר שלצורך מטרה חינוכית חשובה  שהסדירוקבע 

והמכתב כבר נשלח, וידוע  הואילהמקובלת על ועד ההורים ניתן לעשות כן. למעשה 

י במצב זה יש לכולם כי ביד המוסד לגבות ללא עיכוב את התרומה מהוראות הקבע, הר

 מה גם שההנהלה התחייבה, לומר 'שתיקה כהסכמה' והשימוש בהוראת הקבע אפשרי

  להחזיר את הכסף לכל מי שיטען שגבו ממנו ללא ידיעתו.

  / הרב אריאל בראלי. הוצאת חפצים מבית שכור . הוצאת חפצים מבית שכור . הוצאת חפצים מבית שכור . הוצאת חפצים מבית שכור 11114444

אם לא ש מתריע וכבר חודש שלם אני שהשכרתי לו, בבית חפצים השאיר שוכר|  שאלהשאלהשאלהשאלה

מגיב. ברור לי שהוא ראה את ההודעות  לא אך הוא, החוצהאותם  אפנהתם או ייקח

  64החוצה? חפציו את להוציא יכול אני האם .ווטסאפב לו ששלחתי

תנה לו בתחילה ימו והרשות שניהשוכר השאיר את החפצים בניגוד למסוכם ע|  תשובהתשובהתשובהתשובה

כנסה שלא להכניס את חפציו אינה כוללת מצב זה. לכן מבחינה הלכתית מדובר על ה

  :(ב"מ קא ע"ב) על מקרה דומה נאמר בגמרא 65ברשות.

, ]שכרה סבלים על חשבון המפקיד[וביה  מיניה שקולאי אגרא איהי אזלא

 דרב בריה הונא רב אמר. ]הוציאו את החפצים לשביל[בשבילא  ואותביה אפיקתיה

  בראשו. ישוב גמולו, לו יעשה כן עשה כאשר, יהושע

  :'שלחן ערוך' (חו"מ סי' שיט סעי' א)ב הוראה זו נפסקה להלכה

מי שהכניס פירותיו לבית חבירו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס פירותיו, 

והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים 

לבית דין ומדת חסידות הוא שיודיע ומדת חסידות הוא שיודיע ומדת חסידות הוא שיודיע ומדת חסידות הוא שיודיע שמוציאין אותם ומשליכים אותם לשוק. 

הם מקום, משום השבת אבידה לבעלים, אף על פי שלא עשה וישכירו במקצת דמי

  כהוגן.

                                                             
 תמבוססהלכה זו  מקום מכל, חדשה תרומהמדובר על  וכאן דין בעל הודאת הוא שם שהנידון ואף  .63

  .)יא ק"ס שם תומים( חדשה התחייבות על גם זאת להשליך וניתן ,אומדנה על
 .36–34, עמ' 17, תשובות קצרות 118תיך עי' אמונת ע  .64
  עי' באריכות בספר משפטיך ליעקב, ח"ו סי' כט, שם הזכיר סברה זו.  .65

בחזרה לעמוד התוכן



 

  44 חתשע" ניסן  אמונת עתיך

וממידת חסידות יש להודיע לו על  ,אם כן מעיקר הדין יש רשות להוציא את החפצים

שלחן ה'דעה החולקת על פסק  שיט סעי' א) הביאחו"מ סי' ( 'השלחן ערוך'והנה  66כך.

  לשונו: ו, וז'ערוך

 שעשה אלא הטעהו שלא כיון אבל מביתו אןלהוצי לנפשיה דינא אינש דעביד נהי

 להוציאן פועלים בדמיהם לשכור הסחורה מגוף למכור רשאי אינו ברשות שלא

  67שהטעהו. במקום אלא זה הותר דלא הפקר למקום    להוציאןלהוציאןלהוציאןלהוציאן    רשאירשאירשאירשאי    אינואינואינואינו וגם

אך  ,רק במי שהטעה מראש את בעל הנכס והתנהל עימו במרמה עוסקתלדבריו הגמרא 

גם לדעה  עם זאת,אין היתר להפקיר נכסיו.  את חפציו בחצר חברו, בלא רשותבלא רשותבלא רשותבלא רשותמי שהניח 

ון שנהג שלא ומכי ,מותר להוציא את נכסיו החוצה ,זו נראה שאם מיידע אותו על כך

לכן במקרה זה, שישנה ודאות שההודעות הגיעו לייעדן, ניתן להוציא את  68ברשות.

  החפצים החוצה.

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

להתרות בו ולהזהיר אותו שאם לא ייקח אותם  שוכר שעזב והשאיר חפצים בנכס, יש

בהקדם הם יוצאו החוצה, וכאשר ברור לבעל הנכס שההודעה הגיעה לייעדה, מותר לו 

  למכור חלקם ולממן מהכסף את השמירה עליהם.יכול להוציאם החוצה. ממידת חסידות 

 / הרב אוריאל פרץמקח טעות מקח טעות מקח טעות מקח טעות . . . . 11115555

אחר לישיבה גמרא מחנות ספרים.  בחור קנה השנה החדשה בישיבה לקראת|  שאלהשאלהשאלהשאלה

ד למוכר יטעות בהדפסה אחד העמודים נותר חלק. הוא חזר מישעקב הוא גילה  מהזמן 

את הגמרא ולקבל את כספו, אך המוכר טען שבעמודים שהוא כבר למד  כדי להשיב

  בהם ישנם הערות וסימונים והוא לא יוכל למכור אותה לאף אחד. מי צודק?

זה נחשב  ,כותבת שאם נמצא מום באישה שהתקדשה 69ובותהגמרא בכת|  תשובהתשובהתשובהתשובה

'שלחן זה פוסק הל פי לומדת משם לדיני מקח וממכר. ע הגמרא 70כמקח טעות, ובהמשך

אף אם השתמש בו שהמוכר דבר לחברו ונמצא בו מום שהלוקח לא ידע עליו,  71ערוך'

. המוםאותו  לו על אחר שנודע עשה בו שימוש ובלבד שלא ,יכול להחזירו עדיין הוא

אז אומדים שהוא מוחל ולא יוכל  ברם, אם כן השתמש במה שקנה אחר שידע על המום,

שמום נחשב מה שבני המדינה מסכימים שהוא מום. לפי  72עוד הוא מוסיף ו.להחזיר

   הנ"ל נראה שבחור הישיבה יוכל להחזיר את הגמרא למוכר ולקבל את כספו.

                                                             
   '.פטור, שהודיעו לאחר נאנסו ואם, תחלה להודיעו דצריך אומרים יש' לשונו: וזו חולק, א"הרמ אמנם  .66

 הודעה. כך על קיבל אך גם לדבריו השוכר
 חו"מ סי' שיט ס"ק א. ,ע"סמי הדעה זו מובאת גם על יד  .67
  .נו, חו"מ ח"ב סי' משה אגרותכן משמע בשו"ת   .68
  כתובות עה ע"א.  .69
  שם, עו ע"א.  .70
 שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' ג.  .71
 שו"ע, שם סעי' ו.  .72
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הביא שיש מי  73נוספים. א. ה'מגיד משנה'משני היבטים אלא שיש לבחון את השאלה 

אז  ,שכתב שאם המום הוא כזה שהקונה היה יכול להבחין בו בשעת הקנייה ולא עשה כן

דן בדבריו ומביא  74'פתחי תשובה'אומדים שמחל עליו ולא יוכל להחזיר אם יימצא. ב

 על דברידעת 'יש מי שכתב' (ב'מגיד משנה' לעיל) חלוקה דעות שונות בשאלה אם 

נראה שאין בטענה זו לפטור את ברם,  75להלכה.היא נפסקה הרמב"ם או לא, וכן אם 

' שניתן להבחין בו המושג 'מוםנראה ש'מגיד משנה', המוכר, משום שאף אם נקבל את ה

. ממילא בנידון מאוד בחינה מדוקדקתאחר סבירה ולא להוא כאשר המום גלוי במידה 

החיסרון הזה מתגלה לא היה ף מקדים שנמצא שחסר עמוד אחד, גם ברפרו ,דידן

  להבחין בו. אפשרנחשב כדבר שהיה אינו ולכן  ,בהכרח

המוכר בוודאי לא יוכל עוד למכור את כעת כזה ש 'מום'כתיבה יצר בותו בחור ב. א

כותבת שאדם שקנה  76הגמרא. ונראה שגם את הטענה הזו יש לדחות. הגמרא בכתובות

הוא יכול להחזירה ולקבל  ,ה כבר בשעה שקנאהשהי פרה ושחטה ואח"כ נמצא בה מום

מביא את  77'שלחן ערוך'בדמיה. ה נוספת אף שגרם להפחתה ,את כל כספו בחזרה

המקרה בגמרא של אדם שמוכר דבר עם מום והקונה קודם שידע עליו עשה בו מום 

הוא  ,לעשותו שמקובלאם הקונה עשה מום שתי אפשרויות: מחלק בין נוסף, אך הוא 

אף שהוא יכול להחזיר את המקח, המוכר  ,אם עשה מום שאין דרך לעשותוופטור, 

 הרגילהבחור השתמש באופן  הנדון,יפחית מהכסף שמשיב לו את המום שעשה. במקרה 

  כסף שישלם לו.מן היכול להפחית לו  אינוולכן המוכר  ,בגמרא

ת כל הכסף והמוכר חייב להשיב לו א ,בחור הישיבה יכול להחזיר את הגמרא לסיכום,לסיכום,לסיכום,לסיכום,

  ששילם.

 

  

  / הרב יצחק דביר חביות ייןחביות ייןחביות ייןחביות יין    בשבביבשבביבשבביבשבביעישון בשר עישון בשר עישון בשר עישון בשר . . . . 16161616

יין בעבר, כדי  ןלצורך עישון בשר נמכרים שבבי עץ מחביות שיישנו בה|  שאלהשאלהשאלהשאלה

וישנו חשש גדול  ,תן ארומה של יין בבשר. על המוצר הנ"ל אין כשרותישהסקתם ת

האם מותר להשתמש בעצים אלו  .ין של גויים ('סתם יינם')שהיין שהיה בחביות הינו י

  לעישון הבשר?

כדי לדון בשאלה זו עלינו לברר תחילה אם טעם היין הבלוע בעצים נבלע בבשר |  תשובהתשובהתשובהתשובה

בעת העישון. תשובה לשאלה זו ניתן ללמוד מן המשנה (תרומות פ"י מ"ד) העוסקת 

                                                             
 מגיד משנה, הל' מכירה פט"ו ה"ג.  .73
  פתחי תשובה, חו"מ סי' רלב ס"ק א.  .74
 מ סי' רלב ס"ק א.ועוד עי' בנתיבות המשפט, חו"  .75
 כתובות עו ע"ב.  .76
  שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' יג.  .77

בחזרה לעמוד התוכן
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 כמון, טעם שאין מותרת, –הפת  בו הואפ תרומה של בכמון שהסיקו במקרה דומה: 'תנור

מוסבר שאף שבדרך כלל אנו אוסרים (לפחות לכתחילה) את  78כמון'. בגמרא ריח אלא

איסורי', כלומר בעת פיזור הריח  טעם האיסור שבמאכל, כאן הדין שונה משום 'דמיקלא

  פוסק שאופן זה מותר אפילו לכתחילה. 79בתנור האיסור כבר נשרף וכלה. הש"ך

בין המקרה שלנו למקרה המובא במשנה אינה מדויקת, משום שבתרומה  ההשוואה

אולם ביין נסך  והוא אינו נקלט בבשר על ידי הסקת העצים, בלבד,מה האיסור חל על טע

, ומהארומה של היין הנלווית לעישון הוא בוודאי נהנה, גזרו איסור גם על ההנאה ממנו

, בענייננו, שלא מדובר ביין ראשון. במבט שהרי לשם כך הוא קנה דווקא עצים אלו

 'שלחן ערוך'דין זה נתון במחלוקת בין ה שננסך ממש לעבודה זרה ('סתם יינם'),

אסורה, ולפי הרמ"א היא מותרת. אך את  'סתם יינם'הנאה מ 'שלחן ערוך'לפי ה 80.והרמ"א

 ויש... בו להשתכר כדי ולמכרו לקנותו אסור לכתחלה אבלכך: ' דבריו חותם הרמ"א

אם כן עולה שגם לפי הרמ"א לא ראוי לקנות את העצים  '.להחמיר וטוב בזה גם קיליןמ

  ספג בבשר.יהנות מטעם היין שייהללו כדי ל

האם מותר לזלף טיפות יין  :בשאלה דומה מאוד לשאלתנו 81דן הרמ"אבמקום אחר אך 

, ינםי סתם לזלף מותר אבל'במקרה זה הוא פוסק:  ?בחלל הבית ןעל מנת לפזר את ריח

מדוע במקרה זה הרמ"א מתיר את הדבר  :תמה 82'כנסת הגדולה'. ב'בהנאה דמותר

משום כך הוא מחלק בין  ואינו מציין שטוב להחמיר שלא ליהנות ממנו? לכתחילה

  המקרים: 

אלא לקנותו ולמכרו כדי  ויראה שהרב בראש סימן קכ"ג לא כתב לכתחילה אסור

  .מותרמותרמותרמותר        א בעלמאא בעלמאא בעלמאא בעלמאדאין כאן אלא ריחדאין כאן אלא ריחדאין כאן אלא ריחדאין כאן אלא ריח        אבל לזלףאבל לזלףאבל לזלףאבל לזלף ,להשתכר בו

 יש להתיר לשיטה זו איסור הנאה מ'סתם יינם' אינו כולל את ההנאה מריחו, ומשום כך

חילוק זה לא יישב את  לכתחילה את השימוש בשבבי עץ הבלועים בסתם יינם.אף 

כתב  85א"והגר, כתבו שזהו חילוק דחוק 84'פרי מגדים'וה 83ך"הש :דעתם של כל האחרונים

לכתחילה, והוא הדין  יםאסורוהנאה מריחו וגם זילוף יין  חילוק זה נדחה, שלמעשה

  לנידון דידן.

אף שטעמו של היין הספוג בבשר אינו אוסר, לדעת ה'שלחן ערוך' והאחרונים  לסיכום,לסיכום,לסיכום,לסיכום,

הספרדיים אסור לאוכלו כאשר הוא נהנה מן הארומה הספוגה בו. לשיטת הרמ"א: לדעת 

דעת הש"ך, ה'פרי מגדים' והגר"א השימוש בעל 'כנסת הגדולה' הדבר מותר לכתחילה, אך ל

  בבשר מותר רק בדיעבד, אך לכתחילה טוב להחמיר ולא להשתמש בשבבי עץ אלו.

                                                             
 ע"ב. סוע"ז   .78
  .קח ס"ק יבסי' יו"ד ש"ך,   .79
 .אסעי'  קכגסי' יו"ד שו"ע ורמ"א,   .80
 סעי' ד.קח רמ"א, יו"ד סי'   .81
  .טס"ק  קחכנסת הגדולה, הגהות בית יוסף, יו"ד סי'   .82
  .ס"ק כהש"ך, יו"ד סי' קח   .83
  שפתי דעת יו"ד סי' קח.   .84
  .קנה ס"ק כסי' יו"ד ביאור הגר"א,   .85
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 מכון המקדש

/ הרב     נוסח חתימת ברכת אשר יצר ושאר ברכות ארוכות בהר הבית ובמקדשנוסח חתימת ברכת אשר יצר ושאר ברכות ארוכות בהר הבית ובמקדשנוסח חתימת ברכת אשר יצר ושאר ברכות ארוכות בהר הבית ובמקדשנוסח חתימת ברכת אשר יצר ושאר ברכות ארוכות בהר הבית ובמקדש. . . . 17171717

  אברהם כהנא

  שנינו במשנה בברכות (נד ע"א): 

רים: עד העולם. משקלקלו הצדוקים ואמרו ל חותמי ברכות שבמקדש היו אומכ

   86.התקינו שיהו אומרים: מן העולם ועד העולם, אין עולם אלא אחד

שחז"ל הורו שבכל ברכה שיש לה חתימה ('ברכה ארוכה') יש לחתום בצורה משמע 

 87'.ברוך אתה ה' גואל ישראל העולם ועד העולם מן ישראל אלהי' ה ברוך'מיוחדת, וכגון: 

לרומם את הקב"ה כדי הוראה ציבורית, והפכו אותה לו חז"ל מהוראת עזרא דבר זה למד

מסתימת  88'.ברכוהו אתם ואמרו לפניו... שירום אחר שיברכוך'על כל ברכה שמברכים: 

   89.דברי כמה ראשונים משמע שדין זה נוהג בכל הברכות הארוכות

  פילה בתעניות: ) כתב זאת בפירוש רק בסדר התפ"ד הט"ואמנם הרמב"ם (הל' תעניות 

ם היו מתכנסין בהר הבית כנגד שער יכשהיו מתפללין על הסדר הזה בירושל

המזרח ומתפללין כסדר הזה, וכשמגיע שליח צבור לומר מי שענה את אברהם 

אומר ברוך אתה ה' אלהינו אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך אתה ה' גואל 

  ... ישראל

אולם אין הכרח להבין כך, ואפשר  ,יח ציבור בלבדניתן להבין מכאן שזוהי הלכה לשל

 90שהוזכרו הדברים כדוגמה בלבד. הרשב"א (ברכות סג ע"ב) כתב בשם הראב"ד

, 'לא היו המברכים מאריכין ולא העונין'שתוספת זו נוהגת רק בתפילה, אך בשאר ברכות 

לעומת זאת  .'אמן'אלא  ...'ברוך שם'ולא עונים  'מן העולם'כלומר לא מוסיפים בברכה 

עניית 'ברוך שם רק לגבי שהשינוי לעומת התפילה נאמר  92כתב בשם הראב"ד 91המאירי

 93.וכן כתב הריטב"א ';מן העולם'ולא לגבי התוספת בברכה כבוד מלכותו לעולם ועד' 

                                                             
  '.העולם עד היו במקדש שהיו ברכות חותם כלוכן הוא בתוספתא ברכות פ"ו הכ"א: '  .86
  חים שונים. לנוס ז ע"ב; יומא סט ע"ב; רש"י ברכות נד ע"א,תענית ט '. ועיפ"ד הט"ותעניות , הל' רמב"ם  .87
 .ה נחמיה ט, ,אבן עזרא  .88
ברכות סג  ,ברכות ט סי' יג; מאירי ,תענית טז ע"ב; אגודה ,וכן במיוחס לרש"י ;ברכות נד ע"א ,רש"י  .89

 פ"ט מ"ה.ברכות  ,ע"א; רע"ב
 .וכן הובא בשמו בספר המכתם  .90
 .ברכות סג ע"אמאירי,   .91
 .'גדולי המפרשים'המאירי ציין את הראב"ד בשם   .92
  .ברכות סג ע"בריטב"א,   .93

בחזרה לעמוד התוכן
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הם קיבלו את דבריו רק לעניין עניית  ,נראה שגם אם גרסו בראב"ד כמובא ברשב"א

   94.ככל הברכות שבמקדש, כפשט המשנה והגמרא 'אמן', אך חתימת הברכה היא

  : ברכת אשר יצר במקדש צריכה להיחתם ככל ברכה ארוכה, בנוסח: לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

ברוך אתה ה' אלהי ישראל מהעולם ועד העולם ברוך אתה ה' רופא כל בשר 

  ומפליא לעשות.

        

  

  
  

                                                             
ר הבית' לרב גורן זצ"ל, פרק לא, הכריע למעשה כדברי הרשב"א בשם הראב"ד. אולם יש בספר 'ה  .94

להקשות, שהראב"ד לומד זאת מברכת התורה של עזרא, ושם נאמר שעזרא בירך את ברכת התורה 
: 'ויברך עזרא את ה' האלהים הגדול, ויענו כל העם אמן אמן' כשם שחתמו בתפילהכשם שחתמו בתפילהכשם שחתמו בתפילהכשם שחתמו בתפילהוהיה חותם 

ביומא סט ע"ב אומרת שהכוונה שעזרא בירך (בהר הבית או בעזרת נשים) 'ברוך  ). הגמ'ו נחמיה ח,(
ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם' והעם ענה אמן, וראה רש"י שם שמשם למדו לגבי כל ברכה 
וברכה. זהו סמך גדול למאירי והריטב"א, שהשוני בשאר הברכות לעומת התפילה הוא רק בעניית 

כה. וראה מגדים חדשים לברכות סג ע"א. אולי ניתן ליישב בדוחק שעזרא חתם 'אמן' ולא בנוסח הבר
 בצורה מיוחדת, אך לדורות תיקן לברך כרגיל, וצע"ג. 

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב שי לוי

הפרשת חלה בעיסה 
  שיועדה לכמה אנשים

  שאלה

אם תחלק חצי מכמות  מסופקתהיא הלישה  ובשעתו של בצק, קיל ניש הלשה אישה

הבצק לשכנתה באופן שלאף אחת לא תהיה עיסה עם שיעור חלה, האם יש לה להפריש 

   ?חלה בברכה

העיסה היה בדעתה לחלק הבצק, ולאחר מכן  הלישה של תבשעשוכן מה הדין במקרה 

  ?נמלכה וחיברה את העיסות לעיסה אחת בעבורה

  לחלקעושה עיסה על מנת ה – הקדמה. א

ר' יוחנן שהעושה עיסה על מנת לחלקה כשהיא  בשםבירושלמי (חלה פ"א, ה"ה)  מובא

מלבד רוב הראשונים, ן כתבו ' יוחנן, וככרפסק  1"םהרמבמן החלה.  הפטור ,בצק

 ולכןיחלק,  ולאמלך ישמא הרוצה לחלק את העיסה י חוששים אנושכתב ש 2הראב"ד

   3.אף כשרוצה לחלקהחייב מלכתחילה בחלה 

האחרונים נחלקו מהי  אמנםכדעת הרמב"ם ורוב הראשונים.  פסק 4ה'שלחן ערוך'

   5.החלוקה שבגינה העיסה פטורה מהפרשה

                                                             
  פ"ו ה"ט.ביכורים רמב"ם, הל'   .1
 ראב"ד, לרמב"ם שם.  .2
 למחלוקתם. ביחס בהרחבה) 2, ג(סעיף  לקמן ראה  .3
  .בסעי'  שכושו"ע, יו"ד סי'   .4
 ,ב, יו"ד סי' אות פירושים: א. לדעת הב"חכמה  ן הלש עיסה על מנת לחלקה בצק, מצינובהסבר די  .5

עושה לחלק ופטור, אבל כ דינו אם רוצה לחלק את הבצק לאנשים רבים ,ב, סי' שכו ס"ק והלבוש
כתב שאם מחלק בין בדברי חמודות, הל' חלה אות כ, לעצמו (ונראה שאף לבני ביתו) חייב. ב. 

זו ד יעושה לחלק ופטור, אבל אם אופה מדינו כ ,אופה בזמן מסוים וחלקן בזמן אחר האפיות, חלקן
באופן  את הבצק כתב שדווקא אם דעתו לחלקיו"ד ס' סט,  ,חייב. ג. בתשובת בית אפרים אחרי זו

ייב. ד. ח – יה או בסליאח"כ בשעת אפ ושלא יבוא אח"כ לידי צירוף לעולם, אבל אם דעתו לצרפ
חלקים ולהקפיד על  לכמהשדווקא אם דעתו לחלק הבצק  תבכ ,טים לזרעים ס' ב' ס"ק גליקו, החזו"א

תערובתם לאחר החלוקה, כגון שדעתו לאפות מעט בשמן ומעט בביצים ומקפיד שלא יתערבו, 
יכורים פ"ו, ס"ק , הל' בדרך אמונה ;שכו ס"ק בסי' יו"ד , עושה לחלק. וראה פת"שדינו כבמקרה כזה 

 .110עמ' , רץהלכות הא; קסב
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  עיסה ומסתפק אם יחלקה: הלש. ב

        בנחתוםבנחתוםבנחתוםבנחתום    הדיןהדיןהדיןהדין. . . . 1111

  ): פ"א מ"זבמשנה (חלה  מובא

אור חייב בחלה. נשים שנתנו לנחתום לעשות להן ש חלקשעשה שאור ל נחתום

  מהן כשיעור פטורה מן החלה. אחתאם אין בשל 

(חלה פ"א ה"ה) הסביר ר' יוחנן שדווקא נחתום שעשה עיסה על מנת לחלקה  בירושלמי

מחלה. והוסיף  פטורההעושה עיסה על מנת לחלק הבצק  אישהחייב בחלה, אבל 

  להסביר מדוע הנחתום חייב:

בר תלוי, שמא ימצא , לא בדעתו הדבר תלוי אלא בדעת הלקוחות הדנחתום

  לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה.

חייב בהפרשה  הנחתום 6הרמב"ם לדעת של ר' יוחנן. מוהסברים נאמרו ביחס לטע שני

וממילא  ,אחת ויאפנה עיסה הואשיקנה ממנו את השאור, יעשה  מילא ימצא  שאםמפני 

   9."בהרעו 8תשב"ץ 7,"ארשבן כתבו יתחייב בחלה, וכ

 לקוחותהנחתום ימצא שההפרשה נובע מכך שייתכן  ובשחי הסבירו 10ש"ש והרא"הר

ן כתבו כ 11.בהפרשה חייבשוב לא יחלק את העיסה ו לכןו ,העיסה כל את לקנותשירצו 

ש חלה אע"פ שאין יהפירושים הללו, הנחתום מפר לשני 14."גוהסמ 13'אור זרוע' 12"ן,הרמב

אמנם יש לציין  .את כולה כאחת יאפההוא יודע אם בסופו של דבר יחלק את העיסה או 

שהחידוש בנחתום שחייב להפריש גדול יותר מאישה המסופקת אם תחלק את העיסה, 

מפני שכוונת הנחתום עוד בשעת הלישה לחלק את עיסתו, ולכן חל עליו הפטור של 'לש 

על מנת לחלק', ואף על פי כן חויב להפריש בגלל האפשרות העתידית שיאפה את 

עומת זאת במקרה שלנו אין האישה יודעת בבירור אם תחלק את העיסה כאחת. ל

  העיסה, ולכן עדיין לא חל עליה הפטור, וממילא יש יותר מקום לחייבה בהפרשה.

        . רמת החיוב. רמת החיוב. רמת החיוב. רמת החיוב2222

 רמת החיוב בחלת הנחתום, אם היא מדאורייתא או מדרבנן, נחלקו הראשונים. לגבי

שטעם החיוב הוא שמא  מפנין, ניתן להבין שחיוב הנחתום הוא רק מדרבנ מהירושלמי

 וחשש מהסוג הזה מצוי לרוב באיסורי דרבנן, לעשות עיסה ע"פ בקשת הלקוחות, מלךיי

                                                             
 פיה"מ לרמב"ם, חלה פ"א מ"ז.  .6
  .יפרק  פסקי חלה שער ברשב"א,   .7
 תשב"ץ, ח"ב סי' רצא.  .8
 רע"ב, למשנה שם.  .9

  הר"ש והרא"ש, בפירושם למשנה חלה פ"א מ"ז.  .10
, ההסברים השונים נובעים מגרסה שונה בירושלמי. וכתב בחלת לחםשכתב שייתכן  ,ס' שכו, יו"ד "יהב  .11

הטעמים נכונים לדינא,  ישאע"פ שהשו"ע הביא בהלכה רק את הסבר הרמב"ם, מ"מ שנ ,לדס"ק  הסי' 
 יש להפריש.  ,ואף במקום שבו יש רק חשש אחד

  .בסעי'  כוסי' הל' חלה רמב"ן,   .12
 .הל' חלה ס' רכאאור זרוע,   .13
 .)סמ"ג, סי' קמא (מהד' שלזינגר, עמ' קכד  .14
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משמע שהחיוב הוא  16מהרמב"ם בפירוש המשנה אמנם 15."שרהכך משמע מפירוש 

בעצמו את העיסה אם לא ימצא מי  לאפותמדאורייתא, משום שבדעתו של הנחתום 

עשאה למכור  שאם) ומ" שםב"ם למה שנאמר במשנה לעיל (שיקנה, והשווה זאת הרמ

כן  אכלם הוא'.י – בשוק חייב, ופירש שם באופן דומה שדעת המוכר 'שאם לא ימכרו

  ):פ"ו הי"טביכורים הל' (סולובייצ'יק "ח הגרוהיטיב להסביר זאת  17,המהר"ם שי"קכתבו 

עיסתו עיסתו עיסתו עיסתו     וחייבתוחייבתוחייבתוחייבת , או לחלקה או לעשותה פת,ב' הדבריםב' הדבריםב' הדבריםב' הדברים    עלעלעלעל מעיקראמעיקראמעיקראמעיקרא    דעתודעתודעתודעתו דנחתום

, משא"כ באשה דעתו היתה לכתחלה גם לעשותה פתדעתו היתה לכתחלה גם לעשותה פתדעתו היתה לכתחלה גם לעשותה פתדעתו היתה לכתחלה גם לעשותה פת    דהרידהרידהרידהריבחלה,  מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא

  דעתה מבוררת לכתחלה רק לחלקה.

הסובר גם הוא שחיוב נחתום הוא  18'חזון איש'נוסף לחיוב הנחתום מובא ב הסבר

'שכל שאין עתיד מבורר של פטור, פתיכי בו צד : אלא שטעמו מעט שונה ,מדאורייתא

"פ שאין דעת אע ,העיסה בסתמא חייב כשמגלגלה מחייב מן התורה'. לדעתו, חיוב וז

חיוב  נו, ישבעתידאפשרות חיוב כלשהי  מונחתכל עוד אך הנחתום על עשיית הפת, 

  דאורייתא.  

        . מסקנה. מסקנה. מסקנה. מסקנה3333

 שבשעת"פ אעשחייב מדאורייתא, מוכח ש לסובריםלסוברים שחייב מדרבנן בין  בין

שחויב  חתוםחייב להפריש חלה בברכה, דלא גרע מנ ,צקהגלגול ישנו ספק אם יחלק הב

. וכך יהיה הדין באישה המסופקת ספקב תמוטלהפרשתו העתידית שאע"פ  ,להפריש

, ולכן חייבת בהפרשת חלה הבשעת הגלגול אם תחלק את העיסה או שתאפה את כול

  בברכה כנחתום.

  כאחד תבשעת הגלגול ונמלך לאפו לקלח דעתו. ג

        ובהובהובהובהחחחחבשעת הבשעת הבשעת הבשעת ה    פטורפטורפטורפטור    ....1111

  ): פ"ג מ"גבמשנה (חלה  מובא

עיסתה עד שלא גילגלה ופדאתה חייבת, משגילגלה ופדאתה חייבת.  הקדישה

פטורה שבשעת  תההקדישתה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואחר כך פדא

  חובתה היתה פטורה.

חיוב שובמשנה מבואר  19,העיסה גלגולבחלה היא שעת  העיסהבה מתחייבת ש השעה

 ההייתה ברשות שאינ הגלגולבזמן  אםבזמן גלגולה.  העיסה דרתהגב תלויהחלה 

                                                             
דלמא מימלך אלא בנחתום משום דתלוי בדעת  גזר ר' יוחנןגזר ר' יוחנןגזר ר' יוחנןגזר ר' יוחנן    לאלאלאלא''''ו שם: פ"א מ"ה, וזו לשונחלה  ר"ש,  .15

', ופשט לשונו מורה שזוהי גזרה מדרבנן ולא חיוב דאורייתא; ועי' ספר חלה כהלכתה (בראך), לקוחות
  עמ' קנט.

 פ"א מ"ז.חלה פיהמ"ש לרמב"ם,   .16
כמו  חייב מדרבנן, חתוםהנדברי הר"ש ש פשטנראה מלענ"ד אמנם שם כתב כן אף בדעת הר"ש, אבל   .17

  .16שהובא בהערה 
 .ליקוטים, ס' ב ס"ק בחזו"א,   .18
 חלה פ"ג מ"א.  .19
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נפדתה והייתה ברשות  זמן שלאחראף  ,הקדש, פטורה העיסה כגון ,מחויבת בחלה

עיסה ודעתו הייתה לחלקה  כשלששלנו  במקרההעיקרון במשנה,  לפי החייבת בחלה.

מפני  ,מחלה פטורלומר ש ישבעודה בצק, אע"פ שנמלך לאחר מכן ואפה אותה יחד, 

נמלך בדעתו, לא גרע מעיסה הוא ואע"פ ש .שבשעת הגלגול היה פטור מהפרשה

 דוגמה מחלה. הפטורששהייתה בידי הקדש או נכרי ולאחר הגלגול פדאה או קנאה, 

  ) שכתב:שכו' סיו"ד ומקורו בטור ( 20למקרה הפוך מובאת ברמ"א

אפי' לא הוסיף  אם לא היה בדעתו לחלקה וחלקה אח"כ, נראה שהוא חייב אבל

  ...על כל אחד ואחד שכיון שהיה בו כשיעור נתחייב אע"פ שחלקה אח"כ

 דעתוהחיוב היה בעיסה שיעור חלה ולא היה ב בשעתשבו במקרה  עסקווהרמ"א  הטור

 עואין באפשרותו להפקי ,שהעיסה חייבת בחלה ופסקונמלך וחלקה,  ולבסוףלחלקה, 

במקרה ההפוך הנ"ל שבשעת וא הדין האת החיוב אע"פ שדעתו לחלקה. ולכאורה 

מכן, ולעולם  חרהגלגול היה בדעתו לחלקה, לא תועיל כל מחשבה מחייבת אחרת לא

שלנו, פסק המהר"ם שי"ק (דרך  לנידון וביחס 21.הולכים אחר מחשבתו בשעת הגלגול

  ימה, ס' ג):

וכאילו הורמה וכאילו הורמה וכאילו הורמה וכאילו הורמה     נפטרהנפטרהנפטרהנפטרה כברכברכברכברהעיסה היה בשעת הגלגול לחלק,  עושהשדעת  כל

, והוא הדין לא יתחייב לעולם אפי' אם יצטרף אח"כ שלא לחלק עודלא יתחייב לעולם אפי' אם יצטרף אח"כ שלא לחלק עודלא יתחייב לעולם אפי' אם יצטרף אח"כ שלא לחלק עודלא יתחייב לעולם אפי' אם יצטרף אח"כ שלא לחלק עוד    ושובושובושובושוב חלתהחלתהחלתהחלתה

אם נמלך שלא לחלק, ולעשותו פת שלימה לא יתחייב כל שדעתו היה בשעת 

  הגלגול לחלקם בצק.

         22.בחלה העל המשנ 'הון עשיר'ה פירש זה וכעין

 הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם    דעתדעתדעתדעת    ....2222

  "ם והראב"ד חלקו בשתי הלכות בנושא זה.הרמב

  ):פ"ז ה"טביכורים הל' ( 23"םברמב מובא

אחר שחלקו והוסיף על חלקו עד  דוחזר כל אח 24,ישראלים שעשו כך שני

והן היו פטורין  שכבר היתה לה שעת חובהשכבר היתה לה שעת חובהשכבר היתה לה שעת חובהשכבר היתה לה שעת חובהשהשלימו לשיעור הרי זו פטורה, 

  ...באותה שעה מפני שעשאוה לחלק

  "ד חלק על דברי הרמב"ם וכתב: הראב

כן בירוש' אין  אהבסל, ואע"פ שר מה בין זה לעושה עיסתו קבין והשיכן או שצרפן

  השכל נותן לסמוך עליו. 

אין משמעות לכך שבשעת החובה היו פטורים, שמכיוון שהוסיפו על העיסה  ולדעתו

והשלימו את שיעורה, הרי היא חייבת בחלה, והרי זה דומה ללוקח עיסות קטנות ומצרפן 

                                                             
 .דסעי'  שכורמ"א, יו"ד סי'   .20
 וראה להלן מה שכתב הרמב"ן על משנה זו.  .21
 פ"א מ"ז.חלה הון עשיר,   .22
 ד.סעי'  שכו, יו"ד סי' "עשווכ"פ ה  .23
 .מב"ם, הל' ביכורים פ"ז ה"חרשעשו עיסה כשיעור וחילקוה, כמבואר ב  .24
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כתב שיש  26משנה'ה'כסף  25.חייבת העיסה בחלהלי עלמא שלכו ,לעיסה אחת גדולה

 לא הייתה עדיין שעת חובה ,את הירושלמי, והסביר שבעושה עיסתו קבין והשיכן שבליי

ולכן בהצטרף כל  לעיסה משום שמעולם לא הגיעה לכלל שיעור המחייבה בחלה,

בשעת גלגול כמובא  קדישבהלכה זו דומה למ המקרההחלקים העיסה חייבת, ואילו 

ולכן אפילו  27.היא חוזרת עוד להתחייב ין, אנפטרהלעיל, שכל שבשעת החובה העיסה 

שנפטרה וחולקה, עיסה עם פוטנציאל חיוב, לא יהיה כאן חיוב חלה  ,אם יוסיפו לעיסה זו

   אלא תערובת של פטור וחיוב.

ר' יוחנן בירושלמי: 'העושה עיסה  כלשון) פ"ו הי"טביכורים הל' "ם (הרמבפסק  עוד

 29המובא בירושלמי מסיפורזו  בהלכה גםשיג עליו "ד ההראב 28.טורה'פ – לחלקה בצק

הפטורה מחלה, ולאפות חלק קטן פחות  30אטריותלהכין עיסת  שרצתה אישה על

ונענתה שחייבת להפריש שמא תימלך לאפות את כל העיסה.  ,מכשיעור ללא הפרשה

ומסיפור זה הוכיח הראב"ד שחוששים שמא תימלך, ולכן אע"פ שלש על מנת לחלק, אנו 

ייבים בחלה ח – בין אדם פרטי נחתוםולכן בין  31,מלך לבסוף ויאפה יחדישים שמא יחוש

את סולובייצ'יק "ח הגרבחידושיו על הלכה זו ביאר  32.אף שדעתם לחלק הבצק

  הראב"ד:ן כתב בהסברת דעת מחלוקתם בשתי ההלכות הללו. וכ

בו  נאמר הך דינא דפטור של שעת חובתה פוטרה לעולם, אלא במידי דיש דלא

דין פטור בהחפצא, כמו נכרי והקדש וכדומה, מה שאין כן בחסרון שיעורים, דעצם 

בה שום דין  חיילהחפצא לית ביה שום צד פטור, ורק חסרון שיעור בלבד, בזה לא 

  בהשלמת שיעורה. יבתחוזרת ומתחי ושפירהפקעה מחובת חלה... 

                                                             
שתמה על הירושלמי הזה ועל דברי הרמב"ם והכס"מ, , יג-יבסעי' שכו , יו"ד סי' ראה עוד בערוה"ש  .25

 ונדחק להעמיד את דברי הירושלמי באופן אחר.
  כס"מ, לרמב"ם, הל' ביכורים פ"ז ה"ח.  .26
וכן יהיה הדין במי ': כתביותר מזה ו אף חידשפ"א מ"ז, חלה , עשיר הון"כ המהר"י קורקוס. ובפירוש כ  .27

שלש פחות מכשיעור ולא היה בדעתו ללוש יותר, ואח"כ לש עיסה אחרת פחותה מכשיעור, שאינם 
מצטרפים ע"י נשיכה או צירוף סל להתחייב, כי מכיוון שנתגלגלה הראשונה קודם שעלה בדעתו לצרף 

עיקרון זה חלקו המהר"י קורקוס והכס"מ . ועל 'לה עיסה אחרת, כבר נפטרה ותו לא אתיא לידי חיוב
מפני שלא היה בעיסה זו חיוב כלל  ,הרי היא חייבת ,הוסיפו על עיסה פחותה מכשיעור אםוסברו ש

 וממילא אינה פטורה.
 ב.סעי'  שכו, יו"ד סי' וכ"פ בשו"ע  .28
  .חלה פ"א ה"דירושלמי   .29
  עיסת אטריות היא עיסה מבושלת.  .30
 טי החיוב להפריש הוא מדרבנן, וכ"כ הגר"ח על הרמב"ם. פר םנראה מדבריו שבאד  .31
ויש לפסוק כדעתו בגלל  ,, מ"מ ר"ל שם חלק עליולמיוהוסיף שאע"פ שהרמב"ם פסק כר' יוחנן בירוש  .32

הסיפור הנ"ל המוכיח שחוששים שמא תימלך. ותמה עליו הכס"מ כיצד פסק כר"ל לגבי ר' יוחנן. ועוד 
לעשות את כל העיסה אטריות, האישה רצתה בהתחלה בירושלמי שכתב שניתן להסביר את הסיפור 

לא היה שיעור במה שלקחה ואע"פ ש לאפותה כדי חלק קטן מהעיסהולאחר מכן נמלכה ולקחה 
יש חשש וכיוון שראינו שכבר נמלכה על מעט מהעיסה לאכול ללא הפרשה חיוב חלה, אסר לה שם 
'ואפי' אי לא הוה ידעינן לתרוצי מתניתין, לא שבקינן : סייםולא דומה לכאן. ו ,שתימלך על כל העיסה

 ר' יוחנן ועבדינן כר"ל, וכל שכן דמתניתין דייקא כר' יוחנן'.

בחזרה לעמוד התוכן
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הלש על מנת לחלק נובע דבריו ניתן להסביר את שתי השגותיו של הראב"ד. פטור  לפי

אין זה כלל סולובייצ'יק סרון בשיעור העיסה המחויבת בחלה, ולפי דברי הגר"ח ימח

עיסה  כשנוצרת עליולהתגבר  וניתןהמייצר הפקעה אלא חיסרון צדדי,  תיחיסרון מהו

עיסה והוסיף על  ילקחשהמתאים. לכן חלק הראב"ד על הרמב"ם במקרה  בשיעור

הרמב"ם בשתי הלכות  ובדעת עיסה, וכן בפטור על מנת לחלק.שיעורה וכתב שחייבת ה

  אלו כתב הגר"ח:

פטורה ממילא מיפטרא גם  האדחשב עליה שבשעת חלות דין לחם שבה ת כיון

דמחשבת לחלקה הוא רק גורם למיחל בה דין פטור ע"י  ונמצאמהשתא... 

 מחשבת פטור של שעת לחם, אבל לא דחסר בה מהשתא דין שיעורין המחייב

, כיון ע"כ שפיר מיקריא שעת חובתה ומחשבת פטור הפוטרה לעולםע"כ שפיר מיקריא שעת חובתה ומחשבת פטור הפוטרה לעולםע"כ שפיר מיקריא שעת חובתה ומחשבת פטור הפוטרה לעולםע"כ שפיר מיקריא שעת חובתה ומחשבת פטור הפוטרה לעולם    אשראשראשראשרבחלה, 

דבאמת חל בה עתה דין שיעור המחייב בחלה, ורק דנפטרה משום מחשבת פטור 

  33.מיקריא שעת חובתה ונפטרת לעולם ר"כ שפיע... לחםשל שעת 

איננו  בעיסה שעל מנת לחלק יסרוןיש להסביר את שתי ההלכות הנ"ל ברמב"ם. הח וכך

 חשבתובאמת ניתן להתגבר, אלא הוא חיסרון הנובע ממ שעליו העיסהחיסרון בשיעור 

ותהיה ללחם, ומחשבה זו פוטרת אותה כבר משעת הלישה.  לכשתאפה העיסהעל 

 בדעת. ובנד"ד נאמר לעולם'לעולם'לעולם'לעולם'    נפטרתנפטרתנפטרתנפטרתח מחשבה זו בשעת חובתה 'וומסיים הגר"ח שמכ

יו ולא תחלקנו, נפטרה מכוח אם תימלך האישה לחבר הבצק יחד שאףהרמב"ם 

יסוד הסברו של הגר"ח סולובייצ'יק בשיטת הרמב"ם  ביחס ללחם. העתידיתמחשבתה 

חלת 'בספר הוא שעיקר הפטור נובע ממחשבת הפטור בשעת גלגול העיסה. אמנם 

חלק על הסבר זה, וטען שבמקרה שלא חילק את העיסה בפועל, לא נפטרה  34'לחם

ודייק כן מלשון הרמב"ם (הל' ביכורים פ"ז ה"ח) 'שעשו העיסה, אע"פ שחשב לחלקה. 

', ומשמע שדווקא אם חילק העיסה נפטר מחלה. ודבריו אמורים גם ביחס וחילקוהוחילקוהוחילקוהוחילקוהעיסה 

  שתיארו גם הם חלוקה של העיסה בפועל. 35לפסיקת ה'שלחן ערוך' והרמ"א

        סופגנין על מנת לעשותה עיסהסופגנין על מנת לעשותה עיסהסופגנין על מנת לעשותה עיסהסופגנין על מנת לעשותה עיסה    הלשהלשהלשהלש    ....3333

קת ראשונים אחרת, הקשורה למשנה בחלה נראה שהשאלה הנ"ל תלויה במחלו אמנם 

  ):פ"א מ"ה(

שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה, תחלתה עיסה וסופה  עיסה

  ...סופגנין תחלתה סופגנין וסופה עיסה חייבין בחלה

 – עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין'הלש  :הראשון במשנה מובן ומוסכם הדין

 אחריםלם לא היה לפנינו צד של חיוב. לגבי שני הדינים המשום שמעו ',טור מן החלהפ

  נחלקו הראשונים:

                                                             
שתחילתה סופגנין וסופה עיסה חייבת בחלה לדעת  עיסהוראה שם בסוף דבריו שהסביר מדוע ב  .33

אח"כ נמלך וכדעת הרמב"ם על המשנה שבתחילה לש על מנת לאפותה בחמה ו פירשהרמב"ם, שהרי 
 בשעת חובתה הייתה מחשבת פטור.  ריהר"ש לקמן, א"כ מדוע חייב, ה

  .פתיחה לס' החלת לחם,   .34
 .דסעי'  שכושו"ע ורמ"א, יו"ד סי'   .35

בחזרה לעמוד התוכן
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 – מחלהופטורה סופגנין   הלעשות תושלש בלילה עבה, אע"פ שדע כל 36בנו תםר לדעת

בתחילתה סופגנין וסופה 'שבשעת הגלגול הבלילה הייתה עבה. ואע"פ ש ןייב, כיווח

העיסה את אפה הוא בסוף שונה, כי  שם המקרהא היה חייב, ל – הגלגול בשעתו 'עיסה

על ר"ת והסביר שחיוב החלה איננו תלוי רק  חלק 37ש"הר התחייב.הוא ולכן  ,בתנור

 בכוונתוהמגלגל. במקרה ש בכוונתבכוונתבכוונתבכוונתרכה אלא בלילה בשאלה אם מגלגל בלילה עבה או 

 מנתמנתמנתמנת    עלעלעלעללש עיסה שאכן מתחייב בשעת הגלגול, אבל במקרה  ,לאפות העיסה בתנור

להסביר שהמשנה עוסקת  נאלץ, פטור אפי' גלגל בלילה עבה. לכן גניןסופלעשותה 

 ,חייבולעשותה סופגנין  ונמלךמנת לאפותה  על, כלומר כשלש עיסה נמלךש מקרהב

 גםזו,  לדעה אמנם הבלילה העבה ומחשבת החיוב. חמשום שבשעת הגלגול התחייב מכו

יסה, חייב בחלה, כדין בתחילת הגלגול רצה לעשות סופגנין ונמלך ועשה עש במקרה

מדוע שתתחייב העיסה, הרי בשעת  12השלישי המופיע במשנה הנ"ל. והקשה הרמב"ן

המשנה  הובאה) 1פרק ג סעיף גלגול העיסה שהיא שעת החובה הייתה פטורה, ולעיל (

הייתה העיסה בידי הקדש בה נאמר בפירוש שאם בשעת חובתה שג) מ" גפ"בחלה (

  ונפטרה, אף לאחר פדיון תהיה פטורה.

שבסוף מוציא שבסוף מוציא שבסוף מוציא שבסוף מוציא     ומעשהומעשהומעשהומעשהמחוסר מעשה הכא במיבללא בעלמא,  התם' 38:הרמב"ן והשיב

את שעת הגלגול כשעת החובה של העיסה, אבל  מגדיר אכן"ן הרמב. ''''מידי מחשבהמידי מחשבהמידי מחשבהמידי מחשבה

מוציא  שאם נעשה לאחר מכן מעשה המנוגד למחשבה הראשונית, אותו המעשה מוסיף

אע"פ שבתחילה הייתה  ,מתחייבת העיסה שוב בחלה ואכןמידי מחשבתו הראשונה, 

שלנו, כשלש עיסה ורצה לחלקה,  במקרהאם כן גם  הסופגנין. מחשבתפטורה מחמת 

לאחר מכן מעשיו הוכיחו שלא  אבלהפטור פטרה את העיסה מחלה,  מחשבת"פ שאע

שוב העיסה  והתחייבהטור, הבצק, המעשה שבסוף הוציא מידי מחשבת הפ חילק

, ואף בלש על מנת יסהשעת חיוב הע אחרתמיד ולדעת ר"ת נראה שהולכים  39.בחלה

   41.פסק כדעת הר"ש 40'שלחן ערוך'ה לחלק יהיה פטור כשנמלך.

 האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    דעותדעותדעותדעות    ....4444

 דעת "כ נחלקו גם האחרונים.וכמו ,שראינו, השאלה הנ"ל תלויה במחלוקת ראשונים כפי

                                                             
 ע"א פסחים יא, טז; ר"ןפ"ב סי' פסחים , ; רא"שע"ב ברכות לז, דעתו הובאה בראשונים, ומהם: תוספות  .36

 ועוד.
 .פ"א מ"החלה ר"ש,   .37
 ב. ע" פסחים לו, ר"ן ;הל' חלה, סוף פ"ב, הרא"ש כתבוזה  כעיןו  .38
אמנם יש לחלק בין סברת הרמב"ן למקרה שלנו, שהרמב"ן עסק במקרה שבו חשב בשעת הלישה   .39

לעשות סופגנין ובפועל עשה עיסה, ובכך עשה מעשה הפוך ממחשבתו, ואילו במקרה שלנו בתחילה 
לא חילק את העיסה. ומכל מקום אף שההשוואה איננה מוחלטת, חשב לחלק העיסה ולבסוף נמנע ו

 נראה שמחלוקת בסופגנין שעשאה עיסה שייכת גם בנחתום הנמלך.
  .גסעי'  שכטשו"ע, יו"ד סי'   .40
כך כיוון שהרמב"ם והרא"ש מסכימים לדעת הר"ש וכן פשט המנהג.  שנקט הסביר ,כוסי' יו"ד , "יבב  .41

 ו בביתושמהר"ם היה נוהג כשלש ,טזפ"ב סי' פסחים , יא מדברי הרא"שהב ,או"ח ס' קסח, אמנם בב"י
וכן 'על זה הב"י:  תבתחייב בחלה לכו"ע. וכמוכך  ,לקחת עיסה קטנה ולאפותה ,עיסה על מנת לטגנה

 .'ראוי לנהוג
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שכיוון שנפטרה העיסה  ,דעת הרמב"םסולובייצ'יק לר"ם שי"ק והגר"ח , מה'הון עשיר'ה

יש  אמנם ולכן פטורה אף בנמלך. ,שוב אין היא יכולה להתחייב בחלה ,בשעת הגלגול

ספר וב 42'חלת לחם'בספר  ך כתבומהאחרונים שחייבו בהפרשה נוספת לאחר שנמלך. כ

 וכן בא לעיל בדברי הרמב"ן.הוכיח דבריו מהעיקרון המוזה האחרון ו 43,ראשית העומר

כיוון שהפטור היה רק  ,והסביר שחוזר ומתחייב 44'מנחת שלמה'כתב להלכה בשו"ת 

        מחמת מחשבה גרידא.

 מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה. . . . 5555

כפי שראינו למעלה, לרוב הדעות יש חיוב לחזור ולהפריש חלה בברכה. כך מוכח 

צאה מהר"ש וסיעתו הסוברים שלא הולכים בזה אחר שעת הגלגול אלא אחר התו

הסופית של העיסה, והוא הדין במקרה שלנו, ובדעת הרמב"ם מצינו מחלוקת בזה. אמנם 

. ברכות להלכות גםהשלכה  ישנהלסוגיית 'עיסה שעשאה סופגנין'  הראשונים למחלוקת

 ש"ר ולדעת 45,תחילתה שם על המוציא לברך יש 'סופגנין שעשאה עיסה' על ת"ר לדעת

או"ח סי' ('שלחן ערוך' הוהבישול.  הטיגון שעת חרא שהולכים מפני ,מזונותלברך  יש

 שמים וירא': וסייםתור 'יש אומרים' ב ת"ר ואת 'בסתם' ש"הר את הביא) יגסעי'  קסח

 שלעניין רואים ומכאן. 'תחילה אחר לחם על שיברך י"ע אלא יאכל ולא שניהם ידי יצא

דעת ל ד"בנד גם שלחו יש. לאור הנ"ל נראה שת"ר לדעת אף'שלחן ערוך' ה חשש הברכה

  .החוזרת ההפרשה על הברכה בעניין ת"ר

ש להפריש י – בדעתה לחלק הבצק ולאחר מכן נמלכההיה לשה עיסה וש מקרהבלכן 

 להקל. ותברכ ספק, שמהפרשהלחשוש לדעות הפוטרות וחלה ללא ברכה 

  

  
  

  

  

                                                             
  בדעת הרמב"ם. 2הובא לעיל בסוף סעיף ג, פתיחה לס' ה, חלת לחם,   .42
  .שכו ס"ק יראשית העומר, סי'   .43
  .סחמנחת שלמה, ח"א סי'   .44
תם יש לברך המוציא רק אם בסופו של דבר לאחר הטיגון ישנו תואר  ואמנם יש להעיר שלדעת רבנ  .45

בדעת  ,יגסעי'  קסח, או"ח סי' א, וכ"כ הרמ"אע" ברכות כז, לחם על האוכל, וכך מפורש ברבנו יונה
 ר"ת.

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב צבי בן ראובן

האם מוצרים נטולי גלוטן 
  כשרים לפסח?

  הקדמה

בדים פרי תעשיית המזון המודרנית אינם דומים כלל למזון הפשוט שהיה המוצרים המעו

בעבר. בתהליך ייצור המזון כיום משתמשים יצרני המזון בשיטות מגוונות, מתוחכמות 

ומתקדמות בעזרת מכונות משוכללות. כמו כן נעשה שימוש נרחב בתוספי מזון שונים 

ועוד ועוד. המוצרים, אם כן,  כגון חומרי טעם וריח, צבעי מאכל, חומרים משמרים

מורכבים מרכיבים שונים ומגוונים, ואלה הופכים את ההשגחה על כשרות המוצרים 

למורכבת הרבה יותר. כדי לגשר על פער הידע בין היצרן לצרכן, ולאפשר לצרכן לדעת 

מחייבים גופי השלטון הנוגעים בדבר את היצרנים לציין  –מה מכיל המוצר שהוא רוכש 

זת המוצר את הרכיבים שהמוצר מכיל, כך שמי שלא רוצה לצרוך למשל סוכר או על ארי

רכיבים אחרים יכול לבחון את רשימת הרכיבים שעל האריזה ולהחליט אם מוצר זה 

מתאים לו או לא. בעקבות כך היה אפשר לטעון שגם לעניין כשרות אפשר להחליט אם 

ו (כל זאת בהנחה שהמוצר לא עבר מוצר מסוים כשר על פי סימון הרכיבים שעל אריזת

בעייתי כל שהוא, שהרי בדרך כלל לא מצוינים על אריזת  תהליךתהליךתהליךתהליךאו לא יכול לעבור 

המוצר פרטים על תהליכי הייצור). כדי להבין את הבעייתיות שיש בטענה זו, ניתן כמה 

אך  –דוגמאות בנושא פסח, ונראה מוצרים שלכאורה אין בהם שום בעיה מיוחדת לפסח 

  ל זאת זקוקים לכשרות מיוחדת לפסח:בכ

. בגבינות צהובות שלכאורה עשויות מחלב פרה בלבד שפשוט עבר תהליך כזה או אחר 1

מוסיפים צבע מאכל. ישנם צבעי מאכל סינטטיים  –של העמדה באמצעות אנזימים 

שבהם באמת נושא הכשרות פשוט יותר, אך כיום רוב השימוש הוא בצבעי מאכל 

, הידוע גם 101Eצהוב -מן הצומח. לכן, למשל, צבע מאכל כתום טבעיים שמקורם

צריך השגחה  –, ואותו מוסיפים לגלידות, מרקים, רטבים, גבינות ועוד ועוד B2כויטמין 

  כיוון שהוא יכול להיות מיוצר ממקור חיטה או שעורה.  1מיוחדת לפסח,

ורה הרצויה. אפילו . בסוכריות מכניסים היצרנים קמח שעוזר לייצב ולעצב אותן בצ2

 בפלפל שחור מערבים קמח כדי להגדיל את נפחו ולהוזיל עלויות. 

. בארצות מסוימות ובהן גרמניה לא צריך לציין כלל חומר משמר ברשימת הרכיבים 3

במוצר. גם בישראל, חובת ציון רכיב ברשימת הרכיבים חלה רק כאשר שיעורו במוצר 

                                                             
 . 591דהיים ירושלים תשע"ב, עמ' הרב ישראל מאיר לוינגר, מאור לכשרות חלק ב', פל  .1
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וז זה אין חובה לציין. מאידך גיסא, גם אחוז הוא מאחוז מסוים ומעלה, אך מתחת לאח

וכדומה שאוסר אפילו  2קטן מאוד יכול להוות בעיה מבחינה הלכתית מצד 'מעמיד'

יש לדעת שגם סוכרים הם חומר משמר, והם יכולים להיות מופקים בין השאר  3בכלשהו.

ום מעמילן, שהוא ממקור חיטה. כלומר אנחנו רואים למעשה שהמציאות המורכבת כי

מחייבת כשרות על כל מוצר תעשייתי באשר הוא. הטעם הוא שמה שאנחנו רואים 

ברכיבים לא נותן לנו את כל המידע שאנחנו צריכים כצורכי כשרות, וגם כאשר ניתן לנו 

מידע כזה, אנחנו לא תמיד יודעים לפענח אותו (לדוגמה, כאשר אנחנו רואים ברשימת 

  לא אומר דבר)., לרובנו זה E101רכיבים את הרכיב 

אף על פי כן היה מקום לומר לכאורה שמוצר שמוגדר 'ללא גלוטן' אמור להיות יוצא מן 

הכלל. זאת כיוון שהזהירות מהימצאותו של גלוטן במוצרים אלה היא גדולה מאוד 

  מחשש לתביעות משפטיות במקרה של נזק בריאותי לאחד מהצרכנים. 

  א. מהו חמץ?

[בלאו של  זה הכלל כל שהוא ממין דגן הרי זה עובר): '...נאמר במשנה (פסחים מב ע"א

אלו דברים שאדם '. עוד נאמר במשנה (פסחים לה ע"א): 'בפסח בל יראה ובל ימצא]

'. ובהמשך יוצא בהן ידי חובתו בפסח בחטים בשעורים בכוסמין ובשיפון ובשיבולת שועל

  הגמרא נאמר:

אמר רבי שמעון בן לקיש אמר רבי שמעון בן לקיש אמר רבי שמעון בן לקיש אמר רבי שמעון בן לקיש  ?מנהני מילי ?אין אורז ודוחן לא [חמשת מיני דגן] הני...

, דברים טז(אמר קרא  וכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקבוכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקבוכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקבוכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקב

לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ  )ג

  . אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון

  גמרא זו פסק הרמב"ם (הל' חמץ פ"ה ה"א): על פי 

אפילו לש קמח אורז וכיוצא בו ברותחין וכסהו בבגדים עד שנתפח כמו בצק ...

  .שהחמיץ הרי זה מותר באכילה שאין זה חמוץ אלא סרחון

לסיכום, אנחנו רואים שרק בחמשת מיני דגן יש היכולת להחמיץ ולא בשאר מינים 

רחון. הסירחון אינו מהווה בעיה לעניין חמץ, ומצד אחרים שבהם אין החמצה אלא סי

  שני לא יוכל לשמש אותנו לעשיית מצות. 

  ב. תערובת חמץ

אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו נאמר בגמרא (פסחים ל ע"א): '

שחמץ שהתערב בפסח עצמו אוסר  5וה'שלחן ערוך' 4'. וכך פסקו הרמב"םאסור במשהו

                                                             
מעמיד = חומר שיכול להיות בשיעור נמוך מאוד במוצר אך אי אפשר להתעלם ממנו ולבטלו, כיוון   .2

 שהוא משפיע בצורה ניכרת על תכונות כגון מרקם, צורה ייחודית ועוד.
 שו"ע, יו"ד סי' פז סעי' יא.  .3
 רמב"ם, הל' חמץ פ"א ה"ה.   .4
  ' תמז סעי' א. שו"ע, או"ח סי  .5
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והרא"ש  6בת. עם זאת, לפני פסח החמץ בטל בשישים ככל איסור אחר,את כל התערו

מוסיף שבמקרה כזה החמץ שבטל קודם הפסח מותר גם בפסח עצמו, וכך פסק גם 

לעומתו סבר שאפילו שהתערב קודם הפסח אסור לאוכלו  8הרמב"ם 7ב'שלחן ערוך'.

סוגי תערובת: בתערובת  מבחין בין שני 9בפסח, כיוון שהוא 'חוזר וניעור'. 'תרומת הדשן'

של לח בלח הוא סובר כהרא"ש שאין האיסור 'חוזר וניעור', ואילו בתערובת של יבש 

   10ביבש הוא סובר כרמב"ם שהתערובת אסורה בפסח; וכך פסק הרמ"א.

לפני פסח חמץ בטל בשישים אם התערובת לחה, או ברוב אם התערובת יבשה.  לסיכום,לסיכום,לסיכום,לסיכום,

ם התערב ובטל לפני פסח ונשאר כך עד פסח עצמו, בפסח עצמו חמץ אוסר במשהו, וא

מותר רק בלח, אך ביבש האיסור 'חוזר וניעור'  –מותר; ולפי הרמ"א  –לפי ה'שלחן ערוך' 

  ואסור אפילו במשהו.

  ג. 'מעמיד'

  ' (יו"ד סי' פז סעי' יא) נפסק: שלחן ערוךב'

, מותרת. אם העמיד גבינה בעור קיבת כשרה, יש בה טעם בשר, אסורה. ואם לאו

  . אבל המעמיד בעור קיבת נבלה, וטריפה, ובהמה טמאה, אוסר בכל שהוא

'. כלומר משום דדבר האסור בעצמו, ומעמיד, אפילו באלף לא בטיל' ומסביר שם הרמ"א:

כיוון שעור הנבלה האסורה בפני עצמה הוא זה שהעמיד את הגבינה, נתן לה את צורתה 

הוא לא בטל בשישים ואפילו לא באלף. ואף  –הייחודית והפך אותה מחלב לגבינה 

נוכחותו מורגשת, כיוון שהוא זה שעיצב את הצורה והמרקם של  –שטעמו אינו מורגש 

מביא שיש מחלוקת אם דין 'מעמיד' הוא מדאורייתא או  11הגבינה. ה'מגן אברהם'

עוד אומר שם הרמ"א שאם היה 'מעמיד' מותר   12מדרבנן, ולהלכה נראה שהוא מדרבנן.

ומותר, והאיסור בטל בשישים.  –יחד עם 'מעמיד' אסור, יש לזה דין של 'זה וזה גורם' 

שהיתר 'זה וזה גורם' שייך רק  14מסייגים זאת על פי דעת התוספות 13אמנם האחרונים

להעמיד בעצמו, אך אם ביכולתו להעמיד בפני עצמו, הרי זה  לא יכוללא יכוללא יכוללא יכולכאשר האיסור 

  ותר.אסור אפילו שיש איתו עוד מעמיד מ

                                                             
  רא"ש, פסחים פ"ב סי' ה; שו"ע, שם סעי' ב.  .6
 שו"ע, שם, סעי' ד.  .7
 רמב"ם, הל' חמץ פ"ד הי"ב.  .8
 תרומת הדשן, ח"א סי' קיד, הובא בב"י, סי' תמז סעי' ד.  .9

 רמ"א, לשו"ע שם, סעי' ד.  .10
 תמב ס"ק ט.מגן אברהם, סי'   .11
שאין , ס"ק טז, חוק יעקבמדאורייתא. ועי'  –לדעת הטור מדרבנן; ו –לדעת האיסור והיתר הארוך   .12

וכך , שקיי"ל שדין מעמיד הוא מדרבנן; ועי' בפרי מגדים, סי' תמב ס"ק ט, הוכחה שהטור אכן סבר כך
 במשנה ברורה, או"ח סי' תמב ס"ק כז. פסק 

 ט"ז ס"ק יג. ש"ך ס"ק לו.  .13
  תוס', ע"ז סח ע"ב ד"ה לרבי שמעון.   .14
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  ד. 'חמץ נוקשה'

'חמץ נוקשה' הוא חמץ שאינו גמור, כגון עיסה של קמח ומים שפעם היו נוהגים להכין 

עיסה שרק שינתה קצת את מראה והכסיפה (גוון  –ממנה דבק. דוגמאות ל'חמץ נוקשה' 

 16או חמץ שאינו ראוי כלל לאכילה. 15אפרפר מבריק), אך לא נעשה בה עדיין שום סדק,

ואם אינו ראוי לאכילה עד שנפסל  17ץ נוקשה' הוא שחייבים לבערו מדרבנן,דינו של 'חמ

 18מאכילת כלב עוד לפני זמן ביעור חמץ, לא גזרו עליו חכמים, ומותר להשהותו בפסח.

לעניין אכילה יש שהתירו, אף שבד"כ לא מתירים 'נותן טעם לפגם' לכתחילה, כיוון שכאן 

ויש שאסרו לאוכלו כיוון שיש  19ם איסור חמץ.נפסל מאכילת כלב עוד לפני שחל עליו ש

ולכן חכמים אסרו  20לזה דין 'אחשביה', שהאדם מחשיב את זה כאוכל בעצם אכילתו,

עם זאת, גם לדעת האוסרים ישנה מחלוקת כאשר 'חמץ נוקשה' התערב  21אותו.

  בתערובת שרובה אינו חמץ: 

נוקשה' נאכל בפני עצמו ולא . יש מתירים כיוון שדין 'אחשביה' הוא רק כאשר ה'חמץ ה1

 22כאשר מערבים אותו בדברים אחרים, ואפילו שאוכל אותו ממש.

. יש שמתירים רק אם בדיעבד נפל 'חמץ נוקשה' למאכל אחר והתערב בו, כיוון שאין 2

   23כאן 'אחשביה', שהרי הוא לא רצה לאוכלו ולהחשיבו כאוכל, ולא עשה זאת בכוונה.

  

  ה. 'פנים חדשות'

ביא בשם הרז"ה שאין לערב בתוך אוכל מין מסוים של בשמים שתחילת הווייתו מ 24הרא"ש

רבנו יונה התיר לאוכלו, כיוון  25היא מדם שמצטבר בתוך חלק של חיה הנקראת מושק.

כלומר הדם כבר איבד לחלוטין את שמו וכבר לא נחשב כאיסור.  –שהוא 'פרשא בעלמא' 

נו יונה ואסר את הדבר. הב"ח מסביר משמע מדברי הרא"ש שלא קיבל את דעתו של רב

שהסיבה לאסור היא שאין ודאות שהדם אכן הפך ל'פרשא בעלמא', אך הוא לא חולק על 

  ונחלקו האחרונים בגדר 'פנים חדשות':  26עצם ההיתר של איסור שהפך ל'פרשא בעלמא'.

                                                             
 , שם ס"ק א. מגן אברהם  .15
 רש"י, פסחים מג ע"א; ר"ן, פסחים דף יג בדפי הרי"ף, ד"ה 'אלו עוברין'.  .16
  משנה ברורה, סי' תמב ס"ק ב.   .17
 רמב"ם, הל' חמץ פ"ד הי"ב.  .18
 פר"ח, או"ח סי' תמב ס"ק ט.   .19
  ט"ז, או"ח סי' תמב ס"ק ח, ע"פ הרא"ש.  .20
  שו"ע הרב, או"ח סי' תמב סעי' לב.  .21
 הודה, מהדורא תניינא יו"ד סי' נז.נודה בי  .22
  שו"ע הרב, שם סעי' לג.  .23
  רא"ש, ברכות פ"ו סי' לה.  .24
 קקקקאייל מושאייל מושאייל מושאייל מושמבלוטת ריח מיוחדת הנמצאת בגופו של גם כיום נעשה שימוש בבושם זה המופק   .25

(Moschus) .  
אינו  כמו שראינו בדעת הרי"ף והרמב"ם לגבי חלב הנמצא בקיבה של בהמה שנפסק בשו"ע שהוא  .26
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 התיר שמן שנעשה מזרעי ענבים של סתם יינם, כיוון שהם שינו את 27. ה'חתם סופר'1

 צורתם לחלוטין כשהפכו בעצם מיין לשמן, ויש כאן גדר של 'פנים חדשות באו לכאן'. 

 סובר שכל ההיתר של 'פנים חדשות' הוא רק בתערובת.  28. הראי"ה בשו"ת 'דעת כהן'2

 סובר שצריך שני תנאים להגדרת פנים חדשות:  29. ה'חזון איש'3

 ) שבתהליך השינוי האיסור ייפסל ממאכל כלב.1

 הליך השינוי יתחולל מכמה גורמים ולא רק מגורם אחד. ) שת2

למעשה אומר ה'חזון איש' שאם חומר מסוים של איסור עבר תהליכים כימיים שגרמו לו 

מותר  –באיזשהו שלב להיפסל למאכל כלב ולא להיות ראוי אפילו כחלק מתערובת 

 להשתמש בו אפילו שבסוף התהליך הוא כבר ראוי למאכל. 

כתב שהיתר 'פנים חדשות' שייך רק כאשר השינוי נעשה בידי  30ור לציון'. בשו"ת 'א4

שמיים, כגון המושק שבו הדם הופך את צורתו ומהותו. ברם, אם השינוי נעשה בידי אדם 

הוא אסור לחלוטין כיוון שהוא אינו מהותי דיו; וכך כתב בשו"ת  –כגון אפר הנקברים 

  31'ציץ אליעזר'.

  ו. מהו הגלוטן?

שאלה היא: האם אפשר להתייחס למוצר שמסומן כנטול גלוטן ככשר לפסח כאמור, ה

  ללא בירור נוסף? 

גרעין החיטה מורכב מגלוטן ומעמילן. הגלוטן הוא חלבון המאפשר הדבקה של מרכיבי 

הקמח והפיכתם לבצק עם כליאתם של הגזים והנוזלים תוך כדי תהליך התפיחה. העמילן 

ן החיטה, והוא זה שאוגר בתוכו את הסוכרים מהווה את רובו המוחלט של גרעי

  והאנרגיה. 

), מוצרים יכולים להיות מסומנים 2011מבחינת תקנות משרד הבריאות משנת תשע"א (

 20( 0.00002בכיתוב 'ללא גלוטן' רק כאשר שיעור הגלוטן שבהם אינו עולה על אחוז של 

לכאורה אין דגן, כלומר אין  –חלקי מיליון). כידוע כל דגן מכיל גלוטן, ואם אין גלוטן 

חשש חמץ. אלא שבראש ובראשונה צריך לדעת שלא כל דגן מכיל גלוטן. שיבולת שועל 

אך היא אחת מחמשת מיני דגן, ולכן ברור שבמקרה שהיא באה  32אינה מכילה גלוטן,

היא תוגדר כחמץ  –במגע עם מים ולא עברה תהליך מהיר של לישה ואפייה כמו מצה 

                                                             
  מוגדר כחלב ומותר לבשלו עם בשר. 

 חתם סופר, יו"ד סי' קיז.  .27
 דעת כהן, סי' נד.   .28
  חזו"א, יו"ד סי' יב ס"ק ז.  .29
  שו"ת אור לציון, ח"א סי' לד.   .30
  ציץ אליעזר, ח"ו סי' שז.   .31
  . 212ב) כסלו תשנ"ז, עמ' -נח (כרך ט"ו א–פרופסור א"ס אברהם, אסיא נז  .32

י"פ. זה על פי המסורת המקובלת ומתוך נקודת מוצא שהשיבולת שועל היא זו המוכרת  הערת עורך:   
לנו בשם 'אווינה', אך יש אומרים שהשיבולת שועל היא מין ממיני השעורה; עי' בספר חוקות הארץ א, 

 .1פ"ג ה"ג הערה 
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זו מערערת את הקביעה שהגדרת החמץ תלויה רק בגלוטן המתפיח, ויש גמור. עובדה 

לומר שעצם העירוב של חיטה או מין אחר מחמשת מיני דגן עם מים ללא פיקוח של 

  הוא האסור.  –זמן 

דוגמה נוספת לדגן שאינו מכיל גלוטן היא מוצרים נטולי גלוטן המכילים רכיבי חיטה 

המייצרת בין השאר סיבים  Roquetteחברת של ממש. זאת אפשר לראות במסמך רשמי 

תזונתיים. מסמך זה מפרט את חומרי המקור של 'דקסטרין' מבוסס חיטה. המקור 

הראשון שם בטבלה הוא כמובן חיטה, גלוטן ומוצריו. אך בעמודה שבה מפורט הסיכון 

ר נכתב שאין סכנה כזו. בהערה שם מוסבר שמדוב –לזיהום לא מבוקר של גלוטן במוצר 

חיטה, עובדה שנבחנה ונבדקה  נעדר גלוטןנעדר גלוטןנעדר גלוטןנעדר גלוטן, אך הוא מעמילן חיטהמעמילן חיטהמעמילן חיטהמעמילן חיטהבמוצר מזוכך שנגזר 

במדויק באמצעים מתקדמים. מצד שני, אנחנו יודעים שאפשר לקחת חיטה ולהעביר 

אותה תהליכים מסוימים שמונעים ממנה להחמיץ, כך שהיא לא תהיה בכל מקרה 

(אם  33ת, כמו גם חיטה שחלטו אותהמוגדרת כחמץ. דוגמה לכך: מצות שנאפות במהירו

אינן חמץ, אף שבאו במגע עם מים. כמו כן, מי פירות  34כי חליטה אינה הלכה למעשה)

נוסף על כך, בקמח חיטה שהתערב במים יש לנו הגדרות  35אינם גורמים לחימוץ.

וסימנים לזיהוי החמצה כגון סידוק של העיסה או הכספה, וכשסימנים אלה לא יימצאו, 

  ה אין כאן חמץ. לכאור

השאלה אם כן היא האם הפרדת הגלוטן מרכיב החיטה, שמונעת ממנה לתפוח, נחשבת 

  לתהליך המונע החמצה בדומה לאפייה, חליטה, מי פירות וכיו"ב. 

  ז. סקירת המציאות

לצורך בירור העניין, נראה מקרה שנדון בקרב הפוסקים האחרונים בני זמנינו. המדובר 

ידו את העמילן מהגלוטן לצורך ייצור גלוקוזה מרכיב הגלוטן, הוא במפעל שבו הפר

ולצורך ייצור חומצת לימון מרכיב העמילן. הפרידו בין העמילן לגלוטן בתהליך של 

מעלות צלזיוס, הוספת חומרים כימיים וערבול  140–100הרתחה בטמפרטורה של 

שוהה בנוזלים די זמן הקמח הרגיל אינו  37כל התהליך נמשך דקות ספורות. 36צנטריפוגלי.

כדי להחמיץ, מה גם שכל הזמן הזה הוא נמצא בתנועה מתמדת בדומה ללישה. בעלי 

המפעל מקפידים מאוד שלא תהיה שום החמצה בינתיים, כיוון שהחמצה כזאת פוגעת 

    בהפקת הגלוקוזה וחומצת הלימון בתהליך המיוחד למפעל זה. לאור הנ"ל לפי ההגדרות

המופרד מהגלוטן שום תכונה של חמץ, כיוון שלרוב השיטות אין בעמילן  המדעיותהמדעיותהמדעיותהמדעיות

                                                             
  לט ע"ב. משנה בפסחים  .33
"ע או"ח סי' תנד סעי' ג, אסרו את הדבר רמב"ם, הל' חמץ פ"ה הי"ז ועוד ראשונים; וכך פסק בשו  .34

  מחוסר בקיאות שלנו.
 פסחים לה ע"ב.   .35
  קד, עמ' ס.-, מוריה קג'כשרות גלוקוזה וחומצת לימון בפסח'הרב לוי יצחק הלפרין,   .36
יש לציין שבהודו ישנה שיטה פרימיטיבית יותר ערך, ובמקומות מסוימים חצי דקה בלבד. דקות לשש   .37

 שבה מכינים עיסת בצק שהיא חמץ לכל דבר ועניין.  לייצור גלוטן,
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אלא שלהלכה ההגדרות המדעיות  38הגלוטן הוא הגורם לחימוץ ולא העמילן. המדעיותהמדעיותהמדעיותהמדעיות

אינן מכריעות, וצריך להתאימן להגדרות ההלכתיות. כאשר נשאל הרב יוסף שלום 

בין הגדרות  אלישיב זצ"ל על נושא זה, הוא הדגיש שאין התאמה אוטומטית בנושא זה

  39ההלכה למדע, ולכן שלל הסתמכות על העובדה המדעית שאין החמצה ללא גלוטן.

  ח. דיון הלכתי

רצה להתיר את ייצור הגלוקוזה הנ"ל על פי תשובת הגאון רבי  40הרב שאר ישוב הכהן

כשדן בתרופה שנעשתה מיסוד מסוים שהוצא מדם בתהליך  41חיים עוזר גרודזנסקי

ונו: 'לפי שע"י הפרדת הכימיה מן הדם נתייבש לגמרי ונפסל מתורת הפרדה כימי. וזו לש

אוכל'. נוסף על כך במקרה שלנו אין 'שם איסור' כמו במקרה של הגר"ח עוזר שדיבר על 

דם שאסור במהותו, שהרי ראינו שבתהליך של ייצור חומצת הלימון אין חימוץ אלא אולי 

דר לכל היותר כ'חמץ נוקשה'. לאור חשש מסוים של חימוץ, מה שאומר שהוא יהיה מוג

הנ"ל, קודם הפסח, עוד לפני שחל עליו 'שם איסור' של חמץ, כבר נעשה בו שינוי, וע"פ 

יש להתיר אליבא דכולי עלמא. אמנם הרב שאר ישוב מדגיש שכל  42שו"ת תורת חסד

ההיתר מסתמך על כך שאכן אין שום חימוץ בתהליך הייצור ולפניו, מהמגע של החיטים 

  ם המים והלאה, וכתב שאין לכך ערובה, והתיר רק בהנחה שמקפידים על כך מאוד.ע

והרב לוי יצחק הלפרין התירו את  43למעשה, הרב שאר ישוב הכהן, הרב עובדיה יוסף

  העמילן המופרד מהגלוטן, אך רק בצירוף עוד כמה וכמה צדדים נוספים להקל דלהלן: 

 ים חימוץ.. בתהליך מעורבים חומרים כימיים המונע1

. הגלוטן והעמילן עוברים תהליכים שהופכים אותם בשלבים מסוימים ל'חמץ נוקשה' 2

  44שאסור רק מדרבנן, ובתערובת מותר כיוון שאין 'אחשביה' בתערובת.

   45. נעשה שימוש באינזימים שנותנים למקור החיטה 'פנים חדשות'.3

מילן לבדו אלא בצירוף חומרים הפקת חומצת הלימון אינה נעשית מע –. 'זה וזה גורם' 4

 נוספים. 

. שעת דחק מסוימת שהייתה במקרה הספציפי הנ"ל במפעל שבו ייצרו את הגלוקוזה 5

 וחומצת הלימון.

והרב שמואל הלוי  47הרב בן ציון אבא שאול 46לעומת זאת, הרב יצחק יעקב וייס,

                                                             
 . 83הרב שאר ישוב הכהן, כשרות גלוקוזה וחומצת לימון בפסח, תחומין א, עמ'   .38
  . 148הרב רפאל הלפרין, אנציקלופדיה לבית ישראל, ח"י, ערך: חמישה מיני דגן, עמ'   .39
 .88כשרות גלוקוזה וחומצת לימון בפסח, תחומין א, עמ'   .40
 שו"ת אחיעזר, ח"ג סי' לא.  .41
  הרב שניאור זלמן פראדקין, שו"ת תורת חסד, סי' כא.   .42
 .סב, ח"ב סי' יחוה דעת ;לז 'או"ח סי, ח"י שו"ת יביע אומר  .43
  לג. -שו"ע הרב, סי' תמב ס"ק לבולא כדעת  מהדורא תניינא, יו"ד, סי' נז ע"פ הנוב"י  .44
  הובאו לעיל.ש שלא כדעת ה'אור לציון' וציץ אליעזר  .45
  נב).–מנחת יצחק, ח"ז סי' כז (עמ' נא  .46
 אור לציון, ח"א סי' לד (עמ' פח).  .47
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  חלקו על כך ואסרו את העמילן הנ"ל, וזאת מכמה סיבות:  48וואזנר

תהליך ייצור של יי"ש (משקה חריף על בסיס חיטה/שעורה) דומה  49ע"פ מומחים,. 1

והוא אף נעשה 'פנים חדשות', ובכל  50מאוד לתהליך הכימי שמפריד בין העמילן לגלוטן,

זאת אסרו אותו הפוסקים. כל שכן בחומצת לימון הנעשית מעמילן חיטה ממש ולא רק 

  51מאידוי של דגן כמו שעושים ביי"ש.

אף שהמגע של החיטים עם המים נמשך רק שלושים שניות שגם בהן החיטים כבר על . 2

זה נחשב לתיתה שנאסרה ע"י הפוסקים באופן מוחלט, כפי  –מסוע בדרך לטחינה 

בשם הרמב"ם שאומר שמדובר  ) כתבשם( ה ברורה'משנב'ו 52',לחן ערוךש'שנפסק ב

 53אפילו על לתיתה ממש קרובה לטחינה.

כיוון שמראש עושים זאת כדי  –ייצור העמילן נפסל לאכילת כלב . אף שבמהלך ה3

  54זה לא נחשב כדבר הנפסל מאכילת כלב. –להשתמש בו בסוף התהליך 

. רק כשהשינוי נעשה בידי שמיים הוא מתיר את האיסור מצד 'פנים חדשות', ולא 4

  55כאשר נעשה בידי אדם, והראיה מאפר הנקברים שנשאר באיסורו.

ר של 'זה וזה גורם' כאשר האיסור יכול להעמיד בעצמו וההיתר לא יכול . אין הית5

ומי יערוב לנו שההיתר כאן יכול להעמיד בעצמו והאיסור אינו יכול  –להעמיד בעצמו 

  להעמיד בעצמו? (אור לציון).

ודאי לא הסתפקו בעובדה ודאי לא הסתפקו בעובדה ודאי לא הסתפקו בעובדה ודאי לא הסתפקו בעובדה היוצא לענייננו הוא שאנחנו רואים שאף הפוסקים המתירים 

. זאת על אף עמילן כדי להתיר את רכיב החיטה במוצר מסויםעמילן כדי להתיר את רכיב החיטה במוצר מסויםעמילן כדי להתיר את רכיב החיטה במוצר מסויםעמילן כדי להתיר את רכיב החיטה במוצר מסויםשהגלוטן הוצא מהשהגלוטן הוצא מהשהגלוטן הוצא מהשהגלוטן הוצא מה

ההגדרה המדעית שהגלוטן הוא שגורם לחימוץ. למעשה התירו רק בצירוף כמה וכמה 

  היתרים כנ"ל ובשעת הדחק. 

כמו כן, הרב שאר ישוב הכהן כתב במפורש שכל ההיתר בנוי על מציאות מסוימת שבה 

  ץ בתהליך הייצור.מקפידים מאוד שלא יהיה שום חשש חימו

כיוון שכך, וכיוון שראינו גם כמה וכמה פוסקים שחולקים על ההיתר של חומצת הלימון, 

נראה בבירור שאין להחשיב 'כשר לפסח' כל מוצר שמוגדר 'נטול גלוטן', וכיוון שסוף 

הוא מוגדר כחמץ או לפחות כספק חמץ או חמץ נוקשה,  –סוף יש בו את רכיב החיטה 

  להשתמש בו בפסח. ובוודאי אין 

  ט. כיצד יש לנהוג במוצרים ללא גלוטן לפני פסח? 

לאור כל הנאמר לעיל נרצה לברר כיצד יש לנהוג לפני הפסח במוצרים שונים שמוגדרים 

                                                             
 שבט הלוי, ח"ד סי' מז (עמ' נו).  .48

 .89הרב שאר ישוב הכהן, כשרות גלוקוזה וחומצת לימון בפסח, תחומין א, עמ'   .49
  שמוגדרים כנטולי גלוטן. אנחנו גם יודעים שיש כיום וויסקי וכן וודקה על בסיס חיטה/שעורה  .50
  מנחת יצחק, שם.  .51
  ' ה.תנג סעישו"ע, או"ח סי'   .52
  שבט הלוי, שם.  .53
  מנחת יצחק ואור לציון, שם.  .54
  אור לציון עפ"י תמורה לד ע"א.  .55
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  'נטולי גלוטן'. אילו מוצרים צריך למכור, או אולי לבער? אילו מוצרים יש להצניע בלבד?

חנו לא דנים כאן אם מותר לאכול את המוצר באופן כללי הדיון שונה מעט, כיוון שאנ

אלא אם עוברים עליו בלאו של 'בל יראה ובל ימצא'. להלכה נפסק שלא רק בחמץ לבדו 

 57אומרים האחרונים 56ישנו לאו של 'בל יראה ובל ימצא', אלא גם על חמץ בתערובת.

ריך שתערובת שמותרת מהתורה ולא עובר בה על לאו של 'בל יראה ובל ימצא' אמנם צ

מתירים למוכרה. זאת משום  58לבער מדרבנן, אך גם המחמירים שלא למכור חמץ גמור

שכל החשש שלא למכור הוא שמא המכירה לא תקפה ויעברו על איסור דאורייתא של 

  'בל יראה ובל ימצא'. 

  מכאן עלינו לחלק בין כמה סוגי מוצרים 'ללא גלוטן':

. אין כרם אלא רק להצניעםורך למאין בהם חמץ, ולכן אין צובאמת מוצרים ש. 1

, וכפי שראינו, יש צורך בכשרות כיוון שסוף סוף הם לא הוכשרו לפסחלהשתמש בהם 

 לפסח באופן כללי על כל מוצר. 

, כגון מוצר . מוצרים שיש בהם תערובת חמץ או חשש לתערובת חמץ, ואיסורם מדרבנן2

לו במכירת החמץ, גם לפי אפשר למכור מוצרים א נטול גלוטן שיש בו רכיבי חיטה.

הדעות שמחמירות שלא לכלול במכירה מוצרי חמץ גמור (כלומר, שיש בהם כזית דגן 

בתוך הגדרה זו אפשר לכלול גם מוצרים שהחמץ שבהם הוא 'מעמיד', כיוון  בתערובת).

  שנפסק ש'מעמיד' אסור מדרבנן ולא מהתורה, ולא עובר עליהם ב'בל יראה ובל ימצא'. 

, ולענייננו גם מוצרים נטולי גלוטן שיש בהם רכיב חיטה שיש בהם חמץ גמור. מוצרים 3

, ושיעור או אחד מחמשת מיני דגן האחרים כמו לחם משיבולת שועל, או וויסקי למשל

מותר לכתחילה למכור מוצרים אמנם אין חובה לבערם, ו – גדול מכזיתשבהם החמץ 

  רקם.ואלו ולסמוך על המכירה, אך רבים נהגו לז

ניתן  –ליתר פירוט של מגוון המוצרים השונים והדרכה כיצד יש לנהוג בכל מוצר ומוצר 

   לעיין במאמר 'באילו מוצרים יש חמץ?' הנמצא באתר 'כושרות'.

  

  

  
  

                                                             
 שו"ע, או"ח סי' תמב סעי' א.  .56
 מובאים במשנ"ב, סי' תמב ס"ק א.  .57
יכותה של מכירת החמץ, וכך מובא בשם הגר"א מקורם בפוסקים המפקפקים מסיבות שונות על א  .58

  במעשה רב אות קפא ועוד אחרונים.
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  הרב יצחק דביר

בירור נגיעות במינים 
  שנגיעותם אינה ידועה

רקות פירות וי ם שלהוראת בדיקת הוהתמסד הבעשרים השנים האחרונות התפתח

 מצוי במסורת, כיום מידע נגיש רב יםעוברוחובתה מחרקים. אם בעבר היו אופן הבדיקה 

אתרי אינטרנט רבים המפרטים את רמת הנגיעות בכל פרי בחומרי הדרכה ובבספרים, 

חלק בלתי נפרד ממגמה מבורכת זו כולל בתוכו בדיקת פירות וירקות  אופן בדיקתו.את ו

קיונם מחרקים. לעיתים מתברר בבדיקה זו כי ידי לוודא את נשלא היו ידועים כנגועים, כ

התחדשה נגיעות כעת (או שמא  –במין שהיה מוחזק עד כה נקי ולא היה טעון בדיקה 

היה נגוע מעולם ולא ידענו זאת), ועל כן יש להורות מעתה על חיוב בדיקתו, ובמקרים 

  מנע ממנו לחלוטין.יקיצוניים אף יש להדריך את הציבור לה

הוראות אלו נתקלות בקושי רב מצד הציבור שמתקשה לשנות את הרגלי האכילה שנהג 

בהם עד כה, ובפרט שלעיתים ישנם מורי הוראה שאינם מקבלים את הוראת הבודקים 

ין זה. מצב זה מעלה דילמה קשה: אולי עדיף שלא לבדוק כלל מינים יומורים להיתר בענ

סיון זה שרבים אינם יד את הציבור בפני נשאינם מוחזקים כנגועים, וכך לא להעמי

  עומדים בו?

  טור מתעסקא. פ

בהם אדם עושה פעולת ש) מובא דיון במקרים שונים ע"א במשניות במסכת כריתות (יט

היתר, ומתלווה אליה גם פעולת איסור בלא ידיעתו. את הדין במקרה זה לומדת המשנה 

. פטור 'מתעסק' 'למתעסק פרט' – ומפרשת  ,'בה חטא אשר'מן הפסוק (ויקרא ד, כג): 

שפירות  1'שלחן ערוך'מותנה באי ידיעת מציאות האיסור, ועל כן הלכה פסוקה היא ב

   2.שידועים או חשודים כנגועים חייבים בבדיקה, ובאכילתם אינו פטור מצד 'מתעסק'

                                                             
  .חסעי'  פדשו"ע, יו"ד סי'   .1
כך כתבו: בשו"ת שיבת ציון, סי' כח; שו"ת התעוררות תשובה, ח"ד סי' לז; בשו"ת מנחת שלמה, תנינא   .2

 גרש"ז אויערבאך גםסי' סב, כתב שכאשר יש ספק איסור לא שייך גדר מתעסק. כעין זה כתב ה
 ראיה והביא, והנהגות, ח"ד סי' קצ בשו"ת תשובות גם כתב וכדבריו קד,' עמ המור, פסח הר בקובץ
 ארץ ת"בשואולם . מתעסק נחשב אינו ולברר לבדוק לו היה שכאשר פ"א ה"ח, שמח, הל' שבת מהאור

 העיקרית שכוונתו משום, מותר יהיה נגוע שהפרי יודע כאשר שאפילו כתב ,פחסי'  א"ח, (פרומר) צבי
', וכעין זה הביא גם באמרי בינה, בשר וחלב סו"ס ד, בשם מתכוון, ונחשב כ'דבר שאינו הפרי לאכילת

אחד מן הפוסקים (עיי"ש שדחה דבריו), וכן הוא גם במנחת סולת, מצוה קנז, ובהפסד מרובה התיר 
מדוע חייבו חכמים בדיקת  –ה כך בספר יד המלך, הל' מאכלות אסורות פט"ו הכ"ב. על שיטתם קש

בחזרה לעמוד התוכן
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  האם הוא פטור מצד 'מתעסק'? :על אדם האוכל פרי שאינו ידוע כנגוע לנו נותר לשאול

ש שכתבו שפטור 'מתעסק' שייך דווקא כאשר מתכוון לעשות פעולה אחת ובלא משים י

כוונתו לאכילת  –הוא עושה פעולה אחרת של איסור, אך כאשר הוא אוכל פרי מתולע 

ך (מנחת אכל חלקי הפרי שלפניו, ואינו נחשב כ'מתעסק'. זו לשונו של הגרש"ז אויערב

  ו):סי'  שלמה קמא

 בתוכו שרץ שיש ודאי יודע אם לכן ,,,,שהואשהואשהואשהוא    כמוכמוכמוכמו    הפריהפריהפריהפרי    כלכלכלכל    לאכוללאכוללאכוללאכול    שכוונתושכוונתושכוונתושכוונתו דכיון

, מהפרי מוציאו היה אחר אם שמח והיה אצלו ומאוס פגום שטעמו ג"דאע נראה

 ומאוס פגום שהוא פי על אף תורה דאסרה במזיד שרץ כאוכל ממש דינו ה"אפי

 על בזדון כעובר כ"ג דינו לא או שרץ בו יש אם ספק רק כשזה דגם וממילא, מאד

 לשאוף כגון אכילה לצורך שלא הפה את שפותח ג"בכה ורק, תורה איסור פקס

 דחשיב שרץ יבלע גם זה י"שע ודאי יודע אם' שאפי אפשר ג"דבכה וכדומה אויר

   3לאכול... להדיא במכוין כ"משא כמתעסק רק

לדידם של בעלי דעה זו נראה כי ישנו ערך רב בבדיקת נגיעותם של מינים חדשים, 

  הוא מציל את האוכלים מאיסור אכילת חרקים.משום שבכך 

ין יאם יש ענה :למקרה זה כ'מתעסק', ולדבריהם נשאלת השאלהרבים לעומתם התייחסו 

או שמא עדיף  4,לבדוק מינים שונים שאינם מוחזקים כנגועים ולפרסם את רמת נגיעותם

רים ין זה, משום שממילא הם פטוימנע ולהותיר את הציבור בחוסר ידיעה בענילה

   ?כ'מתעסק' ואינם עוברים איסור

  פטור או מותר? –מתעסק ב. 

 5'מקור חיים'לדעת ה האחרונים נחלקו מהו מעמדו של אדם העושה איסור כ'מתעסק':

אדם זה אינו נחשב כעובר עבירה כלל, משום שהתורה לא אסרה אלא איסורים הנעשים 

אינו  –איסור בלא ידיעתו  במודע. לפי דבריו גם אם אדם אחר רואה ויודע שהוא עושה

לשיטה זו אין צורך לבדוק  6.חייב להתריע בפניו על כך, משום שבשבילו הדבר היתר

                                                             
פירות וירקות מתולעים? ועי' בספר שהם וישפה, לבעל תהלה לדוד, הל' מאכלות אסורות פי"ד הי"ב, 

  .'יאמר ולא הדבר וישתקעשמטעמים אלו ואחרים דחה סברה זו ולסיכום כתב: '
י' נב, שדן בסברה זו. . ועיין בשו"ת מנחת אשר, ח"ג ססא, סי' נתן להורות ת"שוכסברה זו כתב גם ב  .3

 דכיון ואפשרכדי ליישב את דברי הסוברים שדבר זה נחשב כמתעסק, סיים הגרש"ז אויערבאך (שם): '
 של בגדר כלל חשיב זה אין אינשי לגבי מ"מ ,אסור שפיר שרץ שלענין גב על אף ,ומאוס פגום שהוא
 '.ע"צו נפרדים דברים כשני והשרץ הפרי אכילת את שפיר רואין ולכן אכילה

נראה שבוודאי אין חובה לבדוק את רמת הנגיעות בפרי שאינו מוחזק כנגוע, ש'אחזוקי איסורא לא   .4
מחזיקינן'. השאלה העומדת בפנינו היא אם בדיקה כזו היא חיובית, או שמא מובילה לאיסורים 

 מיותרים ולהחטאת הציבור.
  .תלא 'הקדמה לסימקור חיים,   .5
י נזר, סי' רנא, וכן נוטה לשיטה זו בשו"ת ארץ צבי, ח"א סי' עו, אף שבסי' עה כשיטתו סברו: שו"ת אבנ  .6

לא רצה לחלוק על דברי רע"א. ובקובץ שיעורים, ח"ב סי' כג אות ב, נטה לתלות מחלוקת זו בגדר 
מתעסק במחלוקת ראשונים. ובמרחשת, ח"א סי' מב, תלה זאת במחלוקת תנאים, אך כתב שהכרעת 

 שב כהיתר.הרמב"ם שמתעסק נח

בחזרה לעמוד התוכן
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אין  ,שהנגיעות אינה ידועה ,פירות שאינם מוחזקים כנגועים, משום שבמצב הנתון

אולי אף עדיף שלא לבדוק כדי שלא להעמיד את במקרה זה האוכלים עוברים איסור, ו

 צריך לשאול הבא ודאי' לג): '(סי 'צפנת פענח'סיון. וכך כותב בשו"ת יהנהציבור בפני 

אולם רבי עקיבא איגר (מהדו"ק סימן ח)  .'צריך אין וכדומה הכרזה לעשות אבל, לאסור

  חולק על דעה זו וכותב:

דמתעסק מיקרי גם כן עבירה, אלא דלא חייבה התורה  ,ולעניות דעתי עיקר  

  7.חטאת עליו

ין לברר את מצב יעובר עבירה, ולכן יש ענלעובר איסור כ'מתעסק' נחשב לדבריו אדם ה

  8.זהרו ויימנעו מאיסוריםישי כדי ,הנגיעות ולהודיע לציבור

  תעסק באיסורי אכילהג. מ

: שמואל אמר נחמן רב אמר'בגמרא במסכת כריתות מובא כלל חשוב בגדרי 'מתעסק': 

שייך דווקא כאשר  'מתעסק'ומר פטור כל .'נהנה שכן, חייב – ועריות בחלבים המתעסק

גופו אינו נהנה מן האיסור, אך האוכל איסור וגופו נהנה מכך, אינו נחשב כ'מתעסק'. 

ד) שאדם האוכל פרי מתולע, גם  'בשר וחלב סוף סי '(הל 'אמרי בינה'משום כך כתב ב

  אם אינו נהנה מטעמה של התולעת, אינו נחשב כ'מתעסק', וזו לשונו:

 דאיסור אכילה דהנאות רק דוקא, לאו היינו נהנה שכן הטעם ס"שב דקאמר מה

    כשאסרהכשאסרהכשאסרהכשאסרה מ"מ באכילה הנאה דליכא במה אף כ"א ועריות, באכילה ורק מחייבו

    אכילהאכילהאכילהאכילה    לגופולגופולגופולגופו    נכנסנכנסנכנסנכנס    פפפפ""""דעכדעכדעכדעכ    חייב,חייב,חייב,חייב,    במתעסקבמתעסקבמתעסקבמתעסק    כשאכלכשאכלכשאכלכשאכל    אףאףאףאף    הזאתהזאתהזאתהזאת    אכילהאכילהאכילהאכילה    התורההתורההתורההתורה

  מתעסק.מתעסק.מתעסק.מתעסק.    מטעםמטעםמטעםמטעם    בזהבזהבזהבזה    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    הוקלהוקלהוקלהוקל    ולאולאולאולא    דאיסור,דאיסור,דאיסור,דאיסור,

איסורי אכילה אינו פטור משום ש'נהנה', אינה לדעתו קביעתה של הגמרא שהמתעסק ב

נובעת מהנאתו של האדם בפועל בשעת האיסור. הגמרא קבעה כך משום שפטור 

'מתעסק' שייך דווקא באיסורים שבהם התורה אסרה את עשיית המעשה, ומכיוון שנעשה 

אכילת  –בלא כוונה אינו מתחייב. ברם, באיסורי אכילה אסרה התורה את התוצאה 

התוצאה אינה משתנה, והוא  –ור, ולכן גם אם את מעשה האכילה עשה בלא כוונה האיס

בנו של ה'נודע ביהודה',  10לעומתו הבין הרב שמואל לנדא, 9אינו פטור מטעם 'מתעסק'.

שהגמרא כותבת שאדם אינו נחשב 'מתעסק' דווקא כאשר הוא נהנה מן האיסור בעת 

נגועים דין 'מתעסק' תלויה במחלוקת  אכילתו. לדבריו השאלה אם יש באכילת פירות

  11הפוסקים: האם נהנים מטעמם של החרקים, או שמא טעמם פגום ולא נהנים ממנו.

                                                             
כשיטה זו נראה שנקטו גם: אפיקי ים, ח"ב סי לז; בשו"ת חלקת יואב, או"ח סי' ז; בשו"ת עמודי אור,   .7

 סי' כ); שו"ת רב פעלים, או"ח סי' יב; שו"ת אמרי יושר, ח"א סי' ה אות ג.
זו של בכמה מקורות (עי' למשל בהערות 'אחיזה בעקב' על שו"ת רע"א סי' ח אות ד) הובא שתשובה   .8

רבי עקיבא איגר נכתבה במקורה כמענה לשאלתו של רבי ישראל סלנטר מדוע אין 'מתעסק' באכילת 
 תולעים.

 כדבריו כתב גם באתוון דאורייתא, כלל כד.  .9
  .כח, סי' שו"ת שיבת ציון  .10
כהבנתו בדברי הגמרא 'שכן נהנה' הבין גם בקהילות יעקב, שבת לה, והסביר שהנאת גופו הופכת   .11
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  האם טעם התולעים פגום?ד. 

ג) אינו מתייחס לטעם החרקים כאיסור, משום שטעמם סעי'  קדסי' (יו"ד  'שלחן ערוך'ה

   12פגום:

 אדם שכל ויתושים וזבובים םכנמלי, בהם קצה אדם של שנפשו, המאוסים דברים

 רבה ההיתר אם –לתוכו  גופן ונמחה בתבשיל נתערבו ואפילו, למיאוסן מהם בודל

  מותרים., עליו

על כך קשה, שהרי במקרה של פירות שנמצאו בהם תולעים לאחר הבישול, כתבו 

שכדי להתיר את המאכל ישנו צורך שיהיה בו פי שישים מגודל החרק  13ראשונים רבים

ט)  'סעייו"ד סי' פד הביא דעות אלו וכן פסק שם הרמ"א ( 14'בית יוסף'גם ב .וטעמו

 התולעת טעם נגד' ס בו שאין פרי לך אין כי'שתבשיל שהתבשלה בו תולעת מותר רק 

. משמע אם כן שטעם התולעים אוסר והוא טעם לשבח? ניתן ליישב סתירה זו 'שבתוכו

  בשני אופנים:

מובא שגם עכבר שטעמו פגום נותן טעם  15עבודה זרהגמרא במסכת ב –סוג המאכל . 1

שישנו קושי להקל בחרקים  (סי' עט) טוב בחומץ ויין. על פי זה כתב המהר"ם פדאווה

 הנותנים טעם במאכל:

 איזה לדעת ושכלנו ידינו תקצר באשר ככה, שנהג מורה משום מעשה ראיתי לא

 כדאיתא בודאי מאוס שהוא ג"אע עכבר דין מצאנו כי, לפגם או לשבח טעם הוא

, פוגם משקין ובשאר לשבח טעם נותן ושכרא שבחלא אמרו מ"מ, פירקא בההוא

 מין באיזה לשבח טעם יתנו גופיה ועכבר שרצים שאר שגם להיות יוכל כ"א

   16.ושכרא חלא כטבע טבעו יהיה אשר קדירה

                                                             
) שתלו דין זה בשאלת 24תו לשותף במעשה. כך כנראה הבינו האחרונים (המובאים להלן בהערה או

טעם החרקים. אלא שבשו"ת מנחת אשר, ח"ג סי' נב, הוכיח מדברי הפרמ"ג, פתיחה כוללת ג, ה, ורבי 
יא שלאו דווקא הנאת הגוף ה –עקיבא איגר, הגהות לשו"ע או"ח סי' תעה, שכתבו כן גם לעניין מרור 

הקובעת, אלא עצם תחושת הגוף בשעת אכילתו הופכת אותו לשותף במעשה. ועי' שם שהסתפק אם 
 נכון לומר כאן 'שכן נהנה' אף שאכילתו אינה מורגשת כלל.

דברי השו"ע מסתמכים על דעות הראשונים: רשב"א, תורת הבית הקצר בית ג שער ג; ארחות חיים סי'   .12
ותר עצמו ובאותו משפט גם כותב שטעמו של הזבוב פגום, וגם מב; רוקח, סי' תסא. הרוקח אף ס

 מחייב פי שישים כנגד התולעת. 
רשב"א, שם; שו"ת הרא"ש, כלל כ סי' ג; שערי דורא, סי' מו; מרדכי, חולין סי' תרמד; ראבי"ה, סי' אלף   .13

חולין שלמה,  צג; מהרי"ל, סי' עח אות ב; מהר"ש, סי' תסח; תרומת הדשן, סי' קעב; מהרש"ל, ים של
סי' מד; האגור, אלף רצב; איסור והיתר הארוך, כלל כז; רוקח, שם; ארחות חיים, שם; רבנו , זפרק 

ירוחם, תולדות אדם וחוה, נתיב טו, אות כט; בספר הזכרונות למהר"ש אבוהב, עמ' יח, דייק שכך גם 
 שקצים בשר כגון כולן רהשבתו איסורין שיטת הרמב"ם, הל' מאכלות אסורות פט"ו הי"ז, שכתב: 'שאר

 בששים', ולא חילק בין סוגי השקצים והרמשים. שיעורן בהן וכיוצא ודם וחלב ורמשים
  ד. פסי' יו"ד בית יוסף,   .14
 .סח ע"בע"ז   .15
 קזסי'  ד"יו ,ך"שיו"ד סו"ס קד;  ; ב"ח,ז סי' מט חולין, פרקים של שלמה  ,ל"המהרשלדבריו חששו   .16

 הזבוב של טעמו את להתיר פסק ,גסעי'  קזסי  ד"יו ,ערוך בשלחןאולם  .נוספים ואחרונים ,זס"ק 
, וכן הכריע הט"ז, יו"ד סי' קד ס"ק ו, וכ"כ גם בחוות דעת, חידושים סי' קד ס"ק ט; ערך שבתבשיל
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חוסר לאור דבריו ניתן לתלות את ההבדל בין הפסיקות השונות בהבדלי המאכלים או ב

בקיאותנו להכריע במידת פגימתם של החרקים. לדבריו משמעות כמובן גם לנדוננו, 

ומהם נלמד כי גם לסוברים שכאשר אין הנאה מן האיסור נחשב ל'מתעסק', קשה לקבוע 

  באופן גורף כי באכילת חרקים שייך היתר זה.

שכתבו  כתב שישנה חלוקה בין סוגי החרקים: הראשונים 17הש"ך –סוגי החרקים . 2

באופן דומה  18.של התולעים אינו פגום ןשטעם החרקים פגום דיברו על זבובים, אך טעמ

מושבח ודומה לפרי, לשרצים  ןשטעמ, עם הפרי ותבין תולעים הגדל 19'דרישה'חילק ה

הסבר לפי עמד על כך שגם  )סי' כח( 'שיבת ציון'בשו"ת  20.שטעמם פגום ,הגדלים בנפרד

טעמה של תכן שיאוכל פירות מתולעים כ'מתעסק', משום שיזה לא ניתן להחשיב אדם ה

  וזו לשונו:  21,מושבחהמצויה במין זה התולעת 

 ך,"הש הכריע וכן, פגום אינו תולעת דטעם וברוקח א"ברשב מפורש שהוא...

  האלה. מדברים בעלמא סמך' אפי לעשות לי וחלילה

שטות שטעם כתבו בפ 22כמה ראשוניםשאולם יש שחלקו על כך, וכתבו שמאחר 

                                                             
השולחן, יו"ד סי' קד ס"ק ח. חשוב להעיר כי המחלוקת היא רק אם יש לחשוש שהחרק נותן טעם 

ם, אך לעניין חומץ ויין שעכבר נותן בהם טעם לשבח כתב הרמ"א בפירוש לשבח בכל סוגי המאכלי
 בשו"ע, יו"ד סי' קד סעי' ג, שיש לחשוש גם בכל סוגי החרקים שמא נותנים בהם טעם לשבח.

  .לס"ק  פדסי' יו"ד ש"ך,   .17
סי'  כשיטה זו מפורש בבדק הבית, הלכות תערובות בית ד שער א, וכן הסכים החוות דעת, חידושים  .18

 קדיו"ד סי'  ,תשובה בדרכי באריכות ; ועייןיח' עמ הזכרונות ספר ;עו, יו"ד ח"א סי' לב חקריקז ס"ק ד; 
 .לגס"ק 

 .באות  קדסי' יו"ד דרישה,   .19
כדבריו כתב כנסת הגדולה, סי' קד, הגהות הטור ד, (אלא שכתב שדווקא יחד עם הפרי נותנת   .20

פרי לתבשיל תיתן טעם פגום), וכן בשו"ת בית דוד, סו"ס התולעת טעם מושבח, אך אם תפרוש מן ה
 כח; ועי' בדרכי תשובה, יו"ד סי' קד ס"ק לג.

, כאכילה המוגדר בדבר אלא 'נהנה שכןסברת ' שייך שלא כתב ,פח 'סי א"ח ,(פרומר) צבי ארץ ת"שוב  .21
 לא לבסוף ךא. , גם אם טעמה מושבחכאכילה מוגדרת אינה ,שאסורה אף – מכזית פחות תולעת אך

. ושם כאכילה ונחשבת כזיתמצטרפת ל הפרי עם יחד האכילה שכל וןומכי ,זה מטעם להתיר רצה
 ח"או מגדים בפריבהערה הוסיף שיש להקל גם לדעות הסוברות שטעם התולעים מושבח, משום ש'

 ליכש שלא אכילתו קודם המתפלל כ"וא, נהנה שכן ש"ל להיפך דמכוון דהיכא לחדש צידד תעה סימן
 .'נהנה שכן שייך ולא להיפוך בפירוש כמכוון והוי בזה ליה ניחא שלא דעתיה וגלי תולעים באכילת

 באלו הדין היאך'): שה סימן( ף"הרי תשובתבדברי הראשונים שלושה מקורות לעניין זה: [א] ב  .22
 בתורהש איסורין כל שאמרנו כמו בהן הדין היאך, בקדרה שנפלו ונמלה וזבוב תולעת כגון השרצים

 שהיה בין תבשיל אותו נאסר ולא אותו משליך בקדירה השרצים מן אחד שימצא מי: תשובה '?...בס
דייקו במנחת יעקב, סי' מו אות כח, ובפרי  השרצים מיני בין חילק אמכך של. 'צונן שהיה בין חם

נים שציטטו , וכך דייקו מן הראשולפגם טעם םנותני תואר, סי' פד ס"ק כ, שלדעתו כל מיני התולעים
 'ועי. סי' ק; ראב"ד, תמים דעים, סי' קלט את דעתו: ארחות חיים, איסורי מאכלות סי' מא; כלבו,

[ב] הרשב"א  .אוסר התולעים שטעם ,להיפך ף"הרי מדברי שדייק ח"א סי' עו ד"יו ,לב חקרי ת"בשו
 ?...מינייהו אינשי בדילי ולא מאיסי לא מי שבתמרים והתולעיםבמשמרת הבית, בית ד שער א, כתב: '

 כל, שבעדשים וזיזין הארץ על השורץ שרץ משום בהם שיש שם שאמרו גפנים שבעיקרי תולעים וכן
?...'. [ג] בשו"ת שיבת ציון, שם, רצה לתלות דעה מינייהו אינשי בדילי ולא מושבח שטעמם יאמר אילו

ל התולעת חזרה אל המים זו בדברי רש"י, חולין סז ע"א, שכתב שהחשש בסינון תולעים הוא שתיפו
'. משמע שהאיסור הוא מותרת המים ותולעת לקשין השכר מן יצתה שלא סבור יהא כשיראנו ולמחר'
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יש להכריע כמותם, וניתן להגדיר את האוכל פרי מתולע  23,התולעים פגום ובכל תערובת

   24.כ'מתעסק'

  חובת בדיקהה. 

טענה הדומה  מספר על התמודדותו עם) קיא ת"ל ג"לסמ (בהגהותיו ל"המהרש

   בחומץ: הנגיעות יןיבענ דורו בני טענושלשאלתנו 

 יכריחני מי אמרו כי, שלהם לבדוק ורצ שלא המורים מן מקצת היו אחת פעם

 טירחא מחמת הבדיקה מניחים הייתם אם פשיטא להם ואמרתי? ספק לי לעשות

 מה אבל, ולבדוק להחמיר צ"א איסור ספק מחמת אפשר היזק מחמת או יתירא

 לבעלי יאי לא זה ראות מבלי עיניכם מכסים ואתם תולעים בו שיש יראים שאתם

  ...נפש

רואים שאף אם מן הדין בחוסר הידיעה ישנו פטור של 'מתעסק',  בדברי המהרש"ל אנו

, אלא עליהם לבדוק ולברר כיצד כזולא נכון לעובדי השם לבסס את חייהם על התנהלות 

מדבריו נראה שאין מדובר בחיוב גמור, אלא בהנהגה שאינה  לקיים את מצוות ה' בהידור.

ו רואים שחלק מגדר איסור מתאימה לעובדי השם. מפוסקים אחרים לעומת זאת אנ

  (ז, ד):  'יסוד ושורש העבודה'חרקים הוא חיוב החיפוש אחריהם, וכך כותב למשל בעל 

                                                             
דווקא אם יראנה, אך אין איסור אם לא ישים לב אליה ויהיה כ'מתעסק', וא"כ ודאי סבר רש"י שטעם 

 התולעת פגום ואינו נחשב כנהנה. 
להעיר שבס"ק יח הוא כתב שטעם ההיתר לבשל דבש עם נמלים הוא ט"ז, יו"ד סי' פד ס"ק טז. יש   .23

שאין מתכוון לבטל האיסור, ומשמע שטעמם אוסר, וצ"ע. מהר"ם לובלין, סי' כז; מנחת יעקב, סי' מו 
אות כח; פרי חדש, סי' פד ס"ק לב; פרי תואר, סי' פד ס"ק כ; וכן נראית דעת הפרמ"ג, משב"ז סי' פד 

זה אינו מוחלט לו, שהרי שם בס"ק יח הסתפק אם להתיר בישול חומץ  ס"ק טו; אך נראה שדין
בן אברהם, סי'  בכך; וכן בשולחן גבוה, יו"ד סי' פד ס"ק מג; ם התולעיםטעמותלע, משום שמבטל את 

נ ס"ק לח; ערך השולחן, יו"ד סי' קד ס"ק ח; ובשו"ת שב יעקב, סי' כט. בדבריו אלו חולק הש"ך על 
חטאת, סי' מו אות ח, שכדי להקל בפירות קטנים שאין בהם פי שישים דברי הרמ"א בתורת 

. את דעתו של הרמ"א בעניין זה צריך להבין, משום שכאן פגוםמהתולעת, צירף את העובדה שטעמה 
הביא זאת רק כצירוף להקל, אך בהגהותיו על השו"ע, סי' פד סעי' ט, כתב הרמ"א שצריך שישים כנגד 

תורת חטאת בסי' נא אות ג, הקל לגמרי בסכין שחתך בו פרי ונמצאה בו התולעת. מאידך גיסא, ב
 .פגוםתולעת משום שטעמה 

על כך התיר לסמוך בהפסד מרובה אחיינו של השיבת ציון, בספר יד המלך, הל' מאכלות אסורות   .24
 , וכןאקרק ד"אב ,סופר ש"מהר בשם ,לזסי'  , ח"דתשובה התעוררות ת"בשו מביא וכןפט"ו הכ"ב, 

. על כך קצת תימה, מפני שהוא עצמו לומד דבריו מבעל ההפלאה, קנז מצוה ,סולת מנחתהתיר ב
פנים יפות, פרשת שמיני, שכתב שזבובים המאוסים נחשבים כאינו נהנה, ושם בהמשך דבריו ציין 
שישנם חרקים שאכילתם נחשבת כהנאה, וא"כ אין ראיה לכל סוגי החרקים. ובשו"ת צפנת פענח, סי' 

כתב גם הוא להחשיב זאת כמתעסק, אלא שדעתו טעונה בירור, משום שעיקר עיסוקו הוא בדין  ,לג
שרצים שנשרפו, ומסיק לבסוף שמאחר שבמשנה במסכת פרה פ"ט מ"ב, הוזכר שדווקא טעם תולעת 
לחה אוסר, על כן אין לאסור שרצים שהתייבשו בתנור, ומתוך כך סיים: 'א"כ י"ל כיון דמתעסק וכו'...', 
ונראה שכוונתו שדווקא בתולעים יבשות אינו נחשב נהנה ונחשב כמתעסק. וכן מבוררת כוונתו 

שדווקא בחרק יבש לא שייך נהנה.  פ"ב הט"ו, בפירוש בחידושיו על הרמב"ם, הל' מאכלות אסורות
מדוע כתב שאין להכריז בעיר על נגיעות הקטניות, וכי כולם שרפו  –אולם אם אכן לכך כוונתו, קשה 

 את הקטניות בתנור?
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 ולבדוק לחפש קדוש עם ישראל מאישי איש כל על גדול שחיוב דבר של כללו

 לא אם בהם שמונחים ובכלים ובמשקים במאכלים החקירות בכל ולחקור אחריו

 אכילתם מאיסור להנצל שיוכל בכדי ן,"ומילבי ותולעים זבובים בהם תמצא

 אחד לאו אכילת חזיר שעל חזיר, מאיסור חמור שלהם שאיסור לצלן. רחמנא

 נזהר וגם שמים ירא האדם שיהא זאת גם ואף ל."כנ לאוין בכמה מוזהר ועליהם

 יהיה לא עם כל זאת לבדוק, המרבה היד וכל החקירה אמצעי בכל בשמרם בהם

 שמצויין ן"ממילבי וביחוד אלו, מאיסורים וכל מכל שנצול ודאיב בטוח לבו נכון

 אשר ואת עליו, המוטל לעשות האדם על גדול חיוב אך בתמידות, בקיץ במאכלים

' וה שוגג יהיה על כל פנים ואז מגעת, שידו מקום עד לחקור עשה לעשות בכחך

 שאינו מי אך 25.און כל לצדיק יאונה ולא מלכד ויצילך בכסלך יהיה יתברך שמו

 חילתות – מתחילתו גדולה וחקירה בדיקה בלי ושותה ואוכל כלל זה על חושש

 מאוד ומה לצלן רחמנא גדול ועונשו מזיד, נקרא הספק על ואף סופו, על מוכיח

 ליה ולית בעיקר, כופר כאלו הוא שהרי אלו, איסורים הזוהר הקדוש עונשי מפליג

  לצלן. רחמנא דישראל באלהא חולקא

מא) למד את החיוב לחקור ולבדוק אחר מה שנכנס סי' ח"ב פרומר, רץ צבי (בשו"ת א

  : לפיו מן הפסוק (ויקרא כ, כה)

והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את 

    .נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא

  ור 'מתעסק':פט על פי זה הסביר מדוע לא שייך כאן

 שייך לא דבעשה), כה, כ ויקרא( דוהבדלתם עשה על עובר מ"דמ נתיישבתי עתה

 שעוברין מעשה בו דאין דבלאו, ל"ת' סי ח"או חיים המקור שכתב כמו, מתעסק

 בלא היא עשה עבירת כל הרי נ"וה. מהתורה אסור מתעסק גם מעשה בלא עליו

    במעשהבמעשהבמעשהבמעשה    הואהואהואהוא    הבדלתםהבדלתםהבדלתםהבדלתםדודודודו    העשההעשההעשההעשה    גםגםגםגםו מהתורה, אסור מתעסק גם כ"ע מעשה

 ואין בדיקהבדיקהבדיקהבדיקה    בלאבלאבלאבלא    שאוכלשאוכלשאוכלשאוכל    ועבירתוועבירתוועבירתוועבירתו, , , , טהורטהורטהורטהור    שהואשהואשהואשהוא    ולדעתולדעתולדעתולדעת    האכילההאכילההאכילההאכילה    קודםקודםקודםקודם    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק

 החינוך כתב דהרי אכילה... בשעת הבדיקה שלילת רק האכילה עצם האיסור

 סנפיר לו שיש גליא שמיא דקמי אף בדיקה בלי דג אוכל דאם קנה) (מצוה

    ידעידעידעידע    טרםטרםטרםטרם    יאכליאכליאכליאכל    שלאשלאשלאשלא    מצוהמצוהמצוהמצוה    עצמועצמועצמועצמו    דזהדזהדזהדזה ,'ד'והבדלתם בעשה עובר מ"מ וקשקשת

    אוכלואוכלואוכלואוכלו    והואוהואוהואוהוא    טמאטמאטמאטמא    דברדברדברדבר    באמתבאמתבאמתבאמת    בובובובו    דישדישדישדיש    בזהבזהבזהבזה    שששש""""וכוכוכוכ    ,,,,ננננ""""והוהוהוה    טמאטמאטמאטמא    מיןמיןמיןמין    שאינושאינושאינושאינו    ברורהברורהברורהברורה    ידיעהידיעהידיעהידיעה

  .יטעהיטעהיטעהיטעה    ולאולאולאולא    וידעוידעוידעוידע    שיבדוקשיבדוקשיבדוקשיבדוק    המצוההמצוההמצוההמצוה    עצמועצמועצמועצמו    מתעסק וזהמתעסק וזהמתעסק וזהמתעסק וזה    עניןעניןעניןענין    שששש""""לללל    זהזהזהזה    ולעניןולעניןולעניןולענין    ,,,,הודעהודעהודעהודע    בלאבלאבלאבלא

                                                             
 במה להסתכל לאדם ראוי': כסעי'  לחסי'  והיתר איסור שער ,אדם החכמתך ניתן ללמוד גם מדברי כ  .25

', 'ה בעזר זה ידי על נצלתי פעמים וכמה שכמה עלי אני ומעיד תולעים מכמה ינצל זה ידי ועל שאוכל
 . 'ודבר דבר כל על להשגיח פקיחא עינא וצריך': קדס"ק  פדסי'  ד"יו ,החיים כףוכן מדברי 
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  טמטום הלבו. 

באזהרת הציבור מפני ירקות ופירות מתולעים היא דרשת שיש ין יענלסיבה נוספת 

  ): ע"א יומא (לט הגמרא במסכת

 תקרי בם', אל ונטמתם בהם תטמאו 'ולא שנאמר:, אדם של לבו מטמטמת עבירה

  ונטמטם. אלא ונטמאתם

הקדוש (ויקרא א, מג) לומד מפסוק זה שאכילת האיסור משפיעה על נפש  'אור החיים'ה

  גם כאשר האיסור נאכל בלא כוונה: ,האדם

 יכנסו לבל להזהר ישראל ריכיןשצ לומר שיכוין אולי בהם תטמאו ולא ואומרו

 כשוגג זה במציאות למזיד השוגג שבין ההפרש כי, הדעת בהיסח אפילו לפיהם

 שישתנה אלא, הדעת בהיסח אפילו אדם בנפש מעשהו יעשה התיעוב כי, כמזיד

 אומרו והוא, ותטמטם נפשו תטמא ובשוגג שקץ נפשו תעשה מזיד במעשה הפגם

   26.בם ונטמתם תטמאו ולא

  (פרשת שמיני פרק ו) משל לכך משל:  'מעם לועז'ט ובילקו

 מרויחים מה אבל תולעים, שיש בודאי ברור שלא מפני שוגגים שהם וכשאמרנו

 שגם בשוגג נשפך הראש על שמן שנושא למי דומה והדבר –נפשם  כתם לגבי

   נכתמים. בגדיו כ"עי

ילת תולעים (שם) שגם אם אדם פטור באכ 'התעוררות תשובה'מטעם זה כתב בשו"ת 

  ן; וזו לשונו:מצד 'מתעסק', חובה להזהירו מאכילת

, בם ונטמאתם בהם תטמאו ואל נפשותיכם את תשקצו אל אמרה שהתורה כיון

 ו"ח שמטמא פיו לתוך דבר בא מ"מ – איסור שום בו אין התורה י"שעפ הגם

  27נפשו.

                                                             
דברים דומים כתב גם החיד"א בספרו לב דוד, פרק טז, ובדומה לכך בספר מאור ושמש, בפרשת   .26

 ישראל נזהרו זו שבפרשה, הפסח אחר תיכף שמיני פרשת השנים ברוב קוראים אנו שמיני: 'ולכן
 ממאכלות עצמו את רשישמו עד התורה להשגות לבוא אפשר שאי, אסורות ממאכלות עצמן שירחיקו
 פסח אחר ותיכף, מצה אכילת ידי על פיהם נתקדש – מצה אכלו שישראל ובפסח. וכל מכל אסורות

    מןמןמןמן    ואפילוואפילוואפילוואפילו. התורה להשגות ונזכה, אסורות ממאכלות עצמינו שנשמור כדי שמיני פרשת קוראים אנו
    לאכוללאכוללאכוללאכול    שלאשלאשלאשלא    ורורורורלחקלחקלחקלחק    ובפרטובפרטובפרטובפרט; ; ; ; מהןמהןמהןמהן    ליזהרליזהרליזהרליזהר    לאדםלאדםלאדםלאדם    לולולולו    ישישישיש    ––––    בעלמאבעלמאבעלמאבעלמא    חומראחומראחומראחומרא    משוםמשוםמשוםמשום    אלאאלאאלאאלא    אסוראסוראסוראסור    שאינושאינושאינושאינו    דברדברדברדבר
    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    צריךצריךצריךצריך    ––––    תולעיםתולעיםתולעיםתולעים    מןמןמןמן    בדיקהבדיקהבדיקהבדיקה    אואואואו    סימןסימןסימןסימן    הצריךהצריךהצריךהצריך    דברדברדברדבר    וכלוכלוכלוכל. . . . טובטובטובטוב    היותרהיותרהיותרהיותר    צדצדצדצד    עלעלעלעל    כשרכשרכשרכשר    שוחטשוחטשוחטשוחט    מןמןמןמן    אלאאלאאלאאלא

 אפילו עצמו על מיקל הוא אם אבל. התורההתורההתורההתורה    להשגותלהשגותלהשגותלהשגות    לבואלבואלבואלבוא    יוכליוכליוכליוכל    ואזואזואזואז, , , , וכנכוןוכנכוןוכנכוןוכנכון    כדתכדתכדתכדת    לעשותלעשותלעשותלעשות    עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל
 ושוקד, יםהצדד כל על ופרישות חסידות בדרכי יתנהג אם אפילו, בעלמא חומרא אלא שאינו בדבר

 בתוספות שהובא כמו. נכון על עליונות הקדושות להשיג יוכל לא – ולילה יום ועבודה תורה פתחי על
 – פיך לתוך תורה דברי שיכנסו מתפלל שאתה עד, הירושלמי בשם) נהניתי לא ה"קד ע"א ד כתובות(

 להשגות אפשר שאי, מפורש ירושלמי לך הרי. מעיך לתוך אסורות מאכלות יכנסו שלא התפלל
  .ת'אסורו ממאכלות נזהר שיהיה אם כי – התורה

 ח"ד סי' קצ. ,כעין זה העיר גם בשו"ת תשובות והנהגות  .27
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  סיכום

כדי  ,מוחזקים כנגועים גם כאשר הם אינם ,ה בבירור נגיעותם של מוצריםון ומצוייש עני

להפריש את הציבור מאיסורים, וקשה לסמוך על כך שהאוכל מהם נחשב כ'מתעסק' 

  מכמה סיבות:

 יש אומרים שאינו נחשב כמתעסק כשכוונתו לאכילת הפרי עם כל מה שעליו.א. 

ם אם טעמו גיש הסוברים שטעמו של החרק מושבח ונחשב כ'נהנה', ויש הסוברים שב. 

 נהנה'.פגום נחשב כ'

ון שישנה וין חיוב בדיקה מחרקים, מכיי'מתעסק' בענלפטור כיש הסוברים שאין ג. 

 ת עשה לבדוק ולברר את נגיעות הפירות והירקות.ומצו

אכילת האיסור משפיעה על הנפש ומטמטמת את  –גם אם האוכל נחשב כ'מתעסק' ד. 

  ין להפריש את הציבור מכך ולקדשו.יהלב, ויש ענ

 

  
  

        הרב יואל פרידמן/ / / /     תגובהתגובהתגובהתגובה    ––––ות במינים שנגיעותם אינה ידועה ות במינים שנגיעותם אינה ידועה ות במינים שנגיעותם אינה ידועה ות במינים שנגיעותם אינה ידועה בירור נגיעבירור נגיעבירור נגיעבירור נגיע

במאמרו דן הרב יצחק דביר בתופעה שבה חדשים לבקרים מפרסמים גופי כשרות כאלו 

ואחרים שפירות או ירקות שונים נמצאו נגועים בחרקים, ועל כן יש להימנע מלאכול 

אלו אשר 'מצילים' את אותם. לאחר מכן עוסק הרב דביר בשאלה אם טוב עושים גופים 

  עם ישראל מאכילת חרקים.

ראוי לציין בתחילת תגובתי שגופי הכשרות הנ"ל מסתמכים על בדיקות מעבדה לבחינת 

שכיחות החרקים בפירות ובירקות, ועל סמך הממצאים מודיעים את הודעותיהם. שיטות 

ללא  הבדיקה במעבדה נהוגות זה מכבר במפעלים שמייצרים ומשווקים ירקות עלים

חרקים ומבטיחים את האיכות והכשרות של המוצר שיוצא מתחת ידיהם ואת היותם של 

המוצרים 'ללא חרקים'. אך המאמר אינו דן בבדיקת פירות וירקות שידוע מקדמא דנא 

שהם נגועים בחרקים, כמו חסה ושאר ירקות עלים, וכפי שמובא בפוסקים לאורך 

בור אינו יודע שקיימת בהם בעיה של חרקים. הדורות, אלא בבדיקת פירות וירקות שהצי

לענ"ד המאמר לוקה בחסר וביתר. אכתוב בע"ה את הנלע"ד לפי סדר כתיבת המאמר, 

ובהמשך אתייחס לבעייתיות שבקביעת שכיחות חרקים על סמך בדיקות המעבדה 

מיעוט 'הנהוגות. הרבה מן הדברים כתבתי במאמר 'חובת הבדיקה של פירות נגועים ב

ולכן הרוצה יעיין שם, וכאן כאמור אתייחס נקודתית  28שפורסם בתחומין כט, ''מצוי

  למאמרו של הרב דביר.

                                                             
 .319–307תחומין כט, עמ'   .28
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א. כל המאמר סובב סביב שאלת פטור 'מתעסק', לאמור שאדם שעושה פעולה 

שמותרת ומתלווה אליה פעולת איסור בלא ידיעתו, אינו בכלל 'אשר חטא בה'. הרב 

האם הפטור הוא גם כשמתכוון  –ם של 'מתעסק' יצחק דביר דן באריכות בצדדים שוני

בדרך אגב לאיסור, וכן אם 'מתעסק' פטור או מותר לכתחילה, וכן אם שייך פטור 

'מתעסק' באיסורי אכילה. בכל השאלות הוא הביא דעות לכאן ולכאן ונטה לאיסור. 

  בתחילת המאמר כתב הרב דביר: 

הלכה פסוקה היא כן כן כן כן     ועלועלועלועלפטור מתעסק מותנה באי ידיעת מציאות האיסור 

  ב'שלחן ערוך' שפירות שידועים או חשודים כנגועים חייבים בבדיקה...

שאל הכותב שאלה: אם יש באכילת פירות שבהם מצויים חרקים משום  2בסוף הערה 

? אלא שלענ"ד כל 'מיעוט מצוי''מתעסק' ופטור או מותר, מדוע חייבו חכמים בדיקה ב

הוא אליבא דכולי  'מיעוט מצוי'ן שולי, וחיוב הבדיקה בהדיון אינו רלוונטי או לחילופי

אינו בגלל ש'מתעסק'  29'מיעוט מצוי'עלמא כמבואר בגמרא ובראשונים. חיוב הבדיקה ב

פטור, מותר או אסור, הוא אף אינו דין ספציפי שקשור לאכילה, אלא דין כללי שנובע 

 30חוששים למיעוט,. חכמים ור' מאיר נחלקו אם 'מיעוט מצוי'מיחסם של חכמים ל

ומכל מקום מודים חכמים שחוששים מדרבנן למציאות של  31ולהלכה אין אנו חוששים,

. לכן חז"ל חייבו בגמרא חולין (נח ע"ב) לבדוק פירות ששכיחות החרקים 'מיעוט מצוי'

בהקשר להלכות רבות  'מיעוט מצוי', ולכן מצאנו שהם חוששים ל'מיעוט מצוי'בהם היא 

גזירת  33'מיעוט נפלים'; 32ל לאיסורי אכילה, כגון 'מים שאין להם סוף';שאינן קשורות כל

ועוד.  37ציצית 36חובת בדיקת תפילין, 35חובת בדיקת מומחיות של שוחט; 34דמאי;

במילים אחרות, במציאות של רוב או כשיש ודאי איסור, אין לאכול ללא בדיקה 

ו לבדוק מדרבנן, כי הם , חכמים חייב'מיעוט מצוי'מדאורייתא. במציאות שידוע שיש 

  חששו למציאות האיסור אף שהימצאותו אינה ודאית. 

כי מצאנו אותו רק  38הוא מטעה, 'מיעוט מצוי'ב. המושג 'מוחזק' כמתייחס למציאות של 

כגון בהמה שאין בירור שנשחטה כראוי, כי אז יש  39ביחס לדבר שבוודאי היה בו איסור,

ת הבדיקה חלה בפירות שאינם 'מוחזקים', אלא עליה חזקת איסור אבר מן החי. אך חוב

. הראיה לכך היא שאנו מתייחסים 'מיעוט מצוי'שיש בהם שכיחות של חרקים ברמה של 

                                                             
  רעה; שו"ע, יו"ד סי' פד סעי' ח ועוד.-חולין נח ע"ב; שו"ת הרשב"א, ח"א סי' רעד  .29
  יבמות סא ע"ב; גיטין ב ע"ב ועוד.  .30
  "ב, ועי' ביאור הגר"א, יו"ד סי' שטז ס"ק ה.חולין יא ע  .31
  .ב ד"ה האע" יבמות לו ,ר"י המובא בתוס'  .32
  .ב ד"ה דקיםע" דה מדינ ,תוס'  .33
  .ב ד"ה רבאע" שבת יג ,תוס'  .34
  שו"ע, יו"ד סי' א סעי' ב.  .35
 שו"ע, או"ח סי' לט סעי' י.  .36
  שו"ע, או"ח סי' ח סעי' ח.  .37
 השתמשו בו על דרך ההשאלה בלבד. –י זה בביטו וגם הפוסקים שהשתמשו  .38
  .314, מעמ' הראה במאמרי הנ"ל פרק   .39
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 40כאל ספק ולא כאל ודאי איסור, וכפי שכתב הרשב"א 'מיעוט מצוי'למציאות של 

ספק נמצא  –בהיתרו בעבר ובישל פירות שדרכם להתליע, שמותר מחמת ספק ספיקא 

  ספק נימוח.ו

ג. הרב דביר דן בדין 'מתעסק' האם פטור או מותר, ומביא מחלוקת בין ה'מקור חיים' לר' 

עקיבא איגר בהקשר לשאלה אם צריך להתריע בפני אדם שעושה איסור בלא ידיעתו. 

אינו שייך לנידוננו, שכן שם מדובר שהאחד יודע שהאחר עובר על איסור,  זה דיוןברם 

גם אם יש שכיחות של חרקים, אין כאן איסור ודאי אלא רק ספק  אך בפירות וירקות,

וכדלעיל. אמנם אם היו מוכיחים (והיו יכולים להוכיח) שיש שכיחות של חרקים ברמה 

  של רוב, כי אז אין ספק, ובכה"ג שייכים דברי ה'מקור חיים'.

מן ההקשר ברור  –גם בהמשך, בהקשר לשאלה אם יש 'מתעסק' באיסורי אכילה 

'אמרי בינה', שמזכיר הרב דביר, עוסק במציאות ספציפית שבה הקמח נמצא נגוע שה

  , שהיא כאמור נחשבת כספק.'מיעוט מצוי'בוודאות ב'מילבין', ולא במציאות של 

צודק הרב דביר בפרק ה כשמדייק מדברי המהרש"ל (הגהות לסמ"ג, ל"ת קיא) שאין 

ב שכך יאה לעובדי ה' באמת. וזו חיוב לבדוק את הקמח שיש בו ספק נגיעות, ורק כת

  לשון המהרש"ל:

וכל ימי  ים...פק כגון קמח אם יש בו תולעס ששמי שיש לו בביתו דבר שיש בו ח

ואמרתי  ...וקדשלא רצו לב יםהיו מקצת מן המור תקראתי תגר על זה פעם אח

 קקקקיזיזיזיזאו מחמת האו מחמת האו מחמת האו מחמת הרחה יתירה רחה יתירה רחה יתירה רחה יתירה טיטיטיטימחמת דיקה הב יםמניח םאם הייתשיטא להם פ

יריאים אבל מה שאתם  וקוקוקוקדדדדולבולבולבולב    ררררלהחמילהחמילהחמילהחמיין צריך ין צריך ין צריך ין צריך אאאאור ספק איאפשר מחמת ס

אבל  ...זה לא יאי לבעלי נפש תמבלי ראו מכסים עיניכםואתם בו תולעים שיש 

ובה מצוה וח הבודאי א"כ כשאין הפסד בבדיק םאם ימצאו היו אוסרי יםתולע

  ... עינינועינינועינינועינינוולא נעלים ולא נעלים ולא נעלים ולא נעלים 

רש"ל. הוא מדבר על קמח אלא שיש להדגיש שנדוננו אינו דומה כלל למה שכתב המה

שיש לגביו ספק נגיעות, ואותו היו מורים שרצו להתיר ללא בדיקה, והמהרש"ל כותב 

שבוודאי לכתחילה כשאין הפסד מרובה יש לבדוק ואין להעלים עיניו מן האיסור. אלא 

שנידוננו הוא לגבי פירות וירקות שלא ידוע עליהם דבר. בוודאי אין להסיק מדבריו 

באמת צריכים לעשות בדיקות מעבדה בפירות אלו כדי להוכיח שהם נגועים שעובדי ה' 

  .  'מיעוט מצוי'ברמה של 

ד. בסוף המאמר מביא הרב דביר דברים חשובים מתוך ספרות המוסר והדרוש, אך אלו 

  אינם מחייבים מבחינה הלכתית.

, הם 'מצוי מיעוט'. יש לציין שכאשר חכמים חייבו בדיקה בפירות שיש בהם שכיחות של ה

לא העמידו אנשי מקצוע במעבדה כדי לבדוק נגיעות חרקים. ברור שהם התייחסו 

למציאות ידועה בציבור, לאמור שכאשר ידוע בציבור שרוב הפירות ממין מסוים נגוע, חיוב 

הבדיקה הוא מדאורייתא. אם ידוע בציבור ששכיחות החרקים אינה של רוב אלא של 

                                                             
 תורת הבית, בית ג שער ג.  .40
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יש לציין שכל ההסתמכות בנוסף יח, חייבו בדיקה מדרבנן. מיעוט, ומיעוט זה מצוי ושכ

היא מעוותת, כי הפכו את  10%הוא  'מיעוט מצוי'ההדוקה לקביעת ה'משכנות יעקב' ש

למושג מתמטי וסטטיסטי, עד שיש אנשים הטועים לחשוב שכאשר  'מיעוט מצוי'המושג 

הוא  'מיעוט מצוי'אמור ולא היא, אלא כ –של חרקים  10%בוודאי יש  – 'מיעוט מצוי'יש 

אלא רק נתן בכך  10%- ספק. יתר על כן גם ה'משכנות יעקב' לא קבע מסמרות ב

בעזרת  'מיעוט מצוי'לכן כל השיטה שמתיימרת לקבוע  41.'מיעוט מצוי'אינדיקציה מהו 

  בדיקות מדגמיות וספירת החרקים בפירות המדוגמים נראית לענ"ד לא נכונה.

בדה הנ"ל נעשות בצורה אקראית, ולכן התוצאות אינן מדגם זאת ועוד, בדיקות המעו. 

מייצג. יכולות להיות סיבות שונות שגורמות לתוצאות (איזור גיאוגרפי, עונות ואקלים, 

מיעוט 'שיטות גידול ועוד), ולכן איך יקבעו תוצאות אלו לכלל הפירות עד שנאמר ש

ם) כתב שפרי שדרכו מהמין נגוע בחרקים? יתר על כן הרשב"א בתשובה (ש 'מצוי

, אין להסתפק בבדיקה מדגמית, אלא הדין הוא שיש 'מיעוט מצוי'להתליע ברמה של 

לבדוק הכול. ואם כן נוצר מצב אבסורדי שעל ידי בדיקה מדגמית (כביכול) נקבע שמין 

  מסוים צריך בדיקה ונחייב לבדוק הכול?!

מיעוט 'ת שכיחות של . לפעמים נקבע בעזרת בדיקות מעבדה שמין מסוים נגוע ברמז

, וכיוון שיש קושי בבדיקה, מפרסמים שיש לאסור את אכילת הפירות. אלא שיש 'מצוי

היא חובה מדרבנן 'בדאפשר', אך אם אין  'מיעוט מצוי'להדגיש שחובת הבדיקה ב

מיעוט 'אפשרות לבדוק הרי שהפירות מותרים, ויש להביא ראיה לכך שחובת הבדיקה ב

'שלחן ב 42, מדין נאבדה הריאה, ונחלקו בכך רש"י ור"י הלוי.היא רק לכתחילה 'מצוי

אלא פוסק כשיטת רש"י, והרמ"א נוקט שיש לכתחילה להחמיר כשיטת ר"י הלוי  43ערוך'

הלכה  מבחינה עקרוניתמבאר ש 44הפסד מרובה. הש"ךאם כן מדובר במקרה שיש 

יזרוק את  כרש"י, אלא שאנו מחמירים כדי לחזק את חובת הבדיקה, שאל"כ כל אחד

הריאה, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם. ויש להוסיף שלא נחלק ר"י הלוי אלא בבדיקת 

הריאה, שכן לדעתו בהמה בחזקת איסור עומדת, אך בפירות שיש בהם חשש חרקים, 

  פשיטא שבחזקת היתר הם עומדים, ולכן גם הוא יודה לרש"י.

"א (תורת הבית שם) כתב שני ראיה נוספת יש להביא מדין עבר ובישל שמותר, שהרשב

 45טעמים להיתר: 'דדוקא לכתחילה... ועוד דהכא איכא תרי ספיקי...', ובביאור הגר"א

הביא את שני הטעמים. ובכל אופן אם אין אפשרות לבדוק, בוודאי אינו בגדר 'מעלים 

  46עיניו מן האיסור'.

האם  –מאמרו  ח. לאור כל הנ"ל, אם נחזור לשאלה הראשונית שבה פתח הרב דביר את

                                                             
 .25–22(תשנ"ז), עמ'  13הגדרתו', אמונת עתיך  –מיעוט מצוי 'ראה מאמרי,   .41
 .65–57מהד' אלפנביין תש"ג, עמ'  סא,-תשובות רש"י סי' ס  .42
  .סי' לט סעי' בשו"ע, יו"ד   .43
  .ס"ק חש"ך, לשו"ע שם,   .44
 .לשו"ע סי' פד ס"ק לבביאור הגר"א,   .45
  .312–311רשב"א, חולין ט ע"א; וע"ע במאמרי בתחומין שם, עמ'   .46
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טוב עושים גופי כשרות שעורכים בדיקות מעבדה כדי לחפש חרקים בפירות שהציבור 

הוא מיעוט שהציבור  'מיעוט מצוי' 47לענ"ד לא טוב הם עושים. –אינו יודע על קיומם 

יודע עליו, ואם הוא לא בודק את הפירות שיש בהם שכיחות של חרקים, אזי הוא 'מעלים 

'. למציאות של מיעוט השכיח חז"ל חששו, ולכן חייבו בדיקה, אך את עיניו מן האיסור

בפירות שלא ידוע שהם נגועים, בדיקות מדגמיות של מעבדה אינן הופכות אותם 

המחייבת בדיקה. מלבד זאת, גם אם הייתי מקבל את  'מיעוט מצוי'לנגועים ברמה של 

או רוב בפירות,  'מצוימיעוט 'הגישה שבדיקות המעבדה רלוונטיות לקביעת נגיעות של 

הרבה יש לדון על הקריטריונים שעל פיהם מבצעים את הבדיקה והניתוח, אך כיוון 

   48שהרב דביר לא נכנס לדון בכך, פטור אני מלהאריך בכך.

ואמנם תפקיד חשוב יש לגופי הכשרות ולגופים שעוסקים בהגברת המודעות לבעיית 

. 'מיעוט מצוי'מה של רוב או ברמה של החרקים בפירות וירקות שידוע שהם נגועים בר

תפקיד זה כפול בחשיבותו: גם להציע פתרונות להורדת החרקים מפירות אלו ולניקויים,  

וגם למצוא דרכי גידול שמונעות את הגעת החרקים כדוגמת גידול 'ירקות עלים ללא 

  חרקים'.

        הרב יצחק דבירתגובה לתגובה / תגובה לתגובה / תגובה לתגובה / תגובה לתגובה / 

מן, וכבר איתמחי גברא בנושא זה. אך לא אוכל זכיתי לתגובתו המפורטת של הרב פריד

  למנוע את תגובתי על השגותיו מדבריי, ואשיב על ראשון ראשון:

א. אין ספק שחיוב הבדיקה נשען על הגדרת 'מיעוט המצוי' כדברי הרב פרידמן. עם זאת, 

חובת הבדיקה במיעוט המצוי בוודאי לא הייתה חלה אילו הייתה האכילה מותרת. משום 

חיוב הבדיקה הוכחתי שיחסם של חכמים לאוכל בלא בדיקה אינו כ'מתעסק' שאין כך מ

 בו איסור, ולכן חייבו לחשוש ולבדוק כאשר הנגיעות מצויה. 

ב. לצערי לא זכיתי להבין כלפי מה כוונה השגתו זו של הרב פרידמן, במאמרי 

א זה. איני השתמשתי בלשון 'מוחזק' כשימוש המקובל בפי פוסקי ההלכה בעוסקם בנוש

חולק על כך שאין מדובר בחזקה הקובעת את הדין ומשמשת כתחליף לרוב, אלא 

 בחזקה שחכמים חייבו לחשוש לה.

ג. מהשגותיו של הרב פרידמן באות זו ניכר כי להבנתו כוונתי במאמר הייתה לחייב את 

בירור הנגיעות בכל המינים כדי להימנע מאיסור. הבנה זו שללתי בפירוש בהערה 

 תחילת המאמר, ולתועלת הקוראים אצטט אותה שנית:ב

נראה שבוודאי אין חובה לבדוק את רמת הנגיעות בפרי שאינו מוחזק כנגוע, 

                                                             
בכל יום מתפללים אנו את התפילה שמובאת בגמרא ברכות כח ע"ב: 'יהי רצון... שלא יארע דבר   .47

  תקלה על ידי... ולא אומר... על טהור טמא...'
הנקודה נראית לעין ללא מכשור, אך אפשר לעמוד על טיבה רק בעזרת אם ששל להרבה פוסקים למ  .48

, אין לאסור, וכך כתבו מו"ר הרה"ג יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה ח"ה סי' סב; זכוכית מגדלת
הרה"ג שלמה עמאר, שו"ת שמע שלמה, ח"ז יו"ד סי' ד, אות ז. אם בבדיקות המעבדה משתמשים 

מגדלת לשימוש כלשהו, הרי שכל הנתונים מעוותים. כמו כן, אם נצמדים להגדרת המשכנות  בזכוכית
 ממה ואכמ"ל. 10%יעקב, יש לדון 

בחזרה לעמוד התוכן
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ש'אחזוקי איסורא לא מחזיקינן'. השאלה העומדת בפנינו היא אם בדיקה כזו היא 

  חיובית, או שמא מובילה לאיסורים מיותרים ולהחטאת הציבור.

ות רבות האוכלים חרקים ב'מתעסק' עוברים על איסור, גם אם במאמרי הוכחתי שלדע

לא ניתן לחייב אותם על כך. ממסקנה זו יש לגזור לענ"ד שבדיקה מקיפה שתזהיר את 

  יראי ה' מאכילת איסורים הרי היא משובחת, גם אם אינה מחויבת.

ל את לא היה בכוונתי לחייב את בדיקת המינים שאינם נגועים, אלא לשקו –ד. כאמור 

שכרה כנגד ההפסדים הכרוכים בה. לשיקולים אלו בוודאי ניתן לצרף את ספרות המוסר, 

ולשרת בבדיקה זו את יראי השם המעוניינים שלא לטמא את נפשם באכילת שרצים, גם 

  אם בדיקתם אינה מחויבת.

ו. בהמשך דבריו מעיר הרב פרידמן על אופני בדיקות המעבדה המחייבים את בדיקת -ה

ת. בכך לא עסקתי במאמרי כלל, אך מאחר וניכר שהדברים בוערים בליבו, אשיב הפירו

  בכמה נקודות קצרות:

בתחילת דבריו מלין הרב פרידמן על הפיכת גדרי מיעוט המצוי לסטטיסטיקה, משום 

שבימי קדם ודאי לא נהגו כך. מאידך גיסא בהמשך דבריו הוא דורש בדיקה מסודרת 

ם, עונות השנה וכדו') ומעיר על כך שהבדיקות מתבצעות וסטטיסטית (בחלוקה לאזורי

באופן אקראי ואין בהן מדגם מייצג שיכול לחייב בבדיקה, ואף מצביע על האבסורד 

שבבדיקה מדגמית מתחייב כל המין בבדיקה. הואיל והוא שולל גם את הבדיקה 

י קדם את המאורגנת וגם את הבדיקה האקראית, לא זכיתי להבין כיצד לדעתו קבעו בימ

  חיוב הבדיקה במיעוט המצוי, ומהו האופן שייקבע בו חיוב זה כיום.

אני בהחלט מסכים עם הגישה שההתבוננות הסטטיסטית על חיוב  –לגופם של דברים 

 –הבדיקה אינה נכונה, והחיוב חל כאשר מתקיים כפשוטו הביטוי 'מיעוט מצוי', היינו 

'נדיר'. וכדברי ה'פרי מגדים' (יו"ד שפ"ד פד, מיעוט שנפגשים בו מפעם לפעם, והוא אינו 

ה'פרי מגדים' אינו מפרט  .'רק שהוחזק ג' פעמים בתולעים אסור לאכול בלי בדיקהלד): 'י

על פני איזו תקופת זמן נמצאו שלוש הנגיעויות, משום שפשוט שמדובר בפרק זמן סמוך 

  המעיד על נגיעות מצויה, ולא על נגיעות נדירה.

יק הרב פרידמן (באות ח) כי הבדיקה במעבדות מתייתרת, ויש להותיר מדברים אלו הס

את ההחלטה בשאלה אם הנגיעות מצויה בידי הציבור שנפגש בה. התשובה לכך היא 

שהצורך בהכרעת המעבדות נולד דווקא מדרישת הציבור, הנהנה ממעבדות אלו ופועל 

ומסתכל בכל מאכליו כפי  לפי הנחיות הבדיקה המתפרסמות על ידם בלבד, ואינו מתבונן

יתרה מזאת, הציבור אינו טורח לעסוק בלימוד סוגי החרקים  49שהזכירו הפוסקים.

השונים ודרכי זיהויים, משום שהוא סומך על המומחים הלומדים זאת וטורחים בכך 

                                                             
ואין 'כדברי סיכום להלכות תולעים כתב: , שקדס"ק  פדסי' יו"ד  ,כף החייםכדוגמה נביא את דברי   .49

רקות רובם ככולם יתהווה בהם להאריך הרבה בענין התולעים כי כלל העולה כי רוב הפירות והי
. דברים דומים כתב 'תולעים או במחובר או בתלוש, וצריך עינא פקיחא להשגיח על כל דבר ודבר

ראוי לאדם להסתכל במה שאוכל, ועל ידי זה ינצל 'כ: סעי  לחכלל שער איסור והיתר  ,החכמת אדם
   .'בעזר ה'מכמה תולעים. ומעיד אני עלי שכמה וכמה פעמים נצלתי על ידי זה 

בחזרה לעמוד התוכן
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בשבילו. כיצד במצב כזה נוכל לשוב ולהטיל על הציבור את קביעת רמת הנגיעות 

  במינים השונים? 

ישנם  –ים מעין אלו, שבהם ישנו חשש שהציבור אינו מודע לתולעים המצויות במקר

תקדימים היסטוריים רבים שבהם הזהירו הבקיאים וחדי הראייה את שאר הציבור 

המזהיר את בניו  50השל"המאכילת המינים הנגועים. כדוגמה לכך די אם נזכיר את 

 ה נמצאו בעיר אחרת, אתשנמצאו נגועים, אף שאלמאכילת פירות יבשים וקטניות 

סוגיית עלי הגפן שבה הזהירו הבקיאים את שאר הציבור מאכילתם, ואת הנגיעות 

כאשר הציבור לא מצאו את החרקים  51'פחד יצחק'בבפטריות שממנה הזהיר 

המוסתרים. על דוגמאות רבות נוספות ניתן לקרוא במאמר שפרסמנו ב'אמונת עתיך' 

  .114–106(תשע"ז), עמ'  116

ין שכדי לענות ככל הניתן על הקשיים שהציב הרב פרידמן, במעבדת כושרות אנו אצי

משתדלים לברר את רמת הנגיעות ברכישה מאזורים שונים ובעונות השנה השונות. בכך 

אנו משכללים את הבדיקה מן הנהוג בימי קדם, ואם בימיהם היו אוסרים לאחר מציאת 

רר את מאפייני הנגיעות לאשורה ולברר מהם נגיעות באופן גורף יותר, אנו משתדלים לב

  האזורים ועונות השנה הבעייתיים, וממילא מהו אופן הבדיקה הנדרש.

ז. על קביעתו של הרב פרידמן כי חיוב הבדיקה במיעוט המצוי הוא ב'דאפשר', יש לי 

הרבה מה להשיב, אך אכן מדובר במאמר בפני עצמו, ולא בשאלה זו עסקנו במאמר זה. 

המזלג די לציין את כל מאות הפוסקים במהלך הדורות שהורו שלא לאכול על קצה 

מינים מסוימים כאשר הנגיעות הייתה מצויה בהם (רשימה חלקית של פוסקים אלו ניתן 

למצוא במאמרנו בקובץ אמונת עתיך, שם). מכך נלמד כי איננו חורגים כלל מן ההוראה 

  המקובלת, ו'כל המשנה ידו על התחתונה'.

טענתו של הרב פרידמן כי נגיעות שהציבור אינו מודע אליה אינה נחשבת כ'מיעוט  ח. על

המצוי' השבתי כבר לעיל, ולא נותר לי כי אם לסכם שנית שבירור רמת הנגיעות במינים 

 מבטאת את רצונו של רבש"ע, ומקרבתנו לעבודתו יתברך.  –חדשים, גם אם אינה חובה 

רב פרידמן, שבדיקות המעבדה אינן מחייבות לסיום אוסיף כי דווקא לדידו של ה

בבדיקה את הציבור הרחב, אפשר להורות בנקל על בירור הנגיעות במינים שנגיעותם 

אינה ידועה, משום שהחשש בבדיקה זו, שהצבנו בתחילת מאמרנו, הוא שהתוצאות לא 

קות יתקבלו על לב הציבור, ויהפכו מ'מתעסקים' למזידים. אולם לדבריו שעל ידי הבדי

ממילא לא יחול חיוב בדיקה על הכלל, אפשר בלב שקט לבדוק את רמת הנגיעות, כדי 

להורות דרכי בדיקה למעוניינים להימנע מלטמא את נפשם, בלא לחשוש להכשיל בכך 

 את שאר הציבור.

  

                                                             
  .קדושת האכילה סי' קיגשל"ה,   .50
  .אות ת' ערך 'תולעים בירקות'פחד יצחק,   .51

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב אהוד אחיטוב

מינוי רב ומורה הוראה 
  1כשאינו בן ארבעים שנה

  הקדמה

אל שליט"א בהגיעו לגבורות, אשר כבר מגיל צעיר העמיס על לכבוד מו"ר הרב יעקב ארי

 והוא נושא בעול ,שכמו לסבול עולה של רבנות בהפצת תורה בהתיישבות הצעירה בנגב

שוב כפר מימון יבהיותו אברך יצא להיות רב ומורה הוראה בי עוד .למעלה מיובל שנים

הרב צבי יהודה הכהן קוק  מו"ר ',מרכז'רבותיו בישיבת  ם שלובברכת םבהכוונת ,שבנגב

עם תפקידו בד בבד  .מו"ר הרב אברהם שפירא זצ"ל ומו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל ,זצ"ל

בית 'הקים עולה של תורה והעמיד תלמידים הרבה כמייסד וכראש ישיבת ברבנות, 

  דקלים.  בכפר מימון שנים רבות, בישיבת ההסדר בעיר ימית ולאחר מכן בנווה 'יהודה

הוא עודד את האברכים  ,בראש ישיבת ימית בנווה דקלים תובב"אהרב עמד בעת ש

ישובים החקלאיים בגוש ידקלים לעבור להתגורר ב הצעירים שהגיעו לכולל מג"ל בנווה

אשר לחלקם הגדול לא היה עדיין רב ומורה הוראה. אברכים אלו עסקו לאחר  ,קטיף

מו ומידי שבת בשבתו למבוגרים לימודיהם בכולל בהרבצת תורה ביישוביהם מידי יום ביו

בהדרכתו הצמודה של הרב אריאל  ,אבן שואבת לענייני הרוח ביישוב והיו ,ולנוער

ישוב עפ"י תורה. מאז ועד היום זכינו ישליט"א הן בענייני הלכה הן בענייני הנהגות ה

שובים לא רק בפסיקת ההלכה אלא גם בענייני יוהרב אריאל מלווה רבני ערים ורבני י

   גת ציבור.הנה

התמסרות להעברת שיעורים תפגע בהתקדמותו הזכורני שאברך אחד חשש שמא 

חתם 'את דברי רבי משה סופר זיע"א בהקדמתו לשו"ת הזכיר לו הרב אריאל  .הלימודית

שהפיץ את דבר ה' בכל העולם  בעבור ,שדווקא אברהם אבינו ,(יו"ד פתוחי חותם) 'סופר

 כך. 'התהלך לפניי והיה תמים'קא הוא זכה לברכה של ולא חשב על קידומו הרוחני, דוו

 ,שאף הוא נהג כן בעקבות רבו רבי נתן אדלר זיע"א ,על עצמו 'חתם סופר'גם העיד ה

 הרבה למדתי מרבותיי...'קיים בעצמו ושעיקר לימודו היה מתוך לימוד התלמידים, 

 ,ה שתחי' שמלווה. ברכותינו לכב' הרב ולרעייתו הרבנית נחמ'ומתלמידיי יותר מכולם

על התורה ועל לשקוד  שכבוד הרב יוכלכדי  בקירוב, שים שנהיתומכת ודואגת זה ש

                                                             
מאמר זה אמור היה להתפרסם בגיליון הקודם שהוקדש לכבודו של מו"ר הרב יעקב אריאל, אך   .1

  בטעות לא הודפס; י"פ.
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ברכותינו שיקוים  לשרת את הציבור ולהפיץ תורה בבריות גופא ונהורא מעליא. ,העבודה

  , אמן. 'עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו'בהם הכתוב: 

  בגיל צעיר.לתפקיד הוראה שנתמנה במאמר זה נתייחס מעט למעמדו של מורה 

   'צורבא מרבנןא. '

        תלמיד חכם שלא הגיע להוראהתלמיד חכם שלא הגיע להוראהתלמיד חכם שלא הגיע להוראהתלמיד חכם שלא הגיע להוראה    ––––. 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' 1111

היה בו קבר וציינו אותו כמקום טומאה שדה שעוסקת במועד קטן ה ע"ב) רא (גמה

ולאחר מכן מצאו בו אילנות נטועים, ושואלת האם ניתן להסתמך על כך שהמקום נבדק 

  וטוהר, וז"ל:

בידוע שנחרש בה קבר,  -דה מצויינת, ואין ידוע מה טיבה. יש בה אילנות מצא ש

בידוע שאבד בה קבר. רבי יהודה אומר: עד שיהא שם זקן או  - אין בה אילנות 

  . תלמיד, לפי שאין הכל בקיאין בדבר

כלומר כאשר יש שדה המצוין כמקום שיש בו קבר והוא אבד, אזי אם נטועים שם עצים 

ריך לחרוש את כל השדה, אזי באופן עקרוני יש כאן ראיה לכאורה שלשם נטיעתם צ

שבדקו את המקום וטיהרו אותו. הרי אסור לטעת אילנות במקום שיש בו חשש 

להימצאות קבר, ואפילו אם היו שם אילנות צריך לעקור אותם, כדי למנוע מאנשים 

   2שהולכים בסמוך לשדה להיטמא בטומאת אוהל, כפי שמבאר המאירי:

ם יש שם אילנות בכדי שכל השדה צריך חרישה בשבילם בידוע שנחרש בו קבר א

לאחר הציון שהרי שדה שאבד בו קבר אין מקיימין בה אילנות אפילו הנטועים 

ואינה ניטעת כל  וכמו שאמרו בטהרות שדה שאבד בה קבר נזרעת... שם מתחלה

חוק מקום מן נטע שהנוטע צריך להעמיק ויעלה עצמות מן הטומאה ויתפזרו לר

הציון וכן אין מקיימין שם את הנטוע כבר מפני שמגדלין פארות לרשות הרבים 

  ... ונמצא מרבה בטומאת אהל

שאין נוטעין ולא מקיימין בה אילנות והואיל ויש שם אילנות כל מקום ולמדנו מ

    .בידוע שנחרש והולך בה בנפוח

באותה עיר 'זקן', היינו מורה  על כך אומר רבי יהודה שכל זה הוא בדווקא אם מתגורר

הוראה, או אפילו רק 'תלמיד', כיוון שידועה להם ההלכה שאסור לטעת אילנות בשדה 

שאבד בו קבר, ואם בכל זאת נטעו שם אילנות, זה היה בהסכמתם, משום שהמקום כבר 

נבדק והתברר כמקום טהור. אם לא גר שם מורה הוראה או תלמיד הקרוי גם 'צורבא 

אז לא ניתן להסתמך על כך שיש שם אילנות נטועים כדי להגדיר את השדה מרבנן', 

  כמקום טומאה, היות שייתכן שהאנשים נטעו שם אילנות בשגגה והשדה כלל לא נבדק. 

לאחריות ההלכתית שיש ל'תלמיד' המתגורר בעיר  רא (שם)בעקבות זאת מתייחסת הגמ

י: אמר אבי': רא (שם)כך נאמר בגמגם 'צורבא מרבנן', ו רא (שם)והוא נקרא בלשון הגמ

רש"י ביאר ו .'ל מילי דמתא עליה רמיאכ – שמע מינה: צורבא מרבנן דאיכא במתא

                                                             
  מאירי מועד קטן ה ע"ב ד"ה מי שמצא.  .2

בחזרה לעמוד התוכן
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'. רש"י מבאר ש'צורבא מרבנן' הוא דתלמיד בקי הוא –כל מילי דמתא עליה רמיא '(שם): 

באופן דומה ובהרחבה מבאר גם  תלמיד בקי, ומשמע מלשונו שהוא תלמיד ולא רב.

את הביטוי 'צורבא מרבנן' בהקשר לסוגיה. הוא מוסיף ומבאר שמדובר בתלמיד  המאירי

  שאין בעיר מי שגדול ממנו: 

שהתלמיד חוקר את הדברים בענין שהוא מכיר שצריך להוראה שכל שהוא 

תלמיד ותיק בעירו ואין שם גדול הימנו בחכמה הוטלו עליו צרכי העיר ואין לו 

רבנן דאיכא במתא מילי דמתא עליה דידיה להתנצל מהם והוא שאמרו צורבא מ

  רמיין ושאר בני אדם אין בקיאין לידע שמותר לנטוע בזו ולא בזו...

בפשטות כוונתו ש'צורבא מרבנן' הוא תלמיד חכם שעדיין לא הוסמך להיות מורה 

הוראה, אך הוא כבר תלמיד בקי דיו כדי לדעת את המרחב ההלכתי, ובכלל זה הוא יודע 

א 'צריך הוראה', כלומר צריך שאלת חכם, ובאילו דברים ניתן להתיר או איזה דבר הו

  לאסור ללא שאלה. 

בעקבות הסבר זה ניתן להבין גם את לשון הרמב"ם, שכפי הנראה פירש את הביטוי 

  3כביטוי לתלמיד חכם, כפי שנראה מלשונו בהלכה: רא'צורבא מרבנן' שבגמ

ש בה אילן בידוע שנחרש קבר מצא שדה מצויינת ואין יודע מה טיבה, אם י

והוא שיהיה באותו מקום זקן או תלמיד חכם, שאין כל אדם בקיאין בכך  ...בתוכה

  4.ויודעין שמותר לנטוע בזו ואסור לנטוע באחרת

לאור הסבר דברי המאירי ניתן גם לדייק בלשון הרמב"ם ש'תלמיד' הוא 'תלמיד חכם', 

הוראה. אמנם צמד המילים 'תלמיד חכם',  והכוונה לאדם שבקי בתורה אך לא הגיע לכדי

מובא ברמב"ם עשרות פעמים. הרי כמעט בכל  5או בדפוסים אחרים 'תלמיד חכמים',

המקומות ההלכה דומה בין מדובר ב'תלמיד' הבקי בתורה ובין מדובר ב'זקן' או מורה 

הוראה. אולם בהלכה שלפנינו יש הבדלה מפורשת בין 'זקן' ל'תלמיד חכם' בעקבות 

המבחינה ביניהם, ללמדנו שאפילו מקום שאין בו מורה הוראה אלא רק  ראברי הגמד

'צורבא מרבנן' שעדיין לא הגיע להוראה, די בכך כדי לטהר את השדה שאבד בו קבר אם 

ישנו מקרה נוסף שבו קיימת הבחנה בין תלמידי חכמים, אך שם  נטועים בו אילנות.

תורה לאחרים לבין תלמיד חכם שמלמד ההבחנה היא בין תלמיד חכם שאינו מלמד 

תורה לאחרים, ויש לכך נפקא מינה לעניין מספר האנשים שאמורים לצאת לכבודו לאחר 

   7וכפי שפסק הרמב"ם: 6ראפטירתו, כפי שנתבאר בגמ

                                                             
הכסף משנה שם מציין שהוא פסק כרבי יהודה, שכל מקום שנאמר . הלכות טומאת מת פרק י הלכה י  .3

  במשנה 'אמר רבי יהודה' הוא בא לפרש את הרישא ואין כאן כלל מחלוקת.
  חשוב לציין שישנם הסברים נוספים בסוגיה, עי' בהשגות הראב"ד ובנושאי כליו של הרמב"ם, ואכמ"ל.  .4
חכם' אנו מדגישים שמדובר באדם שלא הגיע  ההבדל בין שני הביטויים הוא שבביטוי 'תלמיד  .5

להוראה, ולכן הוא 'תלמיד', אך בגלל גדלותו בתורה הוא 'תלמיד חכם', ולעומת זאת הביטוי 'תלמיד 
  חכמים' מדגיש יותר את העובדה שהוא עדיין אינו 'זקן' שהגיע להוראה, אלא רק 'תלמיד של חכמים'.

  כתובות יז ע"א.  .6
  סי' שסא סעי' א. יו"דד הי"א; וכן פסק השו"ע י"אבל פרמב"ם, הל'   .7
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תלמיד חכם שמת, אפילו היו עמו עד ששים רבוא מבטלין תלמוד תורה להוצאתו, 

מלמד לאחרים אין לו שיעור אלא מבטלין  היו ששים רבוא אין מבטלין, ואם היה

  .הכל להוצאתו

מבטלים  ,אך שם משמע שאפילו הוא רק 'צורבא מרבנן', אם הוא מלמד תורה לאחרים

  הכול להוצאתו.  

            כינוי דווקא לתלמיד חכם צעיר או גם לזקן כינוי דווקא לתלמיד חכם צעיר או גם לזקן כינוי דווקא לתלמיד חכם צעיר או גם לזקן כינוי דווקא לתלמיד חכם צעיר או גם לזקן     ––––    ''''צורבא מרבנןצורבא מרבנןצורבא מרבנןצורבא מרבנן. '. '. '. '2222

ך נאמר בגמרא:  מובא הביטוי 'צורבא מרבנן' בהקשר אחר, וכ 8בגמרא במסכת תענית

מבאר  '.נבט –ואמר רבא: האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי קלא, דכיון דנבט '

מבטא את גילו הצעיר של התלמיד, שאם לא היה צעיר  'רבנןרש"י שהביטוי 'צורבא מ

  9היה נקרא 'ההוא מרבנן', וכך כותב רש"י:

א), תלמיד חכם זקן  בחור חריף, כמו ביעי דצריבן במסכת ביצה (ז, -צורבא מרבנן 

שמתחיל לבצבץ  -כיון דנבט נבט  לא קרי צורבא, אלא ההוא מרבנן קרי ליה.

  הולך וגדל למעלה. -עולה למעלה, כך תלמיד חכם, כיון שיצא שמו  -ולעלות 

דברי רש"י אלו ש'צורבא מרבנן' הוא כינוי לכל תלמיד חכם צעיר, עומדים לכאורה 

ארים שרק מי שלא הגיע להוראה נקרא 'צורבא בסתירה לדבריו במסכת תענית המב

מרבנן'. ניתן ליישב את דבריו בשני המקומות בתירוץ שרש"י אכן סבר שרק תלמיד חכם 

צעיר נקרא 'צורבא מרבנן', כי בדרך כלל תלמיד חכם מבוגר כבר הגיע להוראה ולכן  

ר שמביא את לאח 10אולם בספר 'יד מלאכי', לרוב לא ייקרא 'צורבא מרבנן' אלא 'זקן'.

דברי רש"י במסכת תענית, כותב שמצאנו בכמה מקומות בש"ס שגם תלמיד חכם זקן 

  נקרא 'צורבא מרבנן'. לפיכך הוא מביא ביאור אחר למושג זה, וכך הוא כותב:

אך בספר יוחסין אות צדי של אמוראים הביא כמה דוכתי בגמרא דגם לתלמיד 

רא ושנה ושימש תלמידי חכמים חכם זקן קרי ליה צורבא מרבנן ומסיק דמי שק

  דהיינו תלמיד הוא צורבא מרבנן. 

רב יעקב שור זצ"ל את דברי ההביא ש ,תענית ד ע"א ',דף על הדף'פירוש וראיתי ב

המיישב את דברי רש"י, לפיו תלמיד חכם צעיר, גם אם הוא חריף, הוא מכונה עדיין 

ת שכלו ייקרא 'זקן', וכך 'צורבא מרבנן', אע"פ שתלמיד חכם מבוגר השווה לו בחריפו

  הוא כותב:

ולדעתי כוונת רש"י כי באמת תואר צורבא מרבנן מורה על מדרגה פחותה 

ממדרגת תואר תלמיד חכם, ויתכנה בו איש צעיר לימים שעדיין לא נתפרסם 

מופלג גדול הדור, אבל הוא בחור חריף, או אם הוא זקן אבל אינו מן למיד חכם לת

למיד כם קצת, אבל תלמיד חכם וזקן הוא מכונה בשם תהחכמים החריפים, אלא ח

  , או ההיא מרבנן, ובזה יתיישבו כל המקומות, כנ"ל נכון. חכם

                                                             
 תענית ד ע"א.   .8
 רש"י, תענית ד ע"א ד"ה צורבא.  .9

  יד מלאכי, מהדורת מישור תשס"א, כללי התלמוד עמ' שסג כלל תקל.  .10
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        תלמיד חכם שעוסק בתורה ואינו מתפרנס מהציבורתלמיד חכם שעוסק בתורה ואינו מתפרנס מהציבורתלמיד חכם שעוסק בתורה ואינו מתפרנס מהציבורתלמיד חכם שעוסק בתורה ואינו מתפרנס מהציבור    ––––. 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' . 'צורבא מרבנן' 3333

היבט נוסף לביטוי 'צורבא מרבנן' נידון בספרו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א 

שהביטוי והוא מבאר מושג 'צורבא מרבנן' תייחס הרב גם למ הזמאמר ב 11'הלכה בימינו'.

מתאר תלמיד חכם שלא נשא שום תפקיד רשמי ולא התפרנס מהציבור, אבל בפועל 

הוא נושא על כתפיו את עול התורה של הציבור, כי אין במקום מורה הוראה. בתמורה 

וכן  12ל להתמסר ללימודו,לכך הציבור נותן לו למכור את סחורתו לפני כולם, כדי שיוכ

אף על פי שהרב אריאל שליט"א לא הדגיש את ההיבט של הגיל  13הקלו עליו במסים.

ביחס למושג 'צורבא מרבנן', דבריו במאמרו הנ"ל אינם עומדים בסתירה להסברים 

שהבאנו לעיל המתייחסים לגיל ה'צורבא מרבנן' ולהיותו מוסמך להוראה. מציאות ימינו, 

עליו עול תורה ולא רוצה להתפרנס מהציבור אלא מיגיע כפיו, היא שבה אדם מקבל 

מציאות שתיתכן יותר אצל תלמידי חכמים צעירים. דבריו של הרב אריאל בספר 'הלכה 

בימינו' על אודות מעמדו של ה'צורבא מרבנן' יושמו להפליא תחת הנהגתו של הרב 

ש קטיף שיקלטו לתוך כל כשהיה ממריץ בעצמו את מזכירויות המושבים החקלאיים בגו

כאשר אחד מהם משפחה של אברך שיהיה לו כעין מעמד של 'צורבא מרבנן'. מתוך כך 

להמשיך וללמוד בכולל מג"ל כדי אברכים צעירים מישיבת מרכז הרב היו אמורים להגיע 

עודד אותם לבוא ולהתגורר במושבים הוא פנה אליהם ושב'ישיבת ימית' בנווה דקלים, 

רבנים רשמיים מכהנים, כדי להיות כמעין 'צורבא מרבנן'. אברכים אלו  שבהם לא היו

דאגו להעברת שיעורי תורה ביישוב, והם ומשפחתם שימשו כתובת לכל ענייני התורה 

וההלכה ביישוב. בתוך כך היה הרב אריאל בא בדברים עם ועד המושב לעשות הנחה או 

ארנונה או שכר דירה, גם אם לא לפטור לגמרי את משפחת האברך מתשלום מסי יישוב, 

היה ביכולתו של המושב להחזיק את האברך מבחינה כלכלית ולשלם לו משכורת 

חודשית, כדי שאותם אברכים יוכלו להתמסר להעברת שיעורי התורה ולשאר הצרכים 

  הרוחניים של המושב.

 במשמעות הזמן שלמד מרבו – 'בן ארבעים לבינהב. '

ד"ה ברוב המחזורים) הביא את דברי המשנה הנ"ל בהשוואה תכח  '(סי 'מחזור ויטרי'ב

 זה משפט '.אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה'(ע"ז ה ע"ב):  ראלדברי הגמ

  (שם) ונבאר תחילה את הסוגיה:  רא,נידון בגמ

אמר להן משה לישראל: כפויי טובה בני  – תנו רבנן: מי יתן והיה לבבם זה להם

אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: מי יתן והיה לבבם זה להם, כפויי טובה, בשעה ש

היה להם לומר: תן אתה. כפויי טובה, דכתיב: ונפשנו קצה בלחם הקלוקל; בני 

כפויי טובה, דכתיב: האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אף 

                                                             
 .62–61בישראל' שם עמ'  מעמדו ותפקידו של רב'  .11
 .עפ"י ב"ב כו ע"א  .12
 סג.ושו"ע חו"מ סימן ק ,עפ"י ב"ב ח ע"א  .13
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משה רבינו לא רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה, שנאמר: ואולך אתכם 

במדבר ארבעים שנה, וכתיב: ולא נתן ה' לכם לב וגו'. אמר רבה, ש"מ: לא קאי 

  איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין.

  ומפרש רש"י (שם ד"ה לא קאי): 

לדעת סוף דעתו ותבונתו עד מ' שנה שהרי משה  –לא קאי איניש אדעתיה דרביה 

  לא רמזה לישראל עד מ' שנה.

ואולך ' :), דמשה רבנו (דברים כטאומר להם ילה כלומר סדר הפסוקים מוכיח שתח

, ורק אחר כך הוא מוכיח אותם ואומר להם: לפני ארבעים 'אתכם ארבעים שנה במדבר

הטיבו את אשר דיברו מי ייתן והיה לבבכם זה 'כאשר אמרתי לכם את דברי ה'  ,שנה

צון לבקש , לא השכלתם להבין שקיימת כאן הזדמנות ושער ר'ליראה אותי כל הימים...

ולא נתן '): שם, ג(דברים  . וכך אומר להם משה רבנומהשי"ת סייעתא דשמיא ביראת ה'

כלומר רק עכשיו יכול  – 'ה' לכם לב לדעת, ועינים לראות, ואזנים לשמוע, עד היום הזה

קשתם שהקב"ה יסייע בידכם להיות יראי ה' מיד אחרי יהייתי להבין שהפסדתם שלא ב

  14.מתן תורה

אינו מכוון לגיל  'אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה'זה הביטוי  לפי הסבר

כאשר היה בן מאה ועשרים  – הקב"ה – התלמיד, שהרי משה רבנו עמד על דעת רבו

אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים על כורחך, '. ולא כשהיה בן ארבעים שנה שנה

א עמד על עומק כוונת השי"ת מאז שלמד את הדברים מרבו, כפי שמשה רבנו ל 'שנה

  אחר ארבעים שנה מאז שקיבל את התורה.לאלא 

 – על דעת רבועמד שמשה רבנו לא (שם)  ראאלא שלעומת פירושו של רש"י בגמ

פירש שעם ישראל הם שלא עמדו  ,המיוחס לתלמידי רש"י ',מחזור ויטרי'הרי שב הקב"ה,

  כותב: רק אחרי ארבעים שנה. וכך הוא אלא על דעתו של משה 

בן ארבעים לבינה. דכתיב ולא נתן ה' לכם לב לדעת וגו'. עד היום הזה. והיא 

הייתה שנת ארבעים ליציאת מצרים ולמתן תורה. ואף שאמר להם שכינה לישראל 

בשעת מתן תורה מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי. לא הרגיש בו משה עד 

תורה ואילך לא הספיקו ארבעים שנה. שהיה אומר משה לישר' שמשעת מתן 

   15.וד על דעתו של משה עד שנת ארבעיםללמוד ולעמ

לר"י אלאשקר  'מרכבת המשנה' ,הרשב"ץ בהם ,בדרך זו ביארו את המשנה עוד מפרשים

  .על אתר ורבנו עובדיה מברטנורא

                                                             
 שם. ,מהרש"א ;ה עד ארבעין"א ד", ע"ז ה עועי' תוס'  .14
מדוע הוא מוכיח על כך את ישראל,  ,, שאם משה רבנו לא עמד על דעת רבומובנתהסיבה להסבר זה   .15

שהקשו מדוע משה רבנו בא אליהם בטענות, הרי זה  ,ע"ז ה ע"א ד"ה עד ארבעין ,כפי שהקשו התוס'
כך גם הם לא עמדו על  ,משה לא עמד על כוונת השי"ת באותו הזמןכי כמו ש ,טבעי שהם לא יבקשו

בשם  ,שם, ע"ז יישבו זאת באופן אחד, ועי' חשוקי חמד, שם, ואמנם תוס' דעת השי"ת באותו הזמן.
ספר עבודת עבודה, שחילק בין יחיד שלומד שאינו עומד על דעת רבו לבין רבים שלומדים שיכולים 

 .ם לפי מחזור ויטרי הקושיה מעיקרא ליתאלעמוד על דעת רבם מיד. אול

בחזרה לעמוד התוכן
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 הגבלת גיל מורה הוראה– 'בן ארבעים לבינהג. '

        אדם שמתאים אדם שמתאים אדם שמתאים אדם שמתאים הסוברים שעד גיל ארבעים אסור להורות אם יש הסוברים שעד גיל ארבעים אסור להורות אם יש הסוברים שעד גיל ארבעים אסור להורות אם יש הסוברים שעד גיל ארבעים אסור להורות אם יש . . . . 1111

מתפרשים במשמעות  'בן ארבעים לבינה'אולם יש הסוברים שדברי המשנה (אבות שם) 

ורק אז הוא ראוי  ',בינה'שרק כאשר אדם מגיע לגיל ארבעים הוא מגיע לגיל ה ,הפשוטה

לאיש אומר שמשה על  ,א, ל) 'במדרש רבה (שמות רבה וילנא פר נכתבלהורות הוראה. 

מי שמך לאיש 'משיב למשה רבנו בחוצפה:  והאיש ',תכה רעךרשע למה ' העברי המכה:

סמכות להיות שופט בגלל  לושאין  למשהאמר  האישמדרש לפי ה '.שר ושופט עלינו

  לשון המדרש (שם): וזו  .הצעיר גילו

ויאמר מי שמך לאיש שר וגו', רבי יהודה אומר בן עשרים שנה היה משה באותה 

להיות שר ושופט עלינו, לפי שבן ארבעים שנה  שעה אמרו לו עדיין אין אתה ראוי

לבינה, ור' נחמיה אמר בן ארבעים שנה היה, אמרו לו ודאי שאתה איש אלא שאי 

  אתה ראוי להיות שר ושופט עלינו.

אלא  ,תורה שאדם למד מרבוהר שנות לימוד מספ ואינ 'ארבעים לבינה'לפי הבנה זו 

שהוא  אףלפני שהוא מורה הוראה. בשלות הנפשית שגם אדם שלמד תורה זקוק לה ה

 ,בדימוי מלתא למלתאמפותחת יותר רק בגיל הבינה יש לו יכולת התבוננות  ,למד תורה

בשלותו דברי המדרש אינם רעיון בהגדרת  16.ואולי בהכרעות נוספות ורגישות יותר

הלכה. השאלה היא אם להשלכה מעשית גם יש להם אלא , גרידא של האדם השכלית

רשאי להיות מורה הוראה או מחבר חיבורים  'בן ארבעים לבינה'לא הגיע ל אדם שעדיין

(יט במסכת עבודה זרה בסוגיה אחרת  ראבהלכה, כפי שמפורש לכאורה בדברי הגמ

  ב):"ע

ז): כי רבים חללים  ,אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב, מאי דכתיב (משלי ט

זה תלמיד  -כל הרוגיה  הפילה? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, ועצומים

  שהגיע להוראה ואינו מורה. ועד כמה? עד מ' שנין. והא רבא אורי! התם בשוין.

שאדם לא יורה בטרם הגיעו לגיל היא מתוך פירוש רש"י (שם) מפורש שההקפדה 

ההקפדה על תלמיד שלא הגיע לגיל ארבעים ומורה לפי זה מובן מדוע  .ארבעים

נפל שלא מלאו ימיו כלומר תלמיד שלא 'ל דומה שהיא כיוון ',הפילה'לה ימתאימה למ

וי ראוי להוראה, עד ארבעין שנין ה – עד כמה'שרש"י . ולכך ביאר 'מלאו ימיו רבים חלליו

שיש אדם אחר במקומו שראוי כמסייגת שכל זה מדובר  ראאלא שהגמ .'משנולד –

                                                             
המקשרים  ,תקונא עשרין וחד ועשרין דף נו עמוד א, כן מובא בשם חכמי הנסתר בשם התיקוני זוהר  .16

בין מה שלימדונו חז"ל בן ארבעים לבינה, לבין העובדה שמשה צם ארבעים יום וארבעים לילה. 
גם מי שהיה ראוי לכך  ,למוד חכמת הנסתרובאותו הקשר מקובל היה בחלק מקהילות ישראל שלא ל

בדבר שלא ' וכך כתב הש"ך (יו"ד סי' רמו ס"ק ו): עד הגיעו לגיל ארבעים. –מבחינת מידותיו וצדקותו 
ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן 

שכתב בשם  ,ח"ד חו"מ סי' א, ת יביע אומרתכן שטעם הדבר על פי מה שראיתי בשו"יי .'ארבעים שנה
שהנשמה לא חלה באדם עד היותו בן מ' שנה, ולכן 'בשם כתם פז:  ,ח"א דף קצא ע"א, הניצוצי זוהר

 .'נשמה אותיות מ' שנה, וע"כ הראשונים לא היו מוסרים סודותיהם אלא למי שהגיע למ' שנה

בחזרה לעמוד התוכן
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 ,לפני גיל ארבעים להורות. אך אם אין אדם ראוי במקומו להורות, הוא רשאי להורות גם

שמוכח מדבריו  18בדרכו של רש"י הלך גם הר"ן 17.כמו רבא שהורה בגיל צעיר יותר

בעירו  יש שלדעתו כל מי שלא הגיע לגיל ארבעים, אסור לו להיות מורה הוראה כאשר

  אדם שיכול להורות הלכה לרבים.

        הסוברים שמותר להתמנות לפני גיל ארבעיםהסוברים שמותר להתמנות לפני גיל ארבעיםהסוברים שמותר להתמנות לפני גיל ארבעיםהסוברים שמותר להתמנות לפני גיל ארבעים. . . . 2222

החמורים על  ראלמוד תורה פ"ה ה"ד) הביא את דברי הגמלעומת זאת הרמב"ם (הל' ת

  :' בלא לעשות את ההבחנות המובאות שם; וזו לשונומי שלא הגיע להוראה ומורה'

כל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה רשע שוטה וגס רוח, ועליו נאמר כי 

ותן רבים חללים הפילה. וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה ה"ז מונע תורה ונ

מכשולות לפני העורים ועליו נאמר ועצומים כל הרוגיה, אלו התלמידים הקטנים 

שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ואנשי עירם וקופצים 

ויושבים בראש לדון ולהורות בישראל, הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את 

אות ועליהם נאמר אחזו לנו העולם, והמכבין נרה של תורה, והמחבלים כרם ה' צב

  שועלים קטנים מחבלים כרמים.

  (ע"ז ז ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה ושמעינן): והר"ן תמה על כך 

ותמהני מהרמב"ם ז"ל שכתבה לזו בפרק חמישי מהלכות ת"ת (ה"ד) ולא חילק 

בין ארבעים לפחות מהן ובין שוין לשיש גדול ממנו וכן יש לתמוה על הרי"ף (שם) 

  ותיו והא רבא אורי התם בשוין.שלא כתב בהלכ

האוסרת על האדם  ראדברי הגמאת מדוע הרמב"ם (שם) לא מציין הוא: הקושי של הר"ן 

הוא תמה על הרי"ף (שם)  נוסף על כךלהיות מורה הוראה לפני גיל ארבעים שנה בכלל?! 

ארבעים, הוא לא  מבןפחות כשהוא שאף על פי שהוא אכן מזכיר את האיסור להורות 

 ן שמותר לו להורות בגיל צעיר כשאין חכם אחר בעיר הבקי בהלכה יותר ממנו.מציי

אותיות סי' רמב יו"ד ( 'בית יוסף'אך בעקבות זאת מחדש ה ,הר"ן לא יישב את קושייתו

הנ"ל. לפי פירושו הם כלל לא  ראהרי"ף והרמב"ם את הגמ דרך אחרת להבנתיד) - יג

קשו יאלא שאכן בגיל צעיר אדם שב ,ל צעירהבינו שקיים איסור להיות מורה הוראה בגי

לעומת זאת אחרי גיל ארבעים אך ממנו להורות רשאי לסרב אם יש מורה הוראה בעיר, 

מדוע רבא לא נהג חסידות וסירב  רא:אלת הגמוהוא לא רשאי לסרב להורות. ש

אדם גדול ממנו  אם היהרשאי לסרב היה קשו ממנו להורות? והיא משיבה שהוא יכשב

   .רשאי לסרבהיה הוא לא  ,גדול כמותו בעיר לא היהאך אם  ,ילו כמותואו אפ

                                                             
 :צם ארבעים יום וארבעים לילה ,ת התורהכשעלה לקבל א ,על פי זה נראה להבין מדוע משה רבנו  .17

כיוון שבחינת המספר של ארבעים זוהי מדרגת הבינה שהיא לא לשמוע וללמוד ולדעת כי אם 
ארבעים יום בתנ"ך שבע עשרה  מופיע המושגלא לחינם  .דהיינו הבנת דבר מתוך דבר ,להתבונן
חני של קבלת החכמה ודאי שיש משמעות למספר ארבעים בהקשר הרו. ין טו"ביכמנ ,פעמים

 וההתעלות הרוחנית של האדם. 
  .ז ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה ושמעינןדף ע"ז ר"ן,   .18

בחזרה לעמוד התוכן
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 כאשר אין אדם אחרכאשר אין אדם אחרכאשר אין אדם אחרכאשר אין אדם אחר    - - - - האיסור לסרב להתמנות בגיל צעיר האיסור לסרב להתמנות בגיל צעיר האיסור לסרב להתמנות בגיל צעיר האיסור לסרב להתמנות בגיל צעיר . . . . 3333

מדוע הרי"ף השמיט את הדין שאם אין בקי כמותו  :אולם עדיין עומדת בעינה השאלה

שבדורם אף (שם)  אזי חייב להורות גם לפני גיל ארבעים?! משיב על כך מרן הבית יוסף

אחד לא נהג בחסידות כזו שלא להורות לפני גיל ארבעים, לפיכך אין צורך לדרבן אותם 

  (שם): 'בית יוסף'שיורו כשאין מורה הוראה אחר, וכלשון ה

ובדורות הללו לא שכיח כל כך מדת חסידות ומטעם זה לא הוצרך ללמדנו שכל 

י לעכב עצמו מלהורות שאין גדול ממנו אפילו לא הגיע לארבעים שנה אינו רשא

  דבדורות הללו אין צריך להזהיר על כך.

מדוע הרמב"ם לא כתב במפורש שקיימת הגבלה ממידת חסידות שלא  על השאלה

  :'בית יוסף' וזו לשונולהורות לפני גיל ארבעים, השיב ה

לפי שבדורו רבו הקופצין להורות קודם זמן כמו שקרא עליהם תגר לא הוצרך 

י לעכב עצמו להורות משהגיע להוראה דהלואי שלא יקדימו לכתוב עד כמה רשא

להורות קודם שיגיעו להוראה כל שכן שלא יתעכבו מלהורות אחר שיגיעו אי נמי 

משום דבזמן דורו רבו הקופצים להורות קודם זמנן מי שהגיע להוראה אינו רשאי 

  לעכב עצמו כלל מלהורות פן יקדמנו מי שלא הגיע להוראה.

לביאור השמטת הרמב"ם את גיל ארבעים מגיל 'בית יוסף' באם כן  באיםשני טעמים מו

  ההוראה:

להורות ומורים, כי זאת  והוא ראה צורך להדגיש שצריך למנוע מאנשים שלא הגיעא. 

 הייתה הבעיה החריפה בזמנו, ולכן לא ראה לנכון לדבר על מקרה הפוך.

שאלו שהגיעו להוראה שלא ינהגו ן שיש אנשים שלא הגיעו להוראה ומורים, ראוי וכיוב. 

  מנעו מלהורות לפני גיל ארבעים.יבעצמם בחסידות וי

        פסק ההלכה פסק ההלכה פסק ההלכה פסק ההלכה . . . . 4444

לאור ביאורו ב'בית יוסף' יד) פסק כדעת הרמב"ם, -יג 'רמב סעי"ד סי' (יו'שלחן ערוך' ה

שעיקר ההקפדה היא אם הגיע להוראה או לא, בלא להזכיר כלל את המגבלה של גיל 

  א כמידת חסידות:ארבעים, אפילו ל

תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה, הרי זה שוטה רשע וגס רוח, ועליו נאמר: כי 

רבים חללים הפילה (משלי ז, כו). כל חכם שהגיע להוראה ואינו מורה, הרי זה 

מונע תורה ונותן מכשולות לפני רבים, ועליו נאמר: ועצומים כל הרוגיה (משלי ז, 

  כו). 

  הרחיב וחיזק שיטה זו בתשובתו שבשו"ת אבקת רוכל (סי' רא):מרן רבי יוסף קארו אף 

ומאחר שפירוש זה מיוסד על אדני פז ומוכרח בהכרחיות עצומות מי הוא אשר 

ימלאנו לבו לעשות מעשה כנגדו לגזור ששום חכם שלא הגיע לארבעים לא יהא 

ומאחר ששלשת עמודי ההוראה מסכימים לדעת אחת הרי  …רשאי לדון ולהורות

ן זה ברור בלי שום גמגום ומי הוא זה אשר לא יכוף ראשו לדבריהם, שכל מי די

שהגיע להוראה אפילו לא הגיע לארבעים שנה יורה יורה ידין ידין וכו'. וכן המנהג 

פשוט בכל קהלות תוגרמא להעמיד ת"ח בחורים שהגיעו להוראה לדון ולהורות, 
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ר מארבעים שנה, ולא נשמע במקום שיש גדולים מהם בחכמה, והם ג"כ זקנים יות

מעולם פוצה פה ומצפצף. וכן ראיתי למורי הר"י בי רב שהיה ממנה במקומו פה 

  צפת ת"ו דיינים שלא הגיעו למ' שנה.

  גישה זו הביא החיד"א (בברכ"י חו"מ סי' י ס"ק ה) גם בדעת רבנו ירוחם (נתיב א ח"ד): 

הגיע להוראה ואינו תלמיד שלא הגיע להוראה אסור להורות, וכן אסור למי ש

  מורה והוא בן ארבעים...

למד כדעת רש"י והר"ן  (יו"ד סי' רמב סעי' לא בהגה), הרמ"א 'בית יוסף'לעומת מרן ה

ואין לאדם ' :אלא אם כן אין גדול ממנו ,ארבעים מבןפחות כשהוא שקיים איסור להורות 

. וכן כתב רבי 'בולהורות עד ארבעים שנה, אם יש גדול ממנו בעיר, אף על פי שאינו ר

אין לאדם להורות עד גיל ' (עמ' שכה סעי' ד): 'חסד לאלפים'אליעזר פאפו בספרו 

משמע מדבריו שאם אין גדול ממנו  .'ארבעים אם יש גדול ממנו בעיר אע"פ שאינו רבו

(כלל סעי' ה) החמיר אפילו כשיש אדם  'חכמת אדם'אך שווה לו הוא יכול להורות, אך ה

  כמותו:

הם שווין יש אומרים דמותר אף על פי שלא הגיע לארבעים שנה, ויש ואם שני

אומרים שאין להורות עד ארבעים שנה אפילו בשווין דכיוון שיש חכם כמותו 

שהגיע להוראה בשנים והוא לא הגיע לשני הוראה, אל יורה. ועל זה נאמר כי רבים 

זקן בעיר  חללים הפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע לארבעים שנה ומורה, ויש

  היודע כמותו.

(ח"א סי'  'שבות יעקב'(יו"ד סי' רמב ס"ק טז) מחדש בשם שו"ת  'פתחי תשובה'אולם ה

ק"מ) שגם לדעת הרמ"א מגבלה זו שלא להורות בגיל צעיר היא בענייני איסור והיתר 

   .ולא בדיני ממונות

ול ממנו אין איש גדבו אך מוסכם על כל הפוסקים שאם תלמיד חכם מתגורר במקום ש

בטענה ואינו רשאי לסרב  ,חובה עליו להפיץ שם תורה ,ואף אין אדם השווה לו בתורה

   שהוא לא הגיע להוראה.
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 הרב אריאל בראלי

  תורתו ומעמדו – רב שכשל

  הקדמה

והדבר  ,בתכנים פורנוגרפיים בקביעותבקהילה בחו"ל התגלה כי רב הקהילה צופה 

 עליווקיבל  הרב בהרגליו המגונים הקהילה הודה עמו ועד םהתפרסם. בשיחה שקיי

עסק הרב ולקבל עזרה מגורם מקצועי. בין השאר במסגרת תפקידו  לחדול מהרגלו זה

המשך דרכו. בועד מתלבטים ו. חברי הבנושאבהשכנת שלום בית ואף הוציא ספר 

  1בדברים הבאים ישנו ניסיון לתת להם מענה.

  מתפקידוהרב העברת א. 

        ריריריריחטא ציבוחטא ציבוחטא ציבוחטא ציבו. . . . 1111

התגלה חטאו ש במקרה 2הגמרא מתארת את דמותו של תלמיד חכם כמי ש'תוכו כברו'.

, או שזו ממילא אין ערך לתורתואם כך ו ,'תוכו כברו' אם מעולם לא היהה יש לברר:

רה יכי יש לחלק בין עב נראה מעידה אשר אינה מוציאה אותו מגדר תלמיד חכם?

אשר אינה בהכרח מלמדת על פער מהותי.  רגעיתמעידה  לביןהנובעת מריקבון פנימי 

 , הוא דוגמה לאדם עם בעיה פנימית קשה,אשר אין לו חלק לעולם הבא ,דואג האדומי

'. משפה ולחוץמשפה ולחוץמשפה ולחוץמשפה ולחוץ'אין תורתו של דואג אלא  (סנהדרין קו ע"ב) נאמר עליו בגמראלכך ו

  :)שם(סנהדרין ופירש יד רמ"ה 

ולא היה ולא היה ולא היה ולא היה ר בני אדם הואיל דואג ואחיתופל אף על פי שהיו מפלפלין בתורה משא

  אין להן מעלה יתירה בכך. עם המקוםעם המקוםעם המקוםעם המקום לבם שלםלבם שלםלבם שלםלבם שלם

כאשר דן על אדם שהוחזק כרב והתברר שאינו כן,  'ם סופרחת'נראה שזו כוונתו של  

  רה:יושם הוא מחלק בין שני סוגי עב

שאוכל בלי נט"י ובלי בהמ"ז  הקל בעצמו מה שאיננו נוגע לאחריםהקל בעצמו מה שאיננו נוגע לאחריםהקל בעצמו מה שאיננו נוגע לאחריםהקל בעצמו מה שאיננו נוגע לאחרים ]הרב[...הוא א. 

יפר דברים והבלים בין תפילין של יד לשל ראש ושהולך בלי נט"י לאחריו ושס

  . זלזל באיסוריםזלזל באיסוריםזלזל באיסוריםזלזל באיסוריםשחרית, כמה שעות ואוכל בשר אחר גבינה קשה, וכדומה 

שהיקל בטריפות ריאה וכולי'  במכשול רבים בהוראות איסור והיתרבמכשול רבים בהוראות איסור והיתרבמכשול רבים בהוראות איסור והיתרבמכשול רבים בהוראות איסור והיתרמה שנוגע ב. 

עלה... ובדיקת וושטין והתיר לאשה לטבול ביום ז' לליבונה שחרית כדי ליגע בב

                                                             
ספרו המקיף של פרופסור רקובר 'תקנת השבים' היה לי לעזר. ישנן תשובות נוספות בנושא: שו"ת   .1

זקן אהרן,  שו"ת ;עה, סי' שו"ת תועפות ראם אחקקי לב, יו"ד סי' מז על מלמד החשוד במשכב זכור; 
  כאן. הסקנהמיש לציין כי עמדת הדיינים שם שונה מ ;147, עמ' פד"ר ח ;ליו"ד סי' 

 ."א. ובמקום אחר הכינוי הוא 'תלמיד חכם הגון', תענית ז עע"ב יומא עב  .2
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ומתפאר בעצמו שהוא מקל כך במרד ובמעל, נמצא לפי עדותן מכשיל רבים 

 ואסור לסמוך על הוראתו.

  הרב לאופנים שונים: התגובה למעשי בעקבות כך הוא מחלק את 

ואומר עניות דעתי על כל פרט ופרט, על הראשונה שלא הכשיל רבים רק שנוגע 

אין מנדים אותו בפרהסיה אלא אב בית דין שסרח  –לו לעצמו על זה אומרים 

מב). סעי'  שלדו"ד סי' אומרים לו בצנעא הכבד ושב בביתך ופסקו בשלחן ערוך (י

שאין שאין שאין שאין ולא הזכיר אי מורידין אותו מגדולתו, אך בירושלמי מייתי לה באושא התקינו 

  3מורידין אותו מגדולתו.מורידין אותו מגדולתו.מורידין אותו מגדולתו.מורידין אותו מגדולתו.

כלפי סנקציה העל ו ,ניתן לראות זאת כמעידה מקומית 4,כאשר מדובר על חטא פרטי

ממוקדת, אולם כאשר ישנה הכשלה לרבים המעידה על פער משמעותי בין להיות  הרב

חריפה להיות התגובה על  ,דמותו של רב כפי שהיא מצטיירת בחוץ לבין עולמו הפנימי

  לשונו: ויותר עד כדי שלילת תואר רבנות, וז

יטלו ממנו יטלו ממנו יטלו ממנו יטלו ממנו א בוודאי מורידין אותו מגדולתו ואין הכוונה באותה קהלה לבד אל

ויוציאו מתחת ידו ההתרה להורות שעטרוהו בי' רבנים קודם  עטרות שם רב לגמריעטרות שם רב לגמריעטרות שם רב לגמריעטרות שם רב לגמרי

  שנודעו מעשיו ועלילותיו ולא יהי' עוד למכשול רבים עד יערה ה' רוח קדשו עליו. 

כלפי מי שהטעה אותו, ולאחר (שו"ת ר' אליהו מזרחי, סי' סו)  בדומה לכך הורה הרא"ם

  אינו ראוי להוראה:זמן התברר שהוא חוטא ו

כוונתו בזה  שלא יורשו לקבל תורה מפיהושלא יורשו לקבל תורה מפיהושלא יורשו לקבל תורה מפיהושלא יורשו לקבל תורה מפיהווהגזרה אשר גזר על הקהל הקדוש 

משום דסאנו שומעניה... ודלא כרבי מאיר (חגיגה טו) דאמר רמון מצא תוכו אכל 

ושלא יקבלו שום הוראה ושלא יקבלו שום הוראה ושלא יקבלו שום הוראה ושלא יקבלו שום הוראה קליפתו זרק, ודריש קרא דהט אזניך ושמע דברי חכמים. 

ים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע שהוא מאותם שאמרו עליהם רב מפיהומפיהומפיהומפיהו

והוא ברוב תחבולותיו וערמותיו כסה קלונו והעלים ממני כל והוא ברוב תחבולותיו וערמותיו כסה קלונו והעלים ממני כל והוא ברוב תחבולותיו וערמותיו כסה קלונו והעלים ממני כל והוא ברוב תחבולותיו וערמותיו כסה קלונו והעלים ממני כל  להוראה ומורה...

  .אלה הענינים אשר עברו עליו שלא נודע לי רק אחר זמן רבאלה הענינים אשר עברו עליו שלא נודע לי רק אחר זמן רבאלה הענינים אשר עברו עליו שלא נודע לי רק אחר זמן רבאלה הענינים אשר עברו עליו שלא נודע לי רק אחר זמן רב

        רהרהרהרהייייחומרת העבחומרת העבחומרת העבחומרת העב. . . . 2222

רות חמורות אשר פוסלות את יעב ןישנ ,מעבר לחילוק בין הכשלת הרבים לחטא פרטי

ונתו. כן נראה מדברי הרמב"ם הפוסק כי רוצח בשגגה אינו חוזר הרב מהמשך כה

הוסיף שהוא הדין לשאר 'דברים  6הריטב"א 5על ידו. גדולהגדולהגדולהגדולההואיל ובאה תקלה  ,לשררתו

מי  והיא ,לדבר מאוס נוספת ההוא אף מביא דוגמ 7חמורים ומאוסים לא מחזירים אותו'.

  לעבד.  שגרם לחברו להימכר

                                                             
'אינו דומה להא דירושלמי פ"ב דסנהדרין נשיא שלקה יורדין מגדלותן התם שעבר לאו  עוד שם:  .3

לקה בב"ד אבל אב"ד שסרח וחייב נידוי וכדומה מענשי' אותו בצינעא ואין מורידין בעדים והתראה ונ
 .'אותו מגדולתו

  חטא פרטי אינו כולל פגיעה באחרים.  .4
 פ"ז הי"ד.רוצח רמב"ם, הל'   .5
  .אע" מכות יגריטב"א,   .6
, אך העירו אמנם מגן אברהם, סי' קנג ס"ק מט, בשם המרדכי סובר שאין מחזירים כל חוטא למשרתו  .7

  על דבריו שאין זו כוונת המרדכי; אליהו רבא ס"ק לה. 
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        חטא מפורסםחטא מפורסםחטא מפורסםחטא מפורסם. . . . 3333

יחס חמור  כלפי הרבהאם זו סיבה לנקוט  .העובדה פורסמה בקרב חברי הקהילהכאמור, 

  יותר?

להמשיך במשרתו, לעומת כהן גדול שחטא מ בצנעההרמב"ם פוסל ראש ישיבה שחטא 

מבאר שהחומרה נובעת מפרסום  )אלפים עח 'ב(ח"ו סי'  רדב"זה 8שחוזר לכהונתו.

כל מעשיו נחשבים כאילו עשה אותם אישיות ציבורית ו בהיותומעשיו של ראש ישיבה 

  : בפרהסיה

כל חטאות הנשיא חשבינן להו כאלו עבר בפרהסיא ואיכא חלול השם טובא 

  9ולפיכך אין מחזירין אותו לשררתו.

ל'גדול הדור', תפקיד שבו שימש ודאי, אין כוונתו לכל רב המשמש כראש ישיבה אלא 

 ,נשיאזו של תו של ראש ישיבה לשכן הוא משווה את מעלראש הישיבה בימי הגאונים, 

  :(הל' סנהדרין פ"א ה"ג) וכפי שמופיע במקום אחר ברמב"ם

הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקורין 

  10אותו החכמים נשיא בכל מקום והוא העומד תחת משה רבינו.

לחזור לתפקידו. סיוע לדבר  שהיה פרסום ונגרם חילול ה', אז אינו יכול לכן רק במקרה

  :(שו"ת, ח"א סי' קיא) מוצא רדב"ז בתשובת הרמב"ם

מה יאמר אדוננו באיש שהיא מפורסם במינוי החזן והוא תלמיד ויצא עליו קול 

עבירה אין ראוי להזכירה... אם נתקיים עליו העדות אינו מן הדין להסיר אותו אם 

דושתו מסנהדרין גדולה ועד חזן קבל עליו מה שהוא חייב שאין מורידין אדם מק

        11111111אלא א"כ עבר עבירה בפרהסיא.אלא א"כ עבר עבירה בפרהסיא.אלא א"כ עבר עבירה בפרהסיא.אלא א"כ עבר עבירה בפרהסיא.הכנסת 

 הרה שנעשתה בצנעינעשתה לעין כול לבין עבשרה יעולה מדבריו כי ישנו הבדל בין עב

ולכן אין בה כדי  ,פחות חילול ה'לגורמת  הרה שנעשתה בצנעיוהתפרסמה בציבור. עב

  חשוב.  אדםבאלא אם כן מדובר  ,להצדיק העברת רב ממשרתו

הוא קיבל על עצמו לחזור עילה נוספת להשארת הרב בכהונתו במקרה זה היא ש

 של רב שסרח. בתשובה תוחזרלהכיר בשלא . אנו עדים למגמה שהייתה בעבר, בתשובה

  לשונו: והגיב על כך בחריפות, וז(סי' קכ) בשו"ת 'משפט שמואל' 

ר הרי הוא מבקש הלא טען ואמר כי אחרי כל הטענות אף כי ימצא פושע בדב

מחילה וסליחה אם חטא, וא"כ מה חרי האף הגדול הזה ואיך בא הכעס וסלק 

הדעת לומר דאין מקבלין תשובה השבים וסגר פתח הפתוח ופסק קול המכריז 

  שזכו ואשובה, וכמה דיו נשפך וניירות וקולמוסים לכתוב גודל מעלתה.

שנעשתה בפרסום, אף  רהיעבבש(סי' קעג) אולם בתשובה אחרת מוסיף הרמב"ם ו

  לשונו: ויהיה תיקון לחילול ה', וז אזורק  ,החזרה בתשובה אמורה להתפרסם בציבור

                                                             
 .פ"ב ה"אסנהדרין  ,ומקורו בירושלמי ,הט"ו-פי"ז ה"חסנהדרין , הל' רמב"ם  .8
  שם.לרמב"ם, כסף משנה  'רוש אחר עיילפ  .9

  קכ., סי' וכן פירש בשו"ת משפטי שמואל  .10
 מובא גם בשערי תשובה, או"ח סי' נג ס"ק לא.  .11

בחזרה לעמוד התוכן
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שאלה ויורנו בדבר בן אדם, שהוא ממונה לרבים לשחיטה ולבדיקה. והוחזק 

נוסף למה שיש בו מן הזלזול  ...לרבים, שהוא גונב הבשר מחנויות הקצבים

למי שמאמין בתורת משה רבינו וחס אסור אסור אסור אסור בשחיטה ובבדיקה... איש אשר כזה, 

ולו (ואפילו) עשה תשובה גמורה, מפני ולו (ואפילו) עשה תשובה גמורה, מפני ולו (ואפילו) עשה תשובה גמורה, מפני ולו (ואפילו) עשה תשובה גמורה, מפני לשחוט לרבים,  להתיר לולהתיר לולהתיר לולהתיר לועל כבוד קונו 

אין מותר להחזיר אדם זה למנויו אלא אחר תשובה גמורה חלול השם... חלול השם... חלול השם... חלול השם... 

שתתפרסם תשובתו אצל כל העולם ויכירו מעשיו הטובים ולא יחשדוהו עוד 

כול להחזירו בשביל שיכירו ב"ד בלבד שעשה תשובה במעשים רעים כלל... אין י

כמו שאמרנו ואז יהא  שנתפרסם תשובתו לרביםשנתפרסם תשובתו לרביםשנתפרסם תשובתו לרביםשנתפרסם תשובתו לרביםאלא צריך שיכירו וידעו ב"ד 

  מותר להחזירו אחר שיפורסם לרבים...

לאור זאת, כדאי שוועד הקהילה ידאג להפיץ ברגישות ומתוך שמירת כבודו של הרב את 

  .ודרכילתקן את  עליוהעובדה כי הרב קיבל 

  סיכום

והחשיפה הציבורית הייתה  ה,אתרים אסורים בצנעבגלש לא נכשל בפרהסיה, הוא הרב 

גדר נוסף שבעבורו לא מחזירים רב ועל כן אין להחמיר בדינו. ביחס ל מכן,לאחר 

רה על איסור 'לא תתורו' אינה נחשבת ירה, נראה שעבימצד חומרת העב – לתפקידו

רה ילא פגע או החטיא אחרים והעב הרבבוראו, ין בכישלון בינו ל זהולתקלה גדולה. 

שיקול נוסף להקל עם הרב הוא העובדה שהרב לקח אחריות  12אינה מהדברים החמורים.

  על חטאו ואף התחייב לעשות מעשה ולחזור בתשובה שלמה. 

  תורתו של הרב ב.

בייחוד לפרק העוסק  ,כיצד להתייחס לספרים שפרסם הרב בנושא זוגיות ושלום בית

 :(פ"ד ה"א) בהלכות תלמוד תורה כתב הרמב"ם ?בנושאי צניעות

אין אין אין אין הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו, 

, שנאמר (מלאכי ב, ז): כי שפתי כהן ישמרו דעת מתלמדין ממנו עד שיחזר למוטבמתלמדין ממנו עד שיחזר למוטבמתלמדין ממנו עד שיחזר למוטבמתלמדין ממנו עד שיחזר למוטב

מה הרב ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא, אמרו חכמים: אם דו

  13אל יבקשו תורה מפיהו. –תורה יבקשו מפיהו, אם לאו  –למלאך ה' צבאות 

על פי זאת, יש  14אין לומדים תורה מפיו. ,למדנו מדבריו כי כל עוד לא חזר בתשובה

לפסול את ספריו של הרב שפורסמו עוד קודם שחזר בתשובה. ולמעשה, כן דעת הרב 

ספריו של רב שאינו הגון, שמא ידבק לאסור ללמוד מ 'שבט הלוי'וואזנר בשו"ת 

                                                             
 כמובן כל זאת בתנאי שהרב זוכה לקבלת אמון מחודשת מאת חברי הקהילה.  .12
ב בין אדם גדול לקטן, עיין שו"ת יביע ע" האחרונים דנו מדוע לא הביא את חילוק הגמרא בחגיגה טו  .13

 שהאריך בכך. ,יט, ח"ז יו"ד סי' אומר
יים, אזי אפילו תשובה לא , כתב שאם תפקידו ללמד יראת שמ363בספר דברות משה, על גיטין עמ'   .14

  מועילה.

בחזרה לעמוד התוכן
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אולם ישנה דעה שעיקר החשש הוא מהשפעתו הישירה של  15דעותיו.בבמחשבותיו ו

דייק בעל דעה זו אך דברי תורה לא מקבלים טומאה ומותר ללמוד את ספריו.  ,החוטא

 ,במקרה הנדון 16אין ללמוד. 'מפיהו', דווקא 'ה מפיהואל יבקשו תור'זאת מלשון חז"ל 

ולצערנו העולם המתירני יוצר פיתויים זמינים וקלים  ,רה שייכת לתחום העריותיהעבבו ש

פרקים העוסקים ישירות בהלכות המלבד  להקל בספריו,לאור זאת יש  ,והניסיון קשה

   17אשר שם ישנו חשש גדול יותר למכשול. ,צניעות

  סיכום

ואף את  ,תשובה)גלישה לאתרים אסורים אינה סיבה לפיטורי רב ממשרתו (כאשר עשה 

  הפרקים העוסקים בהדרכות בענייני צניעות. את ספריו אין להחרים, מלבד 

  

  
  

                                                             
נתן העזתי ניסה להצדיק את ההתאסלמות של שבתי  – קיצונית לכך הקמה. דוגמ, ח"ג ס' שבט הלוי  .15

  צבי ולהציגה כ'עבירה לשמה' באמצעות שימוש במונחים קבליים.
  פירוש 'דברי ירמיהו' על הרמב"ם, הל' תלמוד תורה פ"ד ה"א.  .16
כגון שהיה , כתב 'אם עבר עבירה בענין מינויו ,רה לעיל, ח"ו סי' ב אלפים עחשהוזכ, בתשובת רדב"ז  .17

 .עבירין אותו ממנויו, שלא לתת מכשול לפניו'מ – חזן לנשים ועבר עבירה עם אחת מהן

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב רצון ערוסי

משפט התורה על נהג שרצח נפש 
  או חבל והזיק בתאונת דרכים

מגמת . '1אויב מס' 'המגדירים אותו הלצערנו, הקטל בתאונות דרכים הוא נורא. יש 

כבישים והשכלול שיש היום בכלי הרכב, בפיתוח ה עהההשק, למרות שיפור אינה ניכרת

אין מנוס אין מנוס אין מנוס אין מנוס שכולל אפליקציות מועילות ומסייעות לנהג לנהוג בזהירות. בנסיבות כאלה, 

בדרכי בדרכי בדרכי בדרכי     גםגםגםגם    מהמסקנה שמשהו פגום באדם, ובעיקר ביחסו לחיים. אבל משהו פגוםמהמסקנה שמשהו פגום באדם, ובעיקר ביחסו לחיים. אבל משהו פגוםמהמסקנה שמשהו פגום באדם, ובעיקר ביחסו לחיים. אבל משהו פגוםמהמסקנה שמשהו פגום באדם, ובעיקר ביחסו לחיים. אבל משהו פגום

ג לכן אביא להלן הערות חשובות של משפט התורה על נה ....השפיטה לאחר תאונותהשפיטה לאחר תאונותהשפיטה לאחר תאונותהשפיטה לאחר תאונות

שרצח נפש או חבל והזיק בתאונות דרכים. לצערנו, הרבה מדיני המשפט החיוני הזה 

והיא תאיר עינינו עד כמה חסרים אנו אותה.  ,אבל תורה היא אורה ,אינם ישימים בימינו

הקטל הנורא בתאונות הדרכים, גם באמצעות  להפחית את נשכיל ולוואי שמתוך החסר

אמצעות חינוך ערכי, שבמרכזו קדושת החיים של שורשי וערכי, וגם ב ,משפט מושכל

  האדם, שנברא בצלם אלוקים.

הריגה, ובין  ,בכוונה תחילה שעניינה המתהרציחה,  ישנה הבחנה בין במשפט הכלליא. 

גם  ;אין הבחנה בין השתייםהזולת בלי כוונה תחילה להמית. במקרא  שמוגדרת כהמתת

'הלהרגני וכך נאמר בפסוקי התורה:  הריגה מתייחסת למבקש להמית בכוונה תחילה,

אתה אומר' (שמות ב, יד), 'ויבקש להרוג את משה' (שמות ב, טו). אולם אפילו דין ההורג 

כדי  ,הרמב"ם בספרו ההלכתי משנה תורה בנושא: 'רוצח ושמירת נפש' אצלבשגגה נכלל 

 , יג;להשמיענו שגם ההורג בשגגה כלול באזהרה שבעשרת הדברות 'לא תרצח' (שמות כ

קלות בעינינו, יש להן השפעה להן להיות אל  – דברים ה, יז). התייחסויות ערכיות אלו

  מכרעת לתובנות האדם בדבר חומרת הקטל.

ב. שפיכות דמים היא דבר חמור ביותר במשפט התורה. לא רק שאסור לרצוח בכוונה או 

 זו מושתת על . חובהיש חובה לשמור את הנפש, הבריאות והחיים אדרבה, בשוגג, אלא

' לא תעמוד על דם רעך'זולתו, שהרי יש אזהרה,  על אדם כלפיעצמו, וכן כלפי כל אדם 

 1ה' דורש מן המתאבד את דמו.כתוב שכן כמו . (ויקרא יט, טז)

  ג. נאמר במשנה (סנהדרין פ"ד מ"ה):

כל המאבד נפש אחת, מעלים עליו כאילו אבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת, 

 .יו כאילו קיים עולם מלאמעלים על

 כל אלה מלמדים את האדם שחיי האדם הם קדושים, וקדושת החיים היא ערך.

                                                             
  ב"ק צא ע"ב; ועי' רמב"ם הל' אבל פ"א הי"א.  .1

בחזרה לעמוד התוכן
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דיינים. ואם היה מזיד והותרה עשרים ושלושה  ההורג אדם נידון בסנהדרין קטנה, בתד. 

ע"י עדים כשרים, מוצא להורג. ואפילו בעל חיים שהרג אדם נידון בסנהדרין קטנה ומוצא 

 להורג.

 'ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה'אין כפרה לארץ ולעם כשיש שפיכות דמים, ה. 

ים צאביה"ד הגדול יוחמישה מלא נודע מי הכהו, ווכשנמצא חלל  לג). ,(במדבר לה

אחראית מבחינה מוסרית  לחלל הקרובה רים שסביבו, והעירומודדים מן החלל אל הע

כפר לעמך אותה ויתפללו לה': ' ויערפ ,תושבי אותה עיר יביאו עגלה .לדם שנשפך

  למדנו מכל אלה שיש אחריות לציבור על שפיכות דמים. (דברים כא ח). 'ישראל

ההורג בשגגה זקוק לכפרה, ועליו לגלות לעיר מקלט ולשהות שם עד מות הכהן ו. 

לו הגנה  עיר המקלט תספקהגדול, כדי שיפשפש במעשיו ויחזור בתשובה, ויזכה לכפרה. 

ה"ה) מחלק - הרמב"ם (הל' רוצח ושמירת הנפש פ"ו ה"א הדם המאיים עליו.מפני גואל 

  את ההורגים בלא כוונה לשלוש מחלקות לפי רמת החומרה שבמעשיהם; וזו לשונו:

שלשה הם ההורגים בלא כוונה. יש ההורג בשגגה והעלמה גמורה... ודינו שיגלה 

יארע במיתת זה לעיר מקלט. ויש הורג בשגגה, השגגה קרובה לאונס, והוא ש

מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות, ואם 

הרגו גואל הדם נהרג עליו. ויש הורג בשגגה, ותהיה השגגה קרובה לזדון, והוא 

שיהיה בדבר כמו פשיעה, או שהיה לו להיזהר ולא נזהר. ודינו שאינו גולה, מפני 

רת לו, ואין ערי מקלט קולטות אותו, שאינן קולטות שעוונו חמור, אין גלות מכפ

פטור. ומה יעשה זה,  –אלא המחויב גלות בלבד, לפיכך אם מצאו גואל הדם והרגו 

 .ישב וישמור עצמו מגואל הדם

הריגה בזדון. מוגדרים כ אינםתאונות דרכים מקרי המוות הנגרמים מהרוב המכריע של 

שיארע במיתת הנהרג מאורע פלא שאינו 'אונס, בבחינת שגגה קרובה ל םכמו כן אין רוב

רוב התאונות  .' (רמב"ם, הל' רוצח ושמירת נפש פ"ו ה"ג)מצוי ברוב מאורעות בני אדם

 בה מןהקטלניות הן מסוג השגגה והעלמה גמורה, ומסוג השגגה שקרובה לזדון, שיש 

רב יותר מן  פשיעה, שהיה על הנהג להיזהר ולא נזהר. ודומה שסוג זה של שגגה בזדוןה

לפי זה העונש המגיע לנהג שרצח בשגגה שקרובה  הסוג של שגגה והעלמה גמורה.

למזיד, שהוא כאמור הנהג הקטלן המצוי, אליבא דהדין התלמודי, מבחינה מעשית, שחייו 

וגואל  ,אין לו שום הגנה מפני גואל הדם ,תלויים לו מנגד. עיר מקלט אינה קולטת אותו

אע"פ שדין זה  בחינה שמימית אין לו כפרה, כי רק הגלות מכפרת.פטור. מ –הדם שהרגו 

לא נוהג בימינו, ובוודאי לא במשפט הכללי, משמעותו הערכית והתודעתית חשובה 

העונש המגיע לנהג שרצח נפש בשגגה והעלמה גמורה הוא לפי הדין התלמודי,  למדי.

צא מעיר המקלט לפני להיות שם עד מות הכהן הגדול. ואם י וחובהגולה לעיר מקלט 

אין לו הגנה מפני גואל הדם. אם שהה בעיר המקלט עד מות הכהן  ,מות הכהן הגדול

גואל הדם שהרגו והוא בעיר ו ,הגדול, מבחינה מעשית יש לו הגנה מפני גואל הדם

עונש גלות אינו נוהג בזמן הזה,  ,דא עקא ומבחינה שמימית זוכה לכפרה. ,חייב –המקלט 

של ישראל לשלוח מכה נפש בשגגה מעירו ולהושיבו ת דין שנצטוו ביכי מצוות עשה 

בחזרה לעמוד התוכן
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כשעם ישראל יושבים בארץ ישראל ובזמן שיש סנהדרין, כלשון  בערי מקלט נוהגת רק

  (מצווה תי): 'ספר החינוך'

בזמן שישראל על אדמתן. וסנהדרין של שבעים ואחד יושבין במקומן המוכן להם 

 ...בירושלים, לדון דיני נפשות

בספר 'מנחת חינוך' על אתר משווה בין דיני נפשות לדיני גלות ויש הקבלה ביניהם ו

  בהקשר לכמה הלכות; וזו לשונו:

ונראה דלכל הדברים שווה דיני גלות לדיני נפשות, ואין דנין כהאי גוונא בדיני 

נפשות, אלא בבית דין הגדול, היינו של שבעים ואחד. עיין בר"מ כמה דיני נפשות, 

   .ין בדיני גלות, כן נראההוא הד

לא מבחינת החוק ולא מבחינת  ,ין גואל הדם אינו מעשי ואינו מותר בימינוז. כאמור, ד

וכמו שבטל עונש מיתה לרוצחים משום שאין סנהדרין, כך בטל גם דין 'גואל ההלכה, 

מקלט 'ונטרס על גואל הדם, בקהרב יעקב משולם גינצבורג כך כתב  2הדם' להורג בשוגג.

, אם יש גואל דם בזמן הזה ואחרונים ובו בירר במקורות התלמודיים ראשונים 3,'ואלמג

לפי זה, לכאורה, מבחינת משפט התורה אין שום אמצעים והגיע למסקנה שלילית. 

משפטיים או הלכתיים לפעול כנגד נהגים קטלניים שרוצחים נפשות בשגגה. דבר זה 

   ):קיבסי' ח"א ' (אור זרועה'או ע"י משתמע, לכאורה, מדברי רב שרירא גאון שהוב

ההורג את הנפש בזמן הזה אין בידינו לעשות לו מאומה לא להורגו ולא לחבטו 

 ולא להגלותו... 

אך אין הדבר כן. מסורת עתיקת יומין היא שיש לכל בי"ד בכל דור לענוש שלא מן הדין, 

 :א)ע"מו  ב, סנהדריןע" (יבמות צוכך נאמר בגמרא  כדי לעשות סייג לתורה.

א"ר אלעזר בן יעקב, שמעתי שבי"ד מכין ועונשין שלא מן התורה. ולא לעבור על  

   .דברי תורה. אלא לעשות סייג לתורה... שהשעה צריכה לכך

 ועל פיה 4רוצחים שפלים שרצחו במזיד,בתי דין בכל הדורות הענישו על בסיס מסורת זו 

 חו"מ( טורוכן מבואר בצריכה לכך. יתה יהענישו גם רוצחים שהרגו בשגגה, כשהשעה ה

לדברי רב נטורנא הטור מתייחס  שבימינו אין דין ערי מקלט ולא דיני נפשות. )תכהסי' 

דעל כל חייבי מיתות בי"ד, האידנא, אין בידינו לא להלקותו, ולא להגלותו, 'גאון שכתב 

ייג וגדר יש שכדי לעשות ס צייןלדבריו אך סייג והטור הסכים '. ולא להרגו ולא לחבטו

  לבתי הדין סמכות להעניש גם בימינו: 

ר' אליעזר [, כי מי חולק על ר"א ]הרב נטורנאי גאון[דמיגדר מילתא בזה, לא דיבר 

 , שאמר בי"ד מכין ועונשין כדי לעשות גדר.]בן יעקב

בהמשך מביא הטור מעשה ותשובה של גאון, וממנו למדים שבמקרים מסוימים יש 

  לצמצם את תופעות הפשיעה בקהילה:להעניש פושעים כדי 

                                                             
  קמו.ת חוות יאיר, סי' "שו  .2
  .שעד-עמ' שנוואל, ספר משפטים לישראל, קונטרס מקלט מג  .3
 רנא.סי' שו"ת הריב"ש  ;קסאסי' שו"ת ר"י מיגאש,   .4

בחזרה לעמוד התוכן



   משפט התורה על נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים 
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וכן יש תשובה לגאון על אחד שקם על חבירו בפורים כטוב לבו ביין ויהרגהו ונשא 

ונתן בדבר שלא לדונו בדין רוצח וסיום דבריו ועתה רבותי אל תתנו יד לפושעים 

להיות כל איש צורר כמתלהלה היורה זיקים ויאמר שוגג הייתי אך העמידו ב"ד 

אלא לעשות גדר לדבר שיש בו צורך רבים קנסינן.  ...למיגדר מילתאוהכו וענשו 

  ...לפי צורך שעה

  : )אסעי'  תכהסי'  חו"מ( וכך פסק הרמ"א

כל חייבי מיתות בי"ד בזמן הזה, אין בידינו להלקותן, או להגלותן, או להרגן, או 

אם לחבטן. אלא מנדין אותו, ומבדילין אותן מן הקהל. וכל זה מצד הדין, אבל 

רואין בי"ד שהוא צורך שעה ומיגדר מילתא יכולין לענוש במה שירצו. ודוקא בדיני 

 נפשות צריכין בי"ד. אבל הנהרגין בלא בי"ד נידונין גם עתה כמו שיתבאר.

את דיני העונשין כנגד רוצחים שחייבים בגלות סיכם הרב יעקב משולם גינצבורג בספרו 

, והוא מוסיף וסקי הלכה ראשונים ואחרוניםעל בסיס מקורות מפ 5,'משפטים לישראל'

שדווקא בית דין קבוע, שמכיר את צורכי השעה ואת צורך הציבור, יכול להעניש בכל 

הוא מוסיף עוד כמה הנחיות  העונשים הנראים לו: מלקות, מאסר בבית כלא וכדו'.

שיכולים בתי הדין להשתמש בהן בהקשר להענשת רוצחים ואנשים אלימים שפוגעים 

  חברה, ובפרט:ב

דין החבלה מסכנת חיים שעשה בחברו, על בית בכל הנאשם במעשה רצח או . 1

 להוציא נגדו פקודת מאסר, עד לבירור דינו.

 .ות אלה אין משחררים בערבותהאשמ בגיןהנעצרים . את 2

מדו ובמקרים מיוחדים רשאים לעצור את הנאשם, גם בשבת וביום טוב, עד ע. 3

 .לפני הבית דין למשפט

ניתן לאסור נהג קטלן, יש להכותו, בכיסו, בעונש כספי כבד, בו דומה שמלבד מאסר ש

 ולצורך זה לעקל כל נכסיו, לרבות ביתו וכל חשבונותיו.

ולהעניש במקום הצורך מובאת בפסקו של ה'שלחן בכל דור לפעול שסמכות בתי הדין 

  ):אסעי'  בסי'  חו"מערוך' (

בארץ ישראל, אם רואים שהעם פרוצים בעבירות  כל בית דין, אפילו אינם סמוכים

(ושהוא צורך שעה) דנין בין מיתה, בין ממון, בין כל דיני עונש, ואפילו אין בדבר 

עדות גמורה, ואם הוא אלם, חובטים אותו על ידי עכו"ם (ויש להם להפקיר ממונו 

ם. ולאבדו. כפי מה שרואים לגדור פרצות הדור). וכל מעשים יהיו לשם שמי

ודווקא גדול הדור, או טובי העיר, שהמחום בי"ד עליהם. הגה. וכן נוהגין בכל מקום 

שטובי העיר בעירן כבית דין הגדול. ומכין ועונשין והפקרן הפקר כפי המנהג. 

אע"פ שיש חולקין וס"ל דאין כח ביד טובי העיר באלה רק להכריח הצבור במה 

ם אבל אינן רשאין לשנות דבר שהיה מנהג מקדם, או שקבלו עליהם מדעת כול

במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי או להפקיע ממון שלא מדעת כולם. מכל 

מקום הולכין אחר מנהג העיר. וכל שכן אם קבלום עליהם לכל דבר. כן נ"ל. כתבו 

                                                             
  .רעה-חוק ומשפט, עמ' ערמשפטים לישראל,   .5

בחזרה לעמוד התוכן
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האחרונים בתשובותיהם, דמי שנתחייב מלקות יתן ארבעים זהובים במקום 

שהם פסקו כך לפי שעה. אבל ביד הבי"ד להלקותו,  דינא קאמר אלא ומלקות. ולא

  או ליטול ממון כפי ראות עיניהם לפי העניין למיגדר מילתא. 

סתפק שמא רשאי גואל הדם להרוג רוצח נפש בשגגה שקרובה ה 6בספר 'קצות החשן'

הסברה לכך היא שייתכן שגאולת הדם היא חלק מן העונש. אמנם  מן הזה.לאונס גם בז

כתב שקרובי הנרצח  7'פתחי תשובהכמו כן ב'ר. וסהדבר אחוק המדינה  ברור שעל פי

  מצווים להעמיד לדין את הרוצח. 

טה לומר שאין חיוב לשלם ליורשים פיצוי על שנשבר מטה לחמם, נ 8'פתחי חושןבספר '

כנגד שיטתו זו בעקבות הריגת המפרנס היא בגדר גרמא. אמנם  כי לדעתו אבדן הפרנסה

ואפילו אם נאמר שמדובר בגרמא, אפשר  זו גרמא אלא גרמי בנזיקין. ניתן לומר שאין

זבון בתשלום פיצוי יובוודאי אפשר לחייב הע ,תקנה להסכים לחייב בגרמא כזובחוק או ב

 למען ישמעו וייראו. ,הוראת שעהומדין עונש 

  סיכום

 אכן המעיין בהערות, הארות, של משפט התורה בדין נהג שרצח נפש או חבל והזיק

בימינו מתורתנו שהיא תורת מאוד בתאונות דרכים יכול להבין שלצערנו אנו רחוקים 

 ומהמשפט  ,תפישת החיים המודרנית, הרחוקה מתורת ישראלמ הריחוק נגזר .חיים

  מדינת ישראל, שאינו על פי משפט התורה.ב הנהוג

באמת הם ם הם בחיים, ואם יאולם לאור האמור לעיל ייטיבו קברניטי המדינה, אם חפצ

תית, לאמץ את הערות, הארות ימתכוונים להתמודד עם הקטל בדרכים התמודדות אמ

  משפט התורה, כמשנה חינוכית בכל בתי הספר בישראל ובפקולטות למשפטים.

את תורת הענישה,  ולהרחיבעל השופטים בישראל להיות יצירתיים, כמו במשפט התורה, 

כן גזירת עונש מאסר, והשתת יורשיהם, מלבד חיוב פיצויים לנפגעי התאונות או לבכגון 

עונשי מאסר לפי דרגות חומרת העבירה. הללו שראויים, לפי התורה, לעונש גלות, ניתן 

שנות שירות בבתי חולים שיש בהם נפגעי תאונות דרכים שנזקקים  בגזירתלחייבם 

כל ימי נפגעים כאלה, שהפכו להיות סיעודיים  לחייבם לסעודלטיפול שנים רבות, או 

  חייהם. וכן כל כיוצא בזה.

ונסיים בתפילה שה' יגאלנו גאולה שלמה, ונזכה לחידוש הסנהדרין ולהשיב שופטינו 

ולא תאונה אלינו תאונה ולא נגע ולא  ,קדושת החיים במרכז הווייתנותהיה ו, כבראשונה

 ה לנו לשמרנו בכל דרכינו.ופגע, כי מלאכיו יצו
  

  

                                                             
 .ס"ק א כאקצות החשן, סי'   .6
  .א ק"תכו ססי'  חו"מפתחי תשובה,   .7
  .מח-א, סעיף לז, והערה נ, עמ' מז נזיקין, פרקפתחי חושן,   .8

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב צבי סגרון

  לצבאגיוס נשים 

  מבוא

עם הקמת מדינת ישראל והקמת צבא ההגנה לישראל עלתה על הפרק שאלת גיוס נשים 

לצבא. רבה של ירושלים וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב צבי פסח פרנק יצא 

   1בתקיפות נגד מגמה זו ומחה על עצם העלאת הנושא:

או להיתר אין אני מוכן עכשיו להיכנס לפלפולים בהוכחות מדברי חז"ל לאיסור 

הבנות וכו', שנתערטלו מדת אחרי שאנו רואים את התוצאות המרות מן גיוס 

   יהודית...

אשר  2,יחסותו של הרב אליעזר יהודה וולדנברג לנושאידברים אלה נכתבו על רקע הת

לא נמנע מדיון במקורות ההלכתיים אם כי חיווה דעתו לאסור גיוס נשים לצבא. ואכן מן 

בעבר ובהווה, כמו גם  ,א כי עמדת הרבנות הראשית לדורותיהוה מפורסמותההידועות ו

הייתה הבעת התנגדות תקיפה לשירות צבאי  ,יתר הרבנים שעסקו בנושאדעתם של 

  ולו גם לתפקיד עורפי, וזאת בשל כמה וכמה נימוקים. לנשים

שב ופרץ ויכוח סוער  ',פקודת השירות המשותף'בשנים האחרונות, ובעיקר בעקבות 

לאומית בפרט סביב הנושא של גיוס נשים -ה הישראלית בכלל ובחברה הדתיתבחבר

לתפקיד קרבי. מלבד הדיון בשאלת קיומו של איסור הלכתי החל על בייחוד ו ,לצבא

גיוס נשים למסגרות  בדברהנשים להתגייס לצבא ולשאת כלי נשק, התעורר ויכוח נוסף 

זה הינן שהדבר גורם להורדת רמת ין ילוחמות ובפרט ליחידות מעורבות. הטענות לענ

ערעור הרמה הדתית בקרב המתגייסות, לפציעות יתר בקרב החיילות, להאימונים, 

בעיות בצניעות ובהקמת משפחה לעתיד ועוד. טענות אלה מצדיקות דיון נפרד שלא ל

  ייעשה במסגרת מאמר זה.

נה (סוטה שורש הוויכוח ההלכתי בשאלת גיוס נשים לצבא נעוץ בפרשנות דברי המש

  פ"ח מ"ז): 

במה הדברים אמורים במלחמת הרשות, אבל במלחמות מצווה הכל יוצאין אפילו 

  חתן מחדרו וכלה מחופתה. 

כלה 'הל' מלכים פ"ז ה"ד. הלכה זו שמוציאה למלחמה אפילו  ,וכך פסק הרמב"ם

חז"ל אמרו  והלואתכן לחייב כלה לצאת למלחמה, יאומרת דרשני: כיצד י 'מחופתה

  3?'שה לעשות מלחמהידרכה של הא אין'ש

                                                             
  "ב, לרב אליעזר וולדנברג.ח ,דינההלכות ממובא בהקדמה לספר   .1
 .פ"ושם,   .2
  קידושין ב ע"ב.  .3

בחזרה לעמוד התוכן
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ין זה. יצוין כי אף יהמאמר שלפנינו בא לסקור את המקורות ההלכתיים הראשוניים בענ

 גם 5',אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש' 4לרוב, ן זה מאמריםישכבר נכתבו בעני

דיון בהם. עיון ה – בעיקר וגם 6בהבאת מקורות הלכתיים נדירים למדי שלא צוינו עד כה

ם התנגדו ימקורות שבספרות הפוסקים מלמד כי רובם המוחלט של הפוסקים הקדמוניב

אין דרכה של ) '1לשירות צבאי לנשים אף במלחמת מצווה מכמה נימוקים, כדלהלן: 

ישה לשאת כלי נשק; אסור לא) 2 אופייה);דהיינו שזה בניגוד ל( 'שה לעשות מלחמהיהא

שה אינה יכולה לעמוד במוראות יהא) 4 ;ותשה עשויה להגיע לידי בעיות רוחנייהא) 3

  המלחמה ועוד.

  מקורות השוללים גיוס נשים לצבאא. 

מלחמת מצווה. להסתייגות זו מקורות בכולל  ,חז"ל הסתייגו מהשתתפות נשים במלחמה

  . להלן נסקור את המקורות הנ"ל.ראשיתם כבר בתורה עצמה ,שונים

ת כל זכר לגולגלותם מבן עשרים שנה ...במספר שמוג: '-. נאמר בספר במדבר א, ב1

נמנים ככאלה  'יוצאי צבא'. רק זכרים 'ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם

  למטרה זו.

טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד כז: '-. נאמר בספר במדבר לב, כו2

יט;  (דברים ג,, וכן חזרה על זה התורה בעוד כמה מקומות 'ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא

הם רק  –לוצי הצבא ח – והלוחמים ,מאחורות נשאר ,כמו הטף ,. הנשים)יד יהושע א,

  ט):  גברים. וכך כתב הרלב"ג (דברים כ,

במלחמת מצווה כולם יוצאים [לרבות מי שבנה בית או נטע כרם וכו'], וכמו שאמר 

ו חלוצים עם משה לבני גד ולבני ראובן כי נשיהם וטפם ישארו בעריהם והם יעבר

  אחיהם. מגיד שלא נשארו שם מהם כי אם נשיהם וטפם.

דרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה 'קידושין ב ע"ב: . נאמר בגמרא 3

. 'והם האנשים שדרכם לעשות המלחמה': )ד"ה הכאהתוספות (. וכתבו 'לעשות מלחמה

 ,שה לעשות מלחמהיאשאין דרכה של על אתר  'גליון הש"ס'וכתב רבי יוסף ענגיל ב

כשציין  7'מצפה איתן'(נזיר נט ע"א). וכיוצא בזה כתב ה כלי זיןמשום שאין דרכה לצאת ב

, לאמור שאין נזיר נט ע"א' הוא בגמרא ין אשה דרכה לכבוששההסבר לדברי הגמרא 'א

  דרכה של אישה 'לצאת בכלי זין'.

                                                             
קונטרס גנזי עז; -(מבוא מאת הרב פרנק) ועמודים סט 14–12עי' בספר הלכות מדינה, ח"ב עמ'   .4

תל; -משפט המלוכה, בנספח עמ' תכז לאור ההלכה, עמ' כז; מאת הרב בצלאל ז'ולטי; ,ח 'הספרי סי
ל' מלכים פ"ז ביאורים אות כב וחידושים אות ט; ראה עוד שלושה אמרות מלך, על הרמב"ם ה

–221מאמרים של הרבנים אריה בינה, משה דב וולנר ויששכר לוין, בצומת התורה והמדינה, ח"ג עמ' 
; הרבנים אביגדור נבנצאל ויהודה 89–68; הרבנים שלמה מן ההר ויהודה שביב, תחומין ד, עמ' 242

  .365–364שביב, תחומין ה, עמ' 
 .ע"א חגיגה ג  .5
  ע"ב. חגיגה ג', אסופות בעלי'בבחינת   .6
  .יבמות סה ע"במצפה איתן,   .7
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אמר ' – שית א, כח)וכבשוה' (ברא) לומדת מן הפסוק 'ידושין לה ע"א. הגמרא (ק4

. וביאר רש"י: דרכו 'רחמנא איש שדרכו לכבוש אין [כן], אשה שאין דרכה לכבוש לא

  ת הארץ במלחמה ואין דרכה וכו'. וכיוצא בזה מובא ביבמות סה ע"ב.א – לכבוש

  : )יבמות עו ע"א. נאמר בגמרא (5

, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים (דברים כג

   ...ה) דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם

ומכאן למדו שדווקא עמוני אסור לבוא בקהל ולא עמונית, שהרי אין דרכה של אישה 

לקדם. יש שכתבו שמכאן מוכח שאף אצל אומות העולם נשים אינן בכלל הגיוס. ראיה זו 

שניתן לדחות אלא שכתב  8הביא הרב צבי פסח פרנק בספר הלכות מדינה ח"ב במבוא,

ולומר שדווקא בזמן מתן תורה לא הייתה דרכן של נשים לקדם ודיבר הכתוב בהווה, אבל 

לאחר מכן נשתנה. ולפי ענ"ד עדיין ראיה היא שלא מצאנו שינוי לאחר מתן תורה, שלעולם 

  אין דרכה של אישה להילחם במלחמה, כמו שהדברים ידועים ברוב מדינות העולם.

  : )קכ 'מוספיא סי(ונים תשובת הגא. מובא ב6

כתב רבינו סעדיה גאון ז"ל שלושים מצוות הן שהאנשים חייבים והנשים פטורות 

ולא פירש אותן, והרב רבי יצחק בן גיאת כתב פירושן ואלו הן: מילה והראיה ויוצא 

  צבא כל זכר וכו'.

  ה):  ,(דברים כב 'אבן עזרא. כתב ה'7

את למלחמה, כי האשה לא נבראת כי לא יהיה כלי גבר על אשה נסמכה בעבור צ

  אם להקים הזרע, ואם היא תצא עם אנשים למלחמה תבא בדרך לידי זנות. 

מן האשה כדי שלא תצא  כלי זיןמנע הכתוב 'שם): דברים, וכיוצא בזה כתב רבנו בחיי (

   9'.למלחמה ויהיה סבה לזנות

  קאפח): הרב , מהד' קידושין פ"א מ"ז( 'פירוש המשנה'בכותב הרמב"ם . 8

וכך גם מצוות פריה ורביה ותלמוד תורה ופדיון הבן ומלחמת עמלק כל אחת מהן 

  מצוות עשה שלא הזמן גרמה ואין הנשים חייבות בהן. 

  : רב קאפחוכתב שם ה

יתא בנדפס, אבל כן הוא בשני כתבי יד עתיקים, ויש להניח ל – מלחמת עמלק

מה שכתב הרמב"ם בהל' מלכים בודאי שהוספה זו מתחת יד רבינו יצאה. ולפי זה 

פ"ז ה"ד שבמלחמת מצווה הכל יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, לא 

  10.למלחמה אלא לשירותים, וכמו שכתב הרדב"ז בפירושו שם

                                                             
לאסור גיוס נשים אף , 234, ח"ג עמוד בצומת התורה והמדינה, זו הרב משה דב וולנר ראיה הביאוכן   .8

  .'כל כבודה בת מלך פנימההמושג ' נוגד אתמן הטעם שזה  ,לתפקיד לא קרבי
שה עשויה יהא האב"ע והחזקוני ורבנו בחיי אם לפיכל כך  נתבאראמנם לא חזקוני על אתר.  וראה גם  .9

מה במחנה או שהיא עלולה ליפול בשבי יים אשר נמצאים עיא לידי זנות עם החיילים הישראלולב
 או שמא כוונתם לשניהם! ,האויב ולהגיע לידי זנות ואונס

פירוש המשניות ומשנה תורה,  :שאין מדובר בשתי גישות נריה גוטל: כמובן בהנחה פרופ' הרבהערת   .10
 ככל אכן שהרי מן המפורסמות שאין הכתבים תמיד זהים, וראה במאמרי 'דרך המלך במשנה', ומ"מ

 עדיף. ודאי, סתירה ליצור הכרח שאין
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  : נאמר מצווה תרג 'ספר החינוך. ב'9

ונוהגת מצוה זו בכל ... שנמנענו שלא לערוץ ולפחד מן האוייבים בעת המלחמה

  זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים. מקום ובכל 

בזמן שארץ בישובה'. ובמצווה תקכה כתב:  ונוהגת מצווה זו בזכרים' כתב: מצווה תקכווב

  '.כי להם להלחם בזמן שישראל על אדמתן'

  : רים כ)דב(אברבנאל . כתב ה10

ללכת אל אבל במלחמת חובה יצא החתן מחדרו וכלה מחופתה, ולא ימנעו מ

  המלחמה כי אם הנשים והטף. 

  כתב:  עמי אלך ואם לא תלכי עמי לא אלך' אם תלכי': (שופטים ד ח) וכן בפירושו לפסוק

לפי שהיו ישראל אז יראים ופוחדים מחיל סיסרא ומרכביו ומהמונו, ראה ברק כי 

בני זבולון ובני נפתלי למלחמה לא ילכו עמו ולא יאמינו בדבריו, וכי יחשבוהו 

מסתכן, ולכן אמר לדבורה שתלך עמו, כדי לחזק לב ישראל בראותם הנביאה עמו 

שציוותה בזה, ולכשיאמינו כי דבר ה' הוא... ומפני זה לא ירדה עמו דבורה 

למלחמה מן ההר, כי לא הייתה הליכתה כי אם להמשיך לב ישראל או כדי 

י אלך עמך שתדבק בהם ההשגחה האלוהית באמצעות דבורה. ודבורה השיבתו אנ

בוד ולתפארת לגבור החיל כיוון שאתה מצווה שאלך... וא"כ הליכתי עמך אינה לכ

  . שכמותך

תכן שאין זה אלא יעם זאת, י .ומבואר מדבריו כי דבורה לא שימשה בתפקיד מלחמתי

  תיאור עובדות.

  : ) כתבסוטה פ"ח(על המשנה  'הון עשיר. בפירוש '11

האשה מוטל חיוב זה, ואין ספק שאין זה מכאן נראה שאף על  - וכלה מחופתה 

אלא לעשות כמו שעשתה האשה לאבימלך או כסרח בת אשר לשבע בן בכרי או 

ביהודית לאליפורני בימי חשמונאים. אבל לא שתתחייב לצאת לעמוד בקשרי 

כמו האנשים, ואף אם יודעת בעצמה שיכולה לעמוד נגד האויב,  כלי זיןהמלחמה ב

ניחים אותה לצאת שהרי אשה דעתה קלה ולבה מהסס נראה בעיני שלא היו מ

  בדבר קל שמא תתחיל לנוס ותחילת נפילה ניסה.

  כתב ר"י עטלינגר:  )החדשות סי ח( 'בנין ציון'ובשו"ת 

קבלתי בשם הרב החסיד רבי נתן אדלר שהנשים חייבות לשמוע פרשת זכור וכן 

הזמן גרמא שאין הקפיד על כך, וכן נהגתי אחריו. וטעמו מפני שאינה מ"ע ש

להקפיד באיזה זמן תקרא וכו'. אמנם כעת ראיתי בספר החינוך מצווה תרג' 

שכתב: ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים כי להם לעשות המלחמה 

ונקמת האויב, לא לנשים. ולא הבנתי שהרי מצוות מחית עמלק שנצטוו במלחמה 

היא אינה בנשים למה לא תהיה תמחה את זכר עמלק היא עשה בפני עצמה, ואם 

מצוות זכירת מעשה עמלק בנשים, אף שלא בנות מלחמה נינהו, עם כל זה אפשר 

שזכירת השנאה תהיה תועלת למחייתו ומעשה אסתר יוכיח, וכן נס חנוכה על ידי 

  יהודית שבשנאתה לאויב בא על ידה תשועה לישראל. 
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, עם כל זה אינן ובשנאתו עמלקומבואר בדבריו שאף שלדעתו הנשים חייבות בזכירת 

  משתתפות בלחימה כיוון שאינן בנות מלחמה. 

שושנים ', רש"ש, 'תפארת ישראל'נוסף על הפוסקים הנ"ל ישנם פוסקים נוספים (רדב"ז, 

שירות צבאי מאשר הסתייגו  ,של מאמר זה) גובאו להלן (אות יועוד) ש 'בן יהוידע', 'לדוד

ותר התירו במלחמת מצווה להטיל על הנשים מלאכות , ולכל היואסרו אותו קרבי לנשים

לצורך חיילי הצבא, כמו בישול, אספקת שירותים וכיוצא בזה. זאת בנוסף לדברי 

של  דאות להלן (שה נשיאת כלי נשק כמבואר יהפוסקים המפורשים אשר אסרו על הא

  .)מאמר זה

  מקורות המתירים גיוס נשים למלחמת מצווהב. 

עולה כי אף שנשים אינן נלחמות במלחמת הרשות,  מדבריהםשר מצאנו כמה פוסקים א

ואולי אף חייבות להשתתף במלחמת מצווה, כמו שנראה לכאורה  עם זאת הן רשאיות

  ין המצוות: ימדברי הרמב"ם בספר המצוות בהקדמת מנ

וידוע שאין הנשים דנות ולא מעידות... ולא נלחמות במלחמת רשות. וכל מצווה 

ת דין או בעדים או בעבודה או במלחמת רשות לא אצטרך שהיא תלויה בבי

  שאומר בה וזאת אין הנשים חייבות בה. 

 11'אמרות מלך', וכן ביאר בספר ונלחמות בה ומשמע שהנשים חייבות במלחמת מצווה

שיש לדחות הרב יוסף קאפח בדעת הרמב"ם הנ"ל. אולם בהערותיו לספר המצוות כתב 

שהנשים אינן יוצאות ללחימה עצמה אלא רק ב"ם היא ו של הרמכוונתאת דבריו, שכן 

מנחת 'וכן עולה מה 12ג).אות להלן (לאספקת שירותים, כמו שכתבו הפוסקים שיובאו 

   13תרג:מצווה  'חינוך

וצריך ראיה לפטור נשים ממ"ע שאין הזמ"ג ובפרט במקום לאו ג"כ ומ"ש כי להם 

ין אפי' כלה מחופתה לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצא

ע"כ צ"ע דפוטר נשים ממ"ע זו. ונראה דכל אישי  ...כמבואר בש"ס ובר"מ פ"ז

   14.ישראל חייבים כמו כל מ"ע שאין הזמ"ג כ"נ

                                                             
  .הל' מלכים פ"ז ה"ט חידושים אות טאמרות מלך,   .11
, ואם 'נלחמות'הרמב"ם כתב  שהרי כל כך, זו אינה פשוטה נריה גוטל: לכאורה דחייה פרופ'הערת הרב   .12

בכך יכול היה להסתכם גם  וא מכלל הלחימה, אזיהוא אספקת שירותים וה ן'לחימת'תפקיד הנשים ב
  !'הלוחמים'תפקיד הגברים 

  .ה תכה, תרד, תקכהוועי' עוד מנחת חינוך, מצו  .13
לתמוה על שיש  כתבו ,תלב 'סי ,ספר יראיםעל  ,ותועפות רא"ם ,טז, סי' אבל בשו"ת שם משמעון  .14

שאף במלחמת מצווה הנשים אינן יוצאות אלא לספק מים ומזון וכדומה, , שכן יש לומר המנחת חינוך
כמבואר בנזיר נט ע"א, וכמו שכתב ספר החינוך בעצמו מצווה וודאי אסורות עכ"פ לצאת בכלי זין, וב

כתב  ,עה אות ג 'סי או"ח ח"ד ,כן בשו"ת אגרות משה. וכלי זיןשה בעולם לצאת בישאין דרך א ,תקמא
  שאין דרך הנשים לצאת למלחמה.
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בפירושו לספרי לרב אשכנזי (בעל 'מרכבת המשנה' למכילתא)  'תולדות אדם'הכתב וכן 

  15:)רכו 'סי(פרשת שופטים 

, ועוד יש לומר 'יסרא על פי הדיבור הידבורה הנביאה שהייתה במלחמת ס

שאיסור לאו על האשה [להשתתף במלחמה] אינו אלא במלחמה טבעית, לכך 

, משא"כ מלחמת סיסרא הכוכבים נלחמו ממסילותם בכזה כלי זיןתלה הכתוב ב

אין איסור, ואפשר שזה היה כוונת ברק במאמרו אל דבורה אם תלכי עמי אלך 

ח), כי בזה שתלכי עמי הוא מופת אמיתי  ופטים ד,ואם לא תלכי עמי לא אלך (ש

שה' יתברך ילחם עמנו, והאמת יורה דרכו שבמלחמת מצווה אף הנשים יוצאות 

  משוח מלחמה. משנה שלימה שלהי פרק כ

  כתב:  )רב 'קונטרס אחרון סי(וכן בשו"ת מהרי"ל דיסקין 

כלל, וכן הוא נראה לי כיוון דקי"ל שבמלחמת מצווה הכל יוצאין א"כ גם נשים ב

במשנה סוטה, אפילו כלה מחופתה, וממילא הוא הדין לזכירה, ונשים חייבות 

  בשמיעת פרשת זכור. 

שהנשים אינן חייבות (לעיל)  'ספר החינוךלדעת 'כתב שיש לבאר  16'מרחשת'ובשו"ת 

צטוו במצוות לכן הו ,מלחמהנלחמות בבמצוות זכירה של מחיית עמלק, משום שאינן 

דווקא במלחמת יהושע  הואבמלחמת חובה (סוטה מד ע"ב) חיוב נשים מחיית עמלק. 

' החרם תחרימםאת ארץ ישראל. הסיבה לכך היא שיש בה גם מצוות 'לכבוש מטרתה ש

גם נשים שמחויבות בה ה מדאורייתאצוות עשה שהיא מרץ ישראל גם מצוות ישיבת או

אבל במלחמת  17.שבת בהלרץ ישראל וגם מחויבות הן יוצאות לסייע בכיבוש אכן. לכן 

שהרי ארץ עמלק לא הייתה משבעה  רץ ישראל ויישובה,שאין בה משום כיבוש א ,עמלק

שנשים פטורות ממלחמת סבור  'ספר החינוךיש לבאר ש'נשים פטורות. ה – עממים

אנשים במקרא  ותשאין הנשים מוציא 18כי דעתו כדעת בעל 'הלכות גדולות' ,עמלק

כלה ואף שגם מלחמת עמלק היא בכלל מלחמת חובה  19מגילה, אולם לשיטת הרמב"ם

צטוו גם בזכירה של מחיית עמלק. היוצא הן המילא מ, במלחמה זו מחופתהת יוצא

תפקו האחרונים אם נשים חייבות בקריאת פרשת זכור תלוי הסמדברינו שמה ש

  כמו שנתבאר.על 'הלכות גדולות', במחלוקת הרמב"ם וב

מחויב במחיית עמלק, ואם מזדמן לו שכל יחיד  'החינוך ספר'דעת סבור ל 20'אבני נזרה'

כפי שמצאנו בהקשר  ,שהיגם באהוא מחויב להרוג אותו. דין זה תקף אחד מזרע עמלק 

                                                             
  ספרי עם פירוש תולדות האדם, מהד' קולידיצקי, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשסד, עמ' רמה.  .15
  .כב אות ח 'סימרחשת,   .16
ו נשינו מקננו טפנ'מקרא מפורש שנשים פטורות ולא משתתפות בכיבוש הארץ:  שהרי ,אבל קשה לי  .17

ישב יכז), וצ"ע. ויש ל-כו (במדבר לב', 'וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא
, כהלכה נהגו שאולי אין זה אלא תיאור עובדתי ולא פסיקה הלכתית, אלא שניתן לטעון שבוודאי

העוסק , 'לות בילדיםהיו נשואות ומטופהנשים עמדתם או שי"ל שבדרך כלל  מקבל שמשהוראיה לכך 
  .היא גם כן חלק מן הכיבוש על נחלה לשמורהשארת נשים וייתכן גם ש ',במצווה פטור מן המצווה

  רלו). -מכון ירושלים, עמ' רלה תעי' הלכות גדולת, הלכות מגילה (סי' יט, הוצא  .18
 רמב"ם הל' מלכים פ"ז ה"ד.  .19
  .תקטאבני נזר, או"ח סי'   .20
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הבחין בין שיש ל 21'משפט המלוכה'ו 'תורת המלך'סיסרא ויעל. וכיוצא בזה כתבו ל

וש הארץ מלחמה שמטרתה כיבוש הארץ לבין מלחמות אחרות. במלחמה שמטרתה כיב

לא 'כלי נשק מצד הלאו של שאת , ואסור להן ל'בנות כיבוש'אינן שכן הן  ,נשים פטורות

לא '. לעומת זאת במלחמות אחרות, כגון מלחמת שבעת עממים שנאמר 'יהיה כלי גבר

חיוב זה מוטל על כל יחיד ואף על כי  אזי אישה מחויבת להילחם, –' תחיה כל נשמה

   22הנשים.

  על נשים לצורך הצבאהטלת מלאכות ג. 

ליישב את הקושי שמחד גיסא כלה יוצאת הרדב"ז מנסה  בפירושו לרמב"ם (שם)

  מחופתה במלחמת מצווה ומאידך גיסא אין תפקידן של נשים להילחם. וזו לשונו: 

קשה וכי דרך נשים לעשות מלחמה דקתני וכלה מחופתה, והא כתיב כל כבודה 

 –וי"ל דהכי קאמר כיוון דחתן יוצא מחדרו יד),  של בת מלך פנימה (תהילים מה,

כלה יוצאה מחופתה שאינה נוהגת ימי חופה, ואפשר שבמלחמת מצווה הנשים 

  וכן המנהג היום בערביות.  23,היו מספקות מים ומזון לבעליהן

שה א – וכלה מחופתה'(סוטה פ"ח אות נב):  'תפארת ישראל'וכיוצא בזה כתב גם בעל ה

 )סוטה שם(. וכן הרש"ש 'מזון ולתקן הדרכים אף היא יוצאת לאו בת מלחמה, רק לספק

  כתב: 

שמע שגם נשים יוצאות למלחמה וחידוש הוא, ואולי אינן מ – וכלה מחופתה

  יוצאות אלא לבשל ולאפות וכדומה לצורך הגברים אנשי המלחמה. 

  ע"ב) כתב:  (סוטה מד 'בן יהוידע'וכן ה

כלי ה הן, והלא אשה אסורה לשאת קשה וכי נשים בנות מלחמו – וכלה מחופתה

, ומצאנו בספר החינוך שמצוות מחיית עמלק אינה נוהגת אלא בזכרים ולא זין

כלי אבל לא להילחם ב 24,בנקבות, ונראה לי שהנשים יוצאות לשמור את הכלים

, ושמירה זו גם כן היא מצרכי המלחמה, ויתלוו הנשים בענין זה עם הזכרים זין

  מחמת זקנה או מסיבה אחרת. אשר אין להם כח לצאת 

                                                             
  .הל' מלכים פ"ז ה"ד והט"ולוכה, תורת המלך ומשפט המ  .21
  שהוא כלי גבר. כלי זיןסיסרא ביתד ולא באת שיעל הרגה  סי' לא, ראה במדרש משלי  .22
לכלל הגברים, וכמו שכתב מים ומזון  תספקנהכי כוונתו היא שכלל הנשים בזמן המלחמה  דומה  .23

 ,עלה. יתרה מזאתשה תספק מזון דווקא לביכל אשהרש"ש שהובא בהמשך המאמר, ולאו דווקא 
 תספקנהמסתבר שכוונת הרדב"ז היא שדווקא נשים רווקות או כלות שעדיין אינן מטופלות בילדים 

מים ומזון לגברים, שכן אם יש להן ילדים קטנים מסתבר שפטורות מלספק מים ומזון לחיילי הצבא 
 .'העוסק במצווה פטור מן המצווה'אף בזמן מלחמה, ש

לא מדובר כאן באספקת מזון  :ישנו חידוש גדול יותר משאר אחרונים 'דעבן יהוי'של ה לשיטתו  .24
כנראה  מדובר הבזמן מלחמת מצווה, ובימינו יהי 'הכלים'וכיוצא בזה, אלא גם בשמירה הנדרשת על 

  שמירה על בסיסים וכיוצא בזה.ב
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על  27'תועפות רא"םבפירוש 'ו 26'שם משמעון'ובשו"ת  25'תשובה שלימה'וכן בשו"ת 

ה לצורך סיוע יוצאה מחופתכלה כתבו שבמלחמת מצווה  28'דברי יששכר'היראים וה

היא אינה משתתפת כמו בישול לצורך אנשי המלחמה, אבל עורפי של הכוחות הלוחמים, 

  . עצמה מלחמהב

כלה הסבירו שיציאת 'שהלכו בנתיב הראשון של הרדב"ז ומן הפרשנים והפוסקים ש י

כלה השובתת כי הוא יצא למלחמה, ונמצא ש שהחתן איננומתבטאת בכך  'מחופתה

ליחידות  אספקת שירותיםהיא אינה מתגייסת כלל ואף לא לצורך למעשה  , אךמחופתה

  ות (שם): בפירוש המשני 'שושנים לדוד'הכתב כך ו הצבאיות.

א ודאי לא מסתבר כלל שהנשים יוצאות לצבא, ועוד שנראה ה – וכלה מחופתה

מן הכתובים בכמה מקומות שהנשים אינן אפילו במלחמת חובה, והוא גם כן 

מתנאי בני גד ובני ראובן, וסברה רווחת היא שנשים הן רכות המזג ולאו בנות 

 29,ע"א) ולית דיינא (ב"מ צז מלחמה הן, וכדאמרינן גברא דנשי קטלוהו לית דינא

  אלא נראה לפרש שיוצא החתן מחדרו וכלה מחופתה כדי שיצא הבעל למלחמה. 

  (דברים כ לו):  'תורה תמימהבכיוון דומה כתב ה'ו

צריך עיון הלשון שבכאן וכלה מחופתה, וצריך לומר שהוא על דרך מליצת הכתוב 

שנשבתה כל שמחה עד  טז), והכוונה יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה (יואל ב,

  שהכלה שבה מחופתה לביתה, מפני שחתנה יוצא למלחמה. 

אפילו שה פטורה יקרוב לזה ביאר גם הרד"ק בפירושו לספר יואל שם, ולפי דבריהם א

  שירותים במלחמת מצווה. מלספק 

אמנם מאידך גיסא יש להביא חיזוק לדברי האחרונים הנ"ל שמחייבים נשים באספקת 

כי כחלק היורד במלחמה ': (שמואל א לא, כד) מלחמת מצווה מן הפסוקשירותים בזמן 

אף שפסוק זה מדבר על חלוקת השלל, מ"מ יש  '.וכחלק היושב על הכלים יחדיו יחלוקו

שירותים או  לספקללמוד ממנו שאף מי שנמצא בתפקיד עורפי לשמור על הכלים או 

הוא לוחם, ובאופן זה מיושב , נחשב הדבר כאלו )לפירוש המלבי"ם שם(שיושב ומתפלל 

  .'וכלה מחופתה'היטב הלשון 

שה יכך וגם כך, נראה שאין ללמוד היתר מדברי הפרשנים והפוסקים הנ"ל להתיר לא

להתגייס לצבא, ולא רק ללחימה אלא אפילו לתפקיד עורפי או פקידותי וכיוצא בזה, 

  ן. שהרי גם הם לא התירו זאת אלא רק בזמן מלחמה ממש, ולא קודם לכ

                                                             
 .חו"מ סימן יחשו"ת תשובה שלמה,   .25
  .טז 'סישם משמעון,   .26
  סי' תלב. תועפות ראם ליראים  .27
  .קמט '"ע סיהאבדברי יששכר,   .28
וביאור הדברים: גבר שנשים הרגו אותו אין דין ואין דיין, ומפירוש רש"י ב"מ שם, מבואר שהכוונה   .29

  שאותו גבר בעל בעילות הרבה ומת מחמת זאת.
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  נשיאת נשק על ידי נשיםד. 

שה יהיא השימוש בכלי נשק, שהרי ההלכה אוסרת על הא בה יש לדוןשנקודה נוספת 

  , שבוודאי אישה מחויבת להגן על עצמה.קוח נפשיפמלבד במקרים של לשאת כלי נשק 

  שנינו:  )נזיר נט ע"אגמרא (ב

י גבר על אשה למלחמה, תלמוד לומר לא יהיה כל כלי זיןמנין שלא תצא אשה ב

  ה), שלא יתקן איש בתיקוני אשה.  ולא ילבש גבר שמלת אשה (דברים כב,

  וביאר רש"י: 

כדמתרגמינן לא יהא תיקון זיין דגבר... וזה שמצינו ביעל  – למלחמה כלי זיןב

אלא כמו שנאמר ידה ליתד  כלי זיןאשת חבר הקיני שלא הרגתו לסיסרא ב

  תשלחנה. 

   30כו): ום יונתן בן עוזיאל (שופטים ה,מקור דברי רש"י הוא בתרג

טבתא יעל אתת חבר שלמאה דקיימת מה דכתיב בספר אורייתא דמשה לא יהוי 

דגבר על אתתא ולא יתקן גבר בתקוני אתתא אלהן ידהא לסכתא  זייןתקון 

  ...אושיטת וימינא לארזפתא דנפחין למתבר רשיעין ואנוסין

א תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה ל': )הל' ע"ז פי"ב ה"י(וכן פסק הרמב"ם 

ורה בפירוש 'ת 31'שלחן ערוך'.וכך פסק ב ';מצנפת או כובע או שתלבש שריון וכיוצא בו

משום שאין  ,הוא כלי גבר כלי זיןשטעם הדבר שהסביר ה אות מא)  (דברים כב, 'תמימה

חדים שהם מיו כלי זיןב הםשה לעשות מלחמה, וענייני מלחמה וכיבוש ידרכה של א

צורך לאסור לאישה לצאת בכלי זין אלא לגברים. אמנם מפשטות לשון הדרשה משמע ש

מצמצם את  32'אגרות משה'שו"ת ב .ריב ומצהכגון או פעולה דומה למלחמה מלחמה 

המדרש ורש"י הנ"ל ביחס  ,שכוונת התרגוםהאיסור של נשים בנשיאת נשק. הוא מסביר 

כדי להרוג יתד חפש זמן ל יעל דילכן היה לו עייף ונרדם,ליעל היא שסיסרא היה כבר 

. ראיה לכך גם בכלי גבראותו  גואיסור ולהרעל דאי היה מותר לה לעבור ו. לולא כן, אותו

ופשוט שדבר כזה לא הותר אלא להצלת  33עברה ברצון על איסור אשת איש,היא שיעל 

  35מקום לחשוש מאיסור 'לא יהיה כלי גבר'.כל שכן שלא היה  34,ישראל

        . היתר נשיאת נשק בשעת הצורך ובמקום פיקוח נפש. היתר נשיאת נשק בשעת הצורך ובמקום פיקוח נפש. היתר נשיאת נשק בשעת הצורך ובמקום פיקוח נפש. היתר נשיאת נשק בשעת הצורך ובמקום פיקוח נפש1111

להגן על עצמה, כדי שה לשאת כלי נשק ישבמקרה הצורך מותר לאכתבו הפוסקים 

להידמות לאיש אלא להגן על  ןכיוון שאין כוונת. למשל נשים שנוסעות בדרכים מסוכנות

ו שמותר הפוסקים גם ציינאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. ו, הדבר מותר, ןעצמ

                                                             
  .ה דברים כב,, מדרש משלי ובחזקוניוכן מובא ב  .30
 .ה י'ו"ד סימן קפב סעשו"ע, י  .31
  .עה אות ג 'ח"ד סית משה, או"ח אגרו  .32
 .ד"ה והא, יבמות שם, תוס' ;יבמות קג ע"א  .33
  קמד.-קמב 'סי ,שו"ת משפט כהן 'עי  .34
 נה. 'ח"ה סי ,וכיוצא בזה ראה גם בשו"ת יחווה דעת  .35
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מחסה מחמה או מגשמים. להלן דברי הפוסקים לשם כלי גבר לאישה להשתמש ב

  זו: הבסוגי

  ):קפב ס"ק ד 'יו"ד סי(הט"ז וזו לשון 

שמע דרך עידוי וקישוט אסור, אבל אם עושה כן מפני החמה מ – לא תעדה אשה

נו או צינה או גשמים אין איסור, כן נראה לי פשוט, וכן משמע מדהתירו בסימן ק

  להסתפר במראה כשיש צורך לעשות כן. 

נוי וקישוט לשם אפילו לשאת כלי גבר בשם הב"ח שאין איסור  36וכיוצא בזה כתב הש"ך

אישה לובשת בגדי גברים אבל אם  .דמות לאישילהכדי שה הלובשת בגדי איש יאלא בא

רחים הש"ך כתב שאין דברי הב"ח מוכ. אמנם מותר –צינה המפני החמה או  להתגונןדי כ

נשים שלפי דברי הב"ח והט"ז,  37'יחווה דעת'בשו"ת לאור הנ"ל מסיק הגר"ע יוסף כל כך. 

דמות ינשק, כיוון שאין כוונת הנשים בנשיאת הנשק לה לשאתשובי ספר מותרות יבי

חשש של סכנת נפשות בהם שיש  ,ישובי ספריב. בוודאי לגברים אלא רק להגן על עצמן

מחשש  ןנשק להגן על עצמ ולשאתגם לנשים להתאמן  מותר – מפני מרצחים ומחבלים

  פעולה זדונית של המחבלים.ל

  בשו"ת אגרות משה (שם): כתב וכן 

בישוב גוש עציון ובעוד ישובים שהם סמוכים לערבים שיש בהם הרבה שונאי 

ישראל ורוצחים, אם יש להתיר לנשים לישא כלי נשק הנקרא אקדח וכו', ויש 

ט"ז והש"ך בשם הב"ח שאם עושה כן מפני החמה להתיר על פי מה שכתב ה

והצינה והגשמים ליכא איסור, וכלי נשק זה אינו דרך קישוט ונוי אלא להגן על 

עצמם, וגם אין בזה ענין יציאה למלחמה, אלא שעושות כן למקרה בעלמא 

כשנוסעות בדרך, וגם אין דרך הצבא במלחמה בכלי נשק קטן כזה אלא בכלי נשק 

אף להינצל מהכאות  כלי זיןעם להתיר. ולכן מותרות הנשים לישא גדולים הוא ט

דעלמא, שבזה נמצאות הנשים כאנשים בהכרח, והוא פשוט שהוא גם ענין פקוח 

נפש, ולא שייך לחייב בשביל זה הנשים שלא יסעו למקום שרוצות, ורק לצאת 

  ות.למלחמה אין דרך נשים וגם אסורות, וכן בסתם מקומות שבחזקת שלום אסור

  מובא:  )רא-ר(סי'  'ספר חסידים'וב

עת לעשות לה' הפרו תורתך (תהילים קיט, קכו) אע"פ שאמרה התורה לא יהיה 

כלי גבר על אשה, אם צרו אוייבים על העיר או אם הולכים בדרך, ואם ידעו שהם 

נשים ישכבום, תלכנה במלבושי אנשים ואף תחגורנה בחרב כדי שיהיו סבורים 

יזיקום. מעשה באשת יפת תואר שהלכה בדרך עם בעלה שהם אנשים ולא 

ועשתה משיער חברתה זקן והניחה על פניה והרואה אותה סבור שהיא איש 

  ונצלה. 

חרב ושאר כלי  לשאתשה ללבוש בגדי גבר ואף יומדבריו למדנו שבזמן סכנה מותר לא

אף שלא מפורש . ו'כלי גבר'לא יהיה נשק, ואף להתחפש ולהיראות כגבר, ואין כאן איסור 

                                                             
 ."ק זש"ך, יו"ד סי' קפב ס  .36
  .נה 'ח"ה סייחווה דעת,   .37
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שה להשתמש בפועל בנשק זה, מ"מ כיוון שאין כאן איסור, ישמותר לא 'ספר חסידים'ב

פשוט שמותר לה להשתמש בכלי הנשק על מנת להרוג את הקמים והזוממים עליה 

  : )טז(סי'  'שם משמעון'בשו"ת כתב רגה, ואין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. וכן ולה

באשה אינו אלא בשעת שלום, משא"כ  י זיןכלאך אפשר שאיסור לבישת 

, וכמו שכתב כלי זיןבמלחמה שהכל בסכנה ודאי מותרת גם האשה ללבוש 

הכנה"ג יו"ד הגה"ט סימן קפב' בשם ספר חסידים שאם צרים על העיר, אז יכולות 

  גם נשים לחגור חרב. 

  סיכום 

שים אינן היא שנ הכרעת הפוסקים בימינו ,לשאלת גיוס נשים לצה"ל א. במענה

משתתפות בקרבות הלחימה עצמם, וזאת אפילו במלחמת מצווה. זאת ועוד, מן הידועות 

יתר עמדת והמפורסמות הוא כי עמדת הרבנות הראשית לדורותיה, בעבר ובהווה, וכן 

  היא כי שירות צבאי אסור לנשים אף לתפקיד עורפי.  ,הרבנים שעסקו בנידון

לצורך הגנה עצמית מותר  ,עם זאת '.כלי גבר'ום נשים אסורות בנשיאת כלי נשק משב. 

  לנשים לשאת נשק ואף להשתמש בו.
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   הרב שלמה אישון

האם  –) 'ביטקוין'מטבע וירטואלי (
  ?נחשב מטבע עפ"י ההלכה

  הקדמה

שאינו בבעלות גוף מרכזי כגון מדינה או  ,) הינו מטבע דיגיטלי בעל ערךBitcoinביטקוין (

לבצע העברות ביטקוין לכל נקודה באמצעות האינטרנט ניתן  1.בנק (מטבע מבוזר)

הביטקוין ניתן לרכישה באמצעות המטבעות הקיימים בעולם, וערכו ברחבי העולם. 

יותר ויותר עסקים וחנויות מקוונות י בהתאם להיצע ולביקוש. חופשהנקבע בשוק 

 יטימי במדינה.מוכר כאמצעי תשלום לג , וביפן הואאת השימוש בביטקויןכיום מאמצים 

בשני דברים שונה מטבע זה מהמטבעות המקובלים: א. במטבע הוירטואלי אין שום חפץ 

וירטואלי בלבד. ב. לאורך ההיסטוריה העולמית ועד ימינו, היו  –ממשי, וכשמו כן הוא 

מדינה  מטעםכאן מדובר במטבע שאינו מונפק  2.השלטון בהוראתהמטבעות מונפקים 

  כלשהי.

רואה אותו כמטבע. לשאלה זו השלכות אם ההלכה ר המיוחד במטבע זה, יש לדון, לאו

אם  ?ופירעון של ביטקוין בערכו הנומינלי ה: האם יהיה איסור ריבית בהלוואובהן ,רבות

הדבר  –הדבר מותר, אולם אם נראה בו סחורה ולא מטבע  –נחשיב אותו כמטבע 

  ין כסף.יאם ניתן לבצע באמצעותו קנ כמו כן יש לשאול 3.אסור

  מטבע בלא חומר כללא. 

, וככל שהחומר היה ממנו הוא עשוישתה תלות בין ערך המטבע לבין החומר יבעבר הי

                                                             
תימשך (דהיינו הפקת המטבע) בעות ביטקוין, והכרייה מיליון מט 16.5-נכון לימים אלה קיימים כבר כ  .1

 מיליון ביטקוין. 21של  המרביעד להגעה לרף 
גזלה ואבדה , הל' רמב"םעל כן המטבע היה הביטוי החזק ביותר לסמכות השלטון באותו מקום. ר'   .2

ם הרס מלך שכרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהן גשר מותר לעבור עליו וכן אהי"ח: '-פ"ה הי"ז
בתים ועשה אותן דרך או חומה מותר ליהנות בה וכן כל כיוצא בזה שדין המלך דין. במה דברים 
אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא 

ם אדוניהם והם לו עבדים אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע וכמו חבורת ליסטי
  .'המזויינין שאין דיניהן דין וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר

על פי ההלכה מותר לכתחילה להלוות מטבע שהוא הילך חוקי כדי להחזיר את אותו סכום, למשל   .3
ק"ג,  100ק"ג פירות כדי להחזיר  100, אולם אסור להלוות ₪ 1,000כדי להחזיר  ₪ 1,000להלוות בארץ 

יר הפירות בשעה שמחזיר יהיה גבוה יותר מאשר בשעת ההלוואה. ר' שו"ע, יו"ד משום שייתכן שמח
 סי' קסב.
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כיום ערך המטבע נקבע ואילו כך ערך המטבע עלה,  – יקר יותר ומשקלו היה גדול יותר

. למרות ממנו הוא עשוישבלא התחשבות כלל בחומר  ,אך ורק בהתאם לערכו הנקוב

המהווה יחידת שומא ואמצעי  ,ם על הפוסקים שגם המטבע הנהוג כיוםזאת מוסכ

מוגדר כמטבע. בעצם אין כל אפשרות שלא להגדיר את המטבע הנהוג  4,תשלום מקובל

כיום כמטבע, משום שחלק מדיני התורה, כגון דיני גזילה ונזיקין, מחייבים שימוש בכסף, 

  5.ר מבחינה הלכתית ככסףבה אין שום דבר המוגדשוממילא לא תיתכן מציאות 

, עיקר חשיבותו של בה הוא עשוישבשונה מכלי שחשיבותו נובעת מן החומר ומן הצורה 

מבחינה זו דומה  6.המטבע נובעת מהטבעת המלך ההופכת אותו לאמצעי תשלום מקובל

 7ממנו. הוא עשוישאשר גם חשיבותו נובעת מהכתוב עליו ולא מהחומר  ,מטבע לשטר

ר, מטבע מוגדר כדבר שגופו ממון, משום שבני המדינה רואים אותו אכן, בשונה משט

   8.כדבר בעל ערך עצמי, ולא כשטר שערכו הוא רק בהיותו מהווה ראיה לקיומו של חוב

                                                             
) מביא בשם המלומד האנגלי 13ד"ר שילם ורהפטיג (דיני מטבע במשפט העברי, פרק ראשון עמ'   .4

Geoffrey Crowther  .שלוש הגדרות המאפיינות את המטבע: א. יחידת שומא. ב. אמצעי תשלום. ג
מירת ערך. שתיים מהגדרות אלו קיימות גם במקורותינו: על המטבע כיחידת שומא ר' אמצעי לש

כל דבר שאם בא לתתו דמים באחר צריך ' ...' וברש"י שם:כל הנישום דמים באחרקידושין כח ע"א: '
וכ"כ בחידושי הרשב"א, שבועות מ ע"א ד"ה תני ר'  .'לשומו בדמים דהיינו כל המטלטלין בר ממטבע

כל הנעשה דמים באחר מאי : 'א"בבא מציעא מו עועיה לרב. על המטבע כאמצעי תשלום, ר' חייא לסי
', וכן הוא בחידושי כל הרגיל להיות ניתן דמים באחר, דהיינו מטבע'; וברש"י שם: 'מטבע –ניהו 

, כתב שמטעם זה אין מטבע נעשה שער יג ,לרב האי גאון ,ספר המקח והממכרהריטב"א ב"מ שם. וב
לא מצאנו במקורותינו  '.שהיא אינה מקח וממכר כשאר סחורה אבל היא דמי' לכל סחורה' חליפין:

שהמטבע מוגדר גם כאמצעי לשמירת ערך, אם כי מצאנו שהוא משמש כאמצעי להעברת ערך 
כה (ביחס -, כדדידברים ממקום למקום שנועד להחליף העברת מיטלטלין שנשיאתם קשה יותר. ר' 

אלהיך  ה'ה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר וכי ירבלמעשר שני): '
 ה'ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר . אלהיך ה'לשום שמו שם כי יברכך 

  '.אלהיך בו
ר' חזון איש, יו"ד סי' עב ס"ק ב; ועי"ש שאפשר שאם אין מטבע בעולם ייחשב כסף צרוף מטבע לכל   .5

 רה.דיני התו
 על כן 'אין מטבע נעשה חליפין'; ר' בבא מציעא מה ע"ב: 'משום דדעתיה אצורתא...' וברש"י שם.  .6
ויש לפרש צורתא עבידא דבטלא והוה ליה כדבר שאין גופו בבא מציעא שם: ' ,חידושי הרמב"ןר'   .7

 ע"ב.'. וכן הוא בחידושי הרשב"א, ב"מ שם; וכ"כ הרשב"א בקידושין כח ממון דומה לאותיות
ואף שכתבו כולם דמטבע ה"ל כאותיות שאין גופן ממון באמת אין , שכתב: 'סוחו"מ סי'  ,נחל יצחקר'   .8

שוה מטבע לאותיות ממש, דהא שטרות אין להם אונאה מטעם שאין גופם ממון, ואלו מטבע יש להם 
אין זה רק לקנין  אונאה כמבואר בב"מ (נב ע"א) ובח"מ (סי' רכז [סעיף טז]) וכן אי' בשומרים, וע"כ

ובהסבר ההבדל שבין שטר למטבע כתב בשו"ת  .'חליפין ראו חז"ל להשוות מטבע לאותיות בזה
הנייר שבשטר  ףשבמטבע דמיא ממש לגופרדס רימונים, אבה"ע סי' מז: 'כי גוף הכסף או הנחושת 

גופו ממון רק כמו כן זה אין  ,כמו דזה אין גופו ממון רק מפאת האותיות שבו הוא שוה ממון ,חוב
אולם בענין האותיות בעצמם הם חלוקים זה מזה כי האותיות  .מפאת האותיות הוא שוה ממון וכנ"ל

שבשטר חוב הם בעצמם גם כן אין גופן ממון והממון שנותנים עבורם אינו מפאת עצמם רק מפאת 
ואם יעני  ,הלוההלוה ועל ידי אותיות אלו יוכל לגבות מן הלוה ועל כן שמין דמיהן לפי ערך מעמד 

מה שאין כן במטבע הנה האותיות והצורה שנחקק בה הם עצמן  ,הלוה גם האותיות אינן שוין כלום
גופן ממון שהרי אין אותיות אלו שעבוד חוב על מי שחקק אותם רק הוא מהסכם המדינה וחוק המלך 

י זה מיקרי גופו והר ,שכל מטבע שחקוק עליה אותיות אלו וצורה זו תהיה הולכת בהוצאה בכך וכך
וזהב שעיקר ערכם הוא מהסכם המדינה שזה יהיה שויה בכך  ףוכמו כל המטלטלין וחפצים וכס ,ממון
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  הכותב: 9היותו של החומר דבר שולי במטבע בא לידי ביטוי בדבריו של הראב"ד

זה מחשיבות גופם כי כל הדברים שבעולם תמצא בהן כל מין ומין מעלה זה על 

בטעם או בריח או במראה או שהוא מתקיים זולתי המטבע שאין צרכו אלא 

  ...בדמיו במקנתו ואם אין מה תועלת יש בריבויו או מיעוטו בגסותו ובדקותו

בה המטבעות היו עשויים ממתכת בעלת שווי, מהווים ששנאמרו בתקופה  ,דברים אלו

חשב כמטבע, יומר שגם כסף העשוי מנייר יבסיס לקביעתם של הפוסקים שאין מניעה ל

שהרי, כאמור, החומר אינו תנאי בהגדרת המטבע. אם כך הדבר, נראה שניתן ללכת צעד 

נוסף ולקבוע כי מבחינה הלכתית אפשר לוותר לחלוטין על החומר ולהגדיר כמטבע כל 

 גם אם מדובר במשהו וירטואלי שאין בו –דבר המשמש יחידת שומא ואמצעי תשלום 

  10.חומר כלל

חלק גדול של העסקאות בלא העברה פיזית של  ותיש לציין שכבר כיום מתבצע

בפועל לא מתרחשת כל  בעודנתינת הוראה במחשב, במטבעות. אדם מלווה או לווה 

נרשם  ובה בעתהעברה של כסף, אלא רק נרשם סכום כסף כחובה בחשבונו של המלווה 

  אותו סכום כזכות בחשבונו של הלווה.

  משמעותה ההלכתית של העברה בנקאית ב.

כל מה  בעודפוסקי זמנינו עסקו בשאלה כיצד קונה הלווה את מעותיו של המלווה 

ין אודיתא, סיטומתא, דינא דמלכותא ישנעשה הוא רק רישום במחשב, ודנו בזה מצד קנ

שכולן רואות את העסקה כעסקה של הוא המשותף בין כל האפשרויות הללו  11.ועוד

 –וכאשר מבצע המלווה את פעולת ההעברה  ,וב: הבנק היה חייב כסף למלווההעברת ח

יכולה להיות נכונה  המתחייב הבנק באותו סכום כלפי הלווה. ברור שהגדרה זו של העסק

 הואהאמיתי  'כסף'רק כל עוד קיימים בפועל מטבעות ושטרות של כסף. במציאות כזו, ה

זכאי שחשב מהווים רק ראיה לסכום הכסף המטבעות ושטרי הכסף, ואילו הרישומים במ

בעל החשבון לקבל. אולם אם וכאשר יתבטלו לחלוטין המטבעות ושטרי הכסף, והמסחר 

לא יוכל להיות ראיה  'ארנק הדיגיטלי'בלבד, הרי שהרישום ב 'ארנק דיגיטלי'יתנהל דרך 

רנק א'לכמות הכסף, שהרי אין כלל כסף פרט לאותו רישום. במציאות כזו הרישום ב

                                                             
בשו"ת חיי אריה, ר' חיים אריה ליבש הלוי הורוויץ, סי' א,  ואולם ',מהןוגם זה כחד  ,וכך וזה כך וכך

'אין גופו ממון', ורק שווי  כתב שמה ששווה המטבע יותר מאשר שווי החומר שהוא עשוי ממנו נחשב
  החומר שבו מוגדר כ'גופו ממון'.

  מובא בשטמ"ק, בבא מציעא ס ע"ב.  .9
עם זאת, ייתכן שלעניין פדיון מעשר שני לא יועיל מטבע וירטואלי ויהיה צורך במטבע מתכת השווה   .10

 ש"מעש פודין שאין שנהוג מה לפי ד"שלמה, ח"א סי' עא, שכתב: 'נלע מנחת ת"פרוטה לפחות. ר' שו
 לירה של מטבע על לחלל שאין נמי ה"ה ז"דלפי, נייר מעות על ולא מתכת של מטבע על רק ורבעי
 דאין נראה פרוטה שוה אינה שהמתכת כיון אבל כסף שעורה חצי בה לקנות שאפשר דאף אחת

ז, שכתב ור' גם בשו"ת מחנה חיים, לר' חיים סופר, אבה"ע סי' כ .נייר' של מטבע לבין זה בין הבדל
ש'כסף שיש עליו צורה' הנדרש לפדיון מעשר שני הוא רק מטבע שיש עליו צורה שוקעת או בולטת, 

  אך לא שטרות שאין עליהם אותיות שוקעות או בולטות.
  ר' באריכות בספר הצ'יק בהלכה, פרק יט ענף ב, ומה שהביא שם מדברי הפוסקים.  .11
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הוא יהיה הכסף עצמו, באשר הוא ישמש יחידת שומא ואמצעי תשלום,  'הדיגיטלי

  עדרו של חומר אינו גורע ממעמדו ההלכתי של המטבע.יוכאמור לעיל, ה

בה יש עדיין מטבעות ושטרי כסף, ככל שהתשלומים שזאת ועוד, גם במציאות 

הופכים להיות הדיגיטליים, המתבצעים בלא העברה פיזית של מטבעות ושטרות, 

שכיחים יותר, ניתן לראות בהם מבחינה הלכתית לא פעולה של הקנאת חוב, אלא פעולה 

והגדלת הסכום הרשום  של העברת כסף ממש. הרישום הדיגיטלי הוא הכסף עצמו,

הקטנת הסכום הרשום בחשבונו של שמעון הינה העברת כסף  תוךבחשבונו של ראובן 

  לידיו של ראובן.  –חובו של הבנק לשמעון ממש משמעון לראובן, ולא העברת 

ובו במידה רבה קיים דמיון בין התהליך המתרחש כיום לבין התהליך שהתרחש בעבר 

 ,הונפקו שטרות הכסף הראשונים 18-ראשית המאה השטרי כסף. ב הנפיקה המדינה

מתוך רצון לייתר את הצורך לשאת מטבעות כבדים העשויים מכסף או זהב. שטרות 

ו בעצם שטרי חוב על אוצר המדינה, שתמורתם התחייבה המדינה לשלם כמות אלה הי

לייתר את הצורך לשאת  –נועד בדיוק לאותה מטרה  'הארנק הדיגיטלי'מסוימת של זהב. 

מטבעות ושטרות, וגם הוא, במצב הקיים כיום, מאפשר לבעליו לקבל מהבנק מטבעות 

בה הונפקו שטרי הכסף שה תקופה באות בהתאם לרישום בארנק. –ושטרי כסף פיזיים 

והיה להם כיסוי של זהב באוצרות המדינה, נחלקו הפוסקים בשאלה כיצד יש להתייחס 

 12,אליהם. יש מן הפוסקים שסברו שדינם של השטרות מבחינה הלכתית כדין שטרי חוב

  13.ויש מן הפוסקים שראו בהם כסף ממש

 תמורתתמורה בזהב בה נשללה לחלוטין האפשרות לקבל ש ,1968החל משנת 

מוסכם על הפוסקים שהמטבעות ושטרי הכסף אינם מהווים עוד שטרי חוב,  14,השטרות

אם  15.אף ששווי החומר שבהם פחות מפרוטה –אלא הם נחשבים ככסף על פי ההלכה 

המטבעות ושטרי הכסף גם לנידון דידן, נאמר  בענייןנרצה ליישם את דברי הפוסקים 

שטרות של כסף, ניתן לראות את ההעברות הבנקאיות הן שכל עוד קיימים מטבעות ו

                                                             
סי' ע, שכתב ביחס לשטרי כסף: 'לדעתי הוא ממש  ר' שו"ת בית שלמה, לר' שלמה דרימר, חו"מ  .12

שטרות שנכתב שכל המוציאו יגבה בו. וכן מפורש... שכל המביאו מחוייבים הבנק לשלם במעות..' 
(התשובה נכתבה בשנת תרי"א). וכ"כ בשו"ת מחנה חיים (ר' חיים סופר. נכתב בשנת תרל"ה), ח"ב 

ואה, משום שכתוב עליהם שהבנק חייב לשלם את אבה"ע סי' כז, ששטרות הכסף הרי הם כשטרי הלו
הסכום הנקוב בהם למי שיביאם לבנק, והממונה על הבנק ולא המלך הוא החתום עליהם. ובשו"ת חיי 
אריה, שם (נכתב בשנת תר"ן) כתב: 'ודאי אין מלכות ושלטון בעולם שיגזור על בני מדינתו קבלו נייר 

א מונח באוצרות המלכות כמאה מיליאן רובל מעשת בשוה כסף שזה אי אפשר, וכן בארצכם ברוסי
כסף וזהב לבד מן שאר חובות שיש להם, ואילו יצוייר שנאבד הכסף והביטחונות אז ודאי יפול מחיר 
שטרות הנייר... א"כ אין עצמותו ממון וקאי רק לראיה על נכסי הבנק'. ואולם עי"ש שכותב בסוף 

  וות, אך לעניין דיני ממונות הולכים אחר המנהג.דבריו שכל זה נוגע להגדרת כסף לעניין מצ
 או כסף או זהב' יהי אם חילוק ר' שו"ת חתם סופר, ח"ב יו"ד סי' קלד, אשר כתב ביחס למטבע: 'אין  .13

 כ"וא דעפרון דומיא שפיר והוי אשה לקדש' אפי גמור כסף המה א"באנק דהני אצלי ספק איןנייר... 
  '.שני שרומע הקדשות לפדות כסף דהוי ממילא

  ובהערות השוליים שם. 146-144לפירוט בעניין זה ר' מחקרו של הרב דוד בס, כתר א עמ'   .14
  ר' ברית יהודה, פרק יח סוף הערה יא.  .15
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כהעברה של חוב הן כתשלום כסף ממש, אך כאשר יחדל לחלוטין השימוש במטבעות 

 ל שההעברה הבנקאית כמוה כתשלום כסף ממש.ומוסכם יהיה על הכ –ושטרות 

  מטבע שאינו מוכר על ידי השלטוןג. 

לום מקובל, או שיש צורך גם אמצעי תש הואנראה שבשאלה אם די בכך שהמטבע 

משתית את  16'חתם סופר'ה .'חזון איש'וה 'חתם סופר'נחלקים ה ,באישור השלטון לכך

  מעמדו ההלכתי של המטבע הנוהג כיום על קביעת השלטון:

 באותו וליקח מלימכר שממאן ומי שתצא עליו המלך שגזר הוא מטבע גדר אבל

 ולא בזה הוא צדק ומשפט אמת ןדי דמלכותא ודינא למלכות ראשו יחייב המטבע

  ש..."ית דרקיעא מלכותא גם אלא עליו גזר לחוד דארעא מלכותא

  על הסכמת הציבור: את מעמדו ההלכתי של המטבעמשתית  17'חזון איש'אולם ה

 תולהעריך בו א וב תני המדינה למכור ולקנובבר שהסכימו עליו דוענין מטבע כל 

  .תמו שנוהגין המדינוככל השוק 

אין צורך שהמלך הוא זה שינפיק את המטבע, ונדרש רק אישור המלך  'חזון איש'הלדעת 

שהרי בלא אישור המלך לא יקבלו אותו כל בני המדינה  18,לשימוש במטבע במדינתו

, אם יהפוך המטבע הוירטואלי לכזה שכל בני 'חזון איש'כאמצעי תשלום. מכאן שלדעת ה

שלא  אףחשב כמטבע על פי ההלכה, יהמדינה מקבלים אותו כאמצעי תשלום, הוא י

, לעומת זאת, הסכמת הציבור לבד אינה 'חתם סופר'השלטון. לדעת ה מטעםהונפק 

נותנת לו מעמד של מטבע כל עוד לא יקבע השלטון שזהו המטבע של המדינה וחייבים 

יחשב מטבע ככסף י 'חתם סופר'תכן שגם לדעת הילקבלו כאמצעי תשלום. עם זאת י

ים וכדו' גם בלא דינא דמלכותא, אם קיימת הסכמה של בני המדינה לעניין תשלומ

להשתמש בו כיחידת שומא ואמצעי תשלום, ומה שנדרש דינא דמלכותא הוא רק כדי 

  19'.דבר שגופו ממון'להגדירו מבחינה הלכתית כ

  

  

                                                             
 ל"נ וגםכתב: ' קנג, ואולם שם סי' קפזסופר, ח"ב יו"ד סי' קלד. וכ"כ שם, ח"ה חו"מ סי'  חתם ת"שו  .16

', בחליפין ניקנים והם ה"הקיר נכסי שיעבוד אלא מטבע גופן ןאי כי בחליפין' ניקני צעטיל דבאנקא
ס"ק א, שאת התשובה  רגוהרי שהבחין בין שטרי כסף לבין מטבע. ור' בפתחי תשובה, חו"מ סי' 

 בסימן קפז השיב באחרונה.
חזון איש, יו"ד סי' עב ס"ק ב; מסתבר שהחזון איש לשיטתו, שאין אומרים בארץ ישראל דינא   .17

דינא (כך נכתב בשמו בספר פאר הדור, ח"ג עמ' רצו), אינו יכול להשתית את מעמדו דמלכותא 
  ההלכתי של המטבע על דינא דמלכותא, משום שאם כן לא היה מטבע בארץ ישראל. 

ר' חזון איש, חו"מ סי' טז ס"ק כד: 'דבימי הראשונים כל שיש לו כסף עושה מטבעות והמלך לא היה   .18
  מדינתו'. מקפיד רק על צורת מטבע

כפי שהבאנו לעיל משו"ת חיי אריה. עוד ייתכן שמה שהצריך החת"ס דינא דמלכותא, הוא רק כדי   .19
להגדירו כדבר שגופו ממון ולא כשטר חוב, אע"פ שהמדינה התחייבה לתת בעבורו זהב או כסף. אולם 

המדינה כדי במציאות שבה אין עוד כיסוי זהב וכסף, ייתכן שגם החת"ס יודה שדי בהסכמת בני 
  אף בלא דינא דמלכותא. –להגדיר אותו כדבר שגופו ממון 
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  סיכום

אם הוא הוכרז כמטבע על ידי  –אין מניעה הלכתית להגדיר מטבע וירטואלי כמטבע 

  ה.המדינ

חשב ימטבע שהציבור נותן בו אמון ורואה בו אמצעי תשלום ויחידת שומא עשוי לה

לפחות  –שלטונות המדינה  מטעםמבחינה הלכתית כמטבע גם אם לא הוכר רשמית 

  לעניין תשלומים וכדו'.

המדינה, וגם האמון שהציבור נותן לו הוא מוגבל, ועל כן  מטעםהביטקוין לא הונפק 

  20.שטר חובכא יוגדר כמטבע אלא כסחורה או במצב הנוכחי הוא ל

  

  

  
  

                                                             
הביטקוין והמטבעות הדומים לו אינם עונים להגדרה החוקית של לאחרונה אף הודיע בנק ישראל ש  .20

  , ויש לראותם כנכס פיננסי.מטבע או של מטבע חוץ

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב אהרן פלדמן

הגנת הצרכן בהלכה: מקח שיש בו 
  מום או חיסרון

  הקדמה

ולא תונו איש את עמיתו ויראת 'בפרשת בהר (ויקרא כה, יז) התורה מצווה אותנו: 

ת וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש א' יד) ,וכן (שם 'מאלהיך

בלשון התורה, 'אונאה' היא צער, והתורה אוסרת עלינו לצער אחרים: הפסוק '. אחיו

, כגון שאין לומר לבעל תשובה 'זכור מעשיך לצער בדבריםלצער בדבריםלצער בדבריםלצער בדבריםהראשון מלמד שאסור 

עוסק  השניהפסוק  לעומתו 1.הראשונים', ואין לומר לבן של גרים 'זכור מעשה אבותיך'

ער או לרמות את הקונה, ולקונה אסור לצער או , דהיינו שאסור למוכר לצבאונאת ממוןבאונאת ממוןבאונאת ממוןבאונאת ממון

  המוכר.  לרמות את

ירוד או שיש בו מום. נעסוק  שטיבובהם הקונה קיבל מוצר שבמאמר זה נדון במקרים 

בה המוצר פגום או שאינו תואם את שהשלכות של עסקה בבהגדרת סוגי המומים, וכן 

  ההזמנה.

  מקח שיש בו חיסרון או מוםא. 

בהם אחד הצדדים (או שב) דנה בארבעה מקרים ע" בתרא (פג המשנה במסכת בבא

  שניהם) יכולים לבטל את המקח:

  ארבע מדות במוכרין: 

  לוקח יכול לחזור בו; ה – מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות ]א[

('רעות').  גרועה('חיטין יפות'), ונמצא שהיא  איכותיתבמקרה זה סוכם שהסחורה תהיה 

  , והוא רשאי לחזור בו.במקרה כזה הקונה נתאנה

  מוכר יכול לחזור בו;  –רעות ונמצאו יפות  ]ב[

ן שהמוכר ו. כיואיכותית, ונמצא שהיא שאינה איכותיתבמקרה השני הוסכם על סחורה 

מסביר שמדובר במקרה שהמוכר אינו  2נתאנה, הוא רשאי לחזור בו. ה'נמוקי יוסף'

סחורה באיכות טובה לפק נחשבת מקומי, ולא ידע שהסחורה באיכות ה'רעה' שהוא מס

במקום זה, ולכן הוא יכול לחזור בו. מכך עולה שבמקרים מסוימים אין קריטריונים 

  מובהקים ל'טיב טוב' ול'טיב גרוע', ואמת המידה היא הסחורה הנמכרת באותו אזור.

                                                             
 , הל' מכירה פי"ד הי"ג.רמב"ם  .1
  .בדפי הרי"ףב ע" מאנמוקי יוסף, בבא בתרא   .2
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  אין אחד מהם יכול לחזור בו;  –רעות ונמצאו רעות, יפות ונמצאו יפות  ]ג[

ביותר. במקרה כזה  גרועה, ונמצא שהיא לא טובהי סוכם על סחורה במקרה השליש

כל כך, שהרי הסכים  באיכות גרועההקונה אינו יכול לטעון שלא הבין שיקבל סחורה 

 הטוב באיכות, ונמצא שהיא באיכות טובה. וכן כשסוכם על סחורה גרועהלקבל סחורה 

   3.ביותר, לא יוכל המוכר לחזור בו

ת לבנה, לבנה ונמצאת שחמתית, עצים של זית ונמצאו של שחמתית ונמצא ]ד[

שניהם  –שקמה, של שקמה ונמצאו של זית, יין ונמצא חומץ, חומץ ונמצא יין 

  יכולין לחזור בהן. 

במקרה הרביעי נמכרה סחורה מסוג אחר לחלוטין מזה שסוכם עליו: לחיטים שחומות 

ר משל יין. לכן גם המוכר וגם ישנו ייעוד אחר משל חיטים לבנות, ולחומץ ייעוד אח

  הקונה יכולים לחזור בהם (אפילו אם מבחינת המחיר רק צד אחד נתאנה).

  ל הקונה לחזור בוויכ – יש מום בסחורהב. 

כל שהסכימו עליו בני  4:הגדרת 'מום' משתנה בהתאם לנהוג באותו מקום ובאותו זמן

הרי  ,כימו עליו שאינו מוםמחזירין, וכל שהס –המדינה שהוא מום שמחזיר בו מקח זה 

 5.על מנהג המדינה הוא סומך ,זה אינו מחזיר בו אלא אם פירש, שכל הנושא ונותן סתם

 למשל, אף שבזמן הגמרא נהגו תמיד למהול את היין במים לפני שתייתו, הגמרא ,כך

קובעת שלמוכר אסור למהול את היין במים. אם נפלו מים ליין לפני  (ב"מ ס ע"א)

על המוכר להודיע זאת לקונים. אך במקום שבו נוהגים שהמוכר מוהל את  –המכירה 

  ; וכך מובא בגמרא שם: היין, הוא רשאי לעשות כן

מקום שנהגו להטיל  ..מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות, אלא אם כן הודיעו.

   6יטילו. –מים ביין 

                                                             
 שם.  .3
המטריפה את הבהמה: לדעת  סרכהמצוי מאוד, כגון כשיש הפוסקים נחלקו במקרה שבו המום   .4

יוכל הקונה לבטל את המקח, כמו בכל מום אחר.  ,אע"בחידושים לחולין נא , הרמב"ן והרשב"א
קרה של מום במ ,חולין שם ,הרא"שתוספות ובחידושיו לחולין שם,  ,לדעת רבנו אפרים לעומת זאת

מצוי היה על הקונה להעלות על דעתו שעלול להימצא מום כזה, ולהתנות במפורש שהמקח יתבטל 
הרי זה כאילו מחל על המומים המצויים.  -אם ימצא מום כזה. לדעתם, אם הקונה לא התנה במפורש 

 ,יח סע' רלב' חו"מ סי ,את שתי הדעות. ערוך השלחן ,יב סע' רלבסי' מ "חו ,להלכה הביא השלחן ערוך
שאין הכרעה במחלוקת, המוציא מחברו עליו הראיה. עם זאת נראה למעשה  שמכיווןמסכם 

ולכים אחר המנהג, ה – רק כשאין מנהג ברור, אבל במקום שיש מנהג ברור שמחלוקת הפוסקים היא
מנעין ן נמדלא אתני אחולי אחיל וקנה, כדרך כל לוקחי בהמות, שאינ'וכמו שמסיים הרא"ש (הנ"ל): 

 .)ב סע' רטסי' מ "חו ,חכמת שלמהב(עיינו גם  מלקנות בשביל ספק טרפות'
  רמב"ם, הל' מכירה פט"ו ה"ה; שו"ע, חו"מ סי' רלב סע' ו.  .5
, בגלל אחוז גבוה של סחורה קנייה סיטוניתלהליכה אחר המנהג היא בביטול מקח בנוספת  הדוגמ  .6

רו הרי זה מקבל יהמוכר פירות לחב'ב: מ"ו פ"בבא בתרא  ,פירות, תאנים ויין קובעת המשנה פגומה. לגבי
עליו רובע טנופת לסאה, תאנים מקבל עליו עשר מתולעות למאה, מרתף של יין מקבל עליו עשר 

על כך מציין הרי"ף, בבא בתרא מז ע"א, שכל השיעורים הללו הם במקום שבו אין מנהג, . 'קוססות למאה
  .ב- המנהג, וכן פסק השלחן ערוך, חו"מ סי' רכט סע' אהולכים אחר  –אך במקום שיש מנהג 
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צא היונקות מהמנהג. גיון שבכך הוא שהעסקה בין הצדדים נעשית מתוך הנחות מויהה

אנו יכולים להניח שהקונה הסכים מראש לקבל גם , לכן אם לא הוסכם במפורש אחרת

  סחורה מסוג זה. 

  טעות כמותית קטנה ג. 

לגבי אונאה במחיר, דהיינו שהמחיר בעסקה מסוימת חורג מהמחיר הרגיל בשוק, הדין 

תבוע את המאנה על המתאנה אינו יכול ל ,)%16.66הוא שאם מדובר בסטייה קטנה (

שסוכם  כמות הסחורההאם כך הם הדברים גם כאשר ישנו הפרש קטן בין  7.האונאה

אמר רבה: כל דבר מביאה את דברי רבה: ' 8הגמרא בפועל? הכמות שסופקהלבין  עליה

לדברי רבה כאשר יש  .'שבמדה ושבמשקל ושבמנין, אפילו פחות מכדי אונאה נמי חוזר

נאה חוזרת, אפילו כשהטעות קטנה (כגון אם סוכם שיקבל טעות במדידת המוצר, האו

כי אף שאדם מוכן למחול כאשר זאת מאה אגוזים, ונמצא שישנם רק תשעים ותשעה). 

חלק קטן מהסחורה פגום, כשכך נהוג במקום זה, הוא אינו מוכן למחול על טעות 

   9.חשבונית

  מוכר שלא ידע שבמקח יש מוםד. 

לדרוש שהעסקה תבוטל? האם יוכל הקונה  ,פגום בטעות האם כאשר המוכר סיפק מוצר

העובדה שהמוכר עצמו לא יכול היה לבדוק אם יש מום מגינה עליו מפני תביעה של 

ניתן ללמוד מדברי הגמרא במסכת חולין ות אלו תשובה לשאל הקונה לביטול העסקה?

  נא ע"א): - (נ ע"ב

 –כשרה, משני צדדים  –תנו רבנן, מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות: מצד אחד 

  ...בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה –הגליד פי המכה ... טרפה

  אר רש"י (שם ד"ה בידוע):יוב

ואם לקחה בתוך שלשה ימים הוי מקח  –בידוע שהוא ג' ימים קודם שחיטה 

  .וצריך המוכר להחזיר לו מעותיו ,טעות

צאה מחט, הבהמה בהמה נשחטה ובבית הכוסות (חלק ממערכת העיכול) שלה נמ אם

פה אם נוצר נקב מפולש בבית הכוסות ('שני צדדים'). אם הפצע במערכת העיכול טרֵ 

הגליד, הבהמה עדיין טרפה, אך ניתן לדעת שהפצע נגרם שלושה ימים ומעלה לפני 

לדיני מקח טעות: אם הפצע  השלכותהשחיטה. רש"י מסביר שלזמן שבו נוצר הפצע יש 

יכול לבטל את המקח; ואם אחרי המכירה, אין באפשרותו נגרם לפני המכירה, הקונה 

מגמרא זו אנו למדים שהקונה יכול לבטל את המקח גם אם המוכר לא  לבטל את המקח.

יתר על כן, מהגמרא במסכת  יתה לו דרך לבדוק זאת.יהיה מודע למום, ואפילו כשלא ה

                                                             
  .ב סע' רכזסי'  "ע, חו"משו ;בה" ב"יפמכירה הל'  ,רמב"ם  .7
  קידושין מב ע"ב.  .8
  ד"ה חוזר. בע" , קידושין מורש"י  .9
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ה את הסחורה בבא מציעא (מב ע"ב) ניתן ללמוד שגם כאשר המוכר עצמו נתאנה (קנ

כשכבר יש בה מום), עדיין יוכל הקונה לבטל את המקח, והמוכר יוכל לתבוע את 

   10.הבעלים הראשונים

יפות ונמצאו רעות, מקח שנמצא בו מום, : ישנם שלושה סוגים של 'מקח טעות', , , , לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

משקל. בשלושת סוגי הטעויות הללו הטעות היא במוצר עצמו, בניגוד בדה ויוטעות במ

אה במחיר', שם המוצר תאם את הציפיות, אלא שמחירו היה חריג מהמקובל. ל'אונ

היה במקרים אלו הקונה רשאי לתבוע את אונאתו אף שהמוכר טעה בעצמו, וגם אם לא 

  יכול להימנע מהטעות.

  הסעד במקרה של מקח טעותה. 

מה הדין כאשר נמצא שיש מום במכר: האם המכר מתבטל? האם המתאנה רשאי לבחור 

כבר ראינו  ן ביטול העסקה לבין דרישת פיצוי? האם למאנה ישנה בחירה בעניין זה?בי

לעיל שבמקרה של 'חיטין יפות ונמצאו רעות' רשאי הקונה לחזור בו ולבטל המכר. 

המוכר אינו יכול לדרוש שהמקח לא גיסא מוסיפים שמחד  12וה'שלחן ערוך' 11הרמב"ם

הקונה אינו יכול לדרוש פיצוי וקיום המקח,  גיסא יתבטל והוא יפצה את הקונה; ומאידך

  13.אם המוכר מסרב ודורש 'קח אותו כמות שהוא, או תיקח מעותיך ותחזיר לי מקחי'

  הסעד במקרה של טעות במידהו. 

דה ושבמשקל ושבמנין, יכל דבר שבמראינו לעיל את דברי רבה (קידושין מב ע"ב) ש'

נחלקו אם גם במקרה של טעות במידה '. הראשונים אפילו פחות מכדי אונאה נמי חוזר

יתה טעות יאם ה 14(להבדיל מ'יפות ונמצאו רעות') המקח מתבטל תמיד: לדעת תוספות

חולק על התוספות,  16הרשב"א 15.במדידה המקח בטל, כמו במקרה של מום במקח

ולדעתו במקרה של טעות במידה תמיד המקח קיים. לעניין זה אין הבדל בין חיסרון 

ו (קנה קילו תפוחים ונמצא שיש פחות מקילו) לבין חיסרון שאי אפשר שניתן להשלימ

                                                             
הגמרא הנ"ל (בבא מציעא מב ע"ב ב) דנה במתווך שקונה בהמות בשוק ומוכר אותן לאחרים   .10

התברר ששיניה היו פגומות. למסקנת הגמרא הקונה רשאי להשיב  –שמכר בהמה  ('ספסירא'), ואחרי
את הבהמה לסרסור, והסרסור יוכל להשיב אותה למוכר המקורי. הראשונים נחלקו מהי מידת 
האחריות של הקונה במקרה שהבהמה מתה אצלו לפני שהחזיר אותה למתווך. עיינו רמב"ם, הל' 

  חו"מ סי' רלב סע' יח, ובנושאי הכלים שם. מכירה פט"ז הי"א; שו"ע ורמ"א,
 .הל' מכירה פט"ו ה"דרמב"ם,   .11
  .חו"מ סי' רלב סע' דשו"ע,   .12
ראו להלן לגבי מום שרק מעטים מקפידים עליו, שיש סוברים שבמום כזה המקח אינו בטל והמוכר   .13

  יחזיר את הפרש המחיר.
  .ב ד"ה כל דברע"בבא מציעא נו   .14
ת, כאשר עוד לא מדדו והמוכר ציין רק מידה משוערת, המקח לא יתבטל אלא גם לדעת התוספו  .15

  יתקזזו במחיר, שהרי גם הקונה ידע שהמידה אינה מכוונת בדיוק.
 .ב ד"ה ומסתבראע"קידושין מב  שי הרשב"א,חידו  .16
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). במקרים כאלו, אם ניתן להשלים את החיסרון עליו ממה שהוסכם ןלהשלימו (שדה קט

יקזזו את החיסרון מהמחיר. בדעה אמצעית  ,המוכר ישלים את החיסרון, ואם לא –

 –שלים את החיסרון במקח לדעתם אם ניתן לה 19:והרמב"ם 18הרא"ש 17,אוחזים הרמב"ן

   21ה'שלחן ערוך'.כשיטה זו פסק  20.המקח בטל –המקח קיים; ואם אי אפשר להשלימו 

  מום שניתן לתקנוז. 

כתב שבמקרה של מום שאפשר לתקנו, העסקה אינה (כלל צו אות ו)  הרא"ש בתשובה

  מתבטלת, והמוכר יפצה את הקונה בדמי התיקון:

הסכימו יחד שימכור ראובן לשמעון הבתים  ...את אשר שאלת: ראובן ושמעון

ולאחר ג' חדשים נעשה המכר. ובין ההסכמה והמכר באו כותים ... בסכום ממון

ושמעון רוצה לחזור  ...לקרטבא וחנו בבתים ההם וקלקלו בהם מקצת מקומות

וראובן אומר שדבר מועט הוא הקלקול לנגד ערך הבית, ושהוא יגבה ... במקח

כי בית  :רואה אני את דברי ראובן ..ית על פי ערך שמאים.מדמי המכר קלקול הב

מכר לו עדיין נקרא בית, אם אירע בו קצת קלקול מום עובר הוא, ובדמים שהוא 

   מנכה לו יחזור הבית לקדמותו, ואין כאן מקח טעות.

הרא"ש דן במקרה של מכירת בתים שלאחר המכירה התגלו בהם מומים. הוא קובע 

ן של המומים, אם מתקיימים ובקיזוז עלות התיק 22,שהמכר יתקיים שהמוכר יכול לדרוש

שני תנאים: א. ניתן לתקן את המומים ('מום עובר'). ב. המומים לא היו חמורים באופן 

  פסק כדברי הרא"ש.  23שמבטל מהבית את שמו ('עדיין נקרא בית'). ה'שלחן ערוך'

                                                             
 .בע"בבא בתרא קג  חידושי הרמב"ן,  .17
 .א ד"ה גמרא איבעיאסי' ז פ"בבא בתרא פסקי הרא"ש,   .18
  .בהלכה א ,ועיינו מגיד משנה וכסף משנה ג;-הל' א "וטפמכירה רמב"ם, הל'   .19
לפי שיטה זו, וכן לפי שיטת הרשב"א, צריך להסביר שדברי רבה ש'כל דבר שבמדה... חוזר' נועדו   .20

במחיר לעניין מחילת המתאנה במקרה של אונאה קטנה, ולא לקבוע להבחין בין אונאה כזו לאונאה 
  א אות קמה). ע" בבא בתרא צ ,בטל (עיינו רמ"השתמיד המקח 

א אות ע" בא בתרא צב ,לדעת הרמ"ה .ס"ק ב לשו"ע שם ,ועיינו סמ"ע ;א 'יסע רלבסי' מ "חושו"ע,   .21
קמו, לפעמים גם כאשר אין אפשרות להשלים את החיסרון, המקח יהיה קיים ורק יקזזו את ההפרש 

במידי דמתהני 'סרון הוא כמותי בלבד, יות שהוא והחהנות ממנו כמיבמחיר. המקח קיים אם ניתן ל
ליה לאיניש במקצתו כמה דמתהני ליה מכוליה לפי חשבון, כגון בישרא ופירי ומאי דדמי להו דלא 

במידי דלא מתהני ליה '. לעומת זאת במקרה של חיסרון איכותי, המקח בטל, 'קפדי אשיעורא
ן בית העומד לדירה וכלי העומד להשתמש בו ובגד ממקצתו כמה דמתהני ליה בכוליה לפי חשבון, כגו

  .'. כל כהאי גוונא אי שני מהאי דפסק בהדיה מקח טעות הוי..העומד ללבישה
סע' ד, משמע שמום שאפשר לתקנו שווה  שם ,והב"ח ,א 'רלב סעסי' מ "חו ,מדברי הבית יוסף  .22

ורש תיקון או פיצוי, ואילו שבו הקונה ד –לחיסרון במידה שאפשר להשלימו. לכן גם במקרה הפוך 
  תתקבל תביעת הקונה.  –המוכר דורש 'קח אותו כמות שהוא או תיקח מעותיך ותחזיר לי מקחי' 

 ו"מ סי' רלב סע' ה.חשו"ע,   .23
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  מום שרק מעטים מקפידים עליוח. 

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו ש' 24,הרמב"םראינו לעיל את דברי 

בשאלה  '. מה הדין כאשר רק אנשים מעטים מקפידים על מום כזה?מחזירין –מקח זה 

הדן במקרה הבא: הקונה ביקש מהמוכר בשר צאן מאיל  25,זו עסק 'תרומת הדשן'

ששני מיני הבשר מסורס. המוכר הסכים, אך למעשה סיפק בשר איל שאינו מסורס. אף 

ראויים למאכל, בשר איל שאינו מסורס פחות טוב כי 'ריחו נודף'. הקונה תבע את ביטול 

העסקה, ואילו המוכר דרש שהעסקה לא תבוטל, והוא יחזיר רק את ההפרש במחיר בין 

  'תרומת הדשן' מביא ראיה מהגמרא במסכת ביצה (ז ע"א):  שני סוגי הבשר.

א למאן! יהבו ליה ביעי דשחוטה. אתא לקמיה דרבי דפחי ההוא דאמר להו: ביעי

מהו דתימא: האי לאכילה קא  –פשיטא!  –אמי, אמר להו: מקח טעות הוא, והדר. 

למיתבה ליה  –משום דצריבן, למאי נפקא מינה  –בעי להו, והאי דקאמר דפחיא 

  ביני ביני, קא משמע לן.

מהן יכולים לבקוע אפרוחים), ו, אדם ביקש לקנות ביצים 'דפחיא' (שנולדו מתרנגולת חיה

ובמקומן מכרו לו ביצים שנמצאו בבטנה של תרנגולת שחוטה (שאפרוחים אינם יכולים 

לבקוע מהן). רבי אמי פסק שהמקח בטל, ועל המוכר להחזיר לקונה את כל הכסף 

ששילם. הגמרא מסבירה שיש חידוש בפסק זה, משום שאלמלא דברי רבי אמי, היינו 

ה ביקש ביצים 'דפחיא' למטרת אכילה, והמוכר יצטרך רק להחזיר לו את סבורים שהקונ

הפרש המחיר בין ביצים 'דפחיא' לביצים של שחוטה. ואף שגם ביצי שחוטה ראויות 

' (רש"י שם ד"ה למיתבא). 'תרומת ויחזיר לו דמי מעליותן –אלו יפים מהם למאכל, '

את הביצים למטרת אכילה,  הדשן' הסיק מסוגיה זו שאילו הקונה באמת היה צריך

המקח לא היה מתבטל, והיה על המוכר להחזיר את פער המחיר. מכאן עולה שכאשר 

ישנו מום קטן שרוב האנשים אינם מקפידים עליו, כמו בשר איל שאינו מסורס, אין 

לבטל את העסקה, אלא רק להחזיר את ההפרש במחיר, אלא אם כן ידוע שהקונה 

השיג על  27הב"ח 26.ול מבשר שאינו מסורס. וכן פסק הרמ"אאיסטניס המקפיד שלא לאכ

'תרומת הדשן', ולדעתו גם במקרה של איל מסורס המקח מתבטל לגמרי, כמו במקרה 

של 'יפות ונמצאו רעות', ואין כופין על הקונה את קיום העסקה. כראיה לדבריו הוא מביא 

לדברי הר"ן, בגמרא  שמסביר באופן שונה את הגמרא במסכת ביצה. 28,את פירוש הר"ן

מדובר שהקונה הושיב תרנגולת לדגור על הביצים, ומשכך הביצים נמאסו ואינן ראויות 

  עוד לאכילה. אלמלא התקלקלו הביצים, באמת היו מבטלים את המקח. הר"ן מסיים: 

שכיון  ,במדה שחסרה הני מילי ,משלים –שכל שיכול להשלים  אף על פי...

אבל מי שנתכוון לקנות דבר  .ל מה שנתכוון לקנותשהשלים הרי יש לו ללוקח כ

                                                             
 רמב"ם, הל' מכירה פט"ו ה"ה.  .24
  תרומת הדשן, סי' שכב.  .25
 .א סע' רלגסי' מ "חורמ"א,   .26
 .א סע' רלגסי'  "מחוב"ח,   .27
  מדפי הרי"ף. בע" קידושין יז ר"ן,  .28

בחזרה לעמוד התוכן
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שנאמר שיהא בידו של מוכר להשלים משלים לו בהרבה מן הגרוע או  ,חשוב מעט

וקח יכול לחזור ל – יפות ונמצאו רעות'ומשנה שלימה שנינו  !אינה תורה ?!בדמים

   .רצה מוכר ליתן לו כפלים מן הרעות לא כל הימנו ילוובודאי אפ ',בו

   29.ים נחלקו בפסיקת ההלכה, ואין בכך הכרעה ברורההאחרונ

  קונה שהזיק לסחורה הפגומה או ניזוק ממנהט. 
ראינו לעיל שבמקרה של בהמה שנמצאה טרפה לאחר שנשחטה, הקונה זכאי לבטל את 

  מסיק: (הל' מכירה פט"ז ה"ו) המקח ולקבל את כל כספו בחזרה. הרמב"ם

בממכרו ועשה בו הלוקח מום אחר שהמוכר דבר שהיה מום  ,מכאן אתה למד

קודם שיודע לו המום הראשון, אם עשה דבר שדרכו לעשותו כגון זה ששחט את 

נה ועשה מום אחר קודם שיודע לו המום הראשון מחזיר יהטרפה פטור, ואם ש

  .המקח לבעליו ומשלם דמי המום שעשה

לסחורה הפגומה נוספת לכך שהקונה אינו צריך לשלם למוכר על הנזקים שנגרמו  הדוגמ

מובאת בסוגיה במסכת בבא בתרא (צב ע"א; צג ע"ב). שם נידון גם היקף הפיצוי 

  על הנזקים שנגרמו לו בגלל המום במקח: זכאי לו הקונה שנתאנהש

אינו חייב  -המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן משנה. 

: מהו נו רבנןתגמרא...  חריותן.חייב בא –זרעוני גינה שאינן נאכלין  ...באחריותן

  נותן לו? דמי זרע ולא הוצאה, ויש אומרים: אף הוצאה. 

א צמחו. אם הזרעים ראויים ל – המשנה דנה באדם שקנה זרעים מחברו, ולאחר שזרעם

קונה מייעד את היכול להניח שהיה המוכר אינו צריך לפצות את הקונה, כי  –למאכל 

המוכר חייב באחריותם,  –אם זרעים אלו אינם נאכלים  הזרעים לאכילה ולא לזריעה. אך

וצריך לפצות את הקונה, ואינו יכול להתנות את הפיצוי בכך שהקונה יחזיר לו את 

הזרעים. הגמרא מביאה מחלוקת תנאים על היקף האחריות של המוכר על הזרעים: 

יו לפצות לדעת תנא קמא, המוכר צריך להחזיר רק את מחיר הזרעים; ויש אומרים שעל

נפסקה דעתו של תנא  30את הקונה גם על ההוצאות שהיו לו בזריעת הזרעים. להלכה

קמא, שהמוכר אחראי על דמי הזרעים בלבד, ואינו צריך לפצות את הקונה על הוצאותיו. 

מחלוקת התנאים היא רק כאשר המוכר לא היה מודע לכך  31עם זאת לדעת הרמ"ה

יהא עליו לפצות את  –ם הוא היה מודע לכך שהזרעים אינם טובים לזריעה, אבל א

לחן 'שהקונה גם על הוצאותיו, משום 'דינא דגרמי', דהיינו שהוא פושע וקרוב למזיק. ה

   33.הביא דברי הרמ"ה להלכה 32'ערוך

                                                             
רלג; ערוך  'סי ,ג; שער משפט סע' רלגסי'  ,א; נתיבות המשפטע" ביצה ז ,גם חידושי חתם סופרעיינו   .29

ברשת ארץ חמדה גזית, לגבי קונה שביקש רכב  74113ועיינו עוד בתיק  ;ד סע' רלגסי'  "מחו ,השלחן
 רכב חברה.  שהיה בבעלות פרטית, ולאחר המכירה התגלה שהיה זה

 .כ סע' רלבסי'  , חו"מע"א; שו הל' ז"טפמכירה הל'  ,רמב"ם  .30
  צז ע"ב אות סב. בבא בתרא ,יד רמ"ה  .31
  שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' כא.  .32
שהקונה הוליך את הסחורה למקום רחוק. השו"ע מחלק בין הוצאות  שם, שדן במקרה"ע עיינו בשו  .33
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  סיכום

במקרה של מום, זכותו של המתאנה לדרוש את ביטול העסקה, אך אין בכוחו לדרוש א. 

   לקיים את העסקה ולקבל פיצוי.

כאשר ניתן לתקן את המום יוכל המוכר לדרוש את קיום העסקה ולקזז את דמי ב. 

  התיקון מדמי המכר. 

אם ניתן להשלים את החיסרון, על  –משקל בכך הדין גם כשנעשתה טעות במידה וג. 

המכר  –המוכר להשלים אותו, או לקזז את ההפרש מדמי המכר. אם אי אפשר להשלימו 

  יתבטל. 

הוא מום שרק מעט אנשים מקפידים עליו, שלפי חלק מהדעות המקח  מקרה חריגד. 

  קיים וההפרש במחיר יוחזר, ולא תתקבל תביעה לביטול העסקה.

הקונה יהיה פטור מלשלם על נזקים שנגרמו לסחורה הפגומה, אם נזקים אלו נבעו ה. 

  דו, ויהיה חייב בנזקים שנגרמו עקב התנהגות לא סבירה. ימהתנהגות סבירה מצ

המום שבסחורה, יהא עליו לשאת גם בהוצאות העקיפות שנגרמו על אם המוכר ידע ו. 

  לקונה.

 

  

                                                             
בו הקונה הודיע למוכר על כוונתו להוליך את הסחורה ההולכה להוצאות ההחזרה; בין מקרה ש

למקום רחוק לבין מקרה שלא הודיע; ובין מקרה שהמוכר לא ידע מהמום לבין מקרה שבו היה ידוע 
 לו מהמום.

יפות  
ומצאו 

רעות: על 
פי אמת 
המידה 

המקובלת 
במקום 
 העסקה

מום 
במקח: כל 
שהקפידו 
עליו בי 

המדיה, גם 
כשהמוכר 
 טעה בעצמו

טעות 
במידה, 
משקל 
ומיין: 

אפילו אם 
הטעות 

 קטה

מום שהרוב 
לא 

מקפידים 
 עליו

סופקה 
סחורה 

מסוג אחר: 
יין ומצא 

 חומץ

שי 
הצדדים 
יכולים 
לבטל 
 המקח

תרומת 
הדשן: 

פיצוי, אין 
אפשרות 
לביטול.  

ב"ח: 
ביטול, לא 

 פיצוי. 

אי אפשר 
לתקן: 

המתאה 
יבחר אם 

רוצה 
לקיים את 
המקח או 

 לבטלו. 

אפשר לתקן 
או 

להשלים: 
המאה 

יתקן/ ישלי
ם. אם איו 

מתקן – 
יפצה בסך 

 התיקון. 
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  הרב אריה כץ

  טומאת נידה בניתוח קיסרי

יולדת טמאה שבוע לבן ושבועיים לבת,  1,על פי המבואר בתורה בתחילת פרשת תזריע

לבן יום ל ארבעים וסוף הימים הללו (סך הכוב 2,לאחר מכן היא יושבת על דם טוהר

המשנה  דשים.ולבת) היא מביאה קרבן ורשאית לאכול בתרומה ובקיום ושמונים 

  במסכת כריתות (ז ע"ב) מונה את רשימת הפטורות מקרבן:

אלו שאין מביאות: המפלת שפיר מלא מים מלא דם מלא גנינים, המפלת כמין 

, ר' שמעון מחייב ויוצא דופןויוצא דופןויוצא דופןויוצא דופןיום ארבעים, דגים וחגבים ושקצים ורמשים, המפלת 

  ביוצא דופן. 

  דופן:ההגמרא (שם) מבארת את המחלוקת בין חכמים לר' שמעון בעניין יוצא 

מאי טעמא דרבי שמעון? אמר ריש לקיש, אמר קרא (ויקרא יב, ה): 'ואם נקבה 

י תלד', לרבות לידה אחרת. מאי היא? יוצא דופן. ורבנן מאי טעמא? אמר רבי מנ

  בר פטיש (שם, ב): 'אשה כי תזריע וילדה', עד שתלד ממקום שמזרעת.

  מופיעה במשנה במסכת נידה (מ ע"א): ,מחלוקת זו, גם לעניין טומאת יולדת ודם טוהר

יוצא דופן אין יושבין עליו ימי טומאה וימי טהרה, ואין חייבין עליו קרבן. רבי 

  שמעון אומר: הרי זה כילוד.

תינוק שיצא שלא מהמקום הרגיל ללידה.  הואיל עולה שיוצא דופן מהגמרא בכריתות לע

על ידי סם נפתחו מעיה 'ש"י בנידה (שם ד"ה יוצא דופן) פירש מהי צורת הלידה: ר

פירשו שיוצא דופן יוצא דרך  3גם התוספות בכריתות .'והוציאו את העובר לחוץ ונתרפאת

הכוונה לוולד שיצא מאחורה דרך  הבטן. אמנם הם הביאו שם בשם ר"י פירוש אחר, ולפיו

יוצא דופן בעולה מכאן ש בית הרעי, אך דחו פירוש זה בטענה שהדבר איננו אפשרי.

, ואם כן, לדעת חכמים, אין 'ניתוח קיסרי'הכוונה לתינוק שנולד במה שמכונה בימינו 

אמנם מלבד טומאת  יולדת שילדה בניתוח קיסרי נאסרת על בעלה בטומאת לידה.

דימום בכל לידה, וגם בניתוח קיסרי ישנו דימום. הגמרא בנידה (מא ע"א)  ישרי הלידה, ה

טמא או לא, ממביאה מחלוקת בשאלה אם דם שמקורו מהרחם שיוצא דרך הדופן 

  :שהוא אינו מטמא ובסופו של דבר מסיקה

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מניין שאין אישה טמאה עד שיצא 

? שנאמר (ויקרא כ, יח): 'ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה מדווה דרך ערותה

                                                             
 ח.-ויקרא יג, ב  .1
באותם ימים אינו מטמא. הגאונים גזרו גם על דם טוהר שמטמא, כפי  שתראהכלומר כל דם   .2

 ' א. יסי' קצד סעיו"ד , שמתבאר ברמ"א
 .ז ע"ב ד"ה יוצא דופן כריתותתוספות,   .3
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למד שאין אישה טמאה עד שיצא מדוה דרך מ – את ערותה את מקורה הערה'

  ערותה.

כלומר דם שיצא מהרחם דרך הדופן בניתוח קיסרי אינו מטמא, אבל אם הוא יוצא 

(הל' איסורי על פי כל האמור לעיל פסק הרמב"ם  ממקומו הרגיל, בוודאי הוא מטמא.

  ביאה פ"י הל' ה):

יוצא דופן אין אמו טמאה לידה ואין לה ימי טומאה וימי טהרה, שנאמר: אשה כי 

תזריע וילדה זכר, עד שתלד ממקום שמזרעת. המקשה וילדה ולד דרך הדופן הרי 

דם הקושי הבא דרך הרחם זיבות או נדה, ודם היוצא דרך הדופן טמא, ואם לא 

האישה טהורה, אף על פי שהדם שיצא מדפנה טמא, שאין  יצא דם דרך הרחם הרי

  האישה טמאה עד שיצא מדוה דרך ערותה.

טמא לעניין טהרות, הרי שהאישה עצמה טהורה, מזאת אומרת שאף על פי שהדם עצמו 

אמנם מכלל  5'.שלחן ערוך'וה 4כיוון שהדם לא יצא דרך אותו מקום. כך פסקו גם הטור

דרך אותו מקום האישה נטמאת כדין נידה רגילה, וצריכה לאו נשמע הן, שאם יצא דם 

למעשה כיום כל  להפסיק בטהרה ולספור שבעה נקיים לפני שתהיה מותרת לבעלה.

בניתוח קיסרי, אלא שכאשר מדובר  ילדהאישה רואה דם לאחר הלידה, גם אם היא 

בניתוח יזום  בניתוח תוך כדי תהליך לידה, לרוב הדימום יתחיל עוד קודם הניתוח, ואילו

(כגון שמצג העובר מחייב ניתוח ידוע), הדימום עצמו יכול להתחיל לעיתים אף שעות 

 גופנילאחר הלידה, ובמצב כזה יש לדון אם יהיה מותר לבעל לעזור לאשתו במגע מספר 

בשעת הלידה, או שיש לחשוש ליציאת דם שעלולה להתחיל בכל רגע. כמו כן יש לברר 

האם עלינו להתייחס לדימום כפי שמתייחסים כלומר האישה,  מאימתי מתחילה טומאת

דה, ואם האישה ראתה דם שלא בהרגשה ניתן להחיל עליו את דיני ילכל דימום בדיני נ

וידוע בבירור שהאישה תראה דם, יש לאסור  שהואילהכתמים עד שיגיע דם בשטף, או 

  אותה כבר מהכתם הראשון.

  נט) נשאל בנושא: (חלק כב סימן  'ציץ אליעזר'בשו"ת 

אודות שאלתו השלישית, באישה שעוברת ניתוח קיסרי ממתי נחשבת טמאה 

לבעלה, האם מאותה רגע שהרופא מתחיל לחתוך ברחם עצמה, או אפילו לפני כן 

בהתחלת הניתוח, והמדובר באשה שעוברת ניתוח מוזמנת כשאין שום סימני לידה 

  לפני כן?

  ותשובתו ברורה: 

אין שום סימני לידה לפני כן, אזי כל עוד שהרופא לא מתחיל לדעתי, מכיוון ש

לחתוך ברחם עצמו, והאישה לא מרגישה בזיבה והרחם לא נפתח, איננה נחשבת 

  עדיין כטמאה עם התחלת הניתוח הקיסרי בלבד.

, תחילת הניתוח איננה סיבה לאסור את האישה, אולם 'ציץ אליעזר'כלומר לדעתו של ה

 .האישה נטמאת ,שברגע שהרופא מתחיל לחתוך ברחם עצמו ממשמעות דבריו עולה

                                                             
  .קצדיו"ד סי' טור,   .4
 שו"ע, יו"ד סי' קצד סעי' יד.  .5

בחזרה לעמוד התוכן
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אין טומאה. נראה  ,וצריך עיון מדוע, הרי כל עוד הדם יוצא דרך הדופן ולא מהמקור

בשעת החיתוך ברחם עצמו מתחיל דימום רחמי, על האישה ששחששו הוא שהיות 

מתחיל לצאת דרך המקור, ומחמת חשש זה יש לאסור את  כבר לחשוש שהדימום

דיבר על ניתוח יזום כשאין סימני  'ציץ אליעזר'ה האישה בשעה שמבוצע החתך ברחם.

שכאשר יושבת  6'בדי השולחן'לידה קודם לכן. כאשר התחילו סימנים קודם לכן, כתב ב

וטמאה. אמנם  ,על המשבר או יש צירים חזקים וכד', יש לחשוש כבר לפתיחת הקבר

עוד לא יצא מהאישה דם דרך הרחם לנרתיק  חלק על דבריו, וכתב שכל 7'טהרת הבית'ב

אין לחוש לכך, ואמנם אין זה מצוי שהאישה לא תראה דם, אך מדבריו נראה שכל עוד 

נשמת 'אין לאסור אותה גם במהלך הניתוח עצמו, וכמו שכתב בספר  ,האישה לא רואה

  שלפעמים הדימום מתחיל רק כמה שעות לאחר מכן. 8'אברהם

לדעת הרב  9.ביקשנו מכמה פוסקים חוות דעת בנושא ,ספק זהלמעשה, על מנת לפשוט 

ישראל גנס והרב דוב ליאור, יש לאסור את האישה רק מהרגע שידוע שמתחיל הדימום, 

לעומת זאת הרב יצחק זילברשטיין והרב יקותיאל פרקש כתבו  10.ואז מיד הם אסורים

ביגדור נבנצל שבכל מקום של ספק יש להחמיר ולחשוש שמא כבר רואה דם. הרב א

לאחר קבלת  שלא ילמדו מזה להקל בלידה רגילה. כדיהעלה סברה כללית להחמיר, 

התשובות בדקנו שוב אצל ד"ר יעקב רבינזון, רופא מומחה בגינקולוגיה ומיילדות ואדם 

  ירא שמיים, את המציאות, וזו הייתה תשובתו:

חה של צוואר ניתוח קיסרי אלקטיבי (מוזמן) מבוצע בדרך כלל לפני שיש פתי

הרחם, לפני שיש צירים ולפני שיש דימום. במצבים כאלה, אם אכן צוואר הרחם 

סגור, אז הדם מהלידה הקיסרית לא מתנקז היטב, ולכן ניתן ואף מומלץ לפתוח 

את צוואר הרחם מלמעלה (דרך הבטן הפתוחה ודרך הרחם הפתוח). זה מתבצע 

וק והוצאת השליה, וכמובן לפני בדרך כלל לקראת סוף הניתוח אחרי הוצאת התינ

  סגירת הרחם.

ממילא, לפי דברי הפוסקים (שגם המחמירים שבהם החמירו ברובם רק בגלל הספק), 

ולאחר בירור המציאות הרפואית, יש לפסוק שמותר לבעל לסייע לאשתו במגע בניתוח 

  קיסרי מוזמן, לפחות עד שלב הוצאת התינוק מהרחם.

  

  

  

                                                             
  .קצד ס"ק ד סי'בדי השלחן,   .6
 .סי' יא משמרת הטהרה ס"ק יגטהרת הבית,   .7
  .יו"ד סי' קצדאברהם,  נשמת  .8
–111פתרונות יישומיים בטהרת המשפחה (עמ' , בשו"ת פוע"ה כרך ג התפרסמוהתשובות המלאות   .9

117.( 
 הרב גנס הוסיף שלדעתו אין ראוי שהבעל יהיה נוכח בשעת הלידה.  .10

בחזרה לעמוד התוכן
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 רב יהודה הלוי עמיחיה

 פתיחת דלת באמצעים אלקטרוניים

  הצגת הבעיה

כרטיס אלקטרוני גורם  ישנו מנגנון אלקטרוני המותקן בדלתות ומבוסס על מתח חשמלי.

. כאשר אותהדלת משתחרר ואפשר לפתוח בגוף הבעקבות כך המגנט ומתח, הלהפסקת 

האם  1הדלת תחזור להיות מגנט שאי אפשר לפותחו.ו ,יוציאו את הכרטיס יחזור המתח

  מותר להשתמש בכרטיס כזה בשבת?

בתחילה במאמר הרב אלי רייף  2נושא החיישנים נידון מעל דפי גיליונות 'אמונת עתיך',

שליט"א, ואחריו במכתב של הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א ובתגובות של הרב 

   ישראל רוזן ז"ל ולהבהחל"ח הרב יעקב אריאל שליט"א.

שבגין  , אע"פמכשירים אלו בשבת הפעלתתה שיש להתיר מסקנת דברי הרב רייף היי

 הוב ,יון הובאה השגתו של הרב רוזן זצ"ל על פסיקה זודפעולה זו נפתחת דלת. באותו 

לשימוש כגון  ',לצורך'הסביר שבפעולה אלקטרונית זו יש איסור דרבנן, ואין להקל אלא 

מכיוון ששאלה  3 'רות בית ד'בחצוצ'. דברי הרב רוזן זצ"ל הורחבו בספרו צבאי או רפואי

אשנה  :אמרתי ,ודאי תעסיק את עולם ההלכה בשנים הקרובותוזו (באופנים שונים) ב

ששילב בין עולם התורה ובין  לוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ללוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ללוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ללוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"לייייויהיו הדברים לעויהיו הדברים לעויהיו הדברים לעויהיו הדברים לעפרק זה. 

  הטכנולוגיה המתקדמת.  

  'מתקן כלי'א. 

הפעולות כולן  ;הבערה וגחלת של אשתחילה יש להבהיר שאין בתהליך זה פעולות של 

על אותות ותשדורות אלקטרוניות של קורא הכרטיס ומבוססות מגנטיות, -הן אלקטרו

יש לשאול: המגנט שבדלת). אולם עדיין פעולת העברת המידע לדלת (שתפסיק את על ו

  ם טוב?האם הדבר מותר בשבת וביו

                                                             
הפירוט הטכני של שיטת פתיחת הדלתות מתואר באריכות מרובה במאמרו של הרב אלי רייף   .1

  .113(תשע"ו), עמ'  112שליט"א, אמונת עתיך 
(תשע"ו, עמ'  112בדלתות מגנטיות ובכרטיס זיהוי דיגיטלי', אמונת עתיך  ראה הרב אלי רייף, 'שימוש  .2

; תגובת הרב 128–127; תגובת הרב רוזן, שם עמ' 126–124; מכתב הרב רבינוביץ, שם עמ' 123–113
; תגובת פרופ' 141(תשע"ז), עמ'  113; תגובת הרב אלי רייף, אמונת עתיך 129יעקב אריאל, שם, עמ' 

; תגובת הרב ישראל רוזן, אמונת 143; תגובת הרב יעקב אריאל, שם עמ' 142, שם, עמ' אביעזרי פרנקל
  .130(תשע"ז), עמ'  114עתיך 

  .205–153עמ' בחצוצרות בית ה',   .3
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וניקה, אלא בעצם הפיכת נדון תחילה בנושא זה מבלי לגעת בשאלת החשמל והאלקטר

  הברזל למגנט בשבת (כדי שיוכלו לפתוח את הדלת). 

 ,שעון המשמיע קולמערב שבת  לכווןסי' שלח סעי' ג) כתב שמותר או"ח ( 'שלחן ערוך'ה

, ואע"פ הוא מופעל מערב שבתשל יודעים וישמיע קולו בשבת. יסוד הדבר שהכ גם אם

(סי' תקיט)  'אגורוא בספר 'ההחן ערוך' 'שלדברי המקור דבר מותר. ה –שישמיע קול 

בערב שבת. משמע שאסור וכיוונו השעון  תמתיחאת שהביא בשם אביו שהתירו 

  את השעון בשבת עצמה. להפעיל 

  שלח, ס"ק טו) כתב:סי' ( 'משנה ברורה'ה

אבל בשבת לא מיבעיא דאם עמד דאסור להכינו שילך ואפילו  –ולהכינו מבע"י 

לכמה פוסקים דהוי בכלל  שמתנענע ויש בזה איסור תורהברזל רק בנענוע חוט ה

או בטאשי"ן (תיקון מנא. אלא אפילו בעודו הולך אסור ג"כ למשוך המשקלות 

שלא יפסוק הלוכו. אם לא לצורך חולה הצריך לכך  )אוה"ר חוט המושך הגלגלים

ודי יש להתיר להעריכו בעודו הולך אם בקושי למצוא אינו יהודי לזה, וע"י אינו יה

. ודע עוד )אחרונים(יש להתיר להעריכו לצורך חולה אפילו כשנפסק הילוכו 

שרגיל לפעמים כשעומד ונפסק  )שקורין טאשי"ן אוה"ר(דאותן מורי שעות 

  מהלוכו הוא מנענעו במקצת וחוזר להלוכו צריך ליזהר שלא לנענעו בשבת:

איסור תורה של יש חידוש הפעלת השעון שביש אומרים שעולה 'משנה ברורה' מלשון ה

משנה 'אבל מלשון ה 5וכן משמע מהרמב"ם, 4'חיי אדם',, וכוונתו לדברי ה'מתקן מנא'

 אףמשמע שהוא סובר שהאיסור הוא רק מדרבנן.  'לכמה פוסקים'שכתב  'ברורה

פנים 'הזכיר את דעת ה 6'שער הציון'ב ,כתב לאסור מתיחת שעון 'משנה ברורה'שב

'פנים ה מהשוואה שערךיץ השעון. יסוד ההיתר נובע שהתיר למתוח את קפ 7'מאירות

אם היא דין השעון לדין כוס של פרקים שהתירו להרכיבה ולפרקה בשבת  מאירות' בין

אם טה או כוס של פרקים הוא אפילו יההיתר של מ ולדעת 8רפויה, ולא יבואו לתקוע בה.

אם החיבור ל אופן כבבגלל מעשיו, יתחברו הפרקים זה לזה.  ,חלקי הכוס מופרדים וכעת

 אין כאן הרכבה מחודשת של הכליגם בשעון  .התירו ברפיון,לא יהיה בתקיעה אלא 

פסק 'משנה ברורה' בשבת. ה על כן פעולה זו מותרתו ,מתיחת הקפיץבנעשה  והשימוש

וסוברים שאין לדמות דין שעון למיטה וכוס של 'פנים מאירות' כדעות החולקים על ה

טה וכוס של פרקים ינקודת החילוק בין שעון שאסרו ובין מ מהינשאלת השאלה  .פרקים

  . ןשהתירו הרכבת

                                                             
  .יטסעי' הלכות שבת, כלל מד חיי אדם,   .4
 .הל' שבת פכ"ג ה"דרמב"ם,   .5
  .אות טומשנה ברורה, שם, שער הציון,   .6
  .ח"ב סי' קכג, פנים מאירות  .7
 .סי' שיג סעי' ושו"ע, או"ח   .8

בחזרה לעמוד התוכן
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  ב. פעולה יוצרת כלי

  כתב: 9)(אשל אברהם, סי' שח אות עח'פרי מגדים' ה

בשו"ת פנים מאירות ח"ב קכג מתיר לטלטל זייגר של כסף וגם להעמיד ולמשוך 

ושל"ט ס"ג, משמע  השלשלת בשבת מתיר כמו מטה רפויה יע"ש, ועסי' רנ"ב ס"ה

בשבת אסור לערכו ולמשוך השלשלת ומשמע איסור תורה דאל"כ אין לדמות 

יע"ש. ואפשר דל"ד למטה רפויה וכדו', שזה אין כלי כלל בלא המשכה  לרחיים

והוה כמכה בפטיש או מדרבנן אסור כמודד בשבת וע"י עכו"ם אפשר להקל, גם 

  אפשר. לחולה הצריך לכך אפשר להתיר על ידי ישראל ב

נראה להסביר את חילוקו של ה'פרי מגדים' שבמיטה וכוס הכלי עצמו נמצא בעולם, אלא 

שיש פרקים מסביבו המאפשרים את השימוש הרגיל בו, לדוגמה כוס שמורכבת מחלקים: 

הכוס, הרגלית ותחתית הרגלית מצויים. כמו כן במיטה, יש המשכב עצמו  –כלי הקיבול 

רו לחבר את הכלים הללו (ללא תקיעה), מכיוון שהכלים ויש הרגליים והמסגרת. התי

עצמם,  כלומר המיטה והכוס, מצויים, ואילו החלקים האחרים אינם עיקר הדבר, לכן אין 

לעומת זאת בשעון בלא פעולת הקפיץ, הכלי אינו מתפקד  10בחיבורם משום 'מתקן מנא'.

דברי ה'פרי מגדים' יובנו  כלל, ורק בגלל הקפיץ נעשה דבר חדש, ולכן הדבר אסור. יסוד

שמסביר מדוע מותר לתת יין או חומץ בשופר ולשפר את השופר,  11על פי דברי הריטב"א

וכתב שכל דבר שאינו מעכב, אין בו איסור של 'מתקן כלי'. השופר ראוי לתקיעה, אלא 

שיש בו שאריות רוק וכדו' שמפריעות לתקיעה. על כן מותר להסירן בעזרת החומץ. 

ת, הגעלה או טבילה של כלי אסורות בשבת או ביום טוב, מכיוון שאין אפשרות לעומת זא

   12להשתמש בכלים בלא פעולת ההגעלה או הטבילה, ולכן הרי זה כ'מתקן מנא'.

 –יסגר ובעקבות כך הדלת ת ,ווץ אותוכקח קפיץ ונייודה שאם נ'פרי מגדים' נראה שגם ה

של הקפיץ בשעון יוצרת  האבל מתיח .סגריעוזר לדלת לההקפיץ רק זה כלי חדש, אין 

כאשר השעון עובד 'פרי מגדים' נראה שגם לפי ה. זו יצירה חדשה וכלי חדשכעת שעון. 

על כן דייק  .שהרי השעון עובד ,בשבת 'מתקן כלי'אין זה  ,והוא רק מוסיף מתיחת קפיץ

ון שאם השע'משנה ברורה' את השעון בשבת, וכן כתב ה לכווןשאסור 'פרי מגדים' ה

  אין להפעילו מחדש.  ,נעצר

 תשהכלי ישמש לתפקידו מוגדרשיש לעשות כדי לפי הסבר זה כל פעולה חיצונית 

'פנים מאירות' קון כלי. איסור זה הוא מדאורייתא לחלק מהפוסקים. לעומת זאת היכת

ל ווון שהכימכ ,אבל מהלך השעון אינו יצירה חדשהמושבת, סבר שאמנם כעת השעון 

                                                             
  .ס"ק טוער הציון, שם הובא בש  .9

 .שבת מז ע"א ,מאיריעי'   .10
 .ר"ה לג ע"א ד"ה ואם רוצהריטב"א,   .11
לעניין טבילת כלים בשבת, השו"ע, או"ח סי' שכג סעי' ז, הביא בכך מחלוקת, והסביר הביאור הלכה,   .12

המתירות סוברות שכיוון שאפשר מדין תורה להשתמש בכלי לא שם ד"ה מתר להטביל, שהדעות 
טבול והאוכל שבתוכו לכו"ע לא נאסר, א"כ הכלי מוגדר כבר כלי ולכן מותר להטבילו. לעומת זאת 
הראשונים והאחרונים האוסרים טבילת כלים בשבת סוברים שכיוון שלא ממלא את כל ייעודו, א"כ יש 

  בכך משום מתקן כלי בשבת. 

בחזרה לעמוד התוכן
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הכריע כדעת 'משנה ברורה' ואין כאן אלא סידור חלקי דברים נפרדים. הנמצא בפנינו 

אבל נראה שלהלכה הסכים  ,שיש בכך איסור תורה לחלק מהפוסקיםה'פרי מגדים' 

  רק מדרבנן. הוא שהאיסור 

  ג. שינוי בכלי עצמו

איסור של מתקן מנא, יש לדון  בהשכל הפעלת כלי חדש (שעון) יש  ,לפי מה שהגדרנו

או שמא בגלל שנוצר  ,בכך השתנה הכלישור הוא בגלל עצם מתיחת הקפיץ אם האיס

  כלי חדש אפילו שלא נעשה כל שינוי בכלי. 

ו נוי בכלי עצמו, וזיש ךמתקן מנא מצריסבור שסי' קלד) , הרב קוק זצ"ל (אורח משפט

  :לשונו

דלא מצאנו קשר לתיקון כלי כ"א כשעושין איזה פעולה של שינוי בעצם האיברים 

ל הכלי, כמו למשל במטה מהודקת, או אפילו בשעון לדעת האוסרים, שבתחילה ש

 יהיה הקו המושך מתוח, ועתה נתכפל ע"י המשיכה ויש לו תמונה אחרת, וע"י שינו

שעשה בתמונה של הכלי נתחדשה הפעולה, דבר זה יש מקום להכניסו בכלל 

  תיקון כלי. 

, ועל פי זה אסר 'תיקון מנא'שג של אין מו ,לפי הסבר זה אם אין שינוי בכלי עצמו

 13.פעיל אותהממשאבת המים שחום הנר ביום טוב אבל התיר  ,מתיחת שעון בשבת

פעיל את מחום האלא אין שינוי במשאבה בעקבות פעולתו, שסיבת ההיתר היא 

  : ו לשונו (שם). וז'תיקון כלי'ואין זה  ,המשאבה

שאנו נוהגין להחמיר בשעון כדברי אבל מ"מ יכולים אנו לדון ק"ו, שאפילו לפי מה 

החולקים על הפמ"א, מ"מ די לנו חידושם זה שנקרא תיקון כלי בזמן שניכר איזה 

שינוי בעצם הכלי ותבניתו, מה שא"כ במכונת המשאבים שהכל עומד במתכונתו, 

אלא שלחידוש התנועה צריכים כח החום, אין אנו מוצאים כלל שיהא נחשב תיקון 

  כלי. 

של המים נעה האלא ה ,לא נעשתה כל פעולהעצמה ה נראה שבמשאבה לפי הסבר ז

שהחוט של  משוםחום הנר, ועל כן התיר משאבה זו ביו"ט, ובשעון אסרו נוצרת מ

  .'מתקן מנא'זה כהוא מתארך או מתקצר, ולכן  –משתנה  מתיחת השעון

האם  ?ליינוי בכיה ששצריך שיהא לן דמנ ,דונוי בכלי הוא תמוה מאייסוד זה שצריך ש

 ,כיוון שהחוט של השעון כעת השתנה והוא כפולאותו, ח ושעון שיש לו חוט אסור למת

עוד  בכלי עצמו?שאין כאן שינוי אותו, כיוון ח וכלל מותר למתחוט אבל שעון שאין לו 

שאסר להניח בנקב החבית  14דברי הרב קוק זצ"ל מדברי הרמב"םיש להוסיף ולשאול על 

את היין מפני שהוא נראה כעושה מרזב. כאן אין שינוי בעלה עלה של הדס כדי שיקלח 

  גם ללא שינוי בצורת הכלי עצמו.  מרזב,אלא הנחתו במקום הנקב יוצרת  ,עצמו

                                                             
 .לדולכן לא הייתה שאלת נוב יום טוב, ר הודלק מערהנ  .13
  .ג ה"ו"פכרמב"ם, הל' שבת   .14

בחזרה לעמוד התוכן
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מנא', מתקן 'הרי זה  ,שינוי בכלי עצמועושים כאשר  )א :נראה שיש שני סוגי מתקן כלי

 )כיצירת כלי חדש. בית , כיוון שהפעולה נראמדאורייתאויש הסוברים שאיסור זה הוא 

 אין כאןאבל  ,הרי זה אסורושונה,  שימושאין שינוי בכלי עצמו, אבל נוצרה אפשרות 

וכן  15כלים מנא' הטבלתמתקן יש לכלול בסוג השני של 'איסור תורה אלא איסור דרבנן. 

   16.תרומות ומעשרות בשבתהפרשת 

 בשימושנוי יוכן יש ש נוי בכלי עצמו (מתיחת הקפיץ)יתכן שיש שיהעולה שבשעון י

  בכלי עצמו שכעת הוא דבר חדש. 

ממתח  ותנובע אינןבנידון דידן הכנסת הכרטיס וקריאתו על ידי קורא הכרטיסים 

אין זה שינוי מאוד. לכן  אבל נוצרת כאן פעולת שידור נתונים בזרמים נמוכים ,חשמלי

. מאידך גיסא וניםהאסור מדין תורה להרבה ראש 'מתקן מנא'חשב כיהנראה בכלי ולא י

   פתיחת הדלת וסגירתה. שמאפשריש לדון על עצם יצירת השדה המגנטי 

  טולויד. יצירת שדה מגנטי וב

  ): בע" ב(ביצה כנאמר בגמרא 

על  ,]דאיכא מכבה ומבעיר[ אסור –על גבי גחלת [המניח בשמים] אמר רב יהודה: 

קא מוליד ריחא. רבה מותר. ורבה אמר: על גבי חרס נמי אסור, משום ד –גבי חרס 

 –אסור. מאי טעמא  –ורב יוסף דאמרי תרוייהו: סחופי כסא אשיראי ביומא טבא 

 –התם  –משום דקמוליד ריחא. ומאי שנא ממוללו ומריח בו, וקוטמו ומריח בו? 

אולודי הוא דקמוליד  –ריחא מיהא איתא, ואוסופי הוא דקא מוסיף ריחא. הכא 

  .מי מותר, מידי דהוה אבשרא אגומריריחא. רבא אמר: על גבי גחלת נ

  ומפרש רש"י על אתר:

 – מותרמותרמותרמותר שהסיקו. –גבי חרס  עלעלעלעל דאיכא מכבה ומבעיר. –גבי גחלת אסור  עלעלעלעל

 דכבוי ליכא, והבערה נמי על ידי שינוי היא כלאחר יד, וליכא איסורא דאורייתא.

דבר שנכנס בחרס, שלא היה בו ריח, ואסור מדרבנן, שהמוליד  –ריחא  דקמולידדקמולידדקמולידדקמוליד

לכפות כוס מבושם  –כסא אשיראי  סחופיסחופיסחופיסחופי חדש קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה.

דקא מוליד  – אסוראסוראסוראסור על השיראים של מלבוש, להכניס בהן ריח הבושם שבכוס.

  ריח בשיראים.

 – יהודה לדעת רב .דנה אם מותר להניח לבונה (עשבי ריח) על גבי חרס שהוסק ראהגמ

' (לפזר גמר'הכריע שאסור ל 17הרמב"ם .ריח בחרס שמוליד משום ,ואילו רבה אסר ,ותרמ

כדעת רבה שיש ה'מגיד משנה' מסביר שהרמב"ם פסק את הבית ואת הכלים, ו בשמים)

להניח כוס עם בשמים על גבי  שאסור 19וכן פסק הרמ"א 18.איסור לגרום לבגד להריח

                                                             
  .הל' שבת פכ"ג ה"ח ,לדעת הרמב"ם  .15
 ה"ט.רמב"ם, שם   .16
  .הל' יום טוב פ"ד ה"ורמב"ם,   .17
  עיין ראשון לציון, ביצה כב ע"א, שחולק על המגיד משנה בהסבר דעת הרמב"ם.   .18
 .י' דתקיא סערמ"א, או"ח סי'   .19

בחזרה לעמוד התוכן
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לכלי  מכאן נראה שאם אדם נותן תכונה מיוחדת 20' בבגד.מוליד ריחבגד, מפני שהוא '

לו שאין זה דבר האסור בשבת ויו"ט, כדוגמת נתינת ריח בבגד, מכל מקום מסוים, אפי

ואסור  'מוליד'חשב להיות נ –שלא היה קיים לפני כן ריח עצם העובדה שנוסף בבגד 

  מדרבנן. 

נותנות ריח במים לנטילת ידי  בשבת ויום הכיפורים כתב שראה קהילות ש 21הט"ז

בשבת,  אסורבישום המים לא רק  .ויש בכך איסורב הן עושות, הכהנים, אך לדעתו לא טו

סור לכהנים ליטול ידיהם ממים אלו, א ,אלא אפילו אם נתנו את הריח הטוב בערב שבת

הלכות ו' 22ה'מגן אברהם'שהם נותנים ריח טוב בידיהם בשבת ויו"ט. וכן כתב כיוון 

 ער. לעומת זאתיבש 'ד ריחמולי'ים במי ורדים משום ישאסור לרחוץ פנים ויד 23'קטנות

כדין ש'אין צביעה  ,בבשר אדם ובאוכלים 'מוליד'שלא גזרו על  24'חכם צבי'ה כתב

לא ש 'מוליד ריח'לעניין והוא הדין גוף האדם, בריח במים ו תולכן מותר לתבאוכלים', 

אמנם אסור  :האריך וחילק בין הדברים 26'גינת ורדים'ב 25.גזרו במשקים ובגוף האדם

מכיוון שמכוונים לתת , הכהניםמיועדים לנטילת ידי לתת ריח במים שם טוב בשבת ויו

על פניהם אותם  אבל הכהנים יכולים ליטול ידיהם במים מבושמים ולתת, ריח טוב במים

נו אינוסף על כך, הריח  .םימכיוון שהם אינם מתכוונים לתת ריח טוב בפנים ובידי ,וזקנם

משקים בו אם נתן ריח באוכל :ל תלוי בכוונתוושהכיכם להלכה ס 27'כף החיים'במתקיים. 

את לברך כדי לתוך ידו את הבשמים או אם שופך  ,ולא לתת בהם ריחאותם  כדי למתק

תכוון לתת ריח אם הוא מאבל  .הרי זה מותר, לתת ריח בידהכהן בברכת כהנים ולא כדי 

   28.רי זה אסורה –ידיים מים או בב

, ויש שאסרו גם לתת ריח 'עושה כלי'בגד שיריח משום לגרום לגוזרים ואוסרים העולה ש

  במים אם מתכוונים לכך. 

לאור הנ"ל יש לדון בנידון דידן שאם מתכוון בעת הוצאת הכרטיס והחזרת המתח לכך 

שהמגנט שבדלת יחזור לתפקודו, אף על פי שאיננו ניכר מבחינה חיצונית בדבר עצמו, הדבר 

ם מבטלים את פעולת המגנט, כדי שהלשונית תשתחרר אסור. ונראה שכך הדין גם להפך: א

הרי זה 'תיקון כלי' שלא נאסר כאמור מדין תורה אלא מגזרת חכמים. כן  –ותפתח הדלת 

שכתב לעניין לקיחת ברזל והפיכתו למגנט שיש בכך איסור 'מוליד'  29ראיתי ב'מערכי לב'

  קן מנא' מן התורה. אף על פי שאין בכך איסור של 'מת 30כנראה מדברי ה'בית יצחק',

                                                             
 מהדיון להלן נראה שגם הספרדים נקטו שיש איסור מגמר ריח בשבת ויו"ט.   .20
  .תקיא ס"ק חט"ז, או"ח סי'   .21
 .תקיא ס"ק יאמגן אברהם, סי'   .22
  .ח"ב סי' כשו"ת הלכות קטנות,   .23
  .סי' צבחכם צבי,   .24
  ע"ע בחידושי החת"ס, שבת עד ע"א; שו"ת מהרא"ש, סי' טו אות ג.   .25
  .או"ח כלל ג אות טזורדים,  גינת  .26
  .סי' קכה אות מדכף החיים, או"ח   .27
  .אם מתקיים או לא היחס כלל לשאללא התישם,  ,כף החיים  .28
 .עמ' כומערכי לב,   .29
  .ח"ב סי' לאשו"ת בית יצחק,   .30
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  ה. איסור מוליד בדבר העומד לפרוק

שמתיחת שעון בשבת 'שלחן ערוך' העלה שאנו פוסקים כדעת ה 31'מנחת שלמה'ב

מתקן 'להיות כ ת. וכמו כן כתב תחילה שעשיית מגנט נחשב'מתקן כלי'אסורה משום 

  : סברה שונה, וזו לשונו והביא ראיות לכך, אולם לאחר מכן כתב 'כלי

נראה דכיון שאיסור מוליד הוא רק מפני שנראה כעושה דבר חדש, לכן אבל 

מסתבר דדוקא אם באמת נעשה דבר חדש כמו הוצאת אש שהניצוץ היוצא הוא 

לגמרי דבר חדש, או אפי' ריסוק שלג שאף גם זה נראה ממש כדבר חדש 

שמתחלה היה שלג ועכשיו מים, לכן שפיר אסור בכל ענין, משא"כ בההיא 

כסא אשיראי דמה שנראה כדבר חדש הוא רק מפני השינוי שהבגד דסחופי 

נשתנה והתחיל פתאום ליתן ריח, בכה"ג נראה דאפשר שרק בדבר שאינו מיוחד 

לריח אז שפיר נראה כדבר חדש ואסור, משא"כ אם הבגד מיוחד ועומד לכך 

  אפשר דבכה"ג אין זה נראה כלל כדבר חדש.

שלא גורמת לשינוי בחפץ עצמו והחפץ מיועד  'מנחת שלמה' למדים שבפעולהדברי המ

דבר חדש ועל כן לא נחשב להיות  כאן יצירתאין  ,הרבה פעמים ביום לכך ויעשה

זמן קצר לדין כוס של משווה דין עשיית המגנט שנעשה להוא . 'תקוני מנא'ו 'מוליד'כ

  : זו לשונו בהמשךה חשובה לעשיית כלי ומותרת, ופרקים, שאינ

רם מתחדש בו ונפסק ק' פעמים ביום מהיכ"ת נימא שנראה משא"כ בדבר שהז

כדבר חדש, וכיון שכן גם כאן המגנטיות והתנודות והולכת הקול לא דבר חדש 

הוא כלל כיון שכל זה נעשה בכלים שעומדים ומיוחדים לכך, ולכן כמו שהחזרת 

ן מטה רפויה אינה חשובה כעשיית כלי הואיל וכך תשמישה תדיר, כמו כן גם לעני

מוליד אם רגילים תמיד להוליד ולחזור ולהוליד אותו דבר עצמו שכבר נולד קודם 

  וכך הוא תשמישו תדיר נראה דלא שייך בו כלל איסור מוליד. 

ומוכן לפעולתו לעיתים רחוקות כגון מתיחת שעון בין דבר שעומד הבחין יסוד זה ל

 ז", כתב הגרשוההבתדירות גבסגר יפתח ולהישדה מגנטי שעומד להשאסורה, לבין 

 'מתקן מנא'חלק על דבריו וסובר ש 33ה'חזון איש' 32'חזון איש'.צ"ל במכתבו לאויערבאך ז

רגילות שהואפילו בדבר  ,פעמים ביוםאם הפעולה מתבצעת כמה ואפילו  ,הוא יצירת כלי

לא הביא ראיה לדבריו ה'מנחת שלמה' . 'מתקן מנא'אם עשה כן בשבת חייב משום בכך, 

אלא  ',מוליד'אין גדר של דבר חדש ואין זה להתבצע בתדירות גבוהה ד שבדבר העומ

שאין  34'פרי מגדים'טה וכוס של פרקים. אבל כבר כתב הידין זה לדין מהוא משווה 

 ,ח במיטה ובכוסולא מתחדש איזה כ. בזה האחרון כוס של פרקיםבין מגנט ללהשוות 

דידן לא היה מגנט וכעת אדם  אבל בנידוןוהמיטה.  חלקי הכוסמסדרים מחדש את אלא 

    .'מוליד'יוצר מגנט, וא"כ זהו דבר חדש וחכמים גזרו בכך משום 

                                                             
 .תשמ"ו, ד"ה ועדיין צ"ע) הוצאת שער זיועמ' עג, (סי' ט  ח"אמנחת שלמה,   .31
 .אוצרות שלמה, תש"ע, ח"ב עמ' תקכגהוצ'  ,מאורי אש  .32
  .או"ח סי' נ אות ט ,חזו"אחזו"א, מובא במאורי אש שם וכן   .33
  פרי מגדים, או"ח סי' שח ס"ק עח.   .34

בחזרה לעמוד התוכן
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תת כוס מבושמת כדי לבשם האיסור ל'מנחת שלמה' נראה שיש להוסיף שעל פי דברי ה

הבגדים שייך רק בבגד שלא מיועד לכך, אבל אם היה בגד (מטפחת וכדו') המיועדת את 

 35מדוע הרמ"אם כן שא ,הדבר מותר, וזה תימה ,י פעם בשבתלכך שיתנו עליה ריח מיד

הביא את איסור בישום הבגדים ולא חילק בין בגד שדרכו להתבשם ובגד שאין דרכו 

  'פרי מגדים', שכתב:לשון הכמו כן יש לשאול מ ?להתבשם

ואפשר דלא דמי (מתיחת שעון) למטה רפויה וכדו' שזה אין כלי כלל בלא 

  ... פטישהמשכה והווה כמכה ב

יפסיק את פעולתו אם הכלי הוא שהדיון 'מנחת שלמה' פי שכתב המדבריו כלא משמע 

נראה שעצם העשייה  'חיי אדם'המדברי גם  .א האיסורועצם עשיית הכלי הש, אלא או לא

שהקל ברחיצת גופו  36',גינת ורדים'יש להוסיף שאפילו הו הבעיה ולא קיום המעשה. הוא

אם אבל  .ו מתקיים, כתב שהעיקר הוא שאינו מתכוון לתת ריחבמי בשמים מכיוון שאיננ

ה'גינת ורדים' כמו כן התיר  .הדבר אסור אפילו בבגד המיוחד לכך, אזי מתכוון לתת ריח

שאין איסור של מוליד ריח בגופו, אבל משמע שבבגד מפני  ,לתת מי בשמים רק על גופו

אם תם הריח  ,שהדבר זמנילא היה מתיר אפילו שלא מתקיים לזמן. מכאן שאפילו 

מותר להוסיף  ,אם נשאר מעט ריח בבגדאמנם לדבריו  נוסף.הראשון אסור לתת בו ריח 

   37.ריח

 'מתקן מנא'שבדבר העומד לכך אין איסור של לסברה  נטה 'מנחת שלמה'שה אף

שאין להתיר אלא במקום  38כתבסייג את דבריו והלכה למעשה , מכל מקום לומוליד

  : לשונו וצורך גדול, וז

נתבאר לפי זה דלענ"ד נראה דבכה"ג דלא עשה כלל שום הדלקה או כיבוי כי אם 

מחבר רק את הטלפון עם הזרם אין לאסור בשבת ויו"ט לא משום מכה בפטיש 

ולא משום מוליד. אך חושבני שהמון העם אינו יודע כלל להבחין בכך ויכול 

שמל בשבת, ולכן אף לטעות ע"י זה לומר שמותר גם להדליק ולכבות את הח

  לדידן אין להתיר דבר זה כי אם במקום צורך גדול.

 ,אבל אין להתיר אלא לצורך גדול ',מוליד'נראה שאמנם לשיטתו אין בדבר זה משום 

מותרת ת שלמה' מנח'מחשש שאנשים יתירו לעצמם דברים אסורים. לפי סברת ה

 '.מתקן מנא'ה ואין בה מכיוון שזו פעולה שאינה קבוע ,מתיחת קפיץ במשחקי ילדים

שדבר זה מותר כפי שמותרת כל פעולת קפיץ, אבל בספר  39ב'מנחת שלמה'ואכן כתב 

                                                             
 .א סעי' דסי' תקירמ"א, או"ח   .35
  .אות טז או"ח כלל גגינת ורדים,   .36
השבת, כללי מלאכות שבת, טו, שדחה דברי המהרש"ם ושביתת -עיין ציץ אליעזר, ח"ו סי' ו אות יא  .37

מלאכה שאינה צריכה לקיום אות ג, הסוברים שיש איסור מוליד אפילו בשעה קצרה ביותר, בגלל 
דברי ה'גינת ורדים', אולם ב'גינת ורדים' נראה שהתיר שם משום שאינו מתכוון לתת ריח, והתיר רק 

 אינו מתקיים. על גופו, אבל במתכוון לתת ריח בבגד או חפץ אסור, אפילו אם הריח 
  .סי' ט, עמ' עד ד"ה נתבאר , ח"אמנחת שלמה  .38
  .עמ' עא ד"ה ברםשם,  סי' טח"א מנחת שלמה,   .39

בחזרה לעמוד התוכן
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כתב רק שלא למחות בידי ילדים שעושים כן, אבל למבוגרים לא התירו  40'שמירת שבת'

ה'חזון איש' , 'בית יצחקה', 'חיי אדםה', 'פרי מגדים'מתיחת קפיץ. נראה שחשש לדעת ה

  לצורך גדול בלבד. כאמור לא כתב את היתרו אלא , וועוד פוסקים

  קורא כרטיסיםו. 

עד כאן דנו לגבי פתיחת השדה המגנטי ואם יש להתירו בשבת, והעלינו לאסור גם ללא 

הדיון בכרטיס המגנטי, שהוא אמנם עובד באמצעות זרמים חשמליים נמוכים, אבל 

כן יש תשדורת בין הבסיס של  כמו 41לדעת ה'חזון איש' יש בכך איסור תורה של בונה.

קורא הכרטיסים ובין הכרטיס המגנטי, יש רישום של פעולה זו במחשב ונוצר בו קובץ 

חדש (איסור בונה קובץ). כמו כן נדלקות ונכבות נורות (לד). לאור מה שכתבנו, נראה 

שהדבר אסור גם ללא פעולות חשמליות, אבל כשיש פעולות חשמליות נוספות בוודאי 

  התיר, אלא לצורך גדול ו/ או על ידי שאינו יהודי. אין ל

  סיכום

א. מתיחת שעון והפעלתו בשבת אסורה לחלק מהפוסקים מדין תורה ולחלק מאיסור 

  דרבנן. 

  אפשר למותחו בשבת.  – ב. שעון שפועל

  ווצו ולשחררו בשבת (כגון קפיץ שבדלת).כג. קפיץ שאיננו יוצר דבר חדש, אפשר ל

 ואפשר לחבר ,טה וכוס של פרקים)יאלא שצריך עוד חלקים סביבו (מ ד. כלי שהוא מוכן

  כשאין צורך בתקיעת החלקים בחוזקה האחד בתוך האחר. 

   נחלקו אם מותר לטבול כלים בשבת, שאין זה שינוי בחפץ עצמו אלא הסרת מונע.ד. 

  .איסור זה הוא מדרבנן .אסור ליצור ולבטל מגנט בשבת כדין מכשיר כלי לפעולתו .ה

מתיחת  :מסוימת בתדירות גבוהה (כגוןעומד לפעולה שלא מתחדש בו דבר ו. מכשיר ו

ויש מתירים לצורך גדול. אבל  ;אסור להפעילוצעצועי ילדים והפעלתם, ללא אור וקול), 

של אין צורך למחות אם קטן עושה זאת. אפשר להשתמש בתוצאת מעשהו של קטן או 

     אינו יהודי.ש

יצירת שדות מגנטיים ושחרורם לפתיחת דלתות, ובוודאי אם פעולה יש לאסור בשבת . ז

  זו נעשית באמצעים אלקטרוניים. 

  

  
  

  
                                                             

 . פרק טו אות ידשמירת שבת כהלכתא,   .40
  קעד.-עמ' קסג ,ערך חשמל ,עיין סיכום המחלוקות באנציקלופדיה תלמודית  .41

בחזרה לעמוד התוכן
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  יהודה הלראג' 

פירות חדשים  על 'שהחיינו'ברכת 
  בימינו

רבי חזקיה ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא 

יטין ואכיל בהון מכל מילה ר' לעזר חשש להדא שמועתא ומצמיח ליה פר .אכל

   )סוף קידושין ,(ירושלמי חדא בשתא

הינה ברכה מיוחדת הקשורה לשמחת ההתחדשות. הברכה נתקנה בין  'שהחיינו'ברכת 

השאר גם על כלים חדשים, אולם בזמנינו יש שנהגו לברך אותה בעיקר על פירות 

א מברך לא אינה אלא רשות, דאי ל'אף שנפסק באשר לפירות חדשים ש 1.חדשים

ברכה זו מבטאת שמחה רבה, ובפרט בימינו שאנו זוכים לאכול מפירותיה של  2',מענש

ישנו צורך לבחון  4',מתחדש משנה לשנה'והברכה נתקנה על פרי ש הואיל 3.ארץ ישראל

) מדברת על מציאות של שכיחות ע"ב את המצב הקיים בשוק. הגמרא במסכת שבת (ל

  .פירות באופן תדיר

כל יום, ׁשנאמר ברות פוציאין שמ: עתידין אילנות שגמליאל ודרי ןיתיב רב 

  . כל יוםברי פל יום, אף בכא ענף ועשה פרי, מה ענף ש(יחזקאל יז, כג): ונ

ובאמת, בימינו גדלה השכיחות של פירות וירקות רבים במשך תקופות השנה. הגדלת 

יוחדות (חממות, בתי תקופת השיווק נעשית באמצעים שונים: שימוש בטכניקות גידול מ

רשת), גידול זנים שונים, גידול באזורים שונים, שימוש בחומרים כימיים, אחסון ממושך 

סוגיות וויבוא מחו"ל. להלן נסקור בקצרה שיטות מרכזיות להארכת עונת השיווק 

  ולבסוף נביא מידע באשר לשכיחות הפירות והירקות בימינו. ,הלכתיות הקשורות לכך

  יות להארכת עונת השיווק שיטות עיקרא. 

תנאי  ןבהשמאפשר גידול גם בתקופות הוא טכניקה נפוצה בירקות, ו הואגידול בחממות גידול בחממות גידול בחממות גידול בחממות 

הסביבה אינם מאפשרים זאת. לדוגמה, עגבנייה ומלפפון אינם גדלים היטב בתנאי הקור 

בחורף, אולם בעזרת גידול בחממות ניתן לספק להם תנאים מתאימים ולגדלם גם 

                                                             
  ערוך השלחן, או"ח סי' רכה סעי' א.  .1
רכה ס"ק ט; ומספר האשכול, ברכת ההודאה, סי' כג, משמע שאין חובה לראות את הפרי, משנ"ב, סי'   .2

 אבל אם ראה צריך לברך.
ועי' שבט הלוי, ח"ד סי' כה, שכתב שהרבה גדולים היו מברכים רק על פירות משבעת המינים   .3

  שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ש'זה היה שמחת ליבם'.
 ' רכה סעי' ג.עירובין מ ע"ב; שו"ע או"ח סי  .4
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) במקרים נדירים ומיוחדים, שבה In doorשיטה של גידול במבנים ( גםישנה  בחורף. כיום

מגדלים בתוך מבנה סגור ומבוקר, תוך אספקת קרינה מלאכותית לצמח. בצורה כזאת 

של הרבה מן  זנים שוניםזנים שוניםזנים שוניםזנים שונים גידולגידולגידולגידוליוצרים לצמח תנאים מלאכותיים בהתאם לדרישתו. 

ייה לאורך תקופה ממושכת. דוגמה לספק תוצרת טר מסייע גם הוא כדי הפירות והירקות

זנים הנקטפים בזמנים שונים,  כמהבו הגידול המסחרי מתבסס על שלכך היא האבוקדו 

גם ברימון ישנו שילוב של זנים     וביחד מאפשרים שיווק פרי טרי במשך מרבית השנה.

מנצל תנאי אקלים מתאימים גידול באזורים שונים גידול באזורים שונים גידול באזורים שונים גידול באזורים שונים ירוקי עד הנקטפים גם בחורף. 

שונים בארץ, יחד עם שימוש בזנים שונים. לדוגמה, גידול אבטיח, מלון וענבים  באזורים

מתבצע באזורים חמים (ערבה, בקעת הירדן) בזנים מתאימים,     בחלק מהתקופה הקרה

את עונת השיווק גם לעונות קרות. לעומת זאת, בתות  בצורה ניכרתכך שניתן להרחיב 

ולן בתקופה החמה בזנים מיוחדים. גם שימוש שהינו גידול חורפי, מתבצע גידול בג ,שדה

מסייע להארכת השיווק. לדוגמה, ריסוס בחומרים שונים מסייע לתזמון  חומרים כימייםחומרים כימייםחומרים כימייםחומרים כימייםב

ותחליפיו)  'אלזודף'פריחה בתנאים פחות מתאימים באננס או להקדמת הלבלוב (בעזרת 

מאוד אולם השתפר  5,מוזכר כבר בפוסקים אחסון פירותאחסון פירותאחסון פירותאחסון פירות    בחלק מהעצים הנשירים.

ומאפשר כיום אחסון אפילו לתקופה של כשנה (בתפוח לדוגמה). האחסון הארוך 

מתאפשר בין השאר בעזרת קירור, שימוש באריזות מיוחדות, שימוש בגזים שונים 

אפשר תומ ,הפירות נעשה פשוט בהרבה יבואיבואיבואיבוא    ומשיחת הפרי בחומרים שונים. בימינו גם

ו של פירות וירקות שבעבר היה קשה שינוע מהיר של תוצרת ממדינות שונות, אפיל

ו בשבט "לדוגמה, מייבאים מדרום אפריקה ענבים ירוקים כבר בסביבות ט ,לייבא. כך

  . כן ואפילו לפני

אחרות, מסייעות להגביר את הימצאות הפירות בהתאם ה על נוסף ,כל השיטות לעיל

הגיע ראשונים לביקוש לאורך העונה. מניע מרכזי להארכת עונת השיווק הינו הרצון ל

בו המחיר גבוה. לפיכך אנחנו צפויים להתגברות התופעה שלשוק בתחילת העונה, בזמן 

במינים רבים, בהתאם לדרישות השוק. חשוב לציין שלעיתים ישנה אפשרות מעשית 

לשווק פרי מחוץ לעונה (אבטיח לדוגמה), אולם הרגלי השוק וחוסר ביקוש לפרי 

וק בכמות קטנה בעונה זו. בכל אופן, כל הגורמים לעיל מובילים לכך שהפרי יגודל וישו

מצריכים אותנו לבחון מפעם לפעם את המציאות הנוכחית בשוק ואת שכיחות הפירות 

  .'שהחיינו'והירקות במשך השנה, לצורך הכרעה אם לברך עליהם 

 'שהחיינו'הלכות ברכת ב. 

        על מה מברכים על מה מברכים על מה מברכים על מה מברכים . . . . 1111

כתיות רבות. מעיקר הדין אפילו ראה את הפרי נוגעת בשאלות הל 'שהחיינו'סוגיית ברכת 

                                                             
 משנ"ב, סי' רכה ס"ק יח.   .5
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נוהגת בכל מעיקר הדין ברכה זו  6.הבשל על העץ מברך, אולם נהגו לברך רק כשאוכל

), ואף במקרה שהחלק האכיל בצמח איננו פרי בשרני אלא זרע, 7צמח אכיל (פרי או ירק

ך על ירק שלא לבר 9על אף זאת כתב הרמ"א 8.שורש או עלה, אם הוא נאכל בפני עצמו

שדיבר בירק שמשתמר לזמן ארוך, ולא ניכר ההבדל בין הישן  10חדש. והסבירו דבריו

אלא על ירקות  כתבו שאין לברךאשכנז ש מפוסקייש לחדש. גם בירק המתחדש 

יש שהביאו שניתן  12אולם מפוסקי ספרד ,פירותעל או  11חשובים שיש שמחה באכילתם

 לברך על כל ירק שמתחדש. 

        המתחדש המתחדש המתחדש המתחדש     הגדרת פריהגדרת פריהגדרת פריהגדרת פרי. . . . 2222

פרי חדש ויש לברך כמוגדר הוא פסק שאפילו כשמתחדש הפרי פעמיים בשנה,  13ברמ"א

יום בין  30פעמים, אם יש לפחות  כמהפעם שמתחדש. ויש שכתבו שאפילו מניב  14בכל

  15.חשב כמתחדשנהימצאות הפרי מתקופות ההנבה השונות 

        זנים שוניםזנים שוניםזנים שוניםזנים שונים. . . . 3333

ים לבנות ושחורות) יש לברך על כל אחד זנים שונים של אותו מין (כגון תאנבאפילו 

שדווקא כשחלוקים הזנים בטעם, אולם אם חלוקים  17'שער הציון'והביא ב 16.בפני עצמו

אין לברך. לפי זה הובאו דעות בפוסקים שאין לברך בנפרד על אשכולית  ,רק במראה

 שלאהוא שהמנהג  19להלכה הובא באחרונים רבים 18.דומה ןאדומה ולבנה, הואיל וטעמ

ויש שאמרו שעדיף שיפטור את הזן הנוסף בעזרת  20,לברך על שני זנים של אותו הפרי

 21.פרי אחר

                                                             
שו"ע, או"ח סי' רכה סעי' ג. ואם לא מתחדש, אפילו אוכלו לראשונה בחייו, לא מברך (פסקי תשובות,   .6

  .או"ח סי' רכה סעי' יז)
 שם. וכפשטות הגמרא עירובין מ ע"ב.  .7
  ה.פי"ח סעי'  ,וזאת הברכהה); גזר שהוא שורש מעוב דוגמהמשנ"ב, סי' רכה ס"ק יח (עיי"ש שהביא כ  .8
 גזר, לפת ומלפפון. – תפו"א, בניגוד לירקות המתחדשים (בזמנם)במשנ"ב שם הובא  דוגמהל  .9

 משנ"ב, שם.  .10
 אבטיח.  דוגמהוזאת הברכה, שם, ע"פ ערוה"ש, וכתב שכך הורה הגרשז"א וציין ל  .11
ה ברכתו לשהכול; ילקוט יוסף, ברכות וזאת הברכה, שם, בשם הרב אליהו זצ"ל. ודווקא כשלא נשתנת  .12

 סי' רכה סעי' ב.
 רמ"א, סי' רכה סעי' ו.   13. 
  לפי הבנת רוב האחרונים והמשנ"ב שם, ובכה"ח (סק"ה) פסק שיש לברך פעם אחת בלבד.  .14
יום בין הופעת הפירות על העץ או בין  30הליכות שלמה כג', כא. וצ"ע אם כוונתו להפרש של   .15

 בשוק מהקטיף. הימצאות הפירות 
  שו"ע, או"ח סי' רכה סעי' ד, וברמ"א ובמשנ"ב שם. ועי' שעה"צ, ס"ק יח.  .16
 שעה"צ, שם, ס"ק יז.  .17
 .103, הערה רכה, או"ח סי' פסקי תשובות  .18
  ברכ"י, או"ח סי' רכה ס"ק ה; ערוה"ש, סי' רכה סעי' ט; מאמ"ר, ס"ק ב; כה"ח, סי' רכה ס"ק לד ועוד.  .19
 ,שזנים שונים המשווקים בזמנים שוניםברכות, ברכות ההודאה והשמחה, סעי' טז, כתב בפניני הלכה,   .20

), ניתן ודאי ואירופי (זנים שונים שמבשילים מאביב עד תחילת סתיו שזיף יפני (מבשיל בקיץ) דוגמהל
  לברך עליהם.

  שעה"צ, שם, ס"ק יח; ברכת הבית, פרק כג ס"ק יא.  .21
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        מיץ פירות מיץ פירות מיץ פירות מיץ פירות . . . . 4444

כדוגמת מיץ  ',לושהכ'ברכתו איננה אם ניתן לברך גם על מיץ הנעשה מפרי, מעיקר הדין 

 23בפרט בימינו, כתבו באחרונים ,אולם הואיל וקשה להבחין בין מיץ ישן לחדש 22.ענבים

דיף לא לברך על מיץ פירות. בכל מקרה גם מי ששתה מיץ פירות (ולא בירך), יכול שע

 24.לברך לאחר מכן כשאוכל את הפרי עצמו

            נים או כבושיםנים או כבושיםנים או כבושיםנים או כבושיםחסחסחסחסוווופירות מאפירות מאפירות מאפירות מא. . . . 5555

כפי שצוין הארכת שיווק הפירות עשויה להיעשות באמצעים שונים שדיניהם חלוקים. 

אולם אפילו כשהפרי מצוי בעזרת  25.פרי שמצוי כל השנה בעזרת אחסון, אין לברך עליו

 ,ניתן לברך על החדש ,בין חדש לישןבטעם ובמראה קירור או אחסון, אם ניכר ההבדל 

 27,לדוגמה, יש שכתבו שאף שתפוז מצוי בכל השנה בעזרת קירור 26.שהרי שמח באכילתו

שבפירות או  29ראוי לציין שיש שפסקו 28.הפירות החדשים ניכרים וניתן לברך עליהם

קות חשובים ניתן לברך על החדשים אפילו כשיש ממינם בקירור, ובלבד שיודע ירב

שהפירות שקונה חדשים (לדוגמה תפוח ענה שמגיע לשוק בתחילת הקיץ). בדברים 

אין הבדל  ,(כדוגמת זיתים) או כשהם משומריםקלייה  או כבישה לאחרכלם והמקובל לא

          30.רות כאלהכמעט בין חדש וישן, ולכן נפסק שאין לברך על פי

        יבוא יבוא יבוא יבוא . . . . 6666

 32.אין לברך עליהם 31,הפרי נמצא כל הזמן בשוקופירות המיובאים בתקופות מסוימות 

יחשב כאינו מתחדש אם מיובא או מאוחסן, דווקא כשנמצא בחנויות רגילות ולא יפרי 

ועוד חידשו  34.אין לברך ,ויש שכתבו שאפילו שנמצאים ביוקר ובחנויות בודדות 33.ביוקר

יום מאז שאכל פרי טרי מהארץ, מברך פעם  30אוכל פרי מיובא לאחר שעברו ם שא

פרי שמיובא  35נוספת, ובלבד שהפרי המיובא התחדש בארץ גידולו ולא הובא מאחסון.

                                                             
 ; פסקי תשובות, או"ח סי' רכה אות טז.שו"ע, או"ח סי' רכה סעי' ה  .22
 שבט הקהתי, ח"ד סי' עג.  .23
הסתפק במי שאכל  בהגהות רעק"א, על מג"א ס"ק יא,אולם כדמשמע ממשנ"ב, סי' רכה ס"ק טו;   .24

  ענבים לאחר ששתה יין ולא בירך.
  משנ"ב, סי' רכה ס"ק יח.   .25
  פסקי תשובות, או"ח סי' רכה סעי' יז.  ;כדמשמע שם  .26
 בפועל נראה שכמעט ואין שיווק של פרי מאחסון ארוך בשווקים בקיץ, ורוב הפרי משמש למיץ.  .27
  וזאת הברכה, פרק יח סעי' ו; פסקי תשובות, או"ח סי' רכה אות יז.  .28
  .43–41(תשס"א), עמ'  41הרב יהודה הלוי עמיחי. אמונת עתיך   .29
הברכה, פרק יח, שהביא בשם הרב אליהו זצ"ל ועי' וזאת  ;יבסעי'  רכה, או"ח סי' ערוה"שכדמשמע מ  .30

  שמנהג ירושלים היה לברך על זיתים.
תשובות  יום אינה נחשבת (פסקי תשובות, או"ח סי' רכה אות יח; 30-נראה שהפסקה פחותה מ  .31

  והנהגות ב, סי' קנא).
  תשובות והנהגות א, סי' רא; וזאת הברכה, פרק יח סעי' ג.   .32
  י' רא.תשובות והנהגות א, ס  .33
  וזאת הברכה, פרק יח סעי' ד.   .34
 פסקי תשובות, סי' רכה סעי' יח; כפי שהבין בתשובות והנהגות א, סי' רא, וצ"ע.  .35
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בחלק מהשנה, אם בארץ מוצאו הוא מניב כל השנה (כדוגמת חלק מהמינים  אפילו רק

  שאין לברך עליו.  36יש שכתבו ,הטרופיים)

            סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

מעבר רקות חשובים ופירות שאינם מניבים ברציפות במשך השנה ואינם מצויים בשוק י

. ואפילו פירות 'שהחיינו'(בעזרת יבוא או אחסון), ניתן ודאי לברך עליהם  לעונתם

הפרי  הטרי ניכר במראה ובטעם לעומתהמצויים בכל השנה בעזרת קירור, אם הפרי 

וסקים רבים. לאור כל השינויים בימינו, מצינו מי לפ על הפרי הטרי ניתן לברך 37המקורר,

מנגד, יש  38.שנהג לא לברך כלל על פירות, הואיל וכיום מייבאים בכל הזמן פירות

אמצעים מלאכותיים (כגון קירור) אינה שמתאפשרת בשהסתפקו אם כל הארכת שיווק 

   39פוגעת בהגדרת הפרי כמתחדש.

 סיווג הפירות והירקותג. 

        ת שאינם מתחדשיםת שאינם מתחדשיםת שאינם מתחדשיםת שאינם מתחדשיםפירות וירקופירות וירקופירות וירקופירות וירקו. . . . 1111

קבוצות שלמרבית הפוסקים  לכמהלאור ההלכות לעיל, ניתן לחלק את הפירות והירקות 

אולם בדרך כלל מדובר  לכך, . בכל פרי/ירק מצוינת הסיבה העיקריתןאין לברך עליה

ות נפוצות מכל סוג, אולם אסיבות שמאפשרות שיווק רציף. בפירוט הובאו דוגמ בכמה

א: מגודלים ומניבים בכל השנה (באופן טבעי או בעזרת א: מגודלים ומניבים בכל השנה (באופן טבעי או בעזרת א: מגודלים ומניבים בכל השנה (באופן טבעי או בעזרת א: מגודלים ומניבים בכל השנה (באופן טבעי או בעזרת     נוספים.ישנם פירות וירקות 

ירקות עלים למיניהם     40,בננה    לימון (גם בעזרת זנים שונים),חממות/ אמצעים נוספים): חממות/ אמצעים נוספים): חממות/ אמצעים נוספים): חממות/ אמצעים נוספים): 

ב: נשמרים ב: נשמרים ב: נשמרים ב: נשמרים     (לעיתים בסיוע זנים שונים וקירור), מלפפון, עגבנייה, פלפל ודומיהם.

, גזר, אגוזים למיניהם, י אדמהחתפו באחסון/קירור, כמעט ללא הבדל בין חדש לישן:באחסון/קירור, כמעט ללא הבדל בין חדש לישן:באחסון/קירור, כמעט ללא הבדל בין חדש לישן:באחסון/קירור, כמעט ללא הבדל בין חדש לישן:

זית, ג: נאכלים לאחר כבישה, קלייה, שימורים וכו': ג: נאכלים לאחר כבישה, קלייה, שימורים וכו': ג: נאכלים לאחר כבישה, קלייה, שימורים וכו': ג: נאכלים לאחר כבישה, קלייה, שימורים וכו': תמר לח.  42,אגס 41,תפוח    ,שקד, דלעת

   44.(אבטיח לדוגמה), גרגרי תירס 43גרעיני פירות או ירקות

                                                             
וזאת הברכה, פרק יח סעי' ח; וציין שם לקוקוס. וצ"ע מה הדין בפרי טרופי שגדל בארץ ומניב בארץ   .36

, דוגמהייחשב מתחדש, שהרי אפילו רימון, לרק בזמן מסוים, האם דומה ליבוא או לא. ונראה שלכו"ע 
  בחלק מארצות מוצאו מניב כמה פעמים בשנה, ולא שמענו מי שאמר שלא ניתן לברך עליו. 

 כך שניכר מה חדש ומה מקירור.  .37
 הרב מסאטמר זצ"ל, זמירות דברי יואל.  .38
ו"א) לבין פרי שנאכל אג"מ או"ח ג, סי' לד; עי"ש שחילק בין ירק שהינו מעיקרי המזון (כגון תפ  .39

לתענוג (כגון תפוח עץ). ואפשר שכוונתו גם לאמצעים מלאכותיים כגון חממות וכד'. ומ"מ השאיר 
  דבריו לעניין ברכה בצ"ע.

 אמנם לעיתים בקיץ יש קושי בגידול וניכרת התייקרות.  .40
וברים שניתן שישנם פוסקים הס 29ועיין הערה . תפוח ואגס מגיעים במשך השנה גם בעזרת יבוא  .41

 לברך על פרי שמתחדש, אף שיש ממינו בקירור.
מהאגס בארץ מורכב באיסור, ולחלק מהפוסקים לא ניתן לברך עליו. סוגיה זו  95%-מעבר לכך, כ  .42

 .48נוגעת גם לשזיף, לאפרסק ולמשמש ובמידה פחותה לדובדבן ולשסק. להרחבה עיין הערה 
שיש לברך על גרעיני פירות שברכתם כפרי. ושם דיבר על לפי דעת קצות השלחן, סי' סג ס"ק ד,   .43

  כאלה שברכתם בפה"ע.
קלחי תירס ללא אריזה יש בתקופה קצרה, וארוזים יש ככל הנראה באופן רציף, אע"פ שיש תקופה   .44
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בחלק מהשנה (לדוגמה שומר, כרובית,  יש קושי בשיווק ובגידול בחלק מהירקות

מדובר בהפסקה בזמן מוגדר וקבוע. יוצא דופן הוא שראה וברוקולי בקיץ), אולם לא נ

מעבר אליו,  תכן שניתן להגדירו כירק מתחדש.יאין למוצאו, וינראה ששבקיץ ארטישוק ארטישוק ארטישוק ארטישוק הההה

נוספים, במיוחד  אחדיםישנם ירקות שתכן יקשה לציין ירק נוסף שמתחדש כיום, אולם י

חורף בדרך פחות לתאימים כאלה שהביקוש אליהם איננו גדול. באופן כללי, גידולים שמ

לקיץ (כמו פחות כלל מגודלים בחממות ולכן שכיחים יותר, ואילו כאלה שמתאימים 

דורשים פיתוח זנים עמידים או הם הואיל ו ,ות לעיל) פעמים שאינם מצוייםאהדוגמ

מצריכים  45רבים ,כפי שהבאנו לעיל ,בקרת אקלים שהינם פתרונות מסובכים. בכל מקרה

   ב לברכה.דווקא ירק חשו

 פירות מתחדשים ופירות שיש ספק לגבי התחדשותםפירות מתחדשים ופירות שיש ספק לגבי התחדשותםפירות מתחדשים ופירות שיש ספק לגבי התחדשותםפירות מתחדשים ופירות שיש ספק לגבי התחדשותם. . . . 2222

באשר לפירות וירקות נוספים המצויים פחות במשך השנה מוצגים  46נתונים שנאספו

  קבוצות: לחמשבטבלה להלן. הפירות חולקו 

הפירות מארבע  בהם ישנה תקופה ברורה ללא פרי גם כיום.שפירות  מתחדשים:מתחדשים:מתחדשים:מתחדשים: ))))1111

, נמצאים בשווקים במהלך מרבית השנה, אולם ישנה תקופה )5–2הקבוצות הנוספות (

  מסיבות שונות. פחות פרי יקר ואיכותי שהבה יש פחות פרי או ש

 השיווק שבה קצרה תקופה פעמים שישנה, כמתחדשים מוגדרים בין הפירות שאינם

 משנה להשתנות עשוי המצב אלו בפירות. שיווק הפסקות ןשישנ תכןיוי מצומצם יותר,

 הברכה תהיה אלו מקבוצות מהמינים בחלק. קבוצות לכמה מתחלקים אלו פירות .לשנה

 מספיקה אפילוש או, מרכזיים בשווקים שכיחות צריך אם בשאלה לכאורה תלויה

   .וביוקר מיוחדות בחנויות מצאותיה

הסיווג לקבוצות נעשה על מנת להקל על הקורא, ולכן החלוקה הינה לפי הסיבה 

  לספק. העיקריתהעיקריתהעיקריתהעיקרית

לספקם במרבית השנה.  כדיפירות שמגודלים באזורים שונים בארץ  ::::זורים שוניםזורים שוניםזורים שוניםזורים שוניםאאאא    ))))2222

        ....בה הם פחות מצוייםשמתחדשים, אולם ישנה תקופה  לגמריפירות אלו לא 

 הם, פחות איכותי מקירור והפרי הואיל אולם, מקירור להשיגם פירות שניתן מקוררים:מקוררים:מקוררים:מקוררים:    ))))3333

  .מסוימת בתקופה בשוק שכיחים אינם

 זנים בסיוע לעיתים( השנה במהלך רבות בתקופות שמניבים פירות ::::רצףרצףרצףרצףבבבב    מניביםמניביםמניביםמניבים    ))))4444

  . שונות מסיבות שיווק הפסקות לעיתים ןישנ אולם), שונים

                                                             
שיש מעט. ובכל מקרה צ"ע אם ניתן לחלק בין גרגרים שמצויים בשימורים כל השנה ללא בעיה לבין 

  קלחים.
י לציין גם לדעת השל"ה, מובא במשנ"ב, סי' רכה, ס"ק יח, שמחשש טעות אין לברך בירקות וראו  .45

  (הואיל ובחלקם קשה להבדיל בין חדש לישן), ועיין שם במשנ"ב.
הנתונים נאספו על סמך נתוני משרד החקלאות, מועצת הצמחים ושה"ם ומשיחות עם אנשי שיווק   .46

שיווק ירקות רמי לוי) וליצחק אמיתי, הרבנות הראשית ומגדלים. תודה מיוחדת לצדוק אברהם (
  לישראל, על הסיוע באיסוף הנתונים.
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. כמתחדשים להגדירם שקשה נראה ולכן השנה במרבית שמיובאים פירות ::::מיובאיםמיובאיםמיובאיםמיובאים    ))))5555

   .פרי ללא לתקופה לגרום עשויים היבוא בתקופות שינויים אולם

על פירות  ,ומהמגדלים מהשווקים העדכני המידע את לרכזשתדלנו ה להלן בטבלה

 ופיטאיה י'ליצ כדוגמת בטבלה מהפירות חלק. וירקות שמתחדשים או ספק מתחדשים

ישנם  .מוגדרת בתקופה משווקים ולכן קטן בהיקף לרוב מגודלים ,כאקזוטיים מוגדרים

 הפיתוח שעקב לציין חשוב פירות דומים נוספים, אולם רובם לא משווקים מסחרית.

 בזמנים גם קטנה בכמות שיווק תכןיי, חדשים וזנים אחסון שיטות של פוסק הבלתי

 האחרונות בשנים שהשתפרו היבוא ליכולות בנוסף זאת. פרי שאין הוגדר שבהם

    לצייןלצייןלצייןלציין    חשובחשובחשובחשוב. החקלאות משרד ולאישור לצורך בכפוף פירות מגוון של יבוא ומאפשרות

(הטבלה תפורסם באתר האינטרנט של מכון 'התורה     מהמהמהמהפרסופרסופרסופרסו    למועדלמועדלמועדלמועד    נכונהנכונהנכונהנכונה    שהטבלהשהטבלהשהטבלהשהטבלה

  והארץ', ותתעדכן מעת לעת).

  , וישנה הפסקה בשיווק בחלק מהשנה.גם בימינוגם בימינוגם בימינוגם בימינו    פירות שמודגשים בטבלה מתחדשיםפירות שמודגשים בטבלה מתחדשיםפירות שמודגשים בטבלה מתחדשיםפירות שמודגשים בטבלה מתחדשיםהההה*

–1בקבוצות  .הקבוצות שפורטו לעיל חמש*בעמודה האחרונה מובאת הגדרת הפרי לפי 

  לאחר הטבלה. מפורט לגביהם מופיעוהסבר יש ספק לגבי הגדרת הפרי כמתחדש,  4

        מועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעי        פרי/ירקפרי/ירקפרי/ירקפרי/ירק
אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת 

        עונת השיווקעונת השיווקעונת השיווקעונת השיווק

        תקופה שבהתקופה שבהתקופה שבהתקופה שבה

        הפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצוי
        הגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפרי

  סתיו- סוף הקיץ  אבוקדו
זנים שונים, 

  47קירור

מצוי פחות 

  באמצע הקיץ
  : מניב ברציפות4

  קיץ- אביב  48אבטיח
זנים שונים, גידול 

  בערבה בחורף
  : אזורים שונים2  מצוי פחות בסתיו

  : מיובא5    יבוא  קיץ  אגס נאשי

  : מיובא5  מצוי פחות בחורף  יבוא  קיץ- אביב  אוכמניות

  : מתחדש1      סתיו        אנונהאנונהאנונהאנונה

  כל השנה  אננס

זנים שונים, 

שימוש בחומרים 

  כימיים, יבוא

  : מניב ברציפות4  מצוי פחות בחורף

  חורף- קיץ        אפרסמוןאפרסמוןאפרסמוןאפרסמון
זנים שונים, 

  49קירור
  : מתחדש1  אביב

  : מתחדש1  חורף  זנים שונים  קיץ- אביב        פרסקפרסקפרסקפרסקאאאא

                                                             
 שבועות. 6-כ  .47
מורכבים על כנות דלעת הפירות באופן כללי מכלל  80%-באבטיח כמעט כל הפרי בתחילת העונה וכ  .48

ד"ה פרי חדש; ועי' באיסור, ולחלק מהפוסקים ישנה בעיה לברך עליהם שהחיינו. עיין בה"ל, סי' רכה 
, שהתיר בחלק מהמקרים, ונראה שהתיר רק בספק; יביע אומר, 94פסקי תשובות, או"ח סי' רכ' הערה 

ח"ה סי' יט, נשאל על תפוז מורכב והתיר; ובפניני הלכה, ברכות ההודאה והשבח אות יז, התיר בכ"מ 
  וציין שכן המנהג. 

 .חודשים 4-כ  .49
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        מועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעי        פרי/ירקפרי/ירקפרי/ירקפרי/ירק
אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת 

        עונת השיווקעונת השיווקעונת השיווקעונת השיווק

        תקופה שבהתקופה שבהתקופה שבהתקופה שבה

        הפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצוי
        הגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפרי

אשכולית/פ

  ומלה
  : מקורר3  מצוי פחות בקיץ  זנים שונים, קירור  חורף-סתיו

גוג'י ברי גוג'י ברי גוג'י ברי גוג'י ברי 

        טריטריטריטרי
  : מתחדש1      קיץ- אביב

  : מתחדש1  תחילת קיץ- אביב    חורף-סתיו        גויאבהגויאבהגויאבהגויאבה

  : מתחדש1  חורף    קיץ        דובדבןדובדבןדובדבןדובדבן

  : מיובא5    יבוא 50קירור,  סתיו-סוף קיץ  חבוש

  : מתחדש1      קיץ        צ'יצ'יצ'יצ'ילילילילי

  קיץ- אביב  51מלון
זנים שונים, גידול 

  בערבה בחורף
  : אזורים שונים2  מצוי פחות בסתיו

  : מתחדש1  אביב-חורף  52גידול בנגב  קיץ        מנגומנגומנגומנגו

  : מתחדש1      קיץ        מנגוסטיןמנגוסטיןמנגוסטיןמנגוסטין

  :מתחדש1      סתיו- קיץ        מרולהמרולהמרולהמרולה

  : מתחדש1  שאר השנה    קיץ        משמשמשמשמשמשמשמש

  תחדש: מ1  חורף  זנים שונים  קיץ- אביב נקטרינהנקטרינהנקטרינהנקטרינה

  סוף קיץ- אביב  ענבים

זנים שונים, 

גידול  53קירור,

בבקעה בחורף, 

  יבוא

מצוי פחות בסתיו 

  ובחורף
  : אזורים שונים2

  : מתחדש1      קיץ        פטלפטלפטלפטל

  : מתחדש1      סתיו        פיג'ואהפיג'ואהפיג'ואהפיג'ואה

  : מתחדש1      סתיו- קיץ        פיטאיהפיטאיהפיטאיהפיטאיה

  : מניב ברציפות4  מצוי פחות בחורף    כל השנה  פפאיה

    חורף, קיץ  פסיפלורה
חות באביב מצוי פ

  ובסתיו
  : מניב ברציפות4

צבר 

  (סברס)
  קיץ

זנים שונים, 

  54קירור

מצוי פחות 

  בתחילת הקיץ
  : מניב ברציפות4

  : מיובא5    יבוא    קוקוס

  יבוא 55קירור,  סוף קיץ  קיווי
מצוי פחות 

  בתחילת הקיץ
  : מקורר3

  חורף-סתיו  קלמנטינה
זנים שונים, קירור, 

  איסום על העץ
  : מקורר3  מצוי פחות בקיץ

                                                             
 כחודשיים.  .50
חוזים מהפרי מורכבים על כנות דלעת באיסור, בפרט בפרי של תחילת העונה, ולחלק במלון עשרות א  .51

  .48מהפוסקים יכולה להיות בעיה לברך עליהם שהחיינו. עי' הערה 
  .איסום על העץגם בעזרת   .52
  בעיקר ענבים אדומים.  .53
  כחודש.  .54
 חודשים. 5-כ  .55

בחזרה לעמוד התוכן
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        מועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעימועד הנבה טבעי        פרי/ירקפרי/ירקפרי/ירקפרי/ירק
אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת אמצעים להארכת 

        עונת השיווקעונת השיווקעונת השיווקעונת השיווק

        תקופה שבהתקופה שבהתקופה שבהתקופה שבה

        הפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצויהפרי אינו מצוי
        הגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפריהגדרת הפרי

  אביב-סוף קיץ  קרמבולה
בתי רשת/חממות, 

  זנים שונים

מצוי פחות 

  בתחילת הקיץ
  : מניב ברציפות4

  סתיו-סוף קיץ        רימוןרימוןרימוןרימון
זנים שונים, 

  56קירור
  : מתחדש1  קיץ- אביב

  חורף  זנים שונים, קירור  סתיו- קיץ  שזיף
: מקורר (זן 3

  מסוים)

  : מתחדש1  שאר השנה    אביב        שסקשסקשסקשסק

  יץק- אביב        תאנה טרייהתאנה טרייהתאנה טרייהתאנה טרייה
גידול בערבה 

  ובבקעה
  : מתחדש1  חורף

  אביב-סתיו  תות שדה
גידול בגולן, זנים 

  שונים
  : אזורים שונים2  מצוי פחות בקיץ

  : מתחדש1  שאר השנה    קיץ- אביב        תות עץתות עץתות עץתות עץ

  זנים שונים, קירור  חורף-סתיו  תפוז
מצוי פחות בסוף 

  הקיץ
  : מקורר3

        הפירות המתחדשיםהפירות המתחדשיםהפירות המתחדשיםהפירות המתחדשים    ––––    1111. קבוצה . קבוצה . קבוצה . קבוצה 1111

אשונה היא פירות שהשיווק שלהם מוגבל לעונה אחת או שתיים כאמור הקטגוריה הר

  והם מתחדשים מדי שנה, ולכן יש לברך עליהם 'שהחיינו'.

            אזורים שוניםאזורים שוניםאזורים שוניםאזורים שונים    ––––    2222. קבוצה . קבוצה . קבוצה . קבוצה 2222

בפירות אלו גידול באזורים שונים מאפשר גידול במהלך כל השנה, אולם מסיבות שונות 

שבהם עקרונית הגידול  57,,,,ומלוןומלוןומלוןומלוןאבטיח אבטיח אבטיח אבטיח תקופות עם פחות פרי. פירות אלו כוללים  ןישנ

הגידול בחורף ובסתיו מתמקד בערבה, אולם ישנה תקופה ומתבצע במהלך כל השנה, 

בחלק מהסתיו  חלהבה הפרי כמעט ולא נמצא או שמגיע לחנויות מובחרות. תקופה זו ש

תכן שגם יוהחורף, והיא נובעת בעיקר מחוסר ביקוש לפרי ומאיכותו הנמוכה יותר. י

 כפירותהגדרתם  על יש השפעהחותה בפירות של תקופת החורף איכות הפל

, גידול באזורים חמים מאפשר להביא פרי כבר בסוף החורף, וגידול ענביםענביםענביםענביםב 58.מתחדשים

בעיקר בלכיש, מאפשר לשווק ענבים ירוקים עד תחילת החורף, ואדומים  ,בסוף העונה

מיובאים ענבים, כך  סוף העונה עד לפרי הראשון מהארץ באביבבין  59.עד לאמצעו

בעיקר בענבים אדומים. למרות זאת נראה שבעיקר בשווקים  ,שלעיתים נוצר רצף

                                                             
 חודשים. 4-כ  .56
  ם בחורף ובסתיו.רציף יותר מבאבטיח ג במלון הגידול  .57
ע"פ מה שכתבו שאם פרי טרי משובח בטעמו מקירור, יכול לברך, ששמח בחידושו. גם כאן אף   .58

לפוסקים שאין לברך על שני זנים, ייתכן שניתן לברך על המשובח, אף שנמצא הזן הפחות טוב בשאר 
 השנה. 

 גם בעזרת קירור.  .59

בחזרה לעמוד התוכן
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בשיווק ענבים, בעיקר ענבים ירוקים. חשוב לציין  60המרכזיים ישנה עדיין הפסקה כלשהי

ששיווק הענבים לאורך העונה מתאפשר בעזרת זנים שנים שמשווקים בתקופות השונות, 

תכן שגם זהו שיקול להגדרתם כפרי ינוספים, וי ובמאפייניםבטעמם לעיתים שונים והם 

 ,החל לאחרונה גידול קיצי בגולן בתות שדהבתות שדהבתות שדהבתות שדהמתחדש, גם אם לא לברך בנפרד על כל זן. 

מדובר בפרי  בדרך כלל בו אין פרי משאר הארץ. אולםשמשלים את חלון הזמן  והוא

נראה שהוא עדיין לא מצוי יחסית, ובשוק המרכזי יבול קטנה ובכמות פחות איכותי 

 ברציפות. 

        מקוררים מקוררים מקוררים מקוררים     ––––    3333. קבוצה . קבוצה . קבוצה . קבוצה 3333

קבוצה זו כוללת פירות שניתן להשיג אותם מקירור במרבית השנה, אולם בדרך כלל 

אשכולית, פומלה, אשכולית, פומלה, אשכולית, פומלה, אשכולית, פומלה,  – . בקבוצה זו נכללים חלק מההדריםירודהבכמות קטנה ובאיכות 

פרי מקירור גם  ישנו שבאופן כללי קשה להשיג בקיץ, אולם קלמנטינה ותפוזקלמנטינה ותפוזקלמנטינה ותפוזקלמנטינה ותפוז פומלית,פומלית,פומלית,פומלית,

בקיץ. פרי זה מיועד בעיקר למיץ, אולם יכול להימכר גם כפרי טרי בכמות קטנה. עם 

. מעבר לקשיי קטנהוגם הוא בכמות  61,זאת נראה שלפרי טרי משווק בעיקר תפוז

פירות רבים בשוק הימצאות חוסר השיווק בסוף הקיץ היא להאחסון, סיבה מרכזית 

 62הטרייש שכתבו בתפוז שהפרי  ,השכיחות, כפי שצוין לעיל בתקופה זו. מעבר לשאלת

ולכן בכל מקרה ניתן לברך על החדש. גם  מקירור,פרי  ניכר במראה ובטעם לעומת 

ישנו שיווק כמעט רציף (בעזרת קירור ויבוא), אולם תיתכן תקופה עם מעט פרי  קיוויקיוויקיוויקיוויבבבב

מקירור מצוי כיום  שזיףשזיףשזיףשזיף. יקר, בעיקר לפני שמגיע היבול החדש בסוף הקיץבה פרי שהאו 

מדובר ש וכן, מאוד באיכותובחלק מהשווקים בכל השנה, אולם נראה שהפרי פחות 

בלבד. לכן נראה שבאופן  אחדותהפרי מגיע לחנויות שבכמות קטנה מאוד מזן מסוים ו

 כללי הוא עדיין מתחדש בשוק המרכזי. 

        מניבים ברציפות מניבים ברציפות מניבים ברציפות מניבים ברציפות     ––––    4444. קבוצה . קבוצה . קבוצה . קבוצה 4444

והם מניבים  הואילחוקים יותר מהגדרת פרי מתחדש, הפירות מהקבוצה האחרונה ר

מניבים לאורך  ,,,,פפאיה, פסיפלורה, צבר (סברס) ואננספפאיה, פסיפלורה, צבר (סברס) ואננספפאיה, פסיפלורה, צבר (סברס) ואננספפאיה, פסיפלורה, צבר (סברס) ואננסהכוללים  ,נה. פירות אלושלאורך ה

נה, אולם עקב קשיים מסוימים בגידול עשויות להיות תקופות ללא פרי, עם פרי שה

באספקת פרי, ונראה או עם פרי יקר. באננס בעיקר קיים גם יבוא שמסייע  פחות איכותי

שבאופן כללי הוא השכיח ביותר במשך השנה. פרי נוסף שקשה להגדירו כיום כפרי 

בו ישנו שיווק כמעט רציף (בעיקר בעזרת זנים שונים), אולם ו 63,,,,אבוקדואבוקדואבוקדואבוקדומתחדש הינו 

   פרי יקר.עם עם מעט פרי או  64תיתכן תקופה

                                                             
ראה שכיום היא בסביבות חודש, בעיקר בענבים אורכה יכול להשתנות בהתאם לתחילת היבוא, ונ  .60

 ירוקים. באדומים תיתכן הפסקה קצרה מאוד עד להגעת היבוא. 
 בתפוז קיים גם הזן ולנסיה שמניב בקיץ (בעיקר בתחילתו) ומיועד בעיקר למיץ.  .61
 וזאת הברכה, פרק יח סעי' ו; פסקי תשובות, או"ח סי' רכה אות יז.  .62
שבכל מקרה אין לברך מטעם שנאכל כטפלה למשהו אחר, פסקי תשובות, באבוקדו יש מי שכתב   .63

  שם, אות יא, ויש מי שכתב שניתן לברך, עי' וזאת הברכה, פרק יח סעי' ב.
 לקראת סוף הקיץ.  .64

בחזרה לעמוד התוכן
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פה יו אספקת הפירות הרצבאבוקד –חשוב להדגיש שיש הבדל בין הפירות בקבוצה זו 

אין זן שמניב כל השנה. בשאר הפירות לעומת זאת, המצב ונעשית בעזרת זנים שונים, 

גלי  כמהישנם  ובזנים מסוימים של צבר בפסיפלורה,בפפאיה  ;רחוק יותר מפרי מתחדש

פריחה באותו צמח. דבר זה מאפשר שיווק כמעט רציף במרבית השנה (בסיוע קירור 

בחלק מהזמן. באננס המצב רחוק ביותר פחות ם שונים), אף שהפרי איכותי אזוריגידול בו

מועד הפריחה תלוי במועד השתילה ולא בעונה. לפיכך אפשרי לקבל  – מפרי מתחדש

גם  .פחות שבחורף יש צורך בחומרים מעודדי פריחה והפרי איכותי אףפרי בכל השנה, 

בכל השנה, אולם עדיין ישנה מניב ברציפות בעיקר בבתי רשת כמעט קרמבולה קרמבולה קרמבולה קרמבולה עץ ה

תקופה בתחילת הקיץ שבה נראה שאין שיווק. לכן נראה שעדיין יש למעלה מחודש 

אף שמדובר בחלון קצר וגבולי, ובנוסף ייתכן שהדבר ישתנה בשנים  65שאין בו פרי,

 הקרובות. 

        מיובאים מיובאים מיובאים מיובאים     ––––    5555. קבוצה . קבוצה . קבוצה . קבוצה 5555

בקוקוס אין   67.יבואמשווקים כל השנה בעזרת  66וקוקוסוקוקוסוקוקוסוקוקוס    , אוכמניות, אוכמניות, אוכמניות, אוכמניותחבוש, אגס נאשיחבוש, אגס נאשיחבוש, אגס נאשיחבוש, אגס נאשי

בחבוש הגידול בארץ (בעיקר ברמה"ג) ירד בשנים האחרונות, באגס נאשי  גידול בארץ,

ובאוכמניות ישנה תוצרת  ישנה מעט תוצרת מקומית שמשווקת בעיקר בסוף הקיץ

 . בכל אופן רציפות היבוא תגדיר אותם (נראה שכיום יש רציפות).מקומית בחודשי הקיץ

  היות שינוי בכמות הפרי המיובאת במהלך השנה,  ובין השנים. בפירות אלו עשוי ל

  סיכום

אנו ששכיחות הפירות והירקות השתנתה ומשתנה כל העת בזמנינו. הברכה הגדולה 

מסייעת בשיווק של פירות רבים לאורך העונה. דבר זה מצריך מעקב מתמיד  לה זוכים

מקושרת ברכה זו . 'שהחיינו'השוק, לצורך בחינת התחדשות הפירות ביחס לברכת  אחר

ם ימסייעת לנו להכיר את הגידולים החקלאיוהיא לשמחה בהתחדשות הפרי על העץ, 

. כך בסיטונאותהשיווק נעשה עת  ,בארץ ובכך מחברת אותנו לחקלאות גם בימינו

מכירים יותר את עונות הגידול ומודעים לגידול החקלאי המתפתח בארץ ישראל. בשולי 

, באיסור ורכבעץ שמעל פרי מ 'שהחיינו'חלק מהפוסקים אין לברך לשהדברים, היות 

ברם, יותר בעיית ההרכבות האסורות הקיימות לצערנו כיום בפירות וירקות,  מורגשת

   שאיננה אוסרת את הפרי. בעיה זו אינה מוכרת דיה, מכיוון

   

  
  

                                                             
  בערך בין תחילת יוני לסוף יולי למני'.   .65
  "ו בשבט.עיין וזאת הברכה, שם, סעי' ח, שהביא בשם הרב אליהו שבירך על קוקוס בט  .66
  בחבוש אפשרי גם קירור ממושך.  .67
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  תגובות
        מעמדם ההלכתי של בתי המשפט / הרב עמית קולאמעמדם ההלכתי של בתי המשפט / הרב עמית קולאמעמדם ההלכתי של בתי המשפט / הרב עמית קולאמעמדם ההלכתי של בתי המשפט / הרב עמית קולא

–126(שבט תשע"ח) עמ'  118 , אמונת עתיך'ההלכתי של בתי המשפטמעמדם ' במאמרו

את שיטת הרב גורן הסומך למעשה על דברי הר"ן בדבריו על הרב עדו רכניץ , הזכיר 133

ועל פיו ניתן לשלטון לחוקק חוקים ואף להקים מערכת משפטית  ,משפט המלך

ן היא יחידאית: כתב ששיטת הרב גור שהרב רכניץאלא  שתשפוט על פי חוקים אלו.

  ). 131'הרב גורן נשאר בודד בעמדתו' (שם עמ' 

 ,יש לדייק שהרב גורן אינו יחידי. מלבד הצעתו העקרונית של הרב ח"ע גרוזינסקי

המבקש להשתמש בדברי הר"ן להלכה (באופן חלקי, לדיון בין  1במכתבו לרב הרצוג

מדה הדומה לעמדת הרב יהודי לנכרי ובדיני תורה שאינם נשמעים בזמנינו), נקטו בע

התורה הרשתה לנשיא כי ' קובעשם הוא  2,גם הרב ראובן מרגליות בספרו טל תחיה .גורן

העם העומד לעשות משטרים בארץ להנהיג בתי משפט עממים' ורואה באחריות 

השלטון 'לערוך מלבד משפטי עונשים גם ספר משפטים כללי מחודש, הלכה ברורה 

  :דות נאמנה משמו של הרב נחום רבינוביץבסדר הגיוני'. וכן שמענו ע

הלכתיות, - שעל פיו היו דנים בדרכים חוץ שמאז ומעולם היה משפט המלך

תה מקימה יורבים ממשפטי הארץ נידונים אצלו. שגם אם הכנסת לא הי

בתי משפט אלו, אנו היינו צריכים להקימם, כי יש דינים רבים שלא יכולים 

לינו לראות בתי משפט אלו כקיימים לידון בבית משפט רבני. אם כן ע

   לכתחילה.

  סבור כשיטה זו:  3תכן שאף הרב ח"ד הלוייוי

יוצא איפוא שהכנסת, ובתי הדין הדנים לפי חוקיה, במקום מלכות עומדים, 

וזכויותיו וסמכויותיו של מלך רחבות הן ואינו זקוק למצב מיוחד של השעה 

  צריכה לכך כדי לדון דיניו. 

מתנה בתנאי כפול ומכופל שלא יהיו הדינים סותרים דבר דוד הלוי  רב חייםאלא שה

  ומתעמעמת תפיסתו להיכן הדברים נוטים. ,תורה

        / הרב עדו רכניץתגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה 

הטענה שהרב חיים עוזר כתב שיש היתר להקים מערכת משפט אזרחית איננה נכונה. 

  4הרב חיים עוזר כתב כך:

                                                             
  .הערה י 75עמ'  ,תחוקה לישראל על פי התורה  .1
 יח.-הרב ראובן מרגליות, טל תחיה (תשס"ח), עמ' יז  .2
  .פרק כד הלכה ז, דבר המשפט  .3
  הובא בתוך: תחוקה לישראל, שם.  .4
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 –רה במדינת העברית. בנוגע להמשפטים על דבר עיבוד החוקה של שלטון התו

זהו באמת ענין קשה שראוי להתישב הרבה בזה, לפי מושכל ראשון חשבתי אולי 

שאפשר לסדר באופן כזה שהשופטים בדיני ממונות בין ישראל לחברו יהיו 

הרבנים... ובהנוגע למשפטים בין יהודי ואינו יהודי יהיה על פי משפט כללי. בנוגע 

כפי הנראה מתשובת הר"ן היה משפט  –ושאר יסודות עונשין  לגנבות וגזלות

מלוכה מיוחד לבד הבי"ד הדנים על פי דין תורה, כי באמת קשה הדבר לתקנת 

המדינה שהגנב יפטור את עצמו בכפל, ומודה בקנס יהיה פטור לגמרי, ועל כרחך 

  שבעניין זה צריך לתקן תקנות המדינה, כענין בי"ד מכין ועונשין וכו'. 

יהודי - דהיינו יש מקום למערכת משפט אזרחית רק במחלוקת כספית שבין יהודי ובין לא

או במשפט הפלילי. אין כאן רמז היתר להתדיינות של שני יהודים בענייני כספים 

  במערכת משפט אזרחית.

לגבי דברי הרב גורן והרב רבינוביץ, כאמור במאמרי, זו בוודאי דעת מיעוט מובהקת. 

ה על דבריהם, שהרי הרב גורן ביסס דבריו על דרשות הר"ן, ואילו הר"ן יתרה מזו, קש

  עצמו כתב כך (דרשה יא):

ולפי שכח המלך גדול, איננו משועבד למשפטי התורה כמו השופט, ואם לא יהיה 

שלם ביראת אלהיו, יבוא להפריז על המידות יותר במה שיתחייב לתיקון הכלל, 

שבכל מה שיוסיף או יגרע, יכוין כדי שחוקי  צוהו שיהיה ספר תורה עמו תמיד...

התורה, יהיו יותר נשמרים. כאשר נאמר על דרך משל, כשיהיה הורג נפש בלא 

עדים והתראה, לא תהיה כונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה, אבל 

  יכוין בעשותו זה, כדי שמצות לא תרצח תתקיים יותר, ולא יפרצו עליה.

פעול באופן כזה שיגרום לחיזוק שמירת התורה. אם כן, כיצד ניתן דהיינו המלך אמור ל

לומר שהמשפט הממוני של מדינת ישראל, שלצערנו הרב מתעלם לחלוטין ממשפט 

התורה, גורם לכך 'שחוקי התורה, יהיו יותר נשמרים' (וכך כתב כבר פרופ' אליאב 

  שוחטמן)? 

יוניים אל מול המקרים שבהם דומני שאת הכאב העמוק שחשים יהודים יראי שמיים וצ

מדינת ישראל אינה פועלת 'שחוקי התורה, יהיו יותר נשמרים' לא ניתן לרפא במאמר או 

  בהיתר דחוק, אלא בשינוי יסודי של החברה ואחר כך של מערכת המשפט במדינה.

        5555/ הרב ברוך פזבעניין היזק ראייה בימינו והפרדה בין שתי חצרות בעניין היזק ראייה בימינו והפרדה בין שתי חצרות בעניין היזק ראייה בימינו והפרדה בין שתי חצרות בעניין היזק ראייה בימינו והפרדה בין שתי חצרות 

בראלי שליט"א שהתייחס בפסק שלו לאתר פסקים רצינו להודות לרב אריאל 

)(psakim.org  ולפסק שלנו בעניין היזק ראייה. כבוד גדול הוא לנו שהוא עיין בדברינו

 6והתייחס אליהם! לגופו של עניין, הרב בראלי דחה בתשובה 'הפרדה בין שתי חצרות'

', ופסק שגם את ההכרעה שלנו שאין היזק ראייה בחצרות כי אין 'רוב תשמישם בחצר

                                                             
; וכן 38–33(תשס"ב), עמ'  48 הערת עורך: י"פ. ראה עוד במאמר הרב יעקב אפשטיין, אמונת עתיך  .5

  .48–46; ובתגובה שלי, שם, עמ' 45–39(תשס"ג), עמ'  49שם 
  .7תשובה  26(תשע"ח), עמ'  118אמונת עתיך   .6
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בחצרות שלנו יש היזק ראייה. הרב בראלי דחה את הדיוק שלנו מרש"י בתחילת בבא 

בתרא (ד"ה השותפין) 'וכל חצירות ששנו חכמים לפני הבתים הן ורוב תשמישן בחצר', 

וכתב שאכן המהר"ם דייק כמותנו ברש"י, אבל ב'שיטה מקובצת' מובאת פרשנות אחרת 

וגם  8ומשו"ת הרא"ש, 7ן הוא הביא ראיה לדבריו משו"ת רשב"אואין ראיה לדברינו. כמו כ

לא  10וכן מובא בשם הרב אלישיב בספר 'חישוקי חמד'. 9נפסק כך בשו"ת 'עטרת דבורה',

השתכנענו, ואציג כאן דעתנו בנושא. נתחיל בדחיית הראיה משו"ת הרשב"א והרא"ש 

ס לדברי ה'שיטה ונכתוב שאדרבא, יש ראיה מדבריהם לשיטתנו, ואחר כך נתייח

  מקובצת' בפרשנות רש"י.

        א. התייחסות לשו"ת הרשב"א והרא"ש לעניין גדרי היזק ראייהא. התייחסות לשו"ת הרשב"א והרא"ש לעניין גדרי היזק ראייהא. התייחסות לשו"ת הרשב"א והרא"ש לעניין גדרי היזק ראייהא. התייחסות לשו"ת הרשב"א והרא"ש לעניין גדרי היזק ראייה

. בגמרא (ב"ב ו ע"ב) מובאת סתירה בין אביי לבין רב נחמן, שלפי אביי יש היזק ראייה 1

אין. הרשב"א (חידושים, ב"ב שם) תירץ שיש הבדל בין שני גגות  –מגג לגג ולפי שמואל 

שבהם אין היזק ראייה משום שהמשתמש מרגיש בעליית השני ויכול להיזהר  צמודים

ממנו. לעומת זאת בשני גגות רחוקים, בשני עברי רשות הרבים שזה הנידון של אביי, יש 

היזק ראייה, מכיוון שהמשתמש לא מרגיש בעליית השני, ואינו עולה על דעתו שיעלה, 

 יזהר ממנו. וזו לשונו:משום שהשימוש הוא רק לעיתים ולא יכול לה

דכל שהן רחוקין זה מזה כל שזה משתמש אינו מרגיש בביאת השני וסבור שלא 

  יבוא, לפי שאין משתמשים בגגין אלא לקיצין...

כבר בשלב זה רואים שאין ראיה מנידון הרשב"א לנידון דידן, שהרי הרשב"א דן בחלון 

ה אינו שימוש קבוע ממש, וזאת שפונה לגינה וחושש להיזק ראייה, אע"פ שהשימוש בגינ

בשל הדמיון לשני גגות שרחוקים זה מזה באופן שאי אפשר להרגיש כאשר השני עולה. 

לכן יש היזק ראייה גם בשימוש לא קבוע, שהרי המשתמשים בגינה לא יכולים להרגיש 

והוסיף שגם אם אין  11כאשר השני מסתכל עליהם דרך החלון מלמעלה. וכן כתב ריב"ש

ק ראייה על גג, יש היזק ראייה כאשר מסתכל מחלון על גג, ששם אי אפשר כלל היז

להתגונן כלל, ומקורו מהסוגיה (ב"ב ב ע"ב), ע"ש. זאת ועוד יש ראיה מתירוץ הרשב"א 

הנ"ל שרק בחצר שתשמישה קבוע יש דין היזק ראייה, שהרי לפי הסברה של הרשב"א 

סמוכות? נאמר שגם שם ירגיש בביאת  חצרותחצרותחצרותחצרותיש להקשות: למה יש היזק ראייה בין שתי 

השני וייזהר בעצמו?! אלא על כורחך שהדין שונה בחצרות, כי תשמישה קבוע ולא יכול 

ציטט את דברי  12כלל להיזהר גם כאשר הן סמוכות. המהדיר של חידושי הרשב"א (שם)

שכתב במפורש כנ"ל: 'ולא דמי לחצר דתשמיש קבוע וצריך לעשות  13ה'אור זרוע'

                                                             
 .קפסי'  גשו"ת הרשב"א, ח"  .7
  שו"ת הרא"ש, כלל יח סי' טו.  .8
 הרב אוריאל לביא, עטרת דבורה, סי' כה.  .9

  חישוקי חמד, ב"ב ב ע"א.  .10
 .אס"ק  שנט, חו"מ סי' תט מובא בד"מהריב"ש, סי'  שו"ת  .11
  , עמ' קטז.39חידושי הרשב"א, מהד' הרב מרדכי ליב קצנלבויגן ירושלים: מוסה"ק, תשס"ט הערה   .12
  אור זרוע, ב"ב סי' ט.  .13
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ן בכל שעתא ושעתא'. נמצאנו למדין שרשב"א סובר שדווקא בחצרות תשמישת

שתשמישן קבוע יש היזק ראייה כאשר הן סמוכות ולא בחצרות דידן, שהן דומות לגג לא 

  משופע, שאין תשמישן קבוע.

ב"ב עמוד (ור"ת שמובא ב'אור זרוע' הנ"ל ורבנו יונה  14כשיטת הרשב"א כתבו גם תוספות

, והרשב"א עצמו כתב כן 16ם רבנו יקר, במרדכי (שם), וריב"שוכן בש 15ומרדכי, )34

   19וכך הכריע הרמ"א. 18וכך חילק הטור,  17בתשובה,

והשתא דאתי להכי, גם משו"ת הראש אין ראיה אלא ההיפך, שגם הראש דן שם על 

 20פתיחת חלון על גג, וזה כמו שני גגות רחוקים זה מזה שיש היזק ראייה כנ"ל, והרא"ש

  ושיה הנ"ל כרשב"א וכ"כ ריב"ש הנ"ל בשמו ז"ל. תירץ את הק

. נעיין עכשיו בתירוץ של הר"י מגאש והרמב"ם לסתירה בין אביי ושמואל בסוגיה הנ"ל. 2

הר"י מגאש והרמב"ם הבחינו בין גגות 'העשויים לדירה' לאלו ש'לא עשויים לדירה'. וכך 

חילק בין  22ה'מגיד משנה'ויש מחלוקת ראשונים בהבנת הבחנה זו.  21פסק ה'שלחן ערוך'.

גגות משופעים לבין גגות שאינם משופעים, וכך חילק הריב"ש הנ"ל. הרשב"א הרבה 

להקשות על פרשנות זו, שכן אם מדובר במשופעים, אז למה חוששים להיתפס כגנב? 

חילק בין גג מקורה לגג שאינו מקורה,  23הרי הם לא ראויים לדירה כלל. ה'נימוקי יוסף'

לפי זה כאשר מדובר בגגות  26ו'ערוך השלחן'. 25הסמ"ע 24משה הארוך', וכ"כ ה'דרכי

ישרים, שמשתמשים בהם תשמיש שאינו קבוע, אין היזק ראייה כלל ואין חילוק בין 

רחוק לקרוב. ברם, כאשר מדובר בגג מקורה, דינו כחצר ויש היזק ראייה, בין סמוכים בין 

בוע יש לו דין היזק ראייה, ולכן היה רחוקים. גם לפי פשט זה רק שטח שיש בו תשמיש ק

צריך לפרש שהגג מקורה, ואז ברור שמשתמשים בו בקביעות, אבל גג לא מקורה, אע"פ 

  וזו לשונו: 27שיש לו תשמיש, אין בו דין היזק ראייה כלל, וכ"כ 'ערוך השלחן',

דבר ידוע שבזמן חכמי הש"ס לא היו הגגים משופעים כשלנו אלא היו חלקים 

וים לתשמישם ועכ"ז אין בהם היזק ראיה כל כך כמו בחצר משום שאין ושוים ורא

                                                             
  .ד"ה בשניתוס', ב"ב ו ע"ב,   .14
  מרדכי, ב"ב סי' תעא.  .15
  שו"ת הריב"ש, סי' תט.  .16
סי' מג. כל המקורות האחרונים מובאים בהערת המהדיר לחידושי הרשב"א, שם, שו"ת הרשב"א, ח"ב   .17

  .34הערה 
 טור, חו"מ סי' קנט.  .18
 רמ"א, חו"מ סי' קנט סעי' ב.  .19
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תשמישם תדיר רק יש גגות עשויות לדירה שהן מקורות ובאלו דינם כחצר לדעת 

  הרמב"ם...

לפי"ז נראה שאכן חצרות שלנו שאינן מקורות, אין להן דין היזק ראייה כלל, וכמו 

גג שטוח למשופע משמע שיש  שפסקנו. אמנם לפי שיטת 'מגיד משנה' שמחלק בין

היזק ראייה גם בשימוש לא קבוע, שהרי לשיטתו בכל גג שאינו משופע יש היזק ראייה 

כמו בחצר, אע"פ שמן הסתם בגג אין תשמיש קבוע כמו בחצר. אולם ייתכן שיש לפרש 

שלפי ה'מגיד משנה' יש שימוש קבוע בגג ישר כמו בחצר, וצ"ע. איך שלא יהיה להלכה 

ון פסקנו שרק בתשמיש קבוע יש היזק ראייה בשתי חצרות סמוכות, אבל נראה שנכ

כאשר הן לא סמוכות, אז לרמ"א יש היזק ראייה גם אם אין תשמישן קבוע, ולפי ה'שלחן 

ערוך' גם בזה אין היזק ראייה לפי הסבר ה'נימוקי יוסף' (שם) בדבריו שהרמ"א ב'דרכי 

  ן' (שם) פסקו כמותו.משה הארוך' הנ"ל, הסמ"ע הנ"ל ו'ערוך השלח

        ב. התייחסות לפרשנות ה'שיטה מקובצת' בדברי רש"י ב. התייחסות לפרשנות ה'שיטה מקובצת' בדברי רש"י ב. התייחסות לפרשנות ה'שיטה מקובצת' בדברי רש"י ב. התייחסות לפרשנות ה'שיטה מקובצת' בדברי רש"י 

  ה'שיטה מקובצת' כתב בשם הגיליון וזו לשונו:

...וללישנא בתרא [היינו למ"ד היזק ראיה שמיה היזק] אתא [רש"י] לאשמועינן 

דאפילו היו שותפים בחצר שעומדת לפני הבתים שרואין זה את זה ויכול ליזהר 

  שם מילי דצניעותא (כ"ח) [כי אם] בבתים אפ"ה שמיה היזק. שלא יעשה

הייתה הוה אמינא שבחצרות שלפני הבתים שתשמישן רב לא ייחשב היזק ראייה היזק, 

בגלל השימוש הרב שיש בחצרות ובגלל שהן לפני הבתים, מקום שרואים הנעשה בהן. 

נא הזו. ויש לעיין משמעות הדבר שאחרי הבתים היזק ראייה נחשב היזק לפי ההוה אמי

מה המסקנה לפי הנ"ל, האם היזק ראייה יהיה היזק מאחורי הבתים? אם כן יוצאת סברה 

 מגביר ההיזקמגביר ההיזקמגביר ההיזקמגביר ההיזקהפוכה מזו של הרשב"א הנ"ל, שכתב ששימוש רב של חצר לפני הבתים 

ואינו מקטין אותו, ודווקא בגגות סמוכים, שהשימוש הוא מועט, אין היזק ראייה היזק, 

וש כאשר השני עולה ואין שימושו רב. ולפי הנ"ל ב'שיטה מקובצת' משום שאפשר לח

ההיזק. ואם נאמר שגם במסקנה יהיה היזק  מקטיןמקטיןמקטיןמקטיןבהוה אמינא נראה להפך, שימוש רב 

ראייה מאחורי הבתים אע"פ שהשימוש שם הוא מצומצם יותר, המסקנה תהיה הפוכה 

ג אע"פ ששימושם מועט. מזו של הרשב"א, ויוצא שאמור להיות היזק ראייה גם מגג לג

וכל זה איננו לפי ההלכה כמו שכתבנו למעלה, ואם כן מדוע לפרש את דברי רש"י לאור 

הבנה זו? נראה יותר לפרש שרש"י סובר כמו שכתבנו, שדווקא בחצר לפני הבתים יש 

  היזק ראייה.

        ג. התייחסות לסברות של הדעות החולקותג. התייחסות לסברות של הדעות החולקותג. התייחסות לסברות של הדעות החולקותג. התייחסות לסברות של הדעות החולקות

לנהוג בחצרות שלנו דין היזק ראייה כדי לא הבנתי דברי הרב אלישיב זצ"ל שצריכים 

שלא לעקור תקנת חז"ל, שהרי היא הנותנת אם יש דין היזק ראייה בחצרות שלנו אם 

לאו! ואיך נחמיר כדי שלא לעקור תקנה שספק אם תוקנה על חצרות שלנו?! בר מן דין 

שסובר מנין שלבנות כותל בין החצרות זו תקנה?! זה מעיקר הדין של היזק ראייה. למי 
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לטפל בהיזק ראייה מוכח, היינו על ידי בניית כותל, אבל אין  איךאיךאיךאיךשזו תקנה, התקנה היא 

  תקנה שבחצר יש היזק ראייה! ולכן צריך לי עיון בדבריו ז"ל.

        מסקנה.מסקנה.מסקנה.מסקנה.

נראה שהפסק שלנו שאין היזק ראייה בחצרות שלנו הוא שריר וקיים ולכל הפחות 

  אפשר לחייב בניית כותל בין שתי חצרות שלנו. אפשר לטעון קים ליה כהבנה זו, ולכן אי 

        / הרב אריאל בראליתגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה 

תשובת הרשב"א עוסקת במצב שיש מעט שימושים בחצר, ואף על פי כן לאורך כל 

התשובה ברור לו שיש לדון על היזק ראייה. בתחילה הוא מברר אם נוצרה חזקה, ושולל 

עולה ממנו כי לכל  א דן על טענת מחילה., ובהמשך הו'לקבל הייתי סבור' זאת מהטעם

יש טענת היזק ראייה. לכן שכנים  גם אם הם לא קבועים,גם אם הם לא קבועים,גם אם הם לא קבועים,גם אם הם לא קבועים,חצר שיש בה שימושי הצנע, 

יכולים לכפות זה על זה לסלק את היזק הראייה דווקא על ידי כותל. אולם חצר 

 היזק של טענה לכולי עלמא אין אז ,,,,כללכללכללכלל הצנע שימושי בה ואין לבית מבואה המשמשת

   28.אייהר

  

  

                                                             
כל הדיון על המעמד של גג שאינו מקורה הוא אך למותר, כי חצר אינה דומה לגג, ואף שאין   .28

  פה על גג. משתמשים בה דרך קבע, היא עדי
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In conclusion, virtual currency could be defined as halachic currency if recognized by 

governments as such. Furthermore, even currency trusted and recognized by the public 

can be defined as halachic currency for means of payment even if not officially recognized 

by a given government. Since the Bitcoin is not government-issued, and public reliance 

on it is limited, it cannot currently be considered a halachic currency, but rather a form 

of transaction or a promissory note. 

 

Reciting shehechiyanu on new fruit today / Agronomist Yehuda Heller 

Shehechiyanu is a unique blessing since it is tied to the joy of renewal. This blessing is 

recited also when acquiring new clothes and vessels, among other items. Today it is 

customary to recite this blessing primarily on new fruit. Since the blessing was meant to 

be recited on fruit that is renewed annually, it is necessary to take a look at the current 

situation in the market.  

Today many types of fruit and vegetables are grown throughout all seasons of the year. 

Extending the time it is possible to market produce is accomplished in several ways: using 

technology for special cultivation (hothouses, net houses), growing different strains of the 

same fruit or vegetable, cultivating crops in different areas, using chemicals, long-term 

storage, and importation from abroad. In light of the ever-developing agricultural 

technology, we can anticipate that many varieties of produce will become increasingly 

available upon market demand. For this reason, we need to take a look at the current 

situation in the market from time to time and see the prevalence of fruit and vegetables 

throughout the year so we can determine whether or not to recite shehechiyanu on them.  

It turns out that many of the varieties defined in the past as “renewed” are, in fact, 

marketed throughout the year. For instance, the sabra is sold all year round thanks to 

special strains developed, even if this means that there are seasons that yield an inferior 

quality and less quantity. The types of fruit that still do renew include: peaches, guava, 

cherries, apricots, lychees, loquats, and sugar apples. The article features a chart listing 

various types of fruit and vegetables and when they are renewed (this chart, updated 

from time to time, also appears on the website of the Torah VeHa’aretz Institute). 

In conclusion, an intimate understanding of Israel’s ever-developing field of agriculture is 

necessary to determine various halachic issues, such as when to recite shehechiyanu. This 

underscores the tremendous blessings that we are privileged to receive here in the Land 

of Israel. 
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produce. Failing to check such produce is paramount to willingly ignoring the injunction 

against consuming insects. It is this “somewhat infested” produce that our Sages 

cautioned us to check. Even if lab samples are taken of produce that had not been 

considered infested and infestation is present, this still would not automatically put these 

fruits and vegetables into the “somewhat infested” category, thereby requiring their 

routine examination.  

 

Is the Bitcoin (virtual currency) considered currency according to halacha? / Rabbi 

Shlomo Ishon   

The Bitcoin is a digital coin that is part of a decentralized digital currency and payment 

system that can be used for online transactions. Since it is not (1) composed of any 

substantive material and (2) not issued by a particular government, the two trademark 

features of currency until now, are these coins considered currency (matbe’a) by 

halacha? Or would they be viewed as form of commerce? The halachic ramifications 

include the possible prohibition of interest in taking loans in Bitcoin and redeeming them 

at a nominal rate. If considered currency, it would be permitted; if considered a form of 

commerce, then it would be prohibited.  

In the past, currency comprised coins whose value were linked with the precious metal 

they were composed of and their weight. Historically, though, there has been a shift from 

coins made of precious metals to coins and bills whose value is based only on the sum 

stated on them. The Ra’avad ruled that such bills are nevertheless considered halachic 

currency, as do other poskim in his wake, even though they are representative only. This 

means that from a halchic standpoint, the substance the coin is made of is insignificant 

and can even be non-existent, that is, virtual. Today, a large portion of business 

transactions are performed through bank transfer in any case, without a physical transfer 

of currency: a certain sum is noted as a debit on one person’s bank account, and noted 

as a credit on another’s.  

Not everyone agrees, however, that a means of payment is automatically considered 

currency, since traditionally currency is issued by a specific government. The fact that 

bills are government-issued is relied on by the Chatam Sofer in his currency-related 

rulings. The Chazon Ish, however, rules that currency need not be issued by the 

government but needs only government approval for its use. That is, halachic currency is 

defined as such based on public consensus.  
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unknowingly performing a forbidden act, halacha grants an exemption under the 

umbrella of mitasek. Does this exemption apply when eating a fruit not known to be 

infested? 

According to Rabbi Shlomo Zalman Aurbach, the exemption of mitasek applies only when 

one act is intended, and unwittingly another forbidden act is performed. When eating a 

wormy fruit, however, the intention is to eat all of the fruit, so this cannot be considered 

mitasek. Others argue, however, that this would still be considered mitasek. According 

to this opinion, would it be necessary to publicize the rates of infestation for such fruit, 

or would it be better to leave the public uninformed since their act falls under the 

category of mitasek, and they are not transgressing a prohibition? This depends on 

whether performing a forbidden act unknowingly as mitasek is considered a 

transgression or not.  

In the case of eating fruit, however, even those who argue that one whose actions are 

defined as mitasek has not transgressed any prohibition do hold that this person has 

transgressed a prohibition. This is because the Torah prohibits having consumed insects, 

not the act of consumption per se. This is why, even if unwittingly eaten, impure 

substances are present in one’s body, thereby causing a blockage of one’s spiritual 

arteries, so to speak (timtum halev).  

In conclusion, it is extremely important to clarify and publicize the levels and possibilities 

of infestation for all food items, even when they are not considered infested. It is difficult 

to rely on unwitting consumption being deemed as mitasek in this context. Publicizing 

this information will prevent the public from transgressing the severe Biblical injunctions 

about consuming insects that result in timtum halev.  

Response / Rabbi Yoel Friedemann 

Kashrut agencies play an important role in raising awareness about the problem of 

infestation in fruits and vegetables known to be highly, moderately, and even somewhat 

infested (mi’ut hamatzuy). This role is exponentially significant when they also (1) provide 

solutions for cleaning fruits and vegetables from insects and (2) find ways of cultivating 

produce to prevent infestation in the first place, such as insect-free leafy vegetables. 

However, it is unnecessary to look into and publicize infestation in produce not known to 

be infested. The reason being that the definition “somewhat infested” requires the public 

to check the foods that are known as such, based on a prevalent minority of infested 
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Are gluten-free products kosher for Pesach? / Rabbi Tzvi Ben Reuven 

In today’s day and age, when the food companies are required to specify the ingredients 

they use on packaging, one might think that it is sufficient to check whether the 

ingredients are kosher. Natural food coloring derived from wheat, flour additives, and 

unlisted ingredients (such as preservatives and ingredients below a certain threshold) 

prevalent in food today underlines the fact that food must have kashrut supervision, 

especially for Pesach. This might not seem the case with gluten-free products, though, 

since companies are extra careful about excluding wheat to avoid lawsuits. 

Our Sages state that only the five species of grain can become leavened, i.e. chametz 

(wheat, barely, spelt, rye, and oats), and this status is not nullified in any ratio on Pesach 

(there are disagreements among the poskim regarding nullification in mixtures before 

Pesach). Oats do not contain gluten, so anything gluten-free would not necessarily be 

chametz-free. Furthermore, many companies produce “gluten-free” products that are 

wheat based, but the where the gluten is separated from the wheat. Contemporary 

poskim dispute whether the manufacturing processes when gluten is separated from 

starch to produce citric acid is permitted for use on Pesach. Even those who do permit 

this do so when many other criteria are met, such as the presence of leavening-inhibiting 

chemicals during the process. 

In conclusion, we see that gluten-free is not synonymous with “kosher for Pesach,” and 

that products without specific supervision may very well be chametz. Gluten-free 

products that are certainly not wheat-based should be put away; those that are or may 

be a chametz mixture (ta’arovet chametz) should be sold (even by those who do not sell 

chametz gamur). Gluten-free products that are chametz gamur, such as oat bread, can 

be sold but many throw these away.  
 

Checking for bugs in produce not known to be infested / Rabbi Itzhak Dvir 

The past century has seen many developments and a standardization of guidelines in the 

field of checking fruit and vegetables for insects. It is difficult for many, however, to 

change their eating habits; there are also some rabbis who reject these guidelines and 

are lenient in the matter. This raises a difficult dilemma: should foods that are not known 

to be infested not be checked whatsoever, as to avoid putting the public in a position 

that many will not be able or willing to deal with? 

The answer to this question depends on the definition of the halachic exemption termed 

mitasek, “otherwise engaged.” When performing a permitted act that includes 
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To book lectures and for additional information, please contact: 
Rabbi Moshe Bloom, Head of the English Department at the Torah 
VeHa'aretz Institute, The Institute for Torah and the Land of Israel

h.moshe@toraland.org.il  |  www.toraland.org.il/en

052-8903729  |  08-6847352

Topics include: orlah, kila’im, teruma and 
ma’aser, bugs in leafy vegetables, and more.

Lectures accompanied by a 
PowerPoint presentation

בחזרה לעמוד התוכן



במה למאמרים המשלבים מחקר תורני 
ויישום הלכתי בארץ ישראל

119ניסן תשע"ח

להחזרות:
ת.ד 18 

שבי דרום 
ד.נ הנגב 8536500
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 The platform for articles combining
Torah study and its practical application

in the Land of Israel

 Emunat
Itecha

Nissan 5778 119

ותורה )ע“ר( מדע  צוותי  צומת 
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