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

amarzoh@gmail.com :ליצירת קשר

החמצת חיטים לפני קצירה מאת ד"ר מרדכי שומרון, 
מעמ' 77

גרגר עטוף בקליפותיו

גרגרי חיטה 
לאחר 24 שעות 

הטבלה במים

גרגרי חיטה ללא הטבלה 
במים

גרגר בקליפתו 
ושלושה גרגרים חשופים

שיבולת, מוץ, 
חיטה בקליפתה, 

3 גרגרי חיטה קלופים 

ענף של בר זית בינוני )מימין(; 
עלים ופרי של זית אירופי )משמאל(

השוואת עלים ופירות: 
בר זית בינוני )מימין(; 
זית אירופי )משמאל(

קקטוס נוי מורכב על כנה 
ממין פיטאיה

בר זית בינוני )מימין(; 
זית אירופי )משמאל(

תמונות למאמרו של אג' יהודה הלר 'הרכבה בעצי נוי – 
המצב הקיים ומגמות עתידיות', עמ' 77-72
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השקת הספר "מדינה כהלכה"

מחזור חמישי של תורה וארץ יוצא לדרך 

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

בין כסה לעשור השנה התקיים ערב השקה של הספר החדש מאת הרב עדו רכניץ, 
"מדינה כהלכה", שיצא לאור בהוצאת מגיד. הערב התקיים בגבעת שמואל בשיתוף 

פעולה בין מכון משפטי ארץ וארגון מעלה.
את הערב פתח מו"ר הרב יעקב אריאל, שעבר על הספר כולו במהלך הכנתו והעיר 
יש  פיו  על  בהלכה,  העם"  "ריבונות  עקרון  את  הדגיש  אריאל  הרב  הערותיו.  את 

למנות שלטון על פי רצון העם, גם אם מדובר על שלטון מלוכני. 
לאחר מכן התקיים פאנל בהנחיית בוגר מכון משפטי ארץ, ד"ר יהודה יפרח. ראשון 
הדוברים בפאנל היה הרב גיסר, שקרא לקבל את משפט התורה כמשפט המחייב 

במדינת ישראל, לצד הוראת שעה שתאפשר קבלה הדרגתית של חוקי התורה. 
לאחר מכן נשא דברים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי. עו"ד נזרי קבע כי אין סתירה 
מהותית בין "יהודית" ו"דמוקרטית" ובכל זאת ישנן סוגיות המעוררות דילמות ומחייבות הצעת פתרונות 

מאוזנים.
ד"ר שפרה מישלוב עסקה בשאלת חוקי התורה ומעמד האישה, והצהירה כי בעיניה המטרה אינה שוויון 
מוחלט בין המינים, אלא שוויון לאור השונות שביניהם. לדבריה, המחלוקת העיקרית היא בשאלה מי 

קובע את הערכים של החברה – האם שופטי בית המשפט העליון או רבני ישראל.
חתם את הכנס הרב עדו רכניץ, שאמר כי משטר יהודי הוא תיאוקרטיה, אולם, תיאוקרטיה איננה משטר 
חד-ממדי, אלא עולם תוכן שלם שמעורר דילמות חדשות. חלק מאותן דילמות מתעוררות כבר כיום, 
וככל שהן יידונו באופן אחראי ועמוק כיום, תהיה בכך הכנה להחלת חוק התורה במדינת ישראל בעתיד. 
הרב רכניץ הדגיש לסיום שהחלת חוקי התורה מהווה מהפכה חוקתית והיא מחייבת הסכמה לאומית 

רחבה. 
סקירה על הספר מתפרסמת בגליון זה.

אנו שמחים לבשר כי המחזור החמישי של תוכנית תורה וארץ עומד לצאת 
לדרך. מדובר בתוכנית מיוחדת שבמסגרתה המשתתפים לומדים ומתמחים 
בנושא המצוות התלויות בארץ באופן עצמאי ובעזרת דפי עבודה מסכמים 
וסיורים  ומעשירים  מרתקים  עיון  ימי  גם  כלולים  בתוכנית  נושא.  לכל 

מקצועיים בתחום.
בישיבות  ר"מים  יישובים מכהנים,  ורבני  לרבני קהילות  מיועדת  התוכנית 
לימוד  שנות  שמונה  מעל  שלהם  ואברכים  הגבוהות  בישיבות  או  הסדר 

בישיבה.
למעוניינים, ניתן להגיש מועמדות באתר מכון התורה והארץ.

מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

 לימוד עצמאי קבוע להתמחות במצוות התלויות בארץ, לקראת מבחן הרבנות הראשית לישראל

 דפי עבודה בסיום לימוד כל נושא, לסיכום וחזרה.

 השתתפות בימי עיון וסיורים מקצועיים, להכרת הסוגיות החדשות העולות מן השטח במפגש 

בין החקלאות המודרנית להלכה.

מסגרת התכנית:

 רבני קהילות ורבני יישובים מכהנים

  ר״מים בישובות הסדר או בישיבות גבוהות  אברכים מעל שמונה שנים לימוד בישיבה

המחזור החמישי של תכנית ׳תורה וארץ׳

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

שבת התורה והארץ הייתה מוצלחת במיוחד. התפילות המרגשות, הסיורים המרתקים 
ושיעורי התורה השאירו רושם עמוק ורוממו את רוחנו. במהלך השבת התקיימה קבלת 
שבת מרגשת במצפה רחבעם, אל מול מקום המקדש. כמו כן זכינו לשמוע שיחה מפי 
הרה"ג שלמה עמר שליט"א ושמחנו בנוכחותו של הרה"ג יעקב אריאל שליט"א. אנו 
מודים מקרב לב למשתתפים ולכל מי שטרח ולקח חלק ומקווים בעזרת ה' שנזכה 

לעוד שבתות רבות של תורה ונחת, מעין עולם הבא.

ואנשי  אגרונומים  רבנים,  של  כינוס  והארץ,  התורה  מכון  ביוזמת  החקלאות,  במשרד  נערך  לאחרונה 
מחקר שמטרתו להעלות למודעות של העוסקים בתחומי החקלאות וההלכה נושאים רלוונטיים, ולפעול 

במשותף כדי למצוא פתרונות מעשיים לבעיות בשטח.
המאפשרים  בכרמים   - הכרם  כלאי  בעיית  היו  בכנס  שעלו  הנושאים  בין 
צמיחת עשבייה מגוונת בכרם הרכבות אסורות בירקות ובמיוחד בדלועים, 
90% מהשתילים!(, מלפפון על כנת דלעת  כגון אבטיח על כנת דלעת )כ- 

הרכבות אסורות בעצי פרי; הגדרת אילן וירק בגידולים חדשים בארץ ועוד.
לשמחתנו, שיתוף הפעולה הפורה בין רבנים ממכונים שונים ואנשי מקצוע 
לאתגרים  יצירתיים  פתרונות  לקדם  מאפשר  החקלאות  בתחום  ומחקר 

המתחדשים כל העת בתחום החקלאות וההלכה.

כנס אגרונומים ורבנים

גינון קהילתי

שבת אחים גם יחד: סיכום שבת התורה והארץ לידידי המכון

בישראל קיימות כיום מאות גינות קהילתיות פעילות, אשר שותפים בהן אנשים מחוגים רבים. הדבר 
כשלעצמו מבורך ומחזק את הקשר בין העם לאדמתו, אולם בדרך כלל המודעות לקיום המצוות התלויות 
בארץ בגינות אלו אינה גבוהה. מכון התורה והארץ יוזם, ביחד עם משרד החקלאות, פעילות להגברת 

הוא  לכך   האמצעי  רחב.  לציבור  הנוגע  לנושא,  המודעות 
פעילות הסברה של חיוב הפרשת תרומות ומעשרות ביבולים 
משתילת  הימנעות  חרקים,  אכילת  איסור  אלו,  גינות  של 
חיים,  אנו  שבו  ההמונים  תקשורת  של  בעולם  ועוד.  כלאיים 
ניתן להגיע לציבור רחב וללמד את המצוות המעשיות הללו, 
כדי שהציבור המחפש את הקשר לאדמה, יזכה לקיימן כראוי. 

היכונו להושענא רבא בהר הזיתים

מלון שבע הקשתות, ירושלים

הפקה: פרסומי ישראל

שבת 
התורה והארץ

על תשובה, 
גאולה וארץ ישראל

שישי-שבת, פרשת כי תצא 

יג'-יד' אלול תשע"ח )24-25 לאוגוסט למניינים(  

לע"נ אביה יהושע ז"ל גולדברג

office@kerenavia.co.il 02-5350900

קייטרינג לה קאזה
בכשרות מהדרין - חלק זה עונג שבת

יקבי ירושלים

בס"ד

יום שישי

13:00 - תחילת הסעות מגבעת התחמושת

החל מ -14:00 קבלת חדרים במלון שבע הקשתות - הר הזיתים

14:30-15:30 – שרה ברנע - הר הזיתים בתקופת השלטון הירדני ובתקופה הציונית

       במקביל יצא סיור בהר הזיתים בהדרכת עיר דוד. 

15:30-16:00 - דוידל'ה בארי - עיר דוד - מכאן הכל התחיל... 

16:00-16:45 – הרה"ג דוד לאו שליט"א - הרב הראשי לישראל, שיחה לקראת שבת

התארגנות

17:30-18:30 - קבלת שבת מוזיקלית עם משה רויכר + קפה ועוגה                    

 

18:35 - הדלקת נרות בכניסה ליד חדר האוכל

18:45 – מנחה - מצפה רחבעם                 

תפילת ערב שבת )קרליבך(  במצפה רחבעם - נא להצטייד בלבוש חם

סעודת שבת בחדר האוכל

22:00 - טיש עונג שבת - בהשתתפות הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, הרב דודי דודקביץ, 

הרב הלל הורוביץ, רבני המכון ואורחים

יום שבת קודש

07:30-09:00 קפה ועוגה בקפיטריה

08:00-10:00 - תפילת שחרית ומוסף 

10:00-10:30 - שיעור - הרב יהודה עמיחי

10:30 - קידוש

11:00-11:30 - הרב דודי דודקביץ בחצר המלון הצפונית

11:30-13:30 - סעודת שבת 

13:30 - תפילת מנחה 

* * * 14:00-16:00 - מנוחת צהרים * * *

16:00 - סיור ותצפית מבית החושן יציאה מלובי תחתון

17:00 - קפה ועוגה

17:10-17:20 - הרב הלל הורוביץ - זכות אבות בתקיעת השופר 

מחברון להר הזיתים, בחצר הצפונית

17:20-18:20 - הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

18:30 - סעודה שלישית

19:50 - צאת שבת 

הבדלה מוזיקלית עם משה רויכר

ערבית 

לשנה הבאה בירושלים הבנויה

להנאתכם – פינת שתייה חמה תעמוד לרשותכם 

במהלך כל השבת בכניסה לבית הכנסת.

 במלון אין שעון שבת, מומלץ    אין להדליק נרות בחדרים   בבקשה להביא לבוש חם 

להשאיר אור דולק בשירותים  ניתן לצפות אל נוף ירושלים והר הבית מחדר האוכל ואולם 

התפילה   רכבים ניתן לחנות בחניון שליד המלון )יש שם מצלמות אבטחה( באחריות בעלי 

  אין אחריות על אבדן או גניבת    האירוע מתואם עם כוחות הביטחון  הרכבים בלבד  

ציוד בחדרים או ברכבים, בחדרים יש להשתמש בכוסות חד פעמיים בלבד    כל סעודות 

      השבת בכשרות בד"צ העדה החרדית, גלאט מהדרין, ירקות עלים חסלט- עלי קטיף

                                              
                                              

התכנית ניתנת לשינויים                     

מועצת בתי העלמין 

היהודיים בירושלים

בחזרה לעמוד התוכן
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באנגלית של  נפתח רשמית אתר האינטרנט  עבודה מאומצת,  רבים של  חודשים  ולאחר  טובה  בשעה 
המכון. האתר מיועד ליהודים שעלו לארץ אך מעדיפים מידע הלכתי בשפת האם שלהם וגם ליהודים 

שגרים בחו"ל.
באתר נמצאים מדריכים הלכתיים, מאמרים, תשובות, סרטונים ועוד, בנושאי המצוות התלויות בארץ.

https://www.toraland.org.il/en :כתובת האתר

הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א, ראש ישיבת בית אל 
במכון  לביקור  הגיע  הדתית,  הציונות  רבני  ומזקני 
נפגש  הרב  הביקור  במהלך  וחסל"ט.  והארץ  התורה 
עם רבני המכון ובראשם הרב יהודה עמיחי, ויחד דנו 
לטובה  עלינו  הבאה  השמיטה  שנת  לקראת  בהכנות 

בשנת תשפ"ב.

ומצוותיה  הארץ  בחידון  והמאתגר  הראשון  השלב  הסתיים  אלו  בימים 
הרביעי. לשמחתנו, גברים ונשים רבים מכל רחבי הארץ התמודדו בחידון 

וכ- 64   עברו לשלב השני המותח.
החידון עוסק במשניות זרעים עם תוספות והרחבות.

אנו מאחלים הצלחה לכל המתמודדים, ומזכירים כי מדובר בחידון נושא 
פרסים ומלגות למצטיינים, וביניהם הפרס למקום הראשון - 10,000 ₪!

אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הפרסומים לקראת ט"ו בשבט.

מכון התורה והארץ משיק אתר אינטרנט באנגלית

מכון התורה והארץ זכה לביקור משמח

הסתיים בהצלחה השלב הראשון בחידון

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה בארגון
חותם

מבצע מיוחד, ברכון מעוצב ויפהפה הכולל קידוש וזמירות לסעודות השבת, הבדלה 
וברכת המזון במחיר מיוחד, 15 ₪ בלבד. הברכון כולל נוסח אשכנז וגם נוסח עדות 

המזרח. מומלץ! לרכישה: ניתן לפנות לטלפון   073-3904102  

במסגרת פעילות למתן מענה לציבור בתחומי הכשרות השונים, רבני 
כשנתיים.  מזה  הכשרות  בנושא  ווטסאפ  בקבוצות  פעילים  כושרות 
כיום הרבנים עונים ב-15 קבוצות שונות אשר כולן "קבוצות כושרות", 
משתתפים   257( באחרונה  המקום  כשנגמר  נפתחת  חדשה  קבוצה 
בקבוצה(. בקבוצה ניתן מענה לשאלות רבות בכשרות וכן מתפרסמים 

עדכונים שוטפים בתחום כשרות המזון. 

שמירת  בנושא  'חותם'  מבית  מחקר  חוברות  סדרת 
הצביון היהודי של מדינת ישראל

ובצה"ל  במדינה  נאבקת  לישראל'  החדשה  'הקרן 
ו'שוברים  'בצלם'  כמו  בארגונים  תמיכתה  באמצעות 
לשינוי  מאבק  מובילה  הקרן  לכך,  מעבר  שתיקה'. 
מבית  מחקר  חוברות  סדרת  במדינה.  היהודי  הצביון 

'חותם' חושפת זוויות שונות של מאבק זה.
'למי קראת חשוך': חשיפת פעילות הקרן וארגוניה נגד 

הציבור החרדי, במטרה לשנות את אורחות חייו ולהחדיר לתוכו תפיסות מערביות זרות. 
'המטרה חב"ד': מאבקים שמנהלים ארגונים מהקרן נגד חב"ד כתנועה, נגד דוכני התפילין ועוד.

'זהות במשבר': הפעילות השלילית של 'ישראל חופשית' ו'הפורום החילוני', שניהם נתמכי הקרן: מאבק 
להחלת נישואים אזרחיים, מאבק נגד צביון השבת, ביזוי רבנים והכפשתם, ועוד.

בקיץ האחרון השקנו פעילות הסברה בנושא מאבק הקרן בציונות הדתית. הפעילות התבססה על החוברות 
הבאות: 'סיכול ממוקד': מאבק נגד אישים ומפעלים מרכזיים בציונות הדתית; 'מי מושך בחוטים': הקרן 

פועלת בשיתוף גופים מהציונות הדתית עצמה כדי לשנות עמדות בקרב ציבור זה ובמדינה בכלל.   

חדש - ברכון ציון וירושלים

קבוצות ווטסאפ

סדרת חוברות מחקר מבית 'חותם'

מהנעשה במכון
כושרות

זמירות וברכות  לשבת וליום טוב

זמירון

ציון

לידידינו היקרים!

בהוקרה על שותפותכם בהטבעת חותמה של תורה 

במרחב הציבורי של מדינת ישראל

חותם - יהדות על סדר היום

1

1

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
כושרות

המזון  סוגי  את  העת  כל  בודקים  אנו  כושרות  של  החרקים  במעבדת 
השונים כדי להדריך את הציבור בנושא זה. בחודשים האחרונים ביצענו 
בדיקות מקיפות של חברות ממרחי התמרים השונות, בפרק מידע יישומי 
ניתן לראות את התוצאות ואת המלצותינו לצרכן. שם גם ניתן לראות 
בדיקות מקיפות של "ירק עלים לא מפוקח" שבוצעו בשנים האחרונות.

תיקון  על  כעת  שוקדים  אשר  הכשרות  לנותני  גם  נשלחו  התוצאות 
הבעיות.

במסגרת פעילות להסדרת מערך הכשרות הממלכתי, הוצע לאחרונה חוק מטעם 
משרד המשפטים ובו  פתרון להעסקת משגיחי הכשרות באמצעות כמה תאגידים. 
רבני העמותה שקדו על הערות מקצועיות לתיקון הצעת החוק, באופן שייטיב עם 

מערך הכשרות ויהפוך אותו למקצועי, יעיל ואיכותי.
הצעת החוק תידון במהלך מושב החורף הקרוב של הכנסת.

במסגרת הרצון לחזק, להשריש ולחנך לנושא הכשרות בבתי הספר נפתחה גם השנה השתלמות למורים.
בהשתלמות זו ניתנו כלים שימושיים למורים המלמדים תחום זה.  

וכן מידע הלכתי מעשי בתחום כשרות המזון  בהשתלמות המורים מקבלים כלים איך ללמד כשרות, 
המתחדש תמיד.

השבת  בהתקני  באירופה  כנסת  ובתי  קהילות  רבני  של  התעניינות 
למנגנוני הביטחון והאבטחה של בתי הכנסת. בכנס ORD, ועידת הרבנים 
פרל,  מנחם  הרב  אל  הקהילות  רבני  פנו  במדינת אשכנז,  האורתודוקסים 

ראש מכון צומת, וביקשו מידע על התקני שבת למנגנוני אבטחה שפיתחו בצומת.
את הכנס המתקיים בשיתוף המערך לשירותים רוחניים בתפוצות בהסתדרות הציונית העולמית, פתח 
ראש המערך, הרב יחיאל וסרמן, ששוחח על הפעילות הרוחנית בקרב הציבור היהודי שהיגר לגרמניה 

מבריה"מ לפני כ-30 שנה.
הרב פרל העביר שיעורים על חיישנים בשבת ועל רכב אוטונומי וכן על שימוש בתחבורה ציבורית בשבת 
באזור נוכרי. לבקשת רב העיר דיסלדורף, בדק הרב פרל את מתקני האבטחה בבית הכנסת הגדול בעיר.

מעבדת כושרות

החוק להעסקת משגיחי כשרות

השתלמות מורים בכשרות

התעצמות האנטישמיות בגרמניה – 
מכון צומת נקרא לסייע לבתי הכנסת לחדש את האבטחה 

מהנעשה במכון
צומת

בחזרה לעמוד התוכן



הפתוח  ליום  עציון  בגוש  צומת  לחוויית  המועד  בחול  הגיעו  מבקרים  אלפי 
ובסדנאות  חווייתיות  בהופעות  השתתפו  הם  המדע.  משרד  בשיתוף  שנערך 
סרטים  וצפו  אינטראקטיביות  מהפעלות  נהנו  חשמליות,   סוללות  לבניית 
מנחם  הרב  וטכנולוגיה.  להלכה  בעולם  הראשון  המבקרים  במרכז  מצוירים 

פרל, ראש מכון צומת, אומר שהאלפים שביקרו נהנו לראות את השילוב של טכנולוגיה 
מתקדמת עם הלכה רלוונטית לכל בית בישראל.

הרב אליהו אברג'ל, אב"ד ירושלים, בביקור במכון צומת: יש היתר ברור לבעלי מוגבלות לעשות שימוש 
בקלנועית עם פיקוד צומת בשבת. הרב אברג'ל, אב"ד ירושלים, מחזק את ידי רבני מכון צומת בפעילותם 
לעשות  הוא  ברור  "היתר  לדבריו  שבת.  פיקוד  עם  לקלנועית  הזקוקים  בתנועה  מוגבלות  בעלי  למען 
שימוש בכך לזקוקים לכלי זה ובלבד שייעשה באמצעות מנגנון שבת". הרב אברג'ל חיזק את ידי העושים 
במלאכה בצומת "למען כבוד הבריות ולמען כבוד השבת". הרב אברג'ל התייחס גם לשבתקול )רם-קול 
שמופעל מערב שבת ופועל על זרם קבוע(, שאותו התירו הגאון הרב שאול ישראלי וכן הגאון הרב חיים 
דוד הלוי, ואמר שפשוט שהדבר מותר וכי הוא מורה כך הלכה למעשה בבתי כנסת גדולים מאוד כדי 

שהקהל ישמע את החזן ואת הרב.

הרב בנימין חותה, המשיב בענייני הלכה וטכנולוגיה בעולם החרדי, הגיע לביקור במכון 
צומת באלון שבות ונפגש עם  ראש המכון הרב מנחם פרל. 

בין השאר ביקר הרב חותה במעבדות ובחדרי הייצור של מתקני צומת ושוחח ארוכות עם 
רבני המכון וחוקריו,  הוא ביקש להכיר את המכשירים שהמכון מאשר ועמד על ההיתרים 

שמאפשרים זאת. בין השאר התעכב על התקנים רבים בנושא רפואה, חירום וביטחון שבלב העשייה.

יצא לאור הכרך החדש )ל"ח( של השנתון תחומין מבית מכון צומת. זהו הכרך הראשון שיוצא לאור לאחר 
פטירת הרב ישראל רוזן זצ"ל, מייסד השנתון ומי שהיה מעורכיו )יחד עם הרב אורי דסברג ז"ל(. מערכת 
תחומין פרסמה בכרך החדש את מאמרו האחרון של הרב רוזן, "חשמל ואלקטרוניקה בשבת – הגדרות 
ועקרונות". בפתח הכרך כתבו מוקירי זכרו דברים על הרב רוזן, על מדיניות העריכה שלו בתחומין ועל 
530 עמודים והוא עוסק  59 מאמרים ב-  פועלו בתחומי הגיור וההלכה והטכנולוגיה. בתחומין החדש 

בחידושים ובפסיקה הלכתית בכל תחומי החיים. בנושאים הנידונים בספר מעמדו ההלכתי של איבר מלאכותי 
שהושתל בגוף האדם, דיני ייחוד עם עובדת זרה,  סידור גט לבעלי מוגבלות נפשית ושכלית ואיפור וטבילה בשבת.

הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, אומר כי תחומין הפך לבמה המשמעותית ביותר בשדה ההלכה וחיי המדינה 
ב-38 שנות קיומו בזכות הרב רוזן, הרב דסברג וחברי המערכת שהשקיעו בו מדמם ומחלבם. כל יציאה לאור של 
תחומין בונה בית מדרש ענק שבו משוחחים זה עם זה הכותבים והלומדים בהלכה בשמחה גדולה, אך הפעם בצד 
השמחה יש גם צער כי הרב רוזן, האב המייסד של  מכון צומת בכלל ותחומין בפרט, אינו נמצא בבית המדרש 

שבנה. 

 שימוש בקלנועית עם פיקוד צומת בשבת

הרב בנימין חותה במכון צומת 

בתחומין החדש  - המאמר האחרון של הרב רוזן זצ"ל

אלפים ביום פתוח במכון צומת בחול המועד סוכות 

מהנעשה במכון
צומת

בחזרה לעמוד התוכן



מהנעשה במכון
פועה

מכון  רבני  עם  יוסף שליט"א  הגר"י  בלשכתו של הראשל"צ  נערכה 
פוע"ה ובראשם הרב מנחם בורשטין שליט"א, ראש המכון.

רבני המכון התקבלו בזרועות פתוחות ושמחו לשמוע על רצונו של 
הלכתיות  סוגיות  עלו  בפגישה  במכון.  לביקור  להגיע  יוסף  הגר"י 
בנושאים שונים. כמו כן, הגר"י יוסף שליט"א הזכיר את קרבתו של 

הרב בורשטין לפוסקי הדור וביניהם אביו, הגר"ע יוסף זצ"ל.

לפני שבועות מספר קיים מכון פוע"ה כנס חתנים למאורסים 
משתתפי  קיבלו  יומיים  במהלך  ראשונה.  שנה  ולנשואים 

הכנס תכנים וכלים משמעותיים לקראת בניית הבית.
בנושאים  הרבנים  מיטב  מפי  הרצאות  שמעו  המשתתפים 
בסוגיות  ורפואיים  הלכתיים  היבטים  וקדושה,  זוגיות  של 
בנושא  והכוונות  מדריכים  רפואיות,  לבדיקות  הקשורות 

טהרת המשפחה, אישות ועוד.
מדובר באירוע ייחודי של המכון המתקיים מזה שנים רבות כפעמיים בשנה ובו זכו לקחת חלק אלפי 

בחורים.

מנחם  הרב  מעביר   ,23:00-22:00 השעות  בין  ראשון,  יום  בכל 
הכולל  מורשת,  ברשת  שבועי  שיעור  פוע"ה,  מכון  ראש  בורשטין, 
מענה לשאלות של מאזינים בעניינים שבהם עוסק המכון. תגובות 
רבות שמגיעות למכון פוע"ה מלמדות שמדובר בתוכנית רדיו שזוכה 

לאחוז האזנה גבוה בכל פלחי האוכלוסייה הדתית.

הדפסה חדשה של ספר פוע"ה כרך ראשון – לאחר שאזלה המהדורה השלישית של ספר פוע"ה כרך 
ראשון – משפחה וטהרה, ועקב התעניינות רבה, הוחלט לצאת בהדפסה נוספת של מהדורה זו. נוסף 
על כך, בזמן הקרוב אמור לצאת החלק השלישי של ספר פוע"ה, העוסק בהיריון, לידה ומניעת היריון. 

מכירת הכרך השני, העוסק בענייני פוריות, נמשכת.

פגישת ידידות חשובה

כנס חתנים

שיעור שבועי ברשת מורשת

ספרי פוע"ה

בחזרה לעמוד התוכן



בחודש אלול תשע"ח, התקיים קונגרס בין-לאומי בנושא ביואתיקה ומשפט 
אוניברסיטת   ,WAML(( רפואי"  למשפט  העולמי  "הארגון  בשיתוף  רפואי, 
במהלך  העולם.  מרחבי  איש  כ-300  בו  השתתפו  שלזינגר.  ומכון  אביב  תל 
מכון  באחריות  והלכה  עברי  למשפט  מלא  יום  יוחד  הקונגרס  ימי  שלושת 

שלזינגר. במושבי המשפט העברי השתתפו, בין היתר, הרב דוד לאו 
– הרב הראשי לישראל, הרב שבתאי רפפורט, הרב יובל שרלו, הרב 
ד"ר מרדכי הלפרין, פרופ' ישראל שטראוס, הרב אליהו האיתן והרב 

גדעון ויצמן כנציגי מכון פוע"ה.

ימי עיון והכשרה  מתחילת השנה )תשע"ט( המכון מקיים מדי חודש 
לרבנים הפוסקים בנושאי טהרת המשפחה וראיית צבעי מראות. במהלך 
ובגוונים  במראות  בפסיקה  שונות  לשיטות  הרבנים  נחשפו  העיון  ימי 
במצבים  ההלכתיות  והשלכותיה  המדעית  המציאות  בהכרת  השונים, 
רפואיים מורכבים. לאחר מכן נבדקים הרבנים במכשיר האנומלוסקופ 
כדי לבחון את  )בעזרת סגל המכון(,  ובמכשור מקצועי אחר  הייחודי 
הסוג והטווח של ראיית הצבעים של הרבנים. יש לציין שבדיקה זו היא 

בעלת משמעות הלכתית מרכזית בהדרכות בראיית דמים.

ורעננים, מלאי  צעירים  רבנים תלמידי חכמים  עם הצטרפות  )IRP( משתדרג  הבינלאומי  מענה השו"ת 
כוחות. שיתגברו את המענה ההלכתי הרציף, יחד עם כתיבה יצירתית ופרסום באסיא בתחומים הנידונים.

ימי עיון והכשרה בנושאי טהרת המשפחה

השו"ת הבינלאומי

משפט, רפואה הלכה ואתיקה

מהנעשה במכון
שלזינגר

השתלמות בת 40 שעות, משותפת למכון שלזינגר, לשכת עורכי 
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 הרב צבי שורץ

 ארץ הגפן והתאנה

 הקדמה

הגפן והתאנה ביחד כצמד גידולים, בעיקר בתיאור מיני מופיעים  1בתנ"ךמספר פעמים 
וישב יהודה וישראל ' ):ה ,א ה(במלכים  דוגמאות לכך אפשר למצואטחון ושלווה. ישל ב

וישבו איש תחת ' ):ד ,ד(ובמיכה  ',ת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבעלבטח איש תח
אלו לבטא גידולים מדוע נבחרו דווקא  :השאלהנשאלת . 'גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד

ארץ חטה ' – 2את המציאות השלווה של הארץ? והרי בפסוק שמתאר את הארץ הטובה
ומדוע לא  ,נוספיםגידולים יש מיני  – 'ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש

 הזית או הרימון או התמר? יוזכרו

 שכיחיםחשובים ו עצי פריא. 
והם מוזכרים בתנ"ך  3שיח הגפן ועץ התאנה הם הגידולים הראשונים המוזכרים בתורה,

הגפן והתאנה המטעים ת המקרא היו בתקופפעמים רבות יותר משאר הגידולים. 
הם  4.בההענף הכלכלי החשוב ביותר  היוולכן  ,בנוף הארץביותר שכיחים חשובים והה

יבול  שהארץ כולה מניבהעושר ושפע, כמסמלים  הםכי  ,תקופת שלום ושלווה מאפיינים
אין : 'שמדברת על בצורת דווקא בעצים אלו, כך אפשר להבין את נבואת החורבן .רב

העלה 'כלה, אלא אף לא רק הפרי בהמשך הנבואה,  5'.ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה
תאנה אינה רק סמל הו הגפן, ולא נותרו ענפים ועלים להצל תחתם. הישיבה בצל 'נבל

לא רק שכלתה הרווחה, אלא יש צורך  ,ועתה ,לרווחה כלכלית, אלא גם לשלווה ביטחונית
לא עוד שלווה כפרית, אלא  6'.אל ערי המבצר הונבוא האספו' :להישגב מפני אויב צפוי

 8;'אכל גפנך ותאנתךבארץ: 'י כשהאויב האכזרי עושה שמותו 7.רי מבצרהתבצרות בע
והארבה המשמיד את הצומח  9;'גפנה ותאנתה מותייוהש: 'לשממההופך  נוף הארץשוכ

, שם גפני לשמה ותאנתי לקצפהוחושף את הענף הלבן: ' ומגרד את הקליפה החיצונית

                                                           
 מיכה ד, ד; יואל ב, כב. מלכים א ה, ה; מל"ב יח, לא; ישעיהו לו, טז; .1
 דברים ח, ח. .2
 בראשית ט, כ. –בראשית ג, ז; נח נוטע כרם  –אדם וחוה תופרים חגורות מעץ התאנה  .3

 .33, ערך תאנה, עמ' 17י. פליקס, עולם הצומח המקראי, ערך גפן עמ'  4. 
 ירמיהו ח, יג. .5

 שם. 6.
 ים בגפן ואין תאנים בתאנה'.י. שביב, בית מדרש וירטואלי הר עציון, 'אין ענב .7
 ירמיהו ה, יז. .8
 הושע ב, יד. .9
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 11.אנה לא תפרח ואין יבול בגפנים'וביום צרה: 'ת 10;חשוף חשפה והשליך, הלבינו שריגיה'
אפשר להבין שאלו  ,את הגפן ואת התאנה דווקא שמדגישים ,תיאורי חורבן אלוכך, מתוך 

וכריתתו היא אסון קשה שיביא מחסור,  ,כלכלי העיקריביותר והענף הנפוצים  גידולים
וגפן אנה פריו ת נשאעץ : 'כי השפע יחזורשהנביא מנבא  ,באחרית הימים ,לכן עוני ורעב.

 13'וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד'. 12;'תנו חילםנ
מדוע לא  :והשממה, רק של עצי הגפן והתאנה, מיישבים תמיהה נוספת תיאורי החורבן

הרי גם הוא ענף כלכלי חשוב, והוא  נזכר עץ הזית בתיאורי השלווה, לצד הגפן והתאנה?
תו נזכרת בתורה יותר מן התאנה: 'ואספת דגנך גם עץ שכיח בארץ ויש לו נוף מצל, ותוצר

גם בימים ויכולתו להניב פרי עץ הזית שבשל עמידותו של יתכן י 14.ותירושך ויצהרך'
הוא  ,וגם בשנות בצורת 15במקומות קשים לגידול (זית כזה אינו ראוי לביכורים) ,קשים
 יכול לשמשרי מטע מניב. רק עץ שבימי בצורת אין לו כלל פליכול להוות מודל אינו 

       וה כשהוא שופע פרי.ומודל של של

 עצי צל מניביםב. 

את ד"ר יוסי שפנייר מסביר  16בין הר למדבר' במאמרו 'גידול הגפן בתקופות קדומות
שפע של עצים עמוסי כולל תיאור השלווה והשקט בישיבה בצל הגפן והתאנה. תיאור זה 

שתחתם אפשר לשבת, כי לתאנה דולים גי. הגפן והתאנה הם בצילם ישיבה נעימהופרי 
 כמו שמופיע בשיר השירים רבה (פר' ו): ,נוף רחב

דאמרי רבי  ואית ,דאמרי ר' עקיבא ותלמידיו ואית ,ר' חייא בר אבא ותלמידיורבה 
שהיו נוהגים לשבת [ יתבין פשטין תחות חדא תאנה הוו נהיגין, יהושע ותלמידיו
 ].תחת תאנה אחתהתורה ולעסוק בפשט 

ישיבה תחתיה.  מאפשרתהיא שיטת ההדליה, שלה ם הגפן, שאחת משיטות הגידול ג
עצי הרימון  לעומתה .כשרוצים לתאר חיי עושר ושלווה, מתארים את הישיבה בצל הגפן

'הצל של עץ התאנה  17לדברי ד"ר מיכאל זהרי:כך והתמר אינם מצטיינים בנוף מצל. 
עצי תאנה שגדלו בסמוך לכרמים בארץ ידוע כמרענן וקריר יותר מצילו של האוהל'. 

לפי  ישראל הקדומה סיפקו לפועלים שעבדו בשדות מקומות אידיאליים למנוחה קלה.
פירוש זה, זהו תיאור של מנוחת העובד המתוקה, אחרי אסיף הפירות שמעשיר את בעל 

ולפועליו יש תנאי עבודה הולמים. בסיומו של יום ארוך וחם, יכלו גם בני  ,הבית

                                                           
 יואל א, ז. 10. 
 חבקוק ג, יז. .11
 יואל ב, כב. .12
 מיכה ד, ד. .13

 דברים יא, יד. 14. 
רמב"ם, הל' ביכורים פ"ב ה"ג: 'אין מביאים ביכורים לא מזיתים שבעמקים' (כי אינם זיתים משובחים  .15

 ושמנם מועט).
 .225–209עמ' א' זלקין (עורך) (תשס"ג) שנתון מכללת ליפשיץ,  14 מים מדלייו .16

.17 'Plants of the Bible'  '276ערך תאנה, עמ . 
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פחה לשבת מתחת לעץ התאנה שלהם וליהנות איש בחברת רעהו. תחת הגפן המש
'ביום ההוא... תקראו איש אל רעהו אל תחת  18:מזמין האיכר את האורחים הבאים לבקרו

יתרה מזו, עץ התאנה גומל לבעליו בשפע של פירות מזינים.  19גפן ואל תחת תאנה'.
 וה, שגשוג ורווחה.ואנה שללפיכך, מימי שלמה המלך, סימלה הישיבה תחת עץ הת

 חיי הפרט והכללג. 

 :התאנהבין מביא בשם הרצי"ה קוק זצ"ל את השוני שבין הגפן ו 20הרב דוד חי הכהן
 סבירמ 21זצ"ל הרב קוקמרן  .הפרטואת החברה, והתאנה את הכלל הגפן מסמלת את 
  :יםמגש על' הטוב והמטיב'ת ברכבין ן לייעל ה 'הטוב והמטיב'ת את ההבדל בין ברכ

שותף לו  גשמים היא דווקא כשישדברכת הטוב והמטיב ד 22לדעת הרי"ף...ו
 ,ג"כ ולא מהני מה שכל סביבותיו נהנים , אבל אין לו שותף מברך שהחיינו.בקרקע
כי הוא לא מרגיש את טובת חברו אלא רק את טובת [ חלוקהטובתם מפני ש

 . ]עצמו
 'הטוב והמטיב'ברכת את על כוס יין איך מברכים לדעת הרי"ף,  :שואל הרב קוקבהמשך 

שאין לו  דומה למיוזה לו,  תמיוחדהכוסו והרי גם כאן כל אחד  ?ששותים בחבורהכ
 של היין שעניינו העיקרי ,עונה על כך הרב קוק! , שמברך רק שהחיינושותפים בקרקע

ששם השמחה גדולה  ,והשמחה באה לידי ביטוי דווקא בחבורה 23,שהוא משמחהוא 
שתייה של כל בני החבורה  .לכלללכן היין מסמל את החיבור  כללית.השמחה היא יותר, ו

לעומת  מאחדת.הרי השמחה היא  ה,ואף שכוסו של היחיד חלוק ,איננה מפרידהמחברת ו
ת ונלקטהתאנים כי זמן גידול של כל תאנה שונה, ו ,הפרטתאנה מסמלת את ההגפן, 

 פוחתתר את דרגתם של ישראל, שהיא מתא ,ירמיהו, שחי בתקופת החורבן 24.אחת אחת
 . הוא משתמש בעץ התאנה כמשל: וכל אחד דואג לעצמו

הדוד אחד תאנים טובות מאד כתאני  הראני ה' שני דודאי תאנים מועדים...
  25.רעות מאד אשר לא תיאכלנה מרוע תאניםהבכורות והדוד השני 

המשיל את ישראל  ירמיהו צדקיהו ושריו ושארית ירושלים נמשלו לתאנים הרעות.
שאיננו על לעם  באה פורענותה שכן ,בשעת החורבן דווקא לתאנה, שמסמלת את היחיד

 מסמללכן השילוב של הגפן והתאנה בתיאור השלווה  מרגיש אחריות ומעורבות לכלל.
מכך, טובת הכלל קודמת לטובת הפרט. לכן  יתרהשחיי הפרט וחיי הכלל הם שלמים. 

                                                           
 .1592ת, ערך תאנה עמ' -נסים קריספיל ,ילקוט הצמחים, כרך ק .18
 זכריה ג, י. .19
 .הכלל והפרטרץ', לרב דוד חי כהן, פרי הא' .20

 (הלכות טהרה עמ' רעד). הראי"ה קוק, משפט כהן, סי' קכד 21. 
 ברכות מג ע"ב בדפי הרי"ף. .22

 ברכות לה ע"ב. 23. 
התמרה ו גפןה? שרוב האילנות הזית התאנלמה נמשלה תורה כ: 'ט ,במדבר רבה, פרשת נשא יב .24

 '.ה נלקטת מעט מעטתאננלקטים כאחת וה
 .ח-א ,מיהו כדיר 25. 
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הוא יש חשיבות לאושרו של הפרט, אך ש לומרגפן לתאנה, הנביא מקדים בפסוק את ה
אחרי אושרו של הכלל. זוהי מעלתם של ישראל, שגם הפרט וגם הכלל  ומקומו, משני

 חיים בשלווה בחברה ערכית, ושחיי הכלל בה קודמים לחיי הפרט.

 חלב ודבש ארץ – ארץ הגפן והתאנהד. 

שלפעמים חלב במקרא הוא ות הרב ראובן מרגלימחדש  26בספרו 'המקרא והמסורה'
כמו בפסוק 'שתיתי ייני  ,החלב נזכר בהקבלה לייןבהם כינוי ליין לבן, בעיקר במקומות ש

'חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים בפסוק או  27,עם חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים'
חלב  :''ארץ זבת חלב ודבשיכולות להיכלל בכינוי חלופי ללפי זה, הגפן והתאנה  28מחלב'.

 'כל מתיקת פרי קרוי דבש'. 29:כפי שאומר רש"י ,התאנים המתוקות –היין הלבן, ודבש  –
'החלב  – 'ארץ זבת חלב ודבש' )ה ,יג(בשמות על הפסוק יש להעיר שפירושו של רש"י 

וה'גור  ,מאשר פשטנייותר הוא דרשני  –זב מן העזים והדבש זב מן התמרים ומן התאנים' 
 ר:אריה' על רש"י מעי

אע"ג שאין הארץ זבת חלב, רק שהוא זב מן העזים, כיון שהעזים בארץ, נקרא ארץ 
 זבת חלב. 

המהר"ל מעיר שהחלב אינו זב מהארץ אלא מהעיזים. א"כ מדוע נבחר החלב לאפיין את 
טיבה של הארץ? למקרא הנ"ל, אם נאמר שהחלב הוא יין לבן, מובן מדוע כינו את הארץ 

 זים מהלכות על הארץ.יואילו ע עצים גדלים בארץ ויונקים ממנה,ה :זבת חלב ודבש' 'ארץ
'והטיפו  30:כמו בתיאור הנביא ,הפוַעל זב מתאים גם לשפעת פירות שמהם יוצא עסיס

ארץ זבת חלב 'בביטוי דווקא שתיאור הארץ  יתכןיההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה'. 
אם  :את כל המשמעויות של השפעכדי לכלול  בא 'ארץ גפן ותאנהבביטוי  'ולא  'ודבש

גם לשפע חלב מן  מרמז הביטוי הוא גפן ותאנה, 'חלב ודבש'לים יהפירוש הפשוט למ
 31מרמז גם ליין הגפן הלבן.הביטוי זים, יחלב עהוא אם הפשט ודבש דבורים, להצאן ו
ארעא דפירהא שמינין כחלב 'שפירש:  ,(הנקרא תרגום יונתן) 32התרגום ירושלמישנראה 
כי העיקר הוא לא זיהוי מין העצים, אלא המתיקות והשומן שיש הבין  ',ן כדבשוחליי

גם שפע של פירות  בפירות הארץ. לכן אפשר להרחיב יותר ולומר ששבח הארץ כולל
 וגם שפע של תוצרת חלב מן החי.
                                                           

 .סד-סב 'ארץ זבת חלב ודבש', עמ' ,פרק יח ,המקרא והמסורה .26
 .דוםדהיינו יין לבן ויין א, 'וחמר חיור סומך רנסוך חמ'תרגום: ובה', א ירים השיר ש .27
זה  –בדם ענבים סותה ; חלבהכבס ביין לבושו זה ב"ר פרשה צח, יד 'ובמדרש  , יא,בראשית מט .28

. ובספרו 'אם כי כיבוס מטרתו להלבין' כלומר יין לבן. –זה החלב 'מסביר בעל 'מתנות כהונה': דום' הא
יין 'נזכר  ,יח ,. ביחזקאל כזחלבוןשבלשון ערבי קורין ליין לבן הרב אליהו בן אמוזג כתב למקרא' 

 יין לבן מבושל. :וברש"י ',חלבון
 רש"י ויקרא ב, יא ד"ה וכל דבש. .29
 עמוס ט, יג. .30
הוא משובח יותר. אך בהלכה: שו"ע, או"ח סי' רעב סעי' ד; ובמ"ב ס"ק י: קודם היין האדום ללבן כי  .31

 המהרש"א, בכתובות קיא ב ד"ה שמא אומר שהיין הלבן בריא יותר.
 דברים יא, ט. .32
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שת על פי חידושו של הרב מרגליות מתיישבות גם פרשות נוספות במקרא. בפר
מפליא ו 33',וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריהת הארץ: 'המרגלים, הם מתארים א

כותבת , לא מזכירה את היין אלא רץ ישראלברצונה להזכיר שבחה של אש ,שהתורה
ואף אם  רץ ישראל?!ולא בכל א ,. והרי דבש תמרים היה בעיקר ביריחו'זבת חלב ודבש'
 –' כל דבש וגו'כי כל שאור ו' – ה למיץ התאנה, שהרי כל מתיקת פרי קרוי דבשכוונה

 ממנה, ואיך יקדימו את הדבש ליין?! הלתאנה וחשוב מתמ"מ הגפן הרי קוד
כאמור לעיל, , 'גפן ותאנה'מוזר הוא, שהרי בתנ"ך שגור הצמד  'חלב ודבש'גם הצירוף של 

איננו מגידולי הקרקע שואיך השמיטה התורה את שבח היין ונקטה במקומו את החלב, 
כינוי חלב בדברי המרגלים הוא הו של הרב מרגליות, לפי חידושאלא ש 34?של א"י

 35.לא מצינו שהביאו עימם גם חלבאשכול הענבים שהביאו, ול
הרב שבתי ובשנת תרצ"ו,  'ההד'בירחון  לראשונה התפרסםו של הרב מרגליות מאמר

ופלא שלא עמדו הפרשנים  ,בהתפעלות שהמאמר הזה הוא תגלית מפתיעה כתב 36סגל
וא עבר הירדן ה :הוסיף הוכחה יפה לאמיתות הביאורגם הוא עצמו על כך עד היום. ו

מסכת ב משנהב , כיוון שהיה להם מקנה רב.חמדו אותו בני גד ובני ראובןומקום מקנה, 
'. ינה זבת חלב ודבשאאין מביאין ביכורים מעבר הירדן, כיוון ש: 'נאמר ים (פ"א מ"י)כוריב

ץ זו ארץ זבת חלב, שהרי הייתה ארץ ולכאורה הדבר תמוה, שכן בוודאי הייתה אר
עבר כי ריבוי יין, שאין בה  כוונתו 'זבת חלבארץ  נהאיצ"ל שהביטוי 'וע"כ  37מקנה?!
 מקום גפנים.  אינוהירדן 

לפי חידושו של הרב מרגליות אפשר לומר שברכת יעקב ליהודה, על שפע הגפן בנחלתו, 
  38ן האדום וגם את היין הלבן:מזכירה במקביל בכל פסקה את שני סוגי היין; את היי

 ]39צבע אדום –אוסרי לגפן עירה, ולשורקה בני אתונו [שרק 
 אדום] –, ובדם ענבים סותה [דם 40כיבס ביין לבושו

 ]41אדום –חכלילי [עיניים מיין, ולבן שיניים מחלב  חכלילי

                                                           
 במדבר יג, כז. .33
 .https://www.zomet.org.il/?CategoryID=160&ArticleID=6104הרב מ. גרינברג,  .34

 .2המקרא והמסורה, עמ' סג בהערה  35. 
 .5שם, עמ' סד הערה  .36
י"פ. כמובן יש לדחות את הראיה, כי חז"ל השתמשו בביטוי ובכינוי 'ארץ זבת חלב ודבש'  הערת עורך: .37

כמושג מקביל לארץ ישראל בקדושתה, לאמור ששם חייבים במצוות התלויות בה, ולא נקטו במושג 
 במובן המילולי במשמעות של התכונות הפיזיות של ארץ שיש בה הרבה חלב ודבש. 

נם עי' רמב"ן, ב"ב צז ע"ב, שיין לבן אינו יין, שנאמר 'אל תרא יין כי יתאדם', ועי' הערת עורך: י"פ. ואמ .38
 שו"ע, או"ח סי ערב סעי' א.

 צבע המאדים את הפנים'. –כתובות יז ע"א 'לא כחל ולא שרק', וברש"י: 'שרק  .39
 .28עיין לעיל הערה  .40
פירשו: רש"י, מצודות, אבן עזרא ותרגום עיניים אדומות, כך  –משלי כג, כט: 'למי חכלילות עיניים'  .41

 יונתן. 
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 עצי גן עדןה. 

בכינויו המלא  בפרשת בראשית הושם האדם בגן עדן ונאסר עליו לאכול מעץ הדעת, או 
אם הוא חיטה, גפן או תאנה.  – . נחלקו החכמים בזיהויו של העץ'עץ הדעת טוב ורע'

שהיין הוא גם טוב וגם רע, כי מעט יין משמח וריבוי יין  משוםהזיהוי כגפן הוא כנראה 
את זיהוי עץ הדעת כתאנה מנמקים חז"ל בכך שאדם וחוה כיסו את עצמם  42.משכר

מכל הנ"ל  43.ו'בדבר שקלקלו בו נתקנ'ו חגורות, כתיקון לחטא בעלה תאנה ותפרו ממנ
אולם ובסיפור הבריאה לקלקול ולחטא. קשורים יוצא שגפן ותאנה הם עצי גן עדן, ש

תחת הגפן והתאנה דווקא לעתיד לבוא, בימי השלווה, כשיתוקנו חטאי בראשית, הישיבה 
ידוש ימים בגן עדן הרגשה מרוממת של חתקנה שלווה גשמית אלא תיחשב ללא רק 

 אפשר לאכול מעצי הגפן והתאנה תוך כדי תיקון חטאי בראשית.יהיה ו ,כבימי קדם
 

 
 

                                                           
 ברכות לה ע"ב: 'טובא גריר, פורתא סעיד ומשמח'. .42
 סנהדרין ע ע"ב. .43
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 הרב יהודה זולדן

 'שהחיינו'ברכות המגילה ו
 בלילה וביום 

 'שעשה ניסים', 'על מקרא מגילה'בפורים מברכים שלוש ברכות בעת קריאת המגילה: 
שתי הברכות הראשונות מברכים בלילה וגם  . את''שהחיינווברכת הזמן שהיא ברכת 

בדברים  יש מחלוקת בפוסקים אם מברכים אותה גם ביום. 'שהחיינו'ביום, ובנוגע לברכת 
גם בעת הקריאה ביום,  'שהחיינו'להלן נתמקד בעיקר בהבנת העמדה לפיה יש לברך 

 וע"פ הלכה זו נברר את מעמדו ומעלתו של יום הפורים. 

 ילה וביוםקריאת המגילה בלא. 

 בגמרא (מגילה ד ע"א) נאמר:
אמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, 

איתמר  שנאמר: אלהי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דמיה לי (תהילים כב, ג)...
נמי, אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה 

שנאמר: למען יזמרך כבוד ולא ידם ה' אלהי לעולם אודך (תהילים ולשנותה ביום, 
 ל, יג).

. עוד 'שהיו זועקין בימי צרתן יום ולילהזכר לנס, 'הסביר שיש לקרוא בלילה וביום,  1רש"י
שהפסוק ששימש אסמכתא לר' יהושע בן לוי הוא מהמזמור הפותח  2הסביר רש"י

למה נמשלה ' 3:ראאמר בגמנסתר, כפי ש, שנאמר על א'למנצח על אילת השחר'במילים: 
. אסתר קראה לכל עם ישראל לצום לילה ויום, ועל כן גם מקרא 'אסתר כאילת השחר

את  5בפסוק זה יש ממד של זעקה ותפילה בלילה וביום. 4המגילה הוא בלילה וביום.
יום, ב –' יזמרך' 6:הפסוק ששימש אסמכתא לר' חלבו בשם עולא ביראה, הסביר רש"י

 : דרשובלילה. עוד ציין רש"י שעל פרק זה  – 'ידום ולא'

                                                           
 .ד"ה ולשנותהרש"י, מגילה ד ע"א,  .1
 .ד"ה אקראשם,  .2
 .יומא כט ע"א .3
סי' או"ח , ע"פ מדרש תהילים, פרק זה אמרה אסתר כשנכנסה בפעם הראשונה אל אחשוורוש. בטור .4

 . 'בפורים למנצח על אילת השחר ומנהג טוב הוא'כתב שאומרים , קלג
, עמ' 'כפל פניו של פורים'צ'יק, הררי קדם, א, עמ' קצב; על התשועות, יראה בהסברו של הרי"ד סולובי .5

 . 260–251, הגיוני הלכה, א, עמ' 'קריאת המגילה בלילה וביום'. ראה עוד: יצחק מירסקי, 35–25
 .ד"ה יזמרךש"י, שם, ר .6
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במרדכי ואסתר והמן ואחשורוש, וקריאת מגילה שבח הוא, [פיסקא יח] בפסיקתא 
 שמפרסמין את הנס, והכל מקלסין להקדוש ברוך הוא. 

בפסוק שהובא ע"י ר' חלבו בשם עולא ביראה יש ממד של קילוס והודאה לה' על הנס. 
ת הגמרא (מגילה כ ע"א) הדנה בדברי המשנה יוי הללו נזכרו בסוגידברי ר' יהושע בן ל

עד שתנץ החמה. וכולן  אין קורין את המגילה...' המגילה:את אודות הזמן בו יש לקרוא 
 . על כך שאלה הגמרא: 'כשר –שעשו משעלה עמוד השחר 

ה אין, בליל –מנלן? דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים (אסתר ט, כח), ביום 
לא. לימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם  –

 כי קתני אדיום.  לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום?
תשובת הגמרא היא שדברי המשנה ודרשת הגמרא אמורים על עיקר הקריאה שהיא 

  7ביום, אבל יש לקרוא את המגילה גם בלילה.

 ברכות על המגילה .ב
 –מקום שנהגו לברך ' הברכות בעת קריאת המגילה נאמר במשנה (מגילה פ"ד מ"א):על 

 :על כך נאמר בגמרא (מגילה כא ע"ב) .'לא יברך –יברך. ושלא לברך 
צוה מ – מקום שנהגו לברך יברך. אמר אביי: לא שנו אלא לאחריה, אבל לפניה

עובר ת כולן מברך עליהן לברך. דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל המצו
לפניה מאי מברך? רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה דרב אשי, ובריך  ...לעשייתן

 .]'יינוחשה'ו ';סים לאבותינונשעשה '; 'קרא מגילהמעל 'מנ"ח [
מאי שנא דיש מצות שתקינו לברך 'וכה מו ע"א ד"ה העושה) ביקש טעם התוספות (ס

 דוגמאות: כמה . הוא הזכיר ', ויש מצות שלא תקינושהחיינו
כדאיתא בריש הקורא את המגילה עומד (מגילה  שהחיינואקריאת מגילה מברך 

כא ע"ב), ואילו אקריאת הלל לא מברך? ונראה דמצוה שיש עליה שמחה תקנו 
 . שהחיינו

 8שמחה, ואילו לפי רב שרירא גאון ןת שיש בהובמצו 'שהחיינו'לפי תוספות מברכים 
ראשונים חלקו בשאלה אם  9מעת לעת. על מצווה שמקיימים אותה 'שהחיינו'מברכים 
 ביום.  ,יהיגם בעת הקריאה השנ 'שהחיינו'יש לברך 

                                                           
סבור מינה: ': (מגילה ד ע"א)נאמר בגמרא  'וחייב לשנותה ביום'על דברי ר' יהושע בן לוי שאמר  .7

למקרייה בליליא, ולמיתנא מתניתין דידה ביממא. אמר להו רבי ירמיה: לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי 
מכאן שהיו שחשבו שיש לקרוא את . 'חייא בר אבא: כגון דאמרי אינשי: אעבור פרשתא דא ואתנייה

בלילה, או שכך היה הנוהג המקובל, ור' יהושע בן לוי חידש שיש לקרוא  ,המגילה פעם אחת בלבד
סי' נח; הרב צבי פסח  ,בלילה וביום. ראה עוד באריכות רבה: הרב שלמה כהן, שו"ת בנין שלמה א

  .121–113, פורים, עמ' סי' קכ. ראה עוד: הרב יוסף צבי רימון ,פרנק, שו"ת הר צבי ב
 רב שרירא גאון, מובא בתוספות סוכה מו ע"א ד"ה העושה. .8
 סבר כך. פי"א ה"ט לקמן נראה שגם הרמב"ם הל' ברכות  .9
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 ביום  'שהחיינו'ג. ברכת 
 על המגילה בלילה ואין מברכים ביום 'שהחיינו'. רמב"ם: מברכים 1

 ) כתב: פ"א ה"גהרמב"ם (הל' מגילה 
לקריאת  מצוה לקרות את כולה, ומצוה לקרותה בלילה וביום, וכל הלילה כשר

הלילה, וכל היום כשר לקריאת היום, ומברך קודם קריאתה בלילה שלש ברכות 
ואלו הן: בא"י אמ"ה אשר קב"ו על מקרא מגילה, בא"י אמ"ה שעשה נסים 

וקיימנו והגיענו  'שהחיינו'לאבותינו בימים ההם (ובזמן) [בזמן] הזה, בא"י אמ"ה 
  10.'שהחיינו'לזמן הזה. וביום אינו חוזר ומברך 

וכפי שכתב הרמב"ם  ,יש לברך על מצווה שמקיימים אותה בכל שנה בפעם הראשונה
 11פי"א ה"ט):ברכות הל' (

 כל מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה ונר חנוכה...
 12.'שהחיינו'מברך עליה בשעת עשייתה 

כמו  ,ה מדרבנןומצוב לולב וסוכה, וכן ,כמו שופר ,כך יש לעשות במצווה שהיא מהתורה
, שאין מברכים אותה אלא על על היום 'שהחיינו'נר חנוכה ומגילה. זאת לעומת ברכת 

גם אדם שאינו  13חגים שתוקפם מדאורייתא, ומברכים אותה רק בתחילת היום (בלילה).
. במועדים 'שהחיינו'ת היום כמו אדם שאין לו סוכה, עליו לברך ויכול לקיים את מצו

על היום. אדם שלא הדליק נר חנוכה בלילה  'שהחיינו'אין מברכים  שחכמים קבעו
, זאת מפני שהוא רואה את פעולת 'שהחיינו'ו 'על הניסים' –הראשון מברך שתי ברכות 

 14.אך אין הוא מברך על יום חנוכה המצווה, וכאן תיקנו חכמים ברכה על מצב כזה,
 סביר את הפסיקה: חן ערוך' הבביאורו ל'של הגר"א 15'.שלחן ערוך'כרמב"ם פסק גם ב

אף על גב דעיקר זמנה ביום... מ"מ כיון שבירך בלילה יצא. דלא גרע מאם בירך 
אסוכה ולולב בשעת עשייה וכן לכתחילה יש לברך בלילה ומשבירך בלילה אינו 

  16מברך ביום כמו בסוכה.
שנקבעו על במועדים על היום  'שהחיינו'ברכת אין מברכים  'שלחן ערוך'לפי הרמב"ם וה

 'שהחיינו'מהתורה. ברכת  'מקראי קדש'במועדים שהם שמברכים אותה כמו ידי חכמים 
מים בפעם הראשונה בשנה זו. ומכיוון שקוראים מגילה בלילה, ימקישהיא על המצווה 

 על מקרא מגילה ביום.  'שהחיינו'על המגילה בלילה ולא מברכים  'שהחיינו'מברכים 

                                                           
 ,ובמרדכי ;מגילה ד ע"א ,סי' רסח; הרשב"ם, הובא בתוס' הרא"ש, היראים כדברי הרמב"ם פסקו גם: .10

  תשפא.סי' 
 ."בברכות לז עעל פי הגמרא,  .11
נר חנוכה  פ"ו הי"ב;ל' סוכה ה – ; סוכהפ"ג ה"יהל' שופר  –הרמב"ם כתב על כל מצווה במקומה. שופר  .12

 . 'שהחיינו'בהל' לולב לא כתב הרמב"ם שיש לברך  פ"א ה"ג;הל' חנוכה  –
 פכ"ט הכ"ג.הל' שבת , רמב"ם .13
  סוכה מו ע"א. .14
 א.סעי'  סי' תרצבשו"ע, או"ח  .15
סד. -פורים, עמ' סג ,ם אצל רוב קהילות בני ספרד. ראה: הרב עובדיה יוסף, חזון עובדיהכך המנהג היו .16

  גם ביום. 'שהחיינו'כתב שיש לברך  ,סי' תרצב ס"ק יג, או"ח אך בכף החיים

בחזרה לעמוד התוכן
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 על המגילה בלילה וביום ינו''שהחי. תוספות: מברכים 2
על קריאת המגילה גם  'שהחיינו'אך התוספות (מגילה ד ע"א ד"ה חייב) סבר שיש לברך 

 ביום: 
אומר ר"י דאף על גב דמברך  .חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום

דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא,  [א] חוזר ומברך אותו ביום זמן בלילה
. כלומר אף על גב שקורא ביום ולילה ולא דומיה לינמי משמע כן דכתיב וקרא 

וגם עיקר [ב] חייב לקרות בלילה, והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה. 
) דאם אכלה בלילה לא יצא ידי חובה. ע"ב הסעודה ביממא הוא, כדאמר לקמן (ז

(אסתר ט, כח), ואיתקש והכי נמי משמע מדכתיב [והימים האלה] נזכרים ונעשים 
 זכירה לעשייה, מה עיקר עשייה ביממא אף זכירה כן [מגילה כ ע"ב].

שעיקר התבסס עליו רבי יהושע בן לוי שנימוק הראשון למד התוספות מהפסוק את ה
חייב אדם 'הקריאה היא ביום. התוספות הפך לכאורה את דברי ר' יהושע בן לוי שאמר: 

אף על גב שקורא ביום 'ואילו התוספות כתב:  ',תה ביוםלקרות את המגילה בלילה ולשנו
. בנימוק השני 'חייב לקרות בלילה, והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה

'שהחיינו' התוספות למצוות היום הנוספות כמו הסעודה. בכך הוא רמז שברכת התייחס 
הקשר לכך את התוספות הזכיר ב 17קשורה גם למצוות הנוספות שיש ביום הפורים.

כל היום כשר לקריאת 'בה נומקה ההלכה במשנה (מגילה כ ע"א): שהדרשה בגמרא 
והימים האלה נזכרים  מנלן? דאמר קרא:'ע"ב) נאמר על דין זה: שם . ובגמרא ('המגילה

סעודה, משלוח מנות ומתנות  –המצוות המעשיות שבפורים  18.'ונעשים (אסתר ט, כח)
  19וות הזכירה בקריאת המגילה עיקרה ביום.ביום, כך מצ ןה –לאביונים 

פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא... וגם  דעיקר'יושם לב שהתוספות הדגיש בדבריו 
. המפגש הראשוני עם מצוות מקרא מגילה היה בלילה, אבל 'הסעודה ביממא הואעיקר 

 סעודת – לא מקיימים בלילהשביום יש מצווה נוספת  כמו כןזה לא עיקר המצווה. 
, יש לברך 'שהחיינו'רכנו עליה ינפגשנו עם המצווה ובכבר אף ש ,פורים. לפי התוספות

אפשר לקיים  שלא היהשנפגשים עם עיקר המצווה או עם מצוות נוספות כפעם נוספת 
 לקביעהו) סבר אף הוא כרבנו תם, ונימק סיבות נוספות פ"א סי' לפני כן. הרא"ש (מגילה 

שוב בעת  'שהחיינו'ר המצווה, וזו הסיבה שיש לברך קריאת המגילה ביום היא עיקש
   :, וזו לשונוהקריאה ביום

                                                           
 על כך שסעודת פורים היא רק ביום ולא גם בלילה כמו בכל יום טוב, ראה: הררי קדם, א עמ' שלו.  .17
כל היום כשר לקריאת המגילה דכתיב: ביום אשר 'צוין מקור אחר:  פ"ב ה"ו,גילה מ ,יבתלמוד ירושלמ .18

 (אסתר ט, א).  'שברו אויבי היהודים לשלוט בהם
, וכך נוהגים ברוב קהילות בני אשכנז. בברכת סעי' א סי' תרצבאו"ח  ,כתוספות פסק גם הרמ"א .19

שלוח מנות וסעודת פורים. מ – שבפוריםגם לקיום המצוות הנוספות שביום מתכוונים  'שהחיינו'
וכן ע"פ הרב שניאור זלמן  ;אות רמה ,מעשה רב, עי' ההולכים כדעת הגר"א מברכים רק בלילה

כתב שבאחד , 73ביץ', פורים, עמ' פסקי הסידור, סדר קריאת המגילה. אמנם הרמ"מ מלוב, מלאדי
יובוויטש ציוה אדמו"ר (הצמח צדק) שבפורים שנת הכת"ר [תרכ"ה] פה ל'מכתבי היד של חב"ד כתוב: 

 . 'בבוקר קודם קריאת המגילה שהחיינולברך 

בחזרה לעמוד התוכן
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 היה אומר רבינו תם ז"ל אף על פי שבירך זמן בלילה, חוזר ומברך זמן אף ביום:
דעיקר קריאתה הוי ביום יותר מבלילה, דהכי משמע לישנא דקרא אקרא יומם  [א]

וגם  [ב]. ביום תהא עיקר הקריאהאתי בלילה, אף על פי שלילה לא דומיה לי וקר
עיקר פרסומי ניסא הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומתנות לאביונים ומשלוח 

ותנן לקמן (מגילה כ ע"ב) כל היום כשר לקרות את המגילה קתני, וכל  [ג]מנות. 
וקתני  [ד] ני, לפי שאינה עיקר קריאה בלילה.הלילה כשר לקריאת מגילה לא קת

ין קוראין את המגילה ולא מוהלין ולא טובלין אלא ביום. נמי (מגילה כ ע"א) א
ומפרש בגמרא: מנלן? דכתיב והימים האלה ביום אין, בלילה לא. לימא תיהוי 

ומשני כי קתני אדיום. ומיהו מדקתני מקרא מגילה וכו'  תיובתא דר' יהושע בן לוי
לקמן  ועוד מדאמרינן [ה] בהדייהו שמע מינה דעיקר מקרא מגילה הוי ביממא.

] ולא קאמר בלילה מברך מנ"ח שהחיינו(כא ע"ב) מאי מברך מנ"ח [מגילה, נס, 
] וביום מ"נ [מגילה, ניסים] כדקאמר גבי חנוכה (שבת כג 'שהחיינו'[מגילה, נס, 

למא משמע דמנ"ח מברך ביום ] א'שהחיינו'ע"א) יומא קמא מברך ננ"ח [נר, ניסים 
פ"א דימין ליום הכניסה (משנה מגילה ועוד שבני הכפרים שהיו מק [ו]. ובלילה

) מסתמא ביום היו באים לשמוע את המגילה כשבאין לשמוע קריאת התורה, מ"א
 ..אלמא שעיקר קריאתה ביום.

 'שהחיינו'והרא"ש עיקר קריאת המגילה היא ביום, ועל כן יש לברך בנו תם כאמור, לפי ר
פי מה קבעו חכמים שעיקר על  20 גם ביום על מקרא מגילה וגם על המצוות הנוספות.

שאכן העיקר הוא ביום ולא לקביעה הקריאה היא ביום? מה המקור בפסוקי המגילה 
בלילה  'שהחיינו'הסביר שברכת  21,, האדמו"ר מגוראלטר ליבאריה  בלילה? הרב יהודה

ביום  'שהחיינו'והברכה ביום היא על השמחה. אמנם אין לברך  ,היא על מקרא המגילה
התוספות למד על השמחה שתכן יאם אין לאדם מגילה לקרוא ממנה. ירק על השמחה 

 ,ביום הפורים מהכתוב במגילת אסתר בפרק ט'. שם מתואר הליך קבלת חג הפורים כחג
-(אסתר ט, טז היה הנס שבהכך היה בשנה הראשונה  22וההדגש הוא על היום כיום חג.

 : יח)
פשם ונוח מאיביהם והרג ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נ

בשנאיהם חמשה ושבעים אלף ובבזה לא שלחו את ידם. ביום שלשה עשר לחדש 
משתה ושמחה. והיהודים אשר בשושן  ועשה אתו יוםאדר ונוח בארבעה עשר בו 

 ועשה אתו יוםנקהלו בשלשה עשר בו ובארבעה עשר בו ונוח בחמשה עשר בו 
 .משתה ושמחה

                                                           
, דברים דומים לדברי ר"ת והרא"ש כתבו גם: הרשב"א, הריטב"א הר"ן מגילה ד ע"א. ר' אברהם מן ההר .20

; ספר 'שהחיינווצריך עיון מנהגינו שנהגנו לברך ביום 'כתב את דברי הרמב"ם וסיים:  ,ה שםמגיל
 ;שסט 'סי ,הל' פורים סימן ה; אור זרוע ,; האורחות חיים'ומנהגנו לאומרו גם ביום'ות עמ' של: המאור

הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, השיב על הוכחות ר"ת והרא"ש ותמך בעמדת הרמב"ם. ראה: אור 
 .וכן בחידושי ר' מאיר שמחה, מגילה ד ע"אפ"א ה"א, הל' מגילה  ,שמח

 .אשפת אמת, מגילה ד ע" .21
 .462–436, זמני יהודה וישראל, עמ' 'קביעת ימי הפורים כימים טובים'ן זה בספרי: יראה בהרחבה בעני .22
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. עשו את היום 'ועשה אותו יום משתה ושמחה'אלא  ,הלא נאמר ועשו בו משתה ושמח
 : (שם, יט) כזה. וכך גם כשקבעו לשנים האחרות

ארבעה  עושים את יוםעל כן היהודים הפרוזים הפרזים הישבים בערי הפרזות 
 .ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו עשר לחדש אדר שמחה ומשתה

יום טוב 'ושמחה, והוסיפו עוד: יושבי הפרזים עשו את יום ארבעה עשר יום משתה 
לאחר היוזמה של יושבי הפרזים, מרדכי היהודי קבע שבכל . 'ומשלוח מנות איש לרעהו

 : כב)-(שם, כ קהילות ישראל יציינו את הימים הללו
ויכתב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות 

ארבעה להיות עשים את יום ליהם המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים: לקים ע
אשר נחו בהם כימים חמשה עשר בו בכל שנה ושנה:  ואת יוםעשר לחדש אדר 

היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב 
 ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.  לעשות אותם

ומרדכי היהודי אף הוסיף את מצוות מתנות ימים טובים, שני כל עם ישראל יעשה 
 :כח)-(שם, כז לאחר שהדבר מתקבל ומתפשט ,לאביונים. וכך בהמשך

קימו וקבל וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלוים עליהם ולא יעבור 
והימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה.  להיות עשים את שני הימים האלה

דור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר וימי בכל דור ו נזכרים ונעשים
 .הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם

לאחר שמרדכי תיקף את הימים הללו מבחינה דתית, הוא הצטרף לאגרת הפורים השנית 
 : לב)-(שם, כט תוקף מלכותיגם של אסתר המלכה, והימים הללו מקבלים 

אביחיל ומרדכי היהודי את כל תקף לקים את אגרת ותכתב אסתר המלכה בת 
הפורים הזאת השנית: וישלח ספרים אל כל היהודים אל שבע ועשרים ומאה 

האלה בזמניהם את ימי הפרים  לקיםמדינה מלכות אחשורוש דברי שלום ואמת: 
כאשר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשר קימו על נפשם ועל זרעם 

 עקתם: ומאמר אסתר קים דברי הפרים האלה ונכתב בספר.דברי הצמות וז
מצוות  כמההחידוש היה שי"ד וט"ו באדר מקבלים משמעות אחרת. אין מדובר רק על 

היא ם בימים אלו, אלא העובדה שמקיימים את המצוות הללו בימים אלו ישצריך לקי
שהמן קבע  תכן שההדגשה על היום כיום שמחה היא מפנייאת מהותו של היום. י משנה

בשלושה עשר לחודש שנים עשר הוא  ביום אחד' :בו יהרגו את היהודיםשיום מסוים 
יד). באותו היום ינקמו היהודים -(אסתר ג, יג 'ליום הזהחודש אדר... להיות עתידים 

 : (אסתר ח, יג) באויביהם
פתשגן הכתב להנתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים 

 .להנקם מאיביהם ליום הזה עתידים
 'ימי משתה ושמחה' הביטויביום או בימים שנחו באויביהם, קבעו אותם ימי שמחה. על 

 נאמר בגמרא (פסחים סח ע"ב): 
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מאי טעמא ימי משתה  –אמר רב יוסף: הכל מודים בפורים דבעינן נמי לכם 
מעצרתא ושמחה כתיב ביה. מר בריה דרבינא כולה שתא הוה יתיב בתעניתא, לבר 

ימי משתה  –יום שניתנה בו תורה, פוריא  –ופוריא ומעלי יומא דכיפורי. עצרת 
 ושמחה כתיב. 

בשל היות הימים ימי משתה ושמחה, אסור להתענות בהם, וחייבים לאכול. וכך בשמו 
 של רב יוסף (מגילה ה ע"ב): 

 הלמד שאסורים בהספד, משתמ – התני רב יוסף: שמחה ומשתה ויום טוב. שמחה
  למד שאסור בתענית.מ –

 דד את היות יום הפורים יום שמחה:י) חפ"ב הי"דאמנם גם הרמב"ם (הל' מגילה 
להיות ארבעה עשר לבני כפרים ועיירות ויום חמשה עשר לבני כרכים מצות יום 

 שמחה ומשתה ומשלוח מנות לריעים ומתנות לאביונים. יום
מצעות המצוות הללו, אבל על היום הוא יום שמחה באשלפי הרמב"ם יש להסביר 

 23.'שהחיינו'קנו לברך יהמצוות הללו לא ת

 'יום טוב'הברכה בלילה היא על ה. 3
 הרב מנחם המאירי (בית הבחירה מגילה ד ע"א) כתב אפשרות נוספת: 

חייב אדם לקרות את המגילה בלילה שמחרתו יום פורים ולשנותה פעם אחרת 
יא אותה של יום. ומתוך כך אנו נוהגין ביום מחרתו. אלא שמ"מ עיקר הקריאה ה

אף בקריאה של יום ואין אנו פוטרין עצמנו בשל לילה כשאר ימים  'שהחיינו'לברך 
 טובים. 

 הוא דחה את דברי הרמב"ם:
מ"מ אין דבריהם כלום, שכל שאין שם כוס לקדוש אין בו זמן. ואל תשיבני מיום 

איסור שתייה שבו, והרי אין הכפורים שקדושתו יתירה ולא נפקע כוסו אלא מצד 
אלא שלא נאמר זמן  24זה דומה אלא לחנוכה שיש זמן על ההדלקה ולא על היום,

 ביום אלא על המגלה מן הטעם שכתבנו ר"ל שעיקר זמנה ביום. 
כמו שבכל יום  ,מי שסבר שבלילה מברכים מצד היות היום יום טובטען כנגד המאירי 

. רק 'מקרא קדש'מאחר שפורים איננו  ,דחה זאתטוב מברכים בלילה על הזמן. המאירי 
בחג שיש בו קידוש היום, אז יש לברך את ברכת הזמן על היום (למעט יום כיפור 

על הזמן ללא קידוש, כי ביום כיפור אסור לשתות). בחג מדרבנן כמו חנוכה בו שמברכים 

                                                           
שיש לעשות הימים ימי שמחה, אך מכיוון אחר, ראה: הרב יהושע ויצמן, משוש הארץ,  ,דברים ברוח זו .23

 קמו. -עמ' קלט
היום. בגמ' שבת כג ע"א; סוכה מו ע"א אמנם במקום אחר עולה מהמאירי שגם בחנוכה מברכים על  .24

. על כך כתב 'שהחיינו'ו 'עשה ניסים'ש – נאמר שהרואה נר חנוכה מברך בלילה הראשון שתי ברכות
מי שאין לו להדליק ואינו במקום שיהא אפשר לו לראות, יש אומרים שמברך 'המאירי (שבת שם): 

. המאירי 'ל הלילות. והדברים נראיןבלילה ראשונה ושעשה נסים בכ שהחיינולעצמו שעשה נסים ו
בו המברך לא רואה מנורה של אחר בלילה הראשון וגם שהרחיב התקנה בשם יש אומרים גם למצב 
  היא על היום ולא על מעשה המצווה. 'שהחיינו'לא יראה במשך ימי חנוכה. מכאן שברכת 
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א המגילה הדלקת הנרות, וכך גם בפורים מברכים על מקר –מברכים על פעולת המצווה 
 ולא על היום. 

על היום יש השלכה הלכתית במקרה שלאדם אין מגילה  'שהחיינו'אודות ברכת על לדיון 
 ,על היום 'שהחיינו'אדם שאין לו מגילה יברך ש כתב 25לקרוא ממנה. הרב יעקב עמדין

ואף שהוא 'ויש לברך על כוס הסעודה כמו בכל חג אחר. אמנם מדובר על חג מדרבנן, 
. הוא 'לה, צריך חיזוק כשל תורה ויותר, ביחוד מפני תקפו של נס שהיה בומדברי קב

שם נאמר שניתן לברך על הזמן גם בשוק, לא בצמידות  26בעירובין, לגמראהפנה 
כמו ראש השנה ויום כיפור,  ,לקידוש. אך הלכה זו נאמרה ביחס למועדים שהם מהתורה

מברכים ברכת זמן על היום  כאמור על פי המאירי לא 27ולא באשר לחגים מדרבנן.
 בחגים מדרבנן.

 היאאף נובעת תכן שההתלבטות אם מעמדו של יום הפורים הוא כיום טוב מהתורה יי 
ימי משתה 'מאותה התבוננות בפסוקי מגילה, אלא שאז ההתייחסות לכתוב בפסוק 

יש  ,י"ד וט"ו באדר ,ליממה ולא ליום שבא לאחר הלילה. ליממות אלו כוונתה 'ושמחה
ימי משתה ושמחה. דברים ברורים  ןמעמד אחר בעקבות תקנת חכמים לעשות אות

לדבריו . בעקבות דברי התוספות 28בספרו 'פני יהושע' אלקפין כתב הרב יהושע יבענ
בלילה הברכה היא משום חובת היום, וביום הברכה היא על המגילה מפני שעיקר הנס 

הפורים מעמד של רגל, ועל כן יש לנהוג  היה ביום ולא בלילה. לפיו, חכמים העניקו לימי
ניתן להסביר שדרשת  'פני יהושע'כמו בכל רגל אחר. לפי ה 'שהחיינו'בו באשר לברכת 

ליממה  –לומר שחכמים העניקו לימי הפורים  הכוונת 'ימי משתה ושמחה'הפסוקים 
אחד הרגלים. הסיבה שמברכים שוב של כולה, הלילה והיום, מעמד של מועד כמו 

ביום על המגילה היא שעיקר הקריאה היא ביום, כי עיקר הנס היה ביום ולא  חיינו''שה
 . 'אינו אלא מצוה בעלמא ולא חיובא'בלילה, ואילו הקריאה בלילה 

בעצם סובר ההיפך מהתוספות מבחינת ניתוח משמעות התכנים של יממת  'פני יהושע'ה
בלילה וביום.  'שהחיינו'ש לברך בלילה וביום, אם כי מבחינה מעשית מוסכם שי –הפורים 

בלילה היא על המועד, על היממה כולה, וביום היא על  'שהחיינו'ברכת  'פני יהושע'לפי ה
קריאת על היא  'שהחיינו'ביום, ואילו לפי התוספות ברכת  קריאתה  המגילה שעיקר

                                                           
 .תרצב, סי' מור וקציעה .25
 .מ ע"בעירובין  .26
עליו,  בביאור הלכה סי' תרצב. הוא ציין לאחרונים שחולקים ,משנה ברורהבידונו ור וקציעה נמדברי  .27

. אך אחרונים אחרים הכריעו שאין לברך על עיצומו של יום. ראה: ברכי 'וצריך עיון למעשה'וכתב 
מב אות ב. על סי' ו"ת יביע אומר ו, או"ח שאו"ח ה סי' כ;  ,יוסף, סי' תרצב, ס"ק א; שו"ת אגרות משה

עז, כתב שקריאת , סי' ביום פורים, ראה עוד: הרב יעקב בצלאל ז'ולטי, משנת יעבץ 'שהחיינו'ת ברכ
ולפי זה נמצא דשתי הלכות הן בקריאת מגילה. חדא 'המגילה היא ההלל של פורים (מגילה יד ע"א), 

; הרמ"מ שניאורסון 'מצוות קריאה ופרסומי ניסא, וכן הלל שהוא שירה על הנס. והלל רק ביום
, באר 'קריאת המגילה בלילה'; 149–145; הרב יוסף צבי רימון, פורים, עמ' 78–71מלובביץ', פורים, עמ' 

 . 131–126פורים, עמ' -מרים
 .פני יהושע, מגילה ד ע"א .28
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 בו עיקר המצווהשמעמדו המיוחד של היום, על המגילה של הלילה, והברכה ביום היא 
 היא קריאת המגילה והסעודה. 

 סיכום

אין ההולכים בשיטתו סוברים שביום. הרמב"ם ו 'שהחיינו'שתי עמדות באשר לברכת א. 
 ברכים גם ביום. מ – מברכים ביום, ולפי התוספות והסוברים כמותם

לפי הרמב"ם מברכים רק בפעם הראשונה שנפגשים עם המצווה, ואין לברך שוב ב. 
 – מפני שעיקר קיום מצוות הפורים ,פי התוספות מברכים גם ביוםביום. ל 'שהחיינו'

 וביום זהו עיקר השמחה.  ביום, הוא – קרא מגילה וסעודהמ
שביום מלמדת גם על המעמד של היום. בלילה מברכים על מצוות  'שהחיינו'ברכת ג. 

קר מקרא מגילה, כי זו הפעם הראשונה שנפגשים עם המצווה, וביום מברכים על כך שעי
הנס היה ביום, ומציינים זאת שוב באמצעות קריאת המגילה והמצוות הייחודיות שיש 

שהרי ברכת  ',מקרא קדש'ביום זה. אין זו ברכה כמו שמברכים ביום טוב על היותו 
בהם חובה לעשות קידוש. כאן הברכה היא על עיקר שמברכים רק במועדים  'שהחיינו'

שימי הפורים מוגדרים ימי שמחה, באמצעות  הנס שהיה ביום. אמנם גם הרמב"ם כתב
שמחה, משתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, אך על מצוות אלו לא  –מצוות היום 

 . 'שהחיינו'קנו ברכת ית
בלילה וביום, אך לפיו  'שהחיינו'הסכים עם עמדת התוספות שמברכים  'פני יהושע'הד. 

אחד הרגלים, ועל כן ברכת של הסיבה היא שחכמים העניקו ליום הפורים מעמד כמו 
על מקרא מגילה,  'שהחיינו'בלילה היא על המועד, ולמחרת ביום מברכים  'שהחיינו'

  יאה במגילה היא ביום.רשעיקר מצוות הק
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 הרב צבי רייזמן

מהות ה'שבע ברכות' ומשמעותן 
 להשתתפות אישה בברכות

 הקדמה

הנערכים לכבודם  'עת ימי המשתהשב'הנאמרות בחתונה, ולאחר מכן ב 'שבע הברכות'
דברי כ ,להיאמר בעשרה ן, ודינ'ברכת חתנים'של החתן והכלה, נקראו בלשון חז"ל 

 ):המשנה במסכת מגילה (פ"ג מ"ג
אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה, ואין נושאין את כפיהם, ואין קורין 

פחות מנין בשם, , ואין מזוברכת חתניםבתורה, ואין אומרים ברכת אבלים 
 . מעשרה

). רב נחמן בע" בטעמו של דין זה נחלקו במסכת כתובות (ז 1וכן נפסק ב'שלחן ערוך'.
עשה זאת בנוכחות הוא בם את רות, יכאשר בועז ימביא פסוק ממגילת רות, שמתאר ש

 :עשרה אנשים כדי לפרסם זאת
, שנאמר אמר רב נחמן, אמר לי הונא בר נתן, תנא מנין לברכת חתנים בעשרה

  ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו... (רות ד, ב)
: 'במקהלות ברכו אלקים ה' סח, כז)מביא מקור לדין זה מפסוק בתהילים (רבי אבהו 

  ופירש רש"י את דברי רבי אבהו:ממקור ישראל'. 
ן על ברכת מקור צריך קהל, והיינו עשרה, כמו הקהל את העדה (במדבר כ, ח) ואי

הקהל בפחות מעדה, ועדה עשרה, כדילפינן (ברכות כא, ב) מעדת מרגלים עד 
 מתי לעדה הרעה, יצאו יהושע וכלב. 

 ,נישואין הם המקור והיסוד לכלל ישראל, ולכן י', כברכת חתנים נאמרת על מקור' ישראל
, רהשל עש 'קהל', דהיינו בפני 'במקהלות'ן זה, צריכה ברכה זו להיאמר יבשל חשיבות עני

 .מרגליםהפי שנלמד מכ

דבר 'דין מ – נוכחות עשרה בברכת חתניםא. 
 או מגדרי ברכת השבח והודאה 'שבקדושה

 כתב בשם הגאונים:  ד"ה גופא) כתובות שם( 'שיטה מקובצת'ב

                                                           
 שו"ע, אבה"ע סי' סב סעי' ד. .1

בחזרה לעמוד התוכן



  מהות ה'שבע ברכות' ומשמעותן להשתתפות אישה בברכות 

 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 
 

23 

ויקח עשרה אנשים מזקני העיר, פירוש סתמא דמילתא שלא כנסן אלא לברכת 
ליה, הא לא כנסן אלא לברכה בלבד. חתנים, דאי משום עדים או קנין בתרי סגיא 
 , כינס עשרה. ומפני שדבר שבקדושה הוא לברך את השם

ן, כי ידאי אינו משום עדים או לצורך הקניוהצורך בנוכחות עשרה בשעת הנישואין 
דבר 'בעשרה הוא מדין בברכת חתנים הצורך לעניינים אלו די בשני אנשים. ומוכח כי 

  2', וזה נלמד מן המרגלים:דברים שבקדושה'הנאמר בעשרה, ככל ה 'שבקדושה
וילפינן בגזירה שוה דתוך תוך ממרגלים, דכתיב עד מתי לעדה הרעה הזאת, יצאו 

 יהושע וכלב, נשאר עשרה וקוראין עדה. 
ואין מברכין ברכת חתנים 'שכתב:  וכן נראה מדברי הרמב"ם (הלכות אישות פ"י ה"ה)

הבין בדברי הרמב"ם  'מגיד משנה'. ה'המניןוחתן מן  גדולים ובני חוריןאלא בעשרה 
ברכת חתנים 'על דברי הגמרא  'גדולים ובני חורין'שצמד המילים שהוסיף הרמב"ם 

דבר 'בא ללמדנו שגדר ברכת חתנים דומה להלכות תפילה ונובע מגדר  'בעשרה
 .'עשרה'לא נכללים ב 'גדולים ובני חורין'שנאמר בעשרה, ומי שאינם  'שבקדושה

נראה שחיוב עשרה בברכת חתנים אינו משום  התוספות רי"ד (כתובות שם)ברי מדאולם 
שיש לאומרה בעשרה  ,גדר של ברכת השבח וההודאה, אלא משום שזה 'דבר שבקדושה'

 וזו לשונו: .'מקהלות עם'לכבוד הקב"ה בשעה שמתאספים הרבים לכבודו ב
רוב עם הדרת ברכת חתנים צריכה עשרה, כדכתיב במקהלות ברכו ה', וכתיב ב

 . וזו האסיפה היא על כבודו לברכו ברביםמלך, 
  :יא)סעי' סימן סב  (אבן העזר 'ערוך השלחן'וכן מפורש ב

שלא יתאמרו בפחות  דלאו דבר שבקדושה הוא כקדיש וקדושה ואף על גב
מעשרה, מכל מקום כיון דאומרים שהכל ברא לכבודו לכבוד הנאספים, ומזכירים 

 ...מדרך הכבוד להזכירם בפחות מעשרהאין בנין ירושלים, 
 

דבר 'והגרי"ז מבריסק נחלקו אם ברכת חתנים היא בגדר  'משנה ברורה'ונראה כי גם ה
 בגדר ברכת שבח והודאה כשיטת התוספות רי"ד. שהיאהנאמר בעשרה, או  'שבקדושה

שברכת 'הגומל' צריכה להיאמר בפני  נפסק (או"ח סימן ריט סעי' ג)לחן ערוך' ש'ב
רה, ובהם שני תלמידי חכמים, וזה נלמד מן הפסוק (תהילים קז, לב): 'וירוממוהו עש

, 'עשרה עם בעל הנס'(ס"ק ו)  'משנה ברורה'וכתב ה בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו'.
(ס"ק ז) ' שער הציון'דהיינו שהמברך את ברכת הגומל יכול להיות אחד מהעשרה. וב

 הוסיף: 
ונמשכו אחריו איזה אחרונים] אעפ"כ נראה דיש ואע"ג שכתב דהראנ"ח חולק [

להקל [שהמברך הוא אחד מהעשרה]. וסמך לדבר, דהא כל דין דעשרה ילפינן 
דילפינן גם כן לחד מאן דאמר  ברכת חתנים, אם כן כמו גבי וירוממוהו בקהל עםמ

 . מן המנין, וכל שכן ברכה זו דקילאמ"במקהלות ברכו את ה'", ואפילו הכי חתנים 

                                                           
 .משנ"ב שם ס"ק ב ;או"ח סי' נה סע' א, שו"ע .2

בחזרה לעמוד התוכן



 

 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 

24 

'. קהל'שוות בכך שצריכות להיאמר בפני  'הגומל'וברכת  'חתנים'אר בדבריו כי ברכת מבו
נלמד דין  'הגומל', ובברכת ''ברכו את ה במקהלות'נלמד דין זה מהפסוק  'חתנים'בברכת 

חתן נכלל בעשרה, כך גם  – שבברכת חתניםוכשם  ',בקהל עםוירוממוהו 'זה מהפסוק 
 עשרה שבנוכחותם נאמרת הברכה.בעל הנס נכלל ב – בברכת הגומל

שיש להבחין בין ברכת  הביא בשם הגרי"ז מבריסק (עמ' יא) 'מעתיקי שמועה'ובספר 
 חתנים לברכת הגומל: 

משום אין דבר שבקדושה פחות דדינא דעשרה שנאמרה בברכת חתנים הוה 
, ואילו דינא דעשרה לענין ברכת הגומל ודאי לא הוה משום דינא דאין מעשרה
דאין דבר שבקדושה פחות קדושה גרידא. וביאר מרן זצ"ל [הגרי"ז] דדינא דבר שב
הוא מחובת הברכה שטעונה להיאמר בעשרה, משא"כ דינא דעשרה  מעשרה

 ולא דין במה שהברכה טעונה.  דין במצות הודאהשברכת הגומל הוה 
. 'דבר שבקדושה'ברכת חתנים היא בגדר  והגרי"ז אם 'משנה ברורה'נמצא כי נחלקו ה

כת חתנים השווה בין ברכת הגומל לברכת חתנים, כי לדעתו ההלכה שברה'משנה ברורה' 
שצריכה  גדר בברכת הודאהאלא זהו  ',דבר שבקדושה'משום  הנאמרת בעשרה אינ

בעל הנס גם בה  .ברכת הגומל גם היא בגדר ברכת הודאהכפי שלהיאמר בפני עשרה, 
התוספות רי"ד שברכת החתנים היא וכדעת  ,נכלל בעשרה כשם שהחתן נכלל בעשרה

וטען הגרי"ז השיג עליו  ברכת השבח וההודאה שצריך לאומרה באסיפת עשרה.
שהשוואה זו אינה נכונה, כי ברכת חתנים וברכת הגומל חלוקות ביסודן, והצורך בעשרה 

 'שיטה מקובצת'שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה, וכדעת ה נובע מכךבברכת חתנים 
ות והצורך בעשרה הוא דין מסוים במצ בניגוד לברכת הגומל שבה"ם, ומשמעות הרמב

 שצריכה להיאמר בעשרה. הודאה

 ?האם יסיימו –ויצאו חלקם  בעשרה התחילו לברך ברכת חתנים. 1
היו עשרה נוכחים כשהתחילו ש במקרה ,במחלוקת זו בגדר ברכת חתנים הנפקא מיניש 

שיך ולסיים את שאר הברכות ללא לברך ברכת חתנים ויצאו חלקם, אם מותר להמ
 ב) נפסק:  'נה סעי '(או"ח סיב'שלחן ערוך'  עשרה.

אם התחיל לומר קדיש או קדושה בעשרה ויצאו מקצתם, גומרים אותו הקדיש או 
 אותה הקדושה שהתחיל. 

שאינו נאמר  'דבר שבקדושה'לפי זה נראה שלדעת הסוברים שגדר ברכת חתנים הוא 
מותר  – מקצתםן אם עשרה התחילו לברך ברכת חתנים ויצאו בפחות מעשרה, הוא הדי

אולם לדעת הסוברים שברכת החתנים בגדר  לסיים את שאר הברכות ללא כל העשרה.
ברכת השבח וההודאה שצריך לאומרה באסיפת עשרה כדי להרבות בכבודם של החתן 

 יפתוהכלה, מסתבר שכל שבע הברכות הנאמרות בברכת חתנים צריכות להיאמר באס
 לא ניתן להמשיך ולברך את הברכות. ,עשרה, וכאשר יצאו מקצתם ואין עשרה
שכן  ,יג) סעי'סב  '(אבן העזר סי 'ערוך השלחן'ברם לפי זה מתעוררת תמיהה בדברי 

 מחד גיסא הוא פסק שאם מקצת הסועדים יצאו אפשר לברך שבע ברכות:
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מרים אותם אפילו ראה לי דאם התחילו ברכת חתנים בעשרה ויצאו מקצתם דגוי
 ..וכל שכן בברכת חתנים.... דהרי אפילו בקדיש וקדושה הדין כןבפחות מעשרה, 

שחיוב עשרה בברכת חתנים אינו משום ' (שם סעי' ב) ערוך השלחן'טען ומאידך גיסא 
אין מדרך הכבוד להזכירם ו'מפני כבוד הנאספים וכבוד ירושלים,  , אלא'דבר שבקדושה'

לא ניתן  ,מקצתם תה צריכה ההלכה להיות שאם יצאוין היאם כ '.בפחות מעשרה
 , וצ"ע. כי חסר בכבוד הנאספים וכבוד ירושליםלהמשיך ולברך את הברכות, 

 שבע ברכות ברמקול. 2
או  'דבר שבקדושה' אם ברכת חתנים היא מדיןבחקירה שהעלינו,  נוספת הנפקא מיניש 

אם מותר והיא  קי הדור האחרון,מגדרי ברכת השבח והודאה, בשאלה שהתחבטו בה פוס
 ברכות באמצעות רמקול.הלומר את שבע 

שאין להשתמש ברמקול לשבע  רפז אות יד) כתב '(ח"ד סי 'תשובות והנהגות'בשו"ת 
 : ברכות

אנו מקפידים שלא להשתמש ברמקול, לא בקידושין ולא בשבע ברכות דאחר כך, 
מהגרמופון או רדיו שלא דקול רמקול אין זה קול החתן והמברך, ודמי לשומע 

  ..מועיל, והוי כלא שמעו, וממילא אין הברכה בציבור, ולא יוצאים ידי חובה.
שאפשר להשתמש ברמקול לשבע (ח"י סימן רמה)  'שבט הלוי'לעומתו כתב בשו"ת 

 ברכות:
אם נחליט דעל ידי מגביר קול אין שומעים מפי המברך, אם כן לא נאמר ברכת 

שהיו שם ות בידו, דברכת נישואין בעשרה איכא כיון נישואין בעשרה, זה טע
עשרה בשעת ברכה. אלא דלכתחילה צריכים לשמוע, ואם כן מפסידים רק 
השמיעה גם לדרכו, לא עצם דין עשרה. ועוד, דהכא עדיפא, דבאמת שומעים על 

 ... ידי מגביר קול, והיות דברכת נשואין לכל הדעות היא ברכת השבח לבד
ברכות תלוי ההמחלוקת אם מותר להשתמש ברמקול בשעת אמירת שבע ונראה כי יסוד 

. ברכת השבח והודאהאו מגדרי  'דבר שבקדושה' ברכות מדיןהבמחלוקת אם גדר שבע 
ון שהקול ו, ועל כן מכי'דבר שבקדושה' ןברכות ההנקט כי שבע  'תשובות והנהגות'ה

רה, ועל כן אמרה בעששנשמע ברמקול הוא אינו הקול של המברך, נמצא שהברכה לא נ
כי נקט  'שבט הלוי'. אולם ה'דברים שבקדושה נאמרים בעשרה'כי  ,לא יצאו ידי חובה

, ולכן גם אם העשרה אינם שומעים את 'ברכת נשואין לכל הדעות היא ברכת השבח לבד'
אלא די  ,קולו של המברך, מאחר שזו ברכת השבח אין צורך שהעשרה ישמעו את הברכה

 בשעת אמירתה. בכך שהם נמצאים

 חלק מברכת המזון או ברכה לעצמה –ברכת חתנים . 3
של הרמב"ם עוסק בדיני ברכת המזון,  'יד החזקה'הלכות ברכות בספר הבהפרק שני 

  ופותח בהלכה הראשונה:
 סדר ברכת המזון כך הוא, ראשונה ברכת הזן, שניה ברכת הארץ, שלישית בונה

  ...ירושלים ורביעית הטוב והמטיב
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משך דבריו מפרט הרמב"ם את הלכות ברכת המזון. והנה בהלכה ט' בפרק זה כתב בה
  :הרמב"ם

בבית חתנים מברכין ברכת חתנים אחר ארבע ברכות אלו, בכל סעודה וסעודה 
 שאוכלים שם. 

על מצביע אפוא  בהלכות ברכת המזוןשל ההלכה העוסקת בדיני ברכת חתנים  מיקומה
כת המזון, כפי שדייק הגרי"ז מבריסק (הובא בספר ברכת חתנים חלק מברהיותה של 

  :מדברי הרמב"ם הנ"ל עמ' לג) 'מעתיקי השמועה'
ונכללת בה, ובאמת  דברכת חתנים היא עצמה שייכא לברכת המזוןדמזה מבואר 

  ...כל הפרק שם איירי בעיקר ברכת המזון
שיש  'תהזכרו'ונראה שברכת חתנים הנאמרת מייד לאחר ברכת המזון היא כעין ה

), בראש חודש ובמועדים 'יעלה ויבוא'בשבת,  'רצה('להוסיף בברכת המזון בזמנים שונים 
ברכה זו ): 'כן בהמשך דברי הרמב"ם (שם הלכה יהיא חלק מברכת המזון. ומדויק ו

. ברכת חתנים היא 'בע ברכות של נישואיןבבית חתנים היא ברכה אחרונה מש שמוסיפין
העמק 'אולם בספרו  כת המזון לכבוד שמחת הנישואין.שנקבעה כחלק מבר 'תוספת'

 מדברי מסכת סופרים (פרק יט)הנצי"ב (פרשת חיי שרה שאילתא טז) הביא  'שאלה
 שנהגו לברך את ברכת החתנים גם בלא סעודה, וכתב: 

. והרי במסכת ברכת נישואין ברכה בפני עצמה היא ולא שייך לברכת המזון
ברכת חתנים בבוקר ובערב באסיפת עם בלא סופרים תני דמנהגם היה לברך 

 אלא שנהגו לסמכה לסעודה. סעודה, 
כלומר ברכת חתנים אינה חלק מברכת המזון, אלא שנהגו לאומרה סמוך לברכת המזון, 

 אך בעיקרון אין כל מניעה לאומרה גם ללא סעודה וברכת המזון. 

 פנים חדשות בסעודה או בברכת המזון. 4
ים היא חלק בלתי נפרד מברכת המזון או ברכה בפני עצמה המחלוקת אם ברכת חתנ

עומדת ביסודן של מחלוקות הפוסקים בדיני ברכת  שנהגו לאומרה סמוך לברכת המזון
, 'פנים חדשות'מצאו בשעת הברכה יהוא שי 'שבע ברכות'אחד התנאים באמירת  חתנים.
'שלחן ערוך' חלקו ה. ונותשבע ברכות קודמבשלא נכח בשמחת הנישואין או  אדםדהיינו 

'שלחן להיות נוכח בסעודה או בברכת המזון. מרן ה ךצרי 'פנים חדשות'והרמ"א אם ה
 ז) כתב: סעי' סב ה"ע סי' (אב ערוך'

עד  אכלו שםויש אומרים שאפילו היו בשעת החופה ושמעו הברכות, אם לא 
עתה, מקרי פנים חדשות ומברכים בשבילם שבע ברכות אחר ברכת המזון, וכן 

 פשט המנהג. 
משמע שצריך שה'פנים חדשות' יאכלו לפחות 'עתה'. לעומת זאת מדברי הרמ"א 

 משתמע שהאכילה אינה מעכבת:
, מברך בשבילם אף על פי שאין אוכלין שםויש אומרים דאם היו שם פנים חדשות, 

 לילה ויום.
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פני ונראה כי נחלקו אם ברכת חתנים היא חלק בלתי נפרד מברכת המזון, או ברכה ב
היא חלק ברכת חתנים לדעת ה'שלחן ערוך'  עצמה שנהגו לאומרה סמוך לברכת המזון.

ברכה בפני עצמה שנהגו  שברכת חתנים היאוהרמ"א סובר בלתי נפרד מברכת המזון, 
 לא אכל בסעודה. 'פנים חדשות'סמוך לברכת המזון, לכן אין זה לעיכובא אם ה לאומרה

 ל כוס ברכת המזון ברכת חתנים על כוס נוספת או ע. 5
 (שם סעיף ט) נפסק: 'שלחן ערוך' ב 

 מביא כוס אחריש אומרים שאין לומר שבע ברכות על כוס ברכת המזון, אלא 
ואומר עליו שבע ברכות, וחוזר ולוקח כוס של ברכת המזון ואומר עליו בורא פרי 

, , אלא על כוס של ברכת המזון מברך שבע ברכותשאין צריךהגפן. ויש אומרים 
  ...)ובמדינות אלו נוהגים כסברא הראשונה( וכן פשט המנהג

מרן  והרמ"א נחלקו לשיטתם הנ"ל בגדר ברכת חתנים.'שלחן ערוך' ונראה כי מרן ה
מברך את  חלק בלתי נפרד מברכת המזון, ולכןסבר שברכת חתנים היא 'שלחן ערוך' ה

רת. אולם הרמ"א נקט כוס של ברכת המזון, ואין צורך בכוס אח השבע הברכות על אות
שברכת חתנים היא ברכה בפני עצמה שנהגו לאומרה סמוך לברכת המזון, ולכן צריך 

 להביא כוס אחרת לברך עליה את ברכת החתנים.

 איסור שיחה עד לאחר שבע הברכות. 6
משנתנו לו כוס לברך 'בהלכות ברכת המזון (או"ח סימן קפג סע' ו) נפסק: 'שלחן ערוך' ב

 3'משנה ברורה'. וכתב ה'ך, והמסובין אין להם להשיח משהתחיל המברךלא ישיח המבר
האם עד  :פי זה יש לדון עד מתי אסור לשוחחעד לאחר ברכת המזון. על  שאסור לשוחח

אחר ברכת המזון או עד לאחר סיום השבע ברכות. ולכאורה דין זה תלוי בגדר ברכת 
נראה שאסור  ברכת המזון,חלק בלתי נפרד מאם נאמר שברכת חתנים היא  חתנים.

. אולם אם ברכת 'גמר ברכת המזון'ברכות, שהן למעשה האחר סיום שבע לשוחח עד ל
חתנים היא ברכה בפני עצמה שנהגו לאומרה סמוך לברכת המזון, לכאורה ההלכה 
 שאסור לשוחח נאמרה רק עד לאחר גמר ברכת המזון, ואין כל איסור לשוחח לאחר מכן.

 'הטוב והמטיב'לאחר סיום ברכת  'כותשבע בר'אמירת ה. 7
חתנים (קונטרס שבע ברכות ידידי רבי ניסן קפלן, ר"מ בישיבת מיר, הביא בספרו ברכת 

 :ט) 'סי
דכשמרן הגרי"ז בירך בעצמו השבע ברכות של שבע ברכות, היה אומרם תיכף ...

אחר ברכת המזון לפני הרחמן. והוא על פי מה שכתב באבן האזל דהברכה 
, ושם צריך לענות אמן. וכיון שצריך להמשיך "ת נגמרת ב"אל יחסרנוהרביעי

 השבע ברכות מברכת המזון אין להפסיק בינתיים בהרחמן. 
ואל ', המסתיימת במילים 'הטוב והמטיב'הברכה האחרונה בברכת המזון היא ברכת 

בן וכו', שכמו 'הרחמן הוא'. לאחר מכן נוהגים לומר בקשות הפותחות במילים 'יחסרנו

                                                           
 .ס"ק כאמשנה ברורה, סי' קפג  .3
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לשיטתו שדייק מדברי  ,. ולכן הגרי"זןאינן מעיקר הברכה אלא הוספות שנהגו לאומר
 היא חלק בלתי נפרד מברכת המזון, הקפידשברכת חתנים  )3סעיף לעיל (הרמב"ם 

לפני  'אל יחסרנו'ד אחר ברכת המזון הנגמרת במילים ילומר את שבע הברכות תיכף ומי
 ,יש הפסק בין ברכת המזון לברכת חתנים 'חמןהר', כי חשש שבאמירת 'הרחמן'אמירת 

שהיא חלק בלתי נפרד ממנה. אולם אם ברכת חתנים היא ברכה בפני עצמה שנהגו 
ואת כל הבקשות  'הרחמן'לאומרה סמוך לברכת המזון, אין מניעה מלסיים את אמירת 

 ברכות.ההרבות הנאמרות בסוף ברכת המזון, ורק אז לומר את שבע 

  ?רק במקום אכילת פת או גם באכילת מזונות –ברכת חתנים . 8
חכך בדעתו אם יש לברך 'שבע ברכות' גם על אכילת הגרצ"פ פרנק, רבה של ירושלים, 

 :(סימן יט) 'הדרת קדש'כתב בספרו מזונות; וכן 
עובדא הוה בחופת נישואין שהיתה בביתי, ואחרי החופה הסבו אל השולחן ואכלו 

פירות, וגם שתו יין, ונסתפקתי אם צריכים לברך מעדנים מיני תרגימא מזונות ו
ברכת חתנים פעם שניה כמו בברכת המזון של סעודה. ולכאורה היה נראה לי 

 דמכיון דאין זה סעודה שמברכין בה ברכת המזון אין צריך ברכת חתנים. 
או ' המזון'ונראה כי ספק זה, אם ברכת חתנים נאמרת רק במקום אכילת פת וברכת 

. והכרעת הגרצ"פ 'חתנים', תלוי בגדר ברכת 'מעין שלוש'ילת מזונות וברכת אפילו באכ
שברכת חתנים נאמרת רק במקום אכילת פת, מובנת אם נאמר שברכת חתנים פרנק, 

היא חלק מברכת המזון, ולכן כשאין חיוב ברכת המזון אין מברכים ברכת חתנים. אולם 
ר במסכת סופרים, היו אומרים אותה אם ברכת חתנים היא ברכה בפני עצמה, וכפי שנאמ

, ודאי יכולים לברך )אלא שנהגו לאומרה סמוך לסעודה(גם ללא סעודה  'שחרית וערבית'
 ברכת חתנים גם לאחר סעודת מיני תרגימא.

 שבע ברכות בתוך הסעודה . 9
שאפשר לברך ברכת שבע ברכות גם  כ) '(סי 'הדרת קדש'עוד כתב הגרצ"פ פרנק בספרו 

 דה:באמצע סעו
בנישואין של בן אחי שהיו ביום ראשון, ושבת הוא יום השביעי, וקרוב בדבר 
שיאריכו בסעודה שלישית עד הלילה, וממילא תהיה ברכת המזון בליל שמיני. 

בתוך הסעודה לקח כוס ובירך עליו שבע אמר בן אחי הרה"ג ר' פייבל, וכן עשה, 
מברכין שבע ברכות בלי ב) שיש ה"ע סי' ס. ואמר דממה שכתב בטור (אבברכות

שום סעודה אבל אינו מנהג יפה, משמע דבלי סעודה כלל אינו מנהג יפה, אבל 
  .כשאכלו סעודה אין הכרח להמתין לברכת המזון

, יכולים לברכה בתוך הסעודה. שברכת חתנים אינה תלויה בברכת המזוןן וכלומר, מכיו
  :יח) 'ת שלמה (ח"א סיבשו"ת מנחפקפק במנהג זה וכתב אולם הגרש"ז אויערבך 

יש לפקפק על אלה שרוצים להאריך בסעודת יום האחרון של שבעת ימי המשתה 
ולברך ברכת המזון בלילה, ולכן מקדימים לברך ברכת נישואין לפני ברכת המזון 

דאם נאמר שחיוב הברכות קשור רק עם הסעודה ולא עם  באמצע הסעודה. משום
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ם לברך ב' פעמים בורא פרי הגפן כמו בברכת ברכת המזון, מסתבר שהיינו מצריכי
אירוסין ונישואין ולהפסיק קצת באמצע כמו שמפסיקין תחת החופה בקריאת 

 הכתובה. 
ולא לסעודה, שאם לא לברכת המזון  ותברכות קשורהשבע הוכיח כי אויערבך הגרש"ז 

המזון, פעם אחת על הכוס של ברכת  – הגפןפרי ברכת בורא פעמיים כן היה צריך לברך 
ברכות, כשם שתחת החופה מברכים פעמיים בורא פרי הופעם אחת על הכוס של שבע 

 ברכות. והוסיף הגרש"זהאירוסין ופעם נוספת על שבע ההגפן, פעם אחת על ברכת 
  :אויערבך

ב) משמע ע" אולם חוץ ממה שמפשטות דברי הרמב"ם והתוספות בפסחים (קב
ל הפוסקים שתפשו עצה לענין חתן בליל שזה דין בברכת המזון, גם מוכח הכי מכ

ראשון של פסח איך לסדר את הברכות על ב' כוסות, ולא עלה כלל על דעת אחד 
מהם לומר דאפשר לברך את הברכות על כוס יין באמצע הסעודה שמותר לכולי 

דתיקון חכמים היה לברך את הברכות רק אחר עלמא לשתות יין. ומוכח מזה 
 סעודה.ברכת המזון ולא באמצע ה

 ?שה לברך ברכת חתניםיהאם מותר לאב. 

במושכל ראשון נראה  שה לברך ברכת חתנים.יממוצא הדברים נבוא לדון אם מותר לא
, 'דבר שבקדושה'גדר הברכה הוא לפיה  ,והרמב"ם 'שיטה מקובצת'כי לשיטתם של ה

, אינה יכולה לברך את 'דברים שבקדושה'ין עשרה לאמירת ישלא מצטרפת למנ ,שהיא
ואין מברכין ברכת 'נראה מדברי הרמב"ם בהלכות אישות (פ"י ה"ה)  כךרכת החתנים. ב

' מגיד משנהומדבריו מדייק ה'. 'וחתן מן המנין גדולים ובני חוריןחתנים אלא בעשרה 
ועוד נראה לומר שאם ברכת שעבד וקטן אינם יכולים לברך, ולפי זה הוא הדין באישה. 

נפסק בהלכות זימון 'שלחן ערוך' וב הואיל, המזון חלק בלתי נפרד מברכתחתנים היא 
שה לא י, היינו שא'אין מזמנין עליהםועבדים וקטנים  נשים'(או"ח סימן קצט סעיף ו) 
זלמן אינה מצטרפת. וכן כתב הרב  בברכת חתנים הרי שגם ,מצטרפת לזימון עם אנשים

) 135ל (אבן העזר עמ' נחמיה גולדברג, חבר בית הדין הגדול בירושלים, בשו"ת בנין אריא
 בתשובתו המקיפה בנדון דידן: 

שכל האוכלים בסעודת חתן חייבים לברך ברכת חתנים, ולכן אין ברכת חתנים 
וכן בברכת הזימון, כיון  אשה יכולה להוציאם כיון שהיא אינה מצטרפת לעשרה.

שהמזמן צריך להוציא לכל האוכלים בברכת הזימון, ולכן כל שאינה מצטרפת, 
 ה מוציאה ידי אחרים. אינ

 סיים את דבריו: גולדברג מהרז"נ 
, אבל אין מברך אותה כל אחד בפני ברכת חתנים היא אמנם חלק מברכת המזון

עצמו, אלא התקנה היא שמזמן יברך ויוצא את כולם, וכיון שאשה אינה מצטרפת 
 לזימון, כל שכן שאינה מזמנת וממילא אינה יכולה לברך ברכה זו.

בחזרה לעמוד התוכן
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ר שברכת חתנים אינה חלק מברכת המזון, יש מקום לומר שאף שבזימון אך אם נאמ
אינה מצטרפת ואינה מזמנת, בברכת חתנים אכן תוכל לברך. וכמו כן, לדעת התוספות 

 'דבר שבקדושה'שברכת חתנים אינה  ',משנה ברורה'ומשמעות ה 'ערוך השלחן'רי"ד ו
שה יכולה לברך ברכת ישא אלא ברכת הודאה ושבח שצריכה להיאמר בפני עשרה, כשם

ואכן הרמב"ם כתב במפורש בהלכות ברכות  הגומל, כך תוכל לברך גם ברכת חתנים.
שה לא תברך, י, ולא כתב שא'אין מברכין ברכת חתנים לא עבדים ולא קטנים'(פ"ב ה"ט) 
ויש סמך לכך  זו, כי לדעתו גם נשים יכולות לברך ברכת חתנים. 'השמטה'ומשמע מ

ן עשרה אך מעיקר הדין רשאית ישה לא מצטרפת למנייהתורה שאבהלכות קריאת 
פב סע' (או"ח סי' ר'שלחן ערוך' , כפסק ה'כבוד הציבור'ילולא הטעם של , אלקרוא בתורה

 :ג)
הכל עולים למנין שבעה [קרואים העולים לתורה בשבת] אפילו אשה וקטן שיודע 

 כבוד הציבור.  למי מברכין, אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בציבור מפני
שה לברך את ינאמר גם בברכת חתנים שאין איסור מעיקר הדין לאמדוע לא אם כן 

שאול הרב אולם . שייך כאן 'כבוד הציבור'יש לדון אם טעם ? ואומנם ברכת החתנים
ישראלי, ראש ישיבת מרכז הרב וחבר בית הדין הגדול בירושלים כתב (קובץ ברקאי 

בין קריאת התורה לברכת חתנים, משום שחיוב ברכת  הבחיןשיש ל ,)163תשמ"ג עמ' 
בבית חתנים מברכים 'בשמחת החתן, כלשון הרמב"ם  חתנים נאמר על המשתתפים

 נובע מהחובה לשמח את החתן, והוא אינו חובת הנשים:וחיוב זה  4',ברכת חתנים
, כשם שיש מצוה לשמחו בריקוד ובשירה לפניו וכיוצא גדר לשמח את החתן...

מבואר בכתובות דף י"ז, כן גם הברכות שמברכים אותו בהזדמנות זו הוא בזה כ
ומצוה זו לשמח החתן אינה מוטלת פעולה במסגרת השמחה שמשמחים אותו. 

, שאין זו דרך צניעות לצאת לפני החתן לשמחו בריקוד ובשירה, ממילא על הנשים
שים. אין גם חובת הברכות שהיא כאמור חלק ממעשה השמחה המוטלת על הנ

אין זה דומה לקריאת התורה, כי שם הקריאה אינה להוציאם ידי חובה, רק ועל כן 
להתיר לאשה לקרוא התורה בברכותיה, ע"כ היה שפיר מקום להתיר לה כל עוד 
יש כאן עשרה אנשים שהוא תנאי להיתר אמירת כל דבר שבקדושה. אך בנדון 

בת הברכות, וממילא שבע ברכות אין מקום שאשה תאמרם, שהרי אין עליה חו
 אחרים באמירתם את הברכות הללו שאין הם עליה חובה. אינה יכולה גם לפטור

שבה קריאת התורה  לעומתכלומר ברכת חתנים וקריאת התורה חלוקות זו מזו ביסודן. 
הרי , שה לקרוא בתורה מעיקר הדיןיאין הקורא מוציא ידי חובה אחרים, ולכן מותר לא

שה יוה לשמח חתן וכלה, ולכן אווציא אחרים ידי חובת המצשבברכת חתנים המברך מ
 5שאינה מחויבת בשמחת חתן וכלה אינה יכולה להוציא אחרים בברכת חתנים.

                                                           
 אישות פ"י ה"ג.שם, הל' ברכות פ"ב ה"ט; מב"ם, הל' ר .4
, שלא שה, ביאר הרב ישראליישלא הזכיר שאין ברכת חתנים נאמרת על ידי א ,הרמב"ם 'השמטת'את  .5

הייתה הוה אמינא שאישה תהיה מחויבת לשמח את החתן, שכן אין זו דרך צניעות; מה שאין כן 
 עבדים וקטנים. 
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 'קול באשה ערוה'חשש . 1
ההלכה  והיא 6,'ברי יםמש'שה לברך ברכת חתנים כתב בשו"ת יסיבה נוספת לאסור על א

שאסר על אישה  7'מטה אפרים'הדברי  וכסמך לדבריו הביא את, 'קול באשה ערוה'של 
 'חכמת גרשון'יהודה גרשוני (גרודנר) דחה בספרו הרב אולם לומר קדיש מן הטעם הנ"ל. 

שאין יצר הרע מצוי לשעה קלה כזאת, ובמקום השראת 'משום  ,טענה זו (עמ' קסו)
 יחוההביא שו"ת '. ו'השכינה לא חששו חכמים להרהור, ובמקום בי עשרה שכינתא שריא

. 'קול זמר באשה ערוה', אין לחוש ל'אימתא דשכינה'שבמקום שיש  8' בשם החיד"אדעת
 .'קול באשה ערוה'אין כל חשש ל ,שה מברכת ברכהילכן בשעה שא

 בזימון של נשים 'אשר ברא'מירת ברכת . א2
אשר ברא 'רך את ברכת הביא שנחלקו רבותינו הראשונים אם צריך עשרה לב 9,רא"שה

והרמ"א  10שאין בכך צורך, וכן פסק ה'שלחן ערוך', ופסק כדעת הסוברים, 'ששון ושמחה
 (שם) הוסיף שצריך שיהיו נוכחים לפחות שלושה אנשים. 

יהודה הרצל הענקין הרב . על פי זה חידש 'נשים מזמנות לעצמן'נפסק:  11ב'שלחן ערוך'
הן יכולות  שאם שלוש נשים נמצאות יחד עם חתן וכלה כז) '(ח"ג סי 'בני בנים'בשו"ת 

לזמן ולברך את ברכת 'אשר ברא', שכן מברכים אותה גם ללא עשרה. ובסוף דבריו 
 הוסיף: 

גם הר"ר דוד אויערבאך שליט"א כתב כן במכתב וז"ל, אם שלש נשים אכלו ביחד 
עם החתן והכלה שפיר יכולות לברך ברכה זו, משום דרק לגבי זימון בשם, דבעינן 

אשה בכלל זה. משא"כ לענין זימון בשלשה, שגם מנין של עשרה אנשים, אין ה
נשים איתנייהו בכלל צירוף זה ורשאיות לזמן, הוא הדין שרשאיות לברך ברכת 

 אשר ברא. 
שה לברך ברכת חתנים נובע מכך שאינה מצטרפת לזימון של יאעל ומבואר שהאיסור 

אחרים ידי מצטרפת גם אינה יכולה להוציא  וכשאינה, 'דבר שבקדושה'עשרה, כי זהו 
שה ודאי יכולה לזמן וגם לברך את ישאין בו איסור, א ,חובה. לכן בזימון של שלוש נשים

הרב זלמן נחמיה גולדברג אולם יש לציין כי  שנאמרת בשלושה. 'אשר ברא'ברכת 
 (שם) חלק עליו:שובתו בת

ואף אם הסעודה התקיימה אצל החתן, ולא היה מנין אלא רק זימון של שלושה 
  ...גם אז אין האשה רשאית לברך ,רוצים לברך אשר בראאנשים ו

יתכן שטעמו כי הזימון הוא של שלושה אנשים ולא נשים, ולכן ילא נימק מדוע. והוא אך 
 אין לה חלק בברכה, וצ"ע.

                                                           
 .הפ 'סישו"ת משברי ים,  .6
 .שער ד, באלף למטהמטה אפרים, דיני קדיש  .7
 .בשלח דף נד, פר' ראש דוד ,החיד"א, בשם טו'ח"א סייחווה דעת,  .8
 .יג 'כתובות פ"א סירא"ש,  .9

 שו"ע, אבה"ע סי' סב סעי' ד. .10
 .סי' קצט סע' ז ,או"ח .11
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 שה לעשרה בברכת חתניםיצירוף א. 3
שה לברך ברכת חתנים יש פתח להתיר יאעל לדעת האוסרים  לדון אם לאור הנ"ל יש

 ין עשרה הנדרש לברכת חתנים.יצרפה להשלים מנל
', 'רבים' ובין ציבורג ענף ב) כתבנו לחלק בין ' '(סי ירח איתנים – 'רץ כצבי'בספרנו 

שה לא יצריך 'ציבור' וא 'דבר שבקדושה'מנם למה שהוא והבאנו ראיות לכך שאו
 .ולהיות חלק מ'רבים'בהם יכולה להצטרף שה יאבל יש דברים שא ,מצטרפת

ן עשרה לדין קידוש השם בפרהסיא. יגם נשים נכללות במני 12לדעת רבי יוסף ענגיל. א
שחיוב זימון בעשרה הוא דווקא בעשרה ישראלים  'רוקח'הגר"י ענגיל הביא את דברי ה

וכפי שנלמד  ,היינו עשרה 'פרהסיא'בסנהדרין מבואר ש הבסוגישמאחר  ,זכרים גדולים
 : 'רוקח'וזכרים, וכתב הגר"י ענגיל על דברי השהיו עשרה גדולים  'עדת המרגלים'מ

והם חידוש דלא יהיה חיוב קידוש השם רק בפני עשרה זכרים דייקא, ולשון הש"ס 
דגם אשה בכלל דכאן דאמר תחילה אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם, פשוט 

, ואם כן הרי לא חידש הש"ס אחרי זה רק דבעינן ישראלים, אבל לא בן אדם
זכרים. ומיהו לענין קטנים יש לומר מסברא דבפני קטנים לא הוי  דניבעי נמי

 קדושת השם, כיון דאין להם דעת. 
. עשרה זכרים 'רבים'ל 'ציבור'שיש להבדיל בין  13ובביאור דבריו כתב הרב חיים ג'קטר

, ולכן בכל דברים שבקדושה 'ציבור', אולם נשים אינן בכלל 'ציבור'ים כרבני חורין מוגד
ן קידוש השם בנסיבות י, אין נשים בכלל. אולם הדרישה לעשרה בעני'בורצי'שצריך 

שה אינה יכולה להיות חלק מציבור, אולם י. א'ציבור', ולא 'רבים'מסוימות היא לנוכחות 
לכך היא שבנוכחות רבים אנו מתמקדים ברושם  ההיא יכולה להיות חלק מרבים. הסבר

לעבור איסור, ואין כל סיבה לחלק בין על המסתכלים שזה מסר נפשו להקב"ה כדי לא 
מתעוררים מזה שעדים הם למסירות נפש  אלו גם אלוין זה, שהרי יגברים בענבין נשים ו

יכולות להרכיב אגודת בני אדם המוגדרת על פי  שגם נשיםלבורא. לכן הגיוני לומר 
 . כרביםהלכה 

ומר בפני עשרה סב) נשאל אם ההלכה שצריך ל 'בשו"ת רב פעלים (או"ח ח"ב סיב. 
מתקיימת  14כאשר מבקש מחברו מחילה ולא רצה חברו למחול לו כדי שלא יחשדוהו

 . ובתחילת דבריו כתב: נשיםכשאומר כן בפני עשר 
בהשקפה הראשונה אמרתי, הסברא מחייבת דמהני בעשרה נשים, דמידי הוא 

ניות טעמא אלא בעבור פרסום הדבר, גם על ידי נשים יתפרסם, ואדרבה נשים דבר
 הן ויפרסמו הדבר יותר מאנשים. 

 16ה'מגן אברהם' 15הוא מזכיר את דין הדלקתו של נר חנוכה בבית הכנסת.ובהמשך דבריו 
כותב שבערב שבת כשאין עשרה יכול להדליק בברכה, כיוון שיגיעו עשרה בהמשך בעת 

                                                          
 .ד"ה מה להלן ע"ב סנהדרין עד ,גליוני הש"ס .12
.300ב עמ' חלק כ, ובץ בית יצחקק .13
 סעי' ב.  תרואו"ח סי' , שו"ע .14

בחזרה לעמוד התוכן



  מהות ה'שבע ברכות' ומשמעותן להשתתפות אישה בברכות 

 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 
 

33 

ת כתב בשם 'מור וקציעה' שידליק בלא ברכה, כי בשע 17קבלת שבת. אך ב'שערי תשובה'
 ההדלקה אין פרסומי ניסא בפני 'עדה' שהם עשרה. ובהמשך דן מה הדין כשיש עשר נשים:

וגם בזה יש להסתפק אם נמצא עשר נשים ידליק בברכה ואפילו דאין השעה 
דחוקה, או דלמא אין מועיל פרסום אשר בפני נשים דאין נחשבים עדה כמ"ש 

 ולא בנות ישראל. חז"ל בדין הקדושה דכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, 
ן עשרה יאם נשים מצטרפות למני 18,את ספקו של הרמ"א 'רב פעלים'ולמעשה הביא ה

 בקריאת מגילה, וכתב: 
ועיין פרי חדש דכל דאיכא היכר צירוף אינם מצטרפים משום פריצותא עי"ש, הרי 
התם טעמא דבעינן עשרה הוא משום פרסומי ניסא, ועם כל זה אי לאו משום דניכר 

צירוף דחשיב פריצותא דדמי לזימון הנזכר לעיל הוה אמרינן איכא פרסומי היכר 
מהני צירוף נשים בנשים. ובזה נפשט הספק אשר נסתפקנו בנרות חנוכה, דיש לומר 

, והוא הדין נמי דנפשוט ספק הרב פתחי תשובה בענין מחלל בעבור פרסום הנס
ם ספק דנדון דידן שבת בפרהסיא בפני נשים דוקא דחשיב פרהסיא ופסול. אמנ

[לענין בקשת מחילה בפני עשר נשים] לא נפשט מזה, דיש לומר בנדון דין התקנה 
 היא בשביל בושה שיבוש ויתכפר, ובפני נשים לא הויא ליה בושה כל כך.

. 'פרהסיא', כי יש דברים שלגביהם עשר נשים נחשבות 'רב פעלים', מדברי האפומדנו אל
שלדברים שצריך לציין  וכן, 'רבים'ל 'ציבור'להבדיל בין והיינו כפי שנתבאר לעיל, יש 

, ולכן דברים שבקדושה נאמרים רק 'ציבור'עשר נשים אינן נחשבות כ 'ציבור'בהם 
ין יכגון לענ', רבים'בדברים שצריך נוכחות של  לעומת זאתבעשרה זכרים בני חורין. 

לדעת רבי יוסף ענגיל (בקידוש השם  'פרהסיא'ין י, או לענפרסום הנס בחנוכה ובמגילה
 .'רבים'גם עשר נשים נחשבות  ),והרב פעלים

 הנצרכים לפרסם ההודאה בברכת חתנים 'רבים'שה מצטרפת להיות חלק מהיא. 4
שברכת (פרק א'),  ומשמעות דברי הרמב"ם 'שיטה מקובצת'נראה לומר שבוודאי לדעת ה

ן עשרה. אולם לדעת ילמני 'ציבור'שה מצטרפת לי, אין א'דבר שבקדושה'חתנים היא ככל 
שטעם אמירת ברכת ' (שם), משנה ברורה'ומשמעות ה 'ערוך השלחן'התוספות רי"ד ו

אלא זהו גדר בברכת הודאה ושבח שצריכה  'דבר שבקדושה'חתנים בעשרה אינו משום 
ן עשרה הנצרך לברכת ייתכן לחדש שגם נשים מצטרפות למניילהיאמר בפני עשרה, 

שמתקיים בהם אמירת  'ציבור'שיטתם הצורך בעשרה אינו מדין  משום שלפי . זאתחתנים
שצריך לומר בפניהם את ברכת החתנים לכבוד החתן  'רבים', אלא מדין 'דבר שבקדושה'

 .'רבים'שה מצטרפת לדברים שצריך נוכחות של יוהכלה, כי גם א
דחה ש ,)215נו עמ' יומצאתי בספרו של הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן (הלכה בימ

 זו:  הבתוקף סבר

                                                                                                                                                       
 מג"א, לשו"ע שם, ס"ק י. .16
 שערי תשובה, לשו"ע שם. .17
 .או"ח סי' תרצ סע' יחרמ"א,  .18
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היתה מי שרצתה לדמות את המניין הנצרך לנישואין למניין האמור במגילה. וכשם 
, כך גם בנישואין נשים תצטרפנה פרסומי ניסאשבמגילה נשים מצטרפות ל

לפרסומי מילתא (כתובות ח, ב). ההנחה היא שהצורך במנין בנישואין הוא רק 
ה וישראל, ולפרסום כזה גם נשים לשם פרסום העובדה שהזוג נישא כדת מש

כשרות וממילא ניתן לצרפן למניין. ולא היא, נימוק זה של הפרסום אינו היחיד, יש 
. וגם הסובר שהטעם הוא שהצורך במניין הוא ככל דבר שבקדושהגם נימוק אחר 

משום פרסום, הצורך בכך הוא רק בשעת החופה עצמה, אך ביתר שבעת ימי 
ל הדעות משום דבר שבקדושה, ומניין של נשים אינו המשתה המניין נצרך לכ

 מוגדר ככזה.
ומשמעות דברי הרמב"ם  'שיטה מקובצת'כפי שנתבאר לעיל, דבריו נכונים אליבא דה

ערוך 'לדעת התוספות רי"ד ו לעומת זאת '.דבר שבקדושה'שברכת חתנים היא ככל 
ברכת ודה מדין שאמירת ברכת חתנים בעשרה יס ',משנה ברורה'ומשמעות ה 'השלחן
שצריכה להיאמר בפני עשרה, ודאי אפשר לומר שגם נשים מצטרפות  ושבח הודאה

 שיש צורך לפרסם בפניהם את ברכת החתנים לכבוד החתן והכלה. 'רבים'ל

 סיכום

 'דבר שבקדושה'ברכת חתנים היא בגדר  רבותינו הראשונים והאחרונים נחלקו אם
שיש לאומרה בעשרה לכבוד  בח וההודאהשל ברכת הש גדר שהיאהנאמר בעשרה, או 

ונפקא מינה, מה הדין כשהיו  ',במקהלות עם'הקב"ה בשעה שמתאספים הרבים לכבודו 
האם יסיימו הברכות ללא עשרה,  – עשרה כשהתחילו לברך ברכת חתנים ויצאו חלקם

 וכן מה דין אמירת שבע ברכות ברמקול, כמבואר לעיל. 
דבר ', שברכת חתנים היא בגדר 'ה מקובצתשיט'בדברי הגרי"ז מבואר כדעת ה

דבר 'גדר ברכת חתנים אינו מדין נראה ש 'ערוך השלחן'דברי ל לעומת זאת. 'שבקדושה
שהשווה בין ברכת הגומל לברכת חתנים,  'משנה ברורה', וכן נראה מדברי ה'שבקדושה

ברכת השבח וההודאה שגדר ברכת חתנים כדעת התוספות רי"ד, שברכת החתנים היא 
 . שצריך לאומרה באסיפת עשרה

שה יכולה לברך ברכת הגומל, כך תוכל לברך ברכת ילפי שיטתם נתבאר לעיל שכשם שא
ולא  'רבים'חתנים. וכמו כן נתבאר לפי שיטתם שגם נשים מצטרפות לעשרה שהם 

 שיש צורך לפרסם בפניהם את ברכת החתנים לכבוד החתן והכלה. 'ציבור'
ם נכתבו כבירור להלכה, ולמעשה ברור שההוראה בנדון זה כי הדברי אולם זאת למודעי

דין, העומדים על משמר גדרי הצניעות ושוקלים את הדרך אשר מסורה ליושבים על ִמ 
ילכו בה בהיבטים נוספים, ובתוכם החשש שלא לחדש דברים שלא נהגו בהם מדורי 

 דורות, כדי להגן ולבצר את חומות הדת וההלכה.
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 / הרב מנחם פרל. הליכה מול מאוורר 1
גורם לשינוי הזרם החשמלי. האם מותר לעבור  שמעתי שהמעבר מול מאוורר|  שאלהה

 מול מאוורר בשבת?
ניסוי שבחן את שינוי  ערכנומעבדת מכון צומת, בראשות המהנדס יוני בן דוד, ב|  תשובה

מזעריים כאשר  םהראו שינויי ות. התוצאפועל מאווררהזרם האפשרי במצבים שונים של 
-מילי 2-אמפר ל-מילי 1בין  רר. השינויים נעווגוף כלשהו חוסם את השטח מול המאו

 . 1:200יחס בסדר גודל של אמפר, -מילי 350-אמפר, במאוורר שהצריכה שלו היא כ
א כוונה וללא מבחינה הלכתית המעבר מול המאוורר מותר. שינויי הזרם הללו נעשים לל

ולא  או סגירת מעגל פתוח משינויים אלו חימום של חוט להט מיםתועלת, וכמו כן לא נגר
פסיק רישיה דלא ניחא ליה 'מדובר על  , לשיטות המחמירות,ניצוץ, כך שלכל היותרנוצר 

פסיק רישיה דלא ניחא ליה '. אף שלא לכל הדעות אפשר לסמוך לכתחילה על 'בדרבנן
מורגשת כלל בחושים, ומתבצעת  מאחר שפעולה זו אינהרה הזה קל יותר, המק – 1'בדרבנן
 לא ניתן לקבוע, כי 'פסיק רישיה'דבר נחשב כנראה שאין ה. כמו כן, 'קופסה סגורה'בתוך 

אם נאסור מעבר  באיזה מרחק תתחיל להשפיע נוכחותו של העובר על פעולת המאוורר.
מתכתית, מפני שהדבר גורם לזרם רגעי  מול מאוורר, עלינו לאסור גם אכילת מרק בכף

בהם יש גרימת זרם שאין בה כל שבתוך הכפית. דוגמה זו היא רק אחת מני רבות למקרים 
ישיבה ממושכת מול שנראה גם  2שימוש או צורך, ואינה מורגשת בחושים, ולכן מותרת.

ורר , ולא אכפת לאדם אם המאוזעריים  כל כך, כי שינויי הזרם הם ממותרת מאוורר
פעמים בדקה, כך שאין לו צורך בשינוי הזרם. כמו כן  980פעמים בדקה או  1000יסתובב 

למאוורר אלא במרחק מה, ולא ברור שנוצר שינוי זרם במנוע ממש כרגיל לא יושבים צמוד 
ולא על יצירת מעגל חדש  'שינוי זרם רציף'מעבר לכל זה, מדובר על  המאוורר במרחק זה.
  3.ל דומם, ודבר זה לדעתנו מותר מעיקר הדיןאו הולדת זרם במעג

 הרב מנחם פרל/ . מקרר ללא 'מצב שבת' 2
האם מספיקה הוצאת הנורה כדי  )א .'מצב שבת'קנינו מקרר ללא אפשרות של שאלה | 

                                                           
נה, ובחזון עובדיה שבת ח"ו -ראה שמירת שבת כהלכתה, מהדורת תש"ע, במבוא, פרק א הערה נד .1

 ביאו מקורות לכאן ולכאן.עמ' קנא והלאה, שה
 .ד, שכתב בדומה לזהעמ' ע ,מערכי לבס' וראה  .2
וראה גם בשו"ת מנחת ; כח והערה קטסעי'  לכתה, פרק לדפי מה שהתבאר בשמירת שבת כה על .3

 לג, אות ב, שהתיר מעבר מול מאוורר. 'סי "אאשר, ח

בחזרה לעמוד התוכן



 

 36 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 )ב התאורה?הדלת שמשפיע על את לחצן  להדקלהתיר את השימוש בשבת, ואין צורך 
האם ישנה  –דלת נפתחת האור נשאר כבוי כך שגם כשה הדלתאת לחצן  מהדקיםאם 

 בעיה נוספת בפתיחת הדלת ובסגירתה?
בעת ישירות מופעלות ומכובות שונות המערכות  קיימותא. במקררים כיום תשובה | 

, גוף חימום פתיחת הדלת ובסגירתה, כגון מאוורר פיזור קור, מונה פתיחות, צג דיגיטלי
ורה כדי להתיר פתיחה וסגירה של המקרר הוצאת הנדי בועוד. לכן לא  להפשרת קרח

 בשבת.
לעיתים  .טחיישן נסתר נוסף שמגלה פתיחות וסגירות על ידי מגנמצאות יתכן היתב. 

במעבדת מכון צומת מצאנו לפני זמן  .במקרר אחד ישנם כמה מפסקים כאלו (מגנטיים)
 מגנטים נסתרים! תשעהלא רב מקרר בעל 

ובסגירתה אין בפתיחת הדלת ווידוא שלמיניהם ל חיישני הפתיחה ל כונטרלאחר רק 
 4שימוש בו מותר בשבת מעיקר הדין.ה – השפעה ישירה על פעולת המקרר

קיימים בשוק התקני 'מהדרין' שמבטלים גם השפעות עקיפות של המשתמש על פעולת 
  המקרר.

 / הרב מנחם פרל. מכשירים הפועלים באמצעות דיבור 3
וכדומה, שמקבלים פקודות  Alexa ,Google Home ישנם מכשירים כדוגמתשאלה | 

החל מחיפוש בגוגל והשמעת מוזיקה, דרך  ,באמצעות דיבור, ומבצעים פעולות שונות
לכאורה,  הדלקה וכיבוי של מכשירי חשמל שונים בבית.ב כלהרכישת מוצרים באמזון ו

ן חילול מבחינה הלכתית, לא יהיה בפעולה זו מעי 'מעשה'מכיוון שדיבור לא נחשב ל
ככל הנראה לא  'מראית עין'שבת, וכאשר תהיה טכנולוגיה זו זמינה וידועה בכל בית, גם 

 האם הדבר מותר?  תהיה.
לומר שדיבור נחשב כמעשה. במקרה זה יותר שבמקרה זה נכון  נונראה לתשובה | 

. 'מעשה'בין אדם לחברו, אלא כ מידעהדיבור לא משמש כדיבור קלסי, שעניינו העברת 
ממברנה בתוך המכשיר, והאותות החשמליים  ותזת הפה ויצירת גלי הקול מזיזהז
יוצרת בתזוזתה מעובדים בתוכנה וגורמים לביצוע פעולות. בדומה לכך, מי הממברנה ש

של הדיבור ולא בחלק ' מעשי'שהזיק על ידי צעקה חייב, כי הוא השתמש בחלק ה
 שלו. אפרט את המקורות לכך: 'דיבורי'ה

 :)ט 'שצ, סעיחן ערוך' (חו"מ סי' 'שלכתוב ב
כשם שחייב על כח שיש בו ממש שהתיז צרורות, כך חייב על כח שאין בו ממש, 

 ..כגון סוס שצנף וחמור שנוער ושברו כלים בכח.
 כתוב: )כה 'תכ, סעי'שלחן ערוך' (חו"מ סי' לעומת זאת ב

באזנו וחרשו, וחייב בדיני שמים. אחזו ותקע  פטור מדיני אדםצעק באזנו וחרשו, 
או שהכהו באזנו וחרשו, נותן לו דמי כולו אם אינו בעל אומנות. ואם הוא בעל 

 אומנות וראוי עדיין לאותו אומנות, רואים כמה נפחתו דמיו ונותן לו.

                                                           
 מנחת שלמה, ח"א סי' י. .4
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 :)ס"ק כז(על אתר  וכתב שם הסמ"ע
ותקע באזנו כו'. וכתב המרדכי פרק החובל דאף דלא תקע באזנו אלא הכה על 

 ., עכ"ל ד"מאם אחזואזנו ונתחרש, חייב  הכותל כנגד
 אם כן נראה שהשמעת קול שאינה באה בזמן שמחזיק את הניזק אינה נחשבת למעשה.

 :מובן ההבדל בין המקרים )כהסעי'  תכ(חו"מ סי'  'לבוש'העל פי דברי 
תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם, דכיון שלא אחז בו בידו איהו דאבעית 

 גרמא.אנפשיה ואינו אלא 
והרי הוא כעץ ואבן ביד המשתמש, ואין בו כלל  ,בנידון דידן מדובר על כלי חסר בחירה

אין להתיר מסיבה זו , ולכן הדיבור אליו נחשב כמעשה ממש. 'איהו דאבעית אנפשיה'
אף ששאלתנו עוסקת בהלכות מלאכה בשבת, הראיה  הקלטת שיעור וכדומה בשבת.

 :)פ"ב ה"ה שבתושלמי (מנזיקין ראיה היא, שכך מצינו ביר
הבעיר וכיבה בנפיחה אחת חייב שתים. א"ר אבדימי אחוי דרבי יוסי הדא אמרה 

 נפח בכלים ושיברן משלם נזק שלם.
הירושלמי לא דן על דיבור, אלא על נשיפה, ומכל מקום רואים שאפשר ללמוד מדיני 

 נזיקין לדיני שבת מה נחשב 'מעשה'.

 ב אליעזר טויק/ הר. כיריים אינדוקציה בשבת 4
 האם אפשר להשתמש בכיריים אינדוקציה כפלטת שבת?שאלה | 

כיריים אינדוקציה פועלות באמצעות השראת שדה מגנטי, שגורם לזרמים תשובה | 
חזקים מאוד בתוך המתכת של הסיר. זרמים אלו מחממים את הסיר, וכך האוכל שבתוכו 

אפשרות  נהיש נוצר זרם. בכךכי  ,בשבת אין להניח סיר מתכתי על האינדוקציה מתחמם.
להניח פלטת מתכת העשויה מחומר שמושפע מאפקט האינדוקציה, וכך  –תיאורטית 

היא תישאר חמה כל השבת. על הפלטה הזו אפשר להניח סירים שעשויים מחומר שלא 
מושפע מהאפקט של האינדוקציה, והם יתחממו מחומה של פלטת המתכת, ולא 

 מאפקט האינדוקציה.
א)  מפלטת שבת מכמה סיבות: מבחינה הלכתית ראה ששיטה זו פחות טובהאך נ

תכן י(וי בכיריים אינדוקציה, בשונה מפלטת שבת, יש אפשרות לשנות את מידת החום
אמצעי כיריים אינדוקציה, בשונה מפלטת שבת, הן כן . ב) שאסור מצד 'שמא יחתה')

על גבי  פלטה מתכתית ב בשימושגם  'מיחזי כמבשל'בישול, ויש לחשוש לל מקובל
זה פתרון שמאחר כיריים אינדוקציה, כאשר הסיר אינו מותאם לאפקט האינדוקציה, 

לכל יושבי תבל הרוצים לבשל באמצעות מקובל שלא הומצא בשביל שבת, אלא פתרון 
, שהוא סלילי 'מקור החום'מכוסה בפלטת שבת ג)  .מותאםכיריים אינדוקציה בסיר לא 

. אך בפתרון 'גחלים קטומות'יצוני של הפלטה, ויש מקום להחשיבו כהמתכת, בכיסוי הח
 5מקור החום הוא הפלטה המתכתית, והיא גלויה לעין כול. המוצע

                                                           
, הוזכרו נקודות אלו בין הטעמים להתיר פלטה. אפשר שכששלושתן נג-בחזון עובדיה, שבת א, עמ' נב .5

 אינן קיימות, אין להתיר.
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, כיריים אינדוקציה מכבות את עצמן אחרי כמה שעות, נומכל מקום, עד כמה שידוע ל
עלולה  בגלל הוראות בטיחות, וכמו כן הנחת פלטת מתכת על הכיריים למשך זמן רב

, בדרך כללגם שימוש באינדוקציה על ידי הדלקה של שעון שבת אינו מעשי  .לפגוע בהן
. אם כן בכל הפעלה מחדש, אלא צריך לכוון אותן בחיבור מתח חשמלי דילא שמאחר 

יום ליל יש לציין שב האפשרות הזו מעשית רק במקרה שהכיריים דולקות מערב שבת.
דליק את הכיריים מערב יום טוב עד שהכיריים טוב אפשר להשתמש בפתרון זה, לה

באמצעות שעון שבת. אך יש לוודא שהשארת הכיריים  שתיכבנהמעצמן או  תיכבנה
כמו . (ע"פ הוראות היצרן) להן נזק גרוםתדולקות כשעליהן מונחת פלטה למשך זמן לא 

 של הכיריים.) watt(יש לוודא ששעון השבת שבו משתמשים מתאים להספק  כן

 / הרב אליעזר טויקונורת לד  פלואורסצנטורת . נ5
ישנו גם חוט להט, כך שמי שמדליק אותה בשבת עובר  T5האם בנורת פלורסנט שאלה | 

? יםפלואורסצנטעל איסור דאורייתא, או שמא יש בה מנגנון שונה מהמנגנון של שאר 
הדלקתה  כמו כן רציתי לדעת: האם ישנו איזשהו חוט להט בנורת לד, או שלכל הדעות

 אסורה מדרבנן? 
ההלכה לד אין חוט להט. נורת , יש חוט להט. בT5, כולל יםפלואורסצנטברוב |  תשובה

ופוסקים רבים הגרש"ז אוירבך  (כשיטת דרבנןמ ההדלקתה אסורהמקובלת להורות ש
  6.שכל סגירת מעגל חשמלי אסורה מהתורהיש הסוברים  אמנם .)אחרים

 רב אליעזר טויק/ ה. שינוי בעוצמת מאוורר 6
מאוורר הושאר לשבת על שעון שבת, ובכניסת השבת לא עבד. האם מותר בזמן שאלה | 

 ? עוצמתושהוא לא פועל לשנות את 
כמו כיבוי והדלקה, כי לחיצה על לחצן מנתקת  הואכרגיל שינוי עוצמת מאוורר תשובה | 

בור קיים ומחבר כפתור סיבובי במאוורר מנתק חי גם  .לחצן אחר ומחברת חיבור חדש
אם כן יש כאן שאלה של לחיצה על מפסק של מכשיר בזמן ששעון שבת  .למקום אחר

 מנתק אותו מהחשמל.
לחיצה על ב) הזזת מוקצה ב. 'גרמא'גרימת הדלקה ב )א יש בדבר זה שתי בעיות:

 המפסק.
ורק במצבים מיוחדים  7,משום טלטול המוקצהדבר זה מותר רק כלאחר יד,  למעשה,
 מבקשאתה  ינהים שימוש בגרמא. יש לשאול שאלת חכם אם הסיבה שבגהמתיר

 8להדליק כך את המאוורר מתירה שימוש בגרמא.

 / הרב אליעזר טויק. סגירת מדיח כלים 7
 האם יש בעיה לפתוח ולסגור מדיח אינטגרלי בשבת, אם לא בוטל לחצןשאלה | 

                                                           
 שו"ת מאמר מרדכי, ח"ד עמ' שעו אות ב, ועוד מקומות; ,והגר"מ אליה ;כך דעת החזו"א ותלמידיו .6

 ל., ח"א סי' שו"ת מנחת אשר
 עי' מג).מוקצה מותר בטלטול כלאחר יד (שו"ע, או"ח סימן שח סעי' ג וס .7
 ראה שמירת שבת כהלכתה, פרק יג, סעי' לג. .8
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בת (כאשר אין בעיה של בדלת, כשאין כוונה כלל להשתמש במדיח כמדיח בש טחוןיהב
 ?מכין משבת לחול בהכנסת הכלים למדיח)

, אינה אלא לאחר זמןגם לא  ,לחיצה על מתג שאינה גורמת לפעולה חשמליתתשובה | 
שסובר שסגירת מעגל פתוח נחשבת לאיסור  10'חזון איש',גם הנראה ש 9.טלטול מוקצה

מדובר על טלטול  הנדון במקרה 11., סובר כך דווקא כשסגירת המעגל יוצרת זרם'בונה'
 12מותר. מן הצד של המוקצה לצורך דבר המותר, וזה אכן

סגור ולפתוח ל –אולי יש מקום לומר שזה לא טלטול מן הצד, כי הרי זו הדרך בכל השנה 
הסיט מתג זה, ואין כמעט אפשרות להזיז אותו בפני עצמו, ואם את דלת המדיח ובכך ל

עיקר כוונתו שנראה כי מאחר גיסא מאידך . ל גופוטלטוהזזתו באמצעות הדלת היא  –כן 
כלל שימוש במתג, וכן אינו מורגש טלטולו  , ואין לואו פתיחתה סגירת הדלתהיא 

וכן המנהג רווח,  13., ויש להתיר'מן הצד'הדבר נחשב עדיין כ –כשסוגר ופותח את הדלת 
רון בעת בפרט כאשר מדובר במדיח אינטגרלי, שנראה מבחוץ כמו ארון ומשמש כא

 הצורך.

 

 / הרב שי לויבעיסה  שהתערבהחלה . 8

הפרשתי חלה, ובטעות התערבה החלה בעיסה שממנה היא הופרשה. כיצד ניתן |  שאלה
 לתקן שוב את העיסה?

 א. ביטול החלה בעיסה|  תשובה

שונה תרומה מאיסורים אחרים, שאם התערבה במינה אינה בטלה בשישים אלא במאה 
מאה ואחד כנגד החלה שהתערבה, בטלה החלה בעיסה ומותרת  לכן אם יש 14ואחד.

שכתבו שדין זה אמור דווקא במקרה שהתערבה בעיסה אחרת,  16יש מהאחרונים 15באכילה.

                                                           
 .לגסעי' שמירת שבת כהלכתה, פרק יג,  .9

 חזו"א, שבת סי' נ ס"ק ט. .10
יא, בתחילת  'סי"א שהובאו בשו"ת מנחת שלמה, ח ,ראה דברי החזו"א במכתבו לגרש"ז אוירבך .11

גרח"ש , לחידושים וביאורים: בהם ,מקום יש שסוברים שהחזו"א החמיר אף בזה ומכל .התשובה
, פרק מא, הערה א; הגר"מ אליהו "ביח, אות יד; שו"ת אור לציון, ח 'שבת סי ,בני ברק תשס"א, גריינמן

 .הו, פרק ד, שאלה ו, ומצוה ליישבשו"ת קול אלי
 ; ולגבי מה שהחמיר המשנ"ב בס"ק סד,יט וס"ק נז, ס"ק ג, ומשנ"ב שם 'שח, סעי 'סיאו"ח פי שו"ע,  על .12

 מוכח מדבריו בס"ק נז, שחשש לשיטת האליה רבה רק כשאפשר, ובנידון השאלה אי אפשר אחרת.
 .בת כהלכתה, פרק כ, סוף הערה רעטוראה כעין זה בשמירת ש .13
 תרומות פ"ד מ"ז כר' אליעזר; רמב"ם, הל' מאכלות אסורות פט"ו הי"ג. .14
 רמ"א, בהגהותיו לשו"ע יו"ד סי' שכג סעי' א. .15
 סי' שיט. ,שאילת יעב"ץ, ח"א סי' קלה; שם, ח"ב סי' צט, ודייק כן בדברי הרמ"א; שו"ת חתם סופר שו"ת .16
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אבל אם חזרה והתערבה בעיסה שממנה הופרשה, חזרה לטבלה, ויש להפריש מעיסה זו 
קרה שנפלה לעיסה שאין הבדל בין מ 17חלה פעם נוספת. אמנם למעשה הכריעו האחרונים

 שממנה הופרשה לבין מקרה שנפלה לעיסה אחרת, ובכל מקרה בטלה במאה ואחד.

 ב. ביטול האיסור

אם אין בתערובת מאה ועוד כנגד האיסור, האם מותר להוסיף עיסת חולין כדי שירבה 
 18ההיתר לבטל את האיסור? בגמרא (ביצה ד ע"ב) מובא: 'אין מבטלין איסור לכתחילה'.

ונחלקו הראשונים בדין איסור דרבנן שיש  19ה אמור ביחס לביטול איסור מהתורה,איסור ז
שאסור לבטל איסור זה לכתחילה, אבל לאחר שהתערב  21יש שכתבו 20לו עיקר מהתורה.

וכתבו שדינו כאיסור מדאורייתא, שאין  22מותר לרבות על ההיתר ולבטלו. ויש שחלקו
כאוסרים, ולכן  24כמתירים ודעת הרמ"א 23'לבטלו בשום אופן. להלכה, דעת ה'שלחן ערוך

 לבני ספרד יש להקל לתקן את התערובת בהוספת עיסה של היתר.

 ג. שאלה על ההפרשה

 כתב הרמב"ם (הל' תרומות פ"ד הי"ז): 
 כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל הרי זה עליהן וניחם ומעשרות תרומה המפריש
 שנייה פעם שיפריש עד, שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר לו שמתירין

 אחרות.  פירות או תחילה שהפריש אותה
כתב שאין להישאל במקרה כזה אלא רק  26ביחס לחלה. אמנם הט"ז 25וכך פסק הרמ"א

במקרה שהחרטה היא על עיקר ההפרשה, אבל נראה שהוא דעת יחיד, ולכן יכול 
 27להישאל אף על התערובת.

                                                           
שו"ת חלקת יעקב, יו"ד סי' קפ; ערוך השלחן, יו"ד שכג סעי' יג; חזו"א, דמאי סי' טו ס"ק י;; שו"ת  .17

 מנחת יצחק ח"ו סי' מז; שו"ת יביע אומר, ח"א יו"ד סי' כא.
בדין ביטול האיסורין אם נאסר מדאורייתא או מדרבנן, ראה ר"ן, חולין לה ע"ב בדפי נחלקו הראשונים  .18

 הרי"ף.
כך עולה מהגמ' בביצה ד ע"ב, וכך הסכמת כל הראשונים, ראה לדוגמה: רמב"ם, הל' מאכלות אסורות  .19

 פט"ו הכ"ה.
ביכורים פ"ה ה"ה; כך דינה של חלה ותרו"מ שאע"פ שבזה"ז חיובם מדרבנן כמו שכתב הרמב"ם, הל'  .20

שם, הל' תרומות פ"א הכ"ו, דינם כאיסור שיש לו עיקר מהתורה, ראה רשב"א, תורת הבית הארוך בית 
 ד שער ג.

רשב"א, תורת הבית הארוך בית ד שער ג, וכשכתב שיש לחוש למחמירים, כוונתו היא שאין לבטל  .21
הרמב"ם, הל' מאכלות אסורות  לכתחילה איסור דרבנן שאין לו עיקר מהתורה. ואילו כס"מ בדעת

 פט"ו הכ"ה, כתב שבאיסור דרבנן מותר אפילו לערב בידיים.
 רא"ש, ביצה פ"א סי' ב; תרומת הדשן סי' נד. .22
 .סחע יו"ד סי' צט סעי' ו, וכך הסכמת האחרונים, ראה: פרי חדש, שם ס"ק יט; כף החיים, שם ס"ק שו" .23
 י' ו.רמ"א, בהגהותיו לשו"ע יו"ד סי' צט סע .24
שם, סי' שכג סעי' א, וסיים שדין זה אמור כל עוד לא אכל מהעיסה, אבל אם אכל אין לו להישאל,  .25

 שאם כן נמצא שאכל טבל.
 ט"ז, יו"ד סי' שכג ס"ק ב. .26
כ"כ נקודות הכסף, שם; ברכ"י, שם ס"ק א; ערוך השולחן, שם סעי' יד; שו"ת יביע אומר, ח"א יו"ד סי'  .27

 כא אות יא. 
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העיסה מותרת.  –ועוד כנגד החלה  100, אם יש כמות של עיסת היתר ביחס של למעשה
ולבני ספרד ניתן  28ניתן להישאל על ההפרשה ולהפריש בשנית ללא ברכה. –אם לאו 

 להוסיף עיסת חולין עד שיהיה בעיסה המותרת מאה חלקים כנגד החלה. 

 הרב שי לוי/ הכשר כלי שבישלו בו תרומה . 9
ובטעות בישלתי את  הפרשתי תרומות ומעשרות מתפוחי אדמה שברשותי,|  שאלה

 התרומה שהפרשתי. כיצד יש להכשיר את הסיר?
  29בגמרא בזבחים (צו ע"א) הובאה תוספתא:|  תשובה

קדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב, ואם בישל בנותן טעם. תרומה, לא 
 יבשל בה חולין, ואם בישל בנותן טעם. 

בקדרה שבישלו בה אחד  מגמרא זו משמע שדין אחד לבשר בחלב ולתרומה, ואין לבשל
העתיק את התוספתא  30מאלו עד שיכשירה, וכך עולה מהמשך הסוגיה בגמרא. הרמב"ם

והוסיף: 'ואם שטף את הקדרה במים או ביין הרי זה מותר לבשל בה', ולפי דבריו קדרה 
תמהו על פסק הרמב"ם, ומהם  32רבים 31זו אינה צריכה הגעלה אלא שטיפה בלבד.

מתיישבת עם הגמרא הנ"ל המצריכה הגעלה לכלי. הרמב"ם  שהקשו כיצד פסיקה זו
על המשנה  34והשיב שבפסיקתו סמך 33בעצמו נשאל שאלה זו מאת חכמי לוניל,

  35בתרומות:
 ומיצה חולין, הרכינה לתוכה נותן טפים שלש ונוטף לכד (תרומה) מכד המערה

 תרומה.  זו הרי
ות חיכה גם שינטפו הטיפות שאם עירה תרומה מהכד, וכשסיים לער 36ופירש משנה זו

האחרונות, אינו חייב לנגב את הכלי עד שלא תישאר בו אף לחלוחית, אלא רשאי להכניס 

                                                           
יש שפסקו שיש לברך על ההפרשה השנייה: שו"ת חתם סופר, יו"ד סי' שכ; דרך אמונה, הל' תרומות  .28

פ"ד ס"ק קפד. ויש שכתבו שאין לברך: שו"ת הלכות קטנות, ח"א סי' מח, וטעמו שהברכה שבירך על 
ההפרשה הראשונה תועיל אף להפרשה השנייה. וצ"ע על הסבר זה, שהרי בשאלה נעקרה ההפרשה 

שבזה חוששים לט"ז שלא  –ונה לגמרי וחזרה העיסה לטבלה. וברכ"י כתב כן מטעם אחר הראש
אין לברך, מפני שספק ברכות להקל: שו"ת יביע אומר, ח"א  –מועילה שאלה, ולכן לא יברך. ולמעשה 

 יו"ד סי' כא אות יב.
 .תוספתא תרומות פ"ח הט"ז .29
 רמב"ם, הל' תרומות פט"ו הי"ט. .30
שהתיר בשטיפה רק בכלי שאינו בן יומו, ראה: חלקת יואב, יו"ד סי' יב ד"ה מעתה; ערוך יש שהסבירו  .31

 השלחן, יו"ד סי' צג סעי' ט. 
כפתור ופרח, פ"ה דיני הגעלה ד"ה נהו; ; רשב"א, ב"ב פז ע"ב ד"ה ורמי, הל' תרומות פט"ו הי"טראב"ד .32

 טור.יוהרב בעל הע
 ר הדור סי' לז. הובא בכס"מ, הל' תרומות פט"ו הי"ט.סי' שדמ; פא )שו"ת הרמב"ם (מהד' בלאו .33
יש שניסו ליישב את הגמ' בזבחים לפסיקת הרמב"ם, ראה: מהר"י קורקוס, הל' תרומות פט"ו הי"ט,  .34

משנה את הרדב"ז, שם. אמנם מתשובת הרמב"ם משמע שלדעתו הגמ' בזבחים סותרת  ;בפירוש השני
 הוא סמך על המשנה.ובתרומות 

 פי"א מ"ח. תרומות .35
 רמב"ם, פירוש המשנה שם. .36
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ממשנה זו  37לכד זה חולין, אע"פ שאם היה מטה את הכד היה רואה שנותרו בו טיפות.
קל וחומר, שאם היין הנשאר בקדרה אינו מדמע אע"פ שיש בו ממש,  38למד הרמב"ם

 39מטה את הכד היה דינו כתרומה, ודאי שלתרומה הבלועה בכלי די בשטיפה.ואילו היה 
שלדעתו יש להקל כשהכלי בלע היתר ('היתירא  40בהסבר דבריו הרחיב 'ערוך השלחן'

בלע') כתרומה, קודשים ואף בשר או חלב, לעומת בליעת איסור שאין להקל בה. אמנם, 
 להגעיל כלי שבישלו בו תרומה,שיש חלקו על פסיקת הרמב"ם וכתבו  41רוב הפוסקים

 .וכך יש לנהוג למעשה

 

 / משפטי ארץ . שותפים שהתנו שכשתתפרק השותפות לא יעסקו באותה העבודה10
שנה. בהסכם שחתמנו בזמנו מוזכר שאם אחד  30אני עובד עם שותף כמעט |  שאלה
נאי זה לתשאין 'דין אומר ה. עורך באותו תחום עבודהבלא יכול להמשיך  האחר ,פורש

ועתה הנושא הזה עולה. מה  במרוץ השנים,ה ת. מסגרת העבודה השתנתוקף משפטי'
 ההלכתי בנדון?  ההיבט
נוסח ההסכם וכן מהות העבודה  ובהםכיוון שהתשובה תלויה בפרטים רבים |  תשובה

את היריעה של  ששלכם, לא ניתן לענות על השאלה בצורה מפורטת. לכן ננסה לפרו
 לבד, ללא הכרעה ברורה. השיטות השונות ב

 קניין דבריםא. 

ככלל, התחייבות לא לבצע דבר מסוים במסגרת הסכם שותפות היא בעייתית מבחינה 
בו שני אחים קנו דירות שואכן במקרה  42'.קניין דברים'הלכתית, שכן הדבר מוגדר כ

אפילו אם יציעו להם  זה לזה,ה לא למכור לאף אחד אחר אלא יוהתחייבו בעת הקני
. אך אם 'קניין דברים'פסק שאין תוקף להתחייבות בגלל  43המהרשד''ם חיר גבוה,מ
שההתחייבות חלה.  44כתב המהרשד''םעצמו, היה בלשון התחייבות על האדם  תנאיה

                                                           
ביחס לטעם המשנה ששאריות התרומה מותרות, ראה שבת הארץ, מהד' מכון התורה והארץ, פ"ה ה"ג  .37

 .14הערה 
 שו"ת הרמב"ם, שם. .38
ראה פרי חדש, יו"ד סי' קכב ס"ק ג, שכתב 'שאין לדבריו שורש ועיקר' ובפרי תואר, שם ס"ק ה ניסה  .39

 רי הרמב"ם.ליישב את דב
 יב; ביחס לטעם הרמב"ם ראה עוד בשו"ת הרשב"א, ח"א סי' רכב. -ערוך השלחן, יו"ד סי' צג סעי' ג .40
; רשב"א, , הל' תרומות פט"ו הי"טראב"דרש"י, זבחים צו ע"ב ד"ה מריקה; תוספות, שם ד"ה לא צריכא;  .41

יטור; הגעלה ד"ה והרב בעל הע כפתור ופרח, פ"ה דינינהו; ריטב"א, ב"ב שם; ב"ב פז ע"ב ד"ה ורמי
 ; חלקת יואב, יו"ד סי' יב ד"ה מעתה; ערוך השלחן, יו"ד סי' צג סעי' יב.' קכב ס"ק גפר"ח, יו"ד סי

 .אסעי'  רג 'ב, וסיסעי'  קנזשו"ע, חו"מ סי'  .42
 מהרשד"ם, חו"מ סי' רעד.  .43
 שם, סי' שע.  .44
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שלא יהא לו רשות 'שאדם העושה קניין  45באופן דומה פסק בשו''ת מהר''ם מלובלין
פרח '. אולם בשו''ת 'קנין דברים הןאין שום קנין חל על דברים כאלה ד ,למכור הבית
הביא בשם הרב שמואל גאון שתנאי הנעשה בשעת התחלת השותפות או  46'מטה אהרון

כיוון שבשעת הקניין זכה כל אחד בחלקו על דעת זה  ,בשעת חלוקת השותפות תקף
שיש  ושם כתבו 47,ואחר כך לא ניתן לשנות את ההתחייבות. דבריו הובאו בפד''ר ,התנאי

ת שהתנאי ואף לפי השיטות שאומר ין המקרה הזה ובין המקרה של המהרשד''ם.לחלק ב
על מי שמפר  48ניתן לחייב את הצדדים לעמוד בתנאי על ידי הטלת קנסהיה  ,לא מחייב

 את התחייבותו. 

 חיוב מדין תשלום שכר שכירב. 

דן בשוחט שלימד אדם אחר לשחוט, והמתלמד התחייב לא לשחוט  49'חתם סופר'ה
הוא עובר על לאו לא תעשוק '. החת''ס פסק שהתנאי תקף, כיוון שמורהו של הבעיר

ה, יעשי-כלומר אפשר לשלם לשכיר על ידי אי .שכר עני ואביון שזהו מכלל שכר פעולתו'
שהתלמיד שילם למורה ע''י ההתחייבות לא לשחוט בעירו. קדם  שלפנינו,כמו במקרה 

תו של משה רבנו לא לעזוב את בית יתרו שהסביר את התחייבו 50הריב''ש 'חתם סופר'ל
אם יש מקום  51גולדברגזלמן נחמיה הסתפק הרב  שיטה הזאתמאותו הטעם. לפי ה

אולי  –לראות בתנאים מעין אלו חלק מהתשלום גם בהסכמי מכירה של דירות, ואם כן 
אסור לעובד בהם חידש שישנם מקרים ש 52'שבט הלוי'גם בהסכמי פירוק שותפות. ב

 מוש במידע אפילו ללא הסכם מפורש: לעשות שי
פשוט אצלי שפועל שעובד במקום שעובדים בדברים סודיים או שמשתמשים 
במכשירים שהם עדיין בגדר סוד או אפילו פעולה שהיא המצאה של בעל העבודה, 
שאסור לו לפועל להעתיק לעצמו או לאחרים ובגדר גזל הוא מן הדין, גם אם לא 

 יון שהם דברים שסתמא מקפידין מאד על גלוים.עשו תקנה מיוחדת לזה, כ

 תנאי לא לעבוד שאינו פוגע בשותףג. 

הפוסקים הנ''ל דנו בתנאי שיש לו פגיעה ממשית במעסיק או בשותף. אם המקרה שלכם 
אינו כזה, אלא התנאי נועד בעצם לחזק את השותפות ולמנוע את פירוקה בקלות, אך לא 

היו רואים בתנאי הזה חלק הפוסקים ברור ש גרם נזק ממשי לשותף שנשאר, לאיי
, אם כל הסכם כמו כן 53.מהשכר של השותפים, או תנאי שעל דעתו נעשתה השותפות

                                                           
 שו"ת מהר"ם מלובלין, סי' קח.  .45
 אהרון, סי' יג.  שו"ת פרח מטה .46
 . 343פד"ר, ח"ג עמ'  .47
 .טז-יד סעי' רזשו"ע, חו"מ סי' באופן המועיל ראו  .48
 שו"ת חת"ס, יו"ד סי' ט.  .49
 שו"ת הריב"ש, סי' רפ.  .50
 .182הרז"ן גולדברג, תחומין יח עמ'  .51
 שו"ת שבט הלוי, ח"ד סי' רכ.  .52
 .ן זו בנוגע לעניין אחרשכירות פרק ח הערה ג סברה מעי ,ראו פתחי חושן .53

בחזרה לעמוד התוכן



 

 44 טתשע" שבט   אמונת עתיך

ממילא תוקף ההסכם יהיה רק מכוח  54,השותפות נעשה על פי החוק ולא לפי דין תורה
וכמו שכתבתם מבחינה חוקית  ,סיטומתא, וכל דיני השותפות נעשו רק על דעת החוק

 ן לתנאי הזה תוקף. אי

 מסקנה

לסיכום, לפי דין תורה, פעמים יש לתנאי מעין זה תוקף, אולם מכל מקום אפילו אם יש 
סכום  ויקבע אתאם הוא לא עוגן בקנס, בית הדין יפשר בין הצדדים  ,לתנאי הזה תוקף

  55.הפיצוי בגין הפרת התנאי

 / משפטי ארץטודנט . קבלת הנחה בתדלוק מכרטיס סטודנט, לאחר שכבר אינו ס11
 ג'א 6הנחה של  שמקנהבתחילת לימודי המקצוע שלי קיבלתי כרטיס סטודנט |  שאלה

 לכל ליטר בנזין.
 לי את אותה ההנחה בכל תדלוק. מקנהאך הכרטיס עדיין  ,כיום אינני סטודנט כבר

 האם מותר לי להמשיך להשתמש בכרטיס? 
וש רק בתקופת הלימודים ולא אחרי אם מצוין על הכרטיס שהוא מיועד לשימ|  תשובה 

אבל אם לא מפורש כך, מסתבר שזו הטבה  נראה שאסור להמשיך ולהשתמש בו. ,כן
ואין  ,וכל עוד היא בתוקף זה בהסכמת הנותן ובידיעתומסוים, שניתנה לסטודנטים לזמן 

נאמר  צורך להימנע מהשימוש, ולא מסתבר שההטבה ניתנה בטעות או בחוסר ידיעה.
  56ערוך':ב'שלחן 

המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר בין בהלואה בין בפרעון, ומצא יתרון 
  ...במעות, אפילו אם לא תבעו חייב להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה

עליו להחזיר, אבל כשניכר שהדבר ניתן  ,משמע שרק כשיש סיבה לחשוב שהייתה טעות
 סכום שהיה אמור להתקבל.שלא זה ה אף ,אין צורך לחשוש ומותר לקחת ,בכוונה

 / משפטי ארץ. תשלומי ריפוי לבעלי חיים 12
 אם צריך לשלם את הוצאות רפואתו לבעליו?ה – אדם דרס כלב שמירה|  שאלה
כתבו כמה אחרונים שרק אם הבהמה  57,אע''פ שאין דין תשלומי ריפוי בבהמה|  תשובה

די לזרז את התהליך, תחזור לאיתנה מאליה אף ללא ריפוי, אלא רוצה לרפא אותה כ
 – פטרה התורה מריפוי בהמה, אבל אם ללא הריפוי הבהמה לא תשוב למצבה הקודם

 58.והוא בכלל תשלומי נזק  ,חייב המזיק לשלם על הריפוי

                                                           
 .כיצד מייצרים שותפות לפי דין תורה ,קעושו"ע, חו"מ סי' ראו  .54
, שבסופו של דבר פישרו בין הצדדים בנוגע לסכום התשלום שישלם הצד הוזכר לעילראו בפד''ר ש .55

 .המפר את התנאי
 .ב 'רלב סעישו"ע, חו"מ סי'  .56
 שו"ע, חו"מ סי' שז סעי' ו.  .57
נזיקין פרק י סעיף ט, ובהערה כא כתב שאף  ,ג, וכ''פ בפתחי חושן ק"שמ ס, סי' המשפטנתיבות  .58

 .בסעיף ו http://www.psakim.org/Psakim/File/1142-וראו עוד מקורות ב ,החזון איש כתב כנתיבות
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 / משפטי ארץ. הבטיח להלוות וחזר בו 13
מתגוררת עדיין עם ההורים. לפני שבוע וחצי התקשרתי אך  ,אני כבר בוגרת|  שאלה
והבטיח לבקשתי הוא הסכים  שיחה ארוכהאחרי  .₪ 550 ביקשתי הלוואה שלו לאבי

ההסכם היה  .ציינתי בבירור עד כמה זה חשוב לי הבשיח .להלוות לי את הסכום המבוקש
תוך כמה ימים כדי את הכסף בלי  ייתןוהוא  ,מחברה באותו ערבאת הסכום שאני אלווה 

היה בינינו ויכוח בנוגע לאחר מכן . סכוםברשותי הלהחזיר לה, ואני אחזיר לו כשיהיה 
 האם הוא חייב לתת לי? . מסרב לתת לי את ההלוואהוהוא  ,לעניין אחר בבית

כאשר מדברים עם ההורים ובטח כאשר באים אליהם ראשית חשוב להעיר כי |  תשובה
יש לשמור על כבודם בצורת הדיבור ויותר מכך בהתייחסות הנפשית  ,ב'תביעות'

יחס נכון ומכבד היה מונע את ייתכן ש .ורים, שהרבה פעמים היא העיקרהפנימית לה
 שהחבראדם שהבטיח להלוות לחברו וידע בוודאות לגופו של עניין, הבעיה מלכתחילה. 

לפי זה המבטיח  59.אסור לו לחזור בו, ואם חוזר נקרא 'מחוסר אמנה' ,סומך עליו לגמרי
. אדם שהבטיח להלוות אותו לעשות כן בית דין לא אוכףאך  ,צריך לקיים את ההבטחה

ואם הלווה  ,חייב לממש את ההלוואה כמו מי שנודר לתת צדקה ,לחברו, אם הלֹווה עני
לכן, אם את מוגדרת  60.בורוילא חייב, אבל ראוי שיעמוד בד ,עשיר וההלוואה לזמן ארוך

לפי מה  יה, האב צריך לתת את ההלוואה שהתחייב אליה כמו נדר של צדקה, וכל שכןיענ
במקרה אולם  ידע שאת סומכת עליו ועושה פעולות על סמך הבטחתו. שאביך ,שאמרת

. אין לנו אפשרות לדעת מה היה אופי ובמהותו שלך הדין תלוי באופי הוויכוח ביניכם
התנהגות אחרת שאינה או  של אביךזיון יאם הוויכוח כלל ב הוויכוח וכיצד הוא התנהל.

  61.וד בדיבורולעמ עליואין חובה  ראויה,

 / משפטי ארץ. מי חייב לתקן סתימות ומזגנים בדירה שכורה 14
זגנים במהלך על מי מוטלת החובה לשלם על תיקון מ –בדירה שכורה |  שאלה

 ?סתימות במערכת האינסטלציה? מה הדין בהשכירות

 הקדמה|  תשובה

ראוי מעיקר הדין המשכיר הוא שחייב לתקן את הבית ולהעמידו לשוכר שיהיה 
קרון חובת תיקון והעמדת הבית חלה בדרך כלל גם על נזקים שנגרמו יכע 62למגורים.

לבית לאחר הכניסה, ונפרט את הדין בהמשך. לעומת זאת השוכר נחשב שומר שכר של 
אך לא על נזקים שנגרמו משימוש  ,שימוש חריגמגרם נולכן הוא חייב בנזק ש 63,הבית

 שוטף.

                                                           
 .ח, אהבת חסד פרק א סעיף יא בנתיב החסד 'רד סעישו"ע, חו"מ סי'  .59
יז, אהבת חסד ונתיב החסד שם, פתחי חושן הלוואה פרק א סעיף טז הערה  'לט סעישו"ע, חו"מ סי'  .60

 .לח
 .גר''א שם, וראו ש''ך שםביאור היא ובסעי'  רדחו"מ סי' רמ''א  ,כמו תרי תרעי .61
 .א' שיד סעישו"ע, חו"מ סי'  .62
 .א' שא סעישו"ע, חו"מ סי' ד', עפ''י סעי' פ''ו  'דלק ח ,פתחי חושן .63
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 קלקול במזגן א.

כשאין חוזה, מעיקר הדין  יש לנהוג לפי החוזה. ,שנחתם כדין בין הצדדיםאם יש חוזה 
והם עיקר גדול בישיבת הבתים מעשה אומן מוטל על המשכיר לתקן דברים שהם '

 ,מוטל על המשכיר לתקנו ,כיום המנהג הוא שקלקול הנובע משימוש סביר 64'.והחצרות
מנהג זה מחייב גם  65.לתקנו מוטל על השוכר ,שימוש לא סבירקלקול מואם מדובר על 

 מבחינה הלכתית, כיוון שכאשר שני צדדים סוגרים עסקה, הם עושים זאת על פי המנהג.
נראה שתלוי היכן גרים וכיצד משכירים  ,בנוגע לשאלה אם מזגן מוגדר כ'עיקר גדול'

לשכור דירה עם מזגן (כגון באזורים  הואדירות באותו המקום. אם המנהג באותו המקום 
 66.לא ניתן לחייבו ,מים), על בעל הבית לתקן את הקלקול, אולם אם אין מנהג כזההח

בו לא נהוג להעמיד דירה עם מזגן, כגון באזור שכתבו שאף במקום  67כמה פוסקים
ירושלים, אם היה מזגן בדירה והתקלקל, חייב המשכיר לתקן. זאת משום שהשוכר נכנס 

 קים אחרים חלקו על כך. לדירה על דעת זה שהיא ממוזגת. אמנם פוס

 פתיחת סתימות ב.

על המשכיר מוטל לעשות כן, אם  ,סתימה המצריכה מעשה אומן לתקנהבאם מדובר 
על השוכר לתקן. אמנם,  – נבעה משימוש סביר. אם הסתימה נבעה משימוש לא סביר

כיוון שבדרך כלל התקלות  ,שכתב שכל תיקוני הסתימות מוטלות על השוכר 68יש פוסק
. אמנם נראה 'המוציא מחברו עליו הראיה'ות משימוש לא סביר של השוכר, ונובע

שהמנהג בעניין זה שונה מדבריו, ובפרט שמבחינה עובדתית קשה לקבוע מסמרות 
שכן הוא יכול להחזיק אצלו מכספי  ,הוא המוציאהשוכר לא תמיד  כמו כןכדבריו. 

 השכירות.

 

 / הרב אוריאל פרץהקנאת מנגל לגוי . 15
פלוגת מילואים קנתה מנגל כדי לצלות בשר. מאחר שלא היה לחיילים מקום |  אלהש

 להטביל את הרשת של המנגל, הם רצו להקנותה לגוי ושאלו כיצד ניתן בפועל להקנות.

                                                           
 .יזסעי' שיב סימן וראו שם , אסעי'  שידסי'  , חו"משו''ע .64
 ספר עמק המשפט, שכירות סי' לה.  .65
שכתב שאין שום חובה להעמיד , לה אות א עמוד שפג 'שכירות בתים סי ,עמק המשפטספר ראו ב .66

 .מזגן, אמנם נראה לענ''ד שזה בדירה שלא היה בה מזגן
 113פוסקים, וראה גם אמונת עתיך קי וקרליץ ועוד בשם הרבנים קנייבסעמ' תצג,  ,בספר וישמע משה .67

 . 82–81עמ' (תשע"ז) 
 ספר עמק המשפט, שכירות עמ' תמד.  .68
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מביאה מחלוקת אמוראים בשאלה איזה קניין תקף  69הגמרא בבבא מציעא|  תשובה
קניין משיכה. עוד  –ואילו לריש לקיש  מהתורה: לר' יוחנן קניין כסף הוא מדאורייתא,

שאותם אמוראים הבינו מהפסוק 'או קנה מיד עמיתיך' שהקניין  70מופיע בגמרא בבכורות
נחלקו  71שתקף מן התורה בישראל אינו מועיל בקניין שבין ישראל לגוי, ולהיפך.

קיש. נקט כריש ל 74פסקו כר' יוחנן, ואילו רש"י 73ור"ת 72הראשונים כיצד פוסקים: הרא"ש
אנו מוצאים ששילב בין הדעות וכתב שגוי הקונה או מקנה מיטלטלין  75בדברי הרמב"ם

יכול לעשות זאת או במשיכה או בדמים, והסביר ה'מגיד משנה' שהסוגיה בבכורות 
שם מובא בשם אמימר שמשיכה קונה  76נדחתה מפני סוגיה אחרת במסכת עבודה זרה,

פסק  78ה'שלחן ערוך' 77וא בכסף ואף במשיכה.בגוי, והבין הרמב"ם שכוונתו שהקניין ה
בהקשר לדין בכור שכדי להיפטר מקדושתו, ניתן לשתף גוי בבהמה, וצריך לעשות שני 

שהבהמה  וכן יקנה לו את המקוםקניינים: יש לקבל ממנו פרוטה, דהיינו קניין כסף, 
י הקניינים הסבירו שיש לעשות את שנ 80ויקנה לו ב'קניין אגב'. האחרונים 79עומדת עליו,

 אין צורך בכך.  –רק בגלל חומרת איסור בכור, אך לעניין טבילת כלים 
ניתן להקנות לגוי את הרשת ע"י משיכה, ואין צורך להחמיר ולנקוט בשתי דרכי  לסיכום,

הקניין, שהרי מעיקר הדין די במשיכה, ורק בבכור כתבו הפוסקים שיש לעשות את שני 
 81הקניינים.

 הרב ישראל נחשוני /ביטול שמרטף . 16
משפחה הזמינה שמרטפית לשמור על הילדים בשעות הבוקר. לאחר כמה |  שאלה

שעות מצאה המשפחה פתרון אחר, אך שכחה להודיע לשמרטפית שהעבודה מבוטלת. 

                                                           
 ב"מ מז ע"ב. .69
 בכורות יג ע"א. .70
 נמצא שמגוי ניתן לקנות לר' יוחנן במשיכה ולריש לקיש בכסף. .71
 רא"ש, ב"מ פ"ד סי' ח; ויש להעיר שכך נקטו רוב הראשונים. .72
 פות, ע"ז עא ע"א ד"ה רב אשי.תוס .73
 רש"י, קידושין יד ע"ב. .74
 רמב"ם, הל' זכייה פ"א הי"ד. .75
 ע"ז עא ע"א. .76
 ועי' בתוס', שם שהסביר את דברי אמימר באופן אחר. .77
 שו"ע, יו"ד סי' שכ סעי' ו. .78
תן פרוטה וגם נקודה זו מקורה בתוס', שם, שכתב שהרוצה לחוש לרש"י ור"ת יקנה גם באופן שהגוי יי .79

שימשוך לרשותו, ואם אין לו רשות, יקנה לגוי חדר ברשותו ע"י שיפתח ויסגור את הדלת, ועי' שם 
 בב"י.

 הישראל שבמיטלטלין כתבא, חו"מ סי' קצד סעי' ג, "הרמ ט"ז, לשו"ע שם, ס"ק ו; ש"ך ס"ק ח. אומנם .80
 סי' קצד ס"ק ד, ך,"הש. יוחנן' כר שפסקו הראשונים רוב את סותר ולכאורה זה המעות, בנתינת קנה

 במיטלטלין ואילו, בשטר רק מכירה מועילה ששם לקרקע, הניגוד את להדגיש היא רק שכוונתו משיב
 ת"משו נתיבות המשפט, סי' קצד ס"ק ח, ומביא כותב אחר הסבר. במשיכה די לחולקים או, בכסף די

 זאת עשה לגוי שמכר יהודי אכן אך, בכסף להקנות נהגו שהגויים הייתה שהמציאות א"הרשב
 .במשיכה

ואף שקיימת מחלוקת גדולה בפוסקים אם טבילת כלים היא מהתורה או מדרבנן, יש לסמוך על  .81
 המקלים, כי אין זה קודשים.

בחזרה לעמוד התוכן



 

 48 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 האם צריכים לשלם לה על הטרחה שטרחה כשבאה לבית הילדים?
ו תשלום מסוים רק בעל א. יש לדון מה הדין כאשר מעסיק מבטיח תנאים א|  תשובה

כתב בשם הריב"ש שכל מה שאדם מבטיח לתת לפועל בעד מלאכתו  82פה. ה'בית יוסף'
חייב לשלם כשהנשכר עשה מלאכתו, ואפילו אם ההבטחה הייתה בעל פה. אין צורך  –

לשם כך בקניין או בשטר. ואפילו אם הפועל עדיין לא עשה את העבודה, אם הפסיד 
חייב לשלם לו, אע"פ שעוד לא התחיל בעבודה,  –בודה אחרת בגלל התחייבות חברו ע

 83וזאת בתנאי שיעשה אותה בסופו של דבר.
ב. מה הדין כאשר המעסיק מבטל את העסקת הפועלים על דעת עצמו (כלומר שלא 

נאמר: השוכר את האומנין והטעו  84מתוך אונס שנגרם לו או מאשמת הפועלים)? בגמרא
על הבית הטעה אותם אין להם זה על זה אלא תרעומת (ביטלו) את בעל הבית או ב

בשם הראשונים שגם התרעומת היא  86וכתב הש"ך 85(הקפדה), וכן כתב ה'שלחן ערוך'.
אין תרעומת.  –רק מפני הטורח שיש להם כעת למצוא עבודה אחרת, אך אם אין טורח 

כמים נוחה אין רוח ח –ויש מי שאומר שאע"פ שהמעסיק יכול לחזור בו, ואין תרעומת 
הימנו והוא נחשב כ'מחוסר אמנה'. אך אם הפועלים יכלו למצוא עבודות אחרות בעת 

חייב המעסיק לשלם להם  –ההתקשרות שלהם עם המעסיק, וכעת הם אינם יכולים 
מדין 'גרמי', כי כעת כבר יש להם הפסד, וכן כתב ה'שלחן ערוך' שם. יתר על כן, פעמים 

למצוא עבודה בשעה ששכר אותם המעסיק, מ"מ חייב שאפילו אם הפועלים לא יכלו 
המעסיק לשלם להם כגון שהתחילו במלאכה. ומובא בפוסקים שאפילו אם רק התחילו 

חייב לשלם. כמה חייב לשלם להם? כפועל בטל, ושיעורו של פועל  –בהכנות למלאכה 
בודה. בטל הוא: בעד כמה כסף היה מוכן הפועל לשבת בטל בביתו ולוותר על טורח הע

 הגדיר ששכר פועל בטל שווה לחצי מהתשלום שנקבע מראש. 87הט"ז

 / הרב אריאל בראלימתנה או השאלה . 17
לחברי אבד טלפון נייד, והצעתי לו מכשיר פלאפון מקולקל שהיה ברשותי. הוא |  שאלה

תיקן אותו, ואחרי חודשיים נאלצתי לבקש אותו חזרה אך הוא מסרב, הטענה שלו שאי 
 ור ממתנה. אפשר לחז

הואיל והמכשיר ניתן בלא להבהיר את כוונתך, אז נוצר ספק אם החפץ ניתן |  תשובה
בתורת מתנה או השאלה. במצב זה הבעלים המקוריים הם המוחזקים ורשאים לפרש 

אולם  88שהנתינה לא הייתה מתנה אלא השאלה, ולכן הנך חייב להחזיר לו את המכשיר.

                                                           
 בית יוסף, סימן שלא במחודשות א. .82
 ם, יו"ד סי' רה.ת מהרשד"כן הובא בשו" .83
 ב"מ עו ע"ב. .84
 א, בתנאי שלא עשו קניין. "ע, חו"מ סי' שלג סעי'שו .85
 ש"ך, לשו"ע שם ס"ק א. .86
 ט"ז לשו"ע שם ס"ק א, שמצא בקובץ ישן, וכן בתשובות רש"י ורבנו חננאל, וכן מקובל הוא מרבותיו. .87
המקדש אחותו גמר ונתן לשם טו ע"ב, ספר גבורת אנשים, חלק התשובות סי' ה, על פי בבא מציעא  .88

 פיקדון ולא במתנה.
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אינך יכול לחייב אותו  89ן, כדין 'היורד לנכסי חברו'.עליך לשלם לו את הוצאות התיקו
לשלם לך דמי שימוש כי מסתבר שהתכוונת לתת לו את ההנאה בחינם כדין שואל, ולכן 

 אין לו חובה להפחית את ההנאה שלו מהמכשיר, ועליך לשלם לו את כל מחיר התיקון.

 / הרב אריאל בראלימסרונים מטרידים . 18
ירות קיבלתי הרבה מסרונים מטרידים ולא הייתה אפשרות בתקופה של הבח|  שאלה

להסיר עצמי מרשימת התפוצה, ולכן ברצוני לתבוע את השולחים. על פי החוק, השולח 
חייב לאפשר למקבל להסיר את ההודעות הללו, אחרת הוא צפוי לקנס. האם מותר 

 לתבוע את המטרידים בבית משפט?
ין תורה, ורק אם יסרבו, ניתן לתובעם בבית עליך להזמין את המטרידים לד|  תשובה
מכל מקום, גם אם בית המשפט פסק פיצויים שאינם מחויבים על פי דין תורה,  90משפט.

מכל מקום אין בכך בעיה של גזל בפסיקת בית המשפט הזו, ולמרות שעל פי ההלכה אין 
דמלכותא חובת פיצוי כאשר אין נזק ממשי. הסיבה לכך היא שחוק זה תקף מצד 'דינא 

כי יש להניח שאם זכינו לסנהדרין כיום, היא גם הייתה מטילה תשלומי קנס, לו  91דינא',
  92הייתה תופעה של הטרדה המפריעה לכלל הציבור.

 / הרב אריאל בראלירגישויות בגן ילדים . 19
אחד הילדים בגן רגיש לחומוס, ולכך הגננת אוסרת על כל הילדים להביא לגן |  שאלה

 ומוס. האם יש לה זכות לכפות הנחיה זו על כולם?כריך עם ח
בהנחה שהרגישות המדוברת אינה רק חוסר נוחות אלא חולי ונזק גופני, יש |  תשובה

ולנהוג לפנים משורת   93להתחשב בילד בהתאם להוראת הפסוק 'ועשית הישר והטוב',
 הדין ולמרות הטרחה למצוא ממרח חילופי. 

חייב זאת, ואף שבנזקי שכנים הכלל הוא ש'על הניזק אפשר שאף מצד הדין יש מקום ל
  94להרחיק עצמו', וכפי שכתב הרמב"ם:

 הוא שלו בתוך שזה ,הנזק לו יגיע שלא עד ירצה אם עצמו את להרחיק הניזק על
  95.מאליו לחבירו בא והנזק ,עושה

 שיש להתחשב בנורמה המקובלת: 96מכל מקום כבר ביאר ה'חזון איש'

                                                           
 .זסעי'  שעהחו"מ סי' , רמ"א .89
 א.סעי'  כו, חו"מ סי' שו"ע .90
 יתחלקו המוכרים שכל בערכאות שעשו תקנה לגבי מד,' סי מ"חו ת"החתם סופר, שו כן כתב .91

 מהני המדינה בני לתקנת שהוא דכל בזה ברורה שהלכה, מזה זה פרנסתם תקופח שלא בהכנסותיהם
 .כן' מתקנים ןכ גם היינו בפנינו באו 'דאילו: דמלכותא דינא

 .סעי' אשו"ע, חו"מ סי' ב  .92
דברים ו, יח; הרבה הלכות נקבעו בגלל הציווי 'ועשית הישר והטוב', ראה לדוגמה: רמב"ם, הל' שכנים  .93

 הל' מלווה פכ"ב הט"ז. ,פי"ב ה"ה; שם
 פ"י ה"ה.שכנים רמב"ם, הל'  .94
שמטילים את ההרחקה על המזיק י, שכתב שפעמים זאת בהתבסס על תשובת הרא"ש, כלל קח סי'  .95

 כשהנזק גדול ואין הניזק יכול לסובלו, וכשאין הניזק יכול להציל עצמו. 
 חזו"א, ב"ק סי' יא ס"ק כ ד"ה והנה לאביי. .96
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ים תלוי לפי ישוב העולם, וכל שעל המזיק קשה הזהירות ביותר, כי ענין נזקי שכנ
ואם אנו מחייבים אותו בכך, אנו מקפחים את ישובו בעולם, אז אין אנו חושבים 

 זה לנזק. 
לאור זאת נראה שהבקשה לא להביא ממרח חומוס אינה דרישה מוגזמת, ולא ניתן לומר 

יכול להיווצר לילד הרגיש אשר הוריו עליה 'קשה הזהירות ביותר', וזאת אל מול הנזק ש
 ייאלצו להוציא אותו מהגן.

 מוצדקת. –הדרישה לאסור הבאת חומוס לגן עקב רגישות של אחד הילדים  לסיכום,

מכון

 

 שלזינגר

 / הרב מאיר אורליאןהרחקות נידה בגרוש וגרושה . 20
 שמנהלת בגרושה) וטבילה הרחקות( הניד בנושא הפסיקה מהי לדעת ברצוני|  שאלה
 .)גרוש( גבר עם מלא חיים אורח

 ובאחריות אחד מצד ציבורית באחריות, בזהירות לגשת צריכים זו לשאלה|  תשובה
 .הרע' 'מיעוט בגדר היא שהתשובה מראש להבהיר ויש, אחר מצד לשואל
 או פנויה באישה ובין באשתו בין, כרת איסור שהוא, נידה איסור שיש ברור הדבר

 בלא אישות של מלא חיים אורח נוהגים אך נשואים שאינם זוג בני, בכך 97גרושה.
 זנות של יחסים, כן כמו .קבוע באופן כרת של חמור איסור על עוברים תטבול שהאישה

 ש"הריב שביאר וכפי, בוודאות כ"ג אסורים) טהורה היא אם גם( פנויה עם) אקראיים(
 ולדעת, קדשה' תהיה 'לא של דאורייתא איסור בזה יש וסיעתו 98ם"הרמב לשיטת). שם(

 עליו שגזרו פנויה עם ייחוד קל וחומר מאיסור, מדרבנן הוא האיסור אחרים ראשונים
 ישכנו גדר 'ופורץ הפסוק את עליו ושייכו, ל"חז מאוד החמירו דרבנן באיסור וגם. ל"חז

 שלא כדי תטבולנה שפנויות ל"חז תיקנו לא למה ש"הריב הסביר זה מטעם 99נחש'.
 שהוא, זנות באיסור לזלזל שתבואנה ייתכן תטבולנה אם שהרי, נידה באיסור ייכשלו
 מחשש בהצלה שיש מהרווח הדור בקלקול ההפסד רב הציבורית וברמה, ודאי איסור
והגבר הם קבועים והיא  יחסי האישה כאשר אומנם .הפרטי האדם של כרת איסור

 שהאישה נחשבת כפילגש או, זנות איסור יש בזה גם אם הראשונים נחלקו, לו' 'מיוחדת
 הותרה למלך שרק סוברת הראשונה הדעה. מן השורה שאינו מלך לאדם גם שמותרת

 מובאת זו מחלוקת 100באיסור. נשארת זו יחסים מן השורה מערכת לאדם אך, פילגש
 בגלל זו יחסים מערכת לאסור יש 102ו'שלחן ערוך' הטור לדעת כאשר 101א,"ברמ

                                                           
 .א 'יו"ד סי' קפג סעי, הביאו הרמ"א ;סי' תכה ,עי' שו"ת ריב"ש .97
 .אישות פ"א ה"דרמב"ם, הל'  .98
 .קהלת י, ח .99

 אישות פ"א ה"ד. 'הל ,מלכים פ"ד ה"ד; רמב"ם וראב"דהל' , עי' רמב"ם .100
 .א 'אה"ע סי' כו סעירמ"א,  .101
 שו"ע, אבה"ע סי' כו סעי' א. .102
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 וגרושה גרוש כי נמצא. לטבול בושה שתהא שייתכן, ממנה לצמוח שעלולים קוליםהקל
 של דאורייתא לאו איסור על עוברים ראשונים כמה לדעת זו, יחסים במערכת החיים

 דרבנן. אומנם רק באיסור –מן הראשונים  חלק ולדעת, היא טובלת כאשר גם 'קדשה'
 הערכי בצד גם לדון יש( האיש של שפילג נחשבת האישה כאשר להתיר ניתן מהם לחלק

 ).זו שאלה במסגרת לנושא ניכנס לא אך, כפילגש אישה לקיחת של והמוסרי
 היא ואם, חמור כרת איסור על תעבור היא –תטבול  לא האישה אם, הנדונה בשאלה
) דרבנן או דאורייתא לאו( איסור על תעבור עדיין אך כרת, מאיסור תינצל –תטבול 

 .ראשוניםה מן גדול לחלק
 של הרווח שכן, לטבול הוראה לתת אין ש"לאור פסיקת הריב, הציבורית ברמה, לכן

 יש לכן. הדור בפריצות קלקול של חמור במחיר לעלות עלול כרת מאיסור הפרט הצלת
מאידך . המקומי במקווה לטבול נשואות לנשים רק לאפשר תקנה יש שבהם מקומות

לאסור  אין, נידה של כרת מאיסור עצמה הצילל רוצה אשר הפרטית על השואלת, גיסא
 למנוע ואין, שלה היחסים במערכת שיש האיסור בחומר להקל רוצה כאשר לטבול
 ידי ולצאת בים גם לטבול היא יכולה, במקווה מטבילה מניעה יש זאת בכל אם. ממנה
 הדחק ובשעת חריג באופן אלא כן לעשות אין נשואות לנשים( דאורייתא טבילה חובת

 .)טבילה בהלכות זהירות פנימ
 הסתם מן אשר, וקידושין בחופה וישראל משה כדת להינשא היא המלך שדרך ספק אין

 אם וגם ממון, הסכם לערוך אפשר כספיים, מעניינים חששות יש אם. לזוגיות גם תתרום
 גמור היתר בדרך אישות של המעלה', וכדו הורית חד אם של זכויות חשבון על יבוא

 .כפליים בכפל כך על עולה –ומצווה 

 / הרב אוהד אהרוןתרומת אונת כבד מאת כהן . 21
 עקב מהכבד, אונה לתרומת יזדקק הנראה ככל שנתיים כבן משפחתנו קרוב|  שאלה
 המשפחה מבני גדול חלק רפואיות. מסיבות לתרום, יכולים אינם ההורים מלידה. סיבוך

 יוכל ולא מום לבעל ייחשב כבד ונתא שתורם כהן האם כהנים, ושאלתם: הינם הקרובה
 ?א"בבית המקדש בב לעבוד
  103ם:"הרמב כתב|  תשובה

 כולייתו שניטל כגון הגוף שבחלל מומין אבל שבגלוי מומין אלא באדם פוסל אין
. כשרה עבודתו, טרפה שנעשה י"אעפ מעיו שניקבו או, שלו טחול או אדם של

 בגלוי. לכ אף בגלוי אלו מה, יד שבר או רגל שבר שנאמר
 בחלל מום שהוא מפני מום, בעל ייחשב לא כבד אונת שתורם כהן שגם יוצא דבריו ולפי
 104.א"בב שייבנה המקדש בבית לעבוד ויוכל גלוי, ואינו הגוף

                                                           
 .יאת מקדש פ"ו ה"זרמב"ם, הל' ב .103
היה בו מום מבפנים פ"ד ה"ד: ' תוספתא בכורותעי' הערת הרב ד"ר מרדכי הלפרין והרב אשר שקאני:  .104

וע"ע בספר משפט '; או פיסח. מה עור ופסח מום שבגלוי ואינו חוזר רעושנאמר:  ,אינו מום –
  לסיכום: תרומת אונת כבד איננה נחשבת כמום בכהנים. עמ' כג אות כב., הקרבנות

בחזרה לעמוד התוכן



 

 52 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 פרנקל מאיר ר"ד / הרבלימודי רפואה לאשת כהן בהיריון . 22
 .ברפואה התמחות שהעובר ממין זכר, מתחילה ויודעת המעוברת, כהן אשת|  שאלה
 כהנים? רופאים כמו מתכת בכלי עצמה את שתטמא או, כדרכה כדאי שתעבוד האם

 אם גם, מעוברת להיטמא באוהל המת כהן יש לדון תחילה אם מותר לאשת|  תשובה
 להיכנס מותרת מעוברת כהן שאשת ה'רוקח' בשם מביא 105ך"ברפואה. הש עוסקת אינה

וספק שמא תלד  שמותרת בטומאת מת,תלד נקבה  ספק: ספיקא ספק מדין המת לאוהל
 טהרה או( בלועה' 'טומאה מדין מתיר אינו מדוע עליו מקשה 106ה'מגן אברהם'. נפל

דחה את דבריו וכתב שאין להתיר מטעם  107מילואים' ה'אבני). אחרת בגרסה בלועה
 שהתגיירה עח ע"א. נאמר שם שנכרית (יבמות 'טומאה בלועה' לאור המבואר בגמרא

 חציצה, ואם כאן ואין כי העובר נחשב 'רביתיה' טבילה, צריך אינו בנה –ת בהיותה מעובר
הטומאה, ואין כאן 'טומאה  מפני הגנה מהווה לא גם היא לעובר, חציצה מהווה אינה האם

 –בלועה  'טהרה שדין ומציין מילואים' ה'אבני על חולק 108הגרש"ז אויערבאך. בלועה'
להתיר לאשת  נוספת סברה הוא מוסיף 109.צהחצי לדיני כלל קשור אינו נטמאת' אינה

 כהן מעוברת להיכנס לאוהל המת (מלבד הספק ספיקא דלעיל), והיא שייתכן שעובר
 שאישה 110דבריו מסייג אך הוא מתיר, ולמסקנה. כהונה קדושת עדיין לו אין אמו במעי

 ).לידה שם תחל שמא( המת לאוהל להיכנס לא תיזהר עיבורה ימי ששלמו
 יכולה ידוע שהעובר הוא ממין זכר, ואם כן בטל ספקו של ה'רוקח'. ואומנםבנד"ד, הרי 

טעות. כמו  שתהיה ונדיר, מאוד מדויק הוא כיום ההדמיה באמצעי זיהוי אך, טעות להיות
 האחרים הפוסקים סברות בשל, זאת עם .ואינו שכיח בימינו מיעוט הוא נפל ספק כן גם

 אם גם, חולים לבית להיכנס מעוברת כהן שתלא להתיר נרחב בסיס שיש נראה, שהבאנו
, להחמיר יש –ההיריון  בסוף ממש שנמצאת אישה לגבי. מת לטומאת סביר חשש יש

 על או שהיא סומכת, רפואית מסיבה( זה חולים בבית ללדת מעוניינת היא כן אם אלא
 יש 111נויבירט. י"הגר בשם וכמובא, לכתחילה שם ללדת לה מותר שאז ,)הרפואי הצוות

 גם שמדובר להניח וסביר בחולים, בטיפול העוסקת ברופאה כאן מדובר כי להוסיף
 רופא לכהן בפוסקים המובאים ההיתרים את כאן לצרף וניתן, סכנה בהם שיש בחולים
  112חולים. בבית לעבוד

                                                           
 ס"ק א. שעאש"ך, יו"ד סי'  .105
 ס"ק ב. שמגסי' או"ח מגן אברהם,  .106
 אבני מילואים, סי' פב ס"ק א. .107
 .צו 'ח"ב סוף סי ,מנחת שלמה .108
אפשר להוסיף עוד ראיה לדברי הגרשז"א, שהרי דבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה, ואם  .109

כן כיצד ייתכן לומר דין טהרה בלועה משום חציצה? מוכח שדין טהרה בלועה אינו קשור לדיני 
 חציצה, אלא שדבר הבלוע בגוף אינו מקבל כלל טומאה הבאה מחוץ לגוף.

 .בשם הרא"ז מרגליות .110
 סעי' א. שעאסי' יו"ד  ,נשמת אברהם .111
 .שעיו"ד סי' נשמת אברהם,  'עי .112
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 / הרב יהושע וייסינגר) בשבת Stomaסטומה (. 23
לכתחילה להדביק מגן עור או/ו מותר  ] האם1[ יש לי כמה שאלות בנושא סטומה בשבת.

מותר לגזור רגיל בשבת  ,אם לא גזרתי לפני שבת את המגן לפי מידת הסטומה] 2[ ?כיס
 או חייבים בשינוי?

 א. חולה בעל סטומה

יש לדעת שאדם שחי עם סטומה, אע"פ שבחלק גדול מהמקרים הוא נראה ומתנהג 
מפני זיהומים אפשריים דרך כבריא, יש לו הגדרה של חולה שיש בו סכנה, בשל החשש 

הפיון (יש לציין שאומנם אין המדובר בסכנה מיידית אלא סכנה אפשרית עתידית, ויש 
לזה השלכות הלכתיות). עפ"י ההמלצות הרפואיות יש להחליף את שקית הסטומה ואת 

ימים, וממילא ההמלצה הבסיסית היא לתכנן החלפה  3–2המגן ויתר העזרים הנלווים, כל 
ת או לאחר השבת, כדי לא להיכנס לשאלות כלל. במקרה שלא החליפו או לפני שב

 הכינו מראש, ויש צורך להחליף בשבת, יש לדון מהי הדרך הנכונה לעשות זאת.
 ראשית יש לדון בקצרה בהגדרות המלאכות, ולאחר מכן בסדרי העדיפויות.

 ב. הגדרות המלאכות האסורות

מו לפתח השקית, לכאורה יש איסור דאורייתא, . בחיתוך מגן העור והבסיס כדי להתאי1
  113כפי הצורך הספציפי שלו. מידה מדויקת ומותאמת בדווקאשהרי אדם חותך ומתכוון ל

. ביחס להדבקת מגן העור על הגוף, ובייחוד הסרת הנייר מהדבק לפני השימוש במגן, 2
מיד, כתבו הפוסקים שראוי להסיר לפני שבת את הנייר מהדבק ולהשיבו למקומו 

יש לציין שאם יש  114ובדיעבד אם לא עשה כן אפשר להשתמש כדרכו ולפתוח בשבת.
חשש שפתיחה מוקדמת יכולה לגרום לזיהום ו/או לחוסר סטריליות, אין צורך לעשות 

 זאת קודם השבת.
. בנוגע להדבקת המגן לעור על העור, דינו כדין פלסטר, כאשר יש הדבקה חזקה לעור 3

ק מעמד לאורך זמן ואינו מתקיים, וכאמור יש להסירו אחת לכמה אולם הוא אינו מחזי
ימים, וממילא אינו של קיימא, ולצורך חולה יש להתיר, קל וחומר חולה שיש בו סכנה 
כמו חולה בעל סטומה וכדלעיל. ביחס לפלסטר כתבו האחרונים להקל מדין תפירה 

אדם, וכיוון שזה גם שאין איסור תורה של תפירה בגוף ה 115שאינה של קיימא בשבת,
מעשה זמני, נחשבת כאינה של קיימא, וממילא האיסור הוא מדרבנן. וכעין זה כתב ה'אור 

  118כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל שהסתפק בכך. 117ב'נשמת אברהם' 116לציון'.

                                                           
 וראה עוד בשש"כ פרק לה, סעי' כד, כז.פי"א ה"ז; שבת , הל' רמב"ם .113
 ראה שש"כ פרק לה הע' סז בשם הגרש"ז ;ס"ק כאסעי' ג; משנ"ב לשו"ע שם,  סי' שיזשו"ע, או"ח  .114

 אויערבאך.
 ח"ח סי' טו; שם חי"ד סי' ו; שם, ח"כ סי' יח.ציץ אליעזר, ראה בשו"ת  .115
 ובהערה שם., לו סעי' טוסי'  ח"באור לציון,  .116
 .מהד"ב ח"א עמ' תקפדנשמת אברהם,  .117
פרק לה  ,ראה עוד בשש"כאויערבאך, חט סי' עד. ביחס לשיטת הגרש"ז , שבט הלוישו"ת וראה עוד ב .118

 יב.סעי'  שמסי' או"ח , סח וכן בנשמת אברהם-הע' סז

בחזרה לעמוד התוכן
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 ג. סדרי העדיפויות בשבת

בדין חולה שיש בו סכנה, במקרים שהסכנה היא לא  119נחלקו ה'שלחן ערוך' והרמ"א
אם יש לעשות מלאכות דאורייתא ע"י נכרי או על ידי קטנים, ואולי  –מיידית ולא בהולה 

לעשות את המלאכות בשינוי, או שמא יש לעשותן דווקא ע"י גדולים, ואפילו ע"י גדולי 
כותבים שיש לעשות את המלאכות ע"י גדולי ישראל  120ישראל. ה'שלחן ערוך' והט"ז

טן, שמא יבוא להכשילם לעתיד לבוא. הם חוששים שמא בדווקא, ואין להעדיף נכרי או ק
בסיטואציה אחרת יצטרכו טיפול רפואי מציל חיים ויחפשו נכרי ולא ימצאו, והחולה 

אולם מאידך גיסא כתב הרמ"א שאם הסכנה אינה  121יסתכן כשיחפשו גוי להצלתו.
נהוג למעשה: נחלקו הפוסקים איך ל 122מיידית ואפשר ע"י גוי או בשינוי, יש בכך עדיפות.

 כדעת ה'שלחן ערוך' והט"ז או שמא כרמ"א.
 125'ויען יוסף'; 124'תורת שבת'; 123הפוסקים שנקטו כרמ"א הם: 'אשל אברהם' (בוטשאטש);

 ועוד. 126'שבט הלוי'
ה'תוספת  127אולם רוב הפוסקים נקטו כשיטת ה'שלחן ערוך' והט"ז, ובהם: ה'אליה רבה';

ריו שבמדינותיו נהגו כרמ"א אבל טוב שלא שכותב בסוף דב 129ו'שלחן ערוך הרב' 128שבת'
וגם 'ערוך  131פסק כ'שלחן ערוך'; וכך בשו"ת 'עטרת חכמים'; 130לנהוג כך. ה'באר היטב'

השלחן' תמה על פסק הרמ"א וכתב: 'זהו נגד רוב הפוסקים, ולכן למעשה ודאי נכון 
וכן  133';'אגרות משה 132לעשות דווקא ע"י ישראל גדול'. וכך מובא בשו"ת 'ציץ אליעזר';

  134ב'שמירת שבת כהלכתה'.
 למעשה:

א. ב'שמירת שבת כהלכתה' כתב שאם זה לא בהול ויש נכרי במקום, טוב לעשות על 
 אך אם צריך לחפש נכרי, אזי נכנסים למחלוקת הט"ז והרמ"א וכדלהלן.  135ידו.

                                                           
 .יבסעי'  שכחשו"ע, או"ח סי'  .119
 .ה ק"סט"ז, לשו"ע שם,  .120
 ס"ק לז., לשו"ע שם, ראה עוד משנ"ב .121
 ב.בעי'  סח, סי' ראה עוד חיי אדם .122
 אשל אברהם, לשו"ע, שם. .123
 . ס"ק טותורת שבת, או"ח סי' שכח  .124
 .סי' קעטויען יוסף,  .125
 .עגסי' ח"ח שבט הלוי,  .126
 .ס"ק יבשכח אליה רבה, סי'  .127
 .ס"ק טותוספת שבת, סי' שכח  .128
 .עי' יגשו"ע הרב, או"ח סי' שכח ס .129
 .ס"ק הבאר היטב, או"ח סי' שכח  .130
 .סי' דעטרת חכמים,  .131
 .באות  טוסי' ח"ח ציץ אליעזר,  .132
 כה.  אג"מ ח"ה סי' .133
 שש"כ פרק לב סעי' ו. .134
 שש"כ, פרק לח סעי' ב. .135
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ב. ה'שלחן ערוך' והט"ז ורוב הפוסקים נקטו שיש לעשות את כל המלאכות, כולל אלו 
 רות מדאורייתא, ע"י ישראלים דווקא. שאסו

יש עדיפות למצוא גוי. אם זה מורכב, ינסה בשינוי, ואם זה לא  –ג. לשיטת רמ"א ודעימיה 
 ייצא מדויק וכד', יש לעשותו ע"י ישראל.

 הדרכות מעשיות:
. ראוי להחליף את הסטומה ואת כל האביזרים לפני שבת או אחריה, עפ"י ההדרכה 1

 הרפואית.
לא החליף לפני שבת, ראוי שיהיה לו בנמצא חלקים בגדלים הנצרכים, כדי שלא . אם 2

 יצטרך לחתוך בשבת וכו'.
. אם אין חשש לזיהומים, ראוי להסיר את המדבקה שמודבקת ע"ג הדבק, ולהחזירה 3

 מבעוד יום.
. כאשר לא הייתה הכנה מראש, ויש צורך רפואי להחליף את הסטומה, אם יש גוי 4

ע"י גוי, אך לא יחפשו גוי במיוחד, וממילא, אם אין נכרי, יעשה הוא בעצמו  יעשו במקום
 את הפעולות כדי לשמור על בריאות החולה.

 'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'.

 
 מכון המקדש

 / הרב אברהם כהנאמתן אפר בראש חתנים בימינו . 24
 (בבא בתרא ס ראגמב בלאחר חורבן הבית תיקנו חז"ל לתת אפר על ראש החתן, ככתו

 ב): ע"
. . אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני.

אמר ר' יצחק: זה אפר מקלה שבראש חתנים. א"ל רב פפא לאביי: היכן מנח לה? 
 במקום תפילין, שנאמר: לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. 

'. בשמחתי – ם לא אעלה את ירושלים על ראשאה'תורת חיים' מבאר שהפסוק מתפרש: '
שיש מקומות  138אולם כתב ה'כלבו' 137וב'שלחן ערוך'. 136הלכה זאת נפסקה ברמב"ם

 שהסתייגו ממנהג זה: 
מפני שאין העם מוחזקים  ,יש מקום נמנעו שלא לתת אפר מקלה בראשי חתנים

 ... ולא יהיה בהם האפר תחת פאר ,כלל בהנחת תפלין

                                                           
 .ג"יה הפ"תעניות רמב"ם, הל'  .136
 ג.סעי'  סהסי' אה"ע ; שם, בסעי'  תקססי' או"ח שו"ע,  .137
 .סי' סבכלבו,  .138
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יכרון אחר במקומו, לתת מפה שחורה על ראש החתן והכלה, וכן לכן נהגו לעשות ז
הביא מנהג נוסף, לתת על ראש החתן  139לשבור את הכוס אחרי שבע הברכות. הטור

עטרה העשויה מעלה זית, שהוא מר, ויש בזה זכר לאבלות ירושלים. ויש שנהגו בשני 
רב יעקב יוסף בביאור דברי ה'כלבו' הסביר ה 140המנהגים, מתן אפר ושבירת הכוס.

שהמנהג בעבר היה ללכת עם התפילין כל היום, וגם הנישואין היו ביום ולא  141זצ"ל
בלילה, וכך בפועל החתן בא לחופתו עם התפילין ונתן אפר תחת פאר כפשוטו. לפי זה, 
כאשר החתן אינו עם תפילין, כמקובל היום, לא שייך לתת לו 'אפר תחת פאר'. אולם 

 142קום מסוים היו שלא הניחו תפילין כלל, כפי שמתאר הסמ"ג,פשט לשון ה'כלבו' שבמ
ולגביהם אכן האפר אינו 'תחת פאר', מה שאין כן למניחים תפילין מדי יום, גם אם לא 
בשעת החופה. גם ה'שלחן ערוך' הביא מנהג זה להלכה, אע"פ שבימיו כבר נהגו שלא 

  144ת תקנת חז"ל המקורית.לכן בימינו אין כל עילה לבטל א 143להניח תפילין כל היום.
תקנת חז"ל לתת אפר במקום הנחת התפילין, לקיים זיכרון ירושלים ב'ראש'.  לסיכום,

בתקופות שבהן לא הניחו תפילין, נתנו סימן אחר לאבלות ירושלים בראש החתן, במפה 
על ראש החתן ואף בתוספת שבירת כוס וכדומה. היום ב"ה בכל המקומות מניחים 

פעם אחת בחייהם, ואינם בגדר 'קרקפתא דלא מנח תפילין'. ממילא אין תפילין, לפחות 
 כל מניעה לשוב למנהג המקורי של מתן אפר בראש חתנים.

 
 

 
 

                                                           
 .סבסי' אה"ע טור,  .139
 אה"ע סי' סב. ,דרכי משה .140
 .עמ' ריב ,ספר הזכרון תורת יעקב .141
 .גסמ"ג, עשה  .142
 ב.סעי'  לזסי' או"ח שו"ע,  .143
 טז.סי'  שו"ת אלישיב הכהן ג,עי'  .144
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 הרב יהודה הלוי עמיחי

 מתנות לנותן מעשר כספים

למידי חכמים ישיבות או כוללים לאברכים מקבלים תרומות להחזיק תורה ותמקובל ש
לעיתים לחים את מעשר הכספים לטובת המוסד ותלמידיו. עניים. חלק מהתורמים שו

האם מותר למוסד  :עם קבלת התרומה. נשאלת השאלהלתורמים מתנות שולח המוסד 
לחשב את הנותן צריך האם  ,כמו כן ?לשלוח מתנה לתורמים ששולחים מעשר כספים

עשר נחשב להיות משניתן או שמא כל הכסף  ,כספיםהמעשר ערך המתנה ולהחסירו מן 
כספים המתנה שאינה שייכת למעשר תורמים נתנו למצידם העניים (המוסד) ו ,כספים
  ?שתרמו

 טובת הנאהא. 
, ולכן הבעלים יכול להחליט 'טובת הנאה לבעלים'הלכה פסוקה היא שיש במעשר עני 

אנו לומדים שנותן מעשר עני יכול לקבל  1'.המתחלק בבית'למי לתת את המעשר עני 
מעצם העובדה שהוא יכול לבחור את העני שהוא רוצה לתת  רוחניתאה טובת הנלפחות 

 לו. השאלה בנד"ד היא אם הוא יכול לקבל הנאה ממשית ששווה כסף.
' שותפות של יששכר וזבולון'שאפשר לתת כספי מעשר לכתב  2'חלקת יעקבשו"ת 'ב

מקבל ) הנותן (זבולוןש אף 3(אחד מן השותפים עובד ומפרנס את האחר שלומד תורה),
הנידון כאמור . בלבד, אין בכך בעיה הנאה רוחניתלם הבא, אך כיוון שזו שכר לעו

המוסד שמקבל את הצדקה ו ,שר כספים לצדקהשבפנינו הוא שהבעלים נותן מעות מע
 מתנה כהוקרה על הטוב שעשה.  להעניק לנותן רוצה 

 טובת הנאה אינה ממוןב. 

לגבי  רבי יוחנןלבין ין ר' יוסי בי ר' חנינא הירושלמי (דמאי פ"ו ה"ב) מביא מחלוקת ב
 : טיבה של טובת ההנאה שיכול נותן המעשר לקבל

דרבי יוסי בי ר' חנינא אמר אדם נותן מעשרותיו בטובת הנייה, רבי יוחנן אמר אין 
אדם מביא מעשרותיו בטובת הנאה. מאי טעם דר"י ב"ח ואיש את קדשיו לו יהיו. 

 ם לכל מי שירצה.מה עביד ליה רבי יוחנן יתנ

                                                           
 .פ"ו ה"ינות עניים רמב"ם, הל' מת .1
 .יו"ד סי' קלזשו"ת חלקת יעקב,  .2
 שו"ע, יו"ד סי' רמו סעי' א. .3
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 ,מסויםאת המעשר ללוי מכיוון שמותר לתת  ,וסי בר' חנינאמסביר שלפי ר' י 'פני משה'ה
לקבל לכן יכול נותן המעשר . זו יכולה להיות שווה כסף ממש – ויש לבעלים טובת הנאה

מעשר שנתן. לעומת זאת לדעת ר' יוחנן אין אדם יכול לתת מעשרותיו הסכום כנגד 
עבורה שכר. באבל אסור לקבל  ,ולכן אמנם יש טובת הנאה לנותןבת הנאה, בטו

הירושלמי מקשה על דעת ר' יוחנן מדברי הברייתא (נדרים פג ע"ב) שישראל יכול לומר 
, משמע שהבעלים מקבל סלע 'הילך סלע זה ותן בכור זה לבן בתי כהן: 'אחרלישראל 
אסור לנותן לקבל שכר חנן ' יודעת ר. ולכאורה לתן את הבכור לכהן מסויםיבעבור שי

ח שאלה זו הירושלמי העמיד את הברייתא וממשי בעבור נתינת הבכור לכהן מסוים. מכ
הישראלי הוא  מאתוהסלע הניתן  ,שני כהניםאחד מלאת הבכור לתת  הכשהבעלים רוצ

-פסק הרמב"ם (הל' תרומות פ"י"ב ה"ככך . רק כדי שחברו יעדיף כהן אחד על פני חברו
 : לשונו ווז ,הכ"א)

ורשאי ישראל לומר לישראל אחר הא לך סלע זו ותן תרומה או בכור או שאר 
מתנות לפלוני הכהן בן בתי או בן אחותי וכל כיוצא בזה. בד"א כשהיו הבעלים 
רוצים ליתן אותם לאחד משני כהנים אלו או לאחד משני לויים אלו בחנם ואמר לו 

כהן או ללוי הא לך חלק זה בטובת חבירו הא לך ותן לזה, אבל הבעלים שאמרו ל
 .הנאה ה"ז אסור

לתת לוי ואסור ל ',טובת הנאה אינה ממון'נראה מדברי הרמב"ם שקיי"ל כדעת ר' יוחנן ש
תן לו יתן לו מעשרותיו, אבל התירו לישראל א' לומר לישראל ב' שיילבעלים סלע כדי שי

נותן  ,ל ישראל א'מעשרות שלו לנכדו שהתן את התרומות ויסלע כדי שישראל ב' י
עצמו אסור לתת או ללוי הסלע. בכך הבעלים נהנה בהנאה ממשית. אבל ברור שלכהן 

  ומעשרותיו.מתנותיו תן לו את ילבעלים סלע כדי שי
ולא התירו אלא  ,שום הנאה ממוניתמעשר לתת לנותן הלוי נראה שאסור ללאור הנ"ל 

 סלע לטובת נכדו (בן בתו)הנאה רוחנית או כאשר נותן ישראל אחר לבעל הפירות 
 כדלעיל.

את  נותימורה כדי שילתת לתורמים ת ',יד עניים' שהוא ,לפי זה נראה שאסור למוסד
 עני למוסד עצמו.  כספי המעשר

 בבית הגרנות ג. עני מסייע

יתן לו זה ילבעלים סכום כסף כדי ש אסור לכהן לתת –לגבי קבלת תרומה על ידי הכהן 
 הרמב"ם (פי"ב הי"ח): וזו לשון  .או למשפחתו את התרומה

אסור לכהנים ולוים לסייע בבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן, וכל המסייע חילל 
קדש השם, ועליהם נאמר שחתם ברית הלוי, ואסור לישראל להניחו שיסייעהו 

 אלא נותן להם חלקן בכבוד.
עני שאין  אבל במעשר או במעשר ראשון שהם קודש, בתרומהדין זה נאמר רק נראה ש

מסייע 'שיש איסור של מניין נאמר  ,לתת לענישיש חוב ממוני הוא רק בו קדושה אלא 
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 ומעשר ראשון, בכרם לעניין תרומה 'מסייע'כתב שיש איסור  4הרמב"ם '?בבית הגרנות
תכן שאין איסור ישי 6'דרך אמונה'לא הזכיר דין זה. וכתב ב 5אבל לעניין פדיון הבן

מסייע 'אין בו משום  ,דש, אבל כל דבר שאין בו קדושהוהם קאלא בדברים ש 'מסייע'
ת במתנו 'עני המסייע'לפי יסוד זה נראה שלדעת הרמב"ם אין איסור  '.בבית הגרנות

בנד"ד, במעשר כספים ישנן סברות נוספות להתיר נתינת טובת הנאה. החיוב  עניים.
, ועל לפיהראל לנהוג הנהגה ישרה שראוי לישהוא אלא אינו דין פסוק, מעשר כספים ב

  לתורמים. גשמיתטובת הנאה גם כן יש מקום לתת 
בין  ,יש להוסיף שהישיבה או המוסד שנותנים את המתנה נותנים אותה לכל התורמים

שאין מתנה . לכן ברור מעשר כספיםלאלו שנותנים ורמים מכספם הפרטי ובין לאלו שת
אינו על כן  .מתנה גמורה ואלא ז תן את מעשר הכספים שלו,יל הבית יכדי שבעזו באה 

בנד"ד  .כדי לקבל את התרומהנותן דבר מה כהן בו הש', מסייע בבית הגרנות'לדין דומה 
  טוב לתורמים.כבוד ויחס מתן אה אלא לשם לא בהמתנה 

 ד. סיכום

כהן 'ישיבה וכדו') נחשבת כ, העניים (מוסד מאתנראה לדינא שאין המתנה הניתנת 
 ואפשר לתת אותה גם למי שנותן כספי מעשר כספים.  ',תהמסייע בבית הגרנו

התרומה איננה  .לפי הסבר זה נראה ג"כ שהתורם נותן את כל הסכום כמעשר כספים
שהוא מקבל  אף ,אפשר להחשיב את כל הסכום שתרם כמעשר כספיםו ,אלא לשם כבוד

 כנגד זה גם מתנה מסוימת שוות כסף. 

 
 
 

 

                                                           
 .פי"ב הי"ט הל' תרומותרמב"ם,  .4
עי' רמב"ם, הל' בכורות פ"א הי"ד, שהזכיר דין כהן המסייע בהקשר לבכור בהמה שהוא קודש ולא  .5

 הזכיר בבכור אדם. 
 ."ה אסורח ד"פ"יב הידרך אמונה, הל' תרומות  .6
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 הרב נתנאל אוירבך

 שעלה מאליו עקירת עץ
 שאלה 

עם  .בעקבות תנאי מזג האוויר נזרעו זרעי העץ בין הצמחים והעצים בגינה. יש לי עץ זית
. האם ניתן ליתר הצמחים והעצים בגינההם מצרים הזמן הזרעים נבטו וצמחו, וכעת 

   לעקור אילנות צעירים אלו?

 א. איסור השחתה באילן העולה מאליו

יא ראיה מן הגמרא שאין איסור 'בל תשחית' באילן העולה הב 1הרב יוסף דוד זינצהיים
מבארת  זהמקרה וב 2,במשנה מתואר ש'שטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה חבירו'מאליו. 

שוב ארץ יהגמרא שאין בעל העצים יכול לדרוש את עקירת העצים משדה חברו משום י
 4את עציו משדהו. הראשונים כתבו שיכול בעל השדה לומר לבעל העצים ליטול 3ישראל.

משום שאין  ,שוב ארץ ישראליבביאור הדין כתב ה'בית יוסף' שאין במקרה זה משום י
כיצד  :נשאלת השאלה 5מחייבים את בעל השדה להשאיר בשדהו את עצי חברו.

הרי בכך הוא עובר על איסור  ?מתקבלת טענת בעל השדה לעקירת עצי חברו משדהו
 ף דוד זינצהיים: וביאר הרב יוס 6?!השחתת עץ מאכל

דדוקא באילן שנטעו במתכוון איכא איסור, אבל זה שבא לכאן ע"י סיבה ובלא 
מתכוון ליכא איסור כלל ליקח האילן. ולהכי יכול לומר בעל הקרקע איני רוצה 

 באילן ורשאי לעקרן. 
ולפיכך יכול בעל השדה  ,מדבריו מבואר שאין איסור עקירה באילן שניטע מאליו

יתכן יאולם ניתן לדחות ראייה זו ש בו לומר לבעליו ליטול אותו.ר מצוי שהאילן שנעק
במקרה כזה,  7.לעקור אותםהעצים ולא רוצה לעתיק את בעל השדה במקרה בו מדובר ש

                                                           
 יד דוד, בבא מציעא קא ע"א ד"ה אם אמר. .1
 בבא מציעא פ"ח מ"ה. .2
 בבא מציעא קא ע"א. .3
ריטב"א, בבא מציעא ק ע"ב ד"ה שטף; תלמיד הרשב"א, שם קא ע"א ד"ה אילן; פסקי הרי"ד, שם קא  .4

ד"ה שטף; כן  ע"א ד"ה שטף; פסקי ריא"ז, שם פ"ח ה"ה אות ו; נימוקי יוסף, שם נז ע"ב מדפי הרי"ף
 . סעי' א נפסק בטור, חו"מ סי' קסח; שו"ע, חו"מ סי' קסח

בית יוסף, חו"מ סי' קסח ד"ה ואם זה; לבוש, חו"מ סי' קסח סעי' א; הרב יהושע פלק (פרישה ודרישה,  .5
חו"מ סי' קסח ס"ק ב; סמ"ע, שם ס"ק א); באר הגולה, חו"מ סי' קסח אות ט; ערוך השלחן, חו"מ סי' 

 ' א. ראה עוד: אגודת אזוב (מגניזן), דף צא ע"א ד"ה בפרק השואל.קסח סעי
  .וממילא אין בכך איסור, כדעת הרבה פוסקים ,מדובר בהעתקת העץ ולא בעקירתו להשחתהשתכן יי .6
(תשע"א)  91אמונת עתיך גיליון  ,ראה עוד: הרב יואל פרידמן, 'עקירת עץ שניטע שלא מדעת בעליו' .7

 .78–73עמ' 
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של העתקה עם גוש אדמה, ישנם הרבה פוסקים הסוברים שאין בכך איסור השחתה 
  8אלא המשך של המצב הקיים.

'על דבר אילן אפרסקין שעלה מאליו  ב יאיר חיים בכרך:הרנשאל לנד"ד שאלה דומה 
בתשובתו הוא מתיר לעקור אילן זה רק  9בחצירו ומאפיל עליו חלונו, אי שרי למקצייה'.

שהאילן  ,משום שלא אסרה התורה אלא דרך השחתה שלא לצורך, אך במקרה המדובר
היא העקירה  מתוך דבריו עולה שסיבת היתר אין בעקירתו משום השחתה. ,מזיק לו

  10ולא שאילן העולה מאליו אינו נחשב לעץ מאכל כלל. ,שהמעשה אינו מוגדר כהשחתה
גם  לפי דבריו נמצאנו למדים שאסור לעקור אילן העולה מאליו כאשר אינו מזיק לבעליו.

תיר לעקור אילנות אלו משום , וכתב להאלה זוהעלה ש 11הרב משה חיים גרינפלד
סיבת לדעתו  12מטעם שלא ניטעו ע"י אדם אלא מאליהם.שאינם מוגדרים כעץ מאכל 

עצם הגדרת אילן העולה בהיתר העקירה אינה תלויה בכך שהאילן מזיק לבעליו אלא 
 מאליו שהוא כאילן סרק שאין בו איסור השחתה כלל.

 ב. הגדרת עץ מאכל ביחס לאיסור השחתה

ל ביחס לאיסור האם הגדרת עץ מאכ – שורש המחלוקת נעוץ בשאלה בסיסיתשתכן יי
והוא אינו יכול  ,השחתה היא הגדרה אובייקטיבית שאינה תלויה כלל בדעת האדם

או שמא היא הגדרה סובייקטיבית התלויה  ,מעץ מאכל לעץ סרק במחשבה הלשנות
 עץ סרק.כיכול באמצעות מחשבתו להגדיר עץ מאכל והוא  ,בדעת האדם

 (יו"ד סי' רצד סעי' כג): 'שלחן ערוך'בביחס לדין ערלה נפסק  בשאלה זו נחלקו הפוסקים.
הנוטע אילן מאכל ואין דעתו לצורך אכילה, אלא להיות גדר לשדה או בשביל 

 13העצים לשרפן או לבנין, פטור'.
הרי בכך עובר על  ?ןיבנילכיצד ניתן להשתמש בקורות העץ לשרפה או  :נשאלת השאלה
מהם נוכל ללמוד ו ,וניםים שתירוצשני במענה לשאלה זו נאמרו ?! איסור השחתה

ישנם פוסקים הטוענים שיש הלימה בין דין ערלה לדין השחתה, וכשם שאין . לשאלתנו

                                                           
"ת שאילת יעבץ, ח"א סו"ס עו; שו"ת שבות יעקב, ח"א סי' קנט; שו"ת חקרי לב, מהדו"ב יו"ד סי' יא שו .8

ד"ה ואבא היום; שו"ת שואל ומשיב, מהדורה רביעאה ח"א סו"ס כח; שו"ת ערוגת הבושם (גרינוולד), 
 ב סי' קה.יו"ד סי' קכ; שו"ת תשובת ריב"א (אונגאר), יו"ד סי' יז; שו"ת פרי השדה (דייטש), ח"

אמנם, ישנם פוסקים הסוברים שגם בכך יש איסור, ראה: הרב משה סופר (שו"ת חת"ס, יו"ד סי' קב;  
ב"ב כו ע"א ד"ה האי; פתחי תשובה, יו"ד סי' קטז ס"ק ו); שו"ת זבחי צדק החדשות (סומך), סי' כד; 

 יח. שו"ת בית יצחק (שמלקיש), יו"ד ח"א סי' קמב אות י; חזו"א, דיני ערלה אות
 שו"ת חוות יאיר, סימן קצה. .9

בבא מציעא, קא ע"א, שם מבואר שכאשר שטף נהר עצים של אחד הגמרא ניתן לסייע לדבריו מדברי  .10
פגיעה ביכולת  יש בה משוםעצים בשדהו היכול לטעון בעל השדה שהימצאות  ,לשדהו של חברו

 מחמת הצל שהעץ גורם.  ,גידול ירקות
 יו"ד סי' מ ד"ה והנה.שו"ת חיים ברצונו,  .11
בדבריו הוא מתיר מטעם נוסף: 'שכן הוא הדרך דבעלי אילנות ובעלי אדמה שקוצצים ענפים כאלו  .12

   וא"כ דרך מלאכת השדה הוא בכך וזה לא אסורה דהרי התורה התירה לזמור'.
 כן היא לשון הטור, יו"ד סי' רצד; השווה ללשון הרמב"ם, הל' מעשר שני פ"י ה"ב. .13
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כך אין איסור השחתה  ,איסור ערלה בפירות אילן שניטע לצורך שימוש בקורותיו
'רק עץ אשר  הוכיח כן מדברי התורה 15מברסלב הרב מרדכי דב פרידנטל 14בעקירתו.

כלומר יש צורך בידיעה ודאית שהעץ  16וא אתו תשחית וכרת'.תדע כי לא עץ מאכל ה
אינו עץ מאכל, כמו במקרה שנטע לסייג ולקורות, שנתון למחשבתו וליבו של האדם, ורק 

לדעה זו, הגדרת עץ מאכל לעניין  ואין בכך איסור השחתה.'אתו תשחית וכרת',  אז
באמצעות מחשבתו היכול  ,השחתתו היא הגדרה סובייקטיבית התלויה בדעת האדם

לעומת זאת יש פוסקים  17לקבוע את מעמדו ההלכתי של העץ כמו ביחס לדיני ערלה.
דחה את  18הרב צבי הירש חיות הטוענים שיש להבחין בין דין ערלה לאיסור השחתה.

דברי הרב פרידנטל בטענה שדין ערלה אכן תלוי במחשבת האדם בעת הנטיעה, כדברי 
על כך יש לימוד מיוחד של חז"ל  19.ם כל עץ מאכל''ונטעת התורה ביחס לדין זה:

את שהוא למאכל חייב, לסייג  –בירושלמי (ערלה פ"א ה"א) 'ונטעתם כל עץ מאכל 
לשם עץ מאכל, אך אם  הנטיעהפטור'. וביאר הגר"א שצריך שתהיה  –ולקורות ולעצים 
שבת האדם לעומת זאת דין השחתה אינו תלוי במחפטור מן הערלה.  –נוטע לייעוד אחר 

להורות שאיסור  20'עץ מאכל',שהרי התורה התבטאה באופן סתמי  ,בעת הנטיעה
לדעה זו, הגדרת עץ מאכל לעניין  השחתה תלוי במציאות העץ ולא במחשבת האדם.

והוא אינו יכול  ,השחתתו היא הגדרה אובייקטיבית שאינה תלויה כלל בדעת האדם
לפיכך, אמנם הנוטע לסייג ולקורות  ה.עץ מאכל לעץ סרק במחשב מהותו שללשנות את 

 21עץ מאכל. היותואך שייך בעץ זה איסור השחתה מעצם  ,פטור מערלה

                                                           
כלי חמדה, פרשת שופטים כ, יט ד"ה מה; שו"ת שערי שמחה (רפיש), מהדו"ת סי' יח; ברכי יוסף, יו"ד  .14

רוזנבוים), ח"ב סי' פז ד"ה עוד; צפנת פענח, -סי' רצד ס"ק טו, באופן שני; שו"ת משיב דברים (ליטש
ב; שו"ת בבא קמא צא ע"ב ד"ה רק עץ; שו"ת מחנה חיים (סופר), ח"א סו"ס מט ד"ה ונראה לייש

מאורות נתן (לייטר), סי' קיא אות ג; שו"ת דובב מישרים, ח"א סי' קלד אות ב ד"ה ולדעתי; הרב אליהו 
 סלומון, ספר הזכרון למרן הגרי"י פרנקל זצ"ל עמ' תרלא ד"ה וההסבר. 

 הובאו דבריו בשו"ת מוהר"ץ חיות, סי' לג; שו"ת שערי שמחה (רפיש), מהדו"ת סי' יח. .15
 כ. דברים כ, .16
ניתן להסביר יכולת זו להגדיר עץ מאכל מציאותי כעץ סרק לאור דברי צפנת פענח, בבא קמא צא  .17

וממילא מחשבת האדם אינה יוצרת  ,ע"ב ד"ה רק עץ, שכל עץ מאכל יש בו גם שם של עץ סרק
מציאות חדשה שלא הייתה קיימת אלא מגדירה שם שהיה קיים מכבר. בעניין זה יש להעיר שנחלקו 

אשונים אם יש צורך בהיכר מעשי בעת הנטיעה שהוא נוטע לסייג ולקורות כדי להוציא מהמציאות הר
של עץ מאכל, כדעת הרא"ש, הל' ערלה סי' ב; שו"ע, יו"ד סי' רצד סעי' כג, או שמא מספיקה מחשבה 

ל מין; בלבד, כדעת הרמב"ם, הל' מעשר שני פ"י ה"ב; החינוך, מצווה רמו; סמ"ג, עשין סי' קלז ד"ה כ
ב"ח, ה; )הוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות ח"ג עמ' רלה(כל בו, סי' צב; כפתור ופרח, פרק נד 

 יו"ד סי' רצד אות טז, כתב שהעיקר כשיטה זו.
לדעת הסוברים שיש צורך בהיכר מעשי, נחלקו האחרונים אם צורך זה הוא מהתורה, כדברי החזו"א,  

כדברי מנחת חינוך, מצווה רמו אות ב; תורת הארץ (קלירס), ח"א  דיני ערלה אות יג, או שהוא מדרבנן,
פ"ט אות כח. מדברי הצפנת פענח הנ"ל עולה שההיכר המעשי הוא מדרבנן בלבד, שהרי מהתורה 

 מועילה מחשבה לנתב את העץ לעץ סרק. 
 .הר"ץ חיות, סי' לגושו"ת מ .18
 ויקרא יט, כג. .19
 .16ראה לעיל הערה  .20
"ח, ערלה פ"א מ"א ד"ה ולקורות; ברכי יוסף, יו"ד סי' רצד ס"ק טו, באופן הראשון; חזו"א, חידושי מהרי .21
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 ג. החרגת דין ערלה

ישנה הלימה דן אם יש איסור 'בל תשחית' בנוטע לסייג, ולדעתו  כאמור, הרב פרידנטל
רך שימוש בין דין ערלה לדין השחתה, וכשם שאין איסור ערלה בפירות אילן שניטע לצו

 ,המהר"צ חיותלדחיית דבריו מצד מעבר  כך אין איסור השחתה בעקירתו. ,בקורותיו
מהם יש שני נושאים שלהבחין בין דין ערלה לדין השחתה, נראה להוסיף עוד שיש 

 .ולהוכיח שלא כדברי

 קורותל. חיוב מעשרות בעץ הניטע לסייג ו1
תיו של עץ מאכל שניטע לסייג הירושלמי (ערלה פ"א ה"א) מעלה את השאלה אם פירו

לדעת רבי הילא  הוא מביא בכך מחלוקת. ולקורות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות.
בשם רבי יוסי פירות אלו פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות. ראייתו היא מדין המשנה 

ירקה פטור', היינו הזורע כוסבר, שהוא מין  –(מעשרות פ"ד מ"ה): 'כסבר שזרעה לזרע 
אינו חייב בהפרשת  ,, לא למטרת אכילת הירק שלו אלא למטרת אכילת הזרעים שבומאכל

טעם הדין הוא שמועילה מחשבתו של  22אף אם אוכל את הירק שבו. ,תרומות ומעשרות
לפוטרו מהפרשת תרומות ומעשרות. ואכילת הזרע כדי להפקיע שם מאכל מהירק להאדם 

ורות פטורים מהפרשת תרומות ומעשרות כמו"כ פירותיו של עץ מאכל שניטע לסייג ולק
על הנחה זו של רבי הילא,  23משום שמחשבת האדם הפקיעה מפירות אלו שם מאכל.

שביכולת מחשבת האדם לקבוע הגדרת שם מאכל גם ביחס לפירות העץ, חולק רבי בא בר 
 ,לדעתו פירותיו של עץ הניטע לסייג ולקורות חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות ממל.
שמחשבתו של האדם אמנם מועילה לפטור מדין ערלה אך אינה יכולה לקבוע את דין  משום

הפירות ביחס להפרשת תרומות ומעשרות, כלשון החזו"א (ערלה סי' א ס"ק ה): 'אין פירי 
והרב שלמה זלמן  24להלכה סוברים הרב צבי פסח פראנק יוצאה מתורת אוכל במחשבה'.

אך הפירות חייבים בהפרשת תרומות  ,פטור מערלה שאמנם הנוטע לסייג ולקורות 25אוירבך
טעם ההבדל בין דין ערלה לדין תרומות ומעשרות נעוץ בדברי הירושלמי (ערלה  ומעשרות.

דין ערלה רק כלומר  26,פ"א סוף ה"א): 'ערלה תלויה לדעתו ומעשרות אינן תלויין לדעתו'
 לא. –בל תשחית' אך תרומות ומעשרות ואיסור 'תלוי במחשבת האדם בעת הנטיעה, 

 . חיוב ברכת 'בורא פרי העץ'2
לאור האמור עולה אף שנוסח הברכה על פירות עץ הניטע לסייג ולקורות הוא 'בורא פרי 

 עלכן כתב הרב צבי פסח פראנק (שו"ת הר צבי או"ח ח"ב סי' קח ד"ה ולע"ד)  העץ'.

                                                                                                                                                       
ערלה סי' א ס"ק א; הגרצ"פ פראנק (שו"ת הר צבי, או"ח ח"א סי' קב; הר צבי, על התורה פרשת 

 שופטים עמ' קמז); הערות הגרי"ש אלישיב, ליקוטים ערלה פרק ראשון ד"ה הנוטע.
 ה"א ד"ה ור' הילא. גר"א, ערלה פ"א .22
כן ביארו: רש"ס, ערלה פ"א ה"א ד"ה כוסבר; מהר"א פולדא, שם ד"ה ירקה; פני משה, שם ד"ה ר'  .23

 הילא; חזו"א, ערלה סי' א ס"ק ה ד"ה שם מהו.
 .שו"ת הר צבי, או"ח ח"ב סי' קט .24
 .שו"ת מנחת שלמה, ח"א סי' עא אות ד .25
 ציון ס"ק ז ד"ה ובפשטות.ראה גם: כרם ציון, ערלה פ"ד גידולי  .26

בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 

64 

אילן הנטוע לסייג הני פירות הגדלין ב' פרי הצבר שכל מטרת נטיעתו לסייג: נוסח ברכת
מחשבת האדם שכאמור,  ,. טעמו של דבר הוא'ולעצים דמברכין עלייהו בורא פרי העץ

בעת הנטיעה לסייג ולקורות מהווה דין ייחודי בערלה ואינה מהווה הפקעה לדיני עץ 
 מאכל בדינים שונים התלויים בהגדרה אובייקטיבית של המציאות.

 ד. בין כוונה חיובית לחוסר כוונה

חלוקת בין המהר"צ חיות לבין הרב פרידנטל נסובה סביב איסור 'בל תשחית' בעץ המ
ניתן שניטע לסייג ולקורות. אלא שבנד"ד מדובר שהעץ לא ניטע כלל אלא עלה מאליו, ו

 ,קורותללומר שגם לשיטות הסוברות שאין איסור השחתה בעץ מאכל הניטע לסייג ו
בעץ שניטע  בו איסור השחתה.ונה ויש שדין אילן העולה מאליו כל מקום ייתכן שמ

לסייג ולקורות יש כוונה הפכית, שכן הנוטע מתכוון לטעת את העץ לשם ייעוד אחר ולא 
למאכל. אך בעץ שעלה מאליו הוא לא התכוון כלום, וא"כ מדוע נאמר שאינו עץ מאכל? 

ר עץ דבר המלמד שהוא מוגד 27להביא ראיה מדין אילן העולה מאליו שחייב בערלה,ויש 
הרב משה חיים גרינפלד התייחס כאמור לעיל  אף על פי שעלה מאליו. אמנםמאכל 

איסור בצורה מפורשת לאיסור השחתה באילן העולה מאליו וטען שאין בעקירתו 
 .כעץ סרקכי יש להגדירו השחתה 

 ה. בין יהודי לגוי

יו, והוא אסור להשחית עץ שעלה מאלדעת הרב יאיר חיים בכרך לכאמור לעיל (אות א) 
מעשה התיר במקרה שדן בו כי העץ גרם למטרד והזיק להתפתחות העצים האחרים, ולכן 

אינו מוגדר כהשחתה שלא לצורך. לעומת זאת לדעת הרב גרינפלד סיבת היתר העקירה 
, ובאילן זה אין כלל העקירה נובעת מחמת עצם הגדרת אילן העולה מאליו כאילן סרק

ממחלוקת עקרונית זו היא בשאלת זיהוי מבצע  ההשלכה המעשית. איסור השחתה
העקירה. בנוסף לאיסור השחתה יש גם סכנה בעקירת עץ פרי, כדברי רבי חנינא על מות 

אם נגדיר אילן העולה  29אינו יהודי.שולפיכך יש שהציעו לעקור ע"י  28,בנו שקצץ תאנה
אך אם נגדיר השחתה, שכן אין בו כלל איסור מאליו כעץ סרק ניתן לעקור אותו ע"י יהודי, 

 אינו יהודי כדי להימנע מסכנה.שיש לבצע את מעשה העקירה ע"י  ,אותו כעץ מאכל

 מסקנה

ואין בכך איסור השחתת עץ  ,. ניתן לעקור אילן העולה מאליו ומהווה מטרד לבעליוא
 מאכל.

 אינו יהודי.מי ש. יש לבצע את העקירה באמצעות ב
                                                           

 ערלה פ"א מ"ב. .27
 ב"ק צא ע"ב; ב"ב כו ע"א; ים של שלמה, ב"ק פ"ח סי' סב; ט"ז, יו"ד סי' קטז ס"ק ו. .28
 שו"ת טוב טעם ודעת, תליתאה ח"ב סי' ח; שו"ת יד יצחק (גליק), ח"ג סי' רנט. .29
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 הרב יואל פרידמן

שרות מענבים הפרשת תרומות ומע
 במצפה רמון

 שאלה
תרומות ומעשרות בברכה? מהם האם חייבים להפריש  –ענבים שגדלו במצפה רמון 

עדיין משנת שהם האם ענבים שנקטפו בחודש אב משתייכים לשנת מעשר עני או 
 מעשר שני?

 תשובה

 חיובם במעשר –ם לאכילה יא. ענב
  1כדעת ה'כפתור ופרח' אנו נוקטים ,לגבי הפרשת תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים

, שכן מהם תירוש ויצהר' שמברכים על ההפרשה ,מלבד 'דגן ,שיש להפריש ללא ברכה
א מן התורה. אלא שיש לדון אם רק שמן ויין התחייבו וחיוב ההפרשה בעיקרון ה
 או שמא גם ענבים וזיתים לאכילה.  ,בהפרשת תרומות ומעשרות

באת דעתו של ר' ינאי שלומד מן הפסוק 'ביערתי הקדש בגמרא (בבא מציעא פז ע"ב) מו
מנסה לבית. בהמשך אותו מן הבית' שהטבל מתחייב במעשר רק בעת שמכניסים 

 ,הגמרא (פח ע"ב) לומר שדברי ר' ינאי מצטמצמים רק בדברים שאין בהם גמר מלאכה
מירוח גמר מלאכה ( ןכמו זיתים וענבים העומדים לאכילה, אך חיטים ושעורים שיש בה

במעשר גם ללא הכנסה לבית. מכל מקום למדנו לכאורה שזיתים  ותהכרי) מתחייב
וענבים שעומדים לאכילה חייבים בהפרשה מן התורה. רש"י על אתר מפרש שהענבים 
 2והזיתים הם בכלל התבואה: 'ואף הן בכלל תבואה ומעשר שלהן מן התורה...'. התוספות

הם נכללים בכלל תירוש ויצהר, וכן  ,כילהמסבירים שאף שהענבים והזיתים הם לא
 וזו לשונו: ,מפרש גם הרמב"ן (ב"מ שם)

, אלא דאפילו זתים וענבים שחשבן לאכילה חייבין במעשר דבר תורהואפשר 
מיהו לא מפני שהם בכלל תבואה אלא דכיון דתירוש ויצהר חייב אף הן חייבין 

ם לאכילה לא נפטרו מן שהרי לתירוש ויצהר הם עומדים, ואף על פי שחשב עליה
המעשר, ועל זה אמרו בתרומה משקין היוצאין מהן כמותן ולוקין עליהם כיין 

                                                           
 .40–39הלכות הארץ, עמ' ט); ס-כפתור ופרח, פ"ה (הוצאת בית המדרש להלכה בהתיישבות, עמ' סח .1
 תוספות, ב"מ פח ע"ב, ד"ה כי קאמר; וכן כתבו התוספות רא"ש, ריטב"א, ר"ן ב"מ שם. .2
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ושמן כדאיתא פ' העור והרוטב (חולין ק"כ ב'), וליכא לפרושי כשהפריש יין ושמן, 
דמאי משקין היוצאין מהן עיקר תרומה הוא דתירוש ויצהר כתיב, אלא כשהפריש 

פרישנא לה בדוכתה, וש"מ דתרומת ענבים דאוריתא ענבים ועשה מהן יין והכי 
 היא שהרי אמרו משקין היוצאין מהן כמותן ולוקין עליהם...

הוא מפרש את  .לעומת זאת שיטת הרמב"ן בפירושו לתורה (דברים יד, כב) היא הפוכה
 ,תירוש ויצהר' חייבים מן התורה במעשר ,פסוקי התורה כדברי רש"י (ר"ה יד) שרק 'דגן

רק הם נקראו 'תירוש ש ,מצמצם את פרשנות התירוש והיצהר ליין ושמן בלבדם גוהוא 
 וזו לשונו: 3הזיתים.וויצהר' ולא הענבים 

ופירוש דגן בלשון הקדש, חמשת המינין הידועין בתבואה, ופירוש תירוש, היין 
החדש אשר ישיקו היקבים, ויצהר, השמן אשר בהן. ואין מין אחר בכל הזרעין 

האילן חייבין מן התורה כלל לא בתרומות ולא במעשרות, ויש ובכל פירות 
ברייתות שנויות בתורת כהנים (בחקותי פרק יב ט) ובספרי (ראה קה) לאסמכתות 
והן מוטעות. אבל הדבר המתבאר בגמרא מן התלמוד הבבלי (ברכות לו א) 

שאפילו זיתים וענבים והירושלמי (חלה פ"ד ה"ד) ופשוטו של מקרא כך הוא, 
. ותהיה בזה נזהר, שכבר שר שלהם אינו מן התורה עד שיעשו תירוש ויצהרמע

 .טעו בו מגדולי המחברים (עי' רמב"ם הלכות תרומות פ"ב ה"א)]
ם בדבר שטיבולו במשקה; וכן יאגב אורחא לגבי חובת נטילת ידי 4וכן כתב גם רבנו יונה

 5 היא דעת המהרי"ט.
הרמב"ן ודעימיה מהמשנה בתרומות פ"א הקשה על שיטת  6ובתוספות ר' עקיבא איגר

וכן פסק הרמב"ם, הל' תרומות פ"ה הי"ח.  ,מ"ט: 'ותורמים שמן על זיתים הנכבשים...'
במקרה ההפוך: אם הפריש מן הזיתים על השמן, אינה תרומה כמבואר בירושלמי 

גם הפרשה מן השמן  : הלואר' עקיבא איגר מקשה(תרומות פ"א ה"ד), מפני טורח הכהן. 
ל הזיתים אינה תרומה, כי זוהי הפרשה מן החיוב על הפטור, שכן הזיתים והענבים אינם ע

 חייבים לדעת הרמב"ן, אלא מדרבנן?! 
תירצו שהרמב"ן לא התכוון לטעון שהזיתים והענבים אינם נכללים בחיוב  7והאחרונים

ך אם אלא התחייבו כי לא נגמרה מלאכתם. עדיין ההפרשה של תירוש ויצהר, אלא שהם 
כדין מפריש לפני גמר מלאכה.  הפרשתו מהתורה ,מפריש בהיותם ענבים או זיתים

ולדעתם הוא הדין גם אם מלכתחילה קוטף את הענבים והזיתים לאכילה. ולפי"ז 
 מיושבים דבריו הסותרים של הרמב"ן.

                                                           
 ועי' טורי אבן, ר"ה טו ע"ב, והביא ראיה לדבריו מהירושלמי, חלה פ"ג ה"ה.  .3
 רבנו יונה, ברכות דפי הרי"ף דף מא ע"א ד"ה כל שטיבולו. .4
 סי' יח.שו"ת המהרי"ט, ח"א  .5
 .תרומות פ"ב מ"ו אות כארע"א,  .6
ישועות מלכו הל' תרומות פ"ב ה"א; אבני נזר או"ח ח"א סי' פח; חזו"א שביעית סי' ז ס"ק כד; מעדני  .7

 ארץ תרומות, פ"ה ה"כ אות ב.
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ברור שענבים  ,שפירות האילן חייבים בתרו"מ מדאורייתא 8,לסיכום, לדעת הרמב"ם
תירוש ויצהר' חייבים  ,שרק 'דגן 9לאכילה בכלל זה, אלא אפילו לשיטות הראשוניםוזיתים 

מן התורה, הדעה הרווחת היא שגם ענבים וזיתים לאכילה דינם כתירוש ויצהר, וחייבים 
לאור הנ"ל יש  11וכן פסק ב'חכמת אדם'. 10בעיקרון בתרומות ומעשרות מן התורה.

 להפריש מהם בגבולות עולי מצרים בברכה.

 חלק מארץ ישראל –ב. מצפה רמון 
אך יש להסתפק אם היא חלק מגבולות עולי  ,מצפה רמון בוודאי אינה בתחום עולי בבל
 12או שמא היא רק חלק מגבולות ההבטחה. ,מצרים, מן הגבולות שהחזיק שלמה המלך

ומביא  13,מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א דן בכך באריכות בשו"ת 'באהלה של תורה'
נקודות הציון הן ים המלח ונחל מצרים וכן בדיון שם  .יטות לגבול עולי מצריםכמה ש

קובעת ההשיטה שמסתמכת על מה שכתב הרמב"ם בהלכות קידוש החודש פי"א הי"ז, 
 נותר 14כקו הגבול. למעשה במאמרו על חיוב הפרשת חלה במצפה רמון °30את קו רוחב 
צפה רמון כספק אם כלולה בגבולות בספק בשאלות אלו, והוא מתייחס  למהרב אריאל 

  15עולי מצרים, אך בוודאי היא חלק מגבולות ההבטחה.
 לכן למעשה, הקוטף ענבים במצפה רמון מפריש תרומות ומעשרות ללא ברכה.

 הקובע את המעשר בענבים לאכילה בג. השל
השנה נקבעת בפירות האילן על ש 16,לדעת הרמב"ם –לגבי קביעת השנה של ענבים אלו 

עונת המעשרות, אז בוודאי גם בענבים השלב הקובע את השנה הוא עונת המעשרות  פי
 ,השלב הקובע בענבים הוא חנטה (תחילת הגידול) 17(סוף הגידול). לדעת התוספות

שמבחין בין פירות האילן שחיוב תרומות ומעשרות בהם הוא מדרבנן לבין  ,ולדעת רש"י
מסביר  18נחלקו האחרונים. ה'פני יהושע' ,אתירוש ויצהר' שחיובם הוא מדאוריית ,'דגן

לדעת רש"י שרק ענבי יין (או ענבים ליין) הם בכלל תבואה ('כתבואת גורן וכתבואת 

                                                           
חוץ מירקות, עי'  םתירוש ויצהר אלא אף כיוצא מה ,רמב"ם, הל' תרומות פ"ב ה"א שלאו דווקא דגן .8

 שם ה"ו. רמב"ם
 רש"י, ברכות לו ע"א ד"ה גבי ועוד; תוס', שבת סח ע"א ד"ה דאית.  .9

בשם מו"ר הגר"ש ישראלי שהעיקר כדעת הרמב"ן  2, הערה 145אך עי' בס' התורה והארץ ג, עמ'  .10
 שענבים וזיתים לאכילה אינם בכלל תירוש ויצהר וכדעת הרמב"ן על התורה.

 הארץ פרק ב סעי' ד. תוחכמת אדם, שערי צדק שער מצו .11
 אמנם יש אומרים שכיבוש צה"ל מקדש, עי' ציץ אליעזר ח"י סי' א (הערת הרב י' עמיחי). .12
 שו"ת באהלה של תורה, ח"ג סי' א. .13
 .22–10(תשס"ד), עמ'  56, אמונת עתיך ''הפרשת חלה בגבול הדרומי .14
קולא שנהוגה בחוץ לארץ בשבת לכן הפרשת החלה שם אינה כהפרשת חוץ לארץ, ואין להקל שם ב .15

 וביום טוב, שקודם אוכל ורק משאיר חתיכה קטנה לצורך ההפרשה.
 רמב"ם, הל' מע"ש פ"א ה"ב. .16
 תוספות, ר"ה יב ע"ב ד"ה התבואה. .17
 פני יהושע, ר"ה שם ד"ה התבואה; שם בהמשך ד"ה בא"ד. .18

בחזרה לעמוד התוכן
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ענבים לאכילה השלב הקובע הוא חנטה באזי השלב הקובע בהם הוא שליש, אך ו ,יקב')
 . 'שליש'אליבא דרש"י השלב הקובע הוא תמיד  19כשאר פירות האילן. לדעת ה'ערוך לנר'

שלב מאוחר בגידול הפרי  שהיאשהענבים נקטפו בחודש אב, עונת המעשרות  ,בנד"ד
אך גם החנטה, שהיא תחילת היווצרות הפרי, הייתה בערך  ,בשנת מעשר עני הייתה

 בחודש ניסן, ולכן הפירות בוודאי משתייכים לשנת מעשר עני.

 ד. נתינת מעשר עני בגבולות עולי מצרים
שבגבולות עולי מצרים פטורים  20שר העני, פסק מו"ר הגר"ש ישראלילגבי נתינת מע

בוודאי  ,שיש ספק אם מצפה רמון היא בכלל עולי מצרים ,ובנד"ד 21מעשר עני, תמנתינ
 פטורים מנתינה.

 סיכום
א. ענבים לאכילה חייבים בתרומות ומעשרות בברכה בגבולות עולי מצרים, אך במצפה 

 רמון יפריש ללא ברכה.
 ולות עולי מצרים פטורים מנתינת מעשר עני, וכן הדין גם במצפה רמון.ב. בגב

ג. השלב הקובע את שנת המעשר בענבים לאכילה נתון במחלוקת ראשונים כדין שאר 
אין בכך  הפירות האילן: חנטה (תחילת גידול) או עונת המעשרות (סוף הגידול). למעש

 תה שנה.שכן החנטה ועונת המעשר הן באו ,נפקא מינה בנד"ד
 

 
 
 

 

                                                           
 ערוך לנר, ר"ה שם ד"ה התבואה. .19
 .145–143ס' התורה והארץ ג, עמ'  .20
 .15–14(תש"ס), עמ'  35', אמונת עתיך עני עי' במאמרנו 'ספקות בנתינת מעשר .21
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 הרב יעקב אפשטיין

 נתינת מתנות עניים בימינו

 שאלה

 באיזה אופן? –האם צריך לתת מתנות עניים בימינו, ואם כן 
 

 תשובה

 חולין (קלד ע"ב): נאמר בגמרא (
לוי זרע בכישר, ולא הוו עניים למשקל לקט, אתא לקמיה דרב ששת, אמר ליה: 

 ולא לעטלפים.לא לעורבים ו – לעני ולגר תעזוב אותם
 1לימוד זה נלמד בראשונים בשני אופנים:

, אבל אותן לוון שלא יבואו עניים ליטו) רב ששת התיר ללוי ליטול מתנות עניים מכי1
שאי הוא ר – ואחרי שנקבעו מתנות העניים ,כגון פאה בסוף שדהו ,חייב להניחןהוא 

 לעצמו.אותן  לקחת
וכן הבינו  6.ורמ"א 'דרכי משה' 5';כפתור ופרח' 4;מאירי 3;רמב"ם 2;כשיטה זו כתבו: רי"ף

 7בשיטתם האחרונים.
 .ןן שלא יבואו עניים לקחתוכיו ,עניים שלא להניח כלל מתנות) רב ששת התיר ללוי 2

וכן משמע במהר"י  10';חינוך' 9';הלכות גדולות' 8דרב אחאי'; שאילתות'כשיטה זו כתבו: 
נים ווכן סברו רוב הראש 15לחן ערוך';'ש 14';פרישה' 13;ב"ח 12ית יוסף';ב 11;קורקוס

    והאחרונים.

                                                           
 עי' באריכות בדרך אמונה, הל' מתנות עניים פ"א ה"י אות פג; וכן בביאור הלכה שם ד"ה נאמר. .1
 מדפי הרי"ף. חולין מורי"ף,  .2
 .פאה פ"ח מ"א, פיה"מ; מתנות עניים פ"א ה"ירמב"ם, הל'  .3
 .חולין קלד ע"ב ד"ה בעלרי, מאי .4
 .פ' נב ד"ה מאימתיכפתור ופרח,  .5
 יו"ד סי' שלב.דרכי משה ורמ"א יו"ד  .6
הערת עורך: י"פ. בכל אלו הראשונים, מלבד המאירי, לא כתוב במפורש שבמקרה שמלכתחילה אין  .7

ולעטלפים' רק  עניים, צריך להפריש והדבר מותר. אמנם נכון שהרמב"ם הביא את דין 'ולא לעורבים
מדוע לא  :ושואל, מקרה שכבר הופרש לשו"פבהקשר לדין של מאימתי מותר כל אדם בלשו"פ, וב

ותשובתו שנא' תעזוב  צריך לשמור לכהן? בתרומהשכמו לעניים לשמור את הכסף בעל הבית יתחייב 
ף בדרך אמונה, . ואלהפקיע מלכתחילה את החיובגם רבים וכו'. בהחלט ייתכן שסברה זו תועיל וולא לע

שהובא לעיל והסביר כדברי הכותב בפרשנות אלו הראשונים, לא כתב זאת אלא בדרך 'אפשר'. וע"ע 
 .359–356בתשובת מו"ר הרה"ג יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה ד, סי' מג ובפרט עמ' 

 .קדושים סי' צחשאילתות,  .8
 .קה), עמ' נ"במכון ירושלים תש(הוצ'  גהלכות גדולות, הל' פאה סי'  .9

 .מצוה רטזחינוך,  .10
 . ים פ"א ה"יימתנות ענמהרי"ק, הל'  .11
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לשיטה שחייבים במתנות עניים אבל ת: משמעותיהיא בין שתי השיטות הנפקא מינה 
מיד, וכן  ןאלא שמותר לקחת ,לעצמו, חייבים לתת פאה משום 'לא תכלה' ןמותר לקחת

בים להניח לשיטה שאין חיי 16.פרט ועוללות ולקט ושכחה :זוכה במתנות שבתוך שדהו
ל. תוצאה נוספת של המחלוקת היא וממילא מלקט ואוסף את הכ ,אין כאן מתנות עניים

שלשיטה הראשונה שיש כאן מתנות עניים פטורות מתרו"מ כדין כל מתנות עניים, 
ה והעיקרית אין מניחים מתנות עניים וממילא כל היבול חייב ילעומת זאת לשיטה השניו

 ). 17שכחהבתרומות ומעשרות (אף לקט ו
בימינו אף במקום שלא יבואו עניים, חייבים ות ומעשרות כאמור לשיטה שחייבים תרומ

 ,מצב זהב ומותר אח"כ ללקוט את הפירות.ת עניים, להניח פאה בכל שדה החייב במתנו
נוצר בכלל הפירות שאסף תערובת פטור וחיוב.  ,)ת ענייםאם מניח פאה (וכן שאר מתנו

, אם יש הולהפריש מן החיוב על החיוב. לדוגמתור את הבעיה פלאדם פרטי קל יחסית ל
 ,לפאה ןלו כמה גפנים ובוצר את כל הפירות לאכילה, לוקח אשכולות מגפנים שלא קבע

עוללות ואותם קובע לתרומה גדולה ותרומת מעשר. לשאר  םאשכולות אינ םואות
ד את ובך מאאמנם לבעלי שדות מצב זה מס המעשרות קובע מקום מפירות החייבים.

 הפרשת התרו"מ מכלל פירות השדה. 
 18',יש בילה בלחו'ן שהפרשת התרו"מ נעשית לאחר סחיטת הענבים, וכיו ,לבעלי כרמי יין

אולם בשאר פירות  .'מן הפטור על החיובשל הפרשה ' אין בעיה להפריש ואין חשש
ם) על השאלה קשה, כי בקלות יכול להפריש מפירות פטורים (שמקורם ממתנות עניי

 :ונראה כי ישנן שתי דרכים להימנע מאכילת טבל פירות חייבים.
 19להתייחס רק לשיטת רוב הפוסקים ולא לחוש לדעת המיעוט.א) 

דאי חייבים בתרו"מ כדי וב) להניח פאה, ולהקצות מתחילת הקטיף ארגזי פירות שו
 להפריש מן החיוב על החיוב.

 
                                                                                                                                                       

הערת עורך: י"פ. המהרי"ק כתב מפורש שסברת 'לא לעורבים ולא לעטלפים' מפקיעה את חיוב  
לשו"פ: 'היכא דלא כתיב נתינה [אלא תעזוב] אינו חייב אלא כשיש עניים', וכתב זאת בדעת הרמב"ם. 

. גם לא ברור מה עניינה של הפרשה זו, הרי לשו"פ אינם 7תבתי לעיל בהערה וזו ראיה למה שכ
כתרו"מ שיש בהם דין טבל וההפרשה באה להפקיע את האיסור. כל הפרשת לשו"פ מטרתה שהם 

  הפרשה זו למה? –יגיעו לעניים, ואם אין עניים ואין נתינה 
 . יו"ד סי' שלבב"י,  .12
 .יו"ד סי' שלבב"ח,  .13
 .יו"ד סי' שלב פרישה, .14
 א.עי' יו"ד סי' שלב סשו"ע,  .15
חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו; אף על פי שאינו עומד ' – כעי' ו"מ סי' רמג ס, חונראה עפ"י שו"ע .16

 . ןשאינו צריך לזכות אלא נקנו לו מיד עם נפילת – שם, כיון שהגיע המתנה לחצירו כאילו זכה בה אחר"
 משעת הגידול כאמור בפאה פ"ז מ"ה. ותון שהן נקבעוכי ,לפי שיטה זומתנת עוללות קיימת אף  .17
 גמ' ר"ה יג ע"ב; רמב"ם הל' תרומות פי"ג ה"ד. .18
לגבי עוללות אין בכך פתרון, וצריך לשים לב להפריש בענבי מאכל רק מן החיוב ולא מעוללות אשר  .19

 פטורות מתרו"מ. 
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 אג' יהודה הלר

קיים המצב ה –הרכבה בעצי נוי 
 ומגמות עתידיות

 רקע

הרכבה מוכרת בעיקר בעצי פרי, אולם היא מתבצעת גם בירקות ובעצי נוי. השימוש 
מתרחב  הוא בהרכבה בעצי נוי התחיל מבחינה היסטורית בשלב מאוחר יחסית, אולם

שימוש בהרכבות בעצים מסייע מאוד לגידול מינים שונים באקלימים  מאוד לאחרונה.
אנו רוצים על עץ עם מערכת שיכולת להרכיב עץ מסוים (רוכב) ובתנאים שונים. ה

תנאים שונים. לשורשים רצויה (כנה) מאפשרת גמישות רבה בהתאמת צמחים לאזורים ו
מחקרים רבים נעשו על השפעת הכנה על הרוכב, ובהם נמצא שהכנה עשויה להשפיע 

ת הפרי. למרות זאת, נים שיהיו ברוכב, צורת הצימוח שלו ואיכוואפילו על זהות ההורמ
המידע הקיים מצביע על כך שנשמרת הזהות הגנטית של הכנה והרוכב, כך שאם ניקח 

נקבל עץ זהה לעץ המקור. אמנם במקרים נדירים מאוד נצפו  ונשריש אותו, ענף מהרוכב
בדרך כלל מוכרת  1ן., אולם אין כאן המקום לפרטשל הכנה על הרוכב השפעות גנטיות

פגעים מפני , שם היא משמשת בעיקר להקניית עמידות לרוכב ההרכבה בעצי פרי
הגברת היבול. אולם הרכבה משמשת גם בטיפוח לנינוס או שיפור הצימוח ולומחלות, 

בהם כלל עצי הנוי הנמכרים הינם מורכבים. שוצמחי נוי, ובעולם ישנם מקומות נוי עצי 
נן נדירות. על אף זאת, חשובה כפי שיוסבר להלן, בעיות הלכתיות של כלאיים בעצי נוי הי

 להימנע ממכשול. כדיההיכרות עם המקרים הבעייתיים, 

 צמחי נויבו נוי היבט מקצועי של ההרכבה בעציא. 

הסיבות להרכבה בעצי נוי הינן מגוונות, וכוללות סיוע לריבוי, השפעה על צורת הנוף, 
 הגברת עמידות ועוד. 

יע מרכזי להרכבה בעצי נוי. הואיל וצמחים הינו מנ צורכי ריבויהשימוש בהרכבה ל) 1
רבים הינם קשי השרשה, מורכבים הצמחים על כנות זריעות. כך משתמשים בכנה 

שהיא ריבוי מיני, עלול  ,בזריעהשאנו רוצים. היות ששנזרעה, ועליה מרכיבים ייחור מהעץ 

                                                           
ה מהרכבה הינה נדירה. על אף זאת ישנם מחקרים עדות לשינוי של ממש בגנום של הרוכב כתוצא .1

המצביעים על השפעה אפשרית על ביטוי גנים ברוכב, לדוגמה בהעברת מולקולות מסנג'ר ר.נ.א 
)(Messenger RNA  מהכנה לרוכב. ישנם גם מחקרים המצביעים על מעבר חומר גנטי אחר. נושא זה

ן שככל הידוע אין מדובר בשינוי קבוע הינו מורכב ודורש מאמר בפני עצמו, אולם חשוב לציי
 בגנטיקה של הרוכב והכנה.
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ם בה קלי שינוייםלהיות שינוי בתכונות מצמח האם, היא משמשת רק לריבוי הכנה, ש
, בצורה כזאת ניתן ליצור עצים בעלי מועד פריחה דוגמה. לאינם פוגעים בדר"כ בייעודה

בהם הפריחה לעיתים היא סיבה שאחיד בעצי ברכיכיטון. דבר זה משמעותי בצמחי נוי, 
מרכזית שלשמה נרכש העץ. במקרים אחרים ישנו קושי לרבות מזרעים, והפתרון הינו 

 ניתן לריבוי מזרעים. הרכבה על מין או זן דומה ש
מעבר לריבוי צמחים קשי השרשה, ההרכבה יכולה לחסוך שימוש בחומר לריבוי.  )2

שלא כבהשרשה להרכבה,  בניצנים (עיניים)הסיבה לכך היא שפעמים רבות משתמשים 
 . בייחוריםצורך רגילה שלשמה יש 

ה בעצי נוי לא . בדרך כלל השבחהקניית עמידותסיבה נוספת להרכבה בעצי נוי היא  )3
הובילה לרגישות לתנאי הסביבה. אולם לעיתים צמח עמיד לתנאים מסוימים, ואנו רוצים 

. במצב כזה לשפר את עמידותולהתאימו לתנאי קרקע או סביבה אחרים, או שאנו רוצים 
אליהם הוא אינו שהרכבתו על כנה מתאימה יכולה לאפשר את גידולו גם בתנאים 

לאפשר התאמה כדי , הרכבה בוורדים מתבצעת בדרך כלל גמהדומתאים באופן טבעי. ל
 מטעמי יופי איננו עמיד.  בו אנו מעונייניםשלתנאי הקרקע, כאשר הרוכב 

ביתיים (להם עץ -מתאפשרת גם היא בעזרת שימוש בהרכבה בעצים דו ) מניעת מפגעים4
) ולהרכיבו על זכר ועץ נקבה בנפרד). כך ניתן לקחת ענף מעץ ממין מסוים (זכר או נקבה

כנה זריעה. זאת לעומת שימוש בזרעים לצורך ייצור שתילים, שלא מאפשר לדעת מראש 
את מין העץ. דבר זה מתבצע בעיקר במקרים שבהם הפריחה או הפרי עלולים להיות 
מטרד, מקור לכלוך או מפגע אלרגני. לדוגמה, במקרה שבו הפרי מהווה בעיה, ניתן 

פורה, וכך לקבל את העץ שאנו רוצים. בחרוב, דווקא הפריחה להרכיב טיפוס זכרי או לא 
 הזכרית מהווה מפגע ריח, ולכן מרכיבים עצי חרוב נקביים על כנות זריעות. 

בתות בכות. הרכבתו של תות  דוגמההינו שיקול בבחירת הרכבה, ל עיצוב העץגם ) 5
 רצוי. ההבכות על תות רגיל במיקום גבוה מאפשרת לקבל את העיצוב 

 מינים מורכבים וגדרי ההלכהב. 

 . צמחי נוי מורכבים1
עצי נוי רבים נמכרים בחלק מהמשתלות כעצים מורכבים. בין עצים אלו נמצאים אגס 

חורש, מילה סורית ובר זית בינוני. רובם מורכבים על הקלריאני, אלון, ברכיכיטון, כליל 
יכול להיות מורכב על אלון  , אלון לבידדוגמהזריעים שלהם או על זנים קרובים שלהם. ל

 ואילו כליל קנדי יכול להיות מורכב על כליל החורש.  ,עוקצים-ארך

 . הרכבת עצי סרק2
הרכבת עצי סרק על עצי  2בדרך כלל עצי נוי וצמחי נוי מוגדרים הלכתית כעצי סרק.
גם במקרה שעצי הסרק  3.סרק, אע"פ שמדובר בשני מינים, מותרת למרבית הפוסקים

                                                           
 בסקירה להלן נראה שישנם יוצאים מהכלל. .2
רמ"א, יו"ד סי' רצ"ה סעי' ו; ובסוף דבריו כתב שהואיל וברוב העולם לא מכירים את רוב המינים, טוב  .3
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ההגדרה  4.לריח, ואפילו אם ריחות הכנה והרוכב שונים, הותרה ההרכבהמשמשים 
ההלכתית של כל עצי הסרק כמין אחד, מקטינה מאוד את בעיית הכלאיים בעצים אלו 

. אולם בניגוד להרכבת עץ סרק על עץ סרק, הרכבה של עצי סרק על ביחס לעצי פרי
ם שלפיהם יוגדר עץ כסרק אינם הקריטריוני 5.או להיפך, אסורה על פי ההלכה ,עצי פרי

'איזהו אילן   7במשנה במסכת כלאיים (פ"ו מ"ה) נאמר: 6פשוטים, והם נידונו בפוסקים.
קשה לומר שעץ  8סרק כל שאינו עושה פירות'. היות שעצים מייצרים פרי כדי להתרבות,

ו סרק הינו כזה שאינו מוציא פירות כלל, ולכן הגדירו רבים שהכוונה לעץ שפריו אינ
 אף שיש להם 9,דבר זה מתאים להגדרת ערבה והדס כעצים שאינם מייצרים פריאכיל. 
ההגדרה המדויקת של פרי שאיננו אכיל אינה  11.קטנים שלא היו רגילים לאוכלם 10פירות

ההגדרה המקובלת הינה שעץ שפירותיו  12פשוטה, והיא מצויה במחלוקת בין הפוסקים.
ייתכן מכל מקום, יש שכתבו ש 13ן, הינו עץ סרק.אינם אכילים כלל, אפילו אחרי תיקו

                                                                                                                                                       
ו, נראה שדיבר בעצי פרי ולא להיזהר מכולם. ומדברי הסמ"ג, לאוין רעט, שככל הנראה הם מקור דברי

אליעזר, ח"א סי' טז, כתב שדיבר גם בסרק בסרק. וכן מתשובת החת"ס, יו"ד,  בעצי סרק. אולם ציץ
) דברי המחמירים 64סי' רפז (בסוף דבריו) משמע שראוי להחמיר. והעמידו (חוקות הארץ א עמ' 

 לאסור הרכבת סרק על סרק רק במין בשאינו מינו. 
 וכתב כן לדעת הסומכים על הגרסה בירו' להתיר מין בשאינו מינו בסרק.חת"ס, שם,  .4
חלק א,  חוקות הארץשו"ע, יו"ד סי' רצה סעי' ג. י"א שאיסורו מהתורה וי"א שאיסורו מדרבנן. ראה  .5

(וראה שם שיש שהתירו). נוסף על כך יש שכתבו שהאיסור בהרכבת סרק ופרי יחד הינו רק  63עמ' 
  הארץ, שם.חוקות  מין, וכן שהרכבה ע"י גוי מותרת. ראהכשהם לא מאותו ה

(תשנ"ו),  6; הרב יעקב כהן, תנובות שדה 173–160ראה מאמרו של הרב שמואל דוד, תחומין ה, עמ'  .6
 .24–22עמ' 

הובאה ביחס לחציצת אילן סרק בין גפן לזרעים (כלאי הכרם), ונחלקו באחרונים אם הוא הדין גם  .7
 בכלאי אילן. 

כיום ישנן דוגמאות של עצים ללא פירות כדוגמת רימון נוי, אולם זהו מצב לא טבעי, וריבויו וקיומו  .8
מתאפשר רק בעזרת בני אדם. לכן מצב של עצים או צמחים ללא פרי או זרעים אינו קיים, למעט 

ת פוסקים . וצ"ע מה כוונ139דוגמאות בודדות. ראה כלאי זרעים והרכבה, לפרופ' יהודה פליקס, עמ' 
שונים, לדוגמה המשכנות יעקב (הובא בפת"ש יו"ד סי' רצה, ס"ק ב) שכתבו שאילני סרק הינם כאלה 
שאינם מוציאים פירות כלל, ושמא ניתן להסביר גם בדבריהם שהכוונה לעצים עם פירות קטנים מאוד 

 וללא מבנה של פרי בשרני. 
 מנחות כז ע"א. .9

ין פרי 'ענבה' שיש לו ציפה עסיסית (כדוגמת עצי פרי רגילים) לבין במונחים הבוטניים יש להבחין ב .10
 פרי 'הלקט' שהוא פרי יבש שמאוחסנים בו הזרעים (כדוגמת פרי הערבה). 

גם היום יש שמכינים . )א"א ה"פ; ירושלמי ערלה א"ג עסוכה ל( אף שהיו שאכלו מענבות ההדס לע .11
 ליקר מענבות ההדס.

שאין בפת"ש, יו"ד סי' רצה ס"ק ב, הובאה מחלוקת בין הלבושי שרד והמשכנות יעקב בנושא. ללב"ש כ .12
שום אפשרות לאכול את הפרי ללא כבישה, נחשב העץ לעץ סרק. לעומת זאת, למשכנ"י אפילו עץ כזה 
נחשב עץ פרי. כדברי משכנ"י צידד גם הרב שלמה קלוגר, יו"ד כלאיים סי' רצה, ראה שו"ת באוהלה של 

 .66(תשע"ד) עמ'  103; ובמאמרו של הרב יואל פרידמן, אמונת עתיך 229תורה ד, עמ' 
. וראוי להעיר שככל שנגדיר עץ כעץ פרי, גם כשפריו אינו ראוי כל כך למאכל, 65–64חוקות הארץ א, עמ'  .13

נקל בהיתר הרכבה של עצי פרי על כנות רבות, שפריין בדרך כלל אינו משובח (כדוגמת חושחש שהקלו 
פיינים דומים (כפי להרכיב עליו תפוז), אולם תצא חומרא בהרכבה של עצי נוי וסרק על כנות עם מא

שייתכן בקקטוס נוי). נוסף על כך, הדבר עשוי להשפיע על הגדרת העצים שפירותיהם יתחייבו בערלה. 
 מכל מקום, ראוי לשים לב שהקריטריון להגדרת עץ מאכל אחיד בכל המקרים. 
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שאפשר להתיר הרכבה ושתילה של עץ מאכל מורכב על סרק (או להיפך), ע"י גוי, בפרט 
לאחר כל זאת, כפי שנסקור להלן,  14.כשהעלים של הכנה דומים לאלו של הרוכב

שכפי  יצוין רבות ככל הידוע. ןות להרכבת עצי פרי על עצי סרק או להיפך אינדוגמאה
  15שנראה לגבי שזיף פיסרדי, לא תמיד יוגדר עץ שמיועד לנוי כעץ סרק לפי ההלכה.

 ג. הרכבות בעצי נוי כיום

 רבים צמחי נוי מתפתח, וכיום מיניםבו נוי כפי שצוין לעיל, תחום ההרכבות בעצי
בעייתיות לפי ידיעתנו,  ןהנמכרים כעצי נוי הינם מורכבים. כאמור, רוב ההרכבות אינ

 לעניין שבהם עלולות להיות הרכבות בעייתיותות למינים ארבע דוגמא לם להלן נסקוראו
מהמחקר והבדיקה באשר לסוג הכנות המומלצות לעצי חלק גדול כלאיים. חשוב לציין ש

המידע עליהם קשה יותר להשגה. דבר זה ולכן נוי שונים מתבצע במשתלות פרטיות, 
 גופי מחקר מטעםר מהמחקר מבוצע בהם חלק ניכששונה מעצי פרי מסחריים, 

הרכבות נוספות  תתבררנהבעתיד שתכן י, יאור זאתיותר. לגלוי למיניהם, ולכן המידע 
 בירור.  שתדרושנה

 קקטוס נוי. 1
מורכבים במקרים רבים. השימוש בקקטוס  הינם המשמשים לנוי )Cactaceae( םקקטוסי

ושר גדול של מינים וזנים בצורות כצמח נוי הפך למקובל לפני כמה מאות שנים, וישנו ע
, לצורך צמחים שהינם איטיי צימוחגדל שונות. השימוש בהרכבה נועד בין השאר לסייע ל

 גידול קקטוסים צבעוניים שלא מסוגלים לגדול לבדם וכן על מנת לספק עמידות לרוכב.
בקקטוס ישנה אפשרות לקבל התאמה בהרכבה אפילו בין סוגים שונים באותה משפחה 

זה להרכיב צמחים השונים מאוד  ומאפשר 16,וטנית. דבר זה שונה ממרבית הצמחיםב
קקטוס התיר הרב יהודה הלוי עמיחי הרכבת  17. במאמר שפורסם באמונת עתיךמזה

ובעץ של הכנה  18, כאשר ישנו דמיון בעליםללא פרי על כנה עם פירות לא מסחריים
ב כשכבר הורכב (וכגון שהורכב התיר הרב עמיחי את קיום הצמח המורכ עודוהרוכב. 
מיני בין השאר שכיום משתמשים ב, אפילו כשאין דמיון בעלים ובעץ. היות 19)ע"י גוי

עשויות להתעורר בעיות של כלאיים. ככנות,  )Hylocereus trigonusלדוגמה פיטאיה שונים (
 Myrtillocactus מין הקרוילכנה מ) וCereus repandusכדוגמת קובו ( גם לכנות אחרות

                                                           
 . 25(תשנ"ז), עמ'  18הרב יואל פרידמן, אמונת עתיך  .14
רך החשבת עץ כעץ פרי ישנו צורך שיאכל ויגודל ע"י בני אדם לצורך דבר זה נוגע גם לשאלה אם לצו .15

, ושו"ת באוהלה של תורה חלק ד, 173–160פריו. ראה מאמרו של הרב שמואל דוד תחומין, ה, עמ' 
 . 229עמ' 

 גם הרכבת אגס על חבוש היא הרכבה של סוגים שונים מאותה המשפחה. .16
 .15(תשס"ו), עמ'  66ר' אמונת עתיך  .17
בדרך אגב יצוין שמבחינה בוטנית עלי הקקטוס הינם באמת גבעולים, ואילו הקוצים הם העלים  .18

 האמיתיים.
 מורכב ע"י גוי בחו"ל ומיובא לארץ לאחר מכן. ,הנמכר בארץ חשוב לציין שבמקרים רבים הקקטוס .19

בחזרה לעמוד התוכן



  המצב הקיים ומגמות עתידיות –הרכבה בעצי נוי  

 טתשע" שבט   אמונת עתיך

 
 

75 

geometrizans לבעיה אפשרית היא צמח מורכב של קקטוס  דוגמה .פירות אכילים ישנם
, והוא ה של קקטוס). צמח זה הינו למעשה מוטציGymnocalycium mihanovichii( צבעוני

לכן הוא  20.הוא חסר כלורופילשחסר יכולת לגדול על שורשיו למשך זמן ארוך היות 
, כשלמעשה Hylocereus trigonusמורכב פעמים רבות על מינים בעלי פרי פיטאיה כדוגמת 

). דבר זה בחלק הפנימי של הכריכה (ראה תמונה 21הצמחים שונים מאוד במראיהם
קונים צמח מורכב, הואיל וייתכנו שילובים רבים של סרק ב כאשר מצריך בירור ושאלת ר

כמו כן חלק מהרוכבים מוציאים פרי אכיל, ודבר זה מצריך  ופרי בקקטוסים המורכבים.
 בירור נוסף.

 שזיף פיסרדי. 2
בגינות נוי ) הינו מין שזיף המקובל – Prunus cerasifera שזיף פיסדרי (שזיף דובדבני

מייצר פירות קטנים הוא מרכז אסיה, בבע עליו אדמדם. מוצאו צובאזורים שונים 
שניתנים לאכילה, אולם אינו נשתל לצורך אכילה בדרך כלל. העץ מייצר פריחה ועלווה 

יכול להיות מורכב על כנות שונות,  וא. הוענפיו יכולים לשמש לזרי פרחיםמאוד,  ותיפ
במאמרו כותב הרב  22.אל פרידמןוהדיון ההלכתי ביחס להרכבות אלו נידון ע"י הרב יו

(מכלוא אפרסק*שקד) או  677הרכבתו על כנות  לכן .פרידמן שיש להחשיבו כעץ פרי
אפרסק בעייתית, ולפיכך יש להרכיבו על כנת שזיף (כיום מקובלת המריאנה). היות 

  .שהעץ לא הורכב עליה לפני שקונים שתיל כיום, חשוב לוודאמאוד נפוצה  677-הכנת ש

 קלריאני אגס. 3
מייצר פירות והוא  במזרח אסיה,) הינו מין נשיר שמוצאו Pyrus calleryanaאגס קלריאני (

הערך הגינוני שלו נובע מפריחתו המרהיבה ומצבעי  23.קטנים שאינם מקובלים לאכילה
הוא עשוי להיות מורכב על זריעים שלו או על מינים אחרים. היות שחלק השלכת שלו. 

שויות להיחשב כעץ פרי, יש צורך לברר מהי הכנה כשקונים שתיל מהכנות האפשריות ע
יצוין שעץ זה דומה בתכונתיו ובפריו לאגס הבטלופוליה המשמש ככנה לאגס,  מורכב.

עם זאת, ייתכן שהבדלים קטנים בין האגס הקלריאני  24ואף הותר בעבר לשימוש.
והבטלופוליה יאפשרו להגדירם בהגדרות שונות. מובן שללא קשר להגדרת האגס 
הקלריאני כעץ סרק או כעץ פרי, הרכבתו על זריעים שלו כפי שנעשה בחלק 

שפחות נפוצה כיום בארץ, שייכת לאותו  מהמשתלות, אינה בעייתית. גם כנת ה'קלריאנה'
 המין ועשויה להיות מותרת.

                                                           
 שצבעם הירוק של הצמחים קשור בנוכחותו. .20
 . ראה במאמרו של הרב יהודה הלוי עמיחי שם.ולכן ייתכן שתהיה בעיה לשתול את הצמח המורכב .21
 .66(תשע"ד), עמ'  103ר' אמונת עתיך  .22
ומקובל שאינם ראויים לאכילה (באופן רגיל). אולם ישנם דיווחים על שימוש בפירות לאכילה, בפרט  .23

 לאחר שהם מתרככים. 
לגבי הגדרת האגס מצריכה בירור דומה ככנה לאגס, ץ מאכל והתרתה כעהגדרת הבטלופוליה  לפיכך, .24

 קלריאני.ה
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 זית בינוני-בר. 4
) הינו שיח המשמש לגינון ומורכב לפעמים על זית מאכל Phillyrea latifoliaזית בינוני (-בר

בעיקר בשפלת יהודה  ,גדל פרא בארץום, ימשפחת הזיתיל הוא שייך(זית אירופי). 
א קרוב של הזית הרגיל (זית אירופי), הוא שונה ממנו בעליו סביבות הכרמל. אף שהובו

עלים אלו ). בחלק הפנימי של הכריכה שדומים יותר לעלים של אלון מצוי (ראה תמונה
פעמים רבות נוטה הצמח  כמו כןהינם בעלי שפה משוננת, ולא חלקה כמו בזית רגיל. 

ינת של עץ זה היא מבנה להתפתח למבנה של שיח שאיננו מגיע לגובה רב. תכונה מעני
מיוחד של העלים (סקלרופיליות), המאפשר לו עמידות מיוחדת ביובש. בר זית בינוני 
פורח בתחילת האביב, והפירות מופיעים לקראת סוף האביב. הפרי הבשל דומה לזית 

שאוכלות רותיו איננו נפוץ, ומעבר לכך ירגיל, אולם קטן יותר ומתוק ממנו. השימוש בפ
גם שימוש למטרות חליטה לרפואה. לאור כל זאת, השימוש  נעשה בורים, ציפו אותו

שהגדרתו של העץ הינה סרק, הואיל והשימוש  ייתכן :בהרכבה זו עלול להיות בעייתי
הזית כעץ מאכל, -גם אם נגדיר את בראך בפירותיו איננו נפוץ, בפרט לא למטרת אכילה. 

הופכים את ההרכבה  ,ל אפשרי בטעםהשוני בצורת העלים מהזית הרגיל, כמו גם הבד
. משני טעמים אלו נראה שהרכבתו על זית עלולה ייתכן שהיא מין בשאינו מינולכזו ש
 . בעייתיתלהיות 

 מבט לעתיד

כיום תחום ההרכבות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר לחקלאות לאור התורה בארץ 
ן במחלוקת, וטיפוח רגיל הסיכון בשימוש בצמחים מהונדסים גנטית נתושהיות ישראל. 

יתרון גדול. לכן כאשר ישנם יתרונות מוכחים לשימוש יש  לוקח זמן ארוך, להרכבה
שיפור  מתבצע שימוש בהרכבה. ,ישנה הצדקה להעלאה במחיר השתיל וגם ,בהרכבה

תחום  שיטות ההרכבה מאפשר גם שימוש בהרכבות בין מינים שלא הצליחו בעבר.
, בבחינת פוי להתרחב גם בתחום הנוי ובתחום הירקותההרכבות מתפתח כל העת וצ

עשה ישהשימוש בהרכבה י כדי. 'עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות'
בהתאם להלכה, ישנו צורך במעקב מתמיד ובקידום כנות כשרות הלכתית. דבר זה בוצע 

של  . מודעותכשגם באבטיח יש מחקר שעשוי לקדם פתרון 25,ומבוצע באגס ב"ה
בהם ישנו סיכוי להרכבות אסורות עשויה למנוע איסורים שהצרכנים לצמחים ועצים 

  להיות איסורי תורה. עלוליםהלכתיים שבמקרה של הרכבה 
 

 

                                                           
 בסיוע מחקר בכנות אגס שקידם ד"ר מוטי שומרון. .25

בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 
 

 

77 

 ד"ר מרדכי שומרון

 החמצת חיטים לפני קצירה

 הקדמה ורקע אקטואלי

שם ג ןן לא נקצרו וירד עליהיבמאמר זה נעסוק בשאלה אם חיטים שהבשילו ועדי
והיא כבר נדונה בראשונים ובאחרונים.  ,להחמיץ. שאלה זו אינה חדשה ותעלול

החיטה תהיה חמץ ולא ניתן יהיה  המשמעות המעשית היא כי ייתכנו מצבים שבהם
 להשתמש בה בפסח.

 השנה (תשע"ח) ירדו גשמים בכמות של עשרות מילימטרים באזורים שונים בארץ בימים
כמות של נמדדה ל). לדוגמה, בקיבוץ נגבה בתאריך י' באייר באפרי 27–25באייר ( י"ב-י'

החיטה מוכנה כבר לקציר, או שהיא בשלבי הבשלה סופיים.  מ"מ גשם. בתקופה זו 52
בהתאם  ,ןוהחיטה המיועדת למאכל אדם נקצרת בדרך כלל במהלך החודשים אייר וסיו

-ני גשמים בכמות של כן ירדו בנגב הצפוובסוף חודש סיו ולאזורי הארץ השונים. לזנים
ין לא נקצרו היו, ללא יהחלקות שעדומ"מ. בתקופה זו רוב החיטה כבר נקצרה,  30–25

מספר  ספק, בשלב של הבשלה מלאה וללא כל יניקה מהקרקע. חלקות אלו נקצרו ימים
לאחר הגשם. בסה"כ משתרעים שטחי גידול החיטה למאכל ולהאבסת בע"ח על פני 

 ברובם ממרכז הארץ ודרומה ובעמקים.שטח של כמיליון דונם, 

 הגדרת ההחמצהא. 

'כגון דאחמיץ  1גמראנאמר ב האם קיימת כלל אפשרות של החמצה בחיטה לפני הקציר?
, כלומר ישנה אפשרות שהחיטה תגיע לידי חימוץ גם לפני הקציר, בעודה במחובר'

ובאילו  מחוברת לקרקע. הגמרא אינה מפרטת באילו תנאים תיתכן החמצה של החיטה
תנאי לחות החיטה אינה מחמיצה. חיטה הגדלה בשדה חשופה באופן טבעי לגשם ולטל. 
אם נניח שכל הרטבה של צמחי החיטה בשדה עלולה לגרום להחמצה, לא תהיה לעולם 

ה. ברור אם כן שצריך להבין את התהליכים ולהגיע להגדרה וחיטה כשרה למצות מצו
 .שלהםבוטנית -הלכתית

 קהחמצת הבצב. 

בצק נוצר כתוצאה מערבוב של קמח ומים ולישתם יחד. במהלך לישת הבצק מתרחשים 
ר' יהודה מתי הבצק לבין ר' מאיר בין  2מחלוקתיש תהליכים כימיים והבצק תופח. 

                                                           
 .פסחים לג ע"א .1
 .פסחים מח ע"ב .2
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על עובר ואוכל את הבצק בפסח (של הבצק),  'כל שהכסיפו פניו' מאיר 'מחמיץ. לדעת ר
, סדק לכאן וסדק לכאן, הרי זה 'סדק כקרני חגביםנ'לאו ואינו חייב כרת, וכאשר איסור 

 ,סור מדרבנןא –' הכסיפו פניו'כאשר ' יהודה היא שוחייב עליו כרת. דעת ר ,חמץ גמור
וחייב כרת על אכילתו. ההלכה  ,סור מדאורייתאא –' נתערבו סדקיו זה בזה'וכאשר 

הילוך מיל, כבר בצק שלא נראו בו סימני חימוץ, אם שהה כשיעור  3' מאיר.נפסקה כר
  4.שרף מידיהחמיץ וי

 אור מדעי של התהליך יתג. 

גרגר החיטה צומח בשיבולת כאשר הוא עטוף בגלומות ומוצים המהווים מעטה קשיח 
בחלק הפנימי של הכריכה). הגלומות והמוצים  1שמטרתו להגן על הגרגר (תמונה מס' 

באמצעות הקומביין הקוצר אינם ראויים למאכל אדם והם מופרדים מהגרגר כבר בשדה, 
את החיטה. זוהי למעשה פעולת הדישה והזרייה של השיבולים. לאחר הפרדה זו נותר 

). הסובין Branהגרגר כאשר הוא עטוף בכמה שכבות דקות הנקראות בשם כולל 'סובין' (
בחלק הפנימי של  1 'מורכב מבחינה בוטנית משכבות הפריקארפ ומעטה הזרע (ציור מס

), ממנו עתיד לצמוח הצמח Germלקו הפנימי של הגרגר מורכב מהעובר (הכריכה). ח
ממשקל הגרגר. לצידו של העובר ישנו האנדוספרם  3%-החדש, ומשקלו בסך הכול כ
), והוא אשר מספק לעובר את המזון והאנרגיה הנדרשת 79%המורכב בעיקר מפחמימות (

ע תהליך הפוטוסינתיזה באופן לשלבי הנביטה הראשונים, עד להופעת העלים ותחילת ביצו
 75%–70ממשקלו. 14% ממשקל הגרגר, והסובין  83%-עצמאי. האנדוספרם מהווה כ

מחלבוני הגרגר נמצאים באנדוספרם. החלבון מורכב בעיקר משתי קבוצות: גליאדינים 
וגלוטנינים. כאשר הגרגר נטחן לקמח ללא נוכחות מים, עם הסובין (= קמח מלא) או 

קמח לבן), שתי קבוצות החלבון אינן מתחברות זו לזו מבחינה כימית. כאשר בלעדיו   (= 
מוסיפים מים לקמח ומערבבים אותם יחד, מתחברות מולקולות החלבון זו לזו ונוצר 
גלוטן. הגלוטן הוא חלבון שאינו מסיס במים, ולכן הוא מאפשר 'הדבקה' של מרכיבי 

בקן'. במהלך פעולת הלישה של הבצק, הקמח והפיכתם לבצק, ומכאן נגזר שמו העברי 'ִד 
הגלוטן מתפתח ונוצר מבנה תלת ממדי דחוס ובו רשת סיבים דקים ואלסטיים. תפקידה 
של רשת זו 'לכלוא ולהחזיק' את הגזים, הנוצרים עקב פעילות האנזימים והשמרים, ואת 
 אדי המים בתוך חללי הבצק. תהליך זה הוא האחראי על תפיחת הבצק וקביעת המרקם

ביוטיים שונים. חלבון הגלוטן -שלו. תהליך כימי זה מורכב ומושפע מגורמים ביוטיים וא
ושיפון, ואינו נמצא במיני  5נמצא בחמשת מיני דגן: חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל

שיש איסור חמץ רק בחמשת מיני דגן. המכנה המשותף  6דגן אחרים. להלכה נפסק
החלבון, הוא כאמור הגלוטן. מיני דגן שאין בהם גלוטן  לחמשת מיני דגן, מבחינת הרכב

                                                           
 פ"ה הי"ג. הל' חמץ ומצה ,רמב"ם .3
 שם. רמב"ם ;פסחים מו ע"א .4
 הערת עורך: י"פ. בשיבולת שועל שיעור הגלוטן קטן מאוד, אם בכלל, ואכמ"ל. .5
 .ה"אשם הל' חמץ ומצה  ,רמב"ם .6
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 7אינם בני החמצה מבחינה הלכתית, ולכן תפיחה של עיסת אורז, לדוגמה, מוגדרת בגמרא
לנוהגים איסור באורז בפסח,  8כ'סירחון' ולא כהחמצה. מסיבה זו האורז לא נאסר בפסח.

 הסיבה היא 'גזירת קטניות' ולא החמצת האורז. 
ה עולה שאלה מעניינת. מין דגן שאינו מחמיץ, כגון תירס או אורז, אשר יעבור מהסבר ז

 9חשב למחמיץ או לא?ישינוי בטכניקה של הנדסה גנטית, כך שהוא יכיל גלוטן, האם י
מה יהיה דינה של חיטה שתהונדס גנטית, כך שהיא  :השאלה עשויה להישאל גם הפוך

תירס? כה והיא תהיה מותרת בפסח כאורז ולא תכיל גלוטן, האם לא יהיה בה דין החמצ
תה יכולה להישאל בדורות הקודמים, אך כיום, עם התפתחות המדע, ישאלה זו לא הי

הרגישים לחלבון הגלוטן.  ,היא עשויה להיות רלוונטית ואף לפתור בעיות של חולי צליאק
ן תכיחיטה ללא גלוטן לא תוכל לשמש לאפיית לחם, אך אפיית מצות ללא תפיחה י

לשם אפשרית. חיטה כזו עדיין אינה מצויה, אך שעורה ללא גלוטן כבר טופחה תהיה ש
 הכנת בירה ללא גלוטן.

עד כאן עסקנו בהחמצה של בצק. האם החמצת גרגר שלם העטוי במוצים ובגלומות 
 דומה להחמצה של בצק?

הקושי בהבנת הנושא טמון בראש ובראשונה בכך שאין בגמרא תיאור של סימני 
' מאיר ההחמצה בבצק במחלוקת ר מצה בגרגר השלם טרם קילופו, כפי שמתוארתההח

, דהיינו ישנה אפשרות 'דאחמיץ במחובר' 10ראהגמגיסא קובעת דלעיל. מאידך ור' יהודה 
טרם הקצירה, ולא רק בעת לישת הבצק. חז"ל אמנם לא הגדירו גם של החמצת החיטה 

ים בין קבוצות החלבון ויצירת גלוטן, הגדרה כימית של היווצרות הקשרים המולקולרי
'שלחן קבעו שישנה, כאמור, אפשרות להחמצת החיטה במחובר. ב מצד אחראולם 
צמחים  ותמובאים שלושה סימנים להחמצת החיטה: שינוי מראה, חיטים שמעל 11ערוך'

האם ישנם סימנים מוקדמים  :(תחילת נביטת השורשון) וחיטים מבוקעות. השאלה היא
 פיהם ניתן יהיה לקבוע אם החל תהליך חימוץ בחיטה העטופה בגלומות?  יותר, שעל

באופן כללי ניתן לומר שישנם כמה סימנים חיצוניים לתהליך 'החמצת' גרגר (זרע) החיטה, 
) 2) התרככות הגרגר. 1לאחר שהוא בא במגע עם מים. הסימנים לפי סדר הופעתם הם: 

יתן לראות השתנות של צבע הגרגר או הברק ) לעיתים נ3תפיחת הגרגר עקב ספיגת מים. 
) לאחר שהייה במשך זמן ארוך בתנאי 5) תחילת נביטת שורשון הנביטה מתוך הגרגר. 4שלו. 

לחות גבוהה עשוי להתלוות לתהליך ריח אופייני. מבחינה בוטנית בעקבות ספיגת מים 
וד וכולל בגרגר, מתחיל להתרחש תהליך הנביטה של הזרע. תהליך הנביטה מורכב מא

תהליכים כימיים ופיזיקליים רבים בתוך התאים המרכיבים את הגרגר, ובהם: מטבוליזם של 
אנזימים שונים, יצירת הורמוני צמיחה, שינויים מולקולריים בדפנות התאים המרכיבים את 
הגרגר והזרע, תהליכי נשימה ותהליכים של חלוקות תאים, תהליכים כימיים של הפיכת 

                                                           
 .ה ע"אפסחים ל .7
 רמב"ם, שם. .8
 ראה שו"ת באהלה של תורה ה, סי' מג. .9

 .ע"א פסחים לג .10
 .ו-או"ח סי' תסז סעי' ג, שו"ע .11
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וכרים, שינוי במבנה החלבונים ותהליכים נוספים שאין כאן המקום לפרטם. ס-עמילנים לחד
תהליך הנביטה והקצב שלו מושפעים באופן מובהק מהטמפרטורה ומכמות המים שנספגה 
בגרגר. נדרשת כמות מים מינימלית כדי להתחיל להניע את תהליך הנביטה, וללא כמות מים 

מים  50%–40-ולט זרע החיטה תוספת של כמספקת התהליך לא יתרחש. בתהליך הנביטה ק
ממשקלו היבש. ההגדרה ההלכתית להחמצה בדגן אינה מתייחסת בהכרח לתהליכים 

 פיזיקליים ומטבוליים אלו, אך גם אינה מתעלמת מהם.

 התייחסות הראשונים לחיטה שנרטבה מגשםד. 

צריכה ואינה 'בפסחים ופוסק שרק חיטה שהבשילה לגמרי  ראמבאר את הגמ 12הרשב"א
וטוען  מקרה נוסףדן בהרשב"א  13עלולה להחמיץ אם ירדו עליה גשמים.' כלל ליניקה

  14שלא בכל מקרה שהשיבולים נרטבות בהכרח מחמיצות החיטים:
עד שהיו קצת  15שאלת השנה שעברה רבו הגשמים ונפלו על הערימות שבשדות

היש לחוש בפסח משום חמץ  16מהשיבולים שעל הערימות מעלים צמחים
חיטים של קציר זה. תשובה: מסתברא שאין לחוש לחיטים סתם של אותה שנה, ב

לא נאכל בפסח, כי אין שנה שלא ירדו גשמים על  17שאם אי אתה אומר כן, לחם
 שלא כל שבא במים מחמיץ ויעיד עליו הדעת.  18...הערימות

 יש להבין מתי מחמיצה החיטה ומתי אינה מחמיצה.
שבעיקרון תיתכן החמצה במחובר, אלא  19נו מנוחרבבפירושו על הרמב"ם מסביר 

הגהות ברוח זו כתבו גם  בכמות הגשם שירדה והרטיבה את החיטה.שהדבר תלוי 
  21.הרשב"ץו 20מיימוניות

ראוי לציין כי זני החיטה שמקובל לגדל כיום טופחו באופן כזה שהם מותאמים לקציר 
אחיזה חזקה של השיבולת באמצעות קומביין. חלק מתכונות הטיפוח הנדרשות הן: ת

פלו לארץ לפני הקציר, וכן עמידה איתנה ויציבה של יוהגרגרים בגבעול כדי שלא י
הגבעול (הקנה, הקש) הנושא את השיבולת, כדי שלא יהיה שרוע על הארץ ואז לא ניתן 

והשיבולים היו לעיתים במגע  יהיה לקוצרו. בעבר רבים ממיני החיטה נטו יותר לרביצה,
ובהם ההגהות מיימוניות דלעיל  ,תכן שלכך התכוונו הראשוניםיהקרקע. יישיר עם 

 .'אם נפלו מים על חיטים או הן על הארץ'בדבריו: 
                                                           

 .ח"ז סי' כשו"ת הרשב"א,  .12
 ה.סעי' תסז סי' או"ח  ,שו"ע ;סי' תסז טור או"חלוכן פוסק הב"י  .13
 .ח"א סי' קבשו"ת הרשב"א,  .14
 .ות של שיבולים שנקצרוערמ .15
מיני פטריות ) 2טה. רעיני החינביטה של ג) 1בשני אופנים:  'מעלים צמחים'ניתן לפרש את הביטוי  .16

 וטחב שגדלים בתנאים של לחות על השיבולים והגבעולים של החיטה הקצורה. 
 .מצה .17
 .באירופהכך הוא  .18
 .חמץ פ"ה ה"טר' מנוח לרמב"ם הל'  .19
 הגהות מיימוניות, לרמב"ם שם ה"ח. .20
 .מאמר חמץ אות צגרשב"ץ,  .21
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 דעות האחרונים בנושא ה. 

החמצה במחובר מתרחשת רק כאשר השיבולים נפלו לארץ  22'מעיל צדקהלדעת ה'
ממש, במשך שעות והגשם נמשך זמן ארוך במיוחד, באופן שהשיבולים במגע עם מים 

  :רבות
בשנת תע"ב היו גשמים בימי הקציר וראינו שהחטים שקצרנו יום או יומיים אחריו 
למצת מצוה היו נגמרים ויבשים כל צרכם ונסתפקנו אולי היה כן נגמרים ויבשים 
בעת שהיה הגשם על הארץ, שפסק הרשב"א שמקבל חימוץ אף במחובר לקרקע, 

תייבשו לגמרי והם בקליפתן, אם לא כשנתרבו והעלה שאין לחוש לזה אפילו נ
הגשמים יום ולילה גשם חזק שמפיל הקשים והשיבולים לארץ והגשמים מזלפין 
עליהם בחוזק וכמאן דמנחי כבושים בכלי מלא מים דמי, אבל בגשם שאינו חזק 

  ..כ"כ ואינו אורך זמן גדול אין להחמיר אם לא שאנו רואים אותם בקיעים.

 טים לשיבולים?יבוטני בין ח האם ישנו הבדל
מסביר שיש הבדל בין הרטבת חיטים קלופות לבין הרטבת  23עטלינגררב יעקב ה

ולכן קטנה אפשרות  ,מאוד את חדירת המים לגרגר מצמצמיםהגלומות והמוץ שיבולים. 
 וזו לשונו: החימוץ.

ועוד נלענ"ד שיש חילוק רב בין חטים שהגשמים מזלפים עליהם ובין שיבולים 
 ]לאחר הדישה ללא גלומות ומוץ,[ ירדו עליהם גשמים. שבחטים שהם בלי לבושש

המים נכנסים מיד בתוך החיטה ותלחלח, ויש חשש חימוץ. אבל בירדו על 
השיבולים שהם לבוש לחיטה שבתוכה המים נבלעים תוך הלבוש והחיטה 

 שבתוכה לא נתלחלח רק מעט, וכמעט בלתי אפשרי שתחמיץ... 
. טים כבר הבשילויהח) 1דווקא כשהתקיימו שני התנאים: ששים להחמצה חולאור הנ"ל 

  .מספר ירדו גשמים מרובים במשך ימים) 2

 החמצה לפני הבשלהו. 

 יונקת קצת מהקרקע, יכולה להחמיץ?שעדיין האם חיטה לפני שלב ההבשלה המלאה,  
שות בימקובל על הפוסקים כי החמצת החיטה אפשרית רק משלב הבשלה מלאה והתי

בארצות אירופה  24הגרגר ואינה אפשרית לפני כן, כל עוד ישנה יניקה כלשהי מהקרקע.
היה מקובל לקצור  טים מאופיינת בגשמים מרובים, ולכןיובצפון אמריקה עונת קציר הח

אם  25ן אינה יכולה להחמיץ.יאת החיטה המיועדת למצות לפני גמר הבשלתה, כאשר עדי
הגרגר והתייבשותו מבטיחה שלא יהיה כל חשש אכן קצירת החיטה לפני הבשלת 

                                                           
 ץ, שם; שו"ת מהרש"ם, ח"ב סי' ד.וכן נראית דעת הרשב"; סי' סטשו"ת מעיל צדקה,  .22
 .או"ח סי' שו, כך גם דעת האלף לך שלמהשו"ת בנין ציון החדשות, סי' ה;  .23
ליקוטים דף  ,דברי שאול עדות ביוסף ;סו"ס נא )תאומים(שו"ת חסד לאברהם : וכך מובא באחרונים .24

 ב.מהד"ב או"ח סי' קנ ,שו"ת לבושי מרדכי ;מו
או"ח  ,שו"ת רמ"ץ ;אות קפו ,מעשה רב להגר"אוכך המנהג: וכן מתואר ; סי' תיחאו"ח , שו"ת ויען יוסף .25

 .שו"ת יד יוסף סי' נה ;או"ח סי' קל ,שו"ת ערוגת הבשם ;סי' לז
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 הגשמים? בגללולהסתכן בהרטבת החיטה  מוץ, מדוע להמתין עד להבשלה מלאהיח
שתכולת העמילן והחלבון בגרגר מגיעה לשיאה רק בהבשלה מלאה. לאחר  התשובה היא

הבשלה מלאה גם ניתן לאחסן ולשמר את החיטה כראוי, ומוצרי המאפה שיתקבלו 
פחו כנדרש. זו הסיבה שבכל העולם מקובל לקצור את החיטה לאחר הבשלה מהקמח ית

מלאה. כיום מקובלת גם טכניקה של קציר לאחר הבשלה מלאה וייבוש מכני לפני 
האיסום. גם הפוסקים ידעו זאת, אולם באזורים המשופעים בגשמים בימי הקציר נאלצו 

  26להתפשר על איכות החיטה, כדי להימנע מחשש חימוץ.

 סקנת דבריהםמ
ון שאז והמועד המועדף לקציר החיטים הוא כאשר החיטה בשלב של הבשלה מלאה, כי

בהן שמהקמח תהיה טובה. במדינות  שתיאפנהאיכות החיטה גבוהה ואיכות המצות 
 בו הצמחיםשתקופת ההבשלה משופעת בגשמים, אין מנוס מלהקדים את הקציר לשלב 

לב זה החיטה אינה מחמיצה. המחיר של בששמהקרקע, היות  יונקים קצת עדיין 
 הקדמת הקציר הוא פגיעה באיכות החיטים. 

 תיאור ניסוי לבחינת החמצת חיטהז. 

 לצורך העמקת ההבנה של הנושא תוכנן ובוצע הניסוי הבא.

 מטרת הניסוי. 1
בחינת השפעת ההשריה במים של חיטה בשיבולת לעומת חיטה קלופה. לאור דעות 

יל בנושא האפשרות להחמצה של החיטה הנרטבת בגשם בעודה הפוסקים שהובאו לע
מחוברת לקרקע, ערכתי ניסוי בהרטבה מבוקרת. בניסוי לא בדקתי הרטבה של החיטה 

ית יגשם, אלא הקצנתי מראש את תנאי ההרטבה, ובחנתי את ההשפעה של השרמ
חיטה  זמן שונים. ברור שאינה דומה ירידת גשם על לפרקיהחיטה בתוך כלים עם מים 

שעות  24-שעות ל 3בשיבוליה להשריה של החיטה בתוך כלי עם מים לפרקי זמן שבין 
 ברציפות. 

 מטרות המחקר המפורטות היו:
 לבחון מהי השפעת משך זמן ההשריה על ספיגת המים בגרגר.  א. 

נמצא בתוך השיבולת ועטוי שגרגר החיטה  ביןספיגת המים בב. לבדוק אם ישנו הבדל 
גרגר חיטה ללא הגלומות והמוץ החשוף לספיגת מים ישירה. אציין לבין מוץ, בגלומות וב

 .)1 'מסן נתון בקליפות הזרע (ראה ציור יעדי 'המקולף'כי הגרגר 
ג. לבחון אם לאחר הרטבת הגרגר מצבו הפיך, ולאחר שיתייבש הוא יחזור למצבו  

 הקודם.

                                                           
 .ח"ו סי' ס ,ועי' שו"ת דברי מלכיאל .26
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 מהלך הניסוי. 2
שדות (ניר עקיבא ודבירה) בחודשים אייר  נקטפו שיבולים יבשות בשוליים של שני

ירדו באזור גשמים  וןוובתחילת תמוז). בתחילת אייר ובסוף סי (בתאריך י"ח באייר ותמוז
טיפולים  שישהאירועי הגשם. בניסוי בוצעו  משני מ"מ בכל אחד 30–20-כבכמות של 

באופן שהיו  שונים של השריה במים. גרגרי החיטה והשיבולים הונחו בתוך כלים עם מים,
תה יהינקודת ההתייחסות (היקש) מכוסים לגמרי במים למשך פרקי הזמן שנבחרו. 

משקל של  .בטבלה) 1 'לגרגרי חיטה קלופים (עם הסובין) שלא הושרו במים (טיפול מס
 גרגרים. 400 ממוצע של גרגר בודד חושב לפי

 .ימי של הכריכה)(בחלק הפנ 1 'מסצילום של שיבולת, מוץ, גלומות וגרגרים בתמונה 

   'מס
הטיפול 

שיבולת 
/ גרגר 
 מקולף

משך 
 ההשריה
(שעות)

משקל 
)גרם(גרגר 

תוספת 
 משקל 

)%( 

 נביטה
)%( 

משקל גרגר 
 בושילאחר י

 )שעות 72(

תוספת 
 משקל 

)%( 
 היקש    0.0385 0 27גרגר 1
 0 0.0385 0 10.9 0.0427 3 גרגר 2
 2.7 0.0396 60 29.8 0.050 12 גרגר 3

 0 0.0384 0 2.6 0.0395 3יבולתש 4
 0 0.0384 0 13.5 0.0437 12שיבולת 5
   9528   24 גרגר 6
   0   24שיבולת 7

 :להבחין בכמה עובדותמתוך תוצאות הניסוי ניתן 
ככל שמשך ההשריה במים היה ארוך יותר, כך נספגו יותר מים בגרגר. משקלו של א. 

לעומת גרגר  29.8%-) היה גדול ב3 '(טיפול מס שעות השרייה במים 12גרגר קלוף לאחר 
) היה גדול רק 2 'שעות (טיפול מס 3יבש, ואילו משקלו של גרגר קלוף שהושרה למשך 

 בהשוואה לגרגר היבש.10.9%-ב
בספיגת המים בין גרגר קלוף לגרגר שאינו קלוף (הנתון  בניסוי נמצאו הבדלים בולטיםב. 

) 2 'שעות (טיפול מס 3קלוף שהושרה במים למשך בגלומות ובמוץ). משקלו של גרגר 
גרגר יבש. לעומת זאת גרגר בשיבולת שהושרה במים ממשקלו של  10.9%-היה גדול ב

בלבד). באופן דומה נמצא  2.6%) כמעט ולא ספג מים (4 'למשך אותו זמן (טיפול מס
עות. ש 12הבדל בולט בין גרגר קלוף לגרגר בשיבולת, אף לאחר השריה ממושכת של 

ואילו משקלו של  ,)3 'לעומת היבש (טיפול מס 29.8%-משקלו של הגרגר הקלוף עלה ב
). מתוצאות אלו ברור כי הקליפות 5 'מס(טיפול  13.5%-הגרגר בשיבולת עלה רק ב

גרגר, אפילו כאשר הוא נתון בבספיגת המים  ניכרתהעוטפות את הגרגר גורמות להאטה 
 בתוך כלי עם מים.

                                                           
 .)1 'מסצילום של גרגרי חיטה ללא הרטבה (טיפול  –(בחלק הפנימי של הכריכה)  2 'תמונה מס אהר .27
 ).6 'מסצילום של גרגרי חיטה בתחילת שלב הנביטה (טיפול  –(כנ"ל)  3 'תמונה מס ראה .28
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נוסף שנמצא בניסוי הוא תחילת נביטה של שורשון הנביטה  ומשמעותינתון חשוב ג. 
-שעות גרמה לתחילת הנביטה של כ 12מתוך הגרגר. השרייה של גרגרים קלופים למשך 

שעות החלה  24של הגרגרים בשיבולים. לאחר השריה של  0%מהגרגרים לעומת  60%
ם הגרגרים שהיו ). לעומת6 'מסנביטה של כמעט כל הגרגרים הקלופים (טיפול 

 שעות. 24) גם לאחר השריה ממושכת של 7 'מסבשיבולים לא החלו לנבוט (טיפול 
 בכל הניסויים לא נמצא שינוי בצבע או בריח של הגרגרים.ד. 
בוש של הגרגרים בתנאי חדר (לא ינתון מעניין נוסף המשתקף בטבלה הוא שלאחר יה. 

שעות  12( 3 'מסקדמותו. רק בטיפול משקל הגרגר לחזר כמעט בכל הטיפולים  ,בתנור)
. כאמור לעיל בטיפול זה כבר 2.7%עור יהשריה) נמצא הבדל קטן של תוספת משקל בש

 .מהגרגרים 60% -החלה נביטה של כ

 הסבר מדעי
בספיגת המים בין חיטה קלופה בנושא ספיגת המים בחיטה נבדק ההבדל  29מחקרב

 .)MRMIמת של סריקת מערכות (בוצע בטכנולוגיה מתקדהמחקר  .לחיטה בשיבולת
) ולא דרך דופנות הזרע. 1 'מסנמצא כי עיקר חדירת המים הוא דרך הפומה (ראה ציור 

הפומה כמעט ואינה  ,ולכן כל עוד החיבור קיים ,הגרגר מחובר לשיבולית באזור הפומה
כנראה, להבדל בקצב חדירת המים לגרגר חשוף  ,מאפשרת חדירת מים דרכה. זו הסיבה

  ת גרגר המחובר לשיבולית.לעומ

 סיכום 

, אלא 'ושמרתם את המצות'אינו עוסק בדין שימור החיטה הנלמד מהפסוק  מאמר זה
 ביכולת החיטה להחמיץ בתנאים מסוימים.

אינה בת היא ואפילו מעט, מהקרקע,  ,מקובל בפוסקים כי כל עוד החיטה יונקתא. 
 החמצה.

ן לא נקצרה, אם יהחמיץ, גם כאשר עדיחיטה שהבשילה לגמרי והתייבשה עלולה לב. 
 . מצב זה נדיר בישראל.ולאורך זמןההרטבה תהיה בכמות מים גדולה 

חיטה קלופה סופחת מים ונובטת מהר יותר בהשוואה לחיטה הנמצאת בתוך ג. 
 השיבולת.

 .שלפני ההרטבהיש מצבים שבהם חיטה שנרטבה ואח"כ התייבשה חזרה למצבה ד. 
מ"מ שירדה על חיטה בשלה ויבשה, לא גרמה לשינויים חזותיים  25-כמות גשם של כה. 

 בגרגרי החיטה. 
 תודה לידידי ד"ר דוד בונפיל על הערותיו החשובות למאמר.

 

                                                           
29. Rathjen J.R. et.al 2008 Water movement into dormant and non dormant wheatgrains. Journal of 

Experimental Botany. 60: 1619-1631. 
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 הרב יצחק דביר 

 רכיבי חלב עכו"ם

 הקדמה

מוצרים המיוצרים ניכרת מגמת ירידה בשימוש באבקת חלב נכרי בבשנים האחרונות 
מיובאים  ,עקב התפתחות הסחר הגלובלי והאינטרנטי ה בעת,ב .במפעלים בארץ ישראל

מחו"ל, בפרט שוקולדים וממתקים, שברובם ככולם  חלב לארץ עשרות אלפי מוצרי
משתמשים בחלב או באבקת חלב גויים. הדבר נכון כמעט לכל מוצר חלבי מחו"ל, מלבד 

 אלו שעליהם מסומן בפירוש 'חלב ישראל'.
על פי  ,משום כך .או באבקת חלב נכרינכרי השימוש בחלב ישנה מחלוקת ידועה בנושא 

מקפידים לסמן על מוצרים המכילים חומרי גלם אלו  ,הלי הרבנות הראשית לישראלונ
אבקת חלב עכו"ם'. סימון זה נועד כדי להודיע לאלו עכו"ם' או 'לאוכלי  'לאוכלי חלב

בכל ימון זה מופיע, , אך רבים סבורים שכאשר סמנע ממוצר זהישנוהגים כאוסרים לה
ההלכתית היחידה שבה הקלו במוצר זה היא  השאר רכיבי המוצר אין שום שאלה, והסוגי

אבקת ב עכו"ם אונוהגים כפוסקים המקלים בחלב כאשר הם  ,באבקת החלב. לאור זאת
גם אם הם צורכים בדרך כלל רמת , הם צורכים מוצרים אלו בלב שקט, חלב עכו"ם

משאר חומרי הגלם שמרכיבים את המוצר,  כך הם מתעלמים. בעשותם כשרות נאותה
כשרות כלי המפעל וההשגחה, שפעמים רבות מסתמכת על קולות מאופן ההכנה שלו, מ

שונות ודעות יחיד שספק אם גם בהם מקלים הפוסקים הנ"ל (באופן אבסורדי יש אף 
שהסיבה  כאלו שמורים היתר לעצמם לאכול שוקולדים וכדומה ללא כשרות, תוך הנחה

בו הם מקלים, מה שכמובן ש'חלב נכרי' הימצאותו של היחידה שאין עליהם כשרות היא 
על מנת להמחיש את הבעייתיות בזיהוי רמת כשרותו של אינו נכון ורחוק מן המציאות). 

 המוצר, נעסוק כדוגמה בחומרי הגלם השונים המופקים מן החלב. 
יתה פשוטה, ובנמצא היו חלב וגבינה, ובהם בעת שחז"ל גזרו על חלב גויים, התעשייה הי

דנו חז"ל. מאוחר יותר התייחסו גם הגאונים והרמב"ם לדינה של החמאה, ובדורות 
מאוחרים אנו מוצאים דיונים על תוצרים נוספים שהופקו מן החלב: מי חלב, גבינות 

ים, שונות וכדומה. בימינו, עם התפתחות התעשייה, למדו לנצל את מרכיבי החלב השונ
וישנם חומרי גלם רבים המופקים מן החלב. חומרי גלם אלו מעורבים כמעט בכל מוצר 
חלבי, כאשר על האריזה מסומן 'לאוכלי אבקת חלב נכרי'. עלינו לברר את מעמדם 
ההלכתי של חומרי הגלם הללו, ואם באמת כל הפוסקים המקלים באבקת חלב עכו"ם 

רים אלו משתנה לפי אופן הפקתם מן מקלים גם באכילתם. מעמדם ההלכתי של חומ
  .החלב
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 חומרי עזר המופקים בגיבוןא. 

 1ם, שעל תקפותה בדורנו נחלקו הפוסקים,ימלבד גזרת חכמים שלא לשתות חלב גוי
אלו '): ע"ב ם (עבודה זרה כטישלא לאכול מגבינה שגובנה על ידי גוי וגזרוחכמים הוסיפו 

 .'יס וגבינת בית אונייקי של עובדי כוכביםדברים של עובדי כוכבים אסורין... המורי
 : יתה זו גזרה חדשהיטעם הגזרה, משום שה הוסתר במשנה

במערבא לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא דילמא איכא איניש דלא ס"ל ואתי 
 . לזלזולי ביה

 טעמים שונים לגזרה זו: מחשש ,והראשונים בעקבותיהם ,עקב כך הציעו האמוראים
חלב עכו"ם, משום שמעמידים אותה בעור קיבת נבלה, מפני  ערובתתגילוי, משום 

שמחליקים פניה בשומן חזיר, מפני שמעמידים אותה בחומץ, או מפני שמעמידים אותה 
  בשרף ערלה.

שכדי להניע את  נובע מהעובדההאיסור ש 3'שלחן ערוך'וה 2למעשה פסקו הרמב"ם
שרים בין החלבונים ומאחדים אותם תהליך גיבון הגבינה, יש לערב בחלב אנזימים שקו

דרך המקובלת באנזימים אלו מצויים בקיבת בעלי חיים, ומשום כך  .לגבינה מוצקה
שימוש בבעלי חיים, שכמובן לא נשחטו כדין בדרך כלל, והם  נעשהלהכנת גבינה 

ם, שנחלקו הפוסקים מה דינו כאשר אין חשש לעירוב יבשונה מאיסור חלב גוי 'טרפה'.
שאיסורו נוהג גם כאשר לגיבון הגבינה השתמשו  4ין גבינה מוסכםימא, לענשל חלב ט

 ):פ"ג הי"דמאכלות אסורות הל' באנזימים שאינם מן החי, וכך פסק הרמב"ם (
והרי הן  ,גבינה שמעמידין אותה העכו"ם בעשבים או במי פירות כגון שרף התאנים

גזרו על כל גבינת  שכבר ,ורו מקצת הגאונים שהיא אסורהה – ניכרין בגבינה
גזירה משום  ,העכו"ם בין שהעמידוה בדבר אסור בין שהעמידוה בדבר המותר

 שמעמידין אותה בדבר האסור.
גבינה הכנת גם אם ידוע שב ,שימוש באנזימים מן החי, אך לאור האמור מקובלגם בימינו 

ם נעשתה אסור לאכול מן הגבינה א –ם (מיקרוביולוגים) יטיתבאנזימים סינ השתמשוזו 
 על ידי גוי. 

(לעיתים חומר הקזאין, שמעורב במוצרי חלב רבים הלכה זו משמעותית לעניין דינו של 
 לעיתים הפרדתו מתבצעת .מופרד מן החלב בשיטות שונותו )'חלבוני חלב'בשם  כלול

באמצעות עירוב של מחמצות בחלב, וכאשר הוא מתחיל להתגבן מלקטים את פירורי 
ם "ים, שהרי למדנו שגם גבינת עכויטות חומר זה אסור ככל גבינת גוהגבן במסננת. בפש

אסורה. אולם ישנו הבדל מהותי בין הקזאין ובין הגבינה שעליה גזרו  –שהתגבנה בהיתר 

                                                           
 התשע"ו. ראה במאמרנו בקובץ בנתיב החלב חלק ו, ניסן .1
 רמב"ם, הל' מאכלות אסורות פ"ג הי"ג. .2
 .בסעי'  קטושו"ע, יו"ד סי'  .3
, ד"ה חדאע"א  להשמובאים בתוס', ע"ז  ר"תכך פסק גם השלחן ערוך, יו"ד סי' קטו סעי' ב. אך מדברי  .4

וסובר שבימינו שאין חוששים  נראה שאינו מסכים לכך, –משום גילוי הסובר שטעם האיסור הוא 
 הגבינה מותרת. –ילוי לג
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הגבינה אינה יכולה להתגבן אלא באמצעות תוספת של אנזימים חיצוניים  :חכמים
 .עירוב של אנזימים מן החיהמזרזים את תהליך הגיבון, וממילא קיים חשש סביר ל

את הקזאין היה אפשר להפיק גם באמצעות השהיית החלב והמתנה לתהליכים  לעומתה
טבעיים שיעברו עליו, ללא כל תוספות חיצוניות, והשימוש במחמצות (חלב שהחמיץ) 

האם גם מקרה זה כלול בגזרת גבינת עכו"ם?  –עלינו לעיין  .נועד רק לשם זירוז התהליך
נו של הקזאין שאלה זו משמעותית לכל גבינה רכה, קוטג' או יוגורט, שגם (מלבד די

 אותם מחמיצים במחמצות ולא באנזימים).
שבצרפת נהגו להיתר  העיד 6'איסור והיתר הארוך'בו 5בשאלה זו הסתפק כבר הסמ"ק,

 9;'חתם סופר' 8';פרי חדש'נטה להיתר, וכן ב 7'שלטי גיבורים'הגם ובארצות אחרות אסרו. 
, פוסקים רבים אסרו את השימוש בגבינה גיסא מאידך 11'.ערוך השולחן'ו 10';שלחן גבוה'

העיד  13'הלכות קטנות'בשו"ת ו 12,רדב"זה בהםרכה, אף שהיא מתגבנת בעזרת מחמצות, 
העידו שהמנהג  15'חקקי לב'שו"ת ו 14'כנסת הגדולה'על שרבני ירושלים אסרו זאת, וכן ב

שומר  –דאפילו בעיר שנהגו התר בדברים אלו 'ורה ה 16, והחיד"אבמקומם לאסור זאת
  18'.חכמת אדם'הו 17'זבחי צדק'ה. וכך פסקו גם 'נפשו ירחק מהם

לבאר את דעת הרב משה פיינשטיין ) האריך מחסי'  יו"ד ח"ב(' אגרות משה'בשו"ת 
 המתירים, אך למעשה סיים: 

לפרסם שיש  . אבל..למעשה איני אומר בזה היתר אבל גם איני מוחה בהמקילין
 מקום להתיר ודאי אינו מן הראוי.

 חומרי עזר המופקים בהרתחהב. 
אם בעבר את  .ה ישנו ניצול רב יותר של חומרי הגלם השוניםיככל שמתפתחת התעשי

ללא שימוש, כיום מפיקים מהם לא  שופכיםהמים המופרדים מן הגבינה בעת הכנתה היו 

                                                           
, מובא אות ב ע"ז טז ,שלטי גיבוריםבאיסור והיתר הארוך, שער מח סעי' ז, הביא זאת בשם הסמ"ק; וב .5

 בשם הגהות ר"פ על הסמ"ק (בשניהם לא מצאתי).
 .זסעי'  שער מחאיסור והיתר הארוך,  .6
 .ע"ז טז אות בשלטי גיבורים,  .7
כתב שגם הפר"ח שהתיר ריקוטא מבין  ,וצ"ע שבחקקי לב יו"ד לח .קטו ס"ק כאסי' יו"ד פרי חדש,  .8

 .אסור, וצריך ביאור שיוגורט
 .עטסי' יו"ד שו"ת חת"ס,  .9

 .קטו ס"ק כדשלחן גבוה, סי'  .10
   קטו, ס"ק כח.סי' יו"ד ערוה"ש,  .11
 .ב אלפים רצאסי' ח"ו שו"ת הרדב"ז,  .12
 .אסי'  ח"אהלכות קטנות,  .13
 .קטו ס"ק נוסי' ב"י ות יו"ד הגהכנסת הגדולה,  .14
 .להחקקי לב, סי'  .15
 .ס"ק ה, יו"ד סי' קטו שיורי ברכה .16
בשאלה שעסק  ,סו"ס קטו ,כיח כך גם מדברי הבית יוסף. שם הוקטו ס"ק להסי' יו"ד זבחי צדק,  .17

 .יוגורט –מותר להשתמש בחלב חמוץ  אימתי
 .חלסעי' נג סי'  ,שער איסור והיתרחכמת אדם,  .18
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הם 'מי גבינה', 'אבקת מי  שבהםולטים מעט חומרי גלם המשמשים לתעשיית המזון, הב
) ו'לקטוז'. דינם של מוצרים אלו קל יותר מן החלב והגבינה, משום שבכמה Wheiגבינה' (

אולם כאשר במהלך  19מקורות מוזכרים מי גבינה כפסולת שאיסור החלב אינו חל עליה,
 ,ות)מעל 70-כהתהליך יש הרתחה של החלב או הגבינה (בימינו מקובל לפסטר בחום, 

על דין זה  .המים הללו מקבלים טעם מן הגבינה והחלב, וממילא הם אסורים כמותם
שדן בדינה של גבינת ריקוטה  ,)ע"ז טז אות ב( 'שלטי גיבורים'העיר לראשונה ה

 שבתקופתו היו רגילים להכינה בהרתחה:
הריקוט"א עושין אותה ע"י הרתחת החלב... כיון דחיישינן בכל חלב שחלבו עובד 

כבים לחלב טמא, אי איכא הכא חלב טמא היה נ"ט בחלב טהור, ואפי' אינו כו
 מ"מ יהיב ביה טעם ואסרו...  –נקפה עמו כלל שאינו אוכלו 

והאריך  22';נטע שורק'שו"ת  21;פארדו בי דודר 20';שלחן גבוה'בבדומה לדבריו כתבו גם 
 23.'שבט הלוי'בשו"ת בזה 

יה מדעת המתירים גבינה רכה לעיל, משום עצמו מעיר שאין להביא רא 'בוריםישלטי ג'ה
 'פרי חדש'שככל הנראה במקומם לא נהגו להרתיח את מי החלב על מנת לגבן. אך ה

 כתב בפירוש:  )קטו ס"ק כאיו"ד סי' (
יש להתיר מין מקפא אחר שעושים הגוים דהיינו מה שנשאר אחר שעושין הגבינה 

נקפא והוא כעין גבינה שנקרא נסיובי דחלבא מרתיחין אותו מעט מעט עד ש
וזו הריקוט"א לא נכנסה תחת גזירת גבינות של גוים ואם  ...ונקרא ריקוט"א בלע"ז

 ואיתא בירושלמי שאסור לאסור את המותר. ?כן למה נאסור מה שמותר מן הדין
התקשה מדוע הפר"ח אינו חושש לטעם הבלוע  )יזסי' יו"ד ח"ג ( 'אגרות משה'בשו"ת 

 נו:וזו לשו ,במי הגבינה
שהפר"ח לא חש לקושיא זו כלום אף שלא שייך לומר שנתעלם זה ממנו, וכן לא ...

 24 מצינו שהקשו עליו גדולי הדור מרבותינו שבדורו ודורות שלאחריו הסמוכים,
וא"כ לא שייך שאנן נחלוק עליהם ולאסור מצד טעם הבליעה מחלב שנאסר 

 .שאוסרת עד ששים אך שצריך לידע הטעם
את דברי הפר"ח שאיסור חלב וגבינת עכו"ם חל רק בעת 'אגרות משה' מיישב הלמעשה 
היהודי מן הגוי, אך כשהוא ביד הגוי עדיין לא חל עליו האיסור, ומשום כך אותם שקונה 

 וזו לשונו: גם הטעם שניתן במי הגבינה עדיין אינו טעם אסור.

                                                           
 ראה דרכי תשובה, יו"ד סי' קטו ס"ק א. .19
 שלחן גבוה, שם.  .20
 .סו"ס קטו ,מזמור לדוד .21
. ב'שלטי גיבורים' העיר אמנם על טעם החלב הטמא המעורב בטהור, וכן לדסי' יו"ד שו"ת נטע שורק,  .22

ולם ודאי גם טעם החלב לא יאסור, א –הוא גם בשלחן גבוה. אכן לסוברים שחלב גויים בימינו מותר 
 בשו"ת מזמור לדוד ונטע שורק עמדו גם על החשש של טעם הגבינה הנבלע במי הגבינה.

 שו"ת שבט הלוי, ח"ד סי' פו. .23
כאמור, ה'שלטי גיבורים' חשש לטעם החלב הבלוע בהם, ולשיטת האג"מ אין איסור בחלב גויים  .24

 ודה האגרות משה.בפיקוח בימינו, אמנם באותה מידה קשה גם מאיסור גבינת גויים, לה מ
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וכדומה ונמצא ששפיר נתפשט ההיתר להשים אבק זה במיני מאפה ומיני קענדע 
 25כי הוא דבר המותר שלא גזרו עליו.

 סיכום
וכשרותם חומרי גלם רבים המופקים מן החלב,  בימינו כמעט בכל מוצר חלבי מעורבים

היתרם פחות  ,אם הופקו באמצעות גיבון או באמצעות בישול הפקתם.אופן תלויה ב
מוצרים רבים אף על פי כן חומרים אלו מעורבים במקובל מהיתרו של 'אבקת חלב נכרי'. 

 לעיתים אפשר לזהות אותם ברכיביםומסומן 'לאוכלי אבקת חלב נכרי', שעליהם 
חלבוני חלב, מוצקי חלב, שומן החלב, שומן חלב עשיר, מי גבינה, לקטוז, קזאין, וכן כ

בשמות לועזיים שונים. משום כך עולה כי כמעט אין כל משמעות מעשית לנוהגים היתר 
את דינם  ויש לבדוק ולברר זהו אך פרט אחד בין מרכיבי המוצר,, שכן ב'אבקת חלב גוים'

. לצערנו רבים אינם מודעים לכך, ולאחר ששמעו בושל שאר חומרי הגלם המעורבים 
שכאשר מופיע כיתוב זה הם  הם סבורים ,מרבותיהם שאפשר להקל באבקת חלב נכרי

ם השונים יכולים לאכול את המוצר בלב שקט, בלא שהם מבחינים בין החומרי
 ן של הפוסקים אוסרים את אכילתם. יהמעורבים במוצר שרוב מניין ובני

 

 
 

                                                           
סיעתא לסברה זו לכאורה מהבנת הבית יוסף, יו"ד סי' קטו, שחמאת גויים מותרת משום שהגיעה  .25

ליהודי שלא בצורת חלב, אף שהיא מיוצרת בעצמה מחלב גויים. משמע שהאיסור אינו חל אלא 
עי' בשו"ת  בשעת הגעת המוצר ליהודי (סברה זו מהווה את הבסיס לדברי המתירים אבקת חלב גוי,

הר צבי יו"ד סי' קג). סברה זו גם מסייעת להבין מדוע התיר הרמב"ם חמאת גויים לאחר שמבשלים 
אותה ומסירים ממנה את צחצוחי החלב, ולא חשש לטעם הנבלע בגבינה. בנוסף מובן מדוע לא כל 

 מי גבינה אסורים מטעם הגבינה משום 'כבוש'.
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 הרב רצון ערוסי

 'קים לי'התחשבות בטענת 
 בבתי דין לממונות

 מבוא

חובתו של הדיין לדון דין צדק. ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ש הוא מן המפורסמות
יבת, עליו להכריע את הדין לזכות את ולאחר שנתבררו לו העובדות, כפי שההלכה מחי

תה של תורה שנראית לו ממקורות ההלכה, התלמוד, יהזכאי ולחייב את החייב, כפי אמ
שא פנים למי יראשונים ואחרונים. וכשם שהדיין מצווה שלא י ,מפרשיו ופוסקי ההלכה

חויב שא פנים לפוסק זה או אחר בגלל מעלתו וגדולתו, אלא הוא מימבעלי הדין, כך לא י
תה של תורה הנראית לו בכושרו וביושרו, אף שאפשר והיא תהיה בניגוד לדעה של ילאמ

 1פוסק גדול.
דרב יהושע (ב"ב  בריה דבר זה למדנו מדבריו של רבא לשני תלמידיו, רב פפא ורב הונא

 ): קל ע"ב
 דידי דדינא פסקא אתי כי: יהושע דרב בריה הונא ולרב פפא לרב רבא להו אמר

 טעמא לי אית אי, לקמאי דאתיתו עד תקרעוהו לא, פירכא ביה וחזיתו לקמייכו
 לא נמי ומגמר תקרעוהו מיקרע לא, מיתה לאחר; בי הדרנא – לא ואי, לכו אמינא
, טעמא לכו אמינא הוה דלמא התם הואי דאי – תקרעיניה מיקרע לא, מיניה תגמרו
 .אותרו שעיניו מה אלא לדיין דאין – מיניה תגמרו לא נמי מגמר

ומפרש הרשב"ם שאמר רב פפא לתלמידיו: כאשר תקבלו פסק דין שלי ותמצאו שיש 
עליו קושיה, אל תקרעו אותו כדי לבטלו, ומאידך גיסא לאחר מיתתי, שאין אפשרות 

הרי שאפילו תלמיד לברר טיבו של פסק זה, אל תפסקו על פיו אלא כפי שדעתכם נוטה. 
תה של תורה שנראית יאלא כדעת עצמו, לפי אמ שסבור שרבו טעה, אין לו לפסוק כרבו,

לו. כמו כן אסור לדיין לפסוק הדין כפי דעת הרוב או כפי דעת דיין גדול, מבלי שהוא 
 2מה, אלא אומר את אשר הוא אומר מתוך התבטלות,ימבין אותה דעה ומזדהה ע

                                                           
ר לדיין לנטות בדין אחרי דעתו של דיין אחר מבלי שלמד העניין עי' רמב"ם, סה"מ לאווין רפג, שאסו .1

והגיע לאותה מסקנה. והוא עובר על לאו, 'לא תענה על ריב לנטות'. וכן כתב במשנה תורה, הל' 
סנהדרין פ"י ה"א, אלא ששם מדובר בדיני נפשות. היו שסברו שבדיני ממונות האיסור מדרבנן, ובכל 

י ממונות, הפס"ד אינו פס"ד, כי אינו נחשב דיין, ואין הרכב בי"ד, עיין ר"י מקרה, אם דיין נהג כן בדינ
לסה"מ, ובהערתו במשנה תורה, שם, אות א; ערוך השולחן, חו"מ, סי' יח סעי' ט; ועי'  94קאפח, הערה 

 מנחת חינוך מ"ע עז, שגם בדיני ממונות אסור מן התורה.
 .עז והחנוך, מצו .2
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בטל דעתו דיין שמכתב ש 4ו'ערוך השלחן' .שכך הדין בדיני ממונותכתב  3'מנחת חינוךוב'
 .אינו דייןלדעת אחר, אף שאינו מבין אותה דעה, 

מחלוקת בין פוסקי ההלכה בעניין שבמהר"ם מרוטנבורג,  ,מעיד בשם רבו 5אולם הרא"ש
 'קים לי'הממוני, אף שרוב הפוסקים בדעה להוציא ממון מן הנתבע, יכול הנתבע לומר 

לא יורה כדעת רוב הדין  תהנתבע מוחזק בממון, בישכדעת הפוסקים החולקים. ומאחר 
כל עוד לא הוכח  ,הפוסקים או כדעה הנראית לו, אלא יימנע מלהוציא ממון מן הנתבע

ממונות היא  שיטת פסיקה זו של המהר"ם מרוטנבורג בדיני .שאין הלכה כדעת המיעוט
מהפכנית, כי ביסודה יש הנחה שכל עוד אין סנהדרין שמכריעה כל מחלוקת הלכתית 

תה של יהדיין מנוע מלפסוק הדין כפי אמ 6,ולם להורות כפי הכרעתהומחייבת את כ
, אין לו לדיין 'קים לי'תורה שנראית לו, אלא הוא כפוף לכלל הוראה שכל שיש טענת 

 להוציא ממון מן המוחזק.

 בעולם הדיינות 'קים לי'התפשטות הא. 

ו לה סייגים וקבע 7,אף שהיו שהסתייגו ממנה, כמו הרדב"ז ,שיטה זו הלכה והתפשטה
(שו"ת ח"א  בספרו הלכות קטנותשרבים, והיו שהתנגדו לה, לדוגמה הרב יעקב חאגיז, 

 והשיב:  ,'קים לי', נשאל אם דנים בירושלים סי' קפב)
קים לי בגואי, שאיני דן כזה. דאם כן בטלת כל החושן משפט מן העולם... וקורא 

ד לפושעים ולחמסנים, אני בזה, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ונותן י
וחוששני שברוב הימים יבואו לבטל כל דיני הגמרא, באומרם קים לי כהאי תנא או 

 כהאי אמורא. 
ובכל זאת דומה שדייני ישראל נוהגים לפיה. וכדי לא להאריך בציון מקורות, נפנה רק 

 שם רואים את מידת מחויבותם של 8גמה, מאת בית הדין הרבני האזורי,לפס"ד אחד לדו
אפילו מרן הגאון הרב עובדיה  ,יתרה מזו .'קים לי'הדיינים לשיטה זו המתחשבת בטענת 

, עד כדי כך 'קים לי'כל כך אחרי פסיקת מרן, מחזיק בשיטת האדוק יוסף זצ"ל, אשר הוא 
בכל זאת בנסיבות מסוימות, לדעתו, יש  9,נגד מרן 'קים לי'שפסק שאין לומר  שאף

כגון אם נתגלה ספר ראשונים שמרן לא ידע  10נגד מרן,גם  'קים לי'להתחשב בטענת 
, 'קים לי'התפשטות שיטת ה האולם תמוה תומכת בנתבע. והדעה המובאת בספר  עליו 

דברי הרא"ש בשם רבו מהר"ם מרוטנבורג, ואשר במשום ששיטת פסיקה זו, שמקורה 
שתומכת  לפיה הדיין נמנע מלהכריע בדין בין דעות שונות בהלכה, כל זמן שיש דעה

                                                           
 מנחת חינוך, מצווה עז. .3
 ערוך השולחן, חו"מ, יח, ט. .4
 ח.סי'  אשו"ת הרא"ש, כלל  .5
 ד.-אהל'  אפ" ממריםהל' רמב"ם,  .6
 תתכה.סי' שו"ת הרדב"ז, ח"ב  .7
 .226/ ל"ג, כרך ט, עמ'  3886תל אביב יפו, תיק מס' בית דין הרבני האזורי  .8
 .הסי'  שו"ת יביע אומר, ח"ט .9

 .אסי'  ח"י חו"משם,  .10
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 11בנתבע, היא אינה כה גורפת. הרא"ש בכבודו ובעצמו, בספר ההלכות שלו על סנהדרין,
שדיין שפסק בניגוד לדעת הגאונים הוא כטועה בדבר דחה את שיטת הרז"ה והראב"ד, 

ולא כטועה בשיקול דעת, ולדעת הרא"ש, אין אנו קוטלים קנים באגם, ואם יש לנו  ,משנה
ובסוף דבריו כתב את הדברים  נים, יכולים אנו לחלוק עליהם.ד גאוראיות מוצקות כנג

 הבאים: 
והיכא שנחלקו שני גדולים בפסק הלכה, לא יאמר הדיין, אפסוק כמי שארצה, ואם 
עשה כן, זהו דין שקר. אלא אם חכם גדול הוא, גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי 

פסק חכם אחר, בענין  האחד, בראיות ברורות ונכוחות, הרשות בידו. ואפילו אם
לסתור דבריו בראיות וחלוק עליו, כאשר  ]שהוא כעת דן בדין[אחר, יכול החכם 

הדיין [כתבתי למעלה. כל שכן כשיש לו סיוע מאחד החולקים, ואם לאו בר הכי 
, לא יוציא מן הספק. כדאמר בה' חזקת הבתים, הלכתא כרבה ניין]שדן כעת בע

. היכא דקיימא ארעא תיקום. והיכא דקיימי זוזי דארעא, והילכתא כרב יוסף בזוזי
 . קא דדינא, אין מוציאין מן המוחזקלוקמי, אלמא כל ספי

דברי הרא"ש ברור מללו, שהלכת רבו מהר"ם מרוטנבורג על ספיקא דדינא, שאין 
בהם ניסו הדיינים להכריע בין שרק למקרים  תא מוגבליממון מיד המוחזק, ה םמוציאי

בקרב הפוסקים, ולא הצליחו. אבל מוטלת חובה על הדיין להגיע  הדעות השונות שיש
שקודמיו  משוםלחקר האמת ולהכרעה בראיות, כי זו מהותו כדיין. ואין לו להירתע 

גאונים, או ראשונים, או חכמים גדולים. כך יוצא, אפוא, שהתפשטות המנהג שלא מה
, אינה 'קים לי'בטענת  ולהתחשב לנסות להכריע בין דעות שונות בקרב פוסקי ההלכה,

 שהיה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג. ,תואמת את שיטת הרא"ש

 יטת מהר"ם מרוטנבורג במבחן התלמודב. ש

שיטתו של מהר"ם מרוטנבורג צריכה להיבחן במבחן התלמוד, שהרי בימי האמוראים 
 ?דיתה סנהדרין, שמכריעה הלכות. אם כן, כיצד נהגו בתי הדין בימי התלמויכבר לא ה

הרי פעמים רבות אנו מוצאים מחלוקות בין האמוראים, גם בעניינים ממוניים, ולא מצאנו 
  כדי להימנע מלהוציא ממון כתביעת התובע. 'קים לי'מפורש שהשתמשו בטענת 

וההכרעות  ,אמנם אליבא דהרמב"ם, התלמוד הבבלי הוא כמו סנהדרין בשבילנו
מב"ם בדעה שחכמי התלמוד השתדלו כי נראה שהר ,ההלכתיות שבו מחייבות אותנו

 ברם,. )למשנה תורההרמב"ם הקדמת ( להכריע הלכות בעניינים שהיו שנויים במחלוקת
מה עשו בתי הדין בימי התלמוד עד  היא עדיין גם אליבא דהרמב"ם, השאלה הנשאלת

כי עד להכרעת ו – 12'הילכתא כשמואל בדיני' כך לדוגמה הכלל להכרעת המחלוקות.
בתי הדין לא הוציאו ממון  ,כלל זהל בכפוףלוקות הממוניות בין רב ושמואל, ההלכה במח

בניגוד לדעת שמואל, לכל מי שנראתה לו ההלכה כרב? וכן להיפך, שלא הוציאו ממון 

                                                           
 "ד סי' ו.פסנהדרין רא"ש,  .11
 ע"ב.-ע"א בכורות מט .12
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אין לכך שום  ?מנתבע, בניגוד לדעתו של רב כל זמן שלא הוכרעה ההלכה כשמואל
קור תלמודי לשיטת רבו, והוא מקור. אולם הרא"ש בשם מהר"ם מרוטנבורג הביא מ

מקרה אחד אדם ב .שם הובאו שני מקריםע"ב), -ע"א לב(בבא בתרא גמרא במסכת 
ערער על מחזיק בשדה, בטענה שהשדה שלו. המחזיק טען שהוא קנה את השדה מן 
המערער, והציג שטר מכר. המערער טען שהשטר מזויף. המחזיק גחן ולחש לרבה שאכן 

תי ואבד. רבה האמין למחזיק, בטענת יטען שהיה לו שטר אמהשטר מזויף, אבל הוא 
מיגו, שאם המחזיק רצה לשקר היה מתריס כנגד המערער ואומר שהשטר אינו מזויף 

 תי ומעולה, ואילו רב יוסף אמר שאין לסמוך על שטר זה, כי הוא כחרס.יאלא שטר אמ
 .טען שהשטר מזויף מלווה תבע לווה לפרוע חובו, והציג שטר חוב. הלווה במקרה האחר

תי, ואבד, ורבה האמין יהמלווה גחן ולחש לרבה שהשטר אכן מזויף, ושהיה לו שטר אמ
הילכתא 'ורב אידי בר אבין הכריע:  לו. רב יוסף חלק עליו בטענה שאותו שטר כחרס.

 :הכרעתו זוהרשב"ם מנמק . ו'כוותיה דרבה, בארעא, והילכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי
אתברירו טעמיהם של רבה ורב יוסף המוציא מחבירו עליו הראיה  דכיון דלא...

וגבי זוזי שהלוה מוחזק ולא בעל השטר אמרינן יביא בעל השטר ראיה ויטול 
 ...דהיכא דקיימא ארעא תיקום ולא נוציא מספק וכן זוזי היכא דקיימי ליקום

שכל אימת ן מהר"ם מרוטנבורג הבין משתי מעשיות אלו ומהכרעתו של רב אידי בר אבי
שיש מחלוקת בדיני ממונות, אין להוציא ממון מן המוחזק, כל זמן שיש לו דעה 

 שתומכת בו.
 מנם כך הבינו מפרשי התלמוד ופוסקי ההלכה?והא

פי"ד ה"ו) מלווה (הל' שכן בהלכה  ,הרמב"ם לא פירש מקור זה כמו המהר"ם מרוטנבורג
 פסק כדלקמן: 

מזויף הוא ומעולם לא כתבתיו או שטר הוציא עליו שטר מקויים ואמר הלוה 
אמנה הוא ואמר המלוה כן הדברים אבל שטר כשר היה לי ואבד אף על פי 
שהמלוה הוא ששבר את שטרו ואילו רצה אמר אינו מזויף שהרי נתקיים בב"ד 
אינו גובה בו כלום אלא נשבע הלוה היסת ונפטר שהרי זה השטר כחרס הוא 

 חשוב.
המלווה שמחמת הספק, אלא מאחר מוציאים ממון מן הנתבע שאין הרי שרבנו לא פסק 

תי, בלתי מזויף ואבד, יהודה שהשטר מזויף, והוא רוצה שנאמין לו שהיה לו שטר אמ
הוא. אבל מקוים , שאילו רצה לשקר לא היה מודה שהשטר מזויף, שהרי מיגובטענת 
המחזיק, ולא כדי היא רק כדי לקיים ממון ביד בית דין, ב, כשהיא מתקבלת מיגוטענת 

 מוניות.יהריב"ם והגהות מי וכך פירש הר"י מיגאש, וכך פירשלהוציא ממון. 
 : בהלכות טוען ונטען (פט"ו ה"ט) וכן פסק רבנו

הביא המערער עדים שזו השדה שלו וזה שבתוכה טוען ממך לקחתיה והרי שטרי 
כן הוא והוציא שטר מקויים טען המערער שהוא מזוייף והודה בעל השטר ואמר 

אבל היה לי שטר כשר ואבד ולקחתי זה שבידי כדי לאיים עליו שיודה שמכר לי 
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באמת, הואיל ואילו רצה היה אומר בשטרו שהרי מקויים הוא הרי זה נאמן ואין 
 מוציאין את השדה מתחת ידו וישבע היסת.

שוב אנו רואים שרבנו פסק לקיים את הקרקע בידי המחזיק, לא בגלל ספק אלא בגלל 
, אין להוציא ממון מן הכלל שכל מי שיש לו טענת מיגו, ולתובע דנן יש טענת מיגו

 על הלכה זו:  'הגהות מימוניות'. וכפי שכתב 'מיגו להוציא לא אמרינןהנתבע, כי '
וכן נראה דלאו משום ספיקא קאמר, אלא לגמרי פסיק הלכתא, כרבה בארעא, 

שום דאמרינן מיגו ולאוקומי ודעבד כרב יוסף לאו כלום עבד, והיינו טעמא מ
ממונא. ולאוקומי ארעא בחזקת מאן דקיימא השתא, דהיינו בידא דלוקח, וכך 

 הילכתא כרב יוסף בזוזי לאוקומיי ביד המוחזק.
כך לדוגמה  .ואין רבנו יחיד בשיטתו החולקת על שיטתו של מהר"ם מרוטנבורג

בדין  14לחן ערוך',ה'שאך לא כאן המקום להאריך. נסתפק בכך שמרן  13פות,התוס
ובכלל שיטת פסיקתו של מרן  ,המערער כנגד המחזיק בקרקע, פסק כמו הרמב"ם

ם בדיני ממונות, היא הוכחה גם מתוך השלושה, הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, ילפסוק שני
התלמודית  האפוא, שאין הכרח להסביר את הסוגי ,כך יוצא .'קים לי'שלא נהג בשיטת ה

כאמור לא מצאנו בתלמוד שנהגו כן במחלוקות שג. ומאחר הזו כמו מהר"ם מרוטנבור
כאמור חובתו של כל דיין לדון דין שהרבות שיש בין האמוראים בדיני ממונות, ומאחר 

הרי ששיטה זו של תה של תורה שנראית לו לפי הראיות התלמודיות, יצדק כאמ
לא תמיד  כנראה באה לעולם בנסיבות שבהן מורי ההוראה 'קים לי'התחשבות בטענת 

על דרך מה  זאתהכירו ביכולת עצמם להכריע במחלוקות, במיוחד כדי להוציא ממון. 
ית שמאי ובין בית הלל: שלא רצה להכריע הלכה בין ב(יבמות ט ע"א), שאמר ר' יהושע 

אין פלא  '.מה אתם מכניסים ראשי בין שני הרים... מתיירא אני שמא ירוצו גולגולתי'
כי הוא התנגד לשיטת   15,היה המהרש"ל 'קים לי'ת בטענות שאחד המתנגדים להתחשבו

שפסיקת ההלכה צריכה להיות תה עניינית, וקבע ישלא הי 'בית יוסף'הפסיקה של מרן ה
 רק עניינית, דהיינו להכריע במחלוקות בין פוסקי ההלכה, על בסיס ראיות תלמודיות,

 וכדלקמן.

 שיטת פסיקת ההלכה בימינוג. 
כינו לחידוש הסנהדרין, והמחלוקות בהלכה הולכות ומתרבות, כי אין בעוונותינו טרם ז

סנהדרין שתכריע. גם הפזורה של עמנו בתפוצות הגולה יצרה מצב של ריבוי מנהגים 
ושיטות הלכתיות שונות, שהבדילו בין קהילה וקהילה, עד שהתורה הפכה להיות תרי"ג 

פסיקה הלכתית בת בית ישראל מרן הרב יוסף קארו לאחד א במציאות זו יזם 16.תורות
אחת. אבל הוא ידע שכדי לתת פסיקה הלכתית אחת, עליו להכריע כל המחלוקות 

                                                           
 .ד"ה הילכתאתוספות, ב"ב לב ע"א  .13
 .דסעי'  פג; ועי שם, סי' כהסעי'  קמוסי'  שו"ע, חו"מ .14
 ה.ל; שו"ת מהרש"ל, סי' בבא קמא ,לים של שלמה ההקדמ .15
 .לספרו ים של שלמה, בבא קמא הדמבהק, בהקדמתו לספרו בית יוסף, ומהרש"למרן  .16
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ההלכתיות, על פי ראיות מן התלמוד, והוא חשש שיהיו חכמי הלכה שיחלקו על 
הכרעותיו ותסוכל מטרתו לאחד את בית ישראל. לכן הוא הגה רעיון להשעין פסיקתו 

רוב בית ישראל נהגו כפסקי הרי"ף, כפסקי הרמב"ם וכפסקי ש בעיקר על המנהג. ומאחר
הרא"ש, הוא עימת בין שלוש השיטות של גדולי פוסקים אלו והכריע אחרי הרוב ביניהם. 

נושאים ונותנים ביניהם, ת דין כפי שדייני ביביניהם, שהם לא נשאו ונתנו  זאת אף
כנגדו יצא  17ת שונות.עוד פוסקים אחרים עם דעו שיש ואף ,ומכריעים לפי הרוב

הוא קבע שאין פוסקים  18'ים של שלמה'בהקדמתו לספרו  .בחריפות בן דורו המהרש"ל
. כך באמת נהג רק בשיטה של בירור האמת, על פי ראיות תלמודיותהלכה בשיטה זו, 
הוא הציע נושאים הלכתיים שונים, בדרך של בירור  ':ים של שלמההמהרש"ל בספר '

שהצדק מבחינה עקרונית עם  ואע"פ פי ראיות תלמודיות. האמת הנראית לו, על
'שלחן עינינו רואות שספרו ה המהרש"ל, דרכו של מרן ר"י קארו ניצחה מבחינה מעשית.

בן דורו של מרן וחברו של  ,תפשט בקרב קהילות ישראל, במיוחד שהרמ"אערוך' ה
שלחן 'ם בספר ה, וג'בית יוסף'מהרש"ל, כתב הגהותיו על פי מנהגי אשכנז גם בספר 

, אף שמטרתו של ר"י 'שלחן ערוך'כך גם הספרדים וגם האשכנזים נזקקו לספר ה '.ערוך
קארו לאחד את כל בית ישראל לא צלחה, שהרי יש פסיקה ספרדית ויש פסיקה 
אשכנזית. החרו החזיקו אחריהם יהודי תימן, שקראו לשמר את מורשתם הייחודית שהיא 

נית, יההכרעה העניית ולפי שיטת פסיקה זו נדחקה לקרן זוו 19,בדרך כלל על פי הרמב"ם
 ובמקומה התפשטה שיטת המרא דאתרא.

 רצוי ומצוי – 'קים לי'התחשבות בטענות ד. 
כי עתה  ,לאור כל האמור לעיל, אין ספק שייסוד בתי דין לממונות הוא בשורה גדולה

הוציא ממון אף שיש תה של תורה ואפילו כדי לידייני ישראל יצטרכו לפסוק הדין לאמ
זאת משום שזו דרכה של תורה, וזוהי החובה של כל  ממון.הדעות שתומכות במחזיק 

אם לא נעשה כן, כל תובע להוציא ממון יחשוש לתבוע בבית דין זאת ועוד,  .דיין
לממונות, משום שאין כמעט עניין שאינו שנוי במחלוקת, ואם דייני בית הדין לממונות 

אולם  , התובעים יפנו לערכאות.'קים לי'ק לאור, ויתחשבו בטענת הצדהיימנעו להוציא 
ואי שהיינו יכולים לקבל את הסכמתם וברכתם של גדולי התורה ווהל ,הרצויזהו המצב 

לצערנו, ספק אם נגיע למצב זה,  לנהוג כן, ולו רק כדי למנוע מבני עמנו לפנות לערכאות.
, מוצע בזאת להתחשב בטענה 'קים לי'ככל שיהיו מצבים של טענת המצוי, ולכן מבחינת 

פוסקים שונים רבים, ורובם  קבעוזו, כפוף לסייגים רבים ככל האפשר, סייגים שכבר 
 בתי הדין בישראל. וכדלקמן:באומצו 

 התובע. מצד, אם לא נטענה 'קים לי'לא יטען טענת א. בית הדין 

                                                           
 פר בית יוסף.הסבהקדמת עי'  .17
 .בבא קמאים של שלמה,  .18
, שהסתמך על הר"י צעדי, שאמר שר"י קארו פסק לפי מנהג 'עץ חיים'מהרי"ץ בהקדמתו לסידורו  'עי .19

 הספרדים, והרמ"א לפי מנהג האשכנזים, וא"כ על יהודי תימן לשמור על מורשתם.
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 :שלושת הפוסקים שבית ישראל סומכים עליהם כנגד 'קים לי'התחשב בטענת ב. אין ל
 , הרמ"א והרמב"ם.'שלחן ערוך'מרן ה

ת הדין אם בי עוול גדול לתובעכלומר כל שלבית הדין נראה שייגרם  ,כשיש צורך גדולג. 
 –אותו מן הדין יש לחייב כאשר ולא יוציא ממון מן הנתבע  'קים לי'יתחשב בטענת 

 הנתבע. מצדגם אם תיטען  'קים לי'ענת לא יתחשב בטבית הדין קרה כזה במ
יכול ת הדין כי בי ,, לדעות של פוסקי הלכה בני ימינו'קים לי'אין להתחשב בטענת ד. 

 מם.יעד להכרעה ע ,מם בענייןילפנות אליהם ולשאת ולתת ע
כי ב"ה  ,על בסיס עדתי, ספרדי, אשכנזי ותימני 'קים לי'לענ"ד אין לדון בעניין הה. 

עדתיים בישראל, וכן הולכים ומתרבים תלמידים -ןים הנישואין הביהולכים ומתרב
אם לכן קשה בימינו לקבוע מיהו בן עדה מסוימת,  .מעדות שונות, בני ישיבות שונות

 עדתית, וכיוצא בזה.-עדתית, ואמו בת למשפחה בין-אביו בן למשפחה בין

 סיכום

 אלאכריע את ההלכה. באה לעולם בשל חולשתנו לה 'קים לי'אכן ההתחשבות בטענת 
התחשבות זו גורמת למבוכה רבה בקרב פוסקי ההלכה, כי יש דעות שונות ביחס ש

כאמור, מאחר זאת ועוד,  וגם מצבים שונים שלא נידונו. ,למידת ההתחשבות בטענה זו
תה של תורה, נסגיר את יאם לא נשתדל לחזור להכרעות הלכתיות ענייניות, לאמש

ות, הרי שעלינו לקיים התוועדויות של דייני ישראל עם גדולי שלומי אמוני ישראל לערכא
התורה כדי לברר וללבן עניינים הלכתיים שונים, כי רק כך נצא ידי חובתנו כלפי בעלי 

 ים.יהדין וכלפי שמ
 

 
 

בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 
 

 
 

97 

 הרב עדו רכניץ

 יהודי-לאבין דין תורה בין יהודי ו

 .דים לבתי הדין לממונותיהו לשאינם םת בין יהודיובמקרים לא מעטים מגיעות מחלוק
ובאיזו ערכאה יש להתדיין?  בהן,הו הדין החל ? מכיצד יש להכריע במחלוקות אלה

 1בשאלות אלה נעסוק במאמר שלפנינו.

 הדין והערכאה כאשר אחד הצדדים אינו יהודיא. 

 ,יהודי כתב הרמב"ם שאם מדובר בגר תושב-לאלבין בנוגע למחלוקת כספית בין יהודי 
 ):פ" הי"ב מלכים הל' רמב"ם , וזו לשונו ('בדיניהם'תו יש לדון או

, וכן יראה לי בדיניהםויראה לי שאין עושין כן לגר תושב אלא לעולם דנין לו 
 .שנוהגין עם גרי תושב בדרך ארץ וגמילות חסדים כישראל

  ): בראשית לד, יג(רמב"ן כתב ה 'דיניהם'לגבי השאלה מהם 
בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך  ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח

ופלך בלבד, אבל צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים 
ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר 

  .וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל
ח לדון על פי דיני ישראל, אולם מסתבר יותר יש שהבינו שלדעת הרמב"ן על בני נ

 ,כפי שהתורה עוסקת בכל התחומים ,שכוונתו שעליהם לחוקק חוקים בכל התחומים
כאומר: במקביל לדינים  'שנצטוו ישראל ןכענין הדיני'דהיינו יש לפרש את המילים 

ת שו"הרמ"א ( ולא במשמעות של החלת דיני ישראל על אומות העולם. ,שנצטוו ישראל
 שנויה במחלוקת אמוראים: 'דיניהם') הבין שמהות י 'הרמ"א סי

סובר שבן נח אינו מצווה רק לשמור המנהג המדיני ולדון בין איש  ...כי רבי יוחנן
ובין אחיו ובין גרו משפט יושר, אבל אינו בדרך דיני ישראל שמסרם לנו משה 

סובר שדיני בני נח הן ו ...ורבי יצחק רוח אחרת עמו ..מסיני, רק הוא חק נימוסי.
אותן דינים שנצטוו ישראל בסיני ולכן לומד אותן מקרא הנאמר בסיני והכל 

  ...גם נראה לפסוק כרבי יצחק ..אחד.
(העמק שאלה, מוולאז'ין  של הגויים הם דיני ישראל. הנצ"יב 'דיניהם'הרמ"א הכריע ש

אינם בהכרח כדיני  שאילתא ב, אות ג) כתב שעל הגויים לחוקק לעצמם חוקים, אך אלו
 ישראל: 

                                                           
שניתן בבית הדין בעפרה בפני  75104-2דה גזית מאמר זה מבוסס על פרק מתוך פסק דין ארץ חמ .1

 הדיינים הרב חיים בלוך, אב"ד, הרב משה חביב וכותב מאמר זה.
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אלא ודאי לכולי עלמא לא ניתן לבני נח פרטי דינים ולא נצטוו אלא להושיב 
 שופטים כפי דעתם כערכאות שבסוריא... 

 'מדרש תנחומא (פריהודי כתוב ב-יהודי ולאבמחלוקת בין לגבי הערכאה שתדון 
ישראל לומר לעכו"ם שאסור ל') שיש לקיים את הדיון בבית דין ישראל: א 'שופטים סי

 2ץ.שו"ת תשב". וכך פסק גם ב'לך עמי לערכאות שלכם ושהוא עובר בלאו

 מוסלמי בימינובין מחלוקת בין יהודי וב. 

 ):הי"א-ה"י חפ"מלכים הל' הרמב"ם פוסק כיצד הופך לא יהודי לגר תושב (
וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים, וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים 

 ,ת ונזהר לעשותןושר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות. כל המקבל שבע מצוע
הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה 

וה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבנו שבני יואותן מפני שצ
אין זה גר תושב ואינו  ,נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת

  מחכמיהם. 3לאא ,מחסידי אומות העולם
ולא די  ,משום שכך ציווה הקב"ה ,דהיינו יש לקבל שבע מצוות בפני שלושה יהודים

 :)פ"י ה"ועבודה זרה הל' בביצוע בפועל. בנוסף לכך פסק הרמב"ם (
בלין ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג אבל שלא בזמן היובל אין מק

 אלא גר צדק בלבד.
ממילא עולה השאלה כיצד יש לנהוג כאשר הדיון הוא בין יהודי ובין מוסלמי שאיננו גר 

 ,בית הבחירהתושב במובן הפורמלי. אולם מסתבר שגם בנוגע למוסלמים כתב המאירי (
 :"ב)בבא קמא לז ע

כמו ולפי מה שנאמר בגמרא דוקא בעממים שאינם גדורים בדרכי דתות ונימוסים 
שאמר עליהם בגמרא ראה שבע מצות שקבלו עליהם בני נח שלא קיימום עמד 

הא כל ששבע מצות בידם דינם אצלנו  .והתיר ממונם כל שעה שהדין מחייבם בכך
כדיננו אצלם ואין נושאין פנים בדין לעצמנו ומעתה אין צריך לומר שכן באומות 

 .הגדורות בדרכי דתות ונימוסים
על פי שבע מצוות בני נח נידונים כמו בני נח. בעקבות זאת נחלקו  כלומר עמים הנוהגים

ולעומתם פוסקים אחרים דחו  4,יש אחרונים שפסקו את דברי המאירי להלכה :אחרונים
 5את דבריו.

כברירת מחדל יש  ,אינו יהודישלאור דברי רבים מהפוסקים, במקרה של דין בין יהודי ל
ני הצדדים מבקשים שידונו אותם לפי דיני ישראל, בו ששלדון לפי דיניהם. אולם במקרה 

                                                           
 .לק ד (חוט המשולש) טור ג סימן וחשו"ת התשב"ץ,  .2
 ע"פ גרסת מפעל משנה תורה, ומהדורת פרנקל. בדפוסים כתוב: 'ולא מחכמיהם'.  .3
יב;  'כרך ג, חו"מ סי , ח"אנ; שו"ת עטרת פז 'סי "ארה תליתאה חמהדו ,ראו למשל: שו"ת שואל ומשיב .4

 .ל 'סי , ח"ט פט; שו"ת עשה לך רבסי' עט; הראי"ה קוק, אגרות הראיה א, , ח"ב סי' שו"ת מים חיים
 .מא, ח"ה סי' שו"ת מהרש"ם .5
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יש לדון אותם לפי דין תורה. ניתן ללמוד זאת מדברי הרמב"ם לגבי שני גויים שבאים 
שני גויים שבאו לפניך לדון בדיני '): הי"ב יפ"מלכים הל' ( פני בית דין של תורהלהתדיין ב

 '.נים להם דין תורהד – ישראל ורצו שניהם
יהודי באו להתדיין בבית דין של תורה מבלי לומר -במקרה שבו יהודי ולאלאור האמור, 

כיוון שבתי דין של תורה אולם,  ברירת המחדל היא שיש לדון להם לפי דיניהם.דבר, 
וכיוון שחזקה על הצדדים שידעו זאת, הרי שניתן  ,אינם בקיאים במשפט המוסלמי

ו ורצו שידונו את שניהם לפי דין להניח ששני הצדדים שפנו לבית דין של תורה הסכימ
 תורה. 

, כיוון שהדיון בין שני הצדדים נעשה מתוך הסכמה, חזקה על הצד המוסלמי זאת ועוד
שהסכים להתדיין על פי תורה רק בתנאי שהדין שיחול עליו יהיה שווה לזה החל על 

ורה ולא יהודים, וחזקה על הצד היהודי שהסכים לכך כדי שהדיון יתקיים בבית דין של ת
 בערכאה אחרת.

לכך יש להוסיף כי גם אילו החוק המחייב היה דין התורה, היה עלינו להעניק שוויון 
יהודים, כפי שכתב למשל הריא"ה הרצוג (תחוקה לישראל ע"פ התורה ג, עמ' -שאינםל

27:( 
תנאי יסודי במדינת ישראל שעליה הסכימו הכל שבממונא לא תהא שום הפלייה 

רית לאינו בן ברית, והנה כח הכנסת ודאי שהוא כח הציבור... ואם במשפט בין בן ב
כי הכנסת אין בכחה אפילו בממונות לעקור מכל וכל דינים מפורשים שבתורה... 
מה שאין כן בעניין כזה שלפנינו... אין זה כלל עוקר דבר תורה אלא מוסיף על 

 התורה... 

 סיכום

יש לדון אותם על פי דין תורה  ,ן של תורהמוסלמי בבית דיבין בהתדיינות בין יהודי ו
 .כאילו מדובר בהתדיינות בין שני יהודים ,באופן שוויוני
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 הרב חיים בלוך

  מניעת רווח בעובד ומעביד

 הקדמה

, בצער מתחייבכאשר אדם מזיק את חברו הוא שנאמר ) בע" פה מאקבא ב( גמראב
 ראהגמ. ו גם כאשר לא נגרם נזק פיזי', דהייננזק במקום שלא' אפילו ובושת שבת, ריפוי

את  נעלאם אדם  כלומר ,'ובטליה באינדרונא דקיהדה – שבת': שבת לחיוב הדוגמ הביאה
 ,לשלם לו על אובדן הכנסותיו מעבודההוא ייב ח – ממלאכתו אותו וביטל בחדרחברו 

 לש במקום ממון חיוב של מפורש מקרהלפנינו  לכאורה 1.ללא חולק ,נפסק להלכה ךוכ
במקום נוסף עסקו הפוסקים בשאלת חיוב על מניעת רווח מעבודה. זאת  .רווח מניעת

שעסקה במעסיק שחזר בו משכירות  )בע" בבא מציעא עובעקבות סוגיית הגמרא (
פועלים. במסגרת דיון זה נדונה גם אחריות פועל במקרה שחזר בו וגרם נזק למעסיק. 

דהיינו  ,'שוכר עליהן או מטען' ק הוא:בעניין זה נאמר בגמרא שהסעד העומד למעסי
המעסיק יכול לשכור פועלים אחרים על חשבון חובו לפועלים שחזרו בהם או להבטיח 
לפועלים שחזרו בהם תוספת שכר כדי שיחזרו לעבודה, אך לא לשלם להם את התוספת 

מכאן שאמנם המעסיק יכול להביא פועלים אחרים  2.בסופו של דבר, וכך נפסק להלכה
להטעות את הפועלים הקיימים, אך הפועלים מצידם אינם חייבים לשלם על הנזק אם  או

הפועל כאן ברור שבוודאי  בסופו של דבר אכן נגרם נזק בעקבות עזיבתם את העבודה.
נחלקו ראשונים האם ומדוע המעסיק חייב לשלם  אינו חייב לשלם על מניעת רווח.

 חיובו של הפועל למעסיק.לפועל על מניעת רווח, ואגב כך עסקו גם ב

 א. חיוב מדין גרמי

התייחסו לדברי הגמרא 'אין להם אלא , ד"ה אין להם) בע"בבא מציעא עו (תוספות ה
 :תרעומת' במקרה של פיטורי הפועל מעבודתו על ידי המעסיק

 דדאין דינא דגרמיקשה לר"י דהא קי"ל כר"מ  –אין להם זה על זה אלא תרעומת 
) א"כ אמאי לא יתן להם כפועל בטל כיון שעל ידו ע"א ק בבא קמאבהגוזל קמא (

ומכל מקום יש  שכשחוזר בו עוד ימצאו להשתכרנתבטלו אותו היום וי"ל דמיירי 
  ...עליו תרעומת שעתה לא ימצאו אלא ע"י טורח

                                                           
 י' תכ סעי' יא."ע, חו"מ סהל' חובל ומזיק פ"ב ה"ג; שו ,רמב"ם .1
 שלג סעי' ה.חו"מ סי'  ,שו"ע .2
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וא חייב ה – גם אם הפועל טרם התחיל לעבוד ,כאשר מעסיק חוזר בו משכירת פועל
זה  –הנאמר בגמרא שיש לו רק תרעומת  ן גרמי.ן הרווח מדילשלם לו פיצוי על אובד

 3.וכן כתב הרא"שמדובר במקרה שיוכל למצוא עבודה חלופית באותו היום; 

 ב. חיוב לאחר מעשה קניין

הלכו כבר ) חייב רק כאשר הפועלים דה" טפ"שכירות (הל'  לעומת זאת הרמב"ם
 :; וזו לשונולעבודה

עה"ב או בעה"ב הטעה אותם אין להם זה על זה השוכר את הפועלים והטעו את ב
בשלא הלכו אבל הלכו החמרין ולא מצאו  מורים,אברים דמה אלא תרעומת, ב

ואם לא ביקר נותן להם שכרן כפועל בטל שאינו דומה הבא טעון לבא  ...תבואה
 ריקן ועושה מלאכה לבטל 

ין הפרת חוזה. אם כן לדעת הרמב"ם החיוב הוא לא בגין נזק שגרם המעסיק אלא בג
ברגע שהעובד יצא לעבודה, נחשב הדבר כתחילת העבודה, ופיטוריו בשלב זה מהווים 

 הפרת חוזה.

 גרמי או מעשה קניין –ג. חיוב משולב 

שפסק  4,היא שיטת הרמב"ן ,הקודמותשתי השיטות שיטה שלישית, המשלבת בין 
תה לעובד יאם הירק  שמעסיק שחזר בו לפני ביצוע מעשה קניין חייב בפיצויי נזיקין

. לאחר , והוא התפטר ממנה כדי להתחיל בעבודה אצל המעסיק החדשעבודה חלופית
גם אם לא  ,מעשה קניין המעסיק חייב על בסיס התחייבות לשלם את שכרו של העובד

 ב):-(חו"מ סי' שלג סעי' א 'שלחן ערוך'תה לו עבודה חלופית. כך נפסק גם ביהי
את בעל הבית, או בעל הבית הטעה אותם, אין להם השוכר את הפועלים והטעו 

שאין להם עליו אלא תרעומת  מוריםאברים דמה ב ..זה על זה אלא תרעומת.
בשלא הלכו, דוקא בשלא היו יכולים להשכיר עצמם אמש כששכרם בעל הבית 
זה; אבל אם היו נשכרים אמש, ועכשיו אינם נשכרים כלל, הרי זה כדבר האבוד 

 ... שכרם כפועל בטל להם, ונותן להם

 ד. ביאור הדין

שאדם סוגר את חברו בבית ואינו נחלקו בביאור החיוב על מניעת רווח במקרה הפוסקים 
 .מאפשר לו להתפרנס מיגיע כפיו

                                                           
 ב.סי'  ופ"בבא מציעא רא"ש,  .3
 .בבא מציעא עו ע"ב, ד"ה מודה ,רמב"ן .4
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 . שבת באדם כשעשה מעשה בידיים1
 אדםכתב שחיוב על מניעת רווח במקרה של כליאת ) גס"ק  שסגסי' (' החושן קצות'

 חודי בדיני חובל, והוא החיוב על שבת:מבוסס על דין יי
דודאי גבי אדם באדם התורה רבתה לחייבו בד' דברים ואפילו שבת שלא במקום 

וא"כ בתוקף בעבדו של ... נזק, אבל בנזקי שור לא חייבתו התורה אלא בנזק בלבד
חבירו נמי אליבא דכ"ע חייב משום שבת כשבטלו ממלאכת רבו אפילו לא עשה 

 ...בו מלאכה
 היהמדוע המעסיק חייב, הרי  בנו בשם 5'קצות החושן'ניין מעסיק שחזר בו שאל בע

דחה את האפשרות  'קצות החושן'. רווח מניעת רק כאן שיש בגלל פטור להיות צריך
נזק עקיף בש 6אחר במקום הוכיח שהוא כיווןלחייב על מניעת רווח באדם במקרה זה, 

 מרוטנברג ם"המהר שיטת את הביא )שם( 'החושן קצות' 7.שבת על חיוב אין )גרמי(
וזו נוצרת רק לאחר שהפועלים  ,התחייבות משום אלא גרמי משום אינה שחייב שהסיבה

, 'האבוד כדבר' ונחשב יפסידו הפועלים אם אפילו הרי, הלך לא אם לשיטתו כן אם 8.הלכו
י אפשר סיכם שמספק א 'קצות החושן' .רווח מניעת רק ושז כיוון ,פטור הבית שבעל הרי

 להוציא ממון לפני שהפועלים הלכו.
 'הדקיה באינדרונא'בעקבות דבריו ניתן לבאר את פסיקת הרמב"ם כאן. הרמב"ם פסק ש

ונועל ביתו בפניו חייבים. לעומת זאת לגבי שליח שלא קנה סחורה הוא פטר, וכך גם 
מניעת  ד שהרמב"ם חייב עלולגבי מעסיק שחזר בו לפני ביצוע מעשה קניין. מסתבר מא

רווח כאשר המזיק עשה מעשה בידיים (נעל או כלא) ופטר כאשר לא נעשה מעשה (לא 
 קנה או חזר בו מהסכם).

 (חושן משפט סי' ה) לבאר את שיטת הרמ"ה: 'בית אפרים'כך מובא בשו"ת 
ועוד י"ל דמבטל כיסו מיירי בנתן לו ליקח פירות ולא לקח דקתני התם אין לו 

כיון למד הירושלמי הדין ע"ש ובכה"ג שפיר יש לפוטרו  עליו אלא תרעומות ומזה
לקחת כיסו של חבירו בלא דעתו ולסוגרו אלא בהיתרא  שלא עשה מעשה בידים

משא"כ בלוקח בידים כיסו של  .אתי לידיה והיזק שאינו ניכר הוא וגרמא בעלמא
גם חבירו וסוגרו ועי"ז נתבטל מהריווח כל שההיזק ברור הוא מחויב הוא לשלם לו 

וזה ג"כ שיטת הרמ"ה לענין חצר כיון דקיימא לאגרא וזה נכנס  ...להירושלמי
שהרי אם ירצה זה עכשיו  .לתוכו ונעל בפניו דאין זה בכלל שבת אלא בכלל נזק

למכור או להשכיר ע"מ שזה ידור בתוכו כשימסור לו המפתח ינכה לו מהדמים כל 
 בידים המעשון דעביד בה למאן דלא דאין דינא דגרמי כי לוימי ההסגר ואפי

כנלענ"ד דעת הרמ"ה דמייתי ראי' מהא דאדקיה  רמידגינא ומכ"ש מאן דדאין ד
 .כעביד מעשה בידים דמי וונאגאי באינדורנא דכה

                                                           
 .בס"ק  שלגי' קצות החושן, ס .5
 .סי' שח ס"ק ב ,קצות החושן .6
 שמדובר שם שהכניס אותו בידיים לחדר לפני שנעלו שם. היאוהסיבה שבהדקיה באינדרונא חייב  .7
 .כפי שמשמע מהרמב"ם שהובא לעיל .8
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 מדיןיוב ח – פועלוה המעסיק של הדדית התחייבות. 2
 ערב

 לקנות עליו קיבל כאשר בפיצוי שחייב מורו בשםהסביר  )בע" עג מציעא בבא( א"הריטב
 :א"הריטב כתב הללו לדברים בהמשך. ערב מדין, כך עשה ולא הזול במקום סחורה

 שמפסיד מה ב"לבעה לשלם שחייבין דלקמן דבפרקין פועלים שכירות ענין וזה
 זה על זה שסמכו דכיון שמפסידין מה להם לשלם חייב ב"שבעה או ,בהן כשחזרו
 .דולג דין וזה, פיו על שיפסידו במה לזה זה נתחייבו

 הרי ,זה על זה סמכו והפועלל הבית שבע כיוון אך, רווח מניעת רק כאן יש אמנם כלומר
בדומה  .בזולת הפוגע באופן בו החוזר את לחייב יש זה ומטעם, לזה זה ערבים שנהיו

מבחין בין  הוא שכן ,ם"כמהר סובר לא ודאי'שלחן ערוך' שה 9'החושן קצות'לכך כתב 
ק כאשר הפסידו עבודה אחרת) לבין חיוב לאחר מעשה קניין חיוב לפני מעשה קניין (ר

'שלחן ערוך', ה של דינו את מסביר 'החושן קצות'(גם אם לא הפסידו עבודה אחרת). 
 אףבמקרה של 'דבר האבד'. אולם,  הדדית התחייבות כאן ישגם לפני מעשה קניין ש

ק התחייב לשלם שמדובר על התחייבות הדדית, אין מדובר על התחייבות זהה: המעסי
אצל  לעומת זאתאת שכרם של הפועלים, ועליו לשלם אם הפסידו בגללו עבודה אחרת. 

לעבוד, ולכן ישלמו את שכרם של עובדים חלופיים ולא ישלמו היא התחייבות ההפועלים 
 על הנזק שנגרם אם לא נמצאו פועלים חלופיים. 

 ל"חז תקנת או ן דעתאומד. 3

 תלה את החיוב בתקנה: )ג ס"ק שלגסי'  ביאורים( 'המשפט נתיבות'
 דינא לאו כ"ע שכרן כדי עד עליהן דשוכר הא דהא, כלל קשה לא ד"ולפענ

 מחייבין שבכך דעתן ל"חז שאמדו או ל"חז תקנת מצד הוא כ"וע, הוא דאורייתא
 אין שלהן ואומדנא חכמים תקנת ועל, שכרן כדי עד ההיזק להשלים לזה זה עצמן

 מידו קנו ולא סחורה במוכר ודאי דהא, היא חכמים קנתדת תדע. כלל להקשות
 אלא .חייב וכאן, פטור כיהילו אפ זה י"ע הסוחר שהפסיד אף], הלוקח בו וחזר[

 דזהו כתבו] אין ה"ד ב"ע ו"ע שם' [שהתוס ואף... בפועל היא חכמים דתקנת ודאי
 ד"לפענ, הוא גמור דדין מדבריהם לכאורה משמע, דגרמי מדינא דמשלם מ"לר

 באנדרוניא להדקיה דמי לא דודאי, הוא גמור דדין בכונתם לומר אפשר דאי נראה
 נתכוין שלא דכל, שבת בדין זה דאין ודאי אלא... ממלאכתו דביטלו] ב"ע ה"פ ק"ב[

 האבד דבדבר ל"חז שתיקנו כיון כונתם רק, דברים ארבעה לו משלם אינו להזיק
, להם האבד דבר והוא היזק להם דגרם כיון נמי הכי כ"א, בידים מזיקו כאילו חייב
 החוזר דפועל ולומר, החוזר ב"לבעה האבד בדבר שחוזר פועל בין לחלק אין

 .שוה ומזיק גורם מ"דלר, גורם רק הוא החוזר ב"ובעה טפי מזיק חשיב

                                                           
 קצות החושן, שם ס"ק ג. .9
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 שכךשבמקרה זה ישנו חיוב על בסיס תקנה או  'נתיבות המשפט'בתחילת דבריו כותב 
הוא בוחר באפשרות אולם בהמשך הדברים משמע ש .צדדיםה כוונתאמדו חכמים את 

בהם ישנו חיוב שכתב גם במקומות האחרים  'נתיבות המשפט'מדובר על תקנה, כפי שש
 כוונה יתהיה כאשר רק חייב גרמיבדין ש משום ,על מניעת רווח. ללא התקנה היה פטור

כוללת חיוב של  מסביר שהתקנה 'נתיבות המשפט'. כזו כוונה תהיהי לא וכאן, להזיק
והתחייבות המעסיק כוללת התחייבות  ,הפועל לשלם את עלות שכירת פועלים חלופיים

לפצות את העובד על מניעת רווח מעבודה אחרת. השוני בין ההתחייבויות מובן לאור 
פסק על פי  'נתיבות המשפט'שהובאו לעיל. על פי זה מובן מדוע  החושן' קצות'דברי 

מניעת רווח רק בקבלן ולא בפועל, שחייב רק על עלות שכירת  הריטב"א שיש חיוב על
 פועלים חלופיים ולא על נזק ובוודאי שלא על מניעת רווח.

 הנזק הקטנת חובתה. 

השאלה שמתעוררת כאשר המעסיק מפסיק את עבודת הפועלים היא האם חייבים 
הבית הפועלים לחפש עבודה חלופית כדי להקטין את הנזק והתשלום שיצטרך בעל 

בדרך כלל בהלכה אין חובה על הניזק להקטין את הנזק לממונו. כך עולה מדברי לשלם. 
 10):יח סעי' תיחסי' חו"מ ( 'שלחן ערוך'ה

אם הניח גחלת על בגדו של חבירו ונשרף, חייב, שאינו חושש לסלקו כיון שזה 
 חייב לשלם לו. 

עסיק חזר בו, והעובד פסק שכאשר המ ' (סי' שלג סעי' ב)שלחן ערוך'כאמור לעיל ה
 הפסיד עבודה אחרת, המעסיק צריך לפצות אותו: 

אבל אם היו נשכרים אמש, ועכשיו אינם נשכרים כלל, הרי זה כדבר האבוד להם, 
 . ונותן להם שכרם כפועל בטל

 את לקבל מעדיף הוא ואם ,עובדה בידי הברירהכתב ש) אס"ק  שלגחו"מ סי' ( ח"הב
 על חלק 11ך"הש ,זאת לעומת. חלופית בעבודה לעבוד מחויב אינו הוא, בטל כפועל שכרו

עובד להקטין מהדרוש ל הבית בעל של שזכותו והטור'שלחן ערוך' ה מדברי ודייק ח"בה
  את הנזק:

                                                           
 – ונשרף בגדו על, פטור – ומת לבו על גחלת לו הניח: רבה ואמר': אמרנ )אע" כז מאקבא בבגמרא ( .10

 על שהיה הוא ליבו על בהניח הפטור טעם ,)שם חננאל ורבנו י"רש 'עי( בראשונים שהוסבר כפי. 'ייבח
 הניזק על אחריות שאין, ממון לנזקי גוף נזקי בין מבחינה הגמרא כלומר. הגחלת את לסלק הניזק
 בטעם. פטור הוא גוף בנזקי אך, לדין המזיק את שיתבע כך על להסתמך שיכול כיוון, ממון נזקי לסלק
 לא שהניזק דעתו על העלה לא שהמזיק, אונס שהוא ,יחסעי'  תיחסי'  מ"חו, ע"מהשו משמע הפטור

 כיוון, מזיק שם המניח על שאין שייתכן ,טס"ק  חסי  ק"ב, ש"אי בחזון 'עי אך. הגחלת את מעצמו יסיר
 הדן רנה, סי' זרוע אור ח"מהר בתשובת נועיי. הגחלת את להסיר לדאוג הניזק על מוטל זה שבאופן

 היא זה בהקשר המפרשים בה שדנו נוספת סוגיה. הנזק את להקטין הניזק על מוטלשבהם  מקריםב
 361 'מעמ, יא תחומין, שיינפלד צבי אברהם הרב . ראו עוד:)אע" יא ק"ב( 'לבעלים נבילה פחת' סוגיית

 .'נזק למנוע הניזק חובת'
 .חו"מ סי' שלג ס"ק טש"ך,  .11
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 אלא בטל כפועל להם לשלם ביתהל הבע ריךצין א להשתכר מוצאין דאם ,משמע
 כוליינו וא המלאכה לעשות מחויב דהפועל ומרלוצה דר ...הפחת להם משלם
 .ביתהל הבע ביד הברירה אלא ,בטל כפועל לי ותשלים בטל אשב :לומר

 .ך"הש כדברי פסק) ה סעי' יפרק  שכירות( חושן פתחי בספר
על פניו יש מקום ללמוד מדברי הש"ך לכל מקום בו יש חיוב על מניעת רווח, 

 שיש בצדו גם חיוב על הקטנת הנזק.

 סיכום

יד ישנם מצבים שמחייבים גם על אובדן רווחים. נחלקו מעבבין ראינו שבין עובד ו
ן שנעשה, או יהדעות מהי עילת החיוב, האם הוא מטעם גרמי, או בגלל מעשה הקני

 ששתי העילות הנ"ל נכונות.
 נוצר החיוב.שממנו שלב בהתקשרות בין הצדדים ה עלשיש למחלוקת זו היא  ההשלכה

מציאת עבודה חלופית בהקטין את הנזק למרות החיוב, מוטל על הניזק לעשות מאמץ ל
 או עובד חלופי.

 
 

 
 

בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 
 

 
 

115 

 הרב יעקב הילדסהיים

 –מעמדו של כרטיס מגנטי 
 שטר או כסף

 הקדמה

בימינו הולך ומתרחב השימוש בכרטיסים מגנטיים. חלקם משמשים לקבלת שירותים 
הניירת המרובה והמסורבלת, כגון כרטיסי קופת חולים.  באופן מהיר או כדי להחליף את

מטרתם להקל על ביצוע תשלומים, כגון שמכילים ערך צבור של כסף,  –חלקם האחר 
כדוגמת כרטיס 'רב קו' שמשלמים בו בעבור נסיעות בתחבורה ציבורית, או 'כרטיספר' 

. כרטיסים שמשלמים בו בעבור רכישת ספרים מהוצאת הספרים המנפיקה את הכרטיס
אלו, המונפקים מטעם החברה נותנת השירות, ניתנים ללקוחות לאחר ששילמו, והכסף 
ששולם 'נצבר' בכרטיס לטובת המשלם, כדי שזה יוכל להשתמש בו בקלות ובנוחות, 

 מבלי שיצטרך לדאוג שיהיה עמו כסף מזומן או המחאות. 
בשמירה והכרטיס נעלם, יש לדון במקרה של אדם שקיבל כרטיס מגנטי לשמירה, ופשע 

אם חייב. הנידון הוא כמובן במקרה שבו החברה לא תוכל להשיב לבעל הכרטיס את 
כספו, או שבעל הכרטיס יצטרך לשלם בעבור כרטיס חדש. לצורך הבירור יש לעיין 
תחילה בדין שטרות שהתורה מיעטה אותם בפרשה העוסקת בחיובי שמירה, וכן בגדר 

 ו, כדלקמן.שטרי כסף הנהוגים בימינ

 א. מחלוקת הראשונים בפשיעה בשטרות

מבואר שלגבי שטר, שאין גופו ממון  2וברמב"ם 1בסוגיית הגמרא במסכת בבא מציעא
(כלומר אינו נחשב לכסף ממשי אלא רק משמש ראיה ביחס לכסף אחר), לא חידשה 

 התורה פרשת שמירה, ולכן אם השומר איבד אותו, אינו חייב לשלם עליו. 
ים נחלקו במקרה שבו השומר פשע בשמירת השטרות, וכתוצאה מכך הם נגנבו הראשונ

 4שפושע נחשב מזיק ולכן חייב על איבוד השטר, ואילו הרא"ש 3או אבדו: שיטת הרמב"ם
מסכים לרי"ף שפטור בפשיעה, כיוון שסובר שאינו נחשב מזיק, מאחר שלא הזיקו 

והרמ"א (שם) כתב שיש  פסק שהשומר פטור מפשיעה, 5בידיים. ה'שלחן ערוך'
 שמחייבים בפשיעה, ופסק: 

                                                           
 נז ע"ב. –ב"מ נו ע"א  .1
 רמב"ם, הל' שכירות פ"ב ה"א. .2
 רמב"ם, שם ה"ג. .3
 סי' כד. שו"ת הרא"ש, שבועות פ"ו .4
 מ.-שו"ע, חו"מ סי' סו סע' לט .5
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והסברא הראשונה היא עיקר, דפטורים על שטרות אפילו בפשיעה. אבל אם הזיק 
בידים, כגון שהשליכו לנהר או כדומה, חייב (טור בשם הרי"ף והרא"ש ועיין בב"י). 

 ואם קנו מידו שיתחייב בדין השומרים, חייב.
ופסק שהשומר חייב בפשיעה, כשיטת הרמב"ם. האריך לחלוק על הרמ"א  6הש"ך

הביא את השיטות הסוברות שהמוחזק יכול לומר 'קים לי' כרמ"א  7ה'פתחי תשובה'
 והראשונים הפוטרים בפשיעה.

 העולה מן האמור בעניין שומר שאיבד שטר:
 א. אם איבוד השטר היה בשגגה, בלא פשיעה, לפי כל השיטות אי אפשר לחייבו.

צאה מפשיעה, לרי"ף ולרא"ש פטור, ואילו לרמב"ם, ולש"ך שפסק כמותו, ב. אם אבד כתו
 השומר שאיבד יתחייב, כיוון שהם מחייבים על פשיעה בשטרות. 

 האם כשטרי המדינה? –ב. כרטיס בעל ערך צבור 

יש לדון אם כרטיס בעל ערך צבור הוא בבחינת שטר, כיוון שאין גופו ממון, שהתמעט 
 כשטרי המדינה, שנחשב שגופם ממון.משמירה, או שמא דינו 

 מובא: 8במסכת בבא בתרא
והאמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרבה, בורר צרור מגרנו של חברו, נותן לו 

 דמי חיטין...
כלומר אם אדם רצה לקנות חיטים מחברו, ובחיטים היו מעורבות אבנים (צרורות) 

של חברו, צריך הוא לשלם בעבור  והקונה ברר והוציא אותן מתוך אוצר החיטים (הגורן)
האבנים שהוציא כפי מחיר החיטים, אע"פ שהן חסרות ערך או עכ"פ בעלות ערך מזערי. 

העלה בזה שתי  9הראשונים דנו בטעם שמשלם דמי חיטים במקום צרורות. הרשב"ם
סיבות לחייב על הצרורות בדמי חיטים: א) לגבי המוכר, הצרורות נחשבים מבחינה 

חיטים, כיוון שמקבל על הצרורות המעורבים עם החיטים כמו על החיטים,  ממונית כמו
לכן כשהקונה בורר אותם, נחשב שעשה נזק בידיים. ב) אף שמהבחינה הכלכלית לא 

 10נחשיב את הצרורות לממון, כיוון שזו האמת, בכל זאת יש חיוב מ'דינא דגרמי'.
ש'דבר הגורם  12ברי ר' שמעוןהביאו את שיטת הריב"ם, שהחיוב הוא מחמת ד 11התוספות

נימוקו שנחשב כאילו גזל את  –ממון הוא', וכן את שיטת ר"י הסובר שהחיוב  –לממון 
החיטים עצמן, כי המוכר מוכר צרורות במקום חיטים. מבואר בזה שלשיטת ר"י, 

משיטת ר"י בתוספות (לעיל) למד  13הצרורות נחשבים ממון אע"פ שבעצם אינם ממון.

                                                           
 ש"ך, לשו"ע שם ס"ק קכו. .6
 פתחי תשובה, לשו"ע שם ס"ק כה. .7
 צד ע"א. –בבא בתרא צג ע"ב  .8
 רשב"ם, ב"ב שם ד"ה נותן לו. .9

 (ב"ב דף מז ע"א מדפי הרי"ף), העלה בזה את הצדדים הנ"ל. גם הנימוק"י .10
 חיטין. תוס', ב"ב שם ד"ה נותן לו דמי .11
 ב"ק צח ע"ב. .12
וכיו"ב מבואר בחידושי הרא"ה, ביצה לח ע"ב ד"ה אמר רב ספרא. וכן כתב הקהילות יעקב, ב"ק סוף  .13
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כיצד להגדיר שטר ממרנ"י, כלומר שטר שכל המוציאו גובה  14ולם איגראבשו"ת רבנו מש
בו, לעומת שטרי בנק. הוא מבאר שהגדרת 'גופו ממון' תלויה באפשרות לתבוע את 
הממון כשעדים ראו שהשטר נשרף. לכן בשטר ממרנ"י, כיוון שכשנשרף לא יוכלו אחרים 

מנו את השטר, ומכאן ש'אין לגבות את החוב, יצטרך כותב השטר לפרוע למי שקיבל מ
גופו ממון'. לעומת זאת שטרי בנק, שאם נשרפים לא יוכל זה שהחזיק בהם לגבות את 

כתב ביחס  15החוב מאף אחד, נחשבים ש'גופן ממון'. ברם, בשו"ת שאילת יעבץ
לפתקאות שצריך להחליפם כדי לשמור על הערך הכספי שהם מייצגים, שכיוון שיש 

משמשים למסחר, נחשב גופם ממון (לכן אם נמסרו לשליח  לפתקאות ערך קצוב והם
שיחליפם, והוא התרשל וכתוצאה מכך איבדו את ערכם ושוויים, הוא נחשב כמזיק 

כשדן בכסף המצוי בימינו אם להגדירו 'מטבע'  16בידיים). וכעין זה מבואר ב'חזון איש',
כסף נחשבים 'גופם  שערכו קבוע או 'פירות' שערכם משתנה. ה'חזון איש' כתב ששטרות

ממון', משתי סיבות: א) מתייחסים אליהם כאל מטבע ועל פיהם עושים שומה לקבוע 
את שוויים של כל הדברים הנסחרים. ב) בגלל 'הנאת תשמישו', כלומר שמשתמשים בו 
כולם למסחר. לכן רק ביחס לשטר שאין לו ערך עצמי אמרה תורה שאין גופו ממון, אבל 

 מי ונכנס לגדר המטבע, אין דינו כשטר.דבר שיש לו ערך עצ

 ג. כרטיס מגנטי

נראה שלפי כל השיטות שהובאו לעיל, אין להחשיב כרטיס בעל ערך צבור לדבר ש'גופו 
ממון'. הסיבה לכך היא שאין הוא דבר סחיר, ואי אפשר להשתמש בו לדבר שאינו 

עות באוטובוסים בשימושים הייעודיים של הכרטיס: בכרטיס 'רב קו' משתמשים רק לנסי
ציבוריים, בכרטיס 'כרטיספר' ניתן רק לקנות ספרים השייכים להוצאת הספרים 
שהנפיקה את הכרטיס, וכיו"ב. כמו כן באופן עקרוני, במקרה שבו הכרטיס נעלם או 
נשרף וכד', ניתן לקבל החזר כספי של הכסף שהיה צבור בו, אף שלפעמים זה לא ניתן 

. לכן דינו של כרטיס מגנטי כדין שטר שאין גופו ממון, לביצוע בגלל סיבות טכניות
 שלגביו נפסק (כפי שהובא לעיל) שהתמעט משמירה. 

במקרה שבו הנוהל הוא שמאבד הכרטיס אינו זכאי לקבל החזר, יש לדון לאור הדעות 
שהוזכרו לעיל. לפי ה'שאילת יעבץ' וה'חזון איש' אין דינו ממון, כיוון שהכרטיס אינו 

כן דינו כדין שטר, ונתון במחלוקת שהובאה לעיל, אם יש פשיעה בשטרות. ברם, סחיר, ול
יש לדון לפי מה שכתב בשו"ת רבי משולם איגרא, שכשאין מקבל את תמורתו נחשב 
ש'גופו ממון'. אמנם יש צד שייחשב גופו ממון, כיוון שאי אפשר לקבל את תמורתו, ולכן 

                                                                                                                                                       
סי' לט, כשדן במזיק דבר שאינו ראוי למכירה, שאפילו מה שאינו שווה לו כלום ויכול רק למוכרו 

חייב לשלם, שבכל צד יש לו הנאה  ולקבל בעבורו דמים, ג"כ נחשב בגדר ממון ששווה כסף, והמזיקו
 ששווה כסף הוא נחשב ממון.

 שו"ת ר' משולם איגרא, חו"מ סי' טז. .14
 ח"א סי' פ"ה.שו"ת שאילת יעבץ,  .15
 יו"ד סימן עב ס"י.חזון איש,  .16
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שנראה יותר שפטור מתשלומים, משום שגם אין דינו כשטר, ויתחייב בתשלומים. אלא 
כאן בעצם אין גופו ממון, והיה ניתן עקרונית לשלם למאבד הכרטיס, אלא שמחמת 

 הנוהל שנקבע לא עושים כך, לכן בעצם 'אין גופו ממון' ודינו כשטר.

 ד. האם חייב בידי שמיים?

לומר 'קים לי'  יש לעיין אם אף שמעיקר הדין אי אפשר לחייבו בידי אדם, כיוון שיכול
כרי"ף והרא"ש ששומר פטור בפשיעה בשטרות, שמא יש לחייבו בידי שמיים. בשו"ת 

 כתב בעניין פשיעה בשטרות, לשיטת הרי"ף: 17הריטב"א
...ודקשיא לך דפושע מזיק הוא וחייב שלא מדין שומר [גם אם מדיני שומר הוא 

ין היא שהוא פטור פטור, יש לחייבו מדין מזיק], הא ליתה, דפשיעה גרמא בנזק
מדיני אדם, כדאיתא ב"ק פ' הכונס ובכמה דוכתי, אלא שהתורה חייבה שומרין 

 בפשיעה מפני שסמך עליהן בעל הפקדון והבטיחו שומר לשומרו...
למד מדברי הריטב"א שאע"פ שפטור על השמירה, מ"מ חייב בדיני  18ה'אמרי בינה'

ים חיוב בידי שמיים בגרמא, כלומר אם שמיים, כמו גרמא בנזיקין. לפי זה באופן שבו קי
יש לחייב, אבל במקרה שבו היה  –איבוד הכרטיס אירע כתוצאה מפשיעה או רשלנות 

  19שוגג, אינו חייב בידי שמיים.

 ה. איבד כרטיס מגנטי לקבלת שירות

אדם שנמסר לו כרטיס מגנטי לקבלת שירות, כגון כרטיס קופת חולים, ואיבד אותו, האם 
עליו? הנידון הוא במקרה שבו בעל הכרטיס שאבד יצטרך לשלם כדי לקבל צריך לשלם 

כרטיס נוסף. השאלה היא אם חובת התשלום מוטלת על המאבד, או שמא הכרטיס נחשב 
שטר שהתמעט משמירה. הנראה בזה ששונה דין כרטיס לקבלת שירות מדין כרטיס בעל 

, כיוון שבאופן עקרוני ניתן לקבל ערך צבור. לעיל הוכח שכרטיס בעל ערך צבור דינו כשטר
החזר כספי אם ידוע שהכרטיס נשרף. שונה דין כרטיס לקבלת שירות, שאין דינו כשטר 
משום שהוא כעין 'מפתח' שבאמצעותו מקבלים את השירות, א"כ המאבדו הוא כמי שקיבל 

 מפתח לשמור ואיבד אותו, שבוודאי אם הדבר נעשה בפשיעה, יתחייב על כך.

 קו'-כרטיס 'רב ו. הגדרת

קו' משמש אמצעי תשלום נוח לנסיעות בתחבורה ציבורית. כמו כן -כרטיס 'רב
יש לדון  21והוא משמש גם 'כרטיס מעבר'. 20באמצעותו מקבלים בעליו הנחה בנסיעות,

                                                           
 שו"ת הריטב"א, סי' קצט. .17
 אמרי בינה, הל' פסח סי' ה ד"ה ויש מקום לומר. .18
 ה, וכן בחזו"א, ב"ק סי' ה ס"ק ד.שו"ת מהרי"ט, ח"א סי' צ" .19
 .₪ 125ונצבר בכרטיס סכום של  ₪ 100מטעינים  .20
 כשעוברים לאוטובוס אחר או לרכבת הקלה וממנה, אין צריך לשלם שנית בתנאים מסוימים. .21
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במקרה שאבד אם המאבד יצטרך לשלם בעבור הכרטיס וגם בעבור הערך שהיה צבור 
 בו.

: א) ראיה לתשלום, ככל כרטיס בעל ערך צבור, נראה שלכרטיס זה יש שתי מטרות
שהתבאר לעיל שדינו כשטר. ב) כמו 'מפתח' לקבלת שירות (הנחה, כרטיס מעבר). לפי 
זה, כיוון שהתבאר שכרטיס המיועד לקבלת שירות אין דינו כשטר ולכן יש עליו חובת 

מנם כשאבד, קו. ברם, השאלה עדיין עומדת בעינה: א-שמירה, הוא הדין לגבי כרטיס רב
חייב לשלם בעבור עצם הכרטיס, שהוא 'מפתח' לקבלת שירות, אבל מניין לנו שיצטרך 
לשלם גם בעבור הערך הצבור בכרטיס? הלוא ביחס לערך הצבור,  הכרטיס נחשב 'שטר' 
שהתמעט בשמירה, ומניין שבמקרה זה, שהיה בכל מקרה צריך לשמור את הכרטיס, 

 ערך הצבור?תחול עליו חובת תשלום גם על ה
ראיתי מי שדימה זאת לשטר חוב שנכתב על טס של זהב ונמסר לשמירה. במקרה כזה 
פשוט שיש חיוב שמירה על טס הזהב, שגופו ממון, אבל לא חלה חובת שמירה על 
ה'שטר חוב' הנמצא בו, כיוון שאין גופו ממון. לפי זה בנידוננו יתחייב על הכרטיס עצמו 

אמנם יש לדון שאינו דומה לגמרי, כיוון שבנידוננו השירות  אבל לא על הערך הצבור בו.
הניתן באמצעות השטר כרוך בערך הצבור בו, וללא ערך צבור לא יקבל שירות, ולכן 
ייתכן שחובת השמירה על הכרטיס, מצד היותו אמצעי לקבלת שירות כשיש בו ערך 

שנותן את ה'תוקף'  צבור, מחייבת גם לשמור את הערך הצבור שבו. הערך הצבור הוא זה
לכרטיס לצורך קבלת השירות, ולכן יתחייב גם עליו. כלומר כרטיס זה אינו רק ראיה 
לתשלום, שייחשב בגין זה ל'שטר', אלא הכסף הצבור בו 'מתקף' את הכרטיס. לעומת 
זאת, בשטר חוב הנכתב על טס של זהב, הרי ערכו של הטס קיים בכל מקרה, גם אם 

. ברם, מכל מקום מידי ספק לא יצאנו, ולכן למעשה אי אפשר יימחק ממנו שטר החוב
 לחייב תשלום בעבור הערך הצבור בכרטיס. 

 ז. נמנע מלתקף כרטיס חברו וגרם לו הוצאות

יש לדון במקרה שבו אדם קיבל מחברו כרטיס מגנטי והתבקש לתקף אותו. הוא לא 
שהראשון התבקש לתקף עשה זאת, וכתוצאה מכך נגרמו לחברו הוצאות מיותרות, כגון 

קו', וכיוון שלא תיקף אותו, שילם חברו מחיר מלא על הנסיעה. האם יצטרך -כרטיס 'רב
 לשלם לו על כך?  

בשם רבה, שאם זרק מטבע של חברו לים הגדול, אע"פ שאי  22מובא במסכת בבא קמא
וכל פטור. הסיבה היא שיכול לומר לו שהמטבע מונחת לפניו, ואם ירצה י –אפשר ליטלו 

שיש אפשרות לשלם לצוללן שיוציא את המטבע, והפסד התשלום  23לקחת. וביאר רש"י
שצריך לשלם נחשב גרמא, וגרמא בנזקין פטור. הראשונים נחלקו אם ההלכה היא כרבה, 

חייב מ'דינא דגרמי',  –לדעת ה'שלחן ערוך'  24ונחלקו בכך גם ה'שלחן ערוך' והרמ"א.

                                                           
 ב"ק צח ע"א. .22
 רש"י, ב"ק שם ד"ה פטור. .23
 ג.-שו"ע ורמ"א, חו"מ סי' שפו סע' א .24
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שלהלכה  25ם' שפטור כיוון שנחשב גרמא. וכתב הש"ךואילו הרמ"א מביא דעת 'יש אומרי
נפסק שאם גרם לחברו הוצאות של הוצאת המטבע מהים, פטור מ'דינא דגרמי'. מכאן 
לכאורה יש ללמוד לנידוננו, שבו גורם הוצאות לבעל הכרטיס, שיש לפטור אותו על כך. 

רטיס, א"כ הוא אבל יש לעיין בזה, כיוון שבנידוננו מדובר שקיבל שליחות בעניין הכ
נחשב שומר על כך, ואולי קבלת השמירה מחייבת כל תשלום הנובע מהתרשלות 

 בשמירה, ואפילו גרימת הוצאות. 
בסוגיית גדרי החיוב של השומר, נאמר שאם השומר עזב את מקום  26במסכת בבא מציעא,

. השמירה כפי המקובל, ואז אירע הנזק שבהמות נטרפו וניזוקו ע"י חיות טרף, פטור
ומבואר שם שמוטל גם על שומר חינם למנוע הפסד הצאן שמופקד עליו, ויתחייב אם לא 
עשה זאת, אף שמדובר בנזק עקיף המוגדר 'גרמא'. מסוגיה זו הוכיח בשו"ת 'שאילת 

  29וכן כתב בשו"ת הריטב"א: 28ששומר חייב גם בגרמא, וכך למדו פוסקים נוספים. 27יעבץ'
ה מפני שסמך עליהן בעל הפקדון והבטיחו ...שהתורה חייבה שומרין בפשיע

 שומר לשומרו... 
לפי זה לכאורה היה אפשר בנידוננו לחייב את השומר, אבל עדיין יש לדון ע"פ הכתוב 

שכשמזיק לממון ומחמת הממון מפסיד ממון אחר, אינו מתחייב מ'דינא  30במרדכי
שמא רק אם הנזק עצמו דגרמי'. לפי זה יש לדון בנידוננו בגדרי חיוב של שומר בגרמא, 

אירע בגרמא, על זה חייב השומר, כפי שהוכח לעיל, אבל כשהנזק עצמו אירע בפשיעה, 
דן בנוגע לגורם לחברו  31ורק ההוצאות הן גרמא, אולי לא יתחייב. בשו"ת 'מנחת יצחק'

 הוצאות עקיפות מחברת הביטוח עקב נסיעה רשלנית, ומובא שם:
יר כתב דכל אלו הוי רק גרמות. אלא שיש לומר (ד) ובנוגע לשאר התביעות... שפ

דשומר חייב אף בגרמא, וכמו שהביא לדוגמא מהא דפורץ גדר בפני בהמות 
חבירו. אבל כ"ז נוגע לעצם ההפסד הרכב, אבל לא מה שנגרם לו עי"ז תשלומין 

 יתירים עבור רכב אחר וכיב"ז...
יפות שאינן נוגעות לעצם הרי שאע"פ ששומר חייב בגרמא, אין לחייבו על הוצאות עק

הנזק שאירע. אבל נראה שאינו דומה לנידוננו, כיוון ששם צידד לפטור אותו מההפסדים 
שנגרמים לו מצד חברת הביטוח, שאלו הוצאות עקיפות לגמרי, ואילו כאן, כשנמנע 
מלתקף את הכרטיס המגנטי, הנזק אינו עקיף, כי כשאין לו כרטיס בעל תוקף, צריך מיד 

 תר.לשלם יו

                                                           
 ז. ש"ך, לשו"ע שם ס"ק .25
 ב"מ צג ע"ב. .26
 שו"ת שאילת יעבץ, ח"א סי' פה, דלעיל. .27
בשו"ת מהרי"ט, ח"ב חו"מ סי' קי; וכ"פ שער משפט, סי' קעו ס"ק ד. ובספר תבואות שור, סי' יח ס"ק  .28

כד, כתב שהשומר חייב אף בהיזק שאינו ניכר. ומקצות החושן, סי' שפו ס"ק י ד"ה אלא, עולה ששומר 
עליו. וכן שו"ע הרב, קו"א או"ח סי' רמג, הביא בשם דברי  ש"י, (סי' שפו) תמהערך פטור בגרמא, אך ב

 ריבות ששומר פטור בגרמא, ותמה עליו. 
 שו"ת הריטב"א, סי' קצט. .29
 ב"ק פ"ט סי' קיד, מובא בקצוה"ח סי' שפו ס"ק י.מרדכי,  .30
 שו"ת מנחת יצחק, ח"ב סי' פח. .31
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בעניין שליח שהתבקש למכור את הסחורה ונמנע מכך  32ונראה להביא ראיה משו"ת מהרי"ט
משום שציפה שהמחיר יעלה, וכתוצאה מכך נגרם הפסד, ונשאלה השאלה אם יתחייב על כך. 
בתשובתו מבואר שפטור, משום שיש לו טענה שהתכוון לטובה. משמע שאם לא קיימת 

טור אותו על רשלנותו, אף שאין מדובר על נזק ישיר בסחורה טענה כזו, והנזק זמין, אין לפ
אלא רק על ירידה בערכה. בכל אופן עדיין יש לדון אם לחייבו בידי אדם. ונראה ללמוד מדין 

'אמר רבי יצחק הדא  מבטל כיסו של חברו, שנאמר בתלמוד ירושלמי מסכת ב"מ (פ"ה ה"ג):
מת', ונחלקו הפוסקים אם חייב בידי שמיים. אמרה המבטל כיס חבירו אין לו עליו אלא תרעו

כתבו שחייב בידי שמיים, אבל  35וכן בשו"ת 'אמרי יושר' 34ובשו"ת 'אבני נזר' 33בשו"ת רדב"ז
כתב דמבטל כיסו של חברו פטור אפילו בדיני שמיים, כיוון שעדיין לא  36בשו"ת 'בית אפרים'

בנידון שם שוודאי  37'להורות נתן'זכה חברו בממון זה. על פי שיטות אלו ואחרות פסק בשו"ת 
שצריך לחוש לשיטות הקדמונים הנ"ל שחייב לצאת ידי שמיים. וכן בספר 'תשובות 

דן במקרה שבו אדם מסר כסף לחברו כדי שיקנה בעבורו דולרים והתעצל השליח  38והנהגות'
ובינתיים עלה מחירם, ופסק שהוא נחשב כמבטל כיסו של חברו שזה גרמא וחייב בדיני 

 מיים. לפי זה גם בנידוננו יש לחייב את הנמנע מלתקף בידי שמיים.ש

 מסקנות  

 א. שומר שמאבד כרטיס בעל ערך צבור, דינו כמאבד שטר.
 פטור לכו"ע, גם בידי שמיים. –ב. אם אירע בשגגה 

ג. אם הדבר אירע מחמת פשיעה, נחלקו הראשונים והפוסקים אם יש חיוב פשיעה 
 המוחזק.בשטרות, ואין להוציא מ

 ד. לכל הדעות כשאירע בפשיעה חייב בידי שמיים.
ה. המוסר לחברו כרטיס מגנטי לקבלת שירות כדי שישמור אותו, והוא איבדו, וכתוצאה 
מכך צריך בעל הכרטיס לשלם כדי לקבל כרטיס חדש, על המאבד לשלם לחברו תשלום 

 זה.
את הערך הצבור  קו יצטרך לשלם רק את מחיר הכרטיס ולא-ו. המאבד כרטיס רב

 בתוכו.   
ז. אדם שקיבל מחברו כרטיס מגנטי והתבקש לתקף אותו, והוא נמנע מכך וכתוצאה מזה 

 נגרמו לחברו הוצאות מיותרות, חייב בידי שמיים לשלם לו על הוצאותיו.

 
                                                           

 .שו"ת המהרי"ט, ח"ב חו"מ סי' קי .32
 שו"ת הרדב"ז, ח"א סי' פד. .33
 שו"ת אבני נזר, יו"ד סי' קל"ג. .34
 שו"ת אמרי יושר, ח"א סי' קמ"ט. .35
 שו"ת בית אפרים, חו"מ בתחילת סי' כח. .36
 שו"ת להורות נתן, ח"ט סי' נח. .37
 תשובות והנהגות, ח"א סי' תתיב. .38
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 הרב שלמה אישון

פעילות בניירות ערך בחו"ל 
 בשבתות ובחגי ישראל

 הקדמה

בתות ובימי ראשון, אולם בגלל הפרשי השעות בין הארץ הבורסות בחו"ל סגורות בש
לבין חו"ל, מבצעים בפועל בתי ההשקעות פעולות בני"ע בחו"ל בשבתות ובחגי ישראל. 
בתי ההשקעות מעבירים הוראות בשבת לבנקים בישראל, ואלו מעבירים את ההוראות 

 לביצוע לברוקרים בחו"ל.
 שעון ישראל. 23:00ת בארה"ב עד השעה בימי שישי מבוצעוהניתנות בפועל ההוראות 

 והוראות שניתנו בשישי ,בחמישי מבוצעותבדרך כלל הוראות שהועברו בחמישי 
 –ההוראות הניתנות בשישי ניתנות במהלך כל היום בשישי עד סוף המסחר.  מבוצעות

לא הוראה שניתנה בחמישי כולל לאחר שעת כניסת השבת בארץ. לעיתים גם קורה ש
 אה והיא ממשיכה להתבצע ביום שישי לאחר כניסת השבת בארץ.בוצעה במלו

נתינת ההוראות נעשית באמצעות מערכות תקשורת שהפעלתן כרוכה באיסורי שבת, 
ועל כן פשוט שאסור ליהודי לעשות זאת בשבת. יש לדון אם לפני כניסת השבת בארץ 

ת בארץ, אך מותר לתת הוראות אשר תתבצענה בחו"ל על ידי נכרי לאחר כניסת השב
לפני כניסת השבת בחו"ל (הבורסה בחו"ל נסגרת לפני כניסת השבת שם). כמו"כ יש 
לדון בשאלה אם מותר לתת לנכרי ביום חול הוראה אשר תבוצע בשעה שאצל הנכרי 

 1שבת אך אצל הישראל חול.

א. עשיית מלאכה ע"י נכרי כאשר במקומו של הנכרי 
 שבת ובמקומו של הישראל חול

לכה אסור ליהודי לומר לנכרי לעשות בעבורו מלאכה בשבת. שלושה טעמים על פי הה
 מצינו לאיסור זה: 

                                                           
בחו"ל זו שבת ן פעילות הבורסה בזמבו שתכן מצב יהיות שהבורסות בעולם סגורות בשבת, לא י .1

בהם פועלות הבורסות בעולם. בבורסה בניו יורק, למשל, שעות שיתכן בחגים יובארץ חול. אך הדבר 
כך שאם חל אחד מהחגים  ,23:00-16:30ולפי שעון ישראל  16:00-9:30הפעילות לפי שעון מקומי הן 

חג על פי השעון המקומי, אך מוצאי בו זהו שבהם פועלת הבורסה שם, תהיה פעילות בזמן שבימים 
 החג על פי שעון ישראל.

בחזרה לעמוד התוכן
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  2שהנכרי עושה מלאכה בשליחותו של היהודי. –משום שליחות א. 
שממנו למדו  ,(ישעיהו נח) 'ממצוא חפצך ודבר דברב. משום איסור שנגזר מהפסוק '

 3חז"ל שאסור לדבר בשבת בענייני עסקים.
 4.שלא תהיה שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמןכדי ג. 

בין שני הטעמים הראשונים יש נפקא מינה להלכה: לפי הטעם של שליחות, מותר לומר 
לנכרי בשבת לעשות מלאכה במוצאי שבת, אך אסור לומר לנכרי בערב שבת לעשות 

ר לנכרי מלאכה בשבת, ואילו לפי הטעם של 'ממצוא חפצך' ההפך הוא הנכון: אסור לומ
בשבת לעשות מלאכה במוצאי שבת, אך מותר לומר לנכרי בערב שבת לעשות מלאכה 

להלכה מחמירים כשני הטעמים, ועל כן אסורה אמירה לנכרי מערב שבת  5בשבת.
 7וכן אסורה אמירה לנכרי בשבת לעשות מלאכה במוצאי שבת. 6לעשות מלאכה בשבת,

י בערב שבת שאסור ליהודי לגרום לכאורה היה מקום ללמוד מאיסור האמירה לנכר
גם אם אצל היהודי אין זו שבת,  –לנכרי לעשות מלאכה בעבורו כאשר אצל הנכרי שבת 

אך באמת אין לדמות בין המקרים: כאשר היהודי אומר לנכרי בערב שבת לעשות 
מלאכה בשבת, הדבר אסור משום שבשעה שהנכרי עושה את המלאכה זו שבת גם אצל 

יש מקום לראותו כשלוחו של היהודי לחילול שבת. אולם אם כאשר  היהודי, ועל כן
הרי אף אם נראה את הנכרי כשלוחו  –הנכרי עושה את המלאכה אין זו שבת אצל היהודי 

מה בכך, הלוא היהודי מותר לעשות מלאכה באותו זמן, והנכרי עצמו אינו  –של היהודי 

                                                           
שבת קנג ע"א ד"ה מאי טעמא. ואף שאין אומרים שלוחו  ,וכן כתב רש"י ;אסעי' רמג סי' או"ח  ,שו"ע .2

של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל הנעשה שליח לישראל, מכל מקום מדברי סופרים יש 
 ;אסעי' רמג סי' או"ח  ,הרב"ע שו פ"ו ה"ב;שבת , הל' מוניותהגהות מיי; ר' שליחות לנכרי לחומרא
דבאיסור שבת לא שייך כלל באינו יהודי צד שליחות 'שכתב  ,ה, אבה"ע סי' ואולם ע' בבית מאיר

ס או חסימה... ולדבר עבירה דדוקא בעבירה שהמעשה מצד עצמו מתועב להמקום ב"ה דומיא דסיר
נעשתה אבל שבת דאיסור מלאכה אך למען ינוח ישראל וכל שייך שליח לדבר עבירה דהעבירה מ"מ 

ה ס"ק , אבה"ע סי' . וגם מדברי הבית שמואל'אשר לו. והמלאכה מצד עצמותה י"ל דאינה כלל עבירה
 'הל ,ס. ור' גם אור שמח 'או"ח סי ,עולה שאף לחומרא אין שליחות לגוי, והביאו בשו"ת חתם סופר ,יט

במילי דממון ומשא ומתן וקנינים... 'חות מדרבנן לחומרא יש רק שכתב ששלי פ"ה ה"דמלוה ולוה 
. 'אבל במידי דמצוה ודת כמו לחסום על ידי עו"ג או לעשות מלאכה בשבת... ודאי דאין שליחות

ועל כן לא שייך שלוחו ' ,כתב שאיסור שבת מוטל על גוף האדם ,רא 'או"ח סי ,ובשו"ת חתם סופר
 קפה. 'וכן כתב גם שם, חו"מ סי ',הכמותו אפילו יש שליח לדבר עביר

 עבודה זרה טו ע"א ד"ה כיון דזבנה קנייה, עפ"י גמרא שבת קנ ע"א. ,רש"י .3
 .א"ו ה"שבת פ, הל' רמב"ם .4
שתלה זו במחלוקת אם המשלח , לר' חיים יוסף דוד וייס ,וע' בשו"ת ויען דוד ;מג, סי' שו"ת אבני נזר .5

השליח או בשעת הפעולה, והוכיח מכאן שלמ"ד שאמירה  נחשב כעושה את הפעולה בשעת מינוי
לנכרי אסורה משום שליחות נחשב המשלח כמי שעושה את הפעולה בשעה שנעשית ולא בשעת 

 המינוי. עי"ש.
 .אסעי' רמז סי' או"ח , שו"ע .6
 .שם ס"ק טלשו"ע  ,ובמשנה ברורה ,בסעי' שז סי' או"ח  ,שו"ע .7
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לא  –תהיה שבת קלה בעיניהן'  מצווה על שמירת השבת. גם הטעם השלישי, 'כדי שלא
  8שייך כאשר אצל הישראל הוא יום חול.

 ב. אמירה ליהודי שבמקומו לא נכנסה שבת

בשונה ממה שנידון לעיל, שאצל היהודי חול ואצל הנכרי שבת, אם אצל היהודי זו שבת, 
הרי יש מקום לאסור עשיית מלאכתו על ידי נכרי גם אם אצל הנכרי אין זו שבת, משום 

אלא ששאלה זו  9גוי נחשב כשלוחו, והוא עצמו אסור בעשיית מלאכה באותו זמן.שה
תלויה בשאלה אם מותר ליהודי לומר לחברו לעשות מלאכה כאשר במקומו של האומר 
נכנסה שבת אך במקומו של העושה אין זו שבת. בגמרא במסכת שבת (קנא ע"א) אומר 

 רב יהודה בשם שמואל: 
פירות שבתחומך, ואני אשמור לך (= בשבת) שמור לי  מותר לאדם לומר לחבירו:

 פירות שבתחומי.
מבאר הרשב"א שההיתר נובע מכך שמדובר במלאכה המותרת ליהודי השומר, שהרי 
הפירות נמצאים בתחומו והוא אינו נזקק לצאת מן התחום כדי להגיע אליהם. על פי זה 

חברו שעדיין לא קיבל מוסיף הוא בשם תוספות שמותר ליהודי שקיבל שבת לומר ל
 שבת לעשות לו מלאכה:

וכתבו בתוספות דמהא שמעינן דישראל שקיבל עליו שבת קודם שחשיכה מותר 
לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה פלונית הואיל והיא נעשית בהיתר לעושה 

 ...אותה
הרשב"א מדגיש שאומנם אין ללמוד מכאן היתר לומר לנכרי לעשות מלאכה בשבת, 

אף שהנכרי אינו מצווה על השבת, אסרו חכמים את האמירה לו, אך כן יש ללמוד שהרי 
מכאן היתר לומר לנכרי לעשות מלאכה כאשר מדובר במצבים שבהם אילו הוא היה 

היה מותר לומר לו לעשות מלאכה, שהרי אין להחמיר באמירה לנכרי יותר  –יהודי 
 מאשר באמירה ליהודי:

ף על פי שהוא אינו יכול לעשות אבל לגוי אסור ודוקא לישראל חברו מותר וא
לומר לו שמור לי פירותי שהוא חוץ לתחומי, דכל דבר שאינו עושה אינו אומר 

), ומסתברא באומר לו לגוי לך ושמור לי פירותי ע"א לגוי ועושה (מו"ק יב
שבמקום פלוני, אבל אם הגוי כבר באותו תחום כל שכן שהוא מותר לומר לגוי, 

 כל שאינו עושה אינו אומר לגוי להחמיר עליו יותר מישראל חבירו.  דלא אמרו

                                                           
 'סי , ח"גשו"ת בצל החכמה ;פזסי' או"ח  ,וכ"כ שו"ת חלקת יעקב ;ידי' סאו"ח , ח"א שו"ת אור לציון .8

; קעב (מבן המחבר), ח"ג סי' שו"ת שבט הלוי ;מט 'קונטרס אלקטריק סי, ח"ו שו"ת באר משה ;קכה
שם , וע' בשו"ת חלקת יעקב ;פרק לא סעיף כז ,שמירת שבת כהלכתה ;מח, ח"א סי' שו"ת ויען דוד

משום  ,לא נתיר לעשות שם מלאכה על ידי נכרי ,ך ליהודייק שידוע ששישהוסיף שאם מדובר בעס
דעדיין יש לדון קצת 'ין זה: יכתב בענ ,יט, ח"א סי' שבמקומו של העסק זו כבר שבת. ובמנחת שלמה

דכיון שנקרא שמו של ישראל עליו והוא ידוע ומפורסם לכל אפשר דחשיב כאילו גם הבעלים נמצאים 
 .'י נכריםשם ועובד בפרהסיא ע"

 שם.  ,שו"ת בצל החכמה .9
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על דברי הרשב"א הקשה הר"ן שם שאין הנידון דומה לראיה: כאשר יהודי אומר לחברו 
שמור לי פירות שבתחומך, היה באופן תיאורטי באפשרותו של היהודי האומר לעשות 

לבין מקום הפירות סוכות של אם היו בדרך שבין התחום שבו הוא נמצא  –זאת בעצמו 
שומרים שהיו גורמות להרחבת תחום השבת שלו עד הפירות, ועל כן הותרה לו האמירה, 

אין באפשרותו בשום אופן לעשות את המלאכה  –אך כאשר יהודי קיבל כבר שבת 
 שביקש מחברו לעשות, וממילא יש לאסור את האמירה.

 ו של הר"ן וכתב: אך ב'בית יוסף' (או"ח סי' רסג) דחה את דברי
ואיני מבין דבריו דהכא נמי איכא למימר אם לא היה מקבל שבת הוא עצמו היה 

 10.מותר לעשות לו מלאכה
י"א ה'שלחן ערוך' (או"ח סי' רסג סעי' יז) פסק להלכה את דינו של הרשב"א, וזו לשונו: '

 '.שמי שקבל עליו שבת קודם שחשכה מותר לומר לישראל חברו לעשות לו מלאכה
להלכה נחלקו האחרונים בטעם הדין, אם לבארו כפי שביאר ה'בית יוסף' בדחותו את 

ביאר את ההיתר,  11דברי הר"ן, או כפי שמשתמע מפשט דברי הרשב"א. ה'מגן אברהם'
, שהוא משום שהאומר יכול היה גם הוא לעשות מלאכה 'בית יוסף'עפ"י מה שכתב ה

וא בכל רגע להבדיל ולעשות מלאכה. ואילו אילו לא היה מקבל שבת, וכן במוצ"ש יכול ה
ביאר את הדברים, כפי שמשמע מפשטות לשונו של הרשב"א, שהוא משום שאין  12הט"ז

וכתב  13איסור לומר בשבת ליהודי לעשות מלאכה אם אצל העושה מדובר בדבר המותר.
שתהיה נפקא מינה בין הט"ז לבין ה'מגן אברהם' במקרה שבו האומר  14ב'מחצית השקל'

: לטעמו של ה'מגן אברהם' אסור מהיוגם הוא קיבל עייך לקהילה שכבר קיבלה שבת, ש
יהיה לו לומר ליהודי השייך לקהילה אחרת, שלא קיבלה עדיין שבת, לעשות בעבורו 
מלאכה, משום שבמצב זה אין באפשרותו של האומר שלא לקבל שבת, שהרי בעל כורחו 

הט"ז הדבר יהיה מותר, משום שהיהודי לעומת זאת, לטעמו של  נגרר אחרי קהילתו.
 שעושה את המלאכה עדיין לא קיבל שבת, ובעבורו אין במלאכה כל איסור.

                                                           
שבשמירת פירות אין איסור בעצם השמירה אלא רק  ,שם, לשו"ע בהסבר הר"ן כתב הבית מאיר .10

ממילא מותר לו לבקש מחברו  –יכול באופן תיאורטי להגיע לשם היה בהגעה למקום, והיות שהאומר 
אכה, מדובר במלאכה האסורה עבורו מלבשישמור. אולם כאשר קיבל שבת ומבקש מחברו שיעשה 

מצד עצמה, וא"כ מה בכך שיכול היה שלא לקבל שבת, סוף סוף כרגע נחשב היהודי העושה כשליחו 
רסג  'קונטרס אחרון סי, או"ח ולכן אסור. וכן כתב בשלחן ערוך הרב ,של היהודי שקיבל כבר שבת

 ,ברי הרשב"א והבית יוסףניתן לקבל את ד ,זו הבהסבר הר"ן. אלא שהוסיף שלמרות סבר, הערה ח
דהמקבל שבת מבעוד יום על עצמו, אף שמסתמא קבל עליו כל חומרות וסייגים השייכים 'משום 

לשבת כמו שנתבאר בסי' רס"א, מכל מקום לא קבל מסתמא אלא איסורים התלויים בגופו אבל לא 
צם המלאכה . נמצא א"כ שע'התלויים חוץ לגופו, כגון אחר העושה בשבילו שלא יצטרך למחות

אין בה כל איסור גם מבחינתו של מי שקיבל שבת, האיסור  – הנעשית על ידי חברו שלא קיבל שבת
היחיד שנותר הוא האמירה שאומר היהודי שקיבל שבת, אך לעניין זה די בכך שיכול היה שלא לקבל 

 ירות. עי"ש.יתה לו אפשרות תיאורטית להגיע למקום הפישבת, כפי שלגבי שמירת הפירות די בכך שה
 .ס"ק למג"א, לשו"ע או"ח סי' רסג  .11
 .ס"ק גט"ז, לשו"ע שם,  .12
 שם.לשו"ע במשבצות זהב , ר' פמ"ג .13
 מחצית השקל, לשו"ע שם. .14
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עפ"י 'מחצית השקל', תהיה לכאורה נפקא מינה בין הט"ז לבין ה'מגן אברהם' גם במקרה 
שבו יהודי נמצא במדינה שבה כבר נכנסה השבת, והוא רוצה לבקש מחברו הנמצא 

לעשות בעבורו  –ה, בגלל הפרשי השעות, עדיין לא נכנסה שבת במדינה אשר ב
אלא  16לדעת הט"ז הדבר יהיה מותר, ולדעת ה'מגן אברהם' הדבר יהיה אסור. 15מלאכה.

שעפ"י 'שלחן ערוך הרב', היתר האמירה, גם לשיטת הט"ז, מבוסס על כך שמי שמקבל 
שאחרים עושים  שבת אוסר על עצמו רק מלאכות שהוא עושה בעצמו, ולא מלאכות

בעבורו, ומכאן שאם במקומו של האומר כבר שקעה החמה, באופן שאיסורי שבת חלים 
יהיה לו אסור לומר ליהודי אחר לעשות בעבורו  –עליו מן הדין ולא רק מכוח קבלתו 

אינה על פי הרמ"א, ולשיטת הרמ"א  17מלאכה. אומנם נראה שסברת 'שלחן ערוך הרב'
בשו"ת 'ארץ צבי'  18ר איסורי שבת חלים במלואם על האומר.היתר האמירה קיים גם כאש

הסתפק אם מותר לאדם הנמצא במקום שבו שבת לומר  19ד"הי לר' אריה צבי פרומר

                                                           
. ונראה שה"ה אם פקס הנשלח באופן אוטומטי וכדו'בכגון  –כמובן באופן שאין איסור בעצם האמירה  .15

בעבורו מלאכה בשעה שאצלו שבת ואצל העושה זהו חול, מבקש לפני כניסת השבת במקומו לעשות 
 שאף שטעם 'ממצוא חפציך ודבר דבר' לא שייך בזה, עדיין שייך הטעם של שליחות לחומרא.

, כתב להתיר למי שיש לו עסק במקום שבו עדיין לא נכנסה פה, או"ח סי' שו"ת חלקת יעקבוהנה ב .16
כנסה שבת, וכתב שהדבר יהיה מותר גם לשיטת שבת לעשות מלאכה בעבור יהודי שבמקומו כבר נ

דאי בעי הי' טס לשם להיות בשם ומקרי דגם להמשלח יש היתר, ומותר לישראל המג"א 'משום "
וצ"ע, שהרי מדברי מחצית השקל עולה שאין מתירים מטעם שיכול היה להיות שייך  .'לעבוד בשבילו

מו בסימן רסא ס"ק ז, שלא הותרה אמירה לקהילה שעדיין לא קיבלה שבת. וכן כתב המגן אברהם עצ
ליהודי כאשר הציבור כולו כבר קיבל שבת (ומשמע שאף אם הוא אומר ליהודי שאינו משתייך לציבור 
זה ומותר עדיין במלאכה, שאם לא כך פשיטא שאין יכול לומר לו), ואין מתירים מטעם שיכול היה 

 להיות שייך לציבור אחר.
ועפי"ז  ;עי"ש ,10דבריו הובאו לעיל הערה  ;ונטרס אחרון סימן רסג הערה ח, או"ח קשלחן ערוך הרב .17

עבורו מלאכה בארץ בפג, לבן חו"ל לומר לבן ארץ ישראל לעשות , ח"ג סי' אסר בשו"ת דובב מישרים
שעפ"י שיטת הט"ז יש להתיר זאת,  שכתב ,קכה, ח"ג סי' ור' בשו"ת בצל החכמה ;ישראל ביו"ט שני

 עי"ש. ור' בעניין זה מה שכתבנו בספר כתר כרך ו סימן טו. ,וכן הביא להיתר משו"ת זרע אברהם
וכל שכן במוצאי שבת, מי שמאחר 'סיף הרמ"א: וה ,יז 'רסג סעי, או"ח סי' דהנה על פסק השלחן ערוך .18

לחבירו ישראל שכבר התפלל והבדיל להתפלל במו"ש או שממשיך סעודתו בלילה, מותר לומר 
. והקשה על 'לעשות לו מלאכתו להדליק לו נרות ולבשל לו, ומותר ליהנות ולאכול ממלאכתו, כן נ"ל

כך הלבוש, שאין לדמות אמירה בערב שבת, כשהקדים לקבל על עצמו שבת, לאמירה במוצאי שבת 
עצמו שבת באופן מלא ולכן  כשעדיין לא הוציא את השבת: בערב שבת ניתן לומר שלא קיבל על

שכבר נאסר עליו הכל ביום השבת והוא ממשיך בקדושתו בלילה, 'הותרה האמירה, אך במוצאי שבת 
כל האיסורים נמשכים עמו, דלא שייך לומר הותרו מקצתן ומקצתן לא הותרו, שאם מקצתן הותרו 

ת מלאכה, גם מקצתן לא כולם הותרו כמו גבי נדר, וכיון שכולם לא הותרו שהרי הוא אסור בעשיי
שכן השווה אמירה בערב שבת לאמירה במוצאי שבת, סבור שההיתר קיים  ,. ומכאן שהרמ"א'הותרו

גם כאשר האומר אסור בכל איסורי שבת. אכן אין מכאן להסיק להיתר, לפי הרמ"א, לומר ליהודי 
יתכן יום שעבורו מלאכה כאשר במקומו של האומר כבר שקעה החמה ונכנסה שבת, משבלעשות 

שבעניין זה טעמו של הרמ"א הוא כשיטת הב"י והמג"א, שיכול בכל רגע להבדיל ואז לא יחולו עליו 
איסורי שבת כלל (ומבחינה זו יש יותר מקום להתיר במוצ"ש מאשר בערב שבת, משום שבערב שבת 

 אא"כ נאמר שיכול להתיר את קבלתו כפי ,משעה שקיבל עליו שבת כבר לא יכול לבטל זאת
, ואילו במוצ"ש יכול בכל רגע להפסיק את איסורי השבת ]ע' אליהו רבה שם[שמתירים נדרים 

 ). הבדלההמוטלים עליו על ידי 
 , סי' מד.)פרומר(ת ארץ צבי "שו .19
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ליהודי שנמצא במקום שבו לא שבת לעשות בעבורו מלאכה, 'מי אמרינן דחז"ל לא גזרו 
 ור לעיל.רק אמירה לנכרי שבות ולא לישראל', ולדברינו ספק זה תלוי באמ

ג. האם יש הבדל בין אמירה ליהודי לבין אמירה 
 לנכרי?

מספקו של בעל שו"ת 'ארץ צבי' עולה שיש צד לומר שאמירה לנכרי חמורה יותר 
מאמירה ליהודי שלא קיבל שבת, אך, כאמור לעיל, מדברי הרשב"א עולה שפשוט הוא 

יהיה מותר ליהודי  שאין להחמיר באמירה לנכרי יותר מאשר באמירה ליהודי, ועל כן
לומר לנכרי לעשות בעבורו מלאכה עוד בטרם נכנסה שבת, אך היהודי האומר קיבל 
שבת. אכן, אף שניתן ללמוד דין זה בקל וחומר מאמירה ליהודי, בכל זאת הביא זאת 

 הרמ"א להלכה במפורש (בסי' רסא סעי' א), וזו לשונו: 
כול לומר לאינו יהודי להדליק וכן מי שקבל עליו שבת שעה או ב' קודם חשיכה י

 ...הנר ושאר דברים שצריך
 ) האומר:קטז 'סי(שו"ת מהר"י ווייל מקור הדברים הוא ב

וכשמוסיפין מחול על הקודש בעוד היום גדול כגון שעה או ב' קודם הערב שמש 
אני רגיל להתיר לומר לגוי להדליק הנר. וטעמא דידי כיון שעוד היום גדול בודאי 

א קבלו כלם עליהם השבת דיש מקומות שעדיין לא קבלו עליהם. כל ישראל ל
ודמיא להא דאמרינן באלו טריפות על חלב שעל הקיבה אינהו אכלי אנן מיסתם 

  20.נמי לא סתים
מבאר שדין זה שהביא הרמ"א אינו יכול להילמד מדין אמירה ליהודי  21ה'מגן אברהם'

, אף כאשר הציבור כולו קיבל שבתשעדיין לא קיבל שבת, משום שאמירה לנכרי התירו 
רק כאשר במקומו  הותרה, לשיטתו שהובאה לעיל,בל שבת יאמירה ליהודי שלא קואילו 

                                                           
שכאשר יש נקב  ,חולין מט ע"ב, מביא ראיה לדבריו מהנאמר בפרק אלו טרפות, סי' קטז, מהר"י ווייל .20

נקב עפ"י ההלכה כסתום וממילא בקיבה, אם הוא הוא סתום בחלב טהור המותר באכילה, נחשב ה
הבהמה אינה נחשבת כטרפה, אך אם הנקב סתום בחלב טמא האסור באכילה, אין הנקב נחשב עפ"י 
ההלכה כסתום והבהמה טרפה. בהקשר לכך מתייחס שם רב נחמן לסוג חלב שלדעת בני ארץ ישראל 

ין אכילה מחמירים בני מותר באכילה ולדעת בני בבל אסור באכילה, ואומר הוא על כך שאף שלעני
בבל ומחשיבים חלב זה כטמא, לעניין סתימת הנקב הם אינם מחמירים ומחשיבים אותו כטהור. מכאן 

שבת לעניין זה שנאסר בעשיית מלאכה,  עליומוכיח מהרי"י ווייל שגם לגבי שבת, אף שאדם קיבל 
כרי. והנה בספר מחזיק הוא לא החמיר על עצמו להחשיב זמן זה כשבת גם לעניין איסור אמירה לנ

דשאני הכא דבני בבל נמי סברי דהאי 'וז"ל:  ,הקשה על ההשוואה ,מח ס"ק א, יו"ד סי' לחיד"א ,ברכה
תרבא שרי אלא דמשום חומרא נהוג ועל כן אמר ר"נ דסתים דלקושטא חלב טהור הוא וסותם 

ייהו מדינא השתא משא"כ התם נהי דכמה מקומות אכתי לא קבילו שבת מיהו האי אתרא דקבילו על
הו"ל שבת דתוספת שבת דאוריתא לרובא דרובא דרבוואתא והגם שבידם היה שלא לקבלו מ"מ 

. ונראה שהתירו של המהר"י ווייל אינו מבוסס על כך שיכול היה שלא 'השתא דקבלוהו הוא שבת
את  כפי שניתן לקבל –לקבל שבת כפי שהבין החיד"א, אלא על כך שניתן לקבל שבת באופן חלקי 

 איסור חלב באופן חלקי, וכמוש"כ. 
 .סי' רסא ס"ק זמג"א, או"ח  .21
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שאז יכול היה גם הוא שלא לקבל שבת.  – של האומר עדיין לא קיבל הציבור כולו שבת
ה'מגן אברהם' מוסיף ומדייק מדברי המהר"י ווייל שכל זה רק כל עוד ישנם מקומות 

הוא חצי שעה סמוך לחשיכה דאז אפשר דכל מקומות קיבלו עליהם שבת, אך אם ' שלא
  22'.לעכו"ם רישראל קבלו עליהם שבת אסור לומ

בטעם הדבר שאמירה לישראל אסורה לדעת ה'מגן אברהם' כאשר הציבור כולו קיבל 
שבת, ואילו אמירה לגוי מותרת גם במקרה זה, יש לומר שהוא משום שלא גזרו חכמים 

על פי זה היה מקום  23ל אמירה לגוי אלא רק כשאומר לו בשעה האסורה לכל ישראל.ע
לומר שהוא הדין שלא גזרו על אמירה לגוי כאשר במקומו של הגוי אין זו שבת כלל, 

לא גזרו על אמירה לגוי, אך אין  –שהיות שכל ישראל מותרים במלאכה באותו מקום 
מירה לנכרי שבמקומו הוא חול יהיה כדין ועל כן יש לומר שדין א 24ראיה לסברה זו,

 אמירה ליהודי שבמקומו הוא חול.
מכאן שהשאלה אם מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה בעבור היהודי כאשר במקומו של 
היהודי זו שבת ובמקומו של הנכרי לא נכנסה שבת תהיה נתונה במחלוקת ה'מגן 

 אברהם', הט"ז ו'שלחן ערוך הרב' שהובאה לעיל.

 רכת ממוחשבתד. מע

לעיתים מתבצעת רכישה ומכירה של ני"ע באמצעות מערכת ממוחשבת הנותנת הוראות 
קנייה ומכירה באופן אוטומטי כאשר הני"ע מגיע לשער מסוים. במצב זה נראה שאין כל 

גם אם במקומו של בעל  –איסור אם המכירה נעשית במקום שבו לא נכנסה עדיין שבת 
 26או חשש של גרימת קניין בשבת. 25ה חשש שכר שבת,המניה נכנסה שבת, ואין בז

                                                           
הוא רק בחלב שיש מקומות שאוכלים אותו ויש שם,  ,עליו מסתמך המהר"י ויילששהרי ההיתר בחלב,  .22

, והוא הדין 20מקומות שאינם אוכלים אותו, ולא בחלב שאסור בכל המקומות, ראה לעיל הערה 
 לעניין שבת.

 ,רסג ס"ק ג 'במשבצות זהב סי, או"ח והנה בפרי מגדים ;כה 'רסג סעי, או"ח סי' שלחן ערוך הרב .23
 ,שתמה על דברי המהר"י ווייל, שלדבריו היה ניתן להסתמך על דין החלב גם לעניין אמירה ליהודי

מדוע חלק עליו הר"ן. אך עפ"י השלחן ערוך הרב וא"כ קשה מדוע הביא הרשב"א ראיה ממקום אחר ו
לא קשה, משום שטעם ההיתר לומר לנכרי אינו משום שיכול היה שלא לקבל שבת, כפי שהוא בהיתר 

 לומר ליהודי, אלא משום שלא גזרו בכגון זה על אמירה לנכרי, כנ"ל.
ת מלאכה ע"י נכרי שהעלה אפשרות זו, אך מסיק שראוי לאסור עשיי ,שם ,ע' שו"ת בצל החכמה .24

ואולם ע' בספר ארחות שבת, פרק כג הערה רכ, שכתב כדבר  כאשר במקומו של היהודי זו שבת.
פשוט: 'דמתוך שאיסור זה של אמירה לנכרי מורכב משני אנשים, ישראל ונכרי, לא אסרו בזה חז"ל 

 אלא באופן שאצל שניהם שבת'.
לכלה המודרנית' פרק ד, שיש להבחין בין מקרה ר' מה שכתבנו בספר כתר כרך ב, 'שמירת שבת בכ .25

שבו יהודי אומר לגוי מערב שבת למכור את המניות כשיגיעו לשער מסוים, לבין מקרה שבו אומר 
בלא לנקוב בסכום, שבמקרה השני יש המתירים. אך  –לגוי למכור את המניות כשיגיע למחיר רווחי 

שבת, אך בנידון דידן יש תרתי לטיבותא: א. כל זה כאשר מדובר בגוי העושה זאת במקום שאצלו 
ב. הכול מתבצע באופן אוטומטי. וע'  ;המכירה או הקנייה מתבצעות במקום שבו שבת עוד לא נכנסה

בשו"ת שבט הלוי, חי"א סי' פד, שחשש בזה לשכר שבת והביא ראיה ממסכת כתובות פד ע"א, שיש 
הלוא שם מדובר בשכר שמשולם על יום  –חשש שכר שבת גם כאשר אינו עושה כל פעולה, וצ"ע 

השבת, שזה מחזי כשכר שבת, משא"כ בנידון דידן שמדובר בשכר שמשולם על הני"ע, ומדוע לחשוש 
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 סיכום

א. נחלקים הפוסקים בשאלה אם מותר לומר לנכרי לעשות מלאכה בשעה שבמקומו של 
היהודי זו שבת ובמקומו של הנכרי אין זו שבת, ומנהג העולם להקל בזה, ויש 

 27המחמירים.
כה נעשית בשעה ב. מותר ליהודי לומר לפני שבת לנכרי לעשות מלאכה אם המלא

 אף אם במקומו של הנכרי זו שבת. –שבמקומו של היהודי אין זו שבת 
ג. מותר לתת הוראה למחשב למכור או לקנות ני"ע כשיגיע לשער מסוים כאשר הקנייה 
והמכירה מתבצעות במקום שבו לא נכנסה עדיין שבת, גם אם במקומו של בעל הני"ע 

 נכנסה שבת.
 
 

 
 

                                                                                                                                                       
כאן לשכר שבת. וכן מוכח מפסק השו"ע, או"ח סי' שז סעי' ד, שהתיר לתת מעות לגוי מערב שבת 

בגדרי מכירה באופן זה, ודנו שם לקנות לו ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת, וברמ"א שם התיר גם 
עבור היהודי אך לא חששו לשכר שבת. וכ"כ בפשיטות בשו"ת נודע באמירה לגוי שיעשה מלאכה 

 .'דאטו מי שלוקח דבר מחבירו בשבת לא יפרע לו בחול'כו: או"ח סי' מהדורא תניינא  ,ביהודה
; ור' ן מעצמו בשבתיך שיחול קנישאסור לגרום בערב שבת לכ ,קנט 'בתשובה סי ,דעת ר' עקיבא איגר .26

בספר כתר שם, פרק יא, הבאנו את הדעות השונות בנושא. ונראה שבנידון דידן אין חשש גם לסוברים 
, שמה סז, או"ח סי' שו"ת חלקת יעקבכר' עקיבא איגר, וזאת משני טעמים: א. עפ"י מה שכתב ב

דווקא, משא"כ בנידון דידן שבו הוא שאסר ר' עקיבא איגר הוא רק כאשר מכוון שהקניין יחול בשבת 
מעוניין שהקניין יחול כאשר הני"ע יגיע לשער מסוים, אך לאו דווקא בשבת. ב. בעצם האיסור לבצע 
קניין בשבת כתב הרמב"ם, הל' שבת פכ"ג הי"ב, שהוא גזרה שמא יכתוב, וכ"כ המשנה ברורה, סי' שו 

שבו מתבצעת העסקה זו שבת, שאז קיים ס"ק לג; וא"כ יש לומר שהאיסור הוא רק כאשר במקום 
החשש שמא יכתוב באיסור, אך אם במקום שבו מתבצעת העסקה אין זו שבת, הרי גם אם יכתוב אין 
בכך כל איסור, ופשוט שאין לחשוש שמא בעל החפץ הנמצא במקום שבו נכנסה שבת יכתוב לעצמו, 

אין כל  –ם שבו לא נכנסה שבת וע"כ נלע"ד שבנידון דידן בו רכישת הני"ע נעשית מעצמה במקו
 חשש.

 שם. ,שו"ת ויען דוד ;שם ,שו"ת בצל החכמה .27
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 אליעזר טויקהרב 

לקת נר שבת חשמלי ('לינר') הד
 1לפני הנחתו במקומו

 הקדמה

בעקבות מצוקתם של רבים המתארחים בבתי מלון בשבתות ואינם מורשים להדליק 
נרות שבת בחדר האוכל או בחדר, יוצר במכון צומת 'פמוט חשמלי' (הקרוי 'לינר'), 

גם  'נר שבת'ובת הכולל שתי נורות ליבון, אשר דינן כאש, ולפיכך ניתן לצאת בהן ידי ח
למחמירים הדורשים נרות של אש. הדלקת ה'לינר' נעשית באמצעות הכנסת הסוללה 

לכן הדלקת הנר צריכה תמיד להיעשות  2לפתח ייעודי הממוקם בתחתית בסיס הפמוט.
שלא טוב  כשה'לינר' בידו של המדליק, ורק אחר כך אפשר להניחו במקומו. העירו לנו

כי אין להדליק את הנר כשעודו בידו, ולכן נכון היה לבנות את , שבנינו אותו בצורה כזו
דו, כך שאפשר יהיה להדליק אותו כשהוא מונח במקומו הראוי. יה'לינר' עם מפסק בצ

 במאמר זה נדון בשאלה אם אכן צורת ההדלקה של ה'לינר' בעייתית מבחינת ההלכה.
ר להדליק נר שבת שפסק שבשעת הצורך מות 3'משנה ברורה'ראשית אציין לדברי ה

במקום אחד ולהעבירו למקום אחר, בתנאי שגם המקום הראשון בר חיוב (מקום 
החייב  שמשתמשים בו). אך כאן הדיון נסוב סביב שאלה אחרת, שהרי הוא נמצא במקום

 מצאיישברגע ההדלקה הנר  היא אם אפשרהשאלה ו, בהדלקה, ובו גם ידלק הנר בשבת
 .על שולחן וכדומה מונח של המדליק במקום להיות בידו

 בידו בעודו חנוכה למדליק נר השוואהא. 

הלכות 'אחד המקורות בדברי הראשונים לאסור הדלקת נר שבת כשהנר בידו הוא 
 :)שסט', סי' דרשות מהר"ש'(מכונה גם  'ומנהגי מהר"ש מנוישטט

שלא להדליק נרות של שבת ושל יום טוב  ,מה"ר שלום מיחה לנשים שבביתו
ואחרי כן להניחם. ואמר לי שהכי איתא בתוספתא בשבת,  ,רך עליהםבידם ולב

שאין להדליק ולברך בנרות של שבת ושל יום טוב בעוד' בידם, כי הרואה אומר 
לצורכו הוא מדליק ולא לשבת וי"ט, ולהכי צריך להניחם תחילה, מידי דהוה אנר 

 שלא יאמר הרואה לצורך הדליק. ,חנוכה דהתם צריך להניחם תחילה

                                                           
 תודותיי לרב הגאון יהושע מגנס ולרב בועז אופן על הייעוץ ועל הוספת דברים חשובים במאמר. .1
הערת עורך: י"פ. על הדלקת נר שבת חשמלי (לינר), ראה מאמר של הרב ישראל רוזן ז"ל ולהבהחל"ח  .2

 .35–25; תחומין לה, עמ' 92–86(תשע"ה), עמ'  108ליאור לביא, אמונת עתיך הרב 
 .מחס"ק  רסגמשנ"ב, סי'  .3
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וכן הסברה שהוא כותב לא  4מה שהביא בשם התוספתא לא מצוי בתוספתא שבידינו,
מקורו בדיני נר חנוכה, שאין להדליקו  'לצורכו הוא מדליק'כל כך. החשש שיאמרו מובנת 

בידו, שמא יאמרו שמדליקו בשביל לקחתו בידו וללכת איתו לצורך עצמו, ולא לשם 
עודו הוא לצורכו, כדי שיהיה לו אור בביתו ובפרט פרסום נס חנוכה. אבל נר שבת, שכל יי

 ?'לצורכו הוא מדליק'מה אכפנו לנו אם יאמרו  5במקום שאוכל,
אפשר לבאר שכוונתו היא שאם מחזיק את הנר בידו, נראה הדבר שרוצה לטלטלו משם 

ונמצא שבעת  ,ולהוציאו אל מחוץ לביתו, למקום שאינו בר חיוב בהדלקת נר שבת
ו הייתה שלא לקיים את המצווה כראוי. אך פירוש זה עדיין אינו מספיק, ההדלקה כוונת

כי אפשר שדווקא בנר חנוכה, שנעשה לשם פרסומי ניסא, חשוב מאוד מה הרואה אומר, 
שהרי ראיית הנר היא חלק מהותי מהמצווה (ולכן תיקנו ברכה גם על ראיית נר חנוכה, 

ת ההדלקה לא ברור שהנר הוא לשם למי שאינו יכול להדליק בעצמו), ולכן אם בשע
מצווה, ההדלקה פסולה, וממילא גם אם יניח אחר כך את הנר אין יוצא ידי חובה, כי 

, והמטרה היא עבור בני הביתבמצוותו  –ההדלקה הייתה בצורה פסולה. אבל נר שבת 
 ואם כן מדוע לחשוש לדעתו של רואה זר?שהם ישתמשו לאורו, 

 :)לופ"ב סי' שבת ( 'אגודה'עודו ביד המדליק הוא בבשבת  מקור נוסף לאסור הדלקת נר
ונר יום טוב ולהשימם  ונר שבתלכן אין להדליק נר חנוכה  ,הדלקה במקומה בעינן
 אך תחילה ישימם במקומם ואחר כך ידליקם. ,במקומות אחרי הדלקה

נובעים מהסוגיה במסכת שבת לגבי נר  'אגודה'על פי ֶהקשר הדברים, נראה שדברי ה
לפני הלכה זו ואחריה נובעות מהסוגיות  'אגודה'חנוכה, כי גם ההלכות שמופיעות ב

לא ביאר מה הטעם שאותה ההלכה שנוהגת בנר חנוכה  'אגודה'הסמוכות לסוגיה זו. ה
היא רק לומר שאין להדליק  'אגודה'אפשר שכוונת ה נוהגת גם בנר שבת ויום טוב.

, אך מפשט לשונו נראה שאוסר גם כאשר במקום שאינו בר חיוב ולהניח במקום חיוב
כתב לעניין נר  6גם במרדכי ההדלקה נעשית בחדר ראוי אך הנר נמצא בידו של המדליק.

הציע מקור  7' על המרדכי הנ"לבגדי ישע'בספר  .'הדלקה במקומה בעינן'שבת ש
', ונרחיב מעט את הדלקה במקומה'מהגמרא כדי להשוות בין נר חנוכה לנר שבת לעניין 

הדלקה עושה 'או  'הנחה עושה מצווה'א) אם ע" במסקנת דיון הגמרא (שבת כגדבריו. 
 :נאמר 'מצווה

                                                           
 "ע.בצ"ש של מכון ירושלים מה שהביא בהערה, ולמסקנה נשאר מהרבהלכות ומנהגי  וראה .4
ה אין סעודשוביאר שם רש"י שהטעם הוא  ',נר בשבת חובה'"ב אומרת: ע כה שבת במסכת הגמרא .5

ותזנח משלום ' – ורבןחשובה אלא במקום אור. בהמשך העמוד דורשת הגמרא את פסוק הגלות והח
, כמתאונן על כך שפסקה מעם ישראל הדלקת נר שבת, וביאר שם רש"י שנר שבת נקרא 'נפשי

כי בא למריבה, או שאין  'שלום', משום שבלי אור אין שלום, כי נתקל בחפצים או נופל (ואז אין 'שלום'
ששני  לבאר ד"ה הדלקת, נראה שם, שבת דברי התוספות על פיבמשמעות של רוגע ומנוחה).  'שלום'

בבית מחויבת כדי שיהיה בבית  הנר הדלקת עצםסיבות לשני דברים:  םהפירושים שהובאו ברש"י ה
 הסעודה היא כי צריך סעודה במקום אור. מקוםשלום, והסיבה להדליק דווקא ב

 .גרעמרדכי, שבת סי'  .6
 בגדי ישע למרדכי שם, אות י. .7
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ועוד, מדקא מברכינן אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של חנוכה שמע 
 מינה: הדלקה עושה מצוה, שמע מינה.

שההלכה היא שהדלקה עושה  'להדליק נר של חנוכה'הגמרא מוכיחה מנוסח הברכה 
 – 8'להדליק נר של שבת'א וצווה, ואם כן גם על הדלקת נר שבת שנוסח ברכתה המ

אך יש מקום לדחות ראיה זו, כי  !'והוהדלקה עושה מצ'צריכים לחול לכאורה כל כללי 
 אפשר שדווקא בנר חנוכה, שיש לו מקום מוגדר בהלכה (על פתח ביתו, מעל עשרה

במקומו הנכון היא תנאי הכרחי לקיום , מתחת לעשרים אמה וכו'), והנחת הנר טפחים
 '.הנחה עושה מצווה'או  'הדלקה עושה מצווה'המצווה, היה מקום לגמרא להתלבט אם 

זאת כיוון שלא ברור מה המעשה הגומר את המצווה, האם ההדלקה או ההנחה, ובאותו 
רגע צריך שכל התנאים האחרים יתקיימו. כלומר: אם ההדלקה היא השלב הגומר את 

אז היא צריכה להיעשות כשהנר כבר במקומו, ואם ההנחה היא השלב  –המצווה  מעשה
לפני ההנחה. אבל בנר שבת, שאין  הנר צריך להיות דולקאז  –הגומר את מעשה המצווה 

לו מקום מוגדר, והעיקר הוא שיהיה אור בביתו (ובפרט בשולחנו), ההנחה אינה גורם 
וקא בסוף, וממילא אין ללמוד מנר שבת מעכב שצריך להיעשות דווקא בהתחלה או דו

 , ושעליה להיעשות דווקא אחר הנחת הנר.'הדלקה עושה מצווה'לנר חנוכה ש

 השוואה להדלקת מנורת המקדש בטרם הנחתהב. 

יש להביא ראיה לכך שבשאר המצוות שחיובן הוא בהדלקה, מלבד נר חנוכה, אין חובה 
  9פ"ג הי"ד):דין תמי(הל' רמב"ם להדליק במקום ההנחה, מדברי ה

מושך הפתילה עד שמדליקה ומחזירה, לפי שהנרות קבועים  ,וכיצד מדליקו
 ואינו יכול להדליק בנר אחר משום בזיון. ,במנורה

 כלומר את נרות המנורה היו מדליקים נר מנר בצורה כזו: הכהן היה מושך את הפתילה
רך הפתילה לתוך הנר. עד שמקרבה לנר שכבר דולק, ואחר כך מחזיר את כל או לאורכה

יוצא שההדלקה נעשית כשהפתילה ביד הכהן במרחק מהנר שאליו היא שייכת, ורק 
הלכות יתירה מזאת כתב הרמב"ם ב אחרי ההדלקה מחזיר הכהן את הפתילה למקומה.

 :(פ"ט ה"ז)ביאת המקדש 
לפיכך אם הטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ  ,וכן הדלקת הנרות כשירה בזרים

 לזר להדליקן.מותר 
גם הראב"ד, שחולק על כך,  כאן מדובר על כך שההדלקה רחוקה מאוד ממקום ההנחה.

מכשיר בדיעבד, ונראה שהוא חולק רק מטעם שהזר מדליק ולא מטעם הדלקה שלא 
 .'אלא שאם הדליקן כשירות ,א"א הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן' במקומה, וכך כתב:

פ"ד  חנוכה(הל' על הרמב"ם  'רוקח המעשה'דבריי לדברי אחר כך ראיתי שכבר כיוונתי ב
 :ה"ט)

                                                           
 קצט, 'וכן בראבי"ה, סי ,בין השאר על פי הירושלמי, ברכות, פרק הרואה, שהובא במרדכי בסוגייתנו .8

 .אך לא נמצא לפנינו
 .בע" ומקורו בגמרא שבת כב .9
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הדליקו מבפנים וכו'. הקשה הרב חיים אבואלעפיא נר"ו דבפ"ט דביאת מקדש 
כתב רבינו הטיבה הכהן בפנים והוציאה בחוץ והדליק הזר כשר והשיגו הר"א ונתן 

ן ומאי שנא מנר חנוכה דבעינ .טעם מרן דהוי דמי לשחיטה דכשר לכתחילה
הדלקה במקומה בפ' במה מדליקין מדמינן נר חנוכה למנורה אי מדליקים מנר 

ומאי דנראה לענ"ד דהתם הוא מוכרח  .עכ"ד 10לנר משום ביזוי או משום אכחושי
דכיון דכשירה בזר לא משכחת לה אלא בהוציאה לחוץ ונר חנוכה שאני בזה 

אן פרסום נס דתליא בפירסומי ניסא וכל עוד שאינו מדליקה במקומו אין כ
 ודו"ק. 11משא"כ לענין ביזוי או אכחושי שייך זה

ולכן  ,בין המנורה לנר חנוכה בכך שבמנורה אין עניין פרסומי ניסאמבחין  'רוקח מעשה'ה
הדלקה 'אולם הוא לא מבאר מדוע אין בעיה מצד  ,אין חשש בהדלקתה שלא במקומה

 על 'אבן האזל'מה שמופיע ב אפשר לדחות ראיה זו מהדלקת המנורה, לפי .'הועושה מצו
 :שם) ביאת המקדש(הל' הרמב"ם 

והנה המנ"ח הקשה על מה שכתב הרמב"ם דאם הוציאן לחוץ מותר לזר להדליקן 
דהא איתא בת"כ בפ' אמור יערוך אהרן ובניו לפני ד' שלא יתקן בחוץ ויכניס 

ה בפנים. ונשאר בקושיא, ולפי"מ שבארתי אין קושיא כלל דאה"נ דסדור המנור
והטבתה צריכה שתהי' דוקא לפני ד' בהיכל ושלא יתקן בחוץ ויכניס בפנים, אבל 
ההדלקה אינה עיקר המצוה אלא תכלית המצוה ולכן כשרה בזר וכשרה נמי בחוץ 

 אם הוציאה הכהן ערוכה ופשוט.
לחילוק בין נר חנוכה לבין  'רוקח מעשה'מקום כבר מצאתי מקור מכובד מדברי ומכל 

מול טענה זו יש להביא את  .'הרואה אומר'דלקה, לפחות מהבחינה של שאר מצוות שבה
המבאר מדוע ברכת הדלקת נר חנוכה היא  (פ"א הט"ו),דברי הראב"ד בהלכות ברכות 

 'להדליק נר' ולא 'על הדלקת נר':
שהן של תורה לפיכך על הנרות שבמקדש ...אי נמי מפני שזו הברכה הוקבעה 

 עשאוהו כשל תורה...
, ואם כן 'להדליק נרות במנורה'להבין בדבריו שעל נרות המקדש היו מברכים  יש מקום

, לא חייבות 'להדליק'יש מקור לכך שגם מצוות הדלקה, חוץ מנר חנוכה, שברכתן 
להיעשות דווקא במקומן. אך בדברי הראב"ד הללו יש גרסה שונה, שהובאה ברמב"ם 

על נס הנרות י שזו הברכה הוקבעה ...מפנ' מהדורת פרנקל בשינויי הנוסחאות על הדף:
ציטט כך את הראב"ד. לפי גרסה זו אין הראב"ד מדבר כלל  12גם באבודרהם'. ...שבמקדש

זכר לנרות המקדש,  םשנרות החנוכה ה שמכיווןעל ברכת הנרות במנורה, אלא רק אומר 

                                                           
 ואין' :אבולעפייא"ח הרביאר יותר את קושיית  פ"ט ה"ז ביאת המקדש 'עצמו בהל רוקח המעשה .10

לדחות בה דכי בעי הדלקה עושה מצוה אנר חנוכה דוקא הוא דבעי שהרי רש"י ז"ל פירש שם 
הוא  ששם, במאמר שציטטתי דבריו בסוף וראה .'כדאשכחן במנורה משמע דגם בזו שוה נ"ח למנורה

 .זו קושיה מתרץ
ודווקא לעניין  ,או ביזוי שייך לומר גם במנורה שצריך הדלקה במקומה אכחושידווקא לעניין  כלומר .11

 זה כתב רש"י שיש לדמות את נר חנוכה למנורה.
 .ברכת המצוות, לתו, שער השלישייבתחאבודרהם,  .12

בחזרה לעמוד התוכן
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דאורייתא, תיקנו את ברכות הדלקת נר חנוכה במטבע הברכה על  םונרות המקדש ה
עוד אפשר לומר שגם במנורה צריך שההדלקה תיעשה דווקא  ת דאורייתא.מצוו

ואם כן אין הוכחה מהדלקת  13כשהמנורה מונחת ברצפת העזרה ולא ביד המדליק,
עדיין  –המנורה לנידוננו, אך הסברה שבנרות שאינם נר חנוכה אין חשש מה יגיד הרואה 

 שרירה וקיימת.

 דבר סוף

על  'מלבושי יום טוב'וב 14'אליה רבה'מאמר, הובא בפסק המהר"ש, שצוטט בתחילת ה
הקשה על פסק זה, וכתב שיש  17)בוטשאטש' (אשל אברהם'ב 16'.דרך החיים'וב 15הלבוש

מקום לא מלאו ליבו לחלוק על פסק  הבדל בין שבת לחנוכה (וכמו שהובא לעיל), ומכל
פסק כדברי  18'שמירת שבת כהלכתה'ב המהר"ש לעניין נר שבת אלא רק לעניין נר יו"ט.

קצות 'ו 19'מסגרת השולחן'מהר"ש, אך הביא שיש חולקים על פסק זה. החולקים הם: 
. עיינתי בדבריהם וראיתי שלא ביארו את טעמם, מדוע לא 'יש פוסקים'בשם  20'השולחן

אפשר להבין  ,סברו כמהר"ש. לפי מה שהבאתי לעיל לדחות את טעמי פסק המהר"ש
רות, שיש בהן כדי לחזק את ההיתר להדליק את ה'לינר' אוסיף שתי סב מדוע חלקו עליו.

 ביד:
וה, כי זו הדרך וב'לינר' אין חשש שהרואה יחשוב שנעשה כאן דבר שלא לצורך המצ. 1

הרגילה שמדליקים בה את ה'לינר'. דבר זה שונה מנר חנוכה שהדרך להדליקו כשהוא 
 ודו בידו.מונח במקומו, והאדם עושה שינוי מהדרך הרגילה כשמדליקו בע

לפחות לנוהגים לברך אחרי הדלקת הנר, הברכה נעשית כאשר הנר כבר מונח . 2
 במקומו.

נו למדים שיש מקום גדול להתיר הדלקה כשהנר ביד המדליק, ובפרט שההתקן אנמצ
 המדובר מיועד מראש למקרים שבהם אין אפשרות אחרת. 

 
 

 
 

                                                           
 וכן מסתבר בהתחשב בכובד המנורה. .13
 שהסברו ונראה"ז, הט"ש מה שביאר בדעת ועיי, דס"ק  תרעה; שם, סי' ידס"ק  רסגסי'  אליה רבה, .14

 .להדליק כך אחר ורק להניח צריך הומצו עושה שהדלקה גיההסו למסקנת ודאי כי ,"זבט מוכרח
 .רסג ס"ק בלבוש, סי'  .15
 טז.סי' הלכות הדלקת נרות דרך החיים,  .16
 .י בד"ה במקום שמדליקין 'ג סעירס, סי' תנינאאשל אברהם,  .17
 .שם בהערה קצד(מהד' תשמ"ט); ועי'  עמ' נד"ב חשש"כ,  .18
 .תרעה 'על פי האחרונים בסי, אות כהעה מסגרת השלחן, לקצוש"ע סי'  .19
 .סי' עד בבדי השולחן אות כאקצות השלחן,  .20

בחזרה לעמוד התוכן
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 הרב אריה כץ

 (סטריפינג)הפרדת קרומי השק העוברי 
 האם מטמאת? –לקראת לידה 

 1רקע רפואיא. 

עזרת ) היא גרימת לידה באופן יזום  ב(Labor induction השראת לידה או אינדוקציה
פן טרם התחיל באוב עודתהליך הלידה  גרימה להתחלתדהיינו  ,אמצעים מלאכותיים

טבעי. השראת לידה מבוצעת במקרים שיש בהם סכנה ליולדת או מצוקה עוברית, וכן 
תים יעודף מעבר לשלב מסוים. אכן לע היריוןבמקרים של חשש למצוקה עוברית, כגון 

הדבר מבוצע בגלל נוחיות הרופא או היולדת או מחמת רצון ללדת ביום מסוים או 
יות להשראת לידה כוללות טיפול תרופתי הטכניקות הרפואיות העיקר בשעה מסוימת.

באמצעות מתן פרוסטגלנדינים שפועלים על רקמת צוואר הרחם ומשנים את המרקם 
שמוכנס  שימוש בבלוןבאמצעות שלה, וגם גורמים להתכווצויות של שריר הרחם, וכן 

ומנופח שם, וכך הוא לוחץ על הפה הפנימי של צוואר הרחם ומרחיב  לצוואר הרחם
היא הפרדה  ,טכניקה נוספת שיכולה לסייע להשראת לידה, ונחשבת לפשוטה יותר אותו.

יולדת לגרום ל במטרה ,) Stripping– של קרומי השק העוברי מדפנות הרחם (סטריפינג
לשחרר באופן טבעי פרוסטגלנדינים שמזרזים את הופעת הצירים ואת פתיחת צוואר 

הרופא בעת בדיקה גינקולוגית לבדיקת הפתיחה של צוואר  מבצעהפעולה את הרחם. 
הרחם. מחדירים אצבע לצוואר הרחם מעבר לפה הפנימי ומפרידים בין קרומי שק 

שהיא נחשבת לקלה  הואפעולה זאת  לבין רקמת צוואר הרחם. יתרונה של היריוןה
מצליחה  היאמהטיפול התרופתי והמכני. חסרונה הוא שלא תמיד הרבה יותר ופשוטה 

 לסייע בהקדמת הלידה.
במאמר זה ברצוני לברר את ההשלכות האפשריות של פעולה זו על מצב טהרתה של 

 האישה. 

 ב. השאלות לדיון

אית והלכתית, כדי לדעת כיצד השפיעה ככלל, שני הנושאים העיקריים שיש לברר, רפו
 :םה ,הפעולה על טהרת האישה

 הו מקור הדימום?מ – האם יש דימום לאחר ביצוע פעולה זו, ואם כן. 1
 מה דינה של פתיחה זו? –האם פעולה זו גורמת לפתיחה של צוואר הרחם, ואם כן . 2

                                                           
 היריון ולידה, שנמצא בשלבי הכנה לדפוס. –ספר פוע"ה כרך שלישי  טיוטתהרקע הרפואי מבוסס על  .1

בחזרה לעמוד התוכן
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השפעות הסטריפינג על  –ג. רקע רפואי 
 וםפתיחת צוואר הרחם ועל דימ

לברר את דינה ההלכתי של אישה לאחר ביצוע הסטריפינג, ביקשנו מכמה רופאי  כדי
האם אצבעו  :שעיקרן הוא 2,שאלות כמהנשים שיש להם ניסיון בפעולה זו לענות לנו על 

מהו מקור  ?האם היא יוצרת הרחבה של צוואר הרחם ?של הרופא נכנסת לתוך הרחם
 , ומה המשמעות של היעדר דימום כזה?לההדימום שנוצר בדרך כלל כתוצאה מהפעו

, היו תמימי דעים בחלק מן הנושאים שנשאלו עליהםהרופאים שענו לנו על השאלות לא 
 אולם על הנקודות הבאות הייתה הסכמה:

 בדרך כלל אצבעו של הרופא נכנסת מעבר לפה הפנימי של צוואר הרחם.. 1
הרחם מעבר לפתיחה הקיימת, פעולת הסטריפינג בהחלט עשויה לפתוח את צוואר . 2

 אולם קוטר הפתיחה משתנה מפעולה לפעולה.
שפשוף של כלי דם בדי כתוצאה מהפעולה, אך מקורו הוא יבדרך כלל יהיה דימום מי. 3

 על ידי הרופא תוך כדי ביצוע הפעולה.
 עדר דימום אינו מלמד על כישלון בביצוע הפעולה.יה. 4

 ד. דין הדימום
פצע,  –(אם אכן נוצר) כתוצאה מהפעולה יש דין של דם מכה  לכאורה לדימום שנוצר

שאינו מטמא, שהרי הגורם לדימום הוא השפשוף שנוצר בין אצבעו של הרופא לבין כלי 
כתב בשם הרב יהושע  3'נשמת אברהם'הדם. אלא שעדיין יש מקום להרהר בדבר, שכן ב

שליה עצמה אלא באינו נויבירט לאסור דימום שנובע מהיפרדות שליה, אם אכן מקורו 
הנימוק לכך הוא שיש להחשיב דם כזה כדם של מעין  4.חיבור בין השליה לרחםב
אף על פי שסיבתו אינה הורמונלית. גם הרב ד"ר מרדכי  ,, שהוא דם אוסר'תחילת לידה'

העלה שדימום של היפרדות שליה אינו מוגדר  5',רפואה, מציאות והלכה'הלפרין, בספרו 
לאוסרו, ואותם תלמידי חכמים שנטו להתיר דימום כזה הוטעו מבחינה כדם מכה, ויש 

גם הדימום שנוצר אם לפי זה יש מקום לשאול  רפואית באשר למקורו של הדימום.
 כתוצאה מסטריפינג יאסור, שהרי גם הסטריפינג עניינו הפרדת קרומי השק העוברי.

בצורה ברורה שאין כאן  שאלה זו, הם הבהירו לנו 6אמנם כאשר ביררנו אצל הרופאים
דמיון כלל, וכי לא מדובר בדימום של היפרדות השליה מהרחם לקראת התחלה של 

                                                           
ב): ד"ר הילה הוכלר, ד"ר שרון מסלוביץ', ד"ר יעקב -הרופאים שענו על השאלות הם (לפי סדר א .2

ינזון, ד"ר ברונו רוזן. אנו מודים להם על שיתוף הפעולה. תשובותיהם המלאות עתידות להתפרסם רב
 בספר פוע"ה כרך שלישי.

 .עמ' קנ קפז 'יו"ד סינשמת אברהם,  .3
'דם מכה', הלכה יג, ובהערות שם, שאמנם אם הדימום הוא  –וראה ספר פוע"ה כרך א, פרק יד  .4

אליו כדם מכה ולהתירו, אך סתם דימום בהיריון מהרחם, מקורו  מהשליה עצמה יש מקום להתייחס
 בכלי הדם שבין השליה לרחם.

 .סי' כרפואה, מציאות והלכה,  .5
 המוזכרים לעיל. .6

בחזרה לעמוד התוכן
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במה  לידה, אלא משפשוף של כלי הדם בצוואר הרחם או בחלק התחתון של הרחם.
אולם אם זמן מה לאחר  ,דברים אמורים? כשמיד לאחר הפעולה נצפה דימום קל

שוש שזהו כבר דימום של תחילת לידה שאוסר את הפעולה התחיל דימום, יש מקום לח
האישה. כמו כן, במקרה שבו הפעולה נעשתה כבר תוך כדי צירי לידה פעילים, יש מקום 

 לחשוש שהתחיל כאן דימום של לידה מבלי קשר לביצוע פעולת הסטריפינג.

 ה. דין הפתיחה

, ויש מקום כאמור לעיל, פעמים שפעולת הסטריפינג יוצרת פתיחה של צוואר הרחם
  לו תנאים.ילשאול מה דינה של פעולה זו, האם היא אוסרת ובא

 דה (כא ע"ב) הביאה מחלוקת תנאים:יהברייתא בנ
טהורה, ורבי יהודה אומר:  –טמאה, ואם לאו  –המפלת חתיכה... אם יש עמה דם 

 בין כך ובין כך טמאה.
, 'הקבר בלא דם אפשר לפתיחת'מסקנת הגמרא (שם) שחכמים ור' יהודה נחלקו אם 

דהיינו אם במצב שבו נפתח צוואר הרחם ולא ראינו דימום כתוצאה מכך, האישה מותרת, 
דם מהרחם  ליציאתהדבר גרם  ,או שיש לנו הנחת יסוד שכאשר נפתח צוואר הרחם

כחכמים, שהאישה טהורה. אולם הראב"ד  7להלכה פסק הרמב"ם והאישה נאסרת.
, שכן 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם'ראשונים, שבמקום השיג עליו, וכן דעת רוב ה

פסק אף הוא, בעקבות שיטת רוב הראשונים,  8'שלחן ערוך'נראה מסקנת הגמרא שם. ה
, ולכן אישה שהפילה חתיכה, אף באופן שאין הדם 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם'ש

 שבחתיכה מהווה סיבה לאסור, אם קוטר החתיכה היה יותר משיעור של קנה דק
 שבדקים, דהיינו שנוצרה פתיחה של צוואר הרחם, האישה נאסרת.

 'אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם'כתב בצורה פשוטה שדין זה ש 9'נודע ביהודה'שו"ת 
 שנכנסות לתוך הרחם: פולשניות קיים גם בבדיקות רפואיות

ופשוט הא שמה שאמרו אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, אין חילוק בין גרם 
וא מבפנים ובין גרם הפתיחה הוא מבחוץ, שהרופא הכניס אצבעו או הפתיחה ה

 איזה כלי ופתח פי המקור.
, ולהלכה 'נודע ביהודה'הפוסקים האחרונים נחלקו אם ומתי יש לקבל את דינו של ה

 מצאנו ארבע גישות עיקריות:
נודע שאין הלכה כ'נודע ביהודה'. טעמו הוא שחידושו של ה' 10. שיטת הרב עובדיה יוסף,1

ביהודה' שנוי במחלוקת אחרונים, ויש לצרף לכך את שיטת הרמב"ם שאין חוששים כלל 
ספק אם הלכה שאין פתיחת הקבר בלא דם,  –ל'פתיחת הקבר' ולהקל מטעם ספק ספקא 

 ספק אם דין זה נאמר גם בפתיחה מבחוץ על ידי רופא. –ואף אם הלכה כן 

                                                           
 .אה פ"ה הי"גביאיסורי רמב"ם, הל'  .7
 .יו"ד סי' קפח סע' גשו"ע,  .8
 .יו"ד תניינא סי' קכנודע ביהודה,  .9

 .' זסי' יא סע ,טהרת הבית .10
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, אולם שיעור הפתיחה האוסרת 'ביהודה נודע'שהלכה כ 11,שיטת הרב משה פיינשטיין. 2
 מ"מ). 19-שהוא כשלושת רבעי אינטש (כ ,שיעור של פיקהמהוא רק 

ששיעור הפתיחה האוסרת הוא מעבר לפתיחה הטבעית  12,שיטת הרב מרדכי אליהו. 3
של צוואר הרחם של האישה, ואם הדבר אינו ידוע, פתיחה האוסרת היא במכשיר 

 13.שקוטרו יותר משלושה מ"מ
שהמנהג לאסור כל בדיקה בתוך חלל הרחם, גם אם  14,שיטת הרב שמואל הלוי ואזנר. 4

 שיעורה הוא דק שבדקים.
 ;לפי זה יוצא לכאורה שלשיטת הרב ואזנר, כל ביצוע של סטריפינג יאסור את האישה

לשיטת הרב יוסף אין סיבה לאסור אישה עקב ביצוע סטריפינג, ולשיטת הרב פיינשטיין 
, סטריפינג יאסור רק במקרה שהוא גרם לפתיחה של צוואר הרחם, תלוי והרב אליהו

בקוטר הפתיחה כל אחד לשיטתו. אמנם בשיחה עם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, בנו 
של הרב עובדיה יוסף, הוא אמר לנו שאין הדבר פשוט להקל אפילו לשיטת אביו, ובפרט 

 שמדובר כבר בהתחלה של תהליך לידה. אם נגרמו דימום ופתיחת צוואר הרחם, שכן ייתכן

 סיכום ומסקנות
תשאל את הרופא אם במהלך ביצוע הפעולה נגרמה פתיחה של  אישה שעברה סטריפינג

כמו כן תשאל את  15.מה היה שיעור הפתיחה –הפה הפנימי של צוואר הרחם, ואם כן 
לה. התשובה ההלכתית משתנה לפי הנתונים הרופא אם נגרם דימום במהלך הפעו

 הרפואיים, כדלהלן: 
האישה  –. אם הרופא אומר שלא הייתה פתיחה וגם לא נגרם דימום כתוצאה מהפעולה 1

 טהורה. 
אם מדובר בדימום נקודתי בלבד שנראה  –. אף אם נגרם דימום כתוצאה מהפעולה 2

שהפעולה הרפואית גורמת לרוב  סמוך לאחר הפעולה, יש מקום להתיר את האישה, כיוון
 להיחשב כדם מכה.  והדימום יכול ,לשפשוף ולקריעה של כלי דם

. אם כתוצאה מהפעולה נגרמת הרחבה של צוואר הרחם, לדעת רוב הפוסקים האישה 3
 נאסרת אף אם לא נגרם דימום.

וממילא  ,יש לחשוש שמדובר כבר בתחילת לידה ,. אם האישה רואה דימום מוגבר4
 ה נאסרת.האיש

. בביצוע של סטריפינג תוך כדי הופעת צירי לידה סדירים ותכופים, יש יותר מקום 5
לחשוש ולאסור את האישה, גם אם נגרם דימום מועט בלבד, כיוון שיש לחשוש שמדובר 

 בלידה שכבר התחילה.

                                                           
 .או"ח ח"ג סי' ק ,שו"ת אגרות משה .11
 .פ"א סע' יז ,דרכי טהרה .12
 הפתיחה הטבעי הקטן ביותר של צוואר הרחם אצל אישה שמעולם לא ילדה. שיעורשזהו  .13
 .סי' קפח סע' ג ס"ק ג ,שיעורי שבט הלוי .14
צוואר הרחם לפני  כדי לוודא את הנתון הזה, על האישה לבקש מהרופא שישים לב למידת הפתיחה של .15

 ביצוע הפעולה, כדי לאבחן אם פעולת הסטריפינג הרחיבה את הפתיחה הקיימת כבר של צוואר הרחם.
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 הרב עזריה אריאל

 השמן הכשר למנחות

 הקדמה

 3לעומת זאת בפרשת המנחות 2.שחהובשמן המ 1במנורה 'שמן זית'בתורה הוזכר  
ולא נאמר במפורש שזהו שמן זית. לאור זאת חידש רבי  ',שמן'נאמר סתם  4והנסכים

שכל השמנים כשרים למנחות. מאמר זה מוקדש לעיון  5להלן: הגרי"פ)ירוחם פערלא (
 בנושא זה. תחילה נביא את ראיותיו ותשובות להן, ולאחר מכן ראיות כנגד שיטתו.

 ודחיותיהן ת רבי ירוחם פערלאראיוא. 

 שמן ולא -זית  שמן'א), לעניין הדלקת המנורה, נאמר:  א. בספרא אמור (פרשתא יג,
. משמע מהרישא מזיתו' – זית שמן צנונות. שמן ולא אגוזים, שמן ולא שומשמין,

. הדרשה בהמשך כל השמניםכולל את  'שמן', ומכאן שסתם 'זיתמ'שהלימוד הוא 
בלבד, שכבר נדרשה ברישא  'זית'איננה מהמילה  'מזיתו' שיהיה 'תשמן זי'הספרא מ

. בכך הסביר הגרי"פ מדוע 'זך כתית'למעט את שאר מיני הפירות, אלא מהסמיכות ל
דרשה זו בספרא איננה מופיעה בפרשיית המנחות בויקרא אלא רק בפרשת אמור לגבי 

שבתנ"ך הוא שמן זית,  'שמן'מבאר את הדרשה אחרת, שסתם  6המנורה. ברם, המלבי"ם
נו: מצא ו) . ובספרא בויקרא (נדבה פרשתא י,'מזיתו'מיותרת ללמד על  'זית'ולכן המילה 

 'השלישי בשמן ולהכשיר השני בשמן להכשיר פעמים? שני בשמן בשמן ל"ת מה'
, שכולם שמן זית שנעצר בצורות שונות, ולא )פ"ח מ"ד(מתשעת השמנים שנמנו במנחות 

 שאר סוגי השמנים מלבד שמן זית.אמרו לרבות את 
יש לציין שכך משמעות המילה 'שמן' גם בלשון בני אדם בארץ ישראל בימי המשנה,    

ותר בשמן מ – תניא: הנודר מן השמן בארץ ישראלכמבואר בגמרא בנדרים נג ע"א: '
 '.שאין קורין שמן סתם אלא לשמן זית', ופירש המאירי: 'שומשמין ואסור בשמן זית

 נאמר:  )בהעלותך סי' א(מהד' בובר, דרש תנחומא ב. במ
 שחיבב מצינו בלבד... זית בשמן [לנר שבת] אלא מדליקין אין אומר: טרפון רבי

 כל שהרי תדע, .הנקרבות מנחות מכל ויתר, בנר השמנין מכל זית הקב"ה שמן

                                                           
 .ב כ; ויקרא כד, שמות כז, .1
 כד. שמות ל, .2
 .א ויקרא ב, .3
 .ד במדבר טו, .4
 .440ח"ג פרשה סג, עמ'  ,בפירושו לספר המצוות לרס"ג .5
 .אמור סי' רימלבי"ם,  .6
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, זך זית שמן כתיב הנר ובהדלקת, שמן עליה ונתת אלא בהן נאמר לא המנחות
  .בלבד זית בשמן אלא מדליקין אין ר' טרפון ראמ לכך

מדרש תנחומא אך ב מכאן מתבאר שבמנחות הנקרבות לא הקפידה התורה על שמן זית.
 מהדורת ורשא הנוסח שונה: ב

 פרשת שנה שהרי ובהדלקה, בנר השמנים מכל יותר זית הקב"ה שמן שחבב
 למאור, כתית זך זית שמן בחר חיבתו ומרוב מקומות בכמה ושילש הנר הדלקת
 שהרי תדע, .הנקרבות למנחות היה הראשון הזית מן ומותר, למנחות ולא למאור

 ולא זית שמן כתב הדלקה ובנר שמן עליה ונתת אלא בהן נאמר לא המנחות כל
  .למאור כתית זך שמנים שאר

 לפי גרסה זו המדרש מכשיר למנחות שמן זית שאינו זך ותו לא מידי.

 : ) נאמר"אמנחות נד עגמרא (ג. ב
 אבדימי בר יצחק רב חוטא. ממנחת יותר לקמיצה הקשה לך אין: ר' אילא אמר
, משמן חריבה? חריבה מאי: סבר דמר ...וכשרה במים מגבלה חוטא מנחת: אמר
  .דבר מכל חריבה: סבר ומר

מאחר שהיא יבשה לגמרי,  ,קשה לקמיצה ,לדעת ר' אילא מנחת חוטא, הבאה בלא שמן
במים, ומה שנאמר בתורה שמנחה אותה  בר אבדימי סובר שמותר לגבלואילו רב יצחק 

הוא משמן בלבד, ולכן אין קמיצתה קשה כל כך. מכך שר"י בר אבדימי  'חרבה'זו תהיה 
כולל  'לא יתן עליה שמןשמנים מלבד שמן זית, משמע ש'הזכיר מים בלבד, ולא הזכיר 

 כל שמן, משום שכל שמן כשר לשאר המנחות. 
היה ר"י בר אבדימי להזכיר משקים מלבד מים,  דרכו (של הגרי"פ) יכולגם לפי לענ"ד  

הנוח  הנוזלכגון מי פירות שאינם שמן. נראה, אפוא, שהזכיר את המים משום שזהו 
 ביותר לגיבול.

 , נדונה השאלה מה דין זית שנטעו להדליק בו את המנורה )ערלה פ"א ה"א( ד. בירושלמי
 משמע שלמנחות אין צורך בזית דווקא.  ,מכך שהוזכרה המנורההאם הוא חייב בערלה. ו

לכאורה היה  ,לענ"ד דקדוק זה קלוש, שהרי אפילו אם אין צורך בזית דווקא למנחות
עבורן. אך מסתבר שלגבי במקום לשאול גם עליהן, מה דין זית או שאר פירות שניטעו 

ה ולא ונטיעה לשם מצוהמנחות השאלה לא שייכת כלל, כי חקירת הירושלמי היא אם 
לגבי אתרוג ומסיק שהוא חייב גם הירושלמי שם דן  .לשם הפרי מפקיעה ממנו שם פרי

ממילא לעניין מנחות, שחלק  7.', גם אין יוצאים בו ידי חובהפרי'בערלה, מפני שאם אינו 
, ורק על נטיעה 'פרי'מהן נאכל, הדבר פשוט שהנטיעה לשם מצווה לא מבטלת ממנו שם 

  שייך לשאול, מפני ששמנה אינו נאכל. למנורה

 בלולה': )ה במדבר כח,(סייע לדעת הר"י פערלא מהספרי זוטא  8'תורה שלמה'ה. ב
ברם, מהמשך  .'למובחר אלא כתית נאמר לא ,למנחות כשרים השמנים כל – כתית בשמן

                                                           
 .שםלירושלמי רידב"ז  'עי .7
 .תצוה אות צדתורה שלמה,  .8
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היינו כל צורות ההפקה של שמן זית שהוזכרו בו,  'כל השמנים'הספרי זוטא משמע ש
 "ל: וז

 עטנים, של שמן ריבה שמן כשאמר כתית, זך זית שמן אליך ויקחו שאמרת לפי
 שמן אף מרבה שאני יכול ...שמן ל"ת הקורה? מתחת אף מנין הממל, מן הבא יכול
 של השמן נמצא כתית, שמן ל"ת במים? שרויים ושל כבושים ושל שלוקים של

 למזבח. מום כבעל וחביריו שלוקים

 נאמר:  )ע"אשבת כא (ו. בגמרא 
שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת אין  ושמניםתני רמי בר חמא: פתילות 

מדליקין בהן במקדש. הוא תני לה והוא אמר לה: כדי שתהא שלהבת עולה 
 מאליה ולא שתהא עולה על ידי דבר אחר. 

' אכן ר 9.משמע שכל השמנים הדולקים יפה והוכשרו לנר שבת כשרים להדלקה במקדש
 לא מיהא ובשמנים'כתב:  )שם(שבת התקשו בדבר, והמאירי  10והצל"חאיגר  עקיבא
השמנים הוזכרו אגב גררא.  ,, כלומר'כתיב זך זית שמן שהרי מנורה לענין ללמדה הוצרכה

שבהמשך הסוגיה  'פתילות ושמנים'מוטעית ונשתרבבה מ 'שמנים'ומסתבר שהגרסה 
תילות (ויש שפירשו זאת על הדלקות הזכיר רק את הפ 12ואף הרמב"ם 11שם, לגבי חנוכה,

 13).במקדש לתאורה מלבד המנורה
גרסת הדפוסים, ששמן זית אינו ל פי חידש, ליישוב הגמרא בשבת ע 14הראי"ה קוק 

 'זהב'מעכב במנורה. הוא מדמה זאת לדין במנורה שזהב אינו מעכב, וכפל הלשון 
כפתורים ופרחים  ,זהבבמנורה נדרש (במנחות כח ע"א) ללמד שדווקא כאשר היא באה מ
וא בא זך וכתית, ה – מעכבים בה. ואף כאן, דווקא כאשר המנורה מודלקת בשמן זית

 אינם טעונים זך וכתית.  ,שאר שמניםב אותהואילו כאשר מדליקים 
למדו לרבות שאר מיני מתכות מריבוי  )שם(לענ"ד הדברים מוקשים, שהרי במנחות  
מאת מובאת אגרת  15'אגרות לראי"ה'באמת בה. ו, מה שלא מצינו בשמן המנור'תיעשה'

תכן לומר ששמן זית ירבי מאיר דן פלאצקי (בעל 'כלי חמדה') שתמה על הראי"ה, כיצד י
, לבין יתר אינו מעכב, אך העלה אפשרות לחלק בין הנר המערבי, הטעון שמן זית בלבד

', מה שאין כן שמן זית זך... להעלות נר תמיד': הנרות, שכן לגבי הנר המערבי נאמר
 בשאר הנרות.

                                                           
גם לדעתו אינה משום שהיא מוכיחה לכאורה אפילו על המנורה, שכנראה הגרי"פ לא הביא ראיה זו,  .9

 כשרה אלא בשמן זית.
 רע"א וצל"ח, שבת שם. .10
שלא  ,שעחסי' צוה ת, ומקבילה בילקוט שמעוני ראה רבנו חננאל ובדק"ס על פי כת"י ודפוסים ישנים .11

 .גרסו זאת
 .הל' תמידין ומוספין פ"ג הט"ורמב"ם,  .12
 , שבת שם.מצפה איתן 'עי .13
 .ח"ג עמ' עה)( אגרת תשצז ,אגרות ראי"ה .14
 .איגרת ראאגרות לראי"ה,  .15
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 ראיות שרק שמן זית כשר למנחותב. 

[כלומר, מן  המזבח גבי על מקריבין אין': )תרומות פי"א מ"גמשנה (א. שנינו להדיא ב
שנדחק ליישב  16. ראיתי ב'משנת חיים''הענבים ומן הזיתים מן היוצא המשקים] אלא

, ובזה דווקא שמן זית כשר שאין כוונת המשנה למנחות אלא להקרבת שמן בפני עצמו
ולא שאר השמנים (ולא כפירוש הראשונים שם). לענ"ד אין בזה כדי יישוב, שהרי הקרבת 

ויקרא נדבה פרשתא (ספרא ני עצמו נלמדה מהקרבתו עם המנחות, וכך נאמר בשמן בפ
הקרבת שמן אין יסוד לחלק בין ולאור הנ"ל , 'השמן שהוא בא חובה יבוא נדבה' ז): ח,

 .מנחותלבין 

 : )מנחות פ"ח מ"ה(משנה נאמר בב. 
 טעונה לאכילה שאינה המנורה אם מה :זך זית שמן שיטענו בדין היו המנחות אף

 כתית זך? ת"ל זך זית שמן שיטענו דין אינו לאכילה שהן המנחות זך, זית שמן
 . למנחות כתית זך ולא למאור

ת, ומיעטו את המנחות רק למנחו 'ולא שמן זית זך כתיתלא נאמר בסיפא של המשנה '
 .'זך כתית'מ

 : )מנחות פו ע"בנאמר בגמרא (ג. 
 מה אם כן, כתית בשמן בלול סולת ועשרון: ל"ת? למנחות פסול כתית זך יהא יכול

 על חסה התורה: אלעזר רבי אמר? חיסכון מאי. החיסכון מפני אלא? למאור ל"ת
  .ישראל של ממונן

, שמייקר את השמן, ולא 'כתית'חות הוא בעניין משמע שההבדל היחיד בין המנורה למנ
  17.בסוג השמן

  דנה מהו המקור לברכות הנהנין: )ברכות לה ע"אהגמרא (ד. 
 נמי מזבח, ואתי צד בו יש שכן שבהן השוה להצד מה תוכיח... קמה מכרם... דיליף

 . מזבח צד ביה דאית זית
והזית. וכן משמע להדיא  מלבד הכרם והקמה 'צד מזבח'משמע שאין צמח אחר שיש בו 

, ולא תירצה 'וזית מצד מזבח אתי? הוא גופיה כרם איקרי!'מקושיית הגמרא בהמשך: 
גמרא וכיוצא בזה מצינו ב .הוא דוגמה לכל השמנים הכשרים למנחות 'אתי נמי זית'ש
, זית נמי ואתא מזבח, צד בהן יש שכן שבהן השוה להצד מה': )בבא מציעא פז ע"ב(

 מיני שאר אבל, למנחות שמן והוא מזבח צד בה דאית', ופירש רש"י: 'מזבח צד ביה דאית
  .'לא וזרעים אילנות

אם  18,, מנחה יבשה שלא הוכשרה'צריד של מנחות'דנה על  )חולין לו ע"ארא (ה. הגמ
מועילה להכשירה לטומאה ומה דרגת טומאתה. לדברי הגרי"פ היה ראוי  'חיבת הקודש'

 ין בשאר שמנים, שאינם מכשירים לטומאה.לדון על מנחה שנבללה כד

                                                           
 .בראשית סי' כד ),(שטינברגמשנת חיים  .16
 תצוה אות צד. ,עמד על כך בתורה שלמה .17
 חולין לו ע"א. לגמ'בראשונים  'עי .18
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 תתקמו) נאמר: סי' משלי ( 'ילקוט שמעוני'ו. ב
 העצים כל כדתנן: בניהם, בשביל כבוד חלקת לעצים ה..."הקב לפני משה אמר

 גפן.  ומשל זית משל חוץ המזבח לגבי כשרים
 מדרש זה התבאר יותר ב'מדרש אגדה' (בובר, ויקרא פרק א סי' ח): 

 והשמן שהיין מפני, גפן ומשל זית משל חוץ, למערכה כשרים העצים כל התם: תנן
 האילנות.  את הפירות הצילו כן אם המזבח, גבי על קרבין

ומכאן ששמן אגוזים  19,והרי עץ אגוז כשר למערכה והוא מהעצים שרגילים לשמש לה
 אינו קרב לגבי מזבח.

 ו) מצאנו:  ,יט(ספרי זוטא ז. ב
אזוב תלוי  ,ולא אזוב כוחלית ולא אזוב מדברי ולא אזוב רומיא אזוב יון ל – ואזוב
שמן  ,צפור תלויה בשמה :מכאן היה ר' שמעון אומר .ולא תלוי בשם אחר 20בשמו

 . כיםסיין תלוי בשמו כשר לנ ,תלוי בשמו
שמן סתם, וכשנכתב סתם שמן נראה שרצונו לומר שרק שמן זית כשר, מפני שהוא    

 השמנים, שיש להם שם לווי.ולא שאר  הכוונה אליו,

 נאמר לעניין אתנן זונה:  )תמורה פ"ד ה"זח. בתוספתא (
 אלו הרי שמן... לעשות זיתים יין, לעשות ענבים סולת, לעשות חיטין לה נתן

 מותרין.  אלו הרי וסלתות... שמנים יינות בהן לקחה מעות, לה נתן אבל אסורין.
 .אף כאן משמע שאין שמן לקרבן אלא מן הזית

  21'.משח זיתא' ':שמןיונתן במקומות רבים תרגם על סתם '. בתרגום ט

 שיטת הרמב"םג. 

 מנחת הנקרא והדבר: 'למסכת מנחות והקדמתאת מה שכתב הרמב"ם בהגרי"פ מציין  
. יש להעיר 'משנה תורה', אך כתב שהדבר אינו מפורש ב'זית בשמן בלול סלת הוא נסכים

במנחת חוטא  'לא ישים עליה שמן'הרמב"ם שאיסור שגם בספר המצוות (ל"ת קב) כתב 
נאמר בשמן זית, וכן במנחת סוטה (ל"ת קד). וכך לשונו במניין המצוות שבראש ספר 

 זית ליתן שלאולגבי מנחת סוטה כתב: ', 'חוטא במנחת זית ליתן שלא' 22:'משנה תורה'
 כתב הרמב"ם:  )פ"ו הי"ד(איסורי מזבח כות . גם בהל'שוטה במנחת

 או כבושין זיתים של או במים שנשרו גרגרים של שמן: הפסולין השמנים הן וואל
 שלא מזיתים שהוציאו שמן או הזבלים... בבית שנטעו זית שמן אבל שלוקין...

  .כשר הביא ואם, יביא לא אלו כל פגין הם עדיין אלא בשלו

                                                           
 .תמיד פ"ב מ"ג .19
 .הגיה מילה זורמז תשסא , ובזית רענן על הילק"ש 'ולא אזוב תלוי בשמו'הנוסח לפנינו:  .20
 ט. כח,; שם, ד במדבר טו,; י יד,; שם, טו ויקרא ב,עי' תרגום יונתן,  .21
 .שנכתב במקורו בעברית .22
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ולים מדובר כאן על השמנים הפס ,נושא הפרק הוא הנסכים (ראה בהל' א), כלומר
. והנה במשניות )ה"י( 'זרק הוזכרו רק בפשהשמנים הכשרים למנורה לעומת למזבח, 
על דינים אלו של בית הזבלים לא הוזכר הזית בפירוש, ואילו הרמב"ם הזכירו  23במנחות

 רק ז'פעמים, ומכאן שהיה פשוט לו שמדובר בזיתים דווקא. גם בפשלוש בהלכה זו 
 ,לא הזכיר שום חילוק בין שמן המנורה לשמן המנחות , שדן כאמור בשמן המנורה,)ה"י(

 מלבד מה שהוזכר במשנה על שיטת ההפקה של השמן.

 סיכום

שיטת רבי ירוחם פערלא ששמני כל הפירות כשרים למנחות, ואילו למנורה הוכשר שמן  
ישנן ראיות מכריעות  גיסא כל ראיותיו , ומאידךניתן לדחות בשופי את זית בלבד. לענ"ד 

 רי חז"ל שרק שמן זית הוכשר למנחות, וכך היא שיטת הרמב"ם.מדב
 
 

 

                                                           
 .ג-פ"ח משנה במנחות  .23
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 הרב יצחק דביר

 כשרות משקאות חריפים
 הקדמה

יש הפוגשים בו לקראת חג  .עשרות סוגים שונים מכילעולם המשקאות החריפים 
הפורים בלבד, ויש מחובבי המשקאות העסוקים בכך בכל ימות השנה, ובקיאים בכל תתי 

יחד עם ההתפתחות התעשייתית, התפתח גם תחום  ים הדקים שביניהם.הסוגים וההבדל
עד כה בתהליך פשוט שאינו כולל בעיות יוצרו המשקאות, ומשקאות מסורתיים ש

כשרות, מיוצרים כיום בשיטות שונות הממהרות את הליך הייצור ומוזילות אותו, ובכך 
שרות על גבי משקאות נושא הכ עולות סוגיות חדשות המערערות על כשרות המשקאות.

חריפים אינו מוסדר דיו, ולצערנו רבים שבדרך כלל מקפידים על כשרות מהודרת, 
: יש הסבורים הנסמכים בנושא זה על שמועות שונות שאינן מבוססות בהכרח. לדוגמ

אלא  ,שכל המשקאות בדיוטי פרי כשרים, בשעה שאין כל פיקוח על כך. לא זו בלבד
 בהית יותר משום שכאשר החנות בבעלות יהודית, ואין שהרכישה במקום זה בעיית

 פיקוח על מכירת חמץ, משקאות חמץ עלולים להיות אסורים כ'חמץ שעבר עליו הפסח'.
ישנם גופי כשרות שונים שלאחר בדיקה של מרכיבי המשקאות השונים ותהליך ייצורם, 

ות ניתן לצפות אישרו את כשרותם גם כאשר אין סימון כשרות על גבי הבקבוק. ברשימ
על פי רמת  מתאימה לרמתו של נותן ההכשר,רמת הכשרות ברשימות אלו  .KWLבאתר

 גוף הכשרות.
גבוהה, אנו ממליצים על משקאות  ת כשרות למעוניינים לצרוך משקאות ברמ

 להלן נמנה הנחשבות כמהדרין ומופיעות באתר כושרות. המוחתמים באחת הכשרויות
 שמצוינת על הבקבוק אחת הכשרויות הללו: מבליין גם משקאות שידועים ברמת מהדר

 וויסקי . 1
 כשרות הליך הייצור וכשרות חומרי הגלם: – מרכיביםכשרותו של הוויסקי מורכבת משני 

אולם  1.קטניות, ומרכיביו אינם בעייתייםמהוויסקי מיוצר מדגנים ו –מרכיבי הוויסקי 
 ון מפורש על גבי הבקבוק. ללא סימ ,לעיתים מוסיפים בו חומרי עזר שונים

יצרני הוויסקי טוענים שיישונו של הוויסקי בחביות ששימשו בעבר ליין  –הליך הייצור 
גם כאשר מרכיבי הוויסקי כשרים,  ,נותן לו 'ארומה' של יין ומשביח את טעמו. במקרה זה

 כשרותו, שכן היין הספוג בחביות אסור כ'יין נסך'. יש שהקלו לשתות גםלישנו חשש 
בהיתר זה תמכו בעל  2.וויסקי המיושן בחביות יין, משום שלדעתם טעמו של היין בטל

 תו.ימנע משתיים ייאך כתבו שנכון שירא שמי 3,ה'מנחת יצחק' והרב משה פינשטיין
ולכן  ,בוויסקי המיוצר ביפן, קנדה ואירלנד ישנו חשש לתוספת של חומרי גלם –למעשה 

                                                           
 ש שנים.ובו איסור 'חדש' משום שהוא מתיישן לפחות של אין ,אף שהוא מכיל דגנים .1
 קיד ס"ק ד ועוד. סי' יו"ד , ט"ז, עי' שהייין בטל בש .2
 סב.סי' יו"ד ח"א  ,אג"מ ;כחסי' ח"ב , מנחת יצחק .3
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(בעת כתיבת שורות, אלו  4רכת כשרות מהודרתאין לשתות אותו בלא אישור של מע
 .)16וויסקי קראון רויאל ידוע כמהדרין גם בלא חותמת על הבקבוק, מלבד קאסק מספר 

על פי החוק אסור להוסיף לוויסקי חומרי גלם בלא סימון נאות, ואסור  –בארצות הברית 
ללא  ורבון)(ב ינויסקי אמריקולשתות מותר משום כך  .ליישן אותו בחביות של יין

בחומרי הגלם שלו לא מופיעים גליצרין, יין או חומרי טעם נוספים. וויסקי  אםכשרות, 
הוא זקוק  ,'בלנדד' הוא וויסקי המעורב מכמה משקאות, ולכן גם כשהוא מארצות הברית

דפורד ד), ווJim Beamת ג'ים בים (וחברהוויסקי של בעת כתיבת שורות אלו, להכשר. 
) ידועים ככשרים למהדרין גם Jack Daniels) וג'ק דניאלס (Woodford Reserveריזרב (

 כאשר הם מסוג 'בלנדד', ובלבד שאין בהם תוספת טעמים.
בסקוטלנד חל איסור על הוספת חומרי גלם בלא סימון, אך מותר ליישן את  –יסקי סקוטי וו

 חד מהכיתובים הבאים:הוויסקי בחביות יין. על סוגים המיושנים בחביות יין יופיע בדרך כלל א
 Double Wood, SpecalFinish, Double Matured, Two Wood,Sherry CasksPort Madeira Casks, Sherry cast. 

 5.קשה מאוד להתיר לשתותו בלא כשרות ,כאשר אחד הכיתובים הללו מופיע על הבקבוק
יש שנהגו  –ת יין כאשר כיתוב זה אינו מופיע, אף שעדיין ישנו חשש שהוויסקי יושן בחביו

(כאשר הוויסקי אינו מכיל רכיבים  לסמוך על המקלים לשתות ממנו גם בלא כשרות
 אך המהדרין ישתו וויסקי בכשרות בלבד. 6נוספים),

תחת כל אחד מסוגי הוויסקי מצוין אם כשרותו נשענת על דעת המקלים, או  ,KWLבאתר 
 שמא הוא מותר לכל הדעות.

 ברנדי. 2
, Armaniak – , ארמניאקCognac – די מזוקקים מיין או מענבים (קוניאקחלק מסוגי הברנ

לא ניתן לשתות ו הם אסורים כ'יין נסך', משום כךו), Pisco – , פיסקוGrappa – גראפה
 ללא הכשר על גבי הבקבוק. אותם

 – חשש זה קיים גם בברנדי המיוצר מאלכוהול המזוקק מפירות אחרים (מטקסקה
Metaxaקלבדוס , – Calvados קירש ,– Kirschwasserסליבוביץ , – Slivovitz ,Ţuică משום ,(

שפעמים רבות מזקקים אותו יחד עם יין. חלק מהסוגים הללו נבדקו על ידי גופי 
באתר  הכשרות וקיבלו את אישורם גם בלא חותמת על הבקבוק, ניתן לצפות ברשימה

KWL.  סליבוביץ של חברתבעת כתיבת שורות אלו, ברנדי R.Jelinek  ידוע ככשר גם בלא
  חותמת כשרות על גביו.

                                                           
בשנים האחרונות, וכבר אסור להוסיף חומרי גלם לוויסקי, אולם מאחר החוק באירלנד השתנה  .4

רב, בשוק עדיין מצויים בקבוקים שיוצרו לפני שחוקק החוק, ויש בהם חשש הוויסקי מתיישן זמן ש
 תערובת של חומרי גלם בעייתיים.

גם לשיטת המנחת יצחק שהתיר לעיל, משום שבמקרים אלו החברה מכריזה שמטרתה שטעם היין  .5
 יורגש בוויסקי.

ון ואין לחשוש לכך, כי ,חבית ייןיש הטוענים שכאשר על הבקבוק לא מופיע כיתוב המציין שהוא יושן ב .6
בארה"ב ישנו איסור ליישן וויסקי שלהתהדר בכך. לכך הוסיפו את העובדה שמאחר  ענייןשלחברה יש 

, בזול למכור את כל חביותיהם נזקקים היצרנים בארצות הבריתבחביות משומשות, לאחר תום היישון 
 י משומשות ולא בחביות יין.ניקומשום כך עיקר השימוש בסקוטלנד הוא בחביות וויסקי אמר
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 טקילה. 3
/  Reposado / Rested / Aged  /Anejo / Extra-Aged Joven u Oro / Gold  /Blanco / Silverכולל: 
Mezcal. 

החוק במקסיקו קובע שאין  .הטקילה מופקת מצמח ה'אגבה' שהוא כשלעצמו כשר
שום כך מותר לשתות טקילה מקסיקנית ללא הכשר להוסיף לטקילה חומרים נוספים, ומ

 (מלבד 'טקילה גולד' שבה החוק מתיר תוספות).
בטקילה המיוצרת במדינות אחרות, ישנו חשש לעירוב של רכיבי יין האסור כ'יין נסך'. 

 כמו כן חלק מסוגי ה'מסקל' מכילים תולעת אסורה.

  ג'ין (ג'ינג'ר). 4
משום כך אין  .אסור כ'יין נסך')ולהיות מופק מענבים (ג'ין מיוצר מאלכוהול צמחי שעלול 

לשתות ג'ין בלא הכשר. חלק ממותגי הג'ין נבדקו על ידי גופי הכשרות וקיבלו את 
  .KWLבאתר  אישורם גם בלא חותמת על הבקבוק, ניתן לצפות ברשימה

 וודקה . 5
גלם דגנים. אף שחומרי המהוודקה מיוצרת מאלכוהול המופק מתפוחי אדמה או 

אין לשתות וודקה בלא הכשר, משום שיש בה חשש  –הבסיסיים של הוודקה כשרים 
כמו כן החוק אינו אוסר להוסיף  ., או לתוספת של מי גבינה (גבינת גויים)'חדש'לאיסור 

 לוודקה חומרים שונים שכשרותם מוטלת בספק.
בלא חותמת על חלק ממותגי הוודקה נבדקו על ידי גופי הכשרות וקיבלו את אישורם גם 

  .KWLבאתר  הבקבוק, ניתן לצפות ברשימה
ישנן כמה חברות שהוודקה המיוצרת על ידן ללא טעם ידועה בעת כתיבת שורות אלה, 

 –סטוליצ'ניה ; Finlandia –יה דפינלדנ ככשרה ברמת מהדרין גם בלא חותמת כשרות:
Stolichnaya ;ט דרמוסקו סטנ– Moscow Standard ; אבסולוט– Absolut ; סמירנוף (רק

  .Grey Goose –גריי גוס ; Beluga –בלוגה ; Smirnoff –מרוסיה וארה"ב) 

 רום . 6
ג'מייקה, מרטיניק, קובה, איי בתולה מערבים, ברבדוס,  ,רום בהיר, רום כההכולל: 

 ., גויאנה, רום כהה, קשסה, מליבומאוריטיוס
ר המיוצר בברזיל או במדינות לי העשוי מקנה סוכר. ברום בהיוהרום הוא משקה אלכוה

לשאר  לעומת זאתומותר לשתותו בלא כשרות.  ,תערובת אסורהלהים הקריבי אין חשש 
 ללא הכשר.  ם, ולכן אין לשתותותהסוגים מוסיפים לעיתים תמציות צבע וטעם אסור

חלק ממותגי הרום נבדקו על ידי גופי הכשרות וקיבלו את אישורם גם בלא חותמת על 
  .KWLבאתר  יתן לצפות ברשימההבקבוק, נ

 אפרטיפים . 7
אניס, פסטיס, אוזו, רקי, סמבוקה, צ'ינצ'ון, פצ'ראן, ורמוט, מרטיני, נואלי פראט, פון כולל: 

 .קמפארי, צ'ינאר, פרנט, אנגוסטרהא מה, דובונה, צ'ינזנו, ביטרים, 
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ן, והם ייצור משקאות אלה כולל חליטת עשבים ועירובם באלכוהול נייטרלי או ביי
, יתכן שמעורבות בהם תמציות אסורותעלולים להיות אסורים כ'יין נסך'. נוסף על כך, י

אין לרכוש משקאות אלו בלא הכשר. כאשר החליטה או האלכוהול מופקים  ומשום כך
 . 'חדש'יתכן שהמשקה אסור גם באיסור י ,מדגנים

שורם גם בלא חותמת חלק ממותגי האפרטיף נבדקו על ידי גופי הכשרות וקיבלו את אי
לרמת כשרות מהודרת יש לצרוך באישור  .KWLבאתר  על הבקבוק, ניתן לצפות ברשימה

 של גוף כשרות ברמה גבוהה.

 ליקרים . 8
קר ביצים, בננות, שוקולד אניסט, בנדיקטין, וישניאק, שרי בראנדי, פינה קולדה, ליכולל: 

  .וכדומה
כדי לברר אם הם  .תמציות טעם וצבע הליקרים עשויים על בסיס אלכוהולי בתוספת

מופק מענבים הוא אסור כ'יין נסך', ואם הוא יש לבדוק את מקור הכוהל (אם  ,כשרים
 .אסור באיסור 'חדש') וכן את כשרות תמציות הצבע והטעםשתכן יי ,מופק מדגניםהוא 

כמו כן בחלק מהליקרים מערבים יין, או שהם נעשים על בסיס מי גבינה ושמנת 
 ורים כחלב וגבינת עכו"ם). משום כך אין לרכוש ליקר ללא חותמת כשרות על גביו.(ואס

יש להעיר שישנם מותגים זהים שחלקם עם כשרות וחלקם ללא כשרות, ולכן בעת 
 הרכישה יש לוודא שהכשרות מסומנת על גבי הבקבוק. 

בלא ישנם כמה סוגי ליקרים שידועים ככשרים למהדרין גם בעת כתיבת שורות אלו, 
 Cointreau –קואנטרו ; )B&Bבנדיקטין (מלבד ; Heering –הירינג  חותמת על הבקבוק:

 .(מלבד אדום או שחור)

 בירה . 9
  .לאגר, אייל, פורטר, סטאות, גינס, מאלטתחת שם זה נכללים השמות הבאים: 

כשות ושמרים) כשרים גם ללא כשרות, ולכן בירה  ,רכיבי הבירה הבסיסיים (לתת, מים
כילה רק רכיבים אלו כשרה בכל העולם. יש לוודא שברכיבי המוצר לא מופיעים שמ

 . Malt, water, hops, yeast, barle malt, brewer's yeastרכיבים נוספים מלבד אלו: 
 מבליבבירה המיוצרת על ידי חברות קטנות (בוטיק) מוסיפים לעיתים תוספות שונות 

כגון: היינקן,  ,שתמש רק בבירה ממותגים מוכריםעל גבי המוצר. לכן יש לה אותן לציין
 קלסברג, טובורג, קורונה. 

יש חשש לאיסור 'חדש' עד לחג הפסח באותה  ,בבירה שתאריך ייצורה מחודש כסלו
  שנה.

 ערק . 10
גם ענבים (האסורים כ'יין  בהםאת האלכוהול של הערק מזקקים מסוגי פירות שונים, 

 ללא הכשר. נסך'), משום כך אין לשתות ערק
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 הרב יצחק דביר

 כשרות בצימר
 הקדמה

ימי החופשה מגיעים אלינו לאחר שנה ארוכה של עמל בעבודה, בלימודים ובשאר 
עיסוקים חשובים, והנופש אמור להבריא ולהרגיע את הגוף ואת הנפש גם יחד. האירוח 

בקצרה בצימרים הוא נושא שאנו נשאלים עליו שוב ושוב בימים אלו, ונשתדל לגעת 
 .בכמה נקודות

 הארוחות כשרות. 1
, ואין כמעט אפשרות להשיג צימר שיש עליו פיקוח אינו מוסדר יםהכשרות בצימר תחום

הלי הרבנות הראשית וכשרותי. אחת מהסיבות שאין השגחה על צימרים היא העובדה שנ
ם רוציפרטי (בעלי הצימר, במקרה שלנו). אם  מטבח בביתלא מאפשרים נתינת כשרות ל

פעמיים -ל יוגש בכלים חדולבקש שהכ , ישהמוגשת בצימרארוחת הבוקר הנות מיל
הארוחה תכלול אך ורק מוצרים סגורים (לחם, חלב ומוצריו, ממרחים וכדומה) שניתן שו

ירקות חיים, אך יש להפריש מהם תרומות לצרוך . אפשר עליהםלראות את ציון הכשרות 
ישו מהם). אין לאכול ממאכלים שמכינים ומעשרות (בלי ברכה, כשיש ספק אם הפר

הם מקפידים על נושא ששמכירים אותם באופן אישי, ויודעים בלא בעלי הצימר בעצמם 
 .הם בקיאים בוושהכשרות 

 כשרות כלי האוכל. 2
שייכים ישנה בעיה בשימוש בכלים העומדים לרשות המתארחים בצימר, משום שהם 

יש  .בעבר ב אחר השימוש שנעשה בהםל"רשות הרבים", ואין שום אפשרות לעקו
כלים שהבאנו מהבית. במקום הצורך בלהעדיף ככל הניתן שימוש בכלים חד פעמיים או 

יש להגעיל את הכלים לפני השימוש: לשם כך יש להרתיח מים עם סבון בסיר גדול, 
 בהם אנו מעוניינים להשתמששובשעה שהמים מבעבעים להטביל בתוכו את הכלים 

בבת ט יותר להגעיל בקומקום רותח). אין חובה להכניס למים את כל הכלי (סכו"ם פשו
, אך יש להקפיד שבסוף התהליך כל חלקי הכלי יעברו בתוך המים. אם מעוניינים אחת

יש למלא אותו במים, ובשעה  –להכשיר סיר גדול שאין אפשרות להכניסו לתוך סיר אחר 
 גדותיו.שהם מבעבעים להוסיף לו סבון כדי שיגלוש על 

אין אפשרות להכשיר כלי חרסינה, ומשום כך בצלחות חרסינה ופורצלן  –חשוב להעיר 
כמו כן יש לציין שכלי מתכת וזכוכית יש לטבול תחילה במקווה, ויש . להשתמשלא ניתן 

 .שהתירו למתארח להשתמש בכלי הצימר גם בלא טבילה
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 הכשרת המנגל. 3
שימוש מגוון, ואין כל אפשרות לדעת מה  במנגל שמיועד לשימוש אורחי הצימר נעשה

משום שהמאכל אינו נוגע בו, אך כדי  ,צלו בו בעבר. השימוש בגוף המנגל אינו בעייתי
להשתמש ברשת המנגל נצטרך לדאוג להכשירה תחילה וכן לוודא שהיא הוטבלה 

ערך מראש ולהביא מהבית רשת נפרדת, אותה יש להניח יבמקווה. לכן לכתחילה טוב לה
, אפשר להניח היטבאם הרשת הנוספת לא יושבת על המנגל המנגל ובה להשתמש.  על

שהבשר  כך ,בהפרדה קלה על ידי אבנים קטנות וכדומה אותה על גבי הרשת המקורית
  .גע בטעות ברשת התחתונהילא י

לכל הפחות  –ישנו צורך להשתמש ברשת המנגל הקיימת אם לא הבאנו רשת מהבית ו
גל, ולכסות אותו (בכיסוי המנגל או בנייר כסף) וכך לחמם את הרשת יש להבעיר אש במנ

 .כחצי שעה ולוודא שכל הלכלוך הדבוק בה יתפחם
אם מדובר במנגל עם מכסה, גם כאשר אנו מביאים רשת מהבית, יש להפעיל את המנגל 

 לפני השימוש. מספר כשהמכסה סגור דקות

 ה יתנור אפי. 4
מנע מלהשתמש בו. ילכתחילה טוב לה –ש האורחים יה לשימויאם יש בצימר תנור אפ

במקום הצורך יש לחמם את האוכל בתבניות חד פעמיות מכוסות בנייר כסף בלבד, וכן 
 יש לעטוף בנייר כסף את הרשת שעליה מניחים את התבנית.

 מיקרוגל. 5
גם במיקרוגל שבצימר אין לנו כל דרך לדעת אם נעשה בו בעבר שימוש שאינו כשר. 

קיון הצלחת התחתונה, ילה יש לוודא שהמיקרוגל נקי, בפרט יש להקפיד על נלכתחי
 ,דקות. אם ממהרים ואין לכך זמן 10-כולאחר מכן לחמם בו שתי כוסות מים עם סבון 

 אפשר לחמם במיקרוגל מאכלים כאשר הם עטופים בשתי שקיות מלמעלה ומלמטה.

 כיריים. 6
אין כל בעיה, משום שהמאכלים שנשפכים על חשמליות  או בכירייםם גז יבשימוש בכירי

יש  –נשרפים ממילא. אולם אם בפועל רואים שהכיריים מלוכלכות ושומניות  ןגביה
 או שורפים את שאריות הלכלוך. ן, אלא אם מנקים אותןמנע מלהשתמש בהילה

 קומקום. 7
י מן הדין השימוש בקומקום מותר, משום שבדרך כלל לא עושים בו שימוש אסור. כד

לאחר מכן וטוב למלא את הקומקום במים ולהרתיחו פעם אחת,  ,להיות בטוחים בכך
 השימוש בו מותר.

 מכונת קפה. 8
למיטב ידיעתנו כיום, פולי קפה בצימרים רבים מוצבות מכונות קפה לשימוש האורחים. 

במכונות קפה בצימרים, . או קפסולות קפה ללא תוספת טעמים אינם טעונים הכשר
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קודם לכן, אנו חוששים שמא השתמשו בהן ודעים באילו קפסולות השתמשו שאיננו י
בקפסולות המכילות חומרי טעם או אבקות חלב שאינם כשרים (החשש קיים בעיקר 

על ידי הוצאת כוס  ,המכונה לפני השימושבקפסולות מייבוא אישי), ועלינו להכשיר את 
ות את הפעלת המכונה כל מים רותחים מן המערכת. במערכות חכמות שאינן מאפשר

עוד אין קפסולה בתוכה, יש לרוקן קפסולה משומשת מתוכנה ולהפעיל את המערכת 
במכונות קפה בצימרים ובבתי מלון בחו"ל, סביר להניח שהיה בעבר  כשהיא בתוכה.

שימוש ב'חלב גוי', ולכן יש להכשיר את מערכת החלב לפני השימוש. זאת נבצע 
  ון לכד החלב והפעלת המערכת פעם אחת.באמצעות הכנסת מים עם סב

 פלטת שבת. 9
להפעיל את די רוב הלכלוכים שעל הפלטה אינם ממשיים ונשרפים בעת השימוש, לכן 

הפלטה כשעה לפני השימוש בה. אם על הפלטה נותרו לכלוכים שומניים שאינם שרופים 
 יש לנקות אותם, או לכל הפחות לכסות את הפלטה בנייר כסף. –

 ורים, משטחי עבודה, שולחן אוכלכי. 10
מנע משימוש חם על גביהם. ין שאיננו יודעים מהו השימוש הקודם בהם, יש להומכיו

אין לשפוך לתוכו מים חמים. אם מעוניינים להניח סיר חם  ,כאשר מונחים כלים בכיור
קרטון, לבנה  ת(חתיכ גוף מפריד כלשהו הםיש להניח תחתי ,על גבי המשטח או השולחן

 דומה).וכ
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 ד"ר מרדכי שומרון 

 מסורת , מחקר ומעשה –האתרוג 
 קירהס –

-מסורת, מחקר ומעשה', בעריכת פרופ' אליעזר גולדשמידט ופרופ' משה בר –'האתרוג 
עמ' באנגלית  28עמ' בנייר כרומו, ונוספו  480יוסף, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשע"ח, 

 ועשרות תמונות צבעוניות.
לקראת חג הסוכות האחרון (תשע"ט) ראה אור ספר מיוחד ומהודר,  טוב'. 'דבר בעתו מה

בעריכתם של פרופ' אליעזר גולדשמיט ופרופ' משה  ,'מסורת, מחקר ומעשה –האתרוג '
 פרי עטם שלבר יוסף. הספר כולל מאמרים חשובים בהיבטים שונים של האתרוג, 

ל שליט"א כותב בברכתו אנשי הלכה ומחקר נוספים. הרב יעקב אריאושל העורכים 
לספר: 'זהו כלבו המביא תחת קורת גג אחת את כל שלל הנושאים הכרוכים באתרוג, 
בהלכה, באגדה, במעשה ובמחקר'. ואכן הספר מקיף היבטים רבים בנושא האתרוג: 

 מאתהמסורות השונות, מחקרים מדעיים, תשובות הלכתיות שנכתבו במרוצת הדורות 
 ות גידול האתרוגים בעבר ובהווה ונושאים נוספים.הפוסקים ברחבי תבל, שיט

מיוחד לפרי ובת נטילת ארבעת המינים בחג הסוכות, וחיבה יתרה רוחש עם ישראל למצו
ההידור במצווה שציוונו הקב"ה. מוכרים  היאא הוא האתרוג, שכל מהותו והל –עץ ההדר 

ים מהודרים בממון אודות יחידים וקהילות אשר רכשו אתרוגעל לכולנו סיפורים רבים 
ן להדר בקיום כל ירב, כדי שיזכו לקיים את המצווה בתכלית ההידור. מובן שיש עני

שהרי התורה כינתה את  ,המצוות שבתורה, אך במצווה זו ההידור הוא מגוף המצווה
 האתרוג 'פרי עץ הדר'.

 יחד עם ,גם כיום, מוטיב בולטהוא משמש ו ,בעבר בשל חביבותו הרבה שימש האתרוג
כפי שניכר ברבות בעיטורים של בתי כנסת, מטבעות ופסיפסים, , המנורה והשופר

 מהתמונות בספר.
הלכות מרובות נכתבו בעניינו של האתרוג, כשרותו והידורו. ייחודו של הספר בשילוב בין 
הפן ההלכתי לפן הבוטני. התמונות הצבעוניות המעטרות את הספר ממחישות את מבנה 

ול השונים, אשר רבים מתקשים בזיהוים. השימוש בטכניקות צילום הפרי ואת סוגי הפס
תכונות של הפרי, דבר העשוי לסייע  לעומקחדשניות יכול לעזור לאנשי המחקר להבין 

בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות לגידול הפרי. העמקה בהבנת המבנה הבוטני הפנימי של 
ת של החקלאים עם הפגעים לתרום לשיפור יכולת ההתמודדו ההפרי ושל הקליפה עשוי
 ,בגלל נקודה שחורה אחתנפסל לצרכנים  אין פרי אחר ששיווקוהשונים. ראוי לציין כי 

ההקפדה הרבה על ניקיון מוחלט של הפרי מחייבת ביצוע של מחקרים  כמקובל באתרוג.
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נוספים בנושא. הצגת הדברים כפי שנעשתה בספר עשויה לדרבן חוקרים נוספים 
 במחקרים הנחוצים.  להמשיך ולהעמיק

עץ האתרוג רגיש מאוד למחלות ולמזיקים בהשוואה למינים אחרים, ולכן נדרש ידע רב 
לגידול מוצלח של המטע לאורך שנים ולקבלת פרי איכותי ברמה הנדרשת. בספר ישנם 

מאמרים ברמה מדעית גבוהה, מהארץ ומחו"ל, המתארים בפירוט רב את התנאים  כמה
חיידקים הגורמים עם הקשיים בהתמודדות עם מחלות ויראליות ו הנדרשים לגידול ואת

לנזקים קשים מאוד למטעי הדרים ברחבי תבל. המידע המופיע במאמרים אלו חשוב 
להיערכות נאותה מבעוד מועד של מגדלי האתרוגים, כדי להימנע מהצורך להתמודד עם 

 אותן מחלות קטלניות למטע. 
לק בלתי נפרד מגידול שאר מיני ההדר הנפוצים גידול מטעי האתרוג בישראל הוא ח

מזיקים ומחלות,  להרחקתבארץ, ולכן כאשר ישנם מטעי הדר שאינם מטופלים כראוי 
עלול הדבר לסכן בסבירות גבוהה את עצי האתרוג. בספר ישנו חומר מקצועי מעודכן 

עיתים לאשר המיועד למגדלים המקצועיים ולבעלי גינות המגדלים בגינתם עצי אתרוג, 
לעצי הדר של עצי האתרוג קרובות מתקשים לגדל ולקבל יבול נאות, רק בגלל קרבתם 

 נגועים בסביבתם.
לגידול מוצלח של הפרי, אך בכך אין די. גם לאחר הקטיף הקפדני  ,ידע רב נדרש, כאמור

יש לדאוג לתנאי אחסון נאותים. שני מאמרים בספר עוסקים בתיאור  ,של הפרי והזהיר
והאחסון, מלווים בתוצאות של מחקרים ובתמונות הממחישות את  יףשלבי הקט

פוטנציאל ההשתמרות של האתרוג, כאשר התהליך מבוצע כראוי. בנוסף לצריכת 
האתרוגים בארץ לחג הסוכות, ישראל מייצאת כמות גדולה של אתרוגים לקהילות 

הפרי עד לאחר היהודיות ברחבי תבל. על מנת לעמוד ביעדי היצוא ולהבטיח את איכות 
מערכת ניהול איכות ברמה גבוהה בגידול, בקטיף, בשיווק ובשינוע לבנות חג הסוכות, יש 

 של הפרי. גם לנושא חשוב זה יש התייחסות מפורטת בספר.
ת וגידול אתרוגים שאינם מורכבים תופס בענייןוהמסורות  סוגיית האתרוגים המורכבים
שהסעיר במשך שנים  ,רחבה בנושא זהעוסקים בה מספר מקום נכבד בספר. מאמרים

רבות את הקהילות השונות ברחבי תבל, ותשובות הלכתיות רבות של מורי הוראה נכתבו 
אחד מהם  אשר לכלפרדסי האתרוגים,  הם שלבעלי בעבור לנושא זה חשיבות רבה עליו.

בתחום מורכב זה, כולל  יש הזן המיוחס שלו. המאמרים הללו מטעימים את הקורא
  היסטורית מקיפה. סקירה

לסיכום, זכינו בספר המאגד בתוכו מגוון גדול של היבטים הלכתיים, מקצועיים, מדעיים 
והיסטוריים הקשורים לנושא האתרוג. אשרי כל העוסקים במלאכה חשובה זו וביישומה 

 בכלי מהודר ונאה.
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 איתי אליצורהרב 

  'מדינה כהלכה'

, בהוצאת 2018התמודדות יהודית עם אתגר העצמאות',  –הרב עדו רכניץ, 'מדינה כהלכה 
 עמ'. 374מכון משפטי ארץ וספרי מגיד, 

בספרו החדש, מדינה כהלכה, עוסק הרב עדו רכניץ בשאלה כיצד צריכה להתנהל מדינה 
ע"פ התורה. חשיבותו של הספר היא כבר בעצם העלאת השאלה על שולחן הדיון 

דינה, והדיונים על תורה ומדינה מתמקדים בדיני התורני. כבר שבעים שנה שיש לנו מ
שבת וכשרות. כל זה חשוב ונחוץ, אבל התורה אומרת את דברה גם, ובעיקר, על הכלל. 
התורה מלמדת כיצד צריכה להתנהל ממלכה יהודית. התורה ניתנה לעם ולא לפרטים. 

 היא באה ללמד כיצד יתנהל העם. בכך עוסק הספר מדינה כהלכה. 
 בשלושה נושאים עיקריים, נסקור אותם בתמצית.  דןהספר 

 מבנה המשטר הראויא. 

הנושא הראשון הוא מבנה המשטר הראוי על פי התורה. בעניין זה טוען המחבר כי 
מקום לחקיקה  ישהתורה היא החוקה של המדינה, חוקה אשר תחתיה  ,במדינת ההלכה

כה אסור לכהנים לשלוט, עוד טוען המחבר כי במדינת הל תורנית ואזרחית. ,אנושית
ותפקידם העיקרי של תלמידי החכמים הוא לפרש את חוקי התורה במסגרת הרשות 

אינו חייב הוא השופטת. לעומת זאת, הרשות המבצעת נמצאת בידי אדם שאיננו כהן ו
להיות תלמיד חכם. לאדם זה הסמכות להחליט על פי שיקול דעתו מתוך מחויבות 

נושא  אינו מקבל הוראות מתלמידי החכמים ברוב הנושאים.לתורה ולערכיה, אולם הוא 
לעומת הוא היחס ההלכתי לשלטון העם (דמוקרטיה) בחן לעומקו המחבר שב שוח

. מסקנתו המחודשת היא שהמשטר הרצוי הוא דמוקרטי, כאשר היחס ההלכתי למלוכה
 המלך יהיה בעל סמכות סמלית בלבד. 

 ערכי מדינת התורהב. 

הערכים של מדינת התורה. בהקשר זה בחר המחבר לבחון דווקא הנושא השני הוא 
בסולם שוויון למקום יש שוויון וחירות. עמדתו היא ש –ערכים דמוקרטיים מודרניים 

, אולם בני האדםבהלכה יחס שווה ל שלא ערך עליון. י הוא יהודי, אולםה הערכים
כגון שוני בין ישראלים  ,ההלכה מניחה שיש שוני בין בני אדם גם כשאין לך ראיה מדעית

שונה לאנשים שונים  חסגברים. לכן יש בהלכה ילנשים בין גויים, ליהודים בין כהנים, ל
 בחלק מהתחומים.
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חירות האדם לפיה לערך החירות הוקדש שער שלם ובו מציג המחבר את עמדתו 
קבל אולם תפקידו של האדם לוותר על חירותו ול ,ערך יסוד ביהדות ןוריבונות האדם ה

מצופה מאדם עובד ה' לפעול באופן יוזמתי  יחד עם זאתעול מלכות שמיים.  עליו
שההלכה  המחבר טועןבהם הדבר אפשרי. שויצירתי למען רצונו של הקב"ה בתחומים 

 כיום. בימינו לטענת המחבר, הדבר נכון ביתר שאתמתנגדת לכפייה דתית ברשות היחיד. 
 להגברת שמירת המצוות. לא תשיג את מטרתה כיוון שהיא ,אין להפעיל כפייה דתית

 להפך, היא תזיק.

 מעמדה של מדינת ישראלג. 

הוא שאלת מעמדה ההלכתי של מדינת ישראל. לצד  עוסק בו הספרשהנושא השלישי 
הדיון בשאלת המשטר הראוי עוסק המחבר גם בשאלת היחס למשטר המצוי. עמדתו 

מתייחסת  לרשות המחוקקת .מבצעתהיא שהיחס ההלכתי האוהד ביותר הוא לרשות ה
הוא לרשות השופטת. לטענת  של ההלכה השלילי ביותריחסה ו ,ההלכה בפחות אהדה

המחבר הדבר תואם את מידת הדתיות של כל אחת מהרשויות במשטר הראוי: הרשות 
ולכן בהתאמה ישנו יחס שלילי ביותר לרשות  ,הדתית ביותר היא הרשות השופטת

ולכן היחס  ,ת זאת, במשטר הראוי הרשות המבצעת איננה דתיתשופטת חילונית. לעומ
 לרשות מבצעת חילונית הוא אוהד.

 אחרית דבר

חשיבותו של הספר, כפי שפתחנו, היא בהעלאת המודעות לכך שהתורה מתווה דרך לא 
התנהלותו של העם כעם, כלומר בהתנהלותה להתנהלותו של הפרט אלא בעיקר לרק 

ספר זה יפתח תקופה חדשה של עיסוק בתורת המדינה, ובזכות  כי של מדינה. יש לקוות
כל דברי התורה, כעם שלם ולא רק לעשות ולקיים את  ,לשמור ,כך נזכה ללמוד וללמד

 .כפרטים
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