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Lecture on bugs in leafy vegetables:

Ask. Learn. Apply.
Together we’ll learn what to do with the vegetables we eat:

Health-related aspects: pesticide traces
Halachic and kashrut issues 

Types of bugs prevalent in foods today
What did our ancestors do?

We will also demonstrate how to check
the various types of vegetables

What exactly are we buying and eating?
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  הרב צבי שורץ

   סוכת שלום וסוכת שלם

  הקדמה

  : , על הפסוק תהילים יב, א: 'למנצח על השמינית')ו(במדרש שוחר טוב  

 ריאת שמע:אלו שבע מצוות שבק ריב"לא –זהו שאמר הכתוב שבע ביום הללתיך 

יוצר, אהבה רבה, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב וגאל ישראל. ולפי שאין 

ובחֹול שומר עמו  1,ציצית בערבית, מוסיפין הפורס סוכת שלום בשבת ויו"ט

  ישראל לעד. 

ורש הפ'שבתפילת ערבית של שבת ויום טוב אומרים  2ובטור 'שלחן ערוך'נפסק בואכן 

  . 'עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושליםסוכת שלום 

ויהי (עו, ג) ' ליםי? האם הוא קשור לפסוק מתה'סוכת שלום'מהי משמעותו של הביטוי 

 בשבת ובמועדים?ערבית ? ומדוע אומרים זאת רק בתפילת ן'ומעונתו בציו בשלם סוכו

חיד אל הכלל, משתרעת על תחומים רבים; מן הי 'סוכת שלום'הפרשנות למושג 

  .לם הבאעד ימות המשיח והעועולם הזה ומה

  שבת שלוםא. 

מסביר מדוע בחול אומרים 'שומר עמו ישראל' ובשבת 'הפורש סוכת  3בסידורו 'רוקח'ה 

  שלום': 

לפי שבשבת אין צריכים שמירה. ובימי המעשה, זה יוצא השדה וזה במלאכתו, 

  אז פורס סוכת שלום.  אבל בשבת כל אחד הולך לביתו ואין צריך שמירה

  : )רסזסי' או"ח (בטור נכתב וכן 

שחותם ופרוס סוכת שלום עלינו ועל ירושלים עירך, ברוך אתה ה' הפורס סוכת 

שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים. ואין חותמין שומר עמו ישראל לעד, 

וק כדאיתא במדרש, שבשבת אין צריכין שמירה, שהשבת שומר. ונוהגין לומר פס

  ושמרו בני ישראל וגו', לומר, שאם ישמרו שבת אין צריכין שמירה. 

מדרש  "יעפ ,מביא שלשבת עצמה יש סגולה עצמית של שלום 4'רוקח'ובהערות על ה

                                                           
מביא , 258ערה ה תעב מהד' הרשלר, עמ'ח"ב,  רמייזאמו' אלעזר רוקח לרלפירושי סידור התפילה   .1

פ"ה טו: קריאת שמע  דברים רבהכך גם עולה מו, מקורות שאומרים גם בחול 'הפורס סוכת שלום'
 לא חילק בין שבת לחול.ו 'הפורס סוכת שלום'. –בשלום  חותמת

  .רסזשו"ע וטור, או"ח סי'   .2
   תעג.-תעב , שם, עמ'רוקחלפירושי סידור התפילה   .3

  .259שם הערה  4.
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  .'ליום ששבתו המזיקין מן העולם – מזמור שיר ליום השבת': (פר' צב)לים יתה

  : )אע"ח"א מח (דוש מפורש בזוהר הק ',סוכת השלום'שהשבת עצמה היא  ,יסוד זה

תא חזי כד אתקדש יומא במעלי שבתא סוכת שלום שריא ואתפריסת בעלמא 

 וכל רוחין ושדין וכל סטרא דמסאבא כולהו טמירין...מאן סוכת שלום דא שבתא 

ולא בעינן לצלאה על נטירו כגון שומר את עמו ישראל לעד אמן דהא דא ביומא 

סוכת שלום אתפריסא על עלמא  דחול אתתקן דעלמא בעיא נטירו אבל בשבת

ואתנטיר בכל סטרין ואפילו חייבי גיהנום נטירין אינון וכולא בשלמא אשתכח 

ועלאין ותתאין ובגין כך בקידושא דיומא מברכינן הפורס סכת שלום עלינו ועל כל 

  עמו ישראל ועל ירושלם.

היא סוכת שלום ' שזהר בהיר'בפירוש ועוד מסביר  מהי סוכת שלום? היא השבת.

שומר 'ואין צורך להתפלל על שמירה , שורה בעולםשוד המלכות ס – השכינה הקדושה

כי זה נתקן ביום חול, שהעולם צריך שמירה מן המזיקים. אבל  ',עמו ישראל לעד אמן

  : 'רוקח'ומסיים הנשמר מכל הצדדים.  שהשכינה פרוסה בעולם, העולם ,בשבת

סוכה נאה יש , כתוב ויהי בשלם סוכולפי ש, ומה שאומר סוכת שלום ועל ירושלים

היא ירושלים. לכך סמך ולמקנהו עשה סוכות, , לו להקדוש ברוך הוא בעיר שלם

 ,על כן קרא שם המקום ההוא סוכות, ויבא יעקב שלם ללמדך סוכות מיד שלם

אז , שיקויים והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי היא סוכת שלם

  .וישראליפרוש שלום על ירושלים 

השבת עצמה היא  :סוכות שלום ם שלשני סוגי 'השכיבנו'מפירושו עולה שיש בתפילת 

בית המקדש הוא סוכת שלומו של הקב"ה  –ובירושלים  ,השראה אלוקית שיוצרת שלום

וסוכה תהיה לצל 'על הפסוק  )ו ,ד(שעושה שלום בעולם. וכך עולה מן התרגום לישעיה 

כבוד ה' המסמל  –על ירושלים תהיה סוכת ענני ' (ת ענניועל ירושלם תהא מטל' – 'יומם

  .)השראת שכינה

  סוכת ההשגחה ב. 

לומד שיש מכנה משותף בין סוכה לירושלים והוא השלום, שהוא תוצאה של  5המהר"ל

א שמירה ונה של הסוכה היכל עני השמירה וההשגחה המיוחדת שיש בסוכות ובירושלים.

   :עליהם הדת תשעומד(עיקרי אמונה)  הדת הם רגלי םרגליה תשושלו ,והשגחה

כי חג הפסח בו נודע שהוא יתברך כל יכול על ידי אותות ומופתים עד קריעת ים 

לתו ואין חוץ ממנו, וחג וסוף שהיה בשביעי של פסח ובו נודע בבירור שהכל ביכ

השבועות בו נודע נתינת התורה, וחג הסוכות שהושיב אותם בענני כבוד בשמירתו 

ורה על ההשגחה והשמירה שהיה עליהם ולא עזב אותם שהושיב אותם וזה מ

   .כות שהיא השמירהובס

  האלוקית בירושלים:  ביותר באים לידי ביטוי ההשגחה והשמירה

                                                           
  שם פרק מז.גבורות ה  .5
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על כתיב: ודבר זה נראה מן ירושלים אשר היה השם יתברך שומר אותה תמיד וכד

כת שלום עלינו ועל וספורס קנו יוגו' וזה שת 6חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים

ואם  ., כי העיר הזאת שומרה הוא השם יתברך תמידכל עמו ישראל ועל ירושלים

   7.ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר

  עכו"ם: כי השמירה היא כנגד ה ,ת סוכהובשמיני עצרת מצולפיכך אין 

ובחג הסוכות היו מקריבין שבעים פרים נגד שבעים אומות ויום השמיני פר אחד 

(מן  כי אחר שיעברו אומות עכו"ם ,לכך פר אחד באחרונה .אומה יחידה נגד

יהיו נשארים ישראל וכל זמן ששבעים אומות עכו"ם בעולם אז צריך  העולם)

כי אין צריך  ,וכאשר יעברו שבעים אומות עכו"ם אז אין כאן סוכה .סוכה ושמירה

   8.כאשר אין עכו"ם עוד מושלים ,עוד סוכה ושמירה

לה שבירושלים ובסוכות שורר שלום מיוחד, בשל השמירה וההשגחה שמגנים מדבריו עו

ולכן  ,היא בקשה להגנה לשמירה ולשלום 'השכיבנו'עליהם מכל צר ואויב. כל תפילת 

... ועל עלינוסוכת שלום הפורס 'ו 'סוכת שלומךופרוס עלינו ' :מתאימים הביטויים

   .'ירושלים

  שלום ורעותג. 

היותה דירת הוא . כל עניינה של הסוכה 'ביטול היש'ות סוכה את רואה במצו 9הרב דסלר

שאדם ידע שאין שום קביעות בעוה"ז וכל ההנאות חולפות, והקביעות היא דמיון  ,ארעי

, 'סוכת שלום'לידי אושר ושמחה. לכן נקראת הסוכה  ותרק שאיפות רוחניות מביאו ,שווא

אי  ,אחד רוצה מה שיש לחברו כי כל זמן שבני אדם שואפים למטרות גשמיות, וכל

ומכאן שורש כל המריבות והמלחמות. אך כששואפים כולם  ,אפשר שיהיה שלום ביניהם

בהן הסוכות שהקב"ה הושיב  ואאז שוררים אחדות ושלום. הרמז לכך ה ,למטרות רוחניות

וענני  ,היו ענני הכבוד שהיו במדבר' אליעזר את עם ישראל ביציאתם ממצרים, שלדעת ר

כך יובן גם המדרש  .'אוהב שלום ורודף שלום'וד באו בזכותו של אהרן שהיה הכב

  : )גרמז תרנפ' אמור ( שמעוני בילקוט

למה אנו עושים סוכה אחר יום כיפורים? בראש השנה יושב הקב"ה בדין על כל 

באי עולם וביום הכיפורים הוא חותם את הדין. שמא יצא דינן של ישראל לגלות, 

ין סוכה וגולין מבתיהן לסוכה והקב"ה מעלה עליהן כאילו גלו ועל ידי כן עוש

  לבבל. 

וכיצד הסוכה היא במקום גלות? מסביר הרב דסלר שהרי החטא שגרם לגלות הוא שנאת 

ח הנטילה ובעקבות קיום מצוות הסוכה, מתבטל כאליו שמגיעים  'ביטול היש'חינם, וע"י 

  י ישראל, וממילא ניצולים מגלות.ומתעוררים האחדות ושלום בין בנ ,שגורם לשנאה

                                                           
 ישעיהו סב, ו.  .6
 גבורות השם, שם.  .7
 שם.  .8
 .106מכתב מאליהו, ח"ב דרשה לסוכות, עמ'   .9
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  קיום העולםד. 

כי היא זכר לענני הכבוד שהקיפו  'סוכת שלום'מחדש שהסוכה נקראת  10'נחלת יהושע'ה

  וחיבור כל הפרטים יצר את הכלל:  ,את ישראל בצאתם ממצרים

ורוח השלום והאחדות אשר השפיע ה' על ישראל שיתאחדו הפרטים יחד ויחוזק 

  הלאום.  ע"י זה קיום כלל

נחלת 'כך מסביר ה איש השלום. ,שענני הכבוד היו בזכות אהרוןגם במדרש זו הכוונה ל

  : )רמז תתיג, תהלים עושמעוני ( גם את המדרש בילקוט 'יהושע

 עשה לו הקב"ה סוכה מתחילת ברייתו של עולםר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר 

  . עונתו בציוןוהיה מתפלל בתוכה שנאמר ויהי בשלם סוכו ומ בירושלים

כל קיום העולם תלוי בשלום בין כל הפרטים, היה הכרח ליצור את סוכת השלום שהיות 

  לפני בריאת העולם: 

ולולא חלילה נסתלק כוח השלום וחדלו כל הנמצאים להשפיע כי אז שבתה 

  וחדלה כללות העולם להתקיים וחזר העולם לתוהו ובוהו. 

אלא זהו השלום  ,מידות בין אדם לחברו במשמעות המצומצמת של זה איננו השלום

זו נבראו גם ענני  'סוכת שלום'שהוא קיום הנבראים שנהפכים לאגודה אחת. מכוח 

הכבוד שיוצרים מסגרת של עם, ומכוח שלום זה יש קיום לאדם, לאומה ולעולם. לכן 

ו ופרוס עלינ' :בתפילת השבת, שהיא נשמת העולם, אנו מתפללים על קיום כל 'המעגלים'

 ,. הקב"ה'הפורס סוכת שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים סוכת שלומך...

תן לנו קיום שלם כפרטים, לכל עם ישראל, ולכל ישברא את יסוד קיום הנבראים, הוא י

  העולם (שמרכזו בירושלים, שלפי המדרש הנ"ל היא יסוד קיום העולם).

   שלום ולא מלחמהה. 

שהקב"ה יפרוס על ירושלים תהיה במלחמת  'סוכת השלום'שמבאר  11הרב שלמה פישר 

והקב"ה יפרוס בחג  12,כל האומות בחג הסוכות להילחם בירושליםאז תבואנה גוג ומגוג, 

וישראל לא יינזקו. הוא מפרש זאת בעקבות רש"י  ,על ירושלים 'סוכת שלום'הסוכות 

ור מדבר במפלת סנחריב, שכל המזמ': 'ויהי בשלם סוכו'שם מופיע הפסוק  ),לים עויתה(

אומרת  )אע"סנהדרין צד ( ראוהרי הגמ ',שלא מצינו אויב נופל בירושלים אלא הוא

תצפנם 'כא:  ,לים לאיהפסוק בתהגם שסנחריב היה ראוי להיות גוג ומגוג. כך יבואר 

כמו שכתוב  ,לו שבעים הגויים והלשונות שיתקבצו בירושליםא –' בסוכה מריב לשונות

ובהמשך  ',מעשיהם ומחשבותיהם באה לקבץ את כל הגויים והלשונות' :)יח ,סו(בישעיהו 

רומז לו פליטי מלחמת גוג ומגוג. דוד המלך א –...' ושילחתי מהם פליטים'אומר הנביא 

בסוכת שלומו בירושלים ויצילם מריב הלשונות של שבעים  ין את ישראלשהקב"ה יצפ

                                                           
  .חסידות מונסטריץ' אבי, בן רבי יצחק יואל רבינוביץ יהושע העשילרבי   .10
 .בית ישי, דרשות, דרוש ג לסוכות, עמ' רא  .11
  זכריה יד. "יעפ  .12
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זו הנהגה מיוחדת  'סוכת השלום'רש שמפ 13אומות העולם. גם הרב יצחק בורודיאנסקי

אף שהשטן מקטרג  14',כי יצפנני בסוכו ביום רעה'כמו בפסוק  ,של הקב"ה להצלה מרעה

יינצל, כי אינו נמצא במקום הסכנה כלל.  'סוכת השלום'בשעת הסכנה, אבל מי שנמצא ב

  : רמז תרנג) פ' אמורדברי 'ילקוט שמעוני' (ולראיה הוא מביא את 

כל מי שמקיים מצות סוכה בעוה"ז אמר ריש לקיש:  – 15צל יומםוסוכה תהיה ל

אני מסיך עליו מחמתו של יום. וכן לעתיד לבא עושה הקב"ה סוכה לצדיקים 

ומטמין אותם לתוכה. וכשבאין אומות העולם להיכנס אל א"י ולעשות מלחמה 

עמהם, הקב"ה נלחם עם הגויים שנא' ויצא ה' ונלחם בגויים ההם כיום הילחמו 

לראשי ביום  סכותומהו עושה? מסכך על ראשם של ישראל שנא'  16.ביום קרב

   17.נשק

  תןייושלום ירושלים וסוכת לוו. 

שסוכת השלום שהקב"ה יפרוס  19'חשק שלמה'מביא בשם ה 18הרב בן ציון אבא שאול 

מעורו היא אותה הסוכה שעתיד הקב"ה לעשות  'ירושליםעלינו ועל כל עמו ישראל ועל '

ןשל לוית
,ירושליםעל חומות  ולפרוש 20

הסוכות  מות. לכן כלוהיא סוכה של שלֵ  21

א כתובה בכתיב מלא: ואבל הסוכה לעתיד לב(סוכת), בלי ו'  ,במקרא הן בכתיב חסר

סוכת שה' ישכון בציון, תהיה הסוכה שלמה. ונקראת כ –' ומעונתו בציון סוכוויהי בשלם '

ירושלם. ועל  – שלםגם פרושה מעל  והיא השלמותהיא שיא  :במשמעות כפולה שלום

  : )ו- ד ה(סוכה זו שמעל ירושלים רמזה הנבואה בישעיהו 

ועל מקראיה ענן יומם ונוגה אש להבה לילה כי על  מכון הר ציוןוברא ה' על כל 

   .כל כבוד חופה. וסוכה תהיה לצל יומם

. לכן תיקנו 'להתהא מטלת (סוכת) ענני לאטללה (לסוכך) ע ירושליםועל 'ובתרגום יונתן: 

  רק בשבת ויו"ט: 'הפורס סוכת שלום'לומר תוספת זו של 

תיקנו לומר זה בשבת  משום דסוכה זו תהא לעתיד לבא, ביום שכולו שבת וטוב. וכן 

 שהוא מעין עוה"ב ויו"ט איקרי שבת.

  

                                                           
 .סוכה עמ' פ ,ליכות יצחקה  .13
 .ה ,לים כזיתה  .14
 .ו ,ישעיהו ד  .15
 .ג ,זכריה יד  .16
 .ח ,לים קמיתה  .17

  .יג ת שבת, שערעל סידור התפילה, תפילו, ברכת ציון 18. 
בהשמטה לריש  , ש"ס וילנא,מו"ץ דוילנא (ההגהה מובאת בסוף מסכת סוכה ,רב שלמה הכהןה 19. 

   .המסכת)
 .13-7(תשע"ט), עמ'  121במהות סוכה זו עיין במאָמִרי, 'סוכת עורו של לווייתן', אמונת עתיך   .20
  . אע"בבא בתרא עה   .21
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  הרב יהודה זולדן

כדי שיגיע אחרון 'שאלת גשמים 
   'שבישראל לנהר פרת

, ושואלים גשמים בז' 'משיב הרוח ומוריד הגשם'יני עצרת באמירת מזכירים גשמים בשמ

. איחור 'ברכנו'באמירת  או 'ותן טל ומטר לברכה'במרחשוון בברכת השנים באמירת 

  .'כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת'שאלת הגשמים הוא 

ל כשבית המקדש חרב ואין עולים לרג ,ובמיוחד כיום ,נברר את משמעותו של משפט זה

  1למקדש.

  או בשמיני עצרת ןוא. שאלת גשמים בז' במרחשו

  ב) נאמר:מ" אפ"תענית (משנה ב

העובר לפני התיבה  :רבי יהודה אומר .אין שואלין את הגשמים אלא סמוך לגשמים

  . הראשון אינו מזכיר ,אחרון מזכירה – ביום טוב האחרון של חג

הגשמים אלא סמוך לגשמים  מפרשי המשנה מסבירים שהכוונה היא שאין מזכירים את

בין הזכרה לשאלה, ועל כן נראה שיש כאן  בבירוראך התנאים הבחינו  ,בשמיני עצרת

אשר על כן  .דעה של תנא קמא הסובר שיש לשאול סמוך לזמן שבו מזכירים גשמים

אך  ,ד אחר כך הובאו דברי ר' יהודה שהסביר מאיזו תפילה מתחילים להזכיר גשמיםימי

  :נקבעה שאלת הגשמים עפ"י הרביעהג) ה"-ה"ב אפ"תענית (תוספתא ע"פ ה

אי זו היא רביעה ... משתגיע זמנה של רביעה ?מימתיי שואלין את הגשמים

רבי  .אפלה לשבעה עשר ,בנונית לשבעה ,ביכורה לשלשה מר:ר' מאיר או ?ראשונה

  . הבכירה לשבעה בינונית לשבעה עשר אפילה לעשרים ושלשה ר:יהודה אומ

  ) נאמר:פ"א מ"גמשנה (תענית ב ואכן

בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים. רבן גמליאל אומר: בשבעה בו, חמשה 

  2עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת.

                                                           
–540, עמ' 'שאלת גשמים ועלייה לרגל לאחר החורבן'ישראל, ין זה עסקתי בספרי מועדי יהודה ויבענ  .1

. חלק מהמאמר ההוא מופיע כאן, אך אין בית המדרש ללא חידוש, ובמאמר זה הלכתי בדרך 553
  אחרת. 

  . 1 רהנקודת הגבול הצפונית של ארץ ישראל. ראה במאמרי לעיל בהעהוא נהר פרת   .2
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) נאמר שהתנא שאמר שיש לשאול בג' חשוון הוא ר' פ"א ה"גתענית (ירושלמי בתלמוד 

הבכירה  :ר' מאיר אומר ?מנה של רביעהדתני אי זהו ז .מתניתא דר' מאיר'מאיר: 

. רבן גמליאל חולק וסובר שיש לשאול בז' בחשוון, אך שניהם מסכימים שיש 'בשלשה

 3,לשאול גשמים סמוך לגשמים. רבן גמליאל יסבור כר' יהודה שהבכירה היא בז' בחשוון

ו של . כך ע"פ הסברון שכך יש לדחות את השאלה כדי שעולי הרגלים יחזרו לבתיהםווכי

  4הר"ן.

  ) נאמר: פ"א ה"גענית (תלמוד ירושלמי בת – הלכה למעשה

ר' אבא בר זמינא ר' לעזר בשם ר' הושעיה הלכה כמי שהוא אומר בשלשה 

  . במרחשון שואלין את הגשמים

הלכה כרבן  :אמר רבי אלעזר'י ע"א) נאמר: ד ע"ב; (תענית  תלמוד בבליב ואולם

אמוראים  ברם, .'הלכה כרבן גמליאל :אמר רב חסדא' (תענית ו ע"א):נאמר וכן  ,'גמליאל

בתלמוד ירושלמי . כך נאמר בו מזכיריםשם אחרים קבעו שיש לשאול ביום יישראלי- ארץ

   ):פ"א ה"בתענית (

יה אחוי נהלכה מקום שמזכירין שואלין אמר רבי יוסה לרבי חנ[ר' יוחנן] אמר לון 

בי  רעב .נותיה דרב הושעיה חביבךנהיר את כד הוינן קיימין קומי ח :דרב הושעיה

ואמר  ה,עבר ר' יסא ושאלנן לי .עוד אנא היא צריכה לי ,זעירה ושאלנן ליה ואמר

לא שנייא הלכה מקום  :ובסופה את מציית ליה ואמר .עוד אנא היא צריכא לי

ר' חייה בר בא אתא מן צור ואמר מן שמיה דר' יוחנן: הלכה לין. שמזכירין שוא

שואלין. ר' אחא דרש בבית מדרשא, ר' ירמיה דרש בכנישתא מקום שמזכירין 

דבולי: הלכה מקום שמזכירין שואלין. והא תנינן בשלשה במרחשון שואלין את 

  הגשמים? אמר ר' תנחום בר חייה: בשעת המקדש שאני.

ר' תנחום בר חייה ור' חייא, ר' אחא, ר' ירמיה ר' יוחנן, ר' יוסא,  –אמוראים בארץ ישראל 

 )תענית ד ע"בבבבלי ( .יש לשאול גשמים במוצאי שמיני עצרת :רים שכך ההלכהסוב –

  : מופיעה גם כן דעתו של ר' יוחנן

פוסק  –מתחיל לשאול, פסק מלשאול  –אמר רבי יוחנן: התחיל להזכיר 

השתא דאתית להכי כי קאמר רבי יוחנן בזמן שאין בית המקדש קיים.  מלהזכיר?...

כאן בזמן שבית המקדש קיים כאן בזמן שאין בית  הא והא לדידהו ולא קשיא

  ...המקדש קיים

אין עולי רגלים, יש לקבל את שמאחר  ,לאחר החורבןסביר שה )תענית י ע"א(הריטב"א 

ן או בז' ודעת הסוברים שבזמן שמזכירים שואלים, ואף הסוברים שיש לשאול בג' בחשו

  ן מודים בכך:ובחשו

כא עולי רגלים [הלכה כרבן גמליאל], אבל ודוקא בזמן שבית המקדש קיים דאי

לאחר החורבן דליכא עולי רגלים מודו דמשעה שהתחיל להזכיר מתחיל לשאול, 

                                                           
  .ע"פ תענית ו ע"א  .3
 .רי"ףב ע"א בדפי הר"ן,   .4
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ובערב  5,ומתחיל להזכיר מיום טוב האחרון כדברי ר' יהודה דקיימא לן כותיה

ונמצא זמנו של רבן  למוצאי יום טוב שהוא חול ויש בו שאלה מתחיל לשאול...

ט"ו, נעקר מכל העולם לאחר החורבן, שבני ארץ ישראל שואלין גמליאל שהוא ב

   .לאלתר

רמב"ם, הל' תפילה פ"ב ( ן. כך פסק הרמב"םוששואלים בז' בחשו הםאך ההלכה והמנהג 

   וזו לשון הרמב"ם (שם): 6ה'שלחן ערוך';ובעקבותיו גם ), הט"ז-הט"ו

מוריד הטל. כל ימות הגשמים אומר בברכה שניה מוריד הגשם, ובימות החמה 

מאימתי אומר מוריד הגשם? מתפילת המוספין של יום טוב של חג, עד תפילת 

שחרית של יום טוב הראשון של פסח... משבעה ימים במרחשון שואלים את 

הגשמים בברכת השנים כל זמן שמזכיר גשם. במה דברים אמורים? בארץ ישראל, 

והדומין להם, שואלים אבל בשנער ובסוריא ובמצרים ובמקומות הסמוכים לאלו 

  את הגשמים ביום ששים אחרי תקופת תשרי.

. ר' 'כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת'לב שהרמב"ם לא כתב את הנימוק  יש לשים

דברי רבן גמליאל הם בזמן המקדש, ומדוע  ,הרי לפי ר' יוחנן :נשאל 7אברהם בן הרמב"ם

בדברי רבי יוחנן נאמר שוב שהלכה לדבריו, אחרי כל הדיון הרמב"ם פסק כרבן גמליאל? 

, הדיון כמו כןכרבן גמליאל, אז לא דוחים הכרעה ברורה בשל דיון בדעת אמורא. 

היה  קיים' המקדשבזמן שאין בית כאן קיים, המקדש שבית כאן בזמן ' בגמרא: וההסבר

רק על מנת ליישב את דברי ר' יוחנן, אבל לא מפני שכך ההלכה. יש להעיר שתשובתו 

' אברהם בן הרמב"ם מיישבת את הכתוב בתלמוד הבבלי, אך בירושלמי נאמר של ר

דפי הר"ן (תענית ב ע"א ב. 'מקום שמזכירין שואלין הלכה'במפורש בשם כמה אמוראים: 

א רבן גמליאל והל :, ושאל על כךכרבן גמליאל ופסקציין שהרי"ף וכן הרמב"ם רי"ף) ה

גם אם נאמר שרבן  !?יום אין עולי רגליםלא פסק כן אלא מפני תקנת עולי הרגלים, וכ

הר"ן  ?'וכי אצטריך לקבוע הלכתא למשיחא'גמליאל פסק לזמן שבית המקדש קיים, 

  ן זה, אך לבסוף כתב כך: יהציע הסבר לעני

מדבריהם צריך לומר דכי איפסקא הלכה כרבן גמליאל, היינו אפילו לאחר 

ושלים כמו שעושין גם היום, החורבן, לפי שהיו מתאספין בכל הסביבות ברגל ליר

ומפני העולים הללו ראוי שנאחר השאלה, שהיא היתה עיקר התקנה. אבל לא סגי 

  כל כך שנאחר את ההזכרה. 

לפי דברי הר"ן גם כיום יש להתחשב בעולי הרגלים הבאים לירושלים אף לאחר החורבן, 

  8לאחר את זמן שאלת הגשמים בשל כך.וולהמשיך 

                                                           
 .משנה תענית ב ע"א  .5
  .אסעי'  קיז; שם, סי' אסעי'  ידשו"ע, או"ח סי' ק  .6
 .סי' לג ,שו"ת ברכת אברהם  .7
הרב שמעון בן צמח, תשב"ץ חלק ג סי' כא; הרב משה סופר, על עלייה לרגל לאחר החורבן ראה:   .8

צד; הרב צבי  'ו"ת או"ח סירלד; הרב יחזקאל לנדא, שו"ת נודע ביהודה מהד 'שו"ת חתם סופר יו"ד סי
, ובחידושיו לנדרים כג ע"א, וגיטין ד ע"ב; הרי"מ "גהירש חיות, שו"ת מהר"ץ חיות סי' עו פ
ה קוק, אגרות ראיה א עמ' לה; הרב משולם "רד; הראי-טיקוצ'ינסקי, עיר הקודש והמקדש ג עמ' רב



   'שאלת גשמים 'כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת 
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זמן בזרתם של עולי הרגלים . משך זמן הגעתם וחב
  המקדש ולאחר החורבן

 ,הסיבה לדחיית שאלת הגשמים עד ז' במרחשוון גם כיום שהואתירוצו של הר"ן, על פי 

לאחר החורבן, יש מקום לבדוק אם זהו אכן משך הזמן הדרוש להגעתם של עולי הרגלים 

יום יכול  עשר-מירושלים למקומות מגוריהם גם כיום, ואם פרק זמן זה של חמישה

להתקצר בשל סידורי תחבורה נוחים וטובים מבעבר. מסתבר שגם בעבר, פרקי הזמן 

להגיע מארץ ישראל לבבל השתנו מתקופה לתקופה, ובהתאם לכך גם הזמן  שנדרשו כדי

  : )בבא מציעא כח ע"א(כך נאמר בגמרא  שנקבע לשאלת הגשמים בארץ ישראל.

... ר' יהודה אומר: שלוש רגלים ואחר ]על השבת אבידה?[ועד מתי חייב להכריז 

הרגל האחרון שבעה ימים, כדי שילך לביתו שלושה ויחזור שלושה ויכריז יום 

  אחד.

ה על הקביעה שמשך זמן ההליכה מירושלים לסופה של ארץ ישראל תקשההגמרא 

שם אמר רבן גמליאל שמשך זמן ההליכה  9ממשנתנו .בבל הוא שלושה ימיםבגבול 

 ראעשר יום. בתשובה לשאלה זו נחלקו אמוראים בגמ-הוא חמישה מירושלים לבבל

במקדש ראשון  :בחין בין מקדש ראשון למקדש שניהרב יוסף  .)שם(בבבא מציעא 

עשר ימים, כדי שהאחרון -שהיחמ נצרכים ומספר היהודים העולים לרגל היה רב, ולכן הי

הספיקו שלושה  ,ים לרגלשהיו מעט יהודים עוללעומת זאת, יגיע לנהר פרת. בבית שני 

שרבן גמליאל אמר את דינו ביחס לבית ראשון, יוצא ימים. לפי תירוצו של רב יוסף 

 10,שיב ר' יעקב עמדיןהוקשה הדבר, שהרי הוא חי הרבה אחר כך. על שאלה זו כבר 

בכל מקרה רבן גמליאל אמר הלכה שלא התאימה לתקופתו, מפני שהוא חי ולדבריו 

 :אבל בצורה הפוכה ,בחין אף הוא בין בית ראשון לבית שניהאביי  .לאחר חורבן בית שני

שיירות בין ביום בין בלילה, ולכן  נעותהיו  ,ון שמספר היהודים היה רבוכי ,בבית ראשון

שיירות בין  נעותשהיו מעט יהודים עולים לרגל, לא היו  ,הספיקו שלושה ימים. בבית שני

מכאן שרב  ימים כדי שהאחרון שבישראל יגיע. עשר-שהיהוצרכו לחמוביום בין בלילה, 

מספר היהודים העולים לרגל  היוסף ואביי לא חלקו על עצם העובדה שבבית ראשון הי

הם חלקו מה משמעות הדבר מבחינת משך הגעתם  ;רב ממספר העולים לרגל בבית שני

 'ר פרתכדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנה'על פי אביי ורבא: חזרה לבבל. של העולים 

                                                                                                                                                       
לים, אך לא בפסח שני; הנ"ל, י, יש מקום לעלות לרגל בזה"ז לירוש, ח"בסי' ראטה, שו"ת קול מבשר

קי; הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע -מג; הרב מרדכי סנדר, אהל רבקה, עמ' נג 'סי "בשו"ת קול מבשר ח
י; הרב שאר ישוב כהן,  'עג, ושו"ת יחוה דעת ב סי 'כה וסי 'טו, ושו"ת יחוה דעת א סי 'או"ח סי ,אומר ה

תפב; הרב ישראל מאיר לאו,  'סייב, ת משנה הלכות תקכז; הרב מנשה קליין, שו" -שי כהן, עמ' תקטז
סי' תרל מסופר שרב האי גאון  (הוצאת מקיצי נרדמים)יד. בספר חסידים ' סי "אשו"ת יחל ישראל ח

היה עולה בכל שנה מבבל לירושלים בסוכות ומקיף את הר הזיתים בהושענא רבה שבע פעמים. 
', מועדי יהודה זבח ובימת בית הכנסת בסוכותהקפת המ' בספרי:ין מנהגו של רב האי, ראה יבענ

  . 146–133וישראל, עמ' 
  .תענית פ"א מ"ג  .9

 .הגהות יעב"ץ בבבא מציעא שם  .10
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והמחלוקת ביניהם היא אם כך היה משך הזמן בבית  ,זו הסיבה לאיחור בשאלת הגשמים

ההתחשבות בזמן הדרוש לעולי הרגלים להגיע ראשון או בבית שני. על פי אביי ורבא 

ובהתאם לכך נקבע זמן שאלת הגשמים.  ,תלויה בתנאי התחבורה שבכל תקופה חזרה

שאלו גשמים שלושה ימים אחר  שבהןהיו תקופות  ,ףלאביי ולרב יוס ראע"פ תירוצי הגמ

  כשאחרון עולי הרגלים הגיע. ,סוכות

שה עשר יום עד שאחרון העולים יגיע, יש מקום לבדוק על פי יגם כאשר המתינו חמ

בשאלה מה היחס בין הדרך לבין  ודנ 11לו קריטריונים נקבע פרק זמן זה. התוספותיא

 וניחהמים יגיעו מירושלים לנהר פרת. התוספות מהירות ההליכה, וממילא במשך כמה י

ששטחה של ארץ ישראל הוא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, ומאחר שאדם 

הולך ביום עשר פרסות, והמרחק מירושלים עד הירדן הוא עשר פרסות, מכאן שנשאר 

 ויום! התוספות ענ הללכת עד קצה ארץ ישראל מרחק שיש לעבור בשלושים ותשע

אין המרחק כה גדול, שוב ייבהליכה דרך מקומות זה כולל כרמים ויערות, אך ששטח 

דברי  וובאה )שם( 'שיטה מקובצת'בש אלאומכאן שמדובר על מהירות הליכה רגילה. 

, שאת הדרך מירושלים לבבל היו )שם(תוספות רבנו פרץ, וכן הוא בר"ן לבבא מציעא 

כבים על סוסים. בשם הריטב"א כתוב עשר יום, מפני שהיו רו-מספיקים לעבור בחמישה

  : )שם( 'שיטה מקובצת'ב

כי החוזרים לבתיהם מעולי רגלים, ראוי להם לטרוח וללכת יותר מהלך אדם 

  12בינוני, שלא תתאחר שאלת הגשמים.

עשר יום, נקבע - רבנו פרץ, הר"ן והריטב"א עולה שפרק זמן זה, חמישה פותמתוס

סוסים. באופן עקרוני על עולי  – ה בידיהם אזבהתאם לכלי התחבורה המהיר ביותר שהי

הרגלים לעשות מאמץ להגיע כמה שיותר מהר חזרה לבתיהם, כדי שלא תתעכב שאלת 

הגשמים. מכאן שאם נמצא כלי תחבורה מהיר יותר, יש לקצר את פרק הזמן שבו דוחים 

שני, את שאלת הגשמים, כפי שהיה נהוג בתקופות שונות, בזמן בית ראשון ובזמן בית 

כלומר בשל תנאי תחבורה טובים יותר,  –לפי דברי רב יוסף ואביי כל אחד לפי שיטתו 

   13סוסים מהירים.של של שיירות או  םשכיחות

מכונית, רכבת או שמקובל להשתמש בהם הם תחבורה הכלי כשכיום, לאחר אלפי שנים, 

. לת הגשמיםבו אנו דוחים את שאשמטוס, הרי שיש מקום לשקול את קיצור משך הזמן 

ממשיכים לעלות לירושלים אף ן ישעדי אשר אחרוני עולי הרגלים דעהנדרש משך הזמן 

אלו הגרים במקומות מרוחקים ביותר מירושלים בצפונה לף א הוא שונה, לאחר החורבן

לכל היותר בכלי תחבורה מספר רומה. מדובר על משך זמן נסיעה של שעות דאו ב

לי תחבורה מודרני איננו מקצר רק את משך זמן ההגעה, השימוש בכ ,מודרני. יתר על כן

אלא גם מאפשר ניידות גבוהה ממקום למקום, כשכלי התחבורה משמש גם כהגנה מפני 

                                                           
 .בבא מציעא כח ע"א ד"ה חמישהתוספות,   .11
יד במוצאי ישאם אין סיבה לעכב את שאלת הגשמים, שואלים מאכן כתב הריטב"א בתענית י ע"א   .12

  .יום טוב אחרון
  . כי עיין ברש"ש לסוכה מד ע"א בד"ה בגבוליןאם   .13
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הגשמים. עולי הרגלים גם אינם לנים ברחובה של עיר, אלא באכסניות ובבתי מלון 

מלנסוע מסודרים, כך שאין הגשמים מרתיעים. ובכלל, אנשים היום אינם נמנעים 

דאי שגשמים קלים היורדים ולמרחקים בארץ ובחו"ל גם במשך חודשי החורף, ובו

   14בתחילת החורף אינם מרתיעים את הנוסעים ממקום למקום.

 –' כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל'ג. 
  יאור מצב, שיעורת

כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר 'להלן הצעה אחרת להסבר דברי רבן גמליאל 

ולפי  15,כאמור לעיל לפי ר' מאיר יש לשאול בג' חשוון, לפי רבן גמליאל בז' חשוון .'פרת

לפי דברי אביי  16בו. מזכיריםשאמוראים בארץ ישראל לאחר החורבן יש לשאול ביום 

חזרה הביתה הבו יש לשאול בזמן שבית המקדש קיים תלוי ביכולת שורב יוסף, התאריך 

אמור הרמב"ם פסק שהלכה כרבן גמליאל. הרמב"ם כ 17.של עולי הרגלים. אין זמן קבוע

   כתב:) פ"א מ"גתענית בפירוש המשנה (

הלכה כרבן גמליאל. וכל זה בארץ ישראל וכל שהוא דומה לה. וכן כל מה שייאמר 

הלאה בזמני התעניות אינו אלא בארץ ישראל וכל מקום שאוירו קרוב לאוירה, 

י לגשמים באותו המקום, והרי אבל בשאר הארצות הרי תהיה השאלה בזמן הראו

ואם נתאחרו הגשמים אחרי אותו הזמן  .אותו הזמן כאלו הוא שבעה במרחשוון

   .לפי יחס זמנים אלו האמורים כאן, הרי אלו מתענים כמו שנזכר כאן

הרמב"ם ציין ששואלים בז' בחשוון בארץ ישראל ובמקומות דומים לה. אם התקנה של 

יא בשל עולי הרגלים, מדוע גם במקומות שדומים שאלת גשמים בשבעה במרחשוון ה

לארץ ישראל יש לשאול בז' חשוון, הרי במקומות אלו אין עולי רגלים? בדברי רבן 

זמן ו ,עשר ימים לאחר החג-ון, חמישהוגמליאל מופיעים שלושה זמנים חופפים: ז' בחש

ם הללו? לא הגעת עולי הרגלים לביתם. מדוע רבן גמליאל נצרך לומר את שלושת הזמני

בהנחה שחודש תשרי הוא  ,עשר ימים לאחר הרגל-חמישה נופלן וז' בחשו ,רק זאת

חודש בו להיווצר מצב שהיה עלול כשהיו מקדשים על פי הראיה, ש אלאחודש מלא. 

ן, וכך אכן גורס ועשר ימים אחר החג זהו ח' בחשו- תשרי הוא חודש חסר, ואם כן חמישה

  רבנו חננאל. 

                                                           
מ"מ תיקנו חז"ל לעכב שאלת טל ומטר 'הרב יצחק יוסף, ילקוט יוסף א עמ' רמז: דברים ברוח זו כתב   .14

עד שיעברו חמישה עשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם. ושיערו אז 
תחבורה של הימים ההם מירושלים לנהר פרת, גבול י להגיע, בתנאי הדשדרוש חמישה עשר יום כ

אמנם הוא לא כתב מה יהיה בעתיד  .'מדינת בבל, ששם היה הישוב המרוחק ביותר מירושלים
  הלכה למעשה וסיכום הדעות השונות: בירור הלכה, תענית, עמ' ד. לכשיבנה בית המקדש. 

  מ"ג.-פ"א מ"במשנה תענית   .15
  .לי תענית ד ע"בבבפ"א ה"ב; ירושלמי תענית   .16
 .בבלי, בבא מציעא כח ע"א  .17
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יהודה ברלין, נצי"ב (מרומי שדה, תענית י ע"א) הוסיף שרבן גמליאל הרב נפתלי צבי 

   18:שזמן רביעה ראשונה הוא בז' במרחשוון ,סבר כמו ר' יהודה

והא דאמר רבן גמליאל כדי שיגיע וכו', אינו אלא הוכחה לדבר. שהרי באמת יש 

 פעמים שמתחיל הרביעה בג' ויש בז' ויש בי"ז. ולא נחלקו התנאים אלא אימתי

ביותר.  ברךהוא הזמן המובחר שהקב"ה עושה כן בשעה שישראל רצוים לפניו ית

והביא רבן גמליאל הוכחה דבז' הוא הזמן המובחר, משום דאז הוא זמן שאפשר 

  עולי הרגלים. שיגיע 

ון הוא ון הוא סימן לכך שז' בחשוהנצי"ב רומז שזמן הגעת אחרון עולי הרגלים בז' בחשו

 נראה להציע שדברי המשנהחיל לרדת גשם. בעקבות דברי הנצי"ב, זמן רצוי לפני ה' שית

עשר ימים - חמישהולא נימוק.  שיעור הם 'כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת'

 זוהזמן השיעור הזמן שבו עולי רגלים שבים לבתיהם, ועל כן קבעו את מסגרת  הם

עזרא לא מצינו אלול מימות ' –ון. חודש אלול הוא חודש חסר ובז' בחש שמסתיימת

  אז הסבירות היא שחודש תשרי הוא מלא.  ,19'מעובר

  משמש בשתי משמעויות: א. נימוק ב. תיאור מצב, שיעור.  'כדי...'הביטוי בדברי תנאים 

היא תיאור מצב או  'כדי'המילה  שבהןהמופע הנפוץ יותר הוא כנימוק, אך יש משניות 

  :ח)-(א, הממשניות במסכת שבת  ההגדרת שיעור. דוגמ

שישורו מבעוד  אלא כדיבית שמאי אומרים: אין שורין דיו וסממנים וכרשינים [ה] 

  ובית הלל מתירין.   ,יום

        שיהבילו אלא כדיבית שמאי אומרים: אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור [ו] 

ת בי. מתירין בית הללו ,שיקלוט העין אלא כדיולא את הצמר ליורה  ,מבעוד יום

 ,שיצודו מבעוד יום אלא כדישמאי אומרים: אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים 

  מתירין.  ובית הלל

בית שמאי אומרים: אין מוכרין לעובד כוכבים ואין טוענין עמו ואין מגביהין [ז] 

  מתירין.  ובית הלל ,שיגיע למקום קרוב אלא כדיעליו 

עבדן ולא כלים לכובס עובד כוכבים ית שמאי אומרים: אין נותנין עורות ל[ח] ב

  . ירין עם השמשמת ובכולן בית הלל ,שיעשו מבעוד יום אלא כדי

כדי ' – , תיאור מצבשיעורהיא  'כדי'המילה ש הוא המכנה המשותף לכל המשניות הללו

יש והמילה  .אין מדובר על נימוק 20.'כדי שיעשו' ,'כדי שיצודו', 'כדי שיהבילו', 'שישורו

ן זה חלקו אמוראים בגמרא. יובעני ,ה יכולה להתפרש כנימוק וגם כשיעורבמשנ 'כדי'

  ) נאמר: פ"ב מ"חבבא בתרא (משנה ב

 ,לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו .'מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה

 כדי ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו. אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח

  . שלא יזיק

                                                           
  .תענית ו ע"א ע"פ רש"י  .18
  .ראש השנה יט ע"ב  .19
  אם כי שם תנאים אחרים חולקים.  ,יא)-שתי משניות נוספות באותו פרק (משניות יבכך למשל גם   .20
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 – 'מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?'): ב"בבא בתרא כד ע( ה זו שאלה הגמראעל משנ

? להרחיק פחות כדי שלא יזיק דיברישא צריך להרחיק חמישים אמה, ובסיפא מדוע 

בל את יההנחה בשלב זה בשאלת הגמרא היא שיש הבדל בין הרישא לסיפא. אביי ק

בסיפא מדובר בגורן ש שיש הבדל בין הרישא לסיפא, והשיבוהיא ההנחה שבשאלה 

בהמשך הסביר ר' יוסי בר חנינא מה  להרחיק פחות מחמישים אמה. דיולכן  ,שאינו קבוע

  הוא גורן שאינו קבוע. לפיו יש לפסק את המשנה כך: 

  . אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח ,לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו

  . יקכדי שלא יז ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו

. , ועל כן השיעור הוא כללי:על פי פיסוק זה יש שיעורים שונים להרחקה מנטיעה ומניר

   שיעור שלא יזיק.ב –' כדי שלא יזיק'

מאי טעמא מרחיקין גורן קבוע  .מה טעם קאמר'רב אשי השיב אחרת על שאלת הגמרא: 

אלא נה מדברת על אופן אחר, נהסיפא אי. 'כדי שלא יזיק ?מן העיר חמשים אמה

חמישים אמה? כדי למה צריך להרחיק  .רישאמופיע הנימוק, הסיבה לדין שבסיפא בש

  לפיו יש לפסק את המשנה כך:  שלא יזיק.

  . אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח ,לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו

  , ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו

  . כדי שלא יזיק

  ל מנת שלא יזיק. ע –' יזיקכדי שלא 'על פי פיסוק זה, 

ועד ' – ן השבת אבדהישנזכרה לעיל בעני ,)פ"ב מ"ובמשנה (בבא מציעא  'כדי'גם המילה 

 שיעורהיא  –' שלשה ויחזור שלשה ויכריז יום אחדשילך לביתו  כדי ...מתי חייב להכריז?

  ): א"בבא מציעא כח ע( זמן הליכה. זה לא נימוק. על כך שאלה הגמרא

שלשה במרחשוון שואלין את הגשמים רבן גמליאל אומר בשבעה בו ב :ורמינהו

  ?חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת ]שהוא[

כדי ' הגמרא השוותה בין שיעורי המרחקים שבמשניות. הגמרא לא התייחסה למילים

רינו יובן מדוע על פי דב 21כנימוק אלא כשיעור. 'שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת

כדי שיגיע אחרון שבארץ ישראל לנהר 'וגם השיעור  'חמישה עשר יום'נאמר במשנה גם 

ר ו. חמישה עשר יום נקבעו על בסיס שיעור הזמן שעולי הרגלים היו הולכים חז'פרת

תכן יאין. ישלבתיהם בזמן הבית, ואין זה משנה אם בפועל יש כיום עולי רגלים או 

מנם יש צורך לאחר את ואאם ת כיוון לבדוק בכל פעם מחדש ששיעור זה הוא קריא

לרדת רביעה ראשונה, כדי שעולי הרגלים יגיעו  הבו אמורשעד הזמן  שאלת הגשמים

', יהיה ניתן להקדים ונאי התחבורה וכדת – תכן שבהתאם לתנאים משתניםילבתיהם. י

  את זמן השאלה. 

                                                           
ן דוגמאות היא שיעור ולא נימוק. ציינו כמוב 'כדי'המילה  שבהןיש משניות נוספות וכן בתוספתא   .21

למשל: משנה סוכה ג, א וגמ' סוכה לב ע"ב; משנה ערכין ב, ה, וגמ' ערכין יג ע"א ומנחות נ . יחידות
  ע"א. 
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  סיכום

  במשנה נאמר: 

ו, חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיגיע אחרון רבן גמליאל אומר: בשבעה ב

  שבישראל לנהר פרת. 

כנימוק למשך הזמן שנקבע, או כהגדרת מסגרת  'כדי ש...'ניתן לפרש את המשפט: 

 'כדי ש...'שיעור הזמן שנקבע. יש ראשונים כמו הריטב"א שפירשו את מילות המשנה 

 'כדי ש...'ת מילות המשנה פירשו א'שלחן ערוך' הדחייה, והרמב"ם וה תכנימוק, כסיב

  כסימן. 

שיש הנוהגים לעלות לאחר החורבן, זה הנימוק לדחייה, אזי כיום  'די ש...כ'לסוברים ש

בהנחה , יש לחשב את משך זמן ההגעה כיום מירושלים לכל מקום בארץלרגל, 

. פרטית או תחבורה ציבורית מכונית –שהשימוש המקובל הוא בכלי תחבורה מודרני 

שעות לכל היותר, וכפי שבעבר בימי בית ראשון ושני קבעו  כמהל פרק זמן של מדובר ע

   את זמן שאלת הגשמים בהתאם לתנאי התחבורה שהיו מקובלים אז.

ואף אם אין  ,זהו שיעור הזמן שנקבע, גם כיום כשאין בית מקדש 'כדי ש...'לסוברים ש

ור שקבעו בזמן הבית, אם ן כשיעויש לדחות את שאלת הגשמים עד ז' בחשו ,עולי רגלים

  תאריך זה. לכי יש לבדוק בכל פעם מחדש את הצורך לדחות את השאלה עד 
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 הרב יעקב אריאל

  קריאת התורה בליל שמחת תורה

  שאלה

 06:00בשעה המשרתים בגבול מצרים ורצועת עזה הוטלה משימה שתחל חיילים על 

יום ם לא יוכלו לקרוא בתורה בבערב. ה 18:00בשעה בבוקר ביום שמחת תורה ותסתיים 

כולם  האם אפשר לקיים את המנהג להעלות את :. שאלתם בבקשתםעצמו שמחת תורה

התורה בחתן תורה ולהתחיל  לתורה בליל שמחת תורה וכמו"כ לסיים כנהוג את

  מבראשית בחתן בראשית, וכל זאת בלילה?

  תשובה 

חמישה קרואים, אך לא ראינו ם נהגו להעלות שלושה קרואים בלילה, ויש נוהגים נמאו

מימינו שמעלים חתן תורה וחתן בראשית בלילה. היא הנותנת, היכן מצינו בתלמוד 

שמעלים שלושה קרואים בלילה? כל קריאות התורה בכל ימות השנה וכן בשבתות 

יום אחרי תפילת שחרית, ובשבתות ותעניות גם במנחה, ולא בלילה. במועדים הן רק בַ 

ובלילה קורים בספר ): 'תרסטשאני, כמבואר בטור (או"ח סי'  –תורה  לעומת זאת בשמחת

  משה' (לטור שם, ס"ק א) כתב: דרכי וב' .'תורה הנדרים שבתורה, וכל מקום לפי מנהגו

) קורין כל הנדרים שבתורה בליל שמחת רתמנהגים (ר"א טירנא מנהגי שמיני עצב

 .ספר תורה מי שבירךתורה וקונין הנדרים ונותנין למי שקונה אחר שעלה ל

 'לבושבס' 'מנהגי טירנא' שבידינו לא נמצאת קריאת התורה בליל שמחת תורה. אומנם ה'

ובקצת מקומות נוהגים לקרות כל הנדרים (לבוש מלכות לבוש החור, סי' תרסט) כתב: '

ב'אליה רבה' כתב שאין נוהגין כן. משמע שמנהגים שונים הונהגו במקומות אך ', ולמכור אותם

נים בשמחת תורה לכבודה של תורה, כל מקום ומקום לפי דעת חכמי המקום והזמן, אף שו

  שאין להם מקור בתלמוד ובפוסקים הראשונים. וב'ערוך השלחן' (סי' תרסט סעי' ב):

גם נהגו ששנים עולין ביחד ומברכין ואף שאינו נכון מ"מ מפני שמחת סיומה ו

ים ונדבות ואין לזה יסוד ולכן נהגו עושין כן וגם בלילה נהגו לקרות בשביל נדר

   .בכמה מקומות לבלי לקרא רק תלתא גברי וכן אנו נוהגין

 הקריאה רכו לפניישגם ב ,קרואיםחמישה יש מקומות שנהגו להעלות ל זאת ובכ

וב'שלחן ערוך' הוסיף  1מאמר מפורט.ב גדליה אוברלנדר . ובעניין זה כתב הראחריהלו

  (סעי' ג):

                                                           
'אורי ישראל' (מאנסי) כט (תשסג), הרב גדליה אוברלנדר, 'מנהג קריאת התורה בליל שמחת תורה',   .1

 .רב-עמ' קפט
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ורה ואף שאין מרקדין ביום טוב כמ"ש בסי' של"ט לכבוד ומרקדין לכבוד הת

   ...ויזהרו מלגמר מוגמר או להבעירם להשמיע קול לשמחה התורה מותר...

אך לא כולם זכו להסכמת הפוסקים.  ,במשך הזמן נוצרו מנהגים מקומיים שוניםכלומר 

כי יש  2),(היו מלווים את החתנים לבית הכנסת באבוקות אש אש הבערת דוגמה לכך היא

ובפרט כשיש חשש  ,בכך גם הולדת אש וגם הבערה שלא נראית לפוסקים צורך יו"ט

סורי תורה יעל א , יעשו כן ויעברורץ ישראלשחל בשבת, כגון באמחת תורה שגם בש

והגית בו 'ד תורה היא וות לימואדרבה, מצ ;איסור מפורש בדבר אך בנ"ד אין 3חמורים.

גמרא כמבואר ב ,ם המצווים יותר על לימוד תורה במחנהובמיוחד בחיילי ',יומם ולילה

   ):אע" מגילה ג(

אמר לו: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו בטלתם תלמוד תורה! אמר 

לו: על איזה מהן באת? אמר לו: עתה באתי מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך 

  העמק. 

 רה, שהרי אינכם נלחמים בלילה.שהוא לילה, היה לכם לעסוק בתו, ועכשיו :"ירש ופירש

אדרבה, אולי היה מן הראוי לכאורה לתקן לכתחילה תקנה קבועה בצבא בכל ם כן וא

בתורה בשבתות  חיילים המועסקים בתעסוקה מבצעית ביום יקראולפיה ימות השנה 

לפחות בשמחת ו ,ובימים ב' וה' בלילה, כי זה הזמן המתאים להם יותר, מעיקר הדין

  הכי נוהגים לקרוא בתורה בלילה. שבלאו ,תורה

  :תבשכ )קנח' סי "אח(שו"ת מהרש"ם אח"כ מצאתי בו

.. ובדבר מה שנסתפק אם מותר לקרות בתורה ולברך קודם עלות השחר בשעה"ד.

אבל באמת נ"ל פשוט דקריאה בס"ת אין זמנו קבוע ביום וראי' מש"ס דמגלה (כ' 

תקיעת שופר וכו' וקחשיב ע"ב) כל היום כשר לקריאת מגלה ולקריאת הלל ול

והעירני ח"א להביא ראיה  כמה דברים ומסיים זה הכלל דבר שמצותו ביום...

מדברי המג"א סימן רפ"ב סק"ו שכתב דנשים חייבות בשמיעת קרה"ת ואם אי' 

דרבנן שהז"ג אישה  אם נניח שגם במצוות[דזמנו רק ביום אם כן הוי מעשהז"ג 

  4]...פטורה יעוי"ש

 5את התורה.נו מי שחייב נשים בקריאלא מצ 'מגן אברהם', חוץ מההכי נמיויש לומר אין 

א מיבעיא לדעת ל –ות התורה משמע שיכולה לברך ברכלמניין ז',  ומה שאישה עולה

 7הרמב"םעת , אלא אפי' לדצוות עשה 'שהזמן גרמא'אישה יכולה לברך על מ 6ר"ת

שהרי  ,אניש –את התורה קרי –צוות עשה שהזמן גרמא שאישה לא יכולה לברך על מ

                                                           
במקום אחד ראיתי  .123, עמ' הוצ' מוסה"ק, תורה'ס' 'תולדות חג שמחת יערי, על מנהגים שונים ר'   .2

ו שנוהגים בני ישמעאל בשמחותיהם, א כפי ,והכוונה כנראה ליריות שמחה ,שהמדובר באבקת שרפה
 .כפי שנוהגים בני עשו ,לזיקוקין

 יערי, שם פרק לא.  .3
 .הערות לסי' קלה ,ר' ילקוט יוסף  .4
 '.דאשה וקטן עולין למנין דמפורש דלאו בת חיובא היא ע' בר"ן פ"ד דמגלה בהא': , שםוכ' המהרש"ם  .5
  , ד"ה הא ר' יהודה. אע" גר"ה לר"ת מובא בתוס'   .6
 רמב"ם, הל' ציצית פ"ג ה"ט.  .7
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אך באמת  8.כי גם הן שייכות לתורהות התורה, כו"ע מודים שנשים מברכות כל יום ברכ

וה אישית המוטלת והיא מצאת התורה ות קריולא התכוון לומר שמצ'מגן אברהם' גם ה

היא  ת הקהלוומצו, להקהלאת התורה דימה את קרי, שהרי הוא כחובת גברא על נשים

 ה אישיתוות הקהל היא מצוווגם אם נניח שמצ 9.לכן נשים חייבות בה ,וה ציבוריתומצ

ל ושהרי מוסכם על הכ ,שונה בזה מהקהל, קריאת התורה החלה על כל אחד ואחת

לקריאת מגילה. קריאת מגילה חלה על כל אחד ואחת את התורה שאינה דומה קרי

בביתן.  ןוראים להק –ית הכנסת באופן אישי, לכן גם אימהות שאינן יכולות לבוא לב

 10אינה חובה אישית, אלא מוטלת על הציבור באופן כללי.את התורה קרי לעומת זאת

לשמוע את ת הכנסת לבוא לבי, ראוי לכל אדם, כולל נשיםלדעת ה'מגן אברהם', אומנם 

 ,קוראים לו בביתו. אדרבהאין  –ת הכנסת , אך חולה שאינו יכול לבוא לביאת התורהקרי

שהרי הן  ,ל אחת כמה וכמהנשים עלו 11במיוחד לאדם פרטי,ר תורה פאסור להביא ס

פטורות למעשה את התורה, אזי הן אינן יכולות לבוא לקריוכיוון ש 12,משועבדות לביתן

, כי צוות עשה 'שהזמן גרמא'לא משום שהיא מ זאת. 'מגן אברהם'ה זו גם לדעת הוממצו

 –ת הכנסת נמצאת בבי אישה אלא שרק כאשרגם בלילה, הקריאה הוא  חיובבעיקרון 

 . את התורהליה להקשיב לקריע

שיש להעדיף  13'יודעי חן'ז"ל ל י"כידוע זו הוראת האר ,ובאשר ללימוד מקרא בלילה

לימוד מקרא, אך לא כמו שסבור ההמון שעדיף לישב ל פני שבע"פ ערה בלילה לימוד תו

מקרא,  ותר לקרואמ –ל יום טוב בלילות שובלאו הכי בלילה בטל מאשר לקרוא מקרא. 

ת הדחק לכן לדינא נראה דבשעכבר נהגו לקרוא בתורה. מחת תורה שובפרט בליל ש

  כגון זו מותר לסיים את התורה בלילה. 

וזכאים גם חיילינו שהם שלוחי דרחמנא לשמור על הגבול מכל צר ואויב הבא להשבית 

או בה את שמחתנו, שישמחו גם הם כמו כלל ישראל בשמחתה של תורה ויקר את

   :(דברים לג, כט) הפסוקים

אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך 

  לך ואתה על במותימו תדרך. 

בהם רוח  תנסוךויש להניח שהשמעת פסוקים אלו בתנאים המיוחדים שבהם הם נתונים 

לנצח  רה תעמוד להםוזכות התו ,משימתם על הצד הטוב ביותר עצה וגבורה למלא את

  לביתם בשלום.  ותחזירםאת אויבינו 

   זו היא הוראת שעה בלבד לחיילים בתעסוקה מבצעית בתנאים מיוחדים.הוראה 

  
                                                           

  .פתיחה אות יד ,ר' מש"כ באהלה של תורה ח"א  .8
הסוגיה  ע"ב לביןחגיגה ג הסוגיה ביות בין שזו מחלוקת סוג, 290, ח"ג עמ' באהלה של תורהמש"כ  'ר  .9

  .בע"קידושין לד ב
 ט.סי' באהלה של תורה' ח"ב  ר'  .10
 שו"ע, או"ח סי' קלה סעי' יד.  .11
 .ע"בף ר' רש"י מנחות מג סו  .12
 ס"ק ב. ו"ח סי' רלחר היטב, אר' בא  .13
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

  קריאת התורה בליל שמחת תורה

  שאלה

, בגלל 'וזאת הברכה'יוכלו לקרוא בתורה בשמחת תורה את פרשת מה יעשו חיילים שלא 

האם בליל שמחת תורה או  –? אימתי יקראו )18.00עד  6.00-מבצעית (מ פעילות

   '?שבת בראשיתכגון ב' ,בהזדמנות אחרת

  קריאת התורה בשמחת תורהא. 

 1,וזה חלק ממנהג בבל ,א השלמת פרשיות התורהודין קריאת התורה בשמחת תורה ה

  : ו לשונווז ,"ג ה"א)יוכפי שכתב הרמב"ם (הל' תפילה פ

וט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת, מתחילין בשבת המנהג הפש

 ה'שאחר חג הסוכות וקורין בסדר בראשית, בשניה אלה תולדות, בשלישית ויאמר 

אל אברם, וקוראין והולכין על הסדר הזה עד שגומרין את התורה בחג הסוכות, 

  ויש מי שמשלים את התורה בשלש שנים ואינו מנהג פשוט.

השלמת קריאת כל  –מנהג ארץ ישראל  :היו שני מנהגים לסיום התורהשהרמב"ם מתאר 

לאחר קריאה שנתית. סיום הקריאה נקבע לחג  –ומנהג בבל  ם,שניהתורה במשך שלוש 

   סוכות:הי"ב) ביאר שכוונתו ליום האחרון של שם, ( הסוכות, והרמב"ם

חר קורין וזאת וביום טוב אחרון קורין כל הבכור ומפטירין ויהי ככלות שלמה, ולמ

  .הברכה

כאשר עשו שני ימים טובים של גלויות, התקנה הייתה לקרוא ביום טוב האחרון את 

קנו יתואנו חוגגים רק יום אחד בסוף סוכות, ארץ ישראל לחזרנו  מאז, אבל 'וזאת הברכה'

בו השלימו את ושגם הפך להיות שמחת תורה  , חגשהקריאה תהיה בשמיני עצרת

  התורה. 

  הי"ב) כתב: לרמב"ם שם, ח (רבנו מנו

לכבוד משה רבינו ולכבוד התורה תקנו שסדר  –ולמחר קורין וזאת הברכה וכו' 

וזאת הברכה לא יהיה נקרא בשבת אלא יהיה מיוחד ליום אחרון של חג שהוא יום 

שמחה יתירה וקראוהו יום שמחת התורה. ונהגו בכל מקומות של ישראל לעשות 

  ומיני מעדנים לכבוד סיום התורה. ביום ההוא סעודות גדולות 

                                                           
עי' בספרו המצוין של אברהם יערי, תולדות חג שמחת תורה, הוצאת מוסה"ק, פ"א. שהרחיב בסוגיה   .1

 זו. 



   קריאת התורה בליל שמחת תורה 

 "פתש תשרי   אמונת עתיך

 
  

25  

מקבילה לקריאת התורה בכל שבת ושבת, אלא  'וזאת הברכה'העולה לנו שקריאת 

 אלא ביום טוב ,שבתות השנהאותה במסגרת פרשיות שעשו תקנה מיוחדת שלא לקרוא 

  . אחרון של סוכות

  ב. קריאת התורה בלילה

ר, והתפשטה בכל ישראל, לעומת הקריאה ביום שהונהגה כבר מתקופה קדומה ביות

 2,עוד קריאה בליל שמחת תורה. קריאה זו הופיעה לראשונה במנהגי ר"י טירנאחודשה 

לא הוזכרה כלל אצל חכמי ספרד ולא בארצות המזרח. רוב הקהילות שנהגו בקריאת ו

הגו לנדור כספים לשמש בית ', שכן ננדרים'ליל שמחת תורה, קראו בלילה פרשיות 

אלא קריאה שהיא במקום אחד, זו לא הייתה קריאה רציפה . בורירכי צוהכנסת ולצ

בלילה בהם היו מקומות שקראו  3בתורה בכמה ספרים.המוזכרות  'ברכות'לוגים לפי יבד

היו מנהגים שונים בנושא  .נגידיםללגבירים ובהם והיו שקראו  ,לכל הכהנים והלויים

נוהגים לקרוא ולברך ויש שלא  כתב שיש 4'חיי אדם'וה ,קריאת התורה בליל שמחת תורה

אבל 'המבורג וואנדסבק) כתבו  ,בקהילת אה"ו (אלטונה ה,נוהגים כלל לקרוא. אדרב

שת . אפילו הקהילות שקראו בליל שמחת תורה בפר'בשום פנים אל יקראו נדרים מתוכם

  . ביום שוב את הקריאה ותהיו קורא ',וזאת הברכה'

בוי יאלא ר ,הייתה ממצוות היום וממנהגיוהעולה שכל הקריאה בליל שמחת תורה לא 

ת שלא תהא הוצאכדי ראו בהם ק – הוציאו ספרי תורהשאו שכיוון  ,שמחה וכבוד תורה

  שייכת לקריאת סיום התורה. ינה . בכל אופן קריאת הלילה אהספרים ללא תועלת

  ג. קריאת התורה בשחרית

נאמר רית, וכפי שבשחנהוגה קריאת התורה ביום היא תקנה קדומה והיא הייתה 

בשבת בשחרית שם  ןמקום שמפסיקי'(מגילה לא ע"ב): בברייתא שמובאת בגמרא 

, וכפי שכתב ה רבנו ע"העל עצם התקנה נאמר שהיא תוקנה על ידי מש'. קוראין במנחה

משה תיקן לישראל שיהיו ' ):מדפי הרי"ף דף כג ע"במגילה הרי"ף ( הוהביא 5הירושלמי

(הל' תפילה מדגיש הרמב"ם ', וו"ט ובר"ח ובחולו של מועדקורין בתורה בשבתות ובי

משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת ': 'בשחרית' פי"ב ה"א)

  : 'כסף משנה'העיר הועל כך . 'בשחריתובשני ובחמישי 

ומה שכתוב בקצת ספרי רבינו בשחרית אשבת נמי קאי, כלומר שבת בשחרית 

  דוקא תיקן משה. 

                                                           
 המאה החמש עשרה, עיין בספר תולדות חג שמחת תורה פ"כ. תחילת   .2
ג), -א ,ש פרשיות כאלו: פרשת ויכלו (בראשית בור' אפרים זלמן מרגליות מזכיר בפירוש רק של  .3

ל ואת השאר הוא כול ,כו)-כד ,ברכת כהנים (במדבר ווטז) -יד ,פרשת המלאך הגואל (בראשית מח
 , ושם עוד רשימות רבות). 195י' יערי שם, עמ' ' (עופסוקים אחרים של ברכה'לים יבמ

 .קנב סעי' זחיי אדם, סי'   .4
  .פ"ד ה"אמגילה ירושלמי,   .5
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ולא בערבית שלפניה ולא  ,הייתה דווקא בשחריתה רבנו ע"ה אנו לומדים שתקנת מש

) בדברי הפסוק שם(בגמרא כיוון שקריאת התורה רמוזה  ה,במנחה שלאחריה. אדרב

ם כן וא כאן שהקריאה היא רק בימים,מ –' ולא מצאו מים ימיםשלשת : '(שמות טו, כב)

צאים בה ידי חובה אלא ביום. ובספר מוכח שקריאת התורה שתוקנה לישראל אין יו

  כתב שהרמב"ם דייק שקריאת התורה שייכת לתפילת השחר.  6סולוביצ'יקגרי"ד שיעורי ה

עיקרה הוא ביום ולא בלילה.  –מכאן נראה שקריאת התורה שתוקנה ליום שמחת תורה 

קנו כעין עיקר ית ,כאשר התקינו שבשמחת תורה קורין את הפרשה לסיום התורה

שיש לקרוא רק ביום ולא בלילה. קריאת התורה בלילה היא קריאה של שמחה, התקנה 

  אבל אין לקריאת הלילה שייכות לתקנה של קריאת התורה להשלמת התורה. 

וראייתו מנשים  ,כתב שמותר לקרוא בתורה בשעת הדחק בלילה 7בשו"ת מהרש"ם

כיצד  ,ה הזמן גרמן, שאם הי'שהזמן גרמא'מכאן שאין זה מצווה  .שעולות למניין שבעה

שהנשים 'כתב שם: ניראה ש 8מסכת סופריםנאמר באבל המעיין ב ?עולות למניין שבעה

 11והחיד"א 10מדברי היעב"ץ 9הביא שםהמהדיר ו ',חיבות לשמוע קריאת ספר כאנשים

רושו חיוב אלא מנהג טוב, כיוון שנהגו לתרגם כדי שנשים יין פא –' חייבות'טוי ישהב

 12'ערוך השלחן'וכן כתב  .אין חיוב על נשים לקרוא בקריאת התורהתלכנה לשמוע, אבל 

ם . אהיותר מז 'זמן גרמא'התינוקות, שאין לך חיובן הוא כעין חיוב אלא  ,שאין חיוב גמור

, ובלילה 'שהזמן גרמא'מכיוון שהיא מצוות עשה  ,קריאת התורה אינה חובה הלכתיתכן 

 ,ר כדעת המהרש"ם שיש חיוב בלילהפטורים ממצוות קריאת התורה. אפילו אם נאמ

, שיש לו תאריך עצם היום' מצד זמן גרמאקריאת התורה נחשבת כמצווה שה'עדיין 

יינו ה –' הכל עולים למניין שבעה'שמה ששנינו  14על כן צדקו דברי המאירי 13.מסוים

היו מברכים, ולכן  רק העולה הראשון והאחרוןוכשלא היו מברכים העולים האמצעיים, 

  הצטרפו למניין שבעה, שאין הן חייבות בקריאת התורה, וכפי שכתב:  נשים

וכן הדין נותן שהרי היאך תברך  ,אבל עכשו שכלן מברכין אין אשה קוראה כלל

  .והיא פטורה

ממילא  אנו לומדים שאישה פטורה מקריאת התורה שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא.

כתב  15'משנה ברורה'רוא בלילה. השאפשר לקראייתו של המהרש"ם נדחית, ואין הוכחה 

                                                           
, ומבית מדרשו של הרב עמ' קלח (תשס"ג) צית והלכות קריאת התורהני צייעל ענישיעורי הגרי"ד   .6

  עמ' יח. 
 .י' קנח, הובא בדעת תורה סוף או"חח"א סשו"ת מהרש"ם,   .7
  .פי"ח ה"ד, מהדורת קרן רא"םת סופרים, מסכ  .8
  .67הערה שם,   .9

  .סי' רפב ,מור וקציעה  .10
 .על מס' סופרים ,כסא רחמים  .11
  .סי' רפב סעי' יאערוך השלחן,   .12
  .דושין לטיר נחלקו בכך הראשונים בקכב  .13
 .מגילה כג ע"אמאירי,   .14
 .רפב ס"ק יב, סי' משנ"ב  .15



   קריאת התורה בליל שמחת תורה 

 "פתש תשרי   אמונת עתיך

 
  

27  

משמע שאין חיוב על הנשים  16,שנשים יוצאות מבית הכנסת בשעת קריאת התורה

דברי לאור הנ"ל נראה שקשה לסמוך על . אמצוות עשה שלא הזמן גרמ וואין ז ,לשמוע

לדעת הרמב"ם, קשה להקל לשנות  ,ובייחוד שהתקנה הייתה בשחרית, המהרש"ם

  ילה. ולקרוא בל

  הילה שלא קראה בתורה בשבתד. ק

(סי' קלה  'משנה ברורה'כתב ה ,טלו בו קריאת התורה שבת אחתימקום שבהקשר לב

  ס"ק ז): 

י"א דאם בטלו פרשת ויחי אין לקרותו עם פ' שמות כי כשקורין ב' סדרות צריך 

 ,לקרותו חד גברא מסוף סדרא ראשונה לתחלת סדרא שניה כדי שיהיו מחוברין

ויש חולקין וס"ל  ,וה"ה בפקודי ויקרא וכדומה ,שותו בשני ספריםוזה אין נכון לע

  וכתב בשלחן עצי שטים דהנוהג כן אין מוחין בידו.  .דלעולם משלימין

שכאשר ביטלו בבית הכנסת את ה'משנה ברורה' הביא בתחילה את דעת מהר"ם מינ"ץ 

יאתה בשבת קריאת הפרשה האחרונה של ספר (כגון פ' ויחי), אי אפשר להשלים את קר

העולה המחבר  הוא'רביעי' שלאחר מכן, כיוון שזו מספר אחר (ס' שמות). וסברתו היא ש

? לכן אין (האחד מבראשית והשני משמות) וכיצד יקרא בשני ספרים 17,בין הפרשיות

שלעולם  18לחבר שתי פרשיות בשני ספרים. על כך כתב בשם תשובת 'דבר משה'

ה'משנה ברורה'  19ת פקודי וויקרא.ושכתב לגבי פרשמשלימים אפילו בשני ספרים, וכפי 

אין מוחין בידם. יש  ,שהנוהגים להשלים בשני ספרים 20הוסיף בשם ספר 'עצי שטים'

מחוברות בגלל תקנות הבפרשיות  להסביר שהמנהג שאחד מחבר שתי פרשיות הוא רק

תי של אין דין ש ,אבל במקום שקוראים בגלל אונס שקרה לקהילה מסוימת ,הקריאה

אפשר לעשות . לכן פרשיותהיהיה מורכב משתי  'רביעי'ואין צורך ש ',פרשיות מחוברות'

   האחת.פרשה ההפסקה בסוף 

יוכלו לקרוא  ',וזאת הברכה'שאם לא יקראו בשמחת תורה פרשת לפי זה היה נראה 

. אלא שאולי יש לחלק בין 'בראשיתפרשת 'וגם  'וזאת הברכה'בשבת בראשית גם 

לפרשת  'וזאת הברכה'לחיבור  'ויקרא'ופרשת  'פקודי'בור פרשת ילדמות חהדברים שאין 

', מכיוון שבפקודי וויקרא ממשיכים באותו הספר ואין צורך לגלול, אבל אם בראשית'

יקראו ו'זאת הברכה' ו'בראשית', ייגרם מצב שבו יצטרכו לגלול את התורה מסופה 

  לראשיתה, וזה בוודאי לא עושים. 

  (שער ז אות לט) כתב:  'שערי אפרים'מילתא יש להקשות. בספר עיקרא דאאלא ש

כבר ביארנו (בסעיף ט) שאם בטלו הצבור הקריאה באונס ישלימו לשבת הבאה, 

                                                           
 .ג אות מ', בשם ר"י בן גיאת סי' ח"א ,כפי שכתב האבודרהם  .16
  .שנ"ב סי' רפב ס"ק העי' מ  .17
 .סי' כדבר משה,   .18
 .אות יד סי' ו או"ח הובא בספר עיקרי הד"ט  .19
  .סי' ו סוף אות אעצי שיטים,   .20
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ואם לא בטלו באונס רק שלא היה שם עשרה בשבת זה א"צ להשלים בשבת 

  צריך דווקא להשלים בשבת הבאה.  עשרההבאה, ואם היו 

אזי יש  ,שרק במקום שיש חיוב לקרוא וקרה אונס 21שערים'ב'פתחי באור הדברים כתב 

בבית הכנסת, שלא היו עשרה מקרה לא חל חיוב כלל, כגון כאשר חיוב להשלים, אבל 

לכן ו ,אין שם חיוב קריאה ,אין חיוב להשלים בשבת שלאחריה. מקום שאין עשרהאזי 

הקריאה בשבת  ום להשלים אתלפי יסוד זה בנידון דידן אין כל מק 22.אין להשלים

חיוב לא חל עליהם בית הכנסת, ובשמחת תורה עצמה לא היו עשרה בשאחריה, שכן 

לקרוא בתורה. בית הכנסת ללא מתפללים לא מתחייב בקריאת התורה, האנשים 

מתחייבים בקריאת התורה, ואם אין אנשים המתחייבים בקריאה כיוון שלא היו עשרה 

א חלה חובת השלמה כלל. לפי זה אפילו ל – םבמקום אחד אלא היו מפוזרים בתפקידיה

אין  – 'וזאת הברכה'רוב המניין יהיה מחיילים אלו שלא שמעו את  'בראשית'אם בשבת 

', וקל וחומר אם החיילים יהיו בביתם בשבת וזאת הברכה'הם צריכים לקרוא שוב את 

   'בראשית'.

  סיכום

ין חובת השלמה כלל, א – לותעיוכל החיילים מצויים בפאם אין עשרה בבית הכנסת א. 

  לא בשמחת תורה ולא בשבת שלאחריה. 

 ,לכאורה אפשר להרבות ,מנם נראה שאם רוצים להרבות קרואים בליל שמחת תורהואב. 

חרת. הצורך בשתי קריאות ושקראו לכולם בלילה וביום למהיה  23שהרי מנהג קרוידנוב

להשלמת  –הקריאה ביום ו ,שהקריאה בלילה הייתה לשמחת התורהמשום היה כנראה 

וחתן  תורה ןחתאין להעלות ו ',מעונה'התורה. ברור שאין לקרוא בלילה את פרשת 

מנהג אומנם גם לא הייתה תקנה לקרוא בתורה בלילה להשלמת התורה. בראשית, כי 

 ',ברכה לבטלה'יש בכך משום אינו פשוט, וייתכן ש בוי הקרואים בליל שמחת תורהיר

דיינו במה שכבר נהגו ישראל קדושים. על כן , כי ריאת התורהשמתכוונים לקאעפ"י 

שלושה  – אלא כמנהג ארץ ישראללתורה , ולא יעלו 'שהבו דלא להוסיף עלן'נראה 

כשם  ,לא יעלו לתורהאף שבשמחת התורה הם יכולים לשמוח ודיינו בכך. בלבד, קרואים 

ה (הפעילות מצוועסוקים בהם כיוון ש ,ין שחרית ומוסףישאין הם מתפללים במנ

  . הצבאית)

וזו שמחת  ,טחונםיבלאשריהם חיילי ישראל שעוסקים במצוות כלל ישראל לשמירתם ו

 ,שהקב"ה רוצה לראות את ישראל ערבים זה בזה ושומרים זה על זה –התורה הגדולה 

  . 'ויהי בישורון מלך'ובייחוד בחיילותיו של מלך, 

  
                                                           

 פתחי שערים, בספר שערי אפרים (שער ז אות לט).   .21
 עין בשערי אפרים. דברי השערי אפרים הובאו גם בדעת תורה סי' קלה סעי' ב ד"ה ו  .22
 משמרת שלם הלכות ומנהגים, ווארשא תרס"א סי' מז סעי' ג.   .23
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  תשובות קצרות

  

  הרב יהודה הלוי עמיחי/ קטיף תיירותי תשלום בסוף ביקור ב. 1

  הקדמה

  בהנחיות למבקר בקטיף תיירותי שבאתר מכון התורה והארץ כתוב כך:

קטיף עצמי של פירות במטעים השונים הוא פעולה מבורכת, המחברת בין האדם 

שאינו עובד אדמה בשגרת חייו הרגילה לארצו, לפירותיה של הארץ והמצוות 

בקטיף זה,  המצוות התלויות בהאת החיבור לקרקע ואת  כדי לקיים התלויות בה.

   יש לתת את הדעת לכמה נושאים:

א. יש לוודא עם בעל המטע שהפירות הנקטפים אינם ערלה, על ידי בקשת אישור 

  אמור להימצא בידו).אישור כזה מהרבנות המקומית או מהרבנות הראשית (

בו התשלום שלמטע לבין סיור בו התשלום נגבה בכניסה שב. יש להבחין בין סיור 

  נגבה בסיומו.

הפירות שיאכלו באופן ארעי תוך כדי  –בסוף הביקור  נגבה בובמטע שהתשלום 

הסיור במטע פטורים מתרומות ומעשרות. אולם אם אוכלים במטע אכילת קבע 

מסודרת (על שולחנות פיקניק וכדומה), יש להפריש מהפירות תרומות ומעשרות. 

  ות הנלקחים הביתה יש להפריש תרומות ומעשרות לפני אכילה.כל הפירמכמו כן 

ג. אם בעל המטע גובה כסף בכניסה למטע, על הקונה להפריש תרומות ומעשרות 

שכתובות בהמשך באתר מראש על הפירות שהוא עתיד לאכול, כפי ההנחיות 

  .המכון

יירותי התשלום היה בכניסה לאתר הקטיף התבו ם בין מקרה שימדוע מבחינ| | | |     שאלהשאלהשאלהשאלה

? לכאורה לא התשלום קובע את המקח, אלא לאחר הקטיףהתשלום היה בו למקרה ש

 ואם כן ה'מקח' נעשה בזמן הקטיף והאכילה, ,הקונה לקנותרצון רצון המוכר להקנות ו

  נמצא שהמבקר מתחייב בתרומות ומעשרות גם אם התשלום בסוף?!ו

משלם מראש על פירות  דנה במקרה שבו אדם מ"ו) בשנה במעשרות (פ"המ| | | |     תשובהתשובהתשובהתשובה

 –שיקטוף מן העץ. במקרה זה מותר לו לאכול אחת אחת. אך אם קטף שני פירות יחד 

  נקבעו למעשר. וזו לשון המשנה:

האומר לחברו הילך איסר זה בעשר תאנים שאבור לי בורר ואוכל באשכול שאבור 

כל לי מגרגר ואוכל ברמון שאבור לי פורט ואוכל באבטיח שאבור לי סופת ואו
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אבל אם אמר לו בעשרים תאנים אלו בשני אשכלות אלו בשני רמונים אלו בשני 

  אבטיחים אלו אוכל כדרכו ופטור מפני שקנה במחובר לקרקע: 

  :כך כתברושו למשנה הרמב"ם בפי

ואם קנה במחובר לקרקע ותלשה אח"כ, יאכל עראי כדרך שעושה בעל השדה, ...

נה דבר תלוש וכבר נקבע למעשר במקח. אבל אם קנה ולא בירר, הרי הוא כאלו ק

  כמו שיתבאר במסכתא זו שהמקח והממכר קובע למעשר.

הרי זה  ,הקונה יכול ללקוט כל פרי שירצה (שאבור לי)שהמשנה הדגישה שבמקרה 

שנתינת  אף ,וזה כבר כאילו קנה בתלוש ,בקניין שהיה בנתינת המעותלמעשר נקבע 

שמעות בלא משיכה יוצרות קביעות בגלל ביאר  1'ערוך השלחן'המעות הייתה במחובר. 

אף שאין קביעות ו 2. זאת אעפ"י שמעות אינן קונות מיטלטלין מדרבנן,חשיבות המעות

מחשיבה החשיבות המעות היא  ,אם הקדים מעות 3למעשר כשהפירות נקנו במחובר.

טף לאכול ללא הפרשה אם מצרף וקואבל אסור  ,זאת כקניין, ואין לאכול אלא אחד אחד

אחר גמר מלאכה, ורק רק שמקח הקובע הוא מכך איסור הצירוף נובע שני פירות יחד. 

אולם אם הכסף ניתן לבסוף על מה שאכל כבר, א"כ כאן  4.שני פירות הם גמר מלאכה

ולכן זה כלוקח במחובר שלא נקבע  ,אין קביעות מקח הקודמת, אלא המקח נעשה בסוף

הסבר זה מובן מדוע המשנה והרמב"ם דנו על על פי  5למעשרות ויכול לאכול ארעי.

  הקדמת הכסף לקטיף ולא אמרו סתם קניין, אלא שזה דין מיוחד בהקדמת מעות לקניין. 

/ הרב יהודה הלוי  . נטיעת עץ אתרוג תימני ליד עץ אתרוג מזן שונה או ליד עץ לימון2

  עמיחי

ות מיץ בתוך שקיהיעדר אתרוג תימני הוא המובהקים של  אחד הסימנים|  שאלה

במשך הזמן השתנו הפירות וגדלו ו ,לימוןעץ ץ אתרוג תימני ליד בגינתי ניטע ע .האתרוג

והוא מסיק:  6',עולת יצחק'שו"ת הרב רצאבי מתייחס למקרה דומה ב עם שקיות מיץ.

ומעתה ראוי לפרסם שאין לשתול עצי אתרוגים ולימונים סמוכים להדדי, ואף לא בסמוך '

 מה עליי לעשות בעץ האתרוג שברשותי?. 'שש מורכביםלאתרוגים שהם בח

 7.5עצי אתרוג ולימון נמצאים במרחק של כששהנ"ל כתב הרב רצאבי בתשובה |  תשובה

בגלל הרכבת שורשים או  שורשי העצים אלה על אלה,יש השפעה של זה מזה, מטר 

תרוגים אתרוגים שיש בהם זקיקי מיץ וא . לכן לדעתו נוצריםסמיכות השורשיםבגלל 

בסמיכות לעצי שאין לשתול עצי אתרוגים זקיקים. כאמור לעיל הוא מסיק  שאין בהם

  ים.מורכבאו בסמוך לעצי אתרוג לימונים 

השפעה של הכנה על כמעט אין וקא באתרוג) וכל הרכבה (לאו דבתחילה יש לדעת ש

                                                           
  .קב סעי' אשם, סי'  ;סי' צז סעי יחערוך השלחן העתיד,   .1
 שו"ע, חו"מ סי' קצח סעי' א.  .2
  רמב"ם, הל' מעשר פ"ה ה"ב.  .3
  ערוה"ש, שם סי' קב סעי' ה.  .4
 סי' קב סעי' ב.שם,   .5
 ב' סימן קמא, חלקעולת יצחק,   .6
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ם ושאר חומרים הנצרכי ,מיםהרוכב. הכנה משמשת כצינור הובלה ומעבירה לרוכב 

אפילו הרכבה גמורה של לימון ואתרוג  7.זה נחקר במחקרים מדעיים לגידול העץ. נושא

 ,תכן שעצם המעשה אסורימנם הלכתית יוכמעט ואין לה השפעה מעשית על האתרוג (א

   ), אבל ההרכבה לא יוצרת שינוי בצורת הפרי כלל.או שיש באתרוג פסול של חסראו 

ורשים היא זאת שיצרה את השינוי בפירות שהרכבת ש הבתשובה הנ"ל הועלתה סבר

כיוון שאם בהרכבה עצמה אין השפעה של הכנה על , הסביר אינה השערה זו .שבעץ

הרכבת הרוכב, כל שכן בהרכבת שורשים. עוד יש לדעת, על פי מומחים בבוטניקה, ש

הזכירו הרכבה בשורשים בהקשר  8מאוד. אומנם התוספות תופעה נדירההיא רשים וש

אבל בשאר העצים כזו. הרכבה , והם מאפשרים דורכים מאהשורשים שלה שוכתבו לגפן, 

רשי האתרוג וכידוע ש .מטר מעץ לעץ 7.5בייחוד לא במרחק של התופעה אינה מצויה, 

רשים ושהיא משפיעה על ושיש הרכבה בש. לאור הנ"ל ההסבר הם קצרים ועליונים

  תמוה מאוד.הפירות וצורת הגידול 

' פבשאלה אולי אפשר להסביר באופן אחר. במאמרו של פרו ארהשתואת התופעה 

ולא רק באותו  ין הפירות,עץ האתרוג ידוע שיש שינויים גדולים בבמופיע ש 9טדגולדשמי

כשהוא מסביר  10כתב גם ד"ר רענןך העץ אלא אפילו באותו הענף יש פירות שונים. כ

בענף  תם של פירותצורלכן  .את התופעה של השינויים בפירות האתרוגבהרחבה 

ם. יאימבענף אחר. עכ"פ בוודאי אין זה קשור לאיסור כל שונה יכולה להיות אחד

האתרוג,  של פירות דנ"אבדיקות חדשים המבוססים על מחקרים הובאו במאמרים הנ"ל 

הם הסבירו שזה נובע מתופעה  .גנטיוני אין ששל האתרוג הוכח שבכל הזנים והמינים ו

  11מקבל הפרייה ממינים אחרים.א אינו הו –ייחודית באתרוג 

רשי העצים או ושאינן קשורות לשמאוד, אתרוג עצמו יש מוטציות גדולות ל אופן, בבכ 

ם כלל והם כולם כשרים יהאבקות שונות, וכך נוצרים אתרוגים שונים שאינם כלאיל

 על כן אין צורך להרחיק את האתרוג שאינו מורכב מלימון או מאתרוג מורכב .לברכה

שורשים על ה ה שלרשים ואין השפעוון שאין הרכבה בשומכי 12(מלבד ג' טפחים),

הם יכולים לעבור מאות שבכל אופן אבקנים, מכיוון לוכן אין לחוש לזרעים ו 13.הפירות

שמצויים בקרבת מקום ואף אם הם מרוחקים, מטרים ממקום למקום ולהפרות אתרוגים 

לא זאת ועוד,  השונים. אתרוגיםנטי בין זני הגני ושואעפ"י כן, כאמור לעיל, לא נמצא 

                                                           
ן יראה פרופ' אליעזר גולדשמידט, 'בעיית האתרוג המורכב וטיבם של אתרוגים המצויים בימינו', תחומ  .7

היבטים הלכתיים  –במאמרו של ד"ר משה רענן, 'כשרות אתרוגים מורכבים ; ראה עוד 145–135ב, עמ' 
, ובפרט 306–257עמ' צוג, תשע"א, כון הרובחג הסוכות (עורך: אמנון בזק), הוצאת מספר וביולוגיים', 

  .281–280עמ' 
קידושין לט ע"א ד"ה לא קי"ל; וכן בר"ן טז ע"א (מדפי הרי"ף) ד"ה רב יוסף, הובא בטור וב"י יו"ד סי'   .8

 רצה. 
 .עיי"ש ,25–24, הערה 286שע"ח, עמ' ת ספר האתרוג, מוסה"ק  .9

  .285עמ' רענן, שם   .10
  .254–250ם, עמ' ראה עוד זהר עמר, ארבעת המיני  .11
  ש"ך, לשו"ע יו"ד סי' רצה סס"ק ה.  .12
ברור שהגמ' ב"ב כה ע"ב שעסקה בדין השורשים שהולכים ומזיקים לבור, אין להם שייכות לדיני   .13

 כלאיים, אלא לדיני חו"מ. 
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סימן  – שיש להרחיק את האתרוג מהלימון וכדו'מצאנו בדברי חז"ל או בספרי הפוסקים 

  ים.שאין איסור בכך אפילו הם סמוכהוא 

  / הרב שי לוי . שאלה בתרומות ומעשרות כדי להרוויח ברכה3

לאחר כמה דקות  .ללא ברכה קיבלתי פירות והפרשתי תרומות ומעשרות מספק|  שאלה

נודע לי שהפירות היו טבל ודאי. האם ניתן להישאל על ההפרשה הראשונה על מנת 

  להפריש שוב כראוי בברכה?

ולכן ההפרשה קיימת, אלא  ,כידוע, ברכות אינן מעכבות את קיום המצווה|  תשובה

התאמץ ולפיכך ראוי ל 14,שאינה דומה עשיית המצווה עם ברכה לעשייתה ללא ברכה

  לקיים את המצווה עם ברכתה.

  א. ברכה לאחר קיום המצווה

. נחלקו הראשונים 'כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן'בגמ' (פסחים ז ע"ב) מובא: 

ואין לברך  ,שהפסיד את הברכה 15לא בירך קודם עשיית המצווה: יש שכתבושבמקרה 

 ,הוא רק לכתחילה ראמשדין הג 16, ויש שכתבואותהמפני שכבר קיים  לאחר המצווה

שאין  17שכח יכול לברך אף לאחר עשיית המצווה. למעשה הכריעו האחרוניםשובמקרה 

   18.וכך יש לנהוג ,לברך

  היב. שאלה על ההפרשה כדי לברך בהפרשה השני

נחלקו  אם מותר להישאל על ההפרשה הראשונה כדי להפריש שוב בברכה, בשאלה 

לדעת הרב קנייבסקי אין להישאל  19:זר מנחם שךהרב יעקב ישראל קנייבסקי והרב אליע

הרי הוא גורם לברכה שאינה צריכה, ולדעת הרב שך אין  ,ישאליאם  ,ואדרבה ,מסיבה זו

  וניתן להישאל כדי לקיים את המצווה עם ברכתה.  ,לחשוש לברכה שאינה צריכה

על  על מנת לענות על שאלה זו נקדים בקצרה ביחס למחלוקת היסודית בעניין שאלה

  הפרשה. כתב הרמב"ם (הל' תרומות פ"ד הי"ז): 

 כדרך, לו ומתיר לחכם נשאל הרי זה עליהן וניחם ומעשרות תרומה המפריש

 אותה שנייה פעם שיפריש עד, שהיתה כמו חולין ותחזור, נדרים שאר לו שמתירין

  אחרות.  פירות או תחילה שהפריש

                                                           
ראה תבואות שור, סי' יט ס"ק יז, שנכון אפילו לגרום לברכה שאינה צריכה מלהימנע מלברך על   .14

  המצווה, וכעין זה בשו"ת רב פעלים, או"ח סי' ה.עשיית 
  ה"ו; שו"ת הרא"ש, כלל כו סי' א.-רמב"ם, הל' ברכות פי"א ה"ה  .15
אור זרוע, הל' קריאת שמע סי' כה, והוכיח דבריו מטבילת גר המברך לאחר הטבילה משום שלפניה   .16

ת דרך א נתיב ב ד"ה והר"מ ו; אוהל מועד, שער הברכאינו יכול לברך, וכתב שהוא הדין לשוכח לברך
  מצריך.

ש"ך, יו"ד סי' יט ס"ק ג; פרי חדש, או"ח סי' תלב ס"ק א ד"ה על ביעור; משנה ברורה, סי' קסז ס"ק   .17
  מח; שם, סי' תרנא ס"ק כד; שם, סי' תרעו ס"ק ד.

ד"ה  ריטב"א, פסחים ז ע"בבעניין ברכה לאחר שיעור זמן של תוך כדי דיבור מעשיית המצווה, ראה:   .18
; פרי חדש, יו"ד סי' יט ס"ק ג, בדעת , שיכול לברךכל המצות; שם בשם הרא"ה ע"פ הירושלמי

פלתי, יו"ד סי' יט ואילו ראה משום שתוך כדי דיבור כדיבור דמי לעניין ברכות. שיש לברך הרמב"ם, 
  שהרי נגמרה עשיית המצווה. ,בתוך כדי דיבוראפילו ס"ק ג, שלא יועיל לברך 

  בשו"ת מנחת יצחק, ח"ט סי' קיח. כך הובא  .19
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כתב שאין להישאל  21נם הט"זמוביחס לחלה שהתערבה בחולין. א 20וכך פסק הרמ"א

אבל נראה שהוא דעת  ,במקרה כזה אלא רק במקרה שהחרטה היא על עיקר ההפרשה

 23יש שכתבו :ביחס לברכה בהפרשה השנייה נחלקו האחרונים 22.יחיד ומותר להישאל

וכיוון שספק ברכות להקל,  24,ויש שכתבו שיש לברך ,הישאין לברך על ההפרשה השני

 ,שאין לברך במקרה שלנו 26דברים אלו כתבו האחרוניםפי  על 25.למעשה אין לברך

 ,אם כן כאן .המנהג הוא לא לברך בהפרשה השנייה ,משום שבכל שאלה על הפרשה

מפני שלא יתקן כלום  ,אין לו להישאל ,שכל הסיבה שבגינה הוא נשאל היא הברכה

  משום שברכות אינן מעכבות. ,ישאלישלא  27בהפרשתו השנייה. ויש שכתבו

אין לברך לאחר קיום  ,לא בירך על הפרשת תרומות ומעשרותש, במקרה עשהלמ

  המצווה וכן אין להישאל כדי לברך בפעם השנייה.

  

 / הרב אוריאל פרץ. גנבה על מנת להחזיר 4

בבית הספר אני לפעמים 'מעלים' לחבר שלי חפץ ובסוף מחזיר לו, האם זה |  שאלה

  מותר?

 ל מנתשאסור לגנוב ע 'לא תגנובו'ת מהמילים לומד 28א מציעאהגמרא בב|  תשובה

הראשונה היא שאדם  :י דרכיםתש 30'שיטה מקובצת'בפירוש המילה הביא ה 29.'למיקט'

לקח חפץ מאחר כדי להשאירו אצלו, אלא שמטרתו היא רק גרימת הצער ולא משום 

 השנייה היא שנוטל את החפץ באופן שמתכוון בסוף להחזירו לו, 31שזקוק ורוצה בחפץ.

כותב שאסור לגנוב בשחוק וכן אסור  32אלא שרק רצה לגרום לו צער זמני. הרמב"ם

                                                           
  רמ"א, יו"ד סי' שכג סעי' א.  .20
  ט"ז, יו"ד סי' שכג ס"ק ב.  .21
נקודות הכסף, שם; ברכ"י, שם ס"ק א; ערוך השלחן שם סעי' יד; שו"ת יביע אומר ח"א יו"ד סי' כא   .22

  אות יא. 
נה תועיל אף להפרשה שו"ת הלכות קטנות, ח"א סי' מח, וטעמו שהברכה שבירך על ההפרשה הראשו  .23

השנייה. וצ"ע על הסבר זה, שהרי בשאלה נעקרה ההפרשה הראשונה לגמרי וחזרה העיסה לטבלה. 
 וברכ"י כתב כן מטעם אחר, שבזה חוששים לט"ז שלא מועילה שאלה, ולכן לא יברך.

 שו"ת חתם סופר, יו"ד סי' שכ; דרך אמונה, הל' תרומות פ"ד ס"ק קפד.  .24
  , ח"א יו"ד סי' כא אות יב.שו"ת יביע אומר  .25
 שו"ת מנחת יצחק, ח"ט סי' קיח; שו"ת שבט הלוי, ח"י סי' קצד.  .26
  שו"ת שבט הלוי, שם; דרך אמונה, הל' תרומות פ"ב הט"ז ציון ההלכה ס"ק תלב.  .27
 בבא מציעא סא ע"ב.  .28
  .כפל תשלומי לשלם מנת על עוד היא לומדת משם שאסור לגנוב  .29
  סא ע"א. שיטה מקובצת, ב"מ  .30
 ומוסיפים שאם באמת האיסור היה כשיטה השנייה, אז אלו 'מעשים שבכל יום שעושים כך'.  .31
 רמב"ם, הל' גנבה פ"א ה"א.  .32



 

  "פתש תשרי   אמונת עתיך     34

בסיום דבריו הוא כותב את  33להחזיר, ומשמע שהבין כאפשרות השנייה.ל מנת לגנוב ע

דבריו אלו נחלקו מהו תוקף האיסור. ל פי . ע'שלא ירגיל עצמו בכך'והוא  ,הטעם לדין זה

באמת דעתו היא  35מלשון זו שהאיסור מדרבנן,כתב שאף שמשמע  34'יד למלך'בספר 

 36'חתם סופר'לדעת הש אלאוהרמב"ם רק סומך טעם לאיסור.  ,שעובר על איסור תורה

כתב כלשון הרמב"ם. בספר  37'שלחן ערוך'הרמב"ם סובר שאיסור זה הוא מדרבנן. ה

ך 'שלחן ערוומסקנתו שראוי להיזהר בזה, וב ,הביא את הדעות השונות 38'קצות החושן'

  הכריע שהדבר אסור. 39'הרב

  אף שעושה כן בצחוק ומתכוון להחזיר לו אותו. ,אסור 'להעלים' חפץ מחבר לסיכום,

  / הרב אריאל בראלי . שובר בחנות ספרים כשהתחלפו הבעלים5

 את השוברלאחר כחצי שנה באתי לממש  .קיבלתי שובר קנייה בחנות ספרים|  שאלה 

לאחרונה רק  ת לא מוכן לכבד אותו בטענה שהואובעל החנ , אךעדיין בתוקף כשהוא

  מה הדין?  .שובר של הבעלים הקודמיםה לכבד אתרכש את החנות ואינו מחויב 

ואז ניתן לגבות אותו גם  ,ההלכה היא שחוב בשטר יוצר שעבוד נכסים|  תשובה

מכוח שעבודם של הנכסים  בעל החנות חייב לכבד את השוברמצד הדין ולכן  ,מלקוחות

, לא אין חתימת עדים על השוברוניתן לטעון שהיות אומנם  40.א רכש לבעל השוברשהו

ניתן להחשיב את הרישום בקופה כדבר רשמי לכל דבר,  עם כל זאת,אך  נוצר שעבוד,

וכשם ששטר יוצר שעבוד, גם תיעוד זה גורם לשעבוד נכסים. ואף שחז"ל התנו את 

יש לכך ההנחה היא שכל מקום השעבוד בכך שישנם עדים המפרסמים את הדבר, מ

המסודר ולהתוודע  לרוכש החדש הייתה אפשרות לעבור על הרישוםפרסום, בייחוד ש

על דעת כן הוא קנה את המקום. אומנם אם בחוזה הקנייה  אומסתמ לקיום השובר,

  נאמר במפורש שהבעלים החדשים מתחילים דף חדש, אז יש לפנות לבעלים הקודמים. 

  / הרב אריאל בראלישם בת על מנת שלא יזכה בעלה בדירה . רישום דירה על 6

כעת בשעה טובה אני  על שמי. אותה רשםקולי מס יאבי רכש דירה ומש|  שאלה

 נהתישאר לידי החתן אלא נהשהדירה וזכויותיה לא תעבור לוודאוהוא רוצה  ,מתחתנת

  האם יש דרך הלכתית לעשות זאת? .כולל שכר הדירה ,בבעלותי המלאה

וכנגד זאת  (כלומר בהנאה מהם), חכמים זיכו את הבעל בפירות נכסי אשתו|  התשוב

הנות משכר הדירה הרשומה על ילכן באופן טבעי החתן אמור ל 41חייבו אותו לפדותה.

שמך. אומנם אם מראש הנישואין נעשים על דעת הסכם אחר הקובע כי שכר הדירה 

                                                           
 בבגדי ישע, על הרמב"ם הל' גנבה פ"א ה"ב כתב שהייתה לרמב"ם גרסה שונה בגמרא, עי' שם.  .33
 בגדי ישע, שם.  .34
 ואת הפסוקים יש להסביר כאסמכתא.  .35
 חת"ס, ב"מ ד ע"א, שם, סא ע"א.  .36
  שו"ע, חו"מ סי' שמח סעי' א.  .37
 קצות החושן, סי' שמח ס"ק א.  .38
  שו"ע הרב, הל' גזלה ואבדה סעי' ג.  .39
 שו"ע, חו"מ סי' קיא סעי' א.  .40
  שו"ע, אבה"ע סי' פה סעי' א.  .41
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זאת היא על ידי 'סילוק' הבעל אז תקנת חכמים בטלה. הדרך לעשות  ,שייך לך בלבד

 ,מהזכות שלו בנכסים, וההסכם אמור להיחתם בין האירוסין לנישואין, ולמעשה כיום

לדעת 'אבני מילואים'  42אפשרית. אינהההצעה הזו  ,שהאירוסין והנישואין נעשים יחד

דהיינו הסכם הממון ינוסח  43,ואז זה מועיל ,ניתן לנסח את הסכם הממון בדרך של תנאי

  ל דעת כן הבעל מקדש. שע

ניתן להגיע להסכם שבו הבעל מוותר על זכות ההנאה שלו מנכסי אשתו , סיכוםל

כל הנדון הוא ביחס להסכם על יחסי הממון  – הבהרה השייכים לה עוד קודם הנישואין.

אפשרות של נישואין המתייחסים לקדם ואין לכך שום קשר להסכמי  ,בזמן הנישואין

  פירוד וגירושין.

  / הרב אריאל בראליפירות שנפלו מן הבסטה בשוק לרצפה  .7

תוך כדי הבחירה בשל תנאי המקום, מצוי מאוד שופירות בשוק, אני קונה |  שאלה

בין  הבדל נוהאם יש. האם עליי לשלם על כך? על הקרקע ונמאסיםנופלים פירות ה

  ?זאת שנפלו לבין פירות רבים? ואם כן צריך לשלם, איך מודדיםמעטים פירות 

בחשבון ולוקח והמוכר מודע להם  ,לדוכן בשוק יש המאפיינים המיוחדים לו|  תשובה

הוצאות גבוהות של  בהיעדראת הצפיפות והדוחק שיש במקום (כנראה זה משתלם לו 

לכן מסתבר שהבעלים מוחל על פירות שנפלו תוך כדי הקנייה אולם כל זאת  שכירות).

אולם אם הוא פעל בצורה רשלנית אז אין מחילה בתנאי שהקונה התנהג בצורה סבירה 

ההערכה של כמות התשלום יהיה על פי . והדבר נידון כדין אדם המזיק אשר חייב לשלם

  44.בהתאם לכלל 'המוציא מחברו עליו הראיה' שהפסיד המוכר המזעריתהפירות 

   

  / הרב יעקב הילדסהיים למקום הסוכה הה מעל חצר פרטית שהוחזקיבני. 8

בבניין משותף החליטו השכנים הגרים בקומות העליונות בצד אחד של הבניין |  שאלה

מהעירייה. הדייר שגר בקומה לכך בלו אישור י, וקהרחבה של ממשלהרחיב את דירתם 

 ,לבנות את סוכתו בחצרו תמנע ממנו את האפשרותהתחתונה טוען שהרחבת הדירות 

כדי  ,דווקא קנה את הדירה הזו הוא לכתחילהלדבריו  .שנים 15כפי שהיה עושה זה 

ה, אלא מסכים ישיוכל לבנות שם סוכה מרווחת למשפחתו הברוכה. לכן הוא מתנגד לבני

חדרים שני המוסיפה  ,הרחבת דירתם ולפיהכנית המקורית של הבניין, ותל בהתאםשיבנו 

אינה פוגעת באפשרותו לבנות סוכה מרווחת. השכנים תובעים שיסיר את  ,לכל דירה

                                                           
  ש"ך, חו"מ סי' סו ס"ק קלז.  .42
זו לשונו: 'ואני בעניי מצאתי דרך פשוט שיועיל הסילוק אבני מילואים, אבה"ע סי' צב סוף ס"ק ה, ו  .43

שנוהגין עכשיו אע"פ שאנו עושין חופה וקידושין בבת אחת... שיכתוב תנאי גמור באופן המועיל שלא 
  יהיה לבעל פירות ושיקדש על דעת התנאי'.

  בבא קמא כז ע"ב  .44
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שבמקום ון שיוכל לבנות את סוכתו במקום אחר בחצרו, ואילו הדייר טוען וכי ,דותוהתנג

, עם כל הנלווה לכך. תתארך הדרך מביתו לסוכהו ,הוא יצטרך לצמצם את סוכתו אחר

  מי צודק. השאלה היא

   :45'שלחן ערוך'נפסק ב|  תשובה

 מכותלו ]חוץול העלייה מן הבולט קורה ראש או נסר כעין' פי[ זיז להוציא המבקש

 בעת בראייה מזיקו שהרי עליו, מעכב החצר בעל, שהוא כל חבירו חצר אויר על

   .בו ומשתמש בו שתולה

גם אז השכן , בו להשתמש ראוי ואינו ,מטפח פחות הזיז הוא אם שאף 46ע"וכתב הסמ

פתחי 'ובספר  .'ראיה היזק' ויש דבר קטן, בו לתלות ראוי מ"יכול למנוע אותו בטענה שמ

בעל . אם יר חברווכתב להלכה שהוא הדין בכל תשמיש שרוצה לעשות על או 47'ןחוש

לדוגמה אם השכן רוצה  אותו,עכב הוא ל, יכול יכול להינזק מכך נזק כלשהו החצר

יה ילטפטף עליו. למדנו מכאן שניתן למנוע אף בנמעל החצר, וזו עלולה לתלות כביסה 

יוכל הדייר ן דידן גם בנידוי זה ול. לפלא נגרם מכך נזק גדגם אם מועטת מעל החצר, 

   כפי שטען. ,ן שלמעשה הוא ניזוק מכךוהתחתון להתנגד, כיו

 חוק הוא גם, להבדיל, לפי וכתבו שכן 48,ממונות לדיני ירושליםית הדין וכן פסקו בב

  : ז ק"ס ב71 סעיף המקרקעין,

 ותלבנ האפשרות את דירה מבעל למנוע כדי בה שיש הרחבה החלטת תתקבל לא

  .ההחלטה לפני כן לעשות נהג אם, סוכה

מעל חצרו באופן  בנייהלמנוע  בקומה התחתונהיש זכות לדייר  ,העולה מן האמור

יה שניתן לדיירים מקבל תוקף ילהקים שם סוכה. יש להבהיר שאישור העיר ממנושימנע 

  הדייר להסכים לכך. עלרק בהסכמת כל הדיירים, וכמובן אינו סיבה לכפות 

  

  / מכון משפטי ארץ פסקת עבודת מטפלת והתשלום על שארית השנה. ה9

 לאכול עליו נאסר הרופא ציווי י"ועפ נבדק, הוא .מאלרגיות שסובל תינוק לנו יש|  שאלה

המאכלים  על לה הודענו וכמובן ,השנה במשך למטפלת אותו שלחנו .מסוימים דברים

 וכל נפש עד מים שהגיעו עד ,הידרדר רק מצבו השנה במשךשאסור לו לטעום מהם. 

 אוכל ינייבענ סדר משליטה ינהמטפלת אשה תבררה .וחבורות פצעים מלא היה גופו

 ממה יאכל לא שלנושהתינוק  שתקפיד ביקשנו .זה מצלחתו של זה אוכלים והילדים

 ברירה בלית .בזה לטרוח ינתימעונ שאינה טענהטפלת המ אך, מהבית מביא שאינו

                                                           
 א. קנג סע' סי' חו"משו"ע,   .45
 א. ק"ס שם  .46
  זיקין פט"ו הע' ב'.נס' פתחי חושן,   .47
  תסו. 'עמ , חלק יאלויןבראשות הרא"ד   .48
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 את למלאות י אפשרא ואם, בצערו ולראות הילד לא להתאכזר יכולים שאיננו הודענו

 בנוגע ין ודבריםד והתחיל מכאן .אחר למקום להעבירו מוכרחים אנו ,דרישתנו

 ?הצדק מי עם .השנה שארית על םלתשלומי

כידוע בדיני ממונות יש לשמוע את שני הצדדים, ולכן מה שנכתוב כאן הוא רק |  תשובה

  דברי השואל.על פי מה שאפשר להבין מ

עליה לשמור עליו שיהיה אם המטפלת ידעה בשעה שקיבלה את הילד שהוא אלרגי, ו

שלא יאכל דברים האסורים לו, והיא אינה מקיימת את מה שהתחייבה, לכאורה נראה 

שלא מגיע לה תשלום על שארית השנה. הדבר דומה לפועל המתרשל במלאכתו שבעל 

  49הבית יכול לסלקו, ודאי אחרי התראה.

אם המטפלת לא ידעה שהילד אלרגי, והדבר נודע לה רק לאחר תחילת עבודתה, וזה 

מחייב אותה לעבודה קשה יותר, יש לה טענה שלא התחייבה לעבודה כזו. גם במקרה 

עליה לעשות כן, ואזי תשלמו  ,אם יש לה אפשרות לקבל ילד אחר במקום ילדכם ,כזה

ם זה צריך להתחשב בכך שהיא צריכה תשלו בקביעת  50רק על הזמן שעבר בינתיים.

'). אם גם ושה וכדישה ילדים מאשר בשילטפל בחמיותר להתאמץ פחות בעבודתה (קל 

ההורים לא ידעו שהילד אלרגי, והדבר נודע להם לאחר תחילת השנה, הרי זה מצב של 

  51היא פטורה מלהחזיר. ,אונס שבו הם פטורים מלשלם למטפלת, אך אם כבר שילמו

  / מכון משפטי ארץ מי ועד ביתתשלו .10

ליחידת דיור  םהופך אותהוא אדם אחד קנה מחסנים ו ,בו אני גרשבבניין  |  שאלה 

חדרי את הוא משתמש ומלכלך  ,מנם, כרגע, עקב עבודת הבנייהולהשכרה עתידית. א

יבו מעכשיו יהאם לחכאמור אף אחד אינו גר ביחידת הדיור, והשאלה היא המדרגות. 

מה הדין כשבעל ) 2? תושכר לאנשים ויגורו בההיחידה כאשר או רק  ,גרההאאת לשלם 

המחסנים הוא אחד מדיירי הבניין שמשלם את האגרה על דירתו? האם יש לחייבו 

  הוא כבר יוצא ידי חובתו בתשלום שלו? שאו  על יחידת הדיור, תשלום נוסף מעכשיו

) שותפות שני גורמים: א חיוב הדיירים בתשלום לוועד הבית נקבע על פי|  תשובה

ון שהגורם המחייב בתשלומים וכי מידת ההנאה של הדייר. ברכוש המשותף בבניין. ב)

או לא, משום  מאוכלסתהוא השותפות ברכוש המשותף, אין זה משנה אם הדירה 

מנם יש לקזז מהתשלום את וא 52שתפקיד ועד הבית הוא לדאוג לרכוש המשותף לכולם.

שהוא אינו נהנה מהם (כמו שימוש במעלית), אלא  ,ושימוש עבור הנאהבהחלק שהוא 

כמו כן  53וצריך לקבוע אותו בהסכמה בין הדייר לבין הוועד. ,זה גורםשקשה לחשב 

מחייבים אדם על פי מידת השותפות שלו ברכוש המשותף, ולכן בעל שתי דירות יחויב 

                                                           
 ראו פתחי חושן, שכירות, פרק י סעי' ט.  .49
 ראו שם, סעיף ז.  .50
על פי שו"ע, חו"מ סי' שיא סעי' ד. נעיר, שאם על פי החוק האחריות מוטלת על המטפלת בכל מצב,   .51

 עו"ד לברר מה עמדת החוק במקרה כזה.הרי שלחוק הזה יש תוקף גם על פי ההלכה. ניתן לפנות ל
 , על פי דברי המרדכי ב"ב סי' תעה.89דיני הבית המשותף (קורנגוט), עמ'   .52
 .92–91שם עמ'   .53
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ו את התשלומים כפי דייר הבא לגור בבניין משותף מקבל על עצמ 54על פי שתי הדירות.

ים לדין הרי שהוא הקובע גם אם אינו מתא ,הנהוג באותו בניין. אם קיים כבר תקנון כתוב

, שעל דעת כן קנו את הדירה בבניין. ראוי 'מנהג מבטל הלכהתורה, כיוון שעל זה נאמר '

, כמה משלמים על מה מחייבים בתשלום םפרטילשיהיה לכל בניין תקנון כתוב הקובע 

בלו עליהם את התקנון המצוי י. אם אין לבניין תקנון כתוב, מסתמא קאופן ובאיזה

  55המצורף לחוק המקרקעין.

  / מכון משפטי ארץ הנחה שניתנה לשליח .11

אשראי הכרטיס חשבון עם  בעבורושלם כדי שאמזומן בח "ש 5000חבר נתן לי |  שאלה 

יש לי כרטיס אשראי שהיות ש"ח,  4750הוא בכרטיס למעשה שמתי לב שהחיוב  .שלי

הרבה  רוכששאני  ומכיוון ,כל חודש דמי מנוי שתמורת השימוש בו אני משלםיוקרתי 

שהיא היות  ,האם ההנחה הזאת שייכת לי .הנחה 5%אני מקבל בחברה הזאת  ,רכישות

 ? בגלל הכרטיס שלי מתאפשרת

יף והמוכר הוס נותן מעות לשליח לקנות לו דבר מסויםבמקרה שמישהו |  תשובה

  לשליח, נאמר ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' קפג סעי' ו):

 של הוא הרי המוכרים לו שהוסיפו כל, במדה או במשקל או במנין לשליח והוסיפו

  .המעות בעל עם השליח התוספת וחולק, שניהם

נחלקו הראשונים בטעמה של הלכה זו. לדעת הרי"ף והרא"ש ההנאה באה לשליח על ידי 

ן עליהם לחלק את ההנאה ביניהם. לדעת רש"י הטעם הוא שיש מעותיו של המשלח, ולכ

 בפירושאמר  מוכרה אם ,לנו ספק למי המוכר התכוון לתת הנאה זו, ולכן חולקים. לפי זה

מאידך גיסא הט"ז פסק כדעת  , וכך פסק הרמ"א (שם).שליחה של לוהכ, לשליח שנותן

ת מעותיו, ולכן גם כאשר ון שהתוספת ניתנה בזכווכי ,הרי"ף שיש זכות לבעל המעות

  חולקים. –המוכר אמר בפירוש שנותן לשליח 

ון שבעל הכרטיס הוא ונראה לכאורה שהמקרה שלפנינו תלוי במחלוקת הרי"ף ורש"י, וכי

אולם נראה לי שבמקרה שלפנינו  .'ליו הראיהע – המוציא מחברו'יש לומר  ,מוחזק

כל בעל כרטיס מקבל טובת  )1 :ההנחה שייכת לבעל הכרטיס, גם לפי שיטת הרי"ף

'), והמשלם ידע ולא היה אכפת והנאה על השימוש בכרטיס (הנחות, הטבות, נקודות וכד

במקרה שהובא בגמרא  )2 לו, ומסתבר שהוא הדין גם כאשר מדובר בהנחה גדולה.

העסקה נעשתה על ידי מעותיו של המשלח, וזו זכותו על פי דעת הרי"ף. לעומת זאת 

כרטיס האשראי של בעל הכרטיס, ומעותיו של  דרךלום נעשה במקרה שלנו התש

  המשלח ניתנו לבעל הכרטיס כתמורה על השקעתו, וההנחה אינה שייכת לכך כלל.

  / מכון משפטי ארץ ריבית בהפקדה בחשבון של אחרים. 12

 ילדים נותנים להורים שלהם כסף על מנת שיפקידו בבנק בחשבון של ההורים. | שאלה

האם  כ את הכסף עם הריבית."אח לילדיםבתוכנית חסכון ונותנים  ותוא ההורים שמים

                                                           
 , על פי דברי המרדכי ב"ב תעה.86שם עמ'   .54
 .21ראו דיני הבית המשותף, עמ'   .55
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סכון גדולה יותר עם יכנית חוהמוטיבציה של ההורים שכך יש ת יש בעיה של ריבית בכך?

  .שיעורי ריבית גבוהים יותר

, אלא 'לווה'הם אינם בגדר  ,אם ההורים נותנים לילד את הכסף עם הריבית|  תשובה

הילד שום בין כדי שיתעסקו בו לטובת הילד. לכן אין בין ההורים והכסף מופקד בידם 

  בעיה של ריבית.

ודאי שיש בעיה של ריבית, ולכן בדרך כלל לבנק יש  –לגבי הבנק שנותן את הריבית 

 עסקה',היתר 'סכון של בנק שיש בו יכנית חושמדובר גם כאן בתיש להניח . 'היתר עסקה'

  ד את כספם בתוכנית כזו.שאל"כ יש גם להורים בעיה להפקי

מכון

 

  שלזינגר

  / הרב ד"ר מרדכי הלפרין מכשיר שמיעה דיגיטלי. 13

דיגיטלי מתרגם את עוצמת המתח החשמלי למספרים שמיעה מכיוון שמכשיר |  שאלה

א"כ  .האדם המדבר מנתק ומחבר מעגלים ,נמצא לכאורה שבכל דיבור שהוא ,יםידיגיטל

  הוא ההיתר להשתמש בו בשבת?מה 

לפני  מפעילים אותםמותר להשתמש במכשירי שמיעה בשבת אם  –א. ככלל |  תשובה

הגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל פסק שמותר לחזק ולהחליש את העוצמה  שבת.

על ידי כפתור העוצמה, כי החלשה או הגברה איננה נחשבת לכיבוי או הדלקה. כל זה 

  56מי שהמכשיר חשוב באמת לתפקודו.כמובן רק לגבי 

בה משתנית רק עוצמת שמערכת אנלוגית , השאלה מתייחסת לב. על אף כל האמור

ניתוק לפי התדירות הנדרשת להעברת בבמערכת דיגיטלית השינוי הוא בחיבור ו .הזרם

אלא  'חזון איש'אע"פ כן ניתן להקל להלכה לא רק לדעת החולקים על ה האינפורמציה.

שנוצר מחיבור המעגל החשמלי בכל פעימה הוא  'יןיהבנ'משום ש ,ים כמותוגם לסבור

  57.'חזון איש'ולכן אין בו איסור תורה גם לדעת ה ,ן זמני רגעייבני

  הרב יהושע וייסינגר/  58. וידוי בשעת יציאת נשמה14

בהיותי  אמירת וידוי עם החולה. את ענייןברצוני לברר וחדר מיון, באני אחות |  שאלה

(מלבד חולים מצב החולה בעת התדרדרות ת אני נוכחת ושותפה לפעולות החייאה אחו

 ,כמו חולים אונקולוגים ,ספציפיים שעפ"י שיקול דעת רפואית אין אפשרות להציל

, ולפעמים פעולות אלו אינן מצליחות והחולה הולך לבית עולמו. מתי נכון ')ופניים וכדוס

  ם נוספים שכדאי לומר?דברילומר וידוי וקריאת שמע? האם יש 

ואין להתפשר או למעט  ,ראשית, יש לתת עדיפות לטיפול המקצועי המקובל א.|  תשובה

                                                           
כרך ה, עמ' ; שם, שא ס"ק ב ', סיכרך ד, או"ח; שם, ש"א ס"ק ה 'נשמת אברהם כרך א, או"ח, סיראה   .56

  קמט.-רל אותיות קמח
  .סי' מא, סוף פסקה יב"ג ראה גם מה שכתב הרב אייל קרים בספרו קשרי מלחמה, ח  .57
 .130, עמ' לח, תשע"ח פירוט ונימוקים ראה באריכות במאמרי בתחומין  .58
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בו רק למען אמירת וידוי. מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה לעורר לתשובה 

  ה לעולם הבא.יעליההגוף לפני הפטירה ו לזכך אתולחרטה וממילא 

 ,ידוי בעוד החולה צלול בדעתו וכוחו במותניוווך את הובאופן יסודי, ישנה מעלה לער ב.

  כלומר לא ברגעיו האחרונים.

שהיו עוברים  וחבריה הקהילה תורנות גבֵאיאו  בעבר היה ריטואל קבוע של אנשי דת ג.

וידוי. ממילא לא היה במעשה זה חשש ובין כל החולים (בביתם) ואומרים איתם את ה

  של החולה. כיום לא קיים מנהג מסודר כזה.מדרדור קיצוני של המורל האישי 

לחולה לומר וידוי יכול לדרדר את החולה מורלית, בשונה תזכורת כיום, בקשה או  ד.

כל מקרה לגופו, אם נכון לספר לחולה במצב סופני (על ביש לבחון היטב,  ימים עברו.במ

פא המטפל, גבול הפטירה) את מצבו הרפואי וממילא אם לומר וידוי. יש להיוועץ ברו

  רופא המשפחה, רב הקהילה ובני משפחה קרובים.

  לחולה לומר וידוי. להורותבשל נתונים אלו, על פי רוב, כיום אין  ה.

אך רק אם הוא מבקש ורוצה  ,ין שהחולה יתוודהיו. בשעות הגסיסה האחרונות, ישנו ענ

  בדרך אגב.בזה מתוך שיחה נסיבתית עימו כ ייזכרבזה מעצמו, או לחילופין אם הוא 

  חולה שאינו מסוגל להתוודות בפיו, יתוודה בליבו. ז.

חולה שנמצא בתרדמת או חולה מורדם, ניתן וראוי ללחוש לתוך אוזנו את מילות  ח.

  וידוי.וה

  אין להפחית את מינון ההרדמה לצורך אמירת וידוי בצלילות ע"י החולה. ט.

  יעשו כנוסח הזה: ,חולה המבקש לומר וידויאצל 

, יאמר פרקי תהילים אלו: טז, כג, כה, נא, צא, קב, עדיין בכוחותיו יש בידו זמן והוא א. אם

ידוי של יום הכיפורים (על חטא...) או וידוי של וואח"כ יאמר את הו ,קג, קכא, קלט, קמב

  רבנו ניסים וכד'.

ים (ומן הראוי שיתכוון גם לחטא '''אשמנו, בגדנו וכו'ב. אם כוחו נחלש, יאמר וידוי של 

  שיודע שחטא בהם).

סעי'  שלחיו"ד סי' ג. אם כוחו נחלש והקץ קרב, יאמר את הנוסח כפי שמופיע בשו"ע (

  ב):

מודה אני לפניך ג' א' וא' אבותי שרפואתי ומיתתי בידך, על כל החיים וצרכי 

החיים שנתתי לי. יהי רצון מלפניך שתרפאני רפואה שלימה, ואם ח"ו אמות תהא 

חטאים ועוונות ופשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך,  מיתתי כפרה על כל

  ותן חלקי בגן עדן וזכני לעולם הבא הצפון לצדיקים, אל נא רפא נא לי.

  ויוסיף (עפ"י גשר החיים א, פרק א, ה, ב):

 ,אני מאמין באמונה שלימה בה' אלוקים אמת ושמו אמת ושלוש עשרה העיקרים

  .וימחול לכולם, ויבקש מחילה מכולם

   59.'יהי רצון שתהיה מיתתי כפרתי על כל עוונותי'ד. וכשהזמן קצר עוד יותר, יאמר: 

                                                           
  .151הדרכת הרב יעקב רוז'ה, ראה בספר מפנקסו של רופא, עמ'   .59
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ה. חולה מורדם או שאינו בהכרה, והמדדים הרפואיים מורים שהוא קרוב מאוד לפטירתו, 

אשמנו, 'וידוי, ויגידו את נוסח ועבורו את הבבני המשפחה יאמרו או  ראוי שהצוות הרפואי

צע , ולאחר מכן את התפילה לעיל [ג], וכשהזמן קצר (כאשר נמצאים באמ'בגדנו וכו'

  יאמרו רק את התפילה באות [ג] לעיל. ,משמרת ויש חולים שצריכים לטפל בהם)

ברוך שם '(פ"א), ואם יש זמן, יאמרו גם:  'שמע ישראל'יש לומר  ,ו. לאחר יציאת נשמה

(ז"פ), "ה' מלך, ה' מלך וכו" (פ"א), ואם יש זמן,  'ה' הוא האלקים'כבוד וכו" (ג"פ בלחש), 

   60, אנא בכוח, על כן נקווה לך.יאמר: יגדל, אדון עולם

בו רב בית החולים עובר מדי שהוספיס ליצור ריטואל קבוע או  ז. ראוי לכל בית חולים

  וידוי כללי עם החולים. ועורךיום בין המחלקות 

שה זאת, יש מעלה וגמילות חסד שהצוות הרפואי עאין רב או איש דת שישבו ח. במקרה 

  ר לעיל.והסיעודי יעשו וידוי בכפוף לאמו

  הרב יהודה גולדפישר והרב אשר שקאני/  . עבודת אחות בשבת15

אני מבקשת התייחסות הלכתית לעבודת האחות בשבת בהקשר למתן תרופות |  שאלה

  לחולים וכדלהלן:

הוצאת תרופה ב)  המיועד לכך.מכני חציית אמפולות המסומנות באופן ידני, או בכלי  )א

הזרקת תרופות ישירות לגוף או לחילופין ג)  אותיות. 'עתקרי'מתוך טבליה, העניין כרוך ב

  אל תוך שקית המשמשת עירוי.

הדין בנושאים אלו מתייחס אף למנהג עדות המזרח (ע"פ פסקי הרב עובדיה |  תשובה

  יוסף זצ"ל).

  הכלל בכל האמור להלן:

והפעולה נדרשת  61מדובר בחולה הנתון בסכנת חיים ('חולה שיש בו סכנה'),אם א. 

, יש להתיר את עשיית נזקק לו החולהשחלק מהטיפול הרפואי בהיותה במישרין 

הפעולה אף אם כרוכה באיסור תורה. אם אינו בסכנת חיים אולם ישנה סכנה לאיבוד 

בריו ('סכנת איבר'), מתיר הרב עובדיה יוסף עשיית פעולה הכרוכה באיסור יאחד מא

אשר  ,עשות רק מה שהכרחי ביותראומנם יש לצמצם ול 62.תורה לצורך הצלת האיבר

שהעיקר  63כתבנוסף על כך הוא בלעדיו לא ניתן לעשות את הדרוש להצלת החולה. 

  לא הזכיר שינוי.'שלחן ערוך' שינוי, כי גם מרן הין צריך להלכה כדברי הרמב"ם שא

                                                           

שמע 'ברגע יציאת הנשמה. ואם כבר אמרו מדקדקים עד כמה שניתן שאמירת שמע ישראל תהיה   .60

בתורתך כתוב לאמור: שמע ישראל 'ומסיימים  'על כן נקווה'ום, מתחילין שוב על וחזר לנש 'ישראל
. ראה עוד בספר החיים א, פרק ב, ג אילו פרקי תהילים ניתן להוסיף עפ"י המעבר יבוק, בכפוף ''וכו

  לזמן שיש בידו.

: מי נוסףשלובירו'; הזריז הרי זה משובח והשואל הרי הוא שופך דמים'על כגון דא אמרו חז"ל ש  .61
 '.והשואל הרי זה מגונה'

 ואףכדעת הראשונים המתירים לחלל את השבת באיסור תורה עבור 'סכנת איבר', , ח"ג, חזון עובדיה  .62

שבזמנינו יש לחוש בכל סכנת , ציץ אליעזראת דעתם, יש לצרף את דעת השו"ת השמיט  השו"עש
 .סכנה בכל הגוף מצד זיהום וכדו' בר להתפתחותיא

  .ל, ח"י או"ח סי' יביע אומרשו"ת   .63
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לסכנת חיים ('חולה שאין בו סכנה'), אין להתיר מדובר בחולה שאין בו חשש אם ב. 

אומנם יש להתיר 'אמירה לגוי' שיעשה  64.לעשות לרפואתו פעולה הכרוכה באיסור תורה

יש להתיר  ,אין גויאך אם  65הוא לצורך רפואתו של החולה את הכרוך באיסור תורה,

  66ילה.בתנאי שעושה את הפעולה בשינוי מהדרך הרג –בשעת הצורך אף ע"י יהודי 

ואם אי  67פעולה הכרוכה באיסור דרבנן, יש להתיר עשייתה בשינוי מהדרך הרגילה, ג.

   68יש להתיר ליהודי לעשותה כדרכה. ,ע"י גוי, ואם אין גוי היעשנ ,אפשר לשנות

כל מקרה יש לדון ע"פ הגדרות אלו, בהתאם לרמת האיסור (איסור תורה או איסור 

  שיש בו סכנה' או 'חולה שאין בו סכנה').דרבנן) ובהתאם לרמת החולי ('חולה 

  תרופות

מותר לחתוך גלולה  המיועד לכך.מכני א. חציית אמפולות מסומנות באופן ידני או בכלי 

  69לשני חצאים שווים, כדי להשתמש בחציה, ואין בזה משום איסור מחתך.

נייר ותר לקרוע את מ – הוצאת תרופה מתוך טבלייה, עניין הכרוך בקריעת אותיות ב.

יקרע אף  ,אי אפשראם העטיפה, כאשר עדיף לקרוע שלא במקום האותיות, אולם 

  70במקום האותיות לצורך חולה שאין בו סכנה.

ותר מ – ג. הזרקת תרופות ישירות לגוף או לחילופין אל תוך שקית המשמשת עירוי

שהדבר  ,לעשות עירוי לחולה שאין בו סכנה, וה"ה להזריק תרופות לחולה שאין בו סכנה

  71מותר.

אין בה איסור מלאכה כלל ומותרת ללא  ,הזרקת תרופות אל תוך שקית המשמשת עירוי

  חשש.

  / הרב ד"ר מרדכי הלפרין. הפסקת פעולות החייאה וניתוק ממכונת הנשמה 16

אדם ללא רקע רפואי, שעבר בשבת דום לב והפסיק לנשום, ומבחינה הלכתית |  שאלה

בו ולבצע בו יתר על פי ההלכה להתחיל לעסות את לורפואית הוא נחשב ל'מת', מו

אנשי 'חברת הצלה' החזירו לחיים בהם הרבה מאוד מקרים ש היו .הנשמה מפה לפה

תחיית  –ה מחדש יאנשים כאלו שמבחינה מציאותית והלכתית היו מתים וקמו לתחי

                                                           
 יז. 'ח סעישכ 'או"ח סי ,שו"ע  .64
 שם. ,שו"ע  .65
(ע"פ דעת  הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בשמירת שבת כהלכתה מהדורה תש"ע פרק לג סעיף ב  .66

אגלי טל, תהלה לדוד ועוד, המתירים אף איסור תורה לחולה שאין בו סכנה, בתנאי שו"ע הרב, 
 שעושה זאת בשינוי מהדרך הרגילה).

  שם. ,שו"ע  .67
 חיי אדם).ב בשם שכח ס"ק ק 'שמירת שבת כהלכתה שם (ע"פ משנה ברורה סי  .68
 ג. 'פרק לג סעי ,שמירת שבת כהלכתה  .69
ע"מ לכתוב, מה שאסור מדרבנן  אי הוא קורע את האותיות שלאינו אלא איסור דרבנן, שהרשהיות   .70

ובקריעת עטיפה  ',פסיק רישא'ן המותר בשבת אם אין ובלבד. יתר על כן, מדובר בדבר שאינו מתכו
מותר לכתחילה משום שאינו  –יק רישא. לכן: אם אין פסיק רישא סשל תרופה, לא תמיד הוי פ

 עבור חולה.ביק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, הרי זה פס –ואם יש פסיק רישא  ,ןמתכוו
 .ח"ט או"ח סי' קח אות קעחע אומר, יבי  .71
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ידנית כיצד מותר ליהודי שומר תורה ומצוות להפסיק להנשים . המתים מן התורה בימינו

אולי, אם הוא ימשיך להנשים אותו עוד  ?בו של חולה זה, ולקבוע את מותויולעסות את ל

ה, וממילא ברגע שהוא יפסיק כעת את יישנו סיכוי שהוא יחזור לתחי ,כמה דקות

  ? ההנשמה מפה לפה או הנשמה עם בלון, דינו ח"ו כרוצח

ם לב) ישוב לחיים, יש א. ברור שכל עוד יש סיכוי שהמטופל (אשר עבר דו|  תשובה

  73'.לא תעמוד על דם רעך'וגם מדין  72',השבת אבדה'חובת הצלה מן התורה גם מדין 

אם בשאלה ) 'חפץ חיים'הגרי"ש אלישיב זצ"ל עם ה בהםב. ידועה מחלוקת האחרונים (

כמו בכל  'לא תעמוד על דם רעך'חייב אדם לאבד כל ממונו כדי לא לעבור על איסור 

, 'השבת אבדה'שייך לגדרי  'דלא תעמוד'), או שגם לאו 'חפץ חיים'ה (דעת 'לא תעשה'

  ולכן איננו מחויב לאבד ממונו יותר מחומש המתחייב מדיני צדקה.

. לדעת הגריש"א איננו מחויב יותר מכדי 'חפץ חיים'שאלתך, כמובן, הינה רק לדעת ה

, 'א תעמודל'של  וחיובו בהשבת אבדה, למעט הטרחה בשכירת מצילים הקיימת בלא

  .בסנהדרין (שם)בגמרא אר וכמב

  / הרב מאיר אורליאן 74. תפילה לבעל סטומה17

בעל אם ב) ה אין מצב כזה שהסטומה נקייה לגמרי. האם ניתן להתפלל כך?) א|  שאלה

  ?לשמש שליח ציבור סטומה יכול 

השקית הדוקה היטב למגן עוד למעשה, יש להתיר להתפלל ואף להיות חזן כל |  תשובה

  היה מכוסה. הסבר הדברים להלן:תריח רע, וראוי שגם  ממנההעור ולא נודף 

שתלוי  76וב'שלחן ערוך' 75ראאו תפילה, מבואר בגמקריאת שמע בדין צואה בשעת 

(דברים כג, יד). לכן, אפילו אם מכוסה בעששית (כלי  'וכסית את צאתך'בכיסוי, כמש"כ: 

להתפלל גם אם נמצאת עליו שקית  . לכן מותרהעשישית שקוף), מותר להתפלל כנגד

  צואה. השיש ב

  77. עביט.3. ריח רע. 2. צואה בגופו או בפי הטבעת. 1אולם ישנם שלושה חששות נלווים: ו

הובאו שתי הדעות,  78'שלחן ערוך'. בצואה מכוסה שהיא על בשרו נחלקו הראשונים. ב1

ת הדחק יש לסמוך כתב שבשע 79ב'משנה ברורה'. 'ונכון לעשות כדברי המחמיר'ומסיים 

  על דעת המתירים.

                                                           
 פ"ו ה"ח. נדרים, , הל' א; רמב"םע"סנהדרין עג,   .72
 .ויקרא יט, טז; סנהדרין שם  .73
סטומה זהו פתרון ניתוחי אשר במהלכו מסיטים את פתח המעיים מפי הטבעת ויוצרים פתח   .74

הבטן לצורך ניקוז צואה ושתן. אל הפתח מחוברת שקית הפרשות חיצונית אשר אינה  מלאכותי בדופן
(תשע"ה) עמ'  105הערת עורך: י"פ. ראה עוד אמונת עתיך  ומטרתה לאגור את ההפרשות. ,גלויה לעין

 .33(תשע"ה) עמ'  108; שם 24-20
 .כה ע"בברכות   .75
  .אעי' או"ח סי' עו ס ,שו"ע  .76
 ומה ההגדרה ההלכתית של חומרים חדשים כפלסטיק (קטטר). ,ת מקוםהאם יש עביט בקרב  .77
  .דעי' שם ס, שו"ע  .78
 .ס"ק יז, סי' עו "בשנמ  .79
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חמורה מזה היא צואה בפי הטבעת, שלכל הדעות אסור לקרות ולהתפלל אפילו כשהיא 

כתב שגם בדיעבד,  80וב'משנה ברורה'מזוהמת יותר. היא ון שהוא מקומה וומכוסה, כי

מביא את דעתו  81'נשמת אברהם'ב יחזור ויתפלל. ,או התפללקריאת שמע שכבר קרא 

שדן בשאלת הסטומה ומתיר להתפלל כל זמן שהמקום מכוסה, אך  82'חת יצחקמנ'של ה

כרגע מגופו. אולם דעת  תכשאינו יודע אם יוצא ,חשש לצואה במקומה, ורק התיר בספק

שאין לצואה שבפתח קולוסטומיה דין צואה במקומה, והובא שכן דעת  83'ציץ אליעזר'ה

שמתקינים מגן עור שמכסה את החור  ,הגרי"ש אלישיב. ונראה להוסיף שכפי הנוהג היום

  ון שהוא מכוסה במגן.והשקית, אין צואה ממש בפתח החור, כי תואליו מחובר

ממקום ארבע אמות ריח רע כדינו כצואה, וצריך להרחיק  השיש ל(גם מכוסה) . צואה 2

אסור לקרות או להתפלל מדרבנן  ,(כגון הפחה) 'אין לו עיקר'גם ריח רע ש 84.מכלה הריח

   85.שיכלה הריחעד 

וצריך שיכלה הריח. לכן, אם נודף לו ריח  86,כריח רע שאין לו עיקר הצואה שמכוסה דינ

ויש  ,עדיין אסור. בציוד של היום השקיות בדרך כלל הדוקות היטב ,רע מהסטומה

  משחות וטבעות לאיטום, כך שאין לחוש מן הסתם לריח רע.

אם של חרס או עץ כמו מצואה, גם מבואר שצריך להרחיק מעביט  87ב'שלחן ערוך'. 3

 אך של מתכת, זכוכית או חרס מותר 88,ריח רעממנו רחוץ יפה ונקי לגמרי ואין הוא 

אם רחוצים יפה. ויש לדון מה דינה של שקית פלסטיק. מובא שם  להתפלל בקרבתו

 שהואן וין קטטר שכיוי) בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לענ2(אות  'נשמת אברהם'ב

יותר למתכת או זכוכית. בכל  הדין עביט, וגם מסתבר שדומ עליואין  ,עמילשימוש חד פ

  זאת, ראוי לכתחילה לכסות את השקית משום חשש זה.

  הרב ד"ר מרדכי הלפרין/ . רופא שאינו מוהל 18

ואבי  ,מילהאת ברית ה שאינו מוהל לערוך רגיהורימומחה לכהאם יכול רופא |  שאלה

  ל?התינוק יברך וימנה אותו למוה

משרדית לפיקוח על - עדה הביןואם הרופא הוסמך לבצע ברית מילה ע"י הו א.|  תשובה

  ברית מילה כהלכתה. יערוךין שום מניעה שהוא א – המוהלים

משרדית (משרד הבריאות והרבנות -עדה הביןוב. אם הרופא לא הוסמך על ידי הו

מרב הבקי בהלכות  ברית מילה ללא הדרכה מתאימה לערוךהראשית), אזי אין להזמינו 

  מילה.

                                                           
  שם.  .80
  .ס"ק ט ס"האו"ח סי' עו נשמת אברהם,   .81
  .יב-ח"ו סי' יאמנחת יצחק,   .82
  .ח"ט סי' וציץ אליעזר,   .83
 ד.עי' סי' עט ס שו"ע, או"ח  .84
  ט., סעי' שם  .85
  .ג ק"סי' עו ס ,שנ"בעי' מ  .86
  .אעי' סי' פז ס, או"ח שו"ע  .87
 .ס"ק אמשנ"ב, לשו"ע שם   .88
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יודע איך לבצע את המילה על פי ההלכה, אין מניעה ברגע שהרב הנ"ל יאשר כי המוהל 

  ברית מילה כהלכה. לערוךלאשר לו 

   הרב ד"ר מרדכי הלפרין/ . טיפול בשבת בתינוק לאחר ניתוח 19

 .בשבוע שעבר VSDעבר ניתוח לב פתוח של  ,חודשים השלושהבן  ,הבן שלי|  שאלה

אנחנו  מבקבוק. ניזוןא כי הוא ל ,עם זונדה בלבדמבית החולים  משתחרר הואהיום 

איך יש להתנהל בשבת? האם מותר לעשות עבורו  בזונדה.בשבת גם נצטרך להשתמש 

  מלאכות שאסורות בשבת?

, לכן יש לטפל בו 'חולה שיש בו סכנה'שיבריא ויאריך ימים, מוגדר עדיין כ ,הבן|  תשובה

  בדיוק כמו בימות החול, מבלי להחסיר שום פרט בטיפול.

יש כמה ראשונים  אך ,אשונים אין צורך לבצע את הפעולות בשינוילדעת הרבה ר(

הממליצים לכתחילה לבצע את הפעולות בשינוי. לכן, במקום שעשיית הפעולה בשינוי 

  .)מלכתחילה ראוי לעשותה בשינוי – לא מסובכת ולא פוגעת כלל בעצם הטיפול

  הרב ד"ר מרדכי הלפרין/ . היריון ביום כיפור 20

ריון היה יעד לפני שבועיים הה .19שבוע בריון ראשון, יהומצויה ב 30ת אני ב|  שאלה

עדיין חלשה אני אך  ,בשבועיים האחרונים אני לא מקיאה .מלווה בהקאות מרובות

רופאת הנשים  כדי לא להרגיש רע. ,שעתיים בערךל אחתלאכול וונאלצת לשתות המון 

 יעורים כדי לא להזיק לתינוקת.לשתות בש והורתה לי לכל הפחותלצום אסרה עליי שלי 

  מורגשת). אינהריון המחלה יאני חולה בטרשת נפוצה (כרגע בגלל ההשחשוב לציין 

  עלייך לשמוע בקול הרופאה שלך ולשתות לשיעורין.|  תשובה

 5מתנה של עם ה ,מ"ל נוזל (לא רק מים) 40יה של יעבורך הינה שתביה לשיעורין ישת

  .דקות בין מנה למנה

  הרב יהושע וייסינגר/  89ת בתורה בישיבה. קריא21

סא, האם מותר לו יבעל קורא אלא זה היושב על כבו במושב זקנים אשר אין |  שאלה

על שולחן ים או המגילה מונחספר התורה לקרוא בתורה או במגילת אסתר, כאשר 

  ?(שנמוך מהתיבה) לא גבוה כתיבה

להתיר יש  ,וקשה עליו העמידה א. לרוב הפוסקים, אדם זקן או תשוש שאנוס,|  תשובה

  נוקט לחומרא וכותב:  91אולם הרב יצחק יוסףו 90.לעלות לתורה בישיבה לו

ואם אינו יכול לעמוד כלל, אפילו על ידי סמיכה גמורה, אין להתיר לנכה כזה 

  ...להיות שליח צבור ולקרוא בתורה מיושב

שיאפשר נגישות לכל  באופן אותוב. ראוי שכבר בשלב התכנון של בית הכנסת יתכננו 

  הציבור.

                                                           

ב, -, כרך כח, א2018קי, אייר תשע"ח, מאי -להרחבה נוספת, ראה אסיא חוברת קטקה ולנימוקי הפסי  .89

 .129–118עמ' 

  . 549ראה עוד בתחומין ד, עמ'   .90

  .ב 'קמא, סעי 'ילקוט יוסף, סי  .91
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ג. בבתי כנסת שבהם פתרון זה אינו אפשרי, ניתן להוריד את ספר התורה מן הבימה אל 

מדף או שולחן הנמצא סמוך לבימה, כך שהאדם הנכה יוכל להגיע אליו ולקרוא בתורה 

הדרין יקראו על השולחן המונמך גם את העלייה שלאחר או לחלופין לעלות לתורה, והמ

  .יחידעבור אדם במכן, כדי שההבאה לא תהיה 

 

  

  הרב מנחם פרל /הוראות למתארח בקומה גבוהה בשבת . 22

. עד כמה במגדל דירות גבוההבית שנמצא בקומה התארח בלהוזמנתי לשבת |  שאלה

מעולם לא נבדקה על ידי גורם מוסמך, וכן מעולם לא בדקו  שידוע לי, מעלית השבת

איך פועלות המשאבות ששואבות את המים אל הקומות הגבוהות. האם יש דרך להעביר 

  שבת במקום כזה בנחת על פי ההלכה?

  א. מעלית שבת|  תשובה

על כל  ותד שלא עונוף מעלית שנבדקה לפני זמן רב, מצוי מאאו ,מעלית שלא נבדקה

לעיתים נורות (כגון: שימוש במשקל האדם להדליק נוריות סימון  ,ת ההלכה לכתחילהדרישו

בטיחות, רמת הפגיעה בתיתכן תים אף יצפצוף בעת הטרדת הדלת או משקל יתר. לעו )להט

-סומך על התא הפוטושמעגל הפיקוד סגירת דלת על הנכנס מאוחר, מאחר תיתכן : לדוגמה

לחצן אזעקה ופתיחת דלת, מאחר של חוסר תפקוד ייתכן , כמו כן 92אך הוא בוטל. ,אלקטרי

  ועוד. החיוניים, את מפסקי הלוחגם  הביטלתקנית - שמעלית השבת הלא

בכל קומה וממתינה  תבמקרה שאין ברירה אחרת, יש לוודא שהמעלית עוצרת אוטומטי

פרק זמן המאפשר כניסה, גם כשהיא אינה מזהה אנשים הנכנסים לתוכה. אם תנאים 

מתקיימים, החשש העיקרי שנשאר הוא שבמעבר בפתח יכול להיות שהאדם חותך אלה 

אדום) ומאריך את זמן פתיחת המעלית, או - מאור אינפרא –קרן אור (לרוב בלתי נראית 

ד יגורם לפתיחת הדלתות אחרי שהן מתחילות להיסגר. אם האדם נכנס למעלית מי

פסיק 'האור הוא לכל היותר  כשנפתחת הדלת בקומה שלו, אפשר לומר שחיתוך קרני

בדרבנן. זאת משום שהפעילות החשמלית לא כרוכה בהדלקת  'רישיה דלא ניחא ליה

חוט להט או חיבור מגעים חשמליים, ואין צורך בחיתוך קרני האור, כי בכל מקרה הפתח 

יהיה פתוח עוד זמן מה. במקום דחק שכזה, יש מקום להקל אף לסוברים כדעת 

  ניסה למעלית.ולהתיר כ 93,הרמ"א

   בשבת משאבות המיםב. 

אם הדירה נמצאת בארבע הקומות הקרובות לגג, מסתבר שפתיחת ברז גורמת לפעילות 

של המשאבות. על כן יש להשתמש בברזים דווקא בשעות שהרבה דיירים משתמשים 

                                                           
לקטרי מבוטל בשבת כדי שהעובר בפתח המעלית וחותך קרן אור לא יגרום לפעולה א-התא הפוטו  .92

 חשמלית. במעליות מאושרות מוודאים שקיים רכיב אחר שדואג לכך שהדלת לא תיסגר על אדם.
  .ג 'שטז סעירמ"א, או"ח סי'   .93
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במים, וכך יש סיכוי סביר שפתיחת הברז לא תפעיל משאבה, אלא לכל היותר תגביר את 

שבהן אין הדיירים משתמשים  ,של משאבה שכבר עובדת. לצורך שעות הלילה פעילותה

אפשר  סאיבתדירות גבוהה במים, יש למלא בקבוק בשביל השימושים הרגילים. בבית הכ

, וכן משום שאפשר להגדיר את הפעלת המשאבה בגלל כבוד הבריות ,להוריד מים

משום שהורדת המים לא זאת  .'ח שניוכ'הנגרמת בעקבות הורדת המים בניאגרה כ

מוציאה באופן מיידי מים מהצנרת שבקיר, אלא מורידה את מפלס המים במכל, וממילא 

  יורד מצוף ונפתח שסתום, וכך מתאפשרת כניסת מים מהצנרת שבקירות הבניין.

  הרב מנחם פרל /בשבת האופן הנכון לשאיבת חלב לאיבוד  במשאבה חשמלית . 23

היא  מאוד. משום שהחלב מצער אותה אף בשבת, לב לאיבודח צריכה לשאובשה יא|  שאלה

  מה הדרך הנכונה לעשות זאת? .באמצעות משאבה חשמלית רקמצליחה לעשות זאת 

מלאכה שאינה צריכה 'במקום צער, כי זו  לאיבודחז"ל התירו את שאיבת החלב |  תשובה

פעלה החשמלית ולכן נתייחס רק לעדיפויות מבחינת הה 94,, ואינה נעשית כדרכהה'לגופ

הדרך הטובה ביותר היא הפעלת המשאבה באמצעות שעון שבת. כדאי  של המכונה.

מתי תתחיל המכונה לפעול, כדי שלא  במדויקאפשר לדעת לפיו להשתמש בשעון כזה, 

כבר התחילה  מכונהמופתעת שה ולא תהיההרבה זמן,  להפעלהלחכות  תצטרך האישה

חשמל על ידי שעון השבת לא מספיק כדי לגרום ל שלהן ישנן מכונות שהחיבור לפעול.

לתחילת פעולתן, אלא יש צורך ללחוץ על כפתור הפעלה. במקרה זה, כדאי לנסות 

 ,. בחלק מהמכונותנייר דבקלה לכפתור וכריכת הגולה למשאבה באמצעות ּוהצמדת ג

הכפתור כבר לחוץ באמצעות וברגע שהמכונה מתחברת לחשמל על ידי שעון השבת, 

  המכונה תתחיל לפעול.די בזה כדי ש, הגולה

מכון באם עצה זו איננה מתאימה, יש אפשרות להשתמש במכשיר ה'מיתוגרם' שפותח 

שמדובר  מכיוון. 'גרמאל'צומת. המכשיר מאפשר לחיצה על כפתור בדרך הנחשבת 

  .'גרמא'במקום צער גדול, יש להתיר עשייה ב

לגוף תיעשה לפני תחילת  משאבהת האם אפשר, נכון שהצמדבכל הדרכים שהוצעו כאן, 

ד י, כדי שהחלב ילך מינוזל אליו החלבשיש להניח חומר פוגם בכלי  ,כן וכמ 95.פעולתה

  .סבון)די ב(אין צורך באקונומיקה,  לאיבוד

הרב אליעזר  /בשבת כדי למנוע צפצוף פידבק  Tהעברת מכשיר שמיעה למצב . 24

  טויק

שלי, נשמע צפצוף פידבק. הוא נגרם  כשאני מוריד את מכשיר השמיעה|  השאל

המיקרופון והרמקול של המכשיר זה לזה, בלי חסימה אקוסטית  מקרבתם הרבה של

ביניהם, וכך כל קול קטן שמגיע למיקרופון מוגבר ברמקול, חוזר למיקרופון ומוגבר יותר, 

ה ד צפצוף (תהליך דומינשמע כמעט מי ,שהתהליך הזה קורה מהר מכיווןוחוזר חלילה. 

                                                           
 ., ומשנה ברורה, לשו"ע שם ס"ק לבח 'של סעישו"ע, או"ח סי'   .94
שכח ס"ק קמז בשם  'אה משנ"ב סירונה פועלת לגוף נחשבת כמעשה ממש (מכ שהצמדתמשום   .95

 אין סיבה לא לעשות כן. ,שפעולה זו מותרת כדלעיל, מכל מקום אם אפשר למעט באיסור ואףמג"א). 
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אחרי שהורדתי את קורה כשמקרבים מיקרופון של מערכת הגברה לרמקול). האם 

? של המכשיר המנטרל את המיקרופון Tאפשר להעביר את המכשיר למצב המכשיר 

(מצב זה מיועד למכשיר שיכול לתקשר עם התקני תקשורת שונים כמו טלפון. הוא 

יר אותות המשודרים ומאפשר במקום זאת להגב ,מכבה את המיקרופון של המכשיר

. כשאין התקן תקשורת שמתקשר עם מכשיר השמיעה, חוט מהתקני התקשורת-באל

  .)מצב זה למעשה משתיק את המכשיר

 תבדומה לכך, אנו מורים לא להעביר ידני .Tאין להעביר את המכשיר למצב |  תשובה

 עוצמהגם אם היה מקום להתיר העברת תוכניות או שינוי  תוכניות במכשיר השמיעה.

יש כעין כיבוי של  Tנראה שנידון זה חמור יותר, כי בהעברה למצב  96,באמצעות לחצן

  המכשיר.

לגבי צפצוף הפידבק, אני ממליץ להכניס משהו שיחסום את המיקרופון או את יציאת 

אפשר  משתמשים בה והיא מצליחה.ה שרביםזו שיטה  הרמקול, וכך יימנע הצפצוף.

הכנסת נייר טישו לפתח ב דיכנת מסתם ייעודי, אך לרוב להיעזר בקלינאי תקשורת לה

  היציאה של רמקול המכשיר. 

  
 מכון המקדש

  / הרב אברהם כהנא המזבח בחג הסוכות. הקפת 25

  באיזה כיוון יש להקיף את המזבח בחג הסוכות?|  שאלה

כוללת בתוכה את הקפת המזבח. היא ו 97,ת ערבה היא הלכה למשה מסיניומצו|  תשובה

אם הכהנים בלבד וכן  98,קו בחז"ל ובראשונים אם מקיפים בערבה בלבד או גם בלולבנחל

אם מסתובבים  –לגבי צורת ההקפה נחלקו  ועוד  100,או גם ישראלים 99הקיפו את המזבח

   101.סביב המזבח או שמקיפים בעמידה סביב המזבח

מסתבר לדעה שמקיפים את המזבח בהליכה סביב המזבח, יש לדון מהו כיוון ההקפה. 

שגם כאן קיימת ההלכה הכללית במקדש: 'כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך 

                                                           
יש מתירים זאת, משום שהמכשיר בכללותו פועל, ופעולה זו רק משנה עוצמה או איכות. משום כך   .96

כנית או וי זרם בלבד. באופן כללי, עמדת צומת היא שלא להתיר שינוי תהם מחשיבים זאת לשינו
  באמצעות לחצנים. עוצמהשינוי 

 .סוכה לד ע"א  .97
 .ג"כה זפ"לולב , הל' משמעות הכס"מ  .98
 .סוכה מג ע"ב ,רש"י  .99

  , שם.משמעות הרמב"ם  .100
 .47לחג הסוכות עמ'  ,ראה מחזור המקדש  .101
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כאשר מהלכים סביב דבר  'דרך ימין'השאלה שיש לדון בה היא: מה מוגדר  102.ימין'

כלשהו, כגון המזבח? מצד אחד, מתבקש לפנות כבר בתחילת המסלול לימין (נגד כיוון 

שאר הפניות במסלול נעשות לשמאל, ואם  ,וון זה, כאשר הולכים בכיאחרהשעון); ומצד 

כן לכאורה יש מקום להעדיף ללכת תחילה לשמאל, כך שהפניות הבאות תהיינה לימין 

  (בכיוון השעון).

, מהפסוק על הים (נח ע"ב)יש לפשוט את הספק ממקור הלכה זאת בגמרא ביומא 

  שעשה שלמה: 

ושלשה [מערב], ה פונים ימה ושלוש ,שלשה פונים צפונה ,עומד על שני עשר בקר

והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם  ,ושלשה פונים מזרחה[דרום], פונים נגבה 

   .ז, כה) כים א(מל ביתה

הכתוב מנה את סדר הפרים כמתבונן מבחוץ, ועובר מן הצפון למערב, נגד כיוון השעון. 

את  כמו כן מצאנו בכהן שעולה לחטא את המזבח עם דם החטאת, שעולה ומקיף

מפרש הרמב"ם (שם)  104גם לגבי הקפת הר הבית בדרך ימין 103נגד כיוון השעון.המזבח 

שהנכנס בשער שושן במזרח פונה לשער טדי בצפון. וכן בזמן הזה בהקפת ההושענות 

   105.בבית הכנסת הולכים נגד כיוון השעון

זקוקה לתנאי נוסף, והוא שלאחר  'דרך ימין'משמע שהליכה  106אומנם מדברי רש"י

דו, יהפנייה הראשונה לימין ההולך מפנה כל הזמן את פניו לכיוון המרכז ומתקדם אל צ

כשפניהם שהלכו דרך ימין 'דו הימני, וכלשונו בשבועות שם: יכך שכל הילוכו הוא לצ

אולם מסתימת שאר  107'.עד שהקיפו את כולה לחלל העיר הלכו תמיד לצד ימינם

ימין נעשית כמקובל, כשפני הצועד אל הראשונים והפוסקים משתמע שההליכה בדרך 

מתבטאת בכך שבוחרים מלכתחילה מסלול היקפי מימין.  'דרך ימין'כיוון התקדמותו, ו

  נראה שהבין שזוהי גם דעת רש"י, עיין שם. 108'אבקת רוכל'ובשו"ת 

  סיכום

  הקפת המזבח בסוכות נעשית בהליכה נגד כיוון השעון.

  
  

                                                           
 .יומא נח ע"ב  .102
 ."אזבחים נג ע  .103
  .מידות פ"ב מ"ב  .104
וכן ביומא יז ע"א לעניין מניין הלשכות שבלשכת בית המוקד. כך נוהגים  .ג"ק משנ"ב סי' תרס ס  .105

לעניין הקפת המת שבע פעמים על פי הסוד (אתרא קדישא ב, יב). בעניין הולכת ספר התורה, ראה 
בדרך הקצרה; ראה עוד שו"ת הים  ילקוט יוסף, הל' קריאת התורה, שיוליכנו דרך ימין ובחזרתו יחזור

 הגדול, סי' ז.
  .שבועות טו ע"א ד"ה ואעמידה; שם, זבחים נג ע"א ד"ה ובא לורש"י,   .106
 .שהריטב"א חולק במפורש בעניין זהשערי היכל על זבחים מערכה קנז, ס' ראה ו  .107
  .סי' טושו"ת אבקת רוכל,   .108



 

 

 
  

 

50  

  הרב יואל פרידמן

  מעשרות ביין שניהפרשת תרומות ו

  הקדמה

יין שני הוא יין שמכינים יצרני יין ביתיים. לאחר שמסתיים תהליך ייצור היין נוטלים את 

הגפת, מוסיפים מים וסוכר ומייצרים יין שני. כמה מילות הקדמה על ייצור יין שני מתוך 

  1מאמר שעוסק בנושא זה:

ופנולים מהקליפות.  במהלך התסיסה האלכוהולית אין מיצוי מלא של חומרי צבע

כלומר, בעוד שהסוכר, ורובו המוחלט של החומצות האורגניות מוצו ביין הראשון, 

ישנם עוד טאנינים, תרכובות צבע, טעם וארומה הניתנים למיצוי בקליפות 

, 'מים אלכוהוליים'המידה את היין ולקבל על על מנת לא לדלדל יתר .. ובזרעים.

מוסף על פי  –סוכר .. ממשקל הגפת. 50%–40-למומלץ להגביל את כמות המים 

, 13%–12- לנפח המים בכדי להגיע לאלכוהול הפוטנציאלי הרצוי. מומלץ לכוון 

  ליטר מים./גרם סוכר 240–220-ככלומר 

ברצוננו להמחיש ולהציג את הבעיה שעלינו לדון בה לגבי יין שני בעזרת שאלה 

גפת והתירוש מהיין הראשון לפני סוף שנשאלנו. אדם מכין יין שני, אך הוא לוקח את ה

תהליך התסיסה וסינון היין הראשון, כדי שהגפת והתירוש יתסיסו ויתנו טעם מרבי ביין 

השני. באמצע תהליך התסיסה של היין הראשון הוא לוקח ענבים, זגים ושאריות גפת מן 

  היין הראשון ומוסיף להם מים, סוכר וכל החומרים הנדרשים. 

עסקנו בשאלה  2'מלאכת עשיית היין וזמן הפרשת תרומות ומעשרות בייןגמר במאמרנו '

  מאימתי יש להפריש תרומות ומעשרות ביין ראשון. מסקנותינו היו כדלהלן:

) לכתחילה יש להפריש תרומות ומעשרות בסוף תהליך הייצור, בסיום התסיסה ולאחר 1

  סינון והוצאת הקליפות, הזגים והשמרים.

אם הפרישו לאחר דריכת הענבים, לפני סיום תהליך התסיסה ולאחר ) אומנם בדיעבד, 2

  ההפרשה מועילה.  –הסינון 

לאור הנ"ל לגבי עשיית יין שני, הדרך הטובה והפשוטה מבחינה הלכתית היא לחכות 

לסיום התסיסה של היין הראשון, לסנן את כל הפסולת, להפריש תרומות ומעשרות מן 

כל מן הקליפות, הזגים, השמרים ושאריות היין שביניהם. היין ולכלול גם את הראוי למא

לאחר מכן השאריות והגפת אינם טבל, ולכן אפשר להוסיף מים, ושוב אין צורך להפריש 

תרומות ומעשרות. אך כאמור יש לדון במי שעושה יין שני ואינו רוצה לחכות לסיום 

  יש.התסיסה של היין הראשון, מתי יפריש ומה הכמויות שעליו להפר

                                                           
 .http://www.winemaking.co.il/?p=3509תומר איסרוביץ,   .1
  .53-40(תשע"ט) עמ'  124אמונת עתיך   .2
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  יין  –א. תמד של יין 

  נאמר במשנה (מעשרות פ"ה מ"ו):

המתמד ונתן מים במדה ומצא כדי מדתו פטור ר' יהודה מחייב מצא יותר על כדי 

  .מדתו מוציא עליו ממקום אחר לפי חשבון

תנא קמא (להלן רבנן או חכמים) מודה שאם לקחו שמרים והוסיפו עליהם מים 'ומצא 

במעשר, ועליו להפריש ממקום אחר לפי חשבון. מבואר בגמרא  יותר מכדי מידתו', חייב

(בבא בתרא צו ע"ב) שהמשמעות של 'יותר מכדי מידתו' היא שאם הוסיף לשמרים 

שלוש מידות של מים והתקבלו בסופו של דבר ארבע מידות של נוזל, כי אז נחשב הנוזל 

  יין; וזו לשון הגמרא (שם):

בעא מיניה רב  ...חמרא הוא –אתא ארבעה אמר רבא: דכולי עלמא, רמא תלתא ו

נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין: שמרים שיש בהן טעם יין, מהו? אמר ליה: מי 

  סברת חמרא הוא? קיוהא בעלמא הוא.

שעל השמרים מברך 'שהכל' כאשר הוסיף עליהם  4בשם ראבי"ה וראב"ן 3וכתב המרדכי

י הגפן', בגלל היין שמצוי בתוך מים, אך אם לא הוסיף עליהם מים, מברך 'בורא פר

  השמרים. וכן נפסק ב'שלחן ערוך' (או"ח סי' רד סעי' ה):

שמרי יין, מברך עליהם בורא פרי הגפן; נתן בהם מים, אם נתן שלשה מדות מים 

ומצא ארבעה, הוה ליה כיין מזוג ומברך: בורא פרי הגפן, אם מצא פחות, אף על פי 

א ואינו מברך אלא שהכל; והיינו ביינות שלהם שיש בו טעם יין, קיוהא בעלמא הו

שהיו חזקים, אבל יינות שלנו שאינן חזקים כל כך, אפילו רמא תלתא ואתא 

ארבעה אינו מברך עליו בפה"ג; ונראה שמשערים בשיעור שמוזגים יין שבאותו 

  מקום. הגה: ובלבד שלא יהא היין אחד מששה במים, כי אז ודאי בטל (אגור).

פוסק כרבא שהוזכר לעיל, שאם נתן שלוש מידות של מים והתקבלו  ה'שלחן ערוך'

ארבע לאחר העירוב עם השמרים, הנוזל שהתקבל נחשב יין. אלא שב'בית יוסף' מציין 

-ו 3/4מבחין בין היינות החזקים שהיו בדורות עברו, ובהם די היה ביחס של  5שרבנו יונה

אין די בכך, וביחס זה אין לברך 'בורא  , אך בדורות האחרונים, שהיינות חלשים יותר,1/4

פרי הגפן'. לכן הוסיף ה'שלחן ערוך' מגבלה נוספת, לאמור מבחן המזיגה המקובל: 

ובלבד לכך השיג והגיה הרמ"א: ' 6'.ונראה שמשערים בשיעור שמוזגים יין שבאותו מקום'

ים שאין '. וכבר הקשו האחרונששה במים, כי אז ודאי בטל (אגור)שלא יהא היין אחד מ

                                                           
 מרדכי, ברכות סי' קנג.  .3
ספר ראב"ן, בבא בתרא, סי' תסז (מהד' דבליצקי ח"ג, עמ' רעא); ועי' שם בהערה רצג, שלכאורה דברי   .4

הראב"ן שנפסק כמותם בשו"ע שמובא להלן, סותרים לדברי ר"ת, שמובאים בתוס' ב"ב צז ע"א, ד"ה 
י יין אינם יין לעניין יין נסך, וכן כתב בב"י, יו"ד סי' קכג; וכן העיר בשער הציון, למשנה מי, ששמר

  ברורה סי' רד ס"ק כא, וכתב שלמעשה צ"ע.
 רבנו יונה, דף לב ע"ב מדפי הרי"ף, ד"ה שמרים.  .5
(תשע"ד), עמ'  28ראה מאמר של פרופ' זהר עמר, 'יין חי ויין מזוג: על יינות שלהם ויינות שלנו', בד"ד   .6

, שמציע לקבוע תקן אובייקטיבי ומדיד עפ"י אחוז האלכוהול שמקביל ליחס שנקבע בהלכה 96–75
  אלכוהול. 4%יין. בסוגי הענבים שנהגו לגדל בארץ ישראל המדד צריך להיות  1/4והוא 
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אינו מספיק, ואם כן מה טיבה של  1/4להגהה זו מובן, כי הרי לדעת ה'שלחן ערוך' אפילו 

שדברי הרמ"א  7...'?! והשיב ה'משנה ברורה'1/6הגהת הרמ"א: 'ובלבד שלא יהא יין 

אם זוהי דרך המזיגה המקובלת, אך מי  1/6-עוסקים במזיגה של מים ביין ולגבה די ב

  .1/4- ו 3/4וודאי אין די בשישית, אלא צריך לפחות יחס של שמערב מים בשמרים, ב

: בנד"ד, שמדובר ביין שני שמערבים בו מים עם שמרים, ודאי שיחס סיכומם של דברים

, דהיינו 1/4-ו 3/4אינו רלוונטי, והתוצר לא ייחשב יין. השיעור המינימלי הוא של  1/6של 

 –רבים בשמרים. תנאי נוסף מן המים שמעו 1/4שבנוזל המתקבל תהיה תוספת של 

שיהיה זה שיעור מזיגה מקובל. במאמר שהזכרנו בהקדמה, מצוין שכדי לקבל תסיסה 

 50%–40 -מיטבית, אין לדלל יתר על המידה, ולכן 'מומלץ להגביל את כמות המים ל

  ממשקל הגפת'. 

  ב. איסור טבל בשמרים

א בלשון הגמרא (פסחים יש שני סוגי תמד: תמד שהוא עירוב של מים וחרצנים, הנקר

מב ע"ב) 'פורצני', ותמד אחר שהוא עירוב של מים עם שמרים, הנקרא 'רווקא'. 

בשם רבנו תם מוכיחים שאין הבדל ביניהם, ובשניהם רק כשהיחס בין המים  8התוספות

, נחשב התמד יין. הרמב"ן לעומת זאת הבחין בין תמד 4- ל 3לתמד המתקבל הוא של 

ל ידי קורה, כי אז כל היין כבר יצא מהם ביין הראשון, ולכן רק של חרצנים שנעצרים ע

נחשב יין, לבין תמד של חרצנים שנעצרים ברגליים, שאותו יש  3/4- ו 1/4ביחס של 

   9, וכן נפסק ב'שלחן ערוך'.3/4-ו 1/4להחשיב כיין גם אם היחס הוא פחות מאשר 

שואלים לדעת רבנן  פותתוסאם יש בהם איסור טבל.  לגבי השמרים נחלקו הראשונים

הסוברים שכאשר יוצא פחות מארבע מידות בעירוב המים (שלוש מידות) עם השמרים, 

אין התמד חייב במעשר: מדוע לא נחייב כמו בכל האיסורים בנותן טעם? התוספות וכן 

 ,אך אם יש פחות מכדי מידתו ,השמרים הם טבלמתרצים שאומנם למשנה שם  10ר"ש

                                                           
סי' קמב משנ"ב, סי' רד ס"ק לא. מקור דברי הרמ"א הם בס' האגור סי' רסט ולפניו בשו"ת מהרי"ל,   .7

(מהד' סץ עמ' רלח), ובאמת המעיין בדבריהם רואה שהם דיברו על יין ולא על עירוב של מים 
בשמרים; וכ"כ בביאור הגר"א, לשו"ע שם; ועי' רא"ש, ע"ז פ"ב סי' יג, שכבר עשה הבחנה זו בין יין 

ע המנהג לשמרים; וע"ע עולת תמיד על השו"ע, או"ח סי' רד, שמסביר שגם לשו"ע וגם לרמ"א קוב
, ואילו לרמ"א היחס המינימלי הוא 3/4-ו 1/4המקובל למזיגה, אלא שלשו"ע המינימום הוא יחס של 

; אך לדבריו לא מתבאר הביטוי 'ובלבד' של הרמ"א (ולמעשה מחמיר ה'עולת תמיד' אפילו 5/6-ו 1/6
חן, או"ח סי' רד סעי' יין, מפני שאין רגילות בימינו למזוג את היין); וע"ע ערוך השל 50%-כשיש יותר מ

, אלא הכול לפי מנהג המדינה, ולכן החמיר 1/4-ו 3/4ת יין נקבעת על פי היחס של שאין הגדר טז,-טו
 נחשב יין לעניין יין נסך. 1/6הרמ"א שלפעמים גם יחס של 

תוספות, ב"ב צו ע"ב ד"ה אין; אך רש"י, חולין כה ע"ב, ד"ה תמד בפירוש המשנה: התמד עד שלא   .8
ץ אינו ניקח בכסף מעשר, מסביר שמדובר בתמד של חרצנים (פורצני), ולפי"ז המשך הגמ' החמי

  שמביא את מחלוקת ר' יהודה ורבנן, עוסקת באותו תמד.
  שו"ע, או"ח סי' רד סעי' ו.  .9

  ר"ש למשנה מעשרות פ"ה מ"ו.  .10
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וזו לשון התוספות (ב"ב  11ם במים אינו טעם אלא קיוהא בעלמא.כי הטע ,פטור מתרו"מ

  12צז ע"א ד"ה הוא):

וי"ל דאינו אלא קיוהא בעלמא ואין כאן נותן טעם וכעפרא בעלמא דמי וכן נראה ...

  מתוך פירוש ר"ש.

, אך הטעם אינו אוסר ונחשב 'קיוהא בעלמא'. וע"כ מנם אסורים באיסור טבלוהשמרים א

וע נחשיב טעם זה כטעם קלוש, הרי באיסורים אפילו טעם של אחד מד 13שואל הרמב"ן:

אך גם  14בשישים אוסר? ויש שרצו לומר שהטעם הקלוש נחשב כ'נותן טעם לפגם',

סימן הוא שנוח לו  –הסבר זה אינו מובן, כי עצם העובדה שהאדם עושה את התמד 

  15שהשמרים ייתנו טעם במים.

ורק לאחר הוספת  ,ופטורים מתרו"מ יסור טבלהשמרים אינם אסורים באלדעת הרמב"ן, 

וזו  18.ר"ןו 17ריטב"א 16,'יונה בנודר עליותוכן כתבו: ' המים נעשה יין ומתחייב במעשר.

  לשון הרמב"ן:

ואם תאמר לאו טעמא הוא אלא קיוהא דחמרא, וכי כל חמרא דליכא חד לתלתא 

טבל הם, לא יהיב טעמא כלל והלא אף בששים משערין. וי"ל דשמרים (ד)לאו 

שאפי' המתמד ומצא על חד תלתא מים עכשיו הוא שנעשה יין ולא קודם לכן ולא 

היה טבל כלל, הילכך כל היכא דליכא על חד תלתא מיא לרבא לאו חמרא הוא 

וכשמתמד עכשיו  ...ופטור מן המעשר, ואינו אוסר מדין טבל דפסולת אוכלין הוא

  .. כך נראה לי. הוא קובעו למעשר ובעינן דלהוי יין כדפרישית,

ואומנם גם סברת הרמב"ן צריכה עיון, כי אם השמרים אינם מחויבים בתרומות 

                                                           
הקדש שנאסרים אפילו ועי' בחידושי הר"י מיגש, ב"ב צז ע"א ד"ה תנו, מבחין בין תמד של תרומה ו  .11

בכדי מידתו, מפני טעם האיסור, ואילו לגבי ברכת בפה"ג, כיוון שעיקר התמד הוא מים, הטעם אינו 
מספיק כדי להפוך את המים ליין. ולדבריו צ"ע קושיית תוספות מדוע לעניין חיוב מעשר לא נאסור 

 אפילו בכדי מידתו.
  וכ"כ תוס', חולין כה ע"ב ד"ה המתמד.  .12
  "ן, ב"ב צו ע"ב, ד"ה וביתר.רמב  .13
דאינו אלא קיוהא בעלמא ואין כאן נותן טעם בתוס' שם לא ברורה כוונתו אם נחשב נטל"פ, שכן כתב '  .14

ז עג ע"א; תורת הבית, בית רביעי שער ראשון [מוסה"ק, עמ' סב]); א (ע"'; אך הרשב"וכעפרא בעלמא
א את פירוש ר"י בהקשר לדברי הגמ' ע"ז תרא]) מבי-שם, בית חמישי שער חמישי [מוסה"ק, עמ' תר

ב' כוסות, אחד של חולין ואחד של תרומה, ומזגן ועירבן זה בזה, רואין את ההיתר כאילו אינו, עג ע"ב: '
', ושם הוא מסביר לדעת ר"י, שבעירוב של מים עם יין כשיש והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו

ותיו, ח"א סי' תרלג; וכן מביא פירוש זה בעליות דרבנו מים הוי נטל"פ; וע"ע בתשוב 5/6יותר מאשר 
יונה, ב"ב שם (מהד' הרשלר עמ' שסח), ודוחה אותו; וכן בריטב"א, ב"ב שם (הוצ' מוסה"ק, עמ' תשנ 
בשם אחרים; ועי' בביאור הגר"א, יו"ד סי' קכג ס"ק כא, שפירש כך את תוס' שבחולין וב"ב שם. ועי' 

ד"ה תנו, שחולק וסובר שלעניין איסורים כל טעם של יין אוסר, והשיעור בחידושי הר"י מיגש, ב"ב שם 
שנאמר בגמ' ב"ב שם, שרמא תלתא ואתא ארבע נאמר רק לגבי הגדרת יין לעניין ברכת בפה"ג, שרק 

 אז נחשב יין; וצ"ע לדבריו שכן הגמ' שם עסקה גם באיסור טבל ובחיוב התמד במעשר.
  עליות דרבנו יונה, שם.  .15
  ות דרבנו יונה, שם. עלי  .16
 ריטב"א שם, הוצ' מוסה"ק עמ' תשנא.  .17
 ר"ן, ב"ב שם, הוצ' מוסה"ק עמ' תקעה.  .18
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   19?4-ל 1ומעשרות, איך מתעורר חיוב כאשר מוסיפים את המים, ואפילו יהא היחס של 

תמה על הסבר הרמב"ן. איך ייתכן שפקע חיוב תרומות ומעשרות מן  20הגרש"ז אויערבך

משקה, ושוב הם חוזרים ומתחייבים בעת שמערבים עימם השמרים ונפקע מהם הגדרת 

מים? לכן הוא מגדיר שבאמת לא פוקע מן השמרים איסור טבל, אלא כאילו לא 

הסתיימה החלת חיובו, כדין פירות שלא נגמרה מלאכתם. ולדעתו ייתכן שאם יפריש מן 

מסתדרים תרומתו תהיה תרומה גם לדעת הרמב"ן, ברם דבריו דחוקים ואינם  –השמרים 

תמה אף הוא על הרמב"ן, ומנסה  21עם לשונו של הרמב"ן. הרב יהושע משה אהרונסון

ליישב דבריו לאור שיטתו המיוחדת של הרמב"ן בהקשר להגדרת 'דגן, תירוש ויצהר'. 

כתב שתירוש הוא דווקא יין, וענבים אינם חייבים בתרומות  22הרמב"ן בפירושו לתורה

ן מצאנו בתורה שמתחדש חיוב תרומות ומעשרות ומעשרות אלא מדרבנן. לכן ביי

בתלוש, אף על פי שהענבים כשלעצמם היו פטורים מחיוב זה, אף שהם גידולי קרקע 

והם שהיו מחוברים לקרקע. אין פלא אפוא לדעתו שמתחדש חיוב לאחר עירוב המים 

בשמרים, אף שהשמרים כשלעצמם פטורים מאיסור טבל. ויש לדחות, שכן מצאנו הרבה 

ראשונים הסוברים כסברת הרמב"ן וחולקים עליו בהקשר לחיוב ענבים בתרומות 

  ומעשרות. 

הרב אהרונסון מעלה שאלה חדשה אליבא דהרמב"ן. אם אכן 'פנים חדשות באו לכאן' 

כשיצא יותר מכדי מידתו מעירוב המים והשמרים, ונעשה הכול יין, ואף מברכים על 

אמר במשנה שחייבים בתרומות ומעשרות רק לפי התמד ברכת 'בורא פרי הגפן', מדוע נ

חשבון היין שבשמרים? אם הכול הפך יין, יש לחייב לפי כל הכמות שהפכה להיות יין?! 

הרב אהרונסון משיב שאומנם נכון שהתמד, שהוא עירוב של מים ושמרים, הופך להיות 

מתרומות יין, אך עדיין אין המים נהפכים להיות גידולי קרקע, ולכן פטורים הם 

  ומעשרות. 

                                                           
רכא, סובר אף הוא שהשמרים אינם -התוספות רי"ד, ב"ב צז ע"א ד"ה שמרים מהד' זק"ש ח"ב עמ' רכ  .19

מרים אינם מנם השואסורים באיסור טבל, אך דבריו קצת שונים מאלו של הרמב"ן. הוא מסביר שא
היה אוסר  ,אך מעורב בהם יין שאם היה מגיע לידי מיצוי ,ולכן אין בהם איסור טבל ,ראויים לאכילה

והוא מתערב במים. סוגייתנו  ,אפילו בשישים. אך יין זה המעורב בשמרים אינו מגיע לידי מיצוי
תרו"מ. הוא מדמה ולכן אין התמד חייב ב ,אין בו חשיבות ,4-ל 1מחדשת שכל זמן שאינו ביחס של 

כי אינן חשובות. לפי הסברו של  ,אוסרות את החולין ואינןזאת לטיפות שמן של תרומה שנותרו בכד 
תוספות רי"ד, אין כאן התחדשות של חיוב יש מאין, אלא החיוב בתרומות ומעשרות הוא מקדמא 

שכן יין זה ראוי  ,בוודאי הוא חייב בתרו"מ ,דנא. אם מתהווה מיצוי של היין לבד מתוך השמרים
כיוון שאין בכך  ,אף שמעורב בו יין חייב ,אזי אין התמד חייב בתרו"מ ,4-ל 1לשתייה. כשאין יחס של 

ולכן  ,אזי מתברר שיש כאן חשיבות יין ,4-ל 1חשיבות יין כדין טיפות השמן בכד. כשיש יחס של 
ולכן הוא גם חייב הוספת המים לשמרים רק מגלה את הימצאות היין ומעצימה את חשיבותו, 

  בתרו"מ.
מעדני ארץ, תרומות פ"ב ה"ח, ד"ה בעניין שמרים; וכ"כ בדרך אמונה, הל' תרומות פ"ד הכ"א, ביאור   .20

הלכה ד"ה על מה; ועי' חזו"א, דמאי סי' א ס"ק יב, שמסביר אליבא דהרמב"ן שבשמרים אומנם פקע 
 .כדי מידתו''על יותר  איסורו אך הוא מתחייב, כי הוא עומד לתמד ובלבד שיהיה בו

 ה; וע"ע שם ח"ב סי' עב.-ישועת משה, שו"ת ח"א סי' יז אות ד  .21
רמב"ן, פירוש על התורה, דברים יד, כב; ועי' במאמרנו 'גמר מלאכת עשיית היין וזמן הפרשת תרומות   .22

  .8-7והערות  42-41), עמ' (תשע"ט 124ומעשרות ביין', אמונת עתיך 
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שואל את השאלה הזו ללא קשר לשיטת הרמב"ן: אם לרבנן  23הרוגוצ'ובי ב'צפנת פענח'

סימן שיין יש כאן, ואם כן יש  –ביותר מכדי מידתו מברכים על התמד 'בורא פרי הגפן' 

לחייבו בתרו"מ כנגד כל התמד, ולא רק על תוספת היין שהתקבלה בתערובת השמרים 

הרוגוצ'ובי שיש שני דינים. יש דין יין שמשמעותו ההלכתית היא בין והמים?! מסביר 

היתר לגבי ברכת בפה"ג, ויש דין אחר שהוא תלוי ב'יוצא מן הענבים', שהוא סיבת החיוב 

, אזי 4- ל 1בתרומות ומעשרות. כאשר מערבים מים בשמרים ומתקבל נוזל בשיעור של 

פרי הגפן'. אך אני לא יכול לקרוא לכל  הכול הפך להיות יין, ולכן מברכים עליו 'בורא

  התערובת 'יוצא מן הענבים', ולכן אינו חייב אלא לפי חשבון. 

  ג. תמד שתסס

המשנה בחולין (פ"א מ"ז; וכן מע"ש פ"א מ"ג) עוסקת בתמד והקשרו לדין מעשר ולדין 

 :וכך נאמר (שם) 24משקה במקווה.

המקוה משהחמיץ ניקח  אינו ניקח בכסף מעשר ופוסל אתהתמד עד שלא החמיץ 

  ...בכסף מעשר ואינו פוסל את המקוה

הגמרא (חולין כה ע"ב) מנגידה את המשנה הנ"ל עם המשנה (מעשרות פ"ה מ"ו) שיש 

בה מחלוקת בין ר' יהודה לרבנן לגבי היחס בין המים ליין בתמד: 'המתמד ונתן מים 

רא (שם) התבאר במדה ומצא כדי מידתו פטור ור' יהודה מחייב', ובגמרא בבא בת

שהמחלוקת היא בכדי מידתו, לאמור חצי מידה כנגד שלוש מים, אך ביחס של מידה 

אחת כנגד שלוש גם רבנן מודים שחייב במעשר. נקודת המוצא של הגמרא (חולין שם) 

שבמשנת חולין אין מגבלה בדין זה, ואין זה משנה מהי מידת המים לעומת היין. לכן יש 

אי רבנן, אף על גב דהחמיץ! אי ר' כר' יהודה או כרבנן: ' –אן תנא דחולין כמ –קושי 

  !'יהודה, אף על גב דלא החמיץ

  ישנן שלוש העמדות בגמרא:

, ולפי חכמים צריך גם יחס של  רב נחמן מסביר שהמחלוקת היא במקרה שהחמיץ) 1

א , ולר' יהודה אפילו בפחות (יין) מכך חייב, אך ר' יהודה מודה במקרה של1/4-ו 3/4

החמיץ שפטור. לפי הסברה זו, המשנה בחולין, שהבחינה בין החמיץ ללא החמיץ, היא 

לפי ר' יהודה אפילו באופן שאין יוצא אלא כדי מידתו, ולכן בהחמיץ חייב במעשר, ואילו 

פטור, שהרי כאמור המחלוקת היא במקרה שהחמיץ. לפי זה המשנה אינה  –בלא החמיץ 

  הלכה. 

ה בחולין לפי ר' יוחנן בן נורי שהקריטריונים הקובעים הם ) רבא מעמיד את המשנ2

הרי שאינו פוסל את המקווה וניקח  –מראה וטעם, ואם למשקה יש מראה וטעם יין 

  בכסף מעשר.

                                                           
  .הל' כלאיים פ"ה הכ"דלרמב"ם צפנת פענח,   .23
אינו פוסל את  ,פוסל את המקווה בשלושה לוגין מים שאובין, ואם הוא משקה אחר –אם נחשב מים   .24

  המקווה.
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  ) ר' אלעזר מבחין בין הפרשה מיניה וביה לבין הפרשה ממקום אחר; וזו לשון הגמרא:3

ין מפרישין עליו ממקום אחר שא הכל מודיםופליגא דרבי אלעזר, דא"ר אלעזר: 

אלא  רבי יהודה; ועד כאן לא מחייב קסבר: בלא החמיץ מחלוקתאא"כ החמיץ, 

מיניה וביה, אבל מעלמא לא, דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן 

  הפטור על החיוב.

לא ברור מדברי הגמרא מי עושה את ההבחנה בין הפרשה מיניה וביה לבין הפרשה 

י בתחילה נאמר בגמרא 'הכל מודים...', ואילו בהמשך: 'עד כאן לא מחייב ממקום אחר, כ

ר' יהודה אלא מיניה וביה...'. ואומנם בפשטות נאמרו הדברים אליבא דר' יהודה. ולפי זה 

במשנה במעשרות מחייב ר' יהודה אפילו במקרה שיצא כדי מידתו ובלא החמיץ, אך 

ם אחר. אך התוספות שואלים: אם בין כה זאת רק מיניה וביה, אבל אין להפריש ממקו

וכה אנו מעמידים את משנת חולין כר' יהודה, מדוע חולק ר' אלעזר על רב נחמן 

מתרצים התוספות שהגמרא נקטה בלשון 'הכל מודים...' כדי  25בהעמדה הראשונה?

מפרישים עליו ממקום אחר. ר' אלעזר  –להשמיעני שגם רבנן מודים שאם התמד החמיץ 

המחלוקת בין ר' יהודה ורבנן היא בלא החמיץ, ולר' יהודה חייב במעשר גם אומר ש

במקרה שמעירוב המים והיין יצא כדי מידתו, אלא שאז יש להפריש רק מיניה וביה ולא 

 26על מקום אחר, שמא יפריש מן החיוב על הפטור (שמא זה יחמיץ וזה לא יחמיץ).

אך זה במקרה שלא החמיץ, אך  ,3נגד כ 1לדעת רבנן חייב רק כשיחס התערובת הוא של 

חייב. ולפי זה משנת חולין יכולה להתפרש כרבנן:  –בהחמיץ אפילו בפחות מכדי מידתו 

לא ניקח בכסף מעשר, וכל החיוב  –ניקח בכסף מעשר, ואם לא החמיץ  –אם החמיץ 

   27בהפרשה אינו אלא מחמת הספק.

תכן שהמשנה במסכת חולין היא : לפי התוספות, הרשב"א והר"ן, ייסיכומם של דברים

הלכה ונשנתה אליבא דרבנן. ולפי זה תמד שהחמיץ חייב בתרומות ומעשרות, גם אם לא 

התקבלו מעירוב המים והשמרים ארבע מידות משלוש מידות מים. במקרה שלא החמיץ, 

  חייב רק אם התקבלו ארבע מידות.

  וזו לשון המאירי: 30הרש"ל;וכן המ 29ר' יהונתן מלוניל 28ואכן כך פסקו למעשה המאירי,

אף לענין חיוב מעשר יראה לי שכך הדין שאם הוציא ארבעה משלשה חייב 

במעשר אף בלא החמיץ ואם לא יצא אלא כדי מדתו או פחות והחמיץ אף זה 

                                                           
יש להחשיבו יין משעה  –הרי רב נחמן מודה שגם אם בתחילה התמד לא החמיץ ולאחר מכן החמיץ   .25

 מים לדבר אחד.ראשונה לפחות מספק. נמצאו אם כן ר' אלעזר ורב נחמן מסכי
עי' רמב"ן, חולין שם, שהספק אינו שמא תמד זה יחמיץ וזה לא, אלא שמא יש יין שמעורב בתמד זה,   .26

  קצת יין. –אין, או שמא בזה יש הרבה יין, ובזה  –ובזה 
והר"ן, חולין שם, פירש בפירושו השני שייתכן להסביר את המשנה גם כר' יהודה שבלא החמיץ לא   .27

עשר, מפני שאם מפרישים בכה"ג ממקום אחר, נחשב כמפריש מן הפטור על החיוב. ניקח בכסף מ
ולפי זה  ,'הכל מודים' במאמר ר' אלעזר הוא רק דעת ר' יהודהוהרשב"א אף הוא הציע פירוש נוסף: 

  וכפי שביאר רבא לעיל אליבא דרב נחמן. ,יש להעמיד את משנת חולין כר' יוחנן בן נורי
  פ).-ן כו ע"א (מהד' א' ליס, עמ' עטבית הבחירה, חולי  .28
  פז).-חידושי רבנו יהונתן מלוניל, חולין כה ע"ב (הוצ' מכון התלמוד הישראלי, עמ' פו  .29
  ים של שלמה, חולין פ"א סי' נד.  .30
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וכשהחמיץ או שהוציא ארבעה חייב במעשר ואם לא החמיץ פטור ממעשר 

ד בעצמו הן מתוך תמד מעשר עליו הן מתוך אותו התמ משלשה שחייב במעשר

אחר שכיוצא בו שהרי הכל חייב ואין בו חשש חיוב על הפטור ופטור על החיוב 

  .לא הוציא ארבעה משלשה ולא החמיץ פטור מן המעשר לגמרי

  . שיטת הרמב"ם1

  שיטה אחרת עימו. –הרמב"ם 

הרמב"ם בפיהמ"ש (מע"ש שם) מסביר שהדיון לגבי התמד שהחמיץ אינו אם נחשב יין, 

א הוא חייב במעשר כי הוא נחשב חומץ והוא אף נחשב מאכל אדם ולכן חייב אל

  במעשר: 

ונעשה וכבר ביארנו שהתמד הוא פסולת הענבים, נותנין עליו מים ומשהין אותו 

 וכשיהיה חומץ, ולפני שיחמיץ הרי הוא כמים שאסור לקנותו בכסף מעשר, חומץ

  נקנה בכסף מעשר כדרך שקונין שאר אוכלין.

  ר 'היד' כתב הרמב"ם (הל' מעשר פ"ב ה"ז):ובספ

שמרי יין שנתן עליהם מים וסננן אם נתן שלשה ומצא ארבעה מוציא מעשר מזה 

היתר ממקום אחר, ואינו מפריש עליו תרומה שהתורם בתחלה בלבו על הכל כמו 

שביארנו בתרומה, מצא פחות מארבעה אף על פי שמצא יתר על מדתו ואף על פי 

  ין פטור.שיש בהן טעם י

  ה"ז) כתב:-ובהלכות מעשר שני (פ"ז ה"ו

ומשהחמיץ התמד עד שלא החמיץ אינו נלקח בכסף מעשר מפני שהוא כמים, 

בד"א בנתן ג' מים  לקחו עד שלא החמיץ והחמיץ קנה מעשר. נלקח כיין וכשכר,

  ומצא פחות מד', אבל אם נתן ג' והוציא ד' ה"ז כיין מזוג ונלקח בכסף מעשר.

רי הרמב"ם הוא שאם פוסק כרבנן, שיין הוא רק כשיוצא יותר מכדי מידתו, הקושי בדב

אזי אין להבחין בין יין שהחמיץ ליין שלא החמיץ, כמבואר בגמרא חולין. בנוסף, יש לציין 

שבגמרא במסכת בבא בתרא (שם), הדיון הוא גם לגבי חיוב במעשר וגם לגבי ברכת 

מיץ חייב במעשר מצד היותו חומץ אינו 'בורא פרי הגפן', ולכן ההסבר שבתמד שהח

מתקשר עם הגדרתו כיין וחיוב ברכת בפה"ג. ויש להסביר שהרמב"ם מבחין בין חיוב 

בתרומות ומעשרות לבין פדיון הכסף של מעשר שני, כלומר המשנה במסכת מעשר שני 

וחולין שמבחינה בין החמיץ ללא החמיץ היא במקרה שלא יצא מן העירוב שבין 

. בגלל היותו חומץהמים אלא כדי מידתו, ואעפ"כ התמד נלקח בכסף מעשר השמרים ו

המשנה במסכת מעשרות ומחלוקת ר' יהודה ורבנן היא באמת סביב השאלה של 

חשיבות יין וחיובו בתרו"מ. בהקשר לכך קיי"ל כרבנן שרק כשיצא יותר מכדי מידתו 

  מזוג. נחשב יין גם לעניין ברכה וגם לעניין מעשר, ואז נחשב יין

שכן בתחילה הירושלמי  31ולפי הנראה הרמב"ם פוסק כירושלמי (מעשרות פ"ה ה"ג),

                                                           
ועוד פרשנים חולין כו ע"א;  ,חידושי ר' מאיר שמחהכך פירשו את הרמב"ם מראה הפנים לירושלמי;   .31

 שלושבחידושי חתם סופר, ב"ב שם, שרוצה להסביר גם לדעת הרמב"ם שיש י' אומנם עורבים. 
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זו ממסכת מעשרות וזו ממסכת מעשר שני, ומסביר  –כבבלי מנגיד את שתי המשניות 

הירושלמי שהמחלוקת בין ר' יהודה לרבנן היא במקרה שהחמיץ, והמשנה במסכת 

ינה הלכה. אך בהמשך הירושלמי מביא את מעשר שני וחולין היא אליבא דר' יהודה וא

הסברו של ר' יוסי לפיו המשנה במסכת מעשר שני אינה עוסקת בדין יין אלא רק 

נחשבים אוכל,  32באפשרות החילול של מעשר שני. בהקשר לכך אף חומץ ואף מי מלח

שאפשר לקנותם תמורת כסף מעשר שני, אף שלעניין תרו"מ רק פרי או גידולי קרקע 

  ם: 'אמר ר' יוסי דברי הכל היא שכן אפילו מי מלח ניקחין בכסף מעשר'.מתחייבי

ד. מחלוקת הגר"ש סלנט, הגרצ"פ פראנק והגרי"ח 
  זוננפלד

ה'שלחן ערוך' (יו"ד סי' שלא סעי' פא) העתיק את לשון הרמב"ם מהלכות מעשר (שם) 

אם : '3-ל 4ופסק שתמד חייב בתרומות ומעשרות רק אם היחס בינו לבין המים הוא של 

הסיקו מדברי  34והט"ז 33...'. הש"ךנתן ג' ומצא ד', מוציא מעשר מזה היתר ממקום אחר

ה'שלחן ערוך' שאפשר להפריש בתמד רק ממקום אחר, אך אין להפריש מיניה וביה 

'שמא יפריש מים ולא יין'. וכל האחרונים תמהו על דבריהם, שכן קיי"ל ש'לכל אין בילה 

ן מדוע לא יוכל להפריש מיניה וביה? אלא ודאי שכוונת הרמב"ם ואם כ 35חוץ מיין ושמן',

וה'שלחן ערוך': 'מוציא מעשר מזה היתר', שרוצה להפריש מן התמד רק כחשבון העודף 

על המים, כי אז בוודאי אינו מפריש אלא ממקום אחר, כמבואר במשנה, אך אם מפריש 

 37הרא"ש, 36מפורש הר"ש,כנגד כל התמד, יכול להפריש גם מיניה וביה. כך כתבו ב

   40וכן פוסקים רבים. 39פרשנים רבים 38הרע"ב,

                                                                                                                                                       
שפטור גם אם  ,חייב במעשר גם בלא החמיץ; מצא כדי מידתוש ,מידות ארבעקטגוריות: א. מצא 

  שחייב במקרה שהחמיץ. מארבע,החמיץ; ומצא יותר מכדי מידתו אך פחות 
לח אינם ניקחין בכסף מעשר, אך תערובת של הרמב"ם, הל' מע"ש פ"ד ה"ז, כתב אומנם שהמים והמ  .32

 כמבואר בגמ' עירובין כז ע"א. ,'ניקחין'כן שניהם 
 ש"ך, יו"ד סי' שלא ס"ק קט.  .33
  ט"ז, יו"ד סי' שלא ס"ק כח.  .34
הל'  ,משנה למלך ;ח"א סי' יח ,מהרי"טכשמואל בר"ה יג ע"ב; רמב"ם, הל' תרומות פי"ד ה"ד; וע"ע   .35

  .מעשר פי"ד ה"ח
  , מעשרות פ"ה מ"ו ד"ה מוציא.ר"ש  .36
 רא"ש, מעשרות שם.  .37
  רע"ב למשנה שם.  .38
פרשני המשנה מעשרות שם: מלאכת שלמה, בשם ר' יהוסף; שנות אליהו; שושנים לדוד; הון עשיר;   .39

  תפארת ישראל.
ים מהר"י קורקוס ורדב"ז, לרמב"ם הל' מעשר פ"ב ה"ז; ר' עקיבא איגר לשו"ע שם, בשם ס' אורים גדול  .40

סי' ח לימוד לד; באר הגולה, לשו"ע שכתב: 'פירוש מיין גמור ולא מיבעי מיניה וביה אב לא ממנו על 
יין גמור דאין תורמין אלא מן היפה'; ועי' עליו בהר צבי לגרצ"פ פראנק, זרעים א, בסוף בהערות 

א במעשר; לשו"ע סי' שלא, ששואל שהאידנא אין נותנים מן היפה, ומיישב שזה רק בתרומה אך ל
חדרי דעה, לשו"ע שם; יד שאול, לשו"ע שם; לבושי שרד, לשו"ע שם בשם מהרי"ט אלגאזי, בס' 

  ועי' דרך אמונה, הל' מעשר פ"ב ה"ז, ציון ההלכה ס"ק קנז.שמחת יום טוב סי' ב; 
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  השאלה היא: האם אפשר להפריש מן התמד על היין וכן מתמד אחד על תמד אחר?

כאמור ההעמדה השלישית של הגמרא בחולין היא של ר' אלעזר שהסביר את המחלוקת 

  בין ר' יהודה לרבנן ב'לא החמיץ'. וזו לשון הגמרא:

רבי אלעזר, דא"ר אלעזר: הכל מודים שאין מפרישין עליו ממקום אחר ופליגא ד

אא"כ החמיץ, קסבר: בלא החמיץ מחלוקת; ועד כאן לא מחייב רבי יהודה אלא 

מיניה וביה, אבל מעלמא לא, דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן 

  הפטור על החיוב.

ואפילו במקרה שלא החמיץ, אך  ר' יהודה אומנם מחייב גם כאשר יצא יין כדי מידתו,

לדעתו החיוב להפריש אינו אלא מיניה וביה ולא ממקום אחר. מהי המשמעות של חיוב 

ההפרשה הזה? גם לדעת ר' יהודה שמחייב במקרה זה, אין החיוב אלא מחמת חומרה 

או מחמת הספק, אבל בעיקרון יש לראות את התמד הזה כ'פטור'. לכן אי  41מדרבנן

מיין או מתמד שהחמיץ על התמד הזה, כי נמצא מפריש מן החיוב על אפשר להפריש 

הפטור. רוב הראשונים מסבירים שהפטור נובע מכך שהתמד לא החמיץ, ואילו היה 

מסביר שהפטור נובע מכך שמים מעורבים בתמד,  43הרמב"ן 42מחמיץ היה נחשב חיוב.

שמותר להפריש מתמד ואילו החיוב הוא היין. אך איך שנסביר, ברור לדעת ר' יהודה 

ולרבנן בוודאי מותר להפריש מתמד ש'הוציא יותר  44שהחמיץ על תמד אחר שהחמיץ,

מכדי מידתו' על תמד אחר כדוגמתו, שכן שניהם בוודאי נחשבים חיוב, ולכל היותר 

יצטרכו לחשב את כמויות החיוב בתמד האחד ובתמד האחר, כדי לחשב מהי הכמות 

  המחויבת בהפרשה. 

ל יש לעיין במחלוקת שבין הגר"ש סלנט והגרצ"פ פראנק לבין הגרי"ח זוננפלד לאור הנ"

  45כפי שהיא מובאת בס' כרם ציון:

הנסחטים וסחטו שנית ועשה גם דרך ענבים בגת ועשה מהן יין ואח"כ עירה מיתר 

יכול לברך עליהם בפה"ג. רצה בזה הגרי"ח זוננפלד מזה יין באופן שמצד הדין 

לתרום תרו"מ מזע"ז אבל מרן הגרש"ס זצ"ל הורה להיפך  זצ"ל לומר שיכולים

שאפילו בדיעבד אין תרומתו תרומה בהיות וביין השני מעורב הרבה מים. ומרן 

הגרצפ"פ זצ"ל הוסיף להביא ראיה לזה מהמשנה דפ"ה דמעשרות דאיתא: 

המתמד ונתן מים במדה וכו' מוציא עליו ממקום אחר לפי חשבון, הרי דלא נחשבו 

  ליין.כולו 

                                                           
  עי' שיטה מקובצת, חולין כו ע"א, מהד' אופק עמ' תתיב, ד"ה והר"ף ז"ל.  .41
הפרשה מן הפטור על החיוב בתמד: ר' גרשום, חולין כו ע"א הנים את בעיית וכך הסבירו כל הראשו  .42

; בית ד"ה ופליגא; ר"ן, חולין שם ,ין שםד"ה אלא א"כ החמיץ; רשב"א, חולשם, ד"ה פליגי; רש"י; חולין 
  הבחירה, חולין שם, ד"ה תמד.

  רמב"ן, חולין שם סוף ד"ה ופליגא.  .43
  ליגא, גם רבנן מודים שתמד שהחמיץ חייב בהפרשה.לדעת התוספות, חולין שם, ד"ה ופ  .44
; ובסגנון קצת שונה בס' אדרת עמ' קכד, תשל"א, הלכות פסוקות לתרומות ומעשרותכרם ציון,   .45

  שמואל, עמ' שכב אות שיב.
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עשו יין ראשון ולא  –מרנן הרבנים זצ"ל דנו בדיוק בשאלה שהעלינו בתחילת המאמר 

הפרישו תרומות ומעשרות, ומן הגפת הכינו יין שני על ידי הוספת מים כמתואר 

בהקדמה. הגר"ש סלנט והגרצ"פ פראנק סברו שאין 'לתרום תרומות ומעשרות מזה על 

מדוע לא יהיה אפשר  –. אך יש לתמוה על דבריהם זה', כי 'ביין השני מעורב הרבה מים'

להפריש מתמד זה על היין או לחילופין מן היין על התמד, הרי מדובר בתמד שנחשב יין 

ואפשר לברך עליו בורא פרי הגפן, ובוודאי נחשב הוא כחיוב לעניין תרומות ומעשרות?! 

שהוכיח הגרצ"פ אומנם נכון שיצטרכו לעשות חישוב של הכמויות המחויבות, וכפי 

. ועל לפי חשבון'פראנק בצדק מן המשנה (משערות שם) ש'מוציא עליו ממקום אחר 

כורחך יש לומר שהגר"ש סלנט והגרצ"פ פראנק חשבו (אולי בטעות) שהגרי"ח זוננפלד 

סובר שדין התמד כדין היין לכל דבר, ולכן כל התמד חייב בתרומות ומעשרות, ואין אנו 

טורים והיין החייב. ואולי הם סברו שהחישובים מסובכים מבדילים בין המים הפ

והאנשים עלולים לטעות ולהתייחס לתמד כאל יין גמור, שחייב בתרומות ומעשרות, 

  נמצא מפריש כמות חסרה.  –וכאשר יפריש מן התמד על היין 

נראה שמן הדין אפשר להפריש מתמד שתסס והוציא יותר מכדי  למסקנה ולמעשה,

שמברכים עליו ברכת 'בורא פרי הגפן'. זאת כמובן בתנאי שייחשב את מידתו באופן 

הכמויות החייבות בתרומות ומעשרות, ואין זה משנה אם מפריש מן התמד על היין, 

אם מפריש מן היין על התמד, החישוב הוא  46להפך או אף מן התמד על תמד אחר.

וב שיש בתמד מלבד המים פשוט, שכן היין הוא כולו חיוב, ויש להפריש לפי חשבון החי

והסוכר כמפורש במשנה. אומנם אם מפריש מן התמד על יין או מן התמד על תמד אחר, 

החישוב מסובך יותר. אם מפריש מן התמד על היין, יש להחשיב את התמד כיין רק 

בשיעור התוספת שהתקבל מלבד המים, ולפי זה לחשב את התרומה הגדולה ותרומת 

על תמד ובשני סוגי התמד יחס המים וסך התמד שווה,  המעשר. אם מפריש מתמד

יפריש כרגיל. אם יחס המים וסך התמד אינו שווה, וכן אם הכמות של סוג התמד האחד 

שונה מזו של סוג התמד האחר, יש לחשב את החיוב בשני סוגי התמד לפי התוספת 

  מלבד המים והסוכר, וכן להתייחס להבדלי הכמויות.

  סיכום

בתרומות ומעשרות כאשר התקבל נוזל בשיעור של ארבע מידות לאחר  א. תמד חייב

  47שהכניס כמות של שלוש מידות מים עם השמרים.

                                                           
וכשהחמיץ או שהוציא ארבעה משלשה שחייב במעשר מעשר עליו הן וכן כתב המאירי שם, בפירוש: '  .46

בעצמו הן מתוך תמד אחר שכיוצא בו שהרי הכל חייב ואין בו חשש חיוב על מתוך אותו התמד 
ואף החולקים על המאירי אינם חולקים עליו אלא בתמד שהחמיץ, אך  –' הפטור ופטור על החיוב

  בתמד שהוציא ארבעה משלושה, מודים לדבריו.
ם גם בפחות משיעור זה אם כך פסק בשו"ע, יו"ד סי' שלא סעי' פא. ואומנם המאירי ודעימיה מחמירי  .47

 תסס כראוי, אך נראה שאפשר להקל.
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ב. אם הדריכה הראשונית לא נעשתה על ידי מכונה או קורה אלא רק בדריכת רגליים, כי 

אז יש להפריש תרומות ומעשרות גם כשהתקבל פחות מארבע מידות, ובפרט כאשר 

  48ראוי.התמד תסס כ

  ג. כשמפריש מן התמד עצמו, יש להפריש כמות שמתאימה לכל התמד.

יכול להפריש לפי חשבון, לאמור כשיעור  –ד. אם מפריש מיין של טבל על התמד 

  התוספת שהתקבלה מעבר למים (ושאר חומרים שפטורים מתרו"מ) שהכניס בתחילה. 

ש מכל תמד בפני עצמו, ה. כאשר יש שני סוגי תמד, הדרך הפשוטה יותר היא להפרי

  וכפי שכתבו הגר"ש סלנט והגרצ"פ פראנק.

ו. מותר להפריש מתמד כזה שהיחס בינו לבין המים הוא של ארבע מידות כנגד שלוש 

מים, ואשר תסס כראוי על תמד אחר כדוגמתו, ובלבד שייחשב את הכמויות החייבות 

  בתרומות ומעשרות בכל אחד מסוגי התמד, כפי שהתבאר לעיל.

  

  
  

  

  

                                                           
  ו ובפרט לאור המאירי ודעימיה שהוזכרו בהערה הקודמת.-שו"ע, או"ח סי' רד סעי' ה  .48
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  הרב דוד אייגנר

השרשת ייחור בעזרת 
  עלה של אלוורה

  שאלה

האם ניתן לקחת ייחור של עץ פרי, לתחוב אותו בתוך עלה של אלוורה ולהטמינו 

יש לציין כי אין כוונה להשריש  ?בקרקע, על מנת שזה יספק לו לחות והגנה מפטריות

  .חורילהשרשת הי 'כלי עזר'כרק את האלוורה אלא להשתמש בה 

  צמח האלוורהא. 

 בהיותםצמחים אלו מתאפיינים  .)Aloe(אלוי אמיתי) הוא צמח ממשפחת אלוי (האלוורה 

בולטים הגבעולים הנושאים את  ןבעלי שושנות עלים בשרניים ונוקשים, שמתוכ

בשרניים העלים ההמאפיין של  .התפרחות, ולעיתים אף גבעולים מוארכים נושאי תפרחת

 מנוצל בעיקר לצרכים רפואיים.והוא הם מכילים הרבה מוהל, ותאי ,הוא שהם מעובים

. בייצור תכשירי קוסמטיקהרכיב מרכזי והוא גם נוי, לצמח האלוורה משמש כיום בעיקר 

כמשקה או כרכיב במשקאות. כמשקה, האלוורה אינו מיוצר בארץ  משתמשים בו גם 

ווק על ידי חברות מש הוא אלא מיובא מחו"ל על ידי מספר מצומצם של חברות, וכן

כך שלא מדובר  ,העלות של משקאות אלו גבוהה מאודאגב, טבע שונות כתוסף תזונה (

הוא לנוי ולקוסמטיקה, ואילו בצמח נראה שמכיוון שעיקר השימוש  משקה  רגיל).ב

אף אינו מיוצר הוא השימוש בו כמשקה הוא בעיקר כתוסף תזונה ולא כמשקה רגיל, ו

שהעלים חופים  אף כמו כן, 1יא כצמח סרק ולא כצמח מאכל.בארץ לשם כך, הגדרתו ה

  חלק מהגבעול, דינו הוא כאילן ולא כירק.

  חור לצמחיתחיבת יב. 

נראה שלא עסקו והובאו כמה מקרים שעסקו באופני חיבור שונים של הצמח,  2במשנה

   בהרכבה ממשית:

                                                           
כסיית האבוב) שאין  -ראה שו"ת רדב"ז, ח"א סי' תצט, ביחס לאילן שמשמש לרפואה (כייר שנאבר   .1

 לרפואה. בו דין ערלה, כיוון שעיקר שימושו הוא
  כלאיים פ"א מ"ח.  .2
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מורה של גפן אין תוחבין ז ,אין נוטעין יחור של תאנה לתוך החצוב שיהא מקירו

  .לתוך האבטיח שתהא זורקת מימיה לתוכו מפני שהוא אילן בירק

  , וכנראה גם בשתי מטרות שונות: בשני תיאורי מקרההמשנה עסקה 

גפן לאבטיח. שתי  ה שלתחיבת זמור )ב תאנה לתוך החצוב.של חור ינטיעת י )א

  ים.יהפעולות האלו אסורות משום כלא

השרשה או חיבור כל שהוא בין  יםבו נוצרשם רק במקום יש לדון אם שני איסורים אלו ה

  הצמחים, או שמא האיסור הוא בעצם הנחת שני הצמחים זה אצל זה. 

מלשון קור שתהא ') 1שני ביאורים:  3'ערוך'מבאר ה ,יחוריבמקרה הראשון, של נטיעת ה

 ר על כךלפי שני הביאורים מדוב '.לצורך עלה להיות עלין שלה כמין קירוי' )2 '.מקררו

תכן שמדובר באופן מסוים ימהביאור הראשון י .שצריך לקררו 'חם'שהחצוב הוא צמח 

תכן לומר שמדובר רק בחיבור שאינו בהכרח גורם יאולם מהביאור השני י ,של הרכבה

  אלא רק חיבור באופן מסוים שיגרום הצללה של הצמח.  ,להרכבה ממשית

הוא אף על פי חור התאנה לתוך החצוב ימבאר שהאיסור בהכנסת יעל אתר  'קול הרמ"ז'

   :'הון עשיר', וכך כותב השאין מדובר בהרכבה ממשית, וזו נאסרה משום 'לא פלוג'

אף על גב דאין כוונתו להוציא מביניהם שום פרי משונה, אלא להגין על אחד 

  . מהם, אסור

מדבריהם עולה שהאיסור הוא בעצם עשיית הפעולה של חיבור שני צמחים, אף 

  למעשה לא תיווצר מכך הרכבה ממשית.ש

כיצד ניתן לתחוב זמורה  :דן בשאלהעל אתר ירושלמי ה – ביחס לתחיבת זמורה לאבטיח

 'ומתרץ שתחיבת הזמורה נעשתה בעומק ג ?לאבטיח, והרי יש בכך משום כלאי הכרם

טפחים, במקום שבו אין לחוש לכלאי הכרם. לכן האיסור שבו עוסקים הוא הרכבה בין 

משמע שחל איסור הרכבה  4.איסור זה הוא משום הרכבת אילן בירקוטיח והגפן, האב

  זה מזה.בו יש יניקה של שני צמחים שבכל מקרה 

מכניסים את  :דן בשאלה אם מותר להשריש שושנים באמצעות חיטה 5'חתם סופר'ה

ועל ידי זה ההשרשה של  ,חור של הענף ומשרישים את החיטהיהחיטה לקצה הי

ה'חתם סופר' דן אם הרכבה שאינה עתידה להתקיים  עשית באופן מהיר יותר.השושנים נ

  שמה הרכבה; וזו לשונו:  –לאורך זמן 

לא שייך הרכבה אלא בשני המינים מגודלים למעלה מהקרקע או לכל הפחות 

שעתידים שניהם לעלות מהקרקע משא"כ הכא שהחטה הזאת הנתחבת בסדקי 

לראות פני תבל רק גורמת שתשרש השושנה  הענף כלה ובלה בארץ ואינה עתידה

  . בארץ זה לא מקרי הרכבת אילן בירק

                                                           
 .ומביאים את דבריו הר"ש וסיעתוערך 'חצב' (השלישי),   .3
 ראה רש"ס וביאור הגר"א לירושלמי במקום.  .4
כלאים פ"א מ"ח ביאר באופן דומה  ,גם המלאכת שלמה, יש לציין כי רפזשו"ת חתמ"ס, ח"ב יו"ד סי'   .5

 .ה היא השרשת התאנה ולא קירור החצובאת דין המשנה שאין נוטעים תאנה בחצוב, שהפעול
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מדבריו עולה שההרכבה שנאסרה היא רק הרכבה שגורמת לצימוח של שני המינים, אך 

 לצורך הצימוח שלו אלאאינו , ועיקר השימוש בו 'חייו קצרים'אם מין אחד מלכתחילה 

הוא למעשה ש אלאין בכך משום הרכבה. תכן שאילסייע לצימוח של צמח אחר, י כדי

להתיר את ההרכבה אביו דן כיצד נוטה  6',כתב סופר'בנו, ה לא רצה להתיר באופן נחרץ.

והרי שנינו במשנתנו שאין להרכיב אבטיח בזמורת הגפן, וכפי שמובא  ,באופן זה

לדבריו הספק של הכנסת החיטה  ?!בירושלמי שמדובר בפעולה שנעשית בתוך הקרקע

חה ונרקבת בארץ, דהיינו שאין שום ובו החיטה נותנת את כששן הוא רק במקרה לשו

מדובר  –באבטיח וגפן  ואולם .תועלת עצמית בצמיחתה, ולכן יש מקום להתיר פעולה זו

, הרב 'חתם סופר'רבו של ה ולכן הדבר אסור. ,ששניהם נמצאים בתהליך צימוח במינים

תוחבים שעורה בקצה בד ההדס וכך קרה שעוסק במבדיון דומה, שעוסק  7,נתן אדלר

חסד 'איסור זה הוא איסור הרכבת אילן בירק. וכן בשו"ת ולדבריו  ,משרישים את ההדס

ולדבריו כל פעולה שיוצרת 'חתם סופר', (תאומים) דן ג"כ בשאלתו של ה 8'לאברהם

ם . אומנשיתוף של צימוח בין שני צמחים היא אסורה, גם אם התועלת ממנה היא מועטה

, כי שהפעולה נעשית בעציץ ולא בארץכגון טעמים אחרים, מיתן להתיר פעולה זו נ

  ים הוא רק בשדה ולא בעציץ.יסור כלאיא

ענף, הדבר נחשב תאחה בטה משתרשת ומישאם הח 9'חזון איש'בנידון זה כתב ה

צומחת, אינה משתרשת, אלא רק ואם החיטה אינה  10,הרכבה גמורהזוהי ים ויכלאל

שקשה להכריע , והוא מסכם: 'ן כאן הרכבהאי –ת ומסייעת לענף להשתרש מביאה לחו

 ,. בהמשך דבריו הוא מבאר את המשנה'הדבר והדעת נוטה דמצמחת ומזדווגין השורשין

אף שהם וומדבריו עולה שחל איסור בכל פעם שישנה יניקה מסוימת בין שני המינים, 

הם יניקה מסוימת, הרי שיש בכך מקבלים את עיקר יניקתם מצמח המקור, כל עוד יש ב

  ם.יאיסור כלאי

  הגדרת הרכבהג. 

יש להוסיף שהרכבה במהותה היא פעולה של איחוי בין שני צמחים גם אם הוא לא 

   11':ארץ חמדה'די, כדברי הרב ישראלי ביאיכותי דיו, וגם אם הוא אינו מי

לה שתביא ועיקר ההרכבה היא רק האיחוי ומתחייב. והיינו משום שכל העושה פעו

לידי איחוי היא ההרכבה שאסרה תורה, דומה הדבר לזורע שעיקר הזריעה היא על 

שם ההשתרשות וכל שלא נשתרש הרי הזרע כאילו מונח בכד, ומכל מקום הזורע 

מחוייב מיד מכיון ששמהו במקום הראוי להשתרש, ומעתה גם כשההרכבה 

                                                           
 .קסזסי'  ד"יוכתב סופר,   .6
  כלאיים פרק ז. ,משנת רבי נתן  .7
  מהדורה תניינא, סי' פד. ,חסד לאברהם (תאומים)  .8
 חזו"א, כלאיים סי' ב ס"ק יז.  .9

 .אף שלאחר זמן החיטה כבר תתייבשמשמע שיש איסור   .10
  מ' לג.ארץ חמדה, ספר ב, מוסה"ק, תשנ"ט, ע  .11
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שות תורת הרכבה תיעשה בעצה, מה בכך, כיון שמכל מקום היא עתידה להיע

  גמורה עליה. 

  אין בכך משום איסור הרכבה. ,לכן ברור הוא שאם אין כל אפשרות ליצור איחוי

  הרכבת אילן מאכל ואילן סרקד. 

אין להרכיב אילן מאכל על גבי ו ,כאמור, האלוורה היא עץ סרק שעיקר שימושו הוא לנוי

וכן יש שרצו  13ור מדרבנן,מנם יש שדייקו בלשון הרמב"ם שמדובר באיסוא 12.אילן סרק

  14.להתיר הרכבה זו על ידי גוי

  סיכום ומסקנות

  לאור האמור נראה לומר: 

א. כל פעולה שיוצרת יניקה ואפשרות לאיחוי בין שני צמחים שונים היא אסורה, גם אם 

  אין בה משום יצירת פרי חדש או מין חדש.

לאחר זמן הוא מתייבש ואף ו ,, אם אחד הצמחים אינו משריש בפני עצמוגיסא ב. מאידך

  אין בכך איסור. ,אין לו כל יכולת להשריש

  ים חל גם על הרכבת אילן מאכל ואילן סרק.יג. איסור כלא

מכיוון שהאלוורה היא צמח בשרני שיכול להשריש גם מעליו, וכן יש בו מוהל  ,לכן

רה, אלא אם חור בתוך האלוויינק ממנו, אין להניח ייחור יימשמעותי שהמגדל מעוניין שה

אין לה כל יכולת מעשית להשריש שכן מוודאים שהאלוורה אינה משרישה כלל, ואף 

  בפני עצמה. 

  

  
  

  

  

                                                           
  .14הערה  63כפשט הירושלמי כלאיים פ"א ה"ז; ראה חוקות הארץ, פ"א ה"ה, עמ'   .12
  ראה משנה ראשונה, כלאיים פ"א מ"ז ד"ה אילן.  .13
  ראה מעדני ארץ, הל' כלאיים פ"ב הי"א.  .14
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  יהודה הלראג' 

גבולות  –' נותן פרי תוך שנתו'
  הגזרה של כלל זה

   רקע

ההבחנה בין אילן לירק הינה אחד מהנושאים המורכבים בהלכות ערלה. כללים רבים 

שנתי והתחדשות מהגזע ולא -המרכזיים הינם קיום רבואילן,  תנאמרו לצורך הגדר

דיון ב, הרבה מהם הוזכרו כללים נוספים הוזכרו בראשונים ובאחרונים 1.מהשורשים

אחד מהמפורסמים שבהם הוא כללו של  2.שהתעורר על הגדרתו של צמח החציל

בהיותו שמציין הרדב"ז  3הרדב"ז שנכתב בתשובתו ביחס לחציל (באנדיג'אן). בתשובתו

שהחציל הינו מין אילן, אולם כשהגיע לארץ התברר לו שרבים וטובים נוהגים  סבר בחו"ל

וא שצמח החציל מסוגל לתת פרי בתוך שנה אחת לפי הרדב"ז הבו כירק. טעמם 

  מהזריעה; וזו לשונו:

ונתחדש לי טעם אחר שאין בכל מיני אילן שזורעין הגרעין ועושה פרי בתוך שנתו 

  . כזה הילכך ירק הוא

להגדיר צמח כירק ולפוטרו כדי לבדו  שדי בוכלל זה התקבל ע"י פוסקים רבים ככלל 

, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו 'בן איש חי'ה 4אלו נמצאים מערלה. בין פוסקים

מתחשבים  6אולם חלקם 5,זצ"ל. פוסקים אחרים חלקו על כךרב אליעזר וולדנברג וה

לפי  בו תל זה, כסניף לשיקולים נוספים. מינים רבים הוגדרו כירק שאין ערלה נוהגלבכ

פפאיה, ולאחרונה גם ההפסיפלורה, ניתן לציין את  בהםבזכות כלל זה. הדעות המקלות, 

   7.הגוג'י ברי

 שאלות רבות שהרדב"ז לא הרחיב ולא פירט את התנאים המדויקים לכלל זה, נותרו היות 

   8:ביחס להגדרתו המדויקת

                                                           
 ע"ב. ברכות מא ,מובא בר"ח ,גאוניםפ"ג הט"ו; תוספתא כלאיים   .1
 .428–398, 'הגדרת אילן וירק בהלכה', ס' התורה והארץ ג, עמ' פרידמןיואל הרב מאמר ראה   .2
  .תקלאשו"ת הרדב"ז, ח"ג סי'   .3
ץ אליעזר ח"ב ; צייו"ד סי' מה ח"ב ,' נב; איש מצליחח"ד ס ,ל; יחוה דעת 'ח"ב סי ,שו"ת רב פעלים  .4

  .טו  סי'
  .קסהסי'  ח"ו ,ג; שבט הלויס"ק  יבסי' ערלה  ,חזו"א  .5
 ניתן לציין לחזו"א שם. הלדוגמ  .6
–48(תשע"ח), עמ'  117 אמונת עתיך'סיכום ניסוי בגידול גוג'י ברי', ראה מאמרו של ד"ר מוטי שומרון,   .7

50. 
(תשע"ד),  186הליכות שדה , 'ערלה בפרי הפאפיה', יון זה במאמרו של הרב גלעדיראה הרחבה בד  .8

 .18–9עמ' 
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של מין צמח, כשאחד מן הזנים נותן פרי תוך  ה הדין כשיש הבדלים בין זנים שונים) מ1

  לא?  –שנה אחת מהזריעה והאחרים 

: האם לפי גידול הצמח ראשוןהפרי הלפי איזה אזור גידול יש לקבוע מהו הזמן עד ) 2

  בארץ ישראל, או שמא לפי אזור הגידול הטבעי שלו?

) אם יש לקבוע לפי תנאי ארץ ישראל: האם יש לקבוע לפי אזורי גידול הטבעיים 3

  9והמקובלים, או שניתן לבחון בכל אזור שרוצים?

משלב נעיצת הזרע בקרקע, או שמא  –ם למנות את השנה ) מאיזה שלב מתחילי4

  מהשלב שבו נובט הנבט?

האם צריך שהפרי יגיע לשלב של הבשלה  –) מה הפירוש של 'עושה פרי בתוך שנתו' 5

   בתוך שנה אחת מהזריעה, או שדי בכך שהוא חנט ונמצא בשלבי הגידול הראשונים שלו?

מיני אילן שזורעין הגרעין ועושה פרי בתוך  שאין בכל'קביעתו של הרדב"ז נוסף על כך, 

להבין יותר את גבולות כדי שונים  ובצמחים המצב באילנותבחינה של מצריכה  'שנתו

  זה. הכלל ה

שיטת הגידול המקובלת בעצי פרי על פי רוב היא בהרכבה או בהשרשה, מרבית שהיות 

והוא מצוי  ,לולכ ידועאינו  מזריעה המידע על משך הזמן לקבלת פרי במינים שונים

את תהליכי התבגרות הצמח, החל משלב הזריעה  בעיקר בספרות. במאמר הקרוב נסקור

וכלה במתן הפרי הראשון. כמו כן נתייחס למועד ההגעה לפרי ראשון בעצי פרי מרכזיים, 

מתוך מגמה לבחון את ההבדלים בין ירקות ומינים חד שנתיים לבין אילנות. הבנת 

 יון בספקות הנוגעים לכלל זה, המכריע לחלק מהפוסקים לגבי איסורהמציאות חיונית לד

 ,כאשר בוחנים את ההבדלים בתכונה זו בין החציל 11.הנוהג מהתורה גם בימינו 10,ערלה

פרי החציל מניב שהיות  ,, אולי התשובה ברורההזית לדוגמבין העליו דיבר הרדב"ז, לש

שנים עשר לאחר במקרים מסוימים פרי חודשים לעומת הזית שעשוי להניב  כמהבתוך 

סביב שנה  מתרחשת. אולם ישנם מינים רבים שתחילת ההנבה שלהם מהזריעה ויותר

בסקירתנו נתייחס לשלושה שלבים  מזריעה, ולכן מצריכים דיוק והכרעה בשאלות רבות.

מרכזיים בהתפתחות הצמח: תהליך הנביטה; תהליך ההתבגרות וההגעה לפריחה ותהליך 

  פרי והבשלתו.התפתחות ה

  תהליך הנביטה –. השלב הראשון 1

השלב הראשון בהתפתחות עץ או צמח מזרע הינו תהליך הנביטה. תהליך הנביטה 

, אם ישנה ,הסרת התרדמה מהזרע הוא תהליך ראשוןהשלב ה :מתחלק לשני שלבים

                                                           
לדוגמה, גידול באזורי הבקעה והערבה, שבהם החורף מתון, עשוי לזרז תהליכי הבשלה ולהגיע   .9

 מזריעה לפרי מהר יותר מגידול באזורים אחרים.
'בל תשחית' ועקירת עץ פרי איסור  ת כלאי הכרם,כדוגמ ,הגדרת אילןלהשלכות נוספות שיש לנוסף    .10

 ועוד. 
חלק שבמקרים של ספק  ראוי לציין ג, ובביאור הגר"א, לשו"ע שם, ס"ק ג.סעי'  רצד, יו"ד סי' ע"שו  .11

(ראה לדוגמה ילקוט יוסף, ערלה  מהפוסקים מצרפים את השיטות הסוברות שערלה מדרבנן כיום
  .פ"ג, אות ו)

 '
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התפתחות (התנפחות הזרע) ו הראשוניים תהליכי הנביטהכולל את והשלב השני 

מחודשים ועד שנים ארוכות במינים  להימשך. השלב הראשון עשוי הצמח ראשונית של

 וכןשונים. תרדמת הזרע היא בקרה העוזרת לצמח לשרוד תקופות אקלימיות קשות, 

, בהרבה מהמינים הנשירים ישנו עיכוב הלתזמן את הנביטה לזמן המתאים ביותר. לדוגמ

ות קור). דבר זה מבטיח של נביטה עד להצטברות שעות מתחת לטמפ' מסוימת (מנ

בו סיכויי הצלחת הנביטה קטנים. דרך ששהנביטה לא תתרחש בחורף או סמוך לו, בזמן 

נוספת לעיכוב נביטה היא ציפוי זרע (מעיל זרע), שמתקלף בהדרגתיות בעזרת מים 

כך שאם  ,ניםוהנביטה של הזרעים יתרחש במועדים ש שלבוגורמים אחרים. באופן כזה 

לעיתים מוסרת שכבה זו  הרסו.יה של בצורת וכד', לא כל הזרעים יישנה תקופה קש

ישנם  באופן אקטיבי בעזרת השריה במים או בחומצה, על מנת לזרז את תחילת הנביטה.

 –שעליו דיבר הרדב"ז שתהליך זה לא נכלל בחישוב הזמן  מנגנונים נוספים, אולם נראה

, והזרע למעשה רק נביטההילה עדיין לא התחבו זריעה לפרי, שכן מדובר בזמן שהמ

יכולים להתחיל לנבוט במועדים שונים  צמחזרעים שונים מאותו כמו כן, . מונח בקרקע

גם בירקות או זאת ועוד, . זה מזה, וזה תלוי מאוד בתנאים שהם נחשפו אליהםמאוד 

לזמן רב, ובמקרים מסוימים גם  ולים להיות מנגנוני עיכוב שוניםשנתיים יכ- בצמחים חד

  ם לא יתנו פרי תוך שנה מהטמנת הזרע באדמה. ה

רגע שבו מתחילה התנפחות הזרע בתגובה לכניסת מים, ועד המוא השלב השני ה

כלומר הצצת העלים הראשונים (פסיגים) והשורשים. שלב זה כולל  ,להשלמת הנביטה

תהליכים אנזימתיים המפרקים חומרי תשמורת לטובת תחילת התפתחות השורשון 

צריך להיכלל שלב זה ש היות שמדובר בתחילת תהליך התפתחות הצמח, נראה והגבעול.

אולם נראה ששלב זה  '.שזורעין הגרעין'וכלשונו של הרדב"ז  בחישוב הזמן מזרע לפרי,

איננו גורם משמעותי ביחס להבדל בין צמחים במשך התקופה שבין זריעה לפרי ראשון. 

ם הוסרו מעכבי הנביטה לעיל) אורך בהששתהליך הנביטה (בתנאים  היאהסיבה לכך 

) מספר קצר יותר בירקות (ימיםהוא שבועות, אף שעל פי רוב  עד כמה בדרך כלל

  ).מספר בהשוואה לעצים (שבועות

  תבגרות העץה –. השלב השני 2

משך  הואבהבדל משך התקופה מזרע לפרי בצמחים שונים  המרכזיהגורם נראה ש

ישנם תהליכי התבגרות הקשורים ליכולת  ,בני אדםתקופת ההתבגרות. בצמחים, בדומה ל

קרוי יוביניליות  12פריון. השלב הצעיר של העץ קודם הגעתו לבגרות וליכולת פריחהה

)Juvenilityגם אם תנאי הסביבה (טמפרטורה, אורך יום וכו') יהיו מתאימים,  ,). בשלב זה

והוא עשוי  ,תי או מהירהעץ לא יפרח. השינוי בין השלב הצעיר לבוגר עשוי להיות הדרג

לעומת  מופע עלים שונה בשלב הצעיר בחלק מהצמחיםכגון לכלול שינויים נוספים, 

. לא כל השינויים האלו מתרחשים תמיד בו זמנית. פעמים מופע העלים בשלב של בגרות

מדרכי הצמח לשמור  שהיא אחתקוצניות,  ואה תרבות מאפיינה של התקופה היובינילי

                                                           
 .ים הגדרות שונות מעט, אולם זוהי ההגדרה המקובלתלעית ןבספרות ישנ  .12
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ו הראשונות. גם לאחר שהעץ מגיע לבגרות, נשארים לעיתים החלקים על עצמו בשנותי

צמחים עשבוניים לעומת קוצניים.  וחלקם אף נשאריםהתחתונים של העץ יוביניליים, 

בעצים עשויה תקופה זו לארוך  ,ניליות אורכת שבועות או חודשיםיתקופת היובשבהם 

תקופת היוביניליות, וככל  עשרות שנים. בדרך כלל יש קשר בין אורך חיי העץ למשך

 ןשהעץ מתקיים שנים ארוכות יותר, מתארכת התקופה עד לקבלת הפרי הראשון. ישנ

גיזום מתמיד של העץ  ה:לדוגמ ,ניליותידרכים שונות לקצר או להאריך את תקופת היוב

ייחורים מהעץ,  לייצוריוביניליים. דבר זה מסייע התחתונים עשוי לשמר את הענפים 

מענפים בוגרים. גם  יותר ם יוביניליים משתרשים בדרך כלל באחוזים גבוהיםכאשר ענפי

, מזרז הגעה לבגרות בחלק הלדוגמ ,הורמונים עשויים להשפיע על היוביניליות. ג'יברלין

מהמינים, ובאחרים דווקא משרה יוביניליות. כאשר רוצים להשביח מיני עצים בעזרת 

חשיבות גדולה לזמן  ראשון מזריעה, פריהכלאות, לקיצור משך התקופה עד לקבלת 

הדרוש לפיתוח זן. זמן זה עשוי להגיע עד עשר שנים ויותר, ולפיכך נעשים מאמצים 

בהנדסה  משתמשים לפעמים ,למציאת דרכים לקצרו. מעבר לדרכים שפורטו לעיל

חודשים  כמהלפרי ראשון עד כדי  מזריעהגנטית. באופן כזה הצליחו לקצר את הזמן 

  תפוח וקיווי.  בהםעצי פרי, במספר 

לו גורמים משפיעים יבמשך שנים ארוכות נעשה מאמץ לזהות א – מנגנון התבגרות העץ

קשר להסרת החסמים אצלם על אורכה של תקופת היוביניליות. גורמים שהתגלה 

גדילה של העץ והתרחקות של הנוף  ,לפריחה כוללים הגעה לרמת סוכרים גבוהה בצמח

אלו נראה שהיוביניליות מאפשרת לצמח להשהות את הפריחה עד מהשורש. מכל 

להשלמת התפתחות מינימלית שתאפשר לעץ לספק משאבים לפריחה ולפרי ולהתגונן 

 שימושמפני מזיקים בסביבתו. עיקר משאבי הצמח מופנים בזמן זה לצימוח נמרץ, תוך 

א תכונה וביניליות האמצעי הגנה שונים כדוגמת קוצניות. נוסף על כך ידוע שמשך היוב

בספרות  פתמשתק עובדה זוויש בה שונות רבה אפילו באותו מין.  ,שעוברת בתורשה

  .בהבדלים במשך היוביניליות אפילו בדיווחים לגבי אותו המין

בשנים האחרונות ישנה התקדמות גדולה בהבנת המנגנון מאחורי עיכוב הפריחה בשנות 

להבנת התמונה כולה. התפתחות  ידע רבחסר מהעץ הראשונות. למרות זאת עדיין 

), micro RNA( רנ"אמרכזית בהבנת מנגנון עיכוב הפריחה הייתה גילוי מולקולות מיקרו 

בצמח ברמה גבוהה מעכבת פריחה. במחקרים נמצא שהתחלת הפריחה או  ןשהימצאות

לירידה ברמה של מולקולות אלו בצמח.  היו סמוכותהתחלת אפשרות הפריחה 

מולקולות המעכבות ביטוי גנים אחרים, ובמקרה שלנו  ןהינ רנ"איקרו מולקולות מ

בשרשרת תגובות  נוספים ) עיכבו ביטוי גורמים157-ו micro RNA 156מולקולות אלו (

הגורמת לעיכוב הפריחה. מעניין שמולקולות אלו נמצאו במגוון מינים הכוללים מינים 

ולות אלו נמצאו גנים נוספים מולקנוסף על  שנתיים (כדוגמת תירס) ועצים.- חד

  הקשורים לעיכוב פריחה או להקדמתה. 

למרות הכרת חלק מהשינויים המתרחשים בצמח סמוך להתבגרות, ההבנה ביחס לבקרה 

של תזמון השינויים הגורמים למעבר לבגרות עדיין חסרה. צעדים ראשונים לקראת 

 '
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מחקרים אלו נמצא במחקרים שבוצעו לאחרונה. ב של נושא זה נעשוהעמקת ההבנה 

. גם קשר בין מספר 156 רנ"אקשר בין עלייה ברמת הסוכר בנוף לירידה ברמת מיקרו 

 עלים לסיום תקופת היוביניליות נמצא. ההסבר לכך הינו שישנה בקרה שמוודאתה

הפריחה והתפתחות הפרי  יתרחשומשאבים מתאימים, בטרם לשהצמח הגיע לגודל ו

גנון המעבר לבגרות בעצים ובמינים עשבוניים חד הדורשים אנרגיה רבה. ביחס למנ

שנתיים, לא נראה כרגע שהמידע הקיים מצביע על הבדל עקרוני. לכן נראה שמדובר 

במנגנון דומה שמשתנה באופן הדרגתי בין צמחים שונים. כך נראה מהימצאות גנים 

 חהמבקרי פרי וגורמי ויסות פריחה דומים בצמחי ירקות ובעצים. גם העברת גנים

עשבוניים לעצים תוך שמירה על תכונתם מראה זאת. עם זאת, המחקר מינים מירקות ו

  אחרים.  ממצאיםתכן שבעתיד יתגלו יבנושא זה מתקדם כל העת, וי

  מפריחה לפרי –. השלב השלישי 3

השלב בין פריחה לפרי משתנה גם הוא בין מינים שונים ואפילו בין זנים באותו המין. 

ההבדל המרכזי בין מועדי ההבשלה של זנים שונים הוא הזמן מפריחה , הלדוגמ ,ברימון

, הלהבשלה. באפרסק שלב זה קצר יחסית ואורך כשלושה חודשים, לעומת חרוב לדוגמ

הוא פפאיה משך ההבשלה העשרה חודשים. במינים אחרים כדוגמת כהתהליך אורך שבו 

השאלה  נשאלת ם. לפיכךחודשיבין חודשיים לארבעה  –חודשים, ובפסיפלורה  כחמישה

רי בתוך נותן פכדי שייחשב 'מהו שלב הפרי (פריחה/ חנט/ פרי קטן/ הבשלה) הדרוש 

בהם מועד שחוד מינים ימינים שונים, בימובן שלקביעה זו השלכות רבות ביחס ל ו'.שנת

  זריעה. המתן הפרי חל בסביבות שנה מ

  הגידול תנאי. ב

משך הזמן עד קבלת יכולת פריחה וגם על לתנאי הגידול השפעה גדולה גם על משך 

ועד הגעה לפרי ראשון. בחלק מהמקרים נמצא שלצמח הפריחה הזמן מקבלת יכולת 

דרושה כמות קרינה מסוימת הנספגת בעלי העץ לצורך התבגרות. מובן שטמפרטורה 

גבוהה עשויה לזרז צימוח, ולפיכך לאפשר הגעה מהירה יותר לגודל עץ המאפשר בגרות. 

טמפרטורות של  מנעד גדולבהם אין ש ,נעוץ בהבדל בין אזורים טרופיים חשובגורם 

, פעמים רבות מתחילה הלדוגמ ,בהם ישנה עונתיות. בפפאיהשלאורך השנה, לבין אזורים 

את המשך התפתחות  עלול לעכבחודשים מהזריעה, אולם החורף  כמהפריחה לאחר 

ן הנבטה במגש מחומם, שימוש ראוי לציין שיצירת תנאים מלאכותיים כגוהפרי. 

בהורמונים וכד' מזרז את קצב הגידול ביחס לגידול הטבעי. לאור זאת נראה (אף שיש 

צורך לערוך דיון הלכתי בשאלה זו) שלצורך בחינת זמן ההגעה לפרי ראשון יש צורך 

גם  13לגדל בצורה טבעית וללא תנאים מלאכותיים השונים משמעותית מהגידול הטבעי.

                                                           
; כמובן שזהו נושא לדיון בפני עצמו שכן ישנן פעולות 12(תשע"ד), עמ'  186הליכות שדה  ראה  .13

 מלאכותיות רבות הנעשות לעיתים תוך כדי הגידול כגון: הצללה, דישון, גיזום וכו' ויש לדון בכל אחת
 ר בהתערבות מלאכותית בעייתית.האם היא מדמה מצב טבעי או שמדוב מן הפעולות
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ידע מהספרות על זמן ההגעה לפרי ראשון, ראוי לקחת בחשבון את בלקיחת מ

האפשרות שבוצעו פעולות מלאכותיות שעשויות לגרום לתוצאה שונה מהמצב הטבעי. 

ישנה חשיבות בשמירה על עיקרון זה, שכן כפי שפורט לעיל, תנאים מלאכותיים 

  כעצים וודאיים.מסוימים גורמים לנתינת פרי מוקדם אפילו במינים שהוגדרו בהלכה 

  הגעה לפרי ראשון בעצי פרי. ג

עצי פרי שנמכרים במשתלות הינם על פי רוב מורכבים ולא זריעים, ולכן בדרך כלל 

נסקור את המידע  המגיעים לפרי ראשון לפני המועדים שיצוינו להלן. לצורך הדוגמ

נוספים. שבעת המינים המוזכרים בתורה ובדברי חז"ל ובמינים מרכזיים עצים מביחס ל

שנתי, - יצוין שלצורך סקירה זו נבדקו רק עצים שבשאר הפרמטרים ההלכתיים (גזע רב

גזע שאינו חלול וכו') מוגדרים עצים. חשוב לציין שמדובר בנתון שעשוי להשתנות בין 

 14נתון ממוצע. דבר זה משתקף בהבדלים בדיווחים בספרות נרשםולכן  ,זנים שונים

  עה ליכולת פריחה.ביחס לשנים החולפות עד ההג

  

 מין העץ
  מינימלימשך תקופה 

  לפני יכולת פריחה (שנים)
  מינימלימשך תקופה   מין העץ  

  לפני יכולת פריחה (שנים)

  4  אגס    10  אבוקדו

  3  תאנה    5  זית

  3  שקד    6  מנגו

  3  אפרסק    5  הדרים

  3  גפן    5  חרוב

  2  רימון   4  תמר

        4  תפוח

  

הרדב"ז, הפריחה ובוודאי קבלת הפרי מתחילות לאחר בהתאם לכללו של ניתן לראות ש

לפחות, וחלקם אף שנים  שניםשלוש מרבית העצים מגיעים ליכולת פריחה לאחר  שנה. 

. אבוקדו וזית מסוגלים לפרוח מזרע לאחר תקופה ממושכת יותר. מספר מאוחר יותר

, וכך גם  למרות זאת, יש דיווחים על זני זית שלהם תקופה קצרה בהרבה עד לפריחה

 עשרה-חמשאבוקדו. באבוקדו ישנם גם דיווחים הפוכים על הגעה לפריחה רק לאחר ב

שונים. עץ שמדווח שתקופת היוביניליות שלו  ובזנים שדבר זה תלוי במינים שנה, ונראה

פורחים  מהזריעה קצרה ביחס לאחרים הינו הרימון. לפי הדיווחים כבר בשנה הראשונה

רוב נבטי הרימון  אולם, ויים להגיע ליבול כבר בשנה השנייה.עשהם חלק קטן מהעצים ו

מאוחר יותר. גם מספר בשנה השנייה או השלישית ומגיעים לפרי חודשים  רק פורחים

על שנתיים  ובחלק מן המחקרים דווח ,עם תקופת יוביניליות קצרה יחסית נמצאהגפן 

                                                           
 ראה מקורות ספרותיים מרכזיים ששימשו לטבלה בסוף המאמר.  .14

 '
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נמצא מידע על  כעץ) 15רא(המוזכר בגמ עד פריחה ראשונה. נוסף עליהם, גם לגבי הצלף

רק  לפריחהמגיעים  . עם זאת מרבית זני הצלףזנים מסוימים שפורחים בשנה הראשונה

לאור ולכן לא הוכנס לטבלה.  ,אולם המידע לא היה מבוסס דיו ,שנים בערך ארבעכעבור 

 שנהמ בתוך פחות, לא נמצא מין עץ הפורח )לפחות עד כמה שידינו מגעתמחקרנו (

בתוך שנה. מן העצים באחוז קטן  על פריחהבו ישנו דיווח שלמעט הרימון , מעת הזריעה

אחוז  כירק, אפילו אם המידע המתקבל מרימון קשה להגדיר מיןלאור מכל מקום, 

  שלו פורח בתוך שנה.מהזריעים כלשהו 

  מינים גבוליים. ד

ל שמקוב ,באוכמניות הקרוב יותר לשנה. לדוגמבהם ישנם מינים שמועד קבלת הפרי 

שישנם זנים  אף ,חודש מהזריעה עשר-שמונהכאילן, קבלת הפרי הינה סביב  ןלהחשיב

שנידונו בפוסקים, מניבים  ,פפאיה ופסיפלורהעצי זמן קצר יותר. גם בתוך המניבים 

לכן מינים כאלו עשויים לעורר  16.בזן ובאקליםוהדבר תלוי בסביבות שנה מהזריעה, 

יך לקבל בתוך שנה, על מנת להגדירו כנותן פרי שאלות הלכתיות ביחס למצב הפרי שצר

תוך שנתו כירק. בפפאיה ובפסיפלורה מתרחשת הפריחה בדר"כ בתוך שנה מהזריעה, ב

   .פחות בתנאים מתאימים , בפרטאולם תהליך ההבשלה עשוי להתארך

  ירקות שנותנים פרי ראשון לאחר שנה. ה

ותן פרי בתוך שנה מזריעה, אלא רק נתן הגדרה לאילן ע"פ קביעתו שאין אילן הנהרדב"ז 

הדומים לאילנות בכך שנותנים פרי לאחר האם ישנם ירקות לאחר מכן. אך יש לברר: 

לאור הפסיקה המקובלת המחשיבה  ,התשובה לכך הינה חיוביתיותר משנה מהזריעה? 

 אשרכולאחר כשנתיים  ,שנים לאחר זריעתוכשלוש את האננס כירק. האננס נותן פרי רק 

צמח זה שנדון בפוסקים  , כפי שמקובל כיום.ים אותו מנצרים או מתרביות רקמהמגדל

ולפיכך מועד קבלת הפרי הראשון  ,בעל צימוח איטי הואהאחרונים ביחס להגדרתו 

הפוסקים, ישנם זנים המניבים לאחר יותר מ לחלק שמוגדר ירק ,פטלבגם  מתאחר.

ירק, כצמח המניב בתוך שנה  להחשיבלכן נראה שכללו של הרדב"ז תקף רק  17.משנה

  .שצמח שיניב לאחר שנה ייחשב אילן –כיוון ההפוך אך לא ל

                                                           
 .ברכות לו ע"א  .15
כרם ציון השלם, ערלה עמ'  ראהבפפאיה:  ביחס לזמן קבלת הפרי מזריעה לפריאמרו דעות שונות נ  .16

; הרב מיכאל 40תשנ"ח), עמ' ( 15אג' יהורם דנינו, 'תוצאות ניסיון זריעת הפאפיה', תנובות שדה עה; 
נראה שמועד  .13–12, ובפרט עמ' 18–9(תשע"ד), עמ'  186גלעדי, 'ערלה בפרי הפאפיה', הליכות שדה 

  לכך. מיםהזריעה, הזן ואופן הגידול גור
אילן או ירק: סקירה מקצועית', אמונת עתיך  –כמניות ואוסנה וא ,'פטלד"ר מוטי שומרון, במאמר ראה   .17

  .52–48, עמ' (תשע"ג) 97
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  סיכום

ישנן שאלות רבות הנוגעות להגדרות המדויקות של כללו של הרדב"ז ביחס לצמח הנותן 

 אולם ,מובן שהדיון ביחס לזה הוא הלכתי ושייך לפוסקי דורנופרי בתוך שנה מזריעה. 

. סקירת התהליכים החל בזריעת הזרע מידע המציאותי לדיוןהאת לספק  כוונת מאמר זה

וכלה בנביטתו יכולה לסייע בהכרעה בשאלה ממתי מתחילים למנות שנה. מעבר לכך, 

בעצים שהוזכרו בחז"ל ובעצים אחרים שאין ספק לגביהם הכרת מועד קבלת הפרי 

כאן ראוי  שנה.הכרעה בנוגע לרמת בשלות הפרי הנצרכת להגעה בתוך עשויה לסייע ב

לגבי מקורו של הרדב"ז לקביעתו שצמח הנותן פרי בתוך שנה הינו  להזכיר את הדיון

יש הסוברים שמקורו  .ורבו הדעות ביחס לכך 18,הוזכר בדברי פוסקים רבים . דיון זהירק

 אולם נראה שאפילו .מסברתו כלל זה שהרדב"ז חידש 19בתוספתא, ויש שסוברים

שהכרת תכן י, יאו במקור אחר וכעין גזרת הכתוב פתאתוסבהוא  ולסוברים שמקור

 20היו נמצאים עצים ודאייםאם , הלדוגמ המציאות יכולה לסייע בפתרון השאלות לעיל.

שמגיעים לפרי הראוי לאכילה ע"י הדחק בתוך  (ובפרט עצים המוזכרים בדברי חז"ל)

שנה נחשב היה מסתבר לומר שכוונת הרדב"ז שרק מין שמניב פרי בשל בתוך שנה, 

וכל שכן  עץ שמועד הפריחה 21לא נמצא בפועל, ובהתאם לכללו של הרדב"ז, .כירק

מועד הפריחה  22בתוך שנה מזריעה. התפתחות הפרי של מרבית הצמחים שלו, הם

, בו מרבית הצמחים פורחים בשנה השנייה או השלישיתש ,המוקדם ביותר נמצא ברימון

שנה הראשונה. מובן שהעובדה שישנם עצים בדיווח על אחוז קטן שפורח כבר  להוציא

בקבלת מידע הקיים הקושי  על כך שהוזכרו בחז"ל והזיהוי לגביהם אינו ודאי, ונוסף

מסקנה ברורה. לפיכך, לאור  הסקתעל  יםמהימן ביחס לכל מיני העצים המוכרים, מקש

רשת המידע שאליו הגענו, עדיין יש מקום לדיון ההלכתי ביחס לרמת בשלות הפרי הנד

   על מנת להגדיר צמח כנותן פרי בתוך שנתו.

נמצא שיש השתנות רבה בין מינים שונים, זנים שונים ואפילו עצים מעבר לשאלות אלו, 

 דבר זה מחדד את הצורך בהכרעה מתן הפרי הראשון., באשר לכושר שונים מאותו הזן

                                                           
  .יבסימן מצליח ח"ב, שו"ת איש נב; , ח"ד סי' שו"ת יחוה דעת הראה לדוגמ  .18
 .סופרים וספרים עמ' קיב, הרב זווין  .19
כלומר עצים שבכללים ההלכתיים האחרים (גזע רב שנתי, מוציא ענפיו מגזעו, גזעו לא חלול וכו')   .20

 .מוגדרים אילן
 עד כמה שידינו מגעת.  .21
וי לציין את הגוג'י ברי שמדגים את הקושי בדיון בכלל זה. צמח זה מניב בתוך שנה, אולם לא כאן רא  .22

נראה שיש תכונה אחרת המגדירה אותו כירק. אומנם בגידול טבעי הוא גדל כשיח וללא גזע מרכזי, 
אולם דבר זה דומה לצורת הרימון ובוודאי לצלף, כשהם גדלים באופן טבעי. גם צמח הפסיפלורה 

פתח עם גזעים מעוצים ומזכיר בצורתו גפן. לפיכך עולה השאלה: מה כוונתו של הרדב"ז בכותבו מת
'? האם צמח שנראה כאילן ומניב בתוך שאין בכל מיני אילן שזורעין הגרעין ועושה פרי בתוך שנתו'

שנה יקשה על כלל זה? אם נאמר שכוונת הרדב"ז הינה שאין צמח בעל תכונות ומראה אילן שמניב 
בתוך שנה, ייתכן ומקרה הגוג'י אינו תואם את הכלל. אולם ייתכן שכוונתו לעצים שהוזכרו במשנה 
ובחז"ל, ולפי זה ניתן לומר שהרדב"ז למד מכלל הצמחים שהוגדרו בחז"ל כאילן הגדרה כללית 

  נה. הנכונה לכולם כעין 'בנין אב'. לפי זה, אין כל סתירה בצמח הנראה כאילן לכל דבר ומניב בתוך ש

 '
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פרי  יתנולים רוב השתימספיק שהאם  :זן כיצד מאפיינים מין אולשאלה  ת ביחסהלכתי

מזריעה, או שמא כולם. שאלה נוספת שעולה לאור זאת היא אם יש לבחון כל  בתוך שנה

   23זן בנפרד, או שההגדרה ניתנת למין בכללותו, וזנים חריגים יוגדרו ע"פ מרבית זני המין.

לאור המגמה המתעצמת של כניסת מיני צמחים חדשים לארץ, ישנו צורך  לסיכום,

חשיבות מיוחדת  .'תוך שנתובנותן פרי 'ים לצורך הגדרת מדויקת של לקבוע כללים ברור

ישנה לעניין זה לאור דעתם של חלק מהפוסקים המתירים את איסור ערלה בהתאם 

לתכונה זו (הגעה לפרי ראשון בתוך שנה) לבדה. הגדרה מדויקת ומפורטת של 'נותן פרי 

לן או כירק, וכפועל יוצא תוך שנתו' תאפשר הכרעה ברורה בשאלת הגדרת מינים כאי

מכך בחיובם בערלה מן התורה או לא. הבנה מעמיקה של הרקע החקלאי של נושא זה 

  היא שלב חיוני לצורך הכרעה נכונה בשאלות אלו.
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דבר זה נוגע למשל לפסיפלורה שבה נראה שלפחות בתנאי הארץ ייתכן שזנים שונים נותנים פרי   .23

בתוך שנה בעוד אחרים לא נותנים. האם ייתכן שזן פסיפלורה מסוים יוגדר כאילן בעוד אחר יוגדר 
 כירק?
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  הרב יגאל קמינצקי

הרב  מאתתגובה לסדרת מאמרים 
  1אליעזר מלמד בנושא חרקים

  הקדמה

, על היחס לחרקים זעירים 'בשבע'הרב אליעזר מלמד כתב סדרה של מאמרים בעיתון 

 עצםזה להתעמת עם  חיוב בדיקת ירקות עלים. ברצוני לציין שאיני בא במאמרעל ו

שאני חלוק עליו מכול וכול, ועל כך יש לכתוב מאמר נפרד).  אףהמסקנה של הכותב (

הפסיקה כפי שהיא משתקפת מתוך המאמרים הנ"ל (בשל אורך  בדרךברצוני להתמקד 

  ן).המאמרים הבאתי רק חלק מן הציטטות תוך כדי התייחסות אליה

  : עליהןמתבסס  הכותבשלהלן חלק מן הנחות היסוד 

לשרצים שהתכוונו  מסתברשהחמירו בשרצים קטנים, בדורות שלפנינו ' 'האחרונים' .1

   '.גדולים יותר

  .'הרבה יותר שרציםירקות שהיו מצויים בהם שהם אסרו רק  'מסתבר. 2

  פעם היו הרבה יותר חרקים מאשר בימינו.. 3

  . בד"כ אין שרצים בשיעור של מיעוט מצוי.4

  אין איסור מדאורייתא.  ,את טעם החרק. אם לא מרגישים 5

  ברצוני להצביע על שתי בעיות עקרוניות העולות מתוך המאמרים הנ"ל:

  . פסיקת הלכה מבלי להכיר היטב את הנתונים בשטח.1

באופן שאינו עולה  בלתי מוכחות סברות עצמיות. חמור מכך, פסיקת הלכה על סמך 2

  בקנה אחד עם דרך הפסיקה ההלכתית.

  החרקים שאסרו הראשונים א. גודל

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

אף שברור שיש מהאחרונים שהחמירו בשרצים  – ערעור על מקורות המחמירים

שהתכוונו  מסתברשכן  בימינו,שלא החמירו כדברי המחמירים  נראהקטנים, 

הרבה יותר , ולירקות שהיו מצויים בהם לשרצים גדולים יותרבאזהרותיהם 

  שרצים.

                                                           
, כ"א 'בשבע'עיתון  'המחלוקת על שרצים זעירים',פורסמו בעיתון 'בשבע' לפני חג הפסח:  המאמרים  .1

  באדר ב' תשע"ט; 'שרצים זעירים הלכה למעשה', שם, כ"ט באדר ב' תשע"ט.
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  : ותהשג

מאלו המצויים יותר האחרונים החמירו רק בחרקים גדולים  לפיוהיש לכותב מקור  )1

  בימינו? 

להלן חלק ממקורות של ראשונים ואחרונים כאחד, הסותרים את דבריו לחלוטין 

  מנם ניכרים לעין בלתי מזוינת.ושא לשרצים קטנים ביותרוקובעים שהכוונה 

  ):אע" עירובין כח( רש"יוזו לשון 

רץ, דבר שהוא נד בארץ ואינו נראה אלא על ידי שירוצו וריחושו - שרץ, לשון ש...

  .קוטנומפני 

  ד"ה צירעה): ב ע" פסחים כד(תוספות וזו לשון ה

  . קטנוולשון שרץ דבר שהוא נד בארץ ואינו נראה אלא ע"י שירוצו מפני 

  ם עם קביעתו זו. מיהתוספות מקשים על דברי רש"י ולבסוף מסכי

   ):ערה 'סי(ח"א תשובת הרשב"א  וזו לשון

מצוי בהן במקום הרחש מקום שחור. וניכר ראשו של  גם מה שאמרת בפולין......

אם אסור  מהפול בעצמו שמשונה קצת מהפול עצמו.אלא  וגופו אינו ניכררחש 

וכלו  מיד נודע מקומו שמקומו משחיררחש זה אם לאו? תשובה: הרחש ההוא 

ומניחין על ציפורן האצבע והוא רוחש והולך  ...מאד מאדהוא נברא וזה קטן 

  ולפיכך במקום שמשחיר בפולין נוטלין קצת בעומק וזו היא בדיקתו והכשרו...

 גם הרשב"א אוסר נקודה שחורה שלא ניתן לזהותה כחרק אלא ע"י רחישתה. ומה שכתב

 דא"כ מדוע צריך לבודקו ,אין הכוונה שרואים ראש של חרק ,שניכר ראשו של רחש

  שהוא נע ונד? ובע"כ שהראש ניכר הכוונה רק לנקודה שחורה. 

  ה'שלחן ערוך' (יו"ד סי' פד סעי' ו): וכן פוסק כמותו

...ופעמים נמצא בפרי כמין נקודה שחורה, והוא מקום שמתחיל התולעת 

  [תשובת הרשב"א ער"ה].  דאסור כמו התולעת עצמו להתרקם...

  : )יגקדושת האכילה סי' ק(השל"ה וזו לשון 

 נקראות מילב"ן, רגילין להיות בימי קיץ בכל הפירות היבשות... הקטנותהכנימות 

והיא מילתא דשכיחא, וכמה פעמים אסרתי כל השוקא שמוכרים דברים אלו, 

, וכמה פעמים בדקו, ואמרו שאין ראיה טובה ודקהמפני שהבודקם צריך להיות לו 

בה והרבה בלי ערך נעים שם מהם, ובא רואה אחר, והראה לכל איך שהם הר

  ומתנודדים. על כן חל החיוב לראות אחר זה, שהוא איסורא דאורייתא. 

ורק לאחר  ,גם בדבריו רואים שהיו חרקים שעמדו במקומם וע"כ לא ניתן היה לזהותם

 הכירו בזה שהם חרקים הנאסרים מדאורייתא. ,שגרמו להם להתנועע

  ):סי' ה( 'קול גדול'שו"ת וזו לשון מהר"ם בן חביב ב

מחוט השערה שאין ...חומץ דרכו כשמתיישן לגדל תולעים דקים, והם דקים יותר 

מה שנראה מן המשנה ומן  ...זולת הרחישה הניכרת בהם לאור השמש בהם ממש,

ואין  פחותה מן החרדל לוקה מן התורה,הגמרא ומן הפוסקים דבריה אפילו היא 

וכן על תולעים  השערה...או גסה מחוט  דקה מחוט השערהחילוק אם היא 



   תגובה לסדרת מאמרים מאת הרב אליעזר מלמד בנושא חרקים 
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שבמשקים שהם קטנים כל כך עד שיש חשש שאפילו סינון המשקה בבגד צפוף 

    ...לא יועיל להסרתן משום שהן עלולות לעבור בנקבי המסננת

 ,'לשרצים גדולים יותרהתכוונו באזהרותיהם האחרונים ש מסתבר'כיצד הוא כותב  )2

דורנו שאסרו חרקים זעירים וקטנים  מביא רשימה של אחרונים שלפני כשהוא בעצמו

  ד?ומא

   ואלו דברי הר"א מלמד במאמר:

אפשר להזכיר את דעת הרבנים לניאדו מארם צובא,  המחמיריםכמקור לדברי 

שבהם. וכן פוסקים נוספים  הזעירותשאסרו לאכול עלי גפנים, מחמת התולעים 

לגבי תולעים  מהר"ם בן חביב בשו"ת קול גדול ה,( קטניםהזהירו מפני שרצים 

חיד"א מחז"ב נגד השמש; שבחומץ; פרי חדש פד, לד, שהורה לבדוק עלים נגועים 

יורה דעה פד, כד; של"ה שער האותיות, קדושת האכילה יח, שהבודקים צריכים 

; בן איש חי צו, כז, שהזהיר שלא לאכול את עלי החסה ראייה טובהלהיות בעלי 

  .)שרצים רביםמשום שיש בהם 

  חרקים שמצויים בחסה והתייחסות לדברי ה'חתם סופר' וה'משנה ברורה'. גודל ה1

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

אפשר ללמוד מדרך [שחכמים החמירו בחרקים גדולים דווקא] דוגמה לכך 

(תעג, מב), שכתבו: מצוי מאוד בימי  החתם סופר ומשנה ברורהלימודם בדברי 

ין, על כן מי שאין לו אנשים שאינם ניכרים לחלושי ע קטניםפסח תולעים 

יותר ליקח תמכא (חריין). המחמירים  טובמיוחדים בעלי יראה שיבדקנו כראוי, 

למדו מכך איסור גמור. אולם החתם סופר והמשנה ברורה דייקו בדבריהם, ודרשו 

אבל לא החליטו שבלא זאת יש שבעלי יראה שאינם חלושי עין יבדקו את החסה, 

  איסור גמור.

   השגה:

ערי הכותב לא סיים לעיין לא בדברי ה'חתם סופר' ולא בדברי ה'משנה ברורה'. ואלו לצ

  : בשלמותם ,, או"ח סי' קלב'חתם סופרדברי ה'

מי שאין לו אנשים מיוחדים מסוימים בעלי יראה הבודקים ומנקים אותם מרחש 

בימי פסח ואינם ניכרים לחלושי ראות, ע"כ  קטנים הנמצאים מאוד מאודתולעים 

הוא נמנה ש ליקח התמכא שקורין קרי"ןטוב י שאין לו בביתו מי שיבדקנו כראוי מ

חלילה , שלישי במשנה [פסחים ל"ט ע"א] והחסא הוא הראשון ומצוה מן המובחר

משום קיום עשה דרבנן, דמרור  אפילו בספק להכשיל בלאו או בלאוין הרבה

  .בזה"ז דרבנן

חלילה להכשיל בלאו או ... ומאוד מאוד יםתולעים קטנים הנמצא' –מדברי ה'חתם סופר' 

חרקים בחסה, ובאיסור  רובמשמע שמדובר במציאות של  – 'בלאוין הרבה אפילו בספק

וין רבים. וע"כ גם וומי שאוכלה ללא בדיקה מדוקדקת עלול להתחייב בלא דאורייתא,

ברי דספיקא דאורייתא לחומרא. האם אחר זה ניתן לומר כד ,לאכל חסה זו אסורבספק, 

  של'חתם סופר' לא ברור אם יש איסור גמור?!הכותב 
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כי חלילה להכשל דברי ה'משנה ברורה' (שם) הנסמכים על דברי ה'חתם סופר': 'מכנ"ל 

  ...'.בלאו משום קיום עשה דרבנן

לאכל  טוב': הסיבה לטעותו של הכותב היא לשון ה'חתם סופר' וה'משנה ברורה' שכתבו

חלילה להכשיל בלאו או ו'כתב 'חתם סופר' לאחר שהין. לאכול חרי שחובהולא  'חריין

ללמדנו ' לאכול חריין, 'טובהיש הוה אמינא שהוא כתב  –' ...בלאוין הרבה אפילו בספק

שאם הוא רוצה הוא יכול לאכול את החסה הזו?! ובע"כ צ"ל שמה שכתבו ש'טוב' לאכול 

לאוכלו מאשר לא לאכול  חריין, הכוונה היא שלמרות הבעייתיות המצויה בחריין, עדיף

  מרור כלל. ואלו הן הבעיות שבחריין: 

   2כך כותב ה'משנה ברורה: )1

המרור הנהוג במדינתנו לאכול הוא תמכא (והוא חריי"ן) ויש ליזהר שלא לאכול 

אותו כשהוא שלם שכמעט הוא סכנה ואין בו מצוה שמחמת חריפותו הוא מזיק 

סי' קיט: 'קורא אני על הקריי"ן סכנה  'י[בדומה ל'חכם צב גדול ולכן צריך לפררו

  ואין בו מצוה']...

   3, ולא החריין.ירק אחר) מצאנו ראשונים רבים הסוברים שתמכא הוא 2

ועיקר המצוה ... לפי הסדר שהם שנויים שלישי) ה'שלחן ערוך' מציין שהחריין הוא רק '3

   '.בחזרת

לאכול תמכא, משלא  דחקלהי טובוה'משנה ברורה' ש 'כתבו ה'חתם סופר לאור זאת

לאכול חסה זו ללא איסור חמור מדאורייתא לאכול מרור כלל, אבל ברור שלשיטתם יש 

   בדיקה מדוקדקת.

  . גודל החרקים בקמח ודרך ניפויים אז והיום2

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

לא מצאו את כל השרצים שגם בעלי היראה והראייה  מסתברבנוסף לכך, 

. כפי שמוכח מהיחס לקמח, שהמחמירים כיום דורשים כיום שהמחמירים מוצאים

מש), ואילו עד לפני כחמישים שנה לא היו נפות משי  70את ניפויו בנפת משי (

בבתי היראים, וכל הגברים והנשים יראי השמיים היו מנפים את הקמח בנפות 

זו  מש), כך שבפועל לא יכלו לנפות מהקמח שרצים זעירים אלו. לא 30-רגילות (כ

בלבד, אלא שעד הדורות האחרונים השתמשו בקמח מלא, שכידוע חלקיקיו 

  מש. 70גדולים יותר ואינם עוברים בנפת משי 

   :ותהשג

. אמת שיש כיום אמצעים המאפשרים לראות גם חרקים זעירים ביותר, אך איש אינו 1

בדין חרק טוען לאסור חרקים אלו אם אינם ניכרים בעין בלתי מזוינת. אכן יש מחלוקת 

בזכוכית מגדלת זיהוי מת הנראה כנקודה בלבד שלא ניתן לגרום לו לנוע, אם במקרה זה 

                                                           
  משנה ברורה, סי' תעג, ס"ק לו.  .2
פסחים  רא"ש,פסחים לט ע"א;  מהר"ם חלאווהפיהמ"ש פסחים פ"ב מ"ו; רמב"ם רי"ף, פסחים יא ע"ב;   .3

  , עשה מא. סמ"גפ"ב סי' יט; 
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אוסר אם לאו. אך לא על כך הדיון. חלק גדול מן החרקים נראים בעין בלתי מזוינת, ולכן 

ההנחיה לכתחילה היא להשתמש בנפת משי. ואין הכי נמי חרקים קטנים שאינם נראים 

  אכן מותרים, כי 'לא ניתנה תורה למלאכי השרת'.בעין בלתי מזוינת 

ין לכותב שהשימוש בנפה עם חורים גדולים מתיר באכילה חרקים קטנים שעברו ימנ .2

  דרכה, אולי ההיתר היה רק לחרקים גדולים שלא עוברים בנפה זו?!

וכיוצא  תולעים הנמצאים בקמחוכן מצאנו שפסק ה'שלחן ערוך' (יו"ד סי' פד סעי' ה): '

  ו אסורים שמא פירשו'. ועל כך פירש הש"ך (לשו"ע שם, ס"ק יד):ב

לנפות  שאי אפשרהרא"ש שקורין מילוו"ן והיינו דוקא במילווי"ן שהם קטנים  לשון

אבל ודאי אם נמצאו בקמח  שישארו התולעים למעלהוכברה כדי  בנפההקמח 

שאר בענין שאפשר לבררם בנפה ובכברה או  גדוליםאו בשאר דברים תולעים 

  .דברים ודאי דהמאכל מותר וכדלקמן ס"ט בהג"ה

 ,"ך שאסור להשתמש בנפה שעוברים דרכה חרקים קטניםדברי השרואים במפורש ב

רק אם ידוע שיש חרקים גדולים שאינם עוברים דרך חורי הנפה.  בהומותר להשתמש 

  .הרבה יותר שהחורים בה צפופיםחרקים קטנים העוברים במסננת  וכן מצאנו שאסרו

  וכך כתב בספר 'בן אברהם' (בית הספק נ):

כיון שהם דקים ם... רים התולעיבהחומץ ועי"כ אינם עו שלבלשעשו תיקון ...

  ...ו תולעיםברים בואפ"ה עו הבהר בגד עבבאפי' אם היו מסננים ... הבהר

  וכן כותב בשו"ת 'קול גדול' לעיל: 

סינון המשקה תולעים שבמשקים שהם קטנים כל כך עד שיש חשש שאפילו 

  ...בבגד צפוף לא יועיל להסרתן משום שהן עלולות לעבור בנקבי המסננת

  ?בדיקת חרקים של הלכותהבתלמוד ובראשונים פרטי  ו. מדוע לא הוזכר3

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

מהתלמוד, הראשונים, הרמב"ם והשולחן אף שלא כתבו זאת במפורש, כך מוכח 

יני בדיקת השרצים לכל ירק ופרי באופן מפורט, כפי , שלא הרחיבו בביאור דערוך

שהיה ראוי אם אכן מדובר בחובה שנועדה למנוע איסור תורה או דרבנן. הם גם 

שמבוגרים מעל גיל חמישים לא קבעו הדרכות הכרחיות לבדיקת השרצים, כגון 

ושיקפידו לבדוק את  לא יבדקו הואיל ואינם יכולים לראות את השרצים הזעירים,

. וכן היו צריכים כל הפוסקים לכתוב בספריהם בצבע מנוגדרצים על רקע הש

החלונות היו , שכן אפלוליים, ולא בתוך הבתים שהיו אז בשמששהבדיקה תהיה 

  . קטנים

  השגה: 

רטו את הלכות יהכותב טוען שמהעובדה ש'התלמוד, הראשונים, הרמב"ם והשו"ע' לא פ

ניתן להסיק שהם חולקים על  ,תא או מדרבנןחרקים 'כפי שהיה ראוי' באיסורי דאוריי

הרבנים לניאדו מארם ובהם  ,דברי 'המחמירים' שהביא הכותב לעיל בסוגיית החרקים

; )כדס"ק  פד, בספר 'מחזיק ברכה' (יו"ד סי' חיד"א ';פרי חדש' ;מהר"ם בן חביב ;צובא
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ויש לומר  ).כז אות צו(פ'  'בן איש חי' );יח(אות קדושת האכילה ו ,שער האותיות ,של"ה

  על דבריו: 

. קטנים ביותרגם  ,אוסרים חרקים הראשונים וה'שלחן ערוך') בניגוד לדברי הכותב, 1

  משמע שהם עצמם היו 'מהמחמירים'. –וכפי שהבאתי לעיל 

מדוע הכותב מתעלם מכל הקולמוסין שנשתברו והדיו הרב שנשפך, תוך פירוט רב  )2

האם ניתן לפסוק הלכה תוך  ?ועד לימינו אלו בסוגיית החרקים, מראשוני האחרונים

  התעלמות מדבריהם?

הרמב"ם  ,הניחו את היסודות ההלכתיים הראשונים) כך היא דרכה של תורה: הגמרא ו3

רוט נעשה ע"י האחרונים בהתאם יסיכמו את ההלכות המרכזיות, וכל הפ 'שלחן ערוך'וה

(התלמוד והראשונים אינם ספר  לצורך, וההלכה נפסקה תוך עיון והתבוננות בדברי כולם

  .קיצורי הלכות!!)

  וחזקתו . מיומנות בודק החרקים4

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

 כלסמכו על בדיקת  הם גם לא דרשו שמומחים יעסקו בבדיקה השרצים אלא הם

 לטאה קטנה( רק מי שנמצא חומטאדם, בין איש בין אישה, בין צעיר בין מבוגר. 

 נראה לעיניים, כי הוא איבד את חזקתו"י) במאכל שבדק לרש וחילזוןלרס"ג, 

  (שו"ע פד, יא). בבירור

   :ותהשג

 . מה הכותב רוצה להוכיח מחומט? אם כוונתו שגם אלו שאינם מבחינים בחרקים1

בבדיקה וניתן לאכול את המאכל על סמך  הקטנים מעט מלטאה או חילזון, מותרים

לאין ערוך מהחרקים היותר גדולים המצויים בדיקתם, והרי מדובר ב'פילים' הגדולים 

כולל ה'שלחן ערוך' שאסר לעיל חרקים קטנים ביותר. גם  ,אוסרים כו"עבירקות שאותם 

וודאי הוא לא מתכוון להתיר  ,שהוא מהמקלים, אוסר חרקים בגודל זה ,הכותב בעצמו

  בדיקה ע"י אנשים שאינם מזהים חרק הקטן מעט מחומט. 

  עיין בדברי השו"ע; וזו לשון ה'שלחן ערוך' (יו"ד סי' פד סעי' יא): . הכותב לא סיים ל2

, אסור לאכול חומט, כגון הנראה לעיניםאשה שנמצא אחר בדיקתה שרץ 

שאינם מבדיקתה. אבל אם לא נמצאו אלא תולעים המתליעים בתוך העלים, 

  מותר לאכול מבדיקתה.  נראים אלא לאחר שליקתן,

שניתן היה  תולעים קטניםשמע שאישה שבדקה, ונמצאו מסוף דברי ה'שלחן ערוך' מ

. כלומר בדיקה מתרת רק למי שלא המאכל שבדקהל מולאכאסור  לפני הבישול, ןלזהות

  איבד את נאמנותו. וכן כותב הראב"ד ב'איסור משהו' (סי' ב): 

לים ירקות, שנמצא אחריהן תולעת, אין דיניהם כחשודים וחזרתן יבודקים, המאכ

אני שאין דוחים אותם מבדיקה עד שימצאו אחריהם תולעת ג' פעמים  קלה ואומר

כי אז הוחזקו בפושעים, אבל פעם ושתים אינם אלא אונס ואנן סהדי שהם 

  לבדוק יפה יפה. מתכוונים

כי  ,ובע"כ צ"ל שה'שלחן ערוך' לא בא בהלכות אלו ללמדנו מהו גודל החרקים האסורים
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ים גדולים הקרובים לחומט, איבד את נאמנותו אם דיני חזקה. אדם שלא מבחין בחרק

בפעם אחת. אדם שנמצאו אחר בדיקתו חרקים זעירים הניתנים לזיהוי, איבד את חזקתו 

אבל לכו"ע אסור לסמוך על אנשים שאינם לאחר ג' פעמים, וכפי שכתב הראב"ד (שם). 

 ,ולעיםחרקים ותבסוגי כלל  בקיאים. ברור שזה כולל את אלו שאינם יודעים לבדוק

כדברי ה'חתם סופר'  ,'אנשים מיוחדים בעלי יראה שיבדקנו כראויוהמותרים לבדוק הם '

  וה'משנה ברורה' לעיל.

  ב. מספר החרקים ושכיחותם בירקות עלים

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

הרבה יותר לירקות שהיו מצויים בהם ם... התכוונו באזהרותיההאחרונים ש מסתבר

  שרצים.

   :ותהשג

  ין לכותב נתון זה, היש לו מקור לכך?ימנ .1

הדין בין הרבה חרקים למעט? האם עשרים חרקים מותר  בעיקרמה הסברה לחלק  .2

לי חרקים, לכו ברובאם מדובר בירקות המוחזקים ה נפשך: לאכול ורק מאה אסור?! ממ

 אז והיום אסור מדאורייתא לאוכלם ללא בדיקה. אם מדובר במיעוט שאינו מצוי,עלמא 

  ואם יש מיעוט מצוי, צריך בדיקה מדרבנן.  ,כלם ללא בדיקהומותר לאלי עלמא לכו

  : )ט ע"אחולין (הרשב"א וכן כותב 

ומה שחששו להן חכמים ואבותינו הראשונים לבדיקת הריאה משאר שמונה עשר 

דבר מצוי ולמיעוט מצוי חששו למיעוט שאינו מצוי טרפות, מפני שסרכות הריאה 

  ...לא חששו

  בדיקות מעבדה לקביעת שכיחות החרקים בירקות עלים. 1

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

ואין צורך לבדוק אחריהם  בדרך כלל אין שרצים בשיעור של מיעוט מצוי

  שהולכים אחר הרוב...

  השגה: 

ירקות עלים הגדלים המציאות כיום היא שלצערי הכותב לא בדק היטב את הנתונים. 

דוחות שהתפרסמו ע"י רוני , כפי שמצוין בכרוב מצויהיום בשטחים פתוחים מוגדרים 

סותרים לחלוטין את דברי הכותב  . הדוחות(כסלו תשנ"ה) עתיךשרייבר ב'אמונת 

של חרקים,  רובמצוי  הגדלים בשטח פתוח שכמעט בכל ירקות העליםומוכיחים 

  .מדאורייתאוממילא חיוב הבדיקה בירקות אלו הוא 

  בשטח פתוח:  שצמחוירקות עלים בדיקת 

בכל ראש נמצאו  .דוכולם נמצאו נגועים במידה רבה מא ,ראשים 4 נבדקו :סלרי) 1

   .הפיזור של החרקים היה בכל מקום בסלרי .ועוד חרקים שונים למעלה ממאה אקריות
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בכל אחד מהם בממוצע  .הזדמנויות שונותראשים שנקנו בשתי  7נבדקו  :כרובית) 2

אבל חלק מהם  ,רוב החרקים נמצאו בתוך התפרחת .יםחרקים ממינים שונ 25נמצאו 

  .סימני כרסום והפרשות של חרקים נמצאו בכל מקום .נמצאו גם על גבי הגבעולים

בממוצע בכל  6–5 ,נמצאו נגועים בתריפסים 18מתוכם  ,ראשים 20נבדקו  :בצל ירוק) 3

  .ממצאים דומים היו גם בבדיקה אחרת שנערכה לפני כשנה .אחד מהם

  .מתוכם נמצאו נגועים 15 .ענפים 150- גר' ובה כ 300-נבדקה אגודה של כ :מירש) 4

  .מתוכם נמצאו נגועים 18 .ענפים 250- גר' ובה כ 400-נבדקה אגודה של כ :פטרוזיליה) 5

אך בעלים  ,יםיכולם נמצאו נגועים בחרק אחד או שנ ,ראשים 7נבדקו  :כרוב אדום) 6

  .נוספים נמצאו בתוך בקע שהיה באחד הראשיםרקים ח .החיצוניים בלבד עד השלישי

 חרקים בממוצע 11- בכל אחד מהם כ .כולם נמצאו נגועים ,ראשים 4נבדקו  :חסה) 7

   .החרקים נמצאו גם בעלים הפנימיים .)ניהודתריפסים עכבישים כנימות פר(

הן  .תוצאות אלו הינן דוגמית מבדיקות שנערכו בשטח פתוח במשך תקופה ארוכה

והן  ,אפשר להתרשם מן התוצאות .18עד גיליון  3ב'אמונת עתיך' מגיליון התפרסמו 

  מדברות בעד עצמן.

  . שכיחות החרקים בזמנים עברו2

  שפעם היו יותר שרצים מהיום...'  מסתבר'כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

   השגה:

  האם יש לו מקור הלכתי או מדעי לכך?  ?ין לו סברה זוימנ

. כיום, בשל עמידות החרקים לחומרי הדברה והפיכת פוכההבפועל המציאות בדיוק 

העולם לכפר גלובלי קטן הגורם ל'יבוא' של חרקים שלא הכרנו בעבר, נוצרה מציאות שבה 

  גם כמות החרקים גדלה לאין שיעור ממה שהכרנו בעבר, וגם התווספו זני חרקים חדשים. 

לפיה  (של הר"א מלמד) הביקשתי מהאגרונום יוסי אושר לבדוק אם אכן נכונה הטענ

הוא השיב, על סמך מחקרים שיובאו להלן, שההפך  .פעם היו יותר חרקים מאשר היום

   כיום שכיחות החרקים גדולה יותר, והוא גם מונה את הסיבות לכך. –הוא הנכון 

  סקירת האג' יוסי אושר בנושא שכיחות החרקים כיום

 4) מונוקולטורה1

שיטה  .שטחים נרחבים של גידול אחיד (מונוקולטורה) כיום הגידול החקלאי מבוסס על

זו מאפשרת ייעול משמעותי של תהליכי הגידול כגון שתילה, אסיף וטיפולים שוטפים 

נוספים. חיסרון השיטה הוא שהשטחים הללו מהווים כר פורה להתפתחות חרקים 

 ,. כאמורמזון' המועדף על המזיק'הסיבה לכך היא אזורי הזנה נרחבים של ה מזיקים.

שטחים קטנים של מגוון גידולים  ובובניגוד לגידול החקלאי הכפרי שהיה נהוג בעבר 

(פוליקולטורה), הגידול המודרני לרוב מצריך התמודדות רציפה יותר עם חרקים נוספים. 

                                                           
4.  University of California – Davis (2016, October 12) Why insect pests love monocultures, and how 

plant diversity could change that.  
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שיטת גידול זו לרוב גורמת לעלייה באוכלוסיית חרקים שיש להם פונקדאי מועדף (חד 

  המין בהשוואה לאוכלוסיית המין בטבע.ניכרת של ידוד התרבות מונופג) ולע – מזוני

 5) גידול מחוץ לעונה (השפעת בתי צמיחה)2

שבעבר היו גידולים במשך כל השנה, שיווק מגוון גידולים על מדפי ה ניתן למצואכיום 

עונתיים. הצמח הפונקדאי מאפשר למזיקים להשלים את מחזור החיים שלהם על 

וישנם מזיקים  ,כל השנה. כתוצאה מכך נוצר 'גשר' בין העונות הגידול הקיים במשך

היה נהוג בעבר גידולן ש 6עגבניות מאכל :שבשל כך קיימים בכל עונות השנה. לדוגמה

כיום בעיקר בבתי צמיחה (חממות ובתי רשת). מזיק חשוב בשם  ותגדל ,בשטח הפתוח

כתוצאה ובעונת החורף, מחזור חיים על הפונקדאי גם  םאקרית הקורים האדומה משלי

  וצריכה 'להיבנות מחדש'.מדוללת האוכלוסייה בה כבעבר שמוגבלת מכך אין תקופה 

  7) הוצאת השימוש של מחטא הקרקע היעיל 'מתיל ברומיד'3

 .שנה הוצא משימוש בכלל המדינות המתפתחות התכשיר מתיל ברומיד 15-לפני כ

והיה  ,הדברת מחלות ומזיקים שונים חיטוי הקרקע לשםב ותכשיר זה היה ידוע ביעילות

מתיל 'בשימוש במגוון גידולים נרחב. עד כה לא נמצא תחליף בעל יעילות גבוהה כשל ה

אולם החוסר במחטא קרקע יעיל זה עדיין  ,. לאורך השנים נבחנו חלופות שונות'ברומיד

שימוש נרחב יותר  ה'גרר'קיים. בשל כך בחלק מהמקרים ההתמודדות עם הפגעים 

  חומרים כימיים אחרים.ב

 8עמידות ופגיעה באויבים טבעיים – ) שימוש נרחב בחומרי הדברה4

בשל שימוש נרחב  .בהתמודדות עם חרקים מזיקים הוא הדברה כימית מרכזיכיום נדבך 

לעיתים בשל שימוש  כמו כן, .בחומרים הללו נוצרו עם השנים גזעים עמידים לחומרים

שיצרו איזון  ,נפגעו גם אויבים טבעיים של המזיקים ,בחומרים עם טווח קטילה רחב

לכן הנזק  ,נמוךנגדם ברמת המזיק. ישנם מזיקים שכיום מספר החומרים היעילים 

  .נרחבתוהימצאות החרקים הללו רב החקלאי 

 9) גלובליזציה5

ישנו מעבר של מזיקים בין אזורים  ,בשל קשרי המסחר הנרחבים כיום בין המדינות

                                                           
  .יהיאינדקס צמחים, מידע כללי בנושא עגבנ – מועצת הצמחים  .5
השירותים  – ד"ר צלילה בן דוד  שה"מ; – דפון האקרית האדומה המצויה, יעקב גוטליב, נטע מור  .6

נהל מרכז מחקר נווה יער, ִמ  – המח' לאנטמולוגיה – ד"ר אריק פלבסקי להגנת הצומח וביקורת;
  המחקר החקלאי.

7.  Noling, J., & Becker, J. (1994). The challenge of research and extension to define and implement 

alternatives to methyl bromide. Journal of nematology, 26(4S), 573. 
8.  George P Georghiou (2012). Pest resistance to Pesticides. Springer Science & Business Media.  
9.  Roques Alain, Directeur de recherche à l’INRA, URZF (Unité de Zoologie Forestière), Orléans. 

Auger-Rozenberg Marie-Anne, Directrice de recherche à l’INRA, URZF (Unité de Zoologie 

Forestière), Orléans ( 2019).   
  Climate change and globalization, drivers of insect invasions.   
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 ברם,ים. בכל מדינה ישנו גוף מוסמך שמטרתו הגנה מפני מזיקים חדשים. אוגרפים שוניג

. שלא היו מצויים עד כה באותו מקום ויש חדירה של מזיקים ,לא תמיד ההצלחה מלאה

אוגרפי חדש בשל חוסר של אויב טבעי ימתפשט מהר יותר באזור ג חדשלעיתים מזיק 

  אוכלוסיית המזיק. גידולשמאזן את 

–1925בין השנים  .מינים חדשים 255 לאירופה פלשו ,למניינם 2019–2000בין השנים 

מינים חדשים. עלייה זו מקורה בגלובליזציה של  134 שם נוספולעומת זאת  1949

שחדר לארץ  ,בישראל דוגמה טובה לכך היא התריפס הקליפורני המפורסם המסחר.

  הישראלית. בחקלאותמרכזי למניינם. כיום מזיק זה נחשב למזיק 1988בשנת 

  כמה איסורים עובר –ג. האוכל חרקים 

  כתוב במאמר של הר"א מלמד: 

שאיסור אכילה מהתורה אינו יכול לחול על מאכל שכאשר אוכלים אותו  מסתבר

לבדו, אי אפשר להרגיש בטעמו ובבליעתו. בפועל, אין אפשרות להרגיש בטעמם 

  ובבליעתם של רוב השרצים הזעירים. 

  : השגה

הם בלתי נתפסים. הם סותרים דברי תורה וגמרא וראשונים מפורשים. נאמר דברים אלו 

א יאכל'. ועל כך נאמר וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא למא): ' ,יא(ויקרא בספר 

   טז ע"ב):מכות (בגמרא 

מר רב יהודה האי מאן דאכל ביניתא דבי כרבא מלקינן ליה משום שרץ השורץ א

   ...לוקה ארבעה על הארץ אמר אביי אכל פוטיתא

  :רש"יופירש 

נמלה חיה הואיל  בלע –נמלה . נמלה לוקה חמש שרץ המים: בלע –אכל פוטיתא 

  . ובריה שלימה היא אכילתה בכל שהוא ולוקה חמש

ין. וכבר ראינו לעיל ומתחייב בכמה לאו ,אחד בלבדרואים שמי שאוכל או בולע חרק 

מתנועעים, וכפי שפירשו רש"י,  , הניכרים רק כשהםדובחרקים זעירים מאשמדובר 

ולמרות הכול האוכלם כן ואף על פי  ,תוספות, רשב"א ועוד, ולא ניתן לחוש את טעמם

   ין.ועובר על כמה לאו

  לסיכומם של דברים: 

כפי שעולה מתוך המאמרים, הר"א מלמד פוסק הלכות על סמך נתונים שגויים והנחות 

 ל.ול וכותיו בנושא חרקים מכע"כ יש לדחות את פסיקו .יסוד בלתי מוכחות
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  מכון כושרות

כמה חרקים יש בירק עלים ללא 
  פיקוח?

  ח) כותב: סעי'  פדסי' (יו"ד  'שלחן ערוך'ה

כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים, לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו 

  שמא יש בו תולעת. 

ועד כה לא ה באופן עקבי, רמת הנגיעות בירקות עלים שאינם מפוקחים גבוהשמאחר 

איננו מרבים לבדוק ולעקוב אחר  – סיר מהם את כל החרקיםתקיון שיהנשיטת  הנמצא

  מצב הנגיעות בהם. 

אחר שנוכחנו שדברים הפשוטים לנו אינם ברורים לכלל הציבור, וישנם כאלו (לעיתים ל

קיון או ינאף מורי הוראה) הפועלים לאור הנחות קדומות בדבר סוגי החרקים, דרכי ה

אנו רואים לנכון לשתף את הציבור בממצאי הבדיקות בירק עלים  –מיני הירקות הנגועים 

דרכי בדיקת הירק מסקנות בנוגע למן התוצאות דלהלן לא ניתן להסיק שאינו מפוקח. 

בדיקות ארוכות טווח, להכיר את סוגי החרקים (אלו שאינם  לערוךלשם כך יש  .קיונויונ

לקחת בחשבון את הבדלי הנגיעות בין העונות, ועוד. כאמור, עד כה יורדים בשטיפה), 

  לכך! הקיון המועיליהנ ה שיטתלא נמצא

כך  ,תחת זרם מים תולאחר השריה של הירק במי סבון ושטיפ נערכותהבדיקות 

שהממצאים בבדיקה הראשונה מעידים על כמות החרקים המצויים בירק בעת שהוא 

ת הבאות מעידים על כמות החרקים הנותרת לאחר בשוק, ואילו הממצאים בבדיקו

: ממספר החרקים שירדו בשטיפה השלישית נוכל ללמוד כמה ההשריה ושטיפה (לדוגמ

הבדיקה אינה מתבצעת על גבי שמאחר יה). ינותרו למרות השטיפה הראשונה והשנ

, בהכרח על כך שהירק נקי מים נקיים אינם מעידיםגם  –הירק עצמו, אלא במי השטיפה 

  תכן שנותרו עליו חרקים הנאחזים בו ואינם יורדים בשטיפה.יוי

פגש הצרכן הפרטי אם יבהן ישלשקף את התוצאות  ותאנו מבצעים אמורשהבדיקות 

יותר מארבע שטיפות, מתוך הנחה שהציבור לאחר משום כך איננו בודקים  .יאכל ירק זה

ה צורך בכל הבדיקות, בהם לא הישש פעמים. במקרים ולא ישטוף את הירק יותר משל

לבצע שטיפה נוספת (למשל: כרובית וברוקולי  היעדר אפשרותה, יכגון: תוצאה נקי

לאחר פירוקם), או לחלופין כאשר נמצאה תוצאת נגיעות חריגה שהתוצאות הבאות 

 נמנענו מלבצע בדיקות נוספות לשווא. –לאחריה אינן נתונות בספק 

שזוהו בעין רגילה ללא אמצעי עזר. באופן כללי כל החרקים המצוינים להלן הינם כאלו 

  ניתן לחלק את החרקים המצויים בירק העלים לשתי קבוצות: 
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 7–0.5מ"מ), חיפושיות ( 7–3. חרקים שיורדים בשטיפה יסודית בסבון, כגון: זבובונים (1

מ"מ), רימות  10–1מ"מ), פסוקאים ( 5–0.5מ"מ), תריפסים ( 1.5–1מ"מ), זחלי עש (

 מ"מ). 0.5–0.2מ"מ), האקרית השקופה והאדומה ( 12–2( וזחלים

. חרקים שבתוך העלה או הנאחזים בירק ואינם יורדים בשטיפה כלל (גם לא על ידי 2

מ"מ), חלק מסוגי  7–1מ"מ), כנימת עש הטבק ( 10–1שפשוף) כגון: כנימת עלה (

  מ"מ). 2האקריות, וזבוב המנהרות (

נוכל לדעת שאין אפשרות להכשיר את הירק  ,ניכאשר אנו מוצאים חרקים מהסוג הש

כאשר ישנה כמות גדולה  ,כפי שניתן לראות בטבלה דלהלן ואולם,באמצעות שטיפה. 

הם (או  –י אמורים לרדת בשטיפה טגם כאלו שבאופן תיאור –של חרקים על גבי הירק 

  נותרים לאחר השטיפה הראשונה, ולעיתים אף לאחר השלישית והרביעית.חלקם) 

 כמות תאריך מוצרה
שטיפה 

  ראשונה

שטיפה 

  שנייה

שטיפה 

  שלישית

שטיפה 

  רביעית

ה
ל

ה רגי
ס

ח
 

 

ר"ח ניסן 

 תשע"ז

2 

  ראשים

  ריפסים,ת 6
  עכבישים, 6
  זבובים, 3

  כנימות עלה, 19
  ,פסוק 1
  .רימות 7

למעלה  :סה"כ
  חרקים 100-מ

  עכבישים, 7
  ,כנימות עלה 15
גולם רימה  1

  צהובה.
 23 :סה"כ

  חרקים

  ,עכביש 1
  כנימות עלה, 5
  תולעת. 1

 7 :סה"כ
  חרקים

 נערכהלא 
בדיקה 
  נוספת

ה
ל

ה רגי
ס

ח
 

 

ר"ח ניסן 

 תשע"ז

4 

  ראשים

  ריפסים,ת 8
  עכבישים, 3

  כנימות עלה, 107
  פסוקים, 2

  .רימות 16
למעלה  :סה"כ

  חרקים 120-מ

 1ריפסים, ת 2
  כנימת עלה, 

 3 :סה"כ
  חרקים

לא נמצאו 

  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

ת
בי

ער
ה 

ס
ח

 
 

ר"ח אייר 

 תשע"ז
  ראש 1

  ריפסים,ת 106
  עכבישים, 117

  זבובים, 3
כנימות  118
  .עלה

למעלה  :סה"כ
  חרקים 340-מ

 5ריפסים, ת 4
  עכבישים,

  ,זבוב 1
  כנימות עלה. 2

 12 :סה"כ
  חרקים

  ריפסים,ת 4
  עכבישים, 2
כנימות  2

  עלה. 
 8 :סה"כ

  חרקים

 1טריפס,  1
 1עכביש, 

   .כנימת עלה
 3 :סה"כ

  חרקים

ס
ח

ת
בי

ער
ה 

 
 

י"ב אייר 

 תשע"ז

3 

  ראשים

 150- למעלה מ
  ריפסים,ת
 1עכבישים,  3

כנימות  5 ,זבוב
  נמלים. 3 עלה,

למעלה  :סה"כ
  חרקים 158-מ

 1ריפסים, ת 43
 1 זבוב, 1 עכביש,

  .כנימת עלה
 46 :סה"כ

  חרקים

  ריפסים,ת 34
  כנימות עלה. 2

 36 :סה"כ
  חרקים

  ריפסים.ת 8
 8 :סה"כ

  חרקים

ה
ס

ח
ת 

בו
ב

ל
 

 

יסן ח' נ

 תשע"ז

2 

  ראשים

  ריפסים,ת 58
  עכבישים, 2

  כנימות עלה. 15
סה"כ לפחות 

  חרקים 74

  ריפסים,ת 4
  כנימות עלה. 3

 7 :סה"כ
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

  ריפס,ת 1
 1 :סה"כ
  חרק 



   ?כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח 
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ה
ל

ה רגי
ס

ח
 

 

כ"ה 

בטבת 

 תשע"ח

כמות 

  קטנה

  ריפסים,ת 3
  עכבישים, 2
כנימת עש  1

  הטבק.
 6סה"כ: 
  חרקים.

  אקרית אדומה. 1
  חרק. 1סה"כ: 

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ה 
ס

ח
 

 

ל
סו

מ
ת

ל
ס

 
 

"ה כ

בטבת 

 תשע"ח

כמות 

  קטנה

  כנימות עלה, 2
  .2אחר חרק  1

 4סה"כ: 
  חרקים.

  כנימות עלה, 1
  .1אחר 

 2סה"כ: 
  חרקים.

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 

 וספתנ

לרי
ס

 
 

ו' אייר 

 תשע"ז

1 

  חבילה

 1 ריפסים,ת 16
  אקרית שקופה,

  עכבישים, 3
  כנימות עלה, 12
כנימת עש  1

  טבק.
 32 :סה"כ 

  חרקים

 1ריפס, ת 1
  .כנימת עלה

 2 :סה"כ 
  חרקים

גולם של עש  1
  הטבק.
  חרק 1 :סה"כ

 1ריפס, ת 1
  .כנימת עלה

 2 :סה"כ 
  חרקים

לרי
ס

 
 

ז' אייר 

 תשע"ז

1 

  חבילה

  בישים,עכ 44
  זבוב, 1
  כנימות עלה, 7
כנימת עש  1

  ,הטבק
  רימות. 2

 54 :סה"כ
  חרקים

  עכבישים, 10
  כנימת עלה, 1
כנימות עש  2

  הטבק.
 13 :סה"כ

  חרקים

  עכבישים, 3
כנימות עש  2

  הטבק.
 5 :סה"כ

  חרקים

כנימת עש  1
  הטבק.
 1 :סה"כ
  חרק

ה
לי

טרוזי
פ

 
 

י"ח אדר 

 תשע"ז
  צרור  1

  עכבישים, 7
  ,כנימות עלה 4

כנימות עש  14
  הטבק.
 25 :סה"כ

  חרקים

כנימות עש  2
  .הטבק
 2 :סה"כ

  חרקים

כנימת עש  1
  הטבק.
  חרק  1 :סה"כ

לא נמצאו 
  חרקים

ה
לי

טרוזי
פ

 
 

כ"ט ניסן 

 תשע"ז

2 

  צרורות

  ריפסים,ת 16
  עכבישים, 3
  זבובים, 4
  כנימות עלה, 4

כנימות עש  38
  הטבק,

  זחלי עש, 3
  רימות. 2

למעלה  :סה"כ
  חרקים 80-מ

  ריפסים,ת 2
  זבובים, 3
כנימות עלה,  2

כנימות עש  32
  הטבק.
 39 :סה"כ

  חרקים

  עכבישים, 2
  ,כנימת עלה 1
כנימות עש  8

  הטבק.
 11 :סה"כ

  חרקים

  טריפס, 1
  עכביש, 1
  ,זבוב 1
כנימות  4

  עש הטבק.
 7 :סה"כ

  חרקים

ה
לי

טרוזי
פ

 
 

ט"ו סיוון 

 תשע"ז

2 

  צרורות

 200- למעלה מ
  ריפסים,ת
  זבובים, 7

 300- ה מלמעל
כנימות עש 

  הטבק,
  נמלה, 1
  ריפסים,ת 5
  .זחל עש 1

למעלה  :סה"כ
  חרקים 512-מ

 80- למעלה מ
  ריפסים,ת

 400- למעלה מ
כנימות עש 

  הטבק.
למעלה  :סה"כ

  חרקים 480-מ

  ריפסים,ת 4
כנימות עש  50

  .הטבק
 54 :סה"כ

  חרקים

14 
ריפסים, ת

- למעלה מ
כנימות  87

  עש הטבק,
  זחלים. 2

 :סה"כ
-למעלה מ

  חרקים 103

ה
בר

ס
כו

 
 

ניסן  'ח

 תשע"ז
  צרור  1

  עכבישים, 16
  .כנימות עלה 11

 27 :סה"כ
 חרקים

 1עכביש,  1
  .כנימת עלה

 2 :סה"כ 
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים
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ה
בר

ס
כו

 
 

י' ניסן 

 תשע"ז
  צרור  1

  עכבישים, 7
  כנימות עלה, 18
  רימות. 6

 31 :סה"כ
  חרקים

  כנימות עלה, 3
  רימה. 1

 4 :סה"כ
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

ה
בר

ס
כו

 
 

ד' אייר 

 תשע"ז

2 

  צרורות

 100- למעלה מ
  ריפסים,ת
  זבובים, 2
כנימות עש  3

  הטבק,
  .ג'וקים ונמלים 4

למעלה  :סה"כ
  חרקים 109-מ

  ריפסים,ת 60
  עכבישים, 2
כנימות עש  9

  הטבק,
  זחל עש. 1

 72 :סה"כ
  חרקים

  .ריפסיםת 13
 13 :סה"כ

  חרקים

  ריפסים.ת 5
 5 :סה"כ

  חרקים

ה
בר

ס
כו

 
 

כ"ה 

בטבת 

 תשע"ח

  צרור  1

  ריפסים,ת 7
  עכבישים, 7
  זבובים, 3

  כנימות עלה, 27
כנימות עש  46

  הטבק,
 90סה"כ: 
  חרקים.

  ריפס,ת 1
  כנימות עלה, 2
כנימות עש  2

  הטבק.
 5סה"כ: 
  חרקים.

כנימות עש  7
  הטבק.
 7סה"כ: 
  חרקים.

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ב 
כרו

 
 

בן
ל

 
 

 'אדר ב 'כ

  ו"תשע
  ראש 1

  ריפסים.ת 94
 94 :סה"כ

  חרקים

  ריפסים.ת 3
 3 :סה"כ

  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ב 
כרו

 
 

בן
ל

 
 

כ"ה אייר 

 תשע"ז
  ראש 1

  .ריפסיםת 94
 94 :סה"כ

  חרקים

  .ריפסיםת 15
 15 :סה"כ

  חרקים

  .ריפסיםת 6
 6 :סה"כ

  חרקים

  .ריפסיםת 7
 7 :סה"כ

  חרקים

ב 
כרו

 
 

בן
ל

 
ד׳  

במרחשוון 

 תשע"ח

  ריפסיםת 12  ראש 1
לא נמצאו 

  חרקים
 נערכהלא 

 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ב 
כרו

 
 

בן
ל

 
כ"ח  

במרחשוון 

 תשע"ח

  ראש 1
  ריפסים.ת 3

 חרקים 3סה"כ 

לא נמצאו 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ב 
כרו

 
 

בן
ל

 
 

ז' בשבט 

 תשע"ח
  ראש 1

  ריפסים,ת 21
  עכבישים. 2

 23סה"כ: 
  חרקים.

לא נמצאו 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ל
סגו

ב 
כרו

 
 

א אייר "י

  תשע"ו
  ראש 1

 400- למעלה מ
  ריפסים,ת

  עש הכרוב. 12
סה"כ: למעלה 

  חרקים 412-מ

  ריפסים.ת 15
 15 :סה"כ

  חרקים

  .ריפסיםת 12
 12 :סה"כ

  חרקים

25 
  ריפסים.ת

 25סה"כ: 
  חרקים

בז
ם

קו
לי

י
 

 

א׳ 

במרחשוון 

 תשע"ח

3 

  גבעולים

אקריות  10
  אדומות,

כנימת עש  1
  הטבק,

  חדקנית, 4
  .גולם 1 ג׳וק, 1

 17סה"כ: 
  חרקים

  ריפס,ת 1
כנימות עש  6

  הטבק,
  חדקנית, 1
  גולם. 1

 8סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת



   ?כמה חרקים יש בירק עלים ללא פיקוח 
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ת
מוני

לי
 

 

ג׳ 

במרחשוון 

 תשע"ח

3 

  גבעולים

עש  כנימת 1
  הטבק,

  כנימת עש. 1
 2סה"כ: 
  חרקים

לא נמצאו 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ה
מרוו

 
 

י"ח אב 

  תשע"ו

3 

  גבעולים

  ריפסים,ת 3
  אקרית אדומה, 1
  עכבישים, 7
  נמלים. 4

 15 :סה"כ
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

מרין
רוז

 
 

תשרי  'ד

  תשע"ז

7 

  גבעולים

  ריפס,ת 1
 100- למעלה מ

  אקריות אדומות.

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ע
ענ

נ
 

 

ב' אייר 

  ו"תשע

2 

  חבילות

  ריפסים,ת 4
אקריות  40

  אדומות,
  עכבישים, 8
  עש הכרוב, 1
  זחל. 1

 54סה"כ: 
  חרקים

אקריות  12
  אדומות,

  כנימת עלה. 1
 13סה"כ: 
  חרקים

אקריות  5
  אדומות.

 5 :סה"כ
  חרקים

אקריות  3
  אדומות.

 3 :סה"כ
  חרקים

ע
ענ

נ
 

 

ט אב "י

  ו"תשע
  אריזה

  אקריות אדומות, 5
  עכבישים, 7
  זבובים, 2
  כנימת עלה, 1
  רימה, 1
  ריפסים.ת 6

 22סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ע
ענ

נ
 

ג׳  

במרחשוון 

 תשע"ח

3 

  גבעולים

  אקריות לבנות, 4
אקריות  6

  אדומות,
  עכבישים, 9
  .כנימות עלה 4

 23סה"כ: 
  חרקים

  אקרית אדומה, 1
  עכבישים, 2
  כנימות עלה, 2
כנימת עש  1

  הטבק,
גולם עש  1

  הטבק.
 6סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ת
בי

כרו
 

 

אייר  'ט

  ו"תשע

1 

  בילהח

 150- למעלה מ
  ריפסים,ת
  זחל. 1

סה"כ: למעלה 
  חרקים 151-מ

  ריפסים.ת 11
 11 :סה"כ

  חרקים

  ריפסים.ת 3
 3סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

ת
בי

כרו
 

 

י"ג ניסן 

 תשע"ז

1 

  חבילה 

  ריפסים,ת 2
  עכביש, 1

 3 :סה"כ
  חרקים

  ריפס,ת 1
  כנימת עלה, 1

 2 :סה"כ
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

לי
קו

ברו
 

 

  ט שבט"כ

  ו"תשע

1 

  חבילה

  ריפסים,ת 8
  עכבישים, 2
  כנימות עלה, 2
  זחל. 1

 13סה"כ: 
  חרקים

  זחל, 1
  חיפושיות. 4

 5סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת
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לי
קו

ברו
 

 

אייר  'ח

  תשע"ו

1 

  חבילה

 100-מעל ל
  ריפסים,ת
  עכביש. 1

סה"כ: למעלה 
  חרקים 101-מ

  ריפסים.ת 10
 10סה"כ: 
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת

לי
קו

ברו
 

 

כ"ח אדר 

 תשע"ז

4 

  קלחים

  ,ריפסיםת 17
  ,כנימות עלה 6
  .זחל עש 1

 24 כ:סה"
  חרקים

  ריפסים,ת 3
  כנימות עלה. 3

 6 :סה"כ
  חרקים

 נערכהלא 
 בדיקה נוספת

 נערכהלא 
בדיקה 
 נוספת
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  הרב יצחק דביר

  פירות ומוצרים בני י"ב חודש

  הקדמה

שתהליך הבדיקה של מרבית הפירות היבשים מתולעים הוא פשוט וקל, יש הנרתעים  אף

על  . נוסףלמשלמכך, או מתקשים לבצעו כאשר הם זקוקים לבדיקה של כמות גדולה 

חריפה ניתן למנות את  הכדוגמ ., לחלק קטן מן הפירות היבשים נדרש טיפול מורכבכך

מנע יעד כדי כך שיש שהמליצו לה ,יהתאנים המיובשות שנגיעותן רבה וקשה לזיהו

עלה בדעתנו להציע פתרון שיאפשר את השימוש  ,מאכילתן. על מנת להקל על הציבור

  קיון קל. יבכל סוגי הפירות היבשים אחר נ

מלשון  .)ע"ב היסוד המרכזי שעליו מתבסס הפתרון מופיע בגמרא במסכת חולין (סז

ויר וק תולעים שחדרו לפרי מאשרלומדת הגמרא  'השרץ השורץ על הארץ'הפסוק 

תולעים שנולדו בפרי רק לאחר אך אסורות,  –העולם, או גדלו בו בעת שהיה על העץ 

לא נאסרו! –תלישתו מן העץ 
1

  

אלו בין פירות נגועים בתולעים שגדלו בעודם על העץ ו בין להבחיןבדרך כלל האפשרות 

ו אמדו חכמים שכל אך ישנו מקרה שב 2.התליעו רק לאחר שנקטפו אינה פשוטהש

  ):ע"א רק אלו שנולדו בו לאחר שנתלש (חולין נח ןהתולעים שנותרו בפרי ה

אינו מתקיים י"ב חדש. אמר רב פפא,  –אמר רב הונא: כל בריה שאין בו עצם 

התמרים [ שמע מינה מדרב הונא, הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין

  .ים באכילה ללא חשש מתולעים]ם מותרשהיו מונחים בכד שנים עשר חודשי

את  םהפירות על מנת להסיר מה לבדוק אתעדיין נותרה חובה  3יש שהבינו שלאחר שנה

אך דעת רוב הראשונים שלאחר שנים עשר חודשים התולעים  4,התולעים המתות

                                                           
 וכן פסק השו"ע, יו"ד סי' פד סעי' ז.  .1
השו"ע, שם, פסק שאם לא ידוע היכן התליע הפרי, הוא אסור בלא בדיקה. דעת רוב הפוסקים שהדבר   .2

כול להיקבע לפי האופי של הפרי, ואם אין דרכו להתליע בשעה שהוא מחובר, אנו תולים שכנראה י
ס"ק , סי' פד פרי תואר; ס"ק כאיו"ד סי' פד; שפתי דעת, סי' פד  ,פרי מגדיםהתליע בתלוש, כך כתבו ה

 ,אך ראה בכרתי ;"ק נטך השלחן, סי' פד סערו; כאחי צדק, סי' פד ס"ק זב ;כח, סי' שו"ת שיבת ציון; יד
 סי' פד ס"ק יג שפקפק בזה.

, הסתפק מה יהיה הדין בשנה מעוברת, האם צריך להמתין יגס"ק  פדסי' הגה"ט יו"ד  ,כנסת הגדולהב  .3
דעת תורה ; ס"ק טו, סי' פד בית לחם יהודהבה י"ג חודשים? ולמעשה הכריע להחמיר, וכן פסקו גם 

, נז ס"ק מוסי' יו"ד . לעומתם הפרי חדש, סטי' פד ס"ק ף החיים, יו"ד סכ ;ז , סי' פד ס"קלמהרש"ם
בני צדק כתב שגם בשנת העיבור מספיקים י"ב חודשים, וכן נקטו בתפארת למשה, יו"ד סי' פד וא

  ה. ס"ק  פדיו"ד סי'  ,(הרב ישועה בסיס)
נח ע"א;  כך כתב בפירוש בעל העיטור, שער א, הכשר הבשר, וכך דקדקו רבים מלשונו של רש"י, חולין  .4

ראש ריבב"ן ופסקי הרי"ד, חולין נח ע"א, שביארו ש'אינו מתקיים' פירושו אינו חי. כך דקדק מרש"י ה
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וממילא הפירות אינם טעונים בדיקה כלל. וכך פסק  5,מתייבשות ובטל האיסור מאכילתן

  ):פ"ב הט"ומאכלות אסורות הל' הרמב"ם (

ואם שהה הפרי אחר שנעקר שנים עשר חדש אוכל בלא בדיקה שאין תולעת שבו 

  מתקיימת שנים עשר חדש.

מותר באכילה  – מן הקטיף מן האמור עולה כי כל פרי או מוצר שעברה עליו יותר משנה

ר שנתלש נולדו רק לאח ןה ,ללא בדיקה, מפני שאנו בטוחים שגם אם נותרו בו תולעים

לו מוצרים ילאולברר את גדרי ההיתר  לעומק לבחון. עלינו מן העץ, והן אינן אסורות

  .יהיה לנו היתר זה לעזר

  שימורים, ריבות, ממרחי תמריםא. 

כגון: חומוס,  ,קופסאות שימורים מכילות פעמים רבות מוצרים הטעונים בדיקה מחרקים

קיונות יבדיקות ונ לערוךות מקפידות עלי גפן. הכשרויות האמינושעועית לבנה, כרוב 

 .לפני האריזה בשימורים, אך ישנן כאלו שאינן מקפידות על כך ותוצרתן נגועה בחרקים

שאלה  האם השימוש בקופסאות אלו יהיה מותר לאחר שעברה שנה מתאריך הייצור?

בהם נמצאה נגיעות שקונפיטורות מפירות יער על ממרחי תמרים או  עלדומה נשאלת 

  ר לאחר שנה?זים גבוהים, האם השימוש בהם יוַת באחו

הם מכילים  ,המשותף לכל המוצרים הללו הוא שעל מנת לשמור על חיי מדף ארוכים

שעליהם רשום 'ללא חומר משמר' מכילים חומרי עזר  מוצריםבתוכם חומר משמר (גם 

כל ההיתר שמאחר  :בעקבות זאת עלינו לשאול .טבעיים שתפקידם לשמר את המוצר)

מבוסס על כך שלאחר שנה התולעים מתייבשות ומתפוררות, האם ישתנה הדין כאשר 

  ):פסי'  ח"א ,שו"תיש חומר המשמר אותן? בשאלה דומה דן הרשב"א (

שאלת: מרקחת שנפלו לתוכה נמלים הרבה שאי אפשר לברור אותם מתוכה 

 אני חוכך קצת במרקחות ...ועברו עליה שנים עשר חודש אם מותרת אם לאו?

שהן נעשות על ידי דבש. לפי שהדבש נראה שיש לו שתי סגולות האחת למהר 

למחות ולכלות הדברים הנחתכים הנופלים לתוכו. והשניה להעמיד ולקיים 

  הדברים השלמים הנטמנים בתוכו. 

אינו מקבל את ספקו של הרשב"א, ולדעתו מאחר שחכמים אמדו שלאחר שנה  6הרדב"ז

' היא כבר אינה אסורה, כמו שהיה בתחלה או קרוב לותרת 'האיסור בטל, אף שהתולעת נו

  7'.ומדת חסידות הוא לברור אותם או להעבירם במסננת אם איפשר ,דעפרא בעלמא הוא'

                                                                                                                                                       
ש "והערות הגריהט"ו;  בפ"מאכ"א , הל' צפנת פענח , חולין נח ע"א;מהר"ם שיףע"ב,  יוסף חולין נח

  '.ן חיי דנקט רש"י לאו דוקאולשומאידך גיסא בנימוקי יוסף, חולין נח ע"א, סיים ' חולין שם. ,אלישיב
מלשון הרשב"א בחידושיו, חולין נח ע"ב, משמע שלאחר י"ב חודש לא נותר מהתולעים דבר, והן   .5

ואפילו יהיה שלדו קיימת כיון שכלה ליחות כלה , כתב: 'רז, סי' תשובות ופסקיםכאפר, אך בראב"ד, 
. כך פסקו גם תרצבסי' ח"ב  ,ב"זרדהשו"ת '; וכך גם כתב בלגמרי הרי הוא כנשרף ושלדו קיימת

 .קא 'כלבו סי ;סי' נג, חולין רא"ש חולין שם; מאירי, חולין שם; רבנו יהונתןע"א;  חולין נח, נימוק"יה
 שו"ת הרדב"ז, ח"ב סי' תרצב.  .6
נראה שמחלוקתם נובעת מן המחלוקת בהבנת התהליך שעובר החרק לאחר שנה, כפי שנביא להלן.   .7
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לא הכריע בדבר, ומאחר שמדובר בספק הביא את צדדי הספק ו 8'שלחן ערוך'למעשה ה

בות נוספות שעלולות לתערוואף הרחיבו את האיסור  9,הפוסקים החמירו בכך ,דאורייתא

סוכר ברמה  הםשמעורב ב יםמוצרלגרום לשימורו של החרק לזמן רב יותר, כגון: 

   11.משקאות אלכוהוליים או 10,ניכרת

יש בכך ספק ספיקא ש 12'פרי תואר'כתב ה, תולעים בתערובת אין ודאות שישבמקרה ש

 13לאוכלה.ולכן לאחר שעברה שנה מותר  ,(שמא אין חרקים ושמא הדבש אינו משמרם)

כתב שמאכל שמוחזק כנגוע בחרקים אינו נחשב כספק, אלא  14'זבחי צדק'ב גיסא מאידך

לאור זאת אסרו  15.גם לאחר שנים עשר חודש לאוכלו, ועל כן יהיה אסור כנגוע בוודאות

לאכול ריבה מפירות שהנגיעות  18'ערוך השלחן'ו 17'דרכי תשובה'ה 16רב שלמה קלוגר,ה

  .מייצור הריבה ברה שנהגם לאחר שע –בהם מצויה 

המחלוקת הנ"ל נובעת מכך שהרשב"א הסתפק אם הדבש משמר את התולעים, או 

, אולם במוצרים המכילים חומרים משמרים או מווסתי ןכילויָ ממהר את  –להיפך 

חומציות (כגון: ממרחי תמרים, ריבות ושימורים) אין ספק שגוף התולעים נשמר לזמן רב 

ין ילענ 19הגרש"ז אויערבךגם ות להקל לאחר שנה. כך הורה יותר, וממילא אין אפשר

   פירות שנשמרו בהקפאה למשך שנה.

                                                                                                                                                       
תקופה זו החרקים מתפוררים לעפר, ואילו הרדב"ז סובר שממילא הם נותרים  לדעת הרשב"א לאחר

  בתבניתם, אלא שבטל האיסור מהם.
 שו"ע, יו"ד סי' פד סעי' יב.  .8
מאחר והשלחן ערוך הותיר זאת בספק, נקטו האחרונים לחומרא, שהרי ספק דאורייתא הוא, כן   .9

יה פרשת ישנה שנ ',בן איש חיהתיר, וכן ב'משמע מדברי כל האחרונים להלן שדנו אימתי אפשר ל
 .קכז, ח"ז סי' שו"ת שבט הלוי; ובנשא יט

; ועוד בסי'  ח"ד יו"ד ,שו"ת יביע אומר; כף החיים, סי' פד ס"ק קכט; ס"ס פד), פארדו(מזמור לדוד   .10
  רבים.

יב; הובא גם תוספת ירושלים (לר' ישראל איסרלין), קיצור הוראת איסור והיתר, יו"ד סי' פד ס"ק   .11
 בדרכי תשובה, סי' פד ס"ק קס.

 פרי תואר, יו"ד סי' פד ס"ק כד.  .12
ף החיים, סי' והעתיקו בכ, סו"ס פד )פארדו(במזמור לדוד כך כתב גם ביד דוד, יו"ד הגהת ב"י אות כח;   .13

לדבריהם הדבר מותר אפילו אם נמצאו שלושה חרקים במאכל זה, כל  בלא הסתייגות. ,קכז פד ס"ק
  לא ידוע שיש בו חרקים נוספים. עוד

 זבחי צדק, יו"ד סי' פד ס"ק קה.  .14
, שער בבינת אדםהזבחי צדק עוסק במצב שבו נמצאו בדבש זה שלושה חרקים, וכעין זה כתב גם   .15

שלושתם לא הביעו את דעתם על  ד., יו"ד סי' פד סעי' ך השלחןווכן בער ;נדס"ק  לזאיסור והיתר, סי' 
  הם מצויה, אך אין ודאות שבתערובת זו היו חרקים.פירות שהנגיעות ב

לכן דהוי ספק שמא נימוחו  ,הקל אם בישלו קודםש ; ועיין שםתליתאי ,בשו"ת טוב טעם ודעת  .16
 .פק ספיקאבבישול וזה ס

דרכי תשובה, יו"ד סי' פ"ד ס"ק קנז; ראה שם שהפנה לס"ק קכג, שם משמע מפוסקים נוספים   .17
כוודאי ולא כספק: ראה כרתי, סי' פד ס"ק טז; פר"ח, סי' פד ס"ק לא; ובבינת שהחשיבו נגיעות מצויה 

 אדם, סי' פד ס"ק ל תלה את הדבר ברמת הנגיעות המצויה.
  ערוך השלחן, יו"ד סי' פד סעי' פג.   .18
נראה שדין זה נכון להקפאה בלבד, שבשונה מקירור היא עוצרת את  שו"ת מנחת שלמה, ח"ב סי' סא.  .19

ינוי החלים במיני המאכל. ואף שגם קירור מאט תהליכים אלו, נראה שחכמים לקחו זאת תהליכי הש
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אקום גורם לשימור החרקים או ון תמרים הנמכרים בוואקום, האם הוינותר להסתפק בעני

נראה שלמקל בזה, כדעת  ,שמא הם מתפרקים מאליהם? מאחר שהדבר נתון בספק

התמרים שמאחר  ,לכתחילה ראוי שלא לסמוך על כך , יש על מי לסמוך, אך'פרי תואר'ה

, באיכות ירודההוחזקו בנגיעות (בפרט שלאריזות אלו בדרך כלל משתמשים בתמרים 

  ורמת הנגיעות בהם גבוהה).

  אצות יםב. 

טפילים וחרקים, סרטנים  ןמתערבים בה או מבריכות הגידול היםמאצות הבמהלך איסוף 

ישנו קושי גדול  ,כובשים את האצות ל'דפי סושי' . לאחר תהליך העיבוד, שבושונים

ולשם כך נדרשת מומחיות. הנגיעות בדפי אצות אינה מתפתחת  ,לזהות את הטפילים

האם לאחר שתעבור שנה מתאריך הייצור יהיה  :בהמשך האחסון, ואם כן עלינו לשאול

  .עלינו לברר כמה נקודות מענה לשאלה זומותר לאוכלם בלא בדיקה? לשם 

  האם תהליך כבישת הדפים משמר את התולעים?. 1

האצות  ,לא מעורבים חומרים משמרים עיבוד האצות לדפי סושיככל הידוע לנו, בתהליך 

 –אולם במבחן המציאות  .(בהקפאה או בתנורים) מיובשותנכבשות לדפים ולאחר מכן 

 משמר שהייבושהאם הדבר מוכיח  .החרקים ניכרים בדפי הסושי גם לאחר זמן רב

  אותם? 

נו אי – כל בריה שאין בו עצם'נראה ששאלה זו תלויה במחלוקת ראשונים בהבנת הכלל 

אינו מתקיים וחוזר הוא 'כתב שלאחר שנים עשר חודשים  20. הרשב"א'מתקיים י"ב חדש

תכן לדייק מלשונו שחכמים הניחו שלאחר שנה החרקים מתפוררים לחלוטין, יי '.לעפרו

יה או שמירת ימוכח שהקל –אים שהחרקים אינם מתפוררים וממילא אם במציאות אנו רו

  רז): סי' לעומתו כתב הראב"ד (תשובות ופסקים  ת אותם.והאצות בוואקום משמר

הרי הוא כנשרף ושלדו  ,כלה לגמרי – ואפילו יהיה שלדו קיימת כיון שכלה ליחות

   ...קיימת, זהו דרך האמת והצדק

  ר מוכח מן המציאות: תרצב) אף העיד שהדבסי' הרדב"ז (ח"ב 

אחר י"ב חדש אתה  ,הדברים נראין לעין שכל מיני קטניות הנולדים בהם תולעים

אלא מאי אית  .ומה שנמצא בתוך הנקב הוא משונה ,רואה בנקב רושם התולעת

  . עפרא בעלמא הוא – אף על פי שרשומו ניכר ?למימר

ה שהאיסור מאכילתם אנו למדים שמציאותם של חרקים יבשים אינה סותרת את העובד

לשיטה זו, לאחר  21.בטל לאחר שעברה שנה. כדעה זו משמע למעשה מדברי הפוסקים

                                                                                                                                                       
בחשבון בעת שקבעו את תקופת י"ב חודש, שהרי ישנן ארצות שונות שבהן שורר קור רב לאורך 

 תקופות השנה, ולא מצאנו שהפוסקים השונים התחשבו בכך והאריכו את תקופת ההמתנה.
נח ע"ב; וכן נראה מדבריו בשו"ת הרשב"א, ח"א סי' פ שכתב שאינו מתקיים  רשב"א, בחידושיו חולין  .20

'לא חי ולא מת' (וצ"ע שבבינת אדם, או"ה סי' לו ס"ק נב, הביא זאת כסיעתא לכך שגם אם השרץ 
  מתייבש ונותר קיים, מותר). וכלשון זו כתב גם הר"ן חולין דף יט ע"ב מדפי הרי"ף.

פורשת בשאלה זו. הבית יוסף, יו"ד סי' פד, אומנם ציטט את דברי בפוסקים אין דיון והכרעה מ  .21
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אפשר יהיה להתיר את  ,שעבר הזמן הדרוש והתייבשו הטפילים המעורבים בדפי האצות

השימוש בהם (ואכן חלק מן המפקחים בכשרות הרבנות הראשית מורים לעסקים 

   ורה ישנה בדווקא).המשווקים סושי להקפיד לרכוש סח

ב חודש, חרקים "בדומה לחרקים שעברו עליהם י 22',חכמת אדם'יש להעיר שלדעת ה

 ,ואף שלא יהיה נשרף'שנאפו בתנור כשהם גלויים למקור החום מתייבשים ומותרים: 

תכן שהשימוש בחלק י. לדעתו י'יבש לגמרי עד שאין בו שום לחלוחיתימכל מקום נת

הייצור, משום שהן  מייד לאחרה בתנורים, יהיה מותר יליגדול מהאצות, שעוברות ק

מעלות. אולם אף שפוסקים  400–300ה בתנור בחום של יעוברות תהליך של ייבוש וקלי

יה יוסברו שקל 'חכמת אדם'רבים חלקו על היתרו של ה 23,נוספים הסכימו עם היתר זה

הדבר נכון אך אדם  גם לדעת החכמתיש שכתבו שו 24.ב חודש"בתנור אינה מועילה כמו י

סרטנים וטפילים המצויים לחרקים גדולים יותר, כ ורק לחרקים קטנים ביותר, אך לא

   25.באצות

  כמה זמן צריך להמתין?. 2

ב חודשים, אולם "שבה מתקיימים החרקים היא י הוזכר שהתקופה בגמרא (לעיל)

וקי יוסף שה חודשים. בנימיש רק ובמדרשים שונים כתוב שתולעים חיות 26בירושלמי

  ) מיישב סתירה זו: ע"א (חולין נח

כל שאין לו עצם אינו חי אלא ששה חדשים. דלחותו מתקיים עד שנים עשר חדש 

  ומכאן ואילך עפר בעלמא הוא. 

ראשונים הב חודש שציינה המשנה בנויה משני חלקים: ששת החודשים "כלומר תקופת י

בר, ובששת החודשים האחרונים הם תוחלת החיים של התולעים שנולדו בעוד הפרי מחו

                                                                                                                                                       
הראב"ד, אך סיים שגם הר"ן כתב כן, אף שהר"ן כתב כרשב"א שהחרקים מתפוררים, משמע שלא 

כבר מת התולע ונרקב ונתייבש שאין דקדק להכריע בעניין זה. אך הלבוש, יו"ד סי' פד ס"ק ח, כתב '
', משמע כדברי הראב"ד. כן נראה גם מדברי האחרונים א בעלמאבו ליחות עוד שאינו אלא כפירש

שדנו להתיר צבע המופק מחרקים לאחר י"ב חודש, משמע בפירוש שגופם קיים ואף על פי כן הם 
מותרים (ראה שו"ת שערי צדק, יו"ד סי' ק, ושואל ומשיב תליתאי ח"א סי' לט). וכן הוא דעת החכמת 

נראה שבשאלה זו הסתפק השואל בשו"ת שואל ומשיב, להלן. כמו  אדם להלן ואלו שדנו בדבריו. אכן
כן מלשון הפר"ח להלן ייתכן להבין שלדעתו אחר י"ב חודש החרק מתפורר לחלוטין, וכך אולי יש 

 לדקדק מלשון הבית מאיר, יו"ד סי' פד: 'והוי עפרא'.
  .נבס"ק  לו 'שער איסור והיתר סי ,בינת אדם  .22
שו"ת שואל ומשיב, מהדו"ק ח"ב סי' מו; ובט"ז, סי' פד ס"ק יז, החשיב זאת לחם הפנים, ס"ק כד;   .23

כספק, וכן ערוה"ש, סי' פד ס"ק סג; וכן בתורת נתנאל, סי' לח; שו"ת יד יוסף (דייטש), סי' נו; שו"ת 
 אבן ישראל, ח"ז סי' לא.

רי יוסף (יוזפא), ח"ב ; מהרש"ק בטוב טעם ודעת, מהדו"ק סי' קכב; דבפד ס"ק לגסי'  יו"ד ,פרי חדש  .24
סי' תקמג; שו"ת רמ"ץ, יו"ד סי' לא אות ח; עמק הלכה (וולף), יו"ד סי' לד; עמודי אש (אייזנשטיין), סי' 

, 14יג ס"ק י; שו"ת מנחת יצחק, ח"ג סי' צו; וראה בספר בדיקת המזון כהלכה, ח"א פרק ט, הערה 
  ם.שהעיד שערכו ניסיון בתנור ונמצא שנותרו החרקים בשלמות

פלתי, יו"ד סי' פד ס"ק ז; כנפי יונה, יו"ד סי' פד ס"ק ה; יד יוסף, שם. שבט הלוי, ח"ה סי' פו ס"ק ב;   .25
  שם, ח"ז סי' קכו ס"ק א.

  ירושלמי שבת פ"א ה"ג.  .26
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למעוניינים לקצר  28'פרי חדש'לאור זאת הציע ה 27.מתייבש עד שכלה האיסור ממנו ןגופ

התולעים שבפירות, ומאותה העת להמתין רק  להמתתאת זמן ההמתנה, לבצע פעולות 

לשיטתו באצות ים שכל הטפילים מתים ממילא בעת  29לייבושן.שה חודשים עד יש

   שה חודשים.יאלא שחודשים רך להמתין שנים עשר , לא נצטעיבודן

שרק תולעת שמתה מזקנה באומרם יש שערערו  ;לא כל הפוסקים הסכימו להצעה זו

שתקופת ייבוש גופה של תולעת שמתה ייתכן שה חודשים, אך יתתייבש תוך ש

ויש שחלקו באופן עקרוני וכתבו שמאחר  30,זמן רב יותר תיארךבצעירותה באופן יזום 

שו"ת למעשה ב 31.אין להתיר קודם לכן –מים התירו רק לאחר שנים עשר חודשים חכש

הורה לסמוך על דעות המקלים רק בצירופים נוספים ובהפסד גדול, אולם  32'מנחת יצחק'

שה ילאחר שולהתיר כבר  'פרי חדש'התיר לסמוך על שיטת ה 33הגרש"ז אויערבך

  חודשים. 

  פירות יבשיםג. 

. הלכה זו 'תמרי דכדא'הדומה ביותר למקרה הנדון בגמרא:  הפירות יבשים הם הדוגמ

יכולה להועיל הן לפירות שבדיקתם קשה ביותר (כגון: תאנים מיובשות, תותי עץ 

מיובשים, גוג'י ברי), והן לפירות שבדיקתם פשוטה אך לעיתים כרוכה בטורח רב 

  (במטבחים גדולים וכדומה). 

מעת תלישתם נובע מהנחה  ים עשר חודשיםשעברו שנכאמור, היתר השימוש בפירות 

 ,עבר זמן רבששרק תולעים שנולדו בשעה שהפירות עדיין היו על העץ אסורות, ומאחר 

הן נולדו לאחר תלישת הפרי, ולכן אינן  –אנו מניחים שגם אם יש תולעים בפירות 

                                                           
כך כתבו גם הר"י מלוניל, חולין נח ע"א; מאירי, חולין שם; ספר איסור והיתר לרבנו שמואל (פורסם   .27

ונות, יד). וכן כתב בספר באר שבע, חולין סז ע"א; והביאוהו בכנסת הגדולה, הגהב"י מכת"י בקובץ צפ
יו"ד סי' פד ס"ק לח; פרי חדש, שם ס"ק כג; מנחת יעקב, סי' מו ס"ק ח; פרי מגדים, יו"ד שפ"ד סי' פד 

 ס"ק כד; ערוה"ש, סי' פד סעי' סט.
  .כוס"ק פד סי' יו"ד פרי חדש,   .28
, הסכים לסברת הפר"ח (אף שחלק על הצעתו כדס"ק פד , סי' תי דעתשפ, יו"ד פרי מגדיםה  .29

 הפרקטית).
רעיון זה מציע הפרי מגדים, יו"ד שפ"ד סי' פד ס"ק כד, אך בסופו הוא מסיים שלמעשה סברת הפרי   .30

חדש נכונה. אולם ערוך השלחן, יו"ד סי' פד סעי' סט, מזכיר סברה זו כאחת מן הסיבות לדחות את 
פר"ח, ומסיים 'ליתא להאי תקנתא, ואין לנו אלא דברי הטור והשו"ע', וכן בדרכי תשובה, היתרו של ה

סי' פד ס"ק קז, הביא בשם שו"ת משה ידבר שכל תולעת שמתה באופן לא טבעי אינה מתייבשת 
  אלא לאחר י"ב חודש.

בנו בשו"ת כתב בשו"ת חתם סופר, יו"ד סי' עז, ערער על הכרחיותו של חשבון שישה חודשים הנ"ל, ו  .31
'. במחלוקתם הם נלפע"ד שאין לסמוך על הפרי חדש בזה כללסופר, יו"ד סי' מז, האריך בזה וסיים '

מזכירים את בעל הבאר שבע כמקור הדיוק לתקופת שישה חודשים, אך נלע"ד שאם היו רואים את 
  הראשונים שהבאנו לעיל שדייקו זאת בפירוש, לא היו חולקים על כך.

  .צוסי'  ח"גק, מנחת יצח  .32
 מנחת שלמה, ח"ב סי סא.  .33
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) דנה בשאלה מה יהיה הדין אם תולעים אלו ע"ב (סזחולין אסורות. הגמרא במסכת 

   יצאו ('יפרשו') מן הפרי:

בעי רב יוסף: פרשה ומתה, מהו? מקצתה, מהו? לאויר העולם, מהו? תיקו. בעי רב 

  מהו? לגג גרעינתה, מהו? מתמרה לתמרה, מהו? תיקו. אשי: לגג תמרה

ובכל מצב שבו  34,הראשונים הכריעו ש'ספק דאורייתא לחומרא' ;הגמרא נותרה בספק

כי בדיקה  35נחשבת כאסורה. לאור זאת העיר הרא"ש –יצאה התולעת מעט מן הפרי 

גם בפרי שעברו עליו יותר משנים עשר חודשים, כדי להסיר את  נדרשתחיצונית 

ומכל מקום 'ח): סעי' פד סי' כך פסק גם השלחן ערוך (יו"ד  36ממנו.התולעים שיצאו 

   .'צריך לבדקן, להשליך התולעים הנמצאים ביניהם בחוץ, או על גבי הפרי

מהראשונים שלא הסתפקו בבדיקה החיצונית, שהרי התולעים שיוצאות מן הפרי  יש

אנו יכולים  ,לכן הורו שרק כאשר הפרי אינו נקוב 37.ונאסרות עלולות גם לחזור לתוכו

 ,להיות בטוחים שלא חזרה לתוכו תולעת והוא אינו חייב בבדיקה, אך כאשר הוא נקוב

שלא מצוי לא חששו לכך, מפני  רביםפוסקים עם זאת  38לפתוח את הפרי ולבודקו.חובה 

   39.ו'אחזוקי איסורא לא מחזיקינן' ,שתולעת תצא ותחזור אל הפרי דרך החור

כל זמן שימצא בתוך הפרי, אפילו ' ד):סעי'  פדסי' (יו"ד  'שלחן ערוך'למעשה פסק ה

סרים אם ויש או'ואילו הרמ"א העיר עליו: . 'חוץ, לא חיישינן שמא פירש וחזרחורו נקוב ל

  .'חורו נקוב לחוץ, והכי נהוג

לדעת ו 40,אין צורך בבדיקה פנימית גם אם יש נקב בפרי 'שלחן ערוך'אם כן, לדעת ה

וכן הורו גם חלק מן  41,הרמ"א הפטור מבדיקה פנימית מותנה בכך שהפרי אינו נקוב

   42.הפוסקים הספרדים

                                                           
 ועוד. ,מא, ויקרא יא על התורה, רש"י; וראה גם בסחפ"ג סי' חולין  ,רא"שסז ע"ב; חולין  ,נימוקי יוסף  .34
  .סי' נג "גחולין פרא"ש,   .35
סבר שמחמת החשש שפירשה יש לבצע גם בדיקה פנימית, שהרי  ,קגפ"ג סי' חולין  ,ים של שלמהב  .36

ה הגמרא גם ב'פרשה על גג גרעיניתה', ורק בפירות ללא גרעינים התירו בלא בדיקה פנימית. הסתפק
אך הש"ך, יו"ד סי' פד ס"ק כז, כתב שמדברי השו"ע והרמ"א לא נראה כן, ואף בפירות בעלי גרעינים 
לא חששו, אלא אם אנו רואים שפירשו עליהם. כך גם משמע מלשון הרמב"ם, הל' מאכלות אסורות 

 ,בכנפי יונה, וס"ק כסי' פד שפ"ד , "גב הט"ז: 'או שנמצאת על גג הגרעינה מבפנים'; וכן הסכימו פרמפ"
 .על סעיף ה

מהגמרא במסכת חולין סז ע"א, האוסרת לסנן ולשתות שכר בלילה שמא תפרושנה  –מקור החשש   .37
צאנה התולעים התולעים ממנו ותשובנה אליו. מאידך גיסא המקלים הוכיחו מכך שלא חששו שם שת

 שאין דרך התולעים לצאת ממקום גידולן. –מדופנות הכלי 
  .קעאסי' רמז תרמ"ג, ותרומת הדשן  , חוליןמרדכי ע"א; חולין סז ,אגודה; תלזסי' ח"א  ,אור זרוע  .38
חולין נח,  , בחידושיומאיריע"ב;  חידושי הרמב"ן חולין נח, תורת הבית הארוך בית ג שער גרשב"א   .39

תשובות , ראב"ד ע"ב; חולין נח ,נימוקי יוסף ;לד 'איסור והיתר סי ,התרומהספר ין יב. יות ענובמגן אב
 וכך נראית, ארחות חיים, איסורי מאכלות אות לט; איסור והיתר הארוך סי' מא אות א; רז 'ופסקים סי

שם ס"ק ב,  ,בהגהמ"יהבין וכן  ;שלא סייג את ההיתרפ"ב הי"ד מאכלות אסורות , הל' דעת הרמב"ם גם
 ומגיד משנה שם. 

טעון בדיקה, על מנת לוודא שאין בו  פרי נקוב , הבין שלכל הדעותס"ק יז , יו"ד סי' פדבמקדש מעט  .40
תולעים שנכנסו מבחוץ, ומה שהתיר השו"ע הינו אם בדק ומצא בפרי רק תולעים שרגילות לגדול 
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  בכך:בדברי האחרונים אנו מוצאים שני טעמים לדעת הרמ"א שהחמיר 

תכן שהם רגילים יכתב שאיננו יודעים מהו טיבם של מיני התולעים השונים, י 43הלבוש) 1

הוסיף שהנקב חיצוני  44ש"ךה) 2 לפרוש ולחזור, ועל כן עלינו לחשוש ולהחמיר מספק.

 . 'הוי קצת הוכחה שפירשו וחזרו'

באופן  ההבדל בין הטעמים מתבטא במצב שבו אין בפרי נקב של תולעת, אך הפרי נקוב

טבעי (כגון תמרים שנפל חיבורם העליון, תאנים הנקובות בתחתיתן), או שהוא חתוך 

(כגון: משמש ושזיף מיובשים). לפי הטעם הראשון, בכל מצב שישנה אפשרות לתולעים 

לעומת זאת עלינו לחשוש לכך ולבודקו בבדיקה פנימית.  –לצאת מן הפרי ולשוב אליו 

 ,ישנה הוכחה שהתולעת יצאה ממנו ,נו נקב של תולעתרק כאשר יש –לפי הטעם השני 

 –לא מחמת תולעת שנקבתו ושבה אליו, אך כאשר הפרי אינו שלם שועלינו לחשוש 

 45,איננו צריכים לחשוש לכך. למעשה אחרונים רבים העתיקו את הטעם השני בלבד

קב נ בפריונראה שיש לסמוך על כך ולפטור מבדיקה פנימית כל עוד איננו מוצאים 

   46.תולעת הנראה כחור כניסת

                                                                                                                                                       
ע"א, שאיננו  חולין נח , הערות למסכתבתוכו. אכן אין זה פשט דברי הפוסקים, וביאר הגרי"ש אלישיב

 .'ואין מחזיקין ריעותא ,כאן נמצא כאן היהחוששים שבאו תולעים מבחוץ מחמת הכלל ההלכתי '
פשט הפוסקים הנ"ל שכאשר הפרי נקוב יש לבודקו מחרקים. אך בתרומת הדשן, סי' קעא, כתב שרק   .41

יש ספק  –ך כל עוד לא ידוע שהפרי נגוע אם מצאו בו חרקים בפועל, יש לחשוש שמא פירשו וחזרו, א
ספיקא, שמא אין תולעים, ושמא לא פירשו, ולכן מותר לאוכלו בלא בדיקה. וכן פסק גם בערך לחם, 

חידושי סי' פד ס"ק ו; הט"ז, סי' פד ס"ק יב; כנסת הגדולה, הגהב"י סי' פד ס"ק מז; כך גם הקל ב
י' פד ס"ק ל; אך בס"ק נב, שם, כתב שבעל נפש יחמיר). ; ובזבחי צדק, יו"ד סהס"ק  פדסי' יו"ד  ,הרי"מ

אכן במנחת יעקב, סי' מו ס"ק יד, תמה מדוע אם כן לא הזכיר זאת השולחן ערוך, ובפרי מגדים, 
משב"ז סי' פד ס"ק יב, העיר שכל האמור הוא דווקא כאשר הבדיקה אינה כרוכה בטרחה מרובה (וכן 

'. ולדינא הכל לפי הזמן וכל שומר נפשו יש לבדוקכו), וסיים 'העיר גם במקדש מעט, יו"ד סי' פד ס"ק 
ובשפתי דעת שם ס"ק כג, כתב שמלשון הש"ך משמע שחולק על הט"ז וגם בספק ישנה חובה לבדוק; 

, חלק על דברי הט"ז וכתב שאין זה פשט השלחן ערוך, חס"ק  ד) סי' פביסטריץ(בבית דוד וכן 
לבודקו (וכן משמע מן האחרונים בנגיעות אינו ספק וחובה מה שמוחזק משמע שכל כה"ח ס"ק סג וב

 שהובאו לעיל לעניין מוצרים משומרים שלא החשיבו מאכל שמוחזק בנגיעות כספק).
פרי חדש, יו"ד סי' פד ס"ק טו; בזבחי צדק, יו"ד סי' פד ס"ק כו, העיד שהמנהג בבגדד להחמיר, וכן   .42

י, וכף החיים, יו"ד סי' פד ס"ק לו (הזבחי צדק עצמו  אותה פרשת נשא ישנה שני ,בן איש חיהעיד ה
פרי הקל בשעת הדחק). לעומתם רבים מן הפוסקים הספרדים הקלו כשיטת השלחן ערוך, למשל: 

 כתב גםוכן ; ידסי' ח"ב  ,שו"ת פעולת צדיק ;טו תנ או 'בן אברהם אבוקרא, סי ;ס"ק חסי' פד  ,תואר
  .יאעי' סי' פד ס ,בילקוט יוסף

 ש, יו"ד סי' פד ס"ק ד.לבו  .43
  .יגס"ק פד ש"ך, יו"ד סי'   .44
סי' יו"ד  ,ערך שיסעי' מד;  פדסי' יו"ד  ,ערוך השלחן; טס"ק  שער איסור והיתר כלל לח ,חכמת אדם  .45

. מטעם זה גם החמיר למעשה הפרי חדש, יו"ד דס"ק  פדסי' יו"ד  ,הלכה פסוקה (ליפשיץ) ;דס"ק פד 
דים, משבצות זהב יו"ד סי' פד ס"ק ו, כתב שהרמ"א החמיר בכל אפשרות סי' פד ס"ק טו. אך הפרי מג

שיש לתולעת לצאת ולחזור, וכן מדברי המקדש מעט שהובאו לעיל משמע כטעם הראשון, שבכל 
  מצב שבו ישנה אפשרות שנכנסה תולעת יש לבדוק זאת.

בנקב שאינו מחמת  שהרי ספק אם יש לחשוש בפרי נקוב, ואף אם יש לחשוש, ספק אם מדובר גם  .46
תולעת. ויש לצרף גם את הבנת ערוך השלחן, שם סעי' צג, שהתולעת אינה נאסרת עד שתצא חוץ 

 מת הפירות כולה, ולא רק אם יצאה מפרי זה. לעֵר 
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  קמחד. 

 47ין קמח שנותר באריזה סגורה למעלה משנה נחלקו הראשונים. לדעת מהר"י בירביבענ

לתולעים שפירשו, ולכן לאחר  ותלא נחשב ןה ,כל עוד התולעים לא יצאו מאריזת הקמח

מותר  הקמח – נולדו בתוכה ןשעברה שנה על הקמח באריזה סגורה, וברור לנו שה

פנות ורשו התולעים לדיולדעתו גם אם פ 48',הגהות שערי דורא'אכילה. על כך חלק בב

   הן נאסרות. – ותהכלי הפנימי

ין ירשו התולעים וחזרו, לענישמא פ לא חשש השלחן ערוךין פירות יבשים ילענאף ש

 – תולעים הנמצאים בקמח, וכיוצא בו' ה):סעי'  פדסי' (יו"ד  49'שלחן ערוך'קמח פסק ה

פוסק  'שלחן ערוך'האחרונים הסבירו שה. 'ים. שמא פירשו, ושרצו על הארץ וחזרוסורא

זוהי שומאחר  50,פנות הכלי אסורותורשו מן הקמח לדי, שגם תולעים שפ'שערי דורא'כ

מודה שיש לחשוש לה, וגם אם עברה  'שלחן ערוך'גם ה, מציאות שעלולה לקרות בנקל

לעומת זאת,  51.תמש בקמח בלא ניפויאסור להש –למעלה משנה מעת קציר החיטים 

שגם כאשר מדובר בכלי  'שלחן ערוך'אין הכרח לדקדק מלשון ה 52',פרי חדש'לדעת ה

ישנו כשהקמח מונח בכלי פתוח, ושרק  –סגור הקמח אסור, ואף ניתן לדקדק להיפך 

התולעים אסורות. למעשה הורה הפר"ח לסמוך על  ',הארץפירשו ושרצו על 'חשש שמא 

והתירו במקום צורך שימוש בקמח ד מרובה, ויש מן הפוסקים שהצטרפו כך בהפס

   53ששהה באריזתו י"ב חודש ללא ניפוי.

                                                           
הובאו דבריו בהגהות שערי דורא, איסור והיתר, סי' נב אות ב. כעין זה משמע גם מדברי האגודה חולין   .47

'. לשון דומה הובאה גם ברוקח, ותולעים הנמצאים בקמח או בתבואה מותריןות 'סז ע"ב, שכתב בפשט
סי' תסא; ובשערי דורא, סי' נד; וייתכן שכך ניתן לדייק גם מדברי שו"ת הרא"ש, כלל כ סי' ג, שאסר 

', משמע קצת שפרישתן מן מאן יימר דלא פרשי ושרצי על הארץ וחוזריןאת תולעי הקמח משום '
הכלי אינה מספיקה (אלא שזו גם לשון השו"ע להלן, ומלבד הפרי חדש, לא מצאתי הקמח לדופנות 

  מי שדקדק בזה להתיר בכלי סגור). 
  שערי דורא, שם.  .48
  על פי שו"ת הרא"ש, כלל כ סי' ג.  .49
ש"ך, סי' פד ס"ק טו; כרתי סי' פד ס"ק ט; כנסת הגדולה הגהב"י, סי' פד ס"ק פה; ביאור הגר"א, סי' פד   .50

זב"צ ; ס"ק זסי' פד משב"ז  ,פרי מגדים; הס"ק  יו"ד פד ,כנפי יונהיד; פרי תואר, סי' פד ס"ק יב; ס"ק 
אבני ; יאסי'  שער איסור והיתר כלל לח ,חכמת אדם; ס"ק יח, סי' פד מקדש מעט; ס"ק כטסי' פד 

 .כדק , סי' פד ס"כה"ח; ס"ק מז; ערוה"ש, סי' פד בס"ק  פדסי' יו"ד  ,צדק (הרב ישועה בסיס)
יג, ביאר ס"ק , שם פרי מגדים שפ"ד, שם ס"ק ח, התקשה בסתירה בין פסיקות השו"ע, אך בט"זב  .51

אסורות; ובלבוש, שם ס"ק ה, כתב שזו דרכן של  –שמאחר שבקלות יכולות לפרוש על דופנות הכלי 
מילווין הם ועינינו רואות ש' :כח, סי' שו"ת שיבת ציוןתולעי הקמח לצאת ולחזור ממנו; וכן ביאר ב

מקלי התנועה ודרכם לרוץ אנה ואנה בזה שפיר פסק דחיישינן שמא פירש ממקום למקום כי טבעם 
ם'. יש להעיר שגם לעניין הקמח יהיה הדין להרחיק נדוד ולשוב למיני אוכלים אשר מתפרנסים מה

נפות תלוי במחלוקת שהובאה לעיל, אם יש לחשוש דווקא כשנמצאה נגיעות או שמא ישנה חובה ל
, שבקמח יש לחשוש ס"ק יד, שם כרתיבכל מקרה. אך מעבר לחולקים הרבים שהובאו שם, כתב ב

 '.דטבע ריחוש המילוואן לרחוש ממקום למקום, ואם כן קרוב לודאי שריחשו' יותר משום
  פר"ח, יו"ד סי' פד ס"ק יז.  .52
י שרד, חידושי דינים ליו"ד, לבוש, הקל כפרי חדש בהפסד מרובה; וכן בכלל מו דין י ,סולת למנחהב  .53

. הס"ק  פדסי' יו"ד  ,חידושי הרי"מ, שם כתב שהפרי חדש הקל בכלי גם בלא הפסד, וצ"ע; ובאות לז
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קמח ששהה במשך שנה בשקית  ישנה חובה לנפות ת המתיריםגם לשיטיש להעיר ש

והם מאפשרים כניסה  ,נייר, מפני שהקיפולים בראש האריזה אינם אטומים לחלוטין

  ויציאה של חרקים ממנה.

  קטניות, תבלינים ופיצוחיםה. 

במבט ראשון פתרון המתנת י"ב חודש יכול לתת מענה טוב לבעיית החרקים במוצרים 

  יבשים אלו, שלהם חיי מדף ארוכים. אך למעשה הדבר אינו אפשרי, מכמה סיבות:

שבו הם נתקפים על  ,תהליך האחסון הארוךבמרבית הנגיעות במינים אלו מתפתחת . 1

אסורים העיר שמינים כאלו ודאי  54'שלטי גיבורים'נים המצויים במחסנים. בחרקים שו ידי

לאחר שעברה שנה מעת תלישתם מן הקרקע, שכן החשש לתולעים חיצוניות  גם

  55.שהתערבו בהם בעינו עומד

או  אחררשו מן האחד ליפשברוב המינים הללו החרקים מצויים בין הגרגירים, והחשש . 2

   56'.שלחן ערוך'הינו חשש ממשי המוסכם גם על ה –פנות הכלי ורשו לדיפש

גם בקטניות שבהן מצויים בעיקר חרקים את השימוש בלא בדיקה  קשה להתיר. 3

פנימיים (כגון: חומוס ושעועית), מפני שקטניות אלו מיועדות לבישול וישנו חשש  

 57. חשש זה הוזכר בדברי הראשוניםותיאסר התולעת תצא מן הקטנית בשעת הבישול

  ): חסעי'  פדסי' (יו"ד  'שלחן ערוך'ונפסק ב

יש לחוש שמא כשיתנם במים בתוך הקדירה, יצאו לחוץ וירחשו במים, או בדופני 

  58.הקדרה, או על גבי הפרי

  סיכום

(ויש  ות פתרון יעיל לשימוש בעיקר באצות סושייב חודש יכולה לה"י ה במשךהמתנ

  . המתירים אף לאחר שישה חודשים מתאריך הייצור)

                                                                                                                                                       
כללא דמלתא אם מונח בכלי מי שבא לשאול הכריע ש' ,כזסי' מהדו"ק יו"ד  ,שו"ת נודע ביהודהב

לא ימחה בידו ק"ו שא"צ לדרוש  יאמר רוב הפוסקים מחמירין, ואם אעפ"כ ירצה השואל להקל לעצמו
 לצדדי קולאח "רף דברי הפריצש ,הס"ק  פדסי'  )ם"למהרש(דעת תורה וע"ע ב .'ברבים לאסור

 ,מלשונו נראה קצת שפסק כפר"חשביאר דברי הפר"ח, ו ,בס"ק  ידסי' תולעים  ,חזון איש. ובנוספים
 אך אין זה ברור.

  שלטי גיבורים, חולין ט ע"א מדפי הרי"ף.  .54
  ין מלח.ילענ ,הס"ק  פד, סי' בפר"ח עין זהכה, וכס"ק  פדסי' הגהב"י  ,כ"כ כנסת הגדולה  .55
בתבלינים טחונים לפי הפרי חדש יהיה אפשר להתיר בהפסד מרובה, כבקמח לעיל, אולם בקטניות   .56

  אף הוא מודה לאיסור.
ע"ב,  חולין נח ,ידושי הרמב"ןחמדפי הרי"ף; ב הר"ן חולין דף יט עמוד ב, ונגפ"ג סי' חולין  ,הרא"ש  .57

פ"ב הט"ו, דקדק מלשון הרמב"ם מאכ"א , הל' מגיד משנההזכיר חומרה זאת רק בשם 'בעלי נפש'; ה
לבשל ולא  – העיד שכך גם היה המנהג בירושלים ,תשכגסי' ח"ב  ,הרדב"זשאין צריך להחמיר בכך, וכן 

  לחשוש.
ספק  –של בלא בדיקה, משום שיש ספק ספיקא הש"ך, שם ס"ק לא, כתב שבדיעבד יש להתיר אם בי  .58

  אם פירשו, וספק אם כבר מתו קודם לכן, שיש הסוברים שפירש מת מותר.
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  שה תנאים:וניתן להשתמש בפתרון זה גם לפירות יבשים בשל

 קיון חיצוני.ייש להקפיד על נא. 

יש  ,אם יש נקב של תולעת בפרי למנהג האשכנזים (וכן חלק מן הפוסקים הספרדים)ב. 

 לבודקו בדיקה פנימית.

אין להסתמך על היתר זה על מנת לבשל את הפירות, ובמקרה זה יש לבודקם בדיקה ג. 

 פנימית.

הפתרון הנ"ל, מלבד להיותו לעזר, מציב גם צד חובה לאלו שאכלו את המינים הללו בלא 

כאשר התברר שישנה אפשרות  ,בדיקה טובה, תוך שהם סומכים על קולות שונות, וכעת

בוודאי עליהם  –שבה יוכלו לאכול לכתחילה לאחר שעברו עליהם שנים עשר חודש 

  להעדיף זאת.

למי שרוצה להבטיח לעצמו  .ל כל האריזות מסומן תאריך ייצורבאופן מעשי, לא ע

סחורה שעברה שנה מעת אריזתה, מומלץ להתכונן לכך מראש ולאחסן אותה בביתו 

 –בדיקת הפירות היבשים לט"ו בשבט בתהליך מעוניינים להקל ללמשך שנה (למשל: 

  בכל שנה פירות יבשים לצורך השנה הבאה). מוצע לרכוש
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  סגרון זצ"ל הרב צבי

'דינא דמלכותא דינא' 
  בדברים שבין איש לרעהו

  פתיחה

בכ"א באייר תשע"ט הסתלק לבית עולמו הרב צבי סגרון זצ"ל. הרב צבי היה אחד 

מעמודי התווך של 'מרכז תורה ומדינה' שביישוב ניצן. תרומתו הייתה סגולית וייחודית. 

האחרונים, עולם השו"ת ופסקי בקיאותו העצומה במרחבי הש"ס והפוסקים, הראשונים ו

הדין, סייעה רבות לקידום המרכז ולטיוב איכות עבודתו. חריפותו והשכלתו, כמו גם 

שלוש שנים  –ענוותנותו ונועם הליכותיו, היו נכס נדיר. זכה המרכז לשלוש שנות תרומה 

בלבד. אילן גדול ומפואר זה נגדע בעודו באיבו, וחבל מאוד על דאבדין. עליו נאים 

בתורה לעשרים ושמונה שנה מה ... יגעלהיאמר דברי הירושלמי (ברכות פ"ב ה"ח): '

  '.שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד למאה שנה

יבול תורני גדול הותיר אחריו הרב צבי, ובחייו פורסם ממנו רק מעט. יבול זה עתיד 

יו. בע"ה לראות אור במסגרות שונות, ושפתותיו ידובבו אי"ה בהגות הלומדים בכתב

המאמר שלפנינו נמסר בשעתו כשיעור ב'מרכז תורה ומדינה', נדון ולובן עם חברי בית 

המדרש, ועתה זו לו חשיפה כתובה ראשונה. המאמר עבר עריכה קלה, כולל הוספת 

  ביניים, ברם רוב ככל הדברים נותרו כקולמוסו הראשון של המחבר. -כותרות

אם 'דינא דמלכותא דינא' נוהג גם בארץ (יוער כי המחבר לא דן, במסגרת זו, בשאלה 

ישראל או רק חוצה לה, שאלה שנתונה, כידוע, במחלוקת ראשונים ופוסקים. בנושא זה 

דשו כבר רבים, ואף המחבר נתן לכך דעתו במקום אחר. הדיון שכאן נסמך על ההנחה 

'קיבלו  –שדד"ד נוהג גם בארץ ישראל, בין מעיקר הדין בין בשל הסכמת הקהל 

  הם').עלי

  צר לנו אחינו, נעמת לנו מאוד. 

  הרב יגאל קמינצקי, הרב נריה גוטל

  הקדמה

נדון רבות, להלכה ולמעשה. להלן נבחן את השאלה  'דינא דמלכותא דינא'הכלל ההלכתי 

סים, יכדוגמת תשלום מ –אם כלל זה אמור אך ורק ביחס לחוקים שלטוניים וממסדיים 

 'דינא דמלכותא'לשלטון, שאז  'הנאה'', בהם יש שמירה על הסדר במרחב הציבורי וכדו

. 'נהנה' ובהם השלטון אינשמחייב, או שהוא חל גם ביחס לחוקים שבין אדם לחברו, 
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לוקת רכוש בין בני זוג במקרה של ח – שאלה זו נוגעת לעשרות חוקים: חוק נכסי ממון

וק שעות עבודה שה והבת, חוק זכויות יוצרים, חיגירושין, חוק פשיטת רגל, ירושת הא

ומנוחה ועוד. כאמור, מכנה משותף לחוקים אלה הוא שאין בהם הנאה ותועלת לשלטון. 

בהתאם, יש לדון אם כאשר מגיע סכסוך בין איש לרעהו לפני בית דין רבני, האם אמור 

  בית הדין להתחשב בפסק דינו בחוקים אלה ולשקלל אותם בהכרעתו?

 הלכת שמואל: דינא דמלכותא דינאא. 

קיג בגמרא בבא קמא (. כך 'דינא דמלכותא דינא'בסוגיות שונות בש"ס קבע שמואל ש

   :)ע"ב

תדע דקטלי דיקלי וגשרי גישרי  ,אמר רבא 1.אמר שמואל דינא דמלכותא דינא

אי  ,אמר ליה. ודלמא משום דאייאוש להו מינייהו מרייהו ,א''ל אביי .ועברינן עלייהו

מלכא  ,והא לא קא עבדי כדאמר מלכא .ילא דינא דמלכותא דינא היכי מייאש

שלוחא דמלכא כמלכא  .אמר זילו וקטלו מכל באגי ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא

ואינהו אפסיד אנפשייהו דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי ומשקל  ,ולא טרח

   2.דמי

  : )ב"ב נה ע"אבגמרא (וכך 

גלותא משמיה הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש  ,אמר רבה

   3וכו'.ואריסותא דפרסאי עד מ' שנין  ,דינא דמלכותא דינא ,דשמואל

   :)פ"א מ"ה, ובגמרא שם, י ע"ב(וכך במשנה גטין 

כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים אע''פ שחותמיהם עובדי כוכבים 

  . כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים

בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו הוא  ,נהקא פסיק ותני לא שנא מכר ל''ש מת

דאי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשייהו  ,דקנה ושטרא ראיה בעלמא הוא

                                                           
יש מפרשים שדווקא בקרקע שייך למימר דד"ד, 'בשם האבי עזרי: , תמז 'ב"ק פ"י סי, האור זרוע כתב  .1

ל כתב שדד"ד אלא כשהמלך וי"א אפילו בין שאר ענייני ממון ולא הכריע. ורבינו אליעזר בר שמוא
משווה מדותיו על כל בני מלכותו, אבל אם משנה למדינה אחת לא הוי דיניה דינא. ולי נראה שאין 
דינו דין אלא בקרקעות ובמשפטים התלוים בקרקעות, כגון מכס שאומר שלא יעבור אדם בארצו אם 

ארצו אם לא כמצוותו. אבל לא יתן מכס, והטעם כיוון שהארץ שלו היא, ואינו רשאי אדם שיעבור ב
אם קוצב על מלכות שאינו שלו ושכבשו בגולה וכו', לאו כל כמיניה. והוא הדין בכל ההדיוטות שהם 

. תורף דבריו הובא בהגהות אשרי ב"ק פ"י 'קצבו שלא יהנה אדם מארצם אלא בקצבתם, שדיניהם דין
דלא אמרינן דד"ד אלא במסים  י"א'ח:  'שסט סעי 'חו"מ סי ,סימן יב, וכן הובאה דעה זו ברמ"א

 .'ומכסים התלוים בקרקע
  .'אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, ומלכא אמר לא ליקני ארעא אלא באיגרתא'וראה גם ב"ב נד ע"ב:   .2
חזקת פרסיים מ' שנים היא ע''י דינא , דאריסא דפרסאי ארבעין שנין': , ב"ב נה ע"א"םרשבוראה   .3

יש אלא בשטר, מיהו אם החזיק בה עכו''ם מ' שנים ובא ישראל וקנה דמלכותא, דאע''ג דלא קני אינ
ממנו הוי קנין גמור ולא יוכל ישראל אחר לומר שלי היא שגזלה עכו''ם ממני... אי נמי אתא 
לאשמועינן דאע''ג דבשאר מקומות הויא חזקה לישראל בג' שנים, בארץ פרס אינה חזקה בפחות ממ' 

 .'ןשנים דדינא דמלכותא הוא שם כ

 '
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אלא מתנה במאי קא קני לאו בהאי שטרא והאי שטרא חספא  ,וכתבין ליה שטרא

   4.ואב''א תני חוץ מכגיטי נשים ;אמר שמואל דינא דמלכותא דינא .בעלמא הוא

  ראשוניםשיטות ב. 

שיש שדייקו מכאן דלא  8והר"ן, 7והריטב"א 6וכן רשב"א 5,כתבו הרמב"ן ועליות דרבנו יונה

אלא בדברים שהם להנאת המלך, דמלכא אמר לא ליקני 'דינא דמלכותא דינא' אמרינן 

יקח את יאיניש ארעא אלא באגרתא, ובכהאי גוונא איכא לאוקמי כדי שיקיים את השטר ו

אלא שבהמשך דחו  9אדם לגנוב חוק המלך שיש לו על הקרקעות. חוקו, כדי שלא יוכל

   10:הרשב"א והריטב"א והר"ן דעה זו, וכתבו

שמעינן מהכא דאפילו בדברים שאינן להנאת המלך אמרינן דד"ד, דמאי הנאה 

  אית ליה למלכא בהאי. 

, )של המלך(כתב שיש לדחות ראיה זו, דהתם בנוגע לבן אומתו  11'חזון איש'מנם הוא

, דכל שנוגע לאומתו מיקרי יש להם הנאה, 'דינא דמלכותא דינא'אז לכו"ע אמרינן ש

'חתם שהרי זו גופא תעודתן לחוקק חוקים ולעשות משפט בין איש לרעהו. ובחידושי ה

'דינא דמלכותא דינא' כתב לבאר על פי גרסת רשב"ם בגמרא שם, דלא אמרינן  12סופר'

  אלא בדברים שהם להנאת המלך, ע"ש.

  ב הרי"ף (ב"ב דף כט ע"א מדפי הרי"ף): וכת

אמר רב יהודה אמר רב, נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר, כל המחזיק בהן זכה 

והני מילי באתרא דלית ביה הורמאנא דמלכא, אבל באתרא דאית ביה  - וכו' 

                                                           
קאמר, לפעמים מפני  –וכתב היד מלאכי, כללי האלף, סי' סג: 'איבעית אימא ואיבעית אימא   .4

שמסתפק בהדי מילתא אי הוי הכי או הכי ולא קים ליה בודאי בכל חד לחודיה', עי' בחידושי 
הרשב"א, יבמות קכא ע"ב (א"ה: אלא שאני לא מצאתי כן בחידושי הרשב"א שם, וכנראה כוונתו 

ושי הרשב"א יבמות ה ע"א ד"ה לרבנן). ומדברי הרא"ש, גטין פ"א אות י; והר"ן, גטין ד ע"א מדפי לחיד
הרי"ף ד"ה ואיבעית למסקנה שם; והמרדכי גטין סי' שכה; והריטב"א, גטין י ע"ב, מוכח שהם סוברים 

שניהם שאפשר ששני הלשונות הללו 'איבעית אימא ואיבעית אימא' וכו', אינם חולקים זה על זה ו
אמת. וראה להלן בדברי המגיד משנה, הל' מלווה ולווה פכ"ז ה"א, שמבואר (בדעת רוב הגאונים 

  .והרמב"ם) כי לפחות בנדו"ד, לישנא קמא ולישנא בתרא חולקים זה על זה
 .ב"ב נה ע"ארשב"א ור' יונה,   .5
 .גטין י ע"ב, ב"ב שםרשב"א,   .6
 .גטין שםריטב"א,   .7
  .פ"ק דגטיןר"ן,   .8
אלא בדברים שהם  דינא דמלכותא דינאמכאן יש ללמוד שאף לאותם פוסקים שסוברים שלא אמרינן   .9

אך לא בדברים שבין אדם לחברו שאין בהם תועלת למלך,  ,סים וכיו"בילהנאת המלך, כגון תשלום מ
אף לדעה זו. זאת משום שבשל  דינא דמלכותא דינאמ"מ חוק זכויות יוצרים יש לו תוקף מחמת 

 סים לשלטון, ודבר זה הוא בוודאי תועלת והנאה לשלטון.יק גם הרוכש מחויב לשלם מהחו
 .רשב"א וריטב"א ור"ן גטין י ע"ב עליות דרבנו יונה, רשב"א ונמו"י שם;  .10
  .טז ס"ק ד 'חו"מ, ליקוטים סיחזו"א,   .11
  .ב"ב שםחת"ס,   .12
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הורמאנא דמלכא, ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא, לא קני, דאמר שמואל 

  דד"ד. 

 ,הרי"ף, אף בדברים שבין אדם לחברו ואין בהם תועלת למלך או לשלטון ומוכח שלפי

בדעת הרי"ף. ואחר המחילה,  )שם'נמוקי יוסף' (, וכ"כ ה'דינא דמלכותא דינא'אמרינן 

לענ"ד יש לדחות את הראיה, לפי שגם מקרה זה הוי לתועלת המלך, וכמו שכתבו 

קח יקיים סופר המלך את השטר וילמלך, שי 'הנאה'שזה גופו  13הראשונים שהובאו לעיל

את חוקו, שלא יוכל אדם לגנוב חוק המלך שיש לו על הקרקעות. קיום סדרי שלטון גם 

  .'הנאה'הוא 

  : )יד 'סי(וכתב בשו"ת הרי"ף 

והשטר שכתבה לאה על בנה באומות העולם, אין מן הדין שתגבה בו כלום, כי מה 

שחותמיהן גוים כשרים, אינו שאמרו רבותינו כל השטרות העולין בעש"ג אע"פ 

אלא במכירות, שהעדים גוים רואים נתינת הממון, ולפיכך עדותן עדות. אבל זולתן 

ממכירות כגון מתנות והודאות שדיניהן בהם אינם כדינינו, אין אנו עושין מעשה 

בהן. ואם עברה לאה וגבתה בדין אומות העולם, יש מן הדין שתנדו אותה שתחזור 

  . אותה, וכן הדין

   :וכתב הרשב"א (גטין י ע"ב)

בהלכות הרי"ף לא נתבררו דברים הללו, שהביא שתי הלשונות [אב"א ואב"א] ולא 

כתב הלכתא היכי. אבל בתשובת שאלה מצאתי לו כלישנא בתרא ובמתנה לא 

  קנה. 

נראה שכוונת הרשב"א לתשובת הרי"ף דלעיל, ומתוך דבריו נראה שהוא מפרש בדעת 

אלא בדברים שהם לתועלת המלך, ולא  'דינא דמלכותא דינא' הרי"ף שלא אמרינן

  בדברים שבין אדם לחברו, ולכן שטר מתנה בערכאות לא קנה.

  שיטת הרמב"םג. 

  : )הל' מלוה ולווה פכ"ז ה"א(כתב הרמב"ם 

אבל כל השטרות שחותמיהן גוים הרי אלו פסולין חוץ משטרי מקח וממכר ושטרי 

ויכתבו בשטר בפנינו מנה פלוני לפלוני כך וכך  חוב, והוא שיתן המעות בפניהם

דמי המכר או מעות החוב, והוא שיהיו עשוין בערכאות שלהם. אבל במקום קיבוץ 

   14פליליהן בלא קיום השופט שלהם לא יועילו כלום.

  אתר:  על 'מגיד משנה'וביאר ה

 תני חוץ דעת רוב הגאונים ורבינו הרמב"ם לפסוק כלשון האחרון בגמרא שאמרו

, שרוצה לומר שכל שטר שהוא כגט שהשטר הוא שטר הקנאה מכגיטי נשים

ושעבוד אינו מועיל כלל. ויש לפרש לפי דעתם דאע"ג דקי"ל דד"ד, הני מילי במה 

                                                           
  .וכן החזו"א ועוד  .13
  א. 'סח סעי 'חו"מ סי ,בשו"ע הובאה ,לשון הרמב"ם  .14

 '
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שהוא תועלת למלך בענייני המסין שלו ומה שהוא מחוקיו. אבל בדברים שבין 

אמרינן בכי הא  אדם לחבירו אין דינו בהם דין, והכי קאמר ואי בעית אימא לא

   15דד"ד ותני חוץ מכגיטי נשים. ואין ראיה גמורה היפך זה.

בדעת הרמב"ם, אלא שהוסיף  'מגיד משנה'חו"מ שם) כדברי ה'חזון איש' (וכן ביאר ה

לחדש שכל זה דווקא בין ישראל לחברו, אבל כשהדבר נוגע לבן אומתו, לכולי עלמא 

שהרי זו תעודתן  ,ומתו מקרי יש להם הנאה, דכל שנוגע לא'דינא דמלכותא דינא'אמרינן 

כתב  16בביאורו לרמב"ם 'אבן האזל'אבל  לחוקק חוקים ולעשות משפט בין איש לרעהו.

  : )טו-יד 'פ"א הל(ה ומתנה יתמוהים, שהרי כתב הרמב"ם בהל' זכי 'מגיד משנה'שדברי ה

אבל הקרקע אינו קונה אותה [גוי] מישראל אלא בשטר, ואינו מקנה אותה 

שראל אלא בשטר, שאין דעתו סומכת אלא על השטר וכו'. במה הדברים לי

אמורים במקום שאין בו משפט ידוע למלך, אבל אם דין אותו המלך ומשפטו 

שלא יזכה בקרקע אלא למי שכותב שטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, 

   17עושין כפי משפט המלך, שכל דיני המלך בממון על פיהן דנין.

  :'אבן האזל'כן הסיק אם 

מפורש א"כ להדיא דלא רק בדיני מסים אמרינן דד"ד. א"כ, לא באה התורה 

להפקיע קניינים מה שקובע המלך לכל בני המדינה מה שהוא מן היושר ואינו נגד 

דין תורה, דלא גרע מקניינים שנהגו ישראל, ולכן שפיר מהני דד"ד לענין קניינים. 

חלוק על תירוצא קמא על שמואל, שבודאי וזה לא מסתבר דתירוצא בתרא בא ל

פשיטא שהלכה כשמואל ולא מצאנו חולקים עליו. ועל כורחך שבזה פליגי דאף 

אם נימא דד"ד זה לא מהני אלא לעיקר דין הקנין, אבל לענין דין נאמנות אם תיקן 

המלך שיהיו עדים גוים נאמנים בודאי אינו מועיל שזהו נגד דין תורה שאין עדים 

  אמנים.גוים נ

, שאף נדון זה של 'מגיד משנה'על ה 'אבן האזל'ת יברם, לענ"ד יש ליישב את קושי

קח את חוקו, כדי יהרמב"ם הוא לתועלת המלך, כדי שיקיים סופר המלך את השטר וי

כתב שהרמב"ם סבר  18שלא יוכל אדם לגנוב חוק המלך שיש לו על הקרקעות. וכן הגר"א

  חשיב תועלת למלך, בקיום חוקו וביציבות משטרו. , הרי שזה)נד ע"א(דגם בהא דב"ב 

  וכתב הרא"ש (גטין פ"א אות י): 

הני תרי לישני [אב"א ואב"א] לא פליגי אהדדי, דליכא מאן דפליג אהא דאמר 

בכולי התלמוד דד"ד, ומיתרצא מתניתין בתרי לישני, אם הנהיג המלך שלא יעשו 

עד שיבואו בעלי הדבר  שטר אלא בפני הערכאות שלא יחתמו העדים על שטר

לפני הערכאות ויראו וידעו הערכאות אמתת הדבר, ואז יתנו רשות לעדים לחתום 

והיינו שטרות העולים בערכאות דאחר שנכתב השטר מביאין העדים אותו לפני 

                                                           
סק"ב, , חו"מ סי' סח סח, ובבאר הגולה 'בלחם משנה, ובב"י חו"מ סי ,וכן הובאו דברי המגיד משנה  .15

  .)והשו"ע(ונראה שהסכימו לדעתו שיש לפרש כן בדעת הרמב"ם 
 .ה והנה במה שכתב הרמב"ם, ד"ה פכ"ז ה"אולרמב"ם הל' מלואבן האזל,   .16
 ב. 'קצד סעי' מ סיבשו"ע חו" ,וכן הובא דין הרמב"ם  .17
 .חו"מ סימן סח ס"ק יטביאור הגר"א,   .18
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הערכאות ונגמר כל הדבר בפניהם וסמכינן עלייהו וכו', אז איירי מתניתין בכל 

לא הנהיג המלך כך אז מתרצא מתניתין חוץ  שטרות אפילו בשטרי מתנה, ואם

  מכגיטי נשים. 

כלומר הנהגת המלך באותו מקום משפעת ואף מכרעת את היחס לשטרות מסוגם של 

ומעין זה כבר בר"ן נוהג גם בענייני בין אדם לחברו. דד"ד  ,אם כן, שטרי מתנה. עקרונית

  , בדפי הרי"ף): א"גטין ד ע על הרי"ף(

וץ מכגיטי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שע"י השטר ואיבעית אימא תני ח

וליכא למימר דנדינן מלישנא קמא משום  .הדבר נגמר דהיינו נמי שטר מתנה

דהא בעלמא נקטינן  ,דפליג עליה וס"ל דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא

ולפיכך יש  .ב)ע"ב) ובפ' חזקת הבתים (נד ע"לדשמואל כדמוכח בפ' הגוזל (קיג 

רש דנדינן מלישנא קמא משום דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא מי שפי

וכדאמרינן בפרק הגוזל תדע דקצצי דקלי וגשרי  ,בדברים שהם להנאת המלך

ודאמרינן נמי בפ' חזקת הבתים דמלכא אמר לא ליקני  ,גשורי ועברינן עלייהו

יקח את בכה"ג נמי איכא לאוקומי כדי שיקיים השטר ו .איניש ארעא אלא באגרתא

ומש"ה  .אבל מידי דלא שייך ביה מלכא לא אמרינן דינא דמלכותא דינא ,חוקו

ולא נהירא  .נדינן הכא מלישנא קמא ואמרינן ואיבעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים

אמר רבה הני תלת מילי אשתעי לי  )אע"נה (מדאמרינן התם בפ' חזקת הבתים 

א דמלכותא דינא אריסא דינ ,עוקבא בר נחמיה משמיה (דרבא) [דשמואל]

דפרסאי ארבעין שנין. כלומר דמלכא אמר והנהיג שתועיל חזקה לעובד כוכבים 

אלא ודאי כי אמרינן הכא  ,והכא ליכא הנאה ותועלת בכך למלך ,בארבעין שנין

אלא ה"ק מתני' אפילו בליכא הורמנא  ,ואיבעית אימא לא פליגא אלישנא קמא

ותני  ,מנפשייהו אפ"ה קתני מתניתין דכשרין]דמלכא [אערכאות אלא אינהו קיימי 

שבשניהם הדבר מתקיים  ,חוץ מכגיטי נשים והוא הדין לשטר מתנה דדמי להו

ומיהו היכא דאיכא הורמנא דמלכא כל השטרות העולות בנוטירין  ,בשטר בלבד

  .בערכאות שלהם כשרין ואפילו שטרי מתנה

  הוסיף: נה ע"א)  (ב"בוהרמב"ן  19,וכיוצא בזה כתבו הרמב"ן והרשב"א

שמואל הוא מרא דשמעתא ואיפסקא הלכתא כוותיה. ועוד דדינא דשמואל דינא 

הוא ואיהו ושבור מלכא אחי בדינא נינהו (ב"ק צו ע"ב), ולית לן לאפלוגי בהדי 

  אמוראי בלא ראיה. 

   כתב: )שכה 'גטין סי(והמרדכי 

שנא מתנה, וכן  הכי הלכתא לא שנא מכר לאו ,דינא דמלכותא דינא ,אמר שמואל

נ"ל בזה"ז, וגם בעל פה [דהיינו הודאה] לפני עובדי כוכבים בערכאות שבעיר 

מועיל. והא דאמרינן דד"ד דווקא מוכס שיש לו קצבה וגשרים וכרגא בקרקעות 

וכל מס קצוב הנותנין למלך דינו כן, דד"ד לאו דווקא בערכאות לפני שופטים, 

  פילו מישראל לישראל שייך דינא דמלכותא. אלא הוא הדין לפני הדיוטות וכו', וא

                                                           
 .ב"ב נה ע"א וגטין י ע"ארשב"א,   .19

'
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גם 'דינא דמלכותא דינא' מכלל ראשונים אלה עולה אפוא שעקרונית אין מניעה מהחלת 

  על תחום החוקים שבין אדם לחברו.

  הלכהג. מסקנות ל

להכריע כלשון אחרון 'שלחן ערוך' ין הלכה: מחד גיסא נראה היה שדעת רמב"ם ויולענ

מגיד 'כאמור, כך גם ביאר ה 21.'שלחן ערוך'וכן מ 20מב"םשבגמרא. כך משתמע מהר

וכן מוכח מהמשך הלשון ברמב"ם  23.'באר הגולה'וב 22ב'בית יוסף', ודבריו הובאו 'משנה

  : )שם'שלחן ערוך' (וב

אבל שטרי מתנות כגון שדי נתונה לך, שעיקר הקנין נעשה על ידי השטר והם 

לוני שהוא חייב לו ופשרות שהם חתומים בו, וכן שטרי הודאות שפלוני הודה לפ

  בעדים שלהם, אע"פ שיש בהם כל הדברים שמנינו הרי הם כחרס. 

'שלחן ערוך' . ברם מאידך גיסא, ב'שלחן ערוך'בדעת הרמב"ם וה 24'חזון איש'וכן ביאר ה

  נפסק:  )ב 'קצד סעי 'חו"מ סי(

לך במה הדברים אמורים, במקום שאין משפט ידוע למלך. אבל אם דין אותו המ

ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא למי שכתוב שטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים 

  אלו, עושים כפי משפט המלך. 

שהובאו דבריהם  27והרמב"ם 26הוא הרי"ף 'שלחן ערוך'שמקור דברי ה 25וכתב שם הגר"א

שאף בדברים שבין אדם לחברו אמרינן 'שלחן ערוך' לעיל. ולפ"ז מוכח בדעת הרמב"ם וה

לעומת זאת דעת הרמ"א בכמה מקומות  28, וצ"ע ביישוב הסתירה.כותא דינא''דינא דמל

  , כמבואר להלן: 'דינא דמלכותא דינא'שאף בדברים שבין אדם לחברו אמרינן 

  : )סח סעי א 'חו"מ סי(רמ"א  א.

ויש אומרים דשטרי הודאות כשטרי הלוואות וכן שטרי מחילות כשרים בערכאות, 

בחזקה רק שהודה בערכאות וכו', ובכל מקום שמשפט  וכן מתנה הנקנית בקנין או

המלך לכתוב כל הדברים בערכאות כל השטרות העשויין לפניהם כשרים אפילו 

  שטרי מתנות מכח דינא דמלכותא. 

וזה כדעת הרא"ש והר"ן והמרדכי שהובאו לעיל, והרי כל הנ"ל הם בדברים שבין אדם 

  כתב:  )שם ס"ק יט(לחברו. ואכן הגר"א 

                                                           
  .הל' מלווה ולווה פכ"ז ה"ארמב"ם,   .20
  .א 'סח סעי 'חו"מ סישו"ע,   .21
  .סח 'חו"מ סיבית יוסף,   .22
 באר הגולה, חו"מ סי' סח ס"ק ב.   .23
  .חו"מ ליקוטים סימן טז סק"ד ,חזו"א  .24
 .ט ק"סאור הגר"א, חו"מ סי' קצד בי  .25
  .ב"ב דף כט ע"א מדפי הרי"ףרי"ף,   .26
  .טו-יד 'ה ומתנה פ"א הליהל' זכירמב"ם,   .27
... דודאי בכל מילי אמרינן דינא דמלכותא דינא, ואפילו 'ו:  '"ת אבקת רוכל סישוראה הערת עורך: נ"ג.   .28

 . 'בדבר שאין בו הנאה למלך
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כלישנא קמא גטין שם, קיימא לן דלא פליגי אהדדי וכו',  –מקום שמשפט  ובכל

  ואין לומר כיש מפרשים דווקא אם יש למלך תועלת וכו', ע"ש. 

, בלא 'וכל שכן דאיכא דינא דמלכותא דאזלינן בתרא': )יח 'קנד סעי 'חו"מ סי(רמ"א  ב.

  הסתייגות. 

  : )ז 'רנט סעי 'חו"מ סי(רמ"א  ג.

הדוב וזוטו של ים וכו' הרי אלו שלו, מ"מ טוב וישר להחזיר, ואע"ג המציל מהארי ו

דמדינא אין חייבין להחזיר, באבידות אלו אם גזר המלך או בית דין חייב להחזיר 

מכח דינא דמלכותא או הפקר בית דין הפקר. ולכן פסקו ז"ל בספינה שטבעה בים 

מן האבידה ההוא  שגזר המושל גם הקהילות שכל מי שקונה מן העכו"ם שהצילו

  שיחזיר לבעליו, שצריכין להשיב. 

אף בדברים שבין אדם לחברו. ויש לדחות, 'דינא דמלכותא דינא' ומוכח מכאן שאמרינן 

רת אלא גם גזֵ  'דינא דמלכותא'מבואר שהטעם אינו רק  29שהרי במקור הדין במרדכי

כתב שהטעם הוא ש 31'קצות החשן'וכן  30,וכן מוכח מדברי הרמ"א הנ"ל והש"ך .הקהילות

כתב שהטעם שיש  32'מנחת אשר'שזה מנהג טוב וישר ולפנים משורת הדין. ובשו"ת 

בדין זה לחייב את הגזלן והמוצא בהשבה הוא שאין זה ממון  'דינא דמלכותא'תוקף ל

  למנוע גנבה וגזלה וריב ומדון. ולטובתה שלהם מעיקרא, וגם זה לתועלת המדינה 

דהכי נהיגי עכשיו להחזיר כל גניבה אפילו לאחר יאוש ': )ז 'שנו סעי 'חו"מ סי(רמ"א  ד.

  . 'ושינוי רשות מכח דינא דמלכותא

  : )רמ"א חו"מ סימן שסט סעיף ח ה.

ויש חולקין וסבירא להו דאמרינן בכל דבר דד"ד, ולכן המלווה על המשכון יכול 

  למוכרו אחר שנה הואיל וכן דינא דמלכותא, וכן הוא עיקר.

  סייג במעט:  )ד אות ב 'סי(הריא"ז ענזיל אומנם בשו"ת מ

אפילו אם נאמר שגם בדברים שבין אדם לחברו אמרינן דד"ד, מ"מ בנ"ד לא שייך 

כלל דד"ד, ולא עדיף דינא דמלכותא מסנהדרין ובית דין של כל ישראל שיכולים 

להפקיר ממון של כל אחד, אבל אין בידם לומר שיזכה פלוני בקרקע או 

ני בלי שום קנין. וא"כ הכי נמי בדינא דמלכותא אין כוחו אלא במטלטלין של פלו

להפקיר, וכל היכא דאשכחן דד"ד כולהו מיירי בגוונא שהחזיק בו המלך או אחד 

מעבדיו ופקידיו או מאן דאתי מחמתיה באותו ענין וקנאן מן הדין, ותו לא הוי גזל 

ק בו לא קני. ואע"ג בידו דאמרינן דד"ד וגם בדיננו זכה בו. אבל היכא דלא אחזי

שמטעם המלך וחוקו הוא שיזכה בו הזוכה בלי שום קנין לא מהני בדיננו, דלא 

עדיף מהפקר בית דין של חז"ל שעדיין צריך הזוכה לקנות בקנין הראוי לו על פי 

  הדין, ואי לא לא קני.

                                                           
  .רנז 'ב"מ סימרדכי,   .29
  .י ק"שנו ס 'סיש"ך, חו"מ   .30
  .ג ק"ס חו"מ סי' רנטקצות החשן,   .31
  .קכה 'ח"ב סימנחת אשר,   .32

'
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  סיכום

ם בשיטת שו"ת הרי"ף, מגיד משנה ובאר הגולה אליבא דרמב" –יש אומרים (רשב"א 

הוא דווקא בדברים שהם לתועלת  'דינא דמלכותא דינא'ושו"ע, חזו"א) שהכלל ההלכתי 

סים, שמירה על הסדר במרחב הציבורי ועוד, אבל י, כמו תשלום מולהנאתו השלטון

בחוקים שבין אדם לחברו אין דינא דמלכותא. ויש אומרים (עליות דרבנו יונה, רשב"א 

וקים שבין אדם לחברו, וכן שיטת רוב הראשונים דד"ד אף בחשונמו"י, ריטב"א ור"ן) 

. ולענ"ד כן עיקר, שהרי כתבו ראשונים שהטעם לכלל 'אבן האזל'למסקנה, והרמ"א ו

  33דד"ד הוא קבלת העם, ובתוך זה אף החוקים שבין אדם לחברו.

  

  
  

                                                           
 וראה אנציקלופדיה תלמודית כרך ז, 'דינא דמלכותא דינא', אות ג.הערת עורך: נ"ג.   .33
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  הרב עדו רכניץ והרב עוה"ד יוסף רוזנברג

  דיני שכירות מקרקעין

  הקדמה

'להכין חומר שישמש עזר לעיבוד תחוקה וספר משפטים ע"פ  הריא"ה הרצוג קרא

אולם דומה  2מאז נעשו כמה ניסיונות חשובים ללכת בדרך זו, 1התורה במדינה היהודית'.

בקרב הציבור הרחב, גם לא  שעד כה הדברים שנכתבו לא הפכו ל'כלי עבודה' של ממש

  בקרב ציבור המתדיינים ומייצגיהם בבתי הדין לממונות.

ודה זו הלכנו בדרכם של קודמינו, אולם בשינוי משמעותי. קודמינו החליטו לכתוב בעב

את דין התורה בהקבלה מלאה לחוק הקיים (במקרה זה, חוק השכירות והשאלה, 

). דא עקא, החלטה זו חייבה אותם שלא להתייחס לסוגיות הלכתיות 1971-תשל"א

יתים יש תוצאה נוספת להחלטה משמעותיות שאין להן הקבלה בחוק הקיים. כמו כן, לע

זו, והיא שלא לרכז במסמך אחד את ההלכות הנוגעות לאותו עניין, אם אין לכך הקבלה 

בחוק. בניגוד אליהם, החלטנו להשתחרר מחבלי ההקבלה המלאה לחוק הקיים, לכלול 

הלכות וסוגיות שאינן מופיעות בחוק, ולרכז במסמך אחד הלכות הנוגעות לעניין, גם אם 

להן הקבלה בחוק. זאת מכיוון שלעיתים בהלכה עצמה יש הלכות ייחודיות לתחום  אין

מסוים, וממילא מתבקש מאליו לרכז הלכות אלו צמוד להלכות האחרות העוסקות 

בתחום. נוסף על כך סברנו שיש לפעול בדרך שתקל על הקורא למצוא במסמך אחד את 

ו יש דין המשפיע על תחומים רבים כל ההלכות הנוגעות לאותו עניין. אומנם במקום שב

  בהלכה (כגון דין אסמכתא, ריבית או אונאת ממון), הפנינו אליו מבלי להרחיב בו.

שאלה כבירה שעמדה לפתחנו הייתה כיצד להכריע במחלוקות, הן במחלוקות שלחן 

ערוך ורמ"א הן במחלוקות של נושאי כליהם. בשאלה זו התהלכנו בדרך זהירה, ובמקום 

מחלוקת, היא צוינה בהערת שוליים. אומנם במקרים שבהם המנהג הוא כאחת שבו יש 

  הדעות בהלכה, הבאנו דעה זו בגוף המסמך.

מסמך זה נכתב הודות לשיתוף פעולה מבורך בין המכונים משפטי ארץ, עפרה ובית 

הרבנים יוסף מלכא, משה פינדר וניסים דהן אריאל, ירושלים. במיוחד ראוי להזכיר את 

   ., אשר נטלו חלק חשוב בכתיבההדיינות בבית אריאל מכולל

  אנו מקווים שמסמך זה יועיל לציבור הרחב, ונשמח לשמוע כל הערה על תוכנו.

                                                           
 .233תחוקה לישראל על פי התורה ב', עמ'   .1
ושאלה, סדרת חוק לישראל, ירושלים תשנ"ח;  ראו בהקשר דיני שכירות: ד"ר מיכאל ויגודה, שכירות  .2

, חוקי ישראל: חוקי המכר, המתנה, השכירות 'חוק השכירות והשאלה לישראל'הרב יאיר פרנק, 
תודתנו  .בעבודתם המצוינת גם והשאלה, הוצאת המכון לחקיקה הלכתית, ירושלים. בעבודה זו נעזרנו

 אף שהאחריות המלאה עלינו. ,להם
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המקובל בעסקאות מאותו  לפי הנוהג –ין נוהג שכזה אבעסקאות קודמות שביניהם, וב

  10סוג.

  11. יש לקיים כל חיוב או זכות הנובעים מהסכם שכירות בדרך המקובלת.10

                                                           
  קדון פ"א ה"ה.ילה ופשא, הל' רמב"ם  .3
  שם.  .4
  ' יט.יחו"מ סי' רלב סע ,שלחן ערוך  .5
  ' ה.יחו"מ סי' רצו סע ,שלחן ערוך  .6
מנם יש אומרים ששכירות קרקע אינה נקנית בקניין סודר (שלחן וא ' א.יחו"מ סי' שטו סע ,שלחן ערוך  .7

אבל  ,ע"א, ד"ה ומקומו) ' ט בשם יש אומרים, מקורו בתוספות קידושין כזיחו"מ סי' קצה סע ,ערוך
' א, והעתיקו דבריו במשנה ברורה שם, ינראה יותר שקניין סודר מועיל (מגן אברהם או"ח סי' תלז סע

 ס"ק ב; סמ"ע סי' שיב ס"ק א; באר היטב חו"מ סי' שיב ס"ק א).
 .פתחי תשובה חו"מ סי' קצ ס"ק ה ;חו"מ סי' קצה סעי' יג ,ערוך השלחן  .8
), 'בית סתם'ב ס"ק ג, מעשה קניין במקרקעין מושכרים חל אף על בית לא מסוים (חו"מ סי' שי ,ש"ך  .9

 כגון הזמנת חדר במלון (פתחי תשובה חו"מ סי' שטו ס"ק א).
חו"מ סי' שיב סעי' ט; רמ"א חו"מ סי' קסג סעי' ה; שם סי' שלג  ,תעה; שלחן ערוך, סי' שו"ת ריב"ש  .10

 ח. סעי'
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  ב. חובות המשכיר

 העברת החזקה במושכר לידי השוכר

  12. על המשכיר להעביר את החזקה במושכר לידי השוכר במועד הקבוע לכך בהסכם.11

 מסירת החזקהמצב המושכר בעת 

, חייב המשכיר להבטיח כי הנכס המושכר יהיה ראוי השכירות תחילת תקופתב. 12

 םהקיי פגםלפיכך חייב המשכיר לתקן  13למטרת השכירות.לשימושים המיועדים 

 . מושכרלפגוע באופן מהותי בשימוש באם יש בו כדי חל השכירות, תבמושכר בטרם 

בהתקיים  מור,הא לא יחולו, והמשכיר יהיה פטור מלתקן את הפגם 12הוראות סעיף . 13

 אחד מאלה:

על הפגם  עשות בו שימוש מבלי שהעירהחל לאך השוכר ראה את הפגם במושכר א) 

 14בפני המשכיר.

היה יכול להבחין בקלות בפגם שהיה קיים  ,במושכרהשוכר להשתמש החל ב) לאחר ש

 15בטרם החלה השכירות, ולא העלה את עניין הפגם בפני המשכיר בהזדמנות הראשונה.

  תקלה במושכר נזק או

, או מי מטעמם השוכרים אשמתשלא ב במושכר השכירותהחלת אירע פגם לאחר . 14

 16:אלה חייב המשכיר לתקן את הפגם בהתקיים כל

 17א) המשכיר קיבל דרישה על כך מאת השוכר;

 18.מקצוער, ותיקונו דורש בעל באופן מהותי בשימוש השוכר במושכפוגע הפגם ב) 

                                                                                                                                                       
. לפיכך לא ישלם השוכר למשכיר בשווה 4 ן הצדדים לעיל סעיףככל פרט שלא סוכם במפורש בי  .11

 כסף, אף שיש פוסקים כי הדבר אפשרי לפי שורת הדין (פתחי חושן שכירות פ"ט סעי' ב, הע' ג).
  סי' שיב ס"ק ה. ,נתיבות המשפט  .12
 חו"מ סי' שיד סעי' א. ,בבא מציעא קא ע"ב, וכן פסק בשלחן ערוך  .13
ראיית הליקוי לפני התחלת השכירות אינה נחשבת שתיקה אחרי פסק ש ,שם, סעי' א ,הרמ"א  .14

כתב שנחלקו בזה הראב"ד והרמב"ם. לפי  ,בבא מציעא נט ע"א ,למחילה. לעומת זאת, נימוקי יוסף
שסתם דבריו כדעת הרמב"ם, פסק שראייה כמחילה. בספר  ,חו"מ סי' שיד סעי' א, דבריו, השלחן ערוך

הכריע כדעת הרמ"א, וכתב שאם השתמש ִבשתיקה לאחר שראה את  ,י' בשכירות פ"ו סע, פתחי חושן
יש להעיר כי מקובל לכתוב בחוזים שהשוכר בדק את המושכר ומצא אותו  מחל (שם הע' ז). –הליקוי 

מתאים לצרכיו. אם נכתב כך בהסכם, לא יוכל השוכר לדרוש תיקון של ליקוי גלוי שראה ולא העיר 
 עליו.

 רות פ"ו הע' ז.פתחי חושן, שכי  .15
) נחלקו הפוסקים: יש אומרים שעל המשכיר 'בית זה'בבא מציעא קא ע"א. בהשכרת נכס מסוים (  .16

אלא אם היה  ,לתקן בהתקיים שני התנאים הנוספים, ויש אומרים שהמשכיר פטור מלתקן את הפגם
א את שיטת בבא מציעא נט ע"א בדפי הרי"ף, הבי ,הפגם קיים בעת החלת השכירות. נימוקי יוסף

חו"מ סי' שיד סעי' א.  ,הריטב"א שבהשכרת נכס מסוים המשכיר אינו חייב לתקן, וכן פסק הרמ"א
חו"מ סי'  ,דייקו מדברי השלחן ערוך ,ס"ק וסי' שיד  ,והגר"א ,שם ס"ק א ,קצות החושן לעומת זאת,
שעל המשכיר  ברור שהמנהג הוא אולםחלק על כך וסבר שצריך המשכיר לתקן. הוא ש, שיב סעי' יז

  לתקן ליקויים אף בהשכרת נכס מסוים.
  שכירות פ"ד הע' ז). ,על הליקוי (פתחי חושןבזה מחל הוא  ,שהרי אם השוכר לא פנה למשכיר  .17
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פגם שעליו לתקן, רשאים השוכרים לתקן את הפגם ולנכות עד במולא תיקן המשכיר . 15

 19תיקון הפגם.עלות מדמי השכירות כגובה 

. לא תיקן המשכיר במועד פגם שעליו לתקן, זכאי השוכר להפחתת דמי השכירות על 16

 20התקופה שבה המושכר לא היה תקין.

  ג. דמי השכירות

  שלא סוכמו מראש שכירותדמי ה

 21והמשכיר את גובה דמי שכירות, לא יהא תוקף להסכם השכירות.. לא קבעו השוכר 17

ישלם השוכר למשכיר דמי  –. לא נקבעו דמי שכירות והשתמש השוכר במושכר 18

 22שכירות כשיעור הנמוך המקובל למושכר דומה.

  קנסות 

. הסכימו השוכר והמשכיר על עלייה משמעותית בשיעור דמי השכירות במקרה שבו 19

במושכר לאחר תום תקופת השכירות, יחול תנאי זה, ואין בו משום איסור  ייוותר השוכר

 23ריבית.

כלשהו,  תשלום קנסות למיניהם בגין איחור בתשלום . הסכימו השוכר והמשכיר על20

 25ואסמכתא. 24יחולו על קנסות אלו דיני ריבית

  מקרקעין שכירותאין אונאה ב

  26ר מקרקעין.. דין אונאת מחיר בהשכרת מקרקעין כדינה במכ21

                                                                                                                                                       
וכל כיוצא בזה מדברים שהם 'שכתב:  ,חו"מ סי' שיד סעי' א ,שני התנאים עולים מלשון השלחן ערוך  .18

כתב  ,סי' שיב ס"ק יאט, נתיבות המשפ .'תים והחצרותמעשה אומן, והם עיקר גדול בישיבת הב
סי'  ,עבור כל תקופת השכירות, וכן כתב מנחת פיתיםבשחובת המשכיר לתקן היא עד גובה התשלום 

חו"מ סי' שיב סעי' לג, פסקו  ,שיב סעי' יז. לעומת זאת, תשורת שי קמא, סי' תקטו וערוך השלחן
דמי השכירות שקיבל על התקופה שבה השוכר טרם בעלות שעד גובה חייב לתקן רק המשכיר ש

סי'  ,שכירות פ"ו הערה לח. בניגוד אליהם, מהסמ"ע ,התגורר בדירה. ראו עוד בעניין זה: פתחי חושן
משמע שחייב לתקן את הדרוש ללא הגבלה, וכך הכריע ע"פ המנהג בספר עמק  ,שיב ס"ק לב

  המשפט ה: שכירות בתים, סי' לד, עמ' שפ.
  שכירות פ"ו סעי' ב. ,ושןפתחי ח  .19
  שכירות פ"ו סעי' טו הע' לט. ,פתחי חושן  .20
  חו"מ סי' ר סעי' ז. ,ע"פ שלחן ערוך  .21
 סי' שלב סעי' א. ,ע"פ שלחן ערוך  .22
 שכירות סי' כב, עמ' רפו. ,עמק המשפט  .23
 ו, ח. ,תורת ריבית  .24
 פתחי חושן קניינים כא, ד.  .25
דיני ש ), ויש אומריםחו"מ סי' רכז סעי' לב ,שלחן ערוךקעין (יש אומרים שאין אונאת מחיר במקר  .26

 .(רמ"א שם) אם המחיר כפול מהמחיר המקובל בשוקחלים אונאה 
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 תשלום חל לפי טיבו

כל תשלום , וכל תשלום אשר טיבו לחול בגין הבעלות במושכר יחול על המשכיר. 22

 ובכלל זה: 27,אשר טיבו לחול בגין השימוש במושכר יחול על השוכרים

  דמי שכירות לפי חוזה השכירות למגורים;א) 

  סים החלים על המחזיק בדירה, לרבות ארנונה;ימב) 

מים בעד צריכה של שירותים שוטפים הניתנים לשוכר בדירה למגורים, ובכלל תשלוג) 

  זה מים, חשמל, גז וחימום;

תשלומים לצורך אחזקה שוטפת המשולמים לנציגות הבית המשותף או למי שנכרת ד) 

  28.אחזקה שוטפת של הבית המשותףלמו חוזה לניהול ויע

 ד. חובות השוכר

  שכירותתשלום דמי ה

 את למשכיר לשלם השוכר חייב, השכירות תקופת אורך את והשוכר כירהמש קבעו. 23

  30.במושכר 29משתמש אינוהוא  אם אף, השכירות תקופת כל לאורך השכירות דמי

  מועד תשלום דמי השכירות

פות קצובות, ישלם אותם השוכר בראשית קוקבעו דמי השכירות בסכום מסוים לתנ. 24

   31הדין יש לשלם בסוף כל תקופה. כל תקופה כנהוג, למרות שעל פי שורת

  שמירת המושכר

  32. על השוכר לשמור על מצבו של המושכר כמקובל וכנהוג, לפי נסיבות השכירות.25

 השוכר מושכר ישיבנו כמצבו בתחילה

  33.מושכר, ישיבנו למשכיר כמצבו בעת מסירת המושכר לשוכרשוכר . ה26

                                                           
הנוהג הוא שתשלומי ארנונה שהלכות שכירות פ"ו סעי' א הערה ה, בסופה. יש להעיר  ,פתחי חושן  .27

  חלים על השוכר. 
  ת והשאלה.(ט)(א) לחוק השכירו25הרשימה מתוך סעיף   .28
שכירות פ"ה סעיף טז. וכן יש לדייק מדברי השלחן  ,בבא קמא סימן כג, אות י; פתחי חושן ,אישחזון   .29

שהחובה מוטלת על השוכר,  'ואם מצא השוכר מי שישכירו'ערוך חושן משפט סימן שיא סעיף ו, שכתב 
ב, "ק שטז ס, סי' המשפט נב, מחודש ו. לעומת זאת, בנתיבותחו"מ סי'  ,וכפי שכתב בשו"ת אבני נזר

 בו שכיח למצוא שוכרים, יוכל השוכר לעזוב את המושכר ולפסוק מלשלם שכירות. שפסק שבמקרה 
, סי' שטז ס"ק ונתיבות המשפט ;א"ק שטז ס, סי' קצות החושןאחרונים (לגבי שיעור התשלום נחלקו ה  .30

). בספר פתחי 'כפועל בטל'י (ב) אם יש לנכות מדמי השכירות את חסכון המשכיר בגין היעדר הבלא
ח, סי'  ח"ה, הולכים אחר המוחזק, ובספר עמק המשפטשכתב  פ"ד הל' טז)(הלכות שכירות  חושן

  ל לפי הנסיבות וראות עיני הדיין.וכתב שהכ, קנג-עמוד קנב
על פי ההלכה דמי השכירות אמורים להיות משולמים בסוף כל תקופה (בבא מציעא סה ע"א; רמ"א   .31

 ,זה שנים רבות המנהג הוא לשלם בתחילת כל תקופה (מחנה אפרים ךיג), א 'קצב סעיי' חו"מ ס
  י). 'קלו סעי, סי' לא; חכמת אדם 'שכירות סי

  פ"ו סעיף ד. שכירות ,פתחי חושן  .32
  ע"פ המנהג.  .33
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  במושכר שינויים לבצע רשאי אינו שוכר

 מצבאת  שיבאם דעתו להמושכר, אף בגוף ה שינויים היה השוכר רשאי לבצע. לא י27

  26.34ובהתאם להוראות סעיף  לקדמותו בתום השכירות המושכר

  בלבד שימוש למטרות השכירות

. הסכימו השוכר והמשכיר על שימוש מוגדר למטרת השכירות, לא יהיה השוכר רשאי 28

אם הבלאי במושכר הנובע מהשימוש  לחרוג מהמטרה המוסכמת. סעיף זה יחול אף

  35החורג הוא פחות מהבלאי הנובע מהמטרה המוסכמת.

יהיה רשאי השוכר , . לא הסכימו השוכר והמשכיר על שימוש מוגדר למטרת השכירות29

  36.להשתמש במושכר בכל שימוש רגיל וסביר בהתאם לנוהג

  בדיקת המושכר ותיקונו על ידי המשכיר

משכיר בכל עת סבירה לבדוק את מצב המושכר ולבצע בו . על השוכר לאפשר ל30

  37.תיקונים כפי שנדרש

 ה. תקופת השכירות וסיומה

  תקופת שכירות שסוכמה מראש

בתום  תסתיים תקופת השכירות ,תקופת השכירות משךקבעו המשכיר והשוכר את . 31

  38.תקופה זו

  אופציה להארכת תקופת השכירות

תן האפשרות להאריך את תקופת השכירות בתנאים . סיכמו הצדדים שלשוכר תינ32

'), רשאי השוכר להחליט על הארכת השכירות ללא צורך בהסכמתו אופציהמסוימים ('

   39.של המשכיר, ובלבד שהוא קיים את תנאי האופציה

  הארכת שכירות על פה

הסכימו השוכר והמשכיר על פה על הארכת תקופת השכירות, תוארך תקופת . 33

   40קניין נוסף.מעשה  , ללאתאם להסכמתםהשכירות בה

                                                           
  חו"מ סי' רפב. ,שו"ת מהרשד"ם  .34
 י' יא.שכירות פ"ב סע ,חו"מ סי' שכד סעי' א; פתחי חושן ,שלחן ערוך  .35
  ק. ם ח"א סי'''מהרש שו"ת  .36
  ע"פ המנהג.  .37
  שם ס"ק יג. לשו"ע  ,חו"מ סי' שיב סעי' ח; סמ"ע ,שלחן ערוך  .38
 ע"פ קידושין כו ע"א.  .39
 .'דהרי ידעו שיכלה הזמן והוי להו לדבר זה עם זה...'סי' שיב ס"ק יג, בסופו:  ,כפי שמשמע מהסמ"ע  .40
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  תקופת שכירות שלא סוכמה מראש

תקופת השכירות, תימשך תקופת השכירות  משךלא קבעו השוכר והמשכיר את . 34

   כלהלן:

מראש דמי שכירות למשכיר, תימשך תקופת השכירות בהתאם לדמי  שילם השוכרא) 

41השכירות אשר שולמו מראש.
  

שכירות למשכיר מראש, תימשך תקופת השכירות לתקופה לא שילם השוכר דמי ב) 

 42.השכירותתחילת  שלא תפחת משלושים יום מיום

  משך השכירות לאחר תום תקופת השכירותה

, אך השוכר נותר במושכר, מבלי תקופת השכירות משךקבעו המשכיר והשוכר את . 35

קופתו שמחה בידו המשכיר, ישלם השוכר דמי שכירות על פי תנאי ההסכם שת

אולם,  44וכל אחד מהצדדים רשאי לסיים את השכירות ללא הודעה מוקדמת. 43הסתיימה,

בהסכם שכירות אשר מקובל לקבעו לתקופות מזעריות מסוימות, תימשך תקופת 

  45השכירות עד למועד סיום השכירות המינימלי המקובל הבא.

  חובת הודעה מראש על סיום השכירות

תקופת השכירות, תסתיים השכירות בתום התקופה  שךמקבעו המשכיר והשוכר את . 36

 ללא כל הודעה מראש. לעיל,  29כאמור בסעיף  ,המוסכמת

תקופת השכירות, חייב כל צד להודיע למשנהו  משךלא קבעו השוכר והמשכיר את . 37

  46השכירות.רצונו לסיים את על מראש שלושים יום  לפחות

רים או שוכרים לפי העניין, ישכממציאת הידועים כקשים לאו בנכסים במקומות . 38

לפי  ,או שוכר חדשחלופי תימסר ההודעה מראש, תקופה המספיקה למציאת מושכר 

 47.והנכס בהתאם לנסיבות המקוםו ענייןה

 יהיה רשאיעל סיום השכירות בתום התקופה המוסכמת, לא משנהו צד המודיע ל. 39

   48.לחזור בו מהודעתו

                                                           
  שם סעי' ה. ,"ע, קצות החושן ופתחי תשובה שם; ערוך השלחןחו"מ סי' שיב סעי' א; סמ ,רמ"א  .41
שם ס"ק ח,  ,שם ס"ק ז; נתיבות המשפט ,סי' שיב ס"ק טז (בניגוד למה שכתב שם ס"ק ו); ש"ך ,סמ"ע  .42

 שם סעי' יב.  ,ערוך השלחןו
 חו"מ סי' שיב ס"ק י. ,ש"ך  .43
  שכירות פ"ה הערה ט. ,פתחי חושן  .44
  סעי' ה.פ"ה שם,   .45
 שם סעי' יג. ,חו"מ סי' שיב סעי' ז; ערוך השלחן ,לחן ערוךש  .46

חו"מ סי' שיב סעי' ו. מה שנפסק שם על פי המשנה בבא מציעא קא ע"א, שאי אפשר  ,שלחן ערוך  .47
להוציא שוכר בחורף אלא אם הודיע לו שלושים יום לפני חג הסוכות, ובכרכים שנה מראש, נראה 

מאחר שמקובל לעבור דירה גם בחורף, והוא הדין והטעם בעניין שכבר לא שייך בזמנינו ובמקומנו, 
 כרכים. 

 .שכירות פ"ד הערה ז, ד"ה וכל זה ,פתחי חושן  .48
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  ?ת השכירות ללא הודעה מוקדמתאימתי רשאי משכיר לסיים א

 ו שלש לשימושותקופת השכירות, והמושכר דר משךלא קבעו השוכר והמשכיר את . 40

המשכיר, בלי שהיה ניתן למשכיר לצפות זאת מראש, רשאי המשכיר לסיים את 

אולם לא יהיה רשאי המשכיר לסיים את השכירות  49,הודעה מראשכל השכירות ללא 

  50.יום תחילת השכירותיום מ 30אם טרם עברו 

לא יהיה המשכיר רשאי ו, םייעסקלצרכים בשכירות לעיל לא יחול  31. האמור בסעיף 41

   51ללא הודעה. עסקית לסיים שכירות

  שכירות? כיצד פוקעת

   :אלהשכירות מסתיימת באחד מ. 42

  כמה מראש;וסאשר בסיום תקופת השכירות א) 

הסכמה בין הצדדים על מה מראש, באשר סוכ השכירותתקופת בטרם הסתיימה ב) 

  52.מחדש ולקנות במושכר סיום השכירות, עם עשיית מעשה קניין של המשכיר

 . 40–35, בהתאם למפורט בסעיפים בשכירות ללא תקופה מוגדרתג) 

  משנהושכירות שכירות ו. העברת המושכר, ה

  העברת המושכר

') במעשה הרוכש' –זה . המשכיר רשאי להקנות לאחר את זכותו במושכר (בסעיף 43

לעיל); עשה כן המשכיר, יבוא הרוכש במקומו של  5קניין החל במקרקעין (סעיף 

המשכיר לעניין כל הזכויות והחובות של המשכיר על פי הסכם השכירות ועל פי כל 

   53דין.

  חלופי שוכר מציאת

 אשר ייכנס תמורתו חלופי שוכר למצוא השוכר רשאי, 23 סעיף הוראות אף על. 44

  במושכר וישלם הוא את דמי השכירות, בהתקיים כל אלה:

                                                           
אינו בדין שתהיה אתה יושב בביתי עד שתמצא מקום ואני ' :יב-חו"מ סי' שיב סעי' יא ,שלחן ערוך  .49

 .'מושלך בדרך
כירות חודשיים, המשכיר אינו יכול להוציאו לפני סי' שיב ס"ק טז. אם השוכר משלם דמי ש ,סמ"ע  .50

  חו"מ סי' שיב סעי' יא). ,סוף החודש (ט"ז
אם ישתמש  לא משנהולמשכיר  ,יש הפסד בגלל הקושי שלו לגבות חובות מלקוחות שלשוכרון וכי  .51

ר חו"מ סי' שיב סעי' כ, וגם לא שייך כאן הטעם שהמשכי ,ערוך השלחן –בחנות שלו או בחנות אחרת 
 ).שכירות פ"ה הערה מו ,(פתחי חושן 'מושלך בדרך'יהיה 

כתב שמשכיר שאמר שהוא מוותר על  ,סי' שטו ס"ק ב ,תקי, הובא בסמ"ע 'סי ,בשו"ת הריב"ש  .52
, סי' לח, ח"א חלק עליו. בשו"ת ראנ"ח ,סי' שטו ,השכירות יכול לחזור בו. אולם, בספר שער המשפט

 ,ויתור של השוכר אין תוקףוון שהוא מוחל על חוב, ואילו לוכיר של המשכיר ויתוכתב שיש תוקף לו
פסק כדעת הריב"ש והסמ"ע , סי' שטז ס"ק ג, כיוון שהוא מוותר על זכות קניינית. בספר קצות החושן

 .)(למקורות נוספים ראו: פתחי חושן שכירות פ"ד סעי' ב הע' ז
  סי' שיב סעי' א. ,שלחן ערוך  .53
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א) לא יהיה רשאי השוכר הראשון להכניס למושכר שוכר חלופי אשר מספר הדיירים 

  מטעמו גבוה ממספר הדיירים של השוכר הראשון.

  .הראשון השוכר של מאלו ותתופח ןאינשל השוכר החלופי  ונאמנותו הגינותוב)  

וכר חלופי כאמור, יראו את השוכר החלופי כבא במקומו של מצא השוכר הראשון ש. 45

  54השוכר הראשון לכל דבר ועניין, והשוכר הראשון יהיה פטור מתשלום דמי השכירות.

. מצא השוכר שוכר חלופי אשר משלם פחות מדמי השכירות המוסכמים, ישלים 46

   55השוכר הראשון את גובה דמי השכירות למשכיר.

  סאונ עקב מושכר עזיבת

או  ,בטרם הסתיימה תקופת השכירות אונס מחמת המושכר את לעזוב השוכר נאלץ. 47

 שכירות דמי מלשלם השוכר פטור ללא הודעה מוקדמת של שלושים יום לפי העניין,

  : מאלה דאח בהתקיים 56. דין זה יחול רקבמושכר מלהשתמש הוא אנוס עוד כללמשכיר 

מגוריהם מתושבי העיר לעזוב את אזור בים ר נאלצוכגון ש ,האונס הוא מכת מדינהא) 

  58למגורים. 57בלתי ראוילאזור ה הפך אתאשר עקב אירוע 

אירע פגם במושכר שלא באשמת השוכר, באופן ההופך את המושכר לבלתי ראוי ב) 

  59.מגוריםל

, ישלם השוכר במושכר להשתמש יכול ן הואאי בגינו אשר, פרטי אונס לשוכר אירע. 48

   044.60 סעיףאלא אם ימצא שוכר חלופי, כמפורט ב למשכיר, את דמי השכירות

  במקרקעין שכירות משנה

 61,רשאי השוכר להשכיר את המושכר בשכירות משנה. כל עוד לא סוכם אחרת, 49

   :כל אלהבהתקיים  62השוכר, והרווחים מכך יהיו של

 ;געת במשכיראינה פו א) שכירות המשנה

  63ב).- (א 0ב) התנאים האמורים בסעיף 

                                                           
  .קמז-; עמק המשפט ה: שכירות בתים, סי' ח, עמ' קמויב סעי' זחו"מ סי' ש ,בית יוסף  .54
 .ח, עמוד קמח 'סי ,שלג סעי' ב; עמק המשפט ה: שכירות בתים 'סי "מחו ,שלחן ערוךע"פ   .55
  חו"מ סי' שיב סעי' א. ,שלחן ערוךאינו יכול לחזור בו, נלמד מדין משכיר,  באונסכשלא מדובר   .56
א, נפסק כך לגבי שכירות פועלים, ומסתבר כי הוא הדין לגבי שכירות חו"מ סי' שלד סעי'  ,ברמ"א  .57

 מקרקעין.
פה, ולא על תנאי , כגון מגֵ שוכרים בלבדאם האונס משפיע על ה ,שגם במכת מדינה שכתביש מי   .58

סי' שטז ס"ק א בשם תשובת  ,עבור כל תקופת השכירות (קצות החושןבהמגורים, חייב השוכר לשלם 
 סי' לח). ,ח"ב סי' נב, ושו"ת ראנ"ח ,ראו גם: שמרו משפט ;הלכות שכירות סי' ז ,פריםמחנה א ;מוהר"ם

שם, ס"ק לד הרמ"א חולק על כך ומחייב את על פי הבנת הסמ"ע  .חו"מ סי' שיב סעי' יז, שלחן ערוך  .59
, וכן פסק ערוך השלחן, שם . אך נראה שהדין והמנהג כדעת שלחן ערוךהשוכר במלוא דמי השכירות

 .לו 'עיס
 . בפוסקים יש מחלוקת בעניין זה, רמ"א חו"מ סי' שלד סעי' א, ונושאי כלים שם.המנהגנראה שכך   .60

  חו"מ סי' שטז סעי' א. ,שלחן ערוך .61 
 חו"מ סי' שסג סעי' י. ,רמ"א  .62
 רמ"א חו"מ סי' שיב סעי' ז. ;חו"מ סי' שטז סעי' א ,שלחן ערוך  .63
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בהיעדר אחד מהתנאים האמורים בסעיף  בשכירות משנההשכיר השוכר את הנכס . 50

וחים הנובעים משכירות המשנה הרוהמשנה. במקרה זה יהיו  תחול שכירות לא, לעיל 049

   64של המשכיר.

   65.למשכיר המקרקעין זכות קדימה לשכור מהשוכר בשכירות משנה. 51

 שותפים במקרקעין

שותף במקרקעין אינו רשאי להשכיר את חלקו במקרקעין לאדם אחר, ללא הסכמת . 52

   66יתר השותפים במקרקעין.

 שכירותטעות ב מקחז. 

  מקח טעות בשכירות עקב פגם

, 13ולא התקיים האמור בסעיף  לאחר שהחלה השכירותבמושכר פגם  . מצא השוכר53

בהתקיים כל  יהיה השוכר רשאי לבטלה למפרע, ועל שכירות זו מקח טעות יחולו דיני

   אלה:

 67תוך תקופה סבירה; לא ניתן לתקן את הפגםא) 

  הפגם היה קיים בטרם החלה השכירות;ב) 

 68ל בגינו את השכירות.הוא כזה שמקובל לבטהפגם ג) 

  

  

  
  

                                                           
 רמ"א חו"מ סי' שסג סעי' י.  .64
 גר"א שם ס"ק ג).החו"מ סי' שטז סעי' א, כדינא דבר מצרא ( ,שלחן ערוך  .65
  חו"מ סי' שטז סעי' ב. ,שלחן ערוך  .66
 .הסעי'  רלבחו"מ סי'  ,ע"פ שלחן ערוך  .67
 .החו"מ סי' רלב סעי'  ,כדין מקח טעות בכל עסקה, שלחן ערוך  .68



  

 

 
    

121  

  הרב אריאל בראלי

מעמדו ההלכתי של 
  ייפוי כוח בלתי חוזר

   הרשאהא.  

 1',לאו בעל דברים דידי את'היא  'טוען ונטען'בהלכות הבסיסיות אחת הטענות 

 .זיקה בין מגיש התביעה לבין הנתבע מצד היעדרומשמעותה שלילת התביעה על הסף, 

כאשר בעל וגם  ,ת בתביעה זכאי לחייב את חברו לדון עימורק מי שיש לו זכות ממוני

אין הנימוק לכך הוא ש 2אין בכוח השליחות להתגבר על מגבלה זו. ,הדין ממנה שליח

של אדם , כלומר במקום שהשליחות פוגעת בזכויות 'חב לאחרים'ח במקום שילמנות של

ח אינו יודע את י. תביעה שאינה אישית עלולה לפגוע בבירור האמת, שהרי השלאחר

אולם הגמרא מציעה דרך  3.לשקר באמצעותובעל הדין קל יותר לוהעובדות לאשורן, 

העיקרון של וזאת באמצעות הרשאה.  ,אדם שלישי יוכל לייצג את בעל הדין השב

הנתבע אינו יכול לטעון ולמורשה את זכות התביעה שלו,  מקנההוא שהתובע  'הרשאה'ה

  : שםך נאמר שהמורשה אינו בעל דברו. וכ

אמרי נהרדעי: אורכתא דלא כתיב ביה: זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, לית ביה 

  . מששא, משום דאמר ליה האיך: לאו בעל דברים דידי את

  4כאילו היה זה דינו האישי.ההרשאה מעצימה את מעמד המורשה 

  תוקף הרשאה לאחר פטירת המרשהב. 

זכות תביעה  שהיאנשוא התביעה) או בגוף החפץ ( יש לברר אם הקנאה זו היא זכות

לגברא (למורשה) רק כנגד טענת 'לאו בעל דברים דידי את'. הגדרה זו חשובה לעניין 

יכולת המורשה להמשיך ולתבוע את הזכות שהוענקה לו אף לאחר פטירת המרשה. 

ומכוחו הוא יכול  ,אזי נוצר שעבוד נכסים לטובת המורשה ,מדובר על זכות בנכסכאשר 

אז  ,אם מדובר בזכות תביעה בלבד מכוח המרשהלעומת זאת  אף לאחר מיתה. לתבוע

   השליחות בטלה וזכות זו פוקעת. ,ברגע שהוא נפטר

                                                           
 בבא מציעא יד ע"א.   .1
 בבא קמא ע ע"א.   .2
  קכב ס"ק ד. ש"ך, חו"מ סי'  .3
  .ס"ק א סי' קכג ,קצוה"ח  .4
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  ייפוי כוח בלתי חוזרג. 

ומבחינת החוק  ,מצוי שעורכי דין מחתימים את הלקוחות על 'ייפוי כוח בלתי חוזר' ,כיום

וח הוא אף לאחר פטירת המרשה. וכוחו של ייפוי הכ ,לא ניתן לבטל את ההרשאה

אם כוחה של הרשאה הוא בגוף  :מבחינה הלכתית, עניין זה תלוי בצדדים שהוצגו לעיל

הרי היא מתבטלת עם  ,ואם זו רק זכות תביעה ,הרי ניתן לקבל את דברי החוק ,החפץ

  פטירת המרשה. 

י הדין כאשר שני בעל ,)תשע"ה( שדרותבבית הדין לממונות שאלה זו עלתה למעשה ב

האם מחברת  שקנתהדירה  בשלהיו אח ואחות בני אותה אם, והסכסוך ביניהם היה 

הוציא הבן ואילו . האחות אחזה בצוואה שבה כתוב כי הבית יעבור רק אליה, 'עמיגור'

'ייפוי כוח בלתי חוזר' על שמו, המאפשר לו על פי החוק לרשום את הדירה על שמו גם 

 וקת ראשונים בנקודה זו. השאלה שבהובאה מחלבפסק הדין ה לאחר פטירת האם.

עסקו הראשונים היא מדוע היה צורך לחדש את המושג הרשאה ולא להסתפק בכוחה 

של כוחה שהתשובה לכך הרמ"ה כתב ש 5שכן 'שלוחו של אדם כמותו'. ,של שליחות

היוצא מדעה זו שכל הרשאה הינה  6בשונה משליחות. ,אף לאחר מיתהההרשאה יפה 

. לעומת זאת, ישנם ראשונים הסוברים ולכן היא תקפה אף לאחר מיתה החפץ גוףבקניין 

בעוד שאת השליח  :כנגד טענת 'לאו בעל דברים דידי את'רק בהרשאה הוא  החידושכי 

תו לבירור בבית יניתן לדחות בטענה זו, המורשה יכול להכריח את בעל הדין להגיע א

   7ולכן היא פוקעת עם פטירת המרשה. ,הזכות תביעהדין. לדעתם, ההרשאה אינה אלא 

נמצא שתוקפו של ייפוי כוח בלתי חוזר לאחר פטירת המרשה תלוי במחלוקת ראשונים 

שאם כתב  8בפסק הדין הנ"ל הועלתה סברה המכשירה את השטר לכל הדעות. הש"ך זו.

ההרשאה תקפה אף לאחר מיתה.  לי עלמאאזי לכו ,ין בנוסף לכתיבת ההרשאהיהיה קנ

דהיינו  ,פוקעות ןאינ ןוהחפץ ה שההסבר לדעת הש"ך הוא שהקניין יצר זכויות בגוף הנרא

אין בכך הקנאה אף ש לשנות את בעלותו.אף לפעול בו כבעלים ו בנכס עצמוישנה זכות 

הרי זה קנוי לו. בדומה  ,מכל מקום לעניין זה שיש לו זכות לפעול בנכס ,גמורה כבעלים

אין לו זכות  ,כאשר לוקח מהעדים את הסודר לצורך הקנייןש ,ין סודרילכך מצאנו את קנ

ן, ישזו הזכות ליצור עם הסודר קני 9',קני על מנת להקנות'גמורה, ועל כך אומרת הגמרא 

שימוש הוא מחזיר אותו לבעליו. לאור זאת ניתן לומר כי דעת בני אדם מושפעת הובגמר 

שהשטר  ככוונהי כוח בלתי חוזר' ייפו'ועל כן יש לראות את החתימה על  ,מהוראת החוק

 'סיטומתא'וממילא יש לראות בכך קניין  ,יחייב אף לאחר מיתה (כפי הוראת החוק)

   10המעניק לשטר תוקף הלכתי אף לאחר פטירת המרשה.

                                                           
  .ומרדכי ב"ק סי' ע; אאות  קכבחו"מ סי' ב"ק פ"ט סי' כא; טור  ,רא"ש  .5
  ב"ק סי' ע בשמו. ,סי' עט; מרדכי, בשם הרמ"ה והראב"ד; ראב"ןשם, טור   .6
  שם.כלל סב סי' א, והובא בטור  ,א סוד"ה אמר רבא; שו"ת הרא"שע"דושין יט יק ,ריטב"א  .7
  .ה ק"קכא סש"ך, חו"מ סי'   .8
  ע"ב. נדרים מח  .9

 עי' עטרת דבורה, ח"ב סי' כד.  .10
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  סיכום

לייצג את בעל הנכס בדיון בבית הדין זכות מורשה מקנה לשטר 'ייפוי כוח בלתי חוזר' 

כגון למכור את הנכס.  ,את כל מה שצריך מבחינה משפטית וכן להיות שליח שלו לפעול

, אך אם נעשה קניין, אז ישנה מחלוקת ראשונים אם שטר זה תקף לאחר פטירת המרשה

שהחוק מכיר בכוחו של שטר זה  ,ניתן לומר שכיום לכו"ע ניתן להוציאו אף לאחר מיתה.

וזר כמעשה קניין, ולכן אף לאחר מיתה, ממילא יש לראות בחתימה על ייפוי כוח בלתי ח

   . שטר זה תקף לי עלמאלכו
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  הרב אורי סדן

  יהודים - קבלת תרומות מלא

  פתיחה

עמותות ורבנים  ,עדים מקומייםואחת השאלות הבאות לפתחם של ראשי מועצות, 

ברחבי הארץ נוגעת לקבלת תרומות מתורמים שאינם מבני ברית. התרומות מיועדות 

רכי ציבור באופן ורות צדקה, חלקן למטרות ביטחון וחלקן לצלמטרות שונות, חלקן למט

אך בעיקר לדת הנוצרית, ובתוכה לזרמים  ,כללי. התורמים משתייכים לדתות שונות

ם ובעיקר האוונגליסטים. המניע המוביל אותם לתרומה כספית הינו יהפרוטסטנטי

ו למפעל תפיסה דתית נוצרית, אשר כוללת הערכה לעם ישראל, למדינת ישראל א

תפיסה שאינה כוללת שאיפה קונקרטית להמרת דתו של העם  ,ההתיישבות ביו"ש

היהודי. במאמר זה נבקש לבחון את הדעות השונות ביחס לשאלה אם קבלת התרומות 

  לו מקרים. ימותרת או אסורה על פי ההלכה, ובא

  קבלת צדקה ממלך גויא. 

ים בשאלה העקרונית אם צדקה מביאה מחלוקת תנא (י ע"ב) הגמרא במסכת בבא בתרא

רבן יוחנן בן זכאי סבור כי צדקה  גויים הינה דבר טוב או פגום מבחינה רוחנית: מאת

כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה ' :עושים הגויים הינה דבר טוב וראויש

עושים הגויים שתלמידיו חולקים עליו וסוברים כי הצדקה  .'מכפרת על אומות העולם

יעים אישיים של גאווה ורדיפת כבוד במקרה הטוב, או בהתנשאות על ישראל נגועה במנ

  :במקרה הרע, ולכן היא פסולה מבחינה רוחנית

כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן, שאינם עושין אלא 

   להתגדל בו... שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן...

להלכה את הדעות הרואות בעין רעה צדקה  בהמשך הסוגיה נראה כי הגמרא מאמצת

  איסור קבלת צדקה מגויים: –הנעשית על ידי גויים ואף מסיקה מהן מסקנה מעשית 

איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא, שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי 

ולא קבלינהו; שדרינהו קמיה דרבא, קבלינהו משום שלום מלכות. שמע רבי אמי 

לית ליה ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה?! (רש"י: איקפד, אמר: 

ורבא? משום  כשתכלה זכות שבידן וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן אז ישברו)

שלום מלכות. ורבי אמי נמי משום שלום מלכות? דאיבעי ליה למפלגינהו לעניי 

  .עובדי כוכבים. ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו



   יהודים-קבלת תרומות מלא 
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י (המוסכמת גם על רבא) גאולת ישראל תגיע רק עם ירידת קרנם של לדעת רבי אמ

הגויים, וכיוון שקבלת צדקה מגויים מאריכה את מלכותם, ממילא היא מעכבת את 

לפיכך היא אסורה. לדעתו יש לסרב לקבל את הכסף, ובמידה והדבר וגאולת ישראל, 

ם בלבד. רבי אמי אינו יש להסב את הכסף לצורך עניים גויי ,הכרחי משום שלום מלכות

בו התנסחו התנאים המובאים בברייתא, אולם הרעיון המובע בדרשתו שמתנסח באופן 

אלא 'מביע רבי יהושע שדרש כי הצדקה אינה נעשית על ידי הגויים ש משלים את הרעיון

  . 'כדי שתמשך מלכותן

  1:)הל' מתנות עניים פ"ח ה"ט( דברי רבי אמי אף נפסקו להלכה על ידי הרמב"ם

מלך או שר מן הגויים ששלח ממון לישראל לצדקה אין מחזירין אותו לו משום 

  שלום מלכות, אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי גויים בסתר כדי שלא ישמע המלך.

הרמב"ם מוסיף בדבריו את אופן הסבת הכסף לצורך עניים גויים, כאשר מוכרחים 

 הואעל דעתו של המלך הגוי, שכן עוד אינו נעשה ילקבלו. מדבריו עולה כי שינוי הי

עולה כי ההסבה עולה בקנה אחד עם מטרתו של  2מנוגד לדעתו. אולם מדברי הרמ"ה

כיוון שבכך מתאפשר , הגוי, אף שזה נתן את הכסף לטובת הצדקה של הקהילה היהודית

  להפנות את שאר הכסף לטובת העניים היהודים.

בה שויים, קשה לכאורה מסוגיה אחרת ממנה נלמד האיסור לקבל צדקה מגשסוגיה זו, 

דפים קודם לכן כמה נראה שאין כל בעיה בקבלת צדקה מגויים. וכך אומרת הגמרא 

  : (ח ע"א) במסכת בבא בתרא

איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא, שדרה ארנקא דדינרי לקמיה דרב יוסף, 

? א"ל אביי, אמרה: ליהוי למצוה רבה. יתיב רב יוסף וקא מעיין בה, מאי מצוה רבה

מדתני רב שמואל בר יהודה: אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים, 

  שמע מינה: פדיון שבוים מצוה רבה היא.

  את הסתירה הקיימת לכאורה בין הסוגיות מיישבים הראשונים באופנים שונים: 

כסף שלום מלכות, ורב יוסף השתמש במצד ההיתר בקבלת הכסף הוא  3לדעת התוספות

ההנחיה כי את  4שהדבר לא צוין במפורש. לדעת רש"י אע"פלשם פדיון שבויים גויים, 

ניתן  אינואולם אם הדבר  ,הכסף יש להסב לעניים גויים אינה אלא הנחיה לכתחילה

 ,לעניים יהודים, יש לקבלו משום שלום מלכות במיוחדלביצוע, שכן הכסף היה מיועד 

העולה מהדברים הוא כי לדעת רש"י  5.נת את הצדקהואין לגנוב את דעת המלכות הנות

מתיר שימוש בכסף לצורך יהודים, רק אם הכסף ניתן  'שלום מלכות'הנימוק משום 

וי"א דיעשה בהן מה 'פסק כדעות אלה:  (יו"ד סי' רנד סעי' ב) במפורש לצורך כך. הרמ"א

   6., כפי שביארו האחרונים'שצוה לו המושל

                                                           
  מפעל משנה תורה. הוצ' רמב"ם ע"פ נוסח ה  .1
 בבא בתרא י ע"ב אות קלב. ,יד רמ"ה  .2
  שם ד"ה יתיב בתירוצו הראשון.ב"ב  ,תוספות  .3
  .יא ע"א, ד"ה דלא סיימוה קמיה, ב"ב רש"י  .4
 שם י ע"ב אות קלט. ,יד רמ"הכתב ב באופן שונה במקצת  .5
  יו"ד סי' רנד ס"ק ג. ,ש"ך  .6
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ל צדקה מבעל שררה גוי, כיוון שהדבר מחזק את שלטון הגויים. לסיכום, ישנו איסור לקב

במקרה שבעל שררה נותן צדקה ואין אפשרות לדחות אותה, עדיף להשתמש בה לצורך 

  עניי גויים, ואם אין ברירה אחרת, ניתן להשתמש בה לצורך עניי ישראל.

  קבלת צדקה מגוי פרטיב. 

  בפסולי עדות, מובאת ההלכה הבאה:, אגב עיסוקה ן (כו ע"ב)בגמרא במסכת סנהדרי

בפרהסיא, אבל בצינעה  –אמר רב נחמן: אוכלי דבר אחר פסולין לעדות. הני מילי 

לא. ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דאפשר ליה לאיתזוני בצינעה, וקא מבזי  –

  חיותיה הוא.  –נפשיה בפרהסיא, אבל לא אפשר ליה 

חמן בכינוי 'אוכלי דבר אחר' היא ליהודים מסכימים כי כוונתו של רב נ 7הראשונים כולם

המקבלים צדקה מגויים, ודינם שהם פסולים לעדות, אלא אם כן אין להם ברירה אחרת. 

וביצוע עבירה  ,א עבירה חמורהולדעת רש"י קבלת צדקה מגויים כרוכה בחילול השם שה

ון, הוה סל את האדם לעדות כגזלן: 'דהוי חילול השם מחמת ממוכזו בעבור בצע כסף פ

בכך שבלקיחת צדקה  9את חילול השם שבדבר מבארים הפוסקים 8ליה כרשע דחמס'.

מהגויים נותן המקבל לגוי את הרושם שעם ישראל אינו מתנהג באופן המצופה ממנו 

לפי הסבר זה ברור מדוע יש  10.םיוכך מתחלל שם שמי ,ואינו מרחם על העניים שבו

שיש בו חילול השם, ובין מעשה שנעשה  11,מקום לחלק בין מעשה שנעשה בפרהסיה

אדם שהגיע לפת כמו כן בצנעה, שם אין הוא כרוך בחילול השם וממילא הוא מותר. 

   12.לחם ומוכרח להיעזר בגויים אינו מחלל את השם, שכן פנייתו הכרחית

לדעתו הסיבה לפסול העדות היא  (הל' עדות פי"א ה"ה). הרמב"םכותב הסבר שונה 

שאינה מכבדת את האדם. אדם השומר על כבודו נמנע מפעולות  שמדובר בהתנהגות

אדם שאינו שומר על כבודו לא יחשוש  אליונוספות ובכלל זה עדות שקר. בניגוד 

  13:; וזו לשון הרמב"ם (שם)שקר בעדותובלהיתפס 

וכן הבזויין פסולין לעדות מדבריהם והם האנשים שהולכין ואוכלין בשוק בפני כל 

ומכלל אלו האוכלין צדקה של גויים  ...הולכין ערומים בשוקהעם וכגון אלו ש

  .בפרהסיה אף על פי שאפשר להן שיזונו בצנעה מבזים עצמן ואינן חוששין

                                                           
הן רש"י, התוספות  ;לפרשנות זו שותפים הן רבנו חננאל והרי"ף תלמידו (שם ה ע"א בדפי הרי"ף)  .7

  וראשוני צרפת ואשכנז והן ראשוני ספרד כיד רמ"ה וסיעתו.
  שם ד"ה אוכלי.  ,רש"י  .8
הכותב (סנהדרין ה ע"א בדפי הרי"ף) כי 'שמודיע להם שאין ישראל  ,נילעל פי רבנו יהונתן הכהן מלו  .9

'שאומרים  :אס"ק סי' רנד , יו"ד ובלשונו של הלבוש ,מרחמין עליהם ומתחלל שם שמים על ידם'
  הגוים כמה מגונה אומה זו שאין מפרנסין ענייהם'.

  ...'.'היכי דמי חילול השם? ראו יומא פו ע"א: ,כך מתבאר המושג חילול השם גם במקומות אחרים  .10
אזי גם  ,אולם אם הצדקה ניתנה בצנעה ,האחרונים מבארים כי האיסור הוא רק קבלת צדקה בפרהסיה  .11

או"ח סי' יד; שו"ת  ,ראו שו"ת קול אריה ,הוא לא מוגדר כפרהסיה ,אם לאחר מכן הדבר נודע לרבים
  או"ח סי' סא ד"ה ואפילו יהיבנא. ,בית שערים

 סנהדרין כו ע"ב ד"ה אמר ר' נחמן. ,יד רמ"ה  .12
  חו"מ סי' לד סעי' יח. ,בשו"עכן הוא גם   .13
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הינה מעשה  ,בו הדבר אינו הכרחישכלומר הואיל וקבלת צדקה מגוי בפרהסיה, במקום 

חשוב לומר כי  משפיל, הרי שמי שאינו חושש לכך ואינו חושש לכבודו פסול גם לעדות.

הרמב"ם אינו מסתפק רק בפסילת האדם לעדות, שכן בהלכות מתנות עניים הוא מסיק 

; וזו בו יש ברירה אחרתשמסוגיה זו שקיים איסור בנטילת צדקה מן הגוי בכל מקום 

  :לשון הרמב"ם (הל' עדות פ"ח ה"ט)

קה של אסור לישראל ליטול צדקה מן הגויים בפרהסיה, ואם אינו יכול לחיות בצד

  ישראל ואינו יכול לטלה מן הגויים בצנעה הרי זה מותר.

מדברי הרמב"ם בהלכות מתנות עניים עולה שהבעיה בקבלת צדקה מגויים איננה רק 

ואולם  .בכך שהיא סימן שהמקבל מוכן לבזות את עצמו, אלא מדובר באיסור בפני עצמו

סול אדם לעדות. מהאמור גם אם מדובר באיסור, אין זהו איסור שדי בו כדי לפכנראה 

עולה שיש איסור לבקש צדקה מגוי בפרהסיה, אך הדבר מותר כאשר אין לנזקק היהודי 

  חלופות אחרות או כאשר הוא מקבל את הצדקה בצנעה.

  קבלת צדקה מגוי פרטי ביוזמתוג. 

נשוב ונצטט את דברי הרמב"ם בהלכות מתנות עניים  ,על מנת לעמוד על שיטת הרמב"ם

  פיצול לשני חלקים):בד כה הבאנו אותם במלואם (ע

, ואם אינו יכול לחיות בצדקה של בפרהסיהצדקה מן הגויים  אסור לישראל ליטול

  , בצנעה הרי זה מותרישראל ואינו יכול לטלה מן הגויים 

ממון לישראל לצדקה אין מחזירין אותו לו משום  ומלך או שר מן הגויים ששלח

  בסתר כדי שלא ישמע המלך. וינתן לעניי גוייםשלום מלכות, אלא נוטלין ממנו 

הרמב"ם מחבר בין האיסור המופיע במסכת סנהדרין (העוסק בקבלת  ,כפי שניתן לראות

 ,המבואר בחלקה הראשון של ההלכה ,עדר צורך קיומי)יצדקה מגוי פרטי, בפרהסיה, בה

מבואר ה ,לאיסור המופיע במסכת בבא בתרא (העוסק באיסור לקבל צדקה ממלך גוי)

בחלקה האחרון של ההלכה. מעיון באופן הניסוח של ההלכה על שני חלקיה נראה כי 

  הבדלים:כמה לדעת הרמב"ם קיימים ביניהם 

יה לגוי ('אסור לישראל יבחלק הראשון מדובר בישראל היוזם את הפנ –יוזם הצדקה א) 

 לח').ואילו בחלק השני מדובר בגוי היוזם את התרומה ('ומלך... שש ,ליטול')

בחלק הראשון מדובר באדם פרטי ('מן הגויים') שנותן צדקה ליהודי,  –זהות הגוי ב) 

 ואילו בחלק השני מדובר בדמות שלטונית ('מלך או שר').

 ,בחלק הראשון האיסור מוגבל לצדקה המתקבלת בפרהסיה –אופן קבלת הצדקה ג) 

 14.בצנעה ובחלק השני מגבלה זו אינה קיימת, והאיסור קיים לכאורה גם

בחלק הראשון הקבלה מותרת כאשר היא הכרחית ליהודי המקבל,  –אופני היתר ד) 

  ובחלק השני אין דרך היתר. 

                                                           
   .יו"ד סי' רנד ס"ק א ,כך מסיק הדרישה  .14
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שני טעמים  ישנםרשו שהרמב"ם הבין כי לאיסור נטילת צדקה מגוי יפ 15אחרונים רבים

  היוצרים שני איסורים שונים במקרים שונים: 

ל השם, כפי שביאר רש"י. אולם איסור זה נובע ככל הנראה מהחשש לחילו איסור אחד

ה של יהודי בפרהסיה כאשר ישנן יקיים כפי שביארנו לעיל רק בהקשר מסוים: בפני

  אפשרויות אחרות (כגון בקשת עזרה מיהודי או בקשת עזרה מגוי בצנעה). 

קיים לדעת הרמב"ם בצדקה משליט גוי. איסור זה נלמד מהפסוק 'ביבוש  אחראיסור 

רנה', וטעמו הוא הצורך להימנע מחיזוק שלטון הגויים. איסור זה קיים קצירה תישב

יוזמים מתן צדקה ומטבע הדברים רק במלך או בשר, המעוניינים בהתמשכות שלטונם 

לישראל, והוא אסור בין בצנעה בין בפרהסיה. כמו כן שאלת מקורות המימון החלופיים 

  אינה רלוונטית, שכן מדובר ביוזמה של הגוי.

אין  ,כאשר גוי פרטי מבקש לתת צדקה ליהודים ,פי הבנה זו עולה כי לדעת הרמב"םעל 

אין בעיה של חילול השם,  ,ה של יהודי בבקשת עזרהישכן בהיעדר פני 16,בכך כל בעיה

אין בעיה של הארכת שלטונו של נותן הצדקה. על פי  ,וכיוון שלא מדובר בבעל שררה

שכן  ,לקבל סיוע פיזי ממתנדבים גויים 17'עזרציץ אלי'הסבר זה בדעת הרמב"ם התיר ה

אולם מלשון התוספות נראה שנקטו בגישה שונה.  אין בדבר משום חילול השם.

הקשו על איסור קבלת צדקה הנלמד מהסוגיה במסכת בבא בתרא ממקרה  18התוספות

בו רב יהודה קיבל מגוי תרומה של נר ששם דנה הגמרא במקרה  ,המופיע במסכת ערכין

 19'שעזרק טייעא אינדב שרגא לבי כנישתא דרב יהודה'. :בית הכנסת שלועבור ב

התוספות תירצו וחילקו בין תרומה הניתנת לצרכים כלכליים של ישראל (צדקה ופדיון 

עבור צרכים רוחניים לתועלת הגוי (בית כנסת), בשבויים), שאסורה, לבין תרומה הניתנת 

את הקושיה מלמדת שלדעת התוספות שמותרת (בהמשך נרחיב בעניין זה). עצם העל

קיימת בעיה בקבלת צדקה מגוי גם כאשר היא נעשית על ידי אדם פרטי וביוזמתו, ולא 

הוסברה שיטת שבו הותרה קבלת צדקה אלא משום 'שלום מלכות'. מובן שבאופן 

אין בעיה לקבל ממנו  ,הרמב"ם אין כל קושיה, שכן כאשר מדובר בגוי שהוא אדם פרטי

עשות ביוזמתו. ואכן הרמב"ם פוסק בפשטות שניתן לקבל תרומות מגוי תרומות הנ

                                                           
בתירוצו השני. למעשה הוא מבכר  ,יו"ד סי' רנד סעי' ב ,בספרו ראשון לציון ,כך כתב רבי חיים בן עטר  .15

אך בגוי  ,בו קיים ההיתר של שלום מלכותשקא במלך ואת תירוצו הראשון לפיו הרמב"ם עוסק דו
וקא וואין לקבל ממנו אפילו לא לעניי גויים. אולם ישנם אחרונים אחרים שנקטו ד ,פרטי אין היתר

או"ח סי' סא ויו"ד סי' שלח. כך מסיק גם הציץ  ,כהסברו השני למעשה: כך כתב גם בשו"ת בית שערים
גם  העלהאף מדייק זאת בדעת הש"ך. אפשרות זו ו ,הלכה למעשה ,חלק טו סי' לג אות ד ,אליעזר

  .קעד עמ' לג-מוריה קעג ,הרב יוסף שלום אלישיב
ברמב"ם, המבחין בין גוי שהוא אדם פרטי לגוי הנמצא בתפקיד שלטוני יש להקשות על הסבר זה   .16

וי, כל גמכי האיסור בקבלת צדקה קיים לכאורה  )הל' מלכים פ"י ה"יבמקום אחר (הכותב  ,מהרמב"ם
אולם האחרונים גם אם אינו שר או מלך: 'הגוי שנתן צדקה מקבלין ממנו ונותנין אותה לעניי עכו"ם'. 

  (לח"מ ומל"מ שם) מבארים שכוונתו דווקא למלך או שר.
 המובא בהערה הקודמת.  .17
 בבא בתרא ח ע"א ד"ה יתיב. ,תוספות  .18
 ערכין ו ע"ב.  .19
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לשיטת התוספות קיימת בעיה נוספת: אם אכן קיימת בעיה  20.ין בית כנסתילצורך בנ

בכל קבלת צדקה מגוי, אפילו כשהדבר נעשה ביוזמתו של הגוי ואפילו כשמדובר באדם 

י גם אם חילול השם אין כאן, הר ?פרטי, מדוע הגמרא מתירה לאדם ליטול צדקה בצנעה

   !'ביבוש קצירה' יש כאן?

כפי שביארנו לעיל את אולם  21.האחרונים נדרשים לשאלה זו ומתרצים באופנים שונים

דעת הרמב"ם, תירוצים אלו אינם נדרשים כלל וכלל, שכן הבעיה היחידה בקבלת צדקה 

ה, אולם בצנעה אין מגוי פרטי היא חילול השם, וזו קיימת רק אם הדבר נעשה בפרהסי

נמצא שלדעת הרמב"ם אין איסור בקבלת  בעיה בכך שהמעשה מזכה את הגוי במצווה.

 .צדקה מגוי פרטי בצנעה. לעומת זאת לדעת תוספות והאחרונים יש בכך איסור

או  22,בהם הדבר מותר: כאשר הצדקה ניתנת ישירות לנזקקשאופנים  פירטוהאחרונים 

  23.ופן כללי ולא דווקא ליהודיםכאשר הגוי נותן את הצדקה בא

  קבלת תרומות שאינן צדקהד. 

בחין בין תרומה הניתנת לצרכים כלכליים של ישראל את דעת התוספות המלעיל הבאנו 

על פי עקרון זה התירו הפוסקים לקבל  24לתרומה שניתנת לצרכים רוחניים לתועלת הגוי.

 26וכן פסק הרמ"א. 25,ת צדקהתרומות שונות מגויים שניתנו למטרות דתיות שאינן מטרו

והוא קבלת מתנות מגוי שאינן מוגדרות  ,ישירות מן התנ"ך 27'יד רמ"ה'היתר נוסף לומד ה

לדעת '. צא ולמד מדניאל שקבל מנבוכדנצר, ומירמיה שקבל מנבוזראדן' כצדקה לנזקקים:

יש להרחיב את היתרו של הרמ"ה לכל תרומה שמתקיים בה,  28אלישיבלום הרב יוסף ש

   30.כלומר שהגוי מרוויח דבר מה בגינה 29,פן כזה או אחר, עקרון ההדדיותבאו

מכאן שמותר לקבל תרומות מגויים לצורך עניינים ומוסדות דתיים, וכן מותר לקבל מהם 

  מתנות שאינן צדקה וכן סיוע שיש בו ממד של הדדיות.

                                                           
  שו"ע יו"ד סי' רנט סעי' ה.וב ;הל' מתנות עניים פ"ח ה"ח ,רמב"ם  .20
  ראו להלן בדרישה ובט"ז.  .21
 .אס"ק רנד סי' יו"ד  ,דרישה  .22
  .יו"ד סי' קיד ,ס"ק ב וכ"כ בשו"ת כתב סופרבט"ז, יו"ד סי' רנד   .23
 יא ע"א.בבא בתרא רבי יצחק קרקושא חידושי בבא בתרא ח ע"א ד"ה יתיב;  ,תוספות  .24
יו"ד סי' רנד סעי' ב. על פי זה התירו פוסקים רבים  ,וכן פסק הרמ"א ,סי' רעו ,ראו שו"ת מהר"י מברונא  .25

ח"א סי'  ,סי' יד; שו"ת תשורת שי ,ראו שו"ת קול אריה :ן בית כנסתיעבור בניבאיסוף תרומות מגויים 
'מ"מ לאו משנת חסידים הוא'. ועיין שאלא שכתב  ,סי' סא, או"ח כך סבור גם בשו"ת בית שערים ;טו

שנטה להחמיר בקבלת תרומות מרפורמים לאור דברי הפוסקים  ,ח"ז או"ח סי' כב ,מרבשו"ת יביע או
  יו"ד סי' רנד סעי' ב). ,המתירים לקבל תרומות לבית כנסת מגוי אך לא ממומר (רמ"א

 יו"ד סי' רנד סעי' ב. ,רמ"א  .26
 ג של מתנה.יש להחשיב התנדבות פיזית כסו ,שם ,בבא בתרא י ע"ב. לדעת הציץ אליעזר ,יד רמ"ה  .27
  .בתשובה הנזכרת לעיל  .28
 .מגילה כו ע"ב  .29
שכן במתן הצדקה  ,לקבל צדקה מראש עיר בחו"ל ,ח"ב סי' מח, בדומה לכך התיר בשו"ת אור שמח  .30

 ה עשוי לגרוף רווח פוליטי כזה או אחר. יראש העירי
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  קבלת תרומות מעובדי עבודה זרהה. 

מותר לקבל צדקה מגוי, בלי קשר לשאלה מהי  לו תנאיםיעד כה עסקנו בשאלה אם ובא

  אמונתו. בנושא קבלת טובות הנאה מעובדי עבודה זרה עוסקת הסוגיה הבאה: 

הנין מהן שלא בטובה, ואין נהנין מהן נ – עבודת כוכבים שהיה לה גינה או מרחץ

  31...בטובת כומרין –בטובה... אמר אביי: בטובה 

גם אם  ,אסור להעביר תשלום לעבודה זרההמשנה קובעת ש 32שם)ע"ז לדעת רש"י (

התשלום הולך לקופת כן ש ,הדבר נעשה בתמורה לשימוש בנכסים המיוחסים לה

הנאה כלומר  ,הנאה 'שלא בטובה'לעומתה  33.זרה ומביא לה תועלת כספיתההעבודה 

 דבר 34מנכסי עבודה זרה שלא ניתן תמורתה תשלום, מותרת. לעומתו סבור רבנו תם

עבודה זרה וכמריה. הנאה לטובה אוסרת להכיר המשנה  לדעתו 35.הפוך לחלוטין

ולכך היא מותרת.  –בתשלום ('שלא בטובה'), אינה יוצרת תחושה של הכרת הטוב 

לעומת זאת הנאה שלא בתשלום ('בטובה') יוצרת תחושה של מחויבות והכרת הטוב 

שהדבר  "דזרה וכמריה, לפיכך היא אסורה. בטעם הדבר כתב הראבהכלפי העבודה 

שם) 'מתוך חיבתן שעושין חסד ע"ז . ומוסיף המאירי (36אסור 'כדי שלא ימשך אחריהם'

'שלחן ה 38,לדעת מרבית האחרונים 37.בהלכה זו אינה מובהקת'שלחן ערוך' לשון העמו'. 

פסק כדעת רש"י שהבעיה קיימת רק כשניתן תשלום לעבודה זרה תמורת ערוך' 

ומספק  ,עמומההלשונו  נסתפקו בהבנתש 39רוניםמנם יש מן האחוהשימוש בנכסיה. א

יש לפסוק כדעת רבנו תם והרמב"ם  41לדעת המהרש"ל 40.יש לחשוש לשתי השיטות

ולאסור הנאה שלא בתשלום כאשר היא נעשית על ידי כמרי עבודה זרה ומיועדת 

  ליהודים בלבד.

 שקיימת בעיההמכריעים כדעת רבנו תם ובעקבות כך קובעים  42יש מן הפוסקים

לא די על מנת להגיע למסקנה זו . אולם הלכתית בקבלת תרומות מנוצרים אוונגליסטים

                                                           
 עבודה זרה נא ע"ב.  .31
 נא ע"ב. ,הרי"ף; ריטב"א כג ע"ב בדפי, ע"ז וכן כתב רבי יהונתן הכהן מלוניל  .32
  שמשמע ממנו שהעברת תשלום לעבודה זרה אסורה מדאורייתא.ה,  ק"יו"ד סי' קמג ס ,ש"ך 'ועי  .33
 מד ע"ב ד"ה נהנין. ,תוספות  .34
 ,אלו הם אומנם פירושים שונים ;שםע"ז בחידושיו  ,וכן כתב הרא"ה ;נא ע"ב ע"ז ,לדעת הר"ן בחידושיו  .35

 ,פיכך 'נראה דבכלל בטובה דאסרי' תרוייהו איתניהו: שכר, וטובת דברים'ול ,אולם הם אינם סותרים
  .שאר הראשונים הבינו כי שני פירושים אלו אינם יכולים לעלות בקנה אחדאולם 

  מובא בר"ן בחידושיו לע"ז שם.  .36
 .י' קמג סעי' גשו"ע, יו"ד ס  .37
 בהערה לפני דברי הרמ"א.  ,"עוכן התווסף על השו ,שם ס"ק ה, לשו"ע כך הבינו הלבוש והש"ך  .38
  וניתן להבין ממנה שפסק גם כדעת ר"ת וסיעתו. ,לדעת באר הגולה לשונו של השו"ע עמומה  .39
על כגון האי , ומסתבר שפכיות זו לזוומנם יש להעיר כי השיטות חולקות זו על זו בתרתי, והן הוא  .40

ליו הכתוב אומר הכסיל ע – י בית הלל'מחומרי בית שמאי ומחומר :גוונא אמרה הגמרא עירובין ו ע"ב
 ועיין ברש"י שם. ,בחשך הולך'

 .שם ס"ק ה ,מובא בט"ז  .41
  .221–214עמ'  ,, תחומין לד'להחזיק טובה לכמרים –תרומות אוונגליסטים 'הרב יהונתן בלס,   .42
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מדבר רבנו תם שלפסוק לחומרא נגד דעת מרבית האחרונים, אלא לקבוע כי הבעיה 

(ולא רק מרכוש  מחשבונם הפרטי של הכמריםקיימת גם כאשר התרומה ניתנת עליה 

ליסטים ככמרים לעבודה זרה. לעניות דעתי כל האוונגיה), ובנוסף לכך להגדיר את יהכנס

אולם  ,הכרעה מחמירה שכזו, באיסור דרבנן (ש"ך שם), ראויה אולי להיות משנת חסידים

, וכל שכן עצמה אין איסור לקבל תרומות אפילו מהכנסייהשנותנת שורת הדין 

ך הדיון נער 43.בשאלה אם הנצרות היא עבודה זרה נכתב רבותיש להעיר כי  ממאמיניה.

אנו נקבל לצורך הדיון את הקביעה המחמירה . ברמה המעשיתהן  הן ברמה התיאולוגית

ועובדיה על פלגיהם השונים הם עובדי עבודה זרה. מובן  ,כי הנצרות היא עבודה זרה

עשויות להיות סניף להקל  ,שהדעות המקלות, הן ברמה התיאולוגית הן ברמה המעשית

  מצד הדין אין צורך להסתמך עליהן.אולם כאמור  44,בשאלת קבלת התרומות

  המחלוקת בימינו בנוגע לקבלת תרומות מנוצריםו. 

אליה הגיעו כל שבלי כל קשר לנאמר לעיל, השכל הישר מחייב להגיע למסקנה 

כניות להעביר את וסיונריים ותיהפוסקים והיא שכאשר לתרומה מתלווים מניעים מ

 45.ה סכנה רבה ויש להימנע ממנההיהודים מקבלי התרומה על דתם, אזי יש בקבלת

אולם מכל המקורות שנזכרו לעיל עולה כי המניעים של הגויים התורמים מעולם לא היו 

ד שהסיבה לכך היא הקושי הגדול לעמוד ותכן מאישיקול הלכתי לקולא או לחומרא. י

תיים של התורמים (גם בימינו ישנה מחלוקת עובדתית בהבנת יעל המניעים האמ

התורמים), ואכן מדבריו עולה שלא מדובר באיסור הלכתי אלא בהנהגה  המניעים של

ראויה הנתונה לשיקול דעתם של הפוסקים. אכן הפוסקים נתנו את דעתם לבחון את 

האם 'מתחת להתרמות הכספיות של האינו יהודי  – 'ציץ אליעזר'הציב השהשאלה 

ונגליסטים: יש שהתפעלו בהקשר הספציפי של תרומות נוצרים או .טמונות כוונות לרעה'

מיחסם ליהדות ולמדינת ישראל וטענו כי מדובר לא פחות מהתגשמות חזון הנביאים כי 

לעומתם כתבו אחרים כי  46עובדי ה'.בהיותם האומות כולן תכרנה במעלתם של ישראל 

ואכן פוסקים רבים  47.מטרתם להביא את היהודים להמרת דת מרצון – האוונגליסטים

 48,)'קרן לידידות'ובפרט מה ,ות וסיוע מקרנות נוצריות (אוונגליסטיותאסרו לקבל תרומ

סיונרית על מקבלי התרומות. ההכרעה בין הדעות ישמא מטרת התרומות היא השפעה מ

                                                           
 ;ד"ה אסור סנהדרין סג ע"ב ,ולעומתו ראו תוספות ,הל' עבודת כוכבים פ"ט ה"ד ,בעניין זה ראו רמב"ם  .43

 .ועוד יו"ד סי' יא ס"ק ד, ח"ב או"ח סי' קנו סעי' א; שו"ת יביע אומר ,רמ"א
התפרסם באתר שהרב נחום אליעזר רבינוביץ והרב דוד סתיו (במכתב בי"ב סיון תשע"ד  כך כתבו גם  .44

    מופיע גם בקישור:ו ,ביום י"ג סיון 'כיפה'
 http://upload-community.kipa.co.il/magazine/611201435858.pdf. ג סיון תשע"ט)"נצפה בתאריך כ ;

 אלול תשע"א. ', ט'בשבע''כבוד ואהבה לאוהבי ישראל', עיתון  ,הרב אליעזר מלמד
  .חי"ח סי' סו ,שו"ת ציץ אליעזר  .45
  הרב אליעזר מלמד, שם.  .46
  הרב יהונתן בלס שם.  .47
  מעמדה של זו ותרומות ממנה יתברר בנפרד להלן.  .48
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שכן בחינה של כוונות גלויות ונסתרות הינה דבר קשה עד בלתי  ,דוהשונות קשה עד מא

לים למקורות הגלויים והכתובים. אפשרי. המקורות העומדים לרשות הפוסק לרוב מוגב

ובוודאי אינו חשוף באופן  ,תי בחברת המאמינים התורמיםיהוא אינו מודע למשקלם האמ

מלא לתכנים הנאמרים בעל פה בקרב המאמינים, על פלגיהם ופלגי פלגיהם השונים. לכן 

יון והמתירים, תוך ניס 49בדברים אלו הגבלתי את הדיון למקורות שנזכרו בדברי האוסרים

לענות על השאלה אם ניתן להסיק מהדברים על קיומן של כוונות רעות האוסרות את 

  קבלת התרומות מהם. 

הנוצרית  התיאולוגיהאת האמונה האוונגליסטית יש לחלק לתיאולוגיה ולאכסטולוגיה. 

ליהדות ולמדינת ישראל כפי שהם, ללא כל שינוי, המרה  ,ליהודים מייחסתהאוונגליסטית 

עבור המאמין הנוצרי. בכלשהי במשיח השקר שלהם, ערך דתי חשוב ביותר  או אמונה

עם היהודים העומדים באמונתם הצרופה, המאמינים בי"ג עיקרים וכופרים  ,לשיטתם

באותו האיש, כרת הקב"ה ברית בלתי מעורערת (וגם לפי תפישתם המעוותת היא אינה 

לעומתה . לארצו תלויה באמונה באותו האיש) המתבטאת בשיבת עם ישראל

שהומת  ,הנוצרית מדמיינת כי משיח השקר שלהם (תורת אחרית הימים) האכסטולוגיה

ה וימשיך בפעולות ההסתה שלו, ישאף בחייו נחשב כמת), יקום לתחיועל ידי הרומאים (

ואף יצליח להסית את היהודים, כולם או חלקם. זו רואה לנגד עיניה שינוי מסוים 

הודים אשר לדעתם יתרחש עם התגשמות ההזיות הנוצריות באמונתם של חלק מן הי

 .לתחייתו של המסית

להבנתי, השניות שבאמונת השילוש היא הגורמת למחלוקת בקרב תלמידי החכמים 

אין בהזיות האכסטולוגיות כדי לגרום לפעולות כפי הנראה ביחס כלפי האוונגליזם. אולם 

העולה מדברים אלו כי . ישראל כלשהן שאמורות לשנות את אמונתו הצרופה של עם

עבור מדינת ישראל, יושביה והמתיישבים ביהודה בפעילותם של נוצרים אוונגליסטים 

 ,יה ולא מתוך בחירהיושומרון אינה נגועה כלל בשאיפות קונקרטיות להמרת דת, לא בכפ

  ולפיכך היא מותרת.

  'קרן לידידות'קבלת תרומות מהז. 

  וזאת משתי סיבות.  ,י יש להחמיר יותרנראה כ 50''קרן לידידותבנוגע ל

כפי שראינו לעיל חז"ל אסרו לקבל צדקה מגוי בשל חילול השם הנוצר כאשר 'אומרים 

איסור זה קיים כאשר יהודי אשר  51.הגוים כמה מגונה אומה זו שאין מפרנסין ענייהם'

                                                           
כן מציין  .מסתמך במאמרו על מאמר של רוברט ניקולסון הסוקר את יסודות האוונגליזם הרב בלס  .49

לעיקרי האמונה האוונגליסטית כפי שמנוסחים באנציקלופדיה דתית  ,תחומיןבבמאמרו שם  ,הרב
. יש להעיר כי בכל עיקרי האמונה כפי שמנוסחים שם לא מופיעה כל 16ראה שם הע'  ,במרשתת

 ב ולמוטב.ואל ולארץ ישראל לטהתייחסות לעם ישר
ובתרגום לעברית: 'ידידות בינלאומית  ,International Fellowship of Christians and Jewsבשמה המלא:   .50

  .של נוצרים ויהודים'
סנהדרין ה ע"א באלפס: 'שמודיע  ,י' רנד ס"ק א. וכן כתב לפניו רבנו יהונתן הכהן מלוניל, יו"ד סלבוש  .51

  .מרחמין עליהם ומתחלל שם שמים על ידם' להם שאין ישראל
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 והדבר נעשה ,יכול להיתמך על ידי יהודים מגיע לגוי ומבקש ממנו תמיכה כספית

מתקיימים כל התנאים לאיסור. הקרן פונה בבקשה  'קרן לידידות'בפרהסיה. נראה כי ב

לגויים על מנת שאלו יתרמו למטרות צדקה שאינן קיומיות ואינן מחוץ להישג ידה של 

לתרומות אלו  נתמדינת ישראל או של עמותות צדקה אחרות. יתר על כן, הקרן נות

שתוכנם הוא שאלמלי עזרתם של הנוצרים היו רת, בפרסומים ופומבי בכל אמצעי התקש

 ,זקנים יהודים רעבים ללחם וקופאים מקור. למעשה הקרן גורמת לחילול השם ממשי

אם כי יש שהקלו בדבר ונטלו ממנה כספים למטרות  52,ואין להתיר לקבל ממנה צדקה

   53.צדקה

ומות נראה שיש להחמיר בתר ,גם כאשר לא מדובר בתרומות הניתנות למטרות צדקה

תרומות אחרות המתקבלות מנוצרים אוונגליסטים. ביותר מ 'קרן לידידות'המתקבלות מה

שגשוגו של עם ישראל להקרן אינה פועלת ממניעים דתיים הכוללים שאיפה לצמיחתו ו

אלא  55,היא אף אינה מסתפקת בהסרת האיבה בין הגויים ובין עם ישראל 54.בארצו

ן יהנצרות. קרבה זו אינה רק עניבין היהדות וחיבה וקרבה בין  ,מבקשת ליצור זיקה

אמורה ליצור כבוד  ,אלא לדידו של מייסד הקרן הרב יחיאל אקשטיין ,פילנטרופי

   56.והערכה של הדתות זו לזו

אולם מדברי חז"ל במקומות אינספור עולה כי ראו לנגד עיניהם מטרה ביצירת בידול 

בתחומי  רותקנו עשרות תקנות וגזֵ יכך תולשם  ,וחיץ בין יהודים ובין עובדי עבודה זרה

ואפילו  57,זאת ועוד, ההלכה אוסרת כל הכרה והסכמה עם עבודה זרה .ההלכה השונים

התורה ביקשה ליצור בידול פיזי בין מגורי גויים ובין  58.להזכיר את שמה אסרה התורה

ארץ ולכן אסרה למכור להם קרקע ב ,על מנת שלא ליצור השפעה הדדית ,מגורי יהודים

'שקץ  60:עוד אמרה תורה שחובה ליצור יחס של סלידה ובוז כלפי עבודה זרה 59.ישראל

  . תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא'

ומבקשת ליצור קרבה על מנת להסיר חסמים וחומות  'קרן לידידות'כנגד כל אלו באה ה

ים. הנצרות, חומות אשר נבנו בעמל רב במשך השנבין האמורות להפריד בין היהדות ו

                                                           
וזאת גם אם היה מקום למצוא פתח להיתר תוך הסתמכות על חילוקים שונים שנאמרו באחרונים,   .52

  שכן טעם האיסור מתקיים במקרה זה במלואו.
כך נוהגים ארגונים גדולים המופעלים על ידי אנשים יראי שמיים אשר לפי דבריהם נוהגים כך תוך   .53

   כות על רבותיהם, תלמידי חכמים ורבנים מפורסמים.הסתמ
 תכן שזהו המניע של נוצרים אוונגליסטים התורמים לקרן.יאם כי בהחלט י  .54
קנו תקנות שונות שמטרתן מניעת איבה. אולם ישהיא מטרה ראויה שאף חז"ל התייחסו אליה ות  .55

זו קיימת על פי שורת הדין. בו אפליה שהמשותף לכולן הוא מניעת אפליה של גויים גם במקום 
מצאנו  :בה ניתן יחס מועדף לגויים על מנת למנוע איבה, ולהפךשלא מצאנו תקנה של חז"ל  אומנם

  .רמב"ם הל' עבודה זרה פ"י ה"בראו הלכות האוסרות מתן יחס מועדף לגויים. 
או בספרו של אלן אודות ניתוח תפישתו של הרב יחיאל אקשטיין וחדירת יסודות נוצריים לתוכה רעל   .56

  .2012ניו יורק  ,'Judaism and World Religions' ,בריל
  הל' עבודת כוכבים פ"ב ה"ו. ,רמב"ם  .57
 שם פ"ה ה"י.  .58
  שם פ"י ה"ד. ,ע"פ הרמב"ם  .59
  עבודה זרה מו ע"א.  .60
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כפי שראינו מדובר במטרה פסולה ואסורה, גם אם לא ניתן להגדיר אף אחת מהפעולות 

עושה הקרן כהסתה לעבודה זרה. בשל סיבות אלו סברו פוסקים רבים כי אין לקבל כל ש

שכן  ,אולם יש מן הפוסקים שהקלו בדברו 61.לכל מטרה שהיא 'קרן לידידות'תרומה מה

לחוד, ואת מעשיה של הקרן אין לשפוט לפי  פעמים רבות הצהרות לחוד ומעשים

הקרן אינה עושה כל מעשה ומכיוון שלדעתם  ,מטרתם אלא לפי התוצאה המתקבלת

בעיה הלכתית זו  ,תחושת קרבה כלפי האמונה הנוצריתלשיש בו כדי לגרום לחיבה או 

וניתן להתיר קבלת תרומות ממנה, לכל הפחות למטרות שאינן מטרות  ,אינה קיימת

יש להוסיף כי אם מקבל התרומה אינו מודע כלל למטרת הקרן, כגון שהתרומה  62.צדקה

אינה נושאת כל אזכור מפורש או מרומז של הדת הנוצרית, וכמו כן התרומה עוברת דרך 

רשות מקומית וממנו מקבלים הנהנים את של מוסד רשמי של מדינת ישראל או 

חיבה או קרבה של הנהנה מן  ,התרומה, קשה לראות כיצד קיים חשש ליצירת זיקה

התרומה כלפי הדת הנוצרית, ויש סברה להקל בדבר יותר ולהתיר קבלת תרומות 

  בתחומים שאינם מוגדרים כצדקה, שכן זו נאסרה כאמור מסיבות אחרות.

  פרסום שמות התורמים ודתםח. 

עות באמצ ,זרההכפי שראינו, התורה ביקשה ליצור מרחק נפשי בין היהודי ובין העבודה 

הטלת איסור על השמעת דברי שבח כלפי עבודה זרה ועובדיה. מקור האיסור בפסוק 

(הל' עכו"ם  כותב הרמב"םוכפי ש 64,הנדרש בגמרא כציווי 'לא תתן להם חן' 63'לא תחנם'

  : פ"י ה"ד)

מפני שגורם להדבק  ...קל וחומר שיספר בשבח מעשיו ...וכן אסור לספר בשבחן

   65עמו וללמוד ממעשיו הרעים.

בו מבקשים מקבלי התרומה להעלות על נס שניתן להיפגש במקרה  'לא תחנם'באיסור 

התורם עובד  ו שלזרה, ומסתבר שככל שתובלט היותהאת טוב ליבו של עובד העבודה 

 'קרן לידידות'ה ,עבודה זרה, כן תגבר מידת האיסור בשבח הניתן לו. כפי שציינו לעיל

 ,את דתם של התורמיםית בין של נוצרים ויהודים' המלא 'ידידות בינלאומטומנת בשמה 

עם זאת יש  מן הראוי להימנע מלקבל תרומות מקרן זו במיוחד.ש לכךסיבה נוספת וזו 

 66,לציין כי בעצם ציון והנצחת שמו של התורם על התרומה אין כדי לעבור על איסור זה

היא אינה  ,ששגם אם בעיה שכזו קיימת בנוגע לתרומות למקד 67רש"יומשמע מלשון 

                                                           
ה שבט "הרב יעקב אריאל (פסיקה שיצאה בכ אימץדעתו את ו ,כך הסיק גם הרב טנדלר בארה"ב  .61

  .)ון תשס"בוכך יש להבין גם את פסיקת הבד"ץ של העדה החרדית (מיום י"ח סי תש"ע).
  ). 68וכך הסיק גם הרב אליעזר מלמד (ראו לעיל הערה  ,כך הסיקו הרב נחום רבינוביץ והרב דוד סתיו  .62
  .ב ,דברים ז  .63
 .עבודה זרה כ ע"א  .64
 יו"ד סי' קנא סעי' יד. ,בשו"עוכן הוא   .65
  מתנות עניים פ"ח ה"ח. , הל'רמב"םראו   .66
 רש"י ערכין ו ע"א.  .67
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מותר לקבל תרומות אפילו תוך ציון שם  לצרכיו ,כאשר מדובר בבית כנסתקיימת 

  התורם שאינו יהודי. 

  סיכום הלכה למעשה

 מותר לקבל תרומות מנוצרים אוונגליסטים, גם אם הם אדוקים באמונתם.א. 

או  סיונרים ומיועדות לסייע בידם במישריןיאין לקבל תרומות הניתנות על ידי מב. 

 בעקיפין להמיר יהודים על דתם.

יש להחמיר בצדקה מגויים ליהודים נזקקים הניתנת בפרהסיה, כגון בדרך שבה פועלת ג. 

'קרן תרומות מן ה בקבלתמסתבר להקל גיסא בתחומי הרווחה. מאידך  'קרן לידידות'ה

כאשר התרומה אינה נושאת כל אזכור מפורש או מרומז של הדת הנוצרית,  לידידות'

רשות מקומית וממנו של וכמו כן התרומה עוברת דרך מוסד רשמי של מדינת ישראל או 

 מקבלים הנהנים את התרומה.

ראוי להסתייג מקבלת תרומות מארגון נוצרי המבקש שתרומתו תתפרסם תוך ציון ד. 

 על מנת שלא לחלוק שבחים לעבודה זרה. ,מפורש של הדת הנוצרית
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  הרב אריה כץ

  לא ידועה יהודייהמ תרומת ביצית

  פתיחה

 יהודייה) נחקק בישראל חוק תרומת ביציות. החוק מאפשר לאישה 2010בשנת תש"ע (

פנויה לתרום ביציות לאישה אחרת הנזקקת לכך. התרומה מתבצעת באופן אנונימי. על 

וכן של בן ובת שנולדו מביציות של אותה אישה,  שלמנת למנוע מצב של נישואים 

קבע המחוקק שיהיה מאגר רישום סודי, אחרים שהם איסורי עריות, נישואי קרובים 

שאליו יוכל רשם הנישואין לשלוח שאילתא על מנת לוודא שאין קרבה משפחתית 

  אסורה בין המבקשים להירשם לנישואין.

נכון לזמן כתיבת שורות אלו, המצב החוקי אינו מספק, שכן רשם הנישואין ישלח שאלה 

יידע שאכן אחד מבני הזוג נולד כתוצאה מתרומת ביצית. אולם  כזו רק במצב שבו הוא

בדרך כלל הוא אינו יודע על כך, ואף האדם עצמו שנולד כתוצאה מתרומת ביצית, פעמים 

רבות שאינו מודע לדבר, וממילא הוא אינו יכול לעדכן את רשם הנישואין בכך. בכמה 

משרד הבריאות, הובטח שעם שיחות שנוהלו בעניין בעבר עם היועצים המשפטיים של 

התקדמות הטכנולוגיה הדבר יסתדר, שכן תהיה אפשרות להכניס למערכת הרישום 

התראה אוטומטית, שתתריע רק במקרה שבו שני קרובים גנטיים כתוצאה מתרומת ביצית 

לדעת הפוסקים  יבקשו להינשא זה לזו, אולם אין שום ערובה לכך שהדבר אכן ייעשה.

של תרומת ביצית האם היולדת נחשבת לאם ההלכתית, ממילא אין הסוברים שבמקרים 

אולם לדעת הפוסקים הסוברים שתורמת הביצית היא האם  1,בדברהלכתית בעיה 

האם לפי המצב המתואר בשאלה מותר לקבל תרומת ביצית על פי  :יש לשאול 2,ההלכתית

  3?ידיעתם שמא אח יישא את אחותו מאמו ללאאו שהדבר אסור,  ,תנאי החוק בארץ

  אחותו מאביויישא אח ש –. החשש בתרומת זרע א

שבו גילו הפוסקים את דעתם, הוא מקרה של תרומת זרע לאישה  דומהלכאורה, מקרה 

                                                           
עלייה הדבר אינו מומלץ, שכן נישואים של קרובים מבחינה גנטית מעלים  גנטיתמבחינה  בכל אופן  .1

  את הסיכון למומים מולדים. ניכרת
  והשיטות השונות, ראה בהרחבה בספר פוע"ה כרך שני, בפרק על תרומת ביצית. המחלוקתלפירוט   .2
תרומת ביצית מאישה גויה,  ה שלחשש זה, שמעתי מכמה מורי הוראה שהורו להעדיף קבלתעקב   .3

יש באופן כזה חיסרון גדול, שכן גם  ,וגיור של הוולד אחרי לידתו. לסוברים שבעלת הביצית היא האם
ד ה, זאת מלביה ורבייאחרי הגיור הילד לא יהיה מיוחס להוריו, ואביו אינו מקיים בהולדתו מצוות פרי

העובדה שיש אוסרים יצירת ילד גוי מזרע ישראל, גם אם לאחר מכן יגיירו את הילד (ראה שו"ת חוות 
  בנימין ח"ג סי' קח).



   תרומת ביצית מיהודייה לא ידועה 
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מזרעו של יהודי (או חשש יהודי) שאינו ידוע. לא ניכנס כרגע לשאלה הכללית של 

ים תרומת זרע, תרומת זרע, אולם לענייננו נאמר שגם הפוסקים שהתירו במקרים חריג

אסרו בצורה ברורה תרומת זרע אנונימית במקום שבו אין רוב גויים, שמא יישא אח את 

  אחותו מאביו.

  4:ח"א סי' עא)ה"ע (אב 'אגרות משה'כך הם דברי שו"ת 

שהוא מדין גזירה שמא ישא אחותו מאביו... יש להתיר  5מכיון שהטעם מפורש שם

שראל כיון שאמו ישראלית, אין לחוש לכלום, בזרע של נכרי, שכיוון שהוולד יהיה י

  דאין לו ייחוס להאב הנכרי אף אם היה דרך ביאה...

שו"ת  7',חלקת יעקב'שו"ת  6',מנחת שלמה'כך כתבו גם פוסקים נוספים, ביניהם שו"ת 

  ועוד רבים. 8'הר צבי'

 (יו"ד סי' 'בית חדש'ב והוא דברי הגהת רבנו פרץ, שהובא המקור של אותם פוסקים

  :)קצה

מצאתי בהגהות סמ"ק ישן מה"ר פרץ שכתב אשה נדה יכולה לשכב אסדיני בעלה 

ונזהרות מסדינים ששכב עליהן איש אחר פן תתעבר משכבת זרע של אחר ואמאי 

אינה חוששת פן תתעבר בנדותה משכבת זרע של בעלה ויהא הולד בן הנדה 

תתעבר משכבת זרע והשיב כיון דאין כאן ביאת איסור הולד כשר לגמרי אפילו 

של אחר כי הלא בן סירא כשר היה אלא דמשכבת זרע של איש אחר קפדינן 

  אהבחנה גזירה שמא ישא אחותו מאביו כדאיתא ביבמות (לז ב) עכ"ל.

רבנו פרץ כתב באופן מפורש שאין חשש של בן הנידה באישה שנתעברה בזמן נידתה 

אשת איש אם שאין חשש ממזרות שלא באופן של קיום חיי אישות אסורים, והוא הדין 

עדיין אסור להגיע . אומנם קיום חיי אישותדרך נתעברה מזרעו של אדם אחר שלא 

ה תלא נעש ההתעברותגם אם  ,למצב שאשת איש תלד בן מזרעו של אחר שאינו בעלה

וכשיגדל אותו ילד הוא  ,באופן של ביאת איסור, שכן יש חשש שהיא לא תדע מיהו האב

  את אחותו מאביו. תיהיה עלול לשא

  . חשש של נשיאת אחותו מאביו בחז"לב

על מנת להבין את דברי רבנו פרץ, ולנסות ללמוד באלו אופנים הם שייכים, עלינו לראות 

בהם שאת המקור שאותו הביא כסמך לדבריו, וכן לבדוק במקורות הנוספים בחז"ל 

  אחותו מאביו. הוזכר דין זה, שאין ליצור מצב של אב לא ידוע, שמא יישא אח

  ואלו הם דברי הגמרא ביבמות (לז ע"ב):

                                                           
 ח"ב סי' יא., אג"מ וכן הוא שם  .4
 , ראה להלן.פרץהגהת רבנו   .5
, חשש גם לממזרות במקרה שאישה נשואה קיבלה זושמלבד בעיה  ;תניינא סי' קכדמנחת שלמה,   .6

 רומת זרע מיהודי.ת
 זרע מגוי מטעמים אחרים. תרומתשאסר גם , סי' יבחלקת יעקב, אבה"ע   .7
 זרע מגוי מטעמים אחרים. תרומתשאסר אף הוא , סי' גשו"ת הר צבי, אבה"ע   .8
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ר' אליעזר בן יעקב אומר: הרי שבא על נשים הרבה ואין יודע על איזהו מהן בא, 

וכן היא שבאו עליה אנשים הרבה ואינה יודעת מאיזה מהן קבלה, נמצא אב נושא 

מר: את בתו ואח נושא את אחותו, ונתמלא כל העולם כולו ממזרין, ועל זה נא

יתר על כן אמר ר' אליעזר בן יעקב: לא ישא אדם אשה ... ומלאה הארץ זמה

במדינה זו וילך וישא אשה במדינה אחרת, שמא יזדווגו זה לזה, ונמצא אח נושא 

  את אחותו.

המקרה הראשון עוסק באופנים שבהם אב אינו מכיר את ילדיו, ולכן קיים חשש שמא 

ה השני הוא כבר דין מעשי, שמלמד אותנו אב יישא את בתו ואח את אחותו. המקר

שאסור לאדם לשאת שתי נשים במדינות שונות, כיוון שיש חשש שאחת תוליד בן ואחת 

תוליד בת, ואותם בן ובת לא ידעו שהם אחים (כיוון שכל אחד מהם הוא ממדינה אחרת), 

  9'.חן ערוךל'שהדין השני של ר' אליעזר בן יעקב נפסק להלכה ב ועלולים להינשא זה לזו.

  .'הבחנה'מקום נוסף שבו יש דין שטעמו הוא חשש נישואי אח ואחות הוא דין 

משנה ביבמות (מא ע"א) שאסור לאישה להינשא בשלושת החודשים שלאחר נאמר ב

גירושיה או מיתת בעלה. הגמרא שם (מב ע"א) שואלת מה הטעם לכך. על כך אומר 

  רבא:

אשת אחיו מאמו, ויוציא את אמו לשוק,  גזירה שמא ישא את אחותו מאביו, וייבם

  ויפטור את יבמתו לשוק.

שה חודשים ידהיינו, אם תינשא בתוך שלושה חודשים ותוליד בן בטווח של בין ש

לתשעה חודשים מסיום נישואיה הראשונים, יתעורר ספק במציאות  לנישואיה השניים

והוא יישא בת  ,דמאב אח אותו בן נולדמיהו האב. במצב כזה יש חשש שמא יחשבו ש

בגמרא שם הובאה תשובה  10.שהיא בעצם אחותו אףמהאב השני (שנולדה לאם אחרת), 

 12'פתחי תשובה'ו 11'בית שמואלב'רת הכתוב, אך נוספת, ולפיה יש צורך בייחוס ידוע מגזֵ 

  משום גזרה. מבואר שההלכה נקבעה כך

. האם הגזרה קיימת גם בחשש נישואי אח ואחותו ג
  מן האם?

ראינו, למעשה הצורך בהלכה באב ידוע נובע מחמת גזרה וחשש שמא ללא אב כפי ש

ידוע אח יישא את אחותו. בחז"ל לא מצאנו גזרות כאלו במקרה של אם לא ידועה. 

למעשה, מקרה של אם לא ידועה אינו שכיח, שכן בניגוד לאבהות שנקבעת בעצם ברגע 

מהות קיימת בשלב יעל הא הידיעה 13,מעשה הביאה, מאורע שהוא נסתר ואינו ידוע

                                                           
 .אבה"ע סי' ב סעי' יאשו"ע,   .9

  הם בייבום וחליצה, ואינם קשורים לנידון שלנו. נוספיםחששות   .10
 .יג ס"ק אסי' בית שמואל,   .11
  .ס"ק אפתחי תשובה, אבה"ע סי' יג   .12
בחולין יא ע"ב מביאה הוכחה שהולכים אחרי הרוב מכך שהורגים את המכה אביו,  הגמראלמעשה,   .13

 .'רוב בעילות אחר הבעל'אף על פי שאין ידיעה גמורה שאכן הוא אביו, ואנו מסתפקים בכלל של 
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הלידה, שהוא שלב שבו נוכחים אנשים נוספים מלבד היולדת, כדוגמת המיילדת. השאלה 

שעלינו לשאול היא אם העובדה שחז"ל לא גזרו דין מפורש על אם שאינה ידועה אומרת 

כל כך, בנמצא שאין איסור ליצור מצב כזה, או שלא גזרו דין כזה בפירוש, כי הוא לא היה 

  שהדבר קיים באופן של תרומת ביצית, הרי זה בכלל הגזרה. ,לם במציאות של ימינואו

לפני שנדון בשאלה זו, נזכיר מקרה שבו כן הוזכר במפורש חשש של אח שיישא אחותו 

מאמו עקב העובדה שהאם אינה ידועה. בין פסולי החיתון מנו חז"ל גם שני סוגים של 

 –יו אינו ידוע, ויש חשש שהוא ממזר, והשני שתוקי שהוא מי שאב –ספק ממזר: האחד 

אסופי, שהוא מי שנמצא בשוק ושני הוריו אינם ידועים, שיש חשש שהושלך עקב 

  ממזרות.

) דנה בשאלה מה הסיבה שהשתוקי והאסופי אסורים לבוא א"עג עהגמרא בקידושין (

  בקהל:

פסולין אמר רבא: דבר תורה שתוקי כשר; מאי טעמא? רוב כשרים אצלה ומיעוט 

כמחצה על [רש"י: שאין הרוב ממזרים וקרובים שהוולד מהם ממזר]...  אצלה

ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר  –מחצה דמי, והתורה אמרה: לא יבא ממזר 

לא ... ומה טעם אמרו שתוקי פסול? גזירה שמא ישא אחותו מאביו ...ספק יבא

  , מעלה עשו ביוחסין. אלא[רש"י: ומלתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן]? שכיחא 

[רש"י:  ואמר רבא: דבר תורה אסופי כשר; מאי טעמא? אשת איש בבעלה תולה

, מאי איכא? מיעוט אם ילדה ממזר אינה משליכתו לפי שיש לומר מבעלי הוא]

, כיון ים [רש"י: ואין להן לתלות בבעל]הינת ארוסות ומיעוט שהלך בעליהם למד

ון, הוה פלגא ופלגא, והתורה אמרה: לא יבא דאיכא פנויה ואיכא נמי דמחמת רעב

ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא  –ממזר בקהל ה' 

דלא יבא, הא בקהל ספק יבא, ומה טעם אמרו אסופי פסול? שמא ישא אחותו 

מאביו. אלא מעתה, אסופי אסופית לא ישא, שמא ישא אחותו בין מאביו בין 

ואזלי? בת אסופי לא ישא, שמא ישא אחותו! אלא לא שכיח,  מאמו! כל הני שדי

 לא שכיח! אלא, מעלה עשו ביוחסים. מינכא ה

מהגמרא שם רואים שמי שאביו או אמו אינם ידועים, אינו נאסר מלבוא בקהל שמא 

אלא רק מהחשש שהוא ממזר, שהוא גזרה  14,יישא את אחותו, כי הדבר אינו שכיח

ן, החשש לנישואי אח ואחות הוא רק גזרה מדרבנן אם כ 15.מדרבנן משום מעלה

                                                           
כשעומד  – בדיעבדישואי אח ואחות, אלא שכאן הדיון הוא שחז"ל כן חששו לנ ראינומנם לעיל וא  .14

אדם כזה לפנינו, אם יש לגזור שהוא אסור לבוא בקהל. לעומת זאת, גזרת חז"ל עוסקת באיסור ליצור 
 מצב כזה. מלכתחילה

שמא היא ממזרת או פסולת  ,לכאורה לאסור תרומת ביצית מאישה לא ידועה מקוםלפי זה היה   .15
אלא שמדברי הגמרא (שם) עולה שגזרת שתוקי אינה שייכת במקום שבו יש  חיתון מטעם אחר.

הוכחה שהילד טופל כיאות ולא רצו שימות. דהיינו לא גזרו איסור לבוא בקהל על אדם שהוריו אינם 
ויש חשש שהדבר נעשה  ,ידועים, אלא אם כן יש לנו ריעותות נוספות, דהיינו שהוא הושלך למיתה

מילא אין לדמות תרומת ביצית לאסופי, שהרי גם בה אין השלכה למיתה. מכיוון שהוא ממזר. מ
מנם יש לדון מדוע אין לאסור כל אסופי, גם כזה שידוע שלא הושלך למיתה, שהרי הוא לכל וא

הפחות שתוקי, שהוא אדם שנמצא בחזקת אמו ובכל אופן נאסר מלבוא בקהל, מכיוון שאביו אינו 
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שאוסרת ליצור מצב כזה לכתחילה. מכיוון שכך, יש מקום לומר שאין לך בו אלא 

בו יש חשש של אח נושא אחותו מאביו, שחידושו, דהיינו חז"ל גזרו שלא ליצור מצב 

 ראיה לכך שלא 16.אבל במקרה הלא שכיח של חשש אח נושא אחותו מאמו, לא גזרו

יא), שדן ס"ק ב אבה"ע סי' ( 'בית מאיר'גזרו במקום שאינו שכיח, אפשר למצוא בדברי ה

  באיסור לשאת שתי נשים במקומות שונים: 

 .לה בדין זהוגד ינהמפקא אין נ ,נוהגין שלא לישא ב' נשים נאבית הלל דהאיד תבכ

 ,תשה במדינה אחרישה במדינה זו ואישא אילא י ב"ם:והרמ גמראה שוןשל ,ואמת

 .אף שיש לו בנים ממנה ,נושא על אשתו ולא במתה או נתגרשהבשקא ומשמע דו

ומשום  ,משום דאז על הרוב מוליך בניו הקטנים עמו ואין למיחש ומרלש והטעם י

  .שמניחם אצל הגרושה או קרובי האם לא גזרו כיחאשא מילתא דל

שונים, אבל לאחר  דהיינו שכל האיסור הוא להיות נשוי לשתי נשים בו זמנית במקומות

מותר לבעל ללכת למדינה אחרת ולהינשא בה. הבית מאיר טען  ,מיתת אשתו או גירושין

ואז אין חשש לנישואי אח  ,שהטעם לכך הוא שבמצב כזה בדרך כלל האב יגיע עם ילדיו

מנם יש מצבים שבהם האב משאיר את ילדיו במקומו הראשון גם כשהתאלמן וואחות. א

נראה שאם  וון שמצבים כאלו אינם שכיחים, חז"ל לא גזרו בהם.או התגרש, אולם כי

רה המקורית לא גזרו כשהדבר אינו שכיח, ודאי שלא גזרו במקום של במקרה שדומה לגזֵ 

חשש אח נושא אחותו מאמו, שהוא חשש שאינו שכיח, שכן בדרך כלל האם ידועה, וכפי 

  שהתבאר לעיל.

  . במקום ספקד

מהות נקבעת על פי היולדת יוא שלדעת פוסקים רבים האצד נוסף שקיים כאן להקל ה

ולא על פי בעלת הביצית. גם אם לא נכריע כך להלכה, הרי שלכל היותר הדבר הוא בגדר 

ספק. אם כן, מכיוון שכל החשש של נישואי אח ואחות הוא ספק ואיננו איסור ודאי, הרי 

ביצית היא האם, יש ספק מי נחשבת האם, ואם נאמר שבעלת ה –יש כאן ספק ספיקא 

 סי' ב) ,אבן העזר( 'עזר מקודש'ואכן, ה רק ספק שמא יש כאן חשש לנישואי אח ואחות.

                                                                                                                                                       
אבן העזר סימן ז. תשובתו היא שדין שתוקי קיים רק  ,ביהודה קמא ידוע. ואכן כך הקשה שו"ת נודע

מא אם היא נאסרה לכהן מחשש שאבי הילד הוא אדם שביאתו יבמקום שבו אנו דנים גם על הא
לכהונה. באסופי איננו מכירים את האם ולא דנים עליה, וממילא אין איסור מדין שתוקי אלא  פוסלת

ידושו שם, גם במקרה המקביל של תרומת זרע מאדם לא ידוע רק מחמת שהושלך למיתה. על פי ח
ואיננו דנים על כשרותה, ראה שו"ת יביע  ,אין חשש שתוקי, שהרי האישה לא נבעלה לנותן הזרע

בקשר לאדם שאביו  הביהודחלק י אבן העזר סימן י. אולם גם אם לא נקבל את דברי הנודע  ,אומר
  , ואין כאן ריעותא שהושלך למיתה, אינו מוגדר כספק ממזר.אינו ידוע, פשוט שמי שאמו אינה ידועה

מציאות לא שכיחה,  שהם"ל עצמם אמרו על נישואי אח ואחות כשהאב אינו ידוע שחזמנם ראינו וא  .16
ובכל זאת גזרו איסור ליצור מצב שעלול להביא לכך. אלא שכוונתם היא שהסיכון לנישואי אח ואחות 

ן נמוך מאוד, אולם גזרו שלא ליצור סיכון כזה. הגזרה היא דווקא כשהאב אינו ידוע הוא בכל אופ
שתי נשים בשני מקומות), ל םבאופנים שהמעשה שיוצר את הסיכון הוא מעשה שכיח (כגון נישואי

  אבל כשאותו מעשה אינו שכיח (וכפי שיובא להלן), לא גזרו איסור ליצור סיכון שכזה.
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כתב שאולי במקום שבו מצטרף ספק אחר, אין לחשוש לגזרות חז"ל שנועדו למנוע 

  נישואי אח ואחות:

ומכל מקום אולי  ...ומי שיותר נוטה שלא יוליד יש לומר ספק ספיקא לקולא היטב

  .פליג בזה לא

מנם יש לפקפק על האפשרות להקל מכוח ספק ספיקא, זאת על פי דברי הש"ך וא

שהן ספק גבינות גבינות שלגבי גבינות עכו"ם. הש"ך כתב שם  17בכללי ספק ספיקא

שמדובר באיסור דרבנן וספיקא דרבנן לקולא, וכן האיסור עצמו הוא  אףעכו"ם אסורות, 

בעור קיבה של נבלה. הש"ך הסביר שמקום שבו  מכוח ספק שמא העמידו את הגבינות

קיים ספק מדין תורה, וחכמים גזרו איסור מדרבנן מכוח הספק, הרי הם הפכו אותו 

אם כן גם כאן יש לדחות  18.לאיסור ודאי שחמור מאיסור דרבנן רגיל, ואף ספיקו אסור

ת חכמים את היכולת לעשות ספק ספיקא, שכן האיסור לגרום לאב שאינו ידוע הוא גזר

אלא שלמעשה,  19.שנובעת מכוח ספק של איסור תורה, ובו לא מועיל ספק כדי להקל

כפי שראינו לעיל, לא מצאנו גזרה מפורשת לגרום לאם לא ידועה אלא רק לאב לא ידוע, 

ועל כן נראה שיש לצרף את הספק מי נחשבת לאם לעיקר הדין שכתבנו לעיל שניתן 

ובדה שגם היום יש אפשרות על פי החוק לברר אם ועוד יש לצרף את הע. להקל בדבר

יש בנישואין חשש של נישואי קרובים, והבעיה היא רק שלא תמיד יודעים שיש צורך 

לברר זאת. אם כן, עצם העובדה שבירור כזה הוא אפשרי במציאות מספקת כדי להסיר 

וק את עצם הגזרה, אפילו אם היא קיימת (וכאמור, עצם החשש המציאותי עצמו רח

  וללא גזרה של חז"ל אין לנו מקום לחשוש לאיסור). ,מאוד

  סיכום

לכתחילה ראוי להסדיר את הרישום הממוחשב ברישום הנישואין באופן שבו המערכת 

אולם גם  שבו יש חשש לנישואי קרובים מבחינה גנטית. במקרהתתריע באופן אוטומטי 

לאישה הנזקקת לכך מותר  לאחר פסיקה הלכתית פרטנית,וכל עוד לא הוסדר הרישום, 

  לא ידועה, וזאת מהנימוקים הבאים:יהודייה לקבל תרומת ביצית מאישה 

. לא מצאנו שחז"ל גזרו איסור לגרום לאם לא ידועה אלא רק לגרום לאב לא ידוע. 1

מצב לא שכיח, ולכן אין צורך לגזור  היאייתכן שאין כלל גזרה כזו, כיוון שאם לא ידועה 

  עליו.

מהות בתרומת ביצית נתונה במחלוקת הפוסקים, ואם כן יש כאן לכל ית הא. כל שאל2

  היותר ספק באיסור דרבנן.

                                                           
  .יט-קי אות יזש"ך, יו"ד סי'   .17
גם את דברי הגרש"ז אויערבאך לגבי דין שבעה נקיים בזמן הזה, שהובאו במאמרנו  דומהה באופן רא  .18

, וכן את דברינו בהסבר 102–95עמ'  (תשע"ד), 103בזמן הזה', אמונת עתיך  'חומרת בנות ישראל
 פק או גזירה?', חמדת הארץ ג,ס –שיטת הר"ן על איסור שבויה לכהן במאמרנו 'איסור שבויה לכהן 

  . 180–164 עמ'
  ואולי זה הטעם שהעזר מקודש הסתפק אם אפשר לומר ספק ספיקא, וצריך עיון.  .19
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. גם במצב הנוכחי יש דרך למנוע את החשש של נישואי אח ואחות בתרומת ביצית 3

מנם ייתכן שהדבר לא יקרה, אולם ובאמצעות הודעה לרשם הנישואין ובדיקה במרשם. א

  גזרות חדשות.במצב כזה אין לנו לגזור 

יה פנויה אנונימית יגם במציאות הנוכחית, עדיף לקבל תרומת ביצית מיהוד לסיכום,

מאשר מאישה גויה, שאז לשיטות שבעלת הביצית היא האם, הילד אינו יהודי ויצטרך 

   20.לעבור גיור

  

  

                                                           
לאחר כתיבת המאמר, הגיעה למכון פוע"ה תשובה של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף שליט"א,   .20

שעוסקת בתרומת ביצית, ואחת ממסקנותיה היא שאין לחשוש לנישואי אח ואחות בתרומת ביצית 
 יהודייה לא ידועה, ושהדבר עדיף על פני תרומת ביצית מגויה וגיור הילד. מאישה
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  הקדמה

המזון המהיר ון בהזמנות טלפוניות ובאמצעות הרשת, ישראלים רוכשים מזו יותר ויותר

. בד"כ שליחמגיעים עד בית הלקוח באמצעות מרשתות השיווק השונות או מוצרי המזון 

משום שבעולם האוכל התעשייתי של ימינו המציאות  ,כשרות מיוחדת יתאין בכך בעי

פעלים השונים. הנפוצה ביותר היא רכישה של מוצרים ארוזים שיוצרו בצורה מסודרת במ

במפעלי גם בישראל ובעוד ריכוזים יהודיים ברחבי העולם הוסדרה השגחת כשרות 

נארזים עם  –האוכל השונים, וכל המוצרים שיוצאים ממפעלים אלו תחת השגחת כשרות 

חותמת כשרות שמוטבעת בדרך כלל על האריזה המקורית של המוצר. בצורה כזו יודע 

   יע ממקור כשר, ולא הוחלף בדרך במוצר אחר.הצרכן שהמוצר שבידיו אכן מג

וממילא ללא סימן  ,אולם גם בימינו נותרו כמה מוצרים שנרכשים בדרך כלל ללא אריזהו

ירקות ופירות שונים, בשר, עופות ודגים טריים.  ןשמעיד על כשרותם. דוגמאות לכך ה

המבורגר וכיו"ב,  כמו כן כאשר מזמינים הביתה מזון מהיר כגון פיצה, שווארמה, פלאפל,

אריזה סגורה עם חותמת כשרות עליה. מציאות זו יכולה ב הוא אינו ארוזבדרך כלל 

להיות בעייתית כאשר השליח שמביא את המזון עד לדלת ביתנו אינו יהודי או יהודי 

שחשוד בעצמו על אכילת נבלות וטרפות, משום שחכמינו זכרונם לברכה חששו ששליח 

כשר שנשלח איתו במוצר אחר שאינו כשר. כדי לוודא שדבר כזה יחליף את המוצר ה

לחתום את  הצריכו חכמים בכל משלוח ע"י גוי (או לחלופין יהודי חשוד) ,כזה לא יקרה

כאשר מדובר על חשש לאיסור מהתורה, או בחותם אחד  1המשלוח בחותם בתוך חותם

   2.בלבד כאשר מדובר על חשש איסור דרבנן

 מהמרכולאנו מקבלים במשלוח ששהמוצרים הפתוחים  לוודאבדרך במאמר זה נעסוק 

טלפון או באו מחנות המזון המהיר הם אכן אותם מוצרים כשרים שהוזמנו מראש 

  . במרשתת (האינטרנט)

  מה הן ההגדרות של 'חותם בתוך חותם'?א. 

חותם', אין צורך שחותם אחד יהיה דווקא בתוך החותם  בתוךעל אף המושג 'חותם ) 1

  3.אלא צריך שיהיו פשוט שני חותמות על המאכל ,האחר

                                                           
 כלומר שני חותמות שונים, המעידים על כשרותו של המוצר, כפי שיבואר בהמשך המאמר.   .1
 ע"ז לט ע"א; וכך נפסק בשו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' א.   .2
 שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' א; שם, סעי' ג.   .3
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ידע שהחותם נעשה לשם יוכן חובה שהגוי  ,חובה לעשות את החותם לשם חותם) 2

 4ת.מניעת זיוף הכשרו

זה נכון רק במקום כל אות אחת מהווה חותם אחד. שתי אותיות מהוות שני חותמות. ) 3

אם מזהה ברם,  ת ויכולים לזייף.שאין גויים או יהודים חשודים שיודעים לכתוב בעברי

את סגנון הכתב המיוחד שלו או של חברו ששלח לו, לא חוששים לזיוף של גויים או 

  5.יהודים חשודים

  6.אפילו שיש בה הרבה אותיות ,חותמת נחשבת כחותם אחד בלבד) 4

  7.שתי אותיות שונות זו מזובאין צורך בשתי חותמות או ) 5

צריך אין דרך להשיבה למראה הראשוני שלה, או שם אותה שאחרי שפותחי 8) אריזה6

עליה  מוסיףנחשבת כחותם בפני עצמו. ואם  – לטרוח הרבה כדי להחזירה למצב הקודם

  9.חשב כחותם שניילעשות אותו בדרך כלל, שינוי זה י מקובלגם שינוי מסוים שאין 

ב באופן שישנה כל סגירה של מאכל בכלי עץ או מתכות, שהמכסה דבוק בהם היט) 7

  10.הרי היא כחותם –טרחה יתרה לפתוח אותה ולהחזירה למצב הקודם 

הוא שאריזות שונות של מוצרים תעשייתיים שכמעט בלתי אפשרי  היוצא מכל הנ"ל

כחתומות בחותם אחד אם מודפס נחשבות אחר מכן להחזירן למצב הקודם, לתחן וולפ

מת כשרות אחת נפרדת כדי שזה עליהן סימון כשרות. מעבר לכך תספיק עוד חות

 ייחשב 'חותם בתוך חותם'.

כגון שהפקיד ביד גוי בשר עם  ,אם הישראל יודע בדיוק כיצד החותם אמור להיראות) 1

או שישראל אחר שולח לו בשר עם חותמת  ,חותמת וזוכר את צורתה של החותמת

 –ת והישראל שמקבל את המשלוח יודע כיצד החותמת של המשלח אמורה להיראו

אך בדיעבד במקום הפסד  –גם במקרה כזה  'חותם בתוך חותם'מנם לכתחילה צריך וא

 12.ויש שהתירו במקרה זה להסתפק בחותם אחד גם לכתחילה 11.די בחותם אחד ,מרובה

) אם הבשר נעול בתוך חדר או מכל אחסון אחר כגון מקרר מוסדי, והמפתח בידו של 2

אחר כדי להיחשב חותם בתוך חותם. במקרה  ישראל, המפתח מועיל רק כצירוף לחותם

 שבשעת הדחקיש שהתירו וכתבו  13מפתח בלבד לא ייחשב חותם. –שצריך רק חותם אחד 

 14מפתח יכול להיחשב גם כחותם בפני עצמו, ולכן יועיל גם בדברים הצריכים רק חותם אחד,

                                                           
  ה, יו"ד סי' קל ס"ק יא, בשם מהר"ש קלוגר בטוב טעם ודעת, תליתאי, ח"ב סי' יט. דרכי תשוב  .4
 שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי ג.   .5
 שם.  .6
מהדורא , לא כנוב"י; וכך הסכים בכף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק לט; וח ס"ק טו' קייו"ד סי ערוה"ש,  .7

  ני חותמות. שסובר שחותם אחד כפול לא נחשב כש א,עיו"ד סי' תניינא 
 ערוה"ש, יו"ד סי' קיח ס"ק יט.  .8
  שו"ע, יו"ד סי' קל סעי ד.   .9

 ערוך השלחן, יו"ד סי' קיח ס"ק כ, וכך פסק בילקוט יוסף, איסור והיתר ח"א סי' סג ס"ק ז.   .10
 כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק יז על פי סתימת השו"ע, סי' קיח סעי' א.  .11
  .ט ערוה"ש, יו"ד סימן קיח ס"ק  .12
 .ד, ש"ך שם ס"ק כבסעי' קיח סי' שו"ע יו"ד   .13
  ערוה"ש יו"ד סי' קיח ס"ק טז.   .14
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 15'כף החיים'במיוחד היום, כאשר ברוב המקרים זיוף מפתח אינה פעולה פשוטה כל כך. ב

 כתב שמנהג העולם לסמוך על מפתח כחותם לכל דבר, ובדיעבד התיר לסמוך על כך. 

  מתי לא צריך דווקא חותם בתוך חותם?ב. 

אם מקבל משלוח ע"י גוי, לכן  .הינו דווקא באיסורים מן התורה צורך בשני חותמותה

לא רק איסורי ובמשלוח זה אין חששות של איסורי דאורייתא כגון טרפות וכיו"ב, א

המאכל שמקבל הוחלף במאכל שבושל ע"י גויים, או בחשש שדרבנן, כגון שחושש 

במקרה  – 17פת, גבינה וחלב עכו"ם 16,פירות וירקות בזמן הזהאיסור טבל בלאיסורים כמו 

   18.כזה די בחותם אחד

אלא שגם באיסורים מהתורה ישנה מחלוקת אחרונים מה הדין כאשר רוב המוצרים 

מתיר במקרה  20'כף החיים'אוסר גם במקרה כזה, ו 19וים הינם כשרים. הש"ךבאזור מס

  כזה לשלוח לכתחילה עם חותם אחד בלבד, ובדיעבד מתיר גם ללא חותם כלל. 

בהם יש שבמאכלים  'חותם בתוך חותם'למעשה, נהגו היום בכל הכשרויות להקפיד על 

את האוכל ממקום מה גם שהמשאיות והרכבים שמובילים  ,חשש של איסור תורה

ושם  די ערה שבהם אין כלל רוב יהודי,למקום יכולים לעבור לא פעם באזורים כגון וא

   . רוב המוצרים אינם כשרים

  חותם שהתקלקל ג. 

 21.הבשר אסור –כאשר ישראל רואה שהחותם שהיה על הבשר התקלקל או התחלף 

נראה טוב ולא ואומר הרמ"א שאם אין לגוי הנאה בהחלפת הבשר, ורואים שהבשר 

  22.קטן יותר ממה שאמור היה להיות, הבשר מותר, וכך הסכימו האחרוניםואינו מקולקל 

שאם ישנה סבירות מסוימת שהחותם נקרע או התקלקל ע"י  23הרמ"א רכמו כן אומ

הבשר מותר. והוא הדין כאשר מצד אחד החותם נקרע אך מצד שני  –תינוק או בהמה 

בו היו הגוי והבשר, כך שהגוי פוחד להחליף את שם ישראל היה 'יוצא ונכנס' למקו

   24.הבשר

                                                           
  כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק מה.  .15
  ב.סעי' שלא סי' יו"ד  ,שו"עכ"ו; פ"א ה , הל' תרומותרמב"ם  .16
 הרב חיים בנימין גולדברג, 'בין ישראל לנכרי', עמ' רג.  .17
 . שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' א  .18
  ש"ך, יו"ד סי' קיח ס"ק א.   .19
כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק ב, בשם קהל יאודה, יו"ד סי' קיח סעי' א; ישועות יעקב, יו"ד סי' קיח   .20

 ב. ס"ק
 שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' ב.   .21
 ערוה"ש, יו"ד סי' קיח ס"ק יב. נודע ביהודה, מהדורה קמא יו"ד סי' לח;  .22
 ח.רמ"א, סי' קל, סעיף   .23
  שו"ע, סי' קיח, סעי' י.   .24
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או שהתקלקל או נפל החותם  ,אריזה של בשר או עוף שנקרעה במרכוללכן אם רואה 

משום שהגוי חושש להחליף את  ,הבשר מותר –כל עוד מסתובבים שם יהודים  –שעליה 

  הבשר בבשר טרף לעיני היהודים שסביבו. 

  מקום מעבר לרביםד. 

צריך לעבור במקום שהולכים בו היה נשלח בשר ביד גוי ללא חותם, אך השליח הגוי  אם

יראו שהוא מחליף את הבשר וילשינו עליו ש, משום שהגוי חושש בדיעבדמותר  –רבים 

   25.לישראל ששלח בידו את הבשר

היה בו השליח הגוי שכותב שכאשר אין רוב של ישראלים באותו מקום  26'ערוך השלחן'

חוץ מיין, משום שחומרתו של היין ידועה אפילו  ,עבור, יש לאסור אף בדיעבדצריך ל

בשאר  לעומת ייןולכן חושש גם מהם שייראו שהוא מחליף ומרמה וילשינו עליו.  ,לגויים

משום שהוא מעריך שהגויים לא יודעים שיש בעיה  מגויים,מאכלים הוא לא חושש 

ובשם עוד אחרונים, וכתב שבדיעבד  "אחלק עליו בשם הרשב 27'כף החיים'בהחלפתם. ב

   מקלים ברוב גויים גם בשאר מאכלים.

משום שהוא  ,בשכונה של ישראלים, יש שהתירו לשלוח ע"י גוי ללא חותם אף לכתחילה

אך יש שחלקו על זה ואסרו לכתחילה  28,שיראו אותו ויתפסו אותו מחליף מאוד חושש

ראל לשלוח לכתחילה מאכל ע"י גוי עם זאת, התירו בשכונת יש 29.אף בשכונת ישראל

כשיש רק חותם אחד או אפילו רק מפתח, אפילו ששולח מאכלים שיש בהחלפתם חשש 

   30.בדרך כלל צריך בהם שני חותמותואיסור תורה 

, אנחנו רואים שיש המתירים לכתחילה לשלוח גוי עם בשר למשל ללא שום לענייננו

פוסקים שלשיטתם מציאות זו מותרת רק  וישנם ,אם מדובר בשכונה של ישראלים ,חותם

אם השליח הגוי  יחד עם זאת,בדיעבד, אך התירו לכתחילה לשלוח עם חותם אחד בלבד. 

משום שהרכב הוא  ,, כל ההיתר הזה לכאורה אינו רלוונטיאו החשוד נוסע לבדו ברכב

  מקום פרטי שלו שאינו פתוח לעיני הרבים ומוגדר כביתו בעת השימוש.

  ן לגוי הנאה מההחלפהכאשר איה. 

החליף את הבשר גם שלא חוששים  ,, כאשר אין לגוי שום רווח בהחלפת הבשרבדיעבד

, של שליח ברוב המוחלט של המקרים הנדוניםאשר על כן,  31.כשאין חותם בתוך חותם

                                                           
  שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' ז, על פי פסיקת הרשב"א בתורת הבית, וע"פ הגמרא ע"ז לא ע"ב.   .25
  ערוה"ש, יו"ד סי' קיח סעי' כה.   .26
  כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק עו.  .27
  סי' קיח, סעי' כו, בשם תורת חטאת. ,ערוה"ש  .28
  עט. כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק  .29
 שם, ס"ק פא.  .30
  שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' י.  .31
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בד"כ שמאחר  ,אפשר יהיה להקל בדיעבד – מרכולגוי שהביא מזון מהיר או משלוח מה

  להחליף את המאכל שהוא מוביל.  ןענייאין לשליח שום 

יש לציין שכל זה כמובן אינו נכון כאשר מדובר על משאית שמובילה מאות קילוגרמים 

לא  ואולםאו אף טונות של בשר, שם ודאי יכול להיות רווח גדול בהחלפת הסחורה. 

מה גם שתחום זה של הובלות בשר ממשחטות או  ,במציאות זו אנו עוסקים במאמר זה

הלי הרבנות כמו גם ו) מוסדר הרבה יותר בנקייטרינג וכיו"באוכל גדולים (בתי מ

    בהתנהלות בשטח.

  דין עמי ארצות ו. 

נחלקו הפוסקים אם יהודי שחשוד באכילת טרפות חשוד גם להחליף כמו שחושדים 

סובר לעומתו  33. הרשב"אאינו חשוד להחליףסובר שהחשוד לאכול  32בגוי. הרמב"ם

  . חשוד גם להחליףכול דברים שהרבים לא מקלים בהם, הוא שאם הוא חשוד לא

הביא את הרשב"א. לעומת זאת  'יש אומרים'כרמב"ם וב 'סתם'פסק ב 34'שלחן ערוך'ה

'שלחן ערוך' הקשה על ה 36'ערוך השלחן'כרשב"א. 'שלחן ערוך' סתם ה 35במקום אחר

פסיקתו של  חלק עליו וסבר שהעיקר כמו 37'כף החיים'אך ב ,ולמעשה הכריע כרמב"ם

   39'.ילקוט יוסף'כרשב"א, וכך פסק ב 38'שלחן ערוך'ה

ופוסקים נוספים לא צריך לחשוש להחלפת הבשר ביהודי  'ערוך השלחן'לשיטת  למעשה

כף 'לשיטת  40.ומותר אף לכתחילה לשלוח בידו ללא חותם ,שחשוד על אכילת טרפות

על אכילת איסורים  וחשודיהודי שאינו שומר תורה ומצוות  41'פרי חדש'וה 'החיים

  43.שהוא חשוד על אכילתם 42המאכליםיהיה חשוד על החלפת אותם  מפורסמים,

  משלוחים  –למעשה ז. 

, יש לדרוש מהחנות במרכולה ימעדנימה או יכאשר מזמינים משלוח של בשר מקצבי

                                                           
 רמב"ם, הל' מאכלות אסורות פ"ח ה"י.   .32
 תורת הבית, בית ד שער ב.   .33
 שו"ע, יו"ד סי' קיח סעי' ח.   .34
 .כ 'קיט סעי 'סישו"ע,   .35
 ערוה"ש, שם סעי' יט.   .36
 כף החיים, שם ס"ק פג.  .37
  שו"ע, שם.  .38
 סג סעי' כ.  איסור והיתר, ח"א סי'  .39
דאינו חשוד  אבל בחשוד לאכול א"צ כלום': טועי' ססעי' יט; וכן שם קיט , יו"ד סי' לחןוערוך הש  .40

  . כג, יו"ד סי' שו"ת פרחי כהונה' ג; וכך פסק במפורש סעי קיט 'סי יו"ד ,כך ע"פ שו"ע'. להחליף
  ט ס"ק ח; וכן ש"ך, סי' קיח ס"ק טז. ; שם, סי' קיח ס"ק יד; ש"ך סי' קיקיט ס"ק לה, יו"ד סי' פרי חדש  .41
 ש"ך, סי' קיח ס"ק כט, ועוד אחרונים, הובאו בכף החיים, שם ס"ק פד.  .42
מהציבור הישראלי שומר כשרות, כלומר לא אוכל  80%אם כי יש להעיר שע"פ כמה וכמה סקרי דעת קהל,   .43

ני' יכולים להיות לא מעט מאכלים שמפורסמים כאסורים. חשוב לציין זאת משום שתחת ההגדרה 'חילו
 אנשים שבפועל אינם חשודים לאכול דבר שאין דרך הרבים להקל בו, כך שאין חושדים בהם שיחליפו. 
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ולחתום אותה בחותם כלשהו של  ,תחהולארוז את הבשר באריזה סגורה היטב שקשה לפ

חותמת עם כיתוב  להוסיףלבקש מהנציג שדרכו מזמינים את המשלוח  החנות. אפשר

הגיע אלינו הביתה. כאשר שזה אכן שיעיד שהמוצר שיוצא מאותו סניף הוא  44מיוחד

בכזה שיש בו שהם נמצאים בו יחליפו את המשלוח שמזמינים מוצרים שיש חשש 

בחותם אחד בלבד, אפשר להסתפק  –כגון בישולי גויים או פת עכו"ם  ,איסורי דרבנן

מדבקה שתודבק כך שאין אפשרות בבה אורזים את האוכל שסגירה של השקית  למשל

זה  –לפתוח את השקית ללא קריעתה. גם אם במאמץ ובעדינות אפשר לעשות זאת 

  כי לא חוששים שיטרח עד כדי כך כדי להחליף. ,עדיין מותר

ע"י יהודי החשוד לאכול  ללא שום חותם, והמשלוח הגיע ע"י גוי אומאכל אם נשלח 

 –(לגבי דגים מדובר דווקא על פילה  מהמרכולאכילת איסורים, כגון משלוח בשר ודגים 

דג חתוך, שלא רואים עליו קשקשת שמעידה בפני עצמה על כשרותו), או במשלוח מזון 

אינו נהנה בהחלפת שליח ה ברוב המקרים –מהיר כגון פיצה, שווארמה, פלאפל וכיו"ב 

מנם ישנם מקרים שצריך לדעת שיש ומותר. אהמשלוח יהיה בדיעבד  ולכן המשלוח,

הנאה בהחלפתם, כגון רשת קצביות או רשת מזון מהיר שחלק מהסניפים שלהן לא 

כשרים, ולעיתים יכולות 'להשלים' הזמנות מסניף שאינו כשר בעת מחסור ולחץ. במקרה 

ים בכל מקרה באזור שבו כזה יש להחמיר ולא להשתמש במוצר ללא חותם. ויש מקל

  רוב ישראל ורוב המוצרים כשרים. 

   ן התייעצות עם כמה פוסקים שליט"אלהלנספח: 

   לכבוד הרב... שליט"א,

אנחנו ב'כושרות' רוצים בקרוב לפרסם מאמר בנושא 'חותם בתוך חותם' העוסק בעיקר 

 או מרשתות השיווק השונותבנושא משלוחי האוכל שאנשים מזמינים עד הבית 

  . המרשתתממסעדות של מזון מהיר, באמצעות הטלפון או 

במהלך העיסוק בנושא עלו בפנינו כמה שאלות הלכתיות שלא ראינו התייחסות 

שאלות מעשיות שלא ראינו התייחסות מפורשת נשאלו בפוסקים. כמו כן להן מפורשת 

  הלי הרבנות. ובנ להן

  . במקרים של דיעבד להלן השאלות, נשמח להתייחסות גם ברמת לכתחילה וגם

הוראות ברורות לגבי משלוחים  ןישנ ללשירותי הסעדה באשרהלי הרבנות וראינו שבנ) 1

כל החמגשיות צריכות להיות עם מדבקת כשרות, ובמידה והנהג  :של אוכל ב'חמגשיות'

כגון  ,יש צורך ב'חותם בתוך חותם'. מהם הנהלים במשלוחי מזון מהיר לבית הלקוח –גוי 

 ? מרשתות שיווקו"ב? ומה בנוגע למשלוחי ירקות ובשר טרי פיצה וכי

 נבלות וטרפות?  באכילתהאם ישנה התייחסות לשליח יהודי החשוד ) 2

                                                           
כגון לכתוב על המדבקה הסוגרת את המשלוח מילה מסוימת או לצייר ציור מסוים, או כל רעיון   .44

 מקורי אחר.
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שישנה אפשרות להסתמך על 'כתב הכשר'  46בשם כמה ראשונים 45'כף החיים'ראינו ב) 3

חותם'. חתום ע"י בי"ד או עדים שבו מצוינים כמות ומשקל המזון שבידי הגוי במקום '

האם ישנה אפשרות הלכתית לסמוך על קבלה של בית עסק מסוים כראיה לכך שהמוצר 

הכוונה שרכשנו אכן הגיע מאותו בית עסק שאנחנו יודעים שיש לו כשרות מוסמכת? 

המגיע עם קבלה ובה מצוין משקל הירקות מרשת השיווק למשל משלוח של ירקות 

  .בה מצוין המוצר שנרכשאו משלוח של מנת פלאפל או פיצה ש ,שנקנו

 היא מוגדרת לצורך העניין ,האם כאשר גוי מבצע שליחות בתוך עיר שרובה יהודים) 4

מתיר בשכונת ישראל אפילו  47'ערוך השלחן'כ'מקום מעבר לרבים' שראינו שמקלים בו (

הגוי חושש שמאחר  ,התיר גם בשכונת ישראל רק בדיעבד) 48'כף החיים'לכתחילה. ו

כבר  העיר ,ורק הוא ברכב ,ברכב מעביר את המשלוחף? או שמא כאשר שיראוהו מחלי

 מה שקורה ברכב? את כי רק הוא רואה  ,מקום מעבר לרבים תלא נחשב

אין 'השלמת'  ,כיצד אפשר לוודא שברשת שבה ישנם גם סניפים שאינם כשרים) 5

חוסר הזמנות מסניף שאינו כשר לסניף כשר? הרי יכול להיות שהסניף הכשר נקלע ל

 והוא משלים את ההזמנה מסניף אחר שאינו כשר.  ,במוצרים

   49תשובת הרב אביגדור נבנצאל שליט"א

גם  מרשתות שיווקלכתחילה צריך חותם גם במשלוחי מזון מהיר וגם במשלוחים 

יש אף שהם מוגדרים כאוכלים כשר, –באיסורי דר'. יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות 

למעשה החמיר יו"ד סי' קיח סעי' ח) 'שלחן ערוך' (רצות שהלהתייחס אליהם כעמי הא

 .בהם

   50תשובת הרב יעקב אריאל

  בהתכתבות בדוא"ל עם מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א עלו המסקנות הבאות: 

ולכן ק"ו שיש ליישם את  ,החשש להחלפה בבשר טרי גבוה יותר מהחשש בתבשיל) 1

במכירת בשר טרי בהזמנה  –מוכן  הלי הרבנות בנוגע לקייטרינג המוכר אוכלונ

 אינטרנטית או משלוחים כאלה ואחרים. 

ולכן יש צורך פשוט להפעיל  –בירקות אין גזרה מיוחדת כמו בבשר שנתעלם מן העין ) 2

 את השכל הישר כדי לוודא שאין החלפות וזיופים. 

השכל קה להקל, אך גם כאן צריך להפעיל את ֵבישראל עם הארץ זו גזרה חדשה שספ) 3

 הישר ולשים לב למקרים שבהם יש אינטרס להחלפה. 

                                                           
ן ששם, ס"ק צה, משמע שכף החיים מחמיר לכתחילה אם כי יש לציי כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק פט;  .45

  שלא לסמוך על כתב הכשר ללא חותם.
. אם כי יש לציין שמשמע שכף החיים, שם ס"ק צה, ריב"ש, הרשב"ץ, רשב"ש, שו"ת יכין ובועז ועוד  .46

  מחמיר לכתחילה שלא לסמוך על כתב הכשר ללא חותם.
  ערוה"ש, סי' קיח, ס"ק כו, בשם תורת חטאת.  .47
  כף החיים, יו"ד סי' קיח ס"ק עט.  .48
 .יום שישי י"ז בחשוון התשע"טשיחה טלפונית מ  .49
 .יום שישי י"ז בחשוון התשע"טבדוא"ל   .50



 

  "פתש תשרי   אמונת עתיך     150

 

  

  אין לסמוך על חשבונית שאינה חלק בלתי נפרד מעטיפת המוצר. ) 4

  תשובת הרבנות הראשית לישראל

'חותם בתוך חותם' בנושא התנהלות מסעדות ורשתות שיווק בעניין בעניין שאלה 

  ...מזון במשלוחי

ט באופן כללי לאשרר את המתכונת של ועדת הכשרות דנה בסוגיה בעבר, והוחל

משלוחי מזון מהמרכולים ומהמסעדות המושגחים לבתי הלקוחות, מבלי להצריך להוסיף 

ובלבד שלמשלוחי המזון תצורף חשבונית או קבלה מתאימה. ייתכן  חותמות למשלוחים,

  זו תיבחן.הלי הכשרות גם סוגיה ווף נשבמסגרת הפעילות הכללית של תיק
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  תתגובו
 / הרב אריה כץ תוספת לתגובהתוספת לתגובהתוספת לתגובהתוספת לתגובה    ––––דימום בעקבות מיומה דימום בעקבות מיומה דימום בעקבות מיומה דימום בעקבות מיומה 

התפרסמה תגובתי למאמרו של הרב יהושע , 145–144עמ' (תשע"ט),  124 'אמונת עתיך'ב

וייסינגר על דימום בעקבות מיומה. עיקר תגובתי הייתה שטענותיו ההלכתיות של הרב 

ינו מטמא, מתבססות וייסינגר, לפיהן יש להחשיב דימום בנוכחות מיומה כדם מכה שא

דימומים בנוכחות מיומה מגיעים מהמיומה  לפי תפיסה זו, .על תפיסה רפואית שגויה

אלו  אךלמעשה נוכחות המיומה גורמת דימומים,  ואולם .עצמה, ולכן הדבר חשוב כפצע

חיכוך המיומה עם רירית הרחם שלא מגיעים מהמיומה עצמה, אלא מרירית הרחם. ייתכן 

הדימום הוא דם שואז הדימום ייחשב כדם מכה, אך ייתכן  ,הריריתשמולה פוצע את 

מחזור שנשאר ברחם עקב עיוות שטח הפנים של הרחם שיוצרת המיומה, והוא יוצא 

בשלב מאוחר יותר. על מנת לבדוק את סיבת הדימום במקרה הספציפי שלפנינו, יש 

ה במכה, ית של תלילאישה בדיקת היסטרוסקופיה אבחנתית, ובלעדיה אין אפשרו לערוך

הרב וייסינגר האשים אותי,  שכן עצם מציאות המיומה אינה מלמדת אותנו שיש מכה.

מנם, אליבא דאמת, בתגובתו וובצדק, שלא הבאתי סימוכים רפואיים לטענתי זו. א

לדבריי טעה אף הוא באותו דבר שבו האשים אותי, שכן כסימוכים לכך שהמציאות 

ולא טענות רפואיות.  1ביא אך ורק אמירות של פוסקיםהרפואית היא כדבריו, הוא ה

הרופא היחיד שאותו ציטט בדבריו, פרופסור אברהם סופר אברהם, כתב אך ורק את 

  המילים הבאות:

לעיתים יש דימומים בין הוסתות כך שהאישה איננה יכולה להיטהר. אם הוכח 

ם, יש להקל שדימומים אלו בין הוסתות הם רק מהגידול ללא דימום מיתר הרח

  שלא בשעת וסתה.

אין כאן אמירה כללית ולפיה יש לתלות את הדימום במיומה,  –והרי הדברים ברורים 

אלא שאם הוכח שהדימומים הם מהמיומה ולא משאר הרחם (וזאת כאמור לעיל אפשר 

להוכיח רק בבדיקת היסטרוסקופיה), אפשר לתלות במכה. אולם במאמרו הרב וייסינגר 

 בר טען שמבחינה רפואית הדבר מוכח, ולא כן.התקדם שלב וכ

משפחה וטהרה, ולאחר קריאת  – למעשה, בעת עריכת הכרך הראשון של ספר פוע"ה

תשובות הפוסקים שצוטטו במאמרו של הרב וייסינגר, הסתפקנו במציאות הרפואית של 

גים דימום בנוכחות מיומה, ולכן ביררנו את הדבר עם כמה וכמה רופאים, כולם גינקולו

בכירים. בתגובתי הנ"ל התבססתי על תשובותיהם, שפורסמו במלואן בספר הנ"ל, עמ' 

  ).24(הערה  168–167

  ציטוטים משם:כמה לתועלת הקוראים, אביא 

                                                           
, ציטוטו מדברי הגר"ש ואזנר אינו שייך לנידון דידן, שכן הגר"ש ואזנר התייחס לרופא הפוסקיםגם בין   .1

תלמידי הרב ואזנר אמרו לי באופן חד משמעי, שרואה מכה, ולא לרופא שרואה מיומה. יתרה מכך, 
 שהרב ואזנר הורה להחמיר בדם שמקורו ברירית הרחם, אפילו כשהתברר שהוא דם מכה.
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. מתוך תשובת פרופסור דניאל זיידמן, רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ גופית במרכז 1

  הרפואי שיבא תל השומר:

פעת הלחץ שנובע מהפוליפ או השרירן על רירית הדימום קשור בדרך כלל להש

  הרחם או מכך שהם מפריעים להתכווצותו התקינה של הרחם...

. מתוך תשובת פרופסור יגאל סופר ז"ל, רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ גופית במרכז 2

  הרפואי אסף הרופא:

קשה לנחש ללא בדיקה רצינית מה סיבת הדימום. אם באמת רוצים לדעת, יש 

הדעה של  םבצע היסטרוסקופיה... אין לי דעה אם מדובר בדם מכה או לא. זו גל

  הצוות הבכיר במחלקה הגינקולוגית במרכז הרפואי אסף הרופא.

  . מתוך תשובת ד"ר ברונו רוזן, מומחה בגינקולוגיה, מיילדות והיסטרוסקופיות:3

ני שגורם שרירן תוך דופ –שרירן יכול לגרום לדימומים בשני אופנים: האחד 

לשטח פנים גדול יותר של חלל הרחם, וכתוצאה מכך גם לדימום וסתי כבד יותר. 

שרירן יכול גם למנוע מרירית הרחם להשתקם לאחר סיום הווסת. לכאורה, דימום 

כזה לא יכול להיחשב כפצע. האופן השני שבו הוא יכול לבוא לידי ביטוי הינו 

לול להתחכך עם דופן הרחם שמולו כאשר השרירן בולט לחלל הרחם, ואז הוא ע

וכתוצאה מכך עלולים להיגרם דימומים בין וסתיים. לכאורה, דימום כזה עשוי 

  להיחשב כפצע. קשה מאוד להבדיל בין הדימומים...

  מיילדות ופריון: ,. מתוך תשובת ד"ר חוה יעל שרייבר, מומחית בגינקולוגיה4

ת רירית הרחם, כשיש פעילות שרירן או פוליפ מתנהגים כמו גוף זר ומגרים א

הורמונלית כלשהי, לכן השרירנים לא מדממים יותר אחרי המנופאוזה, ולכן 

למשל פרימולוט נור. לא ניתן להגדיר דימום כזה באופן  –הטיפול הוא הורמונלי 

  מוחלט כפציעה.

לאחר שהתקבלו תשובות הרופאים, ניסחנו את ההלכה בנוגע לדימום משרירן (מיומה) 

  , הלכה י) באופן הבא:169–168פוע"ה (עמ' בספר 

נחלקו הפוסקים האם להגדיר דימום שנגרם  –דימום מפוליפ, שרירן או גידול אחר 

משרירן כדם מכה או כדם ִנדה. לדעת רוב הפוסקים, אישה שרואה דם, והרופאים 

האישה טהורה,  –שנמצא בגוף הרחם  סבורים שהדם בא מגידול שפיר או ממאיר

כיוון שאנו תולים את הדם במכה (=בגידול), ובתנאי שהדימום בא שלא בשעת 

ויש מי  3.יש שהתירו גם בשעת ווסתה, אם הדימום החל בזמן טהרתה 2.ווסתה

                                                           
, עמ' קנב; הרב 4הרב שלמה זלמן אויערבאך, דבריו הובאו בנשמת אברהם, יו"ד סי' קפז, ס"ק ב,   .2

יח. לפי -לב אברהם, פרק כו סעיף יז קנג; וכן בספר-יהושע נויבירט, נשמת אברהם, שם, עמ' קנא
דעות אלה, אם הדם נראה כדם מכה, אף על פי שהרופא מסופק וקשה לו לומר אם הדם היוצא מהם 
הוא דם ִנדה או דם מכה, נראה שניתן להקל, כיוון שאין זו ראייה נורמלית, ובעיקר מכיוון שהם נראים 

ב. כך גם הורה הרב דוד קאהן -סעי' ה ס"ק אלעין כמו דם מחמת מכה. שעורי שבט הלוי, סי' קפז 
 לרב מנחם בורשטין בתשובה לשאלתו.

חזון איש, יו"ד סי' פא, רצה להתיר גם בימי וסתה, כדעת הרמב"ם והרשב"א הסוברים שיש לתלות   .3
במכה אף בשעת וסתה של האישה, כמו שנתבאר בבית יוסף, יו"ד סי' קפז, אך למעשה הקל רק 



   תגובות  

 "פתש תשרי   אמונת עתיך

 
  

153  

שכתב להתיר אפילו אם הרופא מסתפק אם הדם היוצא הוא דם מכה או דם ִנדה, 

רמלית, וכיוון שהדם נראה לעין כמו דם מכה, אין זו דרך כיוון שאין זו ראייה נו

לעומת זאת, יש מי שכתב להחמיר בדימום הנגרם כתוצאה  4.ראייה, וטהורה

משרירן או מגידול אחר, ולדעתו ניתן להקל במכה ברחם רק כשמדובר בפצע 

למעשה, לאחר דברי הרופאים כיום, כפי שהובאו  5.פתוח ברחם שממנו יוצא הדם

שאין הדימום יוצא מהשרירן עצמו אלא מהימצאותו ברחם, קשה  24,6 בהערה

להקל כשלא ידוע שהשרירן פוצע את רירית הרחם. אך אם מוכח רפואית 

  שהפוליפ או השרירן עצמם מדממים, ודאי שאפשר להקל.

אני מקווה שהסימוכין שהבאתי לדבריי שבתגובה הנ"ל יספקו את דרישתו של הרב 

 חות ישכנעו את הקורא שאינו בקיא דיו במציאות הרפואית.וייסינגר, ולכל הפ

 יהושע וייסינגר/ הרב תגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה תגובה לתגובה     ––––עוד על דם מיומה עוד על דם מיומה עוד על דם מיומה עוד על דם מיומה 

הסכמתו של הרב כ"ץ למסקנת הדברים. אני מסכים עם על אני שמח על תגובתו ו

(שהועתק בסוף התוספת לתגובה), ניסוח  169–168הניסוח ההלכתי בספר פוע"ה עמ' 

 יעוין בה היטב. פליא למה שכתבתי והבהרתי בתגובתי בגיליון הקודם.שהוא דומה לה

אך ' בספר פוע"ה, מקל יתר על המידה: ,בה הניסוח שםשפרט לנקודה אחת  האמור הוא

לענ"ד  .'אם מוכח רפואית שהפוליפ או השרירן עצמם מדממים, ודאי שאפשר להקל

דה יימום יכול להיות דם נכי גם אם השרירן עצמו מדמם, הד, ניסוח זה מטעה לקולא

 באילומשום כך הבהרתי בתגובתי  גמור, שמקורו ברירית הרחם המצפה גם את השרירן.

  דה מהרירית הזו, אלא דם מכה. יתנאים ניתן להניח קרוב לוודאי שהדימום איננו דם נ

  / הרב דוד אייגנר הבהרההבהרההבהרההבהרה    ––––שחרור בעל חיים שנתפס בשבת שחרור בעל חיים שנתפס בשבת שחרור בעל חיים שנתפס בשבת שחרור בעל חיים שנתפס בשבת 

כתבנו כי ניתן לשחרר , 15–14(תשע"ט), עמ'  124שפרסמנו באמונת עתיך  . בתשובה1

החיתוך נעשה רק באופן 'בעל חיים בשבת גם במחיר של חיתוך הגדר, אך יש לוודא כי 

מכיוון שיש בכך מלאכת  ,שמקלקל אותה, ולאחר מכן אין לקשור את הגדר מחדש

 ,הגדר פעולות נוספות הקשורות בחיזוק תיתכן עשייתן שליש לתת את הדעת כי  '.קושר

יש להימנע ו ),קשירת הגדר לבזנט ועוד ,כגון בונה וסותר (בהכנסת בזנט לאדמה

  .אותן מלעשות

                                                                                                                                                       
מי טהרתה או כשהייתה לה טהרה פעם אחת אחר החולי, עיי"ש. הרב אליעזר בן כשהתחיל החולי בי

פד -פורת ופרופ' פסח קליימן, במאמרם 'גדרה של מכה לעניין תלית ראיית הדם בה', אסיא פג
 , כתבו להתיר רק כשנולדה מכה זו בימי טהרתה.145–141(תשס"ט), עמ' 

דם נידות יוצא מעורקים פצועים אלו, ויש ספק אם הדם אליעזר, חי"ז סי' לז, מקל גם אם  ציץשו"ת   .4
 הוא דם ִנדה או דם מכה. 

שו"ת חשב האפוד, ח"ב סי' קכח. לדבריו הגידול לא מוציא דם בעצמו אלא 'מבלבל את סדרי הווסת'.   .5
תשובתו מתבססת על שו"ת חתם סופר, יו"ד סי' קמב, שחילק בין שני סוגי מכות ברחם. הרב נויבירט 

 את דבריו, ראה נשמת אברהם, שם. דחה 
  שמתוכה צוטטו דברי הרופאים לעיל. ההערה  .6
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וכך רק מרעים  ,צער בעלי חיים, פעמים רבות שבעל החיים מתנגד לשחרורו מצד. גם 2

לכן יש לתת את הדעת שמנסים לשחררו רק כאשר לא תיגרם לו פגיעה  .את מצבו

  נוספת. 

מנסות חיות הבר להיכנס לשטח המגודר כדי לטרוף את בעלי החיים פעמים רבות . 3

הביתיים, ולכן יש חשש סביר שמא בעל חיים זה שישוחרר ינסה להיכנס שוב ולהזיק 

אף שיש צער בעלי חיים לפנינו, כאמור בתשובה, אין חובה להוציא  ,לכן לבעלי החיים.

נחלקו הפוסקים  , ובהםהפקרבמיוחד בבעלי חיים שהם כדי להימנע ממנו. זאת ממון 

לכן במקרה של ספק הפסד ממוני, אין חובה לשחרר את בעל  .אם יש צער בעלי חיים

  ויש לדאוג להרחיקו באמצעים המתאימים. ,ביום חול מותר לשחררו .החיים בשבת

 

  



 

VI 

there is no need to distance a non-grafted etrog tree from a lemon tree or a grafted etrog 

tree (any more than three tefachim), since the roots do not graft onto one another, and 

even if they did there would be no impact on the fruit. One need not worry about seeds 

or stamens; in any case they can travel hundreds of meters and pollinate etrog trees near 

and far. Even so, as mentioned above, no genetic difference has been found among 

various etrog strains. Furthermore, we have not found throughout Chazal or in any 

halachic responsa that it is necessary to distance an etrog tree from a lemon tree. This 

also indicates that there is no prohibition involved, even if planted side by side.  

Using an aloe vera leaf to facilitate shoots taking root / Rabbi David Eigner 

The world of agriculture is constantly progressing and developing. To help various shoots 

take root in the ground, several growers have recently begun inserting the shoot into an 

aloe vera leaf and planting them together in the ground. Thanks to its fleshy leaves full of 

sap, the aloe leaf provides moisture and protection from fungus. Note that the intent is 

not to propagate the aloe vera leaf, rather to use it to aid the shoot in the process of 

striking roots.  

Aloe vera is used primarily for cosmetic purposes, so it is halachically defined as a non-

fruit-bearing tree, etz seraq. Like other such trees, it is forbidden to graft fruit-bearing 

trees onto it.  

The Mishna in Kila'im (1:8) cites examples of connecting plants in different ways—

seemingly unrelated to actual grafting: 

"They may not plant a young fig shoot in sea squill so that is might provide shade for it. 

They may not insert a vine branch into a melon, in order that the latter might shoot its 

moisture into the former." 

The Mishna describes two cases that seem to have different purposes: (1) planting a fig 

shoot into sea squill; (2) inserting a vine branch into a melon. Both acts are prohibited 

due to the prohibition of kila'im. 

The explanations of the Rishonim here are that the very act of connecting two plants is 

prohibited, even though in doesn't actually produce a graft. This is also the understanding of 

the Yerushalmi: it is forbidden to insert a grapevine into a melon, since the plants receives 

nourishment from one another, even though they do not mesh into one another. 

Nevertheless, many Acharonim maintain that in the case where it is impossible for one 

of the plants to produce foliage independently for the long-term, and it shrivels and dries 

up after several days, this is not a grafting prohibition. 

For this reason, shoots should not be inserted into aloe vera leaves, since (1) the aloe vera 

plant is fleshy and can self-propagate, and (2) it contains a significant amount of sap from 

which that the grower wants the shoot to receive its nourishment. This method can only 

be used if one ascertains that the aloe vera leaf does not take root whatsoever or have 

the ability to do so on its own. 



 

V 

Answer 

In the responsum that you refer to above, Rabbi Yitzhak Ratzabi wrote that when an etrog and 

lemon tree are planted within 7.5 m from each other, the roots of each tree influence one 

another. This could be either because roots graft onto one another or because of the roots 

simply being close to each other. This is the reason why, in his opinion, some etrogs grow with 

juice vesicles (a.k.a. citrus kernels) and some do not. As you mentioned in your question, he 

concludes that one should not plant etrog trees next to lemon trees or grafted etrog trees. 

First, it is important to understand that with any graft (not necessarily just etrogim), the 

rootstock (the tree segment planted in the soil) rarely influences the scion (tree grafted 

onto the rootstock, which produces the fruit). The rootstock serves as a pipeline to 

transport water and everything else the tree needs to the scion. This topic has been 

researched extensively in scientific studies. Even when there is a graft of a lemon and 

etrog tree, there is hardly any practical influence on the etrog. While halachically, this 

could be a forbidden act and could disqualify the etrog for use in the arba minim; 

nevertheless, the graft does not change the makeup of the fruit whatsoever. 

The responsa above is based on the notion that a grafting of roots is what causes the 

change in the tree's fruit. This hypothesis is unfounded: if an actual graft of a lemon and 

etrog tree, the rootstock does not influence the scion, it is even less likely that this would 

happen when the roots of each tree graft onto one another. Moreover, note that 

according to expert botanists, natural root grafts are an extremely rare phenomenon. 

Albeit, the Tosafot do mention root grafting in the context of grapevines, but they explain 

that this can take place thanks to their soft roots. For other trees, however, this 

phenomenon does not exist, especially not when there is a distance of 7.5 m between 

the trees in question. Moreover, the roots of etrog trees are short and are close to the 

surface, so the notion that there could be a root graft and that this would influence the 

fruits and the way they develop is especially puzzling.  

The phenomenon described in the question can perhaps be explained in a different 

manner. In an article by Prof. Goldschmidt, it appears that etrog trees are known to have 

major differences among fruit; not only from tree to tree, but also among different fruits 

on the same branch. This is also recorded by Dr. Ra'anan, who explains at length the 

phenomenon of differences among etrog fruit. This is why the shape of the fruits can vary 

from branch to branch. In any case, this has nothing to do with forbidden grafting. The 

two articles mentioned above cite new studies based on DNA testing of the etrog fruits, 

which prove that there is no genetic difference between all strains and varieties of etrog 

fruit. This is explained by a unique phenomenon in etrogim that they are not receptive to 

cross-fertilization from other species. 

In any case, there are many mutations present in the etrog itself that are unconnected to 

the roots of other trees or various types of pollination. This is how very different etrogim 

form that are not grafted whatsoever; all can be used in the arba minim. For this reason, 
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twenty figs," or "For these two clusters," or "For these two watermelons," he may 

eat them in his usual way and be exempt [from the tithe], because he bought them 

while they were still attached to the ground.  

The Rambam, in his gloss on the Mishna, writes as follows: 

But if he bought from the [fruit] attached to the ground and picked it afterwards, 

he can snack on it just as the owner of the field can. But if he bought it and did not 

specify [which fruit], it is if he bought produce already detached, and thus 

determined for tithing at the time of the transaction. Just as it will be explained in 

this tractate how sales transactions determine [produce] for tithing. 

The Mishna stresses that in the case when the buyer can pick any fruit he so chooses the 

fruit is determined for ma'aserot at the time of the transaction (when the money changes 

hands). In this case, it is as if the fruit was purchased after being disconnected from the 

tree, even though when the money was given the fruit is still connected to the tree. The 

Aruch HaShulchan explains that money without taking the fruit creates this kevi'ut due to 

the importance of the money. This is despite the fact that money does not transfer the 

ownership of chattels miderabanan, and even though there is no determination for 

ma'aser when the fruit is bought when attached to the tree. If money is paid at the outset, 

the importance of the money is what confers the status of a purchase. Thus, the fruit may 

only be eaten one by one. However, if two fruits are picked at a time, they may not be 

eaten without tithing. The picking of two fruits give them the status of kavu'a, since the 

purchase goes into effect only after the stage of gemar melacha (completing the task), 

and only two fruits harvested are considered gemar melacha where harvest is concerned.  

However, if the money is paid at the end of the visit, covering any fruit eaten along the 

way, there is no kevi'ut based on an earlier transaction (since the transaction is performed 

at the end). In this case, the fruit attached to the tree is not determined for ma'aserot so 

it can be snacked on without having to take terumot and ma'aserot. In light of the above 

explanation it is clear why the Mishna and Rambam discuss the payment of money prior 

to the fruit harvest, and did not simply mention a transaction: this advanced payment has 

a special halachic status.              

Planting a Yemenite etrog tree next to a lemon tree or an etrog tree of a 
different strain / Rabbi Yehuda Amichay  

Question 

One of the distinct characteristics of the Yemenite etrog is the absence of citrus kernels 

inside the fruit. In my garden, a Yemenite etrog tree was planted next to a lemon tree. As 

time went on, the fruits changed and the etrogim grew with citrus kernels inside. Rabbi 

Ratzabi relates to a similar case, and concludes: "from now on it is prudent to publicize 

that etrog and lemon trees should not be planted side by side, and not even near etrog 

trees that might be grafted." What should I do with my etrog tree now? 
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Payment at the end of a fruit picking tourism event / Rabbi Yehuda Amichay 

Foreword 

The guidelines to visitors at a fruit picking events at the Torah VeHa'artez Institute states 

as follows: 

Fruit picking at various orchards is a wonderful activity, and can connect people who 

don't work the soil on a regular basis to our Holy Land, the fruits of the Land of Israel, and 

the mitzvot related to them. To strengthen the bond between the soil and the land-

dependent mitzvot at the harvest, we need to pay attention to the following issues: 

1. Ensure that the fruit being picked are not orlah. Ask the orchard owner for the 

Chief Rabbinate kashrut certificate (it should be readily available). 

2. There is a difference between a visit when the payment is made upon admission 

to the orchard and one when payment is made at the end of the visit. 

If the payment is taken at the end, the fruits snacked on during the tour are 

exempt from terumot and ma'aserot. However, if one sits down to eat several 

fruit in one sitting (such as at a picnic table and the like), it is considered achilat 

keva and terumot and ma'aserot need to be separated. Similarly, from all of the 

fruits taken home, terumot and ma'aserot need to be separated before eating.  

3. If the orchard owner charges upon admission, terumot and ma'aserot should be 

taken at the beginning of the visit for the fruit that will be eaten, following the 

Institute's guidelines found on our website. 

Question 

What is the difference between payment upon admission to a fruit picking event and 

payment after the harvest? It seems that the payment is not what determines the sale, 

rather the desire of the seller to sell the fruit and the buyer to buy it. If so, then wouldn't 

the transaction take place upon harvest and consumption—meaning that the visitor 

would be obligated in separating terumot and ma'aserot even if payment is made at the 

end of the visit? 

Answer 

The Mishna (Ma'aserot 2:6) discusses a case where someone pays ahead of time on fruit that 

he will pick from the tree. In the case at hand, it is permitted for him to eat the fruit one at a 

time. If he picked two fruits together, though, they are obligated in ma'aser (kavu'a 

lema'aserot; fixed or determined, thus obligated in tithing). In the words of the Mishna: 

One who says to his friend: "Here is an issar for ten figs which I choose for myself," 

he may choose them and eat [one at a time without tithing]. [If he said] "For a 

cluster of grapes which I choose for myself," he may pick grapes from the cluster 

and eat. [If he said], "For a pomegranate which I choose for myself," he may slice 

and eat [it one piece at a time]. [If he said], "For a watermelon, which I choose for 

myself, "he may slice it and eat [one piece at a time]. But if he said "For these 
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