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

amarzoh@gmail.com :ליצירת קשר

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

Practical halacha workshops 
about Israel’s special mitzvot 

are now available
 in English!

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

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

+972-8-6847325  |  +972-52-8903729  

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

Workshops accompanied by a 
visual presentation
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מהנעשה במכון
שלזינגר

ערב לזכרו של הרב וולדינברג

מוקד רפואי-הלכתי לקראת יום הכיפורים

יום עיון לרבנים לקראת יום הכיפורים  

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

וולדינברג,  יהודה  אליעזר  הרב  לפטירת  ה-23  הזיכרון  יום  לקראת 
בית  ישיבת  קיימו  אליעזר,  ציץ  ושו"ת  מדינה  הלכות  הספר  מחבר 
אורות בשיתוף מכון משפטי ארץ ומעלה ערב לימוד שעסק במשנתו.
הרב  של  המדינית  משנתו  על  ליאור  דוב  הרב  דברים  נשאו  בערב 
וולדינברג, והרב אלחנן בן נון, על דוד המלך כדמות המממשת את 
איחוד הפוליטי והרוחני, איחוד שהרב וולדינברג דגל בו. עוד נשאו 
דברים הרב יעקב יקיר, שבחן את אמנת גביזון והרב מדן לאור משנתו 

של הרב וולדינברג, והרב עדו רכניץ, שעמד על השילוב בין תיאוקרטיה ודמוקרטיה במשנתו של הרב.

בשיתוף פעולה בין רבני ורופאי המכון ובין רבני בית ההוראה "בית אברהם" שעל יד ישיבת 
מרכז הרב, הוקם מוקד טלפוני ארצי רב-קווי למענה על שאלות רפואיות והלכתיות לקראת 

יום הכיפורים. ב"ה המוקד זכה לתהודה רחבה עם מאות רבות של פניות מכל רחבי הארץ. 
הרבנים והרופאים נתנו מענה לכלל האוכלוסייה.

לקראת יום הכיפורים נערך במכון יום הדרכה 
לקראת  כהכנה  ומו"צים  לרבנים  והכשרה 
בשאלות  הרבנים  עסקו  זה  ביום  הצום. 
והלכתיות  רפואיות  הנחיות  וניתנו  מצויות, 
בפסיקה  לרבנים  לעזור  כדי  רלוונטיות 

לקראת יום הכיפורים.
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מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

- הרכבה שהיא מין  כמעט כל האבטיחים שאנו אוכלים גדלים על צמחים המורכבים על כנת דלעת 
בשאינו מינו, ולפיכך – כלאיים. בניסיון לפתרון הבעיה יצר המכון בשנה האחרונה שיתוף פעולה עם 
פרופ' רפי פרל מאוניברסיטת בר-אילן שחקר שנים רבות צמחי דלועיים. בעזרת מאגר צמחי בר של 
אבטיח  כנות  של  שונים  ובאזורים  במועדים  ניסויים  שני  השנה  בוצעו  פרל,  פרופ'  שהקים  אבטיחים 
בהשוואה לכנות הדלעת המקובלות. תוצאות הניסוי הראו כיוון חיובי ובחודש הקרוב מתוכננת שתילה 

של ניסוי נוסף.

סיור לימודי במכון וולקני בנושא הפטל

סיפורו של גפן – ספר ילדים מומלץ, עכשיו באנגלית!

כנס צער בעלי חיים - עם הפנים לעתיד

ניסוי אבטיחים

ספר ילדים מקסים שמתאר את תהליך התפתחותם של הענבים, מן הזרע ועד שהם 
בחיים  לומדים שגם  הילדים  בדרך,  הגפן.  עיניה של  דרך  לבית המקדש,  מובאים 
כדאי לחכות בסבלנות ושתהליכים אמיתיים דורשים זמן, ומתוודעים לקדושת ארץ 
ישראל ומצוותיה המיוחדות. האיורים מקסימים, והשפה קולחת ומצליחה לרתק 

את הילדים בקלות. מומלץ בכל בית שבו הילדים דוברי אנגלית!
רכשו את הספר עכשיו באתר מכון התורה והארץ<< 

סוגיות צער בעלי חיים עולות לכותרות מפעם לפעם בהקשרים שונים.
אין ספק כי חלק מעמדתה המעשית והמוסרית של החברה האנושית הוא גם היחס הראוי לבעלי החיים 

שמצויים בחברתו של האדם.
אנו מתכננים בע"ה בקרוב לערוך כנס שיעסוק בין השאר גם בסוגיות אלו.

עיקר מטרתו של כנס זה הוא להראות שכל סוגיה זו של צער בעלי חיים מקורה מהתורה וכי התורה 
מדריכה אותנו כיצד לפעול כראוי גם ביחס למגמות עתידיות בנושא צער בעלי חיים. 

רבני מכון התורה והארץ בשיתוף חברי המחלקה למצוות התלויות בארץ ברבנות 
הראשית ורבנים מהמכון לחקר החקלאות עפ"י התורה קיימו סיור לימודי במכון 
צמח  של  הגידול  שיטת  על  לעמוד  במטרה  זילכה,  שמואל  ד"ר  בהדרכת  וולקני 

הפטל.
השאלה שהעסיקה דורות רבים הייתה אם להגדיר את צמח הפטל כאילן, משום 
שמערכת השורשים שלו היא רב-שנתית, או כירק, משום שהענפים קמלים לאחר 

נתינת הפרי וענפים חדשים עולים כירק חד-שנתי.
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ביוזמת ארגון 'חותם' התקיימה בשבת ניצבים פעילות לחיזוק השבת הציבורית 
בנושא  העיר  רחבי  בכל  רבות  שיחות  התקיימו  השבת  במהלך  בגבעתיים. 

חשיבות שמירת השבת במרחב הציבורי.
כמו כן, בכ"ב בחשוון התקיימה שיירת כל רכב למען השבת ברחובות הערים רמת גן וגבעתיים, 

שהחלו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת.
בשיירה השתתפו תושבים מקומיים שנשאו כרזות של ראשי הציונות שדיברו על חשיבותה 
וכבודה של השבת, מלווים בשירי שבת. הפעילות עוררה הדים חיוביים רבים בקרב תושבים 
מקומיים שחשו שקומתם נזקפת – מדובר בתושבים שמתנגדים לפגיעה בצביונה של השבת, 

אך חשים שקולם מושתק במציאות הנוכחית של תקשורת דורסנית שמציגה אותם באור שלילי.

יורק  ניו  פדרציית  בהשפעת  העוסקים  חדשים  דוחות  שני  ב'חותם'  הופקו  לאחרונה 
ופדרציית סן פרנסיסקו על הצביון היהודי של מדינת ישראל.

התקיים יום עיון על יהדות ארה"ב והמדינה היהודית, תוך סקירה תרבותית, חברתית 
לזכות  האגודה  יו"ר  מאור,  זיו  העביר  העיון  יום  את  זו.  יהדות  של  מעמיקה  ודתית 

הציבור לדעת ובוגר תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב.

אלפים השתתפו בפעילויות "חוויית צומת" בחג הסוכות. מאות רבות נהנו 
מפעילות חינמית ביום הפתוח שנערך בשיתוף משרד המדע, וכאלף איש 
ביקרו בתערוכת "החללית בראשית ואתגרי ההלכה", וצפו בדגם מוקטן 
של החללית, בסרטוני ההסבר ובמוצגים השונים. הרב שרגא דהן, היועץ 
עם  לשוחח  הגיעו   גומז  אריאל  והמהנדס   ,spaceIL לחברת  ההלכתי 
הקהל. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת, ציין כי העובדה שבשיגור החללית בראשית ובכל פעילות 
ועתירי  מורכבים  פרויקטים  לבצע  שניתן  לכך  מובהקת  הוכחה  היא  כהלכתה  השבת  נשמרה  הבקרה 

טכנולוגיה על פי ההלכה. 

ח"כ אופיר סופר, נציג איחוד מפלגות הימין, הגיע בחול המועד סוכות לביקור במכון צומת 
ונפגש עם הרב מנחם פרל ראש המכון. סופר אמר כי יפעל בכנסת להעלאת נושא התמיכה 
הממשלתית במוסדות מחקר תורניים יישומיים, ואמר כי "מכון כצומת צריך להיות ספינת 

דגל של מדינת ישראל בכלל והציונות הדתית בפרט, ונפעל למען השגת מטרה זו".

פעילות לחיזוק השבת במרחב הציבורי

דוחות חדשים של ארגון 'חותם' 

החללית בראשית ואתגרי ההלכה 

ח"כ סופר במכון צומת – נפעל לקדם תמיכת המדינה במוסדות המחקר התורניים היישומיים 

מהנעשה בארגון
חותם

מהנעשה במכון
צומת
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הרב ברוך וידר, ראש ישיבת הכותל, ואברכי הכולל של הישיבה, הגיעו למכון ליום 
למידה מעמיק על יישום הלכות שבת בחיי המדינה בפועל, תוך התמקדות במערכות 
הביטחון והרפואה. עם האברכים שוחחו הרב מנחם פרל ראש מכון צומת, והרב שי 
סימינובסקי ראש תחום הלכה במכון, אשר שיתפו אותם בדילמות הצפות ועולות 

לניהול כל פרט  ויותר  יותר  והמערכות הטכנולוגיות הנכנסות  בין שמירת השבת  כל העת בממשק 
ופרט בעולם המודרני, המשמעותיות לניהול מדינה יהודית גם בשבת. הרב וידר בירך את מכון צומת 
על עמידתו בחזית השבת הממלכתית: "עבודתו הברוכה של מכון צומת מאפשרת את שמירת השבת 

במדינה היהודית". לביקור זה קדמו ביקורים של אברכים ורבנים מכמה ישיבות.

ראש המכון הרב מנחם פרל יצא לביקור בקהילה היהודית בלונדון וניצל את 
הרב  אנגליה.  רבני  בין  המכון  של  השבת  יישומי  את  לקדם  כדי  ההזדמנות 
 K.F בית הדין של בד"צ  ואב  רב  ליכטנשטיין,  יחזקאל  נפגש עם הרב  פרל 

בלונדון, וחברי בית הדין, והם דנו על שיתופי פעולה בנוגע למתן אישורים הלכטכניים למוצרי חשמל 
המיוצרים באירופה, ומתן תעודות כשרות טכנולוגית לבתי מלון באנגליה בפרט ובאירופה בכלל. זהו 

ביקור גומלין לאחר שהרב ליכטנשטיין ביקר בשנה שעברה במכון צומת.

יחיאל ברוקנר, רב העיר קלן בגרמניה, הגיע לאחרונה למכון צומת כדי להתעדכן  הרב 
במנגנוני שבת לאמצעי הגנה חדשים לביטחון מוסדות הקהילה בשבת.

בין השאר בדק הרב ברוקנר אפשרויות להסתייע באמצעי בטחון המותרים בשבת עבור 
בית האבות היהודי בעיר. זה מספר שנים שבמוסדות הקהילה בקלן יש מנגנוני שבת של 

מכון צומת המאפשרים את השימוש באמצעי הביטחון השונים. 

ביוזמת הרב יואב אוקנין מהמרכז הרפואי שיבא, התקינו מהנדסי מכון צומת רמזורי שבת 
בכמה דלתות חשמליות במרכז הרפואי, כך שכל שומרי השבת יוכלו להיכנס בהן ללא חשש 
חילול שבת. עד עתה הדלת הייתה נפתחת באמצעות העין האלקטרונית שהייתה מזהה כל 
מי שהתקרב אליה. לאחר התקנת מנגנון השבת החדש, הדלתות ייפתחו באופן אוטומטי 
מדי שלוש דקות, ועל הבאים להבחין באור הרמזור מעל הדלת, וכשזה יאיר בירוק הדלת 
אינה מושפעת מהעין האלקטרונית. כך ניתן להיכנס ללא חילול שבת. עוד התקינו מהנדסי 
צומת שקע גרמא ַשָבִתי בבית הכנסת במרכז הרפואי והתקן שבת לקלנועית לצורך חלוקת 
המזון למחלקות השונות. הרב מנחם פרל בירך את הרב אוקנין ואת המרכז הרפואי שיבא על התחדשות 
התקני השבת ושיפורם: "הציבור הרחב סומך על הסדרי שמירת השבת במרחבים הרפואיים ואני מודה 

למרכז הרפואי שיבא על תשומת הלב והדאגה לשמירת השבת  ולשומרי השבת".

האברכים לומדים הלכות שבת במכון צומת  

ייעוץ של צומת בלונדון

אל מול האנטישמיות הגואה – מחדשים את אמצעי ההגנה 
על הקהילות היהודיות  באירופה

רמזורי שבת בדלתות במרכז הרפואי שיבא בתל השומר 

מהנעשה במכון
צומת
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מכון צומת פרסם לאחרונה מדריך לשהייה בבתי המלון בשבת, תוך פירוט הקשיים והפתרונות האפשריים 
בנופש בשבת. כיום ברבים מבתי המלון יש מערכות טכנולוגיות הפועלות גם בשבת, ובאין מודעות – 
"תעודת כשרות טכנולוגית", המעידה שכל מערכותיו  בניגוד להלכה. עדיף  להתארח במלון בעל  גם 
עימן  ולהתמודד  יש להכיר את הבעיות  ולכן  הותאמו לשימוש בשבת, אולם לא תמיד הדבר אפשרי, 
על פי ההלכה. חשוב לברר את כל המידע מראש בבית המלון. הדבר תורם להעלאת המודעות בקרב 
להתאמת  פתרונות מערכתיים  בקידום  לסייע  ועשוי  בפיקוח הלכתי-טכנולוגי  לצורך  מנהלי המלונות 

הטכנולוגיות החדישות עבור שומרי השבת.
בין הנקודות לבירור: דלת הכניסה האוטומטית, מצלמות במעגל סגור, מכונות קפה, שתייה קרה ומכונות 
קרח, מעליות, מיחם "גלישבת", תאורה במסדרון ושטחים ציבוריים הנכבית ונדלקת לפי תנועת אדם, 
גלאים  ידי  על  אוויר  ומיזוג  תאורה  בקרת  החדר,  דלת  לפתיחת  מגנטי  כרטיס   למים,  לחץ  משאבות 
נוספת  עין אלקטרונית לברזי המים, שימוש במים חמים, תאורה  ויציאתו,  המזהים את כניסת האדם 
הנדלקת עם פתיחת הדלת – כגון במקרר או בארונות הבגדים, הדלקת נרות שבת, עירוב 

חצרות וחילול שבת על ידי נותני השירות.
https://www.zomet.org.il/?CategoryID=422&ArticleID=1123 :אפשר לראות את המדריך בקישור זה

או באמצעות סריקת הברקוד.

קורס ייחודי וחדש מבית כושרות נפתח לאחרונה בכמה מוקדים בארץ, ביניהם פתח 
תקווה, שעלבים ואלון מורה. בקורס הנשים לומדות הלכה למעשה את נושאי הכשרות 

סביב המטבח הביתי, בהתייחסות מעשית לחידושי תעשיית המזון.
כך כתבה אחת מלומדות הקורס: "רציתי להודות לכם מקרב לב על הקורס מבשלות 
כהלכה, הידע שצברתי בזמן הזה הוא עצום. חשבתי שיש לי בסיס רחב וכשהתחלנו 
ללמוד פתאום התבהר לי כמה פרטים חסרים לי בעולם המורכב הזה. אני רוצה להודות 
לרב כץ שאף שמדובר בהלכות סבוכות כל כך הוא מצליח להעביר את הכול בצורה 

ניתן  כל שאלה.  על  לענות  ומוכן  זמין  נעימה, תמיד  ובאווירה  בחיוך  וכמובן  ופשוטה,  קליטה  בהירה, 
להרגיש שהנושא ממש בדמו והוא מצליח להעביר את האהבה לתחום הלאה, אני באופן אישי חוזרת 
ולזכות את עם ישראל!  כוח ענק על העשייה שלכם, שתזכו להמשיך  יישר  הביתה מהקורס באורות. 

ממליצה לכולן בחום!" )ד"ר רחל זיו, קורס מבשלות כהלכה פ"ת(.

מסמך הדרכה לשהייה במלון בשבת

קורס מבשלות כהלכה

מהנעשה במכון
צומת

מהנעשה במכון
כושרות

במסגרת הרצון לחזק, להשריש ולחנך לנושא הכשרות נפתחה גם השנה השתלמות 
למורים. בהשתלמות זו, ניתנו כלים שימושיים למורים המלמדים תחומים אלו, וכן 

מידע הלכתי מעשי בתחום כשרות המזון המתחדש כל העת.

השתלמות מורים בכשרות
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מרוכזים  קורסים  לאחרונה  התקיימו  בציבור,   ההלכה  את  להנחיל  מהרצון  כחלק   
במספר מקומות בארץ, ביניהם מעלות, כרם ביבנה, עלי, מצפה יריחו ושדרות.

בקורסים אלו למדו עשרות תלמידים בצורה אינטנסיבית את נושאי הכשרות הרבים.

שטח  לסיור  יצאנו  בשטח,  המציאות  והכרת  למעשה  הלכה  לימוד  מתהליך  כחלק 
קבוצת  עם  נוסף  וסיור  בהצלחה,  כשרות  קורס  שסיימו  כשרות  משגיחי  קבוצת  עם 
רבנים מה"מזרחי העולמי" העתידים להיות רבנים בתפוצות ולעסוק בנושאי הכשרות 

המתחדשים.

נוספים  ברבנים-חוקרים  השנה  להתחדש  זוכה  ניצן  ביישוב  ומדינה  תורה  מרכז 
אשר מעבים את מערך הכתיבה בנושאי תורה ומדינה. תחומי המחקר והכתיבה הם 
סביב הלכות מלכים לרמב"ם ובמקביל מאמרים סדורים ושיטתיים באתגרים של 
מדינה כהלכה. בימים אלה עלה למרשתת אתר מרכז תורה ומדינה. האתר כולל 

מאמרים, חוות דעת ושיעורים ומשקף את עשיית המרכז.
בירושלים.  המקדש  במכון  לימודי  סיור  המרכז  חברי  קיימו  תשע"ט  שנת  בשלהי 
והרב  ישראל אריאל  - הרב  בהמשכו של הסיור, התקיים מפגש עם ראשי המכון 
עזריה אריאל. הסיור נחתם במפגש עם הגאון הרב אביגדר נבנצל שליט"א, איתו 

ערכו רבני המרכז שו"ת מרתק בענייני תורה ומדינה. 
עם פתיחת שנת תש"ף זכה המרכז לחידוש ושיפוץ מבנה בית המדרש שביישוב ניצן.

בביקור שקיימה משפחת התורמים במרכז המחודש, הביעו בני המשפחה התפעלות מהמפעל הגדול 
והחשוב לעם ישראל – קיומו של מחקר תורני יסודי ומקיף בענייני תורה ומדינה בדור של גאולה. 

המרכז מוקדש לעילוי נשמת בני משפחתם שנספו בשואה, ומפעל זה הוא זיכרון חי להמשך דרכם.
אנו שמחים לבשר שהכנס השנתי של מרכז תורה ומדינה ייערך אי"ה 
בתחילת חודש שבט. מוקד עניינו של הכנס יהיה בשאלה העקרונית: 
כיצד ינהג יהודי שומר תורה ומצוות אל מול חוקים ותקנות המנוגדים 
שליט"א,  אריאל  יעקב  הרב  הגאון  בכנס  להשתתף  עתידים  להלכה. 

הדיין הרב ציון לוז שליט"א ורבנים חשובים נוספים. 
כנס תש"ף יוקדש לכבודו של ראש מרכז תורה ומדינה ומפעלי התורה 
והארץ הרב יגאל קמינצקי שליט"א, בהגיעו לגיל 70 בשעטו"מ, ולרגל 

הוצאת ספרו "בי מלכים ימלוכו".

קורסים להרחבת הידע בכשרות 

סיור כשרותי

מרכז תורה ומדינה

מהנעשה במכון
כושרות

מהנעשה בארגון
מרכז תורה ומדינה
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הפוריות  מחלקת  מנהל  שולמן,  אדריאן  פרופסור  של  לביקורו  זכינו 
לראשות  לאחרונה  שהתמנה  סבא,  בכפר  "מאיר"  הרפואי  במרכז 
איל"ה – האגודה הישראלית לחקר הפוריות. פרופ' שולמן נועד עם 
הרב מנחם בורשטין וצוות רבני המכון ודן עימם בחידושים רפואיים 
וכן בהידוק שיתוף הפעולה שבין מכון פוע"ה לבין  בתחומי הפריון, 

איל"ה.

לקראת  מיוחד  משדר   7 בערוץ  נערך  תשובה  ימי  עשרת  במהלך 
צום יום הכיפורים ובו תשובות לשאלות שנשאלו על ידי הציבור 
בנושאים הקשורים לצום ולהיריון והנקה. במשדר השתתפו הרב 
מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה, הרב ליאור שגב ממכון פוע"ה 
וד"ר נעמה סרבניק מקבוצת מכבי. לכל שאלה נתנה ד"ר סרבניק 
את חוות הדעת הרפואית, ורבני מכון פוע"ה פסקו את ההלכה על 

פי חוות הדעת. במהלך המשדר נענו עשרות רבות של שאלות.

חתנים  למדריכי  עיון  יום  פוע"ה  במכון  התקיים  הקיץ  בסוף 
ומדריכות כלות בהשתתפות של כמאה מדריכים ומדריכות מכל 
הארץ.  התוכנית כללה הרצאות בהיבטים שונים: היחס למשפחה 
בעידן הפוסט מודרני, כיצד לימוד ההלכה רלוונטי למי שאינם 
יום  ועוד.  להדרכה  מעשיים  וכלים  תובנות  להלכה,  מתחייבים 
העיון הינו חלק מתוכנית ההמשך לבוגרי הקורסים השונים של 
המכון. נוסף על כך, התקיים במכון פוע"ה יום עיון לבוגרי קורסי 
הפסיקה, ובו ניתנו הרצאות הרחבה שונות וכלים לשימוש מעשי.

שבאוסטרליה,  בסידני  הדין  בתי  אבות  ראש  אולמאן,  יהורם  הרב 
ביקר במכון פוע"ה והרצה לפני רבני המכון את משנתו בענייני פריון 
והלכה. במהלך הפגישה סוכם על המשך שיתוף הפעולה בין בית 

הדין שבסידני לבין מכון פוע"ה.

ביקור מנהל מחלקת הפוריות

משדר מיוחד לקראת צום יום הכיפורים

יום עיון למדריכי חתנים ומדריכות כלות

ביקור ראש אבות בתי הדין בסידני

מהנעשה במכון
פוע"ה
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הכנס השנתי של מכון כת"ר

מהנעשה במכון
המקדש

טהרת ישראל מאת הרב עזריה אריאל, חלק א. בספר נידונים נושאים שונים הנוגעים 
ליסודות הלכות טהרה כגון "חרב הרי הוא כחלל" וטומאת מת גוי. הספר זכה להסכמת 
רבנים חשובים, בהם הרב אביגדר נבנצל שליט"א שעבר על הספר והעיר את הערותיו. 

במהדורה  בספרד,  קסטיליה  מגאוני  קונפנטון,  יצחק  רבי  מאת  התלמוד  דרכי 
מבוארת ומורחבת על ידי הרב ישראל אריאל ור' אבא הורביץ הי"ו. הספר מתווה 
דרכי לימוד וחשיבה בעיון יסודי ומדוקדק. לצד הביאור נוספו עשרות דוגמאות 

ממרחבי התורה שבכתב ושבע"פ לתרגול והדגמת שיטת הלימוד המיוחדת.

ספרים שראו אור לאחרונה ב"מכון המקדש"

"ישיבת  בחורי  יצאו  תש"ף  החנוכה  חג  לקראת 
המקדש" למסיק זיתים בניצני עוז שבשרון, יחד עם 
גב'  של  )בניצוחה  המנחות"  ו"סדנת  המכון  חוקרי 
בנושא.  שהתמחה  אנגלהרד,  אורי  ור'  סביר(  צביה 
במקום גדלים זיתים איכותיים המפיקים שמן בכמות 
להפיק   הייתה  הראשונה  המטרה  מהרגיל.  גדולה 
בהלכה,  ככתוב  המקדש,  מנורת  עבור  זך  זית  שמן 
בכתישה בלבד ללא טחינה בריחיים וללא ריסוק של 
הגרעינים. נוסף על כך, נעשה מאמץ מיוחד להפיק 
את השמן בטהרה: התלמידים והאברכים עטפו את 
כפות ידיהם בכפפות ניילון כדי למנוע מגע של אדם 
או בגדיו בזיתים הנכתשים או בשמן. הזיתים הוכנסו 

לכלי פלסטיק ומסננות פלסטיק, ונכתשו במקלות עץ פשוטים שאינם מקבלים טומאה. מ- 70 ק"ג זיתים 
התקבלו כארבעה ליטר שמן זך וטהור, כמות שמספיקה להדלקת המנורה למשך ימים אחדים. כבכל 

שנה, הופקו לקחים חשובים על השיטה הנכונה להפקת השמן על טהרת הקודש. 

הפקת שמן זית זך עבור מנורת המקדש – שחזור השיטה בדורנו
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  הרב צבי שורץ

  גאולה וגלות בתחפושת -פורים 

  הקדמה

  מביאה מקור לקראת מגילת אסתר בפורים בלילה וביום:  )ע"א (דהגמרא במסכת מגילה 

ת את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר: אמר ר' יהושע בן לוי חייב אדם לקרו

  אלוקי אקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי. 

על מזמור כ"ב בתהילים מדרש בכתוב  1.פסוק זה הוא ממזמור למנצח על איילת השחר

  2:יצ'יקי, ועל כך כותב הגרי"ד סולובלפני שנכנסה לאחשוורושאמרה אותו  אסתרש

ם, שאיבד כמעט כל תקווה, והוא עומד בפני ריבונו מזמור זה הוא מזמורו של אד

של עולם מתוך ייאוש. ממזמור זה מסיק ריב"ל, כי על האדם לקרוא את המגילה 

הן בלילה והן ביום, כשם שלתפילתו של האדם המבודד והנטוש אין הפוגה ואין 

  הפסקה.

תאימה ולא של שמחה המ ,זה הוא כולו זעקה של תחנון מזמור והרינשאלת השאלה: 

   , ואם כן איך למדנו ממנו שיש לקרוא את המגילה לילה ויום?לקריאת המגילה בפורים

  הגמרא שם מביאה מקור נוסף: 

אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה 

  ביום, שנאמר: למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוקי לעולם אודך. 

  : נאמר וברש"י

רא במזמור ארוממך ה' כי דיליתני, דרשינן בפסיקתא במרדכי ואסתר והמן האי ק

  ואחשוורוש. וקריאת מגילה שבח הוא, שמפרסמין את הנס והכל מקלסין להקב"ה. 

 ,קילוס וזמר ,מדבר על שבחהוא כי  ,לכאורה, מתאים יותר מקודמו לפורים ,מקור זה

ראוי להיות בסיס  ,וזעקה המדבר על מציאות של צער ,אולם מדוע המקור הראשון

לקריאת המגילה? בעיון שלפנינו נראה שפורים הוא חג מיוחד ששמחה ועצב מעורבים 

  א ממאפייניו הבולטים של החג.וה וניגוד זהבו, 

  תענית אסתר א. 

א מימי תענית ילפי מנהגנו כיום בי"ג אדר, בערב פורים, שונה ה ההחל ,תענית אסתר

                                                           
 אסתר את שהמשילה ,אע" כט יומא' הגמ פ"ע ,אסתר על נאמר זה שמזמור מביא אתר על י"רש  .1

 לגאולה כמקור אסתר ממגילת פסוקים שמביא, הירושלמי דברי את נראה להלן. השחר לאיילת
 קשר להוות יכולמזמור זה  שגם יתכןולפי רש"י י. השחר לאיילת אותה ומדמה ,קמעא קמעאשבאה 

 .השחר לאיילת אסתר בין
 .15' עמ, פורים של פניו כפל, התשועות על בספרו יק'סולובייצגרי"ד ה  .2
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צום  .שניתקנו בעקבות החורבן, וגדרם הוא כדברי קבלה 3האחרים, המוזכרים בספר זכרי

מהו מקור קביעת התענית? הרי התענית של אסתר  :זה לא נזכר בכתוב. רבים תמהו

מביא שהמקור  4,ולא בי"ג באדר? רבנו תם, המובא ברא"ש ,במגילה הייתה בערב הפסח

פים לקריאת מגילה, ימים נוסשני  , שלומדת מן המגילה ריבוי שלראלתענית הוא מן הגמ

י"א י"ב וי"ג באדר.  :ימיםשלושה  מלבד י"ד וט"ו הנזכרים במפורש. לפי המשנה הוסיפו

י"ג ': ראוא"כ בי"א לא יקראו? עונה הגמ ,מדוע לא נרבה רק את י"ב וי"ג :ראשואלת הגמ

 היו ,ביום זה, כשנקהלו היהודים לעמוד על נפשם .'זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לריבויי

ובימי מלחמה מתענים ועומדים בתפילה, כמו שמצינו במשה רבנו,  ,צריכים רחמים

ובמסכת  ,דכתיב: 'ומשה ואהרון וחור עלו על ראש הגבעה' ,שהתענה כשנלחם בעמלק

מתאספים בני העיר בו 'מכאן שתענית ציבור צריכה שלושה'. זהו יום תענית ש 5תענית

כן בני הכפרים שמגיעים לעיירות יכולים לוא בתורה ולומר סליחות ותחנונים, ולקר

  מגילה, כמו בימי שני וחמישי. א את הלקרו

ומכאן נראה לרבינו תם סעד לתענית אסתר שאנו עושין כמו שעשו בימי מרדכי 

ולא מצינו לו  ]ומי שלא נלחם התענה[ואסתר כשנקהלו היהודים לעמוד על נפשם 

  6.סמך בשום מקום אלא בכאן

עולה מתוך כך מתאים לקריאת מגילה.  הואה יום תחנון וסליחה, ואין אך זה תמוה, הרי ז

לכן שנלחמו. ולא בימים  שנחושחכמים תיקנו לקרוא בי"ד וט"ו בימים  ,מגילת אסתר

   ?!גם יום תענית בעת מלחמה אינו מתאים לקריאה, על אף הנוחיות של בני הכפריםלכאורה 

שונה היא משאר הימים, הכתובים סמיכות של יום תענית לפורים מה – דבר נוסף

  במגילת תענית שבכולם אין מתענים לפניהם.

בחג  הניגוד הטבועשקביעת תענית אסתר מבוססת על  7הרב סולובייצ'יק כותב במאמרו

בדן ושמחה ועליצות כמעט עד א ,שתייה ,הפורים. פורים איננו רק יום של סעודה עליזה

ות ועריכת חשבון נפש בכובד ראש. לא הדעת. פורים הוא גם יום של שקיעה במחשב

כיפורים.  –פורים שניכר בין המילים בכדי הצביעו בעלי תורת הסוד על הדמיון המילולי 

משום שזהו יום של תחינה  ,כמה מן הגאונים אף קבעו לומר תחנון ונפילת אפיים בפורים

ום של חגיגה, בשל הדרישה ההלכתית לחוג את יום פורים הן כיום תפילה והן כי 8.ובקשה

אי אפשר להיענות לתביעה פרדוקסלית זו ביום אחד, הקדימו חכמים וקבעו את שוהיות 

הקריאה זאת משום שיום שבו יש לקיים את היבט התפילה שבפורים. ליום י"ג באדר 

זיקה הדוקה אל קיום  ותבאופן אורגני לחג ומגל ותלתענית ציבור שייכ תוהזעקה המתלוו

                                                           
 .יט ,ח זכריה  .3
 פ"א סי' א. מגילה ,ש"רא  .4
 .תריטסי'  ח"או ,ובטור ;י ,יז שמות, י"ברש הובא. במכילתא רק ,תענית במסכת נמצא לא לפנינו  .5
, אחאי דרב ובשאילתות ';אדר ג"בי תענית וגזרו': שאלה ותשובת ה"ד ג 'סי בראשית ,בתנחומא  .6

ועי'  ';תענית יום? קהילה מאי. אדר לחדש עשר שלשה ביום נפשם על ועמוד נקהלו': סז שאילתא
 .נוספים ומקורות ת"ר את מביא ,יט אות, לשאילתות שם, שאלה העמק

 .17' עמ ',פורים של פניו כפל, 'התשועות על בספרו יק'סולובייצגרי"ד ה  .7
  .עב"ב סי' ח ,פורים סדר ,השלם) גאון( עמרם' ר סדר  .8
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תוספת עצמאית שאינה תלויה אל להתייחס לתענית אסתר כ אין 9.מצוות הפורים

אלוקי אקרא יומם ולא תענה 'מקורי, שבו זעקה אסתר הפורים האלא היא יום  ,בפורים

ימי לקיים את '. בסוף המגילה נכתב שאסתר שלחה אל כל היהודים 'ולילה ולא דומיה לי

'.זעקתםדברי הצומות והאלה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם  הפורים
הצו לקיים  10

הן כיום  :מו קבלת שתי מחויבויותימרדכי ואסתר גורר ע ואת פורים כשם שקיימו אות

  משתה ושמחה והן כיום תענית. 

  חג בלי אמירת הללב. 

  : )יד ע"א(במסכת מגילה  ראהיסוד הכפול של פורים עולה גם מתוך דברי הגמ 

הם לישראל ולא פחתו ולא ת"ר ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו ל

הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר ריב"ק ומה 

מעבדות לחרות אמרינן שירה [ביציאת מצרים אמרו בנ"י שירה על קריעת ים 

סוף], ממיתה לחיים לא כל שכן?! אי הכי, הלל נמי נימא? [רש"י שהיא שירה]. לפי 

לארץ. יציאת מצרים דנס שבחו"ל היכי אמרינן  שאין אומרים הלל על נס שבחוץ

שירה? כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. 

משנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר: 

רבא אמר: בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה אלא  11.קרייתא זו הלילא

  . אכתי עבדי אחשוורוש אנן' ולא עבדי אחשוורוש? הכא הללו עבדי ה

) 1אי אמירת הלל: לתירוצים שלושה וברש"י: 'שלא נגאלו אלא מן המיתה'. הרי לנו 

גם  .אחשוורושדיין עבדי עאנו ) 3; שבחו"לשייך לומר על נס  ) לא2; ההללמגילה היא ה

יש הרואים  .ריםמתוך התשובות הללו, אנו רואים גישות שונות לאי אמירת הלל בפו

ומדגישים את השמחה על ההצלה.  ,בקריאת המגילה תחליף לאמירת ההלל כמו בפסח

כי אנו עדיין עבדי  ,יש המחשיבים את פורים כחג שלא ראוי לומר בו הלללעומתם 

  ואין אנו יכולים לשמוח בשלמות.או שמצויים אנו בחו"ל,  אחשוורוש

  ובשמחה של משתה ולא משתה של שמחת יום טג. 

הדרכות של כמה אולם בפורים ישנן  ,פורים הוא חג של שמחה על ההצלה מגזרת המן

                                                           
 כמו, עצמו כיפורים ביום אותה לקיים ראוי שהיה, כיפור יום בערב אכילה ותובמצ נמצא מקביל רעיון  .9

 מן עולה כך. ב יום הכיפוריםבער אוכלין, התענית מפני לקיימה אפשר ואי והואיל ,טוב יום בכל
 יום בערב לאכול ויקר גדול דג קנה אחד שחייט מסופר שם ,ד 'סי יא 'פר רבה בבראשית המדרש

 חובין בכל, יום חד לן אית, מרי': ענה, האכילה תומצו בקיום כך כל טורח הוא מדוע לשאלה. כיפור
 יום לנו שי= [ '?!יתיה ליקורי צריכין אנן לית אתא הוא וכד, עלינן מכפר הוא, שתא יומי כל עבדין דאנן
 .?!]אותו לכבד צריכים אנו אין, בא וכשהוא .העוונות כל על לנו שמכפר בשנה אחד

 .לב ,ט אסתר  .10
 היה שאם זה לטעם לי ונראה': אע" יד מגילה ,המאירי שלמה בן מנחם הרב אומר זה תירוץ לפי  .11

 המגילה שקריאת מפני אלא קריאתו נמנעה לא שהרי. ההלל את שקורא מגילה שם לו שאין במקום
 .'במקומו ]באה[
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יש בה  –מידת השתייה  12.חז"ל ששונות באופן מהותי מהדרכות רגילות של קדושה

והיא שונה משתיית יין בשבת ויו"ט ואף מד' כוסות בפסח. לכן  ,לכאורה התרת רסן

או לפחות למעט  ,יה עד לאובדן החושיםחלק גדול מן הפוסקים לבטל את השתיביקשו 

הוא קריאה חריגה שדוחה את המעלה האנושית  'עד דלא ידע'גם עצם הביטוי  13.אותה

וכל ' ,'מיושבת עליו ביינודעתו אם ' 14וברש"י: –הגדולה של שכל האדם. אדם ניכר בכוסו 

  15'.זקניםשבעים  מדעתהמתיישב ביינו יש בו 

ואין ' 16,'ושמחת בחגך' –וה לשמוח ו"ט. ביו"ט יש מצגם שמחת פורים איננה כשמחת יו

השמחה בפורים לעומת זאת  נובעת משמחת יו"ט. ושתיית היין 17,'שמחה אלא ביין

קיום השמחה הוא רק בשעת  – 'משתה ושמחה'ולכן כתוב במגילה  ,יהינובעת מן השת

   18.המשתה

אם להוסיף את  שאלהב חכמים,בין חז"ל מתארים את הוויכוח שהיה בין מרדכי ואסתר ו

מובא שחז"ל חששו  ראמגילת אסתר לכתבי הקודש ואת קבלת החג לדורות. בגמ

   20:נאמר ובירושלמי 19,'קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות'מקביעת החג בטענה 

רשב"נ בשם רבי יונתן, שמונים וחמש זקנים ומהם שלושים וכמה נביאים היו 

אסתר לכתבי הקדש], עד שהאיר הקב"ה מצטערין על הדבר הזה [הוספת מגילת 

  עיניהם ומצאו כתוב.

אולם נראה שסיבת ההתנגדות הייתה עמוקה יותר. גאולת פורים אינה ראויה לחגיגה, כי 

אסתר בה ושמחת ההצלה מעורבת עם המציאות הקשה ש ,היא מתרחשת בגלות פרס

   21:'ייהרג ואל יעבור'נכבשת ע"י מלך זר ומעוררת דיון בגדרי 

אולה של גלות, גאולה חלקית חסרה, גאולה שאחריה נמשכים הגלות והשעבוד זו ג

    22ולא משתנה באופן יסודי מצבו של העם.

                                                           
, עיונים, לתהום חשך בין – לנסתר נגלה בין – פורים :החוברת מתוך, 'בחשך יהודי', קולא עמית הרב  .12

  .ע"תש
 מן יותר קצת לשתות אלא, הוללות של שמחה על נצטווינו לא כי, להשתכר חיוב שאין כתב המאירי  .13

 ורב רבה בין שהייתה העובדא בגלל כרבא הלכה נפסקה שלא כתב אפרים ר"הר בשם ן"הר. הרגיל
 שנה כל לא כיבסעודה,  ביחד ישבו לא שאחריה שנהבו ,אותו והחייה שכרות מתוך ששחטו זירא

 ם"והרמב ,הומצו שאין כתב ח"הפר גם. נפשות לסכנת חשש יש כי, להשתכר שאין מכאן. נס מתרחש
וראה עוד במה שכתב הרב יעקב אריאל, ; לברוך ארור בין ידע לא כך ומתוך ,שיירדם עד שישתה כתב

 , בעקבות ביאור הגר"א, או"ח סי' תרצה ס"ק א.342מאהלי תורה, ח"ב עמ' 
 .בע" סה עירובין  .14
 .אע" סה שם  .15
 .יד ,טז דברים  .16
 .אע" קט פסחים  .17
 .'בפורים ושמחה משתה מצות, 'עט' סי מגילה הלכות ח"או ,יעבץ משנת, ולטי'ז לבצלא הרב  .18
 .אע" ז מגילה  .19
 .ה"ה א"פ מגילה ירושלמי  .20
 .הואי פרהסיא אסתר והא ה"דס' ובתו ;ב"ע עד סנהדרין  .21
 .433 'עמ ,ואסתר בדניאל עיונים ',והדס מור' ,אריאל יגאל הרב  .22

בחזרה לעמוד התוכן



   גאולה וגלות בתחפושת -פורים  

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
  

11  

 ,שלא יכול בכלל לקבל את שהותה של אסתר בארמונו של אחשוורוש 23,ספר הזוהר

שהשכינה הסתירה את אסתר מאחשוורוש ונתנה לו ֵשָדה  –מביא שאסתר לשון סתר 

 ,האל הבבלי –הם שמות של אלים זרים; מורדוך  'אסתר'ו 'מרדכי'מות במקומה. גם הש

  משקפים את אווירת ההשתלבות בפרס. אלו  24.אלה כנענית –ואשתר 

 25,'הדור קבלוה בימי אחשוורוש' –חז"ל, שרואים את פורים כקבלה מרצון של התורה 

ה, ששמח מלמט –שההתעוררות לקיים את מצוות ימי הפורים באה מצד העם כוונתם 

,על ההצלה
ולא באה כהנחיה אלוקית, שיש בה מידה מסוימת של כפייה. וכך מפורש  26

מנם לבסוף נקבעה וא 28.'קיימו למעלה מה שקיבלו למטה' 27):אע"ז (במסכת מגילה 

, ויש לכלול את המגילה בכתבי הקודש שגם על הצלה פורתא יש להודות ולהללהלכה 

ו מיוסדת על יסוד כפול, המביא לידי ביטוי גם את אבל קביעה ז 29.וגם לקבוע יום שמחה

מצוות המרור,  לעומתהשמחה וגם את הכאב, כעין מצוות מצה ומרור בפסח. אולם 

הרי  ,לבסוף יצאנו מבית עבדיםושהיא זכר לעבר וכל כולה לזכור את השעבוד שחווינו, ש

עים בפרס אנחנו עדיין שקובה סעודת המשתה בפורים דווקא מדגישה את המציאות ש

וההשגחה קיימת גם בגלות, אך בסתר. לכן לא נזכר שם  ,'אכתי עבדי אחשוורוש אנן'

  31.גם הקב"ה מסתתר – 30במפורשם במגילה ישמי

כי שמחת העם על  ,ם טובלכן אין אומרים הלל ולא שמחים בעיצומו של יום, כשמחת יו

חששות בגם ההצלה, שהתפרצה במשתה ושמחה ובמשלוח מנות איש לרעהו, מעורבת 

תכן שבאות לבטא דווקא את יכבדים לעתיד האומה בגלות. הלכות לא רגילות אלו, י

התקווה והכיסופים לחיים של שמחה ושתייה מתוך חירות, שכולה קודש ודעת, תחת 

                                                           
 .ז אות תצא כי, דברים, מהימנא רעיא, זוהר  .23
 .הדסה העברי בשמה ולא אסתר נקראת המגילה וברוב ,זב, ה; שם ב,  אסתר ',מקרא דעת'  .24
 .אע" פח שבת  .25
 '.להם שנעשה הנס מאהבת' ,אחשורוש בימי ה"ד אע" פח שבת ,י"רש כוונת שזו תכןיוי  .26
 .בע" כג מכות במסכת גם  .27
 קיימו'ו' קיבלוה הדור' הדרשות בין מהותית הסתיר שאין אומר, שם במגילה לכולהוס' ד"ה תו  .28

 דיני את עליהם בלויק בהתחלה; מרצון בקבלה שלביםשני  שאלו', התוס את להסביר תכןיוי'. למעלה
 .    רהוהת כל את מרצון קיבלו שני ובשלב ,חכמים שקבעו, הפורים

 איסור בהם שיש( תורה בחגי כמו טוב יום לקבוע רצו שהיהודים נראה יט ,ט באסתר בפסוק מדיוק  .29
 וקבע) כב ,ט אסתר( זאת שינה מרדכי ואילו ,)ט"מ א"פ ביצה משנה ,מנות ושולחים שמחים, מלאכה

 למשלוח מעבר לאביונים מתנות והוסיף ,)לעיל שנכתב כמו( טוב יום ולא, שמחים שבו משתה יום
 .טוב יום של תוקף זה ליום לשוות לא כדי, מנות

 הוא 'מקום'ו ',אחר מקוםמ ליהודים יעמוד והצלה רווח': ה"הקב של לשמו רמזים במגילה מנםוא ישנם  .30
 ת"ר וכן). בע" טו מגילה' (עולם של מלכו שנת – המלך שנת נדדה ההוא בלילה' כן כמו. ה"לקב כינוי

 הז – תנוי נשיםה כלו יאה – ההרע ואלי הכלת יכ – יוםה המןו מלךה באי; ה"הוי שם של ת"וס
 .במפורש נזכר לא 'ה שם ואולם .הז יוא הז אהו – ה"אהי ושם – יל הוש ואיננ

 ש"ע': 'אסתיר הסתר ואנכי מנין התורה מן אסתר' 'הגמ את מסביר ,בע" קלט חולין ,א"בח א"המהרש  .31
 עצמם ישראל והסתירו שרחקו לפי ,אסתיר הוא ברוך הקדוש שאמר, זה מקרא נתקיים שבימיה
 לפי? כליה ישראל של שונאיהם נתחייבו למה דמגילה ק"פ' כדאמרי אמונה עיקר שהוא, אנוכי מדבור

 '.אחשוורוש מסעודת ונהנו לצלם שהשתחוו
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מלכות שיש בה גילוי שכינה והרגשה של עם משוחרר, שבניו לא מכונים בשמות זרים. 

  שיפיצו ריח בעולם. 32ר והדסמו להיותאז מרדכי ואסתר יחזרו 

  קרן אור ואפילה –איילת השחר ד. 

סים ימסמל את סוף כל הנ 33אסתר נמשלה לאיילת השחר. דימוי זה לדעת הגמרא

אור לשניתנו להיכתב, כמו הכוכב האחרון של הלילה. היא שייכת למעבר שבין החושך 

מנם גם רגעי וא בתוך חשכת הגלות יש .משל למעבר שבין גלות לגאולהיש בה משום ו

אור של הצלה ושמחה, ועליהם יש להודות ולפצוח בשיר הלל, אבל המציאות היא 

ומי לידינו יתקע שלא ייגזרו גזרות נוספות תחת שלטון  ,'עבדי אחשוורוש אנן'שעדיין 

פרס. מצד שני, איילת השחר היא קרן האור הראשונה של הזריחה והיא סימן לגאולה 

מביא פסוקים מן המגילה לתאר את תהליך  34ד הירושלמי. התלמואקמע אקמעשבאה 

  הגאולה: 

כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קמעא קמעא כל מה שהיא הולכת היא רבה 

כי יושב בשער דוהולכת, מאי טעמא? כי אשב בחושך ה' אור לי. כך בתחילה ומר

ך המלך ואח"כ ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואח"כ וישב מרדכי אל שער המל

   35.ואח"כ ומרדכי יצא מלפני המלך ואח"כ ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר

הפסוקים ממגילת אסתר.  ואלגאולה קמעא קמעא, וה מקור אחדבפשטות, יש כאן 

משמש מעין הקדמה למקור מאסתר, ומורה לנו  'כי אשב בחושך ה' אור לי'הפסוק 

. האור הולך ועולה, עד לאור שהגלות היא חושך והגאולה היא האור שמופיע בסוף

ניתן מצד אחר  36כפי שהיה בימי מרדכי ואסתר. ,'ליהודים היתה אורה'הגאולה בפסוק 

בקו גאולה שמתקדמת  –אחד  :שיש כאן רמז לשני סוגי גאולות קמעא קמעאלפרש 

נפתחת לאט לאט שכמו אור שיוצא מתוך החושך, או כמו דלת , היישר ורצוף של עלי

שעולה מפסוקי המגילה שמביא  – אחרהושך, כדי שיתרגל לאור. לאדם שנמצא בח

והשמחה  ,ורגעי שפל קשים עם עליות ומורדותיכולה לבוא גם שגאולה  –הירושלמי 

  כרוכה בהרבה מכשולים וכאבים.היא איננה שלמה, כי שבה 

                                                           
 ).אשכנז נוסח( אסתר לתענית הסליחות מתוך, 'בניך הושעת והדס מור כבימי'  .32
 .אע" כט יומא  .33
 פ"א ה"א. ברכות ירושלמי  .34
 השחר לאיילת הגאולה של זה מדימוי לומד ,14–13' עמ' קמעא קמעא' בספרו דרוקמןיים ח הרב  .35

 תהליך היא הגאולה גם כך אטי תהליך היא בעולם השחר אור שהופעת כשם )א: 'משמעויות שלוש

, השחר עמוד כשעולה, בעולם השחר אור הופעת תהליך שבתחילת כשם )ב .פתאומית הופעה ולא
 הגאולה בתהליך גם כך, החל ברכ שהיום מתברר יותר מאוחר ורק, העולה באור כולם מבחינים טרם

 מתברר בהמשך רק אלא, התרחשותם בזמן הגאולה בתהליכי מבחינים כולם אין הראשונים בשלביה

 בטבע הוא כך ביותר הנורא החושך שורר הראשון האור הפצעת קודם )ג. החל כבר הגאולה שתהליך
 '.הגאולה בתהליך גם וכך

 .בחשך אשב כי ט"מ ה"ד ,א"ה א"פ ברכות ירושלמיל ,'משה פני'ה פירש כך  .36
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כי אשב בחושך 'מן הפסוק הסוג הראשון של הגאולה, שמתקדמת בצורה רציפה, נלמד 

  37לאט, אבל רק בקו ישר של התקדמות. וכך מביא הזוהר: – 'לי ה' אור

 פתחא לון יפתח כדין, גלותא מן לון ויפיק לון יוקים הוא בריך דקודשא בזמנא

 הוא בריך דקודשא עד, מניה רב דאיהו אחרינא פתחא ולבתר זעיר דקיק דנהורא

 בריך ודשאק דעביד מה כל וכן עלמא רוחי לארבע פתיחן עלאין תרעין לון יפתח

 דאתיהיב נש לבר, חדא בזמנא ולאו כולהו הכי בהו די ולצדיקייא לישראל הוא

 ליה לאפתחא בעיין ליה לאנהרא יבעון כד תדיר בחשוכא הוה ודיוריה בחשוכא

 כל ליה דינהרון עד זמנא בכל וכדין מניה רב ולבתר דמחטא כעינא זעירתא נהורא

 זעיר אלא חדתא בשעתא איהו לאו תאאסוו דאתי למאן וכן ...יאות כדקא נהורא

  . דיתתקף עד

  ובתרגום לעברית:

בזמן שהקב"ה יוציא אותנו מן הגלות, יפתח לנו פתח קטן ואחר כך פתח יותר 

ים. וכך, כל מה שעושה יעד שהקב"ה יפתח לנו פתחים לארבע רוחות השמ ,גדול

שיושב הקב"ה לישראל ולצדיקים שבהם, כך הוא, ולא בבת אחת. [משל] לאדם 

כשרוצים להאיר לו, צריך לפתוח לו פתח קטן כמו מחט  בחושך וגר בחושך תמיד,

ואח"כ פתח גדול יותר. וכך כל הזמן, עד שיאיר לו כל האור כראוי... וכן הגאולה 

  הרוחנית לא בשעה אחת אלא מעט עד שיתחזק.

וקים הסוג השני של הגאולה, שעל אף התקדמותה היא מלווה במשברים, נלמד מן הפס

ומרדכי יושב 'בין הפסוק שמתארים את המאורעות שהתחוללו בין מרדכי ובין המן. 

היה שפל כזה ע"י גזרת המן,  'ויקח המן את הלבוש ואת הסוס'לבין הפסוק  'בשער המלך

ללמדך שגאולה קמעא  38.שריד ופליט 'שונאיהם של ישראל'שכמעט לא נשתייר מ

שהחלה  ,. איילת השחרנכסה ונגלהצב שהוא א גם עם נסיגות. זהו מוקמעא יכולה לב

להאיר, הולכת ורבה, על אף גיאיות עמוקים ועננים כבדים, שלפעמים מסתירים את 

   39.האורה ונדמה שלא תאיר עוד

יש  –מצבים; באחד שני רואים שגם המקורות לגאולה העולה ומתקדמת מתארים 

מציג ממד הדרגתי של עתיד והוא  ,התקדמות רציפה של אור, ונסיגה של החושך הגלותי

                                                           
 "א.ע קע דף וישלח פרשת א"ח ,זוהר  .37
 .בע" יב מגילה  .38
 שלומד( ל"הנ הירושלמי בעקבות יישבמ ,393' עמ אסתר מגילת על ,שלמה תורהס' ב ,כשרמ"מ  הרב  .39

 מגילה' הל, ם"ברמב גם שהובא התמוה המאמר את) אסתר ממגילת קמעא קמעא באה שהגאולה
 ודאי .'אסתר ממגילת חוץ המשיח לימות ליבטל עתידין הכתובים וכל הנביאים ספרי כל': ח"הי ב"פ

 מכל יותר גדולה מעלתה – אסתר שמגילת תכןיי כיצד וגם, ו"ח יתבטל מהתורה שחלק הכוונה שאין
 לימות שנוגע מה על שניבאו וכתובים בנביאים שנאמרו הרבים הפסוקים שכל' :מבאר והוא? הנביאים

 על שניבאו מה וכל .הטבע בדרכי תבוא הגאולה, בעיתה הקץ כשיגיע ,כלומר .בטליל תידיןע המשיח
 שאתחלתא ק"ברוה וראו. יתבטל זה הטבע כדרך שלא ונפלאות בנסים דגאולה אתחלתא על הקץ

 דבריהם ואמרו. ג בחוקותי תנחומאב י"רשב כדברי ,תשובה יעשו לא ואפילו תהיבע רק תבוא דגאולה
 נס עושים השמים שמן אסתר ממגילת שלמדנו מה ,כלומר – בטלית לא אסתר לתישמג ,ברמיזה

 .'יתבטל לא זה, דברכות ק"פ כירושלמי, קימעא קימעא בא והוא בטבע מעוטף
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התקדמות עם עליות ומורדות, שיש בהם זמנים של קושי  –מלא אור ושמחה. בשני 

ורק בסופו של התהליך יאור  ,וייסורים ונפילות כואבות, שעצב ושמחה מעורבים בהם

  היום.

  סמל לעם ישראל בגלות –תפילת האדם הפגיע ה. 

חג הפורים את פגיעותו של האדם הפרטי רואה בכפילות של  40הרב סולובייצ'יק במאמרו

והכללי. גם בימי הצלה ותודה הוא מלא חשש מן הבאות, בשל הזמניות והפגיעות של 

ובעוד מילות ההודאה על שפתיו, יש  ,הודאה ובקשה ,שבחמהאדם. כל תפילה בנויה 

כל שירה של  :בליבו חשש שיזדקק לתפילה נוספת. המגילה מתארת את האווירה הזאת

מסתיימת בזעקה של 'אנא ה' הושיעה נא'. בערב יכול אדם למרר בבכי ובבוקר הוא הלל 

אולם הוא עצמו איננו יודע מה יהיה גורלו בבוקר הבא.  ,רינה על שפתיווקם משנתו 

לציין כדי פגיעותו של האדם היא החוויה הטבעית של כל חייו. לכן אין פרק מתאים יותר 

תוך כדי הרגשת ם, ש ,כבפרק שעולה ממזמור את ההצלה בימי אחשוורוש מהזעקה 

א בגלות פרס, וההודאה על כך שניצלו, ליבם מלא דאגה מהגזרה הבאה שעלולה לב

  תחת מלך הפכפך.

  זעקה מרה ושמחת ענייםו. 

רואה בפנים הכפולות של פורים עידוד והזדמנות לעורר ולהשקיע  41הרב עמית קולא

שהוא מצב של  42,ומה של הסתר פניםכוחות בתחום החברתי. כשישנה מציאות עג

הידמות בויחד עם זה  43,קדרות, עשיית רצון ה' היא בשני תחומים; ב'זעקה גדולה ומרה'

משלוח  באמצעותהיחס העמוק בין אדם לחברו, של פיתוח בו ההגברב , וזאתלשכינה

מנות ומתנות לאביונים. הדגש בפורים יהיה בחיזוק קשרי החברה, מתוך הארת פנים, 

נוסף לכך, האמונה עצמה  44.ובכך יש אורה של שמחה ,תינה לכולם ובעיקר לנזקקיםבנ

ואמונתך ' –בהם יש תחושה שהאור האלוקי נסתר שמתגדלת ומתעצמת דווקא במצבים 

. זהו האתגר הגדול, לחיות חיי אמונה תוך מתח אדיר ואלוקים רחוק ובלתי מושג. 'בלילות

 לדבוק באלוקים חיים, גם בלילות האפליםליח הפנימית של המאמין, שמצ שמחתוזוהי 

השחורים. אין לברוח אל אזור הנוחות ולהכיר את הקב"ה רק לאור היום, אלא יש לחיות 

  את חיי האמונה גם בימי סופה וסער.

                                                           
 .17' עמ ',פורים של פניו כפל' – התשועות עלהגרי"ד סולובייצ'יק,   .40
, 'לתהום חשך בין – לנסתר נגלה יןב – פורים' החוברת מתוך, 'בחשך יהודי' מאמר, קולא עמית הרב  .41

 .ע"תש, עיונים
 פנים הסתר יהיה אסתר בימי: 'י"וברש'. אסתיר הסתר ואנוכי? מנין התורה מו אסתר: 'בע" קלט חולין  .42

 '.ורעות רבות צרות ומצאוהו
 .א ,ד אסתר  .43
 ויתומים םעניי לב לשמח אלא ומפוארה גדולה שמחה שם שאין' :ז"הי ב"פ מגילה, הל' ם"רמב  .44

 '.לשכינה דומה האלו האומללים לב שהמשמח ואלמנות
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  ויהי בימי נחמיהז. 

אולם יש טעם מר  ,והרגו בשונאיהם ,המגילה מסתיימת בנס פורים. גזרת השמד התהפכה

 45'.אכתי עבדי אחשוורוש אנן'כי  ,אין אומרים הלל על נס זה ראלכן לדברי הגמלגאולה זו. 

יהודים רבים נשארו בפרס וחוגגים  :תחת שלטון פרסנמצאים היהודים לא רק בארץ ישראל 

ואחרי אחשוורוש מולך דריווש  ,מספר ות שניםשם את ימי הפורים מדי שנה בשנה. עובר

ואני הייתי בשושן ' ,משקים של המלך ארתחשסתאואחריו ארתחשסתא. נחמיה הוא שר ה

הנשארים אשר ' :בימיו בא פליט מירושלים ומתאר לו את מה שנעשה בארץ 46'.הבירה

נשארו מן השבי שם במדינה ברעה גדולה ובחרפה וחומת ירושלים מפורצת ושעריה נצתו 

קברות  עיר'שנמצא בשושן, אוזר עוז ומבקש מהמלך ארחתשסתא ללכת ל ,נחמיה 47'.באש

תו שרי ילבנות אותה ולתקן את חומת ירושלים. בחסדי ה' המלך נענה לו ושולח א ',אבותי

ורואה את השפלות והביזיון של תושבי  לירושלים הוא מגיעו ,חיל ופרשים ואגרות מעבר

כריתת אמנה, בנחמיה מתקן את התיקונים הראויים בחומה וכן דואג לתיקונים דתיים  העיר.

מלאה על קדושת יום השבת והפסקת המסחר, איסור חיתון עם עמי שכוללת שמירה 

סכום קצוב לצדקה וקיום מתן הארץ הגויים, גירוש הנשים הנוכריות שנשאו גדולי השרים, 

אחרי נס הפורים בשושן, מאפשרת לראות  ,מלא של המצוות התלויות בארץ. רק פעילות זו

ל ארץ ישראל בימי שיבת ציון אחרי את אור הישועה עם הרמת קרנה של ציון והעצמתה ש

רואה בספר נחמיה מעין פרק י''א של מגילת אסתר וחלופה  48הגלות (הרב בני לאו

  אופטימית לחלופה הפסימית של השתקעות במלכות פרס אחרי נס פורים).

כבודה של א"י בימי יהושע ועליבותה בימי ח. 
  אחשוורוש

אולם מאיזה  ,בערים המוקפות חומהו בהמגילה נקראת בי"ד באדר בערי פרזות ובט"ו 

זמן מחשיבים את היותן מוקפות חומה? מימות יהושע בן נון. ומדוע לא קבעו מימי 

חלקו כבוד לא"י שהייתה חרבה ' 49:מרדכי ואסתר? על כך עונה התלמוד הירושלמי

גם בהלכה זו אנו שומעים על רקעה הקודר של התקופה. על אף ההצלה  50'.באותן הימים

לא עולים אליה והערים חרבות. כדי לא להעיב על השמחה של  ,, א"י לא בנויהבשושן

                                                           
 .אע" ד מגילה  .45
 .א ,א נחמיה  .46
  שם שם ג.  .47
 .75–71עמ'  ,במגילה קריאה – אסתר ,לאו בני הרב  .48
 פ"א ה"א. מגילה ירושלמי  .49
, פרזות לערים מקור הבבלי מביא ב"ע ב במגילה אך ,בירושלמי שמובא התירוץ את מביא אינו הבבלי  .50

 הגרסה). נון בן יהושע בהנהגת לארץ הכניסה ערב וזה( פרזי – פרזי ש"בגז דברים מספר שנלמד
: י"כת ובכמה הדפוס בגרסת אך ,'נון בן יהושע מימות כאן אף נון בן יהושע מימות להלן מה' י"ברש

 י"כת ויש ,'ןנו בן יהושע מימות חומה מוקפות כאן אף נון בן יהושע מימות חומה מוקפות להלן מה'
 מוקפין, דהכא פרזים אף. נ"יב מימות דידהו מוקפין, דהתם פרזים מה: 'מפורשת גרסה בהם שיש

 '.נ"יב מימות דידהו חומה
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רק עובדה מצערת זו דיה להבין את  .א"י הייתה בנויהבו זמן שלהלכה הקריאה, קבעו 

  51.נשארו בגלות במקום לקומם את א"יאחריו ש ,הצד העצוב של פורים

  ליו:מביא את דברי הירושלמי ומוסיף ע 52הרמב"ם בהלכות מגילה 

שושן הבירה אף על פי שלא הייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נון קוראין 

בחמשה עשר שבה היה הנס שנאמר ונוח בחמשה עשר בו, ולמה תלו הדבר בימי 

יהושע? כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל שהייתה חרבה באותו הזמן, כדי שיהיו 

אף על פי שהן עתה קוראין כבני שושן ויחשבו כאילו הן כרכין המוקפין חומה 

  חרבין הואיל והיו מוקפין בימי יהושע ויהיה זכרון לארץ ישראל בנס זה.

כרון לא"י יומה כוונת הרמב"ם שיהיה ז ,מדוע יש לחלוק כבוד לא"י 53:ושואל הרב זולדן

  בנס זה? 

ן ילדברי חז"ל בתקופה שבין הצהרת כורש לסיום בני אירעהנס שהתרחש בשושן 

ש. כל וימי דריולעד  ,נהארבע עשרה שש נפסקה למשך המ"ק. עבודת המקדיב

ובספר עזרא מוזכר  ,הישיון להמשך הבנייחידוש הר על רקע היא השתלשלות המגילה

והיא  55,יוצא שכל עיקר הנס היה ליושבי ארץ ישראל 54.כתב השטנה בימי אחשוורוש

דש ויר הקעצמה חרבה, שעדיין לא בנו בה כלום משעת עלייתן, ולא ראוי שירושלים ע

וכל ערי יהודה וישראל הבצורות יידונו כערי הפרזים, ולכן החזירו העניין לימי יהושע 

   .ם מוקפים.חומה מימות יהושע בן נון לשאינ יםוחילקו בין המוקפ

ל להיות נחלתם של ויוצא ששמחת פורים על ההצלה בשושן הייתה צריכה יותר מכ

הבניין. אם היו קובעים יום ייחודי רק  יושבי הארץ, שבשבילם נעשה הנס וזכו להמשך

מחשיב את שושן שנמצאת בחו"ל, מעמיד בצל את ההתיישבות  זה ליושבי שושן, היה

המתפתחת בארץ ישראל, ומדגיש את עליבותה של הארץ, שבה לא היו ערים מוקפות. 

 הרי רק לאחר נס פורים נסללה הדרך לבניין המקדש השני ולבניין ירושלים והארץ כולה.

 56.קבעו את זמן תפארתה מימות יהושע בן נון ,כדי לכסות על מצבה העגום של א"י

מכאן פן נוסף על היסוד הכפול שיש בפורים; מחד, יסוד של עצב על מצבה של הארץ, 

, יסוד של שמחה אחראך מצד  57,'יושבת וראשה חפוי'שבשבילה נעשה הנס, והיא עצמה 

  .'ה ושמחה וששון ויקרליהודים היתה אור'על ההצלה שזכו לה ו

                                                           
 האלוקי העניין היה כבר כי... כוזר מלך הובשתני' :החבר אמר ,)שמואל אבן יהודה תרגום( כד ב ,כוזרי  .51

 ונשארו מקצתם שבו אבל, חפצה בנפש לשוב כולם מסכימים היו לויא בתחילה כאשר לחול מזומן
 אמר זה על ושמא. וענייניהם ממשכנותיהם ייפרדו שלא, ובעבודה בגלות רוצים, בבבל וגדוליהם רובם

 בהם פוצר שהיה עזרא לע –ר החו מן ידו שלח ידוד לשוב עצלותם על –תי ותנכ את פשטתי שלמה
 .'לשוב קצתם שהודו עד, והנביאים יהונחמ

 .ה"הפ"א  מגילהרמב"ם, הל'   .52
  .310' עמ כ פרק ,וישראל יהודה מועדי  .53
 '.וירושלים יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו בתחילת אחשורוש ובמלכות: 'ו ,ד עזרא  .54
  עי' חידושי הרמב"ן, מגילה ב ע"א.  .55
 מוקפות ערים תהגדרל יבותחמש ס עוד ביא, מ460–451עמ'  ,וישראל יהודה זמני בספרו זולדן הרב  .56

 .נון בן יהושע של זמנולפי 
 .באב בתשעה במנחה שנאמרת נחם תפילת מתוך  .57
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  הרב אריאל בראלי/ . צ'ק שעבר זמנו 1

עבורי עבודה. הוא לא הפקיד את בלמתי בצ'ק שאינו שלי לחשמלאי שעשה יש| | | |     שאלהשאלהשאלהשאלה

מוכן לקבל אותו. החשמלאי דורש ממני שאתן  אינווכעת הבנק  ,ק במשך חצי שנה'הצ

ואין לי דרך  ,ק נעלם והחליף כתובתלו אמצעי תשלום חדש. יש להוסיף שבעל הצ'

  נמצאתי 'לוקה בכפליים'.להגיע אליו, ולכן 

אם הוא נחשב ממש  – דעות שונות איך להתייחס לצ'ק מבחינה הלכתית ןישנ|  תשובה

הנטייה  1רק הוראת תשלום לבנק. שהואהיות  ,או שהוא אפילו פחות משטר חוב ,לכסף

.פירעון החובאל אין להתייחס לצ'ק כ בפוסקים היא לא להחשיב צ'ק ככסף, ולכן
מנגד,  2

ישנה סברה שכבר בהסכמה לקבל את הצ'ק טמונה מחילה של בעל המקצוע על חובו 

לפי זה אין החשמלאי יכול לדרוש את החלפת הצ'ק, כי  (כמובן בתנאי שיהיה לו כיסוי).

יש לברר את משמעות העובדה שהחשמלאי קיבל  .החוב כבר הסתיים עקב מחילתו

  אפשרות לגביית חובו והוא התמהמה, האם זו סיבה בפני עצמה להיפטר מהחוב? 

בהלכות הלוואה  מתואר מקרה של ערב אשר ביקש מהמלווה להזדרז בגביית חובו והוא 

לא עשה זאת, ובסופו של דבר הלווה הפסיד את נכסיו. למרות זאת, ההלכה היא 

ן שהרשלנות של החשמלאי מכא 3שהאחריות נשארת על הערב, והוא חייב לשלם.

 4בהפקדת הצ'ק אינה סיבה למחילת החוב, והיא צריכה להתברר בהלכות נזיקין.

החשמלאי התרשל וגרם לנזק עקיף (גרמא), ודינו שפטור מדיני אדם וחייב בדיני 

מצד אחד החשמלאי עדיין לא קיבל את שכרו, ומצד אחר הוא גרם נזק  לסיכום, 5שמיים.

                                                           
 הרב צבי יהודה בן יעקב, ספר משפטיך ליעקב, ח"א סי' כא.  .1
ברור שאם הצ'ק היה של האדם עצמו אז היה מחויב להחליף לחשמלאי את הצ'ק שעבר תוקפו, כי   .2

  מת המקרה הנוכחי שבו בעל הצ'ק אינו נמצא.בפועל לא יצא ממנו כסף לתשלום, לעו
. ואף שכתב שו"ע 'ויש להתיישב בדבר', היינו רק מדיני הערבות שיכול דסעי'  קלאשו"ע, חו"מ סי'   .3

לטעון כנגד הארכת הזמן שלא הסכים מראש לכך, ואף ישנו מקור נוסף שבו משתמע שמי שהתרשל 
דומה למקרה הזה, משום שמדובר שהראה לו מעות בגבייה מפסיד (שם, סי' קכו סעי' ט), אין זה 

  זמינות, ושונה מצ'ק.
מבחינת משפטית הצ'ק תקין ואין בו פסול וניתן אף לגשת אתו להוצאה לפועל,  אלא שעל פי כללי   .4

 הבנקאות לא מכבדים אותו.
 א.סעי'  שפושו"ע, חו"מ סי'   .5

בחזרה לעמוד התוכן
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ולשלם לחשמלאי כשליש  יש להתפשרל להפקיד את הצ'ק. לכן ללקוח אשר אינו יכו

  6משכרו.

  הרב אריאל בראלי. הונאה במלגה / 2

 30%במכללה הכריזו על מבצע 'חבר מביא חבר', והתמריץ הוא הנחה של |  שאלה

מהשכר השנתי. פניתי לאדם שבא להירשם, ביקשתי ממנו שיצהיר שהוא בא בגללי, ואף 

  . האם יש בכך בעיה?הצעתי לו תשלום על כך

אומנם רשמית אתה עומד בתנאים, ולכן אפשר שאין בכך משום גזל, אבל ברור |  תשובה

שזו לא הייתה כוונת המוסד, וניצלת את ההטבה באופן שאינו מיועד לכך. ואף שבדרך 

מכל מקום,  7כלל אין מתחשבים בכוונות ובמחשבת הלב ו'דברים שבלב אינם דברים',

ורה לכול, יש להתחשב בה. וכן כתב הרשב"א (שו"ת ח"ג סי' תט), וזו כאשר הכוונה בר

  לשונו:

ומה ששאלתם אם נדונין על פי כונת המתקנין... ומכל מקום כונות מוסכמות לכל 

יש והם כיתד שלא תמוט, שהכל יודעין שהתנאי ההוא או הדבר ההוא על כונה זו 

בהפכו. וכאותה ששנינו נעשה בלי ספק, ואף על פי שהיה באפשר לדון הלשון 

בקדושין פרק האומר: על מנת שאראך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויראנה, הראה 

על השלחן אינה מקודשת. ותני עלה: לא נתכונה זו אלא לראות משלו. ועוד שנינו 

ואפילו הראה לה משל אחרים היה במשמע  –שם: על מנת שאראך בית כור עפר 

היא כונה ברורה  –להראות לה משלו  –ונה היא בעלמא, אפילו כן כונה זו שנתכ

ומוסכמת שהיא מבטלת הלשון, והכונה כמפרש כן. וכן בבבא קמא (פ, א) 

במעשה של אותה אשה שנשבעה: כל הבא ראשון איני מחזירתו. ואפילו הכי 

  אמרו חכמים: לא נתכונה זו אלא להגון לה. והרבה יש כיוצא באלו.

סי' סא סעי' טז): 'יש מי שאומר שתנאי שאדם מתנה עם  וכן נפסק ב'שלחן ערוך' (חו"מ

  חבירו' אין הולכים אחר הלשון הכתוב אלא אחר הכוונה.

  אין לנצל את ההטבה בניגוד לכוונת המכללה.  לסיכום,

  הרב אריאל בראלי/ . בחירת שמאי לשומה של בית 3

הנכס  לצורך קבלת משכנתא אני אמור להביא חוות דעת של שמאי לשווי|  שאלה

אני יכול לבחור את  מתוכןהמשועבד. הבנק הציע לי מספר אפשרויות של שמאים ורק 

השמאי המתאים לי. שמעתי על שמאי העובד בבנק אחר אשר על פי רוב נותן שומה 

גבוהה, יותר מהמקובל. לכן אני רוצה להירשם בבנק השני, דרכם לעשות את השומה, 

לקבל את השומה שהייתה בבנק האחר. האם יש ואח"כ לחזור לבנק המקורי אשר מחויב 

  בזה איסור גנבת דעת?

אכן קיים איסור להתעניין בסחורה כאשר ברור לאדם שאינו רוצה לקנות |  תשובה

כיצד הוא אונאת דברים לא יאמר אותה. וזו לשון ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' רכח סעי' ד): '

                                                           
 בצרוף הסברה של מחילה על החוב בשעת קבלת הצ'ק.   .6
  קידושין מט ע"ב.  .7

בחזרה לעמוד התוכן
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'. האיסור נובע מהצער שנגרם תובכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנו

למוכר כאשר הייתה לו מחשבה שהנה הוא הולך למכור, ולבסוף העסקה לא יוצאת אל 

הפועל. למרות זאת נראה שבמציאות הקיימת כיום, כאשר ישנה תחרות גדולה בין 

לפנות לבנק נוסף, אף שכל כוונתך לקבל שומה גבוהה. הרי גם אם תגיד מותר הבנקים, 

ות לנציג הבנק החדש, הוא יסכים לכך, משום שמבחינתו יש סיכוי מסוים זאת מפורש

 8שהוא לבסוף יגרום לך להישאר בבנק שלו.

  הרב אוריאל פרץ. הפסקת עבודתו של מורה פרטי / 4

תלמיד תיכון סיכם עם מורה פרטי למתמטיקה שיתגבר אותו בשלושת |  שאלה

בשבוע. לאחר שלושה שבועות  החודשים לקראת הבגרות בתדירות של שני שיעורים

התלמיד ראה שאף שהמורה מתאמץ, מצידו הוא לא מתקדם כפי שציפה, ולכן הפסיק 

את ההתקשרות ביניהם. המורה טוען שהוא מכיר את התחום ושזו התקדמות סבירה, 

  והוא דורש תשלום מלא כפי שסיכמו. מי צודק?

חנה בין פועל לקבלן ההב 9ראשית נבחן מה מעמד המורה. לדעת הסמ"ע|  תשובה

כתב שאם בעל  10תלויה בשאלה אם השכירות למלאכה או לזמן מסוים. ב'חכמת שלמה'

עדיין  –הבית שוכר את המורה ללמד שעתיים ביום, גם אם הוא לא קבע לו זמן מוגדר 

מנה כמה  11יוגדר המורה כקבלן. והוא הדין בנד"ד, המורה מוגדר כקבלן. ה'שלחן ערוך'

סלקם בלא התראה ובתוכם מלמד תינוקות שפשע ולא לימד או לימד עובדים שניתן ל

בין פועל המושכר לציבור, שהוא מוגדר  13כתב שיש להבחין 12טעויות. ב'פתחי חושן'

כמותרה וניתן לסלקו מייד, לבין פועל פרטי שחובה קודם להתרות בו. בנידון דידן, כדי 

תונים הוא מודה שזו לא לפטר את המורה, על התלמיד להוכיח שפשע, אך לפי הנ

המציאות, ואף אם היו לו השגות מסוימות על אופן ההוראה שלו, על התלמיד הייתה 

חובה להתרות קודם שיפסיק את ההתקשרות ביניהם. ביחס לסיכום הממוני, ה'שלחן 

פסק שפועלים שהתחילו בעבודתם ובעל הבית פיטר אותם, הוא חייב לשלם  14ערוך'

לא שה'שלחן ערוך' מסייג דין זה למקרה שבו הפועל לא ימצא א 15להם שכר פועל בטל.

                                                           
 .תלבח"ד עמ'  ן,פתחי חושעי'   .8
 סמ"ע חו"מ סימן שלג ס"ק טז.  .9

 חכמת שלמה סימן שלג ס"ק ג.  .10
 שו"ע חו"מ סימן שו סעיף ח.  .11
  י.-פתחי חושן הל' שכירות פרק י סעיפים ט  .12
 ע"פ הגמ' בב"ב דף כא עמוד ב, עי' שם.  .13
  שו"ע חו"מ סימן שלג סעיף ב.  .14
תב שמדובר בחצי מהסכום, אך מצאנו ברשב"א (א,תתקפז) שכתב שמפחיתים קצת, ונראה הט"ז כ  .15

שהכול תלוי במלאכה ובמציאות, וכל מקרה לגופו. כמ"כ השו"ע (סימן שלד סעיף ד) כתב בהקשר 
אחר של הפסקת התקשרות שיש לשלם למלמד שכר מלא, ובביאור הגר"א (ס"ק ט) הפנה לגמ' בב"מ 

המסוים הפועלים יעדיפו לעבוד ולא לנוח, אז יש לשלם להם את מלוא הסכום.  עז ע"א, שאם במקרה
הסמ"ע, סי' שלה ס"ק ד, כתב שבמלמד משלם באופן מלא, משום שהתורה משמחת את האדם, 

  כיוון שמלמד רגיל ללמד כל היום, הפסקת ההוראה היא שינוי מדרך הטבע.  –ושנית 

בחזרה לעמוד התוכן
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כתב  17ב'נתיבות המשפט' 16המעסיק פטור מלשלם. –עתה עבודה נוספת, אך אם ימצא 

שדין זה נכון רק בפועל, אך בקבלן שיכול לקבל בו זמנית כמה עבודות יש לשלם בכל 

ותמיד הדין תלוי מוכיח מהרמב"ן שלא כדבריו,  18אופן. לעומת זאת ב'מנחת פתים'

דחה את 'נתיבות המשפט'  19בשאלה אם יכול להישכר, וסיים בצ"ע. בספר 'תהלה לדוד'

  וכתב שדבריו אינם ברורים.

אא"כ המורה מוצא אחר ללמדו, ואז  20התלמיד ישלם למורה כשכר פועל בטל, לסיכום,

  יש לקזז מהסכום שצריך לשלם לו. 

  הרב אביעד תפוחי/ . חוות דעת מומחה 5

תובע הגיש לבית הדין חוות דעת של מומחה שהוא הזמין. הדו"ח כולל תמונות |  אלהש

שהמומחה צילם, שמציגות את המומים שיש בבית שהתובע קנה. הדו"ח כולל גם 

האם בית הדין יכול להסתמך מסקנות כיצד יש לתקן את הפגמים ומה עלות התיקון? 

  21?והוא מימן אותה דדיםאחד הצ מטעםשהרי היא הוזמנה  ,על חוות דעת זו

יש לחלק את הדו"ח לשני חלקים: החלק הראשון הוא העובדות, שהן אף | תשובה 

  מצולמות, והחלק השני הוא המסקנה המעשית הנגזרת מן העובדות.

  א. העובדות המצוינות בדו"ח

ביחס לעובדות, לכאורה יש להאמין למומחה, אף שהוא הוזמן מטעמו של צד אחד, שכן 

  הן 'מילתא דעבידא לאגלויי', בפרט כשהן מצולמות. העובדות 

עסק בשאלה של עדות שהיא 'מילתא דעבידא לאגלויי' אך יש בה  22ה'נודע ביהודה'

חיסרון והוא שהעד נטל שכר להעיד. מבאר ה'נודע ביהודה' שאף שב'מילתא דעבידא 

   23לאגלויי' אין חשש שהעד משקר, אך מכל מקום יש לפסול אותו מצד אחר:

                                                           
שנראה שהפועל הוא זה שצריך להוכיח שניסה ולא הצליח, פרק י הערה ד שכתב  ,עי' בפתחי חושן  .16

אך סיים בצ"ע כשאין הכחשה. יש להוסיף שנראה שאין מחויבות לפועל להשתדל מעל ומעבר לאופן 
הרגיל שבו משתדלים בהקשר המסוים להשיג עבודה. במורה פרטי, נראה שיש שסומכים על כך שהם 

  נודעים מפה לאוזן ויש שמפרסמים מודעות.
  נתיבות המשפט, סי' שלג ס"ק ז.  .17
  מנחת פתים, חו"מ סיק שלג סעי' א.   .18
  תהלה לדוד, חו"מ סי' קמו.  .19
במקרה הזה השכר יהיה קרוב לשלם (לא כתבנו שלם, משום שטעמו הראשון של הסמ"ע לא שייך   .20

 לכאן, וגם ביחס לשייכות הטעם השני צ"ע).
י הרב עדו רכניץ 'עדות מומחה בהלכה', ספר שערי צדק יז עי' עוד במאמרו המצוין והמקיף של ידיד  .21

  . 340–309(תשע"ו), עמ' 
 .כז, אבה"ע סי' מהדורא קמאנודע ביהודה,   .22
יש לשים לב שבעדות אישה נטילת השכר מונעת מהעדות להיות 'מילתא דעבידא לאגלויי', שכן   .23

בא'), וכאשר יש חשש שהיא בעדות אישה רק האישה תלך ותחקור את דברי העד ('דייקא ומנס
שילמה לעד כדי להעיד, אזי שוב העדות אינה בגדר 'מילתא דעבידא לאגלויי'. אבל בעדות שנוגעת 
לתובע ולנתבע, אף אם אחד הצדדים שילם לעד להעיד עדות שקר, אין זה מונע מהעדות להיות 

ני יחקור את העדות 'מילתא דעבידא לאגלויי', כיוון שהעד חושש לשקר שיתגלה במקרה שהצד הש
  ויגלה את קלונו. 
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בל שייך באשה זאת פסול אחר משום נוטל שכר להעיד שזה גרע אצלי בנידון א

זה מנוגע דנוטל שכר להעיד אף שודאי אינו משקר מ"מ משום קנס עקרו חכמים 

  עדותו.

יש לפסול את העדות מטעם קנס של חכמים, אף אם היא עדות 'דעבידא לאגלויי'. נראה 

מצווה על האדם להעיד בבית דין, אין לו  שכוונת ה'נודע ביהודה' לומר שכיוון שהתורה

  ליטול על זה שכר, וכדברי הגמרא (בכורות כט ע"א): 

מנהני מילי אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא  ...הנוטל שכרו לדון דיניו בטילים

  .ראה למדתי אתכם וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם

ה, א) 'והוא עד או ראה או כיוון שהתורה צוותה על האדם להעיד בבי"ד, שנאמר (ויקרא 

ידע אם לא יגיד ונשא עוונו', עליו לעשות זאת בחינם. נמצא שיש שתי סיבות לפסול 

) 2) קנס שקנסו חכמים על כך שלא קיים את המצווה בחינם. 1הנוטל שכר להעיד: 

חשש משקר. ממילא יש מקום להבחין 'במילתא דעבידא לאגלויי' בין מקרה שהתשלום 

  ית העדות ובין מקרה שהתשלום היה בעבור מסירת העדות בפני בי"ד. היה תמורת ראי

  הרמ"א (חו"מ סי' לד סעי' יח) פסק:

וכל זה בעדים  ...כל מי שנוטל שכר להעיד, עדותו בטלה, כמו הנוטל שכר לדון

שכבר ראו המעשה ומחוייבים להעיד, כמו שאדם מחוייב לדון בין אדם לחבירו. 

ד, ונוטל שכר לילך ולראות הענין שיהיה עד, מותר (ב"י אבל מי שאינו מחויב להעי

  סימן כ"ח בשם רשב"א).

הרמ"א מבחין כנ"ל בין מקרה שהתשלום היה בעבור ראיית העדות ובין מקרה 

שהתשלום היה בעבור מסירת העדות בפני בי"ד. הסברה היא שאומנם אדם מחויב 

. אך הש"ך מעיר שב'שלחן להעיד עדות שכבר ראה, אבל אינו חייב ללכת לראות עדות

לא משמע כך, שכן נפסק שם שעדי הגט לא ייטלו מעבר לשכר בטלה אף שהם  24ערוך'

  באים כדי לראות את העדות. 'נתיבות המשפט' (סי' לד, ס"ק י) מיישב קושיה זו וכותב: 

ולפענ"ד נראה לישב, דהנה הא דמותר ליקח שכר לילך ולראות ושיהיה עד, נראה 

  ף.בנוטל שכר משני הבעלי דינים בשוה, דמיניה מיירי כל הסעי דאינו מותר רק

'נתיבות המשפט' מיישב שמותר ליטול שכר לראות את העדות רק כאשר את השכר 

משלמים שני הצדדים. הסברה היא שכאשר העד מקבל שכר מצד אחד, חוזר וניעור 

מים ואין החשש שהוא יהיה מוטה לטובת הצד ששילם לו. אך כאשר שני הצדדים משל

חשש משקר, שוב אין בעיה שהעד ייטול שכר לבוא ולראות את העדות, כיוון שהתורה 

נמצא שב'מילתא דעבידא לאגלויי' כאשר העד  לא מצווה את האדם ללכת לראות עדות.

מקבל שכר לראות את העדות, יש להכשיר את העדות, כי אין פסול מצד 'חשש משקר' 

  בחינם.  ואין פסול מצד שהיה עליו להעיד

                                                           
  .אבה"ע סי' קל סעי' כאשו"ע,   .24
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  ב. המסקנות המעשיות המצוינות בדו"ח

לאור העובדות שתוארו לעיל הסיק המומחה כיצד יש לתקן את הפגם. בית הדין אינו 

  יכול לקבל את החלק הזה, משתי סיבות:

) האמינות של המומחה ביחס לחלק הראשון נובעת מכך שזה 'מילתא דעבידא 1

קנות המעשיות שהן אינן עובדות אלא עניין לאגלויי'. אמינות זו אינה קיימת ביחס למס

  של שיקול הדעת. 

  פסק:  )ה'שלחן ערוך' (חו"מ סי' רלב סעי' ו )2

כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזירים בו מקח זה, מחזירין. וכל 

שהסכימו עליו שאינו מום, ה"ז אינו מחזיר בו אלא אם פירש, שכל הנושא ונותן 

   נה הוא סומך. סתם, על מנהג המדי

לא כל חריגה מתקן מסוים נידונה כמום, אלא רק אם מקובל להתייחס אליה כמום. לכן 

בכל עדות מומחה יש לברר שהמטרה של המסקנות המעשיות שלו להביא את המערכת 

  למצב המקובל בשוק, ולא מכוונות להביא את המערכת למצב אופטימלי. 

ת כפי שהן מצולמות, ואין להאמין למסקנות יש להאמין לדו"ח ביחס לעובדו לסיכום,

 המעשיות. 

  הרב אביעד תפוחי/ . פיצוי על עגמת נפש 6

האם יש בהלכה מושג של 'פיצוי על עגמת נפש'? לדוגמה, אדם ששכר מלצר |  שאלה

והוא הגיש את האוכל כפי שסוכם עימו, אלא שעשה כן בגסות ובחוסר התחשבות 

  כות משכרו? באורחים ובצרכיהם, האם ניתן לנ

ניתן לדון על ניכוי בתשלום במקרה של עגמת נפש משני פנים. צד ראשון הוא |  תשובה

של נזיקין, דהיינו שמי שגרם עגמת נפש לחברו חייב לשלם לו, כי פגע בו ובייש אותו. צד 

שני הוא של שכירות פועלים, דהיינו שכאשר שניים כורתים חוזה ביניהם שאחד הצדדים 

מסוימת והוא עשה זאת באופן שגרם עגמת נפש לשני, הרי בכך הוא הפר יעשה פעולה 

  דנה בעגמת נפש מצד נזיקין:  25את ההסכם. הגמרא

המוליך חטין לטחון ולא לתתן ועשאן סובין או מורסן קמח לנחתום ואפאו פת 

ניפולין בהמה לטבח וניבלה חייב מפני שהוא כנושא שכר רשב"ג אומר נותן לו 

י בושת אורחיו וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר מנהג גדול דמי בושתו ודמ

היה בירושלים המוסר סעודה לחברו וקלקלה נותן לו דמי בשתו ודמי בושת 

  .אורחיו

מדובר בגמרא במקרה שבו בעל הבית שכר שירותי הסעדה (קייטרינג) שיכינו לו אוכל 

מזון גולמיים שיכין מהם את לאירוע שהזמין אליו אורחים. הוא סיפק לקייטרינג מוצרי 

הסעודה, והקייטרינג נכשל בתפקידו וקלקל את מוצרי המזון. תנא קמא סובר שבעל 

הקייטרינג חייב לשלם רק בעבור מוצרי המזון שקלקל, ואילו רשב"ג סובר שהקייטרינג 

חייב לשלם גם בעבור הבושת שנגרמה לו בפני האורחים. ה'שלחן ערוך' פסק שאין 

                                                           
 ע"ב. גצבבא בתרא   .25
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וצריך לשלם רק בעבור הנזק שנגרם למוצרי המזון, ולא בעבור הבושת  26,הלכה כרשב"ג

של בעל הבית. זאת משום שזה נזק עקיף, ואפילו אינו נכלל בכלל בושת, שהרי אין כאן 

למרות זאת, במקרים רבים יש מקום לנכות מהתשלום מצד דיני שכירות  27כוונה להזיק.

משלם רק על הפעולה עצמה אלא גם פועלים, שהרי כאשר אדם שוכר פועל, הוא לא 

על אופן השירות. הדבר נכון בפרט בזמננו, שאופי השירות הוא רכיב חשוב בשכר שאנו 

משלמים לנותן השירות, ואדם מוכן לשלם יותר כדי לקבל שירות אדיב ונעים. לכן אם 

הייתה חריגה משמעותית, יש לדון שההסכם בין הצדדים בטל והמשכיר חייב לשלם 

לכן בנידון דידן יש לבי"ד  28כפי שנהנה, כפי שפוסק ה'שלחן ערוך' בכמה מקרים. לשוכר

לבדוק אם התנהגות המלצר חרגה מהמקובל חריגה של ממש, ואם יתברר שאכן כך, אזי 

מוגדר שההסכם הופר, ואז יש לשלם למלצר רק כפי שאדם היה מוכן לשלם בעבור 

  מלצר שנוהג בגסות.

  

  משפטי ארץ/  ווך לאחרים, ונסגרה עסקה. מסר מידע שקיבל ממת7

המתווך הציג את הבית ו ,בעל בית שכר שירותי מתווך למכור את דירתו|  שאלה

אחד מהלקוחות העביר את המידע על הבית לחברו, החבר יצר קשר  .ללקוחות רבים

 מהמוכרעם בעל הבית ורכש אותו. האם המתווך זכאי לדמי תיווך  –לא המתווך ל – ישיר

  ן שהלקוח הגיע בעקיפין מחמת המתווך? ווכי

, וקא ע ברווחיו של המתווךופגלאסור היה לקונה למסור את המידע לאחרים ו|  תשובה

  29פסיק ליה לחיותיה.

  יסוד החיוב לשלם למתווךא. 

 ,אדם שכר מתווך או שדכן – : האחד, שכירות פועליםנובע משני מקורותחיוב התשלום 

, יזם את העסקהכאשר המתווך מיוזמתו  – השני 30.שנקבע חייב לשלם לו את השכרלכן ו

סובר  32שליט"א . הרב אשר וייסונהנה 31'ואז יסוד החיוב הוא משום 'יורד לשדה חברו

הצעה שהציע המתווך שיסוד חובת התשלום למתווך הוא רק כתוצאה מהאופן השני, ו

                                                           
 שו"ע, חו"מ סי' שו סעי' ד.   .26
  עיין הגהות מצפה איתן וגידולי שמואל על הגמרא הנ"ל.   .27
סעיף ב חו"מ סימן שלב, סעיף א. ושו"ע סימן שי  ,חו"מ הלכות גזלה סימן שעה, סעיף א. שו"ע ,שו"ע  .28

ברמ"א. למדנו מכאן שכאשר אין הסכם בין הצדדים (או מחמת שמעולם לא נחתם או מחמת שלא 
   קוים במלואו), אזי צריך לשלם כפי מה שנהנה.

 ב"ב כא ע"ב.   .29
  פתחי חושן, פרק יד הערה א, ובמקורות המובאים שם.   .30
ו; ביאור הגר"א, לשו"ע חו"מ סי' פז בבא מציעא סי' שמ ,תשובת מהר"ם מרוטנברג, הובאה ע"י מרדכי  .31

 ס"ק קיז.  
 שו"ת מנחת אשר, ח"ב סי' קיט.   .32
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ל הצעה זו. מעצמו מחייבת בתשלום כיוון שאנן סהדי שהמוכר היה משלם למתווך ע

כיוון שזה כעין גרמא ולא הנאה ממשית  ',נהנה'אין כלל מקום לחייב מדין לדעתו, 

מתחייב בהסכם התיווך שהלקוח , אפילו אם היה תנאי זאת ועודהמחייבת בתשלום. 

למנוע מצב של  יתהלשלם דמי תיווך אפילו אם אחרים יקנו על ידו, כוונת התנאי הי

לקנות בשבילו כדי להשתמט מלשלם למתווך, או כדי אדם יבקש מחברו ו קנוניה שב

ונמצא מרוויח מטרחתו של המתווך ועושה סחורה בפרתו של  ,שלא יתווך לאחרים

   33.חברו

  השלכות מיסוד דין תיווך למידע שהגיע בעקיפיןב. 

יש שרק כש מצד דיני שכירות פועלים פטור מתשלום, כיווןמידע הגיע בעקיפין, אם ה

לא כי , אבל אם אין זו עבודה ישירה יש חובת תשלום המעסיק והמתווך קשרי עבודה בין

ואכן, המנחת ווך. יהת הסכםעליה סוכם השכר אלא זה מידע שהתגלגל, אין זה חלק מ

אשר פטר את הלקוח הראשון מתשלום למתווך, ובשיחה טלפונית שקיימתי עימו אמר 

שגם הנאה עקיפה שנבעה  , ניתן היה לומרשגם המוכר פטור. אך מצד דיני 'נהנה'

, שממנו נהנה המוכרלא זה המידע ואולם יותר נראה לומר שמהמתווך מחייבת בתשלום. 

  .'נהנהגם דין 'לקוח אחר, ולכן נראה לומר שלא יהיה פה כי הגיע 

  ג. חוק המתווכים

 34.דן בכמה מקרים בחוק המתווכים ותקפותו לעניין דין תורה 'ארץ חמדה גזית'בית דין 

לא היה הגורם היעיל שגרם לסגירת  המתווך חוק לא יגיע למתווך תשלום אםלפי ה

  .לא יקבל תשלוםעולה שהמתווך לפי פס"ד אלו  35.העסקה

  מסקנה

אם המידע נמסר בתום לב, אין חובה  ,בין לפי הגישה הראשונה ובין לפי הגישה השנייה

  ש מקום לחייב. י – תה עורמהיאם היאך לשלם דמי תיווך, 

  משפטי ארץ/ כאשר הרכב המזיק עצר לגמרי  נת דרכיםתאו. 8

. הרמזור המיועד לנוסעים ישר עמדתי ברמזור אדום ורציתי לפנות שמאלה|  שאלה

והתנגשתי  פניתי שמאלהנדמה היה לי שהירוק מכוון גם לכיוון נסיעתי,  התחלף לירוק.

כבור ואני פטור  האם אני נחשב. בזמן התאונה עצרתי לגמרי. כיוון הנגדיברכב שנסע ב

  ?או שאני נחשב כאדם המזיק 36כי 'בור ולא אדם חמור ולא כלים', מלשלם

                                                           
כי האבני נזר כתב במפורש  ,מנם לענ"ד אין משם ראיהוא. לו 'סיהמנחת אשר הפנה לשו"ת אבני נזר   .33

לחלק בין דירה ובין אישה, ובנוסף פטר רק את צד האישה ולא את צד הבחור, ומ"מ לא עליו הסתמך 
 . אלא על הסברהוייס רב ה

  בפסקי הדין הבאים: /http://dintora.orgראה באתר 'דין תורה':   .34
  .69062, 70003, 72059, 72061, 73131, 74021   

  .3(ש) 14חוק המתווכים סעיף   .35
  בבא קמא כח ע"ב.  .36
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 37'עטרת דבורה'פילו אם בלמת לגמרי, עדיין זה נחשב אדם המזיק. בשו"ת א|  תשובה

  איתא: 38משנה בבא קמאהביא ראיה שבמקרה זה נחשב אדם המזיק, ב

פטור בעל  –ית בקורה היה בעל הקורה ראשון ובעל חבית אחרון, נשברה חב

  .חייב –ואם עמד בעל קורה  הקורה

, הרי ברגע שנעמד, מחייבים אדם שנשא קורה ועמד במקומו וחברו נתקל בומדוע 

היכא דקאי אנפשיה לאו תולדה דבור 'הסביר ש 39'נימוקי יוסף'ה האדם הופך להיות בור?

יש לו דין של אדם  ,אם האדם עומד במקומוכלומר  ',היא אלא כמאן דאזקיה בידים דמי

, ואדם ייחשב בור רק אם הוא כבר לא שולט במעשיו. המזיק משום שהוא שולט במעשיו

  מכאן שאפילו אם עצרת לחלוטין, עדיין דינך כאדם המזיק, ואתה חייב. 

  משפטי ארץ/  ימי חופשה. תשלום בעבור 9

החופשות של נאמר לי כי העבודה איון יאני עובדת בעמותה כמעט שנתיים. בר|  שאלה

לאחר לי, וכך אכן היה בשנה הראשונה לעבודתי. חופשות שהגם  ולא – מקום העבודה

חופשה שלי יהיו לפי ימי הימי והלאה שנה ה שנה וחודשיים נאמר לי בעל פה כי מאות

האם היא רים, בהחלטת המנהלת הארצית. האם מדובר בהרעת תנאים? חופשה מצטב

   ?עבודההאיון ישנאמר לי בר מחויבת לשלם לי את החופשות כמו

בשאלה זו חסרים כמה נתונים. האחד, מהו משך חוזה העבודה? האם מדובר |  תשובה

שאינו מוגבל בזמן? לצורך העניין נניח כי מדובר בחוזה בבחוזה עבודה המוגבל בזמן או 

במידה והמעסיק  ,שאינו מוגבל בזמן (התשובה תהיה נכונה גם לחוזה המוגבל בזמן

תקופת ההעסקה). השני, האם תנאי העבודה  בתוךשנות את תנאי ההעסקה מבקש ל

או שכך היא הבינה? האם הסיכום נעשה  ,ם סוכמו עם העובדת במפורשיההתחלתי

או שההנהלה המקומית סיכמה על דעתה מבלי לקבל את הסכמת  ,ברשות ובסמכות

וכעת  ,ובסמכות ין נניח כי מדובר בסיכום מפורש שנעשה ברשותיהעמותה? לצורך הענ

העבירה את ההנחיות החדשות להנהלה היא ו ,העמותה מבקשת לשנות את התנאים

  המקומית. 

  .נענה על השאלה לאור הנתונים הללו

  הרעת תנאים א. 

אחרי שהוגדרו מהות העבודה ומשך זמנה, לא יכול המעביד לשנותה אלא  ,על פי ההלכה

   40:ששנינו זאת במשנה מפורשתהרי  ,בהסכמת העובד. בנוגע למשך יום העבודה

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב. מקום שנהגו שלא להשכים 

  אינו רשאי לכופן. –ושלא להעריב 

                                                           
 . 960שו"ת עטרת דבורה, ח"ב חו"מ סי' נב, החל מעמ'   .37
  ב"ק לא ע"ב.   .38
 נימוקי יוסף, דף טו ע"ב מדפי הרי"ף.   .39
  מציעא פג ע"ב.משנה בבא   .40
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כי שינוי בדרישות מהעובד אינו אפשרי,  41בנוגע למהותה של העבודה, שנינו בתוספתא

 דומה, או לעבודה אפילו אם השינוי נעשה לטובתו של העובד, במעבר לעבודה קלה יותר

  יותר: 42הבאותה רמת קושי, וכל שכן אם השינוי נעשה לעבודה קש

השוכר את הפועל לחרוש לא יאמר לו בוא ונכש לנכש לא יאמר לו בא וחרוש. 

לחרוש בשדה זו לא יאמר לו צא וחרוש בשדה אחרת לנכש בשדה זו לא יאמר לו 

  ...בא ונכש בשדה אחרת

מה נחשבת הרעה בתנאי העבודה, ועד כמה צריכה  התוספתא אינה מגדירה במפורש

להיות הדרישה כבדה יותר ממה שסוכם, על מנת שהעובד יוכל להתנגד לבצעה. אולם 

די בה כדי להצדיק  ,קטיביתיאפילו אם היא סובי ,בפוסקים מובא כי כל מידה של הכבדה

י של רמת את התנגדות העובד. ניתן למצוא לכך דוגמאות בפוסקים המדברים על שינו

כהכבדה המצדיקה התנגדות. שינוי במספר ימי העבודה בכיתה וכד' התלמידים 

ולא ניתן לעשותו ללא הסכמתו.  ,הנדרשים מהעובד הינו שינוי המחייב את הסכמתו

עדרותו מהעבודה בימי החופשה שסוכמו איתו יהפחתה בשכרו של העובד עקב ה

  על פי ההלכה. מלכתחילה אינה אלא הלנת שכר שרירותית ואסורה

  התפטרות בעקבות הרעת תנאיםב. 

ין החשבת התפטרות הנעשית יכמו כן בנוגע לשאלה אם מדובר בהרעת תנאים, לענ

הפוסקים מכירים , והתשובה היא חיובית ,בעטיה כפיטורין המזכים בפיצויי פיטורין

בימי  של ממששינוי  43.בפיצויי הפיטורין אשר נקבעו בחוק כמחייבים גם על פי ההלכה

זכותך לדרוש  ,ובמידה ותחליטי להתפטר ,החופשה נכלל בוודאי בגדר של הרעת תנאים

 ,פיצויי פיטורין מהעמותה. יש לציין כי במידה וחוזה העבודה שנחתם איתך מוגבל בזמן

אולם היא רשאית  ,חוזההמוגדר באזי העמותה אינה יכולה לשנותו בתוך פרק הזמן 

  ותם עם סיום תקופת העבודה הקבועה בחוזה.לפתוח את התנאים ולדרוש לשנ

                                                           
 תוספתא בבא מציעא פ"ז ה"ה.   .41
בהם מותר למעביד לשנות את סוג העבודה המוטלת על העובד והם שלמרות זאת, ישנם מקרים   .42

 א. 'שלה סעי"ע, חו"מ סי' מפורטים בשו
כך פסקו הדיינים הציץ אליעזר (אב"ד), הרב עובדיה יוסף והרב קאפח בבית הדין הרבני בירושלים   .43

ח"ז סי'  ,שו"ת ציץ אליעזר. הפסק הובא גם ב126 'פסקי דין רבניים חלק ד פס"ד בעמ ,תש"כ בשנת
הדבר הזה של קיום מנהג כללי בארץ לשלם פצויים לפועלים ' :מח קונטרס אורחות המשפטים סי' י

ופקידים לסוגים השונים ע"ח חדש לשנה לפי המשכורת החדשית האחרונה, הוא בבחינת זיל קרי בי 
הוא ומושרש כן בארץ זה עשרות שנים באין חילוק אם הוא עובד במשרה שלימה לבין אם הוא רב 

עובד חלקי, לכן בודאי אדעתא דהכי קבלה הנתבעת את התובעת לעבודה ואינה יכולה להישמט 
פסקי דין רבניים חלק ג  ,כך פסק גם בית הדין הרבני בת"א בשנת תשי"ט .'ממילוי אחרי נוהל זה

כ"כ ; 330 'פסקי דין רבניים חלק א פס"ד בעמבית הדין הרבני בחיפה בשנת תשט"ו, ו ,272 'פס"ד בעמ
 ,)קצא 'דיני ממונות ובירורי יהדות ג עמ(ירושלים  –פסקי דין . וראה קסז, ח"ו סי' מנחת יצחקבשו"ת 

 של ,תשובות והנהגותלחשב את שיעור הפיצויים. וראה בשו"ת כדי שם ביה"ד מדקדק בלשון החוק 
בפיצויי ' –הקובע כי יש לקבל את חוק פיצויי הפיטורין ככתבו וכלשונו , שסג 'כרך ה סיהרב שטרנבוך 

פיטורין שעיקר חיובם אינו מדין תורה אלא מצד מנהג המדינה וקי"ל שכירות פועלים הכל כמנהג 
מקבלים המדינה, היינו דוקא מה שכתוב במפורש בחוק כהסדר לפיצויים, והשוכר את הפועל שניהם 

  . 'על עצמם את מנהג המדינה
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  מסקנה

במידה והמעסיק או מי שהוסמך בשמו לקבל עובדים לעבודה סיכם עם העובדת על . 1

ולא ניתן  ,מהם ללא הסכמת העובדת להפחיתלא ניתן  ,מידה מסוימת של ימי חופשה

  . עימהלדרוש מהעובדת לעבוד בימי החופשה שסוכמו 

בדת עקב היעדרותה מהעבודה בימי החופשה שסוכמו איתה הפחתה בשכרה של העו. 2

 מלכתחילה אינה אלא הלנת שכר שרירותית ואסורה על פי ההלכה.

והיא זכאית לקבל את  ,עובדת שנאלצה להתפטר עקב דרישה זו, דינה כמפוטרת. 3

  פיצויי הפיטורין המגיעים לה על פי החוק, אותו מקבלת גם ההלכה.

  משפטי ארץ/  ועד הביתשינוי מדיניות של . 10

כאשר הדירה את מיסי ועד הבית הייתה מדיניות לא לשלם  בו בבניין שגרתי|  שאלה

 ,לתקופות ממושכותלעיתים קרובות טסה אחת הדיירות  .ריקה לתקופת זמן ממושכת

 עד לשנות מדיניות זוו. האם מותר לומיסי ועד הבית את למהיובתקופות אלו לא ש

  ?ריםילא אסיפת דיללא הודעה ול פתאום,

  מה דין התשלומים על דירה ריקה? א. |  תשובה

כתב שהדייר חייב בכל התשלומים לוועד הבית הנוגעים  44'דיני הבית המשותף'בספר 

קת הרכוש המשותף, ופטור מתשלום הנוגע למידת ההנאה של הדיירים, אך כיוון וחזתל

סכום מסוים, ולהגיע שקשה לערוך חשבון מדויק על כך, יש מקום לקזז מהדייר 

 ,כל מי שהוא בעלים של דירה בבניין 46עפ"י חוק המקרקעין 45.להסכמות בנוגע לכך

גם אם אינו גר בדירה. לכן, אם הדיירים שבאו לבניין  ,את כל תשלומי הוועד בגינהישלם 

עין, קהקובע לגביו הוא חוק המקרשתנהל עפ"י התקנון המצוי, יחתמו בחוזה שהבניין 

שיש מנהגים שונים  47'לכתחילה כתב בספר 'דיני ממונות זה יחול לגביהם.הרי ברור ש

, יש כאלו מסכום מיסי הוועד אחוזים עשרה שמקזזיםבנוגע לסכום הקיזוז: יש כאלו 

המליץ  ,וכדי למנוע מריבות בין השכנים ,אחוז 50 בגובהשמגיעים לפשרה על סכום 

  ששיעור התשלום ייקבע במפורש בתקנון של הבית. 

  ב. שינוי מדיניות באמצע התקופה

תשלומים עד היום על דירות  מגבייתועד הבית  שהימנעותו שלמדברים אלו עולה 

, ואין לחייב את הוועד להמשיך הלאה במדיניות לפנים משורת הדיןתה הנהגה יריקות הי

מנם שינוי המדיניות יחול מכאן ולהבא ולא למפרע, ונראה שיש מנהג ששינוי וזו. א

יות מתבצע לאחר הודעה לדיירים. לכן, במקרה שלך, על ועד הבית לפרסם את המדינ

פת דיירים. אם רוצים להסדיר יומרגע הפרסום השינוי חל, ואין צורך באס ,שינוי המדיניות

                                                           
 .93–89ס' דיני הבית המשותף, עמ'   .44
 .ג-ב 'קסג סעי"ע, חו"מ סי' ע"פ שו  .45
 .1969חוק המקרקעין, תשכ"ט   .46
  ספר דיני ממונות, ח"ב עמ' שנב.   .47
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את עניין התשלומים על דירות ריקות ולקבוע את המדיניות כחלק מהתקנון, צריך לכנס 

  פת דיירים. יאס

  משפטי ארץ/  הצמדה למדדריבית ב. איסור 11

 ,האם יש בעיה בתשלומים הצמודים למדד? רכשתי בית במחיר למשתכן| שאלה 

ממה שהייתי צריך  יותר ולכן אני צריך לשלם מחיר גבוה ,והתשלומים צמודים למדד

  לשלם בתחילה בעקבות ההצמדה. 

האיסור  חכמים הרחיבו את ,למרות שאיסור ריבית חל מדאורייתא על הלוואה|  תשובה

בהן התשלום לא נעשה בו זמנית עם שוהחילו אותו גם על חלק מעסקאות המכר, 

העברת הבעלות על המוצר. במקרים אלו הצדדים עשויים לדרוש זה מזה תמורה בגין 

רואים חכמים כריבית. במקרים אלו התמורה ש  תמורה ,עיכוב התשלום או הקדמתו

וזמן  ,₪ליון יונה דירה במחיר של מכאשר אדם ק ה,מגולמת במחיר המוצר. לדוגמ

והקבלן מעמיד בפניו את האפשרות לשלם כעת  ,מסירת הדירה הוא בעוד שנתיים

ההלכה תראה את  ,במחיר הדירה ₪ 10000מחצית מהסכום בתמורה להנחה של 

התשלום המוקדם כהלוואה שנותן הקונה למוכר למשך שנתיים ובתמורה לכך הוא 

כאשר אדם קונה דירה  ,הפוכה הדוגמ 48.לשנתיים) %2(מקבל ריבית בגובה ההנחה 

והקבלן מוכן לקבל מחצית מהתשלום  ,ידייוזמן מסירת הדירה מ ,₪ליון יבמחיר של מ

, ההלכה תראה את האיחור ₪ 10000-ב יתייקראולם אז מחיר הדירה  ,גם בעוד שנה

בגובה  בתשלום כהלוואה שנותן המוכר לקונה למשך שנה ובתמורה הוא מקבל ריבית

ווצר גם בלי קשר ישיר למכר או יכמו כן, ריבית עשויה לה 49.לשנה) %2ההתייקרות (

: כאשר בחוזה הוזאת בעקבות הפיכה של חובת תשלום מסוים לחוב. לדוגמ ,הלוואה

 ,בזמן שנקבע (בלי קשר למועד מסירת הדירה) ישולםמופיע כי במידה והתשלום לא 

סוים. במקרה זה התשלום שהיה אמור להתקבל עור מישא ריבית (והצמדה) בשיהוא י

בתאריך מסוים הופך באותו יום לחוב כספי נושא ריבית שנאסר כמו הלוואה נושאת 

   50.ריבית

 יחייב את המוכר בקנס הפוכה: כאשר בחוזה מופיע כי איחור במסירת הדירה הדוגמ

ן האדם (שכ 51עצמו אין בעיה של ריביתלוקנס זה נושא ריבית (והצמדה). בקנס כש

בו הקבלן התחייב שאולם החל מהרגע  ,התחייב בו בגין פעולה שביצע או שלא ביצע)

מכיוון שעסקת מכירת  וזו אסורה באיסור ריבית. ,הקנס הפך לחוב נושא ריבית ,בקנס

ד לדאוג וולעיתים את כולם, רצוי מא ,דירה עשויה לכלול חלק מהמקרים שפורטו לעיל

גם כאשר החברה אינה  52.קא' לפני כל מכירת דירהלכתחילה לחתימה על 'היתר עס

                                                           
  .ז 'קעג סעי"ע, יו"ד סי' שו  .48
  שם, סעי' א.  .49
  .טז 'קעז סעישם, סי'   .50
  בו בעיה של אסמכתא. גם אם עשויה להיות  .51
  .פרק יב אות ח ,תורת ריבית  .52
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כל 'כתב כי יבו ישניתן לדרוש להוסיף סעיף לחוזה  53,חתומה על 'היתר עסקא'

מנם במקרה ו. א'של מדינת ישראל "היתר עסקא"עשו על פי יהתשלומים בהסכם זה י

יש להתיר לחתום על החוזה אם  ,בו הקבלן מסרב בכל תוקף לחתום 'היתר עסקא'ש

אי התשלום אינם כוללים הנחה מהמחיר המוסכם על תשלום המוקדם למסירת תנ

הדירה, או תוספת על המחיר המוסכם בעבור הסכמה לתשלום המאוחר למסירת הדירה. 

יש להניח כי הלקוח מתכוון לשלם בזמן,  ,במידה והעסקה אינה כוללת פרטים אלו

בו תשולם ריבית בגין שצר מצב וויולא צפוי שי ,והקבלן מתכוון למסור את הדירה בזמן

איחור שאינו מוסכם בתשלום או במסירת הדירה. על כל פנים במידה ואדם חתם כבר 

יש מקום להתיר  ,על החוזה ובגינו הוא נתבע לשלם תשלום המוגדר מדרבנן כריבית

  54.הוא עלול להיתבע בערכאות ולהיקנס ,שכן אם לא ישלם ,בדיעבד את ביצוע התשלום

  הסיכום להלכ

לחוזה  'סעיף עסקה'ולפיכך יש להוסיף  ,רכישת דירה עשויה להיות כרוכה באיסור ריביתא. 

 חתום על ידי הקבלן לפני חתימת החוזה.ההרכישה או לוודא את קיומו של 'היתר עסקא' 

במידה והחוזה כבר נחתם, ולקבלן אין 'היתר עסקא', הקונה אינו חייב לבטל את ב. 

 הוא עשוי להתחייב.בהם שהחוזה בשל הקנסות 

ה וצמוד יה לפי לוח תשלומים המלווה את התקדמות הבנייתשלום על דירה בבניג. 

  ומותר גם ללא 'היתר עסקא'. ,ה אינו נחשב לריביתילמדד תשומות הבני

 משפטי ארץ/  כרטיס רב קו אנונימי. השבת אבדה ב12

. הכרטיס היה ש"ח 200קו שהיה טעון בסכום של -מצאתי ברכבת כרטיס רב| שאלה 

את דרך הכרטיס ואין אפשרות לאתר  ,, כלומר שאינו רשום על שם מישהו'אנונימי'מסוג 

בעליו. האם מאחר שמצאתיו ברכבת עליי למסור אותו למחלקת אבדות? אם לא, האם 

  מותר לי להשתמש בו? 

  . האם כרטיס רב קו אנונימי הוא דבר שאין בו סימן?א|  תשובה

לבין כרטיס אנונימי, אך  )וודאי יש בו סימןבש(בין כרטיס עם שם  מנם יש הבדל גדולוא

ן שעל ידי קורא כרטיסים ונראה לי שגם כרטיס אנונימי יוגדר כדבר שיש בו סימן, כיו

תכן שברשותו של המאבד קיים עדיין יאפשר לדעת כמה הוא הערך הצבור בו. בהחלט י

הערך הצבור. הדבר אינו גרוע  פלט הנייר מהנסיעה האחרונה ובו מודפסת היתרה של

   55:ממה שנאמר במסכת בבא מציעא

מצא כלי כסף וכלי נחושת גסטרון של אבר וכל כלי מתכות הרי זה לא יחזיר עד 

  שיתן אות או עד שיכוין משקלותיו ומדמשקל הוי סימן מדה ומנין נמי הוי סימן. 

                                                           
חידושי  ,(ע"פ לבושי שרד 'היתר עסקא'לכתחילה רצוי להוסיף סעיף זה גם כאשר החברה חתומה על   .53

של 'ובמקומן לכתוב  'של בנק ישראל'אלא שאז יש להשמיט את המילים  ,עה) 'יו"ד סעי ,דינים
  .'החברה

  .רלה, סי על פי שו"ת מהרש"ג ב כט,, פ"ב סעי' תורת ריבית  .54
 ב"מ כג ע"ב.   .55
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  (חו"מ סי' רסב סעי' טז): 'שלחן ערוך'וכן נפסק ב

ם וצינורות ומסמרים וכיוצא בהם, מצאם אחת אחת הרי אלו שלו, המוצא מחטי

  שנים שנים או יותר חייב להכריז שמנין סימן.

  . האם אפשר לתלות בכך שהמאבד התייאש כי הרכבת היא מקום המוני?ב

  הובאה דעתו של ר' שמעון בן אלעזר:  56במסכת בבא מציעא

ויין שם הרי אלו שלו מפני המוצא בסרטיא ופלטיא גדולה ובכל מקום שהרבים מצ

  שהבעלים מתיאשין מהן. 

הגמרא מסופקת אם מדובר במקום שרוב נכרים מצויים שם או אפילו רוב יהודים. כמו כן 

הגמרא מסופקת אם דברי רשב"א מקובלים גם על חכמים ואם נפסק כמותם להלכה. 

עלים רוב העוברים הם נכרים תולים שהבבו נפסק שרק במקום ש 57'שלחן ערוך'ב

לגבי אבדה במקום שרוב העוברים ושבים אינם שומרי תורה ומצוות כתב בספר  התייאשו.

  חייב להכריז. ,ואם ערכה רב ,פטור מלהכריז ,שאם ערכה מועט 58'השבת אבדה כהלכה'

  קיום מצוות השבת אבדה בימינו. ג

 במקרה דנן 59.בו נמצאה האבדהשבבית הכנסת באזור על מציאה בדרך כלל מכריזים 

ון ואין בכך תועלת, ומסתבר שהדרך הטובה היא למסור את האבדה למחלקת אבדות, כי

שבדרך כלל המאבד יפנה לשם כדי לברר מה עלה בגורל אבדתו. רצוי לפנות לשם 

ן שאם המאבד ישאל ויענו לו שלא נמצא כרטיס רב קו העונה ומוקדם ככל האפשר, כיו

  וב.אש ולא לברר שיהוא עלול להתי ,לתיאור שלו

ן שהם אינם מקפידים ומנם יש הסוברים שאין למסור אבדה למחלקת אבדות, כיווא

להחזיר רק למי שמוסר סימנים כהלכה, אלא מאפשרים למאבד לחפש בעצמו ולזהות 

ון וכי ,אולם אחרים סוברים שעדיף למסור למחלקת אבדות 60.בין האבדות את אבדתו

 על פניש את אבדתו ושם ימצאנה, שרוב הסיכויים הם שהמאבד יפנה לשם כדי לחפ

אפשרויות אחרות של הכרזה ופרסום שספק רב אם יגיעו אל המאבד. כמו כן הובאה 

על דעת כן  עושה זאתדעת פוסקים האומרים שכל מי שנוסע באוטובוס או ברכבת 

  61.שאם יאבד שם חפץ המוצא ימסרנו למחלקת אבדות

 

  

  הרב אליעזר טויק \על הדפסה במדפסת תלת ממד . 'שהחיינו' 13

  האם צריך לברך 'שהחיינו' על הדפסה במדפסת תלת ממד?|  להשא

                                                           
 ב"מ כד ע"א.   .56
  שו"ע, חו"מ סי' רנט סעי' ג.   .57
 השבת אבדה כהלכה, עמ' לו.   .58
 שו"ע, חו"מ סי' רסז סעי' ג.   .59
  .עמ' קלג ,ספר תורת האבדה ורא  .60
  .השבת אבדה כהלכתה עמ' מזשם;   .61
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, ואין לך ממד-על הדפסה שגרתית שלא הצריכה הכנה ארוכה בתוכנת התלת|  בהתשו

שיש לך  ,אם מדובר על הדפסה של פרויקט גדול .אין לברך שמחה מיוחדת מהתוצאה,

פסה שהיא סיום התהליך, הדבר תלוי במחלוקת מנהגים אם לברך שמחה מיוחדת בהד

   62על דבר חדש שאינו בגד.

   הרב אליעזר טויק \. טעינה אלחוטית של מכשיר שמיעה בשבת בצורה של גרמא 14

ן ייעודי, והטעינה נעשית קניתי מכשיר שמיעה שנטען בהנחת המכשיר בכַ |  שאלה

כשלוש שעות, ולאחריה הסוללה מחזיקה באלחוט באמצעות השראה. הטעינה אורכת 

מעמד כעשרים וארבע שעות. הדרך הרגילה לשימוש במכשיר היא שימוש בשעות היום 

וטעינה בזמן השינה. אם אשתמש בו בשבת ללא טעינה, המכשיר ייכבה באמצע השבת. 

האם ישנה דרך להטעין את המכשיר בשבת? קשה לי להסתדר ללא המכשיר בשבת. 

לי לטעון אותו ביום שישי לפני שבת, כי אצטרך להסתדר שלוש שעות כמו כן, קשה 

  ללא המכשיר.

שעות בלילה. שלוש יש אפשרות לסדר שעון שבת שידליק את המטען למשך |  תשובה

להניח את מכשיר השמיעה לפני שהמטען דולק, ולהוציא אותו אחרי יהיה עליך 

מדובר על  63ול יש מקום להתירה.שהמטען כבוי. דרך זו נחשבת גרמא, ובמקום צורך גד

אין חיבור של מגעים חשמליים כלל,  המתואר בשאלהדרבנן, כי במטען  גרמא של איסור

יודה שאין בזה איסור בונה. כמו כן, 'חזון איש' חוט. לכן נראה שה- אלא טעינה באל

משום כך יש עוד יותר  .ולכן אין לחשוש למבעיר ,בימינו אין במכשירים אלה חוט להט

  64קום להקל בעשיית המלאכה בגרמא.מ

                                                           
רכג  'משנה ברורה סי ;ו-שנה ראשונה פרשת ראה אי, איש חבן  ;ד-ג 'רכג סעיו"ע, או"ח סי' ראה ש  .62

 .ס"ק יג
 .לגסעי' פרק יג  ,ראה שמירת שבת כהלכתה  .63
מלאכת מכה בפטיש, משום  אולי יש מקום לומר שהטעינה נחשבת. י 'סי, ח"א ראה מנחת שלמה  .64

בחיי  ואכןועל ידי הטעינה הוא נעשה שמיש.  ,אינו שמיש מרוקנתבעל סוללה כשהוא שהמכשיר 
מדרבנן,  לדורכואסור  ,שאם השעון עדיין פועל כתב לגבי דריכת שעון קפיץכלל מד אות יט,  ,אדם

 . ולכאורה הוא הדין לענייננומדאורייתאויש צורך לחדש בו את הפעולה, האיסור הוא  ,ַבתׇואם הוא ׁש
ת שבת כהלכתה ועיין בשמיר, י-שלח ס"ק טו, ובמה שכתב שם בשעה"צ טו 'סי ,וראה במשנ"ב(
דן בכל זה והקל הרבה  ,שס-שבת חלק ה עמ' שנג ,בחזון עובדיהאך . )פרק כח הערה סה ]תש"ע[

, ולכן יש מקום משום שאנו דנים בצורך גדול ,יותר מהחיי אדם. ולכאורה יש לצרף דבריו לענייננו
להימנע שאפשר  יש לציין .שהמכשיר יהיה טעון חלקית כשהמטען יידלקלחשוש להקל גם בלי 

, כשהמטען יתחיל לעבוד שהסוללה תהיה טעונה חלקית בזמן תחילת הטעינה: אם תדאג מצב זהמ
האיסור ע"פ דברי החיי אדם ואז , ויהיה דומה לשעון קפיץ שעדיין פועל, המכשיר יהיה עדיין שמיש

לדיון על  בדומה ,לומר שיש בזה גרמא של תיקון מנאמקום . אם לא נלך בדרך זו, אכן יש הוא מדרבנן
הערה זו היא רק לרווחא דמילתא, כדי  , אך גם אז אפשר להקל לענ"ד.שעון מכנישל טעינת קפיץ 

לוודא שמדובר על גרמא של איסור דרבנן בלבד. במקום דחק גדול יש להקל אף בגרמא של איסור 
  דאורייתא.
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  הרב מנחם פרל \. מזגני אינוורטר 15

האם זה נכון שמזגני אינוורטר רגישים יותר לשינויי טמפרטורה, ולכן אין היתר |  שאלה:

  להשתמש בהם ללא התקן שבת שמנטרל את התרמוסטט?

א ברמה כזו אומנם מזגני אינוורטר רגישים יותר מהמזגנים שהיו בעבר, אבל ל|  תשובה:

שפתיחת דלת או חלון יגרמו מייד לשינוי בפעילותם. מבחינה מסוימת מזגני אינוורטר 

עדיפים הלכתית על פני המזגנים הישנים. בשונה מהמזגנים הישנים, שהיו כבים ונדלקים 

בהתאם לטמפרטורה, מזגני אינוורטר פועלים ללא הרף, ורק משנים את עוצמת הפעולה 

סתכל על ההשפעה עליהם כעל 'שינוי זרם', שדינו קל יותר שלהם. לכן אפשר לה

  מהדלקה או מכיבוי.

  הרב מנחם פרל /שינוי במצב של שעון שבת . 16

בשעוני שבת יש מתג ששולט על מצב השעון: או שהוא יהיה במצב 'שעון', |  שאלה

כשההדלקות והכיבויים יהיו בהתאם לזיזים, או שיהיה במצב 'דלוק' שבו המכשיר 

האם מותר להסיט מתג זה בשבת ממצב 'שעון'  65חובר לשעון יהיה דלוק כל הזמן.המ

  למצב 'דלוק', בזמן שגם כך המכשיר דולק?

בבדיקה מדגמית של כמה שעונים ראינו שיש מפסק פנימי שנפתח ונסגר |  תשובה

באמצעות הזיזים, והעברה ממצב 'שעון' למצב 'דלוק' כאשר המכשיר כבר דולק רק מקבעת 

ורה מכנית את המפסק הפנימי. בשעונים אלו הדבר מותר, כי פעולה זו זהה מבחינת בצ

התוצאה החשמלית להארכת הזמן באמצעות שינוי מצב הזיזים. אומנם מצויים בשוק 

שעונים שבהם העברת המצב מ'שעון' ל'דלוק' נעשית באמצעות כיבוי והדלקה, ובהם אין 

שעון שנמצא בלוח החשמל, אין להאריך את לעשות זאת בשבת. יש לציין שאם מדובר ב

זמן ההדלקה באמצעות מתג חיצוני לשעון, שבורר בין העברת זרם דרך השעון לבין העברת 

  זרם ישירות למכשיר, כי הוא פותח וסוגר מעגל במעבר בין מצב 'שעון' למצב 'דולק'.

  
 מכון המקדש

  הרב עזריה אריאל/  הפרשה מהרע על היפה בשמן זית זך. 17

האם בשמן זית זך חייבים להפריש דווקא ממנו, או שמא אפשר להפריש גם | שאלה 

  משמן זית אחר?

מכון המקדש מכין שמן זית זך וטהור, שעלות הפקתו יקרה למדי. מאחר |  תשובה

הפקת השמן, עלתה כלומר שהדין בזיתי שמן הוא להפריש רק לאחר גמר מלאכה, 

דווקא מיניה וביה, או שמא ניתן לאחר הוצאת  השאלה אם חובה להפריש על השמן הזך

                                                           
  אינה נוגעת לשאלה. יהיה כבוי כל הזמן, אך עובדה זו , שבו המכשיר'כבוי'בחלקם יש גם מצב   .65
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רגיל ולהפריש ממנו. האם זה בגדר 'מן הרע על השמן הזך להוציא מן הזיתים עוד שמן 

   66אפילו בזה"ז?שאין תורמים ממנו  היפה'

  מסתבר לענ"ד להקל משני טעמים:

על יפה' אלא 'מן היפה מן הרע על ה. השמן השני אינו 'רע' אלא רגיל, ואין זה '1

שכן אפילו כששניהם טובים בעניין זה הוא יחסי,  המשובח'. אומנם מצאנו ש'רע' ו'יפה'

 67.ן להפריש מהפחות טוב על היותר טוב, כגון מיין שאינו צלול על הצלולאי –לאכילה 

ה ואפילו להדלקה לא מצאנו הקפדה יברם, במושגי השימוש של בני אדם לאכילה ושתי

אינה מגדירה את  כן הדרישה ההלכתית לשמן כזה במנורהעל שמן זית זך דווקא, ואם 

להפריש  68'דרך אמונה'בשום מובן. הדבר דומה למה שהתיר ב השמן שאינו זך כ'רע'

מאתרוגים פסולים הטובים לאכילה על אתרוגים כשרים, כי המדד הקובע טוב ורע 

שר יש שני שכא 69ה'דרך אמונה'מנם לגבי שמן כתב ובעניין זה הוא השימוש לאכילה. א

, אך כנראה כוונתו כשיש בין חד נקי וטוב יותר להדלקה, הרי זה 'יפה ורע'והא ,שמנים

  השמנים פער ניכר שמקובל להתייחס אליו.

טים שנבררו באופן מיוחד ומדוקדק לצורך ינשאל כיו"ב על ח 70'משנת יוסף'. בשו"ת 2

ה'משנת יוסף'  .ךטים שלא נבררו כל כימצת מצווה, אם מותר להפריש עליהן מן הח

טים המשובחות היא תוצאה של עבודה, ואם יהשיב להיתר, כי האיכות המיוחדת של הח

טים הללו, וממילא עדיף לכהן יכן יוכל הבעלים לתבוע מהכהן את דמי העבודה על הח

שתורמים מן  71טים הרגילות. הוא מדמה זאת לדברי הר"י קורקוסילקבל בחינם את הח

 ,צריך לחשב לו כאן דמי הטורח וההוצאהכי שהפת יפה יותר, 'חיטים על הפת, אע"פ ה

אלא  . טעם זה יפה לכאורה גם לנדון דידן.'וכיון שכן אין כאן שבח במה שנותן לו פת

טים התורה לא ציוותה לאפות פת יאינו ברור לי. בח 'משנת יוסף'שהדימוי מילתא של ה

הוצאותיו. בלהתחשב בטרחתו והוא רשאי  ,ולתת לכהן, ולכן כאשר ישראל בוחר לאפות

 ותאת הטוב ןלעומת זאת כאשר אין כאן אלא חיטים, אלא שהבעלים התאמץ לברור מה

ביותר, סוף סוף אין כאן אלא חומר הגלם שממנו הצטווה להפריש. ואם כנים הדברים, יש 

, לכאורה הוצאת השמן הזך איננה גיסא מקום להסתפק כיצד לדמות בנדון דידן: מחד

, אין זו צורתו גיסא מאידך .דשה אלא רק חשיפה של הטוב ביותר הקיים בטבעיצירה ח

דומה לשאלה זו, שלא מצאתי דיון עליה, היא אם לשאלה ההגולמית של החומר. דוגמה 

  מותר להפריש מן הקמח על הסולת. מכל מקום, סברה זו ראויה להצטרף כסניף להיתר.

  

                                                           
  .נבעי' סי' שלא ס, יו"ד עכ"פ במעשר ראשון הניתן ללוי ומעשר עני הניתן לעני, כמ"ש בשו"ע  .66
תוספתא תרומות פ"ד ה"ג, לת"ק דר' יהודה, וכ"פ הרמב"ם תרומות פ"ה הי"ח, וראה שם עוד כיו"ב   .67

  .בתאנים וגרוגרות וביין מבושל ושאינו מבושל
  .ד ק"רומות פ"ה סהל' תדרך אמונה,   .68
  .טי ק"ציון ההלכה סשם,   .69
 .ח"ח סי' סאשו"ת משנת יוסף,   .70
 .הל' תרומות פ"ה הי"חמהרי"ק,   .71

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב יהודה זולדן

לפני ט"ו פירות שחנטו ביכורים מ
  ואחריו בשבט

  הקדמה

ן תרומות יט"ו בשבט הוא ראש השנה לפירות האילן. הוא יום מעבר בין שנה לשנה לעני

ומעשרות, ערלה ונטע רבעי, וגם לביכורים ולשמיטה. להלן נתמקד בעיקר במשמעות יום 

ט"ו בשבט בנוגע לביכורים ומעט גם לשנת שמיטה. בביכורים יש הלכות נוספות 

למשך זמן הבאת הביכורים מעצרת ועד חנוכה. גם בשנת שמיטה יש זמן אחר הקשורות 

בו יש שלאיסור המלאכה מראש השנה א' בתשרי עד ראש השנה א' בתשרי, וכן הזמן 

1לשמור קדושת שביעית בפירות הוא שונה.
  

  ערלה, רבעי ותרומות ומעשרות –ט"ו בשבט א. 

  ) נאמר: פ"א מ"אבמשנה (ראש השנה 

מלכים ולרגלים. באחד ל – שנים הם: באחד בניסן ראש השנה ארבעה ראשי

למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים: באחד  –באלול ראש השנה 

לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות.  –בתשרי. באחד בתשרי ראש השנה 

אילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה ל – באחד בשבט ראש השנה

   עשר בו.

ממשנה זו יש ללמוד את הזמנים בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות וכן לערלה ונטע 

  רבעי. כך הסביר רש"י (ראש השנה ב ע"א) את הסיפא של המשנה: 

כלתה שנתה הראשונה לסוף  –למנין שני ערלה, ואפילו נטעה באב  –ולנטיעה 

שבט על  לענין מעשר, שאין מעשרין פירות האילן שחנטו קודם–אלול, לאילן 

   שחנטו לאחר שבט, שבאילן הולך אחר חנטה.

בט"ו בשבט. עם  ואין שנות הערלה מתחילים בא' בתשרי. סוף שנות הערלה הימנאת 

בט"ו מסתיימת אף היא ו ,בט"ו בשבט, מתחילה שנת נטע רבעי ,סיום שנת הערלה

בשבט  ין מעשרות. פירות שחנטו לפני ט"ויבשבט. ט"ו בשבט הוא גם היום הקובע לענ

של שנה פירות משים ילשנה הבאה. אין מפר –שייכים לשנה הקודמת, ולאחר ט"ו בשבט 

כשעלי  ,בהיווצרות הפריראשוני שלב  היאהחנטה  .אחת על פירות של שנה אחרת.

                                                           
קפה; אנציקלופדיה -, המועדים בהלכה, עמ' קפב'חמישה עשר בשבט'הרב ש"י זוין,  בזהעסק   .1

 תלמודית ערך: חמישה עשר בשבט. 

בחזרה לעמוד התוכן
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ט"ו בשבט הוא זמן מתאים להבחין בין  2.הכותרת נובלים מן הפרח והפרי מתחיל לצאת

מאחר שחודש שבט הוא  ,מהשנה החדשהמהם  לוואימהשנה שעברה מהם  אילופירות, 

מבחינה חקלאית. בגלל החורף רוב העצים נמצאים במצב של תרדמת, ורק  'מת'חודש 

  3מתחילים להנץ.מיעוטם 

 ביכוריםב. 

  ) נאמר בנוגע לזמן הבאת הביכורים: פ"א מ"ובמשנה (ביכורים 

רבי יהודה  ו קורא.מביא ואינ –מביא וקורא, מן החג ועד חנוכה  –מעצרת ועד החג 

   4בן בתירא אומר: מביא וקורא.

יש מחלוקת בין תנא  5ל שזמן הבאת הביכורים הוא מעצרת ועד חנוכה.ומוסכם על הכ

קמא לר' יהודה בן בתירא בנוגע לשאלה אם קוראים מקרא ביכורים כשמביאים את 

ושם נימק  ,ב)(פסחים לו ע" ראהביכורים בין חג סוכות לבין חנוכה. משנה זו הובאה בגמ

  : רש"י את הדינים שבמשנה

אינו זמן הבאה,  –אינו זמן שמחה, ואינו קורא. ומחנוכה ואילך  –מהחג ועד חנוכה 

פני ארצך, שלא כלו  כל זמן שמצויין על – 7אשר תביא מארצך 6דתניא בספרי:

  . לחיה מן השדה

יין שלא שאלה מה עושים עם הפירות הללו לאחר חנוכה. הוא רק צב דןרש"י לא 

   8מביאים אותם.

חנטת הפירות אם ין הביכורים היא הגדרת השנה, וגם כאן הקובע הוא יהלכה נוספת בענ

  ): פ"א ה"ו. כך נאמר בירושלמי (ביכורים או אחריו לפני ט"ו בשבט

. אלא ..והתנינן אין מביאין בכורים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש

                                                           
, ראה: הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה, חלק ד, השונות בהגדרת החנטה עסקו רבים. עיון בשיטת  .2

  סי' לט. 
הלכה ומציאות' עמ'  –יהודה פליקס, פירוש וביאור לירושלמי שביעית, 'חמישה עשר בשבט ראה:   .3

 .304מסכת ראש השנה, עמ'  –אב ספראי, משנת ארץ ישראל זשמואל ו; 384–354
ה בן בתירא. ראה עוד בסוגיה זו של זמני הבאת הביכורים: הרמב"ם הל' ביכורים ד, יג פסק כר' יהוד  .4

; הרב אברהם 406–384, ביכורי הארץ, עמ' 'זמני הבאת הביכורים למקדש'הרב בן ציון רוזנפלד, 
לפי דברינו בהמשך,  .69–60(תשע"א), עמ'  89, אמונת עתיך, 'ביכורי ענבים לאחר חנוכה'סוחובולסקי, 

   שיביאו ביכורים לאחר חנוכה למקדש. לפי הרמב"םלא תיתכן אפשרות 
מנחת העומר המובאת  –בין שבועות לחנוכה מקביל לזמן גידול שבעת המינים. שעורה שפרק זמן זה   .5

 –גפן  ;קרבן שתי הלחם המובא בחג השבועות בחודש סיוון הוא מחיטה –חיטה  ;בניסן היא משעורים
(במדבר יג,  'והימים ימי ביכורי ענבים' –בסיוון  ע"פ המסורת, המרגלים יצאו לרגל בארץ ישראל בכ"ט

 –בט' באב, הם הביאו גם רימונים ותאנים  ,כשהמרגלים חזרו לאחר ארבעים ימים – ורימוןכ); תאנה 
(במדבר יג,  'ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים'

זית ); עליהם מברכים בחודש תשרי (ויקרא כג, משעה המינים לולבו של התמר מבין ארב –כג). תמר 
   .כסלו-ןומסיק הזיתים הוא בחודשים חשו –

  .דברים פיסקא רצזספרי,   .6
 .דברים כו, ב  .7
   פ"א מ"ו.הר"ש והרא"ש למשנה בביכורים  פירשוכך גם   .8

בחזרה לעמוד התוכן
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טו קודם ט"ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט, כי אנן קיימין בפירות שחנ

  מכיון שהוא מחדש על הישן. הא מן החדש על החדש מביא. 

הקובע לאיזו שנה שייכים הפירות הוא חנטת הפירות. מה המקור לכך שנקודת  השלב

הסביר הר"י קורקוס שם לאחר שהוא הביא  הזמן המכריעה לעניין זה היא ט"ו בשבט?

  למי: את דברי הירוש

פי' דכתיב בהו  10.אלו בכורים 9והטעם לפי שנקראו תרומה דאמר מר ותרומת ידך

  11ולקח הכהן הטנא מיד

ואשר על כן כשם שבתרומה היום הקובע הוא ט"ו  ,ביכורים אף הם מוגדרים כתרומה

 –ז) פסק את שני הזמנים הללו -הרמב"ם (הל' ביכורים ב, ו ין ביכורים.יכך גם בענ ,בשבט

באופן  –אה של הביכורים מעצרת ועד חנוכה, ויום ראש השנה בט"ו בשבט זמן ההב

   :הבא

(שמות כג,  מביאין בכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר בכורי מעשיךאין  ]ו[

טז), ואם הביא אין מקבלין ממנו. אלא יניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן. 

כרו אחר חנוכה הן חשובין שהבכורים שבוכן אין מביאין בכורים אחר חנוכה. 

אין מביאין בכורים לא מן החדש על  ]ז[, ויניחם עד אחר עצרת. משנה הבאה

שחנטו קודם ט"ו בשבט הישן, ולא מן הישן על החדש. כיצד? לא יביא מפירות 

שנאמר בכורי כל  מאליוד הנטוע ואחד העולה , אחעל פירות שחנטו אחר ט"ו בו

  .אשר בארצם

בנוגע  12ביאים ביכורים לפני שבועות על בסיס מקורות שבמשנה.הרמב"ם פסק שאין מ

ין משנה הבאה הן חשוב'שכתב הרמב"ם  ,כרו אחר חנוכהילהבאת ביכורים בפירות שב

. יש להחשיב אותם כאילו הם שייכים כבר לשנה הבאה, ועל כן 'ויניחם עד אחר עצרת

ר לעיל, רש"י לא כתב יביאו אותם לאחר עצרת, בהנחה שהפירות יישמרו עד אז. כאמו

מה עושים עם הביכורים שהופרשו עד חנוכה אך לא הובאו, ואילו הרמב"ם כותב 

שיביאום בשנה הבאה. רבנו בחיי (דברים כו, ב) ביסס את הדברים שכתב הרמב"ם על 

  מדרש ההלכה שכתב רש"י:

דרשו רז"ל בספרי (פיסקא רצז) אשר תביא מארצך, כל זמן שמצוין על  מארצך

רצך שלא כלו לחית השדה. ומכאן שאין מביאין בכורים אחר חנוכה, פני א

  שהפירות שבכרו אחר חנוכה הרי הן חשובין מהשנה הבאה ויניח אותן עד עצרת. 

יום ט"ו , והוא סובר גם שמכריע לעניין ביכוריםהיא השלב ש החנטהסובר שהרמב"ם 

ה יהבאה עד חנוכה והדחיוזה דורש הסבר מה היחס בין יכולת ה. קובע לעניין זה בשבט

. או אחריו לעצרת שאחר כך, לבין ההגדרה שמה שקובע זה החנטה לפני ט"ו בשבט

אין מביאין בכורים אחר חנוכה 'הראב"ד השיג בהרחבה על דברי הרמב"ם שכתב 

                                                           
  .דברים יב, יז  .9

 .פסחים לו ע"ב; יבמות עג ע"ב  .10
 .ם כו, דדברי  .11
 פ"ד מ"י.חלה  פ"א מ"ג;כורים בי  .12

בחזרה לעמוד התוכן
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  : 'ן משנה הבאה, ויניחם עד אחר עצרתשהבכורים שבכרו אחר חנוכה הן חשובי

והלא חנוכה קודם שבט הוא, והוא שנה שעברה?  [א] אמר אברהם: ואיך יתכן זה?

[ב] ונראה לי מפני שהפירות שמתבכרים אחר חנוכה אינן אלא פסולת הפירות, 

ואפילו אם  13והתורה אמרה מראשית, ודינם כתאנים סורות ומרוקבות שלא קדשו

ירקבו,  –יניח אותם לא קדשו. [ג] ואם הפרישן קודם חנוכה ועברה עליהן חנוכה 

   15.אחר חנוכה לא קדשו 14בוריתא בירושלמי במנחות פרק כל קרבנות ציוהכי א

  הראב"ד טען כמה טענות נגד דברי הרמב"ם: 

שנה הא אלו פירות של ומדוע שיביאו את הפירות לאחר חג שבועות הבא, הל) 1

  שנה הבאה? השעברה? מדוע הרמב"ם מחשיב פירות אלו כפירות של 

כרו לאחר חנוכה הם פירות לא טובים, ודינם ישבטענתו של הראב"ד היא שפירות  )2

ועליהם להירקב. הראב"ד מבסס את הסברו על הלכה  ,כתאנים סורות שלא קדשו

 יםפסק שתאנ פ"ב ה"ג)(הל' ביכורים עצמו גם הרמב"ם ו פ"א ה"ג),(ירושלמי ביכורים 

  . ןסורות לא קדשו ואין להביא

ן פירות ילפני חנוכה, וכביכול הם עדי טענה נוספת היא שגם אם אלו פירות שהופרשו )3

רקבו ולא יובאו כביכורים. המקור לדבריו הוא יטובים ולא כתאנים סורות, דינם שי

   16בירושלמי במנחות.

הרדב"ז השיב לדברי הראב"ד. על תנא קמא ועל ר' יהודה בן בתירא מוסכם שאחר 

ה. לפיו, הראב"ד כרו אחר חנוכיחנוכה לא מביאים. הדיון הוא מה מעמד הפירות שב

אך ניתן להסביר את  17,ואין לנו ירושלמי זה ,הקשה על הרמב"ם מירושלמי במנחות

הרמב"ם באופן כזה שלא תהיה סתירה בין הירושלמי לרמב"ם. הרמב"ם התכוון לפירות 

ואותם יש להביא בעצרת, ואילו  ,שיחזיקו מעמד עד שבועות, כמו צימוקים וגרוגרות

פ"א רקבו. אך עיון בירושלמי ביכורים (יר על פירות לחים שיבירושלמי במנחות מדוב

  אחרת, וכך נאמר:  גרסה) מלמד על ה"ו

 עבר עליהן החג, מביא ואינו קורא.חברייא בשם ריב"ל: הפרישן קודם לחג ו

  18הפרישן קודם לחנוכה, ועבר עליהן חנוכה, ונרקבו לאחר חנוכה, לא קדשו.

דה בן בתירא. בסיפא של הירושלמי מתואר מצב הרישא שבירושלמי היא על פי ר' יהו

בו הפירות הרקיבו, ולכן לא קדשו. יש כאן שוני משמעותי בין הירושלמי במנחות לבין ש

ואם הפרישן קודם ' ,שהובא ע"י הראב"דהירושלמי בביכורים. ע"פ הירושלמי במנחות 

                                                           
  פ"ב ה"ג.ביכורים , הל' רמב"ם פ"א ה"ג;ירושלמי ביכורים   .13
 פ"א ה"ו.צ"ל ירושלמי ביכורים   .14
  דברי הראב"ד הובאו בקצרה במאירי (ראש השנה ד ע"ב) שהסכים להם.  .15
אם  ,בדברי הרדב"ז תכן שכוונתו לירושלמי בביכורים וכפי שנראה להלןיאין בידינו ירושלמי מנחות, וי  .16

  בירושלמי ביכורים היא שונה. הגרסהכי 
. והכוונה 'פרק כל קרבנות הציבורבירושלמי ובמנחות ' :צ"לכך שם כתב שכנראה  ,במרכבת המשנה  .17

הבאת בכורים מתמרים שבהרים ין יבענמחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש שם הובאה  ,פד ע"בלמנחות 
ראויים להבאה, וכמו  שאינם' יוחנן לא קדשו, כי אלו פירות . לפי רפירות שבעמקים, אם קדשומו

 פירות שנרקבו. 
  הירושלמי האריכו שם הפני משה ובמראה הפנים.  בביאור  .18

בחזרה לעמוד התוכן



 

  פתש"שבט    אמונת עתיך

 
  

38  

מי אילו ע"פ הירושלזו הוראת דין, ו 'ירקבו'. המילה 'ירקבו –חנוכה ועברה עליהן חנוכה 

ולפי  ,זה תיאור מצב. דברי הירושלמי הללו סותרים את דברי הראב"ד 'ונרקבו'בביכורים 

הרדב"ז דברי הירושלמי בביכורים הם הבסיס לדברי הרמב"ם. ניכר שלאורך כל הדרך 

אם בין הירושלמי יוהוא ת ,בל את דברי הראב"ד שכך נאמר בירושלמי במנחותיהרדב"ז ק

בין הירושלמי במנחות. מכל מקום, ברמב"ם לא כתוב שמדובר על פירות בביכורים ל

יבשים שאותם יש להביא בעצרת, אם כי יש להניח שפירות לחים אכן לא יחזיקו מעמד 

עד חג השבועות והם יירקבו מאליהם. אך מדברי הרדב"ז יש ללמוד מה היו מקורותיו 

פירות שלא נרקבו ובו לא קדשו, של הרמב"ם בהלכה זו. הרמב"ם הבין שרק פירות שנרק

  אך מאחר שלא ניתן להביא מאחרי חנוכה, הבאתם תידחה עד עצרת.  ,יש להביאם –

שהוא  ,נראה להסביר כך את דברי הרמב"ם. יש שני לוחות זמנים: זמן אחד הוא ט"ו בשבט

ין תרומות יקובע לענ –לפני או אחרי ט"ו בשבט  –החנטה מועד ראש השנה לפרי האילן, ו

ן ביכורים. זה הוא יום המעבר משנה לשנה. זמן שני יומעשרות וערלה ונטע רבעי וגם לעני

בין ט"ו בשבט לבין ט"ו הוא ש ,ניתן להביא ביכורים במהלך שנה שבו 'חלון הזמן'הוא 

בשבט. ההלכה היא שאת הביכורים ניתן להביא מעצרת ועד חנוכה. אי אפשר להביא 

חר חנוכה. אם הפירות יחזיקו מעמד עד עצרת שאחרי, קודם עצרת, ואי אפשר להביא לא

ד הרמב"ם בהלכה הבאה שלא מביאים ייש להביאם מעצרת ואילך. אך לשם כך כתב מי

כורים לא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש, אבל יש להביא את הפירות יב

  לא יחד עם הפירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט.  ,כרו אחר חנוכה בפני עצמםישב

) את דברי פ"א מ"וביכורים  ,צ'יק (חידושי הגר"חינראה שכך הבין הרב חיים סולובי

  הרמב"ם: 

והנראה לומר בזה, דלענין חדש וישן, שאין מפרישין מזה על זה, תלוי בשנת ...

הפירות עצמם, אז בכורים שוה לתרומה ומעשר, שהשנה היא ט"ו בשבט, דלענין 

ט"ו בשבט. והך דינא דאין תורמין מחדש  עצם הפירות הרי ראש השנה שלהם הוא

על הישן תלוי בעצם הפירות, ולכך אין נפקא מינה בין בכורים לשאר תרומות 

ומעשרות. אולם מה שכתב הרמב"ם דאחר חנוכה חשובה משנה הבאה, הוא מדין 

דסובר דנאמר דין שנה וזמן קבוע להבאת בכורים, ולענין הבאת אחר לגמרי, 

, ומחנוכה ואילך לשנה הבאה נחשב, ודבר ראש השנה שלהםבכורים חנוכה הוי ה

, והיינו עד חנוכה כל זמן שמצויין בארצך 'מארצך'זה נלמד מהך דרשא דספרי 

  דזהו הזמן שקבעתן תורה להבאת בכורים.

רות הביכורים לבין יבו מתחילה שנה חדשה לפשנדרשת הבחנה ברורה בין התאריך 

חופפים.  אינםאת הפירות לבית המקדש. הזמנים בו ניתן להביא שהזמן במהלך השנה 

לא נכון להביא, אבל רק בחלק מהזמן במשך שנה מט"ו בשבט לט"ו בשבט ניתן 

יאפשרו  – שהופרש לביכורים והוא ראוי להיות מובא כביכורים מהבחינה ההלכתית שפרי

  בעצרת עד חנוכה.  'חלון הזמן'פתח שוב ילו להירקב. יביאו אותו כשי

של הבאת הביכורים יכול לחזור  'חלון הזמן'רמב"ם והראב"ד היא בשאלה אם מחלוקת ה

שוב. לפי הרמב"ם בהחלט כן. כשם שנאמר שאין מביאים ביכורים מפירות שחנטו לפני 

בחזרה לעמוד התוכן
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פירות בט"ו בשבט על פירות שחנטו לאחר ט"ו בשבט, אך הם יובאו למקדש, כך גם 

ישרדו ויחזיקו מעמד עד לזמן  שמסיבה כלשהי לא הביאו אותם בזמן ההבאה, אך הם

לראב"ד פירות שכבר  לעומת זאתיש להביאם בזמן ההבאה החדש.  – ההבאה החדש

לשנה שאחר  םואין לדחות ולהעביר ,יש להביא אותם בזמן ההבאה של אותה שנה – ביכרו

   19. חנוכה הוא לדעתו תאריך טכני שבו הפירות אינם טובים ואינם ראויים לביכורים.כך

לדברי הרמב"ם, יש מקום להשיב על דברים שכתבו שני שזה הוא ההסבר הנכון בהנחה 

  מצוה צא) כתב:  ,הראב"ד. הרב יוסף באב"ד (מנחת חינוךעל אחרונים על הרמב"ם וגם 

והמשך זמן הבאת ביכורים נראה מהמשנה דמבואר דמעצרת ועד החג מביאין 

וכה אינו מביא כלל. וכן הוא וקורין ומהחג ועד חנוכה אין קוראין. משמע הא אחר חנ

אבל הר"מ והראב"ד יש להם שיטה  בספרי ותוס' פסחים (ל"ח ע"ב ד"ה נאכלים).

אחרת בזה. דאין מביאין אחר חנוכה היינו הביכורים שביכרו אחר חנוכה, הר"מ 

סובר דחשובים משנה הבאה וימתין עד העצרת, והראב"ד כתב דאותם פירות 

הפירות ודינם כתאנים סורות ומנוקבות דלא קדשו שביכרו אחר חנוכה הם פסולת 

השיג עליהם  20'טורי אבן'כלל. ולדבריהם הפירות שביכרו קודם מביא מהם תמיד. וב

  ומביא ראיות מספרי ומירושלמי דבכולי עלמא אין מביאין כלל אחר חנוכה. 

שלפיהם לא מביאים את הפירות הללו. מה  פותהציג את הספרי ותוס 'מנחת חינוך'ה

אבל אין הכרח  ,שאחרי חנוכה לא מביאיםהוא  22פותושהוזכר בתוס 21שכתוב בספרי

מנחת 'להסיק מדבריהם שאחרי חג עצרת הבא לא יביאו. בנוגע לרמב"ם ולראב"ד כתב ה

הפירות שביכרו ששיש להם שיטה אחרת, ומסקנתו מדבריהם היא שהם מסכימים  'חינוך

סביר שאכן לפי הרמב"ם את הפירות קודם מביא מהם תמיד. יש לדייק הדברים ולה

לא נרקבו. לפי הראב"ד דינם אם רק לאחר עצרת ורק יש להביא כרו לאחר חנוכה ישב

  רקבו. לא מביאים אותם. ישל הפירות הללו שביכרו קודם חנוכה שי

שהקשה אף הוא על הרמב"ם  23הפנה לדברי הרב אריה לייב ממיץ 'מנחת חינוך'ה

צוות עשה שהזמן מ'שר לשאלה אם מצוות ביכורים היא והראב"ד (הדיון שם הוא בהק

  שהרי מביאים מעצרת עד חנוכה): גרמא',

                                                           
כמה קדשים סי' א, הקשה על הרמב"ם והראב"ד "ח ח"א הרב משה פיינשטיין, שו"ת אגרות משה, או  .19

נה הבאה לא מובן כ"כ כדהקשה הראב"ד וטעם הרמב"ם שחשובין מש': ןקושיות ולא השיב עליה
ומה שאין מביאין אחר חנוכה מהפירות שבכרו  ...שלא מצינו שחנוכה יתחשב ראש השנה לאיזה דבר

קודם חנוכה לא מבואר הטעם. ולהרמב"ם אפשר צריך להביא דוקא באותה שנה מאיזה דרשא, 
מדרבנן משום דלא יאמרו  ולהראב"ד שכתב שדינם שירקבו והביא כן מירושלמי מנחות אולי הוא

. נראה שעל פי ההסבר בגוף המאמר, '.. ושיטת הרמב"ם צ"ע.שמאלו שבכרו אחר חנוכה הביא וצ"ע
נאמר שזמן ההבאה הוא עד חנוכה, ולפי הראב"ד  פ"א מ"ג,הרמב"ם ברורים. במשנה בביכורים  דברי

אזי הדרך היחידה להימנע  מאחר שלא ניתן להביא ביכורים לאחר חנוכה, ,לפיו .על הפירות להירקב
   משימוש בהם בשל שם הביכורים שעליהם היא לגרום להם להירקב.

  .כ ע"אטורי אבן, מגילה   .20
  .דברים פיסקא רצזספרי,   .21
  .פסחים לח ע"ב ד"ה נאכליםתוס',   .22
  שם.טורי אבן,   .23
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דהיינו טעמא שאין מביאין בכורים מן החנוכה שהפירות  24למאי דפי' הרמב"ם

שביכרו אחר חנוכה הן חשובין אחר השנה הבאה ומניחם אחר עצרת. והראב"ד 

חנוכה אינן אלא פסולת פירות. פי' דהיינו טעמא משום שהפירות שביכרו אחר 

פירות שביכרו קודם חנוכה מביאין מהן בכורים אפילו  –ולפי דבריהם הדבר ברור 

לאחר חנוכה, דהוי פירות חשובין ולא פסולת וגם חשובין עדיין משנה שעברה... 

אלא שעל פי' הרמב"ם והראב"ד קשיא לי טובא. [א] דהא תנן מעצרת ועד החג 

משמע מהחג ועד חנוכה, דומיא  25.ד חנוכה מביא ואינו קוראמביא וקורא. ומחג ע

דמעצרת ועד החג. מה אחר החג אפילו מה שביכרו קודם החג אינו מביא דהא 

אינו זמן שמחה, אף מן החג ועד חנוכה משמע דאאותן ביכורים עצמן קאי ואף 

 26על פי שביכרו קודם החג עד חנוכה הוא דמביאן ולא אח"כ. [ב] ועוד בסיפרי

. ולהאי ל זמן שמצויין על פני ארצךכ – אשר תביא מארצךיהיב טעם אחר משום 

טעמא אפילו ביכרו קודם חנוכה אין מביאן לאחר חנוכה. [ג] ועוד דבירושלמי פ"ק 

חבריי' משום ריב"ל הפרישן קודם לחג ועבר עליהן החג מביא  אמר: 27דביכורים

ה ירקבו. והראב"ד שם בהשגות ואינו קורא. הפרישן קודם חנוכה ועבר עליהן חנוכ

מביאו. אלמא בעבר עליהן חנוכה אף על פי שביכרו קודם חנוכה אינן בהבאה. 

ומאוד אני תמה על הראב"ד שמביא לירושלמי זה מה שסותר לפירושו. אלא ודאי 

  כדפי' עיקר.

   :הסיק מדברי הרמב"ם והראב"ד 'טורי אבן'ה

ם חנוכה, מביאין מהן בכורים אפילו פירות שביכרו קוד –ולפי דבריהם הדבר ברור 

  לאחר חנוכה, דהוי פירות חשובין ולא פסולת וגם חשובין עדיין משנה שעברה... 

כוונתו גם מחודש טבת ואילך, ולא רק מעצרת  'אפילו אחרי חנוכה'במילים לא ברור אם 

הבאה. מ"מ האפשרות להביא מפירות אלו היא רק לפי הרמב"ם ורק מעצרת, ואילו לפי 

משנה, מדרש הלכה  –מקורות  ההקשה על הרמב"ם משלוש 'טורי אבן'ירקבו. היהראב"ד 

תלמוד ירושלמי, מהם יש ללמוד שלא מביאים ביכורים אחר חנוכה. אכן נכון, אין ו

כי זמן הבאת הביכורים בשנה זו הסתיים. יש פרק זמן  ,מביאים ביכורים אחר חנוכה

פירות טובים ויחזיקו מעמד, הם יובאו מוגדר להבאה מעצרת עד חנוכה. אך אם ה

מעצרת ואילך. כל המקורות שהובאו לא שוללים את האפשרות שהפירות יובאו לאחר 

כי אין זה זמן ההבאה, אבל כשנפתח  ,עצרת. מה שכתוב הוא שלאחר חנוכה לא מביאים

כרו לפני חנוכה ולא הובאו, ישוב זמן הבאה חדש בחג עצרת, יש להביא את הפירות שב

   28תה אפשרות עד עתה להביאם.יכרו לאחר חנוכה ולא הייו שבא

                                                           
  .פ"ב ה"ורמב"ם, הל' ביכורים   .24
 פ"א מ"ג.משנה ביכורים   .25
 ספרי, שם.  .26
 פ"א ה"ו.ביכורים ירושלמי   .27
הביא בכוריו מאחד מן המינים וקרא וחזר והביא ביכורים ממין 'פסק: פ"ד הי"א, הרמב"ם הל' ביכורים   .28

ספרי, ', על פי אחר אינו קורא עליהן, שנאמר: 'הגדתי היום' פעם אחת בשנה הוא מגיד, ולא שתים
אבל 'שם העיר: , לרמב"ם בסקי, דרך אמונההרב חיים קניי פ"א ה"ז.ירושלמי ביכורים , ודברים רצט
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וגם  ,לא ברורה גם ההשגה על הראב"ד מהירושלמי. לפי הראב"ד אכן לא מביאים כלל

ראב"ד הסביר את , על הפירות הללו להירקב. ה'פירות סורות'אם הפירות ראויים ואין הם 

   29.'ונרקבו' –ולא כתיאור מצב  ',ירקבו' –הירושלמי כדין 

  סיכום

שייכים לשנה הפירות  ביןח להבחין ובה נשבאמצע החורף, וזו תקופה  חלט"ו בשבט א. 

שייכים לשנה החדשה. יום זה הוא ראש השנה לאילן בהיותו יום האלו לבין  הקודמת

  ין הפרשת תרומות ומעשרות, ערלה ונטע רבעי. ימעבר בין שנה לשנה לענ

אך זמן הבאת  ,בר משנה לשנה גם למצוות ביכוריםט"ו בשבט הוא יום המע –ביכורים ב. 

של  םבין שבועות לחנוכה, וראשונים חלקו מה מעמדשהביכורים הוא בחלק מהשנה 

  כרו לאחר חנוכה ואם ניתן להביאם שוב בחג העצרת הבא. יפירות שב

  

  
  

                                                           
בשנה אחרת, פשיטא שחוזר ומגיד. וצ"ע אם הביא אחר עצרת בכורים של אותן שהפריש שבכרו 
קודם ט"ו בשבט (כנזכר לעיל הל' ביכורים פ"ב ה"ז) וגם הביא בכורים של שנה זו שבכרו אחר ט"ו 

ייכים לשנה הקודמת, ולכן אם בשנה . הביכורים שנדחו לאחר עצרת ש'בשבט, אם יקרא ב' פעמים
הקודמת לא אמר, יאמר כעת. ואחר כך שיביא מהפרות של השנה החדשה יאמר שוב. ההלכה שיש 

 לומר פעם בשנה היא תואמת לפירות של כל שנה בפני עצמה.
הרב אברהם , ובפרט במאמר 5, במקורות שבהערה ראה עוד בסוגיה זו של זמני הבאת הביכורים  .29

[א] דעת הרמב"ם והראב"ד היא שאין הכרח לפרש שהגבלה זו היא ': שהסיק כדלהלןקי, סוחובולס
קביעת זמן למצוות הבאת ביכורים, מעצרת ועד חנוכה בלבד. הגבלת הזמן נובעת מתוך פרטי הלכות 
הבאת ביכורים: משום שלאחר חנוכה אין פירות בשדות או משום שהפירות לאחר חנוכה אינם פירות 

משום שפירות אלו שייכים לשנה הבאה. [ב] ולכן לפי הרמב"ם והראב"ד, כאשר כל  מובחרים או
התנאים המעכבים לא יהיו אף לאחר חנוכה, נראה שיהיה אפשר להמשיך להביא ביכורים אף לאחר 
חנוכה. כך הוא בימינו, כאשר יש יבול ענבים מחודש סיוון ועד חודשים שבט ואדר, יש ענבים בשדות 

ה, והם פירות מובחרים. [ג] לשיטת הרמב"ם, פירות שביכרו קודם חנוכה אפשר אף לאחר חנוכ
להביאם גם לאחר חנוכה לבית המקדש ופירות שביכרו לאחר חנוכה אין להביאם לאחר חנוכה, שהרי 
כבר שייכים הם לשנה החדשה. מכל מקום קדושים הם ויביאם לאחר עצרת. [ד] לשיטת הראב"ד אף 

נוכה, וכל שכן פירות שביכרו קודם חנוכה, אפשר להביאם לבית המקדש מיד, פירות שביכרו לאחר ח
בלי צורך להמתין עד עצרת. רק פירות שביכרו לאחר ט"ו בשבט אין להביאם מיד, שהרי שייכים הם 

לפי דברינו, לשיטת הרמב"ם והראב"ד  .'לשנה החדשה, ומכל מקום קדושים הם ויביאם לאחר עצרת
אחר חנוכה למקדש. זמן ההבאה כאמור במשנה הוא רק מעצרת לחנוכה. ביכורים לאין להביא 

לחג  הבאתותידחה  –לשיטת הרמב"ם מה שראוי להבאה אך לא הובא מסיבה כלשהי עד חנוכה 
 ולכן לא מביאים אלו פירות לא טובים ,עצרת הבא. לשיטת הראב"ד, ההנחה היא שלאחר חנוכה

ים של ענבים לאחר חנוכה, אולי הראב"ד יודה לרמב"ם . גם אם כיום יש זנים טובים ומשובחאותם
 ,שפירות משובחים יש להביא מחג העצרת ואילך, אך לא יביא מחנוכה עד עצרת. כך כתב גם המקנה

רקבו ואין להביאם. גם הרמב"ם וגם ישהראב"ד יסבור שי וייתכןקידושין לו ע"ב תוד"ה קבלות (בסוף). 
ביכורים עד חנוכה בדברי מדרש ההלכה שלאחר חנוכה כלו  מקו את ההלכה שמביאיםיהראב"ד לא נ

  הפירות בשדות.

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב אברהם סוחובולסקי

הפרשת תרומות ומעשרות 
  של חירש

 שאלה 

  ?האם יכול להפריש תרו"מ מפירותיו שגדלו בגינתו ,לשמועממי שלקה באוזנו ופסק 

  תשובה

ומחלקת בדיניהם.  יםרשיהמשנה בין שני סוגי חמבחינה בתחילת מסכת תרומות 

 והשוטה החרש תרומה תרומתן אין – תרמו ואם יתרומו לא 'חמשה :נאמר 'במשנה א

  : נאמר 'והקטן', ובמשנה ב

 בו שדברו חרש תרומה תרומתו – תרם אם, ויתרום לא שומע ואינו המדבר חרש

  מדבר. ולא שומע לא שאינו מקום בכל חכמים

אין שום וקח, יואינו נחשב פ ,דינו כשוטה וקטן ,רש שאינו שומע ואינו מדבריכלומר ח

אין תרומתו תרומה.  ,מחשבותיו. לכן אף שיוציא מעט מן הפירותלמשמעות למעשיו ו

, ומכל מקום נקטה רי הוא פיקח גמורה – לשמועמרש שלקה באוזנו ופסק יחברם 

הואיל ואינו יכול  1:ירושלמימבואר בתלמוד ההטעם  .משנה שלכתחילה לא יתרוםה

   2:ם"ע הברכה באוזניו. וכן פסק הרמבולשמ

 שאינו מפני שומע ואינו מדבר חרש, תרומה תרומתן תרמו ואם יתרומו לא חמשה

  .הברכה שומע

, שכן אחראדם ו מ"התרו את יפריש רשיהפתרון שהח הוסיף ושלל אף את 3'ערוך השלחן'

הלכה ללכן  .ברך תחילה, משום שלכתחילה צריך שעושה המצווה אף יברךי –שומע 

אף יברך על רותיו ויריך לבקש מחברו שיפריש לו תרו"מ מפצ רשיחאדם למעשה ו

 ות שחובה עלושהבחין בין מצ 4מוכח בפירוש הרשב"ץ 'ערוך השלחן'כדברי  .ההפרשה

  : םחובה עליו לקיין ות שאיוהאדם לקיים ובין מצ

 שמע בקרית יעשה היאך כלל שומע ואין המדבר החרש זה כ"א תמהין יש אבל

 עצמו להוציא יכול אינו הוא לשמען, עליו שחובה מצות ובכל ומגילה המזון וברכת

 אמרינן בו וכיוצא תרומה ברכת בשלמאד ...כלל שומע אינו לה, ולאחריםילכתח

  ...באחרים דאפשר להידלכתח יתרום דלא

                                                           
 .א"ע טו ברכות בבליה"א;  א"פ תרומות, בירושלמי  .1
  פ"ד ה"ד. תרומותרמב"ם, הל'   .2
 ערוך השלחן, זרעים הלכות תרומות סי' סג סע' ז.  .3
  רשב"ץ, ברכות טו ע"ב ד"ה אבל יש תמהין.  .4
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אינה מצווה שחובה על כל אדם לקיימה, אלא י שביאר שתרומה לא יתרום, הואיל והר

רש המדבר יכתב שח 5דיסקין בפסקיו ל"אך המהרי יכול ליתן לאחרים שיברכו ויתרמו.

הוא  .וביאר את המשנה וכל הסוגיה באופן אחר ,ואינו שומע ודאי יכול לתרום לכתחילה

רש הרוצה לתרום את פירותיו, יחבת ועוסק ןסוגיה הנלוות אליה אינהשהמשנה ומחדש 

לכתחילה אדם לא ימנה . ומבואר במשנה שרש המדבר ואינו שומע כשליחיאלא במינוי ח

אך חירש המדבר ואינו שומע שהוא הבעלים של רש מדבר ואינו שומע כשליח, יח

ת הבעלים ואין מחייבים א ,כדיעבדזו היא  , שכן מציאותתורם הוא את פירותיו –הפירות 

 6'ציון כרם'ל בהערותיו ךארבעאוי ז"גרשהע"י אחרים. בעבורו לעשות שליח ולהפריש 

שאין סיבה שהחירש יפסיד את הברכה, ואף על ההפרשה עצמה 'מצווה בו  לבאר הוסיף

שמע שגם מהם מ 7אומנם הוא נשאר בצריך עיון לדינא בגלל דברי הט"ז, יותר מבשלוחו'.

  כשחירש מפריש את פירותיו, עדיף שימנה שליח לכך.

   8:כהבנת המהרי"ל דיסקין ניתן להוכיח מלשון המאירי במסכת ברכות

 כפקח שהרי לקרות שלא אפשר אי שלעצמו פי על אף שומע ואינו המדבר וחרש

 ידו על יעשה לא חובתן ידי אחרים הוצאת בו שתלוי דבר דבריו, לכל הוא

 לא לכתחלה וכן הרבים, את להוציא לכתחלה המגילה את יקרא לא .לכתחלה

 אחרים ויצאו יצא כן עשה ואם סופרים מדברי התרומה שברכת פי על אף ,יתרום

   ובקריאתו'. בברכתו

רש המדבר ואינו שומע לא יבו הוצאת אחרים ידי חובתן ח ההרי שביאר שרק דבר שתלוי

הואיל ורוצה להוציא אחרים  ,א יתרוםשלכתחילה ל –יעשה, וכך ביאר הדין בתרומה 

כאשר תורם  ואולם .רש זה שליח לתקן אין פירותיויבדבר, וזאת כאשר אחר ממנה ח

  .'פקח הוא לכל דבריוכנראה 'שאי אפשר שלא לקרות שהרי  ,להוציא ולתקן פירותיו שלו

גר"ח ההזכיר  10'ביאור הלכה'וב ,פסק כדעת הרשב"ץ 9'דרך אמונה'בעל הגר"ח קנייבסקי, 

 בברכת איכא אחרים מוציא מאי ע"דברי המאירי ותמה בדבריו 'וצקנייבסקי את 

רש זה ישחלבאר דברי המאירי כהסבר המהרי"ל דיסקין  אפשרשאכן  וכתב ,התרומה'

ולכן הגדיר המאירי את החירש שנחשב  ,לתרום פירות של אחרים התמנה כשליח

 בברכתו. התורמים כל את ומוציא ךמברחירש זה ש במקוםשמדובר  או ',אחרים להוציא'

, שאף המפריש פירות כפשוטם דברי המאיריסביר את אך כתב שדברים אלו דחוקים, וה

 י"ע אדם לכל באכילה ניתרין האלו דהפירות דכיוןתורם לאחרים ' אשל עצמו נקר

   לאחר...'. ליתן רק לעצמו להפריש לו ואין אחרים שמוציא מקרי הפרשתו

                                                           
 י. אות האוצר סעי' ד בית ד"פ והתרומה, המעשר קפא; ראה אות א סי א"קו, דיסקין ל"מהרי ת"שו  .5
 אויערבאך; הרב בשם הערה א, אות ציון גידולי סעי' ח, הלכות פסוקות פרק כטתרומות, ציון,  כרם  .6

  ומיהו. ה"ד א אות ד"ה ד"פ תרומות' הל ,ארץ וראה מעדני
 "ק יז.ס ר סיט"ז, יו"ד   .7
ע"ב  יט שאמרנו; וכן משמע ג"כ מאירי, שם, מגילה ד"ה כשם אע" טו ברכות בית הבחירה למאירי,  .8

   זה. ד"ה וחרש
 דרך אמונה, הל' תרומות פ"ד ה"ד ס"ק לח וציון ההלכה, ס"ק קטו.  .9

 ביאור הלכה, שם ד"ה חרש.  .10

בחזרה לעמוד התוכן
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החירש  אין ומעקה ומזוזה חנוכה הוסיף לבאר שבוודאי במצוות נרבעל 'דרך אמונה' 

שליח, שכן מצוות אלו מוטלות עליו אישית 'כיוון דדרך כל אדם שיש לו  חייב לעשות

כן שבית', מה שאין כן בהפרשת תרומות ומעשרות שאינה באה אלא לתקן את הטבל, 

עדיף שיעשה  –'כדי לתורמןאין עליו מצווה לקנות פירות טבל 'טבל פירות אם אין לו 

  החירש שליח לביצוע ההפרשה. 

מאשר על ומוטלת עליהם יותר בעלים שייכת יותר לולעניות דעתי מצוות תרומה 

אך פירות הנקנים  ,פירות שגדלו בשדהו חייב מן התורהבשהרי מן התורה רק  ,אחרים

אכן אין  .עליםא על הבואם כן עיקר חיוב הפרשת תרו"מ ה 11,חיובם רק מדרבנן –בשוק 

מ"מ חיובה מדאורייתא היא  ,פירות ע"מ להפריש תרו"מ החובה לקנות קרקע ולגדל ב

ובאמת  ?רש המדבר ואינו שומעיומניין לנו להפקיע מצווה זו מהח, רק על הבעלים

  12הגרש"ז אויערבאך הסכים עם מהרי"ל דיסקין בטענה ש'מצווה בו יותר מבשלוחו'.

ין מצוות הפרשת תרו"מ, הבדל באת הניתן להבין יסקין של המהרי"ל דע"פ הבחנה זו 

נפסק בה ות שחיטה שורש המדבר ואינו שומע תורם את פירותיו, למציח שע"פ הבחנתו

 מפני, ישחוט לא, שומע ואינו המדבר 'חרשב'שלחן ערוך' (יו"ד סי' א סעי' ו): להלכה 

אלא  ,א על הבעליםקוות שחיטה אין חיובה בדווזאת משום שמצ .הברכה' שומע שאינו

תא ישחט תחילה, לעומת חיוב תרו"מ מדאורייכל שרוצה לאכול בשר צריך שהבהמה ת

  רק על הבעלים שגדלו הפירות ברשותו. המוטל 

ע"פ דעת המהרי"ל דיסקין ניתן ג"כ ליישב קושיה נוספת שעלתה בקשר לסידור המשנה. 

הובא  ,תרומה תרומתו – םתר ואם יתרום שדינו לא ,רש מדבר ואינו שומעימדוע דין ח

 תרם ואם יתרום לא'למשנה ו המזכירה מקרים נוספים שדינם ג"כ  ףבמשנה ב, ולא צור

רש המדבר יחשדין מובן. ה המהרי"ל דיסקין הדברלפי הסברו של  13'?תרומה תרומתו

 לעומת .אך אם תורם לעצמו יכול לתרום ,שליח בהיותורק הוא ואינו שומע לא יתרום 

לא יתרמו ששדינם  ,ובעל קרי וסומא מזכירה מקרים כאילם ושיכור וערוםמשנה ו  זאת

 ,משנה ב ,ם תרומה. ועוד ע"פ הבנת המהרי"ל דסקיןתאם תרמו תרומו ,אפילו לעצמם

שמסיימת ג"כ בדיני  ,הרי היא המשך למשנה א ,רש שאין למנותו שליחימבארת דין חה

 אין ברשות אפילו ישראל של את שתרם כוכבים עובד שלו שאינו את 'התורם :שליחות

   ואם כן שייך יותר להסמיכה למשנה א ולא לצרפה למשנה ו. ,תרומה' תרומתו

רש המדבר ואינו שומע יכול לברך ולהפריש תרו"מ יחנראה ש לאור זאת הלכה למעשה,

הפריש לולא מצריכים אותו למנות שליח לברך ו ,ת המוטלות עליוומצוהמפירותיו ככל 

  תרו"מ.

  
                                                           

  רמב"ם, הל' מעשר פ"ב ה"א.  .11
 113ת תרו"מ וחלה', אמונת עתיך ראה מאמר הרב נתנאל אוירבך, 'מצווה בו יותר מבשלוחו בהפרש  .12

 .54–50(תשע"ז), עמ' 
 הון; האלם ה"ד ו"מ א"פ תרומות, ט"תיו; בון ברבי יוסי רבי בדברי, א"ה א"פ תרומות, ירושלמיראה   .13

 .ב"תרומות פ"א מ, עשיר
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  ב נתנאל אוירבךהר

  בהלכה פטריותה

  1א. הקדמה: סקירה מדעית

שהיה  פטריות המשמשות למאכל אדם היו ידועות לנו משכבר הימים כמאכל חביב

מין זה היה  2קשה היה לעמוד בפני ריחו הטוב. ,כמנה אחרונה, וכאשר היה מבושל מוגש

הריבוי הטבעי של  עקב 3קבון עצים וכדו'.יגדל ומתרבה במקומות נמוכים ולחים, על ר

  ל. והיה זול ומצוי לכ הואמין זה ללא צורך בטיפול אנושי, 

במדע כממלכה  מסיווגן שניכרומצמחים, כפי לי חיים יצור השונה מבעהן הפטריות 

ברים מובחנים: שורש, עלים, ענפים יא ןעצמאית. הפטריות שונות מצמחים בכך שאין לה

צריכות  ןע פוטוסינתזה (קיבוע פחמן). לפיכך המסוגלות לבצ ןאינ ןה על כך נוסף .ופרי

: ניצול חומרים מרקב, טפילות על צמחים או יצירת יחסי בדרכים אחרותלהשיג סוכרים 

  גומלין עם צמחים.

ה להתפתח. כשהנבג נחשף יה הבסיסי קרוי נבג, וממנו מתחילה הפטריימבנה הפטרי

ר שהוא למעשה רצף תאים ללחות ולתנאים מתאימים, הוא מתחיל להתפשט וליצור קו

ולבסוף נוצר סבך קורים הקרוי תפטיר.  ,המחוברים ביניהם. קצה הקור מתארך כל העת

את המינרלים, הסוכרים והמים הדרושים לה דרך רשת הקורים. אין כאן קולטת יה יהפטר

אלא גוף אחד שקולט לעצמו חומרי הזנה מסביבתו. הקורים הינם קטנים  ,שורשים ונוף

ומה שניתן לראות בעין רגילה הוא את מארג הקורים וכן את מקבצי  ,ופייםקרוסקיומ

הנבגים. התפטיר יכול להתפתח במצעים שונים כגון קרקע, או באופן חיצוני על חומרים 

  שונים כפי שמתרחש בעובש.

מיניים -צורות: פיזור חלקי קורים, פיזור נבגים אלשלוש ה יכול להתרחש ביריבוי הפטרי

בגים מיניים. הנבג מזכיר בתפקידו את זרע הצמחים, אולם בשונה מהם הוא או פיזור נ

קטן מאוד ואינו מתפתח לשורש ונוף אלא רק מתחיל להתפשט. הריבוי בעזרת נבגים 

                                                           
  הקדמה זו, למעט הפסקה הראשונה, נכתבה ע"י אג' יהודה הלר, מכון התורה והארץ.  .1
מתואר ששמואל היה אוכל 'תבשילא דארדי' וכן 'ארדלאי' בפני עצמן. לדעת רש"י,  בתלמוד הבבלי  .2

וזה  ,מדובר על מין פטריות. בבבלי כתובות סא ע"א, מתואר שהביאו לשמואל תבשיל של פטריות
היה טועם מהתבשיל;  אילוליסכנה ידי ל שהייתה מביאתוגרם לרב ענן בר תחליפא תאוות אכילה 

היה והוא  ,לא. בבבלי ברכות מז ע"א, מבואר שהפטריות היו חביבות על שמואלרש"י, שם ד"ה תבשי
אוכלן בקינוח סעודה; רש"י, שם ד"ה אילו. בבבלי פסחים, קיט ע"ב, מבואר ששמואל היה אוכלן 
לאחר סעודתו; רש"י, שם ד"ה ארדילאי; רשב"ם, שם ד"ה כגון. אולם יש להעיר שיש מפרשים שלא 

על מין בשר, ראה: ר"ן, פסחים כז ע"א מדפי הרי"ף ד"ה גמ' מאי; חידושי רבנו  מדובר על פטריות אלא
 דוד, פסחים קיט ע"ב ד"ה ושמואל.

 כפי שיתבאר להלן.  .3

בחזרה לעמוד התוכן
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והוא מתבסס על יצירת כמות רבה  ,דומה לריבוי השרכים (סוג צמחים שאינו מפותח)

מיני -כולת תנועה. בריבוי אלשל נבגים המסוגלים להתפשט ברוח או אפילו בעלי י

הנבגים זהים גנטית לפטריית המקור, זאת בשונה מריבוי מיני. הריבוי המיני, שהוא 

הרלוונטי לפטריות המאכל, מבוסס על איחוי קורים שונים, אולם ללא הגדרה ברורה של 

 - כחלק מתהליך הריבוי המיני, מפתחת הפטריה איבר מיוחד נושא נבגים זכר ונקבה

קרוסקופיים, אולם לעיתים הם יוצרים י. בדרך כלל, גופי הפרי הינם מגוף פרי.הקרוי 

והיא  ,יה גדלה בקרקעיכפי שמצוי בפטריות המאכל. למעשה, עיקר הפטר ,מבנה גדול

שולחת למעלה רק גופי פרי לצורך הפצה. זאת בשונה מצמחים כמובן, בהם החלק 

  קליטת מים וחומרים נוספים.ולהעיקרי הינו הנוף, והשורש משמש בעיקר לעגינה 

לקבוצת פטריות הבסיסה. החלק הנאכל הינו למעשה גוף  ןפטריות המאכל שייכות ברוב

הוא מחובר בתחתיתו למארג הקורים. בשונה מצמחים, והפרי המיועד להפצת הנבגים, 

סוכרים וחומרים נוספים לטובת הפרי או  ליצירתהחלק העילי מיועד להפצת נבגים ולא 

בסמיכות לצמחים  ותחי ןוחלק ,ים. פטריות אלו יכולות לגדול בקרקע לבדןשורשה

גופי  ןבהשפטריות  אלובצורה טפילית או באופן של קשרי גומלין (סימביוזה). כמהין 

 ןבשורשי צמחים ספציפיים. ה ותגדלן הפרי גדלים מתחת לאדמה, ופעמים רבות ה

  .קשה יותר ןלקבוצת פטריות השק, וגידול ותמשתייכ

מרבית פטריות המאכל לשיווק גדלות כיום במצעים מיוחדים בחדרי גידול מבוקרים. 

ומתחיל תהליך של התפשטות  4בתחילת התהליך מפזרים נבגים או חלקי קורים במצע,

ל תהליך הריבוי המיני, וגופי הפרי נושאי הנבגים יחתמ מהרשת הקורים. לאחר זמן 

 ,ה'קטיף' מתבצע בשלבים .מרשת הקוריםמבצבצים מהמצע. בשלב זה חותכים אותם 

  ולאחר הגעת הפטריות להבשלה.

  עדר שורש ככוח חיות יב. ה

להם יש נוף ושורש שממנו עיקר שכפי שראינו בסקירה המדעית, בשונה מיתר המינים 

כולה בנויה ממערכת סבוכה היא אלא  ,יה אין הבחנה כזו בין שורש לנוףיהחיות, לפטר

היא קולטת את חומרי ההזנה הדרושים  בעזרתה ,פני הקרקע-של קורים הנמצאים מעל

מרבית המינים סופחים את חומרי . שורש ככוח חיות עיקריהלחיותה. מכך עולה הגדרת 

ההזנה שלהם מהשורש המצוי באדמה, ובכך מהווה השורש את עיקר החיות של הצמח, 

בשל כך, גם יה הקולטת את חיותה מכל חלקיה ולא ממקור עיקרי. יבשונה מהפטר

, הינם קורים עליו היא מונחתשיה לבין המצע יהקורים העומדים בממשק בין הפטר

הגדרה זו  5קטנים ומיקרוסקופיים, שלא ניתן להגדירם כשורש חיות כביתר המינים.

                                                           
במפעל שבו נערך סיור למטרת למידת הנושא, המצע מיובא מחו"ל ומורכב מזבל עופות, זבל סוסים,   .4

  קש וגבס, ואין בו אדמה או חול כלל. 
ביאור ההלכה סוף ד"ה כגון, שהוסיף: 'אח"כ נודע לי  ,רך אמונה, הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"גראה: ד  .5

שיש היום מקומות שזורעין כמהין ופטריות בתוך זבל ומתפשטין מהם שורשים דקים... מסתבר 
 דשורשים אלו כיון שאינן ניכרין לא מקרי שורשים, ומקרי שאין לו שורש'.

בחזרה לעמוד התוכן
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יה שורש ככוח חיות כיתר ימכבר בדברי הראשונים שעמדו על כך שאין לפטרזה מצויה 

  הלכתיות, כפי שנראה. המינים, הגדרה שיש לה השלכות

מ"ג) מבחינה בין פירות האילן לבין פירות הארץ לגבי ברכה -המשנה (ברכות פ"ו מ"א

  ראשונה: 

על פירות האילן, אומר בורא פרי העץ... ועל פירות הארץ, אומר בורא פרי 

  האדמה... על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל.

"ב) מגדיר אביי שהברכה על פטריות היא בדברי הבבלי (ברכות מ ע"ב; נדרים נה ע

כהגדרתו: 'מירבא רבו  6משום שהן מוגדרות כ'דבר שאין גידולו מן הארץ', ,'שהכל'

הפרשנים מבארים הגדרה זו, שעיקר כוח חיותן  מארעא, מינקי לא ינקי מארעא'.

והתפתחותן של הפטריות אינו מהאדמה ככל אילן או ירק, אלא הן גדלות מלחות 

 9כלים.על כמו על עצים ו 8,ת להימצא במקומות שוניםולכן יכולו 7האוויר,הקרקע ו

הסיבה לכך שכוח החיות וההתפתחות של הפטריות אינו מהאדמה היא שאין להן שורש 

ככל מיני הגידולים, המהווה את עיקר החיות של המין, כדברי הרמב"ם (פיהמ"ש פאה 

  שאינן גידולי הארץ:  בעובדהפאה מ פטורות פטריותה היותן שלאת  המתרץפ"א מ"ד) 

וגידוליו מן הארץ, רצונו לומר, שיש לו שורשים בארץ שהוא פורה על ידם, להוציא 

   10...כמהין ופטריות

'והוא צמח שאין לו שורשים ולא ועוד אומר הרמב"ם בפירושו למשנת עוקצין (פ"ג מ"ב): 

ה יהמדעית, שאין לפטריראינו בסקירה שמדברי הרמב"ם הללו עולה ההגדרה  זרעונים'.

יתר מו ולפיכך היא אינה מוגדרת כגידולי הארץ כ ,שורש באדמה ממנו עיקר חיותה

עליה נעמוד בהמשך הדברים, והמינים. ברם, בדבריו הוסיף הרמב"ם הגדרה נוספת, 

   אין לה גם 'זרעונים'. ,יהיעדר שורש חיות בפטרישמלבד ה

כתיות של הגדרה זו, המחריגה את בדברים הבאים נבקש לראות את ההשלכות ההל

  רביית הפטריות מיתר המינים בכך שאין להן שורש וזרעים מהם הן מתרבות.

                                                           
 "ח; שו"ע, או"ח סי' רד סעי' א.רמב"ם, הל' ברכות פ"ח ה  .6
מיוחס לרש"י, נדרים נה ע"ב ד"ה שאין; תוספות, שם ד"ה מירבא; ר"ן, שם ד"ה מירבא; רבי אברהם מן   .7

ההר, שם; ריבמ"ץ, פאה פ"א מ"ד ד"ה וגידוליו; ר"ש, שם ד"ה כלל; רא"ש, שם ד"ה וגדולו; פסקי רי"ד, 
"ה הפת שעפשה; נדרים נה ע"ב ד"ה נדר); רבנו מנוח, ברכות מ ע"ב ד"ה ת"ר; מאירי (ברכות מ ע"ב ד

הל' ברכות פ"ח ה"ח ד"ה והכמהי'; מג"א, או"ח סי' רד ס"ק ד; תולדות יצחק, מעשר שני פ"א ה"ג ד"ה 
 מתני'.

 אור זרוע, ח"ב הל' עירובין סי' קלא אות א: 'על האשפות ועל הגגים ועל הכתלים'.  .8
יוחס לרש"י, נדרים נה ע"ב ד"ה שאין; רבנו מנוח, הל' ברכות פ"ח רש"י, ברכות מ ע"ב ד"ה מירבא; מ  .9

ה"ח ד"ה והכמהי'; ריטב"א, ברכות מ ע"ב ד"ה ועל כמהין; רבנו יונה, שם כח ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה גמ' 
על הזומית; אליה רבה, או"ח סי' רד ס"ק ב; פני משה, מעשר שני פ"א ה"ה ד"ה מתני' דר"ע; מגן 

 סי' רד ס"ק ד; פרי מגדים, אשל אברהם סי' רד ס"ק ד; משנה ברורה, סי' רד ס"ק ז.גיבורים, אלף המגן 
מיוחס לרש"י, נדרים נה ע"ב ד"ה מאוירא; ר"ש (פאה פ"א מ"ד ד"ה כלל; עוקצין ב גם צויההגדרה זו מ  .10

פ"ג מ"ב ד"ה פטריות); מאירי, עבודה זרה יד ע"ב ד"ה לענין שביעית; רע"ב, פאה פ"א מ"ד ד"ה 
  דוליו; תפארת ישראל (שם יכין אות כא; הלכתא גבירתא מ"ד); שו"ת באר שבע, סי' ג.וגי

בחזרה לעמוד התוכן
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  . דיני שביעית1

הגדרה זו ביחס לפטריות, שאין להן שורש המהווה את עיקר כוח החיות שלהן, מופיעה 

  ביחס לדיני שביעית בפטריות. גם 

שביעית: 'זה הכלל, כל שיש לו עיקר יש  מובא כלל יסודי ביחס לקדושת 11בדברי הבבלי

שמשמעות המילה  12לו שביעית, וכל שאין לו עיקר אין לו שביעית'. וביארו הפרשנים

קדושת שביעית ואיסוריה רק במין שיש לו שורש  יםולכן שייכ 13'עיקר' היא שורש,

לא  וממילא ן,ממנו הוא גדל. כפי שראינו לעיל, לפטריות אין שורש שממנו עיקר חיותש

  בהן דיני שביעית, וכדברי המאירי (עבודה זרה יד ע"ב ד"ה לענין שביעית): ויהי

ל דבר שהפרי גדל מן השורש, כגון רוב פירות או כולם שיש כ – כל שיש לו עיקר

באילן שגדלין ממנו, ולהוציא כמהין ופטריות וכשות שאין להם  להם עיקר ומקום

   14שורש שגדלים ממנו.

ון שמין זה אין לו שורש ומ"מ כי ,הפטריות 'נזרעות' בידי אדם גם כאשרשנמצא א"כ 

   15אין בהן דיני שביעית כלל. ,ממנו עיקר חיותושבאדמה 

  ג. צורת רבייה טבעית 

  . מעשר שני1

מכונים הרביית הפטריות נעשית באמצעות תאים זעירים כפי שראינו בסקירה המדעית, 

                                                           
 דה סב ע"א.ישבת צ ע"א; עבודה זרה יד ע"א; נ  .11
דה סב ע"א ד"ה עיקר); תוספות (עבודה זרה יד ע"א ד"ה יראה: רש"י (שבת צ ע"א ד"ה שיש לו; נ  .12

 ד"ה כל.דה סב ע"א ד"ה כל); מאירי, שבת צ ע"א יתורניתא; נ
על משמעות המילה 'עיקר' כ'שורש' במובן המוחשי, ראה: מילון בן יהודה, ח"ט ערך 'עקר', הוצאת   .13

; הרב יואל פרידמן, 'השתלשלות בהגדרות אילן וירק מספרות 4685מקור (ירושלים תש"מ) עמ' 
נה שם ציין מקורות רבים בתוספתא ובמש ,11–9התנאים ועד פוסקי המאה השבע עשרה', עמ' 

המזהים את משמעות המילה 'עיקר' כשורש וגזע מוחשיים. על משמעותה כ'שורש' במובן המופשט 
המורה על יסוד העניין, ראה: רד"ק, ספר השרשים ערך 'עקר'. על הקשר בין שתי משמעויות אלו, 

 . 4ראה: גד בן עמי צרפתי, 'שינויי משמעות של המילים', לשוננו לעם מ"ב (תשנ"א), עמ' 
  דה סב ע"א ד"ה כל שיש.יווה לדבריו מאירי, נהש  .14
כרם ציון, אוצר השביעית הל' פסוקות פי"ג סעי' כב; כן היא דעת הגרצ"פ פראנק, שם גידולי ציון ס"ק   .15

יד ד"ה ומרן; הרב יצחק רוזנטל, שם; ברית עולם, סי' ג סעי' סז; הרב יצחק יעקב וייס (שו"ת מנחת 
ם, ענייני שביעית פ"ה סעי' יא); כתבי קהלות יעקב החדשים, יצחק, ח"ח סי' צט; מנחת ירושלי

ג; דרך אמונה, -ב קונטרס הליקוטים סי' ב אות א-שביעית סי' כב; הרב חיים קנייבסקי (שיח השדה, א
עמ' קיג);  ,הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"ב ס"ק יז; שם פ"ד ה"ג ביאור ההלכה ד"ה כגון; נזר החיים, טיגר

אופן ב ,אם הפטריות גדלו בתוך מבנה ,25הערה  58תוך: קטיף שביעית, עמ' לדעת הגר"מ אליהו, ב
אין בהן קדושת שביעית; חוט שני, שמיטה ויובל פ"א ה"ב  ,הגידול המדובר בזמנינו למטרות מסחר

אולם יש שהובא  ס"ק ח עמ' פז ד"ה אף שלא; ילקוט יוסף, שביעית והלכותיה פט"ו סעי' ג עמ' שס.
אוצר השביעית  ,ולנהוג קדושת שביעית בפטריות, ראה: הראי"ה קוק, כרם ציוןבשמם שיש להחמיר 

הל' פסוקות פי"ג גידולי ציון ס"ק יד ד"ה ושמעתי; הגר"ש ישראלי, בתוך: מדריך שמיטה לצרכן 
  . 68הערה  26(הוצאת מכון התורה והארץ תשע"ה), עמ' 

 האם יש דיני שביעית בפטריות –ה דיון זה ם פ"א ה"א, שתליבעניין זה ראה גם: צפנת פענח, הל' כלאי  
  האם דיני שביעית נוהגים דווקא בשדה או בכל מקום. –בדברי הירושלמי ערלה פ"א ה"ב  –

בחזרה לעמוד התוכן
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נפגש עם נבג  נבגוכאשר ה ,'כובע'ה משתחררים מהצד התחתון של . נבגים אלונבגים

הריבוי נוצר איחוי שיביא לידי יצירת מערכת קורים (תפטיר). בצורה כזו,  ,נוסף שנפל

, וממילא אין לפטריות מבוסס על איחוי קורים ללא הגדרה ברורה של זכר ונקבה יהמינ

  מהם נוכל לרבות אותן.שזרעים 

פ"ג מ"ב) בהגדרת הפטריות: 'והוא צמח (פיהמ"ש עוקצין  הבאנו את דברי הרמב"םלעיל 

הוא שאין  לפטריות עדר שורש וזרעיהמכנה המשותף בה שאין לו שורשים ולא זרעונים'.

 הנטמנים באדמה צורת הרבייה של הפטריות דומה ליתר המינים המתרבים מזרעים

  ומחמת כך יש להם שורשים באדמה.

ירות מעשר שני הם קודש, ובזמן הגדרה זו ביחס לפטריות מצויה בעניין מעשר שני. פ

שבית המקדש קיים יש לאוכלם בקדושה בירושלים. ברם, ניתן לחלל את קדושת 

 17בדברי הבבלי 16הפירות על כסף, לעלות לירושלים ולקנות בכסף זה מיני אוכלים.

שלא ניתן לחלל את קדושת פירות מעשר שני אלא על דבר שהוא 'פרי מפרי  מבואר

נימוקם הוא שהפטריות אינן מתרבות ו ,הממעטים פטריות מכלל זה יש 18וגידולי קרקע'.

כז ע"ב  , כדברי המאירי (עירוביןהיינו פרי מזרע 19בצורה הטבעית בדרך של 'פרי מפרי',

  ד"ה אין לוקחין):

ופירוש פרי מפרי הוא דבר היוצא מדבר אחר, הן דרך הריון והולדה, הן דרך זריעה 

אמותיהם וענבים מגפניהם וכן הדומים לאלו. אבל ונטיעה, כגון בהמה חיה ועוף מ

לא כמהין ופטריות, שאין להם זרע ואין יוצאות זו מזו וכן הדומים להם. ולשון פרי 

  לאו דווקא, אלא כל דבר שהוא פורה.

היוצא מדברים אלו למדנו שצורת הרבייה של הפטריות אינה הצורה הטבעית של פרי 

צורת הרבייה המינית שלהן נטולה זריעה  .פרי בדרך של נטיעה באדמה והצמחתמזרע 

  ה הבאה.ימתקיימת באופן של איחוי קורים לכדי תפטיר ליצירת הפטריו ,ונטיעה

                                                           
  כו. -ראה: דברים יד, כב  .16
  בבא קמא נד ע"ב; שם סג ע"א; נזיר לה ע"ב; עירובין כז ע"ב.  .17
מעשר שני פ"א ה"ג, נחלקו התנאים אם ניתן בירושלמי,  ראה: מעשר שני, פ"א מ"ה, ביחס למים ומלח.  .18

לקחת בכסף מעשר שני פטריות. רבי ישמעאל סבר שלא ניתן לקחת אלא 'דבר שהוא וולד וולדות 
ובכך הוא ממעט פטריות, ואילו רבי עקיבא סבר שניתן לקחת פטריות בכסף מעשר שני. דעת  ,הארץ'

 אל פרשה א פיסקא ח. רבי ישמעאל הובאה גם בתורת כהנים, ברייתא דרבי ישמע
כן סוברים רש"י (בבא קמא נד ע"ב ד"ה פרי; שם סג ע"א ד"ה פרי; ראה בדבריו עירובין כז ע"ב ד"ה   .19

פרי; רש"ש, בבא קמא נד ע"ב ד"ה רש"י שכתב שיש להשוות פירושיו זה לזה); רבנו חננאל, עירובין כז 
דרבי ישמעאל פרשה א פיסקא ח ד"ה ע"ב; ריטב"א, שם ד"ה אף כל; ראב"ד, תורת כהנים, ברייתא 

; מאירי (בבא קמא נד ע"ב ד"ה 18מכלל ופרט, בביאור דעת רבי ישמעאל שהובאה לעיל הערה 
לדברי הרמב"ם, הל' מעשר שני פ"ז ה"ד, פטריות ממועטות 'לפי  מעשר שני; נזיר לה ע"ב ד"ה אין).

מן הארץ'. והעירו המפרשים, מדוע הוא אינו ממעט את הפטריות מכך שאינן 'פרי  שאין גידוליהם
מפרי', כיתר הראשונים הנ"ל, ראה: קרן אורה, עירובין כו ע"ב ד"ה שם במשנה; חקרי לב (חזן), יו"ד סי' 

 באר שבע, סי' ג, אכן כוונת הרמב"ם שו"ת, איילנבורג בר יששכר הרבמא ד"ה והרמב"ם. אולם, לדברי 
והכוונה בדבריו היא כדבריו בהל' מתנו"ע פ"ב ה"ב, ביחס לחיוב פאה:  ,למעטן מכך שאינן 'פרי מפרי'

מנם הפטריות ו'כמהין ופטריות פטורין מפני שאין גידוליהן מן הארץ כשאר פירות הארץ', היינו שא
  ופרי.אך מ"מ צורת הרבייה שלהן אינה כשאר פירות הארץ בדרך של זרע  ,יונקות מלחות הארץ

בחזרה לעמוד התוכן
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  . תרומות ומעשרות2

אחת ההגדרות לחיוב מין בהפרשת תרומות ומעשרות היא שגידולו יהיה מהארץ, כדברי 
וכל ונשמר וגידוליו מן המשנה (מעשרות פ"א מ"א): 'כלל אמרו במעשרות, כל שהוא א

בבבלי שבת (סח ע"א) מיעטו  21והוא הדין בהפרשת התרומות. 20,הארץ חייב במעשרות'
הן  22למעוטי כמיהין ופטריות', הן לגבי חיוב פאה –פטריות מכלל זה: 'וגידולו מן הארץ 

לגבי חיוב הפרשת תרומות ומעשרות. אחד המקורות לפטור מינים שאינם גידולי קרקע 
שהם  'דגן תירוש ויצהר'תרומות ומעשרות הוא לימוד בצורת 'בנין אב' מחיוב מהפרשת 

  גידולי קרקע, כפי שמופיע במדרש תנאים (דברים יח, ד):
מה דגן תירוש ויצהר... גידוליו מן הארץ... אף כל כיוצא  –כעין דגן תירוש ויצהר 

   23בהן חייב בתרומה ומעשרות.
'גידוליו מן  פירושמה  בבירוראינה מגדירה משום ש ,צורת לימוד זו עמומה במקצת

לאור האמור ניתן להסביר צורת לימוד זו כפי  הארץ' ומדוע התמעטו פטריות מכלל זה.
כפי שראינו לעיל, אחת ההגדרות של הפטריות שאינן  שהתבאר לעיל בהגדרת הפטריות.

ליטת חומרי קו ממנו עיקר חיותן,ששאין להן שורש  נעוצה בעובדה 'גידולי הארץ'בכלל 
   יה.יההזנה שלהן היא מרשת הקורים הסבוכה המצויה בגופה של הפטר

הפרשת תרומות ומעשרות בפטריות. רי הרמב"ם הללו בעניין ניתן להחיל הגדרה זו בדב
דגן תירוש 'החיוב בהפרשת תרומות ומעשרות הוא ממינים שהם גידולי הארץ כדוגמת 

ממנו ו עיקרי המושרש באדמה להם שורש , המוגדרים גידולי הארץ משום שיש'ויצהר
אולם מצאנו מקור נוסף לפטור פטריות מחיוב תרומות  בניגוד לפטריות. ,עיקר חיותם

  24נאמר: בירושלמי (מעשרות פ"א ה"א)ומעשרות. 
 – 25אמר ליה רבי יוחנן בשם רבי סיסיי, כתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך

יות שאינן נזרעות ומצמיחות. רבי יונה דבר שהוא נזרע ומצמיח, יצאו כמהין ופטר
  מפיק לישנא, מפני שהארץ פולטתן.

רבי יוחנן מפרש את האמור בפסוק 'תבואת זרעך' שהכוונה היא למינים המפיקים זרעים 
אינה  ןשמהם צומחים צמחים נוספים. לפיכך, פטריות שאין להן זרעים ודרך ריבויי

באמצעות  םוחיותן ה ןכל גידול אלאעית, , כפי שראינו בסקירה המדזריעה וגידול פריב
מתרבות,  ןממנה הן קולטות את חומרי ההזנה וממנה השרשת קורים סבוכה (תפטיר) 

                                                           
  כן הוא ברמב"ם, הל' תרומות פ"ב ה"א; שו"ע, יו"ד סי' שלא סעי' יג.  .20
רמב"ם, הל' תרומות פ"ב ה"א; שו"ע, יו"ד סי' שלא סעי' יג; לבוש, שם סעי' יג; ש"ך, שם ס"ק כג; דרך   .21

 אמונה, הל' תרומות פ"ב ה"א ס"ק ו.
 ראה: פאה פ"א מ"ד; רמב"ם, הל' מתנו"ע פ"ב ה"ב.  .22
כן גם במדרש הגדול, דברים יח, ד. ישנם פוסקים שהשתמשו במקור זה לפטור מינים שאינם ראה   .23

גידולי קרקע כפטריות, ראה: רמב"ם, הל' תרומות פ"ב ה"א; סמ"ג, עשין סי' קלג; חינוך, מצווה תקז; 
  לבוש, יו"ד סי' שלא ס"ק יג; ש"ך, שם ס"ק כג; ט"ז, שם ס"ק ה. 

ר לדרשה זו, ראה: מעדני ארץ, הל' תרומות פ"ב ה"א אות א ד"ה אולם יש שכתבו שלא נמצא מקו  
 ולפי"ז; דרך אמונה, הל' תרומות פ"ב ה"א, ציון ההלכה ס"ק נה. 

מקור זה הובא גם אצל: ריבמ"ץ, מעשרות פ"א מ"א ד"ה כל דבר; רמב"ם, פיהמ"ש שם; ר"ש, שם ד"ה   .24
  וגדוליו; רא"ש, שם ד"ה וגדולו; רע"ב, שם ד"ה וגדוליו.

 דברים יד, כב.  .25
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רבי יונה אינו חולק על הדין שהפטריות  26בהפרשת תרומות ומעשרות. ותחייב ןאינ
פטורות מהפרשת תרומות ומעשרות, אלא טענתו היא שאף אם תיווצר מציאות של 

'מפני שהארץ  ,אין בכך חיוב הפרשת תרומות ומעשרות ,פטריות באדמה 'זריעת'
מדבריהם של רבי יוחנן ורבי  27פולטתן', סימן לכך שהפטריות אינן גדלות מכוח הקרקע.

יונה ניתן ללמוד הגדרה נוספת בדין הפטריות, ביחס לחיוב הפרשת תרומות ומעשרות. 
אין בהן דיני  ,ממנו עיקר חיותןשה ון שאין לפטריות שורש באדמולעיל הגדרנו שמכי

ברם, רבי יוחנן ורבי יונה מוסיפים הגדרה חשובה ביחס להפרשת תרומות  שביעית ופאה.
יש בה ראינו ביחס למעשר שני. לדבריהם, צורת הרבייה הטבעית שומעשרות, הגדרה 

סימן שמינים מסוימים הגדלים בצורת זריעת זרע והוצאת פרי יונקים את כוח  משום
'עשר תעשר  וממילא יש לחייבם בהפרשת תרומות ומעשרות מהפסוק ,ידולם מהאדמהג

ברם, אופן ריבוי הפטריות אינו בדרך הטבעית של  25.את כל תבואת זרעך היצא השדה'
ן לחייב'היצא השדה' סימן לכך שאינן בכלל והצמחת פרי,  באדמה זריעת זרעים

מעתה, הגדרה זו ניתנת  להיאמר גם בדברי הרמב"ם  בהפרשת תרומות ומעשרות.
תירוש ויצהר,  ,הממעט פטריות מחיוב תרומות ומעשרות משום שאינן גידולי הארץ כדגן

וממילא אינן בכלל 'היוצא  ,שכוונתו היא שצורת הרבייה של הפטריות אינה ככל המינים
בדברי הרמב"ם (הל' מתנו"ע פ"ב ה"ב), שכתב  ניתן לדייק כן השדה' לחיוב ההפרשה.

'כמהין ופטריות פטורין מפני שאין גידוליהן מן הארץ כשאר  ביחס לחיוב פטריות בפאה:
הוספה זו, 'כשאר פירות הארץ', מכילה בתוכה הגדרה זו שאין דרך שיתכן יפירות הארץ'. 

  28מן הארץ'. וממילא אינן בכלל 'גידוליו ,הרבייה בפטריות דומה ליתר המינים

  . ברכת 'שהכל' 3

הגדרה זו, שדרך הרבייה של הפטריות אינה בצורה הטבעית של פרי מזרע, ישנה ל

מ"ג) מבחינה בין פירות - השלכה גם לדיני ברכות. כאמור לעיל, המשנה (ברכות פ"ו מ"א

  ברכה ראשונה:  האילן לבין פירות הארץ לגבי

פירות הארץ, אומר בורא פרי  על פירות האילן, אומר בורא פרי העץ... ועל

  שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל.האדמה... על דבר 

בדברי הבבלי (ברכות מ ע"ב; נדרים נה ע"ב) מגדיר אביי שהברכה על פטריות היא 

'שהכל' משום שהן מוגדרות כ'דבר שאין גידולו מן הארץ', כהגדרתו: 'מירבא רבו מארעא, 

וסקים אם אדם שבירך על הפטריות ברכת 'האדמה' נחלקו הפ מינקי לא ינקי מארעא'.

 ועליו לשוב ולברך. ,יצא ידי חובתו בדיעבד ואינו חוזר ומברך, או שמא לא יצא כלל

                                                           
  מהר"א פולדא, מעשרות פ"א ה"א ד"ה נזרע.  .26
פני משה, מעשרות פ"א ה"א ד"ה רבי יונה (השני); מהר"א פולדא, שם ד"ה מפני. בעניין היחס בין   .27

דברי רבי יוחנן לדברי רבי יונה, ראה: שו"ת הר צבי, זרעים ח"א סי' עו, שהביא את דברי הרב משה 
לקים בטעם פטור פטריות ממעשרות, אך הגרצ"פ פראנק דחה דבריו וביאר חסקין הסובר שהם חו

ב קונטרס הליקוטים -שם, ד"ה אבל לי, שרבי יונה אינו חולק על רבי יוחנן; שיח השדה (קנייבסקי), א
 ולא מפסוק.  הסי' ב אות ג עמ' קמז, ביאר שרבי יונה אינו חולק אלא לומד כן מסבר

 בדברי שו"ת באר שבע. 19ראה הערה   .28
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אדם המברך ברכת 'האדמה'  30,והרב יעקב חיים סופר 29לדעת הרב יחיאל מיכל אפשטיין

ריות 'מירבא יצא ידי חובתו. בדבריהם הם מסתמכים על דברי אביי שהפט – על פטריות

אולם, הרב חיים  יוצא ידי חובה בברכת 'האדמה'. ,מן הארץ ןן שיניקתווכיו ,רבו מארעא'

בנימין פונטרימולי (פתח הדביר, או"ח סי' רד ס"ק ד) הביא את דברי הרב יהודה שמואל 

  : כאשר בירך 'האדמה' על פטריות אשכנזי, שלדעתו לא יצא ידי חובה

בורא פרי האדמה, אע"ג דגידולן מן הארץ, לא הוו אם בירך על כמהין ופטריות 

  פירות הארץ דמאווירא קא רבו ולא יצא.

פרי  – לאור ההגדרה העולה, שאין דרך הרבייה הטבעית של הפטריות כדרך יתר המינים

מנם פטריות 'מירבא רבו מארעא', וא מזרע, ניתן להסביר את דבריו של הרב אשכנזי.

דרך רשת הקורים הסבוכה  הצמחתןלתורמת לגידולן ו בההן נמצאות שהסביבה כלומר 

מהאדמה, 'מינקי לא ינקי , אך מ"מ עיקר כוח חיותן אינו ממנה את חומרי ההזנההקולטת 

ובשל  ,ממנו עיקר החיות שלהןשאין להן שורש עיקרי באדמה הכוונה היא שומארעא', 

  נה ע"ב ד"ה נדר):צורת הרבייה שלהן אינה כיתר המינים, כדברי המאירי (נדרים כך 

מרבא רבו מארעא כלומר שצומחים הם מן הארץ, אלא שהם אין יניקתם מן 

  הארץ אלא מן האוויר ומתוך כך ברכתם בשהכל.

ממנה.  ותורב ותמשום שאינן פר ,מנם הפטריות הן 'גידולי הארץ' אך אינן 'פרי האדמה'וא

כלל על פטריות שאינן לאור זאת מובן שברכת 'בורא פרי האדמה' אינה יכולה להיאמר 

בבלי (ברכות מ ע"ב) בברייתא שבמכבר זה נראה שהבחנה זו מצויה  31'פרי' האדמה.

   ועל דברים אלו נסובים דברי אביי: ,בדיני נדרים תהעוסק

ואם אמר כל  אסור בפירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות. –הנודר מפירות הארץ 

  32אסור אף בכמהין ופטריות. –גידולי קרקע עלי 

'פרי הארץ' מוגדר דבר שהוא פרה ורבה מהאדמה, למיעוט פטריות, שאין דרך רבייתן 

כלשון הגר"א (אמרי נועם, ברכות  33'פירות', ותככל המינים פרי מזרע ולפיכך אינן מוגדר

  מ ע"ב ד"ה הנודר):

ופטריות שאינם גדלים פרי מפרי משמע שפרים ורבים, לאפוקי כמהין  שפירות

  ם שיהיו גדלים אחד מאחד.שאין זורעים אות

א בארץ, כדברי הרמב"ם ימשום שסביבת גידולן ה ,אך מ"מ הן נכללות ב'גידולי קרקע'

  (הל' נדרים פ"ט הי"א):

על פי שאינן יונקין  ואם אמר כל גידולי קרקע עלי אסור אף בכמהין ופטריות, אף

   מן הקרקע גדלין הן בקרקע.

                                                           
 .ערוך השלחן, או"ח סי' רד סעי' ה  .29
  .כף החיים, או"ח סי' רד ס"ק ב  .30
ראה: הערות הגרי"ש אלישיב, ברכות מ ע"ב ד"ה רש"י ד"ה מירבא: 'מוכח שהתפשטותם וגידולם הם   .31

ן שעצם הצמחתם אינה מן ושהכל כיומריח לחלוחית הקרקע, אלא שמ"מ אין מברך עליהם אלא 
  הקרקע, ולכך לא חשיב כפרי האדמה שלזה צריך צמיחה מן הקרקע'.

 כן נפסק בטור, יו"ד סי' ריז; שו"ע, שם סעי' כג.  .32
 לבוש, יו"ד סי' ריז סעי' כג.  .33
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יכולה להיאמר על פטריות  ה'פרי האדמה' אינלאור הבחנה זו סובר הרב אשכנזי שברכת 

  34משום שאינן 'פרי' האדמה, כלשונו: 'לא הוו פירות הארץ'. ,אף לא בדיעבד ,כלל

  ד. חרקים בפטריות

מ"מ אין ומנם ברכתן 'שהכל' ולא 'האדמה', וזו העולה מדיני ברכת הפטריות, שא מסקנה

הביא  36הרמ"א 35בפטריות. הוראה שאינן גידולי קרקע, משליכה על דיני חרקיםבכך 

הן אינן גידולי  ,ן שאין מברכים על הפטריות 'אדמה'ובשם 'איסור והיתר הארוך' שמכיו

 37משום 'שרץ השורץ על הארץ'. הרמ"א ותאסור ןבהן אינ ותוהתולעים הגדל ,קרקע

שיש להבחין בין הלכות ברכות, שבהן צריך שיהיו גידולי קרקע, עצמו דחה דבריו בטענה 

  לכות תולעים: לבין ה

מכל מקום מיקרי מחובר לקרקע וקרינן ביה שרץ השורץ על הארץ, דבחיבורא 

  תליא מילתא ולא בגידולו מן הארץ.

   (יו"ד סי' פד סעי' ו): 'שלחן ערוך'ו להלכה בדברי הגהתו על האדבריו אלו הוב

 אמרינן דלא חשיב תולעים הגדלים בכמיהים ופטריות, דינן כמו בשאר פירות. ולא

  מחובר לקרקע, הואיל ואין מברכין עליהם בורא פרי האדמה.

דיני נוכל להבין את דברי הרמ"א בהבחנה בין  ,לאור מה שהתבאר בהגדרת הפטריות

בה הן שמנם פטריות 'מירבא רבו מארעא', שהסביבה וא 38ברכה בפטריות.דין חרקים ל

דמה, 'מינקי לא ינקי , אך מ"מ עיקר כוח החיות שלהן אינו מהאןנמצאות תורמת לגידול

מחוברות לקרקע אכן הן צורת הרבייה שלהן אינה כיתר המינים. לפיכך כלומר  ,מארעא'

  ממנה.  ותורב ותאינן 'פרי האדמה' משום שאינן פרונחשבות כ'שרץ השורץ על הארץ', אך 

  ה. הפרשת תרומות ומעשרות מפטריות בזמן הזה
להפריש תרומות ומעשרות מפטריות פוסקים שונים העלו טענה שטענו אחרים, שיש 

                                                           
דד שו"ת שבט הלוי, ח"י סי' מב אות ג; שו"ת יביע אומר, ח"ח או"ח סי' כג אות כב, שם משמע שמצ  .34

בדברי הרב אשכנזי שלא יצא כלל; השווה לדבריו בשו"ת יחוה דעת, ח"ו סי' יב; ראה: ילקוט יוסף, 
או"ח ח"ז הל' ברכות סי' רד סעי' ג, שיצא ידי חובה בדיעבד, אך משום הכלל 'ספק ברכות להקל' 

  כדבריו, שם הערה ג.
כן, ראה: ים של שלמה, חולין על ההימצאות הרבה של חרקים בפטריות וההימנעות באכילתן מחמת   .35

פ"ג אות ק; פרי חדש, יו"ד סי' פד ס"ק יט; בית הלל, שם ס"ק ג, שראה כן אצל 'אנשי מעשה שמחמירין'; 
קדושת האכילה א אות קיא, בשם אביו. אולם למעשה יש שכתבו  –של"ה, שער האותיות אות הקו"ף 

עי' ד; ש"ך, יו"ד סי' פד ס"ק לד, בשם הלבוש; לאחר בדיקה, ראה: לבוש, יו"ד סי' ק ס ןשמ"מ ניתן לאוכל
שלחן גבוה, יו"ד סי' פד ס"ק כה; דרכי תשובה, שם ס"ק פג; זבחי צדק, שם אות סח; ערוך השלחן, שם 
סעי' עה; ראה: חכמת אדם, שער איסור והיתר כלל לח סעי' יח, שכתב ביחס לפטריות: 'ומוחזקים 

זו; עוד בעניין זה, ראה: שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ב  מחזקהבתולעים', אך נראה שתועיל בדיקה להוציא 
  סי' כה. ביחס לריבוי תולעים בכמהין, ראה: פרי מגדים, שם שפתי דעת ס"ק לג.

  .דרכי משה, יו"ד סי' פד אות ד  .36
  .תורת החטאת, כלל מו אות א דרכי משה, שם;  .37
  השלחן, שם סעי' נח.ראה: גר"א, יו"ד סי' פד ס"ק יט; ט"ז, שם ס"ק יא; ערוך   .38
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או משום 'דמה שאנו קורין היום  39הגדלות באופן מסחרי בצורת 'זריעה' ו'קצירה',

בדיני שביעית  ןוכן יש לחייב 40דיברה עליהן', ראפטריות זה לא אותן פטריות שהגמ

שינוי צורת הגידול קריטריון לקביעת בהפוסקים אין רוב ככל לדעת ש אלא 41משום כך.

. זאת משום שאין הפרשת תרומות ומעשרות או חיוב הפטריות בדיני שביעית חיוב

וממילא אין בהן חיוב  ,, כדוגמת שאר המיניםןממנו עיקר חיותששורש באדמה לפטריות 

אופן שיש להוסיף לכך מה שהתבאר לעיל,  43ודיני שביעית. 42הפרשת תרומות ומעשרות

'היוצא השדה' ובשל כך אינן מוגדרות  ,יתר המיניםבהרבייה בפטריות שונה בתכלית מ

משום שהן מין שאין  ,, ולכן אין בהן חיוב תרומות ומעשרותכפי שהתבאר בירושלמי

  גידוליו מן הארץ, כדברי הרמב"ם.

  סיכום
ממנו עיקר חיותו וכן שצורת ששאין לו שורש  ייחודי, הגדרת חז"ל את הפטריות כמין

אינה ככל המינים פרי מזרע,  והרבייה של

החל מהברכה שיש  ,משפיעה על דינים שונים

לברך עליהן וכלה בחיובן במצוות התלויות 

והפרשת  , פאה, מעשר שניבארץ, כשביעית

  תרומות ומעשרות.

כפי שראינו בסקירה המדעית, הגדרה זו של 

, וגם כיום צורת חז"ל לא השתנתה בימינו

ה היא באמצעות מערכת יהריבוי של הפטרי

ממנה היא קולטת את שר) קורים סבוכה (תפטי

חומרי ההזנה שלה, וממילא היא נטולת שורש 

  כעיקר חיות. 

אין לקבל טענות שונות על שינויים לפיכך 

בדיני שביעית  ןלחייב איןו בפטריות שחלו

  והפרשת תרומות ומעשרות.

  

                                                           
טענה זו הובאה אצל: שו"ת שבט הלוי, ח"ח סי' רמח; חוט שני, שמיטה ויובל פ"א ה"ב ס"ק ח עמ' פח   .39

 ד"ה ובזמנינו.
 חוט שני, שמיטה ויובל פ"א ה"ב ס"ק ח עמ' פח ד"ה ובזמנינו.  .40
ב -נינו; שיח השדה, אטענה זו הובאה אצל: חוט שני, שמיטה ויובל פ"א ה"ב ס"ק ח עמ' פח ד"ה ובזמ  .41

  קונטרס הליקוטים סי' ב אות ו ד"ה כעת. 
  שו"ת שבט הלוי, ח"ח סי' רמח.  .42
ב -הרב חיים קנייבסקי (דרך אמונה, הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"ג ביאור ההלכה ד"ה כגון; שיח השדה, א  .43

מ' פח ד"ה קונטרס הליקוטים סי' ב אות ו ד"ה כעת); חוט שני, שמיטה ויובל פ"א ה"ב ס"ק ח ע
  ובזמנינו.
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  ד"ר אליקום ברמן

האמת על גידול  –מנא הני מילי 
  העוף המודרני 

  הקדמה

 הים ובספרי שאלות ותשובות נהוג לציין מקור של כל אמירה המופיעבפרסומים מדעי

מקובל  ,ניסוייםעל בכתבה או בתשובה. במקרה שהאמירה מבוססת על תצפיות או 

לתאר את פרטי מהלך הניסוי או התצפית. כתוצאה מנהלים אלו קורא המאמר יכול 

 שפורסמו. על בסיס הנתונים ןאת מסקנות הכתבה ולקבל או לדחות אות לבחון

בעשורים האחרונים יש תופעה של רבנים הכותבים מאמרים או מצוטטים במאמרים 

דתית בעניינים הקשורים לשאלות הלכתיות. בספרות -בספרות העממית או העממית

עלוני שבת. במאמרים אלו לא נהוג בעיתונות או פרסומים בהעממית מדובר בעיקר על 

ם בגידול עופות במשק המודרני ובבעיות דניבחלקם פרסומים אלו  לצטט מקורות.

שמירה על בכל הקשור לצער בעלי חיים ובבעיקר  ,הלכתיות הקיימות בגידול זה

אבל לא רק בנושאים אלו. במאמרים אלו, משום מה, מובאות הרבה אמירות  ,הבריאות

אפשר לשער שדברי הכותבים אינם  ,מקורות מיםשלא רשו מכיווןנכונות.  אינןשפשוט 

 .ןאו לצפות בה ןבמאמר זה נדון רק בעובדות שאפשר למדוד אותסים עד תום. מבוס

, 'עוף מתעשייה' או 1'העוף המודרני'ווים את גידול העוף היום, הנקרא במאמרים אלו מש

עוף 'גידול זה נקרא  ,שפרטיה אינם ידועים במלואם ,שיטה אידיאלית לכאורה מהעברל

גדלו כשהם מסתובבים בשטח ואוכלים נכתב ' ובהקשר אליו, 'משק משפחתי', 'מסורתי

נוסף  3'.מפזזת בעליצות בדשא ומטילה בזמנה הפנוי ביצה שחמחמה' 2',מכל הבא למקור

. 'אורגני'או  'חופש'עוף בגידול בין העוף המצוי של היום ובמאמרים משווים בין על כך 

טילות במאמרים אלו מתייחסים בעיקר לפטמים (תרנגולות שמגדלים לבשר) ולמ

ולעיתים קרובות לא מבדילים ביניהם, דבר שגורם  ,(תרנגולות שמגדלים להטלת ביצים)

  נכונים. שאינםעוד יותר להצגת נתונים 

. 'עוף מסורתי' שגידלו בעברולעופות  ',עוף מודרני'היום  המצויבמאמר זה נקרא לעוף 

נשווה אותו לנתונים אנחנו  ,שלא ברור לנו לאיזה עוף משווים את העוף המודרני מכיוון

ת כשמובא ,במאמר זה ואף יותר.שנים  70-ו 50, 30קיימים על עופות שגידלו לפני 

                                                           
  .6'נא להכיר: העוף המודרני בישראל' עמ'  183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'   .1
  .6'נא להכיר: העוף המודרני בישראל' עמ'  183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'   .2
  .21, 'כשר, אבל' עמ' 758מקור ראשון, דיוקן, כ"ד שבט ה'תשע"ב, גיליון   .3
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במאמר  4.ידע שצברתי במהלך שנות עבודתימדובר על  ,ידע אישיב שמקורה עובדה 

מהספרות העממית  שגוייםציטוטים  אשלבאביא את הנושאים לפי ההלכה הרלוונטית, 

צטט את אציג את העובדות הנכונות וא .נכונים אינםים אלו ובסוף אסביר למה ציטוט

  המקורות לעובדות אלו.

 5'.תורה והארץהמכון 'של מאמר המופיע באתר של  ומאמר זה הוא קיצור

  6'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' :בריאותא. 

 נתינת הורמונים לעופות. 1

 ציטוטים מהספרות העממית:להלן 

  7...דילה במטרה לזרז את תהליך גדילתםוני גוהם מוזנים ומטופלים בהורמ) 1

(אפשר להבין שהם עדיין מוזנים  8של הורמוני גדילה בעופות הזרקהאין ) 2

  בהורמונים).

  9.רנגולות שגופם מנופח ההורמונים..הת) 3

האם בכלל ניתן לכנות זאת בשר או אולי אין זה אלא גוש רקמות ספוג ) 4

  10?ואנטיביוטיקה הורמונים, סטרואידים

  11...מוזנים ומטופלים בהורמוני גדילה הם) 5

, זריקת הורמונליות להאצת גדל בתנאים איומים של לולים צפופים, מחלות) ...6

  12...הגדילה

7) …chickens, turkeys and cows. It treats the animals with hormones 

nd food and antibiotics to prevent disease and maximize their growth a
13output…  

                                                           
שנים בטיפול במשקי עופות בכל הארץ,  42-לד"ר ברמן יש ניסיון של למעלה מעורך: י"פ. הערת   .4

ועשרות אלפי ביקורים במשקים אלו. ד"ר ברמן הוא וטרינר מומחה למחלות עופות. בעברו ניהל 
מעבדות אבחנה למחלות עופות באזורים שונים בישראל ושימש בתפקיד רופא ראשי למחלות עופות 

 שנה. הוא בעל תואר שני בבריאות הציבור.  בפועל במשך 
 Toraland.org.il המודרני/-העוף-גידול-על-האמת-מילי-הני-חיים/מנא-בעלי-חיים/צער-מאמרים/בעלי  .5
  דברים ד, טו.  .6

  .6'נא להכיר: העוף המודרני בישראל' עמ'  183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'  .7 
 מה זה?' –חלק ג', צומת הגידים  –'העוף המודרני  185"ח, עלון מס' השבת צהר, י"ז אדר א' ה'תשס  .8

. המשפט הזה נכתב כתיקון לציטוט הקודם עקב מכתב ובו הערות ששלחתי למערכת העלון 6עמ' 
נכתב 'אין  ,מוזנים ומטופלים בהורמוני גדילה' אינם'הם 'השבת צהר', אבל במקום לתקן ולכתוב 

  בהורמונים. מוזניםהעופות עודם זריקות אין אבל  משמע ,פות'הזרקה של הורמוני גדילה בעו
(שגיאות  6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .9

  הלשון במקור).
  .6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .10
  'כשרות העוף בישראל'.  459ד' אלול ה'תשע"ג, עלון מס' צהר לשבת,   .11
  .20מקור ראשון, מוצ"ש, ה' תשרי ה'תשע"ז מדור יורה דעה, 'כפרה? עוונות!' עמ'   .12
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  האמת:

השנים  בארבעיםהורמונים לעופות מסחריים בישראל ובכל ארצות המערב  ניםלא נית) 1

  לא בזריקות, לא במזון ולא בכל דרך אחרת. לפחות, האחרונות

אין שיווק של תכשירי הורמונים על ידי חברות התרופות לשימוש בבעלי כנף ) 2

  .לפחות השנים האחרונות בארבעים

העממית (של מגדלי עופות) בזו לא מוזכר שימוש בהורמונים בספרות המקצועית או ) 3

  14.לפחות השנים האחרונות בארבעים

  15.לפי החוק בישראל אסור להאכיל הורמונים לבעלי חיים) 4

בניגוד לעוף המודרני, שלא נותנים לו כלל הורמונים, עד שנות השישים של המאה ) 5

בהם או לטפל את העופות הזכרים קובל לסרס הקודמת בעוף המסורתי היה מ

קפסולות  שבועיים עד חמישה שבועות לעופות ב ההורמון אסטרוגן ניתן .בהורמונים

  16.לפני השיווק

 ערך תזונתי של בשר עוף, תוספת אנטיביוטיקה וסטרואידים. 2

 ציטוטים מהספרות העממית:

גרות מואצת בצורה מהו הערך הבריאותי שיכול כבר להיות לבשר עוף שהגיע לב

יום במקום תוך שנה וחצי? האם בכלל ניתן לכנות זאת 'בשר'  50מלאכותית תוך 

  17רמונים, סטרואידים ואנטיביוטיקה?או אולי אין זה אלא גוש רקמות ספוג הו

  האמת:

בשנת  19.משנות החמישים עד היום ניכרהחלבון בבשר עוף לא השתנה באופן  18אחוז

 . אחוז השומן25%עד  21% שיעורו היה 2019ובשנת  ,20% עוףשיעור החלבון ב היה 1959

אבל בניגוד לבשר בהמות, השומן בעוף מרוכז מתחת לעור או  ניכר,עלה באופן  דווקא

   20.וקל להפרידו ,בחלל הבטן

                                                           
13.  Hakirah, The Flatbush Journal of Jewish Law and Thought, 24, 2018, “Why is there no kosher meat 

or poultry that is certified humane?” pg 175..  ורוב המאמר  ,ספרות עממית אינו נחשבכתב עת זה
  .אליהםחס רק יונתי ,ציטוטים ללא מקור שם ישזאת מבוסס על מקורות. בכל 

  ידע אישי.  .14
, תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (חומרי גלם 2014-חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד  .15

  .2015-התשע"האסורים וחומרים מזיקים), 
16.  Winter and Funk, 1951, Poultry Science and Practice, 'Chemical caponizing' pg. 205.  Fermor, 1955, 

Good Poultry Keeping, 'Table poultry' pg. 135, Card and Nesheim,1966, Poultry Production, 'Other 

endocrine effects' pg. 47. 
  .6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298סיוון ה'תש"ע, עלון מס' השבת צהר, ט"ז   .17
הסעיף הזה והבא אחריו מתייחסים לנתונים מארה"ב. לא מצאנו נתונים מישראל, אבל בהתחשב בזה   .18

שהפטמים שמגדלים בישראל הם אותם הפטמים שמגדלים בארה"ב ושיטות הגידול הן זהות, אפשר 
  ים.להניח שהנתונים הם דומ

19.  USDA The Yearbook of agriculture 1959, A table of food values pg. 246, 

https://www.fsis.usda.gov/shared/PDF/Chicken_Turkey_Nutrition_Facts.pdf. 
20.  https://www.backyardchickens.com/threads/where-do-chickens-store-fat.1071200.  
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  בדומה לנאמר על הורמונים. ,בקשר לסטרואידים, הציטוט הזה הוא ייחודי ואין לו שום בסיס

לזרז את הגדילה  )1סיבות שבגינן נותנים אנטיביוטיקה לעופות:  אנטיביוטיקה: יש שתי

מחלות. השימוש  טיפול בעוף כשמתפתחותלצורך  )2נצילות המזון. לשפר את ו

נאסר באיחוד  המזון לשפר את נצילותבאנטיביוטיקה על מנת לזרז את הגדילה ו

התפתחות בעת , והוא בשלבי איסור בארה"ב ובישראל. מספר האירופי לפני שנים

הכרחי ללהקות עופות שנתקפו במחלה. יש כיום דיווחים על בעיות של השימוש מחלות 

בהן צער בעלי חיים בחברות שאוסרות שימוש באנטיביוטיקה לצורך טיפול במחלות, 

יש כללי  האלו בכל מקרה, משתי הסיבות 21.נותנים לעופות למות במקום לטפל בהם

ששוחטים פטמים, רמת האנטיביוטיקה בבשר  לוודא שלפנישמטרתם שימוש ופיקוח 

צרכן הבשר. באיחוד האירופי ובארגון העולמי לחקלאות ומזון  ו שלפוגעת בבריאות אינה

)FAO( ) נקבעו רמות מרביות לשאריות של אנטיביוטיקה וחומרים אחריםMRL בהרבה .(

אריות ש סוקריםמקרים רמות אלו נבדקות בחלקי מיליארד. השירותים הווטרינריים 

נמצאו חריגות  ,בדיקות 3,059מתוך  2018כולל מבשר עוף. בשנת  ,במזון מן החי

  22 .מהדוגמאות) %0.6- דוגמאות (כעשרה -בשמונה

בו בדיקת בשר עוף וביצים יתקנות שחיבישראל לא היו  199423עד שנת שיש להדגיש 

עד  של המאה הקודמת החמישיםתכן מאוד שמשנות ילשאריות אנטיביוטיקה. לכן י

, מאז כמו כןהיה יותר בשר עוף בשוק עם שאריות אנטיביוטיקה משיש היום.  1994שנת 

הבדיקות, שיטת הבדיקה השתפרה והיום אפשר לגלות שאריות בחלקי  שהחילו את

בדיקות מסוימות תוצאותיהן של מיליארד. לכן אפילו לאחר שהתחילו לבדוק ייתכן ש

  ות.היום חיוביתהיינה היו שליליות שבעבר 

גוש רקמות ספוג הורמונים, 'העוף המודרני כ שתיאורמנתונים אלו אפשר לראות 

  נכון. אינופשוט הוא אלא  ,רק הגזמה אינו 'סטרואידים ואנטיביוטיקה

 ביצי חופש. 3

 ציטוטים מהספרות העממית:

צריכת ביצים של תרנגולות חופשיות עדיפה לא רק מבחינה מוסרית, אלא  )1
  24.גם מבחינה בריאותית

 25.ביצי חופש יותר מזינות ובריאות, כך שתוספת המחיר אינה לשווא )2
  26.ביצי חופש שהן בריאות יותראדם דווקא רוצה לקנות  )3

  האמת:

ל כל עצער בעלי חיים. לא ידוע לי  נוהגים כך מטעםרוב התומכים באכילת ביצי חופש 

                                                           
21.  https://www.bestfoodfacts.org/farm-raised-chickens-hormones-antibiotics. 

22.ttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Seker_Sheeriot_2018.aspx. 
  .1994-תקנות מחלות בעלי חיים (בדיקת שאריות ביולוגיות), תשנ"ד  .23

  .5עלי חיים וביצי חופש' עמ' 'צער ב 1303שבת בשבתו, מקץ ה'תש"ע, עלון מס'  .24 
  .27'ביצים קשות מאוד' עמ'  654מקור ראשון, יומן, ה' אדר ה'תש"ע גיליון   .25
  .26'ביצים קשות מאוד' עמ'  654מקור ראשון, יומן, ה' אדר ה'תש"ע גיליון   .26
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מעט כל המזון מחקר שבדק ומצא הבדל תזונתי בין ביצי חופש וביצי סוללות. בישראל כ

התרנגולות של ביצי  זאת ועוד,של תרנגולות חופש זהה למזון של תרנגולות סוללות. 

 היותן בנותבאותם תנאים עד  ותהתרנגולות של ביצי סוללות וגדל ןבדיוק אות ןחופש ה

בין סוגי  לכן אין סיבה לחשוב שיהיה הבדל בערך התזונתי שבועות. עשר-חמישה

של צרכנים  םבריאותין באיחוד האירופי לא נמצא הבדל באומנם . הביצים השונים

נמצא אך ביצי סוללות, בריאותם של אלו הניזונים משאוכלים ביצי חופש בהשוואה ל

בהשוואה לביצי  בשיעור ניכר השרמת הזיהום של ביצי חופש ברעלן דיאוקסין גבוה

   27.מעל הרמה המותרתהיא אף ולפעמים  ,סוללות

 ביצים אורגניות. 4

  יטוטים מהספרות העממית:צ

בחירה קפדנית יותר של העוף בסופרמרקט (גידול אורגני במקום תעשייתי) איננה 

  28.הזמן מלימוד תורה או מנתינת צדקיותר גוזלת 

 האמת:

אין מחקרים  ,מאוכל רגיליותר למרות האמונה של חלק מהציבור שמזון אורגני בריא 

מחקרים  223- מחקרים בבני אדם ו שרע- שבעה שסיכםאמונה זאת. במחקר ב שתומכים

ממזון יותר של הרכבי מזון, הגיעו למסקנה שאין הוכחות שמזון אורגני הוא אכן מזין 

במחקר שהזכרנו בסעיף על ביצי חופש, ביצים אורגניות מזוהמות בדיאוקסין  29.רגיל

  30.אפילו יותר מביצי חופש

 צער בעלי חייםב. 

 רגליהם העופות עומדים כמעט כל היום על. 1

  ציטוטים מהספרות העממית:

התרנגולות שגופם מנופח ההורמונים, אינו מאפשר להם לעמוד על ברכיהם  .1

בל הדקות מדי למשקל גופם המעוות, מתקוטטות ביניהם ללא הרף בניסיון לק

  31.מקום יציב להניח עליו את עצמן

  32.העופות עומדים כמעט כל היום על רגליהם ללא תזוזה .2

                                                           
27.  Schoeters and Hoogenboom, 2006 'Contamination of free-range chicken eggs with dioxins and 

dioxin-like polychlorinated biphenyls' Molecular Nutrition and Food Research, 50(10): Pg. 908.  
  .15'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .28
29.  Smith-Spangler C1, Brandeau ML, Hunter GE, Bavinger JC, Pearson M, Eschbach PJ, Sundaram V, 

Liu H, Schirmer P, Stave C, Olkin I, Bravata DM. 2012, 'Are organic foods safer or healthier than 

conventional alternatives?: a systematic review' Annals of Internal Medicine 157(5) pg. 348.  
30.  De Vries, Kwakkel and Kijlstra, 2006 'Dioxins in organic eggs: a review', NJAS – Wageningen Journal 

of Life Sciences, 54(2) pg. 207.  
(שגיאות  6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .31

  הלשון במקור).
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 האמת:

מסוגלים לעמוד  אינםטים האלו מתייחסים לפטמים. לפי הציטוט הראשון הם כל הציטו

 אינןולפי השניים האחרים הם עומדים כמעט כל היום. כל האמירות האלו  ,על רגליהם

נכונות. במחקר שנעשה, החוקרים גידלו פטמים בארבע רמות צפיפות שונות ובדקו את 

ההבדל בין  המנעד נוצר בשלהיו (מצלמת וידאו. התוצאות בעזרת ההתנהגות שלהם 

–4.6% הולכים:, 14.8%–13.6% מהזמן, עומדים: 17.6%–14.6%: הטיפולים השונים): אוכלים

 %14- עמדו רק כ למעשה הפטמים %64.9.33–%61.8 שוכבים (ישנים או ערים):, %7.2

במשך על רגליהם רק עומדים הם  ,ואם מוסיפים לזה את זמן האכילה וההליכה ,מהזמן

 יש מהיום.של

 זריקותג. 

  ציטוטים מהספרות העממית:

הדבר התגלה לאחר החיסון כאשר מתו אפרוחים רבים כתוצאה מהזרקה  )1

הראשי  במקומות לא נכונים... בשאלה זו דנו גדולי הפוסקים בראשות הרב

  34.של"צ הגר"ע יוסף..רה

שט הזרקות אלה נעשות לאפרוחים בני ימים ספורים, והן עלולות לחרור את הוו )2

  35.ולהטריפם

  36.הזרקות אלו עלולות לעיתים לחרור את הוושט ולהטריף את העוף )3

 האמת:

ה לרב עובדיה יוסף לא בגלל תמותה של אפרוחים אלא אך ורק בגלל תהשאלה הופנ

כשהיו האפרוחים ההזרקות שעליהן דנו נעשו ביום הבקיעה ולא  37.השאלה ההלכתית

ציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחד עם הרב . המסקנה של הראשון ל'בני ימים ספורים'

הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, הרב שאול ישראלי זצ"ל, הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, 

  הייתה:  אליעזר גולדשמידט זצ"ל עקב בצלאל ז'ולטי זצ"ל והרבי

המורם מכל האמור שאין חשש כלל בעופות שעושים להם הזריקה למניעת 

   38.לי שום פקפוקמחלות, ומותרים באכילה ב

                                                           
.  צהר לשבת, 6ף המודרני בישראל' עמ' 'נא להכיר: העו 183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'   .32

  .10'כשרות העוף בישראל' עמ'  459שופטים ה'תשע"ג מספר 
33.  Andrews, Omed and Phillips, 1997, 'The effect of a single or repeated period of high stocking density 

on the behaviour and response to stimuli in broiler chickens', Poultry Science 76(12) pg. 1655.  
  .8חיסוני אפרוחים' עמ'  –'העוף המודרני חלק ב'  184השבת צהר, תצוה ה'תשס"ח עלון מס'   .34
  .6'נא להכיר: העוף המודרני בישראל', עמ'  183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'   .35
 .10הדרין וכשרות העוף' דף 'על חומרות. מ 292מצורע ה'תש"ע עלון מס' -השבת צהר, תזריע  .36
  ידע אישי, נכחתי בדיון בביתו של הרב הראשי בשנת ה'תשל"ז.  .37

  שו"ת יביע אומר, חלק ז יו"ד סימן ג. .38 
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לכל סוגי  ותוזריקות אחרות ניתנ ,פטמים ביום הבקיעהלדרך אגב, היום לא מזריקים 

התרנגולות, גם לגידולי חופש וגם לגידול אורגני. הזריקות נעשות במקומות אחרים בגוף, 

(מקום ההזרקה,  באופן שמוודא שהסיכוי להטרפת העוף במהלך ההזרקה נמוך מאוד

 וף העוף, עובי המחט, ועוד). כיוון ההזרקה בג

 נזקים לרגלייםד. 

 ציטוטים מהספרות העממית:

  39.רגליים חלשות ולעיתים מנוונותעופות גדולים בעלי  )1

התרנגולות שגופם מנופח ההורמונים, אינו מאפשר להם לעמוד על ברכיהם  )2

 40...הדקות מדי למשקל גופם המעוות

3( birds that have been genetically engineered for size and growth to the 
41point where they can’t walk.  

  האמת:

תצפית אחת שנערכה בשנת   פטמים מסורתיים.שתי תצפיות של פטם חדש מול  נערכו

, והתצפית השנייה שנערכה  421957פטמים משנת עם 1991פטמים משנת השוותה  1993

בתצפית הראשונה  9571.43 פטמים משנת עם 2001פטמים משנת  השוותה 2002בשנת 

 המסורתי,יותר בפטם החדש בהשוואה לפטם  4%היחסי של הרגליים היה  ןמשקל

  יותר.  2%–1.5%– ובתצפית השנייה

  העוף המסורתי.של הרגליים של הפטם המודרני גדולות יותר מ

 תמותה ושיעורמחלות ה. 

  ציטוטים מהספרות העממית:

המצחינה עם גוויות התרנגולות מדי בוקר הוא היה יוצא מהסככה הענקית ו )1

ין דרי הלול הצפופים עד אפס שמתו בלילה מחולי, תשישות והקרבות שב

   44.מקום

                                                           
צהר לשבת,  ;6'נא להכיר: העוף המודרני בישראל' עמ'  183השבת צהר, תרומה ה'תשס"ח עלון מס'   .39

  .10אל' עמ' 'כשרות העוף בישר 459שופטים ה'תשע"ג עלון מס' 
(שגיאות  6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .40

  הלשון במקור).
41.  Jewish Telegraphic Agency, Jan 17 2016..  
42.  Havenstein, Ferket, Scheideler and Rives, 1994, “Carcass composition and yield of 1991 vs 1957 

broilers when fed “typical” 1957 and 1991 broiler diets”, Poultry Science 73(12) pg. 1795.  
43. Havenstein, Ferket, and Qureshi, 2003, “Carcass composition and yield of 1957 versus 2001 broilers 

when fed representative 1957 and 2001 broiler diets”, Poultry Science 82(10) pg. 1509. 
  .6'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .44
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העופות כיום גדלים בבתי גידול סגורים וצפופים, מה שהופך אותם לחשופים  )2

  45.יותר מבעבר למחלות ונגיפים שונים
 בעלי חיים שגודלו בצורה המסורתית, בתנאים סבירים של חופש... )3

  46.ובריאות

  :האמת 

  . יםהמסורתיובעופות בעוף המודרני נמוכה יותר מאשר בעופות בר  התמותה

אבל יש נתונים על  ,)Gallus gallusלא ידוע לנו על נתונים של תמותה בתרנגולת הבר (

תצפיות  46-, קרוב משפחה של התרנגולת. ב)Meleagris gallopavoתרנגול ההודו הבר (

 חמשתהתמותה בשבועיים עד שיעור תרנגולי הודו בר,  שלהם אפרוחי עלשונות 

 . הסיבה העיקרית לתמותה הייתה טריפתם100%עד  53%שבועות הראשונים נע בין ה

רעב, טביעה, חשיפה לקור ומומי לידה. בתרנגולי הם מתו גם בשל אבל  של האפרוחים,

  %85.47-ל %27.4התמותה השנתית נע בין שיעור גדולים בר הודו 

בין  48התמותה השנתית במטילות נעשיעור  ,1945עד  1932בשנים  ,הברית צותבאר

  17.649.%-ל %11.8בין  – 1946ובפטמים בשנת  , %27.4- ל %20.7

, 8% עמד עלהתמותה באפרוחים בשבועיים הראשונים  שיעור ,1929עד  1927בשנים 

 1954נת בישראל בש 50.לשנה %12 – , ובמטילות%11 – שבועות הראשוניםהבשמונה 

  %10.51היה התמותה הנורמלית של מטילות בשנה שיעור 

לפי חברת לומן, החברה המספקת שני שליש מהמטילות בהשוואה לנתונים אלו, 

  %3.7.52 הואהטלה ההתמותה הצפוי בשנה הראשונה של  היום, שיעור .בישראל

  %5.7.53 עמד עלהתמותה  שיעור 2018בישראל בשנת בפטמים 

שבמטילות בכלובים  אתת מטילות בשיטות גידול שונות נמצבמחקר שהשווה תמו

 ,5%עד  3%ביותר,  ךהנמוהממוצע התמותה  היה שיעור(הנקראים גם סוללות) מאובזרים 

  %22.54עד  %2הגבוה ביותר,  הממוצע היההתמותה שיעור ובעופות חופש 

                                                           
צהר  ;8חיסוני אפרוחים' עמ'  –'העוף המודרני חלק ב'  184השבת צהר, תצוה ה'תשס"ח עלון מס'   .45

  .8יסוני עופות' עמ' 'העוף בישראל, חלק ב' ח 462לשבת כ"ה אלול ה'תשע"ד, עלון מס' 
'הביצה, התרנגולת והלכות  4שיח, המגזין של אוניברסיטת בר אילן, תשרי ה'תשע"ח, גיליון -בר  .46

  .18כשרות' עמ' 
47.  Vangilder, “Population dynamics”,1992, The Wild Turkey, Biology and Management, pgs. 150-155. 
48.  Winter and Funk, 1951, Poultry Science and Practice, 'Poultry Farm Management' pg. 484.  
49.  Winter and Funk, 1951, Poultry Science and Practice, 'Poultry Farm Management' pg. 494-498. 
50.  Barger and Card, 1943, Diseases and Parasites of Poultry, 'The problem of disease control', pg. 26-

27.  
  .191מחלות ומזיקים עמ'  1954אורי, דוד, 'גידול תרנגולות'   .51
52.  http://www.hylinena.com/UserDocs/products/Lohmann_LSL-Lite.pdf  pg. 32.  
  .28דף  2019ספטמבר -משק העופות אוגוסט  .53
54.  Elson, 2015, World’s Poultry Science Journal, 'Poultry welfare in intensive and extensive production 

systems' Vol. 71, pg. 453. 
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 התמותה שתלוי בשיעוראחרים רואים שיש שונות גדולה בבכל המחקרים האלו ו 

התמותה בגידול מסחרי : בכל המחקרים כמה מסקנות חוזרות על עצמןבמשתנים רבים. 

- ו 50לפני  היהמאשר יותר  ךהתמותה נמושיעור פחותה מאשר בטבע, בגידול המודרני 

  מאשר בעופות חופש.יותר התמותה בכלובים נמוך שיעור ו ,מסורתיהשנים בגידול  100

העופות  חשיפת את מגבירה ת הגידול המודרני מצוטטים טוענים ששיט, הלגבי המחלות

מרוחקים  ,מבעבר. ההפך הוא הנכון. העוף המודרני גדל במבנים סגוריםיותר למחלות 

ומבודדים ממשקים אחרים כדי להקטין את החשיפה למחלות. יש נהלים שנקבעו בכל 

טים והם מפור ',יולוגיתכללי בטיחות ב'בחמישים השנים האחרונות הנקראים העולם 

שכיחות המחלות במשקים המודרניים ירדה בארבעים  55.בחוקים בישראל בשתי תקנות

שאפשר למצוא עדיין והשנים האחרונות, ויש מחלות שנכחדו מגידול העופות המודרני 

ת אמחקר להשוו נערךבמשקי מטילות  56.בלהקות קטנות שגדלות בחצרות של בתים

 הראועיף הבא להסבר). תוצאות המחקר סהנגיעות במחלות בארבע שיטות גידול (ראה 

במטילות ביצי חופש יותר גבוה נמצאו בשיעור טפילים מחיידקים ומות משמחלות הנגר

נגיפים ממטילות על רפד מאשר במטילות בכלובים משני הסוגים. מחלות הנגרמות בו

  57.במטילות על רפד מאשר במטילות בכלובים משני הסוגים נמצאו בשיעור גבוה יותר

חות בו פותה התמ יותר ושיעורכום אפשר להגיד בוודאות שהעוף המודרני בריא לסי

 עוף בטבע. וודאי מאשר בוב 'חופש'עוף הגדל בתנאי בו 'מסורתי'מאשר בעוף ה

צריכה ממשק תעשייתי מול צריכה ממשק של ו. 
 אורגניממשק ביצי חופש או 

  :ציטוטים מהספרות העממית

אחוזים  44-, בעוד האיחוד האירופי עבר לעל פי נתוני משרד החקלאות עצמו )1

מהתרנגולות הגדלות ללא כלובים כלל, בישראל מדובר בשני אחוזים מהן בלבד. 

  58.של ממש, ואז מקבלים תעודת כשרות בעלי חיים גדלים פה בסבל

מדינות ברחבי העולם אסרו כבר את השימוש בכלוב הסוללה, המקדש שלושים  )2

כל מדינות האיחוד האירופי ומדינות אחרות את הרווח ומצפצף על הרווחה. 

הביצים באמריקה עברו ללולים מתקדמים יותר, המספקים את תצרוכת 

  59ת.הלאומית ללא כליאה סרדיני

                                                           
ה וגידול של עופות), יתקנות מחלות בעלי חיים (הקמה והפעלה של משקי טיפול, הפצה, רבי  .55

  .1981-תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמ"א ,1981-תשמ"א
  ידע אישי.  .56
57.  Fossum ,Jansson, Etterlin and Vagsholm, 2009, 'Causes of mortality in laying hens in different 

housing systems in 2001 to 2004', Acta Veterinaria Scandinavica 51:3. 
  .21, 'כשר, אבל' עמ' 758מקור ראשון, דיוקן, כ"ד שבט ה'תשע"ב, גיליון   .58
  .26קשות מאוד' עמ' 'ביצים  654מקור ראשון, יומן, ה' אדר ה'תש"ע גיליון   .59
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ידי מעבר -לצמצם את חלקו בגרימת סבל לבעלי חיים. זאת, למשל, על... )3

  60.תעשייתייםלצריכת 'ביצי חופש' או 'ביצים אורגניות' במקום ביצים מלולים 

 61.שהגידול המתועש גורם להם סבל רב אין מקום לספק )4

5( By the end of the twentieth century Factory Farms were ubiquitous and Family Farms 

62t.practically ceased to exis  

  63.להקפיד על צריכת תוצרים מן החי אך ורק אם אלה גודלו בתנאי חופש )6

  האמת:

חייבים להסביר כמה מושגים וכמה עובדות היסטוריות. אפשר כדי להבין את הנושא הזה 

כלובים  ) לולים עםלחמישה סוגי לולים: אהיום לחלק את שיטת גידול המטילות 

פשוטים (נקראים גם כלובי סוללות): אלו הכלובים הקטנים והצפופים הקיימים ברוב 

 64).סמ"ר 624סמ"ר ובממוצע  350משקי ההטלה בישראל (בהם לכל מטילה יש לפחות 

המאובזרים לרווחת התרנגולות. יותר כלובים מאובזרים: כלובים גדולים  ) לולים עםב

 לכל מטילה יש לפחות ולפיו 65,תקן לכלובים כאלו מופיע בתקנה של האיחוד האירופי

 בחופשיות בהם רצפה: לולים סגורים שהמטילות יכולות להסתובבלולי  )ג .סמ"ר 750

 ,ג'ללולים בסעיף  דומים: 'אביארילולי ' )ים להטלת הביצים. דולהיכנס לתאעל הרצפה 

חופש: לולי  )המטילות יכולות לעבור מקומה לקומה. הו ,קומות מכמהאבל המבנה בנוי 

אבל המטילות יכולות לצאת לחצר פתוחה. יש  ,ג' או ד'הלולים הנזכרים בסעיפים כמו 

טיפולים לקשור רק למזון ו 'אורגני' המושג בחלק מהמדינותשנקרא אורגני.  גידולגם סוג 

      66.חופשלול אורגני חייב להיות גם לול שמקבלים ולא לסוג הלול. בישראל לפי תקנה כל 

מהמטילות מאוכלסות בכלובים  %81.6-ו ,כלובים פשוטים עדיין קיימים בארצות הברית

מספר . ני' בקשר לגידול המודרלולים תעשייתיים' בציטוטים משתמשים במונח 67.כאלו

- בו ,מטילות 5,074הממוצע של לול מטילות בישראל עם סוללות רגילות הוא  המטילות

מטילות. בלולי חופש בישראל (שכולל קבוצות ג', ד'  4,000- מהמשקים יש פחות מ 70.6%

מהמשקים האלו יש פחות  45.7%-בורק  ,5,269הממוצע הוא  מספר המטילות ,ה' לעיל)-ו

                                                           
  .5'צער בעלי חיים וביצי חופש' עמ'  1303שבת בשבתו, מקץ ה'תש"ע, עלון מס'   .60
  .5'צער בעלי חיים וביצי חופש' עמ'  1303שבת בשבתו, מקץ ה'תש"ע, עלון מס'   .61
62.  Hakirah, The Flatbush Journal of Jewish Law and Thought, 24, 2018, 'Why is there no kosher meat or 

poultry that is certified humane?' Pg. 174..  
'הביצה, התרנגולת והלכות  4שיח, המגזין של אוניברסיטת בר אילן, תשרי ה'תשע"ח, גיליון -בר  .63

  .19כשרות' עמ' 
ברמן, בדיקת גורמי סיכון לנגיעות להקות תרנגולות המטילות ביצים למאכל, בחיידק סלמונלה  .64 

  .38, עמ' 2005יס, חיבור לשם קבלת התואר מוסמך בבריאות הציבור אנטריטיד
65.  Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999 laying down minimum standards for the protection of 

laying hens.   
  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2005.197.  

  .2008-ייצורה ומכירתה), תשס"ח –להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח תקנות   .66

67.  https://unitedegg.com/facts-stats.  
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רוצים להגדיר את גידול העוף המודרני כ'תעשייה', אז גידול אם  68.מטילות 4,000- מ

אין מקום לספק שהגידול 'ה. אחד מהרבנים צוטט באמרו יתעשי הוא גם כןחופש 

ובהסתמך  ,. במחקר על רווחת העוף בשיטות גידול שונות'המתועש גורם להם סבל רב

לי כלובים הגיעו למסקנה שבלו ,על החלטה של ועדה מדעית של האיחוד האירופי

בהנחה  ,לכן 69.חופשלולי רצפה ובלולי (פשוטים ומאובזרים) יש פחות סבל מאשר ב

  צודק. אינוהוא  ',מתועש'כוון ללולי כלובים בשימוש במילה שהרב הנ"ל הת

לא אסרו שימוש בכלובי  'ולםמדינות ברחבי הע 30'-יש להדגיש שהאיחוד האירופי ו

 factory'- למשק משפחתי מאמר אחד משווה ים. סוללות אלא דרשו לולי כלובים מאובזר

farm' וזה נכון גם  ,מהמשקים החקלאיים הם משקים משפחתיים 96%. בארצות הברית

הגדול של משקי תרנגולות ובמיוחד מטילות הם  םבישראל רוב 70.למשקי תרנגולות

כל ' שנכתב בהםלב לנוסח של חלק מהמאמרים מעניין לשים  71.משקים משפחתיים

 .'אמריקה עברו ללולים מתקדמים יותרת האיחוד האירופי ומדינות אחרות במדינו

כלובים כתבו 'ולא  ',לולים מתקדמים יותר'במילים במכוון  הכותבים נקטוכנראה 

', כדי שהקורא לא יגיע למסקנה הנכונה שיש כלובים העומדים בדרישות מתקדמים יותר

  .מדינות אלו

חוסר אחריות ב גובלתגולות שגודלו בתנאי חופש המלצה לצרוך בשר וביצים רק מתרנה

אולי יעלה את השינוי  )2 .יעלה את מחיר הבשר וביצים לצרכןהשינוי  )1משלוש סיבות: 

  את סבל העופות. השינוי יפחיתלא ברור ש )3 .פותמספר הטֵר 

 איכות הסביבהז. 

  :ציטוטים מהספרות העממית

או"ם גידול בעלי חיים לחלב ע"פ דוח הסביבה של הרשות להגנת הסביבה של ה

ולבשר הוא הגורם הגדול ביותר כיום בעולם של יצור גזי חממה ולהתגברות 

ג חלבונים ק" 7-5בכדי להפיק ק"ג בשר נחוצים פי  התחממות כדור הארץ...

  72.מהצומח להאכלת בעל החי

  האמת:

י חיים המודרני. לפי האו"ם, בהשוואה לגידול בעל עוףהציטוט הזה מטעה במאמר על ה

בעיקר  ,למעט דגים) ביותר טובותה( על הגנת הסביבה אחרים, לעוף יש תוצאות טובות

ק"ג גרעינים  1.7בגלל נצילות המזון של הפטם. כדי להפיק ק"ג בשר עוף נחוצים רק 

                                                           
  מערכת מחשוב של המעבדות לבריאות העוף, המועצה לענף הלול.  .68
69.  Elson, 2015, World’s Poultry Science Journal, 'Poultry welfare in intensive and extensive production 

systems' Vol. 71, pg 449. 
70.  https://nifa.usda.gov/family-farms.  
  ידע אישי.  .71
  . 15'על כשרות, מוסר וצער בעלי חיים' עמ'  298השבת צהר, ט"ז סיוון ה'תש"ע, עלון מס'   .72
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של מיותר  (יותר ק"ג בשר למטר רבוע) טובהשימוש שלו בקרקע  כמו כןמהצומח! 

  צרן גדול של גזי חממה.יאינו העוף  73.בעלי חיים אחרים

  מסקנות

המציאות לעומקה ולאחר בדיקת  ',מנא הני מילי'השאלה  תלאחר כל מה שכתבנו נשאר

  אנחנו נשארים עם השאלה.

 יםכמו שו"ת מקצועייםבכתבי עת  מקפידים לאמת כל מילה שכותביםשעורכים ורבנים 

בי עת עממיים כתבכשמדובר  על כך מקפידים אינם, משום מה יםאקדמי מיםאו פרסו

כמו עלוני שבת או עיתונים. הכותבים מרגישים חופשיים לכתוב דברים שלא רק שהם 

להזיק לאחרים. אין אנחנו רוצים להגיד שאין בעיות אף אלא הם יכולים  ,נכונים אינם

  אבל יש לשפר רק מה שצריך שיפור.  ,בגידול עופות גם מבחינת צער בעלי חיים

  סיכום

 ונים לעופות בכלל.לא נותנים הורמא. 

רך תזונתי גבוה ללא אנטיביוטיקה (במיעוט העופות יש עביצת העוף יש ללבשר וב. 

 שאריות לא משמעותיות).

 .ותאין יתרון תזונתי באכילת ביצי חופש או ביצים אורגניג. 

 ויש לו רגליים חזקות. ,עוף פטם עומד על הרגליים חלק קטן מהיוםד. 

נמוך שלו ואחוז התמותה  ,מהעוף המסורתי ומעוף הברר יותהעוף המודרני בריא ה. 

 יותר.

עופות של פחות מושיעור התמותה שלהן  ,יותרבריאות המטילות בכלובים מאובזרים ו. 

 פחות. שהן אף סובלותתכן יי .חופש

חיים הכי ידידותי לסביבה (למעט ההעוף הוא בעל  ,מהחי ז. מבין המקורות לחלבון

 דגים).

ומוסדות הענף והממשלה חייבים  ,בגידול עופות בנוגע לצער בעלי חייםיש מה לשפר ח. 

 כפי שעשו בעבר. להשתדל בנושא זה,להמשיך 

מומחיות ה שאינם בתחוםרו בדבריכם. אין להגיד או לכתוב דברים הזיחכמים הט. 

  שלכם. 

  

  

 

                                                           
73.  http://www.fao.org/ag/againfo/home/events/bangkok2007/docs/part2/2_2.pdf pg 23,  

 National Geographic June 2014,  http://www.fao.org/3/a0701e/a0701e07.pdf pg 275. 
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  שמעון ביטוןאג' 

וכחות חרקים בפירות תמר נ
  בישראל

  הקדמה

מאזור הם מצויים בישראל  .ינאפריק-רושים לאורך השבר הסורימטעי תמר מסחריים פ

מרפיח ועד עזה. תמרים  –ובשפלת החוף  ,מזרח הכינרת ועד אילת בדרום-הבטחה בצפון

ישראל מייצרת הראוי לשיווק מסחרי. עשויים לגדול בכל אזורי הארץ, אך לא להניב פרי 

א העיקריים הם מג'הול, דקל נור תמרים לשוק המקומי ולייצוא לשוקי המערב. זני הייצו

אוכלוסיית ישראל נהנית מסל  והפרי המובחר מופנה לייצוא. ,על סנסנים, חייאני וברהי

התמר מהווה בו חלק ותיכוניים ומפירות סובטרופיים, -פירות עשיר המורכב מפירות ים

(כק"ג אחד לנפש לשנה). הצרכנים העיקריים של  כאחוז אחד מסל הפירות מזערי,

הזן מג'הול הוא הנצרך  ,זני תמרים כעשרהמתוך  1רים בארץ הם תושביה הערבים.תמ

   גדל לאורך נהר הירדן ובערבה עד אילת. זן זה. מכלל התמרים הנצרכים 85%-כ ,ביותר

  בעיות ופתרונות –א. החרקים בפירות התמר 

מג'הול  הזן .הזנים העיקריים הנמכרים בישראל הםהמג'הול והדקל נור  – תמרים יבשים

מהזן  הפירותמרבית  מיוצא לאירופה ולדרום מזרח אסיה. , והואהעיקרי והנפוץ יותרהוא 

עשוי להיות נגוע  או פרי המגיע ממטעים מוזנחים 'אך פרי סוג ב ,מחרקים נקייםמג'הול 

הזן דקל נור נגדד  (מחיר נמוך משמעו סיכויים גבוהים לנוכחות חרקים). בחרקים

מחוברים לסנסנים. החיבור של עלי הגביע לסנסן ולפרי חזק  כאשר הפירות ,מוקדם

 אשכולות הדקל נור לא עוטפים בשקי רשתאת כמעט אין נשירה של פרי. עד ש ,במיוחד

  וזאת משום שהוא נגדד מוקדם ובשלב שאינו רגיש להתקפות החיפושית. 

ו גם הזן כמ ,בשנים האחרונות מיוצר תמר מג'הול לח המחייב שרשרת קירור – תמר לח

אך בשל חיי המדף  ,רביםבריאותיים חייאני הנמכר כפרי קפוא. לזן חייאני יש יתרונות 

, פריו נאכל בוסר ונמכר כפרי עונתי –הזן ברהי  לזן זה. התמעט הביקוש שלו הקצרים

במערכת שיווק מתקדמת הפרי שנגדד מהעצים  ניתן לאחסנו לזמן ארוך. משום שלא

אלא אחרי שעבר מערכת טיפולים המתאימה אותו לדרישות  ,אינו עובר ישירות לסוחר

. מערכת הטיפולים כוללת שיפור הרמה הסניטרית, מיון לקבוצות גודל ואיכות השיווקיות

נציין שהזנים הלחים נגדדים כאשר הם בשלב שאינו  שירותי אחסון לזמן קצר או ארוך.ו

                                                           
 .312–303, עמ' 2004צ. ברנשטיין, התמר, המועצה לייצור ושיווק פירות, ר'   .1
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הבשלה, ורק כאשר רגיש להתקפות של החיפושיות. הקפאתם מפסיקה את תהליך ה

חושפים את הפרי לטמפרטורת החדר, הוא מתרכך וניתן לאוכלו. בזנים היבשים 

ההקפאה שומרת על איכות הפרי וגם מגינה עליו מחרקים. פעמים כאשר מכניסים פרי 

להקפאה והוא נגוע בחיפושיות, אזי ההקפאה קוטלת את החיפושיות כאשר הן בתוך 

  הפרי או מחוצה לו.

  התסיסה . חיפושית1

חמורה בפירות תמר הוא חיפושית התסיסה. בארץ  בעיית כשרותהמזיק העיקרי המהווה 

  -ו Carpophillus mutilates ,C.humeralis הלדוגמ ,קיימים מינים אחדים של החיפושית

C.hemiterus. כגון עשנור התמר ,כמו כן נמצאו זחלי עשים – Ephestia calidella  ועש

ולהם  ,אך בשכיחות נמוכה מאוד. זחלי העשים הללו לבנים ,Ephestia figuliella – הצימוקים

 ארבע שורות נקודות בצבע ארגמן על הגב. זחלים שכאלה נמצאו בעיקר בזן דקל נור.

 3.5–2.0 הוא אורך חיפושית התסיסה 2עשים.בפרי שלא נשמר בקירור עלול להיתקף 

 5ואורכו  ,ר. הזחל לבנבן או צהבהבוגופה מקומר במקצת. צבעה שחור עד חום בהי ,מ"מ

מזיק החודר לתוך הפרי מתחת לעלי  היא החיפושית 3.מ"מ 3.0מ"מ. הגולם לבן ואורכו 

הגביע או דרך פצעים הנגרמים מהתבקעות הרקמה בשל עודפי מים. פרי תוסס מושך 

גביע ועם סימני  יללא על ,בד"כ פרי פגוע מחיפושית נראה משולפח חיפושיות להטלה.

מבחינים ברקמת  ,רסום בצבע צהוב עם ריח תסיסה אופייני. כאשר פותחים את הפריכ

  זחלים ואף חיפושיות בוגרות בתוכו.בפרי מפוררת ו

  . דרכי טיפול לניקיון מחרקים2

לחטא את הפרי כדי להבטיח ניקיון מוחלט מחרקים חיים. כיום מגדלי התמרים נוהגים 

כול לנוע, אך ביצים וגלמים מתים נשארים קיימים אמצעים לגרש מהפרי כל חרק שי

ואלה  שאינם נוחים לחרקים,תנאים  נעשה בעזרת יצירתחיטוי הפרי  כמובן בתוך הפרי.

גורמים להם לנטוש את הפרי. הם מגיעים למעשה לרצפת חדר החיטוי ומתים לרוב עד 

ם לחרקי םמ"צ למשך שעות אחדות גור 52חימום הפרי לטמפרטורה של  פתיחת החדר.

כדי להבטיח פרי נקי לחלוטין מנוכחות חיפושיות תסיסה על כל  4לנטוש את הפרי.

למגדלים לעטוף את אשכולות המג'הול , ממליצים מדריכי הגנת הצומח דרגותיהן

מושלמת  הובכך להבטיח הגנ ,מש כאשר הפרי ירוק 50–40 בצפיפות שלברשתות 

מהמטעים את אשכולות  %50-כמכסים כיום  5.חיפושיות או עשים בפרישל מנגיעות 

מש החדירות  17מכסים את האשכולות ברשתות  והיתר ,המג'הול ברשתות צפופות

                                                           
 ;569–564תשס"ז, עמ' - הרב מ. ויא, בדיקת המזון כהלכה, ירושלים: המכון להנחלת ההלכה, תשנ"חר'   .2

, 2016 במשרד החקלאות,שה"מ  הוצאת ש. ביטון, פגעי דקלים והדברתם במטע ובגן הנוי,ראה עוד 
   .91–87עמ' 

, הוצאת סגול ש. נברו, י. דונהאי ור. דיאס, חרקים ואקריות, מזיקי מוצרים חקלאיים מאוחסניםר'   .3
  שם.ש. ביטון, ;  59-58עמ' , 2017דפוס דיגיטלי חברת 'אחסנה ירוקה', 

  שם. ש. נברו, י. דונהאי ור. דיאס,   .4
  .שםש. ביטון,   .5
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פרי המשווק בארץ או המיוצא לאירופה עובר חיטוי בחום ואח"כ  לחיפושיות תסיסה.

  מיון קפדני ע"י ממיינות הדואגות לסלק פרי החשוד כנגוע בחיפושיות ובעובשים. 

אפשר שיוגדר כפרי  ,ת הכוללת כיסוי ברשתות צפופות ומיון קפדניפרי שעבר דרך מערכ

שמגיע מהסוחר ישר לשוק עלול להיות נגוע  'אבל פרי סוג ב ,מג'הול ללא חרקים

לשים  מאוד מומלץ –כמו כן פרי מג'הול שמגיע ממגדלים ערביים  .בחיפושיות תסיסה

סון פרי שנקנה ברשתות אח .על גבי הפרי ובתוכולנוכחות חיפושיות מתות היטב לב 

  אחרת הוא יותקף ע"י עשים וחיפושיות. ,השיווק חייב להיות במקרר

  .אותו מומלץ לפתוח את הפרי ולבדוק לפני שאוכלים ,למען הסר ספק ,בכל מקרה
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  הרב יעקב אריאל

  1בליעת כלים

  הקדמה

  בשני מקומות התייחסה התורה לבליעת כלים. 

  ג):כ-(לא, כבבמדבר האחד בהמקור 

כל דבר . אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת

אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש 

  .תעבירו במים

והבחינה בין בישול במים (הגעלה) לבין אפייה  ,ברה כאן על כלי מתכות בלבדיהתורה ד

  באש (ליבון חמור). 

וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה (ו, כא): ' קראויבהמקור האחר 

 ,שהוא לא רק בולע אלא מחלחל ,אן הבחינה התורה בין כלי חרסכ –' ומרק ושטף במים

  הגעלה.  ולכן לא מועילה לו הגעלה, לבין כלי מתכת שמועילה לו

לחלים). הם גם מח הם הגדירו את כלי החרס כ'מידייתי' (= חז"ל הבינו שמדובר בבליעה.

הצטיידו בשברי חרס של  'שחיק טמיא'הכירו את החרס ההדריאני. חייליו של אדריאנוס 

שינוי הטעם בדרך זו מורגש  ובהם הטעימו את מי שתייתם. ,כדים שספגו לתוכם יין

נהגנו לצנן מים  ,זכורני שלפני היות המקרר בעולם בעליל בקרב כל אדם בעל חוש טעם.

וכך  ,המים שחלחלו דרך הדפנות התנדפו ברוח .חרס שנקרא 'ג'ארה'בקיץ הלוהט בכלי 

  . המים בכלי הורידו את הטמפרטורה של

. 'שאינו יצא מידי דופיו לעולם'עד שהתורה העידה עליו  ,בליעת כלי חרס היא כה גבוהה

לעומת זאת את כלי המתכת התורה הכשירה בהתאם לדרגת שימושם. מוסרי התורה 

שגם בכלי מתכת מדובר בבליעה, אלא שהיא קלה יותר מזו של החרס.  ר לדור הבינוומד

כך גם חשו בני האדם, לפחות בחלק מהכלים. יש מתכות קשיחות יותר ויש פחות, יש 

ויש עיבודים משוכללים יותר. התורה לא  עיבודים פשוטים שאינם נקיים מסגסוגות

היא לא כך גם כל המתכות. נכנסה להבחנות דקות כאלו, אלא, כדרכה, קבעה כלל אחד ל

של כלי החרס. יש כלי חרסינה ויש כלי קרמיקה, לא כולם בולעים  םלפרטיה ירדה

באותה מידה, אם בכלל. זו דרכה של תורה, לקבוע מסגרות הלכתיות אחידות לכל סוג 

 אףסימנים,  לפי ה נקבעים לפי גיל אוומצו-ה או בתומצו- , ברהוסוג (לדוגמ

נה אחידה. לעומת זאת לבני נח אין שיעורים קבועים, כי אין שההתפתחות השכלית אי

  . )ראצלם ההגדרה שונה מאחד לאח .להם הלכה מסורה מסיני

                                                           
  .חלק ממאמר זה פורסם ב'בשבע' בגיליון פרשת 'כי תצא'  .1
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  בין תורה למדעא. 

הטבעית של בני האדם, ללא  התחושה) הגדרות התורה בנויות על שני יסודות: א

  כוללות.  הגדרות משפטיות )הסתמכות על אמצעים מלאכותיים. ב

וי על דיסציפלינה אחרת. הוא לא מסתמך על תחושות, אלא על כלי מדידה המדע בנ

ל מקרה ומקרה לגופו. רק כהוא לא קובע כללים משפטיים, אלא דן ב משוכללים. כמו כן

 ןנכום מה דאין כאן עימות בין המדע להלכה. כל אח הקבועים הם כלליים. חוקי הטבע

אין סתירה בין כך למשל ורים שונים. שונות במיש . אלה הן שתי דיסציפלינותובתחומ

ין יכול להתפעל משקיעה יפיזיקאי דגול כאיינשט-דע מדעי לחוויה אסטטית. גם אסטרוי

שמבחינה מדעית אין 'שקיעה' כלל ואין שום הגדרה מדעית לאסתטיקה. יש  אע"פיפה, 

 ומחוצה להבמעבדה הוא מדען המתבסס על מכשירים מלאכותיים,  – לו שני כובעים

  וא בן אדם בעל תחושות אנושיות טבעיות.ה

לערוך ניסויים באמצעות  מעת שהחלושנה לכל היותר,  300-כהמדע המודרני הוא בן  

 (כל עוד לא הוכח אחרת). מכשירים מלאכותיים מדויקים. קביעותיו מוסכמות בתחומו

כפי שאדם נורמלי חש מאז היות אדם עלי  ,ההלכה בנויה על דיסציפלינה אנושית

מצויד במכשירים מתוחכמים. אדם נורמלי שותה מים  דמות, בצורה טבעית, כשאינוא

ון שההלכה וומכי ,יחס כרגע לריבואות החיידקים השורצים בוימהברז מבלי להת

יחסת לאותם שרצים הסמויים יגם היא לא מת ,מושתתת על התחושה האנושית הטבעית

אומנם  צריכים להיות אסורים באכילה.שאין להם סימני טהרה, ולכאורה היו  אף ן,מן העי

אם לבורנט יבדוק את המים במיקרוסקופ ויגלה בהם אחוז גבוה של חיידקים מסוכנים, 

ות 'וחי בהם' מחייבת התחשבות בכל גורם וגם ההלכה תזהיר אותנו מפני הסכנה. מצ

. כאן )' (חולין י ע"אחמירא סכנתא מאיסורא'. מנהסמוי מ בין מסוכן, בין הוא נראה לעין

  המדע קובע, גם לפי ההלכה. 

  קדושים תהיוב. 

ובשר  'ואנשי קודש תהיון לי :בהלכות כשרות רצתה התורה לשמור על רמתנו הרוחנית

. התורה הגבילה אותנו ומנעה אותנו מלאכול (שמות כב, ל) 'בשדה טרפה לא תאכלו

שוחט מן  מאכלים מסוימים. עצם ההגבלה היא המטרה. וכי מה אכפת לו לקב"ה בין

לוה צרופה, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן - הצוואר לשוחט מן העורף?! אלא אמרת א

המונח המקורי של 'טרפה' הוא בע"ח שנדרס ע"י חיה טורפת. אחד מאבריו  2את הבריות.

והוא עלול למות כך. לא המדע קובע את ההגדרה ההלכתית של הטרפה,  ,החיוניים נפגע

התורה עוסקת בחינוך האדם לערכים,  סתמך על כך.שהווטרינר מן הסתם י אף

ומבחינתה המונח טרפה ייקבע רק על בסיס התחושה הטבעית של בני האדם, וחכמי 

  הם חלק מהם. ישראל

                                                           
  תנחומא, שמיני ח.  .2
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  (פ"י הי"ב):שחיטה כות פוסק בהל ,מומחההרמב"ם, שהיה גם רופא 

 ואין להוסיף על טריפות אלו כלל, שכל שאירע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ

אפשר  –מאלו שמנו חכמי הדורות הראשונים, והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל 

וכן אלו שמנו חכמים  שתחיה, ואפי' נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות.

ואמרו שהן טריפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידנו שמקצתן אינן 

אמר: על פי התורה ממיתין ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, שנ

  .אשר יורוך

  הוא פוסק:(פ"ב ה"ח) הלכות רוצח לעומת זאת ב

ההורג את הטריפה אע"פ שאוכל ושותה ומהלך בשוק הרי זה פטור מדיני אדם, 

בחזקת שלם הוא וההורגו נהרג עד שיודע בודאי שזה טריפה ויאמרו  וכל אדם

  נו דבר אחר.לה תעלה באדם ובה ימות אם לא ימית הרופאים שמכה זו אין

הייתה תוחלת חיים  האם לאדם שנרצח :בדיני נפשות אנו מתמקדים בשאלה העובדתית

בהלכות  לעומת זאתלכן המדע הרפואי הוא הקובע.  ?סבירה, או שהוא נטה למות

עלול למות אינה סיבת האיסור, ל חי אלא התורה. העובדה שבע ע קובעדטרפות לא המ

  אלא סימן לכך שאינו כשר. 

ם אמורים בכל תחומי התורה. הדיסציפלינה ההלכתית שונה מזו המדעית תכלית הדברי

שקביעתו קרובה  אף ,DNAלא נבדוק בהמה באולטרסאונד, ולא נקבע ממזרות ע"י  שינוי.

דאי. ממזר ייקבע על סמך הגדרות הלכתיות, כגון שרוב הילדים הם בני הבעל הרשמי, ולו

שמבחינה מדעית  אע"פ ),!(קרוב לשנהריון עשוי להימשך יאו שיש אפשרות שה

ן יילשם זיהויו של מת לענ DNA-בהסתברות כזאת נמוכה ביותר. עם זאת, נתחשב 

 אףעגונה כדין סימן מובהק. לא נפסול אתרוג על סמך זכוכית מגדלת,  תהתרלאבלות ו

שהתקשורת מחבבת את התמונה של זקן הבודק כך אתרוג (רק כאשר יש ספק, זכוכית 

אך בשפע האתרוגים הכשרים שיש לנו היום  ,כולה לסייע לנו להכריע את הספקמגדלת י

ועוד רבות רבות כהנה וכהנה (בהיותי מרצה , יש להעדיף אתרוג אחר, ללא ספקות)

   אילן נתתי קורס שנתי בנושא זה ולא הספקתי להקיף את כולו).- בר תבאוניברסיט

  מציאות ודיןג. 

אם ייתכן שבאמת אין כאן בליעה פיזית ממש, התורה הנחנו שיש כלים בולעים, אך גם 

קבעה שכל כלי שהתבשל בו תבשיל אסור חייב לעבור הכשרה כדי לחזור ולהשתמש בו 

לדברים כשרים. ההלכה הגדירה את השימוש האסור בשם 'בליעה', גם אם ייתכן שאין 

כלי כל פליטה. לכן  'הגעלה', דהיינודין  'בליעה' ולהכשרה ישדין 'בליעה' ממש. לאיסור יש 

המתכות דינם אחד, גם נירוסטה, כי לפי חושינו הנירוסטה היא מתכת ככל המתכות, שאל"כ 

אין לדבר שיעור, ונתת תורת כל אחד בידו. כאמור ההלכה בנויה על כללים משפטיים, אף 

שיש פרטים היוצאים מן הכלל. הטכנולוגיה מתפתחת וממציאה כל יום סוגים שונים של 

ם וכלים מכלים שונים, וללא הגדרות קבועות יגדל הבלבול. לא ייתכן שלכל כלי תהיה חומרי

  הגדרה שונה. להלכה מסגרות קבועות, שאם לא כן נתת דבריך לשיעורין. 
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כל מי שיש לו יד ורגל בעולמה של ההלכה מודע למושג המשפטי המופשט 'דין' לעומת 

הקונבנציונלי ומשתמש במונחים 'מציאות'. אומנם גם הדין קשור לעולם המוחשי 

הוא עומד בכוח עצמו (היטיב  ,השאולים מן המציאות, אך אחרי שהוא קובע כלל משפטי

הוא עצמו היה  צ'יק במאמרו הידוע 'איש ההלכה'.יהגרי"ד סולובי מושגים אלו להגדיר

ועם זאת ידע להבדיל בין קודש לחול ובין הלכה למדע.  ,בעל השכלה אקדמית רחבה

כל גדולי ישראל שהיו  כך גםהוא לא הגדיר מושג הלכתי עפ"י קטגוריות מדעיות.  מעולם

בעלי תואר אקדמי, כגון הגריא"ה הרצוג, הגר"י וינברג וכן יתר ראשי בית המדרש לרבנים 

לכל כלל אחר התורה קובע כלל משפטי אחד לכל כלי המתכות, ו דין. בברלין ודומיהם)

ננו. עצם השימוש בהגדרות יאשר יהיה, הוא אינו מעניהחרסים, יהיה הסבר המדעי לכך 

 ,מדעיות בתחום ההלכתי מבלבל. הוא מערב דיסציפלינות שונות שאין ביניהן כל קשר

  וממילא מוליד גם מסקנות מוטעות. 

  כלי עץ ד. 

התורה לא התייחסה במפורש לכלי עץ. הדבר ניתן לשיקול דעתם של חכמי ישראל, 

נושית טבעית ומודרכים ע"י החשיבה ההלכתית של התורה. כשהם מצוידים בתבונה א

 אע"פהם נכללים בקטגוריה של כלי מתכות,  ,ן שכלי עץ אינם מחלחלים ככלי חרסומכיו

יש קשיחים ויש רכים,  :שיש מהם שהם בולעים יותר מכלי מתכות. יש סוגי עצים שונים

משפט  ,דין כלי מתכת יש שבולעים יותר ויש שבולעים פחות, אך לאחר שהחלנו עליהם

 ,אחד לכולם (לכן רוב הפוסקים נוטים לומר שכלי פלסטיק אינם חמורים יותר מכלי עץ

  גם אותם ניתן להכשיר).שו

הם חשו שהם  ,כלי זכוכית לא היו בעולם בזמן התורה. כשהפוסקים דנו בכלי זכוכית

כי אין בהם  ,יתכלומר אינם בולעים כלל (במעבדות משתמשים בעיקר בכלי זכוכ ,'שיעי'

ולא נודע כי בא  ,ואחרי השימוש בהם ניתן לשוטפם ולמרקם ,שום בליעה הניכרת לעין

אולם לא על  צפיפות החומר בזכוכית היא גבוהה מאוד, ,לפי המדע ,אל קרבנה). אכן

סמך המדע קבענו זאת, אלא על סמך החוש הטבעי. המדע רק מסייע לנו להגדיר את 

  ההגדרות הנכונות.

 ,ון שיצירתם מן החולומכי ,לכתחילה בכלי זכוכיתם הפוסקים האשכנזים החמירו אולו

שאין הכרח להשוות  אףטומאה ( כותכלי חרס. הדבר נלמד מהל דין ולכן החילו עליהם

דין הכשר כלים לדין טומאה). גם הפוסקים האשכנזים מודים שבעצם כלי זכוכית 

ם נתנו להם דין של כלי חרס. לכן מתכות, רק לחומרא ה שייכים לקטגוריה של כלי

להכשיר כלי זכוכית בעירוי, דהיינו השריה במים מתחלפים ת הדחק הרמ"א הקל בשע

לפי  4.ן פסח בלבדילעני לא נאמרה אלא כלי זכוכית ואולי כל חומרת 3.לשלושה ימים

  וכדו'.  ודורלקס כלי הזכוכית דינם אחד, פיירקסכל הגדרה זו, 

                                                           
 .או"ח ס"ס תנאר' רמ"א   .3
 ה של פסח.ר' מש"כ הגר"ע יוסף בהגד  .4
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זכוכית, מתכת או חרס.  :עפ"י אותן קטגוריות קיימות נגדירו ,גם אם יומצא חומר חדש

למשטחי מטבח ולכיורים. הם  בהם משתמשיםש, יש היום חומרים חדשים הלדוגמ

היתר מחלקיקי אבנים בתערובת של חומרים אחרים. הם לא נראים  עשויים בין

לי אבן אך גם לא כשיש. ההתרשמות החיצונית מהם היא שאינם בולעים. כ ,כחרסינה

שיש בהם בליעה. הדבר ניכר יותר באבן רכה כגיר  אףניתנים להכשרה ככלי מתכת, 

וכדו'. כיורי חרסינה דינם ככלי חרס, כיורי נירוסטה דינם ככלי מתכות. אין משטחי 

כדי  ולפי תחושותינו הם חלקים וקשיחים., ם מורכבים מחומרים שוניםה – חרסינה

דעת באיזו כדי לרק  ,בבדיקות מדעיות קום להסתייעיש מ ,לקבוע עמדה הלכתית ברורה

 לכך צריך להיות משטח השיש הטבעי, שהוא בעצם מסגרת לשבץ אותם. קנה המידה

כלי אבן, וכלול בכלל כלי המתכות. כל משטח שבולע יותר משיש, נגדירו ככלי חרס ולא 

  .נכשיר אותו

  צורת ההכשרה ה. 

. כאמור, נאמר (במדבר לא, כג): ל הכשרהבכלי מתכת עצמם קבעה התורה שתי רמות ש

יש מצבי '. וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים ...כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש'

ה לבישול, כגון טיגון בשמן, שדרגת החום שלו גבוהה יותר מבישול במים, יביניים בין אפי

בטמפרטורה  אך פחותה מאפייה באש. בימינו, אפייה בתנורים רגילים היא לכל היותר

אך שניהם אינם מגיעים לדרגת החום  ,מעלות 500-כב יפירוליטבתנור מעלות  300 של

  יה ישירה באש עצמה.ישל אפ

ה באש יאנו מגדירים את כל האפיות היבשות בתנורים אלו בהגדרה החמורה של אפי

 דהיינו שתהיינה ,ומי שרוצה להכשיר את התבניות יצטרך ללבנן ב'ליבון חמור' ,עצמה

לא יעזור. את חלל התנור  יר פירוליטואדומות ממש! (דבר שהוא לא מעשי). ליבונן בתנ

  דאי שלא בליבון כה חמור.ועצמו אין צורך ללבן, ובו

כמו כן יש הבדל בין בישול בקיטור או בסיר לחץ לבין בישול רגיל. יש גם הבדל גדול בין 

חומו של כלי ראשון שהורד רמת הרתיחה בחרמון לבין זו שבים המלח. ייתכן שדרגת 

מהאש ביום קר לא שונה הרבה מדרגת חומו של כלי שני שדפנותיו שומרות חום. בכל אלו, 

אם נשתמש בהגדרות מדעיות, לא נמצא את ידינו ואת רגלינו. התורה, ובעקבותיה חז"ל, 

קבעו קטגוריות משפטיות כלליות לכל האפיות ולכל הבישולים ולכל דרגות החום של כלי 

ראשון ושל כלי שני. אומנם מי שנכווה חלילה באחת מדרגות החום האמורות, ומגיע למיון 

  בבית החולים, הקביעה המדעית היא הרלבנטית כאן ולא כלי ראשון או כלי שני וכדו'. 

 זה בזה. תערובת םהוא אשר אמרנו, המדע וההלכה הם שני מישורים שונים ואין לערב

גם הגדרת המינים בכלאיים עצמה נקבעת לפי חושי כזאת דומה לאיסור כלאיים (ו

  בוטניות מדעיות).  יה והטעם ולא על סמך הגדרותיהרא

  . ' (איכה רבה פר' ב סי' יג)אל תאמין גוייםתורה ביש  ...תאמיןגויים חכמה ב'יש 
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

  הגעלת כלי מתכת

  הצגת השאלה

דולות ואינן נבלעות בתוך הכלי עצמו. על פי בימינו גילו החוקרים שמולקולות האוכל ג

יסוד זה יש ת"ח שרוצים להגדיר שכל מה שחז"ל אסרו משום בליעה בכלים, הכוונה היא 

לא בליעה ממש אלא שיש רובד שומני על הכלי. לפי זה, אם ינקו את הסירים בחומרי 

ו שאריות ניקוי חדשים הממיסים את השומנים שעל דופנות הסירים, אין כאן איסור א

מאכל. לכן אם יבשלו בשוגג בסיר טרף רחוץ והוא בן יומו, או חתכו בשוגג מאכל חריף 

  בסכין חלבית רחוצה, המאכל המבושל או הנחתך מותר באכילה. 

  א. פעפוע בקדשים

רק על השכבה החיצונית של  נראה ששאלה זו, אם יש בליעה בכלים או שהאיסור נמצא

  רא (זבחים צו ע"ב): מופיעה בגמ, הכלי שעליה נפל

בישל במקצת כלי, טעון מריקה  [רב יצחק בר יהודה מרמי בר חמא]: עא מיניהב

ושטיפה או אין טעון? א"ל: אינו טעון, מידי דהוה אהזאה. והא לא תנא הכי! א"ל: 

מסתברא כבגד, מה בגד אינו טעון כיבוס אלא מקום הדם, אף כלי אינו טעון 

ול. א"ל: מי דמי? דם לא מפעפע, בישול מפעפע! מריקה ושטיפה אלא במקום ביש

עון מריקה ושטיפה כל הכלי, מה שאין כן ט – בישל במקצת הכלי...ועוד, תניא: 

בהזאה! א"ל. אי תניא תניא. וטעמא מאי? אמר קרא: ואם בכלי נחשת בושלה, 

  ואפילו במקצת כלי.

קום שהיה בו הדם רמי בר חמא סבר שאין צורך למרק ולשטוף את כל הכלי אלא את המ

(או האיסור) בלבד, אבל רב יצחק הוכיח לו מברייתא שיש להכשיר את כל הכלי, והביא 

לכך ראיה מפסוק. אנו לומדים שיש מושג של פעפוע במתכת בכל המתכת כולה, וזו 

כאשר מרי בר חמא שאל את רב יצחק: 'טעמא  1מסקנת התלמוד, וכן פסק הרמב"ם.

ר קרא, ואם בכלי נחושת בושלה', התורה ציוותה שבכלי מאי'? ענה לו רב יצחק 'אמ

מתכות נאסר כל הכלי בגלל הפעפוע של האיסור. על שאלת רב יצחק במקרה שבישל 

  במקצת הכלי אם צריך מריקה ושטיפה, הקשו התוספות (זבחים שם, ד"ה בישל):

אי כשמקצת כלי על האש שמבשל ? תימה מאי קמבעיא ליה ומאי ס"ד דרב יצחק

אם כן מאי קאמר בישול מפעפע הא לא  ,[חם] ושאר הכלי צונן קמבעיא ליהבו 

ואי בשכל הכלי חם פשיטא דמפעפע בכוליה ובעי מריקה  ?!מפעפע בכוליה כלי

                                                           
  פ"ח הי"ג. מעשה קורבנות רמב"ם, הל'   .1
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אם כן בשאר איסורים  ,ואי קמבעיא ליה אי מפעפע בכוליה כלי או לא .ושטיפה

  נמי תיבעי ליה.

ק בשאלה אם יש פעפוע בכל הכלי, נראה להסביר כפי מסקנת התוספות שהדיון עוס

אלא ששאלתם הייתה מדוע רב יצחק שאל רק לגבי קדשים ולא בשאר איסורים. ואומנם 

  הגמרא ממשיכה לדון בכך לעניין תרומה. 

  ב. תרומה 

הגמרא בזבחים (שם) דנה אם גם בתרומה אנו אומרים שכל הכלי נאסר או לא, ואומרת 

'יאכל אותה', משמע שרק בקדשים כל הכלי נאסר, הגמרא שבפסוק (ויקרא ו, כב) נאמר 

לא נאסר כל הכלי. על  –אבל התורה מיעטה תרומה, ולכן תרומה שבישל במקצת הכלי 

  כך שתרומה לא צריכה מירוק ושטיפה שואלת הגמרא מברייתא: 

לא יבשל בה  –ותרומה לא בעיא שטיפה ומריקה? והתניא: קדרה שבישל בה בשר 

בנותן  –לא יבשל בה חולין, ואם בישל  –ותן טעם, תרומה בנ –חלב, ואם בישל 

טעון מריקה  –: לא צריכא אלא לדאמר מר: בישל במקצת כלי אבייטעם! אמר 

אמר: לא צריכא  רבאלא צריך אלא מקום בישול.  –ושטיפה כל הכלי, הא תרומה 

מזוג. ולא במזוג, הא אפי' ביין ואפי' ב –ולא ביין, במים  –אלא לדאמר מר: במים 

אמר: לא צריכא אלא לדאמר מר: מריקה ושטיפה בצונן, הא אפי'  רבה בר עולא

בחמין. הניחא למ"ד: מריקה ושטיפה בצונן, אלא למ"ד: מריקה בחמין ושטיפה 

  בצונן, מאי איכא למימר? שטיפה יתירתא.

שברור שצריך הגעלה כל הכלי, וההבחנה בין תרומה לבין  אביירש"י הסביר את דעת 

קדשים היא לעניין מירוק ושטיפה: בתרומה, מלבד הגעלה, אין צורך במירוק שאר 

גם בתרומה כל הכלי נאסר,  רבאושטיפה, ובקדשים צריך גם מירוק ושטיפה. לפי 

והמיעוט בתרומה עניינו הוא שההגעלה בכל הקדשים צריכה להיות במים, ואילו בתרומה 

ההבחנה בין תרומה לבין קדשים  ר עולארבה באפשר להגעיל גם ביין או ביין מזוג. לפי 

היא בשאלת המירוק והשטיפה. בקדשים צריך מלבד הגעלה גם מירוק ושטיפה בצונן, 

ואילו בתרומה מספיקה הגעלה בחמין בלבד, ללא מירוק ושטיפה. אם אנו מסבירים 

שמירוק הוא בחם, רק בקדשים צריך מלבד ההגעלה גם שטיפה בקר, ואילו בתרומה אין 

לשטוף בקר לאחר ההגעלה. לפי הסברו של רש"י כל האמוראים סוברים שגם  צורך

בתרומה אנו צריכים להגעיל את כל הכלי, אלא שנחלקו אם צריך גם שטיפה חוזרת או 

  די במים, אבל ברור לדעת רש"י שבתרומה יש צורך בהגעלת כל הכלי. 

  לעומת שיטת רש"י כתב הרמב"ם (פט"ו מהל' תרומות הל' יט): 

דרה שבישל בה תרומה לא יבשל בה חולין, ואם בישל בנותן טעם, ואם שטף ק

הקדרה במים או ביין ה"ז מותר לבשל בה, בישל במקצת הכלי אין צריך לשטף 

  את כולו אלא שוטף מקום הבישול בלבד.

  משיג: הראב"דו
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"א הפליג ושטף שלא א – קדרה שבשל בה תרומה וכו' עד מקום הבשול בלבד

אלא בצונן ודרך העברה וזה צריך הגעלה בחמין ואח"כ שטיפה  מצינו שטיפה

בצונן משמעתא דזבחים פרק דם חטאת ודוקא קדרה של נחשת אבל של חרס 

  אין לה תקנה.

לדברי הרמב"ם אין צורך להגעיל קערה שנתבשלה בה תרומה, ומספיקה שטיפה במים 

לשטוף אלא את מקום לפני שימוש חוזר. כמו כן אם השתמשו במקצת הסיר, אין צריך 

הבישול ולא את כל הסיר, והראב"ד חולק וסובר שדין התרומה כדין הקדשים שאנו 

פוסקים שיש להכשיר הכול בהגעלה ולאחר מכן שטיפה בצונן, ואם בישל מקצתה יש 

להגעיל כולה. המהר"י קורקוס (הובא גם ברדב"ז) הסביר שהרמב"ם לא פסק כדברי 

מקורות שעוסקים בשאריות תרומה, שכאשר כמותן קטנה  הסוגיה בזבחים, מכיוון שיש

אין עליו שם תרומה, ולכן  –אין להן שם תרומה. הוא הדין גם לגבי הבלוע בסיר  –מאוד 

מספיקה שטיפה בקר. לפי זה המחלוקת בין הראשונים היא רק לעניין תרומה שאיסורה 

אבל באיסורים אחרים נקבע לפי החשיבות שאדם נותן לה, ולכן שטיפה בלבד מועילה, 

אין  –גם הרמב"ם מסכים שיש צורך בהגעלה. כמו כן רק בתרומה אם נתבשל במקצת 

צריך לשטוף את כל הכלי, משום שתרומה נמדדת באופן אחר, אבל בשאר הדברים אסור 

  כל הכלי בגלל הפעפוע.

  ג. שאר איסורים

  סי' קכא) כתב: יו"ד הטור (

תו חם כולו לפיכך אפילו אם לא נשתמש כתב הרשב"א כל כלי מתכות שחם מקצ

ודוקא לאיסור אבל לענין הכשירו לא עלה  ,בו איסור אלא במקצתו נאסר כולו

וקא דונ"ל . הכשרו עד שיכשיר כולו בין לענין הגעלה בין לענין ליבון עד כאן

כשנשתמש בכולו אבל אם יודע שלא נשתמש אלא במקצתו נכשר נמי מקצתו 

  .דכבולעו כך פולטו

ור הביא תחילה את דעת הרשב"א שאם השתמש במקצתו נאסר כולו, ולכן לעניין הט

הגעלה צריך להכשיר את כולו. הטור עצמו כתב שאם ידוע שלא נשתמש בכולו אלא 

במקצתו, אין צורך להכשיר את כולו. ה'בית יוסף' הבין שבפנינו מחלוקת אם צריך 

שכך פסק גם הרא"ש. וכתב ה'בית  להכשיר את כל הכלי, והכריע כדעת הרשב"א, והוסיף

יוסף' שכיוון ששני הראשונים הסכימו לכך שכל הכלי נאסר, יש להגעיל את כל הכלי 

בגלל הפעפוע. יש צורך להסביר את דברי הטור מדוע שלא יפסוק כדברי הגמרא 

הכול נאסר. ה'פרישה' הסביר שאומנם אם נתבשל מקצתו  –בזבחים שבישל מקצתו 

לו, אבל כל זה עד שיכשיר את הכלי. אלא שעצם פעולת ההכשרה אסור להשתמש בכו

שם יש להגעילו,  –אינה צריכה להיות בכל הכלי, אלא במקום שהכלי קיבל את האיסור 

ו'כבולעו כך פולטו', שההכשרה הולכת לפי האיסור. לפי הסבר זה גם הטור מסכים שיש 

אם מספיק להכשיר  –כלי פעפוע בכל הכלי, אלא שנחלקו מה היא הדרך להכשיר את ה

  באותו המקום או שצריך להכשיר את כולו. 
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  ה'דרכי משה' כתב: 

ובאיסור והיתר כלל  ,פסק כדעת בעל הטור והר"ן )סימן קל"ב(ובתרומת הדשן 

 ,מד, סא) פסק דלכתחלה יש להגעיל היד של מחבת וכל כדומה לזה - נ"ח (דין מג 

 .י עצמו דכבולעו כך פולטואמנם בדיעבד אין לחוש אם לא הגעיל רק הכל

ומיהו ע"י  ,דלכתחלה טוב להגעילו דהרי נוגעים בה כל השנה בידים מלוכלכות

וראיתי רבים  ,משמע שפוסק ג"כ כדעת הטור והר"ן .עכ"ל .עירוי אף לכתחלה

וטוב להגעילה לכתחלה כדעת  .מקילין אפילו לכתחלה שלא להגעיל יד המחבת

  .הארוך

  ב'שלחן ערוך' (סי' קכא סעי' ו):  הרמ"א חוזר על דבריו גם

כלי מתכות, אף על פי שי"א שאם נשתמש בו איסור במקצתו נאסר כולו, משום 

דחם מקצתו חם כולו, אבל לענין הכשרו לא עלה לו הכשר עד שיכשיר כולו, בין 

לענין הגעלה בין לענין ליבון. הגה: ודוקא אם נשתמש בכולו, אבל אם ידוע שלא 

  , כבולעו כך פולטו (טור).נשתמש רק בקצתו

אנו לומדים שהרמ"א אומנם חולק על ה'בית יוסף' וסובר שיש לפסוק כדעת הטור שלא 

  אומרים בליעת מקצתו אוסרת כולו, ורק טוב להכשיר את כולו. ומניין למד הטור דבריו? 

מסביר שהרמ"א הכריע כדברי אביי (זבחים שם, לפי פירוש הר"ן) שבתרומה  2הגר"א

איסורים לא אומרים 'חם מקצתו חם כולו', ורק בקדשים אנו אומרים כן. כך כתב ובשאר 

  גם ה'שפת אמת' (זבחים שם):

וא"כ נראה דאע"ג דקאמר בישול מפעפע היינו דאיכא סברא להחמיר בזה טפי 

מבהזאה אבל מ"מ אין כדי לאסור בזו הפעפוע דהוי רק טעם קלוש ומשהו רק 

   .בקדשים כה"ג אוסר הכתוב

ו לומדים שלדעת הגר"א וה'שפת אמת' מסקנת הסוגיה שרק בקדשים אנו אומרים אנ

שהאיסור מפעפע בכל הכלי, אבל בשאר איסורים אין פעפוע בשאר כלי. הגר"א העיר 

הכריע כדעת הרשב"א שאכן מתפשט האיסור בכל הכלי, אבל ב'שלחן  3שה'בית יוסף'

אם מתפשט האיסור בכול או לא. ערוך' אין ראיה ברורה מה דעתו בשאר האיסורים: ה

של חלק הואדרבא, מביא הגר"א שבכף חלבית שהוכנסה לסיר אנו הולכים לפי גודל 

מכאן מוכיח הגר"א שדעת ה'שלחן ערוך'  4הכף שנכנסה לסיר ולא לפי גודל הכף כולה.

היא לא כדבריו ב'בית יוסף', אלא גם הוא סבור כדעת הר"ן שבשאר איסורים לא 

   5בכלי. כיסוד זה הביא גם ה'פרי חדש'. מתפשט האיסור

יש להעיר שראיית הגר"א וה'פרי חדש' היא מדין כף שנכנסת לסיר, שם ה'שלחן ערוך' 

פסק שאין להתחשב בכל גודל הכלי אלא בגודל הכלי שנכנס לסיר, אבל אלו מקרים 

 שונים. בסימן קכא הדיון הוא במקרה שהכלי כולו חם, אלא שהשתמשו במקצת מהכלי,

                                                           
 .יזס"ק ' קכא סייו"ד שו"ע ביאור הגר"א, ל  .2
  בית יוסף, יו"ד סי' קכא.  .3
 ; שם, סי' צח סעי' ד.י' צד סעי' אשו"ע, יו"ד ס  .4
  .ג, דס"ק סי' קכא פר"ח,   .5
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ולכן האיסור מפעפע ממקום למקום, ומשום כך פסק ה'שלחן ערוך' שהכול נאסר. 

לעומת זאת, בסימן צד וסימן צח הדיון הוא במקרה שכף שהוכנסה לסיר, ולכן אין כאן 

דין 'חם  6דיון על כל גודל הכלי אלא על החלק שהוכנס לסיר, שאין כאן דין 'חם מקצתו'.

בזבחים שדנה במקרה שבו נפלה טיפה על הכלי סוגיה המקצתו מפעפע בכולו' הוא 

שכולו חם או מתבשל כולו, ולכן בדין זה פסק ה'שלחן ערוך' כדעת הרשב"א, כפי שכתב 

ב'בית יוסף', שהכלי כולו מפעפע. אומנם הרמ"א הביא את דעת הטור והר"ן ש'כבולעו 

סוד הוא כך פולטו', ולכן יכול להגעיל רק את המקום עצמו ששם הוא נאסר, אבל הי

שהאיסור מפעפע בכל הכלי, וזה כדברי הסוגיה הנ"ל בזבחים, וכפירושו של רש"י, ולא 

אם צריך להגעיל את כל הכלי (רשב"א, שו"ע) או שדי  –נחלקו אלא לגבי צורת ההגעלה 

גם ההגעלה תתיר על  ,וכשם שהאיסור התפשט כןבהגעלת המקום עצמו (טור, רמ"א), 

   ידי הכשרת המקום עצמו.

  . בשר בחלבד

  הטור (יו"ד סי' צב) דן על בשר בחלב ועל 'חם מקצתו חם כולו':

טיפת חלב שנפלה על הקדרה שאצל האש מבחוץ אפילו אם יש בתבשיל ] 1[

הקדרה ס' כנגדה אינו יכול לבטלה וא"כ הטיפה אוסרת הקדרה כל סביבותיה 

ל ס' וכתב ה"ר מאיר מרוטנבורק שאם יש בתבשי] 2. [ונאסרה התבשיל שבה

פעמים ס' כנגד הטיפה מותר שהטיפה אינה אוסרת אלא עד ס' כנגדה ואם יש 

ובספר המצות כתב שאם נפלה כנגד ] 3[ .בתבשיל ס' כנגד אותם ס' מותר

התבשיל א"צ אלא ס' כנגד הטיפה שמפעפע לפנים והוה ליה כאילו נפלה 

לרוטב בתבשיל ואם נפלה במקום הריקן והיא מפעפעת בדופן הקדרה עד סמוך 

ואם יערה התבשיל  ,כ"כ שאין ששים כנגד הטיפה הרי נאסר אותו מקום הקדרה

וזה תקנתו שיניחנה כך ולא יגע בה  .דרך מקום הקדרה שנאסר הרי יאסר התבשיל

כבר נהגו העולם לאסור כשנופלת על הדופן שלא כנגד הרוטב . ועד שתצטנן

נגד האש מותר שהאש ודוקא כשנפל באותו צד שאינו כנגד האש אבל אם נפל כ

שורפו ומייבשו ודוקא בדבר מועט כגון טיפה אבל אם נפל הרבה אין להתיר אפי' 

ורבינו יחיאל היה  .אם נפל כנגד האש אלא אם כן כנגד הרוטב ועל ידי ששים

בשעת הדחק כגון בערב שבת אפי' שלא כנגד הרוטב אפילו שלא כנגד  מתירה

  .האש ע"י ס'

שהטיפה הטריפה את כל הכלי, ועל כן הכול נעשה  7ת הסמ"גדעה ראשונה בטור היא דע

רה והתבשיל אסורים. הדעה השנייה נבלה, ואין שישים בסיר כנגד הסיר עצמו, ולכן הקֵד 

היא דעת מהר"ם מרוטנברג שהטיפה שנפלה מבחוץ איננה מפעפעת בכל הכלי, שאם 

ים מהטיפה, הייתה מפעפעת הייתה אוסרת את הכלי. אלא שהטיפה אוסרת עד שיש

                                                           
 .ח"א סי' פג ,פנים מאירות 'עי  .6
 .קמא-קמסמ"ג, לאוין סי'   .7
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ולכן אם יש בתבשיל שישים פעם שישים של הטיפה, הכול מתבטל בתבשיל וגם הכלי 

 8רבי שמשוןלא נאסר. את הראיה מהגמרא בזבחים שהטיפה מפעפעת בכל הכלי תירץ 

שזה דין מיוחד בקדשים שכל הכלי נאסר, אבל בשאר איסורים נאסר רק שישים פעם 

מות זאת, הכול מותר. הדעה השלישית היא דעת הטיפה עצמה, ואם יש בתבשיל כנגד כ

סמ"ק הסובר שאם הטיפה נפלה כנגד התבשיל, הכול בטל בשישים של התבשיל, 

והסביר זאת ב'בית יוסף' לאור הספק בגמרא בזבחים אם יש פעפוע בכל הכלי או רק 

במקום הנפילה. לכן אם הטיפה מפעפעת בכל הכלי, הרי הטיפה בטלה בשישים שבסיר, 

הטיפה אינה מפעפעת בכל הסיר, היא בטלה, כיוון שהטיפה מפעפעת ישר לתבשיל  ואם

אבל אם נפל כנגד החלק הריקן של הסיר, כל הסיר  9ובטלה בשישים של התבשיל.

(מלבד המקום שכנגד התבשיל) נאסר בגלל הפעפוע, ויש לחכות שהסיר יתקרר ואז יוכל 

  הסיר. אף שהוא נוגע בדפנות לשפוך את התבשיל 

  ה'שלחן ערוך' (יו"ד סי' צב סעי' ה) פסק כדעה השלישית לעיל הסמ"ק:

טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל האש מבחוץ, אם נפלה כנגד התבשיל אין 

צריך אלא ששים כנגד הטיפה שמפעפעת לפנים, והוי כאלו נפלה בתבשיל. ואם 

כך שאין נפלה במקום הריקן, והיא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך לרוטב כל 

ס' כנגד הטיפה, הרי נאסר אותו מקום הקדירה, ואם יערה התבשיל דרך מקום 

הקדירה שנאסר, הרי יאסר התבשיל. וזה תקנתו, שיניחנה כך, ולא יגע בה עד 

  שתצטנן.

אנו רואים שה'שלחן ערוך' הכריע כדעת הסמ"ק ולא קיבל את דעת המהר"ם מרוטנברג, 

שאר איסורים שאין בהם פעפוע. ברור ל'שלחן שחילק בין קדשים שיש בהם פעפוע ל

ערוך' שכאשר הטיפה נפלה כנגד התבשיל, הטיפה מפעפעת, אלא שנסתפק אם 

סובר שבמקרה שהנפילה  10מפעפעת בכל הכלי או רק כנגד מקום הנפילה. גם הש"ך

הבין את  11הייתה כנגד התבשיל, הטיפה עוברת מצד לצד והסיר נאסר. לעומת זאת הט"ז

"ק שאם הטיפה מתפשטת בתוך התבשיל, היא מתבטלת בתבשיל, ואם לא דברי הסמ

מתפשטת, משמע שכלל לא מתפשטת, א"כ הסיר לא נאסר, והביא שכן הכריע 

שהסיר במקרה כזה מותר, אלא שאסור להשתמש בסיר הזה כיוון שנפל  12המהרש"ל

כלי. א"כ עליו חלב. גם לדברי הט"ז אם נפלה טיפת חלב על הריקן, הוא מפעפע בכל ה

ברור שיש מושג כזה של פעפוע מעיקר הדין, ובזה הכול מסכימים, שלא כדעת המהר"ם 

                                                           
  עי' בבית יוסף, סי' צב ד"ה וכתב הר"מ מרוטנבורג.  .8
ת), שהסביר את דברי הסמ"ק 'ואם אינה מפעפעת אז לא יאסר' דהיינו עי' ב"י (סוף ד"ה ובספר המצוו  .9

לומר אם אינה מפעפעת בכל הכלי אז לא יאסר משום דמסתמא 'דמפעפעת לפנים הוי כאילו נפלה 
  בתבשיל'. ברור שיש פעפוע, השאלה היא רק אם בכל הסיר או רק במקום אחד. 

 ש"ך, לשו"ע יו"ד סי' צב ס"ק יט.  .10
 "ע שם, ס"ק יז.ט"ז, לשו  .11
 .גיד הנשה סי' לזים של שלמה, חולין   .12

בחזרה לעמוד התוכן
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מרוטנבורג הסובר שאין ללמוד מדין קדשים לדין איסור והיתר. אנו פוסקים שיש פעפוע 

   13בכלים, אלא שנחלקו מהי צורת הפעפוע.

הוסיף שאם תחילה הביא את הספק אם הטיפה מפעפעת בכל הכלי או לא, ו 14הגר"א

נפלה הטיפה ביבש, הרי שהיא מפעפעת. לאחר מכן (בליקוטי הגר"א) הביא את שיטתו 

שאין פעפוע כלל בשאר איסורים, אלא שקשה מדברי ה'שלחן ערוך' שפסק שיש פעפוע 

  בכל הכלי. 

  ה. בדיקת טעם

נשאלת השאלה אם תועיל בדיקת טעם על מנת להכריע שאין טעם בסיר שבושל בו 

  רחיצה. בשר לאחר 

כתב שיש אפשרות לסמוך על ישראל ומה שאין סומכים זה רק על גוי, אבל  15הש"ך

העט"ז כתב שאין סומכים היום על קפילא, ובוודאי לא על ישראל רגיל. גם לעניין חריף 

ולא הקל  16שחתכו בסכין בשרית אין סומכים על טעם של ישראל. וכן כתב ב'כף החיים',

חזר וכתב שאין לסמוך על טעם אפילו של ישראל.  17ים'אלא בהפסד מרובה. 'כף החי

הוסיף והביא עוד נימוקים הלכתיים להלכה שאין סומכים על טעימת  18ב'ערוך השלחן'

  ישראל בימינו. 

יש לעיין: מדוע כאשר רב יצחק שאל את רמי בר חמא לעניין הטעם בכלי קדשים, לא 

ראה אם הטעם מתפשט בכל ענהו שנעשה מעשה ונטעם סיר שבישלו בו במקצתו, ונ

הכלי? אלא שכל שאלת הטעם שייכת בדבר שאינו דיני, אבל כאשר אנו דנים ולומדים 

שבקדשים בישל במקצת מתפשט בכולה, השאלה היא אם הדין כן גם בתרומה וגם 

בשאר איסורים, וא"כ לא שייך לאבחן את הטעם בכלים מדעיים, שהרי אין הבדל 

קדשים, תרומה, שאר איסורים או בשר וחלב. הדיון הוא  בבישול בין התפשטות טעם של

אם כן על הדין ופסיקתו ועד כמה טעם אוסר. ברור שטעימת אומן הרגיש לטעמים 

אפילו שהוא יהודי ג"כ לא מועילה לדבר שהוא דיון הלכתי ולא מועילה בשאלה מהי 

נכנסות לכלל  כמות האיסור שנפל לקערה. לפי יסוד זה נראה שגם בדיקות מדעיות אינן

השיקול ההלכתי, כיוון שכאשר אנו אומרים שטעם בקדשים אוסר ובתרומה לא, הרי זה 

מדין גזרת הכתוב 'כל כלי נחשת' ולא מצד הטעם הממשי. לכן אם על פי הלכה אנו 

מגיעים למסקנה שגם בשאר איסורים ובשר בחלב אנו משווים לדין קדשים, וכשם 

שמעות כלל מה המדע אומר, כיוון שהוא דן בשאלה שבקדשים יש פעפוע בכלי, אין מ

  מציאותית ואילו ההלכה דנה בדין התורה. 

                                                           
 עי' מטה יהונתן סי' צב.  .13
  .סי' צב ס"ק כוביאור הגר"א,   .14
 .סי' צח ס"ק ה; שם, סי' צו ס"ק הש"ך, יו"ד   .15
  .פרי העץ סוף אות אוסי' צח סוף אות יב בשם חו"ד בביאורים אות ב, כף החיים,   .16
 שם, ס"ק יג.  .17
  .כהסעי' סי' צח לחן, יו"ד ערוך הש  .18

בחזרה לעמוד התוכן
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מועילה, ואפילו בדיקה מדעית  אינההעולה לנו שבדיקת טעם במקרה של בליעה בכלים 

  מכיוון שזה נלמד מפסוקים.  ,מועילה אינה

  סיכום 

(קדשים, תרומה,  הכלי א. לדעת רש"י והרשב"א מהסוגיה בזבחים עולה שיש פעפוע בכל

שאר איסורים ובשר וחלב), ולכן תמיד צריך הגעלה של כל הכלי על מנת להתיר את 

   20הכול נאסר, וכן נראה שפסק ה'שלחן ערוך'. –אם בישלו בכלי זה  19השימוש בו.

ב. דעת הטור והר"ן שאין צורך להגעיל את כל הכלי שנפל עליו איסור אלא במקום 

  בל גם לשיטה זו יש פעפוע בכלי שנפל עליו איסור. שנפל האיסור בלבד, א

ג. יש פוסקים (גר"א, פר"ח ושפ"א) שסוברים שאין פעפוע בכל הכלי, ורק בקדשים הכלי 

לא נאסר כל הכלי. אבל גם הם מודים שהאיסור לא בגלל  –נאסר, ואילו בשאר איסורים 

  הדבוק בכלי אלא בגלל מה שפעפע בכלי. 

א בגלל הפעפוע בכלים, אפילו אם בישלו בכלי נקי, הדבר אסור ד. מכיוון שהאיסור הו

  כשהוא בן יומו (מלבד לדיני תרומה לדעת הרמב"ם). 

ה. אם יבשלו בשוגג בסיר טרף רחוץ והוא בן יומו או חתכו מאכל חריף בסכין חלבית 

  רחוצה בשוגג, המאכל המבושל או הנחתך אסור באכילה.

עם בתוך הכלי אינה מועילה ואינה תקפה לגבי ו. בדיקה מדעית בנוגע לשאריות ט

  כשרות כלי מתכת.

  

  
  

  

  

                                                           
 .סי' קכא סעי' השו"ע, יו"ד   .19
  .סי' צב סעי' השם,   .20

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב יצחק דביר

שימוש במכשירים מחוממים 
  במים ובקיטור

  הקדמה

בשנים האחרונות התפתח תחום חימום המזון באמצעות מים, וכיום שיטה זו מצויה גם 

כלים חלביים בבתים פרטיים. רוב האנשים מורגלים לאפשרות לחמם על גבי האש בין ב

עלינו לברר: האם גם בשיטת חימום זו מותר להשתמש באותו מקור  1בין בכלים בשריים.

חום לבישול בשרי או חלבי? נציג תחילה את שלושת מקורות החום המצויים שנדוננו 

  משמעותי להם:

שיטת בישול המזון המסורתית לוקה בחסר, משום  –ויד (בישול בשקיות ואקום) - ) סו1

המאכל חשוף למקור החום באותה מידה. את הבעיה הזו מתיימרת לפתור שלא כל 

ויד. את המאכל עוטפים בשקית ואקום מיוחדת, אותה מניחים בתוך כלי -שיטת הסו

מלא במים שמחוממים באמצעות מוט חימום. המוט מצויד במערכת אלקטרונית ושולט 

בישול זו למסעדות  בטמפרטורת המים באופן מבוקר. בשנים האחרונות חודרת שיטת

יוקרה ואף לבתים פרטיים. מחירו של מוט החימום אינו נמוך, ומטבע הדברים 

 המשתמשים מעוניינים להשתמש בו בין לבשרי בין לחלבי.

אמבטיות החימום משמשות בעיקר לשמירת חום  –) אמבטיות חימום (בן מארי) 2

כדי להשתמש בכלי זה המאכלים בעת הגשתם, אך ישנן גם כאלו המיועדות לבישול. 

ממלאים את האמבטיה במים, מחממים אותם באמצעות גופי החימום, ובחלק העליון 

של המכשיר ישנן מסגרות מתכת שעליהן מניחים גסטרונומים (תבניות) מלאים במאכל. 

 עלינו לברר: האם אפשר להשתמש במכשיר לחימום גסטרונומים חלביים ובשריים?

תעשייתיים רבים מחממים את הסירים באמצעות מערכת  מטבחים –) בישול בקיטור 3

קיטור. ישנו דוד מים מרכזי שבו מתחממים המים, וממנו נפרשת רשת צינורות לכל רחבי 

המטבח שדרכם עוברים אדי המים (הקיטור). צינורות אלו מחוברים לסירים בעלי דפנות 

ינו לבחון אם מותר כפולות, והקיטור נכנס בין הדפנות ומחמם את הסיר הפנימי. על

  לחמם במערכת משותפת כלים חלביים ובשריים, או שמא יש לדאוג למערכת נפרדת.   

המשותף לכלים אלו הוא שהמאכל אינו בא במגע ישיר עם מכשירי החימום, אלא המים 

  מתווכים ביניהם. עלינו לברר מהו דין המים ומהו דין מכשירי החימום. 2והקיטור

                                                           
  .165–158(תשע"ג), עמ'  100בטעם ההיתר הרחבנו במאמרנו 'שימוש בכיריים קרמיות', אמונת עתיך   .1
 ויד, בקיטור ובאמבטיית חימום אין מגע של מים בכלי, אלא של אדים. להלן התייחסנו-בשונה מסו  .2

רה המלאה באדים שמעבירה טעם לכל תכולת לשניהם באופן שווה בדומה לטיפה שנפלה על קֵד 

בחזרה לעמוד התוכן
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 כשיר החימוםא. מעמדם של המים ומ

אין ספק שישנו מעבר של טעם מן המאכל שבתוך הכלי אל המים שנוגעים בו מבחוץ, 

טיפת חלב שנפלה על הקדירה שאצל סעי' ה): ' צבסי'  כפי שמפורש ב'שלחן ערוך' (יו"ד

אנו למדים שהכלי אינו מהווה  .'מפעפעת לפנים, והוי כאלו נפלה בתבשיל ...האש מבחוץ

שבתוכו ובין מה שחוצה לו, אך בשונה מן המקרה הנדון ב'שלחן חציצה בין התבשיל 

ערוך', כאן אין מדובר בבשר וחלב המצויים משני דופנות הכלי, ואם כן עלינו לברר: האם 

המים דומים למים שהתערב בהם המאכל שמצוי בתוך הכלי, ובשל כך מקבלים מעמד 

בכלי בשרי / חלבי, של בשרי / חלבי ממש, או שמא דינם דומה למים שהתבשלו 

  שנחשבים ל'נ"ט בר נ"ט', ומעמדם קל יותר?

כשזב עוסק במקרה שבו נשפך שומן על משטח שעליו אופים חלות: ' 3ה'אור זרוע'

'. מלשונו משמע שגם כאשר השומן קרקעית התנור בולע וחוזר ומפליט לתוך הפת

בו זמנית מוגדרת השומן אינו נוגע בחלות אלא בתחתית התנור, החלה שנוגעת בתחתיתו 

לשיטה  6ו'איסור והיתר הארוך'. 5המרדכי 4כבשרית. בדומה לכך כתבו גם בהגהות אשרי,

זו ברור שהמים שנוגעים בכלי מבחוץ במהלך הבישול נחשבים לבשריים / חלביים. 

  לעומתם ב'שערי דורא' (איסור והיתר, סי' לה) כתב: 

   הפת.ומרחיקין הפשטידא מן הפת שלא יזוב משומנה תחת 

משמע שלדעתו רק אם ייגע השומן בפת עצמה היא תיחשב לבשרית, אך לא כאשר 

  השומן נוגע בתחתית התנור שעליו מונחת הפת.

העתיק בפשטות את דברי ה'אור זרוע' בלא חולק, וכך הבינו רבים  7למעשה ב'בית יוסף'

נ"ט בר הסביר שמאכל שמתבשל בכלי נחשב כפרווה ( 9ה'חוות דעת' 8את פסק הרמ"א.

נ"ט) רק כשהבשר / החלב התבשלו בכלי בעבר, אך אם הוא נוגע בכלי בשעה שמתבשל 

  הרי הוא מקבל את מעמדם.  –בו בשר או חלב 

שפסק שביצה  11הביאו ראיה כנגדו מה'שלחן ערוך' 10בני דורו של ה'חוות דעת'

שהתבשלה בתבשיל בשרי נחשבת לבשרית רק משום שקליפתה נקובה, משמע שאם 

                                                           
הסיר (רמ"א, יו"ד סי' צב סעי' ז). ועיין בספר כשרות ושבת במטבח המודרני ח"א פרק ד, שרצה 

  לחלק בין סוגי הקיטור השונים.
 .רנזסי' ח"ד, ע"ז אור זרוע,   .3
 ' ח.הגהות אשרי, עבודה זרה פ"ה סי  .4
 מרדכי, חולין רמז תרסה.  .5
 איסור והיתר הארוך, שער לט סי' ח.  .6
  .צזבית יוסף, יו"ד סי'   .7
. וכך הבינו: הב"ח יו"ד סי' צז; ש"ך, יו"ד סי' צז ס"ק ב; ט"ז, יו"ד סי' צז ס"ק ב; יו"ד סי' צז סעי' ארמ"א,   .8

  פר"ח, סי' צז ס"ק ג; פרי מגדים, יו"ד שפ"ד סי' קח ס"ק יח.
 חוו"ד, יו"ד סי' צז ס"ק ד. וכן גם שם, סי' צה ס"ק ב ובמקורות נוספים.  .9

בית מאיר, שו"ת סי' כה; רבי יונה לנדסופר, כנפי יונה, יו"ד סי' צד ס"ק א. אך למעשה נותר בצ"ע, ולא   .10
ספר , ד"שע העשיל באבור' יההקל שם לחלוטין אלא בצירופים נוספים; אבן העוזר, שם, ומחותנו 

 .עז, סי' פסקים וכתבים ,עיהוש
  שו"ע, יו"ד סי' צה סעי' ב.  .11

בחזרה לעמוד התוכן



   שימוש במכשירים מחוממים במים ובקיטור 

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
  

85  

 12הייתה חוצצת בינה ובין הבשר, והביצה נחשבת כפרווה. –ה קליפת הביצה אטומה היית

. ואם על הפתדחיישינן שמא יזוב מן השומן כך גם יש שדייקו מלשונו של הרמ"א (שם): '

', שדווקא אם יגלוש השומן 'על הפת' או 'תחתיו' וייגע בה דינו כאלו נילוש עמו תחתיוזב 

   13תיחשב כפרווה (נ"ט בר נ"ט). –רק בתחתית התנור  תהיה בשרית, אך אם ייגע –

מחלוקת זו, שבה תלוי דינם של המים שבאים במגע עם שקיות הוואקום, או דינם של 

האדים שמחממים את הכלים, נותרה במחלוקת בין הפוסקים. יש שהכריעו בה לקולא: 

 19המהרש"ם, 18ק','זבחי צד 17'דברי יוסף', 16המהרש"ק, 15'שם אריה', 14שו"ת 'בית אפרים',

מנגד פוסקים רבים חששו  23והגר"ע יוסף. 22שו"ת 'הר צבי' 21'יד אליעזר', 20ה'בן איש חי',

לדעת ה'חוות דעת' והחשיבו במקרה שכזה את המאכל כבשרי / חלבי גמור: רבי עקיבא 

 28'ערוך השלחן', 27'יד יהודה', 26הרב יצחק אלחנן ספקטור, 25שו"ת 'זית רענן', 24איגר,

  32ושו"ת 'משנה הלכות'. 31'חלקת יעקב' 30'כף החיים', 29נזר', שו"ת 'אבני

                                                           
מקורו של פסק זה הינו משו"ת הרשב"א, ח"א סי' תקטז. מתחילת תשובתו אכן משמע שהוא דן בדיני   .12

נ"ט בר נ"ט, ולכן אכן מובן שנצרך לומר שהקליפה מנוקבת, שאם לא כן ייחשב לנ"ט בר נ"ט. אולם 
ה ס"ק ב, השיב שאילולא הייתה הביצה מנוקבת, היה אפשר לחשוב החוות דעת עצמו, יו"ד סי' צ

שקליפת ביצה אינה פולטת כלל את טעם המאכל, וכן יישב לשיטתו גם קרוב משפחתו בשו"ת בית 
אפרים, סי' לז. יש להעיר שהפרי מגדים, יו"ד סי' צה, משב"ז ס"ק ה, נקט שהסיבה שכתבו שהביצה 

"ט, ורבים הוכיחו מכך שהוא סובר כמתירים, אולם הפרי מגדים מנוקבת היא שלא ייחשב לנ"ט בר נ
עצמו, סי' קח, שפ"ד ס"ק יח אות ח, כתב שאם השומן נשפך על קרקעית התנור, הפת נחשבת 
לבשרית אף אם לא נגע בה, ובטיפת בשר שנגעה בסיר דגים מבחוץ הקל רק משום שדיני סכנתא 

  יחשבו הדגים כבשריים. וצ"ע.שונים מדיני בשר וחלב, משמע שבמקרה שכזה י
אבן העוזר, יו"ד סי' צז ס"ק ה, וכרתי ופלטי, סי' צז ס"ק ב, ביארו שהאור זרוע וסיעתו שהחמירו בזה   .13

חולקים על כל דין נ"ט בר נ"ט, ולדעתם מאכל פרווה שהתבשל בכלי בשרי נחשב לבשרי (ובכלי חלבי 
ו אינה מתאימה להכרעת השלחן ערוך, יו"ד סי' . פסיקה זתסזסי' אור זרוע ח"א חלבי), כמבואר ב –

  צה סעי' א, ואין ללמוד ממנה.
 בית אפרים, יו"ד סי' לז.  .14
 שם אריה, סי' י.  .15
 .קסטסי'  תליתאה ,טוב טעם ודעת  .16
 א.ס"ק  צהסי' ח"ב  ,של הדברי חיים) ו שלגיס( לר' יוסף יוזפא רוזנברגדברי יוסף,   .17
  ק י.זבחי צדק, יו"ד סי' צה ס"  .18
  שו"ת מהרש"ם, ח"א סי' נ; שם, ח"ה סי' ו.  .19
  .יגסי' ח"ג או"ח  ,רב פעליםשו"ת   .20
  .אס"ק  צהסי' יו"ד יד אליעזר,  ,הרב אליעזר ניצברג  .21
 שו"ת הר צבי, יו"ד סי' פט.  .22
  .ח"ז תערובות אות יב ,הליכות עולם  .23
אך ראה בשו"ת רע"א מהדורא רביעא בסוף ספר דרוש וחידוש, בעניין פירות יבשים שנאפו בתנור,   .24

 יו"ד סי' לה שהסתפק בשאלה זו.
 שו"ת זית רענן, ח"א, תערובות סי' א.  .25
 שו"ת באר יצחק, יו"ד סי' ט, אך הקל שם בצירוף ספקות נוספים.  .26
  יד יהודה, יו"ד סי' צה פירוש הארוך, ס"ק ז.  .27
 ערוך השלחן, יו"ד סי' צה סעי' ד.  .28
  בסופו הזכיר את החוו"ד ומשמע שחשש לו. ,פהסי'  יו"דאבני נזר,   .29
 כף החיים, יו"ד סי' צה ס"ק יב, אך כתב שבדיעבד בהפסד מרובה יש לסמוך על המתירים.  .30
 חלקת יעקב, יו"ד סי' כ.  .31
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יש להעיר, שגם לסוברים שמעמדם של המים הנוגעים בכלי מבחוץ במהלך הבישול אינו 

שווה לנ"ט בר נ"ט, יתכן שבנדוננו יש מקום רב יותר להקל, משום שאיננו עוסקים 

  אלו.בשימוש במים, אלא בשימוש במכשירי החימום שבהם נבלעו מים 

 ב. שימוש בבשרי ובחלבי בו בזמן

גם אם נכריע שמעמדם של המים נחשב לנ"ט בר נ"ט, עלינו לשאול אם המים יכולים 

לבוא בעת ובעונה אחת במגע עם כלי בשרי ועם כלי חלבי. שאלה זו משמעותית 

במיוחד לבישול בקיטור שמשותף בו זמנית לכלים בשריים ולכלים חלביים, אך השאלה 

ת גם לגבי חימום של גסטרונומים חלביים ובשריים בו זמנית באמבטיית חימום, רלוונטי

 –ויד יחד, כשבאחת מאכל חלבי ובשנייה -וכן לגבי חימום של שתי שקיות ואקום בסו

  בשרי.

אוסר כלי בשרי שהוכנס לתוכו כלי חלבי בעת הבישול. הוא מסביר  33ב'ספר התרומה'

המים, אין כאן קולא של נ"ט בר נ"ט, מפני  שאע"פ שהטעם עובר ביניהם רק בעקבות

שכשהכלים נוגעים זה בזה, הטעם עובר ביניהם באופן ישיר, בלא צורך לעבור דרך המים. 

הטעם אינו עובר  –כאשר הכלים אינם נוגעים זה בזה ממש לפי טעם זה בנדוננו, 

 34.ביניהם

הסיבה לכך אינה , אך לדעתם 'תרומה'מסכימים עם דינו של ה 36והשערי דורא 35הסמ"ג

שהכלים נוגעים זה בזה, אלא מפני ששניהם פולטים את טעמם בו זמנית אל המים, 

ובמקרה זה הטעמים הנפלטים מתערבים זה עם זה עוד לפני שנחשבים לנ"ט בר נ"ט. 

הטעם מתערב  – באותו זמןכאשר מחממים יחד כלים חלביים ובשריים לפי טעם זה 

  במים ואוסר אותם.

אינו פוסק כדברי הראשונים הללו, ולדעתו כלים חלביים ובשריים שנגעו  37'ה'שלחן ערוך

אינם נאסרים, מפני שהטעם עובר דרך המים ונחשב לנ"ט בר  –זה בזה בשעת הבישול 

  נ"ט. לדבריו גם במקרה שלנו אין כל פגם בחימום שניהם בעת ובעונה אחת.

יר בשל הטעם שהובא משמע שהחמ 39מחמיר בכך. מדבריו במקום אחר 38מנגד הרמ"א

לענייננו השימוש בו זמנית יהיה אסור,  41וכן כתב הש"ך. 40בדברי הסמ"ק ושערי דורא,

                                                           
 משנה הלכות, ח"ט סי' קא.  .32
  .סאספר התרומה, סי'   .33
ך את הכלי לחלבי או לבשרי, מפני שלשיטה אף שהכלים נוגעים ישירות במכשיר החימום, זה אינו הופ  .34

הטעם שייבלע בכלי ייחשב  –שלפיה אנו דנים (שסוברת שנ"ט בר נ"ט מתרחש גם בתוך כדי הבישול) 
  רק לנ"ט בר נ"ט.

 לאוין, קמ.  .35
 איסור והיתר סי' נז.  .36
 .גסעי'  צהסי' יו"ד שו"ע, יו"ד   .37
  רמ"א, לשו"ע שם.  .38
  ה.רמ"א, יו"ד סי' צד סעי'   .39
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מפני שהטעמים הנפלטים מהכלי החלבי ומזה הבשרי נפגשים יחד במים ואינם נחשבים 

  42לנ"ט בר נ"ט.

  ג. חשש למגע ישיר של מאכלים

עלינו לוודא שבתהליך השימוש גם אם נכריע שמעמדם של המים / הכלים כנ"ט בר נ"ט, 

אין מגע ישיר של מאכלים במכשירי החימום. נבחן את המציאות בשלושת המכשירים 

  המדוברים.

 . בישול בקיטור 1

בישול בקיטור מתבצע בכלים נפרדים לחלוטין. הקיטור עצמו כלוא במערכת סגורה, 

 שהוא מחמם.ולכן אין כל חשש שיתערב בתוכו בשרי או חלבי מתכולתם של הכלים 

 . אמבטיית חימום (בן מארי)2

במהלך הבישול והגשת המאכלים, באופן טבעי נשפכים מאכלים על גבי משטח החימום 

עצמו. נוסף על כך פעמים רבות הגסטרונומים אינם נקיים מבחוץ. משום כך אין 

אפשרות להשתמש באותו המכשיר לחימום ולבישול של מאכלים בשריים וחלביים 

אלא אם ישנה הקפדה מוחלטת על ניקיון הכלים וכיסוי קבוע של מסגרת הכלי  לסירוגין,

שעליה יושבים הגסטרונומים. הסיכוי שהנחיות אלו יתיישמו בקביעות במטבח ציבורי 

 הינו קלוש, ועל כן יש להימנע מכך.

 ויד- . סו3

ויד מרוכז בתוך השקית ואינו בא במגע עם המים שסביבו, אך מטבע -המאכל בסו

ברים פעמים רבות יישארו שאריות מאכל בין כפלי הסגירה ההרמטית, או שומניות הד

שנדבקה על השקית מבחוץ בתהליך אריזת המאכל. שאריות אלו אומנם מועטות מאוד 

                                                           
שהרי הרמ"א שם כותב שאם יש פי שישים במים כנגד הכף, הטעם בטל, משמע שהטעמים עוברים   .40

דרך המים ויכולים להתבטל בהם, ולא עוברים ישירות בין הכלים (וצ"ע מדברי הפרמ"ג שפ"ד סי' צה 
  ס"ק ב שהסתפק גם במגע של פרווה בלא מפגש של טעמים בשריים וחלביים יחד).

  .ס"ק יב צהסי' ש"ך, יו"ד   .41
בקיטור משותף, כאשר הוא נע בלחץ לכיוון אחד, רק הכלים בכיוון שאליו נע הקיטור ייאסרו, כמובא   .42

בט"ז, יו"ד סי' צה ס"ק יג, ובמשב"ז שם. יש להעיר שבכל האמור כאן התייחסנו למערכת הקיטור 
מהלכים בצינורות, יש כולה ככלי ראשון, מפני שהיא מלאה באדים כחללו של הסיר (ואף שהאדים 

לומר שנחשבים ככלי ראשון, כיוון שלא יצאו מכלי החימום, בדומה לאמור לעניין דוד שמש (ציץ 
אליעזר, ח"ז סי' יט; יביע אומר, ח"ד סי' לו; מנחת יצחק, ח"ד סי' מו). אך לשיטת הסוברים שמוגדרים 

ה לפי הרמ"א לחמם את שניהם אין מניע –כעירוי בלבד (ראה למשל שו"ת מהר"ש ענגיל, ח"ז, ב) 
כאחד, כמובא בהגהתו בסימן צה, ג, שעירוי אינו מפליט ומבליע כאחד. יש להוסיף שיש מן הראשונים 
שסוברים שאדי הקיטור אינם מבליעים ומפליטים בכלים כלל (על כך ראה באריכות בשו"ת מהרש"ם 

  ח"א, צב, ובמנחת יצחק ח"ט עה צירף זאת לקולא).
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אך יש לדון אם מותר לסמוך על ביטול זה לכתחילה.  43ותמיד תתבטלנה בשישים במים,

מותר לערב  –חלב ובטלו בו בשישים כתב שאם התערבו מים ב 44הרמ"א ב'תורת חטאת'

לפי זה גם אם בשגגה הייתה השקית מלוכלכת מעט  45את המים אפילו לכתחילה בבשר.

מבחוץ, וממילא הכלי בלוע מעט מהלכלוכים שהיו חוץ לשקית, מכיוון שבטלו בשישים 

במים, מותר לכתחילה להשתמש בכלי לצורך מאכל מהמין השני. אכן, דעת רוב 

ן לשפוך בכוונה חלב לתוך מים על מנת שיתבטלו ויהיה אפשר לערבם עם הפוסקים שאי

לפי זה אסור להכניס את השקית ללא ניקיון חיצוני ולהסתמך על כך שהלכלוכים  46בשר.

  יתבטלו ברוב. אולם למעשה ישנם שלושה צדדים להקל בזה:

ם אם ) יש החולקים וסוברים שמותר לבטל לכתחילה חלב או בשר במאכל פרווה, ג1

כוונתו לערבבם לאחר מכן במין השני, מפני שכעת אינם נחשבים לאיסור, ואינם כלולים 

  47ב'ביטול איסור לכתחילה'.

) רבים מתירים כאשר אין בכוונתו לבטל את האיסור, אלא מתנהל כדרכו, כמו במקרה 2

 48שלנו.

לבטל ) מדובר בכמות מועטה מאוד שתמיד תתבטל בשישים, ובמקרה זה יש מתירים 3

  49את האיסור.

                                                           
לוקת בדין ביטול היתר והיתר, כמובא בר"ן נדרים נב. למעשה הרמ"א, יו"ד סי' צט סעי' ו, אף שיש מח  .43

כתב שמים שבטל בהם טעם חלב ונפלו לבשר אינם אוסרים אותו, וכתב שם הש"ך, סי' צט ס"ק ו, 
שהוא משום שהיתר בהיתר בטל כשאינו נותן טעם. ובט"ז, יו"ד סי' קב ס"ק ה, כתב שגם לשיטת הר"ן 

ר בהיתר אינו בטל רק כשמדובר במין במינו, אך כשהתערב בשאינו מינו, דיני הביטול נוהגים בו הית
  כבכל תערובת. ועיין בערוה"ש, יו"ד סי' צט סעי' מו, שנותר בצ"ע אם היתר בהיתר בטל.

 .יאסעי'  פהתורת חטאת, סי'   .44
דע ביהודה תנינא, יו"ד סי' קפו; שו"ת כך כתבו גם בש"ך, יו"ד סי' צט ס"ק ו; פרי חדש, שם ס"ק כב; נו  .45

צמח צדק, סי' פ; מנחת יעקב, סי' פה, ס"ק מב, וע"ע בדרכי תשובה, יו"ד סי' צט ס"ק צח; שם ס"ק 
  קה, שהביא גם דעות האוסרים, וכן בבית מאיר, יו"ד סי' צט ד"ה כזית.

ב, קו"א או"ח סי' תמב שו"ת צמח צדק שם; מנחת יעקב שם; פרמ"ג, שפ"ד סי' צט אות כב; שו"ע הר  .46
ס"ק ג; שו"ת רע"א קמא, סי' לח; יד יהודה, יו"ד סי' צט ס"ק יח בפירוש הקצר; ערוה"ש, יו"ד סי' צט 

 סעי' מו; וכן במשנ"ב, סי' תמז ס"ק קב. 
שו"ת רדב"ז, ח"ג סי' תרו (אלף לב); כנסת הגדולה, הגהות הטור, יו"ד סי' צז ס"ק ג; צל"ח ביצה ד ע"ב;   .47

י מגדים, יו"ד משב"ז סי' צז אות א, הביא דעה זו, ולא נראה שדחה אותה כשהדבר כרוך וגם בפר
בהפסד. וכן משמע בט"ז, או"ח סי' תמז ס"ק ה; וחק יעקב, סי' תמז ס"ק טז; וכתב ביד יהודה, שם, 

  שנהגו לסמוך על הט"ז בצורך גדול, וכ"כ במשנ"ב, סי' תנג ס"ק כ.
עא; טור, או"ח סי' תנג, התיר לטחון חיטים אף שיש בהן מבוקעות, כיוון תרומת הדשן, סי' קיד  וסי' ק  .48

שעושה כדרכו ואינו מתכוון לבטל; תורת חטאת, סי' עח ס"ק א; ש"ך, יו"ד סי' קטו ס"ק כח; ט"ז, יו"ד 
סי' פד ס"ק ח וס"ק יח; וכן במגן אברהם, סי' תמז ס"ק מה; מאמר מרדכי, סי' תנג ס"ק ב; חכמת אדם, 

סעי' א; משנ"ב סי' תנג ס"ק יז, ושם, סי' תמז ס"ק קו. אך בשו"ת הר"ן, סי' נז וסי' נט, אסר כלל נב 
לטחון את החיטים מחשש ביטול איסור, והעתיקו בדרכי משה, או"ח סי' תנג ס"ק ג, וכן משמע גם 

קלו מדברי הצמח צדק, לעיל, שאסר לערב חלב או חמץ ביין. ובנחלת צבי, סי' תנג ס"ק ג, כתב שלא ה
אלא בספק איסור. אך ראה בפרי חדש, או"ח סי' תנג ס"ק ג; ובמנחת יעקב, כלל ס ס"ק א, שכתבו 
שגם האוסרים לא אסרו אלא כשיש לו הנאה מן האיסור הבטל בתערובת, אך כשאין לו שום הנאה 

 בכך, מותר.
ד סי' צט, סעי' ז; שו"ת הרשב"א, ח"א סי' רכב; ריב"ש, סי' שמט בשם הראב"ד; וכן פסק השו"ע, יו"  .49

ושם, סי' קכב סעי' ה; פר"ח, סי' קכב ס"ק ג; כף החיים, יו"ד סי' צט ס"ק עג. אכן פוסקים רבים חלקו 
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ויד לא תמיד סוגרים כראוי את שקיות -אלו שאינם מנוסים בבישול בסו –הערה מעשית 

הוואקום. במקרה שייווצר פתח בשקית תוך כדי הבישול, הטעם יתפזר ישירות בתוך 

  50המים, והכלי ייהפך לבשרי / חלבי.

  ד. סיכום והדרכה מעשית

פריד בין מערכות קיטור המשמשות לחלבי לכתחילה יש לה –. מערכות קיטור משותף 1

 –ולבשרי, מפני שלשיטת הרמ"א כאשר הקיטור נוגע בכלי חלבי ובכלי בשרי באותו זמן 

שניהם נאסרים. גם לנוהגים כ'שלחן ערוך' לא פשוט להקל בזה, מפני שיש הפוסקים 

 51שהקיטור אינו נחשב לנ"ט בר נ"ט כשהוא בא במגע עם הכלי תוך כדי הבישול.

רכות קיטור מצויות בדרך כלל במטבחים ציבוריים, ועליהם להתאים לכלל הציבור. מע

לכן נקבע בנוהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל שלכתחילה יש להשתמש 

  במערכות קיטור נפרדות, וכאשר הדבר אינו אפשרי, יש לערב חומר פוגם בקיטור.

קל יותר, מפני שהשימוש המצוי  הדין בכלים אלו מעט –. אמבטיית חימום (בן מארי) 2

בהם אינו בחלבי ובבשרי בו זמנית. למרות זאת ההיתר אינו מוסכם, ותלוי במחלוקת 

בסוגיית נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול. באופן מעשי השימוש במכשיר זה כרוך במאכלים 

שנשפכים עליו ישירות, ולעיתים גם מניחים עליו גסטרונומים שמלוכלכים מבחוץ. משום 

לא רצוי בכלל להשתמש במכשיר לבשר ולחלב לסירוגין. גם הרבנות הראשית כך 

מדריכה את העסקים הכשרים לכתחילה להשתמש במכשירים נפרדים, וכאשר הדבר 

אינו אפשרי, יש לערב חומר פוגם במים המשמשים לחימום, ולהתקין מסגרות הגבהה 

ם והמגע בגסטרונומים נפרדות לבשרי ולחלבי (כך פותרים את בעיית שפיכת המאכלי

  מלוכלכים). 

הדיון לגבי מכשיר זה הוא הקל ביותר מבין הנדונים כאן. ראשית, בקלות  –ויד -. סו3

אפשר להחליף את המים בין שימוש חלבי ובין שימוש בשרי (וממילא הדיון אינו על 

מעמדם של המים, אלא על טעמם שנבלע בכלי ונפלט במים החדשים). שנית, אחד 

ויד הוא השליטה על הטמפרטורה המדויקת. לשם כך נהוג - ות הבישול של סומיתרונ

לחמם את המים תחילה לטמפרטורה המבוקשת ורק לאחר מכן להכניס לתוכם את 

                                                           
על כך: ט"ז, סי' צט ס"ק טו; ש"ך, סי' קכב ס"ק ג ועוד. אך בבינת אדם, או"ה סי' מא, כתב שגם 

בבשר וחלב ממש. יש להעיר לשיטתם מותר כאשר מדובר בעירוב מאכל פרווה (נ"ט בר נ"ט) ולא 
שגם לשיטת המתירים כתב הנודע ביהודה, יו"ד סי' קפו, שדין זה אינו נכון אלא בקדרה שכבר נבלע 
בה מאכל, אך לא כשמערבים מאכל מועט כבנדוננו. וכן בשו"ת צמח צדק, שם, כתב שאין ללמוד 

  מחידוש השו"ע בבליעת כלים למקרים אחרים.
בשרי או מחלבי, לשיטת השו"ע (אם אנו סוברים שנ"ט בר נ"ט נחשב כך גם אם קרה כך פעם אחת, מ  .50

תוך כדי הבישול) יהיה מותר להשתמש בכלי גם למין השני, כל עוד השקית סגורה הרמטית, כיוון 
) כאן כבר 1שהמעבר ביניהם עדיין מתקיים באמצעות המים בלבד. לעומת זאת לשיטת הרמ"א (ב/

  טעמים נפגשים יחד.יהיה הדבר אסור, כיוון שה
הגר"ע יוסף, הליכות עולם, סי' קרח ס"ק יב, הקל למעשה בסוגיית נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול, ואף   .51

 בסוגיית נ"ט בר נ"ט באוכלים, ולשיטתו יהיה מותר להשתמש במערכת משותפת לבשרי ולחלבי.
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וכבר נחשבים  52שקית המאכל. ייתכן שבשלב זה הכלים עוברים תהליך של הגעלה

   53לפרווה.

ו פשוט, מפני שלדעת הסוברים אכן, גם במקרה זה השימוש לבשר ולחלב לסירוגין אינ

שאין אומרים נ"ט בר נ"ט בשעת הבישול, הרי זה כאילו בישל במכשיר בשר וחלב ממש, 

ועל ההגעלה לא פשוט להסתמך, מפני שלא תמיד החימום יהיה בטמפרטורה גבוהה 

יותר מהחימום הקודם (או בחום שווה אליו). כמו כן לדעת פוסקים רבים הגעלת כלים 

   54ידי רתיחה בלבד, מה שלא מתבצע בכל חימום.מתבצעת על 

לכן נראה שבמטבחים ציבוריים יש לייחד כלים נפרדים לבשר ולחלב, על מנת 

שהמאכלים יתאימו לכלל הסועדים. במטבחים פרטיים למקל להשתמש לסירוגין באותו 

המכשיר יש בסיס הלכתי, וטוב יותר להרתיח בו מים בין שימוש חלבי לשימוש בשרי 

כך להכשירו, אך ראוי לחשוש לכל השיטות ולרכוש שני מכשירים שישמשו לבשרי וב

ולחלבי (מאכלי פרווה יש להקל לכתחילה לבשל במכשיר המיועד לחלבי או לבשרי, גם 

   55כשמתכוון לאוכלם עם המין השני).

  
  

                                                           
 יו"ד ,לטו'. וכ"כ בפרי מגדים'כבולעו כך פו –דין זה מבוסס על הכלל ההלכתי המוביל את דיני הגעלה   .52

ובאגרות  ,סוסי' שכתב שדין זה נכון גם לגבי חום המים, וכ"כ במנחת יצחק ג,  ,ח ס"ק סח משב"ז סי'
משה, יו"ד ח"ד סי' לו. יש להעיר שאשכנזים אומנם נהגו שלא להכשיר כלים משימוש בשרי לשימוש 

שר ההגעלה מתבצעת בדרך שימושו של חלבי ולהיפך, אך כתב המגן אברהם, סי' תקט ס"ק יא, שכא
 נהגו להתיר. –הכלי 

אם נאמר שהכלים הוכשרו, אין מניעה מלהשתמש בהם אף שפליטתם מצויה במים שבכלי, מפני   .53
שמים אלו בוודאי נחשבים לנ"ט בר נ"ט לכל הדעות, ואף שלדעת הרמ"א, יו"ד סי' צה סעי' א, אסור 

ה שלגבי זה יש להקל ולהחשיב את שקית הבישול לנותן לערב אותם לכתחילה עם המין השני, נרא
 טעם נוסף, וכנ"ט שלישי שמותר לכתחילה.

הרמ"א, או"ח סי' תנב סעי' א, כתב שאין הגעלה בלא רתיחה, ובשו"ע הרב, או"ח סי' תנא סעי' כה,   .54
פולטו' כתב שאף מה שבלע ביד סולדת חייב הגעלה במים רותחים, וכן כתבו רבים שכלל 'כבולעו כך 

שייך לצורת ההגעלה ולא לחום ההגעלה (שו"ת אור לציון, ח"ג סי' י אות ב; וכ"כ הפוסקים גם לקולא 
שמים רותחים מגעילים גם כלי שהשתמשו בו בשמן שחומו רב יותר). גם המנחת יצחק, ח"ט סי' עז, 

 כתב שאין להקל כך אלא כשאין אפשרות אחרת.
  אלא לכתחילה. וכאן נכון לצרף את כל הקולות האמורות לעיל. שכן כל האיסור בנ"ט בר נ"ט אינו  .55
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  דביר הרב הראל

שימוש בכלי שאינו טבול שלא 
  לצורך אכילה

  פתיחה

שתמש בכלי שאינו טבול לצורך שימוש הפטור מטבילה, כגון חימום יש לדון אם מותר לה

מצד  2.או שימוש בצלחת כשנייר מפסיק בינה ובין המאכלים 1,מים במיחם לצורך רחצה

אחד, כלי המיועד לאכילה אסור בשימוש כל זמן שלא נטבל. מצד שני, בנידונים אלו לא 

ה המחייב טבילה. ויש מקום מדובר על תשמישו הרגיל של הכלי, שהוא תשמיש אכיל

לומר שאיסור השימוש אינו אלא בתשמיש אכילה, וכלשון הרמב"ם (הל' מאכלות אסורות 

  ג): 'מטבילן במי מקוה ואחר כך יהיו מותרים לאכול בהן ולשתות'.ה"ז "יפ

בהשקפה ראשונה נראה שיש להקל בזה, משום שחיוב הטבילה אינו עצמי אלא תלוי 

, ואין איסור לעכב את טבילתו של כלי שמיועד לאכילה כל זמן בתשמיש האכילה בפועל

שלא משתמשים בו. ולעניין זה הדעת נותנת שאין חילוק בין כלי שעומד במקומו בלי כל 

שימוש ובין כלי המשמש לתשמיש שאינו מחייב בטבילה. וכל שלא נאמר שחייב 

  בילה הוא מדרבנן. ובמיוחד לדעות ולמצבים שבהם חיוב הט ,בטבילה, הרי הוא פטור

  'איסור והיתר'דברי הא. 

  פג):סעי'  נחסי' ( 'איסור והיתר הארוך'כתב ה

ודווקא שמשתמשין בו לסעודה. אבל קנה סכין שנתקנו לסעודה, ואפילו שקנאו 

  .אינו צריך טבילה –ם וכהאי גוונא לצורך הסעודה, ונמלך עליו לחתוך בו קלפי

עשה לצורך סעודה ואף נקנה לצורך סעודה, נפטר בא ללמד שאף כלי שנ 'איסור והיתר'ה

מחיוב טבילה אם נמלך בעליו להשתמש בו לשימוש שאינו סעודה. דבריו הובאו להלכה 

שאם  5'גנזי אלימלך'הללו דייק בספר  'איסור והיתר'מדברי ה 4.ובש"ך 3'כנסת הגדולה'ב

לצורך חיתוך לא נמלך אלא רק השתמש באופן חד פעמי לחיתוך קלפים, צריך טבילה 

                                                           
שחיוב  ,אסעי'  קכסי' יו"ד , שו"עפי"ז ה"ג; הל' מאכלות אסורות , רמב"ם ע"ב; ראה גמרא ע"ז עה  .1

  טבילת כלים חל רק בכלי סעודה.
פטור  שכלי שהמאכלים אינם נוגעים בו ,דסעי'  שם ,שו"ע ;אסעי'  קצט, סי' ראה הגהות סמ"ק  .2

 מטבילה.
  .כוס"ק קכ הגב"י סי' יו"ד כנסת הגדולה,   .3
 .יזס"ק  קכסי' יו"ד ש"ך,   .4
  .לטס"ק  קכסי' יו"ד  ,א; צוין בדרכי תשובה/כג-ד/דף כבגנזי אלימלך,   .5
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 'גנזי אלימלך'ובשונה ממה שהתבאר לעיל. אך ה ,אף שלא מדובר בתשמיש סעודה ,זה

בספר  'איסור והיתר'לא החליט את הדברים לחומרא, ונשאר בצ"ע. וכן דייקו מדברי ה

  והכריעו לחומרא בעניין זה. 7'שארית אברהם'ובשו"ת  6'עצי העולה'

זה, מכמה סיבות: ראשית, לכאורה נראה מנם נראה לכאורה שיש לדון על דיוק וא

גם ייתכן ששהלשון 'נמלך לחתוך' אינה מתייחס בהכרח לשינוי תמידי בתכלית הכלי, ו

הימלכות לצורך שימוש חד פעמי כלולה בזה. שנית, גם אם משמעות הלשון הייתה שינוי 

ל סכין דיבר בהווה, שיותר מצוי שמשנים את ייעודו ש 'איסור והיתר'תמידי, ייתכן שה

מאשר שמשתמשים בו באופן חד פעמי לצורך אחר לפני טבילתו. ואולי כך היה מעשה. 

לכלי  עצמישלישית, עיקר עניינו של האיסור והיתר הוא להשמיע שחיוב הטבילה אינו 

. ואם היה כותב היתר לשימוש חד פעמי לדבר שאינו בפועלאלא תלוי בתשמיש סעודה 

פקיעתו התמידית של חיוב הטבילה במקרה של שינוי  אכילה, לא היינו למדים מכך את

למקרה של שימוש עתידי בכלי לצורך סעודה, א מינה בייעוד הכלי. והרי יש לכך נפק

הכלי לא יתחייב בטבילה, ואם היה מתייחס רק  'איסור והיתר'שלפי מה שכתב ה

ייחוד שמחשבת הה'איסור והיתר' מלמדנו מדים זאת. ולא היינו ל ,לשימוש חד פעמי

לקלפים מוציאה מידי מחשבת הייחוד לסעודה שקדמה לה. אדרבה, כפי שהתבאר לעיל, 

הגדרת החיוב כתלוי בתשמיש סעודה בפועל, היא היא הגורם לכך שיש להקל בנידוננו, 

  שבו אין תשמיש סעודה בפועל.

  ואכן, לשון הש"ך (שם) היא:

, ותר להשתמש בואבל שלא לצרכי סעודה מאסור להשתמש בו לצרכי סעודה. 

ואף על פי שנתקן לצורך סעודה כשנמלך עליו לחתוך בו קלפים אין צריך טבילה, 

  כן כתב האו"ה שם דין פ"ג.

ש'שלא אופן כללי שהדין מסויג דווקא לנמלך, לא היה לו לש"ך לכתוב בנאמר  םוא

 – נמלךמקרה שהדבר אסור ורק בשכן בדרך כלל לצרכי סעודה מותר להשתמש בו', 

  ר. מזה נראה שהבין שההיתר הוא כללי.ותמ

  איסור או מצווה? –טבילת כלים ב. 

הוא חובת  שטעם ההחמרה במקרה זה הוא שחיוב הטבילה 'שארית אברהם'ועוד כתב ה

  גברא שיש בה דחיפות בקיומה:

 ה דרמיא על גופיה לקיים מצות טבילת כלים, אלא חיובא רמיאואינו סתם מצו

  . האפשרי עליה לטבול כלי זה בהקדם

א מצאנו וה'שלחן ערוך' ל הראשונים ,ואולם לכאורה יש לעיין בדבר. ובדברי חז"ל

שמוטל חיוב לטבול את כלי הסעודה בהקדם האפשרי. אדרבה, מדברי הראבי"ה 

  תסד) נראה להיפך מזה, שהרי כתב בנוגע לטבילת כלים שהיו ממושכנים:סי' (פסחים, 

                                                           
  .ת כלים לסי' קכ סעיף טו והערה טזח"ב דף ה' ע"ב, הל' טבילעצי העולה,   .6
  .מ-לטסי' ב,  )(גראסשארית אברהם   .7

בחזרה לעמוד התוכן
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לי דלא הוי כמו תיקו דאיסורא, שאין כאן  וכל שאר משכנתא נשאר בתיקו. ונראה

איסורא, ולשאר מצות נמי שהם חובה עליו לא דמי, דאי בעי פטר נפשיה ושתי 

  בכוס אחר.

להדיא בדבריו שאין חיוב עצמי לטבול, ואם אדם שותה בכוס אחרת הוא אם כן מבואר 

תשמיש והגורם המחייב בטבילה הוא דווקא פטור לחלוטין מטבילת הכוס הראשונה. 

וכן  8'הגהות מיימוניות'., וכפי שהתבאר לעיל. ודברי הראבי"ה הובאו בסעודה בפועל

אורחותיך 'ובשו"ת  11'.שבט הלוי'ושו"ת  10'בית שערים'שו"ת  9',דעת כהןדבריהם 'הבינו 

   :נקט שאפילו בשימוש לאכילה ללא טבילה אין איסור עצמי 12'למדני

ה להאיסור של אכילה קודם תפילת האיסור של שימוש בכלי קודם טבילה דומ

  מנחה (בשבת ט, ב), דהיינו משום שמא הוא ישכח ולא יתפלל. 

וכך גם המנהג פשוט, שלא  13.ויעוין עוד בהמשך דבריו שם, ובמה שכתב בתשובה נוספת

מקפידים לטבול כלי סעודה בהקדם האפשרי, ומצוי טובא שכלים חדשים מאוחסנים 

מתחילים להשתמש בהם, ורק אז טובלים אותם. ושוב בבית זמן רב עד שבעלי הבית 

שליט"א, והסביר לי שאין כוונתו לומר  'שארית אברהם'דנתי בדבר עם הגאון בעל 

שחיובא רמיא משעת הקנייה, אלא רק משעה שרוצים להתחיל להשתמש בכלי, ולזה אין 

  סתירה מדברי הפוסקים ומהמנהג.

  סיכום

עודה, ודווקא כשמעוניינים להשתמש בהם בסעודה. חיוב טבילת כלים חל דווקא בכלי ס

לפיכך מותר להשהות כלי סעודה בלי להשתמש בו ולהשהות את טבילתו. כמו כן, מותר 

להשתמש בכלי שאינו טבול לצורך תשמיש שאינו תשמיש סעודה, כגון חימום מים 

ל מקום לרחיצה, וכן לצורך תשמיש סעודה כאשר נייר חוצץ בין הכלי ובין המאכל. ומכ

בפועל לא בכל המקרים הנייר חוצץ, ואם הרוטב עובר דרכו נראה שהדבר נחשב 

  ל לפי העניין.ולשימוש ישיר בכלי. והכ

  
                                                           

 אות ח.פי"ז הל' מאכלות אסורות , הגמ"י  .8
  .רכזסי'  יו"דדעת כהן,   .9

 .לז ד"ה וגםסי' או"ח שו"ת בית שערים,   .10
תרה מזו כתב הרי"ד (פסקים ע"ז עה, ב) שאין איסור . ויצאשם, ח"ד סי' מג; סי' ב, שו"ת שבט הלוי   .11

ברים שלא נשתמש בהן כל עיקר, להשתמש בכלי שאינו טבול: 'ת"ר הלוקח כלי תשמיש מן הגוים, ד
מטבילן והן טהורין. פירוש, לא שתעכב הטבילה שלא ישתמש בו עד שיטבילנו, שאינה אלא מצוה 

כתב שלא מצאנו לו חבר,  ,321הע'  ,מדרבנן, ואינה להוציא הכלי מידי איסורו'. המהדיר לפסקי הרי"ד
הראשונים הרבים שחלוקים על הרי"ד, מנו את  ,37הע'  ,ערך טבילת כלים ,ובאנציקלופדיה תלמודית

הציעו להעמיד את דברי הרי"ד בכגון שאינו יכול להטבילם, אף שמפשטות דבריו , 41הערה  ,ובהמשך
 .האות קלו סי' א,  אורחותיך למדנישו"ת לא נראה כן. ויעוין עוד ב

  שו"ת אורחותיך למדני, שם.   .12
 קכז.שם, ח"ה סי'   .13

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב רצון ערוסי

דייני צדק או  –פיך לאלם'  פתח'
  1'עורכי דיינים'

  מבוא

. 'פתח פיך לאלם'זו של  המטרתי ברשימה זו אינה בירור הלכתי בנושא ספציפי בסוגי

כדי הן ת את ההלכה הבסיסית, נֹוְש מטרתי היא לִ  .ועוד ייכתב 2זו, הרבה נכתב בסוגיה

והן כדי לקבוע את הגדרתה ואת  ,לחדד את הפן המעשי שלה בדיוני בתי הדין לממונות

במיוחד לאור העובדה שמגיעים לבתי הדין לממונות עורכי דין שאמונים  . זאתגבולותיה

אסור להם להיות אף ומעורבים ה השופטים אינם על שיטת המשפט הישראלית, לפי

לשיטת מעורבים בצורה אקטיבית בחקירות בעלי הדין והעדים ובהעלאת נושאים לדיון. 

אין להרחיב חזית בעת הדיון ובירור הסכסוך. לפיכך נעמוד על הגדרת משפט זו גם 

לם, ולכאורה הדיינים שדנים על פי דין תורה כדייני צדק, שעליהם להוציא צדק לאור עו

  מנם? ואם כן, כיצד?וגם בצורה אקטיבית. הא

בצדק ' מר (ויקרא יט טו):דייני ישראל לפי תורת ישראל נצטוו לשפוט בצדק, שנא

שנצטוו הדיינין להשוות בין ): 'קעז(ספר המצוות עשה  וכתב הרמב"ם'. תשפוט עמיתך

הל' וכתב בהלכה ( .'שלא יהא אחד מדבר כל צרכו, ואחד אומר לו קצר .בעלי הדין..

  פכ"א ה"א):סנהדרין 

מצוות עשה לשפוט בצדק, שאמר בצדק תשפוט עמיתך. איזה הוא צדק המשפט, 

  זו השוויית שני בעלי דינין בכל דבר.

קרון המחייב להשוות בין בעלי הדין, והוא הדין המחייב את הדיין יאולם יש חריג לע

פתח 'זאת על בסיס דברי המקרא,  לסייע לבעל דין חלש שאינו מבטא היטב את עמדתו.

הלכה זו אומרת דרשני, כי היא עושה את הדיין לכאורה אקטיבי, כדי להגיע  3'.פיך לאלם

  היטב.בה לחקר האמת, ואולי גם להרחבת חזית. לכן נעיין בנוסח ההלכה ונדקדק 

 יצד דנים בצדקא. כ

 כתב, וזו לשונו: )הי"א-ה"י א"כפסנהדרין הל' הרמב"ם (

                                                           
 .5.8.19אה בוועידה השנתית השנייה של איגוד בתי הדין מיום תורף הדברים נמסרו בהרצ  .1
ואילך, וכן מאמרים בסוגיית  1024עיין פרופ' א' שוחטמן, סדר הדין בבית הדין הרבני, כרך ב, עמ'   .2

 'פתח פיך לאלם', איגוד בתי הדין לממונות, קובץ כ, אב תשע"ט, הוצאת מכון פסקים.
  ט.-חסעי'  יזסי'  שו"ע, חו"מהי"א; -פכ"א ה"י סנהדריןרמב"ם, הל'   .3

בחזרה לעמוד התוכן
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, שנאמר מדבר שקר תרחק אלא ]של בעל דין[יין שלא יעשה מליץ לדבריו מנין לד

יאמר, מה שנראה לו וישתוק. ולא ילמד אחד מבעלי דין טענה כלל. אפילו הביא 

בעל דין עד אחד, לא יאמר לו, אין מקבלין עד אחד. אלא יאמר לנטען, הרי זה 

הבעל דין השני [העיד עליך, ולואי שיודה ויאמר אמת העיד, עד שיטעון הוא 

 ויאמר עד אחד הוא, ואינו נאמן עלי, וכן כל כיוצא בזה. ]שכנגדו העיד העד האחד

ראה הדיין זכות לאחד מהן, ובעל דין מבקש לאמרה, ואינו יודע לחבר הדברים, או 

שראה אותו מצטער להציל עצמו בטענת אמת, ומפני ַהֵחָמה והכעס נסתלקה 

י זה מותר לסעדו מעט הרבה, ולהבינו תחילת ממנו או נשתבש מפני הסכלות, הר

הדבר, משום פתח פיך לאלם וצריך להתיישב בדבר זה הרבה. שלא יהיה כעורכי 

  הדיינין. 

עקרונות מנחים להתנהלות  כמהמדברי רבנו למדנו  4'שלחן ערוך'.והעתיק דבריו מרן ב

  הדיין בצדק.

  שלא יהיו הדיינים כעורכי הדיינין. 1

  : (אבות פ"א מ"ח) אזהרה לדיין כתבנתאי הארבלי 

אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך יהיו בעינך 

  כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאים שקבלו עליהן את הדין. 

  שם: בפירושו למשנה ופירש הרמב"ם, 

י אדם בריביהם, עורכי הדיינים הם אנשים הלומדים לטעון כדי שיהיו מורשים לבנ

והם ממציאים שאלות. אם יאמר הדיין כך, תשובתו כך. ואם יטעון היריב כך, 

עורכים  ]המורשים או בעלי הדין המודרכים ע"י המורשים[התשובה כך. וכאלו הם 

את הדיינין, ובעלי הדין לפניהם, ולפיכך נקראו עורכי הדיינין כאלו ערכו את 

. כלומר ]לעורכי הדיינים[מלהתדמות להם  ]ניםאת הדיי[והזהיר  הדיינין לפניהם.

שלא ילמד לאחד מבעלי הדין טענה שתועיל לו, ויאמר לו אמור כך וכך, או כפור 

עשוק, ושבעל דינו טוען עליו  ]הבעל דין[שהוא  ]הדיין[באופן כך וכך. ואפילו ידע 

  , אסור לו שילמדנו טענה שתפלטהו כלל.[דיין]בשקר, כפי שנדמה לו 

אסור  ,שקרן האחראחד עשוק ובעל הדין הדין הכן, אפילו נדמה לו לדיין שבעל  הנה כי

על הדיין  לו להציל את העשוק ע"י שילמד אותו לטעון טענה שתציל אותו מן העושק.

בכל השלבים של ניהול הדיון כמו כן הדין.  ילנהל את הדיון בצדק רב, ביחס שווה לבעל

  כדי שלא תהיה לו נטייה למי מהם. יהיו בעיניו שני בעלי הדין כרשעים,

  . חכמת המשפט של דיין שדן בצדק2

הרמב"ם הדגים עניין זה, כדלקמן. התובע הביא רק עד אחד לתמוך בתביעתו, ולפי הדין, 

אין להוציא ממון מן הנתבע ע"י עדות עד אחד. אבל אם הנתבע ימשיך בעמדתו בניגוד 

בנסיבות  שבע ישלם.יורה, ואם לא ילעדות של העד האחד, יחייבוהו שבועה, מן הת

                                                           
 .שםשו"ע,   .4

בחזרה לעמוד התוכן
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כאלה אסור לדיין לומר לתובע שהביא עד אחד, שאין מקבלים עד אחד, כאילו אין שום 

כי הנתבע ישמע זאת ועלול הוא להחזיק בעמדתו, לכפור  ,תועלת בהבאת עד אחד

, 'הרי זה העיד עליך'על הדיין לומר לנתבע במקרה זה  שאולי הוא משקר. אףבתביעה, 

שאין היא עדות  אע"פ ,ה סתמית, שאפשר שהשומע אותה יבין שהיא עדות מכרעתאמיר

וכך התובע  ,מושלמת. זאת כדי שאולי הנתבע יודה לדברי העד, במידה והנתבע שיקר

יזכה בתביעתו בצדק. מכאן למדנו שאע"פ שהדיין צריך לשפוט בצדק ולהשוות בין בעלי 

אמת. לכן יש ועליו לנהל את הדיון בצדק הדין, עליו לזכור שהוא צריך להגיע לחקר ה

בכל מקרה על הדיין לנהל את הדיון  ובחכמה, ואולי בתחכום, כדי לברר את האמת.

  בצדק.

  . מתי וכיצד הדיין מצווה שיפתח פיו לאלם3

הרמב"ם מתאר מה הדיין צריך לעשות כאשר אחד מן הצדדים אינו יודע לטעון את 

  : )שםה'כסף משנה' (לרמב"ם וכתב כה יא. טענותיו, והובאו הדברים לעיל בהל

ומפרש רבנו, דהיינו דוקא כשהבעל דין מבקש לומר, אלא שאינו יודע לחבר את 

  הדברים וכו', הא לאו הכי, לא, משום דנראה כעורכי הדיינין.

כלומר אין הדיין רשאי ללמד בעל דין טענה שלא טען אותה. רק אם בעל הדין רצה 

או כשנראה לדיין  ,חבר הדברים, אז ורק אז, הדיין יסעדו מעטלטעון אותה, ולא ידע ל

במקרים  .דין היה טוען אותה טענה ורק בגלל שנתפש לכעס, לא טען טענתוהשבעל 

כאלה הדיין יסייע מעט לאותו בעל דין. אבל על הדיין להתיישב בדבר זה הרבה, כדי 

  . 'אילם'דין  שלא יהיה כעורכי הדיינין, כאילו היה בא כוחו של אותו בעל

  . אסור לדיין לחלק ציונים לבעלי הדין4

  ב'שלחן ערוך' (חו"מ סי' יז סעי' ח) כתב: 

אלא יאמר מה שנראה לו וישתוק, ולא  לא יעשה הדיין מליץ לדבריו של בעל דין

   ילמד לאחד מבעלי הדין כלל.

  וכתב בספר 'הלכה פסוקה' (מכון הרי פישל, לשו"ע שם, ס"ק כו): 

ן לחזק את ידי בעל הדין בשעת טיעונו, כגון לומר לו, יפה אתה טוען, אסור לדיי

ש שכתב אפילו בשעת פסק הדין לא יאמר הדיין י ...אלא ישמע טענותיו וישתוק

שטענותיו של זה יפות הם (פרישה על דעת הרמב"ם ותומים ועוד, וזהו מה שכתב 

  הרמב"ם וישתוק).

  וכאן המקום להעיר:

יין לומר במהלך הדיון לבעל דין שטען טענה טובה, אלא אפילו לא זו בלבד שאסור לד

אסור. וכבר היו דברים  – ביטוי של הארת פנים או מעט התפעלות מטענת בעל דין

הניף ידו מעט בנימה של ביטול על דברי לא אמר דבר אך מעולם. דיין אחד בעת הדיון 

ין ובא כוחו הבחינו בכך, דהאבל בעל  ,. אקט זה היה בצנעהודבריאת בעל דין, כששמע 

וביקשו לפסלו, בטענה שאותו דיין כבר קבע עמדה לטובת צד אחד. דבר נוסף, היום 

נוהגים לנמק את פסקי הדין. הדיינים מטבע הדברים מתייחסים לטענות בעלי הדין, 

בחזרה לעמוד התוכן
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ומסבירים מדוע דברי בעל דין זה נדחו, ודברי בעל דין זה נתקבלו. הנמקה כזו היא 

ובביטוי הערכה  לאחדל על הדיינים להיזהר, שלא להפליג בביטוי ביטול אב ,מתחייבת

  . עליהם להיות ענייניים מאוד בנימוקיהם.לאחר

  . די שבעל דין יטען טענה עובדתית והדיין יאמר הדין5

  ):כחס"ק שם, ' (הלכה פסוקה'בעניין עד אחד, כתב ב

ן עד אחד נאמן , על הדיין לפסוק כדין. שאי]האחד[כפר הנתבע בדברי העד 

להוציא ממון, אפילו לא טען הנתבע שעד אחד אינו נאמן עליו. ואפילו היה מוכן 

  לשלם, כיון שחשב שהעדות תתקבל.

ועוד אחרונים שאע"פ שהרמב"ם  'תומים'וה 'כפות תמרים', שם, הביאו בשם 141ובהערה 

, די בכך ליו'ד אחד אינו נאמן עֵע 'והטור כתבו בעניין ֵעד אחד, ַעד שהנתבע יטען, 

כי עם  ',אינו נאמן עלי'ישלים טענתו, שכאילו אמר ת הדין שהנתבע כפר בדברי העד, ובי

יודע להתבטא כראוי. אולם התשב"ץ הבין בדברי הרמב"ם שכל נתבע שלא  אינוארץ 

על כל פנים, מבחינה הלכתית,  וזה תימה. ,אמר שהעד האחד אינו נאמן עליו, יחייבו אותו

כפר בעדותו של העד האחד לא נימק את הנימוק ההלכתי, שאין גם אם הנתבע ש

להוציא ממון על פי עד אחד, די בכך שכפר בעדותו מבחינה עובדתית, וביה"ד יאמר את 

  הדין המתחייב, ואין זה בגדר סיוע לבעל דין.

 האם בי"ד רשאי להשלים התביעה?ב. 

טוען טענה ת דין ן ביפסקו להלכה שאי'שלחן ערוך' כבר ראינו שגם הרמב"ם וגם ה

דין, אבל לא בצורה ברורה, או שנראה לביה"ד הלחלש, אלא אם כן טען אותה בעל 

לפי זה ברור שביה"ד  שאותו בעל דין היה טוען אותה טענה, אלמלי נתפס לכעס וחמה.

אולם ביה"ד הרבני הגדול דן  5.היה זכאי לתבעהש אףלא ידון בתביעה שהתובע לא תבע 

 1027705/3רשאי לפסוק לתובע יותר ממה שהתובע תבע, תיק מס'  בשאלה אם ביה"ד

שה יבביה"ד הרבני האזורי הבעל תבע גירושין, והא בתיק שנידוןמיום כ"ב אב תשע"ז. 

שה להתגרש, אך זיכה אותה בעיקר יהתנגדה ותבעה שלום בית. ביה"ד חייב את הא

הגדול על שחייבוה שה ערערה לביה"ד יהא לא בכל הסכום שנכתב בכתובה.וכתובה 

שה לא תבעה, כי ילהתגרש, והבעל ערער על שחייבוהו בתשלום כתובה, תביעה שהא

שה משום שביה"ד יביה"ד הגדול לערעורים דחה את ערעור הא היא תבעה שלום בית.

, שטענתו תאמה את אותו 'הלכת רבנו ירוחם'הרבני האזורי חייב אותה לקבל גטה לפי 

את ערעור הבעל, כי לפי אותה הלכה, הבעל חייב בעיקר  גם דחה לצד זה ביה"דמקרה. 

תוצאה ישירה של מהות פסק הדין,  הואכך שחיוב תשלום הכתובה במקרה זה  ,כתובה

שה לא תבעה את כתובתה, אלא רק שלום בית. יאף שהאזאת וחלק מובנה ממנה. 

אמת וב ,שה לשלום בית, משמעותה שהיא זכאית למלוא הסכום שבכתובהיתביעת הא

                                                           
 .יבסעי'  יזסי'  חו"מרמ"א,  ;כזסי' שו"ת הריב"ש,   .5

בחזרה לעמוד התוכן
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שהבעל טען שאין  אע"פ ,ביה"ד חייב את הבעל לשלם את מלוא הסכום שבכתובה

  ביה"ד רשאי לחייב את הנתבע יותר מהסכום שהתובע תבע.

הביא את דעות הפוסקים המחייבים את ביה"ד לפסוק לתובע יותר  6'הלכה פסוקה'וב

לא מחל. על הדין, או שיש להניח ש את ממה שתבע, אם יש יסוד להניח שהוא לא יודע

לתובע את זכותו. ביה"ד הרבני הגדול האריך לבסס דין זה, על בית הדין להודיע כל פנים, 

  והביא נימוקים ומקורות לכך.

נו למדים שבנסיבות כאלה אין ביה"ד נחשב כמרחיב חזית, אלא דן ופוסק בדבר אנמצ

ו, ביחס אשתלשהוא מובנה בגוף הדיונים שבין בעלי הדין, כמו במקרה שבין הבעל 

   לכתובה כשיש פס"ד גירושין.

  חילול ה' אושיש ספק יך' כפתח פ'ג. 

שה ושל האיש. פד"ר ישני ערעורים, של האהתקבלו בפני ביה"ד הרבני הגדול בירושלים 

ביה"ד הרבני האזורי העניק זכות לבעל  , על ביה"ד הרבני האזורי בחיפה.311כרך יב, עמ' 

שה אחרת. לא זו ישהוא מרד בה, וגם חי עם א אע"פ בפירות נכסי מלוג של נכסי אשתו,

שה למכור מנכסיה שאינם נושאים פירות ולהשקיע את כספי יאף זו, ביה"ד חייב את הא

ישא פירות עד כדי שווי מזונותיה. כאמור, מדובר בבעל שמרד באשתו יהתמורה בדבר ש

ובין יתר  ,אזורישה אחרת. ביה"ד הגדול ביטל את פסה"ד של ביה"ד הרבני היוחי עם א

  ) כתב: 318–317דבריו (עמ' 

ואם כן, עם כל הכבוד, ואין ספק בדבר שבכל כגון דא, כולי עלמא יודו שאין 

להחיל על זה (בעל דין כזה כמו הבעל המורד), הדין של פתח פיך לאלם. באשר 

שכאמור רבו על כל פנים הספיקות בזה, אם באמת מגיע למורד כזה, הפירות 

מגיע בוודאות). ובאשר שלהיות לו לפה במצב שלפנינו, גובל הדבר  (שלדעתי לא

בחילול השם. כי למראית עין נראה הדבר כאילו חס ושלום לקתה מידת הדין. 

שנמצאת לוקה בכפליים. וכן  ]שהיהא[חטא בכפליים, והיא זאת  ]הבעל[דהוא 

כן אין מן הצורך בחיזוק, חס ושלום, ידי עוברי עבירה, ובאישור זדים ועושי רשע... ו

להיכנס, אפוא, כאן בבירור חילוקי הדעות שישנו בזה בחו"מ, סי' יז, סעי יב, 

ובנושאי הכלים, כאשר הדיין רואה שיתחייב יותר ממה שתובע, אם יש לו להיות 

לו לפה ולפסוק לו יותר. ויש על כן להחיל על זה פסק הרמ"א בחו"מ, שם שפוסק, 

  .ווחוזר. ויש לומר שבכגון דא, כולי עלמא יוד דאם פסק יותר, הוי טעות בדין

הנה כי כן, לא בכל מקרה ביה"ד יפתח פיו לאלם ויפסוק לתובע יותר ממה שתבע, אף 

שזה מתחייב, לפי דין, מעצם תביעתו. כשיש ספיקות בהלכה, וכשיש תובע רשע, שזיכויו 

  במה שלא תבע מהווה ליקוי במידת הדין וחילול השם, אין לסייע לו.

                                                           
 .לז-ח, אותיות לוסעי'  יזסי'  חו"מ הלכה פסוקה (מכון הרי פישל)  .6
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  סיכום

, 'בצדק תשפוט עמיתך'קרון המנחה את דייני ישראל על פי תורת ישראל הוא יהעא. 

  .'עורכי הדיינים'ואזהרה שלא יהיו הדיינים כ

כשיש בעל דין שהוא כמו אילם, שאינו יודע לבטא  :קרוןייש יוצא מן הכלל לאותו עב. 

עמדתו  בעדו מלהצדיק שמונעתאת עמדתו כהלכה, או שנתפס להתרגשות יתרה 

. ובכל מקרה כזה צריך הדיין 'פתח פיך לאלם'כהלכה, מצווה הדיין לסעדו מעט, בבחינת 

  .'עורכי הדיינים'להתיישב בדבר הרבה, כדי שלא יהיה כ

אסור לדיין לחלק ציונים לבעלי דין בהביעם את עמדותיהם. יש ודיין יכול לפסוק ג. 

  שלא מחל לנתבע.או הדין, את ע לתובע יותר ממה שתבע, אם שוכנע שהתובע או לא יד

כמו כן אין לביה"ד לפתוח פה לתובע ִאֵלם, שהוא רשע, ואשר זיכויו יהיה בבחינת ליקוי 

  דין חמור כלפי הנתבע וחילול ה'.

לאור דברים אלו, מובן  שאכן הדיין לפי דין תורה מתייחד בכך שהוא דיין צדק, ד. 

עליו להשוות בין  :בול הכללים החשוביםל בגושחובתו להוציא צדק לאור עולם. אולם הכ

זהר שלא ירחיב חזית, יבעלי הדין, ושלא יהיה כעורך דין, כסניגור של מי מבעלי הדין. וי

  משפטית לכך.- כשאין הצדקה הלכתית
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  הרב אריאל בראלי

  במרשתת אחריות על מוצר שהוזמן 

  הקדמה

בשוק המסחר. פעמים  הולכת ותופסת מקום מרכזי )רשת האינטרנטמרשתת (הקנייה ב

אחריות לשלמות המוצר, בפרק הזמן שהוא כבר יצא העל מי מוטלת  :שמתעוררת שאלה

, תבצע הקנייןיש לברר מתי בדיוק המרשות המוכר ועוד לא הגיע לידיו של הלקוח?  

אין אחריות החפץ כבר שייך לבעליו והרי  ,הזמנת המוצראם הקניין התבצע בזמן שהרי 

הקניין חל רק בזמן קבלת המוצר ליד אך אם  1ינו בגדר שומר חינם,ואפילו א ,למוכר

  2והוא חייב באחריותו. ,החפץ עדיין ברשות המוכרהרוכש, 

  זמן העברת הבעלות

המעמיד את  ,בפתיחתו להלכות מקח וממכר 'שלחן ערוךה'יסוד חשוב מופיע בדברי 

   :)אסעי'  טקפסי' חו"מ  (שו"ע, הקניין כדבר מרכזי בכל עסקה

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

בכך וכך, ונתרצו שניהם ופסקו הדמים, יכולים לחזור שניהם, אפילו היה הדבר 

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

  . שיגמור המקח. כל דבר ודבר כראוי לו

 3,נקנים בקניין כסף לאטלטלין ימתי בדיוק מתבצע הקניין? על פי הדין מ :בחוןיש ל

הקניין הרלוונטי הוא הגבהה או משיכה על ידי הלקוח. לאור זאת, עד מעשה ולכאורה 

והוא נשאר ברשות  ,הרי לא הייתה העברת בעלות ,שהחפץ לא מגיע לידיו של הקונה

  .באחריות המוכר כל הפסד שייגרם לחפץ הואוממילא  ,המוכר

   . קניין כסף1

דנו הפוסקים  של כרטיס האשראי כמעשה קניין? האם ניתן להחשיב את מילוי הפרטים

ואף שחז"ל ביטלו את  .כתשלום ממשי 4,קניין כסף משום במסירת פרטי האשראיאם יש 

יש להחשיב זאת כהתניה  ,א מנהג המדינהומכל מקום אם זה ה ,טלטליןיקניין כסף במ

                                                           
אחר שנעשה קנין גמור בחיטין אין המוכר עליהן אפילו ס"ק ה: ' ביאורים סימן קצח ,נתיבות המשפט  .1

 '.ר חנםשומ
 הנחה שלא מופיעה התייחסות מפורשת למצב זה בתנאי העסקה.ב  .2
 .אסעי'  צחשו"ע, חו"מ סי' ק  .3
הרב ; 272עמ' , תחומין יז 'חזרה ממקח שנקנה באמצעות כרטיס אשראי'יעקב, -רב צבי יהודה בןה  .4

 .325, עמ' כב , תחומין'האינטרנט בהלכה'דיכובסקי,  שלמה

בחזרה לעמוד התוכן



   אחריות על מוצר שהוזמן במרשתת 

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
 

101  

אולם לא מסתבר לראות במסירת פרטי  5ואז זה מועיל.  ,טלטליןית שכסף יקנה ממפורש

אלא רק התחייבות של הקונה באמצעות חברת האשראי לשלם,  ,האשראי תשלום ממשי

אלא הוא רק קיבל התחייבות  ,והראיה שהכסף בפועל עדיין לא עבר לרשות המוכר

 מאחר 6ת האשראי למוכר.טר מאת הקונה להעברת תשלום באמצעות חברש – חתומה

 :שאין מדובר בקניין גמור אלא בהתחייבות לשלם, אזי באנו לידי מחלוקת הראשונים

'ומנין שאף בשטר? ודין  האם שטר התחייבות יוצר קניין? בגמרא במסכת קידושין נאמר:

מפרש שהשטר  רש"י הוא, ומה כסף שאין מוציא מכניס, שטר שמוציא אינו דין שמכניס'.

וממילא גם ייחשב  ,וניתן ליצור איתו קידושין ,עליו הוא שטר התחייבותמדברת שהגמרא 

ככסף. אך הרשב"א חולק על רש"י, שאין לפרש שמדובר בשטר התחייבות, שהרי אף 

שה שטר על ימקודשת בשטר התחייבות. וכדבריו פסק הרמ"א שאם נתן לא אינהשה יא

  .מסירת פרטי אשראי משום קניין כסףלכן אין לראות ב 7מקודשת. ינהא –כסף הקידושין 

  'סיטומתא'. קניין 2

ולכן יש לבחון אותו מצד קניין  ,ינו מופיע בדברי חז"לאמובן שתשלום דיגיטלי 

 יש לברר 8., שהוא קניין מחודש הנובע ממנהג הסוחרים ויש לו תוקף הלכתי'סיטומתא'

יש לבחון את  ועל כן ,ביחס לתשלום באמצעות כרטיס אשראי המקומי מהו המנהג

  לשונו:  ווז 9הוראת החוק,

חתימה של לקוח על מסמך המעיד על העסקה בינו לבין ספק שבו צוינו פרטים 

לכאורה ראיה אישיים של הלקוח ופרטים אחרים, כפי שנקבעו בתקנות, מהווה 

  10לביצוע העסקה בידי הלקוח.

ות תהיה רק מפורש שלא מדובר על העברת בעלות אלא ראיה לעסקה, והעברת הבעל

לראות במסירת פרטי  איןהעולה מכך ש 11כפי שנאמר בחוק המכר. ,בזמן קבלת המוצר

התשלום מעשה קניין אלא התחייבות למכירה במובן שאין אחד מהם יכול לחזור בו, 

מבחינה משפטית ישנה  12כשם שחתימה על שטר התחייבות יוצרת מחויבות גמורה.

תמורת התחייבות של הקונה לתשלום  ,התחייבות של המוכר למכור חפץ מסוים

                                                           
  '.אם התנו בהדיא דמעות יקנו, קנו' :ה 'ו"מ סי' קצח סעיכפי שכתב הרמ"א, ח  .5
כרטיס אשראי ומסחר אלקטרוני אינם 'תחומין כט  ,הרב ד"ר רון שלמה קליינמןכפי שהאריך בכך   .6

 .21עמ'  יוצרים קנין'
- מחוקק ס"ק ח ובית-חלקת, נושאי כלים כתבו לחוש לדעת רש"יאולם  .וסעי'  כטשו"ע, אבה"ע סי'   .7

 ס"ק י.שמואל 
 .אסעי'  ראסי' חו"מ  ,שו"ע  .8
ההלכתי שלו, עיין באגרות משה, חו"מ ח"ב המנהג מבוסס על החוק, אך אין זה פוגם בתוקף  ובענייננ  .9

 . 271עמ'  תחומין לבסי' סב. וכן ב
  .1986-לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו 8סעיף   .10
, אם לא עוברת לקונה במסירתוהבעלות בממכר ', קובע: 1968-לחוק המכר, התשכ"ח 33עיף ס  .11

  ת'.אחר או על דרך אחרת להעברת הבעלוהסכימו הצדדים על מועד 
, וכן פסקו הנודע תקפה ואין בה קניין דבריםלמכור סי' רו ס"ק ה, התחייבות המשפט,  נתיבותלדעת   .12

ן סיטומתא ; ובייחוד שקנייהלכות הלוואה סי' נא, והאמרי בינה ;מהדורה קמא, חו"מ סי' כו ,ביהודה
  מחזק את ההתחייבות שאין בה קניין דברים. 

בחזרה לעמוד התוכן
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באמצעות חברת האשראי. מצב ממוני זה משאיר את החפץ בבעלות המוכר עד 

וממילא האחריות לשלמותו מוטלת על המוכר. נמצא ששעת הקניין  ,שהלקוח יקבלו

האחריות לשלמות החפץ מוטלת על ועד אז  ,היא בזמן קבלת החפץ לידיו של הקונה

  .המוכר

   ר. תיבת דוא3

ורק לאחר מכן הוא  ,כאשר הוא שלם ת הדוארבמידה וישנה הוכחה שהחפץ הונח בתיב

מתברר נידון זה  קניין חצר? תהאם הקונה זכה בחפץ באמצעו :ניזוק או נגנב, יש לדון

  ו לשונו:וז 13,'נתיבות המשפט' בדברי

והנה מה נקרא אינה משתמרת, נראה דדוקא כשהוא מגולה בלא מחיצות, נקרא 

, אף שאינו נעול במנעול, נקרא חצר כל שיש מחיצות סביבמשתמרת, אבל  אינה

  14המשתמרת.

היא קונה מדין חצר אף  ,ויש לה מחיצות שלמות ,כאשר תיבת הדואר אינה פרוצה ,לכן

כיון דיצא לו שם מציאה ' ):א"קב ע( שאינה נעולה. וכמו שמשתמע מהגמרא בבא מציעא

. וכך יש להתייחס לתיבות 'מרתא לה כחצר המשתבעיר מיבדל בדילי אינשי מינה והוי

שכיחות. יש לצרף את דעת 'שיטה  ןאינ ןוהגנבות מה ןהדואר שרוב הציבור פורש מה

אז אף  ,(הדוור מקנה את החפץ בשם החברה) ה'דעת אחרת מקנ'שכשיש  15מקובצת'

כאשר החפץ הונח  פוקעתלפיכך אחריות החברה  16הקניין חל. ,שהחצר אינה משתמרת

ובכך גילה דעתו שהוא לוקח  ,בדואר רגיל בחר משלוחהמזמין שתיבת הדואר, בייחוד ב

  17את כל הסיכונים הנובעים מכך. עליו

  . האם החוק המאפשר להחזיר את המוצר משפיע על זמן הקניין?4

לצרכן לחזור בו המאפשר נעשה תיקון בחוק תקנות הגנת הצרכן  2010- בשנת תשע"א

כספי מלא. פרק הזמן שבתוכו ניתן לבטל את העסקה ברוב  החזר עסקה ולקבלמקיום 

יום. מטרת החוק לעודד מסחר הוגן, לאפשר לרוכש מוצר עשר -הוא ארבעההמוצרים 

בתקופה הראשונה של תחולת החוק היה מקום לדון אם יש בו  .שאינו זקוק לו לחזור בו

לכותא דינא'. 'דינא דמ משום תקנת בני המדינה וממילא יש לו תוקף הלכתי מטעם

הרי יש לו תוקף מדין  ,והציבור נוהג על פי החוק ,עברה תקופה ארוכהשמאחר  ,אולםו

שעל דעת כן עשו את העסקה. האם היכולת להחזיר את המוצר גוררת הגדרה  ,מנהג

                                                           
  .ביאורים ס"ק ג ,סי' רנתיבות המשפט,   .13
חצר , ט 'סי' ל סעי קונטרס אחרון, אולם לדברי המקנה, חו"מ סי' ר סעי' ג, ערוך השולחןוכן פסק   .14

   ן.לבעליה חצר המשתמרת וקונותהן כולכן רק תיבות דואר נעולות  ,המשתמרת צריכה להיות נעולה
  .ע"ב ד"ה חצרשיטה מקובצת, ב"מ יב   .15
בניגוד לדעת הרמ"א, הסובר שרק כאשר הקונה שומר על החצר היא נחשבת לחצר המשתמרת, וכפי   .16

משמע דאם אינו משומר כלל אפילו לדעת המוכר ודאי לא קני, ' , סי' ר ס"ק ב:קצות החושןשכתב 
אבל בשיטה מקובצת  הוי משומר לדעת המוכרדהא דמהני דעת אחרת מקנה אינו אלא משום ד

 '. משמע דהיכא דאיכא דעת אחרת מקנה לא בעי שימור כלל
  בבא מציעא צח ע"ב.  .17

בחזרה לעמוד התוכן
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רק לאחר שעבר הזמן שניתן להחזיר בו את המוצר נאמר שהאם  ?שונה בזמן הקניין

ואין  הואיל ,יעקב סבר שאין השפעה על זמן הקנייןהרב צבי בן  הסתיים הקניין?

  לשונו: וההחזרה מצויה, וז

כיון שלמעשה רובא דרובא אינם מחזירים, ואם מחזירים, לוקחים חפץ אחר 

בתמורה, ממילא כשהוא קונה, הגם שקיימת אפשרות כזו, אינו דומה למנהג העיר, 

הג שעל דעת כן קנה.מיעוט כזה קטן אצלנו, לא יחשב כמנששם נהגו להחזיר. 
18   

  סיכום

 יה.יבה משום מעשה קניין אלא רק התחייבות למכירה וקנ ןאי במרשתתרכישה א. 

בתנאי  אפשרות ביטול מוזכרתאלא אם כן  ,הצדדים מחויבים לקיים את העסקהב. 

 .הרכישה באתר

אלא אם  ,על המוכר מוטלת האחריות לשלמות החפץ עד שהוא מונח בתיבת הדוארג. 

 סכם אחרת.כן הו

אך אינה משפיעה על  ,הזכות להחזיר את החפץ לאחר הקניין תקפה על פי ההלכהד. 

  זמן הקניין.

  
  

                                                           
  .147–142, עמ' 103אמונת עתיך  ,הרב אוריאל בנרעיין במאמרו של   .18
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  הרב אבישי בן דוד

 ההחלטב להתערבסמכות גוף שיפוטי 

  מלחמת רשותלצאת ל תשלטוני

  הקדמה

החלטות  אם ראוי שלגוף שיפוטי תהיה סמכות לבטל או לשנותשאלה שתידון להלן היא ה

גם  –, כך שתהיה בקרה על פעולות השלטון. ושמא להיפך וף שלטוני מחוקק או מבצעגשל 

אם ראוי שגופי שלטון ייוועצו עם גופים שיפוטיים ויתייחסו לדעתם, בוודאי בכל שנוגע 

  למהלכים משמעותיים, נכון שתהיה לגוף השלטוני עצמאות בהחלטתו ויכולת משילות. 

יציאה  ישראל דרין ישנה סמכות למנוע ממלךלסנה אםהשאלה כמקרה בוחן נדון ב

יציאה הסנהדרין לפני בעץ יוולהמנם ואהמלך צריך לחלופין ייטען ש 1.רשותהלמלחמת 

הוא , בשורה התחתונה, אך למעשה שיקול דעתם,ב –ככל האפשר  –ה ולהתחשב למלחמ

  .ב לנהוג על פי הוראותיהםיאינו מחו

  מקום הסנהדרין מול המלך במלחמת רשותא. 

ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי בית דין ' נאמר: (פ"א מ"ה)במשנה סנהדרין 

ומוציא למלחמת ' :(פ"ב מ"ד) נאמר על המלךבמשנה סנהדרין כך גם  .'של שבעים ואחד

מסופר ) "אסנהדרין טז ע; ברכות ג ע"ב(בגמ'  .'הרשות על פי בית דין של שבעים ואחד

  :מלך בסנהדרין לפני שיצא למלחמת רשותלמעשה ונ ךעל דוד המלך שנהג כ

טתו של דוד, כיון שהגיע חצות לילה רוח צפונית ינור היה תלוי למעלה ממיכ

מנשבת בו, והיה מנגן מאליו. מיד היה דוד עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד 

השחר. כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמרו לו: אדונינו המלך, 

ריכין לפרנסה! אמר להן: לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו: אין עמך ישראל צ

לכו פשטו  אמר להם: הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו.

 .ידיכם בגדוד. מיד יועצין באחיתופל, ונמלכין בסנהדרין, ושואלין באורים ותומים

                                                           
, ינוךספר הח ;א"ה ה"מלכים פ 'רמב"ם הלבהגדרת מלחמת רשות ראה: רמב"ם ספר המצוות, מ"ע קצ;   .1

- . וראה עוד: הרב אריאלי, משפט המלחמה, פרק א', 'מלחמת מצוה ומלחמת רשות', עמ' יאמצוה תקכז
צח; - כתר אפרים סי' א; התורה והמדינה, ח"ב עמ' פט טו; הרב טכורש, 'מלחמת רשות מצוה או חובה',

- בע"פ יג, עמ' קמג; הרב זוין, 'מלחמה לאור ההלכה', תורה ש252–243בצומת התורה והמדינה, ח"ג עמ' 
קנו; הרב פרדס, - קמח; הרב יהודה גרשוני, 'מלחמת רשות ומלחמת מצוה', תורה שבע"פ שם, עמ' קמט

נג; הרב ישראלי, 'מלחמת רשות וגדריה', עמוד - 'מלחמת מצוה ומלחמת רשות', תורה שבע"פ ל, עמ' מט
 ועוד. 87–47ל, עמ' הימיני סי' יד; הרב שמרלובסקי, 'מלחמת רשות ומלחמת מצוה', ספר הרא

בחזרה לעמוד התוכן
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ושר צבא למלך ואחרי אחיתפל בניהו בן יהוידע ואביתר  –אמר רב יוסף: מאי קרא 

זה יועץ, וכן הוא אומר ועצת אחיתפל אשר יעץ וגו', ובניהו בן  –אחיתופל  ,יואב

  אלו אורים ותומים. –אביתר  ,זו סנהדרין –יהוידע 

פירש  )ג ע"ב(לכאורה סתירה, שבברכות  נהיש מילים 'ונמלכים בסנהדרין'ל רש"ירוש יפב

משמע שאין צריכים את  ,'פללו עליהםכדי שית' הוסיף טעםו ,'נוטלין מהם רשותש'רש"י 

רק רש"י כתב , לעומת זאת, )טז ע"א(בסנהדרין . רשותם לעצם היציאה למלחמה

  לא רשותם.לצאת למלחמה לשאי אפשר  ,פךימשמע להו ,'שנוטלין מהם רשות'

 למלחמהיציאה יש סמכות לסנהדרין למנוע ב. 

  שיטת רש"י לדעת רוב מבאריו . 1

רש"י נטו לומר שאכן ישנה סמכות לבית דברי הסתירה באת  הפרשנים שמיישביםרוב 

ספר ב 2',ים למשפטיעינ' בספר הדין הגדול למנוע מהמלך לצאת למלחמת הרשות.

שכאשר היציאה למלחמה היא ברצון העם כתבו  4וכן הרב יהודה גרשוני 3'משפט הצבא'

שה מהמלך, שהעם הוא שיזם את הבק ,כשם שהיה אצל דוד המלך ,יהיואין צורך בכפ

המלך כאשר  לעומת זאת .ורק מבקשים שיתפללו ,אין צורך בהסכמת הסנהדריןשהרי 

הרב  צריך גם את רשותם. ,היצריך להוציא את העם בכפימחליט לצאת למלחמה והוא 

בתקופתו של דוד המלך שאין כל הוכחה לכך ש , כיווןרוץ זהיתדחה  5אליעזר וולדינברג

בין המקרה עצמו סבור שישנה הבחנה אחרת  ינברגרב וולדה כולם הסכימו לצאת.

פירש רש"י שהרשות  לשאר המלכים. במקרה של דוד המלך הפרטי של דוד המלך

ים בשתי ייתה הסכמה משמין ששם כבר הומהסנהדרין היא רק כדי שיתפללו עליהם, כיו

אורים 'וגם מה 6',כאשר ישאל איש בדבר ה''יתה ישעצתו ה ,גם מאחיתופל :דרכים

המלך צריך לקבל  ,אבל כאשר אין יועץ כזה ואין אורים ותומים .שהבטיחו ניצחון 'ומיםות

  7הסכמה מהסנהדרין לפני יציאה למלחמת רשות.

כאשר  לפיו מלוכההשפט את מ יסדהוא ששדוד המלך  8בדומה לכך מתרץ הרב ישראלי

 נתמל ע זה היה ,כאשר דוד עשה זאת ,יוצאים למלחמת הרשות נמלכים בסנהדרין. לכן

 ,זה נקבע כמשפט המלך לדורותדבר אבל לאחר ש. כמו שאומר רש"י ,שיתפללו עליו

לקבל הסכמה מהסנהדרין ליציאה למלחמת תמיד והמלך צריך  ,הפך להיות חובה הוא

שהיו בו אורים  ,הבדל בין בית ראשון נושיש 10האדר"ת,גם על דרך זו מתרץ  9הרשות.

                                                           
 .עמ' ט)(ברכות ג ע"ב עיניים למשפט,   .2
 .עמ' מד, בשם הרב ורנר ,בישראלמשפט הצבא   .3
 הרב יהודה גרשוני, 'מלחמת רשות ומלחמת מצוה', שם.  .4
 קטו.-ח"ב שער ד פ"ג עמ' קיד ,; הלכות מדינהמג אות ו 'כ סי"ח ,שו"ת ציץ אליעזר  .5
  שמואל ב, טז כג.  .6
הוא ש, 35, להלן, והערה חידושי אגדות סנהדרין טז ע"א ,להסביר גם את דברי המהרש"א כך יש  .7

 בלבד ולא לדורות.המלך לדוד מתכוון בדבריו 
  .סי' טז אות ו ,עמוד הימיני  .8
קצו, שכותב -פה יג, עמ' קפג ראה הרב גליקסברג, 'סמכות הסנהדרין ביציאה למלחמה', תורה שבעל  .9

בחזרה לעמוד התוכן
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אזי  ,אורים ותומים. בזמן שהיו אורים ותומיםהן בלא היו שלתקופות אחרות  ,ותומים

אז ו ,צריך את אישור הסנהדרין לא היהלאחר שהמלך שאל באורים ותומים שוב 

יש לקבל את אישור  ,ומיםתרים ובזמן שאין או לעומת זאתרק להתפלל. נותר תפקידם 

 'להוסיף ו ,כתב שאולי אפשר להגיה ברש"י 11,על ברכות 'שפתי חכמים'בספר  הסנהדרין.

משמע יהיה גם ברש"י בברכות לאחר הגהה זו  .ולגרוס 'וכדי שיתפללו עליהם'

   ולא רק להודיע להם כדי שיתפללו. ,שמוכרחים לקבל את אישור הסנהדרין

  ) עוסקת בהלכות תפילת הדרך:ב"כט ע(ברכות ב ראגמה

קב מלך בקונך וצא? אמר רבי יעימלך בקונך וצא. מאי היוכשאתה יוצא לדרך ה

  אמר רב חסדא: זו תפלת הדרך. 

  ס"ק כח):שם ( 'משנה ברורה'הו ס"ק י) קי 'סי( 'באר היטב'הו בדין זה כתב

ויש סמך ממ"ש חז"ל  ,נוהגין ליטול רשות מהגדולים ומתברכים כשהולכים בדרך

  נמלכין בסנהדרין ופרש"י נטלו רשות כדי שיתפללו עליהם. 

ל הדמיון בין תפילה וברכות לבין הסכמת ע שיש ללמוד מדבריהם 12'עלי תמר'ה תבכ

הנות יואסור ל ,נטילת רשות מהקב"ה לפעול בעולם ןתפילה וברכות ההסנהדרין. 

כך  .ללא ברכה ולצאת לדרך ללא תפילה, אבל עם תפילה וברכה יש רשותלם הזה מהעו

ואין לצאת ללא  ,הסכמתם של הסנהדרין להתפלל עליהם היא אישור לצאת למלחמה גם

הרי אף על ש ,בקונו ונטילת רשות לצאת ותמלכיא היהרי ה רךהדפילת עצם ת ר זה.אישו

גם הרב  נטילת רשות.ל תחשבננטילת רשות אף בעקיפין  פי שאין כאן בקשה ישירה,

את דברי רש"י  הוא מסביר .הבין שחובה לקבל את הסכמת הסנהדרין 13וינברגר

, במשך כל כל יום ויוםבהיא אבל הבקשה לתפילה  ,פעמית-שהבקשה לאישור היא חד

וכמשה רבנו  14זמן המלחמה, כפי שהדבר מופיע להבנתו כתיאור יומיומי בגמרא,

  :במלחמת עמלק, שכל זמן שהרים ידיו בתפילה גברו ישראל על אויביהם

ך, צריכים לקחת רשות רק בזמן יציאה יברור שבמשך מלחמה אחת כמה שתאר

שכל יום חזרו על בקשת רשות, לכאורה למלחמה ולא יום יום, וכאן אנו רואים 

כפירוש רש"י, כדי שיתפללו עליהם.  תהילכן יש להסביר שהסיבה היללא צורך. ו

כדי כל יום מחדש דרשו לוחמי ישראל בסנהדרין כדי לקבל כל יום ברכה מפיהם 

ם להושיע יביכ' אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אהכי 'ם בהם: ישיקוי

  .'אתכם

                                                           
תירוץ דומה, שמלכי בית דוד קיבלו עליהם לדון בסנהדרין גם בדברים ששייכים לדיני המלוכה, ותירץ 

  בכך כמה סוגיות.
 .עמ' לא ),תשס"ה( שטו-, מוריה שיג'מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים'  .10
 .בא הערצל, רב מחזיקי הדת בפרעסבורג, תרנ"חרב אברהם אשפתי חכמים, על ברכות ג ע"ב, ל  .11

 .זהר וישלח קעח ע"אעפ"י  ,מתפלל ט ד"ה נכנס לכרך"ברכות פלי תמר,   .12 
 .סי' יא אות ו ,שו"ת יד אפרים  .13
גם לדברי היד אפרים חלק מהתיאור איננו יומיומי. כדי שתהיה משמעות לשזירת המלחמה בתיאור   .14

עט בחלק שאינו יומיומי, ולהעמידו על עצת אחיתופל ועל השאלה היומיומי, העדיף היד אפרים למ
ה לסיפור באורים ותומים בלבד, ואילו שאר חלקי הסיפור כולל הפנייה לסנהדרין הם יומיומיים. השוֵ 

  .סיפור החוזר על עצמו בסיפור שקרה פעם אחתחנה ופנינה בשמואל א', א, שגם שם משולב 

בחזרה לעמוד התוכן



   חמת רשותסמכות גוף שיפוטי להתערב בהחלטה שלטונית לצאת למל 

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
  

107  

שאין למלך להוציא למלחמת הרשות ללא הסכמת  15תבווכמוסיף  הרב וינברגר

הנכון יותר הוא  רושיהפו 16,רושויפ לעיתים את דרכו של רש"י לשנות .הסנהדרין

הם  ,לאחר שהסנהדרין מאשרים את היציאה למלחמההסדר הנכון הוא ש .בסנהדרין

היה הוא שרים שסדר הדב 17מסבירהרב נחום גינזבורג  צחון.יובזכותם בא הנ ,מתפללים

ל לקבל את אישורם ואח"כ ומדוע פונים לסנהדרין בסוף, הרי צריך קודם כ :קשה לרש"י

 ,תחילה קיבלו את אישור הסנהדרין ודאיואלא ש ?לפנות לאחיתופל ולאורים ותומים

פנו שוב לסנהדרין כדי שיתפללו  ,ומיםתרים ויעצו עם אחיתופל ושאלו באוישהתלאחר ו

שהיא מדין מלחמת הרשות, ובין  ,מחלק בין מלחמה גמורה 18'באר מרים'ה עליהם.

 םלשמוע בעצתבסנהדרין, פשיטה בגדוד. במלחמה גמורה שכוללת כיבוש צריך להימלך 

ולקבל את הסכמתם. לעומת זאת, על פשיטה בגדוד בלבד, שמשמע שהיא מעשה 

לשלול שלל יומיומי, שנעשה ע"י גדודו של המלך מדין מלכות וללא גיוס העם, ומטרתו 

  19ולבוז בז בלבד, אין צורך לקבל את הסכמת הסנהדרין.

שדעת רש"י שאין סמכות למלך לצאת הוא כך, מכנה משותף לכל הפרשנויות או כך 

למלחמת הרשות ללא הסכמת הסנהדרין. לא מבקשים מהם רק שיברכו ויתפללו אלא 

  שיאשרו את היציאה למלחמה.

  עות נוספותד – ת למלחמהסמכות לסנהדרין למנוע מהמלך לצא. 2

לקבל את אישור אינו יכול לצאת למלחמת הרשות מבלי גם הרמב"ם הבין שהמלך 

  :בחמישה מקומות ך. הרמב"ם כתב כהסנהדרין

וידוע שהמלחמות וכבוש ' :כתב הרמב"ם )הקדמה למניין המצוות(ספר המצוות ב) 1

השגות (הרמב"ן העיר ו', ...הארצות לא יהיה אלא במלך ובעצת סנהדרי גדולה וכהן גדול

וזו היא באמת מצוה לא עצה בלבד ' ):העשין והלאוין שסילק, לספר המצוות לרמב"ם

  .'והיא לדורות

  :כתב הרמב"ם )ה"א מ"סנהדרין פ( 'משנהה פירוש'ב) 2

מלחמת הרשות למדנו אותה ממה שהיה דוד עושה, לפי שלא היה יוצא למלחמת 

כמו שמפורסם אצלנו ממנהגיו  ,גדולההרשות אלא עד שמקבל הסכמת סנהדרי 

  עליו השלום.

ומתנאי מלחמת הרשות שלא כתב הרמב"ם: ' מ"ד) ב"סנהדרין פ( 'פירוש המשנה'ב )3

  .'תהא אלא במלך וסנהדרין

                                                           
 בספר ,'הממשל לאור ההלכה (הרעיון הדמוקרטי במקורות היהדות)סמכות הציבור בבחירת אישי '  .15

 .עמ' תנט ,תשס"ג, ועתה כתבו לכם
בשם ר"א לנדא, על פי המהרש"א קידושין מד, שדרכו של רש"י לפרש במקומות שונים באופנים   .16

 שונים.
  .רנח-עמ' רנז ,, ספר זכרון רפאל'בענין שאלה באורים ותומים'  .17
 .הל' מלכים פ"ה ה"א אות ב"ם באר מרים, לרמב  .18
 .556וראה עוד: שו"ת בני בנים, ח"א סי' מג אות ה; שם ח"ג סי' לג; חוקת עולם, ח"ב עמ'   .19

בחזרה לעמוד התוכן
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אלא על  ...ולא מוציאין למלחמת הרשות': כתב הרמב"ם )א"ה ה"פ(הלכות סנהדרין ב) 4

  .'פי בית דין הגדול

   :הוא כתב )ב"ה ה"פ(הלכות מלכים ב) ו5

מלחמת מצוה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת, 

וכופה העם לצאת, אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין 

  של שבעים ואחד. 

  ):סנהדרין טז ע"א(המאירי  ך סובר גםכ

או להרחבת  אבל שאר מלחמות שהוא עושה מעצמו מצד הרצון או כעס אויב

ואין יכול לכוף את העם לצאת  ,גבולו או לפרסם גבורתו הרי אלו מלחמת הרשות

  בה אלא על פי בית דין של שבעים ואחד.

  ) כתב:בע"ברכות ג (תוספות הרא"ש ב

אין מוציאין למלחמת הרשות אלא ע"פ ב"ד של  כדתנן – ונמלכין בסנהדרין

  וגם היו בעלי עצה וגבורה. ,שבעים ואחד

אישור  את העם למלחמה ללאאינו יכול להוציא המלך שהיא דעתם גם ע שמשמ 

  הסנהדרין.

לכבוש  דישהמלך אינו יכול לצאת למלחמת הרשות כ 20'משפט כהן'קוק כותב ב אי"ההר

 ךאישורם של הסנהדרין. כ ללא ',כגון ארץ מצרים וכדו ,שטחים שאינם מארץ ישראל

 הסכמת בית הדין לצאת למלחמת הרשות.שהמלך צריך את  21'אגרות הראי"ה'בגם כתב 

ששואלים באורים ותומים כדי לדעת אם עצת אחיתופל  22,אלישיב רבה ן היא גם דעתכ

טובה. לפני ששואלים באורים ותומים צריך לקבל את הסכמת הסנהדרין, כי אחרת 

האורים ותומים אינם משיבים. הרב אלישיב נשאר בקושיה על רש"י מדוע כתב 

  נהדרין היא כדי שיתפללו עליהם.שההימלכות בס

  טעמי ההלכה. 3

  23:בטעם ההלכהגם זאת כותב סובר כן, והוא מוסיף ו גם הרב חיים דוד הלוי

ם מובהקים היו נחתכין על פי בית הדין ם מדיניים ובטחוניינייזו דוגמא אחת שענ

 ודאי אין שום הלכותוואף כי ב .בעים ואחד, היינו סנהדרין, והיא דעת תורהשל ש

היא  אלא שדעת תורה 24כיצד להחליט אם יש לצאת למלחמה מסוימת או לאו,

                                                           
 .סי' קמהמשפט כהן,   .20
  .עמ' רנט)(ח"ג אגרת תתקמד אגרות הראי"ה,   .21
ין באורים בסנהדרין ושואל ברכות ג ע"ב ד"ה יועצים באחיתופל ונמלכיןהערות הגרי"ש אלישיב,   .22

 .ותומים
דעת תורה '; נא-, תורה שבעל פה כא, עמ' לט'השלום והשלכותיו' ;א 'ד סי"ח ,שו"ת עשה לך רב  .23

 .367–365עמ'  ,, תחומין ח'נים מדינייםיבעני
; הרב 364–363; הרב שפירא, 'דעת תורה', תחומין שם עמ' יגאות  קמד 'משפט כהן סישו"ת ראה גם:   .24

; הרב עמיחי, 'דעת 22רק ח' התחומים שבהם חייבים לציית לבית הדין', תחומין יא עמ' אריאל, 'לא תסור, פ
. אבל ראה הרב שאנן, 'דעת תורה בענין 30–24תורה בענינים שאינם הלכתיים מובהקים', תחומין שם עמ' 

נפתלי בר , שלדעתו ישנם שיקולים הלכתיים בכל נושא; הרב 177–171שאינו הלכה', תגובה, תחומין יב, עמ' 

בחזרה לעמוד התוכן
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וה מן ודבר חשוב מאד כשלעצמו... עניני החולין של האומה לא נחתכו כמצ

תה ההנהגה המדינית של האומה זקוקה להסכמת יאך תמיד הי ...התורה לדורות

יהם את מלך בסנהדרין שטחו בפנידעת תורה. אלא שאין ספק שכאשר נכנסו לה

ים דעתם וכל הפרשה כשמלה, נמסר להם כל המידע שברשותם, שעל פיו היו מחו

  ונותנים את הרשות המבוקשת או לאו.

סובר שהמלך צריך לקבל את רשות הסנהדרין ליציאה למלחמת  25הרב גליקסברגגם  

שיציאה למלחמה אינה מזכויותיו של המלך  ,זוהלכה לתב עוד טעם וכהוא  26.הרשות

אלא מסמכויותיו  ,זה קיים רק בצורת שלטון של מלך ממש)דבר ת עצמו (שהן טוב

מלך יולכן צריך לה ,ת)זה קיים בכל צורת שלטון חוקי(ודבר ומחובותיו כלפי הציבור 

 27.שהיא נציגות הציבור ,בסנהדרין

 הסנהדרין רשות ללא מלחמה. 4

ין, יהיו השלכות לדעה זו, שאין סמכות למלך לצאת למלחמת הרשות ללא אישור הסנהדר

יש אומרים שאם הלכתיות במקרה שהוא יוצא למלחמה מבלי שקיבל את אישור הסנהדרין. 

לכיבושו והוא נקרא ציבורי אין תוקף  ,המלך כובש במלחמת רשות ללא אישור בית הדין

וארם  נהריםעל דוד המלך שכבש את ארם  29רמב"ןוה 28תוספותה כתבו כן. 'כיבוש יחיד'

ולכן סוריה נקראת  ,את כל הארץ ולא שאל באורים ותומים ובסנהדרין צובא לפני שכבש

 ,סנהדריןהכתב שאם יצאו למלחמת רשות ללא אישור  30'דבר אברהם'בשו"ת  .'כיבוש יחיד'

במקרה כזה מוסיף ש 31. הרב גרשוני'אשת יפת תואר'לא נוהג דין לכן ו ',מלחמה'אין שם דין 

  סור לחלל שבת.ויהיה א 32',עד רדתה'גם דין  חוללא י

  למלחמהיציאה אין סמכות לסנהדרין למנוע ג. 

שהמלך אינו צריך כלל לקבל אישור מהסנהדרין על עצם היציאה  וסוברים יש חולקים

                                                           
, שכתב 656–651אילן, משטר ומדינה בישראל ע"פ התורה, ח"ב פרק כה סע' קלה יציאה למלחמה, עמ' 

רשימת היבטים הלכתיים שעל בית הדין לבחון לפני היציאה למלחמה, כגון: האם הסיכון סביר, האם מותר 
יבו, ועוד. וראה עוד: הרב לצאת למלחמה נגד עמון ומואב, נגד בעל ברית, כדי לסייע לבעל ברית נגד או

יוכיח: מורכבות יחסו של הרב שאול ישראלי אל אישיה, מוסדותיה ומשנתה של  –גוטל, 'את אשר יאהב 
, 66, הערה 167–145עמ' , תשע"ב אילן בר אוניברסיטתבחקר הציונות הדתית,  סוגיותהציונות הדתית', 

, שכתב: 'ברור שבזמן הזה שאין 203מ' וההפניות שם. וראה הרב פדרבוש, משפט המלוכה בישראל, ע
סנהדרין גדולה, הנהגת המדינה זקוקה להסכמת בית המשפט העליון שבימיה, המכריע על יסוד דעת 

 התורה ומוסרה, אם המלחמה רצויה לפי יסודות הצדק והמשפט או לא'.
 ., תורה שבעל פה ל, עמ' נט'סמכות השלטון הישראלי ע"פ ההלכה'  .25
 .9את רש"י כפי שהסביר הרב ישראלי, ראה לעיל הערה והוא מסביר   .26
  , שסמכות הסנהדרין נובעת מהיותה מייצגת את העם.27כן כותב גם הרב עמיחי, הנ"ל עמ'   .27
  .ב"ב צ ע"ב ד"ה כךתוספות,   .28
  .דברים יא, כדפירוש הרמב"ן לתורה,   .29
 .ח"א סי' יא אות ודבר אברהם,   .30
 קנו.-הרב גרשוני, 'מלחמת רשות ומלחמת מצוה', תורה שבע"פ יג, עמ' קמט  .31
דברים כ, כ; ספרי דברים, שופטים פס' רד אות כ; שבת יט ע"א; רמב"ם, הל' שבת פ"ב הכ"ה; שם, הל'   .32

  מלכים פ"ו הי"א; טור או"ח סי' רמט.
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והיו מודיעים להם כדי שיתפללו ': )כרש"י בברכות(כותב  33רבנו יהונתן מלוניל .למלחמה

ם במלחמת הרשות כדי צריך שימלך עם ע"א סנהדרין אם ילח', וכן כתב 'עליהם

  ):סנהדרין כ ע"ב(חידושי הר"ן כן כתב ב'. שיתפללו עליו לפני הלחמו עם אויביו

המלך יכול להכניס העם ולהוציאם למקום חפצו וזו אחת ממעלת המלכות. דאין 

א"כ אין זו מעלה אלא  ,לפרש שהכוונה לומר שאינו מוציאם אלא בב"ד של ע"א

  34שפלות.

  ):יועצין ד"ה י אגדות סנהדרין טז ע"אחידוש(מהרש"א  כתב כן

אבל אמר שנטלו עצה  ,כמו וימלך לבי דנחמיה ,לשון מלך כאן גם הוא מלשון עצה

ועוד נטלו עצה מסנהדרין איך יתנהגו  ,שהיא הנהגת המדינה במלחמה מאחיתופל

  . במלחמה ע"פ התורה בכמה דברים במלחמה

אלא רק כיצד לנהוג שם ע"פ  כלומר לא שואלים את הסנהדרין אם לצאת למלחמה,

  ):ומוציאד"ה מרומי שדה סנהדרין כ ע"ב (הנצי"ב  סובר גם כן 35התורה.

היה תלוי ברצונו לבד, והיינו ממעלת המלך, אלא שנמלכין בסנהדרין שיסכימו 

לה עם אחיתופל, יהמה ג"כ, אבל המה מוכרחים להסכים. תדע שהרי יועצין תח

לחם תחלה. אלא יהאיך נטלו עצה איך לההיה הדבר תלוי עד שיסכימו,  םוא

שנמלכין בסנהדרין  ע"ב)ג (שהעיקר היה תלוי ברצון המלך. וכ"כ רש"י בברכות 

  36כדי שיתפללו עליהם, אבל לא נדרשו לרשותם.

 ,וה היא רק מלחמה לכיבוש ארץ ישראלושמלחמת מצהיא  37הרב ישראלי שיטתו של

וה ואף שיש מצ ,מה אחרת לעומת זאתשהיא מוטלת גם על כל יחיד וגם על הכלל. מלח

ודאי אין הסנהדרין יכולים בונקראת מלחמת הרשות. נמצא ש ,על הכלל לצאת אליה

שיברכו את הלוחמים ויתפללו רק כדי יה אליהם נועדה יוצדקו דברי רש"י שהפנ ,לעכב

את שדוד לא נמלך בסנהדרין כשכבש  למענם ולהצלחתם. עוד הוא מוכיח מדברי הרמב"ן

אבל  ',כדי שיתפללו עליהם'עצה טובה אינה אלא ו מעכבתרשות הסנהדרין אינה ש ,הסורי

רמב"ם מצטט את דברי ה 38הרב אהרנברג סמכותו להוציא למלחמה.בח המלך וובכ

שכתב שדוד נהג שלא לצאת למלחמת הרשות ללא הסכמת הסנהדרין,  39'משנהה פרוש'ב

                                                           
 . משנה סנהדרין ג ע"א מדפי הרי"ף רבנו יהונתן מלוניל,  .33
ש מסבירים את דברי הר"ן אחרת. המלך אומנם תלוי באישור הסנהדרין על מנת לצאת למלחמת י  .34

הרשות. הר"ן מתכוון לומר שרואים את מעלתו, לא בכך שהוא צריך את אישור הסנהדרין, שהרי זו 
רין כ סנהד ,שיעורי ר' דודאינה מעלה, אלא בכך שהוא זה שמוציא את העם למלחמה. כן הסביר ב

יש גם שמעמידים את דברי הר"ן במלחמת מצווה ולא במלחמת הרשות, ראה הרב  .רסג אות ב"ע
 .182יהודה זולדן, שבות יהודה וישראל, עמ' 

  , ואין זו הלכה לדורות.בדוד המלך רק , שהרב וולדינברג מסביר שמהרש"א עוסק7אולם ראה לעיל הערה   .35
קיט אות ח, על סמכותה של הסנהדרין בהוצאת העם -ראה הלכות מדינה, ח"ב שער ד פ"ג עמ' קיז  .36

, שהמלך קובע אם לצאת 287–285למלחמה ללא מלך. וראה עוד ר"י זולדן, שבות יהודה וישראל, עמ' 
אם סנהדרין יכולה להכריח את  –, שדן במצב ההפוך 188–181למלחמה ולא הסנהדרין, ושם עמ' 

 לך לצאת למלחמה.המ
  .סי' יד ,עמוד הימיני  .37
 .רשות הסנהדרין אינה מעכבת ':בפרק  ,30–29עמ'  ,תחומין י  .38
 .סנהדרין פ"א מ"ה, הובא לעילפיה"מ לרמב"ם,   .39

בחזרה לעמוד התוכן
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 ,כז 'דברי הימים אתב שפשט הפסוק (דין נלמד ממנהגו של דוד. כמו כן הוא כוהומסיק ש

דרש הגמרא, אלא כהסבר אינו כמ ...'ואחרי אחיתפל יהוידע בן בניהו ואביתר) 'לד

הוידע ואביתר. דרשת י – שאחרי שמת אחיתופל היו לדוד יועצים אחרים 40הפרשנים

וה לכתחילה שאינה ווה, הרי זו מצוהגמרא אינה אלא אסמכתא. גם אם נאמר שזו מצ

דאי בזמן ולכן ישנה סמכות למלך להוציא למלחמת הרשות גם ללא סנהדרין, ובומעכבת. 

או  ,שאין סנהדרין יכול המלך לצאת למלחמה בעצמו, כשם שאם אין יועץ כמו אחיתופל

לסתירה רוץ ית 41יכול המלך להחליט בעצמו גם בלעדיהם. ,בזמן שאין אורים ותומים

כותב הרב עת רוב פרשני רש"י הנ"ל) ברש"י שאף הוא על פי סברה זו (ובניגוד לד

הזקנים והישרים 'יש לדיין להתייעץ עם לדידו,  43.ברי הרשב"אל פי דע 42גליקסברג

כדי שלא יהיו  ,כלומר יש לתאם את חוקי המלכות והציבור עם תלמידי חכמים ',בליבותם

 שמתאמים את ,אור כוונת רש"י שנמלכים בסנהדריןיזה ב. הנהגות המלכות שלא כתורה

כדי שחידושי המלכות יהיו לתקנת הציבור ולא יהיו נגד דין  ,דין המלכות עם דין התורה

מוטלת  ,המלך אינו חייב לקבל את אישור הסנהדרין ליציאה למלחמהש אף: כלומר תורה.

  תם ככל האפשר.ילשקול את דעתם ולתאם א ,תםילהתייעץ א עליו חובה

  סיכום

ות בשאלת סמכותו של המלך כנגד סמכותה במלחמת רשות אנחנו מוצאים דעות חלוק

של הסנהדרין. דומה אפוא שניתן להסיק כי קיימות שתי דעות עקרוניות בשאלה מה 

  צריך להיות מעמדה של רשות שופטת ביחס לרשות מבצעת:

אכן מוסמכת לאשר או לפסול החלטות וחוקים.  רשות השופטתה ,דעה אחתלפי . 1

מכותה הדתית והמשפטית ואם מכוח סמכותה כגוף סמכות זו יכולה לנבוע אם מכוח ס

  שמייצג את העם מול השלטון.

אינה מוסמכת לפסול או להתערב בהחלטות  רשות השופטתהאחרת, דעה לפי . 2

 ותיאוםהשלטון. עם זאת, על השלטון מוטלת חובת היוועצות לפני שמתקבלת החלטה, 

ך זה היא שהמעשים יהיו עם המערכת המשפטית. מטרת הלי –ככל האפשר  –ההחלטות 

  44לתועלת הציבור, מקובלים יותר על הציבור, מוסריים יותר ומוצלחים יותר.

  

                                                           
 .דברי הימים א' כז, לד, רש"י, רד"ק, מצודת דוד, מלבי"ם  .40
, סתם הלכה, שרבה רמז תתקסאהלכות קטנות למרדכי (מנחות) פרק הקומץ ע"פ הכלל המופיע ב  .41

בלבד, ואינה מעכבת בדיעבד, אלא אם כן מפורש בהלכה  להילכתחהיא  ,למשה מסיני אפילו הלכה
 שהיא מעכבת גם בדיעבד.

 ., תורה שבע"פ ל, עמ' סד'סמכות השלטון הישראלי ע"פ ההלכה'  .42
 .ח"ה סי' רלחשו"ת הרשב"א,   .43
יש מקום להעיר כי ייתכן וייטען שכל האמור אינו אלא ביחס  הערת עורך: נרי' גוטל. בשולי הדברים  .44

להוצאה למלחמה, על כל המשתמע מהליך ייחודי וחריג זה, ושמא לא יהא כן הדבר בסוגיות 'קלות' 
  יותר. צ"ע, ועדיין חובת ההוכחה על עורך ההבחנה. 

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב שלמה אישון

השקעה באיגרות חוב חברתיות 
  עפ"י ההלכה

  א. מהן איגרות חוב חברתיות

דרך חדשה לקדם תוכניות אפקטיביות המכוונות לפתרון איגרות חוב חברתיות הינן 

בעיות חברתיות. השימוש באיגרת החוב החברתית מאפשר לגייס הון חדש ממשקיעים, 

ת חברתיות מוגדרות מראש. איגרות החוב החברתיות מונפקות על לטובת מימון תוכניו

לספקי השירות מראש הון המגויס מועבר ). הלהלן: חל"צחברה לתועלת הציבור (ידי 

  שונות. עמותות שהם בד"כ

ביצירת  אלה נשענים על היכולת למדוד את ההצלחה הייחודית של התוכנית מיזמים

חיוביות, משלם גוף ציבורי (בד"כ המדינה)  המיזםבמידה ותוצאות  .אימפקט חברתי

חזרה למשקיעים תשלומים ההולכים וגדלים ככל שהתוצאות החברתיות טובות יותר. 

לגוף המשלם בגין התוצאות  הצומחותלעיתים מבוסס תשלום זה על תועלות כלכליות 

חלק מסך התועלת ). ´סכון בקצבאות, גידול בהכנסה ממיסים וכויהחברתיות (למשל ח

לא השיג  והמיזםבמידה הכלכלית מוחזר למשקיעים, והיתר נשאר בידי הגוף הציבורי. 

והמשקיעים יפסידו חלק  ,על תוצאה הגוף הציבורי לא ישלםתוצאות חיוביות מספקות, 

שנת הושקה בהראשונה בעולם החברתית גרת החוב יאמהשקעתם או אף את כולה. 

צפון בבעשרות מדינות באירופה, תיות רבות . מאז ועד היום הושקו איגרות חוב חבר2010

לאחרונה החל המודל ומספרן גדל בקצב מהיר.  ,אוסטרליהבאסיה וב, ובדרומה אמריקה

חינוך,  –חברתיות עוסקות במגוון תחומים חברתיים  להתרחב גם בישראל. איגרות חוב

 – פולגרות החוב החברתיות זוכים ליתרון כיבריאות, רווחה ותעסוקה. המשקיעים בא

לצד תשואה כלכלית אפשרית, הם זוכים לשלב את ערכיהם בהשקעותיהם ולייצר 

  .השפעה חברתית מדידה

  ב. דוגמאות לאג"ח חברתי בישראל

  . אג"ח לצמצום הנשירה מההשכלה הגבוהה1

מדינת ישראל, אשר מתבססת רבות על הונה האנושי, סובלת ממחסור במהנדסים 

אלה בישראל, נדרשים הסטודנטים לעמוד  כדי לעסוק במקצועות. מתכנתיםבו

וכן בהמשך להתמודד עם מסגרת לימודית  ,בקריטריונים תחרותיים לקבלה ללימודים

מדעי המחשב, בתואר לימודיהם למהסטודנטים הנושרים מ 85% אינטנסיבית ותובענית.

בחזרה לעמוד התוכן
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נשירה נפוצה יותר בקרב שכבות האוכלוסייה העוזבים כבר בשנה הראשונה. נראה כי 

לנשירה ממוסדות להשכלה גבוהה קיימת גם משמעות כלכלית  .לשות של החברההח

עלות הזמן והמאמץ האבוד שהושקעו בלימודים ואובדן  –עבור הסטודנט ב :שלילית

שכר הלימוד. כמו כן, נשירה מתואר במדעי המחשב משמעותה הפסד קריירה רווחית 

ביית שכר לימוד מהסטודנט, הפסד הכנסה עתידי מג –עבור המוסד האקדמי ב .עתידית

אשר  ,לצד הפסד ההכנסה מות"ת (הזרוע הכלכלית של המועצה להשכלה גבוהה)

עבור ב .מתגמלת את המוסדות להשכלה גבוהה על סטודנטים שסיימו את לימודיהם

  .שימור המחסור הקיים בכוח עבודה מיומן וכן הפסד מיסוי וצמיחה בתל"ג –המשק 

שלושה מרכיבים עיקריים: סיוע לימודי, סיוע כלכלי וסיוע  כנית ההתערבות נשענת עלות

. הריבית, במקרה של על פי צרכיו 'כלי התערבות'לכל סטודנט מותאם סט של   .אישי

הצלחה, משולמת על ידי מוסדות אקדמיים אשר צמצום הנשירה ממוסדותיהם מביא 

  אצלם לתוספת הכנסה.

  2ג"ח למניעת תחלואה בסוכרת סוג . א2

הסוכרת מאופיינת בסיבוכים רפואיים רבים היוצרים נכות פיזית לרבות קטיעות מחלת 

סוכרתיים מעידים על מצוקה נפשית עם גילוי  על כך גפיים, עיוורון ומחלות לב. נוסף

בעוד מערכת הבריאות בישראל נאלצת להתמודד עם ניהול הבעיות והטיפול  המחלה.

. במצב תמזערי האה מונעת בישראל הינהרפואי השוטף, כמות המשאבים הזמינה לרפו

 .זה, מערכת הבריאות פוגשת לרוב את המטופלים רק לאחר הופעת המחלה וסיבוכיה

למחלת הסוכרת יש השלכות כלכליות עבור החולה ומשפחתו, במעבר לקושי החברתי 

אובדן ימי עבודה, פגיעה בכושר ההשתכרות וכן  –עבור החולה ומשפחתו ב :עצומות

העלות הכלכלית למשק  –עבור המשק ב כליות על משפחתו של החולה.השפעות כל

(נכון מיליארד שקלים בשנה  5-מוערכת בכ 2חולי סוכרת מסוג של טיפול בהישראלי 

 הוצאות רפואיות, ימי אשפוז, קצבאות מביטוח לאומי וירידה בפריון.לתשע"ט), הכוללים 

ורח החיים בקרב טרום שינוי אנועדה לאפשר השקעה בחברתית זו  איגרת חוב

הריבית,  .ואף למניעתה וכך להוביל לדחיית התפרצות המחלה ,סוכרתיים בסיכון גבוה

במקרה של הצלחה, משולמת כאן על ידי קופות החולים, אשר צמצום מספר החולים 

מביא אצלן לחיסכון בהוצאות הרפואיות, וכן על ידי המוסד לביטוח לאומי, אשר צמצום 

  1יא אצלו לחיסכון בתשלומי הקצבאות.מספר החולים מב

  ג. האם יש חשש איסור ריבית באג"ח חברתי

מעבר לדיון בשאלה אם יש איסור ריבית באיגרות חוב קונצרניות, שבו כבר עסקנו 

יש לדון אם יש איסור ריבית באיגרות חוב חברתיות, לאור כמה תנאים  2בהרחבה,

  ייחודיים הקיימים באיגרות חוב אלו.

                                                           
 /http://www.socialfinance.org.ilהמידע מתוך   .1
 ר' ספר כתר, כרך ו סי' ה.  .2
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  ת שאינה מלווה למלווה. ריבי1

באג"ח חברתי הלווה הוא החברה לתועלת הציבור (חל"צ), והריבית משולמת על ידי 

המדינה או גוף ציבורי אחר. בהנחה שמדובר בריבית אסורה, יש לדון בשאלה אם יש 

בעובדה שהריבית אינה משולמת על ידי החברה הלווה אלא על ידי גוף אחר כדי להתיר 

  את האיסור.

  א במסכת בבא מציעא (סט ע"ב) אומר רבא: בגמר

שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי, לא  

  אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה.

המדובר במקרה שבו אדם אמר מיוזמתו למלווה 'טול ארבעה זוזי והלווה לפלוני'. רבא 

שמדובר בריבית שאינה באה מלווה למלווה. סובר שאין בכך איסור ריבית, משום 

נחלקים הראשונים בשאלה אם ההיתר קיים גם כאשר הלווה הוא היוזם והוא זה שביקש 

מאותו אדם שייתן מכספו את הריבית למלווה. יש מי שאומר שבמקרה זה נחשב הנותן 

ו ולא ואילו דעת הרמב"ן, היות שהנותן נתן משל 3כשלוחו של הלווה, ולכן הדבר אסור,

הלווה הוא זה ששילם, אין הוא נחשב שלוחו של הלווה, ואין זה משנה כלל אם הלווה 

עוד נחלקים הראשונים בשאלה אם ההיתר קיים גם כאשר הלווה  4ביקש ממנו אם לאו.

אומר למלווה: אני לא אתן לך את הריבית, אבל פלוני ייתן לך משלו. הרשב"א הביא 

אך הוסיף  5שום שהנותן נעשה כשלוחו של הלווה,בשם הראב"ד שבכגון זה אסור, מ

  6שלדעת הרמב"ן דלעיל גם כאן יהיה מותר:

ולוה זה אינו נותן משלו  ,דכיון דלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה

  ?!כלום מפני מה אסור

פסק לאיסור בשני המקרים, כשיטת אביו הרא"ש, ואילו ה'בית יוסף' ציין לדברי  7הטור

  המתירים, וסיים:הראשונים 

ולענין הלכה [נראה] שהרוצה לסמוך על דברי המתירים רשאי כיון דמידי דרבנן 

  .הוא ומסתבר טעמייהו

  הביא את דעת האוסרים בשם 'יש אומרים', וזו לשונו: 8ה'שלחן ערוך'

מותר לומר לחבירו: הילך זוז והלוה עשרה דינרים לפלוני, והוא שלא יחזור ויקחנו 

יאמר הלוה למלוה: פלוני יתן בשבילי. ויש אומרים שצריך גם כן מהלוה וגם לא 

  .שלא יפייסנו הלוה לתת למלוה בשביל שילוהו

מתוך ש'השלחן ערוך' הביא בשם 'יש אומרים' רק את דעת האוסרים לפייס את הלווה, 

ואילו את האיסור לומר למלווה 'פלוני ייתן בשבילי' הביא בסתמא, משמע, לכאורה, 

                                                           
"ב, בשם יש מי שאומר, וכ"כ הר"ן, ב"מ שם, בשם הראב"ד וכ"כ המאירי, כן הביא הרמב"ן, ב"מ סט ע  .3

  ב"מ שם, בשם גדולי המפרשים, וכ"כ בקונטרס הראיות לריא"ז. וכ"כ הרא"ש.
  וכ"כ הריטב"א, ב"מ שם; הר"ן, ב"מ שם; תלמידי הרשב"א ונימוקי יוסף, ב"מ שם, בשם האחרונים.   .4
 ים, וכ"כ הרא"ש, שם.וכ"כ המאירי, שם, בשם גדולי המפרש  .5
  וכ"כ הר"ן ותלמיד הרשב"א, שם.  .6
 טור, יו"ד סי' קס.  .7
 .יג 'קס סעי"ע יו"ד סי' שו  .8
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שאף המתירים אינם מתירים אלא לפייס את הלווה, אך גם הם מודים  שהוא סובר

שאסור לומר למלווה 'פלוני ייתן בשבילי'. וצ"ע, שהרי מדברי הראשונים שהבאנו עולה 

כתבו שלדעת  10וה'חוות דעת 9ששתי המחלוקות תלויות זו בזו. ובאמת ה'משנה למלך'

 11'. להלכה ולמעשה פסק הש"ךהמתירים מותר גם לומר למלווה 'פלוני ייתן בשבילי

אסר אפילו במקרה שבו הלווה מסכם  12כדעת המתירים וכ"כ ה'חוות דעת'. אולם הט"ז

 בזה. 13עם המלווה שהריבית תשולם על ידי גוי, וכבר השיג עליו ה'בית מאיר'

היות שבאג"ח חברתי הריבית אינה משולמת על ידי החברה הלווה אלא על ידי גוף 

ואולם נראה שלמעשה  14לכאורה הדין יהיה תלוי במחלוקת דלעיל.ציבורי אחר, הרי ש

לא נוכל להסתמך בנידון דידן על דעת המתירים, משום שאף שהריבית ממומנת על ידי 

גוף ציבורי אחר, בפועל היא מועברת למלווים באמצעות החברה הלווה, ונמצא א"כ 

  פים של גורם אחר. שלמעשה כספי הריבית המשולמים הם כספי החברה הלווה ולא כס

שנשאל על גבאי צדקה אשר נדרש  15ראיה לאיסור נראה להביא משו"ת 'חבצלת השרון'

, משום 'היתר עסקא'ללוות מעות בריבית בעבור עניים, אך לא רצה להסתמך על 

שמדובר בהלוואה שאינה לצורך עסקי ואשר אינה צפויה להניב רווח. השואל רצה 

הם בעצם העניים וגבאי הצדקה הוא רק שלוחם, ואילו  להתיר, בהסתמך על כך שהלווים

הריבית משולמת מכסף שהוא גובה מנדבנים. השואל הציע שהגבאי יתכוון שלא לזכות 

בכסף הריבית בעבור העניים, וא"כ תהיה זו ריבית שאינה באה מלווה למלווה. בשו"ת 

על גבאי הצדקה, 'חבצלת השרון' דחה הצעה זו, וביאר שהיות שהאחריות לפירעון היא 

הרי שהוא נחשב הלווה ולא העניים. ואף שהריבית אינה משולמת מכספו של הגבאי 

  אלא מכספי הנדיבים, אין הדבר מועיל מכמה טעמים:

] חדא, דהא אף אם לא ימצא הגבאי לאסוף נדבות יהיה מחויב לשלם מכיסו 1[

ואר בסימן ק"ס ] ועוד דאף אם אחר נותן בעבורו, מב2דרק על אמונתו הלווהו, [

] ומכ"ש כשנושא ונותן הוא עצמו 3סי"ג דאם אומר הלוה פלוני יתן בעבורו אסור, [

  ביד, ולכן מטעם זה אין היתר.

הטעם הראשון לאיסור שהביא בשו"ת 'חבצלת השרון' אינו נוגע לנידון דידן, משום 

וטל על שאצלנו יש התחייבות מראש של הגוף הציבורי לשלם את הריבית, ואין הדבר מ

                                                           
 פ"ה הי"ד.מלוה ולוה משנה למלך, הל'   .9

  חוות דעת, לשו"ע שם, ביאורים שם ס"ק ו.  .10
  .ס"ק יחש"ך, לשו"ע שם   .11
עולה, לכאורה, מפשט דברי הרמ"א, יו"ד סי' קע  ט"ז, יו"ד סי' קסט ס"ק יב; שם, סי' קע ס"ק ה; וכן  .12

סעי' ב; וכמוש"כ בשער דעה, יו"ד סי' קע ס"ק ה. אולם, הש"ך, יו"ד סי' קע ס"ק ו, ביאר שמה שאסר 
הרמ"א הוא רק כאשר בסופו של דבר היהודי שמשלם את הקרן הוא המשלם גם את הריבית, אך אם 

  מותר.  –הריבית משולמת על ידי הנכרי 
 ית מאיר, יו"ד סי' קע. ב  .13
על הט"ז שאסר גם כאשר הריבית משולמת על ידי גוי שאינו מצווה באיסור ריבית, לא ניתן יהיה   .14

להתיר בנידון, בהסתמך על כך שהריבית משולמת על ידי גוף ציבורי שייתכן ואיסור ריבית אינו חל 
 עליו. 

  שו"ת חבצלת השרון, ח"א סי' סד.  .15
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החברה הלווה. הטעם השני שהביא מסתמך על דעת האוסרים דלעיל, ואם כן הוא נתון 

במחלוקת. מן הטעם השלישי שכתב 'ומכ"ש כשנושא ונותן ביד', משמע קצת שהוא 

סובר שאף המתירים דלעיל לא יתירו כאשר הכסף עובר בפועל באמצעות הלווה. אולם 

א רק לחזק את הטעם השני, ולומר שלדעת אין הכרח שזו כוונתו, וייתכן שהוא ב

האוסרים כ"ש שיש לאסור גם כאן, אך ייתכן שהמתירים שם יתירו גם כאן. למרות זאת, 

נראה שבנידון דידן יהיה הדבר אסור לכו"ע, משום שבשונה מהמקרה שבו עסק שו"ת 

אלא  'חבצלת השרון', כאן החל"צ לא רק 'נושא ונותן ביד' את כספו של הגוף הציבורי,

הוא משלם מכספו שלו ממש. אצלנו אין מדובר בהעברה פיזית של כסף, אלא בהעברה 

דיגיטלית בין חשבונות: חשבון החל"צ מזוכה על ידי הגוף הציבורי, והחל"צ מעבירה את 

הכסף לרוכשי האג"ח. בפועל, א"כ, כל הכסף משולם מכספי החל"צ, ואם כאשר הלווה 

השרון', כל שכן שהוא יאסור בנידון דידן. מכאן  רק 'נשא ונתן ביד' אסר 'חבצלת

שהעובדה שבאג"ח חברתי משולמת הריבית על ידי הגוף הציבורי אין בה כשלעצמה כדי 

  להתיר הלוואה בריבית.

  . אפשרות ההפסד2

במקרה שהמיזם  –באיגרות חוב חברתיות עלולים הרוכשים להפסיד את כל כספם 

לאור זאת ניתן יהיה לקבוע שאין כאן הלוואה שבעבורו השקיעו נכשל. יש לדון אם 

נחלקו רב ושמואל בדין  17בגמרא במסכת בבא מציעא 16האסורה באיסור ריבית.

  'פרדיסא': רב אסר ושמואל שרי. ופירש שם רש"י: 

לקנות יין מן הכרם בדמים פחותים, כל פירות שנה זו בכך וכך, ולוקחין  –פרדיסא 

  ן לא הגיעו לביכור.אחר שהן בוסר או סמדר, אבל עדיי

רב אסר משום שהקונה עתיד לקבל פירות בשווי העולה על התשלום ששילם, ונמצא 

שמואל לעומתו התיר מחמת הסיכון שיש לקונה,  18שקיבל שכר בעבור הקדמת המעות.

שאם ייגרם נזק לכרם ולא יהיו פירות, הוא לא יקבל דבר, ועל כן אין זה נראה 'אגר נטר'. 

טת רב, וא"כ מוכח שהעובדה שיש למלווה סיכון שיאבד את כספו להלכה נפסק כשי

  19אינה מתירה לגבות שכר המתנת מעות.

                                                           
אם החברה  –איגרות חוב קונצרניות קיים סיכון למשקיעים שייאבדו את כספם יש לציין שגם ב  .16

תפשוט את הרגל ולא יהיו לה די נכסים לשלם את חובה. דעת רוב הפוסקים שאין בכך כדי להתיר 
איגרות רוב אלו. אולם באג"ח חברתי מדובר במצב שבו עשויה החל"צ הלווה להיות פטורה מלשלם, 

י נכסים. יש לדון אפוא אם לאור זאת יהיה דין אג"ח חברתי שונה, לעניין איסור גם אם יהיו ברשותה ד
  ריבית, מאג"ח קונצרני.

 .א"בבא מציעא עג ע  .17
אכן רב מודה שאין כאן איסור תורה אלא איסור דרבנן, על כן התירו משום תקנת הכהן. דהנה   .18

י כאשר הפירעון יהיה מפירות המשנה במסכת גיטין, ל ע"א, התירה להלוות מעות לכהן או ללו
התרומה או המעשר העתידים לגדול בשדה של המלווה, ומבואר בגמרא שם שרשאי לפסוק עם הכהן 
או הלוי כשער הזול, ואין בזה חשש ריבית, משום שקיים סיכון שלא יהיו פירות כלל. לכאורה זה סותר 

 רו כאן משום תקנת הכהן.את דינו של רב. אלא שכתבו תוספות (גיטין שם ד"ה כיון) שהתי
; הגמרא ב"מ סד ע"א, הביאה ברייתא האומרת: י 'קעג סעיפ"ח ה"ה; שו"ע, יו"ד סי' מלוה , הל' רמב"ם  .19

ההולך לחלוב את עזיו ולגזוז את רחליו ולרדות את כוורתו, מצאו חבירו ואמר לו: מה שעזי חולבות '
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ראיה נוספת לכך שאין בחשש ההפסד כשלעצמו כדי להתיר איסור ריבית ניתן להביא 

  20מהגמרא במסכת בבא מציעא, שם נאמר:

: מאי שנא רב חמא הוה מוגר זוזי בפשיטא ביומא, כלו זוזי דרב חמא. הוא סבר

ולא היא, מרא הדרא בעינא וידיע פחתיה, זוזי לא הדרי בעינייהו ולא ידיע  –ממרא 

  פחתיה.

שרב חמא קיבל עליו אחריות אונסין, ולכן סבר שאין בדבר איסור,  21וביארו תוספות שם

אך טעה בכך ועל כן הפסיד נכסיו. הרי שאף שכספו של רב חמא לא היה מובטח, בכל 

סור ריבית. מכאן שעצם העובדה שיש למלווה סיכון שלא יקבל חזרה זאת היה בכך אי

את כספו אינה מתירה לו להלוות בריבית. על פי זה פסק הריב"ש שאסור להלוות 

בריבית על אחריות ספינה המפליגה מעבר לים, שאם תחזור בשלום יקבל המלווה את 

  יפסיד את כספו. וזו לשון הריב"ש: –הריבית, ואם לא תחזור 

שאסור לישראל להלוות לישראל חברו דינר זהב השוה כ' דינרין על אחריות 

ספינה ההולכת מעבר לים ושיתן לו בשובה בשלום כ"ד דינרין, לפי שזו הלואה 

וקוצץ לתת לו דבר קצוב ברבית. ואעפ"י שהמלוה מקבל עליו אחריות המעות כל 

, דהא זוזי יהיב וזוזי ימי המשך מהלך הספינה עד שובה עדיין לא יצא מידי הלואה

  22שקיל ולא הדרי ליה זוזי בעיניהו ולא דמי למרא.

הריב"ש מציין שאין בכך איסור ריבית דאורייתא אלא אבק ריבית, וכן פסק ה'שלחן 

ב'מנחת שלמה' ביאר שעצם העובדה שתשלום הריבית מותנה בתנאי אינה  23ערוך'.

תשלום הריבית מותנה בתנאי, מתירה את האיסור, שהלוואה בריבית אסורה גם כאשר 

שכל שהמלווה נוטל מכספו של הלווה נחשב הדבר כריבית. רק כאשר ניתן לראות את 

המלווה והלווה כשותפים, באופן שהמלווה מקבל את שכרו לא מכספו של הלווה אלא 

 24אז יהיה הדבר מותר, משום שנחשב כעסקה המותרת על פי ההלכה. –מהשותפות 

                                                           
.' ברייתא זו התירה לשלם מותר –מכור לך  מכור לך, מה שרחלי גוזזות מכור לך, מה שכוורתי רודה

מראש בעבור החלב או הגיזה, אף שייתכן שיקבל חלב או גיזה בשווי העולה על מה ששילם. תוספות, 
ב"מ שם ד"ה מה שעזי, הסבירו מדוע אין זה סותר את דינו של רב בשני הסברים: א) ב'פרדיסא' 

שהוא מועט. במכירת חלב או גיזה, לעומת ההוזלה היא בעבור הקדמת המעות ולא בעבור הסיכון 
זאת, זמן הקדמת המעות הוא קצר, ועיקר ההוזלה היא בעבור הסיכון השווה לרווח. ב) ב'פרדיסא' 
מדובר שסיכם עם המוכר על כמות מסוימת של פירות, וזה אסור אף אם יש סיכון להפסד. לעומת 

הן רב הן מעט.  –ר לו את הכמות שתהיה זאת הברייתא לגבי מכירת חלב או גיזה עוסקת בכגון שמכ
להלכה נקטו הפוסקים כהסבר הראשון בתוספות (כך עולה מפסק השו"ע, יו"ד סי' קעג סעי' י; ר' 

  באור הגר"א, לשו"ע, שם ס"ק כג).
 "ב.סט עב"מ   .20
 – מוגר זוזי בפשיטא ליומאתוספות, ב"מ שם ד"ה אוגר; וכ"כ הר"ן, ב"מ שם; ולא כרש"י שם שכתב: '  .21

בלשון שכירות ולא בלשון הלואה: הנני משכיר לך זוז היום בפשוט דהיינו זוז מדינה, דהיינו שמינית 
  משמע שמבחינת האחריות הייתה זו הלוואה רגילה. –' שבצורי

  .שח, סי' שו"ת הריב"ש  .22
בית קצוצה. ; ט"ז, לשו"ע שם ס"ק ל; ואולם בביאור הגר"א, שם כתב שזו רייח 'קעג סעי"ע יו"ד סי' שו  .23

ועי"ש בפתחי תשובה, לשו"ע שם, ס"ק י, בשם הרדב"ז שלמ"ד אסמכתא לא קניא תהיה זו ריבית 
  קצוצה.

 שו"ת מנחת שלמה, ח"א סי' כח.  .24
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יש בה כדי להוריד את חומרת  –יש באג"ח החברתי סיכון מכאן שעצם העובדה ש

האיסור מאיסור תורה לאיסור דרבנן, אך אין בה כדי להתיר את האיסור, אלא אם כן ניתן 

  יהיה לראות זאת כעסקה.

  . האם צמצום הוצאות ותוספת הכנסה של הגוף הציבורי נחשבים 'עסקה'3

ורי במקרה שהמיזם החברתי יגרום לו הריבית בנידון דידן משולמת על ידי הגוף הציב

לרווח כספי. רווח זה יכול שיהיה בצמצום הוצאות או בהגדלת הכנסות. יש לדון אם ניתן 

לראות בתנאים אלו עסקה המותרת על פי ההלכה. בעסקה רגילה, מקבל הכסף משקיע 

את הכסף שקיבל בעסקיו וחולק עם הנותן ברווחי העסקה. הנידון דידן שונה בשתי 

קודות: א) לא מקבל הכסף הוא זה שמרוויח, אלא גוף אחר. ב) אין מדובר כאן תמיד נ

ברווח ישיר מעסקים, אלא לעיתים ברווח עקיף. כך, למשל, במיזם למניעת התחלואה: 

הוצאות קופות החולים והביטוח הלאומי תקטנה.  –אם המיזם יצליח ויהיו פחות חולים 

מונע מלהגדיר את ההלוואה כעסקה המותרת על פי יש לדון, אפוא, בשאלה אם שוני זה 

ההלכה. בשו"ת 'חתם סופר' דן בקהל שמקבלים מעות בעסקה בעבור יתומים. ה'חתם 

סופר' כותב שאף שאין לקהל עסקים, מכל מקום היות שאלמלי היו לווים עבור 

נחשב הדבר  –היתומים, היו בעלי הבתים צריכים להוציא מכספם לשלם ליתומים 

  25. וזו לשונו של ה'חתם סופר':כעסקה

ואף על גב שאין להקהל שום עיסקא מ"מ הדבר ידוע אלו לא באו הני זוזי לידם 

היו צריכים להוציא כסך ההוא מבעלי בתים להוצאת וצורכי הקהלה ועכשיו שבאו 

לידם הני זוזי דיתמי וכדומה משלמים הרווחים ג"כ מהכנסת בעלי בתים כל א' 

עשה כאלו מעיקרא חלקו המעות של יתומי' בין כל אנשי לפי עשרו וסכומו ונ

הקהלה והגיע לפלוני סך כך ולפלוני סך כך בתורת הלואה בהיתר עיסקא או 

כשאר זוזי דיתמי ע"ד הנ"ל וחזרו וגבו מהם מכל אחד ואחד אותן הסך לצורכי 

הקהלה וא"כ צריך כל אחד לשלם הרווחים ליתמי או לבעל המעות לכן עכשיו נמי 

ק"ק מוציאים מיד הסך לצרכם ומשלמים רווחים מכיס הקהל שהוא מקובץ שה

  ...מבעלי בתים והפוכי מטרתי למה לי

הרי שאף שהקופה הציבורית של הקהילה היא המקבלת את המעות, היות שקבלת 

המעות חוסכת בהוצאותיהם של בעלי הבתים, מותר לקופה הציבורית לתת מהרווח של 

. נראה שניתן ללמוד מדברי ה'חתם סופר' גם לנידון שלפנינו, בעלי הבתים לנותן המעות

רשאית  –שהיות שכסף שקיבלה החל"צ מרוכשי האג"ח חוסך בהוצאות הגוף הציבורי 

החל"צ לתת מהרווח לרוכשי האג"ח. אומנם המציאות באג"ח חברתי שונה בד"כ ממה 

בעלי הבתים מן  שדיבר עליו ה'חתם סופר'. הוא מדבר על הרווח שהניבו העסקים של

הכסף שנחסך להם, ואילו בנידון שלפנינו מדובר בד"כ בחיסכון כספי שאינו בגופים 

עסקיים אלא בגופים ציבוריים הפועלים ללא כוונת רווח, אך למרות זאת ניתן להקיש 

  מה'חתם סופר' גם לשאלתנו.

                                                           
 .קלד, ח"ב יו"ד סי' שו"ת חתם סופר  .25
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ן הוצאות בנידון דידן נהנים הגופים הציבוריים בכך שהם פטורים מלשלם תשלומים כגו

רפואיות או קצבאות שהיו חייבים לשלם אלמלי המיזם שבעבורו הנפיקו את האג"ח 

 27וממילא יכול להיחשב כרווח העסקה. 26החברתי. פטור מחוב הינו הנאה השווה כסף,

לכך יש לצרף את דברי ה'שואל ומשיב', שקבע שניתן להגדיר כ'עסקא' גם כסף שאינו 

. בשו"ת 'שואל ומשיב' התיר למלמד שאין לו כלל משמש באופן ישיר להשקעה בעסקים

לצורך נישואי בנו, משום שאלמלי ההלוואה לא  'היתר עסקא'עסקים ורוצה ללוות עפ"י 

  היה נותר בידו כסף לאוכל והוא לא היה יכול להתפרנס, וזו לשונו: 

המלמד שפרנסתו מהמלמדות ואם לא יהי' לו מה לאכול לא יוכל לעבוד עבודת 

ולא ירויח פרנסתו וא"כ שפיר נקרא היתר עיסקא דכל מה שאדם  המלמדות

עושה להרוויח פרנסתו מקרי ריווח וא"כ אותו מעות הי' לו עזר שיוכל להרויח 

  28.פרנסתו ושפיר נקרא עיסקא

גם בנידון דידן, אף אם הכסף שנחסך אינו משמש לעסקים, מכל מקום הוא מסייע 

ורי, ולפי ה'שואל ומשיב' נחשב הדבר כעסקה. להבטחת קיומו ופעילותו של הגוף הציב

דבר שיש בו  –יתרה מזאת ייתכן שחלק מהכסף שנחסך משמש לפרסום ולשיווק וכדו' 

גם כדי להביא להכנסות נוספות, וכל שכן אם מדובר במיזם המגדיל באופן ישיר את 

את  הכנסתו של הגוף הציבורי, כגון המיזם לצמצום הנשירה מההשכלה הגבוהה המגדיל

שבוודאי ניתן לראות בו עסקה. עוד  –הכנסות האוניברסיטאות משכר הלימוד ומהות"ת 

יש לצרף לכך את חידושו של ה'חלקת יעקב', שגם כאשר ממונו של האדם אינו מתרבה, 

מכאן  29נחשב הדבר ג"כ כרווח של עסקה. –אך יש לו טובת הנאה השווה כסף 

                                                           
שהרי הפורע חובו של חברו שלא מדעתו זכאי להחזר ממי שנפטר מהחוב מחמת ההנאה הכספית   .26

, אם ברור שלא יכול היה לפייס את בעל חובו (ר' שו"ע, חו"מ סי' קכח סעי' א). וכן יכול שגרם לו
משמע שהדבר נחשב  –לקדש בהנאת מחילת מלווה (קידושין ו ע"ב; שו"ע, אבה"ע סי' כח סעי' י) 

ככסף. וכן אסור למלווה להתנות עם הלווה שיפרע במקומו את המס למלך, ולדעת רבים מהפוסקים 
שו"ת הרי שפטור מתשלום חוב כמוהו ככסף. ור'  –) ח 'קעז סעי"ע, יו"ד סי' שויבית קצוצה (זוהי ר

לצורך נישואי בנו, ואחד הנימוקים  'היתר עסקא', התיר ללוות עפ"י ק"ג סי' קמא ח, מהד' שואל ומשיב
בשביל  דאם משיא בנו לא יצטרך לתת מזונות לבנו ומוותר מזונותיו וכל הצטרכות שהי' צריךהוא: '

  ', הרי שפטור מתשלום מזונות לבנו נחשב כרווח עסקה.בנו
מבחינה זו עדיף המקרה שלנו על דברי החתם סופר, שהרי בנידון של החתם סופר ההלוואה ניתנה   .27

בעבור העניים והעסקה שבעלי הבתים עושים בכספם היא תוצאה עקיפה של ההלוואה. לעומת זאת, 
על מנת להביא לצמצום הוצאותיהם של הגופים  –אופן ישיר לעסקה בנידון דידן ההלוואה ניתנה ב

הציבוריים. יש לציין שאין מניעה עקרונית להגדיר גם את הרווחים של המדינה כרווחי עסקא, והראיה 
, וכל שכן שניתן להגדיר כעסקא רווחים של גופים ציבוריים 'היתר עסקא'שהמדינה חתומה על 

 כגון האוניברסיטאות או קופות החולים. –ין להם סמכות לגבות מיסים אחרים שאינם גופי שלטון, וא
. ומעין זה רטז, ח"ב סי' שו"ת מהרש"ם, והסכים עמו בקסח"ג סי' קמא , מהד' שו"ת שואל ומשיב  .28

שהעיסקא הוא במה , על הלוואה לשם תשלום חוב: 'קלזח"א סי' תליתאה השואל ומשיב, מהד' 
'. יצטרך למכרו בזול וגם נשאר לו מעות אחרות שיוכל להתעסק בושיוכל לחיות מביתו או שלא 

, הבין שגם היתרו של החת"ס הנ"ל מבוסס על סברת קמגא, סי' תניינ, ח"ב מהד' שו"ת הרי בשמיםוב
  השואל ומשיב.

לשם נישואי  'היתר עסקא', שכתב ביחס לאדם שלקח הלוואה עפ"י עד, יו"ד סי' בשו"ת חלקת יעקר'   .29
ה בעצמו שהשיא בממון שלוה מחברו לבנו ובתו, זה בעצמו מקרי ריוח הכי גדול, דאין שום דזבתו: '
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כתוצאה מהמיזמים שלמענם הונפק האג"ח  שהחיסכון הכספי שנגרם לגופים הציבוריים

החברתי נחשב כרווח של עסקה, וממילא אין חשש ריבית כאשר הגופים הללו מתחייבים 

  לשלם ריבית לרוכשי האג"ח הללו, אם אכן יהיו להם רווחים כאלו.

  ד. צורך מצווה ושליחות

ל האג"ח החברתי מיועד למטרות חברתיות, העשויות להיחשב כמצווה המוטלת ע

   30הציבור.

את דבריו של ר' יוחנן האומר:  31בעניין הלוואה בריבית לצורך מצווה מביא הירושלמי

'. נחלקו הראשונים בהסבר הירושלמי: יש לויין בריבית לחבורת מצוה ולקידוש החדש'

ויש שכתבו  32שלמדו מן הירושלמי שלכל דבר מצווה מותר ללוות ואפילו בריבית קצוצה,

להתיר בריבית  'שלחן ערוך'וכן משמע שפוסק ה 33בית דרבנן,שההיתר הוא רק ברי

ואולם יש הסוברים שאין כלל  36ו'שלחן ערוך הרב'. 35וכן פסקו ה'מגן אברהם' 34דרבנן.

היתר ללוות בריבית לצורך מצווה, וההיתר הוא רק ללוות מגוי או מישראל באופן 

מצווה, בנוסף להיותו נידון דידן עשוי להיחשב, כאמור, גם כהלוואה לדבר  37המותר.

                                                           
'. ועי"ש בהערות מבן המחבר מה שהשיג נפמ"נ אי מרוויח בממונו שלוה מעות מזומן או שוה כסף

  עליו.
עניים בעניין מצוות המוטלות על הציבור ר' למשל שו"ע, חו"מ סי' קסג סעי' א; רמב"ם, הל' מתנות   .30

פ"ט. וה"ה לתחומים נוספים של סיוע חברתי וחסד שהממשלה או גופים ציבוריים אחרים הוסמכו ע"י 
  הציבור לטפל בהם. יש כמובן לבחון כל מקרה לגופו אם ניתן להגדירו כמצווה. 

  פ"ח ה"ב.נהדרין ירושלמי מו"ק פ"ב ה"ג; וכן שם ס  .31
תשובות ; ה"ר שמואל מבונביר"ק, בשם רפזפ"ג סי' ב"מ  ,מרדכי; וכן כתב ל, ח"א סי' אור זרוע  .32

דיש מרבותינו דהתירו להלוות צדקה כתב: ' לז, סי' שו"ת מהרי"ל; וביד 'משפטים סי, מיימוניות
בריבית, מההיא דירושלמי לוין בריבית לחבורת מצוה ולקידוש החדש, וכתב האגודה דמהאי טעמא 

ישב עליהם, והכא נמי אין לך מצוה גדולה מהמגדל שמא נהגו להלוות על מקומות של בית הכנסת ול
יתום כדלעיל וצדקתו עומדת לעד, ושמא מכאן נתפשט המנהג שמלוין נכסי יתומים בריבית קצוצה, 

  '.דכל ענייני יתומים חשבינן ליה דבר מצוה
ני משה פ"ד ה"ד, בשם ראבי"ה; טור, יו"ד סי' קס; וכ"כ בקרבן העדה ובפמלוה ולוה , הל' משנה למלך  .33

  על הירושלמי שם.
כל רבית דרבנן, מותר במעות של יתומים, או של הקדש ר' שו"ע, יו"ד יו"ד סי' קס סעי' יח שפסק: '  .34

', ובביאור הגר"א, לשו"ע שם ס"ק מג, שכתב שמקורו הוא עניים, או תלמוד תורה, או צורך בית הכנסת
 הירושלמי הנ"ל.

שהתיר עפ"י הירושלמי הנ"ל ללוות בריבית לצורך סעודת שבת  ע' מגן אברהם, או"ח סי' רמב ס"ק ב,  .35
  או סעודת מצווה. ומקורו בשיבולי הלקט, סי' נה. 

  שו"ע הרב, או"ח סי' רמב סעי' ט, וכפי שביאר בקונטרס אחרון שם.  .36
כן פירשו הפמ"ג והמחצית השקל את היתרו של המג"א שם, והביאם המשנה ברורה, סי' רמב ס"ק ד.   .37

, שהם סוברים שאין היתר ללוות בריבית דרבנן לצורך סד, ח"ב סי' שו"ת שבט הלוין למד בומכא
מצווה, וכן כתב בדעתם בספר נתיבות שלום, סי קס סעי' יח. ואולם ייתכן שהם אינם חולקים על כך 
שמותר להלוות בריבית דרבנן לצורך צדקה, ורק לצורך סעודת מצווה אסרו, וכפי שכתב במחזיק 

דאינו מתישב על הדעת דראובן ילוה מעותיו ברבית קצוצה ואפי' בהערמת רבית כדי ' שם:ברכה 
ששמעון יעשה סעודת שבת וכיוצא ובשלמא במעות הקדש וכיוצא דהתירו להלותם ברבית דרבנן 
ואפי' מעות צדקה דמיירו בהו הגדולים הנז' ניחא וכיון דהותרו אלו המעות להשביחם כל ישראל שרי 
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הלוואה ע"י שליח, שהרי הכסף שלווה החל"צ אינו מיועד לשימוש החברה אלא למימוש 

אותן מטרות חברתיות. באופן כזה נראה שיש ללמוד להיתר ממה שכתב בשו"ת 'שערי 

על מנת לתת אותו  'היתר עסקא'דעה' שנשאל אם מותר ליחידים ללוות כסף עפ"י 

נסת, והיחידים יגבו אח"כ את החוב מהכנסות הקהילה. השואל לקהל לשם בניית בית כ

, שהרי הקהל הלווים אינו משתמש 'היתר עסקא'היה מסופק אם ניתן לסמוך כאן על 

  :'היתר עסקא'בכסף לעסקים. על כך השיב ה'שערי דעה' שהדבר מותר גם בלא 

ה דפשוט הדבר דבכה"ג דהיחידים הלווים המעות המה שלוחי הציבור ויש בז

  38היתר דריבית ע"י שליח, וגם הוי לדבר מצוה.

  ל'רווחא דמילתא' 'היתר עסקא'ה. האם עדיף לעשות 

מן האמור עולה כי אין חשש איסור ריבית ברכישת אג"ח חברתי, משום שהחיסכון 

הכספי של הגופים הציבוריים המשלמים את 'הריבית' נחשב על פי ההלכה כרווח, 

ותני הכסף אינה נחשבת כריבית אסורה. כמו כן מדובר וממילא נתינת חלק מהרווח לנ

בהלוואה על ידי שליח העשויה להיחשב גם כצורך מצווה. כל זה מצטרף לדעת הסוברים 

שבכל אג"ח אין איסור ריבית, משום שאין 'שעבוד הגוף' של לווה ספציפי או משום 

עדיף לעשות גם שהגוף הלווה הינו חברה בע"מ. למרות זאת היה לכאורה מקום לומר ש

ל'רווחא דמילתא', אך נראה שבנידון דידן עדיף שלא לעשות זאת. 'היתר  'היתר עסקא'

העסקא' בנוי באופן שהוא מכביד מאוד על נטל הראיה של מקבל הכסף הטוען שלא היו 

לו רווחים או שהיו לו הפסדים. משמעות הדבר היא כי קרוב לוודאי שהוא ישלם את 

ל לא הרוויח או אף הפסיד. תנאי האג"ח החברתי לעומ"ז קובעים ה'ריבית' גם אם בפוע

מנגנון מוסכם הבוחן אם היו רווחים, ואם הבחינה מעלה שהמיזם לא הגשים את 

הציפיות ולא השיג את היעדים שציפו להשיג, לא יקבלו רוכשי האג"ח את ה'ריבית', והם 

  אף עלולים להפסיד את הקרן.

במקרה זה, אם מתחשבים בו, גורע מבחינה הלכתית, משמעות הדבר ש'היתר העסקא' 

  הוא מיותר. –ואם לא מתחשבים בו 

  סיכום

א. אין חשש איסור ריבית ברכישת איגרות חוב חברתיות שהריבית עליהן משולמת רק 

אם המיזם החברתי שבעבורו הן הונפקו משיג את מטרתו, ושעל פי תנאיהן עלולים 

  ם נכשל.הרוכשים להפסיד את כספם אם המיז

ב. בהשקעה באיגרות חוב חברתיות עדיף לבחור אג"ח שנועדו למטרות המוגדרות על פי 

  ההלכה כמצווה.

  גם לא ל'רווחא דמילתא'. – 'היתר עסקא'באיגרות חוב חברתיות עדיף שלא לעשות 

                                                           
  '.סעודת מצוה הוא דבר קשה דהמלוה ילוה ברביתללות אך ב

  שו"ת שערי דעה, ח"א סי' ריג, הובא בדרכי תשובה, סי' קס ס"ק קמט.  .38
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  הרב אריה כץ

ייחוס האב בתרומת ביצית 
  הימאישה לא יהודי

  פתיחה

גופית. -מעותית בטכניקה הרפואית של הפריה חוץבדור האחרון ניכרת התפתחות מש

הודות להתפתחות זו ישנו שימוש רב בתרומות ביצית או בפונדקאות, ומתעוררות 

שאלות הלכתיות חדשות. אחת מהן היא שאלת ייחוסו של הוולד במקרים שבהם אישה 

הביצית הגיעה ממנה, ואישה שנייה  –אחת אחראית על מחצית המטען הגנטי שלו 

פוסקים רבים חיוו את דעתם בשאלה את את ההיריון ברחמה ומולידה את התינוק. נוש

הדעה המקובלת על רוב הפוסקים הייתה שהאישה שנושאת  ,בתחילה .ונחלקו ביניהם

אולם בשנים האחרונות, גם עקב עדויות ו .את ההיריון ומולידה את הילד היא אם הוולד

, אולם לכלל הכרעה יותר וקת שקולהעל פוסקים חשובים שחזרו בהם, נעשתה המחל

לדעת הפוסקים הסוברים שהייחוס נקבע אחרי בעלת הביצית, פשוט  1.ברורה לא הגיעה

ה, הוולד אינו מתייחס אחרי אביו, שכן בן של ישבמקרה שבו תורמת הביצית אינה יהודי

איסורי  'יהודי וגויה אינו מתייחס אחרי אביו, גם אם יעבור גיור, וכפי שכתב הרמב"ם (הל

   2י"ב ה"ז):ביאה פ

אף על פי שאין בו מיתת בית דין אל יהי קל בעיניך, אלא יש בו הפסד  3,עוון זה

וה בנו הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב ושאין בכל העריות כמותו, שהבן מן הער

אף על פי שהוא ממזר והבן מן הגויה אינו בנו, שנאמר (דברים ז, ד): כי יסיר את 

  מסיר אותו מלהיות אחרי ה'.בנך מאחרי, 

אולם לאחרונה שמעתי שיש מי שטוען שגם לדעת הפוסקים הסוברים שהייחוס נקבע 

יה והוולד יאחרי היולדת, במקרה של תרומת ביצית גויה, אף על פי שהיולדת היא יהוד

הוא יהודי לכל דבר, מכל מקום הוא לא יתייחס אחרי אביו. במאמר זה ברצוני לדון 

  המצדדים בטענה זו, ולהראות שלענ"ד אין בה ממש.בסברתם של 

                                                           
, 389–383'תרומת ביצית', עמ'  –פוריות, פרק נב  –השונות, ראה ספר פוע"ה כרך שני  השיטותסיכום   .1

. לעדויות על 299–295ומת ביצית, עמ' פוריות, יוחסין וגנטיקה, שער תר –וכן שו"ת פוע"ה כרך שני 
שינוי דעתם של חלק מהפוסקים בעניין ייחוס הוולד, ראה במאמרי 'ייחוס הוולד בתרומת ביצית', 

. ראיות נוספות לטובת ייחוס הוולד אחרי האם 86–85קד, עמ' -ואסיא קג ,108–101 קב, עמ'-אסיא קא
קיד, אייר -ביצית ובפונדקאות', אסיא קיג'עוד על ייחוס הוולד בתרומת היולדת, ראה במאמרי 

  .80–73תשע"ט, עמ' 
 במשנה יבמות כב ע"א. ומקורו, הובא ברמ"א אבה"ע סי' טז סעי' ב  .2
 הכוונה למי שבא על אישה גויה.  .3
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  חס עובר זה אחרי אביוי. הסברה שלא ליא

אחת ההוכחות שהביאו מקצת הפוסקים לכך שייחוס הוולד נקבע אחר האישה היולדת 

ולא אחרי בעלת הביצית הוא דין תאומים שהייתה הורתם שלא בקדושה ולידתם 

  ע"ב):בקדושה. וכך אומרת הברייתא (יבמות צז 

לא חולצין ולא מייבמין, ואין חייבין  –שני אחים תאומים גרים, וכן משוחררים 

לא חולצין ולא  –משום אשת אח; היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה 

הרי הן  –מייבמין, אבל חייבין משום אשת אח; היתה הורתן ולידתן בקדושה 

  .כישראלים לכל דבריהן

מם התגיירה לפני יתאומים שא ל גיור ביחס להיריון:יש לחלק בין שלושה מצבים ש

דינם כישראלים לכל דבר והם  ,שנכנסה להיריון (ואביהם יהודי או התגייר אף הוא)

הם חייבים משום אשת אח, שחיוב זה  מסיבה זוחשובים אחים בין מן האב בין מן האם. 

ייבום וחליצה  קיים בין באחים מן האב בין באחים מן האם, וכן נוהגים בהם דיני

ששייכים רק באחים מן האב. אם אותם תאומים התגיירו רק אחרי הלידה, אין ביניהם 

וממילא אין אצלם איסור אשת אח וגם לא דיני ייבום וחליצה. לעומת זאת,  ,יחסי אחווה

וחל עליהם  ,מם התגיירה בעודה בהיריון, אותם תאומים נחשבים כאחים מן האםיאאם 

ל אינם חשובים כאחים מן האב, ולכן לא נוהגים בהם דיני ייבום איסור אשת אח, אב

  וחליצה.

 4,מדברי ברייתא זו עולה לכאורה שבעוד היחס של האם כלפי ילדיה נקבע בשעת הלידה

שכיוון שהאבהות נקבעת  לפי זה יוצא היחס של האב כלפי ילדיו נקבע בשעת העיבור.

, שכן ההפריה היא תו שלא בקדושה'בזמן של 'הורתו', ובשעת ההפריה יש כאן 'הור

יה, ממילא העובדה שאחר כך ישתילו את הביצית ברחם של ילביצית של אישה לא יהוד

מו של הוולד, לא תעזור לנו ביחס לאביו של הוולד. יוצא יוהיא תיחשב לא ,יהיאישה יהוד

ה הימכך שאותו ולד אכן יהיה יהודי ולא יצטרך לעבור גיור לשיטה זו, אבל הוא לא י

  .מיוחס אחרי אביו, כדין כל מי ש'הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה'

  . דחיית הטענהב

מה נחשב רגע 'הורתו'.  –לענ"ד, הטוענים את אותה טענה דלעיל טעו בשאלה המרכזית 

 לרגע 'הורתו' –ולא כך  ,הוא אותו רגע שבו הופרתה הביצית בזרע לדעתם רגע 'הורתו'

ביצית המופרית בחזרה לרחם. מכיוון שכך, ממילא גם אם רגע שבו הוכנסה ההנחשב 

                                                           
מהות נקבעת י, רשימת הפוסקים שהביאו מדין זה הוכחה שא22הערה  387פוע"ה שם עמ'  ספרראה   .4

, מא. וראה שו"ת באהלה של תורהיתרומת ביצית היולדת היא שנחשבת לאבזמן הלידה, וממילא ב
בו יש אם ברורה, שיש ספק ממתי שע, שדחה ראיה זו, בטענה שאין להביא ראיה ממקום ח"א סי' 

'הורתו שלא  –בו היולדת אינה האם הגנטית. ראה גם מאמרי שמתחיל הייחוס אחריה, לבין מקום 
מו עברה גיור בעודה יפורסם), שבו הוכחתי ששאלת ייחוס עובר שאבקדושה ולידתו בקדושה' (טרם 

בהיריון תלויה במחלוקת אמוראים וראשונים, ושיש ראשונים שסוברים שהאיסור של אשת אח 
 במקרה כזה הוא מדרבנן ולא מן התורה.
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ם הוולד היא יה, הרי שלדעת הסוברים שֵא ייהודלא ההפריה הייתה לביצית של אישה 

היולדת ולא בעלת הביצית, הרגע שבו נקבע הייחוס אחרי האב הוא רגע ההחזרה לרחם, 

וחס אחרי אביו, יה, ממילא הוולד יהיה מייואם מדובר להחזרה לרחם של אישה יהוד

ראיה לכך שרגע ההיריון  שניהם יהודים בשעת ההיריון. –כבכל מקום שבו האב והאם 

נקבע בשעת החזרת העובר לרחם האישה ולא בשעת ההפריה, ניתן להביא מדברי 

  הפוסקים שדנו בשאלת השמדת ביציות מופרות.

  (חלק י סימן רלא): 'שבט הלוי'כך כתב שו"ת 

חולין לג וסנהדרין ( פותתוס תבושכה למ... אפילו פק כללאבל לענ"ד אין בזה ס

ואשר כן אנו מחמירים, היינו  5, אשר משמעות לשונם דאיכא גם איסור תורה)נט

בור דעתיד להיות חי גמור, לא יכשהוא כבר ברחם האם, והוא בגדר נפש וחי חיי ע

שיטא דבלי רחם לא יתפתח לעולם, פ ,שה מבחוץיכן הרכבת זרע הבעל וזרע הא

  בור.ידעדין אינו נקרא נפש, וגם לא חי של ע

יש כאן דברים מפורשים, שביצית מופרית מחוץ לגוף האישה עדיין אינה נחשבת עיבור 

גם לגבי חילול שבת  6.ואין בה איסור הפלה. כשיטה זו כתבו פוסקים רבים נוספים ,כלל

אפילו בעובר בן כתבו הפוסקים שאין להשוות בין חילול שבת לצורך עובר, שהותר 

פחות מארבעים יום, לבין חילול שבת לצורך הצלת ביציות מופרות שנאסר, כיוון 

חלק ה סימן במקום אחר ( 'שבט הלוי'כך כתב שו"ת  שביציות מופרות אינן בגדר עובר.

  ):מז

לא התיר בה"ג לחלל  אןכד לדעתי ברור דגם לבה"ג אסור לחלל שבת בזה, דע

אלא בעובר  ,ני מ' יום אף על גב דמיא בעלמא הואשבת על העוברין אפילו לפ

אינו בגדר  לוין אפיידעד... זרע זה שבתוך המבחנה ןכין שאה מ... תוך מעי האם

אחוז גדול מצליח  התחילת עיבור, וגם אם פעם יתפתחו הדברים אולי עד שיהי

  בנסיון הנ"ל, מ"מ הדעת נוטה כנ"ל.

  7.וכך כתבו פוסקים רבים נוספים

הראיתי שדין זה אמור לא רק בחילול שבת לצורך הצלת ביציות מופרות  8רבמקום אח

ובהשמדת ביציות מופרות, אלא זהו דין כללי שאומר שמעמדו של עובר מתחיל רק 

                                                           
 .בהפלות  .5
–314יא יג עמ' ראה: הרב שלמה דיכובסקי, 'ברירה טרום עוברית ומעמדו של קדם עובר', ספר אס  .6

לו, ובשו"ת תשובות והנהגות -; הרב משה שטרנבוך, 'תינוק מבחנה', בשבילי הרפואה ח, עמ' כט315
תרפט; הרב חיים דוד הלוי, 'דילול עוברים והמעמד ההלכתי של עוברים במבחנה', ספר אסיא ח"ב סי' 
ת עוברים להשתלה למניעת סא; הרב יצחק זילברשטיין, 'בריר"א סי' , וכן בשו"ת מים חיים ח4ח עמ' 

; הרב מרדכי אליהו, 'השמדת 50–46שו"ת', ספר אסיא ח עמ'  –ולדות פגומים ולקביעת מין היילוד 
, פורסם גם בשו"ת 273–272עמ'  ,ביציות מופרות' (בתוך 'השמדת ביציות ודילול עוברים'), תחומין יא

עמ' יא, תשובה לפרופ'  ,פחה דתשמ"ט), סימן קצו, וכן בקונטרס תורת המש-הרב הראשי (תשמ"ח
  ריצ'רד גראזי.

הרב חיים דוד הלוי שם; הרב יצחק זילברשטיין שם; הרב מרדכי אליהו שם; הרב יהושע נויבירט,   .7
  אורח חיים סי' של עמ' תקמג., דבריו הובאו בנשמת אברהם

  .101–96עמ'  ,לב 'מעמדו של ילד שנולד מהפריה חוץ גופית לאחר מות האב', תחומיןהרב אריה כץ,   .8

בחזרה לעמוד התוכן
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מכיוון שרגע הורתו  –אם כן, יש לומר אף בנידון שלפנינו  משעת הכנסתו לרחם האישה.

וההכנסה היא לרחם של אישה של העובר הוא רגע הכנסת הביצית המופרית לרחם, 

יש ה, ממילא לדעת הסוברים שמה שקובע את הייחוס הוא הרחם ולא הביצית, ייהודי

גם אם  ,ממילא לדעה זו הוולד מתייחס אחרי אביוכמו כן  כאן 'הורתו ולידתו בקדושה'.

 ,למעשה (מבלי לדון בכל המשא ומתן הנ"ל) יה.יהזרע הפרה ביצית של אישה לא יהוד

חזר על שיטתו שהיולדת  9לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שבמכתב למכון פוע"ההראשון 

במקרה של בעל כהן: 'הבן או הבת  בפירושיצית, כתב כך מא ולא בעלת הביהיא הא

, דהיינו מתייחסים אחר אביהם. כך גם נראה מסתימת כל אותם כוהנים לכל דבר'

יה הילד יהודי ילאישה יהודפוסקים שכתבו שבמקרה של תרומת ביצית מאישה גויה 

  לכל דבר, ולא סייגו זאת באמירה שאותו ילד אינו מתייחס אחרי אביו.

  ד. סיכום

שנקבע לפי מו, האם מטען גנטי ינחלקו הפוסקים מה קובע את ייחוס הוולד אחרי א

לשאלה זו יש נפקא מינה מעשית במקרים  ביצית, או היריון ולידה שמתרחשים ברחם.ה

צית אינה האישה שברחמה מתרחש ההיריון, היינו במקרים של תרומת שבהם בעלת הבי

מהות נקבעת אחרי בעלת הביצית, נראה ברור ילסוברים שהא ביצית או פונדקאות.

ה בזרע של יהודי, גם אם לאחר מכן הביצית ישכאשר מפרים ביצית של אישה לא יהודי

גם לדעת הסוברים  ביו.ה, הוולד אינו מתייחס אחרי איימוכנסת לרחם של אישה יהוד

מהות נקבעת אחרי בעלת הרחם, יש מי שרצה לטעון שבמקרה הנ"ל הוולד אינו ישהא

מתייחס אחרי אביו, שכן ההפריה הייתה מחוץ לרחם, ובשעת ההפריה הופרתה ביצית 

, שבו הוולד ל לא יהודייה. לכן יש כאן דין של 'הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה'ש

ד כן מתייחס אחרי אביו, לענ"ד במקרה כזה הוול ו אך לא אחרי אביו.מימתייחס אחרי א

ייה, וממילא אינו רגע ההפריה אלא רגע ההכנסה לרחם האישה היהוד שכן רגע 'הורתו'

בהם הכריעו הפוסקים ש. כך מוכח ממקרים רבים יש כאן 'הורתו ולידתו בקדושה'

  בר.שלביצית מופרית מחוץ לגוף האישה אין כלל מעמד של עו

  

  

                                                           
 .300פוריות, יוחסין וגנטיקה עמ'  –פורסם בשו"ת פוע"ה כרך שני   .9
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  הרב שמעון בן שעיה

 ,הלכתייםיבטים ה – אתגר הלהט"ב
  ערכיים וטיפוליים

  הקדמה

אנשי טיפול כמו גם אנשי תורה וחינוך כמעט בכל של בית ניצבת לפתחם "הסוגיה הלהט

נדרשת פרישת יריעה רחבה של  ,כדי לתת מענה נכון ומדויק. בו הם מצוייםשמקום 

נדות הקיימות בשדה הטיפולי 'וזאת בהתייחסות לאג ,היבטים תורניים הנוגעים לסוגיה

  .הקדמות חשובות כמהי אבקש להקדים יבפתיחת דבר. ציבורי- וכן במגרש החברתי

עבורם המשיכה המינית לבן בישנם כאלה ש. כאבם של המתמודדים עמוק מני ים) 1

והיא , מאבק של חיים היא ,של זכר ונקבהאו לחילופין יצירת זוגיות נורמטיבית , מינם

   .תייםימתוך קלות דעת או נהנתנות גרידא אלא מתוך ייסורי נפש אמ אינה נובעת

המקובלת כיום אצל מרבית אנשי הטיפול קיים קושי רב לזקק את הגישה המקצועית ) 2

הטיות מעין . חברתיות ופוליטיות למיניהן, מהטיות ערכיות ובאיגודים המקצועיים בעולם

 -הבו עורכי שעברה הסוגיה מהשלב המכונן שגולים הרבים אלה ניתן לראות בנקל מהגל
D S M

מקצועיים והשמיטו את בעלי הנטייה ההפוכה -נכנעו ללחצם של גופים חוץ 1

המגדירים את עצמם כבעלי נאורות , אלוממסדים מקצועיים ואנשי טיפול  2.מהאוגדן

מאפשרת ואוחזים בגישה שמבטאת לשיטתם ליברליות והומניסטיות , מקצועית ואתית

 בעת הבאך  ,לאדם לבחור ולעצב את זהותו המינית מתוך הקשבה לרצונותיו החופשיים

, את ההכרה בזהות הטבעית של המין האנושי עד כדי בחרנות מסרסרת יםמטשטש

בפרט בשל  ,לעתידה של החברה בכללהן ו יהםלעתיד מטופלהן  ,נטולת אחריות

  .ההשלכה הישירה להרס המבנה של התא המשפחתי

של צוקתם ) השילוב בין אותן הטיות של גורמים מקצועיים שתוארו לעיל לבין מ3

עד , את המבוכה בחברה בכלל ואצל המתמודד בפרט ומעמיקבלבול  זורע המתמודדים

טיפול משמעותי שיוכל להשיב את המתמודד למציאות  מקבלתכדי ייאוש לכתחילי 

עם אנשי אמונה בהתמודדות אצל קושי רב  המצב המתואר אף יוצר .חיים נורמטיבית

נדמה כי גם התייחסויות מהעולם הדתי לוקות בחוסר הבנת המציאות  לעיתים. הסוגיה

או בשל , וזאת או בשל חוסר מודעות לעומק האתגר הנפשי של המתמודד ,רדידותבו

                                                           
  .המאבחן ומסווג הפרעות נפשיות, ינהפסיכיאטריות האמריק האבחנותספר   .1
בו המחבר מראה את שכרך ראשון, מישל פוקו,  'הרצון לדעת, תולדות המיניות'זה,  בענייןראו עוד   .2

  .ביחס להטמעת התבנית ההומוסקסואלית התהליך שעברה החברה

בחזרה לעמוד התוכן
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התייחסות מקלה עד כדי מזלזלת או בשל  ,נדות'השפעה גלויה או סמויה של אותן אג

   .ל"וד ,תורה המסורה מסינילמחויבות ל

לכל הפחות בהתייחסות , אף שעמדת ההלכה ברורה וחד משמעית ,אחרונה ועיקרית) 4

סוגיה זו להיות צריכה היקף הציבוריות רחבות ה יההשלכות בשל ,למעשה המיני עצמו

על כן מאמר זה הוא בגדר בירור ראשוני  .מוכרעת על ידי גדולי תלמידי החכמים שבדור

  . מציע ולא מעבר לכךכשואל ו

שאלות יסודיות בסוגיה זו. אתחיל בהצבת האיסור כמה במאמר זה אבקש להתמודד עם 

שאלת ההתייחסות העקרונית למשכב זכר לפי דברי הרב בההלכתי כבסיס לדיון, אמשיך 

על רקע זה נבחן את  .נו היוםית בין תפיסתו לבין הנראה לנגד עינשונּונשטיין ולַ יפי

לאחר  .שהינית אם ייתכן קשר זוגי או משפחתי שאינו בין איש לאהשאלה העקרו

בירורים עקרוניים אלו נבחן את יחסנו המורכב לעוברי עבירה וממילא הנגזרת מכך 

 ,אם נכוןכן נבחן לאותם המבקשים מענה למצוקתם שאינו תואם את ההלכה המקובלת, ו

מינית. סיכומו של המאמר להתיר במשהו זוגיות רגשית שאינה  ,כדי להקל על מכאובם

  ינסה לתת קריאת כיוון מקצועית וכן קווים מנחים למענה ולהתמודדות עם הסוגיה. 

יחסות העקרונית יסוגיה ההלכתית וההתהא. 
  3למאותגרי הזהות המינית

ל כי יחסה של התורה הינו חד משמעי ואינו מותיר אפשרויות אחרות למערכת וברור לכ

'ואת זכר לא תשכב משכבי אשה  (יח, כב):ויקרא נאמר בספר  ;יחסים בין בני אותו המין

 4ובשונה מאיסורים אחרים ,התורה רואה במעשה זה פגם חמור ביותר תועבה הוא'.

ואחד הצדדים  סביל,רה נעשית באופן ית האיסור היא גם כאשר העבבמשכב זכור חלּו

 5בכריתות י"רש. להבכל זאת גם הוא ידון בסקי –אינו נוטל חלק ממשי בהנאת המעשה 

אזהרה גם לנשכב, ואילו בשאר בקשת להוכיח מדוע רק במשכב זכר הגמרא מ :תהה

שה יבשאר העריות, גם האון שומכירץ: יהעריות לא מצאנו אזהרה כי אם לשוכב? ות

ונכרתו הנפשות 'נהנית ממעשה העבירה, קרינא בה  ,נשכבתשלכאורה פסיבית, המוגדרת 

ושניהם נטלו  הואיל ,וה לשוכב ולנשכבתוחס בשיבירה מתיכלומר מעשה הע ',העושות

ון שהנשכב אינו נהנה, צריך אזהרה ובמשכב זכר, כי לעומת זאת. חלק בהנאת מעשה

   :(הל' איסורי פ"א הי"ד) רמב"םוכך פסק ה נפרדת גם לנשכב.

הבא על הזכר או הביא זכר עליו כיון שהערה אם היו שניהם גדולים נסקלים 

...נבעל או בועל כר לא תשכב בין שהיהשנאמר ואת ז
   

, הרב תוהה איך תיתכן לנכשל במשכב זכורבמענה לתקנה ותשובה  'אגרות משה'שו"ת ב

                                                           
מכיוון שביקשנו לתת מענה  ,במסגרת מאמר זה לא עסקנו בהבדל בין נשים לגברים בהתייחס לסוגיה  .3

  בלי להיכנס לפרטיה.  ,עקרוני לעצם הסוגיה בכללותה
 .קיגח"ד אבה"ע סי'  ,ת אגרות משה"שו  .4
 .ד"ה דאמר רבי אבהורש"י, כריתות ג ע"א   .5

בחזרה לעמוד התוכן
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שנוצר  (לאישה) יגוד לתאוות גבר לעלמהנב ,תאווה לחטא זה הנוגד את טבע האדם

 נובעת מבחירה, ,נטייה הפוכה, לשיטתו .לקיומו של עולם כאשר הוא במסגרת המתאימה

  :וזו לשונו (אג"מ, ח"ד או"ח סי' קטו)

והוא מחטאים המגונים ביותר ואף בני נח נצטוו ע"ז הוא כח גדול לעמוד כנגד ...

היצר הרע, ושנית שהוא דבר שלא מובן שיהיה ע"ז ענין תאוה דבבריאת האדם 

בעצם ליכא תאוה מצד טבעו להתאוות למשכב זכור, שלכן אמר בר קפרא לרבי על 

שמניח משכבי  ...נאמר באיסור דמשכב זכור דפירושו תועה אתה בהתועבה זו ש

וע"ז תירץ בר קפרא שהוא תביעת הקדוש ברוך הוא בהקרא ... אשה והולך אצל זכר

  ... להרשעים, שלעבירה זו דמשכב זכור הרי ליכא כלל תאוה מצד הטבע

 ,דםחמור בכך שהוא נוגד את טבעו של הא'אגרות משה' משכב זכור לשיטתו של ה

ובר קפרא  ,לכן התורה הגדירה את הביטוי 'תועבה' .מכיוון שטבע יצרו אינו מתאווה לכך

, כלומר קיימת כאן סטייה מהנורמליות של הטבע האנושי שטבעו 'תועה אתה בה'פירשו 

אינו אלא 'מסיק מכך כי חטא זה 'אגרות משה' ה .לא לבן מינוולהתאוות למינו השני 

, כלומר ביטוי לפריקת עול מכוונת ולא דחף 'כמו להכעיס מחמת שהוא דבר אסור שהוא

מציין שאף בחברתם של הירודים הוא בהמשך  .מובנה במארג כוחות הנפש של האדם

אף לבני אדם שכל העולם אף הרשעים ' בחברה קיימת התנגדות ושאט נפש למעשה זה

רה הוא מבזין לבעלי עבירה דמשכב זכור ואף בעיני הרשע השני שעושה עמו העבי

  .'מזולזל ובזוי

ראיה לדבריו מהנורמליות המקובלת בחברה כפי 'אגרות משה' המביא בהמשך התשובה 

לפיה ושהייתה לאורך ההיסטוריה במרבית החברה האנושית ואף במערב בתקופתו, 

גם נוצר  ,ולא זו בלבד ,בעלי נטייה הפוכה שמימשו את תאוותם ספגו גינוי חברתי גורף

. עמדה עקרונית זאת מקבלת אף ביטוי פסיקתי תקדימי לשיטת בעל בוז הדדי ביניהם

שואיה כי בעלה מקיים יבו אישה גילתה לאחר נשכפי שהכריע במצב 'אגרות משה' ה

הרב פיינשטיין זצ"ל רואה בכך  .יחסים חד מיניים באופן שיטתי ולא כמעידה בעלמא

במידה ולא ניתן  ,לגט עילה לחוסר תקפותם של הנישואין ולביטולם אף ללא הזדקקות

הרב מטעים את נימוקו בכך שעצם המעשה יוצר פגיעה בשמה הטוב של  .להשיגו בנקל

בכך שבעלה בוחר במשכב זכור חלף נורמליות של  ,המשפחה כולה ובפרט באשתו

מעשה זה מנוגד לטבע האדם הנורמלי, סביר שכן היות  כמו זוגית עם אשתו. תאינטימיו

ומן הנמנע שאילו ידעה זאת טרם נישואיה  ,ציאל לסטיות נוספותשהוא טומן בחובו פוטנ

(אג"מ ח"ד  לא אין חלות לנישואין בהיותם כמקח טעותילהינשא לו, ממ ההייתה מתרצ

  :אבה"ע סי' קיג)

מסתבר שזה דהבעל הוא שטוף במשכב זכור שהוא התועבה היותר גדולה 

זה גנאי ביותר לאשתו  והמאוס ביותר והוא דבר גנאי לכל המשפחה, וכ"ש שיהיה

אם בעלה בוחר יותר במשכב המאוס הזה תחת משכב אשתו הוא ודאי קידושי 

טעות וברור לן ששום אשה לא היתה מתרצית להנשא לאדם מנוול ומאוס ובזוי 

ואם בא זה מענין שטות מאחר שהוא שלא כדרך הטבע ודאי הוא מום דכיון ... כזה

בחזרה לעמוד התוכן
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בל בעצם הוא מצד רשעות וניוול שג"כ שהוא מצד שטות עלול לעוד שטותים, א

  . הוא טעות כדלעיל

תהייה קשה ניצבת בפנינו ביחס לדברי ה'אגרות משה', בהתאם לממצאים ולמצבים רבים 

שבהם האדם אינו בהכרח בוחר בזהותו המינית, וזרמי נפש עמוקים שאינם ברורים לו 

יל ונכתבו לפני למעלה מטלטלים אותו וזורעים בו מבוכה. הדברים מתמיהים יותר, הוא

מארבעים שנה (שנת תשל"ו), בתקופה שבה בעלי נטייה הפוכה כמעט ולא העזו לצאת 

בריש גלי והלגיטימציה החברתית כהיום לא הייתה בנמצא, ובפרט בציבור הדתי. ניתן 

לשער כי עמדתו של ה'אגרות משה' מסתמכת בעיקרה על דברי בר קפרא לפרשנות 

   6זאת המגדירה את טבע האדם, ומכאן מוכרעת עמדתו ההלכתית.תועבה, ומבחינתו היא 

בהם שתכנו מצבים יי ולשיטת .לעומת זאת עמדתו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל לא כך היא

ובהמשך לדבריו על קדושת המיניות הוא  ,תחול מוטציה בטבע האדם ובנטייתו המינית

  ):אורות הקודש ג, דרך הקודש, עמ' רצג( כותב

שיש לאיזה בני אדם  הנטיה הטבעיתשל המדע החדש על דבר ההתעוררות 

   ...ובשביל כך חפצים הם לעקור את המחאה המוסרית בזה, מראשית יצירתם

נטיית הנפש של האדם נמשכת לבן מינו ולאו  םבהשיתכנו מצבים יהרב מכיר בכך ש

אבל ': אך יחד עם ההכרה בהיתכנות זאת, קובע הרב נחרצות ,דווקא כרצון בחירי מודע

הופעת הנטייה אינה הופכת אותה ללגיטימית, ועל כך  .(!!) 'דבר אלוקינו יקום לעולם

ועה אתה ת – ש בר קפרא על זה, תועבהוכבר פיר' 7:בנדרים ראמביא הרב את דברי הגמ

מאבק לא של הפרט בלבד, אלא אתגר של לשיטתו של הרב זהו  .'בה, שהיא נטיה רעה

. ניתן לשער כי יש בכך לרמוז 'להילחם עליה לות האדםשצריך אדם וכל': חברה שלמה

בו זרעיה של אותה התרבות שכי תופעה מעין זאת צומחת על הקשר תרבותי רחב 

מה ילכן ההתמודדות ע .ח חיים כה מרכזיועד לכדי טשטוש כ ,חלחלו לאושיות החברה

נפגעה עם תודעת ההמון שזו התמודדות פרטי של יצר הרע אלא  ןהינה מעבר לניסיו

מלחמת 'נורמליות החיים. במציאות כזאת, כדרכו של הרב בלבהתייחסה לטבעיות ו

הוא מכריז מלחמה שביטויה הוא זיקוק ובירור הדעות הטבעיות לנשמת חיי  ',הדעות

נחטא למתמודדים , אם לא נעשה כךשרק הן מחוללות את המעשה הנכון והרצוי.  ,האדם

   .עצמם ולחברה כולה לדורותיה

  שהים ייתכן קשר זוגי שאינו בין איש לאהאב. 

א בבירור יסודי ביחס לתפיסות הסוברות כי ושלב בסיסי בהתמודדות עם שאלה זו ה

                                                           
בסי' קטו הרב שולל כל היתכנות טבעית למשיכה  :סתירה בין שתי תשובותיו של האג"מ הרואים יש  .6

וכן  'שתקפו יצרוב זכור 'הרב עושה שימוש בביטוי של הנאה למשכ ,לכאורה יג,ואילו בסי ק ,זאת
בתשובה זאת?! לענ"ד המענה הראשון מבקש בו  האם חזר '.יותר נהנה ממשכב זכור ממשכב נשים'

ובתשובה  ,ולדבריו אין כאן משיכה טבעית ,יר מהותית את עמדתה של התורה ביחס למעשהלהגד
 .תאם. ואכמ"להולגופו של דיון נוסחו ההגדרות ב ,האחרת מתקיים דיון הלכתי

 .נא ע"אנדרים   .7

בחזרה לעמוד התוכן
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שתי  של של שני גברים או 'משפחתית'או  'זוגית'אפשרות לגיטימית היא ליצור מערכת 

אך  ,מנעו בה מהמעשה המיני עצמו (לו יצויר שהדבר ישים)ישבשל הצו ההלכתי י ,נשים

   כולל גידול ילדים שיבואו לעולם בדרכים שונות. ,לכל דבר 'משפחה'מעבר לכך יחיו בה כ

הטור בריש חלק 'אבן העזר' מתייחס בהרחבה לסוגיה זו. בשונה מדרכו על פי רוב, לבאר 

את ההלכה הפסוקה ולהתמקד בה, הוא מרחיב לבאר את חובת מצוות 'פריה ורביה' 

ומדים לדבריו ביסודה של מצווה זו: האחד הוא טובתו של וחשיבותה. שני עקרונות ע

ממצווה זאת מטילה  תהאדם, והשני הוא יישום של כוונת הבריאה לפרות ולרבות. ההימנעו

אחריות כבדת משקל על האדם שלא קידם את התפתחות העולם הן במובנו הפיזי והן 

  (ב"ח, אבה"ע סי' א): במובנו הרוחני, ועל כן 'גורם לשכינה שתסתלק'. נעיין בדבריו

שאין טוב לאדם יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריותיו שידע 

 כוונת הבריאה באדם כדי לפרותועוד כי  ועל כן עשה לו עזר כנגדו להיות לבדו

וזה אי אפשר בלא העזר ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו לכך חייב כל  ולרבות

 ...שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה רבותאדם לישא אשה כדי לפרות ול
 

' ...חייב אדם לישא אישה'בהגדרת המצווה  הסתפקלא הטור שואל לטעם שבמקום הב"ח 

י כי יהיה מי שיבין כ שהטור חש לדעתו מבאר כיהב"ח  אלא הרחיב ופירט את טעם הדבר.

חווה אלוקית מהם ביטוי של תורה 'לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו' דברי ה

ם המותירה לאדם את ימתת שמיכמעין  א לקבלה,תלויה ברצונו לקבלה או ללאדם ש

לקבוע  רק מחשבת הבורא הינה הגורם המוחלטועל כן הדגיש כי  ,הבחירה לסרב לה

   .מחויב לממש בחייוהוא אותה ש ,מה היא החברה הראויה לאדםולהגדיר 

- לימינו ממש לדור הפוסט הו נכתבומה כי פרשנותו של הב"ח לדברי הטור כאילד 

ממילא דברי הב"ח מוציאים מכלל מכאן  .מודרני שחש שזכותו להגדיר מחדש את ערכיו

כי חברתו של חברו בן מינו טובה ועדיפה לו יחליט האדם לפיה  האפשרותאפשרות את 

אינו מאוים מהבדידות בכך ו ,ונימוקו 'כי נפשו קשורה בנפשו' ,מזוגיות עם אישה

  .ה וטוב לנפשו בחברת רעוהממית

. ח ממשיך לחדד את העניין ולהסיר ספקות אפשריים עתידיים ביחס לחובה דנן"הב

האישה תחילה מתמודד הב"ח עם המחשבה שעשויה לעלות על דעתו של מאן דהו כי 

לטעון כי קשר זוגי עם אישה  הואעשוי  וממילא של האיש, נועדה לטובתו הנרקיסיסטית

  :והוא מעדיף איש כמוהו... כמענה לכך עונה הב"ח עבורוב אינו מהווה טובה

דבעל כרחך דכוונתו יתעלה במה שברא האדם זכר ונקבה וקרא שמם אדם לא ...

  . ..היתה אלא לקיים מצות פריה ורביה

האפשרית כמובן בדרך הטבע בין  ',פריה ורביה'כלומר יש זיקה מוכרחת בין קיום מצוות 

האישה בצביונה  רכת הזוגית. יתרה מכך עצם בריאתה שללבין המע ,שה בלבדיאיש לא

לא  כלומרולא כמוהו מבטא ייעוד שעשוי להתממש בחיבור שבין שניהם,  האישהשונה מ

שונים כעצם בריאתם  דווקא ,שהיבעצם הקשר בין איש לא קיים כלל מרחב של בחירה

  .מלמדת על פונקציה שיכולה להתממש במרחב המשותף של שונות זאת בלבד

שהועמדה כאמור כערך עליון  'פרו ורבו'טענה נוספת שעלולה לעלות היא כי את מצוות 

בחזרה לעמוד התוכן
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מסגרות פוליאמוריות לחילופין בגם בלא מסגרת של נישואין או יכול האדם לממש 

  :על כך משיב הב"ח .שונות

כלומר אל יעלה על לב כי גם בלא נישואין אפשר בקיום פריה ורביה כשיעשה עם 

ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו וכמו . ..כי זה אי אפשר בלא עזר נשים דרך זנות

שכתב רבינו בהקדמתו שלזה אמר לא טוב היות האדם לבדו כלומר אין טוב 

שיהא האדם מתבודד עם האשה כמו הבהמות שהן מתבודדים ואין הנקבות 

מיוחדות לזכרים אלא שעשה לו עזר שתהא מיוחדת לו ודבקה עמו וכמ"ש ודבק 

  .תו וזהו דוקא דרך נישואין ולא דרך זנותבאש

 "יתשתית ערכית ע א יצירתוה'פריה ורביה' חלק אינטגרלי מקיומה של מצוות  כלומר

בשונה מקשר  ,מחויבות זוגית שתאפשר להבנות קשר של מיוחדות ודבקות הדדית

   .אקראי ובלתי מחייב המוגדר כבהמי וזנותי

ולהימנע  'פרו ורבו'ל האדם לבטל את מצוות היא בחירה ש לעלותטענה נוספת שעשויה 

  כליל מהולדת ילדים. גם טענה זו דוחה הב"ח: 

ויבטל רצונו ודעתו מפני רצון המקום ב"ה כי חיוב ועול הוא על האדם לישא ...

אשה ואינה משום טובתו בלבד כאשר עלה על מחשבת לבו של אדם כי על כן 

וא ואיסורא הוא דקא עביד אם יבטל יאמר אי איפשי בטובה זו דליתא אלא חיוב ה

  ...מלישא אשה ויבטל מצות פריה ורביה

ויהיו מי שיעדיפו לוותר עליו ולממש  ,מנם הנישואין עשויים להוות אתגר מורכב וקשהוא

 ',שב ואל תעשה'עם איסורים מפורשים כי אם ב ותמסגרות אחרות שלא בהכרח מתנגש

 יש בהכל סוג של צורת מערכת יחסים ת פו"ר מואך הב"ח מדגיש כי העדרה של מצו

מסקנת הב"ח היא: הקשר בין איש לאשתו לא תלוי רק בבחירה החופשית  איסור מוחלט.

, אלא הוא מובנה בתוך מסגרת ברורה מאוד של אישייםשל האדם וברצונותיו ודחפיו ה

תורה הכורכת בד בבד את החיוב לפרות ולרבות כדרך כל הארץ יחד עם יצירת מסגרת 

גם קשר אהבה גית נאותה המבססת את התא המשפחתי ומקדשת אותו. ממילא זו

  , אין מקום למיסודו. גופניאפלטוני, נעדר מגע 

ואמונתנו העמוקה כי זאת התורה לא תהא , ח"על אף האמירה החד משמעית של הב

בה מאותגרי הזהות המינית רוצים שאנו מתמודדים עם מציאות מורכבת  8,מוחלפת

מהקהילה הדתית ולקבל בתוכה מענה למצוקתם. חלקם דורש הכרה  להישאר חלק

בו הם רוצים לחיות (במערכות משפחתיות שלכתחילית ואף לגיטימציה לאופן החיים 

וחלקם נותרים קרועים בין יצרם ליוצרם  ,וזוגיות שאינן תואמות את מסורת ישראל)

אפשר להם לחיות ומשוועים להכרה במצוקתם ואולי גם לפתרון שיקל על סבלם וי

   .מובן שרבים נעים בין שני קטבים אלו .כאחד האדם

                                                           
הדן בשאלה אם "ד סי' ט, ב"ק, פ, ים של שלמה"ל, ליישום הלכתי של עיקרון זה במהרש הראו כדוגמ  .8

ד ולבאר את למסור את הנפש על קוצו של יו"שיש ן לחרוג ולשנות מדברי תורה במצבי סכנה או נית
שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. 'ומכריע  ,רעון גם במחיר סכנהיכפי שהיא ללא כל ג התורה

   .'שההדין הוה ככופר בתורת מ [מהתורה] ואם ח"ו ישנה
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  אחריותנו הציבורית ביחס לסוגיהג. 

אחת הטענות העולות בסוגיה דנן היא שפוסקי ההלכה מגלים יחס נוקשה שאינו רגיש 

שההלכה, לטענתם, מעצם היותה  אע"פוזאת  ,דיו לסבלם של מאותגרי הזהות המינית

. להבנתי שאלה זו םי לה להתגמש ולאפשר פתרונות שניתן לחיות איתראו ,'תורת חיים'

האם חובתה של ההלכה למצוא מזור  :הינה חלק משאלה מהותית ורחבה יותר

 'מורה נבוכים'בוכפי שכותב הרמב"ם  9?לתחלואים שהחברה האנושית הביאה על עצמה

  : י"ב)' (מו"נ ח"ג פאיולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף ליבו'על הפסוק 

בעצמנו ים אותה שועשאנו , ומרעות אנו צועקים ומשוועים וממגרעותינו

   10.אנו מצטערים ומיחסים זאת זה לה'??.. בבחירתנו

לא מדובר בכשל נקודתי אלא בהתמודדות של מערכת תרבותית רחבה, שהיות  ,לחלופין

פי החוטא עלינו לגלות אחריות וסלחנות כלייתכן ש 11,המכלה את ערכיה במהלך הדורות

ולכן  ,לתוך אותה זהות ערכית ומינית מטושטשת 12בהיותו אולי בבחינת תינוק שנשבה

גם  13,'להחזירן בתשובה ולמשכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה'דווקא  מחובתנו

של ויתור על שורת הדין וכפי שנוהגים עם בעלי תשובה בראשית  'זמני ותהליכי'במחיר 

הסוגיה נברר ראשית את חובתנו העקרונית לסייע לעוברי  דרכם. על מנת לברר את

  עבירה. 

חובתנו מתוקף הערבות ההדדית לסייע  – האחת :שתי גישות עקרוניות קיימות בסוגיה זו

אבן אחר 'מתוך מגמה לקרבו ושלא להפיל  ,גם למי שגרם לעצמו אסון בעקבות חטאו

שוכר בפירות שביעית בב) הדנה - קידושין (כ ע"אבמסכת . מקור דין זה בגמרא, 'הנופל

                                                           
ל שטף של תפיסות עולם ערכיות ופסיכולוגיות ביחס הטשטוש בזהות המינית הוא תוצר ישיר ש  .9

לבין חוקרים  ,מייסד הפסיכואנליזה ,כראיה לכך ניתן לראות את הפער בין פרויד .לטבעיות יצר האדם
הניח כי הומוסקסואליות נוצרת כאשר הילד אינו מצליח להתקדם מעבר  פרוידמאוחרים. בעוד ש

יטלית: הילד נותר תקוע בגניטליות אינוורסיבית לשלב האנאלי לעבר בשלות הטרוסקסואלית גנ
(הפוכה) אשר הטיפול בה מורכב. פרויד התייחס להומוסקסואליות בהקשר להמשגות אחרות 

ראה  פרויד כנרקיסיזם והשלכה, כך שנראה שלא התייחס אליה כאל נוירוזה בפני עצמה.
מרבית ממשיכי דרכו של פרויד, גם  .הומוסקסואליות כניתנת לשינוי תרפויטי לעבר הטרוסקסואליות

לא חלקו על כך שהנטייה מהווה סטייה מהטבעיות הנורמלית.  ,שנתנו הסברים שונים לתופעה אף
) שלשיטתו 1953כמו למשל אלפרד קינסי ( ,לעומת זאת חוקרים מאוחרים הניחו הגדרות סותרות

ולמעשה  ,או למגדרו דרגות המתארות את רמת המשיכה המינית של האדם לבני מינושבע  קיימות
  רצף לגיטימי למגוון של נטיות מיניות.  ציירו

לפי דברי הרמב"ם הללו האנושות צריכה לגלות אחריות כלפי  .יבפרק  ח"גתרגום הרב קאפח מו"נ, ב  .10
כך שהעמדה המבקרת את פוסקי ההלכה שאינם גמישים או יצירתיים  ,הנזקים שחוללה במו ידיה

  דיים, מתייתרת.
וכיון שהשפחה בישא משדלתם ' :ה קוק במענה לאב שבניו זנחו את דרך התורה"כתב מרן הראיש כפי  .11

משדלת את בנינו הצעירים לזנות . ..כן היא השפחה בישא של זרם הזמן, חשיבי כאונסין, לזנות
ושם  קעא,-ח"א עמ קע ,ה"איגרות ראי יןעי ',ה אנוסים גמורים וחלילה לנו לדון אונס כרצון"ה, אחריה

 .מבסס הרב את דבריו על מקורות הלכתיים וגם רזיים

  .כחס"ק  יו"ד סי בבספרו  'עי ,יםיקרון הפסיקתי של החזו"א לחילונילהשוות זאת לע אוליתכן יי  .12
 .ממרים פ"ג ה"ג 'הל ם ביחס לבני הטועים,"הרמב כלשון  .13
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דוחה את  ראהגמ .שעונשו מגיע לכדי שהוא נאלץ למכור את עצמו למלאכת עבודה זרה

למנוע , ולהגדיל את דמי פדיונו כדי בודה זרהשנמכר לע העבד םהחמיר עהאפשרות ל

, ומבאר רבי ישמעאל את רות, כעונש על כך שנשא ונתן בפירות שביעיתילח יציאה ממנו

  :כךהטעם ל

ואיל והלך זה ונעשה כומר לעבודת כוכבים, אימא: לידחי אבן אחר הנופל? ה

   תלמוד לומר: אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו.

מביאה עמדה נחרצת שיש לענוש את החוטא על אף החשש שעונש זה יגרום  – היהשני

   :בדין נידוי) עי' אס (יו"ד סי' שלדריחוקו לגמרי. עמדה זו באה לידי ביטוי ברמ"א ל

ומנדין למי שהוא חייב נידוי, ואפילו יש לחוש שעל ידי כן יצא לתרבות רעה, אין 

   .לחוש בכך

מעיר על דברי הרמ"א הנ"ל ודן בסיכון ובהשלכות שנידוי מעין זה עשוי לגרור  14הט"ז

שבריש דבריו מביע עמדה נחרצת לענוש את  15מציין לדברי הרדב"זהוא  .בעקבותיו

אך בסוף  16א ולא להימנע מעונש על אף החשש שבשל העונש יתרחק לגמרי,החוט

      :דבריו מוסיף

מ יש למנהיג הדור להיות מתון בדברים כאלה לפי שאין כל "מ ,כל זה להלכה

ובוטח ' הא כיצד אדם שהוא רגיל בעבירו ,האנשים שוין ולא כל העבירות שוות

ונעמיד התורה ואם אינו רגיל וקרוב ' מה שיהי' בעצמו בטענתו אין חוששין לו ויהי

הדבר שישמע ממשיכין אותו בדברים עד שישוב מעט ואין ממהרין להענישו 

מפני התקלה וכן כל כיוצא בזה והכל לפי ראות עיני הדיין המנהיג ובלבד שיהיו 

  .כל מעשיו לשם שמים

אליזציה ידהיוצרים אי ,ז הבחנה בין חוטאים בזדון וביד רמה"בדבריו אלה יוצר הרדב

אך קיים סיכוי שישמעו לדברי  ,לבין אותם שנכשלו בחולשה יצרית נקודתית ,לחטאם

 .חכמים, ומדגיש כי ביחס אל האחרונים קיימת אחריות להתנהלות סבלנית יותר

ועתה  ,בשאלה לגבי אישה שלא הקפידה לטבול לנידתה 17הבחנה דומה עורך הנצי"ב

היא חשה אי נעימות לטבול עם נשים נוספות  גמלה בדעתה לטבול ולהיטהר לבעלה, אך

אם כדי להציל את בני הזוג הנשאלת היא השאלה  .ומבקשת היתר לטבול בשמיני בבוקר

הנצי"ב פותח בדברי התנצלות  18רת חכמים של סרך ביתה.ימאיסורי כרת יש לדחות גז

ה ולא אכחד ממע"כ כי מראש ראות הענין בחל'מעצם מתן המענה לשאלה מעין זאת: 

מה שמבטא את יחסו לדון באפשרות מתן לגיטימציה לעבור על  ,'נפשי מלהשיב דבר

בהמשך דבריו מתייחס לדברי חז"ל המאפשרים לקבל  גיסא מאידך .הלכה מפורשת

  קורבנות אף מפושעי ישראל כדי לקרבם: 

                                                           
 ט"ז, יו"ד סי' שלד ס"ק א.  .14
 .סימן קפז, ח"א סי' שו"ת רדב"ז  .15
  '.םראוי לעשות המוטל עלינו ואם יצא יצא ואנחנו נושענו מערבותו שאין אנו ערבים במומרי ולכן'  .16
  .ח"ב מד ,שו"ת משיב דבר  .17
  .ד"ה משום י"ורש ע"א דה סזינ 'עי  .18
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כי אף שמצינו באיזה מקומות שהתירו חז"ל כדי להשיב בנים שובבים, ולמדו 

יתא במס' חולין מקבלין קרבנות מפושעי ישראל שיחזרו מדעת תורה דא

  . מ"מ על אותה עבירה שהוא מומר בה אין מקבלין חטאת... בתשובה

אדם שעבר עבירה אף בזדון, וברצונו לשוב  שניהם:  הנצי"ב עורך כאן הבחנה ברורה בין

אף  ,מומר המחזיק ברשעתו לעומתו אצל .ממנה, מקבלים ממנו קורבן כדי לא לדחותו

 ,מכיוון שעדיין מריו בידו ,שהוא מבקש לכפר על מה שעבר (אף אם זה נעשה בשגגה)

כדי 'כיוון שבמצבים אלו לא נאמרו דברי חכמים  ,אין מקבלין ממנו את קורבן כפרתו

 ,הנצי"ב מחזק את טענתו בכך שמי שמוחזק לעבור עבירה בזדון'. להשיב בנים שובבים

דבר שהיות  ,עבורובולכן אין מקום להקל  ,החלטה לשובאין לנו אמון שאכן גמלה בליבו 

הוא ימצא אמתלות שונות להחזיק בחטאו. ממוצא דבריו  :זה לא יצילו מחטאו, ולהיפך

עבור מי שמחזיק בחטאו ובפרט כאשר בעולה כי אין מקום להגמיש את שורת הדין 

   וביסוס הלכתי לכך. המבקש לגיטימצי

הגם  ,המבחין בין חטא פרטי ת יצחק'עקידבעל 'וספת נמצאת בדבריו של הבחנה נ

למרות חומרתו והשלכותיו על יחידים, הינו  ,לבין חטאת הקהל. חטא פרטי ,החמור ביותר

מתן לגיטימציה לעבור על דברי תורה המוגדרת כחטאת הקהל  לעומתהרע במיעוטו 

לו יצויר כי אין  גם .ועל ידי כך יוצרים עיגון חוקתי של איסור הואיל ,שלא ניתנת למחילה

נעדיף שיאבדו הם בחטאתם מאשר לאפשר הסכמה  ,בידינו להציל את היחידים מחטא

  :(עקידת יצחק, בראשית שער כ) ציבורית לעבור על דבר ה'

וכמה פעמים נתחבטתי על זה על אודות הנשים הקדשות שהיה אסורן רופף ביד 

הקהלות ליתן להם  שופטי ישראל אשר בדורנו ולא עוד אלא שכבר יאותו בקצת

ביניהם גם יש שמפסיקין להם פרס מהקהל כי אמרו כיון  [ל' חניה, מקום] חנינה

שמצילות את הרווקים או הסכלים מחטא אסור אשת איש החמור או מסכנת 

הגויות מוטב שיעברו על לאו זה משיבאו לידי אסור סקילה או סכנת שריפה. ואני 

שהחטא הגדול גדוליהם והסברתי להם  דנתי על זה פעמים רבות לפניהם ולפני

מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים וברשות ב"ד אשר יעבור עליו איש איש 

חטאת יחיד הוא והוא שבעונו ימות ע"י ב"ד של מעלה או מטה וכל ישראל 

אמנם החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת נתנה בבתי דיניהם  ...נקיים

ולא נתן למחילה אם ה ועון פלילי וחטאת הקהל כלו שלא למחות בו הנה הוא זמ

ולכן הוא טוב ומוטב שיכרתו או ישרפו או יסקלו החטאים  ...לא בפורענות הקהל

ומי שלא יקבל זה ... ההם בנפשותם משתעקר אות אחד מהתורה בהסכמת הרבים

   בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלהית.

. פסיקת 'עקידה'י"ב שהוזכרו לעיל לדבריו של בעל הקיימת הבחנה ברורה בין דברי הנצ

ואילו בעל  ,הנצי"ב התייחסה למקרה פרטי המבוסס על גזרת חכמים ולא לאיסור תורה

 .העקידה מתייחס בדבריו לאיסור תורה מפורש בעל השלכות ציבוריות מרחיקות לכת

ת ע"י עיגון המשותף לשניהם הוא התנגדות למתן לגיטימציה לחולשה פרטית או ציבורי

הלכתי לעבור על דברי תורה והלכה; הנצי"ב חושש ממדרון חלקלק שלא יביא לפתרון 

בחזרה לעמוד התוכן
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ולכן מתנגד לכל  ,יקבע נורמות לשימוש ציני בהלכה בהתאם לנוחות של הפרטי אם כ

רבי יצחק עראמה מבטא עמדה מהותית המתנגדת לעומתו  .הפרה אף של גזרת חכמים

גם אם היחידים יעשו דין לעצמם  ,ההלכה הפסוקה לעיגון הלכתי ציבורי הנוגד את

  דחו מקהל ה'. ייתכן שייבניגוד לתורה ו

סיכומו של פרק זה מציג את העמדה הסבוכה ביחס לעוברי עבירה. חובתנו מתוקף 

אך מנגד ההנחיה  ,הערבות ההדדית לסייע גם למי שגרם לעצמו אסון בעקבות חטאו

אפילו בשל  ,קל בחומרת הדין או העונששלא לההיא החד משמעית המובאת ברמ"א 

החשש שהנענש יצא לתרבות רעה. הרדב"ז המפשר בין שתי עמדות סותרות אלו יוצר 

לבין הנכשלים  ,היוצרים אידיאליזציה לחטאם ,את ההבחנה בין החוטאים בזדון וביד רמה

 כלפיהם קיימת החובה להתנהלות סבלנית יותר. גם הנצי"ב עורךש ,בחולשה נקודתית

אך על  ,הבחנה דומה בין עובר עבירה שרוצה לשוב ממנה לבין מומר המחזיק ברשעתו

אף השוני בין שני המקרים, הנצי"ב אינו מוצא כל מקום להתיר איסור כדי לקרבם 

לשמירת ההלכה. בעל העקידה מוסיף הבחנה נוספת במישור הציבורי, והיא ההבחנה בין 

הגם שהוא חמור יותר, נעדיף אותו  ,ל יחידיםחטאם שחטאו של יחיד לחטאו של ציבור: 

על פני קעקוע ציבורי של איסור תורה. ודומה כי יפים לסיכום המורכבות של העניין 

  דבריו של הרדב"ז שהובאו לעיל: 

יש למנהיג הדור להיות מתון בדברים כאלה לפי שאין כל האנשים שוין ולא כל ...

  .העבירות שוות

החד משמעית של ההלכה המגדירה ומחייבת זוגיות  א תפיסתהוהנובע מכל זאת ה

וכל חלופה אף ללא המעשה המיני עצמו  ,שהיאיש לא כמערכת הקיימת אך ורק בין

בשל  ,אינה יכולה לקבל צידוק או היתר הלכתי. יתרה מכך, לפי דברי בעל העקידה

  הזהירות צריכה להיות גדולה שבעתיים. ,ההשלכות הציבוריות של הנושא

התורני העקרוני שהובא עד כה נפנה לנקודת מבט מקצועית יסודית קצרה,  מהבירור

  לכיוונים הלכה למעשה.  הוממנ

  מבט מקצועי קצרד. 

 שעל המטפל לאמץהקלסית  אחד העקרונות המגדירים את העמדה הפסיכואנליטית

על פי שהיא מכללי היסוד של התהליך הטיפולי. ', הניטרליות'א ובתהליך הטיפולי ה

משמעה שעל המטפל להאזין  ',ניטרליות'בהגדרתם את ה 19,נש ופונטאליסלפלא

, להימנע ממתן עצות, תפיסותיו האישייםמערכיו ומלמטופל מבלי שיהיה מושפע 

. להתעלם מרגשות ההעברה ולהימנע מהעדפת תכנים ונושאים מסוימים על פני אחרים

, ותחופשיבופל לדבר א לאפשר למטוהרעיון העומד מאחורי עמדה זו של ניטרליות ה

כי  20ניםטועיש ה. ללא חשש מביקורת או הטיה הנובעות מטעמיו האישיים של המטפל

                                                           
  .). אוצר המילים של הפסיכואנליזה. תולעת ספרים2011, ז' ופונטאליס, ז'. (לפלאנש  .19
   .164' מודן, עמ הוצ' דבשת הגמל, ,קלנרתמר   .20

בחזרה לעמוד התוכן
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, פרויד עצמו םהמונח ניטרליות מקורו בטעות תרגום אשר התגלגלה מדור לדור. לטענת

, וסטרצ'י הוא שתרגם אותו למונח 'שוויון נפש'לא השתמש במונח ניטרליות אלא במונח 

אשר נאמן לכוונתו  ח',קור רו'כי נכון היה יותר להשתמש במונח  תםהצעניטרליות. 

ריסון למרות הרגשות בהמקורית של פרויד לכך שעל המטפל לנהוג באיפוק ו

  העוצמתיים שיכולים להתעורר בו בתהליך הטיפולי.

החותר לשורשי הקונפליקט הרגשי  יקרון יסוד זה עשוי לאפשר בירור אובייקטיביע

פעמים רבות נטייתם המרכזית מדויקת לסיבת הזהות המינית ההפוכה.  וליצור מודעות

א ניסיון לתת יה, באנשים מן השורה ואםאם מדובר במטפלים  ,של הנפגשים עם הכאב

שאינו נובע מהבנת  ,מענה זה עלול להיות פעמים רבות רדוד ומטעה. ידיילכאב מענה מ

תחושת חוסר אונים מקורו בא אל ,מהיעומק של המציאות ומהתמודדות ארוכת טווח ע

. מורכבות זאת גדולה שבעתיים בהתחשב בקונפליקט המובנה אצל כל והישאבות לכאב

לעומת . זוקק המטופלשללא קשר לצרכים  ,האישיות ואיש מקצוע שאינו חף מתפיסותי

תוך  ,ולקיחת אחריות נשימה עמוקה, מענה עמוק יוכל להיות רק מתוך סבלנותזאת 

שהוא פעמים רבות , חבוי בזעקה ובכאב ומה הסיפור הגלום בתוכושמה לקשב עמוק 

אין ספק כי מענה מסוג זה לא יכול להינתן . נרטיב הנסתר אף מעיני הסובל עצמו

  .מוכתבים מראשהבאמצעות כפייה של פתרונות מגמתיים 

  סוף דבר 

שונות קיימות דרגות  .'הגדרה אחת'את מאותגרי הזהות המינית לא ניתן להכניס לא. 

. ייחודית טיפולית ולכל אדם נדרשת גישה ,וביטויים מורכבים בזהות המינית של האדם

מאפשר , מתוך בירור רחב, המענה יאות אך ורק כאשר יינתן לכל אחת ואחד בפני עצמו

גישה המבקשת לגלות גמישות ולתת מענה חפוז וחלוט ביחס לנבוך בזהותו ותהליכי. 

ולגרום לו נזק בלתי הפיך; עולם הנפש מורכב ומתהווה המינית, עשויה להיות נמהרת 

לכן מן  .ללא הרף, הבלבול בזהות המינית לרוב מושפע מהיסטוריה פרסונלית וסביבתית

האחריות וההגינות טרם חורצים גורלו של אדם ומונעים ממנו לחיות ככל האדם, הכרח 

ר מתהליך זה לבחון למצות בירור עומק הבוחן את פשר נטייתו המינית ההפוכה וכנגז

  אם הנטייה בת שינוי.

, תורנית ומקצועית ,יתנעל עמדה מהות תמושתת המוצע לעיל בירורנקודת המוצא לב. 

המוטבעת בטבע האדם ואליה אנו חותרים היא בניית משפחה , כי הנורמליות הפשוטה

כדי להגיע לכך על כל מתמודד לעבור את . שהיהמושתתת על קשר זוגי של איש וא

אהבה בלי בהקשבה וב, סבלנותב, סע האישי שלו תוך תהליך בירור עמוק ברגישותהמ

  .גבול

יעמדו מול חומה בלתי , היו ויהיו אלו שגם לאחר בירור טיפולי מעמיק למרות כל זאתג. 

לאחר שיגלו כי הם חסרי מסוגלות ליצור קשר זוגי , עולמם סוגר עליהםש תחושה, עבירה

ומר בהכנעה גמורה שהשתדלנו למצוא מזור ואין בידנו אלץ ליבמצבים אלו נ. טבעי

בחזרה לעמוד התוכן
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המאותגר יצטרך לבחור אם ללכת עד הסוף עם רצון קונו ! ?ומה אז .כאבםמענה ל

כלומר להקריב את החיים השלמים , כפשוטו', בכל נפשך'ולקיים בעצמו בבחינת 

ע בעל כורחו אך אם המאותגר ייכנ 21,לעשות רצון יוצרו, והנורמליים לכדי ערך עליון יותר

לא ננדה אותו , אמותיו הפרטיות' לדחפים המייסרים וכמהים לממש קשר אנושי בד

נדה הקוראת תגר על נורמליות 'לא ספוג אגהוא נדע נאמנה כי  אלא, מקרבנו חלילה

ואף שלא  ,כי אם למוד סבל וניסיון הוא שניסה כל אשר לאל ידו ולא עמד ביצרו, החיים

  .נבין את כאבו, שאסרתה תורהנוכל להסכים עם בחירתו 

מתלהמת ומגמתית שאינה מאפשרת , כון בפרהסיה גועשתיבירור נוקב זה כוחו לא יד. 

אותה אלימות , כאמור, לדאבון הלב. להישמע, ממדייםשאינם חד , לקולות מורכבים יותר

נדות יוצרת כפייה סמויה וגלויה על מאותגרי הזהות המינית 'ממסדית של בעלי האג

כוחה של החברה במסרים  גדול וברור לכולנו עד כמה, להתמודד עם סבלםכיצד 

ככל שנוציא את העיסוק דנן מדיון חשוף בכיכר העיר , להבנתי. ובנורמות שהיא מעצבת

צנוע ומגונן , עם המאותגרים שיזכו למרחב עדין, לוניטיב עם הכ, ונמנע מהנפת דגלים

  .המינית ועם החברה בכללה עם נטייתם ןשיאפשר להם לערוך בירור נקי וכ

לזהירות יתירה בעיסוק בנושא. אשרי  וכאן פנייה לאנשי חינוך ולתלמידי חכמיםה. 

את הלוחמים מול הרוחות המבקשות לטשטש את הזהות הישראלית ו, חלקם של ת"ח

צביונה של קדושת המשפחה מול גל עכור פוסט מודרני שמבקש לפרק את אושיות 

הטהרה ונורמליות החיים , ואשרי חלקם בביצור הצניעות, החברה וערכיה הבסיסיים

ממסדים המקדמים ביחד עם זאת הכרח לערוך הבחנה בין המאבק בתפיסות וו באומה

לבין הרגישות כלפי המתמודדים שבחלקם , ומעודדים הרס טבעיות החיים הבריאה

ד של נטייה משא כב, פעמים רבות בגבורה, הנושאים בעל כרחם' שקופים) 'אולי ,הגדול(

יש להיזהר מאמירות כוללניות הפוצעות את ליבם ומעמיקות את הבדידות . הפוכה

, הם לא בחרו בכך. וחוסר הישע ואף עשויות לדחקם לגופים ידועים שאורבים לחולשתם

ומחובתנו לגלות כלפיהם אחריות ולא להפיל  ,בכל מאודם היו מוכנים להיות כמו כולם

להיזהר מטולרנטיות פופוליסטית של אמירות בשם ההלכה  בעת יש הב .אבן אחר הנופל

וכל ניסיון להציב תקדים  ,שהן משוללות יסוד בפסיקה המקובלת לדורותיה 'לכאורה'

האחריות ומידת דרך ארץ דורשת שיצא מתחת ידם של גדולי  – הלכתי באשר הוא

  הפוסקים שידם רב להם גם בסוגיות ציבוריות. 

עם מדויקתהתמודדות חה בהתמודדות עם הסוגיה הוא הקו המנ, סיכומו של דבר

יחד עם כנות והכנעה שלא  ,'מתוך נאמנות מוחלטת לדבר ה ,המורכבות הניצבת בפנינו

 הוב ',זכור כי עפר אנחנו, כי הוא ידע יצרנו' ;לכל סבל יש בכוחנו האנושי לתת מענה

   22.'דבר אלוקינו יקום לעולם': בעת

                                                           
החיים בייסורי נפש ובמאבק יום יומי בלתי , הראויים להערצה של ממש מאותגריםובקרבנו קיימים   .21

ואין ספק שהם מאלה , נתפס בהתמודדות עם הזהות המינית שלהם מתוך חתירה לעשות רצון יוצרם
 .א שם"ערת המהרשובה ע"א ראו פסחים קיג, וה משתבח בהם ומכריז עליהם לטובה בכל יום"שהקב

  .בעריכת המאמר עייתי שולמית על עזרתהמבקש להודות לרי   .22

בחזרה לעמוד התוכן
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  הרב עזריה אריאל

  הכנת שמן בטהרההנחיות ל

  הקדמה

מכון המקדש משתדל זה שנים מספר להכין שמן זית זך וטהור הכשר להדלקת  

המנורה. הכנה זו היא אמירה כלפי שמיא וכלפי עצמנו, שאנו עושים כל שביכולתנו 

בתנאים הקיימים כיום למען קיום מצוות הדלקת המנורה. כיוצא בזה כתב המאירי 

  (תענית ח ע"ב):

 מעשה או מצווה מלעשות הימנעותם סיבה להם שאירעה יבורצ או יחיד 

 זמן כל אותו לעשות נקייה מחשבתם להיות מתכוונים יהיו לעשותו, שמחויבים

  לעשותו. בידם שיהיה

מעבר לכך, להכנה זו ערך מעשי רב בהכנות להקמת בית מקדשנו בב"א. בהדרגה 

תרגול מדי שנה מספק מצטבר מלאי של שמן טהור שיספיק לזמן מה. מלבד זאת, ה

מידע חדש על הזן המתאים להפקת השמן, על העונה המתאימה למסיק הזיתים ועל 

השיטה המיטבית לכתישת השמן וסינונו. הכנת השמן גם מציפה שאלות הלכתיות 

חדשות מדי שנה בשנה, ובירורן בונה נדבך נוסף בהכנה הלימודית הנדרשת מאיתנו. על 

', אמר עולא: חבריא מדכן בגלילאן הגמרא (נידה ו ע"ב): 'חשיבות העניין יש ללמוד מ

ית שמא יבנה ב ת,חברים שבגליל מטהרים יינם לנסכים ושמנן למנחוופירש רש"י: '

'. הגמרא שם אומרת שרבי יהודה הנשיא הקל בשעת הדחק בטהרתם בימיהם המקדש

  של היין והשמן הללו, וכתב על כך ה'ערוך לנר':

ון שהם היו מטהרים בכל שנה בשעת וכי ריך לומר,וצ?... המה שעת הדחק שייך בז

עושין  וומסתמא הי ,משום שמא יבנה ביהמ"ק ,בצירה ומסיקה יין ושמן לנסכים

דורש 'א) מקרא דע"סוכה מא (כדאמרינן  ,ה לעשות זכר למקדשוון שמצווכן כי

ולכן אפשר שכבר עברו זמן הגתות והבדים  .דרישה אמלמד שבעי 'אין לה

ולכן טיהר  ,או עכ"פ רק בדוחק גדול ,ולא יכלו למצוא עוד ,אלה שאלה זוכשנש

ולכן שפיר קרא ... שומרים אותם עוד בטהרה ומטהר לא הי הדאם רבי לא הי ...רבי

  .שעת הדחק הלי

פרשת רע"ד. -יפים לעניין זה גם דבריו של בעל 'משיבת נפש' (ר' יוחנן לוריא, צרפת, ר'

  ):ויקהל

ראוי ללמד כל הנשים אומנות המחט  ל כןע ...ב בידיה טוושה חכמת ליוכל א

שידעו לעשות הראוי להם, וכן עשו  –אם נזכה לבניין הבית  ,יה ואריגהווטו

במצרים הנשים חכמת לב הרואות הנולדות הרגילו עצמם ללמוד אומנות, וכן 

האנשים קודם שהגיעו לגבורה למלאכת כבידה חומר ולבנים הרגילו עצמם ללמוד 
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וכן עשה אלעשה שבזבז מעותיו  ..ומנות אם יזכו לגאולה יהא בידם לעשות.א

  ה.ושאם יזכו לגאולה שלא תחמץ המצו ...לדעת תספורת של כהן גדול

  הנחיות מכון המקדש להכנת השמן הטהור

  1מצווה להכין את השמן למנורה בטהרה, אם הדבר אפשרי. – המצווה א.

לא הגבלה של זהות המוסקים ושל צורת המסיקה, ניתן למסוק את הזיתים ל – המסיקב. 

ויש להיזהר שלא להרטיב אותם. מרגע כתישת הזיתים, אז מתחיל השמן לזוב על פי 

 2רצון האדם, יש להקפיד על טהרתם, כדלהלן.

                                                           
א) בהדלקת המנורה ההלכה היא שטומאה דחויה בציבור, ובלית ברירה ניתן להדליק אותה בשמן   .1

טמא (תורת כהנים, אמור, פרשתא יג, ז; ופירוש רבנו הלל לתו"כ שם; וראה פר"ח, או"ח סי' תרע; 
). אך מאחר שהטומאה 'דחויה' ולא 'הותרה', יש 233תלמודית, ערך טמאה בצבור, ציון ואנציקלופדיה 

להשתדל להשיג שמן טהור (ראה הל' ביאת המקדש פ"ד הט"ו; ובאנציקלופדיה תלמודית, שם ציון 
, שיש אומרים שאפילו לדעה 'הותרה' יש להשתדל להביא בטהרה אם השמן נטמא לפני קידושו 236

כשיו אין בידינו מנורה טהורה, והשמן הנוגע בה נטמא, אבל בהנחה שאיננה טומאת מת בכלי). נכון לע
(תלוי בדין 'חרב כחלל', כדלהלן), ניתן יהיה לטהר אותה בטבילה במקווה, גם אלמלא יהיה בידינו 
אפר פרה אדומה. ב) יש אומרים שבחינוך מנורה חדשה צריך שיהיה שמן טהור דווקא, ולפי זה 

ע החשמונאים נזקקו לפך שמן טהור ולא הסתמכו על היתר הטומאה בציבור (חכמת הסבירו מדו
שלמה למהרש"ק, או"ח סי' תרע; גליוני הש"ס לר"י ענגיל, שבת כא ע"ב). על סברה מחודשת זו יש 
להעיר: מצינו בספרי נשא, פיסקא נא, שקרבן נחשון דוחה את השבת ואת הטומאה, אע"פ שהיה 

רענן', לבעל המגן אברהם, על הילקוט שמעוני, סוף רמז תשיד, אף כתב שקרבן  לחנוכת המזבח. ב'זית
נחשון הוקרב בפועל בטומאה, מאחר שרק למוחרת נשרפה הפרה האדומה. עוד מצינו מפורש בתוס', 
תענית יז ע"ב ד"ה בעינן, שגם בתחילת העבודה בבית שלישי ינהג היתר זה של טומאה בציבור, וראה 

), שהאריך להוכיח מכמה מקומות 207–206ספרי', על הספרי נשא פיסקא פד (עמ' עוד ב'אמבוהא ד
שגם חינוך המזבח כשר בטומאה. מכמה מקורות משמע שכך היה גם בתחילת ימי בית שני, עיין 
פיה"מ לרמב"ם, פרה פ"ג מ"ב, ואכמ"ל. אפשר שכוונת האחרונים הנ"ל להסביר למה היה רצוי כך ולא 

ן, ובחכמת שלמה, שם, משמע שבא רק להסביר למה גם מאן דאמר 'הותרה' שזוהי חובה מן הדי
מודה שבחינוך הבית צריך לכתחילה לחזר אחר טהורים, אבל אין כוונתם לומר שהדבר מעכב, 

ג) לגבי המנחות, אלה מהן שזמנן קבוע דוחות את  ושאפילו אם לא מצאו לא יעשו בטומאה.
ת, לחם הפנים בכל שבת, מנחת חביתין בכל יום ומנחת הטומאה, והן: עומר, שתי הלחם בשבועו

עי' על אודותיה ביומא ז ע"א, ואנציקלופדיה תלמודית, ערך טמאה  –נסכים של תמידים ומוספים 
  והלאה. אך מנחות הנדבה, למשל, אינן דוחות את הטומאה. 161בצבור ציון 

נבים שהבצירה מכשירה אותם אוכל שלא הורטב איננו מקבל טומאה, ואע"פ שגזרו חז"ל על ע  .2
על הזיתים לא גזרו (טהרות פ"ט מ"א, ושבת יז ע"א, ואומנם שיטת ר"ת שגזרו גם עליה,  –לטומאה 

עיין תוס', חגיגה כה ע"א ד"ה יתננה, ותוס' הרשב"א, פסחים ג ע"ב, אך רוב הראשונים חולקים). 
מלאכתם, ופסק הרמב"ם,  במשנה בטהרות שם נאמר, לדעת חכמים, שהזיתים הוכשרו משעת גמר

משתגמר מסיקתן  ?זיתים שמסקן לדריכה מאימתי גמר מלאכתןהל' טומאת אוכלין פי"א הל' ח: '
', והטעם (בהל' ו): אע"פ שלא נפלו עליהן משקין ולא יצאו מהן משקין ויהיו מונחים ומוכנים לדריכה,

שהרי רוצה בקיומו כדי  ,שלהןשחזקתן שהוכשרו במוהל  ?ומפני מה יוכשרו הזיתים שנגמרה מלאכתן'
'. לפי זה היה מקום לומר שכאשר הזיתים נמצאים בדולב (הכלי הגדול שבו שיהיו נוחין לדרוך

מובילים אותם לבית הבד), הם כבר מוכשרים אפילו אם הם יבשים. אולם דברי המשנה והרמב"ם 
שהו הזיתים ימים  מתאימים למקובל בעבר ללקוט את הזיתים בקופה ולהעביר ממנה למעטן, שם

דבי ר' ינאי ה"ג: ' ז"פימספר כדי שיזיעו ויהיו מוכנים לדריכה (עיין במשנה שם. ובירושלמי בשבת 
בידוע שנגמרה  –אם מלוכלך במשקה  ?קנה שהתקינו להיות בודק הזיתים. כיצד היה יודע :אמרי
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כל איש יהודי יכול לעסוק בכתישה, על פי כללי הזהירות  –ג. העוסקים בכתישה 

 3שלהלן.

לא יוזזו בשום שלב על ידי אישה שאיננה בימי טהרתה  ד. הזיתים הכתושים והשמן

עם זאת, ניתן להסיע את השמן ברכב הנהוג על  4לבעלה, וכן לא על ידי גוי או גויה.

 5ידיהם.

ה. אישה שטהורה לבעלה רשאית לעסוק בהפקת השמן ולהזיז אותו כמו איש, אבל 

יסוק תמצא שנטמאה עליה לבדוק את עצמה ביום שבו היא עוסקת בכך, ואם לאחר הע

 6נטמא השמן שעסקה בו באותה יממה. –

או במקלות עץ פשוטים  7הכתישה תתבצע בעזרת כלי אבן או פלסטיק, – הכתישהו. 

 שאין בהם בית קיבול לנוזלים.

                                                           
"ד, חגיגה כה ע"א, ', ועיין בתוס' ריבידוע שלא נגמרה מלאכת המעטן –ואי לא  ,מלאכת המעטן

שהאריך לתאר את התהליך). אולם כיום מקובל לזרז ככל האפשר את הדריכה, כדי למנוע חומציות 
של השמן, ובהיות הזיתים בדולב אין חזקה שהזיעו, וגם לא נוח לאדם ביציאת הזיעה, מה עוד 

כן יאבד, כזיעת שמקובל בימינו לשטוף את הזיתים במים לפני הדריכה, וכל שמן שיצא מהם קודם ל
הקופה דחז"ל. לכן מסתבר שבימינו אין 'גמר מלאכה' לעניין זה (ואחרי השטיפה במים הרי הוכשרו 
ממילא מהמים). וראה בירושלמי, חגיגה פ"ג ה"ד, שזיתים שנלקטו בעבר הירדן והובאו לכתישה 

צירת ענבים ביהודה אינם מוכשרים לטומאה בדרכם. עוד יש להוסיף שנראה שהרמב"ם לשיטתו בב
(הל' טומאת אוכלין שם, ה"א), שלדעתו גזרו חכמים על הענבים להיות מוכשרים אפילו אם לא נרטבו 
כלל, וממילא בזיתים, שבהם הקלו יותר (כמפורש בשבת יז ע"א), גזרו כשיש חזקה שהזיעו אע"פ 

כשרואים  שלא רואים משקים. לעומת זאת לרש"י, שבת טו ע"א ד"ה שמאי, הבוצר לגת הוכשר רק
רה זו הוא רק שאפילו משקה שלא לרצון דינו כלרצון), וממילא במסיקה עליו משקה (והחידוש בגזֵ 

מסתבר שגמר המלאכה מכשיר רק אם ידוע שהזיעו (משנת טהרות, טהרות, עמ' רנט; אפיקי מים, 
הבוצר טהרות, עמ' תרנט; אך במחלוקת זו על הבצירה נראה לענ"ד שהעיקר כרמב"ם, ראה במאמרי '

לגת', מעלין בקודש, לד). עוד יש לציין לחסדי דוד, טהרות פ"י ה"ב, שביאר בדעת הרמב"ם שזיתים 
יבשים לגמרי אינם מוכשרים, והחידוש במעטן הוא שאפילו זיעה מועטת מכשירה, וזהו 'שלא יצאו 

אים שיצאו מהן משקין'. וכיו"ב ב'משנה אחרונה', טהרות שם, ביאר שכוונת הרמב"ם שאע"פ שאין רו
  מ"מ חזקתם שיצאו, ומשמע שאם ברי שלא יצאו לית לן בה. 

גבר יהודי אינו מטמא ב'היסט', הזזה ללא נגיעה, אלא אם כן הוא זב, ואין לחוש לכך מן הסתם (עיר   .3
נא, ובהרחבה בספרו של הרב גורן, הר הבית, פכ"א). טמא מת, בועל -הקדש והמקדש, ח"ד פ"ז עמ' נ

וכן פולטת ש"ז אינם מטמאים בהיסט (תוספתא ידים פ"א הי"ב; ופסחים סז ע"ב). גם  נידה, בעל קרי,
עם הארץ, שלדעת רוב הראשונים יש בו דינים מסוימים של זב, אינו מטמא בהיסט (תוס', נידה לג 

  ע"ב ד"ה ותיפוק, ושאר ראשונים שם, פרט לתוס' רי"ד שחולק בדבר, ואכמ"ל). 
  מדרבנן (שבת פג ע"א).  –מדאורייתא, וגוי  –היסט', אישה שאיננה טהורה אישים אלו מטמאים גם ב'  .4
שו"ת מעשה חושב, ח"ד סי' לו. ועיין פסחים צב ע"ב: 'מנפח אדם בית הפרס והולך', ופרש"י ד"ה   .5

מנפח: 'ועצם כשעורה נדחה בנפיחתו', שם מבואר שהיסט ע"י נשיפה וללא מגע אינו מטמא, אע"פ 
  שהוא מכוח האדם.

יש כאן שתי הלכות: א) חיוב לכתחילה לבדוק את עצמה, כדין העוסקת בטהרות, שבודקת שחרית   .6
וערבית (נידה יא ע"ב, ועי"ש יב ע"א 'הא רשע לא מקרי?', שמבואר שהוא חיוב ולא עצה טובה 
בעלמא). ב) טומאה למפרע, אם הבדיקה נמצאת טמאה, עד מעת לעת או עד הבדיקה הקודמת 

ן שניהם). לגבי מסולקת דמים ('בתולת דמים', זקנה, מעוברת ומניקה) קיימות דעות (המאוחר מבי
שונות בשאלה אם חלה עליהן חובת הבדיקה, ראו רש"י, נידה יא ע"א ד"ה אע"פ; חידושי רע"א שם; 

  ח.-תוס', שם לט ע"א ד"ה והיולדת; ורמב"ם, הל' מטמאי משכב ומושב פ"ד הל' ו

בחזרה לעמוד התוכן



   הנחיות להכנת שמן בטהרה 

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
 

141  

ז. בשום שלב אין לגעת בידיים בזיתים הנכתשים או בשמן (למקרה יוצא מן הכלל עיין 

שקית ניילון,  9חציצה בדבר שאינו מקבל טומאה: כל נגיעה תהיה באמצעות 8בהערה).

בכפפת ניילון, הניסיון מלמד שרצוי לעטות שתי כפפות זו  10כפפת גומי או כפפת ניילון.

  על גבי זו, מחשש שאחת תיקרע תוך כדי העבודה.

ח. אין להניח את הזיתים הנכתשים ואת השמן בכלי המקבל טומאה: מתכת, עץ, חרס או 

בכלי אבן או פלסטיק, אך ניתן להניח אותם גם בכלי המקבל טומאה, זכוכית, אלא רק 

 כששקית ניילון חוצצת בין הכלי לשמן.

                                                           
  שכלי פלסטיק טהורים, ועוד חזון למועד אי"ה.שיטת רוב ככל הפוסקים   .7
ההנחה היא שכולנו טמאי מת, בגלל נוכחות בבתי חולים ובבתי קברות. מי שלא נטמא מעולם בבית   .8

קברות או בבית חולים, ואינו נושא על עצמו חפצים שהיו בבית חולים או בבית קברות, הוא לכאורה 
ת בגדיו וימתין עד צאת הכוכבים (אך הדבר תלוי בדין בחזקת טהרה, אם יטבול במקווה את עצמו וא

). ככלל, קשה להניח כך לגבי ישראל המעיד על עצמו שמעולם לא 16'חרב כחלל', כדלהלן הערה 
, הדבר נטמא, כי מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה, אבל בכהן שהוריו הקפידו על טהרתו

אפשרי, וכן בגר שנתגייר זה עתה (על כך בספרי 'טהרת ישראל' ח"א סי' ה). טבילה זו צריכה אף היא 
  להיות לשם קודש.

לכאורה אי אפשר להסתמך על כפפה וכדומה, שהרי מצינו שלא התירו לאוכלים חולין על טהרת   .9
ו בהם תוך כדי האכילה (חולין הקודש לאחוז בהם בידיים טמאות על ידי חציצה כלשהי, מחשש שייגע

קז ע"ב: 'התירו מפה לאוכלי תרומה, ולא התירו מפה לאוכלי טהרות'; ועיין רמב"ם, הל' שאר אבות 
) מסתבר שהאיסור נאמר דווקא לאוכלים, 1הטומאות פ"ח ה"ט). אך מסתבר להתיר, מכמה טעמים: 

ד אכילה מותר על ידי מפה. ראיה כלשון הגמ' בחולין הנ"ל: 'לאוכלי טהרות', אבל עיסוק אחר מלב
לדבר מהמשנה בחגיגה פ"ג מ"א שהנושא את המדרס אינו נושא את הקודש (מחשש שהמדרס 
ייטמא ישירות את הקודש, עיין בגמ' בחגיגה כג ע"א), ומבואר שאם עזב את המדרס, ועדיין הוא טמא 

איה נוספת משיטת רוב מחמת נשיאתו אותו, מותר לו לשאת את הקודש, דהיינו בחציצת כלי. ור
הראשונים (עיין ב"י, או"ח סי' קסג), שגם בחולין גרידא אסור לאכול לחם ע"י מפה, אע"פ שנגיעה 
ישירה בלחם מותרת, וכמובן גם החזקה ע"י מפה שלא לשם אכילה מותרת. ודעת הרמב"ם, הל' שאר 

רת הקודש, אע"פ אבות הטומאה שם, שדין זה שאין לאכול לחם ע"י מפה נאמר בחולין על טה
) 2שלשיטתו (רמב"ם, שם פי"א ה"ט) אין בהם דרגת שלישי לטומאה כלל, ואינם נטמאים מן הידיים. 

יש אומרים שהאיסור דווקא במפה המקבלת טומאה, ולא בכלי שאינו מקבל טומאה (חידושי מהרי"ח, 
ממה שמצינו שגזרו  חגיגה פ"ג מ"ג), מפני שזהו היכר שיזכיר לאדם לא לנגוע באוכל. וראיה לדבר

שאין לאכול קודש בידיים מסואבות ע"י קיסם (חגיגה כד ע"ב), ובחולין על טהרת הקודש הדבר מותר 
(חגיגה כא ע"ב, ורמב"ם, הל' שאר אבות הטומאה פי"ב הט"ז. ולדעת רש"י גם האיסור על הקודש אינו 

תות דינן כמפה לעניין זה, אלא באוכל חולין עימו). אך קשה, שבחולין קז ע"ב, מבואר שבלאי חמ
ונראה שהם כלים שאינם מקבלים טומאה (רש"י, גיטין סב ע"א ד"ה בכפישה; וראה גם תוספתא כלים 

'). ובטורי אבן, חגיגה כד טהורה –החמת שפחתה הכהן להיות רודה בה ככר תרומה ב"ב פ"ו ה"ד: '
מתיישב יפה בבלאי חמתות (עיין ע"ב, ביאר את היתר הקיסם משם שאין דרך לאכול כך, וגם זה אינו 

רש"י, גיטין שם, שאין דרך לתת בהם עיסה). ובמרומי שדה, חגיגה שם, דחה את דברי הטו"א וכתב 
שמפה וקיסם חד הם, אך לא עמד על ההבדל בעניין חולין על טהרת הקודש, שנאסרו בזה והותרו 

אין האוכל נטמא, ולגבי חולין ) נראה שאיסור האכילה במפה הוא לכתחילה בלבד, ובדיעבד 3בזה. 
גרידא הקלו בו בשעת הדחק כשאינו יכול לטהר את ידיו (שו"ע, או"ח סי' קסג סעי' א, ע"פ הערוך, 

 ערך 'גבל' המובא בב"י), ושמא אף לחולין על טהרת הקודש.
 שקית ניילון איננה מקבלת טומאה, משום שאיננה מהחומרים האמורים בתורה לקבלת טומאה, ובדרך  .10

כלל היא גם לא מיועדת לשימוש קבוע אלא היא ככלי חד פעמי. לעניין כפפת גומי, עי' חזון איש, יו"ד 
 סי' קכו ס"ק ז, שגומי אינו מקבל טומאה כלל, אפילו כלי קיבול או בגד.
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שאנו משתדלים לשמור על השמן בטהרה לשם שימוש  11ט. בשעת הכתישה יש להתכוון

מאידך גיסא, יש להקפיד שלא להגדיר את הזיתים והשמן  12עתידי במקדש אי"ה.

ה, חלילה. הם חולין, אך נשתדל להקפיד על טהרתם כדין כ'קודש', כדי למנוע מעיל

 קודש.

אך יש מקום  13מותר ללבוש בגדים טמאים בשעת הכתישה והעיסוק בשמן, – ביגודי. 

יש להיזהר שבגדי האדם לא ייגעו בשמן  14להדר ללבוש בגדים שאין בהם טומאת מדרס.

  בוש סינר ניילון. ובזיתים הכתושים. לשם כך מומלץ להפשיל שרוולים, ורצוי לל

אם מקל הכתישה (שאינו מקבל טומאה, כנ"ל בסעיף ו) נגע באדם או  – תקלותיא. 

בבגדו, בצידו הרטוב של המקל, השמן שעל המקל נטמא. יש לשטוף אותו ולנגבו היטב, 

 וכאשר התייבש לגמרי, ניתן להמשיך להשתמש בו. 

השמן  –במקום שיש בו רטיבות יב. אם אדם או בגדו נגעו בכלי שבו הזיתים או השמן 

שנגעו בו נטמא, ויש לנגבו היטב ולסלקו. לגבי שאר השמן, הדבר תלוי היכן נמצא השמן 

 –שנטמא: אם הוא בקרקעית הכלי, ויש רצף של רטיבות בין השמן הטמא לשאר השמן 

לא נטמא השמן שמעליו  –נטמא כל השמן. לעומת זאת אם השמן נמצא בדופן הכלי 

 15אפילו אם יש רצף של רטיבות בין השמן הטמא לשאר השמן.ומתחתיו, 

                                                           
אין צורך באמירה מפורשת, עיין רמב"ם, הל' שאר אבות הטומאות פי"ג ה"ב: 'שיתכוון'; וכן ברש"י,   .11

יח ע"ב, ד"ה טבל לחולין; וכן בשו"ע, או"ח סי' קנט סעי' יג, לעניין נטילת ידיים לחולין, על פי  חגיגה
 שיטת הרשב"א שאף היא צריכה כוונה.

ז; ורמב"ם, הל' שאר אבות הטומאות פי"ג ה"ב. מדברי הרמב"ם בפיה"מ, טהרות -חגיגה פ"ב משניות ו  .12
ב, נראה שהתנהגות ע"פ כללי 'חולין על טהרת הקודש' פ"ב מ"ב ורמב"ם, הל' טומאת אוכלין פט"ז הי"

אינה דווקא בסביבת קודש או בחולין המיועדים להיות קודש, אלא זוהי הנהגה אישית מטעמי 
פרישות, להיות בדרגת טהרה של הקודש. בשום מקום לא כתב הרמב"ם במפורש שכבר בהכנת 

ש. אם כן יש מקום להבין שאם חומרי הגלם לקרבנות חובה לעשותם כחולין על טהרת הקוד
החומרים נעשו בטהרת חולין ואח"כ הוקדשו, דינם כעת כטהורים לקודש. אולם מהגמ' בנידה ו ע"ב 
ורש"י ד"ה חבריא הנ"ל מתבאר שהכנת הנסכים דינה כחולין על טהרת הקודש; ועיין רמב"ן, נידה ו 

ת להיות על טהרת הקודש (וראה ע"א, וכן משמע בנידה עא ע"ב שהכנת מים לצורך קרבן פסח חייב
  גם טהרות פ"א מ"ט), וכך עולה מהרא"ש, שקלים פ"ה מ"ג; והרע"ב, שקלים שם מ"ד, ואכמ"ל.

אומנם לאור ההלכה שהנושא את המדרס לא יישא את הקודש, הלכה שנוהגת גם בחולין על טהרת   .13
מקום לאסור את העיסוק  הקודש (חגיגה כא ע"ב ורמב"ם, הל' שאר אבות הטומאה פי"ב הט"ז), היה

בשמן על מי שלובש בגדים הטמאים בטומאת מדרס, כגון שנידה ישבה או נשענה עליהם. בשאלה 
דומה עסקתי במאמר 'טבילת בגדים עבור נשיאת כד שמן למנורת המקדש', ב'מעלין בקודש' לא, עמ' 

הובלה בכלי אטום,  , על אודות הובלת השמן כשהוא בכלי אטום. הטעם הראשון להיתר שם,179–173
אינו מספיק להתיר את כל התהליך הנדון כאן, אך הטעם השני, שהאיסור נאמר רק כאשר המדרס 
בידו, והשלישי, שהאיסור נאמר רק על מנעל וסנדל, יפים גם לכאן, והשני מביניהם נלע"ד מבוסס דיו 

  כדי להתיר על פיו.
נו לא נשענה עליהם נידה, או שהוטבלו כעת דהיינו נעליים ובגדים חדשים, או שידוע שמאז שנק  .14

  מטומאה זו, אע"פ שעדיין יש עליהם טומאת מת.
טהרות פ"ח מ"ט: 'ניצוק וקטפרס ומשקה טופח אינן חיבור לא לטומאה ולא לטהרה'. הגר"א שם   .15

פירש שזה דווקא בטבול יום, אבל בטמא המטמא את המשקה כל טיפה מטמאת את חברתה. ואולם 
א פירשו כך (רמב"ם, הל' טומאת אוכלין פ"ז ה"א; ר"ש ורא"ש, טהרות שם; שם, מכשירין הראשונים ל

פ"ה מ"ט), וכן דעת כמה אחרונים, משום שבטומאת משקין דרבנן הקלו (תפא"י, שם בועז, אות יד; 

בחזרה לעמוד התוכן



   הנחיות להכנת שמן בטהרה 

 פתש" שבט   אמונת עתיך

 
 

143  

למרות כל האמור, על פי שיטה רווחת, השמן ייטמא גם אם יינקטו כל  – טומאת מתיג. 

אמצעי הזהירות הללו, אלא אם כן כל העוסקים בשמן וכל הנמצאים עימו תחת אותה 

למעשה, ניתן  16קורת גג יימנעו מלשאת עליהם חפצי מתכת שאי פעם נטמאו במת.

 17לסמוך על הסברה שחפצים כאלה אינם מטמאים באוהל.

לאחר הכנת השמן, יהיה ניתן להגן עליו מטומאת מת  –יד. שמירת השמן בטהרה 

 18עתידית באופן הבא: השמן יוכנס לכלי אבן או פלסטיק, או כלי חרס שהוכן בטהרה,

וכדומה), והכיסוי יודבק יונח עליו מכסה שאף הוא איננו מקבל טומאה (אבן, פלסטיק 

באופן זה  19לכלי עד לאטימתו המוחלטת באמצעות חומר דביק כלשהו, כגון נייר דבק.

 20השמן יהיה מוגן מטומאה גם אם יימצא במקום שיש בו טומאת אוהל.

                                                           
י), או משום שנגיעת טיפה בחברתה היא בגדר -חזו"א, כלים סי' כט סק"ח; שם, מכשירין סי' ה ס"ק ט

תשפז). לעניין זה יש לציין שצירוף כלי אינו -את בית הסתרים (שערי ישר, ש"ג פכ"ח אות תשפוטומ
  מחבר בחולין על טהרת הקודש (הל' שאר אבה"ט פי"ב הט"ז).

על פי דין 'חרב כחלל' כהבנתו המקובלת ברוב הראשונים, כל חפץ מתכת שאי פעם נטמא מהמת,   .16
א באוהל את כל מה שנמצא עימו תחת אותה קורת גג. לפי זה, כגון בבית קברות או בית חולים, מטמ

השמן נטמא. גם  –אם השמן יוכנס למקום שבו, למשל, אישה שעונדת טבעת שהייתה בבית חולים 
בעבודה תחת כיפת השמיים, אם מעל השמן יעברו משקפי מתכת (על טומאת משקפיים עם מסגרת 

השמן נטמא (עצם נשיאת חפץ המתכת  –בבית חולים  מתכת עיין 'טהרת כלים', ח"ב עמ' תסה) שהיו
על ידי העובדים איננה מטמאת את השמן, מאחר שהעובדים לא נוגעים בשמן, אלא אם יהיה מעל 

  השמן או מתחתיו או עימו תחת אותה קורת גג). 
לשיטת הרמב"ם, חפץ זה שנטמא מהמת אינו מטמא באוהל, אבל מאידך גיסא הרמב"ם מחמיר שכל   .17

ץ שנטמא מהמת, אפילו אינו של מתכת, דינו כמת לעניין זה שאדם או כלי שהוא נוגע בו נעשה חפ
אב הטומאה. על פי שיטתו ניתן להימנע מן הטומאה ביתר קלות, אם כל מגע בשמן יהיה באמצעות 
חציצה של דבר שאינו מקבל טומאה, כאמור. לענ"ד הנכון יותר שחפץ שנטמא ממת וכעת אינו צמוד 

אינו מטמא כמת כלל (בניגוד לכל הראשונים הנ"ל), והרחבתי על כך בספר 'טהרת ישראל', ח"א  אליו
סי' ב; הג"ר זלמן נחמיה גולדברג שליט"א והג"ר דב ליאור שליט"א הורו שבהכנת השמן בימינו אין 

 צורך לחוש לטומאת אוהל, אם כי לא קבעו מסמרות בדינו לעת"ל.
  .147–142(תשע"ה), עמ'  106טהור', אמונת עתיך  ראו 'הנחיות להכנת כד שמן  .18
יש לדון על מכסה מתברג, אם הוא נחשב כצמיד פתיל: האם הגורם המועיל בצמיד פתיל הוא   .19

האיטום ההרמטי, ואם כן לכאורה גם הברגה היא אטימה מוחלטת; או שהגורם המועיל הוא איטום 
מן רב, ולא משהו שמיועד לפתיחה יומיומית. שמבטל את הפתח, דהיינו אטימה כדרך אחסנת הכלי לז

לעניין זה עי' בראב"ד, הל' טומאת מת פכ"ב ה"ט: 'וחכמים אומרים אינה מצלת, שדרך תשמישה הוא 
–293זה', ומשמע כצד השני, וראה בהרחבה ב'מנחה טהורה' (מאת ידידי הרב דני וולף שליט"א) עמ' 

במאמר 'בענין טיסת כהנים במטוס ע"ג בית הקברות  , דרכים שונות בהבנת דעת הראב"ד. עיין גם296
קד), שצידד שעניינו של צמיד -של ישראל', מאת הרב שלום יוסף פראנק ('זכרון בנימין' ח"ג עמ' קב

פתיל הוא ביטול הפתח, ואין להסתפק במכסה מתברג או ריצ'רץ' וכדומה, וכן ב'משנת טהרות' (הרב 
ון המהר"ם, באהלות פי"ב מ"ב, שכלי שמוקף צמיד פתיל 'אין לו גרבוז), כלים ח"א עמ' רעח, על פי לש

 ,לא ביטל פתחולעומת זאת ר"ת בספר הישר, חידושים סי' קסז, כתב שהאיטום בצמיד פתיל ' פתח'.
', והסביר לפ"ז ירודהך הקפה אינה אלא לפי שעה עד שתעבור הטומאה ולא תיכנס הטומאה דרך האו

  .מדוע הכלי נטמא בהיסט, עי"ש
זהו דין 'צמיד פתיל' המבואר בתורה במדבר יט, טו; משנה כלים פ"י מ"א; וברמב"ם, הל' טומאת מת   .20

פ"כ ה"א ופכ"א ה"א. אומנם הלכה היא ש'אין הקודש ניצל בצמיד פתיל', אבל שמן המיועד למנורה 
 110 וטרם הוקדש ניצל בצ"פ. על כך דנתי במאמר 'הצלת שמן למנורה בצמיד פתיל', אמונת עתיך

.  אפשרות נוספת להצלה מטומאת מת היא החזקת השמן בארון עץ גדול 144–135(תשע"ו), עמ' 
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טו. גם לאחר איטום כאמור, עדיין יהיה אסור להזיז את השמן על ידי אישה שאיננה 

 21או גויה. טהורה לבעלה או על ידי גוי

רצוי שאחד המלווים את התהליך לכל אורכו יהיה פנוי מכל משימה אחרת  – פיקוחטז. 

 22לטובת פיקוח על שמירת כללי הטהרה.

 יז. דיני התרומות והמעשרות משמן זה יידונו בנפרד אי"ה.

  

                                                           
סאה), והארון יהיה סגור, אע"פ שאינו אטום ממש  40ממדים (חללו מכיל לפחות שליש מטר מעוקב, 

(כך שיטת רוב הראשונים, על פי המשנה באהלות פ"ד מ"א, שמגדל שבבית אין הטומאה נכנסת 
ו, אלא שנחלקו בטעמו של דבר: לדעת הרמב"ם כלי הבא במידה דינו כאוהל ולא ככלי, ולכן הוא לתוכ

מציל בלא צמיד פתיל, ואילו הר"ש שם סובר שעקרונית דינו ככלי, ובכל זאת סגירת דלתותיו מועילה. 
לים ודנו אחרונים בבירור דבריו, וההשלכה מהם לגבי סגירה שאינה הרמטית בשאר כלים שאינם מקב

קמ; שערי דעת, עמ' רס -פז; נחלת שי, כלים ח"א עמ' קלט-טומאה, עיין דרכי שמואל, אהלות עמ' פו
. המהר"ם מרוטנבורג בפירושו שם נדחק להעמיד את המגדל בצמיד פתיל, וזוהי דעת יחיד, 202הערה 

  וגם היא לא נאמרה בארון הקבוע במקומו, ראה דבריו במשנה ב על תיבת המגדל).
ת רוב ככל הראשונים צמיד פתיל אינו ניצול בטומאת היסט, כמ"ש הרמב"ם, הל' טומאת מת פ"ו לדע  .21

ה"ג והל' מטמאי מו"מ פ"ח ה"ג, וראשונים ואחרונים הביאו ראיות מכריעות לכך. אפשרות אחרת, 
לכאורה, להגנה מהיסט היא להכניס את השמן לכלי חרס או פלסטיק בעל פיה צרה מאוד, שלא ניתן 

ניס בה אצבע, ויש אומרים שבאופן זה הכלי ותכולתו מוגנים מטומאת היסט (ב"ח או"ח סי' תרע, להכ
על פי פירוש רש"י בשבת פד ע"ב לסוגיית 'פכים קטנים'). אולם לענ"ד סברה זו מוקשית: כמה 
ראשונים פירשו ש'פכים קטנים' טהורים רק מטומאת מדרס ולא מטומאת היסט הזב (ר"ח ורי"ד 

, ראב"ד בב"ק כה ע"ב, ועוד). גם רוב הראשונים שפירשו שהפכים טהורים מהיסט התכוונו בשבת שם
לכלי עצמו, ולא לתכולתו, ראה מור וקציעה, סי' תרע. לענ"ד יש ראיות משמעותיות לשיטה 

  המחמירה, ועוד חזון למועד אי"ה.
הארץ (תוספתא פרה פ"ה מצאנו כעין זה פיקוח של חבר על הוצאת כלי חרס מן הכבשן על ידי עם   .22

ה"א). כאן מבחינה הלכתית צרופה הפיקוח מיותר, משום שיש נאמנות לעמי הארץ על טהרה לצורך 
אין לנו 'חבר' שעדיף מאחרים. מכל מקום, מבחינה  –הקדשים (חגיגה פ"ג מ"ד), ואם אין נאמנות 

א זה (מעין 'קצין מעשית נראה שפיקוח כזה נדרש וע"י מי שאחראי לתת את דעתו אך ורק לנוש
  בטיחות' בתרגיל צבאי), לפחות עד שנסתגל לחיי הטהרה במלואם, משום שקל מאוד לטעות.
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  תגובות

על התגובה לסדרת מאמרים מאת הרב אליעזר 
  'קוהרב שאול דוד בוצמלמד בנושא חרקים / 

  כוכב יעקב מוצאי שמחת תורה תש"פ

  לכבוד מערכת אמונת עתיך

אמונת 'בלאחר מכן  יעהופכבוד הרב יגאל קמינצקי שליט"א שלח לרבנים את מאמרו ש

כתגובה לפסיקותיו של הרב אליעזר מלמד שליט"א , 84–75(תש"פ), עמ'  125 'עתיך

  "א:מסקנת הרב קמינצקי שליט ובעניין בדיקת ירקות מחרקים. וז

י שעולה מתוך המאמרים הר"א מלמד פוסק הלכות על סמך נתונים שגויים פכ

  והנחות יסוד בלתי מוכחות. על כן יש לדחות פסיקותיו בנושא חרקים מכול וכול.

וחזקה על חבר שאינו מוציא  ,לי הערכה גדולה לפועלו של הרב אליעזר מלמד ולפי שיש

כדי לעיין בהם  ,לי את דבריו בשלמותםמידו דבר שאינו מתוקן, פניתי אליו שישלח 

ואחרי עיון כראוי גם בדבריו של הרב אליעזר מלמד וגם בהשגות של הרב יגאל  היטב.

הגעתי למסקנה שאף שוודאי הרב קמינצקי גדול ובקי והגיע למסקנות הפוכות  ,קמינצקי

ברי מאלה של הרב מלמד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ודברי הרב מלמד מעוגנים בד

ואני מציג את הדברים בפני  ,גדולי הפוסקים ודרכו נראית לעניות דעתי ישרה מאוד

  והאמת והשלום אהבו. ,רבותינו בלי שום רצון פולמוסי

  :ואחלק את דבריי לשני חלקים

 הוא בוו ,על עצם פסיקתו של הרב מלמד אחרי שקראתי מכתב של הרב קמינצקי אליא. 

  ת בינו לבין הרב מלמד.ממקד את נקודת המחלוקת ההלכתי

כמה נקודות שמהן הוכיח כבוד הרב קמינצקי ששיטת הפסיקה של הרב מלמד ב. על 

  אינה ראויה.

הרב אליעזר מלמד בין המחלוקת למעשה בין כבוד הרב יגאל קמינצקי שליט"א וא. 

  שליט"א

טובה של החרקים, בדיקה אין צורך בהרב מלמד לדעת מדברי הרב קמינצקי עולה ש

לדברי כבוד הרב . לעומת זאת, אנשים שמבינים בטיב חרקיםצורך שהבודקים יהיו  ואין

אחרת הרי זה כמו ' ,וצריך שהבדיקה תיעשה על ידי מומחים ,קמינצקי צריך לבדוק היטב

  1'.לתת לעם הארץ לבדוק טריפות

ראיתי שאינו מסתפק בבדיקה  ,אחרי שקראתי היטב את דברי הרב מלמד ,ובעוניי

 מסביר בכלבכך שהוא הרבים את  מזכהוהוא  טובה,גם הוא מבקש בדיקה  שטחית אלא

   :שכתב על בדיקת חסה את הדוגמלאיך צריכה להיות הבדיקה. נביא כאן מין 

                                                           
  לשונו של הרב קמינצקי במכתבו אליי.  .1
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לשם כך יש להשרות את הירקות למשך כארבע דקות במים עם חומר ממסס 

   כמלח או חומץ ושטיפתם במים זורמים כדי שבמידה ויש שרצים על העלים...

ונכון שאינו דורש  ואין שום עניין להעתיק כל דבריו. ,וממשיך כידו הטובה עליו

שהבדיקה תיעשה על ידי אנשים שמבינים בטיב חרקים (אלא שלימד בדבריו הקושי 

והוא מביא  ,אלא שבזה אינו יחיד ,ובכך מעורר האנשים לבדוק נכון) ,שבבדיקה

  ם מהם:יכאן שני ואביא ,בהערותיו פוסקים רבים שסוברים כמוהו

  ו לשונו: וז(ח"ד סי' ב),  'אגרות משהמשה פיינשטיין בשו"ת 'הרב 

   ה"תשמ אייר ח"דר' ב

   א"שליט טענדלער מרדכי ר"מוהר הגאון הרב נפשי אהוב נכדי לכבוד

 שאר בתוך עלי ירחם ת"השי הבריאות בקו שאיני כעת לכתוב לי שקשה אף הנה

  . האלה הדברים אומר העניין נחיצות מחמת מ"מ, ישראל עמו חולי

 שנודע הקטנים התולעים בעניין סברה איזו בשמי אמרו אנשים איזה שמעתי

. הכרעה שום בזה אמרתי שלא ידוע והנה .הירקות ממיני בהרבה שנמצאים

 ר"מוהר ג"הרה ובני שאתה, בשאלה שהזכרת וכמו, להקל יותר נוטה דעתי ולהיפך

 לעינים להדיא למעשה נראה שלא שדבר רשאפש, לי כתבתם א"שליט ראובן' שלו

 כדאיתא בתערובת תיבטל שלא בריה בחשיבות אינו הפחות ולכל, אסור אינו

' ק סימן השולחן בערוך שמוזכר הזכות ללימוד נוסף וזה', ק' סי ד"יו ע"בשו

, לאלף בקרוב בטלה שבריה הסוברים דעת על לסמוך שאפשר או, ח"י-ג"י סעיפים

 א"וא בתערובת נדבקת והיא עצמה בפני בעין לעולם מתקיי שאינה שבריה או

 מאוס בדבר תיבטל לא שבריה גזרו לא שרבנן משום או, בטלה – משם להפרידה

 יש שבכלל אנשים הרבה ולעוד לך שאמרתי כמו וגם. בו קצה אדם של שנפשו

 על לעז להוציא ואסור, דבר עמא ולהיכא העולם למנהג בהלכה גדולה חשיבות

 רבינו כ"מש( מהם ידעו שלא משום אלה בדברים הקפידו שלא מוניםהקד דורות

 והנה ה"ד ה"ק סימן ב"ח ח"או באגרות הקדמונים דורות ממנהג לשנות שאין במה

, ו"ט' סי סוף ג"ח ח"או, להקל דן ה"שכתר ומה ה"ד ו"קמ סימן ב"ח ד"יו, להמחבר

, כעת לי קשה שזה, בדבר היטב לעיין שבלי אמרתי כן ועל). ד"קנ סימן ג"ח ד"ויו

 רצוני שאין שכן וכל, בדבר איסור שיש ולפרסם לחומרא להכריע אפשר אי

  פיינשטיין משה, נ"בלו אוהבך זקנך. מהאוסרים כאחד שמי שיזכירו

 ,שום רמז שהבדיקה תיעשה על ידי מומחה הםנראה ברור אחרי העיון בדבריו שאין ב

  2.או בעלת בית יכולים לבדוק בית אלא כל בעל

בדוק שמומחה ימה) אינו מבקש  '(סי 'שיח נחוםשו"ת 'וכן הרב נחום רבינוביץ' שליט"א ב

  להלכה: ומסקנת ווזאת הירקות, 

                                                           
נכון שהאגרות משה, יו"ד ח"א סי' לה, כותב אחרת. אומנם ודאי שלגיטימי להתחשב במשנה אחרונה,   .2

  אין כן בתשובה הקודמת.במיוחד שיש בתשובה זו נימוקים, מה ש
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בריות קטנות שאינן ניכרות לעין כבעלי חיים אינן אסורות, ולכן די לשרות את 

הירק כמה דקות במי מלח אחרי שמפרידים את העלים, ולראות שאין פורשים 

  ים, וכן לבדוק את העלים במה שאדם רואה בעין בלתי מזוינת.מהם שום תולע

הראית לדעת שאינו מרמז כלל שצריך מומחים או לכל הפחות שצריך אדם לעבור קורס 

וזה לפי הבנתי בדיוק הדברים שכתב  ,לבדוק ולאכול ,אלא יכול לנקות ,בעניין החרקים

מנם וסק כגדולי עולם. אאלא פ ,ועל כן הרב מלמד לא המציא שיטה חדשה הרב מלמד.

והרב מלמד הביא שיטות אלה , וזכות הרב קמינצקי לפסוק כמותם ,נכון שיש חולקים

  , והסביר לבסוף מדוע פוסק כמקלים. אלא שגם פסיקת הרב מלמד אינה חריגה.ןוהסביר

  על דרך הפסיקה.ב. 

 ,לאכהוהנה ראיתי שרבה המ ,כבוד הרב קמינצקי ביקש להתייחס יותר על דרך הפסיקה

  ש הערות.וואסתפק בשל

ועל כן  ,במילואו 'משנה ברורה'כבוד הרב קמינצקי טוען שהרב מלמד לא ציטט את ה. 1

  במילואם:(סי' תעג ס"ק מב)  'משנה ברורה'סילף כוונתו. ואלה דברי ה

 קטנים תולעים פסח בימי מאוד מצוי) ן"שאלאטי היינו( חזרת שבמין כתבו אכן

 שיבדקנו יראה בעלי מיוחדים אנשים לו שאין מי כ"ע עין לחלושי נכרים שאינם

 שהם הסדר לפי שלישי שהוא אף) ן"חריי שקורין( תמכא ליקח יותר טוב כראוי

 לקיים שאפשר ובפרט דרבנן עשה קיום משום בלאו להכשל חלילה כי שנויים

  .תמכא י"ע שניהם

תב הרב קמינצקי שאין זה חיוב. כו 'טוב יותר ליקח תמכא'הרב מלמד למד ממה שכתב 

להיכשל בלאו משום קיום כי חלילה 'המשך הציטוט את שהרב מלמד נמנע מלהביא 

באמת הוא  ',טוב'כתב  'משנה ברורה'. מכאן לומד הרב קמינצקי שאף שהעשה דרבנן'

כפי  'משנה ברורה'אמנם גם אני מבין ה חושב שחייבים לקחת תמכא ואסור לקחת חסה.

כי  ,אלא שראוי להחמיר ,אין זה חיוב ',טוב'כתב  'ה ברורהמשנ'שהבינו הרב מלמד. אם ה

על כן חלילה להקל בלאו בשביל חומרה דרבנן, אבל  .עוסקים בדין חשוב שיש בו לאו

. אבל 'לחלושי עין'הרוצה לבדוק ודאי יכול לבדוק, ובמיוחד שכתב שכל החומרה היא 

 מרכיבים היטבלא רואים  שאם ,רוב האוכלוסייה היום כלומר ,למי שעיניו אינן חלשות

  . 'משנה ברורה'מותר לבדוק גם לפי ה ,משקפיים

'מש', ומכאן יש  30אלא של 'מש'  70תה נפה של יהרב מלמד הביא שבעבר לא הי. 2

, והרב מאוד יעון הגיוני'מש'. זהו ט 30להוכיח שלא אסרו את מה שעובר בנפה של 

ואולם הקשה הרב קמינצקי  ..קמינצקי לא סתר את העובדה שבעבר כך היו הנפות

 תולעים: 'ה)סעי'  פדיו"ד סי' ( 'שלחן ערוך'קושיה יפה מדברי הש"ך שהעיר על ה

והעיר על כך  .'וחזרו הארץ על ושרצו, פירשו שמא. אסורים, בו וכיוצא, בקמח הנמצאים

  ומקל להתיר את הקמח על ידי סינון:(לשו"ע, שם ס"ק יד), הש"ך 

 הקמח לנפות א"שא קטנים שהם ן"במילווי דוקא והיינו ן"מילוו שקורין ש"הרא' ל

 בשאר או בקמח נמצאו אם ודאי אבל למעלה התולעים שישארו כדי וכברה בנפה
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 ודאי דברים שאר או ובכברה בנפה לבררם שאפשר בענין גדולים תולעים דברים

  .ה"בהג ט"ס וכדלקמן מותר דהמאכל

, ולהכשירו את הקמח ן מהםשר לסנאפו ,משמע מדבריו שאף שאם החרקים הם גדולים

 אי אפשר לעשות כן אם החרקים הם קטנים שעוברים דרך הנפה. מכאן אפשר ללמוד

איך הוא  :אלא שיש להקשות על הש"ך שגם החרקים הקטנים העוברים בנפה אסורים.

ודאי לפני שגדלו היו קטנים, ואף שבסינון ינקה  ?מתיר לסנן כשהחרקים גדולים

והתשובה היא  הקטנים יעברו דרך הנפה ואיך אפשר לאכול את הקמח. הלוא ,מהגדולים

אם  :בחרקיםנגוע כלומר קמח  ,שהש"ך לא מדבר במה שלא רואים, אלא במה שרואים

ואיך  .אי אפשר לסננם –ואם רואים חרקים קטנים  ,אפשר לסננם –רואים חרקים גדולים 

. הרב שצבעם בולט משוםיטב או בגלל שהם רבים או בגלל שהם נראים ה ?רואים אותם

הרי זה מותר. אם כן  ,רואה, ואף שאפשר שיש כאלה אינהמלמד דיבר במה שעין רגילה 

אף  ,מהש"ך אפשר להביא ראיה שמתיר לנקות קמח מחרקים גדולים על ידי סינון

  שעוברים דרך הנפה.ונראים  שאינםשמסתבר מאוד שיש גם קטנים 

  י הרב מלמד שכותב:הרב קמינצקי דוחה בחריפות דבר. 3

מסתבר שאיסור אכילה מהתורה אינו יכול לחול על מאכל שכאשר אוכלים אותו 

  לבדו, אי אפשר להרגיש בטעמו ובליעתו.

הם סותרים דברי תורה  .שדברים אלה בלתי נתפסים' וכותב הרב קמינצקי על דבריו:

ואני  ,למדוהנה כבודו לא הביא את מקור דברי הרב מ .'וגמרא וראשונים מפורשים

 :מעתיק אותם כאן

למדנו בחולין קג, ב, שלר' יוחנן עיקר אכילה היא הנאת גרונו, כלומר הנאת החיך. 

ולריש לקיש הנאת המעיים. והלכה כר' יוחנן (רמב"ם מאכ"א יד, ג). כיוצא בזה 

כתב אחיעזר ג, פא, שאכילה שאין בה הנאת גרון ומעיים, אין בה איסור תורה. 

יראה את השרץ ויבלענו, למרות שלא ירגיש בטעמו  אמנם מסתבר שאם

ובבליעתו, יעבור באיסור חכמים, כעין דין 'אחשביה' שאמרו לגבי מאכלים 

). אולם 8שנפסלו מאכילת אדם (רא"ש, תה"ד קכט, ט"ז תמב, ח; להלן לד, 

האוכלם בלא משים, גם מדברי חכמים אינו עובר באיסור. כיוצא בזה התירו 

לרפואה הואיל ובטל טעמו, ונחלקו הפוסקים אם מותר לאוכלו  שרץ שרוףלאכול 

  3שו"ע פד, יז, ומפרשים).סתם, מצד אחשביה או בל תשקצו (

  אבל ברור שהרב מלמד מסתמך בכל דבריו על מקורות איתנים. ,מובן שאפשר לחלוק

  ציטוט ממו"ר אבי זצ"לג. 

או חוצץ נגד פסיקת ולסוף אביא כאן קטע קטן מהמכתב שכתב אמו"ר לרב ש"ך כשיצ

רי זצ"ל את הדרך ומזרות. וכאב מאוד לאבא מממ 'האח והאחות'הרב גורן בעניין היתר 

  לחלוק עליו:

                                                           
, וידוע שנפסק להלכה שאין איסור תורה 'אוכל', הרמב"ם כתב 'בלע'ואף שכבודו העתיק לשון רש"י   .3

 כשאינו אוכל בדרך אכילה.
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א להגיד ולעצם הענין של טהור האח והאחות כמובן שלא אתייחס. מי אנכי שאב

דעה הלכתית בנדון, בכלל שאין לנו כל נתונים ומסמכים בענין. אבל אין השאלה 

צדק הרב גורן בפסקו או לא, אלא רק אם פסק ונימק פסקו לפי כללי לפנינו, אם 

ההלכה המקובלת או סטה ממנה, ותמיד בכל הדורות, ובכל השאלות העומדות 

על הפרק, היו חלוקי דעות, זה אוסר וזה מתיר, זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם 

  לדבריו. 

אבל  ,ין והביא מקורות להחמירולכן אנו מודים לרב קמינצקי שליט"א שהעיר את העני

 ,לעניות דעתי דברי הרב מלמד מבוססים על כללי ההלכה, ואלה מתירים ואלה אוסרים

  ומאלה ואלה יתקלס עילאה.

  בברכה נאמנה ובכבוד רב, 

  שאול דוד בוצ'קו

  תגובה לתגובה / הרב יגאל קמינצקי

  )הרש"ב – להלן( לידידי ורעי הרב שאול בוצ'קו שליט"א

בסוגיית השרצים נתפרסמו בעיתון  )הרא"מ – להלן(, פסקי הרב אליעזר מלמד א. כידוע

. אין זה מתפקידו של הציבור לערוך מחקר השוואתי עם פרסומים 'לעיני כל ישראל'

 –' הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו'אחרים שלו, ודאי אלו שטרם ראו אור. 

   .'ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואותו'

 ןמענה לתמיהות הרבות, חובה על הרא"מ לפרסמ 'הרחבות'ב. אם כדברי כת"ר שיש ב

חכמים, הזהרו בדבריכם [שלא תניחו 'בעיתון. המקום שאסר הוא המקום שיתיר ולהיפך. 

  . 'ונמצא שם שמים מתחלל רע"ב]... – מקום לטעות בדבריכם

   :לןשל הרא"מ כדלה דרך הפסיקהעל  בלתי תשובותילא קג. לצערי 

, כשהדבר סותר דברי ראשונים וכו' ,'מסתבר'סברות בטענה של  להמציאאי אפשר . 1

כשהבאתי מקורות רבים של ראשונים ואחרונים  ',חז"ל דברו על שרצים יותר גדולים'כגון 

   .הסותרים את דבריו

פעם היו יותר שרצים , כגון '. אי אפשר לפסוק הלכה על סמך נתוני שטח שאינם נכונים2

לחלוטין  שהפריכוברים ד –' בד"כ אין שרצים בשיעור מיעוט המצוי וכו'', או 'רקותבי

   .מומחים לעניין

מחלקו הראשון של אי אפשר להביא הוכחה הרש"ב לא התייחס לגוף טענתי ש ,לצערי ד.

  .עולה מסקנה הפוכהכשמסופו  מקור

  וכך כתב הרא"מ: 

אפשר ללמוד מדרך י.ק.]  ,[שחכמים החמירו בחרקים גדולים דווקאדוגמה לכך 

(תעג, מב), שכתבו: מצוי מאוד בימי  החתם סופר ומשנה ברורהלימודם בדברי 

שאינם ניכרים לחלושי עין, על כן מי שאין לו אנשים  קטניםפסח תולעים 

  יותר ליקח תמכא (חריין).  טובמיוחדים בעלי יראה שיבדקנו כראוי, 
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דייקו  והמשנ"ב החת"סאולם  ,מורהמחמירים למדו מכך איסור גהרא"מ כותב ש

אבל לא החליטו בדבריהם, ודרשו שבעלי יראה שאינם חלושי עין יבדקו את החסה, 

שלחת"ס והמשנ"ב יש צד  'טוב'הרא"מ מדייק מהמילה  שבלא זאת יש איסור גמור.

שאין בדבריהם  להתיר אכילת חסה שנבדקה ע"י חלושי עין ויראה. ע"ז טענתי מהסיפא

   החתמ"ס (ח"א או"ח סי' קלב):, שהרי כך כתב אסרו זאת במפורשוהם  צד כזה

הוא ש ליקח התמכא שקורין קרי"ןטוב ע"כ מי שאין לו בביתו מי שיבדקנו כראוי 

חלילה להכשיל , נמנה שלישי במשנה והחסא הוא הראשון ומצוה מן המובחר

  . דרבנןמשום קיום עשה דרבנן, דמרור בזה"ז  אפילו בספק בלאו או בלאוין הרבה

טובי רואי, וניתן  , הכוונה שאין חובה להתאמץ ולחפש אנשי יראה'טוב'ומה שכתבו 

  .להסתפק בחריין

 ותמוסיפ ןאלא שה ',עלים לתרופה'הרא"מ לא רק שאין של  'הרחבות'בה. לצערי הרב, 

  בוקה ומבולקה.

  הרש"ב כותב: 

מסתבר '.]: י.ק ,הרב קמינצקי דוחה בחריפות דברי הרב מלמד [בנוגע לשרצים

אי  ,לבדושאיסור אכילה מהתורה אינו יכול לחול על מאכל שכאשר אוכלים אותו 

דברים אלה בלתי 'וכותב הרב קמינצקי: ..', .אפשר להרגיש בטעמו ובליעתו

והנה כבודו לא '... נתפסים הם סותרים דברי תורה וגמרא וראשונים מפורשים

בחולין קג/ב שלר' יוחנן עיקר  למדנו' :הביא את מקור הרב מלמד ואני מעתיקם

אכילה היא הנאת גרונו, כלומר הנאת החיך. ולריש לקיש הנאת המעיים. והלכה 

כר' יוחנן (רמב"ם מאכ"א יד, ג). כיוצא בזה כתב אחיעזר ג, פא, שאכילה שאין בה 

את השרץ  יראהאמנם מסתבר שאם הנאת גרון ומעיים, אין בה איסור תורה. 

, כעין דין ירגיש בטעמו ובבליעתו, יעבור באיסור חכמיםויבלענו, למרות שלא 

'אחשביה' שאמרו לגבי מאכלים שנפסלו מאכילת אדם אולם האוכלם בלא משים, 

אבל ברור שהרב  ,מובן שאפשר לחלוק. 'גם מדברי חכמים אינו עובר באיסור

   מלמד מסתמך בכל דבריו על מקורות איתנים.

אכילה מהתורה אינו יכול לחול על מאכל שכאשר איסור ' )1הרא"מ קובע שני דברים: 

את השרץ ויבלענו,  יראהאם ') 2 .'ובליעתו לבדו, אי אפשר להרגיש בטעמואוכלים אותו 

'. נמצא כעין דין אחשביה, באיסור חכמיםובבליעתו, יעבור  שלא ירגיש בטעמולמרות 

ר בכפליים: לא פטו ,בלא מתכווןאם אוכלו לבדו  א)ביטל דין שרץ מהתורה!! הרא"מ ש

אם  ג) .חייב רק מדרבנן מדין אחשביה במזיד,אם אוכלו  ב)מרגיש בטעמו ואינו מתכוון. 

  א"כ מתי התורה חייבה על אכילת שרץ? .ודאי שפטור ,אוכלו עם דבר נוסף

 שרץ בהם מפורש שהאוכלשמשנה, גמרא, ראשונים ואחרונים, סותרים דברים אלו 

  איסור תורה.  עבר עלכל שהוא ואפילו  ה שלמהיאם אכל ברי קטן, הואאם  ואפילו

   :פ"ג מ"ב)מכות (משנה ) נאמר ב1

, חייב. אמרו לו, מפני כל שהוא אמר רבי שמעון, אין אתם מודים לי באוכל נמלה

  שהיא כבריתה. 
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  :פ"ב הכ"א)מאכלות אסורות (הל' רמב"ם ) וכך ה2

רה, ואפילו היתה ..האוכל בריה טמאה בפני עצמה כולה הרי זה לוקה מן התו.

  ...פחותה מן החרדל

  : )שם (לרמב"ם 'מגיד משנה) ופירש ה'3

  יש מלקות. כל שהוא...בבריית נשמה 

  ):בע" טזוכן פירש רש"י את הגמרא (מכות ) 4

חיה הואיל ובריה שלימה היא  נמלהבלע  –נמלה  שרץ המים: בלע –אכל פוטיתא 

   .ולוקה חמש בכל שהואאכילתה 

  "י והרשב"א שמדובר גם בחרקים קטנים, וכך נפסק גם ב'שלחן ערוך'.ומבואר בדברי רש

  :)עירובין כח ע"א(רש"י ) וכך כתב 1

רץ, דבר שהוא נד בארץ ואינו נראה אלא על ידי שירוצו וריחושו - ...שרץ, לשון ש

  מפני קוטנו. 

  : )הרעסי'  ח"אבתשובותיו (שו"ת,  הרשב"אוכך כתב ) 2

מאד  וזה קטןמו שמקומו משחיר וכלו הוא נברא ...הרחש ההוא מיד נודע מקו

ומניחין על ציפורן האצבע והוא רוחש והולך ולפיכך במקום שמשחיר  ...מאד

  בפולין נוטלין קצת בעומק וזו היא בדיקתו והכשרו...

  :)וסעי' יו"ד סי' פד ( 'שלחן ערוךוכן פסק ') 3

ל התולעת , והוא מקום שמתחיכמין נקודה שחורה...ופעמים נמצא בפרי 

  להתרקם... דאסור כמו התולעת עצמו [תשובת הרשב"א ער"ה]. 

כפי שאכתוב  ,הרא"מ מביא הוכחה לדבריו מגמ' בחולין [ויש לדחות את דבריו בקל

גם לו הייתה לרא"מ הוכחה מאיזו גמרא, אי אפשר לפסוק בניגוד לדברים בהמשך], אבל 

מצאנו כדבר הזה, שחכם בן דורנו  מפורשים שכתובים בראשונים, ברמב"ם ובשו"ע. היכן

  שוודאי גם הם הכירו?!יחלוק על הרמב"ם והשו"ע על פי דקדוק מגמרא 

ראיתי שאינו  ,את דברי הרב מלמד היטבקראתי ': מוכיח מדבריוהרש"ב  על כך, נוסף

לאור הדברים שכתב . 'בדיקה היטב מסתפק בבדיקה שטחית אלא גם הוא מבקש

לחפש חרקים קטנים, מתי אם כן הוא דורש בדיקה היטב, שאין צורך לבדוק ו ,הרא"מ

  בחומט?!

'. אחיעזרדברי ה'בחולין ומ ראההוכחות של הרא"מ מהגמו. כאמור לעיל יש לדחות את 

ששיעורם איסורי האכילה  כלליש הבדל בין כל הוכחה, ואין לערב מין בשאינו מינו. אין 

(הל' מאכלות אסורות פי"ד רמב"ם וכן כתב הכל שהוא. בששיעורה  היברילאכילת כזית 

ת בברייה השיעור הוא . לעומת זא'בכזיתשיעורן  כל איסורי מאכלות שבתורהה"א): '

  אחר, וכן כתב הרמב"ם (שם, פ"ב הכ"א):

 בריהאבל האוכל  , כשאכל כזית מבריה גדולה או שצרף...כזיתזה שאמרנו האוכל 

  .פחותה מן החרדלילו היתה טמאה בפני עצמה כולה הרי זה לוקה מן התורה, ואפ

ההנאה הינה חלק מהאכילה, וכשאינו נהנה, אין  ,שנאסרו בשיעור כזית במאכלות אסורים

 אף ,, התורה מראש אסרתהכל שהואשנאסרת ב היבריאבל  .אינו לוקהוזה בגדר אכילה 
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עוסקים באכילה  'חיעזרה'אבחולין וכן  ראהגמובאמת  שלא ניתן לחוש בטעמה כלל.

  . יהיכ אין להביא משם כל הוכחה לברוע" ,ממש

  והאמת והשלום אהבו, ויראה ציבור תלמידי החכמים וישפוט.
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ספר חדש של פרופ' זהר עמר
אסופת מנהגי 'זרם הבלדי' לגוניו

amarzoh@gmail.com :ליצירת קשר

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

Practical halacha workshops 
about Israel’s special mitzvot 

are now available
 in English!

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

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

+972-8-6847325  |  +972-52-8903729  

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

Workshops accompanied by a 
visual presentation
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במה למאמרים המשלבים מחקר תורני 
ויישום הלכתי בארץ ישראל

126שבט תש"פ

להחזרות:
ת.ד 18 

שבי דרום 
ד.נ הנגב 8536500
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