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New!

Only

₪ 40   
Shipping

included!

The Laws of 

Orlah 
for the

Backyard

Order now: 08-684-7325 
machon@toraland.org.il

A concise halachic guide on the laws of orlah 

for the home and private garden in Israel and 

abroad. The rulings in this book are based on 

articles written by rabbis of Torah VeHa’aretz 

Institute and the rulings of Rabbi Yaakov 

Ariel, the institute’s president.

Authors: Rabbi Dr. Yoel Friedemann, 

 Rabbi Moshe Bloom

 לאורו
 של

הראי״ה

 פרקי חייו והגותו של

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל

הוצאה מהודרת בחמישה כרכים המאירים את הנשמה

 שיחות הרא”יה  מועדי הראי”ה

 חיי הראי”ה  בשדה הראי”ה  ליקוטי הראי”ה

מבצע מיוחד לרגל בחירת הרב קוק לדמות החמ”ד 

לשנת תשפ”א ולציון 25 שנה לפטירת הרב משה – 

צבי נריה, תלמידו, אשר ליקט וחיבר את הספרים

 ₪ 180
בלבד

כולל דמי משלוח

 חובה בכל בית  לרכישה 08-6847325 
www.toraland.org.il >> ובאתר מכון התורה והארץ
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מהנעשה במכון
התורה והארץ

כפר דרום ת"ו - שבי דרום

מכון
התורה
והארץ

שמירת השמיטה הציבורית

ביקור הרבצ"ר במכון

כנס ט"ו בשבט תשפ"א

במכון התורה והארץ נערכים לשמיטה בגינון הציבורי בעיר וביישוב - אנו עדים למגמה 
של חיזוק שמירת השמיטה בערים וברשויות השונות בכל הקשור לגינון הציבורי בעיר. 
בהמשך למסורת משמיטות קודמות, אנו פונים בימים אלו לעיריות ולרשויות השונות 
משישים  בלמעלה  פגישות  ערכנו  כה  עד  השמיטה.  לקראת  הסברה  פגישות  לתיאום 
זו  אנו מקווים שהדרכה  כיצד להתכונן לשמיטה.  נציגיהן  והדרכנו את  רשויות שונות 

תביא את התועלת המצופה ותחזק את שמירת השמיטה הציבורית.

הרב הראשי וראש לשכתו סיירו בליווי המכון בשטחי גידול באזור כהכנה 
לצבא  לספק  ניתן  שמהם  השונים  האזורים  של  סקירה  תוך  לשמיטה, 
תוצרת הלכתית מהודרת בשנת השמיטה. הרב שיתף באתגרים העומדים 
כמי  בתחום,  המכון  רבני  של  לניסיונם  והאזין  בשמיטה,  הצבא  לפני 

שעסקו בתחום בחמש השמיטות האחרונות.

כמדי שנה, מכון התורה והארץ קיים כנס ט"ו בשבט, שהתקיים השנה באופן מקוון, ושודר 
בזום, בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובאתר של מכון התורה והארץ. בכנס השתתפו מעל 

לאלף צופים שנהנו מתוכן מקצועי ואיכותי לקראת השמיטה המתקרבת.

אירועי ט"ו בשבט
השנה היה המכון שותף במגוון של אירועים לקראת ט"ו בשבט, חגה של ארץ ישראל. 
זכינו להיות שותפים בהפקת ערב שידורים מיוחד בליל ט"ו בשבט בהשתתפות הרבנית 
ימימה מזרחי, הרב יעקב אריאל, יונתן רזאל ועוד. האירוע שודר בערוץ 7 וזכה לחשיפה 

גדולה.
נוסף על כך בנינו דף מקוון לסדר ט"ו בשבט ביתי, בו שובצו הלכות, מידע חקלאי, 
מרובה  הצלחה  נרשמה  זה  לדף  המשפחה.  לכל  ומשחקים  חידות  העשרה,  סרטוני 

ולמעלה משמונת אלפים משתמשים ביקרו בו במהלך ט"ו בשבט.

עובדי ההוראה 
תלמידי מערכת החינוך הם דור העתיד. כדי להשקיע בתודעת השמיטה השתתפנו בכנס החמ"ד, שם הצגנו 
למאות מורי החמ"ד את העזרים שאנו יכולים להעניק להם בשמיטה. נוסף על כך הוקם דף אינטרנט המרכז 
את כלל הפעילויות המוצעות למורה ולתלמיד והוקמו ארבע קבוצות ווצאפ שהתמלאו מייד, לעובדי הוראה 
ודידקטית. בימים אלה אנו עובדים על פיתוח חומרים נוספים לקראת  וגננות. שם תינתן תמיכה הלכתית 

השמיטה הבעל"ט.
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מדינה עם זהות

"המסייעת"

- מתוך מטרה  לדרך!  יוצאת  'חותם'  יהודית מבית  ואקטואליה  עדכונים  קבוצת 
להרחיב את מעגלי ההסברה על חשיבות הצביון היהודי שלנו כלאום וכמדינה, 
יישלחו עדכונים על  'מדינה עם זהות'. בקבוצה  השקנו בימים אלה את קבוצת 

דמות  סרטון קצר של  בקבוצה  יתפרסם  מדי שבוע  כן,  כמו  היהודי של המדינה.  צביונה  לחיזוק  פעילויות 
לזהות  הקשורה  אקטואלית  סוגיה  שתסקור   - הראשונה  מהשורה  מומחה  או  תורנית  אישיות   - מעניינת 

היהודית שלנו כלאום, כמשפחה וכיחידים. מוזמנים להצטרף לקבוצה וכן להפיץ למשפחה ולחברים!

מוקד לחיילות דתיות מבית 'חותם' - עמדתנו הברורה והעקבית היא ששירות הבת 
הדתייה צריך להתבצע במסגרת השירות הלאומי. עם זאת, לא ניתן להתעלם מבנות 
ובסתירה  ומורכבת  קשה  במציאות  עצמן  את  מוצאות  ובפועל  להתגייס  שבחרו 

עמוקה בין הזהות והערכים שלהן לבין האווירה שהן מתמודדות איתה. 
עבור בנות אלה הקמנו מוקד סיוע שבפנייה אליו תוכלנה לקבל בס"ד מענה וסיוע 

להתמודדות עם הקשיים הניצבים בפניהן.

מהנעשה בארגון
חותם

השתלמות גננים 
הגננים מתמודדים רבות עם דיני השמיטה, והם מוכרחים להחזיק בידע רב כדי לשמור על  הלכות השמיטה. 
לשם כך פתחנו השתלמות מיוחדת לגננים, שבסופה יקבלו הגננים תעודה ושמם יופיע באתר המכון. אנחנו 
קוראים לצרכנים לוודא שהגננים העובדים בגינתם בקיאים בהלכות השמיטה, ולא יעברו חלילה בשוגג על 

איסורים.

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

צעירי האיחוד הלאומי יזמו תוכנית של סדנאות לכתיבה בנושאי דת ומדינה, ובעקבותיהן תחרות מאמרים 
ארוכים וקצרים. הרב עדו רכניץ, מנהל המחקר במכון, נענה לאתגר והעביר סדנת מבוא למדיניות ציבורית 

יהודית לעשרות המתעניינים. הרב רכניץ יהיה גם אחד השופטים בתחרות המאמרים.
מכון משפטי ארץ רואה חשיבות רבה בקיומן של יוזמות מסוג זה וישמח לסייע לכל 
יוזמה דומה  כדי להגביר את המודעות והחשיפה למדיניות הציבורית היהודית. אנו 
והחלטות  חוק  להצעות  המחקר  עבודת  להפיכת  יסייעו  זה  מסוג  שיוזמות  מקווים 

מדיניות, כפי שמצופה ממדינה יהודית.

יהדות בלב השיח: תחרות וסדנאות כתיבה בנושאי דת ומדינה
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לכושרות כיום כ-40 קבוצות ווצאפ בהם ניתנות תשובות לשואלים הרבים.
למתן  כושרובוט  נכנס  לאחרונה  השואלים,  ציבור  על  להקל  ובכדי  המתנה  זמן  את  לקצר  בכדי 

תשובות לציבור.
ע"י התכתבות פשוטה ושאלה בוואצפ הרובוט נותן מענה מתוך תשובות הרבנים בנושאים השונים, 

בין היתר ברשימת המומלצים, בהנחיות לניקיון ירקות ופירות ועוד. 
שמור את המספר והחל להתכתב 052-6559352.

הקורסים השונים בכשרות, שיעורים בישיבות ובאולפנות וכן שיעורים לקהילות השונות. 
עקב אילוצי התקופה שיעורים אלו בכל תקופת החורף הועברו ע"י זום.

לאחר הצלחת הצלחת שני הכרכים כשרות כהלכה בימים אלו יוצא לאור כרך שלישי בסדרה
בספר מאמרים מגוונים בנושאי הכשרות השונים, בניהם:

במזון  חרקים  בתעשייה,  גלם  חומרי  בחו"ל,  הכשרות  לעמים,  ישראל  בין  שמיטה,  מדור 
ומאמרים נוספים מפירות רבני כושרות ומומחי כשרות נוספים.

כושרובט

מערך ההדרכה לא נח לרגע

כשרות כהלכה ג 

מהנעשה במכון
כושרות

מהנעשה במכון
משפטי ארץ

בשעה טובה יצא לאור הספר משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות. הספר כולל שורה של מאמרי יסוד הנוגעים 
ניירות העמדה של המכון  לעבודתו וסמכותו של בית דין לממונות בימינו. חלק מהמאמרים מבוססים על 
שהוצגו בכנסי הדיינים השנתיים, המתקיימים מזה חמש עשרה שנה בשיתוף עמותת הליכות עם ישראל 

בראשות הרב רצון ערוסי.
והסתייעות  ערעור  יחיד,  דיין  זבל"א,  של  דין  בית  קבוע,  דין  בית  של  ומעמדו  הגדרתו  על  מאמרים  בספר 
בהוצאה לפועל. מאמרים נוספים בספר עוסקים בהכרעה בדרך של פשרה, הכרעה במחלוקות, הוצאת צווים 
זמניים, מאמר על התנאים והמשמעויות של היתר פנייה לערכאות, מקומו של ערעור בהלכה ודיניו וחיוב 
בהוצאות משפט. בספר שער המוקדש לדיני הראיות, ובכלל זה מעמדו של עד מומחה בהלכה, הסתמכות 
על אומדן )ראיות נסיבתיות(, ומאמר מקיף על דיני פרשנות חוזים בהלכה. הספר נחתם במאמר על מעמד 

האישה בבית הדין לממונות ובמאמר נוסף על דינו של לא-יהודי שנידון בבית דין לממונות.
היורדים  וחדשניים,  יסודיים  מאמרים  לקורא  המציגה  ארץ  משפטי  בסדרת  נוספת  חוליה  מהווה  זה  ספר 

לעומקה של הלכה בשפה ברורה ונעימה המובנת לכל קורא שהוא בן תורה או משפטן.

ספר משפטי ארץ ה: בית הדין לממונות
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בר"ח כסלו נערך ערב השקה מקוון בזום לספרו של הרב אריה כץ, רב יועץ ופוסק 
במכון פוע"ה ומנהל המחלקה למחקר הלכתי במכון – "שאגת כהן". הערב נערך 
גן הרה"ג  במעמד הרב הראשי לישראל, הרה"ג דוד לאו שליט"א, רב העיר רמת 
יעקב אריאל שליט"א, הרה"ג אליעזר איגרא, דיין בבית הדין הרבני הגדול, ראשי 

ישיבות ועשרות רבות של משתתפים. את הערב הנחה הרב אליהו האיתן, רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה. לרגל 
השקת הספר )שמורכב ברובו הגדול מתשובות לשאלות שהגיעו לרב כץ במסגרת עבודתו במכון פוע"ה(, שעל 
הוצאתו לאור דיווחנו בגיליון הקודם, נמכר הספר במחיר מבצע. לפרטים ולרכישה: 02-6515050 שלוחה 213.

וקטנים  גדולים  בניסים  ולחזות  שותף  להיות  המכון  זוכה  כולה  השנה  במהלך 
המתרחשים מדי יום. לכבוד חנוכה יצא המכון בפרסומים שעסקו בשמונה סיפורי 
המטרה  מחלקותיו.  בכל  המכון  פעילות  במסגרת  החולפת  בשנה  שאירעו  ניסים 
הייתה להוסיף שמחה ואור לימי החנוכה ולערוך היכרות מעמיקה לציבור המכון 

והרחבה לציבור נוסף. סיפורי הניסים זמינים לצפייה בערוץ מכון פוע"ה ביוטיוב.

הבית  בבניית  לשלבים הראשונים  וידע משמעותיים  תכנים  לימוד  וכלל  כסלו,  חודש  בתחילת  נערך  הכנס 
אתגרי  עם  ובונה  בריאה  להתמודדות  וכלים  ההלכתי-רפואי  בעולם  הצעיר  לזוג  והדרכות  הכוונה  היהודי, 

עצות   - טהרה  הלכות  לאחד,  משניים  ההרצאות:  עסקו  שבהם  הנושאים  הזוגיות. 
והדרכות, בדיקות גנטיות: האם מתי וכיצד, נישואין וזוגיות, בניין וצמיחה. ההרצאות 
שירותי  מכבי  רופאי  בורשטין;  מנחם  הרב  בראשות  פוע"ה  מכון  רבני  ידי  על  ניתנו 
בריאות, מומחים ואנשי מקצוע. התקיימו הרצאות משותפות ונפרדות לגברים ולנשים 
והרצאות לנשואים בלבד. בכנס השנה שינויים מרחיקי לכת לעומת שנים קודמות: 
הכנס היה דיגיטלי, נוספו מאורסות וכלות, וכן גדל מיומיים לארבעה ימים. בסה"כ 

השתתפו בכנס כ- 1,400 משתתפים ומשתתפות. 

השקת ספר שו"ת שאגת כהן 

ניסי חנוכה מבית פוע"ה - השליחים שלכם לנס 

כנס חתנים וכלות – בנין עדי עד – כנס המיועד למאורסים ולנשואים בשנה הראשונה

מהנעשה במכון
פוע"ה

במסגרת מערך הכנסים שעורך מכון פוע"ה התקיים השנה כבכל שנה ביום רביעי של 
שבת פרשת שמות כנס מקצועי לרבנים, לרבניות ולאנשי מקצוע. עקב המצב הועבר 
הכנסים  במסגרת  לראשונה   - לצמיחה  פתח  נתן  הדבר  אולם  מקוון,  באופן  הכנס 
השנתיים של מכון פוע"ה הכנס היה בינלאומי ונערך בשפות שונות )עברית, אנגלית, 

צרפתית וספרדית(. מטרת הכנס הייתה להקנות לרבנים ולרבניות שמהווים מנהיגים 
גנטיקה,  פוריות,  בנושאי  וההלכתיים  הרפואיים  החידושים  את  דעת קהל  ומובילי 
היריון, לידה, טהרת המשפחה, אישות ומשפחה, וכמו כן לספק מענה לשאלות חברי 
הקהילה ולתת כלים יישומיים לייעוץ והכוונה לגורמים מקצועיים. ההרצאות בכנס 
ידי מיטב הרבנים והרופאים ומומחים מהארץ ומהעולם, וצפו בו מעל  הועברו על 

7,000 איש.

הכנס השנתי הבינלאומי ה- 21 לרבנים, לרבניות ולאנשי מקצוע
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  הרבנית לורי נוביק 

 מחשבות ראשוניות על
   1כפוסקזצ"ל הרב הנקין 

  מה הקד

פ  פחות מיומיים לפני  זצ"ל טיבבוקרו של ח' בטבת,  הנקין  יהודה הרצל  רתו, מו"ר הרב 

יום הוא הדריך את  ן עסק בפסיקת הלכה. באעדיי יועצות ההלכה שעוסקת ותו  קבוצת 

הקשורה   הלכתית  מדיניות  לנשים בשאלה  הקורונה,    לנגיף בקביעת  לסייע  יש  כיצד 

ובריאותיות   הלכתיות  בשאלות  למכתנו, המתחבטות  ארוכה  עלתה  טרם  לחיסון.  בנוגע 

שפיע על האמין שהרב הנקין לא ימשיך להדריך אותנו, יועצות ההלכה, ובכך להל  וקשה

עבודת דרך  נשים  רבבות  של  לחייהן  בנוסף  על  נו,  בארץ השפעתו  הציבור  וכלל  רבנים 

  ובעולם. 

לסקור   עלתובנות  ברצוני  כפי שהיא  מספר  הנקין,  הרב  הפסיקה של  לידי   שיטת  באה 

ב בנים'  'בני  בשו"ת  ואמצעי הנתשובות  ביטוי  טבילה  נידה,  להלכות  ישיר  באופן  וגעות 

כוו כאן  אין  משנתמניעה.  את  לצמצם  לנסות  נה  אלא  אחד,  לתחום  הנקין  הרב  של  ו 

נקודות בולטות שעולות מתוך תשובות    כמהקירת  ולשרטט את גישתו ההלכתית דרך ס

   2.מוקד עבודתנו המשותפתופסקים מעשיים בתחומים שעמדו ב

  את תפקיד הפוסק באופן הבא:   3ב כתהרב הנקין הגדיר ב

גם לדב נזקק  ידע רחב, הפוסק  בונה, רים שאינם נתפסים באופן מוחשי: ת מלבד 

  . אינטואיציה, ניסיון ושכל ישר

המוג מהעיון  בדרישות  גם  שעמד  כפוסק  הנקין  הרב  של  דיוקנו  עולה  להלן,  שיוצג  בל 

  עלה עליהן.  הללו, ואף הת

ותא עם קה למד הרב הנקין במשך שנים בחבררינפתח בהקדמה קצרה: בבחרותו באמ

מאה העשרים. כשעלה ארצה ין זצ"ל, שהיה מגדולי הפוסקים בסבו, הרב יוסף אליהו הנק

הגולן, והוכר כמורה הלכה מן  ודרום  בקעת בית שאן שלרב האזורי  בשנת תשל"א, כיהן כ

ה במהלך  הראשונה.  חלקי  השורה  ארבעת  את  פרסם  בנים שנים  'בני  (שו"ת  - מ"אתש ' 

ות נוספים בהלכה, בהגות ובפרשנות המקרא,  יצא לאור שס"ד), וכתבים רבים  לאחרונה 

 
  רב דוד פוקס. ה: , תרגום-Traditiononlineב באנגלית הופיעה  גרסה  .1
תעד את מלוא היקף  ל  אנסה ו,  יותר  שיטתיעליהם באופן  עוד אכתוב    ובלנ"דראויים להרחבה    הדברים  .2

, תרמו  הנקיןדוד ספרלינג, תלמיד מובהק של הרב  ות עם הרב  רת המשפחה. שיחפסיקתו בענייני טה
  למאמר זה, ובעיקר לפסקת הסיכום.  

3.  http://www.edah.org/backend/coldfusion/Journal_resp.cfm?id=34 . 
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מתוארת . תפיסתו של הרב בנוגע לדרכו בפסיקת הלכה  'מהלכים במקרא'ספרו החדש  

הראשון שו"ת    בכרך  בנים 'של  מוכר  'בני  דימוי  הרב  מביא  כדרכו,  שם,  משל   –.  הפעם 

  ו כדי לגלות בו פנים חדשות: ר אותוקוח –הננס הרוכב על כתפיו של ענק 

היאך אנחנו נושאים ונותנים וסותרים   ,הקשה  'שבלי הלקט'והנה בהקדמה לספר  

הראשונים  שא  ?דברי  הרי"ד,  של  משלו  לפי  גבי ותרץ  על  הרוכבים  כננסים  נחנו 

ב  ,הענקים  צריך  ועדיין  למרחוק מהם.  רואים  להבין  ולכן  שזכה  לו  גילה  מי  יאור, 

אנחנו    ...ומי הרכיב אותו על גבי הענק? אולם כך דרכה של תורה,  ונים דברי הראש

אבל הקב"ה    ;ולהסתמך על סברותיהם ופרושיהם   ,ל גבי הענקים כים לטפס עצרי

ו בנו כח לטפס  גביהם נתן  ועמל,   ,לשבת על  יגיעה  ולהבין דברי הראשונים מרוב 

  אות למרחקים.  ומתוך כך לפעמים לר

חקים; אך הננס הוא ננס כוח, ומזכה אותו בראיה למרל  הרב הנקין מדגיש שהקב"ה נותן

מרוב יגיעה 'ת דברי הראשונים  ץ רב לטפס על כתפי הענקים. רק הבנזה שמצליח במאמ

ראייה למרחקים. הרב הנקין לא קיבל דבר כמובן מאליו, כולל  'לפעמים 'מאפשרת  'ועמל

ע שלו  הסמכות  עלאת  מעיד  בנים',  'בני  חיבורו,  שם  אפילו  חש  ה  צמו.  שהוא  מחויבות 

ות של עמל רב ולימוד מדוקדק, כפי כלפי סבו הדגול; ומקריאת התשובות בו ניכרים פיר

נפשי [מסבי],  ועם מעט הכשרונות שירשתי  ':  בהקדמתו לכרך השנישכתב   מסרתי את 

ת בירור, יש להסתמך על . כאשר הראות מעורפלת וההלכה דורש'לברר הלכה לאמיתה

יסודי י  מחקר  לאמתציוחשיבה  עמוקה  מחויבות  מתוך  הנקין   ,רתית,  הרב  שכתב  כפי 

  : א' בהקדמה לכרך

קשות משאלות  נמנעתי  שהיא  ,ולא  כמות  האמת  את  בקשתי  קבלתי    .אלא  ולא 

  .לראות היעמדו בהלכה או לא ,קתי אחריהם אלא בד ,דברים 

י שם כיצד היה חוזר על דברדרכו בלימוד, וכתב  הרחיב הרב בתיאור    בהקדמתו לכרך ג'

ות בחתירה אחר . הדיוק והיצירתיוכל פעם מדייק יותרהש"ס והפוסקים פעם אחר פעם,  

הנקין   מת ההלכתית מאפיינים את הפסיקה בשו"ת 'בני בנים', ואת הפיקוח של הרבהא

  .'נשמת'על מפעל יועצות ההלכה של מדרשת 

  נאמנות והקשר ,  הקריאה צמוד כתמים חומים:א. 

הייח  רהגם תשובה הלכתית שגרתית לכאו פוסקעשויה להעיד על תכונותיו  . ודיות של 

הרב הנקין במקרה של דן    )כטסי'    ח"א(בשו"ת 'בני בנים'  בר לנכתב.  לקן מתבררות מעח

על חום  כתם  לאחר שכבר   אישה שראתה  רק  נאסרה  אם  האישה שאלה  סינתטי.  בגד 

הבגד. את  סינתט  כיבסה  מבד  אינו  ה י  את  לטהר  מתבקש  היה  ולכן  טומאה,  ם כתקבל 

שהכתם בא בוודאות  עם זאת, הרב הנקין דן בשיטות שלפיהן הידיעה    4.מטעם זה בלבד

מאתנו מונעת  האישה  של  של  מגופה  להקל  הרב  פסק  לבסוף  זו.  הקלה  על  א לסמוך 

לשיק באשר  האישה.  ונאמנות  הכתם  צבע  אחרים:  הלכתיים  שיקולים  משני  ול נאסרה 

 
  נג.  סי'  משה', יו"ד ח"ג 'אגרותשו"ת   .4
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ות קדומים על הגוון שנקרא היום מקורר  עדישנוגע לצבע, מציין הרב הנקין ה  ,הראשון

הגבוה'חום ' השכיחות  לאור  שת .  חומים,  כתמים  של  הרב ה  ובולטת.  מפתיעה  זו  יקה 

  בטיעון מרתק:  התייחס אליה

השירים   א'בשיר  ה  פרק  ירושלים   ו):-(פס'  בנות  ונאוה  אני  תראני    ...שחורה  אל 

שחרחר השמש  ,תשאני  שזוף   .ששזפתני  קודם  נופל    ,אלמא  לשון  עלאינו  יהן 

ישראל בזמן המשנה    בניוכ  ,ומן הסתם היה להן עור כצבע הספרדים היום  ';שחור'

 ,צהבהב-חום שהוא    ,, ועל כן בחום בהיר כזה)עיין במסכת נגעים פרק ב' משנה א'(

דם  נידה]..  אין לחשוש למראה  נקטו ל[מטמא משום  והנה הפוסקים  ברוי"ן  .  שון 

קוראים  וכיו  ,בלע"ז שאנחנו  שמה  ובתלמוד  'ם חו'ן  בתנ"ך  מופיע  כן  ...אינו    ,ואם 

ב   '?חום 'חנו קוראים  איזה שם נתנו למה שאנ בלשון  [חום כהה]  ודאי נכלל  ואלא 

  ...שחור

לל צמודה  שקריאה  מכאן  שהכתם  עולה  בפסיקה  תומכת  התנ"ך  האישה ששון  תיארה 

) נידה  משום  אוסר  צבע  שחו  אף אינו  דם  מדין  לטמא,  עלולים  יותר  כהים  . ר)שגוונים 

 זהירה של המקורותושתתת על קריאה  בתשובותיו נוהג הרב הנקין לבחון אם פסיקה המ

יש לבחון גם כאשר שוקלים להקל,  יותר.  היטב   עשויה להתיישב עם עמדות מחמירות 

רב שגם את המקורות בהקשרם, כדי לעגן את הפסיקה במסורת ההלכה. כאן מוכיח ה

שהג בכתמים  שהחמיר  הפוסקים  מחשובי  הורה יעאחד  האישה  של  מגופה  בוודאות  ו 

בצ הוא  הכתם  שבו  מקרה  בכל  נאמנות להקל  השני,  לגורם  בינוני.  או  בהיר  חום  בע 

ובה; אך בעבודתו עם יועצות ההלכה הרב רק כבדרך אגב בתשובה הכת  האישה, התייחס

בתשובה  זה.  לגורם  שייחס  החשיבות  הכלל    התבררה  את  הרב  מחיל  נאמנת 'הכתובה 

וגמיות (נידה כ ע"ב). הוא מתאר כיצד הראה לאישה ד   'ה ראיתי, ואיבדתיו כזאישה לומר:  

ם . כך נוהגים פוסקיאליו  התכוונהשיוק את הצבע  של צבעים שונים, כדי לוודא שזיהה בד

נאמנות אך במסגרת הפיקוח על עבודתן של יועצות הלכה, התייחס הרב הנקין ל  ,רבים 

פשי ו נו. הרב הנחה אותנו ליישם באופן חב  האישה כעיקרון מנחה בהלכה, והוא האמין

ח כתמים  לגבי  פסיקתו  הלאת  חיבורים  כלל,  בדרך  יותר ומים.  להחמיר  נוטים  כתיים 

לנו באופן שגרתי לענות לנשים בכתב שהפרשה אך הוא הורה    ,מפסיקה אישית בעל פה

 כךאיננה אוסרת, גם לא בהפסק טהרה.    –לאדמומית    חומה בהירה, שאין בה שום נטייה

השואל כאשר  למעשה:  הלכה  בפסיקתו  משוכנעות  גם  היו  עדי ,  ןשכתמיהות  ואפילו 

הרב לא דרש להראות את הכתמים לסמכות    –הבדיקה שלהן, עמדו בתנאי צבע אלה  

  5. תית או לבחון צבעים נוספים הלכ

 
ב הפוסקים,  י לב שלדעת רושימ): 'לעברית   בתרגוםכתוב בזו הלשון (  באנגלית  ההלכהאתר יועצות  ב  .5

, צהוב בהיר, או בצבע לבןלחלוטין. אם כל ההפרשה על העד היא  הפסק טהרה אינו חייב להיות נקי  
נקיים.    ה שבעשל  את רשאית למנות את היום הבא כיום הראשון    –שום אדמומית  בה    ואין  ,בהירחום  

ההפרשה נוסףאדומ  אם  הפסק  לעשות  עלייך  בבירור,  דה  אחר  צבע  כל  חכם.  שאלת  השוו    .'ורש 
 ,A Woman’s Guide to the Laws of Niddah (Mesorah Publications  לדברי הרב בנימין פורסט,  הלדוגמ 

ע (1999 לעברית):    124מ'  ,  בין '(בתרגום  במחלוקת  שנוי  חום  חום.  הוא  הכתמים  רוב  של  צבעם 
) 1984כת דוד,  דרכי טהרה (סומרדכי אליהו,    ולדברי הרב,  'אות לרב כל כתם חוםש להרהפוסקים... י 

בחזרה לעמוד התוכן
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  הסב ונכדו  אמצעי מניעה: ב. 

קרובות,ילע ש  תים  פסיקותיו  תשובותיו  את  מסבירות  הנקין  הרב  ומחילות   סבו  שלל 

באותן בנים'  .  'בני  סי'  שו"ת  , שמתיר להשתמש הפסק של סבו  הוא מביא את  )ל(ח"א 

קריאה מדוקדקת   ריון. בתעוזה המסתמכת על פסיקת סבו ועליבדיאפרגמה למניעת ה

רב משה פיינשטיין זצ"ל בדברי הראשונים, הרב הנקין דחה באופן שיטתי את דרכו של ה

פס ואת  הסוגיה,  בדייק בלימוד  השימוש  את  שהתירה  להלכה,  במספר  תו  רק  אפרגמה 

  6ים. מצומצם של מקר

ראשית, הרב הנקין בוחן את דברי הראשונים כדי להוכיח שהשימוש במוך נעשה לשם  

בדיאפרגמה   לאחרהזרע  שאיבת   לשימוש  תקדים  בכך  אין  ולכן  אישות,  יחסי  קיום 

יחסים. בשלב השני, הוא טוען שניתן להתיר  במהלך ימוש בדיאפרגמה במהלך ש  קיום 

ש  מכיוון  אישות,  יחסי  שונקיום  שעליוהדיאפרגמה  מהמוך  בגודלה   ה  הראשונים  דיברו 

הדי את  מכניסה  שהאישה  שהעובדה  מוסיף  הוא  יחסים ובצורתה.  קיום  לפני   ,אפרגמה 

ובכך לא ללא סילוק פעיל של הזרע, הופכת את השימוש בה לג  (פעולה עקיפה),  רמא 

במחל הכרעה  האיש.וקנדרשת  זרע  את  להשחית  לאישה  מותר  אם  גם   ת  הנקין  הרב 

תמש באמצעי מניעה במשך תקופה ממושכת יקת סבו, שלפיה מותר להשמבאר את פס

. הרב מוסיף 'היה ורבייפרי'פילו במקרה שטרם קיימו מצוות  על מנת לרווח בין לידות, א

לו שנתיים, ו  תינוק גם לאחר שמלאה שמתירה לאם להמשיך להיניק  ראיה משלו מההלכ

  ריון: ילמנוע האם לא הייתה הפסקה בהנקה, וזאת אף שההנקה עשויה 

שנתיים  מעל  יותר  שבמניקה  תתעבר  ,ידוע  לא  ההנקה  מחמת  ואיך   ;לפעמים 

אלא על   ?בשביל דבר שאינו ענין סכנה  ,לדחות פריה ורביה של הבעל  התירו לה

ונכלל בקיום פריה    ,תרגם זה מו  –ן שהוא לטובת הולד שימשיך לינוק  וכיו  ,כרחך

זצלה"ה.  ורביה דברי הגמו"ז  אני   ,ובאם באה שאלה...  בס"ד לע"ד  ובזה מבוארים 

  .  תצא לעבודהאו כדי ש ,שה רוצה למנוע הריון לטובת הולדימברר האם הא

מוסיף   אלא  סבו,  שיטת  לגבי  בהסבר  הנקין  הרב  מסתפק  לא  נוסף. כאן  יישום  לה 

ות, כל עוד  ריוניהין לנשים להמתין שנתיים בין  נקבפסיקתו הלכה למעשה, מתיר הרב ה

לידה הייתה רצון האם להקדיש תשומת לב לילדיה. ההיתר הת  לדחיי  מרכזיתהסיבה  ה

תקופה זו היה תלוי בפרטי המקרה. הרב חזר והדגיש  להשתמש באמצעי מניעה מעבר ל

  : ) לח' סי  'בני בנים' ח"בפן תמציתי בתשובה מאוחרת יותר (את היסוד לגישה זו באו

אם מתעסקת   ,שנים   חמשו  ארבעל[שימוש באמצעי מניעה]  הגמו"ז זצלה"ה התיר  

  . אלא גם גידול הילדים  ,כי מצות פריה ורביה אינה הריון ולידה בלבד –בולד 

 
טהור. ומכיוון שצבע הקפה שונה מסוג    –אדום, כעין קפה או ערמונים  שאינו נוטה ל  –חום  '  :30עמ'  
ספק מהו צבע הערמונים, האם הכוונה לערמונים חיים או מבושלים, יש לשאול שאלת חכם   , וישלסוג
  .'ימיתעקבות הרגשה פנות הפסק טהרה, או בבדיקות שבאו ב בדיק  בכל

 סג. סי'  יו"ד ח"גאגרות משה,   שו"ת  .6
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לא    )יולדת(  'המפתח של חי'היא מצווה מורכבת במיוחד, מכיוון ש  'היה ורבייפרי'מצוות  

הדיו ע"א).  ב  (תענית  אדם  בידי  קיום ן  נמסר  אם  בשאלה  עוסק  המסורתי  ההלכתי 

הולהמצוו ידי  על  הוא  במעשה  או  בנים,  של דת  צירוף  (או  להולדה  הראוי  ביאה  ה 

היא    7.השניים) מכאן  שעולה  החדשה  בריא, התובנה  ילד  הולדת  של  למעשה  שמעבר 

בניגוד לתשובה הקודמת שהובאה,   גידול ילדים.  המצווה כוללת גם היבטים איכותיים של

לפסקי הרב החריף בין שיטת סבו    איר הרב הנקין לקורא את ההבחנה בהבדלהששבה  

יין, תשובה זו פותחת בהבעת תסכול מכך שהרב פיינשטיין לא הזכיר כלל משה פיינשט

משה' ב'א המק  8גרות  הגישה  של  יאת  הסב.הלה  הנקין  לקוח    רב  שמתוכה  התשובה 

בשאל ה עוסקת  כאן  ילדים  ציטוט  להוליד  מצווה  יש  אם  מצוות  נוה  קיום  לאחר  ספים, 

הנקין מסורת ברורה מסבו. הוא   יין זה לא הייתה לרבבהולדת בן ובת. בענ  'הייה ורבייפר'

אך אין בכך חיוב, בעיקר לאור שיקולים פוסק שיש קיום מצווה בהולדת ילדים נוספים,  

ויציבות כלכלית. בנוסף להעמקה אופיינית בדברי הפוסקים, הרב הנקין    של שלום בית 

  ה את טיעוניו על בסיס פסקי הלכה ידועים של סבו:  ונב

זו בדיוק   ,שם הארי אחרי מותויבים באין מש נודע לי שהורה בשאלה  אבל    ;ולא 

הענ דעתי  א  ,יהיאכתוב  הרמהואולי  לדעתו  גם  צריכה  ..  .כוון  של  אינה  [אשתו 

[חלק    'בני בנים 'לם. וכל מה שכתבתי בכדי לבנות העו  להחריב את עצמההשואל]  

לא' סימן  הגמו"ז  ,']  דעת  לבאר  אלא  היה  הר  ,לא  לדחות  שנים שהתיר  לכמה  יון 

אבל כשקיים פריה ורביה    ;אפילו לא קיים פריה ורביה עדיין  ,חרי לידת ולד חיא

עודוהו לפנים    ,ליד  צריך  אינו  פרנ  –אזי  ודוחק  צער  במקום  מחוייב  סה שאינו 

  .להוסיף בנים 

בתשו הרב  ל  בהחלק מהטיעונים שבהם משתמש  לחלוטין.  בציטוט דוגמהזו מקוריים   ,

כבד שגובות לידות מרובות מהאם,  יין באופן מיוחד את המחיר השהובא לעיל הוא מצ

רכי הילדים והמצווה המוטלת על הבעל. פרט  ובחשבון את טובת האם בנוסף לצ  ומביא

בנים'יצור פסקי שו"ת בנבסיכום התשובה ב'קלזאת,   ב הרהוסיף    9ובגרסתה באנגלית,  י 

בת אחת נוספים, בהתאם להמשיך בפרייה ורבייה מתקיימת בהולדת בן אחד ושהחובה  

  .קבילות למצוות מדאורייתא שבבסיסןלעיקרון שתקנות מדרבנן מ 

מב הנקין  יוסף'הרב  ה'ברכי  מהוראת  נוספת  ראיה  המצווה    10יא  את  שקיים  אדם  לפיה 

קודם לכן, כל עוד אשתו  ו  ישות באותה תדירות כמורייתא אינו חייב בקיום יחסי אמדא

שעל   הציע  הנקין  הרב  לכך.  להשמסכימה  לזוג  להתיר  אפשר  זה  באמצעי יסוד  תמש 

  מניעה: 

אינו חייב לבעול כל    לת יא, ט)(קה  תרץ שמצד לערב אל תנח ידך  ...ובברכי יוסף 

ה  ,עונה וקרא  ידךאלא תסגי לעתים רחוקות  ולערב אל תנח  כתיב  יניח ש  כי  לא 

 
סעי'    אסי'    זראבן הע  ב; 'ערוך השולחן',סי'    ח"ז  ,ו; שו"ת הרדב"זסעי'    אסי'  מ"א, אבן העזר  ר  הלדוגמ   .7

  יט.  
  . אבן העזר ח"א, סדשו"ת אגרות משה,   .8
  .  186 , עמ' Responsa on Contemporary Jewish Women’s Issues (Ktav, 2003) בספרו  .9

  . בס"ק   אסי' אבן העזר ף, ברכי יוס   .10
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ז  ...לגמרי יבעול  ...הולפי  שלא  לי  בדיאפרא"ם   ,מה  שתשתמש  לי  המותר    ,מה 

    ?עצמוכשל

תדירות  הפחתת  כמו  מידה  באותה  מותר  מניעה  באמצעי  השימוש  לפיו  זה,  טיעון  על 

ינו מתיר . בתשובה זו, הרב הנקין א)טו סי'  ח"ד  ( שו"ת 'בני בנים'  חוזר הרב ב  יחסי אישות,

ל פרילזוגות צעירים  ורביידחות  הגביה  כן  לתה ללא  גורף שימוש   זמן, אך  באופן  מתיר 

הזמן המרבי   הם ה חודשים מתחילת הנישואין. שישה חודשים  באמצעי מניעה עד שיש

ואינם חוזרים לביתם שמותר לדחיית מצ וות עונה, היתר שניתן לספנים המפליגים בים 

  "ב):  זמן רב (משנה, כתובות סא ע

שכן רשאי   ,אחרי הנישואין  ים דשו שה חיאני נוהג להתיר לזוג למנוע הריון עד לש

פריה  וממילא לא יקיים    ...שה חדשים יו פעם בשהחתן לבחור להיות מלח שעונת

דשים לענות על רוב ההיסוסים ושה חיי בשיעור של ש. וד..באותו פרק זמןורביה  

עלו הנישואין  שחוששת שמא לא י  ובפרט מצד הכלה,  ; והפחדים לקראת הנישואין

   11.יפה

ע שונות  מולסיבות  זוגות  בקרב  הות  לדחיית  לע  ,ריוןיאורסים  קרובותיאך  , החשש תים 

עיקר אצל הכלה, ב  ריון,יהרצון לדחות את הה  בסיסישואין יעלו על שרטון עומד בשהנ

ות  שתידרש לשאת בעול ההיריון והלידה. כאן מאמץ הרב הנקין את גישת סבו, שלמצו

ורבייפרי' ה  'היה  בבסיס  עומדת  זו  גישה  איכותי.  תחילת הכממד  של  בחששות  רה 

גם כאן, הרב הנקין מרחיב את   ה. וש באמצעי מניעונטי להתיר שימהנישואין כגורם רלו

המקורות גבול  עד  רק  ההלכה   היריעה  יועצות  את  הנחה  הנקין  הרב  המפורשים. 

צעי מניעה בתחילת חיי הנישואין, להשתמש בהיתר זה כאשר נשאלו לגבי שימוש באמ

להתייעץ   לזוג  הזמן.    עם ולהציע  משך  את  להאריך  מבקשים  והם  במידה  הלכתי  גורם 

לעמנ ומעודדתייסיוני,  הצעירים,  הזוגות  חששות  את  משככת  זו  הוראה  קרובות    תים 

   12.אותם להתמודד עם הסוגיות הרלוונטיות בכובד הראש המתבקש

   הבנת המציאות ה: שאלות בהלכות טהרת המשפח ג. 

של ה, הפגין הרב הנקין צד חשוב אחר  פחשאלות שנוגעות להלכות טהרת המש  בכמה

לבין הבנה עמוקה של המציאות האנושית   ולת לחבר בין המקורותעבודתו כפוסק: היכ

   שבה עסק.

התיר הרב לגיורת הרה להינשא מחדש לבעלה   )לאסי'    ח"ב(שו"ת 'בני בנים'  , בגמהדול

כ מיבנישואין  וישראל  משה  צריכה  ידת  כלה  כלל,  בדרך  הגיור.  לאחר  שבעה לסד  פור 

שתרא מחשש  החופה,  לפני  (דימנקיים  חימוד  דם  שנגרם ה  מהרחם,  מההתרגשות),    ום 

 
לאו  בהמשך  .11 ראיה  מביא  הנקין  הרב  התשובה,  אשל    התקופהאורך  תה  ממקור  חודשים    חר שישה 

  חיית נישואין, ובשל כך דחיית הולדה.  בדשקשור 
(  /https://www.yoatzot.org/family-planning/2128  ראו  .12 הסיכום  קות הרב זצ"ל.  ) של פסי באנגליתסיכום 

  הרב.   עבר את ביקורת 

בחזרה לעמוד התוכן
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שבמקרה זה הכלה אינה צריכה לשבת    הרב הורה  13.אפילו אם איננה אסורה משום נידה

שרש לי  סיפרה  הנקין  הרבנית  הנישואין.  לפני  נקיים  חשש שבעה  ברבנות  הנישואין  ם 

הרב הנקין הרב שלום משאש זצ"ל, שהיה אז   שללאפשר זאת, אך כאשר חבר לדעתו  

ה הספרדי  ניתנההרב  בירושלים, ההסכמה  בבית    ,ראשי  ערב  באותו  התקיימה  והחתונה 

הרב הנקין הביא שלוש   ין. הסכמתו של הרב משאש נזכרת בסוף התשובה.משפחת הנק

של גיורת   ן מגובות בקריאה מדוקדקת של הפוסקים: המקרהסיבות לפסיקתו, ושלושת

שנפחות  ור  חמ גרושה  של  פוימזה  לדעת  אשר  לבעלה,  מחדש  אינה שאת  רבים  סקים 

רק במקרה שבו גם   בעה נקיים מחדש; ייתכן שהחשש לדם חימוד נוהגצריכה לשבת ש

חשבת לגורם  הנישואין וגם יחסי האישות חדשים לזוג; והתביעה לנישואין, שבדרך כלל נ

והתחייבה בהלכות נידה. הרב הבין   רהשמאחורי החימוד, התרחשה לפני שהאישה התגיי

האישה ה באת החשיבות המעשית   נישואיה של  מוצק   קדמת  יסוד  ומצא  ככל האפשר, 

  בפוסקים להתיר זאת. 

 ) אחרת  ראש לבסי'    ח"ב בשאלה  כיני  עם  לאישה  שהורה  לרב  הנקין  הרב  משיב   (

כי בתכשיר  כינים:להשתמש  סוגי  שלושה  בין  הרב  מבחין  כאן  הטבילה.  לפני  יני כ  מי 

וכיני ערווה. בהמשך כיני הגוף  תים יהרב את המקורות השונים, לע  דבריו ממיין  הראש, 

לפי עדינים,  טקסטואליים  ברמזים  שימוש  הכינים    תוך  מסיק הנידונותסוג  הוא   .

ספצ התייחסו  הכינים  כל  של  מאומצת  הסרה  שדרשו  הערווה, שהאחרונים  לכיני  יפית 

ל הרב להכיר את המציאות ולבחון לאורה באופן ש  הנצמדות חזק לעור. גם כאן, היכולת

סודי, אפילו מקורות המפתח, אפשרה לו להתיר את הטבילה לאחר סירוק ימעמיק את  

כייש  אם  אפילו  או  כינים  ביצי  כמה  האישה  יארו  בשיער  לסטות    –נים  מבלי  זאת  וכל 

  דמו לו.מדברי הפוסקים שק

אם אישה רשאית לטבול כאשר ה  הרב הנקין גילה הבנה מעמיקה דומה בתשובה לשאל

) לעיר  מחוץ  שחלקן  לגסי'    ח"בבעלה  שונות,  מסיבות  מתוארכת).  שאינה  תשובה   ,

וחלקן   הקבלה  בתורת  שלא נטועות  מודרכות  רבות  נשים  מוחשית,  לסכנה  מתייחסות 

בזמן שבעלה אינו בעיר תקבל   חל ילתה  לטבול אם הבעל אינו בעיר. אישה שמועד טב

יותר רקחו בדרך כלל הנחיה לד ות  בנסיב  ת את טבילתה עד ליל שובו, ותטבול מוקדם 

ונים  הרב נקט בדעת כמה מהאחר  14.חדות, למשל אם הוא אמור לשוב בשעות היום מיו

  ווסת שהתירו לאישה לטבול מוקדם יותר, אם יש אפילו סיכוי קל שבעלה ישוב לפני ה

  שלה. ואז הוא הוסיף שיקול חשוב נוסף להתיר:  ההבא

 
  קצב.  , יו"ד סי' שו"ע  .13
ל. אמנם  ינה צריכה לטבואם בעלה אינו בבית, האישה א'):  168הרב פורסט (שם, עמ'  לדברי  ,  הלדוגמ   .14

לחופשת שנוסע של זוג  , במקרה הלפי הקבלה, עדיף שהאישה לא תטבול אם בעלה אינו בבית. לדוגמ 
ד  אם מועד הטבילה המיוע  –סופי שבוע  בוע ומצטרף לאישתו רק בבעיר בימות הש  קיץ, והבעל נשאר

. כמו כן, ם יש סיכוי לכךהוא בשלישי בערב, עדיף שלא תטבול אלא אם כן ישוב למחרת, או אפילו א
בליל שבת  ול בו  תוכל לטבאם מועד הטבילה המיועד הוא בחמישי בערב, ואין מקווה בקרבת מקום ש

  .  'יסת שבתה ישוב זמן קצר לפני כנ , אפילו אם בעלרשאית לטבול –

בחזרה לעמוד התוכן
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לכן כדי  ,דם ה לטבול קוואזי מצו -ולדוגמה בבוקר  ,למחרת עומד לבואה ואם בעל

ונישוק ושאר קירבות יבוא    ...והושגם הן מצ  ,שיהיו מותרים מיד בחיבוק  וגם אם 

ערב לעת  ויגע  ,בעלה  עייף  חופפת   ,והוא  כשאשתו  הילדים  על  לשמור  ויצטרך 

  ,ראל יום בארץ יש  כל. ומעשים ב..אלא תטבול קודם   ,אין זה דרכי נועם   –ובלת  וט

ואין פנאי להודיע לאשתו קודם   ,אחדשהבעל משרת בצבא ומקבל חופשה ללילה  

אי אפשר לאשתו לצאת למקו  ,והוא מגיע באמצע הלילה  ; שיוצא לדרך   ,והושוב 

    ...והוא חוזר לצבא למחרת

טבילת את  תדחה  שהאישה  עשויההדרכה  בעלה  של  שובו  לאחר  עד  על  ה  להשפיע  ה 

מציע לאישה ודש ביניהם. גם אם הבעל צפוי לחזור בלילה, הרב הנקין  מחאופי המפגש ה

כא לכן.  קודם  כךלטבול  על  אותנו  שאלו  נשים  המליץ  שר  הוא  ה,  הטבילה על  קדמת 

אפשרות  שיש  במידה  יותר  מוקדם  ואף  הבעל,  של  הצפוי  שובו  שלפני  לערב  לפחות 

לשוב.שי נטייה  קדים  לעיתים  הרב התבטאה  זאת, ר  בגישתו המעשית של  עם  ציונלית. 

לסכנה כגון המנהג שלא לטבול   בסיס חשש  מנהגים על בתשובתו התייחס בכבוד רב ל

או המנ בעיר,  אינו  תיב  הרווחהג  בכלל כאשר בעלה  סכין כמה קהילות שאישה  שן עם 

ת אלה בהינף  במקום לדחות חששובעלה אינו בעיר.  ש  בעתטובלת    אם היאמתחת לכר  

תלמודיים העלו חששות אלה -מיק, וציין שהמקורות הבתרמעיד, הרב בחן אותם באופן  

ת  בהם היה חשש ממשי לסכנה. הרב הנחה אותנו להבחין בין גופי הלכושבמקומות    רק

  לבין מנהגים, ולעודד נשים לנהוג כמנהג משפחותיהן, במידה וקיים. 

גם בתשובתו להצעה (רדיקלית לשנות את ה  כך    ח"דהגדרה ההלכתית של דם בתולים 

ת בתולות נחשבות לנידות  . הפונה ביקש לצמצם מאוד את החלת הדין שלפיו כלו)יד '  סי

כיר בקשיים שהלכה זו מעמידה עם הראשונה. הרב הנקין ה לאחר קיום יחסי אישות בפ 

  שאלה שעולה בפניו:בפני זוג צעיר, ושב והדגיש את מחויבותו להתייחס בכבוד לכל 

מציבה    ,והומיד לאחר בעילת מצ  ,א יום י"גם אני חרד מן המכשולים שפרישה של  

והכלה   היא רחוקה מן האמת  ,ומכל מקום   .הטריים בפני החתן    ... הצעתו להלכה 

להתי להם ישקשה  מקום [לטענותיו]  חס  ומכל  לא   ,.  לי  שיעשו  רוצה  שאיני  מה 

  .וןלבטל שו"ת שלהם ללא די ,אעשה לאחרים 

(ה הימנקטומיה  לעבור  לכלה  התיר  הנקין  הרב  באופן סרלמסקנה,  הבתולים  קרום  ת 

בתנאי שתתייעץ לפני כן עם החתן, ושהרופא   –ולים  בתם  כירורגי), ובכך להימנע מדין ד

לחלו  הוסר  שהקרום  למעשה,  יעיד  לשואלת  טין.  להבהיר  ביקש  ההשלכות  הוא  את 

  ניתוח אלקטיבי. תה לעבור לעודד או לאההלכתיות של ניתוח כזה, אך 

  וטנציאל ופ מניעים  טבילה לשם תשובה: ד. 

היה ידוע כמי שרוחש כבוד רב למניעי בעניינים הלכתיים הקשורים לנשים, הרב הנקין  

  ח"ג בתו בעניין טבילה בערב יום הכיפורים (פוטנציאל הטמון בכל אחת. תשוהאישה ול

בחזרה לעמוד התוכן



   מחשבות ראשוניות על הרב הנקין זצ"ל כפוסק 
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במקווה    ) הסי'   לטבול  המנהג  היטב.  זאת  הכיפוריםמדגימה  יום  מתפשט   15בערב 

לאסור על רווקות לטבול.   עשרה-הארבעהמאה  מ  16"שת הריבולכאורה מתנגש עם תקנ

זו הרב    בתשובה  פתח  הנקין  התיר  הרב  כדרכו,  הכיפורים.  יום  בערב  לטבול  לרווקות 

הוא  בציטו מכן  לאחר  שהתירו.  והאחרונים  הראשונים  פסיקת עיר  הט  ביסוד  שהחשש 

ם  אינה תקפה במקרה של טבילה פע  –כזו תפתח פתח לפריצות    הריב"ש, לפיו טבילה

הפ  לה  קדמו  שלא  תשובה,  לשם  נבשנה  שבעה  וספירת  טהרה  הציע סק  הרב  קיים. 

שהטבישנשים   להבטיח  כדי  אמותיהן,  עם  למקווה  תלכנה  בכובד  צעירות  תיעשה  לה 

יום ראש. עוד הוסיף שייתכן שרבני קהילות יחמירו באופן מקומי לאסור טבילה בע רב 

שטבי לטענה  הרב  התייחס  התשובה  בהמשך  הכיפורים    לתהכיפורים.  יום  בערב  נשים 

למלאכים, וטעם זה אינו שייך    הידמותהמי הטבילה הוא  אינה ראויה, מכיוון שאחד מטע

  בנשים:

באים   אנו  שבהם אין  הזכרות  מצד  למלאכים  יום   ,להתדמות  לעניני  רק  אלא 

באכילה   ,פורים י. שהרי ביום הכ..ות להתדמותובזה שפיר גם נשים יכול  ,פורים יהכ

  .אין חילוק בין גברים לנשים  ,יחף ונקיון מעוון כהושתיה והלי

את    הוא הוכיח  על כך   חס הרב הנקין לטיעון ברצינות לפני ששלל אותו. נוסף התיי   כדרכו

באמירת   גם  שלפיהם  ממקורות  ועד'טענתו  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  רם    ' ברוך  בקול 

ולא   ,אותו בקולת  כל הנשים אומרו  ,ואף על פי כן'כים,  מע אנו נדמים למלאבקריאת ש

דר אינו משפיע על גישתו של הרב, שמג  . מתוך התשובה עולה'נשמע מי שפקפק בזה

  פוטנציאל רוחני. 

  הרהורי פרידה ה. 

ט השני השוזר את כל התשובות שהובאו כאן הוא המחויבות העמוקה של הרב הנקין חו

ייתן מענה  ש  פוסקים הראשונים והאחרונים, וליישומם ללא פשרות באופןזצ"ל לדברי ה

לצ שטוענים  ומתאים  הלכה  מלמדי  יש  הזמן.  היכר,  רכי  ללא  השתנו  היום  שהנסיבות 

כומ הקודמים  בדורות  מהפסיקות  רבות  כך  מנותקות שום  או  רלוונטיות,  אינן  בר 

פוסט או  מודרניות  גישות  יד  בהינף  דוחים  אחרים  שאין -מהמציאות;  בטענה  מודרניות, 

המק ההלכה  עם  דבר  וחצי  דבר  את ובלהן  חיבר  הוא  שונה:  דרך  סלל  הנקין  הרב  לת. 

והתעלמות   ההלכה עם ההווה, לא על ידי בחירת מקורות שמתאימים לו  מסורת פסיקת

אם פסיקתו הלכה למעשה גם  אלא על ידי לימוד דברי הפוסקים בדקדוק רב.  מאחרים,  

ענת נשים כיצד היא  ר, הוא תמיד עיגן אותה במסורת ההלכה, הדגנטתה להקל או להחמי

  על כתפי ענקים, והאיר את הדרך שבה העפיל עד לשם.

בחון נקודות  יושרה בחתירה לאמת, דייקנות, נכונות ל  –מידותיו ותכונותיו של הרב הנקין  

סבו, מסורת  על  הישענות  בשואלים,  אמון  מתן  מקוריות,  מסקנות  הסקת  שונות,   מבט 

 
   ד'.-יום הכיפורים, ג'"ל, ערב  מהרי מנהגי   .15
  . שו"ת ריב"ש, סי' תכה  .16

בחזרה לעמוד התוכן
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  ות עשוי  –הגלום בכל יהודי  י  הבנה מעמיקה, יחס מכובד ומכבד ואמון בפוטנציאל הרוחנ

 אם נשכיל ללכת לאורו. ללמד אותנו לראות למרחקים, 

  

  
  

בחזרה לעמוד התוכן



 

 

 

  
 

  

17 

  הרב צבי שורץ 

  של רבי מאיר 'תורת האור'

  הקדמה 

' הוא  באייר  י"ד  שנייום  ההילולה של    ,'פסח  ְּכיום  גם  הנס'ונחוג  בעל  רבים 'רבי מאיר   .

ביום  עו צדקהלים  ולתת  להתפלל  בטבריה,  קברו  שעל  לציון  את זה  המזהים  יש  'רבי    . 

הנס' ב  1,א רבי מאירשקבור בטבריה עם התנ  מאיר בעל  זהיש המפקפקים  ויש   2,זיהוי 

 בראש  עשרה-השלוש  המאה  בתחילת  כנראה,  המשייכים אותו לרבי מאיר קצין, שעמד,

   3. ישראל לארץ שעלו יהודים  מאות  לצד התוספות בעלי עליית

 
)  תשסט  טבת(  נד  ליוןי ג  'ישראל  אור'  בקובץ     .ע"ג- , תרס"ו, עמ' ע"בבור הארץט משה קליערס, רב ה  .1

השנים   כל  מקובל   יה הקבר בטבריה ה'  בקשר לציון בטבריה:  מילר   ישעיה  הרב כותב    ,רלו-רלג  עמודים 
)  זי   דף,  1561  -שכא    מנטובה  1527-רפז    שאלוניקי (  הצדיקים   יחוס  בספר  מאיר:  רבי  לתנא  כמיוחס

  חכם  המזכיר  הראשון  המקור,  חלב  נמצא בגוש  הנס  בעל  מאיר  רבי   ל חכם אחר בשם ש  קברו  ואילו
  מבעלי(  אריזמפ  יחיאל  רבי   של  שליחו   ,)69'  עמ  מסעות   אוצר(   יעקב  רבי  במסעות  .'זה  בכינוי

 ואשתו  קאצין  מאיר   רבי'  :חלב   בגוש  הקבור   מאיר   רבי   על   כתוב  ,)עשרה- השלוש  במאה   התוספות
 בעל  מאיר  רבי  שם  על  היום  הקרוי,  שבטבריה  הקבר  זאת  לעומת  .'תוספותה  בעלי   בתקופת  י שח,  ל"זצ

  אצל ':  כתב  )נה  דף (   ל"הנ  הצדיקים   יחוס  בספר:  למשל  .מאיר  רבי  לתנא  קדמוניות  משנים  מיוחס,  הנס
  וכן  . בטבריה  קבור  מאיר   שרבי   כתב )  שם(  ל "הנ  עקב י   רבי  במסעות  וכן.  'מאיר  רבי  –  טבריה   חמי

),  228'  עמ  השלם  ביוחסין  נדפס(  ץ"הרשב  אביו  אל)  עשרה-החמש  המאה(  דוראן  שלמה  רבי   באגרת
  גלגוליםה  בשער   וכן   . 'הידוע  התנא   מאיר   רבי   של   קברו,  טבריה  חמי  –  מיל   כמו  מטבריה   רחוק':  כתב
 אף   עשרה-השמונה  עד המאה).  עשרה-השש  המאה(  י "האר  רבו  בשם)  לז  הקדמה(  ויטאל  חיים  לרבי 
  זה קרה כאשר  . החכמים  שני  בין  וערבבו   טעות   אירעה   . באותם ימים הנס  בעל   בשם   ירו מזכ  אינו   אחד
אף  ס הנ  בעל  מאיר  רבי   בטעות  עליו  כתבוו,  בטבריה  מאיר   רבי  של  קברו   הציון על   מחדש את   ָּבנּו  .

בניסים,    מלומד  בתלמוד  מכונה   ניסים  שעושה   ומי   ,שהתלמוד אינו מכנה את רבי מאיר כר"מ בעל הנס
 , א "ע ח "י  ז "ע מסכת בתלמוד  התנא בשל הסיפוריבור גם ביחס לרבי מאיר על הנס התקבל בצהכינוי ב

  לסוהר   ח הבטי   הוא;  בסנוורים  הוכו  אחריו   שרדפו   רומאים   חיילים   :מאיר  רבי  לתנא  שנעשה  נס  על
 דמאיר  אלהא' יאמר  אם  שיינצל , כעונש הרומאים  ייד על   הוחזקה שבו, בושת  מבית גיסתו  את ששחרר

  לפני   הציון  בניית   הסתיימה  בוש  היום הציון שעל קברו נחרב ונבנה מחדש.    .התקיימה  והבטחתו,  'ענני 
באיירהיה    שנה   150-כ ֵהֵחל  ,י"ד  ביום    רבי   של   קברו  את   לפקוד  מנהג   ומאז  .  צדקה  ולתת   זה מאיר 

  אלהא ':  מאיר  רבי   של   הנס  על   התלמודי  בסיפור   ופיעההמ  את התפילה   אומרים   הצדקה  נתינת   בשעת
 '. ענני  ר דמאי 

  לדעת .  הכ'  עמ,  ך"תש  ירושלים,  בתלמוד  וכינויים   שמות   לחקר,  נס  בעל   מאיר'  ר,  מרגליות  ראובן   הרב  .2
  הקברות  שמצייני   העובדה  לאור,  מאיר  רבי   עם  זהה  ' הנס  בעל  מאיר  רבי '  אין  ואחרים   מרגליות   הרב

  למעשה   , לדעתו.  'הנס  בעל   מאיר  רבי '  קבר  את   וגם  מאיר  רבי   התנא  קבר  את  ם ג  ציינו  ישראל   בארץ
  של  ארצה  בעלייתו   נעוץ ה  מקורש,  לדעתו.  בעלמא  אגדה  אלא  הוא  ואין ,  כזה  בכינוי   תנא  היה  לא  כלל

  שמו   על  צדקה  קופות  אז   שהיו  משער  אהו  ,חכמים  תלמידי   ולאחזקת  הארץ  ליישוב   ופעולתו  ן"הרמב
  את   ופתחו  'ן"רמב  קופות '  השם  את   מצאו  יותר   מאוחרת  בתקופה  ארצה   גיעוה  וכאשר,  ן"הרמב  של
 . הצדקה קופות את  זה שם  על וקראו, 'נס בעל   מאיר  רבי'כ  בטעות התיבות  שי רא

  .60עמ'   ,'המעמר'לונץ אברהם משה,   .3

בחזרה לעמוד התוכן
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  ,, שחי בדור הרביעי של התנאים התנא  מאיררבי  בעיון זה נעמיק בתורתו המיוחדת של  

מדו להבין  גדלותו  ,עוננסה  כן לא  ככלל,    ,למרות  זאת  בכל  ומתי  כמותו,  הלכה  נפסקה 

ננסה למצוא כן  כמו  כרבי מאיר.  ל'פסח   פוסקים הלכה  תורתו של רבי מאיר  בין  קשר 

  שני'.

 ודהיר לרבי יהבין רבי מאא. 

  'בין כך ובין כך קרויים בנים. '1

(לו    במסכת  האם  –  יהודה'  לר  מאיר'  ר  בין  מחלוקת  הגמרא  מביאה  א) ע"קידושין 

אומר שאין ' יהודה  'בנים'. ר  לקוראם   ראוי  אין  או  ,'בנים'  הם נקראים   חוטאים   כשישראל

  אומר שתמיד ייקראו בנים: ' מאיר החוטאים נקראים בנים, ואילו ר

אתם קרויים בנים, אין  בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים    –  בנים אתם לה' אלוקיכם' '

רבי מאיר אומר בין    ויים בנים, דברי ר' יהודה.גים מנהג בנים, אין אתם קראתם נוה

  בנים לא אמון בם  ואומר  בנים סכלים המה, כך ובין כך אתם קרויים בנים. שנאמר

בנים משחיתיםואומר   יאמר להם לא עמי    , ואומרזרע מרעים  והיה במקום אשר 

אל   בני  להם  יאמר  ואומר?  חי אתם  מאי  ר"מ  [.  צריך  כראייה   4מדוע  פסוקים 

וכי תימא סכלי הוא דמקרי  ]לדבריו בני, כי לית בהו הימנותייהו לא מיקרו בני?  . 

. וכי תימא כי לית בהו הימנותא הוא דמיקרו בנים, בנים לא אמון בםת"ש ואומר  

תים  חי מש   זרע מרעים בנים ת כוכבים לא מיקרו בנים? ת"ש ואומר  כי פלחו לעבוד

לא   בני מעליא  דמיקרו,  הוא  בנים משחיתים  ואומר  וכי תימא  והיה מיקרו? ת"ש 

  ם אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. במקו

הגמ  שיטת  דברי  בהסבר    ,לעולםמעליא    בני  עוד   ייקראו  שלא   אומר  שהייתי  ,רארש"י 

התואר  ותמיד  והשחיתו,  טאוחש  אחרי להם   היא   והמסקנה  משחיתים'.  'בנים   יוצמד 

    .הבתשוב כשיחזרו  ומצוינים) ים מעול (בנים  אל חי' 'בני להם  ויקראו שיחזרו

  ושואל:  רש"י על חולק 4המהרי"ט 

דפשיטא   ,קשה  ,מיירי הכא[כשיחזרו בתשובה]  מיהו שיטתו של רש"י דלכי הדרי  

דבר   לך  העושאין  בפני  תחטֹ  בוכתי   ?תשובהמד  לא  שובו  יאתיו  ביום  זכרנה 

יכול  נןימרוא?  מרשעו גמורים  צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  ין במקום 

  ?לעמוד

ולא   בעודם משחיתיםרא לא כרש"י, אלא שייאמר להם בני אל חי  הגמ  את   מסביר  הוא

    :אחרי שיחזרו בתשובה

הם  מי אתם יאמר ליאמר להם לא עהאלא ע"כ הכי מדריש במקום שהיה ראוי ל

 ה,עקב מתוך צרה רווחש עת צרה היא ליוהכי איתא במדר  .בני אל חי  באותו פרק

יה במקום אשר יאמר להם וכו'  קירב שנא' וה  ו' מתוך ריחוקכי עת צרה וכ  רשנאמ

  בעומדים במרדם.  ,דבאותו פרק יאמר להם בני אל חי משמע להו קרא  אאלמ

 
 . אע"ידושין לו חידושי מהרי"ט (ר' יוסף מטראני) ק  .4

בחזרה לעמוד התוכן
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  בסוגיה זו עולות שתי שאלות:  

 , לא מובן כיצד'חי   בני אל'גם כשהם עומדים במרדם נקראים  שהמהרי"ט,    פירושלפי    )א

הסותרים    שני  את  להכיל  אפשר חי    בני   משחיתים,  בנים   –התארים  מעולים  (אל 

   .ומצוינים)

; שם, סי' קצדח"א סי'    א"הרשב  ת"במחלוקת זו נפסקה ההלכה כר"מ. כך מובא בשו  )ב

, 'קדייק  קראי   מאיר   רבי   הכא  יהודה  כרבי  הלכה  ודההי  ורבי  מאיר  דרבי  גב  על  ואף : ')רמב

  . לשיטתו רבים  פסוקים  ר הביאלאמו

  פוסק:  )בסעי'   קנט'שלחן ערוך' (יו"ד סי' ה

 אף  מחמירין  ויש :  הגה  בריבית.  ממנו  ללוות  ואסור  בריבית  הלוותול  מותר  מומר

  ממנו.  להישמט אפשר אם  להחמיר וטוב להלוותו במומר

  בקידושין: ' מאיר וא דעת ר'שלחן ערוך' השהמקור לדברי ההגר"א בביאורו מציין 

להלוותו    י "אעפ   ישראל  )מד  סנהדרין(  הדין  נגמר  בפרק  שכתב  מוכ  –  מותר 

  כך   ובין  כך  בין  אומר   מאיר '  ר .  לו  בקידושין'  א  פרק  ובסוף   וא.ה  ישראל  שחטא,

   5.ה"ר סימן א"רשב .'וכו  בהו לית כי תימא וכי' וכו סכלים  תימא וכי בנים קרויים

  6"ם שפוסקים שהלכה כר"מ: הרב קוק מביא באגרותיו את הרשב"א ואת הריב גם 

  הימנותא   בהו  דלית  ג"דאע,  ויעקב  יצחק  אברהם   בני,  בחונים   זרע  קודש  לזרע  ו"...ק

 בין  7: הַסָּלח  שסתם   [וכמו  בהא  כותיה  מאיר דהלכתא'  ר  וכדעת  מעלי.  בני  איקרו

  .רמב]' וסי  קצד' סי א"ח א"הרשב בותבתשו וכן ,בנים  לך קרויים  כך ובין כך

 וביןירבע  גמראנאמר ב  הרי  ?כר"י  ולא  מאיר'  כר  הלכה  ן נפסקהא כאדווק מדוע  :והשאלה

    !יהודה' כר הלכה יהודה' ור מאיר'  ין רב) שבמחלוקת בע"(מו 

  ובחירה  סגולה. 2

(פרק  ישראל'  'נצח   ר לומ  תכןיי  כיצד  זו,  סתירה  על  מפראג  המהר"ל   עומד  יא)  בספרו 

  תשובתו: זוהי אל חי?! ו בני –בנים משחיתים 

 דבר  הם ,  נההראשו  הסיבה  של  בנים   הם   ישראל  אם   אף   כי,  לומר  יש  עדיין  כי  ומפני

  אשר   במקום   כדכתיב,  מעלי  בני  נקראו  כי   אמר  זה  ועל,  אים חוט  הם  כאשר  חסר

 בנים   שהם   לומר  שרצה,  זה   ודבר.  חי  אל  בני  להם   יאמר,  אתם   עמי  לא  להם   יאמר

  הוא   הזה  מצד,  העלול  שהם,  ישראל  מצד  הוא  כן  גם  החיסרון  כי   .חיסרון  באין

  שהוא   הדבר  כי  .חטא  בלא  ל ישרא  ברא ,  העילה  שהוא,  יתברך  השם   אבל.  החטא

 מצד  רק  זה  שאין  מאחר,  ליבם  מעל  האבן  לב  יסיר  כי,  הסרה  יש  העלול  דמצ

  ליתבתכ  הם   העילה  מן  שנבראו  מצד  כי.  מעלי  בני  ישראל  נקראו  ולכך,  העלול

  מקום  מכל  .מקרה  דבר  אהו  רק ,  עצמם  מצד   זה  אין,  יצרם   אחר  הלכו  ואם ,  הטוב

 
 . קצד וסימן רמב מןסי א חלק א"הרשב ת"לפנינו נמצא בשו  .5
 . אגרות הראי"ה, ח"ב, אגרת תקנה  .6
בסליחה שפותחת במלים: 'ישראל עמך תחינה    ,ליום שלישי שלפני ר"ה (מנהג אשכנז) סליחות מתוך ה  .7

 ֲאדֹוֵני  ְלָפֶניָך   ִחָּבָתם  ְיֵתָרה '):  י "רש  של   נכדו ,  מאיר  ברבי  יצחק  'ר(  ם" הריב  ידי  על   שנתחברה עורכים'  
  . 'ָּבִנים ְלָך  ְקרּוִאים  ָּכְך ּוֵבין  ָּכְך ין ּבֵ . ָהֲאדִֹנים

בחזרה לעמוד התוכן
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 זה  בילבש,  בשלמות  יתברך  השם   מן  אונבר  שכך,  עצמם   מצד  טובים   שהם   כיון

  מצד   כך  אחר  כי  רק,  ובשלימות  בטוב  היה  בריאתם   ותחילת.  ַמֲעֵלי  בני  נקראו

  8רעים.  נעשו עצמם 

ישראל   בריאתם של  ומעוהכוונה שמצד עצם  בנים שלמים    ,ולים ע"י הקב"ה, תמיד הם 

ה התארים  רעים וכל  מעשיהם נלווים:  מצד  רק  זה  מאמינים,  לא  מושחתים,  אינם  ש  ,, 

'ב המושג  בעצם  כפינים'.  פוגמים  תמיד    זאת  יישאר  אמא  של  התארים    ,בןשבן  וכל 

  מו. יוזו א בן מצד מעשיו, ואינם משנים את המציאות האמיתית שזהו הם הנלווים 

לחלק הפנימי הוא   .)הנ(ח"ב איגרת תק  הרעיון מביע הרב קוק באגרות הראי"הותו  את א

  :'בחירה' – ולחיצוני ,קורא 'סגולה'

 האלוקית  וההתקשרות  קדושת ישראל  בונים   יחד  הם ש   ישנם   עיקריים   דברים   שני

,  אבות  מירושת  ישראל  שבנשמת  הקדושה  טבע  כלומר ,  סגולה  הוא'  הא.  עמהם 

 בזרעם   ויבחר  אותם   לאהבה'  ד   חשק  באבותיך  רק'  ווג   בצדקתך   לא:  כאמור

  מונח  י פנימ   קדוש  כוח   הוא  והסגולה;  העמים   מכל  סגולה   לי  והייתם   ,אחריהם 

הנפש אפשר,  מהמציאות  דבר   כל   טבע  כמו   ',ד  ברצון  בטבע    להשתנות   לו   שאי 

  תלוי  זה,  הבחירה  עניין  הוא'  והב.  לעולם   לעד  ויעמידם ,  ויהי  אמר  הוא  כי  ,כלל

    .ובתלמוד תורה ובהט במעשה

כי ב'בחירה'   –  ה בין 'בנים משחיתים' ו'בני אל חי'ולכן לפי המהר"ל והרב קוק אין סתיר

  . 'בני אל חי'גולה' הם תמיד  ם, אך ב'ס ולים להיות מושחתיהם יכ

 בין פנים לחוץ ב. 

  אור ָּכְתנֹות. 1

בבראשית    9המדרש הפסוק  ולאשתו  'על  לאדם  אלוקים  ה'  עור ויעש  ' וילבישם   ָּכְתנֹות 

 ה'מגיד  .)בעי"ן  ולא  באל"ף (  ' אור  תנֹו ָּכְת   כתוב  מצאו  מאיר'  ר  של  בתורתו'ש  10מציין

וע נכתב 'בתורתו של ר' מאיר', ולא מד   )זה: א  שאלות על מדרש  המכשואל    11ממזריטש' 

 זאת  היה ראוי לראות  אוהל  ,באל"ף   עי"ן  מאיר'  ר  החליף   איך  )ב  מאיר?'  רשכתב  בתורה  

ג  שממנו  עזרא  בספר ידע בע"פ את כל התורה  )מגיהים את כל הספקות?  ואיך    12,ר"מ 

לכתוב   דעי"ןבמקום    אל"ף טעה  מאיר  )?  ר'  החליף  המילים   כיצד  ועור?!   בין   הרי   אור 

 הייתה  שתורתו  ומתרץ  !המשמעות של 'כתנות אור' שונה לגמרי ממשמעות 'כתנות עור'

 
שכהמהר  .8 מדגיש  ור"י   של  מחלוקתה  ל"ל   על   ודאי וב  אבל '  :בנים  נקראים  עצמם  החוטאים  אם  ר"מ 

  שיסור   אבל,  החוטאים  הם ,  בלבד  לפרטיים   הוא  החטא   כי  לך   אמרנו   כבר  כי  . בנים  שם   בכלל,   ישראל 
 . אפשר' אי  זה דבר, ישראל כלל מן  בנים שם  הפרט  בשביל

 . כטפיס' כ פר' בראשית רבה   .9
 . כאבראשית ג,   .10
  .ורה', עמ' יא סוף פרשת בראשית'אור ת  .11
כי עליו נאמר   ,ב. לכל אדם אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב, אך לר"מ מותרע" מגילה יח    .12

ורא מתוכה בעפעפיים כאילו עומדת מולו וק  ,שהיה בקי בעל פה בכל התורה  –ך'  'ועפעפיך יישירו נגד
 פתוחות. 
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 החכמה.   מעולם   שורשם   –  ים ואילו חכמ  ,הקדום   מהשכל  נבעה  והיא  ופגם,  סיג  בלי  ,זכה

נשמתו, וכולה   משורש זכה היא מאיר' ר ותורת ,הקליפות ןשה  עור, כותנות רואים   הם  לכן

   ור:א

  שעמל   ואחר'  ה  תורת  נקרא  מתחילה  ל" רז  ש"כמ  ואוה  מ"ר  של  בתורתו  ש"וז

  בו   נחקקו  כלומר  כתוב,  היה  מ"ר  שלמד  בלימודו  ירוש,פ   –  תורתו  נקרא  האדם 

 שהיא   תורתו  ל" ר  אור  ָּכְתנות  ליבו   לוח  על  וחרות   חקוק  יניסמ  כנתינתם  הדברים 

  . ועירוב סיג בלי הקדושה

  זרק  קליפתו לכ א תוכו –ר"מ רימון מצא . 2

 (הגיע  בנטיעות'  'קיצץ  כי  'אֵחר'  בגמרא  שכינויו   13,אבויה  בן  מאלישע  תורה  למד  מאיר'  ר

בחגיגה  לכפירה).  אסור   הרי  ,מַאֵחרללמוד    מאיר'  לר  מותר  היה   כיצד  :שואלת  הגמרא 

מרב    שאינו  מרב   תורה  ללמוד רק  ההגון,  למלאך  ''  ר  אלא  '?שדומה  מצא,מאיר   רימון 

להיות    ולא  הפנימית הטהורה,  הנקודה  את  לברר  יודע  הוא  רק  –'  זרק  תוקליפ   אכל   תוכו

 14רא שיח שמובא בגמ -הדו  יובן גם   כך  מושפע מדעותיו והנהגותיו השליליות של אלישע.

שיל בר  רבה  הקב"ה  אבין  עושה  מה  לשאלתו  הנביא.  אליהו  ,לאליהו  לו  הקב"ה עונה   :

לו    תורה מאֵחר. אומר  די ר"מ למומדוע? כ  ,לכה מפי כל החכמים ולא מפי ר"מאומר ה

עכשיו הקב"ה   –אמר לו    !תוכו אכל קליפתו זרק?  –רבה בר שילא אבל ר"מ רימון מצא  

והכוונה   טענתו).  את  שקיבל  (ז"א  ר"מ  של  ללמוד ישבשמיאומר משמו  שלא  מורים  ם 

בשמו של ר"מ. אולם כשרבה בר שילא אמר  יאים הלכות  ולכן אין מב  ,מרב שאינו הגון

הוא מיוחד, שתמ  ם יודעישכולם   חודר לפנימיותשר"מ  ויודע להפריד   ם יד  של הדברים, 

  מאיר. ' כר לפסוק כבר אפשר  ללמוד ממנו, אז יבואו  בין האדם לתורתו ולא

  בקנקן  תסתכל אל. 3

(  בפרקי   מאיר '  ר אומר:מ"ד  פ" אבות  בו'.    שיש   במה   אלא  בקנקן   תסתכל  'אל  כ) 

יכול להיות צעיר שמל  ה'ברטנורא' מפרש, אל תדון את האדם לפי   ,א חכמה כזקןגילו; 

וזקן שהוא בור ועם הארץ. אמרה כוללת זו של ר"מ מכילה את כל תורתו, שאינו מסתכל 

את   באדם  למצוא  מנסה  אלא  החיצוניות,  הארעל  הטהורה.  הפנימית   15ז"ל    י"הנקודה 

ז משנה  ע"פ  הקושימיישב  את  המידה  ו  אחת  ,ינקה'  לא  הנק'ו  על    ות מיד  מי"ג  שהיא 

מי  .הרחמים  זו  מידה  מידתוהרי  את  החטא?  מנקה  לא  שהקב"ה  הדין,  יצגת   רש"י   !את 

נפרע ממנו מעט מעט  )א  16פירושים:   מביא שני לגמרי, אלא  וזו    ,אינו מוותר על העוון 

רחמ בידת  דין.  עשיית  כדי  תוך  מידת  ו  ,שבים   לשאינם   המנק  ולא  לשבים,  מנקה  )מים 

 ה"הוי   ל-אמשם    מורכבת  ינקה'  לא  ונקה'  ידהמה  ע"פ האר"י  רק לשבים.היא  הרחמים  

 שם  ישארי  קנקן  המילה  את  תוריד  אם   –בקנקן'    תסתכל  'אל  הכוונה  וזו  ,קנ  קנ  ומאותיות 

 
   .ב ע"חגיגה טו   .13
   .שם  .14
   פ"ד מ"כ.ס לאריז"ל, אבות הש"  ליקוטי   .15
 . אע"שמות לד ז ד"ה 'ונקה לא ינקה' ע"פ הגמ' יומא פו   .16
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הוי -א ר"מ   17.ברחמים   נוטה  הקב"ה   ואליו  ,יהודי  בכל  שנמצא  ,ה"ל  של  מידתו  גם  וזו 

  ליפות. נקודה האלוקית שמבעד לקנקנים ולק שמגיע אל ה

  ' בשמא קדיי  מאיר ' ר . '4

לאדם   ֵשם כינוי  חסר הוא  סתמי  כינוי  איננו  שם  אולם  מאחרים.  אותו  לבדל  כדי   ,

להתאים  אמור  הוא  הייחודית    משמעות,  האדם למהות  העממית:    –  של  באמירה  כמו 

:  )אע"ד  (כת פסחים  מסב  ראעולה מן הגמ  כך גם   ואומר לך מי אתה!'  מה שמך,לי    אמור'

  רש תמיד לעמוד עלדו  דןן שבט  ב  –'  קאתי  מדןה  אמרי שמע מינ  דונו דיני ההוא דאמר  '

  ) כתוב:  יט ,ב(וזוהי מהותו של השבט. ובבראשית  ,ולא מוכן לפשרה  הדין

  לו.   יקרא  מה  לראות  האדם   אל  ויבא  השמים,  עוף   כל  ואת  השדה  חית  וייצר... כל

    שמו. הוא חיה נפש האדם  לו יקרא אשר וכל

   :לפסוק זה מפרש מלבי"ם וה

  כל אחד ואחד  שבין  ההבדלים   רשהכי  מפני  בעלי החיים,  לכל  שמות  שקרא  שזה

    .בזולתו שאין  מה בו המיוחדת  המידה י"ע

ולהבין על פי  ת  לדייק בשמוהוא  חכם שיודע  ' מאיר  מציינת שר  )אע"יומא פג  (  ראהגמ

  השם את מהותו הפנימית של האדם:

ר' יהודה ור'   בשמאדייק  ה ור' יוסי הוו קא אזלי באורחא ר' מאיר הוה  ' יהודר"מ ור

. כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו אמרו לו  הוו דייקו בשמאלא  יוסי  

 המה כי דור תהפוכות :הוא שנאמר אדם רשעאמר ש"מ  כידור  מה שמך אמר להו

בם אמון  לא  ליה[בנים  אשלימו  יוסי  ור'  יהודה  ר'  את    ]  אצלו  [הפקידו  כיסייהו 

אשלי  ארנקי לא  ר"מ  שלהם]  אמרהכסף  למחר  כיסיה...  ליה  לם  כיסן!  ו  לן  הב  ו 

  בשמא? דייקיתו  לא אמאי מ"ר להו  אמר להו לא היו דברים מעולם. אמר

אל המהות הפנימית   'צולל'שתכונה זו של דיוק בשמות מתאימה לשיטתו של רבי מאיר,  

הכרת אופיו של אדם על פי דיוק א  והמדים על מהות זו,  של כל דבר. אחד הנתונים המל

  ו. בשמ

  משלים  מושלי  וטלב – משמת רבי מאיר. 5

בגמרא  ו.  משלים'  מושלי  בטלו  מאיר'  ר  משמת'  אומרת:  (פ"ט מט"ו)  המשנה בסוף סוטה

    לח ע"ב) מבואר: סנהדרין(

 אתילת  שמעתא,  תילתא  דריש   הוה  בפירקיה  מאיר'  ר  דריש  הוה  כי  יוחנן  ר"א

  ,שליש הלכה  קים:[כל דרשותיו היו מחולקות לשלושה חל  מתלי  תילתא  אגדתא,

  לו   היו  שועלים  משלות  מאות  שלוש  יוחנן'  ר  ואמר  שליש משלים].  ,שליש אגדה

  שלוש. אלא  לנו אין ואנו מאיר לרבי

 
  [בפיוט 'מעוז צור' בחנוכה] 'וזהו    מג:אות ק   'בני יששכר' לרב צ"א מדינוב, מאמרי כסלו טבת, מאמר ד   .17

]  ה"הוי ל  -שהם השמות א[הקנקן  צ"ל האותיות הנותרים במידת ונקה לא ינקה, זולת  ר  ומנותר קנקנים
 על ידם נמתקו הגבורות ברחמים'.   נעשה נס לשושנים
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הוא מלמד שטעויות רבות,   18.'רוש המשנהיפ 'ב  ם"אפשר ללמוד זאת מהרמב  מהו משל? 

בענייני   מהתבעיקר  נובעות  ובעוה"ב,  המשיח  שבימות  חהגמול  לאגדות  ז"ל ייחסות 

  משל וחידה:לא את דברי האגדה של חז"ל צריך להבין כמו זה נכון, א  כפשטן. ואין

  הדברים  מן  שאומרים   מה  בכל  הם   וכי,  ונסתר   נגלה  לו  יש  ...שדבריהם [של חז"ל] 

 לפיכך  .הגדולים   ם החכמי  דרך   זה  הוא  כי,  ומשל  חידה  בדרך  בהם   דיברו,  ם נעי הנמ

  וידוע .  וחידותם   חכמים   דברי  ומליצה  משל  להבין  ואמר:  החכמים   גדול  ספרו  פתח

  ... ממנו  בנגלה  לא   בנסתר   בו  שהמכוון   הדבר  הוא  חידה  כי  הלשון   בעל  אצל  הוא

 חידה  הם   אמנם ,  התכלית  שהם   העליונים   בדברים   כולם   החכמים   שדברי  ולפי

  .ומשל

מבא'נבוכים   מורה'ל  בהקדמה  וכך הרמ,  שר    במשכיות  זהב  'תפוחי  הם  הְמָשִלים ב"ם 

  19כסף': 

  הדבר   הוא,  מאוד  דקים   חוריה  אשר,  כסף   של   רשת  בתוך  זהב  תפוח   כמו  כי  ,אמר

  לפי  המחוכם.  המשל  בתיאור  הזה  הדבר  הוא  נפלא  כמה  ָאְפָניו. התבונן  על  הדבור

  האיש  ראוי,  וסוד  פשט  לו  שיש:  כלומר ,  פנים  שני   בעל  שהוא  ר הדב  כי   אומר   שהוא

  ביחס  תוכו   שיהא  עד,  מפשטו  נאה  יותר  תוכו   שיהא  וראוי,  ככסף   נאה  פשטו

 שיש  מה  על  למתבונן  שיורה  מה  בפשטו  שיהא  וראוי;  הכסף   לגבי  כזהב  לפשטו

 אשר ,  מאוד  דקים   שנקביה  כסף   של  ברשת  שכוסה,  הזה  הזהב  התפוח  כמו,  בתוכו

  שהוא   בו   וב לחש  אפשר,  מעמיקה  התבוננות  בלי   או  מרחוק  אותו   רואים   רכאש

  ידע ו ,  בתוכו  שיש  מה  לו  יתברר,  חדה  עין  בעל  היטב  בו  יתבונן  וכאשר,  כסף   תפוח

  ה."ע הנביאים  משלי הם  וכך .זהב שהוא

 והפנימי  ,חיצוני הוא הסיפורה  ;חיצוני ופנימי  הרמב"ם מסביר שהמשל בנוי משני רבדים,

ל משלים,  רבה להמשיהדברים, מ  פנימיות  אל  חדירה  עולמו הוא  שכל   מאיר,'  . רהכוונה  –

ולטעום טעם    ת המעטה החיצוני של כל דבר,כדי להרגיל את השומעים לנסות להסיר א

ירד פלאים הכוח להמשיל משל, ובוודאי גם להבין אותו    מותו,  של עולמות טמירים. עם 

  .ע"י חדירה לעומקו

 ר בהלכה ייחודו של רבי מאיג. 

  מאיר?' כר  הלכה מדוע אין. 1

  מאיר: ' כר הלכה פסקו לא ב) מדועע"(יג   וביןבעיר גמראמבואר ב

 של   בדורו  שאין  העולם   והיה  שאמר  מי  ילפנ  וידוע  גלוי:  חנינא  בר  אאח  רבי  אמר

 על  לעמוד  חבריו  יכלו  שלא  –?  כמותו  הלכה  קבעו  לא  מה  ומפני,  כמותו  מאיר  רבי

  על   ,פנים [נותן טעם לדבריו]  לו  ומראה  טהור,  –טמא    על  אומר  שהוא,  דעתו  סוף 

  פנים.  לו  ומראה טמא,–טהור 

 
 .הקדמה לפרק 'חלק' בסנהדריןפיה"מ לרמב"ם,   .18
 . יאמשלי כה,    .19
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  ': על סוף דעתווברש"י ד"ה '

דבריו    באיזה  להבין  יכלו  נכונים לא  דבריו  אין  ובאיזה  דעת   ,נכונים  נותן  שהיה 

  כהלכה. ,מיושב והגון על אין הלכה

על טמא אומר  בין שהיה  הסבר,  לו  היה  צד  על טמא    וביןמא,  ט  –  לכל  אומר   –שהיה 

  .מתוך דבריו מהי ההלכה לכן אי אפשר היה להבין טהור.

עליהם טהור וטמא   יש דברים שר"מ היה אומר  :רתאפשר להסביר דברים אלו בצורה אח

 היא  הפנימית  שהנקודה  טהור, וכוונתו  –כדברי חבריו. אולם לפעמים היה אומר על טמא  

הקובעת והיא  אי  20. טהורה,  כזה  כמות במצב  הלכה  כי  ן  לפי ו,  נקבעת  ההלכה  פסיקת 

עיניים   'פנים  לו  'מראה  הביטוי   גם   לעיניים.  ולא   ללב  רואה  בעצמו  הקב"ה  רק  .מראה 

 מראה  וגם   ההלכה,  את  ומאיר  היטב  מסביר  גם   ר"מ  כפולה:  תמשמעו  עכשיו  מקבל

   דבר.  כל של הפנימיות את לכולם 

  בפנימיות  מאיר  כרבי  הלכה. 2

וקת במחלורק    21,יהודה'  כר  יהודה היא'  לר  מאיר'  ר  שבין  ותמחלוק בכל ה  ההלכה  מנם וא

ל מעמדם של בדיון עש  זאת משום יל.  זו 'האם קרויים בנים' הלכה כר"מ, כפי שהבאנו לע

לדעת   אנו  רוצים  שחוטאים,  אף  'בנים'  נקראים  והאם  הסגולה ישראל,  יסוד  אם 

בתוכם נמצא  'בנים'הישראלית  לקוראם  ראוי  זה  ומחמת  שבין אם  וה  ,,  הקודש  קשר 

זו פונים דווקא אל -עורג הוא לאהיהודי לאלוקיו לא נותק, ובמסתרים   ל עליון. בסוגיה 

פנימהש   זהר"מ,   להביט  קודש שואלים  ו,  יודע  אש  נקודת  בישראל  רואה  הוא  האם 

בנים'   ובין כך קרואים  וכשהוא פוסק ש'בין כך  כי  –אלוקית שלא כבתה,   הלכה כמותו, 

'ב  ,כמותו  הלכה  ישראל  סגולתבענייני   גם  חי'. -ני א ו'בנים משחיתים' הם באותה עת  ל 

   22ה הבחירי.למעט סק שמתייחסים רקופ   ,שאומר שאינם 'בנים' ,ר' יהודהלעומת זאת 

  ' ני אל חי ב'  – שמות ילדיו של הושע. 3

 אתם  עמי  לא  לכם   ייאמר  אשר  במקום   והיה'   היסוד שלמד ר"מ מן הפסוק בהושע:  פי  על

בטהרתה,  23,'חי  אל  בני  לכם   ייאמר נשארת  ישראל  א   ליישב  אפשר  שסגולת  חד  את 

אם    :ושע עונה לו הו  ישראל חוטא,מודיע להושע שעם    ה''הקב  בהושע.  'הקשיים בפרק א

הנביא,  את  הקב"ה  מלמד  הושע  בספר  הראשון  בפרק  אחרת!  באומה  החליפם  כך, 

אין חוטא,  ישראל  שעם  תמי  שאע"פ  כי  אחרת,  באומה  אותו   בהם  נשארת  ד להחליף 

ואח"כ  ילדים  ממנה להוליד זונה, שהיא לשאת ממנו הקב"ה דורש  לכן הפנימית. הקדושה

 שאינך  ,אתה  ואומר:  ה''הקב  אליו  פונה  רשּה,יכול לג  אינני  :הושע  מרוכשאו  אותה.  לגרש

 יכול  אינך  שלך,  הם   ואינך בטוח שילדיך  נאמנה לך בשל ֲעָבָרּה המפוקפק,  שאשתך  בטוח

 
דע לחשוף גם  יד מאיר את הנקודה החיובית הפנימית. כאן עולה שר"מ יו בכל המאמר ראינו שר"מ תמ   .20

 טמא'.   –יה אומר על טהור האת הדברים השליליים שמסתתרים עמוק מתחת למעטה של טהרה: '
 . בע" עירובין מו   .21
 . 8עיין לעיל הערה   .22
  . א ,ב הושע  .23
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 ם ישראל וד של ע כאות למצב היר  24בניי?!   –י  ''עמ  את  לגרש  אני  אוכל  וכיצדאותה,    לגרש

מהושע הקב"ה  שנולדו    מבקש  לילדים  אלקרוא  מאותה  גנבשה  ילו    –לבנים    אי;שמות 

   רוחמה.-לא –ולבת  25, עמי ויזרעאל-לא

נמרוד    יעל, י בל   בן  כמו   ,מובהקים  גנאי  בשמות  להם  לקרוא  לא   מדוע  :השאלהנשאלת  ו

    ואיזבל?

שיעביפ ל לרעיון  הילדים  בשמות  להושע  הקב"ה  רמז  דברינו,  גם י  נבואתו.  בתוכן   ר 

 עמי  כך:   הוא   עמי   לא  השם   ופירוש  הפנימית.  ההנקוד  נעקרה מהם   לא  כשבנ"י חוטאים,

חיצונית,   בצורה  מתנהג  ואתה  וטהור,  קדוש  שאתה  עליך  רואים   לא  למה  והחביב,  היקר

  ולהרבות   עלייך   לרחם   לי  נותנת  לא  את  למה  –  רוחמה  לא  ולבת  עמי?  לא  אתהכאילו  

שהנבואה  פלא,  אין  לכך!   ראויה  היי  ך ובבט   אנא  חסד?  עלייך  תסרבה   מסתיימת  אפוא, 

לקשר,  הנשמה  את  ה שמסתיר  הדקה   המחיצה שכוספת  מקבל   יזרעאלו  26האלוקית, 

  גדול   כי  הארץ  מן  'ועלו  :רוחמה  –  רוחמה- ולא,  עמי   –נהיה    עמי -ולאמשמעות חיובית,  

  וזרעתיה  את יזרעאל  ויענ  'והם   28,רוחמה'  ולאחותיכם   עמי   לאחיכם   'ִאמרו  27, 'עאליזר   יום

   29.עמי אתה' עמי-ללא תימרוא רוחמה.- את לא וריחמתי  בארץ. לי 

  בחסידות  –בין רבי מאיר לפסח שני ד. 

ניו יורק), מקשר   –  (מונסי  30רבי יוסף יצחק יעקובסון,  אחד מגדולי הדרשנים החסידיים 

בתוך הקליפה   יינו של ר"מ לראות כברתו של ר"מ לבין 'פסח שני'. כל ענבין שיטתו ותור

ונות נעשים שהשב מאהבה, זד  31ש לקישכעין שיטת רי  ,את הכוח שגורם לפרי להבשיל

לו כזכויות. וכיצד אפשר להבין זאת? אלא אם בסופו של דבר האדם שב מאהבה, אזי כל  

דרגה זו היא גבוהה כל   .תשובהור בלחז  הוא זה שגרם לועומק הרצון שהשקיע בעבירה  

ת  תו מעלה, אלא הוא יודע לקחי וגורר א  טובותלתוצאות    גורם כך, שלא רק מעשה טוב  

יהפך לטוב, ובזכות  הָזָרז לתשובה, ויוצא שהרע שעשה גרם לו לאת הרע ולהפוך אותו ל

לזכויות. הגיע  איתא  הזדונות   בן  ש"ר  להיכל  לעלות  חייא  רבי  שכשרצה  32,בזוהר  וכך 

 
 . אע"ע"פ הגמ' בפסחים פז   .24
רש"י   .25 א,  לפי  יזרעא  ,ד  ,הושע  ביזרעאל  השם  נבות  פי  ול  ),מ"א כא(ל מזכיר את מעשה אחאב בכרם 

 ות נכר.  ה בארצכמו זרייה, או זריע  הכוונה ליציאה לגלּות שהיא  ,ד ,הושע א, התרגום
פז    .26 בפסחים  הגמ'  גם  תובן  מבטאים ע"כך  הילדים  ששמות  רחמים  שלוש    ב  מניעת  גלות,  גזירות: 

י  הרחמים  בקשת  ואחרי  פנים.  הגוהסתרת  שםתבטלו  וברש"י  בארץ    ...ונקבצו'  :זירות.  לי   –וזרעתיה 
זירת לא בטלה ג  בטלה גזירת לא רוחמה, ואמרתי ללא עמי עמי אתה  –גזירת גלות, וריחמתי    בטלה 

  עמי. ולפי זה רואים שהשמות מדגישים את ארעיות הגזירות, ולא שמות של גנאי שיידבקו בהם. 
  או לזריעה בארץ ולא בגלות.  ,ינוס וקיבוץ גלויותהזרייה תהפוך לכ  ,ב  ,הושע ב ,לפי התרגום  .27
  . שע ב ג, דהו  .28
 . שם שם כג  .29
    .theyeshiva.net/jewish/2412באתר:   רבי יוסף יצחק יעקובסון  .30

   Seeing Through the Husk: Reb Meir & the Heretic  ר"מ והכוֵפר) –(תרגום: לראות מבעד לקליפה .  
 . בע"יומא פו   .31
 . א ,הר דהקדמת הזו  .32
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 מרירו   וטעמין  לנהורא  מהפכן  חשוכא  די  מנכון  'מאן  ואמר  נפיק   קלא  שמע  יוחאי,

יכול   ,אור וטעם מר למתוקשיכול להפוך חושך למכם (מי  וכו' הכא ייתון לא עד למתיקא

לא   –החושך'    מן 'כיתרון האור    33להיכנס לישיבת רשב"י). ובחסידות דורשים את הפסוק

  החושך הוא אור גדול יותר. מתוך שבא שהאור טוב יותר מהחושך, אלא אור

לבוא   יכול  זה  עצמידבר  מהתעוררות  מלמעלה  רק  ציווי  ע"י  ולא  מלמטה,  מי רק    –ת 

עומש את  בעצמו  יכול מרגיש  הוא  רק  שבתחתית,  והריחוק  הזרות  הכיעור,  החושך,  ק 

הם   –  צֵמא במדבר שמצא מים זאת בדומה ל התשובה העליונה.    להבין ולהביא את אור

הוא רואה את הבסיס    ולכן ר"מ, כבר בקנקן  מעולם.צמא  ממי שלא חש    ים לו יותרֲעֵרבִ 

בו. הוא גס של   עור   לקחת  שכל עניינו  34סופר סת"ם   של התוכן המרומם של מה שיש 

ולה ולשמות שיש בהם  ובהמה  רואה את   של קדושה. כבראור  פכו לאותיות  הוא  בעור 

  ת אור'.  תמיד 'כותנו  האור, ולכן 'כותנות עור' הן אצלו

ויכול להציל אותו    ,תיק של תפיליןאלישע בן אבויה רבו, אף שחטא, כ  ר"מ מחשיב את

תפילין בזכות התפילין שבתוכו,    דלקה תיק של ן בשבת מן ה כמו שמצילי  ; מרדת שחת

את בו  'אחרים' שכינו    גם הכינוי  35כך אפשר להציל את אלישע בזכות מה שבתוך תוכו. 

 'אחרים' אולם בעומק,    36.שם ירוד, כי למד תורה מַאֵחר  אהנר  הוארבי מאיר, כלפי חוץ  

אותיות   ש  37ח'  האותבתוספת  מאיר  הם  הדרגה  שבכוח  ח'  שרומזת  באות  מסומלת 

אלא   ,תימי(שֵמ  אור,  לקבל  והנוחה  הקלה  הסביבה  את  מאיר  רק  לא  הוא  הטבע)  מעל 

הקלי לגביו,  יקרות.  לאור  גמור  חושך  גם  ולהפוך  המחשכים  את  להאיר  של מסוגל  פה 

את 'תוכו' הטהור של  לאכול בלי חששהרימון אינה מפריעה לו להגיע אל תוכו. הוא יכול 

  38זרק מזמן. תורתו כברו' והסיגים שבכי את 'קליפת ,אלישע

זהו עניינו של 'פסח שני'. אנשים שהיו טמאים בטומאת מת או רחוקים מן המקדש ולא 

שבריחוק ובטומאה, וזה שאינם  יעור  את הכ   יכלו להקריב פסח במועדו, הרגישו בעוצמה 

כל סח, כאילו גורשו מן הקדושה שרוצים להידבק בה וזועקים ביכולים להקריב קרבן פ 

 
 . יג , קהלת ב  .33
 ני'. 'לבלר א –א ע"עירובין יג   .34
  או   לאבוך   רהלמבק  בעי   את  למאן  עלמא  בההוא   לך  אמרין  אין  מ"לר  'אמרון  פ"ב ה"א: ירושלמי חגיגה    .35

  תנינן   כן  ולא  לון  אמר  לך?  ושמעין  ליה  אמרון  לאבא.  כן  ובתר  קדמיי   לרבי   מיקרב  אנא  לון  אמר  לרבך?
 '?! תורתו ת בזכו אחר-לאלישע מצילין ,התפילין עם  תפילין   תיק ,הספר עם הספר תיק  מצילין

גם אחרים. א"כ ה אחת גם דעת ר"מ וד"ה אחרים, מביא שרואים לפעמים במשנס', סוטה יב ע"א  תו  .36
  –ראשון  ומביא שני תירוצים: תירוץ  ! לפי זה הכינוי אחרים אינו ר"מ, כי דעת ר"מ כבר הובאה במשנה?

ההלכות שנאמרו   –  ר"מ. תירוץ שני   –חר' נקרא בשם אחרים, ומה שאמר מעצמו  מה שלמד ר"מ מ'א
 "מ. ר –ים', ולפני המעשה נאמרו בשם 'אחר ) ב"עהוריות יג (אחר המקרה עם רשב"ג 

ד, הוריות פ"ג ד"ה אסיקו:    .37 יהוידע, חלק  נראה שמן השמים נתנו בלב רשב"ג לאסיק לר"מ בשם  'בן 
הטו שמו  נמצא  זה  בשם  כי  כולו,  אחרים  ונוסףמאירב  ת   ח'אות    ,  כמ"ש  חכם,  היה  הוא  למודא.  כי 

  ונמצא בשם זה של אחרים נתעלה יותר, דנרמז מעלתו באות ח'. 
לעי ה  .38 שהובא  מהמ מגיד ממזריטש  זאת  מדייק  צ"ל  י ל  היה  הסדר  ולפי  זרק'.  קליפתו  אכל  'תוכו  לים 

שע בן אבויה ו'אכל את תוכו',  קודם קליפתו זרק ואח"כ תוכו אכל. אלא כבר בעת שלמד תורה מאלי 
  תוכו אכל בלי חשש, כי את קליפתו כבר   –כי הוא סילק אותם מזמן    ,בתורתולא הפריעו לו הסיגים ש

    זרק בעבר. 
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ִנָּגַר בם  לי לרגעים   ע'?!'ָלָּמה  חזרה  כולו  שכל  מהפסח,  הניתוק  את  לסבול  יכולים  איננו 

זו התעוררות  ה'.  אחרי  והליכה  מצרים  יציאת  של  יש   ,המרוממים  מלמטה,  לה    שבאה 

איכות   בגלאותה  אותה  לקבל  שחייבים  מאהבה,  תשובה  האמשל  הכיסופים  תיים י ל 

  רשת 'פסח שני'. להידבק בשכינה, ולכן מתחדשת להם פ 

גם   דווקאכך  מדוע  להבין  מאוחר  אפשר  נכתבה  מוקדם  שנאמרה  זו  'למדת    39: פרשה 

שוך  שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה'. רק תשובה מאהבה יכולה להפוך את העבר הח 

שהיא קדמה בזמן, כי היא   אף חר,  לעתיד זוהר, ולכן לפרשה זו אין זמן. היא נכתבה מאו

עב של  לעולם  שייכת  ניתןאישר  אינה  א  נו  להיכנע לשינוי.  מוכן  שאינו  עבר  זהו  לא 

העבר וכך  העתיד,  את  גם  ולשנות  להשתנות  ויכול  הגורל,  משתנה   המוקדם  לתכתיבי 

  . המאוחר בעקבות השינוי  

את ידיעותיו, כדי    אין מטרתו להביך אותו ולבחון  40, גלי עוקצים'ג 'מר לרשב"כשר"מ או

שהוריד אותו    שב"ג,שהוא נפגע מר  ראמפשט הגנראה מכך אומנם    .ו כנשיאלבוא במקומ

  ר"מ אלא    .ורבי נתן' מאיר  ממעמדו, כשציווה שרק לכבודו יקומו התלמידים, ולא לפני ר

מדגישה   שלא  אחרת,  במנהיגות  לנשימעוניין  שונים  כבוד  וסדרי  מעמדות  א, הבדלי 

יבות, חסר החששהעוקץ  המנהיגות האחרת היא זו, היודעת    החכמים.לעומת כבוד שאר  

(בדיני טומאה וטהרה). גם   דינו כפרי עצמושמחברת את הפרי לעץ,  נראה רק כחוליה  ש

ם, כי  ואין להזניח אות  ,אנשים שנראים ירודים, אפשר לגלות שהם מלאים מצוות כרימון

מן   חלק  הגדולים הם  את  כמו  אותם  להנהיג  ויש  ר"מ    הכלל,  רצה  לכן  והחשובים. 

כמו   ,ם ולהאיר להם פנים החכמי  ת היחס השווה לכללהתמנות במקומו, להביא את בשור

תכן שר"מ  יטהור, ומראה לו פנים'. כמו כן י  –שבדיני טומאה וטהרה 'היה אומר על טמא  

ש'בין כמותו  שפוסק  מי  שרק  נש  חושב  להיות  יכול  בנים'  קרואים  כך  ובין  ראוי, כך  יא 

העם    המחפש את  להנהיג  וכך  העמוק,  המשותף  המכנה  כאת  את  לאביהם   ולםולקרב 

   שבשמיים.

  

  
  

 
ב: 'פרשה שבראש הספר לא נאמרה  ע"א ד"ה 'בחודש הראשון' ע"פ הגמ' בפסחים ו    ,דבר טבמ  ,רש"י   .39

 ה'. עד אייר. למדת, שאין סדר מוקדם ומאוחר בתור
סדר 'טהרות', שָידעו שרשב"ג לא בקי בה, ואין ראוי למי  מ  ב. ַלֵמד אותנו מסכת 'עוקצים'ע"הוריות יג    .40

את   יודע  כולה  כלשלא  נשיא:    התורה  להשמיע  להיות  שיודע  למי  ה'  גבורות  שימלל  ראוי  כל  'מי 
  .תהילתו'
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  הרב יהודה זולדן 

  'שאף הן היו באותו הנס'

 ארבע כוסות, מגילה ונר חנוכה א. 

 רש"י, רשב"ם, תוספות: אף הן היו באותו הנס, באותו ספק  . 1

ה כוסות הללו, אחד אנשים עבתנו רבנן: הכל חייבין באר'  בגמ' (פסחים קח ע"ב) נאמר:

נשים.   לחיובטעם מיוחד    תקנה, ולא נאמראמר מה טעם הבברייתא לא נ'.  ...חד נשים וא

לוי, אמורא ארץ  ים קודם לכן מופיע בן  יהושע  ר'  דבריו של  ישראלי, שהתייחס  -בגמרא 

ואמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בארבעה כוסות  'רק לחובת נשים בארבע כוסות:  

הנס  ,והלל באותו  היו  הן  גם    .'שאף  כך  נימק  לוי  בן  יהושע  בנר ר'  חייבות  נשים  מדוע 

את דברי ר'   רש"י ורשב"ם (ד"ה שאף) הסבירו  2ומדוע הן חייבות במקרא מגילה.   1,חנוכה

  : ן נר חנוכהי מקור בענייהושע בן לוי בנוגע לארבע כוסות ולמקרא מגילה, ומפנים ל

וכן גבי מקרא   .צדקניות שבאותו הדור נגאלו  ם יכדאמרינן (סוטה יא, ב) בשכר נש

וכן גבי נר חנוכה במסכת   דיאמרינן הכי, דמשום דעל י  מגילה, נמי  אסתר נגאלו, 

  שבת (כג, א). 

מגילה  המכנה המשותף   ולמקרא  כוסות  ומנהיגות,  לארבע  מובילות  נשים  הוא שבזכות 

רש"י (שבת שם,  לו.  להועל כן חכמים קבעו שנשים חייבות במצוות    ,ן צרותמאות  נגאלו

היו) הסביר חנוכה  על  ד"ה  יושגזר':  נר  הנשוו  בתולות  כל  אות להיבעל לטפסר  ונים על 

א יד  ועל  הנסיתחלה,  נעשה  לחנוכה  .'שה  בנוגע  סיבות  שתי  ציין  מגזרות   :רש"י  הצלה 

א בהובלת  הצלה  וכן  נשים,  על  ע(רש"י  שה.  ישנגזרו  ד  כתב    א"מגילה  שאף)   עלד"ה 

מגילה:   זקן  ף  אש'מקרא  ועד  מנער  ולאבד  להרוג  להשמיד  המן  גזר  הנשים  טף  על 

שגם    3'.ונשים  המן,    באשרמכאן  מגזרת  הצלה  סיבות:  שתי  רש"י  כתב  מגילה  למקרא 

    שה.יוהובלת ההצלה ע"י א

  :  ושהקאת דברי הרשב"ם ו נוצייתוספות (פסחים קח ע"ב ד"ה היו) 

ובחנוכה ע"י   ,אסתרילה ע"י  גמוכן ב  ,פי' רשב"ם שעל ידם נגאלו  –היו באותו הנס  

רושלמי גריס שאף הן  ינן עיקר? [ב] ועוד דביע שאמשמ  דאף[א]    :יהודית. וקשה

  היו באותו ספק משמע באותה סכנה דלהשמיד להרוג ולאבד. 

   נאמר:שם  ,ה)"הב, "פ מגילה לירושלמי (וונו התכ התוספות 

 
  . שבת כג ע"א  .1
  . מגילה ד ע"א  .2
 . אסתר ג, יג  .3
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בספק. ר'    ווא אמר: צריך לקרותה לפני נשים ולפני קטנים, שאף אותם הקפרבר  

  קומיהון. יתיה וקרי לה יהושע בן לוי עבד כן מכנש בנוי ובני בי

ד לאחר שהובאו דברי בר קפרא, נזכר שם שר' יהושע בן לוי קרא מגילה לבני יימנם מוא

ל הבבלי.  בתלמוד  בשמו  שנאמר  הטעם  נזכר  לא  אך  המכנה רוש  יפ פי  ביתו,  התוספות 

והן  נעשה הנס   ןלה , וגם ים היו בסכנת חיים שנכה ופורים, גם הוהמשותף הוא שבפסח, חנ

   4קיים המצוות הללו. ולכן עליהן לניצלו, 

) קיירא  גדולותהרב שמעון  יט    ,ספר הלכות  עוד על האמור מגילה  'הל   –סימן  הוסיף   (

  בירושלמי בנוגע למקרא מגילה: 

רבי יונה   .י ביתו וקורא לפניהם מגילת אסתרמכניס אל כל אנש  רבי יהושע בן לוי

,  שהכל היו בספקשבביתו,  אבוה דרבי מנא היה מתכוין לקרות אותה לפני הנשים  

  5והכל חייבין במשמע, אחד הנשים ואחד העבדים ואחד הקטנים. 

ארץ אמורא  היה  מנא,  רבי  של  אביו  יונה  בראשות  -רבי  ועמד  הרביעי,  בדור  ישראלי 

בר קפראהי ב  שיבה בטבריה. מכאן שאף לאחר  יהושע  היה מי שקרא מגילה   ןור'  לוי, 

  . 'שהכל היו בספק' בפני בני ביתו, וגם כאן הנימוק הוא

שאלת תוספות יש להעיר שבר קפרא אמר דבריו רק בנוגע למקרא מגילה, ולא הביע   על

ו כוסות  לארבע  בנוגע  אלדעתו  חנוכה.  (ונר  התוספות  עמנם  ד  שאף)   א"מגילה  ד"ה 

  נוגע לפסח וחנוכה:  ב הרחיב את הנימוק בשמו של בר קפרא גם 

ולהרוג דלהשמיד  בספק  היו  הן  משו  ם],[בפורי  שאף  שהיו  בפסח  עבדות  וכן 

   .וכן בחנוכה הגזירה היתה מאד עליהן ,לפרעה במצרים 

בנות   גם בפני  בן לוי מסופר שם שקרא מגילה  יהושע  ר'  כמובא לעיל מהירושלמי, על 

ק מדוע צריך לקרוא מגילה מיפחתו, וסיפור זה מופיע בסמיכות לדברי בר קפרא שנמש

אפשר שר' יהושע בן   וק זה.נימושע בן לוי מסכים לאין זה אומר שר' יהאך  בפני נשים,  

תכן שהירושלמי הביא את המסופר על ר' יהושע ילוי חלק ואמר נימוק אחר, אך בהחלט י

ו  ירלוי נימק כך, וכוונת דב  די לומר שגם ר' יהושע בןבן לוי בסמיכות לדברי בר קפרא כ

' הן  היא:  הנס   ]הנשים [שאף  באותו  וה  –'  היו  והיו  גזניצלו מהסכנות  כמו ניסים  להן  רות 

לשאלה    לאנשים. עיקר  דאף'בנוגע  שאינן  של 'משמע  המעשים  פורים,  למעט  אכן   ,

בנו גם  אחרים.  מנהיגים  של  אחרות  לפעולות  הצטרפו  האחרות  אכן הנשים  לפורים,  גע 

זו שהובילה את המהלך במ היא  גם מרדכי כמובן ו ש עם אחשו גפ אסתר  והמן, אך  רוש 

  רוש.  ואחשולכנס ילהשהורה לה והוא זה  ,היה שותף 

לפנינו שני כיוונים בהסבר דברי ר' יהושע בן לוי. לפי הרשב"ם זהו נימוק ייחודי המסביר 

חייבות במצוות הללו   נשים  אונשים מנהיגו  –מדוע  שהיו שותפות בהנהגה,   ת שהובילו 

לו. ת הלנימוק המסביר מדוע גם אנשים חייבים וגם נשים חייבות במצוו והולפי תוספות ז

 
פני שאף הם  מ  ,שיםלה כמו נרא מגיע"א ד"ה אבל, ציינו אף הם שקטנים חייבים במק  מגילה כד   ,תוס'  .4

ט, כתב שקטנים ונשים חייבים מפני שאף הם  תקס  'י מגילה סח"ב,  אותו ספק סכנה. הראבי"ה,  היו ב
  היו באותו הנס.  

בוה דרבי  ערכין ג ע"א ד"ה פסק (אם כי שם כתוב: אתוס',  :  בשם בעל הלכות גדולות גם  מופיע כך    .5
 דף סג טור ב, ועוד.    "גנתיב י ח , והאדם וחתולדות   ,ירוחם  ד; רבנופ"א סי'  מגילה  ,מנחם); רא"ש
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ש יהושיוצא  נשים ר'  של  חיובן  סיבת  את  רק  נימק  לא  בדבריו  לוי  בן  של   ע  גם  אלא 

  . רש"י כתב את שני הנימוקים בנוגע לנר חנוכה ולמקרא מגילה.  גברים 

  :  וכתבע"ב ד"ה שאף)  פסחים קחתוספות (ה

טעמא האי  לאו  שהזמן א  ל  ,ואי  עשה  ממצות  פטורות  דנשים  משום  חייבות  היו 

  , כעין דאורייתא תיקון."ג דארבעה כוסות דרבנןגרמא אף ע

  נובעמדוע נשים חייבות בארבע כוסות  לנמק  של ר' יהושע בן לוי  לפי התוספות הצורך  

ור' יהושע בן   6,גם במצוות דרבנן  'גרמןה שהזמן  מצוות עש'נשים פטורות מ  מהיותן של

הללו, ר'   התוספות  לפי דברי.  לשתות ארבע כוסות  ל זאת חייבותהסביר מדוע הן בכ  יול

שע בן לוי הסביר בעיקר את הטעם לחובת נשים בארבע כוסות. הסבר זה לא תואם יהו

אנשים ונשים   מדוענימק  ר' יהושע בן לוי    לפיהם   ,לכאורה את דברי התוספות (ד"ה היו)

  חייבים בארבע כוסות.  

לי של  ה  בשינראה  דבריו  בסיס  על  מדברים  הרב  סולובייצ'יק,  זאב  יצחק  בריסק הרב 

  בנוגע לדברי ר' יהושע בן לוי באשר לחובת מגילה:  שכתב ערכין ג ע"א) (חדושי הגרי"ז, 

לוי בן  יהושע  ר'  הנס,  : אמר  באותו  היו  הן  חייבות במקרא מגילה שאף  יש    נשים 

ד  זה ליכא בהו פטורא    ,וות עשה שהזמן גרמאצמלהסתפק אם הפירוש דמטעם 

א שייך  גרמא  שהזמן  עשה  דמצוות  זה  וממילאדדין  דרבנן  במצוות  נכללו    ף 

או דהוא חיוב מיוחד לנשים מטעם זה    . בחיובא דקריאת המגילה הנאמר באנשים 

    דאף הן היו באותו הנס.

הנימוק    מבררתחקירתו   היו'אם  הן  הנ  אף  שמדובר    'סבאותו  העובדה  את  לשלול  בא 

ע גרמא  ה שבמצוות  שהזמן  או    ,מדרבנן  אנשים,  כמו  חייבות  יהיו  נשים  אכן ולכן  שזו 

והנימוק מלמד מדוע בכל זאת נשים חייבות.מצוות עשה מדר גרמא,  נראה   בנן שהזמן 

לכך  תואמים  הדברים  ואז  בחקירה,  הראשון  הצד  לפי  הסביר  כאן  שתוספות  להציע 

  ,'שהיו בספק'ת מאותו טעם  וסנימוק מבוסס על כך שנשים ואנשים חייבים בארבע כושה

   ולזה גם התכוון ר' יהושע בן לוי.

  עוד:  וד"ה היו) הקש  ב"פסחים קח ע(תוספות 

הושבתי  בסוכות  כי  הנס  באותו  היו  הן  דאף  גב  על  דאורייתא  ?אף  בעשה   ,התם 

  שהיו באותו הנס. אבל בארבעה כוסות דרבנן תיקנו גם לנשים כיון 

היא תוספות  נחי  :קושיית  לא  ס  בימדוע  במצוות  זכר נשים  הוא  סוכות  גם  הרי  וכה, 

וג מצרים,  שם  ליציאת  שאף    ןנחייבם  תוספות משום  תשובת  את  הנס?  באותו  היו  הן 

  ):גבורות ה' פרק מחהסביר המהר"ל (

וה  ,ואין זה קשיא מלך  דאף על גב שהיו הנשים בנס סוכה רחמנא פטרה הנשים, 

  ,כל משועבדים לפי הסברא הד  אף על גב  .יכול לפטור את מי שירצה מן השעבוד

כוסות בשביל נס    נחנו ארבעבנן דקבלנו אאבל מצות דר  .יכול לפטור את שירצה

ו הנס ולפיכך המצוה  אין חלוק בין נשים ובין אנשים כיון שהכל היו באות  ,הגאולה

 
גם:    .6 יהודה  ת  ; "ה בתפילהדת כ ע"ב  ברכווס'  תכך כתבו  ר'  וחייביןשירליאון, ברכות שם  וספות    , ד"ה 

  , ועוד.  סי' יא ,י. ראה עוד: שו"ת חוות יאיר"א תוד"ה מע מגילה כד;  צל"ח שםו
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הנשים. על  דכ..  אף  דרבנן  מצוה  דמי  דלא  בלא ועוד  תלוים  הם  דרבנן  מצות  ל 

מצ מקיים  וכאשר  עיקר   תותסור,  שזהו  תסור  לא  מצות  מקיים  כוסות  ארבע 

מים וכל המצות שהם מדבריהם הם שמוע אל דברי חכמצוה למשום ש  ...המצוה

תסור דלא  לא    ,בלאו  דזהו  גרמא  תסור מצות עשה שהזמן  דלא  בלאו  שייך  ולא 

  . ופירוש הראשון פשוט ...תעשה

ש נשים  הפטור  פטור שוממצול  הוא  גרמא    ברם,ב"ה קבע.  קהת עשה מהתורה שהזמן 

חייב בה ומי  את אופי המצווה ומי עושקבקנו לשתות ארבע כוסות, הם אלו יכשחכמים ת

ל חייבים במצווה זו. ון שנשים ניצלו מהצרות כמו אנשים, הכולא. כאן בארבע כוסות, כיו

על הפסוק   ים תקנה של חכמים מבוססתיה של המהר"ל, החובה לקיילפי התשובה השנ

ים חייבות  מן גרמא, נשיא), וממילא זו מצוות לא תעשה, וגם אם הזם יז,  יר(דב  'לא תסור'

יו שלל המהר"ל את ההנחה שבשאלת התוספות, שנשים פטורות ממצוות  בתשובותה.  ב

  עשה מדרבנן שהזמן גרמא.  

    . רמב"ם: והכל חייבים... אחד אנשים ואחד נשים2

(וגבנ הרמב"ם  כתב  כוסות  לארבע  ומצה  ע  חמץ  בין  ' ):  "זה  פ"זהלכות  ואחד  אחד  וכל 

. דברי הרמב"ם תואמים  'זה ארבעה כוסות של ייןאנשים בין נשים חייב לשתות בלילה ה

למובא בברייתא (פסחים קח ע"ב), והרמב"ם לא ציין בהקשר זה את דברי ר' יהושע בן 

לא ציין הרמב"ם את נימוקו של למצוות האחרות  גע  גם בנו.  'שאף הן היו באותו הנס'לוי  

  אף הן ' :כדברי התוספות נראה שהרמב"ם הבין את דברי ר' יהושע בן לוי יהושע בן לוי.  'ר

  ניצלו מהצרות והסכנות והיו להן ניסים כמו לאנשים.   – 'היו באותו הנס ]הנשים [

) הרמב"ם  כתב  למגילה  ה"אמגילה    'הלבנוגע  חייבי'):  פ"א  בקריאתה  והכל  אנשים ם 

אף היו באותו הנס.   יוחדת לנשים לקרוא מגילה כימ  . הרמב"ם לא כתב שיש חובה'ונשים 

. 'הכל כשרין לקרות את המגילה'   ) פ"ב מ"דילה  מג(משנה  מבוססים על ה  דברי הרמב"ם 

  ג ע"א):  -על כך שאלה הגמרא (ערכין ב ע"ב

דאמר  לאתויי   לוי,  בן  יהושע  וכדר'  נשים,  לאתויי  נשים  מאי?  לוי:  בן  יהושע  ר' 

  היו באותו הנס. ןהאף חייבות במקרא מגילה, ש

מסבירי לוי  בן  יהושע  ר'  שדברי  נפרש  כאן  ונשיגם  גברים  מדוע  חי ם  במקרא ם  יבים 

'  –  מגילה במובן זה שהם ניצלו מהסכנה. הרמב"ם לא תיאר   'היו באותו הנס מפני שהם 

להשמיד להרג 'ים במגילת אסתר:  בהלכות מגילה מה אירע בפורים, שהרי הדברים כתוב

  (אסתר ג, יג).   'מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ם יולאבד את כל היהוד

כל שחייב בקריאת המגילה חייב  ') כתב:  פ"ג ה"דוכה  חנ  'רמב"ם הל( ר חנוכה  בנוגע לנ

. מדוע כתב הרמב"ם כך ולא כתב באופן ברור שאנשים ונשים חייבים 'בהדלקת נר חנוכה

כתב    7נחום רבינוביץ'   ברוכפי שכתב בנוגע לארבע כוסות ולמקרא מגילה? ה  ,הבנר חנוכ

מגילה ממקרא  שגם ו  –  שבשונה  אנו  מארבע    נוסיף  מפורט   –כוסות  בשונה  מקור  אין 

  (שבת כג ע"א) נאמר:  ראמי חייב בנר חנוכה. בגמבו כתוב שבדברי תנאים ואמוראים 

 
  , הל' חנוכה פ"ג ה"ד. יד פשוטה  .7

בחזרה לעמוד התוכן
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וקטן   ולא כלום. א  –הדליקה חרש שוטה  ודאי מדליקה, דאמלא עשה  ר רבי  שה 

  ות בנר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס.ב ייהושע בן לוי: נשים חי

(שבת כא ע"ב). ההדגש כאן הוא בחובה    'איש וביתו'חובת    הואה  כמו כן כתוב שנר חנוכ

שחובת   לומר  כדי  למגילה  בנוגע  שכתב  למה  הפנה  הרמב"ם  להדליק.  המשפחתית 

ה ונשים  לאנשים  חנוכה  נר  הבית, הדלקת  במסגרת  נעשית  שהיא  אלא  אישית,  יא 

להוסיף     לעהמשפחה.   יש  (שזאת  חנוכה  הלכות  את  הפותחת  ה"אבהלכה  ת פ"ג   יאר ) 

של המבט  את  החשמונאים שמה  ל ו  הרמב"ם  בימי  ומדוע    ,אירע  מה  ועל  הנס  היה  מה 

  קבעו את ימי חנוכה: 

אותם לעסוק ובטלו דתם ולא הניחו    על ישראלבבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות  

ובמצ בממונם  בתורה  ידם  ופשטו  פרצות    יהםתוובבנ ות,  בו  ופרצו  להיכל  ונכנסו 

    ...ם לחץ גדולמאד מפניהם ולחצו אלשר ליוטמאו הטהרות, וצר להם 

של ובכלל זה גם    ,עם ישראל שהיו מנת חלקם של  הרמב"ם תיאר את הסכנות והצרות  

'  –נשים  ה שהנימוק  מכאן  באות בנותיהם.  היו  הן  הנסאף  ייחודי    'ו  נימוק  איננו  הוא 

  זה אותו הנימוק המסביר גם מדועאלא  ייבות להדליק נר חנוכה,  ח  המסביר מדוע נשים 

   8נר חנוכה.אנשים חייבים במצוות 

יוצא אם כן שהרמב"ם לא נימק מדוע נשים חייבות בארבע כוסות, מגילה וחנוכה, ולא 

בשל העובדה שהרמב"ם    ואולם   9לוי. הזכיר במצוות אלו במפורש את דברי ר' יהושע בן  

 ע לחנוכה תיאר הרמב"ם נשים וגברים במצוות אלו, ולפחות בנוג  לשהשווה את החובה  

האנשים והנשים, נראה שהרמב"ם פירש את דברי ר' יהושע בן   ממנה ניצלושאת הסכנה  

  . 'אף הן היו בספקירושלמי 'על בסיס דברי בר קפרא ב 10לוי כדברי התוספות 

שהרמ נזנראה  לא  התוסב"ם  לפירוש  ר'  11פותקק  של  שטעמו  לוי י  שהסביר  בן  הושע 

שהזמן גרמא,  ת מפני שזו מצוות עשה  אם לא כן נשים היו פטורות מארבע כוסונצרך, כי  

מצו שהיא  מדרבנן,  וואף  תיקון'ה  דאורייתא  זאת, 'כעין  לומר  צורך  אין  הרמב"ם  לפי   .

 
יהוד בספרי   .8 חגי  עמ'  ,  וישראל,  חנוכה  358–350ה  נר  שהדלקת  הסברתי  הודאה  ,  פך  היא  נס  על  לה' 

  כות ישראל.  חזרת מלעל השמן, ואמירת הלל היא הודאה לה' על ההצלה מהסכנות והצרות ו 
בן לוי סבר (סוכה  חנוכה, עמ' כח, כתב בשם האדר"ת שר' יהושע    –  הרב צבי פסח פרנק, מקראי קדש  .9

מכאן שהוא מדרבנן.    יא העל ארבעה המינים בימי חול המועד מפני שהחובה    אין מברכים שע"א)    מו
וה  ולאו דלא תסור במצולפי זה לדידן דקיי"ל דאיכא  'על מצוות מדרבנן.    ' לא תסור'סובר שאין חובת  

נשי  דבאמת  אפשר  ובזה  דרבנן,  תסור.  דלא  לאו  משום  חנוכה  בנר  חייבות  זה ם  שפיר  יתיישב 
לא שהרמ בשום   ב"ם  ד  הזכיר  הטעם  הנסא מקום  באותו  היו  הן  אה.  'ף  ציין  הרמב"ם  מצוות  עשה  ת 

מדרבנן   עשה  במצוות  החובה  את  הדגים  הוא  כי  חכמים,  לדברי  ו  –לשמוע  שבת  נר  חנוכה,  מגילה, 
"ם  כשמדובר על תקנת חכמים בלא תעשה, התבסס הרמב  וכדרכו בספר המצוות (מצות עשה קיד).

.  'שמאללא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ו'הפסוק שם:   על המשך  ב,י תעשה ש לא   , בספר המצוות
המועד   ין ברכה על ארבעה מינים בחול י"ת, שמדברי ר' יהושע בן לוי בענהאדריש להעיר על דברי  אך

מה. לפי דבריו  רבנן, אך גם לפי ר' יהושע בן לוי חייבים לקייה מדוניתן ללמוד שאין מברכים על מצו
וממילא לא  ,  בקיומן  ור נשים מלברך על מצוות אלו, אך הן תהיינה חייבות ה מקום לפטי יותר ה לכל ה

    היה צורך גם לפי ריב"ל בנימוק שאף הן היו באותו הנס.
 . "ב ד"ה היופסחים קח עתוס',   .10
 . שם ד"ה שאףתוס'   .11

בחזרה לעמוד התוכן



   'שאף הן היו באותו הנס' 

 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

 
  

33  

יתה  יימה מסוימת של מצוות שה מאחר שלפי הרמב"ם מצוות עשה שהזמן גרמן הן רש

, וחכמים קבעו שהמכנה המשותף הרחב לכל המצוות הללו ן המ  מסורת שנשים פטורות

. מדובר  בהן  ת, יש מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים חייבות. יחד עם זא'הזמן גרמן'הוא ש

על פרטים שיצרו כלל, מכנה משותף רחב, אך הוא לא מכיל את כל המצוות מסוג זה. כך  

  ):פ"א מ"זהרמב"ם בפירושו למשנה (קידושין כתב 

ע הקפן  ,חייבותשהנשים    השמצות  בכל  חייבות  שאינן  כלל  ,ומה  להן  אלא    ,אין 

הלא ידעת שאכילת מצה ליל פסח, ושמחה    .דברים מקובלים נמסרים על פה והם  

במועדים, והקהל, ותפלה, ומקרא מגלה, ונר חנוכה, ונר שבת, וקדוש היום, כל אלו  

  12ים.שנה שהזמן גרמה וכל אחת מהן חיובה לנשים כחיובה לאמצות עש

יש  בה  שמה  בנן, באותה רשישהן מצוות מדר  ,הרמב"ם הזכיר את מקרא מגילה ונר חנוכה

גם מצוות מהתורה כמו מצה בליל פסח, שמחה במועדים ועוד, שהמכנה המשותף שלהן 

ונשים חייבות   גרמא  בנוגע   כך המסורת  כמו אנשים.בהן  הוא שהן מצוות עשה שהזמן 

חובת הנשים לשתות ארבע הזכיר ברשימה זו את    א הן אמת שהרמב"ם ל  .למצוות הללו

היא    ,כוסות מדרבשגם  נראה  חובה  אך  כתב  נן,  מהתורה   כמהשהרמב"ם  דוגמאות 

  ומדרבנן, ולא התכוון למנות את כל המצוות שהזמן גרמן. 

ת הגדה, הלל  וחובה של נשים במצוה   –  . ליל הסדרב
 ארבע כוסות  ייתושת 

אר לשתות  נשים  בחובת  נתמקד  ל  עבלהלן  גם  זאת  ונכרוך  הסדר  בליל  חובתן כוסות 

  .  'החינוך 'תוספות, הרמב"ם ו  ין בדבריהם שלילומר הגדה והלל. נע

  . תוספות 1

  במשנה (סוכה לח ע"א) נאמר: 

עונה אחריהן מה שהן אומרין, ותבא   –מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו  

  ו מאירה. ל

(, אך לא נימק מדוע.  טורה מלומר הללפ   השי אכתב ש  )שם (סוכה  רש"י   סוכה  תוספות 

    :ו כתב ד"ה מי)שם 

שה עבמי  דעצרת.   –  ואשה  דיה  וכן  דסוכות  מהלל  פטורה  דאשה  כאן  משמע 

וטעמא משום דמצוה שהזמן גרמא היא. אף על גב דבהלל דלילי פסחים, משמע 

דמחי קח.)  (דף  פסחים  ערבי  דבפרק  תיקנו  לא  ומסתמא  כוסות  בד'  כוסות    'יבי 

בא הנס  דעל  דפסח  הלל  ואגדה? שאני  הלל  עליהם  לומר  כדי  הי  ,אלא  הן  ו  ואף 

  ו הנס, אבל כאן לא על הנס אמור. באות

 
שהזמן    וד מצוות ע  ישש  סוף מנין מצוות העשה,,  ועי' גם בס' המצוות  ., הל' ע"ז פי"ב ה"גרמב"םועי'    .12

חייבות    גרמן ושנשים  המשבהן  בפירוש  נזכרו  בקישלא  מצוות  נה  כגון  זרה,  עבודה  ובהלכות  דושין 
  עשה לספר ביציאת מצרים.  

בחזרה לעמוד התוכן
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זו  לפי   כי  ועצרת,  בסוכות  הלל  מלומר  פטורות  נשים  שהזמן  'תוספות  עשה  מצוות 

    ):פ"ג ה"בספתא (סוכה ו תכוונתו להלל הנאמר ביום טוב, כאמור ב 13.'גרמא

רבי משום  י  דאמר  גומר וחנן  שהיחיד  ימים  עשר  שמונה  יהוצדק,  בן  שמעון  רבי 

ויום טוב הראשון של פסח,  שמונה  בהן את ההלל:   ימי חנוכה,  ושמונה  ימי החג, 

  ויום טוב (הראשון) של עצרת. 

  ע"א): אמור בהמשך הגמרא (פסחים קיז כ ,תקנת נביאים היא הללו ימים אמירת הלל ב

אומרין אותו על כל  ניהן תקנו להן לישראל, שיהו  יבוהלל זה מי אמרו? נביאים ש

ש וצרה  צרה  כל  ועל  ופרק  תבאפרק  על   לא  אותו  אומרים  ולכשנגאלין  עליהן, 

  14גאולתן.

יושם כגון חנוכה.    –  'על כל צרה שלא תבוא עליהן'שלושת הרגלים, ו  –'  על כל פרק ופרק'

הפסח. לכאורה כשם   גהלל הנאמר ביום טוב ראשון של חה  את  ולב שתוספות לא הזכיר

   של סוכות ועצרת, כך גם מהלל של פסח.שנשים פטורות מהלל 

על מה שנאמר בסוגייתנו ו בשאלתם  בנוגע להלל שנאמר בליל הסדר, תוספות התבסס 

ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל 'שנשים חייבות בארבע כוסות  

 15וש ובברכת המזון,חייבות מהתורה בקיד  ם ירק הלל ואגדה. נש  ותוספות הזכיר  .'ואגדה

   דוש וכוס בברכת המזון.והתקנה בליל הסדר היא לשתות כוס בקי

) משמע שנשים קוראות את ההלל בליל ה"ז-פ"י ה"ופסחים  (תוספתא  בנוגע להלל, מה

    הסדר:

המקרא את   ]ז[  .ולך אצלם המקרא את ההלל הם הולכין אצלו וקורין והוא אין ה ]ו[

שעוניןיו  תוובנבניו   במקום  עמהן  עונה  להיות  צריך  הוא    .קטנים  מקום  זה  באי 

מבית   :עמהן  רהגיע לברכנוכם אומ  .בשם ה'  :עמהן  רלברוך הבא אומ הגיע    ?עונה

  .ה'

מסתיימת ברכת המגיד (משנה ההלל הנאמר בליל הסדר הוא חלק ממצוות ההגדה. כך  

  ):פסחים פ"י מ"ה

לרומם להדר לברך לעלה ולקלס    לפאר  חבלש  להודות להללך אנחנו חייבין  יכלפ 

הא הניסים  כל  את  ולנו  לאבותינו  מיגון למי שעשה  לחירות  מעבדות  הוציאנו  לו 

לפניו   ונאמר  לגאולה  ומשעבוד  גדול  לאור  ומאפילה  טוב  ליום  ומאבל  לשמחה 

  .הללויה

תפילת שחרית ביום שנעשה בו כאמור לעיל, ההלל הנאמר בתפילת שחרית ביום טוב וב

אך ההלל שנאמר במסגרת מצוות המגיד שבליל הסדר הוא הלל   ,תקנת נביאים   אהונס  

היות  ,יתאמדאורי בשל  שלוזאת  י  ה  מהתורה.  מצווה  המגיד  התכווימצוות  שלזה    נו תכן 

 
מר הלל כי זו מצוות עשה שהזמן  שנשים פטורות מלו ,  שם ד"ה ותהי   ,תוספותבאופן כללי    כתב כך גם    .13

  גרמא. 
בה  ש ד, שקישר את דברי ר' שמעון יהוצדק עם הברייתא "ה יחיג ודנהתענית כח ע"ב ד"ה מ ,רש"י ראה   .14

  פרק ופרק.כל קנו לומר הלל על י שת נאמר
 . ברכות כ ע"ב  .15

בחזרה לעמוד התוכן
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ההלל של ליל    :שההלל של ליל הסדר שונה מההלל של סוכות ועצרתבאומרם  תוספות  

  רה, ומטרתו להודות על הנס. הסדר הוא מהתו

לל  בנוגע שתמצווה  מאחר  התוספות  לפי  מצרים,  יציאת  סיפור  את  שנשים יספר  קנו 

ב השניחייבות  שהכוס  ומאחר  כוסות,  האגדה    יהארבע  על  שני   הובתוכהיא  כלולים 

תקנת  שבעקבות  יוצא  המגיד,  ממצוות  חלק  עצמו  שהוא  הלל  של  הראשונים  הפרקים 

כי החובה היא מדרבנן. זו    ם ות לומר הגדה בליל הסדר גם כן, אארבע כוסות, נשים חייב

בשאלת תוספות  כוסות  ':  ם כוונת  ד'  תיקנו  לא  הלל ומסתמא  עליהם  לומר  כדי  אלא 

כתב   .'ואגדה? תוספות  מדוע  ברור  לא  אלא'   ולכאורה  תיקנו...  לא  כתוב  'ומסתמא  הרי   ,

קידוש    –כוס ראשונה    על מה תיקנו כל כוס:  עשירי בפסחים   במפורש במשניות שבפרק

כ ב),  כוס שלישית    –ה  ישני  סו(משנה  ד),  (משנה  וכוס    –אגדה  ז)  (משנה  המזון  ברכת 

שאני הלל דפסח  ':  ם בתשובת  והלל (משנה ח). אלא שזה מה שתוספות הסביר  –רביעית  

קנו שנשים חייבות לשתות ארבע כוסות  י. חכמים ת 'ואף הן היו באותו הנס   ,דעל הנס בא

הן שאף  היא    משום  והתקנה  הנס,  באותו  שלבים   הנישתשתהיו  באותם  כוסות  ארבע 

   קנו.יבמהלך הסדר שחכמים ת

פחות במה שנוגע לכוס הרביעית על ההלל, ניתן ללמוד מתוספות סיוע נוסף לתוספות ול

שם בשאלה מה הוא סוף   ותוספות עסק  16. במסכת אחרת (מגילה כא ע"א ד"ה לאתויי)

ה בליל  המצה  אכילת  של  ופסקהזמן  ע  וסדר,  בן  אלעזר  כר'  שיש רזלהלכה  שאמר  יה 

  ה עד חצות: לסיים האכיל

כן   פסחיואם  בלילי  מצה  לאכול  למהר  חצותצריך  קודם  של   ,ם  מצה  ואפילו 

אבל בהלל של אחר אפיקומן   .שהרי חיוב מצה בזמן הזה הוה דאורייתא  ,אפיקומן

   שהרי מדרבנן הוא. ,אין להחמיר כל כך

הראשו ההלל  פרקי  השני  במסגרת  נאמרים  מצ  ,מגידנים  התורה  וווזו  לבנך'ת  . 'והגדת 

האפיקומן, אכילת  לאחר  הנאמרים  ההלל  פרקי  לשאר  השלישי  בנוגע  הכוס   ת ולאחר 

הרביעי הכוס  המזון,  ברכת  על  א  תהנאמרת  מדרבנן.  היא  ההלל  ה ועל  כתב    17ר"ן מנם 

ריאת ההלל לו בקואפי  ,צריך ליזהר ולאכול קודם חצות מצה של אפיקומן'בשם תוספות: 

, אבל גם לפי הר"ן אין זה אומר שההלל של הכוס  'קודם חצות ותו  רקל  ותהחמירו בתוספ 

  התורה. הוא מ תהרביעי

  . הרמב"ם 2

לא  יציאת מצרים, אך  סיפור  קנז) כתב על מצוות  (ספר המצוות מצוות עשה  הרמב"ם 

נשים חובה של  מניוב  לספר  הזכיר  בסוף  שי.  הרמב"ם  כתב  מצוות העשה  שן  שים ייש 

ומת הכרחיות,  נשכו מצוות שהן  שגם  מצוות  ושש  ארבעים  יש  חייבות  ן  ומצוות  ןבהים   ,

מצרים  יציאת  במצוות  נכ  18סיפור  בהללוללת  החזקה '.  הרמב"ם'יד  שנשים    19,  כתב  לא 

 
 ספות. אם כי כידוע אין הכרח שאלו אותם בעלי תו  .16
  . דפי הרי"ףמ מגילה ז ע"ב ; שם, י"ףדפי הר מפסחים כז ע"ב  ר"ן,   .17
 . מצוות עשה קנזרמב"ם,   .18
  פ"ז ה"א. ה צחמץ ומל' רמב"ם, ה  .19

בחזרה לעמוד התוכן
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כתב   כוסות  לארבע  בנוגע  הפרק  בהמשך  אך  מצרים.  יציאת  סיפור  במצוות  חייבות 

לשתות    ביוכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חי':  )ז"ה  ,ז"פ הלכות חמץ ומצה  (רמב"ם  ה

יין של  כוסות  ארבעה  הזה  בבר'בלילה  לאמור  דומים  הרמב"ם  דברי  ב.  סוגייתנו ייתא 

ע"ב):   קח  ואחד  '(פסחים  אנשים  אחד  הללו,  כוסות  בארבעה  חייבין  הכל  רבנן:  תנו 

ציי'...נשים  לא  הרמב"ם   .' לוי  בן  יהושע  ר'  של  הנימוק  את  היון  הן  הנס  שאף  . 'באותו 

(שם   כך  שאחר  לארבע י"ה-ה"חבהלכות  הנוגעים  ההלכות  פרטי  את  הרמב"ם  כתב   (

  בין אנשים.  ום אלו בין נשים בפרטי  כוסות, והרמב"ם לא הבחין

ן זה בספר המצוות שנשים חייבות מהתורה ידברי הרמב"ם כאן תואמים למה שכתב בעני

וחייבות בברכת   20,קידוש מהתורהבה כלול גם ההלל. נשים חייבות בש במצוות ההגדה  

הרמב"ם שונה מהתוספות. לפי התוספות הקביעה של חכמים שנשים     21.רהותהמזון מה

לכך שנשים גם חייבות בהגדה מדרבנן, ואילו לפי הרמב"ם   הרבע כוסות הביא בות באחיי

קבעו   וחכמים  הגדה,  במצוות  ממילא  חייבות  כמו   ןשעליהנשים  כוסות  ארבע  לשתות 

   ייבים.שאנשים ח

  ' ספר החינוך' .3

  ) כתב שנשים חייבות במצוות מגיד והלל מן התורה:וה כא צמ( 'ךספר החינו'

יצ בענין  מצלספר  לשונו,  יאת  צחות  כפי  אחד  כל  בניסן  עשר  חמשה  בליל  רים 

לבנך  והגדת  שנאמר  שם,  לנו  שעשה  הנסים  כל  על  יתברך  השם  ולשבח    ולהלל 

ו יג, ח).  זו היא בליל חכבר פירשו חכמים דמצו(שמות  משה עשר בניסן  ת הגדה 

ועובר עליהאכילת מצה  תבשע זמן,  ובכל  ובנקבות, בכל מקום  ונוהגת בזכרים   ... 

  עשה. ביטל 

  שם (ס"ק ו) תמה על כך:   'מנחת חינוך 'ה

חידוש גדול אצלי למה יהיה נוהג מצוה זו בנשים   בר זה. דבזכרים ונקבותונוהגת  

נין  מ  צע"ג  ברי הרב המחברד  ...?ונשים פטורות  צוות עשה שהזמן גרמאכיון דהוי מ

עליו   דמצוה  היינו  ,מאשתו שואלתו  ה לחייב נשים בפשיטות במצוה זו. ואין ראילו  

מביא  ב המחבר וגם החומרא של הר .כן אבל על האשה ודאי אין מצוה כלל השיהי

ת  ובאמיציאת מצרים אנשים בסיפור די חובה לידי קולא כי לדבריו מוציאין נשים י

ורב גבי ר(פסחים קטז ע"ב)  ס  "שין  ע  .שאינו מחויב בדבר אין מוציא  כל יוסף  ב 

כיון  ששת   ולומר  וכו'  הגדה  שיש מצה    דהתורהדאמרו  בשעה  זה  בדיבור  אמרה 

אין זה כלום דהתורה כתבה לגבי    ,חייבים בזה  ם כןגילת מצה  וכו' והם חייבים באכ

חיוב זמן  הוא  דאז  א  .אנשים  במצות  כי"ב  הנשיומצינו  אין  ומ"מ  חייבות   ם חרות 

    וצע"ג בזה.

ש כתב    ' החינוך'נראה  לעיל  שכאמור  הרמב"ם  של  בדרכו  בשהלך  חייבות  מצוות  נשים 

היא החובה לספר ביציאת מצרים  שמגיד מהתורה. אלא שנראה שהחינוך אף חידד יותר  

 
 . הל' עבודה זרה פי"ב ה"ג ,רמב"ם  .20
 . ברכות פ"ה ה"אל' ה ,רמב"ם  .21

בחזרה לעמוד התוכן
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על ,  'החינוך'נסביר את דברי    22.שה חייבתיבה גם אש  ,מהותי מהמצווה לאכול מצהחלק  

בהצג הבחנה  מצובסיס  של  'והגדת'  וה  לבין  ן  יבת  ('החינוך'הרמב"ם  הרמב"ם  ספר . 

  ות סיפור יציאת מצרים: את מצו  ) הציג כךמצות עשה קנז ,המצוות

בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות   ,שצונו לספר ביציאת מצרים

מה   בהגדלת  הדברים  ויאריך  במאמר  שיוסיף  מה  וכל  המספר.  לנו  לשון  שעשה 

(הגכ  ...השם  פסחמו שאמרו  זה    )דה של  הרי  ביציאת מצרים  לספר  כל המאריך 

הז הצווי  על  שבא  והכתוב  אמשובח.  הוא  יתה  ההוא   ברךמרו  ביום  לבנך    והגדת 

ח).  יג,  ומכיל  (שמות  (שם  הפירוש  לבנך תאובא  והגדת  אמרתי   ...)  לא  זה  בעבור 

מ  כלומר  לפניך.  מונחים  ומרור  מצה  שיש  בשעה  אתה  אלא  חייב  הלילה  תחלת 

  לספר. 

[א] טיב מצוות הסיפור:  הסביר שני מרכיל  הרמב"ם האריך שציוונו לספר  'בים במצווה: 

מצבי משובח ציאת  זה  הרי  המספר...  לשון  צחות  כפי  בחודש  'רים...  התאריך  [ב]  בו  ש. 

... בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה'התורה ציוותה, והזמן המסוים באותו תאריך:  

  .  'ייב אתה לספרח מתחלת הלילהעל הציווי... כלומר  תוב שבאוהכ

  ) בקצרה:א"ה ,ז"פ הלכות חמץ ומצה (רמב"ם כך כתב ה

של  צמ עשה  בליל ות  במצרים  לאבותינו  שנעשו  ונפלאות  בנסים  לספר  תורה 

(שמות יג, ג),  חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים  

וד מלת  ? ומנין שבליל חמשה עשר  (שמות כ, ח).  השבת  כמו שנאמר זכור את יום 

ומרול שיש מצה  בשעה  זה  בעבור  לאמר  ההוא  ביום  לבנך  והגדת  מונחים  ומר  ר 

  ניך.  לפ 

 לו בן... מצוות עשה של תורה... יום השבת... ואף על פי שאין  'גם כאן [א] טיב הסיפור:  

  ומנין שבליל חמישה עשר?...   ...בליל חמישה עשר בניסן '  .... [ב] התאריך:'הרי זה משובח

  .  'מונחים לפניך

לפניך'רשה  דה מונחים  ומרור  מצה  שיש  בשעה  אלא  אמרתי  על  'לא  התאריך   מלמדת 

במניהזו בלבד.  הרמב"ם:  ימן  כתב  המצוות  של  הקצר  באותו  'ן  מצרים  ביציאת  לספר 

לב  'הלילה יושם  ומצה  ש.  חמץ  ובהלכות  המצוות  בהגדרת הרמב"ם  בספר  כתב  לא 

  את החובה לומר הלל.  המצווה

חובת   כולל   ,: [א] טיב הסיפורבמצווה  כתב שני מרכיבים   לעיל)  ט' (כפי שצוטהחינוך'גם  

[ב] התאריך בליל חמישה עשר   . , מה שלא הופיע ברמב"ם ות הסיפור ובמסגרת מצ  ההלל

בזמן שאוכלים    ,. לכאורה'בשעת אכילת מצה'בניסן, אך בשונה מהרמב"ם, הסיפור הוא  

אפשר   נועד  ,לספר אי  וההלל  שהסיפור  לומר  שכוונתו  אוכלים  הסל  ואלא  מדוע  ביר 

ומרו'בלילה זה מצה.   זה    '.ניךר מונחים לפ לא אמרתי אלא בשעה שמצה  לפי הרמב"ם 

 23,שה חייבת מהתורה לאכול מצה בליל הסדרי, ומאחר שאהסימן, ולפי החינוך זו הסיבה

והלל ה גם ההגדה  זו   'החינוך'כתב  לכן    .מצוות אכילת המצהמחלק    םממילא  שמצווה 

 
 מצוה י.  ,ספר החינוך  .22
 . מצוה י  ,פסחים מג ע"ב; קידושין לד ע"א; ספר החינוך  .23

בחזרה לעמוד התוכן
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ר הזכילא  'החינוך'ן שגם י. יש לצי'מנחת חינוך'ובזה מיושבת קושיית ה ,תנוהגת גם בנקבו

  .  'אף הן היו באותו הנס'ת בארבע כוסות כי וחייב שנשים מוקו של ר' יהושע בן לוי את ני

א י הצרים  חובת נשים במצוות סיפור יציאת מ  24ממכלול הדברים יוצא שלדברי התוספות

וכוס אחת מבין הארבע היא   ,רבע כוסותא  שחכמים תיקנו שיש לשתות   משום   ,מדרבנן

וה  הרמב"ם  לפי  ההגדה.  חיעל  נשים  מהתורה,  חינוך  מצרים  יציאת  סיפור  במצוות  יבות 

  וחכמים הוסיפו על חובה זו שיש לשתות ארבע כוסות, אנשים ונשים כאחד. 

במצו חייבות  נשים  אם  בשאלה  מדרבנן,  סית  ו מחלוקת  או  מהתורה  מצרים  יציאת  פור 

  : ו) הקשד"ה שאף  מגילה ד ע"אבשני תירוצים של תוספות. התוספות ( ם מופיעה ג

מקשה למה לי היקשא דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול גבי מצה יש  

וי"ל דמשום האי טעמא לא מחייבא    ?תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס  ,מצה

אי   מדרבנן  מהיקשאאלא  דסל.  לאו  תירץ  ירושלים  איש  יוסף  דעתך    אקורבינו 

  ...עוברין דחג הסוכות כדפי' פרק אלולמיפטרה מגזירה שוה דט"ו ט"ו 

לדרשה  כו ירושלים  איש  יוסף  רבנו  דברי  להלן  'ונת  כאן בסוכה  מה  אף  פטורות  נשים 

וץ התירלפי  ולכן היה צורך ללמוד מהיקש שנשים חייבות במצה.  ,  'נשים פטורותבמצה  

חייבות  ויהראשון,   שנשים  סיפוובמצוצא  מצ  רת  ול יציאת  מדרבנן,  של תירוץ  ה  פירים 

מנם אין ו. את סיפור יציאת מצרים מן התורהוצו במים חייבות  שנרבנו יוסף איש ירושלים  

מתאימים בין תוספות במסכתות שונות, אך ההסבר של התוספות בסוכה תואם לדברי 

שנזכר   ם יב"ם והחינוך תואמים לדברי רבנו יוסף איש ירושלהתוספות במגילה, ודברי הרמ

  25בתוספות. 

  סיכום 

נר חנוכה וארבע כוסות מהטעם    במקרא מגילה,  שנשים חייבות   ,דברי רבי יהושע בן לוי

לפי חלק מהמפרשים את מקומן של נשים שהובילו  מחדדים  ,  'אף הן היו באותו הנס'ש

גם הם  ה, ולפי חלק אחר מבין המפרשים  או שהיו שותפות בהובלה שהביאה לנס ולהצל

  קנו מצוות אלו גם לגברים.  מדוע חכמים תי קובסיס לנימ

לחובת  בנוגע  כ  הדיון  בארבע  לומר  נשים  נשים  חובת  על  גם  הסדר, משליך  בליל  וסות 

יין בכמות של ארבע כוסות, אלא  הלל בליל הסדר, שהרי אין מטרה רק לשתות כמות 

ב הסדר  במסגרת  היין  ראששותים  לפי  אמנם  ייעודית.  ובכוונה  מסוימים  ים נומקומות 

  אחרים ההלל הוא חלק מהמצווה לספר את סיפור יציאת מצרים.  

  

 
 . מי סוכה לח ע"א ד"ה תוספות,   .24
, ח"ב  חוה דעתו"ת י שיה יוסף,  יציאת מצרים, ראה: הרב עובד   בסיפורין חובת נשים  ימקורות רבים בענ  .25

, שו"ת באהלה של תורה, ה סי' 'והגדת לבנךות  שה במצוקדימת האיש לא'ב יעקב אריאל,  הר  ; סהסי'  
דעת  ; מה יחוה  שו"ת  יוסף,  עובדיה  ח"ה הרב  לד,  ,  בהלל   סי'  גם  חייבות  שנשים  הסדר    כתב  בליל 
  ת, עמ' מז.  לומדוב , עיונים ראה גם: הרב יצחק אדלר ; ביתאומרים בבית הכנסת לאחר תפילת ער ש
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  תשובות קצרות

  

  

הרב נתנאל   /  שעת חיוב הפרשת חלה מבלילה רכה.  1
  אוירבך 

  

  להפריש חלה מעוגות בחושות?  ימתי עלי|  שאלה

בה|    תשובה חייבת  בתנור  רכה שאפאה  שי  1פרשת חלה,בלילה  ישנו   2ר קמח. עוכשיש 

כמו בעיסה   ,לאחר עירוב הקמח והמים אם    –בבלילה רכה  וב הפרשה  יחספק מתי חל  

אפייה  3עבה, לאחר  עיסה.מש  ,או  מוגדרת  אינה  נוזלית  שבלילה  בעלי   4ום  לדעת 

גלגול'   הבלילה  שכן בהיות  5לאחר אפייה,א  יההתוספות, שעת החיוב   'לא שייך   6נוזלית 

גיאהיא  ו זו התקבלה על הפוסקי ישנה מוגדרת עיסה.  הוסיפו שלאחר האפייה ם  הום  ה 

ויש   ,דה רכהרכה נחשבת לעיסה בעו  ילהשבל  מנם יש מי שכתבוא  7יש לצרף המאפים. 

זו במאפיותניתן    8אז.   להפריש דעה  את מצריכה    ה לאחר אפייהמשום שהפרש  ,לאמץ 

 
 ח סעי' יד. ח סי' קסו"ע, יו"ד סי' שכט סעי' ב; רמ"א, או"ש  .1
גרם; לדעת    1,666יב בברכה הוא  , המשקל המחי45לדעת הרב אברהם חיים נאה, שיעורי תורה עמ'    .2

–58עמ'  כי אליהו, התורה והארץ ח"ה  גרם; לדעת הרב מרד  2,250יקוטים סי' ה ס"ק א,  חזו"א, זרעים, ל 
 גרם.   1,200 שיעור בלא ברכה היא מ הגרם. מ"מ הפרש 2,400 ,59

  ' ביכורים פ"ח ה"ב; שו"ע, יו"ד סי' שכז סעי' ג. רמב"ם, הל  .3
ח פיסקא קי; רמב"ם, הל'  ות צב. על הפרשה לאחר אפייה: ספרי, במדבר של תורת הארץ, ח"א פ"ד א  .4

  ע, יו"ד סי' שכז סעי' ה. ביכורים פ"ח ה"ג; שו"
הישר,  .5 שמד; החידו  חלק  ספר  סי'  תנןיר  שים  ד"ה  קמח  סי'  התרומ  ;אים,  ס ספר  חלה  הל'  פהה,  ;  י' 

ע"א ד"ה יצא; בכורות כז ע"א  פט  "מ  צד ע"א ד"ה ואפאה; ב  "קתוספות (סנהדרין ו ע"ב ד"ה טחנה; ב
יבמו ד"ה  פט ע"א  "מ  ספות רבנו פרץ, בת מ ע"א ד"ה כיון; פסחים לו ע"ב ד"ה פרט); תוד"ה בריש; 

  יצא.  ע"א ד"ה יצא הלש; ריטב"א, שם ד"הפט "מ הרא"ש, ב תוספות: "כיצא. כ
 דעה, סי' שכו סעי' ד.  התרומה, הל' חלה סי' פה. ראה: שו"ת אבני נזר, יו"ד סי' תיג אות ה; חדריספר   .6
' קט;  צח; שו"ת מנחת יצחק, ח"ח סי יו"ד סי' תיג אות ד; תורת הארץ, ח"א פ"ד אות  שו"ת אבני נזר,    .7

"ז סי' פב אות ה;  להורות נתן, ח  ת מנחת שלמה, ח"א סי' סח; שו"ת"ח סי' רמד; שו"לוי, חשבט ה   שו"ת
  . ס"ק כה פ"ח ה"ד שם, הל' ביכורים פ"ו הי"ג ס"ק קה; , דרך אמונה

ם לז ע"א ד"ה שם תנו;  ראש יוסף, פסחי יו"ד סי' מ ד"ה ובעיסה. ראה:   שו"ת שארית ישראל (מינצברג),  .8
 . מ"ה ד"ה עיסה , הסופגנין; שם "ד ד"ה ה פ"א מחל, ראשונהמשנה 
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 10שטרנבוךה הרב מש 9. אפים רבים יכול להביא לתקלה כשיש מוצורך זה  ,צירוף המאפים 

מספק להפריש  נוז  כתב  הבלילה  'בעוד  אפייה,  ולאחר  העדה לית  בהכשר  בעיה"ק  וכן 

  11'.שבלילתן רכה להפריש פעמיים ית אנו מדקדקין דמזונות החרד

אפייה   מעשה,ל לאחר  להפריש  הפוסקים,  דעות  ורוב  התוספות  בעלי  כדעת  לנהוג  יש 

   12ף. ולצרף המאפים יחד באופני הצירו

  

  /ת  ו י והאמיר איחוד  מ לאיש עסקים    קע . מכירת קר2
    הרב אריאל בראלי

וש עבורו מבנה יות לרכוריעסקים מאיחוד האמ  וקיבלתי פנייה מאיש  ,אני מתווך|    שאלה

ובכך למנוע ממנו    ,לחפש מבנה בבעלות שאינה יהודיתבכוונתי  מלון.  הקמת  בירושלים, ל

  מיהודי. האם זה מותר? מבנה  לרכוש

ועל כן ישנו איסור  ,אלבארץ ישר תוגויים התבססם' בא למנוע מחנאיסור 'לא ת|  ובהשת

על איסור חכמים של  עובר  אתה  מתווך,    אלא אתה אינך  תורה למכור קרקע לגוי. ואף ש

  ,לדאוג שהעסקה תתבצע עם מי שאינו יהודי  –  אולם ההצעה שלךו  13רה.יסיוע לדבר עב

 14. א התחדשה בעלות זרהל  משום שמצד הקרקע  ',רהיסיוע לדבר עב'מסירה את איסור  

יציע לו   מתווך אחרשמאשר    באמצעותךלכך את השיקול שעדיף שהוא ירכוש    רף צליש  

  15.'לא תחנם 'ר יעבור על איסור והמוכ ,קרקע של יהודי

 
 .אות ב נתן, ח"ז סי' פב  שו"ת להורות   .9

 .תשובות והנהגות, ח"ב סי' תקנטשו"ת   .10
דברי   .11 המשך  על  להעיר  הגריש  הגאון  הגאב"ד  להלכה  העלה  'וכן  על ו:  מדובר  אולי  זצ"ל'.  וייס  י"י 

 חר אפייה. ריש לאט, כתב להפח"ח סי' ק כן בתשובתו שו"ת מנחת יצחק,הוראה בע"פ, ש
 ע, יו"ד סי' שכה סעי' א. שו"  .12
המעין ,  הרב איתם הנקין, לגבי מעמדו של מוסלמי עיין במאמרו המקיף של  א סעי' י יו"ד סי' קנשו"ע,    .13

  '. מכתב הרבנים'ם וימכירת קרקע לגוי על ) ניסן תשע"ה( 213 ליוןי ג
הר' ש"ז מלובלין,    לו';ר ולמוכרה  ו לחזו בא"י, מותר ל   י קרקע מגו   הקונה: 'גיטין מז ע"א  ,רש"אמהעי'    .14

   סי' רטו. בס' זכר שמחה (במברגר) מובא  
ר  .15 לחידושי  איגר  יו"ד  שו' עקיבא  'קכה  ' סי   א ח"  ח"או,  צבי   הר   ת"שו;  וסעי'    קפאסי'  "ע    לפני  לענין: 

 הז  אין  חמור  ותרי  מאיסור   ומציל  הוא   ז"עי   ואם,  חבירו  ילפנ  מכשול  שנותן   הוא  האיסור  שגדר,  וריוע
 .  'מכשול נקרא
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בתקופת 3 אירוע  ביטול  בשל  מקדמה  החזר  חוק   .
  הרב אריאל בראלי  /הקורונה 

  )נגיף הקורונה החדש(אירוע  ל  קדמה בשל ביטוחזר מחוק ה:  התקבל חוק חדש |    שאלה

  האם החוק תקף גם בבית הדין לממונות? . תשפ"א

סכמ  ןישנ|    תשובה המדינהה  חוק  את  לקבל  ותקנות 'דמלכותא  דינא'   :יבות  מנהג,   ,

  17מנהג קיים. כאן  מכיוון שהחוק החדש נכנס לתוקף רק עכשיו אין    –  מנהגא)    16הקהל.

הקהל  ב)   של    ותנצרכתקנות  חש'לאישור  זמנינו    18',ובאדם  פוסקי  עדות  ו  ם אונחלקו 

בה יש  אשר  נחשב  ןהכנסת  דתיות  מפלגות  של  נציגים  חשובאדל  ות גם  דינא ג)    19. ם 

והנה   20הרמ"א כתב    –  דמלכותא מתקבל.  המדינה  בני  תקנת  משום  בו  שיש  חוק  שרק 

ה שישנה נרא  ולא  21,עקב הקורונה  ם הדין נידונו לא מעט מקרים של ביטול אירועי   בבתי

ואף שהמחוקק פונה   .המדינהש משום תקנת בני  דחועל כן אין בחוק ה  ,מענה  לאבעיה ל

אשר   רחבים  אין  לקהלים  תורה,  לדין  פונים  אינם  ההגדרה לצערנו  על  להשפיע  בכך 

כלפי צורך  של  את    ההלכתית  לעזוב  סיבה  אין  כן  ועל  ההלכה,  המבואר שומרי  הדין 

  ולקבל את החוק.  'חושן משפטב'

, ועל כן הצדדים   מבטא הסכמה ביןה  ךהלין  אות בפנייה לבית הדילרנוסף על כך, ניתן  

  ים. הרי הם ברצונם קיבלו את הבוררש ,ב) ,4חל עליו (סעיף  אינוהחוק 

'ואין לו לדיין י  –  סקנהמ יקבל את החוק החדש,  דין לממונות לא  שנה אפשרות שבית 

   22'.אלא מה שעיניו רואות

בזמן הקורו. תשלום עבור פע4 הרב אריאל   /נה  וטון 
  בראלי 

הרבניםהב|    שאלה לפסיקת  החודשי   23תאם  מהתשלום  חצי  הסגר  בזמן  משלמת  אני 

ם, גם משלמת למטפלת ישהרי אני לוקה בכפלי  ,בכך  ןההיגיו  אתרציתי להבין    .מטפלתל

  שתשגיח על הילדה בזמן שאני יוצאת לעבודה.  לשמרטפיתוגם 

 
 . 242' עמ, א כתר ספר  .16
  .אסעי'   שלאשו"ע, חו"מ סי'   .17
כפי שצריכים בעלי אומנות  נבחרי הציבור צריכים אישור של אדם חשוב  סמ"ע, חו"מ סי' ב ס"ק יד,    .18

 . ים לתקן תקנה חדשההרוצ
אליהו  .19 מרדכי  עמ'  ן  י תחומ  ,הרב  סבר  240ג,  אינו   תנאי   כי ,  שנחק  תקיים מ   זה  חוק  במדי בכל  נת ק 

, מובא בשם הרב  337  ', עמיג  יןתחומלעומת זאת ב  . אדם חשוב  שלא עבר ביקורת של, משום  ישראל
  הרצוג כי תנאי זה אכן מתקיים בכנסת.

  . ח ' שסט סעי "א, חו"מ סי' רמ  .20
 https://www.psakim.org/Psakim/File/13270אתר פסקים:  –למשל   .21
  ב. ע"  ין וסנהדר  .22
  . 133(תש"פ), עמ'  128ונת עתיך, . אמאייר תש"פ, והטוב'פסק בית הדין 'הישר   .23
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ואינו מקבלכלל    רךבד  .יוצא דופןרוע  יאהיא    'מכת מדינה'|    תשובה רות, יש  מי שאנוס 

צפוי שאינו  דבר  ובגלל  עובד  שהזמין  אדם  לכן  מלשלם.  אינו   פטור  אותו,  לבטל  נאלץ 

שכר את  לו  'מזלו    ,ומשלם  הפועל [כי  זאת  24גרם'.  ]של  מדינה'  לעומת  נתפסת   'מכת 

בשווה הצדדים  בשני  הפוגעת  כללית  מחי  והואיל  25,כגזרה  חוזה  בינויש  עלייך    –  כם ייב 

(בניכ  לם לש הקבוע  חסכה    יוחצי מהשכר  אוכל   –  לעצמההעלות שהמטפלת  מגבונים, 

, היא פוגעת בשני הצדדים, 'המכת מדינ'צרו יחסי עובד מעביד וקיימת  וכדומה). כאשר נו

  ועל כן יש לשלם אף שאין לכך תמורה.

  

/   . מי משלם על נזילה סמויה, השוכר או המשכיר?5
  רץ משפטי א

הבית מלוי. ראובן היה רכישה של    ךשהיה בתהלי  ,וןדירה משמע  כרראובן ש  |    שאלה

לצ הארץאמור  מן  אך את  היה  ,  יהיה בטוח    לא  הקורונה  שכך  ביקש   ,בעקבות  ולכן 

ל יוכל  שלא  למקרה  הבית  את  לו  לשמור  כדי  החוזה  את  להאריך  אף ו  ,טוסמשמעון 

ישורי יציאה א  ן הצליח להשיגראוב  לבסוף .  מראששנה  את דמי השכירות  התחייב לשלם  

כישה (העברת הבעלות לפני ששמעון השלים את הר  ,אוגוסט  חודש  ף ובס  וטסמהארץ  

עבור השכירות ושילם  לשלם לשנה  בינתיים ראובן עמד בהבטחתו    .)בספטמברה  יתהי

החל  .  ספטמבר  חודש  של אף  השכירות לחפש  הוא  חוזה  את  אליהם  שיעביר  שוכרים 

שוכרמ  ראובןלבסוף  ן.  שמעומול  לו  התחייב  ש יצא  (משפחת  חדשים  ואלה   ,דה)והים 

יק אך תחת שכירותו ית היה רכאשר הב  ,ני שהם נכנסובחודש נובמבר. לפ לבית  נכנסו  

ראובן סמויה  ,של  נזילה  חשבון   ,הייתה  נובמבר  חודש  באמצע  קיבלה  יהודה  ומשפחת 

חשבונו מנופח.    מים  את  להעביר  מתחייב  השוכר  השכירות  הארנונה, בחוזה  המים,  ת 

  בונות.  שחשמל על שמו ולשלם את כל ההחו

  רות? חברת מקוחובת התשלום לעל מי מוטלת  :עת שואלים כולם כ

  מום בדירה מושכרת שלא ידע עליו (הנזילה התחילה קודם)   )א|  תשובה 

   26: 'שלחן ערוך'ך מעשה אומן לתקנו. וכך כתב ה ובת המשכיר לתקן כל דבר בבית שצריח

ולפתוח לו  להחבירו, חייב  בית ל  המשכיר  ... לונות שנתקלקלוחהעמיד לו דלתות 

מדבר בזה  כיוצא  כל  והוכן  אומן  מעשה  שהם  עים  הבתים  ם  בישיבת  גדול  יקר 

  והחצרות. 

 
  . הסעי'  שלגסי'  חו"משו"ע,   .24
ו;    חו"מ סי' שכאשו"ע,    .25 מדינה היא המשכיר סתברא לומר כיון דמכת  מ, חו"מ סי' שכא: 'סמ"עסעי' 

 '.פסד על שניהןות יהיה ההלפח... דמזלו דשום אחד גרם  והשוכר שוין בדבר ואין לומר
  .שיד סעי' א' ו"מ סי שו"ע, ח  .26
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כן ברור שעל המשכיר לשלם עבור תיקון הצנרת. ג  אם  ם אך האם שמעון צריך לשלם 

  הנזק? תיקון מעיכוב בעבור נזקים עקיפים שהתרחשו בדירה כתוצאה 

  27': חן ערוךלש'כתב ה

מח מקח  והודיעויבהלוקח  למ  רו  פלונית  למדינה  מוליכו  ואחר  שהוא  שם,  כרו 

מום שהוליכ בו  נמצא  לשם  מהוצאת   ...ו  פטור  מום,  בו  שהיה  יודע  היה  לא  ואם 

  .ההולכה

נזקי על  תשלום  חיוב  שאין  עולה  כן מכאן  אם  אלא  במקח,  ממום  שנבעו  עקיפים  ם 

המשכ או  כהמוכר  המום.  על  ידעו  השוכר  ך  יר  שלפנינו,  במקרה  מחברת  נק גם  מים  ה 

והניח וכיוון שמד   אותם בצינור שהיה  המים  נזק עקיף שנבבו מום,  ע ממום לא ובר על 

 ידוע, אין מקום לחייבו. אך במקרה שלפנינו נראה שהמום בשכירות הוא גובה התשלום

ם כזה כואלא שלא ישלם ס  ,יןולא מעניין כלל את השוכר אם הצינור תק  ,לחברת המים 

חו  מדי  ולכגבוה  כיש מק  ןדש,  כמו  זה.  באופן  את המשכיר  לחייב  לומר  ום  יש מקום  ן 

  שהכול תקין ללא נזקים.  כלומר   לקדמותו,החזרת המצב  משמעותוון המום שתיק

  נזילה שהתחילה אחרי תחילת השכירות )ב

השכירות  קרה  במ תחילת  אחרי  התחילה  לשלה  –שהנזילה  מוטלת  חובה  כתפי ם  על 

זהוכהש הוא  השוכר  ברור שאם  מוטלשרש  ר.  החובה  כמי שחייב לשלם,  בעירייה  ת ום 

תה מקבלת את ההתחייבות שלו לולא יה, והעירייה לא היתחייב לעירייכיוון שכך ה  ,עליו

נראה שהחובה    ,ם אינו רשום בעירייהלשלם גם את הנזילות. אבל גם א  עליוהיה מקבל  

  תשלומי המים.   להשוכר אחראי לכ  –הצדדים    ניו ההסכם בין שן שזהכיוו  ,מוטלת עליו

וכמהכל   כמה  אחת  על  שבמק  זאת  המש  ,לנורה  תבע  מהשובו  את שכיר  להעביר  כר 

זה אינו כן וכשלא עשה  ,הרישום על שמו, הרי מצד ההסכם ביניהם ציפו ממנו לעשות כך

  28. ד מחובתו הפשוטה לשלם את כל התשלומים כפי שהתחייבמורי

  ' בוהשכיר אותה לשוכר  ' כר אשודירה שהושכרה ל )ג

השכיר לאחרים בדירה השוכר רשאי ל  29,אע"פ שבמטלטלים אין השוכר רשאי להשכיר

זהים לבני ביתו של הראשון  אם בני והגילים    (מבחינת מספר  ביתו של השני  בני הבית 

להשכיר.   דאי שהשוכר רשאיו  ,ם המשכיר הסכים לשכירותא   –  לטלין טיגם במ  30.)שלהם 

לשוכר שבמקרה  ש  פסקהרמ"א   מותר  היה  (כ  בו  להשכיר  בדירה)הראשון  והשכר   ,גון 

 
 רלב סעי' כא.  "מ סי' שו"ע, חו  .27
אז החיוב מוטל    ,כתב שאם השוכר רשום בעירייה  ,זמ  'שכירות דירה סי   ,'עמק המשפט'מנם בספר  וא  .28

והשוכר פטור  מולשלם לעירייה  החיוב    ,המשכיר רשום בעירייה  עליו, אך אם כיוון טל על המשכיר, 
ה שהשוכר נמנע ולא רשם  על עצמו. אך נראה שהעובדהשוכר  א שכיח ולא קיבל אותו  אונס לשזה  

שיהיה ממש כמו    , שעל דעת כן השכירו את הדירהוודאי    ,פרט טכני ולא מהותי היא  עצמו בעירייה  
כל  נראה שלו  ,ש זאת ממנו בחוזהשדר   ,במקרה שלנו  כל זאת בוודאי   ם עצמו בדירה.רששהשוכר  הדין  

  לו רשם עצמו בעירייה.  כאי  לנהוגיש   , ר בעירייהו כדיי ם טרם הספיק לרשום עצמפילו אהדעות א
 ז, סעי' ד.  סי' ששו"ע, חו"מ   .29
 שטז סעי' א.  סי' שו"ע, חו"מ   .30
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מהשכר שמשלם השוכר הראשון למשכיר, ההפרש יותר    ה גבוההשוכר השני היששילם  

והוא   ,כר הראשוןמכאן עולה שזכות השימוש בדירה קנויה לשו  31.שייך לשוכר הראשון

לאחרים  אותה  להשכיר  ב  32. יכול  שהשואעפ"כ  הראשון  רור  חיובים   עליוקיבל    לאכר 

ולאוחיובי התיקו  ,נוספים  מול המשכיר  בדירה הם  תיקון מול השוכר הראשון.    נים  לכן 

א מעשה  המשכישל  על  יוטל  הראשון.ומן  השוכר  על  ולא  כך  נוסף   ר  החוזה  על  אם   ,

ובין המשכירהחדש נחתם ישירות בין הש ייצא מהמחויבו  ,וכר השני  ת  והשוכר הראשון 

  לכתו.   רחריות בנוגע למה שהתרחש לאאחשלו, אין לו שום 

  מסקנה 

חודש  א)   של  המים  חשבון  (השוכראת  ראובן  כיוון הר  ספטמבר  לשלם,  צריך  אשון) 

  שמדובר על נזילה שהתרחשה אחרי כניסתו לדירה.  

 ,אוקטובר והלאה צריך לשלם המשכיר (שמעון)את חשבון המים של הנזילה מחודש  ב)  

והאחריות חזרה למשכיר   ,לפני כניסת יהודה לדירה  שהלה שהתרחובר על נזיכיוון שמד

   כתוצאה מהנזילה.זרמו וכמה  השתמש יהודהמים כמה  בהראשון. צריך לשער 

היג)   לדירהיאם  יהודה  כניסת  אחרי  נזילה  נוצרת  לשאת   ,תה  צריך  היה  הוא  אזי 

  מים. בתשלו

צי  רים על חותהם מו  ,יתה נזילהיהבשולי הדברים נזכיר שאם מוכיחים לחברת המים ש

  מהסכום. 

מ6 וייצוג  ו ני .  התובע,  או  הנתבע  ע"י  הדין  בית  ע"י י 
  משפטי ארץ /ין רבני עורך דין בבית ד

יש באפשרותי לקבוע את הרכב האם    .דיני ממונותאני נתבע בהליך בבית הדין ל|    שאלה

ב עיפניו  הדיינים  מיוצג  להיות  באפשרותי  יש  האם  הדיון?  אחר מבליתנהל  אדם  ידי   ל 

  ?פוי כוחיעל י ההופיע לדיון, בכפוף לחתימ ל

  מינוי בית הדין  )א|  תשובה

ובלבד שיציע בית דין   ,לפני בית הדין שהתובע הציעינו רוצה לדון  ע יכול לומר שאתבנה

   33.אחר, וכן התביעה צריכה להתרחש בעירו של הנתבע

  ייצוג על ידי שליחו או עורך דין  )ב

שליח    תאינו יכול למנו  עבהנתאך    ,עורך דיןל למנות  כותובע ישמבואר    34ך' 'שלחן ערוב

שאף הנתבע ממנה שליח שיטען  שנו מנהג  ם כתבו שיהאחרוניאעפ"כ    35.לטעון במקומו

 
  שסג, סעי' י.  , חו"מ סי' רמ"א  .31
 סב.   'שכירות בתים סי  ,ו בכל זה באריכות בעמק המשפטרא  .32
 פרטם.  מקום לפרטים רבים שלא כאן ה דין זה ישנםסעי' א. ב יד רמ"א חו"מ סי'    .33
  . סי' קכד"מ שו"ע, חו  .34
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קנה בתקנות הדיון של בית הדין הרבני במדינת ישראל נקבעה הזכות הזאת כת  36.עבורו

ש  שליח  או  דין  עורך  למנות  הזכות  אולם  אגמורה.  הנתבע  עבור  את  יניטען  מורידה  ה 

ך, מכל הכרח בכ  עצמו איןלאע"פ שמצד המנהג כש  37. של הנתבע בדיון  חובת הנוכחות

כדי  מ ביותרקום  הטובה  בצורה  האמת  את  של   ,לברר  נוכחות  לרוב  דורשים  הדין  בתי 

  בעניין זה:  38' ערוך השלחן'בעל הדין בדיון. וכך כתב  

ל  בע מעמיד מורשה וכנתל בתי דינים שגם ה מדינא אבל עכשיו המנהג בכ  ל זהוכ

ובין שהבעלי דינים הם בעצמם בותה  שכן  תים בעצמם בבשאינ  ובין  בית דיןבע 

רואים שע"י המורשים אין ביכולת    יןד ית  והב  ית דיןאם אינם בב  כל מקום ומ  דין

  .ובאים בעצמם לב"ד וכן נכון לעשות לברר הדין על הבירור שולחים אחריהם 

  ?  ם עורך דיןכיצד ממני  )ג

צורך (מה שבדרך כלל לא קורה יחשוב שאין בכך    יכיתיר לך לא להופיע  הדין    יתאם ב

מי עדיין  עורכאמור),  או  השליח  מבחינה נוי  שתקפה  בצורה  להיעשות  צריך  הדין  ך 

  נוסח מתאים.   39בספר 'דיני ממונות' למצואית. ניתן הלכת

פטי מש  / . ביטול חוזה שכירות בגין חשבון מים גבוה7
  ארץ

לחתהת|    שאלה וחודשים שלושה    פנינו  מחולקתנא,  בדירה  גרים    נכתבבחוזה    .חנו 

ו והוא   ,הגיע חשבון מים לבעל הדירה לאחרונה  .  שלנו  צריכהה חשמל לפי  שנשלם מים 

מונה לכל יחידה.  כי אין    ,נפשות החיות בדירה ולא לפי צריכההחילק את החשבון לפי  

מאוד גבוה  סכום  לנו  נמצ נחשא  אף   ,יצא  ולא  כמעט  בביתאינו  שלנוש  ואף   ,ם   היחידה 

לם על הפרת  ת הדירה מבלי לשלכל השאר. האם מותר לנו לעזוב א  סביח מאוד  קטנה  

  ?חוזה

  עזיבת הדירה בהודעה מראש )א|  תשובה 

ב בו אם יכולים לסיימו חוזה שלא נכת) שכירות עם  1  שכירות דירה:  ם שלשני סוגי  ם שני

(להוציא  ילגרדש מראש אם מדובר ביישוב חורה כזה די בהודעה לפני הזמן או לא, ובמק 

שוכרים) למצוא  קשה  שבהם  עם    )2  40.יישובים  ניתן   זהחושכירות  שלא  בו  שנכתב 

 
הסיבות    .35 את  שם  מבאר  שקררתלהסמ"ע  חשש  שליח:  ע"י  מטענות  את   ;יעה  להקנות  יכול  תובע 

סיד אם אחר ילך התובע עלול להפ  ;יכול להקנות דבראינו  הנתבע    התביעה לעורך הדין או השליח אך
  מה שאין כן הנתבע.    ,קנו לוי ולכן ת ,דינת היםעם ממונו למ

 171  'ין בבית הדין הרבני' עמא, ובמקורות רבים נוספים בספר 'סדר הד ס"ק    כדק, חו"מ סי'  ש"ךראו    .36
והנהגות;  253רה  הע תשובת  סי'  וראה  ח"ג  שם  בביאור    ,תמו,  הדין  בסדר  וראה  למנהג,  עמ' הסיבה 

174–176.   
   תקנה נז מתקנות הדיון.  .37
  קכד סעי' ב.  השלחן, חו"מ סי' ערוך   .38
  ' רסג. א עמני ממונות ח"רי, די הרב בצ  .39
 ד אות ד.   ' שכירות סי  ,ק המשפטראו בכל עניין זה באריכות בספר עמ  .40

בחזרה לעמוד התוכן



 

  46 א "פתש ניסן   יךאמונת עת

לסיימו בהודעה מראש, ובמקרה כזה לא ניתן לצאת מהדירה אלא אם נמצא שוכר אחר 

  להמשיך לשלם את השכירות. יש  –ואם לא נמצא , המקובל על המשכיר

הראשון במקום שקשה מהסוג  , או  ינהיא מהסוג השבה כאן  ובר  דמשאני מבין שהדירה  

  ה. שוכר אחר בזמן הזבו למצוא 

  עזיבת הדירה בגין חשבון המים  )ב

ב אלא  בדירה  אינה  הבעיה  הגבוה.  המים  חשבון  בגלל  דירה  לעזוב  ניתן  עריכת לא 

ירה. בד, אין שום בעיה  וישגהחשבונות, ואם תצליחו להראות לבעל הבית שהחשבון שלו  

   41. ואין פה מקח טעות ,ית לדירהחיצונ העל בעי אם כן, מדובר

  מים חישוב נכון של חשבון ה )ג

העליונה על  ידכם  צריכה,   ,בנוסף,  לפי  יהיה  הבית שהתשלום  בעל  עם  כיוון שסיכמתם 

היה ). הוכחה טובה לעניין זה ת 'המוציא מחברו עליו הראיה'צרכתם (  ועליו להוכיח כמה

וניין בכך, אזי לים). אם הוא לא מעקשנפרד (הוצאה של כמה מאות  ם  התקנת מונה מי

הנפשות (כך היה החוק במדינת   ו מספר החדרים ולא לפילחלק לפי גודל הדירה אניתן  

כל דירה אלא עשו מד מים אחד  יתה חובה להתקין מד מים לישלא ה  ,1955ישראל עד  

 ללבעאין    .נפשות)מספר הפי  ל  חדרים ולאהי מספר  חילקו את החשבון לפ ולכל הבניין,  

שמח  דירהה עצמו  דעת  ועל  לבדו  לקבוע  נפשותזכות  לפי  רק  שאתם ומ  42. לקים  בן 

חייבים לשלם את מה שצרכתם גם ללא מונה נפרד. לשם כך אתם צריכים לנסות לעשות  

שימ של  חשבון תחשיב  בסיס  על  (או  וכו'  כביסה  מכונת  מקלחות,  בשירותים,  וש 

קודמתשק בדירה  של  או  ,  יבלתם  חשבון  בדירות   ירים עצזוגות  בעזרת  לכם  דומים 

מרים שכדי לצאת ידי  כמו כן יש פוסקים האו  דרים כמו שהצענו לעיל.אחרות), או ע"פ ח

כדאי לחוש להם על   ליכם להגיע להסדר שירצה גם את המשכיר, ולכתחילהע  –  ם ישמי

  43.מה שכבר היה

של  8 דיווח  חובת  בדירתו  ליקעל    המוכר.   /ויים 
  ארץ פטי מש

רצונו לקנות את   אדם אחד הביע את  .למתווך לצורך מכירהרה  ידהאת  מסרתי  |    שאלה

אם יש ליקויים אחר כך הביא איש מקצוע שיבדוק    .כרון דברים יזחתם על  ה, ואף  הדיר

דובד כתב  המקצוע  איש  ליקוייירה.  על  שלם  בה  ם "ח  הליקויים לדעתי    .שיש  רוב 

שנים משך שבע  בלנו    ו הפריע  והם לא   ,ליהם ע עתי  ידכלל לא    ,מהותיים   הרשומים אינם 

בדירה.בהן  ש גרים  שקלים   הנ"ל   הליקויים תיקון    אנחנו  אלפי  עשרות  'הקונה' יעלה   .

 
 ו. -שלב סעי' השו"ע, חו"מ סי' ראו   .41
או אין    .42 נפשות  לפי  משולמים  מיסים  אם  נוגע לשאלה  בתי  זה  קירוב  לפי  או  המבוארת  לפי ממון  ם 

וחלוקת המס, ולא בנוגע לשאלה כמה  לת ההנאה  גע לשאיקולים אלו נכונים בנוכיוון שש  , בב"ב ז ע"ב
 ותם מחברת המים. ירה שקנה אדמים או מהמשכיר של ה מים רכשתם מחברת ה

 . שם ס"ק סז, לשו"ע ש"ך ; עי' יחעה ס מ סי'  "שו"ע, חוראו   .43
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בסוף ש לקנות  החליט  הדירהלא  ולהראותאת  להודיע  אנחנו מחויבים  האם  דו  .  ח  "את 

  ?  יגיע בעתידשקונה פוטנציאלי לכל הליקויים 

  44במקח וםא) אין להסתיר מ|  תשובה

  45'שלחן ערוך': תב הכ

לרמות דע   אסור  לגנוב  או  וממכר  במקח  אדם  מום בני  יש  אם  כגון  במקחו    תם, 

ו ללוקח. אף אם הוא עובד כוכבים, לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת  צריך להודיע

  שחוטה. 

  46ך: נפסק כבהמשך 

כלים  ולא  בהמה  ולא  אדם  לא  מפרכסין  כלים   ...אין  ש  ולצבוע  כדי  יראו  ישנים 

  ..דשים.כח

לצבוע שאסור  שי  משמע  כחדשים יישנים  ש  ,ראו  חדשים  לצבוע  מותר  יפים  אך  ייראו 

ה ביאריותר.  הטור  בשם  ו  סמ"ע  חדשים  כלים  בין  ההבדל  לעניין  בין  מה  ישנים  כלים 

  הצביעה:  

כמו העילוי שמעלה אותם בדמים, אבל חדשים מותר   אין השבח שמשביחין בצבע 

  . חדשים וטובים ן ליפותם, שבלא"ה ה לצובען כדי

נית שה  ןמדבריו  הפ ללמוד  יש  אם  רק  הוא  ישנים  לצבוע  במחיר,  איסור  העילוי ורש 

  ותר.  מ – במחיר אינו כפי שהשקיע, אבל אם אין הפרש, ומוכר במחיר הזולהאמיתי 

שאפילו הוזלה במחיר לא תתיר למכור אותם ללא הודעה הוסיף שישנם דברים    47הב"ח 

  : על המום 

ינן חדשים כיון  יד כל כך על שאפ קודאי אין דרך לה  ם ישנים)עי(בכלים צבו  התם 

כמ הוי  בשאר  שהשבח  אבל  העילוי  של ו  מנעל  כגון  בו   דברים  וכיוצא  מתה 

  . שמקפידין עליו שלא לקנותו כלל ודאי איכא טעות גמור

 איסורבכלל    ןוה,  ותאסור  –  את ערך הדירההמוריד  ה או הסתרת מידע  כלומר, כל הטעי

את ערך הדירה,    כדי להוריד   ושאין במידע    הטעיה או הסתרתבמקרה של    ל.אונאה או גז

אסור להסתיר את    ,אם דרך האנשים להקפיד על פגם זה  –  ךמכר מראש במחיר נמואו ש

תר להסתיר את המידע. לכן עליכם מו  ,המידע, ואם אין דרך האנשים להקפיד על פגם זה 

,  ם הם מקפידים עליאנשים רגילי ש  הם מהסוג  : אם דו"חבלתם ביהמומים שק  תאלבדוק  

בכל מקרהעליכם לספ א  נם איואם אנשים    ,ר עליהם   ים מוריד  הם בל  מקפידים עליהם 

  ואז אתם לא צריכים לספר.   ,עליכם להוריד את המחיר – את המחיר של הדירה

 
ורהפטיגראו מאמרו    .44 איתמר  ג,   ,של הרב ד"ר  טעות מ  –  גנת הצרכן 'ה  תחומין  עמ'    ',וגניבת דעת  קח 

356 .  
 רכח סעי' ו.  ו"מ סי' ו"ע, חש  .45
 עי' ט.  שו"ע, חו"מ סי' רכח ס  .46
  ז.  סעי' כח שו"ע, חו"מ סי' ר  .47
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חו9 קיימת  האם  פרוטוקול  .  להעביר  בבוררות  בה 
  משפטי ארץ /לצדדים 

הצדדים את פרוטוקול   ידיר לדין שדן בבוררות להעביה  חלה חובה על ביתם  הא |    שאלה

  ?הדיון

די|    תשובה חובהמעיקר  אין  תורה  פרוט  ן  לרשום  מקובל כלל  פרוטוקול  רישום  וקול. 

  ח החוק. ומכ ב)  ;ח תקנהו מכא)  :בבתי הדין הרבניים 

  לתקנות הדיון קובעת: תקנה סו א) 

בעלי1( ודברי  הדיון  מהלך  ו-)  בפרוהדין  יירשמו  רישום 2(  קול.טוהעדים   (

  אחרת שיקבע בית   הדין או בידי דיין או בדרך-תייעשה בידי סופר בי  הפרוטוקול

  רושם או קצרן ובין באמצעות מכשיר הקלטה או באמצעים אחרים. הדין, בין בידי

   48: 'שלחן ערוך'התקנה מתבססת על ה

צו  ר  ן על פיהם, וכן אם אם רצו הצבור לתקן שהשני סופרים מקבלים עדות ומגבי

ל יפטר העד שהוזמן  ת הסופר כשני עדים,  יד עם הסופר שתעלה חתימעהשאם 

הגה:  תקנ קיימת.  כאתם  דברים  בכל  הטוב  כי  בעירם  לתקן  לצבור  רשות  לה 

  בעיניהם. 

  וטוקול.מחייב רישום פר 1956-חוק בתי דין דתיים התשטזב) 

בעל '   :חוק קובע ה  ובתקנות הדיון.  וקבחגם היא  זכות הצדדים לעיין בפרוטוקול מעוגנת  

   .'טוקולון או בסמוך לאחר מכן עותק של הפרובל בתום הדיקלדין זכאי 

  

  

  
  

 
  . כג 'כח סעי שו"ע, חו"מ סי'   .48
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  הרב יהודה הלוי עמיחי

  'מכירהההיתר 'נוסחאות שטר 

  הקדמה 

נוסד   שנה  וארבעים  כמאה  המכירה'לפני  בהתיישבות החדשה  'היתר  המתיר   1. הראשון 

אל יצחק  הרב  היה  ביותר  על    ,חנןהחשוב  התיה 'שהתבסס  בעל    'מכירהר  שמן  ' שעשה 

ר  'ורמה מרדכי  בחברון)יבו(רבי  גלא  ,יו  והמהר"ם  המבי"ט  להם  היסוד    2. ינטוקדמו 

' של  השמיטה   'מכירהההיתר  ההלכתי  לשנת  לגוי  היהודי  של  הקרקע  מכירת  הוא 

ה דעת  על  ובהסתמך  יוסף'  (בהבלעה),  הגוי'בית  ביד  שהקרקע  זמן  מוגדרת   שכל  היא 

 המועילהגדרה זו  אם  הפוסקים  קו  לחדיני שביעית. נ  חלים עליהא  ולכן ל  ,קרקע של גויכ

לפירות רק  או  שאלת  ז  מסגרת.  לעבודות  בעצם  לדון  נחזור  לא  המכירה'ו  אלא   'היתר 

  בצורת המכירה של הקרקעות לגוי, הנהוגה בארץ ישראל. 

על פי בתי   צמו היההשטר ע  .'היתר מכירה'לעשות    3בשנת תרמ"ח התירו גאוני ישראל 

הספרדידיה אוש  ים ן  ה  ם לבירושלים,  אלחנןההנחיות  הגר"י  של  היו  בשנים   4.בסיסיות 

לקראת שנת תר"ע   5.שה את היתר המכירה הגאון הרב נפתלי הרץ הלויע  תרנ"ו ותרס"ג

הגאון הרב קוק את מכירת הקרקע, ויסד את הנוסח של מכירת הקרקעות הנהוג עד הכין 

  היום. 

הש בשנלקראת  נכתמיטה  תשי"ט  יטשב  ת  הגר"ש  ידי  על  מכירה  שני   ,אלירשר  ובו 

קלים  תשאלקר  6. שינויים  שמיטה  ה  "ם ת  מהשטר   רןגוגר"ש  כתב  שונה  מכירה  שטר 

זו תקופה  עד  והגר"מ   ,שנכתב  שפירא  הגר"א  הראשיים  הרבנים  חזרו  מכן  לאחר  אולם 

  אליהו לנוסח הישן של הרב קוק. 

חדש   נוסח  הוצע  תשס"ז,  הרב  בשנת  ידי  השמיטה  שליט"אן  ויטמזאב  על  ועדת   (יו"ר 

שמיטה) משפטי  יבת  .באותה  נוסח  הביאו  דין  עורכי  עם  למעשה או,  עדכני אום  לם 

המכירה עצמה   הווע ביקש  לקראת  שיעשו שני דחבר  אריאל שליט"א)  יעקב  (הרה"ג  ה 

 7. ושטר מכירה רגיל כפי שהיה נהוג בשנים עבר  –והשני    ,נוסח מחודשבשטרות, האחד  

 
   ורשת ישראל, תל אביב תשמ"ו. מ בספר היתר תרמ"ט, הרב שלמה שטרנברג, המכון לעיין   .1
  הוראת שעה פרק לא.  עיין   .2
 ר, הרב יהושע מקוטנא, הרב שמולא זנויל קלפפיש.  מוהליבהגר"א יצחק אלחנן, הרב שמואל    .3
 עמ' נט.   ספר השמיטה  .4
יפו והמושבים שהיו בסביבה. בפועל עשה את הית  .5 יוסף צבי רבה של  ר המכירה לשנת תרס"ג הרב 

  ולמו קודם שמיטה תרס"ג. לקח לבית עהרב נפתלי הרץ הלוי, שנ של הלוי, חתנו 
 בארץ סי' נג, מספר שינויים קטנים.  ות לוי עיין פסקים וכתבים, מצוות הת  .6
 ם יוסף שליט"א, שהיה חבר ועדת השמיטה.  את המכירה עשה הרב אברה  .7

בחזרה לעמוד התוכן
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שות היתר הועלתה שוב בקשה לע  בפתחה של שנת תשפ"ב  .שע"הת  כך נהגו גם בשנת

  להשתמש בהיתר מכירה שנהגו בו כמאה שנה. א מכירה שעיקרו חוזי ולא הלכתי, ול

בשטר המכירה לגוי בשביעית, ועלינו לתת את הדעת על  מספר  אנו רואים שהיו שינויים  

   8. השינויים ועל הנוסח הרצוי

  ' םתחנלא א. '

היחידה להתיר עבודה בארץ   פשרותאהישראל.    ות חקלאית באדמת ילהתורה אסרה פע

גוי,   היא בקרקע של  לגוי  כןעל  וישראל  אלא שהתורה   ,יש לעשות מכירה של הקרקע 

עלינו לעשות פעולת מכירה   לפיכך  9.חניה לגוי בארץ ישראל  ומתן  אסרה מכירת אדמות

   .'לא תחנם 'ר שלא יתנגש עם איסובאופן אבל  ,לגוי

בשדות   10טהמבי" יהודי  עבודת  על  ה  דן  וקביעתו  בשמיטה,  האדמה עכו"ם  שאם  ייתה 

חייב לתת למלכות אחוזים מסוימים, אין הבעלות על הקרקע    ואמוחכרת ליהודי, אבל ה

היהודי אלא של המלכות אנו מייש11של  כאן לראשונה  היסוד שחיוב שמיטה מ.  ים את 

ישראל.   גחל רק על קרקעות של  באזור   12נטילאאחריו החזיק מהר"ם  ליהודים   להתיר 

  . ימאנ'העותלצידון לעבוד באדמות השלטון נחל אל קאסמיה סמוך 

יו (שמן המור סי' ד) באדמות חברון, הוא יבושר שאלה זו הופיעה אצל הרב מרדכי רכא

גלאנטי ומהר"ם  המבי"ט  מהיתרי  שלא    ,ידע  האיסור  שאלת  את  העלה  לגוי  לתת  אבל 

בוד בשביעית ים לענושל הקדמ  הסביר שההיתר  13' רמושמן ה'בעל    ארץ ישראל.חניה ב

אין בה לכן    ,רשות ליהודי לעבודנו  נת  קרש  אדמה לשלטון הגויה  מהשתייכותה שלנבע  

 ,ישראל הציע שיעשו מכירה גמורה לגויה ששייכת לאולם באדמו.  'לא תחנם 'איסור של  

.  'לא תחנם 'של  ר  ובכך לא יהיה איסו  ,מהולאחר השמיטה יחזרו ויקנו מאת הגוי את האד

  מרו:  ודחה את הדברים באר' ומבעל 'שמן ה

הנזכר הרב  שהתיר  דמה  לומר  דישראל מכי  ואין  דדעתיה  דכיון  משום  היינו  רה 

ולקנותן תכף אחר שנת השמיטה לא אסיר שהרי מלבד   הוא לחזור  בעל השדה 

בענין   מיהא  למיחש  בדבר  איסור  דאיכא  ירצשמא  דכיון  הגוילא  לו   ה  לחזור 

דו  השדה. ירות שדה שלא התיר בא"י הגם דסתם שכ  ןיעוד בה שיגיד עליו ריעו 

לשנתיים וכ"ש מכירה דאותה שנה הרי נותן לו חניה או    שכירות אינו אלא לשנה

  גמורה בקרקע דאסיר מדין תורה. 

 
עיין בספר ניין זה  תר; בעלהי   ר את היסטוריית המכירות והטעמים ההלכתייםמאמר זה לא בא לסקו  .8

    . 353–268ההלכה, בצאת השנה ובאריכות בספר התורה והארץ ח"ח עמ'   מיטה, לאורהש
 .רמב"ם הל' ע"ז פ"י ה"ג ;ע"ז יט ע"א  .9

 . י' סדס שו"ת המבי"ט, ח"ב   .10
 וף ד"ה והתיר בשם ר"ת.תוס' חולין ז ע"א ס ;תוס' קידושין לו ע"ב ד"ה כל  .11
  . סי' נז  מהר"ם גלאנטי, שו"ת   .12
 . ג עמ' גדף לשמן המור,    .13
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נות מכירה גמורה לגוי ולחזור לאחר מכן ולקלמכור  לא התיר    'שמן המור'העולה שבעל  

  ממנו את הקרקע.  

ונזקקו לאבחלה ההתיישבות הגדולה  ר השאכ (בשנת תרמ"ט)   'היתר מכירה'רץ ישראל 

השאל את  של פתרו  תחנם 'איסור    ה  הקרקעות    'לא  את  מכרו  שמראש  לגויים  בכך 

  וכפי שכתב הגר"י אלחנן:  לשנתיים.

ת והעלתי להיתר על פי העצה למכור הכרמים והשדות לישמעאלים הגוף והפירו

  . בדעל משך שתי השנים בל

.  'לא תחנם 'שכירות לעניין  כעין  מורה אלא  איננה מכירה ג  ןמהייתה שמכירה לז  ההסבר

 להתיר מכירה לשנתיים מראש.  ה והעלה סברהבחנה זו,  כבר שם ליבו ל  'מן המורש'ב  גם 

לה היהסבר  בדברי  למצוא  אפשר  לשנתיים  במכירה  אלחנן  הגר"י  של  כהן'תרו    'משפט 

  :  (סי' סא)

,  עמו  אשר  ורבים ,  ירהכמ'  מה  ג"פכ  ם "הרמב  לדעת,  עקילהפ   די  לזמן  במכירה

  נחשבת   הקדושה  הפקעת  שלענין  פ "עשא  אלא,  הגוף   בקנין  גמורה  מכירה  שהיא

  ושכירות,  כשכירות  נחשבת  לנכרי  מכירה  איסור  שלענין  לומר  יש  כמכירה  היא

  שיש  ראחומ,  בישראל  א" שא  במקום   שמותר  ק"פ   ז "ע'  בירו   הוא  מפורש  הלא

  כמו,  ישראל  טובת   אם   כי  הכונה   יןאש  כיון,  אחר  באופן  א"כשא  רהמכי  גם   מתירין

  לענין   הדומה,  לזמן  מכירה  לענין  פ "עכ  מוךלס  שי,  י "א  הלכות  מדברי  שהבאתי

  .לשכירות, שלה הקרקע חניית

ליהודי אחר   ,העולה שהתירו רק מכירה לשנתיים  וימכור  יחזור  ושהוא  לגוי  ולא מכירה 

   14.השמיטה

  15: תב בפרק המכירהכנ ,שהוא הסכם משפטי ,תשס"חת בהסכם המכירה של שנ

גמור   במכר  לקונה  בזה  ומעביר  מוכר  ואת ומוח המוכר  המקרקעין  את  לט 

המוכר  זכויות  מלוא  את  מהמוכר  בהעברה  בזה  ומקבל  קונה  והקונה  נטיעותיהן, 

  במקרקעין ובנטיעותיהן.  

  לאחר מכן הובא התנאי:

 ל הקונה בתנאי מפורש המועי  עם וכר  להסכם זה התנה המ  בהתאם לאמור במבוא 

מכור למוכר את  נה ישאם הקו  –כתנאי בני גד ובני ראובן    –העברי  גם על פי הדין  

הקרקעות בחודש שבט תשס"ט, במצבם כפי שקיבל אותם ובכפוף לזכויות הקונה  

והחקלאים המוכר מוכר את הקרקע לקונה. ואם הקונה לא ימכור את המקרקעין  

והסכם זה יהיה    הזהמכר הגמור בהתאם להסכם    ולבחודש שבט תשס"ט לא יח

  קרו.  בטל מעי

 
אבל מסקנת דבריו שזה   עדיף, חוזרתבספר השמיטה, עמ' עט, פרק ד אות ב, העיר שמא נוסח מכירה   .14

 צ"ע ועוד חזון למועד.  
ויים וחידושים', צוהר לב שינ –מאמר הרב זאב ויטמן, 'היתר המכירה בשמיטה תשס"ח על פי הנדפס ב  .15

 .  94–83(אדר ב תשס"ח), עמ' 
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  ,מכירה לזמן אלא מכירה גמורה  אינהמרו שזו  ובא'  שמן המור'את ההצעה הזאת דחה  

ול לחזור  הקונה  חובה של  יש  איסור  שלאחריה  בכך  ויש  לפי  'לא תחנם 'מכור,  כן  כמו   .

יווצר י  ,לאחר השמיטהע  את הקרקיחזיר    הגוי לאאורטית  יהשטר של שנת תשס"ח, אם ת

מעיקרא.  בטל  המכר  , כיוון שאל אכל ספיחים ועבד בשביעית באיסורל עם ישרכשמצב  

נראה שאפילו לא ישלם הגוי את סכום   ,שהמכירה היא לשנתיים מראשאולם לפי הנוסח  

אופן  בכ  –  לשלם   שהתחייבהעתק   כדיןל  הייתה  ה  ,המכירה  על  תביעה  כעת  קונה ויש 

הקרקעושיחזיר   מתב  ת,את  לא  מעיקר אבל  המכר  עוון   ,אטל  בו  יהיה  לא  ישראל  ועם 

למדנו שבשטר תשס מכרו   ,"חביטול שמיטה.  לא  מכר,  והחזרת  מוחלט  כמכר  שנעשה 

מראש,   ה  מכיווןלשנתיים  מכיר  אזרחי  שהמשפט  רק לא  אלא  לזמן'  'מכירה  במושג 

איסור מכירת י  לוקת אם כלל יצאנו מידאולם בצורה זו באנו לידי מחבמושג 'שכירות'.  

מכירה וא  .לגוי  קרקעות של  שטר  ועשו  שוב  שינו  תשע"ה  שבשנת  שמעתי  מנם 

   16. ים לשנתי

ברור הלכתית שמכירה מראש לשנתיים עדיפה על מכירה ותנאי שיקנו בעתיד בחזרה. 

יותר מאשר שטר  שתקף מבחינה הלכתית ממכאן ששטר   שתקף על פי המשפט הודר 

  .  'לא תחנם 'סור אי לבעיות הלכתיות בגורם והאזרחי 

  נת לקצוץ על מ מכירהב. 

הייתה השמיטה השני חידוש החקלאות.  ישר  ה שהונהגה בארץיבשנת תרנ"ו  לאחר  אל, 

יפו של  רבה  הלוי, שהיה  הרץ  החפנה    ,הגר"נ  ליישובים  שיעזור  דיסקין   .ים י לאקלגרי"ל 

חשש   דיסקין  איסורשהגרי"ל  עדיין  בה  יש  לזמן  תחנם '  מכירה  לה 'לא  והסכים  ר תי, 

לא ואם הגוי    ,ץ את העצים וועל מנת שהגוי יקצ  ,ויניקתו  ץעשהמכירה היא של ה   בתנאי

לפני השמיטה תרס"ג פנה הגרי"צ הלוי   17. יוכל לעשות כןגם המוכר    –ת העצים  אור  יעק

(חתנו של הרב נפתלי הרץ הלוי) לאדר"ת ושאלו אם לעשות מכירה של שנתיים (כעצת 

מנאו    )אלחנןהגר"י   על  (ת  מכירה  הגרלי"דלקוץ  מכירה רדהא  .)כדברי  העדיף  "ת 

לנהוג כפי התיר  ,  'על מנת לקוץ' כירה  רק משהגרי"ל דיסקין התיר    מכיווןלשנתיים, אבל  

פי   על  בתרנ"ו  והאדמ  'מכירהההיתר  'שנהגו  העץ  והוצאת  ליניקתו  העץ  ואהשל  מנם  ו . 

  רס"ג נכתב:  בשטר המכירה שעשה הגרי"צ הלוי בערב שנת ת

עלי עדים כו"נ איך שאמת מר לנו הוו  אודון ________  הח"מ בא הא  ים בפנינו עד

גמו מכירה  ווצדק שמכרתי  _____  רה  להאדון  הגפני חלוטה  כל  והנטיעות    םאת 

,  ]ראשון לציון [הנמצאים בר"ל    עם העפר שסביבותיהם כשיעור יניקה כפי מחיתם

תקוה[פ"ת   וואד"ח]פתח  עקרון  כל    ]חנין-אל-ואדי[ ,  הזה:  חצי גפ במחיר  בעד  ן 

אילן אוראנג' בעד חמשה  שקד בע  כל אילןפראנק,   ועשרה סנטים, כל  ד פראנק 

כפראנ ועשק,  פראנק  בעד  אפרסק  אילן  כל  פראנק,  חמשה  בעד  זית  אילן  ה רל 

 
   עות תשע"ה.דן מכירת קרקאוג  .16
 הוראת שעה, פרק לב.    .17
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סנטים, כל אילן תות בעד פראנק ועשרה סנטים. ואלה הם המספרים. הנמצאים  

  שב עקרון....ה... במובפתח תקו בראשון לציון...

  הכולל).יישוב ומחירה והחשבון   מופיעה רשימת עצים בכל אן(כ

ין הנ"ל לתחילת פרעון סף עשרים פראנק ועל  הקנ  והמוכר קבל מיד האדון... בעד

המותר נתן לו שטר חוב בחתימת ידו לשלם לו לזמן חדש תשרי תרס"ד. ובפירוש 

משך חדש  ד  ות והגפנים והאילנות עהותנה שמחויב האדון... לעקור את כל הנטיע

יניקתם ולשותלם במקום אחר ט עם העפר שיעור  "לג הבע"אחד קודם שנת תרס

נה הנ"ל, ואם לא יעקור אותם האדון הנ"ל עד זמן הנ"ל אזי הרשות  הקו  תוך אדמת

להמוכר הנ"ל לעקור אותם על הוצאות הקונה הנ"ל. ואם המוכר הנ"ל לא יעקור 

אזי   הנ"ל  בזמן  האותם  האדון  על  את  קויחול הקנין  הנ"ל  הסך  בעד  הנ"ל    לכנה 

א עד רום ארע  סים הנ"ל עם הגפנים והנטיעות מתהום הקרקע של הכרמים והפרד 

  רקיע במכירה גמורה בלי שום מוחה בעולם. 

זה  וכל  התגרים  וכדרך  חז"ל  כתיקון  המועיל  אופן  ובכל  בקאג"ס  נעשה  זה  כל 

מודעות וכו'.    כלח כלל בביטול ובפיסול  נעשה ברצון הטוב בלא שום אונס והכר

    ריר וקים.בווהכל שריר 

  באעה"ח יום... חדש... שנה... פעיה"ק... 

, ולכן נעשתה 'לא תחנם '  מאיסורזה ענה על החשש שהעלה הגריל"ד זצ"ל  ירה  שטר מכ

ויניקתו יקצוץ אתצוין שו  ,תחילה מכירה של העץ  תוך  בהעצים    2,559,300  אם הגוי לא 

בהרש  ,חודש לעות  המוכר  של  א ם רקוידו  הלוי  שלא  .  לא   הוסיף הגרי"צ  הקונה  שאם 

לכאורה היה צ"ל שהמכירה   (כאןתחול מכירה מוחלטת של העצים    ,יקצוץ את העצים 

  וזו הצעת המכירה לזמן של האדר"ת.  ,)18וזה לא מבואר בשטר ,המוחלטת היא לשנתיים 

    חאות:את השטרות ובהם הביא שתי נוסבשנת תר"ע כתב הרב קוק  

הר  )א הנוסח  לשנגיאת  מכירה  של  וזל  בלהו  תיים,  המכירהשון  סי'    שטר  כהן  (משפט 

  :  פח)

  ההרשאות  כח  פ "שע  איך,  א"כשונ  עדים   כמאה  עלי  ידתע  י"וחת,  מ"הח  אני  מודה

 בקנין   אחוזות  להם   שיש  אותם   בין,  ישראל  בארץ  האחוזות  בעלי  י"ב  אחינו  של

 ואנטלרים  חכ  באי  בין,  בשכירות  להם   שיש  אותם   בין,  גמורה  מכירה  י"ע,  גמור

  בכתב   בין  לי  שנתנו,  בהרשאתם   כח  שיש  אותם   כל  בכלל,  ם פסיורואפוט  ושותפים 

 והצמחים   הנטיעות  וכל,  קרקעותיהם   את,  להשכיר  או  למכור,  פה  לבע  ןבי

 מעכשיו   מוכר  אני  הרי  ל"הנ  ההרשאות  בכח,  ישראל  בארץ  להם   שיש,  שעליהם 

  כל  את   ט"הבעל  א"ער ת  שנת  סוף  עד  למטה  הנקוב  מזמן,  וחלוטה  גמורה  במכירה

,  רם להשכי  בכח   שיש  מה  כל  את  משכיר  והריני,  למכרם   בכח  שיש  ל"הנ  תהקרקעו

 
מצוות התלויות בארץ, סי' נג. אולם בשטר של הרב תבים,  פסקים וכ  כבר העיר על כך הגראי"ה זצ"ל,  .18

מכירה של השנתיים, ובזה שאם לא יקוץ הגוי את הקרקעות, תחול ה  –הדבר תוקן    קוק בשנת תר"ע
א על הגרנ"ה הלוי ולא על הרב קוק  וג זצ"ל הי לת הרב הרצגרנ"ה ותיקנו. שאשינה הרב קוק מנוסח ה

  שתיקן שאלה זו.  

בחזרה לעמוד התוכן
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  שיור  שום   בלא,  ל"הנ  זמן  למשך  וחלוטה  גמורה  היא  ל "הנ  השכירות  וכן  והמכירה

  גמור   בקנין  ל"הנ  הקרקעות  כל  הקונה...  להאדון  מעתה  וקנויה,  תנאי  שום  ובלא

  בכל  ולשנותם ,  ערותמו  שיחין  בורות   בהן  לחפור  ותרש  לו   ויש,  ופירות  גוף ,  ומוחלט

 בכח   מקנה  הנני  הכל,  יהם שעל  והצמחים   הנטיעות  וכל,  שבעולם   שינוי  מיני

 את ,  ומוחלט  גמור  בקנין,  ל" הנ  זמן  משך  על,  ל"הנ  הקונה  להאדון  ל"הנ  ההרשאות

 א"כ  א"שא  מה  וכל,  גמורה  מכירהב  –  למכור  ל"הנ  ההרשאות  כח  פ "ע  שאפשר

  ברשותו   וגידוליהם   ל"הנ  רקעות קה  כל  קמו  ומעתה.  גמורה  רותכיבש  –  להשכיר

  . ל"הנ האופנים  פ " ע, רקיעא רום  עד ארעא מתהום , ל"הנ הקונה האדון של

  ועוד הוסיף בנוסח השטר: ב) 

 שיש  מהקרקעות,  ל"הנ  הקרקע  את  ל"הנ  הקונה  להאדון  שמכרתי  מה  לבד  והנה

 לו   שמכרתי,  ל"הנ  ותההרשא  כח  וכל  ההרשאות  שטרי  פ"ע  למוכרם   בידי  כח

 לש  הגידולים   וכל  הנטיעות  כל  את  לו  מכרתי,  ל"הנ  הזמן  על  ורהמג  במכירה

  רשות   שיש  באופן,  חלוטה  מכירה,  יניקתם  צורך  של  הקרקע  וכל,  ל"הנ  רקעותהק

  ולעקור   ל "הנ  הגידולים   וכל  האילנות  כל  את  ולעקור  לקוץ  ל"הנ  הקונה  האדון  בידי

 המכירה   אתזו.  שירצה  מקום   בכל  אותם   חניולה,  יניקתם   שיעור  של  הקרקע  כ"ג

 דוקא  לו  מכרתי,  יקתם ינ  רשיעו   של  הקרקע  עם ,  והגידולים   האילנות  של  המוחלטת

  האילנות   יקוץ  לא  אם   גם   אבל .  ל"כנ  ל"הנ  הקרקע  את   ויחפור  שיקוץ  מנת  על

  היא   תקיימ  מ" מ,  יניקתם   שיעור  של  ל "הנ  הקרקעות  את  יחפור  ולא,  והגידולים 

 של  וכן,  וגידוליהן  ל"הנ  תועהקרק  גוף   שעל  הקצוב  הזמן  של  המוחלטת  המכירה

  .וכלל כלל חברתה את מעכבת אחת הירמכ ואין תוקף  בכל, ל"הנ השכירות

שנתיים,   משךהרב קוק הכניס את שתי הצורות של המכירה. תחילה הביא את המכירה ל 

של  שומחשש   איסור  איזה  עדיין  כאן  תחנם 'יש  ההצעוסה  'לא  את  גם  והביא  של ה  יף 

אדר"ת שמכירה לזמן עדיפה מאשר על מנת ב סבר כחותנו הרהל דיסקין. נראה ש"הגרי

ולכן הביא את הנוסח הזה בתחילה, אבל הוסיף גם את דברי   19,'לא תחנם 'דין    לגבילקוץ  

שהוא מנסה לצאת ידי כל  ,הגרי"ל דיסקין. כאן אנו מגיעים לדרכו המיוחדת של הרב קוק

כל מה '(סי' פז):    'פט כהןשמ'וכפי שכתב ב  ,הפסד כספי)ל  שיטות (כשהדבר לא גורםה

עדיף). לכן    –(כל מה שאפשר להוסיף תקנות    'יף דאפשר לאהדורי בתר תקנתא טפי עד

  .  'על מנת לקוץ'הן מכירה לזמן והן מכירה  ,הרב זצ"ל הביא את שתי הנוסחאות

אישברור   האזרחי  המשפט  פי  על  שתקף  עצ  בחוזה  מכירת  להוסיף  וקרקע   יםאפשר 

ל שהרב קוק זצ"  אף א"כ  ת משפט זו אינה מכירה מושגים כאלה.  שיט  שכן  ,כשיעור יניקה

חוזים  עש פי  לעשות על  כל ההידורים, הרצון  היתר המכירה עם  לפי  ה את  שמקובלים 

ההידור של מכירה על מנת לקוץ (של המהרי"ל דיסקין). גרמו להורדת  המשפט האזרחי  

נותולכת השאלה האם ההידור  נשאל פני ההידור דע סח שתקף מבחינת החוק  ב  יף על 

   ההלכתי.

 
ישה על מנת לבמכיר  .19 ודות לדון שהמכירה היא רק על העץ והפירות, אבל לא מועילה לגבי עב   קוץ 

  סעי' טז.  144קטיף שביעית, עמ'  ; עט -עז ' מע בקרקע. בצאת השנה, 
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  ם מכירה ושכירות דאגה לאיכרי ג.  

בספר    עצים וקרקעות.  למכורהנוסח של הגר"נ הרץ הלוי היה    ,י שראינו בפרק דלעיל כפ 

שעה' הלוי  יהגר  20,'הוראת  השטר מספר    "צ  על  הוסיף  תר"ע  בשנת  זצ"ל  קוק  שהרב 

ד.  על שמו ועל שם ב"  ה אכר יחתום על שטר הרשיכל אש  ה בשנים תרנ"ו ותרס"ג,שנעש

קוק הרב  של  השינוי  את  להבין  בלעיייש    ,כדי  בדבריו  כהן'ן  אודות    'משפט  סד)  (סי' 

  השכרת שדות לגוי: 

להשיג   אפשר  שאי  כאלה  בקרקעות  לגוי)  (שכירות  בה  להשתמש  הכרח  שיהיה 

והמחזיקי על מכירה,  די שיהיה בהם כחהרשאה מהבעלים  ואז  ל  ם בהם  השכיר, 

להק אפשר  ובוניהיה  עצמם,  הפירות  לגוי  קנין ת  ע"י  ועכ"פ  הזרע,  את  זריעה 

הפירות, רות  שכי בעצם  קנין  של  יד  תפיסת  לו  תהיה  שלכה"פ  כדי  הפירות,  גוף 

אבל   להזהר,  ונקל  כ"כ  שכיחי  לא  ומלוגמא  וכביסה  מאיבוד  השביעית  דיני  ויתר 

שום  יהיה  לא  ו  לעבודה  ישראל.  ידי  על  ימצאכי היתר  שלא  כלל  אפשר  שאי    וון 

מהעבודות  לות  זהר אחרי הנהגת כמה קויאי אפשר לה  הפועלים שום עבודה, וגם 

הגוי,   עם  ולהתנות  ההפקעה  בדרך  להשתמש  הוא  ההכרח  כן  על  מדרבנן,  עכ"פ 

ין שאם לא יהיה צורך לעשות עבודות ע"י ישראל, ולהתנהג בכל שאסור על פי ד

ובפירו  תורה ישראל  של  הפיסת  בקרקע  יהיה  אז  עליו,  שכירות,   קושגדלו  בדרך 

הענ יהיה  אם  בעבודות שאסיאבל  להתנהג    ורותין מביא לעסוק  או  ישראל,  בידי 

בפירות בהנהגה כזאת שבפירות שגדלו בקרקע ישראל אסור להתנהג בהם כך, אז 

  יהיה הפיסוק בדרך מכירה לזמן.  

ומעבד את הקרקע,  י אחר  ודמיה  אלא שוכר קרקע    ,עיהודי שהוא לא בעל הקרקאיכר  

ב הר.  ה לגוימכר  והוא לא  קרקע של יהודיהשמכיוון  בשביעית,  לו לעבוד בקרקע    רואס

לקוק   ליצא  מכרו    הקרקעות  שבעלי  ,איכר אותו  עזור  ובכלא  לגוי,  אופן  קרקעותיהם  ל 

לשווק    הוא שיאפילו    .פירותיואת  רוצה  עהאיכר  תכן  ועבד  עבריין  אסורות, הוא  בודות 

למדנו מכאן   21.לשווק פירות אלוהאיכר    יוכל  ,לו)  ן שהפירות של גוי (הושכרווומכי  אבל

שכירות גם  בעבורו    התקיןו  ,יכול למכור  שאינולפעול לטובת האיכר    שתדלהשהרב זצ"ל  

  לגוי.  

  בסידור השטר של הרב קוק (משפט כהן סי' פח) מצאנו כתוב:  

  ההרשאות  כח  פ "שע  ךיא  ,א"כשונ  עדים   כמאה  עלי  תעיד  י"וחת,  מ"הח  אני  מודה

 ן בקני  אחוזות  להם   שיש  אותם   בין,  ישראל  בארץ  האחוזות  בעלי  י"ב  וניאח  של

 ואנטלרים  כח  באי  בין,  בשכירות  להם   שיש  אותם   בין,  גמורה  מכירה  י"ע,  גמור

  בכתב   בין  לי  שנתנו,  בהרשאתם   כח  שיש  אותם   כל  בכלל,  ואפוטרופסים   ושותפים 

 צמחים הו  הנטיעות  וכל,  קרקעותיהם   תא,  להשכיר   או   למכור ,  הפ   בעל  בין

  מעכשיו   מוכר   אני  הרי  ל" הנ  ההרשאות  בכח',  ישראל  בארץ  להם  שיש,  שעליהם 

 
  שעה, פרק לב.   בשורה האחרונה של הספר הוראת  .20
  .  ן שהתבואה של גוי ל הגוי ונזרעו בשדה יהודי, אין בכך גזרת ספיחים, מכיוון שאם הזרעים ש יתכי   .21
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  כל   את   ט"הבעל  א"תרע  שנת  סוף   עד  למטה  הנקוב  מזמן,  וחלוטה  גמורה  במכירה

,  להשכירם   בכח   שיש  מה  כל   את  משכיר   והריני,  למכרם   בכח  שיש  ל"הנ  הקרקעות

  שיור   שום   בלא,  ל "הנ  ןזמ  למשך  וחלוטה  גמורה  היא  ל"הנ  השכירות  וכן  ירהמכוה

  תנאי. שום  ובלא

הבעלים,    אינולת שכירות לגוי לטובת האיכר שבשטר פעו  וסיף אנו לומדים שהרב קוק ה 

עשה ל אופן  יכול למכור מסיבות שונות (כגון: קרקעות ציבוריות) ובכ  שאינוולטובת מי  

    :ו לשונווז  ,ם בתשובה (סו)ריל. הרב קוק חזר על הדבשכירות לטובת עם ישרא

  ו "ט  אחר  עד  לי  אהו  והעקר,  שנים   שתי  זמן  ועל  כללי  עשיתי   שלי  מכירה  שטר  את

  אלא ,  ל" הנ  הזמן  עד  הנחנטים   הפירות  תיקון  מפני ,  שביעית  מוצאי  של  בשבט

  הבעלים   שאין  כגון,  שכירות  על  אם   כי  מספקת  ההרשאה  היתה  שלא  שלמקומות

 לשתי  לפחות  הזו,  בהבלעה  השכרתי,  למכור  חכ  להם   שאין  פקידיהם   אם   יכ  כאן

  יותר  משובחת'  שתהי   כדי  ,אחת  שנה  יוביר  אולי  לתלות  אפשר'  שיהי  כדי,  שנים 

,  והגידולים   כולן  והנטיעות  יניקה  שיעור  כדי  הקרקע  את  לו  הקניתי   ז"ע  נוסף '.  בשני

  על   ויש.  שירצה  מקום  בכל  ויניחם   גידוליהם   עם   ל"הנ  העפר   את  שיחפור  מנת   על

  –  שכמותו  גדול  לחכם   נדרשים   ואין,  לפורטם  כעת  יל  א"שא,  הגונים   נימוקים   זה  לכ

 וגם,  דרבנן  מלאכות  אפילו  ישראל  שיעשה  היתר  אין,  כמובן  ,רים המושכ  בשדות

  יש   ואז,  לו  התבואה'  שתהי  כדי  לפחות  כסף   בקנין  לנכרי   להקנות  צריך  הזריעה

 פי   על  אף ,  נכרי  של  ותריפ  בסחורה  ומתיר  הביעור  מן  שפוטר  ט"המבי  ד"ע  לסמוך

  אינם  הם   אבל,  בהם   נוהגים   שביעית  דיני  ויתר,  בהם   יש  שביעית  שקדושת  רבשסו

  .בהם  שאסורים  ומלוגמא הפסד כמו לקיימם  קשים 

ל  הנדרשת  השכירות  קרקעותש  איכרים בגלל  נמצאים   יהםבעלי  רוצים   אינם  שאינם  או 

למכור קרקעותיהם  יכולים  כדי שתהתימכירה לשנהרב קוק  עשה    ,ואינם  א הבלעה ים, 

שה עד עית  היה שהמכירהדי  שלעניין מכירה    זאת אף שאר בורה.  יששנה אחת ת  יתכןו

ט בשבט  "אחר  לו  ששנה  בו  שאין  מי  את  להציל  כדי  אבל  השמיטה,  אלא תקנה  אחר 

, עשה מכירה ושכירות לשנתיים. למדנו עד כמה פעל הרב קוק לטובת כל אדם   ,שכירות

לעשו יכול  שאינו  כדין,  והכת  אפילו  להצה  בשלל  יה  ליצורך  אותו  כל  לדחות  ולא  ודי, 

  חלילה. 

אנו מתבוננ בברור שכאשר  אפשרות למכירה אין    ,כמנהג הסוחרים   ים שטרות העשויים 

וול תשס"ח  שכירות,  בשנת  שנעשה  המכירה'  'היתר  בשטר  ונשאלת   .שכירותאין    –לכן 

' היתר מכירה'ים עושים  עלואין הבהקרקע    נם בעלימה עם אותם האיכרים שאי  :השאלה

   ?!אין מקום להשתדל לטובתם  ם הא

  "ע'היתר המכירה' משנת תר  שטרד.  

תרי המכירה יחד השינויים המיוחדים שהוסיף הרב קוק, לקראת שמיטה תר"ע, על הא

הלוי הרץ  הר"נ  של  השטרות  ועל  הספרדים  של  דין  בבתי  על   היה  ,שהונהגו  התוספת 

  שטר משנת תר"ע: ח הסונ ו הלשון בעתידיות. וזקניות 
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  לכ  את  לו  מקנה  שהנני  זה  קנין  שבכח,  ל"הנ  הקונה  האדון   עם   פסקתי   תאז  וגם 

  האנשים   מאותן,  ל"כנ  בשכירות  בין  ל"הנ  לזמן  גמורה  במכירה   בין.  ל"הנ  הקרקעות

  זו   והשכרה  מכירה  בכח,  קרקעותיהם  את   להשכיר   או  למכור   אותי  הרשו   שכבר 

 י"לאחב  שיש  הקרקעות  כל   גם   ל"הנ  נה קולה  ומושכרים   מכורים   כ"ג  יהיו  עצמה

  צ "בד  וליד,  כ"ב  ליד  או,  לידי  שיבאו  רק  ,ז "ע  והרשאה  כח   לי   מסרו  לא  שעוד,  י"בא

.  ט"הבעל ע"תר  שנת סוף  עד מעתה, מהם  הרשאות, הנדפסת בההרשאה המורשים 

  בהן   כתוב '  שיהי,  ל"הנ  צ"בד   ליד  או,  כ"ב  ליד   או  לידי  ההרשאות  שתבאנה  ומעת

 המכירה  תחול,  ל"הנ  ם יה תוקרקע  את  ולהשכיר  למכור  תיאו  מרשים   שהם 

  .  ל"הנ והשכירות המכירה  של ל" הנ אים התנ כל פ "וע ל"הנ  כח יפוי בכל והשכירות

  לאחד   קנין  מועיל'  יהי  לא  ת"ד  פ " ע  שאם ,  ל"הנ  הקונה  האדון  עם   התניתי  ומפורש

  לאותן   הקנין  יועיל  לא  אם  ובפרט,  זה   קנין  בשטר  הנכללים   הפרטים   מכל

 מכל  הקנין  כח  כך  בשביל  יגרע  לא,  עליהן  תואההרש  עדיין  באו   שלא  עותרקהק

 הקרקעות   אותן  מכל  ובפרט,  ת"ד  פ "ע  בהם   מועיל  ןהקני  שכח  הדברים   אותם 

  .  תוקפו בכל, בהן והשכירות המכירה כח וישאר, לידי ההרשאות עליהם  באו שכבר

טרות שעדיין לא ש  דע את חולשת המכירה שלהרב קוק (משפט כהן סו) כתב שהוא יו

ליד לסמוויהגיעו  כתב שאין  ואפילו  זה,  על  ברשותו.  ,ך  דבר שאינו  הוא  הוא מוא  כי  נם 

לידיו   הגיעו  יהיה מקום לצרף בשעת הדחק'הוסיף מכירת שטרות שעדיין לא  .  'שאולי 

שכבר חתם כדי להציל יהודי  הוא אולי נכלל במכירה,  דהיינו למרות החולשה ההלכתית,  

  לידי הרב קוק.  מכור ועדיין לא הגיע השטרל  הרשאהעל שטר 

א להציל  יצא  קוק  הרב  כמה  עד  כאן  לומדים  הקונהאנו  עם  והתנה  ישראל  עם    הגוי   ת 

המכירה   מןזלאחר  לרב קוק ובית דינו  שהוא קונה גם את הקרקעות ששטר המכר יגיע  

  לגוי.  

עתיד שיעשו ב  כלל על ההיתר אבל ירצועוד הוסיף הרב קוק לדאוג גם לאלו שלא חתמו  

  בשטר:   , וכפי שכתביהם תומכירה על קרקע

  השייכים   הקרקעות  כל  כ "ג,  זו  שכירות  לכלוב,  זו  מכירה  בכלל  כלולים   יהיו  וכן

 ליתומים   ששייך  מה  כל  וכן ,  מיוחדות  לאגודות  או,  ישראל  של  הצבור  לכללות

,  הרשאה  לתן  הספיק  שלא  מי   לכל  או,  תקנתם   בעד  לדאוג  צריכים   שאנו,  וקטנים 

  רחוקים   שהם  לאנשים  ששייך  מה  כל   וגם ,  ב"וכיו  שכחתו  או  ידיעתו  חסרון  ני מפ

  שהננו ,  ל"הנ  והשכירות  המכירה   תוכן  את  לכשידעו  אם,  לנו  עידו  מקומם  ואין

  ל "הנ  הקרקעות  לכל  ,בדבר   מרוצים  הם  גם  יהיו,  ל"הנ  הקונה  האדון  עם  עושים

,  הותנה  ומפורש  .ללעי  המבוארים   התנאים   ללכ  והשכירות  המכירה  כח  כ"ג  תחול

 יוגרע   לא,  כולם   את  או,  ל"הנ  מהפרטים   פרט  זהאי  לתפוס  בקנין  חכ  אין  שאם 

   .ועז תוקף  בכל גמור ולהיות, לחול בכחו שיש הדברים  מכל הקנין כח כך בשביל

ורק   שרצונו לעשות מכירה לגוי  רק על שדות שהבעלים כבר חתם   אינה חלהמכירה זו  

ד ידע מי שרק בעתישל    ושדותי, אלא גם על  וב"ד  וקק  לא הגיע לידי הרב    ייןעד  השטר

ויתרצה בה,   זו "ד  אבל הרב קוק ובעל המכירה  כבר כעת מוכרים את אדמותיו. מכירה 
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, מכיוון שלא מזכים לו דבר מה, רק מחייבים אותו כעת למכור 'זכין לאדם 'היא לא מדין  

ל את המכירה, וגם את כלם שעוד לא רוצה  סי האדיה מנכייש בזה זכ  .אפילו שאינו רוצה

  ה.  ב קוק במכירהר ללזה כ

יל כל יהודי. ברור שמי שעושה שטר מכר  אנו רואים עד כמה היה חשוב לרב קוק להצ

לא יכול לעשות שטר שיש בו מכר על    ,תוקף על פי החוק האזרחיויש לשטר    ,משפטי

בא לעולם 'ד הוזכרו תנאי”תשס  ואמנם בשטרות שנערכו בשנת.  'בר שלא  אלו, ם  ח לא 

כן נראה שכירה.  מו בשעת המא חתלשקלאים  שבאו לעזור לח  בשטר המשפטייש  על 

  . שאינם פועלים לטובת יהודים שירצו בעתיד בהיתר מכירה דולסרון גיח

  מכירה לעבריינים ה. 

שראינו מי    ,כפי  על  אפילו  להגן  יצא  זצ"ל  קוק  לידי  עדיין  השטרות  ש הרב  הגיעו  לא 

אפילו  המו וכן  שעל  כר,  ולא  שכמי  תר"ץח  בשנת  כלל.  פ   חתם  בשטיהוספה  ר סקה 

  :  לשונהו המכירה (משפט כהן סי' קמט). וז

  ומסירת   והשכירות  המכירה  שבכלל,  ל "הנ  הקונה  עם   ופסקנו  החלטנו  זאת  וגם 

  של   ל"הנ  הקרקע  גידולי  וכל   והצמחים   הקרקעות  כל  כ"ג  נכללים   ל"הנ  השעבודים 

  כ"ב  י"ע  בין,  ל"הנ  ההרשאות  על  בעצמם   שחתמו  אותם   בין,  י"שבא  ישראל  בני

 ל. "הנ  אותרשהה  על  חתמו  שלא  אותם   ובין,  ל"כנ  שלוחיהם   חיושלו   ושלוחיהם 

 או  בשביעית  ת"ד  פ "ע  האסורה  עבודה  איזו  לעשות  שהיא  סיבה  מאיזה  שיצטרכו

 פי   על  האסורה  הנהגה  באיזו  ל"הנ  קרקע  והגידולי  הפירות  עם   להתנהג  שיצטרכו

  זכין   כדין  ניהם פ ב  שלא  אותם   מזכין   בזה  נינה  ,שביעית  בפירות  הקדושה  ת"ד

 ומוסרים  ומשכירים   אנחנו  רים וכומ,  שביעית  מאיסורי  להצילם ,  בפניו  שלא  לאדם 

  בכל ,  ל "הנ  להקונה   ל" הנ  האנשים   ידי  שתחת  השעבודים   של  הזכויות  עניני  כל  את

 חתמו  שלא  נשים אה  אלה  ימחו  שלא  זמן  וכל,  ל"הנ  וההקנאה  המכירה  דרכי  תוקף 

 והמסירה  השכירות  ההמכיר  עיניני  לכב  בעדם   מעשינו  כל,  ל"הנ  ותשאההר  על

    .תוקף  בכל קיימים  ל"הנ

מי שלא מכר את  את  נראה שרצו להציל אפילו    .אינני יודע מה בדיוק הוסיפו בפסקה זו

ולפתע פתאום צריך לעשות איזה   כל הזכויות שלו באדמה או בפירות ולא תכנן למכור,

להציל    .לאכהמ באו  היתחקלאי    גם אולי  לעשות  רצה  חשש  רשלא  בגלל  ות  מכירה 

הרב   שלדעת  עבודות  לעשות  וצריך  ש הלכתיים,  תיקן  ולכן  איסור,  בכך  יש  ל והכקוק 

 ?ומה באה התוספת ללמדנו  מובנת דיה,  אינה. ברור שתוספת זאת  'זכין'מכור לגוי מדין  

'י של  הנימוק  את  גם  שהוסיפו  לאדם יתכן  כ  22,'זכין  באה  הפעולה  את   די ושכל  להציל 

וכן הזמן  גהאת    ישראל,  ההרשאות  שכל  'דרת  על  חתמו  האנשים שלא  ימחו  זמן שלא 

  . 'נ"ל המכירה וההקנאה קיימתה

 
  ' קצות החושן, סי' רמג ס"ק ח. ר  .22
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ברור   לטובתם.  ועשו  את החקלאים מכל מכשול  להציל  כמה השתדלו  עד  לומדים  אנו 

  חוק.  בשטרי מכירה העשויים על פי תקנות ה תיתכנהשהצלות אלו לא 

  מה מוכרים ו. 

אולם בשנת תשי"ט הוסיפו   ,'יהם ת והצמחים שעלועיהנט'הרב קוק היה על    ח שלוסהנ

  הרב חנוך זונדל גרוסברג תוספת בשטר:  הרב ישראלי ו

 בין ,  י"באר  האחוזות  בעלי  י "אחב  של  ההרשאות  כח  י" שעפ   איך  מ"הח  אנו  מודים 

 כח   שיש  אותם   כל,  ופסים ואפוטר  ושותפים   כח  באי  בין,  בשכירות  להם   שיש  אותם 

  את   להשכיר  או  למכור  ,פה  בעל  בין  תבכב  בין  לנו  שנתנו,  תהם ורשאהב

  שבעציצים   השתילים  וכל,  שעליהם   והצמחים   תהנטיעו  וכל,  קרקעותיהם 

  . ישראל בארץ  להם  שיש והמשתלות

בשטרות שנכתבו עד   נזכרולא    ואלה  ,מכיוון שהתחדשה החקלאות בעציצים ומשתלות

  נת תשס"חשבם כאשר עשו שטר מכירה  אול.  ח זה נוסף לשטר המכירהאותה שנה, נוס

מקרקעי ישראל' אינו מנהל  '  מכיוון  לא נכללו בו עציצים ומשתלות,    החוק האזרחי,עפ"י  

עציצים (נקובים ושאינם  האבל    ,גוי השל  מנם  והיו אקרקעות  לאור הנ"ל ה   מוכר עציצים.

  נקובים) נשארו ברשות ישראל. 

לומדים שוב  פניי  טר הלכתאת העדיפות לש  אנו  חוקי אבל  על  בו    שטר שהוא  חסרים 

  הלכתיים.  בטים יה

  גמירות דעת ז. 

(קידושין כו ע"א) שבמקום    ראגמנאמר בעשה בגמירות דעת.  יריך שיידוע שכל קניין צ

  ,לכתוב שטר  ם הסביר שכיוון שרגילי  23רש"י   .לא נגמר הקניין בלא שטר  ,שכותבים שטר

מירות ן גיאואם    ,גמירות דעת בכל מכרא  תהשטר, ועל כן צריך ש  אין גמירות דעת ללא 

וכך נפסק  דעת א  ,'את קרקעו מפני רעתה'מוכר  ם  אדכש  ברם,  24ב'שלחן ערוך'. ין מכר, 

ה תשובה'כתב  לה  רהשבמק  25' פתחי  רוצה  המוכר  הגרועה  י כזה  מהקרקע  לו פטר   ודי 

אפילו  ב שטר,  בלא  שטרותבכסף  לכתוב  שרגילים  ק  מקום  דאי ו בוכך  .  רקעותבמכירת 

כרי לעניין השביעית, וכי ושל הנ  לא תהא שלו אלא   עשהמוכר רוצה שהקרק  ,דידן  וןבניד

סיבה   ומאיזכאשר הוא רוצה למכור את השדה (  ?!יותר מכך  'י רעתהדה מפנמוכר ש'יש  

ולכן בנידון דידן ברור שיש גמירות דעת של המוכר   ,שהיא) הוא גומר בדעתו למוכרה, 

בת  ש 'זה כבר כתב ב  דאלא כסף בלבד מספיק. כיסו  ,כלל בדיני שטרות  צורך  ואין  ,למכור

  ): 165אות יג, עמ'  ,(מבוא 'הארץ

 
  .קנה  ד"ה לארש"י, קידושין כו ע"א   .23
    חו"מ סי' קצ סעי' ז. , שו"ע  .24
  . "ק ותשובה, לשו"ע שם ס פתחי   .25
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שאינו שעושה  במקום   וכיון  העסק,  קיום  הוא  כונתו  עיקר  ודאי  עסק  לשם  קנין 

אין דעתו סומכת  יותר אלים  בדבר  או שהוא מתכוין לחזקו  בקיום העסק  בטוח 

במקו  אבל  בזה,  לקנות  הוא  כלל  הקנין  עיקר  וקנין  כד ם שכל  האיסור,  להפקיע  י 

  לקנות, שפיר סמכא דעתיה.  –נות והקונה גמר המקנה להק הזכ

שלו  אנו דעתמדים  גמירות  צריך  שבעיקרון  כאשר    ,אף  שווים.  המקרים  כל  ברור  לא 

הראשית   הרבנות  במכירת  קרקעותיו  ימכור  לא  שאם  ברור    –לחקלאי  תיפסל,  תוצרתו 

ומק גומר  בין  שהוא  נכתב בלשון   או אם נכתב בניסוח הלכתי    רטשאם  נה את השדות, 

בחוזים.  המקו כיום  אחד בלת  דבר  רק  רוצה  אין רקע  שהק  :הוא  כן  על  גוי.  של  תהיה 

  .  בעצם המכירהדעת שאלת גמירות 

נעשו שהם  יכול לומר על שטרותיו    איננו  ,במקום שאדם חתם על שטר עוד יש להוסיף ש

   26: סא סעי' יג)סי'   "מ(חו'שלחן ערוך' שכתב הללא גמירות דעת, וכפי 

ש אשתן  עטמי  כתובת  הכתובה על  חזן  כשקרא  הבין  ולא  הארץ  עם  שהיה  ו 

  והתנאים אין שומעין לו. 

  הרמ"א הוסיף: 

דהאי גברא לא דקדק וה"ה בשאר דקדוקים שיש לדקדק מן השטר, ולא אמרינן  

  ). ן ת"פ כל כך, וכמו שנתבאר בסמוך (בית יוסף בשם ריב"ש סימ

ל אופן כב  –כר שלא הבין  אם יטען המולו  יפ ן גמור, ואימה מהווה קנייחתאנו לומדים ש

שאין גמירות דעת לכן הטענה    במכר.  גמירות דעתובוודאי הייתה  ודאי הבין  ובנקבע ש

  27. נשמעת מופרכתבשטרות המכירה 

  רוצה למכור כדי להתפרנסח. 

נו מבין את יא  מוכרהתוקף אפילו שלו  כל חתימה על שטר נותנת    ,ררנויעל פי מה שב

 הוכחה לכך שהמכירה מוחלטת. אפילו אדם  ש משום יעל שטר  חתימה  ב מהות החתימה.

אם מסבירים לו שיש כאן מכירה לזמן לגוי מתוך רצון לשמר    ,שאינו שומר תורה ומצוות

כלל.  הערמה  כאן  אין  ואדמותיו,  המדינה  אדמות  כן  28את  על  נפסק    ,יתר  ב'שלחן כבר 

לא אומרים לו א  ,ן אונס ישיריא מכר חל, וכאן  ה  –דם ומכר  א  שאפילו אם אנסו  29רוך'ע

אין זה    .והוא עושה כן מרצונו  ,ים בלא היתר מכירהשלא יוכל לשווק בשווקים המסודר

ואפילו   .לשווק במקומות אחרים או לייצא וכו'  יוכל  ,שהרי אם ירצה  כלל,  גדר של אונס

 
 .גסי' מה סעי' , חו"מ סי' סח סעי' ב; שםשו"ע,  עיין עוד:   .26
עיין הרב  ,  פטיתה אם הוא יעשה בצורה משיש להעיר שהמחשבה שגופים חרדים יכירו בהיתר מכיר  .27

על פעולות היתר המכירה בשנת תשס"ח היה    , שאם הגרי"ש אלישיב היה יודע94ויטמן צוהר לב, עמ'  
תב,  יזה נוסח נכבא  יתר המכירה לא משנה להםנראה שאין לה בסיס, המתנגדים לה   שנה את דעתו.מ

יין לעכו"ם אין קנש  חוששים לשיטותוד שהם  ואפילו הנוסח של המהרי"ל דסקין נדחה על ידם, ובייח 
. כל זאת מלבד בעיות שאינן  ל שטר מכירהיל כל צורה או נוסח שלהפקיע מקדושת הארץ, ולא תוע 

  .  כתיותהל
 . 17עמ' רנח הערה   ,המועדים בהלכהר'   .28
  . ' אה סעי ר, חו"מ סי' שו"ע  .29
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וצה את המכירה הזאת, כדי ר  מבין ויודע שהוא  כעת  אבל  ,אם בתחילה לא חשב למכור

 ,של גמירות דעת  . על כן אין כאן חששהמכירה חלה  –ה  טרחל ללא  וכל לשווק כרגייש

ו בקודש  ייסודות   'מכירהההיתר  'ושה על דעת מה שיורו לו כהלכה, ומכיוון שכי המוכר ע

 ממלא אחרהלכה והוא  והורו לו כ  ,ד רבנים הסכימו עליו, אין כאן אונס כללווהרבה מא

  יהם כהלכה. אותרוה

  נות לרב רכשטרי מט. 

(בחלקו)ערך  תש"מ  בשנת   חדש  נוסח  גורן  הרשאות    ייתנוים  שהחקלא  ובמקום   ,הרב 

לגוי בקרקע  הזכויות  את  למכור  גורן  ,לרבנות  את   הרב  האחוזות  מבעלי  קנה  עצמו 

(רס"  ןאותומכר    הקרקעות להת  ןלגוי  כדי  נעשתה  זו  פעולה  הערת בצבא).  עם  מודד 

ו  30ש' אי'חזון  ה אסורה  לגוי  ע 'שהמכירה  לדבר  שליח  א'בירהאין  פרנק ו.  הגרצ"פ   31מנם 

ו הדברים  על  בהשיב  שאפילו  עבירה'הוכיח  לדבר  חלה  –'  שליח  שאין   32,מעשה  וכתב 

  . מעשה אינו חלה – 'אין שליח לדבר עבירה'ה'חזון איש' שאם  לחוש לסברת

גורן ו ה  הרב  האחוזות  שבעלי  הרנהיג  יעבירו  לא  את ה  שאהקרקעות  למכור  לרה"ר 

יש מה תקנה   :ורלא ברגוי. אך  והוא ימכור ל הראשי (או נציגו)אלא ימכרו לרב    ,שדותיהם 

לזמן    מכירה  שזומכיוון    קרקעות לגויהאם בעל הקרקע סובר שאין איסור במכירת    ?בכך

הוא עושה על וון ש, מכי'שליח לדבר עבירה'אין כאן    –  לצורך הצלת היישובוהיא  מוגבל  

(או  בכך עבירה, כיצ  שואם הוא סובר שי  .ת חכמים דעפי   נהל או  יממהד מבקש מהרב 

סד כספי פ הנגרם  בעל הקרקע  ל  ה,אדרב  ?רקע לגויוא ימכור את הקכל גוף אחר) שהמ

שהוא רק   ,)או נציג המינהל ' (או נציג הרה"רמוכר'ההרב גדול, בלא מכירת הקרקע, ואילו 

ובמיוחד כאשר   ,שהקנו לוקרקעות  כל האת    וילגשימכור  מדוע    –'  קעכאילו בעל הקר'

והוא בא כנציג  שר מכרו לרב הראשי  אפילו אם נסביר שכאוי וידוע שיש כאן הערמה?  גל

מנם מתכוון  והחקלאים ולטובתם עשה כך, אם מוכרים לגוף מסוים שאין ידוע אם הוא א

תשפר את ו  מכירה הזו תועילוע שהה, מדוו מבין בחשבונות של מצו, ואינלמכור או לא

כן עדיף לעשות הרשאה לרב שהוא ימכור בעבור   על  '?!בר עבירהדלבעיית 'אין שליח  

א  ,הבעלים  מרובה.  הפסד  באמת  זה  בעלי מנם  ושאצלו  גורן,  הרב  תקופת  מלבד 

את האדמות רבנים  למכור את קרקעותיהם, ולא מכרו להרשאות לרבנים  הקרקעות נתנו  

המכירה   שא  33. לגוילצורך  נראה  כן  לעשות    יןעל  גוראוי  הרב  שןרכהצעת  כאן ,  יש  כן 

יש כאן דבר  ת כי  ישירות לרב  כדי אני מוכר לרב  נמצא ש  –עבירה  רתי דסתרי: למכור 

ישיר ממוני  הפסד  כאן  אין  שלרב  ובייחוד  העבירה,  את  יעבור  לבעל אלא    ,שהוא  רק 

הנ"ל  .  קרקעה והגר"לאור  שפירא  הגר"א  מדוע  היטב  לנ מובן  חזרו  זצ"ל  אליהו  ח  וסמ 

 
  . דס"ק סי' כד ; שם, יזס"ק  סי' י  ,זו"אח  .30
  . לם שביעית, הר צבי עמ' לויון הש כרם צ  .31
 סי' קפב.אר בנתיבות המשפט, כמבו  .32
 . קיא בדיני קנייניםרב וב בד"כהיה  שו הרשאות למוכר שע מכירת בכורותב במכירת חמץ ווגם   .33
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ה  ם שממני  ,הישן של הרב קוק (את  נצירב  כדי שימכרו את הקרקעג האו  ולא   ,רבנות) 

  . בר עבירה'שליח לד'אין ל לחששו כל

  עדיפות בנוסח ההלכתי י. 

שיש עדיפות שיהיה או    ,הלכתישיש לו תוקף  אם יש לכתוב את השטר  העולה השאלה  

(או"ח  'דברי חיים 'כתב הך . בהקשר לכבאותו מקום תוקף גם מבחינת החוק הנהוג שטר ל

  ז):  ב סי' ל"ח

 בשער   כמבואר  להחמיר  בין  להקל  בין  דינינו  בתר  דאזלינן  לן  דקיימא  באמת  אך

 כרחך   ובעל  לדבריו  מסכים  ')ח  ק"ס  ח"תמ'  סי (  תשובה  בשערי  וגם   ט"ע'  סי  אפרים 

  אצלם   רוגז  דחוק   בדיניהם   בזה  בעולם   שטר  שום   מהני  דלא  לזה  אנו  צריכים 

  צריך   אין  הכי  ומשום   כלל  הרמכי  אינה  איסור  להפקיע  שהענש  כזו  דמכירה

  כן   כי  וידע  ת"כ  מעלת  נא  ישאל  ,הזו  רהכיהמ  יחזקו  לא  הערכאות  וכל  ,סטעמפיל

  דין  רק  לנו  דאין  ודאי  אלא  בדיניהם   מועיל  אינו  אם   מכירתינו  הוא   מה  כן  ואם   הוא

 בלשון  וא  אשכנז  בלשון  נכתב   ם א  בין  כלל  חילוק  אין  ולכן  התורה  לנו  שפסקה

  . הקודש

הגר כתב  אלחנן  "וכן  דתיב  שדי  34ספקטורי  הלכתי  ז  ,שטר  שטר  לעשות  צורך  ה ואין 

  (סי' ע) כתב:  'משפט כהן'בערכאות. וה

 הנעשה   כזה  שבמכר  משום ,  ינא דמלכותאד  מצד  לפקפק  אין  כ"ג  המכירה  מצד  גם 

 מקפדת  המלכות   אין,  יתד  ענין  של  תיקון  מפני  אלא  חומרי  מסחר  של  לתועלת  לא

  ...תובערכא דוקא נעשה' שיהי ללכ

י חוקי המדינה, יש להוסיף שאין הסכם הנועד לצורך דתי צריך להיות על פ   זו  העל סבר

ל ו שדן במכירת חמץ שנעשה רק בדיניהם, וכתב שבמקרה והכ  35' שערי דעה'את דברי ה

 ידוןבנש 36' לאור ההלכהספר 'באין מקום לדון על פי דינינו. ועל פי זה כתב  ,הוא בדיניהם 

תכן שעדיף לא יא"כ י  .של הערמה תופס כלליהם, אין מושג  ניהשמיטה כאשר דנים בד

ההלהבי החוזה  את  כלל  הלכתיתא  בו  לדון  אלא  לדיניהם,  ההשלכה   ,לכתי  ללא 

החוקית   שהתפיסה  מכיוון  החוקית,  ואין   אינההמשפטית  הערמה,  במושג  כלל  מכירה 

  י והמשפטי הכללי.  דתה :לערבב את התחומים 

במקרקעין (קיום מצוות השמיטה, לה חוק עסקאות  עויש להוסיף שבשנת תש"מ הד  עו

ו1979תשל"ט   וע)  באישור  רשאים  והדתות  המשפטים  ששר  נקבע  חוק  בו  החוקה  דת 

מצוות   קיום  לשם  במקרקעין  עסקאות  לעניין  תקנות  להתקין  הכנסת,  של  ומשפט 

, או בכל דין אחר. על  1969-ק המקרקעין תשכ"ט  השמיטה, שיחולו על אף האמור בחו

 
 . 89–88פר היתר תרמ"ט עמ' הובא בס ד' סיון תרמט,  .34
 . ח"א סי' ה, דעהשערי    .35
  .המועדים בהלכה עמ' רפט ; מהדורת בית הלל, עמ' קכבלאור ההלכה,   .36
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עמ'   1מ גליון  ב גורן (יסודות ההיתר לשנת תש"מ, מאורות תש"חוק זה כתב הר  תעהופ 

6  :(  

ואין צורך    37,זצ"ל הנ"ללאור החוק והתקנות הללו נסתלקה לגמרי טענת החזו"א  

  להיכנס לדחוקי הלכות בנוגע לתוקפה החוקי וההלכתי של המכירה.  

  ים האמיתיים כר למצוא את הבעלים והשו יא. 

למרות  וא קוקבהיתר  שכתבנו    הממנם  הרב  של  רבים,  ,המכירה  יהודים  להציל    שרצה 

סי ידאי שיש חובה להתאמץ ולמצוא את בעלי הקרקע האמיתיים, שהם משלמים את מו

הקרקע,   את  כעת  המעבד  האחרון  הקרקע  שוכר  את  גם  להחתים  צריך  אבל  הקרקע, 

 ,ם שקיע משאביהלכך ודאי שיש    לשם בפירות.  ו  בעלות מסוימת בזרעים   מכיוון שיש לו 

קרקע    דיכ תישאר  או    שאינהשלא  בעל   כרתמוששאינה  מכורה  שלפחות  נראה  לגוי. 

הקרקע והשוכר הפועל בקרקע חייבים לעשות מכירה ושכירות מוחלטים ואמינים תוך  

הקרקעות ממשמנם  וא  .ציון  החלקות  את  יכתבו  לא  אם  והשכירות ה  –  אפילו  מכירה 

  חינה הלכתית.  במ חלות

 נוסחאות   ניםשמ כיצד יב. 

(להגרש"ז אויערבאך    'מעדני ארץ' וד בנוסח שטר המכירה יצאו ערעורים שונים, ובייח  על

שהעלה   אולם    כמהזצ"ל)  מסוימים,  נוסח  שינויי  והציע  הלכתיות  לא שאלות  למעשה 

המכירה.   שטר  נוסח  את  להגרששינו  פניתי  תשנ"ג  אויערבבשנת  שי א"ז  בבקשה  ין ציך 

ואי"ה השטרות יתוקנו לקראת   ,שטר המכירהבלעשות לדעתו    ךיאת השינויים שצר  בפניי

ת שטר על פי הנוסח של הרב קוק ולא לשנות ית תשנ"ד. על כך ענה לי שיש לעשושביע

שהיה  כפי  בשטר  ונתנו  נשאו  ישראל  שגדולי  שכיוון  היה  הסברו  המתוקן.  הנוסח  את 

שהושאר   ,מנם נעשהוך אכויות אחרות.  כול להביא לבעי  , וכל שינויוין לשנותא  –  בפניהם 

   38.)'משפט כהן'הנוסח המקורי (כפי שמופיע ב

יוא נוסחאות שונותימנם  נוסח  ,תכן לשנות להוסיף  רוצים לשנות  צריך   ,אבל אם  הדבר 

ים  והם יחתמו על הדבר  ,'מכירהה היתר  'שמכירים בערך  למידי חכמים  עשות בפני תילה

 אין להכניס  .א ומתןדיון הלכתי במש  יך ראוי לשנות, ויבואו לידוכך  ויפרסמו בשמם שכ

  על הדברים.  מבלי שיחתמוים  שינויים על פי הוראת רבנ

  סיכום 

הן   העולות  והמסקנות  לגוי,  הקרקעות  מכירת  של  השונות  הנוסחאות  את  וראינו  בחנו 

   כדלהלן:

 
 לדבר עבירה.   שליחותבדבר   .37
  .  31שנ"ה), עמ' סיוון ת-(אייר  4הדברים פורסמו ב'אמונת עתיך'   .38
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מ.  1 היא  קרקעות  למכירת  העדיפה  (שנתיים)האפשרות  לזמן  מול  ,כירה  לגוי  א  כירה 

 . )אממנו (אות  רהיית הקרקעות בחזנקולאחר מכן 

ין למכור על מנת לקוץ (אות  גם את הצעת הגרי"ל דיסקיש להכליל בשטר המכירה  .  2

 . )ב

תוקף לשטר (אות    תתרב השיטות ההלכתיות הקיימות, כדי לי יש להכליל בשטר את מ.  3

    .)ב

גם  .  4 בשטר  להכליל  לגוייש  האיכרל  ובייחוד  ,שכירות  ידוע  ,ים טובת  בעלי   ם יכשאין 

 ).  גכדי לתקן מה שאפשר (אות  קעות,הקר

עדיין לא הגיע לידי  זה  מכירה עבור מי שחתם על היתר מכירה ו  בשטר גם להכליל  יש  .  5

   ).דהמוכר (אות 

 לא חתם כלל או שלא יכול למכור (אות ה). עדיין מי ש  אתלהכליל בשטר גם יש . 6

   ).ות ליה (אועומדים ע האדמה שהם את ירת עציצים ומכיש לכלול בשטר גם . 7

יכול לומר שחתם בלא דעת   ,רות דעתאין בעיית גמי  ,כשאדם חותם על שטר.  8 ואיננו 

 ).  ז(אות 

אלא יכתוב על כך הרשאה, במכירת הקרקע    למי שימכור לגוי בעל הקרקע לא ימכור  .  9

ימכור   ד  בכך המוכר מודהכדי שאחר  היא  מכשיל מוכר הקרקע  ו  רה בר עבישהמכירה 

 .  )ט ות ר לגוי (אכואת המ

הבעלים של הקרקעות המשלמים את  ברור שבמסגרת היתר מכירה יש לחפש את  .  10

 ).  אקרקע וכן את השוכר הפועל בקרקע, ושניהם צריכים לחתום (אות ימיסי ה

שרויות רבות  וללת אפ שהיא כ  ,יש להעדיף עשיית שטרי מכר לגוי בצורה ההלכתית.  11

שהחוק  ותי דבר  ל  אינור,  מטבעויל,  כהיכול  י).  והוא  (אות  יותר  ומוגדר   זאת   מצומצם 

שה כמהמדינה  בייחוד  הלכתית  חוקקה  מכירה  של  הליך  המאפשרים    ובכך   ,חוקים 

 המכירה חוקית גם על פי חוקי המדינה ולא רק על פי ההלכה. 

פתוח במשא ת  ם, אבל מתוך שיקול דעאפשר לשפר ולשכלל את שטרי המכר השוני.  12

ים.   כירה ומוכנים להיות חתומים על השינויים השונצדדים בהיתר הממהומתן של רבנים  

  שיקול דעת רב, מכיוון שהשטר של הרב קוק נבחן על ידי גדולי ישראל כל זאת לאחר  

עברו רבים)  בדורות  ועוד  וירושלים  ביפו  הדין  בתי  הראשיים,  הרבנים  אי  ,(כל  שרו והם 

סח החוזי לוקה בחסר ובייחוד שהנו ,תדת צריך עוצמה הלכתית מיוחנוו, כך שכדי לשאות

 ).  בההלכתי עדיף (אות י וסח והנ ,בכל הנקודות שמנינו

שבשטרות .  13 המתוקן  הוא  תר"ע  בשנת  קוק  הרב  שעשה  שהשטר  הדברים  מסקנת 

 .  'תחתונהדו על הי – כל המשנה'ו ,עציצים ומשתלות) ם של(מלבד הוספת מכירת
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  רידמןואל פי הרב

ו  ו בעציץ שאינלדהנחת שתילים שג
  נקוב על הקרקע 

  שאלה 

אוכמניות  גידל שיחי  לנוטע שיגדל אותם   ,במנותק מן האדמה  שתלן  כדי לשווק אותם 

הורידו   בעת מסירת השתילים  האדמה.  מן  במנותק  הוא  והניחו    אותם אף  מן המשאית 

נחת השתילים  מעת הש  מחדלמנות שנות ערלה  אותם על הקרקע למשך יום. האם יש  

  ? על הקרקע 

  א. חיוב ערלה בעציץ שאינו נקוב 

  . שיטת בעלי התוספות1

  : פ"א ה"ב, ערלה  ירושלמיבנאמר 

רבי יצחק בר חקולה בשם חזקיה הנוטע בעציץ שאינו נקוב חייב בערלה ר' יוסי  

יונה מפיק לשנה כלי חרש ע ומד בפני  אמר מפני שהשרשין מפעפעין אותו רבי 

בו דלעת מאח'  מיה בירבי  שרשין ר כנקוב הוא    וא כנקוב אצל האילןהשעי נטע 

  . אצל זרעין

הירושלמי הראשונים:  בפרשנות  ש  נחלקו  מסבירים  התוספות  המבוארת הבעלי  הלכה 

היא המשכה של המחלוקת לגבי עציץ שאינו נקוב   ,שעציץ שאינו נקוב חייב בערלה  ,שם 

עץ   לויש אומרים שעציץ ש  ,'קיבהנ  בעילא  'עציץ של חרס  שיש אומרים ש   1,בעץ ובחרס

אך אילן   ,ם רק בכלי חרס. ולאור הנ"ל כתב הרא"ש שדברי הירושלמי ה'לא בעי נקיבה'

  הלכות (. וזו לשון הרא"ש  'בעי נקיבה'פטור מן הערלה ו  –שאינו נקוב    מעץ  הנטוע בעציץ

    :)ג 'ערלה סי ,קטנות הלכות

  ש בירו' שאין כלי חרס ומפר רסל חה נקובה אם היא שוהנוטע בספינה אע"פ שאינ 

בל של עץ בעי ן מפעפעין דרך החרס ויונקין מן הקרקע. אעומד בפני השרשין וה

  נקיבה.

את הירושלמי שדווקא עציץ שאינו נקוב מכלי חרס נחשב כנקוב,   'אור זרוע'הוכן מפרש   

חד צמחים  ושאר  זרעים  אך  מפעפעים,  השורשים  אי-ולכן  ואינם  שנתיים  יונקים  נם 

נטע '  :כאינם נקובים. לכן גם מסתפק הירושלמי  ם יבנחשהכלים  ולכן    ,חרס  ם כליריחוד

 
  כאן ספינה. יטין ז ע"ב ד"ה עציץ; שם, מנחות פה ע"א, ד"ה תוספות, ג  .1
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וכו' זו מצויה ליד אילן תיחשב כגדל בעציץ נקוב. בסוף   ' בו דלעת  האם נאמר שכאשר 

 ' הלכה:  אינם  הירושלמי  התלמוד  שדברי  מסיק  מידי הוא  ולא  מינה  נפקי  לא  מיהו 

  2.'לאילןפילו ואבה דכלי חרס בעי נקודאגמרא דידן סמכינן 

  :)ערלה פ"א ה"גאת התוספתא ( 'אור זרוע'הנ"ל מפרש הוצא מהמתוך נקודת 

הגגטע  הנו ובראש  ובעציץ  פטור]  בספינה  זרוע:  בעציץ    [אור  נטעו  בערלה  חייב 

יכול לחיות חייב [פטור] ואם לאו   שאינו נקוב נשבר וחזר ונטעו בעציץ נקוב אם 

  פטור [חייב]...

במשנה הנאמר  בסנו 'ה  לדעתו  ה  –פינה  טע  בערלה'  חרס, נקובה  בספינה    אוחייב  של 

ולכן פטור. לדבריו יש    ,ל חרס שאינה נקובהנה שבספיואילו דברי התוספתא הנ"ל הוא  

ואם נשבר   ,פטור מן הערלה  –אם נטע בעציץ שאינו נקוב    :לפרש את המשך התוספתא 

ממנו   לחיות  יכול  האדמה  וגוש  בערלהייח   –העציץ  ג  ,ב  אם  אהאוש  אך  יכול דמה  ינו 

הנ"ל  מן  רפטו  –לחיות   לאור  ולכאורה  חשיבות    ,הערלה.  יש  אם  מדוע  ש  וגלשאלה 

יכול לחיות גוש האדמה אינו  ויש לומר שאם  יכול לחיות או לא?  ממילא אינו   ,האדמה 

    כנטוע גם אם העציץ נשבר, ולכן פטור מן הערלה.

בעציץ שאינו נקוב    שנמצאן  כגו  ,עץ פטור מן הערלהעכ"פ למדנו לדבריו שבמציאות שה

ד כנטוע ינחשב מי  –  'קרקע עולם 'ה שעוטף את העץ מתחבר לר העציץ, וגוש האדמבשונ

לגר"א  וחייב בערלה. גם לפי הגהות לתוספתא המיוחסות  יש להסיק  שחילק את   3,וכך 

נקוב ונשבר   נטעה בעציץ שאינו  –האחת  התוספתא לשתי הלכות שאינן קשורות זו לזו:  

שאם היה במצב   ,. גם לפי דבריו למדנו כנ"לנוממדין הגוש שיכול לחיות    –ת  רחא הו  ,וכו'

ונשב פטור  העציץשל  ב  ,ר  ליברמן  הר"ש  שכבר  אלא  בערלה.  תוספתא 'מתחייב 

שעציץ שאינו נקוב פטור מן  היא  נקודת המוצא של התוספתא  שלפי זה    מעיר  4'כפשוטה

גם   השתוספתא זו אינה הלכ  לומר  יש"ל  ולאור הנ  5  רושלמי.הערלה, וזה מנוגד לנאמר בי

ספתא בצורה שונה. לדעתם מנם רוב הפרשנים מגיהים את התוואהלן.  לדעת הגר"א וכדל

העציץ נקודת   נשבר  אם  ולכן  בערלה,  חייב  נקוב  שאינו  בעציץ  שהנוטע  היא  המוצא 

ל  לתוספתא הנ"  'ודי דחסד'וב  חייב.  –פטור, ואם לאו    –והצמח יכול לחיות מגוש האדמה  

הוא שאף שבעציץיר שהסבמ חייב  חידוש  נקוב  סבמקום  מכל    ,שאינו  לומר והיינו  רים 

יטע בקרקע עולם ממש, חייב במניין חדש של נשבר והצמח מתחבר ונ  שכאשר העציץ

   אף אם גוש האדמה מספיק למחיית העץ. ,ערלה

 
  ה'. בהגהה שמספקא ליה 'אי בעי נקיבה או אי מהני נקיבב האור זרוע  כתבכלי עץ   .2
ר' הגהות הגר"א לתוספתא,  תיו של הגר"א לתוספתא,  ל הגהועמובא במנחת ביכורים, ערלה פ"א ה"ג.    .3

אלי ארבעה  'בתוך   רבינו  נפתחים...  מוילנאספרים  מ'הו  סופר, תשנ"ט,  דוד  אהרון  בעריכת  שטו  ע,  מ' 
    . ואילך

 . 9-8, שו' 817לה, עמ' פתא כפשוטה, ער תוס  .4
גם    .5 ליברמן  שהגההר"ש  זטוען  מוקשית ה  התוס  ו  שאכן  לומר  ואפשר  זה;  חובגלל  על  פתא  לקת 

  הירושלמי וכפי שכתב האור זרוע.  

בחזרה לעמוד התוכן
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  . שיטת הרמב"ם  2

    :)"חפ"י השר שני (ל' מעמו. הוא כותב בהישיטה אחרת ע –רמב"ם ה

רץ לזרעים הרי הוא כארץ ב בערלה, אע"פ שאינו כאיי הנוטע בעציץ שאינו נקוב ח

   לאילנות.

'כלי חרס' מבדיל בין זרעים לאילנות. לדעתו    אלא  סוגי העציצים ין  הרמב"ם אינו מבחין ב

ר'  ,והעיקר הוא שמדובר באילנות  ,הנאמר בירושלמי הוא דוגמה יוסי    ולכן חייב. לדעת 

ר' יוסי אמר מפני  '  –  שים דרך העציץרוהשנובע מיניקתם של  ם  לזרעית  לנוההבדל בין אי

ואילו לדעת ר' יונה יש בכוח שורשי האילנות לחדור ולשבור   ,'שהשרשין מפעפעין אותו

  .[בתמיה]' כלי חרש עומד בפני שרשין :רבי יונה מפיק לשנהאת העציץ: '

  והנוטע בספינה,ב"ם: 'י הרמברת דכמעט מעתיק א  )' כויו"ד סי' רצד סעי' (שלחן ערוך'ה

ש להסיק מן הירושלמי ב שיכות  'ביאור הגר"א' ב.  'ל פי שאינו נקוב, חייב או בעציץ אף ע

העציצים.  סוגי  בין  ולא  לזרעים  אילנות  בין  היא  היסודית  שההבחנה  הרמב"ם  כשיטת 

ר' אילנות, אך מבעיית  טענתו היא שלדעת רש"י כלי חרס נחשב נקוב בין בזרעים בין ב

ביר שמיה  מוכח  שם,  בויצהעירושלמי  הנטוע  האילן  בגלל  נקוב  נחשב  יש   ,ץ  ולכן 

אילן באותו עציץ. בעצם טענת הגר"א היא ן בדלעת שמצויה יחד עם  להסתפק מה הדי

זרוע'כטענת ה ה'אור  בעוד  זרוע', אך  מן   'אור  הגר"א מסיק  נוקטים כבבלי,  הסיק שאנו 

הר כדעת  דהירושלמי  לאילנות  שיש  יונקים    ני שהשורשים מפעפעים,נה מפשוין  מב"ם 

  העציץ לקרקע. וזו לשון הגר"א (שם): וחודרים דרך 

אף על פי כו'. אף על גב דבירושלמי אמר כ"ח ס"ל דכ"ש בשל עץ וכשיטת    ד) (ס

תוס' בפ"ק דגטין ובמנחות שם אבל הרא"ש והטור כתבו כאן כשיטת רש"י ודוקא 

  י נן מדאיבעיא להו אי מהל עני בכם די משמע כדברי הרמב" בכ"ח אבל בירושלמ

ניקבו אותו כבר אבל  ג"כ לזרעים הואיל   לשיטת רש"י א"צ  והשרשים של האילן 

  לכ"ד.לזה דהא נקוב הוא ג"כ 

הרמב"ם לא הביא את התוספתא הנ"ל בהלכותיו, ויש לומר שהסיבה לכך היא שסבר שזו 

ואינה הלכה כפי שראינו לדעת הגר"א לעיל ן אם הנוטע ש, שכדוחי  מפני שאין בה  לו, 

שאי ש  –נקוב    ו נבעציץ  לעציץ  נקוב  עציץ  בין  הבדל  אין  שוב  בערלה,  נקובחייב   ,אינו 

  והכול תלוי בשאלה אם גוש האדמה מספיק למחיית העץ אם לאו.

  . עציץ שאינו נקוב ממתכת או מפלסטיק  3

שא עציץ  על  מדברים  חז"ל  בספרות  שהמקורות  לציין  מעץראוי  שעשוי  נקוב    או   ינו 

  ושלמי והתוספתא.  ריועל כך מוסבים דברי ה ,חרסמ

נק אינו  שבאמת  בעציץ  היא  שנשאלנו  של השאלה  חדירה  או  יניקה  מאפשר  ואינו  וב 

הפוסקים השור רוב  פסקו  ובכה"ג  באילנות.  גם  להלכה  6,שים  נוקטים  גם  אנו   ,וכך 

  : )לב ותה אני ערלדי' (ון אישזח' . וכך כתב ה (מדאורייתא) שבמקרה זה פטור מן הערלה

 
ח"ח סי'    ד; חוות בנימין א, סי' ב עמ' יב; מנחת יצחק,   עמ' ת; שם, סי' מא אות   מנחת שלמה א, סי' ע   .6

  צב ס"ק ד. 

בחזרה לעמוד התוכן
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חרס, חייב בערלה ורבעי מה"ת, ואם הוא   נקוב, אם הוא של  נטע בעציץ שאינו  ...

ץ, יש בזה פלוגתא, ויש לצדד  מתכת, אינו חייב אלא מדרבנן, ואם הוא של עשל  

ולומר שאינו אלא מדרבנן. נטע בעציץ של מתכת אינו נקוב ועקרו וסלע   להקל, 

שיכו כדי  עמו  ונטעעפר  וחזר  לחיות,  בל  ישארו  מנטי  ץ,  מונה  אי    ה ע להסתפק 

  ראשונה.

פטור   –ללא נקבים  מפוליאתילן  ו  מפלסטיק אממתכת,  אם כן אנו נוקטים שהגדל בעציץ  

  מן הערלה מדאורייתא ואסור מדרבנן.  

ב. העמדה על הקרקע של שתילים שגדלו על משטח 
  מנתק  

נדון   כאילנות)  כעת  (שדינם  אוכמניות  במנובשיחי  במשתלה  ה האדמ  מןתק  שגידלו 

מה, אלא שלפני המסירה לנוטע העמידו  אותם במנותק מן האד  לועתיד גם הנוטע לגד

הקרקע.    את גבי  על  מחדשנשאלנו  השתילים  ערלה  למנות  יש  שברגע   ,אם  כיוון 

  ,העמדתם על הקרקע התחייבו מדאורייתא

ה מדברי  זרוע'וכאמור  ש  ' אור  אף  בתוספתא,  הגר"א  אוסהתוהגהת  הלכה פתא  י כ  7ינה 

אוקנ נקוב  טים  של   –יב בערלה  יחנו שעציץ שאינו  במצב  היו  למדנו שאם  מכל מקום 

  מייד התחייבו בערלה.  –עציץ פטור ונשבר ה

מה הדין במעביר מעציץ שאינו נקוב לנקוב. הוא מביא    –  הגרצ"פ פראנק דן בשאלה זו

הג פרשנות  את  השונות,  גרסאותיה  ואת  הנ"ל  התוספתא  אתאת  וכן  לתוספתא   ר"א 

שגוהש טעבילתיו  דוד  הרב  הר"גהעל    8ל  לדברי  נוטה  הוא  בתחילה  טעבילא.  דוד   ,רב 

וב ונשבר או שהעבירו לעציץ נקוב, כשהצמח מצוי בגוש  ציץ שאינו נקשצמח שגדל בע

כלל נקוט שמסביר שהטעם לכך הוא  וא  פטור מן הערלה, וה  –אדמה שיכול לחיות ממנו  

ונוקט   ו יראת דב  ראנקפ   פ "ה הגרצחך דומש שבהאלא    9פוטר'.פטור    ש'שורשערלה  בדיני  

יש    ,כגר"א כאשר  פוטר'  פטור  'שורש  אומרים  אין  חדשהכי  ואף שעציץ שאינו   ,נטיעה 

כאשר מעבירים את הצמח לעציץ ולכאורה הוא 'שורש פטור',  פטור מן הערלה,    –נקוב  

 יאשיה'  'ר  :(ערלה פ"א ה"ב)  מימנם מבואר בירושלונקוב, נחשב כנטיעה וחייב בערלה. וא

בגושיה נטיעות  להון    ןומייתי  ונציב  אך   ,בארץ'מחו"ל  הערלה,  מן  פטור  זה  ובמקרה 

כי הצמח היה נטוע בארץ בפטור, אך   ,פוטר'  –  מקרה הנ"ל באמת אמרו 'שורש פטורב

כשהצמח מצוי בעציץ שאינו נקוב, הוא מעולם לא היה נטוע בארץ, ולכן אין כאן 'שורש 

  ייב בערלה.ח – ובנק וכשמעביר לעציץ ,ר'פטו

 
 ב"ם ולא כדבריו. ממתפרשת להלכה, אלא שאנו נוקטים כר תוספתא לאור זרוע ה  לדעת הגר"א; אך  .7
 יא. ד סי' בית דוד סי' א; נחלת דו  .8
עץ  .9 'ניוון  במאמרנו  באריכות  וע"ע  ה"ב;  פ"א  ערלה  ענף    ירושלמי  וצמיחת  תגובה',    –חדש  האתרוג 

  . 45, ובפרט מעמ' 49-44(תשע"ז), עמ'  113אמונת עתיך 
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איש'ה ולמעש  'חזון  וכדלעיל,  לתוספתא  השונות  הפרשנויות  את  הוא  אף  כתב  הביא  ה 

  ', וכפי שהבאנו לעיל.יש להסתפק אי מונה מנטיעה ראשונהבדיני ערלה (שם): '

  דן בשאלה הנ"ל וכותב כך:  )מעמ' תד, א' (ח"מנחת שלמה'ב הגרש"ז אוירבך

שכבר עברו   ןלציץ נקוב שנטוע בו איאחד עה  גביי"ז אם הי לומר דלפ וסבור היית 

שנ הנעליו  בין  המפסיק  דבר  ע"ג  והניחו  ערלה  כו"ע  ות  דמודו  בכה"ג  והארץ  קב 

צריך להתחיל מחדש במנין שנות ערלה כשחזר והעמידו על הארץ,   דחשיב תלוש

  ...והוא פלאי 

  :רלהלפטור מן העשבכה"ג יש  משנה (ב"מ ק ע"ב)והוא מביא ראיה מן ה

לו, וזה אומר ארצי גדלה , זה אומר: זיתי גדורו ונתנם לתוך שדה חביזיתי  הרף נשט

   יחלוקו. –

בגמרא  בוומ שלושאר  לאחר  בגושיהם  נעקרו  שהזיתים  שמדובר  ע"א)  קב  שנות    (שם 

יוצא  ערלה בוודאי לפיה  מוצא  מנקודת  , ולכן הפירות מותרים באכילה. הגרש"ז אוירבך 

נותק   והשתרש במקום החדשד שהגע  ברהזמן מסוים בעת ההעלהעץ  שכן העצים   ,יע 

מגמרא זו שאף אם כן  מוכח  בי המים.  וחלק מן הזמן צפו על ג  מן הזמן באווירהיו חלק  

מסוים  לזמן  מתנתקים  שהשתילים  פי  מחדש.  ,על  ערלה  שנות  מונים  אנו  לאחר   אין 

ים  ונשאין מראיה מן הגמרא    ולאחר שהוא מביא  ,הוא פלאי'שכתב שלהחמיר בכגון דא ' 

מדוע באמת אין חיוב למנות שנות ערלה    אוירבך  ז"הגרש  מסביר  –שנות ערלה מחדש  

ריד את העציץ לקרקע הרי יש אעפ"י שלכאורה כאשר הוא ניקב את העציץ או הומחדש, 

  ולכאורה זוהי סיבת החיוב, שנאמר 'וכי תבואו אל הארץ ונטעתם'. ,כאן נטיעה

הגרשז"א מ  בתחילה  מנקודת  שאכיוצא  הנטיען  וצא  מעשה  היא  החיוב  (וכפי   הסיבת 

ץ או הורדה של העציץ ממקומו אלא שטענתו היא שניקוב של עצי ,ן לעיל הגרצ"פ)שהבי

לארץ  המ ז  –וגבה  החלפת  אלא  המחייב    נטיעהמעשה    ה אין    ההלכתיתהגדרה  הרק 

נקוב ובשונה מהל  ,מנקוב לאינו  חשיבות ליניקה   שיבהן  ש  ,כות שבתממנותק למחובר. 

כות ערלה לא המעשה כשלעצמו חשוב אלא להב  –  בפעולה של העובדהיא    כהוהמלא

  10לן נטוע. שהאיבדה והעוהיא , התוצאה

בערלה המחייב  הגורם  כלל  אינה  הנטיעה  שלדעתו  מסיק  הגרשז"א  הסיבה    .בהמשך 

או   הגרעין  מן  שמתחדש  היא  וכןמן  לחיוב  עצמאי.  אילן  הע  הייחור  מחיתוך  נף  מוכח 

מצמח   שהמוברך  שם חיהאם,  שאין  אעפ"י  בערלה  אז  נטיעה.    יב  היא מעשה  הסיבה 

ני ידי  על  עצמאי  אילן  שמתחדש  הוא כאמור  הנ"ל  לאור  האם.  מן  המוברך  הענף  תוק 

שניקוב של עציץ והפיכתו מעציץ שאינו נקוב לנקוב או הנחת העציץ המוגבה על   מסביר

משנים  הקרקע   מצבאינם  האת  של  ומציאותו  חי,ו  האילן  עצמאי ם  התקיי  אילן.  והיה 

   ך הוא גם בהיותו מחובר.כ ו ,בהיותו מנותק

אוירבךולמסקנה הגרש"ז  הלל  נשאר  ,  הא  דברי  בגלל  ובצ"ע  זרוע'כרעה  והגר"א   'אור 

ונשבר  נקוב  שאינו  בעציץ  היה  שאם  ברורה  בצורה  מדבריהם  שנראה  לעיל,  שהבאנו 

  העציץ, אזי מתחייב בערלה.

 
  מה א סי' מא אות כעין זה לעניין שביעית. וע"ע מנחת של  .10

בחזרה לעמוד התוכן
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) ישראלי  בנימין  הגר"ש  אח"חוות  סי'  העבר  )א  של  לשאלה  יותר  שתילים   תמתייחס 

ם נחשבו כמחוברים  שהצמחיהאם כ  :ק מן הקרקע על גבי המשאיתבאופן ארעי במנות

נקוב,   שאינו  כעציץ  במשאית  דינם  אזי  המשאית,  גבי  על  והועלו  שמא במשתלה   או 

הנ  בעת  מחדש  למנות  ויש  הערלה  שנות  מניין  מש  ?טיעהנפסק  הגר"ש בתחילה  ווה 

ח"ב סי' נו), שמותר לקחת צרור    ר זרועואהריב"א בהלכות שבת (מובא בי  ישראלי לדבר

 פא ע"ב), ולכאורה עובר על איסור תולש דאורייתא.  לקנח (שבת  עשבים כדי  עליושיש  

אם אינו קובע את הצרור במקום אחר   ,ומבאר הריב"א שכיוון שהצרור אינו מחובר לגמרי

וא  –ומו  מחזיר אותו למק  אלא וזו לשו  ין אין כאן תולש  נוטע;  שהם (כפי    א ן הריב"כאן 

  :מובאים באור זרוע הנ"ל)

גדולתו לאו ת שכיון שהוא מחזירו לקר גב דהתולש  קע למקום  ואף על  ולש הוא 

וכשמחזירו   גמור  מחובר  שהי'  היכא  היינו  חייב  החזירו  אפי'  מחובר  שהוא  דבר 

נו תולש  איגביהו  בר גמור כשהוא מבל זה שאינו מחו לשם נוטע לכתחילה הוא א 

  שמיעט את יניקתו כך פי' ריב"א. אחר  וםקמעו בבאא"כ קוגמור 

יש בין הלאך בהמשך הגר"ש  וכפי שהבאנו לעיל   ,כות שבת להלכות ערלהראלי מבחין 

מעשר  הלכות  לעומת  האדם  במעשה  דין  זהו  שבת  שבהלכות  אוירבך  הגרש"ז  בשם 

וערלה   'בחפצא שבשהוכלאיים  דין  ניכרת שום   כל . לכן  ה נעשית הפעולה'א  זמן שלא 

אלי מביא אף אין ממילא ניתוק או נטיעה. הגר"ש ישר  ,י המצבהצמח משינו  לעהשפעה  

וגיית 'שטף נהר זיתיו וכו'' שמוכח משם שניתוק זמני אינו הוא את הראיה מן הגמרא בס

  ולכן הוא מסיק כדלהלן: ,מחייב מניין חדש של ערלה

למה תשובה  ששתילי  ומכאן  אלה  שנשאלנו  ומועברים שנם  גושם  על  לקחים 

קלה ואין  עתם במקום אחר כיון שהעברה זו אינה אלא לשעה  נית לשם נטיוכבמ

המקיפ  שהאדמה  עצמו  בשתיל  הדבר  שיחיה  מורגש  כדי  דיה  היא  השרשים  ה 

הערלה  שנות  של  חדש  מנין  להצריך  כדי  בה  ואין  הפסק  בגדר  זה  אין  הימנה 

  .נלענ"ד כתבתיוה

מן וכותב שמתחייבים במלאכת ז ל  חיבור לזמן לבין    יתוקנין  ב  משווההוא  אוי לציין שרו

מי בשבת  את  י הזריעה  כשמכניס  לאדמהד  הוא  הזרע  מה.  חינוך 'מביא  שכתב    'מנחת 

זריעה.   ,שאפילו אם מתכוון בתחילה לזרוע על מנת לעקור לפני שישתרש חייב משום 

שבהלכות   ,כנ"ל  יא לכך ה  ית וערלה. הסיבהלכות מעשר, שביעומבחינה זו שונה הדין בה

די זהו  האדם   ןשבת  בח   ,במעשה  דין  זהו  וערלה  שביעית  מעשר,  בהלכות  פצא ואילו 

  ובתוצאה של הפעולה. 

  . מניין שנות ערלה מהקליטה ג

מדובר שנוטעים   אין  בה  דנים  או במקרה בשאלה שאנו  שתיל שגדל בתחילה במנותק 

שאינו עציץ  א  שניקבו  והשאירו  זמןנקוב  במשך  כך  מ  ותו  שהיו  דורב.  בשתילים  בר 

היא לה  ה מנתקת והעמידו אותם על הקרקע לזמן קצר. השא בים על יריעוקבעציצים נ
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וממילא יש למנות   ,ערלה מדאורייתאבאם עצם העמדת השתילים על הקרקע מחייבת  

  שנות ערלה מחדש.

הראב"ד  פי    11דעת  על  נקבע  ערלה  שנות  שמניין  נטע  ,הקליטההיא  אל  ואם  ול בר"ח 

המנ מהקליימסתיים  החל  שנים  שלוש  לאחר  לרמב"ם   .הטין  משתמע   12,אף  שלכאורה 

מודה שמונים  שהוא  בפשיטות    'כסף משנה'כתב ה  ,נטיעהמדבריו שבכה"ג מונה משעת ה

הקליטה.  לנר'   13משעת  'ערוך  כתב  מתפרש   14וכן  'ונטעתם'  בערלה  הנאמר  שהפסוק 

הנטיעה א  ,בסיום  הקליטה. לאמור  אלובאמ  חר  מת  כשאנו  דכו"ע  בתחילה, קייבא  לים 

ישוב  חלהימים  יש להוסיף לשלושים    ,ים שלושים יום לפני ראש השנהעטלאמור שאנו נו

  .  רא במסכת ראש השנה (י ע"ב)כמבואר בגמ ,שנה גם את ימי הקליטה

(ר"ה   רש"י  שפירש  כפי  היא,  של   ,)שם והסברה  הקליטה  ללא  לנטיעה  משמעות  שאין 

 16  סגנון:  בשינוי  והרי"ד  15',דמנח בביתא דמיאן  לין לה, דכמאטה אין עווימי הקליצמח: 'ה

  . 'ח בכדא דמי מנ דכדימי קליטתו אינן עולין לו מן המנין, '

אך   18תו כמה אחרונים,יוהסכימו א  ,שלרמב"ם מונים מעת הנטיעה   17מנם דעת הגר"אווא

איש' לא(  ה'חזון  ס"ק  יז  הגר"  )שביעית  ביאור  על  נבד  ,אתמה  מדוע  מניין שכן  בין  יל 

אם לפני הקליטה אין    ?'נו עליה בתחילתהל קשה'שלמות לבין מניין חלקי  ם  שלוש שני

  ים יש למנות משעת הקליטה; וזו לשונו: ני המקראזי בש ,כאן נטיעה

והגר"א חידש דבג' שנים שלימות מונין מנטיעה אף שלא נקלט. ויש לתמוה כיון  ...

ל' דבעינן  בגמ'  מקל  דמבואר  ומונין  להר"מול'  מנ"ל  שהן  דבלחדש    יטה,  זמן 

מנטי  מונין  סברא  העשלימין  ומה  אי  ,  ממ"נ  בנטיעה,  הלכות  שתי  ליתן  זו  היא 

לעני  חשיבא א"כ  מינה  למימני  קליטה  קדם  הנטיעה  נמי  מעשה  בשנה  יום  ל'  ן 

  ... נימני מנטיעה

וש יין של יותר משלשכן לא מצאנו מנ ,ואולי גם לדעת הגר"א מניין השנים הוא מהנטיעה

  19אמת מתחיל מן הקליטה. ב ב ערלהשנים, אך חיו

 
 . "ש פ"ט הי"במע  הל'ראב"ד,   .11
  .חושם ה"רמב"ם, הל' מע"ש פ"ט הי"ב,   .12
  לה סי' יב ס"ק ה. ו; וע"ע שם, ער אות וכן פסק החזו"א שביעית סי' יז ס"ק לא; שם דיני ערלה   .13
  ערוך לנר, ר"ה י ע"ב.   .14
 ניין תוספת שביעית. רש את הגמרא לעמנם רש"י, ר"ה שם מפוא  .15
 ערלה;  ש את הגמרא כדעת ר"ת שהנושא המרכזי הוא דיןאף שמפר  תוס' רי"ד, ר"ה שם, מהד' תניינא  .16

 פסקי הרי"ד, ר"ה שם. 
מסתפק אם  שורקוס לרמב"ם, הל' מע"ש פ"ט הי"ב,  עי' מהר"י ק; ו ביאור הגר"א, יו"ד סי' רצד ס"ק יג   .17

  לאו. הרמב"ם מודה לראב"ד אם 
 ת. ד"ה הפירו חת שלמה א, סי' ע עמ' שצט ד"ה דהנה; שפת אמת ר"ה י ע"אעי' מנ  .18
ל והיתה להן שעת הכושר קודם השרשה', וביאר שם  'הואי  וכן מבואר לגבי כלאיים בפסחים כה ע"א:  .19

ל  שו"ת קול גדות עג ע"א;  וכ"כ רש"ש, שב  לא נשרשו הרי הן מונחין בכדא';ן ש'כל זמרש"י כדלעיל: ש
חביב ס (אבן  קעט)  עמ'  איטח,  מהד'  עה,  קרי  עותוישקפ;  -י'  ארבי מלכו,  כלאי ת  הל'  ה"א.ע,  פ"א    ים 

עי'  ווא מהדמנם  נג,  סי'  דבלי ראב"ן,  קצד'  עמ'  מצוה קצה;  -צקי  החינוך,  ס'  וכן  שם  פסחים  מאירי, 
צח ואגלי  ע"ע מנחת חינוך, מצוה רעניין איסור הנאה, אך לוקה כבר משעת זריעה. ושזהו רק ל תקמח  

 וצ"ע.;  32-31קות הארץ א, עמ' וח ורע אות ח; טל, ז
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ות הערלה הוא בדעת הרמב"ם שמניין שנ  'נוקטים כדעת הראב"ד וכ'כסף משנה  הכלהל

אם נרצה   ,שכן מעשה הנטיעה אינו מסתיים עד שייקלט השתיל. לפי זה  20ה,מעת הקליט

אור 'ה  נותפרש בתוספתא לפי  לתאם בין הדין שמניין השנים הוא מהקליטה לבין הנאמר  

'ומר  ל  נצטרך  'זרוע ונטעשכאשר  וחזר  א  ונשבר  נקוב  חייבבעציץ  יכול לחיות  אין   –'  ם 

וכאשר משאירים את הצמח בעציץ הנקוב.    ,אלא חייב לאחר שנקלט  ,די הכוונה שחייב מי

  . פטור מן הערלה  –השתיל לפני שנקלט  אם שוב חוזר ומנתק ולפי זה 

  מסקנה 

את גידלו  האוכמניות  כאשר  האדמה  במנותק    צמחי  הנר  ולאחמן  על  מכן  אותם  יחו 

יש   –האדמה    ושוב החזירו אותם לשיטת הגידול הרגילה במנותק מן  ,ן מועטמז הקרקע ל

ערלה של  חדש  ממניין  אין    ,לפטור  הקרקע  על  עציץ  העמדת  מעשה משמעותה  שכן 

  נטיעה המחייב כדברי הגרשז"א והגר"ש ישראלי. 

 ם אי פחות משבועיים שהודן קצר ובויץ הייתה לזמ העמדה של העצהר  , כאש על כך  נוסף 

  ., אזי לא התחיל חיוב ערלה וכדברי הראב"ד וה'כסף משנה'יטהלקזמן 

  

  
  

  

  

 
ם ציון, ערלה הלכות פסוקות פ"ט  עי' כרת ו; נטע הילולים, עמ' טו, זרע גד אות ז; ודיני ערלה אוחזו"א,    .20

  עמ' מו.  
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  הרב יעקב אפשטיין 

  קמח ללא גלוטן בפסח 

  שאלה 

יש לנו קמח חיטה ללא גלוטן, כלומר שהוציאו ממנו את הגלוטן וכך הוא ראוי לצליאקים 

ח מקאמרו לנו שה  לפני כמה חודשים,  ,חכשקנינו את הקמ  ן).הרגישים לגלוט  ,דגנת(חולי  

הגלוטן מרטיבים את החיטה.    ,חמץ קנינו   ,יקר  הזהשהקמח  ן  וכיומכי בתהליך הפרדת 

 ,ש"ח לק"ג  40-עולה יותר מהקמח  ק"ג (באריזות קטנות    15כמות גדולה בשק גדול של  

 לאות גדולה של קמח, וש"ח). עכשיו נשארה לנו עוד כמ  30-כ  מחירו לק"ג יוצא ובשק  

    .חעד פסאותו נצליח כנראה לגמור 

 ותו?או שצריך לבער א ,האם מותר למכור את הקמח במכירת חמץ

  

  בה תשו 

ו כל הפרטים המעשיים של הכנת קמח  הכנת קמח ללא כן של  א. אבאר בתחילה את 

  ,מר דוד פרידמן (פרידי)את  ואח"כ אדון במסקנות ההלכתיות. המידע התקבל מ  ,גלוטן

טים (פרט למיועדות  יכל הח   .(טחנות קמח)  'שטיבל' תוח בחברת  פימנהל מחקר ו  שהוא

ספי תהליך  עוברות  לפסח)  בלמצות  לחות  חגת  בתוך  הלחות    (מסוע).  לזוןיערפול 

הקליפה   בין  הטחינה  בתהליך  להפרדה  מסייעת  בגרעינים  לגרעין  סובין)  ה(הנצברת 

הטחינה והניקוי י  ולאחר כל שלב  ,לקמחטוחנים    ,ללא קליפתם   ,. רק את הגרעינים עצמו

לאחר חלק אינטגרלי ממנו.    הואקמח חיטה הוא מוצר שהגלוטן    ת.ויהוא משווק למאפ 

 'עמילן חיטה'אלא    'קמח חיטה'המוצר איננו נקרא יותר    ,וטן הוצא מקמח החיטהשהגל

חיטה עם    שמטרתם לקבל  ,חברה ישראלית  בהובלת  ,כיום מתקיימים פיתוחים חדשניים (

התהליך להפרדת הגלוטן   .)יאקלצ  יה בה לא יגרום לרגישות לחולייהך הגלוטן שגלוטן, א

תהליך   הינו  אש   בוש  רטובמהקמח  הקמחוטפים  (שהם ו  ,ת  במים  הנמסים  החומרים 

עמילנים) מכן  מ  מופרדים  בעיקר  לאחר  במים.  מסיס  שאינו  את  ימי  ןהגלוטן  בשים 

יש המכנים  ו  ,'חיטהן  עמיל 'קראים  לנים הנ את העמיבשים  ימיו   ,הגלוטן לקבלת גלוטן יבש

 .'קמח חיטה ללא גלוטן' ואת האבקה הז

תהליך   או  ההפרדה  תוצרי  החי(הגלוטן  חמוצים עמילן  אינם  חמוץ.   ,טה)  אינו  וריחם 

בוש  י אלו נשטפים ועוברים ליוחלבוני החיטה מכילים במידה קטנה גם חלבונים מסיסים,  

  עם העמילנים המסיסים.  
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בל להגדיר וקהגלוטן הנמצאת בעמילן החיטה. מת  את כמו  פשרות למדודכיום ישנה א

מ פחות  בו  שיש  כמ  20-מוצר  גלוטן  מיליון  גחלקי  ללא  ע"פ   לוטן.וצר  מקרה  בכל 

אר ו תהמההגדרות של משרד הבריאות לא ניתן לקרוא לעמילן חיטה שהופרד בתהליך  

גלוטן' ללא  שהופק  וכי  ,'מוצר  כ(  גלוטןבו  יש  ש  צרמומון  דו  מפיהמידע    אןעד  ד  מר 

 . פרידמן)

    .(צליאק) דגנתהוא הבעייתי לחולי ההחמצה של הקמח, ו תאב. הגלוטן הוא היוצר 

. לתותההעליתי שם שדינו כקמח חיטה  ו  ,דנתי בקמח חיטה רגיל  1חבל נחלתו' בספרי '  .ג

ואז מותר להשתמש בו לאחר הפסח. אולם גם אם    ,כרי לפני הפסחולכן יש למוכרו לנ

נ החוכיו  –  מכרלא  שלא  להמין  מותר  מץ,  הפסח,  אחר  בו  חמץ  נפ שתמש  הוא  שאין  י 

  .בר עליו הפסחשע

ין הגלוטן לעמילן אינו חמץ. בתהליך ם שהקמח לפני ההפרדה בד. עולה מן הסעיף הקוד

נוספים  וחומרים  ואע"פ שההפרדה נעשית ע"י מים  בכ"ז   ,ההפרדה הקמח אינו מחמיץ, 

ואין לו ריח ח  (עמילן חיטהח חיקמ'  ,מץ. לאחר ההפרדהאינו מחמיץ,  גלוטן'    )טה ללא 

הוא ייצור את   עמילנים שעל ידםוהגלוטן זקוק ל  ,גלוטןן שאין בו  ואינו יכול להחמיץ כיו

  פוח והחמץ. יהנ

אינם חמץ   רגיל שני מוצרים ששניהם  חיטה  נוצרו מן ההפרדה בקמח  כי    –ה. מתבאר 

  גלוטן חיטה ועמילני חיטה. 

כי מוו. אעפ"כ,  אנו  חימוץצוון שמן התורה  כל  ועתהיינו קמח שנ  ,וים על  במים,  אין רב 

חיטה למוצריו, אלא  בין קבתורה הבחנה   והיוצא ממנמח  דגן  נאסר בשהכל קמח  יה יו 

יש לאסור שימוש בשני המוצרים של ההפרדה שתוארו   –אחר מגע מים ולפני אפייתו  

יודעים ששניהם  לעיל: הגלוטן המיובש והעמילנים המיובשים, אע"פ ש   יכולים  נםאי אנו 

  להחמיץ.

ן וק, כיומדוי  אינו  ,ם יכולים להחמיץשהחומרים לאחר תהליך ההפרדה אינ  ,וז. מה שכתבנ

ביותר מעטים  שיריים  כנראה  אחד   שישנם  כל  בתוך  הפרדה  ללא  המקורי  הקמח  של 

ת אם נערב במים את הגלוטן או א  ,ן שחמץ בפסח אסור במשהוומתוצרי ההפרדה. וכיו

העמילן.  את כל הגלוטן או    רורית קטנה תחמיץ ותאסח שאותה שאניסביר לה  –העמילן  

 ,ן שאנו יודעים שההפרדה אינה מלאהולהריח זאת, כיו   שלא נוכל לחוש בכך או  ואפילו

  ודאי שאסור לתת מים על תוצרי הפרדת הקמח מן הגלוטן. 

שעברו התהליכים  אף  על  לענ"ד,  והעמילן    ,ח.  חמהגלוטן  אולם אינם   להשתמשאין    ץ, 

כדי לצאת   כרי לפני פסחוו"כ ראוי למוכרם לנמכבגלל החששות שהזכרתי.  הם בפסח  ב

  ולא בשיהוי חמץ בפסח.  'בל יראה'לא עברו ב –אולם אם לא מכרו  ,ותידי כל הספק

 
 . לב לתו, ח"א סי' חבל נח  .1

בחזרה לעמוד התוכן
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אחר ט.   ש  2במקום  בימינו,  חמץ  במכירת  בביתלאחריה  דנתי  נשאר  שלהחמץ  מוכר   ו 

ן  כלונים שערערו על כך. הסקתי שם ש חרבאתי שיש מגדולי האהחמץ ואף באחריותו, וה

 ,במקרה הנוכחי  בות וספקות.אלא רק תערו  ,ודאי שלושלא ימכור חמץ    ראוי לאדם פרטי

ן שלפי הידוע לנו אין בשק 'קמח חיטה ללא גלוטן' שום חמץ בעין, ורק מחשש רחוק  וכיו

    לכו"ע.י  כרווספקי ספקות אנו מחמירים למוכרו, ניתן למוכרו לנ

  מסקנה 

  כרי בפסח. וה ללא גלוטן' לנטיחילה יש למכור את השק של 'חלכת .א

  בפסח.סור להשתמש בקמח ממנו ב. א

  לאחר הפסח.בו מותר להשתמש  ,כרי לפני הפסחוג. אם לא מכרו לנ

  

  
  

  

  

 
 . יאשם, ח"ד סי'   .2
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  צבי בן ראובן הרב 

מוצרים שלא מצוינת עליהם  
  כשרות לפסח 

  הקדמה 

ם אם אפשר להשתמש במוצרים  ליפסח עצמו רבים השואבכל שנה לקראת פסח וכן ב

מצוין  ם שוני שלא  נשאל  אף  זו  שאלה  כלל  בדרך  לפסח'.  'כשר  מוצרים  עליהם  לגבי  ת 

  ועוד.  ם חמץ: רטבים, שוקולדים, תבלינים שבמבט ראשון לא נראה שיש בה

או  חיטה  הרכיבים  ברשימת  מצוינים  לא  הנחה שאם  מתוך  מן הסתם  נובעת  זו  שאלה 

כלו ו מדוע לא ניתן לא'  –  ןם, מוצר זה אינו מכיל חמץ, ולכרימחמשת מיני דגן האחאחד  

זו, ואכן בסוף  ר מצומצם של מקרים יש אמ. כבר כאן נציין כי במספ 'בפסח? ת בהנחה 

  ים שאינם צריכים כשרות לפסח. מאמר זה ישנה רשימה של מוצר

 רי ורכבת של כשרות חומהנחה זו אינה משקפת נכונה את המציאות המ בדרך כלל ואולם

תן לאכול מוצרים  יכדי לענות על השאלה מדוע לא נ  הגלם בתעשיית המזון המודרנית.

  ות) על שני נושאים: , יש צורך לכתוב (בתמציתיאלה בפסח
 ימינו. רקע קצר על תעשיית המזון של  .1
  הלכות התערובות בפסח. תקציר  .2

  תעשיית המזון בימינו א. 

כיום   המזון  ייצור  המזובתהליך  יצרני  תחכום ן  משתמשים  המשלבות  מגוונות  בשיטות 

ומכשורכט ס  נולוגי  באלפי  נרחב  שימוש  כולל  הייצור  חומרי  משוכלל.  של  שונים  וגים 

ועוד. הדברים מגיעים עד   ח, צבעי מאכל, חומרים משמרים ועודגלם: תמציות טעם ורי

 (!) סוימים אף מאותכדי כך שאפילו חטיף שוקולד תמים יכול להכיל עשרות, ובמקרים מ

שונס ורכיבים  גלם  חומרי  של  מגי  ם יוגים  אינם  כלל  המוחלט  לרשימת שברובם  עים 

  צר.  ם על גבי אריזת המוהרכיבים המצויני

שייתיים רבים. אחד החומרים  דוגמה לכך היא חומרי טעם וריח שנמצאים במוצרים תע

ביותר בתעשייה מבין והחומרי    הנפוצים  יותר   ,E621  ריח הוא חומר העזרהטעם   הידוע 

זק ולהגביר את הטעם הטבעי שנמצא בחומרי  לח  ודתפקי  . 'מונוסודיום גלוטמט' שמו  ב

השונים   במוצר.  הגלם  לרובהמצויים  זה  מיוצרוכי  ,כשרהינו    חומר   בין השאר   ון שהוא 

כדי שיהיה שימוש ן שכך, בפסח צריך השגחה מיוחדת  ואך כיו  1,חלבון החיטה  ,מגלוטן

 
  . 37' לישראל, מדריך למפקחי כשרות, עמ  הרבנות הראשית  .1

בחזרה לעמוד התוכן
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במונוסוד המופקדווקא  מצממחלבון    יום  שאינו  מחמשת  חיטה  חי  מאחד  דגן  ימאו  ני 

  . , למנהג יוצאי אשכנז)קטניותמאו ( ם האחרי

ְמַׁש נוספת  דוגמה   חומרים  היא  המזון לכך  בתעשיית  מאוד  נפוצים  הם  שגם  ְּמִרים, 

טווח  המ יש צורך בסיסי להאריך את חיי המדף של המוצרים, כלומר את  ודרנית, שבה 

  ני שיתקלקלו. לפכלים יחזיקו מעמד הזמן שבו המא

רחומרים   חיטה:  ם יבמשמרים  מופקים מרכיבי  להיות   , E300 ,E301 ,E302 ,E304יכולים 

E307  2. צריכים כשרות מיוחדת לפסחלכן הם יהיו  רבים נוספים.ועוד   

החומר  ב ישנו  מאכל  כוויטמין    –  E101  (Riboflavin)צבעי  מעניק    בעיקרו  2Bהמשמש 

המזו צבע  ןלמוצרי  להימצא  צהוב-ום כת  בגוני  את  יכול  הוא  מרקים,  גב  3בפרט .  לידות, 

גבינות צהובות, ומזון  4רטבים, מלפפונים חמוצים,  זה   מוצרי חלב  לתינוקות. תוסף מזון 

שעל מאחר  בפסח,  בעיה  ליצור  ִמְּׁש   עלול  מיוצר  הוא  רוב  או    5ָמִריםפי  חיטה  ממקור 

 שעורה.

  סיכום ביניים  

נו דוגמאות  עזרישנן  אנזימתעב  ספות לחומרי  כגון  חמצות  ומ  ם ישייה המופקים מחמץ, 

החלב לעיין    ,מתחום  ניתן  כת  6במאמרילהרחבה  על  שבו  והשינויים בתי  התמורות 

חומרים אלה אינם מתבטלים    האם   –אך על כל אלה נשאלת השאלה  בתעשיית המזון.  

חומר שמופק   בגלל שיעור מזערי של  בה? האם  נמצאים  מרכיבי חמץ בתערובת שהם 

  ות לאוכלו בפסח? שראין אפ 

  התערובות בפסח   תולכ ב. תקציר ה 

ב בפסחים נאמר  ע"א)  גמרא  ה':  (ל  רבא:  חמץ  אמר  שלא לכתא,  בין  במינו  בין  בזמנו, 

פוסק כשיטתו של רב, שחמץ שהתערב במאכל   . כלומר רבא'אסור במשהו, כרב  –במינו  

חמץ   שאינו  מזערית    –אחר  בכמות  אפילו  אותו  בשישים  אוסר  בטל  לא ואואינו  פילו 

  כלל.  באלף, ולמעשה אינו בטל

  ה: נביא בקצרה את שיטות הראשונים בפירוש גמרא זו להלכ

יבשה  )  1 (בתערובת  שהתבטל  חמץ  ראשונים,  ועוד  המרדכי  הרא"ש,  טול בי  –לשיטת 

  ן ח לש 'וכך פסק המותר בפסח,    –ביטול בשישים) לפני פסח    –ובתערובת נוזלית    7ברוב,

  8ו לפסוק כמותו.הגשנובעקבותיו עדות המזרח  'ךור ע

 
  .274שם   .2
 . 591ר לוינגר, מאור לכשרות ב, ירושלים: פלדהיים, תשע"ב, עמ' אל מאי הרב ישר  .3
  .591עמ' שם,  הרב ישראל מאיר לוינגר,   .4
,  שלים: המכון לחקר הכשרות, תשנ"בירווכשרותם,    ותנאדרעי, חומרי עזר בתעשיית המזו  עמרם  הרב  .5

 . כעמ' ק
המזון    .6 תעשיית  של  הכשרות''התפתחות  שומרי  על  עתאמ  , והשלכותיה  עמ'    120יך  ונת  (תשע"ח), 

87-76.  
 . ונתבטל בששים הד ד""ק  תמז ס, סי' ביאור הלכה  .7

בחזרה לעמוד התוכן
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ת)  2 הדורלשיטת  פ   –  9שןמת  לפני  יבשה  בתערובת  ברוב  שהתבטל  אסור   –סח  חמץ 

וניעור, כלומר 'מתעורר' ואוסר את הת ערובת, בפסח, משום שבפסח האיסור שבו חוזר 

נוזלית. ואין ביטול לא ברוב ולא בשישים. לעומת זאת בתערובת של 'לח בלח' (תערובת  

אבקוגם   או  שהתערבות  קמחים  באלה  שונות  תערובת    ים נחשב  אלה  העניין  לצורך 

בשישים 10נוזלית שהתבטל  החמץ  חוזר    )  אינו  פסח  מותרת קודם  והתערובת  וניעור, 

 שנהגו לפסוק כמותו.  אשכנז כך פסק הרמ"א ובעקבותיו עדות בפסח. 

בין לח ובין   –לפני פסח    ועוד, חמץ שהתבטל בתערובת  12הרשב"א  11,לשיטת הרמב"ם )  3

וניעור  יב חוזר  ולש,  בפסח,  ת  אואוסר  זו  אם  נוזלית.  משנה  או  יבשה  פסק ערובת  כך 

  שנהגו לפסוק כמותו.   ובעקבותיו בני תימן 13"ץ, המהרי 

מצא במוצר תעשייתי אינו אוסר את המוצר אם לפי זה יוצא שלשיטת הספרדים חמץ שנ

מדובר   ואם  פסח,  לפני  בתערובת  בטל  הדין  הוא  כך  נוזלית,  לאשכנזים.   גם בתערובת 

  . אכן ישנה בעיה בכל מקרה )וק כרמב"ם ספ (שנוהגים ל לתימנים 

בהם ללא קשר לפסח אין ביטול בשישים, כל שכן לא ברוב.  רבה מקרים שאלא שישנם ה

המרכ המקרים  'מעמיד'שני  הם  באלף  אפילו  ביטול  אין  שבהם  דעבידי   14זיים  ו'דברים 

   15:'לטעמא

שיעור ה  רכאשו מרקמו של המאכל, ולכן גם  א   הוא חומר שמעצב את צורתו  מעמיד)  1

גם כאשר מערבים שהנוכחות שלו מורגשת  הוא אינו בטל, משום    –שלו בתערובת מזערי  

חומ היא  לכך  מעשית  דוגמה  במאכל.  ממנו  מעט  ְמַׁש רק  מהשיטות  ְּמ רים  שלחלק  ִרים 

   .ואפילו ביחס של אחד לאלף  ולכן לא יתבטלו אף לפני פסח, 16נחשבים כמעמידים,

מעמיד   חומר  שמכיל  שמוצר  בחמץ  משיוצא  שיעורו   –קורו  אם  גם  בפסח  אסור 

  מזערי.  בתערובת הוא

ת טעם  דברים העשויים לטעם, כלומר תבלינים או תמציו  –  'דברים דעבידי לטעמא')  2

בטל אינם  אלה  חומרים  גם  וריח'.  טעם  כ'חומרי  המוצר  גבי  על  פעם  לא  ים  המצוינים 

כזה בדרך כלל אין   סחשאיסורים בטלים בשישים היא שביך  בשישים, שהרי הסיבה לכ

תם גם כשמערבים אותם שים אולינים וחומרים שמרגית טעמם. משום כך, תבמרגישים א

  ינם בטלים אפילו באלף. א –בכמות מזערית ביחס למאכל כולו 

 
    ח סי' תמז.שו"ע או"; תמזסי' או"ח  ,בב"י  'עי   .8
   .מובא בב"י שם  .9

  . מובא בב"י או"ח סי' תמזסמ"ג   .10
    פ"א ה"ה. מץ רמב"ם, הל' ח  .11
  . י' תפהח"א סהרשב"א, שו"ת   .12
  את מכון פעולת צדיק, בני ברק תשס"ג. , הוצפח"ב סי' קשו"ת פעולת צדיק,    .13
 יא.    'ז סעי פסי' "ד יו  ,שו"ע 'עי   .14
 ח.  'סעי צח , סי' סי' עיין שם  .15
  בספר הכשרות כהלכה, עמ' קסט.   באה דעת הגר"מ אליהו, הו  למשל   .16

בחזרה לעמוד התוכן
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  למעשה  

ם ר בפסח לשיטת הספרדים, ואחמץ שנמצא במוצר מסוים והתבטל עוד לפני פסח, מות 

אבקתית (כולל  נוזלית  תערובת  לשי  )זו  האשכנזים.  לשיטת  גם  התימניםמותר    טת 

בכל מקרה. אם החמץ במוצר נמצא שם בשביל לעצב את א  –כרמב"ם)    (הנוהגים  סור 

מרק את  או  ייחודי  צורתו  טעם  לו  לתת  לחלופין  או  בטל   –מו,  אינו  הוא  השיטות  לכל 

כלומר באלף.  מזע   אפילו  רכיב  בהם  שיש  משמר    רימוצרים  או  מייצב  או  תבלין  של 

  אסורים בפסח לכל העדות.   –ר של חמץ וקממ

רים, עיון ברשימת הרכיבים לא יספק לנו את המידע הנדרש,  הרבה מן המקיש לציין שב

  ות:  וזאת מכמה סיב

תמשו על פי כללי סימון המוצרים, אין חובה לציין ברשימת הרכיבים חומר גלם שהש)  1

נקרא 'תסחיב'). כך למשל אם    הלו תפקיד במוצר הסופי (חומר כזן  בו במהלך הייצור ואי

יידבקרחו שמן על תבנית כדמ ימצא את   י שהמאפה לא  אפילו שמעט מהשמן  אליה, 

לציין אותו ברשימת הרכיבים. דוגמה הלכתית לאיסור זה  אין צורך    –דרכו למוצר הסופי  

  שאומר:  17,מביא הרמ"א בהלכות פת עכו"ם 

נילו מיני  קיכלי"ך  "שויש  ש  שקורין  ברזלים    ים]נו[מיני מאפים  על  אותם  שאופין 

  . ב או חזיר, באותן יש ליזהר ולאסרןלֶ פייה בֵח ומושחין הברזל בשעת א

ים, אך מאחר שבתהליך הייצור מעורב חומר כלומר רואים כאן שהמאפים עצמם מותר

 אין להשתמש במוצר הסופי.  –עזר אסור 

אין צורך   ממנו  תוחשבפ מסוים    שיעור ישנו תקן של  ן  בה(לא רבות) שמדינות    ישנן  )2

  ששיעורו קטןלא צריך לציין רכיב  למשל  מהמדינות    לציין רכיב המתווסף למוצר. בחלק

של  2%-מ יחס  עד  כלומר  הלכתית  1/50  מהמוצר,  מבחינה  זאת  .  בהרבה לעומת  צריך 

לא תמיד   שהיוצא שלמע  .מהמוצר  1.66%  כלומר עד  ,1/60  –  מהמקרים ביטול בשישים 

א אפש המוצר  אם  לדעת  מ  ןכר  לספרדים,  רכיכשר  ישנו  שבמוצר  להיות  שיכול  ב  שום 

ואינו בטל בשישים, כי שיעורו במוצר ממקור של חמץ שאינו מצוין ברשי מת הרכיבים 

 הביטול ההלכתי ובין התקן התעשייתי.   שיעורבדיוק בטווח שבין  –למשל  1.8%וא ה

'  ,לליותהרכיבים הגדרות כת  מציינים ברשימ  רבות  פעמים )  3 וריח' או מרי טוחכגון  עם 

 אין לנוכך שבעצם    ,חומרים שונים ומגוונים   רבהים מהמורכבלהיות    שיכולים   ,'תמציות'

  18עליהם.  שום מידע

  שיות דוגמאות מע 

 יש להדגיש להלן כמה דוגמאות הממחישות את הצורך בכשרות לפסח במוצרים שונים.  

כד כאן  המובאים  לפסחוגשהמוצרים  ככשרים  נמכרים  אינם  ומה  הונאה   ןיא,  שום  בהם 

 
   . ו 'ב סעי קי רמ"א, יו"ד סי'   .17
  . 27דריך לכשרות המזון, עמ' הרב עמרם אדרעי, מ   .18
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וצרים שממבט ראשון אינם נראים ככאלה המכילים  חס וחלילה. הם מובאים כדוגמה למ

  ץ.חמ

'א)  1 של  קטן  מתוק  צ'ילי  רכיבים:    19סם.רוטב  אדום רשימת  פלפל  חומץ,  מים,  סוכר, 

מעובד עמילן  מלח,  מיובשים   ,(E1442)  מוחמץ,  פל(ירקות  פל  פלבצל,  צ'ילאדום,  י פל 

 .)י (מיצוי פפריקהם, שמן צמחי, מייצב (קסנטן גאם), צבע מאכל טבענייל, תב)[0.2%]

  נתבונן בשני רכיבים מתוך רשימה זו:   ניתוח הלכתי:

עובד: פעמים רבות מופק העמילן מחיטה, כך שיש צורך בהשגחה שבייצור עמילן מא)  

 וכיו"ב.  ה ממקורות אחרים: תפוחי אדמלפסח הוא יופק 

ת תבלינים  שאין לדעת מה היא טומנת בתוכה. יכולים להיו  כללית  הגדרה  –'תבלינים'  ב)  

  רים המופקים מחמץ, כגון אלכוהול.  שמעורבים בהם קמח או חומרי גלם אח

, : מים, סוכר, צ'ילי אדום רשימת רכיבים  20של חברת סורי אינטרפודס.  okWרוטב צ'ילי  )  2

, צבע מאכל E415מייצב    רמ, מלח, מווסת חומציות, חוE1442ד  בשום, עמילן טפיוקה מעו

E160 מעכב חמצון ,E300.   

 במוצר זה העמילן אינו בעייתי מבחינת כשרות לפסח, משום שמקורו אינו  ניתוח הלכתי:

מייצב  חומר  מופיע  הרכיבים  רשימת  בסוף  ואולם  חמץ.  שאינה  בטפיוקה  אלא  בחיטה 

E300  זה  כישראינו לעיל שהוא מופק מר רוצים שמוצר  חיטה. אם  כשר לפסח,   הייהבי 

יימצא לא  זה  שחומר  מיוחדת  השגחה  או    צריך  דומהיהיה  ש בו,  חומר  שלא   במקומו 

   מופק מרכיבי דגן.

'השחר )  3 למריחה  רכיבים  21העולה'.  שוקולד  קקאו :  רשימת  מהצומח,  שמנים  סוכר, 

 .לין, מלחניחומרי טעם וריח, ו סויה),חומר מתחלב (לציטין  ,)10.5%(

ל, חומרים  ן ברשימה 'חומרי טעם וריח'. כפי שלמדנו לעיות כאאראפשר ל  ניתוח הלכתי:

סח, צריך חיטה. אם רוצים שמוצר זה יהיה כשר לפ אלה בחלקם יכולים להיות מופקים מ

  השגחה שלא ייעשה שימוש בחומרים אלה.

רשימת  22ל בע"מ.רא, בלו משקאות ישw PremiumSללא תוספת סוכר  100%מיץ אננס ) 4

 ).  E300חמצון ( , מעכבסנ: מיץ אנרכיבים

אינו   E300לעיל,  כפי שראינו    ניתוח הלכתי: זה  הינו חומר מייצב המופק מחיטה. מוצר 

  יכול להיות מופק מרכיבי דגן. כשר לפסח, משום שהמייצב 

5  (luB  –   .רכיבים:  תרשימ   23משקה אנרגיה בתוספת קפאין וטאורין ) כר סו),  87.35%מים

 ). B12), קובלמין (B2ריבופלבין ( ...)0.58%( E-330 חומצה ציטרית ),10.80%(

הרכיבים   הלכתי:וח  נית רשימת  כל  את  כאן  הבאנו  לא  הקוראים,  את  לא להלאות  כדי 

.  )B2ריבופלבין ( של מוצר זה. כמעט אחרון ברשימת הרכיבים ניתן למצוא את ההארוכה  

 
 '. אתר חברת 'אסם  .19
     .WOKרוטב צ'ילי  – כל של ישראלמילון האו ,foodsdictionary אתר  .20
 .השחר העולהאתר   .21
 . מיץ אננס  – ן האוכל של ישראלמילו foodsdictionary אתר  .22
 . BLUמשקה אנרגיה  – ן האוכל של ישראלמילו foodsdictionary אתר  .23

בחזרה לעמוד התוכן
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ה בפסח, כיוון יעוראינו לעיל שהוא עלול ליצור ב,  E101י שלו הוא  מון האירופ מספר הסי

  . ממקור חיטה או שעורהם ָמִריא מיוצר ִמְּׁש שעל פי רוב הו

אסם )  6 וניל,  בטעם  פודינג  מווסתי סוכ  :רכיביםרשימת    24. אינסטנט  חומרים  עמילן,  ר, 

) צבע  ),E450, E327, E263, E339חומציות  וריח,  טעם  חומרי  חומרי  גזר),  (רכז  ם  מאכל 

 ). E300, E307כבי חמצון (מע

  בעייתיים. במוצר זה אנו יכולים לשים לב לכמה רכיבים  י:הלכת  ניתוח 

 יכול להיות מופק מחיטה.  –עמילן א) 

 ות מחיטה. יכולים להי –חומרי טעם וריח ב) 

  ה. חומרים מייצבים אלה מופקים מחיט – )E300, E307מעכבי חמצון (חומרים ג) 

במ גם  רואים,  נרא וצכפי שאנו  לא  ראשון  זה שבמבט  ככזהר  נדרשת   –חמץ    המכיל   ה 

  מדגן.  חלפת הרכיבים הללו בכאלה שאינם מופקים השגחה מיוחדת לפסח שתוודא את ה

  סיכום 

א דוגמאות  עוד  כמובן,  לפסח  ישנן,  כשרות  הדורשים  ורכיבים  למוצרים  ספור  גם   –ין 

נראים  אינם  הם  ראשון  במבט  הללו    כאשר  שבעידן   למדים נו  חנאככאלה. מהדוגמאות 

ת בכלל ובפסח בים שיכולים להוות בעיות כשרושלנו ישנם הרבה רכי  י האוכל התעשיית

כאשר לכן,  עצמו    בפרט.  ובפסח  פסח  לקראת  קניות  המוחלט   –נערוך  של   ברובם 

הכיתוב   את  לחפש  עלינו  חובה  לפסח המוצרים  זאת,  '.  'כשר  בראש עם  שהזכרנו  כפי 

פשוטים    ,אמרהמ מוצרים  כך  שאישנם  תוספות,  שום  בהם  בעין  אותם לצרו  הישאין  ך 

    .וצרים אלהללא כשרות לפסח. להלן טבלה המפרטת מ

  

מיוחדת   כשרות  צריכים  שאינם  מוצרים 

  לפסח 

  הסבר 

למוצר אי  אגוזים עם קליפה  מעבר  חומרים  תוספת  שום  ן 
  עצמו

שעל   ביצים  שבחותמות  מהאלכוהול  שחששו  יש 
חשש,  –צים  הבי בכך  אין  שום מ  בפועל 

  חתימה. שהוא מתנדף ברגע ה

למוצר   בשר לא מעובד מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  מועצ

טל העמק    טל העמק,  גלבוע,  ת עמק,וגבינ
  טוסטי אדם  גבינת ניר, לייט,

ת שום  למוצר אין  מעבר  חומרים  וספת 
  עצמו

ח  שדורש שטיפה בלבד  –מצונן טרי דג  תוספת  שום  למוצאין  מעבר  ר ומרים 
ה אינו  שטעצמו,  שהדג  מאחר  נצרכת  יפה 

 
 . אינסטנט פודינג וניל - אל מילון האוכל של ישר foodsdictionary אתר  .24
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מיוחדת   כשרות  צריכים  שאינם  מוצרים 

  לפסח 

  הסבר 

הקפדה  ,ארוז החיצונית    ואין  הסביבה  על 
  שבה הדג מצוי. 

למוצר   פילה קפוא ללא תוספות גד מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

למוצר   קרחדג פילה בציפוי  מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

חומרי  הודו (לא מעובד)  תוספת  שום  למוצר אין  מעבר  ם 
  עצמו

חומרים   בלבד  ובהתנ חמאה תוספת  שום  למוצר   אין  מעבר 
  עצמו

למוצר   חוץ מיין שמיוצר באיטליה –יין  מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

 ים ירקות קפואים רק של סנפרוסט המיוצר
  גדל העמקבמ

למוצר  מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

מע  מלח גס  חומרים  תוספת  שום  למוצר אין  בר 
ביש (במלח  לפעמים  ל  ועצמו  ישנו  דק 

התגי מונע  מופ שיחומר  להיות  שיכול  ק ות 
  מדגן). 

תוספ   סודה  שום  מעבאין  חומרים  למוצר ת  ר 
  עצמו

למוצר   עוף לא מעובד מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

למוצר   שמן זית כתית מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

מעבר  ן  אי  קפה נסאבקת  / קפה שחור חומרים  תוספת  וצר למשום 
  עצמו

למוצר  קרה או אורגני השכביבשמן קוקוס כתית  מעבר  חומרים  תוספת  שום   אין 
  עצמו

למוצר   תה שחור פשוט  מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו

גוש תתמר   (לא  לא פשוט  בוואקום,  מרים 
  ממרח תמרים) 

למוצר  מעבר  חומרים  תוספת  שום  אין 
  עצמו
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 אובן י בן רהרב צב

ימן פסח למנהג בני ת ב 'חוזר וניעור'
  ב"ם)מר(הפוסקים כ

  הקדמה 

האם תימנים המקפידים על 'חוזר וניעור'  לים:השואלקראת הפסח הבא עלינו לטובה, יש 

כך?  על  מקפידים  בהכרח  שלא  ספרדיים  או  אשכנזיים  כשרות  גופי  על  לסמוך  יכולים 

מהמקורות א  של הנוש  קצרהה לתת סקירה  אך מטרתנו במאמר ז  1רבות נכתב בעניין זה,

מפוסקי  על פי כמה    לבני תימן  לגבש מסקנות מעשיות  –עיקר  בוראשונים והאחרונים,  ה

  נים בימינו. התימ

  א. ביטול בשישים בחמץ שהתערב קודם הפסח 

נאמר בגמרא (פסחים ל ע"א): 'אמר רבא: הלכתא, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו 

 רחתו של רב, שחמץ שהתערב במאכל איטכרב'. כלומר רבא פוסק כש  אסור במשהו,  –

ואיאוסר אותו אפ   –שאינו חמץ   ואפילו  ילו בכמות מזערית,  לא באלף,  נו בטל בשישים 

חמץ  על  דווקא  דיברו  ורבא  שרב  הבינו  מהראשונים  חלק  כלל.  בטל  אינו  ולמעשה 

א"ש (פסחים פ"ב שמתערב בפסח עצמו ולא על חמץ שמתערב קודם פסח. כך כתב הר

  סי' ה):  

ין בו כרת  קין עליו מן התורה כיון שאולמשש שעות ולמעלה אף על פי ש   מץוח

כשא הוא  בששים  הרי  ובטל  איסורין  קודם  ר  שנתבטל  כיון  בפסח  אף  ומותר 

  . הפסח 

יוסף'  ה'בית  קטן'.   2וכותב  מצוות  'ספר  בשם  מיימוניות  והגהות  המרדכי  גם  פסקו  שכך 

בטל בשישים, ורק    –לפני פסח    חר אלה, חמץ שהתערב במאכל א  כלומר לשיטת פוסקים 

  טל אפילו באלף.  אינו ב –התערב בפסח עצמו  ם א

 
שרקי, רבי יחיא מ  ; ון פעולת צדיק, בני ברק תשס"ג, ח"ב סי' קפמהרי"ץ שו"ת פעולת צדיק, הוצ' מכ  .1

הרב    ;ארכ, עמ'  אדר תשמ"ג)-ב יוסף קאפח, כתב עת 'סיני' כרך צב (שבטספר רביד הזהב, סי' כו; הר
יב עמ' צזיכת שולחן, ח"ה סי' תמז סהגר"ש קורח, ער  ;קצזיצחק רצאבי, ספר שערי יצחק עמ'     ;עי' 

ת אבות גיליון ד'  הרב אורן צדוק קובץ נחל  ;קיד-לת אבות גיליון ב' עמ' קאהרב יוסף צברי קובץ נח
  עמ' עה, ועוד.  

 בית יוסף, או"ח סי' תמז.   .2

בחזרה לעמוד התוכן
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  "ם בחמץ שהתערב קודם הפסחת הרמבב. שיט

  לעומת זאת, לשונו של הרמב"ם (הל' חמץ פ"א ה"ה) היא:  

חמץ שנתערב בדבר אחר, תוך הפסח בין במינו בין שלא במינו הרי זה אוסר בכל  

  הוא... ש

ִסיק:  ן הוא מיקום הּפְ בדל ביניההה כה זו, וכל  נת דברי הרמב"ם בהלהבישנן שתי שיטות ב

ב קאפח  יוסף  הרמב"םהרב  על  המילה   3פירושו  אחרי  להיות  צריך  כאן  שהְּפִסיק  כותב 

הוא אוסר בכל שהוא. בניגוד    –. כך יוצא שלא משנה מתי הוא התערב בדבר אחר  'ַאֵחר'

אחרות שיטות  לאחר  אליו,  הְּפִסיק  את  שרה  ממקמות  יוצא  וכך  הפסח',  'תוך   ק מילים 

קור לפני כן, בטל בשישים. מ   ר בכל שהוא, אך אם התערבחמץ שהתערב תוך הפסח אוס

  נוסף בדברי הרמב"ם הוא (שם, פ"ד הי"ב): 

כגון   אדם  כל  מאכל  שאינו  או  כלל,  אדם  מאכל  ואינו  חמץ  בו  שנתערב  דבר 

עד אחר הפסח, ואף על    לופי שמותר לקיימו אסור לאכהתריאק וכיוצא בו אף על  

  י זה אסור לאכלו.מן החמץ אלא כל שהוא הר ובפי שאין 

הרבומסביר משנה',  ים  על   4'מגיד  כאן  מדבר  שהרמב"ם  נוספים  ואחרונים  יוסף'  ה'בית 

שהוא לא בטל אפילו באלף.  חמץ שהתערב קודם פסח, ובכל זאת אסור לאוכלו, משום  

ה'מגי  שוהסביר  חמץ  שגם  שהסיבה  משנה'  להתד  כלל  שהוא  בזמן  פסח,  קודם   א ערב 

  .  החמץ 'חוזר וניעור'זמן האיסור, שברגע שמגיע יא ה – אסור, חוזר ואוסר במשהו בפסח

וניעור' שכתב כאן ה'מגיד משנה' כלל אינו  'חוזר  ומקשה הרב קאפח, שהרי כל המושג 

ת מינו א  שג של 'מצא מיןשאכן יש מוהוא כותב    5ן לו יסוד בדברי הקדמונים. שייך, ואי

פגש עצמו, אך הצד השווה שבהם הוא שמ 7וברמב"ם 6בש"ס   תווניעור' בכמה וכמה מקומ

המע הוא  דומים  מינים  שני  שמין בין  מקום  בשום  מצינו  לא  אך  האסור,  המין  את  ורר 

שהגיע זמן האיסור שלו. אם כן הסיבה   מתעורר מעצמו ללא שום מפגש כזה רק משום 

בפ   שחמץ אוסר  פסח  לפני  לא    סחשהתערב  כלל  למעשה  היא שהוא  ערב ת מבמשהו 

עליו   כדי ש'שם של  ומתבטל, משום שאין  או כלשונו של נאמר שהוא מתאיסור'  בטל, 

כלומר, על פי הרב קאפח, לא רק שאין מושג כזה של   9'אין היתר מתבטל בהיתר'.  8הר"ן:

וניעור', אלא שגם אם נגיד שיש מושג כזה,  'חוז המושג  ש  הוא לא רלוונטי כאן, משום ר 

 
מש  .3 מכון  הוצאת  עמ'ור"ה מהד רמב"ם,  ב',  חלק  זמנים  (תשס"ד),  רביעית  גם  ה  עיין  כא.  הערה    רכד 

  אדר תשמ"ג) עמ' רכא.  -(שבט בכתב עת 'סיני' כרך צב 
  שנה, הל' חמץ פ"ד הי"ב. מגיד מ  .4
קאפח    .5 הרב  של  החריפה  לכלשונו  אין  וניעור  חוזר  '...המושג  בדברי  שם:  שתילתו  לאחר  גם  יסוד,  ו 

 ם ושיטתו'.  לו, ולא יכירנו מקומו בדברי הרמב" יןניקה א ראשונים ואחרונים, שרשי י 
  ע"א; בכורות כב ע"א.  ע"א; עבודה זרה עג  עירובין ט   .6
 אוכלים פט"ז ה"ה.  בת פי"ז הי"א; הל' מאכלות אסורות פט"ז ה"ל; הל' טומאת רמב"ם, הל' ש  .7
 סי' נז. שו"ת הר"ן   .8
איסור  .9 שאפילו  באמצעו,  ע"א  נב  נדרים  ר"ן,  כתב  ל  וכן  בהיתר  –מתירים  ו  שיש  להתבטל  יכול  ,  לא 

שייך לבמשום שהוא בעצם היתר בעצמו ביהודה, מה , כך שלא  הנודע  וכך פסק  בזה.  זה  דורא  טלם 
 תניינא או"ח סי' עב (לקראת האמצע).

בחזרה לעמוד התוכן



   חוזר וניעור' בפסח למנהג בני תימן (הפוסקים כרמב"ם)' 

 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

 
  

85  

חמץ ר. ואולם הגדר כאיסושייך רק כאשר יש לנו משהו שמו  של ביטול ברוב או בשישים 

סח מוגדר כהיתר, ולכן אין כאן ערבוב של שני דברים שונים שיכולים לאסור או לפני פ 

וזר ם לא התבטל ו'נרדם' כדי שנאמר עליו שהוא 'חלבטל זה את זה. אם כן, החמץ מעול

  וניעור'. 

  ים סיכום ביני 

משנה'   ה'מגיד  כמו  נאמר  אם  וגם חשגם  וניעור',  'חוזר  בפסח  הרב   מץ  כמו  נאמר  אם 

אינוקאפ  כלל  הוא  שמראש  ש  –בטל    ח  הרמב"ם  בשיטת  הפוסקים  אוסר  הבינו  חמץ 

לבני   10. וכך פסק המהרי"ץבכלשהו (אפילו בכמות מזערית) גם אם התערב קודם פסח 

לפסוק   שנהגו  עלתימן  כרמב"ם.  ענייניהם  הרשב"אזא  בכל  פסק  את  נוסיף  שכל   11ת 

נכון גם כאשר מדובר בטעם הבלוע בכלים בלבר לעיומהא   12ד, וכך פסק גם הרדב"ז,ל 

כלומר, גם אם לפני פסח רק בישלו בכלי שבלוע בו חמץ ולא ממש   13וכן פסק המהרי"ץ.

  הטעם עובר למאכל ואוסר אותו ברגע שנכנס פסח.  –עירבו חמץ 

בני   אם  השאלה  נשאלת  יכוליתילכן  כרמב"ם,  שנוהגים  לסמן,  הכשרות ך  ומם  גופי  על 

פוסקים כרמב"ם בנושא זה. כדי לענות על שאלה   השונים בפסח, שהרי הם לא בהכרח

נביןז זו  סקירה  פי  ועל  הראשונים,  שאר  של  שיטותיהם  את  בקצרה  נסקור  היא   ו,  מה 

  .  ם "במרכ ם יקסופ שההדרכה הנכונה לבני תימן  

  ג. שיטות שאר הפוסקים  

שהרא"לעראינו   שיל  פסקו  ראשונים  ועוד  לפנמחש  והתבטל  שהתערב  פסח  ץ  לא    –י 

יטולו והיתרו. ה'בית יוסף' (או"ח סי' תמז) מביא שיטה סר בפסח אלא נשאר בבחוזר ואו

  נוספת: 

פ  שמנהג  קי"ד  סימן  (ח"א)  הדשן  שנתבטל  ...בתרומת  בלח  לח  להתיר  הוא  שוט 

הפסח עוד  קודם  וכתב  בפסח  וניעור  חוזר  (לאוין  ב  שאינו  גדול  מצוות  ספר  שם 

  י לח בלח.) דקמח בקמח מתערב יפה דמיקר.נקלח 

נוזל לכ פסח  קודם  שהתערב  חמץ  בתערובת  רק  מתירים  והסמ"ק  הדשן'  'תרומת  ומר 

(גם חומרים אבקתיים כמו קמח נחשבים לח בלח ל זה בנוזל  למעשה ה'שלחן   ).14עניין 

מץ שהתבטל קודם פסח אינו שח אשונה בסתמא את דעת הרא"ש,  כדעה רהביא    15ערוך'

י כדעת 'יש חולקים'. מכאן שעל פ   , ואחר כך הביא את לשון הרמב"ם יעור בפסחנוחוזר  

 
עולת צדיק, בני ברק תשס"ג. במאמר זה בחרנו שלא צדיק, ח"ב סי' קפ, הוצאת מכון פ  שו"ת פעולת  .10

ם בניגוד בלו עליהם את הוראות השו"ע, גתים ופוסקי תימן אחרים שכן קי זי שתילי  לעסוק בשיטת ה
 .  לרמב"ם

  שו"ת הרשב"א, ח"א סי' נג.    .11
  "ת רדב"ז, ח"ב סי' תפז.  ש  .12
 קטז עמ' קמד.  שו"ת פעולת צדיק, ח"ב סי'   .13
 סי' תמז ס"ק לח.  ב, שנ"מ ;מג"א, סי' תנ"ג ס"ק ו' ;ב"י, או"ח סי' תמז ד"ה 'ובפסח' ;' קלח סמ"ג, לאוין סי   .14
 או"ח סי' תמז סעי' ד.  שו"ע,   .15

בחזרה לעמוד התוכן
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כללי הפסיקה של 'שלחן ערוך' יש לנקוט שהלכה כ'סתם', ובכל מקרה חמץ שהתבטל 

סק כ'תרומת הדשן' והסמ"ק לא חוזר וניעור' בפסח. הרמ"א לעומת זאת פ '  –קודם פסח  

למעשה, ח 'אין חוזר וניעור'. אם כן  לבל, שפוסקים שרק בתערובת של לח  עישהובאו ל

מותר   –פרדים הפוסקים כ'שלחן ערוך' חמץ שהתבטל בתערובת קודם פסח  ת הסלשיט

רק תערובת נוזלית או   –"א  לגמרי בפסח. לעומת זאת לשיטת האשכנזים הפוסקים כרמ

פי זה, לכאורה, בני תימן ל  שהתבטל קודם פסח תהיה מותרת בפסח.אבקתית של חמץ  

משום שגם האשכנזים מקילים    רות,ל אף גוף כשכרמב"ם אינם יכולים לסמוך ע  ם יהנוהג

  בתערובת חמץ שהתערב קודם פסח לח בלח.  

   16': ואכן כך כותב הרב יצחק רצאבי ב'שולחן ערוך המקוצר

במפעלים  היא  המאכלים  שעשיית  ההמצאות    בזמנינו  ורבו  גדולים  חרושת  ובתי 

יעלהוה באופן שלא  ל  חידושים בהכנתם  מי  על הדעת שיש חשש תערובת חמץ 

אלא אם יש י אצלם ובקי בדרכיהם ורבה המכשלה ח"ו לכן אסור ליקח  וצשאינו מ

ולא  ביותר  ונאמנים  למוסמכים  ידועים  השי"ת  יראי  מרבנים  הכשר  כתב  עליהם 

ביותר עד קצעוד אלא שמנהגינו פשוט מימ ועד עתה להחמיר  האחרון ה  י קדם 

והרמב"ם  הגאונים  בששי  וכשיטת  שנתבטל  שחמץ  פוסקים  הפסח ועוד  קודם   ם 

כנזים אלא אפילו לח חוזר וניעור בפסח ולא רק יבש ביבש כמו האשאפילו הכי  

בלח ואפילו רק טעמו ולא ממשו ואפילו הבלוע בדפנות הכלים מחמץ גם בקדירה 

שב"א והפרי חדש ומי הרשהוא נותן טעם לפגם אוסרים וכמ"ש  שאינה בת יומה  

שיש  גם מכמה מאכלים  לפיכך יש ליזהר  לפרוץ גדרן של ראשונים    וביערב אל לי

הכשר  הספרדים    עליהם  מהם  שיש  שלפני כיון  בששים  הביטול  על  שסומכים 

הפסח כמוכן במשקים אע"פ שיש הכשר מהודר ביותר (מהאשכנזים) יש לחקור 

  אחריהם.ולדרוש 

  והגים כרמב"ם) בפסחהנ מסקנות למעשה לבני תימן (

האמו פי  כו  רעל  יצחק' לעיל,  'שערי  בספר  רצאבי  הרב  תימן    17תב  יכולים שבני  דווקא 

לסמוך על גופי כשרות אשכנזיים במאכלים יבשים, שגם הם חייבים להחמיר בתערובתם. 

 18רובת של לח בלחולא עוד אלא שעל אף האמור לעיל, למעשה הם מחמירים גם בתע

משתדלים לצאת   באמת הם   ןילהיות מהדראבקתית), משום שכדי  ו  (תערובת נוזלית א

בהרחקה מחמץ שצריכה להיות מוחלטת בתעשייה שבה ות, ובפרט  ידי חובת כל השיט

נחשוש שההקפדה על תערובת לח   וגם אם  יקפידו.  יכולה להיות מכשלה רבה אם לא 

היות שהם ל  יבת את אותם גופי כשרות, כך שיכולבלח לא נמצאת בבסיס ההלכה המחי

חמץ, אכן יש שם  שכן ספק אם  מסוימים חשש זה אינו ודאי,    ם יכן יקלו, בדיעבד במקר

 
  או"ח ח"ג סי' פג סעי' ב. המקוצר,   שלחן ערוך  .16
  , עמ' קצז. שערי יצחק  .17
רצו  .18 הרה"ג  למעשה  לי  הורה  וכן  ר'.  עמ'  וחברשם  אונו  קריית  של  רבה  ערוסי,  הרבנות   ן  מועצת 

 הראשית לישראל. 

בחזרה לעמוד התוכן
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חמץ. תערובת  ישנה  אכן  אם  ספק  ישנו  כאשר  וניעור'  ב'חוזר  מקל  מהרי"ץ  וכך   19וגם 

  20הורה למעשה הרב רצאבי בספר 'שערי יצחק'.

ב קודם הפסח  ערהרמב"ם בחמץ שהת  מקפידים על שיטתשגם בני תימן ה  יוצא למעשה

כשרות אלה פי  שגו  משום ים על ידי 'כושרות',  י הכשרות המומלצפויכולים לסמוך על ג

  מקפידים שבמהלך הייצור המיוחד לפסח לא תהיה שום תערובת חמץ בכל צורה שהיא. 

 

  
  

 
   שו"ת פעולת צדיק, ח"ב סי' קטז בסופו.  .19
 רי יצחק, עמ' ר. שע  .20

בחזרה לעמוד התוכן
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 הרב שלמה אישון 

  חלוקת מס רכישה בין שותפים

  וטענות הצדדים א. תיאור העובדות 

נה להרוס את  מגורים, בכוו  עליה עומד בית  בשותפות קרקע אשר  קבוצת רוכשים רכשו

ה הקבוצה רק רוכשים שאין בבעלותם קומו דירות עבורם. בתחילה כללהבניין ולבנות במ

היה  מגורים,  דירת  כרכישת  מוגדרת  הייתה  העסקה  שאם  היא  הדבר  משמעות  דירה. 

מופח רכישה  עדעליהם לשלם מס  בשיעור של  פרש   1. משווי העסקה  3.5%  ת  בהמשך 

ובמקו השותפים,  יש    ומאחד  שכבר  אחר  שותף  היזם  דירהמצא  מס בבעלותו  שיעור   .

החל מהשקל הראשון.   8%רכישה שבו מחויב שותף זה על רכישת דירת מגורים הינו  ה

 דא עקא, שכאשר שכנע היזם את השותף החדש להצטרף לקבוצה, הוא אמר לו ששיעור

דעת כך הסכים   , ולטענתו של שותף זה, רק על8%-מה נמוך הרבה יותר  מס הרכישה יהי

ם, טוען כי יש לחלק את מס הרכישה בשווה  בגיבוי היזותף החדש,  להצטרף לקבוצה. הש

עליהם  כי  טוענים  דירה,  בבעלותם  שאין  הוותיקים,  הרוכשים  ואילו  הרוכשים,  כל  בין 

ואין בה  לשלם את מס הרכישה המופחת,  הובטח פרש המס שבין מה שעליהם לשאת 

  ה.שעליו לשלם על דירת מגורים שניי לשותף החדש לבין שיעור המס

  המשפטי  ב. המצב

החוק מבחין בין רכישת דירת מגורים לבין רכישת מגרש. ברכישת דירת מגורים קיימת 

הכבד קיימת  גיסא  ומאידך  דירה,  בעל  שאינו  למי  הרכישה  מס  בשיעור  ניכרת  ה  הנחה 

מגרש, לעומת   כפי שפירטנו לעיל. ברכישת  –לותו  שכבר יש דירה בבע  בנטל המס למי

) החל מהשקל הראשון, ואין בו  1%של    שרות להחזר(עם אפ   6%  זאת, שיעור המס הוא 

הקלה למי שאינם בעלי דירה. נמצא א"כ שמי שאינו בעל דירה יעדיף, מבחינת המיסוי,  

כבר   ומי שהוא  דירה,  רכישת  יעדיף עסקה של  דירה  המיסוי,  בעל  עסקה של , מבחינת 

  רכישת מגרש.

שלפנ בניבנידון  מדובר  וו  מגורים,  בית  שעליו  מגרש  להורסו רכישת  הרוכשים  בכוונת 

מקומו דירות עבורם. בחוק אין התייחסות מפורשת לשאלה אם עסקה מסוג זה  ולבנות ב

ס ת הרוכשים להרוברור שכאשר כוונ  –תיחשב רכישת דירה או רכישת מגרש. מצד אחד  

 –לרכישת מגרש ריק. מצד שני    ית שום משמעות, וממילא דומה הדבראת הבית, אין לב

גם אם זמן קצר  רוכש בית ור שאם אדם  ברו בית,  ייחשב הדבר כרכישת  בו,  נכנס לגור 

 
זה הוא על חלק השווי שבין  ש  .1 ל  1,696,750יעור    ₪1,696,750₪. על חלק השווי שעד    2,012,560-₪ 

  (השיעורים נכונים למועד הדיון).  0%השיעור הוא 

בחזרה לעמוד התוכן



   חלוקת מס רכישה בין שותפים 

 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

 
 

89  

ששיעור  ומדוע  אחר,  בית  במקומו  ולבנות  אותו  להרוס  החליט  בו  לגור  שנכנס  לאחר 

לפני הרכישה או   –ת  חלטה להרוס את הביבדיוק נפלה הה  המס יושפע מהשאלה מתי

הרכישה? ה   לאחר  לפני  החליט  אדם  אם  מזאת,  לשפץיתרה  ש  רכישה  הבית  יפוץ את 

יסודי ולהשאיר רק את הקירות החיצוניים, עדיין ייחשב הדבר כרכישת בית, ומדוע אם  

היות מגרש?  כרכישת  זאת  נחשיב  החיצוניים  הקירות  את  גם  להרוס  שכאמור   החליט 

א נחלהחוק  משמעי,  חד  הינו  בתי  בפסיקת  הדעות  זה  בעניין  הדעה שמקו  כי  אם  פט, 

בניין מגורים, ובכוונתו של הקונה להרוס את עליו עומד  ישת מגרש שהרווחת היא שרכ

הבניין ולבנות בית אחר תחתיו, נחשבת לעניין מס רכישה כרכישת מגרש ולא כרכישת 

הע  2דירה. שהגדרת  היות  מגראומנם,  כרכישת  כוונסקה  על  הקונה   ותש מסתמכת  של 

ולבנות הבית  את  הרוכשים   להרוס  עשויים  תחתיו,  אחר  את    בית  זו להסתיר  כוונתם 

להציג את העסקה כעסקה של רכישת דירה. הצגת העסקה ככזו אומנם אינה תואמת ו

אינו   המיסוי  ומנהל  הואיל  אך  האמיתית,  כוונתם  ולב'את  כליות  ולא'בוחן  ייתכן  יוכל   , 

יא  את  לסתור והוא  ה  רשדבריהם,  השיעור  פי  על  רכישה  מס  דירת ומתשלום  על  טל 

  מגורים.

ניג קיים  דידן  השותבנידון  בין  אינטרסים  שאינם  וד  לרוכשים  המס:  לשיעור  בנוגע  פים 

בעלי דירות טוב יותר להגדיר את העסקה כרכישת דירה, משום שבה הם יזכו לתשלום 

לרוכשים   ואילו  מופחת,  דירמס  ברשותם  אתשיש  להגדיר  עדיף  כרכישת   ה  העסקה 

מובן ים שנייה.  דירת מגור  נמוך יותר מזה המוטל על רכישת  הימגרש, משום שהמס על

של  אחידה  הגדרה  להיות  חייבת  רכישה,  של  אחת  בעסקה  שמדובר  שהיות  מאליו 

  העסקה שתחול על כל הרוכשים, ועליהם להגיע אפוא להסכמה בעניין זה. 

  מגורים  עסקה כרכישת דירתה תגצג. ה

ת העומד כרגע על הקרקע, ועל ת הרוכשים להרוס את הבינ ואין ספק שבנידון דידן בכו

אי  דעת בנוסף,  לעסקה.  נכנסים  הם  במיסים כן  ובוודאי  מיסים,  בענייני  כי  ספק  ן 

דינא', דמלכותא  'דינא  קרקע,  על  מס.   3שמוטלים  להעלים  הלכתי  איסור  קיים  וממילא 

בהתאם לשיעור   הדידן על הרוכשים לשלם מס רכיש  וןידה, יש להסיק שבנרמכאן, לכאו

ם בעלי עות לכך שחלק מהרוכשים אינמגרש, וממילא אין שום משמ  המוטל על רכישת

  דירות.

אם בנידון דידן, שבו    –אולם באמת אין הדבר פשוט, ויש לדון בו משתי בחינות: האחת  

וא המשפט  בית  בפסיקת  נקבע  המיסוי  בחוק,  ישיעור  מפורש  'דינא   מרנאנו  ג"כ 

דינא'. השנ א  –ה  יידמלכותא  קיימת אפשרות להציג  דירה בלא אם  כרכישת  ת העסקה 

  הדבר ייחשב כהעלמת מס.ש

 
). כך גם סברה דעת 58675-09-14מיסוי מקרקעין תל אביב (ו"ע    כך נקבע בפס"ד פריאנטה נ' מנהל  .2

וט סברה מיע), אולם דעת ה9750-12-11חוז ירושלים (ו"ע  הל מיסוי מקרקעין מנ' מנ  ב בפס"ד נסהרו
  ישת בית. שיש לראות בעסקה כזו עסקה לרכ

  ר' רמ"א, חו"מ סי' שסט סעי' ח.   .3

בחזרה לעמוד התוכן
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  . האם נאמר כאן 'דינא דמלכותא דינא' 1

כאמור לעיל, בחוק אין התייחסות מפורשת לשאלת שיעור מס הרכישה בנידון שלפנינו. 

ות  יהסקה של רכישת מגרש, אך ייתכן שכעת  בפסיקה לראות זא  אומנם, כאמור, הנטייה

מ בחוק  ולא  בפסיקה  'דישמדובר  של  מעמד  לכך  אין  משמעות פורש,  דמלכותא'.  נא 

יוצרת חובה הלכתית לשלם מס בשיעור שנקבע למגרש, הדבר   זו אינה  היא כי פסיקה 

נקבע לדירה שומבחינה הלכתית יהיה רשאי הרוכש, אם יחפוץ בכך, לשלם מס בשיעור  

  כהעלמת מס. תיש, והדבר לא ייחשב מבחינה הלכתגרלמולא 

ב בין חוק מפורש לבין פרשנות של  וזו את ההבחנה  ית המשפט עושה מהריא"ז ענזיל, 

  : 4לשונו

כל מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין בדברי הפוסקים ראשונים ואחרונים, יראה  

משפט חקוק ק וחו  כותא אלא בדברילויבין, שדעת כולם שווה, דלא שייך דינא דמ

וב ושקול הדעת..ורמאת המלך, מפורש  בלי שום ספק  . אבל בדברים התלויים  ר 

בע בשיקו הממונים  מהשופטים  הדעת  להם  ל  שסדרו  בדינים  שמחזיקים  רכאות, 

  –כמו שיש להם קצתם מהיוונים וקצתם מהרומיים   –חכמיהם הקודמים בספריהם 

ודנים על  דוקצתם שחדשו להם לפי מצב המ מעולם    –שקול דעתם  ם בפיהינות 

על   עלה  מוחעדלא  קצת  לו  שיש  ישראל  איש  דינא   ת  עליהם  לומר  בקדקדו 

ות של נכרים, שהזהירה אותנו התורה הקדושה  לכותא דינא. אבל הם הם ערכאדמ

שלא לדון בפניהם, אפילו בדברים שדיניהם שווה לדיני ישראל... ותדע שהרי כל 

הנקר דיניהם  (אפסקי  סענטעצין  לדינsentencesים  נחשבים  אינם  אצלם  גם    א ) 

ראיה   להביא  ואין  ודמלכותא  בו  כיוצא  על  שלהם  אחד  שלחו  מפס"ד  אפילו 

היותר משפטי  שכל   ממקום  נאמר  איפוא  איך  משפטיהם...  מנימוסי  כידוע  גבוה 

דינא   לו  יש  בכפר  או  בעיר  שופט  מאיזה  או  מאגיסטר'  מאיזה  חרוץ  משפט 

  ולא יאמר. רישתקע הדב –ואויבינו פלילים  "ק,תוהבטלו כל דיני  כדמלכותא?! א"

ל  ענזיל  נראה שאין ללמוד מדברי מהריא"ז  מקרה שלפנינו, משום שכאן אין מדובר  אולם 

שיצר בית המשפט, או בהטלת מס חדש ע"י בית המשפט, אלא בהחלטה של    בחוק חדש 

על   בערעורים  לדון  המדינה  ידי  על  שהוסמך  שיפוטי  שמטיל ש גוף  המס  ה יעור  נה  מדי ה 

עי, וגם דעת המשפטנים אינה  ידון דידן החוק אינו חד משמ נ ב בהתאם לחוק. עם זאת היות ש 

רוכש ישלם מס בשיעור הנמוך בהסתמך על טענת 'קים לי'  אחידה, אין מניעה הלכתית שה 

אומנם יש    5כסוברים שאיני צריך לשלם יותר, ובלבד שלא ישתמש לשם כך בשקר לרשויות. 

ו לגביו טענת 'קים  ק ממון שיש ל י ז להח  י ד כ שקר כה מותר לאדם גם ל סוברים שעל פי ההל ה 

  7ים האחרים להצטרף לשקר. יכול לכפות את השותפ   אך מכל מקום אין הוא   6לי',

 
  ריא"ז ענזיל, סי' ד. שו"ת מה  .4
ב  .5 ובאילו  להרחבה  מתי  ר' ספשאלה  מס,  להיפטר מתשלום  כדי  לי'  'קים  לטעון  אדם  יכול  ר תנאים 

  יף ב, ושם חלק ו סעיף ג. כרך ט חלק ג סע  כתר,
  . 261-260' מר' ספר כתר, שם ע   .6
צדקה. ור' פאה ינם טוענים 'קים לי', ולשיטתם מדובר בשקר שאין לו כל השהרי השותפים האחרים א   .7

  לכפות על המיעוט לנהוג שלא כהלכה.  לו רוב אינם יכוליםמ"ב, שאפי -פ"ד מ"א

בחזרה לעמוד התוכן
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  . האפשרות להציג את העסקה כרכישת דירה 2

 אתת  ות כדי להפחיעל פי ההלכה אין פסול בניסיון של נישום לנקוט תכסיסים והערמ

ורשות ממנו תשובות  ות כאשר הן דיורשות לשקר לרש , אך עם זה אין לוחבות המס שלו

נונים ות לנסות להגיע ל'מס אמת' ולא לנסות לעשות תכעל עסקיו. אומנם מידת חסיד

המס, של  אמיתי  לחוב  מביאים  לא  אך  המס  חבות  את  להפחית  מצליחים  אך   8שאכן 

חבות שבו  דידן,  חד    בנידון  אינה  שאיןמעמשהמס  נראה  ממיד  ית,  אפילו  ת מניעה 

  ובלבד שלא יהיה בהם שקר לרשויות.  –ם והערמות  באותם תכסיסי  שחסידות להשתמ

שמגר שהבהיר כי אדם רשאי לנצל    כך קבע בזמנו גם שופט בית המשפט העליון מאיר

כל   –צרה  לטובתו כל הוראה שבדין, הפוטרת ממס או מקילה בו, שהרי לשם כך היא נו

כדין,   שה כלשהו שלאעמחוקק או לעשות  מעשיו את כוונת הממנסה לעוות ב  נואיעוד  

   9ועדו לו.כדי להיכנס לתחומי פטור או הקלה שלא נ

  . סיכום 3

הנטייה   אינו חד משמעי,  בעניין  דידן אף שהחוק  בפסיקה לראות את העסקה שבנידון 

ידון דידן בנש   כעסקה של רכישת מגרש. מותר על פי ההלכה לנסות להציג את העסקה

  ת בלא לשקר לרשויות.ניתן לעשות זא אם  –רת מגורים כעסקה של רכישת דיגם 

  תפים על שיעור המס ד. הכרעה במחלוקת בין שו 

להציג את העסקה כרכישת דירה בלא מן האמור לעיל עולה שאם בפועל אין אפשרות  

לשל לכך  ובהתאם  מגרש,  כרכישת  העסקה  את  להציג  שיש  הרי  בשקר,   אתם  שימוש 

יאמרו שבאפשרותם   וים את העסקהולעורכי הדין המ  הלן רלוונטי רק אם המס. האמור ל

  ר לרשויות.להציגה בשתי הדרכים בלא לשק

ש השותפים  השותפים:  בין  מחלוקת  יש  שלפנינו  מעוניינים  בנידון  דירה  בבעלותם  אין 

שהע  מעוניין  דירה  בבעלותו  שיש  השותף  ואילו  דירה,  כרכישת  תוגדר  ה סקשהעסקה 

שום שיש כאן הפסד על פי הרוב, מ  לא ניתן להכריעמגרש. במחלוקת זו  תוגדר כרכישת  

עוט לכפות דעתו על הרוב. אומנם השותף בכוחו של המי  ובוודאי שאין  10ממון למיעוט,

טוע מס החדש  ששיעור  לו  אמר  הוא  לקבוצה,  להצטרף  היזם  אותו  שכנע  שכאשר  ן 

מ יותר  הרבה  נמוך  יהיה  ול8%-הרכישה  דעת  נתטע,  על  רק  להצטרף  ו,  הסכים  כך 

הבטחל אך  שלא  הקבוצה,  ניתנה  מחייבת    זו  אינה  וממילא  הרוכשים,  יתר  דעת  על 

מגיעה הקלה   נמצא א"כ שלמעשה אין כאן הכרעה בשאלה אם בעסקה שלפנינו  11ם.אות

 
  . 433ספר כתר, כרך ט עמ'   .8
  ן., חזון דוד ואחרים נגד מנהל מס שבח מקרקעי 4639/91אה ע"א ר  .9

'חי   .10 מאמרנו  ר'  זה  בעניין  (תמ"א  להרחבה  אדמה  רעידות  מפני  משותפים  בתים  ם  הרהורי   –)  38זוק 
  מכון כת"ר.  , ובאתר 87-82"ב), עמ' (תשע 96וערעורים', אמונת עתיך 

 ר' שו"ע, חו"מ סי' שלב סעי' א, ובנו"כ שם.   .11

בחזרה לעמוד התוכן
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כל  בין  שווה  חלוקה  היא  כזה  במצב  המחדל  ברירת  דירות.  בעלי  שאינם  למי  במס 

  השותפים.

  נאמר: הה), ב"כהח "פ מציעא צוא בתוספתא (בבא נראה שניתן למך לכמקור 

ואם אמרו בשביל פלני השותפין שמחלו להם מוכסין מה שמחלו מחלו לאמצע  

  מחלנו מה שמחלו מחלו לו. 

הרי"ף  משמיעה   13והרא"ש.  12והביאוה  מה  שהתקשה  שמחה  מרבנו  הביא  שם  וברא"ש 

לוקה תהיה מדובר בשותפות, החר  התוספתא ברישא שלה, והלוא פשוט לכאורה שכאש

ש השותפיבאופן  בין  שהתוס  ,ם ווה  המוכסים ותירץ  אמרו  לא  עוד  שכל  משמיעה  פתא 

  ו לאמצע, וזו לשונו:מחל –רש מיוזמתם שהם מוחלים בשביל פלוני במפו

ופירש שותפין שבקש אחד מהן למחול לו מה שמחלו מחלו לאמצע כאילו היה 

וס מרו כך בלא שום פינו פירוש שמעצמם אחלשלוחם. ואם אמרו בשביל פלוני מ

  ככה מחלו לו. שלא בקשם על

  ו: קעז) הוסיף בפירוש דברי ' יסובמרדכי (ב"ק 

חביריהם ואם  דאין שותף חולק שלא לדעת חבירו ודרך השותפין לטרוח בשביל  

שאנו   מה  בקשתו]  בלא  [ר"ל  מעצמם  שאמרו  פירוש  [כו']  פלוני  בשביל  אמרו 

מוחלין   אנו  הואבשמוחלין  זכה  פלוני  חבי  ביל  זכו  ולא  ומתוך  לבדו  עמו    ך כריו 

ק] שנתפשרו הקהל  ן הבא אצל השר לאחר [ר"ל אפילו לאחר ודו"פסק על ראוב

ה שמחל לו צריך לחלוק עם קו מן המס ומחל לו ממן המס ובקש למחול לו חל

  14הקהל.

  ור לדברים, וזאווב'נתיבות המשפט' (סי' קעח ס"ק א) הוסיף בי  15וכן פסק ב'שלחן ערוך',

  : ונושל

נולדהד המתנה  שריוח  כיון  הוא,  שמחו  טעם  וכיון  והתעסקות,  בקשה  כל  ע"י  יב 

ב להתעסק  באחד  ובשעת  כולן,  ופי שביל  כולן,  בשליחות  כאילו עושה  הוי  קשה 

כאילו מבלעדי השליח   והוי  ע"י בקשת שניהם,  נולדה המתנה  וכאילו  כפיו ממש 

ה המתנה  נותן  היה  לא  שניהם  דהבקשת  מההיא,  לחלוק  לו  א"א  תעסקות  א 

ק בשביל שניהם, הרי נולדה המתנה  שבשעה שעסק עס רך עצמו, וכיוןולעסוק לצו

  16.התעסקות של שניהם, משו"ה הוא לאמצע ע"י

 
  "ב. ב"ק מב ערי"ף,   .12
 רא"ש, ב"ק פ"י סי' כה.   .13
 ביר באופן שונה.שהר"מ הס ועי"ש שמביא  .14
 "מ סי' קעח סעי' א. שו"ע, חו  .15
בהס  .16 אחרת  אפשרות  שהביא  בב"ח  וז"וע'  שמחה,  רבנו  דהמוכבר  'דוקא  מן ל:  אחד  שהוא  ידע  ס 

שותפים  כל המוחל להשותפין דהשתא ודאי כשביקש ממנו שימחול לו ומחל לו הוי כאלו אמר אני  
ו לבדו דכיון  ני מוחל משום פלוני הוא שלפיוס אמר א  שאתה בא לבקש בשבילם אבל אם מעצמו בלי 
ממנו שימחול לו  וא שותף וביקש  אם לא ידעו כלל שה דלא ביקש כלום ממנו אין נראה כשלוחם אבל  

וא אחד  יו הונה אל אם כן מחלו לו לבדו'. אבל לפי הסברו של הנתיבות אין צורך שהמוכס ידע שהפ
  מהשותפים. 
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שגה בהשתדלות של אחד השותפים, גם אם בהשתדלותו  מכאן נראה שהטבה במס שהו

בין כל השותפים.   ת ההטבהמתחלק  –ביקש למחול על המס בנימוק הנוגע אליו בלבד  

המ הטבת  ועוד,  שזאת  בכך  מותנית  יגד  לכס  של השותפים  כעסקה  העסקה  את  ירו 

וק ת המשפט': 'שאי אפשר לו לחלמגורים, והרי זה כפי מה שכתב 'נתיבורכישת קרקע ל

  –מההתעסקות ולעסוק לצורך עצמו'. והיות שההטבה במס מותנית בהסכמה של כולם  

  .הרי שכולם שותפים בה

כן אם    על  דידן,  שבנידון  בקרקע  מדובר  עליההיה  המס  ה  שיעור  וידוע,  הדין ברור  יה 

שא התוספתא,  של  בסיפא  השותפים  כנאמר  לאחד  מחל  מיוזמתו  המוכס  הוא   –ם  רק 

היות אבל  מכך.  כקרקע    נהנה  הקרקע  להגדרת  במאמץ  צורך  ויש  כאן,  המצב  זה  שאין 

ההטבה   את  לקבל  מנת  על  למגורים  שיש  ה  –שמיועדת  שרי  לרישא  זאת  ל לדמות 

המס, ויש לחלק בין השותפים  כס שימחל על  ומבהשתדלות אצל ההתוספתא העוסקת  

 ם של אלו שאינם בעלי דירות.גם אם תתקבל מכוח  –הטבת המס שתתקבל  כולם את  

כן  דעת  על  לעסקה  מראש  נכנס  שהוא  מהשותפים  אחד  כל  טוען  דידן  בנידון  אומנם 

פחות.   יהיה  המס  על  ששיעור  הנכאשר  שהדרך  נראה  שככן  היא  לחלוקה  אחד  ונה  ל 

כולם בשווה. לכן,    ו הוא מודה שהוא חייב, ובהפרש יחלקואת הסכום שב  הלישלם תחי

את העסקה כרכישת בית, ישלמו כל   ותם בית וטוענים שיש להגדירהרוכשים שאין ברש

וטוען    3.5%אחד   דירה  שברשותו  החדש  הרוכש  בחוק.  שנקבע  מהסכום  שיש החל 

כרכילהג העסקה  את  ישלם  דיר  מגרש,  הראש  5%שת  מהשקל  יןוהחל  מכן  לאחר  ש  . 

אל מתשלומים  המתקבל  הסכום  את  שמשולם לחשב  המס  מסכום  אותו  ולהפחית  ו, 

  ים יחלקו כל הרוכשים שווה בשווה. פועל. בהפרש שבין שני הסכומב
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 הרב רצון ערוסי 

היבטים הלכתיים לתעמולת  
  הבחירות

  מבוא 

ל המועמדים שו מפלגות השונות  עמולת בחירות של ה ינת ישראל קודמת תבמדרות  לבחי

נוהגים לספר על עה יריביהםשונים. ה'מתעמלים'  ולדבר סרה על  ועל דרכם,  ועל   צמם 

בנושא  נעסוק  זה  במאמר  שקר.  דברי  וגם  אמיתות  חצאי  אמת,  דברי  ובתוכה  דרכם, 

נתחיל   הבחירות'.  לתעמולת  הלכתיים  ליר  שבהולה  בתעמ'היבטים  מתייחס  יבו מועמד 

  ב שבו מועמד מספר על עצמו ועל דרכו.ן נתייחס למצכמיצג, ורק לאחר ולדרך שהוא מי

  א. סוגי התעמולה

ולדרך שהוא מציע, נתייחס לשני מצבים:  אשר לתעמולה שבה מתייחס מועמד ליריבו 

אמיתו חצאי  אומר  הוא  שבו  ולמצב  אמת,  דברי  אומר  המועמד  שבו  ושלמצב  .  קריםת 

כם הצגת אמת, מציגים את דר  םמועמדים ואנשיה אילו זכינו, היו הנבהיר את הדברים.  ו

והי שרק,  וללא  כחל  וללא  האמיתית  הדרך  היא  שדרכם  משכנעים  הרצויה  ו  הדרך  היא 

לעם היושב בציון. הם היו מציגים את דרכו של המועמד היריב הצגת אמת, ללא סילוף,  

האלט שהדרך  משכנעים  והיאינבית  רנטיוהיו  אמיתית,  דרך  הרצויה  ה  הדרך  לא  לעם  א 

בציו שהי  .ןהיושב  אף  בציואפשר  היושב  לעם  מסוכנת  או  רעה  דרך  כזה א  במקרה  ן. 

עניי  –התעמולה   בה  בין  אין  חיובי  פומבי  ויכוח  אלא  הרע,  לשון  של  או  רכילות  של  ן 

נים  ניי , בעומבימועמדים בפני השופטים, שהם הבוחרים. תעמולה כזו היא כעין משפט פ 

היעקרוניים שהם   העם  לכל  והמחשובים  בציון,  מציגים  ע וושב  באוזני מדים  עמדותיהם 

ישמע  כדי שהעם  אין המוהעם,  אולם למעשה  ויכריע.  ישקול  יכולים להסתפק ,  עמדים 

רק בהערכות על העתיד, אלא יש צורך בהתייחסות אל העבר, כלומר שכל מועמד מציג 

שלת ואף של יריבו רעה וכו  ע את הציבור שדרכושכנח ולהוכיאת העבר של יריבו כדי ל

חס לכישוריו, לאופיו ת בתעמולה היא אישית כלפי המועמד בייש שההתייחסו   .אסונית

אלה היא אם תעמולה כזו מותרת, וביותר כשבתעמולה יש חצאי אמיתות  ולתכונותיו. הש

ל השכלי.  השיקול  על  ולא  הרגשות  על  שמשפיעים  המחשה  את וק  נבד  פיכךואמצעי 

איס של  ההיסודות  ולשון  רכילות  שנוכל  ור  כדי  דברה לרע,  לחקר  התעמולה   גיע  מהי 

  האסורה.המותרת, ומהי התעמולה 
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  ב. האיסורים ההלכתיים שיש בתעמולת הבחירות 

התורה אסרה לא רק לספר שקר על הזולת, אלא גם לרכל ולומר עליו דברי אמת. הרי 

הזהירה טז)  יט,  (ויקרא  'להתורה  תל:  רא  תעמוך  לא  בעמך,  וכתכיל  רעך'.  דם  על  ב  ד 

  א):  צוות לאוין סמה הרמב"ם (ספר 

לא תהא רך   יתעלה לא תלך רכיל בעמיך. אמרושהוזהרנו שלא לרגל, והוא אמרו  

דברים לזה וקשה לזה. דבר אחר, לא תהא כרוכל מטעין דברים והולך. ובכל לאו 

  זה, האזהרה שלא להוציא שם רע. 

  ביאר:  ה"ג) -עות פ"ז ה"ב' ד(הל מב"ם ובהלכה, הר

 ואומר כך וכך אמר פלוני,  ן דברים והולך מזה לזה,עואיזה הוא רכיל? זה שהוא ט 

אע"פ שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. יש  כך וכך שמעתי על פלוני.  

והוא המספר בגנות  והוא לשון הרע  זה.  והוא בכלל לאו  גדול מזה עד מאד,  עון 

ו, נקרא בעל  וציא שם רע על חבראבל האומר שקר, מ  מת.מר אפ שאחברו, אע"

ו אבותיו. וכך וכך שמעתי  ואומר כך וכך עשה פלוני. וכך וכך הי רע זה שישב    ןולש

דברים של גנאי. על זה הכתוב אומר, יכרת ה' כל שפתי חלקות, לשון    עליו. ואמר

  מדברת גדולות.

  קודמו:  ר מיות חמורנמצינו למדים שיש שלושה איסורים, כל אחד 

וזהו  ים, ואפילו שאינם דבריתישהו או בשמו דברים אמילספר על מא) איסור   ים רעים, 

  מחריב את העולם.. העובר על איסור זה, הוא כאיסור רכילות

  ב) איסור חמור יותר לספר בגנות מישהו, ואפילו דברי אמת. 

יותר הוא לספר בגנות מישהו דברים שק נוהג כך הוא ם ה. אדריים ג) איסור חמור עוד 

כלתו (אשתו) שלא מצא לה יא שם רע על  צונו כדין חתן שה שם רע, כלומר שדי  מוציא

והֶ  הבתולים,  כשכבר  באיסור  זינתה  שכביכול  שנכנסה חשידה  ולפני  לו,  ארוסה  ייתה 

לחופה, ודבריו נמצאו דברי שקר. חתן זה נקרא מוציא שם רע, ומלקים אותו, ומחייבים 

   1שנה לעולם. מו לעולם ושלא יגרעי אשתואת  אותו לקיים 

ח  'חפץ  ון הרע,  מאיר הכהן, שכולו עוסק בדיני לש ם' של הרב ישראל  ייבפתיחה לספר 

עובר  הוא הראה שהמדבר לשון ה ועל ארבע-על שבעהרע, אפשר שהוא  לאוין,  -עשר 

עשרה מצוות עשה, ועל ארבעה ארורין. זאת ועוד, יש חומרה במקרה שבו מספר לשון 

 3נעשה בפני רבים,  ע, כלומר שסיפור לשון הרם השומעים שרבים ה   2קבוצה,  באוזני  הרע

  יתונים.יו ובטלוויזיה ובשלטי חוצות ובעכפי שקורה בתעמולת הבחירות ברד

יו זה  אמת לפי  דברי  שאפילו  משום  בחירות,  תעמולת  לקיים  היתר  שאין  לכאורה,  צא 

ולא שקר.  דברי  לומר  שאסור  שכן  וכל  לומר,  בלב  אסור  לזו  גם  שאסור  אלא  מאזין ד, 

ן רה הזהירה את הדיין שלא ישמע בעל דיהרע. הרי התו  ןאסור לשמוע לשולהאזין, כי  

 
  , לאוין שנט.רמב"ם, סה"מ עשה ריט; שם  .1
  חה, סעיף יא עמ' יט. עי' ס' חפץ חיים, פתי   .2
 עי' שם, כלל ב, סעיף א.   .3
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כג,   (שמות  שנאמר  יריבו,  בפני  ש שלא  תשא  'לא  (סה"מ, א):  הרמב"ם  וכתב  שוא'.  מע 

  לאוין רפא):

רו,  שהוזהר הדיין מלשמוע דברי אחד מבעלי הדין שלא בפני בעל דינו. והוא אמ

כלל  ר תרחק... ובקשעצמו אמר מדבר  אזהרה על ענין זה  תשא שמע שוא... ובלא  

  ת שקר.שון הרע, ומקבל לשון הרע, ומעיד עדולאו זה אמרו עוד, אזהרה למספר ל

שכ בפני הרי  הדיין שלא  לפני  טענותיו  ישטח  דין שלא  הבעל  את  הזהירה  מו שהתורה 

אפילו שהסיפור  ון הרע על זולתו,  לספר לשיריבו, כי זה כמו לשון הרע, כך אסור לאדם  

בפני בעל  את בעל הדין האחד שוטח טענותיו שלא ן אסור לשמועייאמת. וכמו שלד הוא

הרע, אפילו שהסיפור אמת. וכתב הרמב"ם   דם לשמוע לשוןהדין האחר, כך אסור לכל א 

  (הל' דעות פ"ז ה"ג):  

אמר, אשר אמרו יקר. שנועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע כאילו כפר בע

שפתינוללש נגביר  אדון    וננו  מי  אמרונללנו,  ועוד  הרע   ו.  לשון  שלושה  חכמים, 

  מן האומרין. רו, וזה שאומרין עליו. והמקבל יותר הורגת, האומ

  . חובה לספר לשון הרע אמיתי להציל את הזולת ג

מפני נדחה  זה  שאיסור  מצאנו  זאת  בכל  זה,  איסור  של  חומרתו  למרות  הצלת   אולם 

הואנ ומעניין  כי התורה  פשות.  זה,  באותו פסוק ש דבר  הזהירה    וב,  על היא  שלא לרכל 

ויקרא  כמאמר הכתוב (עמוד מנגד ולא להימנע מהצלת נפשות, הזולת, גם הזהירה שלא ל 

יט, טז): 'לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך'. כלומר שנצטווינו שלא נספר על  

 . חייבים להצילו  ון בסכנה, אלא אנוד מנגד כשהזולת נתלא נעמואודות הזולת, והוזהרנו ש

היא מלמדת שהמרגל  בחברו כאילו שני הציוויים אומרת דרשני, ואומנם    סמיכות זו של

  הרמב"ם (הל' דעות פ"ז ה"א):  דמים, כדברי  שופך

המרגל בחברו עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תלך רכיל בעמך. ואע"פ שאין לוקין 

וגורם לה, עון געל לאו זה לו, לא    שראל. לכך נסמךרוג נפשות רבות מי דול הוא. 

  אדומי.  על דם רעך. צא ולמד מה אירע לדואג התעמוד 

אחימלך הכהן נתן לדוד, שנוא נפשו של דואג האדומי סיפר לשאול המלך דברי אמת, ש

חימלך שאול, לחם ואת חרבו של גלית הפלישתי. שאול, בגין דברים אלו, דן למיתה את א

עו נוב  כוהני  כל  כדין  את  הכוהנים,  וציווהיר  להורג  מורדים,  דואג  הרג את  אכן  דואג  ם. 

כוהנ וחמישה  טשמונים  כב,  א,  (שמואל  ש-ים  יוצא  וכך  ליט),  שסיפר  הרע  דואג,  שון 

רכילות   איסור  את  זו, שמשווה  דרשה  למרות  והנה,  בישראל.  רבים  דמים  לשאול, שפך 

ד על דם דחה מפני 'לא תעמושאיסור לשון הרע נההלכה    לאיסור שפיכות דמים, נפסקה

  (הל' רוצח פ"א הי"ד):  ה כדי להציל נפשות. וכך כתב הרמב"ם ומר שהוא נדחלכרעך', 

לא על  עובר  להציל  היכול  טובע    כל  חברו  את  הרואה  וכן  רעך,  דם  על  תעמוד 

פ  לו  או טומנין  או מחשבים עליו רעה  או מוסרים  גויים,  או ששמע  ולא  בים...  ח 

  .ךעתעמוד על דם ר יעו... עובר על לאלה אזן חבירו והודג
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(חו"מ   ערוך'  ב'שלחן  להלכה  הועתקו  הרמב"ם  שאם דברי  למדנו  ומדבריהם  תכו),  סי' 

מם להרע לזולת, עליו לגלות לזולת את דבר המזימה כדי להצילו. זו  אדם יודע שמישהו

  ות.צלת נפשאם כן למדנו מדבריהם שאיסור לשון הרע נדחה בשביל ה

הרה הורה  יוסויפה  עובדיה  (יחוה "ג  בספרו  זצ"ל  ל  ף  ס)  סי'  ח"ד  לגלות דעת,  רופא 

לא יעניק   כדי שמשרד הרישוי  , הלקוח שלו, חולה במחלת נפילה,למשרד הרישוי שפלוני

לו רישיון נהיגה. זאת משום שנהג כזה עלול לסכן את עצמו ואת זולתו, אם חלילה יקבל 

הרכילות לחובת  את סמיכות איסור    . הגר"ע יוסף פירשוא נוהגהתקף נפילה בשעה שה

  בכיוון הפוך: לת נפשות גם צה

, יל בעמך, לא תעמוד על דם רעךוונת הפסוק לא תלך רכובזה יש לפרש גם כן כ

שאע"פ שאסור לך להיות רכיל, ולגלות סוד חבירך, וכמו שנאמר, הולך רכיל מגלה  

מקום  מכל  דבר,  מכסה  רוח  ונאמן  תעמ  סוד  ועללא  רעך.  דם  על  להודיע וד  יך 

מנזקלחברך,   שישמר  ש  כדי  וכמו  שאע"פ וסכנה.  א),  (סא,  נדה  במסכת  אמרו 

  ר לקבל לשון הרע, למיחש מיהא בעי.  שאסו

עובדיה   מזו: הרה"ג  יתרה  האלו.  הרמב"ם  דברי  על  היתר,  בין  זה,  יוסף הסתמך בפסקו 

רופא לגלות   חט"ז סי' ד) חייב   אליעזר,מצאנו שהרה"ג אליעזר ולדינברג זצ"ל (שו"ת ציץ  

היתר   ה אינה יכולה ללדת ולדות לעולם. בין, שאותה בחורהרשהשתדך עם בחו  לבחור

ק מהם שחובת הגילוי של סוד מטרתה הנ"ל, ואף דייהסתמך גם הוא על דברי הרמב"ם  

לא רק להציל מסכנת נפשות, אלא גם להציל את הזולת מדבר רע שזוממים כנגדו. לכן 

כ רלדעתו  שאינה  שיודעת  ללה  ולדות  ללדת  אינאויה  והיא  לבח  העולם,  זאת  ור מגלה 

תו בחור ע"י עה, והיודע דבר זה צריך להציל את או שעימו היא משתדכת, היא עושה לו ר

יגלה לו את הסוד, אף שהוא מספר לשון הרע. זאת מכיוון שכאמור, איסור לשון הרע  ש

  ת מרעה. כדי להציל את הזולאלא גם נדחה לא רק כדי להציל חיי הזולת, 

לה לה  צה לאמלל בחורה, אם אינו מגהוא גם לגבי בחור שרו  ןהרב ולדינברג ציין שהדי

כל מי שיודע את סודו שיגלה לבחורה. כ"כ ת לחלוטין, ויש חובה לשהוא אינו יכול להפרו

  ר 'פתחי הרב ולדינברג והרב עובדיה יוסף, שם, הביאו בשם הרב ישראל איסר, מחבר ספ 

  הבאים: קנו), את הדברים  תשובה' (או"ח סי'

"ר, וראיתי לאידך הם, וכן בספרי המוסר, האריכו בחומר איסור להאבר  ןגהנה המ

גם הוא מצוי יותר. וזהו מי שמונע עצמו מלגלות  זה. וגיסא, שיש עון גדול יותר מ

לאי שחושש  מפני  עושקו.  מיד  עשוק  להציל  צורך  שיש  במקום  חבירו  סור  אוזן 

ענין ממון.  וכן הדין גם ל  להרגו בערמה...מי שאורב לחבירו    ן הרע. כגון הרואהלשו

או מחתרת,  חותר  לי  מה  שגונבים    כי  חבירו  של  משרתיו  את  או  שרואה  ממנו 

  מהעסק שלו... שותפו

ובאמת שהרמב"ם ב'ספר המצוות' (לאוין רצז) כתב שהאזהרה 'לא תעמוד על דם רעך'  

 ממון חברו. ואם גד ויימנע מלהציל  המציל לא יעמוד מנהאדם, שכוללת גם הצלת ממון  

חי זה  לפי  הרב  כך,  דברי  לפי  תשובה',  'פתחי  בעל  המוסר דש  שספרי  שכמו  ולדינברג, 

כנגד העולם שלא לה  מרעישים  צורך להרעיש את העולם  יש  באיסור לשון הרע,  יכשל 

בחזרה לעמוד התוכן
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עתו איסור לשון הרע. לדהנמנעים מלהציל עשוק מיד עושקו, כביכול, בגלל איסור לשון  

רחב, דהיינו שיש להציל את הזולת , גם במובנו ה'עמוד על דם רעךע נדחה מפני 'לא תהר

ציל בחורה מלהתחתן עם חתן אישי, כגון לההפסד, אפילו הפסד ממוני, וכן הפסד    מכל

רע בלייעל. כמו כן הרב ולדינברג הפנה לספר 'חפץ חיים', שחייב לגלות לחתן או לכלה 

גדחסר ומחלות שונותונות  זאת  ולים  זוגם.  בני  ולד  של  דברי ברג הביא את  ניועוד, הרב 

לחברו  4הרמ"א  לגלות  שלא  ה  שהנשבע  ההפסד  מן  שיצילנו  את דבר  לבטל  נשבע  וה 

  הסביר כך משום שהוא בכלל מצוות 'השבת אבידה'.  5ואינו חל. והגר"א המצווה,

דין  יוסף הביא פסק  להביא    ו את שלטונות הצבאים חייבשבו הדיינ  6גם הרה"ג עובדיה 

רפואי   בעל, כתיק  יוסף הב  לדון בתביעת   ידחסוי של  עובדיה  הרה"ג  כן  כמו  יא  אישה. 

'התורמדברי הרה"ג אונטרמן, ממאמרו בכת והמדינה',ב עת  שרואה חשבון שהרגיש    7ה 

והוכיחו   הדבר,  ייוודע  לבל  הפנקסים  ומזייף  בכספים  מועל  יהודית  חברה  של  שמזכיר 

בו שוהת רואה חשבון   ותאורשאי    –הרעה  וזה לא שב מדרכו    יפרסם הדבר ברבים,רה 

ציל רכוש החברה בעניין אחר, שהרי הוא מחויב  לפרסמו ולביישו ברבים, כשאי אפשר לה

ואומנם  לעמו כך.  על  שכר  כשומר  גם  והוא  החברה,  מכספי  נזק  ולמנוע  המשמר  על  ד 

חיים'  'חפץ   ע  8בספר  שאדם  ראה  אחד  שאם  עווכתב  שגושה  כגון  לחברו,  או לה  זלו 

ובין שלא, או שביישו או שגנהדם  יקו, בין האעשקו או הז יודע מזה  ציערו זל או הניזק 

ונודע לו בבירור שלא   ולא שילם לו את נזקו,  והונה אותו בדברים,  השיב לו את הגזלה 

בני דברים לאפילו ראה דבר זה ביחידי, יכול לספר ה –ולא ביקש פניו להעביר לו על דינו 

לעזור כדי  ו  אדם  לו',  אשם  המעשיל'אשר  ה לגנות  בתנאי יערם  זאת  הבריות.  בפני  ם 

  אחד משבעת התנאים להיתר:שייזהר שלא יחסר ולו 

  א) שרואה בעצמו את המעשה, ולא רק שמע מאחרים.  

  ב) שייזהר מלהחליט בפזיזות שמדובר בגזל, אלא יתבונן בדבר. 

  דיע לרבים.אז יו –א ישמע לו , ואם לג) שיוכיח את החוטא בלשון רכה

  יותר ממה שהייתה באמת. הלעווד) שלא יגדיל את ה

דבר   על  בספרו  שיכוון  רקה)  ולא  להועיל,  רק  נהנה   העמלה  שהוא  בגלל  להשמיץ, 

  בחסרון חברו, או בגלל שנאתו לו.  

  ו) שיבדוק אפשרויות אחרות להועיל בלי הפרסום.  

אדם לו   ק שהיה נגרם לאותודותיו יותר מן הנזר על אוז) שלא יגרום נזק לזה שהוא מספ 

  לדין. דמעו היה

 
  א, יו"ד סי' רכט סעי' ז. רמ"  .4
 ר הגר"א, לרמ"א שם. ביאו  .5
 פד"ר, ח"ה סי' קנג.   .6
  . ב טנתיכג, בשם נתיבות שמואל התורה והמדינה, כרך ט, עמ'   .7
 עיף א. חפץ חיים, הל' לשון הרע כלל עשירי, ס  .8
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הפול יריבו  של  הרעה  האמת  את  לומר  חובה  יטי ד. 
  כדי להציל את העם 

דרכו  את  היא שהמתמודד מציע  בחירות  לתעמולת  שיש  לומר שהמטרה  נוכל  זה  לפי 

להיות צריכה  היא  דרכו,  הצגת  לגבי  והנה  יריבו.  של  דרכו  מפני  א  ומזהיר  מיתית, הצגה 

ש הצגה  עינייולא  אחיזת  בה  מיש  בבחינת  בכפל טפ  גלהם,  ודיבור  טפחיים  ומכסה  ח 

בי יחידים, וכל גה כזו היא בבחינת גניבת דעת הבריות, שנאסרה לגלשון. זאת משום שהצ

כך  על  נענש  הרי אבשלום  בציון.  היושב  העם  כלל  ובמיוחד  רבים,  כלפי  שכן שנאסרה 

  10בדברים שבממון.א דווק ולאו 9שגנב דעת רבים,

המתמודד שלא לשקר, לא בדברי שקר ולא יב  יחיבו,  שר לאזהרה מפני הדרך של יראו

זוהי חובתו, כי הצלת ענייני יתות. אבל כל שהוא אומר את האמת כלפי יריבו,  בחצאי אמ

הוא  מתעמולתו  שכתוצאה  אף  בה,  חייב  והוא  עיניו,  לנגד  להיות  צריכה  והמדינה  העם 

לספר ה  נאלץ  רעים  לשון  דברים  על  ביריברע  שיש  בדרכאמיתיים  או  זוו  בתו,  חו   יהו. 

הצי נפש  הצלת  מפני  נדחה  הרע  לשון  שכאמור ואיסור  אלא  ובממון.  בנפש  בור, 

היות מדויק, לומר רק דברים ודאיים, ושכל כוונתו בחשיפה תהיה רק  המתמודד צריך ל

עליו ע וייזהר, ושידע ש בור יידתועלת הציבור. כמו כן עליו לברר שאין דרך אחרת שהצי

  תותם בלי שום ספק. אמי תירר אם שחקר ובלומר רק דברי

  יבור. אמירת דברים ידועים לצ 1

  ידועים דברי חז"ל בגמרא (ב"ב לט ע"א): 

כל מילתא [של גנאי, עי' רשב"ם] דמיתאמרא באפי תלתא, לית ביה משום לישנא  

  בישא.  

 זרו אלו ויאמרו לום לשון הרע, אם יחבו משו  כלומר שכל דבר שנאמר בפני שלושה, אין

אמר   לכך  ונילפ עליו  שכך  והסיבה  ע"א).  טז  (ערכין  בגמרא  הוא  וכן  בגמרא,  ,  התבארה 

' בוודאות,  יתפרסם  והדבר  אית הואיל  חברא  דחברך,  וחברא  ליה,  אית  חברא  חברך,  כי 

דבר דווקא לכתב הרב ישראל מאיר הכהן שכלל זה הוא    11ליה'. אולם בספר 'חפץ חיים',

ם איסור לשון הרע, אף שנאמר  משו   ובר, יש  גנאי גמוור, אבל דבר שהוא  שאינו גנאי גמ

ובה גנות   12משך בפני שלושה.  יש אומרים, שהמספר בפני שלושה דבר  הוא הביא דעת 

כן לזה ששמע ממנו, שהוא מותר לספר   על מישהו עובר על איסור לשון הרע, אך לא 

  תר.ר הקול ולגלותו יו ן להעביבדרך אקראי, אבל לא שיתכוו

 פרסם הדבר ונודע לכל', אין עוד איסור לשון'שאם נת  ה מדבריושם נרא  13אולם בהמשך,

בדברים שכבר נתפרסמו בעיתונות, ברדיו    הרע. ובעניין תעמולת הבחירות, בד"כ מדובר

 
  . סוטה ט ע"ב  .9

 כד. יראים סי' ק  .10
 חפץ חיים, הלכות לשון הרע כלל ב סעיף ב.   .11
  סעי' ג.  שם,  .12
  שם, סעי' ד.   .13
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תזכורת  לצורך  כלל  בדרך  היא  והתעמולה  לכול,  ידועים  בבחינת  שהם  כך  ובטלוויזיה, 

בחר, אם מד להיעוד, שכל מך נלע"גמה של הצלה. לפיכגשה, וכאמור לשם מצורך הד ול

ו האמת,  וכל  האמת,  את  רק  אומר  שלו הוא  התעמולה  ולהציל,  להועיל  כוונה  מתוך 

שהוא מו שמועמד  דומה  הדתית  מהבחינה  מזו:  יתרה  חובה.  בבחינת  אפילו  והיא  תרת, 

 14השם,חנפים מפני חילול  ין את האנטי הדת, מצווה לפרסמו, על דרך שאמרו שמפרסמ

ם...',  את החנפין שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקי   'מפרסמין   פו ע"ב):  ופירש רש"י (יומא

ויר פורענות,  ידם  על  תקרה  שלא  שכן כדי  כל  דנן,  שבמקרה  דומה  הדין.  מידת  על  ננו 

מצווה לפרסם את הללו שמטעים את דעת הבריות, ובליבם שמים אורבם לפגוע בערכי 

ו המקודש,  את  נפרסם  לא  של  אם  האמיתיות  עלאותו  גמות  ללכתלומועמד,  שולל   ים 

  ש.אחריו ולסייע בידו לפגוע בערכי קוד

ובדרכי  ה"ח) כתב שיש להוכיח את העבריין בסתר  פ"ו  (הל' דעות  ועוד, הרמב"ם  זאת 

  נועם, ואם לא שב מדרכו, הרי שבעבירות שבין אדם למקום מותר לפרסם את חטאו:  

ל חזאם  בא  שהוכיחור  [לאחר  מכלימים סתר  בסתר],  ו  אותו  הו  רסמין  פ מברבים, 

, עד שיחזור למוטב, כמו שעשו כל  טאו. ומחרפים אותו בפניו. ומבזים ומקללים ח

  בישראל. הנביאים 

ישראל,   רשעי  את  והוכיחו  רבים  בת  בשער  עמדו  הדורות  בכל  ישראל  שנביאי  כלומר 

יאים פרסום דרכם יה בתוכחתם של הנב. אף שההדיוטות ומנהיגים, שדבקו בדרכם הרעה

הוא כדי  תם, הרי שבנסיבות כאלה גם אמצעי כזה כשר  ם והשמציעל אותם רשרעה שה

ל והנה  בתשובה.  רשעים  אותם  תוכחה להשיב  שע"י  אשליה  לנו  אין  בימינו  צערנו, 

בדרכם   דבקים  הם  להנהגה  המתמודדים  אבל  בתשובה.  ישובו  ישראל  רשעי  פומבית, 

י  פוגעת בערכי קודש  וכשדרכם מאוד,   ובפועל,  י ם האמיתפ ו ות את פרצש לגלבמוצהר 

  ים נוהגים אילו היו לנו נביאים.ואת יחס ההלכה כלפיהם, כי כך היו הנביא

  ה. תעמולת בחירות בשיטה של סימפוזיונים 

בחירות שיש בה סיפור גנות הזולת, אם הסיפור  הארכנו בדברינו, כדי להכשיר תעמולת  

תר לבעל ומעלינו לזכור ש  פור לשון הרע. אבלש בתעמולה משום סיהנחה שיאמיתי, ב

לבירור דין   קשור  הוא  ואם  אמת,  הסיפור  אם  יריבו,  על  בי"ד  בפני  הרע  לשון    לספר 

חב גנות  דברי  לומר  דין  בעל  על  נאסר  רק  בביה"ד.  יריבו  ובין  שבינו  בפני  הסכסוך  ירו, 

אומר את דברו, ני בי"ד, וכל אחד  ניהם בפבי"ד, שלא בפני חברו. אבל כל שבעלי הדין ש

משום איסור לה"ר. אדרבה, לצורך זה יש בי"ד, כדי   יהם, אין בכךרב"ד בוחרים את דובי

האמת  יוציא  וביה"ד  בפניו,  זה  כלפי  זה  והאשמותיהם  דבריהם  את  יאמרו  הדין  שבעלי 

  לאור עולם. 

 
 תא, יומא (ליברמן) פ"ד הי"ב; בבלי יומא פו ע"ב. תוספ  .14
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  סיכום 

ים,  יו הם ציבור הבוחרי שדיינאם כן, ניתן לומר שהבחירות הדמוקרטיות הן משפט פומב

ים שהם ציבור הבוחרים, ואין בכך איסור ב בפני הדיינירהצגת דברי כל יוהתעמולה היא  

וציבור הבוחרים יכריע בעניין. אלא שעלינו לזכור שגם  לשון הרע. כל צד שומע ומגיב, 

.  רק את האמת וכל האמת, ולא דברי שקר ולא חצאי אמיתות  בבי"ד, חובת כל צד לומר

לה ובכל   מאוד  רצוי  בחירומקרה  תעמולת  החלעדיף  של  בשיטה  מו  תפ ת  שלו  ל דעות 

יריבו, לאוזני המאזינים או לעיני הצופים. בדרך כזו יש יותר ביטחון לבירור האמת, כמו 

  ד זה.שני בעלי דין שעומדים בבית הדין וטוענים טענותיהם זה כנג
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 הרב פרופ' נריה גוטל 

  מדע מדינת תורתך [א] 

ת ומדינה  מרכז  להורה  'אמוניענות  שמח  העת  כתב  מערכת  לפתוח   תלבקשת    עתיך', 

מאמר שעניינם:  בסדרת  מקצועיים,  המדינהים  הוא מדע  זו  סדרה  של  מטרתה  עיקר   .

להרחבת דעת העוסקים   –מושגית, היסטורית, חברתית ועוד    –העמדת קומה מקצועית  

  מן ההיבט התורני.   בתחום 

הוא שטרם  דיו  מושכל ראשון  תורני, אם הלכתיכל  הגותי, הכרח    ן  הוא להכיר את ואם 

הריאלית,שתה הנדון.  תית  של  הבוטניקה,   1העובדתית,  הרפואה,  בתחום  נכון  זה  דבר 

כך   הטכנולוגיה, והלאה והלאה על זו הדרך, בכלל זה מדעי הרוח, ומדעי המדינה בפרט.

תמך על הלכות  תא, בהסלדוגמה: עיסוק בשאלת זיהויו של המשטר הראוי אליבא דהלכ

ו', בלא הכרת המשטר שרווח  רי הנצי"ב וכדבהאברבנאל, על    ם לרמב"ם, על משנתמלכי

אז   שהיו  אוניברסליות  משטר  צורות  הכרת  בלא  ובעיקר  הכירו,  ושאותו  בזמניהם 

מה שהכול יסכימו כי יש בו טעם לפגם אם לא  ושקיימות כיום, הוא אומנם אפשרי, אך דו

  בסדרת המאמרים,שתבוא לידי ביטוי  היא שהרחבת הדעת    נו אפואלמעלה מזה. תקוות

העו לכל  והתנובה  תועיל  זה,  נטל"פ  יוסר  כך  תורה.  של  בדרכה  המדינה  בסוגיות  סקים 

  התורנית תהא מדויקת יותר, 'אמיתית' יותר. 

ג את חסרונה של שיטת משטר נשיאותית. הנושא הנושא הראשון שנבחר לסקירה מצי

ל נישא עתה שמה שהשנתיים האחרונות  , שכן לאור משברי  אקטואלינבחר בשל היותו  

זו ברמה כזו חייבת לקדום שיטה  גם בממסדים תורניים. לדעת כותב המאמר, להצעה   ,

 מדעית של השיטה, כפי שזו מתוארת בספרות המחקרית. דומה שהכרה -הכרה מקצועית

אי ואת  השיטה  של  חולשותיה  את  חושפת  אשר  ישראל-כזו,  למדינת  תסיר התאמתה   ,

  התורני.   אותה מהשיח

ר אורי בגנו, שתחום השכלתו האקדמית הוא ד"  מר שלפנינו הואעורך הסדרה וכותב המא

  . 'מרכז תורה ומדינה'מדעי המדינה, ואשר עומד בראש המערך המדעי של 

  

 
  וראה קובץ אגרות חזון איש, א, איגרת לא.   .1
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  ד"ר אורי בגנו 

רות מפוצלות נשיאים, חב
  ודמוקרטיה של משא ומתן

  הקדמה 

פוליטיים, ש ים בשגשוגה  אנשים טובים, החפצהם מעוררים, בקרב  טבעם של משברים 

אף ערעורים על המבנה הפוליטי. השיח סביב מערכת הבחירות, רים וומדינתם, הרה  של

אביב תשפ"א, לא -הרביעית במספר בתוך שנתיים, שהתרגשה על מדינת ישראל בחורף 

כן, לאחרונה נשמעים שוב הקולות הקוראים לערוך כי  הנה  זו.  שינויים   נפקד ממסורת 

  1וליטית הישראלית.בשיטה הפ 

ת הנטועות במחקר העדכני ותיאוריות יסוד בפרדיגמה של פיות אמפיריובהסתמך על תצ

מדע המדינה, מבקש כותב שורות אלו לטעון, שאף כי ייתכן ויש צדק, בטענת המלינים  

היע הממשלתי  על  המנגנון  של  ביצועית  המשכיות  כתקלה   -דר  כפעם  פעם  שנדמה 

לה לאכזבה אל   - חרונות ראל בשנים האשהפוליטי ששורר בי  , כפי שעולה מהמצבחוזרת

לשעה לבקש לה מזור בשינוי מבני, שעלול להיות לרועץ למערכת הפוליטית הישראלית. 

צר תוך יצירת בעיה חמורה לטווח  אין מרפאים שבר על נקלה; לא פותרים בעיה בטווח ק

  הארוך.

ודן בשני מרכי חד, שיטת אליטית הישראלית. הביה של המערכת הפו שיח השינוי חוזר 

והשני,הבח הבחירות   ירות,  שיטת  את  להחליף  הקוראים  אלו  המבצעת.  הרשות  מבנה 

הארצית השיטה  את  להמיר  האזורית-מציעים  הבחירות  בשיטת  ואלו  -יחסית  רובית, 

המשטר   הדורשים  פני  על  הנשיאותי  המשטר  את  מבכרים  הממשל,  במבנה  שינוי 

לפ הפרלמנטר הקואליציוני.  שתי י  מתאחדות  לאחת  רקים,  לשי הדרישות  בקריאה  דוד  , 

  מערכות כולל ומלא.  

ב ומדינה'כפי שכתב ראש מערך המחקר  תורה  במאמרו 'מרכז  גוטל,  נריה  פרופ'  הרב   ,

בגיליון   'אמונת עתיך'  123שהתפרסם  היחסית, שזכתה לתמיכתו    2,של  שיטת הבחירות 

ולו משום שהיא  יותר לחברה הישראלשל הראי"ה, היא השיטה המתאימה ב פותחת  ית 

בפנ מגשער  קהלים  קיימת ווני  שאיננה  אפשרות  השלטון,  על  בתחרות  להשתתף  ים 

רובית. תפיסה זו משמשת נקודת פתיחה לדיון הנוכחי: סקירה משווה  -בשיטה האזורית

  קואליציוני.-שטר הנשיאותי לבין המשטר הפרלמנטריבין המ

 
קלדוגמ  ראה  .1 את  שה  לשינוי  שילת  יצחק  הרב  של  ב'מריאתו  שהתפרסמה  כפי  הממשל,  קור יטת 

 ' בתאריך כ"ו בטבת תשפ"א.ראשון
  .24עמ' (תשע"ט),  123אמונת עתיך   .2
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הממ  בשיטת  דיון  נלכאורה,  אכן  הנשיאותי  הטבעי  של  באופן  האישיודרש.  ת  ביותר, 

האקזקוטיבה מושכת אליה את מרכז תשומת הלב, כדמות מייצגת של   ראששעומדת ב

ותר הממשל כולו. כך ביתר שאת בעשורים האחרונים, כאשר הפוליטיקה הופכת אישית י 

  יותר.ויותר. ברם, להסיק מכך על מעבר למשטר נשיאותי הוא מעשה מרחיק לכת ב

  דמוקרטיות בימינו: ת הצעת במדינוים של רשות מבמרכזי שלושה מבנים ניתן לזהות 

  . נשיאותית (דוגמת ארה"ב, ברזיל, מקסיקו).1

 קואליציונית (דוגמת ישראל, הודו, הולנד).  –. פרלמנטרית 2

 גמת צרפת, פולין, פינלנד). . מעורבת (דו3

הרשות   ראש  גם  הוא  המדינה  ראש  הנשיאותי  הפרלבדגם  בדגם  יש המבצעת,  מנטרי 

ההבחנה מורכבת, מטבע הדברים. כמו כן, בצד  ים  מים המעורבן המשרות ובדגהפרדה בי

יש   מהם)  אחד  כל  של  מובהקים  מקרים  הובאו  לעיל  (בסוגריים  אלו  עיקריים  דגמים 

כך נוספות.  ישירות גרסאות  בבחירות  שנבחר  טקסי,  אופי  בעל  מדינה  ראש  למשל,   ,

על   י(אוסטריה),  בלתי  מנגנון  או  ידי  (גרמניה),  מקשיר  פי  על  בשושלת יורש   ומו 

פדרלית (ב ומועצה  אפריקה);  (דרום  קואליציוני  במשטר  אקזקוטיבי  נשיא  ריטניה); 

 המשמשת ראש המדינה כגוף אחד (שוויץ). 

הרל ההבחנה  זאת,  עם  פרלמנטרייחד  משטר  לבין  נשיאותי  משטר  בין  היא  - וונטית 

  קואליציוני.

 נשיאותי א. הדגם ה

נשיא מוגדרמשטר  א  ותי  העוצמה  כהסדר  בו  משר  ובין חולהשלטונית  הנשיא  בין  קת 

הרשות המחוקקת. חלוקה זו מושגת באמצעות בחירות נפרדות ונשמרת על ידי תקופות 

סמכו הנשיא  בידי  אין  כך,  קבועות.  בית  כהונה  כן,  כמו  הנבחרים.  בית  את  לפזר  ת 

  ורכב של הדחה. לא על ידי תהליך מהנבחרים אינו יכול לפטר את הנשיא א

היסודי,בספ  משטריבוה  3רם  הלימודים חן  מתוכנית  חלק  שהוא  השוואתית,  במתודה  ם 

וג'ון מקורמיק  ברבות מן האוניברסיטאות ברחבי העולם, מציגים רוד הייג, מרטין הרופ 

הטענה זו   את  פני  על  הנשיאותית  השיטה  ליתרון  באשר  שנשמעת  העיקרית 

על  הקואליציונית.   נשענת  זו  'המשטענה  עקרון  המהדגשת  כערך  הדילות',  של  גם כונן 

מתברר  ה עקא,  דא  זה.  לעניין  כמופת  משמש  האמריקני  שהמודל  מקובל  נשיאותי. 

ל מגבלות,  מטילה  גם  העוצמה  בחלוקת  כך  כל  שמצטיינת  השיטה  עיתים שדווקא 

  משתקות, על יכולת המשילות של הנשיא:

  יז מלחמה.קונגרס רשאי להכרל הצבא, אולם רק ה. הנשיא הוא המפקד העליון ש1

 את חברי הקבינט, אך כל מינוי מחייב הליך של שימוע בסנאט.ממנה  נשיא. ה2

 . אישור הסנאט נדרש גם לאמנות שחתם הנשיא.3

 
במ   .3 השתמשתי  זה  ביותר:במאמר  העדכנית  העשירית,   Rod Hague, Martin Harrop and Johnהדורה 

McCormick, 'Comparative Government and Politics', 10th ed. (London: Palgrave, 2016).  
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, יחד עם זאת אין ערובה 'ים לו נחוצים ומועילים אמצעים שנרא'. הנשיא מציע לקונגרס  4

 לכך שהצעותיו תתקבלנה.

 שהטיל הנשיא.טו לבטל את הוך בידי הסנאט ת וטו על חקיקה, א. לנשיא עומדת זכו5

 הקונגרס ולא הנשיא שולט בתקציבה של ארה"ב.

לא  יכולה היא-. יתר על כן, באופן שללא ספק יפתיע רבים, מראית העין של נשיאות כל6

'הפ  במחקר:  מכונה  זו  תופעה  מבנית.  חולשה  על  המכסה  אצטלה  מאשר  דוקס  ריותר 

לענות על הצורך של  כדיאת הנשיא. מערכת המקיפה ציאות זו משתקפת בהאמריקני'. מ

הנשיא במידע ובייעוץ, קיים מערך שלם של מוסדות, שהחשובים ביותר הם צוות הבית  

ל  והמשרד  לאומי  לביטחון  המועצה  לשיטה הלבן,  בהשוואה  התקציב.  ניהול 

האמריקנית   הנשיאותית  המערכת  אחהפרלמנטרית,  חזקה.  ממשלה  קיים סרה  מנם 

פד הגדרתקבינט  אך  הסמ  רלי,  מכך,   כותתחומי  חמור  בחוקה.  מעוגנת  אינה  כלל  שלו 

המקיפים   היועצים  צבא  את  לצלוח  צריך  הנשיא  עם  לשוחח  מבקש  אשר  קבינט  חבר 

בו   משרתים  שהיום  לאותו,  אם    2000-קרוב  במיוחד  התפעלות  מעורר  זה  נתון  איש. 

ת של  שבצוות  הנשיאונזכרים  ג'פרסון,  מז  מס  הייתה  ברוהשלישי,  אחת.  מאליו כירה  ר 

מערכת ביורוקרטית, גם למוסדות אלו יש אינטרסים ארגוניים, שהם גורם מתערב כל  שכ

יתר על כן, ייתכן אפילו במימוש המדיניות של הנשיא, אף לכדי סיכול יוזמות נשיאותיות. 

הקבי עבודת  את  בפועל  כמחליף  יתגלה  מייעץ  שניחנו  נשמוסד  יועצים  בסמכות  ט. 

כגו לביאישית,  היועצים  לאומין  הטחון  וזבגינייב  ,  ניקסון  של  בממשלו  קיסינג'ר  נרי 

  4בז'זינסקי בממשל קרטר, הפכו את מחלקת המדינה (משרד החוץ האמריקני) למיותרת.

תי מזהה מספר מקורות לעוצמה, כפי שהם באים לידי ביטוי במקרה  המחקר ההשווא 

  :  האמריקני

המבצעת. כך, שות  המשכיות לרמעניקה ממד של  . תקופת הכהונה הקבועה של הנשיא  1

אמון בה, כפי שמתרחשת לעיתים -קריסה של הקואליציה השלטת, כתוצאה מהבעת אי

  ית.בממשל פרלמנטרי, איננה אפשרית בדמוקרטיה נשיאות

יכה רחבה  מת . המסע להשגת ניצחון בבחירות, מחייב את המועמד לנשיאות לחזר אחר2

 ברחבי המדינה. 

הנשיא  3 סמל.  בתור  אחדות,  מופיע  אזרחי   של  בפני  הן  האומה,  של  המייצגת  כדמות 

ראשי ממשלה,  אצל  גם  (ההכרזה שהפכה מקובלת  הבינלאומי  הקהל  בפני  והן  מדינתו 

של 'בסגנון   הממשלה  את   'כולם   ראש  לחקות  מוצלח,  תמיד  לא  ניסיון,  כמובן  היא 

 יקנית). ראמהתרבות הפוליטית ה

היא מעודדת ממשל מוגבל    עוצמה, לכןבהכרח בחלוקת ה. מערכת נשיאותית כרוכה  4

 ומגינה על החירות.

 יחד עם זאת, ממשל נשיאותי נושא בחובו גם סכנות: 

 
4.  John P. Burke, 'The Institutional Presidency', The Presidency and the Political System (London: 

Sage, 2018), pp. 368-391.   
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גמיש. המסקנות שעולות מהמחקר   . מטבע הדברים, תקופת כהונה קבועה איננה מבנה1

אי מצבי  כי  מבהירות  בין-ההשוואתי  המחוקקת רה  הסכמה  לרשות  המבצעת  שות 

סמביאים   למבוי  שעלוללעיתים  על   תום,  עומדות  דוחקות  בעיות  כאשר  מסוכן  להיות 

  הפרק. 

מרכזיות  2 סוגיות  המרכז  מובנה,  אופוזיציוני  יום  סדר  נעדרות  נשיאותיות  מערכות   .

ל קיימת מקבילה למשרה המשמשות  נשיאותי לא  מאבק הציבורי. לשון אחר: במשטר 

 5ל ראש האופוזיציה של הוד מלכותה. שת הבריטי

ית יש חשש אמיתי שהנשיא יצבור עוצמה החורגת מהנחיות  רכת נשיאותלאור זאת, במע

נטו לעיתים קרובות   ובאפריקה  כי נשיאים באמריקה הלטינית  הניסיון מלמד  התפקיד. 

 שינוי החוקה כדי להאריך את כהונתם הרבה מעבר למגבלות המקוריות. חמור להביא ל

עלול ךמכ אישיות  אספירציות  בעל  נשיא  לדיקטטו  ,  לפיכך,  להפוך  דמוקרטיות  ר. 

נשיאותיות מועדות להתפוררות הרבה יותר מאשר דמוקרטיות פרלמנטריות. ארה"ב היא 

זמ לאורך  יציב  נשיאותי  ממשל  של  היחיד  המקרה  שאפשר עדיין  הכלל  מן  כיוצא  ן, 

לחקותו הניסיונות  כי  נראה  אולם  ממנו,  כלהתפעל  ממרכז  פ ,  הדוגמאות  שמוכיחות  י 

את שכנתן הצפונית ברורה), לא הצליחו לשחזר את נתן לחקות  ומדרומה (שכוו  אמריקה

 6 ההצלחה.

והמשמעותית   הנשיאותית,  בשיטה  ביותר  הבולטת  המגרעת  לעיל,  הנאמר  לכל  מעבר 

רה יון הישראלי, נעוצה בעובדה שרק מפלגה אחת יכולה לזכות בנשיאות. בחבביותר לד

לה להותיר מחוץ  ורטית) עלווקול אחד (תיא  50%ובת שסעים הכרעה על פי רוב של  רמ

מסייע  גורם  תהווה  זו  מעין  ששיטה  לצפות  אין  מהעם.  כמחצית  הפוליטי  למשחק 

  לצמצום הפערים בחברה. 

  7יונלי ב. מודל הרוב והמודל הקונסוצ

לינקול לאברהם  המיוחס  הפתגם  בסגנון  דמוקרטיה,  מגדירים  כשכאשר  ידי לן,  על  טון 

ט ולאילו מן האינטרסים על הממשל ת:  מי שולד השאלה היסודי העם ובעבורו, עולה מיי

 
5.  Rod Hague, Martin Harrop and John McCormick, "Comparative Government and Politics" (London: 

Palgrave, 2016), pp. 148-150.  
6.  José A. Cheibub, 'Minority Governments, Deadlock Situations and the Survival of Presidential 

Democracies', Comparative Political Studies 35:3 (2002), pp. 284–312.  
אות    .7 שניסח  כפי  הקונסוציונלית  במהתיאוריה  ליפהארט  ה ה   ,Arend Lijphartמכונןאמרו 

"Consociational Democracy", World Politics, 21: 2 (1969), pp. 207-225.  י  ן הריאלמציגה את הפתרו
פ שיתוף  ידי  על  מפוצלות  הקשת  לחברות  כל  את  שניתן  כמה  עד  המקיף  שלטונית,  ברמה  עולה 

ל אף הפיצול החברתי הקיים  יטית על יציבות פולהפוליטית, כך, יכולה מדינה להגיע לדרגה נאותה ש
רב של  סום המאמר הרי לא נס לחו, ויעידו על כך המספר הפר  בה. אף כי חלפו מעל ליובל שנים מאז

עד ה אותו  המצטטים  האקדמיים  מ  מחקרים  לאחד  שנבחר  והעובדה  הזה  היום  המאמרים    7-עצם 
השנים האחרונות    50-רים. בהלך המאה העש, במWorld Politicsהחשובים ביותר שפורסמו בכתב העת  

ל  הכותרות:עדכן  תחת  התיאוריה  את  זה  power sharing-ו   consensus democracyיפהארט  במאמר   .
  , על פי ההקשר.'דמוקרטיה של משא ומתן' -ו 'המודל הקונסוציונלי 'ט במושגים תי לנקו בחר
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הפשוטה,  התשובה  כמובן  הוא  הרוב  מודל  העם.  רוב  היא:  אחת  תשובה  קשוב?  להיות 

, יען כי שלטון הרוב הקשוב לרצון הרוב עונה על  הישירה והמתקבלת ביותר על הדעת

ש הדמוקרטי  העם טשל' ל  האידיאל  למען  העם  הש'ון  התשובה  ברם,  היא:  .  ר  מספ 'נייה 

. תשובה זו היא לב ליבה של התיאוריה הקונסוציונלית,  'הרב ביותר האפשרי  המשתתפים 

ההולנדי המדינה  מדע  חוקר  ידי  על  פותחה  ליפהארט.-אשר  ארנד  המודל   אמריקני, 

ע עדיף  הרוב  ששלטון  היסוד  עקרון  על  חולק  אינו  שלטהקונסוציונלי  מיעוט ול  של  ן 

רחית. הוא אינו מסתפק בתהליך דת מוצא הכ ן הרוב רק כנקואולם הוא מקבל את שלטו

קבלת החלטות המבוסס על רוב מצומצם, אלא שואף להרחיב ככל שניתן את אותו רוב. 

ועימות, הרי המודל הקונסוציונלי מדגיש את הדיון   בעוד שמודל הרוב מתאפיין בתחרות

  8והפשרה. 

של  התיאור לטיפולוגיליה  תשובה  לתת  ביקשה  איפהארט  של  הקלאסית   9למונד,ה 

ותרבותה שר בין מבנה החברה  לוונטית מתמיד בימינו אלו. אלמונד, שניתח את הקשר 

ת בתרבות פוליטית הפוליטית לבין היציבות השלטונית, חילק בין דמוקרטיות המתאפיינו

יטית מפוצלת, והיציבות מהן  לבות הפוהומוגנית, אשר מגלות יציבות לבין אלו שבהן התר

טיפולוג  והלאה. פי  ניתעל  זו,  שתרבותן יה  המדינות  לאותן  ישראל  מדינת  את  לשייך  ן 

  הפוליטית מפוצלת באופן מובהק. 

דמוקרטיה להישאר  ישראל  מדינת  הצליחה  כיצד  לשאול:  יש  לאורך   לפיכך,  יציבה 

ניתן לומר שאי פעם    בור, לא השנים? הלוא למרות אתגרים קשים ביותר שהיה עליה לע

  שראלית.מוקרטיה היתית ומיידית לדנשקפה סכנה אמי

ליפהארט,   של  מחקריו  בכל  הקבועים,  המבחן  ממקרי  כאחד  מופיעה  ישראל  מדינת 

מייש  50לאורך   שישראל  טוען  ליפהארט  אמנם,  האחרונות.  המודל השנים  את  מת 

בים שמהווים נקודות  יספר מרכהקונסוציונלי רק לחצאין, אולם, הוא דבק בזיהוי של מ 

   תמיכה מבניות.

  מנות: אלו ניתן לבין מרכיבים 

ביטוי  1 לידי  באה  שהיא  כפי  בשלטון,  מגוונות  קבוצות  של  מקיפה  השתתפות   .

  בקואליציות רחבות. 

 . ריבוי מפלגות.2

 צוג. . יחסיות גבוהה של היי3

 . מתן ביטוי לאינטרסים של קבוצות כלכליות.  4

 ן הרוב. ו. מתינות ביישום שלט5

 . בנק מרכזי בלתי תלוי.6

הפוליטית הגבוהה עשוי להביא לצמצום שסעים ופערים    פעולה ברמהמתברר, ששיתוף  

הפוליטית  השיטה  את  בחברות מפוצלות, ששינו  נמצאת  לכך  העדות  בחברה מפוצלת. 

 
8.  Arend Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries 

(New Haven, 2012), pp. 1-2.   
9.  Gabriel A. Almond, 'Comparative Political Systems', Journal of Politics 18 (1956), pp. 392-93, 405. 

בחזרה לעמוד התוכן



 

 א "פתש ניסן   יךאמונת עת

 

  

108  

ן ניתן למנות רוב לגרסה מקומית של דמוקרטיה של משא ומתן. ביניה   שלהן ממודל של 

קנדה (  10),1840(  את  (1945אוסטריה  הודו   ,(9471) מלזיה  קולו9551),   ,() ) 1958מביה 

  ). 1970ובלגיה (

ראוי לציין ארבעה היבטים שהופיעו בתהליך קבלת ההחלטות במדינות אלו בעת החלת 

  הגרסה שלהן למודל הקונסוציונלי:

  ת. וול ואף פוטנציאל לאלימ. ההחלטה לשינוי התקבלה במצבים של מתח פנימי גד1

העקרונות של    - או כמעט כל    -ו על כל  במדינות אלו ענ. השיטות הפוליטיות שהונהגו  2

 המודל הקונסוציונלי.  

 . השינוי התבצע במדינות הממוקמות בחלקים שונים של העולם ובתקופות נפרדות.3

המודל4 קבלת  אח  .  ממדינה  השפעה  שהייתה  בלי  התקבלה  לרעותה, הקונסוציונלי  ת 

  וי.אחרת מודל לחיקאחת מהמדינות המוזכרות לא ראתה ב ף במובן זה שא

כמ5 חרוץ. .  כישלון  נחלו  מפוצלות  בחברות  שנוסו  הפוליטיות  השיטות  שאר  כל  כן,  ו 

  11  קונסוציונליזם הוא אפוא האפשרות הריאלית היחידה.

  מסקנות 

תקדים. היעדרו של   חד כי המערכת הפוליטית הישראלית נמצאת במשבר חסראין לכ

מדויק של הוא שיקוף  ל המשתמע מכך,  מדינה במשך תקופה כה ארוכה, על כ  בתקצי

המצב הנוכחי, שנדמה אף כשיתוק של המנגנון השלטוני. יחד עם זאת, השוגים באשליה 

ה במבנה  מפליגים  שינויים  של  בדמותם  קסם,  פתרון  ערים  של  אינם  הישראלי,  פוליטי 

. מבנה הרשות המבצעת בד בבד  הנית על יציבותה של החברלהשלכות של רפורמה מב

ת הם עוגן לעמידותה של הדמוקרטיה הישראלית. שות המחוקקותה המוסדית ברעם תל

של  הדמוקרטיה  עקרונות  הדגשת  תוך  מפלגות,  ריבוי  של  במערכת  רחבות  קואליציות 

הישראלית, הפשרה, הם מאפיינים יסודיים של המערכת הפוליטית  הדיון ו  –משא ומתן  

ל כן,  שים. יתר על מול אתגרים קרחיותם במניעת התפוררות פוליטית אכשהוכיחו את ה

היסודות של המערכת הפוליטית הישראלית, כפי שהם מופיעים בדמוקרטיה של משא 

ש פוליטית  למערכת  הבסיס  ישראל.  מדינת  של  חידוש  אינם  היא ומתן,  ופשרה  דיון  ל 

היהו המדינית  המסורת  של  המוטבעמורשתה  האפשרות  על  שלא   תדית,  'להסכים  בה 

במסגרת   וויכ להסכים',  מחלוקת  המסורתשל  את    וח.  שעיצבה  היא  היהודית  המדינית 

היישוב   של  המפלגתי  המבנה  ואת  הדורות  לאורך  היהודיות  הקהילות  של  הפוליטיקה 

רך'. התממשותה באורח טבעי במוסדותיה של מדינת העברי בארץ ישראל ו'המדינה שבד

  ספק.  ראל, היא נדרשת מעל לכליש

 
 לו בסוגריים מצוינת השנה  בה יושמה גרסה מקומית של דמוקרטיה של משא ומתן, במדינות א  .10
11.  Arend Lijphart, Thinking about democracy: power sharing and majority rule in theory and practice 

(London: Routledge, 2008), pp. 244-280 .  
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יונלי במדינת ישראל. יתר גם הקונסוצת שימורו של הדלאור זאת, קשה להגזים בחשיבו

על כן וכאמור, עדיין קיים צורך להתקדם ביישום הדגם כמו גם לשפר את תהליך החלת 

הורד (למשל,  הנובעות ממנו  לנגד המסקנות  רואים  אנו  אכן  אם  כך,  החסימה).  אחוז  ת 

אעיני ככל  לעשות  מחויבות  בחברה  שנו  השסעים  לריפוי  ידינו  לאל  או  ר  הישראלית, 

  ב מחסום בפני התדרדרות לאלימות.מצער, להציל

  בשולי המאמר / הרב פרופ' נריה גוטל 

למגוון   יחסי  ייצוג  לתת  וצודק  ראוי  נכון,  ולפיה  במאמר,  שמוצגת  הציבורי, התפיסה 

כך, תורה.  של  בדרכה  רבים  תימוכין  למ  מקבלת  רבנו  משה  נזקק  הסנהדרין יכאשר  נוי 

נציגות שוויונית לכל אחד    –בטי הולם  ה לייצוג ששה זאת תוך דאגהראשונה, הרי שהוא ע

  שבטי ישראל (במדבר יא, טז):   12-ואחד מ

כי ידעת  ד' אל משה, אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר  זקני    ויאמר  הם 

  יצבו שם עמך. העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתי

  וטרוט:  הדרין יז ע"א) תיארו את ההליך בפרנבגמרא (ס

ש לו הקדבשעה  ישראל  אמר  מזקני  איש  לי שבעים  הוא למשה אספה  ברוך  וש 

יתירים,   שנים  נמצאו  ושבט  שבט  מכל  ששה  אברור  אעשה?  כיצד  משה  אמר 

ושבט נמצאו עשרה חסרים, אברור ששה משבט    אברור חמשה חמשה מכל שבט

    ?...אה בין השבטים, מה עשהנה משבט זה הריני מטיל קזה וחמש

יצוג לכל אחד ואחד מן השבטים, לכל אחד ואחד  יד על מתן ימעתה, משה הקפ   אמור

  מגוני האוכלוסייה. 

  כך גם חלוקתה של ארץ ישראל, שלא נעשתה אלא תוך שותפות נציג ייחודי לכל אחד 

  יח): -ואחד משבטי ישראל (במדבר לד, טז

ונשיא  האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ...  תאלה שמו ' אל משה לאמר.וידבר ד

  תקחו לנחל את הארץ. א אחד ממטה אחד נשי

כל שבט ושבט, אך כן הייתה הקפדה למתן נכון הוא שהייצוג לא היה יחסי לגודלו של  

ולייחודו של כל שבט. לימ גם ביחס ל'מעמדות'  ייצוג לזהותו  כינונה   –ים כך נהגו  היינו 

כלל נציגות  ש-של  הציבור,הישראלית  קרבנות  להקרבת  שותפה  הן   ייתה  במקדש  הן 

  הם; וזו לשון המשנה (תענית פ"ד מ"ב): תפילות בעריב

יש בני  צו את  היאך קרבנו  לפי שנאמר  וכי  ואמרת אליהם את קרבני לחמי,  ראל 

על גביו? התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבע של אדם קרב והוא אינו עומד  

ומשמ כל משמר  על  לו  רמשמרות,  של  כהנים  של  בירושלם  מעמד  ושל  היה  ים 

  ...  ישראלים 

ישראהשתדלו רק  לא  שיכיל  הגדול,  הדין  בית  להרכב  ביחס  גם  הייתה  דומה   –לים  ת 

ולוויים;   –שמטבע הדברים הם הרוב   ני הקהל, והוא הדין ביחס לממו  12אלא גם כוהנים 

 
 ם, קנג. ספרי דברים שופטי  .12
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 13תחתונים'; –נונים יב –שתהיה בתוכם נציגות של המעמדות הכלכליים השונים: 'עשירים 

 ועיות (סוכה נא ע"ב), ועוד.  גילדות מקצ רת אינטרסים שלהוא הדין בשמי

בשל כך צידד מרן הראי"ה קוק זצ"ל בבחירות יחסיות (אורח משפט, חו"מ סי' ב), אותן 

  שנותנות מקום למגוון הדעות: 

את  חרואים אנו דעת תורה, שכ"ז שיש איזה צד חילוק בין האנשים, אי אפשר לקפ 

חד בהנהגה אחת, סכימים להתאמצדם, וק"ו כשמי' להם ממונה  זכיותיהם שלא יה

שאי אפשר שיפסידו בשביל אהבת השלום והאחדות מצדם, ולענין השלום בודאי 

ם בהנהגת הכלל... שאין  דעת הציבור תהי' סומכת רק כשיהי' להם בא כח ג"כ מצד

בא  ע"י מה שתדע שיש לה    לנו דרך יותר רצויה כ"א שתהי' כל מפלגה מפוייסת

ומהפך בהנהגת  כוחה  שז  בזכותה  הבחירה הציבור,  ע"פ  כ"א  דבר שאי אפשר  הו 

הצבור  מחלקי  חלק  מכל  כח  באי  שיהיו  התורה  לדרך  מסכים  הדבר  היחסית... 

ורה להשגיח על רצונם של חלקי הציבור כשיש בהם שנוי באיזה צד... דרכה של ת

בציבור שיש  אופן  כל  יע  וזכויותיהם...  שלא  שונים,  לחלקים  עוול  שום  חלק  שה 

לגמרי בערך הרוב הכללי... הדין נותן שכל חלק מחלקי שהוא מתבטל  אחד ולומר  

ע"י   לא  ואם  ברוב...  חלקו  שיתבטל  לומר  שייך  שאין  כשותף  דינו  הרי  הצבור 

ב של  הזאת  בקהילות, התקנה  ופרור  פירוד  לידי  לבא  הדבר  יוכל  יחסיות  חירות 

וכדי למנוע בפני עצמה...    יעמיד לו במה  אם לא יפוייס המיעוטששהרי פשוט הוא  

  מקלקלות כאלה אין לנו דרך טובה וישרה מהבחירות היחסיות. 

  

  
  

 
  שו"ת חת"ס, ח"ה חו"מ, סי' קטז, ועוד.   .13
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  הרב אריאל בראלי 

  כפיית התחסנות נגד קורונה

  הקדמה 

טבת הגל  ,בחודש  של  החיסון   בעיצומו  ישראל.  למדינת  הקורונה  חיסון  הגיע  השלישי, 

ו גדנים שימנענובגופם  ליצור  הוא ניתן לאנשים בריאים על מנת  ו  ,הדבקה  למניעתמיועד  

הסיכון לקבוצת  סיוע  גם  בכך  יש  בעקיפין  המחלה.  התפרצות  שרמת כ  ,את  צפוי  י 

עדיין   אולם  החיסון,  בעקבות  תרד  דיהתחלואה  ל  אין  מנתונים  של   ויעילותידת  בחינת 

האם   :מתעוררת שאלה  לאור זאת  הדבקה של אדם אחר שאינו מחוסן.  במניעתהחיסון  

יכול להכריח את משרד החינוך  האם    למשל,  1? חסןות על הפרט להתחברה יכולה לכפ 

האם ניתן למנוע ממי שאינו מתחסן   :השאלה המוסרית  לקבל חיסון? וכן עולה  מורים ה

קריאות של אנשי   נשמעותולהשתתף בשמחות? ברקע    את הזכות להתפלל בבית כנסת

). יש  ם רפואיים ועוד ן להמשיך בעבודתו הציבורית (צוותיסציבור למנוע ממי שלא התח

חובה למשרד  בלב שגם הרופאים הבכירים  לשים   ישנה  כי   ,התחסןהבריאות לא אמרו 

אזרחים  לחייב  סמכות  להם  אין  משפטית  שמבחינה  (אפשר  כך  על  המליצו  אלא 

יקה פ ובין השאר היא מנ   ,לעודד את האזרחים לצאת להתחסןלהתחסן). המדינה מנסה  

פוטר את וכן הוא  תרבות ועוד, ילאירוע ית יחודיות כניסה מקנה לאוחז בו זכדרכון ירוק ה

ש חצי  למשך  בידוד  מחובת  גב.  נההמחוסנים  קבוצואחוזים  מתוך  היעד  והים  כבר ת 

  איש מחוסנים.  מיליון לושההתחסנו, וכיום למעלה מש

ההלכ החיוב  את  ולבחון  לחזור  יש  אלו  שאלות  על  לענות  וכן  תכדי  להתרפאות  את  י 

  זרה לחולה.הרפואי להגיש עמחויבות הצוות  

 
רפואי עי   .1 טיפול  'כפיית  אילן,  בר  נפתלי  הרב  כה  תח,  ''   טיפול כפיית  ',  הרב שילה רפאל  ;22  ' עמומין 

חול ורפ פה 'האי על  ר טיפול  מאפשאינו  יר שהחוק  יש להע  . פא-עד'  , עמ)"בנתש(  לג   , תורה שבעל 
זכויות החולה, התשנ"ו  13סעיף  ים:  יה אלא במקרים חריג י פואי בכפר טיפול  '  : 1996-לחוק  יינתן  לא 

זה.  פרק  הוראות  לפי  מדעת  הסכמה  המטופל  לכך  נתן  כן  אם  אלא  למטופל    ): 2(15סעיף  ו  רפואי 
חמורה סכנה  למטופל  נשקפת  שבהן  לטיפול  ו  בנסיבות  מתנגד  בנסיבהרפואי הוא  להתירו  שיש  ות  , 

הרפואי אף בניגוד לרצון המטופל אם ועדת האתיקה,  פול  מטפל לתת את הטי רשאי  בהקדם,  הענין  
אלה: כל  נתקיימו  כי  ששוכנעה  ובלבד  הטיפול  מתן  את  אישרה  המטופל,  את  ששמעה  (א)    לאחר 

דה ניכרת  פר במישהטיפול הרפואי ישי  (ב) צפו  נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת; 
ח שלאחר מתן הטיפול הרפואי יתן המטופל  להני(ג) קיים יסוד סביר    המטופל;רפואי של  את מצבו ה

  . 'את הסכמתו למפרע

בחזרה לעמוד התוכן



  

 א "פתש ניסן   יךאמונת עת

  

112  

  חובת החולה להתרפאות א. 

הוא לאיסור זה  ואחד ההסברים    2,בול בגופוישנו איסור על אדם לפגוע בעצמו ואף לח

ישנה מחויב לעשות מעשה ולפנות לרופא (גם  וא  ל כן הע  3שאין לאדם בעלות על גופו.

   ): א 'סעי  לו"ד סי' שיו( 'שלחן ערוך'כפי שנפסק ב ,קמן)למצווה להגיש עזרה, כמבואר 

ם מונע  ואובכלל פיקוח נפש הוא.    ומצוה היא  ,התורה רשות לרופא לרפאות  נתנה

  .  הרי זה שופך דמים  עצמו,

המוטלת על החולה נובעת מהמחויבות  בר על פיקוח נפש, החובה  דוואף שבהלכה זו מ

קצב סעי'  שלחן ערוך' (סי'  קיצור  'ים בדברי  רכפי שהדברים מתבא  ,שלו לשמור על גופו

  :  ג)

ל האדם  עצמו  צריך  את  ולהנהיג  הגוף,  את  המאבדין  מדברים  עצמו  את  הרחיק 

מאד  בדברי ונשמרתם  אומר:  הוא  וכן  הגוף,  את  והמחלימים  המברין  ם 

נתנה רשות לרופא שירפא, שנאמר: ורפא ירפא. ולכן אין לו   התורה  ...לנפשותיכם 

  ירפאהו. לקרות לרופא ש הנס, אלא חייב להתנהג בדרך העולם  ללחולה לסמוך ע

 ות לרופאים, אךכתב שאדם רשאי בענייני רפואה לסמוך על ה' ולא לפנ  4הרמב"ן מנם  או

    :'איש'חזון אגרות  ובא במוכן  5למעשה ביארו האחרונים שאין הדרכה זו נוהגת בזמן הזה.

הטבעיות ההשתדלות  את  חושב  הנני  לעצמי,  לבריאות    וכשאני  שנוגע  במה 

  6האדם.השלמת צורת וכאחת החובות ל למצווה וחובה,

  ות  אחובת הרופא לרפב.  

בדברי   נפסק  ערוך'כאמור,  חובה  7'שלחן  אלא  רשות  אינה  רפואה  ומקור   ,שהגשת 

רעך דם  על  תעמוד  'לא  בפסוק  (הדברים  טז'  יט,  (עג,    .)ויקרא  בסנהדרין  א) "ע בגמרא 

  –שהוזכר שם  מישראל להציל את חברו. מקור נוסף    כחובה על אדם מתפרש פסוק זה  

 
  . תכ, סעי' לאשו"ע, חו"מ סי'   .2
  . זוין, לאור ההלכה, עמ' שיח רבה  .3
  . ויקרא כו, יארמב"ן,   .4
זו, ר'צווה  כתב שזו מ  ,ת האדםתוררו  הרמב"ן בספשם, ואף  עי' ט"ז    .5 ווה היא  שות של מצאבל רשות 

ת, ואם מנע עצמו הרי  .. וכל רופא שיודע במלאכה זו חייב הוא לרפאוהוא.נפש  לרפאות ובכלל פיקוח  
ובכלל, כל מה שנאמר ברמב"ן פ' בחוקתי, דמה  : 'חי"ז סי' ב   , אליעזרציץ  וסיכם זאת    .'םזה שופך דמי 

בבית לרופאים  ה'עושי    חלק  דרכושברצות    ,רצון  עה'  לו  אין  איש  ברפואו י  על  ה  –  תסק  נאמר  וא 
רוב העם היה זכאי, ועמם גם היחידים... אבל כשהרבים אינם שלמים, אזי גם  ות ששוניהתקופות הרא

ונצרך שפי    , דעת  ה ויחוהסכים עמו בשו"ת    .'לרופא  רהיחיד, אפי' כשהוא צדיק, מתנהג עניינו בטבע, 
    ח"א סי' סא.

  . א, אגרת קל"ו חלק  .6
  .אסעי'  שלויו"ד סי' שו"ע,   .7
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 8ו. ת השבת אבדה כוללת גם את השבת גופ והתחדש כי מצווממנו  –' ותו לווהשב'סוק הפ 

 :ד)מ"ד פ"בפירושו למשנה בנדרים ( ם הרמב"וכך כתב 

וזה נכלל בפירוש מה שאמר הפסוק   ,לרפאות חולי ישראל  חיוב הרופא מן התורה

בגופו    יכול להצילו אושהוא כשרואה אותו מסוכן ו  ,ת גופוא, לרפאות  והשבותו לו

 .בממונו או בחכמתו או

כי מצוות   יותר מכך, מדברי הרמב"ם משתמע  גם עוד  כוללת  דם רעך'  'לא תעמוד על 

ל  ,תגיע הסכנהבטרם  מתן עזרה   ישנו מצב סכנה,  כבר  ולא רק כאשר    ,התומנוע אכדי 

    :)א סי' תכו סעי'  מ' (חו"שלחן ערוך'פי שהדברים צוטטו בכו

חביר  את  או הרואה  בים,  טובע  בא   ו  ויכול לסטים  עליו,  באה  רעה  חיה  או  עליו,  ין 

ר אחרים להציל, ולא הציל; או ששמע עובדי כוכבים להצילו הוא בעצמו או שישכו 

ה או טומנים לו פח ולא גילה אוזן חבירו והודיעו; או או מוסרים מחשבים עליו רע 

א  כוכבים  בעובד  לפ   ו שידע  ויכול  חבירו,  על  בא  שהוא  חביר באנס  בגלל  ו ייסו 

   . רעך  מה שבלבו ולא פייסו, וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם ולהסיר  

  ג. כפייה על המצוות 

ם ניתן לכפות עליו קבלת טיפול לאור המצווה שיש לחולה להתרפאות, יש לשאול: הא 

המצוות? כל  על  שכופין  כשם  כתב    9רפואי  פ   'הל(רמב"ם  הכך  ה"ו)  כתובות,  ין בעני"ד 

  שה: ילדים קטנים, שיסודו במצוות צדקה, שהיא מצוות ע מזונות של כפיית תשלום 

לדיין לכוף את האדם על מתן הצדקה, לפי שהוא מכלל מצוות עשה, וידוע שיש  

להלקות   חיוב  שחובה  עליו  שחל  עשה  המצוות  אותה  שיקיים  עד  האדם  את 

 10.שימות. וזה כלל בכל מצוות עשה עשייתה באותה בעת, עד

ואזנרה ובאופן מפתיע התחשב  נדרש    ) בי  תוא  אנר  'יס  ח " ח  יולה  טבש(  רב  זו,  לשאלה 

.  תולה ביטחונו בה'אמר כאשר חולה  דין כפיה על המצוות לא נבדעת הרמב"ן ופסק ש

  חולה המסרב לטיפול מפני סיבות אחרות, וזו לשונו: את הת ניתן לכפו

ן דין כופין על המצוות כי א בענין סירוב חולה לטפול רפואי, האם יש כ:  אלהש

ת והחיים מצד החולה ומצוה על הרופא לרפאות, ואם  שמור על הבריאוווה למצ

כפי דין  על  היש  המצוות  הכפי  על  חל  על  ה  מי  או  הרופא  הדין? על      בית 

 
לא תעמוד על דם רעך,    שחייב להצילו ת"ל או חיה גוררתו    בע בנהר א טוו שהומנין לרואה את חביר'  .8

גופו מניין? ת"ל והשבותו לווהא   לדחות את כתב    , סי' קעדיו"ד    ,אגרות משה  .'מהתם נפקא, אבדת 
  ו עצמד  ברוצה לאשהציל את מי  ל יבים  ז, שאין מחוצוה רלמ  'המנחה  קומץ 'בת חינוך  חידושו של המנ

י' רסא סעי' ד). על כך  חו"מ סשו"ע,  מי שמאבד ממונו מדעת (אבדה ל  השבתכשם שאין חובת    ,לדעת
כיון שאדם אינו רשאי לאבד נפש אף של עצמו, לכן ודאי לא שייך שבשביל מה  מהשיב אגרות משה: '

רשות לו  שאין  נפשו,  זא  שהפקיר  אחרים מללעשות  יפטרו  במ   הצילו,ת,  גם  הדבר  שהרי  אם מון  כן, 
 .'תה קיימת חובת השבי פקיר, על אחרים הי יסור להיו א יתה מציאות שהיה על י ה

 לקמן יובאו שיקולים נוספים לכפיית טיפול על חולה.   .9
חלק  שם    ט פשמה  נתיבות דין סמוכין, אבל    ה צריך בית י כתב שלכפי  , א ס"ק א  ' חו"מ סי   החושן,  קצות  .10

 '.אפילו מי שאינו בכלל בית דיןסור חבירו מאי הפריש כל אדם מצווה לב 'וכת
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אין  :  בהשות בה'  בטחון  מרוב  רפואי  מטיפול  החולה  עצמו  מונע    ובהימנעאם 

הרמב"ן   יוצא מדברי  כאשר  כעי  ,בחקתיפרשת  בביטול מצוה  עושה  אם  ן אבל 

מקלואבו או  לדעת  יראה  ד  שטות  רוח  או  ראש  לפי  י ה  ההכפיי ת  בי"ד  ע"פ  א 

   11. ת הרופאי הנח 

  ה מצד לא תעמוד על דם רעך יכפי ד. 

ה להגיש סיוע לאדם מישראל כוללת גם מצבים שבהם הוא מתנגד האם המצוו  :יש לברר

ות אז פשוט הדבר שאין לאדם בעל  ,תוהנה אם מדובר על סכנת נפשו  לקבל את העזרה?

וצריך לעשות כל שניתן   ,זהר על פגיעה בעצמו (גם בשב ואל תעשה)ל עצמו והוא מוע

שלא רצה לחלל את השבת   בתקיפות כנגד אדם  סז) 'סי"ד חך עונה הרדב"ז (וכ 12להצילו.

   אף שהיה במצב של פיקוח נפש:

יבקש והת  והאלהי"ם את דמו מידו  ולא  והרי זה חסיד שוטה  וחי בהם  רה אמרה 

בה אי  ...ם שימות  דמלתא  איבוד  כללא  אלא  חסידות  שום  הזה  במעשה  רואה  ני 

כרח נשמה   בעל  אותו  מלעיטין  שאמדוהו הילכך  מה  לעשות  אותו  כופין  או   ו 

 13. זה שופך דמים ופשוט הוא והשואל הרי

  שאין להתחשב בדעת החולה: (יומא פג ע"א) וכך משתמע בדברי הגמרא  

 –  צריך  אינו:  ומרא  וחולה],  ורים הכיפ   ביום   החולה  את  להאכיל[  צריך  :אומר  רופא

 שטות מחמת   –  נבאתו:  י"רש ליה [  דנקיט  הוא  תונבא?  טעמא  מאי .  לרופא  שומעין

  ]. חוליו

) שיש לכפות על חולה מסוכן על שכח"ח סי'  (או  'מור וקציעה'ו  וכך כתב היעב"ץ בספר

  :פי הפסוק 'לא תעמוד על דם רעך'

סכללעוודאי   במקום  המסרב  לחולה  כופין  ואופן,  נהם  ענין  תורה    בכל  שנתנה 

ומעשין אותו בע...  רשות לרופא לרפאותו ודאי עושין לו  ל כרחו, משום  כל כה"ג 

הוא אינו רוצה ביסורין ובוחר מות מחיים, אלא הצלת נפש. ואין משגיחין בו, אם  

יהא שדי תכלא   חותכין לו אפילו אבר שלם, אם הוצרך לכך למלטו ממות, שלא

וכל אדם מוזהר על כך    ,נגד רצונו של חולה  צריך לפקוח נפשכל הבכוליה, ועושין  

ואין רעך,  דם  על  תעמוד  ולא  נתון    משום  ואינו  חולה,  של  בדעתו  תלוי  הדבר 

  לאבד עצמו.   ברשותו

 
כי    .11 מופיעה  בהערה יש להוסיף  ואזנר  תגובה של    שם  אינו בטוח שכל אחד וממנה משתמע  הרב  כי 

שחיוב ומצוה    ,סי' שלו  ,כבוד השואל השיג עלי ממש"כ הט"זסמוך על דעת הרמב"ן, וזו לשונו: 'יכול ל
ל  לאינני חולק על זה והוא בכ ועלמא,  יא דשנות סוגבכחו לאם לא צדיק גמור שמצב אדם סתם  לפי  

  .  'םדברינו הקצרי
דנו    .12 מייסוריםהפוסקים  הסובל  ויאבשאלה    בחולה  לו  לתת  חייבים  טיפולים  ניתן  טיפולים  לו  יאמלו 

פי   על  משה  :בקשתולהימנע  אגרות  ה;    ,שו"ת  אות  עג  סי'  ח"ב  חשם,  חו"מ  כד.יו"ד  סי'  מת  נש  "ד 
 ב.  ק"ס' קנה יו"ד סי  ,אברהם

  . ה  ק"שכח ס 'סי   , מ"בוב  ,ובא על ידי מגן אברהםה  .13
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) וולדנברג  הרב  כתב  אליעזרעוד  סי'  ח  ,ציץ  רעך' )  מט"ו  דם  על  תעמוד  'לא  כי מצוות 

 ,אינו בסכנת נפשותגם אם    ,ל חולהובת כהרופא לעשות ככל שביכולתו לט  מטילה על 

לרצונו בניגוד  אף  ואף  ולבסוף  בחולה  ולהפציר  לשכנע  יש  הטיפול .  את  עליו  לכפות 

  לשונו: ו, וזפיקוח נפשהגם שאין בכך הרפואי, 

גם אפילו שביכלתו להכריח את חבירו שאינו   נלמד מזה בפשיטות שהחיוב הוא 

הטיפול הדרוש, תרצה לכך לקבל  ים וישלא איכפת לו להתרפאות, שיסכ  מבין, או

פואתו של חולה  כי יש לרופא מצווה לדאוג לרואפילו לקחתו לטיפול בעל כרחו.  

    .ו בכפיה, מצד לא תעמוד על דם רעךאף אם אין לו סכנת חיים ואפיל

) בתוספתא  משמע  ה"בשקלים  וכן  אפילו  פ"א  רפואי  טיפול  לכפות  שניתן  בכך  א)  ין 

כופתולו  לתה לו מכה ברגחד שעשל לאמ'  –  סכנת נפשות ומחתך בבשרו   והיה הרופא 

  . 'בשביל לרפאותו

  קורונה  נגד חיסוןאדם לקבל ה על יכפיה. 

לה להתרפאות, ועל חובת הרופא להגיש עזרה, ניתן היה לאור מה שנתבאר על חובת החו

סיכון בקבוצת  הנמצא  אדם  כי  ש   ,לומר  כחולה  סכנהימעמדו  בו  אותו    ,ש  לכפות  וניתן 

אין לכפות   ,והחיסון בא למנוע הדבקה בעתיד  ,על אדם בריא  מדובר  אך כאשר  תחסן.לה

ושם חילק   ,וחי מתים לגבי נית  14' נודע ביהודה'חלוקה זו מובאת בתשובת    התחסן.עליו ל

ד  גאם אדם מתנ   ,על כן  15באופן ברור בין חולה מסוכן העומד בפנינו לבין סכנה עתידית. 

לשמולהתחסן   ממשיך  שהוא  על  בטענה  ולעטותר  לכפות   ,מסכה  ההרחקות  ניתן  לא 

  אותו להתחסן.

  ,קורונה היא שחיסון זה אושר בהליך מזורזנגד  חיסון  העל  יה  יטענה נוספת שיש כנגד כפ 

ארוך לטווח  לוואי  לתופעות  ש  ,ויש לחשוש  טיפול  לכפות  ניתן  לא  כן  להזיק ועל  עלול 

 (אףרפואי ה על טיפול יפינוע כיש בטענה זו למאכן  עמדין (שם) בלדעת ר' יעק 16.לאדם 

ולהתחסן טעון כלפי  לו של החולה  בכוח  . )אם לדעת הרופאים עדיף לקחת את הסיכון 

הוא מבחין בין   .עולם הרפואהאיננה מקובלת על    שהוא נסמך על דעה אשר  והטיפול ב

ביומא הגמרא  להת  ,דברי  ואין  שטות  דברי  אומר  החולה  בוחשם  של   ,שב  טענה  לבין 

  לשונו: ושאינה מקובלת על הרופאים, וזסוס רפואי אלא לה ביהחולה שיש 

מהשתמ למנוע  כשרוצה  הדווקא  ברפואה  מחשש  ו ש  עצמו  על  שהחמיר  ודאית 

אבל   שבת,  מדעת  איסור  אפי'  בדוקה,  לרפואה  מחזיקה  שאינו  מפני  נמנע  אם 

  ת שמזיקוכ"ש אם חושש הוא    עצמו בלבד, כ"ש אם מסייעו רופא אחד אין כופין,

  .פא האומר צריך, אפי' בחול אין רשאין להכריחופה שסדר לו הרוה תרולו אות

 
  . מהדו"ת יו"ד סי' רידע ביהודה, נו  .14
גדרה  ההחזו"א, אהלות סי' כב, הסובר כי  לדברי  ואף    קיבל את דבריו.   ,יו"ד ח"ב סי' קנא  ,אגרות משה  .15

פיו י כל, הרה מסכהמי שנשמר ועוטכי    נראה,  שכיחות שלהאינה תלויה בסכנה עתידית אלא במידת ה
     שכיח. ם אינו מהווה איונגיף הקורונה 

 https://www.rambam-medicine.org.il/category/corona-vaccine-part-bד"ר גיל שחר למשל,    .16
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אדם  זאת,  לחיסוןריא  ב  לאור  לסרב  דעת   ,יכול  את  לקבל  יש  ההלכה  פי  שעל  אף 

בו להצלת חיים,  שהרופאים המקצועיים הסומכים ידיהם על החיסון ורואים את התועלת  

 הם. לם מויש להתערחוקים תופעות לוואי הם  ולדעתם החששות מפני

  נגד מי שלא התחסן   סנקציותו. 

מאיש חיוני  עובד  תעודת  שללו  חולים  בתי  להתחסן  בכמה  רצה  שלא  דוגמ  .צוות   הזו 

אנשי ציבור העלו הצעה כמו כן  .  אדם המתנגד לחיסוןעל    לסנקציה כלכלית המופעלת 

את העסקת במגזר    ם שללהתנות  עובדים  או  עולה  .  בחיסוןציבורי  ה מורים  שאלה כאן 

 הנמנעים להתחסן? שלול מה למה רשאית החבר :ספתנו

ל שיש  עצמהחברה  ברור  על  להגן  האחריות  ה   ,זכות  מחמת  שלן  כלל   לבריאותם 

אלא   ,מדובר על ענישה  אין  .בה להחזיר את החיים למסלולם האזרחים והן מבחינת החו 

טו למצב  אותו  להוביל  ציבור  הנהגת  של  כוח  סי'   בעל  (ח"א  הרשב"א  כתב  וכך  יותר, 

  שמע לתקנות הקהל:ישל הפרט לה) על המחויבות תשסט

ולפטור  א להסתלק  אדם  ביד  רשות  אכנס  ין  לא  ולומר  הקהל,  מתקנת  עצמו 

לפי   בהן,  וכיוצא  הקהלות בתקנות  שכל  וכמו  לרוב.  משועבדים  שהיחידים 

לנשיא או  הגדול  דין  לבית  ויחיד   – משועבדות  יחיד  כל  לצבור  מ כך  שועבד 

  . עירושב

ול היטב את הסנקציות שברצונם להפעיל כנגד הנמנעים בור חייבים לשק הצי אולם מנהיגי  

ל מחיסון.   ש יש  חשש זכור  שיש  דעתו  על  לעמוד  זכאי  סיכון  בקבוצת  שאינו  מפני   מי 

החיסון  יעילותו של  על מידת  אין עדיין נתונים מדויקים  תופעות לוואי מסוכנות בעתיד, ו 

ו   במניעת  יותר ממי   הציבור   מסכן את התחסן    שלא לא ברור עד כמה מי  על כן  הדבקה, 

  להתחסן בסיכון אשר אינה יכולה    ה סיי שהתחסן. כמו כן יש לבחון מה הוא שיעור האוכלו 

  המביאות ניתן יהיה לקבל החלטות    ,ר הנתונים הללו יהיו ברורים רק כאש . מסיבה רפואית 

  ה מידתית במי שבחר שלא להתחסן. ע בחשבון את צורכי הציבור תוך כדי פגי 

ולהנפיק לעודד את האזרחים להתחסן  המדינה  לגרוע מיכולתה של  שאין בכל זאת    ובןמ

  ון ירוק' המקנה הקלות במעבר בין מדינות ופטור מבידוד.  'דרכ

  יכום ס

אין היתר לכפות   ,מנגד  .ועל כן יש להתחסן  ,בענייני רפואה פוסקים כדעת רוב הרופאים

  ן. יכוגם אם הוא בקבוצת ס ,י שמתנגד לכךמחיסון על 

ן אין שעדיי  ,בור להפעיל סנקציות כנגד מי שמסרב להתחסן, אולם בשלב זהיש כוח לצי

ההד  די את  לעצור  החיסון  של  כוחו  על  רפואיים  במי   ,בקהנתונים  לפגוע  מומלץ  לא 

 .בור)יניתן לדרוש ממנו בדיקת קורונה לפני כל מגע עם הצאך  (  שהחליט שלא להתחסן

  ים שונים.חיסונים בתמריצע הלעודד את מבציש יחד עם זאת 
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  הרב אבישי קולין 

חוקי התורה: מקח טעות עקב אי  
  ה התאמ

  1הקדמה 

  מקח טעות מקור דין. 1

ל זה: מכר  לההלכה מכירה בכמה פגמים העשויים להיות בהסכמים מסוגים שונים, ובכ

ומקרקע וקבלוהשכרה של מיטלטלין  אי  ין, עבודה  הוא  נישואין. אחד הפגמים  ואף  נות, 

ההסכם  כריתת  בין  משמעותית  מכונה  התאמה  זה  פגם  בפועל.  ההסכם  מימוש   לבין 

   2טעות.בהלכה מקח 

לדין מקח טעות אין מקור בתורה, אלא הוא תוצאה של אומדן דעת בני אדם כפי המנהג 

אימ  3המקובל. זה  בהקשר  שההלכה  היא  הדברים  הדשמעות  את  יוצרת  אלא נה  ין, 

  4ים להסכם.משקפת את גמירות הדעת של הצדד

אחר  פגם  השוואה:  לבין  לשם  שסוכם  המחיר  בין  פער  הוא  בהסכם  להימצא   העשוי 

בניגוד למקח טעות, דין אונאה נלמד מפסוק    5המחיר המקובל, המכונה בהלכה אונאה.

בתורה, במקרייולפ   6הכתוב  אונאה  דין  לתחולת  הגבלות  יש  מסוימים כך  מה על    ,ם  פי 

בלות אלו אינן  הג  7ן סברה המחייבת הגבלות אלה. שלמדו חכמים מהכתוב. זאת אף שאי

  קיימות בדין מקח טעות. 

  קח טעות מ טעם דין. 2

  בדברי האחרונים אנו מוצאים שתי שיטות בטעם דין מקח טעות:  

ל  )א הנדרשת  דעת  גמירות  ההסכם.  תהיעדר  ה  )בחולת  פיו  על  מכללא,  הסכם תנאי 

  ויים. שהוא ימומש כפי שסוכם ללא פגמים ושינ מותנה בכך

 
וא  .1 ריכוז  ומבנה של החוק האזרחי.  ל הלכות מקח טעון ש רגומסמך זה מציע  זה    מסמךת, לפי סדר 

ויושבי על  מפורסם כעת לצורך קבלת הערות מציבור לומדי התורמש כעין 'הצעת חוק', והוא  מש ה 
 לכתוב כאן.   סותהתייח או  הערה לכלנודה  לפיכךמדין. 

  רלד. -רלב "ע, חו"מ סי'שו  .2
  ה. "ו ה"טפמכירה , הל' ב"םרמ  .3
  ה.  ה" ו"טפמכירה , הל'  םרמב" ;קנגסי' , הרי"ף שו"ת  .4
  ז. רכ 'חו"מ סי שו"ע,   .5
ה"ה; טפמכירה  הל'  רמב"ם    .6 לפו א  "ו  נקבעו  אונאה  לדין  השיעורים  כפי  מנם  אדם,  בני  דעת  אומדן  י 

  ס"ק בשם  לשו"ע  יגר  בא אב; רבי עקי ס"ק  שם  לשו"ע    ,ג; סמ"עסעי'    רכז'  סי חו"מ    ,"עהמבואר בשו
  ד"ה שתות. 

  כט. שו"ע שם ס"ק  ,מט; רבי עקיבא איגרלשו"ע שם ס"ק  ,כט; סמ"עסעי'   רכזסי' מ חו" ,ע"שו  .7
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קושרת  א)   הראשונה  כאשר השיטה  וההתחייבות.  הקניין  לדיני  טעות  מקח  דין  את 

צאת אי התאמה משמעותית, ההסכם בטל מעיקרו, משום שלא הייתה גמירות הדעת נמ

הק לצורך  נדרשת  הצדדים  וההתחייבות. נשל  ואיכותו    8יין  המוצר  זה טיב  לפי  נחשבים 

וקביעת   9הדעת של הקונה, כמו מעשה קניין למרכיבים הכרחיים לצורך השלמת גמירות  

  10המחיר.

טעות לדיני התנאים. כאשר נמצאת אי התאמה   השיטה השנייה קושרת את דין מקחב)  

לא התנו זאת במפורש,   משמעותית, ההסכם בטל, ככל תנאי שלא התקיים. אף שהצדדים 

בדע כי  להניח  להתנות  יש  היה  המוצרתם  באיכות  ההסכם  קיים   ולפיכך  ובטיבו,  את 

שה למשל,  ברור,  דעת  תקין אומדן  מוצר  בקבלת  ההסכם  את  להתנות  התכוון  קונה 

   11ותי. ואיכ

  מקח טעות בהלכה לעומת החוק האזרחי. 3

האזרחי   בחוק  מכונה  טעות  התאמה'מקח  הת'אי  אי  דיני  המכר א.  בחוק  מופיעים  ,  מה 

ו1968-תשכ"ח (דיר,  המכר  העוסקי1973-תשל"גות),  בחוק  בחוקים  כלומר  בהסכמי ,  ם 

  וונת. , ישנה התייחסות להטעיה מכ1973-, תשל"ג(חלק כללי) מכר בלבד. בחוק החוזים 

בחוקי התורה, בניגוד לכך, דיני אי התאמה חלים על כל ההסכמים באופן שווה: הסכמי 

בחוקי התורה אין הבדל וד. זאת ועוד,  בות למכר, עבודה, קבלנות, נישואין ועימכר, התחי

לאור זאת, ובשניהם הסעדים דומים.  גרמה בשוגג לבין הטעיה מכוונת,  בין אי התאמה שנ

  . במסמך אחד –י התאמה הנוגעים להסכמים ממוניים מסוגים שונים  ריכזנו את דיני א 

 
  שלם   דהוא  טעות,  שום  היה  לא  המקדש  דבעצם  ין...לקידוש  שחוץ  אחר  בדבר'ג:  סי'  שו"ת בית הלוי ג,    .8

  ית, נתרצ  לא   האופן  זה   דעל  ולומר  ר כך,אח  ששנתחד  דבר  משום   הקידושין  לבטל   נבוא   רק  מום,  אבל
הביטול  ובכהאי  בעצם   טעות  דהיה   דבר   אבל  התנאים...  משפטי   בו   וצריך   תנאי,   בגדר   ואה  גוונא 

  טעות.  מקח  נקרא  דזה  מזה,  ידעה  לא  והיא  מום  בעל  שהוא  ונודע  לאחד  בנתקדשה  וכגון  המעשה,
  . 'בטעות  היה   המעשה  דעצם  מצד  ואה  בר הד  של  דהביטול  תנאי...  בגדר  אינו  חוזר,  דטעות  הא  והרי 
טעות' בהסכמים    ענת 'מקח א) טות מטעמים אלו לדין 'מקח טעות':  קו שתי נפקא מינים הסי חרונהא

של בה  שאין  (כשם  חופה  כגון  עליהם,  להתנות  ניתן  זה  שלא  במקרה  טעות  מקח  טענת  יחות): 
עת. ראו: שו"ת רבי עקיבא  ות דנה מבוססת על דיני התנאים, אלא על היעדר גמיראפשרית, רק אם אי 

ת י , כלומר התני 'תנאי לשעבר'כללי התנאים בב)  יבמות קו ע"א.    ,חידושי הגר"ח  ; נאסי'  נא,  איגר תני 
ני גם קנה בית באותו רחוב): תנאי לשעבר  הסכם באירוע שכבר התרחש (כגון אדם קונה בית אם פלו

למק שכבר  דומה  בנתונים  תלוי  שההסכם  זו  מבחינה  טעות,  התנאי ידוע ח  אם  הקניין.  בשעת  ים 
ידה  תאמה במימוש הסכם ביחס למה שהוסכם. הצורך בעמדומה הדבר לאי הקיים,  א התלשעבר ל

על דיני התנאים. ראו: משנה  בדיני התנאים נדרש רק אם מקח טעות בדומה ל'תנאי לשעבר' מבוסס  
דושי ר' שמואל, קדושין  . חיבבא בתרא, תמב  ,א ד"ה ואם חסר; קובץ שעוריםה"  ופ"אישות  , הל'  למלך

  ב. ע"  יב
  .אסעי'  קפטסי'  חו"מ, "עשו  .9

  ז. סעי'  רסי' חו"מ "ע, שו  .10
עקי  .11 רבי  תנינא,  שו"ת  איגר  טעות   דכל'נא:  סי'  בא    סהדי   אנן  נה הת  בלא   דאף   היינו  דעלמא,  מקח 

  .'תנאי  מדין  ומהני   כהתנה והוי   דקפיד,
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  הוראות כלליות

  . הגדרות  1

  ו בכתב. בעל פה א 14או התחייבות,  13מתנה 12מכר, – 'הסכם '

  ם.עליהההסכם נסוב ש 15בודה מסוימים כגון: מיטלטלין, מקרקעין, חוב או ע – 'מוצר'

  השירות שסוכם. העברת הבעלות על המוצר או אספקת  –מימוש ההסכם 

  . הגדרת מקח טעות 2

אילא)   יותר מהפרטים הבאים, אשר  או  אי התאמה באחד  הוא  ידוע    ומקח טעות  היה 

(להלן:   ההתאמה  מאי  מתחילהלמפסיד  צד  המפסיד)  להיות  הסכמתו  את  מונע  היה   ,

  ורשים בהסכם:כאשר לא נקבעו לגביו סעדים מפ  16להסכם,

  17. אי התאמה במהות המוצר )1

  18.מה בכמות הניתנת להשלמהאי התא )2

ניתנת   )3 שאינה  בכמות  התאמה  אי  זה:  ובכלל  ההסכם,  מפרטי  באחד  התאמה  אי 

מוצר  19השלמה,ל באיכות  התאמה  במ  21ביו,ומרכי  20אי  בנוגע    22וצר,ליקוי  התאמה  אי 

  24.ם מההסכם או סכנות הנשקפות לצדדי 23להסכם,לעלויות הנלוות 

ל  )4 אחד  צד  שדרש  התמורה  בין  התאמה  אחר אי  צד  לשלם  שהסכים  התמורה  בין 

  25להסכם.

בהסכם,ב)   להתניה מפורשת  ביחס  היא  טעות  במקח  לתיאור א  26אי ההתאמה  ביחס  ו 

   28ס להסכמה מכללא.או ביח  27בה,צג הושהמוצר בהסכם ולדרך 

 
  ג. סעי'  רלבסי' חו"מ "ע, שו  .12
  א (בסופו). ה"  ד פ"זכיה ומתנה ' , הלכסף משנה  .13
    קיז.-קטז'  סי ה; שם, ז סעי' י' סע אה"שו"ע,   .14
וג מסוים, שם המתחייב חייב להמציא מוצר תקין במקום המוצר  בשונה מהתחייבות לספק מוצר מס  .15

  פגום שסיפק. ה
זה; שםשם,  א;  פסחים ד ע"ב, ד"ה לא מיבעי ,  י "רש  .16 "ב, ד"ה  צב ע, שם  בבא מציעא פ ע"א, ד"ה הרי 

 .'טעותמקח 'המונח  כמקח טעות. וכך משמע מגוף
 א. סעי'  רלג סי' חו"מ "ע, שו  .17
 . אסעי'  רלבסי' חו"מ "ע, שו  .18
 שם לשו"ע    , ע"סמ  ;אסעי'    רלב סי'  חו"מ  "ע,  שו  כז;לשו"ע שם ס"ק    , ז; סמ"עסעי'    ריח סי'  חו"מ  "ע,  שו  .19

  ב. ס"ק
  של איסור והיתר:   מוצר נקבעת גם לפי קריטריון הלכתיות ה מ סי' רלג סעי' א. איכחו"   "אורמ"ע,  שו  .20

  . חו"מ, סי' רלד "ע,שו
ם, , לשו"ע שהחושן  קצות "ע, שם, סי' סו סעי' לד;  שו' ז;  חו"מ סי' רלב סעי' ה; שם, סעי   א"ורמ"ע,  שו  .21

  "ע, חו"מ סי' קכו סעי' י. שוס"ק לח; 
  חו"מ סי' רלב סעי' י.  "ע,שו  .22
  ס"ק ד; מקור חיים, סי' תלז ס"ק ז. רלג נתיבות המשפט, סי'   .23
 מחוקק  קת חל"ע, אה"ע י' ט סעי' א;  שוט, סי' שיב ס"ק??;  ב; נתיבות המשפב ס"ק  ש"ך, חו"מ סי' שי   .24

 לשו"ע שם, ס"ק א. 
 ז.- י' רכא סעי' א; שם, סי' שלב סעי' א; שם, סעי' ג, חו"מ סא"ורמ"ע שו  .25
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נחשבת  ג)   התאמה  עלאי  מקפיד  המפסיד  כאשר  טעות  לאופי   29יו,למקח  בהתאם 

או מפני שמקובל להקפיד על   31יים של המפסיד,בהתאם לצרכיו הסובייקטיב  30המוצר,

  32כך.

  אי התאמה ללא הטעיה מכוונת. 3

כוונת  ומה של הטעיה מ בגין מקח טעות אינם מותנים בקיי להם  אזכהמפסיד  שהסעדים  

יח) אינו מודע  מרוויח מאי ההתאמה (להלן: המרוואו רשלנות, והם תקפים אף כאשר ה

 33לה בעת כריתת ההסכם או מימושו.

  איסור בהטעיה. 4

  34אסור להטעות אדם בכוונה לגבי פרט בהסכם, באופן הנחשב למקח טעות. 

  מועדים 

  בו אי ההתאמהנוצרה שהמועד . 5

, ולא תה קיימת בעת מימוש ההסכם י י ההתאמה הימותנית בכך שא  זכות המפסיד לסעד

ד מדובר בהסכם מתמשך (כגון שכירות), זכות המפסיד לסעככל ש  35נוצרה מאוחר יותר. 

 36קיימת גם אם אי ההתאמה נוצרה במהלך תקופת ההסכם. 

 
ז; סי' תלז ס"ק    ,הםמגן אבר  פי  על  ג,סעי'    תלז סי'  "ח  , אורש"י, יבמות טו ע"א, ד"ה יש תנאי; רמ"א  .26

 ג.  , לשו"ע שם ס"קחדש  פרי ז; לשו"ע שם ס"ק  ר חיים מקו
  א. ס"ק  תלג סי'חו"מ "ע, שו  .27
בות עב ע"ב, בין כתו   המשנה ד. מתוך השוואת  - גסעי'    קיז סי'  אה"ע  ,  שם  ; זסעי'    רלב סי'    "מ חו"ע,  שו  .28

לק י ק בתנאי  התאמה שאביח  דושין בסתםי דושין  אי  כי  עולה  טעות,  בהסכם, ס למקח  ינה מפורשת 
  . 'קידש אנן סהדי דאדעתא דהכי 'רכא: סי' , יאיר  החוותן  מכללא. ראו לשולתנאי נחשבת 

 ג.ס"ק   רלג, סי' המשפט  נתיבות ;ס"ק יא רלב סי' חו"מ  ,א"הגר ביאור  .29
 י. סעי'   רלבי' ס חו"מ "ע, שו  .30
  מידי. כתובות עב ע"ב, ד"ה ו  תוספות ו גם רא ;אסעי'  רלג, חו"מ סי' רמ"א  .31
רא  ; וסעי'    רלב סי'    חו"מ "ע,  שו  .32 זה  ישבעניין  והרב  נהרי  מימון  הרב  אטלס,  אברהם  הרב  גם:  ראל  ו 

 . 279–251כב, עמ'  תחומין  ,'מקח טעות ואונאה במכירת רכב'שחור, 
  יח.סעי'  רלב י' סחו"מ  ,א"ורמ"ע שו  .33
חשו  .34 חושןר  ; וסעי'    רכח סי'  ו"מ  "ע,  פתחי  ואונאה,  ,  או  הטעיה פרק  גניבה  איסור  לגבי  ב,  הערה  יב, 

פן עקרוני אינה מבטלת  טעות. קבלת אחריות המרוויח על איכות המוצר באואינו נחשב מקח אופן שב
כמבוא האיסור,  אסעי'    רכוסי'  חו"מ  "ע,  שובר  את  בוו.  מדובר  שם  עליה  מנם  שיש  קרקע  מכירת 

והנימוק לאיסור   וירד לדין  שאף על פי שהאחריות עליו, אין א '  הוא: עוררים,  דם רוצה שיתן מעותיו 
מאחריםויהיה   כך.  'נתבע  בעלמא,  מום  על  אחריות  שבקבלת  ייתכן  זה,  נאלץ   לפי  אינו  שהמפסיד 

יד יקפיד, שמא המרוויח  , ייתכן שגם במום בעלמא המפסגיסא  ן איסור. מאידךלתבוע צד שלישי, אי 
יפצה אותו בהסכמה,   וגם בכך מצינו תרע ויצטלא  ומת, כמבואר בגמרא שבת קמח  רך לתבוע אותו, 

 ע"ב.
  נתיבות ע;  סי'    חו"מ  ,סופר  חתםת  ד"ה שלא; שו"   ע"ב  כתובות מז  ,תוספות  ה; סעי'    ורכסי'  חו"מ  ע,  "שו  .35

 א. ס"ק  רל, סי' המשפט
 א.  ס"ק שכא , סי' המשפט  נתיבותו;  ס"ק  שכא , סי' "עסמ ב; -אסעי'  שיסי' חו"מ "ע, שו  .36
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  ספק מתי נוצרה אי ההתאמה . 6

יש ספק מת זכות המפסיד  יכאשר  במוצר,  אי ההתאמה  ב  נוצרה  תנאים לסעד מותנית 

 הבאים:

הועברא)   כבר  המוצר  נית  כאשר  לא  ולחזקתו,  המפסיד  ההסכם, לבעלות  את  לבטל  ן 

  37לא עשה כן.  ועליו לשלם בהתאם להסכם אם עדיין

את ב)   לבטל  ניתן  לחזקתו,  הועבר  לא  אך  המפסיד  לבעלות  הועבר  המוצר  כאשר 

  38שהמפסיד עדיין לא שילם עבור המוצר.  יההסכם, בתנא

תהוות בהדרגה, אזי גם באי התאמה הנחשבת למקח טעות שדרכה לה  ככל שמדוברג)  

התגלתה רשא  אם  הוא  ולחזקתו,  המפסיד  לבעלות  המוצר  העברת  את לאחר  לבטל  י 

  39ההסכם, בתנאי שהוא עדיין לא שילם עבור המוצר. 

העד)   קודם  נוצרה  ההתאמה  אי  כי  יוכח  את באם  לבטל  רשאי  המפסיד  הבעלות,  רת 

    40לאחר התשלום.  ם בכל מקרה, גם ההסכ

  קח טעותהארכה לסעד בגין מ. 7

  . 42 בכפוף לאמור בסעיף  41אינה קצובה בזמן, קבלת סעד מחמת מקח טעות

  סעדים 

  ביטול ההסכם. 8

התמורה  ותוחזר  לבעליו  המוצר  יוחזר  טעות,  בגין מקח  ההסכם  את  לבטל  ניתן  כאשר 

  42יה.ללבע

  צר. אי התאמה במהות ההסכם או המו9

ד מהצדדים רשאי לבטל אמה היא במהות ההסכם או המוצר, אזי כל אחכאשר אי ההת

   44הסכם. ואף אחד מהצדדים אינו זכאי לתבוע פיצוי עם קיום ה 43ם,ההסכ את

 
 . יאסעי'   רלבי' ס חו"מ "ע, שו  .37
לדעת    .38 הפוסקים:  נחלקו  זה  ולדעת  סעי'    רכדסי'  ו"מ  ח  "ע,שוהבמקרה  ההסכם,  את  לבטל  ניתן  א, 

ממון ביד המוחזק  קבענו כי יש להעמיד את ה   לא ניתן לבטל את ההסכם. מחמת הספקשם,    א"הרמ
ם, שטז;  סי' רלב סעי'  חו"מ  "ע,  שוה קת  פסי בדומה ל,  'המוציא מחבירו עליו הראיהאם לכלל 'בו, בהת

  כג. סעי' 
ק ס"שם, חידושים  , לשו"ע  המשפט  נתיבות לה;  ס"ק    ם שלשו"ע    ע"סמ;  טזעי'  ס  רלב סי'  חו"מ  "ע,  שו  .39

  יב. ס"ק שים שם, חידו, יד; נתיבות המשפטס"ק  רל , סי' ע"סמ ; כד, סי' רלב סעי' לחןש ה ערוךטו;  
תן לברר את הספק גם על ידי  אלו, ני   כפי העולה ממקורותס"ק טז;  ם,  שיא;  ס"ק    רלבסי'    חו"מ"ע,  שו  .40

 מחה. מו  ו של וות דעת ת או ח הוכחה מדעי 
  ג. סעי'  רלבסי' חו"מ "ע, שו  .41
 ד. סעי'   רלבסי' "מ חו"ע, שו  .42
ל  .43 ונגרם הפסד כתוצאה מאי ההתא הטעם  ייתכן  צד  או  כך הוא שלכל  מה, בהתאם למטרת המכירה 

 נה. בבא בתרא פג ע"ב, ד"ה ונמצאת לב   ,ם"שבבריה, כמבואר י הקנ
סי א;  סי' רלג סעי'  חו"מ  "ע,  שו  .44 יש לציסעי'    רלב '  שם,  ין כי מקורות אלו מתייחסים לאי התאמה  ד. 

 וצר.במהות המ 
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  . אי התאמה בפרטי ההסכם10

, המפסיד בלבד )3(א)(2  כאשר התברר שאי ההתאמה היא בפרטי ההסכם, כאמור בסעיף 

המרוויח   46אי לתבוע פיצוי עם קיום ההסכם.אך אין הוא זכ  45רשאי לבטל את ההסכם,

  . 16  סעיף  כדלקמן, ימים מסו  במקרים  תיקון להציערשאי 

  . מוצר שהתכלה בשימוש 11

לפני שידע   47תוך כדי שימוש סביר ומקובל,  –ר המוצר התכלה ברשות המפסיד  גם כאש

ההתאמה  אי  על  ניתן  –  48המפסיד  שלא  שמטבעו  במוצר  מדובר  כאשר   49להשיבו,  או 

  50את המוצר לבעליו. שלא ניתן להשיב אף המפסיד את כספו בחזרה  יקבל

  ם על שימוש תשלו . 12

על המשתמש במוצר לשלם לבעליו בקבלת סעד של ביטול ההסכם מחמת מקח טעות,  

  51הלן. ל )(ב42 לסעיף , בכפוף 'ברשותמהנה 'על הנאת השימוש במוצר כדין 

  מוצר שניזוק בשימוש . 13

ימוש סביר , כאשר המוצר ניזוק ברשות המפסיד, תוך כדי שרה של מקח טעותבמקא)  

ילם,  ידע המפסיד על אי ההתאמה, המפסיד יקבל את מלוא התמורה ששומקובל, לפני ש

 
שסעד    הטעם  .45 הוא  טעות    זה לכך  מקח  ע"א;    בתרא  בבא(  ממוני   הפסד  ישנו  כאשר  ניתןבגין  פד 

  שבגינה   אי התאמהמקרה של  ג, מציין כי ב ס"ק    רלג, סי'  "עהסמ  מנםושם ד"ה אי לאו). א, ב"ב  "םרשב
סעי'    זרכ, סי'  "אוהרמ"ע  שוה, נחלקו  המוצר  לשווי  וכמהשס  התמורה  בין  משישית   יותר  של  פער  ישנו

 .  אונאה דיני במסגרת שאי לבטל את המקח  ר רוויח ד, אם גם המ
  ד. סעי'   רלבסי' ו"מ ח"ע, שו  .46
 יג.   עי'ס  רלבסי' חו"מ "ע, שו  .47
שניזוק באופן  למוצר  נו. הדין במקורו מתייחס  ס"ק    שם לשו"ע    ב וסמ"עכסעי'    רלב סי'  חו"מ  "ע,  שו  .48

בהוד ט הנזק  את  למנוע  היה  יכול  כאשר המפסיד  ללמבעי,  יש  למרוויח. משם  שניזוק עה  למוצר  וד 
על   ידע  לדייק  מחמת שימוש המפסיד כשהוא  יש  כך  הנזק.  היה למנוע את  ויכול  מלשון  גם  המום, 

 דבר   עשה  אם  ,ראשוןה  המום  לו  שיודע  קודם  אחר  מום  הלוקח  בו  עשה':  יגסעי'    רלבסי'  חו"מ  "ע,  שוה
  .'פטור, לעשותו רכושד

 . 1א. כאמור בסעיףכגון עבודה,   .49
  ב.  -אסעי'  רלד שם, סי' כ; -יטסעי'   רלבי' ס חו"מ "ע, שו  .50

מן: באכילתו הנאה המחייבת בתשלום, כדלקיש  דין זה הוא מוצר האסור באכילה מדברי חכמים, שחריג ל
חו"מ  "ע,  שוהכמבואר בדברי    יצוי מהמרוויח,לכל פ  במידה והמפסיד שילם עבור המוצר, הוא לא זכאי

  נתיבות עז;  , שם סי' קיט ס"ק  תשובה  ודרכי   ;כזס"ק    קיט י'  סיו"ד    , ך"השפי דעת    ג, עלסעי'    רלדסי'  
 קיט סי'  יו"ד    ,חדש  הפריא. זאת בניגוד לדעת  ד ס"ק  רל   , סי'המשפט  שערג;  ס"ק    רלד, סי'  המשפט

יש להעמ כן מחמכד, משום שהוא בדעת מיעוט, וס"ק   ביד המוכר המוחזק.  ת הספק  יד את הממון 
המפסיד ברם,   ח   אם  המרוויח  שילם,  פי טרם  על  באכילה,  האסור  מוצר  כשווי  מופחת  בתשלום    ייב 
  א.  ס"ק רלדסי' חו"מ  ,תשובה פתחי 

נובע מחמת ההנאה שקיבל הקונה, שאשלו חיוב הת  .51 בין הצדדים, על פי  ם  ינה תלויה בקיום ההסכם 
בדין מקח טעות ביחס לשכירות, כך שהשוכר  מקור נוסף לכך נמצא  .  50ים בהערה  המובא  המקורות

לשלם  מום    חייב  בו  שהתגלה  אף  במושכר,  השימוש  הנאת  כמבואר  בתועבור  השכירות,  תקופת  ך 
ש  ע "ובסמב  סעי'    שיסי'  חו"מ    ,א"ורמ"ע  שוב ס"ק  שח;  ס"ק  ם  לשו"ע  אם  חיוב  וי.  התשלום מנם 

מחיוב התשלום במכירה שהיא    שבין הצדדים, בשונה  בשכירות נובע גם מתוך גוף ההסכם המתמשך
  על הנאה מחוץ להסכם. 
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  52והמרוויח יישא בנזק שנגרם למוצר. 

או לאחר שנודע לו על   53בל,וכאשר המפסיד השתמש במוצר באופן שאינו סביר ומקב)  

  ל היה להימנע משימוש זה, יישא המפסיד בנזק.אף שיכו 54במוצראי ההתאמה 

  ווי המוצראי התאמה בש פיצוי על . 14

ר מקח טעות, אזי המפסיד אינו עצמה אינה בגד לכאשר אי ההתאמה באיכות המוצר כש

בין ההפרש  בשיעור  פיצוי  לקבלת  אלא  ההסכם,  ביטול  של  לסעד  המוצר   זכאי  שווי 

   55שסוכם למוצר שסופק.

  ה בכמות המוצרהשלמת אי התאמ .15

המו בכמות  התאמה  אי  ישנה  אזכאשר  להשלמה,  ניתנת  והיא  זכאי צר  אינו  המפסיד  י 

  56ות.לסעד של ביטול ההסכם, אלא להשלמת הכמ

  תיקון אי התאמה באיכות המוצר  . 16

ללא תיאור   טעות  מקח  של  תובנסיבמרכיביו,  בכאשר ישנה אי התאמה באיכות המוצר ו

 את   ע למנו  כדי  חשבונו  עלהמוצר    את  לתקן  המרוויח  ירשא,  וצר בהסכם מפורש של המ

  :תנאים   משני באחד 57,ההסכם  ביטול

 
  ב. -אסעי'  רלד סי'  שם, יח; שם, סעי'  יג; סעי'   רלבסי' חו"מ "ע, שו  .52
  יג. סעי'   רלבסי' חו"מ "ע, שו  .53
. הדין במקורו מתייחס למוצר שניזוק באופן  נושו"ע שם ס"ק  מ"ע, לוס   ;סעי' כב  רלבסי'  ו"מ  "ע, חשו  .54

יכטבעי  כאשר המפסיד  ללמ,  יש  למרוויח. משם  בהודעה  הנזק  את  למנוע  היה  שניזוק ול  למוצר  וד 
על   כשידע  המפסיד  שימוש  הנזהמומחמת  את  למנוע  יכול  היה  הוא  כאשר  גם  ם,  לדייק  יש  כך  ק. 

  אם ,  הראשון  המום   לו   שיודע   קודם   אחר  מום   הלוקח   בו  ה עש'ג:  י סעי'    רלב סי'  חו"מ  "ע,  שוהמלשון  
  .'רפטו, לעשותו דרכוש דבר עשה

עם  . ט ג, לשו"ע שם ס"ק  המשפט  נתיבות  ;דס"ק  שם  שו"ע  , לע"סמ  ; אסעי'    רלגסי'  חו"מ    א,ורמ""ע  שו  .55
), שם  המשפט  נתיבותפסיד אינו מקפיד על אי התאמה באיכות (שמדובר במקרה שבו המ  הואדין זה  

(  מקפיד על הפער  וכן ניתן בנסיבוא). סעד הפי ס"ק    שם לשו"ע    ,תשובה  פתחי בשווי  גם  צוי  ת אלה 
 א,   לשו"ע שם ס"ק  ,ך"הששם).    ,תשובה  פתחי אונאה (  כאשר הפער הוא פחות משישית, בניגוד לדין

  לקו על הרמ"א, ביחס למקרים מסוימים שלדעתם נחשבים לאי ג, חס"ק    שם , לשו"ע  המשפט  ונתיבות
חלוקים  אך גם הם אינם    , , שבגינם יש למפסיד סעד של ביטול ההסכםאיכותווב  בסוג המוצר   התאמה

  ערוךאמה רק בערך המוצר, כמבואר בשולחן ערוך.  על העיקרון של סעד לפיצוי, במקרה של אי הת
כך:  ביא  ,ד-גסעי'ק    רלגסי'    "מחו  ,ולחןהש המחלוקת  את  בסעיף    ,"אהרמלדעת  ר  האמור   13הדין 
במקעו שסופסק  שהמוצר  ב רה  שיש  (אף  שסוכם  המוצר  מסוג  לשונה  נחשב  אינו  הבדלים ק    יניהם 
בשופי  הפער  על  מקפידים  אנשים  זאת  ובכל  קטנים),  לדעת  זיים  זאת,  לעומת    ונתיבות "ך  השויו. 

וניתן    ,למוצר שסוכם, אזי זהו מקח טעות גמורן שהמוצר שסופק אינו נקרא בשם זהה  זמ  , כלהמשפט
  הסכם.  לבטל את ה

 א. סעי'  רלבי' ס חו"מ "ע, שו  .56
יכול    יאור מפורש שלבנסיבות של מקח טעות בגין ת   .57 המוצר בהסכם, נחלקו האחרונים אם המרוויח 

ידי תיקון המוצר:למ , סי'  א"גרז; וס"ק    תלזסי'  או"ח    ,אברהם   גןמה  לדעת  נוע את ביטול ההסכם על 
יכול לכפות  תלז ס"ק   אינו  וכן משמע סיד להסתפק בתי את המפג ד"ה הואיל, המרוויח  קון המוצר; 

אברהם,  ז, פירש את דברי המגן , סי' תלז ס"ק חיים המקור . ידי' תלז ס"ק  , ס ברורה המשנה מתוך דברי 
מקור חיים  ירה מפורשת של תיאור המוצר. אולם הבאמ וקא בתנאי מפורש, אלא גם  ושלא מדובר ד

וכן   אברהם,  המגן  על  חולק  סי'המשפט  שערעצמו  ה"ט,  שמח  ואורג,  "ק  ס  רלב   ,  פי"ז  מכירה  הל'   ,

בחזרה לעמוד התוכן
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  בו  היה   שלא  דבר  מחדש  ואינו,  שהוא  כפי  לקדמותו  המוצר  את   משיב  התיקון)  א

  58.מתחילה

  59.העיקרי למוצר הנלווה טפל בחלק האירע אי ההתאמה )ב

  בין הצדדים   לי הכרעה במחלוקותל כ

  ם יש אי התאמה  אה. 17

ת, אזי מה במוצר הגורמת למקח טעותה אי התאיכאשר יש מחלוקת בין הצדדים אם הי

  60ההסכם תקף. 

  . מתי נוצרה אי ההתאמה 18

תה בעת מימוש ההסכם או ילוקת בין הצדדים אם אי ההתאמה במוצר היכאשר יש מח

עקב   יותר  מאוחר  נגרמה  ידוע,גשהיא  חיצוני  לבטל    61ורם  רשאי  ההסכם המפסיד  את 

  62שהוא עדיין לא שילם עבור המוצר. בתנאי

    מקח טעותמוגדרת י ההתאמה . האם א19

נחש  )א שנמצאה  ההתאמה  אי  אם  הצדדים  בין  מחלוקת  יש  טעות כאשר  למקח  בת 

 ר בתנאי שהוא עדיין לא שילם עבו ,המפסיד רשאי לבטל את ההסכם, (ג)2 כאמור בסעיף 

  63המוצר.

עות, בגלל צרכיו הסובייקטיביים של ה נחשבת למקח טכאשר יש ספק אם אי התאמ  )ב

בסעיף  כ  המפסיד, לה  ,)ג (2אמור  קודם ניתן  הצדדים  דעת  גילוי  מתוך  הספק  את  כריע 

מ ההסכם,  הספק כריתת  את  לברר  ניתן  לא  אך  התשלום;  מסכום  או  המפסיד  הרגלי 

  64מהצורך המצוי אצל הרוב.

 
ם  תיקון המוצר וקיום ההסכם. אול   אתהמפסיד    עללכפות  רשאי המרוויח  ולדעתם גם בנסיבות אלו  

ו חיים  המקור  לדעת  גם  מפורש,  תנאי  של  ביטולהאובמקרה  את  לדרוש  המפסיד  רשאי  שמח,    ר 
לכפו  המרוויח  רשאי  בזה  גם  המשפט  שער  לדעת  ואילו  המוצר   תיקון  את מפסיד  ה  על ת  ההסכם, 

  וקיום ההסכם. 
 ז. ק ס" שם, לשו"ע טהמשפ נתיבות יג; לשו"ע שם ס"ק   ,ע"מסה; לב סעי' סי' רחו"מ  ,א"ורמ"ע שו  .58
 ה. סעי'  רלבסי' חו"מ  ,א"רמ  .59
וכן עולה סעי'    רכו סי'  חו"מ  ,  א"ורמ"ע  שו  .60 ד, שרק בנסיבות "י "א ה י פאישות  , הל'  ם"הרמבמלשון    ה; 

טע  ייחודיות  רשאי  של  אישות  שנת  טעות  למקח  הטענה  כאשר  ההסכם,  את  לבטל  נויה  המפסיד 
 קת בין הצדדים. במחלו

  כ. סעי'   רלב י' סחו"מ "ע, שוהמדויק בלשון   וכן ; אפ"ו סי' בבא בתרא  ,ש"רא  .61
סעי'  מ  "חו"ע,  שו  .62 המסי'  אם  ההבחנה  הכ.  בדברי  מפורשת  אינה  שילם  טרם  כך "ע,  שופסיד  אולם 

מלשונו מחמת  'ןבאחריות  חייב   ו אינ':  משמע  התשלום  את  מלהשיב  פטור  שהמוכר  כלומר  הספק,  , 
התשלוםול קודם  ההסכם  את  לבטל  רשאי  שהלוקח  נראה  הכלל  פיכך  פי  על  הוא  לכך  והטעם   .

  כג.שם, סעי'  טז; סעי'    רלב סי  חו"מ "ע, שו, בדומה לפסיקת ה'הראיה ליוהמוציא מחבירו ע '
 כג. ' סעי  ם"ע, ששו; כאעי' ס רלב סי' חו"מ , א"ורמ"ע שו  .63
ת,  . לעומת זאאחר הרוב'  אין הולכין בממון 'ל פי הכלל  כג, ע  סעי'כא; שם,  סעי'    רלבסי'  חו"מ  "ע,  שו  .64

ריע על  , ניתן להכ(ג)2  מקובל, כאמור בסעיףהג  למקח טעות בגלל מנ  תבספק אם אי התאמה נחשב
סעי'   לגסי' ר"מ  חו  ,א"רמידי ה  לכה עלשכב, שנפסקו להסי'  ,  הדשן  תרומתפי הרוב. כך עולה מדברי  
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 מחילה 

  מחילה מראש . 21

לא איבד את זכותו לסעד, אלא   ,קח טעותמבגין  תו לסעד  זכו  לעמראש  מפסיד שמחל  

הוא  ששל אי ההתאמה    השוויוכן אי ההתאמה או  בעת המחילה נאמר בפירוש תאם כן  

   65.עליה מוחל

 מחילה בדיעבד. 22

, ראי ההתאמה במוצ  לו  הנודעשלאחר    ,מקח טעותבגין  סעד  זכותו לעל  מפסיד שמחל  

  66.אינו זכאי לסעד

 מחילה  ספק . 23

מחלוקת  כ יש  בגיאשר  לסעד  זכותו  על  מחל  המפסיד  אם  הצדדים  טעות, בין  מקח  ן 

   67לבטל את ההסכם, אלא אם כן יתברר שהוא מחל.רשאי המפסיד 

  כללא מחילה מ. 24

מקח זכותו לסעד בגין  מחל על  יש להניח כי המפסיד מאי ההתאמה  יש נסיבות שבהן  

  דו, כגון: י אומדן דעתו, אף בלא אמירה מפורשת מצ ךמתוטעות, 

ההסא)   כריתת  בעת  ההתאמה  אי  על  ידע  המפסיד  מימושו,כאשר  או  כאשר   68כם  או 

  69סתבר שידע על אי ההתאמה.מ

שהיה   אף   70במוצר לאחר שאי ההתאמה נודעה לו,כאשר המפסיד המשיך להשתמש  ב)  

 71יכול להימנע מכך. 

מביצוע  המפסיד  כאשר  ג)   לגילוי  שנמנע  פשוטה  בדיקה  ההל  אי  של  תאמה מיידי 

  73כבר שילם על המוצר. ו 72,במוצר

 
ות, כפי  יוצר חזקה נורמטיבית שבכוחה להכריע גם בדיני ממונמנהג    א. ניתן לנמק זאת בכך שרוב של 

ראשונים בין  ה עולה בקנה אחד עם ההבחנה שכתבו הר ז ג. הסבפרק  ג  שער    ,יושר  בשעריהמבואר  
מלחמות    ן"רמבונית (נובע מבחירה רצרוב ה  ממונות, לבין  רוב הנובע מתכונה טבעית המכריע בדיני 

ו, זו  פרק   דשמ'   , שמעתתא השב ן נ ע"ב, ד"ה אמר רב פפא). לדעת קדושי ,א"ריטבה' קדושין כב ע"א; 
 ין הכרעה בדיני ממונות. י לענ דיני, המבחינים בין שני סוגי רוב  ד"הסנהדרין ג ע"ב,   תוספותאף כוונת 

 ז. סעי'  רלבסי' חו"מ "ע, שו  .65
 ג. סעי'  "ע, שםשו  .66
  . זסעי'  קיזסי' אה"ע ע, "שו  .67
 . י סעי'  רלב סי' ו"מ שם, חו; סעי'  סזשם סי' ד; י' סע  לט סי' אה"ע "ע, שו  .68
 י. שם, סעי'  ה; סעי'   קיזסי' אה"ע "ע, שו  .69
 ג. סעי'  רלבי' חו"מ  "ע, שו  .70
  בסופו. א, סי' רלב ס"ק  חו"מ  ,תשובה י פתח  .71
הל'  מגיד משנה  .72 ה"ג  מכירה ,  סמ"עפט"ו  סי'  ;  הכרי ס"ק    רלב ,  תרומת  חושן,  י;  פתחי  א;  גניבה    ,שם, 

 יג, הערה יב.  פרק ה, נאואו
מכירה  , הל'  ין זה. המשנה למלך ל ד י, הזכיר דעות החולקים ע סי' רלב ס"ק  ע  " י הסמ רבי עקיבא איגר על דבר   . 73

ק  סי' רלב ס" ו"מ  ח   , ובה , מסייג דין זה רק במקרה שהמפסיד כבר שילם, וכן נוטים דברי הפתחי תש ה"ג   פט"ו 
א מחבירו  המוצי , הממצעת, ומדין ' להכריע כדעת המשנה למלך אה  ה. לכן נר   סי' רלב סעי'   , וערוך השולחן   ; א 

  ובהערות שם.   ט, סעי'    יג פרק    , גניבה ואונאה, ושן ח   י פתח במקום ספק. ראו עוד    ' עליו הראיה 
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  הרב אריה כץ 

כנת מחשב לחישוב  שימוש בתו 
  זמני הווסת 

  הצגת השאלה 

לחישוב זמני הווסת, שמטרתן לחסוך את  קיימות כיום בשוק תוכנות מחשב ואפליקציות  

לווסת סמוך  פרישה  זמני  של  הם  ישלע  ,החישובים  בהם. תים  טועים  ורבים  מסובכים, 

 הפסיקה   בהשארתחיסרון    סמוך על תוכנות כאלו, או שישהאם ראוי ל  :להנשאלת השא

  ההלכתית לידי מכונה אוטומטית?

  דעת המתנגדים  –א. פתיחה 

ד סימן קסג) כתב בחריפות נגד הסתמכות על תוכנת מחשב  (חלק י  'משנה הלכות'שו"ת  

וסתותלשם   סג)    (ג  'צהר'קובץ  ב.  חישוב  העמ'  של  מכתב  אלישיב  מובא  זצ"ל רי"ש 

ר זה עקב החשש  כתב שאין להשתמש במכשיגם הוא  בו  ד בסיוון תשנ"ה, שמתאריך י"

מוב לרב  הדברים  את  להציע  צורך  יש  ספק  כשיש  כן  ושעל  שונים,  ירא למכשולים  הק 

  שמיים שיפסוק להלכה. 

  ב. דיון בטעמים של המתנגדים 

סווא זה  לענ"ד שאין  נראה  פסוקמנם  בדברים   ,ף  לדון  ה.  ויש  של  אלישיב  מכתבו  רי"ש 

קצרבַ  ממ  ,נושא  ללמוד  ניתן  העולא  הנימוקים  היו  מה  להשיב  נו  לו  שגרמו  יקריים 

ליין זצ"ל, מפורטת , כדרכו בקודש של הר"מ ק'משנה הלכות'אולם תשובת הו  .בשלילה

שיש להשיב    והוא מציג בה את הטעמים להתנגדותו. אם נעיין בהם נראה לענ"ד  ,וארוכה

כן   על  ויתר  דבריו,  לחלקי  –על  רב  מקום  ב  ש  קיימת  שהייתה  המציאות  מתן בין  זמן 

לפנ אנו.התשובה,  ימינו  לבין  שנה,  וחמש  כעשרים  הלכות'ה  י  חמישה   הביא  'משנה 

עיקריים   וסתותש  לדעהטעמים  חישוב  לגבי  מחשב  תוכנת  על  להסתמך  ולהלן  אין   ;

  נימוקיו והתייחסותנו. 

  של ה'משנה הלכות'  שון. טעמו הרא1

כאן... שהרי  שנ  כי  ולא  קרא  אינו  לא  המחשב  ת"ח.  שימש  ולא  כשופר ה  אלא 

מה ועל    ומשפך,  בו,  להכניס  הלכות  איזה  שמברר  זה  ומי  מוציא,  בו  שמכניסים 
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סמכי אנן  הלכות  לחומרא  איזה  או  לקולא  דחויות  הלכות  הרבה  כי  ופשוט  נן, 

    הם.הכניסו במחשב, והמסתכל עליהם סומך עלי

 תוכנה לשבת עם תלמיד חכם ירא כזו, על מפתח האכן, לפני שמתחילים לפתח תוכנה  

היטב    ,שמיים  וסתותבשבקיא  וברורה,    ,הלכות  נכונה  בצורה  ההלכות  את  ממנו  לקבל 

 :עשינו באחת התוכנות שרצו לפתח וביקשו מאיתנו הסכמהלהכניס לתוכנה. כך    ןואות

ר על  פיתחו את התוכנה. ית  ןפיהההלכות שעל  ישבנו עם המפתחים, ובדקנו היטב את  

שתמש בתוכנה יוכל סיקות מרכזיות, ושהמשהתוכנה תפותח בהתאם לכמה פ   כן, דאגנו

  את התשובה. על פי איזו שיטת פסיקה הוא מעוניין לקבל  בהלכתוב בתחילת שימושו 

  של ה'משנה הלכות'  . טעמו השני 2

י סוג, ואפילו מינין ואפיקורסים...  כי יכניסו במחשב גם הלכות של אנשים מכל מינ

  ל מצד עצמו.הרי הוא פיגול ופסו ניס מכל סוגי מחברים ואנשים,עוד עלולים להכו

ל חשוב  כן,  על  יתר  הראשון.  הטעם  על  שכתבנו  כמו  להשיב  יש  זה  טעם  על  דאוג  גם 

שבדקנו  (וכפי  הרבה  תורה  למדו  שגם  שמיים  יראי  אנשים  יהיו  התוכנה  שמפתחי 

שהתש  ןליהשעבתוכנות   וייתכן  הסכמתינו).  את  לפנינתנו  נכתבה  רבות,   ובה  שנים 

ם גם תלמידי חכמים, ופיתוח התוכנות נעשה נמצא אנשי מחשבים שהלא היו בכמעט כש

שמיים  יראי  שאינם  אנשים  ידי  אמיתי  בהכוונת    ,על  חשש  היה  כזה  במצב  רבנים. 

יהיה אכפת להם כל    או שהדיוק לא  ,שהמפתחים לא יבינו את כל מה שמסבירים להם 

ב"ה כיום  אולם  מחש  כך.  אנשי  ומקישנם  שמיים  יראי  שהם  רבים  קלה בים  על  פידים 

גוף כבחמור או  פוסק  אם  ולכן  המעשה,  לעולם  שיצאו  קודם  הרבה  תורה  למדו  וגם  ה, 

איני רואה חשש   –בדקו אותם היטב ראו שהם מכוונים לאמיתה של תורה  רבני שישבו ו

  בדבר.

  של ה'משנה הלכות'  . טעמו השלישי 3

ההל' למד  שלא  מכיוון  קטן  בדבר  וההלכהכה,  העניין  משתנה  להשיב    על  .'אד  יש  כך 

עם זה צודק מאוד. אולם במה דברים אמורים, כשהמחשב משמש לשם פסיקה שאכן ט

או   דרששנבשאלה הלכתית   בראייה מסוימת  נאסרה  כגון אם אישה  לה שיקול הדעת, 

צב וכדומה. ן באמת יש פרטים רבים שמשתנים לפי המאם כלי נטרף בשימוש מסוים. כא

ך ורק לקבל את ימי הראייה א  ןשמטרת תוכנות    ןה   עליהןאנו מדברים  שם התוכנות  אול

האישה דהי  ,של  לווסת.  בסמוך  הפרישה  זמן  את  לחשב  זה  שהנתונים ולפי  לאחר  ינו, 

של תוצאה  ונותנת  מתמטי  חישוב  עושה  התוכנה  וברורים,  ידועים  עונת   ההלכתיים 

עקב את החשבון בעצמם טועים בו,    ות רבים שעושים הפרישה הנכונה. לצערי הרב, זוג

לצערי, נוכחתי גם במורי הוראה שטעו   1. א עקב חוסר ידיעה הלכתיתחישוב מוטעה, ול

  קשיים בחישוב חשבונות.  בחישוב הזמנים, עקב

 
הרוב    שאנובמבחנים    .1 פוע"ה,  מכון  של  הקורסים  ללומדי  עונות    המוחלטעושים  מהן  לומר  יודעים 

  מן וד  גבוה מא  שיעור, אולם  הושל אישה שאין לה וסת קבוע  ההפרישה של אישה שיש לה וסת קבוע

בחזרה לעמוד התוכן
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הנכו החשבון  את  לחשב  אלא  הלכה,  לפסוק  אינה  התוכנה  מטרת  כך  דהיינו,  (ומתוך  ן 

  ממילא נפסקת ההלכה).

  'משנה הלכות'ה טעמו הרביעי של. 4

יך שימוש אצל גדולי הדור, הורות הלכות צר, דעל כולם העיקר שלורביעי בקודש

תי במקום אחר שכמו רופא חולים ולא כל הרוצה ליטול את השם נוטל... והסבר

י גדולה עדיין אסור לומד שש שנים בתיכון וכיוצא בו, ולאחר שגמר בהצטיינות הכ

ים למעשה בבית חולים, ולאחר שלוש שנים שישמש שלוש שנ  לו להיות רופא עד

יל להיות רופא. ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר,  רק אז הוא יתח  אם יצליח,

מו נפשות  שימוש רופא  לקבל  צריך  התורה,  כל  ילמוד  שאפילו  הוראות,  רה 

  יקבל אין בהוראתו כלום. בהוראה, ובפרט בעניני נידה, ואם לא

ידי מי ששימש תלמידי חכמים   יעשהצריך שתהלכתית  אכן, פסיקה   י  לכן ודא  2. רק על 

להסתמך   בכל מקום. שאין  כללית  הלכות  פסיקת  במחשב לשם  הלכתיות  על תשובות 

אנו כ  אולם  חישובים, אמדברים  לחשב  הוא  העיקרי  שתפקידה  מחשב  תוכנת  על  ן 

, אפילו שוב על ידי אדם ואילו בחי  ,נים אלו החישוב הוא מדויקוכאמור לעיל, דווקא בעניי

  רות. הוא תלמיד חכם, יכולות להיות טעויות חמו

      ' משנה הלכות'חמישי של ה. טעמו ה5

ם ז"ל בפירוש המשניות (אבות סוף מה שכתב הרמב"  וחמישית אוסיף עליו, לפי

ר בן הא הא, לפי מה  לשונו: ואמ  הפרק ה): בן הא הא אומר לפום צערא אגרא, וז

יהי בתורה  ול'ה שכרך...שתצטער  בלי  .  ופוסק מהמחשב  עצמו  מי שסומך  כל  כן 

אותיו פסולים לא רק להלכה זו, אלא בכלל אין לסמוך  ס ופוסקים, הורלעיין בש"

  ...מיו מי מערה ואפרו אפר מקלה ואין לסמוך עליו כלל וכללעל הוראותיו, ומי

קה אלא בחישוב  ם ואמיתיים, אולם כאן אין מדובר בפסיכאמור לעיל, אכן הדברים נכוני

כל   . ובעיה אמיתיתרואה שום חשש    אחרי שאנו יודעים את הכללים ההלכתיים, ולכן איני

בתנאי שב  זאת  שמיים  ירא  אדם  ידי  על  פותחה  מובהק שהתוכנה  ופוסק  בהלכה,  קיא 

שבדקנו אנו את   כפי  ,עבר עליה ונתן את הסכמתו (ואף בדק פעמים רבות שאין טעויות

אלינו שהגיעו  שוהתוכנות  בה  ושאין  מתן  ),  מלבד  שונות  לשאלות  הלכתית  פסיקה  ם 

לשאל הפרימענה  ימי  מהם  פי  ה  על  ידי    הזנהשה  על  לתוכנה  הווסת  קבלת  זמני  של 

  האישה.

  וספים כנגד התשובה ג. טעמים נ

  : 'משנה הלכות'לענ"ד, יש להשיב עוד כמה דברים על תשובתו של ה

 
הטעויות הן    י הפרישה.יה ומבקשים שיכתבו את זמנ ראיטועה בשאלה שבה נותנים תאריכי  הלומדים  

 כמעט תמיד בחישוב ולא באי ידיעת ההלכה. 
  חלק א.  ,ו"ת שאגת כהןספרי של  בהקדמהראה על כך    .2
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רי כרת ומיתות  סתות היא באיסוכתב בתשובתו שההוראה בחישובי ו   'הלכותמשנה  'ה  )1

נכונים  דבריו  דין. לכאורה  נידה, אם האישה רק כאשר מדובר על    בית  פסיקה בהלכות 

קדת אך ורק בשאלה מהן עונות הפרישה בסמוך  אולם אם התוכנה מתמ  3.טהורה או לא

מדובר    –הפוסקים, וגם לחולקים    לווסת, אין כאן אלא חשש של איסור דרבנן (לדעת רוב

  ור כרת). ר לאו ולא באיסבאיסו

לא   תשמשנהת המחשב  הוא החשש שתוכנו  'תמשנה הלכו'נראה שעיקר טעמו של ה  )2

כאמור לעיל, אכן יש בעיה אמיתית    רק לחישובי וסתות אלא גם לפסיקת הלכה כללית.

מדעת גזרות  לגזור  לנו  אין  אולם  מחשב,  באמצעות  הלכה  לצורך בפסיקת  ולכן  נו, 

  רואה כל בעיה.איני  –חישובים בלבד 

ה  )3 מכן  שלאחר  הלכות'בסימנים  ו  'משנה  הממשיך  על  שיטתו  את  בעייתיות  פורש 

הוא כותב נגד שימוש   קסח-הגדולה שיש לדעתו בפסיקה בעזרת מחשב. בסימנים קסז

להיעזר   הוא  המקובל  המנהג  דבריו,  למרות  סת"ם.  של  כשרות  לבדיקת  במחשבים 

וכידוע, מ בדיקת סת"ם,  כךאז החל השימוש  במחשבים לצורך  עלתה   ,במחשבים לשם 

  . עלייה ניכרת רהרמת הכשרות של ספרי תו

  כום סי

דברים  במה  הלכתית.  פסיקה  לצורך  במחשב  לשימוש  להתנגד  יש  אמורים?    אכן 

אם   אולם  וטריא,  בנושאים שדורשים שקלא  הלכה  לפסוק  תפקידה  כשתוכנת המחשב 

נשים רגילים  חשב חישובים שאל  'גולם בעלמא'וכנת המחשב אינה אלא כת  ה שלמטרת

מבור ואף  אפשרי  הדבר  בהם,  שהתלטעות  בתנאי  זה  כל  איש ך.  ידי  על  פותחה  וכנה 

ביקורת של פוסקים מובהקים על מנת   מחשבים ירא שמיים שלמד הרבה תורה, ועברה

  טעויות.  לוודא שהחישובים נעשים על פי ההלכה המקובלת ושאין בתוכנה

תוכנות   כמה  מכיר  אני  נואכן,  להסכמות  ודומני שזכו  מובהקים,  פוסקים  של  להבות 

  ת הטהרה בעם ישראל.נות אלו מתרבה שמירשבזכות תוכ

  

  

 
מי   .3 ואינו במיתת וגם בזה לא מובנת התוספת על  הוא בכרת  נידה  דין,   תות בית דין, שכן איסור  בית 

 .ואולי נכתבו הדברים אגב שגרת הלשון
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  הרב ליאור שגב 

רפואיים פתרונות  –סקירה רפואית 
לולות פרוגסטרון לדימומים מג

  1 (גלולות בהנקה)

   רקע

בלבד  המכילות  גלולות   הריון    הןפרוגסטרון  למניעת  נשים בעיק  שנוטלותגלולות  ר 

מהנשים    .מניקות אחוזים  סדירים    סובלות  אותןנוטלות  שכארבעים  לא  מדימומים 

לתקומו לעיתים  מתואר  הכתמות,  לא  הרפואית  בספרות  ארוכות.  יעיל ום  שפות  פתרון 

להפסקת דימומים אלה. המשמעות ההלכתית היא שנשים הנוטלות גלולות אלה עלולות 

 בעליהן זמן רב.  עלהיות אסורות ל

  המחקר ת מטר

ימום והכתמה בשל שימוש סובלות מדשלו פתרונות רפואיים מוצעים לנשים  ילבדוק א

   יעילות הפתרונות הללו.את לבחון ון המכילות פרוגסטרון בלבד, ורייבגלולות למניעת ה

  המחקר  שיטת

 ,שילדוחצי שנה לאחר  ד  ע  השאלונים מולאו על ידי נשים מחקר שאלונים מקוון.    נערך

מל  הניקו חלקית,  הנקה  או  גלולות סבלו  ואה  נטילת  בשל  הכתמות  או  מדימומים 

בלבד.  פ  ה רוגסטרון  במהלך  להניק  שהפסיקו  נטילת נשים  את  שהפסיקו  או  תקופה 

  נכללו במחקר.הגלולות לא 

ת יהפתרון הרפואי שהוצע להן כדי לפתור את בעי   עלהנשים התבקשו למלא שאלונים  

מילאה  מים ימוהד מטופלת  כל  הבאישאלונ  ארבעה.  בזמנים  הפתרון,    :ם ים  מתן  בעת 

חודש לאחר  שבועיים,  הרפ   לאחר  בפתרון  השימוש  מתחילת  וחצי  חודש  ואי. ולאחר 

  , תופעות לוואי והשפעה על ההנקה.תדירותוו הפרמטרים שנבדקו הם כמות הדימום 

 
שתה במסגרת תוכנית מדע והלכה בחוג להיסטוריה כללית, שנע  תזהתקציר זה מבוסס על עבודת    .1

רב מנחם  פרופ' שמחה יגל, ד"ר הילה הוכלר וה  –נה למנחי המחקר  תי נתואוניברסיטת בר אילן. תוד 
  .)א"תשפ אייר ( קכ -קיט אסיא ליוןי בג  ה"בעז  השלם יתפרסם בורשטין. המחקר
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   המחקר תוצאות

השתתפו   אירועים   120במחקר  שחוו  השימוש   נשים  בזמן  כתמים  או  דימומים  של 

  . פרוגסטרון בלבדות שמכילות לולבג

 ותהכפילה את מינון הגלול  1בארבעה פתרונות: קבוצה  המשתתפות דיווחו על שימוש  

ביום) גלולות  הגלול  2קבוצה    ;(נטלה שתי  סוג  הן  ת,  ואחר  ותלגלול  ותשינתה את  שגם 

בלבד);   (פרוגסטרון  הגלולהמ  3קבוצה  מתאימות להנקה  ללא שום כרגיל    ות שיכה את 

הגלולות  יפסה  4קבוצה  ;  שינוי נטילת  את  ימים  קה  חמישה  חזרה ולאחר  למשך  מכן 

  . ת של כדור פרימולט נור ליום לקחת אותן בתוספ 

שאצלה ההפחתה    הקבוצה  הדימומים  ניכרה  בכמות  הן  ביותר  בתדירותם הגדולה  והן 

. לות למניעת היריון גם פרימולט נור, שבה הוסיפו הנשים לנטילת הגלו4הייתה קבוצה  

נטילה. לא נמצאו חודש לאחר תחילת ה  בשיאו לאחר שבועיים והיה    שיפור נצפה כברה

  כולל השפעה על הנקה. שונות, ין הקבוצות בתופעות לוואי הבדלים ב

  קנות מס

שמכילות פרוגסטרון בלבד בשל נטילת גלולות    ותאו הכתמ  מים סובלות מדימושלנשים  

ה של  נקה)(גלולות  הפסקה  בנטילחמישה  ,  הגימים  השימוש ולאחריה    לולותת  חידוש 

יעיל להפסקת הדימומים.  פתרון    ם הט נור פעם ביום  כדור של פרימולהוספת  ו  בגלולות 

  אשר ממצאים אלה. כדי ליותר יש לבצע מחקרים גדולים 
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 1הרב ליאור שגב ואהרן פרץ 

בדיקת זרע ושימור פוריות אצל   
   חולי קליינפלטר

  שאלה 

גילה שיש לו תסמונת ם מותר לו לבצע בדיקת זרע, ובמצב הא קליינפלטר.    בחור רווק 

  ים יקפיאו אותם כדי להשתמש בהם בעתיד? שיימצאו תא

  א. רקע רפואי 

 נפלטר. הסבר רפואי על תסמונת קליי 1

הנקרא   מסוים  כרומוזומלי  מבנה  שלו  לתאים  העולם,  לאוויר  מגיח  תינוק  כאשר 

  23  –זוגות)    23ל  ש  זומים (במבנהכרומו  46ופן תקין, המטען הגנטי מכיל  'קריוטיפ'. בא

ובחיבור בין הזרע לביצית נוצר הקריוטיפ   –וזומים מהאם  כרומ  23-כרומוזומים מהאב ו

של הכרומוזומים הוא כרומוזומי המין, ותמיד האם נותנת   23-הגנטי של התינוק. הזוג ה

  .Yאו כרומוזום  Xרע עם כרומוזום , ואילו האב יכול לתת תא זXכרומוזום 

כ כאש תורם  האב  הגנXמוזום  רור  סימנה  תקין  שבאופן  נקבה,  נוצרת  הוא  ,  ,  XX46טי 

סימונו הגנטי , נוצר תינוק זכר, שבאופן תקין  Yוכאשר האב נותן תא זרע עם כרומוזום  

  .XY46הוא 

ת גנטית הנגרמת או ת"ק) היא תסמונ  KS, להלן  Klinefeltersyndromeתסמונת קליינפלטר (

כרומוזו יש  שלגבר  ול  Xם  מכך  של מעעודף,  מבנה  (הקריוטיפ)  שלו  הכרומוזומים  רכת 

XXY זאת לעומת גבר בריא שאצלו כאמור המבנה הוא .XY  47(לבעל התסמונת יש סה"כ  

  לידות. 1/700). שכיחות התסמונת היא 46מים בכל תא בגוף, במקום כרומוזו

ה אלא  תורשתית,  אינה  ( התסמונת  חדשה  מוטציה  גדולDe Novoיא  מחקר  שבוצע   ). 

וה יותר להיוולד עם התסמונת אין סיכוי גב  KSהוכיח כי לצאצאים של אדם עם  ל  בישרא

  2מאשר לכל אדם אחר באוכלוסייה. 

 
פריון הגבות  ברצוננו להוד   .1 ולדנברג, ראש תחום  והאישה לנתנאל  הרב תחומי לפריון הגבר  ר במרכז 

מומחה בפוריות הגבר, על  ולוג במרכז הרפואי רבין,  י, אורשל ד"ר שלומי ברק, וכן לד"ר אוהד שושנ
 ותיהם לחלק הרפואי. הער

רק חלק מהם.  לא  , אKSא מעטים שבהם לא כל התאים בגוף נושאים  חשוב לציין כי ישנם מקרים ל  .2
(פ מוזאיקה  נקרא  זה  תלוי  מצב  והדבר  יותר,  טוב  קליני  סיכוי  יש  כזה  תמיד במקרה  כמעט  סיפס). 

 .KSם עם ר התאי בעיקר בשיעו
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מבחינה פיזיולוגית, אך במהלך גיל   KSאפיינים מיוחדים לבעלי  עד גיל ההתבגרות אין מ

כ אינם מתפתחים  הרבה  ההתבגרות האשכים  לכן  יחסית.  קטנים  ונשארים  מקרים  ראוי 

לים אשכים בנפח קטן.  גלים בלשכת הגיוס במהלך בדיקה שגרתית שבה מגמת  KSשל  

  לט של התסמונת. ), עד לאבחון מוחKaryotypeבמקרה כזה נשלחים לבדיקת קריוטיפ (

  מאפיינים נוספים שקיימים:  

) 2ספורים, בגלל חוסר התפתחות.    ) אזוספרמיה (היעדר תאי זרע בִזרמה) או תאי זרע1

רכת ייצור הזרע.  רמות נמוכות של הורמונים האחראיים לעידוד מעכן  ם  קטנים, ואשכי

  ). Testosteroneרקמת שד מוגדלת (גינקומסטיה) בגלל חוסר בהורמון גברי (

 ) שיעור גברי (זקן וכו') מועט.3

כ לפני  עם    25- עד  גברים  ללא  KSשנה  לעקרים,  נחשבים  ילדים   היו  להביא  אפשרות 

בשנת   לר  1996לעולם.  באמצעות אשוהצליחו  זו,  תסמונת  בעלי  אצל  זרע  להפיק  נה 

נמצא זרע בניתוח באשכים,    KSמבעלי    60%יופסיה ישירות מהאשכים. כיום אצל מעל  ב

כולים להפוך להורים. תופעה זו נחשבת לפרוגנוזה הטובה ביותר מבחינת הסיכויים והם י

מבין זרע  ת  להפקת  (היעדר  לאזוספרמיה  השונים  לא  הגורמים  זרע)  מתית  חסיאי 

ל חשוב  באשך).  הזרע  בייצור  כשל  תסמונת  (בעקבות  לבעלי  זרע  הפקת  כי   KSציין 

ממוש וחיפוש  באשך  בניתוח  רק  המקרים  ברוב  במעבדה  אפשרית  האשך  ברקמת  ך 

אך די באלו ייעודית לכך. גם בניתוח אשכי בדרך כלל נמצאים זירעונים מועטים יחסית,  

במיקר עוברים  ליצירת  החוץבתהומניפולציה  כיום  ההפריה  הרבה -ליך  על  וידוע  גופית, 

 שברוך השם יש להם כמה ילדים.  KS מבעלי

  . ירידה במצב הזרע 2

. לגבר KSוי למציאת תאי זרע ברקמה או בזרמה לבעלי לגיל ישנה השפעה רבה על הסיכ

ה  KSעם   כ  20-בשנות  של  סיכוי  יש  זרע   70%-לחייו  להפקת  בניתוח  זרע  למציאת 

עליית  אשכים  עם  בגיל  הגי.  ובפרט  מ  35–30ל,  ההצלחה  שיעורי  ירידה ומעלה,  ראים 

גיל מוקדם לכן ישנה חשיבות רבה לניסיון להפיק זרע ולבצע שימור פוריות ב  3דרסטית.

  יחסית.  

 
 : ראה בעניין זה  .3

  Okada, H', Goda, K', &Shigeo , H'. (2005). Age as a limiting factor for successful sperm retrieval in 
 patients with nonmosaic Klinefelter's syndrome. Fertil Steril, 1662-1664.  

  Ferhi, K', Avakian, R', &Guille, F'. (2009). Age as only predictive factor for successful sperm recovery 
 in patients with Klinefelter's syndrome. Andrologia, 84-87.  

 האחד ,  משמעותי   הבדל  מצאו)  איש  30  סביב(  קטנים  מחקרים ששני   דה הערת ד"ר אוהד שושני: העוב   
המת  שבו   ' אמיתי 'ה  הגיל   את   קובעת  לא,  35  לגיל  והשני  32  לגיל  הגיל חילה  שזהו  אלא  הידרדרות, 

ביולוגי, וככל  טיסטית בקרב הנבדקים. ברור שאין גיל מסוים, אלא זה רצף  שהייתה לו משמעות סט 
  בכך   יש מחקרים שתומכים  ובדן הטובולים שמייצרים זרע. זאת ועוד,לאשמזדקנים יש סיכוי רב יותר  

כאשרלכן.  ההתבגרות  גיל  טרם  עוד  מתחיל  האלו  הטובולים שאובדן חשוב   ,  כזה,  לבחור   מייעצים 
ל אפשר  שאי  לו  בלומר  בטוחים  לגיל    100%-היות  ת  25שההמתנה  ושלא  בו,  תפגע  אצלו לא  היה 

 לפי  יחסית   קטן  א הו  הזה   שהסיכון  אלא,  קודם יכול להימצא  יההתדרדרות עד כדי אי מציאת זרע שה
  . כה עד  לנו   הידוע
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  . תמיכה הורמונלית בחולי קליינפלטר והשפעה על הזרע3

צריכים   KS  בעליהורמונלי,  ן: לעיתים קרובות, בשל צורך בריאותי/פרט נוסף שחשוב לציי

טסטוסטרו של  הורמונלי  טיפול  תאי  לקבל  בייצור  פוגע  והטיפול  בג'ל,  או  בזריקות  ן 

ב  4הזרע.  פוריות  שימור  לבצע  חשוב  למטופל  לכן  לתת  אפשרות  תהיה  וכך  צעיר,  גיל 

  בים יותר.טסטוסטרון, כדי לשמור על בריאותו ולהעניק לו חיים טו 

  לה ניתוח השא  –ב. דיון הלכתי 

 תיות העומדות לדיון: ההלכ השאלות

רווק1 לבחור  מותר  האם  ב  )  לוקה  קליינפלטר שנמצא  זרע    תסמונת  בדיקת  לבצע 

  והקפאת זרע? 

 ע על ההחלטה?) האם גיל הבחור ישפי2

 ) האם מותר לבצע בדיקת זרע לצורך שידוכים? 3

ה את  להשוות  ניתן  להלן,  שנראה  שלכפי  במקרה  הפוסקים  שכתבו  למה  הזה   מקרה 

רוו החובחור  רדיוק  טיפולי  לפני  ועומד  אונקולוגית  במחלה  כימותרפיה לה  או  תרפיה 

מקרה בין  לחלק  יש  גיסא  מאידך  בזרע.  לפגוע  רבים  במקרים  טיפולים   שעלולים  של 

על  מדובר  אונקולוגית  מחלה  עם  בחור  של  במקרה  ת"ק.  של  מקרה  לבין  אונקולוגיים 

מעט בוודאות בזרע. לעומת פגע כתהליך שי  שבו הזרע כרגע תקין, והוא עומד לפני  מצב

בר על בחור שככל הנראה הזרע אצלו אינו תקין כעת ממילא, וסיכוי  זאת בנדון דידן מדו

שיימצאו   ביותר  במצבו  קטן  זרע  לבדוק  מוצדק  אם  השאלה  נשאלת  בזרמה.  תאים 

  הנוכחי.

לעכב אפשרות  שאין  הוא  נוסף  לשלו  הבדל  אפשר  ואי  אונקולוגיים,  על  טיפולים  ט 

בז יינשא  5רע.הפגיעה  הבחור  סיכוי סביר שאם  ישנו  לפי    בנד"ד  לעיל,  (כאמור  בהקדם 

לטיפולים, ואז ההוצאה   ) יימצאו תאים סמוך30המחקרים מצב הזרע יורד בסביבות גיל  

יהיה הנראה לא  וככל  היא מיותרת,  הזרע עכשיו  כעת  בין מצב  למצבו   פער משמעותי 

  לאחר הנישואין. 

  לביצוע בדיקה כעת: יש שלוש סיבות יחד עם זאת, 

יימצאו בעתיד גם אם מדובר בזמן ) ישנו סיכוי קטן יחסית  1 שיימצאו תאים כעת ולא 

  כוי לכך. יחסית קצר, קשה לאמוד את הסי

לחופה2 דרכו  שמא  יינשא,  הבחור  מתי  יודעים  איננו  מדובר    )  כאשר  וכאמור  תיארך, 

 ים. , הסיכויים למצוא זרע יורד30מעל גיל בת"ק 

 
  ראה:  .4

  Lindsey, E', Ethan , G', &D. Kim, E'. (2013). Exogenous testosterone: a preventable cause of male 

infertility. Transl Androl Urol, 106-113.  
יא עוברים אם  ים שעלולים לפגוע בזרע אכן מומלץ להקפ פולאצל גברים נשואים שעומדים לפני טי   .5

 ישנה אפשרות כזאת, ולא להסתפק בהקפאת זרע. 
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כאמור,  3 בתמיכה)  טיפול  לעבור  צריך  הבחור  מהמקרים  של   בחלק  הורמונלית 

 טסטוסטרון שעלולה לפגוע בזרע. 

ק לא נמצאים תאים,  כיוון שבדרך כלל בת"  –ממש  ) ישנו שיקול נוסף שהוא אינו רפואי  4

ה לו קל יותר בשידוכים. להלן נדון אם אצל בחור זה יימצאו תאים בזרמה, מסתבר שיהי

 יקול זה.בש

וד ההיתר להוצאת זרע במצב של חשש לפגיעה ג. יס
  ע בזר

(הרב"ד) דן בהוצאת זרע של רווק במקרה של מחלה אונקולוגית לפני    6הרב בקשי דורון

  תלויה מדוע הותרה הוצאת זרע לצורך טיפולי פוריות:  טיפול. הוא הסביר שהשאלה 

  יסור.טלה אלא לצורך הפריה, ולכן אין כלל א א) היא אינה לב

 תר לצורך כך.איסור, אלא שאם מקיים מצוות פרייה ורבייה הו ב) ישנו 

 בדבריו הוא מעלה כמה נפק"מ בין הצדדים: 

ורבייה1 פרייה  ב  ) אם לא מקיים  VFI-או ב   IUI-בילד שנולד 
יהיה   –  7 א'  אם נאמר כצד 

הוצ זו  אין  סוף  שסוף  משום  להוציא,  יהיהמותר  ב',  כצד  נאמר  אם  אולם  לבטלה,   אה 

  אסור.

ותר, משום שסוף סוף אינו לבטלה, אם נאמר כצד א', יהיה מ  –קיים פרייה ורבייה ) מי ש2

 8, יהיה אסור להוציא זרע.אך אם נאמר כצד ב', כיוון שאין חיוב פרייה ורבייה

הפוכה  3 סברה  ישנה  בה  –)  מותר  ורבייה  בפרייה  חייב  שאינו  שמי  זרע  לומר  שחתת 

התוספות  לשיטת  מפרישנשי  9(בדומה  שפטורות  זרע.  ם  בהשחתת  מותרות  ורבייה  יה 

ס הרמב"ן  אלא שמותר אולם  ורבייה,  פרייה  בציווי  שייך  אינו  זרע  בר שאיסור השחתת 

 הלן שהארכנו בזה).פרייה ורבייה (ועיין ללהוציא זרע לצורך 

א הנ"ל:  בחקירה  נפק"מ  תהיה  שבנד"ד  לומר  אפשר  הוא ואולי  ההיתר  שטעם  נאמר  ם 

פר קיום  בנלצורך  ורבייה,  אלאייה  צעיר,  כשהוא  כעת  זרע  להוציא  צריך  לא  יותר   ד"ד 

עות מאוחר כשיתחתן בעז"ה ויתחילו טיפולי פוריות, כפי שכתבנו שאין ככל הנראה משמ 

נאמר שהטעם הוא שכל שאינו מוציא לבטלה אלא בזמן קצר להוצאת ז רע. אולם אם 

כדי לשמר אלצורך מותר, ה הזה, שהרי מוציא  ולא להש"ה במקרה  הזרע  חתה. מכל ת 

נמצא ברור שאם אכן הבחור  נראה  כגון שיש חשש שיגיע   מקום  זמן קריטית,  בנקודת 

הזר במצב  ממש  של  ירידה  יש  שבה  זמן  טיפול  לנקודת  לפני  שהוא  או  בתמיכה ע 

הרב"ד הקפאה.  לבצע  מותר  יהיה  מקרה  שבכל  בטסטוסטרון,  שמכך   הורמונלית  סובר 

 
  ס.   שו"ת בנין אב, ח"ב סי'   .6
  ; ספר פוע"ה ח"ב, 138ית ח"ב ערך 'הפריה חוץ גופית', עמ'  דיה רפואית הלכתבעניין זה עיין אנציקלופ   .7

  . 337פוריות, עמ' 
ניתן לו  .8 יש  חייב  "ג שאינו  מר שאעאומנם עדיין  ועיי"ש  של מצ  קיוםבפו"ר  וות פו"ר או מצוות שבת. 

  בדבריו. 
 . 'הושה נינ נשים דלאו בנות הרג'וס', נדה יג ע"א ד"ה ת  .9 
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לה ההיתר  את  תלו  בשאלהשהפוסקים  זרע  מ  וציא  שנולד  מי  בנו,   IVFאו    IUI-אם  הוא 

 בינו כצד השני, וזו לשונו: משמע שה

מצות פ"ו ואם אין על כל פנים מדברי רוב האחרונים משמע שתלו ההיתר דוקא ב

שגם בנו   ועוד  ההשחתה  שאסורה  משמע  המצוה  מקיים  ולא  אחריו  מתייחס 

  מצוה... רה אבל מבלי כלתירו ההוצאה לצורך קיום מצות לשבת יצלדבריהם ה

  10חייב בפו"ר, אסור לו להוציא את הזרע. מסקנת הרב"ד היא שכיוון שרווק אינו

שרות הראשונה: הסברה נוטה כדברי האפ אולם במחילת כבוד תורתו, ישנן כמה ראיות ש

הפוסקים ביארו שיסוד    כל  11שכל שעושה לצורך מותר גם אם לא מקיים פרייה ורבייה.

  12הסוגיה ביבמות לגבי בדיקת פצוע דכא: דיקת זרע הוא מההיתר לביצוע ב

בעטרה איתמר   ניקב  שמואל:  אמר  עוקבא  מר  אמר  מר  בר  מרי  רב  אמר  נמי, 

כשר. שלח ליה רבא בריה   –ואי לאו    פסול,  –נקרי ונקרע  עצמה ונסתם, כל שאילו  

ילמדנו רבינו, היכי עב יוסף:  ,  דינן? א"ל: מייתינן נהמא חמימא דשערי דרבה לרב 

  אבי פוקרי, ומקרי וחזינן ליה. ומנחינן ליה 

אם   לעיין  להוציא  ויש  שמותר  הגמרא  או כוונת  ורבייה,  פרייה  מצוות  לקיים  כדי  זרע 

וא בקהל מתיר להוציא זרע. ונראה להוכיח שכל שיש צורך, אין זה שעצם זה שיכול לב

  רבייה: לבטלה ולא תלוי בקיום פרייה ו

ישה, מותר להוציא זרע כדי לבדוק א דם בעד של האכתב שאם נמצ  13) ה'בית שמואל' 1

יה מהסוגיה ביבמות הנ"ל. ואע"ג שנשאר שם באיש או באישה. והביא רא  אם מקור הדם 

עוזר גרודזינסקי (שו"ת אחיעזר, ח"ג סי' כד) התיר על סמך דברי ה'בית  בצ"ע, הרב חיים  

  בירור פוריות, וזו לשונו:  שמואל' לבדוק זרע לצורך

ועל  אחד, ששהה יותר מעשר שנים ולא זכו להבנות,    לתו אודות אברךעל דבר שא

נראה  הרופאים  דברי  הזרע    פי  את  לבדוק  שההכרח  ואומרים  מאתו,  שהמניעה 

ושו הרופאים... מקודם,  בדיקת  לצורך  לבטלה  זרע  להוציא  רשאי  אם  ואיברא    אל 

לבטלה זרע  להוציא  אף  שעה  שרי,  לצורך  הארץ  על  לענין   להשחיתו    כדאשכחן 

בג ו ש"מ דאיסור  ובתא דשכי' דמתבינן ליה אבי פוקרא ביבמות ע"בדיקת הנקב 

הות זה  וכמש"כ, הישחמור  גרמא,  ע"י  דוקא  אולי התם  "ש ר מכללו לצורך שעה, 

אולם הא מבואר בדהתו"ס יבמות ל"ד דלא חשיב מעשה ער  ביבמות שם דין ט"ז.  

מא  אבל באקראי בעלין להשחית זרעו ורגיל לעשות כן תמיד  ואונן אלא כשמתכו 

ערוך לנר   לצורך שעה י"ל דשרי, ובס'. ואם שהב"י החמיר בזה בסי' כ"ה, מ"מ  שרי 

 
ה  "ר או רק נשוי, ותולה זאת בחקירה אם מצוות פו"ר היא בתוצאהרב"ד מסתפק אם רווק חייב בפו  .10

 אז רווק פטור). ה הביאה (ושיהיו ילדים (ואז רווק חייב), או שמעש
 אריאל בשו"ת באהלה של תורה, ח"א סי' סט.  וכן כתב הגר"י   .11
 יבמות עו ע"א.   .12
אל והספר חסידים שיובא להלן,  ורך (א.כ): לדיון בדברי הבית שמוהערת עאל, סי' כה ס"ק ב.  בית שמו  .13

–107, עמ'  (תמוז תשע"ו)  112בודה במחקר על תאי זרע', אמונת עתיך  ראה באריכות הרב אריה כץ, 'ע 
 אגת כהן, ח"א סי' נ. , ובספרי שו"ת ש112

בחזרה לעמוד התוכן



   בדיקת זרע ושימור פוריות אצל חולי קליינפלטר 

  137 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

סנהדרין נ"ט דזה תלוי במצות ביבמות ע"ו שם כ' דמשו"ה התירו לפמש"כ התוס' ב

  פו"ר, ועל כן היכא שזהו תקון למצות פו"ר אין חשש בדבר. 

ית זרעו, ונראה שזו ין כוונתו להשחונת דבריו שכאשר עושה באקראי מוכח שאנראה כו

ב  מהסוגיה  שמוכיח  ספציפ כוונתו  סיבה  יש  ששם  זרע,  יבמות,  מוציא  הוא  שבגללה  ית 

  ולכן לא הוי לבטלה. 

  14וספת היא מ'ספר חסידים': ) ראיה נ2

יש  מעשה באחד ששאל מי שיצרו מתגבר עליו וירא פן יחטא לישכב עם אשת א

האסו עריות  שאר  או  נדה  אשתו  עם  יכול או  אם  לו  שלא   רות  כדי  זרעו  להוציא 

ש יחטא   באותה  לו  להוציאוהשיב  לו  יש  א"א  עה  ואל    שאם  ש"ז  שיוציא  מוטב 

בימי החורף או יתענה ארבעים יום בימי  יחטא באשה. אבל צריך כפרה ישב בקרח 

 החמה.

ור על חטא חמור, ולכן מותרת וגם במקרה זה ההוצאה לצורך שעה היא כדי שלא לעב 

יך תשובה,  שבאקראי מותר. ואע"ג שב'ספר חסידים' כתב שצרש"כ ה'אחיעזר'  ודומה למ

הו (בשונראה שהטעם  צריך כפרה  זרע,  נה א שעל שנזקק להגיע למצב שצריך להוציא 

לדחות,   ניתן  עדיין  אומנם  מהרהוריו).  נגרם  הדבר  שאין  עד,  על  שנמצא  דם  מבדיקת 

זרע, אלא מכיוון    שהתם אין זה 'קל' של שעדיף שייכשל במפני שמותר להוציא  איסור 

איש אשת  באיסור  ולא  זרע  ה'בית  הוצאת  מדברי  נראה  וכן  שם,.  שכתב    15שמואל' 

כתב הזוהר, שעוון 'שכבת זרע לבטלה' שמדברי ה'ספר חסידים' אפשר להוכיח שמה ש

ן שהסיבה היא שאיסור הוא החמור מכל עבירות שבתורה, זהו לאו דווקא. משמע שהבי

ספר    ד אין הדברים כך, משום שהאחרונים למדו מדבריקל. אולם לענ" חמור דוחה איסור

ע, וכן ים 'קלים' יותר כמו פנויה (טהורה) או גויה, עדיף להוציא זרחסידים שגם באיסור

  הביא הרב מנשה קליין (שו"ת משנה הלכות, ח"ז סי' רז) בשם שו"ת מהרש"ג: 

מה בשו"ת  הבוהנה  דברי  לפי  נסתפק  רמ"ג  סי'  ח"ב  מת רש"ג  אינו  באם  יירא "ש 

טהור בפנויה  כמו  דרבנן  באיסור  רק  דהביאשיכשל  למ"ד  בערלית  או  אינו  ה  ה 

ציא זרעו ולא יבא לידי  מה"ת או בשניה אי בכה"ג נמי ס"ל להס"ח דמוטב לו להו

נו ואפשר דכה"ג לא התירו לו ולבסוף כתב לפי הסברא שכתבאיסור כרת ומיתה  

האיסור   דאין  משום  הס"ח  של  לבטלהאלדטעם  במוציא  אפילו   לגמרי   א  א"כ 

כ דרבנן  מאיסור  עצמו  וכדומהלהציל  ושניה  פנויה  לאו  נמי    גון  סוף  דסוף  כיון 

  איסור אחר ע"ש. הוא שוב יותר טוב מלבוא לידי לבטלה

הוא (שם) הוכיח מדברי ה'ספר חסידים' הנ"ל שאיסור שז"ל    16אולם בספר 'עזר מקודש' 

התיר להוציא זרע בשביל להינצל  לא היה מקום ל  מדרבנן, משום שאם היה מדאורייתא,

מ אחר.  ממאיסור  הוא  שהטעם  שהבין  שז"ל שמע  זה  אין  כי  מדין  ולא  דחייה  דין 

  כשמוציא לצורך.

 
  סי' כג ס"ק א.  ספר חסידים, סי' קעו; דבריו הובאו בחלקת מחוקק,  .14
 אל, שם ס"ק א. ית שמוב  .15
 י' כג ד"ה שמנאפים ביד. עזר מקודש, ס  .16
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  חשש לירידה בזרע שמצדיק בדיקה? ד. מהו ה

ורב בפרייה  חייב  שרווק  וסברו  הרב"ד  דברי  על  חלקו  במקרה  למעשה הרבה  ולכן  ייה, 

או   ההקרנות  יפגשטיפולי  בספר הכימותרפיה  נפסק  וכן  זרע.  להוציא  מותר  בזרע,  עו 

  17ע"ה ח"ד: פו

בפוריות בעקבות הטיפולים, יש להכריע    קיים חשש לפגיעה חמורהאם  למעשה,  

גם לרווק ולפנוי מותר להקפיא זרע, שכן חיוב פרייה ורבייה בעיקרו חל גם על ש

נע  רווק שמחויב לשאת והוצאת הזרע  ילדים,  ולהוליד  ה,  שית בשביל הולדאישה 

  ולכן אין זה גדר זרע לבטלה. 

, או שמא אפילו כל סיכוי  50%': האם הכוונה שמעל הכוונה ב'פגיעה חמורהויש לברר מה 

  לפגיעה?  

בייחוד בזמן קצר, הוא   מחד ניתן לומר שבנדון דידן הסיכוי לשינוי דרמטי בזרע,  גיסא 

להיות בסיכוי  כל גבר עלולה    תבר שנאמר שזה נחשב לפגיעה, שהרי אצלנמוך, ולא מס

ו הזרע.  במצב  ירידה  אחר  או  יבצכזה  בחור  שכל  נאמר  זרע כי  והקפאת  זרע  בדיקת  ע 

שאצל כל זוג לא מבצעים בדיקה עד ניסיון   מחשש קטן לירידה במצב הזרע? זו הסיבה

בריא וזרעו תקין. ואע"ג שכאן להרות זמן סביר (בדרך כלל שנה), משום שחזקה שהאדם  

צר יחסית לא זרעו אינו תקין עקב התסמונת, סוף סוף בזמן קל בחור שידוע שמדובר ע

להי שונהאמור  דידן  שנדון  לומר  אפשר  גיסא  מאידך  ממצבו.  מהותי  שינוי  משום ות   ,

שכבר ידועה לנו פגיעה בזרע, ולכן אותו אדם אינו מכלל כל הבריאים, ואין להעמידו על 

ב רש"ל שאע"ג שבדרך כלל דבר הוא מה שכתה שהזרע לא ישתנה בזמן קצר. ודמיון לז

  18: תא לפנינו, חוששים למיעוטכל מקום כאשר יש ריעולא חוששים למיעוט, מ

כו' דח  ביצאה מלאה  ה"ל    19וששין,ומה שסבר הת"ק  דזכרים  ע"ג  ולא תנשא, אף 

שום דמיעוט כהאי גוונא,  מיעוט, שהרי אין כאן חזקת יבום, ביצאה מלאה, היינו מ 

הוא שהרי    שהריעותא  תנשא לפנינו,  ואיך  זכר,  תלד  ושמא  מעוברת,  עד היא   ,

ש שתד ואמת  ילדה,  מה  מאחר ע  בפרט  כה"ג,  למיעוטא  לחוש  מסתבר  הדבר 

מלפנינו,   מליאה  אלמא שיצאה  כצורתה,  המשנה  שהביא  הרי"ף,  סברת  נמי  וזהו 

  שפסק הלכה כת"ק דר' יהושע.

יש   כאשר  למיעוט. אם כלומר  גם  חוששים  לפנינו,  גם   ריעותא  לומר  יש  דידן,   כן  בנדון 

עו יידרדר גם בזמן קצר כזה. קין, יש לחשוש שזרשהיות שיצא מרוב בריאים שזרעם ת

קי שינוי  אין  בדר"כ  שסטטיסטית  לפנינו  ואע"ג  שהריעותא  כל  מ"מ  קצר,  בזמן  צוני 

 
 . 29ם בהערה , וראה ש146–137(תשע"ט), עמ'  121עתיך  טרם נדפס; הדברים הובאו באמונת  .17
 י' ב.של שלמה, יבמות פרק טז סים   .18
ין  , ואמרו לה שמת, וא הנדון הוא על המשנה ביבמות לגבי אישה שהלכו בעלה וחמותה למדינת הים  .19

ש  ייבום. המשנה אומרת שאין חוששים שמא חמותה ילדה, משום שי   אח לבעל, ולכן אינה חייבת  עוד 
אם יצאה  שהיה זכר. אבל    –ילדה    וששים שמא ילדה, ואםספק שמא ילדה זכר או נקבה, ולכן אין ח

"ל  שמא תלד נקבה, ואת  בהיריון (מלאה), חוששים שמא ילדה זכר. ואע"ג שיש לומר שעדיין יש ספק
 כרים מיעוט. שמא יהיה נפל, וא"כ הוי ז זכר
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פגיע שיש  מצב  בכל  שייכת  זו  שאלה  למיעוט.  גם  גבוהה:  חוששים  אינה  והיא  בזרע  ה 

ל ההיתר  תלויהאם  זרע  לא  הוציא  נמוכים  הסיכויים  אם  (ואז  לפגיעה  יהיה   בסיכויים 

להתיר) מותר מקום  תקין,  האדם  של  שזרעו  היסוד  מהנחת  שינוי  שיש  כל  שמא  או   ,

בגלל לה ביולוגי  טיפול  לעבור  צריך  שהיה  בחור  לגבי  היה  לכך  דומה  מקרה  קפיא. 

העור (סרטן  במלנומה  הפגיעה  שסיכויי  לו  אמרו  הרופאים  נמוכים,).  הם  אי   זרע  אך 

ענה שמותר להקפיא   20לו"ר הרב יעקב אריאאפשר לקבוע בוודאות שלא תהיה פגיעה. מ

למקווה שנמדד ונמצא חסר, והגמרא    זרע גם בגלל חשש קטן יחסית. ניתן לדמות זאת

זקה דמעיקרא', מכל אומרת שכל טהרות שנעשו על גבו טמאות, ואע"ג שיש 'ח  21בנדה

 22'אי', אין מעמידים על חזקה. וביאר ה'פרי מגדים ואתאי וחסר ואתמקום הואיל 'וחסר  

ש הוא שבכל מקום  וא"כ  להכריע.  כדי  תוקף  בה  אין  דמעיקרא  חזקה  יש חשש לשינוי 

כאן, שאי אפשר להניח שהזרע לא ישתנה. אך יש לדחות שבמקרה של מקווה יש   הדין

קטן שמא לפנינו יש ספק  ו שהמקווה חסר ולכן אין חזקה. במקרה  ריעותא ברורה לפנינ

דן לגבי אישה שבעלה טען    23'"ת 'מאמר מרדכיהטיפול יפגע הרי זה ספק בריעותא. בשו

) הלכה לרופא בגלל דיכאון. הבעל טוען  שאינה שפויה משום שבעבר (לפני עשרים שנה

שהיה   טוענת  האישה  ואילו  בדיכאון,  שרויה  עדיין  חדשאשתו  באירוע  פעמי; -מדובר 

  יהו כדלהלן: וכתב הגר"מ אל

(מקוואות וא חסר  שנמצא  למקוה  דומה  דידן  נידון  ע"ב,    ין  ב'  נדה  מ"ב,  פ"ב 

ים על למפרע לא  קידושין ע"ט ע"א), כי שם איירי שהוא חסר לפנינו, וכשאנו דנ

ריעותא  לפנינו  אין  אם  א"כ  ואתא...  חסר  ואתא  חסר  אלא  חסר,  השתא  אמרינן 

ני כעשרים שנה,  לפ עם אחת, וזה  זו עתה, ולדבריה לא היתה חולה אלא פ   באשה

ש לכך  והוכחה  בריאה,  היא  לא ומאז  עבודתה  ממקום  אחד  שאף  בריאה,  היא 

שהו מפני  לכך  הוכחות  להביא  לבעל  (ונקל  קל  מתלונן  מקצוע),  באותו  עוסק  א 

אדר הוחזקה,  ולומר שהיא  לעתה  אז  הוכחה ממה שהיה  להביא  בא וחומר שאין 

אה ממחלתה, אם היתה ריה לבריאה והבאיכא למימר איפכא, שהיא הוחזקה עת

  ות לומר חסר ואתא חסר ואתא.חולה אז, כי אין תרתי חזק

הקוד מהחזקה  מוציאים  לא  גמורה,  אינה  שהריעותא  כל  מדברי וא"כ  עלה  וכן  מת, 

  24ה'שלחן ערוך' בהלכות טרפות: 

וט. הגה: אלא אמרינן: שגרונא,  בהמה שגוררת רגליה אין חוששין שמא נפסק הח

כי בחולין ה (גמרא); וה"ה בעוף נמי דינא הכי (הגהות מרדנקטאב הרגלים,  והוא כ

  ואו"ה הארוך כלל נ"ה).

 
 ון תש"פ.תשובה בע"פ לכותב מאמר זה, ניתנה בי"ח סיו  .20
  נדה ב ע"ב.   .21
 סי' קה ס"ק ג. משבצות זהב,   .22
 י' ד. רדכי, ח"א אבהע"ז סמאמר מ  .23
יו"ד סי' לב    .24 ז. וראה עוד בעניין זה חיוב בדיקת מזון שנמצאו בו סימנים מחשידים,  שו"ע,  הרב  סעי' 

 (תמוז תשנ"ו).  11ך וד אחיטוב, אמונת עתי אה
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ד שאין  ריעותא,  היא  הבהמה  של  רגליים  שגרירת  מ"מ  אע"פ  רגליהן,  לגרור  בהמות  רך 

בג אלא  החוט  שנפסק  משום  רגליהן  גוררות  אינן  הבהמות  שרוב  מחלה  כיוון  אין   –לל 

בנדון דידן המצב הוא שונה, שכן בוודאי יש    מנם ת החזקה. אונחשב לריעותא שסותרת א 

יש סיכוי להצלה מסוימת בזמן קצר, מה שאין כן במצב שבו  פג דנים אם  יעה, רק אנו 

  קין ויש חשש קטן לפגיעה בזרע.  הזרע ת

  ה. היש להתיר הוצאת זרע בשביל שידוכין? 

ה למצוא קש מסתבר שיהיהלבחור עם ת"ק  –לדון בו במקרה דידן  ישנו עוד שיקול שיש

ניתוח הוא בהחלט סביר, עדיין יש סיכוי סביר שידוך. אף על פי שסיכוי מציאת הזרע ב

 25ג שאלה של אימוץ או שימוש בתרומת זרע.שלא יימצא זרע, ואז תעמוד מול בני הזו 

הבחור אם  לשידוך.  יסרבו  בנות  שהרבה  מסתבר  כזה  זרע    במצב  ויימצא  בדיקה  יבצע 

ה' הובאה בספר 'שו"ת פוע"  26כוי גבוה יותר שימצא שידוך.ש סייישמר), י  (וכמובן הזרע

שידוכים.  לצורך  זרע  בדיקת  לגבי  עסק    27שאלה  שם  בעיה המקרה  עם  בבחור 

ות סימני ההתבגרות (תסמונת קלמן), שקיבל טיפולים הורמונליים כדי לשפר  בהתפתח

הבחור   הזרע.  מצב  להמשיאת  רצו  לא  ואלה  בנות,  כמה  עם  בגללנפגש  הקשר  את   ך 

קת זרע כדי להעריך את מצבו, ועל חשש למצב הזרע. הוא שאל אם מותר לו לבצע בדי

למצוא אפשרות  לו  תהיה  זה  ש  ידי  הפוסקים  כל  את שידוך.  התירו  זה  במקרה  נשאלו 

ר לאדם לבצע יסוד ההיתר הוא ע"פ הגמרא ביבמות (שם), שכדי להינשא מות  28הבדיקה. 

חזקת שאין לו זרע, ובדיקה יכולה לשפר את בחור זה ב  –אן  בדיקת זרע. לכאורה ה"ה כ 

ולכן יש מקום להתיר לצורך מציאת שידוך. אולם נראה לענ"ד שמצבו בין ,  יש להבחין 

שמוכח    המקרים: כפי  זרע,  ליצור  מסייע  הטיפול  כלל  בדרך  שבו  מצב  על  מדובר  שם 

מות דומה לגמרא ביבכנראה תועיל לו לשידוכים, והדבר ממש  ולכן בדיקה    29מהניסיון,

 
 . 432–427ב עמ' לגבי שאלה זו עיין ספר פוע"ה, חלק   .25
כשיו היה תקין להפריה.  ושהזרע שנמצא ע  ין ודאות שיימצא זרע בהמשך,מובן שגם במקרה כזה א  .26

  זאת מסתבר שהסיכוי גבוה יותר, משום שמוכח שהאשכים מייצרים אצלו זרע.  יחד עם 
 . 59–41ין וגנטיקה עמ' וע"ה פוריות, יוחסשו"ת פ  .27

אשר    .28  הרב  השאלה:  על  שענו  אריאל,רבנים  יעקב  הרב  אליהו,  מרדכי  הרב  נחמיה    וויס,  זלמן  הרב 
מה דייכובסקי, הרב דב ליאור, הרב  ורון, הרב אפרים גרינבלט, הרב של אליהו בקשי ד   גולדברג, הרב 

ניסים מזוז והרב אביגדור נבנצאל.  יוסף, הרב מאיר    עובדיה יוסף שלום אלישיב, הרב ישראל גנס, הרב  
בדבריהם, אך למעשה גם    ) אומנם העיר לגבי חלק מהמשיבים ודן59–56הרב יקותיאל פרקש (עמ'  

הת ההוא  את  לבדוק  דורויר  בקשי  הרב  שגם  לציין  יש  לפני  זרע.  זרע  לשמר  לבחור  התיר  שלא  ן, 
כמוב אונקולוגיים  טיפולים  בגלל  לעילנישואים  כזהא  במקרה  התיר  היא  ,  הסיבה  הנראה  ככל   .
לה שיוכל  נפק"מ  כרגע  יש  הזה  משודך שבמקרה  שכבר  בחור  לגבי  בשאלה  משא"כ  (וכמובן   ינשא, 

יודעת את מצ  שחלק מהפוסקים התירו  . וראה עוד שו"ת פוע"ה שם,  20רה  בו), עיי"ש העהמשודכת 
התירו  וחלקם  הבדיקה,  לצורך  בידיים  זרע  להוציא  בא   אפילו  במכשרק  שימוש  שיגרום  מצעות  יר 

 להוצאת הזרע בגרמא. 
 . 42עיי"ש במבוא הרפואי עמ'   .29
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הנחת היסוד היא שהבחור בלא זרע, ויש   –שהוזכרה לעיל. אולם כאן המצב הוא הפוך  

 תועיל לו למציאת זיווג. ולכן מסתמא הבדיקה לא  סיכוי קטן שיימצא זרע,

   30ו. האם יש איסור שז"ל במי שאינו ראוי להוליד? 

ש לענ"ד  נראה  וייאולם  הגר"א  שם  שכתב  מה  פי  על  להתיר  ב'שו"יש  שליט"א  ת  ס 

ורבייה,   הראשונים נחלקו אם   –נקדים לדבריו    31פוע"ה'. איסור שז"ל נובע מחיוב פרייה 

ורות בהשחתת זרע היות שאינן מצוות  י. דעת ר"ת שנשים אינן אסאו שהוא איסור עצמ

הוא   זרע  השחתת  שאיסור  הרמב"ן  דעת  ואילו  ורבייה,  נשים בפרייה  וגם  עצמי,  איסור 

בפ  מצוות  אסשאינן  ורבייה  זרע.רייה  בהשחתת  בדיק  32ורות  לגבי  וייס  הגר"א  ה וכתב 

  כשיש ספק אם היא תועיל: 

אלא   כאן  אין  דהלא  לדחות  חלואין  דשמא  ורבייה,  פרייה  ראוי ספק  אינו  ילה 

אם אינו ראוי להוליד   –להוליד ונמצא שהוציא זרעו לירק ולבטלה. דממה נפשך  

דאיאי כיוון  זרעו,  להשחית  שלא  מצווה  משום נו  השחתה  וכמו   סור  הוא,  פו"ר 

המנחת כתב  וכן  אש  האמרי  אף    שכתב  להוליד  ראוי  דבאינו  והוסיף  חינוך 

וס ר"ת  על  בהחולקים  מצוות  נשים  דגם  להו  אפשר  בירא  מקום  מכל  השחתה 

  דמודי דמי שמי שאינו ראוי להוליד אין בו איסור כלל.

, ממילא לא צא שאין לו זרעאם ייבדק ויימ  –שייך גם במקרה שלנו    וא"כ ה'ממה נפשך'

, הרי זה היה לצורך. ואע"ג שאפשר לומר שבמקרה  היה כאן שז"ל, ואם יימצא שהיה זרע

הוא אסור בהשחתה, משום שאפשר למצוא זרע   ילו אם לא יימצא זרע עדייןשל ת"ק אפ 

הים יחסית, וא"כ הוא בכלל מי בניתוח (כמבואר בהקדמה) ואחוזי מציאת הזרע הם גבו

רע בזרמה, ולכן  נ"ד אין זו טענה, והטעם שבדרך הטבע לא נמצא זאוי להוליד, לע שאינו ר

צמה אין תאי שבזרמה ע  33מה בצינור הזרע,אין כאן שז"ל. דומה הדבר למי שיש לו חסי

למצוא כמעט בוודאות ימצאו זרע בניתוח. לא מסתבר לומר שכיוון שאפשר  זרע, אבל  

ורה אסרה להשחית זרע בדרך הטבע, משום שסו"ס הת  בניתוח זרע אזי בזרמה יש שז"ל,

של ההגדרה  גם  הפ   ומסתמא  שכתבו  למה  ודומה  הטבע.  ע"פ  היא  להוליד  וסקים ראוי 

בדרך   להוליד  יכול  שאינו  חוץשמי  בהפריה  חייב  אינו  לא -הטבע  התורה  שכן  גופית, 

  34ציוותה אדם להתחכם שלא דרך הטבע.

שעבר   בחור  של  במקרה  לעיין  יש  הורמונליועדיין  הסיכויים   טיפול  שרוב  ומסתבר 

שהבדיקה כך  תקין,  יימצא  זאת   שהזרע  לעומת  זיווג.  למציאת  לו  תועיל  הנראה  ככל 

 
ראה    .30 זה  בעניין  (א.כ):  עמ'  הערת עורך  שני,  פוע"ה חלק  שי   422גם ספר  יא,  בכך מחלוקת  הלכה  ש 

 אחרונים. 
  . 46, שם עמ' שו"ת פועה  .31
 שם.   ,נדה ד"ה נשים לאו בנות הרגשה, ורמב"ן ,תוס'  .32
  ן.), אך יוצר הזרע תקי Vas. מצב זה גורם לחוסר בצינור הזרע (CF-מוטציה לשא של כגון נ  .33
י הערה   ,ת שאגת כהןספרי שו"הערך עורך (א.כ.): ראה מקורות ב  .34 ש חולקים על , ושי 6  חלק א סימן 

(ניסן תשע"ד)    103חובה או רשות?', אמונת עתיך    –'טיפולי פוריות    –כך. ראה גם הרב שלמה גרינץ  
  . 78עמ' 
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רוב הסיכויים שתוצאת ה ובמצב במקרה של ת"ק  זרע,  יימצאו תאי  בדיקה תהיה שלא 

ו בשידוכים,  כך  על  לספר  יצטרך  שהוא  ברור  ממצבו.  כזה  תגרע  אף  אולי  הבדיקה  לכן 

להסביר   ור צעיר שסיכויי הירידה בזרע אצלו אינם גבוהים, עדיף ד אם מדובר בבחלענ"

לכך הסיכויים  את  ולפרט  המצב  את  תיאות    לבחורה  היא  אם  בניתוח.  זרע  שיימצא 

המשיך איתו את הקשר, אין צורך בבדיקה. אם היא תתנה את המשך הקשר בבדיקת ל

כי (אם  בני   זרע  הזרע  מצב  על  אומר  זה  אין  יהיכאמור,  מותר  את  תוח),  לבצע  לו  ה 

  הבדיקה. 

  סיכום 

זרע לצור1 חר ך הקפאתו כשיש חשש להידרדרות של הזרע בשלב מאו . מותר להוציא 

  יותר.

גיל  . כאשר מדובר על בחור שצפ 2 ואף מומלץ   –  לפני שיתחתן  25וי לעבור את  מותר 

 להקפיא זרע. 

מומלץ מותר ואף    –ן)  פני טיפול תמיכה הורמונלי (בטסטוסטרו. כאשר הבחור נמצא ל3

  להקפיא זרע. 

צפו3 ולא  צעיר  בחור  מדובר  כאשר  לירידה .  החשש  הנישואים,  עד  ארוך  זמן  לעבור  י 

הוא קיים), ונראה שאין הכרח לשימור זרע.  עותית במצב הזרע אינו סביר (אם כי  משמ

 לו להקפיא זרע. בכל זאת, אם הבחור חושש לירידה בזרע, מותר 

ימנע בגלל שלא ביצע בדיקת זרע, מותר לבצע הבחור שילפני    . במקרה שעומד שידוך4

 , אולם אין לבצע את הבדיקה בשביל שידוך בעתיד.בדיקת זרע
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  הרב יעקב אריאל 

 בדיקת חום בשבת

  שאלה 

חזרמוכנים  השלטונות  ש   יידע אותיארה"ב  יהודי מ  ,ת הכנסתתפללים לבימהת  לאפשר 

י  אי שכלנבת כניסתו    ומואת ח  דשימדו  קןיו למתתאצבעו  תאכניס  מתפלל  . לשם לפני 

  . תזאת בשב תושאם מותר לענשאלתי 

  מלאכת כותב א. 

בחומר אחר) על ייתא, אין כאן כתיבה בדיו (או  מבחינת הרישום אין כאן מלאכה דאור

היוצרות רושם   שינוי זוויותיהן של המולקולותהיותר    לכאלא ל  ,נייר (או על משטח אחר)

זה    ,רישום של   ש  1.הותרודבר  כתיבה  מתקיימת.  וזו  זאת,אינה  עם  כ  יחד  סגי איש   ת רן 

ב לדעת רו, אך 'בונה'מדין תורה מה ראסודבר ה 2'חזון איש' לדעת ה. אומנם  מעגל חשמלי

ה מדרבנןבר  דהפוסקים  משום    אסור  חדש '(בעיקר  דבר  המדידה   3). 'מוליד  עצם  גם 

הית  ,אסורה בשבת לצורך מצואין  גם  דרבנן  איסורי  ואפילוור לעבור על  לצורך   לא   וה, 

  לצורך תפילה בציבור. ה יש לאסור קל וחומר שלכאור 4,וה דאורייתא כגון שופרומצ

  ירה' לדבר עב מסייעב. '

נ שהמלאכה  שכתב  למי  רק  ראיתי  והאדם  המכשיר  ע"י  ממש'עשית  בו  שאין   ,'מסייע 

כך יש  וב  ,רב שבתרניים בעופ יששכחה ליטול צ  שה טובלתיכגויה הנוטלת ציפורניים לא

  : כותב, וזו לשונו ס"ק כא)  חצקי' סד "וי( שם  ט"זה 5.ין הש"ך לבין הט"זמחלוקת ב

שמטה כוכבים חותכת מ"מ אותה ישראלית מסייעת לה על ידי    אע"פ שהעובדת

בשב  מדאורייתא  שאסורה  זו  מלאכה  עושה  היא  וכאילו  ידיה  את  ויו"ט  לה  ת 

שגם הניקף חייב אם סייע בדבר  נין הקפת פיאה  וכההיא שמצינו בסימן קפ"א לע

להשמר   א"א  וזה  כו'  להקיפו  אליו  עצמו  הצפרנים  שמטה  לחתוך  כשתניח  ממנו 

    ...בדת כוכבים בלי הטיית הישראלית את ידיה אליהלהעו

  :חולק עליו(לשו"ע שם, ד"ה בט"ז ס"ק כא) ' נקודות הכסף 'ש"ך בה

 
 כד. סעי'   טזת שבת כהלכתה פרק מיר' שר  .1
  חזו"א, או"ח סי' נ ס"ק ט.   .2
  תתפו. -"ע, ח"ב עמ' תתסהר' מאורי אש השלם, אוצרות שלמה, תש  .3
  . בע"  ר"ה לב  .4
  .כעי' סי' קצח סשו"ע, יו"ד ל ,ז"ך וט"ש .5
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אבל    ע...ף במשממקיף ואחד הניקן לא שייך מסייע, דדוקא בהקפה דאחד הכאד

אין דמסייע  מסייע,  משום  דחייב  לומר  שייך  לא  אזהרות  והכי    בשאר  ממש.  בו 

[ע"א] המצניע [שבת] דף צ"ג [ע"א] ובפרק ב' דביצה דף כ"ב  איתא להדיא בפרק  

מו והוא  לכתחלה,  אפילו  ומותר  שבת  לענין  ממש  בו  אין  מכל דמסייע  סכם 

  הפוסקים, ע"ש.  

המתואר ע  לעיל,  במקרה  המלאכההגויה  כל  את  את   ,ושה  לה  מגישה  רק  והישראלית 

יש מכשיר שמגיב  ך  אאין אדם שעושה את המלאכה,  מנם  או  בנד"ד   לעומת זאת  האצבע.

מפעיל את המכשיר בהגשת האצבע. אולי אפשר הישראל הוא הואוטומטית לכל מגע,  

 חיים המסתובבות טים לתוך רישהכנסת הח   6ה'מגן אברהם'   נד"ד למה שכתב לדמות את  

כתבו    אך גם הוא לא התיר לכתחילה אלא רק פטר מחיוב. וכבר  ,מאליהן אינה מלאכה

 ,ידשמלאכת טוחן במשכן הייתה ברחיים של  )  8'נתיב חיים' ו  7(ה'חתם סופר'האחרונים  

שם הטחינה נעשית   אסורות מהתורה. ועוד,  ן אינמעשה    ןבהולכן רחיים של מים שאין  

לכן  כאן הוא מפעיל מכשיר חשמלי במו ידיו.    אילו, וח את החיטים האדם רק מני  ,מאליה

   .ר אסורגם הש"ך יודה שהדבבנד"ד 

  צורך חולה ג. 

והמדידה נעשית   ,שוןללמדחום מתחת    צורך חולה התירו למדוד חום ע"י הנחתאומנם ל

 אלאולצורך חולה התירו.    ,דה גרידאאין שום מלאכה אלא מדיבמקרה כזה  אך    9,מאליה

ל  נד"דשב נוסף  ועוד,  יש  חשמלי.  מכשיר  הפעלת  באדם רגילה  במדידה  מדידה  מדובר 

ת מהי דרגת חומו. זהו צורך רפואי. אך  עליו לדעוב וחל עליו דין חולה,  שלא מרגיש בטו 

ר מה ההית  ,ת הכנסתורק צריך לוודא שאכן הוא בריא ורשאי להיכנס לבימי שחש בטוב  

  שלו למדוד חום? 

לומר  ולכאורה   הישמיש  הבדיקה  שיש  אטרת  הדבקה  נפש  למנוע  לפיקוח  חשש    ,בה 

פיקו נפש  ולצורך  אח  מותרת.  חשיבוהבדיקה  אף  על  במניין,  שהתפילה  אינה לא  תה, 

יוצר תחושת ת הכנסת  המתפללים מביאת המדידה בשבת. אומנם ניתוקם של    מצדיקה

ער של  הרגיש  במקום  דווקא  בציבורבדידות  התפילה  ה  ,ך  שונאינו  על  ניתוק ונוסף 

גדולמהמשפחה   צורך  היא  במניין  התפילה  ישראל    ומהקהילה.  לכלל  וגם  לעצמם  גם 

בת היא החשובה שבמצוות התורה. המחלל לישועה ולתפילת רבים. עם זאת הש  הזקוק

בעצ מדרבנן. שבת מתנתק  רק  הוא  אם  גם  לחילול שבת,  הצדקה  אין  ישראל.  ם מכלל 

ללה יש לחלל שבת. וכי שבגל כך  כדולה  גלה בציבור עם כל חשיבותה אינה חובה  התפי

    .בביתו  בויש דבייכלכאורה, עדיף ש 10אומרים לאדם חטא בכדי שתזכה?!

 
  אברהם, סי' רנב ס"ק כ.  גןמ  .6
 חידושי החתם סופר, שבת יח ע"א ד"ה ובגיליון מג"א.  .7
  וייל), סי' רנב ס"ק כ. תיב חיים (נ  .8
 . בסעי'  מבת כהלכתה, פרק  מירת שש  .9

    .אע"מנחות מח ר'   .10
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  ה והרמב"ן מחלוקת הרז"ד. 

הרז"ה  למחלוקת  זאת  להקיש  אולי  אליעזר ב  12מב"ן והר  11נראה  ר'  פרק  שבת  מסכת 

' לגבי  חמימידמילה  דאשתפוך  למול    ,'התינוק  מותר  צורך  אף אם  יהיה  לחלל   שאח"כ 

הרז"ה אסור למול את התינוק בידיעה שאח"כ יצטרכו להרתיח  עת  ום מים. לדשבת בחימ

בשבתעב מים  מצוהרמב"עת  לד ואילו    ,ורו  שבת.ון  יחללו  אח"כ  אם  גם  למול  עת לד   ה 

תר לו הרמב"ן מו  עתבור כדי למנוע חילול שבת, ולדייף להימנע מלהתפלל בצהרז"ה עד

לבי פי  ללכת  על  אף  הכנסת  לו שיצטרכושידות  עושה  מנם  ואחלל שבת.  ל  ע  הוא  שם 

בשבת שמותר  מעשה  מהמעשה  ,תחילה  שכתוצאה  פ   אלא  של  מצב  נפש  קויייווצר  ח 

מקדים ועושה מלאכה.   כדי להתפלל הוא  –  הפוךהוא  ך בישול בשבת. כאן המצב  המצרי

אלא   למצוה  'אין  היא  הרמב"ן  בשם  הר"ן  מכי  ,שעתה'ולשון  עומדת  וכלומר  שכרגע  ון 

ר מבלי להביא בחשבון את התוצאה שיצטרך אח  ,הוא חייב לקיימה  ,ת מילהויו מצולפנ

אין לחלל שבת לצורך עת הרמב"ן  לדד"ד  בנ  זה  . לפיח נפשמשום פיקו  לחלל שבתכך  

 ',איזהו חכם הרואה את הנולד'תכן לומר שסברתו הפוכה. לדעתו,  יי  –אך הרז"ה    ,תפילה

דוחה הוא  עלו מצ  ולכן  שנכרתו  חמורה  בריתות  וה  י"ג  חילול יה  שהיא  התוצאה  בגלל 

כן  וא  ,שבת ים  לומר  לשיטתו  שדשבנש  לחלל  מותר  תפילה  "ד  אח"כ  לקיים  כדי  בת 

חולקים על הרמב"ן. ים שרוב הפסוק 14וכתבכדעת הרז"ה  סקפ  13'משנה ברורה'. הבציבור

ת מילה וולכן צריך לדחות מפניה מצו  ,שם הרתחת המים היא מלאכה דאורייתאמנם  וא

מהשג היא  רק    וכאן  ,תורהם  היא  במניין  רק    ,דרבנןמהתפילה  אסורה  המדידה  וגם 

גם    מדרבנן. השקלול וכאן. שם  וגם האוהמצוהוא אפוא שווה שם    ,סור הם מהתורהיה 

  איסור הם רק מדרבנן.  ה וגם הוכאן גם המצו

ולהימנע    המילה   את קיום שיש לאסור  ,  לדעת הרז"ה סייג  צמו הוסיף  'משנה ברורה' עה

אפשר   מנהמ שבת  כשהיה  לפני  הרפואה  את  קבועה שבמצוכתב    16ר"ן ה  15.להכין  וה 

כדעת במצמאצלנו    ן.הרמב"  מסתבר  שאודובר  קבועה  אפשר  וה  לקיימהי  בערב   היה 

אומנם כאן   דידה שאסורה רק מדרבנן הותרה לצורך חולה.ומ  ,וגם לא את הבדיקה  שבת,

בח מדובר  י  בצורךאלא    ,ולים לא  הבריאים  שרק  לבילוודא  הכניכנסו  אנו סתת  אך   ,

ב וכולנו  עולמית  מגפה  בשעת  של  נמצאים  חולמצב  ספק  בריאים  חשש  ספק  יש  ים. 

ל אחרים  לוודא מי באמת חולה, כדי להציובבדיקות    אוי להרבותחמור להדבקה, ולכן ר

  מהדבקה. 

 
 ן, שבת דף נג ע"א מדפי הרי"ף. טהמאור הק  .11
עוד    .12 וע"ע  הרי"ף;  מדפי  ע"א  נד  דף  שבת  ה',  הלכה  חידומלחמות  ד"ה  ע"ב  קלד  שבת  הרמב"ן,  שי 

 כראב"ע.
 . סי' שלא ס"ק כדמשנ"ב,   .13
 . טזס"ק   ציון, במשנ"ב שם,שער ה  .14
מב  .15 הרמב"ן  ראי ואכן  עוסיא  עליו  שהחולקים  קצת  משמע  בע"ש,  כמון  שחק  שלא  ממי  ג"כ  קה  ים 

 בחמין שנשפכו בע"ש, אך אם נשפכו בשבת אולי גם הם יתירו. 
 י הרי"ף. ע"א מדפ  דף נגר"ן, שבת   .16
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  ' חטא כדי שתזכה ויזכה חברך'ה. 

מוד וחטא כדי אומרים לאדם ע  'וכישם נאמר:    ,ע"א)מנחות מח  רא ( הגמהבאנו לעיל את  

 .חטא כדי שיזכה חברך?''וכי אומרים לאדם (ד ע"א): שבת כת בדומה לזה במס ,שתזכה?'

והביאו    ,'יזכה חברךשכדי  אומרים לאדם חטא  'וה דרבים  ושלצורך מצ  17פות וסתבו התוכ

את עבדו  ' אליעזר  ראיה מר הוא מדרבנןדבנ  18.נייןלהשלים מכדי  ששחרר    ,"ד האיסור 

התפילה  ומצ  וגם  ומכיוות  דומה.  השקלול  מדרבנן.  היא  בובציבור  שמדובר    והומצ'ן 

כי ללא בדיקות יתבטל המניין    ,דרבים   הוכדי שתקיים מצו  'רים לאדם חטאומ'א  –'  דרבים 

יש  ו  !האיסור עוברים רבים?  הרי גם על  ,ש להקשותוה דרבים. אלא שיו מצלגמרי ותבוטל  

התפילה במניין היא של הציבור וכאדם פרטי,  ד  ל אחד ואחעל האיסור עובר כ להשיב ש

של   אוסף  רק  אינו  מניין  ציבור.  בתורת  כ כולו  רק  לא  הוא  פרטיים.  אנשים  מות עשרה 

מזאת יתרה  אחרת.  איכות  הוא  יותר,  עבדהאיסו  :גדולה  לשחרר  מהתורה  ר  כל וב  ,הוא 

והרא"שהתירו איסור דאורייתא לצורך תזאת   ומרים דחה את סברת הא  19פילה במניין. 

. בציבור דווקאבתורה את הפרשה ה מן התורה לקרוא ושמצו 'שבת זכור'ב שם שהמדובר 

ומותר   20מב"ן ששחרור עבד הוא כעין 'לא תחנם' הרעת  ן רוב המפרשים לא פירשו כדוכ

מצוומצלצורך   שלצורך  בת ווה. משמע  המתקיימת  ישראל'  בני  בתוך  'ונקדשתי  פילה  ת 

איס על  אפילו  לעבור  מותר  קבמניין  דאורייתא,  וחומר  ור  חום ל  מדידת  איסור  על 

רבים.   ע"י  אפילו  חשמלי,  זאת  במכשיר  של ש  ,בגולה  בפרטכל  הקהילתית  המסגרת 

 גבשת קהילה יהודית, ודרכה . הוא המקום היחיד שבו מתית הכנסתודים קיימת רק בביה

ית שך מבתי הכנסת עלול לגרום לסכנה רוחניהודי שומר על קשר ליהדותו. הנתק הממו

הכי ויים בלאליהודים המצ לב  ו  נלענ"ד שאם התנאי לחזרה  לכן  תי  בהידרדרות חמורה. 

  ותן גם בשבת.  מן הראוי לעשכנ"ל,  הוא בדיקות הכנסת

  מכשיר מדידה מתוצרת הארץ ו. 

לו  ,מכשיר מדידה שאין בו חילול שבת  'צומת'ץ פיתח מכון  כאן באר הכנסת בתי  כדאי 

ל אותו.  בגולה  פועלרכוש  מולקולות  ו  שב   LCD  מסך  לע  המכשיר   םגבישישל  אוסף 

זונעשית ע"י שינ  מדידהה ים.  נוזל מעלתו   כלל כנ"ל.  האין כאן כתיבו  ,תולוית המולקווי 

המכשיר   הפסק.של  ללא  הזמן  כל  פועל  שהוא  אדם    בכך  כשאין  ידו  שגם  את  מכניס 

ן את המדידה לא נפסקת. המכשיר מודד כל הזמלתוך המכשיר למדוד את חומו, פעולת  

יוצרת   הטמפרטורה ולא  סוגרת מעגל חשמלי  שבסביבתו. הכנסת האצבע למכשיר לא 

וכבר התירו דשה של המכשיר, אלא רק מגבירה אפעילות ח כבר.  ת הפעילות הקיימת 

 
  וכי. תוספות, שבת ד ע"א ד"ה   .17
 ; גיטין לח ע"ב. בע"  ברכות מז  .18
 ' כ. רא"ש, ברכות פ"ז סי   .19
-י, זרעים ח"ב סי' מובבס' זכר שמחה (במברגר) סי' רטו; וע"ע שו"ת הר צ  , מובאר' הרב ש"ז מלובלין  .20

  מז.

בחזרה לעמוד התוכן



   בדיקת חום בשבת 

 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

 
  

147  

זה   (על סמך הגמהפוסקים דבר  יש כבר רי  )אע"ביצה כג  רא  ותר מ  –ח בשיראין  שאם 

מכשיר שמיעה שהוא  ומה לזאת בד  בר חדש.ד  'מוליד'ואין בכך משום  ,  יר את הריחלהגב

ם מסביב. כשמישהו משמיע את גם כשאין מי שמדבר הוא קולט רחשיופתוח כל הזמן,  

להשתמש במכשיר שמיעה המכשיר. לכן נהוג    גלי הקול רק מגבירים את עוצמת  ,קולו

היא פועלת כל   –  ויזיה במעגל סגוראבטחה ע"י טלו  כך גם   .רב שבתכשהוא מופעל מע 

דהזמ וכשמופיעה  נמשכת. ן,  הרגילה  הפעילות  אך  משתנות,  הדמויות  רק  חדשה  מות 

בארץ כאן  המע  נוהגים  לכותל  בדרך  בשבת  בה  ועוד.  ב  ,רבילהשתמש  המכפלה  מערת 

ואין כאן   ,כרים מראשיהסימנים נמודד כל הזמן את החום.    הוא  –  במדחום המדובר  וה"ה

של המדידה    יצירה  ע"י  מאין.  שלצ  .נמחק  דיומי  ,היילשננוצר    ב' כיתו'היש  ורך נראה 

יתחיל  מותר  הומצו שהמכשיר  להבטיח  רק  צריך  בו.  מע"ש,   להשתמש  פעולתו  את 

יכניסו לתוכו  ורק כש  ,ללא הפסקה, שלא תהיה אפשרות לשנות בו דבר  יפעל כל הזמןש

  הסימנים ישתנו ויראו את דרגת חומו של הנבדק.  ,אצבע

  ו. ומן העולם כול  מלפניו שימנע את המגפה מנחלתו ויה"ר

  בשבת  תסכנת  מצלמה בביז. 

הדברים   במכשירבשולי  שהשימוש  להעיר  תגבור יברצוני  של  זו  בשיטה  חשמליים  ם 

רכי ו צלאן רק במקרי חולי, וכן  בד טעון שיקול דעת אחראי בכל מקרה לגופו. עסקנו כבל

לם  , לצרב שבתרונית, גם אם היא ערוכה מעאך אין להשתמש במצלמה אלקט  ,טחוןיב

ואין צורך  ,ה. אפשר לצלם אותו קורא קטע ביום שני או חמישיומצו  של בר עלייה לתורה

אפילו השימוש ברמקול ערוך מראש עפ"י היתרו לצלם בשבת. זהו פתח לחילול שבת.  

 א התפשט וכדו', ל  "ש ישראלי, שהוא נחוץ הרבה יותר, כגון להשמעת דברי תורהשל הגר

ואפי הנ"ל.  החשש  בגלל  נלמעשה,  המצלמה  אם  ומצלמת לו  ביטחונית  למטרה  ועדה 

כדו'.  ה ו ולהנצחת אירועים כגון בר מצו  לענ"ד אין להשתמש אח"כ בצילומים   ,ו הכיבלא

 זהו פתח לחילול שבת.  
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  ל הרב עזריה אריא

  'כדי אכילת פרס'משך 

  הקדמה 

חצי,   מובנו  'פרס'פרק זמן מסוים של סעודה.  כ  'כדי אכילת פרס'בהלכה מוכר המושג  

כוהכוונה   ביצים, מחצית  ארבע  או  לאכילת שלוש  הדרוש  הזמן  או ילמשך  כר של שש 

ביצים שמונ הכמויו  1.ה  זה,  זמן  במשך  אוכל  של  קטנות  כמויות  אוכל  אדם  ת  כאשר 

 ות לשיעור גדול, ויש לכך השלכות הלכתיות רבות: לקיום מצוות אכילההקטנות מצטרפ 

מצה),   כזית  אכיל(כגון  באיסורי  ככותבחיוב  (כגון  הכיפורים),  לה  ביום  ברכות  'חיוב  לת 

טמאילו  'הנהנין מאכלים  באכילת  (היטמאות  הגוויה'ם  בהרחבה  ' פסול  נדון  הנושא   .(

  זה ביתר דיוק.הזמן הלהגדיר את משך ירו באור חדש ובפוסקים, ולענ"ד יש מקום להא

  אומדנות בפוסקים א. 

מש פרס'ך  לעניין  אכילת  שי  'כדי  בפוסקים  רבים. הוזכרו  יול  2עורים  העניין  יפורים  כם 

לחומרא   לשער  בפוסקים  ה  בתשעמקובל  פי  על  שה  3.סופר'  'חתם דקות,  'חתם אלא 

נ  סופר' פי  על  זאת  כתב  אלא  ילא  מסורת,  או  מסוסיון  היסק  פי  לגמרי,  על  אחרת  גיה 

  אמד את השיעור מתוך ניסיון. לפיכך חיפשתי מי מן הפוסקים  4.והיסקו אינו מחוור

שיעורו שמונה דקות (אלא שלא כתב    'שיערתי בעצמי'מה ש  כתב שלפי  5שיק   המהר"ם  

ר אכילת וששיע 'תניא'בשם הרב בעל ה 6. כמו כן כתב ב'גולות עיליות' זאת להלכה, עי"ש)

 7' כף החיים 'שמונה דקות. לעומת זאת בבשתי דקות, וד' ביצים נאמד בי יצה באדם בינונב

חמש דקות. כיו"ב אמד -ים לארבעבשיעור ג' ביצ   אמד על פי הניסיון את זמן אכילת פת

של הלחם ללא הקרום, לחמש דקות. גם   אכילת ארבע ביצים, בחלק הרך  8הגרא"ח נאה

 
 . רובין פב ע"בי ת התנאים השונות בע לפי שיטו  .1
  פרס' ו'מדות ושיעורי תורה' עמ' שמה. ערך 'אכילת   תי ד ומ לת  הי ד פולקי ראה אנצ  .2
  . רה סוסי' תריח סקכ"א ובשמירת שבת כהלכתה פל"ט העשנה ברורה, ראה מ; ו' טזח"ו סי "ס, חת  .3
פי הסוגיה בשבת לה ע"א) ולהסיק    ה במקווה (על ן הדרוש לטביל "ס חתר לאמוד את משך הזמהחת  .4

שמשך הזמן הדרוש לטבילה הוא   יתות יג ע"א משמעממנו על משך כדי אכילת פרס (מאחר שבכר 
מכדא"פ).   הטבילה    ראייתפחות  משך  לגבי  רבים   ,מוקשיתהחת"ס  שהעירו  שם עיין  (  כפי  שש"כ 

  . יך בהן המקום להאר), ואין כאיח  "קסי' יד וחזו"א או"ח סי' לט סת ח"א מרחשו
  . או"ח סי' רסגמהר"ם שיק,   .5
  . ע"ב עמ' רעא, מהדו' ירושלים תש"זמקוואות פ"י מגולות עיליות,   .6
  . ח ק"סי' רי סכף החיים, או"ח   .7
  . עמ' רד  ,שיעורי תורה  .8
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 ' הרבה פחות מזה'והוא  סופר'    'חתם יעורו של הכתב שהחוש מכחיש את ש  9' מרחשת'ה

אומדן ע"פ הניסיון אלא ע"פ סוגיות אחרות).  חמש דקות, אך לא  -(מסקנתו שהוא ארבע

מו בשלישי  ותשובות  פיע  יוסף 'שאלות  עקיבא  אכילת   10' ר'  הניסיון  פי  שעל  שכתב 

  כביצים פת אורכת שתי דקות בלבד.   ארבעכ

לה שונה אלא מצורות שונות של לא רק מקצב אכינובע    בין האומדנים   נראה שההבדל 

גר בדק ואילו הגרע"י שלזינ  11,רו את משקל הפתוהגרא"ח נאה שיע  'כף החיים 'מדידה: ב 

  הוא ארבע ביצים, וזהו הבדל גדול.  חהשנפבפת 

המדידה?  בצורת  זה  הבדל  נובע  הפוסקים   ממה  אחרוני  אצל  המקובל  המנהג  כידוע 

ל מודים שמעיקר הדין יש ומשקל, אבל הכב  'כזית 'ו  ' יצהכב'בעדות המזרח לשער מידת  

והמדי בנפח,  המידות  את  בלבדלשער  ההערכה  לנוחות  היא  במשקל  כן,  א  12.דה  ם 

יש ללכת אחר הנפח. ואכן, בלחם יש  ,בהם קיים הפרש גדול בין הנפח למשקלבדברים ש

כיצד   ספק  ויש  שבו,  הקטנטנים  החורים  בגלל  למשקל,  הנפח  בין  גדול  להתייחס  פער 

אם יש   .פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא'במדידה. שנינו בעוקצין פ"ב מ"ח:  אליהם  

ת הלחם יש לדחוק את החורים הדברים שבמדיד  . פשטות'ממעך את חללה  –בה חלל  

יקת החורים הגדולים הלחם משתער  לאחר דח  הניכרים שקיימים בחלק מהפרוסות, אך

כל פרוסה. ברם, יש אומרים  קיימים למאות בהחורים הקטנטנים ה  כמות שהוא, על כל 

לאמ יש  ומדאורייתא  מדרבנן,  חומרא  דחוסשזוהי  כשהוא  המאכל  נפח  את  אכן,    13. וד 

נאה ה ש  כתב  14גרא"ח  לאחר  הלחם  את  והיה 'שמדד  כלי  לתוך  עצום  בדוחק  הכנסתיו 

. אם כן, לפי שיטתו מובן מדוע שקל את הלחם 'מים של אותה הכלימשקלו כמשקל ה

ח למשקל. והגרע"י שלזינגר סבר, כנראה, כשיטה הרווחת שיש מהפער בין הנפ   והתעלם 

  ן יותר. גיע לשיעור הקטהלחם כנפחו למעט חללים בולטים, וכך הלשער את 

  כר שבה אמדו חז"ל ינפח הכ ב. 

שיעורי בהלכות  זו  כללית  שאלה  שאלה מלבד  קיימת  אוורירי,  מאכל  לאמוד  כיצד  ן, 

כר של שש או שמונה ביצים: כיצד ימחצית כ  , דהיינו'ת פרסאכיל 'מיוחדת בעניין שיעור  

 
  . ח"א סי' ידמרחשת,   .9

 . שיז, או"ח ח"ב סי' )שלזינגר( יוסף שאלות ותשובות ר' עקיבא   .10
 . מו  ק"החיים סי' קסח סתורה, ובכף  בשיעורי עי"ש   .11
ין שלהלן  מתבאר מהמשנה בעוקצ  רי תורה סי' א עמ' ע, וכןעיין פיה"מ לרמב"ם חלה פ"ב מ"ו ושיעו  .12

  יר פ"ד ה"א. ובתוספתא בנז
,  הוא חומרא מדרבנן  'יאמות שה פת ספוגנית משתערת כ', שדין  ח"א סי' כט  ,שיטת שו"ת זרע אמתכך    .13

ושעה"צ    ,ג  ק"סי' תפו סא, אך עיין    ק"ובא במ"ב סי' רי סם, והיש למעך גם חללים קטני ומדאורייתא  
רפד וב'וזאת -רו ועמ' רפג-רג  לא. דיון על כך ב'מדות ושיעורי תורה' עמ' , שנקט שהוא הדין לקו ז  ק"ס

לחם   349–348הברכה'   שפרוסת  לדינא  שהעיקר  דח  נמדדת   (מסקנתם  כל  ללא  שהיא    ,יקה)כמות 
 , מנם אין צורך לדחוס בכל הכוח כגרא"ח נאה שלהלןו(שם נקט שא  ח"ב פ"א סעיף ל   ,רכת ה'ובספר ב

החורים   את  לדחוק  צריך  צז, שבלאבל  עמ'  ועי"ש  לעין,  הניכרים  של הקטנים  יחס  לו  יצא  רגיל  חם 
  .  )16הערה נאמר בבין הנפח למשקל, השווה ל 1:1.5

 .יב, עמ' קנועי'  סי' ב ס ,שיעורי תורה  .14
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, הוא שש ביצים   הכר האפוי י הכמדוברת? האם כוונתם שנפח  כר ה ישיערו חכמינו את הכ

הנ"ל האחרונים  שתפסו  שהכ  15,כפי  כוונתם  שמא  נאפתה  יאו  מק כר  או    מחמחיטים 

 ד בנפחו, בגללובשיעור שש ביצים? והפרש גדול בין הדברים, שכן הלחם האפוי גדל מא

או הקמח לכאורה ההצעה שחז"ל אמדו על פי החיטה    16. תוספת המים ותפיחת הלחם 

מכמה קמח נעשה?! אך האמת היא   האוכל את הלחם   מעוררת תמיהה: כיצד ידע האדם 

את הלחם בבית, או להביא לנחתום קמח שאין בזה תימה כלל, כי מקובל היה לאפות  

דעו מהי מידת הקמח שממנה נעשתה כן, מן הסתם י אם  17.והוא יאפה אותו עבור הלקוח

סוים ת את כמות הקמח שבה. ואדרבה, במובן מהפת, והתרגלו לאמוד על פי מראה הפ 

לאדם לדעת את נפח הקמח מאשר לנסות לאמוד את נפח הפת, שהרי איננה  נוח יותר  

  וכמובן אי אפשר להכניסה למים כדי לאמוד בדיוק את נפחה. ,מדויק ריבוע

  כתובות הקושי בסוגיה בג. 

ע"ב( בכתובות    ראבגמ בח  ) סד  היא  הפרס  שמדידת  המשימשמע  קובעת טים.  שם  נה 

מבררת   ראו היא שני קבין לשבוע. הגמלספק למזון אשתשצריך האדם    החיטהשכמות  

התנאי שיטות  עם  מתיישבת  זו  משנה  בעאם  בכים  שיש  הסעודות  מספר  על  כר ירובין 

כ אותה  נאמילעירוב,  שעליה  ה'ר  כר  לבית  המשנה 'מנוגעחציה  חשבון  כיצד  ומבארת   ,

בין נפח החיטה לבין נפח הלמתיישב עם דבריהם. כאמור, קיים   גדול  חם היוצא הבדל 

ו  ומכיוון שהמשנה בכתובות עוסקת במפורש בחיטה, והגמרא מקשרת בין מידה ז  ממנה,

שור לשיעור למידת הכיכר, מתברר שהכיכר חושבה על פי נפח החיטים שבה. מלבד הקי

נדיון מארבע ככר בפו'גם מבארת את דברי ר' יוחנן בן ברוקה    ראקבין חיטים, הגמ  שני

מארבע   1/48כר היא חצי קב,  יכך הכ   ,הסלע מ  1/48יון הוא  , שכשם שהפונד'סאין בסלע

והרי   חיטים, שדרך    ןה  'ארבע סאין בסלע'סאין.  גדולה,   ןלקנותבוודאי דמי  כה  בכמות 

כר הנגזרת מכך נמדדת  יות כה גדולה. מכאן שגם הכין אדם קונה כמולא דמי הלחם, שא

חיטים  (ומקבגיסא  אידך מ  18.בחצי קב  פג ע"א) רובין  יילתה בע, הברייתא בכתובות שם 

בין   המנוגע'מקבילה  לבית  או  ...חציה  טומאת  לקבל  חציה  חצי  ספק 'כליןוחצי  אין   .

ש כפי  האפויה,  בפת  נמדד  אוכלין  לטומאת  כביצה  בעששיעור  מהמשנה  וקצין מוכח 

 
 . לח ד"ה ומ"ש לדחות  בנודע ביהודה, מהדו"ק או"ח סי'ך נקט וכ  .15
ראה    ,סמ"ק  500-סמ"ק של חיטים נוצר לחם בשיעור כאחיד כיום, שהוא אוורירי מאוד, ממאה  בלחם    .16

גרם אחד של לחם,  של חיטה יוצא    *, שמסמ"ק אחד114הערה    עמ' רצ  מידות ושיעורי תורה (בניש) 
בשתי מדידות. בפיתה, לפי    רפג, שגרם לחם עשוי להגיע לנפח חמישה סמ"ק, וכך יצא גם לי ושם עמ'  

קמח  מה   גרם  מהימן, ממאה  לי ממקור  (ממקור מבוסס  140–130יוצאים  שנמסר  פיתה    פחות   גרם 
יותר). משקל ידות ושיעורי  מ ראה    ,0.6–0.5לי של הפיתה הוא  ה הסגו שמעתי שהגידול במשקל גדול 

  סמ"ק.  200ר פג. מצירוף הדברים יוצא שממאה סמ"ק חיטה נוצרת פיתה בשיעומ' רע ,תורה
 . ב ובפיה"מ לרמב"ם שלהלן"ק צט ע"עיין ב  .17
זה למנם חוזרת בה  והגמ' א  .18 כ ,  'ככר בפונדיון מארבע סאין בסלע'מביאור  כר י ומפרשת שמדובר על 

יותקט כר י הבנה הבסיסית שהכ מה  בודת הנחתום, אך לא חזרהמושפע גם מעכר  י ר, כי מחיר הכ נה 
  מדדת במספר הביצים של חומר הגלם. נ

בחזרה לעמוד התוכן



   'משך 'כדי אכילת פרס 

 א "פתש ניסן   אמונת עתיך

 
 

151  

. הרי אם 'את חללה, ואם יש בה חלל ממעך  פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא'הנ"ל:  

חי מכמה  היא  הפת,המדידה  נעשתה  ושיעורה   טים  ספוגנית  להיותה  משמעות  כל  אין 

   ט את חללה., ואין כל צורך למע'כמות שהיא'

אמת'ב הרש  19' שפת  עיון'.  ב'צריך  ונשאר  זה,  בעניין  באופן    20"שהתקשה  החלטי נקט 

ת אוכלין תירץ שלכך טים, ואת הקושי מדין טומאיפי חשבון הח  כר הוא על יששיעור הכ

  :  )רובין פג ע"איע( ראמתכוונת הגמ

טומאת   תנא: וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין. ותנא דידן, מאי טעמא לא תני

  ... משום דלא שוו שיעורייהו להדדי –אוכלין? 

אוכ טומאת  בפתכלומר  משוערת  הכ  לין  ואילו  המנוגע יהאפויה,  ולבית  לעירוב  כר 

בח להלימשוערת  קשה  הגמטה.  שכן  הגמרא,  בפשט  דבריו  את  לאלתר מ  ראום  בארת 

הכ  במה מחושבת  שלפיה  שהביצה  להדדי,  שוו  מהביצה ילא  יותר  קטנה  או  גדולה  כר 

ט אוכלין.לעניין  מ  ומאת  בחדא  איחדה  שהמשנה  אחרת,  לתרץ  לענ"ד  חתא  ומסתבר 

שו עירובחשבונות  שיעור  שלעניין  אע"פ  בעלמא,  לסימן  הביצה,  במידת  התלויים   ,נים 

ואיהכ חיטים,  ביצים  משלוש  עשויה  טומ כר  לעניין  אוכליןילו  המאכל   ,את  על  מדובר 

, שהכוונה 'חצי פרס לפסול את הגוויה'  כך מסתבר גם לגבי  21. המוגמר כפי שהוא לפנינו

כר) ילוקת התנאים הנ"ל על גודל הכצים, בהתאם למחלשיעור ביצה ומחצה (או שתי בי

די שהרי  לפנינו,  שהוא  כפי  דווקאבמאכל  בפת  ולא  האוכלין  בכל  נוהג  זה  ומסתבר ן   ,

כ  שצורת לגבי  זאת  לעומת  המאכלים.  בכל  אחידה  משערים  יהמדידה  שבה  כדי  ' כר 

ועליו להיות דומה לצורת האומדן של'ת פרסאכיל זהו אומדן של סעודה,  הרי  כר יהכ  , 

: חצי שעליה למדנו מהסוגיה בכתובות שהיא נאמדת בנפח החיטים. יתרה מזו  22,בעירוב

משיעור סעודה אחת משתי הסעודות  דה גדולה יותר  פרס לבית המנוגע הוא שיעור סעו

להקל בו  שהולכים  מאחר  23. לעירוב,  בשיעור   ממילא,  שעסקינן  מוכח  העירוב  שלגבי 

  . 'פרסכדי אכילת 'ים החיטים, הוא הדין לפרס שבו משער

 
 .יומא פ ע"אשפת אמת,   .19
 . רובין פב ע"בי ע רש"ש,  .20
דהא דמסקינן דחצי חציה חציה לטומאת אוכלין עיקר שיעוריה  ' ז:    ק "עוקצין סי' ג ס  ,ו"אוכן כתב החז   .21

יומא פ ע"ב    ,. אולם בתוס''יעוראדקמח ופת אפוי חד ש '  :ז  ק"ק ס  סי'רובין,  י ' עכדבריו בהל  ולא  ,'נקט
משום  'פסול הגוויה נקבע לשתי ביצים:    שלא תפסו כך, שכן ביארו מדוע שיעורנראה    ,ד"ה וחצי פרס

כביצה   אכיל  אוכלין]  דכי  טומאת  בה  כביצה[שיש  למעיו  נכנס  דאפיקת   ...אין    –  כביצה מ  יה וכיון 
אשתא ביציםוקמה  לשור"  ... י  טעמא  לפרש  דבריו  על  הוסיף  ביציםי  מכביצה    ,תי  דאפיקתיה    –כיון 

ול צה בטומאת אוכלין היא הביצה בפס. משמע שהבי 'פרס סעודה דבית המנוגעאוקמה אחצי שיעור  
  הגוויה ובבית המנוגע. 

מאכל    .22 בכל  אלא  המאכלים,  בכל  אחיד  מסוים  בנפח  נמדד  לא  הרהעירוב  לאוכלו כפי  בשתי    אוי 
  ו). עי'  או"ח סי' שפו ס סעודות (

ככר  ל גב דלר' שמעון לענין עירובין הוי באף ע 'רובין פב ע"ב ד"ה חציה לבית המנוגע:  י ע  ,רש"י כלשון    .23
קים להו לרבנן    –עור העירוב נתכוונו כולן להקל, אבל שיעור סעודה  התם הוא דבשי  ,שלש סעודות

סה,  וליה התלמוד, על שם ששיעורה בפרוו, והוא פרס דכחצי ככר זאכילת  הכי, ובעינן שישהה בכדי  
  . 'כלומר: בחצי ככר
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את    24הרמב"ם  המבאר  המקור  (שהיא  המנוגע  בבית  השהייה  לדין  שיעור  כדי 'יסודי 

פרס אדם '  כותב:ו),  'אכילת  שיסב  חטים   כדי  פת  ביצים  כשלוש  ומשמע'ויאכל  זמן    –  , 

הציע ליישב זאת עם   25דות ושיעורי תורה'יש ביצים. ב'מאכילת פת אפויה ששיעורה שלו

להיות   ים טה קרוב יששיעור הפת ושיעור הח  26חזון איש' 'על פי דברי ה  הסוגיה בכתובות 

וצ, אך הדברים שוו  29וברא"ש  28"ף ברי  27. ריך עיוןים קשים במציאות, כפי שכתב בעצמו, 

ב סעודות  שתי  שיערו  שאכן  זוז  ' מצאנו  חמשה  קמח חמשים  במשקל   דאינון  ושבעים 

  30.'ספרד

  ראיות נוספות לשער בנפח הקמחד. 

  שנה במסכת פרהראיה מהמ. 1

פרה  ע, מהמשנה בכר לבית המנוגימצאתי בס"ד ראיה נוספת לעניין זה, ישירות לשיעור כ

  : פ"א מ"א

בבית  לו  .לקב  שלושמפרס    –  המנוגע  האוכל  יהושע]:   אמרו  אמור משמנה   [לר' 

בן עזאי  .מעתי סתם כך ש  :אמר להם   ? עשרה לסאה אם אומר    .אני אפרש  :אמר 

בו חא  –  אתה משלש לקב מיעטתו    'משמנה עשרה לסאה'ר  וכשאתה אומ  ,להין 

  .  חלתו

ה את  הגדיר  יהושע  ר'  והציעו    'רספ 'פירוש:  קב,  כיכר שהיא שליש  את כחצי  לבטא  לו 

בין  'משמונה עשרה לסאה' ו שיעור בלשון אחרת,  אות בן עזאי שיש הפרש  ותירץ  שני , 

שבניסוח   מאחר  לסאה' הביטויים,  עשרה  שמגיע    'משמונה  שיעור  חלה, מתקבל  לחיוב 

שאין בו ,  'משלוש לקב'צא שהכיכר קטנה מעט אחרי הפרשת החלה, לעומת הניסוח  ונמ

  רות, אין שיעור חלה.כינעשו שלוש הכחיוב חלה, מאחר שבקב, שממנו 

שהסאה חייבת  'ברי בן עזאי:  מדוע בקב אין שיעור חלה? הרמב"ם על אתר מפרש את ד

ור הפרשת חלה הוא קמח ש לפירושו: שיע. פירו'אינו חייב בחלה  והלש קב אחדבחלה  

והלש קב 'קב בלבד. וכן לשון הרע"ב:  כרות נעשו מיבשיעור חמשת רבעי הקב, וכאן הכ

  :  כתב (יכין אות יח)'תפארת ישראל' וב. 'ממנה חלה לבד אין מפריש ב

וחילק עיסה זו לג' ככרות ונמצא שהעיסה כולה   קמח מקב  דמשמע שעשה עיסה  

דהרי רק ה' רביעיות קמח ועוד חייבת    ריך ליתן ממנה,לא נתמעטה מהחלה שצ

   .בחלה וזו רק ד' רביעיות היא 

 
 .ט"ז ה"וטומאת צרעת פ הל' רמב"ם,   .24
  .63הערה  פי"א מידות ושיעורי תורה,   .25
  . ז ק"סי' ג סעוקצין , חזו"א  .26
 . וראה עוד להלן מפיה"מ  .27
  . מדפי הרי"ף  רובין כז ע"בי ע רי"ף,   .28
 . ' גפ"ח סי רובין י ערא"ש,   .29
  רק קב. דות ומשקלות של תורה' פירי הרי"ף ראה 'מלדיון בדב  .30
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 'חמשת רבעים קמחדבעינן    לא מיחייב בחלהאבל קב  '  (למשנה שם)  גם בלשון הר"ש

ארבעה.   לעומת  רבעים  חמשת  קרוב,  ששיעורם  שיעור משמע  על  מדובר  אם  אולם 

   חלה. המאפה, הרי פת בשיעור קב רחוקה מאוד משיעור

בר מהסיפא:  יותר  עצמה,  מהמשנה  הדבר  לסאה 'ור  עשרה  משמנה  אומר  וכשאתה 

חלתו מיעט סאה  'תו  מדובר על  אם  הנחמאפה.  עזאי  ,  בן  חיוב  תו של  זה  בשיעור  שיש 

שה משיעור חמשת רבעים,  הפרשת חלה אינה בטוחה, מפני שסאה היא פחות מפי חמי

המק מנפחו  חמישה  פי  להתנפח  עשוי  בימינו  הקמחולחם  של  עניין   31. ורי  קשה  יותר 

. אם הסאה יותר   ותקטנכרות  י כל הכ, שכן משמעו שאחרי הפרשת החלה  'מיעטתו חלה'

ו קמח, מובן שאחרי הפרשת החלה מי שרוצה לחלק את טים אינה היא חשנדונה במש

  :  רמב"ם יותר, כלשון ה ות קטנכרות ייעשה כ  תשווות כריעשרה כ-הבצק לשמונה

הרי חלק משמונה עשר מן הנשאר פחות   ופרשה ממנה חלה ואם נילושה סאה וה

  . משליש קב

ם הסאה . אבל א'ה עשרהומפריש חלה ואח"כ מחלק לשמונ  ,ת בחלהדסאה חייב':  ר"שוב

כרות? יהכ  עשרה-היא בלחם הנאפה, כיצד ההפרשה ממעטת את השיעור של כל שמונה

  כרות?!יקח את החלה מכל אחת מהכיאפילו אם הפריש מן האפוי, וכי י

ם,  גם לאחר המסקנה שלא מדובר על נפח הפת האפויה אלא על נפח חומר הגללכאורה  

המש בין  מסוימת  סתירה  קיימת  המשערעדיין  בפרה,  חלה,   בקמח ת  נה  בהפרשת  כמו 

המשערת   בכתובות,  הסוגיה  פיה"  בחיטים לבין  הוא (לפי  זה  פער  מ"ב  פ"א  בעדויות  מ 

של   לענ"ד  6:7ביחס  מסתבר  זה  על  אך  לא  ).  שחז"ל  שבמציאות  לומר  מפני  דקדקו, 

מפ  ולעיתים  השיעור  את  מגדילה  הטחינה  ואיכות  לעיתים  הטחינה  צורת  לפי  חיתה, 

   32.החיטים 

  אויה . סעודה ר 2

שהכ כך  על  המצביע  נוסף  שיקול  עשויהיקיים  סעודה  בשיעור  המדוברת  מקמח   כר 

ביצים  שלוש  בשיע  ,בשיעור  אפויה  שפת  נראה  הסופי.  נפחה  זה  ביצים ואין  שלוש  ור 

לחם שלנו, ב  33. איננה יכולה להיחשב כסעודה ראויה, שאף גדולה במעט מסעודת שבת

פי שהוכח מהדרהם המצרי שהשתמש בו  ופחות ממנו, כ  שלוש ביצים (של הגרא"ח נאה

לעומת   34.כשלושת רבעי פיתה  –ת, ובפיתה  הרמב"ם) אינן אלא מעט יותר מפרוסה אח

בשיעור   קמח  הוא  המדד  אם  אזזאת  ביצים,  בחמש שלוש  בערך  שלנו  בלחם  מדובר  י 

ש שיעור  זהו  וחצי.  כפיתה  או  ב פרוסות,  בהתחשב  בפרט  יותר,  הרבה  מתאים  כך ביעה 

  הגו לאכול שתי סעודות בלבד ביום.שבימי קדם נ

 
  . 16ראה הערה   .31
 דות ומשקלות של תורה' עמ' רסט. יוב'מ ;שם למשנה   ובמלאכת שלמה ;ה מ"טעיין תרומות פ"  .32
 . פב ע"ברובין י עיין בע   .33
 . 16כנ"ל הערה   .34
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  . ארבע סעודות עם שכר הנחתום 3

  כתב: )כלים פי"ז מי"אש המשנה' לרמב"ם ('פירוב

 בקב אינו אלא עם שכר הנחתום  קה ארבע סעודותכי מה שאמר ר' יוחנן בן ברו

קח  ולו  ,נותן לו ארבע סעודות  –נחתום קב  וכאשר נותן האדם ל  שהוא לש ואופה...

והוא ארבע שתים מאותן הארבע הן שתי סעודות שכוון להן ר' יוחנן בן ברוקה,  , 

   ע הקב.והן רוב

ברים  א לש ואופה. הדברור מדבריו שמדובר על קב קמח, אותו נותן הלקוח לנחתום והו

   35.טומאת צרעת הנ"למתאימים לפירושו בפרה, וצריך עיון ליישב זאת עם דבריו בהל' 

  

  מסקנה 

נאמד בנפח חומר הגלם, הקמח או החיטה, ולא   'י אכילת פרסכד'ינו ששיעור  עלה ביד 

שעל מנת לשער כדי אכילת   ,"ח נאהארמצא, לפי מסקנה זו, שהלכה כגנ  36. בנפח המאפה

לא  ארבע צריך  לא ביצים  אבל  שלנו,  לחם  פרוסות  כחמש  של  אכילתן  משך  את  מוד 

מרבית ושקילה,   ת על ידי דחיסה כר האפויה, וזא יבר שצריך למדוד את הכמטעמו: הוא ס 

או החיטים  נפח  את  למדוד  שצריך  מתברר  הנ"ל  המקורות  נעשה   ולפי  שמהם  הקמח 

  של לחם. יוצא גרם אחד  הלחם, אך למעשה התוצאה זהה, שכן מסמ"ק אחד של חיטה

דנו של הגרא"ח נאה באשר למשך הזמן של אכילת חמש הפרוסות, יש שפקפקו על אומ 

דקות, כאמור) דברי זאת    37.ער באכילה חפוזה מדיהוא שישוכתבו    (חמש  בפרט לאור 

 
עוד הוכיח  ,  114עמ' רפט הערה      דות ושיעורי תורה ימ בי גאון בשאלה זו.  יש להעיר על דעת רב הא   .35

כצ"ל  [  "וס'ג לטהרות, שם נאמר ששיעור אכילת פרס הוא  מהקדמת רה"  טיםי ח שהולכים לפי נפח ה
, דהיינו  'חטין ולא פת שעוריןישי כסף פת  של   וב'כסף    אה מהדו' אפשטיין ובשיעו"ת עמ' ק]ולא ט"ו, ר

כסף). קשה להבין    16.66-רו כביצה בארבע ביצים (ראה שם ושם, שהגאונים שיעמשקל המים בנפח  
ובפועל משקל  למשקל,  את הפרס    כיצד רה"ג תרגם הוא נפח החיטים,  אלא אם כן כוונתו שהקובע 

מד זאת בלי לכתוב את  ניח שרה"ג אלה  קשההפת האפויה זהה למשקל המים בנפח החיטים. לענ"ד  
ם (בפת האפויה, או בחיטים)  ר שכוונתו שצריך לשער את נפח ד' הביצי הדבר במפורש, ויותר מסתב
  ס"ו כסף.  בכלי שמחזיק מים במשקל

ן יש לפשוט ספק נוסף בגדר שיעור כדא"פ, האם חז"ל שיערו בכל מאכל כפי משך הזמן הדרוש  מכא  .36
אחר הפת.  ), או הלכו בכל המאכלים  מצווה שיג  , מנ"חסברת הכ( ים ממנו  כביצע  ארב-בו לאכול שלוש

אחרי  הלכו  שבפת  שהתברר  האוכ   מאחר  אחרי  אחרים  במאכלים  ללכת  טעם  אין  הגלם,  ל  חומר 
הל' שאר אבה"ט פ"ח    , הרמב"םהגמרא בכריתות יג ע"א ומלשון  מוקשית גם  המנ"ח    תשלפנינו. סבר

ב  ,הי"א נמדדת  רביעית  אכ'ששתיית  פרסדי  פרסשתיי 'בכדי  ולא    , 'כילת  בזה  (  ' ת  שעמד  מצאתי 
 . )ב ק"ית המנ"ח מהמג"א סי' פא ספרק מא, עי"ש בדחיית ראי ,רי המידות'ב'הידו

שקרוב לודאי שאדם בינוני לא יוכל לאכול פת  'ון עובדיה סוף סי' כד: זצ"ל, שו"ת חז הרב עובדיה יוסף   .37
שיעור קצר כל כך... ומחוורתא לפע"ד  רם לחם) בנים גוחטים בשיעור שלש ביצים (שזה כמאה ושמ

- , והיינו לג' ביצים, ולד' ביצים שמונה'וחצי   וצע הנ"ל שהוא כשש דקות עד שבע דקות כהשיעור הממ 
  הרב מאיר מאזוז שליט"אגרם לחם הם כשש פרוסות שלנו). גם    180-יר שקות (אך יש להע ד  העשר

תתע( ועמ'  קכט  עמ'  תש"ן,  תורה  פקאור  באופ)  זהק  אמדן   .' שם  לשונו  שיוכל ך  כלל  מסתבר  לא 
ב  160לגמור בהסיבה   ד' דקות אא"כ בולעם כשאול חייםגרם לחם (כשלוש פיתות) עם לפתן  ,  'תוך 
לשלו פיתות  והשוואתו  שכן  ותתמוה   –ש  בפיתות    160,  שתיים  היותר  לכל  או  וחצי,  פיתה  הם  גרם 

 .' כשלוש ביצים', ואולי צ"ל הקטנות
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את    38הריטב"א חטים 'שפירש  בלפתן  פת  ואוכלן  מסב  שעורים  פת  להרחבת    'ולא 

.  'יותר שאוכלה דרך תענוג, וכן כשהוא מסב פת חיטין משתהאכולהו לקולא, דב'השיעור,  

חמ פיתה במאכן, כשניסיתי לאכול  וכן  פרוסות עם ממרח בהסבה,  (פיתה ש  זהה  שקל 

 ' התניא'על  דהיינו כשתי דקות לכל ביצה, כדברי ב  39,וחצי), ארכה האכילה כשמונה דקות

  והמהר"ם שיק הנ"ל.  

דברי    כן, לאור  ברורה'אם  או במחלוקת על שיעש  40ה'משנה  הוא שלוש  פרס, האם  ור 

ולהקל   בדאורייתא  להחמיר  יש  ביצים,  ביוארבע  כך:  נמצא  הכיפורים  בדרבנן,  יש  ם 

תוך  ב. כזית מצה יש לאכול  , כאומדן המקובל למעשהבין מנה למנה  דקותתשע  המתין  ל

דקות באכילה   ,שש  הוא  מדאורייתא)  אינו  בפת  (שאפילו  בכזית  אחרונה  ברכה  וחיוב 

  תוך שש דקות. ב

  

 

  

  

  

 
 . ע"א סוכה ו ריטב"א,   .38
  ותי כבן חמישים).  בע וחצי (בהי ש – ובפיתה ,מונה וחצי דקותש – בלחם   .39
  . ח ק"תריב ססי'   ,משנ"ב  .40
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  תגובות

   הרב יעקב אריאל /  מינוי מלך  תו מצו

עתיך תשפ"א)  130  באמונת  עמ'  (שבט  ש  רבה  מחדש,  110-102,  מולר   ליט"אמאיר 

הוא מוכיח זאת   . מות ומעשרותכמו בתרו  ,ות מינוי מלך תלויה ברוב ישראל בארצוושמצ

שון ל   –  ך מלך'שום תשים עלי  וירשתה וישבת בה...  מלשון הכתוב 'כי תבוא אל הארץ...

  ושם צריך רוב ישראל.  ,מה לזו שבביכורים דו

ז מוקשיהנחה  היא  אולם לענ"ד  נראית סבירה,  בביאת  רוב ת. לדבריו,  היה  ת שני, שלא 

מצ הייתה  לא  בארצו,  כיצדוישראל  וא"כ  מלך,  למנות  החשמונאים?    וה  מלכי  התמנו 

האחרונים, יהודה  מלכי  על  דומה  שאלה  שואל  מולר  הרב  גלות ש  אומנם  אחרי  מלכו 

שר לומר אלא רשות. אפ   ,ת מלךוה למנוושרת השבטים, והוא מתרץ שלא הייתה אז מצע

אלא שתירוץ זה צ"ע. סמכותו של מלך להוציא למלחמות,   . מלכי החשמונאים כן גם על  

בעונש מוות. קשה להניח שמלך, שכל ובו    להרוג את המורדים  רוצחים אפילו  להעניש 

וה למנות מלך, כשהתורה ו"ד שאין מצמם לאומנלעשות זאת.    מינויו רק ברשות, רשאי

רשו למנותנתנה  היא  ת  בסמ  מלך,  להשתמש  לו  אהרשתה  חריגות  למ"ד כויות  אך  לו. 

ההלכה,ומצוש וכך  מלך,  למנות  המצ  ה  רק  היא  סמכותו  מצ  וה,ומקור   –  והווכשאין 

  מכות מנלן? ס

שהייתה משמע  א)  הל'  (פ"ג  חנוכה  בהל'  הרמב"ם  מלשון  החשמונ ומצ  גם  על  אים וה 

   למנות מלך:

ו מלך  לים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידוגברו בני חשמונאי הכהנים הגדו

  ם וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים שנה עד החורבן השני.מן הכהני

חס הרמב"ם לחזרת המלכות  י, מדוע מיית שניוה למנות מלך בימי בוצאם לא הייתה מ

ע גדולה,  כה  נושאחשיבות  העדפת  כדי  שהיו    ד  אחרים  חשובים  נושאים  פני  על  זה 

דולים, נס פך השמן  , הניצחונות הגגון ביטול הגזרות, החזרת העבודה במקדשבחנוכה, כ

הרמב"ן,  ?ועוד מינו    1גם  שלא  על  החשמונאים  את  מביהמבקר  דודמלך  טוען   ,ת  לא 

מיותר. היה  מלך  מינוי  ש  שבכלל  עשו  טוב  שבדיעבד  מודה  הוא  אלא גם  מלך,  מינו 

עוד, אגריפס היה מאחרוני מלכי . זאת ו ת דודכתחילה היו צריכים להעדיף צאצא מבישל

  : דיון על התנהגותו )אע" תובות יזכרא (ויש בגמ ,חשמונאי

כלה, ושבחוהו חכמים. שבחוהו, מכלל   אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני

נשיא שמחל למ"ד  אפילו  אשי:  א"ר  והא  עבד,  כבודו    דשפיר  מחול, כבוד  –על  ו 

כבודו   על  שמחל  ד  –מלך  מחול?  כבודו  מלך  אין  עליך  תשים  שום  מר:    –אמר 

  דרכים הוואי.תו עליך! פרשת שתהא אימ

 
 .מיהודה' עה"פ 'לא יסור שבט בראשית מט, י, רמב"ן,   .1
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מצ מכוח  בא  לא  מינויו  מלך'ואם  עליך  תשים  'שום  מצממילא    ,ות  הייתה  לא  ות  וגם 

  שם:כתב ורש"י  ?!והוא היה יכול למחול על כבודו ,'אימתו עליך'

מלךש עליך  תשים  כלומר  –  ום  הרבה  שימות  עליהם  שישימו  הוזהרו   ישראל 

  הכתוב שימות הרבה.ל שלפיכך ריבה שתהא אימתו עליהם הלכך אין כבודו מחו

    'שיטה מקובצת' (כתובות שם):ופירש ב

וחל על כבודו הרי כאילו הסיר עצמו ממלך וצריך אתה להשימו פי' דכל שעה שמ

  עליך מחדש. 

ם למנותו  ה לקבל עלינו את אימתו, ומדוע היינו חייביומצו  ה למנותו, גם איןווואם אין מצ

   העירו: )שם ד"ה פרשת דרכים ובות  (כת  פותוהתוס ?אחרי שהוא מחל על כבודו מחדש

ליכא מצוה דכבודו עדיף מכבוד הכלה.    הכא לא מצי לשנויי מצוה שאני... דהכא

היה גדול   ,הכלה, שהיה מצוה  ואם כבוד המלכות לא היה מצוה בימיו, א"כ כבוד

  כבוד הכלה.  מכבודו, והיה עליו למחול על כבודו ל

  . שאין רוב ישראל בארץלמנות מלך גם כוה והעולה מכל אלו שיש מצ

'כי תבוא אל הארץ...אך לכאורה צודק הרב מולר בטיעונו, שהרי נאמר במל  וירשתה   ך 

  ! ן בביכורים?יושביה עליה, כגוובמקומות אחרים פסוק זה מתפרש כשרוב    ,וישבת בה...'

כ לומר  ועל  יש  נדרחך  מקום  בכל  דרךשלא  באותה  זה  פסוק  הלמד   ,רש  כדבר  אלא 

  ): בע" קידושין לזשון הגמרא (ו למעניינו. וז

הוה   ביכורים,  כתב  ולא  מלך  רחמנא  כתב  מיתהני  דאי  דקא  ביכורים   –אמינא 

ר.  לאלת  –דרכו לכבש  לאלתר; ואי כתב ביכורים ולא כתב מלך, הוה אמינא מלך ד

וא ביכורים,  בעי  ולא  מלך  רחמנא  נכתוב  דלכבוש  ואידך?  מלך  ומה  אמינא:   –נא 

  רים לא כל שכן. ה וישיבה, ביכולאחר ירוש

מיומצ חלה  ביכורים  והישיבה,  יות  הירושה  תום  עם  נחלה כל  שלאחר  ד  קיבל  אחד 

  הודות לה' ולהביארותיהם, עליו לימפ   ון שהחל ליהנותווהתיישב תחת גפנו ותאנתו. מכי

ארץ, כי הסברה נותנת שהחלוקה ביכורים למקדש. הפסוק נדרש לצורך ברוב ישראל ב

י רק לנחלות  להתבצע  בארץ.    כאשר  כולה  נמצאים  המתנחלים  זאתרוב  במלך   לעומת 

היא הפשוטה  שיש  לכא  הסברה  לכיבוש    להקדיםורה  דהיינו  לירושה,  המלך  מינוי  את 

ובפרט בכיבוש    ,דרכו של מלך להילחם שהרי    –לכבוש    –  הארץ, כי זהו תפקידו של המלך

ל ברוהארץ שצריך  צורך  יש  כך  ולשם  כיבוש רבים,  ישראל.היות  התורה שללה והנה    ב 

הפשטנית,ימא הבנתנו  את  רק    תנו  מלך  מינוי  על  לאחר י  לאחרוציוותה  וישיבה,  רושה 

ממלחמות. שקטה  והיא  כבר  נכבשה  כוע  2שהארץ  לומר  ול  צריך  התורה שכוורחך   נת 

מלחמות, אלא להנהיג   מקומות אחרים. הצורך במלך הוא לא לנהלבה שונה מבפסוק ז

  ואין צורך ברוב ישראל.  ,יבור לא מעלה ולא מורידבמשפט. גודל הצאת הציבור בצדק ו

אלא רצו מלך שעיקר    ,מי הארץ בימי שמואל, שלא כהוגן שאלווזו הייתה טעותם של ע

 ,אומנם המלך גם מנהל מלחמות  3. 'שפטנו'תינו' ורק אח"כ ותפקידו יהיה 'ונלחם מלחמו 

 
 יז, טו. דברים , "צ הופמןר' פי' הרד  .2
 ב. ע" סנהדרין כ  ,ר' פי' ר"ח  .3
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זו משימה משנית, אולם    ,מותיהם'מלכים ומלחהלכות  אלו בשם '  מכנה הלכותוהרמב"ם  

ולשבו צדק  העולם  'למלאות  המשימה  עם  משתלבת  זרועוהיא  ולהילחם   ר  הרשעים 

   4. 'מלחמות ה'

 תגובה לתגובה / הרב מאיר מולר 

אריא יעקב  הרב  כתבהגאון  שליט"א,  מינוי  ש  ,ל  השונה  מלך  מצוות  שאר    מצוות מכל 

מלך אין צורך שרוב ישראל  במצוות מינוי  ש, בכך  'ירושה וישיבה'ו   'כי תבוא'שכתוב בהם  

נטל הראיה הוא על מי שבא להבחין    ,יהיו בארץ ישראל, ונימוקו וביאורו עימו. אך לע"ד

שבפסוקים.   הזהות  מהדרשות  הנלמדות  ההלכות  המלך  לכןבין  אחר  אתייחס    ,בבואי 

  לראיותיו: 

מלכי החשמונאים היו מלכים כפי שהיו מלכי יהודה לאחר גלות עשרת השבטים. אלא ) 1

ש שלע"ד   לומר  מיש  מינוי  מצוות  קיום  משום  במלכותם  הייתה  היו  ,  לךלא  לא  רוב כי 

לך אותן סמכויות שיש למ  נןיש  –ה בכך שלמלך שאין במינויו מצווה  אין תימ  .ישראל שם 

מצווה.   קיום  משום  יש  נושבמלכותו  העםהן  ידי  על  המוכר  מלך  שהוא  מכך    ,בעות 

רשות להרוג את המורד בו, נלמד מיהושע,   ישראל  הרי הדין שיש למלך  .ומלכותו תקפה

הי לא  הנראה  משותשככל  במלכותו  ירושה  ה  לפני  עוד  היה  הוא  שהרי  מצווה  קיום  ם 

ולא    .וישיבה כ'שופט'  מגדירו  העם  כ'מלך'(האברבנאל  את  הוציאו  השופטים  וגם   ,

   ).למלחמות

העמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות  'ש  פ"ג ה"א  מה שכתב הרמב"ם בהלכות חנוכה)  2

השני החורבן  עד  שנה  ממאתים  יותר  להאדיר  ;'לישראל  בא  אינו  העובדה    לע"ד  את 

קשר . כי בה של מלוכה בישראל  המציאות , אלא רק את  של העמדת מלך  מצווהשקיימו  

לחנוכה   הנוגעות  המצוות  את  קבעו  כאשר  וכי  הרמב"ם,  על  להקשות  יש  כך    –זה  עשו 

(שבת כא  משום שחזרה מלכות לישראל יותר ממאתיים שנה? והרי 'לשנה אחרת קבעום'

  בד לאחר הנס! שנה אחת בלבפשטות , כלומר ע"ב)

מדוע   יח ע"ב  בראש השנה  התייחס בדבריו לשאלת הגמראאלא נראה בזה, שהרמב"ם  

ולאחר החורבן, חג החנוכה    בטלה מגילת תענית שלמ"ד   ועל ממשיך  גם האידנא?  נוהג 

  : על אתר רש"י וכתב, 'שאני חנוכה דמיפרסם ניסא'! שם  כך ענה רב יוסף 

 ,י שנהגו בו המצות והחזיקו בו כשל תורהכבר הוא גלוי וידוע לכל ישראל על יד

  ולא נכון לבטלו. 

כנראה   הבין  אבל  יוסף שהרמב"ם  רב  דברי  את  ש  :אחרת  הניסים דהיינו,  לכל  בניגוד 

אפיזודות   תענית שהיו  במגילת  טובים  ימים  קבעו  אבל  שעליהם  הרי חשובות  חולפות, 

החשמונאים    –שחנוכה   ניצחון  ההיסטוריה  השינ  –כלומר  מהלך  ראיה  .את   ,והא 

 ,מדיניתכלומר גם עצמאות    –שבעקבות ניצחונותיהם חזרה מציאות של מלכות לישראל  

  . גם אחרי החורבןנו בימי ממשיך מפורסם, וממילא חג זהרב מאוד, ולכן  לאורך זמן

 
  . מלכים סוף פ"דרמב"ם, הל'   .4
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יז  ,אגריפס  מלכותעל  )  3 אין    כתבו התוספות בכתובות  ע"א בד"ה מלך שמחל על כבודו 

  כבודו מחול:  

 נוהגיןהיו  א היה מלך גמור כדמשמע באלו נאמרין (סוטה מא ע"א), מ"מ  אע"ג דל

  מור.  בו כבוד כמלך ג

לכך ישראלש  ,וכוונתם  לעם  מיוחס  היה  'לא לפיכך  ו  5.לא  בתורה  שכתוב  מה  על  עברו 

. ומה , אך לא היה בכך משום חיוב, ובכל זאת נהגו בו כבודתוכל לתת עליך איש נכרי'

ולא שלא הייתה מצווה במינויו כי לא היו רוב   ,עובדה הזאתשציינו התוספות רק את ה

 שבנוסף לכך שלא היה במינוי אגריפס מצווה, ספות הדגישו  שהתו  ,יש לומר  –  ישראל שם 

לתורה  אף   היה  מינויו נכרי'  שצוותה  בניגוד  איש  עליך  לשים  תוכל  הוא, ו  .'לא  החידוש 

    :. והריטב"א כתבכבוד אף על פי כן נהגו בוש

ז"ל, דאע"ג  פי' ר" כיון שמלךכדין  היה מלך  לא  שי    ,כדאיתא במסכת סוטה, מ"מ 

    כמלך. בו כבוד נוהגין

כאילו הוא מלך   לנהוג בו כבודחיוב    אפילו  יש   –כלומר, שעל אף שמינויו הוא נגד התורה  

לדין בניגוד  שלא  מזו  .שהתמנה  כבוד  ,  יתירה  בו  לנהוג  שצריך  שהדרשה  משום ייתכן 

מדין מצוות מינוי מלך אלא מצווה    ה חלקאיננ'שימות הרבה',    -  ים''שום תשהריבוי של  

נפשה מלך    שכאשר  ,באנפי  מצווהלכבדו  חייבים יש  במינויו  שאין  מלך  ואפילו  הרי (  6. , 

'תשים'   שבפסוק  מהמילה  הרמב"ם אף  השני  ה"ד  למד  מלכים  מהלכות  כל ל ש  ,בפ"א 

על   ממונה  'אפילו  נכרי,  איש  למנות  אסור  שבישראל  מים  שררות  המים שמחלק  אמת 

  יטה מקובצת' ש'שון המנם מלוא )  ! ת מינוי מלךמצוובכלל  מינויו    ובוודאי שאין  .לשדות'

 ,לדבריו. אבל גם  ת מינוי מלךהוא מעצם מצווהמלכות  שכבוד    ,לכאורה   משמע  אכןשם  

  ונפרדת ממנה, וצ"ע.    מצוות מינויושזו רק דרשה נוספת לגוף אפשר 

יש להוסיף,  )  4 , שבימי עזרא  במאמר  שהבאנוו ה"א    פרק  שביעית ברושלמי  מהישועוד 

משום   –  אז  לא הייתה  (כיבוש)  ר' חיים מבריסק, שירושההבין    ,לא הייתה ירושה וישיבה

משום שלא היו רוב יושביה עליה.   –לא הייתה  (חלוקה)    שיבהשהיו תחת מלכי פרס, וי

חסר בעצם ב יושביה עליה  כאשר אין רו, כי  ואם כן בפשטות דין זה נכון אף לגבי מלך

ישיבה בה'!.  הגדרת  וישבתה  'וירשתה  כתוב:  במלך  יהונתן'רס  בקונטו  והרי  לרב   'זכרון 

לדברי הרמב"ם לכך שצריך רוב ישראל בארץ כדי המקור  כתב, שמלך הוא    7,יונתן אבלמן

  לקיים מצוות התלויות בארץ מן התורה. 

גם בזמן עזרא הייתה ש  אפשרש  ,סבר אחרה  8,בסוף דבריו  כתב  'זכרון יהונתן'ב,  מנם וא)  5

כי כל אחד מאלה שהיו שם אפילו   –  בהכיוון שקיבלו רשות ממלך פרס, וכן ישי  –ירושה  

ישראלש רוב  היו  בירושלמי שישב בחלקו  ,לא  אלא מה שהובא  היו.  לא  שניה    בירושה 

וחילוק,   היאכיבוש  כך    הכוונה  ומשום  החורבן,  זואחרי  שירושה  דעה  קידשה   יש   לא 

 
  תוס' סוטה מא ע"ב ד"ה אותו. לעומת  אה תוס' יבמות מה ע"ב ד"ה כיון, ר  .5
והסיבה שלא נמנתה מצוות הכבוד למלך כמצווה בפני עצמה במניין המצוות, היא משום מה שכתב    .6

  ב'ספר המצוות' בשורש שני, שאין מונים מה שנלמד מריבוי כמצווה בפני עצמה.   הרמב"ם
  ונתן אות כב. הכרון י ז  .7
  "ל. ואכמ ,ולא בשיטת הרמב"ם שהתייחס ל'ימי עזרא' ,התוס'כנראה בפירוש שיטת   , ות כוא שם  .8
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מתאימים הדברים   פירוש זה בירושלמי,ולפי    ., לפי שהיא בטלה עם החורבןלעתיד לבוא

    הרב אריאל שליט"א. דבריל

זה כו,    על  הלכה  תרומה  א מהלכות  בפרק  ברמב"ם  אחרונים שהגיהו  שיש  להוסיף,  יש 

תבואו 'במקום   המילה  'כי  את  דרשה   'בבואכם ',  בחלה  שיש  דהיינו,  בחלה.  הכתובה 

ולפי דבריהם יוצא,     9  תרומה לעניין רוב ישראל בארץ ישראל. גם  לרבות    מיוחדת הבאה

 הכוונה היא לכל ישראל.  'כי תבואו' או 'כי תבוא'  מר שבכל מקום שנאמרשאין הכרח לו

בתשובותיו סימנים  גם  הרמב"ם כתב  יש לציין, שאבל    ואז גם במלך אין הכרח לומר כך.

   10. 'בבואכם' כתב ולא ביאת כולכם' -מ, 'כי תבואו תקכט ו

  

  

 
ג   'א בשביעית סי נו ע"א שם ד"ה אמנם, והחזו",  כן כתב הנצי"ב ב'דבר השמיטה' שהובא ב'משיב דבר'  .9

בהל כתב  אף  והרדב"ז  'אולי'.  בלשון  כך  כתב  ט,  ה"התרומות    'ס"ק  רק פ"א  נצרכת  כולכם  שביאת   , 
בשאר   אבל  לתרומה.  שהוקשו  ביכורים  גם  הוסיף  הרמב"ם  על  דאברהם'  וב'זכותא  וחלה,  בתרו"מ 

וע המשיך קרבן  דברים, למרות שכתוב בהם 'כי תבואו' אין צורך בביאת כולם. (ובזה רצה להסביר מד
ם  שזה משום שקדושת ירושלי העומר גם בבית שני, כי הוא אינו תלוי בביאת כולכם. אבל יותר נראה,  

וכמו שכתבנו ב  נסכים, ואכמ"ל). אבל בשו"ת הרמב"ם סימנים   לעניין  11  הערהמאמר בהיא לעולם, 
 ת כה ע"א.   ביאת כולכם' ע"ש, וזה כגירסת הר"ח כתובו -קכט ותמ כתב בפירוש 'כי תבואו  

  ס. -נועמ' ב'תורה שבעל פה' תשנ"א   מאמרו של הרב ב"ז בנדיקטעוד בזה ב וראה   .10
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 ₪ 180
בלבד

כולל דמי משלוח

 חובה בכל בית  לרכישה 08-6847325 
www.toraland.org.il >> ובאתר מכון התורה והארץ

בחזרה לעמוד התוכן



במה למאמרים המשלבים מחקר תורני 
ויישום הלכתי בארץ ישראל
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