שו"ת

במראה הבזק
חלק חמישי

מייסודו של מר הגאו הרב שאול

ישראלי זצ"ל

נשיא ומיסד "אר חמדה"

תשובות לשאלות
שנשלחו בפקסימיליה ובדואר אלקטרוני
על ידי רבני התפוצות
למכו "אר חמדה"

בראשות

הרב משה ארנריי

הרב יוס כרמל

בהורמנא דהרבנות הראשית לישראל
בהוצאת

הסתדרות הציונית העולמית
המרכז לשירותי רוחניי בתפוצות

מכו התורה והמדינה
ע"ש הרב שאול ישראלי זצ"ל
ירושלי

במראה הבזק

תוכ העניני
אורח חיי

תפילה וברכות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

חישוב זמני היו מעבר לחוג הקוטב
סדרי תפילה בציבור כשאי עשרה בזמ שמונה עשרה של לחש
זמ תפילה לכתחילה במקו שזמ הנ מאוחר ואי אפשר לארג
אז מני
שאלת גשמי בהודו
פטור מתחנו כאשר כלה מתפללת בבית הכנסת
זמ אמירת ברכת הגומל של העולה לתורה
די ברכת הגומל לאישה
עניית איש לזימו נשי
שאלת רשות לזימו מבעלת הבית
אמירת "יראו עינינו" ע"י חז שאינו נוהג לאומרה
ברכות על ראיית גאוני בתורה ובמדע

בית הכנסת והקהילה
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.
כה.
כו.
כז.
כח.
כט.
ל.
לא.
לב.
לג.
לד.
לה.
לו.
לז.
לח.

שינוי נוסחהתפילה בעקבות שינוי בהרכב המתפללי
שינוי מנהג ממנהגי אשכנז לספרד בעקבות חתונה
קיו קונצרט בביתהכנסת כדי לקרב רחוקי
מכירת בית שמרתפו שימש באופ זמני כביתכנסת
הנצחת ש מחלל שבת בביתכנסת
העלאתו לתורה של ב לוי מנוכריה ,שנתגיירה לפני הלידה ,תחת הש
"לוי"
כה חוזר בתשובה החי ע גויה ,היחס אליה ומעמדו לעני עליה
לתורה
אי שמירת כבודו של מי שנשא לא יהודיה וכח "תקנת הקהל" בנושא
ביוש ברבי של מי שמעל בכספי הקהילה והתחייב להחזיר
די מומר מאונס שחזר בתשובה ונשאר ערל מבחינה רפואית
מחנהקי מעורב )לבני ולבנות(
שיתו פעולה ועבודה בבית ספר המשות לכל התנועות
הטלת איסור על הבאת מוצרי המכילי אגוזיאדמה על כל ילדי
ביתהספר בגלל ילד אלרגי
שיער ארו לבני
הכנת תכניות אדריכליות ל"ביתכנסת" קראי
אמירת שקר כאמצעי להשגת מטרה חיובית
השארת ילדי ברכב ללא השגחה
טיסה מזרחה ביו שישי אחר הצהריי החוצה את קו התארי
בשבת
המש נסיעה ברכב בהגיע זמ כניסת שבת
זמ קבלתשבת למי שמתפלל מנחה מאוחר
הדלקת נרות שבת ביו שישי בארצות הצפו
דיני רחיצה בשבת וביו טוב בימינו
נסיעה במטרו לבית הכנסת ,במקו שהציבור לצערנו מגיע ברובו
ברכב פרטי ,כתריס נגד התבוללות
הפעלת רמזור להולכי רגל בדר לביתהכנסת בשבת ובימי טובי
ברכת מאורי האש ובשמי בימות הקי באזורי הצפו
מסחר באינטרנט ושמירת שבת
השארת אתראינטרנט המספק מידע תמורת תשלו פתוח בשבת

במראה הבזק
לט.
מ.
מא.
מב.
מג.
מד.
מה.
מו.
מז.
מח.
מט.
נ.
נא.
נב.
נג.

"שוק אלקטרוני" וחנות וירטואלית  השארת פתוחי בשבת
קביעת מועד השבת באינטרנט
אתראינטרנט הפועל בשבת ע שירות "או ליי" אנושי
חיובו של המחזיק במניותשליטה בחברה ציבורית ,למנוע חילול
שבת בחברה
שיחה טלפונית בי יהודי שבמקומו חול ועובדו הגוי שנמצא במקו
שש שבת
שימוש בחברתהובלה לאיהודית להובלת סחורה מיו ו' לשבת
בבוקר עבור לקוח שאינו יהודי
הפעלת מערכתהביטחו בקהילה יהודית בשבתות וימי טובי
הסמכות להגדיר מצב כ"פיקוחנפש"
כללי התנהגות ועקרונות הפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית
הביטחונית בקהילה
כללי טלטול לצור פעילות ביטחונית
כללי הפעלת מכשור חשמלי ואלקטרוני
סיור ברכב כפטרול להרתעה בשבת וביו"ט
החלפת תורנות שמירה בשבת ע מי שאינו שומר מצוות
פעילות למטרת קירוב רחוקי הכרוכה בחילול שבת
תשלו בעבור שימוש בשטחי ציבוריי בבניי משות ,א פוטר
מעירוביחצרות

מועדי וזמני
נד.
נה.
נו.

נז.

נח.
נט.
ס.
סא.
סב.
סג.

מכירת חמ למי שיתכ שישתמש בו בפסח
הלכות יו טוב שני של גלויות לגבי שליחי מישראל
קבורת מת ביו טוב שני של גלויות
תחילת צו תשעהבאב בארצות הצפו כאשר מתפללי ערבית של
מוצאישבת לאחר פלג המנחה
די העוסקי בפעילות ביטחונית לעניי אכילה ושתייה ביו 
הכיפורי
סיכו על גבי פרגולה
זיהוי האתרוג
זיהוי מי הערבה
שמיעת מגילה באמצעות רמקול ,במקו שכ נהגו
סעודת פורי לאחר פלג המנחה כשכבר התפללו ערבית

יורה דעה

שחיטה וטרפות
סד.

בהלכות ניקור

כשרות
סה.
סו.
סז.
סח.
סט.
ע.
עא.
עב.
עג.
עד.

אכילת ירקותעלי ללא בדיקה
כשרות חגבי לבני אשכנז
הפעלת בית אבות ע"י יהודי בחו"ל ,ללא שמירה על כשרות
סכי קצבי המשמשת לחיתו ראשוני בביתהמטבחיי הכללי
מוצר הומיאופטי המכיל אחוז קט מאוד של חומר לא כשר
בדיני בישול עכו" למי שנוהג עלפי פסקי המחבר ורוצה בנושא זה
לסמו על רמ"א
בדיני גבינת עכו"
הפיכת מסעדה בשרית לחלבית
איסור חדש בחו"ל
פתיחת אג כשר במסעדה של נכרי בשעת הדחק

במראה הבזק
עכו"
עה.
עו.
עז.
עח.
עט.
פ.

צפיה בטקס עבודה זרה
מסיבת סיו השנה האזרחית באול השמחות של הקהילה
מנהג ה"חינא"
הסרת כתובתקעקע
די מכונות גילוח חשמליות
העסקת מטפל שאינו יהודי לעניי בישול ,הנחת תפילי וכניסה לבית
הכנסת

ריבית
פא.

חוזהמכר הכולל הצמדה חד כיוונית לדולר וקנסותפיגורי

כיבוד אב וא
פב.

קריאה להורי ב הזוג בש פרטי

צדקה
פג.
פד.

גדרי מצוות צדקה ,וחיוב "די מחסורו"
צדקה להצלת ב לזוג שהאב יהודי והאשה איננה יהודיה

גירות
פה.
פו.
פז.

סת"
פח.

פט.
צ.

גיור קטני שאביה חזר בתשובה ונפרד מאמ  ,ללא גיור הא
גיור ב מאומ ע"י נכרית וכה
גיור מי שעבר ניתוח לשינוי מינו
הוצאת ספריתורה ממקומ בביתהכנסת לצור שמירת מפני
גנבי
גניזת דברי תורה ומיחזור
חיוב במזוזה בפתח שנוצר מעמודי תוו

אבילות ,קבורה וטומאת כהני
צא.
צב.
צג.
צד.
צה.
צו.
צז.
צח.
צט.
ק.
קא.
קב.

די ב מאומ לעני אבילות וקדיש
אמירת קדיש על מי שציווה ר"ל לשרו את גופתו
שורה לאשה אבלה
היתר גילוח לאבל תו ל' ביו חתונת בנו
פינוי ביתקברות בשל בזיו גדול
פינוי מקבר לקבר באותו ביתהקברות ,לאחר טעות בקבורה
נטיעת עציברוש בביתהקברות כחלק מאתר קבורת ספריתורה
הקמת חלקותקבורה בי עצי
הנאה מעפר ביתהקברות ,גידול צמחי בתחומו
הסרת מצבה או איהצבתה כלח לתשלו חוב לחברה קדישא
חיוב ציו הקבר ומידתו עלפי די תורה
כניסת כה לאהל יזכור ביד וש

אב העזר

אישות וקידושי

קג.
קד.
קה.
קו.

הוצאת זרע מ הנפטר להפריית אלמנתו
קביעת מי הילוד מראש
בדיקות גנטיות לפני האירוסי
הפריה מלאכותית מזרע הבעל כאשר האשה היא נשאית ) HIVאיידס(

במראה הבזק
קז.
קח.
קט.
קי.
קיא.
קיב.
קיג.
קיד.
קטו.

גרושה שנתקשרה ע כה ,מציאת פתרו לבעיית
אשה יהודיה שחיה ע גוי  דינה לכה
מעמד כה שנשא גרושה  הוא בניו ובנותיו
דיני יחוד בלקיחת טרמפיסטי במקו סכנה לה
דיני יחוד וביקור אצל רופא נשי
מענה מצד הכלה לאמירת החת "הרי את מקודשת  ,"...ומסירת
טבעת מ הכלה לחת
שבע ברכות מפי אישה
תרגו "שבע ברכות" לאנגלית בזמ החופה
חיוב המשתתפי לאכול פת בסעודת שבע ברכות

כתובות
קטז .שמו של הגר בכתובה
קיז .בעלות על דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה על ש שני בני
הזוג ,במקרה של גירושי ח"ו

גיטי
קיח .עיכוב גט מצדה של אישה שהודתה בזנות

חוש משפט

קיט .בדיני אונאה
קכ .הורדת מחירי כמדיניות שיווק בחדירה לשווקי
קכא .השגת גבול במסחר וזכויות הנובעות מ"זכויות יוצרי "

אר ישראל ומצוות התלויות באר
קכב.
קכג.
קכד.
קכה.
קכו.

קכז.

מכירת אדמה לנוכרי בארישראל כיו
הפרשת חלה ,נאמנות גוי
שמירת שמיטה בגינה על גג
שמירת שמיטה בגינת בית משות
גיזו עצי מעל לסוכה בשנת השמיטה
עקירת עצי פרי לצור נטיעת  ,בשנת השמיטה

1

במראה הבזק

אמסטרד ,הולנד

חשו תש"ס

Amsterdam, Holland

א .חישוב זמני היו מעבר לחוג הקוטב
שאלה:
כיצד יש לנהוג לדעתכ בנושא חישוב זמני היו במקומות שה מעבר לחוג הקוטב ,ולפי זה מתי זמ התפילות ,הנחת תפילי,
לבישת ציצית ,ברכת הלבנה ,כניסת ויציאת שבת? כמו כ כיצד יש לנהוג בעני טהרת המשפחה התלוי בספירת ימי ?
תשובה:
נראה לע"ד שיש לנהוג להלכה באופ הבא :1לגבי הקי הצפוני )היינו כשהשמש אינה שוקעת( ,יש לקבוע את זמ עלות השחר
ע"פ הרגע בו מגיעה השמש לנקודה התחתונה ביותר ומתחילה לעלות )היינו "חצות הלילה"( .מיד לאחר שעה זו נית לקרוא
 1המקורות הקדומי הנדרשי לנושא זה במישרי הינ דלי )א שעצ התופעה כבר מוזכרת בספרות הראשוני :ר' אברה בר' חייא הנשיא
ב"ספר העיבור" )מאמר א שער ג( ,וכ כתב רד"ק בפירושו לאיוב )י ,יב( "אר עפתה כמו אפל" ,וכעי זה נמצא בזוהר )ח"ג ,י יא( ,ואול להלכה
ההתייחסות מצויה רק בספרי אחרוני( .ממילא ישנו מגוו רחב של שיטות ואפשרויות בפסיקת ההלכה ,וכדלהל :
 בעניי הגדרת "יממה":
באשר למקו שהשמש אינה זורחת )או אינה שוקעת( ישנ שתי שיטות עיקריות:
א .יממה נקבעת עלפי המהל האסטרונומי ,היינו השלמת הקפה אחת של כדור האר סביב עצמו תוגדר כיממה .העיקרו שקביעת הזמ היא
עלפי הגלגל האסטרונומי ,בלא תלות בזריחה ושקיעה ,כבר מובא ברמב"" ,מורה נבוכי" )ח"ב פרק ל( ,ואב עזרא כתב )בראשית א ,ה(:
"וטע יו אחד הוא תנועת הגלגל" .שיטה זו תפסו רוב ככל האחרוני כעיקר .לראשונה כתב זאת להלכה ר' אליעזר אשכנזי ,ב דורו של מר
"בית יוס" ב"מעשי ה'" )מעשי בראשית ,פ"ג( וכ פסקו "תפארת ישראל" )סו פ"ק דברכות(" ,מור וקציעה" )סי' שדמ ,הובאו דבריו ב"שערי
תשובה" ובמחב"ר( ,שו"ת "רבפעלי" "סוד ישרי" )ח"ב סי' סד( .כ נקטו ג פוסקי זמנינו  הרב הראשי לישראל הרב שלמה גור במאמרו
המקי בנושא זה בספר "תורת השבת והמועד" ,וכ כתב הרב זלמ מנח קור )הובאה דעתו בספר "קו התארי הישראלי" לרב מ' כשר ,פרק
ס( .זכר לדבר מצינו בכמה מקורות" :של"ו שעות שמשה אורה מע"ש ועד מוצ"ש .כיוו שיצאת שבת ,התחיל משמש החוש" )ירושלמי ברכות
פ"ח ה"ה( ,אלמא ,על א שהיתה אורה ,היתה התחלפות ימי מערב שבת למוצאי שבת )אמנ בבראשית רבה יא ,ב ישנה גירסה אחרת( .וראה
בפרקי דרבי אליעזר )פרק נב( לגבי מה שנאמר ביהושע "שמש בגבעו דו" וגו' ,כתוב  "מה עשה יהושע? פשט ידו לאור השמש ולאור
הכוכבי...עמדו כל אחד ששה ושלושי שעות עד מוצ"ש" ,עי"ש .מוכח ,שעלא שעמדו ,הגיע מוצ"ש .וכ משמע ממדרש תנחומא )פרשת כי
תשא ,לו( ,גבי ארבעי יו שהיה משה במרו ,עי"ש .ועוד ישנ מקורות ,ואכמ"ל.
ב .הזמ שבי שקיעה אחת לחברתה )אפי' נמש כמה חודשי( נחשב ליממה אחת .היינו ,שאי לזוז מכללי הזריחה והשקיעה הרגילי שקיימי
במקומות בה ישנה זריחה ושקיעה) .כ"כ ב"מנחת אלעזר" ובספר "אור מאיר" )אמנ כתב שהתארי אכ משתנה(.
יש עוד לדו בעניי קביעת ה"זריחה" וה"שקיעה" ,שכ מצוות רבות תלויות בזמני אלה )תפילות ,קריאתשמע ,ציצית ועוד( ויש בזה מספר
סברות:
 יש מי שסובר )הרב זלמ מנח קור הנ"ל( שבחור הצפוני די עלות השחר הוא כבכל מקו ,שכ עד קו רוחב ) 85°אי ישוב בני אד צפונה
מזה( מתקיי עלות השחר האסטרונומיהלכי ,היינו שהשמש נמצאת ) 18°ע"פ "מלמד להועיל" .ויש הסוברי  ,19.8°ויש הסוברי כ ,16°ויש
הסוברי כ (20°מתחת לאופק ,והלילה מתחיל מיד אחר "חצות היו"  כשהשמש מתחילה לרדת ביחס לאופק .באשר לקי הצפוני ,עלות
השחר הוא ברגע שהשמש מתחילה לעלות ביחס לאופק ,ויסוד הדבר בדברי הגר"א )שו"ע אורח חיי סי' רס א( ובעל ה"תניא" )בסידורו ,הל'
ספירת העומר( ,שפסקו ,שבארצות הצפוניות בה אי השמש יורדת הרבה מתחת לאופק ועדיי אורה נראה ,עלות השחר הוא מיד ע חצות
הלילה ,היינו כשהשמש מתחילה לעלות.
]אמנ בדברי שבע"פ אמר לנו הרב ז"מ קור שיש לעיי  ,א עלות השחר ש"אי סופו להתקיי" )היינו ,שהחמה אינה עולה מעל האופק( ,דינו
כעלות השחר ,או שמא דווקא א משמש כתחילת היו[.
שיטה נוספת בעניי זה )הרב שלמה גור ש( היא ,שבקי הצפוני חצות הלילה )היינו שעה  24:00בקירוב( הוא זמ השקיעה ,ומיד לאחר מכ הוא
עלות השחר ,והעיקרו המנחה בזה הוא שכאשר ישנו לילה קצר ,ואפי' של כמה דקות בלבד ,ודאי שבתחילת הלילה היא השקיעה ובסופו  עלות
השחר ,וג כאשר כבר לא יהיה עוד לילה כלל ,נקודת חצות נשארת שלב המעבר מ היו שעבר ליו הבא  ולהיפ לגבי החור הצפוני ,היינו
שחצות היו )שעה  12:00בקירוב( הוא שלב המעבר מיממה ליממה.
עלפיזה ,בקי  שבת תכנס בחצות הלילה של יו שישי ותצא בחצות הלילה של שבת ,ובחור היא תכנס בחצות היו של יו שישי ותצא
בחצות היו של יו שבת ]ויש להוסי זמ "תוספת שבת"  בכניסתה וביציאתה[.
ולגבי קריאת שמע ותפילה ,ציצית ותפילי  בקי אפשר להתעט בציצית בברכה ולהניח תפילי בברכה וכ לקרוא קריאת שמע ולהתפלל
שחרית ,מעיקר הדי  ,מיד אחר חצות "הלילה" )שכ לא שיי זמ "משיכיר"( ,ולתפילת ערבית יש להתפלל מפלג המנחה ואיל כר' יהודה )דקי"ל
"דעביד כר' יהודה עביד"( ,שהוא שעתיי וחצי לפני השקיעה עלפי רמב" ,שכתב שפלג המנחה הינו שעה ורבע זמנית לפני החשיכה )והיו הוא
ב  24שעות(.
נראה שקוד לכ יתפלל מנחה; ושיש לנהוג כ לגבי קריאתשמע וברכותיה ,ולסמו בזה על דעת ר"ת )תוס' במס' ברכות ב ע"א ד"ה מאימתי(
המתיר לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה ,דעה שהובאה ג להלכה ב"תרומת הדש " )סי' א( וכ במהרי"ל )תשובה קנז(.
בחור המצב בעייתי יותר והרב שלמה גור )ש( העלה שישנ ארבע אפשרויות:
לעניי התפילה נית להסתמ על המשתמע מ הירושלמי )ברכות פ"ד הל' א( שהולכי לעניי תפילה עלפי זמני ארישראל ,וא שאי מסתבר
לומר כ  ,מכל מקו בשעת הדחק כעי זו יש מקו לסמו על זה .ואפשר ללכת ג עלפי זמני ארישראל ג לעניי ציצית ,שכ אי איסור
ללובש בלילה )ולא יבר עליה (.
נית לסמו על שיטת רש"י )ברכות ל ע"א( הסובר שבשעת הדחק אפשר להתפלל שחרית לפני עלות השחר )א שדינו כלילה(  וא שלא נפסק כ
להלכה ,מכל מקו בשעת הדחק גדולה כעי זו יש להקל) .וביחס למנחה ראה להל (.
עלפי מה שנפסק בשו"ע )"אורח חיי" סימ קח( יש די תשלומי לתפילה כאשר טעה או נאנס ,ומכיו שאי ל אנוס גדול מזה ,הרי הוא יכול
להתפלל ערבית ולאחר מכ יתפלל תשלומי מנחה ,ולגבי תפילת שחרית ,אעלפי שנפסק )ש ,סעי ד( שאי תשלומי אלא לתפילה הסמוכה,
מכל מקו ישנ פוסקי הסוברי לא כ )כמבואר ש ב"משנה ברורה"( ,ומלבד זאת א המחמירי סוברי שמכל מקו יכול להתפלל תפילת
נדבה .אול פתרו זה הינו חלקי ,מכיוו שברכות קריאת שמע ותפילת מוס אי לה תשלומי .
"זמ שכיבה" ו"זמ קימה" שיי ג בארצות הצפוניות ,והוא עלפי מנהג האנשי באותו המקו ,ועלפי זה יש לקרוא קריאת שמע ולהתפלל.
)אמנ די "בשכב ובקומ" אינו שיי לעניי שבת וכיו"ב(.
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קריאת שמע ולהתפלל שחרית .חצי שעה לאחר חצות היו )היינו חצי שעה זמנית( נית להתפלל מנחה עד פלג המנחה
)שעתיי וחצי לפני עלות השחר הבא( ,ומפלג המנחה ואיל להתפלל ערבית )ע קריאת שמע וברכותיה(.
זמ ציצית ותפילי הנו במש כל שעות היממה .2כניסת השבת היא ב"חצות הלילה" וכ יציאתה) .יש להוסי "תוספת שבת"(.
נית למנות שבעה נקיי ג א השמש אינה שוקעת )על פי עלות השחר המבואר לעיל( ותטבול ביו השמיני )אעלפי שהוא
יו ( .קידוש לבנה יעשה בסמו לחצות "הלילה".
באשר לחור הצפוני – עלות השחר האסטרונומיהלכי קיי )במקומות של יישוב בניאד ( וכ מתקיי  3לרוב ג זמ
מ"שיכיר" .וכשאינו מתקיי  ,יקרא קריאת שמע מיד 4לאחר עלות השחר ואז ג יתעט בציצית ]וא יבר ,לנוהגי כרמ"א,[5
ויניח תפילי ללא ברכה .6מנחה יתפלל כ"תשלומי" ,ביחד ע ערבית .כניסת השבת תהיה ב"חצות היו " )של יו ששי( וכ
יציאתה ב"חצות היו " וכנ"ל לגבי שבעה נקיי .

שיטה נוספת בעניי זה )"מועדי וזמני" להרב שטערנבו ,חלק ב סי' קנה ,בהגה מתחת לקו( היא שעלות השחר הינו הרגע לאחר שהשמש
נמצאת במרחק הגדול ביותר מכדור האר ,והשקיעה ,היינו כאשר היא מתחילה שוב "להתקרב" )כלומר שהמקו בו נמצא האד הול ומתקרב
לשמש ע"י תנועת כדור האר( ,ובקי אי די לילה ובחור אי די יו .ומיהו לעניי קריאת שמע )ותפילה( דתלי בדי שכיבה וקימה אפשר
דשפיר קיימא ג ש.
 פוסקי מספר )שו"ת "רבפעלי" הנ"ל ועוד( כתבו בסתמא שיש למנות י"ב שעות יו וי"ב שעות לילה )וקשה להכריע מדבריה ,כיצד לנהוג
למעשה(.
ישנה שיטה הסוברת )ר' יהודה מוסקטו ,נפטר הש"נ( שאכ  ,כיוו שאי באזורי אלה גדרי יו ולילה ,אי מצוות התלויות ביו ולילה חלות ש,
כש שאי מצוות מעקה באי בית ,וכש שאי חובת מעשר באי גידולי שדה .וכ ג משמע מדברי ר' אריה ליב אפשטיי בספר "הפרדס" שכתב
"...וג הקב"ה נת ש קרירות וחמימות עד שלא יכלו לדור ש שלא יפזרו בני ישראל ג ש ,ולא יוכלו לייחד הש בקריאת שמע"  .ויש
לדחות ,ואכמ"ל.
וב"תפארת ישראל" )ש( כתב ,שכיוו שקשה לקבוע ,מתי ה עלות השחר והשקיעה ,יש לו ליל אחר המקו שיצא ממנו )לחומרא ולקולא( ,ועל
פי זה )לפי חישוב שעות( ,כשתכנס שבת במקו מוצאו ,תכנס השבת ג אצלו ,והוא הדי לעניי צאת השבת .ויש לו לנהוג כ ג לגבי תפילות
)ואע"פ שיאמר "מעריבערבי" ביו וכיו"ב( .ואול לעניי קריאתשמע וציצית שה דברי התלויי לגמרי ביו ולילה ,הוא נשאר בצ"ע.
לגבי "שבעה נקיי" נראה שתלוי בהתחלפות הימי ולא ביו ובלילה )"אור מאיר" בהערה ד שיז( .ולעניי טבילה תטבול ביו השמיני ,וא
על פי שהוא יו ,אי לאסור משו "סר בתה" ,שכ נפסק )שו"ע "יורה דעה" סי' קצז ס"ד( שבמקו אונס לא גזרו ,ואי ל אונס גדול מזה.
לגבי קידוש לבנה ,כתב הרב שלמה גור )ש( שיקדשו בסמו לחצות הלילה )שאז הוא הזמ החשו ביותר( ,ואע"פ שעדיי יו הוא ואי מקדשי
אלא בלילה ,שעת הדחק שאני.
 2יתכ שיש מקו לאסור להניח תפילי בזמ שדר בני אד לישו  ,שכ הטע שאי מניחי תפילי בלילה הוא החשש ,שמא ייש בה  .כמבואר
במס' מנחות )לו ע"א/ע"ב ,וברש"י ש( ,וכ נפסק להלכה )שו"ע "אורח חיי" סי' ל סע' א(.
 3כדי להבי את המציאות יש להרחיב מעט:
כאשר אד נמצא במישור הקוטב ) ,(90°הוא רואה את השמש עושה הקפה שלמה המקבילה למישור שבו הוא נמצא )היינו בגובה אחיד לאור
כל ההקפה( .השמש מגיעה בשיא גובהה לזווית של כ  23°מעל לאופק ,ובכל יו הקפה היא הולכת ויורדת עד שהיא מגיעה לזווית של ) ,(  23°
ואז היא עולה בחזרה ,וכ הלאה .כאשר אד נמצא בקו הרוחב  ,80°הרי ביחס אליו השמש )בשיא גובהה( עושה הקפה שאינה מקבילה למישור
שבו הוא נמצא ,אלא הקפה שבה הנקודה העליונה ביותר היא בזווית  ,(°23 + 10°) 33°והנקודה התחתונה היא בזווית  ,(23°-10°)  13°עלות
) (90°5°עדיי
השחר הוא )  18°בקירוב( ,וא כ נמצא ,שג ביו שהקפת השמש הינה נמוכה ביותר  )  ,(  23°אד הנמצא בזווית 85°
יתקיי אצלו עלות השחר ,שכ השמש תקי באופ שהנקודה העליונה היא   18°ונקודה התחתונה  .28°זמ מ"שיכיר" הינו לער 11°  12°
מתחת לאופק ,ועלפי החישוב הנ"ל נמצא שזה קורה ברוב המקומות והתקופות.
 4וכפי שנפסק להלכה בשו"ע )"אורח חיי" סי' נח סע' ד( דבדיעבד יצא ,ואנוס כדיעבד דמי.
 5ש )סי' יח סע' ב( ועיי ש "משנה ברורה" )סק"י(.
 6ונראה שלא שיי בזה איסור הנחת תפילי בלילה ,ובפרט בשעה שבה קמי .וכ משמע ממה שנפסק בשו"ע )"אורח חיי" סי' ל סע' ג( ,שא
רוצה לצאת לדר בהשכמה ,יכול להניח אפי' לפני עלות השחר )עי"ש "משנה ברורה" ס"ק יא(" ,דליכא למיחש שמא ייש בה ,כיו שהשכי
ויצא לדר" – והוא הדי בנדו דיד .

4

במראה הבזק

קנזס ,ארה"ב

אלול תש"ס

Kansas, U.S.A

ב .סדרי תפילה בציבור כשאי עשרה בזמ שמונה עשרה של לחש
שאלה:
בקהילתנו הקטנה נוצר לעיתי מצב בו אנו מתחילי שמונה עשרה של לחש בלא מני .בינתיי מגיעי האנשי המשלימי את
המניי ,הא אחד המאחרי יכול עכשיו להתפלל כחז ולומר את חזרת הש" בקול ר במקו להתפלל ביחיד שמונה עשרה
בלחש?
הא אחד מאלו שכבר התפללו בלחש יכול להיות שליח ציבור ולומר את חזרת הש" ,מה ע אמירת קדושה במקרה הראשו?
תשובה:
א .ישנה מחלוקת בסיסית בי מר בעל השו"ע 1לרדב"ז ,2א עשרה שהתפללו ביחידות ולא שמעו קדושה ,יכולי לעשות חזרת
הש" 3כאשר ה מצטרפי יחדיו .דעת השו"ע שיכולי ודעת הרדב"ז שאינ יכולי .להלכה נראה שלא יעשו חזרת הש" במקרה
זה.4
ב .ג רדב"ז מודה ,שא אחד לא התפלל עדיי ותשעה התפללו תפילה בלחש ,יכול אותו האחד להתפלל בקול ר וכול יאמרו
קדושה .5ומדי "כל ישראל ערבי זה לזה" מותר ג לאחד מבי אלה שכבר התפללו לרדת לפני התיבה ולומר חזרת הש".6
ג .מתו כל זה יוצא ,שא תשעה התפללו תפילה בלחש ואח"כ בא עשירי ,וה רוצי לעשות חזרת הש" ,כי אז די חזרת הש"
ממש אי כא ,כי לא היו עשרה אנשי בזמ התפילה בלחש של רוב מני )ששה ומעלה( ,7אבל יש כא די יורד לפני התיבה )כפורס
על שמע( ובזה ,א העשירי כבר התפלל  פרחה מה חובת הקדושה ,וא לאו  אפשר לעשות קדושה עבורו ,וא נית להשלי את
כל התפילה בקול ,ואפילו אחד מאלה שכבר התפללו.8

 1שו"ע )אורח חיי סי' סט ס"א(.
 2חלק ד סי' רמא.
 3אמנ בשו"ע מדובר על "פורס על שמע" ולא על חזרת הש" ,א אחרוני השוו זה לזה ,עיי שו"ת "הר צבי" )ח' או"ח סי' נא( שו"ת "משנה
הלכות" )ח"ד סי' ז( וס' "אשי ישראל" )פ' לד סע' ט והערה כז( .ועיי בשו"ת "שבט הלוי" )ח"ג סי' ט( שאומנ חילק בי יורד לפני התיבה )של
פריסת שמע( לבי חזרת הש" ,א הפנה בסו התשובה לס' "אשל אברה" )בוטשאטש או"ח סי' סט ד"ה עמג"א סק"ד( ש איתא שאומנ אי
חובה להשלי את חזרת התפילה אחר ברכת האל הקדוש ,א מותר להשלי כולה  ,ואפילו מצווה איכא ,כדי לשמוע סיומי הברכות ולענות
ה"אמני" )והוא חולק בזה על ס' "תהילה לדוד" המחייב בכהאי גוונא לחזור על כל התפילה ,עי"ש(.
" 4משנה ברורה" )ש סק"א ( הביא את סברת רדב"ז ,שכיוו שהעשרה התפללו ביחידות" ,פרחה" מה חובת קדושה ,וא על פי שאחר כ
חזרו והתחברו ,אינ יכולי לחזור ולומר קדושה ,וא חזרו והתפללו ,הוי ברכה לבטלה .וכתב "משנה ברורה" )ש( שג "מג אברה" וג
"מג גיבורי" ו"חיי האד" הביאו דברי רדב"ז להלכה ,ואלו בשו"ת הרמ"ע ובס' "דר החיי" פסקו כשו"ע .אלא בעל שבעל "חת סופר" כתב
שעמא דבר כרדב"ז ,שאי חוזרי ומתפללי  .וב"ביאור הלכה" ש )ד"ה אומר אבות וכו' ( פוסק במפורש כרדב"ז מכח דברי "חת סופר"
הנ"ל .בנוס לכ יש ג עניי ציבורי וחינוכי שלא לחזק את התופעה של אי הגעה בזמ לתפילה )סברת הרב נ"א רבינובי (.
" 5משנה ברורה" )ש סק"א( ,בתנאי שאותו העשירי לא יתפלל בלחש לפני האמירה בקול ר ,כי אז לא שיי לומר שפרחה חובת תפילה מה,
כי בשביל עצמו אומר התפילה.
" 6משנה ברורה" )ש(.
 7בשו"ת "שבט הלוי" )ש( כתב ,שחיוב חזרת הש" חל רק כאשר קיימת נוכחות של עשרה אנשי בביתהכנסת בזמ התפילה בלחש אפילו א
ארבעה מה כבר התפללו ,כי רק זה מוגדר כתפילת ציבור .ולכ מובני דברי "הר צבי" )הובא לעיל הערה  ,(3שא העשירי כבר התפלל  אי
אפשר לעשות חזרת הש" ,כי די חזרת הש" ממש אי כא בכל מקרה )ג א לא התפלל( ,שהרי לא היו עשרה בעת התפילה בלחש ,ודי יורד
לפני התיבה שיי רק א יש אחד שעדיי לא התפלל כלל  שאז חוזרי עבורו.
 8אמנ א אותו שלא התפלל בקי ,מ הראוי שהוא ירד לפני התיבה )המחבר ,ש(

6

במראה הבזק

אוסלו ,נורווגיה

טבת ,תשס"ב

Oslo, Norway

ג .זמ תפילה לכתחילה במקו שזמ הנ מאוחר ואי אפשר לארג אז מני
שאלה:
בימי הקצרי של השנה  דצמבר ,ינואר ,כל הזמני שמסביב לתחילת היו ההלכתי באי יחסית מאוחר .היו למשל
) (20/12/01זמ טלית ותפילי בשעה  07:30והנ החמה בשעה .09:18
בימי כאלה נוהגי להתחיל את התפילות כא בשעה  07:30ולהניח תפילי אחרי פסוקי דזימרה .למותר לציי שא נתפלל
בזמ הנ יתבטל המני בחור ואולי בכלל.
א אחד מבאי ביתהכנסת אומר שהוא מעדי להתפלל בנ היות וכבר לא הובטח שיהיה כל יו מני ,הא קיימת אפשרות
להגיד לו להמשי להתפלל בשעה  07:30כמו שאר המתפללי מחשש ביטול המני על א העובדה שתפילה כזאת נחשבת
לבדיעבד ותפילה בנ הינה לכתחילה?
הא מותר לדרוש מחז ביתהכנסת להתפלל בשעה  07:30ביחידות יחד ע שאר באי ביתהכנסת ,בגלל השיקולי הנ"ל או
שמא אי באפשרותינו למנוע ממנו להתפלל יותר מאוחר א היה נוכח בשעה  07:30ולא היה אז מני?
תשובה:
 .1לכתחילה ,זמ קריאתשמע הוא משיכיר את חברו הרגיל עמו קצת בריחוק ד' אמות ,1וכ הוא זמ הנחת תפילי .2זמ
תפילת שמונהעשרה הוא מהנ החמה.3
5
4
בשעת הדחק ,כגו שצרי להשכי לדר  ,או לצאת לעבודה לצור פרנסתו  יכול אד לקרוא קריאתשמע ולהתפלל
תפילתשמונה עשרה משעלה עמוד השחר ,6א לא יבר על התפילי עד הזמ שיכיר חברו .וא הוא נאל להתפלל בעלות
השחר יניח בלי ברכה 7וכשיגיע הזמ ,ימשמש בה ויבר.8
 .2א עומדת לפני אד הברירה להתפלל בציבור לפני זמ תפילה לכתחילה ,או להתפלל ביחידות בזמ  א הוא יכול לכוו
את זמ הנ החמה בדיוק ,עדי שיתפלל ביחידות 9א הרוב אינ בקיאי בכ ,ואז עדיפה תפילה בציבור קוד הנ החמה.10
 .3במקרה שלנו קיי עניי נוס  בלעדי היחיד ,יתבטל המני של הציבור .במצב כזה אפילו נית לכפות על היחיד להתפלל
בציבור ,כדי שלא יתבטל המני .11וא על פי שמדובר בתפילה קוד זמנה  הרי ביררנו לעיל שבשעת הדחק היא מותרת.
 .4באשר לחז  יש לחייב אותו להגיע כל יו בזמ המוקד  ,למקרה שיהיה מני ,12א א אי מני בזמ שקבעו ,אי לחייבו
להתפלל ביחידות ע האחרי בזמ המוקד  ,והוא יכול לאחר את תפילתו להנ החמה.13

 1שו"ע או"ח )סי' נח סע' א(.
 2שו"ע או"ח )סי' ל סע' א(.
 3שו"ע או"ח )סי' פט סע' א( ,כדכתיב "ייראו ע שמש".
 4לגבי קריאתשמע  שו"ע או"ח )סי' נח סע' ג(; לגבי תפילת שמונהעשרה  ש )סי' פט סע' ח וב"משנה ברורה" ס"ק מ(.
 5שו"ת "אגרות משה" )או"ח ח"ד סי' ו( ,שג זה נחשב לשעת הדחק.
 6לפי הכלל "כל שעת הדחק כדיעבד דמי" )"בית יוס או"ח סי' נח ד"ה "מי שהוא אנוס"( .ויעויי ברא"ש במס' סוכה )פ"ג סי' יד( שכתב ,ששעת
הדחק עדיפה אפילו על דיעבד ,וכ כתב בשו"ת "שבות יעקב" )ח"ג סי' קי( ,שלכ בשעת הדחק מותר לכתחילה לנהוג כמו בדיעבד ,והוכיח עדיפות
שעת הדחק מהא שסומכי בזה אפילו על יחיד במקו רבי ,ואילו בדיעבד לא סמכינ אהא.
" 7משנה ברורה" )סי' נח ס"ק טז(.
 8שו"ע או"ח )סי' ל סע' ג(.
 9אמנ עיי ברמב" בתשובותיו )סי' קפ ,בלאו( שהסתפק בכ ,וצ"ע.
 10שו"ת "פרי יצחק" )ח"א סי' ב(; שו"ת "אגרות משה" )ש( .שניה כוונו לאותו החידוש  שהעדיפות של הנ החמה בנוגע לשמונהעשרה היא
רק בזמנו המדויק  "ע שמש" ,א א הוא מאחר להתפלל לאחר הנ עד ד' שעות ,הרי שזה באותה המעלה כמו להתפלל מעלות השחר עד הנ.
וממילא ,כאשר יש תפילה בציבור קוד הנ ,ולא יוכל לכוו לשעת הנ בדיוק  יתפלל ע הציבור.
 11מרדכי ב"ב )פ"א סי' תעח ,תעט(; רמ"א או"ח )סי' נה סע' כב( .ועיי ב"משנה ברורה" )ש ס"ק עג( שהארי בחשיבות קיו מני במיוחד
בקהילות קטנות ,כדי שלא יתבטל התמיד .וכל המזכה את הרבי ,אי חטא בא לידו ,ע"ש.
 12כמו כל יחיד אחר ,וכנ"ל.
 13מכיוו שעצ נוכחותו בזמ כל יו ,יראה לציבור שהוא מעוניי להתפלל עמה ,בתנאי שיהיה מני  ,ולכ ג א יראו שבסופו של דבר לא
הצטר ,כי לא הגיע מני  ,זה לא ימנע מ היחידי האחרי להגיע להבא ,כי תמיד יקוו שיהיה מני  ,ואז החז יתפלל עמה.
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במראה הבזק

בומבי ,הודו

מרחשוו תשנ"ט

Bombay, India

ד .שאלת גשמי בהודו
שאלה:
עונות השנה בבומבי ,הודו ,הינ כסדר העונות בחצי הכדור הדרומי שה הפוכות למציאות בארישראל.
אנו נוהגי בבומבי לומר את התוספות בשמונה עשרה הנוגעות לגש לפי צרכי ארישראל .בחודשי יוני עד ספטמבר
יורדי אצלנו גשמי )כ 200מ"מ בממוצע( אנו כאמור אומרי אז בפועל "מוריד הטל" למרות שזאת עונת הגשמי  .הא
אנו נוהגי נכו?
וא כ ,מה הדר הנכונה לבקש ולהתפלל לגש במקומנו?
תשובה:
את נוהגי נכו ואכ המנהג הפשוט בערי הודו שאומרי "משיב הרוח ומוריד הגש " מיו שמיניעצרת ,ושואלי גשמי
מיו ס' שלאחר תקופת תשרי ,עד הפסח ,ואזי פוסקי מלומר "משיב הרוח ומוריד הגש " ופוסקי מלשאול מטר בברכת
השני  ,כמנהג רוב הארצות .1ובזמ שנצר לה גש בי פסח לבי סוכות שואלי מטר בברכת שומע תפילה ,2א אי
מזכירי משיב הרוח ומוריד הגש  ,מכיוו שהזכרת גבורותיו ית' תלויה באר ישראל שש עיקר השבח וההודיה אליו ית'.3

" 1כ החיי" )או"ח ,סי' קיז ,ס"ק יז(; "ילקוט יוס" )ח"א ,סי' קיז ,הערה כ(.
 2ישנ פרטי רבי בדיני שאלת גשמי בחו"ל .להל יובא תקציר הדיני בנושא זה כרקע להבנת דיני הזכרת גבורות גשמי בחו"ל :בשו"ע
אורח חיי )סי' קיז ,סעי ב( נפסק עלפי הגמ' במסכת תענית ד יד ע"ב ,כי יחידי בחו"ל הנצרכי לגש בימות החמה  בי פסח לסוכות 
שואלי מטר בברכת שומע תפילה .המחבר הכריע ש כדעת רוב הפוסקי שתושבי אר שלימה דינ כיחידי לעניי זה .הפוסקי כתבו
שבאות המקומות ישאלו מטר בברכת השני לאחר סוכות ועד פסח אלה א כ גשמי מזיקי לה בחודשי אלו ,שאז יאמרו כל השנה "ות
ברכה" בברכת השני ,וישאלו מטר בזמ שה צריכי לו בברכת שומע תפילה )שו"ת "תורת חיי" ח"ג ,סי' ג; "כ החיי" ש ועוד( .במקרה
האחרו  ,כאשר הגשמי שבי סוכות לבי פסח מזיקי ,חלוקות הדעות בי הפוסקי ,א יאמרו בימי אלה "מוריד הטל" ]דעת הגר"ע יוס
בסעי יט ,ש[ או שיזכירו "משיב הרוח ומוריד הגש" ]דעת הגר"ש סלנט שהובאה בשו"ת "בצל החכמה" ,ח"ו סי' פה[ .אמנ ,להוציא מקרה
זה לא מצאנו חילוק כלשהו בדברי חז"ל והפוסקי בדי הזכרת גבורות גשמי בי בני א"י לבי בני חו"ל ,ולכ לכל הדעות במקומות שאי
הגשמי מזיקי בי סוכות לבי פסח ,יזכירו אז משיב הרוח ומוריד הגש ,ובימי שבי פסח לבי סוכות לעול יאמרו מוריד הטל ,כמו בא"י.
כפי שצוי לעיל ,כ פסקו "כ החיי" וה"ילקוט יוס" ג בהתייחס בפירוש לדיני אלו כפי שה נוהגי בהודו.
 3זהו הטע שכתב מר הראי"ה קוק בשו"ת אורח משפט סי' כ"ד לכ שלא מצאנו חילוק בדברי חז"ל בי בני א"י לבי בני חו"ל בעניי הזכרת
גבורות גשמי.
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ניו – יורק  ,ארה"ב
תמוז ,תשנ"ט

במראה הבזק

New York, U.S.A

ה .פטור מתחנו כאשר כלה מתפללת בבית הכנסת
שאלה:

הכלה מקפידה להתפלל בציבור כל יו כבר כמה שני .היא אמרה שבשבעת ימי המשתה יתכ שהחת יצטר ללכת לעבודה וה
לא יתפללו באותו מניי או שהוא לא יוכל להתפלל בכלל במניי ,אבל היא עדיי תגיע .היא רוצה לדעת א יש לקהל להגיד תחנו
כשהיא נמצאת בתו שבעת ימי המשתה?

תשובה:
המנהג הוא שלא לומר תחנו כשיש חת בעזרתהגברי  ,ויש על מי לסמו ג למי שמיישמו למקרה שהכלה מתפללת בעזרת
נשי ,1אעלפי שאי החת בעזרתהגברי.2
ובמקו שהדבר יעורר מחלוקת בציבור ,יש לפתור את הבעיה בדרכי נוע בלבד" ,והאמת והשלו אהבו".

 1נשי צעירות הבאות להתפלל בקביעות במניי ה תופעה חדשה ,שיסודה ברגשי  קודש ויראת – שמי .על כ יש לחפש דרכי ע"פ ההלכה לעודד את
הקשר בינ לבי ביתהכנסת ,חיי קהילה ,לימוד תורה וקיו מצוות .ובוודאי שיש להיזהר שלא לפגוע ברגשי קודש אלה.
 2מכיוו שלא נשאלנו ,לא התייחסנו בתשובה לעובדה המוזכרת בשאלה בדבר חת היוצא לעבודתו בז' ימי המשתה ,נושא הדורש הכרעה הלכית בפני
עצמו.
בשו"ת "ישכיל עבדי" )ח"ז השמטות לאו"ח סי' ג ס"ק א( הכריע שאי לבטל אמירת תחנו מכיו שהאישה אינה מצטרפת ע הציבור )א( משו שאינה
מצטרפת למניי )ב( משו שבשל הימצאותה בעזרתנשי אי היא נחשבת לחלק מ הציבור לעניי זה .לדעתו רק ב"בית חתני" מבטלי תחנו א א
רק הכלה ש .וכ פסק בשו"ת "שבט הלוי" )ח"ה סו"ס יב( "פשוט שאי כלה לבד פוטרת מנפילת אפיי ,כיו שאינה בצירו אית ,ועוד טעמי .ולרוב
הפשיטות אקצר" .וחזר ושנה )ח"ח סי' כד סעי ב( שאי לבטל תחנו אא"כ מתפללי ב"בית חתני" ,א רק הכלה נוכחת ש.
אמנ בשו"ת "שבט הלוי" הנ"ל )ש( הביא השואל מספר "מאורי אור" )ד קסא( ,וז"ל" :נפילת אפי אצל חת ואבל מסתברא הכי נמי כלה ואבלה",
ופשטות דבריו שכלה פוטרת מתחנו ,ואול בעל "שבט הלוי" העמיד דבריו רק במקרה שמתפללי ב"בית חתני".
נחלקו פוסקי א אומרי תחנו כשחת נמצא בביתהכנסת ולא מתפלל ע הציבור .לדעת הגרש"ק )ס' החיי סי' קלא( נפטרי מתחנו רק ביו
החופה ,ולדעת מהרש" ) "דעת תורה" קלא ,ד( ושו"ת "חסד לאברה" )או"ח ב מצויי ב"תפילה כהלכתה" ,עמ' שו הערה מב( שפטורי כל ז' ימי
החופה .לדעת "אשל אברה" )בוטשאטש ,סי' קלא(" ,ישכיל עבדי" )ש( "אבני ישפה" לגרי"ש אלישיב ) א ,כא( אומרי תחנו.
לדעות שג חת שאינו מתפלל ע הציבור פוטר מאמירת תחנו ,אי צור בהימצאותו במקו התפילה ודי בהימצאותו באותו המקו כדי לפטור את
הציבור ,קל וחומר שפטורי בנדו דיד ,שהכלה מתפללת באותו המני .לגבי הצטרפות הכלה מעזרתנשי יש להעיר ממה שפשוט לפוסקי )יעוי
"תפילה כהלכתה" פרק טו סעי' כו ובהערות( שלעניי אמירת תחנו יש לצר לביתהכנסת כל חדר סמו ,ובלבד שלא יהא בו ארוקודש ותיבה ,ובמה
תהא שונה עזרתנשי? וכ כתב הגר"ח קניבסקי )בתשובה סי' רכו( בסו ספר "אשי ישראל" שעזרתנשי נגררת אחרי ביתהכנסת .נית לצר ג את
שיטת בעל "ישועות יעקב" ) סי' קלא ,י ( שהכריע ,שא יש חת בביתכנסת אחד בעיר ,כל העיר נגררת אחריו ,והעיד שכ נהגו בפראג ,וא שלמעשה לא
נוהגי כ ,מכל מקו למדנו מדבריו שאי הפטור מתחנו תלוי בהצטרפות למניי.
ובנוגע לעצה שכתב הט"ז )ש סי' קלא ,ס" י ( והביאה ה"משנה הברורה" )ש ס" ,כ ( שבז' ימי המשתה אלו ימנע עצמו החת מלהיכנס לבית
הכנסת כדי שלא יבטלו אמירת תחנו  הרבה מ הפוסקי לא קיבלו עצה זו )שיש בה ג ביטול תפילה בציבור לחת!( ויש מה שא אמרו שראוי
שיבוא לביתהכנסת כדי שהציבור ישתת בשמחתו )"כ החיי" סי' קלא ,ס" פז וכ "ילקוט יוס" חלק א עמ' שמה הערה יא ,ויעוי' במה שציי ש(,
ובפרט במקרה דנ שלא ממליצי לחת שלא לבוא ,ראוי להיזהר לא לבייש את הכלה .וא שהחת מחוייב בתפילה בציבור ,יתכ שג היא מחוייבת,
מכיוו שקיבלה על עצמה ,וא א לא קיבלה על עצמה קבלה גמורה ,ראוי להיזהר בזה מאוד ,כדי לא לגרוע ח"ו משמחתה.
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ו .זמ אמירת ברכת הגומל של העולה לתורה
שאלה:
שמעתי שיש פוסקי ,שמי שהתחייב בברכת הגומל ועלה לתורה כשלישי ,יבר הברכה דווקא אחר הקדיש ,כדי לא להפסיק
בי הקריאה לקדיש .הא יש מקור לכ?
א כ ,מדוע לא חוששי להפסק בשבת במנחה ובתענית ציבור ,ש הקדיש לפני שמונה עשרה הוא ג משמש כקדיש שאחר
הקריאה?
תשובה:
אכ יש שכתבו ,1להקפיד שמי שעולה לתורה בעלייה שלפני הקדיש ,יבר את ברכת הגומל רק לאחר הקדיש ,והמחמיר לעשות
כ תע"ב .2אבל נראה שמעיקר הדי אי צרי לחוש לזה ,ואי למחות במי שרוצה לאמרה צמוד לעלייתו ,לפני הקדיש.3
 1עיי בספר "נתיבי הלכה" )לרב יואל מלכא ,ח"ב סי' ריט סעי ו עמ' צו ,ובהערה מספר  8ש( שמביא את דברי ה"קיצור שולח ערו" )סי' סט
סעי ה( שש" המתעט בטלית במנחה ,לאחר שכבר סיי פסוקי אשרי ,יאמר פסוקי נוספי אחר עטיפתו כדי שיאמרו פסוקי לפני הקדיש
בלי הפסק לפניו .וטוע ב"נתיבי הלכה" דה"ה לנדו דיד ,שאי להפסיק בי הקריאה בתורה לבי הקדיש ע"י אמירת ברכת הגומל.
נראה שדבריו אלה של הקיצשו"ע בנויי על דברי ה"אורחות חיי" )ח"א ,דיני קדיש ופירושו ,עמ' י ,ובכל בו סי' ו(" ,אחר ישתבח בלא הפסק
שו דבר...פותח החז קדיש...וכתב ה"ר נת ,א איחר והפסיק בי פסוקי זמרה לקדיש ,יאמר ברכו בלא קדיש...א טוב שיאמר פסוקי...ואחר
כ יאמר קדיש ,שאי לשנות מנהג התפילה."...
אמנ ,בקריאת התורה של מנחה בשבתות ובתעניותציבור אכ מפסיקי הרבה בי הקריאה לבי הקדיש ,כי רוצי להסמי את הקדיש
לתפילת העמידה שלאחריו )"שבלי הלקט" סי' עט ,ומובא ב"בית יוס" או"ח ריש סי' רצב ,וב"מג אברה" ס"ק ב ו"משנה ברורה" ש ס"ק ד(,
אבל נראה שיש הבדל ,שהרי ההפסק של אמירת יהללו וכו' עדיי קשור לקריאת התורה.
כ נראה להבי בדברי ה"מג אברה" )ש ס"ק ב( בש "ליקוטי פרדס" )כמופיע ב"פרדס הגדול" ,סו סי' א; ובהוצ' עהרענריי בפי' התפילות
עמ' שאשב ,וש מציי ל"ליקוטי פרדס" ד יד( שכתב..." :ממהר לגלול התורה ובא לפני התיבה ואומר קדיש...ומה שמפסיק בינתיי ,לא
חשיב הפסקה ,וכולה סיומא אריכתא הוא" .ואמנ ,יש לעיי ,א בזמנו אכ אמרו את הפסוק "יהללו" וג הוא כלול ב"סיומא אריכתא" ,כי
שמא הכוונה רק לגלילת התורה ,וא כ ,אפשר לטעו שרק מעשה הגלילה לא ייחשב כהפסק בי שני חלקי תפילה שבדיבור ,אבל דיבור עצמו
אכ ייחשב להפסק .אבל מזה שהסביר ,שגלילת ספר התורה היא סיומא אריכתא ,ולא הדגיש שהיא מעשה ולא דיבור ,נראה שלא ירד לחילוק
זה ,ועל כ ג "יהללו" יהיה כלול ב"סיומא אריכתא" ,ועיי בהגהות "יד אפרי" ש .ונראה שדומה לדברי ה"תרומת הדש" )סי' יג  ,מובא
ב"משנה ברורה" סי' קכג ס"ק יח( שלמרות המרחק שבי תפילת העמידה של שחרית לבי קדיש תתקבל שלאחריה ,הקדיש מוסב על התפילה,
"אלא שמפסיקי בקריאת ס"ת וסדר קדושה והלל ואבינו מלכינו וכה"ג ,דכולהו לסדר התפילה באי" .ועיי להל בהערה  2לגבי מנהג חב"ד.
וזהו שלא כעטיפת הש" בטלית ,שאי לראות בה סיו של אשרי ,וכ ברכת הגומל אינה חלק מקריאת התורה.
ונראה שייתכ לחלק בי הקדיש במנחה של שבת ותעניתציבור לבי עטיפה בטלית לאחר אשרי ואמירת ברכת הגומל משתי בחינות נוספות:
א .יש להבחי בי הפסקה מיד לפני הקדיש לבי הפסקה בקטע שעליו אומרי את הקדיש ,דהיינו שבעטיפה בטלית ובאמירת הגומל ,מה שנעשה
מיד לפני הקדיש אינו דבר שכשלעצמו מאפשר את אמירת הקדיש כגו אמירת פסוקי או תפילת העמידה ,כמבואר ב"פרדס הגדול" )סי' ה(
וב"אורחות חיי" )ש בריש די קדיש ופירושו( .ועוד עיי "פרי מגדי" ב"משבצות זהב" )סי' נה ריש ס"ק א( ,ולבי פסוקי יהללו וכו' ,ש,
אמנ הפסוקי שנאמרי סמו לקדיש מפסיקי בי הקריאה בתורה )שעליה אומרי את הקדיש( ולבי הקדיש ,אבל על כל פני ג ה ה
מ הדברי שעליה נית לומר קדיש.
ואולי יש לדמות את זה לדיני הפסק בברכות .שהרי מי שהפסיק בי ברכת הנהני והמצוה לבי אכילתו או עשיית המצוה שעליה ביר ,חייב
לבר שוב ,בעוד שמותר לכתחילה להפסיק באמצע סעודתו לאחר שכבר התחיל לאכול )עיי שו"ע או"ח סי' קסז סעי ו( ,וכ הוא לגבי ברכות
המצוה ,א הפסיק לאחר שכבר התחיל במצוה ,שאינו צרי לבר שוב )עיי שו"ת הרשב"א ח"א סי' רמד ,מובא ב"בית יוס" או"ח סו סי'
תרצב(.
ב .ב"שער הכולל" )לרב אברה דוד לאוואוט ,פרק כט סעי ד( ובספר ה"קדיש" )לרב דוד אס ,עמ' רמא הערה  (70מביאי את שו"ת "דברי
נחמיה" )לחת בנו של בעל התניא ,סי' יט( שבקדיש שלאחר קריאת התורה במנחה "עיקר התקנה בשביל השמונה עשרה" .ומסביר שמה שמביא
ה"מג אברה" )ש סי' רצב ס"ק ב( מה"ליקוטי פרדס" ,שהקדיש שלפני תפילת העמידה מוסב על קריאת התורה ,הוא "משו דבלא זה אי
אפשר לומר קדיש בלי פסוקי קוד".
ואולי יש להבחי בנוגע להפסק לפני קדיש ,בי כשעיקר מטרת הקדיש היא לשמש כהקדמה למה שיבא אחריו )כבמנחה בשבת ובתעניתציבור,
כמו שהבאנו לעיל מבעל "שבלי הלקט"( ולבי קדיש שנתק בעיקר כסיו למה שקד לו )כבנדו דיד לגבי ברכת הגומל(.
ג הקדיש שבי אשרי לבי תפילת העמידה של מנחה בחול וביו"ט ,ייתכ שנתק בעיקר בגלל פסוקי "אשרי" שקדמו לו )כמשמע מדברי "פרי
מגדי" ב"משבצות זהב" ,או"ח סי' נה סק א( ,ולא כהקדמה לתפילת העמידה .ורק לאחר קריאת התורה )כבמנחה של שבת ותעניתציבור( יש
צור בקדיש כהקדמה לתפילת העמידה ,וכלשו ה"לבוש" באו"ח סי' תצב" ,כדי שידעו הע ,שהגיע החז לפני העמוד ויתחילו להתפלל ...מה
שאינו כ בשחרית ,שכשיגיע החז לפני העמוד ,מתחיל בקול ר אשרי יושבי בית וגו' וידעו הע שהגיע החז לפני העמוד ושיאמרו מכא ואיל
סדר קדושה" .אמנ ,עיי ברמב" בסדר התפילה בסו הקטע המתחיל "נוסח ברכות התפילה וסידור" ,ועיי עוד בשו"ת הרמב" "פאר
הדור" )סי' קל הערה .(5
 2יש להעיר שלמנהג חב"ד ,כמופיע בהערה לסידור "תפילת ה'" )בתפילת מנחה בשבת(" ,הש" מתחיל לומר חצי קדיש קרוב לסו הגלילה
ומארי באמירתו באופ שיסיי אחר כניסת הס"ת לארו" .ומעי זה מופיע בספר "שער הכולל" )פרק כט ,מנחה לשבת ,סעי ד ,ועי"ש שד בזה(
שבעל התניא הנהיג ש"בשבת במנחה תיכ אחר הקריאה בס"ת ,כשהש" הול להתיבה להתחיל קדיש ,מגביהי הס"ת והש" בבואו אל התיבה
מתחיל מיד קדיש."...
 3נראה שאפשר להקל בזה משתי סיבות) :א( כנראה דברי ה"קיצור שולח ערו" אינ מוסכמי; )ב( יש להבחי בי שני המקרי .ונסביר את
דברינו:
)א( ב"דרכי משה" )טור או"ח סי' נד אות א( מביא בש ה"אור זרוע" ש"בתשובת הגאוני כתוב ,וששאלת מי שנזדמנה לו טליתו לאחר שעמד
להתפלל...מפסיק ומבר בי ישתבח לקדיש להתעט בציצית ומתעט ומתחיל לומר קדיש" .נראה מדבריו שאי צרי לומר פסוקי נוספי,
מפני שאי העטיפה בטלית והברכה עליה מוגדרות כהפסק בי פסוקי דזמרא לבי הקדיש .וכ כתב במפורש ב"משנה ברורה" )סי' נד ס"ק יב( על
פי משמעות לשו ה"דר החיי" ,שאי צרי לומר פסוקי נוספי בכהאי גוונא .ולכאורה הוא הדי בעטיפת הש" בי אשרי של מנחה לבי
הקדיש שלאחריו.
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נראה שהסיבה שאי העטיפה בטלית מוגדרת כהפסק ,היא מפני שהעטיפה נמשכת זמ קצר בלבד ,וא כ הוא הדי ג בנדו דיד ,לגבי ברכת
הגומל ,שאי להחשיב את הברכה כהפסק ,ועיי לקמ בסו הערה זו.
אמנ ,נית לדחות שכל זה הוא רק בדיעבד ,אבל עדיי ייתכ שלכתחילה אסור להפסיק אפילו בהפסק קט כמו עטיפה בטלית או אמירת ברכה
)א כי ,עי"ש בסו הערה זו ,דיותר נראה שמותר ג לכתחילה( .ועוד אפשר לטעו שאי עטיפת הש" נחשבת להפסק מפני שג היא קשורה
לסדרי התפילה ,שלא כברכת הגומל ,שלכאורה אינה קשורה לקריאתהתורה )אמנ לגבי נקודה זו עיי לקמ( .אבל על כל פני ,א דוחי את
דברי ה"קיצור שולח ערו" ,לפחות נופלת ממנו הראיה לנדו דיד[.
)ב( ג א נקבל את דברי "הקיצור שולח ערו" ,מכל מקו אפשר להבחי בי המקרה שלו לבי המקרה שלנו מכמה בחינות:
א כי לכאורה אי קשר ענייני בי קריאתהתורה לבי ברכת הגומל ,הרי מכיוו שנוהגי להסמי ברכה זו לקריאתהתורה ,נראה שאי לראות
בה הפסק ,שהרי ג הפסוקי יהללו וכו' )שמהווי "סיומא אריכתא" לקריאה ,כנ"ל בהערה  ,1ועוד עיי ב"משנה ברורה" סי' רצב ס"ק ד עלפי
"פרי מגדי" ש ב"אשל אברה" ס"ק ב וב"פתחי שערי" על ה"שערי אפרי" שער י סעי מד( אינ קשורי ישירות לקריאתהתורה .ועיי
עוד ב"כ החיי" )או"ח סי' קכג סעי כז( בש "פתח הדביר" שכתב "ומ"ש הש" מי שביר בעת קריאת התורה למתנדב והשכבות וכיוצא...
הכל נקרא מצור לעני הקריאה ושרי כקריאה עצמה ,כיו דהכי נהוג" .ועיי עוד ב"תרומת הדש" שציטטנו לעיל בהערה .1
ג יש לציי שבמקרה של ה"קיצור שולח ערו" הש" הוא זה שמפסיק בעטיפתו ,ושלא כבנדו דיד שבו העולה לתורה )שבדר כלל אינו זה
שקרא בתורה ושאומר את הקדיש( הוא זה שמבר את ברכת הגומל .ועיי ב"פרישה" )טור או"ח סי' קכב אות א ,ומובא ב"פרי מגדי "משבצות
זהב" סי' קכג ס"ק ט וב"משנה ברורה" ש ס"ק יח( שכתב עלפי דברי "תרומת הדש" הנ"ל ,ש"מכא משמע שאסור לשליח צבור לדבר ביני
ביני ]היינו בי חזרת הש" לבי קדיש תתקבל[ ,כיו דהכל מעי תפילה אחת הוא וקדיש חוזר על כול" .אבל אחרוני אינ אוסרי על שאר
המתפללי להפסיק .וא כי שאולי אפשר לדחות ,דבנדו של ה"פרישה" ההפסק של מתפלל אחר יהיה הפסק פרטי ,ושלא כבנדו דיד שבו ברכת
הגומל תהיה הפסק ציבורי ,שהרי מברכי אותה אחר הקריאה דוקא כדי שתיאמר לפני הציבור ,מ"מ נראה יותר כמו שכתבנו.
עוד יש לציי את דברי ה"מג אברה" )ש בסי' רצב סקב ,ומובא ג ב"משנה ברורה" ש ס"ק ד( שאי פסוק אחד )"יהללו" או "ואני תפילתי"(
נחשב להפסק לגבי קדיש .וא דש אינו מדבר אודות הפסק בי מה שעליו אומרי קדיש לבי הקדיש עצמו ,אלא על הפסק בי שתי אמירות של
קדיש שיצדיק את אמירת שניה ,מכל מקו נראה שעל כל פני יש מש סמ לנדו דיד.
ועוד נראה שכ יש להבי את דברי ה"משנה ברורה" )סי' רפד ס"ק טו( ש"אחר אשרי ]לפני מוס בשבת[ לא יאמר שו דבר ,דהקדיש שאומרי
לפני העמוד קוד תפילת שמונה עשרה הוא קאי על אשרי שאמר בתחילה...ויהללו שאומרי אי הפסק ."...נראה שמוכרחי לומר ש"שו
דבר" הוא לאו דוקא )ובא רק לאפוקי מהפסק גדול של מי שבר שהוא מזכיר אחר כ ש( ,שהרי מקור דבריו הוא ב"פרי מגדי" ש )"אשל
אברה" ס"ק ז( שכתב ע"פ ה"מג אברה" הנ"ל )בסי' רצב ס"ק ב( ,שהסביר שיהללו לא חשיב הפסק הואיל והוי הפסק של פסוק אחד בלבד.
ולפי זה משמע ג מה"משנה הברורה" שאפשר לייש את דברי ה"מג אברה" לגבי נדו דיד ,היינו שהפסק קט בי מה שאומרי עליו את
הקדיש לבי הקדיש עצמו אינו נחשב להפסק.
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פריז ,צרפת

ניס ,תשנ"ט

Paris, France

ז .די ברכת הגומל לאישה
שאלה:
נשי נהגו לבר הגומל לאחר לידה ,בכל קהילות ישראל .מה דינ לעניי ברכת הגומל לאחר טיסה ,לכאורה אי כל הבדל
ולמה לא ראינו שנהגו כ?
תשובה:
מעיקר הדי אי לעניי ברכת הגומל הבדל בי גברי ונשי .אמנ יש שכתבו ,שכל די ברכת הגומל איננו חיוב ,1ולפי זה נהגו
הנשי כפי שנהגו בכל מקו לפי מנהגיו ,א רוב הפוסקי כתבו שאי ברכת הגומל רשות אלא חובה.2
ברוב קהילות ישראל נהגו שהנשי מברכות הגומל רק אחר לידה ,3ומסתבר שמכיו "שהמנהג הוא לבר בעת קריאת התורה,
לכ מדמי שאי הנשי חייבות בברכה זו" ,4ורק בעני זה ,שבו נהגו לבר בזמ הברית או זבד הבת ולאו דוקא בבית
הכנסת ,המשיכו לנהוג כעיקר הדי.

 1עיי "מג אברה" )שו"ע או"ח ריש סי' ריט(.
" 2פרי מגדי" )ש( ,שו"ת "חת סופר" )או"ח סי' נא( .החיוב נלמד במסכת ברכות )נד ע"ב( מדברי קבלה )תהלי מזמור קז(.
 3ב"כנסת הגדולה" )סי' ריט( תמה ,מדוע אי הנשי נוהגות לבר הגומל ,וצידד לומר שתברכנה כעיקר הדי ותעשנה זאת בעזרת נשי ,כ
שעשרה גברי הנמצאי בעזרתגברי ישמעו הברכה ,וכ הכריעו "ברכי יוס" )ש אות ב( ו"כ החיי" )ש אות ג( .ג בשו"ת "יחוה דעת"
)ח"ד סי' טו( הכריע כאמור ,וכתב שתברכנה הנשי בביתהכנסת כשיש ש י' גברי וכשקוראי בתורה .והוסי שיולדת יכולה לבר בביתה
בפני י' גברי בעת שעושי מסיבה להולדת הב או הבת .וחלקו "כ החיי" ו"יחוה דעת" על מה שכתב ב"כנסת הגדולה" ,שאישה תבר בפני
איש א' או שני או בפני י' נשי ,והצריכו שתברכנה דווקא בפני י' גברי ,כנ"ל .למרות זאת ,למיטב ידיעתנו ,לא נהגו נשי ספרדיות לבר
הגומל אלא לאחר לידה .ולגבי נשי אשכנזיות כתב ה"משנה ברורה" )ש בס"ק ג( שמנהג העול שאי מברכות הגומל ,משו ש"לאו אורח
ארעא הוא שתברכנה בפני גברי" ,ואח"כ הביא דברי "כנסת הגדולה" הנ"ל .וא שלא חילק ש ה"משנה ברורה" בי יולדת לבי מי שנתרפאה
ממחלה וכדו' ,כתב בספר "תורת היולדת" )פרק סב סע' ה( שנהגו בירושל ,שמתאספי י' קרובי בבית היולדת ומברכת בפניה ,וכ הביא
ב"נשמת אברה" )חאו"ח סי' ריט אות א בש הגרש"ז אויערב( שיולדות נהגו לבר ,א לא מי שנתרפאו ממחלה וכדו'.
יש לציי עוד שב"משנה ברורה" )ש ס"ק יז( כתב ,שיש מקצת אנשי שנהגו ,שהבעל מבר הגומל והאשה עונה אמ ,עי"ש ,ואכ כ נהגו
בקהילות מסוימות .ויש קהילות שלא נהגו כלל שיולדות מברכות הגומל .ועיי עוד בשו"ת "הר צבי" )חאו"ח סי' קיח( ,וכ באנציקלופדיה
הלכתיתרפואית לד"ר אברה שטיינברג )כר א ,עמ'  ,113ובהערות ש(.
" 4ערו השולח" )ש ,סע' ו(.
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במראה הבזק

ניו יורק ,ארה"ב

שבט תשנ"ט

New-York, U.S.A

ח .עניית איש לזימו נשי
שאלה:

גבר ושלוש נשי האוכלי יחד בשולח אחד והנשי רוצות לזמ לעצמ כפי שנפסק בשו"ע אורח חיי ,סי' קצט סעיפי וז:
" הא רשאי א הגבר לענות? וא כ ,באיזה נוסח הוא עונה )ראה ספר הליכות ביתה ,פרק י"ב ,סעי ז' בש הגרש"ז
אויערבא זצ"ל(? הא התשובה לשאלה משתנה א מדובר שלא בבני משפחה?

תשובה:

מפורש בספר "הליכות ביתה" ,1כפי שכתב הרב השואל )שאלת חכ חצי תשובה( ,שמותר לאיש לענות אחרי זימו הנשי,
ואי בזה משו גנאי ,משו שאי הוא מצטר לנשי ,אלא רק עונה לזימו של הנשי המזמנות לעצמ .ומי לנו גדול ממר
הגרש"ז אוירב שהסכי לדברי אלה ,כמובא בספר הנ"ל .וממילא הוא עונה בנוסח הרגיל .ואי חילוק בי זימו בציבור
כללי לבי זימו בקרב המשפחה.

 1סי' יב סע' ז ובהערה ש.
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במראה הבזק

ג'ורג'יה ,ארה"ב

Georgia, U.S.A

אדר א' תש"ס

ט .שאלת רשות לזימו מבעלת הבית
שאלה:
אלמנה בקהילתנו ,לפעמי מזמינה אורחי לארוחת שבת קודש ,וכשנמצאי ש ג' גברי ,היא מבקשת שהמזמ יזכיר
"ברשות בעלת הבית" בברכת הזימו שלו .אורח אחד סירב ,בטענו שעליו לבקש רשות מבעל הבית מכיוו שיש לבעל הבית
זכות לזמ – זכות שאי לבעלת הבית האלמנה .מאיד ,האלמנה טוענת שמכיוו שהאורח חייב לבר אותה ב"ברכת האורח",
לכ יש לה זכות לבחור את המזמ .לפיכ ,עליו לבקש רשות ממנה בברכת הזימו .מי צודק?
תשובה:
זכותו של בעל  הבית לבחור את המזמ ,1ונראה שמכ נובע המנהג להוסי בזימו" :ברשות בעל הבית" ,יחד ע כהני,
מרנ ורבותי ,2ולכ מ הנימוס וממילא מ הדי לכבד את בעלת  הבית ,3האלמנה ,ולומר ברשות בעלת  הבית.

 1שו"ע או"ח "משנה ברורה" )סי' רא סק"ד בש "פרי מגדי"( ,וראיתו מברכות מו ע"ב ,דרבי נת לרב לבר ,א דרבי חייא שהיה גדול מרב,
ג הוא ישב באותה הסעודה .עיי עוד ב"משנה ברורה" )ש ס"ק וז(.
 2המקור לבקשת הרשות מובא :בשבולי הלקט אות קמ )מובא בב"י או"ח סי' קסז(" :מצאתי בש רב האי גאו המבר נוטל רשות מחברו
דר כבוד ואומר ברשות מורי ...וה עוני ברשות שמיי .שכ שנינו בברכות נ"ה ע"א ראה קראתי בש בצלאל  אמר לו הקב"ה
למשה,משה הגו עלי בצלאל...וכ בסעודה כל בני הסעודה בוחרי לה הכה או החשוב לבר ,ואומרי לו בר .כלומר ,אתה נאה והגו
לפני הקב"ה לבר וכל שכ לנו .והוא אומר ברשות רבותי :זה אני יודע ,א את מסכימי ,שהקב"ה מסכי עמכ וכו'."...
כלומר ,המבר אומר ברשות רבותי משו כבוד הממני אותו וכל שכ לבעל הבית שבידו לבחור כנ"ל .וכ כתב "כל בו" )סי' כה( "ומדר
המוסר לכל מי שיבר שיטול רשות מ הגדולי המסובי ש"  וא כ ודאי שג מדר המוסר ליטול רשות ממארחו .עוד הביא בשו"ת
"תורה לשמה" )סי' לד( ראיה מערכי )יא ע"ב( שחזקיהו נמל בציבור ונטל רשות להקרבת העולה ,א על פי שהיה מל ,וכ מלאכי השרת
נותני רשות זה לזה להקדיש ליוצר .ועוד טע לאמירת "ברשות" ,בהמש דברי שבולי הלקט הנ"ל ,וכ כתב בשו"ת "רב פעלי" )ח"ד סי'
כב( כדי לעורר את המסובי שיתנו דעת לברכה ,ויכוונו לצאת ידי חובה.
 3זכר לדבר אפשר למצוא בגמרא ברכות )מח ע"א( בעניי ינאי המל ,אשתו וברכת המזו.
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במראה הבזק

ניו יורק ,ארה"ב

מרחשוו תש"ס

New-York, U.S.A

י .אמירת "יראו עינינו" ע"י חז שאינו נוהג לאומרה
שאלה:
לצערי אני בשנת אבל על אבי והנני משתדל לעבור לפני התיבה ככל יכולתי .נזדמ לי להתפלל בבתי כנסת שוני והנני מקפיד תמיד
להתפלל בקול ר כנוסח הקהילה וכפי מנהגיה .בדר כלל אי זה עניי גדול להגיד "הודו" לפני או אחרי "ברו שאמר" ,והכל הול
על תלו.
נסתפקתי לגבי אמירת "ברו ה' לעול" בתפילת מעריב שנאמרת בהרבה קהילות כא בחו"ל בי "השכיבנו" לתפילת שמונה עשרה.
אני התחנכתי על ברכי מנהגי הגר"א ,ליטא ובריסק שהקפידו לא להגיד "ברו ה' לעול" וראו בו ממש הפסק בי גאולה לתפילה
של תפילת מעריב .וא שאני יודע שמבחינה הלכתית יש מקו נרחב לתר זאת ,בכל זאת כא מדובר לא רק בשינוי זעיר של "שמע
קולנו" או "אב הרחמ" אלא בעניי של הפסק .בנוס לכ ,ספיקותי עולי שהרי אני רואה שהרבה מאלה שמקפידי על שיטת
הגר"א כשמתפללי לפני התיבה במניי שאומרי "ברו ה' לעול" עוצרי אחרי אמירת "השכיבנו" ומחכי עד שהקהל יגמור
את הברכה ,ואז מיד אומרי את הקדיש לפני שמונה עשרה בלי אמירת אותה הברכה – הא זו הדר הנכונה לפעול?
תשובה:
א .ברכת "יראו עינינו" איננה נזכרת בש"ס ,אלא נתקנה ע"י ראשי ישיבות שבבבל .1הברכה כוללת י"ח פסוקי )כשבכל פסוק ישנה
אזכרת ש ה'( ע ברכה בסופ ,ומטרתה היתה לפטור אות המתפללי בבתיהכנסת שבשדות שפחדו להתאחר ש זמ רב
בלילה ,מתפילת שמונהעשרה עלידי י"ח אזכרות אלה והקדיש שלאחריה .אמנ כיו שמתפללי בבתיכנסיות מסודרי ,לא
שייכת תקנה זו ,א אי אנו מבטלי מנהג ראשו .2ג בארישראל קיבלו וקבעו תקנה זו בראשית תיקונה ,א בדורות האחרוני
חדלו לאומרה בארישראל .3בטור 4הביא מחלוקת ראשוני ,א יש לאומרה או לאו ,וא בי הפוסקי האחרוני יש שפסקו,
שאי לאומרה אפילו בחו"ל.5
ב .לפי זה נפסקה ההלכה שכל אד ינהג לפי מנהגו שלו ,ג כאשר הציבור נוהג באורח שונה .ולכ ,ב ארישראל או הנוהג כגר"א
וכגרש"ז הנמצאי בחו"ל במקו הציבור אומרה  אי לו לאומרה ,6וזאת בתנאי שלא ירגישו אחרי בדבר .7ולכ ,א איאפשר
שלא לאומרה באופ שלא ירגישו ,כגו שהוא שליחציבור  צרי לאומרה .8אי זה מ הראוי לסמו על הפתרו של שתיקה בעת
שהציבור אומרה ואמירת קדיש בלי לאומרה ,שכ מעצ השתיקה נית להבי ,שהוא מתפלל בנוסח אחר.9

 1שו"ת "משנה הלכות" )ח"ה סי' כט'( בש "שבלי הלקט".
 2טור )או"ח סי' רלו(.
" 3דרכי יוס" )או"ח סי' רלו אות ג(" .בית יוס" ) טור או"ח סי' מו( לא מנה ברכת "יראו עינינו" במאה ברכות שחייב אד לומר בכל יו.
 4ש.
 5עלפי האריז"ל אי לומר פסוקי אלה ,וכ דעת הגר"א והגרש"ז שלא לאומר אפילו בחו לאר  מובא בשו"ת "משנה הלכות" ש.
" 6אגרות משה" )חאו"ח ח"ב סי' קב ,בסופו(.
" 7אגרות משה" )חיו"ד ח"ג סי' צו אות ח( ,כדי כל שינוי נוסח שיש בו בעיה של "לא תתגודדו"  מדאורייתא ,ובעיה של לא ישנה מפני המחלוקת
 מדרבנ .וא הדבר לא מורגש  לא קיימות בעיות אלה.
" 8אגרות משה" ש ,עלפי פסחי קו ע"א .וכל שכ כא שרבי סוברי ,שצרי לאומרו בחו"ל ,ונית לסמו עליה שלא להחשיבו כהפסק בי
גאולה לתפילה אלא הוי גאולה אריכתא ,כמו "השכיבנו".
 9ראה סברה דומה ב"אגרות משה" )חאו"ח ח"ב סי' קד( לגבי שינויי נוסח בדברי שהקהל אומרי בקול ר ,שאי לשנות אפילו בלחש  מחמת
סברה זו ,וקל וחומר לגבי הש".
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ניו ג'רזי ,ארה"ב

מרחשוו ,תשס"א

New Jersey, U.S.A

יא .ברכות על ראיית גאוני בתורה ובמדע
שאלה:
אני לומד באוניברסיטת פרינסטו בניו ג'רזי ,ארה"ב .האוניברסיטה שלנו מפורסמת בזכות חתני פרס נובל מרובי השייכי
לסגל המרצי .חלק יהודי וחלק אינ יהודי .חלק מ"גאוני" אלה הינ יהודי שומרי מצוות .הא אני צרי לבר
ש"חלק מחכמתו" או "שנת חכמתו"? הא יש הבדל בי יהודי שומר מצוות ושאינו שומר מצוות? מה הדי באינו יהודי
שנחשב גאו ב"מדעי היהדות"? כשצרי לבר ,הא יש לעשות זאת בש ובמלכות? מה הדי ,א בזמ הראיה לא נאמרה
הברכה ,הא אפשר לברכה שלא בנוכחות ה"גאו"?
תשובה:
א .הרואה חכמי ישראל ,אומר "ברו שחלק מחכמתו ליראיו" 1בלא הזכרת ש ומלכות ,2ורק כאשר הוא רואה חכ מופלג
בתורה ובחכמה וביראת ה' ומורה הוראות בישראל ,3יבר בש ומלכות .וג כאשר הוא רואה הרבה חכמי יחד ,אפילו אינ
מופלגי ,הוא יכול לבר ע אזכרה.4
ב .הרואה חכמי אומות העול ,אומר "ברו שנת מחכמתו לבשר וד" ,5וג כא בלא הזכרת ש ומלכות ,6וג כא מדובר
דווקא בחכמי גדולי מפורסמי בכל העול ,מופלגי בחכמה ובמחקר ,כגו מקבלי פרס נובל.7
ג .ג הרואה יהודי חכ ומפורס במחקריו המדעיי ,יאמר "ברו שנת מחכמתו לבשר וד".8
ד .הרואה גוי חכ ומפורס במחקר מדעי קודש ,אינו מבר עליו.9
ה .א לא ביר כשראה ,א משו שלא ידע שלפניו חכ מפורס וא משו שלא ידע שיש לבר ,יבר כאשר יראנו פע
נוספת.10

 1ברייתא במס' ברכות )נח ע"א( ,וכ נפסק בשו"ע )או"ח סי' רכד סעי ו(.
 2כ פסק "צי אליעזר" )חלק יד סי' לז ס"ק ו( וכ משמע מ"כ החיי" )חלק ג סי' רכד סעי יט( .ישנ ב' טעמי עיקריי למה לא להזכיר ש
ומלכות בברכה זו:
מפני שאי היו די "תלמיד חכ" ראוי לברכה זו ,וכמו שכתב "צי אליעזר" )ש( והביא בש ספר "יוס אומ" )יוזפא( ,שמחברו חי לפני
כארבע מאות שנה ,וז"ל" :בסימ ת"נ כותב שהברכה לראיית חכמי ישראל ואומות העול לא כתב ,כי מעטי מאד בזמנינו מי שראוי לקרותו
חכ" ,ומסיי" :אכ מי שרוצה לאומרה בלא ש ומלכות ,לא הפסיד" .אמנ הרב עובדיה יוס חלק על טע זה ופסק ב"יחווה דעת" )חלק ד
סי' טז( לומר את הברכה בש ומלכות.
טע נוס מביא "כ החיי" שלגבי נוסח הברכה ישנה פלוגתא ,א לומר "שחלק" כמו נוסח הגמרא שלנו או לומר "שנת" כמו שפסק רמב"
)פ"י מהל' ברכות הל' יא( ,ולכ פסק ב"ב איש חי" )פ' עקב אות יג( לבר על חכמי ישראל בלא ש ומלכות.
" 3יחווה דעת" )חלק ד סי' טז(.
" 4כ החיי" )חלק ג סי' רכד סעי יח( וכ ב"צי אליעזר" )חלק ד סי' לז(.
 5ברייתא ברכות נח ע"א ,וכ נפסק בשו"ע )או"ח סי' רכד סעי ז(.
" 6כ החיי" מביא שג בברכה זו ישנה פלוגתא בנוסח הברכה ,דבגמרא שלנו כתוב "שנת מחכמתו לבריותיו".
 7כ משמע מ"צי אליעזר" בש ספר "יוס אומ" שמובא בהערה .2
 8באחרוני הובאו הסברי שוני להבדל בנוסח הברכה בי חכמי ישראל לאומות העול ,מדוע כא הנוסח "נת" וכא "חלק" :ב"בית יוס"
)טור או"ח סי' רכד סעי ו( מפרש שהשינוי בנוסח הוא בשל הסגולה המיוחדת המיוחסת לנפשות ישראל ,שה כחלק אלוה ממעל ,ועיי ש
הסברו בש "אבודרה".
ועיי עוד בב"ח )ש( שכתב בעקבות מדרש רבה )שמות פ' מא ,ג( ,שאע"פ שחכמי האומות קיבלו ז' חכמות ,רק לישראל חלק בתורה ובסודותיה.
ועוד עיי בט"ז )ש ס"ק א( המסביר זאת ע"פ כללי משפטיי הלקוחי משו"ע חוש משפט.
מכל הפירושי משמע שוודאי ישראל לא גרע מגוי לעניי ברכה זו ,ולכ פשוט שג על ראיית החכ היהודי יכול לומר נוסח ש"נת".
 9כ מדייק "בית יוס" )טור או"ח סי' רכד סע' וז( מסמ"ק שכתב "הרואה חכמי אומות העול ,שחכמי בחכמת העול ,מבר שנת מחכמתו
לבשר וד" ,והסביר שכתב כ לאפוקי היכא שאינ חכמי אלא בדת ,שאי מבר עליה .וא שה"משנה ברורה" )סי' רכד ס"ק י( ,מדייק
דווקא לאפוקי חכמי בדת ,נראה שאי לחלק בי דת לדתנו לעניי זה.
 10כתב מר בשו"ע )אורח החיי סי' רכז סעי ג(" :היה יושב בבית הכסא ושמע קול רע או ראה ברד ,א יכול לצאת ולבר תו כדי דיבור 
יצא ,וא לא  לא יצא" ,וכתב על זה "משנה ברורה" )ש ס"ק יב( "וא עבר יותר מכדי דיבור מעת שראה הברק או שמע הרע ,שוב לא יבר
על רע וברק זה" .וא שמשמע מהט"ז )ש( ,שא אפשר לו ,יכול לבר אפילו אחר כ ,מביא ה"משנה ברורה" ב"שער הציו" )ס"ק יז( הרבה
אחרוני שחולקי על הט"ז ,ולכ פסק ש ספק ברכות להקל .ומסתבר כדעת ,שהרי זו כ ברכת הרואי ,וא כ יש לברכה דווקא בזמ
הראיה.
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מינכ ,גרמניה

תשרי תשס"א

Munich, Germany

יב .שינוי נוסחהתפילה בעקבות שינוי בהרכב המתפללי
שאלה:

השאלה היא בקשר לשינוי נוסח תפילה בבית הכנסת המרכזי במינכ .קיי בקהילתנו מצב מיוחד ,שגור
לשאלה זו.
נוסח התפילה כרגע הוא נוסח ספרד.
רק חלק קט מחברי הקהילה – רוב זקני – יודעי בכלל להתפלל .רוב האנשי שבאי בחגי ולשמחות אינ
יודעי להתפלל ,וצריכי סידור ומחזור ע תרגו גרמני .הסידורי והמחזורי ע תרגו גרמני ה לפי מנהג
אשכנז – )רוב לפי נוסח היידענהיי )רעדעלהיי(( .חשוב לי ג ,שלרוב המתפללי יהיה אותו סידור או מחזור,
כדי שאוכל להודיע את מספר העמוד בקול ר.
לאחרונה הוציאו מחדש מחזור ע תרגו רק לערבית ר"ה וי"כ בנוסח אשכנז – בתפילת ערבית השינויי אינ
גדולי ולכ השתמשנו בה בשנה שעברה .במיוחד האנשי שאינ יכולי להתפלל ,שמחו שמחה גדולה.
רצוני להוסי עוד מספר נקודות:
 .1לפני שלושי שנה כ התפללו נוסח אשכנז בבית הכנסת שלנו וזאת למרות שרב המתפללי היו מפולי ולא מאר
אשכנז .אינני יודע מדוע שינו את הנוסח.
 .2שמעתי – אבל לא ראיתי – ואינני יודע מאיפה שמועה זו נובעת ,שיש פסק שבאר אשכנז צריכי לשמור על מנהג
המקו ולהתפלל נוסח אשכנז.
 .3הצד החיובי בשינוי הנוסח יהיה כמו שהסברתי – לזכות את הרבי ,לעזור להרבה אנשי להתפלל – ולה לא
אכפת הנוסח .מצד שני בודאי אתקל בהתנגדות של האנשי שאוהבי להתפלל נוסח ספרד ,וביניה יש אנשי
שבאי כל יו להתפלל.
 .4ברצוני לציי שיש בעיר מניני המתפללי נוסח ספרד ,א יש אנשי שלא מוכני לנוסח אשכנז.

תשובה:

בבית-כנסת חדש יש לקבוע נוסחתפילה כנוסחהתפילה של רוב המתפללי  .לאחר שנקבע נוסח מסוי ,אי
לשנותו )בדר כלל( כל עוד נשארו ולוא מעטי מ המתפללי שנוהגי בו.2
במקרה שלכ יש לנסות לברר למה ביתהכנסת שינה את נוסחהתפילה בעבר מנוסח אשכנז לנוסח ספרד ,3וא
אי מצליחי לברר את סיבת השינוי ,נראה שיש לקבוע את הנוסח הנהוג עכשיו כמנהג ביתהכנסת ,4ולנסות למצוא
פתרונות אחרי מאשר לשנות לנוסח אשכנז.5
1

ואול א לא נמצא פתרו מעשי אחר מאשר להחזיר את נוסח אשכנז ,נראה שיש לעשות כ ,הואיל ויש כא צור
גדול של קירוב רחוקי .6והגבאי ,עמותת ביתהכנסת או הרב 7יכולי להחליט על שינוי זה חר התנגדותו של
חלק מציבור המתפללי.8
 1היינו לפי הנוסח שבו נוהג רוב המתפללי ,ולא שיחליט הרוב להנהיג נוסח שאינו לפי מנהג ,שו"ת "מנחת יצחק" )ח"ז סי' ד( .לגבי
השאלה באילו מתפללי יש להתחשב ,נראה שיש להתחשב רק באלה שמתפללי בביתהכנסת באופ קבוע ,וג משלמי דמיחבירות,
א נהוג ש תשלו כזה ]ואולי זוהי כוונת ה"מנחת יצחק" ש בכותבו שהקובע הוא "המציאות של נוסחאות המתפללי של חברי
הקהילה"[.
 2שו"ת "אגרות משה" )או"ח ח"ב סי' כא(" ,דהדי של מנהג חל על המקו כל זמ שיש ש קהל" ,א כי בסו תשובה אחרת )או"ח ח"ד
סי' סה( מודה המחבר שיש להסתפק קצת בנקודה זו ,כאשר "ידעו ובנו בית הכנסת ג אדעתא דאלו שיבואו אח"כ שאפשר שיהיו
מרובי".
 3שהרי א שינו מסיבות לא נכונות ,נראה פשוט שיכולי לחזור לנוסח אשכנז .ועיי מעי זה בשו"ת "צי אליעזר" )חי"ד סי' יג אות א
ד"ה וכ( בש בעל "מלאכת שמיי" לגבי מקו שבו נהגו ,שרק אבל אחד אומר קדיש ,וכנראה שינו לנהוג שכול יאמרו קדיש ביחד,
שכותב "וע"כ יצוה מר על השואלי בזה שיחזרו להמנהג"] .ואמנ יש לדחות ולומר שש התנגד מפני שחשב את המנהג הקוד ליותר
נכו ,אבל מ"מ יותר נראה ש שהתנגד מצד עצ שינוי המנהג מקדמותו[.
 4שהרי כרגע נוסח זה הוא המוחזק ,ויש להניח שנהגו כהלכה כאשר שינו לנוסח ספרד .באשר לשמועה שבגרמניה יש להתפלל דוקא לפי
נוסח אשכנז ,לא ידוע לנו דבר לגבי פסק זה ,ונראה לצערנו ששייכי בנדו דיד דברי ה"חק יעקב" )על שו"ע או"ח סי' תסח סק"ט( שפסק
לעיר ווינה ,בירת אוסטריה ,שלאחר שנתבטלה הקהילה ,נתבטל מנהג )מובא ש ב"אגרות משה" או"ח ח"ב סי' כא(.
 5כגו לחפש סידורי בנוסח ספרד ע תרגו לגרמנית .ואולי נית להחזיק בביתהכנסת ג סידורי בנוסח ספרד וג סידורי בנוסח
אשכנז )ע תרגו( ,כאשר שליח הציבור יתפלל לפי נוסח ספרד ,אבל הרב יכריז מספרי העמודי לפי שני הסידורי ,ואולי נית לצל
קטעי מ התרגו לגרמנית ולחלק לקהל.
 6בשו"ת "חלקת יעקב" )סי' לו במהד' תל אביב תשנ"ב ,במהדורות קודמות ח"א סי' עט אות ב( התיר לשנות נוסחהתפילה כדי שיתפללו
"ברוב ע הדרת מל ו ...ירבה בש תורה ותפילה" .וכל שכ בנדו דיד של קירוב רחוקי שגובל בפיקוחנפש רוחני .בשו"ת מהרשד"
)או"ח סי' לה( התיר לשנות נוסח תפילת אבות בגלל צחות הלשו והבנת התפילה .אמנ ,יש להעיר שלדעתו אי בשינוי נוסח משו אל
תטוש תורת אמ ,נקודה שאינה מוסכמת בי הפוסקי ,עיי בשו"ת "יביע אומר" )ח"ו סי' י אות ב והלאה( .בנדו דיד יש עוד סניפי
להתיר ,שהרי כתבת ,שמלכתחילה התפללו בנוסח אשכנז ,ולא ברור ,למה שינו לנוסח ספרד ,ואולי השינוי היה שלא כדי .ויש להוסי
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ע זאת יש להקפיד שלא לגרו מריבות בציבור ,ולדבר ב"דרכי נוע" ע אלה שמתנגדי לשינוי ,ולהסביר לה
את חשיבות העניי.9

של"אגרות משה" )או"ח ח"ב סי' כד( תמיד מותר לאשכנזי לשנות מנוסח ספרד לנוסח אשכנז ,ג בלי סיבה מיוחדת .אול לשו"ת "דברי
חיי" )ח"ב סי' ח( ראוי לשנות מנוסח אשכנז לנוסח ספרד )ע"פ האר"י ז"ל( ,אבל לא להיפ.
 7היינו כל מי שמוסמ מטע ביתהכנסת להחליט בעניי נוהלי המניי.
 8כמופיע ש בשו"ת "חלקת יעקב" דלגבאי ביתהכנסת יש מעמד של ז' טובי העיר )ש אות ז( וה יכולי להחליט ג בניגוד לרצונ של
אלה שתרמו לבניי ביתהכנסת )ש אות ב( .דיו יותר מפורט בעניי זה מופיע במאמרו של הרב שילה רפאל ב"תחומי" )כר יא עמ'  87
 ,(91ומש ב"משכ שילה" )עמ' שסב  שסח( .ועיי ב"אגרות משה" )או"ח ח"ב סי' כא( שדורש הסכמת רב הקהילה )"אד חשוב"( וג
הסכמת רוב הקהל" ,דהמיעוט א בצירו הרב אי מועיל תקנת כלו" .למעשה נראה שהקובע בשאלת שינוי מנהגי ביתהכנסת הוא
הנוהג הקיי ,או תקנו ביתהכנסת ,א קיי בזה.
 9ובוודאי שיש להשאיר בביתהכנסת ג סידורי בנוסח ספרד לכל מי שירצה להמשי להתפלל בנוסח זה .אבל על שליח הציבור מוטל
להתפלל כנוסח הציבור ג א כשלעצמו הוא מתפלל בנוסח אחר ,כמבואר בשו"ת "אגרות משה" )או"ח ח"ד סי' לג סוד"ה הנה(.
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פריז ,צרפת

Paris, France

סיו תש"ס

יג .שינוי מנהג ממנהגי אשכנז לספרד בעקבות חתונה
שאלה:
בחורה מקהילתי הנוהגת בעקבות הוריה כמנהגי אשכנז עומדת להינשא לבחור הנוהג כמנהגי הוריו הספרדי .מה דינה לאחר
החתונה בקשר להלכות שבה יש מחלוקת בי הפוסקי כמחבר לפוסקי כרמ"א ,כגו ברכות על מצוות עשה שהזמ גרמא,
קטניות בפסח וכדו'?
תשובה:
א .על אשה לנהוג כמנהג בעלה .
ב .לעניי השאלה הנדונה:
2
 (1האשה רשאית לעשות מצוות עשה שהזמ גרמא והדבר א רצוי .
 (2לעניי הברכה על מצוות עשה שהזמ גרמא ,נשי אשכנזיות נהגו לבר .3בקרב קהילות הספרדי מנהגי שוני
בדבר ,4ודעת מר הגר"ש ישראלי שנשי ספרדיות שרצונ לבר ,אי ממחי ביד .5ומכל הנ"ל נראה שאינה צריכה לשנות
מנהגה ,ויכולה לבר.
 (3לעניי קטניות בפסח ,מדינא דינה כדי בית בעלה ואינה צריכה התרה ,6א אשה רשאה להחמיר על עצמה חומרות
שבעלה אינו מחמיר בה) 7ג א החומרות הללו אינ מנהג הוריה(.
א ברצונה להחמיר ,חשוב מאוד שתתנה מראש ותאמר ,שעושה כ בלא נדר .בענייני אלה יש להביא בחשבו את השיקול
של "שלו בית".8
ג .אשה מתחילה לנהוג כמנהג בית בעלה רק לאחר הנישואי ,9ולכ כלה אשכנזית תתענה ביו החופה.
1

 1שלשה טעמי נאמרו לכ בפוסקי:
א .אשתו כגופו ,ובבית אחד צרי להיות מנהג אחד )תשב" ח"ג ס' קעט(.
ב .דינה כדי מי שעוזב את מקומו וקהילתו ועובר לקהילה אחרת שלא על מנת לחזור )"אגרות משה" או"ח ח"א ס' קנח ו"יביע אומר" ח"ה
או"ח סי' לז(
ג .משו שלובית )הרב חיי דוד הלוי בתו "תחומי" ו עמ'  .(79ולטע זה הדבר תלוי רק ברצו הבעל ,ובמידה שיש בכ בעיית שלובית
אמיתית )ולא רק רצו שרירותי של הבעל( ,וראה ב"תחומי" )כר טו( במאמר של הרב וסרמ שדוחה את רוב הדברי.
 2שו"ע אורח חיי )סי' תקפט סעי ו( ועיי ב"י ש.
 3רמ"א ש )ולשו הב"י" :ומיהו טוב שלא לבר כיוו בפלוגתא הוא ספק ברכות להקל" ,ומכא שלא פסיקא ליה שלא תבר ,אע"פ שהכריע
שלא תבר(.
 4המנהג בא"י היה לבר וכ היה בבגדאד ויש שנהגו כ במרוקו )עיי בשו"ת "צי אליעזר" ח"ט סי' ב( ,ויש שכתבו שבא"י ובמרוקו נהגו שלא
לבר )"יביע אומר" ח"ה סי' מג(.
" 5חוות בנימי" ח"ב סי' עט.
" 6אגרות משה" )או"ח סי' קנח( ו"יביע אומר" )ח"ה או"ח סי' לז( .וראה במאמרו של הרב וסרמ הנ"ל שמביא מחלוקת בעני קטניות.
 7הראשו לציו ,הרב הראשי לשעבר הרב מרדכי אליהו ,בתו" :קול צופי" גליו  ,3עי"ש.
 8דעת "רב פעלי" )ח"ג סי' ל( שאד המחמיר שלא לאכול אורז ,אינו רשאי לבשל ביו"ט למי שנוהג לאכול )א בחוה"מ רשאי( ,ודעת "משנה
ברורה" )סי' תקכז ס"ק סה( שאשה רשאה לבשל ג ביו"ט.
 9כ יוצא מכל הטעמי שהובאו בהערה  .1וא יש צור להקל מסיבות אחרות ,יש לכ מקו.
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קיפטאו ,דרו אפריקה

תמוז תש"ס

Capetown, South Africa

יד .קיו קונצרט בביתהכנסת כדי לקרב רחוקי
שאלה:
בקהילתי רוצי לערו קונצרט מוסיקלי – "כלייזמר" – בבית הכנסת .הדבר נעשה כבר בעבר ,והכניס לא מעט כס לבית
הכנסת ,וכ נכחו במקו אנשי רבי שאינ מגיעי בדר כלל לבית הכנסת .השאלה היא ,הא מותר לאפשר זאת?
מצאתי תשובה של ה"שרידי אש" ,הנראית קרובה ביותר לנתוני כא )חלק ב סימ יב( ש הוא פסק כי במקרה של קונצרט
שאיננו חילוני" ,אפשר שאי הרבני מחויבי לריב ולהתקוטטות ע ראשי העדה בשביל זה מאחר שיש מקו להקל בזה
מצד הדי יש מקו להתיר ,ובלבד שיהיו ניגוני יהודיי" .אול הוא מסייג את תשובתו לזמ השואה בלבד ,ומדגיש זאת
בסו התשובה.
השאלה היא הא יש מקו להוסי – על סמ העניי העקרוני של תשובתו ושיקוליו להתיר ,את הנושא הכספי ,קרי הכנסה
נוספת לבית הכנסת שאינו עשיר ,וכ את השיקול של אנשי שאינ באי א פע לבית הכנסת ,ויכול להיות שדר דבר כזה
נית לחזק את הקשר שלה למקו .או שמא אי לקיי אירוע מעי זה מכל וכל ,ג כאשר מדובר על ניגוני יהודי ,וכו'.
אוסי עוד שסירוב מצידי ,עלול לגרו למתח ע ראשי הקהל.
תשובה:
בנסיבות שתוארו בשאלה ,כאשר מדובר על עידוד אנשי שכרגיל אינ מגיעי לבית-הכנסת ובמקו מחלוקת ,הרי אע"פ
שבאופ רגיל אי לערו 2קונצרטי  ג של מוזיקה יהודית  בביתהכנסת ,יש מקו להתיר 3במקרה הנדו .יש לנצל את
המעמד ג 4לאמירת דברי תורה ,5כ שיביא את המשתתפי להיות קשורי יותר ללימוד תורה וקיו מצוות ,ובפרט לקשר
ע ביתהכנסת וחיי יהודי בכלל.
6
קונצרטי שאינ עוני להגדרות דלעיל אסור לערו בביתהכנסת .
1

 1בעני קדושת ביתכנסת כתב רמב" )הל' בית הבחירה פרק ז הלכה א(" :מצווה לירא מ המקדש שנאמר 'ומקדשי תראו ,ולא מ המקדש
אתה ירא אלא ממי שציוה על יראתו'" .מדרבנ יש מצוה לירוא מביתהכנסת ומביתמדרש ,שנאמר "ואהי לה למקדש מעט" )יחזקאל יא(,
כמבואר בגמרא )מגילה כט ע"א( ונפסק בשולח ערו )אורח חיי סי' קנא סעי א( .ועיי בדברי ה"פרי מגדי" ב"משבצות זהב" )ש ס"ק א
ובסי' קנג בתחילת דבריו( ,וכ העלה להלכה בשו"ת "צי אליעזר" )חלק ט סי' טז( שרוב הפוסקי כתבו ,שקדושתו מדרבנ.
דיני מורא ביתהכנסת נחלקו לשלושה חלקי ,וה :א .קלות ראש קצת ,כמו שיחה בטלה )לא בזמ התפילה(; אכילה ושתייה שנאסרו ,אלא
א כ התנו מתחילה שיותרו; ב .קלות ראש כמו שחוק והיתול שלעול אסור; ג .תשמישיחול שאי ראוי לעשות בו ,עיי בשו"ת "שרידי אש"
)ח"ב סי' יב( אי נכנסי לביתהכנסת לצור פרטי ,כגו מפני הגשמי ,וא צרי להכנס לצורכו ,כגו לקרוא לאד ,יכנס וילמד מעט או יאמר
כמה פסוקי ואח"כ יקרא לו )שו"ע או"ח סי' קנא סי' א( .ואי מחשבי בו חשבונות ,אא"כ ה חשבונות מצוה כמו צדקה ,עיי שו"ע )ש(.
יש להמנע מלעשות בביתהכנסת דברי רשות אלא א כ הותנה מתחילת בנייתו לעשות ,עיי "מג אברה" )סי' קנא ס"ק יד( ו"משנה ברורה"
)ש ס"ק לח( .אומנ ב"פרי מגדי" ו"אשל אברה" )ש ס"ק ד( פסקו שתנאי כזה היה מועיל רק בבבל ,אבל ב"ברכי יוס" וכ "מג
גיבורי" התירו בשעת הדחק.
שו"ת "שרידי אש" )ח"ב סי' יב( הסכי שבתיהכנסת שבארצות המזרח שנהגו להאכיל ש עניי ,נחשבו למקו שהתנו עליו מתחילה שיהא
מותר להשתמש בו לצרכי רשות ,אבל בתיהכנסת שבאשכנז ,שלא הורגלו להשתמש בה לצור כזה ,לא נאמר שמסתמא הוי כמו שהתנו
מתחילה.
אומנ עינינו הרואות שבדורות האחרוני ג בקהילות אשכנז באירופה משתמשי בביתהכנסת לצור רשות ,וא כ נאמר שמסתמא זה
כאילו היתנו מתחילה.
 2צורכי רבי מותר לעשות בביתהכנסת ,וכ מצינו בגמרא שבת )קנ ע"א( "הולכי לביתהכנסת לפקח על עסקי רבי בשבת" ,ועיי בנצי"ב
ב"העמק שאלה" שהוכיח מש ,שמותר לעשות צורכי רבי בביתהכנסת ,ואפילו בשבת ,וכ פסק בשו"ת "שרידי אש" )ש עמ' כד( ,לערו
קונצרטי של מוזיקה יהודית דהוי צורכי רבי והותר ,א מכיו שאסרו נגינה בכלי השיר לאחר חורב המקדש ,יש לדו בנושא בכובד ראש.
מובא בשו"ע או"ח )סי' תקס סע' ג( "גזרו שלא לנג בכלי שיר ובכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בה" ,וברמ"א )ש( העיר
"לצור מצוה הכל מותר" .ועיי עוד בשו"ת "חת סופר" )חלק ה סי' קצב בד"ה לנג( .וכ כתב )ח"ו סי' פד ד"ה וא יאמרו(" :א הותר קצת
לשמח חת וכלה ,כי המה עגומי הגלות והותר לשמח ,אבל בבית ד' אי שמחה לפניו".
ועיי ב"מלמד להועיל" )או"ח סי' טז( שכתב ,שידוע שבעיר פראג נהגו לקבל שבת בכלי זמר מפני המצוה של קבלת שבת.
 3שו"ת "שרידי אש" הנ"ל כתב שיש להקל במקו מחלוקת מפני שמצד הדי אינו אסור ,א מכיו שמר ה"חת סופר" אסר ,אינו רוצה
להתיר .אלא שנראה ,שהיו יש מקו להתיר כליזמרי יהודי כצור מצוה ,שבכ מקרבי את היהודי לערכי רוחניי ,ובמיוחד יהודי
כאלה שבלא זה אינ מגיעי לביתהכנסת.
 4צורכי מצוה מותר לעשות בביתהכנסת ,ירושלמי )פרק קמא פסחי( וכ תוספות בגמרא פסחי )קא ע"א ד"ה דאכלוה( ממעשה שנהגו
לעשות קידוש החודש בביתהכנסת ועשו סעודה .וכ נפסק בשו"ע )או"ח סי' קנא סע' ד(.
שו"ת "שרידי אש" )ש( התיר להעביר הרצאות בביתהכנסת למרות שה תשמישי חול ,במקרה שעשו תנאי על כ מתחילת בנייתו ,ולרוב
האחרוני מותר אפילו בסתמא .והוסי כ"סני" דהוי צור מצוה ,שעלידי ההרצאות תתעודד רוח של היהודי אחרי הסבל הנורא שעברו
בתקופת השואה ,וכמו כ נאמר שקיבו יהודי הקהילה בביתהכנסת ימנע מה ללכת לרעות בשדות זרי.
עוד הוסי בשו"ת "שרידי אש" הנ"ל שיש כא צורכי רבי משו שאי לקהילה מקו אחר לשמוע את ההרצאות.
 5שו"ת "שרידי אש" הנ"ל .על פי גמרא מגילה )ש( וכ נפסק בשו"ע  כשרוצה להיכנס לצורכו הפרטי ,יכנס וילמד תורה ואח"כ יעשה צורכו.
והוכיח מהראבי"ה )סי' תקצא מגילה( שתשמיש חול מותר אגב גררא של לימוד.
 6שו"ת "שרידי אש" הנ"ל  מפני שאסור לנג ולשמוע כלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמוח בה .ובגמרא סוטה )מח ע"א(
מצינו "אודנא = אוז ,ששמעה זמרה ,תעקר" .ובאמת מסקנת הפוסקי לאסור אע"פ שבאר אשכנז יש שהולכי לקונצרטי ,על כל פני אי
לנו להתיר לערו אות בביתהכנסת.
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ניו יורק ,ארה"ב

מרחשוו תשס"ב

New York, U.S.A

טו .מכירת בית שמרתפו שימש באופ זמני כבית-כנסת
שאלה:
בקהילתנו השתמש אחד מבעלי הבתי במרת ביתו )הבייסמנט( כבית כנסת זמני .מצב זה נמש שני מרובות )כמו הרבה
דברי זמניי( .בימי אלו הוא מעוניי למכור את הבית .הא חלות עליו מגבלות הלכתיות בנוגע למכירה ולשימוש שיעשה
במקו לאחר מכ?
תשובה:
 .1מותר למכור בית שאחד מחדריו שימש לתפילה באופ זמני.
ההיתר מבוסס על שני עקרונות:
א .בית-כנסת פרטי דומה לבית-הכנסת של כפרי ,שא מכרוהו שבעת טובי העיר ,במעמד אנשי העיר ,יכול לעשות בו
הלוקח כל שימוש ,וג יכולי לעשות כל שימוש בכס המכירה.1
ב .כיו שמתחילה היה השימוש בביתהכנסת זמני ,פקעה קדושתו כשהופסק השימוש בו .2ע זאת יש לכתחילה למכור
את הבית ליהודי ,3ואי למוכרו לנכרי אא"כ אי שו אפשרות למוכרו ליהודי.
 .2אמנ לפי פסק אחרוני 4ג ביתהכנסת של כרכי שנמכר עלפי טובי העיר במעמד אנשי העיר ,אסור לשימוש של בזיו,
ולפי זה כ הדי ג בביתכנסת שבבעלות פרטית .ע זאת ,מחמת הטע השני )שנועד מלכתחילה לשמש לזמ מסוי
בלבד( יתכ שיש מקו להקל בנסיבות מיוחדות.

 1שו"ע אורח חיי )סי' קנג סעי' ז ,ט(.
 2ע"פ "שערי תשובה" )ש ס"ק יז(.
 3עיי שו"ת "מנחת יצחק" )סי' קכ(.
 4שו"ע אורח חיי )סי' קנג "באור הלכה"( ,ועיי עוד "במראה הבזק" )ח"ב עמ'  ,3024תשובות יח  כ(.
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קארקס ,ונצואלה

סיוו תשנ"ט

Caracass, Venezuela

טז .הנצחת ש מחלל שבת בביתכנסת
שאלה:
מחלל שבת רוצה לתת סכו גדול מאד לבית כנסת מסוי בעירנו .הוא רוצה ששמו יחקק על הבני .אשמח לקבל את חוות
דעתכ בנדו.
תשובה:
אפשר 1לקבל תרומה לצור בניית ביתכנסת מיהודי מחלל שבת ,וג נית 2לחקוק את שמו לזכרו טוב על הבניי.

 1במומר פסק רמ"א )שו"ע אורח חיי סי' קנד סע' יא(" ,מומר שנת שעווה או נר לבית הכנסת ,אסור להדליקו" .בשו"ע יורה דעה )סי' רנד סע'
ב( כתב רמ"א שהוא הדי ,א מנדבי כל דבר לביתהכנסת .אמנ בש" )ש( כתב בש מהרי"ט )ח"א סי' ריד( ו"ספר חסידי" )סי' תרפז(
שנית לקבל.
יש שהבינו שה חולקי על פסק רמ"א הנ"ל ,כגו "פרי מגדי" ,ויש שחילקו בי תרומת חפ שאותו אסר רמ"א לקבל ,לבי תרומת כס
שישמש לצור קניית חפ או לצור בני ביתהכנסת ,אותו אפשר לקבל ,כגו "חיי אד".
ב"ילקוט יוס" )או"ח ס' קנד עמ' שו( הביא שהרבה אחרוני סמכו להקל כדברי מהרי"ט )מהרש" סי' תרו" ,עולת שמואל" ס' טז ,מהרי" ס'
יח( .ובודאי בנדו דא ,שמדובר בתרומת כס בלבד.
אמנ כל הדיו הזה הוא במי שגדרו "מומר" ,וכבר כתבו אחרוני שכיו אי למי שאינו שומר תורה ומצוות די "מומר" ,אבל דינו כתינוק
שנשבה או כחלק מציבור ששגג .לכ ודאי שנית לקבל מה תרומה לצור בניי ביתהכנסת.
" 2באר משה" ו"ילקוט יוס" התירו לקבל תרומה ,א אסרו לחקוק שמו של הנדב לזכרו ,וא ה לא אסרו אלא ב"מומר" )"באר משה" ח"ג
סי' לא( או בקהילה רפורמית שתורמת סכו כס )"ילקוט יוס" או"ח סי' קנג עמ' שז( .א מי שלצערנו אינו שומר תורה ומצוות כיו ,נית
לחקוק שמו.
סמ לכ שא באד שאינו נוהג כשורה ,נית לחקוק שמו לזכרו טוב ,מ הגמ' )בבא בתרא קלג ע"ב(" :יוס ב יועזר היה לו ב שלא היה נוהג
כשורה" .לאחר שהקדיש אביו את כל נכסיו ,הקדיש ג בנו נכסיו ,ואומרת הגמ' )ש( "עמדו וכתבו :יוס ב יועזר הכניס אחת ,ובנו הכניס שש",
ומובא בחידושי ריטב"א )ש( שהעיר" :יש אומרי שהיו כותבי ספר מ ההקדשות כדי שיהא זכר למקדישי ,כי ראוי להזכיר לדורות מעשי
טובי שעושי בני אד" .הרי אנו רואי שא שהגמ' מעידה ,שלא נהג כשורה ,כאשר הקדיש נכסיו לשמי ,לא נמנעו מלכתוב שמו לזכרו טוב
)אמנ יש לדחות ,שמא חזר בתשובה קוד שהקדיש(.
ויעוי עוד בשו"ת הרשב"א )סי' תקפא( הד בחשיבות ושבח פרסו עושה מצוה ע"י חקיקת שמ בכותל ההיכל ,ומסיי ש" :מכא אתה למד
שהיו נוהגי לכתוב כ שמות המקדישי לשמי ,להיות לה לזכרו טוב על המצוות ולפתוח דלת לעושה מצוות".

28

במראה הבזק

טנסי ,ארה"ב

אלול תשנ"ט

Tennessee, U.S.A

יז .העלאתו לתורה של ב לוי מנוכריה ,שנתגיירה לפני הלידה ,תחת הש "לוי"
שאלה:
בקהילתנו חוזר בתשובה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו והוא מ החשובי והמובילי בקהילה ג ברוחניות וג כאיש מדע
דגול.
האיש לוי ע"פ יחוסו ,חי ע נכריה קוד חזרתו בתשובה .לפני הלידה התגירה הא בגיור אורתודוקסי וכנאמר לעיל ה
שומרי מצוות במלוא מוב המילה .האב פגוע מאד אחרי שסירבו להעלות לתורה את בנו תחת הש הלוי.
הא יש מניע הלכתי לכ שהב ישא את ש המשפחה של האב הלוי ויקרא לתורה כאחרו או מפטיר תחת הכינוי לוי כדי לא
לבייש את הב ובעיקר את האב?
הא יש מקו להעלותו לתורה כלוי אפילו פע בשנה משו דרכי שלו ,כגו ביו זכרו?
תשובה:
מותר לקרוא לילד ב לוי שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ,בש אביו ,1ולהוסי לו את התואר לוי  2פלוני ב פלוני
הלוי – וא מותר לקרוא לו לעלות לתורה בש זה כאחרו ,3אבל אסור להעלותו לתורה בתור לוי )כשני ,אחרי הכה( ,וזה
מכמה סיבות:
 .1שלא יטמע בי הלויי ,ואנחנו בידיי נוסי מכאוב למכאובינו.4
 .2שיוודע שלפי ההלכה הוא איננו בנו של אביו ,כדי למנוע מכשולי בעתיד ,כגו שיחייבו אשתו חליצה או שהוא
יחלו לאשתו של אחד מבני אביו.5
 .3שלא ימנעו מלעשות פדיו הב לצאצאיו.6
במקרה שאי כהני בביתהכנסת ,כי אז ,ורק אז ,יוכל לקבל עליה כשני.7

 1שו"ע חוש משפט )סי' מב( מובא שמותר לקרוא לאד בש מי שגידלו ,וה"ה כא .ועיי "חת סופר" )אב העזר סי' עו( ו"מנחת יצחק" )חלק
א סי' קלו(.
 2שהרי לא ברור ,א הש "לוי" שיי לאביו או לו עצמו ,ונית להסבו על אביו .וכ מוכח מדעת רבי אלעזר ור' חנינא )זבחי קא ע"ב( ,מובא
ברש"י )במדבר כה ,יג(" ,שלא נתכה פנחס עד שהרגו לזמרי" ,ואע"פ כ הכתוב מכנהו פנחס ב אלעזר הכה .ושמענו שהדיי הרב שמואל ורנר,
אב"ד בתלאביב ,הכשיר גט שהש נרש בו כ ,על סמ ראיה זו.
 3שבמקרה זה אי בעלייתו לתורה עדות על היותו לוי .ולדעת הרב נחו אליעזר רבינובי ,ג בזה יש חשש שיקבע עליו ש לוי ,ולכ לדעתו יש
להימנע א מכ.
 4לא מבעיא לדעת "חזו איש" )אב העזר סי' ג( שנוקט ,שהכהני והלויי בזמ הזה מוחזקי ה ,ולכ אל לנו לייחס חזקת לוי למי שאינו לוי,
שבזה מקלקלי את החזקה ,אלא אפילו לדעת הש" )שו"ע חוש משפט סי' שכב ס"ק ט( ועיי ש "פתחי תשובה" )ס"ק ג( ,שאי לכהני
וללויי בזמ הזה חזקת כשרות ,ולכ אי נותני לה חלה וכו' ,מסתבר שאל לנו להעניק לאנשי שאינ לויי חזקת לויי .הרי "מי שאכל
שו וריחו נוד ,יחזור ויאכל שו כדי שיהיה ריחו נוד"?! ובפרט בזמ הזה שבקרוב בעזה"י נגיע למצב שרוב יושביה עליה ,ונתחייב בתרומות
ומעשרות מ התורה ונצטר למצוא כהני ולויי מיוחסי .ולכ אל לנו לקלקל החזקה ,ומה ג שלעניי פדיו הב אנו נוהגי כ"חזו איש"
ופודי את הבכורות ואי חוששי שמא אינו כה.
 5עיי "חת סופר" )אב העזר חלק ב סי' קכה( ו"מנחת יצחק" הנ"ל.
 6ועוד יש להוסי שהאב חייב לדעת ,שהמעשה שעשה לא ייעשה ,ומ הדי היה לקנוס אותו עצמו ,כפי שהיה נהוג בזמני עברו ,וא כ אל
יבקש לו גדולות )עיי ירמיהו מה(.
 7כמוב שלראשו יעלה ישראל .עיי בדעת הרב נ"א רבינובי בהערה .3
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מונטוידאו ,אורוגואי

אדר תשס"א

Montevideo, Uruguay

יח .כה חוזר בתשובה החי ע גויה ,היחס אליה ומעמדו לעני עליה לתורה
שאלה:
בקהילתנו כה ,והוא נשוי ע אשה שהתגיירה בגיור קונסרווטיוי או רפורמי .לזוג ישנ כמה ילדי ,כול מתחנכי בחינו
יהודי אורתודוקסי.
בשנה האחרונה ,האיש מתקרב מאוד לשמירת תורה ומצוות .הוא נמצא באופ כמעט קבוע בתפילות ,רכש לעצמו תפילי,
לומד הלכות כשרות על מנת לקיי ושוא להתקד יותר ויותר.
דא עקא שאינני יודע כיצד לנהוג בו בקשר לאשתו .אני מאמי כי בשלב מסוי ואולי לא רחוק ,הוא יבי כי ילדיו צריכי
לעבור גיור ,א במקרה של אשתו לא יעזור גיור מכיוו שהוא כה .הנושא הזה מעכב אצלי את כל התהלי של הקירוב שלו
מכיוו שאי אני יודע מה לענות א וכאשר תשאל השאלה הזו .כמו כ כיצד לנהוג בו כרגע )למשל לגבי העליות לתורה(?
תשובה:
יהודי הנשוי לגויה ,א שעובר עבירה חמורה ביותר ,1אינו מומר 2וקל וחומר שאינו כזה ,כאשר התחיל לחיות עמה כשהיה
בגדר "תינוק שנשבה" .על כ מצוה גדולה לקרב את האיש לדת ישראל ,ללא קשר לשאלה ,א ימשי לחיות ע אשתו הגויה
או לאו ,ודאי עדי שישמור כמה שיותר מצוות ,ו"המאור שבה מחזירו למוטב" .3ע זאת צרי לדאוג שהדבר לא ייתפס
בציבור כמת הכשר לחייו ע הגויה.
כאשר תישאל השאלה ,ביחס לאשתו ,יש לענות עליה בעדינות ,א בצורה ברורה ,שהדבר אסור ע"פ התורה ,תו תקוה
שהדברי לא יביאו לאמירת "אי הכי לא בעינא".
לגבי עליה לתורה  כל עוד הוא חי ע הגויה אי להעלותו לתורה ככה .4
העיקרו הוא שלא ,להעלות לתורה אד הנשוי לגויה ,פ יראו בכ משו מת לגיטימאציה ציבורית למעשה חמור זה .5א
במקרה דנ ,כשהאד בתהלי התקרבות ,יש לשקול ,א להעלותו לכיבודי אחרי ,שלא ככה ,ובלבד שהדבר לא יתפרש
כמת לגיטימאציה למעשהו )כגו ,א הציבור אינו יודע על היות אשתו גויה ,או שיודעי שעושי כ כדי לקרבו( שלא יגרו
לפרצה באיסור הנ"ל.
יש מקו 6לנסות להטיל ספק בכשרות כהונתו 7או ביחוסו ,כ שא ,יתברר לאחר בירור יסודי ,שיש רגליי לספקות אלה,
יוכל האיש לחיות ע אשתו לאחר שתתגייר כדי .א על כבודו לשקול צעד כזה בזהירות רבה ,כדי שלא תיהפ קדושת
הכהונה לחוכא ואיטלולא ח"ו.

 1עיי רמב" הל' איסורי ביאה )פ י"ב הל' וח ושו"ע אב העזר סי' טז סי' אב(.
 2עיי רמב" הל' תשובה )פ"ג הל' ט( "והוא שיעשה להכעיס".
 3ירושלמי חגיגה )פ"א הל' ז(.
" 4הנושא נשי בעבירה פסול "...משנה בכורות )מה ע"ב(.
 5עיי שו"ת "במראה הבזק" ח"א תשו' ז ,ח; ח"ג תשו' ט; ח"ד תשו' יט ,כה.
 6הוראת הגרנ"א רבינובי.
 7כגו לבדוק ,שמא הייתה אמו חללה )נבעלה לגוי וכדומה(.
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אוקלנד ,ניו זילנד

שבט תשס"א

Oakland, New Zealand

יט .אי שמירת כבודו של מי שנשא לא יהודיה וכח "תקנת הקהל" בנושא
שאלה:
בקהילתנו תקנת הקהל האוסרת להעלות לתורה או להתפלל כשליח ציבור מי שנשא אשה לא יהודייה .אחד מ המתפללי
הקבועי שנשא אשה לא יהודייה בא לפני שבוע וביקש לעלות לתורה ולעבור לפני התיבה בגלל יו הזיכרו לאביו ,הא חיוב
ה"יור צייט" דוחה את תקנת הקהל?
מה הדי א כבר קראו לו ,הא מותר לביישו ולהורידו? מה קורה כאשר איסור הלבנת פני מתנגש ע תקנת הקהל?
תשובה:
נישואי תערובת ה עבירה חמורה ביותר ,ג במימד הפרטי וג במימד הציבורי ,1ועל כ יש להשתדל ביותר למנוע מת
לגיטימאציה מכל סוג של "נישואי" כאלה .במסגרת השתדלות זו ,נכו וראוי למנוע מת כיבודי שוני לאד כזה ,כגו
עלייה לתורה.2
במקרה דנ הדבר מקבל משמעות הלכית חזקה יותר ,מכיוו שזו תקנת הקהל ,ובוודאי שמותר וראוי לקהל לתק תקנות
לגדור פרצות הדת.3
מעיקר הדי אי איסור ,ולעתי  א הדבר יגרו לתועלת  א מצוה הוא לבייש ברבי אד הנשוי לגויה ,מאחר שזו עבירה
שנחשבת בציבור כחמורה 4וכ הוא עובר אותה בפרהסיא .א על הרב לשקול בזהירות רבה  על סמ היכרותו את הנוגע בדבר
ואת הקהילה  א צעד כזה יגרו לקירוב או לריחוק ,ושלא יצא שכרו בהפסדו.5
על כ יש לשקול היטב א לתת לאד זה לעבור לפני העמוד ביארצייט ,א להורידו מש כשכבר עבר .ועדי מזה להשתדל
למנוע גישתו לעמוד ,א על ידי שיכנוע להסתפק באמירת קדיש בלבד וא עלידי הפניית אד אחר לעמוד קוד שיגש זה.

 1רמב" הל' איסורי ביאה )פ"יב הלוח ,שו"ע אב העזר )סי' טז סעיפי אב(.
 2עיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"א תשו ז,ח; ח"ב תשו' ט; ח"ד תשו' יט ,כה( ,ובמאמרו של הרב יוס כרמל בעני ,בתו "שרידי" ,בטאו רבני
אירופה ,גליו יח ,אדר תשנ"ט.
 3תקנה דומה למקרה שלנו ,אנו מוצאי בתקנת חז"ל שכה הנושא נשי בעבירה פסול לעבודה עד שיגרש או שיידור הנאה מה ברבי )משנה
בכורות מה ע"ב(  ,ועיי ג ברמב" )קונטרס משפט החר( ועוד מקורות רבי בעניי סמכות הציבור לתק תקנות.
 4נקרא רשע ואינו בכלל עמית ,ולכ מותר לביישו .עיי בשו"ע חוש משפט )סי' לד סע' כד( ,וכ ב"חפ חיי" )הל' לשו הרע כלל ח סע' ז'
והערות יד וטו( ,עיי היטב.
 5עיי בתשובה בעניי יהודיה הנשואה לגוי ,ש אסרנו לאפשר לה לטבול לנידתה ,כדי שלא תיווצר בציבור תחושה שדבר זה לגיטימי ,שו"ת
"במראה הבזק" )ח"ד תשו' פג(.
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מילאנו ,איטליה

Milano, Italy

תמוז תש"ס

כ .ביוש ברבי של מי שמעל בכספי הקהילה והתחייב להחזיר
שאלה:
בקהילה מסוימת בצפו איטליה קרה מקרה בלתי טהור :אחד מצוות משרד הרבנות מעל בכס שנמסר לו כדי שיעבירנו
לקהילה ,וכשנתגלה הדבר לאנשי ועד הקהילה מיד פטרוהו מכל משרותיו ופרסמו הדבר ברבי וגרמו לו בושות גדולות מאוד.
שאלותיי ה:
 .1היות והאד הזה התחרט על מעשיו וקיבל על עצמו להחזיר את הסכומי שלקח ,הא היה מותר לביישו על ידי הפרסו
ברבי? וא לא ,מה דינ של אנשי ועד הקהילה?
 .2והא מגיע לו לאד איזה עונש בנוס להחזרת הכס?
תשובה:
א .עובד במשרה ציבורית שמעד אי לביישו ברבי ובמיוחד כשהוא מתחרט ומתחייב להשיב את הכס שמעל .יתר על כ,
ראוי להיזהר בכבודו יותר מאד אחר.2
4
3
ב .כיו שבאמת עבר העבירה ויש דעה שמותר לביישו אי אפשר לנקוט בצעדי כלפי הועד ,אע"פ שלכתחילה לא נהגו כראוי .
ג .עובד במשרה ציבורית שמעל בכס 5יש לקהילה לפטרו מתפקידו ,משו שפשע 6בכספי הציבור ויש לחשוש שהמקרה יחזור
על עצמו.
ד .אי העובד זכאי 7לתשלו המשכורת עד סו החוזה אלא מעכשיו מפסיד שכרו .לעני 8תשלומי פיטורי ופנסיה ,הכל לפני
מנהג המדינה.
1

 1שולח ערו חוש משפט סימ תכ סעי לח מביא שתי דעות בבושת דברי א פטור או שבי"ד צרי לנדות עד שיפייס המתבייש .אבל כאשר
הבושת בעבירה שבאמת עשה נחלקו בו האחרוני "פתחי תשובה" )ש ס"ק ז( ו"חוות יאיר" )סימ סב( פסקו שאסור לבייש ואבל "שבות
יעקב" )ח"א סימ קעט( פסק שדוקא א העבירה דבר שאפשר לתקנו אסור לבייש אבל א הוא עבד ,או ממזר מצוה לפרסמו כדי שיפרשו
ממנו מפני שאי אפשר לתק מה שאי כא בנדו דיד שחזר בתשובה ,וכ פירש ה"שבות יעקב" את פסק הרמ"א שפטר את הקורא לחבירו
עבד או ממזר א הדבר אמת .אומנ המהרש"ל פרק החובל סובר שא באמת עבר עבירה פטור המביישו ,בכל מקרה.
 2עיי בשו"ע ש ס"ק ט שדי מבייש ממוני של הקהל כמבייש תלמיד חכ.
 3דעת המהרש"ל הנ"ל .וכ ה"שבות יעקב" כל זמ שלא משיב את הכס.
" 4חוות יאיר" )סימ סב( וכ מסקנת "פתחי תשובה" )ש( ובפרט כאשר רוצה לתק את העבירה ולהשיב את הכס.
 5בבא בתרא ד כא ע"ב אמר רבא "מקרי ינוקא שתלא טפחא אומנא  ...כול כמותרי ועומדי נינהו כללא דמילתא כל פסידא דלא הדר
כמותרה ועומד" .ובשולח ערו חו"מ )סי' שו סע' יח( פסק לפי שיטת הרמב" שכל תפקיד שהעמידו אותו הציבור עליה א טעה  רשאי
לסלקו.
 6יש להבדיל בי פועל שעבד וטעה שאז יש לדו א צרי להתרות בו לבי פועל שבפשיעה הל וגנב שאפשר לסלקו אפילו אינו עובד ציבור .וכ
פסק הרמ"א בשו"ע חו"מ )סימ תכא סעי ו( "יצא עליו ש גנב מסלקו תו זמנו" וב"ער שי" )סימ תכא( כתב שאי צרי לברר בעדי
כשרי ומספיק שיברר על פי קרובי או שיש רגלי לדבר לפי ראות עיני ביתהדי שגנב.
" 7פתחי חוש" )פרק י סע"ק כד(  אבל משכרו על העבר אי יכול לפחות אלא א כ בדבר שיכול לתובעו על כ.
 8ש בסו סעי קט לה.
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טריאסט ,איטליה

טבת תשס"א

Trieste, Italy

כא .די מומר מאונס שחזר בתשובה ונשאר ערל מבחינה רפואית
שאלה:
לצערינו ,בימי השלטו הפשיסטי בתקופה שבי מלחמות העול ובעיקר אחרי החלת חוקי ה"גזע" ,יהודי רבי המירו דת
מאונס והוטבלו לנצרות .באיטליה חלק מה ניצלו באמצעות צעד זה מציפורני הנאצי ימ"ש.
יהודי אלה לא חזרו לקהילה לאחר המלחמה מחמת הבושה ,כמוב לא מלו את בניה אבל מאיד גיסא הקפידו להתחת
)נישואי אזרחי( ע נשי ממשפחות יהודיות במצב דומה ומעול לא נהגו מנהגי הנוצרי.
בשני האחרונות מנסי רבי מה )בעיקר דור שני ושלישי( לחזור לקהילה ולנסות להשתלב מחדש בחיי היהודיי .חלק
מה כבר מבוגרי ומוכ לסבול כחלק מתהלי חזרת ליהדות אבל ג חוששי למול עצמ ג בגלל סיבות רפואיות כגו
החשש מהרדמה בגיל שכזה .כיצד יש לנהוג בה ומה התנאי לקרב?
תשובה:
א .ישראל מומר שעשה תשובה )וכל שכ במקרה זה שהיה אנוס( ,יטבול מדרבנ לחומרא ,ויקבל עליו מצוות בפני שלושה .
ועל א שאי אפשר למולו ,מפאת אונס רפואי ,יתוודה על חטאתו ,ויחזור בתשובה שלימה ,וד' הטוב יכפר בעדו.
ב .יש לקבל יהודי אלה בסבר פני יפות ולעודד בדרכי נע לחזור למקו .לחיות חיי יהודיי שלמי ,לשמור תורה
ומצוות ולהיות קשורי לע ישראל ואר ישראל.
3
ג .ערל חייב בכל המצוות הנוהגות בזמ הזה ,2ורשאי לעלות לתורה .
1

 1רמ"א שו"ע )יורה דעה ,סו סי' רסח(.
 2א נחלקו פוסקי ,א מותר לכה ערל לישא כפיו.
 3בשו"ת "מי רבי" )יורה דעה ,סי' נא( נשאל ממש על נדו דומה ,וכתב עלפי חכמי ליוורנו ,שאי מניחי לערל להניח תפילי ,וכל שכ לקרוא
בתורה בציבור .אמנ בעל "צי אליעזר" )חי"א ,סי' סט( כתב שלא שמענו על פסול ערל לתפילי ,כל שכ שמדובר בערל מחמת אונס ,והביא שתי
תשובות של מתירי להעלותו לתורה ,וכל שכ כשהוא אנוס .בר ,ערל שיכול למול ואינו רוצה ,דעת רוב הפוסקי שלא להעלותו ,ועיי עוד
בדבריו.
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מוסקבה ,רוסיה

אייר תשנ"ט

Moscow, Russia

כב .מחנהקי מעורב )לבני ולבנות(
שאלה:
הובאה לפנינו כא במוסקבה הצעה לערו מחנה קי לבני נוער בגילאי .1610
ברור שהתכני שאברכי הכולל יעבירו במחנה זה ,יהיו על דר התורה המסורת ואהבת האר.
שאלתנו ,הא נוכל לערו מחנה זה למרות היותו מעורב בני ובנות .וא הדבר אפשרי ,מה ההגבלות ההלכתיות.
תשובה:
א .במקומות שבה ההפרדה בי המיני תרחיק בני נוער ,וממילא הקשר שלה לדת ישראל יתרופ  ,מותר לערו
מחנהקי מעורב לבני ובנות ,שמטרתו קירוב רחוקי לתורה ולמסורת ישראל .וכבר נאמר על זה" :עת לעשות לה'
הפרו תורת".
1

ב .יש מקו להתיר שירה בצוותא של שירי בעלי תוכ ערכי.2
ג .שחיה מעורבת וריקודי מעורבי אסורי.
ד .מוב מאליו שהמגורי יהיו נפרדי.
האווירה של התרוממות הרוח וההתעלות בתורה ובדברי שבקדושה היא שתגרו בסופו של דבר ג את התיקוני בתחו
הצניעות ,ועל כ עיקר המאמ צרי להיות מושקע בהגברת האור.

 1שו"ת "שרידי אש" )ח"ב ,סי' ח( ,וכ פסק הרב שלמה אבינר בסו ספר "קדושי תהיו" )עמ'  .(246ועיי עוד ב"יחווה דעת" )ח"ד ,סי' מו(
שפסק ,שיש לקיי ביתספר מעורב במקומות הללו ,שאיקיומו יגרו שהתלמידי ילמדו בביתספר נכרי ,עי"ש .ועיי עוד במאמר מר הגר"ש
ישראלי בעניי "פקוח נפש רוחני" )"תחומי" ב(.
" 2שרידי אש" )ש( ,וא שש נקט "שירי קודש" ,טע היתרו הוא מפני שה מעוררי רגשות דתיי ,ונוטעי בלב חיבה לקדשי ישראל ,והוא
הדי בענייננו.
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אריזונה ,ארה"ב

אדר תשס"א

Arizona, U.S.A

כג .שיתו פעולה ועבודה בבית ספר המשות לכל התנועות
שאלה:
אני משמש ברבנות מקומית כשליח מישראל .הגענו לעיר לפני כמה חודשי.
בעירנו קהילה יהודית גדולה ,הרוב המוחלט לא קשור לשו זר יהודי .ישנ קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות יחסית
גדולות .הקהילה האורתודוקסית היא קטנה.
מבחינת חינו :יש בית ספר דתי אחד עד כיתה ח' )ובו לומדי ג תלמידי שאינ דתיי( וישנ עוד  2בתי ספר של זרמי
אחרי.
כשזה נוגע לתיכו הסיפור שונה מאוד .ישנו תיכו של חב"ד מאוד קט )בער  20תלמידי( וזהו .המשפחות הדתיות ברוב
שולחות את ילדיה למדינות אחרות .מי שלא מעוניי לשלוח את ילדיו לפנימייה שולח אות לבית ספר ממלכתי )לא יהודי(.
המצב עוד יותר גרוע בכ שיש הורי ששולחי את ילדיה לבית ספר קתולי דתי כדי לקבל חינו טוב!
עכשיו מתגבש פה תיכו יהודי שנועד לתת מענה לבעיה החינוכית .מי שעומד בראשו הוא ב אד דתי שהביאו במיוחד כדי
לנהל את התיכו .התיכו מיועד לכל הזרמי ביהדות .המנהל החליט שכל אחד מהתלמידי יוכל להתפלל אי שהוא רגיל 
יהיה מני ע מחיצה )לדתיי( ויהיה מניי בלי מחיצה .וכ הוא ג בנה את המערכת הלימודית  ישנו מסלול למתקדמי
)דתיי( וישנו מסלול רגיל .במסלול הרגיל ילמד רב רפורמי והמנהל רוצה שאני אלמד במסלול המתקד .מצד אחד יש פה
אפשרות לעסוק בהמו קירוב ומצד שני זה לעבוד בבית ספר ש"נות לגיטימיות" לזרמי האחרי ע"י זה שמאפשר חופש
תפילה וכדומה) .יש לציי שהבניי הזמני  שנתיי ממוק על יד בית הכנסת הרפורמי(.
השאלה שלי מתחלקת ל  3חלקי:
 .1הא במצב הנוכחי נית ללמד ש )והא יש הבדל באיזה מסלול אלמד(.
 .2א לא נית ללמד במצב הנוכחי מה צרי להשתנות ע"מ שאוכל ללמד ?
 .3א נית ללמד ש מה הקווי האדומי שעלי לנקוט בה כמייצג את היהדות האורתודוקסית?
תשובה:
שאלת איננה שאלה שנית להשיב עליה רק מבחינה הלכית טהורה .השיקולי הציבוריי ה אלה שצריכי להכריע ,וג זו
הלכה.
את הגעת לעיר לפני כמה חודשי ולכ איננו בטוחי שאת כבר יכולי לקבל החלטה כל כ חשובה וודאי שמכא קשה
עוד יותר להכריע בכגו דא.
מכיוו שבעירכ רב העוסק בהפצת תורה והחזקת היהדות בעיר זה שני מרובות ,כל החלטה צריכה להיות בתיאו עמו
ובהסכמתו המלאה.
ברור שצרי לעשות כל מאמ "כדי שלא ידח ממנו נידח ,"...מה עוד שלא ברור ,שביתספר כזה יחזק את התנועה הרפורמית
א כי המבנה הזמני קרוב דווקא ל"טמפל" שלה.
להל עקרונותיסוד הלכיי למצב שכזה:
יש להשתדל מאוד ליצור מסגרת חינוכית נפרדת לילדי האורתודוקסי.
כאשר אי אפשרות ליצור מסגרת שכזו ,וא לא תוק מסגרת אורתודוקסית בתו בית ספר משות לכל הזרמי ,יש חשש
שהילדי האורתודוקסי ילמדו בבתיספר שאינ יהודי כלל ,1ראוי לסייע בהקמת המסגרת האורתודוקסית ,בתו בית
הספר המשות במיוחד כשיש חשש ,שא תוק ואתה לא תלמד בה ,תיעשה המלאכה ע"י מי שאינו שומר מצוות.
ואול יש להקפיד על התנאי הבאי:
א .שתהיה ל )או לסמכות תורנית אחרת( עצמאות מוחלטת בקביעת תכני הלימוד והתפילה.2
ב .המלמד את הילדי שבזר האורתודוקסי לא ילמד את הילדי שבזרמי האחרי ,כי בכ יש משו חשש למת
לגיטימאציה בעיני הילדי האורתודוקסי 3לחינו שאיננו מחויב להלכה למסורת וליסודות האמונה.

 1א על פי שב"אגרות משה" )יורה דעה ב ,סי' קז'( כתב שהמלמד אצל הקונסרבטיבי ,אי רוח חכמי נוחה הימנו ,אלא שמותר לפרנסה,
המקרה שלנו שונה משתי סיבות) :א( כא אי המוסד שיי לזר הקונסרבטיבי ,והמורה אינו מלמד קונסרבטיבי אלא אורתודוקסי) .ב(
כא יש חשש לחינוכ של ילדי אורתודוקסי שבלא מסגרת זו ילמדו אצל גויי ,וזהו פיקוח נפש רוחני ,ובמקרה זה התיר ב"אגרות משה"
)אב העזר ד ,סי' כו ג( א ללמד ילדי שעברו גיור רפורמי ,וללמד בני ובנות קטני יחד )יו"ד ב סי' קד( ,מה שאי כ ש שהילדי ה
מלכתחילה קונסרבטיבי.
" 2אגרות משה )יורה דעה ח"א קלט; ח"ב סי' קו  קז(.
" 3אגרות משה" )יורה דעה ח"א סי' קלט( .במקו אחר )יורה דעה ח"ב סי' קא( כותב בעל "אגרות משה" שא כי אי איסור מפורש לקיי את
הלימוד בבניי בית הכנסת הרפורמי או סמו לו ,יש להימנע מכ מסיבות חינוכיות ,ובנדו דיד שמדובר על שכנות זמנית ,נית להקל ,א יש
להשתדל שהמיבנה הקבוע לא יהיה סמו לביתהכנסת הרפורמי.
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מונטריאול ,קנדה

אייר תשנ"ט

Montreal, Canada

כד .הטלת איסור על הבאת מוצרי המכילי אגוזיאדמה על כל ילדי ביתהספר בגלל ילד אלרגי
שאלה:
משפחה בקהילתי פנתה אלי בשאלה הבאה:
בננו סובל מאלרגיה אקוטית לבוטני ולתוצרת  .יש לו רגישות גבוהה במיוחד לאלרגיה זו .א הוא אוכל או נוגע חלילה בבוטני
או תוצרת  ,הוא זקוק לזריקה מיידית )אפיפ( ולהגיע לבית חולי תו רבע שעה להמש הטיפול .התגובה ללא הטיפול המיידי
עלול רח"ל להסתיי בפיקוח נפש ממש .ידוע לנו על מקרי אחרי שהסתיימו לא עלינו במוות.
בגלל זה אנו מבקשי מילדי בית הספר היהודי במונטריאול להמנע מלהביא בוטני לבית הספר וא לחייב את הורי שאר
התלמידי לבל ישלחו בוטני ותוצרת ע ילדיה לתחו בית הספר .אנו פוני בזה אל הרב בשאלה הא זה הוג וצודק לתבוע
מבית הספר והורי התלמידי את כל הנ"ל? אודה לכ על התייחסותכ ומת חוות דעתכ ההלכתית.
תשובה:
א .אי לעשות מעשה 1שיפגע במישרי 2בחולה או בבעל רגישות רפואית.
ב .אד חולה או רגיש מבחינה רפואית איננו יכול לדרוש מ הסובבי אותו לשנות את אורחחייה הרגיל והתקי כדי שלא ייפגע
בעקיפי ,ועל החולה מוטל להיזהר.3
4
ג .חובה על הסובבי את החולה או הרגיש מבחינה רפואית לעשות כל מאמ שלא ייגר נזק על ידיה  ,ולוא בעקיפי  .על כ אי
לאסור באיסור כללי על הבאת אגוזיאדמה לביתהספר ,ומאיד גיסא  מכיו שידוע ,5שיש ילדי הרגישי לאגוזיאדמה 
חובה על המביאי לדאוג לכ שלא יווצר מגע בי אגוזיהאדמה או שאריותיה ולבי הילדי הרגישי  .בחדרהאוכל יש
להקצות מקו מיוחד לילדי רגישי וש יהיה פיקוח מיוחד שימנע הכנסת כל מאכל שיכול לסכ את האוכלי ש .
בכיתות הנמוכות )לפי שיקול דעת הנהלת ביתהספר( יש לאסור הבאת אגוזיאדמה.6
יש לנצל בעיה זו כדי לחנ להתחשבות בזולת ולכיבוד החריגי  ,ולהדגיש את חובת הזהירות מפגיעה בזולת ,חובה המוטלת ה על
התלמידי ה על ההנהלה.7

 1מהא דרב יוס בבבא בתרא )כג ע"א( שא על פי שבמקרה זה הנזק נבע מהיותו חולה  מנע משכינו להזיקו .וכ הבי הריב"ש )סי' קצו ,מובא
ב"בית יוס" חוש משפט סי' קנה סע' מא( ,שמדובר בנזק ,שפוגע רק בחולה ,אבל אד בריא לא היה יכול למחות כלל .וכ נפסק ש ברמ"א
)סעי טו( .וכ כתב ב"אגרות משה" )חו"מ ב סי' יח( שמדובר בנזק כזה שאי אנשי בריאי יכולי למחות נגד עשייתו ,וכ כתב בספר "פתחי
חוש" )דיני נזיקי פרק יג סעי יג( .ו"חזו איש" )חו"מ ב"ב סי' יג סעי יא( לא הבי כ בגמ' הנ"ל ,אבל משמע שלמסקנה אינו חולק על
הריב"ש.
 2שג בנזק הגו רק אסור א הוי "גירי דיליה" ,מהא דבי בר מריו )ב"ב כו ע"א(" ,כי הוה נפצי כיתנא הוה אזלא רקתא ומזקא אינשי" :ש
משמע שהאבק היה מזיק לאנשי עצמ ולא לנכסיה ,וא על פי כ מדייקת הגמ' ש שצרי להיות "גירי דיליה" .וג במקרה של רב יוס
הנ"ל )ד כג ע"א( מדובר לפי רמב" בהל' שכני )פרק יא הל' ה( בחולה שהעורבי מזיקי לו ,ובכל זאת טרחו כל המפרשי להסביר שהנזק
הוא מ"גירי דיליה".
 3עיי "חזו איש" )חו"מ ב"ב סי' יג סעי יא ד"ה נראה(.
ויש להוסי עוד שמדברי הראשוני על הסוגיה בעניי רב יוס ,משמע שהחולה יכול לעכב רק א הנזק הוא כזה ,שג בריאי סובלי ממנו
קצת ,אבל אי מקפידי עליו .אבל נזק שאינו מפריע לבריא כלל ,משמע שהחולה אינו יכול לעכב .עיי ברשב"א )כב ע"א ד"ה אמר( ור" )ש
ד"ה אמר ליה( וב"נימוקי יוס" )ד יב בדפי הרי"( ובריטב"א )ש( שכול כתבו ביחס לנזקי העורבי "שאי שאר בני אד מקפידי עליו כל
כ" .משמע שנזק שאי שאר בני אד מקפידי עליו כלל ,אי לאיסטניס זכות למחות בו .וג בדוגמה של ריב"ש )מובא בהערה  1למעלה( הרי
זה נזק שמפריע לבני אד .וכ משמע מ הרמב" )פרק יא מהל' שכני הל' ה( שמדובר בנזק ,שמיצר לכל בני האד ,אלא שלחולה הוא מפריע
יותר ,אבל נזק שאינו מפריע לבריאי כלל ,אי זכות לעכב .וצרי עיו ג בלשו הרשב"א )הנ"ל( "כל מי שנודע ומוחזק שאינו יכול לסבול נזק
אחד ידוע מ הנזקי שהנפש קצה בה ,אי לו חזקה" .וצרי הכרע .ויש להוסי ג ש"חזו איש" הנ"ל כתב ,שא המזיק קד לחולה ,אי
אפשר למנוע את מעשיו.
 4שא משאירי פירורי של אגוזיאדמה ,הרי זה כעשיית בור ברשותהרבי שאסורה ,והעושה כ עובר על עשה "השמר ל ושמור נפש מאד"
ועל לאתעשה "לא תשי דמי בבית" )דברי כד ,ח( ,ראה רמב" )הל' רוצח ושמירת הנפש פרק יא הל' ד( שהרי כאשר הנזק נגר כתוצאה
מריח ,הרי זה כמו "זפת ,סיד ומלח" שאסור להניח קרוב לכותל חבירו )ב"ב יז ע"א( והוי "גירי דיליה" ,כמו שנפסק ברמב" )פ"ל מהל' שכני
הל' ב( ובשו"ע חוש משפט )סי' קנה סעי ד( וכמו "ניפו כיתנא" )ד כ ע"א( .וכא אי צרי סיוע של הרוח ולכ לכולי עלמא הוי "גיריה דיליה",
וייחשב כנזק ישיר.
 5עיי בבא קמא )נב ע"א( שא מכסי בור בכיסוי העומד לפני שוורי ולא לפני גמלי ,ובא גמל ונפל לתוכו ,א גמלי לא שכיחי  אנוס הוא,
ורק א גמלי באי לפרקי ,כי אז חייב .ולכ הוא הדי בנדו דיד ,שא ידוע ,שבאזור יש ילד הסובל מ הרגישות הזאת  חייבי להיזהר
בדבר ,אבל א לא ידוע כלל שיש ילד כזה בביתהספר  אי צריכי לחשוש.
 6דהוי כ"שולח את הבעירה ביד חרש ,שוטה או קט" שחייב בדיני שמי )ב"ק נט ע"א(.
 7האיסורי המנויי בהערה  4חלי ג על הנהלת ביתהספר.
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כה .שיער ארו לבני
שאלה:
הנני מורה בביה"ס היסודי המ"ד אזורי תורני בישובנו.
בכיתה ב' ישנו תלמיד שכבר זמ מה לא מסתפר ושערו התאר מעבר למקובל .בשיחה ע ההורי התברר שה מסרבי מטעמי
השמורי עימה לספר את בנ  ,למרות בקשתנו .ברצוני לדעת א יש התנגדות בהלכה שתספורת של ב תתאר מסביב לראש,
ללא הבדלת פאות ,ובכ להיות דומה לתספורת אשה.
הא יש דרישה הלכתית שתספורת של בחור תהיה כזאת המקצרת שיער מאחור ובצדדי ומבדילה את הפיאות .או שמא מותר
שתהיה תספורת ככל העמי  .מה ההגדרות לתספורת לב .והא יש הבדל לפני בר מצווה או אחרי ברמצווה?
תשובה:
גידול שיער ארו לגברי ובני יכול להוות בעיה הלכית מכמה סיבות:
א .חציצה בתפילי  1בעיה זו אינה קיימת בילדי מתחת לגיל ברמצוה.
ב" .לא ילבש גבר שמלת אשה".2
ג" .ובחוקותיה לא תלכו".3
5
4
ד .ההורי אחראי למנוע מילד לעשות מעשה שיש בו איסור  ,ולוא איסור דרבנ בלבד .
ה .על כל אד חובה למחות בהוריו של ילד העובר איסור תורה.6
ו .לגבי החובה למחות בילד עצמו נחלקו ראשוני  ,7ויש מ האחרוני שפסקו למחות רק באיסור תורה.8
ג א נכריע לקולא בבעיות ההלכיות ,השיקול החינוכי הוא זה שמכריע את הכ לכיוו מניעת התופעה.
יש לזכור ,כי באורח טבעי קיי אצל כל נער ונערה גור של מרדנות שיש לו ג פ חיובי .יש לחפש דרכי שבה יוכלו הנער והנערה
לבטא את עצמאות ואת אישיות  ,בלי מעשי שפירוש הזדהות ע פריקת עול וחיי ללא מיגבלות מוסריות.
מכיוו שבעשורי האחרוני גידול שיער אצל בני נחשב ל"תרבות אנשי חטאי " ,יש לאוסרו במוסדות החינו באמצעות תקנו
התנהגות שאיננו חייב להתבסס דווקא על פסקי הלכה אלא על שיקולי חינוכיי .9
בהקשר זה התבטא הרב ד"ר אהרו ליכטנשטיי ,ראש ישיבת "הר עציו" ,כ:
"כל האמור עד כה מתייחס לשיקולי הלכתיי מובהקי  .בר  ג א נגיע למסקנה ,שמשו כיוו שהוא אי איסור  לא
דאורייתא ולא דרבנ  בגידול שיער ארו ,הרי שבמישור הערכי והחינוכי יש להתנגד לתופעה ,שכ סו סו ,מקור התופעה של
גידול שער ארו בקרב גברי הוא זר תרבותי מסויי  ,שהתפתח בתחילת שנות ה 60בעול המערבי ,כשעניי גידול השער
התלווה למספר ביטויי תרבותיי אחרי  ,שהינ פגומי ופסולי מבחינה הלכתית ומוסרית ,והוא עצמו נשא מסר תרבותי
מאוד ברור  שבירת מוסכמות חברתיות ,התרת הרס המוסרי ,מתירנות וכו' ,ועל כ ג א התופעה התפשטה ,וחדרה לא"י ,וא
לתוככי הציבור הדתי ,ועתה יש מעי זר מסויי א בתו ציבור שומרי תורה ומצוות ,שנוהג לגדל שער ארו ,יש לשלול את
התופעה מצד המסר התרבותי ,שהיא נושאת מאחוריה .וככלל  יש לעמוד על עצ הרצו וההתפתחות המניעי לבחור בגידול שער
ארו ,שכ הדבר מלמד על "ספיגה" תרבותית קודמת ,שהובילה לכ ,ושצריכה להדאיג.
יש לציי ,כי א במקורות היהדות אנו מוצאי  ,כי מאז ומתמיד היתה לעניי השיער משמעות מיוחדת .חז"ל דורשי ביחס ליוס,
שכאשר התורה אומרת עליו "והוא נער" ,שעשה מעשה נערות וסלסל בשערו .יוס היה אז נער ב שבע עשרה ,ועני סלסול השער
ביטא טיפוח יופי גופני ,שאפיי נערי בגיל זה .כ שנינו בגמ' בנדרי :
אמר שמעו הצדיק" :מימי לא אכלתי אש נזיר טמא אלא אחד  פע אחת בא אד אחד ,נזיר מ הדרו  ,וראיתיו שהוא יפה
עיני וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלי  .אמרתי לו :בני ,מה ראית להשחית את שער זה הנאה? אמר לי :טועה הייתי
לאבא בעירי ,הלכתי למלאות מי מ המעיי ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מ העול .
אמרתי לו :רשע  למה אתה מתגאה בעול שאינו של ,במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה? העבודה שאגלח לשמי ! מיד עמדתי
ונשקתיו על ראשו .אמרתי לו :בני ,כמו ירבו נוזרי נזירות בישראל .עלי הכתוב אומר' ,איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' ' "
)נדרי ט(.
אנו רואי שטיפוח השיער וגידולו היוו מאז ומתמיד מאפיי תרבותי ,שלא בהררי קודש מחצבתו ,ועל כ יש לשלול את תופעת גידול
שיער ארו בקרב גברי  ,ג מבחינה הלכית וג מבחינה חינוכית ,ולהיזהר מנוהג זה.10
 1יש מ האחרוני שכתבו ,ששיער ארו חוצ לגבי תפילי של ראש ,ואסור לבר על הנחתה של התפילה של ראש ,כאשר הוא מניחה על שיער
ארו )"מחצית השקל" אורח חיי סי' כז ,ד( ,ויש שכתבו ,שיש חציצה רק כאשר השער אינו מונח במקומו )"אשל אברה" סי' כז ,ד(.
 2מלשו רמב" )הל' עבודה זרה פ' יב הל' ט  י( משמע שיש איסור תורה על לבישת בגדי בני המי השני ואיסור דרבנ על ביצוע מעשה בגו
המאפיי את בני המי השני .מכא משמע שיש איסור דרבנ לגדל שער ארו כמנהג נשי ,אלא שיש לדו בשאלה א גידול שער ארו בימינו
הוא מנהג נשי.
 3המהרי"ק )סי' פח( פסק שיש איסור הליכה בדרכי הגויי דווקא במעשה המהווה עבור הגויי חוק .לעומתו ,הגר"א )שו"ע יורה דעה סי' קעח,
ז( פסק שכל מקרה ,שבו המעשה מהווה הזדהות ע תרבות הגויי ,יש בו איסור תורה .ומכיוו שגידול שער ארו הוא חלק מתרבות הגויי,
עיי לקמ בדברי הגר"א ליכטנשטיי ,יש חשש שהוא כלול באיסור.
 4שו"ע אורח חיי סי' שמג ,א.
" 5משנה ברורה" שמג ס"ק ג.
" 6משנה ברורה" ,ש.
 7רמ"א סי' שמג ,א.
" 8חיי אד" ,מובא ב"משנה ברורה" סי' שמג ,ז.
 9יש בכ ג יתרו לא רק בגלל שאפשר לדו בכל אחד מ הצדדי ההלכיי ,אלא ג מכיו שצרי להיזהר מלהגדיר כאיסור דבר שלא ברור,
שהוא אכ אסור .כמו כ יש חשש שההיתלות בהלכה תגרו לעתי לפתח רגשות מתנגדי שנזק עלול להיות גדול מתועלת.
 10מובא בד קשר  663לתלמידי ישיבת הר עציו.
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כו .הכנת תכניות אדריכליות ל"ביתכנסת" קראי
שאלה:
אני מכה כרב קהילה בתלאביב ,פנה אליי אדריכל שנתבקש להכי תכנית בני עבור בית כנסת לקהילה קראית.
האדריכל פנה אליי בשאלה א זה מותר עלפי ההלכה.
הוא ביקש לקחת בחשבו שמצב הבניה באר כרגע בשפל והשוק קשה מאוד והוא זקוק לעבודה זו לפרנסתו ממש .אבל כמוב
שהוא יעשה זאת רק א מותר עלפי ההלכה.
תשובה:
מותר לאדריכל 1אפי' בארישראל 2לקבל על עצמו הכנת תכנית לבני ביתכנסת לקראי.3
 1בשו"ת "אגרותמשה" )יו"ד ח"א סי' סח( נשאל "בעניי שרטוט על נייר אופ בניי בית תיפלה" )כנסיה של נוצרי( ,וכתב שיש להתיר מעיקר
הדי ,א רצוי להמנע מזה א לא מפני דרכי שלו או פרנסה .ואול "לעשות אופ בני רעפאר טמפלע ליכא שו איסור ,ואי צור א
להחמיר".
 2אמנ דברי האג"מ נאמרו בחו"ל ,ש המתחרי הינ ברוב גויי ,ויתכ שבאר ,שכל המתחרי הינ יהודיי ,יש מקו לדו ,א עובר
בזה על לפני עוור או נחשב בשל כ למסייע לעוברי עבירה.
בגמ' ע"ז )ו ע"ב( מצינו" :מני שלא יושיט כוס יי לנזיר ,ואבר מ החי לב נח ,תלמוד לומר 'ולפני עיוור ]להל לפנ"ע[ לא תת מכשול' ...הכא
במאי עסקינ ,דקאי בתרי עברי דנהרא" ,ומפרש רש"י תרי עברי דנהרא" :דאי לא יהיב ליה ,לא מצי שקל".
כאשר מדובר בחד עברא דנהרא ,כתבו התוס' )שבת ג ע"א( ור" )ע"ז ,ש( ,כי אמנ אי איסור לפנ"ע ,ואול מדרבנ קיי איסור "מסייע ידי
עוברי עבירה" .א התוס' בע"ז כתבו" ,ולפיזה אסור להושיט למומרי דבר איסור ...ומיירי במקו שלא יוכלו ליקח" ,משמע שבחד עברי
דנהרא אי שו איסור ]סתירה כנ"ל קיימת לכאורה ג בי דברי הרא"ש בשבת לדבריו בע"ז[.
אכ הרמ"א )יו"ד סי' קנא ס"ס א( כתב" :י"א הא דאסור למכור לה ...היינו דווקא א אי לה אחרי ,ויש מחמירי ,ונהגו להקל" .נית
להבי ,כי הרמ"א הבי שקיימת מחלוקת בשאלה ,א ישנו איסור לסייע ,והוא פסק לקולא .אחרוני רבי יישבו את הסתירה שבדברי התוס'
והרא"ש ,ואת דברי הרמ"א יש להבי עלפי תירוציה.
נבח ראשית כול ,א האיסור שבכא הוא איסור "מסייע" או איסור לפנ"ע.
והרי המקרי שבה דנו פוסקי ,א ה תרי עברי דנהרא או חד עברי דנהרא ,הרלוונטי לענייננו:
כאשר לאד העומד לעבור על האיסור אי הנחו לזה משל עצמו ,אבל הוא יכול לקנות אותו במקו אחר.
כאשר כל המוכרי בכוח הינ ישראלי.
כאשר המוכר מציע תנאי מיוחדי.
כתב הרמ"א )שו"ע יו"ד סי' קנא ס"א(" :א יכולי לקנות במקו אחר ,מותר" .דהיינו ,לדעתו ג כאשר לעובר על האיסור אי משל עצמו ,א
הוא יכול לקנות ,המקרה מוגדר כחד עברי דנהרא .הגר"א )ש( חולק עליו .לדעתו חד עברי דנהרא ,הינו רק כאשר יש לאד משל עצמו ,ולא
כאשר הוא יכול לקנות במקו אחר.
ואול גדולי האחרוני נקטו לדינא כרמ"א ,עיי "יביע אומר" )ח"ב או"ח סי' טו אות י( שהארי בזה ,והביא רבי מ הראשוני והאחרוני
המקילי כרמ"א ,וג בעל "אגרות משה" )יו"ד ח"א סי' עב( נקט כדעת הרמ"א ,בפשטות.
כאשר כל מי שנית לקנות ממנו הינו ישראל ,נחלקו אחרוני.
שאלה זו העלה ה"משנה למל" )פ"ד מהל' מלוה ולוה ,ה"ד( וז"ל" :כתב הרב פנימשה ח"ב סי' קה ,דהיכא דהלוה הוה חזי דהמלוה הוי מוזי
בריבית הני דמי גופייהו לאיניש אחרינא ,ליכא משו ולפנ"ע ...ותימה ,דלא דמי כלל לנזיר ,דשאני הת ,דהאיסור דלפני עוור לא היה נעשה".
לפי ה"משנה למל" ,באר שכל האדריכלי העשויי לקבל עבודה זו הינ יהודי הרי שיש לפנ"ע דאורייתא .ובזה שוני הדברי מ המקרה
של ה"אגרות משה" .עיי ב"חכמת אד" )כלל קט סי' ב( שהביא את דברי ה"משנה למל" להלכה.
אול יש לסייג הדברי ,משו ש"כתב סופר" )יו"ד סי' פג( דחה את דברי ה"משנה למל" הללו )דחה את ראיותיו מ הגמרא ,ואכמ"ל(,
ומסברא כתב" :אי חילוק בי ימצא לקנות מנכרי או מישראל ...כיוו שבלאו הכי יקנה ויעשה איסור" .וב"חלקת יעקב" השוה בי דברי
ה"משנה למל" לדברי "כתב סופר" .לדעתו סברת ה"משנה למל" הינה שכאשר המוכר הפוטנציאלי הנוס ג הוא ישראל ,הרי יתכ שהאיסור
לא ייעשה בסופו של דבר ,ולכ יש כא למעשה תרי עברי דנהרא .אול א האיסור בוודאי ייעשה ,מכיוו שהמוכרי האחרי אינ חוששי
כלל לאיסור ,הרי שג לדעת ה"משנה למל" מדובר בחד עברי דנהרא.
כתב ה"חוות יאיר" )סי' קפה(" :א המוכר נת לפני הקונה תנאי מיוחדי ]נוחות מחיר או איכות[ ,הרי שזה נחשב לתרי עברי דנהרא".
בנדו דיד ראינו ,כי האחרוני לא חששו לדעת הגר"א ,וכי ג לדעת ה"משנה למל" אמנ המוכרי האחרי הינ ישראלי ,א ה אינ
חוששי לאיסור לפנ"ע ,כ שהאיסור ייעשה ממילא ,ועדיי יש לחוש לדעת ה"חוות יאיר" ,א כי בעסקה כל כ מסובכת ,מורכבת ומלאת
פרטי ,קשה להגדיר ,מה זה "תנאי מיוחדי" .בוודאי יימצא בשוק מישהו שית בתנאי דומי.
והרי תירוצי האחרוני ביישוב דברי התוס' והרא"ש:
* הש" )ש ס"ק ו( :בישראל קיי איסור מסייע מה שאינו כ במומר .אחרוני בגמ' ש ועוד ,תמהו "שהרי ישראל ,אע"פ שחטא ,ישראל
הוא" ,ועלכ חלי עליו כל האיסורי .ואכ ,אחרוני רבי נחלקו עליו על הש" וסוברי שג במומר שיי איסור מסייע ,ראה "חוות יאיר"
)סי' קפה(" ,כתב סופר" )יו"ד סי' פג( ועוד.
אול אחרוני אחרי הסבירו את הש" ,בסגנונות שוני ,שהצד השוה שבה הוא ,כי כאשר אי סיכוי שהנכשל יפרוש מ האיסור ,לא קיי
איסור מסייע ,עיי "טורי אב" )חגיגה יג(" ,דגול מרבבה" )ש(" ,יביע אומר" )או"ח סי' טו(" ,אגרות משה" )אהע"ז סי' סב( .מסיבה זו אי צרי
לדו בהגדרת של העוברי כמומרי או כתינוקות שנשבו ,שכ בי כ ובי כ לא יפרשו מ האיסור ]עיי ב"אגרות משה" הנ"ל[.
תירו נוס לסתירה בדברי התוס' והרא"ש מצינו בדברי הנצי"ב )"משיב דבר" ח"ב סי' לד( ,וב"כתבסופר" )יו"ד סי' פג(.
* רש"י בגיטי )סא ע"א ד"ה וכול לא אמרו( כתב  "שהתירו להשאיל כלי ולסייע שלא בשעת העבירה עצמה אלא מפני דרכי שלו" .עלפי
זה תירצו את הסתירה בדברי התוס' והרא"ש :יש לחלק בי מסייע שלא בשעת העבירה  שמותר ,לבי מסייע בשעת העבירה  שאסור .ואול
רש"י הוסי )ש( שמותר שלא בשעת העבירה דווקא מפני דרכי שלו!
* כתב סופר  יש לחלק בי מסייע שיש בו ממש  שאז אסור אפי' שלא בשעת העבירה ,לבי מסייע שאי בו ממש  שאז מותר שלא בשעת
העבירה.
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* נצי"ב  אכ ישנה מחלוקת בי רש"י ותוספות .לתוס'  שלא בשעת העבירה מותר לגמרי ,ג א אי חשש של דרכי שלו .לפי"ז קשה ,מדוע
במשנה בגיטי )סא ע"א( התירו השאלת כלי לחשוד על השביעית רק מפני דרכי שלו?
לדעת התוס'  המקרה בגיטי הוא תרי עברי דנהרא ,ולפי"ז דרכי שלו ה גור מתיר אפי' לפנ"ע גמור ולא רק מסייע ]לכל הפחות שלא בשעת
העבירה[.
לדעת התוס' מדובר בסיוע בשעת העבירה ולכ דווקא בשל דרכי שלו מותר.
הנצי"ב מחדש חידוש נוס  לדעתו ,כאשר יש היתר של דרכי שלו ,יש להתיר ג לצור פרנסה.
אמנ ע"פ דברי "כתב סופר" יש מקו לחלק בי אדריכל ,אשר הוא מסייע שאי בו ממש ,עלפי הגדרת "אגרות משה" הנ"ל )יו"ד ח"א סי' סא(
לבי העוסק בבניי בפועל.
לסיכו – מתו הנחה שהמדובר באיסור מסייע )בניגוד ל"משנה למל" או ע"פ דברי האחרוני המסייגי את דעתו( יש להתיר:
 .1אי איסור מסייע במומר או באד שידוע שלא יפרוש מ המעשה האסור.
 .2מדובר במסייע שלא בשעת העבירה ,סיוע המותר לכולי עלמא כאשר המעשה הוא לצור פרנסה או משו דרכי שלו ,ומדובר
בסיוע שאי בו ממש שלא בשעת העבירה .עיי בספר "מלומדי מלחמה" )סי' ד( לרה"ג הרב נחו רבינובי עלפי רבנו חננאל ורוב הראשוני,
אפי' בחד עברי דנהרא כל זמ שאינו כופה אותו  אסור מדאורייתא מצד לפני עור .אלא שג הוא התיר במקרה של דרכי שלו.
 3יש מקו לדו ,א ישנו כא איסור כלשהו ,אנו דני באיסור "מסייע" ,כיוו שיצאנו מנקודת הנחה ,כי בניי ביכנ"ס חדש מהווה תנופה להפצת
תורת ,ולפעילויות אשר בוודאי יש בה משו איסור וכפירה; א הבניי עצמו אינו חלק מהאיסור וכדברי האג"מ כל מטרתו היא נוחות
המתפללי ולא עצ האיסור ,הבניי חיצוני לאיסור.
יש לעיי הא בכעי זה שיי איסור מסייע כלל.
עיי "משנת יוס" )שביעית פ"ה מ"ו( שכתב סברא כעי זו ,מדוע כלי המיוחד לאיסור ולהיתר מותר להשאילו לחשוד על השביעית .והביא
אחרוני רבי שתירצו שהאיסור הוא "לפנ"ע לא תת מכשול" ,אול דבר אשר אינו מכשול שכ נית לעשות בו ג מעשה היתר ,אינו מכשול
וג א בסופו של דבר האד יכשל בו ,אי זה בסיבת המכשיל.
אמנ ג בדבר שהוא משמש "לאיסור ולהיתר" קיי איסור מסייע דרבנ ,וזה דוקא כשהאד עושה את האיסור בחפ עצמו) ,כמו במשנה
שביעית מוכר מגליד ,שאמנ אינו חפצא של "מכשול" ,אבל בסופו של דבר האיסור יעשה במגל עצמו ,ולכ לולא היו שיקולי נוספי – דרכי
שלו ,כדי חייו של ע"ה ,היה איסור מסייע(.
אול כאשר האיסור "חיצוני" לחפ אותו נותני לעובר העבירה מנל לאסור.
נמצא שיש שלוש רמות:
 .1מכשול  כגו אבר מ החי לב נח.
 .2דבר אשר אינו מכשול ,אול יתכ שהאד יעבור בו איסור ,מגליד בשביעית וכו' .אסור עקרונית מדרבנ.
 .3כגו המקרה דנ  בניי אשר הוא לנוחות ולא לעצ האיסור.
סברא כעי זו מצינו ג במכתבו של הגרש"ז אוירב בספר "לפני עור" עמ' קפז .עיי עוד בנושא זה בתשובה כב.
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חיפה ,ישראל

מרחשו תשס"ב

Haifa, Israel

כז .אמירת שקר כאמצעי להשגת מטרה חיובית
שאלה:
תו כדי לימודי במסכת עירובי ד נא ע"א ,נתקלתי בסיפור אודות רבה ורב יוס שהלכו בדר ודנו בנושא הלכתי .רבה שכנע את רב יוס
בצדקתו ההלכתית תו כדי שימוש בציטוט מדברי רבי יוסי ממקור שבעצ לא קיי .הוא עשה זאת כיו שידע שרב יוס יסמו על דברי רבי
יוסי .כיו שאי הסתייגות בגמרא ממעשהו אני תוהה ,מתי חל הכלל של "מדבר שקר תרחק" ומתי מותר לשנות?
תשובה:
האמת היא חותמו של הקב"ה ,כמו שמצינו במדרש ":מהו חותמו של הקב"ה? אמת" .1ובמשנה נקבע" :רב שמעו ב גמליאל אומר ,על שלשה
ה+ל ְ ָ* ִמי #פ ֵֹעל
ה ֶל ִָ ,מי יִ ְַ !ְ ֹ(%הר ָק ְד ֵֶ .ָ %
דברי העול עומד ,על הדי ועל האמת ועל השלו" .2וכבר קבע דוד מל ישראל "ִ ...מי יָג#ר ְ! ֳ
ֶצ ֶדק ,וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִ! ְל ָבב.3"+
4
יותר מכל אחר ,תלמיד/חכ מצווה לדבוק באמת ולדייק בדבריו .לכ נאמ הוא על אבידתו "בטביעות עינא" בלבד ,והוא נאמ להורות לעצמו
בענייני איסור והיתר ואינו חשוד להקל לעצמו ,5ואסור לאד לשקר ג כדי להחזיק בממו שלו .וזה לשו הרשב"א" :חס ליה לזרעיה דאברה
דלימא שיקרא ,ואפילו במקו פסידא ,דכתיב' :שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב' .וגדולה מזו אמרו בפרק שבועת העדות ,שאפילו
באומר אמת ,אלא שהדבור אינו על אותו דר שאמרו ,אסרו... ,אלא ודאי שנוי השקר ואהוב האמת ,ואי תמורתו כלי פז".6
8
ונחלקו ראשוני בשאלה ,א שקר שאינו גור נזק לחברו ,אסור מ התורה .7יש שהקלו ,במקו הצור ,כשאינו גור נזק לחברו  ,ויש שאסרו
ג כשאינו גור נזק לחברו ,והתירו רק כש"ביטולה של תורה הוא קיומה" 9ושמטרת השקר היחידה היא המטרה של השגת האמת ,10ובמקו
צור גדול.11
כ ג הסבירו את המעשה המובא במס' עירובי )נא ע"א( שהבאת בשאלת ,ופסקו שמותר לתלמיד/חכ ליחס דבר הלכה ,שהוא משוכנע
באמיתותו ,לת"ח אחר.
א מכיוו ש"על הראשוני אנו מצטערי" ,נסתייג ונאמר שכל מקרה שבו ירצו להסתמ על תקדי זה ,יהיה טעו שיקול דעת מעמיק
ולקיחה בחשבו של מכלול ההיבטי הנוגעי לעניי ,וד"ל.

 1בראשית רבה )פרשה פא ד"ה א ( ,ועוד.
 2אבות )פרק א משנה יח( ,עיי בדבריו של רבנו יונה במקו .
 3תהלי טו ,אב.
 4בבא מציעא )יט ע"א( ועוד.
 5עירובי )סג ע"א( ועיי עוד בט"ז שו"ע יו"ד )סי' יח ס"ק טו( ,ואכמ"ל.
 6שו"ת הרשב"א )חלק ג סי' פא ד"ה תשובה חס( .ועוד עיי בעניי זה קונטרס "בעניי עשיית תחבולות ולשקר בכדי לזכות בשלו" בסו ספר "ברכת אליהו" על
ביאור הגר"א )חו"מ ח"ג( ,ובכלל בעניי האמת עיי ב"נתיב האמת" ב"נתיבות עול " למהר"ל.
 7רוב הראשוני מוני במניי המצוות רק את איסור מת עדות שקר ושבועת שקר ,א בעל ספר "יראי " )רל"ה( ,ובעקבותיו הסמ"ג )קז( והסמ"ק )קכו(,
מוני ג את הפסוק "מדבר שקר תרחק" )שמות כג ,ז( במניי המצוות.
 8ג ה"יראי " מגביל את האיסור רק למקרה "שיוכל לבוא לידי היזק חברו ...אבל שקר שאינו בא לידי רעה ,לא הזהירה תורה עליו ,דדבר הלמד מענינו הוא,
שברשע רע לבריות הכתוב מדבר" וכו' .כלומר ,שקר שאי בו הפסד לאיש אפילו לא באופ רחוק  מותר מ התורה ,אלא שאינו ראוי מבחינת אי זו היא דר
שיבור לו האד  .ועיי עוד באריכות בביאור הגר"י פערלא לספר המצוות לרס"ג )חלק א עמ'  ,(316310שהארי להוכיח ,ששקר כזה שאי בו משמעות לבית
הדי ולא נזק לאיש ולא גניבת דעת ,מותר א מדרבנ ,ואי בו אלא מידה רעה ולכ הקלו בו כמה קולות .ועיי ש בש הרשב" שמנה אותו בניגוד לרוב
הראשוני  ,ומה שדחה דבריו ש .
 9שו"ת "דבר יהושע" )חלק א בהשלמות לסי' יט( ו"אגרות משה" )חו"מ ח"ב סי' ל( ,שהביאו מקורות רבי מדברי האחרוני שנקטו ,שיש איסור א בשקר
שאינו מזיק לאיש.
 10המהרשד" )יו"ד סי' רכז( ,כלומר שקר שמטרתו היא להגיע לאמת.
 11וכ פסק "מג אברה " )סי' קנו( עפ"י הגמרא בפסחי )קיב(  ",א רצית להיחנק היתלה באיל גדול" ,א כי יעויי ש בפירושי הראשוני ש ועיי שו"ת
"חת סופר" )ו ,נט( ,ועיי עוד ב"שדי חמד" )כר ה עמ'  (310שציי כמה מקרי שבה שינו אמוראי  ,והביא ספרי רבי שדנו בכ .וראה ג בחוברת
"צהר" )א עמ'  .(13ובשו"ת "דבר יהושע" )א מב( חידש שמותר לומר דבר בש חכ  ,כאשר ראוי אותו החכ לאומרו!
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Tel Aviv, Israel

כח .השארת ילדי ברכב ללא השגחה
שאלה:
בזמ האחרו רבו המקרי שבה הורי השאירו ילדיה ברכב ויצאו לקניות והדבר נסתיי ר"ל באסו.
הא ג הלכתית יש איסור בהתנהגות כזו?
הא יש למחות בהורי שכאלה?
תשובה:
כל מעשה שמשמעותו היא סיכו חיי אד שלא לצור הצלת חיי ,בי של גדול בי של קט ,הינו אסור 1בתכלית האיסור ,וג
יש חיוב להימנע מלהיכנס למצב שכזה.
חובה מיוחדת מוטלת על ההורי 2לדאוג לביטחונ של ילדיה.
ידוע ומפורס ,כי מסוכ להשאיר ילדי ללא השגחה ,וקל וחומר שאסור להשאיר במכונית סגורה במקו ציבורי ללא
הגנה ,או להשאיר בשמש כשהטמפרטורה עלולה לעלות במידה ניכרת ולסכ בזה את החיי.
לכ ,כל מי שבידו 3להתריע על כגו דא ,מחויב לעשות זאת ,כמוב  בדרכי נוע.

 1עיי ברכות )לב ע"ב( ,ושו"ע חו"מ )סי' תכז סעי זח(.
 2עיי קידושי )כט ע"א(" :וי"א א להשיטו במי" ,ועוד )ש ל ע"ב( "מאי טעמא  חיותיה היא".
 3עיי שבת )נד ע"ב( בכל מי שאפשר בידו למחות ולא מיחה.
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ניו יורק ,ארה"ב

סיוו תש"ס

New York, U.S.A

כט .טיסה מזרחה ביו שישי אחר הצהריי החוצה את קו התארי בשבת
שאלה:
ביו שישי יוצאת טיסה מטוקיו לניו יורק בשעה  12:00בצהריי .בגלל מעבר קו התארי הטיסה מגיעה לניו יורק ביו
שישי בשעה  11:00לפני הצהריי .עד המעבר של קו התארי יתכ וחלק מהזמ המטוס יטוס בשבת ,לפי מקו היציאה
ולפי מיקומו של המטוס ביחס לפני הקרקע.
הא מותר לטוס בטיסה זו וא כ הא יש מגבלות כל שה בנוגע לטיסה וההתנהגות בה.
תשובה:
מעיקר הדי מותר לו לאד לעלות לפני שבת 1על טיסה זו ,ובפרט לאיש עסקי .2והדבר מותר ג א הטיסה תמש
כאשר הוא טס מעל למקו שבו השבת נכנסת או כבר נכנסה .3החל בשעה שבה היה חייב בשמירת שבת 4ועד לרגע
שהמטוס יעבור את קו התארי ימנע עצמו מלעשות פעולות שה בגדר חילול שבת ,5ואז לא יבקש מאנשי הצוות לבצע
עבורו פעולות כאלה.6

 1במסכת שבת )יט ע"א( מצינו" ,אי מפליגי בספינה פחות מג' ימי קוד לשבת .במה דברי אמורי ,לדבר הרשות ,אבל לדבר מצווה
שפיר דמי ."...ונחלקו פוסקי בדבר טע האיסור ,והנחת/היסוד של כול היא שמדובר בספינה שמונהגת על ידי נכרי.
להל סיכו השיטות ע"פ המובא ב"משנה ברורה" )בהקדמה לסי' רמח(:
א .שיטת "בעל המאור"  /החשש הוא שמא יאל 3היהודי לעשות מלאכה לאחר כניסת השבת ,מחמת פיקוח נפש ח"ו ,שהרי הול למקו
סכנה.
ב .שיטת רמב"  /החשש הוא שמא יעשה הגוי מלאכה עבור היהודי המפליג.
ג .שיטת רבנו חננאל  /בנסיעה בשבת בספינה יש איסור תחומי ג כשאי הנוסע עושה כל מעשה .בספינה שגבוהה מעשרה טפחי מעל
לי לא קיי איסור זה )עיי ב"בית יוס " ש דיו בנושא(.
ד .שיטת רי"  /לא יתכ שיש כא חשש חילול שבת ,כי אז ג קוד ג' ימי וג לצור מצוה היו אוסרי ,מכיו שמתנה לדחות את
השבת ,אבל הטע הוא משו "עונג שבת"  /הגו זקוק לשלושה ימי כדי להתרגל לטלטול בי ולתופעות הלואי שהוא גור )ועיי ש
ההסבר בשיטת החולקי על רי" (.
ה .שיטת בעלי התוספות  /בשלושת הימי קוד השבת גזרו "שמא יעשה חבית של שייטי" ,וא הקפיד לעלות על הספינה שלושה ימי
קוד השבת ,לא גזרו ,כי יש "היכרא" שחושש ,ולא גזרו שמא יעבור על איסורי שבת.
להלכה פסק מר המחבר כרי" והתיר לעלות לספינה אפילו בערב שבת ,א אי חשש תחומי )כלומר בספינה גבוהה ו/או בנהר עמוק(
ובמקו שאי חשש של ביטול עונג שבת .לפי זה ודאי שמטוס עדי  ,שבו אי כל חשש ,כמעט לפי כל השיטות ,וג לגבי איסור תחומי נית
להקל בצרו מספר טעמי:
א .ג לדעת החולקי ,שיטת המהר"מ שלא נפסק כמותה להלכה עיי הג' מימוניות )רמב" הלכות שבת פרק ל אות מ( ,הסוברי
שבעית תחומי למעלה מעשרה היא "בעיא דלא איפשטא" כבר פסק הרמב" שכל מחלקות היא ביבשה ולא בי ,ובמקרה דנ הטיסה
היא מעל הי.
ב .ג כשהמטוס טס מעל ליבשה ,נית להקל  /ע"פ פסק רשב" )מובא בתוס' ,עירובי מג ע"א ד"ה הלכה כרב גמליאל( וזה לשונו:
"דמותר להכנס בספינה מבעוד יו בערב שבת אפילו שהספינה הולכת חו 3לתחו בשבת ,דספינא ממילא אזלא ואיהו לא מידי עביד,
ובלבד שלא יצא חו 3לספינה ,והספינה כולה כארבע אמות" .סברה זו הובאה ג בחידושי רמב" )ש ד"ה "ומעתה"( והובאה להלכה על/
ידי הב"ח )טור" ,אורח חיי" סי' רמח( .ואע"פ שיש חולקי ,במטוס נית לצר זאת כסני להקל ,מה עוד שאי חשש שיצא מ המטוס.
ג .הגמרא במסכת עירובי )מו ע"א( דנה במושג "מינד ניידי" ,ונחלקו ראשוני בהסבר העניי ,עיי בחידושי הרשב"א )ש( ובחידושי
הרמב" )ד מג ע"א ד"ה ועוד נ"ל( והובאו דבריה ב"ביאור הלכה" )סי' תד ד"ה ממקו שפגע( .לביאור נוס בעניי עיי שו"ת "צי3
אליעזר" )ח"א סי' כא( שהבי בדעת "ביאור הלכה" שדוקא בספינה ,שיש לומר שנחה על פני המי והמי ה אלה שנדי ,נחלקו ,א
לעניי מטוס כולי עלמא לא פליג שאינו קונה שביתה במקומו ,וממילא אי כא בעית תחומי.
 2מר בשו"ע "אורח חיי" )סי' רמח סעי א( פסק שכל ההיתר לעלות לספינה בערב שבת הוא דוקא ,א הוא הול לדבר מצוה ,אבל
רמ"א בסו הסימ הביא דעת ר"ת "יש אומרי ,כל מקו שאד הול לסחורה או לראות פני חבירו ,חשוב הכל דבר מצוה ,ואינו חשוב
דבר הרשות רק כשהול לטייל ,ועל כ נהגו בקצת מקומות להקל בעניי הפלגת הספינות ...כי חושבי הכל לדבר מצוה .ואי למחות ביד,
הואיל ויש לה על מי שיסמוכו" .וכא מדובר בהפסד יו עסקי ,א נחייבו לצאת יו קוד.
 3אע"פ שהמחבר מוסי ש תנאי נוס " /ופוסק עמו שישבות" ,כלומר שהישראל יתנה מראש ע בעל הספינה הגוי ,שהספינה לא תנוע
בשבת ,כבר נזכר בגמרא שבת )יט ע"א( "ואינו שובת" ,כלומר אע"פ שברור שלא ישבות ,וכבר נפסק להלכה שהוא רק למצוה בעלמא,
כמבואר ב"משנה ברורה" )סי' רמח ס"ק ג( .והטע הוא כדי שלא ייראה ,שהיהודי מזלזל במצוות השבת ,ובנדו דיד זה כלל וכלל לא
שיי )ולפי ה"משנה ברורה" להלכה ,במקו שברור שלא ישמע לו ,אי צרי כלל להגיד(.
 4ויכול לסמו על כ שרוב הטייסי ורוב הנוסעי אינ יהודי ,וא יכול לברר על הטייס – עדי  .עיי שו"ע "אורח חיי" )סי' רעו סע'
ב(.
 5כגו הדלקת המנורות שליד כסאו ,הפעלת מערכת הבידור ,כניסה לשירותי )הדלקת האור על ע"י נעילת הדלת( ,אזעקת הדייל על ידי
מערכת חשמלית.
 6כגו לבקש לחמ אוכל עבורו .ויש מקו לבקש להגיש את הארוחה אחר המעבר על קו התארי או לבקש את הארוחה קוד כניסת
השבת.
וישנ פוסקי שצידדו להחמיר בעניי זה  /עיי "אגרות משה" )אורח חיי ח"ג ,צו( וז"ל ...":ובלא כל זה נמי אי לשומרי תורה ליסע
בעראפלא בשבת ,א א יכנס לש בערב שבת ויצא מש אחר השבת " ...וכ הוא בשו"ת "מנחת יצחק" )ח"ב סי' קו( ,ש כתב
להחמיר בדבר ,בי השאר מטע שיש הסוברי ,שא נמצא במקו הנוח להילו ,אע"פ שהוא למעלה מעשרה טפחי נחשב שעומד על
הקרקע )"ארעא סמיכתא"( וכ מטע שיש שהכריעו שיש תחומי למעלה מעשרה .ועי"ש עוד באריכות .עיי עוד בהרחבה בעני זה
בתשובה הבאה בעני המש נסיעה ברכב בהגיע זמ כניסת שבת ובהערה  4ש.
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אי כל ספק שמותר לעלות על המטוס א זה יחצה את "קו התארי" קוד כניסת השבת.
כמבואר בשאלה ,כל זה הוא כאשר הנחיתה תהיה במקו בו עדיי לא 8נכנסה השבת.9
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 7המושג ההלכי "קו תארי" איננו חופ את המושג "קו התארי" הבינלאומי .קו התארי הבינלאומי נקבע באופ שרירותי )תו
התחשבות בשיקולי פרקטיי(  180מעלות מגריני 3שבאנגליה .קו זה עובר מערבית לחו המערבי של יבשת אמריקה )בי אלסקה
לסיביר( ,לעומת קו התארי ההלכי שנקבע ע"פ שיקולי אחרי ,ונחלקו בשאלה פוסקי .והרי תמצית שיטותיה:
א .שיטת ה"חזו איש"  /הקו עובר  90מעלות מזרחית לקו האור של ירושל ,ולפי זה הקו עובר במזרחה של סי )מערבית ליפ(.
ב .שיטת הגר"מ טיקוצ'ינסקי  /הקו עובר  180מעלות מזרחית לקו האור של ירושל ,ולפי זה הוא חוצה את האוקיאנוס השקט בי יפ
לארה"ב ועובר מערבית לאלסקה )לפ"ז קו התארי הבינלאומי קרוב לקו התארי ההלכי(.
ג .שיטת הגרצ"פ פרנק  /אי/אפשר להכריע בשאלת קו התארי.
נמצא שכל הדיו בשאלה זו הוא רק לשיטות הרב טיקוצ'ינסקי והגרצ"פ פרנק ,אבל לשיטת החזו איש אי כלל בעיה.
 8א הנחיתה תהיה בשבת ,יתעוררו בעיות הלכה קשות ,ואכמ"ל .על כ אי לעלות לכתחילה על טיסה כזו.
 9עיי ג בשו"ת "בצל החכמה" שכתב רבות על נושא זה.
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קאלי ,קולומביה

מר חשוו תש"ס

Cali, Colombia

ל .המש נסיעה ברכב בהגיע זמ כניסת שבת
שאלה:
אד שנתקע ברכבו ביו שישי אחה"צ ועומדות בפניו שתי האפשרויות
א .לעצור ע כניסת שבת ולחנות במלו ,ללא אוכל כשר וללא כל סידור לשבת.
ב .להמשי לנסוע ולהגיע הביתה חצי שעה לאחר כניסת שבת.
מה עליו לעשות? הא יש ג פתרו הלכתי שלישי?
תשובה:
אי להמשי ולנסוע 1לאחר שקיעת החמה) 2ולגבי נסיעה בשעת ביהשמשות ,עיי בהרחבה בהערה( .3כאשר הנהג הוא גוי ,נית
 1נהיגה ברכב אסורה מ התורה בעיקר משו איסור "מבעיר" שיש בכל לחיצה על דוושת הדלק ,ועוד.
 2יש להעיר שזמ כניסת שבת המוזכר בלוחות כולל פרק זמ "תוספת שבת" ,שכ השבת עצמה אינה נכנסת אלא ע השקיעה .בנדוננו שהוא שעת
הדחק ,נית להקל כסוברי שזמ "תוספת שבת" הוא "כלשהו" ,שכ ישנו דיו בפוסקי באור שיעורה ,וג יש דיו בשאלה ,א התוספת היא
מדאורייתא או מדרבנ ,ובכלל ,א התוספת היא חובה או רשות .ועל כ יש מקו להקל בזה בשעתהדחק .ועיי עוד שו"ת "יביע אומר" )ח"ב סי' טז(.
 3לגבי נסיעה בזמ ביהשמשות יש לדו:
הגמ' במס' שבת )לד ע"ב( מביאה מחלוקת אמוראי בדעת ר' יהודה באשר לשיעור זמ ביהשמשות ,א הוא כדי הילו שנישלישי מיל או כדי הילו
שלושתרבעי מיל ]עיי לקמ הרחבה בעניי אור שיעור זמ זה[ .והקשו התוס' )ד"ה תרי( שהנה מבואר במס' פסחי )צד ע"ב( שר' יהודה עצמו סובר,
שבי השקיעה לצאתהכוכבי ישנו זמ הילו ארבעה מילי ,ותירצו בש רבנו ת שבמס' פסחי מדובר על תחילת השקיעה )היינו ,מרגע שגלגל החמה
התכסה מעינינו( ובמס' שבת מדובר בסו השקיעה .א כ ,נמצא שזמ ביהשמשות לפי ר"ת מתחיל ג' מילי ורבע לאחר שקיעת החמה מתחת לאופק,
וקוד לכ הוא יו גמור .וכשיטת ר"ת פסקו ראשוני רבי וכ נפסק להלכה בשו"ע )"אורח חיי" סי' רסא( .אמנ שיטת הגאוני חלוקה על דברי
ר"ת .לשיטת זמ ביהשמשות מתחיל מיד אחר השקיעה ,היינו כשהחמה מתכסית מעינינו )וג' רבעי מיל לאחר מכ הוא צאתהכוכבי( ,וכ הוא
מנהג העול ]ואע"פ שהוא נגד פסק מר השו"ע ,כיוו שהוא מנהג קדו ,לא אזלינ בזה בתר מר ,כפי שכתבו הרב חיד"א )"מחזיק ברכה" סי' רסא(
ועוד אחרוני[ .וכ כתב הגר"א )שו"ע "אורח חיי" סי' רסא ד"ה שהוא( והארי ה"באור הלכה" )ש ,ד"ה מתחילת השקיעה( לצדד בשיטת הגאוני
והזכיר פוסקי רבי הנוקטי שיטה זו ,ועל כ כתב שחלילה מלהקל לעשות מלאכה אחר השקיעה ,ובפרט שאנשי אינ בקיאי בזמ ביהשמשות
)משמע קצת ,שאילו היו בקיאי ,היה מקו להקל לעשות מלאכה א לאחר השקיעה ,ועיי לקמ( .א יתכ ,שבנדו דיד ,בשעתהדחק כעי זו ,במקו
מצוות עונגשבת ,ישנו מקו להקל ג לאחר השקיעה ,כל זמ שהוא ביהשמשות ,מטע ספקספיקא  ספק הלכה כר"ת ודעמיה ,ואז הוא עדיי יו
גמור ,וא תרצה לומר שהלכה כגאוני ,הרי ביהשמשות עצמו הוא ספק יו ספק לילה ]ובפרט שג ישנה מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי במס' שבת )ש(,
א ביהשמשות הוא רמת מש זממה )ר' יהודה( או שהוא כהרעי )ר' יוסי( ,ואותו הרהעי נחלקו בו הפוסקי א הוא בסו ביהשמשות של ר'
יהודה או מעט לאחר מכ )וקוד לכ הוא יו גמור( ,ונפסקה הלכה בגמ' שמספיקא יש להחמיר כדברי שניה .ועיי "ביאור הלכה" )סי' תטו ד"ה נאכל(
שכתב א יותר מזה ,שהעיקר כשיטת ר' יוסי ,ורק משו חומרא דשבת מחמירי כר' יהודה ,וכ ביאר את כוונת הגמ' ש"הלכה כר' יהודה לעניי שבת"
)אמנ ,לכאורה ,פירוש זה אינו מוכרח כל כ עיי"ש בגמרא([ .אמנ יש לדו בספקספיקא זה ,שכ לכאורה הוא ספקספיקא מ"ש אחד" ,היינו שסו
סו זהו ספק אחד ,הא עתה הוא יו או לילה ,ובכעי זה כתבו התוס' )כתובות ט ע"א ד"ה ואי( דלא הוי ספק ספיקא ]ולפיכ בעל שמצא "פתח פתוח"
באופ שודאי נבעלה תחתיו ,נאמ לאוסרה עליו ,ולא אמרינ דהוי ספקספיקא ,ספק באונס ספק ברצו ,וא א היה ברצו האשה ,שמא היתה קטנה
ופיתוי קטנה הוא" ,דש אונס חד הוא"[ .והביאו הש" להלכה )בקונטרס ספק ספיקא ,אות יא( .וכ כתב "משנה ברורה" )סי' שלא ס"ק יד( בש
הרדב"ז )לגבי הדי שמי שנולד ביהשמשות של מוצאישבת ,אינו נימול בשבת ,ומילתו נדחית למחר( ,שא א ספק הוא ,א נולד לפני ביהשמשות
)בשבת( או בתו ביהשמשות )שאז לכאורה הוא ספקספיקא לומר שנולד בשבת( ,נדחה למחר .ובטע הדבר כתב ב"ביאור הלכה" )ד"ה ביה"ש( שהוא
משו "דש ספק חד הוא" ,וכנראה יסביר כ ג לגבי נדו דיד .א מלבד העובדה שעיקרו זה של התוס' שנוי במחלוקת ]ובפרט לפי שיטת רשב"א
שטע ההיתר בספקספיקא הוא מכוח רוב ,וא כ מה לי ספק מש אחד ,או שלא מש אחד סו סו רובא איכא[ ,וכפי שמשמע מדברי הרב המגיד
בהבנת הרמב" )הל' איסורי ביאה פ"ג ה"ב( ,וכ כתבו ג מס' אחרוני בדעת הרמב" ,וכ כתבו שו"ת מהרי"מ פדואה )סי' יג( ועוד ,וא המחמירי
בזה ,כתבו אחרוני רבי שהוא רק מדרבנ ,ומדאורייתא שפיר הוי ספקספיקא .ומלבד זאת יש לדו עוד על פי דברי "תרומת הדש" ,הובאו דבריו
בש" )ש סי' יא ,יב( ,שכאשר ספק אחד מתיר יותר מ השני ,שפיר הוי ספקספיקא ,וא כ הוא הדי כא ,שא הלכה כר"ת ,הוי יו למש עוד ג'
מילי ורבע ,ובספק השני לא הוי יו אלא למש ג' רבעי מיל )שיעור זמ ביהשמשות( .וכ נראה לדייק מדברי הרדב"ז עצמו שכתב שני טעמי לדבריו,
ולא הזכיר את הטע שכתב ה"ביאור הלכה" )וכנראה שלא היו לפני ה"ביאור הלכה" דברי הרדב"ז( .וכ נראה לדייק מדברי ה"פרי מגדי" ]שה"ביאור
הלכה" עצמו הזכירו[ ,שנת טע אחר בדברי הרדב"ז )שישנה "חזקת מעוברת"( ,ולא משו שהוא מש אחד .וכ כתב להדיא הגר"מ פיינשטיי )אג"מ
ח"ד "אורח חיי" סי' סב( ,שכיוו שספק אחד מתיר יותר מחבירו ,שפיר הוי ספקספיקא ,וג משו שבי השמשות הוא ספק במציאות ,וחלות זמ
ביהשמשות הוא ספיקא דדינא ,ולפיכ שפיר הוי אפי' א נאמר שהוא ספקספיקא מש אחד ,וכ כתב בשו"ת "יביע אומר" )ח"ו "יורה דעה" סי' כג(.
ועל פי זה התירו למול בשבת תינוק שנולד ביהשמשות של מוצאישבת )אמנ הגר"מ פיינשטיי כתב במסקנתו שאולי יש להחמיר בזה משו חומרא
בשבת ,מכיו שהגר"א והגר"ז סוברי כגאוני ,א המקל בזה אי למחות בידו ,עי"ש .עוד יש להעיר שלכאורה לא הוי ספקספיקא ,מכיו שאינו
"מתהפ" ,שכ לא נית להתחיל בספק א ביה"ש הוא יו או לילה )שכ לא שיי לומר שג א נאמר שהוא לילה ,ספק הלכה כר"ת( ,וכתב הש"
בקונטרס ספק ספיקא )אות יג ,יד( שבכהאי גוונא לא הוי ספקספיקא .וכ כתבו עוד אחרוני .א אחרוני רבי חולקי על זה ,כמבואר ב"כנסת
הגדולה" )סי' מט( וכ"כ ה"פריחדש" )סי' קי כללי ספקספיקא אות יג( ועוד ,ועיי עוד בזה בספר "טהרת הבית" )עמ' שפ(.
בעני שיעור אור זמ ביהשמשות:
כבר נאמר לעיל שהוא כדי הילו ג' רבעי מיל )ובנוס לזה כ"הר עי"( ,א נחלקו באור שיעור זה .דעת "תרומת הדש" ששיעור מיל הוא י"ח דקות )ו'
ג' רבעי מיל ה  13דקות וחצי( ,ובעקבותיו פסק להלכה מר המחבר בשו"ע )"אורח חיי" סי' רסא וב"יורה דעה" סי' סט ס"ו( וראה ג ברמ"א וש"
)ש(] .אמנ יש להעיר מפי תלמידו של "תרומת הדש" בספר "לקט יושר" שכתב ,שכוונת "תרומת הדש" היא לפרק זמ ארו יותר  וצ"ע[ .ואילו מ
הגמ' בפסחי )ש( משמע ששיעור מיל הוא כ"ב דקות וחצי ,וכ כתב ה"חוק יעקב" )סי' תנט ס"ק י( ,וכ משמע ממהרי"ל )הלכות עסק המצות( שכתב,
שמהל מיל הוא קצת יותר משליש שעה .ולעומת דעת רמב" )בפירוש המשניות פסחי פ"ג מ"ב( ור' עובדיה מברטנורא )ש( ששיעור מיל הוא כשני
חומשי שעה ) 24דקות( ,וכ היא דעת בעל ה"תניא" )"אורח חיי" סי' תנט( .בר ,שיעורי אלה לא נכוני אלא בזמ תחילת תקופת תשרי ותחילת
תקופת ניס) ,שאז היו הממוצע( ,א ה משתני במהל השנה וכפי שמשמע בגמ' התולה את זמ ביהשמשות בחשכת הרקיע )שהוא דבר התלוי
במקו וזמ( .וכ"כ ה"פרי חדש" )קונטרס דבי שימשא ד' ט'( ,וז"ל" :הני ד' מילי משתני בכל מקו ובכל זמ אפי' לקולא" .וכ כתבו הגר"א )ש(
ובעל התניא )בסידורו  קבלת שבת(] ,אמנ משמע קצת מ"פרי מגדי" )סי' רסא ,ט( ומ"מחצית השקל" )סי' רלה ס"ק ג( ששיעור זה הוא קבוע[ .וא"כ
ע"פ די היה לנו לבדוק ,א כבר יצאו  3כוכבי בינוניי ,ומכיוו שאיננו בקיאי בדבר ,יש להמתי עד שיצא הספק מלבנו שאכ יצאו ג' כוכבי
בינוניי או עלינו להיעזר בלוח )אמי( של המקו .ועיי עוד בעניי זה בשו"ת "יביע אומר" )ח"ז סי' מא( ובספר "זמני כהלכה" )בקונטרס על בי
השמשות(.
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להמשי לנסוע ג בזמ ביהשמשות  .וכאשר אי איסור תחומי ,א משו שמדובר ברכב גבוה  .וא משו שמדובר בנסיעה
בתו העיר ,6מותר להמשי לנסוע ע הנהג 7הלאיהודי עד זמ ביהשמשות של רבנו ת  ,8א הוא נוסע יחיד ברכב .וא ישנ
נוסעי רבי ורוב גויי  ,אפשר להמשי 9לנסוע א לאחר כניסת השבת.
יש לציי שג ר"ת מודה ,שכשיצאו ג' כוכבי )בינוניי( ,הוא צאתהכוכבי ,וכמבואר בגמ' )שבת לה ע"ב( ,ומכיוו שכתבו אחרוני מספר ,בינה
"המנחת כה" )מאמר ב פרק ה( ,ששיטת ר"ת אינה מתאימה אלא במקומות מסויימי ובזמני מסויימי בלבד ,ובמקומות רבי זמ צאתהכוכבי
הינו הרבה קוד שיעור ד' מילי מהשקיעה .ולגבי תחילת זמ בי השמשות כתב )ש פ"ד( שהוא מתחיל באופ קבוע ג' רבעי מיל קוד לצאת הכוכבי
)כ כתב לעני מעשה .א מעיקר הדי כתב שיש ג לצמצ את זמ בי השמשות באופ יחסי לצמצו זמ הארבעה מילי .עי"ש( .וכ כתב ה"ביאור
הלכה" )סי' רסא ד"ה קוד( ע"פ ה"מנחת כה" הנ"ל ש"זמ ר"ת" משתנה לפי המקו והזמ ,וא נראי הכוכבי ,הרי זה צאתהכוכבי א לר"ת.
וכ כתב להלכה הגר"מ פינשטיי )ש( ש"זמ ר"ת" משתנה לפי המקו והזמ ,ולגבי תחילת זמ ביהשמשות של ר"ת כתב שיש לחשב ג' מיל באופ
יחסי )היינו לחלק הזמ של ארבעה מילי ל 16רבעי מיל ,ושלושת החלקי האחרוני הינ בי השמשות(.
ולעניי הלכה נראה שמכיו שמנהג העול הוא כדעת הגאוני ,אי להמשי לנסוע לאחר השקיעה ,ובפרט שהוא במקו חומרא דשבת.
 4שכ אמירה לגוי אסורה משו "שבות" ,ולא גזרו על "שבות" ביהשמשות במלאכה "שהוא טרוד ונחפז עליה" וכמבואר בשו"ע )"אורח חיי" סי'
שמב( ,שמשו כ מותר לומר לגוי בשעת ביהשמשות להדליק לו נר .וא שישנו ג איסור תחומי ,נית לסמו על הסוברי שאיסור תחומי אינו אלא
מדרבנ ,וא כ לא גזרו על כ ביהשמשות .ועיי "ביאור הלכה" )סי' תטו ד"ה נאכל( שהקל לפסוק כביהשמשות של ר' יוסי )עיי לעיל( לעניי "ערובי
תחומי" ,כיוו שאינו איסור חמור כל כ.
ולכאורה היה מקו לומר שא לאחר ביהשמשות ,עד זמ ביהשמשות של ר"ת ,מותרת לגוי ,שכ בדבר שיש בו מחלוקת הפוסקי יש מקו להתיר
לעשותו על ידי גוי ,וכפי שמשמע ב"בית יוס" )טור "אורח חיי" סי' שיד לגבי שבירת מנעול של תיבה בשבת ,עי"ש( ,וכ משמע מפוסקי נוספי ,אלא
שישנו איסור "תחומי" ובזה לא יועיל שיעשה ע"י גוי.
אמנ כאשר מדובר ברכב גבוה שהנוסעי בו נמצאי למעלה מעשרה טפחי ,יתכ שנית להקל להמשי לנסוע )ע"י גוי( ,וכדלהל :בעירובי )מג ע"א(
מסתפקת הגמ' ,א יש תחומי למעלה מעשרה טפחי ,וא כ ,כשמדובר באיסור דרבנ ,היינו בפחות מי"ב מיל או א יותר מי"ב מיל לדעת הסוברי
שעיקר תחומי הוא מדרבנ )עיי טוש"ע ו"בית יוס" או"ח סי' תד( ,הוי ספיקא לקולא .אמנ בהמש מסייגת הגמ' את דבריה ,שא ישנו עמוד שרחב
ד' טפחי על ד' טפחי )שאז ניחא תשמישתיה( ,א שהוא גבוה עשרה טפחי ,נחשב ל"ארעא סמיכתא" )וכעומד ע"ג הקרקע דמי( ,ועל פי זה כתב
ריטב"א )מג ע"ב( שא נוסע בקרו א שגבוה עשרה טפחי ,כיוו שרחב ד' טפחי על ד' טפחי ,הוי כ"ארעא סמיכתא" ,והביאו הב"י )סי' רסו( להלכה
כדבר פשוט ,וכ משמע ב"מג אברה" )סי' רמח ס"ק ז( וב"ביאור הלכה" )ריש סי' תד( ,וכ כתב ב"כ החיי" )תד ,ס"ק ה( לאסור ללא חולק.
א למרות האמור אפשר שנית להקל בדבר :בספר ה"יראי" )קמז ( :משמע שהנוסע בספינה שתחתיתה משוקעת במי למטה מעשרה טפחי ,א
הוא עומד בתחתיתה ,הריהו עובר על איסור תחומי ,א א הוא עומד עלפני הספינה שגבוהי מקרקעית הי עשרה טפחי שרי ,דאי תחומי
למעלה מעשרה ]וה"חת סופר" בתשובה )ח"ו בליקוטי סי' צז ,צח( הביא שני טעמי ,מדוע לא אמרינ דהוי "ארעא סמיכתא" )כדי עמוד(:
א .מכיוו שהספינה מתנועעת ,לא שיי לדבר על ארעא סמיכתא.
ב .מכיוו שהוא עצמו עומד במקומו ,וה"קרקע" היא זו שנעה תחתיו ,אי זה בכלל "לא יצא איש ממקומו" ,ולא נאמר בזה איסור תחומי )וכעי זה כתב
רשב" ,הובא בתוס' ש בגמ'( ,וכתב שהוא הדי בקרו וא עדיפא מיניה ,מכיוו שהקרו מתנועע והנוסע אינו יכול לעמוד בו ,שמא יפול ,וא כ לא
ניחא תשמישתיה .ומ"מ כתב ה"חת סופר" שיש ראשוני החולקי על ה"יראי" בזה ,ושא בכהאי גוונא אמרינ ,דהוי "ארעא סמיכתא" ,ומשמע
מדבריו )ש( שמצדד להחמיר בדבר[.
ה"מג אברה" )סי' רמח סק"ז( הביא דברי ה"יראי" וחלק עליה ,וכתב ב"שולח ערו" הרב )סי' רמח קונטרס אחרו )ב(( שטע ה"מג אברה"
הוא משו דאזיל לטעמיה )סי' רסו ס"ק ז( ,דסבירא ליה שרוכב על גבי בהמה הרי הוא כמהל על גבי הקרקע ,ומשו כ לא מועיל שנמצא למעלה
בספינה ,משו שהרי הוא כמהל בגובה תחתית הספינה )למטה מעשרה טפחי( .וכתב שמכיוו שזהו טעמו של ה"מג אברה" ,נית במקו צור שלא
לפסוק כמותו ,שכ ה"בית יוס" ו"אבהעוזר" חלוקי על ה"מג אברה" וסבירא להו ,דלא אמרינ שרכוב כמהל .וכ פסק ה"משנה ברורה" )סי'
רמח ס"ק יד( כדברי שו"ע הרב )בשו"ע הרב הזכיר שנית להקל במקו צור בדבר שהוא מדברי סופרי ,א ה"משנה ברורה" לא הזכיר זאת ,ועיי
לעיל שיש מקו לומר ,שעיקר תחומי הוא מדברי סופרי בלבד(.
]אמנ יש להעיר שלכאורה פשטות דברי ה"מג אברה" היא ,שהטע שאוסר הוא משו שנחשב "ארעא סמיכתא" )שכ הפנה לסי' תד( ובזה ,כאמור,
אי ה"בית יוס" חלוק עליו ,וצ"ע[.
עוד יש לציי שברש"י )ערובי מג ע"ב ד"ה בקפיצה( משמע ,שבדבר שאינו נח לא שיי ארעא סמיכתא .א יעוי בשו"ע הרב ש שאפשר שיש לחלק בי
דבר הנמצא ע"ג הקרקע לבי ספינה ,עיי"ש.
ומלבד כל האמור יתכ שכוונת האוסרי מצד ארעא סמיכתא היא ,לומר שא שעומד בגובה הקרו דינו כעומד בתחתית הקרו )לא שנחשב כעומד ע"ג
הקרקע( ,וכ משמע ב"מג אברה" )ש( שאסר דווקא כשהתחתית משוקעת מתחת לעשרה ,ומשמע שא ג התחתית מעל עשרה מקרקעית הי ,לא
נאסר מצד ארעא סמיכתא )וכפי שמשמע בגמ' שבספינה לא שיי ארעא סמיכתא ,עיי"ש( ,ודו"ק .וכ משמע להדיא ב"משנה ברורה" )ש( .וא כ
ברכבי שיש בי הקרקע לתחתית הרכב חלל של עשרה טפחי ,ג ה יודו להקל )אמנ דבר זה אינו מצוי כל כ(.
]ועיי ב"מחצית השקל" )סי' רמח סק"ז( שג הבי ב"מגאברה" ,שמודה כשהקרקעית גבוהה עשרה טפחי ושאי מקו לדברי ה"אליהרבא"
וה"תוספת שבת" שהבינו שבכל גוונא )א א קרקעית הספינה גבוהה עשרה( דעת ה"מגאברה" להחמיר ,ומשמע שהבינו שה"מגאברה" סובר
שכל שיש שטח של ארבעה על ארבעה נחשב שעומד על גבי הקרקע[.
עוד יש להעיר מדברי ה"ברכי יוס" )סי' תד סק"א( שכתב ,שאי לנסוע על גבי עגלה א שהיא גבוהה עשרה טפחי ,מכיוו שיש לחשוש לסוברי ,שיש
תחומי למעלה מעשרה ,ולא הזכיר שהעגלה נחשבת ל"ארעא סמיכתא" .וכ יש לציי שר' שלמה קלוגר )"טוב טע ודעת" סי' קצב ,בתשובה העוסקת
בנושא אחר לחלוטי( מזכיר ,שגובה עשרה טפחי בעגלה מועיל לעניי תחומי )ואינו מזכיר דבר מדי ארעא סמיכתא(.
ישנו סמ נוס להקל באופ שנוסע מבלי לעצור )"מינד ניידי" ,עיי ערובי מו ע"א( שבכהאי גוונא דעת הרמב" )עירובי מג ע"א ד"ה ועוד נ"ל( שאינו
קונה שביתה וכ משמע מהרשב"א )ש( ,הובאו דבריה ב"באור הלכה" )סי' נד ד"ה ממקו שפגע( ונשאר בצ"ע למעשה .א דעת הר" )ש( שכל
שראוי לעמוד במקומו )אע"פ שבפועל "מינד ניידי"( ,קונה שביתה ,וכ משמע מהמאירי )ש( שכל שהוא למטה מעשרה טפחי קונה שביתה א שאינו
עומד במקומו.
וכל האמור הוא בכדי שלא להזדקק לדברי הרמ"א )שו"ע או"ח סי' רעו ס"ב( שבמקו "צור גדול" נית לסמו על שיטת בעל העיטור שסובר שאמירה
לגוי במקו מצוה )בנדו דיד – עונג שבת( מותרת א באיסורי תורה ,שכ הלכה זו אינה מוסכמת ,ורבי החולקי עליה )כמבואר ש
ב"משנה ברורה" ,ב"שו"ע הרב" ,וב"ערו השולח"( ,א המיקל לנסוע ע"י גוי א בשבת בצור גדול כעי זה אי מוחי בידו )כשאי איסור תחומי,
וכנ"ל( .ועיי עוד בזה בשו"ת "יביע אומר" )או"ח ח"ג סכ"ג אות יז ויח( .ועיי בהערה  7בעני היציאה מ המכונית.
 5בעני הגדרת "רכב גבוה" לעני תחומי עיי בהערה הקודמת.
 6בעני הגדרת "עיר" לעני זה עיי שו"ע )"אורח חיי" סי' שצח(.
 7כמבואר בהערה  4באריכות .ובכל מקרה של נסיעה לאחר השקיעה יש להזהר ביציאה מ המכונית שהנהג יפתח את דלתו של הנוסע היהודי ,כדי
שהיהודי לא ידליק את האור שבמכונית ,או שבדלת.
 8עיי הערה .3
 9וישתדל לכתחילה להיכנס לרכב לפני כניסת השבת כדי שלא להיתקל באיסורי שבת הכרוכי בכניסה לרכב )תשלו וכיו"ב(.
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חיפה ,ישראל

מרחשוו תשס"ב

Haifa, Israel

לא .זמ קבלתשבת למי שמתפלל מנחה מאוחר
שאלה:
א .בחיפה נהוג שזמ הדלקת נרות הוא  30דקות לפני השקיעה .תפילת מנחה ברוב בתי הכנסת היא  20דקות לאחר מכ .
תפילת מנחה היא כ  10דקות .ממילא לא יוצא לקבל שבת לפני השקיעה .מצד שני א נקבל שבת לפני מנחה ,אזי אי
נתפלל מנחה של חול? הא יש לקבל שבת )היחיד( תו כדי חזרת הש"? וא כ הא מספיק לומר הנני מקבל על עצמי
קדושת שבת? כמה זמ מינימו לפני השקיעה יש לקבל שבת?
ב .אנשי שמאחרי למנחה מתחילי מנחה מחו לבית הכנסת למרות שתפילת תימש לאחר השקיעה ,הא ימתינו
למני והמנחה תגלוש הרבה מעבר לשקיעה? או שעדי שיתפללו יחיד ויסיימו לפני השקיעה? הא נכנס השקול של ברוב
ע? במקרה שמגיעי לאחר השקיעה ,ובמני הראשי מתחילי לכו נרננה ,הא בכלל נית להתפלל אז מנחה? וא לא
והפסיד מנחה ורוצה להשלי ,בתפילת מעריב איזה שמונה עשרה יתפלל בפע השניה?
תשובה:
א .חובה לקבל את השבת לפני השקיעה ולהוסי מ החול אל הקודש .1לחובה זו אי שיעורזמ ברור .2במקרה שהציבור לא
יסיימו שמונהעשרה של מנחה לפני השקיעה ,יש אומרי שלא יקבל על עצמו שבת ,וא יש לו אפשרות לכ ,א יתפלל
ביחידות לפני כ  ,כדי שיוכל לקבל ג תוספתשבת .אול יש על מי לסמו ג למי שיקבל שבת בליבו א לפני תפילת
מנחה ,יתפלל מנחה ע הציבור לאחר שקיבל על עצמו שבת.3
ב .במקרה שהיחיד לא יספיק לגמור את תפילת שמונהעשרה לפני השקיעה ויש לו אפשרות לחכות למניי שיתחיל לפני
השקיעה  יחכה למניי  .אבל א המניי יתחיל רק לאחר השקיעה ,עדי שיתפלל ביחידות לפני השקיעה.4
א עברו שלושעשרה דקות אחר השקיעה ולא הספיק להתפלל מנחה ,מתפלל תפילת תשלומי בערבית ,דהיינו תפילת
שמונהעשרה של ערבית פעמיי ,בי בשבת ובי בחול .וא התפלל בשבת בתפילת התשלומי נוסח של תפילת יו חול,
יצא בדיעבד.5
א לא ענה "ברכו" ,לא קיבל שבת ע הציבור ,ויכול עדיי להתפלל מנחה ,א זה עדיי זמנה.6

 1מר המחבר בשו"ע )או"ח סי' רסא ,ב( הביא די זה בש י"א והסביר ב"בית יוס" )ש ( שהוא משו שרמב" השמיטו .ואול עיי בגר"א
)ש ( שא לדעת רמב" יש עניי ב תוספתשבת .אמנ יש ג שיטות החולקות על הבנת "בית יוס" בדעת רמב"  ,עיי "שדי חמד" )כר ה עמ'
.(333
 2עיי בס' "זמני " )הרב מי"ל זק"ש( שאס את דברי הראשוני וב"פסקי תשובות" )סימ רסא( שאס מדברי האחרוני  .רוב ככול
מצייני את דברי הרא"ש )יומא ח ,ח( שבעני זה ה לנו לעיניי " :ותוספת לא נתברר לנו שיעורו אלא מיהו לאו תוספת כל דהו קאמר ...וצרי
לפרוש קוד בי השמשות מעט".
 3מר המחבר בשו"ע )או"ח סי' רסג  ,טו( כתב שא אד ענה "ברכו" ע הציבור ,אינו יכול עוד להתפלל מנחה .ועלפי זה כתב "מג אברה "
)ש ס"ק יט( שאישה המדליקה נרות שבת ,תתפלל מנחה לפני שתדליק .אד שכבר קיבל על עצמו שבת ,לא יוכל עוד להתפלל מנחה .אלא
שבשו"ת "אר צבי" )סי' ס( העיר שמצאנו בסי' רצג ,שנית להתפלל ערבית של מוצ"ש בשבת מפלגהמנחה ,דהיינו אי דיני זמני התפילה חופפי
בהכרח ע דיני שבת ,והוא רצה לחלק בי קבלת שבת ע"י "ברכו" ,שזוהי התחלה של תפילת ערבית ממש ,ולבי קבלת שבת שלא ע"י תפילה ,וג
מה שכתב "מג אברה " הוא לפי דעתו לכתחילה )א כי דעת הרבה אחרוני  ,שלא תתפלל האשה א בדיעבד( ,וחיזק את דבריו מדברי ה"פרי
מגדי " )על "מג אברה " רסג ,כח( שג כשאד נגרר ע הציבור ואסור במלאכה ,הוא עדיי יכול להתפלל תפילת מנחה .עוד מצאנו שנחלקו
פוסקי בגדרה של תוספת שבת לגבי איסורי שבות לצור מצוה ,מכיו שיש לכאורה סתירה בעניי זה בי פסק המחבר בסי' רסא ,ד לפסקו בסי'
שצג ,ב ,ובאחרוני ישנ כמה יישובי לכ .לדעת הגר"א מר המחבר נוטה לחומרא ,וכ הרמ"א )רנג ,ב( ,ולדעתו אי להתחשב בסתירה
לכאורה מסי' שצג .לדעת ה"דגול מרבבה" ו"שו"ע הרב" יש לחלק בי תוספתשבת ע"י "ברכו" שזהו קבלת עיצומו של יו ולבי תוספתשבת
סת  .לדעת הרבה אחרוני )עיי "ביאור הלכה" סי' רסא ,ד ד"ה אי מערבי( יש לחלק בי קבלת שבת של ציבור לקבלת שבת של יחיד .עלפי
דבריה  יחיד שקיבל שבת מותר עדיי בשבותי  ,ומסתבר שג מותר לו עוד להתפלל מנחה )עיי ב"אז נדברו" חלק ב סי' ב ועוד בחלק א סי'
אג ,ובסי' עט בתחילתו(.
עלפי זה היה נראה שאד יכול להתפלל מנחה ע הציבור ג לאחר שקיבל שבת )ולכאורה עדי שיקבל שבת קוד התפילה ויתפלל ע הציבור
מאשר שיתפלל מנחה ביחידות ויקבל תוספת שבת( ,וכ משמע מ"אר הצבי" הנ"ל וב"מנחת יצחק" )סי' ט,כ( וכ הוא בס' "משמרת שלו "
)קוידנוב ,סי' כו ס"ק ג( ובשו"ת "זרע אמת" )לשונו מובאת בשו"ת "דברי שלו " ח"ג ,מזרחי י  ,תשנו( וכ כתב ב"מועדי וזמני " )ח"ז סי'
רנג הערה א( ,אלא שבס' "ברית עול " הכריע לגבי יחיד שלא יספיק לסיי מנחה לפני השקיעה ,שיקבל עליו תוספתשבת קוד  ,אבל לגבי
ציבור שמאחר להתפלל ,כתב להתפלל מנחה ביחידות ולאחר מכ לקבל תוספתשבת )וכ הדגיש בתשובותיו "אז נדברו" ח"ג סי' ו בהערה( וצ"ע
החילוק ביניה .
לכ כתבנו שא הציבור מאחרי בתפילה ויסיימו לאחר השקיעה ,יש הסוברי שעדי שיתפלל ביחידות ,ויקבל תוספתשבת לעצמו ,וא לא
יספיק להתפלל לפני השקיעה יתפלל ולא יקבל על עצמו תוספתשבת ,עיי בשו"ת "אבני ישפה" )סי' נו בש הגרי"ש אלישיב( ,ובס' "אשי
ישראל" )סי' לו ,ח ובהערות בש הגר"א קנייבסקי( .אול מי שרוצה יכול לסמו על השיטות שיכול להתפלל מנחה בציבור ג לאחר קבלת
תוספתשבת בלב ,ואולי א בדיבור )וציינו שא הציבור יסיימו תפילה בלחש לפני השקיעה ,עדי לכל הדעות להתפלל אית ולקבל על עצמו את
השבת מיד לאחר סיו תפילה בלחש(.
" 4משנה ברורה" )סי' רלג ,יד( ,ועיי בס' "אשי ישראל" )פרק כז הערה יג( שהביא את דעת הגר"ש ואזנר ,שעדי להתפלל בציבור א בי
השמשות.
" 5משנה ברורה" )סי' רנח ,כה(.
 6שו"ע או"ח )סי' רסג ,טז( .וכשאומרי בביתהכנסת קבלתשבת ,עדי שיתפלל בחו" ,משנה ברורה" )ש (.
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אוסלו ,נורווגיה

תשרי תשס"ב

Oslo, Norway

לב .הדלקת נרות שבת ביו שישי בארצות הצפו
שאלה:
בכל חודשי הקי באוסלו מקבלי את השבת בזמ "פלגהמנחה" ביו שישי.
באמצע הקי פלגהמנחה הוא בשעה  .20:45בשבועות אלה נהוג להקדי את תפילת מנחה כ שבשעת פלגהמנחה הקהילה
מתחילה להגיד "מזמור שיר ליו השבת" .בשבועות אלה רוב הנשי נשארות בבית בליל שישי היות וה מחכות כדי להדליק
נרות עד הפלג ואז ה באות לביתהכנסת ,לקראת סו התפילה.
השאלה לגבי אישה שרוצה לבא ג לתחילת התפילות או לחילופי לרווק שאי מי שידליק עבורו בבית הא מוטב שידליקו
מנורה חשמלית באמצעות שעו שבת שיידלק אחרי פלגהמנחה  וא כ השאלה תהיה הא לבר או לא  או שמא עדי
להשתת ע אישה שמדליקה נרות אחרי פלגהמנחה בשווה פרוטה או שמא אי לה חיוב במציאות זו להדליק נרות כלל,
עד שיוכלו שוב להדליק לפני פלגהמנחה ואז לבא לביתהכנסת?
תשובה:
במקו שאי בו בערבשבת מני אלא לפני פלגהמנחה ,חייב אד להדליק נרות שבת ולבר א קוד פלגהמנחה ,ובלבד
שהנרות ידלקו עד זמ האכילה .וא אי לו נרות גדולי כאלה ,הוא יכול למנות שליח שידליק ויבר לאחר פלגהמנחה ,או
ימנה גוי שידליק ,וכשהוא ישוב לביתו ,יבר על הנרות ,או שיכוו שעו שבת להדליק מנורה חשמלית ויבר כשיחזור לביתו
והמנורה דולקת.1

 1בשו"ע )או"ח סי' רסג ,ד( נפסק" :לא יקדי למהר להדליקו בעוד היו גדול ,שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת" .והוסי רמ"א" ,וא היה
הנר דלוק מבעוד היו גדול ,יכבנו ויחזור וידליקנו לצור שבת" ,אלא שכבר דייק רעק"א מדברי רמ"א ,שבדיעבד  א הדליק בעוד היו גדול
לצור שבת  יצא ידי חובה .וא שיש מ האחרוני שחלקו עליו ,נתקבלו דברי רעק"א להלכה ע"י ה"משנה ברורה" )ש ס"ק כ וב"ביאור
הלכה" ד"ה מבעוד יו ( ועוד אחרוני .
אלא שב"משנה ברורה" סייג את דברי רעק"א וכתב שאפשר להדליק רק אחרי פלגהמנחה ,אבל בשו"ת "אר צבי" )לרא"צ פרומר הי"ד ,סי'
קיג( דחה את דיוקו של ה"משנה ברורה" בדעת רעק"א וכתב שלרעק"א בדיעבד יוצא א בהדלקה קוד פלגהמנחה ,והביא את השל"ה ואת
סידור הרב בעל התניא )שלא כבשו"ע שלו( ,שנית להקדי את הדלקת נרותשבת מבעוד יו ג לפני פלגהמנחה )ג בשו"ת "קניי תורה" 
ח"ד סי' קכה  כתב שהיו  ,שאי דר להדליק נרות לש תאורה ,ניכר שנרות אלה הודלקו לכבוד שבת ,א כשמדליקי אות מבעוד יו ( .ויש
להוסי על דבריה את מה שהובא ב"מג אברה " )ס"ק יא( בש מהרי"ו ,שנית להדליק נרותשבת מבעוד יו  ,ולא כתב ש דווקא מפלג
המנחה ]ומה שכתב ב"מג אברה " שאז הנשי לא תברכנה ,זה דווקא לשיטות שלא מועיל בזה התנאי שלא לקבל שבת ע הברכה )שו"ע או"ח
סי' רסג ,י( ,ואלו אנו פוסקי שמועיל תנאי[ ,אלא שהנרות צריכי להיות דולקי עד כניסת השבת כדי שיוכל ליהנות מה בעצמו )עפ"י שו"ע
או"ח סי' רסג ,ט(.
על כ הצענו ,שא לא מצא נרות גדולי מספיק ,ידליק ע"י שליח ,והשליח יבר על הדלקת הנר ,וא הצענו להסתמ על הדלקת עכו"  ,והוא
יבר כשישוב לביתו ,או יאמר לעכו" )א זה לפני זמ כניסת שבת( להדליק עכשיו והוא יבר על ההדלקה ,וזאת עפ"י דברי מהר"ש )הובא
ב"מג אברה " סי' רסג ס"ק יא( ,וא שנחלקו עליו אחרוני – רעק"א העיר שאי שליחות לעכו"  ,וג חלקו אחרוני על הדעה לבר על נר
שהודלק מזמ .וג ב"משנה ברורה" )ס"ק כא( הביא את עצות מהר"ש והסיק שלא להסתמ עליו .ואול בשו"ע הרב )סי' רסג סעי יא
ובקונטרס אחרו ס"ק ג( הקל להסתמ על עצתו של מהר"ש בדיעבד ,והסביר שמכיו שעיקר מצוות הדלקת נרותשבת הוא שיהנו מ האור,
אפשר לבר על נר שהודלק ע"י עכו"  ,ומדבריו למדנו שבאותה מידה נית לבר ג על נר שהודלק מזמ ע"י עכו"  ,ע"כ בדיעבד נית לבר על
נר שהודלק ע"י עכו" מקוד )אחרי זמ פלגהמנחה( ,כאשר הוא בא לביתו ורואה את הנרות דולקי  .ג ב"שמירת שבת כהלכתה" )חלק ב
פרק מג סעי לא ובהערה קסד ש ( הורה שנית להסתמ על מהר"ש בדיעבד לעניי הברכה על ההדלקה שמצוותה נמשכת כל זמ שהנרות
דולקי  ,ולכאורה נובעת ההצעה להדליק ע"י עכו" מאותו העיקרו  שהמצוה מתקיימת ע"י כ שהנרות דולקי  .ויעויי ב"מקראי קודש"
)חנוכה סי' יא בעניי זה ,וכ ש בסימני יב ,כב ,כג( ובתשובותיו המצויינות ש וכ בשו"ת "משפטי עוזיאל" )ח"א או"ח סי' ז( ובמהדורה
תנינא )או"ח סי' לה( ,וכ בשו"ת "ישכיל עבדי" )ח"ג סי' יח(.
על כ נראה שא לא נית להשיג נרות שידלקו עד שחוזרי מביתהכנסת ויכולי ליהנות מ הנרות בשבת )דהיינו בזמ שכבר קיבל שבת ,לאחר
פלג המנחה( ,יש מקו להסתמ על שליח או אפילו על עכו" שידליקו לאחר פלגהמנחה ,וא השליח יהודי  יבר השליח ,וא הוא גוי  יבר
בעלהבית אחר שיחזור לביתו .וכ בנוגע להדלקת נרות ע"י נורות חשמל ,עיי ב"שמירת שבת כהלכתה" )פרק מג הערה כב( שנית להדליק ,וא
שכתב שלא לבר בהדלקה זו ע"י שעושבת ,דומיא דעכו"  ,הרי שבדיעבד נית להסתמ על השיטות שלפיה אמנ יכול לבר ,כפי שכתבנו
לגבי עכו"  .באשר לברכה ,עיי ב"שמירת שבת כהלכתה" )פרק מג סעי יז( שיוצאי ידי חובה אפילו א נהנה קצת משעה שקיבל על עצמו את
השבת ,ועל כ אפשר לבר בימי ששבת עצמה נכנסת מאוחר ג בשעה שבני הבית כבר אינ ערי .
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ניו ג'רסי ,ארה"ב

מר חשו תשס"ב

New Jersey, U.S.A

לג .דיני רחיצה בשבת וביו טוב בימינו
שאלה:
בימינו ,שאנשי נוהגי להתרח בכל יו ,הא מותר לרחו ביו טוב ובשבת ,וא כ  באילו תנאי?
תשובה:
רחיצת כל גופו במי שהוחמו בהיתר ,לתענוג ,בשבת אסורה ,וביוטוב מותרת ,ויש מחמירי א ביוטוב.
המצטער רשאי לרחו כל גופו לא רק ביוטוב אלא א בשבת ,ובלבד שהמי הוחמו בהיתר.
להל סיכו דיני רחיצה בשבת וביוטוב:
דיני רחיצה בשבת
מי שהוחמו בשבת באיסור ,אסור להשתמש בה ,1כדי כל מעשה שבת.
מי שהוחמו בערבשבת בחשמל ,או באש ,או שהוחמו בשבת בהיתר ,2מותר לרחו בה בשבת פניו ידיו ורגליו ,אבל לא
כל גופו ,3וכמוב רק באופ שמותר להוציא מי חמי ממיתק החימו.4
הסיבה לאיסור זה היא "גזירת מרחצאות" ,דהיינו ,היו בלני אחראי על המרח שהיו מחממי את המי בשבת
באיסור ,ומערימי ואומרי שחיממו בערבשבת ,ועל כ גזרו איסור רחיצה בשבת אפילו במי שהוחמו בהיתר.
לגבי מי שהוחמו בדודשמש ,נחלקו אחרוני .יש שסוברי ,שדינ כמי שהוחמו בחשמל בהיתר ,5ויש שסוברי,
שדינ קל יותר ,ומותר לרחו בה כל גופו ,ויש להחמיר בזה ,6אלא א כ מצטער.7
דיני רחיצה ביו-טוב
ביו"ט אסור לחמ מי כדי לרחו את כל גופו ,8אלא רק כדי לרחו פניו ידיו ורגליו.
ונחלקו ראשוני בטע הדבר:
רוב הראשוני ,9וכ פסק מר בשו"ע ,10סוברי שהאיסור הוא מדרבנ  משו גזירת מרחצאות ,שנגזרה ג ביוטוב,
משו שבת.
יש ראשוני 11שסבורי ,שהאיסור הוא מדאורייתא ,כי אי הרחיצה נחשבת "דבר שווה לכל נפש" .רמ"א ו"משנה
ברורה" מחמירי כדעה השנייה.
מי שהוחמו בהיתר ,או בערב יו"ט ,לפי המחבר מותר לרחו בה כל גופו ,12ולרמ"א ול"משנה ברורה" אסור.
נית להקל ברחיצה 13ביו טוב כיו ,א למחמירי כרמ"א:
 .1במי שבדודשמש ,שבו לא נעשתה כל פעולת חימו בידי אד.
 .2בגלל הסברה שבזמ הזה יש מקו להחשיב את הרחצה כדבר השוה לכל נפש ,שכ לכל אד יש מקלחת בביתו,
ואנשי מתרחצי בכל יו.
16
15
ולכ ,בדוד–שמש יש להתיר ,14ובשעת הצור א בדודחשמל  ,במי שהוחמו בהיתר .
 1משנה שבת לח ע"ב ,שו"ע אורח חיי סי' שכו.
 2כגו שהוחמו ע"י שעו שבת.
3ש .
 4אסור להוציא בשבת מי חמי מדוד חשמלי ,א כשהוא כבוי והמי שבו חמי  ,כאשר במקומ נכנסי מי קרי לדוד ,ונמצא
שגור לבישול  .ומותר להוציא מי חמי מ הדוד רק אחר שסגר את ברז כניסת המי הקרי לדוד ,או שאי בדוד מי חמי
רבי  ,או שהמי בדוד כבר אינ חמי  ,כי אז לא יתבשלו המי הקרי המתוספי  .על כל פני  ,איסור זה הוא רק בשבת ולא
ביו"ט ,ובדוד חשמלי בלבד ,ולא בדוד שמש.
 5עיי "שמירת שבת כהלכתה" )חלק א פרק יד בהערה יז( ,בש הגרש"ז אוירב.
 6ש בש "תהלה לדוד" ,וכתבנו להחמיר בזה כ"שמירת שבת כהלכתה" ,שכ בעל "תהלה לדוד" דיבר על מי שהוחמו בשמש,
והגרש"ז אוירב כתב שג לשיטתו בדודשמש יש להחמיר.
" 7ביאור הלכה" )שו"ע "אורח חיי " סי' שכו( בש רעק"א ,שכל שהוא משו גזירה ,לא החמירו במצטער.
 8משנה ביצה )כא ע"ב( ,גמ' שבת )לח ע"ב(.
 9רמב" )הלכות יו"ט פרק א( ועיי ב"משנה ברורה" )שו"ע "אורח חיי " סי' תקיא ס"ק יח(.
 10שו"ע "אורח חיי " סי' תקיא סעי ב.
 11רמ"א ש  ,בש תוס' בביצה ש ד"ה "לא" ורא"ש בשבת ש .
 12כי החמירו ביו טוב לאסור רק חימו  ,אבל לא את הרחיצה עצמה ,מאחר שביו טוב מדינא הכול מותר ,לפי דיעה זו .בשבת,
שהחימו אסור מ התורה ,החמירו ג ברחיצה במי שהוחמו בהיתר.
 13את חימו המי אי להתיר ,מאחר שלפי הרמב" ורוב הראשוני הוא אסור מדרבנ ,א ברחיצה אפשר להקל.
 14כ הורה הגרז"נ גולדברג ,מ הטע הראשו.
 15לגבי הוצאת מי מדוד חשמלי ביו טוב:
באופני שהדבר מותר בשבת ,בוודאי שהוא מותר ביו טוב )עיי לעיל הערה .(4
באופני שהדבר אסור בשבת ,כגו שיש מי חמי מאוד בדוד ,או א הדוד מופעל ע"י וסתחו )טרמוסטט( ,ויש חשש שיגרו
להדלקת גוהחימו :
יש מחמירי בזה ,ויש מקילי משלוש סיבות .1 :יש כא רק גרמא ,שא בשבת איסורה אינו ברור.
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א מצטער מחמת שאינו מתרח ,לכל הדעות מותר לרחו את כל גופו במי שהוחמו בהיתר ,כאמור לעיל ,א
בשבת.17
הערה :לא דנו בתשובה זו בשני נושאי .1 :השימוש בסבוני למיניה .2 .הניגוב.
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 .2המי שיתחממו ויתבשלו ,ראויי לשתיה ,ויש אפוא להתיר מטע "הואיל" ,כלומר ,שיוכל לשתות מי אלה כמי חמי  ,א
ירצה .3 .היות שאינו יכול להוציא מי מ הדוד באופ אחר ,נחשב ג זה כצור אוכל נפש .והמקל לא הפסיד ,ובפרט א הדוד
כבוי .א סמו למוצאי יו טוב ,שג א ירצה ,לא יוכל להשתמש במי אלה ביו טוב עצמו ,יש להחמיר ,שהרי אי סברת
"הואיל" במצב כזה ,והוא הדי בסמו לפני מוצאי יו טוב ראשו ,א שייכנס יו טוב שני ,שהרי הוא כחול לגבי יו טוב
ראשו.
 16כ הורה הגר"ד ליאור ,מ הטע השני ,וסברה זו הביא ג בעל "שמירת שבת כהלכתה" )חלק א פרק יד הערה כא( ,ונשאר בצ"ע
על פסקו .וברור שאפשר להקל ,שהרי כל פסקו של רמ"א אינו אלא חומרא ומנהג ,כפי שכתב ה"משנה ברורה" )ש ס"ק יח(.
 17כדלעיל הערה .7
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ליסבו ,פורטוגל

תשרי תשס"א

לד .נסיעה במטרו לבית הכנסת ,במקו
התבוללות.

Lisbon, Portugal
שהציבור לצערנו מגיע ברובו ברכב פרטי ,כתריס נגד

שאלה:
בעירנו ,בית הכנסת נמצא במרכז העיר .רוב המתפללי גרי במרחק של כשלושי דקות נסיעה .לצערי הרב רוב המתפללי
האורטודקסי באי לבית הכנסת בשבת ברכב הפרטי ,בגלל המצב הרוחני הירוד של הקהילה .הא מותר לי להמלי לה
להגיע באמצעות הרכבת התחתית  ה"מטרו" .ה יחברו את הכרטיס החודשי של המטרו לבגד וכ יפתרו את בעית
הטלטול .יש לציי כי הפועלי המפעילי את ה"מטרו" ה גוי .הרכבת עוצרת בכל תחנה בי א יש נוסעי ובי א לאו.
דלתות הקרונות נפתחות ונסגרות באופ אוטומטי או על ידי המפעילי שאינ יהודי .יש לציי כי התפילה בשבת היא אחד
האמצעי היחידי לקשור יהודי אלה ליהדות וזו הדר הכמעט יחידה למלחמה בהתבוללות.

תשובה:

1

ודאי שיש בנסיעה בשבת במטרו )רכבת תחתית( פחות איסורי מאשר בנסיעה ברכב .לכ רק בקהילות שבה הסכנה
להתבוללות תגבר א יווצר ניתוק בי אנשי שאינ שומרי מצוות באופ מלא לבי ביתהכנסת ,יש איפוא מקו שהרב
ישקול ,א להציע באופ פרטי )ולא כהוראה גורפת לציבור( להגיע לביתהכנסת במטרו כפו לתנאי דלהל:
 .1הנסיעה צריכה להיות כולה בתו תחו שבת.2
 .2תשלו מערב שבת ע"י כרטיסי חודשיי וכדומה.
3
 .3במקו שאי בו עירוב תיעשה הוצאת הכרטיס ע"י תפירתו לבגד או בדר מלבוש .
 .4ניקוב הכרטיס או החתמתו יעשה ע"י נכרי.4
 .5הנסיעה היא לצור מצוה] .5באשר לאיסור מראית עי .עיי בהערה [.6
על הרב להציג אופציה זו לא כהיתר ,אלא כמועדפת 7על נסיעה ברכב ,ולשקול שוב ושוב

 1מכיוו שהנוסעי רוב ככול גויי והמלאכות נעשות לצרכ עלידי גויי ,ללא תוספת מלאכה לנוסע היהודי ,אי איסור הנאה ממעשי גוי
אלה בשבת .לעומת זה ,בנהיגה ברכב פרטי בודאי עובר הנהג על איסורי דאוריתא כמו "מבעיר" ועוד.
 2ואפילו א רצפת הקרו תהיה גבוהה  10טפ' ,ג למא דאמר שאי תחומי בכהאי גוונא ,הרי מכיוו שבכניסת השבת היה במקו נמו מ10
טפ' ,כבר קנה ש שביתה ,ובהגיע בסו נסיעתו מחו לתחו ,לא יוכל לצאת מחו לד' אמותיו ,כדי כל היוצא מחו לתחו )שו"ע או"ח "משנה
ברורה" סי' תד ס"ק ט ,קיצור שולח ערו סי' צה ,ח( .ובעניי עצ הדי א מועיל שגובה הקרו עשרה טפחי עיי בהרחבה בתשובה לגבי רכב
שנוסע בערבשבת ושקעה החמה טר הגיע לביתו ,ובהערה  3ש.
 3א .טלטול הכרטיס :כאשר יש היתר לנסיעה ,ג הכרטיס אינו מוקצה ומותר בטלטול ,ומאיד ,א היא אסורה ,כי אז ג הכרטיס מוקצה
מחמת חסרו כיס )"צי אליעזר" חי"ד סי' לז אות ב ,עלפי "משנהברורה" סי' שז ס"ק נו(.
ב .טלטול הכרטיס כשהוא תפור לבגד )בסיכתביטחו וכדו'(  דעת מר בשו"ע )אורח חיי סי' שא סע' לג( לאסור ,ורמ"א התיר במקו
פסידא ,דלאו דר הוצאה היא וכלשכ היו שלהרבה פוסקי אי רשותהרבי דאורייתא .לכ נית להקל במקו הפסד ,דאד בהול על
ממונו ,ואיכא חשש שיבוא לעבור על איסורי תורה )משנה ברורה ש( .וא כי במקרה זה אי כל הפסד ,הרי א מטרת ההוצאה היא רק
להראות את הכרטיס לביקורת ,ישנו סני אחר להקל ,כי לדעת כמה פוסקי נחשבת הוצאה מעי זו למלאכה שאינה צריכה לגופה )האסורה רק
מדרבנ לרוב הפוסקי( ,ולדעת כמה וכמה אחרוני במקו שלושה שבותי הדבר מותר לצור מצוה ,עיי שו"ת מהר"ש ענגל )ח"ג סי' מג(,
ו"במראה הבזק" )ח"ג תשו' לו( .א א הכרטיס משמש לעצ הכניסה למטרו )עלידי תחיבתו למיתק המיועד לכ( ,נראה דשוב הוי מלאכה
צריכה לגופה ,ואסור .וא יצליחו לעשות שהכרטיס עצמו יהווה חלק מסוגר או מהיק החגורה ,כמו שיש נוהגי בהוצאת מפתחות ,אפשר
להקל ,כדעת "משנה ברורה" )סי' שא ס"ק מה(.
 4בשו"ת "משברי י" )לרב משה שטיינברג( כתב שניקוב הכרטיס הוי קלקול .ואפילו נאמר דהוי תיקו שלזמ הנסיעה הרי מעוניני בניקוב
ספציפי זה  מכל מקו אי זה איסור תורה אלא רק איסור דרבנ ,דאי הכרטיס כלי להחשיב את ניקובו לתיקונו .לכ יהיה במסירת הכרטיס
לגוי הנוקב רק שבות דשבות ,שבמקו מצוה יש להתירו.א בניקוב נוצר צורה מסויימת ,נחשב ל"רוש" כפי שכתב רמב" )הל' שבת פ י"א הל'
יז( .וב"ביאור הלכה" )סי' שמ ד"ה במשקי( מובא דבירושלמי מבואר שא בצורה אחת חייב מדאורייתא.
יש מקומות שצרי להעביר ג כרטיס חודשי במיתק חשמלי המסמ את תוקפו של הכרטיס ע"י נורה ,ואז משתחררת נעילה ו/או נפתחת דלת.
במציאות כזו יש מחלוקת בי פוסקי ,א ברמיזה לגוי לטפל בכרטיס יש משו איסור .יש שמתירי משו שבעל הכרטיס אינו נהנה מעשיית
המלאכה אלא בצורה עקיפה  בהסרת מונע ,בסילוק המכשול לכניסה; ויש שאינ מחלקי כ" .ילקוט יוס" )ח"ד שבת א' עמ' שלב( )וכעי
מחלוקת הראשוני א יש איסור הנאה ממעשה שבת בהוצאה מרשות לרשות ,כיו שהחפ לא נשתנה(.
 5בשו"ת "חת סופר" )ח"ו בליקוטי סי' צז( פסק לאסור נסיעה ברכבת משו שהנוסע אינו שובת ,וגופו נע ונד ,ואיאפשר לו לעסוק בעסקי
שבת בשבתו ...ומתקרב למקו מסחרו להיות ש במוצ"ש ,ואיסור גמור הוא להרמב" הנ"ל ,ומפורש בדברי קבלה ,א תשיב משבת רגל...
ממצוא חפצ וגו' .עלפי דברי רמב" על התורה )ויקרא כג ,כד( "שבתו" ,שנצטווינו מ התורה להיות לנו מנוחה אפילו בדברי שאי בה
מלאכה.
הראשו לציו הרב הראשי לישראל הרב ב"צ מאיר חי עוזיאל )שו"ת "משפטי עוזיאל" אורח חיי ח"א סי' ט ואו"ח תנינא סי' לב( הסיק שאי
מקו לאסור את הנסיעה בחשמלית )בחו"ל( שהישיבה בה נוחה ,והיא אינה מובילה למרחבי רק בתו העיר ,לשירות כל בני העיר ולאו דווקא
לצור מסחרי ,משו "א תשיב משבת רגל" ולא משו גזירה שמא יל למסחרו ,וג אי בה עובדי דחול כשנוסע לצור מצוה ,אבל לא לטיול
בעלמא.אמנ בתשובה מאוחרת יותר )או"ח תנינא סי' מא( כתב שכל היתרו היה  שלא למחות בידי הנוסע ,אבל החרד לדבר ה' ודאי שלא יסע,
והבא להימל מורי לו שלא יסע.
 6אילו הרבני המקומיי התירו  כפו לתנאי הנ"ל – לנוסע בשבת במטרו )בחו"ל( ,ג לא היה בכ משו איסור מראית עי וכמו שכתב
בשו"ת "משברי י" )סי' כא( .אבל אי הרבני יכולי לתת היתר שכזה בגלל המכשולי העלולי לצאת מזה ,ואי ה יכולי אלא לית עצה
פרטית לאנשי המתגוררי במקומות רחוקי כדי להציל מאיסורי תורה בנסיעה ברכב .לכ אפשר ד"חזר וניעור" חשש מראית העי ,דלא
ידועה להמו עצת המרא דאתרא.
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את הנושא .זאת כדי ש"לא יצא שכר בהפסד" שהרי אי הנסיעה בשבת היא ג מסממני השבת המובהקי לא רק
מבחינה הלכתית טהורה אלא ג מבחינת אוירת השבת ,שג היא הלכה.

 7באשר ליסוד הדי ,א מותר לרב להציע לעוברי עבירה למעט באיסורי ,להעדי איסור קל על פני החמור או רק להורות את המותר בלבד
מבלי לתת עצות לעברייני ,הנה בסוטה )מח ע"א( "א"ר יוס ,זמרי גברי ועני נשי פריצותא .זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת .למאי נפקא
מינא? לבטל הא מקמי הא" ,ופרש"י ש" :א אי שומעי לנו לבטל את שניה ,נקדי לבטל את זה שהוא כאש בנעורת" .ועלפי זה כתב
ב"אגרות משה" )אורח חיי ח"א סי' מד( "חזינ מפורש שמחוייבי ב"ד וכל אד א באופ שאי ביד לבטל האיסור לגמרי ,שיבטלו לכל
הפחות מה שביד שלא יעשו האיסור החמור אלא באופ הקל ,א שג"כ אסור" .וע"ע "אגרות משה" )יו"ד ח"א סי' נב ,נג (.וב"אגרות משה"
)באו"ח ח"ד סי' לה( סיי "הני מילי בלא מעשה המראה להתיר איסור ...אבל להתיר ממש אסור".
ועיי ברמב" בתשובה )"פאר הדור" סי' קלב( שהגדיל לעשות וזה לשונו" :וא כי הנטע על השפחה ונשתחררה אינו יכול לישאנה לכתחילה,
אכ כאשר פסקנו שישחררה וישאנה ,ופסקנו כ מפני תקנת השבי ,ואמרנו מוטב שיאכל רוטב ולא שומ עצמו ,וסמכנו על אומר ז"ל עת
לעשות לה' הפרו תורת ,ויכול לישאנה והאל במרומיו יכפר עווננו."...
הנה בעל "עקדת יצחק" )פרשת וירא ,שער כ( כתב "אודות הנשי הקדשות ..שכבר יאותו בקצת הקהילות לתת לה חנינה ביניה ג יש
שמספיקי לה פרס מהקהל כי אמרו כיו שמצילות ...הסכלי מחטא איסור אשת איש החמור ...מוטב שיעברו על לאו זה משיבואו לידי איסור
סקילה ...ואני דנתי על זה פעמי רבות לפניה שהחטא הגדול אשר יעבור עליו איש מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבי וברשות ב"ד חטאת
יחיד הוא ...אמנ החטא הקט כשיסכימו עליו דעת הרבי ...הנה הוא זימה ועוו פלילי חטאת הקהל כולו "...ועיי עוד שו"ת ריב"ש סי' תכה.
ועוד כתב "חתסופר" )אבהעזר סי' לו( .." :א בליעל יבקש ממנו להתיר לו למיעבד איסורא ,וא לאו יצא מ הדת ,חלילה לנו להתיר לו
אפילו איסור קל דרבנ "...עיי ש כל התשובה .ועיי עוד "באר משה" )ח"ה פא קנטקסג(.
והנה הגאו הנצי"ב ב"משיב דבר" )ח"ב סי' מגמד( ד באישה שלא טבלה עד עתה ,ומוכנה לטבול מעכשיו בתנאי שיתירו לה לטבול ביו דוקא,
אפילו ביו השמיני ,כי מתביישת לטבול ע כל הנשי בלילה .עיי ש שתלה במחלוקת ראשוני במס' חגיגה טז ע"א ,דאמר רבי אלעא הזק,
א רואה אד שיצרו מתגבר עליו ,ילבש שחורי ...ויל למקו שלא מכירי אותו ויעשה מה שליבו חפ .דלרש"י ותוס' יעשה העבירה בסתר
כדי שלא יבוא לידי חילול הש בפרהסיא החמור .ולרבנו חננאל ,ח"ו שהיה מתיר לעשות עבירה ,אלא קאמר דלבישת שחורי משברי לבו ולא
יבוא לידי עבירה ,עכת"ד .ומשמע מדבריו דבהא גופא פליגי ,דלר"ח אי מה להציל אד מעבירה חמורה עלידי היתר לו לעשות קלה ,וכל דברי
ר' אלעא אינ אלא דר לשבירת היצר .ולתוס' ג מי שעובר עבירה אחת מדריכי אותו בשעת נפילתו שלא יכשל בדברי נוספי וחמורי
יותר .אלא שהנצי"ב השוה שיטת רש"י לשיטת ר"ח לגמרי ,ונראה יותר לענ"ד דרש"י אינו סובר שר"ח חולק ביסוד הדי שעדי ליע לעבור
עבירה קלה כדי לא לעבור עבירה חמורה ,רק בא להצביע שטמו בדברי ר' אלעא ג )ולא רק( עצה טובה לשבירת היצר וכ כתב רש"י ש ,וביתר
בירור בקידושי מ ע"א ד"ה ילבש שחורי" :שלא יראה בכבודו אולי יר לבבו בכ וג א יחטא ,אי אד נות לב ."...וכ מובא ב"אוצר
הגאוני" )מו"ק יז ע"א( שב"אשכול" )ח"ב צד( הביא בש רב האי גאו כפרוש רש"י הנ"ל( והרי רב האי גאו ברור דסבירי ליה כר"ח ,כמובא
ברש"י במועד קט ש.
ואפשר שמה שכתב ר"ח "ח"ו שהתיר ר' אלעא אפילו בסתר" ,בא לאפוקי מדעת של עמיהאר שלא ילמדו ח"ו מ הגמרא היתר לעבירה ,ולא
בא לאפוקי משיטת רש"י ותוס' ,שג א יעשה את העבירה ,לפחות לא יוסי לחטוא בפרהסיא רק שאי היתר חלילה.
נמצינו אפוא למדי שלרש"י ותוס' ורב האי גאו שמובא ב"אשכול" )ואפשר שאפילו ר"ח יסכי לכ למרות שתוס' ס"ל שהוא חולק ע"כ( ג
עבריי בזמ שנכשל ,למרות שכאמור לא נותני היתר ולגיטימאציה )וע"ז צווחו ה"עקידה" ו"חת סופר" הנ"ל( ,מכל מקו מלמדי אותו
"שלא ירשע הרבה".
וא יש חשש לפתיחת פירצה בקהילה ,זה הוא דבר השונה בי מקו למקו ,על הרב לשקול ,ותשועה ברוב יוע ,וכמו שסיי הנצי"ב הנ"ל.
ועיי עוד בשו"ת "יביע אומר" )ח"א סי' ל אות טו ,ח"ו יורה דעה סי' ג ,ח"ח ש סי' יב(.
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אוקלנד ,ניו זילנד

שבט תש"ס

Oakland, New Zealand

לה .הפעלת רמזור להולכי רגל בדר לביתהכנסת בשבת ובימי טובי

שאלה:
רוב חברי הקהילה שלנו אינ שומרי שבת וה מגיעי ברכב לבית הכנסת האורטודוקסי.
הרב )כמוב( ואני )סגנו( ועוד מספר קט של משפחות שומרי שבת .אנחנו גרי קרוב לבית הכנסת ,אבל נאלצי לעבור רחוב
מאוד ראשי שיש בו רמזור להולכי רגל ,שאיננו עובד א לא מפעילי אותו .אנחנו רצי בי המכוניות וזו סכנת נפשות .מה
לעשות בשבת וביו"ט?

תשובה:

1

הנחתהיסוד לתשובתנו היא ,שבלחיצה בשבת על מתג הפעלת הרמזור המאפשר מעבר הולכירגל יש חשש איסור דאוריתא .
אי לכ ,הדר המומלצת היא לבקש מנכרי לעשות זאת עבורכ ,ומכיו שמדובר במצוה דרבי )הגעת הרב או סגנו לבית
הכנסת( ,נית להתיר אמירה לגוי ג באיסור תורה .2א תבדקו את המציאות בשטח ותגיעו למסקנה ,כי מדובר רק באיסורי
דרבנ ,3אזי מותר א ללחו על הכפתור בשינוי.4
5
ביוטוב ,שלרוב הפוסקי הדלקת חשמל היא איסור דרבנ  ,מותר ללחו על הכפתור בשינוי ,כדלעיל.

 1ע"פ ניתוחהלכה טכני של מכו "צומת" ,אלו שבות ,בראשות הרב ישראל רוז.
" 2משנה ברורה" )סי' רעו סעי כה(.
 3כגו שהנורה איננה נורתלהט ,או שבשעת הלחיצה לא נדלקת שו נורה חדשה ,כי אז מותר לדעת הרב נחו אליעזר רבינובי ,ללחו על
הכפתור בשינוי בכל מקרה.
 4כי אז הוי שבות דשבות ,במקו מצוה דרבי .עיי עוד שו"ת ב"מראה הבזק" )ח"ב עמוד  34תשובה כג ובהערה  4ש(.
 5עיי "שמירת שבת כהלכתה" פרק לג ובהערה *צג ש.
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אוסלו ,נורווגיה

מר חשו תשס"ב

Oslo, Norway

לו .ברכת מאורי האש ובשמי בימות הקי באזורי הצפו
שאלה:
ע"פ פסק שקיבלתי מהרב אשר ווסטהיי אב"ד דמנשסטר ,מוצאישבת במדינות הצפוניות מוגדרת לפי ירידת השמש מתחת
לקו האופק ל  8.1מעלות וכ סיפר לי שנוהגי ש .ע"פ שיטה זו קבעו את הזמ של מוצ"ש כא באוסלו לפני שבאתי לעיר.
למש כששה שבועות בקי השמש באוסלו לא יורדת עד לנקודה הזאת אלא רק עד כ  7.5מעלות מתחת לקו האופק .השאלה
הא באות שבתות שלמעשה הזמ של מוצ"ש ועלות השחר ה אותה שעה )בער שעה  01:20בבוקר( נית לבר את ברכת
"בורא מאורי האש" .א הדרישה היא שיהיה מוצ"ש ,הרי התחיל כבר יו א' ובודאי שיצאה כבר השבת ,אבל א צרי לילה
כדי לבר ברכה זו שמא אי כלל ברכת האש כל אות ו' שבועות?
נראה לי פשוט שאד שמבדיל בשעה זאת יוכל להגיד ברכת "בורא מיני בשמי" היות ועכשיו פרחה הנשמה היתרה ואי דבר
זה תלוי בלילה.
תשובה:
במקומות שבה זמ מוצאישבת בקי הוא בשעה שעדיי אור ,מכיו שהשמש אינה שוקעת ,נית לבר בהבדלה במוצאי
שבת ג ברכת "בורא מאורי האש" ,אלא שמ הראוי להשתדל ,להחשי את המקו שבו מדליקי את הנר ככל שנית ,כדי
שיהנו מאורו ,1וכמו שציינת ,ג יברכו אז "בורא מיני בשמי".

 1מדליקי נר במוצ"ש זכר ליצירת האש הראשונה ע"י אד הראשו )שו"ע או"ח סי' רצח סע' א וב"משנה ברורה" ש( וצריכי ליהנות מ
הנר )ש ,ד( .על כ ,במקו שבו עדיי אור ,צריכי להשתדל להחשי את המקו עד כמה שנית ,א כי נית ליהנות מ הנר ג ע"י התקרבות
אליו א כאשר המקו מואר .עיי עוד "שמירת שבת כהלכתה" )ח"ב סא ,לג(.
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לז .מסחר באינטרנט ושמירת השבת
הקדמה
התפתחותו המדהימה של העול הווירטואלי  האינטרנט ,בשני האחרונות ,מציבה אתגר הלכי ורוחני בפני מרנ ורבנ.
פוסקי ההלכה צריכי לתת דעת לסכנות המרובות מצד אחד וליתרונות העצומי מצד שני.
בקונטרס זה נעשה נסיו לחבר יש וחדש ולנסות למצוא את המקורות בדברי חז"ל ובדברי הראשוני והאחרוני למציאות
החדשה ,הדימיונית  תרתי משמע.
בהשארת אתר אינטרנט בבעלות יהודי פתוח בשבת וביו"ט יכולות להתעורר שאלות הנוגעות לכמה וכמה איסורי.
א" .לפני עיוור" ו"מסייע לעוברי עבירה";
ב .מקח וממכר בשבת )באתרי מסחריי(;
ג .שכר שבת )באתרי הגובי דמישימוש ,בחנויות ושווקי וירטואלי(;
ד .הנאה מחילול שבת )מאתרי מסחריי(;
ה .מראיתעי וחשד;
ו .זילותא דשבת.
נדו בה אחד לאחד ונבדוק הא אכ הבעלי עוברי על האיסורי הנ"ל.
א .איסור לפני עיוור ומסייע לעוברי עבירה
התורה הזהירה "ולפני עור לא תת מכשל" .1איסור זה כולל ג הכשלת אד מישראל בעבירה .2מאחר שצרכ אינטרנט
הגולש בשבת עובר בוודאי על איסורי דרבנ ,ואולי א
על איסורי תורה ,3יש לדו א בעלי האתר המשאירי את האתר פועל בשבת עוברי בשל כ על איסור "לפני עיור" או איסור
"מסייע לעוברי עבירה".4
הגמרא אומרת שאי עוברי על איסור "לפני עיור" אלא כאשר המוכשל לא היה יכול לעבור את העבירה ללא סיועו של
המכשיל 5לפיכ  כאשר ישנ אתרי אחרי דומי ,נית לומר שאי כא איסור דאורייתא של "לפני עיור" .ואול לא כ
כאשר מדובר באתר יחודי שאי דומה לו ,6או באתרי שמעצ טבע מופעלי עלידי יהודי .7אמנ ישנה מחלוקת
ראשוני ג כאשר המוכשל היה יכול לחטוא א ללא עזרת המכשיל ,א בכל זאת אסור מדרבנ לסייע לו לעבור את העבירה
 רמ"א מביא את שתי הדעות וכותב ש"בעל נפש יחמיר לעצמו" ,8ואול כשמדובר באיסור "מסייע" ,שהוא מדרבנ ,ישנ
 1ויקרא יט ,יד.
 2ז"ל רמב" )"ספר המצוות" ,לאוי רצט( "ולאו זה כולל ג כ מי שיעזור על עבירה או יסובב אותה ,כי יבוא האיש ההוא לעוו ,ובעזרתו
הכשילו וחזר עוד ויפתהו ויעזרהו להשלי עבירתו או יכי לו סיבת העבירה."...
 3האיסורי ה:
כותב  בשו"ת "שבט הלוי" )ח"ו סי' לז( פסק שכתיבה על מס מחשב אסורה משו מלאכת כותב דאורייתא .לעומתו הרב פרופ' זאב לב סבור
שכתיבה על גבי צג המחשב )ללא הדפסה( היא בבחינת כתב שאינו מתקיי ,שאינו אסור אלא מדרבנ ,ואילו הרב ישראל רוז מחלק בי מחשב
שיש בו תוכנה למחיקה עצמית ,שהכתיבה על גביו יכולה להחשב לכתב שאינו מתקיי ,ובי זה שאי בו תוכנה כזו ,שאז הכתב נחשב לכתב
המתקיי.
בונה  הגרש"ז אוירעב פסק שהזנת מחשב בנתוני הנשמרי על גבי דיסקט היא בכלל מלאכת בונה" ,שמירת שבת כהלכתה" )ח"ב פרק סו
סע' נה( .בנוס לכ ישנה בעצ הפעלת המחשב ופעולת ההקלדה סגירה של מעגלי חשמליי שלדעת "חזו אי"ש" כלולה באיסור בונה.
מוליד  סגירת מעגלי חשמליי לדעת "בית יצחק" )יורה דעה ח"ב במפתחות לסי' לא( ועוד אחרוני מהווה איסור דרבנ.
הבערה  בתקשורת מחשבי מורכבת ]שימוש במוד והתקשרויות מחשבי ושרתי[ ג תתכ הלהטת חוטילהט ממש ]בהדלקת נורות שונות[
שזה לדעת הרבה מ הפוסקי מלאכת מבעיר מדאוריתא )ע המעבר לטרנזיסטורי אי כמעט בנמצא מחשב ע נוריות להט(.
"ממצוא חפצ" ומקח וממכר כאשר מדובר על אתר מסחרי ,ודאי שהצרכ יעבור ג על איסור מדברי קבלה של "ממצוא חפצ ודבר דבר",
שבגינ אסור אפילו להרהר בענייני נכסיו בשבת ,כמבואר בגמ' שבת )קנ ע"א( ובשולח ערו )"אורח חיי" סי' שו סעי א( .ולגבי גזירת מקח
וממכר בשבת עיי לקמ סעי ב.
 4הכרעת הפוסקי היא שיש איסור "לפני עיור" ג באיסורי דרבנ ,ונחלקו ,א האיסור לסייע באיסור דרבנ הוא מ התורה או מדרבנ ,עיי
סיכו השיטות בספר "לפני עיור" לרב יצחק א' הכה אדלר )עמ' נב נו( .הנפקא מינא בי שני הצדדי קשורה לשאלה א אופני ההיתר באיסור
מסייעמדרבנ ,כשמדובר באיסורי דרבנ שהובאו לקמ ,יעזרו להקל אפילו במקרה של "תרי עברי דנהרא" ,כיו שכל האיסור מדרבנ אמנ
ג א נסבור שהאיסור אינו אלא מדרבנ אי הכרח שהדיני הקיימי ב"מסייע" יחולו ג ב"לפני עיור" באיסור דרבנ.
 5עבודה זרה )ו ע"ב( "הכא במאי עסקינ ,דקאי בתרי עברי דנהרא" .על פי פירוש רוב המפרשי והפוסקי .אול רד"צ הופמ בשו"ת "מלמד
להועיל" )ח"א סי' לד( והרב נחו אליעזר רבינובי )תחומי יא ,עמ'  (9745הוכיחו שלדעת רמב" אי חילוק בי תרי עברי דנהרא לחד עברא
דנהרא ,ובשניה הסיוע אסור מדאורייתא.
 6יש מקו לטעו שג א האתר יהיה סגור בשבת ,גולש שאינו מודע לסגירתו ינסה להיכנס בו ויחלל שבת בנסיונו זה ,וא כ סגירת האתר
תמנע לכל היותר "תוספת איסור" .שאלת "לפני עיור" בתוספת איסור שנויה במחלוקת ראשוני .ריטב"א ומאירי )עבודה זרה ו ע"ב( כתבו
שאי עוברי על "לפני עיור" בתוספת איסור ,א מתוס' )ש ד"ה מני( משמע שאמנ עוברי .ועיי על כ בהרחבה בס' "לפני עיור" )הנ"ל,
הערה  4כללי ,סי' ה' עמ' לט מא( .ועיי עוד ב"גיליו מהרש"א" )יו"ד סי' קנא( שמבי את הסוגיא בבבא קמא )סט ע"א( בעני "הלעיטהו",
שבמקו שעובר העבירה עובר ממילא עבירה שאי באפשרותנו למנוע ממנו ,וישנה אפשרות שתו כדי כ יעבור עבירה נוספת שיש באפשרותנו
למונעה ממנו ,אי חיוב למונעו .עוד יש לדו מצד מה שכתב רמב" בפי' המשניות )מעשר שני פ"ד מ"ו( ,שמותר לתת מעות דמאי למוכר ע
האר שבלאו הכי אינו מקפיד שלא לעבור איסורי .אמנ צ"ע בהבנת דבריו.
 7דעת "משנה למל" )פ"ד מהל' מלוה ולווה ה"ב( שג במקרה שהמוכשל יכול היה לעבור את העבירה ג ללא סיוע המכשיל ,אבל זקוק בכל
אופ לסיוע של יהודי אחר  עובר בכל זאת על איסור "לפני עיור" דאורייתא .א דעת "פני משה" )ח"ב סי' קה( ו"כתב סופר" )יו"ד סי' פג( היא
שג בכהאי גוונא אי עוברי על "לפני עיור" דאורייתא" .שדי חמד" )מערכה ו כלל כו אות ט( כתב שגדולי האחרוני סוברי כ"משנה למל",
ועיי סיכו בספר "לפני עיור" )הנ"ל ,עמ' כז  לא( .ועיי בשו"ת "חלקת יעקב" )או"ח סי' סז במהדורה החדשה( שמטע ה"משנה למל" הנ"ל
אסר להעמיד בארישראל מכונה אוטומטית למכירת אוכל ברשותהרבי בשבת ,אע"פ שישנ ש מכונות של בעלי אחרי ,מכיוו שג בעלי
המכונות האחרות ה על פי רוב יהודי.
 8שו"ע יורה דעה )סי' קנא ס"א בהג"ה(.
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10

11

דעות אחרוני שהאיסור לא חל במקרי הבאי :סיוע למומר  ,סיוע למזיד  ,סיוע שלא סמו לשעת העבירה  ,וסיוע
כאשר העבירה אינה מתבצעת בגו החפ שהמסייע  המכשיל מוסר לעבריי ,12וה קשורי ג לנדו דיד.
סברה נוספת לצדד שאי בהשארת האתר פתוח משו איסור "לפני עיור" ו"מסייע" ,היא שנית לתלות 13שהמשתמשי כול
יהיו גויי או שאיש לא ישתמש באתר.
ג יתכ שלא שיי איסור "לפני עיוור" או "מסייע" כאשר בשעת העבירה 14המכשיל פאסיבי 15לחלוטי.
כאשר סגירת האתר בשבת כרוכה בהפסד כספי ,כגו בהפסד של לקוחות גויי או במקרה שהפתרו הטכני הוא בעייתי ,נית
לצר להיתר ג את סברת האומרי שאי חיוב להוציא הוצאות כספיות כדי להימנע מאיסור לפני עיוור.16
ב" .ממצא חפצ"  איסור מקח וממכר בשבת
באתרי שבה נמסר מידע כלכלי ,מסחרי וכיו"ב ודאי שהצרכ שנכנס לאתר ומעיי באינפורמציה ,עובר על איסור מדברי
קבלה  "ממצא חפצ ודבר דבר" ,פסוק שממנו לומדי שאסור ,אד לעיי בנכסיו בשבת.17
באתרי שהשימוש בה כרו בתשלו בעבור מידע או ששירות כל שהוא או שמבוצע תשלו בעבור הזמנת חפ מסויי,
הקונה עובר כנראה ג על איסור דרבנ 18של מקח וממכר בשבת ,19ובודאי הוא עובר על איסור "ממצא חפצ" .20
 9הש" )יו"ד סי' קנא ס"ק ו( פסק שבמומר אי איסור מסייע ,אומנ הרבה אחרוני נחלקו עליו ,עיי ספר "לפני עיור" )עמ' קכחקלב( .הרב
שלמה גור במאמרו על מכשירי בנקומטי בשבת )קוב "שנה בשנה" תשמ"א עמ'  (181דוחה התבססות על הש" הנ"ל להיתר ,משתי סיבות:
א .שיטת הפוסקי שבזמ הזה אי דינ של מחללי שבת בפרהסיא כמומרי מפני שה נחשבי למי שלא הוכיחו אות; ב .יש לחוש לדעת
הרמ"א שככל הנראה חולק על הש" .ויש סברות נוספות לכ שלא נחשיב כיו אנשי אלה למומרי ח"ו אלא ל"ציבור ששגג".
 10כ מפרש ש "דגול מרבבה" את הש" ,וב"גליו מהרש"א" ש חולק על ה"דגול מרבבה" .ב"אגרות משה" )יו"ד א סי' עב( וב"צי אליעזר"
)ח' טו סי' יח( הוכיחו כדעת ה"דגול מרבבה" .אומנ ב"אגרות משה" )אב העזר ח"ד סי' סא אות ב( כתב שכאשר נית למנוע את העבירה ,ודאי
שישנו חיוב לאפרושי ג במזיד ,ורק כאשר העבירה תתבצע ממילא ,אי איסור מסייע במזיד .ומ"חזו אי"ש" )דמאי סי' ח אות ט( משמע
שבמקו שסיועו של המכשיל הוא פאסיבי ,והמוכשל מזיד ,אי איסור מסייע .ובספר "גבעת לבונה" כתב שג לשיטת ה"דגול מרבבה" באיסורי
שבת אסור לסייע ג למזיד ,אול לא משמע כ משאר הפוסקי.
" 11פתחי תשובה" )יו"ד סי' פג(" ,משיב דבר" )ח"ב סי' לאלב( ו"בניי ציו" )סי' טו( התירו סיוע בזמ שאינו סמו לבצוע העבירה ,ועיי עוד
"מג אברה" )שו"ע או"ח סי' קסט ס"ק ו( שהבי מדברי הב"ח )ש ד"ה ואסור( ,דשרי כשאינו מכשיל בזמ העבירה ,ואול בספר "לפני עיור"
)עמ' קלחקמ( הוכיח שרמ"א ,ש" ו"דגול מרבבה" חולקי על זה.
 12בשו"ת מהרש" )ח"ב קפד( חידש שלא שיי איסור מסייע ,אלא כאשר העבריי עושה את האיסור בגו החפ שמסר לו המכשיל ,וציר טע
זה להיתר להשכיר בית לספר המספר ג בשבת ,מכיוו שזה עובר את האיסור בחלל הבית ולא בבית עצמו .ג אנו יכולי לצר טע זה בנדו
דיד  המוכשל עובר את העבירות באמצעות מחשבו האישי ולא בגו איזה חפ שהמכשיל מוסר לו .
 13במשנה שביעית )פ"ה מ"ו( מבואר שמותר למכור בשביעית לחשוד על השביעית כלי שמלאכתו להיתר ולאיסור ,מכיוו שנית לתלות שהוא
קונה את הכלי למלאכת ההיתר .ועיי בספר "לפני עיוור" )עמ' עאעו( שיש הרבה פוסקי הסוברי ,דהיינו דווקא כשאיכא רובא להיתרא.
אמנ אי היתר זה פשוט ,שכ אמנ מצינו במשנה הנ"ל ,שנית לתלות להיתר ,א ש מדובר שהכלי שנקנה ,מיועד ג להיתר ,וא כ אי זה
נחשב לנתינת "מכשול" ,שהרי הכלי מצד עצמו אינו מיועד דווקא לאיסור )ריטב"א ע"ז סג ע"א( ,א סברה זו אינה שייכת לנדו דיד ,שכ
בשבת מהווה האתר מכשול ,ורק ישנו ספק א ייכשל בו יהודי א לאו ,וא כ הוי ככל "ספיקא דאורייתא" ,לחומרא )כש שאסור להכשיל
אד בספק איסור ,א שאז רק ספק ,א מכשילו בעבירה(.
אמנ יעויי בירושלמי שביעית )פ"ה ה"ג( ששאלו ש )על מה שכתבה המשנה שאסור למכור לחשוד( ,הא מותר למכור ל"סת" אד כלי
שיעוד למלאכה האסורה בשביעית ,ואמרינ ש דשרי ,דתלינ להיתרא כש שתלינ להיתרא בכלי שאינו מיועד רק למלאכה האסורה .וא כ
לכאורה הוא הדי בנדו דיד שבו ישנו ספק ,א המשתמש יהיה יהודי ,א יעויי ברמב" )הל' שמיטה ויובל פ"ח ה"ד( דמשמע שהבי ,ושכל
כוונת הירושלמי היא לומר ,שאי צור בידיעה שאינו חשוד ,אלא בסתמא אמרינ דאינו חשוד ,וממילא תלינ להיתרא שלא ישתמש בכלי
האלה בשביעית אלא ימתי עד לאחר השביעית.
 14סברה זו הועלתה ע"י הרב הראשי לישראל הרב שלמה גור לגבי האיסור מדאורייתא "לפני עיוור" )"שנה בשנה" הנ"ל( ועל ידי הרב ישראל
רוז ג לגבי האיסור "מסייע" מדרבנ )תחומי ז' עמ'  .(140139אול לפחות לגבי האיסור מדרבנ מוכח במפורש ממשנה מעשר שני )פ"ה
מ"א( ,ומבואר בגמ' בבא קמא )סט ע"א( שלפחות מדרבנ יש חובה על יוצר המכשול למנוע שיכשלו בו ג כשהוא פאסיבי לחלוטי בשעת
העבירה ,שהרי המשנה מחייבת את בעל הכר לציי בשביעית "כר ערלה ונטע רבעי" כדי שלא יכשלו בו הרבי ,אע"פ שבעל הכר פסיבי
לחלוטי .הרב אורי דסברג )תחומי יט "אי סגירת בנקומט בשבת" עמ'  (353מחדש שלא שיי איסור מסייע וחובת הפרשה מעבירה ,כאשר
המכשיל איננו רואה את עובר העבירה בשעת העבירה ,מכיוו שלא שייכת בכהאי גוונא חובת הוכחה ,ואול ג סברה זו נדחית לכאורה מ
המשנה הנ"ל .א עיי ב"עי יצחק" )אב העזר סי' א סק"ח( המחדש חידוש דומה ,שאי חובת אפרושי מאסורא במקו שאי ידוע למכשיל ,מי
ה המוכשלי ,מכיוו שאי די ערבות על הנסתרות ,ואת המשנה הנ"ל תיר שחובת ציו "ערלה" איננה מטע "אפרושי מאיסורא" אלא מ
הטעמי שמביאה הגמ' מועד קט )ה ע"א( לחיוב ציו קברות.
 15אמנ נראה שידי חובת אפרושי מאיסורא לא יצאנו לגמרי.
 16כ סבור מהרי"ל דיסקי )קנ"א סי' קמה( א לגבי איסור דאורייתא של "לפני עיור" .ובשו"ת "עצי חיי" )ח"ד סי' ה( חולק עליו במקו שיש
לאו מדאוריתא ,ומודה לו במקו שישנו רק איסור מסייע מדרבנ.
 17שבת )קנ ע"א( ,שו"ע אורח חיי )סי' שו א(.
 18יש להעיר שדעת "נתיבות המשפט" )חוש משפט סי' רלד( דשגגה באיסור דרבנ אי בה איסור כלל .לפי זה נית להשלי זאת לנדו דיד
ולהחשיב מחלל שבת זה כשוגג )מדי "תינוק שנשבה" או "ציבור ששגג" וכיו"ב( ,א מלבד שכל זה אינו מוכרח ,עיקר דינו של ה"נתיבות" אינו
מוסכ.
 19פוסקי דני בשאלה ,כיצד נית לעשות קני בזכויות כגו זכויות שימוש ,שכ זכות הינה דבר שאי בו ממש )שו"ע חוש משפט סי' ריב ,א( .ג
בהזמנה באמצעות האינטרנט של חפ ספציפי )כגו יהלו ממוספר( ודאי שאי קניי בחפ עצמו ,שהרי כוונת הסוחרי באינטרנט היא ,שכל
עוד החפ לא הגיע בפועל לידי הצרכ ,האחריות היא על הספק  ונמצא שאי כוונת לקניי גמור .אמנ יש כא התחייבות הדדית ,שהרי חברת
האשראי מתחייבת לשל למוכר בש הקונה ,ובתמורה מתחייב המוכר לספק את החפ .א מדובר בחפ לאספציפי ,מבואר בש" )שו"ע חוש
משפט סי' לט ס"ק מט ( ,כי לדעת הרמב" וסיעתו יכולה התחייבות ליצור התחייבות נגדית )אומנ מסקנת הש" ש כרשב"א שהתחייבות לא
נחשבת כקניי כלל() .ו(א מדובר בחפ ספציפי ,תלויה שאלת ההתחיבות במחלוקת בי "קצות החוש" )ש ,סי' רג ס"ק ב( לבי "נתיבות
המשפט" )ש ס"ק ו( א נית להתחייב לתת חפ ספציפי .א ג א נאמר שאי כא "חלות" קניי ממש  או שאפילו יש כא קניי ,אלא שלא
הקונה נחשב לקונה כי א חברת האשראי שקונה עבורו ,והוא קונה רק מדי "עבד כנעני" )עיי קידושי ז( ,בכל זאת נאמר שיש כא עבירה של
איסור מקח וממכר בשבת ,ע"פ דברי ה"חלקת יעקב" )אורח חיי סי' סח( שפשוט לו ,שהסכמה של שני צדדי בשבת לקנות ולמכור כלולה
באיסור משאומת בשבת ,ג א הקניי כולו יתבצע רק במוצאישבת .וכ נית להוכיח מהרמב" )פ"ג מהלכות שבת( שכותב ,שמקח וממכר
בשבת אסור "אחד בפה ואחד במסירה" ...והרי בפה אי קניי חל  ,ובכל זאת אסר .מכא מוכח שעצ ההסכמה לקנות ולמכור אסורה א על פי
שלא נעשה קניי בשבת.
 20שהרי התחייבות כספית בשבת לצור חולי אסורה ,עיי ב"משנה ברורה" )סי' שו ס"ק לג( המתיר להתחייב בשבת לית לחת דמי ,הוא רק
משו שיכול לחזור בו .ומשמע קצת ש ,שלולי יכול היה לחזור בו ,היה בכ ג איסור מקח וממכר ,אעלפי שזו התחייבות חדצדדית.
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לעומתו ,ספק השירות או המוכר  שהוא פסיבי לחלוטי בשבת ,נראה שאינו עובר על איסורי אלה  .ואול כדי לצאת ידי
כל הדעות ראוי להבטיח שכרטיסיהאשראי של הקוני יחויבו רק במוצ"ש ,והדבר יפורס באתר בצורה בולטת.2

ג .שכר שבת
חז"ל אסרו לקחת "שכר עבודת שבת" אפילו על ביצוע מלאכה המותרת ,3ויש פוסקי שכתבו דהוא הדי שאסור לקחת שכר
על השכרת כליו וחפציו בשבת ,4וכ נפסק בשו"ע.5
יש לדו ,א יש משו "שכר שבת" בנטילת תשלו עבור שירותי המסופקי באינטרנט ,ג בשבת ,או עבור קניית חפ
שהוזמ בשבת באתר מסחרי פתוח.
נראה שא מדובר בתשלו חודשי/שנתי קבוע עבור הזכות להיכנס לאתר בכל זמ ,ודאי שאי בעיה ,מכיוו שזה נחשב כשכר
שבת בהבלעה ,שמותר .6וכ הוא באשר לתשלו על קניית חפ שהוזמ באינטרנט בשבת ,ודאי שאי בו משו שכר שבת.7
א תשלו חדפעמי בעבור אספקת מידע ,צפייה בסרט ,שמיעת מוזיקה וכדומה אכ אסור ,מפני שהוא דומה לתשלו שכר
בעבור השכרת כלי בשבת ,וכנ"ל ,וכ הדי ג לגבי בעל שוק וירטואלי הנוטל אחוזי מכל עיסקה שמתבצעת בו .8לכ מותר
להפעיל את האתר רק בשותפות יו כנגד יו ע שות גוי ,9ורק בשעת דחק והפסד גדול יש על מי לסמו ג למי שנוטל את
האחוזי ללא שותפות ע גוי.10
ד .הנאה מחילול שבת
האיסור ליהנות מחילול שבת הוא רק בהנאה מ הדבר שבו נעשה חילול השבת ,ולא בהנאה מ השכר הנית בעבור חילול
שבת ,ולכ אי בנדו דיד בעיה של הנאה ממעשה שבת ,11ומה ג שלאחרי ,שלא חיללו שבת ,מותר ליהנות ג מ המלאכה
עצמה מיד ע מוצאישבת .12א כל זאת בהנחה שהבעלי לא עשה איסור בהשארת האתר פתוח )כמו שנתבאר בסעי א( ,כי
א עשה באיסור ,נראה שאסור לו לקבל שכר עבודה זו.13
ה .מראיתעי וחשד
חכמי אסרו בשבת מספר דברי משו חשד "מראית עי" של הרואי שעלולי לחשוד שהעושה עובר איסור ,אע"פ שאי
בה בדברי איסור עצמי .מסיבה זו אסור להשכיר מרח לאינויהודי לשבת ג א הוא משכירו באריסות  מפני שהמרח
 1בשו"ת רעק"א )סי' קנח( אסר לעשות מעשה קניי בחול כשמתנה ,שה"חלות" תחול רק בשבת ,וכ פסקו עוד אחרוני .ומשמע שלדעת אסור
ליצור מצב שבו תחול "חלות" קניינית בשבת ,ג א בשבת לא ייעשה כל מעשה .בר) ,א( בשו"ת מהר" שי"ק )או"ח סי' קלא( חולק על
רעק"א הנ"ל ,וכ דעת עוד הרבה אחרוני ,עיי סיכו השיטות בספר "שערי המצוייני בהלכה"; )ב( רעק"א מדבר על מקרה שבו אד עושה
מעשה בחול שבוודאי יגרו ל"חלות" קניינית בשבת ,מה שאינו כ בהשארת אתר מסחרי פתוח שאי בה מצד הבעלי שו מעשה שגור בהכרח
ל"חלות" קניינית בשבת ,ויש לדמות נדו דיד למה שכתב מר בשו"ע "אורח חיי" )סי' שז ,ד( ש"מותר לתת לאינו יהודי מעות מערב שבת
לקנות לו ,ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת" ,וברמ"א ש הוסי "וכ מותר לית לו בגדי למכור ,ובלבד שלא יאמר לו למכר בשבת"  .מפורש
אפוא שאי חובה למנוע אפשרות של "חלות" קניי בשבת ,א היא איננה תוצאה הכרחית או בשליחות מפורשת .וכעי זה כתב בשו"ת "חלקת
יעקב" )או"ח סי' סז( להתיר מטע זה השארת מכשיר אוטומט למכירת אוכל פתוח בשבת; )ג( כאמור לעיל ,בהזמנה באינטרנט לא מתבצע
קניי ממש בחפ ,אלא רק התחייבות לספק את החפ ,ובפשטות נראה שרעק"א אסר רק לגרו ל"חלות" קניי ממש בשבת ,ולא התחייבויות
וכדו' ,וכעי זה ג מובא בשו"ת "באר משה" )קונטרס אלקטריק ח"ו סי' נ(; )ד( יש לבדוק ,א על פי החוק האזרחי נית לתבע את הספק א
יחזור בו ולא יספק את החפ )ולא יגבה את התשלו( .א לאו ,יש לומר שאי איסור להתחייב בשבת בדבר שיכול לחזור בו  דעת "מחצית
השקל" על ה"מג אברה" )שו"ע או"ח סי' שו ס"ק טו(; )ה( נית לצר שיטת ה"מקנה" )אב העזר סי' מה( שאיסור מקח וממכר בשבת הוא
על הקונה בלבד.
 2על מנת למנוע לזות שפתיי.
 3תוספתא שבת )פי"ח הל' טז( ,בבא מציעא )נח ע"א(.
 4רא"ש )פ"ק דע"ז סי' כה( ,טור )או"ח סי' רמג(.
 5שו"ע אורח חיי )רמו סעי א(.
 6ש )סי' שו ,ד ,וסי' רמו ,א( .במקרי רבי ישנה הבלעה ג כשהתשלו הוא חדפעמי ,שכ המזמי משל ג על משלוח החפ הנקנה ועל
אחזקת האתר ועוד.
 7ודאי שאי שו בעיה א החפ מסופק ביו חול ,ואפילו א היה מסופק בשבת ,נראה דשרי ,כי ה"נודע ביהודה" )אורח חיי סו"ס כו( כתב
שוודאי מי שלוקח בשבת חפ מחברו )באופ המותר ,דהיינו שאי מדברי בשבת על המחיר( ,חייב לפרוע לו בחול ,ואי בכ משו שכר שבת.
ובדבריו השתמש ה"מנחת יצחק" להתיר את התשלו המתקבל בשבת במכונה אוטומטית למכירת אוכל.
 8בכל הדוגמאות הנ"ל לא מדובר בקניית חפ ,שבה התשלו הוא עבור החפ הנקנה ,ואי בה משו שכר שבת )כמבואר לעיל ב"נודע ביהודה"
וב"מנחת יצחק" הנ"ל( ,אלא בתשלו בעבור שירות )עבודה( שנות האתר ,וזה דומה ממש לשכירת כלי.
 9עיי לקמ.
 10בשו"ת מהרש"ג )חלק א אורח חיי סי' סה( התיר ליטול "שכר שבת" באחוזי ממכונת דישה המושכרת לגויי בשבתות ,על סמ שני
נימוקי השייכי ג בנדו דיד ] ונימוק נוס שלא שיי[) .א( הוא מוכיח שלשיטת רמב" אי כלל איסור של שכר שבת בהשכרת כלי ,אלא
רק בעבודה של אד; )ב( הוא מחדש שאיסור שכר שבת הוא רק במי שנוטל שכר לפי זמ ,והוא נוטל ג על יו השבת או חלק ממנה ולא
בתשלו בקבלנות .וב"צי אליעזר" )ח"ז סי' פח( הביא סברה זו וציר ג אותה להיתר .אמנ עיי ב"שמירת שבת כהלכתה" )פ' כח סע' סה(
בש הגרש"ז אויערב לגבי תשלו דמיכניסה בערב שבת לג חיות ,שמשמע ש בפשטות שלא סובר סברה זו .מכיו שש צר המהרש"ג עוד
נימוק שלא שיי לעניננו ,וכ נראה מסו דבריו שכתב כ רק ללמד זכות על "פרנסת אחינו בני ישראל בגלות המר הזה" ,נראה שלכתחילה ראוי
שלא ליטול שכר זה .במקו הפסד גדול יש לצר דברי ה"ביאור הלכה" )סי' רמד סעי ו בש התוס'( שהתיר ליהנות משכר שבת במקו הפסד
גדול .בשו"ת "משנה הלכות" )ח"ד סי' לבלג( כתב להתיר נטילת תשלו שכר שבת לבעלי מכונתכביסה אוטומטית המוצבת ברשות גויי,
ונימוקו  שבמקו שהבעלי אינ מעוניני ,שישתמשו בכליו דוקא בשבת ,אלא שהגוי נוהג כ מדעתו ,אי שיי שכר שבת" ,דאדעתא דנפשיה
קא עביד" ,ויש לדחות דבריו מסברא ומה ג שדבריו נסתרי ממה שכתב מר המחבר )שו"ע "אורח חיי" סי' רמה סעי ו(" ,א אפו אינ
יהודי בתנורו של ישראל בשבת על כרחו ,ונתנו לו פת בשכר התנור ,אסור ליהנות ממנו".
" 11משנה ברורה" )סי' שיח סק"ד( .וב"שער הציו" ש מציי למס' בבא קמא )עא ע"א( דמעשה שבת מותר בהנאה ,ואסור רק באכילה או
בשימוש בדבר עצמו .ועיי עוד בשו"ת "אגרות משה" ,שמותר ליהנות ממציאה שנמצאה בשבת בעזרת נר שהודלק בשבת באיסור.
 12שו"ע "אורח חיי" )סי' שיח ,א(.
 13עיי רמ"א )ש סו סי' רמג( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק טז(.
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נקרא על ש היהודי ,והנכרי עושה בו מלאכה בשבת .החשש הוא שאנשי לא ידעו ,שהנכרי הוא אריס )ועושה אדעתא
דנפשיה( ,אלא יחשבו שהוא פועלו של בעלהבית ,ויחשדו בבעלהבית שעובר על אמירה לנכרי .14ואכ יש פוסקי שכתבו,
שאי להתיר העמדת מכונה אוטומטית לממכר מזו ברה"ר ,א ש ישראל על המכונה ,15ויש מי שכתב כעי זה לעניי
כספומט בשבת.16
ע זאת נראה שאי כא חשש "חשד" ו"מראיתעי" ,שהרי הכל יודעי ,שמכשירי אלו פועלי אוטומטית ,ללא כל שיתו
יד אד ,וא כ ,איזו "מראיתעי" שיי כא ?17לכ נראה שג בהשארת אתראינטרנט רגיל או מסחרי פתוח בשבת לא
שיי "מראיתעי" וחשד ,אפילו ש ישראל על האתר )סיומת  ilוכדומה( ,מפני שהכול יודעי ,שהאתר עובד אוטומטית ,ללא
התערבות אנושית .ועוד יתכ לומר שאי די חשד ו"מראיתעי" במקו שאי בו יהודי כשרי כלל וג לא יתכ שיהיו ,כי
כל החשש של "מראיתעי" הוא שיהודי כשר יחשוד ביהודי כשר אחר שהוא עובר על איסור .ועוד יש לומר ,שכיו שאי מקור
לגזירה "משו מראיתעי" במקרי מחודשי כאלה ,איננו רשאי לחדש גזירות כאלה.
ואולי לכתחילה כדאי להוסי הודעה מפורשת שההזמנות המתקבלות באתר לא יטופלו עד למוצאישבת ,ואז בוודאי שאי
חשש כלל.18
ו .זילותא דשבת
בשו"ת "אגרות משה" 19נשאל לגבי אפשרות ששעושבת ידליק בשבת תנורבישול או תנוראפיה באופ שיתחיל לבשל או
לאפות את האוכל בשבת כשעה לפני האכילה .בתשובתו כתב המחבר בי היתר" ,אבל יש טע גדול לאסור מטע אחר ,דהוא
'זילותא דשבת' וא 'זילותא דיו טוב' הא אסרו בכמה דברי .כיוו שברור שאיכא 'זילותא דשבת' הוא בכלל איסור זה
ממילא א שלא אסור זה ביחוד ,דכל עניי זילותא הוא האיסור ,וג פשוט לענ"ד דעושה דבר שהוא 'זילותא לשבת' הוא עובר
בידי על חיוב הכבוד )של שבת( שמשמע שהוא ג כ חיוב התורה שנתפרש ע"י הנביאי."...
ובשו"ת "חלקת יעקב" נשאל לגבי השארת "מזכירה אלקטרונית" פתוחה בשבת שתקבל הזמנות לעסקאות ,וההזמנות
תטופלנה במוצ"ש ,והשיב בתו הדברי" ,וחו לזה על זה נאמר 'חכמי הזהרו בדבריכ' בזמ שהטעכניק צועד רק צעדי
קדימה ,ויכול היות בימי קרובי לסדר חנות גדולה ע"י אוטומט וטאנבאנד שהחנות תפתח מאליה לשעה הנדרש ,והקוני
יבואו לשרת א כשאי שו איש ,דש תתחלק הסחורה להקוני תמורת המעות שה נותני לש ,וא נזלזל בקדושת שבת
בהיתרי של הטעכניק משו שהכל נעשה מעצמו ,יצמח מזה חילול שבת גדול ,שאד בשבתו בביהמ"ד או על שלחנו של
סעודת שבת ומנג זמירות לכבוד שבת ,ועסקו או משרדו עובד בשבת עבורו כבימות החול ,ומסופקני א זה אינו דומה להא
דרמב" בפ' אמור במקח וממכר הנעשה בקביעות ,א דברי שאינ של מלאכה דאסור מ התורה ...וא דבאמת חילוק גדול
יש ,דהרמב" מיירי כשהאד טורח עמו ביו השבת בעבדות וטרחה ,לא כ כשהאד אינו עושה כלו ,רק הכל נעשה על ידי
המכונה של קוד יו השבת ,מכ"מ העובדה בעצמה שהעסק שלו עובד בפרהסיה בשבת במקח וממכר עבורו ,זה כבר אינו
שבתו ,ובכל אופ מעובדי דחול או מראית עי בפני עמי האר שלא ידעו דיני התורה לא יצאנו ,וג זכור את יו השבת
לקדשו שלא יהא מעשי בשבת כבחול ג"כ לא נתקיי בעבודות כאלו .ולא דמי להיתר דאוטומט העומד בקרית חוצות בלי
ש ובלי בעלות שלא נודע למי הוא שיי ,אחרת הוא ,כשאד עושה דברי כאלו בביתו וברשותו ...וכשיתיר שהמסחר
והקניי נשתרע ג על יו השבת ,אפילו ע"י התר עפ"י דיני התורה ,יוכל לצמוח מזה שקדושת השבת יתחלל ויזדלזל עד
למאוד ,ובני מנע רגל מזה".20
על דברי אלה של בעל "חלקת יעקב" כותב בשו"ת "באר משה"  "...ראיתי בתשו' חלקת יעקב שמתחילה כתב כמעט ככל
דברי ,דעל פי ההלכה אי מקו לאסור .אול אח"כ עשה עצמו לדייני גזירה וגוזר גזירה חדשה שבודאי אי ביד שו רב,
יהיה מי שיהיה ,לגזור מעצמו גזירות חדשות .ובוודאי א גדולי רבני דזמנינו יגזרו גזירה ,ובהסכמה יעלו לגזור ,בוודאי נכו
ראשינו לקבל גזירת ,אבל רב יחידי בוודאי אי בידו לגזור וג בוודאי לא נקבל גזירתו".21
אמנ יש להעיר שה"אגרות משה" דיבר על אודות מקרה שהאד עושה בערבשבת מעשה ,שיגרו זילותא דשבת ]מעמיד
שעושבת שידליק בשבת עצמה[ ,מה שאי כ באתראינטרנט כשהוא נמנע מסגירת האתר ,ואלו ה"חלקת יעקב" דיבר על כ
שאד ,שמשאיר בביתו "מזכירה אלקטרונית" פתוחה ,נחשב פרהסיה וכו' ,...ויש להסתפק ,א פעילות אתראינטרנט
חשובה כפעילות פרהסיא ]ובודאי שאינו נמצא בביתו של הבעלי[.22ואולי יש לחלק בי אתראינטרנט שש יהודי עליו ]או
שיש בו סיומת   ilשרוב של יהודי[ ובי אתראינטרנט שאי ש יהודי עליו.23
וכ לעניי הגדרת פרהסיה יתכ שיש לחלק בי אתרי המשמשי את הציבור הכללי ,לבי אתרי שמשמשי בעיקר
יהודי.24

 14דעת רשב"ג במס' עבודה זרה )כא ע"ב( .ושו"ע "אורח חיי" )סי' רמג ,א(.
" 15חלקת יעקב" )"אורח חיי" סי' סז( ו"מנחת יצחק" )או"ח סי' לד ,וחלק ט סי' כד ,מכבסה אוטומטית(.
 16הרב אורי דסברג ב"תחומי" )יט עמ' .(357
 17כ מעיר בצדק הרב משה אישו ב"כתר" )ב' עמ'  197הערה  ,(17וג בשו"ת "באר משה" )חלק ו ,קונטרס אלקטריק סי' פד( איננו דורש את
התנאי ,שאי שמו עליו .ואולי משו כ לא מזכיר בשו"ת מהרש"ג )ח"א סי' פה(  שהוא המקור להיתר העמדת מכונה אוטומטית ברה"ר בשבת
 תנאי זה שאי ש ישראל על המכונה ,ורק מצרי שהמכונה לא תעמוד ברשות ישראל ,מפני שאז יש מראיתעי ,שאולי הישראל מכר לו את
המזו ישירות ,ולא באמצעות המכונה.
 18מפני שעדיי יכול הטוע לטעו שג באתר אינטרנט מסחרי ישנו חשד ומראיתעי ,שבעלי האתר מתפעלי אותו בשבת עצמה ,ומוציאי את
ההזמנות ומטפלי בה בשבת ,או שעמי הארצות יחשבו שהדבר אסור והבעלי עובר על איסור.
" 19אגרות משה" )או"ח ח"ד סי' ס( .ולכ מתיר ש להפעיל שעושבת רק על מנת להדליק ולכבות חשמל למאור ,ע"ש טעמו לחילוק.
 20שו"ת "חלקת יעקב" )או"ח סי' סט ,ח"ג סי' צד  במהדורות הישנות(
 21שו"ת "באר משה" )ח"ו קונטרס אלקטריק סימ נ(.
 22עיי ב"תחומי" )כ( במאמרו של הרב אורי דסברג "מערכות תקשוב בנקאיות בשבת" )עמ'  422ובהערת העור ש הערה  .(1ויוצא מדבריה
ששניה מסכימי ,שהמשתמשי ברשת המחשב עצמ לא יוצרי פרהסיא ,וה מתווכחי רק לגבי האנשי שעשויי לראות את המשתמש.
ולכאורה נית להסתפק ,אולי הרשת עצמה שנכנסי אליה הרבה משתמשי ,תיחשב לפרהסיא מצד עצמה ,ולכל הפחות כ במקו שרוב
ישראלי .וצ"ע.
 23שא אי ש היהודי על האתר ,לא שיי לומר שניכר כא זלזול שבת בפרהסיא.
 24שהרי פרהסיא זה "עשרה מישראל" ,אומנ עלפי דברי "משנה ברורה" )סי' שפה ס"ק ו( לא תתכ כלל מציאות של מחלל שבת בפרהסיא.
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לח .השארת אתראינטרנט המספק מידע תמורת תשלו פתוח בשבת
שאלה:
א .אתראינטרנט המספק מידע .כל הפעולות נעשות באופ אוטומטי ,והורדת מידע אינה מחייבת פעולות מצד הספק .הא
לבעלי יהודי יש בעיה בהשארת האתר פתוח בשבת?
ב .כנ"ל בשאלה א' והאתר מספק מידע בתשלו .ישנ שלוש צורות תשלו ושימוש:
 .1תשלו חד פעמי על מידע חד פעמי ,החיוב נעשה בשבת לאחר לקיחת פרטי הלקוח ע"י האתר באופ אוטומטי .הא
יש הבדל א החיוב בפועל נעשה בשבת או אחרי השבת?
 .2תשלו שנתי מראש המאפשר כניסה חופשית לאתר ,ולהוריד מידע.
 .3תשלו חד פעמי על מידע ספציפי )כגו מחירו של יהלו מסוי( ואז החיוב כמו בסעי א.
תשובה:
אתראינטרנט המספק מידע המופנה לציבור הכללי ,מותר להשאירו פתוח בשבת ,1ג א הכניסה לאתר כרוכה בתשלו,
ובתנאי שהתשלו הינו חודשי )או תקופתי אחר( ואינו חדפעמי .2אבל כאשר החיוב הכספי הוא חדפעמי ,בעבור המידע
הספציפי המסופק בשבת ,לכתחילה אי להתיר אלא בדר של שותפות ע גוי יו כנגד יו ,ורק בשעת דחק והפסד גדול נית
להתיר ג ללא שותפות כזו.3

 1מפני שבמקרה זה אי בעיית "לפני עיור" )שמא יכנס יהודי לאתר(  מפני  .1שנית לתלות שלא יכנס שו יהודי לאתר בשבת;  .2שיש בדר
כלל אתרי דומי בבעלות גויי וחשיב "כתרי עברי דנהרא" .ולעניי איסור מסייע דרבנ ישנ הרבה קולות השייכות לענייננו וה :סיוע למומר,
סיוע למזיד וכו' ...כמבואר לעיל בסעי "איסור לפני עיור ומסייע";  .3שכוונתו לספק מידע באופ המותר )גויי או אנשי שאצל עדיי לא
נכנסה שבת או שאצל כבר יצאה( ,וא יבוא אד ויהנה מ האתר באיסור ,אי אנו אחראי עליו  "והלעיטהו."...
 2מפני שנחשב כשכר שבת בהבלעה שמותר.
 3מפני שבפשטות זהו שכר שבת ,ובשעת הדחק והפסד נית לצר פסק המהרש"ג שבקבלנות אי שכר שבת ,ופסק ה"ביאור הלכה" שבמקו
הפסד גדול מותר לקחת שכר שבת.
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לט" .שוק אלקטרוני" וחנות וירטואלית  השארת פתוחי בשבת
שאלה:
שוק אלקטרוני  השוק קיי באופ וירטואלי באתר אינטרנט ,וכנ"ל לגבי חנות וירטואלית בודדת הא לבעלי היהודי:
 .1מותר להפעיל את האתר בשבת?
 .2הא מותר לגבות דמי כניסה שנתיי שכוללי אפשרות כניסה ג בשבת?
 .3הא מותר לגבות דמי כניסה חד פעמיי לכניסה בשבת?
 .4בעליו של השוק גובה אחוזי מהעסקאות הנעשות בשוק ,הא מותר לקבל מעסקאות שנעשות בשבת?
 .5כנ"ל בשאלה  ,4הא מותר לקבל אחוזי מעסקאות שנעשות ביו חול שלאחר השבת ,אבל מקור העסקה הוא בפגישה
שנעשתה בשוק ,בשבת.
 .6במקרי  4ו  ,5הא יש הבדל א אחד מ הצדדי בעסקה הוא יהודי ,והא יש צור לברר זאת?
 .7מה הדי בענ כמו ענ היהלומי ש חלק גדול מ הדילרי ה יהודי?
תשובה:
"שוק אלקטרוני" או חנות וירטואלית בודדת הפוני בעיקר לציבור הרחב )ורוב הנכנסי ה גויי( ,נית להפעיל בשבת
אעלפי שה גובי דמיכניסה שנתיי הכוללי דמיכניסה בשבת .1באשר לדמיכניסה חדפעמיי ולאחוזי מעסקאות
שנעשות בשבת בשוק או בחנות ,לכתחילה אי להתיר אלא בדר של שותפות ע גוי ,ורק במקו דחק והפסד גדול נית
להתיר ג ללא שותפות כזו .2א בעסקאות הנעשות בימי החול כתוצאה מפגישה שהתקיימה בשוק או בחנות בשבת ,אי
בעיה ,ואי צור בפתרו הנ"ל.3
4
א רוב המשתמשי גויי ,אי צרי לברר ,א אחד הצדדי בעיסקה הוא יהודי  .במקרה שבענ מסוי רוב הקוני
והמוכרי ה יהודי ,כי אז  א הדבר אפשרי ללא טרחה והוצאה כספית גבוהה  רצוי לחסו את הגישה ,אבל א דבר זה
כרו בטרחה גדולה ובהוצאה כספית גדולה ,אי צור בו.5

 1מפני שאי כא איסור "לפני עור" ומסייע ,ג א יכנס יהודי ,כנ"ל הערה  1בתשובה הקודמת ,וג אי כא "שכר שבת" ,משו שזה שכר שבת
בהבלעה.
 2מפני שבפשטות זהו שכר שבת ,ובשעת הדחק והפסד ממו נית לצר פסק המהרש"ג שבקבלנות אי "שכר שבת" ,ופסק ה"ביאור הלכה"
שבמקו הפסד גדול מותר לקחת "שכר שבת".
 3כיוו שוודאי אי לראות בכאלה משו שכר שבת ולא כהנאה ממלאכת שבת.
 4מפני שכאמור לעיל ,נית לתלות ברוב גויי .בירור כזה כמעט בלתיאפשרי ג מבחינה מעשית וג מבחינה חוקית.
 5כמבואר בהערה .1
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מ .קביעת מועד השבת באינטרנט
שאלה:
כיצד נקבע מתי חל יו שבת לעניי האינטרנט ,לפי מקו האתר )א יש דבר כזה( או מקו המשתמש ,או לפי מקו הבעלי.
א הזמ והמקו תלויי האחד בשני ,לאתרי באינטרנט אי כלל מקו.
תשובה:
לפי מקו המשתמש.1

 1פשוט ,שהרי הבעיה היא הכשלת המשתמש .א נראה שלעני "שכר שבת" אזלינ לפי מקבל השכר ,מכיו שמובא בפוסקי ,שאחד הטעמי
שאסרו "שכר שבת" הוא ,שלא רצו ,שיעבוד לפרנסתו בשבת ,א א אצלו כלל אינו שבת ,הרי אותו היו מיועד למלאכה לפרנסתו ,וא כ,
מדוע לא יוכל לקבל שכר מאד שעשה מלאכה בהיתר? ויתכ שא כאשר אצל הבעלי שבת ואצל המשתמש חול ,אינו אסור מצד "שכר שבת",
שכ סו סו הוא מקבל שכר על מלאכה שכלל לא נעשתה בשבת.
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מא .אתראינטרנט הפועל בשבת ע שירות "או ליי" אנושי
שאלה:
אתר אינטרנט המחייב ג עבודה של אנשי בפועל ,וכדי לשרוד בשוק חייב הוא להיות פתוח ג בשבת .אני מבי שהדר היא
לבנות שותפות ע גוי .הא שותפות זו גובלת בהערמה? הא זה דומה להיתר עיסקא ,פרוזבול או מכירת חמ? הא ג אחרי
השותפות יש צור בהשתדלות בהורדת הפעילות בשבת? מהי הדר הרצויה ביותר לביצוע השותפות?
 .1חברה פרטית מול חברה ציבורית.
 .2חלוקת הבעלות ע מי שאינו יהודי.
תשובה:
 .1שותפות אמיתית ע גוי שבמסגרתה ישנה חלוקה של יו כנגד יו ,מותרת מעיקר הדי ואי בה משו הערמה .1בשטרמכירה
לגוי לשבתות ויו"ט בלבד יש פוסקי שהתירו ,ויש שראו בכ הערמה אסורה ,ויש שהתירו רק בשעת דחק ,במקו שיש חשש שללא
ההיתר יעשו באיסור גמור .2בעל "אגרות משה" כתב שהרבה משטריהמכירה הנהוגי ,אינ כדי כלל ,וכי נית למכור רק במכירה
גמורה ,דהיינו בקניי מועיל של כל העסק מכחצי שעה לפני שבת עד חצי שעה אחריה ,באופ שכל רווחי השבת יהיו של הנכרי
בלבד.3
 .2כמוב שאחרי המכירה אי ליהודי עוד להתערב בנעשה בעסק בשבת ,לא להגברת הפעילות בו ואפילו לא להפחתתה.
המצב הרצוי ביותר הוא:
א .א היהודי הוא בעל מניות בחברה ציבורית שמנהליה ועובדיה ה גויי ,ולמנהלי יש חופש פעולה מוחלט בניהול החברה,
או אפילו א עקרונית בעל המניות רשאי לצוות על המנהלי מה לעשות ,אבל בפועל הוא מניח למנהלי הנוכרי לעשות ככל
העולה על דעת ,ולעול אינו מתערב בשיקוליה ,כי אז הוא רשאי לרכוש אפילו את רוב מניות החברה ,אעלפי שהיא
פועלת בשבת ,והוא רשאי לקבל רווחי ללא כל הסדר מיוחד.4
ב .א א מדובר בחברה פרטית שבה ישנה לבעלי השפעה מכרעת על הניהול )ובוודאי א ה ה המנהלי בעצמ( ,יש ללכת
לכתחילה בדר של שותפות אמיתית ע גוי באחוז מסוי )מעל ל   15%לגוי( ולכתוב בשטרהשותפות ,שהגוי נוטל את שכר
השבתות ויו"ט באורח בלעדי ,וכי אי ליהודי שו שייכות ביו זה לא לרווח ולא להפסד ,וכי הוא היהודי ,יטול כנגדו ביו
מימי החול דווקא ,ובשאר הימי ישתתפו בהתא ליחסי השותפות שיקבעו ביניה .5מצב זה הוא בעדיפות שניה ,אחרי
הקמת חברה ציבורית .ובשעת דחק ,כששתי האפשרויות הללו לא שייכות  נית לכתוב שטרמכירה לגוי לשבת בלבד 
בתנאי מסוימי.6

 1ההיתר מפורש בשו"ע ומקורו בגמ' )ע"ז כב( ,ועיי ב"משנה ברורה" )שו"ע "אורח חיי" בהקדמתו לסי' רמה(.
 2עיי "דברי חיי" לגאו מצאנז )אורח חיי ח"א סי' ז וש ח"ב סי' כט ,ל( ,ועיי סיכו השיטות והדעות בעניי תולדות ההיתר בספר "יסודי ישורו"
לרב גדליה פלצער )ח"ג עמ' קכוקלג(.
" 3אגרות משה" )אורח חיי ח"ד סי' נה(.
 4ע"פ "אגרות משה" )"אורח חיי" ח"ד סי' נד(  מפני שבמקרה זה הוא נחשב לנות מעות לנכרי להתעסק בה ,שאעלפי שהנכרי נושא ונות במעות
בשבת ,הוא חולק עימו בשכר בשוה )שו"ע אורח חיי סי' רמה סעי ד( וכטע הגאוני לדי זה  מפני שהנכרי נחשב לבעלי על המלאכה .וניכר
מדבריו של ה"אגרות משה" בתשובה ,שכאשר המנהלי עצמאי לחלוטי ,מותר אפילו א שכירי כפופי לה ,מפני שהשכירי הללו ה כשכירי
המנהלי ,והמנהלי נחשבי לבעלי המלאכה ,וצ"ע היטב בדבריו.
 5שו"ע )אורח חיי רמה סעי א( ,ועיי ב"אגרות משה" )אורח חיי ח"ד סי' נה ,נו( נוסח מפורט לשטרשותפות ע נכרי להיתר עבודה בשבת.
 6עיי "אגרות משה" )ש סי' נה( ,מה התנאי ,וש )סי' נח( נוסח שטרמכירה שכתב בעל "אגרות משה" עצמו.
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מב .חיובו של המחזיק במניותשליטה בחברה ציבורית ,למנוע חילולשבת בחברה
שאלה:
בחברה ציבורית למנהלי השכירי יש חופש פעולה גדול בגלל שיטת הניהול של הבעלי .ההוראה הכללית היא שלא לעסוק
בשבת בענייני החברה .עד כמה מוטל על הבעלי לכפות זאת על העובדי? הא יש למנוע ג פעילות עקיפה כגו יצירת
קשרי שמביאי בסופו של דבר לידי עסקות?
תשובה:
א מדובר בחברה ציבורית שעובדיה ה נוכרי ,ובעלהמניות היהודי נות למנהלי חופשפעולה גמור ואינו מתערב א פע
בשיקול דעת ,אי צור בהוראה שלא לעבוד בשבת .אדרבה ,התערבות כזו מצד בעליהמניות יכולה לגרוע  כל זה בתנאי
שבעלות היהודי על המניות איננה ניכרת ומפורסמת ברבי .1א כאשר הבעלי רשאי להתערב ואמנ מתערב בפועל בשיקולי
המנהלי ,והמנהלי עצמ או חלק מ העובדי )הגויי( ה שכירי )ולא שותפי( ,או אז יש לתת הוראה שלא לעבוד
בשבת .וא בעלותו על החברה ידועה ברבי ,יש לכפות הוראה זו בתוק ,א א אינה ידועה ,הוא יכול להעלי עי מ
העובדי שעוברי על הוראה זו לנוחיות האישית ועובדי בשבת .וודאי שעל הבעלי להבטיח שעובדי יהודי לא יעבדו
בשבת.

" 1אגרות משה" )או"ח ד סי' נה ,נו ,נח( ומה שכתב ש שהתערבותו יכולה לגרוע היינו מפני שהוא מוכיח בזה שלא מסר את העבודה למנהלי
לגמרי ,וכי ה אינ נחשבי בעלי על המלאכה ,וא כ נופל ההיתר המבוסס על כ שהמנהלי קיבלו לידי את הבעלות על העבודה .ומה
שפסק שצרי שבעלות היהודי לא תהיה ניכרת הוא מפני שא לא כ יש חשש "מראית עי" שאנשי יחשבו שבעל החברה מתערב בענייני
החברה ולא ידעו את האמת שמסר העבודה לגמרי.
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ניו יורק ,ארה"ב

שבט תשס"ב

New York, U.S.A

מג .שיחה טלפונית בי יהודי שבמקומו חול ועובדו הגוי שנמצא במקו שש שבת
שאלה:
הא מותר לבעלי של חברה לשוחח מ האר ע עובד שאינו יהודי בטלפו כאשר בזמ השיחה כא באר יו חול ובחו"ל
שבת?
תשובה:
מותר ,מפני ששלושת הטעמי שנאמרו באיסור אמירה לעכו" לא שייכי בנדו דיד:
)א( משו "ממצא חפצ ודבר דבר"  אי בנדו דיד בעיה ,שהרי אצל הישראל יו חול.
1
)ב( ג "משו שנראה כשלוחו" אי בעיה ,מכיו שאצל הישראל חול ואפילו לו עצמו מותר .
)ג( ג באשר לטע "שלא תהא שבת קלה בעיניה" 2נית לומר שאי הדיבור גור לזלזול בשבת קודש ,שכ היהודי יודע
שהטע שהדיבור מותר הוא דווקא משו שהוא נמצא באר ,והג שאצל הנכרי השבת נכנסה ,הרי אי הוא מצווה על השבת.

 1כ פסקו בשו"ת "חלקת יעקב" )ח"ג סי' קו( ,שו"ת "בצל החכמה" )ח"ג סי' קכה( ושו"ת "באר משה" )ח"ו קונטרס אלקטריק סי' מט( .ועיי
בס' "מלכי אמני" )הגר"י זילברשטיי פרק ג הערה טו( שכתב "ולולי דבריה היה מקו להחמיר בזה כיוו שיש "ש" של חילול שבת על
מלאכת גוי כמבואר בסי' רח"צ "אי מברכי על נר שלא שבת ממלאכת עבירה ...כגו א הדליקו אינו יהודי בשבת ,כיוו שא היה מדליקו
ישראל היה עובר ,לא שבת ממלאכת עבירה מקרי" ולאור זאת שיש "ש" חילול שבת על מעשה הנכרי ,נמצא שהגוי מחלל שבת על פיו של
הישראל והוא שלוחו" עכ"ל.
 2רמב" )פ"ו מה' שבת ה"א(.
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ניו יורק ,ארה"ב

שבט תשס"ב

New York, U.S.A

מד .שימוש בחברתהובלה לאיהודית להובלת סחורה מיו ו' לשבת בבוקר עבור לקוח שאינו יהודי
שאלה:
הא מותר לשלוח סחורה ביו ו' באמצעות חברת הובלה לא יהודית ,בחו"ל ,ולבקש שהסחורה תגיע בשבת ללקוח הלא
יהודי?
תשובה:
הדבר מותר רק במקו צור גדול )דחו( ,מכיוו ש"אמירה דאמירה" לגוי מותרת במקו צור גדול בלבד ]ונחשב לאמירה
דאמירה מכיוו שהיהודי מדבר ע המזכירה או ע בעלי החברה ,וה אומרי לפועלי שלה .אבל לדבר ישירות ע
הפועלי – אסור ,מכיוו שאז זו אמירה ישירה[ .1
כאשר אי צור גדול ,מותר למסור את עבודת ההובלה לחברה בסתמא ,אפילו א ידוע שה יבצעו אותה בשבת ,אבל אסור
לומר לה במפורש לעשות כ .2

 1שו"ת "שבות יעקב" )ח"ג סו"ס מב(" ,מלכי אומני" )פרק ח סעי א(.
 2שו"ע )או"ח רמז סע' א( וש ב"משנה ברורה" )ס"ק ג(.
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וינה ,אוסטריה

אדר תשס"ב

Vienna, Austria

מה .הפעלת מערכתהביטחו בקהילה יהודית ,בשבתות וימי טובי
שאלה:
בקהילתנו וינה ,אוסטריה קיי מער בטחוני המנסה לתת מענה הול לבעיית הטרור הכללית ובמיוחד המופעל כנגד קהילות
יהודיות בעול .במסגרת זו התעוררו מספר שאלות הלכתיות עקרוניות המפורטות להל .נודה לכ על הדרכתכ ההלכתית,
העקרונית ועל תשובותיכ לשאלותינו )השאלות מפורטות בהמש(.
תשובה:
הקדמה כללית:
התורה לימדתנו שאסור לאד לסכ נפשו שנאמר" :השמר ל ושמור נפש מאוד" ,1וכ "ונשמרת מאוד לנפשותיכ" ,2וא חשש
קל של סכנה דינו כסכנה ,עיי יומא ,3בשו"ע או"ח ,4רמ"א ושו"ע יו"ד ,5וכ ב"משנה ברורה" .6די זה הוא א א מניעת הסכנה
כרוכה בחילול שבת ,שנאמר "וחי בה"  7ולא שימות בה ,עיי בסוגיה ש בגמ' יומא 8המביאה מקורות נוספי לכ שפיקוח נפש
דוחה שבת.
ג במקרה של פיקוח נפש אי היתר לחלל שבת כי א בפעולות המסייעות להסרת הסכנה ,ואפילו א רק באופ עקי ,א אי
9
היתר לעשות פעולות שאי בה צור לעצ ההצלה מ הסכנה ,א שה נעשות כחלק מ השיגרה היומיומית .אמנ ה"מגיד משנה"
התיר לעשות לחולה שיש בו סכנה מלאכות לצורכו א שאינ מסייעות להסרת הסכנה ,עיי ב"בית יוס" 10שהביא דברי רמב",
שג מדבריו משמע כדברי ה"מגיד משנה" ומר בשו"ע ציטט מדבריו להלכה .אמנ ב"בית יוס" הביא ג את דעת רש"י הסובר
שדווקא דבר המסייע להסרת הסכנה מותר לעשותו ,ויש לדו ,עד כמה נית ללמוד מש לנדו דיד ,ואכמ"ל.
ישנה מציאות המוגדרת כמצב ש"אי החולה לפנינו" ,הסכנה לא התעוררה עדיי אלא היא עתידית ואינה ודאית .פוסקי דנו בגדרי
היתר פיקוח נפש במצב שכזה:
רבנו ירוח 11פסק שכל דבר שאי בו סכנה עתה ,א על פי שיוכל לבוא לידי סכנה בעתיד ,אי מחללי שבת אלא באיסורי "שבות"
דרבנ ,ולא באיסורי תורה .ה"נודע ביהודה" 12אסר ניתוחימתי לש לימוד רפואה  משו ניוול המת ,א כי ה עשויי לעזור
להצלת נפשות לעתיד ,יע כי אי מצב זה דוחה לא איסור דאורייתא וא לא איסור דרבנ ,דא כ יותרו כל איסורי רפואה בשבת
שמא יזדמ חולה ,וחלילה להתיר דבר זה )ויתכ דלא פליג על היתר השבות של ר' ירוח דמיירי בשתי רמות סיכו שונות( .ועיי
"חזו איש" 13שביאר דברי ה"נודע ביהודה" ,שאי ההיתר תלוי במצב  א החולה עומד לפנינו או לא ,אבל הוא תלוי ברמת החשש
שאכ תתהוה הסכנה ,דלא מיקרי ספק פיקוחנפש בדברי העתידיי שאי לה זכר בהווה" ,ואי דני בשביל עתידות רחוקות".
ועיי בשו"ת רבי עקיבא איגר 14שג הוא כתב ,שא חשש הסכנה אינו אלא ע"י הסתעפות רחוקה ,אי זה בכלל פיקוחנפש להתיר
איסורי ,וכ כתב שו"ת "חת סופר" .15ג בשו"ת "בני ציו" 16כתב דא על גב שאי ל דבר העומד בפני פיקוחנפש ,ואי
הולכי בזה אחרי הרוב ,מכל מקו זה דוקא כאשר לפנינו סכנה ודאית ,והארי לבאר יסוד זה בשו"ת "צי אליעזר".17
18
אמנ במקו שיש ריבוי אוכלוסי ותדירות האירועי גבוהה ,חשוב כל מקרה כ"חולה לפנינו" ,עיי בזה בשו"ת "אגרות משה"
ועיי בשו"ת "צי אליעזר" 19שכתב "ספק גדול עד מאוד א נית לחלל שבת בהכנת תרופות לנפשות העלולות להצטר א לא בעת
מלחמה"...
ב"צומת התורה והמדינה" 20הובאו דברי הרב הראשי לישראל הגרי"א הרצוג שאסר סיורי ניידותמשטרה בשבת ,אעלפי שה
מונעי מריבות וממילא ג שפיכותדמי ,והתיר רק סיורי באופניי ,הג שבדר זו אי כדי לסרוק את כל השטח במהירות 
מכיו שכלל לא ברור ,א אכ יש ש מריבה ,ולא כל המריבות מביאות לידי פיקוחנפש ,אי זה אלא מיעוט שכיח שבגינו נית
להתיר רק איסורי דרבנ .הנסיעה ברכב תהא מותרת רק למקו שכבר פרצה בו מריבה ויש לחשוש לשפיכותדמי ,וג זה רק
בדר אל האירוע ,אבל לאחר תו האירוע אסור לחזור במכונית .ואול מר הגר"ש ישראלי 21דחה ראיותיו ופסק ,שג פיקוחנפש
שעדיי אינו עומד לפנינו ,אבל ברור לנו שיגיע בזמ מ הזמני רואי אותו כאילו הוא כבר לפנינו ,כי חובת "וחי בה" קיימת לא
רק לגבי החיי של רגע זה .על כ מותרת וא מחוייבת השמירה בכל השבתות ,כי אי אתה יודע איזו התרחשות תביא לפיקוחנפש,
וכ נוהגי .ויתירה מזו מצינו בדברי הגר"ש ישראלי שדבר שהינו נזק לרבי ,ג הוא בכלל פיקוחנפש יחשב ,שכ מכיו שמדובר
באנשי רבי ,יתכ שלגבי אחד מה יתגלגל הדבר מסיבה כלשהי לידי פיקוחנפש ,א שלגבי יחיד אי לחוש בכגו זה לסכנת

 1דברי )ד' ט(.
 2ש טו.
 3פג ע"א.
 4סי' שכח.
 5קטז ה.
 6שו"ע או"ח )סי' של ס"ק ה(.
 7ויקרא י"ח ה.
 8פה ע"ב.
 9שבת פ"ב הל' יד.
 10שכח ,ב.
 11בש "יש מי שכתב".
 12מהד' תנינא יו"ד סי' רי.
 13אהלות )סי' כב ס"ק לב(.
 14ח"א סי' ס ,בהגהה.
 15יו"ד סי' שלו.
 16סי' קלז.
 17ח"ח סי' טו עמ' צצה.
 18או"ח סי' פ עמ' קנט.
 19ש עמ' צג.
 20ג' עמ' .7
" 21עמוד הימיני" סי' יז.
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נפשות .והביא ראיה מדברי הגמרא שמותר לכבות גחלת של מתכת ברשותהרבי כדי שלא יזוקו ,ומובא בפי' רבינו חננאל
שבכיבוי זה יש איסור תורה )ודלא כרוב הפוסקי( ,וא על פי כ מותר לכבות ,וא כ על כרח שהדבר מוגדר כפיקוחנפש א
שהחשש הינו לנזק בלבד.
נחלקו פוסקי – עיי "בית יוס" ,23שו"ת מהר" מרוטנבורג ,24רא"ש יומא" 25,הגהות מרדכי" ,26שו"ת רמ"א ,27שו"ת "חת
סופר" 28ו"משנה ברורה" – 29א שבת "הותרה" במקו פיקוחנפש ,היינו שאיסורישבת לא נאמרו במקו פיקוחנפש ופעולת
ההצלה מותרת לחלוטי .וג לשיטה זו  במקו שנית לעשות את פעולתההצלה בהיתר ,דהיינו בלי חילולשבת  נחלקו פוסקי
בשאלה א המציל מחוייב לבחור בדר ההיתר ,ונראה שהדבר תלוי בשתי לשונות בגמ' יומא )ו ע"ב( בעניי טומאה הותרה או
דחויה בציבור )עיי ש( ,או שמא שבת "דחויה" היא במקופיקוח נפש ,היינו שעצ איסורישבת קיימי ג במקו פיקוחנפש,
אלא שגילתה לנו התורה שפיקוחנפש "גובר" על איסוריהשבת ודוחה אות) .יש לציי שאי מספיק מקורות בגמ' כדי להכריע,
א להלכה שבת "הותרה" או "דחויה" במקו פיקוחנפש ,והגדרי נלמדי מדי טומאה בציבור .אמנ יעוי בגמ' ,30ש משמע
שא א טומאה דחויה בציבור ,נית לומר ששבת הותרה בציבור( ומכל מקו ,כאשר דר ההיתר כרוכה בטירחא ,אי חולק
שלמא דאמר "הותרה" אינו מחוייב לבחור בדר ההיתר ,עיי ש בסוגיה.
ישנ נפקא מינות מספר בי השיטות ,ונמנה כא שתיי החשובות לענייננו:
)א( א צרי למעט במספר האיסורי וחומרת ,עיי ר" .31היינו שלמא דאמר "הותרה" ,מכיוו שבלאו הכי צרי לחלל שבת
ואיאפשר לעשות את הפעולה בהיתר ,מותר לחלל שבת ממש ,ומה לי באיסור חמור או באיסור קל .אמנ ישנו מקור מפורש
בגמרא בעניי אכילה ביוהכיפורי למי שאחזו בולמוס ,שמאכילי אותו "הקל הקל תחילה" ,32אבל רמב" לא הביא די זה
להלכה ,וישנ טעמי נוספי לחלק בי די זה לנדו דיד .33ואילו למא דאמר "דחויה"  מכיוו שעדיי קיימי איסורישבת ,יש
למעט לעבור על איסורי אלו ככל שנית .אחת ההשלכות המצויות מדי זה היא כשאפשר לעשות הדבר בשינוי ,הא מחוייבי
לעשות כ ,או שמא נאמר מכיוו שהותר הותר.
)ב( הא חובה היא להכי מבעוד יו הדברי הנצרכי לו בשבת כדי לצמצ איסורי שבת ככל שנית .למא דאמר "הותרה" יש
מקו לומר שאי צור בכ ,מכיוו שאי בעיה בעצ ה"מיפגש" בי פיקוחנפש לאיסורשבת שכ במקרה זה הותר חילול השבת
לחלוטי ,וממילא אי ג צרי למנוע היווצרות מיפגש זה .נית להביא ראיה מ הגמ' במס' יומא 34ששאלה ,מדוע אי מרחיקי את
הכה הגדול מ האנשי שסביבו שבעה ימי קוד יוהכיפורי ,שמא יהיו בה טמאי מתי )כש שהרחיקוהו מאשתו שמא
תימצא נדה( ,ומתרצת הגמ' משו שטומאה )טומאת מת( הותרה בציבור .משמע שאי חובה למנוע את ה"מיפגש" בי ה"טומאה"
ל"עבודה בציבור".
מאיד גיסא ,למא דאמר "דחויה" ,ישנה בעיה בעצ ה"מיפגש" וממילא יש לדאוג שלא יתרחש .בשו"ת "חת סופר" 35פסק
שחייבי להכי מבעוד יו כל מה שאפשר ,וכ פסק "במשנה ברורה" 36בעני יולדת שעומדת ללדת בשבת וזה לשונו" :ולכ מ
הראוי לאשה שהגיעה לחודש טי"ת להזמי בכל ערב שבת כל הדברי הנצרכי לה ."...יתכ לחלק בי חשש שיאל לחלל שבת לבי
ודאות שיגיע לידי חילול שבת עיי ש ב"חת סופר" 37ועיי ג ב"שמירת שבת כהלכתה".38
עוד יש להעיר שא למא דאמר "דחויה" ,יתכ שנית להקל "במקו צור" או במקו טורח גדול ,ולומר שאז אינו חייב להכי
מראש .מצינו שאסור לאד לעשות מעשה א לפני שבת ,א תוצאותיו יהיו בהכרח חילולשבת – "דהוי כמתנה לדחות את השבת"
עיי מס' שבת 39בדי מפליג בספינה ג' ימי לפני השבת ובטור שו"ע או"ח ,40א לא מצינו שאד חייב לעשות מעשה שימנע חילול
שבת עתידי ,סברה זו הועלתה עלידי הגרש"ז אוירב והובאו דבריו בספר "שמירת שבת כהלכתה" )פרק לב הערה קד( ,א ג הוא
לא סמ על סברה זו אלא במקו טורח או צור גדול.

 22שבת מב ע"א
 23טור או"ח )סי' שכח סע' יד(
 24סי' ר.
 25פרק ח סי' יד.
 26שבת )תסו(.
 27סי' עו.
 28שו"ע או"ח )א ,קמה(.
 29סי' שכח ס"ק לט.
 30יומא מו ע"ב.
 31ביצה ד ט ע"ב בדפי הרי" ועוד.
 32יומא פג ע"א.
 33עיי "ילקוט יוס" )ח"ד ,ד עמ' קפז(.
 34ו ע"ב.
 35יו"ד סי' שלח ד"ה ומ"ש עוד.
 36סי' של סק"א.
 37ש.
 38פ' לב סע' לד.
 39יט ע"ב.
 40סי' רמח.
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מו .הסמכות להגדיר מצב כ"פיקוחנפש"
שאלה:
מיהו המחליט א המצב הביטחוני הנמצא לפנינו הוא בכלל "פיקוחנפש"?
תשובה:
המפקד הבכיר בשטח או רכזהבטחו בקהילה או ביישוב  ה המוסמכי לקבוע ,מה נדרש לשמירת הבטחו ,ועל פיה
נדחית השבת לעת הצור ,זאת כש שבענייני רפואה הרופא האחראי הוא המגדיר את המצב שעלפיו צרי לפסוק הלכה.1
כמו כ התייחסות המפקדי ביו חול לאותה הפעולה מהווה מדד משמעותי מאוד לגבי נחיצותה בשבת.2

 1בשו"ע או"ח )סי' שכח סע' י( נפסק שרופא מומחה מוסמ לקבוע שחולי מסוי הוא בגדר פיקוחנפש ,ומחללי עליו את השבת .בשו"ת
"שבות יעקב" )ח"ב סי' עו( ובשו"ת "חת סופר" )יו"ד סי' קנח( פסקו שאפילו רופא נכרי נאמ לפחות ליצור ספק פיקוחנפש ,וא זה דוחה
שבת .ב"ערו השלח" )יו"ד סי' קפז סע' סח( הוסי נימוק לנאמנות הרופאי  "דלא מרע אומנותו" .כ ג נפסק ב"שמירת שבת כהלכתה"
)פ' לב סע' כא(.
 2הגרש"ז אויערב ,כמובא בספר "המורי בקשת" )עמ'  .(2223עוד מובא ש בש הגר"א נבנצל שיש לבדוק א אותה הפעולה היתה דוחה
ג פעילות אחרת בימי החול.
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מז .כללי התנהגות ועקרונות הפעלת המערכת האדמיניסטרטיבית הביטחונית בקהילה
שאלה:
מה כללי ההפעלה של המערכת האדמיניסטרטיבית?
תשובה:
ראוי להכי לפני שבת או חג כל מה שאפשר ,כדי "לחסו" בחילול שבת ויו"ט ,כגו החתמת טפסי שייתכ שיידרש להשתמש
בה בשבת.
לגבי ניהול ענייני אדמיניסטרטיביי בשבת עצמה יש לנהוג לפי הכללי הבאי:
)א( במקרי של סכנה ודאית או ספק סכנה קרובה מותר לבצע כל פעולה שהיא מ הפעולות הנדרשות להסרת הסכנה,
ללא שו עיכוב ,ורק א נית לבצעה בשינוי שלא יעכב את ביצועה ,יש )לכתחילה( לעשותה בשינוי.
)ב( במקרי של סכנה רחוקה )כגו רישו לצור מעקב אחר ביצוע פעולות שהוא דומה לרישו טיפול ע"י רופא ,רישו
שנועד למנוע הסתבכויות בעתיד ,שעלולות להביא לידי סכנה( מותר לבצע בשינוי או ב"עט שבת") 1א מדובר
בכתיבה(.2
)ג( פעולות שאינ קשורות למניעת סכנה כלל ,כגו כתיבת רשימת שמירה או תורנות כלשהי ,אי כל היתר לעשות כאשר
כרו בה חילולשבת.

 1דעת הראשו לציו הרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו ,מובא בספר "המורי בקשת" עמ' .83
 2יש תמיד להעדי לכתוב באופ שהכתב לא יתקיי ,שכ כתיבה כזו אינה אסורה מ התורה .לגבי "עט שבת"  עט שהוכ במיוחד לשבת
שכותב בכתב שאינו מתקיי ,דעת רוב הפוסקי שהכתיבה בו אינה אסורה אלא מדרבנ ,ואילו דעת ה"מנחת יצחק" )ח"ז ,יג ,יד וטו(
שהכתיבה בו אסורה מ התורה .א אסור לכתוב במש יומיי רצופי )יו"ט הסמו לשבת( ,יש לחזור על הכתיבה לפני שתימחק ,שזה עדי
על כתיבה פע אחת בכתב המתקיי .ג בעלי הדעות המחמירות בפיקוחנפש רחוק כמו שהובא בהקדמה ,ייתכ שיודו במקרה של עיסוק
בפעילות בטחונית ,אלא שהסכנה רחוקה ,ויתירו בגרמא.
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מח .כללי טלטול לצור פעילות ביטחונית
שאלה:
באיזה אופ יש לטלטל כלי הנצרכי לפעילות הביטחונית ]נשק ,קשר ,סיכת זיהוי ,אזיקי וכיו"ב[ במקו שאי עירוב?
תשובה:
 .1לכתחילה יש לדאוג ככל האפשר שכל החפצי הנצרכי לעבודה הביטחונית יימצאו במקו הפעילות כבר בערבשבת .
ובאשר לסיור  א אפשר לסייר במקו המוגדר בהלכות עירובי כרשותהיחיד ,הרי זה עדי ,וא אי זה אפשרי ,ינסה
לעשות עירוב צורתהפתח לאיזור שבו צרי לסייר .ועל כל פני יש להשאיר את החפצי בבניי הקהילה ,ולא לטלטל
חזרה הביתה ,כאשר אי עירוב.
1

 .2א איאפשר לעשות כ )כגו שהחפצי נחוצי למאבטח לש פעילות במקו אחר באותה השבת ,או שה נחוצי
לבטחונו האישי בביתו( ,אזי יש לנהוג עלפי הכללי הבאי:
)א( כל פריט הנחו לש בטחו ממש ,ויש בו משו הצלה מפיקוחנפש ,כגו נשק ע מחסנית רזרבה ,תיק עזרה ראשונה,
גז מדמיע ,ביפר ,מכשירקשר או טלפו סלולרי )רצוי להסתפק באחד מה ,א אפשר(  לכתחילה יטלטל "כלאחר יד"
)בשינוי( ,ככל שזה אינו פוגע ביעילות הבטחונית .וא טלטול שכזה כרו בטירחא ,נראה שנית להקל לטלטל כרגיל.2
3

)ב( מותר להוציא מרשות לרשות בגד או תכשיט דר לבישתו ,והוא הדי באשר לדבר המחובר לבגד והדר לחברו ש
)כגו סיכתזיהוי( .וא דבר שבמהותו אינו בגד או תכשיט ,נית להופכו לשכזה ע"י שימוש בו כחלק מ החגורה )כ
נוהגי במפתחות ,ואפשר לנהוג כ ג באזיקי(.4

)ג( א צרי לטלטל חפצי שאינ שייכי לקטגוריות הנ"ל ,ישנ שתי עצות מרכזיות:
) (1טלטול פחות פחות מד' אמות ע"י שני בניאד )ובשעת הדחק אפילו ע"י אד אחד( ,דהיינו שאד אחד הול פחות
מד' אמות )כשני מטרי( ומוסר את החפ לאד שני ,שהול א הוא כנ"ל ושוב מוסר לחבירו ,וחוזר חלילה .עצ
ההוצאה מרשות לרשות תהיה ע"י עקירת החפ ע"י הראשו ברשות אחת והושטתו החוצה ,וחברו הנמצא ברשות
האחרת יטלנו ויניחנו ,כ שכל אחד מה עשה או רק "עקירה" או רק "הנחה" .וא אי ש אד שני ,יניח את החפ
כ שחלקו יהיה ברשות האחת וחלקו ברשות האחרת ואז יעבור לרשות האחרת ויקחנו.5
) (2שימוש במקו פטור ,והוא מקו שאורכו או רוחבו ה פחות מד' טפחי )כ  32ס"מ( וגובהו מעל עשרה טפחי
)לדעת רמ"א( 6או שלושה טפחי )לדעת מר המחבר( .7יוציא את החפ מרשות אחת ויניחנו )ממש( תו כדי הליכה
במקו פטור ,ושוב יטלנו ,תו כדי הליכה ,ממקו הפטור וימשי בהליכתו ללא הפסקה עד למקו שבו הוא רוצה
להניח את החפ )או שבו הוא רוצה לעמוד( ,וא נעמד לאחרמכ בכרמלית )ואי לפניו מקו פטור( ,ינהג כמבואר
בסעי .1
 .3א המאבטח מוזמ לארוחה לאחר התפילה ,יקח עמו א ורק את החפצי הנחוצי לבטחונו האישי או לאבטחה
במקו אחר ,ואת השאר ישאיר בביתהכנסת .וינהג במה שהוא נוטל עמו כמפורט לעיל .כמוב ,שכל האמור לעיל הינו
רק כאשר אי הדבר פוגע בתיפקוד הבטחוני.

 1סוכ בס' "כחיצי ביד גיבור" )ח"א עמ' .(9694
 2בעניי הטע להקל במקו טירחא ,עיי "במראה הבזק" )ח"ד תשובה מה( ,ש הובאה סברה להקל לטלטל מכשירקשר במקו שאי בו
עירוב עלפי מה שכתב בעל "אגרות משה" )אורח חיי ח"ד סי' פא( שהתיר לאנשיהצלה לשאת מכשירקשר ללא מיגבלה משו שנחשב הדבר
ל"תכשיט" .עוד יש להקל ע"פ המובא ב"מנחת שלמה" )סי' ז( ,שאי צרי לטרוח הרבה בכדי לא להגיע לאיסורי שבת כשמדובר בפיקוחנפש
)עיי בתשובה הבאה הערה  3בהרחבה(.
 3רמ"א שו"ע או"ח סי' שא סע' כג ,ועיי ש ב"משנה ברורה" )ש ס"ק פג ופד(.
 4עיי רמ"א )ש סע' יא( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק מה( שיש מקילי בזה.
 5הצעת הגרז"נ גולדברג.
 6רמ"א )שו"ע או"ח סי' שמה סע' יט(.
 7שו"ע ש.
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מט .כללי הפעלת מכשור חשמלי ואלקטרוני
שאלה:
באיזה אופ יש להשתמש בכלי ששימוש כרו באיסורי שבת? ]קשר ,תאורה ,מוניטור ,מצלמה ,שער מגלה מתכות ,דלתות
חשמליות ,אזעקה וכיו"ב[.
תשובה:
לגבי השימוש באמצעי חשמליי או אלקטרוני אשר כרו באיסורישבת יש לנהוג כדלהל:
א .מכשירקשר  ככלל ,יש להכי את המכשיר כבר מערבשבת ,כ שיהיה ראוי לשימוש כמות שהוא )היינו להדליקו ,לכוונו
על התדר המתאי וכו'( .א הדבר נחו )א שלא במקו פיקוחנפש( ,נית להנמי או להגביר את עוצמת הקול א
בשבת .1הדיבור בפועל יהיה א ורק 2לצרכי הביטחוניי.3
 1מכיוו שהוא גור רק לתוספת זר או להפחתתו) ,נסייג דברינו ,כי כל זה כאשר מדובר בכפתור סיבובי .א בלחצני הנהוגי ב"שלט רחוק"
חוזרות ונעורות הבעיות של סגירת מעגל( .ונראה שבתוספת זר או הפחתתו אי איסור ,שכ עצ איסור "הולדת זר" אינו ברור ומקורו בשו"ת
"בית יצחק" )יו"ד ח"ב בהשמטות לסי' לא( שדימה די מוליד זר לדי מוליד ריחא )ביצה כג ע"א (.שאסור בשבת ויו"ט ,ועיי בשו"ת "מנחת
שלמה" )סי' ט( דשדא ביה נרגא ,א לדינא כתב דכיו ש"כבר הורה זק" ,אי לזוז מפסק ה"בית יצחק" .א אפי' ב"מוליד ריחא" גופא ,א רק
מוסי ריח  שרי )בגמ' ש( ,וא כ כל שכ שמותר להוסי זר ,וכמבואר ב"מנחת שלמה" )עמ' עד( .ג אי לאסור להפחית זר שכ אי סברה
לומר שאסור לגרו להפסקת הולדה .ולא דמי ל"סותר" או "מכבה" ,שש מבטלי מלאכה הקיימת כבר ,א כא רק גור לכ שלא תיולד
המלאכה .אמנ ,יש עוד לדו מצד חידושו של ה"חזו איש" )או"ח סי' נ ,ט" ,מנחת שלמה" סי' יא שציטט מכתבי מהחזו"א ,(.הסובר שבסגירת
מעגל חשמלי עוברי על איסור בונה )או מכה בפטיש( ,משו שע"י הכנסת הזר במעגל הוא מתק את המעגל והופכו מ"גרוטאה" לכלי הראוי
לשימוש .וא כי המעגל עומד לשימוש זה תמיד ,ולכאורה זה דומה למה שכתבו "מג אברה" וט"ז )והובאו דבריה ג ב"משנה ברורה" סי'
שיג ס"ק מה( שכסוייכלי מותר להבריג לכלי ,א שהברגה דינה כ"תקיעה" )שאסורה מצד "מתק מנא"( ,משו שהכיסויי עשויי להיפתח
ולהיסגר תמיד ,וזוהי דר שימוש ,ופתיחת וסגירת אינ נחשבות ל"מתק" אלא ל"משתמש" ,מכל מקו סובר "חזו אי"ש" שזהו דווקא
בכלי שיש לו שימוש ג בחיבורו וג בפירוקו )בכסוייכלי שלפעמי הוא מעוניי בכיסוי הקדירה ולפעמי בגילויה( ,א כאשר הכלי אינו ראוי
לשימוש בפירוקו כלל ,ורק ע"י חיבור הכיסוי הוא נעשה ראוי לשימוש ,הרי זה "בונה" .עוד כתב "חזו אי"ש" שהזר הנכנס למעגל נחשב
למחבר את חלקי המעגל ,והרי זה כבונה .א נראה שבהוספת זר בלבד לא שייכי האיסורי שהזכיר "חזו אי"ש" ,אלא היא דומה לכיסויי
כלי ,שכ לעתי משתמשי בעוצמה קטנה ולעתי בעוצמה גדולה יותר ,עלפי הנסיבות .ג נראה שלא שיי לאסור משו שעלידי הוספת
הזר הוא מחבר יותר את חלקי המעגל ,כיוו שמ הסת אי כוונת "חזו אי"ש" שהזר אכ מחבר את חלקי המעגל זה לזה )שכ עינינו
הרואות שאי הדבר כ( ,אלא שכשעובר זר במעגל ,נוצרת יחידה שלמה ומאוחדת ,ויצירת אחדות זו דומה למלאכת ה"בונה" ,וא כ כאשר
כבר יש זר במערכת ,כבר נוצרה ה"יחידה השלמה" ואי לתוספת הזר מ הבחינה הזאת כל משמעות .הלכה למעשה ,בכל מקו צור ,כמו
עגלתנכי ,גלאימתכות שינוי עוצמת הזר )בכפתור סיבובי( מותר ,שהרי סברת "בונה" היא חידוש גדול ו"הוי דלא לוסי עלה".
 2הבעיה ההלכית בשימוש במכשירקשר היא שבלחיצה על ה"משבת" נסגר מעגל חשמלי ,וא כ יש לאסור את הדבר מצד "מוליד זר" )על פי
"בית יצחק" הנ"ל( או מצד בונה/מתק מנא )עלפי "חזואי"ש" הנ"ל( .אמנ נית לכאורה לומר שאי כא אלא "תוספת זר" )עיי בהערה
הקודמת( מכיו שמכשירהקשר כבר דלוק וזר עובר בו ,א אי זה ברור א ג בכגו זה הלחיצה תחשב רק כתוספת הזרמת זר ,כיו שבמעגל
שנוצר כעת ע"י הלחיצה לא עבר זר קוד לכ .ומכל מקו ,כאשר כבר לוח על המשבת ,אי צרי לצמצ כל כ בדיבור כל זמ שמדבר בענייני
בטחו ,מכיוו שבדיבורו אינו גור אלא לתוספת זר ,עיי בס' "שמירת שבת כהלכתה" )פרק לב סע' מא( שכתב כ בש הגרש"ז אויערב לגבי
טלפו ,ונראה שהוא הדי בנדו דיד] .אמנ לכאורה היה נית לומר שאינו דומה לטלפו ,שכ המשבת הוא קפיצי ויש אפוא מקו לחשבו
כלוח בכל רגע ורגע )וא כ יש לאסור לפחות לשיטת "חזואי"ש"( ,שכ אלמלא כוחו ,היה המעגל נפסק )שלא כטלפו( ,ודומה הדבר לאד
שסוחט ספוג בלוע מי בלחיצה מתמשכת ,שוודאי חייב להפסיק אחיזתו בכל רגע ולהרפות מאחיזתו .א נראה שג א נחשיבו כלוח בכל רגע
ורגע ,לא יהא בכ איסור ,ג מצד מוליד זר – משו שאינו אלא מוסי זר ,שהרי כבר עובר זר במערכת ,וג מצד דברי "חזואי"ש" נראה
שאי הדבר אסור ,שכ אינו בונה בכל רגע ורגע אלא רק שומר שלא "יתפרק" הבני ,ודומה הדבר למי שמצמיד שני חצאי כלי זה לזה ,שוודאי
אינו עובר על איסור תיקו בכל רגע ורגע .וסמ לדבר זה נית לראות בדברי המשנה בשבת )קנא ע"ב(..." :וכ קורה שנשברה ,סומכי אותה
בספסל ...לא שתעלה אלא שלא תוסי" ,ע"ש .ואדרבה ,אפשר שמתג קפיצי קל יותר ממתג יציב ,שכ אי בו משו הולדת הזר שהרי אינה
דבר המתקיי ,ועיי בשו"ת "צי אליעזר" )ח"ו סי' ו ,טו( וכ בשו"ת "יביע אומר" )ח"ו או"ח סי' לו( שכתבו להקל במוליד לשעה) ,א ג ישנ
פוסקי המחמירי בדבר( .וא לדברי "חזו אי"ש" הנ"ל נראה שלא שיי לחייב משו בונה כאשר הוא עושה "בני" שכלל אינו עומד בפני עצמו
אלא עומד בזכות כוחו של האד ,וע הרפית הכוח יתפרק ,כפי שהובא ב"שמירת שבת כהלכתה" )פרק מ הערה נט( ,בדומה למה שכתב "חזו
אי"ש" עצמו )או"ח סי' נב ,ב( להתיר לפרוש בגד לצל א הוא אוחזו בידו ,ואי זה נחשב אהל[.
במקרי רבי לחיצה על המשבת גורמת להדלקת נורות ,ובכ איסור נוס הכרו בשימוש במכשירקשר .מצד שני יש מקו לדו להיתר מדי
"פסיק רישא" באיסור דרבנ ,שהרי דליקת הנורה אינה מתקיימת )ברגע שיעזוב את המשבת ,תכבה הנורה( .כמו כ מדובר כיו בדר כלל
בנורות ") "LEDהמאירות בתהלי אלקטרוכימי ,ללא חוט להט( שבהדלקת אי אלא איסור דרבנ .על כל פני אי להתיר כי א במקו
צור .א אכ מדובר בנורה ע חוט להט או שדליקת הנורה מתקיימת ,אסור מדינא ,לרמ"א ודעימיה ,עיי שו"ע או"ח )סי' שיד סע' א( ו"משנה
ברורה" )ש ס"ק יא( וכ ברמ"א )סי' שטז סע' ג( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק טו( וב"שער הציו" )ס"ק יח( ,וברמ"א )סי' שמ סע' ג( וב"משנה
ברורה" )ש ס"ק יז( ,בעניי "פסיק רישא" באיסור דרבנ(.
 3יש להזהיר את אנשיהביטחו שלא להשתמש במכשיר אלא לצור עבודת הביטחונית .מאיד גיסא אי לדרוש מה לשנות את סדרי
הביטחו כדי לחסו בדיבור במכשיר ,שהרי פיקוחנפש דוחה שבת .והכלל הוא שרק במקו שנית להמשי בפעילות באופ הרגיל יש חובה
לבחור בדר ההיתר כפי שצויי לעיל .הגרש"ז אויערב הגדיר "אופ רגיל" שבכל מקו ששינוי מ הדר הרגילה יגרו לטירחא יתירה ,ההיתר
בתוק )שו"ת "מנחת שלמה" סי' ז( .המקור לדי זה הוא במס' שבת )מב ע"א( שמותר לכבות גחלת של מתכת הנמצאת ברשותהרבי .רבינו
חננאל מפרש ש שהחידוש הוא בזה ,שאעלפי שכיבוי גחלת הינו איסור דאורייתא ,אפילו הכי מותר ,משו פיקוחנפש ,א כי לכאורה ישנו
פתרו אחר  שיעמוד בצד הגחלת וישמור שלא ייפגעו בניאד בה .עלפי זה פסק ב"שמירת שבת כהלכתה" )פרק מא סע' כב( שהרואה חוט
חשמל שנקרע ,והוא מהוה סכנתנפשות לרבי ,מותר לו להזעיק את חברת החשמל ואי הוא חייב לעמוד ש במש כל השבת ולהזהיר את
האנשי לבל יגעו )ועיי"ש עוד בפרק לב סע' עד( .מר הגר"ש ישראלי )"עמוד הימיני" סי' יז( למד מסוגיה זו שבהלכות שבת יש הבדל בי הלכות
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אי לכבות את מכשירהקשר או את הטלפו הסלולרי  .במקרה של צור בהטענה ,יש להכניס את המכשיר למטע בשינוי .
ב .תאורה  לכתחילה ראוי ונכו להכי את התאורה מבעוד יו ,כדי למעט באיסורי שבת ,וכנ"ל .לכ יש להתקי שעושבת.6
במקו שאיאפשר ,ידליק את אמצעי התאורה לפני השבת וישאיר דלוקי עד לצאת השבת .7פנסי המופעלי
באמצעות סוללות ידליק בשעת הצור ,א אפשר  בשינוי.
ג .מוניטור ,מצלמה לצור בטחוני ,שער מגלה מתכות  כמבואר לעיל ,כל אלה יש להכי לכתחילה ,לפעולה בערבשבת ,8בכדי
למעט באיסורי שבת ככל שנית .ככלל ,יש להעדי כל פעילות שאינה כרוכה באיסורישבת ,כגו בדיקה ידנית במקו
שימוש בשער מגלה מתכות ,ובלבד שלא תיפגע בגי כ התועלת הביטחונית.
ד .דלתות חשמליות  א נית להעביר הדלתות "למצב ידני" ,יש לעשות כ .9א איאפשר ,ואנשי חייבי לעבור ש מטעמי
ביטחו )סריקה וכדומה( ,יכנס בשינוי .במקו שהדלתות החשמליות נשארות פתוחות באופ קבוע )והמעבר אינו גור
לפתיחת( אע"פ שיש ש חייש המדליק נורת  LEDכשעוברי בפתח ,נית להקל ולהתיר לעבור דרכ א שלא במקו
פיקוח נפש.10
יחיד והלכות ציבור) ,לדעתו זהו המקור להיתר הפעלת כוחותהביטחו בשבת לצור הרבי ,כמובא בהקדמה ש( ,וכתב שהטע שלא חייבו
לשמור על הגחלת במש השבת הוא ששיערו חכמי דעתו שלא יעמוד בזה ,והתירו סופ משו תחילת.
 4רוב מכשיריהטלפו הסלולריי ומכשיריהקשר יכולי להישאר פתוחי ברציפות כמה ימי ,ללא שימוש.
 5לא ימתי עד שתיגמר הסוללה ,שהרי יש חשש ,שיזדקק למכשיר ,וא שנית היה לומר ,שאדרבה ,כל זמ שעדיי המכשיר ראוי לשימוש ,אי
כא מצב של "פיקוחנפש" ,ולכאורה עדי שימתי עד שיכנס למצב של "פיקוחנפש" ,אי הדבר כ .כי הנה נחלקו אחרוני ,עיי ב"ילקוט יוס"
)סי' שכח הערה לה( ,בעניי חולה שיש בו סכנה שצרי לבשל עבורו תרופה בשבת ,ונית להמתי שעות מספר )א לא עד מוצאישבת( ,א צרי
להמתי או לא .בנדו דיד נראה שיטע את המכשיר מיד ,שכ נית לחלק ,דלא דמי לחולה שבמש כמה שעות ידוע שאינו נמצא במצב של
פיקוחנפש ,מה שאי כ במאבטח שבכל רגע ורגע עלול להתחדש מצב זה ועל כ בכל רגע קיי מצב של ספק פיקוחנפש .ג אי לומר שיחמיר
וימתי בהטענת המכשיר ,שכ זוהי "חומרא דאתי לידי קולא" ,שהרי בהטענת מכשיר שכבר אינו ראוי לשימוש יתכ שהוא עובר על "מתק
מנא".
 6הוצאה זו היא ברוב המקרי שולית.
 7ההיתר מבוסס על סברת "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא" ,המובאת במשנה ראש השנה )פ"א מ"ו( .ש מדובר בעדי שהגיעו להעיד על החודש
וכבר לא היה צור בה ,ועיכב ר' עקיבא בלוד וטע כנגדו רב גמליאל ,שא כ "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא" .ונחלקו מפרשי בשאלה ,א
משנה זו עומדת בפני עצמה )וכפי שמצוי בדפוסי המשניות שלפנינו( ,או שהינה המש של המשנה הקודמת המחדשת שעדות החודש דוחה שבת,
וממילא המקרה המתואר במשנתנו קרה ג הוא בשבת .כ פירשו "מאירי" ו"תפארת ישראל" וכ משמע שהבי "חת סופר" בתשובה )או"ח
סי' רג( והסבירו זאת כחשש שמא לא תהא עדות החודש כתיקונה .ואי לומר שזוהי גזירת הכתוב בעדות החודש דווקא ,שהרי משמע ,שדברי ר"ג
הינ מכוח סברה .ויעוי עוד בסוגיה ביומא )עז ע"ב ש( שהתירו לאד ההול ללמוד תורה אצל רבו בשבת ויו"ט ,לעבור במי ,א שיש חשש
איסור סחיטה ,והתירו א לחזור ,שא לא כ "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא" .כ הובא להלכה בשו"ע )או"ח סי' שא סע' ו( שההול "לדבר
מצוה" )בשבת( רשאי לעבור במי בהליכתו ובחזרתו.
רמב" ב"תורת האד" )הובאו דבריו ב"בית יוס" או"ח סי' תקכו( התיר להולכי ללוות את המת מחו לתחו ביו"ט שני ,לחזור למקומ,
שא לא כ "נמצאת מכשיל להבא" .ועיי עוד רמב" )הל' שבת פ"ב הל' כג ופכ"ז הל' יז( ,וכ ר" על הסוגיה בעירובי )מה ע"א( ,ומהרי"ק )סי'
ט(.
ונחלקו פוסקי ,א סברת "נמצאת מכשיל לעתיד לבא" מתירה א איסורי תורה או רק איסורי דרבנ .מדברי "חת סופר" )או"ח סי' רג(
משמע שאפילו איסורי דאורייתא נית להתיר מכוח סברה זו ,וכ דעת הגר"מ פינשטיי )"תחומי" א ,עמ'  13וכ ב"אגרות משה" או"ח ח"ב סי'
פ( להתיר א איסור תורה )והתיר לרופא לחזור לביתו בשבת ברכב( .בר ,הגרש"ז אויערב )שו"ת "מנחת שלמה" סי' ח( יצא נגד דברי הגר"מ
פינשטיי והעלה שדווקא איסור דרבנ התירו ,וכ פסק "צי אליעזר" )ח"ח סי' טו פרק יג אות ח( .סמ לדבריה נראה בדברי הרמב" )הנ"ל(
שכתב ,שמכיוו שיו"ט שני אינו אסור אלא מדבריה ,מצינו שמחשש שמא ייכשלו לעתיד לבא התירו רק איסור דרבנ.
בנדו דיד ג לסוברי שלא הותר איסור דאורייתא נראה שיודו להתיר ,מכיו שאי אלא איסור דרבנ ,כי כיבוי הפנס אינו אלא כיבוי גחלת של
מתכת שאינו אסור אלא מדרבנ )שבת מב ע"א( ,וכ הובא להלכה בשו"ע או"ח )סי' שלד סע' כז( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק פד( ,אמנ עיי
היטב בפי' רבינו חננאל )שבת מב ע"א( .וא שלאחר מכ יידרש להדליק את הפנס )ובזה יש איסור תורה לרוב הפוסקי( ,הרי כבר ידליק בהיתר
משו שעתה ההדלקה היא לצור פיקוחנפש .וא שהוא זה שגר להגיע למצב שבו צרי להדליק את הפנס ,מכל מקו הכניסה למצב זה אינה
אלא איסור דרבנ .כי הנה נחלקו רמב" ורז"ה )עיי ר" ,שבת ד נג ע"א בדפי הרי"( בעניי תינוק שזמ מילתו בשבת ,ונשפכו המי שהוכנו
מערבשבת לצור רפואתו ,א ימולו אותו בשבת אעלפי שיצטרכו אחר כ לחמ מי עבורו .דעת רז"ה שיש לדחות מילתו לאחר השבת,
שאי להכניס עצמו למצב של פיקוחנפש ,ודעת רמב" היא למולו בשבת "דאי למצוה אלא שעתה" ,ואי צרי להתחשב במצב שיגר לאחר
המילה .א ג רז"ה מודה שהאיסור להכניס עצמו למצב של פיקוחנפש אינו אלא מדרבנ )כ משמע מדבריו ג בעניי הפלגה בספינה שלשה
ימי לפני השבת ,שבת יט ע"א( .ומלבד כל זאת ,א א נאמר שאסור לכבות את הפנס ,מכל מקו מותר לדרוש מ המאבטח להדליק את הפנס
לצור בטחוני א שידוע שלאחר מכ יכבה את הפנס ,וראה כעי זה ב"צי אליעזר" ,לעיל ,בעניי רופא שמוכ להגיע לחולה שיש בו סכנה דווקא
ברכב )א שאי ההגעה ברכב הכרחית( שוודאי מותר להזמינו ,ואי זה מענייננו שיבוא בדר אסורה ,כי אי לנו אלא לדאוג לפיקוחהנפש של
החולה .ועיי עוד מה שכתב בזה ב"שמירת שבת כהלכתה" )פרק מ הערה עא([.
 8כמוב שא כתוצאה מזה יתעוותו הצילומי והדבר יפגע בתיפקוד הביטחוני הנחו ,יש לכבות את המס.
 9בתנאי שאי בהשארת הפעלת החשמלית של הדלתות צור בטחוני ,כגו שהנעילה החשמלית בטוחה ואמינה יותר.
 10מכיוו שהעובר אינו מתכוו להפעיל את המערכת .וא שזהו "פסיק רישא" ,מכל מקו עצ הפעלת המערכת אינה אסורה אלא מדרבנ )לרוב
הפוסקי ,א אי הדבר כרו בהדלקת נורות( ,מכיוו שזהו "פסיק רישא דלא ניחא ליה" באיסור דרבנ )דשרי לדעת המחבר ודעימיה ,כמבואר
לעיל( .ואפשר שיש קצת מקו להחשיב עבירה זו ל"גרמא" ,וא"כ הרי זה "פסיק רישא בתרי דרבנ" דשרי א לרמ"א .ועוד ,מובא במאירי )שבת
קכ ע"ב ד"ה מי ששכח( שיש מפרשי שמשמע מדבריה ,שסוברי שלא החשיבו חכמי גרמא כמעשה אלא כאשר הגור מתכוו לעשות
האיסור ,א כשאינו מתכוו לזה ,א שיש כא פסיק רישא ,לא אסרו חכמי וא התירו לכתחילה .וכ כתב "אבנינזר" )או"ח סי' קצד( והביא
דבריו שו"ת "הר צבי" )או"ח ח"א סי' קלג( להלכה .ועיי עוד שו"ת "מנחת שלמה" )ח"א סי' י( שהוכיח ,שאמירה לגוי חמורה מגרמא ,ולפי זה
יש לומר דכיו שבאמירה לגוי לא החמירו בפסיק רישא )כמבואר ברמ"א או"ח סי' רנג( ,כל שכ שבגרמא לא החמירו בפסיק רישא .אמנ יעוי
ב"משנה ברורה" )סי' רנט ס"ק כא( שכתב ,שאסור לסגור תנור שבוערת בו אש ,מכיוו שגור בזה לכיבוי האש ,משמע שאסר בגרמא א בפסיק
רישא .וכ יעוי בשו"ת "מנחת יצחק" )ח"ב סי' טז ,ח( שכתב שמשמע ש"פסיק רישא בגרמא" אסור ,והביא ראיה מדי הגמרא )שבת קכ ע"ב(
שהובא להלכה בשו"ע )או"ח סי' רעז( ,שאסור לפתוח דלת כשבפתיחתה יגרו לכיבוי הנר )בשל הרוח( ,וזאת על א שאינו אלא "גרמא ופסיק
רישא" .בדומה לזה ,יש לדו א חכמי אסרו גרמא ג בדבר שעצ איסורו אינו אלא מדרבנ ,עיי בתשובת מהרי"ל )סי' לב( שכתב ,דא
שאסור להעמיד כלי תחת הנר לקבל שמ הנוט ,מכיוו שמבטל את הכלי מהיכנו ,מ"מ מותר לשי כלי תחת השולח )שהנר נמצא עליו( ולסלק
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ה .אזעקה  לכתחילה יש להכי את האזעקה לפעולה מבעוד יו  .כשלא הכי ,או שבלאו הכי צרי להכנס ולצאת במש
השבת לצור בטחוני )שאז צרי לכבות את האזעקה כשנכנס ושוב להכינה מחדש ,שא לא כ אי תועלת באזעקה
שמצפצפת תמיד( ,א מדובר בפיקוחנפש ,12כגו חשש מפעילות חבלנית ,יוכל להפעיל את האזעקה א בשבת.
נציי שלעיתי אפשר לפתור בעיות של איסור שבת ע"י שימוש ב"שעושבת" או באמצעי הלכיטכני שפותחו במכו
"צומ"ת".13

את השולח בסיו הסעודה ,נמצא הכלי תחת הנר ע"י גרמא )הסרת מונע( ,ומכיוו שביטול כלי מהיכנו אינו איסור מדאורייתא ,מותר לגרו
איסור זה א לכתחילה ,והביאו דבריו "מג אברה" ו"משנה ברורה" )סי' רסה( .א כ ג בנדו דיד שאינו אלא איסור דרבנ )מוליד זר( שרי
בגרמא .אמנ יתכ שאי לדו כא כלל מצד גרמא ,שהרי כל הפעלת חייש היא "מעשה בידי" כאשר התוצאה היא מיידית ,וכ ג דעת
הגרש"ז אויערב .עוד יש להקל מצד שישנו מקו להחשיבו כעושה "כלאחר יד" ,שכ הוא עושה את הדבר בגופו  ע"י כ שהוא עובר דר
הדלתות .אמנ ,מאיד גיסא יש לדחות ,מכיוו שזוהי דר עשיית הפעולה  עיי דיו בעניי זה בס' "ילקוט יוס" )סי' שח עמ' שיב( .ומלבד כל
האמור נית להתיר מצד שיש להחשיבו כ"מתעסק" בעלמא )כריתות יט ע"א( ,שכ כלל הוא לא מתכוו לעשות מעשה הגור להפעלת המערכת
)בניגוד לפסיק רישא שבו הוא מתכוו לחלוטי לעצ הפעולה ,א אינו מתכוו לתוצאה הנגרמת ממנה  ואכמ"ל.
אמנ ,נחלקו פוסקי בשאלה ,א "מתעסק" מותר א לכתחילה או אסור מדרבנ ,עיי רמב" )הל' שבת פ"א הל' ח( ו"כס משנה" ו"לח
משנה" )ש(.
 11אמנ ישנ סוגי אזעקות ש"דריכת" האזעקה )וג נטרול הדריכה( אינ כרוכי בהולדת זר או בהדלקת נורות וכיו"ב ,מכיוו שאינו סוגר
שו מעגל ,שכ עקרו הפעולה הוא ,שהמעגל נסגר וגור להפעלת האזעקה ברגע שאד מנסה לפרו ,וא"כ לכאורה אי בזה איסור .אלא שיש
עוד לדו מצד עצ דריכת האזעקה ש"מתקנה" לפעולה ,שלפי דעת "חזו אי"ש" )לעיל( לכאורה הדבר אסור .מאיד ,סו סו עדיי לא הפעיל
את האזעקה ,וא כ יתכ שא ל"חזו אי"ש" אינו אסור .ועיי שו"ת "מנחת שלמה" )סי' יא( שהביא דברי הסוברי שדעת "חזו אי"ש" בזה
היא להחמיר ג בכגו זה ודחה דבריה .ועיי ב"שמירת שבת כהלכתה" )פי"ג הל' כח ובהערה קא( שהתיר לנתק מ התקע מכשיר חשמלי
המחובר לשעושבת בשעה שהזר מופסק ,א שבכ הוא "סותר" את הכנתו לפעולה ,ודו מינה ואוקי באתרי  לכ נראה שמ"מ במקו הפסד
גדול נית להקל בדבר.
 12לדעת ה"אור זרוע" ,א א הגויי באי "לשלול שלל" ,יש להתייחס לכ כפיקוחנפש .ועיי עוד ב"במראה הבזק" ח"ד )תשובות מג ,מד(
שלעיתי א פגיעה ברכוש הציבור תוגדר כפיקוחנפש ,שהרי יתכ שלגבי אחד מ הציבור הדבר יתגלגל לפיקוח נפש ,עיי ש באריכות .אמנ
אי להסיק מכ בהכרח שתותר הפעלת אזעקה בשבת לשמירה על רכוש הציבור ,שכ א נזק שכיח וברור ברכוש נחשב לפיקוחנפש רק מצד
הסתעפות רחוקה ,וניתוק האזעקה כלל אינו גור בבירור לנזק ואינו אלא הפחתה מסוימת ברמת שמירת הרכוש ,ודיינו שנקל להפעיל את
האזעקה בחשש לפיקוחנפש ישיר ,ולא כשאינה אלא להצלת רכוש שהיא עצמה אינה פיקוחנפש אלא ע"י הסתעפות .אמנ נראה שיהיה מקו
להתיר א בכהאי גוונא עלידי גוי.
 13עיי "במראה הבזק" )חלק ד תשובה מג(.
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וינה ,אוסטריה

אדר תשס"ב

Vienna, Austria

נ .סיור ברכב כפטרול להרתעה בשבת וביו"ט
שאלה:
הא מותר לסייר ברכב בשבת לצור הרתעה ג כאשר אי סכנה מוחשית לפנינו?
תשובה:
במקו שאיאפשר לסייר ברגל ,או שמבחינה ביטחונית הסיור חייב להיעשות ברכב ,אעלפי שמבחינת המרחקי אפשר
לקיי אותו ברגל ,מותר הדבר .בכל מקו שנית ,יש להפעיל את המערכות בדר שתמעיט חילול שבת ,כגו לנטרל נורות
פנימיות שאינ נצרכות .וכל זמ שהדבר לא מפריע מבחינת הפעילות הביטחונית ,יש להשתדל להפעיל את המערכות בשינוי.
למכו צומ"ת ישנ מערכות גרמא המורכבות על רכביביטחו ,וא אפשר ,1מומל לרכוש אות.2

 1עיי בהקדמה.
" 2בצומת התורה והמדינה" )ג' עמ'  16וב"עמוד הימיני" סי' יז( הוכיח מר הגר"ש ישראלי שעיקרו "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא" ,שמקורו
במס' ראש השנה )פ"א מ"ו( וברמב" )פ"ב מהל' שבת הכ"ג( הינו גדר במכשיר פיקוחנפש ואינו תקנת חכמי .לכ בכוחו לדחות ג איסורי
דאורייתא .וראה עוד בביאור סוגיה זו מאמרו של הרב מ' הלפרי ב"אסיא" )ח"ד עמ'  (6360ויישוב דברי הרמב" בעני .עוד הביא ש )הערה
 (7דעתו של הגרש"ז אויערב המודה לביאור הסוגיה שעל פיו ,כשקיי חשש "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא " מחללי שבת ג באיסור תורה
)בניגוד לדבריו בשו"ת "מנחת שלמה" ח( ,א היתרו זה מוגבל רק למקו שכל אחד ואחד מישראל חייב לבוא להציל או להעיד עדות החודש  ,א
במצוות הצלה המוטלת על יחידי ,כגו על רופאי )או על כוחותהצלה מיוחדי( התירו רק איסורי תחומי דרבנ .ועיי עוד מה שכתבנו
בתשובה הקודמת ,הערה .7
הגר"ש ישראלי רואה ג בעובדה ששומרי מצוות ימנעו עצמ מלשרת כשוטרי ואנשי ביטחו ,א לא יימצא היתר לחזרת מפעולות בשבת
משו "נמצאת מכשיל לעתיד לבוא" )ש עמ'  ,(2322ועיי עוד "שמירת שבת כהלכתה" )ח"א פרק מ( ,ו"במראה הבזק" )ח"ג תשו' לה(.
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וינה ,אוסטריה

אדר תשס"ב

Vienna, Austria

נא .החלפת תורנות שמירה בשבת ע מי שאינו שומר מצוות
שאלה:
אד שנקבעה לו תורנות בשבת ,הא רשאי להחליפה ע שאינו שומר מצוות?
תשובה:
יש אומרי 1שאי להחלי תורנות שבת ע שאינו שומר מצוות ,וכ ראוי לנהוג.2

" 1שמירת שבת כהלכתה" )פרק לב הערה קכה( "ושמעתי מהגרש"ז אוירב דנראה דעדי טפי לעשות מלאכה ע"י שומר מצוות שכוונתו
למצווה ,כי ע"י עבריי ...הו"ל כנתכוו לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה )קידושי לב ע"א תו' ד"ה דמחיל(  ...וייתכ שהשבת אינה נדחית אלא
א כוונתו להצלה" וכו' ,עיי ש וראה עוד ש )פרק מ סע' כג(.
אמנ נראה ,שכל מי שעוסק בריפוי )או באבטחה( ,אעפ"י שאינו חש לשבת ,כוונתו לעשייה שהיא מצוה ,ואינו דומה למי שנתכוו לעבירה ועלה
בידו היתר או אפילו מצוה שלא כיו אליה.
 2ויש אומרי שיש מקו להתיר ,ואינו עובר על "לפני עיוור" ,במיוחד א הפעילות תחסו מעשיעבירה ,כגו שיודע שאותו יהודי א לא יהיה
בתורנות יהיה מעורב בחילול שבת גדול יותר.
וג לשיטה המתירה להחלי צרי זהירות גדולה שלא יווצר חילול הש ,וזה דבר שקשה מאוד להעריכו מראש ,ראה "אגרות משה" )או"ח ח"ד
ס' עט( ,וראה ג בס' "קשרי מלחמה" )עמ' .(83
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אלו שבות ,ישראל

Alon Shvut, Israel

ניס תשנ"ט

נב .פעילות למטרת קירוב רחוקי הכרוכה בחילול שבת
שאלה:
בחלק ג' של שו"ת "במראה הבזק" פרסמת פסק בנוגע לאמירה לנכרי באיסור תורה במקו פיקוח נפש רוחני )תשובה לז,
עמ' .(67
במסגרת הדיו החשוב הנוגע יפה בנקודות מרכזיות ישנה ג חומרה שלענ"ד יש מקו רב להקל בה .וז"ל התשובה" :לכ א
שאי ליזו לכתחילה פעילות חדשה אשר תביא את האנשי לנסיעה מיוחדת בשבת ,יש מקו להעלי עי ולא למחות כנגד
אלה הבאי לתפילה המתקיימת ולשיעורי התורה הנלווי עליה ,כאשר זהו אולי הדבר היחיד שבכוחו לעצור את סכנת
ההתבוללות בקהילה ,ובפרט שאות היהודי ייסעו ממילא למקומות בידור ובילוי הגרועי מכל."...
לענ"ד במקרה זה ,נית ,וא רצוי ,ליזו ג פעילויות חדשות ,אשר יקרבו אנשי אלו ליהדות .אני מסתמ על דברי הגרש"ז
אוירב בשו"ת מנחת שלמה )סימ ל"ה( .תשובה זו ,לא הוזכרה בשו"ת "במראה הבזק" הנ"ל.
בשו"ע מבואר שאי לתת אוכל לאד שלא יבר עליו .לפי זה ,א בא טכנאי לתק מכשיר בביתנו ,לא נוכל לתת לו כוס מי
וכדומה .הגרשז"א הקל בכ ,וחידש חידוש עצו :א לא נית שתייה לאותו חילוני ,נכשיל אותו באיסור גדול יותר של שנאת
הדת וכו' ,וכ במקרה הפו שע"י שנזמי אותו לסעודות שבת וכו' הרי שדבר זה יקרב אותו .לכ ,מותר לתת לו שתייה ,כי ע"י
כ מצילי אותו מאיסור חמור בהרבה .משל לאד שיש לו מחלה ברגל ,וצרי לכרות את רגלו כדי להציל את כל גופו.
כמו כ א רואי אד שהול לשתות יי של ערלה ,והדר היחידה להצילו היא לתת לו יי של טבל שאסור מדרבנ ,הרי
שמותר לתת לו יי של טבל ,כי ע"י כ מצילי אותו מאיסור חמור יותר .כלומר ,שבדי "לפני עור" צרי להסתכל על התמונה
הכוללת ,ולא רק על התוצאה הקרובה.
לאור זאת נראה שיש כמה סיבות להתיר פעילות המקרבת ליהדות ,ג כאשר ידוע שהמוזמ יחלל שבת בשביל להגיע:
א .מצד איסור מסייע  לפי ה"כתב סופר" אי כא איסור מסייע ,שכ ההזמנה נעשתה לפני שבת ,והאיסור נעשה בשבת.
ב .איסור "לפני עור" .ראינו קוד את דעת הגרשז"א ,שכאשר המטרה הכוללת היא תיקו ,אי בכ "לפני עור".
אמנ בשו"ת אג"מ )או"ח צ"ט( חולק על כ ,וסובר שכאשר מזמיני אד לפעילות ,יש בכ ג "לפני עור" וג "מסית".
הוא מתיר כאשר נית ג לבוא ברגל )למרות שסיכוי גדול שה יסעו( .ג דבר זה פותר לפי דעתו רק את "מסית" א לא
את "לפני עור" .בכדי לפתור את "לפני עור" הוא סבור שנית להזמי אבל לא לדרב ע"י פרסי וכדו' .פסקו של האג"מ
מאוד מחמיר בעני זה.
ג .נית לצר את הריטב"א בע"ז ,הסובר שא אד ממילא עובר את העבירה ,אי "לפני עור" בתוספת העבירה.
לכ לענ"ד למעשה נית להתיר ,כאשר לפעילות יש פ מחנ או מקרב ,וראוי להציע מקו לינה באיזור )ג א הוא ידחה
הצעה זו( .ובפרט ,שמדובר באנשי שממילא יחללו שבת ,באותה מידה ג ללא הנסיעה אלינו .ג דעת מו"ר הרב
ליכנטשטיי נוטה להתיר במקרה זה .עיי סיכו שיעור המצ"ב.
הארכתי בדברי אלו יותר במאמרי שפורס לפני מספר שבועות ב"עלו שבות" .153
מצ"ב סיכו שיעורו של הרב ד"ר אהרו ליכטנשטיי ראש ישיבת הר עציו שנית בישיבה במוצאי שבת פ' יתרו תשנ"ב.

ארגו פעילות חינוכית שעשויה לגרו לחילול שבת
הרב אהר ליכטנשטיי

1

בעיה זו מתעוררת ה בפעילות ע עולי רוסיה ,שהזמנת לתפילה ולפעילויות שבת עלולה לגרו לנסיעת ברכב ,וכ בהזמנת
קרובי משפחה חילוניי ,המגיעי לביקור ברכב בשבת.
מ ההיבט ההלכתי ,ראשית יש לדו בבעיה של "לפני עור" .ר"מ פינשטיי באגרות משה או"ח סימני צ"ח וצ"ט מציי את
קיומו של איסור "לפני עור" בענינו ,וא מציע שיש כא די מסית  טענה שנדו בה בהמש .לעניי "לפני עור לא תית
מכשול" נאמר בגמרא:
"מני שלא יושיט אד כוס יי לנזיר ...ת"ל 'ולפני עור לא תית מכשול' ...הב"ע
דנהרא" )ע"ז ,ו.(:

)שאסור לתת מכשול( בתרי עברי

עולה מהגמרא שאי "לפני עור" במקו שבי כ יכול הנכשל לעבור את העבירה )חד עברא דנהרא( .הכשלה נאסרה רק
במכשול שלא היה קיי קוד לכ )תרי עברי דנהרא(.
א ישנ הגבלות להיתר בחד עברא דנהרא:
 .1המשנה למל בהלכות מלוה ולווה טוע ,שההיתר בחד עברא הוא רק א הנכשל היה יכול לעבור לבדו את העבירה ללא
סיוע ,אבל כאשר בכל מקרה נית לחטוא רק בסיוע ישראל אחר ,והשאלה היא רק מי יגרו לעבירה ,אתה או אד אחר 
אי היתר לתת מכשול ואסור משו 'לפני עור' .יש שדייקו שהב"ח חולק ,א בכל אופ לגבי פעילות שבת נית לחטוא ללא
סיוע ,ומגבלה זו איננה רלוונטית.
 .2מה פירוש המונח חד עברא דנהרא ,הא פירושו שיש לו אפשרות בפועל כעת לעבור את העבירה ,או ג כשיש לו פוטנציאל
לעבור את העבירה ,א לגבי פעילות בשבת ברור שהאפשרות לחטוא קיימת בפועל ,ומגבלה זו לא שייכת.

1

המאמר מפורס כא באישורו של הגר"א ליכטנשטיי ,ראש ישיבת "הר עציו".
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א יש המפקפקי בכל היתר זה .התוס' בשבת ד ג' ע"א אומרי" :מ"מ )בחד עברא( איסור דרבנ מיהא איכא ,שחייב
להפרישו מאיסור"
את האיסור בחד עברא דנהרא ,שמעלה תוס' ,נית להסביר בשלושה אופני:
 .1מ התורה אי איסור "לפני עור" בחד עברא ,א קיי איסור דרבנ מטע "לפני עור" .כלומר דרבנ הרחיבו את איסור
"לפני עור" ,והחילו אותו ג בחד עברא דנהרא.
 .2אי כא איסור "לפני עור" כלל ,יש כא איסור מדרבנ מטע "הוכח תוכיח".
 .3אי כא איסור "לפני עור" ,א יש איסור מדרבנ מדי "מסייע ידי עוברי עבירה" .בעוד ש"לפני עור" הינו איסור שבו אד
עומד מ הצד ,מסייע ידי עוברי עבירה נחשב כמעורה בעבירה עצמה .ולכ קבעו כמה אחרוני ע"פ רש"י בגיטי סא .כי די
מסייע נאמר רק בשעת העבירה ,כי מסייע משתת בעבירה עצמה ,ואילו 'לפני עור' נאמר ג קוד העבירה כי תמיד
נאסרה גרימת מכשול.
ולגבי בעייתנו ,במידה וקיי איסור דרבנ בכל מקרה ,מה תועיל העובדה שאותו חילוני יכול לחטוא בלעדי ,עדיי ישנה בעיה
מדרבנ! א יש כא מקו לחלק בי ההבנות שהעלינו בתוס' :א אנו מסבירי את האיסור בחד עברא מצד 'לפני עור',
הבעיה קיימת .א מצד מסייע הבעיה לא קיימת ,כי חילול השבת איננו נעשה בעת ובעונה אחת ע ההזמנה שלנו לפעילות,
ואילו א דני מצד תוכחה ,לכאורה יש מקו לאסור .נמצאנו למדי שלפי שתיי מתו שלושת ההבנות שהעלינו ,יש מקו
לחוש ולאסור אירגו פעילות שכזו.
אלא שיש לדו א עצ האיסור מדרבנ ,שתוס' מעלה ,נפסק להלכה .הרמ"א ביו"ד סי' קנ"א ס"ג מביא מחלוקת לגבי מכירת
אביזרי שעלולי לשמש לע"ז לנוכרי ,ופוסק להקל ,א אומר שכל "בעל נפש" ראוי לו שיחמיר .את היתר הרמ"א נית
להבי בכמה אופני:
 .1הש" בס"ק ז' ש אומר בש הדרכי משה )חיבורו של הרמ"א על הטור( ,שכש שהתירו לעשות עסקי ע גוי למרות
שא יקרה סכסו אתה יכול לגרו לכ שישבע בש אלוהיו וזה נאסר מדי 'וש אלוהי אחרי לא ישמע על פי' ,ובכל
זאת התירו משו שהגויי באלוהות מתכווני לקב"ה .כמו כ ג כא יש להתיר מאותו טע .א זוהי הסיבה להתיר,
ברור שאי מקו להתיר אצלנו ,כי הנימוק להיתר מקומי ,ונובע מתפיסת האלוהות של הגויי.
 .2הש" מוסי ואומר שלו האיסור בתוס' היה מצד 'לפני עור' ,לא היה הבדל בי אישי שוני ,א הואיל ותוס' מנמק את
האסור באפרושי מאיסורא ,ואפרושי מאיסורא ,לדעת הש" ,תלוי במצוות תוכחה ,בגוי ,שאיננו בגדר 'תוכיח את עמית',
אי מצוות תוכחה .וכ המצב ,לדעתו ,בישראל מומר ,א במקרה דנ ,שהיהודי רוצי לבוא לפעילות דתית חינוכית זו,
ואינ בגדר מומרי ,בודאי שאי מקו להתיר על פי ש" זה.
 .3ברמ"א נית להבי ה ע"פ הבנת הדרכי משה וה כהבנת הש" עצמו ,א רבי מהאחרוני מתירי תמיד בחד עברא,
וטענו שהרמ"א פסק שבחד עברא אי כלל 'לפני עור'.
היבט נוס השאלה עולה מתו תשובה בספר מנחת שלמה סי' ל"ה ,בה מסביר הרב שלמה זלמ אוירב זצ"ל שאיסור "לפני
עור" הוא רק בעשיית דבר שהוא לרעת האד ,וחילול שבת כזה ,שהוא למטרת השבתו של היהודי בתשובה שלמה ,דומה
לאד המייע לחברו לכרות את רגלו ,כדי להציל את כל גופו ,וברור שמותר.
יתכ שג לפי ר' שלמה זלמ אינ יכול להציע לאד עצמו  -חלל שבת ובוא לביתי ע"מ שתחזור בתשובה ,ולו מדיני מסייע
וחובת תוכחה ,ואולי הותר ל רק מצד 'לפני עור' לספק לו אמצעי שיכולי לגרו לחילול שבת בטווח קצר ,ולהשבתו
בתשובה לטווח הארו .ולכ ג מותר לתת אוכל לפני אד שאיננו שומר מצוות ,למרות שזה יוביל לאכילה ללא ברכה ,כי
הבקשה ליטול ידיי יכולה לגרו רק להרחקה מהדת ,וברור שאי בכ נתינת מכשול .הוא מרחיק לכת עוד יותר ואומר
שאד הרואה את חברו שותה יי ערלה ,והדר היחידה להצילו היא לתת לו יי טבל שאסור מדרבנ – מותר לתת לו יי טבל,
שכ כ מצילי אותו ממכשול יותר גדול.
זוהי מהפיכה אדירה בנושאי "לפני עור" באיסורי .התפיסה בנויה על יסוד הערכה מסוימת של התרחישי השוני שיכולי
לקרות א לא תעבור את העבירה ,אתה מניח שא לא תעבור ,יווצר מצב חמור יותר .מ הסת ,ג א אחר כ במבט
לאחור תיווכח שהכשלת אותו ,ולו היית מונעו מהאיסור ,לא היה נגר נזק גדול ,בכל זאת מכיוו שבשעת המעשה התכוונת
לטובה  לא עברת על "לפני עור" .ולכ ,בנידו דיד א ההערכה של היא שהאד יתקרב בעזרת פעילות חינוכית זו ,אי
הדבר מוגדר כמכשול.
יתכ שנית לסייג את דברי הגרש"ז .האחרוני מעירי שלא הרי 'לפני עור' בגרימת עבירה על איסור הלכתי ,כאיסור "לפני
עור" בגרימת מכשולי אחרי :בכל המכשולי הרגילי ,כנתינת יעו כלכלי גרוע לדוגמא אתה עובר רק א הלז לא מעוניי
בכישלו ואתה מכשילו ,אול א האד רוצה בכישלו ,אי בכ "לפני עור" .לעומת זאת באיסורי ,א הנזיר רוצה לשתות
יי ,אסור להגיש לפניו כוס .וכ הסבירו מה שסברו התוס' ,שבגרימת איסור דרבנ עוברי רק על "לפני עור" מדרבנ  והלא
לכאורה קשה :במה אכילת בשר עו בחלב מהווה פחות מכשול מאשר השקעה אומללה? וביארו ,שא הנכשל איננו רוצה
במכשול ואיננו יודע עליו ודאי שעובר המכשיל מדאורייתא ,אלא שדברי תוס' נאמרו במקרה בו הנכשל רוצה באיסור ,שאז רק
המימד הייחודי של הכשלה באיסור קיי ,א רק ברמה דרבנ .ולכ ג בגרימת איסור דרבנ נית לעבור ב"לפני עור" מ
התורה א האד לא רוצה לעבור את העבירה ,כי זוהי עצה גרועה ,אבל ג א האד רוצה לעבור את העבירה ,יש בעיה
ייחודית של "לפני עור" באיסורי.
במכשול שאיננו איסור יש יותר מקו לאמ את תפיסת הגרש"ז ,ואילו באיסורי קשה יותר להתבונ על התמונה הכוללת ,כי
בסופו של דבר נגר איסור.
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כמו כ יש לבחו את דבריו ביחס לחקירה הקיימת באחרוני על רקע מחלוקת בעל המאור והרמב" בסנהדרי עד ע"א,
לגבי השאלה הא "לפני עור" הינו איסור עצמאי הנשאר קבוע בכל המכשולי ,או שהמכשיל עובר על רובד נמו מאותה
עבירה שניסה להסית אליה )מי שהסית לרצח ,עובר על איסור רציחה ברמה נמוכה( .א "לפני עור" זוהי עבירה כללית
ועצמאית ,אי קשר לחומרת העבירה שמסיתי אליה ,אבל א זוהי עבירה ספציפית ,אתה עובר על העבירה שהסתת אליה
בחומרתה העצמאית  -דאורייתא דרבנ וכו'.
ובכ א האיסור הינו לאו העומד בפני עצמו אזי יש מקו לראות את התמורה הרוחנית בכללותה לטווח ארו .אול א
"לפני עור" הינו פ של העבירה המתבצעת ע"י הנכשל ,יש פחות מקו להתיר על סמ הראיה הכוללת של הגרש"ז אוירב.
בהערות על המנחת שלמה נאמר שהחזו"א לא התיר כה"ג באיסור ודאי .המשנה בשביעית אומרת שאסור למכור למחלל
שביעית כלי שמטרת א ורק לאיסור ,אול כלי שנית לעשות בה ג איסור וג היתר  מותר למכור .החזו"א שואל
למה מתירי בכלי איסור והיתר .והרי זהו ספק "לפני עור"? ועונה שנתינת דבר שלא ברור שיגרו לאיסור הותרה ,כי א
נחמיר בספקות נגרו מניעת חסד ומכשול לעמי ארצות ונעבור על "לא תשנא" ושאר עבירות.
ולכ נכתב בהערות למנחת שלמה ,שהחזו"א הול נגד שיטתו של הגרש"ז אוירב במקרי של ודאי איסור .א יש לציי
שהחזו"א ורש"ז אינ דני באותו מקרה .ר' שלמה זלמ ד במקרה שהרעה והטובה שעשויי להיגר ה מאותו מישור  יש
פגיעה רוחנית שיכולה לגרו לטובה רוחנית .ואילו החזו"א טוע שא בשביעית לא נמכור לה ,הבעיה איננה שהדבר יפגע
בה מבחינה רוחנית ,פשוט יווצר מצב של שנאה ותחרות ,ומבחינת טובת הרוחנית יתכ שעדי היה לא לתת .ולכ אי
ראיה נגד הגרש"ז מדברי החזו"א.
א ר' משה בתשובה צ"ט חולק על זה מכל וכל ,וא מביא את די מסית בנוס לדי "לפני עור" .ע"י הזמנת האד לפעילות,
אתה מגרה אותו לעבור עבירה .הוא מוכיח מנחש הקדמוני ,שלמרות שלא הסית לע"ז ,אלא לשאר העבירות ,הוא נקרא
מסית) .א כי קשה להקיש מנחש לכל העבירות ,שכ בג עד זוהי הייתה העבירה היחידה ,א ג מהרמב" במו"נ משמע
שדי מסית שיי בכל העבירות(.
ר' משה מחלק בי איסור מסית לאיסור "לפני עור"  במסית אתה חייב רק א הפעולה חייבת להיעשות באיסור ,א לדרב
אנשי הגרי בסמיכות ויכולי לבוא ברגל לפעילות ,מותר מצד מסית ,ואסור רק משו "לפני עור" .הוא טוע שבהודעה על
קיו פעילות שיש בה פרסי ללא דירבו מפורש ,לבאי לבית הכנסת בשבת ,למשל ,לא עוברי על מסית ,אבל יש בהודעה זו
ספק "לפני עור"  ויש להבהיר שפרסי אלו יינתנו רק לאילו שאינ מחללי שבת .א בפועל קשה מאוד לייש פסק זה ,וג
ההיתר לתלות מודעה ולא לשדל איננו אפקטיבי ,לצערנו ,היו :ולכ תשובתו של ר' משה מרחיקת לכת באופ משמעותי.
יישו תשובתו של ר' משה ילווה בסגירת בתי הכנסת ברוב הקהילות בגולה.
ג מי שיחלוק על חידוש הרש"ז לגבי "לפני עור" ,לגבי מסית בוודאי יש מקו לאמ את שיטתו ,שכ מסית מנסה להעביר
מדר טובה לדר רעה  ,וכא יש לבחו את הדר בכלליותה .היתרו של הרש"ז הוא מהפכני ב"לפני עור" במישור
הדאורייתא ,א לגבי חד עברא דנהרא ,שהאיסור הוא מדרבנ ,יש יותר מקו להתיר ,וזאת יש לבחו ע"פ הסברות שהעלינו:
 .1א מדובר על איסור "לפני עור" מדרבנ ,השאלה היא א נית לסמו על היתר הרש"ז ברובד דרבנ.
 .2א האיסור הוא מצד מסייע ידי עוברי עבירה ,הבהרנו כבר שאי איסור א ההכשלה איננה נעשית בו זמנית לעבירה.
 .3לגבי תוכחה ,ג א לגבי "לפני עור" יש מקו לדו בכל עבירה לגופה ,א לגבי תוכחה ואפרושי מאיסורא הנלמדי
מ"הוכח תוכיח את עמית ולא תשא עליו חטא"  ברור שיש לראות את התמונה בכללותה ,שהרי מצווה לומר דבר
הנשמע ואסור לומר דבר שאינו נשמע ,והתוכחה נמדדת בתועלת שלה לטווח ארו ,וכא תפיסתו של הרש"ז היא בוודאי
במקומה.
קיי עוד צד להתיר ,עפ"י שיטת הריטב"א בע"ז ,האומר שא אד עובר עבירה ב"סיטונות" ,אזי אי "לפני עור" א אותו
אחד יעבור פע נוספת מחמתנו ,למרות שהפוסקי לא פוסקי כמוהו ,נית לצר את דינו למערכת השיקולי במישור
הפורמלי.
סיכו:
במצבי של תרי עברי דנהרא ,שבלי פעולתינו לא היה יכול להתבצע איסור ,קשה מאוד להסתמ על היתרו של ר' שלמה זלמ.
אבל בחד עברא דנהרא ,יש רבי המתירי לכתחילה ,וג א נאסור מדרבנ ,יש מקו להתיר א הפעילות נושאת אופי
חינוכי )ברור שסת פעילות שאינה חינוכית כלל אסורה( ,למרות שברור שזה לא יגרו לחזרה בתשובה אמיתית ,אבל די
בהתקרבות אל הקב"ה.
כמוב שקיימי כא ג היבטי נוספי ,מעבר לצד הפורמלי של "לפני עור" ,יש לשקול כיצד אנו מבחינה ציבורית הולכי
להיות שותפי בעניי כזה ,וזוהי בוודאי בעיה עקרונית .הדבר מצטייר כנתינת גושפנקא לביצוע העבירה ,למרות שכל ההיתר
הנו מצד "לפני עור".
מבחינה מעשית ,במישור הפרטי ,ר' שלמה זלמ פוסק שנית להזמי אד המחלל שבת ,רק בתנאי שתציע לו מקו לינה
באזור ,ג א הוא ידחה הצעה זו מחובת להציע לו .כמוב שהיתר זה תק א ורק בהזמנה בעלת מטרות חינוכיות ,ועל
מגבלה זו יש להקפיד.
במישור הציבורי בעיה זו חמורה יותר משתי בחינות :מצד אחד הצור לקיי את המסגרת גדול .מצד שני ,התחושה שבית
הכנסת כמוסד נות יד לעניי ,בעייתית .ואעפ"כ ,א נתחשב בנסיבות ובמיוחד כשמדובר בעיירה ברוסיה ,רצוי ונית לבצע
פעילות שכזו .א ככל שנית יש לדאוג לאופציה להגיע ברגל ,ואסור בשו אופ שיווצר מצב ,שבו אתה תציג את חילול השבת
כדבר שאתה של עמו .עלי להבהיר שחילול השבת הוא למורת רוח ,ועדי שיגיעו ברגל או ישהו בקרבת מקו.
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תשובה:
הפניית לתשובתו של הגרש"ז אויערב בוודאי מוסיפה פ חדש ומעמיק לשאלת "לפני עור" וסיוע בידי עובר עבירה,
מהפכנות שג הגר"א ליכטנשטיי מצביע עליה בשיעורו .אנו מודי ל ג על ההפניה לשיעור .צירפנו ג את השיעור כדי
לתת האפשרות להעמיק את הדיו בנושא.
ע זאת ,הלכה למעשה ,ברגע שמדובר על יוזמה של פעילות שאיננה יכולה להתבצע ללא חילול שבת ,ג הגרש"ז אויערב וג
הגר"א ליכטנשטיי יודו שאי ליזו אותה לכתחילה .הצעת היא להרחיב את דברי הגרש"ז אויערב ,וזאת לעומת הגר"א
ליכטנשטיי ,המוכ לקבל את חידושו רק במכשול שאיננו איסור ,וזה לשונו" :ואלו באיסורי קשה יותר להתבונ על התמונה
הכוללת ,כי בסופו של דבר נגר איסור".
עוד יש להדגיש ,כמבואר בתשובתו ש וג בדברי הגר"א ליכטנשטיי כי הבחינה הציבורית חייבת להילקח בחשבו ,וכאשר
רב יוז פעולה שבהכרח תביא לעבירה על איסור ,הרי שיש סכנה ,שהדבר יצטייר "כנתינת גושפנקא לביצוע העבירה" )הגר"א
ליכטנשטיי ש( .כל זה נמנע כאשר מדובר בפעילות שלא בהכרח גוררת חילול שבת ,אבל יש העלמת עי מאלה המצטרפי
אליה תו כדי חילול שבת ,מתו תקוה שבעתיד ישמרו שבתות הרבה.1

 1עיי ג בשו"ת "במראה הבזק" )ח"ג תשובה לב( בגדרי "מוטב שיהיו שוגגי" ,ח"א תשובה לא ,ח"ג תשובות לו ,לח ,מד העוסקות בנושא זה
ובפתרונות לבעיות מסוג זה.
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הונג קונג ,סי

אלול תש"ס

Hong Kong, China

נג .תשלו בעבור שימוש בשטחי ציבוריי בבניי משות ,א פוטר מעירוביחצרות
שאלה:
בעל בית בקהילה מנסה ליצור בבניי בו הוא מתגורר "עירוב חצרות" ולבצע שכירת רשות מהנהלת הבניי על מנת
שיוכל לטלטל בשטחי הציבוריי של הבניי )לדוגמא  חדר המדרגות ,מבואה ,וג משחקי חיצוני מגודר(.
כשניגש הבחור להנהלת הבניי כדי לבצע את שכירת הרשות נתקל בבעיה הבאה – לפי כללי הנהלת הבניי אסור
לה לקבל כס או שווה כס כתשלו עבור שכירת רשות שכזאת.
לעומת זאת הפנתה הנהלת הבניי את תשומת לבו ,שלמעשה הוא משל כל חודש שני תשלומי נפרדי  אחד
עבור שכר דירה ואחד עבור הנהלת הבניי  .התשלו עבור הנהלת הבניי מקנה לו במפורש רשות להשתמש
ולהתהל בכל המבני והמתקני הציבוריי הנמצאי בבניי )מצ"ב נוסח חוזה שעליו חת הדייר הנ"ל( .אי לכ
לא נראה לי שיש כא איזו שהיא בעית שכירת רשות.
שאלתי הא שכירת הרשות שהוזכרה לעיל מספיקה לדי עירוב חצרות?
יש לציי שלמשפחה ישנ שלושה ילדי קטני שצריכי להעסיק אות בשבת ומכיוו שאי בהונגקונג עירוב אי
לה אפשרות להגיע למרכז היהודי )המצויד בעירובחצירות( .כדי לא להישאר נעולי בדירת כל השבת ה רוצי
לנצל לפחות את השטחי הציבוריי של הבניי .
תשובה:
א .כאשר ישנו רק דייר אחד יהודי וכל יתר הדיירי הינ גויי ,אי צור כלל בעירובחצרות .
ב .כאשר ישנ שני דיירי יהודי ויותר ,יש לשכור 2את רשות הגוי ,3ודי בשכירה בער כלשהו ,4כגו שית לו
אגוז 5או תפוח ,וזהו כנראה הפתרו ג לבעיה במקומכ .6א כל עוד לא נעשו העירוב והשכירות ,אי לטלטל
בשטחי הציבוריי .בשעת הצור מותר לטלטל בחדרהמדריגות בלבד.7
ג .אי זה מספיק שהגוי ית את רשותו במתנה 8אלאאכ מת הרשות הוא מתנה גמורה שיש לה תוק ג ע"פ
החוק המקומי .בשעת הדחק ישנו מקו להקל ולאמר שא אפשר לשאול 9מ הגוי את רשותו.
ד .בבני שהדיירי בו אינ בעלי הדירה ,אלא הדיירי שוכרי את דירותיה מ בעלי ,נית לעיתי לשכור א
מ הבעלי.10
1

 1עירובי )סא ע"ב( ,שו"ע אורח חיי )סי' שפב סע' א( ,ועיי סו הערה .2
 2חכמי קבעו שעירובחצרות ללא שכירות מקו כאשר ישנו דייר גוי אינו מועיל ,והוא כדי לא לעודד מגורי של יהודי ביחד ע
גויי  .ע זאת נתנו חכמי ג "חבישה למכת "  ע"י שישכור את רשות הגוי .פתרו זה קשה לביצוע ,שכ הגוי לא בנקל ישכיר
את רשותו ,וכמבואר בגמ' )ש סב ע"א(.
 3כלומר הגוי ית רשות ליהודי ג בחלק שלו ,ולא רק בחלק המשות.
 4ואפילו פחות משווה פרוטה ,כמבואר בגמרא )ש סב ע"א( ,וזאת על א שקניי כס בעלמא מצרי שווה פרוטה ,משו שאצל
בנח א פחות משווהפרוטה נחשב ממו ,וברמב" )הל' ערובי פ"ב הי"ב( משמע שהטע הוא משו ששכירות זו אינה אלא
"היכר" ,ואי נזקקי לגדרי השכירות המקובלי .
 5טור )ש סע' ה( ,ע"פ הירושלמי.
 6ויסביר לאחראי שאי זה תוספת תשלו אלא תשלו בעבור קבלת רשות נוספת.
 7שו"ת "אור לציו" )ח"א סי' לא(.
 8כתב ה"חיי אד " )כלל עה סע' א( ,על פי רבינו יהונת שמתנה אינה יכולה לשמש כתחלי לשכירות ,והטע  כדי שיראה הגוי,
שא שהוא מוכ לתת לו לישראל במתנה ,אי הישראל מעוניי אלא בשכירות ,ויחוש לכשפי  ,ומשו כ ג לא ישכיר לישראל,
ואז הישראל לא יוכל לטלטל מביתו לחצר ,וכתוצאה מכ לא ירצה לגור ע הגוי )דבר המתאי לעיקרו המנחה המבואר בגמ'
וכמוסבר לעיל( .א כתב "ביאור הלכה" )ש  ,סי' שפב ד"ה ממנו( שנראה פשוט ,שבכתיבה גמורה בערכאות )שיש לה תוק ע"פ
חוק( מועיל ,עיי"ש.
 9נחלקו ראשוני  ,א מועילה שאלה בגוי וכדלהל :בגמרא )ש סג ע"ב( מובא מקרה שדייר גוי לא היה מוכ להשכיר רשותו,
וסבר רבא שהפתרו לכ הוא ,שאחד הישראלי יתקרב לגוי ,עד שישאיל לו הגוי רשותו שיוכל להניח כליו וכיו"ב ,ועלידיכ
נעשה כ"שכירו ולקיטו" שהדי בזה "שנות את עירובו ודיו" )א שלא מדעת בעה"ב( ,ומשמע מדברי רש"י )ומפשטות לשו הגמרא(
שהכוונה ,שזה ששאל את המקו די בו מעתה להשתת בעירוב כשאר הדיירי הישראלי  ,ומהני ,והמשתמע מכ הוא ששאלה
מועילה בעכו"  .א הרמב" פירש בכוונת הגמרא ,שלאחר ששאל מ הגוי ונעשה כשכירו ולקיטו ,יכול הוא מעתה להשכיר רשות
הגוי א שלא מדעתו )"ונות עירובו ודיו" כתב "בית יוס" שפירש בשואל מ הישראל( ,ומשמע דלא סגי בשאלה .ובשו"ע אורח
חיי )סי' שפב סע' יב( הביא שתי הדעות )וב"סת " הביא דעת רמב" (.
 10מובא בגמ' )עירובי סה ע"ב( שרישלקיש ותלמידי ר' חנינא הגיעו למקו שדרו בו ישראלי וגוי ,ורצו לשכור את רשות הגוי ,וגוי
זה דר בשכירות מחברו )הגוי( ,ובאותה השעה היה נוכח המשכיר בלבד ,ושכרו את רשות הגוי מ המשכיר ,ואמרו לה רבותיה
שעשו כדי .ומבואר ש שזהו דווקא ,א המשכיר רשאי לסלק את השוכר מביתו ,א א אינו רשאי ,הרי השוכר נכנס תחת
הבעלי  ,ולא יועיל לשכור את הרשות מ המשכיר.
וכתב הרב המגיד )פ"ב מהל' עירובי הי"ד( בש רשב"א )"עבודת הקודש" ש"ד סי' ג( והביא ריב"ש )סי' תכז( את דברי רשב"א
למעשה ,שא כאשר אינו יכול לסלקו ,א יש למשכיר תפיסתיד בבית ,היינו ,שמניח כליו בבית ]או אפי' שיש לו רשות להניח כליו
בבית[ ,מספיק לשכור מ המשכיר ,דלא גרע מ"שכירו ולקיטו" )פועל( של הגוי ,שהדי בזה הוא שנית לשכור א ממנו .במקרה של
השכרת דירה מרוהטת נחלקו פוסקי  ,א הרהיטי )שולח ,מקרר וכד'( נחשבי "מניח כליו בבית השוכר" .ועיי עוד בשו"ת
"משנה הלכות" ח"ד סי' ס )ד"ה הנה מבואר( ובשו"ת "באר משה" )ח"ח סי' יבאות יא(.
ועיי עוד בשו"ת "משנה הלכות" )ש ( שכתב שנית לשכור א מ האחראי על אחזקת הבניי
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ה .ע"פ האמור לעיל אי התשלו לוועדהבית פותר דבר ,שכ אי המשל שוכר בו את ביתו הפרטי של הגוי.

)” ,(“SUPERVISORכיו דהוי כשכירו ולקיטו של בעה"ב.
ועיי עוד בעניי עירובחצרות בשו"ת "מראה הבזק" )ח"ג תשובה מ ,ובהערות ש (.
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Kochav Yair, Israel

אייר תש"ס

נד .מכירת חמ למי שיתכ שישתמש בו בפסח
שאלה:
לפני מספר ימי התגלגל לידי ספרכ היפה והחשוב "שו"ת במראה הבזק" ,ח"ב.
בעברי בי התשובות ,ראיתי תשובה אחת הנוגעת לעניי מכירת חמ למי שמ הסת ישתמש בחמ בפסח .התשובה שוללת
מכל וכל למכור את החמ עבור אד שכזה.
והנה הרבי מליובאוויטש זצוק"ל ,בתשובה לשאלה זהה ,המופיעה באגרותיו חלק י"ט עמ' רמ"ו )מצו"ב .ומופיע ג בספר
"שערי הלכה ומנהג" ,ח"ב עמ' ק"ד( ,דווקא מצדד במכירת חמ ג עבור אד שכזה.
לנוחיות הקוראי מובאת בזה תשובת הרבי מלובבי כפי שהובאה בספר "שערי הלכה ומנהג" המוזכר לעיל.
שאלה:
הא כדאי לסדר מכירת חמ בעיר שאפשר שכמה מאלה שימכרו יטלו מהחמ בתו הפסח.
תשובה:
פשוט שצרי לסדר ש מכירת חמ.
התועלת  ודאית .ונוס על העיקר )העני דבל יראה ובל ימצא( ג ההתעוררות וזכרו ע"ד איסור חמ מנהג אבות וכו'.
החשש  דשמא יטלו מ החמ באמצע חג הפסח וכו':
 .1פשיטא שכמה מהנ"ל לא יעשו זה.
 .2ג בהנוגע להנחשדי  ודאי כודאיות התיקו  לא הוי.
 .3אפילו בהנוגע להנוטל  לכמה דעות לא בטלה המכירה ]כ משמע דעת אדה"ז סתמ"ח סע' יגיד[ ,כ"א גוזל הוא מה
שנוטל ותו לא מידי.
 .4אפילו להאומר דבטלה המכירה  י"ל דזהו מכא ולהבא  וניצל מאיסור בל יראה ובל ימצא עד שעה זו .ולאו שאי בו
מעשה  לכמה דעות אי לוקי עליו א בעשה מעשה.
 .5אפילו למ"ד דלוקי עליו  צ"ע מה מכריע :כל ח' ימי חה"פ באיסור דבל יראה ובל ימצא אלא באופ שאי לוקי  או זמ
יותר קצר ,אלא שרגע אחד רגע ביטול הקניה  קאי בלאו דלוקי עליו.
 .6אפי' את"ל דבטלה המכירה למפרע  הנה אדרבה לפי זה י"ל שאי כא מעשה ואי לוקי ע"ז ,כי מעול לא הייתה
מכירה ,ואי מקו לקני' בתו חה"פ.
יברר אצל הרבני דשקו"ט עמה :האפשר להוסי והתועלת בהוספה בשטר הנ"ל:
א .דישראל המוכר בא ירצה או בא כוחו יהי' מורשה מהנכרי הקונה ,ושלא על מנת לקבל פרס ,למכור בשבילו או לתת
במתנה מהענייני הנמכרי.
או ב .שמוכר לו כו' עד למדידה בערב חה"פ ,ולבד מה שילקח מהדברי המנויי בשטר ג בימי שלאח"ז.
ומוב שיזהירו את המוכרי שאסור לה לעשות הנ"ל .אבל ג א יעברו על איסור זה  אי כא חשש ביטול מכירה כיו
דאדעתא דהכי כו'.
הערה :וזהו הנוסח אשר נשלח עפ"י הוראות ותיקוניו של כ"ק אדמו"ר שליט"א:
"ישראל המוכר או בא כחו יהי' בא ירצה מורשה מהנכרי הקונה ושלא על מנת לקבל פרס למכור בשבילו או לתת במתנה
מהענייני הנמכרי".
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תשובה:
ישנ כמה הבדלי עקרוניי ומשמעותיי בי השאלה שהרבי נשאל ,ולבי השאלה המופיעה בשו"ת "במראה הבזק" ח"ב
תשובה לז ,ע' .53
א .בשו"ת "במראה הבזק" מדובר על ודאות ולא על חשש ,ולכ הערת הפתיחה של הרבי לא רלוונטית ,וכ לא רלוונטיות
הערות .2 ,1
ב .בשו"ת "במראה הבזק" מדובר במקרה שבו ודאי ,שכל רגע יעבור בעליו המקורי של החמ על איסור גזל במעשה .איסור
גזל מגוי הינו לרוב השיטות איסור דאורייתא וכ ג פסק בשו"ע הרב דיני גזילה וגניבה ,סעי א .וממילא הערות  4 ,3ו
 5אינ רלוונטיות.
ג .במקרה שבו מדובר בשו"ת "במראה הבזק" המכירה הופכת לחוכא ואיטלולא ,מה שאי כ בשאלה שהרבי פסק בה.
ד .הרבי דיבר על תקנה כללית לציבור שיתכ שיש בו כאלה שבכל אופ יטלו מ החמ ,ואלו בשו"ת "במראה הבזק" מדובר
באד פרטי שמראש ידוע שכלל וכלל אינו מתכוו למכור.
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ירושלי  ,ישראל

אלול תשנ"ט
נה .הלכות יו טוב שני של גלויות לגבי שליחי מישראל

במראה הבזק

Jerusalem, Israel

שאלה:
אנו שולחי מדי שנה עשרות משפחות ורווקי בוגרי ישיבות הסדר ל"כוללי הציוניי " ,של "תורה מציו".
ברצוני לבקש את חוות דעתכ ההלכתית בנוגע למדיניות כוללת לגבי התנהגות של שליחינו ביו טוב שני של גלויות ,כל אחד
במקומו.
תשובה:
א .מעמד כל השליחי כולל האברכי שיוצאי ע משפחותיה לתקופה של פחות משלוש שני  ,1הוא זה של בני ארישראל.
ב .אסור לה לעשות מלאכה ביו"ט שני ,בי בפרהסיא ובי בצנעא ,2כחומרי המקו שהלכו לש  ,וה צריכי ללבוש בו מלבושי
יו טוב.3
ג .אסור לה לקיי מניי מיוחד של בני ארישראל לתפילת חול .עליה להתפלל במניי המקומי ,א עליה להתפלל תפילת
שמונהעשרה של חול )בלחש( ,ולהניח תפילי בצנעא 3ואי לב ארישראל להיות ש" ביו טוב שני לבני חו"ל  אלא א כ
אי במקו אחר מלבדו היודע להתפלל כש" ולהוציא את הרבי .5
ד .בשמיניעצרת יכולי השליחי לערו מניי לעצמ בקריאת פרשת "וזאת הברכה" ובהקפות ,אבל יש להודיע ולפרס
שהמניי אינו מיועד לבני המקו או ליורדי העלולי להפסיד קריאתהתורה של שמיניעצרת ולבוא לידי זלזול בשמחת
תורה ובהקפותיה.5
א א קיומו של מניי כזה יכול לגרו למחלוקת או שהרב המקומי מתנגד לקיו מניי נפרד של בני ארישראל ,יש להימנע
מ הדבר ולהשתת בתפילת שמיניעצרת ע הציבור ,וג למחרת בתפילת שמחתתורה )ולהתפלל אז בלחש תפילת חול(.
ה .שליח שמתארח אצל בני חו"ל בשמיניעצרת ,צרי לשבת עמה בסוכה ,אבל יכוו שלא לשבת ש לש מצוות סוכה ,ובודאי
לא יבר "לישב בסוכה" ,וג יטע מעט  בצנעא  מחו לסוכה ,משו חשש בל תוסי .א השליחי אוכלי בבית
לעצמ  ,יאכלו בבית.6
ו .בשמחתתורה )כ"ג תשרי( מומל שישתתפו בהקפות של הציבור ג א כבר ערכו הקפות לעצמ בשמיניעצרת ,בתנאי
המבוארי לעיל.
אסור לב ארישראל להיות בעל קורא ביו טוב שני של גלויות ,אפילו כשזה חולהמועד.7
ולגבי עליה לתורה  לכתחילה עליו להשתמט )באופ שלא ישימו לב לטעמו( ,ורק א אינו יכול להשתמט ,הוא יכול לעלות
לתורה ולבר ,אפילו א אי זה יו קריאה באר.8
ז .א השליחי ה לבד ,לא ינהגו בפסח סדר שני .וא ה נמצאי ע בני חו"ל ,עליה לשבת בסדר שני ע בני המקו  ,אבל
לא יקדשו בעצמ ולא יברכו ברכת בופה"ג על כוס שני ורביעי ,ולא ברכות אכילת מצה ומרור וברכת אשר גאלנו ,וישמעו
ברכות אלה מאחד מבני חו"ל ויכונו לצאת ויענו אמ.9
ח .בשמיני של פסח ה אסורי באכילת חמ.10

 1שו"ת "במראה הבזק" )ח"א סי' מ(.
" 2משנה ברורה" )סי' תצו ס"ק ט( ,וכ פסק מר הגר"ש ישראלי זצ"ל ודלא כט"ז .ועיי במאמרו של הרב דסברג )"תחומי" ו ,עמ'  (369שד
להקל בעשיית מלאכות שבאופיי להיעשות בצנעא.
" 3משנה ברורה" )ש ס"ק יג(
 4שו"ת "במראה הבזק" )ח"ג  ,תשובה לו ,עמ' .(51
 5שו"ת "במראה הבזק" )ח"ג סי' נד(.
" 6יו טוב שני כהלכתו" להרב ירחמיאל פריד )פ"ג אות ל(.
 7ש )פ"ט אות יא(.
 8ש )פ"ט אות ג(.
 9ש )פ"ג אות כח( ,ועיי ש פרטי ההלכות.
 10ש )אות כט(.
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מונטוידאו ,אורוגוואי

סיו תש"ס

במראה הבזק

Montevideo, Uruguay

נו .קבורת מת ביו טוב שני של גלויות
שאלה:
מקובל כא בקהילה ,מזה שני  ,לקבור מתי ביו"ט שני .בית הקברות של הקהילה מרוחק מ העיר ,כ  20קילומטר .רוב
האנשי כא אינ שומרי תורה ומצוות ,וכאשר ישנה לויה כזו מגיעי הרבה אנשי במכוניות .לא מדובר רק על המשפחה,
אלא על חברי ומכירי  .אי אפשרות למנוע את ההגעה ,ועל א שהרב של הקהילה מפרס הבהרה שרק מי שנחו לקבורה
רשאי להגיע ,הדבר ידוע וברור שלא ישמעו לו .ג במקרה שהיתה הבטחה למעט בחילול יו"ט ע"י הסעה מאורגנת באוטובוס,
ההבטחה לא מומשה.
א מגיע רב לטקס הדבר מגביר עוד יותר את התחושה שודאי מותר להיות ש  .א מגיע רב ישראלי ישנה בעיה אחרת ,מכיו
שהאנשי חושבי שהוא מגיע מכיו שאינו שומר יו"ט שני ,על א שאנחנו נוהגי כתשובה שהתפרסמה ב"במראה הבזק",
ואיננו עושי מלאכה לא בצנעה ולא בפרהסיא.
הא יש מקו לתקנה שתאסור קבורות ביו"ט שני? הא נוכל להחשיב את הדחיה בקבורה )לעתי בעוד יומי  ,כאשר חל
יו"ט שני ביו שישי( ,לכבוד המת ,כאשר אנו מונעי בכ חילול יו"ט שני המוני )על א שהמת בחייו לא היה מודע לאיסור
שבדבר(? הא ישנה בעיה בהוצאת לעז על המנהג שהיה כא ועל הרבני שנהגו כ? נראה לי שהמנהג החל כא כאשר היו
יותר אנשי דתיי בקהילה שהבינו את האיסור בהגעה ללויה למי שאינו נצר ש  .א ג שני רבות אח"כ המשיכו להחזיק
במנהג.
תשובה:
כאשר צרי לקבור מת ביו טוב שני ,על הרב להבהיר ,שעלפי ההלכה חילול יו"ט מותר רק לקברני עצמ  ,וא המשפחה
או החברי יחללו יו"ט כדי ללוות המת  כבודו של המת מחייב את דחיית הלוויה לאחר יו"ט .1ובכל מקרה על הרב המקומי
לשקול בזהירות את העניי ,מכיו שעד כה לא נהגו לדחות ,ויש לחשוש שצעד כזה יתקבל ע"י הציבור בצורה לאנכונה.
במקרה כזה יש לארג את ההלוויה בדר שתמעיט בחילול החג ,כגו הסעה באוטובוס ע"י נכרי.

 1שו"ת "אגרות משה" )ח"ג סי' עו( .א על פי שלימד זכות על המקילי בכ ,דעתו שיש לדחות הקבורה.
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אוסלו ,נורווגיה

תשרי תשס"ב

במראה הבזק

Oslo, Norway

נז .תחילת צו תשעהבאב בארצות הצפו כאשר מתפללי ערבית של מוצאישבת לאחר פלג המנחה
שאלה:
בכל חודשי הקי מתפללי באוסלו ערבית של מוצאישבת אחרי פלג המנחה בשבת אחרהצהריי ומבדילי על הכוס,
כמוזכר בשו"ע או"ח רצג ,ג לגבי המחשי על התחו  ,ומיד מזכירי לציבור שאסור לעשות מלאכה עד שעה כ וכ ונפרדי
זה מזה בברכת "שבת שלו " )א לא כ היה המני מתבטל היות והזמ שהשבת יוצאת בחודשי אלה נע בי השעה  2200ו
 0100בתפילת ערבית אומרי " אתה חוננתנו" כמו במוצאי שבת וכשחל ראש חודש ביו א ,אומרי ג "יעלה ויבא" .מה
הדי כשראש חודש חל בשבת ,מה יגיד בתפילת ערבית הא יזכירו אותו על ידי אמירת "יעלה ויבא" שנאמרת בעצ מבעוד
יו ?
מה הדי כשחל תשעה באב ביו ראשו ,ממתי יש להימנע מאכילה?
תשובה:
א .די תפילת ערבית הוא לפי היו שאליו התפילה שייכת ,ג כאשר מקדימי להתפלל אותה ביו שלפניו מפלג המנחה
ואיל .לכ  אי לומר "יעלה ויבוא" בערבית של מוצאישבת כשחל ראשחודש בשבת ,ג כשמקדימי להתפלל ערבית
מפלג המנחה ,ודיני השבת ממשיכי לחול.1
ב .נראה שבמוצאישבת שחל בה ט' באב יש להימנע מאכילה 2אחרי אמירת "אתה חוננתנו" שבתפילת ערבית.

 1כש שאינו צרי להזכיר את השבת בתפילתו ,כיו שלעני זמני התפילה נסתיי פרק הזמ ששיי לתפילת השבת.
 2עלפי דברי השו"ע )או"ח סי' תקנו( .א שש רק נאמר שהצו מתחיל בהבדלה על הכוס ,ולכ מבדילי במוצאי הצו .לא מצאנו מקור לכ
שיש לחלק בי ההבדלה שבתפילה להבדלה שעל הכוס.
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וינה ,אוסטריה
אדר תשס"ב

במראה הבזק

Vienna, Austria

נח .די העוסקי בפעילות ביטחונית לעניי אכילה ושתייה ביו הכיפורי
שאלה:
מהו די העוסקי בפעילות ביטחונית לעני אכילה ושתיה ביו הכיפורי ?
תשובה:
אכילה ושתיה הותרו ביו הכיפורי במקו סכנה ואפילו בספק פיקוחנפש ,אלא שכל מקרה צרי להיבח בפני עצמו .הרבה
תלוי במצב בריאותו של השואל ובתנאי מזגהאוויר .אנשיביטחו בתפקיד כאשר ה מרגישי חולשה ,1ה רשאי לשתות
ב"שיעורי ".2
בזמ סיורינוכחות רכובי כשהחשש להיתקלות נמו מאוד ,יש לצו כרגיל ,כל עוד אי חשש להתייבשות.

" 1קשרי מלחמה" )ח"א עמ' .(119
 2גדר שתיה "פחותה מכשיעור" :כמות הנוזלי מיוחד לכל אד עלפי מידותיו .לכ מ הנכו לבדוק את "השיעור האישי" לפני יו כיפור  ימלא
פיו מי ,וימדוד כמות זו שחציה ודאי יהיה פחות ממלוא לוגמיו) .אצל אד מבוגר בינוני כ  40סמ"ק(.
לכתחילה ימתי בי שתיה לשתיה  9דקות ,א המצב דחוק יותר ימתי בי שתיה לשתיה  5דקות ,ולכל הפחות   2דקות .עיי שו"ע או"ח )סי'
תרח סע' ו ,ז( ו"משנה ברורה" )ש ס"ק כא( ,ועיי עוד שו שו"ת "יחוה דעת" )ח"ו סי' לט( ,וס' "נשמת אברה" )חלק או"ח עמ' רצט ,ששג,
שד(.
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חיפה ,ישראל

אלול תש"ס

במראה הבזק

Haifa, Israel

נט .סיכו על גבי פרגולה
שאלה:
במרפסת ביתנו שאינה מקורה פרגולה העשויה לנוי וצל .הא וכיצד נית להשתמש בפרגולה כדי לסכ על גביה ולהפו אותה
לסוכתנו בחג?
תשובה:
א .בשימוש בגג הפרגולה כסכ לסוכה ישנ כמה בעיות:
 .1א קורות הפרגולה קבועות במסמרי  ,ה פסולות לסכ משו שנעשה כ"דירת קבע" .1ויש מכשירי כדלקמ אות
ד.
32
 .2אפילו א אינ מחוברות במסמרי  ,א ה רחבות ד' טפחי  ,הריה פסולות משו גזירת תקרה .
4

ב .כאשר קורות הפרגולה קבועות יש להניח סכ כשר בי קורותיה  ,וצרי להקפיד שיהיה מספיק סכ כשר ,שאפילו א
יינטלו קורות גג הפרגולה  יהיה בסכ הכשר עצמו משו "צילתה מרובה מחמתה" .ועוד יש להקפיד שלא יהיה בקורות
עצמ משו "צילתה מרובה מחמתה" ,אלא דוקא "חמתה מרובה" .5וא הסכ הכשר שוה לקורות ,צרי להוסי מעט מ
הכשר ,שיונח עלגבי הקורות.6
ג .כאשר הקורות מחוברות במסמרי  ,נחלקו הדעות א מותר לאכול ולישו תחתיה או לאו )כדי סכ פסול( .7וא הקורות
רחבות מד' טפחי לאור כל הסוכה ,ה פוסלות את הסוכה לגמרי ,8א אי זה מצוי בפרגולה בזמננו.9
ד .יש המכשירי סכ הקבוע במסמרי  ,10א ג לדעת מצוה מ המובחר לחדש בסוכה דבר  11עלידי הנחת סכ כשר
טפח על טפח ,או אפילו כלשהו על פני כל אורכה או רוחבה .וג א עשה את הפרגולה לש סוכה ,יצטר בשנה הבאה
לחדש בה דבר.12
" 1מג אברה" )סי' תרכז ס"ק ב( בש האגודה ע"פ תוד"ה "כי עביד" )סוכה ב ע"א( ,וכ כתב "ערו השולח" )סי' תרכט סע' לב( ,וכ כתב
"שער הציו" )סי' תרלג ס"ק ו( בש התוס' הנ"ל והר" על אתר .וזה פסול מ התורה ,משו שהסכ צרי להיות עראי ולא קבוע .ופסול זה הוא
ג א הקורות יכולות לעמוד ברוח מצויה ג בלי המסמרי ,עיי "פסקי תשובות" )סי' תרכט אות יא והערה .(62
מצד מעמיד בדבר המקבל טומאה  עיי במאמרו של הרב פרופ' דניאל הרשקובי בתחומי )כר יט עמ'  ,(377– 373שסיכ )בעמ'  (374שלושה
יסודות המפריכי בעיה זו בפרגולה.
 2שו"ע או"ח )סי' תרכט סע' יח( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק מה( ,שדומי לתקרת הבית ,וחיישינ שמא ישב תחת תקרת הבית שבו הוא דר כל
ימות השנה.
 3בעני סיכו בפלפוני פחות מארבעה טפחי עיי שו"ע או"ח )סי' תרכט סו סע' יח( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק מטנ( שמחמיר מצד גזירה
שמא יסכ בה באופ צפו שלא יוכל גש לירד ש .וכ מדי גזירת תקרה ,היות ונהוג לעשות תקרות ג בנסרי פחות מד' טפחי .וב"ערו
השלח" )ש סע' לב( שמשמע שג דעתו להחמיר אבל עיי בשו"ת "יביע אומר" )ח"ד או"ח סי' מט( שהארי להתיר וכ הביא ב"ישכיל עבדי"
)ח"ו סי' כ( וב"צי אליעזר" )ח' ט"ו סי' לה( שהקלו מצד שלא מחדשי גזירה לאחר חתימת התלמוד ואי נהוג בזמנינו לבנות תקרות מנסרי.
עיי סיכו הדברי ב"פסקי תשובות" )סי' תרכט סע' טו(.
 4כאשר סכ כשר מפריד בי הקורות ,לא אמרינ לבוד לצרפ אפילו א ה מונחות בפחות מג' טפחי זו לצד זו" ,משנה ברורה" )ש( ,ו"שער
הציו" )ס"ק כד(.
 5שו"ע או"ח )סי' תרכו סע' א ,בסו הסעי( ,ו"משנה ברורה" )ש ס"ק י( .א עיי בשו"ת "אהלה של תורה" )ח"ב סי' פה( ,ש הרב יעקב אריאל
מתעמק בשורשי הדברי ובכח דהיתרא גדול מסיק ,שלכתחילה יש לבנות פרגולות שחמת מרובה מצילת ,א פרגולה הקיימת ועומדת ואי
מקו אחר לעשות סוכה  מותר להשתמש בה אפילו א צילתה מרובה מחמתה וגגה הוא הסכ.
" 6משנה ברורה" )ש ס"ק ט( עפ"י שו"ע )או"ח סי' תרלא סע' ח(.
 7פסק מר בשו"ע )סי' תרלב סע' א( שא הסכ הפסול הוא פחות מד' טפחי  ישני תחתיו ,ו"משנה ברורה" )ש ס"ק ג( כתב שלכתחילה יש
להחמיר .ויש להוסי ,שאפילו לאוסרי לישו תחת הסכ הפסול ,א סכ כשר מונח על גביו ,אזי נית לצר פסקו של הרמ"א )בסי' תרכו סע'
א( ,שא הניח סכ כשר על סכ פסול ,מקרי עירוב וכשר ,דהיינו שהסכ הפסול מתבטל לכשר ,וממילא מותר לישו תחת הפסול.
וב"משנה ברורה" )ש ס"ק ט( הוסי שהיינו רק א הסכ הכשר מרובה על הפסול .ואמנ ב"ביאור הלכה" )ש ד"ה מקרי ערוב וכשר( כתב
שיש ראשוני החולקי על דינו זה של הרמ"א בש המרדכי ,א בנידו דנ שהסכ הפסול הוא פחות מד' על ד' ,שאז רק לכתחילה אי לישו
תחתיו  נית לצר קולא זו להתיר לכתחילה.
 8שו"ע או"ח )סי' תרלב סע' א( ו"משנה ברורה" )ש ס"ק ב(.
 9ישנה בעיה נוספת המצויה בסיכו בפלפוני )או פרגולה(  אויר המהל על פני כל אור הסוכה .הרמ"א )סי' תרלב סע' ב( פסק שא אויר
מהל על פני כל אור הסוכה ,אפילו אי בו כדי לעמוד או לשכב ראשו ורובו  אי ישני תחתיו )אפי' ברוחב כל שהוא( .אלא שכמה פוסקי דחו
פסק זה ופסקו שרק א ראשו או רובו תחת האויר  אי לישו או לישב תחתיו :שו"ת שלמת חיי )סי' רמג  רמה(; "חזו איש" )סי' קמד
סק"ה(; שו"ת "יביע אומר" )ח"ד ח' או"ח סוס"י מט(; "מועדי וזמני" )ח"ו סי' עא( .א כתבו שלכתחילה יש להניח סכ ג לרוחב הסוכה
כדי לצאת ידי חשש זה.
" 10מחצית השקל" )סי' תרמ ס"ק ט( ע"פ שו"ת בעלי התוס' )סי' טו( ,הובא ג בהגהות מיימוניות )סוכה ה ,ט( שרק סכ שמציל מ הגשמי
נחשב סכ קבע פסול ,א א אינו מציל מ הגשמי  ,אפילו הוא קבוע במסמרי ,אינו בית וכשר .וכ משמע ב"אבני נזר" )או"ח סי' תעב(
וב"צי אליעזר" )חט"ו ,סי' כח( .ועיי ב"תחומי" )כר יט עמ'  (373377מאמר של הרב פרופ' דניאל הרשקובי שמסיק כשיטה זו.
 11תוד"ה "סוכה ישנה" )סוכה ט ע"א( ע"פ הירושלמי שצרי לחדש בה דבר ,ואע"פ שהבנת ה"בית יוס" והטור שהוא לעיכובא ,כתב ה"משנה
ברורה" )סי' תרלו ס"ק ד( שדעת רוב הראשוני שהוא רק לכתחילה .ועיי ב"תחומי" )כר כא עמ'  (4151מאמר של הרב הראשי לישראל הרב
ישראל מאיר לאו בנידו.
" 12משנה ברורה" )סי' תרלו ס"ק ז( ע"פ ה"חיי אד".
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ה .ישנה בעיה נוספת בחלק מ הפרגולות והיא שהסכ קוד לדפנות .13אמנ אי צור בדפנות שלמות אלא מספיק טפח
רוחב לאור כל הסוכה סמו לסכ שיהיה ש קוד הנחת הסכ .14וא אי אפילו זה בפרגולה  צרי לפקפק הסכ
לאחר עשיית הדפנות  להגביהו ולהניחו מחדש.

 13הגהות מיימוניות הל' סוכה )פ"ה ה"ט אות מ( ,דבשעת עשיית לא הוי אוהל ופסול משו "תעשה ולא מ העשוי" .הובא ברמ"א או"ח )סי'
תרלה סו סע' א( .לפי הב"ח וה"שערי תשובה" ס"ק ג' זה פסול רק לכתחילה ואילו לפי ה"לבוש" והט"ז וה"אליהו רבא" זה פסול אפילו
בדיעבד.
 14הרמ"א )ש( עפ"י הגהות מיימוניות )ש( ,ו"משנה ברורה" )ש ס"ק יא(.
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טורלינוס ,ספרד

Torlinos, Spain

כסלו תשס"ב

ס .זיהוי האתרוג
שאלה:
אני רב בק"ק טורנלינוס ,ספרד .כא בקהילה ישנו יהודי שבביתו נמצא ע שפריו דומה מאוד לאתרוג .יש לי שלוש שאלות:
 הא תוכלו למסור לי את ש מי האתרוג בלטינית? הא נית לסמו על מומחה גוי א יאמר שע זה הוא ע של אתרוג )על סמ הש שתמסרו(? הא יש לחשוש להרכבה או לא?תשובה:
א .שמו הלטיני של האתרוג  . Citrus medica
ב .שאלת נאמנות הגוי ככלל היא שאלה מורכבת ,א כא יש כמה סיבות להתיר ,ולכ נאמ מומחה גוי לומר שהע הנושא
את הש הלטיני הנ"ל הוא ע אתרוג .2המינוח הלטיני מגדיר רק את הז ,ואי בו כדי ללמדנו ,א הע מורכב או לאו.
וג א הע המדובר עצמו אינו מורכב ,יתכ שהיחור שנשתל ושממנו התפתח ,היה יחור מע מורכב ,ולהסיר חשש זה
לא תעזור עדות המומחה על ז הפרי.1
4
ג .לדעת רוב הפוסקי  3אתרוג מורכב  פסול ,וא נתנו בו באתרוג הכשר סימני  ,א כבר כתבו אחרוני דאי לסמו על
סימני שלא נזכרו בש"ס ,וא מומחי  5אומרי שכל הסימני שנמנו באתרוג הבלתימורכב ג באתרוג מורכב ייתכנו.
לכ נית לגדל אתרוגי כשרי לברכה רק ע"י ייבוא שתילי ממקו שבו יש מסורת על כשרות האתרוגי  ,ויש לברר ע
היהודי בעל הע ,א ידוע לו מקורו של הע.
1

 1מפי פרופ' יהודה פליקס ופרופ' אליעזר גולדשמידט.
 2במומחה גוי מצטרפי יחד כמה טעמי:
)א( מילתא דעבידא לאיגלויי ,ולכ ,אי חשש שמשקר; )ב( "לא מרע נפשיה"  וזה אפילו בתגר ,וק"ו במומחה שאי לו כל אינטרס ממוני; )ג(
זיהוי לא נכו בנדו דיד הוא זיו א לגויי;
)ד( מומחה נחשב לערכאות שסומכי עליה א בעגונות .יש כמה מקורות לדיו  בשו"ע )יו"ד סי' צח בראשיתו( וב"מג אברה" )או"ח סי' כ
ס"ק א( .שות"י רבי דנו במצבי דומי  עיי "אגרות משה" )יו"ד א ,סי' נה( ו"חלקת יעקב" )יו"ד סי כח(.
 3הכרעת ה"משנה ברורה" )סי' תרמה ס"ק סה( .ויש שהתירו אתרוג מורכב בשעת הדחק ,עיי שו"ת הב"ח )סי' קלו( ושו"ת "חלקת יואב" )סי'
לב(.
 4שו"ת "חת סופר" )או"ח סי' רז(" ,ע הדר" להרב א"י הכה קוק )סעי ח( ,שו"ת "יחוה דעת" )ח"ב סי' עד אות ו(.
 5עיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"ג סי' נב( ובס' "כשרות ארבעת המיני" לרב י"מ שטר )עמ' קפא( שברר ,שג אי תועלת בבדיקת מעבדה.
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מלבור ,אוסטרליה
חשו תש"ס

במראה הבזק

Melbourne, Australia

סא .זיהוי מי הערבה
שאלה:
בגלל העונות ה"הפוכות" באוסטרליה ,קשה מאוד להשיג כא ערבות.
מכיו שרבו המערערי על השימוש ב Weeping Willowהתחלנו לייבא ערבות מהאר ,א ה מתייבשות בדר וג הריסוס
לא מיטיב עמ .
אודה לכ א תשלחו לי את ההגדרה הבוטנית לערבה כדי שנוכל לשתול ג כא עצי ערבה למע הקהילה.
תשובה:
הש הבוטני של הערבה על כל סוגיה הוא ) Salixבאנגלית  ,1(Willowועדי לקחת את המי . 2 Salix acmophylla

 1כ סיכ פרופ' יהודה פליקס )חי וצומח בתורה ,עמ'  ,159ועוד( עפ"י המקובל מדורי דורות.
 2שה נראי מתאימי יותר לסימני שנתנו חז"ל ,וכפי שסיכ זאת פרופ' מרדכי כסלו )המעיי ,תשרי תשל"א(.
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מונטוידאו ,אורוגוואי

אדר ב תש"ס

במראה הבזק

Montevideo, Uruguay

סב .שמיעת מגילה באמצעות רמקול ,במקו שכ נהגו
שאלה:
הא מותר לקרוא את המגילה בפורי ע"י רמקול?
ראיתי שכבר התייחסת לשאלה זו והמסקנה היא שמותר לגבי כל מקו שהיו עשויי לשמוע ג ללא הרמקול.
מהו הגדר המדויק של דבר זה  הא הקורא צרי לקרוא בקול ר כזה שהיו עשויי לשמוע ג ללא רמקול? א כ ,למה מועיל
הרמקול? או אולי בעל קורא בעל קול חזק שיכול להגיע לכל בית הכנסת ,מותר לקרוא בקול חלש יותר באמצעות הרמקול?
הא במקרה שישנו הרבה רעש בבית הכנסת בשעת הקריאה ,וללא רמקול נית לשמוע א אי רעש ,א בסיוע רמקול נית לשמוע ג
כשיש רעש ,מתיר שימוש ברמקול לפי גדר זה?
לפי מי משערי את היכולת לשמוע ,לפי הקורא שקורא עכשיו ,או שבעל קורא בעל קול חזק ,מתיר ג לקורא בעל קול חלש לקרוא את
המגילה עד למקו שבו היה נית לשמוע בקולו של הראשו?
ישנו אצלי ספר שו"ת של הרב הראשי כא לפני כ  50שנה ,הרב אהר מילבסקי .הוא פסק כא שמותר לשמוע מגילה ג ברדיו .הוא
מזכיר בדבריו את הרב עוזיאל וחולק עליו ,וכ את ה"מנחת אליעזר" המתיר לשמוע מגילה בטלפו .הא העובדה שהמרא דאתרא כא
פסק כ ,תורמת משהו?
תשובה:
א .עלפי התשובה המופיעה בשו"ת "מראה הבזק" ח"א:1
מותר לקרוא את המגילה ברמקול בכל מקו שבפועל ,לפי התנאי עכשיו ,שומעי את החז במידה כזאת שיוצאי ידי חובה א בלא
רמקול.
לכ ,א יש רעשי בזמ קריאת המגילה ,שבעטיי איאפשר לשמוע את קול החז )הטבעי( לולא הרמקול ,יש להורות שבאותו הזמ
ישלימו כול ע החז ,א בע"פ וא מתו המגילה שביד ,אפילו אינה כשרה )שהרי קראה בע"פ ,יצא ידי חובה ,א אינו עניי של
או פסוק ראשו או אחרו  ,או עד כדי רובה.(2
ב .א על פי שלכתחילה יש להורות כדעת רוב הפוסקי ,דהיינו להחמיר ברמקול ,מכל מקו במקו שהמרא דאתרא פסק להקל ,יש
לנהוג כפסקו ,4 3ג במקו שנהגו כ מקדמת דנא מחמת המרא דאתרא הקוד 5יכולי להמשי לנהוג כ ,6א בלא זה יש להורות
לה כנ"ל.

 1תשובה כו )יג  3במהדורא הראשונה( ובמ"מ ש.
 2שו"ע או"ח רמ"א סי' תרצ סעי ג.
לדעת הרב נחו אליעזר רבינובי ,בספרו "יד פשוטה" על רמב" ,הלכות מגילה ,ג במקו שבו לא היו שומעי ללא הרמקול ,יוצאי ידי
חובה .וכ כתבו אחרוני נוספי ,עיי שו"ת "במראה הבזק") ,ש ,הערה .(1
 3עיי שבת ד קל ע"א וחולי ד קטז ע"א ,בשו"ת הר" סי' מח ,בשו"ת הריב"ש סי' רנו ,בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' רכט ,וב"חזו איש" שביעית
כג ע"א דא בדאורייתא הולכי להקל ,כמרא דאתרא .ועיי במהר"י ב לב )ח"א סי' עה( דדווקא בימי חז"ל שיי גדר מרא דאתרא ללכת
אחריו ג בדאורייתא להקל ,וכ הביאו ה"פרי חדש" )או"ח קונטרס מנהגי איסור ,סי' תצו( ומסכי עמו כשמקבלי רב שאינו מרא דאתרא.
ועיי ב"אבקת רוכל" )סי' לב( שיכולי להקל ברב שקיבלו עליה א שאינו רב ממש ,וכ סובר בעל "חקרי לב" )או"ח ,סי' תצו אות צו( ,למעט
בדיני אישות .ועיי להל בהערה מס' .6
 4ההיתר יכול להיות מרווח יותר ,א הרב המקומי יחליט ,ששימוש ברמקול לצור קריאת המגילה יביא יותר אנשי לביתהכנסת ,או יחזק
את אמונת והליכות חייה כיהודי של המתפללי אשר באי.
 5במקו שהמרא דאתרא הנוכחי חולק על פסקו של קודמו ,צרי לנהוג לפי הרב הנוכחי ,ועיי בזה בספר "ע כלביא" לר"ש אבינר ,עמ' .245
 6כ משמע מתשובת הרשב"א )סי' אל ק"צ( ,אלא שסיי" ,ומ"מ טוב להזהיר שלא יהיו נוהגי כ מכא ולהבא" .ועיי במהרח"ש ב"קונטרס
עיגונא" )סי ג( דאזהרה זו היינו דווקא משו הנדו ש .ועיי עוד ברשב"א תשובה רנג ,וב"חקרי לב" הנ"ל.
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טנסי ,ארה"ב
אדר תשנ"ט

במראה הבזק

Tennessee, U.S.A

סג .סעודת פורי לאחר פלג המנחה כשכבר התפללו ערבית
שאלה:
בפורי האחרו התפללו כמה אנשי מעריב לאחר פלג המנחה ואחר כ אכלו את סעודת הפורי  .לכאורה אחרי מעריב זה
כבר לא פורי  ,הא אכ יצאו ידי חובת סעודת פורי ומה הדי לעני אמירת על הנסי בברכת המזו של הסעודה?
תשובה:
אד שהתפלל ערבית בפורי מבעוד יו  ,חייב בסעודת פורי ויכול לומר "על הנסי " בברכת  המזו  ,א בא לבר מבעוד
יו  .וא נמשכה הסעודה עד שחשכה ,יוכל להזכיר על הנסי ב"הרחמ " וג המזכיר בברכתהמזו עצמה יש לו על מי
לסמו.1
 1נקדי שהמשנה בברכות )כו ע"א( מביאה את דעת ר' יהודה ,דתפילת מנחה זמנה עד פלג המנחה ,ובגמ' )ש כז ע"א( "מדרב מצלי של שבת
בערב שבת ,שמע מינה הלכה כר' יהודה" )דמפלג המנחה הוי זמ ערבית( ,ואסקינ "והשתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר )ר' יהודה או
חכמי( ,דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד" .וש בע"ב אמרינ דלרב דשרי להתפלל ערבית מבעוד יו ,ג מותר לקדש ולהבדיל) ,אבל אסור
בעשיית מלאכה  ראשוני( .ונחלקו ראשוני בראש מסכת ברכות ,הא לר' יהודה אפשר ג לקרוא קריאת שמע מפלג המנחה )שהרי לר'
יהודה לילה ממש לא הוי עד סו השקיעה ,עיי שבת לד ע"ב( .ודעת ר"ת דכיוו דאקרי לילה לעניי ערבית ,אקרי לילה לעניי קריאת שמע ,ועיי
ב"תרומת הדש" )ח"א סי' קט( דכל שכ לעניי קריאת מגילה דחשיב לילה .ועיי ג שו"ת רמב" )בלאו ח"ב תשובה קס ,הוצאת ראוב מס(
דהא דפסק בהלכות תענית )פרק א הלכה י ,עיי ש גרסת הרב המגיד ועוד ראשוני( דאומר "עננו" במנחה שלפני יו התענית ,היינו משו
דנחשב כיו הבא ,וכמו שמתפלל ערבית של שבת בערב שבת )ועיי ב"העמק שאלה" לנצי"ב בפרשת ויקהל סו ,ג .ויש לעיי בדברי רמב" ,אמאי
לא הווי כסותר עצמו ,דהא מנחה מתפלל משו דסבירא ליה כחכמי דאינו כיו הבא ,ואכמ"ל( .ומכל מקו ,בתשובה אחרת )ש תשובה שיג(
נראה שחזר בו .וכ נראה מהגרסא שלפנינו בהלכות תענית כתוב "אומר אחר התפילה ,מחר אהא בתענית".
ובנדו דיד בא כבר התפלל ערבית כר' יהודה מבעוד יו כשמעבר לשאלת הגדרת הזמ שמפלג המנחה לר' יהודה ישנה בעיה נוספת שעליו לא
להראות כסותר עצמו למה שנהג כ"לילה" כשהתפלל ערבית ,נוגע לדיני נוספי כל די לפי מהותו ולהל נברר חלק מדעות הפוסקי בנושא זה.
בטור יו"ד סימ קצו הביא הב"י ובעקבותיו הרמ"א בסעי' א מחלוקת הראשוני הא לאחר ערבית מבעוד יו נחשב כיו הבא לעני הפסק
טהרה ,ומקורה בתרומת הדש סימ רמח ,ש נתבאר דלכוליה עלמא לגבי שמועה קרובה לאחר ערבית מבעוד יו הוי כלילה ואינו עולה לו כיו
בפני עצמו למני שבעה וכמו שפסק המהר" ,וכ לעני גיטי שכתב ה"אור זרוע" שפסולה נתינת בלילה ,הכא נמי אי לתת בלילה )ובתרומת
הדש הביא דעה שפסול בלילה( ,ולעני מילה כוליה עלמא מודו דלא אזלינ בתר תפילת ערבית בא נולד לפני החשיכה בי לחומרא ובי לקולא.
ומחלוקת בהגדרת הזמ שלאחר ערבית מבעוד יו.
דעת "תרומת הדש"  דלאחר ערבית עשאו כליל יו הבא ממש לעני תפילה ולכ שוב אינו יכול לעשותו "יו" )ומדמה למה שכתב המהר" 
"תרי קולא לא עבדינ"( .אמנ היכא דהספק נולד בידי שמי ,ואי ביד אד לשנותו ,שאז אי אנו היוצרי את התרתי דסתרי ,בכהאי גוונא
נדו לפי המציאות ,כגו :לידה לעני זמ מילה ,ולאפוקי גט שנית ע"י אד ,וכ אבלות שביד המגיד שמועות לאמרו מאוחר יותר והוא הוליד את
הספק ,וכ לעני הפסק טהרה שבידה להתחיל לספור מאוחר יותר ואי דינה משתנה בכ ,וכ לגבי תפילי שבידו היה להניח לפני ערבית אזיל
לשיטתו ופוסק )בח"ב סימ קכא( שלא יניח דתרי קולא דסתרי הדדי לא עבדינ) .ולכאורה נראה שמיירי כשלא הניח תפילי כלל וא כ חייב
מדאורייתא וצרי לומר שלדעתו שאני חיוב דאוריתא שהפקיעו חכמי בשב ואל תעשה מטע תרי קולי דסתרי ,מאיסור עשיית מלאכה בשבת
שכתבו הראשוני ובינה המהר" דוודאי שעדיי אסור בעשיית מלאכה מבעוד יו אפילו שעשאו לילה בתפילתו( .דעת המהרי"ל  )עיי שו"ת
מהרי"ל החדשות סימ צה( שאחר ערבית מבעוד יו דינו כ"סני" של היו הבא ולא ממש היו הבא ולכ לעני אבלות כיו שהתחיל לנהוג ביו
זה כסני של היו הבא שוב אינו יכול לנהוג בו כיו בפני עצמו למני ימי האבלות .וכ לעני גט נראה שלדעת המהרי"ל בעינ לנתינתו דווקא
"יו" )דומיא ד"די" עי' ב"י טור אה"ע סימ קכג(  ,והרי הוא החל לנהוג בו כסני של הלילה) ,דלא כתרומת הדש דדווקא "לילה" הוא
הפוסלו( .וכל זה בדברי הזוקקי הנהגה שעל כ אסור לו לסתור הנהגתו מה שאי כ לגבי ספירת שבעה נקיי ושמונת ימי מילה שעצ היו
הבא נספר ממילא ואי שו משמעות לתוספת לגביו ,שהרי אי הנהגה ליו הנספר ,ולכ הזמ שלפני התחלת היו במציאות נידו לפי המציאות
 כיו נוס .ולעני ציצית ותפילי )עיי שו"ת מהרי"ל סימ קנז( סבירא ליה דיכול ללבש לאחר ערבית מבעוד יו מכיו דתלו ב"ראיה" וב 
"שכיבה" ולא בהגדרת "יו") .א כ לדעת המהרי"ל שלושה חילוקי) :א( מלתא דתליא בספירת "יו" וג הוא הדבר התלוי בהנהגה שלנו 
שיי חומרת המהר" ,ונידו כסני של היו הבא ,ולא כיו בפני עצמו) .ב( מלתא דתליא בספירת "יו" ,אבל הדבר אינו נתלה בהנהגה שלנו ,
אלא הוא בא ממילא כמו ספירת ימי טהרה ומילה ,שאז אי נפקא מינא במה שהנהיג תוספת ליו ועל כ אינה מצטרפת כתוספת ונידונה בפני
עצמה) .ג( מלתא דלא תליא בספירת "יו" כמו תפילי וציצית שתלויי ב"ראיה ו"שכיבה" (.ולכאורה היה נראה שג לפי דעת המהרי"ל,
פורי דתליא בהנהגתו ובעי "יו" לסעודת פורי )"לעשות את יו ...ימי משתה ושמחה"( א כ איתא לחומרת המהר" ולא יקיימה )וכמו גבי
תפילי דמבטלי קיו המצווה כי היכי דלא ליהוי תרי קולי דסתרי( השולח ערו  פסק בהל' אבלות )יו"ד סימ שע"ה סעי' י"א( כמהר" דהוי
כיו הבא ,וכ לגבי תפילי כ"תרומת הדש" דלא יניח )או"ח סימ ל סעי ה( ,ובמילה דלא אזלינ אלא בתר המציאות ולא אחר ערבית )יו"ד
סימ רסב סעי' ז( .והרמ"א  הביא דעת המהר" שלא יגרש מבעוד יו אחר ערבית )אה"ע סימ קכג סעי' ה( ,וביו"ד )סימ קצו סעי' א( הביא
את מחלוקת "תרומת הדש" והמהרי"ל לגבי הפסק טהרה ,ופסק כמהרי"ל בדיעבד .הגאו  בבאורו מפרש את פסק השו"ע במילה על פי מה
שהסתפקה הגמ' בברכות )כז ע"ב( לרב שהתפלל ערבית של שבת בערב שבת א יכול לומר קידוש ,דדווקא מלתא דתליא בתפילה הסתפקה
הגמרא ,אבל לשאר מילי וודאי לאו לילה הוא) .וכעי שביאר מקור לדעת המהרי"ל ביו"ד סימ קצו ס"ק ו מש דהיינו דווקא מלתא דתליא
בשבת ,ולכאורה נראה שכוונתו היא רק לאפוקי שאינו נדו כלילה ממש כדעת "תרומת הדש" ,אלא כמהרי"ל ולא לחלוק על דעת המהר"
שהובאה ביו"ד סי' שעה ,והעיקר כנ"ל דהוי כלילה רק לדברי התלויי בהנהגתו( .המהרש"ל  )שו"ת סימ פב( משמע שסובר כתרומת הדש
לגבי ספירת שבעה נקיי ,כ כתב הש" )יורה דעה סימ קצו ס"ק ד וס"ק יט( וחלק עליו ש.
ובתשובה אחרת )ש סימ סח( לגבי אכילה בסוכה ע קידוש מבעוד יו שלפני שמיני עצרת בחו"ל שהוא ספק סוכות ,פסק שלא יאכל מכיו
דאפילו קידש ,בעצ עדיי יו וחייב בישיבה בסוכה ,ולבר "לישב בסוכה" אינו יכול דהוי תרתי דסתרי לקידוש ,ומכיו דאסור לכתחילה לא
לבר ,על כ לא ישב כלל .ועי"ש ראייתו מדברי הר" )סוכה כב ע"ב בדפי הרי ד"ה "והלכתא"( בהא דאמרינ דבשמיני עצרת בחו"ל יתבינ
בסוכה אבל לא מברכי) ,דהברכה שניכרת הוי כזלזול וסתירה להנהגת יו"טשמיני עצרת( ,והקשה הר" מאי שנא מספירת העומר בליל יו"ט שני
של פסח ותיר דהסתירה קיימת רק כשזה בחדא מחתא ,כגו לקדש יו"ט )שמיני עצרת( על אותו כוס שמבר עליו לישב בסוכה.
עוד תיר לדעת עצמו ,דהשתא דידעינ בקביעות דירחא ונוהגי יו"ט שני רק משו שנהגו כ מחמת ספק הוי "מדרבנ בעלמא" מה שאי כ
ספירת העומר "הרי חייב בספירת העומר מדאוריתא" מכיו שידעינ בקביעא דירחא .ולפי תירו זה כתב המהרש"ל דוודאי מבעוד יו חייב
מדאוריתא בישיבה בסוכה ע ברכה ואי כדאי לבטל חיוב זה מפני שסותר למה שקידש .אלא שמכל מקו מכיו שלפי התירו הראשו כל
שהוא בחדא מחתא אסור לסתור עצמו לא שנא דאוריתא או דרבנ ,על כ א קידש פסק שלא יבר לישב בסוכה .ומשמע דכל שהוא חייב בדבר
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מדאוריתא על כל פני לא אמרינ תרי קולי דסתרי אהדדי ג לגבי הברכה ,א הסתירה לא בחדא מחתא) ,ולכאורה דלא כ"תרומת הדש"
בתפילי( ,ובדרבנ משמע לכאורה דאמרינ תרי קולי.
אמנ הר" עצמו הביא ראיות בסו פרק ערבי פסחי לדעת רוב המפרשי דסבירא להו דספירת העומר בזמ הזה מדרבנ ,ועל כ נראה יותר
דמה שכתב כא "מדאוריתא" כוונתו כמו שכתב בש בעל המאור )פסחי כח ע"ב בדפי הרי" ד"ה "וכתוב"( דספירת העומר דרבנ באה מכח
זמ שהוא וודאי מדאוריתא )השתא דידעינ בקביעא דירחא( ,ודוחה יו"ט שני דרבנ שבא מכח מה שנהגו מספק ,מה שאי כ ברכת לישב בסוכה
בספק שמיני דהוי מדרבנ לא דוחה וודאי יו"ט ,ועי"ש לשונו שכינה ספירת העומר "דאוריתא" א על גב דסבירא ליה דהוא מדרבנ) ,ובלאו הכי
צ"ל דתירו הר" בסוכה דורש תוספת באור על דר שפירש בעל המאור ,דלכאורה לא סגי בזה שישיבה בסוכה בשמיני היא דרבנ א לא שנזקק
לכ שיו"ט של שמיני עצרת הוא וודאי מדאוריתא דא לא כ מאי אולמיה דהאי מהאי ,וכ לגבי ספירת העומר חייבי לומר דבא לדחות חיוב
פחות יותר( .על כל פני הא דלא אכפת ל בסתירה אינו דווקא בדאוריתא ,וכ אפשר דהר" ומהרש"ל דברו רק על סתירה וזלזול יו"ט דחמור
יותר מסתירה ל"יו" חול ,ועוד אפשר דשאני חיוב דרבנ "בעלמא" )כלשו הר"( דאינו אלא מנהג מחמת שנהגו כ מספק שלא שיי עכשיו,
שלכ כל שסותר חיוב וודאי יותר נדחה מפניו ,מה שאי כ חיוב וודאי מדרבנ אפשר דאינו נדחה כלל מפני תרתי דסתרי לערבית מבעוד יו
)שא לר' יהודה אי זמנה בלילה ממש( ,כל שאינו בחדא מחתא.
לכ לעני סעודת פורי ואמירת על הניסי דהוי חיוב ברור ואינה סתירה בחדא מחתא או זלזול יו"ט אפשר דמודו שחייב בה.
והמהר" )הובא במרדכי מועד קט סימ תתקכד( כתב לגבי ערבית במוצאי שבת דדווקא לחומרא אמרינ תרי קולי דסתרי אהדדי ולא להקל.
וכתב הט"ז )שו"ע יו"ד סימ תב ס"ק ד( דלא אמרינ תרתי דסתרי להקל אפי' כשחייב רק מדרבנ לגבי השומע שמועה ביו השלושי מבעוד יו
לאחר ערבית דנחשב "כיו" כדי שיהא חייב בשבעה כשמועה קרובה ,א על גב דהוי תרתי דסתרי וא כ הכא נמי יהיה חייב בסעודת פורי כל
שלא יצא עדיי ידי חובה ע ברכתה דהיינו כמו שתקנו שחייב לומר על הניסי.
ואע"פ שהט"ז מסכי לפסק השו"ע בתפילי כתה"ד וכ משמע דעת ה"מג אברה" ש ,כבר הקשו הפמ"ג וה"אליהו רבה"  על פסק זה חדא,
דלחומרא לא אמרינ תרתי דסתרי כט"ז הנ"ל ,ועוד דהרי כא אי זה תלוי ב"יו" ו"לילה" אלא בזמ שכיבה ,ורוב העול לא שוכבי מבעוד
יו? )ולכ פסקו דיניח וכ משמע דעת ה"משנה ברורה"( .ועי' ב"ביאור הלכה" שתיר לדעת השו"ע שקישר זמ ערבית וק"ש לזמ שכיבה לדידיה
וא כ שייכא ה גזירא שמא יש בה) .לפי"ז אפשר לומר דהשתא יש חשש עליו שמא ייש ,ולא מטע תרי קולי ואתי שפיר א למהרש"ל
והט"ז הנ"ל ,אלא דמתה"ד והט"ז והמג"א משמע דאסור רק מטע תרי קולי וכמו באבלות(.
ובשו"ת "עמודי אש" )סימ ג אות יט( כתב דהשו"ע וודאי מיירי רק היכא שכבר הניח תפילי וכבר יצא ידי חובה וא כ אתי שפיר דלא הוי
קולא )אלא דמכל מקו צרי ביאור דלסברת המהרי"ל היכא דלא בעי "יו" אי שיי תרתי דסתרי(.
עוד י"ל  דלא שיי לגבי סעודה תרתי דסתרי לפי מה שכתב המג"א )שו"ע או"ח סימ קח ס"ק י( דא התפלל ערבית לפני מנחה שיכול להתפלל
אחר כ מנחה משו דלא מנכר דהוי תרתי דסתרי כשמתפלל שוב  שמונה עשרה דיכול להראות כתפילת תשלומי )עי"ש במחצית השקל ,ועי'
בסוכה )מז ע"א( תוס' )ד"ה "מיתב"( דדווקא גבי לולב ,לא תקנו שיטלנו בשמיני עצרת בחו"ל משו דמנכר מה שאי כ ישיבה בסוכה דלא מנכר
כל כ סתירה ליו"ט ,וכ צרי לומר ג לגבי ברכת ישיבה בסוכה דלא תקנו משו דמנכר( ,וא כ כל שכ הכא בסעודת פורי דיכול לקיימה,
שהרי ג ביו חול סועדי אחר ערבית )וכ משמע קצת ב"אליה רבה" )שו"ע או"ח תרצה ס"ק ז( שיש עניי לסעוד ולשמוח ג בלילה לאחר
ערבית .ועיי ב"תרומת הדש" )ח"א סימ קי( דקבעו מקצת סעודת פורי ג בערב שאחריו (.ורק בעל הנסי דמנכר פורי לא שיי טע זה.
וה"מג אברה" )שו"ע או"ח סימ תרצה ס"ק ט( הביא בש המרדכי לגבי סעודת פורי שנמשכה לליל שבת שאומר על הנסי אפילו אחר
ערבית ,וכתב בש השל"ה שיש חולקי וסוברי א התפלל ערבית באמצע הסעודה שוב אינו אומר עלהנסי וכ דייק מדברי המהרי"ל בסימ
נו )וכ דעת האליהו רבא ש( .ובסימ קפח )ס"ק יז( משמע שפוסק כמהרי"ל והוסי בש המהר" דאפילו התפלל ערבית מבעוד יו )במוצ"ש(
שוב אינו מזכיר של שבת ,והיינו מטע דסותר לערבית) .ואפשר דא הט"ז מודה היכא דבכל מקרה מקיי חיוב ברכת המזו ,שאמירת על
הנסי אינו כחיוב בפני עצמו אלא צורת קיו החיוב ,דאמרינ תרתי דסתרי ולא הוי כתרתי דסתרי להקל .וכ צרי לומר לדעת האליה רבא
דסבירא ליה כט"ז דלהקל לא אמרינ וסובר ג כמג אברה כא(.
אמנ בשו"ת "הר כרמל" )סימ ז( הובא ב"שערי תשובה" )שו"ע או"ח סימ תרצה ס"ק ו( חולק על דיוקו של "מג אברה" וסבירא ליה דדוקא
בערב שבת שמזכיר בתפילת ערבית את השבת ,וכ במוצאי שבת שמזכיר הבדלה בתפילה דהוי סתירה הנכרת א יזכיר את של היו הקוד
בברכת המזו סובר המהרי"ל שלא יזכיר .מה שאי כ בערבית במוצאי פורי דרק שותק מלהזכיר על הנסי על זה לא כתב המהרי"ל שתלוי
בערבית) .וא על גב דהמהרי"ל עצמו מסכי בערבית של חול לגבי אבילות דאמרינ תרי קולי דסתרי אפשר שמחלק בי קולא לחומרא ,דלהקל
מדבר המחויב בו לא אמרינ אלא א כ הוי סתירה הניכרת ממש (.עוד כתב דאמירת על הנסי בברכת המזו אינו נראה התנגדות כלל לתפילת
ערבית ובפרט שג בט"ו נעשה נס בשוש .ועל כל פני סבירא ליה דלא שיי תרתי דסתרי היכא שבעצ חייב בדבר א כשמדובר באזכור מאורע
בברכת המזו )והוא הדי כשמתחיל סעודה שלישית בשבת לאחר ערבית מבעוד יו( .וכ כתב בסידור "עמודי שמי" להגאו יעב" שיכול לומר
על הנסי א א התפלל ערבית בתו הסעודה.
והנה המהרי"ל מיירי כשהסעודה נמשכה ללילה ובזה פליג ה"מג אברה" וה"אליה רבא" ,ואפשר דדוקא בכהאי גוונא כיו שבעצ לילה ואי
זה זמ חיוב אמירת על הנסי ,ומשו שהתחיל הסעודה והתחייב כבר מבעוד יו לא יאמר על הנסי דהא התפלל ערבית ,אבל היכא שבעצ
חייב מצד המציאות דהיינו מבעוד יו ,וג הברכה וג האכילה בזמ חיוב אפשר שג להבנת ה"מג אברה" וה"אליהו רבא" במהרי"ל לא
אמרינ תרתי דסתרי להקל.
עוד יש לחלק דא אי נימא שכוונת המהרי"ל כדברי ה"מג אברה" שאחרי ערבית שוב אינו מזכיר עלהנסי מכל מקו הני מילי כשעיקר
הסעודה היתה לפני ערבית )כ משמע ש( וכבר יצא ידי חובה ,אבל א מקיי חובת היו לאחר שהתפלל ערבית ,אפשר דכיו דממילא אזל ליה
מה שהתחיל לנהוג כיו הבא א כ הכא נמי יוכל להזכיר עלהנסי כמו שסועד) .וכעי שכתב המג"א באו"ח סימ תיט ס"ק א דא שא
התפללו הקהל ערבית מבעוד יו נחשב לגביו כיו הבא אפילו הוא עדיי לא התפלל ערבית ,מ"מ כל שהוא עדיי צרי להתפלל מנחה לא הוי
כיו הבא לעני הזכרה בברכת המזו(.
וע"ע  בשו"ת "עמודי אש" )ש( שמחלק בי היכא דא נחשיבו לילה עובר על איסור דאז אמרינ תרתי דסתרי לבי היכא שא נחשיבו לילה רק
לא תקנו שחייב בלילה )וכ חילק בשו"ת "יביע אומר" ח"ו או"ח סימ כא( ,וא כ ג לפי דבריו אפשר לסעוד סעודת פורי ,ולאמר עלהנסי
על כל פני בהרחמ דש לא הוי הפסק א אמרו )ועי' ב"מש חכמה" בפי' על מגילת אסתר דבעצ זמ השמחה והמנוחה היה ג בלילה שאחר
יו הפורי ועל כ הוי בכלל "בזמניה" וכ כתב ה"אליהו רבה" הנ"ל לגבי סעודה שמצווה בשמחה בשני ימי .ועיי עוד ב"בית יוס" אורח
חיי סימ תרצג שתמה איזה איסור יש לאמר עלהנסי ביו ט"ו לפרוזי ,ובט"ז )ש ס"ק ג( כתב דא על כל פני הזכיר עלהנסי בתפילה
לא דמי להזכיר מאורע שאר ימי בתפילה שלא בזמנו דהוי הפסק וחוזר ,דלעלהנסי יש קצת שייכות בימי אלו וכ פסק ה"מג אברה" ש
בסעי א( .ועל כ נראה דאי איסור לכתחילה להודות בזמ זה בהרחמ  רק מצד שלא תקנו כ ועל כ לא הוי תרתי דסתרי.
לסיכו:
א .המהרי"ל ו"תרומת הדש" נחלקי הא אחר ערבית מבעוד יו דינו כלילה או כסני של לילה .מ"תרומת הדש" משמע לכאורה שא להקל
בדאורייתא אמרינ תרתי דסתרי ,ומהמהרי"ל משמע על כל פני שלגבי חיוב הזכרת המאורע בברכת המזו )רצה והחליצנו( אומרי כ .וכ
משמע מהמהר" בהלכות שמחות.
ב .השולח ערו פוסק כ"תרומת הדש" לגבי תפילי והרמ"א כמהרי"ל לגבי ספירת שבעה נקיי.
ג .המהרש"ל שסובר כ"תרומת הדש" לגבי ספירת שבעה נקיי ,סובר בהסתמ על הר" שכל שחייב מדאורייתא לא אומרי תרי קולי דסתרי,
ולגבי חיוב דרבנ כמו אמירת עלהנסי קשה להוכיח מדבריו.
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ד .מ"מג אברה" משמע שפוסק כ"תרומת הדש" אפילו היכא שחייב בדבר מדאורייתא לגבי תפילי וג בחיוב דרבנ כמו אמירת על הנסי
לאחר ערבית ,שאומרי תרי קולי דסתרי .אול אפשר לדחות דבתפילי מיירי )כדברי ה"עמודי האש"( כשכבר יצא ידי חובה ,ולגבי אמירת על
הנסי דאמרינ תרי קולי אפשר שא לפי הבנתו במהרי"ל היינו דוקא כשחשכה והוי חסרו בזמ קיו הברכה וג התפלל ערבית ,דהוי תרתי
לרעותא ,או משו שעיקר הסעודה לפני ערבית וכבר יצא ידי חובה ,מה שאי כ כשממילא מקיי חובת היו לאחר ערבית.
ה .מהט"ז משמע לכאורה שיהיה חייב בעל הנסי דתרי קולי להקל לא אמרינ א בדרבנ )וכ סוברי ה"אליה רבא" וה"פרי מגדי"( ,אלא
שנית לדחות שאי אמירת עלהנסי אינה קולא כאי קיו שבעה.
ו .המרדכי ,היעב" ,וכ שו"ת "הר כרמל" )א לדעת המהרי"ל( סוברי דערבית לא מפקיעה מה שחייב באמירת עלהנסי) ,וכאמור אפשר שג
להבנת "אליהו רבא" וה"מג אברה" במהרי"ל יהיה הדי כ בא בא לבר מבעוד יו ,או כשהתחיל הסעודה לאחר ערבית(.
)וא אי נימא דמידי ספק לא נפק הרי א יאמר עלהנסי למרות שלא חייב ,לט"ז והמג אברה משמע שיצא ואי צרי לחזור ,וא לא יאמר
למרות שחייב דעת הט"ז )שו"ע או"ח סימ תרצג ס"ק ב( דצרי לחזור וכ דעת המהרש"ל ,ומהר"ל מפראג ,ו"מג אברה" ,ו"אליה רבא" בדעת
"תרומת הדש" .ועיי ב"משנה ברורה" ש ס"ק ו דסובר כ"פרי מגדי" דהיכא דיש ספק א חייב בעלהנסי לגבי ספק במציאות א מוק,
דיאמר עלהנסי(.
ז .לגבי סעודה ,נראה דלא שיי תרתי דסתרי לפי דברי ה"מג אברה" כיו שאינו ניכר כסתירה.
ח .לומר בהרחמ עלהנסי אחר ערבית שלפני ט"ו לפי "עמודי אש" ו"יביע אומר" נראה שמותר דלא שיי בכהאי גוונא תרתי דסתרי.
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Prague, Czech Republic

סד .בהלכות ניקור
שאלה:
ליויתי שני שוחטי בעבודת בשחיטת בקר .הראשו לקח מהחלק הקדמי של הפר ,עד הצלע האחת עשרה ,ואילו השני חילק
בי הצלע השני עשר לצלע השלושהעשר .מה יסוד המחלוקת בעני זה?
ולגבי החלק האחורי :אני מבי כי מנהג האשכנזי שלא לנקר את החלק האחורי ,אלא למכרו לגויי  .הגיע לפראג שוחט
שלמד באר ישראל לנקר ג את החלק האחורי .הא יש להתיר לו למכור את החלק האחורי לישראל ,או שהמנהג הוא שלא
לסמו על ניקור כזה?
תשובה:
יסוד השוני במנהגי בעניי זה נובע מ"טרפש הכבד" )שהוא כעי מס המפריד בי מערכת העיכול למערכת הנשימה( שאסור
באכילה ,ויש לנקרו .הטרפש "משופע" ביחס לצלעות ועובר ב"מישור" הצלעות  12 ,11 ,10ו  13וקשה להסירו .לכ נוהגי
רבי להגיע רק עד הצלע התשיעית או העשירית .אמנ יש שנוהגי להגיע רחוק יותר )עד הצלע ה  ,(12וסומכי על ניקור
על א הקושי שבדבר ,ואי בזה איסור מעיקר הדי .1
באשר לחלק האחורי של הבהמה ,על א שנהגו למכרו לגוי מפאת הקושי לנקרו ,אי כא גדר "מנהג" ,וממילא א ישנו
מומחה היודע לנקרו ,רשאי לנקרו.2

 1מפי מנקר מוסמ.
 2הגר"מ פיינשטיי ב"אגרות משה" )יו"ד ח"ב סי' מב( וז"ל"... :איני רואה שו איסור ,דא דלא נהגו במקומותינו הטבחי שוחטי לנקר חלק
אחוריי ,לא נמצא שהוא מנהג שנהגו לאיזה חומרא ,שרק משו שהטבחי לא רצו לטפל בזה ," ...וכ מקובל מהאדמו"ר מלובבי' להתיר
)מפי מנקר מוסמ(.
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Virginia, U.S.A

סה .אכילת ירקותעלי ללא בדיקה
שאלה:
ירקות עלי נבדקי כא מתולעי ושרצי על פי התק המקומי בגלל עניני בריאות ,הא נית לסמו על כ ג מבחינת
הלכות כשרות?
מה הדי א אנו מתארחי אצל משפחות אחרות שזה חלק מתפקידנו כא כשליחי חינוכיי ?
תשובה:
א .לכתחילה ישנה חובת בדיקה בסוגי ירקות הנגועי בכמות המוגדרת "מיעוט המצוי"  .יש אומרי שמיעוט המצוי הוא
עשירית ,2וי"א שהכוונה שהירק נגוע תדיר וזה טבעו.3
ב .ירקות )שמוחזקי ב"מיעוט המצוי"( שנתבשלו בלא שנבדקו ,מותרי באכילה בדיעבד )שו"ע יו"ד סי' פד ,ט( ,א אמנ
איאפשר לבודק אחר הבישול.4
ג .ירקות המוחזקי כוודאי נגועי בתולעי  אסורי אפילו בדיעבד ,ויש מי שהתיר באכילה א ניקה ,והתולעי לא
ניכרי לעי ללא חיפוש מדוקדק .5
1

 1שו"ע יו"ד )סי' פד ,ח(.
 2הבנת הפוסקי בדברי ה"משכנות יעקב" )יו"ד סי' טזיז(.
 3שו"ת "שבט הלוי" )ח"ד סי' פא ,ח"ה סי' פה( .וראה באריכות במאמר הרב י' פרידמ בתו" :התורה והאר" )כר ב' עמ'  .(419ויש לברר את
המצב בתחו זה לגבי כל גידול וגידול בכל מקו ובכל אר.
 4בספר "בדיקת המזו כהלכה" )עמ'  (182התיר הרב שלמה זלמ אויערבא לקנות אוכל שיש בו ירקות הנגועי ב"מיעוט המצוי" ,א המזו
בושל באקראי ,ונראה דהוא הדי במתארח אצל אחר .וב"אגרות משה" )יו"ד סי' לה( ד בשאלה ,א מותר לקנות סלטכרוב חי ,מכיוו שחזקה
שהחקלאי מרססי את הכרוב ,ועקב הריסוס הוא נחשב בארה"ב לנקי מתולעי .וע זאת סיי שבעל נפש יחמיר.
 5הרב ז .ויטמ ,רבה של "תנובה" ,במאמר שפירס ב"אמונת עת" )גליו  (37טע להכשיר )וכ"ש ירקות הנגועי רק ב"מיעוט המצוי"( לרמת
כשרות רגילה )לא "מהדרי"( ,ובנה התירו לפי ההנחות:
א .בכהאי גוונא ,שהאיסור לא ניכר לעי להדיא ,נקרא תערובת ובטל בששי.
ב .בחרקי מאוסי כהאי גוונא ,לא שיי די בריה שאינה בטלה .עיי ש בגיליו  38בתגובת הרבני האוסרי.
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Jerusalem, Israel

סו .כשרות חגבי לבני אשכנז
שאלה:
הא מותר לאשכנזי לסמו על מסורת של ספרדי או תימני נאמ כדי לאכול חגבי?
כידוע בי כל השרצי יש קבוצה קטנה שכשרה.
התורה )ויקרא י"א :ככב( מונה ארבעה זני .לפי חז"ל ,המילה "למינהו" מוסיפה עוד ארבעה זני ובסה"כ יש לנו
שמונה זני מותרי.
התורה רומזת לתכונה אנטומית וחז"ל מציעי ארבעה סימני אנטומיי )רש"י ,חולי נ"א .רמב" ,מאכלות
אסורות )א :כ"ב( .שצריכי להיות בחגב כדי שיהיה כשר:
א( שיהיו לו ארבע רגליי בנוס לשתי הרגליי שיש לו בשביל לנתר.
ב( ארבע כנפיי.
ג( שהכנפיי יכסו את רוב גופו.
ד( שיהיו לו שתי רגליי לנתר.
לפי הרמב" ,הרא"ש ,הטור והמחבר :כל מה שצריכי לאיתור חגבי ה ארבעת הסימני הללו.
בנוס לסימני האנטומיי הללו ישנו עוד דבר )מצוטט ע"י הרא"ש כמנהג ומובא להלכה ע"י הרמ"א ורוב
האחרוני( המונע מרוב האשכנזי מלאכול חגבי והוא שיהיה לחגב "ש חגב" )חולי נ"א ויורה דעה עה ,א(.
א כ כדי לאכול את החגבי דרושה היו מסורה שזהו חגב.
עקב חוסר המסורת ,אשכנזי לא אוכלי חגבי וערו השולח )יורה דעה עה ,ה( אומר "בחיינו לא שמענו על
מקו שאוכלי חגבי".
הצור למסורת דומה להלכה בנוגע לעופות ,השאלה הא תושבי עיר שאי בה מסורת בדבר כשרות עו מסוי
יכולי לסמו על מסורת של עיר אחרת.
שולח ערו )יורה דעה עב ,ה( מציע שתי דיעות :הרא"ש פוסק שמותר לסמו על המסורת והרשב"א פוסק שאסור.
הש" מצטט את המהרש"ל ועוד פוסקי שהבינו את הרא"ש והרמב" בשונה מה"שולח ערו ".
לדעת אי מחלוקת .הרשב"א שאסר לסמו על המסורת דיבר במקרה שיש מסורת שלילית ,זאת אומרת שהייתה
מסורת שעו מסוי איננו כשר.
במקרה זה ,של מסורת שלילית אי אפשר לסמו על מסורת אחרת בעיר אחרת ,והרא"ש שהתיר התייחס למקרה
שבעיר כלל לא הייתה מסורת בנושא .במקרה הזה הרא"ש והרשב"א מסכימי שאפשר לסמו על מסורת מעיר
אחרת .הא בני אשכנז יכולי להשתמש בכללי לגבי עופות בעניי חגבי ואי ?
זאת אומרת הא אנחנו רואי את חוסר המסורת האשכנזית כחוסר מסורת? א כ ,הא אפשר לסמו על
המסורת של התימני או הא אנחנו אומרי שאשכנזי הסירו מעצמ את אכילת החגבי וזה כאילו שיש לה
מסורת שלילית וא כ אי אפשר לסמו על התימני.
תשובה:
בני העדות הסמוכי על שלחנו של מר ה"בית יוס" יכולי לאכול חגבי טהורי שיש עליה מסורת מבני תימ,1
ואול הסמוכי על שולחנו של רמ"א ,אי זה מ הראוי שיעלו על שולחנ ג את החגבי הנ"ל.2

 1ישנה מחלוקת ראשוני ,א לגבי אכילת חגבי נית להסתפק בסימני הטהרה המוזכרי בתורה )ויקרא יא ,כא( ובמשנה )חולי נט ע"א( או
שיש צור ג במסורת שזהו חגב כשר ,ופסק המחבר בשו"ע )יו"ד סי' פה סעי ב( שבכל מקרה צרי ג מסורת .לסיכו השיטות וניתוח ,עיי
במאמר של הרב חננאל סרי וד"ר זוהר עמר "כשרותו של הארבה" בתו" :תחומי" )יט ,עמ' .(291
ישנ פוסקי שהסתפקו בשאלה ,א ליהודי תימ אמנ ישנה מסורת בנוגע לחגבי ,או שמא ה פוסקי כרמב" שאי צור במסורת בנדו
זה .ולכ כתבו ששאר העדות ,שפוסקות כמחבר ,שצרי מסורת ,אי יכולות לסמו בזה על יהודי תימ )ש ,עמ'  .(298297ואול כמה מרבני
תימ כתבו ,וג הביאו ראיות ,שלבני תימ ישנה מסורת על כשרות חגבי ,והוסיפו שלדעת ג בני עדות המזרח ואשכנזי יכולי לסמו על
מסורת זו ,מפני שאי לה מסורת לאסור חגבי באכילה ,ורק מפני שהחגבי לא היו מצויי בארצותיה ,שכחו מסורת )ש(.
ואכ ,בשיחה פרטית הורה לנו הגר"מ אליהו שבני עדות המזרח יכולי לסמו על מסורת בני תימ ,מפני שאי לה מסורת לאיסור ,ואדרבא,
במקומות מספר א היתה לה מסורת להתיר .אומנ הגרז"נ גולדברג סבור שאי לבני עדות המזרח לסמו על מסורת התימני ,מפני שה"אור
החיי" הקדוש אסר לאכול חגבי במרוקו ,אע"פ שהיתה לה מסורת היתר ,עיי "אור החיי עה"ת" )ויקרא יא ,כא( ,ובספרו "פרי תואר"
שו"ע )יו"ד סי' פה באריכות(.
 2כ סבורי הראשו לציו הגר"מ אליהו והגרז"נ גולדברג ,מפני שלאשכנזי ישנה מסורת לאסור .והגרז"נ גולדברג הוסי שאי לאשכנזי
לסמו על מסורות אחרות עלפי תשו' הרא"ש )שורש כ סי' כ(.
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סז .הפעלת בית אבות ע"י יהודי בחו"ל ,ללא שמירה על כשרות
שאלה:
אנחנו מפעילי ומנהלי בתי אבות במדינת אילינוי .בתי האבות מיועדי לאוכלוסייה לא יהודית כל אד שנרש נשאל א
הוא יהודי וא התשובה היא חיובית מייעצי לו ללכת לבית אבות אחר מכיוו שהאוכל בבתי האבות שלנו לא כשר.
ישנ ג בתי אבות המיועדי לאנשי פגועי מנטלית שמוח נפגע בגלל סיבות שונות וה בדרגות שונות של "שוטה" אות
אי אפשרות לשאול על יהדות .
הא אנו חייבי לשמור על הלכות כשרות ,הא יש בעיה של בשר בחלב ,הא יש איסור מיוחד להאכיל "דבר אחר"?
רצינו להוסי כי כל העוסקי במלאכת הבישול אינ יהודי  ,וכ כי כל שינוי בתפריט עלול לעורר בעיות ע החוק של מדינת
אילינוי ,וכ עלול לגרו ל"מהומות" מצד הדיירי שרגילי לאוכל מסוי .
תשובה:
לפני שנשיב ,נעיר ונאיר ,שהטוב ביותר הוא ,שהמטבח יהיה כשר באופ בסיסי ) ואי צור להקפיד על הידורי כשרות ( ,ועל
הבעלי להשתדל בזה כמה שיוכלו ,ו"שומר מצוה  לא ידע דבר רע" .1בכ נצא מכל הספיקות והבעיות המתעוררות בשאלה
זו.
א .בירור היהדות והאכלת יהודי במאכלי האסורי
)א( כל אד המגיע למוסד ,על המוסד לברר א יהודי הוא א לאו ,מפיו ,מקרוביו או ע"י תעודות וכדומה ,במידת
האפשר.2
3
במקרה שאי אפשרות לברר את הדבר ,נית לסמו על כ שרוב תושבי המקו אינ יהודי  ,ומותר להאכיל אד
כזה מאכלי אסורי .
)ב( במקרה שהיהודי מתעקש להירש למוסד  אסור לקבלו ,כי בהאכלתו איסורי עוברי על איסור סיוע לעוברי עבירה.
ויש שסוברי  ,שיש כא חשש איסור "לפני עוור" מדאורייתא.4
5
)ג( א נשלח יהודי שוטה למוסד ,אי לקבלו ,אלא א כ ברור שהוא שוטה גמור ולא ישוב לדעתו .
ב .בשר בחלב
)א( בשר בחלב אסור בהנאה ,6ולכ אסור להגיש תבשיל של בשר בחלב לדיירי המוסד ,וצרי לקוברו ,7וכ הדי אפילו
כאשר הבשר הוא של נבילות וטריפות.8
)ב( נפרט הסתייגויות מספר מכלל זה:
 .1עו בחלב :מותר לבשל ,וכ מותר בהנאה.9
 .2בשר בהמה טמאה בחלב ,לא קיימי בו כל איסורי בשר בחלב) 10ועיי בסעי  3לגבי איסור סחורה(.
 .3א הבישול איננו בכלי ראשו ,הבשר מותר ג בהנאה .11לכ יהיה מותר להגיש חלב קר או בכלי שני בארוחות
בשריות.
ג .סחורה בדברי האסורי
)א( אסור לסחור באופ קבוע בדברי האסורי באכילה מדאורייתא .12לדעת חלק מ הראשוני איסור זה הוא מ
התורה ,ויש שסוברי שהוא מדרבנ.13
 1קהלת ח' ,ה.
 2פסחי ד ע"א "למאי נפקא מינה? לישייליה!"  ,ועיי שו"ת הר" )תשובה סו( ,שכל היכ שאפשר לברר  מבררי ,א מכיוו שיש המקילי
בזה במקו שאי חזקת איסור או ריעותא ,אי צרי להתאמ בזה מעבר למידת האפשר.
 3כתובות )טו ע"ב( "א רוב עכו"  עכו" ,למאי הילכתא  ...להאכילו נבלות".
 4עיי ע"ז ו ע"ב שאי בזה לפני עוור ,אבל יש איסור מצד "מסייע ידי עוברי עבירה" ,עיי שביעית )פרק ה משנה ט( וברמב" ור"ש ש ועוד
מקומות ,ובאור עיי "ישכיל עבדי" )ח"א יו"ד סי' ו( .ועיי ביו"ד סי' קנא בש" ס"ק ו ,שמתיר לסייע למומר ישראל ,א היתר זה בעייתי,
מכיוו שאנשי שאינ שומרי מצוות בזמ הזה מוגדרי בדרכלל כ"תינוקות שנשבו" או "כצבור ששגג" .לכ צרי עיו א להגדיר אד
שמתעקש להיכנס בכלזאת לביתאבות כזה כמומר .ועיי בשו"ת "מלומדי מלחמה" לרב נחו רבינובי )סי' ד( המביא כמה שיטות ראשוני
שלפיה יש א במקרה כזה איסור דאורייתא  "לפני עוור".
 5יש מחלוקת בפוסקי ,א מותר להאכיל בידיי דבר איסור לשוטה ,ופסקו בזה לחומרה ב"פרי מגדי" )בפתיחה הכוללת ל"אורח חיי"( ,וכ
ב"אמרי בינה" )הלכות שבת סי' ט( ובעוד מקומות ,א שיש המסתפקי בזה .א בנדו שלנו ,אי זה נקרא "להאכיל בידיי" ,אלא כ"מעמידו
אצל נבילה" שיש להתיר ,עיי רשב"א יבמות )סו פרק חרש( וכ עיי בשו"ת חתסופר חלק או"ח סימ פג .א היתר זה מותנה בשני תנאי:
א .שהאד המדובר יוגדר כשוטה עלפי ההגדרות ההלכתיות )ועיי בזה ב"ציאליעזר" חלק י"ד סימ סט ,וב"נשמת אברה" שמדבר על
כ(
ב .שאד זה יישאר שוטה וברור שלא יתפכח לעול.
 6חולי קיד ע"ב ,רמב" הל' מאכלות אסורות פרק ט וטור ושו"ע יו"ד סימ פז.
 7תמורה ד לג ע"ב.
 8עיי יו"ד סימ פז בפת"ש ס"ק ו שמביא את מחלוקת הפוסקי בזה" .דגול מרבבה" התיר בהנאה ,בהתבסס על הרמב" בהל' מאכלות
אסורות פרק ט ,אלא ,שג לפי דעתו ,עדיי תשאר בעיה של אמירה לנכרי לגבי הבישול שזה בודאי אסור .השבות יעקב ח"א סימ ס וכ הפמ"ג
בפתיחה לבשר בחלב הביאו את דעת החולקי ,והסיקו שאסור בהנאה ושא דעת הרמב" כ ,ע"ש באור.
 9טור שו"ע יו"ד סימ פז.
 10כנ"ל.
 11מכיוו שזה אינו אסור מ התורה ,וכל בשר בחלב שאינו אסור מ התורה ,מותר בהנאה ,כנ"ל בהערה .9
 12שביעית פ"ז משנה ד .גמרא פסחי )כג ע"א( .רמב" )הל' מאכלות אסורות פ"ח( ,וטור ושו"ע )יו"ד סי' קיז(.
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)ב( לכ ,האפשרויות ה כדלקמ:
 .1א התשלו שגובי בעלי המוסד מ הדיירי  ,בנוי ג על סעי נפרד של הארוחות  הדבר אסור.
 .2א התחשיב הוא כללי ,דהיינו המוסד מחשב את עלות ההפעלה באופ כללי ,כולל האוכל ,וגובה רווחי עבור הכל
יחד  יש להסתפק בדבר.14
15
 .3ייתכ שאפשר להקל ,א המוסד יגבה עבור המאכלי האסורי מדאורייתא רק את מחיר הקר  ,ועבור שאר
הדברי ג יגבה רווח ,א בתנאי שלא יהיה הדבר בהערמה.16
)ג( א ישכירו הבעלי את המטבח לגו אחר ,שבעליו גוי ,והוא ישל למוסד דמישכירות על המטבח וחדרהאוכל,
והגוי יגבה את הרווחי על האוכל ,יש להתיר בריווח.17
בדיעבד ,נית לסמו ג על החוזה ששלחת אלינו.

 13תוס' בפסחי )ש ד"ה אמר( והרא"ש )בבא קמא פרק ז סי' יג( כותבי במפורש שהאיסור הזה הוא מדאורייתא ,א ראב"ד )תורת כהני פ'
שמיני( ,הרשב"א בשו"ת )ח"ג סי' רכג( ו"תרומת הדש" )סי' ר( כתבו שהאיסור הוא מדרבנ .לדעת רמב" האיסור מדאורייתא )וכ הבי
ה"משנה למל"( ,וכ הכריע "ערו השולח" )יו"ד סי' קיז( ,ועיי ב"פתחי תשובה" )ש( ועיי "יביע אומר" )חלק ח ,חיו"ד סי' יג( .ומורנו הגר"ש
ישראלי ב"עמוד הימיני" )סי' לו( מסיק ,שכאשר ברור שהמכירה היא לצור אכילה )ובמקרה שלנו אי ספק שהדבר כ( ,לכל הדעות האיסור
הוא מדאורייתא.
 14ברמ"א )סי' קיז( כתוב שאסור אד להאכיל מאכלות אסורי לפועליו ,והש" והט"ז חלקו .ויתכ שהמקרה הנדו דומה לכ ,א יש לחלק,
שאצלנו הבעלי מרוויחי על האוכל ובפועלי לא .וא שהפועלי עובדי ,נראה שהעבודה איננה ממש תמורת האוכל אלא האוכל הוא
תוספת .וכ יש להסתפק באשר להבלעה ,א היא מותרת במקו כזה ,ועיי ב"דרכי תשובה" )סי' קיז ס"ק כח( שהעתיק מ הספר "מקור מי
חיי" ,שדיבר בזה.
 15הש" כתב )שו"ע יו"ד סי' קיז ס"ק ג( ,שאסור לתת מאכלות אסורי במתנה ,א טעמו הוא משו "דאי לאו דעבד ליה נייח נפשיה לא יהיב
ליה" ,כלומר ,שברור שהמתנה באה כתגמול על טובה שעשה המקבל לישראל ,ולפיכ הדבר אסור ,כמו שאסורה מכירה ,א זה לא שיי אצלנו,
מכיוו שכא הסיבה שמוכרי ללא ריווח היא  להינצל מ האיסור .וכ אי להקשות ממה שכתב הר"ש )שביעית פרק ז משנה ד( ,שא נזדמ לו
בכור למשתה בנו ,מותר לו למכרו במחיר הקר ,משמע שבלא נזדמ ,ג זה אסור ,שהרי יש לחלק בי איסור מכירת קדשי ,שהוא איסור על
עצ המכירה ,לבי איסור סחורה בדברי האסורי ,שהוא ביסודו איסור על המסחר לש הנאה ממנו .א לדעת הרב נחו רבינובי הדבר
אסור ,משו שיש לדמות זאת לדברי הש" הנ"ל.
 16שהערמה מותרת רק באיסורי מדרבנ ,והרי באיסור סחורה רבו הפוסקי הסוברי שהוא מדאורייתא ,ולכ ,א באמת ירד המחיר בעקבות
הפתרו המוצע בסעי זה ,הדבר מותר .ואמנ ,יש שסוברי ,שאיסור סחורה הוא מדרבנ ,כפי שהזכרנו בהערה  .13ועיי ב"כ החיי" )יו"ד
סי' קיז ס"ק נו( שחוכ להתיר ולצר את הפוסקי שאיסור סחורה מדרבנ ,וממילא הערמה תהיה מותרת ,לפוסקי שהערמה מותרת א
באיסורי תורה ,וממילא הדבר יהיה מותר .א לפי מה שכתבנו בש מורנו הגר"ש ישראלי בהערה  ,13במקרה שלנו האיסור הוא מדאורייתא,
וא כ יש להחמיר באשר להערמה.
 17כדי לפתור בעיה של מראיתעי יש לתלות שלט המודיע ,כי המטבח מוחכר ואינו שיי לבעלי היהודי )שו"ת "אמרי אש" חלק יו"ד סי' ז(.
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סח .סכי קצבי המשמשת לחיתו ראשוני בביתהמטבחיי הכללי
שאלה:
בביקורי בבית המטבחיי בעירנו גיליתי כי הקצבי במקו משתמשי בסכיני המיוחדי שלה לצור חיתו ראשוני של
הבהמה ,ה בבהמות שנשחטו בכשרות וה לשאר בעלי החיי שנטבחי ש  .הא יש צור בהכשרת הסכיני לפני השימוש
בכשרות השחוטות או שמספיקה הדחה?
תשובה:
יש להימנע מ השימוש באותה הסכי בכדי לחתו בהמות כשרות וטרפות .1ובדיעבד ,א חת בשר טריפה יש להדיח הסכי
ולשפשפה ,כדי להסיר שמנונית האיסור .ובשעת הדחק יש למקל על מה שיסמו.2

 1איתא בגמ' )חולי ח ע"ב (  "אמר רבי יהודה אמר רב ,הטבח צרי שלושה סכיני ,אחת ששוחט בה ,אחת שמחת בה בשר ואחת שמחת
בה חלבי" ,וכ נפסק להלכה בשו"ע )יו"ד סי' סד סע' טז(.
ואע"פ שהדר היא להדיח את הבשר לפני המליחה ,כתב הש" )סי' י ס"ק כ( לגבי שחט בהמה טריפה ולאחר מכ שחט באותה הסכי בהמה
כשרה ,שנפסק בשו"ע ,שיש להדיח מקו השחיטה ,שאי לסמו על הדחה שלפני המליחה ,מכיוו שהיא מועילה דווקא לד שמוסר בנקל ,א
בכדי להסיר שמנונית של איסור בעינ שפשו .וציי לסי' סד ,וכוונתו שזה ג הטע ,מדוע אסור לחתו בשר בסכי שחת בה חלבי ,כי אי
לסמו על הדחת הבשר שלפני המליחה ,שכ בכדי להסיר החלב בעינ שפשו ,וכפי שכנראה הבי "דרכיתשובה" )שו"ע יו"ד סי' סד ס"ק קיג(
בדברי הש" .וכ כתב הגר"א )ש ס"ק לד( דלא סגי בהדחה בעלמא ,ושלפיכ כתב השו"ע שישפשפנו במי ,עי"ש .וכ כתב ה"פרי מגדי"
ב"משבצות זהב" )ש ,ס"ק יד( ,והוסי טע שיש לחשוש ,שמא יצלה את הבשר במקו להדיחו ולמולחו .אמנ לפי מה שכתבו רמב"
ורשב"א ,שיש להדיח ג לפני צלייה ,והובא להלכה ברמ"א )שו"ע יו"ד סי' עו סע' א( ,לא שיי טע זה .ומכל מקו הרמ"א חולק על השו"ע
בזה.
 2ישנו מעט סמ להקל במה שכתב "דרכי תשובה" )שו"ע יו"ד סי' סד ס"ק טז( בש ה"דברי יוס" )לגבי חיתו בסכי דבעינ שפשו(,
שההדחה הנהוגה בכל תפוצות ישראל )לשרות חצי שעה ,וכמבואר ברמ"א יו"ד סי' סט ס"א( דינה כשפשו ,וא כ הוא הדי הכא .ולגבי
החשש שמא יצלה הבשר ,יש לומר שבדר כלל ברוב חתיכות הבשר לא ימצא משאריות הבשר הטר ,שכ השמנונית מתקנחת תו כדי חיתו
הבהמה ,דומיא דמה שכתב ה"שבלי הלקט" לגבי לימוני שחותכו בסכי של עכו" ,שמותרי ,מכיוו שבטל טע הבלוע בסכי בחתיכות
הראשונות ,וה בטלות ברוב חתיכות כשרות ,וב"דרכי תשובה" )ס"ק סח( הביא מחלוקת ,א אמרינ כ ג בשמנונית שעל הסכי ,שדעת
ה"פרי חדש" לאסור ,ודעת ה"אורח מישור" להתיר ג בזה .ומלבד זאת ,ג א נשאר מעט משמנונית האיסור ,לכשיצלה את הבשר,
השמנונית תתבטל בדר כלל בשישי בתו ה"כדי נטילה" של הבשר .ואע"פ שאי מבטלי איסור לכתחילה ,אפשר להקל כשאי כוונתו לבטל
האיסור ,וכפי שמשמע בשו"ע )יו"ד בס' פ"ד סע' יג ,יד( ,והרי בנדו דיד ודאי שאינו מתכוו לבטל את האיסור ,מכיו שכלל אינו יודע על
אודותיו .ואע"פ שמערב את האיסור בידיי ,וכתב ה"נודע ביהודה" )סי' כו( שכל מה שהתירו לבטל איסור כשאינו מתכוו ,היינו כשכבר
נתערב ,א לערב בידיי אסור ,כבר כתב ה"נחלת צבי" )לסע' יג( לדחות דבריו ,ושכ משמע מהרבה פוסקי .עי"ש .וכל שכ בנדו דיד שאי
הוא עצמו מערב את האיסור.
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חשוו תש"ס
סט .מוצר הומיאופטי המכיל אחוז קט מאוד של חומר לא כשר
שאלה:
מה דינו של מוצר בריאות הומיאופטי המדולל ביחס של  1ל) 20,000אחד לעשרי אל( המופק מארס הדיו של דג הדיונו.
התרופה מיועדת מצד אחד לחולה שאי בו סכנה ומצד שני נת לומר שלחומר המדולל אי שו זכר בדילול ביחס שכזה .אומנ
על פי תפיסת הרפואה ההומיאופית ,דווקא בדילול שכזה נות החומר של הדג הלא כשר את סגולתו הרפואית המתאימה.
תשובה:
א .רוב הפוסקי כתבו שמותר להשתמש בתרופות הומיאופטיות ,וא נתברר עלפי הניסיו 1שתרופה מסוימת מועילה לרפא,
נית לראות בה תרופה בדוקה.
ב .הדיו של דג הדיונו נוצרת בבלוטה של הדג ,ולכ יש לראות בה "דבר היוצא מ החי" שאסור ,2אול מכיוו שאינה ראויה
לשתיה בפני עצמה  שתייתה נחשבת "שלא כדר הנאת" .3והנה נפסק שמותר לחולה שאי בו סכנה להתרפאות בשאר
איסורי שלא כדר הנאת ,ונחלקו פוסקי  ,א היתר זה כולל ג אכילה ושתייה .4כמו כ נחלקו בשאלה ,א ההיתר רק
לחולה שאי בו סכנה או ג לבריא .5לכ ,א עלפי הניסיו זוהי תרופה בדוקה ,נית להקל עלפי הפוסקי המתירי לחולה
שאי בו סכנה להתרפאות "שלא כדר הנאת " אפילו בדר אכילה .ואפילו א התרופה הנ"ל איננה תרופה בדוקה ,נית
לסמו על הפוסקי המתירי שימוש בה אפילו לבריא.
ג .וא א נאמר שאי זו תרופה בדוקה ,ונחוש לדעת האוסרי "שלא כדר הנאת" לבריא ,נית להתיר ,מכיוו שבדילולי
שעבר האיסור ,הוא בטל ברוב ,ואי צרי בשישי בבת אחת ,מכיו שנות טע לפג  .6ואי לאסור מטע ביטול איסור
לכתחילה ,מפני שהגוי מבטלה ברשותו לעצמו .7ואפילו א יעמוד ש משגיח יהודי על מנת לתת הכשר.8
ד .ההיתר הנ"ל אמור א במקרה שהתרופה משווקת בצורת סירופ לשתייה .וא התרופה משווקת בצורת כדורי לבליעה או
בתו קפסולות ,אי מקו לחוש כלל.9

" 1מנחת יצחק" )חלק ח סי' סח(" ,שבט הלוי" )חלק ה סי' נה( ,הגרח"ד הלוי "שנה בשנה" )תשמ"ג עמ'  ,(162ודלא כדעת הגר"מ פינשטיי המובאת
ב"המאור" )גליו רעב תשמ"ג ,עמ'  (34שתרופות הומיאופטיות ה אמונות הבל ,והשימוש בה גור להתכחשות לסדר העול כפי שסידרו הקב"ה .ועיי
"אנציקלופדיה הלכתית רפואית" )חלק ג עמ' .(279278
" 2אנציקלופדיה עברית" ,ער דיונו .
 3שו"ע יורה דעה )סי' קנה סעי ג(.
" 4שאגת אריה" )סי' עה( אוסר באכילה מטע "דאחשביה" ,א מהש" ש )ס"ק יג( משמע שמתיר .ובהג' "יד אברה" מבואר בפירוש שמותר ג
באכילה מטע דלא אמרינ "אחשביה" כשכל כונתו לרפואה ולא לאכילה.
 5הש" מתיר "שלא כדר הנאת" לבריא רק באיסורי אכילה .וב"בינת אד" )סי' עא( כתב שאי לחלק בי איסורי אכילה לאיסורי הנאה ובשניה נחלקו
ראשוני ,לתוס' ולמרדכי  מותר ,ולרא"ש  אסור מדרבנ .
 6שו"ע יו"ד )סי' ק"ג סעי א( .אומנ צ"ע דאולי יש לראות בדיו דבר המעמיד שאינו בטל מכיו שהוא זה שנות את התכונה המיוחדת בתערובת והופ
אותה לתרופה ,אבל בפוסקי שדנו בעניי לא מצאנו חשש זה ,וצ"ע.
" 7דרכי תשובה" )יו"ד סי' קח ס"ק כ(.
 8עיי ש בש שו"ת "בית שלמה" .ובתשו' הגרח"ד הלוי הנ"ל מתיר תרופות הומיאופטיות מטע שאי כוונת הגוי לבטל את האיסור אלא לגרו לאפקט
החיובי של החומר ,וכ מכיו שכמות החומר המבטלת מרובה מאוד ,אי איסור לבטלו לכתחילה.
 9מפני שאי איסורי אכילה והנאה אסורי אלא כשנהנה גרונו מה ,אבל א נהנה רק במעיו ,אי איסור )רמב" הל' מאכלות אסורות פ' יד הל' ג( .ויש
שהתירו כל בליעת מאכל לרפואה אפילו לחולה שאי בו סכנה ,מפני שנחשבת שלא כדר הנאת ,עיי "אנציקלופדיה הלכתית רפואית" )ח"ג ער כשרות,
עמ' .(253
ובתרופה שעשויה מדברי אסורי בקפסולה ,פסקו הפוסקי שנחשבת לפסולה לאכילת כלב ,ודינ ככרכ בסיב ,והרי ה מותרות ג לחולה שאי בו
סכנה ,ואולי א לבריא ,עיי ש ,עמ' ) .217אבל יש לבדוק ,א הקפסולה עצמה אינה מכילה רכיבי אסורי(.
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ע .בדיני בישול עכו" למי שנוהג עלפי פסקי המחבר ורוצה בנושא זה לסמו על רמ"א
שאלה:
א .מי שנוהג כשיטת הרמ"א בבישולי עכו" שמספיקה הדלקת האש בלבד ומארח מי שנוהג כשיטת המחבר שצרי לשי
את התבשיל על האש )יו"ד קיג ,ז( ,הא יכול לבשל לו בכלי שלו )שבישל בה קוד כשיטת הרמ"א( כשהוא מקפיד
בפע הזו כשיטת המחבר?
ב .הא נית להורות לספרדי שלא הקפיד עד היו כלל על בשולי עכו" לנהוג כשיטת רמ"א מכיו שקשה לו לנהוג היו
כשיטת המחבר ? השאלה הזו אינה רק על בשולי עכו" אלא ג בשאר דברי )בשר חלק ,קטניות לאשכנזי וכדו'( .הא
ישנו הבדל בזה בי רמות שונות )דאורייתא ,דרבנ ,מנהג וכדו'( .א נית להורות לו כ הא צרי לומר לו שזה היתר
זמני עד ש"יתחזק" או נית להתיר לו זאת לתמיד ?
תשובה:
א .חובה על כל אד לנהוג כמנהג אבותיו ועדתו ,וספרדי המקל כמנהג אשכנז ולהיפ חייב תשובה וכפרה .1אמנ בעני
בישולי עכו" יש פוסקי המתירי א לבני ספרד לסמו על קולת רמ"א ,ולאכול מאכלי שהתבשלו ע"י טבח עכו"
המועסק אצל יהודי  ,ובלבד שישראל הדליק את האש.2
ולפי זה כל שכ שמותר לספרדי לאכול מכלי שבלעו מבישול עכו" שנעשה לפי היתר רמ"א.
ב .לשאלת ,א נית להורות לספרדי כרמ"א במקרה שברור ,שלא יעמוד בדרישות השו"ע ,קשה לענות תשובה מוגדרת,
וצרי לדו לפי השואל .והעיקר בזה לענות לפי דרגתו של השואל בדר שנראית לרב ,שזו תקרב אותו ליהדות ולמצוות,
ובסופו של דבר תביא אותו לנהוג לפי ההלכה ומנהג עדתו.3

 1החיד"א ב"דברי אחדי" )ד כו ע"ב( וב"ש הגדולי" )מערכת ספרי אות ט( ,הובאו דבריו בתשובת הגר"ע יוס )"יחווה דעת" ח"ה סי'
נ"ד(.
" 2יחווה דעת" הנ"ל שהתיר לספרדי להתארח ולאכול בבתי מלו ,שבה נוהגי בעניי בישולי עכו" לפי רמ"א ,עיי ש ,וב"מנחת יצחק"
)ח"ז ,סי' סב( .אמנ סיי הגר"ע יוס "והמחמיר תבוא עליו ברכה" .וטע היתרו משו דאמרינ ספק ספיקא אפילו נגד מר )ספק הלכה
כרמ"א ,וא א לאו  שמא יש להקל ,מכיוו שמדובר בפועל המועסק אצל היהודי ובביתו ,עיי ש(.
עוד מצאנו לגר"ע יוס )"יביע אומר" ,ח"ה ,ס"ג( שהתיר לספרדי המתארח בסעודה אצל אחר ,ומתבייש לשאלו א הבשר "חלק" ,שיוכל
לאכול את הבשר ,וא זאת מטע ספק ספיקא ,עיי ש.
 3ע"פ דברי הגמ' בסוטה )מח ע"א( "לבטולי הא מקמי הא" ,ועיקרו זה אומ בפוסקי במקומות מספר )לדוגמה ,שו"ת "יחווה דעת" ח"ד ,סי'
מו(.
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עא .בדיני גבינת עכו"
שאלה:
הא תוצרת מפעל של יהודי מחלל שבת היא בכלל גזירת גבינת עכו" ?
הא נית לתת הכשר למפעל של נכרי המייצר גבינות על סמ משגיח יוצא ונכנס?
הא גבינה לבנה רכה וקוטג' כלולי בגזירת גבינת עכו" ?
תשובה:
א .גבינה של ישראל מחלל שבת אינה בכלל גזירת גבינת עכו"  .ואול דרושה השגחה על הייצור ,מכיוו שישראל זה אינו
נאמ.1
ב .אי להכשיר גבינות עכו" על סמ משגיח "נכנס ויוצא" .ישראל צרי לראות את עשיית הגבינה כדי שהצרכני לא
יכשלו בגזירת גבינות עכו" .2
ג .בשאלה א גבינה לבנה וקוטג' נכללו בגזירת גבינות עכו"  ,התחבטו פוסקי ולפיכ עדי לכתחילה לסכ ע בעלי
ביתחרושת על ייצור מוגבל של גבינות כאלה לצריכת הקהילה היהודית .גבינות אלה יצויינו בציו מיוחד ,והקהילה
תתחייב לקנות אות .א יש מניעה טכנית כלשהי להסדר שכזה ,יש להקל בה  ,בתנאי שכשרות של המוצרי אינה
מוטלת בספק.3

 1שו"ת "אגרות משה" )ח"ב ,סי' מז וח"א סי' מו( .בעניי חלב עכו" )ג למא דאמר שנגזר במני ( וה"ה לגבינה ,וכ פסקנו ב"מראה הבזק"
)ח"ג תשובה קח(.
 2עיי ב"במראה הבזק" )ח"א ,תשובה נא  ,לב במהד' הראשונה( .תור העניי הוא שגזירת גבינות עכו" היא אפילו כאשר אי כל חשש איסור
בגבינה ,ושלא כבחלב עכו" ,שאפילו נאמר שנגזר במניי ,הגזירה היא כאשר יש חשש ,ולוא חשש רחוק ,שיש תערובת חלב טמא .א כאשר אי
שו חשש – כי אז לא גזרו ,עיי בשו"ת "אגרות משה" )ח"א ,סי' מט ד"ה וזהו מה שפסק רש"י( .וכחילוק הנ"ל מדויק במשנה )ע"ז לה ע"ב( 
בעניי חלב כתוב "חלב שחלבו עכו" ,ואי ישראל רואהו" ,א בגבינה לא נכתב כ במשנה )ש כט ,ע"ב( .היתר חלב של נכרי כשישראל נמצא
בשעת החליבה ,אפילו יושב ואינו רואה את החליבה ממש ,הוא משו דמרתת הגוי שמא יראהו ,מה שאינו כ בנדוננו.
 3כ פסקנו בשו"ת "במראה הבזק" )ח"א ,תשובה נא ,לב במהד' הראשונה( ,עיי"ש .לאור תשובת "אגרות משה" )יו"ד ח"ב סי' מח( א כי הוא
לא התיר לפרס שיש מקו להתיר .לדעתו ,הכללת הגבינות בגזירה תלויה במידת נחיצותו של ה"רנט" לגיבונ ,עיי"ש .ועיי עוד שו"ת "במראה
הבזק" )ח"ד תשובה סט וח"ג תשובה צז(.
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פראג ,צ'כיה

אלול תשנ"ט

במראה הבזק

Rapubic Prague, Czech

עב .הפיכת מסעדה בשרית לחלבית
שאלה:
בעל מסעדה בשרית בפראג ,מעוניי להפו את מסעדתו לחלבית .ברצוננו לדעת הא נית להכשיר כלי )סכו"  ,כוסות,
סירי וכו'( לצור כ ,או שאי להתיר ,כפי שכותב המג"א בסימ תקט סקי"א ,שאי להגעיל כלי סת מבשר לחלב ,ועליו
לקנות כלי חדשי  .כמוב כשמדובר במעבר חדפעמי ,וישנו הפסד מרובה.
תשובה:
נית להקל 1ולהגעיל כלי מבשר לחלב במקרה חדפעמי 2או בהפסד מרובה 3או ע"י הטרפת הכלי
ה"מג אברה " )או"ח סי' תקט ס"ק יא(.
לכ ,באופ חד פעמי ,מותר על ידי ההכשרה להפו את המסעדה לחלבית.

4

ג לנוהגי כחומרת

 1שכ בעיקר דינו של ה"מג אברה" ישנה מחלוקת אחרוני:
כדעת ה"מג אברה" פסק ג "פרי מגדי" ,וכ פסקו כ "חת סופר" ו"קיצור שולח ערו" ועוד .א מדברי ה"פרי חדש" )יו"ד סי' צז
ס"ק א( משמע שפשיטא ליה ,שאי כלל לחוש להגעיל מכלי בשר לחלב ,ו"ערו השולח" )או"ח סי' תקט ס"ק י( הביא בהגהתו דברי "מג
אברה" ותמה עליו ,וכ פסק להלכה ב"כ החיי" )סי' תקט ס"ק מ"ה( בש החיד"א )ב"מחזיק ברכה"( .ומהרש" כתב )שו"ת מהרש"
ח"ב סימ רמא( שג בדעת ה"מג אברה" שבדיעבד ,א הגעיל ,אי חשש איסור )ויוכל להשתמש כפי שתכנ( "דבמה שאסרו משו אתי
למיטעי ,אי לאסור בדיעבד" ועיי עוד בעניי זה בשו"ת מהרש" )ש( וב"יביע אומר" )ח"ג יו"ד סי' ד(] .יש להקפיד שההגעלה תהיה באופ,
שהכלי לא יחזור וייעשה חלבי מבליעת החלב שנפלט ,כגו שאינו ב יומו או שיש אפר במי או שיש במי ששי כנגד החלב הבלוע[ .א ג לפי
השיטות האוסרות ישנ אופני שבה מותר להפו כלי מבשר לחלב ,וכדלהל.
" 2פרי מגדי" )בא"א ,שו"ע יו"ד סי' תנא ס"ק ל ,בסופו( כתב ,וז"ל" :הנה מבשר לחלב אי נוהגי להגעיל ולא ללב ,וכמ"ש המג"א סי' תק"ט
סקי"א ,ומ"מ בפסח י"ל דמגעילי מבשר לחלב ,כי ל"ש חששא פע אחת בשנה ונזהר הוא" .נראה דכל שכ שבנדו דיד ,שהוא מעבר חד
פעמי ,מותר לעשות כ.
 3כתב ה"פרי מגדי" )סי' תנב ס"ק יג( ז"ל" :כי האיסור להגעיל מבשר לחלב מנהגא הוא ,הא מדינא ושעת הדחק יראה דמותר לכתחילה"
נראה אפוא ,שהוא הדי בנדו דיד ,שהוא מקרה שיש בו הפסד מרובה.
 4כתב "פרי מגדי" )סי' תקט ס"ק יא( ז"ל" :ולהגעיל מכלי בשר לחלב נוהגי להטרי מקוד".
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וירג'יניה ,ארה"ב
מרחשוו תשס"א

במראה הבזק

Virginia, U.S.A

עג .איסור חדש בחו"ל
שאלה:
בעניי איסור חדש בחו"ל  ,מנהג המקו בו אנו נמצאי הוא להקל .אמנ נית להשיג קמח יש א הדבר מגביל ועלותו
גדולה ,הא אנו כשליחי חינוכיי מאר ישראל צריכי להחמיר.
תשובה:
א .רוב העול נוהגי להקל באיסור חדש בחולאר ,וכ יש להורות לציבור .ובעל נפש הרוצה להחמיר ,יחמיר לעצמו.1
ב .כל אד שרוצה להחמיר ,וקל וחומר שליחי המגיעי מ האר ורוצי לנהוג בעצמ חומרות שאינ מקובלות על אנשי
המקו  ,צריכי להיזהר מאוד שהחומרא לא תביא לידי קולא .2ויש לכ השלכות על שני נושאי :
)א( יכולת להתחבר ע אנשי המקו כאורחי ;
)ב( התנהגות מסוג זה עלולה להתפרש כהתנשאות .על כ מ הראוי שהמחמיר יעשה זאת רק בצנעה ,בביתו.

" 1משנה ברורה" )סי' תפט ס"ק מה( .רוב הראשוני פסקו שאיסור חדש בחו"ל מדאורייתא )טור ושו"ע יו"ד סי' רצג( ,דהלכה כרבי אליעזר,
דסת משנה כמותו )מס' ערלה פ"ג ,מ"ט( .אמנ העול סומכי על הב"ח הסובר שאי איסור חדש בתבואת נכרי ,או על הדעה דאיסור חדש
בחו"ל אסור רק מדרבנ ,ולא גזרוהו אלא על ארצות סמוכות לארישראל )"משנה ברורה" ש" ,ערו שולח" יו"ד סי' רצג( .בירור שעשינו
העלה ,כי המציאות של תבואה חדשה בשוק הינה נדירה ביותר.
 2עיי בכללי פסיקה לש" ,שו"ע יו"ד )סו סי' רמב(.
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מונטוידאו ,אורוגואי
סיו תשס"א

במראה הבזק

Montevideo, Uruguay

עד .פתיחת אג כשר במסעדה של נכרי בשעת הדחק
שאלה:
בקהילתנו מחסור חמור במסעדות כשרות .אחת האפשרויות היחידות לפתרו הבעיה והצלת יהודי מאכילת נבילות וטריפות
ח"ו היא לפתוח אג כשר במסעדה של נכרי  ,על ידי הקצאת חלק מ המטבח והכלי לבישולי כשרי בלבד ,והעמדת
משגיח על הבישולי  .במקרר מיוחד ישמר האוכל הכשר והמפתח יהיה אצל המשגיח בלבד .מי שיגיע למסעדה יוכל לבקש
במיוחד אוכל כשר .הא ישנה בעיה הלכתית בנתינת הכשר למסעדה שבה ישנה ג אפשרות לאכול טר? ונראה שיש להביא
ראיה להיתר משו"ת "יביע אומר" חלק ד ,יו"ד סי' ז ,ועל א שש מדבר על איסור קל יותר של אכילת חלב אחרי בשר ,הרי
שג כא יש צד קולא שמדובר במסעדה של גוי ,ומה ג שעיקר היתרו ש הוא "שעיקר ההכשר על המאכלי ולא על
המוכרי וכו'" וכ הדי כא.
תשובה:
כדי להציל יהודי מאכילת מאכלות אסורי במסעדה יש מקו להתיר קיו מטבח כשר ,כמתואר בשאלה ,בתנאי הבאי :
א .בשלט מחו למסעדה יהיה כתוב ,שיש כא אוכל כשר.
ב .השולחנות המיועדי לאוכלי הכשר יהיו מסומני  ,לש מניעת חשד ולש מניעת בלבול אצל המלצרי .
ג .המשגיח יהיה צמוד ויהיה בקי ג בהלכות הנצרכות וג בקי בדעות בני אד )כדי שלא יוכלו לרמותו(.1
צרי מאוד להיזהר שלא יצא שכרו של סידור זה בהפסדו ובמקו להציל מאיסורי יקרה ההיפ ,ח"ו.

 1עיי בשו"ת "אגרות משה" )חיו"ד ,ח"א סי' נב ,וח"ב סי' נ( ,ובשו"ת "במראה הבזק" )ח"ב ,עמ'  ,69תשובה נ(.
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מונטוידאו ,אורוגואי

אדר ב' תש"ס

במראה הבזק

Montevideo, Uruguay

עה .צפיה בטקס עבודה זרה
שאלה:
באורוגואי קיימת כת של עובדי עבודה זרה השולחי בכל שנה ביו איד מתנות לי )או למלכת הי ( וא מקריבי ש
קורבנות של עופות.
הטקס נעשה ברוב ע  ,וצופי בו הרבה שאי לה שו קשר לכת ,ומסתכלי על הטקס כעל מופע פולקלור.
הא מותר לצפות בטקס כזה של עבודה זרה? הא האיסור להכנס לבית עבודה זרה נובע מ המקו שהוא מיוחד לעבודה
זרה או האיסור הוא בראית דבר זה ללא קשר למקו ?
הא העובדה שרוב המוחלט של הצופי אינ מאמיני בע"ז הזו ,אלא רואי זאת כהצגה ,יכולה להקל על העני?
להערכתי ,מתו כ  100,000הנמצאי ש  ,אי אפילו  1000השייכי לכת.
הא שיי כא גדר של הנאה מעבודה זרה? מהי הגדרה של הנאה )כספית ,גופנית או אחרת(?
תשובה:
אסור לצפות בטקס עבודה זרה בכל מקו שהוא ,1ויש להתרחק מ הכיעור.2

 1משנה ע"ז ד יא ע"ב ,וכל שכ לנדוננו ,עיי ש בפירוש המשניות לרמב" .וא עלפי דקול ומראה וריח אי בה משו מעילה ,איסורא מיהא
איכא )פסחי כו ע"א(.
 2אבות דרבי נת פרק ב; חולי ד מד ע"ב.
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ברלי ,גרמניה

מרחשו תשס"ב

במראה הבזק

Berlin, Germany

עו .מסיבת סיו השנה האזרחית באול השמחות של הקהילה
שאלה:
נשאלתי ע"י יז פרטי המעוני לקבל את אול השמחות של הקהילה ללילה האחרו של השנה ,כדי לחגוג ש ע צבור יהודי,
עד עתה ה תמיד עשו זאת באולמות של נוכרי .
הא יש בעקרו איסור לחגוג לילה זה  כמוב ללא שו סממ נוצרי?
הא יש בעיה שמסיבה זו נעשית בבני הקהילה היהודית?
הא הסיבה שע"י זה ה יאכלו אוכל כשר משפיעה על הכרעת ההלכה?
תשובה:
 .1ישנו איסור לחגוג את הלילה האחרו של השנה האזרחית.1
 .2העובדה שהמסיבה תיער בבניי הקהילה ,מוסיפה בעייתיות מיוחדת.2
 .3אי בעובדה שיאכלו אוכל כשר כדי להתיר את המסיבה.3
ואע"פ כ ,א הרב המקומי רואה בקיו המסיבה בביתהקהילה צור חשוב  חלק מ הפעילות להצלת יהודי רחוקי ומ
המלחמה בהתבוללות ,וג לא יהיה שו סממ של עבודה זרה במסיבה ,יש לו על מי לסמו.4

 1ייתכנו שני איסורי בחגיגת יו המיוחד לגויי:
האחד  ימי אידיה ,וה ימי המיוחדי לעבודה זרה .איסור זה אינו שיי בהכרח בחגיגת היו הראשו לשנה האזרחית ,מכיו שכיו רוב
המוני בו אינ עושי כ מסיבות דתיות.
השני  חוקות הגויי .איסור זה שיי במקו שבו לגויי ישנו מנהג שאי לו טע לנו כיהודי או שיש בו משו פריצות.
ישנ שני טעמי אפשריי לאיסור לנהוג במנהג גויי חסר טע לנו כיהודי:
א .יש מי שאומר שישנו ספק הא מקורו של המנהג הוא בדרכי האמורי או בע"ז ולכ אסור.
ב .לפי הסבר אחר ,עצ ההליכה אחרי מנהג גויי במקו שאי לו טע הוא דרכי האמורי ,שהרי הסיבה היחידה לנהוג כ היא להדמות לגוי.
במקרה זה ודאי שיש במסיבות מעי אלה משו ניסיו להדמות לגויי )ג א לא בעניני ע"ז( ,וזאת בתחו שבו קיימת אלטרנטיבה יהודית
)הלוח העברי( .עיי עוד בנושא זה בתשובה הבאה.
 2עיי "עקדת יצחק" על התורה )פר' וירא שער כ( לגבי השאלה ,א להתיר איסור לציבור כדי למנוע כשלונו באיסורי חמורי יותר.
 3ככלל אי מקו להתיר איסור מסוי כדי להציל מאיסור אחר .עיי ג "אגרות משה" )חלק או"ח ד סי' לה( .אמנ מצאנו מחלוקת בנתינת
הכשר למקו מסוי שאינו מקפיד על כל צדדי ההלכה ,א ש נקודתהמחלוקת היא ,הא בנתינת ההכשר לחלק מסוי יש משו מת
הסכמה על הכול .במקרה דנ ודאי שהעמדת אולהשמחות של הקהילה לרשות חלק מבני הקהילה עלולה להתפרש כהסכמה לחגיגה מסוג זה,
עיי "אגרות משה" )חלק יו"ד א סי' נב(" ,צי אליעזר" )חלק יא סי' נה(" ,יביע אומר" )חלק ד ,יו"ד סי' ז(.
 4סברת הרב נחו א' רבינובי ,וכ נמסר לנו שהרב מ"צ נריה התיר לערו מסיבה מעי זו בישיבת בנ"ע בכפר הרא"ה לתלמידי תוכנית נעל"ה
)נוער עולה ללא הורי( ממדינות חבר העמי ,כדי שלא ילכו למסיבות בקיבוצי הסביבה.
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פריז ,צרפת

סיו תש"ס

במראה הבזק

Paris, France

עז .מנהג ה"חינא"
שאלה:
מה המקור של מנהג ה"חינא" הנהוג בקהילות מסוימות ,הא אי חשש "חוקות הגויי" במנהג זה?
תשובה:
בקהילות ישראל רבות נהוג שבלילה מסוי בשבוע שלפני החתונה עורכי טקס שמחה המכונה ליל החינה )לילית אל
חננא( .1וישנ מנהגי שוני בעריכת שמחה זו ,אבל המשות לכול שבמהלכה צובעי את ידיה של הכלה בכופר
אדמד המיוצר מצמח החינא ,2ויש שעושי כ ג לחת  ,ויש שעושי כ ג לקרובי המשפחה ,וא לכל המשתתפי.
טעמי מספר נתנו למנהג זה:
 .1קישוט ויפוי הכלה לקראת חופתה )וג החת והקרובי  לפי המנהג(;3
 .2סגולה וסימ טוב שתהא הכלה נושאת ח בעיני בעלה;4
 .3סימ לכלה שתזכור לספור ז' ימי נקיי;5
6
 .4כדי שציבור המשתתפי בחתונה יזהה את קרובי החת והכלה ;
 .5חנה = ר"ת חלה נדה הדלקת הנר  להזכיר לכלה שעליה להקפיד מעתה על ג' מצוות אלה.7
אמנ מנהג דומה נהוג ג אצל הנכרי בארצות שבה נהגו ישראל כ  ,ויתכ שמקורו בנכר ,ויסודו במנהגי הנהוגי
בתרבויות שונות להרחיק מזיקי ולמנוע מכשולי מ החת והכלה.8
ואול ,ג א אכ מנהג זה הובא מבחו ,אי מקו לאוסרו משו חוקות הגויי ,והנוהגי בו יכולי להמשי ולנהוג
בו כמסורת אבותיה ,ויכוונו לטעמי 9הנ"ל.10
 1המנהג מוזכר ברמז כבר בתשו' הרמב" )מהדורת בלאו סי' שלט ח"ב עמ'  ,(610וביתר בהירות בספר "מעשה רוקח" על הרמב"  .ועיי עוד ב"הליכות
תימ" מאת הרב יוס קאפח )עמ' " ,(127 – 125יהדות מרוקו הווי ומסורת" מאת רפאל ב שמחו )עמ'  400  399 ,394  393ו  " .(405 – 404חיי
אד "" ,כלולות" בעריכת הרב מנח הכה במנהגי העדות בסו הספר וספר "נוהג בחכמה" מאת הרב יוס ב נאי )עמ' קלא סעי י(.
" 2החנא" היא הכופר המוזכר בשיר השירי א ,יד ,ובמשנה מס' שבועות פ"ז מ"ז ,יש לו ריח טוב ונעי  .בעבר הרחוק השתמשו בו כבשמי  ,וכיו
משתמשי בעליו לעשית עיסת החינא  לצביעה ולאיפור.
 3הרב יוס קאפח" ,הליכות תימ" עמ'  ,127  126והוסי לנו בעלפה שבענייני יופי וח כל מקו ומקו לפי מנהגו ו"על טע ועל ריח אי להתווכח".
 4כ שמענו מהראשו לציו הגר"מ אליהו ,ע"פ הגמ' הוריות )יב ע"א( וכריתות ד )ו ע"ב( "סימנא מילתא היא".
 5שמענו מהרב צמח מאזוז מרבני יוצאי תוניס ,ומעי זה כתוב בספר "נוהג בחכמה" ,שמטע זה המנהג לעשות את הטקס שבוע לפני החופה ,והכלה
לובשת בטקס לב.
 6הראשו לציו הגר"מ אליהו.
 7הראשו לציו הגר"מ אליהו ,וכ הובא בספר "נתיבות המערב" מנהגי מרוקו ,מאת אליהו ביטו )עמ'  128הערה א( ,ע"פ המשנה )שבת פרק ב משנה ו(
"על שלוש עבירות נשי מתות בשעת לידת ,על שאינ זהירות בנדה ,בחלה ובהדלקת הנר".
 8כבר בתלמוד מוזכר ש"שלושה צריכי שימור  חולה ,חת וכלה" )ברכות נד ע"ב( וברש"י )ש ( :שימור  מפני המזיקי ,חת וכלה  "מקנאתו מתגרה
בה " ,ומסיבה זו נהוגי מנהגי רבי בקהילות ישראל שעניינ בשמירה על החת והכלה ,כגו :האיסור לחת לצאת יחידי לשוק )רמ"א שו"ע אב
העזר סי' סד סעי א( הקפות הכלה סביב החת )עיי מאמרו של ד"ר אהרו ארנד ב"סידרא" ז' עמ'  (11  5ואולי אפי' מנהג שבירת כלי בעת החופה )עיי
של"ה ח"ג פ' שופטי  ,מובא ב"טעמי המנהגי " עמ' תיב ,ודלא כטע המובא ברמ"א או"ח סי' תקס ס"ב שהוא להעלות זכר ירושלי על ראש שמחתנו
 ועיי "סיני" פרק קיח ,אב  אלול תשנ"ו "שבירת הכוס בחתונה"  פרופ' יוסי ויליא( .ועיי ב שמחו )הנ"ל ,עמ'  387והלאה( .ומעי חשש זה חששו,
להבדיל ,ג אצל הנוכרי  הצבע האדו נתפס ע"י הערבי כמגרש מזיקי ,ולכ נהגו לצבוע ידיה ורגליה של החת והכלה בצבע החינא ) Eduard
 ,(Westermark, Ritual and Belief in Moroccoבקהילות מסוימות נתנו טע זה  לגרש מזיקי ,עיי ב שמחו )עמ'  390ו  (394וכ ב"חיי אד "
)הנ"ל ,עמ'  ,(182ועיי אצל ב שמחו )עמ'  391בהערה  (62טע נוס .ועיי עוד "מנהגי ישראל" לפרופ' דניאל שפרבר )ח"א פרק ל( "השפעות חיצוניות
מקומיות על מנהגי יהדות מרוקו" ובמקורות המצוייני ש בהערה .1
 9בתשו' הרשב"א )ס' קסו ,תיג ותתכה( פסק שאי לחוש משו דרכי האמורי אלא בדברי שהוזכרו במפורש בגמ' שבת )סז ע"ב( ,ואפילו לדברי
שהוזכרו בתוספתא פ"ז בשבת אי לחוש ,מכיוו שלא הובאו בגמ' ,וכ פסק החיד"א ב"שיורי ברכה" )סי' קעט אות ד( וה"ב איש חי" בשו"ת "רב
פעלי " )יורה דעה ח"ב שאלה כט( .ויש להוסי שפעולות לגירוש שדי מובאות ג בגמרא )ברכות סב ועוד הרבה( ,ורק פעולות שנעשות כדי לית כבוד
לשדי או בהקרבה לה  ,ה בכלל עבודה זרה ואביזריה )עיי "רב פעלי " ש תשו' ל(.
אכ בתשו' מהרי"ק )שורש פח( והרמ"א )שו"ע יו"ד סי' קעח סעי א בהגה( ,אוסרי משו חוקות הגויי  ,כל מנהג שהגויי עושי כחוק שאי לו טע
נגלה ברור ,א ג לדעת נראה שאי לאסור ,מפני שמדויק מ המהרי"ק ,שאי לאסור אלא כשהיהודי עושה מנהג מסוי רק משו שהוא רוצה
להתדמות לה  ,ובדר כלל היהודי הנוהגי במנהג ,עושי זאת מ הטעמי המובאי בגו התשובה ,וג א עושי זאת להרחקת מזיקי ,יתכ שזה
נחשב טע נגלה ולא עשיה סת כדי להתדמות לגויי  .ומהרמ"א מדויק שהחשש כשאי טע נגלה שהטע הוא משו חוק עבודה זרה ,וכא ידוע
שהטע הוא להרחקת מזיקי וזה איננו עבודה זרה כנ"ל .אומנ בהג' הגר"א )שו"ע יו"ד קעח ס"ק ז( אוסר ג כאשר הגויי נוהגי מנהג מטע נגלה
א היהודי לא היה מגיע למנהג זה מעצמו ללא העתקת המנהג מהגויי ) .יתכ שמסיבה זו בטל הגר"א מנהג העמדת אילנות בביהכנ"ס בשבועות  עיי
"סיני" )פרק קכ אב אלול תשנ"ז( "צמחיה בשבועות" לוי יצחק קופר( א הקהילות הנוהגות מנהג זה יכולות לסמו על כל האמור לעיל ועל מסורת
אבות .וכ הורו הראשל"צ הרב מרדכי אליהו  ,והרב יוס קאפח שאי במנהג זה שו חשש איסור .ונסיי בדברי ה"חוות יאיר" )סי' רלד(" :ולעניי
הלכה למעשה נראה דכל מה שנתפשט אצל הנשי מנהג ,הנח לישראל דמסתמא נודע בניסיו והורה לה מורה להתיר ,ולכ אי לאסור מה שמקיפי
לילד שאחזתו חמה ונולדו בו סימני אבעבועות טר שנראו את נקבי גופו בטבעת שהסירו מאצבע המת ,וכ כל כה"ג".
 10הערת הרב נחו אליעזר רבינובי :כל מנהג שהתקבל מדורי דורות ,אע"פ שמקורו מעורפל ,אי לחפש דרכי לפוסלו .עיי עוד בנושא זה בתשובה
הקודמת.
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עח .הסרת כתובתקעקע
שאלה:
מי שיש בו כתובת קעקע הא חייב להסירו )כשנית ע"פ עצת רופאי (?
הא יש בזה הנהגה טובה או מידת חסידות?
הא יש נפקא מינא א נעשה בהיתר בגיותו או באיסור?
היש נפקא מינא א נעשה לש עבודה זרה או רק לנאותו?
הסקתי מדברי ה"מנחת יצחק" ח"ג י"א שאי מניעה הלכתית להסיר כתובת קעקע למרות שנשאר איזה צלקת מזה.
תשובה:
מ הדי אי כל חיוב להסיר כתובתקעקע שכ האיסור הוא בעצ מעשה הקעקוע ובהסכמה לקבלו ,ואי כל איסור על היות
הקעקוע עליו ,1בי א הקעקוע נעשה באיסור ובי א נעשה בהיתר ,בזמ גיותו.
2
אמנ א הקעקוע עשוי בצורה של עבודה זרה יש לכסותו כשנכנס לביתהכנסת ובזמ התפילה  ,ולכ א אפשר ,ראוי
להסירו ,א לא מ הדי אלא כמידת חסידות.
א האד רוצה להסירו מכיוו שהוא מתבייש בו אחר ששב בתשובה והוא רוצה להשתיי לחברה יהודית שומרת מצוות,
יכול להסירו ע"י טיפול בלייזר ,3וחר האיסור לחבול בעצמו 4יש להתיר  5בעדיפות שניה 6להסירו ג בניתוח פלסטי ,הואיל
ו"גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה".7
 1המחבר בשו"ע )יו"ד סי' קפ סע' ב( פוטר את אד שנעשה עליו קעקוע ,א לא סייע בדבר .הש" )ש סק"ד( מעיר כי ה"בית יוס" למד זאת
מדי "הקפת הראש" ,ש המקי חייב והניק פטור  א לא סייע .עלפיזה מסיק הש" ,כי כש שבדי הקפה קיי איסור על הניק ,כ
בקעקוע קיי איסור על המקועקע .ואול אי להסיק מכ שהאיסור הוא על קיו האיסור בגופו שכ כתבו התוס' )בבא מציעא י ע"ב ד"ה
אקפי( כי האיסור הוא על ההסכמה על ההקפה ,שהיא "לאו שאי בו מעשה" ,וא כ יש לומר כ ג בכתובת קעקע שהאיסור אינו אלא על
ההסכמה בשעת ביצוע הקעקוע א לא על עצ היותו מקועקע.
 2דמחזי כעי "צל בהיכל" ,סברת הרב זלמ נחמיה גולדברג .וא הוא על היד ,במקו הנחת תפילי ,כמוב שצרי להזהר שלא לכסותו בצורה
שתהיה חציצה בי הגו והתפילי.
 3רקע רפואי :החלק החיצוני של רקמת האד בנוי )בחלוקה כללית( משלוש שכבות )מבפני החוצה( :בשר ,עור חי ועור מת .בזמ הקעקוע
מוחדר הצבע אל הבשר ,כלומר מתחת לשתי שכבות העור .להסרת כתובתקעקע קיימות היו במדינת ישראל שתי טכניקות:
א .טיפול בלייזר  בו צורבי את שתי שכבות העור ומסירי את הצבע שמתחת ללא כל פגיעה בבשר ובכלי ד ,ולפיכ אינו מצרי השתלת
עור .טיפול זה נעשה בשלבי והוא בדר כלל יקר מהניתוח הפלסטי מכיוו שבטיפול זה לא נעשית כל חבלה בגו האד ,מותר לעשותו
לכתחילה.
ב .ניתוח פלסטי  בו מקלפי את שלש שכבות הרקמה ע שכבת הבשר שמתחת לצבע .באזור המנותח משתילי עור הנלקח ממקו אחר
בגו המטופל .בניתוח זה נעשית חבלה בגו המטופל ולפיכ יש לדו ,א קיי לגביו איסור חובל בעצמו.
 4בשאלה ,א אד רשאי לחבול בעצמו )עיי בבא קמא צ ע"ב במשנה ובסוגיה ש צא ע"א( נחלקו ראשוני הרמ"ה )ב"שיטה מקובצת" ש(
מתיר והרמב" )הלכות חובל ומזיק פ"ה ה"א( אוסר ,ורמ"א פסק )שו"ע יו"ד סי' רלו ,ב( שאסור לאד לחבול בעצמו.
 5כתב הרמב" )ש( "אסור לאד לחבול ,בי בעצמו בי בחברו .ולא החובל בלבד אלא כל המכה אד ...דר נציו ,עובר בלא תעשה ,שנאמר לא
יוסי להכותו" ,עכ"ל .משמע לכאורה ,כי אופ החבלה האסור הוא דווקא דר נציו  מריבה ,א מה שאינו דר נציו אלא נעשה לטובת האד
 מותר .את שיטת הרמב" נית להוכיח מסוגיות מספר )ע"פ "אגרות משה" חו"מ סי' ב ,סו( :א .רב חסדא שהל בי הקוצי הפשיל בגדיו ולא
חשש לחבול בעצמו )ב"ק צא ע"ב( .ב .בכל הש"ס מצינו שהותרה רפואה והקזת ד ,אע"פ שלעיתי ה כרוכות בחבלה .ע"פ הרמב" הנ"ל פסקו
האחרוני "אגרות משה" )ש(" ,יביע אומר" )ח' חו"מ סי' יב( ו"מנחת יצחק" )ו' קה ב( כי מותר לעשות ניתוח פלסטי ליופי) .ועי' קוב הערות
יבמות )סי' ע( המחלק באופ שונה במקצת בי חבלה הנובעת מ העבר לבי חבלה למטרה חיובית עתידית(.
אמנ יש מ האחרוני שהתנגדו לכ  "צי אליעזר" )יא סוסי' מא( ו"שבט הלוי" )ו סי' קצח(  מנימוקי אלה:
 .1אי רשות לרופא לרפאות פג שנעשה בידי שמיי;
 .2אל לנו לשנות סדרי בראשית.
 שני נימוקי אלה אינ רלוונטי בנדו דנ כיוו שהפג נעשה בידי אד ועכשיו הוא רוצה לתקנו;
 .3זהו סיכו מיותר.
 ג נימוק זה פחות חזק בנדו דנ הואיל ומדובר בהרדמה מקומית בלבד .יתר על כ ,מכיוו שהאד מתבייש בדבר ,הרי יש לדונו כחולה שאי
בו סכנה ,שמותר לו להסתכ כדי להתרפאות )"מנחת יצחק" הנ"ל( .למותר לציי ,כי יש לדאוג לעשיית ניתוח זה ע"י מומחה לדבר.
 6התוספות )ב"ק צא ע"ב ד"ה אלא האי תנא( אומר שאסור לחבול בעצמו ג לצור .משמע מדבריו לכאורה שחבלה אסורה ג שלא דר נציו,
ודלא כרמב" )וע"י ב"אגרות משה" ש שרוצה ליישב( .אול ,ג בדעת רמב" גופא יש לדו ,דהלא לכאורה יש לדחות את הראיות המובאות
לעיל:
א .רב חסדא לא חשש לחבול בעצמו בהליכה בי הקוצי בהפשלת בגדיו רק מפני שלא נתכוו לחבלה ,ואי כא "פסיק רישא" שיחבל.
ב .חבלה לש רפואה הותרה מכיוו שאיננה חבלה כלל .רפואה מטרתה לתק את גו האד ואילו החבלה פוגעת בגו האד ,ג א היא
נעשית שלא ב"דר נציו" .לכ אי להסיק מרפואה שחבלה מסוג זה מותרת .על פי זה נית להסביר ,מדוע המשנה בבכורות )מה ע"א( מתירה
לכה להסיר מו ע"י חיתו ,מפני שזוהי חבלה המתקנת את הגו הפגו )ולא מכיוו שאי זו דר נציו( .יתר על כ ,יש להקשות על הרמב"
)הובא לעיל הע'  (4בדי מכה אביו ,שאסר לב ליטול קו מבשר אביו ,שמא יחבול בו יותר מ הנצר )סנה' פד ע"ב( ,אע"פ שלכאורה אי כא כלל
נציו )הגרי"ד סולביצ'יק ב"המסורה" הקשה זאת ונשאר בצ"ע( .אמנ נית לתר שהחשש הוא ,שמא החבלה היתרה תיעשה מתו זלזול,
וזלזול זה נקרא "דר נציו" )"אגרות משה" ש( .אול תירו זה קשה משתי פני:
א .בפשט הסוגיה משמע שעצ החבלה היתרה בעייתית כשלעצמה ולא הרקע הפסיכולוגי הנלווה.
ב .קשה להגדיר חוסר תשומתלב מספיקה כ"דר נציו" )אמנ המדפיס רצה לתק במקו "נציו"  "בזיו" ,והרי זו הגדרה מסתברת יותר,
אול שינוי זה הוא משל המדפיס ואינו מופיע בכת"י של הרמב"(.
ונראה לתר שרמב" מחלק בי שתי פעולות הנגזרות מאיסור חובל  1 :חבלה  גרימת נזק לגו האד .פעולה זו נאסרה ג שלא "דר נציו"
מכיוו שנגר כא נזק  2 .מכה  פעולה זו אינה גורמת נזק ממשי לגו האד ,ואפשר לומר שהנזק שבה הוא יותר במישור הנפשי .לכ יש לחלק
בי מכה הנעשית דר שחוק או לש חינו – המותרת ,לבי מכה הנעשית "דר נציו" ומריבה  שנאסרה .על פי דבריו ג הרמב" יודה שכל
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חבלה נאסרה )כמוב ,למעט חבלה לש רפואה שאיננה חבלה כלל( .יתר על כ יתכ שרמב" יודה לתוס' שחבלה אסורה אפילו לצור .ניתוח
פלסטי היוצר חבלה בגו האד יהיה אפוא אסור ורק טיפול בלייזר מותר ,לפי שאינו יוצר חבלה כלל .אמנ יתכ שיש מקו להתיר ,מכיוו
שהאד נת רשות למנתח לחבול בו ,ובמקרה זה ,אי איסור חובל לדעת חלק מ האחרוני" ,מנחת חינו" )מצוה מח(" ,טורי אב" )מגילה כז
ע"א( וכ"כ מר הגר"ש ישראלי )"התורה והמדינה" הו( .אול עיי בדברי הרב ש"י זוי )"לאור ההלכה"" ,משפט שיילוק"( שהארי להוכיח ,כי
ג בנתינת רשות עדיי האיסור לחבול בעינו עומד ,ועיי ג בהערות מר הגר"ש ישראלי על מאמרו ,שבה הוא דוחה את ראיותיו.
 7ברכות יט ע"ב ועוד.
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אדר א תש"ס

עט .די מכונות גילוח חשמליות
שאלה:
באלו מכונות גילוח חשמליות מותר להשתמש? מדוע?
תשובה:
 .1מאז שהומצאה ,נהגו ישראל להשתמש במכונתגילוח .
1

 .2יש מי שפסק ,2שכל גילוח במכונה מותר ,3משו שבפעולת המכונה אי משו השחתה .ויש מי שכתב ,4שבמכונות
הגילוח המצויות כיו אי משו "גילוח" ,ועל כ השימוש בה מותר ,ללא הגבלה.
 .3אמנ יש שמחמירי וחוששי להתיר גילוח במכונה ,ותולי הדבר בתוצאת הגילוח ,דהיינו ה מתירי רק כאשר
המכונה אינה מותירה עור פני חלק כמו אחר שימוש בתער .5לדעת יש אפוא להקפיד להשתמש דווקא במכונה
המותירה את קצות השערות.6
7
 .4ויש שאסרו כל שימוש במכונותגילוח .

 1בגמ' מכות )כא ע"א( שנינו "תנו רבנ' ,ופאת זקנ לא יגלחו' ,יכול אפילו גילחו במספרי יהא חייב ,תלמוד לומר 'לא תשחית' .אי 'לא תשחית',
יכול א ליקטו במלקט ורהיטני ,יהא חייב ,תלמוד לומר 'לא יגלחו' .הא כיצד ? גילוח שיש בו השחתה ,הוי אומר זה תער".
מסקנת הסוגיה היא ששימוש בתער אסור רק א מתקיימי בו התנאי הבאי) :א( גילוח; )ב( השחתה.
והנה שתי שיטות יש בהבנת גדר "גילוח") :א( שיטת תוס' )מסכת נזיר מ ע"ב( – יסוד היתר השימוש במלקט ורהיטני הוא "...וה אינ קרויי
גילוח ,שאינ רגילי לגלח בה" .משיטת התוספות עולה שאמנ תוצאת הגילוח במלקט ורהיטני עשויה להיות זהה לתוצאת גילוח בתער ,הרי
השימוש בה מותר משו שדר הפעולה בה שונה מפעולת גילוח רגיל) .ב( שיטת ר"י מלוניל  "ואינו חייב עד שיטלנו בתער ,כלומר ,שכשנשאר
קצת משורש השיער בתו הבשר ,אבל אינו בולט מבחו כמו במספריי .ובמלקט ורהיטני פטור ,לפי שאינו דומה לגילוח ,שהרי שורש השיער
תולש מבפני הבשר" .לדעה זו ,תוצאת הגילוח במלקט ורהיטני שונה מזו של שימוש בתער .מ ההגדרות הנ"ל עולה שמכונותהגילוח כיו עונות
על גדר "גילוח" ,שכ הדר לגלח בה ,וכ אי ה עוקרות את שורש השיער מתו העור.
הגדרת "השחתה" .בפירושו של ריב" למכות )ש( אנו מוצאי " ...ומספריי אינ משחיתי ,שאי חותכי שיער בצד עיקר כתער" )וכ עולה
מפירוש ר"י מלוניל שהובא לעיל( .משיטות אלו עולה שגדר השחתה הוא ,כאשר לא נותר כל חלק מ השיער מחו לעור הפני מכיוו שהסכי
חותכת אותו בגובה העור ממש.
 2כ פסק הגרנ"א רבינובי בספרו "מלומדי מלחמה" )עמ'  .(269יסוד שיטתו הוא שבמכונותהגילוח המצויות לעול לא יוכל להתקיי גדר
"גילוח" .הוא מסתמ בדבריו על שיטתו של רמב" שהגדרת גילוח היא דווקא במקו שיש אפשרות לחתו מספר רב של שערות שיש בה שיעור
"שיער" .אמנ במכונותגילוח אפשר לגלח בבת אחת מספר רב של שערות ,א שערות אלה אי לה שיעור שיער שעליו מתחייבי בגילוחו
)להרחבת העניי עיי ש( .שיטה זו תוב רק עלפי שיטת רמב" ,א כפי שראינו לעיל ,ראשוני אחרי הגדירו גדר "גילוח" באופ שונה.
 3כ עולה ממאמרו של הרב ישראל רוז ב"תחומי" כ"ב ) ,(447לאחר ביקור בחברת 'פיליפס' .לדבריו נית להחשיב את כל מכונות הגילוח ,מעצ
טיב ,כ"מספרי כעי תער" שהותרו ,ללא תלות בעיו מיקרוסקופי בתהלי החיתו .במאמר שפרס בחוברת 'בית הלל' )ירושלי ,שנה ד גליו
ב' ,סיו תשס"ג( הביע עמדתו כי עדי להשאיר את רכיב ה  Lift & Cutהנמצא בסכיני 'פיליפס' ,משו שה מקרבי עוד יותר את מכונת הגילוח
למעמד של מספרי.
 4כ כתב הרב שבתאי רפפורט במאמר ב"תחומי" )חלק יג עמ'  208ואיל( .לדעתו איסור גילוח מתקיי כאשר הסכי לבדה יכולה לחתו את
השערה .והנה ,במכונתגילוח החיתו נעשה בשיתו הרשת ,וע"כ אי גילוח בה דומה לגילוח בתער ,אלא לגילוח במספריי ,שבו החיתו נעשה
בעזרת שני הלהבי ג יחד ,ועל כ הוא מותר.
 5ע"פ דבריה יוצא שרק במכונות המותירות זיפי שיער ,אי בה משו השחתה ,ואילו במכונות המותירות עור פני חלק לחלוטי ,יש "גילוח
שיש בו השחתה".
 6הבעיה מתמקדת בעיקר במכונות  lift &cutשל חברת  ,Norelcoשעלפי תיאור היצר שולפות את השערות וחותכות אות רק לאחר מכ .כ
שנוצר עור פני חלק לחלוטי .ואול בעיה קיימת ג במכונות שלהבי החיתו שלה קרובי מאוד לרשת ,כ שייתכ ,שהלהב עצמו נוגע בעור
וחות את עיקרי השיער בגובה העור ממש .ע"פ דבריה יוצא שרק במכונות המותירות זיפי שיער ,אי בה משו השחתה ,ואילו במכונות
המותירות עור פני חלק לחלוטי ,יש "גילוח שיש בו השחתה".
 7שו"ת "מנחת יצחק" )ח"ג סי' קיג( ,עיי בשו"ת "שבט הלוי" )ח"ב סי' קה וח"ד סי' צו(.
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פ .העסקת מטפל שאינו יהודי לעניי בישול ,הנחת תפילי וכניסה לביתהכנסת
שאלה:
התעוררה אצלנו שאלה לגבי יכולתו של מטפל שאינו יהודי לטפל בנכה משותק בכל גפיו וזקוק לעזרת הזולת בכל מעשיו.
שאלתנו היא הא מטפל שאינו יהודי יכול לבשל את מזונו של נכה משותק שומר מצוות ,הא יכול הוא לעזור לו בקשירת
תפילי והא יכול הוא להיכנס עמו לבית הכנסת.
בא יש קושי בקבלת אחת מהעזרות הנ"ל הדרושות לנכה מידי מי שאינו יהודי ,נודה בא תוכל ללמדנו הא יש דר להקל
על נכה שכזה ולאפשר לו להיעזר בעזרת המטפל הזר.
תשובה:
א .אי איסור בכ שגוי ,שאינו מחויב במצוות ,יקשור את התפילי על ידו או על ראשו של יהודי.1
ב .במקו הצור אפשר להקל ביחס לבישול הנעשה ע"י גוי ,ובלבד שישראל ידליק את האש או שהגוי יקח מ האש שהדליק
ישראל  .2לכ העצה היעוצה היא ,שבני משפחתו ידליקו לאד זה נר נשמה הדולק ימי מספר ,והגוי המטפל ידליק את האש
הנחוצה לו מנר זה.
ג .אי איסור על הגוי להיכנס לביתהכנסת ,3וכדברי הנביא "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמי ".4

 1בגמ' עבודה זרה )לט ע"א( מובא "וכ היה ר"ש ב אלעזר אומר ,מעשה באישה אחת שנישאת לחבר ,והיתה קושרת לו תפילי על ידו" .על סמ
גמרא זו פסק בשו"ת "הרצבי" )או"ח ח"א ,סי' כג( שאי מצוה בקשירת תפילי ,אלא שמצוות תפילי היא בתוצאת ההנחה ,היינו שהתפילי
יהיו מונחות על זרועו ועל ראשו ,ולכ אפשר שהקשירה תיעשה ע"י אישה ,אעלפי שאינה חייבת במצוה זו .אמנ הובא בספר "בעקבי הצא"
)סי' א ,עמ' ח( בש "צפנת פענח" ,שג מעשה הקשירה צרי להיעשות ע"י מחויב בדבר ,אלא שהמחבר חלק עליו ,והוכיח שהקשירה אינה חלק
מ המצוה ,ולכ כשרה אישה לקשירת תפילי ,והוא הדי לגוי ,עלפי הסברה ,שהקשירה אינה חלק מ המצוה.
 2נחלקו ראשוני ביחס לבישולי גויי ,הא די בכ שישראל יסיק את התנור ,כפי שמצינו ביחס לפת עכו"מ )ע"ז לח ע"ב ,שו"ע יו"ד סי' קיב
ס"ט( או שצרי שישראל יהיה ממש שות בבישול .ר" )ד טו ע"ב מדפי הרי" ד"ה פת( ,רשב"א )"תורת הבית" סו בית ב ד צג ע"א( ושו"ת
הריב"ש )סי' תקיד( כתבו ,שדווקא בפת הקלו ,אבל בשאר תבשילי אי להקל .ואול המרדכי )ע"ז פ"ב סי' תתלא( וראב" )סי' שא( וכ "איסור
והיתר" )סי' מג אות יג( פסקו ,שג בתבשיל מועיל ,א ישראל יסיק את התנור או יזרוק קיס לאש .להלכה נחלקו בדבר מר בשו"ע ורמ"א.
לפי המחבר אי להתיר בישולי נכרי ,א ישראל לא היה שות בבישול עצמו ,ורמ"א הקל בדבר – אפילו א לקח הגוי אש מאש שהדליק ישראל.
ועיי בשו"ת "יחוה דעת" )חלק ה סי' נג וסי' נד( שכתב ,שאפילו לספרדי הנוהגי בשיטת המחבר אפשר להקל במסעדות ובתימלו ע"פ דברי
רמ"א ,וטעמו – משו שיש כא שתי סברות נוספות לקולא .האחת ,נחלקו ראשוני בשאלה ,א יש איסור בישולי נכרי ג בביתו של ישראל.
ר"ת )תוס' ע"ז לח ע"א ד"ה אלא( אסר אפי' בבית ישראל ,ואול ר' אברה בר' דוד )ש בתוס'( והמרדכי )ש סי' תתל( פסקו שבבית ישראל
מותר .והסברה האחרת להקל – משו שיש שסוברי ,שהשפחות השכירות אצלנו דינ כשפחות הקנויות לנו ,שאי בה בישול עכו" )ש"
שו"ע יו"ד סי' קיג ס"ק ז( .עלפי שתי הסברות הנ"ל פסק בשו"ת "יחוה דעת" )ש( ,שאפשר להקל ג לספרדי המחמירי כדעת מר המחבר.
ונראה שג כא שייכות שתי הסברות הנ"ל ואפשר להקל אפי' למחמירי כדברי המחבר .ועיי עוד לעיל בתשובה עה ,בדיני בישול עכו".
 3לא מצאנו בפוסקי שנדרשו ישירות לשאלת כניסת גוי לביתהכנסת ,לא לאיסור ולא להיתר .ואול מצאנו ,שגוי מותר לו להיכנס לחלקי
מסוימי בהר הבית .המשנה במס' כלי )פ"א מ"ח( אומרת "החיל מקודש ממנו ,שאי עובדי כוכבי וטמאי מת נכנסי לש" ,משמע שעד
החיל מותר לעכו" להיכנס להר הבית ,וכ פסק רמב" בהל' בית הבחירה )פ"ז ה"ט(.
 4ישעיהו נו ,ז.
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פא .חוזהמכר הכולל הצמדה חדכיוונית לדולר וקנסותפיגורי
שאלה:
בחוזה מכירת דירה קיימת )בו אני מייצג את המוכר( נקוב מחיר הדירה בשקלי ובדולרי )"התמורה"( עלפי השער היציג ביו
עריכת החוזה .התמורה בשקלי משמשת ג לצורכי דווח ותשלו המסי הנלווי למכירה )מסי רכישה ,מס שבח וכדו'( ,וה
משולמי עלפי המחיר בשקלי ג א יפחת שער הדולר לאחר חתימת החוזה.
א .בסעיפי התשלומי המחולקי למועדי שוני בי יו חתימת החוזה ועד מסירת החזקה בנכס )ורישו העברת הבעלות
בטאבו( מצוי הסכו בדולרי בלבד ,ומוסכ בחוזה כי "הקונה מתחייב לשל לפי השער היציג של הדולר הידוע והתק
במועד התשלו בפועל  ואשר מתפרס על ידי בנק ישראל ,ועל כל פני לא יפחת משער הדולר הנקוב בחוזה".
ב .פיגור בתשלו מעבר ל  7ימי מהמועד הנקוב בחוזה מחייב את הקונה לשל קנס פיגורי עלפי מספר ימי הפיגור עד
התשלו בפועל ,מחושב עלפי השיעור המקובל לגבי משיכות יתר בחשבונות חח"ד )חשבונות עסקיי( בבנק המזרחי.
השאלות הנשאלות ה:
 .1הא בחירת שער דולר של יו החוזה ,כאשר הדולר יורד לאחר מכ ,מהוה ריבית ,והא עלית שער הדולר לשער גבוה מ
הנקוב בחוזה יש בו איסור ריבית?
 .2הא הטלת קנס פיגורי במסחר בדר מקח וממכר יש בו משו הערמת ריבית או שיש דר לאשרו?
 .3הא נית עלידי היתר עסקה כללי לפטור בעיות אלה .במידה וכ ,הא יש לציי בכתב בחוזה כי הדבר נעשה עלפי היתר
עסקה?
תשובה:
 .1לפי הרבה דעות מותר לכתוב חוזה שבו ינקבו תשלומי הקונה בשקלי ,בצמוד לשערו היציג של הדולר במועדי התשלומי
בפועל ,1ובוודאי שמותר להתנות ,שיהיו לפי שער הדולר של יו חתימת החוזה.2
אבל אסור להבטיח את השער לטובת המוכר ,דהיינו להתנות שהקונה ישל לפי השער היותר גבוה מבי שער זמ חתימת
החוזה ושער זמ התשלו בפועל ,אלא א כ משתמשי בהיתר עיסקא.3
 .2מותר להטיל קנס חדפעמי על איתשלו במועד ,4א אי לקבוע קנס הגדל לפי מש זמהאיחור מבלי להזדקק להיתר
עיסקא.5
7
6
 .3כאמור נית לפתור בעיות אלה עלידי היתר עיסקא  ,ויש לציי בחוזה שאכ הוא נעשה על פי היתר עיסקא  .יש להכי היתר
עיסקא ממש ,ולא מספיק לכתוב בשטר שהוא נעשה עלפי היתר עיסקא כאשר באמת לא קיי כזה .8נית לכתוב טופס של
היתר עיסקא ולהשאירו במשרד )במגירה ,או תלוי על הקיר וכדו'( ולציי בשטר שהכל נעשה על פי אותו היתר עיסקא.

" 1תורת ריבית" )פרק יב סעי ה ,ופרק יט סעי מט(.
 2פשוט הוא ,דזהו כקביעת מחיר בלתימשתנה בשקלי.
 3הגר"מ שטרנבו" ,קיצור דיני ריבית המצויי" )פרק ז סעי ח ,מודפס בספר "טע ריבית"( .נימוקו הוא שזה דומה לאיסור הרמ"א )יו"ד סי' קסב
סו סעי ב( בקרוב לשכר ורחוק מהפסד.
 4שו"ע יו"ד )סי' קעז סעי יח(.
 5ש בסעי טז )לגבי הלוואה( ,ומיישמו ב"תורת ריבית" )פרק יב סעי יח( ג לגבי מקח בנדו דיד.
 6שהרי היתר העיסקא קובע ,שאי לראות בתשלומי הקונה הלוואה או הקדמת מעות למוכר ,אלא ה בעצ נתינת כס למוכר כדי שהוא ישקיע אות
עבור הקונה )אלא שלבסו – א המוכר לא ישבע על סכו הרווחי ,חייב יהיה לתת במקומ את הדירה(.
" 7תורת ריבית" )פרק יב סעי יז(.
 8הוראת הגרש"ז אויערבא.
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חיפה ,ישראל

תמוז תש"ס

Haifa, Israel

פב .קריאה להורי ב הזוג בש הפרטי
שאלה:
מה הדי כלפי הורי אשתו ,הא מותר לקרוא לה בשמות או שיש לנהוג בה כבוד כבהוריו?
תשובה:
 .1בטור נפסק "...וחייב לכבד חמיו ,דכתיב )שמואל א' כד ,יא( "ואבי ראה ג ראה" ,וכ פסח מר בשו"ע יורה דעה "חייב
אד לכבד חמיו ,ואי הבדל בי חמיו לחמותו".
1

2

 .2מקור הלכה זו במדרש "שוחר טוב"'..." :ואבי ראה ג ראה' ,מכא  ,שחייב אד בכבוד חמיו ,ככבוד אביו" ,והקשה הב"ח
 מדוע שינו הטור והמחבר מלשו המדרש שגדר הכיבוד הוא "ככבוד אביו" ,ומכא הוכיח ,שלדעת הפסוק "ואבי ראה
ג ראה" לא מוסב על שאול אלא על אבנר ,ועל כ אי הוכחה מפס' זה .ומכל מקו ,לדעת הב"ח  דעת הטור היא שחייב
לכבד את חמיו כמו שאר זקני חשובי ,דהיינו בקימה והידור ,וכ פסק בש" )ס"ק כב( וב"ערו השולח " )סעי מד(.
 .3עולה מכא שאי איסור בקריאת חמיו או חמותו בש הפרטי ,שהרי החיוב לכבד הוא רק כזקני חשובי.
 .4ע זאת נראה שאי ראוי לקרות בש הפרטי ,שהרי א לזקני חשובי אי קוראי בשמ הפרטי ,א אינו חייב
לקרות "אבא" או "אמא".
 .5א החות או החותנת מוחלי ,אי בעיה בקריאת בש הפרטי.
 .6הלכה זו משתנה ממקו למקו .ישנ מקומות שבה החות יעלב ,א לא יקראו לו "אבא" ,ועל כ ראוי להחמיר בכ,
כלשו המדרש .וישנ מקומות שבה אי דעת החות נוחה מכ שקוראי לו "אבא" ,ועל כ ודאי יכול להקל ולא לקוראו
כ.

 1יורה דעה סו סי' רמ.
 2סי' רמ סעי כד.
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אייר תשס"א

במראה הבזק

Haifa, Israel

פג .גדרי מצוות צדקה ,וחיוב "די מחסורו"
שאלה:
מהו השיעור מבחינת צרכי המקבל ,במצוות הצדקה? ומה ה גדרי "די מחסורו"?
מה דינו של אד שאיננו רוצה לעבוד ומבקש להתפרנס מ הצדקה?
תשובה:
א .במצוות הצדקה נאמר )דברי טו ,ח( "פתח תפתח אתיד ...די מחסרו אשר יחסר לו" .מכא למדו חכמי שיש
שצרי לתת לעני אפילו דברי שה בגדר מותרות ,והוא כשהוא צרי לה .מדברי הפוסקי עולה שהתנאי לנתינת
דברי כאלה הוא ,שהעני הורגל בה בעת שהיה עשיר ,ולכ חסרונ עתה גור לו מצוקה ממשית .ויש מ
הפוסקי שהגבילו מת צדקה שכזה לדברי שיש בה הנאת הגו דווקא.1
 1במס' כתובות )סז ע"ב( מובאות ברייתות בעניי זה" :ת"ר' ,די מחסורו' אתה מצווה עליו לפרנסו ,ואי אתה מצווה עליו לעשרו' .אשר יחסר לו',
אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרו לפניו .אמרו עליו על הלל הזק שלקח לעני ב טובי אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרו לפניו ."...ועוד ש" :ת"ר,
מעשה באנשי גליל העליו שלקחו לעני ב טובי אחד מציפורי ליטרא בשר בכל יו" ,והגמרא מאריכה ברבותא שבזה) ,בתוספתא פאה )פ"ד ,י(
מובאי מעשי אלה בשינויי קלי( .ועוד מביאה הגמרא ש סיפור על מר עוקבא ששלח בערב יו הכפורי צדקה לעני ,וכשהשליח גילה,
שבבית העני מזלפי יי יש ,וסיפר זאת למר עוקבא ,כפל מר עוקבא את הצדקה  מכיו שעני זה נזקק ליותר כס.
בגמרא ש מובאי עוד סיפורי בנדו ושניי מה סותרי לכאורה את הכלל הזה של "די מחסורו" .האחד  על רבי נחמיה שבא אליו עני,
שהיה רגיל בבשר שמ ויי יש .רבי נחמיה גלגל עמו בעדשי והעני מת ,ורבי נחמיה התבטא בביקורת עליו "דלא איבעי ליה לפנוקי נפשיה כולי
האי" .והאחר  על רבי חנינא ששלח צדקה לעני ,וכשנתגלה לו שעני זה משתמש במפות זהב וכס ,חשב אותו לרמאי .ויש לשאול ,מדוע אי
בנתינה במקרי אלה משו קיו "די מחסורו"?
תלמידי רבנו יונה )ראה "שיטה מקובצת"( מדגישי שרק בעשיר שהורגל במותרות יש חובה לית לו די מחסורו ,ואילו עני שהרגיל עצמו בפינוק
בהיותו עני ,אי בנתינה לו משו קיו מצות צדקה .ובדומה כתב המאירי באשר לסיפור השני שהעני ההוא התעשר )שלא כדי( מכוח צדקה
שקיבל .מהרש"א כתב ביחס לסיפור הראשו שמדובר באד שלא היה עשיר מקוד ,והוסי שזהו דקדוק לשו הברייתא )בהשוואה לגמרא(
"עני ב טובי" ,דהיינו שהיה עשיר מקוד .ג בלשונו של רמב" מפורש )הל' מתנות עניי פ"ז הל' ג(" :אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על
סוס ועבד ר לפניו ,והעני וירד מנכסיו ,"...הרי שמדובר באד שבעודו עשיר היה זה מצרכיו שירכבו לפניו .ובעקבותיו הול מר בשו"ע )יורה
דעה סי' רנג ,א(.
התוספות ש )סח ד"ה בטלי( כותבי ביחס לסיפור הראשו "דבהנ דברי לא שיי פינוק ,אלא ודאי עשיר היה" .בספר "חסדי דוד" )השל,
הוצאת וגשל על תוספתא פאה ד ,י( מקשה המחבר על התוספות מדברי התוספתא "היה משתמש בכלי מילת ,נותני לו כלי מילת" ,דהיינו א כלי
משי אינ פינוק רב מדי ,ולכאורה עולה מדברי התוספות שיש דברי אשר בשו אופ אינ נכללי ב"די מחסורו" .עלכ הוא מחלק בי דברי
שבה יש הנאת הגו ,כמו בגדי ,לבי דברי שאי בה הנאת גופו ,ואות לא נית אפילו לעשיר שירד מנכסיו .והוא מסיי שחילוק זה מפורש
בירושלמי )פאה ד לז(] .עלפי הסבר זה בתוספות צרי לומר שג "סוס ועבד" ה הנאת גופו ,וכפי שמפורש בגירסת התוספתא והירושלמי 
"סוס להתעמל בו ועבד לשמשו"[.
לצור הבנת דברי הירושלמי עלינו להקדי את סוגיית הבבלי בהמש הסוגיה הנ"ל  הגמרא שואלת ש מ התוספתא )פאה פ"ד ,יא( על המשנה
שאי מחייבי את העני למכור את כלי תשמישו ,שא היה משתמש בכלי זהב ,ישתמש בכלי כס וכו' )ובתוספתא שלפנינו הגירסה היא "מוכר
ומשתמש בכלי כס"  משמע בבירור שעדיי יש בידו כלי זהב( ,והגמרא מיישבת בשני תירוצי) :א( רב זביד ורבא בריה דרבה מחלקי בי כלי
תשמיש כמו כוסות וקערות ולבי כלי מותרות) .ב( רב פפא מחלק בי אד שבצינעא מתפרנס מצדקה לבי אד הנוטל מ הגבאי וחייב למכור
את כליו )עלפי הסכמת רוב המפרשי שלא כרש"י(.
יש לברר ,מה בי עני שיש בידו כלי יקרי לבי זה שכבר אי לו ,ואנו נותני לו מכיוו שהיה מורגל בכ.
נראה שאכ אלה שני ענייני שוני  ג אנשי שאינ זכאי לקבל כלי מותרות אינ חייבי למכור כלי אלה .וכ משמע מדברי רמב"
שחילק את ההלכות הללו לשני פרקי שוני ,בפרק ז  הלכות "די מחסורו" ,ובפרק ט  חובת המכירה של נכסי )לאחר שהגדיר מהו עני( .ג
בסוגיית הגמרא בבבלי לא היקשו מתחו ה"די מחסורו" על חובת המכירה ולהיפ.
אבל בירושלמי )מס' פאה לז( נאמר כ" :תני ,משתמש בכלי זהב נותני לו כלי כס ,כלי כס  נותני לו כלי נחושת ,כלי נחושת נותני לו כלי
זכוכית .א"ר מנא ,וכלי כס וכלי זכוכית בגופיה .והתני ,היה משמש בכלי מילת נותני לו כלי מילת? כא בגופו כא בשאינו גופו".
בהסבר הירושלמי נאמרו פירושי רבי )יעויי ב"פני משה" ו"גליו הש"ס" על הד ,בר"ש סירליאו ,ב"פני משה" והמהר" ב חביב הוצאת
מכו ירושלי( ,העיקרו המשות הוא שהירושלמי משוה בי דיני מכירת חפצי לדיני "די מחסורו" )בר"ש סירליאו הנדפס בסו הכר נוס
ד"ה לפני קטע זה ,והוא ציטוט מהמשנה "אי מחייבי אותו" ,ואיננו יודעי ,מי הוסי ד"ה זה( ,וא כ ,זהו סיוע לשיטת התוספות שאי לתת
דברי שאינ הנאת גופו ממש.
אמנ ברמב" ובשו"ע שחילקו בי הנושאי ,יתכ שאי מיגבלה כזו על הגדרת "די מחסורו" ,ולהיפ ,ישנ מצבי )אחר שבא לידי הגבאי(
שאד ימכור את כל המותרות שיש לו ,כשאינו זקוק לה באמת.
ב"שיטה מקובצת" מובאת ג שיטת הגאוני שלפיה אי חובה לתת לו לעני "די מחסורו" אחר שהתפרס בתור שכזה .נראה שה למדו זאת מ
התירו השני של הגמרא ,והישוו את דיני "די מחסורו" לדי מכירת חפצי .אבל דבריה לא הובאו בפוסקי כהלכה למעשה.
כמו כ ראוי לציי את שיטת המאירי המצמצ באופ עקבי את "די מחסורו" ועלכ הוא מסביר עניי הסוס והעבד כמדובר בעני שעובר מעיר
לעיר וזקוק לליווי ,מדובר בעזרה חדפעמית  כדי שיכבדו אותו בעיר שאליה הוא הול ,ולא בעזרה קבועה.
לגבי העני שהאכילוהו בשר ,הוא כותב שמדובר בפיקוחנפש ,ואלו היה בריא ,לא היו מאכילי אותו בשר ,וזו הסיבה שרבי נחמיה האכיל את
העני בעדשי .ומשמע מדבריו שא שהורגל בכ בעודו עשיר ,אי לתת לו בשר א אי בזה פיקוחנפש .לגבי עניי העני שמר עוקבא כפל את
הצדקה לו ,כותב המאירי "אע"פ שאנו רואי את העני מתפרנס דר כבוד ,אי בכ למשו יד שלא לית לו ,אדרבא ,ראוי להפליגו במתנותיו,
שאפשר שהעניי חוששי לפעמי לייחוס ומדרגת מעלת ,ולא משו תענוג ה עושי אלא מדר מעלה להסתיר מבני אד" )סברה זו דומה
לסברת הגאוני שהביא בעל "שיטה מקובצת" ש"די מחסורו" הוא בעת שהעני אינו ידוע עדיי בתור שכזה )יש להעיר שהמאירי לא הגביל את
"דר הכבוד" שלצורכו נותני ,ויתכ שלדעתו צרי לית א דברי שה מעבר להנאת גופו( .אמנ פוסקי לא הזכירו את הסתייגויותיו של
המאירי בעניי זה.
באשר לשאלה ,הא יש מיגבלת זמ ל"די מחסורו"  לא מצאנו כזו.
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ב .עני חסר כל שנזקק לעזרה בעקבות מאורעות מיוחדי כמו נישואי או בעיות בריאות ,זכאי לקבל צדקה לצור
דברי אלה ,וג דבר זה נלמד לדעת חכמי מ"די מחסורו".2
ג .עני שאינו רוצה לעבוד אי חובה לתת לו מעבר לצרכי החיוניי לקיומו.3

הא צרי לתת מכוניתיוקרה לעשיר שירד מנכסיו ,מתו הנחה שחסרו מכונית שכזו גור צער גדול לאד זה? )הדבר יהיה תלוי במחלוקת
הפוסקי בשאלה א שיי "די מחסורו" בדברי שאינ הנאת גופו ממש שהרי יכול להסתפק במכונית רגילה( ,ולכאורה לדעת המפרשי שסוס
ועבד ה לא הנאת גופו ,יתכ שג מכונית יוקרה יש לתת לאד שאכ נזקק לה] .כמו"כ ג לשיטת המאירי יתכ לומר שא קבלת הצדקה היא
"דר כבוד" כדי לשמור מעלת וייחוס שלא יוודע מצב צרי לעזור לה ג בזה[.
 2במס' כתובות )סז ע"ב( מובאת ברייתא  "ת"ר ,יתו שבא לישא ,שוכרי לו בית ומציעי לו מיטה וכל כלי תשמישו ואחר כ משיאי לו אישה,
שנאמר 'די מחסורו אשר יחסר לו'' ,די מחסורו'  -זה הבית' ,אשר יחסר'  -זה מיטה ושולח' ,לו'  -זו אישה" .ובהמש " -אתה מצווה עליו לפרנסו
ואי אתה מצווה עליו לעשרו" .המאירי ש מדגיש "וכול בצמצו גדול וכסדר שנאמר 'די מחסורו' לפרנסו אתה מצווה ואי אתה מצווה עליו
לעשרו" ,כלומר א שמרחיבי את נתינת הצדקה מעבר להצלה ממוות ונותני לו דברי שיאפשרו לו להתחת ,אי לעשות זאת מעבר לשיעור
הקט ביותר .וזהו החידוש של הברייתא הצמודה" :לפרנסו"  -במינימו הנדרש ו"לא לעשרו"  -דהיינו מעבר לשיעור זה .אמנ דברי המאירי
נאמרו לשיטתו שהבאנו בהערה הקודמת ,הנוטה לצמצ את שיעור "די מחסורו" ]ובמאירי בבא בתרא י ע"ב כתב "כיוו שנתמלא חסרונו ,אי
אתה מצווה להעדי לו עד שלא יצטר לשאול  -לפרנסו אתה מצווה ולא לעשרו" )מובא בס' "נקדש בצדקה" סי' קכו( ,ולכאורה זהו פירוש אחר
בהבנת הסיבה שאי מצוה להעשירו ,וצ"ע[.
אמנ נראה שראשוני אחרי והפוסקי שלא הדגישו את הצמצו הגדול ,וא ביארו את הדרשה "אלא להעשירו" בדרכי אחרות ,אינ
סוברי שיש לצמצ מאד ,אלא שיש לתת כאד בינוני )וכ נקט בפשטות בס' "נקדש בצדקה" סי' קס(.
נראה ששיעור אד בינוני נקבע עפ"י כלל האוכלוסייה ,ויתכ שזהו שיעור של משכורת מינימו.
מגוריו של אד באזור מסוי אינ אמורי להשפיע עליו בעניי זה )עיי בס' "נקדש בצדקה" סי' קו שהסתפק ,הא במקרה שיש צער גדול
לאד מחסרונו בחפצי שיש לדרי בסביבתו ,תהיה זו מצוה לתת לו כאלה מדי "די מחסורו" ונשאר בצ"ע( .עלפיזה  -מסתבר שיש לתת
לאד המקבל צדקה ביגוד סביר ,כלומר שאינו מבוזה א ג אינו מהודר.
 3מ הגמרא עולה )כתובות סז ע"ב( שאד שיש לו כס ,אינו זכאי לקבל צדקה )א כי דואגי לו לצורכי חיי בסיסיי ,כגו לתרופות כשהוא
חולה ,ראה "צדקה ומשפט" סי' ב ,כא בהערה( .אבל אד שאינו רוצה לעבוד ,מכיוו שאי לו כס  -הרי הוא עני ,ואי אנו חייבי לברר ,מדוע
הוא עני )ואי זה דומה לאד שיש לו כלי כס וכו' ואנו אומרי שצרי למכור אות( .וכ מצאנו שלא נית לכפות אד שחייב כס ,לעבוד
לצור תשלו החוב ,וא שיש לחלק בי חובת נתינת צדקה לחובת תשלו חוב ,העיקרו דומה  -התורה מתייחסת למציאות הנוכחית כפי שהיא
ולא נדרשת לשאלת הסיבה .א נראה שאי צרי לתת לו לזה "די מחסורו" ,אלא רק כעני רגיל ,ומכיוו שהוא אינו חש למחסורו ואינו מוכ
לטרוח בעבור מילוי מחסורו ,אינו זכאי לדרוש זאת מאחרי )כ כתב בס' "צדקה ומשפט" פ"ג הערה א(.
ברור הוא שמבחינה מוסרית על העני להימנע מליטול צדקה כשיכול להסתדר בלעדיה )יעויי סי' רנה בשו"ע יורה דעה וכ ב"כלי יקר" שמות כג,
ה(.
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בואנוס איירס ,ארגנטינה

אייר תש"ס

במראה הבזק

Buenos Aires, Argentina

פד .צדקה להצלת ב לזוג שהאב יהודי והאשה איננה יהודיה
שאלה:
משפחה שחיה בעירנו ,איבדה את בתה בת השנה במהל ניתוח לב .מדובר בזוג של יהודי וגויה .לאחר האסו ה החלו
להתקרב לקהילה ,ומגיעי כמעט בכל שבת לבית הכנסת .לפני שידענו שהאשה היא גויה ,כבר קירבנו אות מאוד ,וה
התארחו ומתארחי בבתי בשבתות .לפני זמ לא רב התגלה שהילד שנשאר לה ,ב  ,4סובל ממו בלב וצרי לעבור ניתוח
בצורה דחופה ביותר .הא יש להרת לעזרה כספית במקרה הזה? המדובר הוא במבצע קהילתי כדי לאסו עשרות אלפי
דולרי .המצב הכלכלי בקהילה כא אינו טוב ,וכל מבצע כזה עלול להפחית מתרומות אחרות ,שהלואי שלא נצטר ,לעזרה
ליהודי אחרי .עד עתה אי כיוו רציני של גיור ,מצד הא ,מכיו שאי לה כוונה לשמור מצוות .א צרי להירת למבצע,
הא צרי לפרס שהילד אינו יהודי? הדבר יביא בודאי ליחס לא פשוט מצד נותני התרומות.
תשובה:
בשאלת יש לדו בנושאי מספר:
א .הא ישנו חיוב או היתר לתת צדקה ליהודי ש"מומר" לנישואיתערובת;
ב .הא ישנו חיוב או היתר לתת צדקה לילד מאב יהודי ונכרית;
ג .מה צריכה להיות הגישה לשאלה מבחינת השיקולי הציבוריי של העניי ;
ד .בא נכריע שיש לערו את המגבית ,הא יש לידע את אנשי הקהילה שהילד איננו יהודי.
א .הגדרתו ההלכית של יהודי זה היא "מומר לתיאבו " ,ונחלקו פוסקי בשאלה ,א ישנו חיוב לפדות "מומר לתיאבו " וא
לתת לו צדקה .1ג לסוברי שאי חיוב לפדותו ,מותר לפדותו "לפני משורת הדי " .2לכ מותר לתת לו צדקה ויש בכ משו
מידת חסידות .צור זה של רפואת בנו ,א שאיננו קרוי בנו ,מבחינה הלכית אינו גרוע מ הצור בסוס לרכב עליו ועבד לרו
לפניו  שנותני למי שרגיל בכ.3
4
ב .מפרנסי עניי אומותהעול ע עניי ישראל ,ואפילו כשבאי לבד ,ג א כתוצאה מכ יתנו פחות לעניי ישראל  .ויש
הרואי את הילד הנדו כ"גר תושב" שמצוה להחיותו.5
ג .אמנ יתכ שבמקו אחר ובנסיבות אחרות היה צרי להרחיק יהודי זה ובנו מ הקהילה ולא לנהוג כלפיה שו קירוב 
משו "מגדר מילתא" ,6א נראה שבמקומכ ובמיוחד בסיטואציה המורכבת שתארת בשאלת ,שהזוג וילד כבר התקרבו
לקהילה ומבקרי בביתהכנסת כל שבת ,התנכרות כלפיה בשעה קשה זו תיתפס כאכזריות ותגרו לחילול הש .ומאיד
התנהגות של חסד כלפיה עשויה לגרו להתקרבות שלמה מצד ואולי א לגיור אמיתי של הא או לפחות של הילד .7לכ
נראה שיש ללכת ב"דרכי נוע" ולערו מגבית בקהילה להצלת הילד .וז"ל רמב" "אפילו העכו" צוו חכמי לבקר חוליה
ולקבור מתיה ע מתי ישראל ולפרנס ענייה בכלל עניי ישראל  מפני דרכי שלו ,הרי נאמר 'טוב ה' לכל ורחמיו על כל
מעשיו' ונאמר 'דרכיה דרכי נוע וכל נתיבותיה שלו'".8
ד .אמנ נראה שיש לידע את התורמי שהא והילד אינ יהודי ,ולהסביר לה שאעלפיכ מצוה לתרו ,וזאת משתי
סיבות:
 .1לפי פסק רמ"א אי חייבי לתת צדקה למומר לתיאבו  ,ולכ ודאי שאיאפשר לכפות על הציבור לתת באמצעות העלמת
העובדה שהנצר הוא "מומר לתיאבו " .ג נראה שאיאפשר לכפות על אנשי לתת צדקה לשאיניהודי ,אעלפי
שישנה הוראה לכל אחד לתת מפני דרכי שלו.
 .2נראה שיש לחשוש ,שא הרב עור המגבית לא יידע את התורמי ,ולבסו הדבר יוודע לה ממקור אחר ,תיפגע
אמינותו של הרב ,ויש לחוש שכאשר יערו בפע אחרת מגבית ,ימנע עצמו הציבור מלתת ,ועל הרב לשקול בחכמתו,
כיצד לידע את התורמי.
נתפלל שבאמצעות היחלצות הקהילה לעזרת בשעת דחק יקבלו עליה הזוג הנ"ל עול מלכות שמיי ועול מצוות בשלמות,
ויקוי בנו "אני ד' רופא".9

 1דעת ה"יראי" )סי' קנו ו"בית יוס" בדעת רמב"  שאי חיוב לפדותו ,וכ פסק רמ"א )שו"ע יו"ד סי' רנא ס"ב( ,ודעת התוס' )מסכת ע"ז כו
ע"ב ד"ה אני( שמחויבי לפדותו וכתב הגר"א )ש סי' רנא סק"א( שכ עיקר.
" 2יראי" וגר"א )ש( ע"פ הסוגיא בגיטי )מז ע"א( שר' אמי רצה לפדות מומר לתיאבו ,ועיי ב"פתחי תשובה" )ש סק"א( שמביא בש שו"ת
"חות יאיר" ,שיש לפדות ג גנב מפורס ,ואפילו רוצח.
 3כתובות )ד סז ע"ב( ,ושו"ע יו"ד )סי' רנ סעי א(.
 4גיטי )סא ע"א( ,וכתבו רשב"א ,ריטב"א ור" ש ע"פ הירושלמי שהוא הדי א באי עניי אומות העול לבד ,וכ פסקו הטור ,ב"ח ,ש"
וט"ז )שו"ע יו"ד סי' קנא( ,וכתב ה"פרישה" )ש אות כא( שיש לתת אפילו א כתוצאה מכ ית פחות לישראל.
 5עיי "מלומדי מלחמה" לגרנ"א רבינובי )עמ'  (145שיש לראות את כל מי שמקיי שבע מצוות בני נח ,מפני שהקב"ה צוה כ בתורה ,כגר
תושב לעניי כל דיני גר תושב ,ורק לעניי להושיבו באר צרי קבלת ביתדי.
 6עיי רמב" )הל' איסורי ביאה פ' יב הל' ו  ח( בעניי חומרת האיסור של הבועל ארמית והתוצאות הנגרמות מכ.
 7עיי ב"מראה הבזק" )ח"א תשובה עח ,מג  1במהדורא הראשונה; וחלק ג תשובה פו(.
 8רמב" )הל' מלכי פרק י הלכה יב( .ויש שדורשי ,שלכ נתק לומר דוקא "אשרי" שבו מופיע הפסוק "פותח את יד ומשביע לכל חי רצו",
ולא נתק לומר את "הללויה אודה ד' בכל לבב" ,כי ש נאמר רק "טר נת ליראיו" ,ואכמ"ל.
 9שמות טו ,כו.
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טנסי ,ארה"ב
מרחשו תש"ס

במראה הבזק

Tennessee, U.S.A

פה .גיור קטני שאביה חזר בתשובה ונפרד מאמ ,ללא גיור הא
שאלה:
יהודי נשא בערכאות גויה ונולדו לה שלושה ילדי .בזמ האחרו חזר בתשובה ושלח את הנכרית .באה לפני שאלתו א
להשתדל בגיור הקטני או ששב ואל תעשה עדי?
תשובה:
ידוע ומפורס "דאי בי"ד מחזרי למול ולטבול את העכו" הקטני מעצמ " 1א כאשר האב יבוא לפני ביתדי ויבקש לגייר
את ילדיו הקטני ,ויש באפשרותו לגדל אצלו בבית ולחנכ כרצונו ,ודאי שיש לקבל .2ויתכ שאכ על האב לנהוג כ,3
והרב יכול להמלי לו על מהל כזה.4
5
א א מבחינת חוקי המדינה הילדי יחיו אצל הא הנוכריה  אי לגייר אלא א כ מובטחי אנו שיתחנכו בביתספר
יהודי דתי ,ואמ אינה אדוקה בדתה ,ויש לה קשר קבוע ע אביה ,באופ שסביר להניח ,שכשיגדלו  יבחרו להישאר
יהודי שומרי תורה ומצוות.6
בא אי אפשרות לגייר את הילדי בתנאי הנ"ל ,אלא א כ תתגייר הא א היא ובני הזוג ישובו לחיות יחד ,ויש לבית
הדי אומדנא דמוכח שסופה לש שמי ,וכי היא מקבלת עליה עול תורה ומצוות בכנות ,נית לגיירה ע הילדי.7

 1לשו הרשב"א )כתובות יא ע"א ד"ה אר"ה(.
 2גמ' כתובות )ש( "בגר שנתגייר ובניו עמו" ,ומבואר שאז אי צור אפילו בדעת ביתדי כדי לגייר.
 3הראשו לציו הגרב"צ עוזיאל )"פסקי עוזיאל" סי' סה( כותב שבני יהודי מנוכרית ה בבחינת "צא אובדות" ,ועלינו לקרב ולגייר.
 4עלפי "פסקי עוזיאל" הנ"ל .ונראה עוד שרק לביתדי נאמרה ההנחיה שאי לה "לחזר ולטבול את העכו" הקטני מעצמ".
 5עיי "במראה הבזק" )חלק א תשובה עו ,לז  2במהדורא ראשונה(.
 6עיי "אגרות משה" )אב העזר חלק ד סי' כו סעי ג( המתיר לגייר בני יהודי ונוכרית הלומדי בבית ספר דתי .אעלפי שבבית אי שומרי
תורה ומצוות .ועיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"ג תשובה פו( שבמקו ששני ההורי גויי ,הצרכנו ג שיחנכו את הילדי בבית לקיו תורה
ומצוות )ולפחות שמירת שבת וכשרות( .וכא ,שהאב יהודי ,נית לסמו על "אגרות משה" הנ"ל ועיי ש בהערה  .6ועיי עוד שו"ת "במראה
הבזק" )ח"א תשובה עח ,מג במהדורא ראשונה( .ויש לחלק בי א האב היהודי ממשי בחטאו וחי ע הנכריה ולבי נדו דיד.
 7מפני שלגבי האיסור לקבל גרי לש אישות .כבר כתב "בית יוס" )טור שו"ע יו"ד סי' רסח ,עפ"י תוס' יבמות כד ע"ב ד"ה לא( ש"הכל לפי
ראות עיני ביתהדי ,וא מובטחי שסופ לקיי לש שמי ,יכולי לגייר" .ולגבי איסור ה"נטע על הנוכרית" )יבמות כד ע"ב( עיי ב"אוצר
הפוסקי" )אבהע"ז סי' יא סעי ה אות כב( שיש אחרוני ,שסבורי שלדעת רש"י  א ידוע בוודאות שבא עליה בגיותה ,אי איסור .וא
לטע רמב" ורשב"א נראה שא יש חשש שיחזור לסורו  מפני שהוא עדיי קשור לאישה ולילדיו שחיי אצלה ,נית לגייר את האישה
ולהשיא ע"פ דברי רמב" בשו"ת "פאר הדור" )סי' קלב( ו"אחיעזר" )ח"ג סי' כו( ,א כי ש מדברי על מקרה שעדיי האיש חי ע הנוכריה
ואינו מוכ לעזבה ,נראה שא יש חשש שיחזור לסורו כנ"ל ,נית לסמו על היתר.
ונית לצר לכא את דברי הרב עוזיאל )ש הערה ד( על ילדי יהודי וגויה ש"הרי מזרע ישראל המה ואלה ה בחינת צא אובדות ,וירא אנכי
שא נדחה אות לגמרי עי"ז שלא נקבל את הוריה לגרות ,נתבע לדי ויאמר עלינו "את הנדחה לא השבות ואת האובדות לא בקשת"
)יחזקאל לד( .ועיי עוד בשו"ת "טוב טע ודעת" לגר"ש קלוגר )סי' רל( שכותב" ,שמכיו דהווי רק אסור דרבנ מכוח לזות שפתי ,יש לומר
דבשעת הדחק לא גזרו" )אמנ הוא מדבר ש על שעת הדחק ,שיש חשש שהיהודי ישתמד א לא יגיירו את הנוכריה( .ועל זה נכתב "והאלקי
יתעלה יתק קלקולנו כמו שהבטיח ,ו"אסירה כל בדילי"" )הרמב" ש(.
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מיזורי ,ארה"ב

מרחשו תש"ס
פו .גיור ב מאומ ע"י נכרית וכה

במראה הבזק

Missouri, U.S.A

שאלה:
יהודי כה חי ע גיורת "קונסרבטיבית"  בלתי מוכרת .בזמ האחרו החלו לחזור בתשובה וה שומרי מצוות אבל לא יהיו מוכני
להפרד בגלל כהונתו .האשה יודעת שגיור אורטודקסי לא ישפר מצבה .עכשיו ה רוצי לאמ ילד לא יהודי ולגייר אותו .הא נית
להענות לבקשת?
תשובה:
אמנ היה מי שטע  ,שבמקרה זה עדי לגייר את האשה ,1אבל רבו החולקי עליו שסוברי ,שאי לגיירה ,וכ נקטינ למעשה.2
א כבר אימצו ילד ,נראה שבנסיבות שתוארו ,דהיינו שה כבר מנהלי בית על פי ההלכה ,3אפשר לגייר אותו .4ומעיקר הדי
לכאורה ג אי מניעה מלאפשר לה לכתחילה לאמ ילד על דעת כ שאחר כ יגיירוהו.5
6
ע זאת יש להדגיש שההלכה רואה "נישואי " כאלה בי כה לבי אשה כמתואר כאיסור חמור  ,ותובעת שייפרדו ,ועל כ יש לשקול
היטב ,לפני שמחליטי בענייני אלה ,אילו צעדי עלולי לחזק את הקשר שביניה ,צעדי שבלעדיה יש סיכוי שיתגרשו.
כמוב מדובר כא במצב מאוד עדי  ,ורק רב המכיר את המצב מקרוב יכול לשפוט ,מה עדי 7למעשה.8

 1שו"ת מלמד להועיל )ח"ג אהע"ז סי' ח'( .הוא טוע שהאיסור לבעול נכרית הוא חמור מאיסור גיורת לכה .אמנ ג הוא מודה שלאחר שתתגייר אי
לקדש אות בקידושי הלכתיי.
 2שו"ת אחיעזר )ח"ג סי' כ"ח( ,שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמ )סי' ס"ג אות ב'( ,שו"ת אגרות משה )כר ד' אהע"ז ח"ב סי' ד' ,וכ כר ו' יו"ד ח"ג
סי' ק"ז( ,ושו"ת יביע אומר )ח"ב אהע"ז סי' ג'( .האחיעזר טוע דהגירות באמת מרבה באיסורי שעליה עוברי ,והאגרות משה טוע שגירות כזאת 
שבה האשה אינה מקבלת על עצמה את איסור הגיורת לכה  לא חלה אפילו בדיעבד .ועיי ש ביביע אומר שמביא עוד טעמי שאי לגייר אותה.
 3ושעל כ אי חשש שמתנהגי כ רק לפני וכוונת היא לחזור לחיי חילוניי לאחר שבית הדי יגייר את הקט.
 4גיור קט מבוסס על די "זכי לאד שלא בפניו" )כתובות יא ע"ב( ועל כ מגיירי קט רק א הגיור ייחשב לו כזכות .דנו האחרוני א גיורו של
קט שאינו עתיד לשמור מצוות נחשב כזכות או כחובה .בשו"ת בית יצחק )לגרי"י שמעלקיש ,יו"ד ח"ב סי' ק אות יא( סובר דכ יש להגדיר גיור כזה
כזכות ,וכ היא נטיית "אגרות משה" )כר ב יו"ד ח"א סי' קנח( .ועיי עוד בשו"ת אחיעזר סי' כח .אמנ ג "בית יצחק" סבור )אהע"ז סי' כט אות יא(
שבהכאי גוונא אי לגייר לכתחילה .ובשו"ת "דעת כה" )סי' קמז ד"ה אבל ,ובסו"ס קמ"ח ד"ה והאמת( כותב שיהיה חסרו של קבלת מצוות ,מרכיב
המעכב בתהלי גירות .ועוד עיי ש )בשו"ת דעת כה ,סי' קמ"ז ד"ה וחו( סיבות אחרות שלא לגייר ילד כשידוע שלאחר הגירות לא ישמור מצוות.
מכל מקו ,בנדו דיד שיש להניח שהב כ ישמור מצוות לאחר גיורו ,רואי בתשובות הנ"ל שכ אפשר לגיירו .ודלא כמשמעות השו"ת שרידי אש )ח"ב
סו"ס צו ד"ה ועכשיו(.
 5אמנ ,א מגיירי יש להקפיד להודיע לילד שהוא גר )ושיוכל למחות ביהדותו( לפני שמגיע לגיל בר )או בת( מצוה ,ע' שו"ת אגרות משה )כר ב יו"ד
ח"א סי' קסב(.
 6שו"ע אהע"ז סי' טז סעיפי אב.
 7ועו"ע ש בסו תשובת האגרות משה )יו"ד ח"א סי' קס"ב( שכותב "וא לעצתי תשמעו אי צרי להכניס זרע נכרי כי אי בזה שו צור ותכלית
ורק כשבא מעצמו להתגייר לש שמיי צרי לקבלו" ,ויש לציי שהוא דיבר אפילו במקרה שבו שני ההורי ה יהודי .כמוב ג לגבי זה רק רב
מקומי יכול לשפוט עד כמה יש בנידו שלו "צור ותכלית".
 8הערת הגרז"נ גולדברג :לענ"ד נראה שא רואי ויש אומדנא שיחנכו את הילד לשמירת תורה ומצוות א שה עוברי איסור תורה לתיאבו מ"מ
א מביני שיתגדל הנער לשמירת המצות א"כ יש לדו שהגירות זכות הוא לו ושפיר נית לגיירו וא שא היה בנ של האשה לא היו מגיירי את הב
בלי הא מ"מ כא שהב רק מאומ א"כ אי לחוש לאמו רק לדעת שיתחנ באופ שאנ סהדי שניחה ליה להתגייר .אכ בכל אופ כשיגיע לבר מצוה יש
להביאו שיקבל מצוות בפני שלושה ויטבול בתור גר אבל כל זה א זה לא יביא לידי חשש שילמדו אחרי מזה לאמ ילד או לגייר ב בלי האמא וימצאו
דר להסביר את הדברי כדי שלא יבואו לידי תקלה לאחרי.
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מרחשו תש"ס

במראה הבזק

Malemo, Sweden

פז .גיור מי שעבר ניתוח לשינוי מינו
שאלה:
לפני זמ מה נכנס למשרדי גבר עטור זק וביקש לדו עמי באפשרות גיורו.
תו כדי שיחתנו התברר לי כי בעצ מדובר במישהי שנולדה כנקבה ,גדלה כאשה וילדה שתי בנות ,ולפני כשנתיי עברה
ניתוח ר"ל לשינוי מי .
ע"פ החוק השבדי דינה כגבר.
משו מה חשקה נפשה ביהדות ,היא מגיעה לבית הכנסת בשני האחרונות א יושבת בעזרת גברי.
הא מותר וראוי לקבלה לתהלי גירות?
תשובה:
העושה ניתוח לשינוי המי עובר על איסור סירוס ,1יעבור על איסור "לא ילבש" ,ומעמדו האישי לא ישתנה בעקבות הניתוח.2
בנוס ,יתכנו תקלות רבות ממצב זה ,כגו שיקבלו את ה"איש" לעדות ,ואנשי יתייחדו "עמו" )ויפטור את אשת אחיו מיבו
ע"י חליצתו( .3על כ אי לקבל אד כזה לגר צדק ,ומה עוד שאי היא מתחרטת על מעשיה ותעבור על "לא ילבש" א לאחר
שתתגייר .4קבלתה כגיורת עלולה להתפרש כהסכמה למעשה שעשתה .על כל זאת יש להוסי את חטאה כלפי בנותיה בכ
ש"גזלה" מה את הזכות להיות בנות ל"א" ,וזוהי בעיה מוסרית קשה .5המעשה שעשתה מעיד על מידות שאי לה מקו
בעולמה ובהשקפתה של היהדות.

 1אמנ בנידוננו הסירוס נעשה בהיותה גויה ,ויש פוסקי רבי שסוברי  ,שגוי לא נאסר בסירוס )עי' באנצ' הלכתיתרפואית ,ער "סירוס"(.
ובדי סירוס אשה נחלקו הפוסקי ואכמ"ל.
 2עיי סיכו הדברי באנציקלופדיה הלכתיתרפואית בסו הער "ניתוחי " )ח"ד ,עמ'  (611ובמאמרו של הרב י' שפר בתו" :תחומי" )כר
כא ,עמ' .(117
 3עיי בשו"ת "שאילת יעב"" )ח"א סי' קעא( ,ובמאמר הרב שפר דלעיל) .אמנ מכיוו שהנידונה רוצה להתגייר ,בעיית יבו לא תווצר(.
 4ויש בכ א פג בקבלת עול המצוות ,דהיכא שמתנה שלא לקבל עליו מצוה מסוימת ,הרי זה חסרו המעכב בקבלת מצוות )בכורות ל ע"ב(,
וכל שכ כא שבשעה שהיא טובלת – שר בידה .ועיי עוד בשו"ת "אחיעזר" )ח"ג סי' כו ד"ה ומה"ט( בעניי מומר לתיאבו .לעניי אנוס ,עיי
בשו"ת "אגרות משה" )ח"ג סי' קח ,עמ' שנג ,ד"ה שלישית( ,ואינו דומה לענייננו ,דהת היא מקבלת את כל המצוות ובשעת הנסיו – אפשר
שתכשל ,א כא כל אורח חייה מנוגד למצוה.
 5סברת הרב ד"ר נחו אליעזר רבינובי.
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במראה הבזק

Medellin, Colombia

אלול תשס"א

פח .הוצאת ספרי תורה ממקומ בבית הכנסת לצור שמירת מפני הגנבי
שאלה:
הקהילה עושה כל שנה ביטוח עבור כל החפצי שבתו ביתהכנסת וג עבור ספרי התורה.
היות שיש לה כמה ספרי תורה ,הביטוח עולה לה יקר מאד ,ולכ ה שואלי ,הא מותר להשאיר רק שני ספרי תורה
בביתהכנסת ,ושאר ספרי התורה יוצאו ויישמרו בחדר מיוחד שהוא סגור ובטוח יותר ,ספרי התורה יחזרו לביתהכנסת רק
בחגי.
תשובה:
חייב אד לנהוג כבוד גדול בספרתורה ,1וזהו כבודו של הספר  שלא יגנב .ג בזמ הגמרא 2נהגו להניח את הספרי במקו
שמור ולא בביתהכנסת ,ומפני גניבה התירו א יותר מזה.3
4
כמוב  ,שא ספרהתורה נמצא שלא בביתהכנסת" ,מצווה לייחד לו מקו ולכבד המקו ההוא ולהדרו ביותר" .
ג ישנ מיגבלות על בית שיש בו ספרתורה.5

 1שו"ע )יו"ד סי' רפב ,א(.
 2מס' סוטה )לט ע"ב( ברש"י ש )ד"ה להפשיט את התיבה בציבור( וברא"ש )מס' מגילה פ"ג סי' יג(.
 3ש" )יו"ד סי' רפב ,ג ס"ק ה ד"ה אפילו לרכוב עליה (.
 4כנ"ל הערה .1
 5עיי שו"ע יורה דעה )סי' רפב סעיפי א ,ז ,ח ,יב( – "לא לירוק כנגדו… ולא יחזור אחוריו אלא א כ גבוה ממנו י' טפחי "" ,אסור לישב על
המטה שס"ת עליה" ועוד ,עיי ש " .תיק שהוכ לס"ת והונח בו ...והארו ...שמניחי בו ס"ת ...תשמישי קדושה ה ואסורי )בשימוש חול(,
ולאחר שיבלו או ישברו  נגנזי ".
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Kansas, U.S.A

פט .גניזת דברי תורה ומיחזור
שאלה:
בזמ האחרו בתי הכנסת מוצפי בעלוני ,צילומי וכדו' של דברי תורה ואנו נתקלי בבעיות קשות של גניזה ,לכ
אודה לכ א תודיעוני מה דינ של דפי אלה ,מה ע דפי שצולמו לצור הגהות? מה ע פתרו של איבוד ב"גרמא"
והא מיחזור מותר?
תשובה:
אסור מ התורה לאבד ש ה' ,1ג בגרמא.2
יש להבחי בי "כתביהקודש" שיש בה שמות) 3כגו חומשי וסידורי( שקדושת חמורה ,ולבי "כתביהקודש"
שאי בה שמות ,וקדושת קלה יותר 4מכיוו שנועדו ללימוד בלבד.5
6
לכתחילה יש לגנוז את כל "כתביהקודש" ,ג את אלה שקדושת קלה  .ואול כאשר הדבר אינו אפשרי משו העדר
מקו ראוי או משו עלות גבוהה ,7הרי שכדי למנוע את ביזיונ 8יש מקו להתיר 9לנהוג ב"כתביהקודש" שקדושת
קלה 10באופני הבאי ,לפי סדרהעדיפות הבא:
13
12
 .1להניח 11במכלי הנשלחי למיחזור במיפעל למיחזור נייר ;
 1אמרה תורה )דברי יב ,גד( "ואבדת אתשמ מ המקו ההוא .לא תעשו כ לה' אלקיכ " .ושנינו בספרי )ז( "מני למוחק אות אחת
מהש שהוא בלא תעשה ,שנא' 'ואבדת את שמ ...לא תעשו כ לה' אלקיכ '" .דרשה זו מופיעה ג בגמ' )מכות כב ע"א ,סנהדרי נו ע"א( .וכ
כתב רמב" ב"ספר המצוות" )ל"ת סה( "וכ אי מוחקי את השמות המוקדשי...שנא' 'אבד תאבדו לא תעשו כ לה' אלקיכ '" .וכ פסק ביד
החזקה )הל' יסודי התורה פ"ו הל' א( "כל המאבד ש מ השמות הקדושי והטהורי לוקה מ התורה" ,וכ פסק מר בשו"ע )יורה דעה סי' רעו
סע' ט(.
 2שו"ת "נודע ביהודה" )מהדו"ת ח' או"ח סי' יז(" ,א דליכא לאו דלא תעשו ,מכל מקו אסור משו בזיו הש " .ומוסי ה"צי אליעזר" )ש
אות ז( ,דהוא הדי והוא הטע בבזיו כל כתבי הקודש ,שאסור אפילו ע"י גרמא .אמנ במסכת שבת )קכ ע"ב( איתא שא היה כתוב לו ש ה'
על בשרו ,מותר לו לטבול טבילה של מצוה אעפ"י שיימחק הש  ,כי גרמא שרי ,א ש הוא לצור מצוה ,ולכ מותר בגרמא ,כי אי זה נחשב
בזיו ,א לדבר הרשות אסור אפילו בגרמא ,משו בזיו.
 3לעניי זה ש הוא אחד משבעה השמות שאינ נמחקי  .באשר לש ה' הכתוב בלעז ,כתב הש" )סי' קעט ס"ק יא( שמותר למוחקו ,וב"חוות
יאיר" )הובאו דבריו ב"פתחי תשובה" סי' רעו אות יא( חולק וסובר ,שא נכתב באותיות עבריות ,אסור למוחקו.
 4בפרק כל כתבי )שבת פט"ז משנה א( שנינו" ,כל כתבי הקודש מצילי אות מפני הדליקה" ...אע"פ שכתובי בכל לשו ,טעוני גניזה" ,ג
כתביהקודש שלא ניתנו ליכתב ,ולכ מסיקה הגמ' )ש קטו ע"א( דאי מצילי אות מפני הדליקה .כיו שהכל נית ליכתב ,מצילי מפני
הדליקה .עכ"פ משמע ,כי ישנו איסור לאבד ג כתביקודש הכתובי בלעז ,ולא רק את הש כצורתו.
תוק הדי :כתב רמב" ב"ספר המצוות" )ל"ת סה( "וכ אי מוחקי את השמות המוקדשי ואי מאבדי כתבי הקודש ,שנא' 'אבד תאבדו לא
תעשו כ לה' אלקיכ '" .משמע לכאורה ,כי איבוד כתביהקודש כול אסור מדאורייתא ,וכ כתב "מג אברה " )סי' קנד ס"ק ט( .ואול ב"יד
ההלכה" )יסודי התורה פ"ו הל' ח( כתב "כתבי הקודש כול ופירושיה ובאוריה אסור לשורפ או לאבד ביד ,והמאבד ביד מכי אותו מכת
מרדות" .משמע ,כי האיסור באיבוד כתביהקודש אינו אלא מדרבנ )וכ כתב התשב" ח"א סי' ב' וב"עי יצחק" או"ח ח"ה ד(.
וכתב ה"צי אליעזר" )ח"ג תשובה א סע' ג( שיש לחלק בי שני סוגי כתביהקודש :כתביהקודש שיש בה שמות ,הרי שאיבוד אסור מדי
איבוד הש  ,ולכ הוא אסור מ התורה ,ועליה דיבר רמב" ב"ספר המצוות" .אול כתביקודש שאי בה שמות איסור איבוד מדרבנ בלבד
ובה עסק רמב" בהלכות.
יש לציי שלדעת הנצי"ב ב"משיב דבר" )ח"ב סי' פ( התוס' חולקי על רמב"  ,וסוברי שכתביהקודש העשויי להתבזות ,א אי בה
אזכרות  מותר לאבד .
 5כאמור לעיל ספרי שאי בה שמות איסור מחיקת הוא מדרבנ" .אגרות משה" )או"ח ח"ד לט עמ' ננא( מסביר זאת בכ שקיימי שני
סוגי קדושה .קדושת ספריתורה היא עצמית מכיוו שהיא נובעת מעצ חובת כתיבתו .ואלו קדושת סת ספרי קודש אינה עצמית ,מכיוו
שבמקור נאסרו ליכתב ,ורק התירו כתיבת לצור לימוד ,וקדושת נובעת מזה שאפשר ללמוד בה  .לכ מסיק "אגרות משה" ,כי א בלו
ואינ יכולי לשמש עוד ללימוד ,פקעה קדושת .
 6במשנה שבת ש "כל כתבי הקודש מצילי אות מפני הדליקה ...אע"פ שכתובי בכל לשו ,טעוני גניזה".וכתב ב"באר שבע" )סי' מג (
שקדושת כתביהקודש אינה פוקעת ע"י כ שבלו ,ויש לגונז בקדושה .ועיי ב"מנחת יצחק" )ח"א סי' יז ויח( שאסר לשרו עלי הגהה.
 7נית להעלות על הדעת פתרונות נוספי  ,כגו חפירה עמוקה בעזרת ציוד הנדסי כבד בה נית לקבור כמות כמעט בלתימוגבלת בשטח לאגדול
ועוד .קבורת כתביקודש אינה צריכה להיות דוקא במקו מיוחד לביתהקברות עתיק או חדש ,ונית להשתמש למטרה זו בשטח מרוחק וזול
יותר.
 8עיי ב"עי יצחק" )ש סי' ה( שאיבוד כתביקודש )ע"פ התשב" ושאר אחרוני שהובאו לעיל( אסור מדרבנ ,ואול בזיו כתביהקודש אסור
מדאורייתא ,והוא נלמד מ"ושפ וכסה  במה ששפ ,יכסה ,שלא יהיו מצוות בזויות עליו" .לכ יש לדו בשאלה ,א חל איבוד שמטרתו למנוע
בזיו חל די איבוד לצור תיקו.
ב"ספר החינו" מובא שמותר למחוק כתביקודש לצור תיקונ )ובתשב" ח"א סי' ב( .מכיוו שכ ,כתב "שבות יעקב" )ח"ג סי' י( ,וכ פסק
"חזו איש" )יו"ד סי' קסד( ,ששריפה שתכליתה למנוע בזיו ,הרי היא לצור תיקו ומותרת )תו הגבלות( .אמנ "כנסת יחזקאל" )יו"ד סי' לז(
חולק וסובר שאינה תיקו ,ואסורה.
 9להיתר זה נית לצר שיטות מספר אשר אמנ נידחו ע"י רוב הפוסקי  ,א נית לצרפ כסני להקל .1 :שיטת רש"י )סנהדרי נו ע"א( שאי
קדושה אלא על הנכתב בקל כמו ספרתורה )ודלא כרמב" ועוד(; .2שיטת "משאת בנימי" )ב"אבני נזר" יו"ד סי' שעו( שבספרי הנדפסי
אי קדושה )ודלא כט"ז שו"ע יורה דעה סי' רעא ס"ק ח ועוד(; .3שיטת "הלכות קטנות" )הובאו דבריו ב"צי אליעזר" ח"ג א יז( שאי קדושה
נדפס ע"י גוי ,ודלא כ"משיב דבר" ו"כנסת יחזקאל" )הובאו דבריה ש ( שחולקי ; .4כתב שאינו אשורי ,לדעת חלק מ האחרוני  "בית דוד"
)או"ח סי' קמה(" ,תאיר נרי" )יו"ד סי' ה(" ,מחנה חיי " )סי' כה(  אי בו קדושה )ודלא כ"מנחת יצחק" )ח"א סי' יז ,יח( ועוד.
 10עיי ב"אגרות משה" ,הובאו דבריו בהע'  5לעיל ,המחלק בי שני סוגי קדושה ,קדושת כתיבה וקדושת לימוד ,ומסיק כי כתביהקודש שלה
רק קדושת לימוד קדושת פוקעת ברגע שבו נתבלו באופ שאינו מאפשר את הלימוד בה  .לפי זה הוא מתיר את איבוד ע"י גרמא )בהשלכה
למכלימיחזור(.
 11הנחת תתבצע בתו שקיות נפרדות ,כדי להפריד מיתרת פסולת הנייר הנמצאת במכל ,וכדי למנוע את בזיונ .

146

במראה הבזק
14

15

 .2לשורפ תו שמירה על כבוד .
לכתחילה רצוי להמעיט ביצירת חומר הטעו גניזה 16ע"י התאמת כמותו לביקוש הקהל.17

" 12אגרות משה" הנ"ל ,וכ צידד הרב חיי דוד הלוי בשו"ת "עשה ל רב" )ח"ג סי' כח( .וכ פסק הרב פנחס יעקב שיר ,רבה של כפר סבא )עיי
"אורות עציו" ,גליו ל ,תשנ"ט( .היתר זה מסתמ על כ ,כי ההשלכה למכלהמיחזור הינה איבוד בגרמא  .בעניי זה יש להעיר ,כי מ הסוגיה
בשבת המתירה לאד שיש לו ש על בשרו לטבול ,אע"פ שיתכ שהש ימחק ,משמע שגר איבוד מותר .אמנ בסוגיה במגילה  לגבי תרגו
ספר איוב ששיקעו תחת הנידב  מבואר שגר איבוד אסור .לדעת "נודע ביהודה" משמע מסתימת השו"ע כגמ' במגילה שגר איבוד אסור ,וכ
צידד למעשה "צי אליעזר" )ח"ג סי' א אות ז( .אול יש מ הפוסקי שסוברי  ,שגר איבוד מותר ,ה"ר אליעזר גורדו מטלז )סי' יב ב"שדי
חמד" ,מערכת המ' כלל יא(
עלכלפני  ,בכתבי שאי בה שמות ,האיבוד בגרמא ע"י השלכה למכלהמיחזור מותר כדי למנוע את בזיונ )וכ פסק "אגרות משה" )או"ח
סי' ד לט( וב"אחיעזר" )ח"ב סי' מח( ,וכ כתב בשו"ת "הר צבי" )סי' רלא ( .ועיי עוד במאמרו של הרב שבתי רפופורט )"עלו שבות" ,גליו (86
הד במיחזור ספריקודש שבלו ,ומסיק א הוא להתיר ,בצירו העובדה שבמיפעל כתבי אלה בטלי ברוב .כמוכ הוא מסיק ,כי אי כל בעיה
לעשות שימוש של בזיו בנייר ממוחזר מכיוו ש"פני חדשות באו לכא" .דבריו ג הובאו במאמרו של הרב אורי דסברג )בתו" :תחומי" ג(,
שעוסק בנושא זה וסוקר בסקירה מקיפה את כל השותי" העוסקי בו.
 13ב"תחומי" )ש ( מציע המחבר שהמיפעל עצמו ימחזר את הנייר ע"י גרמא ,אול בנדו דיד ,נראה כי נית לוותר על דרישה זו מכיוו
שהמיחזור במדינתכ ודאי נעשה ע"י גויי .
" 14שבות יעקב" )ח"ג סי' י( וב"אחיעזר" )יו"ד סי' מח( ,וכ משמע ב"צי אליעזר" )ש ( .עלכלפני  ,א השריפה נעשית בגרמא ,הרי שאי
להבחי בינה לבי מיחזור ,אלא שבשריפה קשה להגדיר מעשה שיחשב לגרמא )"חזו אי"ש" ש ( ,ועיי בהע' הבאה.
 15אצל האחרוני שהתירו לשרו  "עי יצחק" ו"שבות יעקב" )ש וש (  מצינו הגבלות מספר על אופ ביצוע השריפה ,ולה שתי מטרות.1 :
לשמור על כבוד כתביהקודש;  .2למעט באיסור עד כמה שאפשר .לכ דרשו שהשריפה תתבצע ע"י אמירה לגוי שיאמר לגוי קט שבות דשבות,
ע"פ ה"אחיעזר" )ב' מח( ,שישרו בגרמא )ע"י הדלקת האש בסמו ,ולא ע"י הצתת כתביהקודש עצמ וכ ע"י כיסוי כתביהקודש בכיסוי
שימנע את שריפת קוד הצתת האש והסרת הכיסוי רק לאחר שתידלק האש בסמו .השרפה תתבצע בצנעה ,מעט מעט ,בתו כלי  .האפר
שנוצר מ השריפה יאס וישמר ,ולכשיפטר תלמידחכ  יקבר עמו .מכיוו שדרישות אלה קשות לישו ואופ הגרמא שנוי במחלוקת ,כתבנו
למעלה ,כי אפשרות זו נמצאת בעדיפות שניה.
 16אכ ישנ דברי דפוס מרובי שנתפסי בטעות כקדושי  ,ואול הדבר אינו כ .מוכח בגמ' ביבמות )קו ע"ב( בעניי גט חליצה שאע"פ שיש בו
פסוקי  ,אי בגט חליצה קדושה .לכ פסק הרב אלישיב ,הובאו דבריו בחוברת "אורות עציו" )גליו ל ,תשנ"ט ,עמ'  ,(210שהגדרת כתביהקודש
צריכה להיות עלפי הסתכלות ובחינה שטחית ,א הכתבי עוסקי בתורה או שרק משובצות בה אמירות תורניות פה וש  ,ואי צרי לדקדק
א יש בה פסוקי א לאו.
לדוגמה ,עיתו "הקהילה" נית להשליכו אחר הוצאת המאמרי התורניי שבו ,ג א יש בו אמירות יהודיות כאלה או אחרות.
 17עיי ב"אגרות משה" הנ"ל שמחה על ריבוי יצירת חומרי הראויי לגניזה ,ומציע הצעות שונות ,כיצד נית למנוע מצב בעייתי זה.
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ירושל  ,ישראל

אייר תש"ס
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Jerusalem, Israel

צ .חיוב במזוזה בפתח שנוצר מעמודי תוו
שאלה:
בזמ האחרו קנינו בית יש וערכנו בו שיפוצי .הסלו היה בעבר  2חדרי ועכשיו קיבלנו חדר גדול מאוד ע"י שבירת קיר.
כיו שהחדר גדול נאלצנו לבנות עמודי תמיכה כולל קורות כדי לחזק את התקרה ,הא אנו חייבי לשי מזוזות על עמודי
התמיכה?
תשובה:
ע"פ המציאות שתארת בשאלה ,העמודי היוצרי את צורת הפתח בתו החדר הגדול נועדו א ורק לחיזוק התקרה לכ אי
צור במזוזות על העמודי.1

 1בגמרא )מנחות לג ע"ב( מצינו" :אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא ,אכסדרה פטורה מ המזוזה לפי שאי לה פצימי ,הא יש לה פצימי 
חייב ,לחיזוק תקרה הוא דעבידי ,הכי קאמר ,אע"פ שיש לה פצימי – פטורה ,שאי עשויי אלא לחיזוק לתקרה .אמר אביי ,חזינא להו
לאיספלידי )אכסדרה( דבי מר דאית להו פצימי ולית להו מזוזתא ,קסבר לחיזוק תקרה הוא דעבידו .וכ נפסק להלכה ברמב" )פ"ו מהל' מזוזה
הל' ג( ובשו"ע )יו"ד סי' רפו סע' ו( .ואע"פ שיש חובה במזוזה כאשר ישנה דופ רביעית לאכסדרה )לא לשיטת הרמב" ( ,כא יש מזוזות לפתחי
החיצוניי  ,והשאלה היא על העמודי שבתו החלל .לכ נראה שלא מבעי לשיטת הרמב"  ,שכל שאי דלת אי חיוב במזוזה ,אלא ג לחולקי
אי חיוב במזוזה כלל.
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ניו יורק ,ארה"ב
סיו תש"ס

במראה הבזק

New York, U.S.A

צא .די ב מאומ לעני אבילות וקדיש
שאלה:
לפני זמ מה בא תלמיד לשעבר לשוחח על מצבו של אביו שהוא חולה מאד ולא צפוי שיתרפא .הבחור הוא ילד מאומ שנתגייר
כשהיה תינוק ,והוא רואה באביו שאימצו אבא בכל מוב המילה ,ומטרידה אותו המחשבה שלא יתאבל על אביו כב ממש.
אמרתי לו שהגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל היה מיע לבני מאומצי לנהוג באבלות במות הוריה שגידלו ,למרות שא"א
לחייב בזה מדינא ,א חשבתי שקשה לפוטרו ממצוות כדי אונ .
אמנ הוא טע שיש לו די אונ  ,שהוא חייב לקברו כמת מצוה ,שאי אחר שאחראי לקברו ,והוא יורש את אביו )שהכי צוואה
הלכתית( .נוס על כ הוא מרגיש שאביו רבו המובהק ,כי למרות שאביו אינו ת"ח ,הוא חינ אותו במצוות ויראת שמיי ,וכל
מה שהוא למד מאחרי זה בזכותו ,וזה רוב חכמתו.
אנא הורוני מה דינו.
תשובה:
א .יש לעודד ב מאומ לנהוג בכל דיני אבילות ,1א לא יקל בשל כ להיבטל מלימוד תורה;2
ב .יאמר קדיש על אביו או אמו המאמצי;3
ג .אי לפוטרו מהנחת תפילי ומשאר מצוות מדי אנינות ,4א יניח תפילי בצנעה.5
נסיי בתפילה שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לאבא ,והדיו יהיה לש לימוד בלבד.

 1הגר"מ שטרנבו ב"תשובות והנהגות" )ח"ג ,סי' שעד( .והביא ראיה מרב גמליאל שקיבל תנחומי על טבי עבדו )ברכות לז ע"ב( ,ומחידושי
הרשב"א )ש ( שנהג כ משו שהיה חביב עליו כבנו .וכל שכ בנדו דיד שהנפטר חינ אותו כב .וכתב ב"נשמת אברה " )חלק ה ,עמ' קמא(
שמותר לשבת שבעה מדי הכרת טובה כלפי הורי מאמצי על א שאינו חייב במצות כיבוד אב וא מ התורה.
הגר"מ שטרנבו )ש  ,עפ"י רמ"א שו"ע יו"ד סי' שצה סע' א( ,שמכיוו שהניחו  ,הוא חלק מ האבילות הפוסקת רק אחרי שעמדו המנחמי
מאצלו.
" 2נשמת אברה " )ש  ,עמ' קמאקמב( על פי ר' עקיבא איגר )סי' שעד סע' ו( ,שג מי שרוצה לנהוג אבילות על מי שאינו צרי ,לא ייבטל מדברי
תורה או ימנע עונה מאשתו בליל טבילה .וכ כתב ש בש הגרש"ז אויערבא ,דכשאי מנחמי  אי לו להבטל מדברי תורה.
" 3נשמת אברה " ,ש  ,בש הגרשז"א .וכתב ש בש "חת סופר" )או"ח ,סי' קסד( שלא יעשה כ על חשבו אבלי אחרי .
 4הגר"מ שטרנבו ,ש  ,שמכיוו שפטור מ הדי מלנהוג באבילות ,אי להקל בדיני אנינות לפוטרו מתפילי ומשאר מצוות  ,משו שזהו קל
וחומר שתחילתו להחמיר וסופו להקל ,שאינו די .וכ כתב ב"נשמת אברה " ,ש  ,בש הגרשז"א ,שחייב להניח תפילי לאחר שמסר הקבורה
לכתפי  .ומדי רבו מובהק אי לפוטרו ממצוות כמבואר בשו"ע )יו"ד סי' שעד סע' י( ,דעל רבו שלמדו חכמה נוהג דיני אנינות )דהיינו ,שלא
לאכול בשר ולא לשתות יי כמבואר ש בסי' רמב סע' כז( א מבר ומזמ ,והיינו שאינו פטור ממצוות )וע"ע ש בסי' שמ"א סע' א'(.
" 5נשמת אברה " ,ש  ,בש הגרשז"א.
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תשרי תשנ"ט
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Missouri, U.S.A

צב .אמירת קדיש על מי שציווה ר"ל לשרו את גופתו
שאלה:
הא מותר לומר קדיש על מי שר"ל ציווה לשרו גופתו לאחר מותו?
תשובה:
ג א סיבת הציווי לשרו את גופו לאחר מותו היא משו שהיה "מומר להכעיס" ,אומרי עליו קדיש ,1ואע"פ שזה מעשה
מגונה מאוד.2
במקו שהרב חושש ,שאמירת הקדיש תביא לפירצה בתחו חשוב זה ,יש לשקול סנקציות אחרות ,כגו בקביעת מקו
הקבורה ,ואכמ"ל.3
4
רק א ח"ו נשתמד ,יש מקו  לפי נסיבות העניי  למנוע אמירת קדיש .

 1א שהאב רשע ,מכל מקו שיי לגביו ברא מזכא אבא ,דהא חזקיהו מל יהודה "גרר עצמות אביו" ,והודו לו חכמי  .ואמרינ בפרק נגמר
הדי )סנהדרי מז ע"א( בטעמא דחזקיהו שגרר עצמות אביו "כי היכי דתהוי ליה כפרה" ,וב חייב בכבוד אביו הרשע ,כמו שמובא ברמב" )פ"ו
מה' ממרי הל' יא(.
 2וז"ל שו"ת "שרידי אש" )ח"ב סי' כג( "וגרוע זה שציוה לשרו את גופו משאר רשעי  ,שהללו ה רשעי בחייה  ,וזה המשי את רשעותו ג
לאחר מותו ,וציוה להבדיל את גופו המת משאר מתי ישראל" .ונפקא מינה לקבורה בקבר ישראל.
 3עיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"ד תשו' קיב(.
 4רמ"א בשו"ע יו"ד )סי' שעו סע' ה( פוסק :י"א דמומר שנהרג ביד עובדי כוכבי  ,בניו אומרי עליו קדיש ,וט"ז וש" כתבו ש  ,אבל מת על
מטתו  לא .ואעלפי שמקורו של רמ"א הוא מהרד" ,ומשמע מהרד" עצמו דאפילו על מומר להכעיס יכולי לומר קדיש ,רק שאבלי
אחרי יכולי לבוא עליו בטענה שה קודמי ויותר חייבי בזיכוי אבותיה היהודיי )ובימינו נהוג שכול אומרי קדיש ביחד ואי אחד בא
בטרוניא על משנהו בזכות הקדישי  ,כמו שמובא ב"פני ברו" סי' לד סע' לד( ,וכ הבי בשו"ת "צי אליעזר" )ח"י סימ מא פרק ד( ,מכל מקו
מובא )ש ( שר"מ בנעט וכ בשו"ת "אמרי אש" )חי"ד סי' קכב( הבינו דברי רמ"א דוקא במומר שנשתמד או מומר לע"ז ,וכ מחלק "גשר החיי "
)ח"א פ"ל סע' ח ס"ק י(.
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מלמו ,שבדיה

טבת תשס"א

במראה הבזק

Malemo, Sweden

צג .שורה לאשה אבלה
שאלה:
מנהג ישראל לעשות שורה לאבל לנחו אבלי .מה הדי לגבי אשה אבלה ,הא מותר לה ללכת בשורה כשמשתתפי גברי כדי
לנח אבלי?
סירוב לבקשת האבלה עלול ח"ו לבייש אותה או להוסי לה עגמת נפש.
תשובה:
נהגו 1שאי עושי שורה לאישה אבילה ,2והוא מדיני צניעות שהחמירו בה מאוד אפילו בביתקברות.3
לכ ,רק במקו שאי בו מנהג בעניי זה ,והבקשה באה מתו רצו כ להתקרב לעבודת ה' ,והרב המקומי יסבור עלפי ראות עיניו,
כי ההיענות לבקשה תחזק את קהילתו ותקרב ג רחוקי ,נית להתיר עשיית שורה של נשי 4לניחו האבילות ,בנוס לשורה של
הגברי לניחו האבלי ,או במקומ ,במקו שיש רק אבילות.5

" 1גשר החיי" )טז ,ז ,ד(" ,דברי סופרי" )יח ,יח(" ,פני ברו" )יא ,יא ,הערה כג( ,ולאלה שהולכי בעקבות פסק מר המחבר )שו"ע יורה דעה סי' שנט,
סע' ב( שמנע מנשי עלייה לביתהקברות ,לא ייתכ שיווצר מנהג אחר.
 2בשו"ת "דברי מלכיאל" )ח"ב סי' צג( משמע שעשיית שורה לאשה אסורה מעיקר הדי ,מפני שהוא מפרש את הברייתא ב"אבל רבתי" )יא(" :עולי
בחבר עיר על האיש ואי עולי בחבר עיר על האישה" ,כפי שנפסקה בשו"ע )יורה דעה סי' שנה( כעוסקת באיש ואישה אבלי .ושלא כדעת "צי אליעזר"
)"אב יעקב" סי' טו( שפירושו מחוכ ומתקבל על הדעת ,א כתב שאי לו מקור מפורש ב"פרישה" ובשאר האחרוני ,ובספר "דברי סופרי" דחה
דבריו ,שהרי כל האחרוני מפרשי את הברייתא על אישה שמתה ולא על אישה אבלה.
 3ב"גשר החיי" )ש( הציע שהוא משו שאל לה לאישה לעבור בי שני גברי וא ב"שורה" מצד אחד אסר או מטע לא פלוג או משו שאי גברי
מלווי אבלה לביתה .שני טעמי אלה קשורי בדיני צניעות .ולבסו הוא מסיק שהטע הוא ,שבאופ כללי נהגו ,שאי נשי מגיעות לביתהקברות,
ולכ ,אפילו מגיעות ,אינ עושות שורה ,וכ כתב ב"פני ברו" .ג בדי זה הכריע מר בשו"ע )יורה דעה סי' שנט ,סעי א( שהמנהג ,שהנשי הולכות אחר
המיטה ולא לפניה ,הוא מטע צניעות .ולשו הירושלמי סנהדרי )פ"ב ,ה"ד(" :מפני כבוד בנות ישראל שלא יהו מביטי בנשי" .ומטע זה כתב
ב"דרכי משה" שנשי הולכות אחרונות וחוזרות ראשונות ,כדי שלא יתערבו בגברי .אול המחבר מביא )ש סעי ב( את דברי הזוהר שמה משמע,
שיש איסור לנשי ללוות המת לביתקברות בכל אופ ,משו שבזה ה גורמות רעה לעול .ואול ב"בית הלל" ביאר שאינו מעיקר הדי .וב"אורח
מישור" על "דרכי משה" הארו תמה על הבנת "בית יוס" בדברי הזוהר לפ' ויקהל ,וכל האחרוני בעקבותיו ,שהרי ש מפורש ,שנשי הולכות בבית
הקברות ,אלא שאסור לגברי לפגוש אות ,ואכ ג זה גדר צניעות ,ונראה שהחמירו בביתהקברות משו כבוד המתי .ועוד הארכנו בזה "במראה
הבזק" ג' )תשו' עג(.
 4ואעלפי "שאי שורה פחותה מעשרה בני אד" )סנהדרי יט ע"א( ,אי זה אומר בהכרח שמדובר בעשרה גברי ,שדווקא בדבר שבקדושה הצריכו
עשרה גברי ,כגו פריסה על שמע ,ברכת כהני ,קריאת התורה ,א להצרי עשרה לשורה של אבלי ,שהיא כמו מעמד ומושב שאינו פחות מעשרה,
מפורש בגמ' )מגילה כג ע"ב( שאינו מטע דבר שבקדושה אלא משו שאי דראר לומר על פחות מעשרה "עמדו יקרי עמודו" .וכבר מצינו במקומות
אחרי שנשי מצטרפות לעשרה במקו שאינו דבר שבקדושה .וכ פסק בעל "צי אליעזר" )חי"ג סי' עג( לגבי קריאת מגילה בעשר נשי שהוא משו
פרסומי ניסא ,וספקו של רמ"א )שו"ע אורח חיי סי' תרצ ,סעי יח( הוא רק בשאלה ,א נשי מצטרפות לעשרה ע גברי  משו פריצות ,א בשורה
של נשי בלבד אי ספק .והביא דברי שו"ת "רב פעלי" )או"ח ח"ב סי' סב( שסבר ,כי מועיל צירו נשי להדלקת נר חנוכה בביתהכנסת ולעניי מחלל
שבת בפרהסיא ,ומה שלא נהגו לעשות כ ,כבר כתב הש" )יורה דעה סי' קצ ס"ק ג וסי' שצא ס"ק ח( שבדבר שאינו מצוי לא שיי מנהג ,ומכיוו שביאת
נשי לביתהקברות לא הייתה דבר מצוי ,כמו שהעידו האחרוני הנ"ל ,אי להוכיח ממה שלא נהגו.
 5שמענו מפי רב חשוב שלאחר הטמנת המת ניגשה אלמנתו וביקשה לעבור בשורה יחד ע ילדיה ,והוא הכריע עלפי נימוקו העיקרי של "גשר החיי"
שנשי אינ מגיעות לביתהקברות ,ולכ בזמננו שנשי אכ באות לביתהקברות ,התיר לה לעבור בשורה ,ולאחר מכ קיבל את הסכמתו של הגרי"ש
אלישיב להכרעתו.
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ניו ג'רסי ,ארה"ב
אדר תשס"א

במראה הבזק

New Jersey, U.S.A

צד .היתר גילוח לאבל תו ל' ביו חתונת בנו
שאלה:
אבל בתו שלושי משתת בחתונת בנו ,כמו שהובא ב"אגרות משה" .הא מותר לו לגלח ביו החופה?
תשובה:
באופ עקרוני 1אסור לו לאבל לגלח זקנו בתו שלושי יו ,א א הגיע ל"שיעור גערה" .די זה נכו ג לנוהגי להתגלח
)בדר מותרת( כל יו.
לכ  2הכריעו הפוסקי שג לדעת ה"נודע ביהודה" אי להקל א לצור השתתפות בחתונת בנו .אמנ 3ה"חת סופר" הקל
בשאלה דומה )לגבי הוצאה והכנסה של תינוק "קוואטר"( בתו השלושי להפחית במקצת את ריבוי שערותיו .עלכ יוכל
לתק  ,לסדר וליפות זקנו ,א אי להתיר גילוח גמור.
א על פי כ פסק" 4כל בו אבלות" שג בתו שלושי "ע כל זאת המתירי יש לה על מי לסמו" ,בצור גדול מאוד.
מכיו ש"כלבו אבלות" מקובל כפוסק בארה"ב ,א האבל רוצה לסמו עליו ,יכול לעשות כ  ,ויקח בחשבו שחס וחלילה לא
יתפרש הדבר כזלזול בכבוד אביו או אמו .ויש לדעת ,כי מצוות כיבוד אב וא נוהגת ,מבחינות מסוימות ,ג לאחר מות.5

 1מועד קט כב ע"ב ושו"ע יורה דעה )סי' רצ סעי א(.
 2בעל "נודע ביהודה" )קמא אורח חיי סי' יד( סובר שכיו ,שמגלחי זקנ ,הרי נמאסי מאוד כבר אחר שניי שלושה שבועות ,ועלכ נחשב
להגיע ל"ראוי לגערה" ,אלא שג ב"ראוי לגערה" לא התירו אלא לאחר ל' יו ,וזה מודגש בגו התשובה ש" .חת סופר" )יורה דעה סי' שמז(
סמ על דברי "נודע ביהודה" באבל תו שלושי יו כ כאשר תכפה עליו אבלות רבי מי"ז תמוז.
 3בהגהות לשו"ע אורח חיי )סי' תקנא( מובא שמכיוו שגידול שערות הזק נחשב בזמ הזה לניוול גדול מאוד ,יש לדונו כמי שתכפהו אבלו
)שדינו מבואר ביורה דעה )סי' רצ סעי ג( שמקל שערו בתער א לא במספריי( וא יש לצר לזה שו קולא ,כגו להכניס ולהוציא תינוק  יש
מקו להקל שיפחית קצת מריבוי שערותיו.
 4פרק חמישי עמ' .352
 5עיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"ד תשו' קלז ובהערות ש(.
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סלוניקי ,יוו
טבת תש"ס

במראה הבזק

Salonika, Greece

צה .פינוי ביתקברות בשל בזיו גדול
שאלה:
בעיר דראמה ,בצפו יוו שני בתי קברות יהודיי .האחד במרכז העיר ,בלב לבה של שכונת מגורי והשני מחו לעיר.
בית הקברות שבמרכז העיר הפ למקו מפגש לעברייני ולנרקומני .השכני התלוננו והקהילה השקיעה הרבה כס
כדי לנקות את האזור וכדי להגביה את הגדר .לצערנו הרב ,בני הבליעל "פרצו גדר" והמצב חזר לקדמותו .השכני
לוחצי על ראש העיר לפנות את בית הקברות משכונת .כלח על הקהל פורסמו באמצעי התקשורת כתבות המציבות
את הקהילה באור שלילי כאילו היא מזלזלת בכבוד מתיה .המצב הגיע לכ שיש חשש שהעיריה תפקיע את האזור
מבעלות הקהילה.
על פי החוק ביוו  ,בית הקברות נחשב כאתר ארכיאולוגי )בגלל עתיקותו( ולכ אסור להעביר את הנפטרי לקבורה
באר.
העיריה מוכנה לקנות את השטח והקהילה מוכנה להקדיש את התמורה לעניני קודש וצדקה.
הא במצב זה ובתנאי אלה מותר לפנות את הקברי לבית הקברות היהודי שמחו לעיר?
תשובה:
ככלל ,אסור לפנות קבר 1קבוע ממקו למקו בחולאר אפילו ממקו בזוי למקו מכובד .2ואול אחרוני התירו
לפנות קבר השרוי בביזיו גדול ,אעלפי שבשו"ע 4לא נזכר היתר כזה .מכל מקו  על הרב לדרוש ולחקור היטב ,5א

3

 1ראינו לנכו להביא כא קטע מתו הקדמתו של הגרי"י ויינברג לתשובה הארוכה שכתב בעניי פינוי קברי )שו"ת "שרידי אש" סי'
קכה(" :פינוי עצמות המתי מקבר לקבר ,א שהוא הלכה מפורשת בש"ס ופוסקי ,נת עניי לרבותינו ז"ל למ גדולי הראשוני ועד
אחרוני האחרוני לענות בו .וא שכל עיקרו של האיסור אינו אלא מדרבנ )ב"י יו"ד סי' שסד( )ועיי "יביע אומר" ח"ז יו"ד סי' לו שיש
שיטות שהוא מדאורייתא  הערת מערכת( ,מ"מ החמירו בו רבותינו הפוסקי שבכל דור .לפי שמצינו לחז"ל שהקפידו מאד על כבוד
המתי ]ויש לה סמ בדברי תורתנו הקדושה ,שאמרה" :לא תלי וגו' כי קבור תקברנו" )דברי כא ,כג( ,ועיי בספרי ובמדרש תנאי
ש ובמס' סנהדרי מו ע"ב[ ,והמשילו עו ביזוי המתי לעוו שפיכת דמי )מדרש תנאי ש ומס' שמחות פרק ד ,הל' לד( ,והוא מ
הדברי שנפשו של כל חי חרדה עליה ,וכל אד מצטער ובהול על כבוד מתו יותר מעל ממונו )שבת מד ע"א תוס' ד"ה מתו ( ,ולפיכ
התירו לחלל את השבת בשביל הצלת המת מפני הדליקה או הסרחו )ש מג ע"ב ושו"ע או"ח סי' שיא( .ולא עוד אלא שהצלתו קודמת
להצלת כתביהקודש )"משנה ברורה" סי' שלד ס"ק ל בש ס' חסידי(; ומכל שכ הנפש הישראלית מצטערת הרבה בצער הגו המת
ובזיונו ,וזהו נטוע בעמקי שרשי אמונתנו הקדושה ,וכמו שהארי בדברי נפלאי בעל הכלבו בטעמי חיבוב קבורת הגו ושאר הכבוד
הנעשה לו במותו ,וז"ל :והטע השני הוא החזק והצרי לאמונתנו בתחיית המתי ,כי אלו היו משליכי גו האד המת כאחת הנבלות,
היו בני אד אומרי :נמשל כבהמות נדמו ,ולא היו מקבלי אמונת התחי' ,כמו שה מקבלי ע קבורתו ,בראות כי יבנו לו בית
וילבישנו )יעויי ש בהל' אבילות ד קל המש כל דבריו הנשגבי( ,ולפיכ אנו רואי ,כי בכל זמ וזמ בשעה שבאה שאלה על דבר פינוי
עצמות מתי לפני גדולי המורי ,היו תוקעי את עצמ בדבר הלכה זו בכובד ראש והיו מתלבטי הרבה בבירור ובליבו הדי מכל צד,
ולא היו נמהרי להתיר א בשעה שיסודי ההיתר היו ברורי ופשוטי".
 2שו"ע יו"ד )סי' שסג סע' א( ע"פ ירושלמי מועד קט פרק ב הל' ד ,וברייתא מס' שמחות פרק יג.
 3ראה למשל "שיבת ציו" )סי' סבסג( ,וראה "אגרות משה" )יו"ד ח"א סי' רמו( שהוא ממש הנדו דיד .ועוד ש )סי' רלט ,רמא ו רמג(,
וב"יביע אומר" )ח"ז סי' לו(.
 4המעיי בשו"ע ובנושאי כליו ש יראה ,שהשו"ע התיר פינוי קבר קבוע רק בשלושה מצבי:
א .כדי להעלותו לארישראל.
ב .בתו שלו ,דהיינו אל קברי אבותיו )ש" סק"ב .ולא כא המקו לדו בהבדל בי שתי הלשונות שה במקור רישא וסיפא של אותו
ירושלמי ,שרמב" הזכיר רק את הרישא ,ואלו רמב" הזכיר רק את הסיפא .וראה למשל "צי אליעזר" )ח"י סי' מ( ,שהבי ,שכוונת
הש" היא לומר שאי מחלוקת ,ושג בלשו רמב" והשו"ע יש לפרש כרמב"(.
ג .כשאינו משומר  דהיינו שיש חשש לפגיעה פיזית בעצמות הנפטר ע"י גויי שיוציאוהו ,או ע"י מי ,או בזריעה וחרישה.
וברמ"א )ש סע' ב( היתר נוס ע"פ תשובת הרשב"א ,כשציווה בחייו לקברו במקו מסוי .ולא כא המקו לדו א זהו היתר בפני
עצמו ,או שהוא מתפרש כהתנייה מראש לקבור באופ זמני.
בכל מקרה אחר אסור לפנות אפילו מקבר בזוי למכובד )ככתוב בפירוש בשו"ע ,כנ"ל הע'  ,(2ולפי זה לא מוב לכאורה ההיתר לפנות אל
קבריאבותיו ,א לא שנאמר כדברי הש" ע"פ "דרכי משה" ו"בית יוס"" :שמשו האי כבוד מפני ,ולא משו כבוד אחר" .וא כ,
לכאורה ,כל בזיו שאי בו סכנה לפגיעה פיזית  הרי הוא בכלל "כבוד אחר" שאי מפני בגללו! א אחרוני דחו סברה זו והסבירו
שהכוונה בלשו "מבזוי למכובד" היא ממכובד פחות למכובד יותר ,אבל כשהקבר נמצא בביזיו של ממש  פשוט שמותר לפנותו .בבסיס
היתר זה נמצאת תשובה של ה"חכ צבי" )סי' נ( ,שהתיר לפנות קבר של יהודי שנקבר בי גויי .ואע"פ שהמעיי ש יראה ,שלא התיר
משו ביזיו אלא מטעמי אחרי ,שכול מבוססי על ההיתרי הנזכרי בשו"ע ,מכל מקו כ נקטו להלכה כל האחרוני ,כנ"ל הע'
 ,3ולכ יוכל הרב להתיר ג בנדו דיד.
היתר נוס נזכר בשו"ע יו"ד )סי' שסד סע' ה( ,כשהקבר מזיק את הרבי .היתר זה ,והשיטות השונות בהרחבתו לפינוי קברי משו צרכי
הרבי ,נדונו באור במאמרו של הגר"י רוז ב"תחומי" )כר יח עמ'  .(273254וא שיתכ לטעו כא ,שההפרעה לשכני היא נזק
לרבי ,ושרצונו של ראש העיר לנצל את הקרקע לבנייה יש בו משו "צרכי הרבי"  לא ראינו לנכו להתיר מטע זה ,ולו רק מפאת
החששות הנזכרי בתשובות "חת סופר" )ח"ו סי' לז( והזכיר בקצרה בשו"ת "שרידי אש" )סי' קכז( בסו התשובה ,שמא יאמרו
"התירו פרושי את הדבר" ,ויבואו הגויי וממשלותיה לגרו לנו לפנות את כל בתיהקברות שבארצות ,מה ג שבנדו דיד הנזק
לרבי והצור לרבי אינ ברורי במציאות ואינ מוסכמי לשיטות השונות בהלכה.
 5יש לזכור ,ששמירת ביתהעלמי מוטלת על הקהילה ,לכל הפחות בהוצאה מועטת ,כדעת "תרומת הדש" )סי' רפד( וכפסיקת הראי"ה
קוק ב"דעת כה" )סי' רכא( ,ואולי א בהוצאה מרובה  כדעת "שיבת ציו" )סי' סב( .שתי השיטות הובאו "בתחומי" )ש( .ובוודאי שנוח
לבני הקהילה יותר מבחינה מינהלית וכלכלית לפתור את הבעיה אחת ולתמיד.
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אמנ מוצו כל הדרכי לשמור על כבוד ביתהעלמי היש במקומו או להשיג את אישור השלטונות להעלאת הקברי
לארישראל.
אמנ א מוצו כל הדרכי ,ונכשלו  יוכל הרב להתיר 6את פינוי הקברי.
במראה הבזק

א א אמנ זהו "אתר ארכיאולוגי"  הא לא יוכלו להשיג את עזרת השלטונות בשמירה על קדושת המקו? ולצד השני ,א אמנ
יצליחו להשיג את האישור להעתיק את הקברות אל מחו לעיר ,כלו אי באפשרות לפעול )דר גורמי בינלאומיי או דר הסוכנות
היהודית( ולהשיג אישור להעלות את כל הקברי לארישראל?
 6בשו"ת "ישכיל עבדי" )חלק ו יו"ד סי' כב סע' א אות ב( כשהתיר לפנות קברי משו החשש שמא יוציאו מקבר ,הוסי וכתב:
"...ואח"כ יפתחו הקבר של הצדיקי ,בנחת וברתת ובזיע אחר שישאלו אל מחילות מה ,כי בעוונותינו באנו לידי מידה זו ,שיגזרו
השררה עלינו לפנות מקבר ,הא ודאי עוונותינו הטו אלה .וכשיגיעו לעצמות  יקראו קינות ,ובקול יללה יניחו העצמות בכלי גדול ע
העפר שתחתיה שמא יש בה עצ כשעורה ,ובבכי ודמעות וקינות ערוכות יוליכו אות לקבר החדש ,ויסתמו הגולל ,ויניחו המצבה
הראשונה שהיתה על קבר הראשו ,וילכו לבתיה כאבלי."...
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במראה הבזק

מלבור ,אוסטרליה

Melbourne, Australia

סיו תשס"א
צו .פינוי מקבר לקבר באותו ביתהקברות ,לאחר טעות בקבורה

שאלה:
המנוח נפטר לפני כ  30שנה ונקבר באוסטרליה .השנה הובאו עצמותיו לאר כדי להיטמ בעיה"ק ירושלי.
חברא קדישא קברה את המנוח ללא נוכחות איש מהמשפחה .כאשר נציג המשפחה ,שהיה אמור להיות נוכח בזמ הקבורה ,הגיע
למקו הקבורה כאשר לא היה לאל ידו לשנות את המקו ,ואז הופתע לראות כי מקו הקבורה אינו מכובד לדעתו .אלמנת המנוח,
יקירת ירושלי ,ישישה מופלגת ,הובאה למקו הקבר באמבולנס ,והזדעזעה למראה מיקו הקבר ,כשהיא טוענת כי מקו זה
אינו ראוי לדעתה לקבורה.
במקרה זה ולאור העובדות הנ"ל ,הא נית להתיר לפנות את המנוח למקו מכובד יותר ,באותו בית קברות.
תשובה:
אסור לפנות מת 1אפילו מקבר בזוי לקבר מכובד ,2אלא א כ הבזיו הוא אובייקטיבי )לדעת רוב בני האד( .3אמנ במקרה דיד
נית להתיר ,וזאת על פי שלשה שיקולי:
א .יש להתחשב במצבה הבריאותי ובגילה המופלג של האלמנה ובעובדה כי השארת בעלה בקברו זה עלולה לערער את מצבה
הבריאותי ח"ו.4
ב .כאשר ברור באומדנא דמוכח שהקבורה במקו זה לא היתה על דעת הקרובי ,הרי זה כאלו התנו לפנותו ,5והפינוי מותר.6
במקרה דנ האלמנה לא נכחה ,והנציג שבא אחרי מעשה ,כבר לא היה יכול לשנות את מיקו הקבורה.

ג.

ועוד ,על פי דבריה של נציג המשפחה והאלמנה ועל פי אנשי נוספי שביקרו במקו ,אכ אי המקו מכובד כלל וכלל,7
ואילו היתה האלמנה נוכחת בזמ הקבורה ,היתה מתנגדת נמרצות ,והרי זה כאלו התנו לפנותו.8
האלמנה תרכוש עבור שניה חלקה כפולה אשר תחשב ל"קבר המשפחה" ,9ואז יהיה מותר לפנות את המנוח לקבר החדש.

 1לאיסור פינוי מת מקברו קיימי שני רבדי )ע"פ שו"ת "אגרות משה" יו"ד ח"ב סי' קס(:
א .איסור דאורייתא הנגזר מחיוב הקבורה מדאוריתא שהוא להביא את הנפטר למנוחה עד לתחיית המתי.
ב .איסור דרבנ  משו "למה הרגזתני" ,דהיינו 'חרדת הדי' )ש" וט"ז יו"ד סי' שסג ,א(.
 2שו"ע יו"ד )סי' שסג ,א עלפי התוספתא( .עלפי האמור לעיל ,במצב זה יהיה קיי רק האיסור מדרבנ ,כיוו שמדאוריתא נדחה חיוב קבורה משו
כבוד הנפטר.
" 3אגרות משה" ש .ועיי עוד ש )יו"ד ח"ג סי' קנ( בהגדרת בזיו אוביקטיבי.
 4עלפי "אגרות משה" )יו"ד ח"ב סי' קנח( המתיר בנדו זה ,לאור הסברה כי אד מחויב ברפואת אלמנתו ג לאחר מותו ,עיי ש .יתר על כ ,יש כא
חשש גדול של פיקוחנפש .יש להוסי ,כי האשה עוסקת כל חייה באומנות ,והצד האסתטי ,משמעותי מאוד בחייה.
" 5אגרות משה" )יו"ד ח"ב סי' קנח ד"ה ויש עוד(.
 6שו"ע יו"ד )סי' שסג א(.
 7שבנדו זה איכא אומדנא דמוכח שנית ש על מנת לפנותו ,ובכהאי גוונא יש לומר שאפילו "צי אליעזר" )ח"י סי' מ ב( הדורש כי התנאי יהיה מפורש
בפה ,יודה ל"אגרות משה" הנ"ל ,שיש לדו הדבר כאלו התנו.
 8ביקרנו במקו ,ואכ נית להבי את הרגשת האלמנה בצידי הקבר פזור ציוד של מיפעלשיש הצמוד לחלקה.

 9השו"ע )ש( פוסק ,כי מותר להעביר מת לקברות אבותיו .עיי "אור שמח" )סו הלכות אבל( הסובר ,כי נית להעביר מת לקברות משפחתו לאו
דוקא כאשר קבורי ש אבותיו ,אלא ג למקו בו תקבר משפחתו בעתיד .ואע"פ שחלקו עליו מ האחרוני ,יש לצרפו כסני להקל במקרה זה
)ע"פ "אגרות משה" יו"ד ח"ב סי' קנו(.
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פירנצה ,איטליה
אדר ב' תש"ס

במראה הבזק

Firenze, Italy

צז .נטיעת עצי ברוש בבית הקברות כחלק מאתר קבורת ספרי תורה
שאלה:
עקב הצפת מי נהר בפירנצה בשנת תשכ"ו 1966 ,למניינ ,הוצ ביתהכנסת של העיר עד לגובה  4מטר .תשעי ושניי ספרי
תורה נרטבו ולוכלכו בבו עד ללא תקנה ואפשרות לשיפוצ והתקנת מחדש לשימוש המתפללי .כעשור שני אחרכ
נקברו גוילי  92הספרי ,בחלקה בביתהקברות של העיר .עכשיו מבקשת הקהילה להקי מצבה על מקו קבורת ע
אלמנטי של אב ואותיות ספרי תורה חצובות בה .מסביב למצבה מבקש המתכנ לשתול ארבעה ברושי ,ששורשיה,
כידוע ,הולכי כלפי מטה ,כ שאי חשש לקברות שבסביבה.
תשובה:
מותר לטעת עצי בביתהקברות 1תו הקפדה על שני תנאי:
א .העצי אינ מאהילי על קברי ועל השבילי שמחו לשטח הקברי ,כדי לא להכשיל כהני באיסור טומאת אוהל
המת.2
3
ב .העצי אינ יונקי מ הקברות עצמ .
ג מבחינת בעיית "בחוקותיה" אי כא איסור ,4וכ לא שיי כא איסור "לא תטע ל אשרה כל ע".5

" 1גשר החיי" )ח"א פכ"ז סו אות א( כותב ,שברוב הקהילות בחו"ל נוטעי לכתחילה אילנות יפי בביתהקברות לכבוד המתי )ולכאורה
הוא הדי לכבוד ספריתורה גנוזי( ,א אי עושי כ בערי העתיקות בא"י  ירושלי ,צפת ,טבריה וחברו  שבה המנהג לא לנטוע אילנות
בביה"ק מחמת חשש טומאה לכהני )ראה הערה הבאה(.
 2מס' "אהלות" )פי"ח מ"ג( .והובא להלכה בתשובת הרב א"י הכה קוק "דעת כה" )סי' ריד( להסביר המנהג בערי העתיקות בא"י.
 3שו"ע יו"ד )סי' שסח סע' ב( ובש" בש הב"ח )ס"ק ד(.
 4שו"ת הרשב"א )סי' קסו ,תיד ותתכה( .וכ פסק הרב חיד"א ב"שיורי ברכה" )סי' קעט אות ד( ו"ב איש חי" בשו"ת "רב פעלי" )יו"ד ח"ב
שאלה כט( .לכל השיטות האלה אסורי רק הדברי שנזכרו במפורש בתלמוד כחוקות הגויי .ועיי ג בשו"ת מהרי"ק )שורש פח( ורמ"א יו"ד
)סי' קעח סע' א( ,שאסרו ג במקו שעושי כ כדי להידמות לגויי ,וכל זה לא שיי בנדו דיד .אמנ עיי בביאור הגר"א )יו"ד סי' קעח ס"ק
ז( האוסר כל דבר שהתחיל אצל הגויי ,אפילו יש לו טע נגלה ,ולשיטתו אסורה שטיחת עשבי בביתהכנסת בשבועות ,אעלפי שיש לזה
טע נגלה וברור ,מחמת שזה התחיל כמנהג גויי ,ואולי א עצי ברוש בביתהקברות היה אפוא אוסר ,לשיטתו.
 5האיסור הוא רק אצל המזבח או בכל העזרה ,אעלפי שזה נוי למקדש ,כמבואר ברמב" )הל' עבודת כוכבי פ"ו הל' ט( .והטע  מפני שהיה
זה דר עובדי כוכבי לטעת אילנות בצד מזבח שלה כדי שיתקבצו ש הע ,וא כ זהו מעי איסור "בחוקותיה" שהוא מדי תורה .וא
רש"י על הפסוק בס' שופטי )דברי טז;כא( מדגיש "בהר הבית" .אמנ יש שנהגו שלא ליטע אילנות ג בחצר ביתהכנסת ,דהוי "מקדש מעט",
עיי בשו"ת מהרש" )ח"ו סי' ה ד"ה מכתבו( ,א בביתהקברות כל זה לא שיי.
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פירנצה ,איטליה
אייר תשנ"ט

במראה הבזק

Firenze, Italy

צח .הקמת חלקות קבורה בי עצי
שאלה:
עיריית העיר הקצתה שטח חדש לביתהקברות היהודי למאה השני הבאות או עד שיבולע המות לנצח .השטח נרחב ופרושי
בו עצי זית עתיקי .מטעמי איכות הסביבה אי ברצונה של העירייה לברא את העצי ולפנות את השטח ,על מנת לא להשאיר
קרחה בתו הנו .בשטח המיועד פזורי חללי נרחבי שנית להשתמש בה על מנת לבנות חלקות קברי שלא מתחת
לעצי ממש.
 .1הא הכרח לברא את העצי בחלקות שיועדו לקבר?
 .2הא אפשר לארג את השטח בחלקות קבורה קטנות?
תשובה:
 .1אי כל הכרח לברא את העצי בחלקות שיועדו לקבר ,1אלא א כ ה מאהילי בענפיה על שטח מחו לביתהקברות
)ובתו ביתהקברות ה מאהילי על הקבר( באופ שקשה לכהני להיזהר מללכת תחתיה ,כי אז רצוי לכרות אות ע
שרש ,או להעביר למקומות שבה לא יאהילו מעל קברי ,או לפחות לקצו הענפי היוצאי אל חו לביתהקברות.2
 .2אפשר לארג את הקברי בחלקות קטנות בי האילנות ,א אמנ גודרי את השטח שהוקצה לביתהקברות ,3וחשוב
שייעשה הדבר בצורה יפה ומכובדת.4
 .3הקמת גדר סביב שטח מסוי וקבורה פע אחת בשטח המגודר ,מקדשי את השטח כולו .5לפני קניית הקרקע צרי
לומר שהקניה היא כדי ש"יבולע המות לנצח" )כדי לא לית פתחו פה .(...ומנהגי שוני נהגו בעת ההקצאה :מתחילי
באמירת כמה מזמורי תהלי ,כגו ד' המזמורי הראשוני ,אח"כ  "ויהי נוע"" ,יושב בסתר" ,פרשת הקטורת והברייתא
דקטרת )ת"ר פטו הקטורת כיצד (...והפסוקי שאחר הקטורת עד "קדמוניות" ו"אנא בכח" .בהרבה קהילות נהגו שאח"כ
החברה קדישא )ולפחות עשרה אנשי( מקיפי את השטח כולו שבע פעמי )מתחילי מקרמזרחית דרומית והולכי
לימי ,כלומר לקר הצפוניתמזרחית( .בכל הקפה אומרי "ויהי נוע"" ,יושב בסתר" ו"אנא בכח" ,ואחרי ז' ההקפות
אומרי את ש העיר בפסוקי המתחילי באותיותיו ממזמור קיט וכ "קרע שט" על אותה הדר .בקהילות שונות נהוגי
אמירת תפילות ופסוקי נוספי ,נהרא נהרא ופשטיה )בירושל עיה"ק ושאר הערי העתיקות בא"י לא נהגו בהקפות אלה(.6

 1אדרבה ,מובא ב"גשר החיי" )ח"א פכ"ז סו אות א( שברוב הקהילות בחו"ל נוטעי לכתחילה אילנות יפי בביתהקברות ,לכבוד המתי.
ואמנ המנהג בעיירות העתיקות בא"י  ירושל ,צפת ,טבריה וחברו  שלא לנטוע אילנות בביתהקברות )והביא ש דברי הרב א"י הכה קוק
ב"דעת כה" סי' ריד( ,שהוא משו זהירות מטומאה ,כדאיתא במשנה אהלות פי"ח מ"ג .ואי לבטל מנהג אלא א כ יש ביתדי גדול ממנו
בחכמה ובמני להתירו ,א אי חובה לעקור אילנות קיימי .ועיי עוד בתשובה הקודמת.
" 2כל בו על אבילות" )פ"ג סי' א הערה .(9
 3כדי להימלט מ הבעיה של טומאה לכהני בהליכה תחת האילנות.
 4וכתב "גשר החיי" )ש( ,שאמנ אי נוהגי לבנות קברי מפוארי מאד מאז שחרב ביתהמקדש ,א אנו מצווי להדר את ביתהקברות
בנקיו ובכבוד ,ושיהיו הקברי מסודרי שורות שורות וכדו'.
" 5דעת כה" )סי' רא( .ולגבי עצ ההקדשה  א הוא משו איסור הנאה או משו קלות ראש  ראה בהרחבה ב"גשר החיי" )ח"ב פ"ד אותיות
חט(.
" 6גשר החיי" )ח"א פכ"ז אות יא(.

160

פירנצה ,איטליה
אייר תשנ"ט

במראה הבזק

Firenze, Italy

צט .הנאה מעפר בית הקברות ,גידול צמחי בתחומו
שאלה:
ועד הקהל מינה שוער חדש לביתהקברות של הקהילה ,גנ במקצועו ,ומינוהו לנקות את ביתהקברות מ השיחי והקוצי.
כחלק משכרו ,ובתמורה לעבודתו ,הרשוהו להחזיק צמחי ושתילי בחלק מביתהקברות הפנוי מקברי ,הכלול בתו
השטח המקודש של ביתהקברות ובסמו למקו ולחלקות קבורה שבשימוש ,המוקפי בחומות .עכשיו הגנ שותל ומגדל
בשטחי הללו פרחי ושתילי שהוא מגדל לצרכי מסחר וכתוספת למשכורתו.
 .1הא מותר לעשות שימוש בשטח ביתהקברות לצרכי מסחר?
 .2הא מותר לגדל פרחי בתו שטח ביתהקברות ,שלא על מנת לעשות בה שימוש לצרכי הקבורה ,שאינו מנהג ישראל,
וא שלא לצרכי מסחר?
 .3איזה שימוש מותר לעשות בשטחי ביתהקברות שקודשו לכריית קברי ישראל שאי בה שימוש לעת עתה ,מלבד לצור
הקברי?
תשובה:
 .1אי איסור הנאה מעפר ביתהקברות שאיננו מעל הקברי עצמ .האיסור הוא לנהוג קלותראש בשטח ביתהקברות .
)לעומת זאת  עפר המונח על הקבר עצמו אסור בהנאה מדרבנ ,והבני של הקבר עצמו אסור בהנאה מדאורייתא ,כדי
משמשי ע"ז( .2לכ מותרי בהנאה 3הגידולי שבביתהקברות שאינ על הקברי )להוציא עשבי ,שלגביה גזרו שהמלקט
שורפ במקומ ,משו קנס ,כי נראה שלוקט ע"מ להאכיל לבהמותיו ,דהוי קלותראש( .4אבל הגדל על הקבר עצמו  אסור
בהנאה ,ומותר לקוצצו רק א מזיק לקבר ,וימכרו העצי לצור ביתהקברות.5
 .2לגבי נטיעת פרחי בביתהקברות  כאשר הדבר נעשה עלידי השומר לצרכי מסחר ,ובבתיהקברות של הגויי באותו
האיזור אי הוא מקובל ,כי אז יש לאוסרו ג בביתהקברות היהודי מחשש זלזול .6א א נהוג לעשות כ אצל הגויי ,נראה
שאי לאסור.7
 .3בכל מקרה ,שימוש שנהגו בו בביתהקברות והחיי לא מחו בדבר ,הרי שמחלו ,ומותר להמשי באותו השימוש ,8והיות
והשומר כבר נוהג בנטיעת הג שלו ,מותר לו להמשי בכ ,בתנאי שהשימוש מפורס לכול .אלא שיש לדאוג ,שהנטיעה תהיה
רחוקה מ הקברי עצמ ,כ שלא תינק מ הקבר עצמו ,שאסור בהנאה.9
 .4יש להדגיש שכל שימוש בביתהקברות חייב להיות ברשות החבראקדישא ,שכ ביתהקברות נחשב לרכוש ציבורי הנתו
לאחריות ,וראוי לתת מעט מ הרווחי כצדקה לחבראקדישא.10
11
 .5קדושת ביתהקברות חלה על כל השטח שהוקצה למטרה זו ,בתנאי שכבר קברו ש פע אחת  .ואי יכולת לבטל
קדושה זו ,אפילו ע"י מכירה או פדיו של עלידי טובי העיר ,אלא א כ היתנו בשעת ההקצאה שחלק מ השטח לא יתקדש
בקדושת ביתהקברות.12
1

 1איסור זה נלמד מסמיכות הברייתא במס' מגילה )כט ע"א( המונה דיני כבוד המתי בביתהקברות למשנה של כבוד ביתהכנסת ,וב"שלטי
גבורי" )ספ"ו דסנהדרי ד טו מדפי הרי"( השוה את שני הענייני במפורש .ברמב" )פי"ד מהל' אבל הל' יג( הוסי דיני קדושת ביתהכנסת
הנובעי מקלותראש )אי אוכלי ואי שותי וכו'( לדיני ביתהקברות .לשונו ש הוא "בתי הקברות אסורי בהנייה" ,משמע שיש איסור עצמי
על קרקע ביתהקברות .א ראה בספר "גשר החיי" )ח"ב פ"ד סע' ו אות ג( המוכיח שכוונתו של רמב" איננה לאיסור הנאה ממש ,אלא לציו
העובדה שאסור ליהנות מהשימוש בביתהקברות ,ולכ מפרט רמב" מיד "כיצד אי אוכלי בה ...כללו של דבר ,אי נאותי בה ולא נוהגי בה
קלות ראש" ,דמשמע שהכול הוא מטע קלותראש ,והביא שכ כתב "כס משנה" )בפ"ח מהלכות טומאת מת ה"ה( .וכ מוכח מהריטב"א )ע"ז
נד ע"ב( המחלק בי ע"ז  שא השתחווה לקרקע עול ,אינו נאסר ,וא חפר בו בורות  נאסר )כי עשה בו מעשה( ,לבי ביתהקברות שאינו
נאסר אפי' ע"י מעשה .וכ מוכח מ התוס' ,מהרא"ש ומהמרדכי המובאי ב"בית יוס" )יו"ד סי' שסח( המבארי שהאיסור לרעות בהמות
בביתהקברות הוא משו כבוד המתי ,ולא משו איסור הנאה ,וכ כתב הגר"א )ש ס"ק א( .וכ מוכח מהשו"ע )ש סע' ב( ,שהתיר ללקט
פירות מאילנות שאינ על הקברי עצמ .וכל זאת בניגוד לדעת "שלטי גיבורי" )ש( והב"ח )ליו"ד סי' שסח( הסוברי שיש איסור הנאה
מדרבנ בעצ עפר ביתהקברות.
 2סיכומו של "בית יוס" ש ,וכ פסק רמ"א )ש סע' א(.
 3לדעת רוב הפוסקי המובאי בהערה  .1ואילו ל"שלטי גיבורי" ולב"ח יש בגידולי איסור הנאה מדרבנ ,ומותרי רק לצרכי רפואה או
לצרכי ביתהקברות או לצרכי מצוה.
 4ברייתא במס' מגילה )כט ע"א( ,ומובאת להלכה בשו"ע ש .ועיי ב"גשר החיי" )ח"ב פ"ד סע' ט אות ג( ,שהיינו דוקא בעשבי שנראה
כמלקט לבהמותיו ,והוי קלותראש ,לעומת פרחי שמותרי )א לא גידל על הקבר עצמו(.
" 5גשר החיי" )ח"א פכ"ז אות ה ,וכ ח"ב פ"ד סע' ט(.
 6הערתו של הרב נ"א רבינובי.
 7כ משמע מ הב"ח )טור יו"ד סי' שסח( ,מובא בש" )ש ס"ק ג( ,ששומר קברות עכו" העושה לו ג בביתהקברות ,צרי להיזהר ,שלא יהא
איל נטוע ולא הג זרוע אלא במקו שאי ש ספק קבר ,משמע שעצ הדבר מותר.
 8שו"ת "חת סופר" )יו"ד סי' שכז( .וטעמו  היות וכל האיסור נובע מכבוד המתי ,א מחלו ,אי איסור )מובא ב"גשר החיי" ח"ב ש(.
 9הב"ח ש) ,מובא בש" סי' שסח ס"ק ג(.
" 10גשר החיי" )ח"ב פ"ד סו סע' ח(.
" 11דעת כה" )סי' רא( .והובאו דבריו ב"גשר החיי" )ח"א פכ"ז אות ב סע' ד( .והסביר ש ,שא רק הקצו שטח לביתהקברות ועדיי לא קברו
בו ,הוי הזמנה ,ולאו מילתא היא )אפי' באיסור דרבנ( .א א כבר קברו ש פע אחת ,הוי כ"אזמניה וצר ביה" ,שאוסר את כל השטח.
" 12דעת כה" )ש( מתו דיוק מלשונו של "שלטי גיבורי" )המובא לעיל בהערה  (1שמשוה את ביתהקברות לביתהכנסת של כרכי ,שלא
מועיל בו פדיו או מכירה אפי' עלידי ז' טובי העיר .וב"גשר החיי" )ח"ב פ"ד סע' ו אות ה( דוחה השוואה זו ,א בכלזאת מסכי ע מר הרב
קוק לדינא מטע שהאיסור הוא מחמת כבוד המתי ,ואי כוח ביד א אחד לבטל חובת כבוד זו .ותנאי בשעת ההקצאה מועיל ,כדכתב "גשר
החיי" )ש(.
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14

 .6בשל קדושת ביתהקברות אסור לנהוג בו קלותראש  אי נפני בו  ,אי אוכלי ושותי בו ,אי עושי בו מלאכה  ,ואי
מחשבי בו חשבונות .15אי מרעי בו בהמות ,אי מוליכי בו אמת המי 16ואי מטיילי בו קפנדריא .17כל הדברי הללו
אסורי מדרבנ ,משו כבוד המת .18מלבד דיני אלה קיי ג איסור "לועג לרש" ,ולכ אי קורי ושוני בו ואי הולכי בו
בתפילי ובציצית מגולות ולא ע ספרתורה בזרוע וג אי מתפללי בו .19בר ,בריחוק ד' אמות מ הקבר כל אלה מותרי.20
וא יש מחיצה מסביב לקבר  אפילו היא בתו ד' אמות מ הקבר  כל אלה מותרי.21

 13שו"ע יו"ד )סי' שסח( ,רמ"א בש הכלבו.
 14רמב" )פי"ד מהל' אבל הל' יג( ,מובא ברמ"א ש.
 15רמ"א ש ,בש ר' ירוח.
 16ברייתא במס' מגילה )כט ע"א( ,מובאת ברמב" )ש( ,ובשו"ע )סי' שסח ס"א(.
 17מס' שמחות רפי"ב ,מובא בשו"ע )ש(.
 18כדלעיל הערה .1
 19מס' ברכות )יח ע"א( ,מובא ברמב" )ש( ,ובשו"ע )ש סי' שסז(.
 20שו"ע )ש ס"ב(.
 21שו"ע )ש ס"ו(.
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ק .הסרת מצבה או איהצבתה כלח לתשלו חוב לחברה קדישא
שאלה:
משפחה שחייבת כס לחברהקדישא ,שמה מצבה באופ עצמאי וללא רשות החברהקדישא על קבר ב משפחה שנפטר ,ל"ע.
הא מותר לחברהקדישא להוריד את המצבה שהונחה ללא רשות?
מצב דומה קיי בנוגע לחלקת קבר שבני זוג קנו במשות .אחד מה נפטר לפני כשנתיי ואז שמו מצבה גדולה על כל
החלקה .לפני מספר שבועות נפטר ב הזוג השני ,בזמ הקבורה הוציאו את המצבה המשותפת .ג משפחה זו חייבת כס
לחברהקדישא וג לא שילמה על ניהול ההלוויה .כתגובה ,מסרבי חברי החברה קדישא להחזיר את המצבה.
הא ה רשאי לנקוט בסנקציה זו?
תשובה:
נקדי ,שכשמדובר בדי תורה ,קשה להשיב במדויק בלי לשמוע את טענת הצדדי ,ולהכיר את המציאות .על כ תשובתנו
תהיה עקרונית בלבד.
בכל הנוגע לסדרי ביתהקברות יש לחברה קדישא די "ז' טובי העיר" ,1ועל כ אד שש מצבה ללא רשות  זכות
להסירה.
אי החברה קדישא מחויבת לקבור אד ללא תשלו ,2א אי היא זכאית להסיר מצבה שכבר שייכת למת ,3שהרי המת אינו
חייב לה דבר .בר ,את חלק המצבה של הנפטר השני אי היא חייבת להחזיר.4

" 1גשר החיי" )ח"א פרק לג אות ב סעי ב( עפ"י "מג אברה" )שו"ע אורח חיי סי' קנג ס"ק מא( ,ועיי "במראה הבזק" )ח"ד סי' קיט וסי'
קכ(.
 2פשוט .א א האד היה עני ,מוטל על אנשי העיר לקברו.
 3המצבה אסורה בהנאה ,עיי שו"ע יו"ד )סי' שסד סע' א( וש" )ס"ק ג( וט"ז )ס"ק א( ,ומכא שהמצבה שייכת למת ,ולא לבניו ,א שה שילמו
תמורתה .
 4לפי שו"ע יורה דעה )סי' שסד סע' א( ,מה שעדיי לא שימש לצור המת ,אינו נאסר בהנאה ,ואפשר אפוא להפריד את מה שכבר נית לצור
המת ממה שעדיי לא נית ,וממילא יכולה החברא קדישא לעכב את הנחת החלק הזה של המצבה עד לתשלו ,כמוב א אפשר לנסר את
המצבה בצורה כזו ,שלא ייפגע החלק של המת .ועדי שלא יעשו כ למעשה ,כי סביר להניח ,שא יאיימו על היתומי בניסור המצבה ,מיד
ישלמו .
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קא .חיוב ציו הקבר ומידתו על פי די תורה
שאלה:
מה ההלכה בנוגע לחלקת קבר המכוסה בדשא ולא ניכר ההבדל בינה לשאר הדשא של בית העלמי ואנשי דורכי על
המצבה? מה המידה של סימו חלקת קבר ומה המינימו הנדרש?
תשובה:
החיוב לציי קבר הוא משו טומאה ,1ועל כ  קבר המצוי בי קברי אחרי ,דהיינו שאי אפשרות להגיע אליו בלא להיטמא
קוד בקברי אחרי ,מדינא אי חובה לציינו.
קבר שעלולי לדרו עליו ,חובה לציינו.2
בקבר שחובה לציינו משו דיני טומאה ,יש לציי את כל מקו הטומאה ,היינו כל מקו הארו.

 1גמרא מועד קט )ה ע"א( .הדבר עולה בבירור מ הגמרא ש.
 2עיי בשו"ע יורה דעה )סי' שסד בט"ז ס"ק א( ,וכ ב"פתחי תשובה" )ש ס"ק ב( בש "יד אליהו" )סי' נד( .ויש לדי זה שני טעמי:
א .איסור לדרו על הקבר מדי איסור הנאה ,עלפי הט"ז .ועיי בשו"ת ר' עקיבא איגר בפסקי )סי' מה( הד בשאלה א מותר ליהנות מ העפר
שיוותר אחר כיסויו של הקבר ,שהרי זה אינו צור המת.
ב .ביזוי המת.
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קב .כניסת כה לאהל יזכור ביד וש
שאלה:
אנו מארגני קבוצת הזדהות של יהודי לביקור בישראל .במסגרת הביקור באר נסייר ג ביד וש .הא יש בעיה לכהני
חברי הקבוצה בכניסה לאהל יזכור .עד כמה שידוע לנו יש ש אפר מ המחנות .הא יש לה בעיה להיכנס לאול ארכיב
השמות המשמש כמעי "זכר" לבית קברות עבור אלה שלא נקברו או שמקו קבורת לא נודע?
תשובה:
 .1אי אפר המת מטמא באוהל ועל כ אי איסור לכהני להכנס לאוהל יזכור.1
 .2אי איסור על כה להכנס לארכיב השמות כיוו שאי ש חשש טומאת מת ,שהוא האוסר על הכהני להכנס לבית
הקברות.

 1במשנה אהלות )פרק ב מ"ב( לדעת חכמי וכ כתב ה"פתחי תשובה" )שו"ע יו"ד סי' שסט ס"ק ב( .אמנ לעני מגע ומשא כתב בשו"ת "חלקת
יעקב" להזהר ,מחשש שמא נשאר עצ כשעורה ,שמטמא במגע ומשא.
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ניו יורק ,ארה"ב
שבט תשנ"ט

במראה הבזק

New York, U.S.A

קג .הוצאת זרע מ הנפטר להפריית אלמנתו
שאלה:
בשו"ת "במראה הבזק" ח"ד תשו' קכט פסקת בעני הפריית אשה מזרע בעלה לאחר מותו .כל זה כאשר הבעל השאיר אחריו
זרע מחיי.
אודה לכ א תתיחסו לשאלה הטכנית של הוצאת הזרע מהבעל אחרי פטירתו .הא יש בעיה של ניוול המת או הנאה
מהמת?
תשובה:
א .בעניי הנאה מ המת:
המקור להיתר הוא בתשובת הגרי"א הרצוג 1שהתיר לקחת קרנית של מת להשתלה בסומא ,כדי לאפשר לו לראות.
ההיתר שנית ש בנוי על כ שאיסור ההנאה מ הקרנית הוא רק איסור דרבנ ,מ הסיבות הבאות:
 .1רק הנאה מיידית  הנאה דומיא דאכילה" ,לא ייאכל" דומיא ד"לא יאכל" ,כלומר ההנאה שבאה תיכ  אסורה
מדאורייתא  אבל הנאה שלאחר זמ אינה אסורה אלא מדרבנ.2
 .2איסור ההנאה הוא מ התורה רק כשנהנה מגו המת ,ובקרנית יש לומר שנהנה מהראיה ,והקרנית מ המת היא רק
הגור.3
ומכיוו שאי כא איסור דאורייתא ,מסיק הגרי"א הרצוג שבמקרה של סומא המחכה לקרנית להשתלה ,לא גזרו חכמי,
שהרי "סומא חשוב כמת" ,ובמקו שזו תהיה ח"ו התוצאה ודאי שלא העמידו את דבריה.
ג במקרה של לקיחת זרע מ המת האיסור הוא איסור דרבנ ,מהסיבות שפורטו לעיל ,אבל כא קשה לומר שחכמי לא
העמידו את דבריה ,שהרי הוסבר בתשובה שהזכרת ,שאי דעת חכמי נוחה מגידול ילד במשפחה חדהורית .וע זאת יתכ
שבנסיבות מיוחדות יש מקו לעיו.
ב .בעניי ניוול המת:
 .1מקור האיסור  איסור ניוול מת הוא מדאורייתא .4יסודו הוא בדי "איסור הלנת המת" 5או בדי "ואהבת לרע כמו".6
 .2הא האד יכול למחול על ניוול גופו?
עיי בתשובות הגרי"א הרצוג ,7ש משמע שמחילת אד על ניוול גופו לצור לימוד רפואה מועילה ,וכי אד רשאי למחול על
ניוול גופו .ועיי בתשובת הראי"ה קוק 8שלכאורה משמע ממנה ההפ.
 .3השוואה בי לקיחת קרנית ממת ללקיחת זרע ממנו:
הגרי"א הרצוג בתשובתו התיר לקחת קרנית ממת ,חר איסור ניוול המת ,מכיוו "שיש אומדנא חזקה ,שהיה מוחל בחייו על
ניוול קל כזה ,שנראה שאינו דאורייתא ,ובכלל ספק א זה בגדר ניוול ,ובפרט שזה לצור כ"כ חשוב יש לומר שאי זה בגדר
בזיו כלל ,בצרו היסוד שזה רק חיתו קל ופורתא כזאת ,רק חלק משהו של עור העי".
נראה שהגרי"א הרצוג מסתמ בהיתרו על כ שמדובר בצור גדול ,ולכ יש אומדנא חזקה שהנפטר היה מוחל ,וא כ ,בנדו
דיד ,א האד לא הסכי מראש שייקחו ממנו זרע ,אזי הרב שבמקו צרי לשקול את הנסיבות ולראות ,הא במקרה
הספציפי שלפניו יש אומדנא ,שהאד היה מוחל על ניוול כזה )של לקיחת זרע ממנו( או לאו.
 .4הא דקירת מחט והוצאת זרע חשיבי ניוול?
יש לעיי בשאלה ,הא דקירת מחט והוצאת זרע נחשבות ניוול או רק נתיחה וחיתו של הגו נחשבי לשכזה? ב"אגרות
משה" כתב בסופה של תשובה ,9שלתחוב מחט כדי להוציא נוזל מתו הגו כדי להיוודע על קיו המחלה )ביופסיה( ,מותר,
"ואי בזה משו ניוול המת ,כיוו שדבר זה מצוי לעשות ג לחיי" ,ואולי נאמר כ ג במקרה שלנו.
יש להקשות על יסוד ההיתר של "אגרות משה" ,שהרי א נאמר ,שכל מה שעושי ג לחי אינו נקרא ניוול אצל המת ,נוכל
להתיר ג ניתוח הגופה ,שכ ג זו הוא פעולה שנעשית בגו החי.
בתשובה לשאלה בנושא ,חילק הרב פרופ' אברה שטינברג באופ הבא :כל פעולה שנעשית בגו החי לצור 'אבחנה' ,מותר
לעשותה ג במת ,אבל פעולה שנעשית בגו החי לצור 'ריפוי' ,אי לעשותה במת ,שהרי למת אי צור בריפוי .לפי חילוק זה
לקיחת זרע ממת תהיה מותרת ,כי יש מקרי שבה עושי זאת ג בחי  לצור אבחנה .למרות ע זאת אמר הרב פרופ'
שטינברג עצמו שלקיחת זרע ממת אינה דומה ללקיחת ביופסיה ,ולדעתו יש בה משו ניוול.
לסיכו:

" 1פסקי וכתבי" )כר ה יו"ד סי' קנז(.
 2במס' סוכה )מ ע"א( ,ב”ק )קב ע"א(.
 3ריטב"א ר"ה )כח ע"א ,גבי הנודר מ המעיי(.
 4עיי "אנציקלופדיה רפואית הלכתית" ,ער 'ניתוח המת'.
 5ראה ספרי פרשת תצא )סי' רכא( "מה ע מיוחד שהוא ניוול לו א כל שהוא ניוול לו; סנהדרי )מז,א( "לא תלי נבלתו על הע דומיא דתלוי
דאית ביה בזיו".
" 6עמוד הימיני" )סי' לד( ,עפ"י ריטב"א מכות )ז ע"א(.
" 7פסקי וכתבי" )כר ה יו"ד סי' קנקנז(.
 8שו"ת "דעת כה" )סי' קצט( ,הד בשאלה יותר רחבה של אד לפני פטירתו ,א יכול לתרו גופתו לצורכי מחקר.
 9יו"ד ח"ב סימ קנ"א ד"ה "אבל נראה"
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מדי ניוול המת אפשר להתיר לקחת זרע מ המת ,א נסתמ על ההיתר של ה"אגרות משה" ,בצירו ההסבר של הרב פרופ'
שטינברג ,למרות שהרב פרופ' שטינברג עצמו סובר ,שלקיחת זרע ממת היא ניוול המת ואינה דומה ללקיחת ביופסיה.

במראה הבזק

מדי הנאה מ המת הרי זה איסור דרבנ ,ונראה שבתנאי רגילי אי להתיר.
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מונטריאול ,קנדה

טבת תשס"א

במראה הבזק

Montreal, Canada

קד .קביעת מי הילוד מראש
שאלה:
אד המשתדל להקפיד על קלה כבחמורה הביא את השאלה הבאה לפני :לו ולאשתו יש  4בנות וה אינ מעוניני בעוד בת
א מעוניני ה בעוד ב ,לטענתו נית היו להפריד את תאי הזרע ולנסות להפרות את האשה רק בתאי זרע זכריי כמוב
שאי אחריות של מאה אחוז א הסיכוי גבוה מאוד שהאשה תופרה בב אי"ה.
הא יש איזה שהוא פתח להתיר וא כ באיזה תנאי?
תשובה:
א .רוב הפוסקי התירו ה הזרעה מלאכותית ה הפריה חוגופית בי בעל לאשה לזוגות חשוכי ילדי כאשר האשה אינה
1
יכולה להרות כדר כל האר  ,בתנאי שהרופאי קבעו ,שהדרכי הנ"ל יעילות לזוג ,וקיי פיקוח על הרופאי שלא יחליפו
3
2
בי זרע הבעל לזרע זר  .כמו כ סוברי רוב הפוסקי שמקיימי מצות פריה ורביה ג בדרכי אלה .
4

ב .באשר לשימוש בדרכי אלה כדי לקבוע את מי העובר ,מותר הדבר כאשר הוא בא למנוע מחלה תורשתית הקשורה
לכרומוזו הזכרי ) Xכגו מחלת המופיליה(.
ג .במקרי אחרי אי להתיר קביעת המי בדרכי אלה .ואול כאשר מעונייני בילדי ממי מסויי מחמת שכבר יש כמה
ילדי ממי אחד ,או שהאשה מבוגרת מאוד ולא תוכל ללדת יותר מילד אחד נוס ,ורוצי שאותו הילד יהיה ממי שאי לה
עדיי וכדו'  נחלקו הפוסקי .יש שאוסרי ומטילי ספק בתועלת וא חוששי מאוד מבחינות רפואיות רבות .5ויש שהתירו
במקרי דחוקי מאוד כנ"ל ,לצור קיו מצות פריה ורביה.6

 1הזרעה :שו"ת "אגרות משה" )אב העזר ח"א סי' עא ,ח"ב סי' יא וסי' יח ,ח"ד סי' לב אות ה( ,הגרש"ז אויערב )"נוע" ,א ,עמ' קמהקסו(,
שו"ת "מנחת יצחק" )ח"א סי' נ( ,שו"ת "יביע אומר" )ח"ב אב העזר סי' א( ,שו"ת "שרידי אש" )ח"ג סי' ה( ,הרב נחו אליעזר רבינובי,
)"תחומי" כר ב ,עמ'  ,(511510וראה עוד "אנציקלופדיה הלכתיתרפואית" )כר א ,עמ' .(151
הפריה :הרב עובדיה יוס ,הובאו דבריו ב"נשמת אברה" )אב העזר סי' א אות ה  ,(3הרב אביגדור נבנצל") ,אסיא" ,כר ה ,עמ'  .(9392וראה
עוד ב"אנציקלופדיה הלכתיתרפואית )כר ב ,עמ' .(129
 2שו"ת "יביע אומר" )ש( ,שו"ת "מנחת יצחק" )ש( ,הגרש"ז אויערב )ש( ,שו"ת "אגרות משה" )יורה דעה ,ח"ג סי' נד סו אות א(.
 3הזרעה :שו"ת "דברי מלכיאל" )ח"ד סי' קז( ,הגהות הגרצ"פ פרנק על טור אב העזר )סי' א( ,שו"ת "מנחת יצחק" )ש( ,שו"ת "יביע אומר"
)ש( ,שו"ת "צי אליעזר" )ח"ג סי' כז( .וראה עוד ב"אנציקלופדיה הלכתיתרפואית" )כר א עמ' .(153
הפריה :הרב עובדיה יוס ,והרב אביגדור נבנצל הנ"ל .וראה עוד ב"אנציקלופדיה הלכתיתרפואית" )כר ב עמ' .(138
 4הגרש"ז אויערב ,הובאו דבריו ב"נשמת אברה" )ח"ד אב העזר סי' א סו ס"ק א(.
 5הגרש"ז אויערב ,הובאו דבריו ב"נשמת אברה" )ש( .לדעתו ההיתר להזרעה והפריה מותנה בכ שהזוג חשו ילדי .שא לא כ יש בזה
חשש הוצאת זרע לבטלה .וא כי רוצי לקיי בכ מצות פריה ורביה ,נאמר על זה "בהדי כבשי דרחמנא למה ל" )ברכות י ע"א( .וכ סבור הרב
נחו אליעזר רבינובי ,כפי שאמר לנו בע"פ ,בייחוד ביחס להפריה חוגופית שיש בה סיכו מסויי לאשה ,ובאחוזי גבוהי ההפריה איננה
מצליחה ,עיי בנספח לתשובה זו.
 6הרב מרדכי אליהו ,עפ"י עדותו של הרב מנח בורשטיי )שכ פוסק הרב אליהו למכו פועה( .ההיתר נאמר א ורק ביחס לזוג ע חמישה
ילדי מאותו מי ,או אשה מעל גיל  .42ואי זה נחשב הוצאת זרע לבטלה ,כי זה לצור קיו מצוה.
יש לציי שבעול הרחב רואי בהתערבות בקביעת מי העובר משו בעיה אתית )להוציא במקרי של מחלות תורשתיות( ,מחשש להפרת
האיזו הקיי בטבע בי זכרי לנקבות ,ראה ב"אנציקלופדיה הלכתיתרפואית" )כר ה עמ'  .(156מחמת שיקול זה וכדי להתגבר על איסור
הוצאת זרע לבטלה יש אפוא לנהוג בזהירות יתר בשימוש בשיטה זו ,ולהגבילה א ורק למקרי מובהקי לצור קיו מצות פריה ורביה,
ומובטחי אנו שבזכות המצוה לא נהיה נזוקי ,בבחינת "שלוחי מצוה אינ נזוקי" )קידושי לט ע"ב ,חולי קמב ע"א( .ועיי בעמודי הבאי
בנספח לתשובה זו בדברי הגרנ"א רבינובי.
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בעניי ART

1

)(Assisted Reproduction Technology
מאת

הרב ד"ר נחו אליעזר רבינובי
שיטות הפרייה מלאכותית התקדמו הרבה מאז נולדה ממבחנה הילדה הראשונה לפני חמש ועשרי שנה ,וכבר נולדו למעלה
ממיליו תינוקות בעול בשיטות אלה ,2והמספרי הולכי וגדלי על א העובדה ששיעור ההצלחה להוליד וולד חי הוא
פחות משלשי אחוז .אחת המדינות שבה שיטות הללו נפוצות ביותר היא ישראל .לשבח של רבני העוסקי במקצוע זה
ייאמר שיש השגחה ופיקוח רבני על הטיפול ג בביציות וג בזרע הגבר .מזמ כבר עסקו רבני בדיוני על הצדדי
ההלכתיי של טיפולי הללו .ישנ כמה כללי הלכתיי אשר על א היות נתוני במחלוקת ,נתגבשה הסכמה למעשה
להתיר לגבר ה הוצאת זרע ואפילו בשאיבה מ האש ,וה סינונו עד כדי בירור תאזרע בודד להזרקה לתו ביצית; ולאשה 
הוצאת ביציות והפריית במבחנה והחזרת לרח.
כמעט מהתחלת יישו הפרייה מלאכותית בבני אד ,הוכר הסיכו לאשה מעידוד פעילות יתר של השחלי ) (OHSSעד כדי
מקרי של מוות ,והצליחו להפחית סיכו זה במידה מרובה ,אבל עדיי אי אפשרות למנעו לגמרי ,וכ לא תופעות לוואי
אחרות ,אמנ פחות מסוכנות אבל בכל זאת גורמות סבל .3עדיי מוקד לוודא הא ישנ השפעות לאור זמ ,כגו העלאת
שכיחות סרט ,הואיל ורוב האמהות עדיי לא הגיעו לגיל המעבר .ברוב המדינות אי עושי טיפול הורמונלי לגידול ביציות כי
א פע אחת בלבד ,וג א אי הצלחה להגיע להולדת וולד חי ,אי חוזרי על הטיפול ,אול באר אפילו קופות החולי
מממנות עד שש סידרות של טיפולי ,ויש חוששי שכל טיפול כזה מעלה סיכו בעתיד לסרט.
רק ממש בשני האחרונות נתאפשר לחלוש לזמ ארו קצת על תהלי התפתחות של הוולדות שנולדו מ המבחנות .כדי
להסיק מסקנות סטטיסטיות בני סמכא צרי לעשות מחקר ממוש על מספרי גדולי יחסית של תינוקות ,וזה לא היה
מעשי בשני הראשונות של שימוש בטכניקות להפרייה.
הסיכו שהוכר כבר לראשונה הוא הכרו בצור להשתיל כמה ביציות מופרייות לתו הרח כדי להבטיח שלכל הפחות אחת
תצליח להתפתח כראוי .זה גר להריונות מרובי בבת אחת ,ומאז ומעול היה ידוע שאצל תאומי ,ואי צרי לומר
שלישיות ויותר ,בדר כלל אחוז הלידות המוקדמות לפני מלאות הוא גדול ,וכ המשקל של כל עובר הוא פחות מ הממוצע עד
כדי משקל קט הכרו ע בעיות שונות .ג רבני נשאלו לפסוק הא ובאילו תנאי מותר לדלל את העוברי כדי למנוע
סיכו מ הנשארי .בר לאחרונה נעשה מחקר 4שכלל  42,463תינוקות מבחנה בארצות הברית שנולדו בשני ,19971996
וזוהתה הקבוצה של עוברי שהיו בודדי ) .(18,408משקל לידה של פחות מ 2.5קילו הוגדר כמועט ,ופחות מ 1.5קילו מועט
מאד ,ע כל הסיכוני הכרוכי בכ .מצאו שאחוז התינוקות הללו בי ילדי המבחנה הוא כמעט פי שלש ) (2.6מאשר
באוכלוסיה של התינוקות שנולדו בדר הטבע.
במחקר שנעשה בשוודיה 5על  5680ילדי מבחנה שנולדו בשני  19821995ושנבדקו שוב בשנת  ,1997אחוז ילדי מבחנה ע
בעיות נוירולוגיות הוא כמעט כפול מאשר בשאר האוכלוסיה .האטת התפתחות נמצאה אצל במספר פי ארבע מ הצפוי אצל
שאר ילדי .השכיחות של  cerebral palsyהיא פי ארבע בילדי אלה.
עוד נעשו מחקרי על מומי גדולי שוני בנולדי בהפרייה מלאכותית באוסטרליה 6בשנות  19931997אלא שהקבוצה
הנבדקת היתה קטנה יותר .ה בדקו למומי שנתגלו עד גיל שנה באיברי ובמערכות שונות ,כגו לב ומערכת הד ,עצמות
ושלד ,מערכת העיכול וכו' ,ומצאו שהשכיחות אצל ילדי המבחנה היא פי שני מזו של הנולדי באופ טבעי.
בשנת  1992למנינ הומצאה שיטה להתמודד ע עקרות של הגבר .א נית להוציא אפילו תאזרע אחד מזריקי אותו לתו
ביצית ויש שהביצית מופרית ) .(ICSIשיטה זו מאפשרת ג סינו של זרע במקרי שיש איזו מחלה תורשתית הניתנת לזיהוי
ברמת תאהזרע אשר מופיעה רק בחלק מ הזרעי .בניסויי על בעלי חיי שנעשו לפני שהתחילו טיפול זה בבני אד כבר
הצטברו ראיות שהטיפול הזה יש בו סיכוני ייחודיי .הואיל והטיפול הזה הוא מאד חדש ,מספר התינוקות שנית לבדוק
הוא די קט ,ויש מעלי ספקות הא נית להסיק מסקנות סטטיסטיות מקבוצות קטנות כאלה .בר נמצאו תופעות אשר
קשה להניח שה לגמרי מקריות Angelsman Syndrome .7מופיע באופ מקרי רק אחת לשלש מאות אל לידות .הוא מאופיי
בפיגור שכלי כבד ,התפתחות מוטורית לקוייה ,העדר כוח דיבור ועוד .נתגלה שמו זה נובע מאיזו תקלה בביטוי ג מסוי,
ונית להכיר שתקלה זו קיימת על ידי בדיקות ד שפותחו בניסויי בבעלי חיי .דווח בספרות המדעית על שלשה וולדות
שנולדו על ידי  ,ICSIבלא קירבה משפחתית כלל ,שאובח בה מו זה .כמו כ נמצא אצל קבוצת ילדי מבחנה עוד סינדרו
8
נדיר .Beckwith-Wiedemann
אי אפשר לדעת מה עוד יתגלה אצל ילדי מבחנה ככל שיזקינו ,ויתכ א לילדי שלה יורישו עוד ליקויי בלתי ידועי היו.
והוא הדי לאמהות המקבלות טיפול הורמונלי מסוב.
נראה שהרבני העוסקי במקצוע זה הצטמצמו לעקרונות הלכתיי במישור אחד בלבד ,וסמכו לגמרי על הרופאי להערי
עד כמה יש סיכוני בכ .פנה אלי אב של שש בנות כי אמרו לו שהוא יכול להבטיח לעצמו ב על ידי  ,ICSIוהבטיחו לו השגחה
אמינה שהזרע יהיה שלו .הוא נדה כאשר אמרתי לו שבכל מקרה לא לו יהיה הזרע ,כי ג א יוולד ב לא יתייחס אחריו,
הואיל והזרע שיצא מ הגו הרי הוא פרש בעלמא כדי זרע באמבטיה .ועוד יותר הופתע כשהסברתי לו שהואיל ואשתו ב"ה
 1תודתי אמורה לבתי ד"ר שושנה קליי ולד"ר דבורה וואל שסקרו וכינסו עבורי מאמרי מכתבי עת מדעיי בנושא זה.
Schultz & Williams, Science 296 2002 2
Raziel et al, Human Reproduction 17 2002 3
Schieve et al, N Engl J Med 346(10) 2002 4
Stromberg et al, Lancet 359 2002 5
Hansen et al, N Engl J Med 346(10) 2002 6
Cox et al, Am J Hum Genet 71 2002 7
Orstavik et al, ibid. 72 2003
DeBaun et al, ibid. 72 2003 8
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בריאה וילדה שש בנות בריאות ,הסיכוי שיוולד לו ב בדר הטבע הוא כמעט  50אחוז ,אבל בהפרייה מלאכותית הסיכוי
שיוולד ולד בכלל הוא פחות מ 30אחוז? הא לש כ מותר לסכ את אשתו וג את הוולד א יוולד?
ישנ מקרי שנית למנוע הפרייה בזרע לקוי על ידי  ,ICSIוכבר כתבתי במקו אחר שמצד הדי יש למנוע הריו שיביא
לעול ילד פגו ובעל מו .אבל א אי לזוג ילדי ,יש לשקול שמא כדאי לקחת את הסיכוני בטיפול זה כדי למנוע מחלה
תורשתית שסיכונה גבוה ) .(25%יתכ שיש מקו לשקול היתר ג במקרה שלא יוכל הבעל להוליד בדר אחרת ,אבל במקרי
אחרי אי נית להתיר דבר כזה? א בהפריית מבחנה מזרע לא מסונ ישנ לא מעט סיכוני כנ"ל ,ובלי התייחסות לספקות
הללו לא נית לפסוק די אמת.

במראה הבזק

חיפה ,ישראל

תמוז תש"ס

Haifa, Israel

קה .בדיקות גנטיות לפני האירוסי
שאלה:
לאחרונה נתקלנו בתופעה שזוגות צעירי לפני האירוסי מבצעי בדיקות ד כדי לבדוק התאמה גנטית ,ולפסול אפשרות ח"ו
למומי עתידי בילודי.
רציתי לשאול מה עמדת ההלכה על כ
תשובה:
א .יש לדעת שבהחלט לא פשוט הדבר להביא ילדי בעלי מו לעול .ומחמת חשש זה אסור לאד בריא לישא אשה החולה
במחלה גנטית חמורה העלולה לגרו לילדיה להיולד חולי וכ להיפ .1ויש שכתב ,שאפילו א כבר נישאו ,יש לייעצ
להתגרש.2
ג .כאשר לא ידוע ,א אחד מבני הזוג העומדי להינשא נושא ג העלול לגרו למומי ,א שהיה מקו לומר "תמי תהיה
ע ה' אלוקי" ,מ הראוי להמלי לבדוק לפני האירוסי.3

 1יבמות )סד ע"ב( "לא ישא אשה ממשפחת נכפי ומצורעי " ,והובא להלכה בשו"ע )אב העזר סי' ב סע' ז( .מוגדר ש שהאיסור חל ,א
הוחזקו בכ ג' פעמי  ,וכל שכ במצב של ברי היזיקא.
 2הרב י' זילברשטיי )"הלכה ורפואה" ,ח"ב עמ' קיא( בדבריו "לסיכו " אות א.
" 3אגרות משה" )אב העזר ח"ד סי' י( ,והטע  שכיו שנית לבצע הבדיקה בקלות ,א אינו בודק את עצמו הוא כעוצ העיניי לראות מה
שאפשר לראות .התשובה עוסקת בבדיקה למחלת "טי זקס" .המלצה זו היא בעיקר למצב בו בני הזוג טר נפגשו.
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ניו יורק ,ארה"ב
מר חשו תש"ס

במראה הבזק

New York, U.S.A.

קו .הפריה מלאכותית מזרע הבעל כאשר האשה היא נשאית ) HIVאיידס(
שאלה:
אני רופא המנהל מכו לפוריות האשה .לפני זמ מה פנה אלי זוג המעוני להקי משפחה .האשה נמצאה כנשאית של ,HIV
הוא הוירוס הגור ,בסופו של דבר בדר כלל ,את מחלת האיידס .הרפואה היו עוד לא פיתחה חיסו שימנע מוירוס הHIV
להתפתח למחלת האיידס ,אול קיימות תרופות שיכולות לדחות את התפתחות המחלה בשני רבות.
מכיו שאי הבעל יכול לבא עליה בדר כל האר מחשש התדבקות במחלה ,ברצונ להשתמש בזרע הבעל לצור הזרעה
מלאכותית.
במצב הקיי היו ,ג א נשתמש בתרופות החזקות ביותר ,עדיי ישנ לכה"פ חמישה עד שמונה אחוז* סיכוי שהאשה
תדביק את וולדה בזמ ההריו.
שאלתי היא :מכיו שאלו התנאי ,הא ההלכה מרשה את קיו ההזרעה המלאכותית?
תשובה:
א .יש לדעת ,שבהחלט לא פשוט הדבר להביא ילדי בעלימו לעול .מחמת חשש זה אסור לאד בריא לישא אשה החולה
במחלה גנטית חמורה העלולה לגרו לילדיה להיוולד חולי .1ויש שכתב  ,שאפילו א כבר נישאו ,יש לייעצ להתגרש.2
ב .א כבר נישאו ,וקשי עליה הגירושי  ,ועדיי לא קיימו פריה ורביה  עליה לעסוק בפריה ורביה  ,ולא להתחשב בסבל
העלול להגר לילד ולה עצמ ,ועל כגו זה נאמר  "בהדי כבשי דרחמנא למה ל" ,אל ל להתעסק בסודות הבריאה ,ומה
שמצווה עלי לעשות ,עשה ,והשי"ת יעשה הטוב בעיניו .3א קיי חשש שאחד ההורי לא יוכל לישא בנטל ויכנס לדכאו ,כי
אז אי לעסוק בפריה ורביה מחשש פקוחנפש .4ובכל מקרה ,א כבר יש לזוג ב ובת ,אי עליה במצב זה חובת "לשבת
יצרה" או "ולערב אל תנח ידי" ,ואי עליה מצוה להביא עוד ילדי לעול.5
ג .כל זאת כאשר מדובר כדר כל האר  ,א במקרה שלנו שיש צור בהתערבות חיצונית ע"י הפריה חוגופנית ,6והזוג אינו
יכול לחיות חיי אישות רגילי ,7ונוספת החרדה מפני הולדת ילד בעל מו קשה שיביא למותו מתו יסורי  8יש למנוע מצב
זה .9ויש האוסר זאת לגמרי לעזור לזוג להביא ילד.10
* הערת המערכת :בגלל ההתפתחות המהירה של הרפואה ,יש לבדוק נתו זה בכל מקרה .אחוז זה נכו לשנת ה'תש"ס.
 1יבמות )סד ע"ב( "לא ישא אשה ממשפחת נכפי ומצורעי " ,והובא להלכה בשו"ע )אב העזר סי' ב סע' ז( .וכתב בשו"ת "חת סופר" )סי' קלז( –
"בלישא אשה ממשפחת חולי  .יש לחוש להביא לעול ילד חולה" .ומוגדר ש שהאיסור חל א הוחזקו ג' פעמי שיבואו בניה לידי כ
)באותה המשפחה( ,כאשר ישנה מחלה ברורה וידועה שברי היזקה.
 2הרב י' זילברשטיי  ,ס' "הלכה ורפואה" )ח"ב עמ' קיא( בדבריו "לסכו " אות א.
 3שו"ת "אגרות משה" )אב העזר ח"א סי' סב( ,הרב י' זילברשטיי )ש עמ' קו ואיל וכ בעמ' קיב בדבריו "לסכו " אות ב( .והראיות :במדרש
רבה פ' שמות פרשה א אות יג )ומובא במסכת סוטה יב ע"ב( מצאנו דושיח בי עמר לבתו מרי  "שהיה עמר ראש הסנהדרי באותה שעה .
כיוו שגזר פרעה ואמר 'כל הב הילוד' אמר עמר  :ולריק ישראל מולידי ? מיד הוציא את יוכבד ,ופירש עצמו מתשמיש המיטה ...עמדו כל
ישראל וגרשו את נשותיה  .אמרה לו בתו :גזרת קשה משל פרעה ,שפרעה לא גזר אלא על הזכרי  ,ואתה על הזכרי והנקבות  ...עמד הוא
והחזיר את אשתו  ,עמדו כל ישראל והחזירו נשותיה " .הרי שהולדת ילדי טובה היא לה אפילו כאשר מטביעי אות מיד אחרי לידת ,
וזאת משו שעלידי ביאת לעול זוכי ה לחיי העול  הבא ) ראה סנהדרי קי ע"א( .ועוד  במסכת ברכות י ע"א מובא הסיפור על חזקיהו
המל שצפה ברוח הקודש ,שיצא ממנו ב רשע )ואכ יצא ממנו מנשה ( ,ולכ לא רצה לעסוק בפריה ורביה .אמר לו ישעיהו הנביא" :כי מת אתה
ולא תחיה"" ,מת אתה" בעוה"ז ",ולא תחיה" לעוה"ב  ,וזאת משו "בהדי כבשי דרחמנא למה ל" .לאמור ,אי להתחשב בסתרי של הקב"ה
)לשו רש"י ש ( ,ויש לו לקיי חובתו .ועיי עוד ב"שבילי הרפואה" ש  ,שהובאו ראיות נוספות.
 4הרב י' זילברשטיי )ש עמ' קט ובעמ' קיב בדבריו "לסכו " אות ג( ,ופשוט הוא.
 5ש בדבריו "לסכו " אות ד.
 6נחלקו הדעות א עצ התהלי מותר :לדעת הרב עובדיה יוס ,הובאו דבריו במאמרו של מ' דרורי בתו" :תחומי " )ח"א ע"א  (287ובס'
"נשמת אברה " )אב העזר סי' א אות ה ,(3ולדעת הרב אביגדור נבנצל בתו "אסיא" )ח"ה עמ'  (9392מותר הדבר ,כי לדעת יש בזה קיו
פריה ורביה ,וממילא אי כא משו הוצאת זרע לבטלה ,כי התוצאה הסופית היא הקובעת .ואילו לדעת הרב אליעזר וולדינברג ,בתו "אסיא"
)ח"ה  ,עמ'  (9284ובשו"ת "צי אליעזר" )חט"ו סי' מה( ,וכ הרב משה שטרנבו ,ב"שבילי הרפואה" )ח"ח ,עמ' כטלו ,והביא ש עדות שג
הגרי"י קנייבסקי אסר(  כל התהלי אסור ,כי הזרע מוכנס לתו מבחנה )שלא כמו בהזרעה מלאכותית ,שהזרע מוכנס לתו גו האשה ( ,וא
הפעולה לא תצלח  תהיה זו הוצאת זרע לבטלה .ולדעת אי בהפריה כזו משו קיו מצות פריה ורביה ,כי כח שלישי )המבחנה( מעורב בו ,וכ
חוששי מפני אנדרלמוסיה בעול מחמת ערבוב זרע זר .וראה עוד באריכות ב"אנציקלופדיה הלכתית רפואית" )ח"ב עמ'  130129הערה .(48
 7במקרה דנ אי הזוג יכול לקיי מצות עונה כדר כל האר ,מחמת חשש הבעל להידבק במחלת אשתו .ואמנ יש שהתירו במקרה כזה
להשתמש באמצעי הגנה לבעל ,אפילו א כרו בכ איסור תורה )כגו כובעו ( ,ראה שו"ת "צפנת פענח" )ח"א סי' צ( ,שו"ת "אחיעזר" )ח"ג סי'
כד אות ה( ,שו"ת "אגרות משה" )אב העזר ח"א סי' סג וסה( ,שו"ת "צי אליעזר" )ח"ט סי' נא שער ב פ"ג( בדוחק גדול ,וכולי האי ואולי .א יש
שלא התירו זאת  ,וחייבו להתגרש :מהרש" )ח"ג במפתחות בסו הספר( ,שו"ת "שבט סופר" )סי' ב( ,שו"ת מהר"ש ענגיל )ח"ג סי' פו( ,שו"ת
"אגרות משה" )אב העזר ח"ג סי' כא ,וח"ד סי' סג( ,ולכאורה סותרות תשובות אלה את תשובותיו בראש ההערה ,וצ"ע  העיר על כ פרופ'
אברה שטינברג ב"אנציקלופדיה הלכתית רפואית" )ח"ד  ,עמ'  130  129הערה  , 181ועמ'  147הערה .(263
 8שמלבד גו הדבר ,ייתכ שהוולד אינו מתייחס אחר אביו במקרה כזה ,מכיוו שמחלה זו ודאי ממיתה .ולפי "בית שמואל" )אב העזר סי' א
סקי"א בש ספר חסידי ( אינו מקיי מצות פריה ורביה בספק ממזר ,מכיוו שממזר אינו חי ,משמע שאפילו ספק אינו חי אי כא משו קיו
מצות פריה ורביה ,וממילא אסורה הוצאת הזרע לצור ההפריה החוגופנית כי היא לבטלה.
 9תשובתו של הרב מרדכי אליהו לשאלה זו היתה  "יש להתיר לה כניסה להריו בצורה שהדבר לא ידביק את הבעל ,וכ בתנאי שהבעל והאשה
מסכימי לקחת סיכו זה" )מבלי להיכנס למידת ההיתר להמש הנישואי במקרה זה(.
 10הרב נחו אליעזר רבינובי ,כפי שכתב בתשובה לשאלה זו" :לית די צרי נגרא ובר נגרא ,ואי להתיר בשו אופ להביא לידי כ שיוולד,
רחמנא ליצל  ,ולד הנוטה למיתה מתו יסורי  .ואיסור זה חל ה על האשה ה על הגבר וה על כל המתעסקי בכ".
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מונטריאול ,קנדה

אייר תשנ"ט

במראה הבזק

Montreal, Canada

קז .גרושה שנתקשרה ע כה ,מציאת פתרו לבעיית
שאלה:
בא לפני המקרה הבא:
אשה גרושה שנתאהבה בכה ,כמוב מבלי לדעת שהוא כה ,ועכשיו שניה בהל ,כשגילו שאי מוצא למצב עפ"י ההלכה.
הנישואי של האשה נערכו בזמנ כדת וכהלכה ,ואי שו פתח לחפש בזה .וכ הגט .והכה הוא כה מקדמא דנא .מבוי סתו
ואטו .הא יש בספרות השו"ת איזשהו פתח ,או דר ואפשרות כל שה ,לצאת מהמיצר ,או בכלל אי על מה לדבר ,כפי
שכולנו פה חושבי?
מה א בכל זאת הולכי ומוצאי לה רב ,אורתודוקסי וכשר כמוב ,שמסדר לה קידושי ,מבלי שהגידו לו שהנערה
גרושה? בני הזוג אינ שומרי מצוות א ג לא מורדי .הא יש להזהיר בכל תוק או שב ואל תעשה עדי?
תשובה:
אי כל דר למצוא היתר )כמפורט לקמ( לנישואי כה וגרושה.
יש להסביר לשואלי את העני בדרכי נוע ,ולהדגיש את העני החשוב שיש בקדושתו של הכה ואת קדושת הנישואי באופ
כללי ,ומשמעות הקשר לדורי דורות שיש לבססו על אדני הקודש.
מכיוו שיש רגישות רבה בכל עני כזה ,יש לקרב את השואלי ולהראות לה יחס ח ואישי ולנסות לעודד לבנות כל אחד
את ביתו בדר הנכונה.
את ההצעה בסעי ג' להל יש לשקול בזהירות רבה ביותר ,א יש בכלל מקו להעלותה.
להל פרטי ההלכה:
א .אסור לכה להתחת ע גרושה ,דבר תורה ,כמו שכתוב" :ואישה גרושה מאישה לא יקחו" .1ולכ אי לחת אות ,ולא עוד
אלא שבנישואי שלה אנו מוסיפי חומר לאיסור ,שלדעת רמב" ,כה הבא על הגרושה בלי נישואי ,אינו לוקה,
ובנשואי  לוקה .2ולדעת רמב"  בלי נישואי אינו לוקה אלא אחת ,ובנשואי לוקה שתיי.3
ב .צריכי להזהיר על חומרת האיסור בכל תוק ,4אבל ג מתו רגישות למצב ,וזאת מכמה טעמי:
 .1מחובת התוכחה ,וכמו שמופיע במסכת שבת" :כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ,נתפס עליו בעוונו" ;
 .2שמוטב לה לא להתחת ,מכיוו שבנישואי שלה ה מוסיפי חומר לאיסור ,וכמש"כ.6
 .3לגדור פירצה.7
5

ג .הדר היחידה למצוא פתח בנושא היא לחקור אחרי אמו של אותו הכה ,אולי בצעירותה לא היתה שומרת תורה ומצוות,
ונבעלה לגוי ,ובזה נפסלה לכהונה ,8וממילא בנה חלל שמותר בגרושה .9אומנ א אכ נמצא שנבעלה לגוי ,היא אסורה
לבעלה וכל הבני שלו חללי ,ויכול אפוא להיות שתוצאות הבדיקה הזאת יהיו יותר חמורות מ המצב הקיי.

 1ויקרא )כא ז( ומובא בספר המצוות לרמב" )לאתעשה קס( ,וב"ספר החנו" )מצוה רסח( ,סמ"ג )לאוי קכג( ועוד.
 2עיי רמב" )הל' איסורי ביאה פי"ז הל' ב( ,ועיי עוד ב"כס משנה" )הל' איסורי ביאה פט"ו הל' ב( בש רבינו אברה בנו של הרמב"  ,ועיי
רמ"א )שו"ע אב העזר סי' כו סע' א( לגבי איסור קדשה ,ובגר"א )ש ס"ק ח( ו"אבי עזרי" )הל' אישות פרק א הלכה ד( ,והדברי ארוכי .
 3עיי ש בה"ה.
 4ועיי שו"ת "באר משה" )ח"ה סי' קנט( שכתב ,שיש אפילו למנוע ממנה לטבול במקוה טהרה של הקהילה ,ע"ש .ועיי עוד בשו"ת "במראה
הבזק" )ח"ד תשו' פג( דיו דומה בישראלית שהתחתנה ע גוי.
 5ד מד ע"ב .ולא שיי כא מוטב שיהיו שוגגי )שבת קמח ע"ב( ,שהרי ה כבר לא שוגגי  ,וכאשר ה מזידי  ,חובה להוכיח בכל אופ  ,עיי
שו"ע )או"ח סי' תרח( וב"משנה ברורה" )ש ס"ק ה( .ועוד עיי ש ב"שער הציו " )ס"ק ג( שבדבר שאחרי יכולי להימש אחריה  ,צריכי
למחות ביד בכל אופ .
 6ועיי בשו"ת "באר משה" הנ"ל )סי' קסג( מחלוקת תוס' ור"ח ,א עלינו ליע לה להתחת בנישואי אזרחיי כדי להציל מאיסור יותר
חמור.
 7עיי הערה ).(4
 8רמב" )הל' איסורי ביאה פי"ח הל' א ובשו"ע אה"ע סי' ו סע' ח(.
 9רמב" )הל' איסורי ביאה פי"ט הל' י(.
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מלבור ,אוסטרליה

תמוז תשס"א

במראה הבזק

Melbourne, Australia

קח .אשה יהודיה שחיה ע גוי  דינה לכה
שאלה:
בחור ממשפחת כהני הכיר בחורה יהודיה וה נפגשי לצור בדיקת האפשרות של חתונה ביניה .בינתיי התברר משיחות
שקיימו כי הבחורה בעבר נכשלה וחיה תקופה קצרה ע גוי.
הבחור בא לפני ושואל הא מותר לו להתחת ע הבחורה למרות זאת .הא יש איזשהו פתח להיתר או איזה שה דעות
שמקלות.
תשובה:
א .אישה שנבעלה לגוי ,אסורה לכה ,ואי כל חולק ומפקפק בדבר .
ב .לכ ,על א עגמתהנפש הרבה הכרוכה בדבר ,על הרב להודיע דבר זה לבחור ולבחורה .וטוב שישוחח הרב שיחות רציניות
עמ ,ובדרכי נוע יסביר לה את חשיבות קבלת דעת התורה שהיא דעת עליו ,ושהיא לבדה תביא טוב ,ומ העבירה לא
יצמח אושר .כמו כ אפשר להסביר )בעיקר לבחור( את חשיבות שמירת קדושת הכהונה ,אשר חז"ל ייחסו לה חשיבות
רבה וא גזרו גזירות מיוחדות כדי לשמרה.2
ג .תשובה זו אמורה ,כמוב ,בהנחה שחזקת כהונתו של הבחור אינה מוטלת בספק .כאשר אי חזקה זו ברורה ,יש לשאול
שאלת חכ ספציפית.3
1

 1הדבר כלול באיסור זונה הכתוב בתורה )ויקרא כא ,ז( "אשה זונה וחללה לא יקחו" ,וראה ברייתא )יבמות סח ע"א( ,וכ נפסק בשו"ע )אב
העזר סי' ו סע' ח( ועיי ש ב"בית שמואל" ובביאור הגר"א )ס"ק כג( ,וברמב" הל' איסורי ביאה )פי"ח הל' בג(.
 2עיי שו"ת "במראה הבזק" )ח"ב עמ'  ,161  158תשובות קה – קז( העוסקות בענייני דומי .
 3כבר היה שהתגלה ,שחזקת הכהונה היתה בטעות ,ויש בזה כמה מצבי :
א .א ידוע שהא היתה גרושה ,או שנבעלה לנכרי ,הרי שהוא חלל ,ומותר לו לשאת את הבחורה;
ב .א יש חשש לדברי הנ"ל או שיש חשש שאי מסורת אמינה על כהונת המשפחה ,וחשש זה קיי בעיקר כאשר ההורי של הכה אינ
שומרי תורהומצוות.
בכל מקרה ,לעשות בירור כזה לכתחילה הוא דבר בעייתי ,ויש לעשותו רק במקרי קיצוניי ביותר ,דהיינו כאשר מניעת נישואיה תיצור בעיה
קשה ביותר .אבל לפני בירור זה על הכה לדעת ,שא כהונתו מתבטלת – ,הוא ג לא ינהג עוד ככה  ,דהיינו :יפסיק לעלות לתורה ככה  ,יפסיק
לשאת כפיי ולא יוכלו לזכותו בפדיו הב )וכל מה שלקח בזה – צרי להחזיר( .ויש להתייע בדבר זה ע משפחת הכה  ,מאחר שבירור זה עלול
להשפיע ג עליה .ורק א יתמלאו כל התנאי הנ"ל ,נית לעשות בירור יסודי בדבר חזקת הכהונה ולשוב ולהתייע לאחר הבירור .עיי ג
בשו"ת "במראה הבזק" )ח"ב תשו' קו ,עמ' .(159
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קנזס ,ארה"ב

כסלו תשס"א

במראה הבזק

Kensas, U.S.A

קט .מעמד כה שנשא גרושה  הוא בניו ובנותיו
שאלה:
בקהילתי זוג הנמצא בתהלי של חזרה בתשובה וקיו מצוות .הוא ממשפחת כהני ידועה והיא גרושה .כאשר נישאו לפני
כמה שני ,שניה היו רחוקי מחיי יהודיי וכמוב מקיו מצוות.
אי כל אפשרות להציע לה להפרד ,היא כרגע בהריו ע הצאצא הראשו שלה.
מישהו בבית הכנסת אמר שאסור לתת לו עליה ג לא כישראל .הא זה נכו?
הא יש דעות שמקלות יותר?
מה דינו לעני חובותיו ככה?
מה יהיה די בניה? ומה יהיה די בנותיה?
תשובה:
לעניי העלאתו לתורה  מעיקר הדי אסור להעלותו לתורה ככה ,1אבל הוא רשאי לקבל עלייה כישראל) 2ולא כלוי( ,ויש מ
הפוסקי שכתבו ,שלכתחילה לא יעלה למניי שבעת הקרואי.3
במקרה הרגיש שאתה מטפל בו ,עלי להיזהר שלא לפגוע בבני הזוג ושלא לפגוע בתהלי החזרה בתשובה .ומאיד גיסא יש
להיזהר שלא לתת לגיטימציה למצב שבו האיש עובר על איסור כה וגרושה ,והרב החכ עיניו בראשו.4
נכו הוא שכל החיובי של כה עדיי חלי עליו ,5אבל את זכויותיו הפסיד ,אפילו גרש את הגרושה ,עד שיובטח ,שלא יחזור
לסורו .6
8
7
בנו של כה מגרושה נחשב לחלל ,וג כל זרעו אחריו עד סו כל הדורות נחשבי לחללי  ,והרי הוא כזר לכל דבר .
לכ החלל רשאי לשאת ג בת כה וג גרושה ,ובכל מקרה בניו ה חללי ,כאמור.
כמבואר לעיל בתו של כה מגרושה יש לה די חללה והיא אינה רשאית להתחת ע כה ,אבל א תתחת ע לוי או ע
ישראל ,בניה ובנותיה ישראלי או לויי לכל דבר ,9ואי לה די חלל לשו עניי.

 1רמב" )הל' נשיאת כפיי פט"ו הל' ה( ,שולח ערו )אורח חיי סי' קכח סע' מ(.
2ש .
 3שו"ת "במראה הבזק" )ח"א תשובה ט ,לו  2במהדורה הראשונה(.
 4עיי במאמרו של הרב יוס כרמל בתו" :שרידי " ,בטאו ועידת רבני אירופה )גליו יח ,תשנ"ט( .ועיי ש במאמר בהערה  32בעניי מציאות
שכה מפסיד את כהונתו לעניי שצאצאיו חייבי בפדיו הב .
 5שהרי זרעו נתחלל ,ולא הוא )קידושי עז ע"א ,שו"ע אב העזר סי' ז סע' יג(.
 6שו"ע אורח חיי )ש (.
 7רמב" )פרק יט מהל' איסורי ביאה הל' יד( ,שולח ערו )אב העזר סי' ז סע' טז(.
 8רמב" )ש ש הל' י( ,טור ושו"ע אב העזר )סי' ז סעי כ(.
 9רמב" )ש ש הל' יד( ,שו"ע )ש ש סע' טז(.
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בקעת הירד ,ישראל
חשו תש"ס

במראה הבזק

Bik’at Ha’yarden, Israel

קי .דיני יחוד בלקיחת טרמפיסטי במקו סכנה לה
שאלה:
הנני לשאול את מעכ"ת על עניי עדי החוזר חלילה במקומות שהתחבורה הציבורית דלה או שאינה קיימת כלל ,כגו במושב.
עינינו הרואות שנערות בלתי אחראיות עומדות בלילה לצד הכביש ומחכות לנהג שיביע את רצונו להסיע למחוז חפצ.
והנה שאלתי ובקשתי:
 .1הא קיי איסור ייחוד בהסעת טרמפיסטית בלילה? )או טרמפיסט ,א מדובר בנהגת .נוסי שלנסוע ע הנורה
הפנימית דלוקה מהווה סכנה לנוסעי כפי שחוק התנועה קובע(.
 .2במקרה ואיסור זה קיי ,הא אינו 'כדאי' לעבור עליו על מנת להציל מסכנה אפשרית?
 .3הא יש כא די מראית עי?
תשובה:
א .אי איסור יחוד במכונית הנוסעת בכביש ביו או בלילה ,כאשר הכביש מואר ואפשר לראות את הנעשה במכונית .1כאשר
הכביש איננו מואר ,יש מי שהתיר בשעת הצור ג בלילה ,א מדליקי את האור הפנימי של המכונית ,2וא קשה עליו
הנהיגה בכהאי גוונא ,נראה שבשעת הדחק אפשר להתיר ג בלי אור דלוק.3
5
ב .ולכ מותר וא חובה 4לאסו טרמפיסטית בלילה כדי להצילה מחשש סכנה ,שהרי זה ודאי שעת הדחק וצור גדול .
ג .וא לאוסרי יחוד בלילה במכונית ,6מותר להסיע את הטרמפיסטית כאשר יש חשש סכנה ,7וג כאשר קיי רק חשש אונס
ולא חשש נפשות.8
" 1מנחת שלמה" )סי' צא אות כא( ,עיי ש שכתב ,שכרגיל מכוניות מצויות בכל הכבישי  ,ולכ הוא מתיר כאשר רואי את הנעשה במכונית.
ועיי "אוצר הפוסקי " )סי' כב ס"ק לה אות ח( שהתיר רק כאשר שכיחי אינשי ברחובות ,ולא בכביש בי עירוני או בכבישי הצדדיי בעיר
בשעות מאוחרות .וכ משמע בספר "מקד לבית אל" )סי' לז( שכתב ,שכל עוד שנוסעי מדי פע  מותר .וזה מצוי כמעט בכל הכבישי ביו
וג בשעות המאוחרות שבלילה.
" 2מקד לבית אל" הנ"ל .שהרי לא מועיל פתח פתוח לרשותהרבי  ,א חשו בתו הבית ,עיי "אוצר הפוסקי " )סי' כב ס"ק לה אות ג(.
 3שהרי המכוניות מאירות את פני המכונית ג בכביש לא מואר ,ויש תמיד פחד שמכונית תעצור כדי לבדוק את הנעשה במכונית ,וכ יש חשש
מסיור צה"לי או משטרתי שבודקי מכוניות שבצד הכביש ,וזה לא גרע ממה שכתוב בשו"ת רע"א )סי' צט( שכתב לדחות הדעה ,שא אשה ואיש
עומדי לבד באופל בחצי הלילה ,שזה דבר מכוער .וכתב רע"א שלא הוי דבר מכוער ,הואיל ולא הוי מקו סתר ,וציטט את שו"ת הרש"ל )סי'
לג( "משא"כ בנדו זה שהוא בפתח הבית ועוברי ושבי מצויי בעיר הגדולה כולה ,ושומרי העיר סובבי תמיד אי זה סתר" ,עכ"ל .וזה לשו
מה"ר נפתלי הר שצוטט ש  "כי מרתתי אולי יעבור ש אד לפניה  ,כגו העומדי בחצות לילה ללמוד או אי אחד מבני העיר יעור משנתו
ויצא לחו" .רואי שג באמצע הלילה א יש חשש שיעבור אד  ,אעלפי שהחשש הוא רחוק ,אינו נחשב "מקו אפל" לגבי דבר מכוער,
ואפשר לומר שהוא הדי כא לגבי יחוד .ואעלפי שאפשר לדחות ,שדבר מכוער שאני ,כמו שכתוב בשו"ת רע"א הנ"ל ,נראה שחומרת דבר
מכוער הוא באופ היחוד ,וכמו שכתב ש רע"א "שכל אחד נכנס על דעת חבירו ונועדו יחדיו לכנוס למקו זה ,וניכר שעצת זימה ביניה " ,ולא
בגדר היחוד עצמו .ואעלפי שחלקו בדבר אחרוני לגבי פתח סגור ולא נעול ,עיי "אוצר הפוסקי " )סי' כב סע' לה ס"ק ב( .רע"א בשו"ת הנ"ל
הבדיל בי יחוד ובי "דבר מכוער" ,וא כ אי ראיה ממקו אפל .אבל הרבה פסקו שהדברי שווי  .מחלוקת זו תלויה בגירסאות בשו"ת
הרשב"א המובא ש  .הלכה למעשה הרבה פוסקי מקילי להתיר כאשר הדלת רק סגורה ולא נעולה .ועיי ג "אוצר הפוסקי " )ש ס"ק א
אות ה( שיש מתירי ג בדלת נעולה ,א יש מפתחות לבני הבית שיכולי להיכנס בכל עת .ונראה שה"ה בנדו דיד  ,שהמכונית היא ברשות
הרבי ונהגי מכוניות עשויי לעצור ולהסתכל  שמותר בשעת הדחק.
 4מדי "לא תעמוד על ד רע" ,ועיי מס' סוטה )כא ע"א( ושו"ע )חו"מ סי' תכה(.
 5עיי שו"ת "אגרות משה" )אב העזר ח"ד סי' סה ס"ק ג( שמתייחס לנדו פחות חמור מזה בתור שעת הדחק וצור.
 6עיי "אוצר הפוסקי " )מובא לעיל הערה  (1ו"חלקת יעקב" )אה"ע סי' סו( ,וכ משמע מ"אגרות משה" )יו"ד ח"ב סי' פב(.
 7ואעלפי שאיסור נידה נחשב לגילויעריות שדינו יהרג ואל יעבור .עיי שו"ע וטור יו"ד )סי' קצה( ב"בית יוס" וש" )ש סי' קנז ס"ק י ובסי'
קצה ס"ק כ( וחבל אחרוני  ,מובא ב"אוצר הפוסקי " )סי' כ ס"ק ג אות א( שדנו ,א יש די יהרג ואל יעבור בנגיעה שאינה של חיבה לנידה.
ועיי ספר "טהרת הבית" )ח"ב סי' יב עמ' רכג( שהביא כ מ הרא"ה ,מובא בריטב"א בפסחי ד כה )וצ"ע בדבריו בח"א עמ' יא כאשר בא לדו ,
א נידה היא דבר שבערוה או לא ,הכריע שלא הוי דבר שבערוה( .וכ מבואר ברמב" )הל' איסורי ביאה פ"ד הל' א( שנידה היא ערוה כשאר
עריות ,וכ מבואר מדבריו פרק כא ש כאשר הוא ד באיסור "לא תקרבו לגלות ערוה" הכולל ג את נידה )ומקורו של איסור זה מ הנידה כמו
שכתב ש הגר"א( .וכ כתב בס' "החינו" )מצוה קפח( שנידה היא אחת מ העריות ,ודלא כאחרוני אחרי  ,מובאי דבריה ב"אוצר
הפוסקי " )סי' כב ס"ק ח אות ב( ובספר "טהרת הבית" )ח"ב( הנ"ל על סמ ס' "החינו" )מצוה רצו( ורש"י )סנהדרי עב ע"ב( לגבי רוד .ולא
נראה שיש ראיה מספר החינו למעיי ש וברור לכאורה ההיפ ממצוה קפח וג רש"י ש ד בפג האישה ,ולכ נקט ש דוקא עריות שעושות
אותה זונה ,אבל מדבריו בגטי )ו ע"ב( מוכח שאיסור נידה הוי בכלל גילוי עריות ע"י ב"אתוו דאורייתא" )סי' כא(.
והרי היו כל הנערות בחזקת נידה ,וג על אביזרייהו יהרג ואל יעבור ,כמש"כ ברמ"א )שו"ע יו"ד סי' קנז סעי א( ,ולכ באמת כתבו כמה
אחרוני שג יחוד הוא אביזרייהו של גלויעריות ,ולכ יהרג ואל יעבור ,עיי דבריה ב"אוצר הפוסקי " )סי' כב ס"ק א אות ז( .מכל מקו
נראה שאי הדי כמות  ,ובפרט בנדו דיד  ,וזה מטעמי אלה:
א .הרמ"א הנ"ל כתב שבלאו של אביזריהו יהרג ואל יעבור ,וכ כתב ס' החינו )מצוה רצו( .והרי לרוב רוב של הפוסקי איסור יחוד ,על א
שהוא מדאורייתא ,אינו בלאו אלא באיסור עשה .וכ כתב בשו"ת "צי אליעזר" ,מובא ב"אוצר הפוסקי " )ש (.
ב .יש הרבה אחרוני שלדעת יחוד ע פנויה ג כשהיא בנידה הוא רק מדרבנ  ,עיי "אוצר הפוסקי " )ש ס"ק ח אות ב(.
ג .יש שסוברי  ,שאי באביזריהו יהרג ואל יעבור כלל ,עיי "אוצר הפוסקי " )ש ס"ק א אות ז( בש "שאגת אריה" ומהר" ב חביב.
ד .עיי ב"אוצר הפוסקי " )ש ( בש הגרא"י אונטרמא שיחוד הוא איסור להביא עצמו למצב שבו אפשר לבוא לעבירה בעריות ,ואי בו הנאה
מ הערוה כלל .ולכ לא שיי לאביזרייהו דגילוי עריות.
 8מסתבר שמותר לאד לעבור איסור לאו כדי להציל אישה מאונס ,וכל שכ שמותר לו להתייחד לש כ ,ונראה שא חייב לעבור ,מק"ו
מהריגת הבועל מדי רוד ,וכמו שכתוב במס' סנהדרי )עג ע"א( ונפסק ברמב" )פ"א מהל' רוצח( וכ בשו"ע )חוש משפט סי' תכ ס"ו( שמותר
לעבור על איסור קל יותר כדי להצילה .סברה דומה מובאת במס' יומא )פה ע"א( כדי להתיר חילול שבת במקו פיקוח נפש ,ולכ הוא הדי
בנדו דיד  ,שמותר לעבור איסור יחוד ,הואיל ואינו יהרג ואל יעבור ,כדי להציל מאונס .ונראה לחזק סברה זו ,שהרי א אומרי לאד לעבור
איסור לאו ,וא לא יעבור  יהרגו חבירו ,ברור שמותר ואולי א חייב לעשות כ מ הסברה דלעיל ,ומזה שמותר לעבור על כל העבירות כדי
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להציל נפש ,כמו שמפקחי את הגל מעליו .והרי לומדי שהורגי את האונס מגזירהשוה "כי כאשר יקו איש עלרעהו ורצחו נפש כ הדבר
הזה" )דברי כב ,כו( כמו שכתוב בסנהדרי )עג ע"א( ומובא ברמב" )פ"א מהל' רוצח הל' י( ,ולכ כל הדיני צריכי להיות זהי  .ומצאנו
ברמב" )ש בהל' טו( שכתב ,שג על הצלת הנאנסת מ האונס יש מצוות לאתעשה של "לאתעמוד על ד רע" ,ולמד כ מגזירהשוה זו.
ולכ  ,כש שמצילי חיי אד עלידי עשיית עבירה ,כ הדי לגבי הצלת אשה מאונס.
ועיי "משנה ברורה" )סי' רכח ס"ק לא( שכתב להיפ מזה .ש כתב ש"א אונסי אד לעבור ג על השלש מצוות החמורות  ע"ז ,שפיכות
דמי או גילוי עריות ,אי לחלל שבת להצילו ,אא"כ יש חשש שהנאנס ימסור את נפשו ,ואז אפשר דצרי לחלל ,שלא יבא לזה" .ולפי מה שכתבנו
בשפיכות דמי ובגילוי עריות ,צרי לחלל שבת להצילו מק"ו ,שא מותר להרוג את האונס בכהאי גוונא להציל את הנרד ,ק"ו שמותר לחלל
שבת כדי להציל את הנרד.
ויש להעיר על דבריו כמה הערות:
.1ה"לבוש" )סי' שו הל' יד( כתב דלא כ"משנה ברורה" ,אלא שמותר לחלל שבת כדי להציל את חבירו משלש העבירות החמורות ,וב"פרי
מגדי " )ש מ"ז ס"ק ה( מבואר שג א אי חשש שהנאנס ימסור את נפשו ,בגלל שעבירות אלה בעצמ דוחות את החיי  ,שהרי מוסרי
נפש בה  ,וא מחללי שבת להציל חיי  ,ק"ו שמחללי שבת כדי להציל מעבירות אלה .וכ פסק ב"אליהו רבה" )אות לג( ,ומשמע ב"כ
החיי " )סי' שו ס"ק קיא( שמסכי לדעת .
.2דברי ה"משנה ברורה" קשי מיניה וביה ,שהרי באונסי את חבירו לעבור על איסור שפיכות דמי  ,ודאי שחייבי לחלל שבת ,שהרי ממה
נפש יהודי יהרג  או הנאנס או הקרב  .וא כ  ,אי כתב ה"משנה ברורה" בכה"ג שלא צרי לחלל שבת כדי להציל?
.3ב"מג אברה " )שו"ע או"ח סי' שו ס"ק כט( שהוא המקור לדברי ה"משנה ברורה" )סי' שו ס"ק נח( והוא ג המקור לדברי ה"משנה
ברורה" בסי' שכו הנ"ל כתב רק שלא מחללי שבת להציל אד מאונס עבודה זרה ,ולא הזכיר ש שפיכות דמי וגילוי עריות .וה"משנה
ברורה" הוא שהרחיב את הנדו לשפיכות דמי וגילוי עריות .ואפשר שב"מג אברה " כתב כ  ,שדוקא להציל מע"ז לא מחללי  ,אבל
להציל משפיכותדמי ומגילוי עריות מחללי  ,מ הסברה שכתבנו ,שא בכהאי גוונא הורגי את הרוד ,ק"ו שעוברי עבירה יותר קלה.
ודברי ה"משנה ברורה" צ"ע.
ואעלפי שיש אולי מקו לטעו שבנדו דיד אי לעבור עבירה להצילה ,משו שהיא פשעה בזה שהיא מסכנת את עצמה ,וכעי מה שכתב
ב"משנה ברורה" )סי' שו ס"ק נו( ,שבפשיעה אי מחללי שבת להציל העבירה חמורה של הוצאה מכלל ישראל .אבל נראה שבנדו דיד אי זו
טענה שהרי בס' "ישועות ישראל" מהמהר"י מקוטנא )סי' כא( כתב שאעלפי שאונס שאד מסבב על עצמו ,אינו קרוי אונס ,שפיר מחללי
עליו את השבת להצילו.
 9דומה שאי כא פטור מצד מראיתעי או חשד ,מידי דהוי כרואה אשה טובעת בנהר ואומר ,שאי ברצונו להצילה בגלל שלאו דר אר
להסתכל בה וכו' ,שהרי חסיד שוטה הוא זה) .סוטה כא ע"ב( .וג שהרי כתוב ,שאי חכמה ואי עצה כנגד ה' ,שאי חולקי כבוד לרב במקו
איסור )ברכות יט ע"ב( ,וכא יש איסור "לא תעמוד על ד רע" ,ורק הסתפקו בפוסקי  ,א חייב אד להכניס עצמו לספק סכנה להציל
חבירו )עיי רמב" בהל' רוצח פ"א בכ"מ הל' יד ועיי סמ"ע חו"מ סי' תכו ס"ק ב( ,אבל בבזיו ודאי שחייב .ואעפ"י שה"חכמת שלמה" )חו"מ
סי' תכו( כתב שלא צרי ,כבר חלקו עליו רבי  ,עיי לדוגמה "תחומי " )ב עמ'  (27מאמרו של מר הרב שאול ישראלי .ואעלפי שב"אגרות
משה" )או"ח ח"ד סי' פב( כתב שחשד אסור מ התורה ,הרי כמו שפיקוחנפש דוחה את כל התורה כולה ,כ הוא ג דוחה איסור זה.
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California, U.S.A

קיא .דיני יחוד וביקור אצל רופא נשי
שאלה:
הא יש בעיה הלכתית לאשה להיבדק אצל רופא נשי גבר ,ומה הדי לגבי איסור יחוד?
תשובה:
בדיקת הרופא:
מותר לאישה להיבדק אצל רופא מכיוו שהוא טרוד באומנותו. 1
אמנ  ,מכיוו שאי אפוטרופוס לעריות  ,ראוי לה לאישה ככל שהדבר נית  ללכת להיבדק אצל רופאה או לחילופי ,אצל
רופא יראשמיי ,א אינ טובי פחות. 2
ייחוד ע הרופא:
כמוב שאי בעיית הייחוד מתעוררת כלל כאשר הבעל מתלוה לאישה ,3ואול כאשר אי זה אפשרי ,יש לנהוג בסדר
העדיפויות הבא:
5
4
 .1הדלת תהיה סגורה א לא נעולה  ,ומחו לחדר נמצאי שלושה אנשי או איש ואשתו ויש אחות או מזכירה הרשאית
להיכנס לחדר הרופא ללא נטילת רשות .6ויש מתירי ג ללא אחות או מזכירה הנכנסת.7
 1נחלקו ראשוני בשאלה ,א קירבה אל הערוה שלא דר ביאה היא אסורה מדאורייתא )רמב" "ספר המצוות" ל"ת שנג ,הל' איסורי ביאה
פכ"א הל' א( או מדרבנ )רמב" בהשגות על סה"מ( .ונחלקו פוסקי בדעת רמב" בטיב הקירבה האסורה :לדעת ה"בית יוס" )סו סי' קצה(
ו"בית שמואל" )אב העזר כ ,א( כל נגיעה אסורה מדאורייתא ,ואלו לדעת הש" )ש ס"ק כ( אסורה מדאורייתא רק נגיעה דר תאווה] .אכ
רמב" ב"ספר המצוות" אינו מזכיר כלל דר תאווה ואוסר כל קירבה ,בעוד שבהל' אסורי ביאה הוא אוסר דווקא קירבה דר תאוה[ .אומנ
מסתבר ,כי לדעת הש" קיי בנגיעה שלא דר תאווה איסור דרבנ )"אגרות משה" יורה דעה ח"ג ת' נד( ,ואול איסור דרבנ זה אינו איסור
עצמי אלא סייג וגדר בפני גילוי עריות ,ולכ  ,כש שמ הדי הותר איסור זה באחותו )שבת יג ע"א( כשאי חשש לתאווה ,ומאותה הסיבה לא
נאסר ייחוד ע אחותו )קידושי פא ע"א( ,כ הוא הותר אצל רופא ,משו שבעבידתייהו טרידי ,וכ המנהג )ש" ש וכ כתב ה"כרתי ופליתי"
ו"סדרי טהרה" )סו סי' קצה( ו"דרכי תשובה" )סי' קנז סק"ח(.
אכ  ,מצאנו בש"ס שאבא אומנא היה מקיז ד לנשי ומכסה את זרוע  ,ולכ "אתי ליה שלמא ממתיבתא דרקיעא כל יומא" ,דבר שרבא ואביי
לא זכו לו )תענית כא ע"ב( ,ולמדנו מש שני דברי  :מצד הדי רשאי הרופא להסתכל בערוה לצור עבודתו וא רשאי לגעת בה ,ממידת
החסידות של הרופא הוא לכסות את המטופלת ולא לגלות אלא לפי ההכרח .ואמנ פסקו רוב גדולי האחרוני שמותר לאשה להתרפאות אצל
רופא ,לרבות אצל רופא נשי )"אגרות משה" הנ"ל" ,מנחת יצחק" ח"ז סי' עג ועוד(.
 2חשש זה הועלה אצל חלק מגדולי האחרוני  ,ולכ פסקו שיש להעדי )בסדר עדיפויות יורד( רופאה או רופא יר"ש או רופא שאינו חשוד בעריות
)"מנחת יצחק" הנ"ל וכ כתב בס' "טהרת הבית" ב' י"ב הע' מו(.
אמנ  ,יש מ האחרוני שביקשו לאסור בדיקת אשה אצל רופא נשי איסור גור משו צניעות )"טהרת הבית" הנ"ל" ,שבט הלוי" בשעורי
סו סי' קצה ובשו"ת ח"ד סי' קסז( ולכ העדיפו רופאה ,אפילו א ביקור אצל הרופא איננו כרו בתשלו כגו רופא קופ"ח ,וביקור אצל רופאה
כרו בתשלו כגו בשר"פ .ולא התירו ללכת אצל רופא ,אפילו מומחה יותר ,א לא במקו צור גדול ,ואול על פי הש" ועוד אחרוני
שהובאו לעיל הדבר מותר מצד הדי .
 3וכ יש לנהוג כאשר קיי חשש כלשהו ,או כאשר מדובר בביקור אצל הרופא במרפאתו הפרטית ,בלא אנשי הממתיני לתור בחו )או
לחילופי  אחות או מזכירה( העשויי לחשוד ,א הטיפול יתאר יתר על המידה )ועיי להל בעדיפות .(4
 4דעת רשב"א )שו"ת אל רנא( ע"פ הירושלמי שדלת סגורה ,אבל לא נעולה ,נחשבת לפתח פתוח לרשות הרבי  ,וכ פסק ב"צי אליעזר" )ח"ו
סי' מ פי"א וב"אגרות משה" אב העזר ח"ד סי' סה א( ועיי בשו"ת "בני ציו " )סי' קלח( המסיק ,כי רא"ש וראשוני נוספי חולקי על
רשב"א הנ"ל ומביא את "בית מאיר" הפוסק להחמיר כמות .
גרסינ בגמ' )קידושי פא ע"א( שרב ביבי לא רצה להתייחד ע אשתו של רב יוס ,א עלפי שרב יוס היה בעיר ,ומסבירה הגמרא "שאני רב
ביבי ,דשושבינתיה הואי וגייסא ביה" ומפרש רש"י "שושבינתיה  בעלת ברית לו" )כלומר "מקורבת"( .וכ פסק רמב" )הל' איסורי ביאה פ' כ"ב
הל' יב( ובשו"ע )אב העזר סי' כב סעי ח( שבגס בה ,לא מהני בעלה בעיר.
ונחלקו ראשוני  ,א ג היתר "פתח פתוח לרשותהרבי " בטל כאשר "ליבו גס בה" :רמ"ה )מובא ברבנו ירוח  ,ח"א נתיב כג( סובר שב"גס
בה" לא מועיל פתח פתוח לרשותהרבי וכ פסקו "בית שמואל" וחלקת מחוקק" )סי' כב ס"ק יג( וב"ערו השולח " ש  .ואול התוס' )שבת יג
ע"ב ד"ה מטה( סובר שאצל פלטי ב ליש ,שבוודאי גס ליבו במיכל בת שאול שנישאת לו עלפי שאול וביתדינו ,היה די בפתח פתוח לרשות
הרבי  ,וכ פסק הט"ז )ס"ק ח( ו"צי אליעזר" )ש פי"ב( ,כיו שיש לחלק בי היתר "בעלה בעיר" ,הנובע מאימת בעלה עליה ,אימה המצויה
בליבה אבל מסתלקת ע גבור רגשי הקירבה לאד שליבה גס בו ,לבי היתר "פתח פתוח לרשות הרבי " הנובע מ הבושה מפני עוברי ושבי ,
בושה שאינה מסתלקת ע גבור רגשי הקרבה ביניה .
ומה עוד שיש להסתפק ,א יחסי רופא  מטופלת אכ עוני לקריטריו "ליבו גס בה" ,המוגדר בפי רש"י "בעלת ברית לו" ,כי בדר כלל מדובר
ביחסי ענייניי הנוגעי לעצ הטיפול ,ואי המגע הפיזי ההכרחי בגי הטיפול מעלה או מוריד את רמת הקירבה הנפשית )"צי אליעזר" ש (.
אמנ יש מ האחרוני שהגדירו את הרופא כ"לבו גס בה" ,ואז לא יועיל היתר "בעלה בעיר" )"זכרו עקדת יצחק" ,מובא ב"אוצר הפוסקי "
ח"ט עמ'  144בהע' ,ועיי לקמ הערה .(11
 5גרסי' בגמרא )קידושי פא ע"א( "אמר רב יוס ,פתח פתוח לרשות הרבי  אי חוששי משו ייחוד" ,וכ פסק מר בשו"ע )אב העזר סי' כב
ט( .באשר להגדרת "רשותהרבי " נסתפק בעל "חכמת אד " )כלל קכו ז( ,א שלשה אנשי הנמצאי בחצר הופכי אותה לרשותהרבי  ,כמו
רשותהרבי לעניי טומאה ,ופשט ספיקו בעל "צי אליעזר" )ח"ו סי' מ פרק יא אות יד( שג שלושה אנשי בחצר עושי אותה לרשותהרבי
וכל שכ א מצויי בה איש ואשתו עמו.
" 6בניי ציו " )פי' קלח( המעמיד את דברי הרשב"א הנ"ל רק למקרה שאד אחר יכול להיכנס ללא נטילת רשות ,וכ פסקו בעל "מנחת יצחק" )ז
עג( והרב זלמ נחמיה גולדברג.
 7שו"ת מהרש" )ח"ב אב העזר סי' עו( ,וכ פסקו האחרוני הנזכרי לעיל )"צי אליעזר"" ,אגרות משה"( שלא חילקו בדבר.
 8וכ ילד או ילדה קטני  ,שמביני בדבר.
 9כתב רמב" )הל' תלמוד תורה פ"ב הל' ד( "ומי שאי לו אשה ,לא ילמד תינוקות ,מפני אמותיה הבאות אצל בניה וכל אשה לא תלמד
תינוקות ,מפני אבותיה שה באי אצל הבני " .משמע שאיש נשוי מותר לו ללמד .ומסביר בעל "כס משנה" "כיוו שאשתו עמו ,היא
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 .2הדלת נעולה ,א יש איש או אישה המחזיקי ביד מפתח לחדר ויכולי להיכנס ולצאת באופ חופשי .
 .3הדלת נעולה ,א בעל האישה או אשת הרופא נמצאי בעיר ויודעי על אודות בדיקה זו .ויש האוסרי כשאי האישה
או הרופא בבית.10
 .4יש מי שמתיר ג כשהדלת נעולה ,א בדיקה שתמש מעבר לזמ סביר תעורר חשד אצל מי מ המצויי מחו לחדר,
ורופא ,אפילו נכרי ,לא מרע אומנותיה) 11לא יעשה מעשה שיפגע במעמדו המקצועי כרופא(.

משמרתו ,לפי שדרכה להיות תמיד בבית" ,וביאר כוונתו בב"ש )סי' כב ס"ק כב( "אפילו אי אשתו שרויה עמו בבית הספר ,מכל מקו בכל עת
תבוא אליו ,ושיי לומר היא משמרתו" .משמע ששומר מהני ג בנכנס ויוצא ,כפי שמצאנו בדברי שומר לעניי יי נס )"צי אליעזר" ש פי"ח,
ועיי ש שהביא פוסקי נוספי הסוברי כמוהו(.
 10גרסינ בקידושי )פא ע"א( "אמר רבה ,בעלה בעיר ,אי חוששי משו ייחוד" .א נחלקו בדבר ראשוני  :רש"י  "אי חוששי משו ייחוד 
להלקות ,דמסתפי מבעל השתא אתי" ,משמע שג כאשר בעלה בעיר ,איסורא מיהא איכא .ונראה כי מסקנה זו נובעת מטעמו ,שההיתר הוא
בשל הפחד ,שמא יבוא הבעל בכל רגע ,וחשש זה אינו מונע קירבת דעת אלא רק את ההתדרדרות לידי מעשה ,ולכ אמנ אי לוקי על כ ,א
איסור יש .תוספות )ש ד"ה בעלה( וכ כתב רמב" )הל' איסורי ביאה פכ"ד הל' יב( ,וכ פסק מר בשו"ע )אב העזר סי' כב ,כ(  בעלה בעיר ,זהו
היתר מוחלט" ,ואפילו איסורא ליכא" .רמב" מנמק  "מפני שאימת בעלה עליה" .ונראה שאי זה הטע שמביא רש"י ,אבל הוא טע רחב
יותר פסיכולוגי ,דהיינו ,ג כאשר בעלה אינו נוכח באופ פיזי ,א הוא נמצא באיזור ,כאילו "צילו מרח עליה" ,ואי חשש שתבוא לקירבה
לאד אחר ,ואי כא אפוא איסור ייחוד כלל") .צי אליעזר" ש פ"ה אות ב( .אמנ מסתבר ,כי ג לדעת רמב" וסיעתו קיי טעמו של רש"י 
הפחד להיתפס במעשה  אלא שלפיה קיי יסוד נוס ,והוא אותו "הפחד הפסיכולוגי" של האישה ,כאמור.
ונראה שלחקירה זו ביסוד די "בעלה בעיר" יהיו נפקא מינות מספר )"צי אליעזר" ש (:
א .ייחוד שלא בביתה
נחלקו פוסקי בשאלה ,א היתר "בעלה בעיר" נכו רק כאשר האישה בביתה  בית בעלה ,א א הלכה לבית אחר ,ובפרט א נת לה
בעלה רשות לדבר דבר סתר ע אד אחר מאחורי דלת סגורה ,אזי בטל היתר "בעלה בעיר" )"חכמת אד " כלל קכו ו ו"בינת אד " אות יז,
מובא ב"פתחי תשובה" אב העזר סי' כב ,ז ,וכ פסק הרב זלמ נחמיה גולדברג( ,או שהיתר "בעלה בעיר" קיי ג כאשר הלכה לבית אחר
)רדב"ז ח"ג ,תפ"א  /תתקי"ט( .ונראה שא נאמר ,כי ההיתר נובע מ "מסתפי מבעל השתא אתי" ,הרי כאשר היא בבית אחר ,ובפרט א
נת לה רשות להסתתר ,אי כל חשש שמא יבוא ,וג א יבוא וימצא הדלת סגורה  הרי הרשה לה זאת .ואול א נאמר שההיתר נובע מ
"אימת בעלה עליה"  בנפשה ,הרי שאימתו עליה במקו אחר כבביתה .וכ כתב "דובב מישרי " )סי' ה( להקל אפילו שנת לה רשות לסגור
את הדלת ,וכ פסק "צי אליעזר" )ש פי"ב(.
ב .אשתו בעיר
נחלקו פוסקי א קיי היתר "אישתו בעיר" במקביל להיתר "בעלה בעיר" )ב"ש כב ס"ק כב בדעת "כס משנה" וכ כתב "ערו השולח "
ש טו( ,או שהיתר "בעלה בעיר" שיי רק ביחס לאישה )מהרש" ח"ד ,סי' קמח( .ונראה שא נאמר ,שההיתר נובע מ "מסתפי מבעל
השתא אתי" ,הרי שפחד זה קיי ג ביחס לבעל ,שמא ייתפס בקלקלתו ,א א נאמר שההיתר נובע מ "אימת בעלה עליה" הרי שזהו מצב
נפשי המיוחד לאישה ,א אינו קיי אצל הבעל ולכ לא קיי ביחס אליו היתר "אשתו בעיר" .אול על פי דברינו לעיל ג רמב" וסיעתו
יודו שקיי הפחד להיתפס במעשה שלילי ,כש שהוא קיי לדעת רש"י ,אלא שה סוברי שקיי יסוד נוס ,ולכ נראה ,כי ג לשיטת
יש להקל על ידי "אשתו בעיר" ,ולכ מסתבר להקל ג במחלוקת זו עלפי דעת רוב הפוסקי  ,ומה ג שישנ צדדי נוספי לקולא זו )"צי
אליעזר" ,ש (.
ועיי לעיל הערה  4א רופא מוגדר כ"ליבו גס בה" ,שלא מועיל היתר "בעלה בעיר".
"11אגרות משה" )אב העזר ח"ד סי' סה ,א( .והעיר הרב זלמ נחמיה גולדברג שזוהי סברא מחודשת ,ואכ בספר "זכרו עקדת יצחק" )מובא
לעיל הע'  (4פסק שאי השיקול "לא מרע אומנותיה" רלוונטי אצל רופא המטפל בנשי  ,מכיוו שדינו כמי שעסקו ע נשי .
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קיב .מענה מצד הכלה לאמירת החת "הרי את מקודשת ,"...ומסירת טבעת מ הכלה לחת
שאלה:
נתבקשתי לסדר חופה וקידושי לזוג צעיר בקהילתי .במסגרת פגישותיי ע החת והכלה ,ביקשה הכלה את רשותי לענות
לחת אחרי שיקדש אותה בטבעת ע הנוסח המקובל" ,אני מקבלת טבעת זו והרי אני מקודשת ל בזה כדת משה וישראל".
ברצוני להדגיש שהזוג שומרי מצוות ,הכלה ג לומדת תורה וה יראי שמי בתכלית .היתר כזה יית לה את ההרגשה הטובה
תו הקפדה על ההלכה ,שרק החת מקדש את הכלה.
כמו כ ברצוני לשאול א מותר להוסי את שמות האמהות של החת והכלה בנוסח הכתובה?
במקרה אחר בקשה הכלה ג היא לתת לחת טבעת ולומר לו הרי אני מקודשת ל ,סירבתי להתיר זאת ,הא נהגתי כשורה?
תשובה:
לפני התייחסות לפרטי נדגיש שצרי לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לשינוי במנהגי טקס החתונה ,ויש להבדיל בי שינויי
שעלולי לגרו לבעיות הלכיות ולבי שינויי אחרי .עוד יש להבחי בי שינויי שמאפשרי לחת ולכלה לבטא ענייני
אישיי שחשובי לה בגלל רקע ואישיות ,ושפתיחות בתחו זה תקרב אות לחיבת היהדות ואהבת תורה ,ולבי
שינויי בעלי אופי אידאולוגי בעייתי ,שעלולי לחזק ח"ו "רוחות לא טובות".
א .אישה שמאוד רוצה להשיב לחתנה לאחר קידושיה "הרי אני מקבלת טבעת זו ומקודשת ל בה כדת משה וישראל" ,יכולה
לעשות כ.1
ב .מצד ההלכה אי מניעה להוסי את ש האמהות בכתובה ,ואעלפי כ רצוי להימנע מזה ,שהרי שבח של ישראל בכ
שלא רק ש הא ידוע ,אלא ישראל נמני "למשפחות לבית אבות" ,כדי להדגיש שבישראל ג האב ידוע.2
ג .נהגת כראוי ,ואי להתיר שתית האישה טבעת לחת ,אפילו תאמר "הרי אני מקודשת ל" ,וכל שכ שאי להתיר אמירה
כמו "הרי אתה מקודש לי".3

 1עפ"י "שאילת משה" )סי' לג( ו"יד דוד" )על רמב" הל' אישות פ"ג הל' ב( שפסקו כ ,והביאו שהמאירי וה"שיטה לא נודע למי" )קידושי ה
ע"ב( כתבו ,שאמירה זו אינה פוגעת בקידושי  ,הובאו דבריה ב"אוצר הפוסקי " )סי' כז ס"ק מ אות ג( .הרב מסדר הקידושי צרי להסביר
לכלה שלא תחשוב ,שאמירה זו היא פעולת קידושי  ,אלא היא רק הבעת הסכמה לקידושי הבעל ,שכ  ,א אמנ לאמירה זו תהיה בעיניה
משמעות של קידושי האישה לאיש ,יתכ שהיא תבטל את הקידושי )עלפי הפוסקי הנ"ל וכ עלפי עוד אחרוני המובאי ב"אוצר
הפוסקי " ש אות א( .ג חשוב שהרב מסדר הקידושי יודיע לקהל ,שהכלה רק מביעה הסכמתה לקידושה עלידי הבעל ,כדי למנוע טעויות.
 2עיי באריכות בנושא זה בשו"ת "במראה הבזק" )ח"ד תשובה יא( .וב"חמדת האר" ח"ג במאמרו של הרב יוס כרמל.
 3א הדבר חשוב מאוד לכלה ,נית להציע שתת לחת טבעת לאחר סיו ברור של טקס החופה ,ותאמר לו את הפסוק "שימני כחות על ליב
כחות על זרוע" ,או משפטי דומי לזה שאי לה שו משמעות קניינית .בהצעה זו אי מקו לחששות שכתב ב"אגרות משה" )אה"ע ח"ג
סי' יח ,א() .א( מנהג נכרי לא שיי כא ; )ב( ג אי בזה חשש לטעות ,שיחשבו שג האישה מקדשת ,שאפילו היתה נותנת טבעת ואומרת את
הנוסח שהזכרנו בתשובה ,מתיר "אגרות משה" ,א זה ייעשה לאחר החופה שלא סמו לחופה ,וודאי שאמירה כזו ,שאי לה שו משמעות,
מותרת; )ג( לא שיי החשש שישכח די תורה.
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קיג .שבע ברכות מפי אישה
שאלה:
בסעודת "שבע ברכות" שמשתתפי בה עשרה גברי ופני חדשות כדי ,פשיטא שא הנשי שנמצאות ש חייבות בזימו
כאמור בשו"ע או"ח ,סימ קצט סעי ז ,ומשו כ ,שהנשי חייבות בזימו ,כבר פסקו הפוסקי שנשי א חייבות בברכת
חתני ,ראה שו"ת אגרות משה ,או"ח ח"א ,סימ נו .על כ עולה השאלה א מותר לאחת הנשי לבר אחת משבע הברכות.
ועיי ברמב" ,פ"ב מהלכות ברכות ,סעי ט ובשו"ע אה"ע ,סימ סב ,סעי ד ,הכותב" :ואי מברכי ברכה זו לא עבדי ולא
קטני" ,ואילו "ולא נשי" אינו נאמר .הא התשובה משתנה כשמדובר לא בסעודה גדולה כי א בסעודה צנועה כסעודה
משפחתית?
תשובה:
בעניי ברכת נשי בשבע ברכות נחלקו אחרוני בדבר .מר הגר"ש ישראלי פסק שאסור לאשה לבר אחת הברכות ,1וכ פסק
בשו"ת "משברי י" .2ולעומת הגר"י גרשוני התיר לאשה לבר ,3בתנאי שהדבר לא יגרו למחלוקת בי המסובי .4ונראה
שמחמת ספק ברכות יש להימנע מלתת לאשה לבר אחת משבע הברכות) 5וזו הדרכה לחת וכלה(.
ואול נוסי שא החת והכלה מאוד מעונייני בדבר ,והבקשה נובעת מרגשי קודש ,ורוצי לסמו על הרב גרשוני ,כי אז,
מכיו שיש מקו להתיר ,לא נאה למסובי לגרו למחלוקת ובכ לצער את החת והכלה ולמנוע בעד לכבד את המשמחי
אות) 6וזו הדרכה למוזמני(.
9
8
אי חילוק 7בי סעודה משפחתית לאירוע רבמשתתפי .

" 1חוות בנימי " )ח"ב סי' פ( ,עיקר נימוקו הוא שעצ חיוב שבע הברכות נלמד מ הפסוק "במקהלות ברכו אלוקי " ,וממילא רק מי שהוא בכלל
"מקהלה" הוא בכלל חיוב הברכה ,והיות ואשה אינה בכלל עשרה ,הרי שאינה חייבת כלל בברכות הללו ,ומי שאינו מחוייב בדבר ,אינו יכול
להוציא מחוייב ידי חובתו .ומה שהשמיטו רמב" ושו"ע "אשה" מכלל הני שאי מברכי  ,הוא משו שהדבר פשוט לגמרי ,שאי אשה בכלל עני
זה )אפילו בלי הנימוק הנ"ל( ,וזאת משו שסיבת אמירת הברכות היא לשמח את החת  ,והיא כמו ריקוד ושירה לפניו ,ואי זה צנוע שאשה
תשמח את החת  .ולדעתו של הרב ישראלי ש אי חובה לשמח את הכלה ,אלא חובתו של החת עצמו היא לשמחה .ומה שכתוב" ,כיצד מרקדי
לפני הכלה" וכו' ,היינו שע"י כ משמחי את החת  ,ורק עבדי וקטני  ,שלגביה שיי שישמחו את החת  ,צרי רמב" לחדש שאי ה בכלל
ברכות אלה ,מפני שאינ בכלל "מקהלה".
 2סי' פה ,ה מצד "קול באשה ערוה" ,שתכוו ל"בסומי קולה" ,ה מצד תקדי לדרישות נוספות דוגמת אלה המקובלות אצל הקונסרבטיבי
והרפורמי  ,והביא דוגמה לזה משו"ת "אגרות משה" )או"ח ח"ד סי' מט( .ולטע זה על הרב לברר היטב ,מהי סיבת הדרישה ,ולדאוג למיגדר
מילתא כראוי.
" 3חכמת גרשו " )עמ' קסהקסז( ,ונימוקו  מכוח הדיוק של הרב השואל מרמב" ושו"ע שהשמיטו "אשה" מבי אלה שאינ ראויי לבר שבע
הברכות ,ולדעתו אשה חייבת בברכת חתני )כאשר היא נוכחת במקו שישנ עשרה אנשי היוצרי חיוב הברכה ,וכמו בזימו שאי אשה
מצטרפת ,א במקו דאיכא ג' אנשי  ,חייבת בזימו עמה ( ,וממילא מותרת לבר .וג אי לחוש כא לדברי חז"ל בעני קריאה בתורה ,שאשה
לא תקרא משו כבוד הציבור ,דהת אי היא מחוייבת בדבר ,ולכ אי זה כבוד שתקרא לפני המחוייבי  ,א כא הרי היא חייבת .ואי להשוות
זאת לדי שאסור לאשה לזמ במקו שחל חיוב זימו של אנשי  ,דהת ה מחוייבי בברכתהמזו דאורייתא )והמזמ  ,מעיקר הדי  ,בא
להוציא ג ידי חובת ברכתהמזו ( ,ואלו חיוב האשה בברכתהמזו הוא ספק דאורייתא ספק דרבנ  .ועוד ,שהזימו בא לסמ את הקביעות
שבסעודה ,ואשה אינה יוצרת קביעות ע אנשי  ,לעומת שבע ברכות שאינ קשורות לזה )ויש לציי שא הרב ישראלי ,ש  ,בסו התשובה,
חילק בי זימו לשבע ברכות ,וכתב שאי להסיק מזה על זה( .וא אי כא משו "קול באשה ערוה" ,שאי יצר הרע מצוי לשעה קלה כזאת,
ובמקו השראת שכינה לא חששו חכמי להרהור )ובי עשרה שכינתא שריא( .ועיי בנוגע לזה ב"יחוה דעת" )ח"ד סי' טו(.
 4ריב ומדו אסורי בכל מקו וכל שכ במקו שמחה של מצוה .א העיר ש הרב גרשוני ,שא החת והכלה מעונייני בדבר ,והוא מותר
מבחינת ההלכה ,לא נאה למסובי לגרו למחלוקת ,ובכ לצער את החת והכלה ,ולמנוע בעד למנות את המשמחי אות  ,לבר.
 5כמו שמצינו כעי זה בדיו  ,א לא היו אנשי אחרי בסעודה אלא בני ביתו בלבד ,שנחלקו ראשוני ואחרוני  ,א יש לבר "אשר ברא" או
לאו ,ופסקו כמה אחרוני  ,שאי לבר "אשר ברא" ,א יש לומר בזימו "שהשמחה במעונו" ,כי ב"אשר ברא" איכא ש ומלכות ,מה שאינו כ
ב"שהשמחה במעונו"  עיי ב"שיח החיי " )סי' יז אות טו והערות .(55 ,54
 6ובייחוד נכו הדבר בדורנו ,שהדבר עלול להוות פגיעה בכלל הנשי הדורשות שיתופ בעבודת ד' ,ויש להשתדל להיענות לבקשת במקו
שההלכה מתירה.
 7שהרי המחלוקת הנ"ל היא בעיקר בשאלת עצ חיוב של הנשי בשבע ברכות ,ולאו דווקא מחמת גדרי צניעות.
 8עיי להל מאמרו של הגרז"נ גולדברג ,חבר הוועדה המייעצת שנכתב כתוספת לתשובה .במאמר זה מסכ הגרז"נ גולדברג את שיטתו
ההלכתית בנושא .שיטתו חולקת ג על דעתו של מר הגר"ש ישראלי וג על דעתו של הגר"י גרשוני בהגדרתו את ברכת חתני כחלק מברכת
המזו  .מאיד גיסא ,יש בה א קולות מאוד משמעותיות בנושא .אי במאמרו משו סתירה לפסק ההלכה ,אע"פ שיש בדבריו בהחלט משו
גישה שונה לתופעה הרוחניתחברתית שבאה לידי ביטוי בשאלה זו ובתשובה.
 9בסעודת שבע ברכות רבת משתתפי  :א .יש לבדוק עוד יותר את המניעי לבקשה .ב .על הרב במקו מוטלת אחריות גדולה יותר ויש לגלות
רגישות שלא לפגוע בחלקי האחרי של הציבור שאיננו מוכ לקבל את בקשת של החת והכלה.
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נשי בברכת שבע ברכות
הגרז"נ גולדברג

בנדו השאלה א אשה יכולה לבר ברכת שבע ברכות הנני בזה לכתוב מה שנראה לענ"ד .כתב הרמב" פ"ב מברכות ה"ט וז"ל" :בבית חתני מברכי ברכת
חתני אחר ארבע ברכות ]של ברכת המזו [ בכל סעודה וסעודה שאוכלי ש ואי מברכי ברכה זו לא עבדי ולא קטני וכו'" עכ"ל .ובכס"מ ש מ"ש אי
מברכי ברכה זו לא עבדי ולא קטני " :נראה פשוט דהא אפילו צירופי לא מצרפינ עבד וקט בדבר הצרי עשרה כדאיתא ברכות מז כש"כ שה לא יברכו"
עכ"ל.
ובפ"ה מברכות ה"ז כתב הרמב" " :נשי ועבדי וקטני אי מזמני עליה אבל מזמני לעצמ וכו' ,אבל נשי מזמנות לעצמ ובלבד שלא יזמנו בש וכו'"
עכ"ל .ובכס משנה ש " :ומ"ש ובלבד שלא יזמנו בש מדאמרינ כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה גדולי ובני חורי כמו שנתבאר בפ"ח מתפילה"
עכ"ל.
ולכאורה לפי מה שכתב הכס"מ שכל שצרי עשרה ואי נשי מצטרפי לעשרה לא יתכ שיזכירו את הש ויברכו ברכת חתני  ,א"כ אי אמרו במגילה ד כג:
"ת"ר הכל עולי למני שבעה ואפילו קט ואפילו אשה אבל אמרו חכמי אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור" ,תיפוק ליה שכיו שאשה וקט לא מצטרפי
לעשרה והרי קריאת התורה צריכה עשרה ואי תקרא בתורה א אינה מצטרפת כש"כ שלא תבר .ויש לומר ,שיש חילוק בי ברכת חתני וברכת הזימו לקריאת
התורה .שקריאת התורה אי חיוב לקרות כל הפרשה ,תדע שמבואר במגילה ד כט ע"ב שמנהג אר ישראל לגמור התורה בג' שני ובע"כ שתקנת משה רבנו לא
היתה אלא שז' קרואי יקראו כל אחד לא פחות מג' פסוקי ולכ אי הקורא בתורה בא להוציא השומעי  ,שהרי אי חיוב על הקריאה של הפרשה אלא החיוב
לקרות .ולכ  ,א היה בציבור שבעה שקראו נתקיימה התקנה ולכ ג אשה וקט שקראו נתקיי התקנה ולכ אשה עולה למני שבעה ויכולה לבר דאי מוציאה
אחרי בברכה ,משא"כ ברכת החתני שכל האוכלי בסעודת חת חייבי לבר ברכת חתני  .ועיי בהגהות מימוניות פ"ב מברכות אות ה' שריצב"א הורה לבר
ברכת נישואי בבתי הפתוחי לבית שכילת חתני ש על ידי צירו שמש אע"פ שאי שני החבורות יכולי לשמוע את המבר עכ"ל .הרי שכל האוכלי מסעודת
חת אפילו שה בבית אחר ,א השמש מצרפ מברכי ברכת חתני ולכ אי אשה יכולה להוציא כיוו שהיא אינה מצטרפת לעשרה ,וכ ברכת הזימו כיוו
שהמזמ צרי להוציא לכל האוכלי בברכת הזימו ואשה שאינה מצטרפת אינה יכולה להוציא אחרי .
והנה המג"א בסימ רפב סק"ו הקשה אי אשה עולה למני שבעה והרי אינה מחויבת בשמיעת קריאת התורה ,ותיר המג"א שג נשי חייבות בשמיעה ועוד
תירו כתב המג"א שבאמת אי נשי חייבות בשמיעה ואפ"ה עולות למני שג מי שאינו מחויב יכול להוציא אחרי  .אמנ לכאורה צ"ע מה החילוק יש בי
קריאת התורה לברכת חתני  ,שהרי בקריאת התורה ג קט עולה ואילו בברכת חתני כתב הרמב" שלא מברכי לא קטני ולא עבדי א שלכאורה עבדי
חייבי ג"כ בברכת חתני  .ולכאורה לפמש"כ המג"א למה אי מברכי ברכת חתני ? והנראה לומר ,שברכת חתני משמע מלשו הרמב" שהוא חלק מברכת
המזו ולכ דינו כברכת המזו שצרי להיות מחויב בדבר ,שברכת המזו מ התורה וקט אינו מוציא ,כ צרי לומר שג בעבדי יש איזה טע למה אי מוציאי .
ולפ"ז נראה שג אשה אינה מוציאה בברכת חתני ולא דמי לקריאת התורה.
אמנ באמת צרי ביאור מ"ט לא כתב הרמב" הדי של אשה בברכת חתני  ,ונראה לענ"ד לית טע לזה ,שהרמב" בהלכות תפילה פרק י"ב הי"ז" :אשה לא
תקרא בציבור מפני כבוד הציבור" ,והנה בגמ' במגילה הלשו "הכל עולי למני שבעה אפילו אשה וקט אבל אמרו חכמי אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד
הציבור" ,ומלשו הרמב" ששינה משמע אשה לא תקרא בציבור הוא איסור גמור ומה שאמרו בגמ'" :הכל עולי למניי שבעה אפילו וכו'" אי כוונת הגמ' שיש
אופני שאשה עולה שא"כ צ"ע על הרמב" למה לא הביא הרמב" את הדי באשה ובע"כ שאי אופ שתקרא בציבור ,והגמרא בא לומר טע הדבר ,שאי הטע
שאינה חייבת בקריאת התורה ולכ אינה עולה אלה הטע משו כבוד הציבור ,ונ"מ לגבי קט שא שאינו חייב מ"מ עולה] .וא שקט ג"כ חייב מדי חינו
וקריאת התורה דרבנ  ,מ"מ היה מקו לומר שאינו מוציא וכמו קריאת המגילה שקט אינו קורא .וטע הדבר נראה משו שקט הוא תרי דרבנ וגדול חד דרבנ ,
ועוד אפ"ל שחינו אינו חיובו של קט אלא חוב על אביו כמבואר בהראשוני [ .ולפ"ז ניחא למה לא כתב הרמב" שאשה לא תבר ברכת חתני כיו שהרמב"
כבר כתב בקריאת התורה שאשה לא תקרא בציבור ,וה"ה בברכת חתני הוי בציבור אבל כתב הרמב" שעבד אי מבר ,שנראה שכבוד הציבור הוא עניי של
צניעות ולכ לא שיי בעבד .ומה שלא הזכיר הרמב" שעבד עולה למני שבעה נראה שטע הדבר שעבד אינו קורא בתורה שהגמ' בגיטי ד מ ע"א אמרו שעבד
שאמר לו רבו לקרות שלושה פסוקי בספר תורה בפני הציבור יצא לחירות ולכ אי מקו שעבד יקרא בתורה ,ונראה שג ברכת החתני שמברכי בשעת החופה
א שאינ באי להוציא הציבור ,שג כשאכלו בסעודה נתחייבו האוכלי לבר ברכת חתני אבל העומדי בחופה בפשטות אי עליה חיוב לשמוע ברכות
חתני  ,מ"מ יש טע אחר שלא יבר עבד או קט שהברכות באות להוציא את החת  ,וקט ועבד אינ מוציאי מכיו שאינ בר חיובא ולכ אינ מוציאי את
החת  ,ומה שאשה אינה מברכת נראה שהוא משו כבוד הציבור.1
אמנ דברי הכס"מ צ"ע שכתב מקור לדברי הרמב" שמאחר שאי עבדי וקטני מצטרפי לעשרה כדאיתא בברכות מ"ז כש"כ שלא יברכו וצ"ע ,שש בברכות
מיירי שאי נשי ועבדי וקטני מצטרפי לזימו  ,וא"כ מאי ראיה על ברכת חתני  .ועוד קשה שהרמב" ש בהלכה י וז"ל :ברכה זו שמוסיפי בבית חתני
היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואי  ,עכ"ל .והרא"ש בפ"ק דכתובות סימ י כתב שברכה אחרונה אינה צריכה עשרה ולפ"ז צ"ע אי הוכיח הכס"מ
מברכות שאי מצרפי עבדי וקטני כשצרי עשרה והרי ברכת חתני אינה צרי עשרה .ונראה לומר שהרמב" ש בהלכה ח' כתב וכשמברכי בבית האבל
אומר בברכה רביעית וכו' דהיינו ברכת אבלי וכשיש אבל זה נעשה חלק מברכת המזו וה"נ ברכת חתני דכשיש חת נעשה הברכת חתני חלק מברכת המזו
אלא שחלוק ברכת חתני מברכת אבלי שברכת אבלי מבר בתו הברכה רביעית וברכת חתני מבר אחר הברכה רביעית ,והנה הרמ"א באהע"ז סימ סב
סעי ד פסק כהרא"ש שא"צ עשרה לברכת אשר ברא אמנ שלשה בעינ וביאר הגר"א ש בס"ק יב שיהא ברכת זימו  .ונראה לומר שהטע בזה שברכת אשר ברא
זה חלק מברכת המזו וכ היה התקנה שלא יבר כל אחד בפני עצמו אלא שהמזמ יבר ויוציא את כול  .ולפ"ז אפ"ל שזה כוונת הכס"מ דכמו שאי עבדי
וקטני מצטרפי לזימו כש"כ שלא יברכו דה"נ באשה מכיו שאינה מצטרפת לזימו כש"כ שאינה מזמנת ולכ אי יכולה לבר ברכת אשר ברא ,אמנ יש לעיי
דכיו שנשי מזמנות לעצמ א"כ אפשר שיכולי לזמ לעצמ ולבר הברכה אשר ברא ע"י אשה.2
והמקנה בקו"א סימ ס"ב ס"ה כתב וז"ל ואי מברכי ברכה זו לא עבדי ולא קטני כ הוא לשו הרמב"  .משמע דס"ל ג כ ברכת "אשר ברא" אי צרי
עשרה דבדבר שצרי עשרה פשיטא דאי עבד וקט מצטרפי וכש"כ שאי יכולי להוציא .אלא ע"כ דמיירי בברכת "אשר ברא" דאי צרי עשרה ולא שיי צירו
עבד או קט אלא ,כיוו דעבד וקט לאו בני נישואי נינהו אי יכולי להוציא ידי חובת בברכה זו דלא שייכי בגוויהו .ולפ"ז משמע קצת דס"ל דאפילו ג' לא בעי
מדלא קאמר דאי מצרפי לעבד או לקט לעני ג' .מיהו יש לומר דאע"ג דאי מצטרפי לעשרה מ"מ יכולי לבר ברכה זו כמו הפטרה דקיימא ל דקט מפטיר
עכ"ל ,ובע"כ צרי לומר בכוונת המקנה שכתב דאע"ג דאי מצטרפי מ"מ יכולי לבר ברכה זו אי כוונתו לדינא שהרי מפורש שאי עבד וקט מברכי ברכה זו,
אלא כוונתו שאי זה פשיטא והו"א שא שאי מצטרפי מ"מ מברכי  ,לכ קמ"ל הרמב" שברכה זו אינו כ אלא מכיו שאי מצטרפי ג אי מברכי  .וא"א
לומר שקמל" שאי מברכי משו דלא שייכי בגוויהו אבל לא מטע שאי מצטרפי ולכ חלוק מברכת מפטיר ,דא"כ קשה מה החילוק בקט שמפטיר בנביא
ואינו מבר ברכת אשר ברא ובע"כ שיש חילוק וכמו שכתבנו לעיל שאי במפטיר עני שמוציא אחרי אלא כ התקינו שאחד מהקהל יפטיר בנביא לכ ג קט
קורא ,משא"כ ברכת חתני שצרי להוציא את המברכי ברכת המזו וכיוו שפטור מהדבר אינו מוציא הרבי ידי חובת .
והעולה מכל מה שנתבאר שאי לאשה לבר שבע ברכות .אפילו ברכת אשר ברא ואפי' שיש מני ומברכי כל השבע ברכות אי לאשה לבר ברכת אשר ברא .וכ
בכל אחת מהברכות שמברכי תחת החופה לא תבר מכיו שהברכות זה להוציא את החת  ,ואפילו א הסעודה התקיימה אצל החת והכלה ולא היה מני אלא
רק זימו של שלשה ומברכי ברכת אשר ברא אי אשה רשאית לבר הברכה.
אמנ כל מה שנתבאר זה ללמוד ולדעת שמעיקר הדי  ,אבל בזמנינו 3שכל רצונ לחדש דברי לפי דרכי הגויי שבארה"ב חלילה ליל בדרכ ולחקות את
האפיקורסי  .וכבר כתב בספר מלמד להועיל להגאו רד"צ הופמ זצ"ל שהעושה דבר לחקות את האפיקורסי עובר בחוקותיה לא תלכו ,והדבר מסוכ לדת
ישראל .והמתבונ בדרכי הרפורמי הראשוני יראה שעיקר מטרת להידמות לגויי ולכ בכל מקו שיד משגת הזיזו את הבימה לעמוד בצד ולא באמצע כדי
להידמות לגוי  ,וכ הכניסו עוגב לבית הכנסת כדי להידמות לגויי ומנהג  ,ולעשות חופות בבית הכנסת הכל לחקות את הגויי  ,לכ מוטל עלינו להסביר לנשי
שיבינו שאי הרפורמי דואגי לכבוד  .שאילו היו דואגי לכבוד האשה היו משתדלי לראות שהנשי תלבשנה בצניעות שזה כבוד האמיתי ולא ללכת ערומות
בשוק שאי ל פחיתות הכבוד יותר מזה וכמבואר בגמרא אי ל בזוי ומשוק יותר מזה ,והיו מעלי על נס תפקידה האמיתי של האשה שהוא להעמיד בית יהודי
על תלו ולחנ בני ובנות ללכת בדרכי התורה והמצוה ולהרגיל במידות טובות ,שג כי יזקינו לא יסורו מה  .ולא לעשות ח"ו להיפ להמאיס כל מה שנשי
עושות וללעוג לה שה מעשי פחותי וכל מה שגבר עושה הוא הנבחר ,תחת זאת יש להסביר לה שהקב"ה ייעד לכל אחד תפקיד וכל תפקיד חשיבותו גדולה
ומכרעת שאי לעול קיו כשיחסר אחד מהדברי .
ואסיי בסיפור מפורס מה"בית הלוי" ,שראה בפורי לאחר התפילה שעשיר אחד הוציא גמרא מארו הספרי וישב ללמוד בביתהכנסת ולא מיהר לביתו .אמר
לו ה"בית הלוי" ,בזה אתה מתחייב בנפש .תמה העשיר ואמר ,רבינו בגלל לימוד תורה אני מתחייב בנפשי ,ענה לו הגאו אתה הרי יודע חוקי הקיסר שיש לו חילות
שוני  .מה דינו של חיל שבורח מפלוגתו ועובר לפלוגה אחרת הרי לפי החוק מתחייב בנפשו וכ הדבר בחיל הקב"ה יש חיילי שתפקיד ללמוד תורה ,ויש חיילי
 1הערת מערכת :נקודה זו היא חידוש גדול שהרי אי לו מקור מפורש וצ"ע.
 2הערת מערכת :בנקודה זו מקל יותר הגרז"נ ממר הגר"ש ישראלי.
 3הערת מערכת :בנקודה זו מתבטאת עיקר המחלוקת בי רוח התשובה ורוח המאמר בשאלה כיצד יש להתייחס כיו לנשי המבקשות להיות שותפות יותר פעילות
בעבודת ד'.
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שתפקיד לית צדקה ובעיקר בפורי שכל פושט יד נותני לו וא אתה לא הול לבית בפורי כדי לחלק צדקה ואתה יושב ולומד הרי ברחת מחיל של לחיל
אחר .וכ בנידו דיד יש לומר לנשי שאננות הרבה מצוות ומעשי טובי שמוטל על הנשי והלוואי שיקיימו בהידור ויש עוד דברי הרבה שבה מהללי את
האשה כדכתיב קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה ע"כ .והנה לפי מה שנתבאר בהרמב" שאשה לא תקרא בציבור הוא ההלכה ומה שאמרו בגמ' הכל עולי למני
שבעה אפי' אשה זה רק הטע להדי אבל להלכה אי נ"מ בזה .הנה בספר מגדול עוז להיעב" יעוי"ש משמע דלא כמש"כ .ובשו"ע או"ח סימ רעא סעי ב וז"ל
נשי חייבות בקידוש אע"פ שהוא מצות עשה שהזמ גרמא וכו' ומוציאות את האנשי הואיל וחייבות מ התורה כמות עכ"ל ,ובמג"א ש סק"ב הביא קושיות
הב"ח מאי שנא במגילה אי אשה מוציאה ,ומתר המג"א שבמגילה הקריאה ברבי  ,וזילא להו מילתא וכ"כ תוס' סוכה בד לח .ועיי במ"ב סימ תרפט ,שמשמע
כמש"כ שהלכה שאי אשה עולה כלל לתורה שכתב המחבר שי"א שנשי אינ מוציאות את האנשי וכתב המ"ב בס"ק ז דשאני מגילה דהוי כמו קריאת התורה
ופסולה מפני כבוד הציבור ולכ אפילו ליחיד אינה מוציאה משו "לא פלוג" שה"ה בברכת חתני שהתקנה היה שיברכו בציבור .והנה בברכות ד כ ע"ב בעיא
בגמ' אשה א חייבת מדאורייתא בברכת המזו מוציאה את האנשי ונראה שהכוונה באיש בור שאמרו בגמ' בד מה ע"ב שש הסופר מבר ובור יוצא אבל לא
מיירי בזימו שבזימו אשה ודאי אינה מזמנת להוציא איש .ובתוס' סוכה ד לח ד"ה באמת וז"ל ובתוספתא קתני גבי ברכת המזו דאי אשה ועבד וקט מוציאי
את הרבי ידי חובת ואיכא לאוקמי כשאכל שיעורא דאורייתא ,ואי יכול לדקדק מכא דאי חייבות בברכת המזו דאורייתא דדלמא חייבות דאורייתא אלא כיו
דאי מצטרפות לזימו אי מוציאות ,אע"פ שהאיש מוציא שאני איש דחשיב טפי ,אי נמי משו דברבי זילא מילתא ,שהרי ,מגילה נשי חייבות בה ופירש בה"ג
שאינ מוציאות אנשי עכ"ל .ולכאורה שיהא לא פלוג בברכת המזו וא"כ אפי' א חייבות דאורייתא מ"מ לא תוכל להוציא אנשי  ,וצרי לומר שבזימו יש
ברכה מיוחדת ואי בזה לא פלוג ,ולא דמי לברכת המזו בלי זימו  .אמנ מהתוספתא נראה שג בעבד כ הדי  ,שאינו מוציא אחרי א במקו שחייב ,ולפ"ז
נדחה מה שכתבנו לעיל בדעת הרמב" למה נקט שאי עבד וקט מברכי ברכת חתני  ,וצרי לומר בעבדי כיו שאינ מצטרפי אינ מזמני  ,ובאשה יש עוד
טע משו כבוד הציבור ומכיו שהוא בזימו הרי זה כרבי .
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Victoria, Australia

קיד .תרגו "שבע ברכות" לאנגלית בזמ החופה
שאלה:
רוב הציבור בקהילתנו איננו דובר עברית ומבי רק את השפה האנגלית.
חת וכלה ביקשו ממני שתו כדי טקס החופה והקידושי יתורגמו הברכות לאנגלית ,הא יש מניעה הלכתית להיענות
לבקשת?
הא מותר לאישה לתרג את הברכות?
תשובה:
א .נית לתרג את הברכות לאנגלית ,אפילו בי ברכה לברכה .1רצוי שהמתרג לא יהיה אחד מ המברכי.
ב .מכיו שמדובר כא רק בתרגו ,2הרי שמבחינה הלכית )הוצאה ידי חובה( אי הבדל בי מתרג ומתרגמת .א מכיו
שמדובר כא באירוע ציבורי ,יש לקחת בחשבו ג היבטי הלכייציבוריי ,דהיינו להיזהר ולשקול היטב שלא תיווצר
פירצה ,לא בענייני צניעות ולא בפריצת גדר מסוג אחר ,ושיהיה ברור ,שהכול נעשה לש שמי ומתו מניעי שמקור
בקודש.

 1שבע הברכות שנאמרות תחת החופה ,אינ באות להוציא ידי חובה ואי בה די "הפסק" ,שכ ה ברכות השבח ,כמפורש בתשובת רבי אברה
ב הרמב" )מובאת בראש ספר "מעשה רוקח"(; וכ פסקו "הר צבי" )או"ח ח"א ,סי' מד(; "יביע אומר" )ח"ד אה"ע סי' ז( ועוד פוסקי
המצוייני ב"אוצר הפוסקי " )סי' סב ס"ק א אות ד( .וא א יש חיוב על כל אחד מ הנוכחי לצאת בברכה והמבר מוציא מחובת הברכה,
כפי שעולה מדברי ה"אגרות משה" )אבה"ע ח"א ,סי' פז( ומדברי מו"ר הגר"ש ישראלי ב"חוות בנימי " )ח"ב סי' פ( ,אי זו ברכה על מצוה ואי
כא בעיה של הפסק בי הברכות ,מלבד החת והכלה שאסור לה להפסיק בי ברכת היי לשתייתו.
 2עיי בתשובה הקודמת בעניי אמירת אחת הברכות עלידי אישה.
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Victoria,Australia

קטו .חיוב המשתתפי לאכול פת בסעודת שבע ברכות
שאלה:
הא כדי לומר שבע ברכות צרי שעשרה אנשי ייטלו ידי ויאכלו פת ,או שמספיק שחלק מה יעשו זאת? א מספיק
שחלק מ המשתתפי יעשו זאת ,מה המספר המינימלי? הא החת והכלה חייבי ליטול ידי ולאכול פת?
תשובה:
נחלקו פוסקי בשאלה ,א לצור אמירת שבע הברכות שלאחר הסעודה נדרשי שבעה שאכלו פת מתו העשרה ,ושלושת
הנותרי די שיאכלו פירות או לא יאכלו כלל ,או שמא די בשלושה מתו העשרה שאכלו לח .למעשה רצוי לנהוג כדיעה
הראשונה ,והמיקל ,יש לו על מי לסמו .1החת והכלה צריכי לאכול פת לכל הדיעות.2

 1סיכו הדיעות ב"אוצר הפוסקי " )סי' סב ס"ק כ"ה אות ה( וב"יביע אומר" )ח"ג אה"ע סי' יא אותיות וז( .נציי עוד כי ג נית לאכול מזונות
בשיעור המחייב ברכתהמזו .
" 2אוצר הפוסקי " )ש אות ו( ,וכפסק בעל "צי אליעזר" )חלק יג סי' צט ,א( שאכילת החת מעכבת ,ושלא כ"שובע שמחות" )פרק א סעי יט(.
בעניי אכילת הכלה הסתמכנו על "יביע אומר" )חלק ו אה"ע סו סי' ט( שהסתמ על הריטב"א ו"האגודה" בכתובות ,וא שפוסקי נתחבטו
בשאלה ,א מותר לבר שבע ברכות כאשר הכלה או החת אינ נוכחי )עיי "אוצר הפוסקי " סי' סב ,אות נח ,ס"ק ד( ,אי ספק שלכתחילה
ראוי לנהוג כפי שכתבנו.
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Torino, Italy

קטז .שמו של הגר בכתובה ואופ קריאתה
שאלה:
כיצד יש לכתוב את שמו של הגר בכתובתו? הגר שבא לפני מתבייש בכ ומבקש להשמיט פרט זה בכתובה.
תשובה:
גר צדק הנושא אשה ,יכתבו בכתובתו את שמו הפרטי ... :ב אברה אבינו ,1מכיוו שהכתובה משמשת כמיסמ לעניי
יוחסי .2וכ יש לכתוב אצל מי שאביו הביולוגי יהודי ואמו נכריה.3
4
כדי שלא לביישו ,יש להנחות את מקריא הכתובה בזמ החופה ,להשמיט פרט זה ולא להקריאו בקול ר .

 1שו"ת הרא"ש )כלל טו סי' ד(.
 2כיו שא ישא גיורת ,בתו אינה רשאית להינשא לכה  .שו"ע אב העזר )סי' ז סע' כא(.
" 3מנחת יצחק" )ח"א ת' קלו(" ,משפט הכתובה" )ח"א עמ' רעו(.
 4עיי עוד בנושא בשו"ת "במראה הבזק" ח"ב תשובה פ"ד.
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ניו ג'רזי ,ארה"ב
אדר תשס"א

במראה הבזק

New Jersey,U.S.A

קיז .בעלות על דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה על ש שני בני הזוג ,במקרה של גירושי
ח"ו
שאלה:
למי שייכת דירה שנקנתה על ידי הורי הכלה ונרשמה בטאבו על ש שני בני הזוג?
תשובה:
דירה שקוני הורי הכלה ורושמי אותה על ש החת והכלה ,ודאי שחצי מער הדירה הוא נכסימלוג ,שהרי הוא בבעלותה,
ולבעל יש בו רק פירות ,ובמקרה של גירושי או מות הבעל תזכה האישה בחצי זה כדי נכסימלוג .באשר להגדרת החצי השני
של הדירה יש שלוש אפשרויות:
ב .נכסי צאברזל; ג .נכסימלוג.
א .מתנה גמורה לבעל;
לכאורה היה פשוט לומר שהחצי השני נית לבעל כמתנה גמורה ,ובמקרה של גירושי או מות הבעל אי לאישה בחצי זה ולא
כלו .חצי זה לא יהא נכסי צאברזל ,שהרי לא שמו את הדירה בכתובה כנדוניא ,ובוודאי לא יהא נכסימלוג ,שהרי נרש
בטאבו ע"ש החת.
אמנ יש לדו שבכל זאת החצי הרשו על ש הבעל יוגדר כנכסי צאברזל ,ובמקרה של גירושי או מות הבעל תזכה האישה
א בחצי זה ,וזאת מפני שלא מצינו בש"ס מתנות גמורות ,שנותני לחת מבית אבי הכלה ,וכמו שמצינו בסוגיא בכתובות
"אמר רב גידל אמר רב ,כמה אתה נות לבנ ,כמה אתה נות לבת" .1וא כ ,אבי החת מכניס נכסי שיהיו לבנו ,ואבי
הכלה מכניס נדוניא  נכסי צאברזל שיהיו כחוב על הבעל ,ובמקרה של גירושי או מות הבעל תזכה בה בתו .2לפי זה יש
לנו אומדנא שהורי הכלה נותני את החצי השני של הדירה לבעל רק לזמ האישות ,על מנת שא יתפרקו הנישואי ,תחזור
כל הדירה לאישה.
האפשרות השלישית היא שא החצי השני הוא נכסימלוג וא שהדירה נרשמה בטאבו על שמו של הבעל ,יש סברה לומר
שרישו זה היה טכני בלבד  לצור זכויות במשכנתא וכדו' ,א ,ודאי כוונת הורי הכלה שכל הדירה תהא שלה כנכסימלוג,
והבעל רק יאכל פירות.
בכל מקרה פרטי יש לדו לפי העקרונות שפורטו לעיל.

 1קא ע"ב.
 2ולפי זה מה שנכסי צא ברזל כתובי בכתובה הוא רק כסימ לכ שאלה ה נכסי שהכניסו לחת  ,בניגוד לנכסימלוג שה נכסי האישה ועל
כ אינ מופיעי בכתובה.
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מקסיקו סיטי ,מקסיקו
אדר תשנ"ט

במראה הבזק

Mexico City, Mexico

קיח .עיכוב גט מצדה של אישה שהודתה בזנות
שאלה:
אישה נשואה שבגדה בבעלה ע גוי ,על פי הודאתה .ה עומדי להתגרש אבל היא מתנה קבלת הגט ע סידור הגט האזרחי
כדי להבטיח את מזונות הבנות .ולפני שיסתדר עני זה ,היא לא רוצה לקבל את הגט .הבעל מצד שני טוע שקוד כל הוא
רוצה לסדר את העני של הגט ,ואח"כ לגמור את העני האזרחי .בית הדי לא רוצה לתת גט זיכוי או להגיע להתר מאה רבני
כי ה טועני שהיא כ מוכנה לקבל את הגט ,רק שהיא מתנה את זה בסידור הטוטלי של הענייני האזרחיי.
השאלה הנשאלת כא היא :במקרה כזה ,הא לנקוט באמצעי לעשות רצו הבעל ,או צרי לחכות עד שיסתדר הסידור
האזרחי?
תשובה:
אישה שהסכימה להתגרש מבעלה עקב הודאתה בזנות ,איננה יכולה להתנות כל תנאי כהסכמה לקבלת הגט ,1אלא א כ
מדובר בזכות שמגיעה לה מבעלה לפי די תורה ,וזהו אמצעי הלח שלה להשגת זכותה הצודקת.2
נוסי בשולי הדברי כי באופ עקרוני יש להיזהר מאוד מלהשתמש ב"גט" וב"נשק העיגו" כאמצעילח ,בי מצד הבעל ובי
מצד האישה.

 1לא מבעיא לדעות שרבנו גרשו מאור הגולה כלל לא גזר חר במקו מצוה )הגה"ת הרמ"א אבה"ע סי' קטו ס"ד( ,אלא אפילו א החר חל
)הגה"ת הרמ"א אבה"ע סי' א ס"י( מכל מקו אי האישה שנאסרה על בעלה "זכאית" לעג אותו ,ויש להתיר לו לישא אישה אחרת ,ואפילו אינו
רוצה לישא כעת ,אי הוא חייב להישאר אגוד בה )הערת הגרז" גולדברג( .במקרה של שינוי בעמדות הבעל והאישה יש לשאול שאלה חדשה.
 2דוגמה לזכותה הצודקת היא השתלטות הבעל על נכסי נדוניא שהאישה הביאה עמה לנישואי וזכאית לקחת בגירושי )שו"ע אבה"ע סי' קטו
ס"ה( .בשאלת כתבת שהאישה חוששת למזונות הבנות .דע שחיוב האב לזו את בנותיו הוא כלפי הבנות ,ואינו זכות הא  ,כ משמע ממה
שפסק שו"ע אבה"ע )סי' עא ס"ד( ,שהבא על הפנויה חייב במזונות הוולד הנולד מביאה זאת ,כדעת תשובת הרא"ש ,ודלא כדעת הר" )בסו פרק
אעלפי כח ע"ב בדפי הרי"( ,וממילא מוטלת על ביתהדי החובה לדאוג למזונותיה ,וא לכפות על מזונות הבנות ,לפי דרגות החיוב והכפייה
השונות השנויות בשו"ע )אב העזר סי' עא ,א( ואי זה עניינה הישיר של הא .
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חיפה ,ישראל

כסלו תשס"א

במראה הבזק

Haifa, Israel

קיט .בדיני אונאה.
שאלה:
ידוע הכלל היסודי של דיני "שתות" באונאה .הא המחיר נקבע לפי העלות או לפי מחיר השוק?
כאשר יבוא מייבא מוצר בעלות כוללת )מחיר המוצר  +עלויות יבוא( של  50ש"ח.
מחיר השוק של המוצר הינו  100ש"ח הא היבוא יכול למכור ב   100ש"ח?
או שנאמר שעלי למכור במחיר עלות  +שתות?
א נחדד זאת :מה היחס בי "מחיר השוק" למחיר המכירה של המוכר הספציפי?
כיצד גור המס נכנס בחשוב הרווח?
תשובה:
שיעור האונאה נקבע לפי "מחיר השוק" .אד המרוויח רווח גדול כאשר הוא מוכר במחיר השוק ,אינו עובר על איסור
אונאה .1ישנ הגבלות על הרווח במוצרי מסוימי ,אבל אלה אינ שייכות לאיסור אונאה. 2
3
ה"שער" כולל את כל עלות הסחורה ,לרבות המסי ,שכ המסי ה קבועי ומוטלי על כל הסוחרי שבשוק .

 1הבסיס לדיני אונאה הוא שלחפ יש "שווי" ,כפי שפותח מר בשו"ע חוש משפט )סי' רכז סעי ב( "הרי שמכר שווה שש בחמש" וכו' .השווי
הוא דבר שנקבע לפי מחיר השוק ולא לפי הוצאותיו של המוכר ברכישתו או ביצירתו של החפ הנמכר .דבר זה מוכח מדי חזרת אונאה) ,סעי
ז'( "עד כדי שיראה לתגר או לקרובו" ,שכ א האונאה תשתנה ממוכר למוכר לפי השקעותיו ורווחיו ,לא יוכל תגר אחר לגלות ללוקח
שהתאנה.
 2שו"ע חוש משפט )סי' רלא סעי כ( ,ועיי ג ב"פתחי חוש " )הל' אונאה פרק יד סעי יא(.
 3בס' "פתחי חוש " )הל' אונאה פרט יא סו הערה טו( המחבר ד בשאלה ,א תהיה אונאה כאשר הרוויח למעלה משתות עלידי שמוכר עבר
על החוק ולא שיל את המס למדינה ,ונוטה לומר שא על פי כ המחיר של החפ הוא יחד ע המס המוטל עליו.
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חיפה ,ישראל

כסלו תשס"א

במראה הבזק

Haifa, Israel

קכ .הורדת מחירי כמדיניות שיווק בחדירה לשווקי.
שאלה:
הא ומתי מותר ליצר או סוחר להוריד מחירי כדי לחדור לשוק?
ספק שרוצה לחדור לשוק מוזיל מחירי ומוכ לעבוד על רווח נמו.
הא זה מותר כי גור לאחרי להפסיד/להקטי רווחי?
תשובה:
מותר לסוחר להוזיל מחירי כדי למשו קוני אליו ,א ,יש להימנע מהורדת מחירי מופרזת שתגרו הפסד לסוחרי
רבי ותסכ את יכולת להתפרנס ,וודאי שאסור לעשות זאת כאשר המטרה היא השתלטות על השוק על ידי חיסול
של עסקי קטני.1
 1עלינו לדו כא בשתי שאלות ,א .מה ה הגבולות המוטלי על תחרות מסחרית ועד כמה עלינו להתחשב ביכולת של הסוחרי
לעמוד בתחרות ב .הא צרי להתחשב בתקנת הלקוחות ומתו כ להתיר לסוחרי להוזיל מחירי  ,חר הפגיעה ברווחיה
ובפרנסת של הסוחרי האחרי .
במשנה )בבא מציעא ס ע"א( מובאת מחלוקת תנאי "רבי יהודה אומר ,לא יחלק החנווני קליות ואגוזי לתינוקות ,מפני שהוא מרגיל
לבא אצלו ,וחכמי מתירי .ולא יפחית את השער ,וחכמי אומרי זכור לטוב".
הגמרא מבארת שחכמי מתירי חלוקת קליות ואגוזי משו שהסוחר המחלק אומר לחבירו "אנא מפליגנא אמגוזי ,ואת פליג
שסקי" .וכ על היתר חכמי לפחות את השער שואלת הגמרא "מאי טעמא דרבנ?" ומשיבה "משו דקא מרוח לתרעא" ,דהיינו שיוזל
השער .מר בשו"ע )חוש משפט סי' רכח ,יח( פסק" :יכול למכור בזול יותר מהשער ואי בני השוק יכולי לעכב עליו" ,כדברי חכמי
שאי איסור בהוזלת השער .ג רמ"א )ש סי' קנו ,ה( פסק" :שני בני אד הדרי ביחד ,והאחד רוצה להוזיל בהלואת ריבית לעכו" ,
אי חברו יכול למחות בו ,וה"ה בכל כיוצא בזה ,ועיי לקמ סימ רכח סעי יח" .והנה אעלפי שמדובר כא בלקוחות נכרי שבוודאי
לא שייכת בה תקנת לקוחות ,התיר רמ"א להוזיל .אלא שרמ"א עצמו )בתשובותיו סי' י( ד בעניי סוחר שהתחרה במהר" פדואה
ומכר בזול ממנו ,וא הודיע שככל שיוזיל מהר" פדואה את סחורתו ,יוזיל הוא יותר ממנו ,ורמ"א אסר על אותו הסוחר להוזיל
באופ כזה א .נימוק שיש בזה "פסקת חיותי" ,פגיעה ביכולת המתחרה להשאר "עסק חי" ב .על סמ שיטתו של רב הונא )בבא בתרא
כא ע"ב( שב מבוי אינו יכול לפתוח חנות נוספת במבוי כאשר יש בו כבר חנות פתוחה .וא שלהלכה לא פוסקי כרב הונא ,מצאנו
ב"מרדכי" שהביא דברי ה"אביאס" שכאשר אד רוצה לפתוח חנות בכניסה למבוי שבתוכו כבר ישנה חנות דומה ,יש לאסור עליו את
פתיחת החנות ,והוא מנמק את האיסור בכ שהוא פוסק כרב הונא .והסביר רמ"א ,שיש מקרי שבה הכול מודי  ,שאסור לפתוח
משו "פסיק חיותא" ,והוא כאשר יש היזק ברור ,אעלפי שבדר כלל אי הלכה כרב הונא.
נמצא שישנה לכאורה סתירה בי דברי רמ"א בשו"ע ודבריו בתשובה .אכ "בית אפרי " )חלק חו"מ סי' כו( נקט שהעיקר כדברי
רמ"א בשו"ע ,וזו הסיבה שרמ"א לא הביא ש את דברי המרדכי להלכה .עוד טע שבתשובה רמ"א רק מצדד בזכותו של המהר"
פדואה ,אבל לא רצה לנקוט למעשה כדברי המרדכי .אמנ נית ללכת בכיוו אחר מה"בית אפרי " ולחלק בי תחרות שהמתחרה אינו
יכול לעמוד בה ,כמו במקרה של התשובה שבו אחד תמיד מוזיל יותר מאשר המהר" פדואה ,וכ נקט ב"דברי חיי " )חוש משפט
ח"א סי' יט( ,והוא א הגיה בשו"ע שמותר להוזיל רק מעט.
בעל "פני מאירות" )ח"א סי' עח( אסר א הוא הוזלה פחות מ השער ,כשהמוכרי האחרי אינ יכולי להוריד את המחיר מתחת
לשער ,אפילו יש בזה משו תקנת הלוקחי  ,דהיינו כשה יהודי  .ולמד את זה מסברת הגמרא שהבאנו ,שההיתר לחלק קליות או
להוזיל נובע מכ שג ההסוחרי האחרי יכולי לחלק או להוזיל ,והעמיד את דברי מר שו"ע ודברי רמ"א במקרי שאכ השער יוזל
בעקבות ההוזלה של אחד הסוחרי .
ג "חת סופר" )חו"מ סי' קעה( סבר שאסור להוזיל מחירי כדי למשו קוני  ,ויש שלמדו שהוא סבר כ"פני מאירות".
)מהרש" ב"משפט שלו " ,קונטרס תיקו עול  ,סי' רלז אות יז( ,ויתכ שאסר מסיבות אחרות ,וצ"ע .ובס' "ערו השולח" )חוש
משפט סי' רלא ,כ( כתב "ועתה במדינתנו יש לצעוק להיפ על החנוני המזלזלי במקחי בכל מיני סחורות ,וע"י זה רבה הקלקול
מהמסחר ,והעניות .והרי חז"ל התירו להרויח שתות א באוכל נפש ,וכ"ש בשאר מיני סחורות שצריכי להרויח הרבה יותר ,ועתה
מזלזלי במקחי בלא דעת ובלא תבונה" .ובמקו אחר )ש סי' רכח ,יד( כתב "וכ יכול למכור בזול ואי בני השוק יכולי לעכב
עליו .אמנ נ"ל דזהו רק בתבואה ,מפני שעי"ז שימכור בזול ,ג האחרי ימכרו בזול ...אבל לזלזל במכירת סחורה איסור גמור הוא,
ומתו כ מקולקל דר המסחר ומאבדי מעות אחרי  .וכ מצאתי לאחד מהגדולי שכתב כ" .ונראה שכוונתו ל"פני מאירות"
שהזכרנו.
אמנ בשו"ת "דברי חיי " )ח"א סי' יח( סתר את דברי "פני מאירות" וכתב להתיר הוזלה א א אי השני יכול להוזיל ,וכ
התירו "חכמת שלמה" )בהגהות על שו"ע חוש משפט סי' רכח( ,שו"ת "גור אריה יהודה" )חוש משפט סי' כב( ,שו"ת מהרי"א הלוי )ח'
ב סי' קל( ו"בית אפרי " )חוש משפט סי' כוכח( .ויש שטענו ,שא בעל "פני מאירות" לא אסר אלא במקו שיש דינא דמלכותא
דינא.
מקור חשוב שדני בו פוסקי  ,וממנו עולה שמותר להוזיל משו תקנת לקוחות ,הוא דברי הר"י מיגש שהובאו ב"נימוקי יוס"
)בבא בתרא יא בדפי הרי" ע"א ד"ה שיעור חייותייכו( לגבי האיסור על סוחרי שאינ מבני המקו לסחור בשוק העיר" :פירש הר"י
מיגש ז"ל דהיינו דוקא ,היכא דלא מוזלי תרעא טפי ,אז אמרינ דמצו מעכבי ,אבל אי מוזלי טפי ,הא איכא תקנת לוקחי דההיא
מתא ,א ישראל נינהו ,לא מצו מעכבי" .ויש שדייקו )מהרי"א לוי( שא בהוזלה שאי לה תחרות מתיר הר"י מיגש ,ויש )"פני
מאירות"( שדחו זאת וטענו ,שמדובר א ורק בהוזלה שהסוחרי האחרי יכולי להתמודד איתה.
יש לציי שהמתירי שהזכרנו ,לא חילקו בי מקרה שבו יש תקנת לקוחות ,למקרה שהלקוחות ה נכרי שלא שיי בה תקנת
לקוחות.
על כ נראה שבאופ עקרוני נית להוזיל ,כחלק מתחרות מסחרית ,א כשהלקוחות ה נכרי אלא א כ כוונתו להפסיד לגמרי את
מסחרו של השני ,כעי המקרה המובא בתשובות רמ"א ,שא היה מוכ להפסיד בשביל לפגוע בשני ,שאז יש לחשוש לדעת רמ"א
בתשובותיו ולאסור .לתקנת הלקוחות יש משקל הלכתי במקו שבדר כלל אסור לפתוח חנות בנוס על זו הקיימת ,כי אז ,כשהחנות
הנוספת מוזילה בהרבה ,יש להתיר לפותחה משו תקנת לקוחות ,כפי שראינו בר"י מיגש ,וכ לגבי החובה למנוע יצירת מונופול,
כמבואר ברמב" )בבא בתרא ט ע"א ד"ה הא דאמרינ(.
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ג ראוי להזכיר את תשובת מהרשד" )סי' תז( שד במקו אשר בו עכו" יכולי לבוא ולמכור ללא הגבלה ,שאז לא נית להגביל
את היהודי אשר רוצה להוזיל כדי להתחרות .תשובה זו הובאה להלכה ג ב"בית אפרי " וב"דברי חיי " .יתכ שבתנאי השוק של
היו ישנ מצבי  ,שבה התחרות היא פתוחה באופ שא אד אחד לא יתחרה יהיו רבי שיעשו זאת במקומו ,ועל כ ראוי
להתייע הלכתית על כל מקרה לגופו.
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Mexico City, Mexico

קכא .השגת גבול במסחר וזכויות הנובעות מ"זכויות יוצרי"
שאלה:
בעירנו מספר יהודי שעיסוק יצור ומכירת מוצרי כשרי לכל ימות השנה ומוצרי כשרי לפסח.
אחת הקהילות החליטה לפתוח חנות מטעמה שתעסוק ג היא במכירת ויצור מוצרי אלה ונימוק הוא שיש להוזיל את
המחירי כדי שיותר יהודי יוכלו לקנות אוכל כשר .א החנות תצליח ה יפתחו חנויות דומות ג באזורי אחרי בעיר.
הסוחרי הותיקי טועני שכוונת הקהילה איננה ל"ש שמיי" אלא כוונת להשתלט על כל נושא הכשרות בעיר .מה עוד
שה טועני שהידע של הקהילה בנושא יצור המוצרי נרכש בגלל שה נחשפו אליו תו כדי תהלי נתינת "הכשרי"
לסוחרי הותיקי ואי זה מ הראוי לנצל ידע זה כדי להתחרות בה.
כמו כ טועני הסוחרי הותיקי שלא יתכ שמי שנות את ההכשר יעסוק ג ביצור ומסחר שהרי הוא הופ נוגע בעני.
הנושא הובא לפני בית הדי שלנו ואני פונה אליכ בשמו כדי לקבל חוות דעתכ החשובה.
תשובה:
 .1מותר לאד לפתוח חנות בעירו ,אעלפי שיש ש אחר שיש לו חנות שבה מוכרי אות הדברי.1
וג מותר לו להוזיל את המחירי ,ואי בכ משו הסגת גבול ,2א א בשל כ יעברו אליו חלק מ הקוני של האחר.
א אסור לו לעשות פעולות כלשה כדי למשו אליו קוני של הראשו .3וקל וחומר שאסור לו למשו קוני קבועי של
הראשו.4
 .2א בעל החנות השניה משתמש בידע כלשהו שרכש מ הראשו ,והדבר הוכח בביתדי עלפי כללי הראיות ההלכיי ,עליו
לשל לראשו חלק מ הרווחי שהיו לו עד כה ממוצרי אלה ,וכ חלק מ הרווחי שיבואו ,או צרי להתפשר עמו
בסכו חדפעמי.5
 .3מותר לאד לתת הכשר על מוצר כלשהו ג כאשר הוא עצמו מרוויח ממכירתו של המוצר הזה ,ומותר לסמו על הכשר זה,
בכפו לתנאי מסוימי.6

 1גמ' בבא בתרא )כא ע"ב( וטור שו"ע )חו"מ סי' קנו( .א עיי שו"ת "חת סופר" )חחו"מ סי' עט( שממידת חסידות א "פוסק לחיותיה",
וקצת יש להחמיר מצד "שלא ירד לאומנות חבירו" ,א אי זה די  ,וג אינו נקרא רשע א עושה זאת .ועיי עוד בתשובה הקודמת לתשובה זו.
 2משנה בבא מציעא )ס ע"א( והלכה כחכמי  ,עיי שו"ע חו"מ סי' רכח סעי יח.
ועיי ב"פתחי תשובה" )ש ס"ק ב( ,וב"פתחי תשובה" )סי' קנו ס"ק ח( ,שדי זה ,שמותר להוזיל המחירי הוא רק במוצרי שיש עניי שיוזלו.
במקרה הנדו  ,בו מדובר באוכל כשר ,אי ספק שיש לציבור עניי  ,שהמחירי יוזלו )א דבר זה מסור לשיקול הדעת של הדיי א ההוזלה אינה
גורמת להפסד ללקוחות בסופו של דבר ]עיי לעיל תשובה קכ[( ,ולכ נראה שמותר להוריד את המחירי .
 3עיי תשובות רמ"א )סי' י ב'יסוד ראשו '( שהביא דברי "אביאס" ,שכל מה שמותר לב העיר ולב המבוי לפתוח חנות ,הוא כשאינו "פוסק
חיותו" בידיי  ,כגו א פותח חנותו על פתח המבוי ,הדבר אסור ,כי כל מי שנכנס למבוי רואה דבר ראשו חנותו של החדש ,שכל ההיתר הוא
משו מש"כ הר"י מיגאש )ב"ב ,ש ( ומצי א"ל את מטי ל מאי דפסקו ל מ שמיא ...שהדבר תלוי רק בידי שמיי  מה ית ה' בדעת הקוני .
ועיי "חוות בנימי " למר הגר"ש ישראלי )ח"ב סי' ס( מה שכתב בזה.
ולכ  ,א התחרות אינה חפשית )והקביעה בעניי זה מסורה לדיי ( ,הדבר אסור .לפי הכתוב בשאלה )ואיננו יכולי לדעת את כל העובדות
שבשטח( נראה שבנדו דיד יש תחרות חפשית .האיסור למשו קוני של השני "בידיי " נלמד מהנ"ל.
 4יש איסור גדול יותר ,שהוא א גזל ממש) ,לפי החת"ס סי' ע"ט( במשיכת קוני קבועי של הראשו אליו  והוא נלמד מהגמ' בבא בתרא )כא
ע"ב( "שאני דגי דיהבי סייארא" ,ועיי בפירושי הראשוני ש  .וברור ,שבקונה קבוע הדבר נחשב כאלו הכס כבר של המוכר ,והלוקחו כאלו
גוזל את כספי המוכר .ועיי חו"מ סי' קנ"ו במחלוקת בזה ,וא לחולקי  אסור לכל הפחות ונקרא רשע) .עי' חת"ס הנ"ל(.
 5עיי תחומי )כר ז( ,במאמריה של הרב עזרא בצרי והרב ז"נ גולדברג .מובאת מחלוקת א יש "זכויות יוצרי " .בעניי זה עיי "שואל
ומשיב" )ח"א סי' מד( שיש זכות יוצרי על כל המצאה ,ו"בית יצחק" שחולק אבל מודה במקו שיש רווח כספי .לדעת הגרז"נ גולדברג אי זכות
יוצרי במוב שהמעתיק עובר בגזל.
נפק"מ ביניה  א יכול לתבוע הפסקת הייצור של המוצרי שהשני למד ממנו.
אבל לכולי עלמא צרי השני לשל לראשו  .לסוברי שיש זכות יוצרי  צרי לשל  ,שא לא כ הוא גזל  ,ולחולקי ישל  מדי 'נהנה' .ועל
כ על הדיי לפסוק פיצוי כספי על פי המנהג במקו  אחוזי מסויימי מהרווחי כפי המקובל .זהו ג הפתרו המעשי ביותר.
 6שאלה זו כבר נדונה בשו"ת "במראה הבזק" ח"ד) ,תשובה ע ,עיי ש (.
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Jerusalem, Israel

קכב .מכירת אדמה לנוכרי בארישראל כיו
שאלה:
א .הא מותר למכור כיו אדמות לערבי ,כאשר הסיבה היא המחיר הגבוה שה מציעי?
ב .הא לעורדי מותר לסייע במכירה כזו ,בגלל הנימוק שא הוא לא יעשה זאת ,יעשו זאת בי כ אחרי?
ג .הא מותר ליהודי למכור קרקעותיו שנמצאות בתו שטח מיושב ערבי? הא נית להשתמש כא בנימוק של "מציל
מפי הארי"?
ד .הא מותר למכור קרקעות לחברות הייטק ,כמו סיסקו ואינטל או אחרות ,לבנייני תעשיה או משרדי ,כאשר חברות
הללו ה בבעלות נכרי?
תשובה:
א .יש בעיה חמורה במכירה גמורה לנכרי של קרקע בא"י ,ולכ צרי כל מקרה פרטי להישקל לגופו של עניי.
ב .כאשר מטרת של הקוני היא לעקור את ע ישראל מארצו ,אסורה המכירה באיסורי חמורי.1
ג .א ורק במקו שהחשש שבסעי ב אינו רלוונטי ,מותר למכור לערבי קרקע שנמצאת במרכז שכונה ערבית ,בתנאי
שאינו מוצא קוני יהודי ,ואינו יכול להשכירו לערבי .א במקרה כזה ,מ הראוי לעשות כל מאמ שלא למכור.2
ד .אסור לסייע לישראל במכירת קרקע לנכרי כאשר יש בה משו איסור "לא תחנ".3
ה .מותר למכור לחברות הייטק קרקעות לצור תעשיה ומשרדי.4
 1איסור "לא תחנ " )דברי ז ,ב( נדו באריכות בפוסקי בהקשר להיתר המכירה ,ובאחרונה בהקשר למסירת שטחי מא"י לצורכי "הסכמי
שלו " .סיכו השיטות השונות וההיתרי נמצא ב"תחומי " )ב ,עמ'  (193במאמרו של הר"י ורהפטיג וב"תחומי " ח במאמר של הרב"צ קריגר.
הוויכוח בעניי מסירת שטחי מופיע ב"תחומי " י )עמ'  (34במאמרו של הגר"ע יוס ,ושוב באריכות ב"תורה שבע"פ" )טו ,עמ' כולו( .ג ב"ספר
השמיטה" לגרי"מ טיקוצינסקי )ח"ב פרק י( .מנויי כל ההיתרי שהובאו בפוסקי בעניי זה ,כגו בישמעאלי שאינ עובדי ע"ז ,באונס,
כאשר כבר יש לגוי קרקע ,כשיש הנאה ליהודי מזה ,וכשמחלי כנגד קרקע אחר ,שנויי במחלוקת .בגלל מחלוקות אלה כשבאו הפוסקי להתיר
את מכירת הקרקעות לעני שביעית המכונה "היתר המכירה" ,התנו היתר בכ שתהיה זו מכירה לזמ  ,כסני נוס להיתר .וא על זה חלקו
ה"חזו אי"ש" וסיעתו .עלכ נראה שבמקרה שאי בו סיבות מיוחדות ,בוודאי אי מקו להתיר מכירה לגוי ,אפילו מוסלמי ,ובפרט במקו
שנראה ,שכוונתו של הקונה לפגוע בישראל ,כפי שניכר בעובדה שהוא מוכ לשל כל מחיר .וראוי להוסי שא בעקבות קניי הגוי תתעורר סכנה
ליהודי  ,במישור הפרטי או הציבורי ,הרי שיש במכירה זו ג איסור משו "לא תעמוד על ד רע" .סכנה זו חמורה שבעתיי כיו  ,בתקופה
של טרור ופיגועי .
יתכ שבעקבות הקמתה של מדינת ישראל והחלת רבונות ישראלית בכל שטחי המדינה ,יש מקו לעורר דיו מחודש בנושא "לא תחנ " .בספר
"שמיטה ממלכתית במדינת ישראל" לרב זאב ויטמ )פ"ב סע' ח ,א( מערער המחבר על היתר המכירה מכוח קיומה של רבונות זו .טענתו היא
שלא נית להפקיע את מצוות שביעית ,מכיוו שהרבונות הישראלית נשארת .הוא מוכיח את טענתו מדברי הראי"ה בשו"ת "משפט כה " )סי'
סח( שחידש ,שבגוי שכבר גר באר אי איסור "לא תחנ " ,והיקשו עליו שהנה יש איסור לא תחנ בז' אומות שגרו באר ,והשיב הראי"ה שכיו
שנכבשה האר ,בטלו מגוריה הפרטיי של שבע אומות ,ומכא ואיל אסור לתת לה חניה .הוכיח מש הרב ויטמ  ,שדעת הראי"ה ,שרבונות
ציבורית מפקיעה בעלות פרטית .לענייננו מוכח מש שלאחר שחלה רבונות ציבורית ,עדיי יש איסור "לא תחנ " ,שהרי תשובת הראי"ה הייתה,
שיש איסור לא תחנ בז' אומות אחר הכיבוש ,למרות שיש כבר רבונות ישראלית.
 2בספר "כפתור ופרח" )פרק י( ד מחברו במקרה כזה ומחדש שמותר למכור קרקע שנמצא במרכז איזור נכרי ,על מנת לעבור למקו אחר .ויש
שחלקו עליו והוכיחו ,שאי להתיר במקרה כזה ,ועיי "הר צבי" בתו הס' "כר ציו " )שביעית סי' א( שיישב דבריו .אמנ נית לצר כא ג את
שיטותיה של הרבני הראשיי לישראל שבישמעאלי אי "לא תחנ " ,כפי שמארי להוכיח הגר"ע יוס בתושבע"פ הנ"ל ,וכ הסכי הראי"ה
קוק )שו"ת "משפט כה " סי' סג( ,בצירו עוד היתרי  ,והגריא"ה הרצוג )"תחומי " ג ,עמ'  173א בלא היתרי נוספי  ,והרב נ"א רבינובי
בספרו "יד פשוטה" )הלכות ע"ז פ"ו( .ג יש שהתירו ,כשהמכירה היא לטובת היהודי )"ישועות מלכו" יו"ד סי' נה ו"תורת יהונת "( .א "הר
צבי"" ,חזו אי"ש" ו"בני ציו " חלקו עליה  .ג יש פוסקי שהתירו למכור לערבי כאשר כבר יש לו קרקע אחר באר .עלכ יש מקו לצר את
כל ההיתרי הללו כדי להקל במקו שבו ,א לא ימכור לערבי ,יפסיד את הקרקע .אמנ כלזה בתנאי שאינו יכול למכור לישראל אחר או
למצוא דרכי אחרות כדי להמשי ולהחזיק בקרקע .בימינו ,כשיש ארגוני יהודיי שעוסקי בקניית אדמות כאלה ,ודאי שצרי לפנות אליה
בתחילה .מכל מקו עדי להשכיר את הקרקע לערבי ,שאי זה אלא איסור דרבנ  ,מאשר למכור לו ,שהרי יש במכירה כזו חשש איסור תורה.
 3א כשאי איסור דאורייתא של "לפני עיוור" ,דהיינו בחד עברא דנהרא ,שאפשר למצוא עו"ד אחר בלא הוצאות נוספות ,ישנו איסור דרבנ של
מסייע לדבר עבירה ,כפי שהכריע הש" )שו"ע יו"ד סי' קנא ,ס"ק ו( .וישנ מקרי שבה יתכ שאי איסור מסייע ,כגו במומר .ה"דגול
מרבבה" )ש ( העמיד דבריו בכל חוטא במזיד שאי מצוה להפרישו .ובשו"ת "בית יצחק" )או"ח סי' כט( הרחיב את היתרו של הש" למומר
לאותה העבירה ,שאי מצוה להפרישו אלא "הלעיטהו" .ויעויי עוד ב"יביע אומר" )ח"ב או"ח טו( וב"אגרות משה" )יו"ד סי' עב( .אמנ פוסקי
רבי החמירו במומר ובמזיד ,וג צ"ע מה הדי בתינוקות שנשבו ,ולכ ראוי להחמיר בזה .ועיי ב"מלומדי מלחמה" לרב נ"א רבינובי שלפי
דבריו ש האיסור הוא מדאורייתא ג במה שאנו מכני "חד עברא דנהרא".
 4היתר זה נובע מצירו כמה מ השיטות שהזכרנו קוד :
א .מכירה לטובת היהודי ,בפרט במקרה זה שהוא טובת היישוב ,שחברות מחו"ל ישקיעו באר ויפתחו את הכלכלה ,דבר שגור לחיזוק תושבי
המדינה ולחיזוק אחיזתנו בארישראל.
ב .כאשר הגויי הקוני אינ עובדי ע"ז ,דהיינו מוסלמי  ולכמה שיטות א נוצרי אינ עובדי עבודה זרה  ראה "תחומי " )ד ,עמ'  (174דעת
הגריא"ה הרצוג ,וראה "תחומי " )ח ,עמ'  (368מאמר מהר"ש אבינר ובשו"ת "במראה הבזק" )חלק א תשובה נט ,כב במהדורה ראשונה(.
ג .כשהגויי נמצאי בחו"ל ,ומסתבר שהבנייני לא ישמשו ג בעתיד לצור מגוריה  ,יש שמתירי זאת )הגר"י פרלעא בסה"מ לרס"ג ל"ת יג,
יד והר"י ורהפטיג חיזק את דבריו(.
ד .מכיוו שבחברות הנ"ל עובדי בדר כלל יהודי  ,ולמעשה רק הבעלות הפורמלית על הקרקע היא של נכרי  ,לא ניתנת אחיזה בקרקע
לנכרי ) .סברה דומה כתב הגרצ"פ פרנק ב"כר ציו " סי' ג(.
ה .יתכ שבחברה בע"מ לא נאמרו כלל איסורי התורה הנ"ל ,ואפשר לצר את השיטות שסוברות כ ,ובפרט שמצוי שבחברות כאלה ישנ
יהודי רבי שנמני ע מחזיקי המניות .עיי סיכו השיטות בקוב "דברי משפט" )ח עמ' קמה( במאמרו של הרמ"פ זונדר.
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מונטוידאו ,אורוגוואי

אדר תשס"א

במראה הבזק

Montevideo, Uruguay

קכג .הפרשת חלה ,נאמנות גוי
שאלה:
יש לנו כא מאפיה גדולה בבעלות יהודי שמלחמיה אנו צורכי .כל המוצרי כמוב כשרי ועד עתה אחד מהבני של בעל
העסק היה אחראי על הפרשת חלה )לא מדובר ביהודי דתיי ,אבל הב הזה היה לדיד בר סמכא( .עתה הב עזב את העסק
ואי לנו ש שליח להפרשת החלה .שאלתינו ,א כ ,הא אפשר בחו"ל להורות לגוי שיפריש את החלה בשביל הישראל? וא
אפשר ,באיזה דר יעשה זאת? ואגב אורחא ,מה דינו של לח כזה שספק הופרשה חלה ממנו?
תשובה:
הפרשת חלה עלידי גוי אינה מועילה 1אפילו בחלת חו לאר.2
מוצע לנהוג כמו שנהוג בקהילות רבות ,שהרב או שליחו היהודי יגיע מדי פע לחנות ,יפריש חלה מכל העיסה שהוא מוצא ש
וישי מדבקות מיוחדות על דברימאפה אלה ,סימ לכשרות.
דר זו היא מעשית במיוחד כאשר אנשי הקהילה קוני ,כמו במקרה דנ ,בחנות מסוימת זו ומפריש החלה בא בזמני
קבועי שיפורסמו בתו הקהילה היהודית .למשל ,א הוא יכול להפריש חלה בכל יו שני בבוקר ,אפשר להודיע ליהודי
המקו שיקנו את לחמיה לצור כל השבוע ביו שני בצהריי ,וישמרו את רוב הלח בהקפאה.3
א משו מה לא מתאפשר לנהוג כ ,אפשר להפריש את החלה לאחר האפייה ,4אלא שאז יש להבטיח שהיהודי המפריש יגיע
למאפיה ככל האפשר סמו אחר אפיית כל הלחמי ,כדי שיוכל להפריש את החלה לפני 5מכירת .6במקרה זה אי צור
במדבקות מיוחדות.7
9
8
א דרכי אלה אינ מעשיות ,נראה שבשעת הדחק אפשר להקל ולומר לגוי ,שישי חלק מכל עיסה ועיסה במקו מסוי ,
או לחמניה אחת מכל מחזור אפייה ,10ובכל פע שהוא עושה כ ,יתקשר לטלפו הנייד של המשגיח ,11להודיעו שעכשיו לקח
חתיכה אחרת ,וכשהמשגיח יגיע לחנות ,יפריש חלה מכל חתיכה וחתיכה שהושמה בצד.12

 1רמב" )פ"ו מהל' ביכורי הל' י( "נכרי שהפריש חלה אפילו באר ישראל אינה חלה ,"...עלפי הגמרא במנחות )סז ע"א( ,וכ ברמב" )פ"ד
מהל' תרומות הל' א( ש כתב לגבי הפרשת תרומה ד"אי עושי שליח גוי" להפריש מעיסת ישראל ,ועוד ש )הלכה ב(" ,חמישה לא יתרומו ,וא
תרמו  אי תרומת תרומה :החרש ,השוטה והקט והנכרי שתר של ישראל ואפילו ברשותו ,"...ובפ"ה מהל' ביכורי הי"ד מקיש הפרשת חלה
להפרשת תרומה" ,וכל שאמרנו בתרומה לא יתרו וא תר אינה תרומה ,כ בחלה."...
אמנ  ,כאשר מדובר בעיסה שהגוי קנה מיהודי לאחר שכבר נתחייבה בחלה ,ייתכ שאז הפרשת הגוי תועיל ,עיי ב"מעדני אר" )תרומות פ"ד
הל' טו אות ב ד"ה ובדעת וד"ה צריכי ( שסובר כ ,א כי ג הוא מביא חולקי .
 2כמפורש ש ברמב" )פ"ו מהל' ביכורי  .וג בהשוואתו ש בפ"ה להלכות הפרשת תרומה אי רמב" מבחי בי חלת ארישראל לבי חלת
חולאר למרות שבאותו הפרק מדבר על שניה .
 3אמנ כא יש לחוש ,שמא נכשיל עלידיזה אנשי  ,כי לא יבחינו בי לחמי ע מדבקות לבי לחמי בלי מדבקות ,ויאכלו לחמי שלא
הופרשה מה חלה .על הרב המקומי לשקול את המצב לפי ראות עיניו.
 4ויש להעיר שבחלת חו"ל אפשר להפריש אפילו מ הנותר ,אחר אכילת עיקר הלח  ,ראה מס' ביצה )ט ע"א( "אמר שמואל ,חלת חולאר אוכל
והול ,ואח"כ מפריש" ,וכ פסק מר המחבר )יו"ד סי' שכג( "מפני שאי עיקרה אלא מדבריה ".
 5א היה בכל עיסה שיעור המחייב בחלה ,אי צרי שהכול יהיה מוק ממש ,אלא די בכ שכל הלחמי שמה הוא מפריש עכשיו ,יהיו לפניו
ויהיו סמוכי זה לזה )שו"ע יורה דעה סי' שכה ,סעי ב ובש" ש ס"ק ו( .ובעל "משנה ברורה" מפרט )סי' תנז ס"ק ז(" ,דהבית מצרפ ויכול
להפריש מזה על זה .וזהו דוקא כשה מונחי בלא כלי  ,אבל א ה מונחי בכלי  ,צרי לקרב הכלי להדדי ויהיו פתוחי למעלה" .וב"שער
הציו " ש )אות יג( הוא מוסי" ,ודוקא לכתחילה ,אבל בדיעבד אפילו כל כלי מונח בבית אחר והפריש מזה על זה ,מהני ,כיו שיש בכל עיסה
כשיעור".
 6כמוב שג שאפשר לכתוב בתעודתהכשרות ,בהבלטה ,שלא הופרשה חלה מ המוצרי  ,ושכל אחד יפריש בביתו מכל מוצר בנפרד .אלא שאנו
חוששי מלהציע פתרו זה משו שנראה ודאי ,שזה יכשיל אנשי באיהפרשת חלה.
 7שהרי לא יאפה יותר לחמי במחזור זה.
 8כל חלק כזה יהיה קצת יותר מכזית )כזית הוא שיעור הפרשת החלה הנהוג ,ראה רמ"א יורה דעה סו סי' שכב( ,כדי שהיהודי יוכל אחר כ
להפריש ממנו את החלה עצמה )ראה רמ"א סו סי' שכג ש (.
 9עיסה אחת פירוש  כל שנלוש יחד ,ורק במקרה זה אי דורשי הפרשה מ המוק ,ראה רמ"א )יו"ד סו סי' שכג( .והרי א מפרישי את
החלה אחר שהלח כבר נמכר ,ודאי שאי מפרישי מ המוק ,ועל כ דורשי שתופרש החלה מכל עיסה כשלעצמה.
 10כאשר מדובר בלחמניות עדי לכאורה שהגוי ישי בצד לחמניה אחת מכל אפייה ,שהרי חתיכות עיסה עלולות להתלכל ולהתקלקל .בר ,
דר זו תעזור רק א כל הלחמניות באותה האפייה באות מעיסה אחת ,שא לא כ  ,שוב נתקל בדרישת "מ המוק" .ויש להוסי שלכתחילה
אכ עדי להפריש חלה מ העיסה ,כלומר לפני האפייה ,ראה "משנה ברורה" )סי' תנז ס"ק ה(.
 11כי רק א יתקשר לטלפו הנייד ,ייתכ שהמשגיח ייכנס ממש בזמ הפרדת החתיכות ,ועל כ הגוי יפחד לשקר ולא להפריש כדרוש .אבל א
יתקשר לטלפו שבבית המשגיח ,הרי יודע הגוי שהמשגיח לא יגיע עכשיו ,והוא יוכל לפי אוות נפשו חתיכה אחת מכל העיסות ולחלק אחר כ את
מה שהפריש לחתיכות קטנות ,ולטעו שכל חתיכה מקורה בעיסה אחרת .וכל שכ שלא יהיה שיי כא ההיתר של מירתת ,א אי הגוי מתקשר
למשגיח בכלל ,שלכאורה מירתת מועיל רק כדי למנוע פעולה ,כגו הכנסת אוכל טר )כי ייתכ שהישראל ייכנס בדיוק בזמ המעשה( ,אבל אי
הוא מועיל להבטיח עשיית פעולה שאי לה זמ קבוע )כי כאשר נכנס הישראל ,יוכל הגוי לטעו  ,שכבר עשה את הפעולה ,או שהנה הוא עומד
לעשותה(.
 12הואיל ובדר זו תיתכנה תקלות ,עדי שהרב יפריש שוב ,ליתר בטחו )ובלי ברכה( ,מ הלחמי שהוא קונה ,ויכוו לפטור את כל שאר הלחמי
שנילושו יחד ע מה שממנו הוא מפריש .וג יש מקו לשקול ,א עדי לייע ג לאנשי הקהילה לעשות כ ,כלומר שיחמירו לשוב ולהפריש
בבית  ,או שמא נערער עלידיזה את אמונ במהימנות ההשגחה על המאפיה ,ואז נראה שיצא שכר בהפסד .

201

ירושלי  ,ישראל

אלול תש"ס

במראה הבזק

Jerusalem, Israel

קכד .שמירת שמיטה בגינה על גג
שאלה:
על גג החניה המקורה שלנו יש גינה ,כ שבעצ האדמה של הגינה איננה מחוברת לאדמה .הא נית להתייחס לגינה כאל עצי
גדול? וא כ ,מה מותר ומה אסור לעשות בגינה זו ,בשנת השמיטה?
תשובה:
דיני שביעית חלי ג על גינה הנמצאת בגגו של בניי ,1והוא הדי בנדו דיד כאשר מתחת לגינה יש חנייה.
ולכ ,בשנת השמיטה מותרות בדר כלל רק פעולות שמונעות את קלקול של הצמחי) 2היינו "לאוקמי"( ,אבל פעולות שתורמות
לתוספת גידול )"לאברויי"(  אסורות] .לגבי מלאכות להצלת היבול עצמו ,כשאי סכנה לגו הצמח ,נחלקו אחרוני ,כמובא
בהערות .[3ג לגבי הירקות שגדלי בשביעית בגינה שעל גבי גג מאליה ,נחלקו אחרוני ,א מותר לקיימ 4או שחייבי לעקר
מדי "ספיחי".5
אול יש מקו להקל בדבר ,א יתמלאו שני תנאי:
א .א יהיה לגינה זו מעמד של עצי שאינו נקוב )עיי כא בהערות(.6
ב .א יהיה מבנה קבוע מסביב לגידולי.7
 1עיי בתוספתא שביעית )פ"א הל'יב( "ומקיימי את העלויי שבגג ,אבל אי משקי אות " ,ומובא ברמב" )פ"א מהל' שמיטה הל' ו( ,היינו דיני שביעית
)איסור השקייה והמלאכות הדומות לה( חלי ג על גידולי שעל הגג.
ואמנ ,בתוספתא ש )פ"ג הל' ג( משמע שמקילי יותר" ,ועושי ספיחי שבראש גגות ומקיימי אות  ,ואי חוששי לא משו שביעית ולא משו
עבודת האר" ,אבל עיי ש )בפרק ג( ב"חזו יחזקאל" שהסביר ,כי התוספתא השנייה מקילה רק במה שצומח ויונק מגופו של הגג ,אבל לא במה שגדל
מעפר המונח עליו.
ג בתשובות הרא"ש )כלל ב סי' ד( כתוב לגבי חיוב בתרומה ובערלה..." ,בנידו זה שמילא הגג עפר ונטע בו כר ,שהוא דבר קבוע ,עדי טפי ]=נחשב
יותר כזרוע באר ממש[ מעצי נקוב ...דהוי כמחובר לכל מילי ,כיו שהוא מחובר וקבוע ויונק מ האר והאויר שתחת הגג לא מחשיב ליה כתלוש ,וג
דר העול לזרוע כ."...
 2ברמב" )ש פ"א הל' י(" ,ומפני מה התירו כל אלו ,שא לא ישקה ,תעשה האר מלחה וימות כל ע שבה" .יש להעיר שבהיתר "לאוקמי" מתירי רק
מלאכות שאסורות מדרבנ  ,כבהמש דברי רמב" ש" ,והואיל ואיסור הדברי האלו וכיוצא בה מדבריה לא גזרו על אלו ,שאי איסור מ התורה,
אלא אות שתי אבות ושתי תולדות שלה ]=זריעה ,זמירה ,קצירה ובצירה[ כמו שביארנו ]=ש בהל' אב[" .וכ עיי ש ברדב"ז )הל' ו(..." ,והלא כל
האילנות והירקות מקיימי אות בשביעית".
 3עיי "חזו איש" )הל' שביעית סי' כא ס"ק יד( עלפי "נימוקי יוס" בריש מס' מועד קט  ,שהתיר ג מלאכות המונעות הפסד הפירות ,ומסביר ברמב"
הנ"ל )בהערה הקודמת(" ,אי הכוונה דתיבש הע ולא תעשה פרי לעול ,אלא ימות בשנה זו ולא יבשיל פירותיו".
אמנ בקונטרס אחרו ל"שבת האר" )אות יב ,עמ'  762במהד' מכו התורה והאר( טוע הגראי"ה קוק שמתירי רק לצור מניעת קלקול באר ,או
מניעת קלקול בפירות שלאחר שנת השמיטה דווקא .אבל לגבי קלקול בפירות שנת השמיטה אי להתיר ,דהרי אות הפירות "רחמנא אפקרינהו" .ועוד
עיי ש ב"שבת האר" על רמב" פ"א הל' ה.
 4עיי בפירוש הר"ש סיריליאו לירושלמי שביעית )פ"ד הל' ד ד"ה ומקיימי את האלויי בראש הגג ,עמ' רלג במהד' הרב קלמ כהנא( ,המסביר "והוא ש
עשב של בוש ...והשרי זורעי אות לפני חלו הבית ...ופעמי זורעי אותו בראש הגג שש עולי ומטיילי " .וכ עיי ב"מרכבת המשנה" רמב" )ח"ג,
פ"א מהל' שביעית סו הל' ו( בהסבר שיטתו של ראב"ד.
 5כ מובא ב"תוספת שבת" "שבת האר" )פ"א ה"ו הערה  (37בש בית רידב"ז .ויש להעיר שלפי הסברו של "פני משה" בירושלמי )ש( "ומקיימי את
האלויי בראש הגג ...דר להטמינו בעפר בראש הגג לקיימו "...אי שו הוכחה לנדו דיד .
 6עצי שאינו נקוב ,היינו שיש דבר המפריד בי הצמח לבי הקרקע המונע את יניקתו של הצמח מ האדמה ,למשל א שמי טס של מתכת או של
פלסטיק וכדו' להפריד בי העצי לבי הקרקע ,יהיה לעצי זה )ג א בעצי עצמו יש נקב למטה( דיני מצוות התלויות באר ,ובכלל זה חיובי שביעית,
רק מדרבנ ]עיי "חזו איש" סי' כב ס"ק א וסי' כו ס"ק ב[.
אמנ ,ב"ספר השמיטה" לגרי"מ טוקצינסקי זצ"ל )פרק ו סעי ו( כותב שמכל מקו אי להחמיר מדי ספיחי בעצי שאינו נקוב .וכ הוא ב"מנחת
שלמה" לגרש"ז אויערבא זצ"ל )ח"ג סי' קנח ,אותיות י ויב ,עי"ש(.
כאשר מפסיקי עלידי טס כדי להפו עצי נקוב לעצי שאינו נקוב ,יש להקפיד שהטס לא יהיה מחובר לקרקע ,שא לא כ יהיה דינו כמו רצפת הגינה
עצמה )עלפי "חזו איש" עוקצי סי' ד ס"ק ד ד"ה ומבואר(.
ג יש להקפיד שכמות העפר שבגינה לא תהיה יותר מארבעי סאה ,דהיינו כ  650ליטר )ע"פ "משפטי האר" לר"ש רייכנברג ,עמ'  ,(71כי אז ג עצי
שאינו נקוב ייחשב למחובר לקרקע )הואיל ואינו מיטלטל מחמת גודלו( ,לפי בעל "אגלי טל" )מלאכת קוצר ,סעי ג ס"ק י( .במקרה כזה העצה היא
לכאורה לחלק את הגינה לחלקות קטנות ,כ שכל חלקה תהיה בת טלטול .ונראה שדי בכ שכל חלקה )עצי( לבד תהיה פחות מ השיעור הנ"ל )למרות
שבס הכל מונח על הטס של מתכת או פלסטיק וכדו' יותר מארבעי סאה עפר( ,שהרי דברי ה"אגלי טל" הנ"ל מבוססי על תשובת הרא"ש )כלל שני
סימ ד( וש )בד"ה תשובה( נראה שהוא דורש רק ,שהעצי עצמו יהיה דבר המיטלטל כדי שלא יהיה דבר קבוע ,אלא ייחשב ל"אי דר לזרוע כ".
ה"משנה למל" )בפ"ב מהל' ביכורי הל' ט ד"ה ודע שרבינו( כותב "ודע שמה שכתבנו לעיל ,דעצי שאינו נקוב כתלוש ]=מדאור'[ ,הוא דוקא כשלא
יצאו הענפי חו לעצי ,אבל א יצאו חו לעצי ,יש לו די מחובר" .וכ כותב ה"חזו איש" )שביעית סי' כ"ב סק"א ד"ה ובי ( שא רוצי שגידול
ייחשב לכבתו עצי שאינו נקוב" ,יש ליזהר שלא יצאו הנופות חו לעצי ,שאז דינו כמחובר" ,היינו שבנדו דיד יש ג להקפיד ,שכל הענפי של
הגידול יהיו מעל לטס המפריד.
אמנ בנדו דיד  ,שמתחת לרצפת הגינה יש חנייה ,יש להחשיב את קומת הגינה כמו קומה שנייה בבניי רגיל )שבו הקומה הראשונה נמצאת מתחתיה(.
בכהאי גוונא הגרש"ז אויערבא  מובא ב"הליכות שדה" )גליו  ,48שבטאדר תשמ"ז ,עמ'   (25סובר שבכל מקרה ייחשב עצי המונח ש כעצי שאינו
נקוב )בגלל המרצפות( .ועו"ע ב"מנחת שלמה" )סי' מא אות ב(.
דעת הרב קלמ כהנא )ש ,עמ'  (26היא שעל כל פני לגבי ירקות יש להחשיב מצב כזה לעצי שאינו נקוב.
אמנ ,ש בהמש )בעמ'  ,25ע"פ פתק התיקוני( מובאת דעת של הרבני י"ש אלישיב ונסי קרלי ,הסבורי שמבחינה הלכית ג עצי נקוב
בקומה שנייה בבניי יוגדר כעצי נקוב .אמנ במקרה זה )בקומה ב'( ג ה מוכני להקל לפחות כאשר העצי עצמו אינו נקוב ,ורק חלקי מ הצמח
בולטי מעל למרצפות ,שיש להחשיבו כעצי שאינו נקוב.
יש לחזור ולהדגיש שג בעצי שאינו נקוב חלי איסורי שמיטה מדרבנ  ,אלא שכאשר יש ג גג ,אפשר להתיר ,כבהערה הבאה.
 7לגבי הגדרת "מבנה" הגור למה שבתוכו ליחשב לבתו בית ,עיי "חזו איש" )סי' כב ס"ק א( שכותב "וגדר בית ודאי אי צרי בית שחייב במזוזה,
והדעת נוטה דהעיקר תלוי בכיסוי ,ואולי צרי מחיצות י"ט ג"כ ]=עשרה טפחי ג כ [".
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א יתמלאו שני תנאי אלה ,יש למיקל על מה לסמו  אפילו לזרוע ממש .

בדבר שגדל בתו בית ,הירושלמי )ערלה פ"א ה"ב( הסתפק ,א נוהגי בו איסורי שביעית ,וה"חזו איש" )בהל' שביעית סי' כב ס"ק א( מביא שה"פאת
השלח " הכריע ,דספיקא דרבנ לקולא )הואיל ולרוב הדעות שביעית בזמ הזה דרבנ בלבד .ועיי בהערות הרב דוד יוס לשו"ת "פאר הדור" של רמב"
סי' טו הערה  ,32המביא הרבה דעות בזה(.
"חזו איש" עצמו )בד"ה ועיקר יסודו( דוחה את היתרו הגור של ה"פאת השלח " .אבל א מדובר בעצי שאינו נקוב )כבהערה הקודמת( ,הוא כותב
)בסי' כו ס"ק ד( "וא בעצי שאינו נקוב בבית הדעת נוטה להחמיר ,אלא מי שסומ על הפאה"ש בעצי שאינו נקוב בבית אי לנו כח למחות ,דיש לה
על מי שיסמכו ,כיו שאי די עצי שאינו עקוב מפורש בגמ' ומה שאינו מפורש בגמ' נהגו הפוסקי לסנ זה לקולא".
 8כב"חזו איש" בהערה הקודמת .ואמנ הוא נטה להחמיר ,אבל יש להעיר שבקונטרס "סדר השביעית" )המודפס בסו "דר אמונה" )לרב חיי
קנייבסקי ,ח"ד עמ' קצה אות יד( סות הגר"ז שפירא ש"בעציצי שאינ נקובי הנמצאי בבית אפשר להקל" .ונראה שקונטרס זה הופיע לאחר
שה"חזו איש" עבר עליו.
ג בספר "שנת השבע" )לרב קלמ כהנא ,עיי ש בהקדמה בעמ' ז שה"חזו איש" עבר על הספר( סת )עמ' כא( ש"מותר לזרוע בבית בעצי שאינו
נקוב" ,וכ נטה להתיר ב"ספר השמיטה" )פרק ג' סעי ה(.
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Ra'anana, Israel

קכה .שמירת שמיטה בגינת בית משות
שאלה:
כיצד עלי לנהוג בבית משות בו רוב הדיירי אינ מקפידי על הלכות שמיטה ומעוניני להמשי ולטפל בגינה המשותפת
בשנת השמיטה כדר שטיפלו בה בשני קודמות .דהיינו הגנ ,לו ועד הבית משל שכר ,ימשי לכסח את הדשא ,ימשי
לשתול פרחי או עצי כשימצא לנכו ,ימשי לגזו עצי וכד'.
מהיכרותי את השכני סביר להניח כי דרישה מצד המיעוט הקט להפסיק כמעט לחלוטי את עבודות הגינו תיתקל בסירוב
מאחר ומדובר ביהודי שטיפוח הגינות באר ישראל חשוב לה ביותר .כמוב שיחסי שכנות טובה חשובי והייתי מעוניי עד
כמה שפחות ליצור חיכוכי בבניי המשות .שמעתי על עצה לפיה עלי להפקיר את חלקי בגינה המשותפת.
תשובה:
ג בבית משות יש להבטיח ,כי הטיפול בגינה יעשה ע"פ ההלכה )אי להשתמש בהיתר המכירה לעניי גינות נוי(.
אסור להשתת בהוצאות ,כל עוד לא הובטח עניי זה ,1ואי הבדל בי דמיוועד שכבר שולמו או שישולמו בעתיד.
במקרה שאיהתשלו יגרור אחריו תביעה למשפט 2או סכסוכי בי השכני ,3יש לשל את מסי וועדהבית.4
כדאי להודיע לוועדהבית ,כי מבחינת אי צרי לטפל בגינה טיפולי שאסורי לפי ההלכה ,ותשלומי ה עבור שאר
ההוצאות והטיפולי המותרי.
מכיוו שלהרבה שיטות חל על בעלי שדה עדיי חיוב "שביתת שדותיה" ג כאשר אחרי עושי את המלאכה ,5רצוי להפקיר
את חלק בגינה המשותפת.6

 1מפני שהעבודות ייעשו ג בשליחות ועבור ,ועוד ,שאסור לסייע בידי עוברי עבירה.
 2שהרי א התשלו כפוי ע"פ חוק ,איאפשר להתחמק ממנו ,וזה דומה לשאר מיסי שמשלמי  ,אעלפי שלעיתי משתמשי בה לדברי
אסורי  ,ועוד שמשל כדי להינצל מ המשפט ולא כדי לסייע.
 3מפני "דרכי שלו " ,ועוד שהגינו יעשה בי כ ובי כ )הגרש"ז אויערב(.
 4כיו שהכס שכבר שול  ,הוא בחזקת פיקדו אצל הוועד ,וכל מה שיעשו בו הוא בשליחות המשלמי .
 5עיי במאמר "שמיטה" של הרב ירוח פישל אדלר בספר "בשערי ירושלי " )אוצר הפוסקי  ,תשנ"ד( שמביא דעות שונות בזה.
 6עיי במאמר המוזכר בהערה הקודמת הד בזה באריכות ומסיק :כדי לצאת מפקפוקי וחששות שוני  ,יעשה כ :בתחילה יפקיר את שכבת
העפר העליונה של חלקו בגינה ,א מאחר שיש פקפוקי בהפקר זה ,שוב יפקיר את כל חלקו בגינה בהפקר למש שנת השמיטה ,ומכיו שיש
מערערי על הפקר לזמ ,שוב יפקירנה הפקר גמור ויתנה שמשייר לעצמו זכות באוויר הגינה.
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Jerusalem, Israel

קכו .גיזו עצי מעל לסוכה בשנת השמיטה
שאלה:
לצערנו גילינו בערב סוכות כי ענפי העצי במקו בו רצינו לבנות את סוכתנו גדלו עד כדי כ שה יהיו ג מעל מקו הסוכה.
הא מותר לנו בימי אלה ,בשנת השמיטה לגזו את הענפי כ שלא יפריעו לסוכה ולא נהיה בבחינת "העושה סוכתו תחת
האיל כאילו עשאה בתו הבית" )סוכה פ"א מ"ב(.
תשובה:
רצוי מאוד להתכונ כבר בשנה הששית לשנת השמיטה ג מבחינת הטיפול בג .בי היתר כדאי ג לגזו את העצי במקו
המיועד לבניית הסוכה ,כי אז יהיה נית לעשות את הגיזו בדר שתועיל לעצי ללא כל חשש ושאלה.
בא לא התכונ בזמ וגילה בערב סוכות ,בשביעית ,כי ענפי ע עלולי לפסול את סוכתו ,ינהג בדר הבאה:
א .א מדובר בעסרק ,יש שמקילי בכל עניי ,1ולכתחילה יגזו באופ שאינו דר גיזו.
ב .א מדובר בעפרי ,אסור לגזו בדר המועילה לאיל ,2אלא בדר שמראה ,כי הוא זקוק לענפי או להיעדר ,כגו
שיחתו הענפי א ורק בצד אחד.3
4
א יתחיל לבנות את הסוכה ואח"כ יגזו ,הרי סוכתו תהיה מוכיחה על כוונתו .

 1כיו שאינו מתכוו לטובת הע" ,כר ציו השל  ,אוצר השביעית") ,הל' פסוקות פ"ג סע' ג ,בש החזו איש(.
 2משנה שביעית )פ"ד ,מ"ו( ובמפרשי ש  ,בעיקר ר"ק ,רא"ש ,רע"ב" ,מלאכת שלמה" ו"תפארת ישראל"" ,ספר השמיטה" לגרי"מ טיקוצינסקי
)פ"ג סי' ב סע' ג(" ,שבת האר" )פ"א הל' כ(.
" 3ספר השמיטה" )ש ( .ועוד בררנו אצל המומחי  ,כי בתקופה זו של השנה אי תועלת בגיזו  ,ואדרבה ,בהרבה מקרי הדבר מזיק לע.
 4ירושלמי שביעית )פ"ד הל' א( "בהמתו מוכחת עליו" .ועיי תוס' סנהדרי )כו ע"א ד"ה לעקל(.
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Jerusalem, Israel

קכז .עקירת עצי פרי לצור נטיעת ,בשנת השמיטה
שאלה:
קבל שומר תורה ומצוות עומד לבנות על חלקת קרקע בירושלי .בחלקה נמצאי שני עצי פרי .המש הבנייה לפי תכנית
העבודה מצרי עקירת עצי הפרי .הקבל חושש לצוואת רבי יהודה החסיד ולכ מבקש לנטוע את עצי הפרי במקו אחר ולא
להשמיד .וכ היה נוהג הקבל אילולי שנת השמיטה.
מאחר שהקבל נאל לעקור את עצי הפרי ואינו רוצה לעבור על צוואת רבי יהודה החסיד ,ומאחר שהקבל חושש לאיסורי
שביעית ,שאלתי היא הא מותר לקבל לפעול כדלהל:
לקצו את ענפיה של העצי ,לעקור את העצי ,ונטוע אות בעציצי שאינ נקובי ,וא יש צור לעשות את הנ"ל בתו
בית מקורה ,ובכ להימנע מאיסורי שביעית?
תשובה:
להל תשובתנו על סמ קבלת כל הנחותהיסוד שהופיעו בשאלה .מכיוו שבהצעה שהצעת יש בעיות ,מוצעת ל בסעי 3
הצעה אחרת.
א .משהוציאו האילנות פירות ברמת סמדר ,אסור לקצו את ענפי האיל בשביעית  עד שיגיעו פירותיו לעונת המעשרות.1
ב .ג לפני הזמ הזה וג לאחריו מותר לקצו את ענפי האיל ,כל עוד מדובר במציאות שבה אי איסור "לא תשחית את
עצה".2
ג .כאשר צרי לבנות בשנת השמיטה במקו שבו עומד האיל ,3אזי האופ שבו נצא כמעט מכל החששות כמעט לכל
השיטות הוא  מכירת האיל לגוי על מנת שהלה יעקור את האיל על שרשיו ויטענו בקרקעו שלו.4

 1משנה שביעית פ"ד מ"י  .בטע האיסור ישנ שתי שיטות :בגמ' פסחי )נב ע"ב( משמע שטע האיסור הוא מצד "לאכלה ולא להפסד" )וכ
ביארו רש"י ברכות לו ע"ב ופסחי נב ע"ב ,ר"ש ורא"ש על אתר( רמב" בפירוש המשניות מבאר" :מפני שהוא גוזל בני אד  ,לפי שה' נת
פירותיה לכל בני אד " ,ותוספות יו טוב מבאר שג רמב" בפירושו לא נתכוו אלא לתת טע לאיסור ,א יש מ האחרוני שמוצאי
נפקא מינה בי שני הטעמי )ראה "שושני לדוד"(.
עיי משנה מעשרות פ"א .בחלק מ האחרוני מובא שאי אנו יודעי מהי בדיוק עונת המעשרות ,ולכ יש להמתי עד שיהיו הפירות ראויי
לאכילה קצת )שו"ת "משנת יוס" ח"ג סי' כז(.
 2תוס' ברכות )לו ע"ב ד"ה אי( ועוד ראשוני  ,וכ פסקו "ערו השלח העתיד" )הל' שמיטה פכ"ד סעי כו( ו"שבת האר" )פ"ה הל' יז(.
 3רא"ש )ב"ק פ"ח סי' טו( מתיר לקצו בצרי למקומו ,ט"ז )יורה דעה סי' קטז ס"ק ו( התיר עלפי רא"ש הנ"ל לקו אילנות שיש בה פירות
כדי לבנות ביתדירה" .חת סופר" )שו"ת יורה דעה סי' קב( סובר שא אפשר לעקור את הע ולטעת אותו במקו אחר ,הרי שהדבר מותר ,א
רק בתנאי זה .מסתבר שבשנת שמיטה שבה אסור לנטוע את האיל במקו אחר ,יודה "חת סופר" שאי צרי לנטוע במקו אחר ,או כהצעתנו.
 4שו"ת "משנת יוס" )ח"א סי' יז וח"ג סי' כז( .עלפי מהריט" )סי' מז( שמותר לתת חיטי לגוי כדי שיזרע בשביעית בשדה שלו ]ובח"א הוסי
בתור אפשרות פחות עדיפה לעקור את האיל ולנטוע אותו בעצי שאינו נקוב העומד בבית  ולענ"ד ,א אז צרי לקצ את ענפי האיל קוד
למעשה ,פתרו זה דחוק ,ואכ בח"ג לא הזכירו וג אינו מעדי פתרו זה מצד השחתת איל מאכל[.

